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تمام سكه
11360000  تومان

شاخص بورس
--

ظرف اقتصاد ايران 
بايد تغيير كند

همتي سازمان برنامه 
را متهم مي كند

عمادافروغاستادجامعهشناسي
درگفتوگوبا»تعادل«:

فروشارزصندوقتوسعهمليبراي
جبرانكسريبودجهورشدپايهپولي

رهبر معظم انقالب در سخنرانی به مناسبت عید سعید قربان:

گرانی ارز دالیل سياسی و امنيتی دارد تا اقتصادی
يادداشت- 1

 بالتكليفي از هرچيزي
 بدتر است 

در دوران رياست علينقي 
عاليخاني بر وزارت اقتصاد 
كه تا اواخر ده��ه 1340 
ادامه داشت فعاليت هاي 
صنعت��ي و فعاليت هاي 
تجارت خارج��ي در اين 

وزارتخانه ادغام شدند...
  ادامهدرصفحه2

حسينسالحورزي

يادداشت- 2

 داليل سياسي- امنيتي 
افزايش نرخ دالر 

رهبر انقالب به مناسبت 
عيد قربان، ب��ا گاليه از 
روند افزايش ن��رخ ارز، 
نكاتي را در مورد تحريم 
اقتص��ادي و ب��ازار ارز 
مطرح و يادآورش��دند: 
اينكه ارز افسار پاره كند 
و روزب��ه روز باالت��ر رود 
ادامهدرصفحه3 اصأل قابل قبول نيست و ...  

سهرابملكي

يادداشت- 3

دور تسلسل نقدينگي
و قيمت ها 

براس��اس آمارهاي پولي 
و بانك��ي، در يك س��ال 
منته��ي به خ��رداد 99، 
پاي��ه پول��ي رش��د 39 
درص��دي و نقدينگ��ي 
رشد 34 درصدي داشته 
اس��ت.  پايه پولي با رشد 
32.8 درص��دي در يك 
س��ال 98 به رقم 352 هزار و 850 ميليارد تومان 
رسيده كه نسبت به رقم 265 هزار ميليارد توماني 
س��ال 97 به ميزان 87 هزار ميليارد تومان تنها در 
سال 98 افزايش داشته اس��ت. پايه پولي در حالي 
كه در سال هاي 95 و 96 رش��د 17 و 19 درصدي 
داشته در س��ال 97 و با ش��روع تحريم ها رشد 24 
درصدي داشته اس��ت. نقدينگي نيز در سال هاي 
95 و 96 و 97 رشد 23 و 22 و 23 درصدي داشته 
اما در س��ال 98 متاثر از رش��د پايه پولي، با رش��د 
31 درصدي نقدينگي مواجه ش��ده است. ضريب 
فزاينده يا تكاثر پولي كه نس��بت نقدينگي به پايه 
پولي را نش��ان مي دهد از عدد 6.97 در سال 95 به 
7.1 در س��ال 97 و عدد 7 در س��ال 98 رسيده كه 
نشان دهنده گردش باال و خلق پول و نقدينگي در 
سيستم بانكي و بازار بين بانكي و كل اقتصاد است. 
به عبارت ديگر، عالوه بر رشد پايه پولي در سال 98 
كه تامين كننده كسري بودجه دولت است، به دليل 
رشد قيمت سهام در بورس، بازار ارز و قيمت كاالها 
و خدمات، گ��ردش نقدينگي و تس��هيالت دهي 
بانك ها و خلق پول در بازار بين بانكي نيز در سطح 
بااليي رخ داده و ضريب فزاين��ده نيز همچنان در 
عدد باالي 7 است و در اين سال ها تقريبا ثابت بوده 
و به هر ميزان كه پايه پولي رشد كرده، خلق پول و 
نقدينگي و ضريب فزاينده نيز باال بوده و شتاب رشد 
نقدينگي حفظ شده است. اين موضوع باعث شده 
كه با وجود عمليات عظيم تسهيالت دهي و تامين 
منابع در بازار بين بانكي، قيمت كاالها و خدمات و 
ش��اخص هاي بازارهاي دارايي مانند بورس، دالر و 
طال و مسكن افزايش زيادي داشته باشد و انتظارات 
تورمي در بازارهاي دارايي رشد زيادي داشته است 
وهمچنان بر رشد قيمت ها و شاخص ها افزوده شده 
است. به عبارت ديگر، با وجود رشد پايه پولي براي 
تامين مخارج و كسري بودجه دولت، از شتاب خلق 
پول در بازار بين بانكي و ضريب فزاينده كاسته نشده 
و بازارهاي دارايي مانند بورس و ارز و مسكن، تشنه 
جذب نقدينگي بوده و موجب رشد ضريب فزاينده 
و رشد باالي نقدينگي ش��ده اند. اين روند در سال 
99 نيزتشديد شده و رشد نقدينگي در خرداد 99 
نسبت به خرداد 98 با عدد 34.2 درصدي باالترين 
رشد نقدينگي درسال هاي اخير است. همچنين 
رشد نقدينگي تنها در سه ماه اول 99 به ميزان 7.5 
درصد بوده و در اين سه ماه عدد نقدينگي از 2472 
به 2657 هزار ميليارد تومان رسيده و تنها در سه 
ماه 185 هزار ميليارد تومان بيش��تر ش��ده است. 
يعني روزانه 2 هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور 
اضافه شده است.مقايسه اين آمارها با دو دولت قبلي 
نشان مي دهد كه رشد نقدينگي در سه ماه تقريبا 
به اندازه رش��د كل نقدينگ��ي در دولت هاي دهه 
70 بوده است. نتيجه چنين رشد نقدينگي عامل 
شكل گيري انتظارات تورمي، رشد ماهانه بسياري 
از كاالها، قيمت دارايي مانند مسكن و زمين، بورس 
و خودرو ودالر ش��ده اس��ت. از س��وي ديگر، رشد 
هيجاني قيمت ارز و سهام نيز خود عاملي در جهت 
رش��د تقاضا براي پول و نقدينگي بوده و در نتيجه 
تس��هيالت دهي بانك ها و خلق پ��ول در بازاربين 
ادامهدرصفحه3 بانكي را افزايش داده است. 

محسنشمشيري

 صفحه 2 

»تعادل« گزارش مي دهد

  ريیس دفتر ريیس جمهور
  از مدرس خیاباني

 و معاون اول از  رزم حسیني  
براي  معرفي به عنوان وزير 

صمت حمايت مي كنند

برنده 
دوئل 

 واعظي 
وجهانگيري 

كيست؟

مهديبيك| ضرورتتحققاقتص�ادغيرنفتي
وبسترس�ازيجهتايجادظرفيته�ايدروني
كشوريكيازمهمترينموضوعاتيبودندكهمقام
معظمرهبريدرجريانرهنمودهايروزگذشته
خودابعادوزوايايگوناگونآنراتش�ريحكردند.
موضوعيكهازمنظراكثركارشناس�اناقتصادي
نيزيك�يازضرورته�ايعاجلاقتصادكش�ور
برايعبورازچالشهايپيشروستوبايدهرچه
س�ريعتردردس�توركارقراربگيرد.اماپديدهاي
ذيلعنواندول�ترانتيريادول�تتحصيلداربه
ويژهبابرجستهترشدنسهمدرآمدهاينفتيبه
عنوانعاملايجاددولتهايرانتي�ربعدازپايان
جنگجهانيدومدرسالهايميانيقرنبيستم
موردتوجهتحليلگرانوپژوهشگرانحوزههاي
اجتماعي،اقتصاديوسياس�يق�رارگرفت.بعد
ازس�رازيرش�دنميلياردهادالردرآمدنفتيبه
خزانهكش�ورهايخاورميانه،تئوريهايمبتني
بر»دولترانت�ي«و»اقتصادرانتي«برايتبيينو
توجيهفقدانتوسعهيافتگيسياسيواقتصادي
دركش�ورهايمتكيب�هدرآمدحاص�لازرانت
نفتمورداس�تفادهقرارگرفت.اي�نتئوريهاي
آكادميكدرمجموعاينگونهاس�تداللميكنند
كهاتكابهدرآمدهايب�ادآوردهحاصلازرانت)به
ويژهرانتنفتي(تكانههايعميقيبرمناس�بات
ارتباطيدولتوجامعهودرنهايتبراقتصادكشور
واردميكنند؛تكانههاييكهازمنظرنظريهپردازان
پيامدهايمنفيبسياريبرش�اخصهاييچون
رش�داقتصاديمولد،بهبودفضايكس�بوكار،
كاهشتورمو...خواهدداش�ت.تئوريس�ينهاي
دولترانتي�رهمچنينتصري�حميكنندچنين
شرايطيموجبميش�ودتاروحيهرانتجوييو
مصرفگراييدرجامعهتشديد،ماهيتنمايندگي
دولتتضعيف،قشربندياجتماعيتغييرونقش
دولتكهميبايس�تدرجاي�گاههدايتكنندهو
تس�هيلكنندهفعاليتهايمولداقتصاديقرار
داش�تهباش�دبهمنبعيبرايتوزيعكنندهرانت
بدلميشود.ازآنجاييكهموضوعرانتدرفضاي
عموميجامعهبهنوعيامريفرهنگيوتربيتينيز
محسوبميش�ودبرايدركدرستراهكارهاي
برونرفتآننيازمن�دقرائتهايفرارش�تهاي
هس�تيم.درجري�انگفتوگوب�اعم�ادافروغ
تحليلگرواستادجامعهشناسيدانشگاهتربيت
مدرسباتجزيهوتحليلمحتواييموضوعدولت
رانتيرتالشش�دهتانوريبهابعادپنهانبايدهاو
نبايدهاييكهدرمس�يرعبورازدولتهايرانتير
وظهوردولتهايغي�ررانتيبايددرپيشگرفته
شود،تاباندهشود.افروغبااش�ارهبهاينواقعيت
كهبرايورودبهس�احترش�دم�داوماقتصادي
بايداقتصادايرانخودرااززيربارمفاهيميچون

انحصار،ويژهخواري،برخوردهيجانيباموضوعات
خارجكندتاكي�دميكندك�هتحريمهافرصتي
استتااقتصادرانتيدرفضايعموميكشورجاي

خودرابهاقتصادمردميدهد.

يك�يازموضوعاتيك�همقاممعظ�مرهبريدر
جريانصحبتهايش�انمطرحكردن�د؛ضرورت
كاهشمستمروابس�تگيبهدرآمدهاينفتيوبه
كارگيريسايرظرفيتهايدرونيكشوردرمسير
پيش�رفتاس�ت،موضوعيكهازمنظ�رقريببه
اتفاقكارشناساناقتصاديهممهمتريناولويت
اقتصاديكشورمحسوبميشود.برايتحققاين

ضرورتچهبايدكرد؟
من كه رشته ام اقتصاد نيست؛ اما همواره نكته اي را به سهم 
خودم گوشزد كرده ام كه اساس��ا كشور ايران از دو بيماري 
رنج مي برد و اين 2 بيماري مرتبط با هم، متاسفانه منجر 
به بروز بيماري سومي هم شده اس��ت؛ اين  2 بيماري اين 
اس��ت كه اقتصادمان نفتي است و ش��يوه اداره كشور هم 
مبتني بر يك استراتژي مركز، پيراموني است. اين دو قضيه 
كه مي توان آن را در دو واژه »قدرت« و »ثروت« هم تعريف 
و تفس��ير كرد؛ يعني اين قدرت اس��ت كه ثروت مي آورد 
و نه اينكه ثروت، قدرت بيافريند؛ اين باعث ش��كل گيري 
دولت هاي ويژه خوار يا رانتير در كش��ور ش��ده است. اين 
دو بيماري متاسفانه به دليل عدم نظارت و عدم تغيير در 
ظرف مديريتي مركز، پيراموني به يك بيماري سومي هم 
منجر شده و آن تسري رابطه قدرت-ثروت به نوع خاصي 
از مناسبت مبتني بر، قدرت-منزلت است. يعني چه؟ يعني 
آنكس كه در كشور قدرت دارد، تصور مي شود كه منزلت 
هم دارد، تصور مي شود كه منزلت ديني هم دارد؛ اين كار 
را سخت تر كرده اس��ت. اين به خاطر مباني ايدئولوژيك 
نظام جمهوري اسالمي است. اگر مباني ايدئولوژيك نظام 
چيز ديگري بود، خب بالطبع م��ا يا رابطه قدرت –منزلت 
را يا نمي داشتيم يا اگر داشتيم به صورت ديگري تحليل 

و تفسير مي شد. اين حاصل عمر بنده و حاصل پژوهش ها 
و تحقيقات دانشگاهي است كه طي سال ها براي آن تالش 

كرده ام.
اينشيوهمديريتدرنظامسياسيچهشرايطي
رادرفضايعموميكشوربهخصوصاقتصادايجاد

كردهاست؟
اين مساله تحقق قدرت-منزلت كار را سخت تر كرده براي 
مقابله با رابطه اي كه ميان قدرت و ثروت وجود دارد. يعني 
طي 40سال گذشته اينگونه جا افتاده است كه كساني كه 
قدرت سياسي را در دست دارند يا با آنها ارتباطات نزديكي 
دارند، كساني هستند كه اعتبار ديني و منزلتي هم دارند. 
وقتي اين جايگاه اين گونه تصور مي شود؛ نقد نظام سياسي 
سخت تر مي شود؛ يعني هم بايد با صاحبان ثروت مقابله 
كنيد، هم با صاحبان قدرت و هم با كس��اني ك��ه خود را 
صاحبان منزلت هم مي دانند. يعني مقابله با صاحبان ثروت 
و قدرت و نقد رفتارهاي مخ��رب آنها در فضاي اقتصادي، 
سياسي، فرهنگي و... ممكن است با اين انگ مواجه شود 
كه ش��ما ضد دين و ضد ارزش هاي الهي عمل مي كنيد. 
اينجا نقش علماي دين بيشتر برجسته مي شود تا جلوي 
متظاهرها و رياكاراني كه در صدر امور مديريتي كش��ور 
مي نشينند و از طريق رانت جويي و سوءاستفاده به غارت 
بيت المال مي پردازند را از طريق آگاهي بخشي به جامعه 
سد كنند تا مردم بدانند كه قدرت و ثروت براي فرد منزلتي 
نخواهد داشت. در اين زمينه نبايد هيچ مصلحت انديشي 

انجام شود.
اينوضعيتازنظرمصداق�يدرفضاياقتصادي
بهچهصورتيظهوروبروزپيداميكند.اينافرادو
جرياناتسوداگريكهشمااشارهكرديددرفضاي
مديريتيكش�ورالنهميكنندچگونهبرنامههاي

سوداگرانهخودرامحققميكنند؟
من براي ش��ما و مخاطبان ش��ما مثالي مي زنم تا انتقال 
مفاهيم بهتر صورت بگيرد؛ از ش��ما مي پرس��م آيا افراد و 
جرياناتي كه دست به فسادهاي اقتصادي و اختالس هاي 

بزرگ زدند و اخبار آنه��ا هر روز در رس��انه ها بازتاب پيدا 
مي كند به گونه اي ربط به قدرت دولتي داشتند يا نداشتند؟ 
به گونه اي ربطي به اقتصاد نفتي داش��تند يا نداشتند؟ به 
گونه اي تظاهر به دين كرده اند يا نكرده اند؟ به هر حال اينها 
مساله اصلي اقتصاد و مديريت كالن ماست و اتفاقا با بررسي 
تحليلي چرايي وقوع اين حوادث است كه مي توانيم مانعي 
درباره بروز دوباره آنها پيدا كنيم، در غير اين صورت تاريخ 

براي ما مدام تكرار خواهد شد. 
برايتحققاقتصاددرونزاچهبايدكرد؟

ما اگر مي خواهيم كشور سامان بگيرد و يك اقتصاد درونزا و 
مقاوم داشته باشد؛ بارها بنده به سهم خودم عرض كرده ام 
كه به چند عنصر مبنايي نياز داريم، به چند مفهوم كليدي 
بايد توجه كنيم. يكي آگاهي است؛ مردم بايد آگاه شوند، 
نسبت به حقوقشان، نسبت به نيازهايشان، مطالباتشان 
و...نكت��ه دوم انگيزه اس��ت؛ باي��د بداني��م، آگاهي جبر 
نمي آورد، آگاهي حركت نم��ي آورد؛ آگاهي بايد با انگيزه 
گره بخورد تا منشأ حركت بش��ود. اما آيا آگاهي و انگيزه 
كفايت مي كند؟خير؛ بايد اي��ن آگاهي و انگيزه، تبديل به 
مهارت شود. يعني ما با دانش نظري صرف ولو انگيزه باال، 
نمي توانيم سامان بخش حوزه عمل باشيم. آگاهي و انگيزه 
بايد به مهارت بدل شود تا محركي براي عمل شود. دراينجا 
پاي فرصت به مي��ان مي آيد. اين فرصت ه��اي خاص در 
اختيار مردم نيست؛ با توجه به جايگاه و سهمي كه دولت 
در اقتصاد و مديري��ت كالن دارد در اختي��ار دولتمردان 
است. پس واژه مهم بعدي ش��د فرصت و مفهوم كليدي 
بعدي، ظرف است. ظرف به رغم اينكه به لحاظ محتوايي 
محسوس نيست اما به لحاظ اهميت از همه مفاهيم ذكر 

شده اهميت بيشتري دارد. 
اگراشتباهنكنممنظورشماازطرفالگويكالن
توسعهكشوراس�تكهمبتنيبرآننقش�هراهدر
بخشهايمختلفتصويرس�ازيميشود.جالب
اس�تدرحاليكهتخصصش�مادرح�وزهعلوم
اجتماعياستاماارزيابيهايتحليليشماهمان
نتايجيرابهب�ارآوردهكهاس�اتيداقتصاديبهآن

اشارهميكنند.
همان طور ك��ه گفتم ظ��رف يا الگ��وي توس��عه از همه 
اولويت هاي ديگر اهميت بيش��تري دارد؛ متاسفانه ما از 
همان ظرف والگ��وي متمركزي اس��تفاده مي كنيم كه 
پهلوي هم از آن بهره مي برد؛ همان ظرفي كه من در بخش 
ابتدايي گفت وگو، تحت عنوان رابط��ه مركز- پيراموني از 
آن ياد كردم. معلوم است كه اين الگو و اين ظرف نمي تواند 
زمينه ساز تحقق اقتصاد مقاومتي و ارزش هاي اهداف كالن 
اقتصادي مقاومتي باشد. بنابراين بايد ظرف و الگو را نيز از 
حالت متمركز خارج كنيم تا مردم و جامعه نفس بكشند 
و خالقيت ه��ا و قابليت و نوآوري ه��اي عمومي بروز كند. 
باالخره واژه آخر كه امروز رهبري به ان اش��اره كردند، واژه 
موانع است.  گيريم كه شما آگاهي بخشي كرديد، انگيزه ها 

را ارتقا داديد، فرصت ها را فراهم كرديد و ...
ادامهدرصفحه7
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يادداشت-4

 رموز موفقيت اقتصادي 
كره جنوبي

يكي از رم��وز موفقيت 
اقتصادي ك��ره جنوبي 
نوع خاصي از شركتداري 
بود ك��ه در اين كش��ور 
در دوران پ��س از جنگ 
جهاني دوم ج��ا افتاد و 
تا امروز نيز ب��ه گونه اي 
تعديل ش��ده ادامه دارد. 
اقتصاد كره بر پاش��نه ابرش��ركت هاي خانوادگي 
 )Chaebol( »مي گ��ردد ك��ه ب��ه »چائِب��ول
معروفند. چائبول ها ش��ركت هايي خوش��ه اي اند 
كه شاخه هايش��ان در حوزه هاي صنعتي مختلف 
فعال اس��ت. براي مثال گروه سامسونگ به عنوان 
يكي از بزرگ ترين چائبول هاي ك��ره، در چندين 
صنع��ت فعالي��ت دارد، در حال��ي كه بس��ياري 
گمان مي كنند سامس��ونگ فقط دس��تگاه هاي 
الكتروني��ك مانن��د گوش��ي تلفن هم��راه توليد 
مي كن��د. بگذاريد معروف تري��ن حوزه هايي را كه 
شركت سامس��ونگ در آن فعال اس��ت، نام ببرم: 
بيمه عمر، صنايع س��نگين )يك��ي از بزرگ ترين 
ش��ركت هاي كشتي س��ازي كره(، ساخت وس��از 
)كه يكي از شاهكارهايش برج خليفه دبي است(، 
همكاري در خودروسازي با شركت رنوي فرانسه، 
توليدات پوليمري و ليتيوم، حوزه مد و فشن و در 
نهايت هتلداري. اين مجموع��ه در 2017 بيش از 
265 ميليارد دالر درآمد ناخالص داش��ت كه سود 
خالص آن 37 ميليارد دالر بود. براي اينكه بفهميم 
اين مبلغ چقدر اس��ت، يادآوري مي كنم اگر ايران 
روزي دو ميليون بش��كه نفت به قيمت ميانگين و 
ايدئال 50 دالر به ازاي هر بش��كه بفروشد، درآمد 
»ناخالص« آن در يك س��ال حدود 36.5 ميليارد 
دالر مي شود. حال در نظر بگيريد كه اين شركتي 
خصوصي اس��ت و س��نت چائبول ها ني��ز بر پايه 
همين شركتداري خانوادگي اس��ت. در اصل اين 
الگو را كره اي ه��ا از ژاپني ها ياد گرفتند. ژاپني ها با 
همين شيوه ش��ركتداري خانوادگي از اواخر قرن 
نوزدهم اوج گرفتند؛ ش��يوه اي كه به »زايباتسو« 
)Zaibatsu( معروف بود. اما در پي شكست ژاپن 
از امريكا در جنگ جهاني دوم، ژن��رال مك آرتور، 
فرمان��دار امريكايي، اي��ن ش��ركت ها را كه موتور 
اقتص��اد و تأمين كنن��دگان جنگي ژاپ��ن بودند، 
متالشي كرد و شيوه ديگري جايگزين آن شد. لي 
بيونگ � چول بنيانگذار ش��ركت سامسونگ وقتي 
در اواخر دهه چهل ش��ركت خ��ود را نامگذاري و 
ثبت مي كرد، بس��يار متأثر از الگوهاي ژاپني بود و 
به تقليد از دو شركت ژاپني »ميتسوبيشي« )سه 
لوزي( و »ميتسويي« )سه چشمه(، نام شركتش 
را »سه س��تاره« )سامسونگ( گذاش��ت تا در اوج 
باشد و بدرخش��د.  او دو بار شكست خورد، يك بار 
در دهه چهل وقتي كره به اش��غال ژاپ��ن درآمد و 
يك بار در دهه پنجاه وقتي جنگ كره كش��ور را به 
خاك و خون كشيد. البته شركت او ابتدا در كار مواد 
غذايي و س��پس در صنعت شكرريزي بود. شركت 
سامسونگ الكترونيكز تازه در سال 1969 تأسيس 
شد. اما از سامسونگ كه بگذريم، مساله در اين جا اين 
نوع اقتصاد است كه بر پايه ابرشركت هاي خانوادگي 
مي گردد. چنان كه شركت سامس��ونگ با بيش از 
310.000 كارمند همچنان در اختيار خانواده لي 
اس��ت.اين كه اين نوع اقتصاد چه ويژگي هايي دارد، 
نقش دولت - كه رانت ه��اي هدفمند به چائبول ها 
مي دهد - در اين اقتصاد چيست ، اين شركت ها چه 
تأثيري بر اقتصاد، رفاه اجتماعي و حاكميت سياسي 
ادامهدرصفحه2 مي گذارند... 

مهديتديني

تسهیالت »مرابحه 
خريد كاال و خدمات« به 
مستاجران ارايه مي شود

 اصالح 
 »وام وديعه« 

 در شوراي فقهي 
بانك مركزي

عماد افروغ استاد جامعه شناسي دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با »تعادل«:

ظرف اقتصاد ايران بايد تغيير كند
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رهبر معظم انقالب در سخنرانی به مناسبت عید سعید قربان:

گرانی ارز دالیل سیاسی و امنیتی دارد تا اقتصادی
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقاب اسللامي 
در خجسللته عيد قربان در سللخنراني زنده تلويزيوني، 
ملت شللريف ايران را به حضور پر نشللاط و گسترده تر در 
مسابقه معنوي »كمك مومنانه به قشرهاي آسيب ديده 
و ياري مجاهدان سامت« فراخواندند و با تشريح اهداف 
كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت امريكا در جنايت تحريم 
ملت ايران تأكيد كردند: دشمن به موازات جريان تحريم، 
جريان تحريف حقايق را هم دنبللال مي كند اما به فضل 
الهي و با هوشللياري، زيركي و شناخت عميق ملت ايران 
از امريكا به هيچ كدام از اهدافش نرسيده و نخواهد رسيد 
و ايران عزيز با صبر و ثبات، تاش بيشللتر مسووالن براي 
حل مشكات اقتصادي و معيشتي مردم و استفاده هرچه 
بيشتر از ظرفيت هاي داخلي به راه روشن خود ادامه خواهد 
داد. ايشان درباره عزاداري ماه محرم نيز تأكيد كردند: همه 
سوگواران حسيني، هيأت ها و مداحان موظفند به هرچه 
سللتاد ملي مبارزه با كرونا اعام مي كند، عمل كنند زيرا 

موضوع بسيار مهم است.
رهبر انقاب با تبريك عيد سعيد قربان به ملت عزيز ايران، 
مسلمانان جهان و پيروان اديان ابراهيمي، دهه اول ذيحجه 
را دهه خاطرات پر شكوه و هدايتگر و دهه تضرع و توسل 
خواندند و افزودند: دهه دوم اين ماه پر بركت، با توجه به عيد 
سعيد غدير دهه واليت است كه اين موضوع از همه احكام 
الهي جايگاه برتري دارد چللرا كه واليت تضمين كننده 
اجراي همه احكام الهي اسللت. ايشان افزودند: دهه سوم 
ذيحجه نيز با مناسبت هايي از جمله مباهله، دهه مهمي 
است كه اميدواريم ملت دهه اول را به مباركي و دو دهه بعد 
را آنچنان كه موجب رضاي الهي و خوشبختي ملت است، 
سپري كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي ديدارهاي مردمي 
را از دلخوشي ها و دلبستگي هاي پرجاذبه خود خواندند و 
خاطرنشان كردند: اين دشمن حقير اما بسيار خطير يعني 
كرونا اين دلخوشي را نيز سلب كرده است. ايشان در همين 
زمينلله افزودند: قرار بود اين ديللدار به صورت تصويري با 
خدمتگزاران عرصه سامت و كمك مومنانه انجام شود اما 
چون ستاد ملي مبارزه با كرونا گفته اجتماع بيش از ده نفر 
ممنوع است، متأسفانه اين ديدار تصويري هم ممكن نشد. 
ايشان ايثارگري را از خصوصيات بارز ملت ايران برشمردند 
و افزودند: امروز نيز كه مجموعه هاي درماني اعم از پزشكان، 
پرستاران و ديگر عوامل، با تمام وجود در خدمت بيماران 
كرونا هستند الزم است داوطلبان در كارهاي غيرتخصصي 

و عمومي به ياري آنان بشتابند. 
رهبر انقاب با اشاره به آسيب ديدن اقتصادي اغلب مردم 
در دوران كرونا افزودند: البتلله در اين ميان عده اي دچار 
آسيب ها و مشكات جدي شللده اند كه بايد با گسترش 
نهضت كمك مومنانه مردمي، به كمك اين قشرها شتافت. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با استناد به آيات قرآني، مردم را 
به حضور پرنشاط و فعال تر در اين مسابقه معنوي دعوت 
كردند و افزودند: سللبقت در كار خير از دستورات موكد و 
مكرر الهي در قرآن مجيد اسللت و موجب شوق و انگيزه 
ديگران به كارهاي خير نيز مي شود. رهبر انقاب اينگونه 
كارها را معناي واقعي انقابي گري خواندند و افزودند: اطعام 
ماه  محرم نيز مي تواند با رعايت كامل دسللتورالعمل هاي 
بهداشتي به شكل كمك مومنانه به دست خانواده ها برسد. 
حضللرت آيت اهلل خامنه اي با اشللاره به تاش هاي جدي 
علمي در كشللور براي شللناخت ويروس كرونا و راه هاي 
مقابله و درمان آن افزودند: اينگونه تاش ها در همه ابعاد 

بايد گسترش يابد. 
رهبر انقاب در بخش دوم سخنان شان، تحريم هاي امريكا 
را جنايتللي بزرگ عليه ملت ايران برشللمردند و افزودند: 
دشمن خبيث از اين تحريم ها كه همه ملت را نشانه گرفته 
اهداف مختلفي دارد. ايشللان »خسللته كردن و به ستوه 
آوردن ملللت« را هدف كوتاه مدت تحريم ها برشللمردند 
و گفتند: دشللمن مي خواهللد مردم را آشللفته كند تا در 
خيابان ها در مقابل حكومت بايستند به همين علت مدام از 
تابستان داغ سخن گفته و مي گويد اما اكنون خودشان به 
تابستان داغ مبتا شده اند. »ايجاد محدوديت و جلوگيري 
از پيشرفت كشور به خصوص در بعد علمي« هدف ميان 
مدت امريكايي هاست كه رهبر انقاب با تبيين آن گفتند: 
دشللمن در درازمدت هم دنبال به ورشكستگي كشاندن 
و فروپاشللي اقتصادي ايران اسللت چرا كه در آن صورت، 
ادامه حيات براي يك كشللور، امكان پذيللر نخواهد بود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي »قطع رابطه جمهوري اسامي 
با مراكز و جريان هاي مقاومت در منطقه« را هدف جنبي 
امريكايي ها از تحريم ايران دانستند و در جمع بندي اين 
بخش از سخنان شان گفتند: به فضل الهي و با هوشياري 
ملت، دشمن در تحقق همه اين اهداف ناكام مانده و به قول 

ما ايراني ها شتر در خواب بيند پنبه دانه!
رهبر انقاب افزودند: البته كشور دچار مشكاتي است كه 
بخشي از آن به تحريم ها، بخشي به ضعف ها و مديريت ها و 
بخشي هم به كرونا باز مي گردد اما همان گونه كه شماري از 
انديشمندان و فعاالن غربي هم به صراحت اعتراف مي كنند 
دشمن با همه شدت عمل خود نتوانسته به اهداف خود در 

جنايت تحريم دست يابد. رهبر انقاب اسامي با تأكيد 
بر اينكه به موازات جريللان تحريم، يك جريان »تحريف 
حقايق« و واژگون نشللان دادن واقعيللات هم وجود دارد، 
گفتند: هللدف اين جريان، ضربه زدن بلله روحيه مردم و 
دادن آدرس غلط درباره عاج تحريم است. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با اشاره به سخنان مداوم مقام هاي امريكايي و 
تبليغات گسترده رسانه هاي وابسته به آنها براي واژگون 
نشان دادن واقعيات ايران افزودند: هدف دشمن، گرفتن 
نشللاط و اميد از ملت به ويژه جوانان اسللت تا اينگونه القا 
كنند كه كشور به بن بست رسيده و امكان حل مشكات 
وجود ندارد. ايشان تحريف واقعيات را خط ثابت تبليغاتي 
رسانه هاي غربي در طول چهل و يك سال گذشته خواندند 
و خاطرنشان كردند: در اين خط تبليغاتي، نقاط قوت به طور 
كلي انكار و يا در مورد آن سللكوت مي شللود اما اگر نقطه 
ضعفي باشد، ده ها و حتي صدها برابر بزرگنمايي مي شود.

رهبر انقاب اسامي درخصوص آدرس غلط دادن براي 
رفع تحريم ها نيز گفتند: در اين خط تبليغاتي گفته مي شود 
اگر مي خواهيللد تحريم ها برطرف شللود، كوتاه بياييد و 
ايستادگي نكنيد و متأسفانه برخي در داخل هم اين آدرس 
غلط را تكرار مي كنند اما اين خط بر روي اكثريت ملت ايران 
با شناختي كه از دشمن و غرض ورزي او دارند، موثر نيست. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه جريان تحريف 
واقعيات به مقاصد خود نرسيده است، خاطرنشان كردند: 
اگر جريان تحريف شكست بخورد، قطعا جريان تحريم هم 
شكسللت خواهد خورد، زيرا عرصه كنوني، ميدان جنگ 
اراده ها اسللت و اگر اراده ملت ايران مستحكم باقي بماند، 
بر اراده دشللمن غلبه خواهد كرد. نكته ديگري كه رهبر 
انقاب اسامي به آن اشللاره كردند، استفاده ملت زيرك 
ايران از تحريم براي شللكوفايي علمي كشور بود. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي گفتند: با اينكه تحريم يك جنايت بزرگ 
اسللت اما مردم به ويژه جوانان، مسللووالن، دانشمندان و 
فعاالن سياسي از اين موضوع براي افزايش اتكاء به نفس 

ملي استفاده كردند. 
رهبر انقاب اسامي در همين زمينه افزودند: توليد جت 
آموزشي و قطعات حساس و ظريف، راه اندازي چند هزار 
شركت دانش بنيان، ساخت پااليشگاه ستاره خليج فارس 
به دست سپاه، اقدامات بزرگ در پارس جنوبي، طرح هاي 
وزارت نيرو در زمينلله آب و برق، طرح هللاي وزارت راه و 
توليدات شگفت انگيز دفاعي، همه در دوران تحريم انجام 
شللده اسللت. حضرت ايت اهلل خامنه اي يكي ديگر از آثار 
دوران تحريم را تمرين جداسللازي اقتصاد كشور از نفت 
برشمردند و گفتند: به علت آنكه نفت كشور كمتر فروش 
مي رود، جداسازي اقتصاد از نفت خام به  طور طبيعي در 
حال روي دادن است كه اين موضوع بايد با پيگيري دولت 

و مجلس به سرانجام برسد. 
رهبر انقاب اسامي در پاسللخ به اين سوال مهم كه »آيا 
تحريم ها قابل عاج است؟« گفتند: تحريم ها قطعا قابل 
عاج اسللت اما عاج آن، عقب نشلليني و كوتاه آمدن در 
مقابل امريكا نيسللت زيرا عقب نشيني موجب پيشروي 
متجاوز مي شود. ايشللان افزودند: خواسته امروز امريكا از 
ايران، كنار گذاشتن كامل صنعت هسته اي، كاهش بسيار 
شللديد توان دفاعي و رها كردن اقتدار منطقه اي است اما 
پذيرفتن اين خواسته ها قطعا موجب عقب نشيني امريكا 
نخواهد شللد و هيللچ عقلي نيز حكم نمي كنللد كه براي 
توقف متجاوز، خواسته هاي او را اجابت كنيم. رهبر انقاب 

اسامي با اظهار تأسف از تكرار حرف هاي دشمن مبني بر 
فايده نداشتن صنعت هسللته اي از زبان عده اي در داخل 
گفتند: صنعت هسللته اي نياز قطعي فرداي كشور براي 
توليد برق اسللت و امروز بايد به فكر فردا باشيم. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه با وجود خسارات فراوان 
برجام، اصل صنعت هسته اي حفظ شده است، درخصوص 
ادعاي امريكايي ها براي مذاكره با ايران خاطرنشان كردند: 
من علت مذاكللره نكردن با امريكايي ها را بارها گفته ام اما 
برخي يا متوجه نمي شوند و يا وانمود مي كنند كه متوجه 
نشده اند. ايشان تأكيد كردند: هدف اصلي امريكايي ها از 
ادعاي مذاكره، گرفتن توانايي هاي حياتي ملت ايران است. 
البته رييس جمهور فعلي امريكا هم به  دنبال برخي منافع 
شخصي و انتخاباتي اسللت همچون استفاده تبليغاتي از 
مذاكره با كره شللمالي. ايشان با تأكيد بر اينكه جمهوري 
اسللامي ايران با همه كشورها به جز امريكا و رژيم جعلي 
صهيونيسللتي مذاكره مي كند، افزودند: عاج تحريم ها، 
عقب نشيني و مذاكره با دشمن نيست بلكه عاج واقعي 
آن، تكيه بر توانايي هاي ملي، وارد كردن جوانان به ميدان 
و احياي ظرفيت هاي فراوان كشور، و در يك كام عمل به 
اركان اقتصاد مقاومتي يعني درون زايي و برون گرايي است.

رهبر انقاب اسامي تاكيد كردند: ما امكانات و توانايي هاي 
داخلي و ظرفيت هاي بين المللللي فراوان داريم كه بايد با 
مديريت جهادي و تدبير واقعي، به فعليت در بيايند. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه جمهوري اسامي ايران 
دوستان موثري در دنيا دارد اما تكيه واقعي نظام اسامي به 
خدا و مردم است، گفتند: تكيه بر امكانات و استقال داخلي، 
هم دشمنان خارجي و هم بدخواهان داخلي دارد. آن كسي 
كه براي منافع خودش حاضر است كااليي را كه در داخل 
توليد مي شود، از خارج وارد كند، در واقع خيانت مي كند 
و با وجود تأكيدهاي مكرري كه شللده است اما همچنان 
واردات كاالهايي كه در داخل توليد مي شوند، ادامه دارد. 

آخرين نكته اي كلله رهبر انقاب اسللامي درخصوص 
تحريم ها گفتند »دل نبستن به وعده هاي توخالي ديگران« 
بود. حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: در سللال ۹۷ و بعد 
از خروج امريكا از برجام، متاسللفانه كشللور ماه ها معطل 
وعده هاي اروپايي ها باقي ماند و اقتصاد كشور شرطي شد 
در حاليكه معطل كردن اقتصاد به وعده هاي ديگران، بسيار 
مضر است. ايشان افزودند: اروپايي ها هيچ كاري براي مقابله 
با تحريم هاي امريكا نكردند و آنچه به نام اينسللتكس نيز 

مطرح كردند، بازيچه اي بود كه محقق نشد.
رهبر انقاب اسامي در جمع بندي اين بخش از سخنان 
خود تاكيد كردند: عاج تحريم ها فعال كردن ظرفيت هاي 
داخلي است كه نيازمند مجاهدت است. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در بخش ديگري از سخنان شللان با اشللاره به 
گراني ها و مشللكات جدي خانوارها در تأمين معيشت، 
گفتند: كارهاي الزم براي رفع اين مشكات را در جلسات 
خصوصي با مسووالن از جمله آقاي رييس جمهور مطرح 
كرده ايم و باز هم به دستگاه هاي مسوول تأكيد مي كنيم. 
رهبر انقاب اسامي مساله فوري در بخش اقتصاد را »مهار 
نوسللان قيمت ها، ايجاد ثبات در بازار و حفظ ارزش پولي 
ملي« دانسللتند و افزودند: اين حالت هر روز يك قيمت 
براي اجناس و افسللار پاره كردن قيمت ارز براي كشللور 
مضر است و افراد آشنا به مديريت هاي اجرايي معتقدند 
كه اين مساله با برخورد دستگاه هاي اجرايي و در مواردي 
دستگاه قضايي قابل مهار است. ايشان افزودند: در قضيه 

ارز، بانللك مركزي تاش هاي زيللادي انجام مي دهد كه 
ان شللاءاهلل موفق خواهد شد البته گزارش هاي مطمئني 
وجود دارد كه داليل سياسي، امنيتي در افزايش قيمت ارز 
بيش از داليل اقتصادي موثر است كه در اين صورت بايد 
با كساني كه به اين آتش دامن مي زنند، جداً مقابله شود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي مسللاله »هدايت نقدينگي به 
سمت توليد« و همچنين »رفع موانع جهش توليد« را از 
ديگر اولويت هاي اقتصاد كشور خواندند و گفتند: عده اي از 
كارشناسان پيشنهاد كرده اند روساي سه قوه كارگروهي را 

براي شناسايي و رفع موانع توليد تعيين كنند.
رهبر انقاب اسامي اصاحات اساسي در اقتصاد كشور را 
»اصاح ساختار بودجه«، »اصاح نظام بانكي«، »ارتقاي 
سرمايه گذاري و اشتغال« و »بهبود محيط كسب و كار« 
برشللمردند و گفتند: اين موارد دو سال قبل و همزمان با 
تشكيل جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به سران 
قوا اباغ شللد كه البته با وجود تاش ها پيشللرفت قابل 
توجهي نداشته است البته مهم اين است كه ما مي دانيم 
چه مي خواهيم و به دنبال چه برنامه اي هسللتيم. ايشان، 
»صبر« و »ثبات« را دو نياز اساسللي براي آينده كشللور 
دانسللتند و با تأكيد بر اينكه بر اثر ايمان مذهبي و اعتماد 
مردم به نظام، ثبات ملت خوب است، افزودند: مسووالن 
هم بايد با كار جهادي، صبر و ثبات خود را نشان دهند و از 
ترديد و نگراني هاي مضر اجتناب كنند.  حضرت آيت اهلل 
خامنه اي، مشكات دشللمن اصلي يعني امريكا را بسيار 
بزرگ و غيرقابل مقايسه با مشللكات ايران خواندند و با 
برشمردن مصاديقي از مشكاِت امروز امريكا مثل فاصله 
طبقاتي عجيب، تبعيض نژادي، مشللكات اقتصادي و 
بيكاري هاي گسترده، مشكات مديريتي در قضيه كرونا 
و مديريت اجتماعي ضعيف كه منجر به بي رحمي  و قتل 
و شكنجه به دسللت پليس امريكا مي شود، گفتند: امروز 
امريكا در سللطح دنيا منفور و منزوي است. ايشان تأكيد 
كردند: حوادث جاري امريكا آتش زير خاكستري است كه 
شعله ور شده و اگر چه آن را سركوب كنند اما دوباره شعله ور 
مي شود و نظام كنوني امريكا را از بين مي برد چرا كه فلسفه 
سياسي و اقتصادي اين نظام غلط و محكوم به نابودي است. 
رهبر انقاب اسامي سخنان مكرر مقام هاي امريكايي عليه 
ايران را نشان دهنده سللردرگمي آنها دانستند و افزودند: 
مديريت امريكا دچار سرگيجه و آشفتگي است. امريكايي ها 
به دنبال پيدا كردن دشمن هستند بنابراين گاهي از ايران 
اسم مي برند و گاهي از روسيه و چين، اما امروز رژيم امريكا 
دشمني بزرگ تر از ملت خود ندارد و همين دشمن آن رژيم 
را به زانو درخواهد آورد. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد 
مجدد بر صبر، ثبات و كار جهادي افزودند: دولت در اواخر 
دوران مسللووليت خود قرار دارد البته در طول اين ۷ سال 
هر چه توانستند تاش كردند و در برخي بخش هاي دولت 
نيز واقعا كارهاي خوبي انجام گرفت، پس از اين دولت هم، 
دولت تازه نفسللي خواهد آمد كه كارها را با جديت بيشتر 
دنبال كند. رهبر انقاب اسامي در پايان سخنان شان به 
مساله عزاداري در محرم اشاره و تأكيد كردند: در عزاداري ها 
معيار آن چيزي اسللت كه ستاد ملي كرونا اعام مي كند. 
بنده هر چه آنهللا الزم بدانند مراعات خواهم كرد. توصيه 
و تأكيد من به همه عزاداران، هيئات، منبري ها و مداحان 
نيز اين است كه ضوابط ستاد ملي كرونا بايد رعايت شود، 
چرا كه اگر همين مقدار مراقبت و كنترل هم سست شود، 

فاجعه اي بزرگ پديد خواهد آمد.

ادامه از صفحه اول

 بالتكليفي از هرچيزي
 بدتر است 

 نه تنها هيللچ اتفاق ناخوشللايندي نيفتاد، بلكه 
توليدات صنعتي حتي شتاب گرفت. پس از آنكه 
درآمد ايران از درآمد حاصل از صادرات نفت خام 
به طور چشمگيري رشد را تجربه كرد اين دو  اداره 
كل هركدام به يك وزارتخانه با تعداد قابل اعتنايي 
سازمان و شركت و دستگاه و زيرمجموعه تبديل 
شدند. به اين ترتيب در شروع فعاليت دولت موقت 
مرحوم مهندس بازرگان در اولين روزهاي پس از 
22 بهمن 135۷، دولت ايران صاحب دو وزارتخانه 
بازرگاني و صنايع و معادن شد. اما دعواهاي سياسي 
دو جناح در آن ايام، زمينه را براي تبديل وزارتخانه 
صنايع ومعادن به سلله وزارتخانلله جديد هموار 
كرد. در قانون برنامه سوم وسپس در برنامه بعدي 
توسعه ابتدا وزارتخانه صنايع ومعادن و نيز وزارت 
بازرگاني تاسيس و ادغام شدند. تحوالت گسترده 
در ديوان ساالري دولتي ايران نشان مي دهد، بيش 
از آنكه هر رخداد و تصميم براي اعمال تغييرات و 
سازماندهي تشللكيات دولت برپايه كارشناسي 
باشد، بر مبناي سليقه هاي سياسي استوار است. 
حال و در ماه هاي اخير، رييس دولت به اين نتيجه 
رسيده است كه بايد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از هم جدا شده و دووزارتخانه تخصصي تاسيس 
شللود. با توجه به اينكه نمي توان نيت خواني كرد 
و هدف و انگيزه جداسازي را در بوته نقد قراردارد 
كه آيا اين خواست دولت يك اراده سياسي است 
يا براساس بررسي هاي كارشناسانه، ب ايد به نكات 
ديگر توجه كرد: عمده فعاالن صنعتي و برخي از 
كارشناسان نهاد دولت باور دارند با توجه به اينكه از 
عمر دوره قانوني دولت مستقر چيزي باقي نمانده 
اسللت و با توجه به مجموعه شرايط اقتصاد كان 
و كوچك تر شللدن حجم و انللدازه اقتصاد ايران و 
كاهش حجم تجللارت خارجي ونيز بللا توجه به 
مسللائل سياسللي كه يكي از آنها به تعامل دولت 
و مجلس بللر مي گردد، جداسللازي دو وزارتخانه 
مزيتي به همراه ندارد، بلكه به نابساماني ها دامن 

مي زند. 
به اين ترتيب توصيه هاي كارشناسللان و فعاالن 
اقتصادي و نيز خواست و اراده طيف هاي گوناگون 
سياسللي اين اسللت كه دولت به جللاي اصرار بر 
جداسازي كه به هدر دادن زمان و رشد اختاف ها 
منجر مي شللود، بهتر و شايسته تر است با تقويت 
مديريت ارشللد اين وزارتخانه و نيز كمك به هر 
فردي كلله نهايتا بللراي منصللب وزارت معرفي 
مي شود، زمينه و شرايط را براي افزايش كارآمدي 

اين وزارتخانه هموار كند.
يك نظرسنجي كارشناسانه از تشكل هاي بزرگ 
و نهاد اتللاق بازرگاني دربللاره كارنامه چند ماهه 
سرپرسللت فعلي و بررسللي نتايج نظللر خواهي 
مي توانللد به رييس دولت كمك كند كه ايشللان 
همچنان در اين منصب باقي بمانند و پس از راي 
اعتماد مجلس با قدرت بيشتر و البته استفاده از 
نيروهاي ورزيللده در صنعت و بازرگاني به كارش 
ادامه دهد. البته اگر نتايج نظر سنجي اين بود كه 
بهتر است فردي با اعتبار و كارنامه و سابقه بيشتر 
در اداره اين وزارتخانه كه از يك سو توليد صنعتي 
را بشناسد و از سوي ديگر با تجارت خارجي آشنا 
باشد و نيز در ميان بازرگانان و صنعتگران و معدن 
كاران مقبول و پذيرفته باشد و بتواند مردان و زنان 
كارآزمللوده و مديران شايسللته را به كارگيرد، به 
مجلس معرفي شود، بايد هرچه زودتر اين اتفاق 
بيفتد. صنعت، معدن و تجارت بايد در اين وضعيت 
سخت و در سللالي كه به عنوان »جهش توليد« 
نام گذاري شده از باتكليفي مديريتي خارج شود.

نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع  ومعادن 
و كشاورزي ايران 

 رموز موفقيت اقتصادي 
كره جنوبي

همگي پرسش هايي جدي است كه اقتصاددانان 
و جامعه شناسان با تحقيق دقيق بايد پاسخ دهند. 
امللا چيزي كه وجود دارد اين اسللت كه اين نوع 
شللركتداري ويژگي هاي مهمي دارد كه باعث 
موفقيت آن مي شود، از جمله اينكه تصميم گيري 
به متمركزترين شكل ممكن صورت مي گيرد و 
ثبات، انسللجام و وفاداري مديريتي بي نظيري 
در آن وجود دارد. در واقع اقتصاد سللوار بر شبكه 
خويشللاوندي سللنتي مي شللود و از اين لحاظ 

آميزه اي از سنت و مدرنيته است.
يك چائبللول براي تصرف بازارهللاي جهاني به 
مدرن ترين الگوها چنگ مي زند و همزمان هر چه 
پيشتازتر و موفق تر باشد، سنت خانوادگي خود را 
بيشللتر و بهتر حفظ مي كند. در واقع در زير اليه 
مدرن سازي، تحكيم مناسبات سنتي نيز تضمين 
مي شللود. يك شللركت بزرگ وقتللي مديريت 
متمركز، سلسله مراتبي و مبتني بر فرماندهي و 
فرمانبري دارد، ماندگاري و پويايي بيشتري دارد.

در نهايت اگر اين الگو را با ايران در هفتاد هشتاد 
سال گذشته مقايسه كنيم، به سختي مي توان 
شللركتداري بزرگ خانوادگي پيللدا كرد. البته 
شللركت هاي خانوادگي )يا شخصي( بزرگي در 
دهه چهل و پنجللاه در ايران شللكل گرفت كه 
همگي پس از انقاب دولتي و مصادره شللد، اما 
پس از آن نيز هيچگاه اين مجال براي شركت هاي 
خصوصي ل خانوادگي )تأكيد مي كنم خصوصي، 
نه خصولتي يا سللهامي( دسللت نداد كه چنين 
نقشي در اقتصاد ايفا كنند. يك بخش خصوصي 
وابسللته و شللبه دولتي پديد آمد كه سللهامش 
دسللت مردم بود و مديللرش از كابينه مي آمد. 
نيمه خصوصي شللدن باعث شد شللركت ها نه 
به درسللتي به دولت پاسللخگو باشللند و نه به 
سهامدارانشللان. دولت ها كه عوض مي شوند لل 
وزرا تندتر لل و سهامداران ُخرد هم چه مي دانند 

زير و بم شركتداري چيست.

خبر

مهدی بنانی:

رييس مركللز مديريت بدهي هللا و دارايي هاي مالي 
عمومي معاونت خزانه داري وزارت اقتصاد در گفت وگو 
با شادا اظهار داشت:  حدود ۷۰ درصد اوراق عرضه شده 
دولت طي هشت هفته منتهي به 31 تيرماه 13۹۹، 
توسللط بانك هاي خصوصي و دولتللي و 3۰ درصد 
توسط نهاد هاي مالي بازار سرمايه نظير شركت هاي 
سللرمايه گذاري، صندوق هللاي سللرمايه گذاري و 
شللركت هاي تامين سللرمايه خريداري شده است . 
حدود ۷۰ درصد اوراق عرضه شده دولت طي هشت 
هفته منتهي به 31 تيرماه 13۹۹، توسط بانك هاي 
خصوصللي و دولتللي و 3۰ درصد توسللط نهاد هاي 
مالي بازار سرمايه نظير شركت هاي سرمايه گذاري، 
صندوق هاي سللرمايه گذاري و شللركت هاي تامين 
سللرمايه خريداري شده اسللت. تا پايان شهريور ماه 
امسال، ۶2 هزار ميليارد تومان به صورت نقدي براي 
تامين مالي هزينه هاي اجتناب ناپذير بودجه منتشر 
خواهيم كرد و مابقي از محل اسناد خزانه اسامي يا 
اوراق موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 
۹۹ تامين مي شود  تا قبل از سال 13۹۹، انتشار اوراق 
مالي اسامي در بازار سللرمايه انجام مي گرفت اما از 
امسال، با هماهنگي هاي به عمل آمده با بانك مركزي 
جمهوري اسامي ايران، مقرر شد از اين پس، حراج و 
فروش اوراق، به صورت موازي در دو بازار پول و سرمايه 
انجام شللود. در حال حاضر با توجه به سهم كم نفت 
در تامين منابع مالي بودجه، حدود ۹۰ درصد منابع 
بودجه عمومي كشللور از طريق وزارت اقتصاد تامين 
مي شود، اين وزارتخانه، مجموعه اي از ابزار ها را براي 
تامين مالي بودجه عمومي مد نظر دارد و متناسب با 
شرايط، از ميزان بهينه اي از هر يك، اعم از ماليات به 
عنوان پاك ترين درآمللد دولت، درآمد هاي گمركي، 
مولد سازي و فروش دارايي ها و سهام دولت و همچنين 
انتشللار اوراق مالي اسامي اسللتفاده مي كند.  وي با 
يادآوري اينكه در حال حاضر با توجه به سهم كم نفت 
در تامين منابع مالي بودجه، حدود ۹۰ درصد منابع 
بودجه عمومي كشللور از طريق وزارت اقتصاد تامين 
مي شود، اظهار داشت: اين وزارتخانه، مجموعه اي از 
ابزار ها را براي تامين مالي بودجه عمومي مد نظر دارد 
و متناسب با شرايط، از ميزان بهينه اي از هر يك، اعم 
از ماليات به عنوان پاك ترين درآمد دولت، درآمد هاي 
گمركي، مولد سازي و فروش دارايي ها و سهام دولت و 
همچنين انتشار اوراق مالي اسامي استفاده مي كند. 
وي با اعام خبر تامين مالي بيللش از 42 هزار و 5۰۰ 
ميليارد توماني از محل انتشار اوراق مالي اسامي طي 
هشت هفته منتهي به 31 تيرماه 13۹۹ اظهار داشت: 
حدود ۷۰ درصد اين اوراق توسط بانك هاي خصوصي 
و دولتي و 3۰ درصد توسط نهاد هاي مالي بازار سرمايه 
نظيللر شللركت هاي سللرمايه گذاري، صندوق هاي 
سرمايه گذاري و شركت هاي تامين سرمايه خريداري 
شده اسللت. وي همچنين افزود: عاوه بر اين اوراق، 
1۷هزار و هفتصد ميليارد تومان اسناد خزانه اسامي 
نيز براي تسويه مطالبات طلبكاران منتشر شده و 13 
هزار ميليارد تومان اسناد تسويه خزانه نيز براي تهاتر 
بدهي دولت با طلب دولت يا بانك ها، صادر شده است.

بنانللي با بيان اينكه بر اسللاس مصوبه شللوراي عالي 
اقتصادي سللران سه قوه و همچنين پيش بيني كه با 
سازمان برنامه و بودجه كشور انجام شده است، در شش 
ماهه نخست سللال جاري، دولت مي تواند، سر جمع، 
حدود ۹4 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسللامي از 
محل ظرفيت هاي مختلف، اوراق نقدي و غير نقدي 
منتشللر كند، افزود: تا پايان شللهريور ماه امسال، ۶2 
هزار ميليارد تومان بصللورت نقدي براي تامين مالي 
هزينه هاي اجتناب ناپذير بودجه منتشر خواهيم كرد، 
و مابقي از محل اسناد خزانه اسامي يا اوراق موضوع 
تبصره 5 مللاده واحده قانون بودجه سللال ۹۹ تامين 
مي شود. رييس مركز مديريت بدهي ها و دارايي هاي 
مالي عمومي خزانه داري كل كشللور در ادامه، با بيان 
اينكه در حال حاضر آمار شللفاف و كاملللي از ميزان 
بدهي ها و مطالبات دولت و شركت هاي دولتي وجود 
دارد، اظهار داشت: موضوع بدهي ها و مطالبات دولت 
و شركت هاي دولتي همزمان با قانون رفع موانع توليد 
آغاز و وزارت اقتصاد در سال 13۹2 مكلف شد بدهي ها 
و مطالبات دولت و شركت هاي دولتي را مشخص كند 
كه از آن سللال تاكنون هر سه ماه يك بار اين آمار ها در 
سللامانه مديريت اطاعات بدهي ها و مطالبات دولت 
)سماد( توسط دستگاه هاي اجرايي، از اقصي نقاط ايران 
جمع آوري مي شود و پس از تجميع در مركز مديريت 
بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي، به صورت فصلي به 
رياست جمهوري ارسال مي شود. وي اظهار داشت: از 
سال 13۹2 طراحي اوراق مالي اسامي متناسب با نياز 
دولت در دستور كار قرار گرفت و در كنار اوراق مشاركت 
كه از دهه ۷۰ مورد استفاده قرار مي گرفت، اسناد خزانه 
اسامي طراحي و به همراه صكوك اجاره، مرابحه و سلف 
مورد استفاده قرار گرفت. بناني افزود: پس از آن صكوك 
مرابحه عام طراحي شللد كه امسال بيشترين انتشار 
مربوط به اوراق مرابحه عام، به عنوان ابزاري براي تامين 
مالي سريع و كم هزينه دولت است. بناني از “صكوك 
وكالت عام “ به عنوان جديد ترين نوع اوراق مالي اسامي 
كه مراحل تاييد قانوني خود را مي گذارند، نام برد. وي 
در پاسخ به اين سوال كه آيا انتشار اسناد خزانه اسامي 
بر شللاخص هاي اقتصادي نظير تورم تاثيرگذار است 
گفت: وزارت اقتصاد وظيفه دارد منابع مورد نياز دولت 
را براي هزينه هاي اجتناب ناپذير با قيمت مناسللب و 
ريسك پايين تامين كند. بناني ادامه داد: طبق مباني 
نظري، براي كسري بودجه يا بايد با انتشار اوراق مالي 
اسامي، از نقدينگي موجود در اقتصاد استفاده كنيم 
يا پول جديد خلق نماييم كه البته انتشار اوراق، قطعا 
يك ابزار غير تورمي نسبت به استقراض از بانك مركزي 
است. وي تصريح كرد: البته انتشار اوراق نيز ماحظات 
خاص خود را دارد كه اين مركز طي دو سال اخير، براي 
اولين بار در كشور با اجراي تحليل پايداري بدهي ها و 
تاش در طراحي استراتژي بدهي، انتشار اوراق را در 
چارچوب فضاي مالي دولت و با توجه به سللنجه هاي 

پايداري بدهي ها انجام مي دهد.

رهبر معظم انقالب : در عزاداري ها معيار آن چيزي است كه ستاد ملي كرونا اعالم مي كند. بنده هر چه آنها الزم بدانند مراعات خواهم كرد
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70  درصد خريد اوراق توسط 
بانك ها و 30  درصد نهادهاي مالي

آغاز  مرحله دوم طرح فروش فوق العاده ايران خودرو با عرضه پنج محصول پر متقاضي 
گروه صنعتي ايران خودرو به منظور حذف واسطه گران 
سودجو از چرخه خريد، افزايش عرضه و ايجاد فرصت 
برابر بللراي تمامي متقاضيان خريللد خودرو، مرحله 
دوم طللرح فروش فوق العاده را بللا ارايه پنج محصول 

از پنجشنبه نهم مرداد ماه سال جاري آغاز مي كند. 
ايكو پ�رس| بابك رحمانللي، معللاون بازاريابي و 
فروش ايران خودرو با بيان مطلب فوق گفت: مرحله 
دوم فللروش فوق العاده محصوالت اين خودروسللاز 
با قيمت قطعللي و عرضه پنج محصول در راسللتاي 
برنامه هللاي وزارت صنعللت، معدن و تجللارت براي 
تحويل خودرو به مشتريان حقيقي از روز پنجشنبه 
 نهم مردادماه امسللال به مدت سه روز آغاز مي شود.

وي افللزود: پس از اتمللام مهلت ثبت نام براسللاس 
 قرعه كشي و با حضور نهادها و سازمان هاي نظارتي 

برنللدگان نهايي مشللخص خواهند شللد. رحماني 
ادامه داد: در برنامه فروش فوق العللاده ايران خودرو 
بلله منظور حذف واسللطه گللران و سللودجويان در 
فرآيند فروش، محدوديت هايي مانند اختصاص يك 
دستگاه خودرو به هر شماره ملي، عدم خريد خودرو 
در 48 ماهه اخير از ايران خودرو و سللايپا، نداشللتن 
پللاك فعال در خانللوار، دارا بودن سللن حداقل 18 
 سللال و ارايه گواهي نامه رانندگي لحاظ شده است .

وي افللزود: در اين طرح، پنج محصللول پر متقاضي 
ايران خودرو شللامل پژو 2۰۶ تيپ 5، دنا، سمند ال 
ايكللس، 2۰۶ صندوق دار و پللارس بنزيني با قيمت 
قطعي عرضه خواهند شللد. معاون بازاريابي و فروش 
ايران خودرو تاكيد كرد: 15 هزار تعهد ايجاد شللده 
در مرحله نخسللت فللروش فوق العللاده را، پيش از 

موعد تحويل خودروها اجرا كللرده ايم و مرحله دوم 
 فروش فوق العاده با موعد تحويل سلله ماهه آغاز شد.

رحماني يللادآور شللد: مرحللله دوم طللرح فروش 
فوق العللاده محصللوالت پرتيللراژ ايللران خللودرو 
به منظور پاسللخگويي بلله نياز مشللتريان، كنترل 
بللازار و عرضلله عادالنلله خللودرو با موعللد تحويل 
 حداكثر سلله ماهه به اجرا گذاشللته شللده اسللت.

معللاون بازاريابي و فروش ايران خللودرو اذعان كرد: 
پس از اعام اسللامي انتخاب شدگان در قرعه كشي، 
متقاضللي بايد ظرف 48 سللاعت، وجه خللودرو را از 
esale.ikco. طريق سللايت ايران خودرو به نشاني

ir واريللز كنللد و عدم واريللز وجه خودرو بلله منزله 
انصراف از ثبت نام تلقي شللده و شللركت هيچ گونه 
مسللووليتي براي تحويل خودرو نخواهد داشت. وي 

تاكيدكللرد: در مرحله دوم طرح فللروش فوق العاده 
به منظور حذف واسللطه گللران از فرآينللد فروش، 
هيچ گونه سود مشللاركتي به وجوه پرداختي تعلق 
نخواهد گرفت و در صورت عدم مراجعه مشللتري به 
نمايندگي پس از گذشت سه ماه از تحويل، گارانتي 
خودرو ابطال خواهد شد. در رهن بودن سند خودرو 
 به مدت يك سال از مصوبات فروش فوق العاده است.

رحماني با تاكيد بر دريافت كد كاربري گفت: ضروري 
اسللت متقاضيان قبل از ورود به سللايت فروش ايران 
خودرو براي دريافت كد كاربري و رمز عبور اقدام كنند. 
گفتني اسللت، درطرح اول فللروش فوق العاده ايران 
خودرو 15 هزار محصول به مشتريان در ظرف مدت 
كمتللر از يك ماه و نيم تحويل داده شللد كه اين يك 
ركورد در بين خودرو سازان داخلي محسوب مي شود.  



ادامه از صفحه اول 3اخبار

فروش ارز صندوق توسعه ملي براي جبران كسري بودجه و رشد پايه پولي

همتيسازمانبرنامهرامتهمميكند
گروه بانك و بيمه |

رييس كل بانك مركزي در عين حال كه معتقد است 
همه افزايش قيمت ها در بهار امسال، صرفا به رشد پايه 
پولي و نقدينگي مربوط نمي شود و موضوعاتي مانند 
انتظارات تورمي و اثر رفتار س��اير بازارها نيز بر رش��د 
قيمت ها اثرگذاشته، در عين حال به اين نكته نيز اشاره 
كرده كه خريد بخش��ي از منابع ارزي صندوق توسعه 
ملي جهت تأمين كسري بودجه توسط بانك مركزي 
براساس تكليف بودجه سال ۹۸ در شرايط تحريمي،  
همچنين تأمين كسري بودجه از محل پايه پولي روي 
رشد پايه پولي و نقدينگي و قيمت ها اثرگذار بوده و بانك 
مركزي نظر كارشناسي خود را در مورد آثار كوتاه مدت 
و احتمالي ناخوشايند اين روش تأمين كسري بودجه 
كه مانند استقراض از بانك مركزي خواهد بود، اعالم 
كرده اس��ت. دكتر عبدالناصر همتي با ذكر چند نكته 
درخص��وص متغيرهاي پولي نوش��ت: بانك مركزي 
تمام تالش خود را براي كنترل ميان مدت و بلندمدت 
رشد متغيرهاي پولي و مديريت نرخ سود، براي كنترل 
و مهار تورم به كار گرفته اس��ت و با وجود تمامي موانع 
و محدوديت ها از همه ابزارهاي خود براي تحقق تورم 
هدف گذاري ش��ده، براي يك س��ال آينده، استفاده 
مي كند. قضاوت در خصوص عملكرد بانك مركزي، بايد 
در چارچوب محيط اقتصاد كالن و شوك هاي وارده به 
اقتصاد و همچنين بر مبناي ابزارها، اختيارات و درجه 
استقالل بانك مركزي باشد. رييس كل بانك مركزي 
تاكيد كرد: همه افزايش قيمت ها در بهار امسال، صرفا 
به رشد پايه پولي و نقدينگي مربوط نمي شود. افزايش 
انتظارات تورمي، متأثر از عوامل غير پولي و عملكرد ساير 
بازارها نيز در افزايش فشارهاي تورمي نقش داشته اند.

روش هايي كه امسال دولت براي تأمين كسري بودجه 
از طريق فروش سهام دولتي و نيز انتشار اوراق بدهي 
به كار گرفته اس��ت، در شرايط تداوم فشار حداكثري، 
روش هاي مناسبي براي تأمين منابع الزم از نقدينگي 
موجود در جامعه و بدون فش��ار به پايه پولي است و در 
صورت تداوم، كمك خوبي به بانك مركزي در نيل به 
هدف مهار تورم خواهد بود.رييس شوراي پول و اعتبار 
نوشت: خريد بخش��ي از منابع ارزي صندوق توسعه 
ملي، جهت تأمين كسري بودجه توسط بانك مركزي 
)آنچنان كه در بودجه سال ۹۸ تكليف شد( در شرايط 
تحريمي، تأمين كسري بودجه از محل پايه پولي است. 
اين روش، در كوتاه مدت، همانند اس��تقراض از بانك 
مركزي خواهد بود. لذا، بانك مركزي به حكم وظيفه نظر 
كارشناسي خود را در خصوص آثار احتمالي ناخوشايند 

اين روش تأمين بودجه، گزارش كرده بود.

     فروش ارزهاي صندوق توسعه ملي 
گرچه سازمان برنامه و بودجه هرگونه اثرگذاري كسري 
بودجه و بي انضباطي مالي دولت در تورم چند ماه اخير 
را رد كرده و آن را ناشي از افزايش قيمت ارز اعالم كرده، 
اما رييس كل بانك مركزي چندان اين ادعا را تاييد نكرده 
و خريد ارزهاي صندوق توسعه ملي براي تامين كسري 
بودجه را نوعي استقراض كوتاه مدت از بانك مركزي و 
موثر بر تورم دانسته است.به گزارش ايسنا، افزايش نرخ 
تورم در ماه هاي اخير موجب تحليل و بحث هاي بسيار 
در رابطه با داليل ش��كل گيري آن شد كه در نهايت به 

واكنش هايي از سوي سازمان هاي مربوطه و مورد نقد 
نيز منتهي شد.اخيرا سازمان برنامه و بودجه در پاسخ 
به نقدهايي مبني بر اثرگذاري كسري بودجه بر افزايش 
نرخ تورم واكنش نشان داد و به نوعي اين موضوع را رد 
كرد. موضع گيري سازمان برنامه و بودجه از اين حكايت 
داش��ت كه با وجود كسري بودجه در سال گذشته ۹۸ 
درصد ارقام كالن بودجه ۱۳۹۸ محقق شده و با وجود 
تحميل هزينه هاي اجتناب ناپذير ناشي از سيل و كرونا، 
دولت توانسته كل تنخواه گردان خزانه را در پايان سال 
مالي تهيه كند.از سوي ديگر سازمان برنامه كه به دفعات 
هر گونه استقراض از بانك مركزي براي تامين كسري 
بودج��ه را رد كرده بود اين بار نيز بر اين تاكيد داش��ت 
كه صورت هاي مالي بانك مركزي در س��ال گذش��ته 
نشان دهنده انضباط مالي دولت بوده و براساس همين 
صورت هاي مالي خالص بدهي دولت به بانك مركزي 
بيش از ۴۶ درصد كاهش داشته است.در عين حال به 
مواردي به عن��وان عامل افزايش تورم در ماه هاي اخير 
اشاره شد كه به نوعي به سمت بانك مركزي مي رفت؛ 
به طوري كه اعالم ش��د بي ترديد افزايش ناگهاني نرخ 
ارز در س��امانه نيما علت موج تورمي اخير بوده است. 
همچنين موضوع وام يك ميليوني كه بانك مركزي به 
۲۳ ميليون خانوار يارانه بگير پرداخت كرد و آثار ناشي از 
كرونا، از عوامل ديگر تورم معرفي شد.اما رييس كل بانك 
مركزي در تازه ترين اظهرات خود به نوعي به حواشي 
تورمي مطرح شده در خصوص عملكرد بانك مركزي 
پاسخ داده و تاكيد كرده است كه تمام مشكالت تورمي 
موجود محدود به عملكرد بانك مركزي نيست و قضاوت 
در خصوص عملكرد اين بانك بايد در چارچوب محيط 
اقتصاد كالن و ش��وك هاي وارده به اقتصاد  همچنين 

بر مبناي ابزارها و اختيارات و درجه اس��تقراض بانك 
مركزي باشد.رييس كل بانك مركزي در اظهارات خود 
به موضوع تامين منابع براي جبران كس��ري بودجه و 
آثار آن بر تورم اشاره داشته است؛ يعني همان موردي 
كه س��ازمان برنامه و بودجه اعالم كرده اثري در تورم 
سال جاري به ويژه بهار نداشته است.همتي به موضوع 
فروش ارزهاي صندوق توسعه ملي براي تامين كسري 
بودجه اشاره كرده و گفته كه خريد بخشي از منابع ارزي 
صندوق توسعه ملي جهت تامين كسري بودجه توسط 
بانك مركزي كه در بودجه ۱۳۹۸ تكليف شد، تامين 
كسري بودجه از محل پايه پولي است كه اين روش در 
كوتاه مدت همان استقراض از بانك مركزي خواهد بود.

وي تاكيد كرده در همان زمان نيز براساس وظيفه اي كه 
بانك مركزي دارد، نظر كارشناسي خود در خصوص آثار 
احتمالي ناخوشايند اين روش از تامين كسري بودجه 
يعني برداش��ت از منابع صندوق توسعه ملي و تبديل 
آن به ريال را به دولت گزارش كرده اس��ت. اما ماجراي 
فروش ارزهاي صندوق توس��عه ملي در تامين كسري 
بودجه كه رييس كل بانك مركزي به آن اشاره دارد به 
اين بر مي گردد كه در س��ال گذشته و در زمان تدوين 
اليحه بودجه، دولت س��هم واريزي به صندوق توسعه 
ملي از محل درآمدهاي نفتي را ۲۰ درصد پيشنهاد كرد 
و در نهايت به تصويب رس��يد و ۱۴ درصد باقي مانده را 
در اختيار خود گرفت.اين در شرايطي است كه در ادامه 
با توجه به كس��ري بودجه اي كه پيش روي دولت قرار 
داشت از اقداماتي كه صورت گرفت پيشنهاد استفاده 
از رقم ۴۵ هزار ميليارد توماني از منابع صندوق توسعه 
ملي بود؛ به طوري كه دولت تخمين زده بود حدود ۱۳۸ 
هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد كه حدود ۶۲ هزار 

ميليارد آن را از صرفه جويي هزينه ها و كاهش در برخي 
از بخش هاي بودجه جبران كرد ولي مابقي از محل هاي 
ديگر بايد تامين مي شد. براين اساس با پيشنهادي كه 
به تصويب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا 
رسيد، مصوب شد ۱۰ هزار ميليارد تومان از محل فروش 
اموال دولت، ۴۵۰۰ ميليارد تومان از حس��اب ذخيره 
ارزي و ۳۷ هزار ميليارد ديگر از محل فروش اوراق تامين 
شود در كنار آن مجوز برداشت ۴۵ هزار ميليارد توماني 
از صندوق توسعه ملي نيز صادر شد كه البته در همان 
زمان نيز كارشناس��ان نسبت به آثار تورمي برداشت از 
صندوق توسعه ملي براي جبران كسري بودجه هشدار 
داده بودند. اين موضوع در س��ال جاري نيز در بودجه 
تكرار شده و دولت مجوز برداشت ۱۶ درصدي از سهم 
صندوق توس��عه ملي را در اختيار دارد؛ به گونه اي كه 
بايد براي امسال ۳۶ درصد از منابع ناشي از درآمدهاي 
نفتي به صندوق توس��عه ملي وارد شود، اما با توجه به 
كاهش درآمدها دولت ۲۰ درصد را واريز و مابقي را براي 
جبران هزينه هاي بودجه مورد استقاده قرار خواهد داد. 
با توجه به كسري بودجه در سال جاري كه برآوردها تا 
۱۵۰ هزار ميليارد تومان بوده، دولت انتشار اوراق بدهي 
را در دستور كار قرار داد و تاكنون بانك مركزي طي چند 

مرحله آن را انجام داده است.
در هر صورت يا وجود برخي نقدهايي كه به همين روش 
انتش��ار اوراق براي تامين كسري بودجه مطرح است، 
رييس كل بانك مركزي معتقد است انتشار اوراق بدهي 
روش مناس��بي براي تامين منابع الزم از نقديندگي 
موجود در جامعه و بدون فشار به پايه پولي خواهد بود 
كه در صورت تداوم مي تواند كمكي به بانك مركزي در 

رسيدن به اهداف مهار تورم باشد.

البته در گزارشاتي كه دريافت كرده ام اين ماجرا بيش 
از اينكه داليل اقتصادي داشته باشد داليل امنيتي و 

سياسي دارد.
در اي��ن رابطه ذكر چن��د نكته الزم اس��ت اوال، توجه 
مسووالن ارشد نظام از مقام رهبري تا رييس جمهور، 
وزرا، كارشناسان و مسووالن رده هاي مختلف اجرايي 
كشور به موضوع بازار ارز نشان دهنده اهميت اين بازار 
و اثر آن بر معيشت مردم و س��اير بازارها و دارايي ها از 
جمله بورس، بازارهاي دارايي مثل مس��كن و خودرو، 
لوازم خانگي، توليد داخلي، تجارت خارجي و صادرات و 
واردات، و كل اقتصاد ايران است و به همين دليل نه تنها 
تورم و قيمت كاالهاي مصرفي و كاالهاي معيشتي مورد 
نياز مردم و توليد، صادرات و واردات بالفاصله از نرخ ارز 
اثر مي پذيرد بلكه حتي ارزيابي قيمت دارايي هايي مانند 
سهام، مسكن و زمين نيز متاثر از نرخ ارز است و متاسفانه 
لنگر نرخ ارز به عنوان عامل ايجاد تعادل در كل اقتصاد 
و بازارها پذيرفته شده و صاحبان دارايي، سهام، مسكن 
و زمين و... قيمت دارايي خود را با دالر مي س��نجند و 
انتظار دارند كه قيمت سهام كارخانه ها، زمين و ملك 
و ساختمان، موجودي انبار و ماشين آالت نيز به دالر 
سنجيده شود و معادل ريالي آن را طلب مي كنند. در 
حالي كه مالك ارزيابي قيمت سهام و مسكن و كاالهاي 

ديگر بايد پول ملي باشد نه پول خارجي. 
 همين موضوع موجب شده كه نقدينگي و قيمت كاالها 
و دارايي ها نيز با شتاب بيشتري افزايش يابد زيرا وقتي 
در ۱۰ سال اخير قيمت دالر ۹ برابر شده ولي نقدينگي 
۶ برابر شده و قيمت سهام نيز كمتر از دالر رشد كرده 
است به اين معناست كه حاال بايد سهام و نقدينگي با 
رشد بيش��تري خود را به دالر برسانند و احتماال چند 
وقت ديگر بايد قيمت مسكن و ساير كاالهاي مصرفي 
مردم نيز بايد رشد بيش��تري داشته باشد تا خود را به 

دالر برساند.
بعد از نوس��انات اخير قيمت ارز، نقدينگي نيز از رشد 
۲۳ درصدي سال ۹۷ و قبل از آن به رشد ۳۴ درصدي 
يكس��ال منتهي به خرداد ۹۹ رسيده است. به عبارت 
ديگر، همه ش��اخص ها و قيمت ها و حتي نقدينگي و 
تورم به دنبال ايجاد تعادل قيمتي و رش��د شاخص ها 
براساس دالر هستند تا خود را با دالر متعادل كنند. در 
حالي كه لنگر ثبات و تعادل بازارها بايد پول ملي ايران 

و توليد داخلي باش��د. بايد اين تصور اش��تباه را از بين 
ببريم زيرا نمي توان به دنبال افزايش قيمت دالر كه به 
خاطر تحريم ايجاد شده، همه شاخص ها و قيمت ها و 
نقدينگي و... را چند برابر كنيم تا متناسب با دالر باشد. 
 اين موضوع نش��ان مي دهد كه تورم س��اختاري ۴۰ 
س��ال اخير، عمال همه بازارها را ب��ه دالر مرتبط كرده 
است.در حالي كه ذخاير ارزي ايران و درآمد صادراتي 
كش��ور بس��يار كمتر از ارزش توليد ناخالص داخلي، 
س��رمايه گذاري ها و امكانات و ثروت كشور است . در 
نتيجه همين مسائل باعث مي شود كه نرخ ارز افزايش 
بيشتري داشته باش��د و قيمت دارايي ها و كاالها دايم 
روبه افزايش باشد. براين اساس دولت و مسووالن كشور 
بايد موضوع بهبود فضاي كسب وكار، رشد بهره وري 
و كارايي را در دس��تور كار قرار دهند تا با رشد توليد و 
ثروت كشور، ارزش پول ملي حفظ شود و دولت به جاي 
كسري بودجه و استقراض از بانك و رشد نقدينگي، از 
دريافت ماليات ها مخارج خود را تامين كند و به جاي 
وابستگي كشور به واردات ودالر، مبناي ارزش دارايي ها 
و سنجش قيمت ها توليد و بهره وري كشور و پول ملي 
باشد نه دالر. به عبارت ديگر بايد مبناي قيمت گذاري 
يا سنجش قيمت كاالها تغيير كند و نبايد مالك دالر 
باش��د و براي تحقق اين هدف، بايد فضاي كسب وكار 
ايران به قدرت جذاب و با نش��اط باشد كه قيمت دالر 

كاهش داشته باشد نه افزايش. 
براين اس��اس دولت و نظام باي��د راهكار بهبود فضاي 
كس��ب وكار و تولي��د و حف��ظ ارزش پول مل��ي را از 
طري��ق بهبود رواب��ط بين المللي، عضوي��ت ايران در 
كنوانسيون هاي FATF، و استاندارد سازي بخش ها و 
نهادهاي اقتصادي مانند بانك ها دنبال كند تا با كاهش 
رانت و فرصت هاي بادآورده و سوداگري در بورس و ارز 
و طال و مسكن و خودرو و... زمينه رشد توليد و بهره وري 
و حفظ ارزش پول ملي فراهم شود و وابستگي به دالر 
كاهش يابد و قيمت ماست و اجاره خانه و كرايه تاكسي 

را با دالر نسنجيم بلكه با پول خودمان بسنجيم. 
نكته دوم موضوع التهاب و نوسان بازار ارز است كه تنها 
داليل اقتصادي ندارد و داليل امنيتي و سياس��ي نيز 
روي اين بازار حساس مالي و پولي اثرگذار است. براين 
اساس، الزم است كه نهادهاي مختلف همكاري الزم 
را با بانك مركزي داشته باشند و تنها از بانك مركزي 

و دولت انتظار نداش��ته باش��يم كه بازار ارز را به ثبات 
برساند. زيرا براي ايجاد تعادل نسبي در عرضه و تقاضا، 
و پذيرش افزايش نرخ ارز متناسب با تورم و به صورت 
تدريجي بايد هماهنگي هاي الزم انجام شود. به عبارت 
ديگر، مديران و مسووالن كشور نبايد در مقابل افزايش 
نرخ ارز متناسب با تورم مقاومت كنند و مثال روي نرخ 
دالر ۴۲۰۰ توماني پا فشاري كنند بلكه بايد اجازه دهند 
كه متناسب با تورم افزايش يابد تا باعث جمع شدن فنر 
نرخ ارز نش��ود و يك باره به باال پرتاب نشود. به عنوان 
مثال ثبات نرخ دالر ۸۰۰ ت��ا ۱۰۰۰ توماني در مدت 
۱۰ سال از دولت خاتمي تا دولت احمدي نژاد نبايد به 
داليل سياسي انجام مي شد و بايد متناسب با تورم باال 
مي رفت تا مشوق توليد و صادرات باشد. امادر سال هاي 
اخير متناسب با تحريم ها، نرخ دالر باال پريده و در نتيجه 
ساير ش��اخص ها و قيمت ها و تورم نيز به دنبال آن در 

حركت است. 
در مورد داليل امنيتي نيز بايد توجه داشت كه عده اي در 
خارج مرزها، در بازارهاي دبي، هرات، سليمانيه و مراكز 
ديگر، سعي دارند كه تقاضا و عرضه را دستكاري كنند. 
از عرضه ارز خود داري مي كنند و هرچه عرضه مي شود 
را جمع مي كنند. عدم بازگشت ارزهاي صادراتي و فرار 
سرمايه نيز متاثر از نبود فضاي كسب وكار مناسب است 
كه همين موضوع عامل كاهش عرضه و افزايش تقاضا 
شده است و در نتيجه نقطه تعادلي بازار ارز در قيمت 
باالتري اتفاق افتاده است. در اين زمينه نيز بايد دستگاه 
ديپلماسي كشور و ساير نهادها همكاري كنند تا عوامل 
اخ��الل نتوانند ضربه بزنند و البت��ه بازهم بايد نگاه به 
درون باشد و براي فعاالن اقتصادي بايد در درون كشور 
جذابيت ايجاد شود تا كس��ي حاضر به فرار سرمايه و 

خروج ارز نباشد. 
براي اين منظور، ضمن پيگيري هاي الزم جهت مقابله 
با عوامل اخالل در بازار كشورهاي همسايه، بايد داليل 
چنين وضعيتي را بررسي و براي رفع آن چاره انديشي 
كرد كه چرا عده اي پول خود را به خارج كشور منتقل 
مي كنند و فرار سرمايه رخ مي دهد. چرا عده اي درآمد 
خود را به كشور بر نمي گردانند و سعي دارند كه مثال 
۳۰ درصد تا ۱۰۰ درص��د درآمد صادراتي را در خارج 

كشور حفظ كنند؟
وقتي عده اي از توليد كنن��دگان و صادر كنندگان، از 

انرژي، م��واد اوليه، امكانات ارزان داخل كش��ور بهره 
مي برن��د و ميلياردها دالر يارانه پي��دا و پنهان را براي 
صادرات به كار مي گيرند، چرا از بازگشت ارز صادراتي 

پرهيز مي كنند. 
همچنين در شرايطي كه مايحتاج و كاالهاي مورد نياز 
مردم از مواد غذايي تا ساير كاالها به خارج صادر مي شود 
با اين هدف كه درآمد ارزي داشته باشيم و مردم گردوي 
كيلويي ۵۰ هزار توم��ان را االن بايد ۳۰۰ هزار تومان 
خريداري كنند و ان��واع ميوه با كيفيت به خارج صادر 
مي شود و در فروشگاه ها بايد اجناس را با كيفيت كمتر 
و گران تر خريداري كنند، اين پرسش مطرح است كه 
چرا با وجود استفاده از اين امكانات و رنجي كه به مردم 
مي دهند، بازهم دالرهاي صادراتي در خارج كش��ور 

تبديل به فرار سرمايه مي شود؟
براين اس��اس، دولت و نهادهاي مختل��ف نظام بايد 
به راهكار اصلي و مش��كالت اصلي فعاالن اقتصادي 
توجه كنند. زيرا ريشه اين نوع رفتار سياسي در بازار 
ارز، تقاضا و عرضه بيش از ميزان واقعي، س��فته بازي 
و ذخيره كردن دالر، عدم بازگشت ارز صادراتي، فرار 
سرمايه و... به نگاه سياسي فعاالن بازارهاي مختلف 
مرتبط است. اگر شرايط كالن اقتصاد و محيط كسب 
وكار و فض��اي جامعه و زندگي به نوع��ي بهبود يابد 
كه افراد حاضر به ترك كش��ور نباشند و به جاي فرار 
س��رمايه، حاضر به س��رمايه گذاري در كشور باشند 
و نوس��ان قيمت ها و التهاب و حب��اب قيمت، رانت و 
فس��اد را شاهد نباشند، در آن صورت تقاضا براي ارز، 
فرارس��رمايه كاهش خواهد يافت و در مقابل توليد، 
صادرات، درآمد ارزي و عرضه ارز بيشتر مي شود و در 

نتيجه قيمت ها نيز متعادل خواهد شد. 
در شرايطي كه نرخ دالر و شاخص بورس بيش از نرخ 
تورم و عوامل كالن اقتصادي رشد دارد، نشان دهنده 
اين است كه سفته بازي، سوداگري، كسب سود از سهام 
و دالر، به جاي توليد و سرمايه گذاري و كار حاكم شده 
است و در نتيجه عده اي در بازارهاي داخلي، بازارهاي 
منطقه، سعي مي كنند كه عرضه و تقاضا را دستكاري 
كرده و عرض��ه را كاهش دهند و تقاضاي كاذب ايجاد 
كنندو با فرار سرمايه و عدم بازگشت ارز صادراتي، زمينه 

التهاب نرخ دالر را فراهم نمايند. 
كارشناس اقتصادي و فعال بازار ارز و طال 

دور تسلسل نقدينگي
و قيمت ها 

 به عبارت ديگر، رشد قيمت دارايي موجب رشد نقدينگي 
و رشد نقدينگي موجب رشد قيمت دارايي شده است. 
براين اس��اس، هر گونه افزايش مخارج دولت و كسري 
بودجه و در نتيجه رشد پايه پولي براي تامين آن، رشد 
هزينه بانك ها به دليل رشد س��ود سپرده ها، و افزايش 
بدهي دول��ت و بدهي بانك ها، عمال موجبات ش��تاب 
گرفتن رشد پايه پولي و نقدينگي را فراهم آورده و به رشد 
شاخص ها در بازار دارايي و افزايش قيمت كاالها و خدمات 
دامن مي زند. هر چند كه بخش��ي از رش��د نقدينگي را 
بازارهاي دارايي مانند ارز و بورس و مسكن جذب مي كنند. 
اما از آنجا كه رشد قيمت در اين بازارها به خصوص قيمت 
ارز روي انتظارات تورمي، هزينه واردات و هزينه توليد و 
قيمت تمام شده كاالهاي وارداتي و توليد داخلي اثرگذار 
اس��ت، در نتيجه به تدريج روي شاخص تورم كاالهاي 
مصرفي و معيشت مردم و خانوارها نيز اثرگذار خواهد بود.  
اين در حالي است كه قدرت خريد خانوارها كاهش يافته 
و سفره آنها كوچك تر شده و حقوق و دستمزد كارگران 
و كارمندان و اجاره نشين ها به اندازه تورم و رشد قيمت 
دارايي ها باال نرفته است. بسياري از دهك هاي كم درآمد، 
سهمي از رشد نقدينگي و شاخص قيمت دارايي ها و بازار 
ارز و سكه و مس��كن وزمين و سهام ندارند و توان خريد 
مسكن نيز ندارند.به عبارت ديگر، كس��اني كه در بازار 
س��هام و ارز و مسكن به خريد و فروش مشغول هستند 
و س��ودهاي بادآورده كسب مي كنند، به راحتي هزينه 
معيشت خود را تامين مي كنند. اما خانوارهاي كم درآمد 
و مزد و حقوق بگير، با كاهش قدرت خريد و توان تامين 
معيشت خود مواجه شده اند. براين اساس، بسياري به 
اين نكته اشاره مي كنند كه با كار و تالش وعرق ريختن و 
مزد و حقوق بگيري نمي توان هزينه زندگي را تامين كرد 
اما بدون زحمت و با خريد و فروش سهام و ارز و مسكن 
مي توان درآمد هنگفت به دست آورد. اين موضوع عالوه بر 
اثر مخربي كه روي بهره وري، كارايي، رشد سرمايه گذاري 
و اقتصاد و توليد دارد و توليد ناخالص داخلي را كاهش 
مي دهد، از سوي ديگر، موجب افزايش نابرابري، افزايش 
فاصله طبقات و گروه هاي پر درآمد ومرفه و سوداگران از 
طبقات و خانوارهاي كم درآمد و متوسط شده و تعداد 
افراد زير خط فقر را افزايش مي دهدو طبقه متوس��ط را 
به فقير تبديل مي كند. لذا دولت و كارشناسان اقتصادي 
بايد با تغيير روش و سياس��ت هاي پولي و مالي، از رشد 
هيجاني و بي قاعده سهام و ارز و مسكن جلوگيري كنند 
و زمينه فعاليت هاي مولد و كار و تالش و سرمايه گذاري 
و توليد را فراهم آورند وفضاي كسب وكار را از سوداگري، 
رانت جويي، كسب فرصت هاي بادآورده و سودهاي كالن 
و كوتاه مدت و فساد اقتصادي به سمت فعاليت هاي مولد و 
سرمايه گذاري و كاهش رشد قيمت دارايي مانند مسكن و 
سهام و ارز و ساير كاالها تغيير بدهند. بايد از هر گونه رشد 
مخارج دولت كه موجب رشد پايه پولي شود و همچنين 
هر گونه افزايش هزينه بانك ها و سيستم بانكي مانند نرخ 
سود سپرده، افزايش حباب گونه نرخ ارز و قيمت سهام 
پرهيز شود و دولت و سيس��تم بانكي نبايد با رشد پايه 
پولي و نقدينگي و ايجاد شرايط رشد حباب گونه سهام 
و ارز و مسكن وس��اير دارايي ها، به افزايش شاخص ها و 
نقدينگي دامن بزنند.  بسياري از كارشناسان معتقدند كه 
عالوه بر تحريم ها و رشد هزينه مبادله، اثر عدم پذيرش 
كنوانس��يون هاي FATF  و مش��كالت روابط بانكي و 
تجاري و ارزي ايران، عملكرد دولت و نظام بانكي نيز به 
رشد نقدينگي و كسري بودجه و مخارج دولت و رشد پايه 
پولي و هزينه بانك ها دامن زده است و اين تصور اشتباه 
كه رشد بورس موجب جذب نقدينگي مي شود و رشد 
قيمت دالر، به افزايش درآمد براي دولت منجر مي شود 
و كسري بودجه را كاهش مي دهد، عمال باعث شده كه 
رش��د نقدينگي افزايش يابد و سرمايه گذاران و بانك ها 
و صندوق هاي س��رمايه گذاري عمال به رشد نقدينگي 
دامن زده و رشد بورس خود عامل رشد نقدينگي و تورم و 
افزايش قيمت ها شده است.  رشد نرخ ارز نيز عمال هزينه 
توليد و مخارج دولت را افزايش داده و كسري بودجه بيشتر 
نمايان شده و دولت براي تامين آن، بازهم بايد نقدينگي 
و پايه پولي را افزايش دهد. از سوي ديگر، به خاطر حفظ 
شرايط بورس و افزايش قيمت سهام براي جذب نقدينگي 
در بورس، از افزايش قيمت ارز استقبال مي شود. اما در 
نهايت، رش��د قيمت بورس و قيمت ارز، عمال به ايجاد 
شرايطي براي رش��د نقدينگي و تورم بيشتر و كسري 
بودجه و مخارج دولت در سطح باالتر منجر شده است.  
به عبارت ديگر، اقتصاد ايران دچار دور و تسلسل شده و 
رشد حباب ها در بازار دارايي و افزايش قيمت ارز و سهام 
و مسكن و ساير دارايي ها، عمال موجبات رشد پايه پولي، 
مخارج و كسري بودجه دولت، رشد نقدينگي و تورم باالتر 
را فراهم كرده است و رشد نقدينگي و انتظارات تورمي، 
عمال رشد قيمت س��هام و دارايي هاي ديگر را تشديد 
مي كند و در عين حال عده اي نگران تركيدن حباب قيمت 
در بازار دارايي مانند بورس هستند و خود اين موضوع عمال 
رش��د باالتر نقدينگي و تورم و قيمت ارز را موجب شده 
است.  براين اساس، قبل از تركيدن حباب ها، بايد به عدم 
تناسب و رابطه نقدينگي و تورم با قيمت دارايي و وضعيت 
درآمد و معيش��ت مردم، مزد و حقوق و قيمت كاالها و 
خدمات و رشد سوداگري و كاهش انگيزه سرمايه گذاري 
و توليد و.... توجه داشت و از رشد بيشتر هزينه ها و بدهي 
دولت و بانك ها و هزينه بانك ها و... جلوگيري شود. هر 
چند كه برخي سياس��ت ها مانند فروش اوراق بدهي يا 
سود سپرده نيز مي تواند تاحدودي به كنترل نقدينگي 
كمك كند اما هزينه آن عمال رشد نقدينگي و پايه پولي 
در سال هاي آينده را موجب خواهد شد و تورم بيشتر و 
كاهش قدرت خريد مردم را به همراه دارد.  لذا دولت به 
جاي سياست هاي پولي و ارزي و مالي فعلي، بايد زمينه 
ساز تغيير فضاي كسب وكار و توليد، حفظ ارزش پول 
ملي، كاهش مخارج و هزينه باش��د تا اقتصاد با س��طح 
نقدينگي فعلي، به توليد و تامين معيشت براي مردم و 
افزايش اشتغال مولد تشويق شود و به جاي سوداگري 
و خريد و فروش و تبديل س��رمايه در گردش به خريد و 
فروش سهام و ارز، شاهد سرمايه گذاري و توليد و اشتغال 
باشيم.  اين وضعيت نابرابر كه عده اي دنبال سوداگري 
و كسب س��ودهاي هنگفت باشند و بدون زحمت و كار 
و تالش، س��ود باال كس��ب كنند و عده اي ديگر دايم در 
حال كاهش قدرت خريد و درآمد ثابت و رشد هزينه ها 
و تورم باش��ند، نمي تواند ادامه پيدا كند و بايد فرهنگ 
سرمايه گذاري و كار و تالش و توليد جايگزين سوداگري 

در بازار سهام و ارز و مسكن شود.

هشدار گلدمن ساكس
به كاهش سلطه دالر

بانك امريكايي گلدمن س��اكس نس��بت به خطر 
پايان س��لطه دالر بر بازارهاي جهاني هشدار داد. به 
گزارش بلومبرگ، در ش��رايطي ك��ه ويروس كرونا 
كم��اكان در بزرگ ترين اقتصاد جهان پيش��روي 
مي كند و قرباني مي گي��رد، كنگره امريكا به زودي 
در خصوص تصويب يك بسته حمايتي بزرگ ديگر 
تصميم گيري خواهد كرد كه اعتبار آن احتماال بيش 
از يك تريليون دالر خواهد بود. با اين حال آن طور كه 
بانك گلدمن ساكس- يكي از پنج بانك بزرگ امريكا 
هش��دار داده، چاپ پول و تزريق بي رويه نقدينگي 
مي تواند جايگاه دالر را در جهان به ش��دت تضعيف 
كند. در روزهاي اخي��ر دالر در برابر ديگر همتايان 
مهم جهاني خود به ش��دت در موقعيت دفاعي قرار 
گرفته و معامله گران نگران اند كنترل تورم امريكا به 
زودي از دست بانك مركزي اين كشور خارج شود. 
طال كه همواره امن ترين پناهگاه سرمايه داران بوده، 
اكنون به باالترين سطح تاريخي خود رسيده است 
و همين مساله نشان مي دهد حس اضطراب تا چه 
حد بر بازارهاي مالي حاكم است. بانك مركزي امريكا 
محدوده تورم را در سطح دو درصدي هدف گذاري 
كرده اس��ت اما انتظار مي رود با توجه به فشارهاي 
تورمي موجود، سد مقاومتي شكسته شود و آن طور 
كه بانك گلدمن ساكس هشدار داده، اين مساله در 
كنار بر هم خ��وردن وضعيت تعادلي ترازنامه بانك 
مركزي، زير پاي دالر را خالي كند. شاخص دالر در 
ماه ژوييه در بدترين وضعيت يك دهه اخير خود قرار 
گرفته و با توجه به اجرايي شدن بسته حمايتي اتحاديه 
اروپا، ممكن اس��ت اين وضعيت باز هم بدتر ش��ود. 
اكنون نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي امريكا 
از ۸۰ درصد هم عبور كرده و به گفته بانك گلدمن 
ساكس، اين مس��اله خود مي تواند فشاري بر روند 
تورم باشد.  دالر كماكان پركاربردترين ارز خارجي در 
تراكنش هاي بين المللي است به گونه اي كه حدود سه 
چهارم تراكنش هاي بين المللي در سطح جهاني تماما 

بر حسب دالر يا قسمتي از آن بر حسب دالر است.

 سناريويي تكراري
براي اپليكشين هاي پرداخت 

درحالي كه به تازگي متني در فضاي مجازي منتشر 
شده بود كه از هك شدن حساب هاي بانكي برخي 
از مردم خبر مي داد، توضيحات مس��ووالن يكي از 
اپليكيشن هاي پرداخت و همينطور بانك مركزي اين 
گمانه ها را رد كرد.به گزارش ايسنا، به تازگي در فضاي 
مجازي متني منتشر شده مبني براينكه حساب ۲۰۰ 
نفر از مشتريان بانك هاي كشور هك شده و رييس 
كل بانك مركزي هم به مردم هشدار داده كه فعال از 
اپليكيشن هاي پرداخت بانكي همچون آپ و هفت 
هشتاد استفاده نكنند.در پي طرح اين موضوع، يكي از 
مسووالن اين اپليكيشن به ايسنا اينگونه پاسخ داد كه 
اين متن نمونه مشابه همان متني است كه پارسال هم 
منتشر شده و تكرار مجدد آن جهت دار بودن اينگونه 
پيام ها را نشان مي دهد، زيرا در اپليكيشن آپ هيج 
كدام از اطالعات مربوط به كارت بانكي همچون رمز 
دوم ثبت نمي ش��ود؛ بنابراين امكان افشاي آنها هم 
وجود ندارد. همچنين ب��ا وجود رمز پويا، فردي كه 
قصد دسترسي به حساب فرد خاصي را داشته باشد، 
بايد به سيم كارت وي هم دسترسي پيدا كند. عالوه 
براين به ccv كارت او هم احتياج دارد كه اين موارد 
احتمال هك شدن حساب هاي مردم را خيلي پايين 
مي آورد. به گفته وي، از آنجايي كه اپليكيش��ن آپ 
تحت نظارت بانك مركزي است و تمام تراكنش هاي 
انجام شده در آن ثبت و مورد بررسي قرار مي گيرد، 
امكان هك شدن حساب هاي مردم و منتشر شدن 
اطالعات بانكي آنها از اين بستر وجود ندارد.همچنين، 
ايسنا اين موضوع را از بانك مركزي هم پيگيري كرد و 
با اين پاسخ مواجه شد كه در كل اين متن و اظهارات 
مشابه از اساس مورد تاييد نيست. در همين زمينه، 
اين بانك در گزارش��ي اعالم كرده كه بررسي وقايع 
سايبري شبكه بانكي نشان دهنده اين است كه پس 
از فعال سازي رمز دوم پويا، ميزان افشاي اطالعات 
حساس كارت بانكي و فيشينگ درگاه هاي پرداخت 
به ترتيب ۹۰ و ۸۵ درصد كم شده است. بنابراين، بر 
اساس آنچه كه آمار بانك مركزي نشان مي دهد، با 
اجراي رمز دوم پويا ميزان سوءاستفاده  از كارت هاي 
بانكي كم و احتمال آن  هم دشوار شده كه براساس 
آن گمانه هاي اخير مبني بر هك شدن حساب هاي 

مردم رد مي شود. 

ايجاد اينستكس چيني
بانك دولتي چين به بانك هاي چيني توصيه كرد 
آماده تحريم هاي احتمالي امريكا باشند. به گزارش 
رويترز، واحد س��رمايه گذاري بانك دولتي چين در 
گزارشي اعالم كرد با توجه به تحريم هاي احتمالي 
امريكا، چين بايد اس��تفاده از سيس��تم پيام رسان 
داخلي بانكي خود را براي پيشبرد تراكنش هاي مالي 
در چين، ماكايو و هنگ كنگ افزايش دهد. با توجه 
به تصويب قانوني در امريكا براي تحريم بانك هاي 
چيني كه با مقامات اين كشور در خصوص هنگ كنگ 
همكاري دارند، احتمال تحريم شماري از بانك هاي 
چين ش��دت گرفته اس��ت.  اين گزارش همچنين 
به دولت اين كش��ور توصيه كرده اس��ت در صورت 
قطع دسترسي چين به سوييفت توسط امريكا، اين 
كشور استفاده از دالر به عنوان لنگرگاه ارزي خود را 
متوقف كند. اين گزارش همچنين خواستار توسعه 
يك سيستم مشابه سيستم اينستكس اتحاديه اروپا 
شده كه با هدف تجارت با ايران پس از خروج امريكا از 
برجام و برگرداندن تحريم ها ايجاد شده است.  در حال 
حاضر مدير مالي شركت چيني هوآوي كه بزرگ ترين 
توليدكننده تجهيزات مخابراتي در جهان است، به 
اتهام نقض تحريم هاي امريكا در كانادا بازداشت شده 
و در خطر استرداد به امريكا است. با توجه به ارتباط 
بانك اچ اس بي س��ي با اين پرونده، ممكن است اين 

بانك توسط امريكا با جريمه سنگيني مواجه شود. 

همتي: همه افزايش قيمت ها در بهار امسال  صرفا به رشد پايه پولي و نقدينگي مربوط نمي شود رفتار ساير بازارها و تامين كسري بودجه موثر بوده است
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اختالف نظر بانك مركزي و سازمان برنامه

تورم تير ماه، چگونه بر قله پنج ساله ايستاد؟
آخرين گزارش ارايه ش��ده از س��وي مركز آمار در رابطه با 
نرخ ت��ورم در اقتصاد ايران، از زاويه اي مثب��ت و از زاويه اي 
نگران كننده اس��ت. طبق گزارش اين مركز، نرخ تورم 12 
ماهه اقتصاد ايران، به حدود 26.4 درصد رسيده است كه 
نشان دهنده تداوم حركت مثبت اقتصاد ايران در كاهش 
نسبي تورم در ماه هاي گذشته بوده است. آنچه اين تصوير 
نسبتا مثبت را خراب مي كند اما باال رفتن نرخ تورم ماهانه 
در تيرماه 99 است، نرخي كه آن قدر باال رفته كه به نظر حتي 
در پنج ساله گذشته و در زمان هايي كه تورم به نرخ بيش از 
40 درصد رسيده بود نيز مشابه آن ديده نمي شد. نرخي كه 
اگر توضيحي دقيق براي آن پيدا نشود يا در ماه هاي پيش رو 
راهي براي كنترل آن يافت نش��ود، قطعا مي تواند به تورم 
جديدي دامن بزند كه حتي در سال هاي ابتدايي دهه 90 

نيز رخ نداده بود.
اقتصاد ايران در طول تمام سال هاي گذشته با دو مشكل 
عم��ده مواجه بوده كه با در كنار هم ق��رار گرفتن آنها، كار 
بس��ياري از دولت ها را در رس��يدن به اه��داف اقتصادي 
دش��وار كرده است. مشكل نخس��ت تحريم هاي امريكا و 
محدوديت هاي بين المللي است كه از اين محل نصيب ايران 
شده است. هرچند در دوره هايي اين محدوديت ها كمرنگ 
شده يا تحت تاثير توافق هايي مانند برجام، كنار رفته است 
اما در عمل دولت امريكا در تمامي چهار دهه گذشته از هيچ 
تالش��ي براي محدود كردن اقتصاد ايران فروگذار نكرده 
است. عامل دوم كه شرايط را در اقتصاد ايران دشوار كرده 
عدم ثبات در شاخص هاي كالن و به طور خاص ركود و تورم 
است. هرچند در سال هايي از دولت اصالحات، ايران توانست 
عملكرد نسبتا قابل قبولي در اين حوزه به ثبت برساند اما در 
ديگر سال ها، عمال خبري از ثبات نبوده است. به طوري كه در 
بعضي سال ها، نرخ رشد اقتصادي ايران به مرز دو رقمي شدن 
نزديك شده اما در بعضي ديگر، رشد منفي هشت درصد نيز 
به ثبت رسيده است. همين دغدغه و نامشخص بودن شرايط 
در رابطه با تورم نيز خود را نشان مي دهد. به طوري كه براي 
دوره هايي كوتاه مانند عملكرد سال هاي اول دولت روحاني، 
تورم به مرز تك رقمي شدن رسيد اما در دوره هايي مانند 
س��ال هاي انتهايي دولت احمدي نژاد يا آنچه در سال 98 

رخ داد، تورم حتي مرز 40 درصد را نيز پشت سر گذاشت.

    دشواري مواجهه با ركود تورمي
آنچه سناريو نويس��ي براي موقعيت فعلي اقتصاد ايران را 
دش��وار كرده، مواجهه همزمان دولت با ركود و تورم است. 
در ش��رايط عادي، وقتي دولتي با ركود مواجه مي شود، با 
اجراي سياست هاي انبساطي و تزريق منابع مالي جديد، 
رونق را به اقتصاد بازمي گرداند و وقتي تورم اوج مي گيرد، با 
كاهش تزريق پول و محدود كردن طرح هاي جديد، ترمز 
را مي كشد اما وقتي اقتصاد كشوري همزمان با نرخ تورمي 
در مرز 30 درصد و رشد اقتصادي منفي هفت درصد مواجه 
است، در نظر گرفتن طرحي كه بتواند همزمان شرايط را در 

هر دوي اين حوزه ها تغيير دهد، بسيار پيچيده خواهد بود.
با وجود اين شرايط، به نظر مي رسيد طرح هايي كه دولت 
الاقل در ماه هاي ابتدايي سال گذشته در دستور كار قرار داده، 
توانسته تا حدي مشكالت را متوقف كند. تغيير مبناي درآمد 
ارزي كشور از فروش نفت به صادرات غيرنفتي و حمايت از 
توليد داخل با روش هاي مختلف تنبيهي و تشويقي باعث 
شد طبق آماري كه در سال 98 از سوي بانك مركزي منتشر 
شد، رشد اقتصادي بخش غيرنفتي ايران مثبت شود و اين 
روش تا حدي در سطح خود موقف بود كه صندوق بين المللي 
پول از رشد مثبت اقتصادي ايران در سال هاي پيش رو سخن 
گفت. اين مسير مثبت اما در اسفند سال گذشته و با ورود 
رسمي ويروس كرونا به ايران، شرايطي خاص و پيچيده را 
تجربه كرد، شرايطي كه نه تنها درآمد ارزي ايران را به شدت 
كاهش داد كه با همين تغيير، دولت را با كسري بودجه اي 
جدي مواجه كرد كه بس��ياري از راهكار هاي مقابله با آن، 

عمال به تش��ديد نرخ تورم منجر مي شوند و همين مساله 
معادله اقتصاد ايران در سال 99 را بسيار پيچيده كرده است.

    روند كاهشي تورم در يك سال اخير
ش��وك جديد اقتصاد ايران پس از خروج امريكا از برجام و 
بازگشت تحريم ها، باعث شد نرخ تورم نيز براي مدتي نسبتا 
طوالني به حركت صعودي خ��ود ادامه بدهد. تا جايي كه 
دولت روحاني كه توانسته بود براي مدتي تورم را تك رقمي 
كند، بار ديگر با تورم بيش از 20، 30 و حتي 40 درصد مواجه 
شد. اين روند تا تير ماه سال گذشته ادامه يافت. جايي كه 
بر اساس آن نرخ تورم 12 ماهه اقتصاد ايران تا بيش از 42 
درصد رشد كرد. پس از اين قله و با ورود جدي بانك مركزي 
به عرصه هاي كنترل كننده بازار، نرخ تورم بار ديگر حركتي 
كند اما نزولي را آغاز كرد و به اين ترتيب، در زمستان به كمتر 
از 40 درصد، در بهار امسال به كمتر از 30 درصد و در تير ماه 

به زير 27 درصد رسيد.
هرچند اين آمار نشان دهنده حركت مثبت تورم در ماه هاي 
گذشته است اما آنچه زنگ خطرها را به صدا در آورده، باال 
بودن نرخ تورم ماهانه در تير ماه امس��ال است. طبق اعالم 
مركز آمار، نرخ تورم ماهانه در تير امسال، 6.4 درصد بوده 
اس��ت كه عددي بس��يار باال حتي اقتصاد ايران با تجارب 

سال هاي گذشته است.
آمار تير ماه در حالي اعالم شده كه طبق اطالعات مركز آمار، 
تورم ماهانه در خرداد امسال دو درصد، در ارديبهشت 2.5 
درصد و در فروردين 2.1 درصد بوده اس��ت. به اين ترتيب 
تورم نخستين ماه تابستان حدودا سه برابر ميانگين تورم بهار 
بوده است. در كنار آن به جز مهر 97 كه در آن تورم ماهانه 7.1 
درصدي به ثبت رسيده، از فروردين 95 تا مرداد99، هيچ 
ماهي به اندازه تيرماه امسال تورم باال نداشته است و همين 
امر زنگ خطرها را افزايش داده است. بررسي وضعيت تورم 
نشان مي دهد اقتصاد ايران كه در سال 96 به تورم تك رقمي 
رسيده بوده در سال 97 با ثبت چند ماه تورم ماهانه بيش از 
پنج درصد، ناگهان خود را با تورم بيش از 20 درصد رو به رو 
ديد و از اين رو كارشناسان نگران تكرار اين تجربه در ماه هاي 
پيش رو هستند. مسعود خوانساري – رييس اتاق بازرگاني 
تهران – در صفحه شخصي خود با اش��اره به اين افزايش 

ناگهاني نرخ تورم گفته: تورم ماهانه ايران از تورم س��االنه 
كشورهاي ديگر باالتر رفته است. در شرايطي كه نرخ تورم 
تير ماه، 6.4 درصد اعالم شده، نرخ تورم يك ساله بسياري از 
كشورهاي در حال توسعه كمتر از سه درصد است. نرخ تورم 
ماهانه تير ماه، باالترين نرخ تورم ماهانه كشور در طول پنج 

سال گذشته بوده است.

    اختالف نظرهاي تورمي
در شرايطي كه بانك مركزي چند هفته قبل از برنامه ريزي 
براي تورم 22 درصدي ايران در يك سال آينده سخن گفت، 
با شيوع كرونا و كس��ري بودجه دولت كه احتماال عددي 
بي��ش از 150 هزار ميليارد تومان خواهد بود، اين س��وال 
به وجود آمده كه چطور مي توان مناب��ع جديدي را با كار 
گرفت تا بدون تورم، مشكالت اقتصادي دولت برطرف شود. 
مسووالن اقتصادي دولت روحاني در سال هاي گذشته بارها 
اعالم كرده اند كه استقراض از بانك مركزي خط قرمزشان 
به شمار مي رود و حتي در كسري بودجه اخير نيز به سمت 
منابع اين بانك نمي روند، موضوعي كه به نظر مي رسد در 
تفسير آن، ميان بانك مركزي و س��ازمان برنامه و بودجه 

اختالف نظرهايي وجود دارد.
اخيرا سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به نقدهاي مبني بر 
اثرگذاري كسري بودجه بر افزايش نرخ تورم واكنش نشان 
داد و به نوعي اين موضوع را رد كرد. موضع گيري سازمان 
برنامه و بودجه از اين حكايت داش��ت كه با وجود كسري 
بودجه در سال گذشته، 98 درصد ارقام كالن بودجه 1398 
محقق شده و با وجود تحميل هزينه هاي اجتناب ناپذير 
ناش��ي از سيل و كرونا، دولت توانس��ته كل تنخواه گردان 
خزانه را در پايان سال مالي تهيه كند. اين سازمان بار ديگر 
استقراض از بانك مركزي را رد كرده بود. با اين وجود ناصر 
همتي – رييس كل بانك مركزي – در صفحه ش��خصي 
خود مطلبي را منتشر كرده كه نشان مي دهد، استقراض 
نه به شكل مستقيم كه با اس��تفاده از راهكارهاي بودجه 
اجرايي شده است. او نوشته: قضاوت درخصوص عملكرد 
بانك مركزي، بايس��تي در چارچوب محيط اقتصاد كالن 
و شوك هاي وارده به اقتصاد و همچنين بر مبناي ابزارها، 
اختيارات و درجه استقالل بانك مركزي باشد. خريد بخشي 

از منابع ارزي صندوق توس��عه ملي، جهت تأمين كسري 
بودجه توس��ط بانك مركزي )آنچنان كه در بودجه سال 
98 تكليف شد( در شرايط تحريمي، تأمين كسري بودجه 
از محل پايه پولي است.اين روش، در كوتاه مدت، همانند 
اس��تقراض از بانك مركزي خواهد بود.لذا، بانك مركزي 
به حكم وظيفه، نظر كارشناس��ي خود را درخصوص آثار 
احتمالي ناخوش��ايند اين روش تأمي��ن بودجه، گزارش 

كرده بود.
در ادامه رييس كل بانك مركزي روش هايي كه امسال دولت 
محترم براي تأمين كس��ري بودجه از طريق فروش سهام 
دولتي و نيز انتشار اوراق بدهي به كارگرفته است، در شرايط 
تداوم فشار حداكثري، روش هاي مناسبي براي تأمين منابع 
الزم از نقدينگي موجود در جامعه و بدون فشار به پايه پولي 
است و درصورت تداوم، كمك خوبي به بانك مركزي در نيل 
به هدف مهار تورم خواهد بود. همه افزايش قيمت ها در بهار 
امسال، صرفاً به رشد پايه پولي و نقدينگي مربوط نمي شود. 
افزايش انتظارات تورمي، متأثر از عوامل غير پولي و عملكرد 
ساير بازارها نيز در افزايش فشارهاي تورمي نقش داشته اند.

هرچند همتي به طور مستقيم با سازمان برنامه و بودجه 
وارد بحث نش��ده اما اين نوشته ها نشان مي دهد كه بانك 
مركزي استفاده از منابع صندوق توسعه را نوعي استقراض 
كوتاه مدت دانس��ته و آن را در افزاي��ش نرخ تورم بي تاثير 

نمي داند.
صرف نظر از تمام اين بحث ها، سال جاري مالي براي دولت، 
سالي دشوار و پيچيده خواهد بود. سالي كه از سويي با شيوع 
كرونا، دسترسي به بسياري از درآمدهاي پيش بيني شده نه 
تنها ممكن نيست كه حتي احتماال بسياري از اين بخش ها 
براي بقا نياز به حمايت دولت دارند. در اين مسير استفاده از 
هر روشي كه به افزايش پايه پولي منجر شود، نرخ تورم را 
باال خواهد برد و باز بر زندگي مردم فشاري جديد به وجود 
مي آورد. معادله چند مجهولي تورم به مرحله اي بس��يار 
پيچيده رسيده و مقامات اقتصادي دولت بايد پاسخ دهند 
كه اگر شيوه هاي كنترلي تورم جواب داده، چرا نرخ تورم تير از 
مرز شش درصد گذشته و اگر كسري بودجه را با روش هايي 
جز استقراض حل مي كنند، اين شيوه ها چگونه، افزايشي 

نشدن دوباره تورم را تضمين مي كنند؟

حسن قاليباف اصل، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ايران:شاهين چراغي عضو شوراي عالي بورس و اوراق بهادار:

تاسيس بورس امالك با سرمايه  5 هزار ميلياردي ايمن نگه داشتن سرمايه با خريد مسكن در بورس 
ش��اهين چراغي عضو ش��وراي عالي بورس و اوراق بهادار 
در گفت وگو با شاد افزود: با توجه به ابزارهاي متعددي كه 
در بورس امالك و مس��تغالت كش��ور عرضه خواهد شد، 
پيش بيني مي كنيم با استقبال مردم و سرمايه گذاري در 
اين بورس، مردم بتوانند هر ساله، متراژي از مسكن مورد 
نظر خود را خريداري كرده و در عين حال س��رمايه و پس 
انداز خود را از تبعات ناشي از افزايش مداوم قيمت مسكن 
ايمن نگه دارند. علي رغ��م مباحثي كه در خصوص وجود 
بورس هايي مش��ابه اين بورس مطرح مي شود بايد گفت، 
شبيه اين بورس در لندن فعال است و در دوبي نيز بورس 
امالك و مستغالت شروع به فعاليت كرده است. تصور برخي 
از تاسيس بورس امالك، مستغالت و امتيازات، مبتني بر 
اين ديدگاه است كه در اين بورس نيز مثل آژانس امالك، 
در بورس معامالت امالك و مس��كن اتفاق بيفتد در حالي 
كه اين بورس قرار اس��ت به عنوان بازار اوليه و به يك بازار 
مولد براي انبوه سازي و پروژه هاي عمراني كشوركه نياز به 
منابع مالي دارند عمل كند.  با تجهيز منابع مالي موجود در 
اقتصادكشور و هدايت آن به بازار امالك و مستغالت اميدوار 
هستيم كه با ايجاد بورس امالك حجم ساخت و ساز بسيار 
خوبي در كشور شكل بگيرد.  وي با اشاره به مصوبه اين شورا 
در خصوص تاسيس بورس امالك، مستغالت و امتيازات، 
پاسخگويي به نياز مسكن متقاضيان و تثبيت قيمت مسكن 
را از جمله نتاي��ج راه اندازي بورس امالك و مس��تغالت و 
امتيازات كشور برشمرد. شاهين چراغي اظهار داشت: با توجه 
به ابزارهاي متعددي كه در بورس امالك و مستغالت كشور 
عرضه خواهد شد، پيش بيني مي كنيم با استقبال مردم و 
سرمايه گذاري در اين بورس، مردم بتوانند هر ساله، متراژي 
از مس��كن مورد نظر خود را خريداري كرده و در عين حال 
سرمايه و پس انداز خود را از تبعات ناشي از افزايش مداوم 
قيمت مسكن ايمن نگه دارند. عضو شوراي عالي بورس كشور 
يادآور شد: يكي از بخش هاي مهم و تاثيرگذار اقتصاد ملي 
كشور بخش مسكن است و عليرغم مباحثي كه در خصوص 

وجود بورس هايي مشابه اين بورس مطرح مي شود بايد گفت، 
شبيه اين بورس در لندن فعال است و در دوبي نيز بورس 

امالك و مستغالت شروع به فعاليت كرده است.
بخش مسكن در اقتصاد كشور ما يك بخش اساسي است 
كه هم اشتغال بااليي را ايجاد مي كند و هم به عنوان يك 
كاال، مورد نياز مردم است و هدف اصلي از تاسيس بورس 
امالك، مستغالت و امتيازات، بيشتر شبيه عملكرد بازار 
اوليه است، به اين معني كه صنعت ساخت و ساز در حوزه 
مسكوني و توسعه پروژه ها، از اين طريق تامين مالي كنند. 
وي افزود: تصور برخي از تاسيس بورس امالك، مستغالت 
و امتيازات، مبتني بر اين ديدگاه است كه در اين بورس نيز 
مثل آژانس امالك، در بورس معامالت امالك و مس��كن 
اتفاق بيفتد در حالي كه اين بورس قرار است به عنوان بازار 
اوليه و به يك بازار مولد براي انبوه سازي و پروژه هاي عمراني 
كشوركه نياز به منابع مالي دارند عمل كند . شاهين چراغي 
در ادام��ه گفت: اين بورس در واق��ع ارتباط بين بازارهاي 
مالي و بخش امالك و مستغالت را برقرار خواهد كرد و از 
طريق اوراق منتشر شده در اين بورس، اين دارايي ها مورد 
معامله قرار مي گيرند . عضو شوراي عالي بورس با اشاره به 
نياز مبرم بخش مسكن به توليد ساالنه 700 تا 800 هزار 
واحد مسكوني جديد گفت: با تجهيز منابع مالي موجود در 
اقتصادكشور و هدايت آن به بازار امالك و مستغالت اميدوار 
هستيم كه با ايجاد بورس امالك حجم ساخت و ساز بسيار 

خوبي در كشور شكل بگيرد .

دبير ش��وراي عالي بورس و اوراق بهادار در حاشيه يكصدو 
هشتاد و هفتمين جلسه اين شورا كه به رياست دكتر دژپسند 
وزير اقتصاد برگزار شد، در گفت وگو با شادا از تأسيس بورس 
امالك، مستغالت و امتيازات با سرمايه ثبت شده پنج هزار 
ميليارد توماني در آينده نزديك خبر داد. قا ليباف اصل اظهار 
داشت: تشكيل اين بورس عالوه بركمك به حوزه امالك و 
ساخت و ساز مسكن و امتيازات در كشور، طيف وسيعي از 
دارايي ها را نيز پوشش خواهد داد كه در ساير بورس ها قابليت 
معامله و تأمين ابزار تامين مالي آن به اين شكل وجود ندارد.
وي افزود: بنا بر اين مصوبه، س��ه گروه سهامداري بورس 
امالك، مستغالت و امتيازات، شامل 35 درصد تشكل هاي 
بخش خصوصي و تعاون��ي، 35 درصد نهادهاي عمومي 
دولتي و غير دولتي و 30 درصد نيز عامه مردم خواهد بود.  
به گزارش شادا،  حسن قاليباف اصل، رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار ايران با اعالم اين خبر گفت: بنا بر اين مصوبه، 
مقرر شد كه سه گروه س��هامداري در اين بورس به عنوان 
سهامداران مشاركت داشته باشند و 35 درصد از اين سهام 
در اختيار تشكل هاي بخش خصوصي خواهد بود كه توسط 
اتاق تعاون و اتاق بازرگاني مشخص شده و فعاالن صنعت 
ساخت و س��از و ساختمان كش��ور در آن حضور خواهند 
داشت. قاليباف گفت: 35 درصد گروه سهامداري نيز مربوط 
به نهادهاي عمومي دولتي و غير دولتي است كه مالكيت 
بخش عمده اي از زمين هاي كشور را در اختيار دارند. وي 
در ادامه گفت: 30 درصد از سهام بورس جديد نيز از طريق 
پذيره نويس��ي عام عرضه خواهد ش��د كه صرفا اشخاص 
حقيقي مي توانند با مشاركت در اين پذيره نويسي به عنوان 
سهامدار حقيقي سرمايه گذاري كنند. وي افزود: سازمان 
بورس و اوراق بهادار كشور نيز مكلف شده است كه مقدمات 
الزم را فراهم كند تا هر چه سريع تر زمينه هاي تاسيس اين 
بورس مهيا شده و حداكثر تا چهار ماه آينده، نهايي شود. دبير 
شوراي عالي بورس اظهار داشت: تشكيل اين بورس عالوه 
بركمك به حوزه امالك و ساخت و ساز مسكن و امتيازات 

در كشور، طيف وسيعي از دارايي ها را نيز پوشش خواهد داد 
كه در ساير بورس ها قابليت معامله و تامين ابزار تامين مالي 
آن به اين ش��كل وجود ندارد. وي كمك به شفافيت و نقد 
شوندگي در حوزه امالك و همچنين ابزار سازي براي تامين 
مالي ساخت و ساز در حوزه مسكن را از اهداف اصلي تشكيل 
اين بورس عنوان كرد. بنا بر اين گزارش، در بخش ديگري از 
اين گفت وگو، تصويب مقررات جديد آزاد سازي سهام عدالت 
را يكي ديگر از مهم ترين مصوبات اين جلسه شوراي عالي 
بورس اعالم كرد. وي گفت: طبق آيين نامه سهام عدالت 
كه امروز نهايي شد و براي ابالغ به مراجع ذي ربط به امضاي 
اعضاي شوراي عالي بورس رسيد، مقرر شد كساني كه روش 
مستقيم را در آزاد سازي سهام عدالت انتخاب كرده اند بتوانند 
بعد از عيد غدير خم عالوه بر 30 درصد قبلي، براي 30 درصد 
ديگر و در مجموع 60 درصد، حق فروش داشته باشند. وي 
افزود: در روش غير مس��تقيم آزاد سازي سهام عدالت كه 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني در آن دخيل هستند، 
پذيرش اين شركت ها از اواسط مرداد ماه در بورس تهران 
آغاز مي شود و آنها نيز بعد از عيد غدير مي تواند در مجموع 

60 درصد سهام خود را به فروش برسانند.
قاليباف اصل همچنين اظهار داش��ت: در جلس��ه امروز 
مقرر شد سهام شركت هاي س��رمايه گذاري استاني بازار 
گرداني شود تا قيمت آنها كمتر از 98 درصد خالص ارزش 
دارايي هاي شركت هاي سرمايه گذاري در بورس يا همان 

)NAV( نباشد.
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گزارش - 1

آيا دومين صندوق ETF تا پايان 
مردادماه عرضه مي شود؟

در روزهاي گذش��ته ش��ايعاتي مبني بر عرضه 
مرحل��ه دوم صندوق ه��اي ETF در تاري��خ 
10مردادماه مطرح ش��د كه مسووالن سازمان 
خصوصي سازي و سازمان بورس ضمن تكذيب 
اين خبر، از عرضه اين صندوق ها تا پايان مرداد 
ماه خبر دادند. يكي از برنامه هاي مهم پيش روي 
دولت براي بازار سهام، عرضه صندوق هاي قابل 
معامله )ETF( به بورس اس��ت كه بس��ياري از 
كارشناس��ان معتقدند اين اقدام دولت در كنار 
ديگر حمايت هاي��ي كه صورت گرفته مي تواند 
در راستاي عمق بخش��يدن به معامالت بازار و 
جهش قيمت سهام شركت هاي ديگر تاثيرگذار 
باشد و اين صندوق ها با هدف دسترسي اكثريت 
مردم به بازار سرمايه و ارتقاي وضعيت اقتصادي 
خانواده ها از س��وي دولت عرضه خواهد ش��د. 
با توج��ه به چني��ن تصميمي، پذيره نويس��ي 
نخس��تين مرحله واگ��ذاري س��هام دولتي در 
قال��ب صندوق ه��اي قابل معامله بورس��ي كه 
شامل سهام س��ه بانك ملت، تجارت و صادرات 
و دو بيمه البرز و اتكايي بود از روز يكشنبه )14 
ارديبهشت( آغاز و تا ساعت ١٦ )31 ارديبهشت( 
ادامه داشت كه با استقبال نزديك به سه و نيم 
ميليون سهامدار مواجه شد و تاكنون بزرگ ترين 
 )ETF( صندوق س��رمايه گذاري قاب��ل معامله
در بورس ب��وده اس��ت. در خرداد م��اه بود كه 
وزير اقتصاد و داراي��ي از عرضه مرحله دوم اين 
صندوق ها در مرداد ماه خب��ر داد اين در حالي 
بود كه معاون وزير، زماني متفاوت با زمان اعالم 
ش��ده از سوي وزير را مطرح و اعالم كرد مرحله 
دوم عرضه اين صندوق ها )سهام پااليشي ها( در 
تير ماه و مرحله سوم )سهام خودرو و فلزي ها( 

در مرداد ماه عرضه خواهد شد.
با توجه ب��ه اينكه بارها صحبت از عرضه مرحله 
دوم صندوق ه��اي ETF در گروه پااليش��ي ها 
مطرح شده بود اما چندي پيش علي صحرايي، 
رييس ش��ركت بورس ته��ران در گفت وگويي 
اعالم كرد تغييراتي در تصميمات اتخاذ ش��ده 
ايجاد و گروه خودرو و فلزي ها )خودرو، خساپا، 
فمل��ي و فوالد( پيش از پااليش��ي ها در مرحله 
عرضه قرار خواهن��د گرفت اما همچنان اطالع 
دقيقي از زمان عرضه اين صندوق ها در دس��ت 

نيست.
به دليل رشد بسيار خوبي كه اين صندوق ها به 
دنبال روند صعودي بورس به دس��ت آورده اند، 
بس��ياري از فعاالن بازار، مشتاق عرضه هر چه 
زودت��ر مرحله دوم اين صندوق ها و مش��اركت 
براي پذيره نويسي آن هس��تند. در اين راستا، 
خبري مبني بر عرضه مرحله دوم صندوق هاي 
ETF در تاريخ 10 مردادماه مطرح ش��د كه در 
ابتدا اين خبر از س��وي حس��ن عاليي، معاون 
س��ازمان خصوصي س��ازي رد و اعالم ش��د كه 
تاكنون به صورت رسمي چنين صحبتي مطرح 
نشده و قطعيتي در راستاي زمان عرضه مرحله 

دوم اين صندوق مطرح نشده است.
با توجه به تكذيب اين خبر، در چند روز گذشته 
ب��از هم ش��ايعاتي در راس��تاي قطعيت عرضه 
صندوق هاي ETF در تاري��خ 10 مرداد مطرح 
ش��د كه با پيگيري هاي صورت گرفته از سوي 
خبرنگار ايرنا، يك مس��وول حاضر در سازمان 
بورس اعالم كرد، تاكنون تاريخ مش��خصي در 
زمينه زمان عرضه اين صندوق ها به اين سازمان 
ابالغ نش��ده اس��ت، در ابتدا بايد اين موضوع از 
س��وي وزارت اقتصاد و دارايي مط��رح و تاريخ 
دقيق از طريق اين وزارتخانه به سازمان بورس 
اعالم شود تا بتوان باقي اقدامات الزم را در اين 
زمينه در دس��تور كار قرار داد. به دنبال چنين 
صحبت هاي��ي، عباس معمارن��ژاد معاون وزير 
امور اقتصادي و دارايي در اواسط هفته گذشته 
درباره زمان عرضه اي��ن صندوق ها اعالم كرد: 
نيمه نخست سال جاري دو   ETF   دولتي ديگر 
با تخفيف ٢٠ تا ٣٠ درصدي بر اس��اس قيمت 
ميانگين يك ماه آخر منتهي به آگهي واگذاري، 
عرضه مي شود .  وي درباره نوع سهام عرضه شده 
در مرحله دوم صندوق هاي ETF گفت: صندوق 
دارا دوم از گروه پااليشي )شبريز، شپنا، شتران، 
شبندر( و صندوق دارا سوم مركب از گروه فلزي 
و خودرويي )فوالد، فملي، خودرو، خساپا( است.

ب��ه دنب��ال چني��ن صحبت هاي��ي، ريي��س 
سازمان خصوصي س��ازي از عرضه مرحله دوم 
صندوق هاي ETF در ب��ورس خبر داد و گفت: 
اقدامات الزم به منظور تشكيل دومين صندوق 
سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( با نام »صنايع 
پااليش نفت« متشكل از شركت هاي پااليش 
نفت تبريز، پااليش نف��ت بندرعباس، پااليش 
نفت اصفهان و پااليش نفت تهران توسط وزارت 
نفت در مرحله انجام بوده و اميد اس��ت تا پايان 
مرداد ماه اين صندوق نيز از طريق پذيره نويسي 
عمومي تش��كيل شود. وي س��ومين صندوق 
سرمايه گذاري قابل معامله را »خودروسازي و 
صنايع« اعالم كرد و افزود: اين صندوق متشكل 
از شركت  هاي ايران خودرو، سايپا، ملي صنايع 
مس ايران و فوالد اس��ت كه بايد توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تشكيل و مقدمات ثبت 
سفارش س��هام آن در بازار سرمايه انجام شود و 
اكنون زمان دقيق عرضه آن موكول به اقدامات 
اجراي��ي اوليه در ثبت صندوق توس��ط وزارت 
صنعت است. ثبت نام عرضه مرحله دوم صندوق 
نيز مانند صندوق دارا يكم براي همه افراد ايراني 
كه داراي كد ملي هس��تند آزاد اس��ت، حال با 
توجه به اظهارات مطرح شده از سوي مسووالن 
مربوطه در زمينه دومي��ن مرحله از عرضه اين 
صندوق ها تا پايان مرداد ماه بايد منتظر ماند كه 
آيا عرضه اين صندوق  در زمان اعالم شده انجام 

مي شود يا خير؟

گزارش - 2

كاهش شتاب رشد شاخص 
بورس در هفته نخست مردادماه

ش��اخص كل بورس اوراق به��ادار ته��ران در پايان 
معامالت روز چهارشنبه )هشتم مرداد( به عدد يك 
ميليون و 904 هزار واحد رسيد كه در مقايسه با پايان 
هفته گذشته كمتر از يك درصد رشد را تجربه كرد.  
بازار سهام در نخس��تين روزهاي مردادماه همچون 
هفته گذشته روزهاي پرنوساني را سپري و اصالحي 
نه چندان عميق را نسبت به بازار هفته گذشته تجربه 
كرد. ش��اخص بورس در معامالت هفته جاري سه 
هزار واحد افزايش داش��ت؛ شاخص كل در پايان روز 
چهارش��نبه )يكم مرداد ماه( با ع��دد يك ميليون و 
901 واحد به معامالت پاي��ان داد كه اين رقم در روز 
چهارشنبه )هشتم مرداد ماه( به عدد يك ميليون و 
904 هزار واحد رس��يد. همچنين شاخص كل )هم 
وزن( در پايان هفته گذش��ته 503 هزار و 119 واحد 
بود كه در هفته جاري اين ع��دد به 507 هزار و 191 
واحد و شاخص قيمت )هم وزن( از 330 هزار و 451 
واحد به عدد 332 هزار و 997 واحد رسيد. در پنج روز 
معامالتي اين هفته بورس نمادهاي گلوكوزان، بانك 
ملت، ملي صنايع مس ايران، گسترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو، س��رمايه گذاري غدير، بانك صادرات 
ايران، فوالد مباركه اصفهان و پااليش نفت بندرعباس 
در گروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند. در هفته اي 
كه گذش��ت محصوالت چرمي، وس��ايل ارتباطي، 
محصوالت كامپيوتري، الكترونيكي و نوري، عمده 
فروشي، انبوه سازي امالك و مستغالت، حمل و نقل 
انبارداري و ارتباطات، مخابرات، چاپ، چند رشته اي 
صنعتي، هتل و رستوران، پيمانكاري صنعتي، رايانه، 
محصوالت فلزي، فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و 
آزمايش، فعاليت هاي كمكي به نهادهاي مالي واسط، 
منسجوجات، قند و شكر، فرآورده هاي نفتي، اطالعات 
و ارتباطات، بيمه و بازنشستگي، كاشي و سراميك، 
بانك ها و موسس��ات اعتباري، محص��والت چوبي، 
صنايع غذايي به جز قند و شكر، الستيك و پالستيك، 
استخراج كانه هاي فلزي، ساير واسطه گري هاي مالي، 
ماشين آالت و تجهيزات، كاني هاي غيرفلزي، فني و 
مهندسي با باالترين درصد بازدهي همراه بودند. در 
مقابل عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، استخراج ذغال 
س��نگ، دارويي، س��رمايه گذاري ها، خرده فروشي، 
زراعت و خدمات وابسته، دستگاه هاي برقي، سيمان، 
آهك و گچ، شيميايي، خودرو و قطعات، فلزات اساسي، 
فعاليت هاي هنري، س��رگرمي و خالقانه، استخراج 
كانه هاي غيرفلزي، محصوالت كاغذي، اس��تخراج 
ساير معادن و س��اير حمل و نقل از جمله نمادهايي 
بودند ك��ه بازدهي منفي را با خ��ود در بازار به همراه 
داش��تند. همچنين نمادهاي بيمه سامان )بساما(، 
صنعتي دوده فام )ش��صدف(، بيم��ه رازي )ورازي(، 
بانك گردش��گري )وگردش(، بان��ك دي )دي(، گز 
س��كه )غگز(، نهادهاي مالي بورس ان��رژي )انرژي 
1(، نهادهاي مالي ب��ورس اوراق به��ادار )نبورس(، 
پارس الكترونيك )لپارس(، دارويي بركت )بركت(، 
بانك سينا )وسينا(، گروه صنعتي ملي )وملي(، كي 
بي سي )كي بي سي(، ارتباطات سيار )همراه(، توسعه 
س��اختمان )ثاخت(، مارگارين )غمارگ(، دش��ت 
مرغاب )غدشت(، كود شيميايي اوره لردگان )شلرد(، 
توس��عه و عمران اس��تان كرمان )كرمان(، كاش��ي 
سعدي )كسعدي(، تامين مسكن جوانان )ثجوان(، 
بيمه البرز )البرز(، س��رمايه گذاري بوعلي )وبوعلي(، 
افرانت )افرا(، سرمايه گذاري شاهد )ثشاهد(، محور 
خودرو )خمحور(، سرمايه گذاري نفت )ونفت(، سايپا 
)خساپا(، غلتك سازان سپاهان )فسازان(، برق آبادان 
)آبادا(، باما )كاما(، ن��روگاه زاگرس كوثر )بزاگرس(، 
پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان )پترول(، صنعتي 
بهپاك )بهپاك(، دارو جابر ابن حيان )دجابر(، پشم 
شيشه ايران )كپشير(، صنايع ماش��ين هاي اداري 
ايران )ماديرا( و ش��يمي داروپخش )دشيمي( جزو 
مثبت ترين نمادهاي بازار بودند. در هفته اي كه گذشت، 
نمادهاي پارس خودرو )خپارس(، ليزينگ ايرانيان 
)وليز(، س��رمايه گذاري پتروشيمي )وپترو(، سنگ 
آهن گهرزمين )كگهر(، ماشين سازي نيرو محركه 
)تمحركه(، قطعات اتومبيل )ختوقا(، سيمان صوفيان 
)سصوفي(، سيمان خزر )سخزر(، الكترونيك خودرو 
شرق )خش��رق(، نيرو محركه )خمحركه(، مهركام 
پارس )خمهر(، نفت پاس��ارگاد )ش��پاس(، سيمان 
كردستان )سكرد(، ليزينگ صنعت و معدن )ولصنم(، 
محور سازان )خوس��از(، لنت ترمز )خلنت(، سيمان 
دورود )سدور(، توليد برق عسلويه مپنا )بمپنا(، بيمه 
پارسيان )پارسيان( و كارتن ايران )چكارن( از جمله 

نمادهاي منفي معامالتي در بازار بودند.

ويژه

اصفهان اولين دريافت كننده  
نسخه مجسمه »فضانورد افتاده«

همزمان با بيست و پنجمين سالگرد تاسيس موزه 
هنرهاي معاصر، اصفهان به عنوان اولين شهر آسيايي 
نسخه مجسمه »فضانورد افتاده« را كه نسخه اصلي 
آن روي ماه ق��رار دارد، دريافت كرد. به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه اي ش��هرداري اصفهان، همزمان با 
بيست و پنجمين سالگرد تاس��يس موزه هنرهاي 
معاصر اصفهان و نيز چهل و نهمين سال قرار گرفتن 
مجسمه »فضانورد افتاده« اثر پاول فون هويدونك، 
هنرمند بلژيكي، نس��خه اي از اين مجسمه در موزه 
هنرهاي معاصر به نمايش گذاش��ته ش��د. نسخه 
مجسمه از 12 تيرماه براي بازديد هنرمندان و مردم 
به نمايش گذاشته شده و تا 17 مرداد در موزه هنرهاي 
معاصر به نمايش گذاشته مي شود. با توجه به اينكه از 
مجسمه فضانورد اديشن هايي توليد شده به موزه هاي 
دنيا اهدا مي شود، اديشن »017« از اين مجسمه سال 
97 از سوي مديران شركت بين المللي هنر و فرهنگ 
طي پروژه اي به نام »انسان، هنر، كهكشان« به موزه 
هنرهاي معاصر اصفهان اهدا شد كه نماد انساني بدون 

سن، جنسيت و نژاد است. 

سال جاري مالي براي دولت، سالي دشوار و پيچيده،  از سويي با شيوع كرونا، دسترسي به بسياري از درآمدهاي پيش بيني شده ممكن نيست

بازار سرمايه
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تسهيالت»مرابحهخريدكاالوخدمات«بهمستاجرانارايهميشود
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اصالح »وام وديعه« در شوراي فقهي بانك مركزي

احتكار 4000 واحد مسكوني توسط ۸ بانك

گروه راه و شهرسازي|
ش��وراي فقهي بانك مركزي در يك جلسه فوق العاده 
»تسهيالت مرابحه خريد كاال و خدمات« را جايگزين 
»وام وديعه مس��كن« اعالم ك��رد. آنگونه كه محمود 
محمود زاده، معاون وزير راه و شهرس��ازي گفته، قرار 
است شوراي يادش��ده، امروز جزييات اين تغيير را در 
اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد. محمود زاده در 
عين حال اعالم كرده است كه اين تغيير نام در ماهيت 

كمك به مستاجران خللي ايجاد نمي كند. 
پيش از اين، مسووالن دولتي اعالم كرده بودند كه به 
مستاجراني كه از ابتداي تيرماه سال جاري اجاره نامه 
امضا يا تمديد كرده ان��د، در تهران 50 ميليون تومان، 
در كالنشهرها 25 ميليون تومان و در ساير شهرها 15 
ميليون تومان وام وديعه مسكن تخصيص مي دهند تا 
آنها همه يا بخشي از پول پيش منزل استيجاري خود 
را از اين طريق تامين كنند. بر اين اساس مقرر شده بود 
كه اصل مبلغ وام يادش��ده پس از پايان قرارداد اجاره 
به بانك عودت داده ش��ده و مستاجران صرفا سود 13 
درصدي اين وام را ماهانه پرداخت كنند. از همين رو، از 
شنبه تا پنجشنبه هفته گذشته، ثبت نام پيامكي طرح 
وديعه انجام شد و بنابر برخي آمارها حدود يك ميليون 
و 800 هزار نفر )خانوار( در اين طرح ثبت نام كرده اند.

در اين حال، غالمرضا مصباحي مقدم، عضو ش��وراي 
فقه��ي بانك مركزي اع��الم كرد: با تصميم ش��وراي 
فقهي اين بانك قرار شد بانك ها به منظور كمك مالي 
به مستأجران به جاي وام وديعه مسكن، »تسهيالت 

مرابحه خريد كاال و خدمات« اعطا كنند.
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، او افزود: 
در پي اعالم دولت مبني بر كمك مالي بانك ها به منظور 
حل بخشي از مشكل مستأجران ناشي از شرايط جاري 
كشور، جلسه فوق العاده اين شورا با حضور رييس كل 
بانك مركزي و ساير اعضا تش��كيل و پس از مشورت 
با س��اير صاحب نظران، موضوع اي��ن كمك از عنوان 
»وديعه مسكن« خارج شد. عضو شوراي فقهي بانك 
مركزي درباره تصميم اين شورا عنوان كرد: البته اين 
امر موضوعي بود كه تعدادي از مراجع بزرگوار تقليد هم 
نسبت به آن ش��بهه فقهي داشتند و لذا در اين جلسه 
مقرر شد بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي بتوانند 
به مستأجراني كه براساس اعالم وزارت راه و شهرسازي 
در شرايط كنوني دچار مشكالت اقتصادي براي تأمين 
مخارج خود از جمله هزينه مسكن شده اند، تسهيالت 
»مرابحه خريد كاال و خدمات« اعطا كنند. گفتني است 
پيش از اين رييس كل بانك مركزي نيز در يادداشت 
اينس��تاگرامي خود تصريح كرده بود اي��ن وام وديعه 
نيست، بلكه تسهيالت كمك به وديعه مستأجران است.

    جزييات تسهيالت مرابحه؟
در همين حال، معاون مس��كن و ساختمان وزارت راه 
و شهرس��ازي در خصوص وام وديعه مسكن و تصميم 
شوراي فقهي بانك مركزي براي تغيير نام وديعه مسكن 
به تسهيالت مرابحه خريد كاال و خدمات، گفت: تصميم 
گرفته شده از س��وي بانك مركزي به هدف اصلي كه 
همانا پرداخت تسهيالت به مستاجران واجد شرايط 
است، خدشه اي وارد نمي كند. او با تاكيد بر اينكه مجري 
شناخت و معرفي مستاجران واحد شرايط براي دريافت 
تسهيالت دولتي اجاره، وزارت راه و شهرسازي است، 
گفت: جزئيات تس��هيالت مرابحه كاال و خدمات، 11 
مرداد از سوي بانك مركزي به وزارتخانه ابالغ مي شود.

محمودزاده با تاكيد بر اينكه وام به مس��تاجران واجد 
شرايط پرداخت مي شود، افزود: پيشنهاد بانك مركزي 

و مصوبه ش��وراي فقهي آن بانك بدين نحو اس��ت كه 
تس��هيالت واگذار ش��ود، اما در نهايت بعد از يكسال، 
اصل تسهيالت به بانك بازگردانده شود. منتظر هستيم 
جزئيات ش��نبه 11 مرداد از س��وي بانك مركزي به 
وزارتخانه اعالم شود. در عين حال، اصل موضوع كه در 
اختيار قرار دادن تسهيالت به مستاجران است به قوت 

خود باقي مي ماند.
محم��ودزاده تصريح كرد: مجري ش��ناخت و معرفي 
مس��تاجران وزارت راه و شهرس��ازي اس��ت. اما نوع 
تس��هيالت و ش��يوه پرداخت و نحوه بازگرداندن آن، 
موضوعي اس��ت كه بان��ك مرك��زي در خصوص آن 
تصميم گيري مي كند. وي با اشاره به اينكه در تمامي 
مدتي كه وام وديعه اجاره مسكن در حال برنامه ريزي 
بود، جلس��ات متعددي بين وزارت راه و شهرسازي و 
بانك مركزي برگزار شد، خاطرنشان كرد: پرداخت وام 
به مستاجران واجد شرايط تصميم مشترك وزارت راه 

و بانك مركزي بود. 
محمودزاده توضيح داد: شنبه 11 مرداد با اعالم و ابالغ 
بانك مركزي در خصوص جزئيات اين وام، اطالع رساني 
الزم انجام مي شود و كساني كه براي دريافت اين نوع 
از تس��هيالت ثبت نام كرده و واجد ش��رايط هستند، 

مي توانند با اطالع رس��اني ك��ه از س��وي وزارت راه و 
شهرسازي متعاقبا اعالم مي شود نسبت به دريافت اين 

نوع از تسهيالت اقدام كنند.

    عرضه مسكن ملي با قيمت پايين تر از بازار
او همچنين با تاكيد بر پيگيري سياس��ت جداكردن 
بازار سرمايه از بازار مصرف در بخش مسكن، از عرضه 
واحدهاي مسكوني ملي با قيمتي كمتر از قيمت كنوني 

بازار به متقاضيان مسكن، خبر داد. 
معاون مسكن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي در 
خص��وص برنامه ها و سياس��ت گذاري هاي وزارت راه 
و شهرس��ازي براي س��اماندهي بازار مسكن، كنترل 
قيمت ه��ا و كاهش آن ب��ه ميزاني كه ب��راي مصرف 
كنندگان واقعي قابل معامله باشد، گفت: قوانيني كه 
در جريان تصويب است، چه پيشنهادهاي دولت و چه 
طرح هايي كه در مجلس در حال بررسي است، چنانچه 
زودتر عملياتي و ابالغ ش��وند حتما روي بازار مسكن 
و كنترل قيمت ها، تاثير مي گذارد. او با اش��اره به اين 
مطلب كه بازار مسكن در شرايط فعلي اقتصادي متاثر 
از بازارهاي مجاورش همچون طال و ارز است، توضيح 
داد: استراتژي دولت و مشخصا وزارت راه و شهرسازي، 

جدا كردن بازار مصرف از بازار س��رمايه گذاري است.  
محم��ودزاده تصريح كرد: وزارت راه و شهرس��ازي در 
راستاي جدا كردن بازار مصرف از بازار سرمايه، روي اين 
موضوع متمركز است تا واحدهايي را كه در قالب طرح 
ملي با مشاركت بخش خصوصي در دست ساخت قرار 
دارد را با قيمت مناس��ب تر از قيمت هاي فعلي بازار به 
متقاضيان واقعي مسكن، عرضه كند. به گفته او، طبق 
آخرين آمار، يك ميليون و 800 هزار نفر براي دريافت 
تسهيالت مرابحه كاال و خدمات ثبت نام كردند. معاون 
وزير راه و شهرسازي، آغاز پااليش ثبت نام هاي انجام 
شده براي دريافت تسهيالت را روز شنبه 11 مرداد اعالم 
كرد و افزود: نتايج ثبت نامي ها براي دريافت تسهيالت 
مرابحه كاال و خدمات پس از جمع بندي، اعالم عمومي 

خواهد شد.
 بر اس��اس اين گزارش، ميانگين قيمت هر مترمربع 
واحد آپارتماني مسكوني پايتخت در تير امسال نسبت 
به خرداد افزايش در حدود 2 ميليون توماني را تجربه 
كرد. خرداد امسال هرمترمربع واحد مسكوني آپارتماني 
در پايتخت با قيمت بيش از 1۹ ميليون تومان معامله 
ش��د كه اين رقم در تير به ح��دود 21 ميليون تومان، 

افزايش يافت.

گروه راه و شهرسازي|
در حال��ي كه پي��ش ازاي��ن، مس��ووالن وزارت راه و 
شهرسازي از شناس��ايي 1000 واحد مسكوني خانه 
متعلق به يك بانك نيمه خصوص��ي خبر داده بودند، 
احس��ان خاندوزي، نايب رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس با بيان اينكه 8 بانك، هر يك بيش از 500 واحد 
مسكوني در اختيار دارند، گفت: اگر احتكار واحد هاي 
مسكوني به وسيله بانك ها يا دس��تگاه هاي دولتي و 
نهاد ها انجام ش��ود، دو برابر ماليات محتكران مسكن 

حقيقي از آنها ماليات گرفته مي شود.
وي افزود: با بررسي يك نمونه 4 ميليون نفري متوجه 
شديم 250 فرد زير 18 سال هر كدام بيش از 5 واحد 
مسكوني به نام خود دارند. در عين حال، خاندوزي كه 
در يك برنامه تلويزيوني س��خن مي گفت، اعالم نكرد 
كه واحدهاي يادش��ده متعلق به بانك ه��ا و افراد زير 
18 سال، خالي هستند يا نه؟ چرا كه بحث اصلي او در 
برنامه يادشده، نبود شفافيت اطالعاتي در بازار مسكن 
ب��ود و اينكه در اين عدم ش��فافيت آماري، مالكيت ها 
مشخص نيست. از همين رو است كه راه اندازي سامانه 
امالك و اسكان به موجب قانون در دستور كار وزارت 
راه و شهرسازي قرار گرفته است و شناسايي خانه هاي 
خالي بانك هاي اخير مسووالن وزارت ياد شده بر اساس 

اطالعات اين سامانه است. 
در عين حال، به گفته مسووالن وزارت راه و شهرسازي، 
اينكه چه نهاد يا چه افرادي داراي واحدهاي مسكوني 
متعدد هستند، دغدغه مسووالن دولتي نيست، بلكه 
خالي ماندن واحدهاي مس��كوني و عدم عرضه آنها به 
بازار اجاره با معامالت ملك، دغدغه مسووالن است. به 
گفته خاندوزي، آمار تعداد خانه هاي خالي و مالكان و 
ساكنان خانه ها را هيچ كس نمي داند و كشور در آشوب 
و بي نظمي اطالعات بازار مسكن به سر مي برد كه فضا 
را براي سوداگران اين بازار مطلوب كرده است. وي افزود: 

طرح ماليات بر خانه هاي خالي با احتكار مسكن مقابله 
مي كند و موجب افزايش عرضه خواهد شد. تصويب اين 
طرح، قانون دايمي را ايجاد مي كند كه انتظار داريم در 
سال نخست اجراي آن بر قيمت ها و عرضه مسكن اثر 
بگذارد. او گفت: در سال ۹4 قانون ماليات بر خانه هاي 
خالي تصويب ش��د، اما نرخ آن قانون، بازدارنده نبود و 
اكنون در اين طرح نرخ ماليات 12 برابر در مقايس��ه با 
قانون س��ال ۹4 افزايش يافته است. وي افزود: سامانه 
امالك و اسكان كشور كه قرار بود در سال ۹4 راه اندازي 
شود، اواخر سال ۹8 آغاز به كار كرد و اكنون فقط كمتر 
از يك س��وم ركورد هاي واحد هاي مس��كوني در اين 
سامانه ثبت شده است. در اين طرح از همه ابزار ها براي 
تقويت سامانه امالك و اسكان كش��ور استفاده شده 
است و نهاد هاي عمومي و دستگاه هاي اجرايي مكلف 
ش��ده اند داده هاي خود را س��ريع و رايگان در اختيار 
وزارت راه و شهرسازي قرار دهند. وي افزود: اگر مدير يا 

كارمند دستگاه ها براي ارايه اطالعات به سامانه امالك 
و اسكان كش��ور همكاري نكنند به انفصال از خدمت 
محكوم مي ش��وند. نايب رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس گفت: بر اساس طرح جديد ماليات بر خانه هاي 
خالي و سه ماه پس از الزم االجرا شدن آن، همه مالكان 
واحد هاي مسكوني يا كساني كه در واحد ساكن هستند، 
اما مالك آن نيستند بايد در مدت دو ماه كد ملي خود 
و خانواده شان را مقابل كد واحد مسكوني كه ساكن يا 
مالك آن هستند درج كنند. خاندوزي گفت: اگر اين كار 
انجام نشود، آن خانه خالي تلقي و ماليات آن در زمان 
معامله يا اجاره اخذ مي ش��ود. در اين طرح تعداد خانه 
براي هر فرد محدوديت ندارد، اما مالك بايد يا از واحد 
مسكوني استفاده كند يا آن را اجاره دهد تا احتكار اتفاق 
نيفتد. خاندوزي گفت: بر اساس اين طرح، سكونتگاه 
فرعي نيز از ماليات معاف است. اجراي اين طرح افزون 
بر افزايش سرعت س��از و كارها، هزينه ساخت مسكن 

را نيز كاهش مي دهد، زيرا بر اس��اس اين طرح، واحد 
مسكوني بايد تا پايان تاريخ مندرج در پروانه ساخت، 
ساخته شود و هر چه در ساخت آن تأخير انجام شود از 
نظر قانون گذار در بخش خانه هاي خالي كه مشمول 

ماليات مي شوند قرار مي گيرد.

    تغيير دوباره مبناي مالياتي
نايب رييس كميس��يون اقتصادي مجلس همچنين 
گفت: هر خانه مسكوني مستقل با هر متراژي مشمول 
طرح جدي��د ماليات بر خانه هاي خالي مي ش��ود و بر 
اس��اس اين طرح، به ازاي سال اول ش��ش برابر، سال 
دوم 12 برابر و س��ال س��وم 18 برابر ماليات بر اجاره، 
ماليات بر خانه خالي اخذ مي شود. اين در حالي است 
كه چهارشنبه هفته گذشته اعالم شده بود كه به ازاي 
س��ال اول 5 برابر، س��ال دوم 10 برابر و سال سوم 15 
برابر ماليات بر اجاره، ماليات برخانه خالي اخذ خواهد 
شد. همچنين حدود چهارهفته پيش، در ابتداي ارايه 
طرح اصالح ماده 54 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، 
مبناي دريافت ماليات از خانه هاي خالي، ارزش اجاره 
ماهانه ملك معرفي شده بود و مقرر بود كه به ازاي هر ماه 
خالي ماندن يك واحد مسكوني، دو برابر ارزش اجاره، 
از مالك ماليات دريافت شود. به نظر مي رسيد كه اين 
ايده از بازدارندگي مطلوبي برخوردار بود. اما چهارشنبه 
هفته گذشته، از سوي يكي از نمايندگان اعالم شد كه 
»ماليات بر اجاره« جايگزين مبناي ارزش اجاره شده 
اس��ت. خاندوزي با بيان اينكه 171 كشور دنيا قانون 
عايدي بر سرمايه دارند، اما اين قانون در كشور ما وجود 
ندارد، از بررسي طرح عايدي بر سرمايه در كميسيون 
اقتصادي مجلس خبر داد. وي گفت: بين 4 تا 5 درصد 
ارزش ملك، س��االنه به عنوان مالي��ات بر خانه خالي 
دريافت مي شود و س��ازمان مالياتي موظف است هر 

سال اطالعات پايه مالياتي را در اين زمينه به روز كند.

هشدار به متقاضيان
مسكن ملي

درحالي كه پس از طي مراحل اوليه، متقاضيان طرح 
مس��كن ملي به مراحل واريز وجه رسيده اند، واريز 
نشدن قسط اوليه در موعد مقرر به منزله انصراف از 
پروژه تلقي خواهد ش��د. به گزارش ايسنا، مديركل 
راه و شهرسازي استان تهران بر تكميل و واريز هرچه 
سريعتر آورده اوليه از س��وي متقاضيان طرح اقدام 
ملي مسكن تاكيد كرد و گفت: متقاضيان طرح اقدام 
ملي مسكن حداكثر تا تاريخ ١5 مرداد فرصت دارند 
تا با مراجعه به س��امانه tem.mrud.ir نسبت به 
تكميل مدارك خود اقدام كنند. الزم به ذكر اس��ت 
عدم بارگزاري مدارك به منزله انصراف تلقي مي شود. 
محبت خواه اظهار كرد: آن دسته از متقاضيان تاييد 
شده طرح اقدام ملي مسكن استان تهران كه تا تاريخ 
٢5 مرداد ٩٩ نس��بت به واري��ز آورده اوليه به مبلغ 
40ميليون تومان به حس��اب افتتاح شده نزد بانك 
مسكن اقدام نكرده اند، عدم واريز وجه به منزله انصراف 
تلقي مي شود. تاريخ 25 مرداد فرصت نهايي واريز وجه 

جهت متقاضيان اقدام ملي استان تهران است.

 انتقاد از ارايه خدمات 
به ساخت وسازهاي غيرمجاز 

علي اصغر عنابستاني، نماينده مجلس يازدهم با اشاره 
به ارايه خدمات برخي س��ازمان ها به ساخت و ساز 
غيرمجاز، گفت: ادارات برق، آب و گاز به اين نوع ساخت 
و سازها خدمات مي دهند. اين ادارات از يك قانون براي 
اين اقدام سوءاستفاده مي كنند.علي اصغر عنابستاني 
با اشاره به ورود قوه قضاييه براي مقابله با زمين خواري 
و ساخت و سازهاي غيرمجاز در مناطق اطراف تهران، 
گفت: به نظر من اولويت اصلي در جلوگيري از وقوع 
زمين خواري و ساخت و سازهاي غيرمجاز، عملكرد و 
نظارت نهادهاي دولتي است و دستگاه قضا در رده هاي 
پايين تر براي مقابله با اين پديده قرار دارد، يعني در 
گام هاي نخست دستگاه هاي دولتي بايد نگذارند كه 
زمين خواري شكل گيرد و پس از آن در صورت بروز 
تخلف، قوه قضاييه ورود كند.وي ادامه داد: متأسفانه 
برخي از دس��تگاه هاي دولتي در حفظ بيت المال و 
مقابله با زمين خواري كوتاهي مي كنند و اين مساله 
موجب شده كه قوه قضاييه به صورت مستقيم به اين 
مس��اله ورود كند. وي افزود: نهادهايي مانند منابع 
طبيعي و مس��كن و شهرسازي به هيچ عنوان نبايد 
اجازه بدهند كه اراضي عمومي تحت هر عنواني به 
تصرف در بيايد كه پس از دس��تگاه قضا با متخلفان 
برخورد كند، من با تخريب و تنبيه زمين خواران موافق 
هستم اما اين پديده از زمان آغاز بايد متوقف شود. او به 
خانه ملت گفت: در شرايط كنوني برخي سازمان هاي 
ارايه خدمات به ساخت و ساز غيرمجاز نيز خدمات 
مي دهند، به طور مثال شاهديم كه ادارات برق، آب و 
گاز به اين نوع ساخت و سازها خدمات مي دهند، وقتي 
بررسي مي كنيم، مي بينيم آنها از يك قانون براي اين 
اقدام سوءاستفاده مي كنند. طبق قانون مذكور مثال 
يك فرد روس��تايي ملكي در آن منطقه اما خارج از 
طرح هادي دارد، اما طرح هادي در حال اجرا بوده و 
در آينده اي نزديك اين ملك جزو طرح مي شود، حال 
بر اساس اين قانون، فرد مذكور مي تواند با ارايه تعهد، 
درخواست دريافت خدمات آب، برق و گاز كند، حال 
سازمان هاي خدمات رسان ازاين قانون سوءاستفاده 
كرده و نسبت به ارايه خدمات به ساخت و سازهاي 
غيرمجاز در اطراف كالن ش��هرها مانند تهران اقدام 
مي كنند. عنابستاني يادآور شد: نظر مقنن اين بوده 
كه مشكل يك روستايي در منطقه اي دورافتاده حل 
شود، اما در اجرا، دستگاه هاي مجري از قوانين به نفع 
زمين خواران و متخلفان سوءاستفاده مي كنند، لذا اين 

ساختارها و مشكالت بايد اصالح شود.

ارزان سازي ساختمان با تهاتر 
مصالح ساختماني

نايب رييس انجمن س��ازندگان و توليدكنندگان 
مسكن گفت: با روش تهاتر در حوزه تامين مصالح 
ساختماني مي توان واحدي را ارزان ساخت و البته 
صحبت هايي هم براي حضور در طرح هاي بازآفريني 
شهري شده است. عالءالدين ختايي، نايب رييس 
انجمن س��ازندگان و توليدكنندگان مس��كن، در 
گفت وگو با فارس، با بيان اينكه ش��رايط اقتصادي 
كشور و نوسانات موجود در اين بازار باعث شده كه 
هزينه هاي ساخت مس��كن به شكل چشمگيري 
افزايش يابد، گفت: هدف تهاتر، ساخت مسكن ارزان 
اس��ت و در همين زمينه اقدامات بسيار زيادي در 
حوزه كاهش قيمت مصالح ساختماني را در دستور 
كار خود ق��رار داده ايم. همچنين در اين زمينه هم 
قرارداد هايي را با بخش هاي مختلف منعقد كرده ايم. 
وي با اش��اره به اينكه قيمت مصالح ساختماني در 
مقايس��ه با سال گذش��ته بيش از 35 تا 40 درصد 
افزايش قيمت داشته است، توضيح داد: قراردادي 
كه با سازندگان انبوه سازان و ساير دستگاه ها منعقد 
مي ش��ود باعث كاهش قيمت تمام ش��ده ساخت 
مسكن مي ش��ود و در نتيجه اين كاهش قيمت ها 
باعث مي ش��ود كه مس��كن ارزان قيمتي به دست 
متقاضيان برسد. ختايي با اشاره به اينكه بازار تهاتر 
ايرانيان در قالب تهاتر كارت قراردادي با وزارت راه و 
شهرسازي، بنياد مسكن و ستاد اجرايي فرمان امام 
براي ساخت 100 هزار واحد مسكوني منعقد كرده 
است، ادامه داد: در اين تفاهم نامه سعي شده مصالح 
س��اختماني مورد نياز براي اي��ن واحد ها را تامين 
كنيم و در ازاي آن واحد مسكوني يا تامين مصالح 
ساختماني در ساير شهر ها را تهاتر كنيم. او بيان كرد: 
در اين زمينه بنياد مسكن و ستاد اجرايي فرمان امام 
همكاري هاي بس��يار خوبي داشته و در بسياري از 
شهر ها از جمله آذربايجان شرقي، گلستان و غيره اين 
تهاتر ها انجام شده، اما با توجه به بخشنامه هايي كه 
وزارت راه و شهرسازي به ادارات كل صادر كرده است 
هنوز در ش��هر تهران براي استفاده از كارت مصالح 

ساختماني اقدامي صورت نگرفته است.

هيچ شهروندي بر شهروند 
ديگر برتري ندارد

رييس كميسيون سالمت شوراي شهر تهران گفت: 
در جماران ساخت و سازي انجام گرفته، شهرداري 
منطقه اعالم كرد تا متوقف شود و نهايتاً چون تمكين 
نشده، شهرداري به ناچار ايستادگي ونسبت به رفع 
خالف اقدام ك��رد. به گزارش مهر، زهرا صدر اعظم 
نوري، رييس كميسيون سالمت شوراي شهر تهران 
درباره اقدام شهرداري تهران در جلوگيري از ساخت 
و ساز غيرمجاز نهاد رياس��ت جمهوري در منطقه 
جماران و همچنين حواش��ي پيش آمده از جمله 
دعوت نشدن شهردار تهران در جلسات هيات دولت 
گفت: همه شهروندان در مقابل قانون يكسان هستند 
و هيچ شهروندي از ديگري برتري ندارد. بنابراين اگر 
در سطح شهر غفلتي انجام شود بايد از آن جلوگيري 
شود تا حقوق شهروندان رعايت شود. او درباره تخلف 
انجام شده در جماران گفت: تخلفي صورت گرفت و 
شهرداري بايد ورود و از ادامه كار جلوگيري مي كرد 
كه اين كار انجام ش��د. انتظار مي رود دستگاه هاي 
مختلف به ويژه دولتي نيز در مقابل قانون بيش��تر 
رعايت كنن��د چراكه مي توانند ب��راي جامعه الگو 
باشند و رفتارش��ان اثرگذار است. اين عضو شوراي 
ش��هر بيان كرد: حجم فعاليت و س��اخت و ساز در 
تهران زياد است و انتظار از شهردار به عنوان كسي 
كه شهر تهران را اداره مي كند اين است كه با تخلفات 
برخورد كند. اگر در مواردي چشم پوشي شود، هم 
شهردار زير سوال مي رود و هم مردم به عنوان يك 
رفتار نادرست آن را مطالبه مي كنند، ضمن اينكه 
برخي ممكن است به سمت تخلف بروند. نوري گفت: 
اقدام شهرداري تهران اقدام درستي است و انتظار 
مي رود ارگان هاي دولتي و نهاد رياست جمهوري نيز 
با دريافت مجوزهاي رسمي ساخت و ساز از قانون 
تبعيت كنند. او درباره اقدام دولت در دعوت نكردن از 
شهردار تهران براي حضور در جلسات هيات دولت با 
بيان اينكه در اين باره نمي تواند ورود پيدا كند، گفت: 
البته ظاهراً دعوت انجام مي شود و بايد تالش كرد 
كدورت هاي احتمالي رفع شود و تعامل ميان شهردار 

و دولت برقرار شود.

تبليغات محيطي در زمينه 
مقابله با كرونا كافي نيست

زهرا نژادبهرام، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران 
درخصوص كم ب��ودن تبلغيات محيطي مرتبط با 
كرونا در پايتخ��ت گفت: اين ح��ق را مي دهم كه 
تبليغات محيطي در سطح شهر تهران كافي نيست. 
نژادبهرام در گفت وگو با ايلنا، درباره كم بودن تبليغات 
محيطي مبارزه با كرونا از س��وي شهرداري تهران 
گفت: درباره اين مساله به شما حق مي دهم، چرا كه 
ترس و وحشتي كه در دو ماهه اول شيوع كرونا وجود 
داشت اكنون بين ش��هروندان و به صورت عمومي 
وجود ندارد و ش��هرداري تهران نيز ج��داي از اين 
قضيه نيست، چرا كه در كنار همه شهروندان، نهادها 
و دستگاه ها وجود دارد. او با بيان اينكه آگاهي بخشي 
در اين مدت انجام شده و نسبت به تهيه موشن گرافي 
و پخش آن از سوي مركز ارتباطات اقدامات مناسبي 
صورت گرفته، ادامه داد: شايد تهيه بنر و تابلو به آن 
شدت در سطح شهر وجود نداشته باشد، اما در قالب 
فضاي مجازي وجود دارد، اما اين نقد وارد اس��ت و 
بايد روي آن تامل و تاكيد شود كه شهرداري نسبت 
به تبليغات محيطي بيشتر اقدام كند. عضو هيات 
رييسه شوراي شهر تهران گفت: تبليغات محيطي 
در سطح شهر تهران كافي نيست.حتما اين مساله 
گزارش گيري و پيگيري خواهد ش��د كه تبليغات 
محيطي و پيام هاي كرونايي در صورت كافي نبودن 
حتما در سطح شهر گسترش يابد. نژادبهرام اظهار 
داشت: ش��هرداري تصميمات را در ارتباط با ستاد 
كرونا انجام مي دهد و نمي شود في البداهه اقدامي را 
انجام داد. شهرداري تمامي اقدامات گذشته را انجام 
مي دهد و در ارايه خدمات الكترونيكي به شهروندان 
و اعمال دوركاري پيش��ران بوده است. عضو هيات 
رييسه شوراي ش��هر تهران با بيان اينكه اقدامات 
شهرداري در زمينه كرونا با شدت بيشتري صورت 
مي گيرد، گفت: اكنون محوريت بيشتر جلساتي كه 

برگزار مي شود در اين زمينه است.

نظارت شوراي شهر بر هزينه كرد 
اوراق مشاركت مترو و اتوبوس

افش��ين حبيب زاده، رييس كميته عمران شوراي 
اس��المي ش��هر تهران از نظارت ش��وراي شهر بر 
هزينه كرد اوراق مش��اركت مت��رو و اتوبوس خبر 
داد. حبيب زاده در گفت وگو با ايس��نا، با اش��اره به 
انتش��ار 1500 ميليارد تومان از اوراق مش��اركت 
سال ۹8 براي مترو و اتوبوس گفت: خوشبختانه با 
پيگيري هاي انجام شده 500 ميليارد تومان اوراق 
مشاركت براي اتوبوس و 1000 ميليارد تومان براي 
مترو محقق شد. وي با بيان اينكه شهرداري تهران 
در موضوع اتوبوس وضعيت خوبي ندارد به همين 
دليل بايد از همين حاال مقدمات انعقاد تفاهم نامه با 
شركت هاي داخلي توليد اتوبوس را آماده كنند تا كار 
توليد اتوبوس آغاز شود، افزود: اين مساله هم به توليد 
ملي و اشتغال كمك مي كند و هم نياز اصلي تهران به 
اتوبوس را مرتفع مي سازد. حبيب زاده با بيان اينكه 
ممكن اس��ت بخش عمده اي از هدف گذاري ها در 
توسعه اتوبوس و مترو در شوراي شهر پنجم به نتيجه 
برسد، گفت: قطعا بخشي از برنامه هاي توسعه اي به 
مديريت بعدي محول مي شود كه اميدواريم مديران 
آينده نيز اين موضوع را با دقت بررس��ي كنند. او با 
بيان اينكه معاون حمل و نقل ش��هرداري تهران با 
جديت موضوع نوس��ازي اتوبوس و توسعه مترو را 
دنبال مي كند، تصريح كرد: شوراي شهر نيز به طور 
مستقيم نسبت به رصد فعاليت شهرداري تهران در 
اين حوزه و گزارش گيري اق��دام مي كند تا در اين 
شرايط كه منابع مالي تأمين شده، مديران شهرداري 

نيز با سرعت و جديت بيشتري كار را ادامه دهند.

تغيير نام، به هدف اصلي پرداخت تسهيالت به مستاجران واجد شرايط، خدشه اي وارد  نمي كند
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مع�اون وزير راه و شهرس�ازي از شناس�ايي 
امالك تمام�ي بانك ها از س�وي وزارت راه و 
شهرسازي و معرفي آنها به بانك مركزي براي 

وارد كردن به چرخه رونق مسكن خبر داد 
محم�ودزاده در خصوص بانك�ي كه مالكيت 
يكهزار واحد مسكوني را در اختيار دارد، گفت: 
دغدغه وزارت راه و شهرسازي، اينكه اشخاص 
حقيقي و يا حقوقي چه تعداد واحد مسكوني 

در اختيار دارند، نيست. بلكه دغدغه وزارت 
راه و شهرس�ازي اي�ن اس�ت ك�ه واحدهاي 
مسكوني احتكار نشوند و وارد بازار شود تا در 
قالب اجاره به مس�تاجران و يا خريد و فروش 
ب�راي رونق در بازار مس�كن مورد اس�تفاده 
قرار بگيرد. وي توضي�ح داد: بانك مركزي از 
وزارت راه و شهرس�ازي تقاضايي داش�ت تا 
امالك تمامي بانك ها شناس�ايي شود كه در 

همين باره، امالك تمامي بانك ها را شناسايي 
و يك جا به بانك مرك�زي اعالم خواهيم كرد 
تا شناس�ايي امالك بانك ها تنها به يك يا دو 
بانك مختص نباش�د و تمامي بانك ها در اين 
شناسايي باشند. وي تاكيد كرد: اصرار وزارت 
راه و شهرس�ازي، ارايه واحدهاي مس�كوني 
خالي به بازار مسكن است تا متقاضيان بتوانند 

از آنها استفاده كنند. 

معرفي امالك بانك ها به بانك مركزي
ماليات از خانه هاي خالي
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دشواري تدوين قانون براي فضاي اينترنت به دليل تجربه هاي چندگانه از اين فضا

دولت ها نمي توانند دسترسي به فناوري را ممنوع كنند
تدوين قانون و قواعد حقوقي براي فضاي وب و اينترنت 
با توجه به س��رعت تغييرات آن، مشكل است و تمام 
ابعاد فناوري هاي جديد با بحث هاي دموكراتيك بايد 
مورد نقد و بررسي دولت و مردم قرار گيرد تا بتوان براي 
آن قانون گذاري كرد، اين در حالي اس��ت كه دولت ها 
نمي توانند دسترسي افراد به فناوري هاي مفيد را ممنوع 
كنند و استفاده از فناوري هم در سطح بين الملل و هم در 
سطح ملي اصولي دارد كه با رعايت آن اصول، استفاده از 

فناوري مشروع است.
نشست »به روزرساني قوانين موردنياز براي فناوري هاي 
نوين، هم زمان ب��ا ورود5G به ايران« ب��ا حضور كامبيز 
نوروزي، حقوق��دان و فعال حوزه رس��انه  و باقر انصاري، 
حقوقدان و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار 
شد. نوروزي با بيان اينكه اينترنت، جهاني بسيار سيال و 
پنهاني را پيش روي انسان جديد گذاشته، گفت: »فضاي 
اينترنت ناملموس است و سرعت تغيير در آن با توجه به 
برآورد جامعه شناسان علم، چندصد برابر تاريخ بشر است و 
اين تغييرپذيري مستمر به نوعي مانع شكل گيري حقوقي 
براي آن اس��ت و صحبت در مورد حقوق اينترنت بسيار 
دشوار است و هنوز نمي توانيم ادعاي حقوقي در اين حوزه 
داشته باشيم. ما در كشور قواعد كلي داريم كه در همه جا 
صادق است، قوانين مسووليت در قبال اعمال، آزادي بيان 
و دسترسي آزاد به اطالعات كلي است كه درگذشته براي 
روزنامه ها كاربرد داشت و امروز آن را به فضايي وب تسري 
داده ايم. فضاي اينترنت پيچيده است و بايد تجربه شود 
تا براي آن قانون وضع كنيم، سرعت تغييرات و سياليت 
در اين فضا زياد اس��ت و پارادوكس ايجاد مي كند و تا ما 
بخواهيم اين پديده را بفهميم و از آن ادراك حقوقي داشته 
باشيم زمان مي برد. البته استفاده از منابع كشورهاي ديگر 
خوب است ولي تجربه زيستي ما نيست، همين حاال يك 
اليك در شبكه هاي اجتماعي شما را به اتهام تبليغ عليه 
نظام مته��م مي كند. درصورتي كه در كش��ورهاي ديگر 
اين چنين نيس��ت و اين تجربه زيستي ما است. تجربه ما 
از اينترنت بس��يار مشوش و چندگانه است كه خود مانع 
شكل گيري قواعد حقوقي مي ش��ود.« وي با بيان اينكه 
يكي از موانع ش��كل گيري نظم حقوقي در مورد فضاي 
اينترنت، دولت ]به معناي عام[ است، اظهار كرد: »دولت 
هميشه مخالف اصلي در حوزه فناوري هاي جديد است. 
براي مثال مي توان به بيانيه شهرباني در زمان ورود راديو به 
ايران اشاره كرد كه حتي براي نگهداري آن بايد اجازه نامه 
دريافت مي ش��د. تفكر دولت در اي��ران در مورد اينترنت 
هنوز همان نگاهي اس��ت كه به راديو داشته است. دولت 
در ايران با هر وسيله اي كه موجب تسهيل ارتباطات مردم 

مي شود مشكل دارد. مثاًل در سال ۶۰ براي نگهداري فكس 
بايد از وزارت ارتباطات مجوز دريافت مي شد. حاال به اين 
مخالفت ها سياست هم اضافه شده و اين اغتشاش حقوقي 

ما را به شدت سردرگم كرده است.«

      برخورد سركوبگرانه دولت مدرن
 نسبت به جهان ارتباطات 

اي��ن فعال رس��انه اي با بي��ان اينكه در قان��ون نگهداري 
تجهيزات ماهواره آمده اس��ت كه آنتن هايي كه پليس از 
مردم جمع آوري مي كند بايد به صداوسيما تحويل بدهد، 
گفت: در آن زمان هيچ كس ب��ه اين نكته توجه نكرد كه 
آنتن هاي خانگي براي صداوس��يما كاربردي ندارد و اين 
نشان مي دهد كه دولت مدرن نسبت به جهان ارتباطات 
در ايران برخوردي سركوبگرانه دارد و اساسًا در اين حوزه 
عقلش تعطيل مي شود. دولت در ايران هميشه به پديده 
ارتباطات به چشم جهل، حيرت و البته انكار نگاه كرده است 
و به 5G، هم كه از آثار تمدن جديد است به همين چشم نگاه 

مي شود. هميشه در دعواي بين علم و اخالق، اين علم بوده 
كه برنده  شده است و اخالق بعدها براي علم قانون گذاري 
كرده است. زماني كه بشر توانايي اتمي پيدا كرد قرار نبود 
كه آن علم بر س��ر مردم ژاپن بمب ش��ود. حقوق در مورد 
واقعيت هاي موجود حرف مي زند و در حوزه5G نيز هراس 
از واقعيت ناشناخته اس��ت. دولت تا زماني كه اين پديده 
را بپذيرد، همچنان از آن عقب نشيني مي كند از يك سو 
تكنولوژي ضدقدرت است و از طرف ديگر نظم پذيري آن 
غيرممكن است و حقوق دانان بايد به اين سمت بروند كه 
الگوي اين فضا را بيرون بياورند.« اين حقوقدان با بيان اينكه 
در نظام سنتي حقوقي تفكر دانا و تواناي مطلق وجود دارد 
كه مي خواهد همه چيز را با قانون گذاري حل كند، گفت: 
»يكي از مشكالت جدي نظام حقوقي ايران همين موضوع 
است. اول اينكه دولت هيچگاه قانون گذار خوبي نيست، 
زيرا نمي فهمد و نمي خواهد بشناسد و دوم اينكه دولت در 
ايران هميشه مي خواهد قانون را براي حفظ خود ايجاد كند. 
دولت هميشه در قبال فناوري محدودكننده بوده است، به 
همين دليل دولت نبايد به قانون گذاري در حوزه فناوري 
ورود كند بلكه بايد براي زيرساخت، مديريت زيرساخت ها و 
ميزان مسووليت در زيرساخت ها قانون گذاري كند و مابقي 
مسائل را بايد بر عهده عرف بگذارد تا براي آن قانون گذاري 
كند؛ زيرا تجربه عرفي مبتني بر عقل جمعي است و جامعه 
راه خودش را با عقل جمعي پيدا مي كند. دولت تنها بايد 
تكنولوژي را وارد كند و اين تكنولوژي آرام آرام در جامعه 
جاي خود را پيدا مي كند. همانطور كه پيام رسان ها جاي 

خود را پيدا كرده اند.«

   از دانش جهاني در حوزه اينترنت عقبيم
همچنين انص��اري با بيان اينكه بخش��ي از نقص حقوق 
اينترنت به علت عقب بودن دانش ما از جهان در اين حوزه 
اس��ت، گفت: »در حال حاضر در جه��ان در حوزه حقوق 
اينترنت و در بخش هايي مانند هوش مصنوعي كار شده 
اس��ت، حوزه اينترنت و حقوق فناوري بخش هاي سيال 
و ش��ناور اس��ت ولي براي برخي از حوزه ها معاهده هاي 
بين المللي تصويب شده و در سطح ملي هم اين معاهده ها 
قوام پيداكرده و قانون گذاري ش��ده است. وقتي از حقوق 
اينترنت صحبت مي كنيم باي��د ذات جهاني آن را در نظر 
بگيريم، بخشي از قواعد و قوانين در حوزه بين الملل و برخي 
در حوزه ملي شكل گرفته است ولي بايد به اين نكته توجه 
كرد از نظر حقوقي سه واژه كليدي در اين حوزه وجود دارد. 
اول اصطالح قانون گذاري اس��ت كه پارلمان به آن ورود 
مي كند. دوم اصطالح regulation يا مقررات است كه 
قانون گذار نيس��ت ولي در اين حوزه ورود مي كند و سوم 
اصطالح حكمراني است يعني دولت به تنهايي نمي تواند در 
آن حوزه قانون وضع كند بلكه بايد دولت و كنشگران براي 
آن قانون گذاري كنند.« وي با بيان اينكه بايد در حوزه حقوق 
اينترنت سواالتي مطرح است كه بايد بدانيم كه قواعد كشور 
به آنها چه پاسخ هايي مي دهند، گفت: اولين سوال اين است 
كه استفاده از فناوري مجاز است يا در اختيار دولت است؟ در 
سطح بين الملل چندين معاهده در اين حوزه وجود دارد كه 
يكي از آنها معاهده اقتصادي و حقوق اجتماعي بين المللي 
است كه ايران هم به آن پيوسته كه در ماده ۱5 آن قيد شده 
كه دولت ها نمي توانند دسترسي افراد به فناوري هاي مفيد 
را ممنوع كنن��د؛ مي توانند محدود كنند ولي نمي توانند 
ممنوع كنند كه اين مبحث در هر فناوري مطرح اس��ت. 
دومين س��وال اين است كه اس��تفاده از اين فناوري چه 
شرايطي دارد؟ پاسخ اين است كه استفاده از فناوري هم 
در س��طح بين الملل و هم در سطح ملي اصولي دارد كه با 
رعايت آن اصول استفاده از فناوري مشروع است. سوال سوم 
اين است كه اين شرايط و ضوابط چگونه تحت كنترل قرار 
مي گيرند؟ آيا اجازه مي دهيم كه همه از فناوري استفاده 
كنند و بعد اگر اصول رعايت را نكردند، ا تحت تعقيب قرار 
مي گيرند و سوال آخر، ميزان دخالت دولت ها براي استفاده 

از فناوري است. در اين زمينه هم دخالت دولت ها متفاوت 
است برخي استفاده از آنها را محدود مي كنند و برخي آزاد و 

در حقوق فناوري اين سواالت مطرح است.«

   درك درستي از فناوري و ابعاد آن نداريم
انصاري با بيان اينكه بحث اينترنت و مس��ائل و مشكالت 
آن در همه جهان يكي است ولي واكنش كشورها و نظام 
حقوقي آنها نسبت به اين مسائل مشابه متفاوت است، گفت: 
»بايد توجه داشت كه فرهنگ كشورها باهم فرق دارد و در 
مجموع واكنش هايي كه نشان داده مي شود در دو دسته 
قابل طبقه بندي است. دسته اول دولت هايي هستند كه 
واكنش هاي  به شدت محافظه كارانه نسبت به فناوري دارند 
كه قوانين قبلي را در اين حوزه قبول دارند و اين ناش��ي از 
عجز است. اين در حالي است كه ما نمي توانيم هرچه قوانين 
درگذشته داريم در اين حوزه اعمال كنيم. يكي از اصول مهم 
فناوري، دسترسي آزاد به اطالعات است و آيا ما آن را اجرا 
كرده ايم؟ يا قانون صيانت از داده هاي شخصي كه در سال 
۲۰۱۶ در جهان تصويب شده و در ۲۰۱۸ آن را اجرا كرده اند 
كه برآمده از قانون هاي قبلي كشورهاي اروپايي است. حال 
ما مي خواهيم قانون سال ۲۰۱۸ را در كشور اجرا كنيم كه 
قواعدي عاريتي است و با ما پيوندي ندارد و درنهايت خوب 
هم اجرا نمي شود زيرا براي آن گفت وگوهاي دموكراتيك 
بين مردم و مسووالن انجام نشده تا با آن به نتيجه برسند. 
براي تدوين قوانين حقوقي در حوزه فناوري بايد معيارهايي 
را در نظر داشته باشيم، معيار اول اين است كه آن دانش و 
فناوري منجربه تبعيض و شكاف هاي اجتماعي خواهد شد 
يا نه؟ گزارش برخي از كشورها نشان مي دهد كه استفاده از 
اينترنت تبعيض هاي نسلي ايجاد كرده و هيچ راه حلي براي 
افرادي كه نمي توانند از اين فناوري استفاده كند انديشيده 
نشده است. دوم شكاف طبقاتي، اگر استفاده از فناوري به 
نحوي باشد كه فقط افراد پولدار بتوانند از آن استفاده كنند 
شكاف طبقاتي ايجاد مي كند. برخي كشورها اين موضوع 
را در حوزه اپليكيشن ها هم بررسي كرده اند. اصل سوم اين 
است كه فناوري نبايد براي سالمت افراد ضرر داشته باشد 
و اصل چهارم به نفوذ فناوري در قلمرو زندگي اش��خاص 
برمي گردد. فناوري تا چه ميزان از زندگي خصوصي افراد 
ديتا جمع آوري مي كند و ديتا را به چه كس��اني مي دهد؟ 
پنجمين نكته به اين موضوع توجه دارد كه آيا فناوري انسان 
را به خدمت خود مي گيرد يا بشر فناوري را در خدمت خود 
دارد؟ نكته شش��م اصل امنيت فناوري است كه دولت ها 
به آن ورود كرده اند و اصل هفتم پاسخگويي و مسووليت 
در حوزه فناوري است كه مرجع پاسخگويي و شكايت را 
مشخص مي كند. اگر اين اصول و چارچوب ها رعايت شود، 
شرايط اس��تفاده از فناوري مهيا است. اين شرايط در دنيا 
مهيا ش��ده ولي در ايران ما اين اصول را نداريم. بيشترين 
ميزان افشاي اطالعات خصوصي را در كشور داريم ولي جز 
تهديد و هشدار هيچ آموزشي در اين حوزه نداشته ايم، زيرا 
در كشور ما گفت وگوي دموكراتيك شكل نگرفته است و 
مراكز قانون گذار متعدد ما هيچگاه مشروح جلسات خود را 
منتشر نمي كنند تا مردم بدانند چگونه به تصويب يك قانون 
يا مصوبه رسيده اند.« انصاري با بيان اينكه در اين حوزه بايد 
هفت اصل را رعايت كنيم كه در قانون تجارت الكترونيك 
وجود دارد ولي در كش��ور ما رعايت نمي شود، گفت: »در 
حوزه قانون گذاري دچار شكاف نسلي هستيم. در كشور ما 
امروز پيرمردان براي جوانان تصميم مي گيرند. كساني براي 
فضاي مجازي تصميم مي گيرد و قانون تدوين مي كنند 
كه اص��اًل مورد آن فضا اطالعات و ش��ناختي ندارد. نكته 
دوم اين است كه طرز فكر ما در مورد حفظ حوزه ارتباطي 
پوست  انداخته است و بايد آن را عوض كنيم. در حال حاضر 
بخش اعظم كنترل هاي دولت بي خاصيت شده اند و دولت 
نمي خواهد قبول كند كه اين قوانين و رويكردها در جهان 
عوض شده و بايد اين قوانين را تغيير دهد و جور ديگري در 

مورد آن فكر كند.«

اخبار

تشكيل پرونده تخلف 
گران فروشي براي اپراتورها

معاون بازرسي و رسيدگي تخلفات سازمان حمايت 
از مصرف كنندگان و توليدكنندگان از رسيدگي به 
پرونده تخلف افزايش قيمت بس��ته هاي اينترنتي 
اپراتورهاي تلفن همراه در دادگاه تعزيرات حكومتي 
خبر داد. به گزارش مهر، سيدجواد احمدي در رابطه 
با موضوع كم فروشي بسته هاي اينترنت اپراتورهاي 
تلفن همراه، اظه��ار كرد: »بايد ب��ه اين نكته توجه 
داش��ت كه حمايت از مصرف كننده و توليد كننده 
الزم و ملزوم يكديگر هس��تند.« وي با بيان اينكه ما 
اگر منطق��ي از توليدكنندگان حمايت كنيم، عين 
حمايت از مصرف كنندگان است، افزود: »در حمايت 
از اين دو قشر توليدكننده خدمتي را توليد مي كند 
و عواملي دست به دس��ت مي دهد كه توليدكننده 
قيمت تمام ش��ده اي را متصور اس��ت؛ اگر بر اساس 
قوانين و ضوابط كااليي كه قيمت مناسب داشته باشد 
هم مصرف كننده راضي بوده و هم چرخ توليدكننده 
مي چرخد. اين موضوع در بحث اپراتورها يك مقدار 
پيچيده تر اس��ت، زيرا تنظيم كننده آن س��ازمان 
ارتباطات و تنظيم مقررات و كميسيون تنظيم مقررات 
است كه دستگاه هاي مختلف در آن عضو بوده و دبير 
آن سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است.« 

روش مقابله با از بين رفتن 
اطالعات در حمالت باج افزاري

كم توجهي كاربران در به روزرس��اني آنتي ويروس و 
سيستم عامل باعث آلوده شدن سيستم ها به بدافزارها 
مي شود كه از بين رفتن اطالعات ذخيره شده را در پي 
دارد. از اين رو پشتيبان گيري از اطالعات ذخيره شده 
به صورت دوره اي بهترين راه براي جلوگيري از بين 
رفتن آنها توس��ط بدافزارهاس��ت. به گزارش ايسنا، 
بدافزارهاي باج گير يا باج افزارها برنامه هايي هستند 
كه جلوي دسترس��ي كاربران به سيستم را گرفته و 
براي برقرار كردن مجدد، دسترسي درخواست پول 
مي كنند. كاربران فضاي مجازي نادانس��ته از طريق 
بدافزارهاي آلوده، مانند دانل��ود نرم افزارهاي كرك 
شده، بازي ها در معرض خطر قرار مي گيرند كه يكي از 
مطمئن ترين راه ها دريافت نرم افزارها از منابع معتبر و 
رسمي است. معمواًل در مناسبت هاي خاص از طرف 
افراد نامعلوم كه داراي هويت مجهول هستند و نفوذگر 
ناميده مي شوند، با هدف سرقت اطالعات محرمانه از 
طريق پست الكترونيك و شبكه هاي اجتماعي لينك، 
ايميل و فايل آلوده ارس��ال و با مهندسي اجتماعي 
از دريافت كننده پي��ام مي خواهند تا روي آن كليك 
كنند و به راحتي با اطالعات به دس��ت آمده اقدام به 
اخاذي مي كنند. آلوده شدن سيستم ها به بدافزارها 
و باج افزارها باعث از بين رفتن يا گرو گرفتن اطالعات 
مهم ذخيره شده در سيستم ها از سوي هكرها مي شود. 

دنياي فناوري

 كاهش درآمد
 شركت مادر گوگل

براي نخستين بار درتاريخچه تاسيس آلفابت درآمد 
اين ش��ركت كاهش يافته اس��ت كه دلي��ل اين امر 
وضعيت اقتصادي ناشي از همه گيري ويروس كرونا 
است. به گزارش مهر به نقل از ديجيتال ترندز، آلفابت، 
شركت مادر گوگل براي نخستين بار در تاريخچه ۲۲ 
ساله تاسيس اين شركت از كاهش درآمد آن خبر داده 
است. طبق گزارش هاي منتشرشده درآمد آلفابت در 
سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ ميالدي ۳۸.۳ ميليارد دالر 
بوده است. اين در حالي است كه سال گذشته در همين 
بازه زماني درآمد گوگل ۳۸.۹ ميليارد دالر بود. بنابراين 
آمار س��ال ۲۰۲۰ نش��ان دهنده كاهش ۲ درصدي 
درآمد آلفابت است. همچنين آلفابت اعالم كرد درآمد 
تبليغات شركت در دومين سه ماهه ۲۰۲۰ ميالدي 
۲۹.۹ ميليارد دالر بوده است. حال آنكه اين شاخص 
در سال ۲۰۱۹ ميالدي ۳۲.5 ميليارد دالر بوده است. 
به گفته ساندار پيچاي مدير ارشد اجرايي گوگل دليل 
اصلي كاهش درآمد شركت وضعيت اقتصادي ناشي 
از همه گيري ويروس كرونا است. به نوشته خبرگزاري 
بلومبرگ گوگل در بقيه سال ۲۰۲۰ ميالدي فرايند 
استخدام نيروي انس��اني را كندتر مي كند تا بتواند 

بخشي از سرمايه گذاري هاي خود را تجميع كند.

شكايت تلگرام از اپل به دليل 
اتخاذ سياست هاي ضدرقابتي

پيام رسان تلگرام از اپل به دليل اتخاذ سياست هاي 
ضدرقابتي در فروشگاه اپليكيشن اپ استور به اتحاديه 
اروپا ش��كايت كرد. ب��ه گزارش ديجيات��و به نقل از 
فايننشال تايمز، تلگرام سومين شركت بزرگي است 
ك��ه از اپل به دليل سياس��ت هاي ضدرقابتي در اپ 
استور شكايت مي كند. پيشتر اسپاتيفاي و شركت 
ژاپني Rakuten كه يكي از اسپانس��رهاي رسمي 
باشگاه بارسلونا است، از اپل به دليل دريافت پورسانت 
۳۰ درصدي از توسعه دهندگان شكايت كرده بودند. 
حاال تلگرام نيز در شكايت خود به دريافت پورسانت 
بسيار باال توسط اپل اعتراض كرده است. اين شركت 
همچنين مي گويد اينكه كاربران آيفون نمي توانند از 
منبعي به غير از اپ استور اپليكيشن ها را دانلود كنند، 
به رقابت ضربه وارد مي كند. پاول دورف، مديرعامل و 
هم بنيانگذار تلگرام چند روز قبل نامه اي سرگشاده با 
موضوع »كسب ماليات ۳۰ درصدي روي اپليكيشن ها 
توسط اپل« منتشر كرد و توجيهات اين شركت براي 
كسب پورسانت باال را زير سوال برد. وي در قسمتي در 
نامه مدعي شده كه هزينه اداره اپ استور در مقايسه با 
درآمدي كه اپل از اين فروشگاه كسب مي كند، بسيار 
ناچيز است. دورف در ادامه نامه به ۲۰۰ ميليارد دالر 
پول نقد اپل كه در حساب هاي مختلف خوابيده اشاره 
مي كند و مي گويد دريافت پورسانت باال به بهانه هاي 
مختلف از جمله توليد آيفون هاي بهتر صحت ندارد. 
وي اضافه مي كند كه شركت ها به خاطر تعداد بسيار 
باالي كاربران اپ اس��تور نمي توانند به راحتي از اين 
فروشگاه چشم پوشي كرده و به سمت اندرويد تغيير 
جهت دهند. بايد ديد سخنان دورف كه بيشتر بر محور 
ثروت هنگفت اپل و محبوبيت اين شركت هستند، 
تأثيري در تصميم گيري دادگاه اتخاديه اروپا دارند يا 
خير، چرا كه مارگارت وستاگر، كميسر رقابت اتحاديه 
اروپا كه تلگرام ش��كايتش را تسليم وي كرده، براي 
تشكيل پرونده عليه اپل به اثبات اتخاذ سياست هاي 

ضدرقابتي با سند و مدرك نياز دارد.

 پخش موزيك ويديو 
به فيس بوك اضافه مي شود

شركت فيس بوك مجموعه قراردادهايي را تكميل 
كرده كه به اين شركت اجازه مي دهد در پلتفرم خود 
موزيك ويديوها را نمايش دهد. به گزارش ايسنا به 
نقل از بلومبرگ، موزيك ويديوها يكي از محبوبترين 
ژانرهايي هس��تند كه در سرويس يوتيوب شركت 
آلفابت پخش مي شوند و فيس بوك مدت هاست به 
دنبال گرفتن حق قانوني بوده تا ميلياردها كاربر اين 
شبكه اجتماعي بتوانند موزيك ويديوها را در اين 
پلتفرم تماشا كرده و به اشتراك بگذارند. فيس بوك 
پيش از اي��ن قراردادهايي را به منظور اس��تفاده از 
صوت به عن��وان مثال در بارگذاري كليپ هايي كه 
شامل موس��يقي متن هستند، منعقد كرده بود اما 
اجازه نداش��ت ويديوهاي رس��مي را نمايش دهد. 
اكنون فيس بوك با برخي از هنرمندان و شركت هاي 
موس��يقي براي دريافت حقوق انحصاري برخي از 
موزيك ويديوها حتي اگر موقتي باش��ند، در حال 
مذاكره است. در برخي از موارد فيس بوك اعالم كرده 
كه حاضر است هزينه توليد ويديو را پرداخت كند 
و ويديو را براي افزايش شمار مخاطبان در سرويس 
خود نمايش دهد. فيس بوك به دنبال راه هايي براي 
افزايش مشاهده ويديو در س��رويس خود است تا 
از بازار پرسود آن بهره مند شود. تبليغات ويديويي 
پرس��ودتر از س��اير انواع تبليغات است و سرويس 
ويديويي تيك تاك كه مالك آن شركت چيني بايت 
دنس است، با سرعت زيادي كاربر جذب مي كند. 
از سوي ديگر مشاهده موزيك ويديو در يوتيوب در 
دوران شيوع ويروس كرونا افزايش پيدا كرده است. 
مارك زاكربرگ، مديرعام��ل فيس بوك همزمان 
با اعالم درآمده��اي مالي اين ش��ركت اعالم كرد 
فيس بوك به دنبال توسعه امكانات ويديويي است تا 
سازندگان بتوانند جامعه اي از هواداران را ايجاد كنند 

و تنها مشاهده جذب نكنند. 

يكي از موانع شكل گيري نظم حقوقي در مورد فضاي اينترنت، دولت به معناي عام است
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 برابرکالسه پرونده شماره 1398114410018002133 ورای شماره 139960310018001679 و هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی سهیال یالج جو فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 4253 صادره از تهران نسبت به 6 ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 371/90 متر مربع از پالک1380 فرعی از از687 فرعی از 374 اصلی واقع در قریه 
سیستان خریداری از مالک رسمی / عادی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف 19902872
تاریخ انتشار اول: 28-04-1399 تاریخ انتشار دوم: 1399-05-11 

حمیدرضا قنبری رئیس ثبت اسناد و امالک عباس آباد

آگهی موضوع3 قانون وماده13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابرکالسه پرونده شماره 1398114410018001427 ورای شماره 139960310018002008 و هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی سید مسعود محبی فرزند سید عیسی به شماره شناسنامه 234 صادره از خرمشهر نسبت به 6 ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 204/05 متر مربع از پالک48 فرعی از146 اصلی واقع در قریه امرج کال 
خریداری از مالک رسمی / عادی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف 19902789
تاریخ انتشار اول: 28-04-1399 تاریخ انتشار دوم: 1399-05-11 

حمیدرضا قنبری رئیس ثبت اسناد و امالک عباس آباد

آگهی موضوع3 قانون وماده13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 برابرکالسه پرونده شماره 1398114410018000966 ورای شماره 139960310018000345 و هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی علی صادقی فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 94 صادره از تنکابن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 449/54 متر مربع از پالک3199 فرعی از 144 اصلی واقع در قریه عباس اباد خریداری از 
مالک رسمی / عادی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نس�بت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف 19902875
تاریخ انتشار اول: 28-04-1399 تاریخ انتشار دوم: 1399-05-11 

حمیدرضا قنبری رئیس ثبت اسناد و امالک عباس آباد

 آگهی موضوع3 قانون وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابرکالسه پرونده شماره 1398114410018001002 ورای شماره 139960310018000657 و هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی رسول اهنوخوش فرزند ساالر به شماره شناسنامه 79 صادره از ماکو نسبت به 6 ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 283/36 متر مربع از پالک175 فرعی از از6 اصلی واقع در قریه پسنده علیا خریداری از 
مالک رسمی / عادی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف 19902836
تاریخ انتشار اول: 28-04-1399 تاریخ انتشار دوم: 1399-05-11 

حمیدرضا قنبری رئیس ثبت اسناد و امالک عباس آباد

آگهی موضوع3 قانون وماده13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

براب�ر راي ش�ماره 139960315001000950 مورخ 1399/04/08 هی�ات اول / هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم سهامه اله دادي، فرزند عبدالرضا به كد ملي 4501204168 
)ششدانك( یك باب ساختمان به مساحت 106/71 مترمربع، پالك شماره 3 فرعي از 1469 اصلي، 
واقع در ایالم- پیچ آش�وري- جنب كارخانه آرد، خریداري ش�ده از صادق حسني و منتسب به 
مالكیت كلیه مالكین مشاعي بقدرالسهم. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود در صورتي  كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند، مي توانند ظرف مدت دو ماه و در مورد آگهي هاي اصالحي ظرف مدت یك ماه از تاریخ انتشار 
اولین آگهي، اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/05/11               تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/05/26

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

صفري- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ایالم

سازمان ثبت  اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ایالم

قطعه يك ايالم
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»تعادل«گزارشميدهد

برنده دوئل »واعظي -  جهانگيري« كيست؟
گروه تجارت| فرشته فريادرس |

»ده روز مان��ده به يك تصميم بزرگ« آيا مجلس يازدهم به 
طرح تفكيك وزارت صمت راي خواهد داد؟ واينكه س��كان 
اين وزارتخانه در سال پاياني دولت به دست چه كسي سپرده 
خواهد شد؟با نزديك شدن به پايان كار سرپرست فعلي وزارت 
صمت گمانه زني ها براي معرفي وزير پيشنهادي به منظور 
تصدي اين مسووليت خطير و حساس در روزهاي پر التهاب 
بازارها باال گرفته است. شنيده ها اما حاكي از اين است كه در 
بدنه دولت شاهد يك رقابت تنگاتنگ بين رييس دفتر و معاون 
اول رييس جمهور براي معرفي وزير پيشنهادي در حال انجام 
است. گفته مي شود، »محمود واعظي« رييس دفتر روحاني، 
خواهان معرفي »حسين مدرس خياباني« سرپرست فعلي 
وزارت صمت است، اما در مقابل، »اسحاق جهانگيري« مدافع 
سرسخت حضور »عليرضا رزم حسيني« استاندار خراسان 
رضوي است. دوئلي كه هنوز مشخص نيست برنده اش چه 
كسي است؛ »مدرس خياباني«، »رزم حسيني« يا هر دو يا 
اصال هيچ كدام. اما هر چه هست اين دو نفر فعال جدي ترين 
گزينه هايي به شمار مي روند كه دولت براي معرفي به مجلس 
در ليس��ت خود دارد. جداي از اين دونفر، اسامي چهره هاي 
مطرح ديگري نيز شنيده مي شود كه ممكن است از سوي 
حسن روحاني براي تصدي وزارت صمت، به مجلس معرفي 
شوند، اما به نظر مي رسد به اندازه اين دو گزينه جدي نباشند. 
با اين حال، طي روزهاي آتي بايد منتظر مجلس ماند و ديد چه 
تصميمي درباره طرح تفكيك مي گيرد. تصميمي كه مي تواند 
پازل وزارت صمت را به هم بريزد يا فهرست اسامي كه در ليست 
دولت براي تصدي پست وزارت صمت جاش خوش كرده اند را 

تغيير دهد و جابه جا كند. 

    ده روز تا يك تصميم بزرگ
عصرگاه بيس��ت ودوم ارديبهشت ۹۹ »حس��ن روحاني« 
رييس جمهور در حكمي ناگهاني »حسين مدرس خياباني« 
را به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب كرد؛ حكمي كه 
نشان از بركناري رضا رحماني داشت. حال با گذشت چندماه از 
اين ماجرا، اين روزها اين پرسش قابل طرح است كه چه كسي 
قرار است بر صندلي وزارتخانه عريض وطويل صمت به عنوان 
وزير تكيه بزند. هر چند خيلي ها همچنان سرپرست فعلي 
اين وزارتخانه را گزينه جدي دولت براي معرفي به مجلس 
مي دانند، اما در اين ميان شنيده هايي وجود دارد كه توجه ها 
را به سمت گزينه هاي جدي تر ديگري نيز جلب مي كند. از 
آنجايي كه فرجه قانوني براي معرفي گزينه پيشنهادي براي 
سكانداري وزارتخانه اي كه وزير خود را به داليل مختلف از 
دس��ت داده، 3 ماه است؛ مهلت سرپرستي مدرس خياباني 
۲۲ م��رداد ماه به پايان مي رس��د و رييس جمهور بايد وزير 
پيشنهادي خود را به مجلس يازدهم معرفي كند. به عبارتي، 
مدرس خياباني تنها تا ۲1 مرداد مي تواند به عنوان سرپرست 
در اين وزارتخانه مشغول به كار باشد و بعد از آن بايد وزارتخانه 
را ترك كند. هر چه به روزهاي پاياني كار سرپرست نزديك تر 
مي شويم، فشار مجلسي ها هم به دولت براي معرفي كانديد 
پيشنهادي براي وزارت صمت بيشتر مي شود. هر چند خبرها 
حاكي از اين است كه البي هاي گسترده اي از سوي چهره هاي 
مختلف در حال انجام است، اما با اين حال بايد ديد كه در نهايت 
چه كسي قرار است در سال پاياني دولت، سكان وزارت صمت 
را به دس��ت بگيرد. در اين ميان كار سخت حسن روحاني، 
گرفتن راي اعتماد از مجلسي است، كه به گفته خيلي ها با 

دولت زاويه دارد. 

   دليل نخست تعلل روحاني 
براي معرفي وزير صمت

حال اينكه چرا روحاني با توجه ب��ه اينكه تنها ده روز براي 
معرفي گزينه مورد نظ��ر وزارت صمت، فرصت دارد، هنوز 
تعلل مي ورزد، مي تواند به چند دليل عمده باشد. نخستين 
و مهم ترين دليل اينكه رييس دولت به دنبال متقاعد كردن 
مجلس و شوراي نگهبان به تفكيك اين وزارتخانه و تشكيل 
دو وزارتخانه مجزا است. طرحي كه خيلي ها بركناري »رضا 
رحماني« را به او نس��بت دادند. يعني در واپسين روزهاي 
كاري مجلس دهم كه بهارستان نشين ها يك بار ديگر و براي 
چندمين بار با راي منفي پرونده طرح تفكيك را بس��تند، 

شنيده ها حاكي از اين بود كه البي رضا رحماني براي از دست 
ندادن بخش��ي از وزارتخانه تحت اختيارش با نمايندگان، 
سبب شد تا اين طرح در مجلس راي نياورد و همين موضوع 
بركناري اش را رقم زد. با پايان كار مجلس دهم و شروع به كار 
مجلس يازدهم، رايزني هايي از سوي دولت براي ارايه اليحه 
جديد طرح تفكيك به مجلس آغاز شد كه شنيده ها حاكي از 
اين بود كه دولت توانسته موافقت اوليه را از مجلسي ها كسب 
كند تا طرح تفكيك كليد بخورد.  گفته هاي معاون پارلماني 
رييس جمهور در حاشيه جلسه يكم مرداده ماه دولت نيز بر 
اين شنيده ها مهر تاييدي زد، چراكه »حسينعلي اميري« در 
واكنش به مسائلي پيرامون متقاعد كردن مجلس به تشكيل 
دو وزارتخانه، در اظهاراتي گفته بود: »در اين زمينه با محمد 
باقر قاليباف رييس مجلس ورييس محترم كميس��يون 
اجتماعي صحبت كردم، حل اين قضيه هم كار ساده اي است؛ 
يعني مي شود از جهت حقوقي به نوعي نظر شوراي نگهبان 
را تامين كرد كه مشكل دولت حل شود.« او همچنين بر اين 
نكته تاكيد كرده بود: »از نظر حقوقي برداشت ما اين است كه 
آنچه مجلس دهم تصويب كرد، تشكيل دو وزارت بازرگاني 
و صنعت و معدن اس��ت، االن هم در فرجه قانوني هستيم، 
درخواست من از رييس مجلس و نمايندگان اين است كه 
هرچه س��ريعتر درخواست ما را اجابت كنند و مصوبه را در 
دستور كار مجلس قرار دهند و قبل از انقضاي مهلت قانوني 
سرپرست وزارت صمت تعيين تكليف شود كه رييس جمهور 
بتواند دو وزير به مجلس معرفي كند.« از اين منظر و در نگاه 
نخست، آخرين خبرها حكايت از آن دارد كه دولت روحاني 
تالش مي كند تا با رفع ايرادهاي شوراي نگهبان و متقاعد 
كردن مجلس، در نهايت اختيار تشكيل دو وزارتخانه مجزا 
با عناوين، »صنعت و معدن« و »توسعه و بازرگاني« را بگيرد 
و دو وزير را به مجلس معرفي كند. به طوريكه خود روحاني 
هم اخيرا در اظهاراتي گفته بود: »دولت دو وزير را به مجلس 
معرفي خواهد ك��رد، اما منتظر اعالم مجل��س براي رفع 
ايرادهاي شوراي نگهبان در تفكيك وزارت صمت هستيم.« 
هرچند به نظر مي رسد كه با رايزني هاي صورت گرفته از سوي 
دولت، »محمدباقر قاليباف«موافق با طرح تفكيك است، اما 
رييس مجلس از مخالفت نماين��دگان با طرح دولت براي 
معرفي دو وزير سخن گفته و تاكيد كرده كه در فرجه قانوني 

دولت بايد گزينه پيشنهادي اش را به مجلس معرفي كند. 

     دليل دوم و دو گزينه پيشنهادي
اما دليل ديگر تاخير حس��ن روحان��ي در معرفي فرد مورد 

نظر براي به دس��ت گرفتن سكان وزارت صمت چه چيزي 
مي تواند باش��د؟ در پاس��خ به اين پرس��ش مي توان گفت 
رييس جمهور هنوز براي معرفي گزينه نهايي به يك جمع 
بندي نهايي نرسيده است؛ چراكه شنيده ها حكايت از يك 
رقابت تنگاتنگ بين رييس دفتر و معاون اول رييس جمهور 
براي كرسي نشاندن چهره هاي مدنظرخودشان در وزارت 
صمت دارد؛ يعني شاهد دوئل »واعظي – جهانگيري« بر سر 
وزارت صمت هستيم. اما چهره هاي مد نظر اين دو نفر چه 
كساني هستند و برنده اين دوئل چه كسي است؟ شنيده ها 
حكاي��ت از اين دارد كه در ص��ورت عدم موافقت مجلس با 
طرح تفكيك، »عليرضا رزم حس��يني« استاندار خراسان 
رضوي جدي ترين گزينه و رقيب اصلي مدرس خياباني براي 
نشستن بر صندلي وزارت صمت است. البته برخي هم از او به 
عنوان گزينه اسحاق جهانگيري ياد مي كنند كه تالش دارد 
تا با معرفي و به كارگيري چهره هاي نزديك به خود در وزارت 
صمت در جريان امورات اين وزارتخانه قرار بگيرد. البته اين 
گزاره كه جهانگيري البي اش را براي معرفي رزم حسيني به 
عنوان وزير پيشنهادي صمت قوت بخشيده، شايد هم خيلي 
بي راه نباشد؛ چراكه گفته مي شود در ماجراي بركناري »رضا 
رحماني«، »محمود واعظ��ي« رييس دفتر رييس جمهور 
نقش اصلي را ب��ازي كرده، موضوعي ك��ه رضا رحماني در 
نامه اي سرگش��اده به آن اشاره مستقيم كرده بود. از اين رو، 
به نظر مي رسد، در ماجراي معرفي گزينه پيشنهادي براي 
وزارت صمت از واعظي خواس��ته شده كه دخالتي نداشته 
باشد. اما گزينه جدي ديگر دولت كه همه جواب ها هم به او 
ختم مي شود؛ كسي نيست جز »مدرس خياباني«. گزينه اي 
كه البته گفته مي ش��ود چهره مدنظر واعظي رييس دفتر 
روحاني است. با اين حال، به نظر مي رسد، خود روحاني هم 
نظر مساعدي نسبت به مدرس خياباني دارد. »به طوري كه 
اخبار درگوشي هم حكايت از اين دارد كه از درون دولت به 
مجلس پيغام داده شده كه گزينه مطلوب قوه مجريه براي 
وزارت صمت، مدرس خياباني اس��ت و ب��ه احتمال فراوان 
وي گزينه نهايي براي پيش��نهاد به قوه مجريه است؛ لذا از 
نمايندگان خواسته شده كه براي گزينه ديگري البي صورت 
نگيرد.« اما در صورت موفقي��ت دولت براي گرفتن مجوز 
قانوني از شوراي نگهبان و مجلس يازدهم براي تشكيل دو 
وزارتخانه »صنعت و معدن« و »توسعه و بازرگاني« »عليرضا 
رزم حسيني« استاندار فعلي خراسان رضوي به عنوان گزينه 
پيشنهادي براي وزارت صمت و »حسين مدرس خياباني« 
سرپرست فعلي وزارتخانه صمت به عنوان گزينه پيشنهادي 

دولت براي تصدي كرسي وزارت توسعه و بازرگاني به مجلس 
معرفي خواهند شد. 

     دليل سوم و سناريوي ديگر
در اين ميان سناريوي ديگري نيز مطرح مي شود كه پيشتر برخي 
جرايد نيز به آن پرداخته بودند و آن اينكه در صورت اجرايي نشدن 
طرح تفكيك دولت سعي دارد تا شاكله وزارت صمت را بدون 
تغيير حفظ و اقدام به تشكيل معاونت در نهاد رياست جمهوري 
كند. بر اين اس��اس با توجه به تجربه مدرس خياباني در حوزه 
بازرگاني، سرپرس��ت فعلي وزارتخانه به عنوان معاون به نهاد 
رياست جمهوري مي رود و نظارت بر تمام امور بازرگاني و بازار به 
اين معاونت واگذار خواهد شد و رزم حسيني نيز به عنوان وزير 
جديد به مجلس معرفي مي شود تا به اين طريق هم تكليف وزارت 
صمت مشخص ش��ود، هم دولت بتواند نظارت بر بخش بازار و 
بازرگاني را از اين وزارتخانه جدا كرده و به اين طريق بتواند كنترل 
بيشتري بر بازار داشته باشد. بنابراين دليل سوم تاخير روحاني را 

مي توان به تصميم گيري او در اين خصوص ربط داد. 

     ديگر گزينه ها كدامند؟ 
با همه اينها و جداي از دو گزينه مطرح شده، برخي نمايندگان 
و مس��ووالن در حال رايزني براي معرفي افراد ديگري براي 
به دست گرفتن سكان ساختمان سميه هستند. به طوري 
كه »خبرگ��زاري فارس« چندي پي��ش از »محمد خوش 
چه��ره«، اقتصاددان  و نماينده مجلس هفتم به عنوان يكي 
از گزينه هاي تص��دي وزارت صمت خبر داده بود. همزمان، 
»محمدرضا فياض« كه در زمان وزارت نعمت زاده در وزارت 
صمت، معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان هاي وي بود 
از ديگر گزينه هاي وزارت مطرح است. در نهايت صحبت هايي 
نيز در مورد احتمال معرفي »حسن يونس سينكي« معاون 
شريعتمداري، »داريوش اسماعيلي« معاونت امور معادن و 
صنايع معدني و »خداداد غريب پور« رييس فعلي سازمان 
توسعه و نوس��ازي معادن براي تصدي سمت وزارت صمت 
مطرح ش��ده كه البت��ه اين گزينه ها چن��دان جدي به نظر 
نمي رس��ند. با اين حال بايد منتظر ماند وديد آيا رييس قوه 
مجريه از گزينه جديد ديگري براي سكانداري وزارت صمت 
به مجلس رونمايي خواهد كرد يا از ميان همين اسامي مطرح 
شده، اقدام به تصميم گيري خواهد كرد. البته اين هم باز بسته 
به تصميم نهايي مجلس براي طرح تفكيك دارد تا بر اساس 
آن روحاني بتواند تصميم نهايي خود را براي يك معرفي يك 

وزير يا دو وزير بگيرد. 

ظرف اقتصاد ايران بايد تغيير كند
ظرف را هم به لحاظ برنامه ريزي تغيير داديد، اما با موانعي كه 
در اتمسفر اقتصادي كشور وجود دارد نمي توانيد اهداف مورد 

نظر را محقق كنيد. 
  به موضوع مهمي اش�اره كرديد، يكي از اس�اتيد 
برجسته اقتصادي كشورمان روايت مي كرد كه حتي 
در صورت برداشته شدن همه تحريم هاي اقتصادي، 
مشكالت نهادي در اقتصاد ايران به گونه اي است كه 
بدون اصالحات و جراحي داخلي پيش�رفت مقدور 
نخواهد بود. اما سوال اين است كه اين موانع چگونه 
بروز پيدا مي كنند و چگونه مي توان آنها را پشت سر 

گذاشت؟
وقتي پاي مانع وسط مي آيد، يكي از موانع مي تواند، ظرف 
متمركز باشد؛ يكي ديگر، قوانين دست و پاگير براي كسب 
و كار و...است. ديگري هفت خوان اخذ مجوز ها و بوروكراسي 
است؛ اما مهم ترين مانع شرايط خاص و انحصاري است كه 
براي برخي گروه هاي خاص شكل مي گيرد؛ همان مانعي 
كه من از آن ذيل عنوان قدرت-منزلت ياد كردم. ما آمديم 
سرمايه كش��ور را طوري تنظيم كرده ايم كه عده اي حق 
تقدم به نسبت سايرين دارند. چرا بايد يك جماعت و گروه 
و دسته اي حق تقدم خاصي در فضاي اقتصادي، مديريتي، 
آموزش��ي و... داش��ته باشند. حتي كس��اني كه سابقه اي 
خاص در انقالب، دفاع مقدس و... داش��ته اند، اينها عهدي 
را با خدا بسته اند و عهد خود را ادا كرده اند، صاحب احترام 
هستند، اما چرا اداي عهد آنها با خدايشان بايد منشأ ثروت 
و برخورداري از رانت هاي ويژه باشد؟ معتقدم افراد كه واقعا 
در جبهه و انقالب حضور داشته اند اساسا به اين موضوعات 
فكر نمي كنند، اما افرادي هستند كه با رياكاري و به دروغ 
و به نام دين و انقالب و جبهه و جنگ يكس��ري امتيازات 
اقتصادي و مديريتي را به نام رزمندگان تعريف كرده ايم كه 

بيشتر فرصت طلبان از آن بهره مي برند.

  اين فضاي انحصاري در اقتصاد كه شما هم بخشي 
از  زواياي آن را تش�ريح كرديد، چه آسيب هايي به 
فضاي اقتصادي و معيش�تي كش�ور و عدم تحقق 

اقتصادغيرنفتي ايجاد مي كنند؟
يك سري امتيازات و حق تقدم هايي را تعريف كرده ايم كه اين 
امتيازات درست يا نادرست، اينها مانع توسعه كشور هستند. 
اينها در شرايط سازندگي و در شرايط تحقق اقتصاد درون زا 
مانع هستند. مانع چه هستند؟ مانع بروز شايسته ساالري ها 
در كشور هستند؛ مانع هستند كه افراد داراي صالحيت در 
جايگاه مناسب خود قرار داشته باشند. بخشي از اين موضوع 
هويدا و آشكار است اما بخش مهم تر تاثيرات بروز يك چنين 
شرايطي در زير پوست اقتصاد و معيشت كشور جريان دارد. 
وقتي اقتصاد در كشور سياست زده مي شود و در موضوعات 
مختلف در پيوند با قدرت متجلي مي ش��ود و در راس��تاي 
منافع يك طبقه يا جريان خاص شكل مي گيرد، اينها روي 
فعاليت هاي سالم اقتصادي اثر مي گذارد؛ فعاالن اقتصادي با 
ترس و نگراني و با هزاران دغدغه، وارد فضاي اقتصاد و كسب و 
كار مي شوند و با ترس و لرز اجازه براي فعاليت هاي اقتصادي 
را مي گيرند. چرا كه نه فضل تقدم��ي دارد، چون ديگران از 
نظر منزلت جلوي او هستند و قبل از او در صف ايستاده اند و 
نه اينكه توان پرداخت رشوه هاي هنگفت را دارد تا گرهي از 
هزار توي مشكالت كسب و كارش باز شود. اينطور نمي شود؛ 
اين نمي تواند اقتصاد ما را از حالت اقتصاد نفتي و رانتي نجات 

دهد. اصال چرا فقط نفت؟
  اينكه گفته مي شود كه تحريم هاي اقتصادي باعث 
شده تا دوره دولت هاي رانتير در ايران تمام شود. به چه 
معناست؟ آيا ما وارد يك مسير بدون بازگشت شده ايم 
يا اينكه دوباره چنانچه تحريم ها ناگهان برداشته شود؛ 
فيل مديران ايراني به ياد هندوستان واردات و رانت 

و... خواهد افتاد؟

اين يك شاخص است؛ هر كش��وري كه بيش از 4۲درصد 
درآمدش متكي به نفت باشد از آن به عنوان يك دولت رانتي 
ياد مي شود. حاال شما حساب كنيد در تمام اين سال هايي 
كه پشت سر گذاشته شده؛ چه ميزان از اقتصاد ايران وابسته 
به نفت بوده است؟ ما در شرايط عادي و در شرايطي كه اكثر 
روشنفكران، استراتژيست ها و عالمان ما مي گفتند كه كشور 
نبايد صرفا متكي به درآمدهاي نفتي باشد و اين باعث خفت 
و زبوني ما مي شود بايد اقدام به كاهش سهم درآمدهاي نفتي 
از اقتصاد مي كرديم. زماني كه كارشناس��ان فرياد مي زدند 
اين مدل اقتصادي براي م��ا زبوني و خفت به دنبال خواهد 
داش��ت چرا كه هر زمان طرف مقابل نفت نخرد ما به خفت 
مي افتيم. در شرايطي كه هشدارها توسط كارشناسان اعالم 
شد اما توجهي به آنها نشد، نه تغييري در ظرف ايجاد شد، نه 
آگاهي بخشي هاي الزم صورت گرفت، نه انگيزه باال رفت و 
نه مانع شناسي شد و... نتيجه اش شد اين. يعني چيزي كه 
ما در شرايطي عادي و به راحتي مي توانستيم به آن برسيم، 
متاسفانه به دست نياورديم و حاال بايد همان مسير سخت را 
در شرايط تحريمي دنبال كنيم. خدا كند اين مسير كه در 
شرايط تحريمي ناگزير به سمت آن سوق داده شديم؛ تداوم 
داشته باشد. يعني دوباره اينگونه نشود كه به محض برداشته 
شدن تحريم ها فيل مسووالن ايراني ياد هندوستان اقتصاد 
نفتي و واردات كاالهاي لوك��س و... بيفتد. دوباره فراموش 
كنيم كه چه چيزي را در چه ش��رايطي به دست آورده ايم و 
چقدر مي توانستيم زودتر و بيشتر به اين دستاوردها دست 

پيدا كنيم.
  اين نسيان و فراموشي از كجا نشات مي گيرد؛ چرا 
ما تاريخ را دوباره و گاهي چندباره تكرار مي كنيم و از 

تجربيات قبلي درس نمي گيريم؟
متاسفانه چون كشور منظومه اي اداره نمي شود، يك تفكر 
ديالكتيك مبتني بر تمايز در عين ربط و اتصال بر آن حاكم 

نيست، ما نمي توانيم يك چك سفيد امضا بدهيم و تضمين 
كنيم كه اين حالت برون رفت از اقتصاد نفتي و اتكا به نوآوري ها 
خالقيت ها و مهارت هاي خودي بتواند دوام داشته باشد. در 
صورتي دوام خواهد داش��ت كه ما امروز بتوانيم عالئم اين 
دوام را ببينيم. يك، كشور بايد به سمت آمايش سرزميني 
برود، كش��ور به سمت برون رفت از طرف متمركز برود. اين 
يعني چه؟ يعني اجازه بدهيم كه اس��تان ها براي خودشان 
تصميم سازي كنند، به طور سلس��ه مراتبي اين امكان را به 
شهرس��تان ها بدهيم كه ذيل سياس��ت هاي كالن كشور 
بتوانند از نوآوري ها و خالقيت هاي بومي خود استفاده كنند. 
همانطور كه در دفاع مقدس اين موضوعات به خوبي متبلور 
شد؛ همان طور كه در جريان مقابله با بيماري كرونا و زلزله و 
سيل متجلي شد. قابليت هاي زيادي در كشور وجود دارد كه 
اين قابليت ها در ارتباط با ظرف مركز پيراموني كه مبتني بر 
اطالعات و داده هاي متمركز است، خفه مي شود، كور مي شود. 
ما هنوز نفهميده ايم كه با ظرف متمركز نمي ش��ود اهداف 
انقالب، اقتصاد مقاومتي و توسعه درون زا و... را محقق كرد. 
كمترين كاري كه مي شود انجام داد و ربطي هم به تحريم ندارد 
اين است كه كشور را از حالت اداره متمركز نجات دهند. اين 
يك حقيقت است؛ چرا مسووالن متوجه نيستند. به استان ها 
بايد اختيار داده شود تا ذيل سياست هاي كالن، قدرت مانور 
داشته باشند و بتوانند بر اساس امكانات، ثروت هاي بومي، 
ظرفيت هاي منطقه اي و... خودشان استان خودشان را اداره 
كنند. يعني تفاوت استاني ديده شود؛ تفاوت استاني مي تواند 
عطف به محيط زيست باشد، عطف به جامعه باشد، عطف به 
فرهنگ باشد، عطف به نوآوري ها و.. منطقه مورد نظرباشد. 
به هر حال كش��ور نمي تواند با يك ذهن واحد، با يك برنامه 
متمركز، با يك منبع مديريتي يكسان و كليشه اي به گونه اي 
اداره شود كه بر اساس ميثاق مردم و حاكمان از ابتدا قرار بوده 

كه آن گونه اداره شود.
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هشدار رييس اتاق بازرگاني 
تهران درباره نرخ تورم 

ايسنا|مركز آمار در جديدترين گزارش خود، نرخ 
تورم كشور را حدود ۲6 درصد اعالم كرد كه بر اساس 
آن نرخ تورم ماهانه در تير ماه امسال، بيش از 6 درصد 
بوده است. ارزيابي ها از آينده نرخ تورم، چند عامل را 
در برمي گيرد كه يكي از آنها وضعيت شاخص تورم 
ماهانه اس��ت. در صورتي كه تورم ماهانه به پايين تر 
از يك درصد بيايد، نشان دهنده كاهش قطعي نرخ 
تورم خواهد بود و اگر اين نرخ افزايش پيدا كند، تورم 
در آينده روند صعودي را طي خواهد كرد. براس��اس 
گزارش مركز آمار، نرخ تورم ماهانه در تير ماه امسال، 
بيش از شش درصد بوده است. مسعود خوانساري، 
رييس اتاق بازرگاني تهران در واكنش به اين آمارهاي 
جديد در صفحه شخصي خود به خطرناك بودن روند 
فعلي نرخ تورم اشاره كرده و معتقد است با باال رفتن 
تورم ماهانه، فشاري كم س��ابقه بر مردم عادي وارد 
شده است. او با انجام مقايس��ه اي ميان نرخ تورم در 
اقتصاد ايران و ساير كشورها نوشته است: تورم ماهانه 
ايران از تورم ساالنه كشورهاي ديگر باالتر رفته است. 
در ش��رايطي كه نرخ تورم تير ماه، 6.4 درصد اعالم 
شده، نرخ تورم يك ساله بس��ياري از كشورهاي در 
حال توسعه كمتر از سه درصد است. خوانساري به 
اين موضوع نيز اش��اره كرده كه نرخ تورم ماهانه تير 
ماه، باالترين نرخ تورم ماهانه كشور در طول پنج سال 
گذشته بوده است. اين افزايش نرخ تورم در حالي رخ 
داده كه بانك مركزي ابراز اميدواري كرده اس��ت كه 
ظرف يك سال، نرخ تورم در اقتصاد ايران به ۲۲ درصد 
برسد . پس از آنكه در دولت يازدهم، تورم ايران براي 
مدتي تك رقمي شد، با از سرگيري تحريم هاي امريكا 
و رخ دادن برخي تالطم هاي اقتصادي داخلي، بار ديگر 

اين نرخ افزايش پيدا كرد.

 شرايط ترخيص چاي 
موجود در گمركات اعالم شد

شاتا |سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت اعالم ك��رد: با تصميم 
شوراي هماهنگي تشديد كنترل و بازرسي چاي 
موجود در گمركات كش��ور ترخيص مي ش��ود. 
محمد رضا كالمي با اش��اره به طرح تصميمات 
اقتص��ادي دولت مبن��ي بر ترخي��ص كاالهاي 
اساس��ي و ضروري و مواد اولي��ه موجود در بنادر 
بدون محدوديت و تس��هيل ورود كاال به كشور 
گفت: در اين راس��تا تصميم گرفته ش��ده است 
گمرك جمهوري اس��المي تمامي چاي موجود 
در بنادر و گمركات را به استناد اين دستور صريح 
رياست جمهوري و تصميمات ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت به ش��يوه اعتباري سه ماهه با ارز 
اش��خاص ترخيص كند. وي تاكي��د كرد: طبق 
تصميمات اتخاذ شده، كاالهاي اساسي و ضروري 
كه به واسطه عدم تامين ارز در بنادر كشور رسوب 
كرده اند، با مصوبه اخير ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت مي توانند ترخيص مشروط داشته باشند. 
وي افزود: ترخيص اين اقالم مشروط به داشتن 
ثبت سفارش و وجود كاالي مستند به قبض انبار 
در بندر خواه��د بود و ترخيص آنها از گمركات با 
تعهد بانك مركزي نسبت به تامين ارز آنها در سه 
ماه آتي به نرخ ارز روز ترخيص صورت مي گيرد. 
كالمي تاكيد كرد: همچنين كلي��ه و مواد اوليه 
توليد، قطعات و ماشين آالت كه در گروه ۲.1 تا 
۲.6 ارز نيمايي و ارز اشخاص قرار دارند مي توانند 
به شيوه استفاده از ارز اشخاص و واردات در مقابل 
صادرات يا استفاده از منابع ارزي غير در خارج از 

كشور ترخيص شوند.

 تدابير جديد براي 
كاهش ريسك صادركنندگان

ايرنا|مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: 
اين صن��دق در تالش براي ايج��اد ۲1 كارگزاري در 
استان هاي كشور براي كاهش ريسك صادركنندگان 
در شرايط تحريم اس��ت. افروز بهرامي در نشستي با 
فع��االن اقتصادي، صادركنن��دگان و اعضاي هيات 
رييس��ه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
زاهدان اظهاركرد: ريسك باالي صادرات در شرايط 
تحريم، اس��تقبال صادركنندگان را از اين صندوق 
بيشتر كرده است.  وي ريسك هاي سياسي و تجاري 
تاثيرگ��ذار در روند ص��ادرات را از نگراني هاي عمده 
صادركنندگان دانست و افزود: براي رفع اين نگراني 
و حمايت و توسعه فعاليت هاي صادراتي شركت هاي 
بيمه اعتبار صادراتي ايجاد شده كه به حمايت دولت 
متكي اس��ت. بهرامي گفت: امروز تحريم، ريس��ك 
بيشتري را براي صادركننده هدف قرار داده از طرفي 
كشورهاي همس��ايه نيز پر ريسك هستند بنابراين 
خدمات اين صندوق در شرايط كنوني ارزش بيشتري 
يافته و با استقبال صادركنندگان رو به رو است. وي 
بيان كرد: صادر كنندگان شناسايي و معرفي مي شوند 
و در صورت عالقه مندي براي استفاده از بيمه نامه هاي 
صندوق، اقدامات اوليه در سيس��تان و بلوچس��تان 
مرب��وط انجام مي ش��ود.  يك��ي از بنده��اي توافق، 
اطالع رساني از طريق استانداري و اتاق هاي بازرگاني 
به صادركنندگان است.  بهرامي با اشاره به خدمات ويژه 
اين صندوق براي صادركنندگان گفت: بيمه نامه هاي 
صندوق با كارمزدهاي تخفيفي اعطا مي ش��ود و به 
كشور خريدار محصول صادركننده بستگي دارد لذا 
بيمه نامه بعد از صدور نگراني صادركننده را برطرف 
مي كند. عبدالحكيم ريگي رييس اتاق بازرگاني زاهدان 
نيز اظهارداشت: بناي صندوق ضمانت صادرات ايران 
اين است كه بتواند منابع در اختيار خود را به منظور 
حمايت هر چه بيشتر از صادركنندگان در بازارهاي 
ه��دف صادراتي اختصاص دهد كه بر اين اس��اس با 
تالش كنفدراسيون صادرات ايران و كميسيون توسعه 
صادرات اتاق بازرگاني ايران، فعاالن تجاري كش��ور 
شناسايي و براي برخورداري از منابع مالي اين صندوق 

معرفي خواهند شد. 

 نامه رييس اتاق بازرگاني
 به رييس قوه قضاييه

ايسنا |غالمحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني 
ايران با ارسال نامه اي به س��يد ابراهيم رييسي از 
ابالغ بخشنامه اخير قوه قضاييه در مورد خودداري 
مراجع قضايي از صدور حكم مازاد بر مصوبات بانك 
مركزي و ش��وراي پول و اعتب��ار قدرداني كرد. به 
گزارش ايسنا، مركز رسانه قوه قضاييه اعالم كرد: 
نامه شافعي به بخشنامه اي اشاره دارد كه اخيرا از 
سوي رييس قوه قضاييه صادر شده و در آن خطاب 
به مراجع قضايي سراس��ر كش��ور، بر خودداري 
از ص��دور حكم مازاد بر مصوب��ات بانك مركزي و 
شوراي پول و اعتبار در پرونده هاي مربوط به اخذ 
سود و جريمه تسهيالت بانكي تاكيد شده است. 
شافعي در اين نامه تاكيد كرده است كه بخشنامه 
مذكور تاثير بس��يار زيادي در جهت پياده سازي 
موثر قانون بهبود مستمر فضاي محيط كسب وكار، 
رونق و جهش توليد دارد. در متن نامه رييس اتاق 
ايران به رييس قوه قضاييه آمده است: » احترامًا به 
استحضار مي رس��اند بخشنامه اخير جنابعالي به 
مراجع محترم قضايي سراسر كشور در خصوص 
اخذ س��ود و جريمه تس��هيالت بانكي بيش��تر از 
نرخ س��ود اعالمي بانك مركزي توسط بانك ها و 
موسسات اعتباري از مشتريان كه بخش اعظمي 
از آن فعاالن اقتصادي هستند و دستور اكيد مبني 
بر رعايت اين مق��ررات و خودداري از صدور حكم 
مازاد ب��ر مصوبات بانك مركزي و ش��وراي پول و 
اعتبار، سبب خرسندي فعاالن اقتصادي شد. اين 
تصميم تأثير بس��يار زيادي در جهت پياده سازي 
موثر قانون بهبود مستمر فضاي كسب  و كار، رونق 
و جهش توليد كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري 
در سال جاري اس��ت، خواهد داشت. اينجانب بر 
خود وظيفه مي دانم به نمايندگي از روسا و اعضاي 
اتاق ه��اي بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
سراسر كشور و تش��كل هاي اقتصادي عضو اتاق 
مراتب س��پاس و امتنان تمامي فعاالن اقتصادي 
را به محضر حضرت عالي ابراز داشته و از توجهات 
خاص و اشراف كامل آن برادر ارزشمند به مسائل 
موجود حوزه هاي اقتصادي كه رفع آنها سبب رشد 
و بالندگي اين بخش مهم كشور مي شود، تشكر و 
قدرداني  نمايم. مزيد تاييدات جنابعالي را از خداوند 

قادر سبحان مسئلت دارم.«

شرايط جديد صدور كارت 
بازرگاني ابالغ شد

بر اساس بخشنامه وزارت صمت، استعالم هاي 
اعتبار سنجي صدور و تمديد كارت بازرگاني به 
صورت سيستمي در سامانه جامع تجارت انجام 
خواهد شد. به گزارش تسنيم، بر اساس بخشنامه 
شماره 13483/100/۹۹ سازمان توسعه تجارت 
ايران مورخ سي و يكم تيرماه ۹۹ درخواست صدور 
كارت بازرگان��ي و اخذ اس��تعالم هاي چندگانه 
سيستمي )اعتبارسنجي( از طريق سامانه جامع 
تجارت به آدرس  ntsw.ir انجام خواهد شد كه 
پس از تاييد و ارسال استعالم ها به سامانه كارت 
بازرگاني هوش��مند، اح��راز اهليت و صالحيت 
متقاضيان بررسي و بعد از تاييد، كارت بازرگاني 
صادر مي شود. شروع فرآيند و در خواست صدور 
كارت بازرگان��ي از تاريخ يك��م مردادماه ۹۹ در 
س��امانه مذكور عملياتي شده اس��ت و در تاريخ 
پانزدهم مردادماه ۹۹ تمديد كارت بازرگاني نيز از 

سامانه جامع تجارت آغاز خواهد شد.

 قطع سهميه و ابطال مجوز
 در انتظار گران فروشان سيمان

تس�نيم |س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان اعالم كرد: نرخ فروش مصرف كننده 
براي هر پاكت سيمان خاكستري حداكثر 1۷.۵00 
تومان و براي هر تن سيمان فله ۲۹0.000 تومان است. 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
اعالم كرد: در نشس��تي مش��ترك با انجمن صنفي 
كارفرمايان صنعت سيمان مقرر گرديد كه تحويل 
سيمان توسط واحدهاي توليدي منحصراً به عاملين 
توزيع رسمي و مطابق دستورالعمل مربوطه صورت 
پذيرد. براس��اس اعالم تابش مع��اون وزير و رييس 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان، 
مطابق توافق اعضاي جلسه براي تأمين بهنگام سيمان 
مورد نياز انبوه سازان، پروژه هاي عمراني و ساير مصارف 
عمده، واحدهاي توليدي مكلف به تحويل بار به قيمت 
مصوب درب كارخانه به انبوه سازان، پروژه هاي عمراني 
و ساير مصارف عمده با معرفينامه رسمي مي باشند. 
عالوه بر اين انجمن مكلف اس��ت با هماهنگي اعضا 
بر عاملين فروش نظارت نمايد. مطابق اعالم سازمان 
حمايت، سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت نسبت به 
نظارت جدي به عاملين توزيع سيمان اقدام و متخلفين 
براي ابطال عامليت فروش و قطع تحويل سيمان به 
سازمان حمايت و انجمن مربوطه معرفي خواهند شد. 
انجمن هم موظف است با هماهنگي توليد كنندگان در 
صورت مشاهده تخلف عامالن يا پس از اعالم سازمان 
حمايت براي ابطال عامليت اقدام نمايد. شايان ذكر 
است، سيمان مشمول اعالم موجودي و الزام به ثبت در 
سامانه جامع انبار توسط كليه واحداي توليدي، توزيعي 
و خريداران عمده )انبوه س��ازان( است و اين بنگاه ها 
بايستي فرآيند توليد، توزيع و انبارش انواع سيمان را از 
طريق سامانه مذكور ثبت نمايند. با توجه به مصوبات 
اين جلسه، انجمن بر كليه اعضاي خود و همچنين از 
طريق اعضا بر كليه نمايندگي ها نظارت جدي معمول 
خواهد داشت. ضمنًا نرخ فروش مصرف كننده براي 
هر پاكت سيمان خاكستري حداكثر 1۷.۵00 تومان 
و براي هر تن س��يمان فله ۲۹0.000 تومان تعيين 
گرديده اس��ت. لذا فروش باالتر از نرخ ها مذكور براي 
خرده فروشي ها تخلف محسوب و با متخلفين عالوه 
بر اعمال قانون تعزيري از طريق قطع سهميه و ابطال 

مجوز نمايندگي برخورد مي گردد.

چه سرنوشتي در انتظار وزارت صمت است

صنعت،معدن و تجارت

ادامه از صفحه اول
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تازه ترين حرف هاي »سايه« با مخاطبانش
هوشنگ ابتهاج )ه.ا. سايه( در نشستي مجازي، پيش از خواندن شعر »ارغوان« به بيان ماجراي سرايش آن پرداخت و گفت كه درخت 
ارغواني در خانه اي كه سال ها پيش در تهران در آن زندگي مي كرده داشته است و وقتي ديگر در آن خانه نبوده اين شعر را به ياد آن 
خانه و درخت گفته است. سايه درباره قطعه »ارغوان« كه توسط عليرضا قرباني خوانده شده، گفت: ظاهرا شنونده ها هم از اين راضي 
هستند، من شنيده ام كه تا مقدمه شروع مي شود مردم شروع به دست زدن مي كنند يعني ديگر آن را مي شناسند. ولي عيبش اين 
است كه براي آواز و تصنيف طوالني است، مقدار زيادي از آن زده شده و يك خرده شعر شل و كور شده ولي در مجموع حالتي كه اين 

شعر به وجود آورده تا حدي در خود شعر جا پايش معلوم است. 

ورود طراح اصلي كودتاي 28 مرداد به ايران
يازده��م م��رداد 1332، كرميت روزولت 
مامور س��يا و يكي از طراحان اصلي كودتا 
عليه محمد مصدق نخس��ت وزير قانوني 
ايران با محمدرضا پهلوي ديدار كرد. در اين ديدار 2 طرف 
توافق كردند، سرلش��كر زاهدي جايگزين مصدق شود 
و كابينه تازه اي تش��كيل دهد. كرميت روزولت جونيور 
نوه تئودور روزولت رييس جمهور سابق امريكا و رييس 
 ش��عبه خاورميانه س��ازمان مركزي جاسوسي امريكا

 - سيا - بود كه بعدها فرمانده عمليات كودتاي 2۸ مرداد 
شد. از ش��هريور 133۰ در س��ازمان هاي دولتي امريكا 
نگراني از مصدق پديد آمده بود و رش��د مي كرد و آنان از 
همان زمان وارد تماس هايي با مخالفين مصدق ش��ده 
بودند. كرميت روزولت رهبر عمليات كودتاي 2۸ مرداد 
اعتراف مي كند كه درست در همين زمان شركت سابق 
نفت شركت نفت ايران و انگليس از او خواسته است كه 
نقشه سرنگوني مصدق را مشتركا بررسي كنند. روزولت 
مي نويسد: »مصدق مناسبات ديپلماتيك با انگلستان را 
قطع كرد... يك هفته بعد من در تهران بودم... ماه نوامبر 
)آبان ماه( هنگام بازگش��ت از تهران به كشورم از لندن 
گذشتم. شركت نفت ايران و انگليس با من تماس گرفت. 
سخنگوي آنها كوچران بود. آنها به هيچ چيز جز برانداختن 
مصدق نمي انديشيدند... آنان همان وقت نقشه آماده اي 
براي نبرد داش��تند. با دقت بررسي كرديم. بعدها تعداد 
شركت كنندگان در بررس��ي روز به روز زيادتر مي شد... 
نقشه آنها اين بود كه به همراه اعليحضرت همايون كار 
كنند و نه عليه او، مامورين اصلي آنها در ايران رابطه نزديكي 
با دربار داشتند... درباره ارتش ارزيابي آنها شبيه ارزيابي 

من بود...«  او در خاطراتش درب��اره روز بعد دو روز بعد از 
كودتا مي نويسد: مصدق رفت و شاه آمد نتيجه اين جريان 
باالخره چنين شد. روز ش��نبه 22آگوست )31 مرداد( 
شاه )اعليحضرت همايون شاهنشاه( با پيروزي بازگشت 
از آنجايي كه دوس��تان ايراني من هيچ نوع حركتي را در 
تعطيالت پنجشنبه و جمعه توصيه نمي كردند شاه ترجيح 
داد بعد از تعطيالت آخر هفته به تهران بيايد... ...من در ميان 
جمعيت خوشحال به سفارتمان در تخت جمشيد برگشتم 
و لويي هندرسن سفير امريكا نيز در آنجا به من پيوست. او 
خبر داد كه مصدق شب گذشته به پليس تلفن كرده و خود 
را تسليم كرده است. ما نمي دانستيم با او و رياحي و بقيه 

كه به پادشاهشان خيانت كرده بودند چه بايد مي كرديم. 
شب بعد   بايد راه  حلش را مي  يافتم. بار ديگر يكشنبه نيمه 
شب 23 آگوست )اول شهريور( به قصر رفتم. اين مرتبه 
با ماشين سفارت، گارد دم در به من سالم نظامي داد. او 
در دفعات قبل هيچگونه عكس  العملي نشان نمي  داد. شاه 
در آنجا در اتاق پذيرايي منتظر من بود. من قبال آنجا نرفته 
بودم. موقعي كه به يكديگر دست مي  داديم مرد ديگري با 
لباس فراك با گيالس هاي كوچك ودكا و خاويار وارد شد. 
بعد شاه اشاره كرد كه بنشينيم نخستين كلماتي كه به كار 
برد خيلي موقرانه و سنگين ادا شد. »من تاج و تختم را از 

بركت خداوند، ملتم و ارتشم و شما دارم.«
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دوچرخه؛ تالشي براي 
حركت تند و آسان انسان 

 KYKLOS لفظ دوچرخه از كلمه يوناني به نام
گرفته شده و بعدها اين ريش��ه يوناني در زبان 
التين به كلمه BICYCLE تبديل ش��د، كلمه 
پيش��وند BI به مفهوم عدد دو و كلمه پس��وند 
CYCLE به معني دايره و به عباراتي طوقه است . 
به هر صورت اولين دوچرخه شناخته شده رسمي 
در تاريخ اين وسيله »سله ريفر« نام دارد كه از دو 
طوقه چوبي تشكيل شده و با استفاده از پاها در 
حالتي شبيه به راه رفتن اين وسيله را به طرف 
جلو و عقب هدايت مي كرده اند. يك فرانسوي به 
نام »بارون ساوربرن« در سال 1۸1۸ دوچرخه اي 
را طراحي كرده و س��اخت كه چرخ جلويي اين 
دوچرخه، بسيار بزرگ و چرخ عقبي آن كوچك 
بود و در اين شرايط به چرخ جلويي و بزرگ يك 
طناب حلقوي به صورت دايره واربسته شده بود 
 كه باكش��يدن آن با دست چرخ جلو به حركت 
در مي آمد و وسيله حركت مي كرد . اين نوآوري، 
وسيله مذكور را براي دوچرخه سواران به صورت 
يك مهارت در آورد به نحوي ك��ه بند بازان در 
سيرك از اين وسيله به عنوان ابزاري تفريحي و 
سرگرم كننده براي مردم استفاده كردند. با توجه 
به مش��كالت موج��ود در دوچرخه هاي مرتفع 
با چ��رخ جلويي بزرگ و چ��رخ عقبي كوچك، 
توليد كنندگان امريكايي دس��ت به كار شدند و 
تصميم گرفتند كه اين بار هم تغييرات باب ميل 
خود را اعمال كنند و هدف آنها توليد دوچرخه اي 
امن تر بود، آنها چرخ جلويي را كوچك تر كردند 
و در مقابل بريتانيايي ها كه نتوانس��تند ساكت 
بنش��ينند بار ديگر دس��ت به كار شدند آنها هر 
دو چ��رخ دوچرخه را به يك اندازه س��اختند و 
يك مكانيس��م حركت��ي روي دوچرخه تعبيه 
كردند به طوري كه يك زنجير دور محور چرخ ها 
قرار داده ش��د و با حركت پ��دال زنجير حركت 
مي كرد و چرخ ها را ني��ز به حركت در مي آورد . 
اين تغييرات باعث شد كه هم دوچرخه مسافت 
بيشتري را طي كند و هم حفظ تعادل روي آن 
آسان شود، دوچرخه هاي امروزي در دهه هاي 
19۰۰ متولد شدند كه راندنشان راحت بود و در 
بين زنان و مردان در هر سني محبوبيت فراواني 
پيدا ك��رد . دوچرخه هاي مدرن امروزي از تمام 
نمونه هاي پيشين خود پيچيده تر و پيشرفته تر 
هستند و با اس��تفاده از موادي مثل آلومينيوم، 
تيتانيوم و كامپوزيت هاي كربني تنه هايي سبك 
و محكم براي اين دوچرخه ها ساخته مي شود، 
وزن دوچرخه هاي مدرن كمتر از 1۰ كيلو است 
. دوچرخه هاي صنعت��ي معموال 27دنده دارند 
)9 دنده در عقب و 3دنده در جلو( . نوآوري هاي 
ديگر از قبيل ترمز ديسك روغن )هيدروليك(، 
كمك فنر، چرخ هاي كامپوزيتي سبك و... اين 
دوچرخه ه��ا را كاراتر كرده ان��د. دوچرخه هاي 
مدرن و امروزي تحت عنوان دوچرخه كوهستان 
از سال 136۸ شمس��ي وارد ايران شدند و آرام 
آرام ساخت دوچرخه در ايران نيز رونق گرفت و 
انوع مختلفي از دوچزخه هاي دنده اي و ساده در 

ايران ساخته شد. 
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تصويب آيين نامه وصول ماليات از خودروهاي سواري 
آيين نام��ه اجراي��ي قان��ون وص��ول مالي��ات از 
اتومبيل هاي سواري براي بهبود امر عبور و مرور 
در تهران سيزدهم مرداد سال 1355 و در مجلس 
بيست و چهارم ش��وراي ملي در كميسيون هاي 
پارلماني مجلس��ين به تصويب رس��يد. بر اساس 
 ماده يك اين قانون، از آغاز س��ال 2535 )1355 
شمسي( صاحبان اتومبيل هاي سواري و سواري 
بياباني كه در تهران شماره گذاري شده يا بشوند 
طب��ق ضوابط��ي ك��ه از حي��ث زمان پرداخت و 
طبقه بندي وسايل نقليه شهرداري پايتخت اعالم 
مي نمايد بايد ماليات مقرر در بند يك قانون را به 
يكي از شعب بانك ملي ايران پرداخت و بر چسب 
مخصوص و قبض همان س��ال را از بانك دريافت 
و برچسب را به شيشه جلوي اتومبيل خود نصب 
كنند.  طبق  ماده 2 نيز شماره گذاري اتومبيل هاي 
سواري يا س��واري بياباني در شهرستان ها منوط 
به اين اس��ت كه اقامتگاه قانوني اشخاص حقوقي 
و س��كونت دايمي اش��خاص حقيقي كه مالكيت 
اتومبي��ل را دارند از طرف ش��هرباني و در نقاطي 
كه ش��هرباني وجود ن��دارد از ط��رف ژاندارمري 
احراز ش��ود و اتومبي��ل در محل ش��ماره گذاري 
مالحظه ش��ود. اش��خاص حقيقي يا حقوقي كه 

محل س��كونت يا اقامتگاه قانوني خود را به تهران 
تغيي��ر دهن��د مكلفند ظ��رف 3 ماه نس��بت به 
تعويض شماره اتومبيل خود به شماره تهران اقدام 
و ماليات مق��رر در قان��ون را بپردازند. همچنين 
مالكان اتومبيل هايي كه وس��يله نقليه خود را در 
شهرس��تان ها ش��ماره كرده اند ) اعم از حقيقي يا 
حقوقي( هنگام فروش و انتقال وسيله نقليه خود 
به اش��خاص حقيقي يا حقوقي در تهران مكلفند 
ماليات ه��اي مق��رر در بنده��اي 1 و 2 قانون را 
تأديه كنند. بر اين اس��اس، نقل و انتقال مالكيت 
اتومبيل هاي سواري و سواري بياباني شماره تهران 
موكول به ارايه قبوض يا مفاصا حس��اب پرداخت 
ماليات اتومبي��ل تا تاريخ انتق��ال خواهد بود.در 
صورتي كه صاحب اتومبيل شماره تهران ماليات 
اتومبيل خود را در موعد مقرر در آگهي شهرداري 
تهران نپردازد، متخلف محسوب و به پرداخت يك 
هزار ريال جريمه محكوم مي ش��ود. متخلفين از 
مفاد ماده 2 اين آيين نامه به پرداخت 5۰۰ ريال 
جريمه محكوم خواهند شد. عدم نصب برچسب 
مقرر در ماده يك و در صورت نداشتن برچسب و يا 
عدم ارايه قبض پرداخت ماليات موضوع ماده يك 

مشمول پرداخت 5۰۰ ريال جريمه خواهد بود. 

نمره ۱۵ وزارت بهداشت به رعايت پروتكل ها در آزمون دكترا
مع��اون فني مركز س��المت محي��ط و كار وزارت 
بهداش��ت گفت: فكر مي كنم با توجه به همه قوت 
و ضعف هايي كه وجود داشت، در مجموع مي توان 
نم��ره قبولي را ب��ه نحوه برگ��زاري آزمون كنكور 
دكت��ري داد و به رعايت پروتكل هاي بهداش��تي 
آزمون ها نيز نمره 15 يا 16 را مي دهيم. فرهادي با 
بيان اينكه 5۰ نفر از داوطلبين كنكور دكترا اعالم 
كرده بودند كه كرونا مثبت هستند، گفت: آزمون 
اين افراد در بيمارس��تان ها انجام شد و ناظرين با 
تجهيزات كامل نس��بت به برگ��زاري آزمون آنها 
اقدام كردند. وي افزود: در مجموع از س��اعت ها و 
روزهاي قبل هماهنگي ه��اي الزم براي آزمون ها 
انجام ش��ده بود و فكر مي كنيم كه بعد از برگزاري 
آزمون ها هم مشكل خاصي نداشته باشيم. فرهادي 
درباره وضعيت رعايت پروتكل ها و نحوه برگزاري 

آزمون دكتري، گفت: فكر مي كنم با توجه به همه 
ق��وت و ضعف هايي كه وجود داش��ت، در مجموع 
مي توان نمره قبولي را به نحوه برگزاري آزمون داد 
و به رعايت پروتكل هاي بهداش��تي آزمون ها نمره 
15 ي��ا 16 را مي دهيم. وي گفت: اميدواريم كه در 
آزمون هاي بعدي بتوانيم  ميزان رعايت را به 17 و 

1۸ و حتي2۰ برسانيم.

تست و درمان كرونا در بيمارستان هاي دولتي چند؟ 
معاون درمان وزارت بهداش��ت هزينه انجام تست 
تش��خيص كرون��ا و هزين��ه درم��ان مبتاليان به 
كوويد-19 در بيمارستان هاي دولتي را اعالم كرد.

قاس��م جان بابايي درباره هزينه درم��ان بيماران 
مبتال ب��ه كوويد-19 در بيمارس��تان هاي دولتي 
كشور گفت: هزينه درمان كرونا در بيمارستان ها 
مانند هزينه س��اير خدمات بيمارس��تاني است و 
بيماران 5 تا 1۰ درصد هزينه را به عنوان فرانشيز 
سهم بيمار پرداخت مي كنند. وي افزود: بنابراين 
بيماران مبتال به كرونايي كه تحت پوش��ش بيمه 
قرار دارند، فرانشيز 5 تا 1۰ درصدي را مي پردازند و 
براي كساني كه بدون بيمه مراجعه مي كنند، هزينه 
به صورت آزاد محاسبه مي شود. جان بابايي تاكيد 
كرد: البته افرادي كه براي پرداخت 5 تا 1۰ درصد 
فرانشيز نيز مشكل داشته باشند و امكان پرداخت 
اين هزينه را نداشته باشند، مي توانند به مددكاري 
بيمارس��تان مراجعه كنند كه مددكاري وضعيت 
اين افراد را بررسي كرده و اگر ارزيابي كند كه بيمار 
وضعيت مالي مناس��بي ندارد، كمك مي كند. بر 
همين اس��اس موارد زيادي از بيماران كرونايي را 

داشتيم كه هزينه آنها كامال رايگان شده يا به آنها 
تخفيف داده شده است. در عين حال به طور كلي 
هزينه 5 تا 1۰ درصد فرانشيز را دريافت مي كنيم؛ 
چراكه قانون به ما اجازه داده است كه طبق مصوبه 
هيات وزيران فرانشيز 5 تا 1۰ درصدي را از بيمار 
دريافت كنيم. معاون درمان وزارت بهداشت درباره 
هزينه انجام  تس��ت PCR در بيمارستان ها گفت: 
تست PCR در بيمارس��تان هاي دولتي همچنان 
به صورت رايگان انجام مي شود. در حوزه سرپايي 
و در بخش بيماريابي براي مديريت شرايط، تست 
فقط براي افراد باالي 6۰ سال انجام مي شود، اما در 

بيمارستان اين موضوع مطرح نيست. 

میراثنامه

جزيره لهجه ها را مي شناسيد؟
استان سمنان را جزيره لهجه ها و زبان ها مي شناسند؛ 
چون از هر روستا كه به روستاي بعدي مي رويد، گويش ها 
و لهجه ها متفاوت است، حتي مردِم هر روستا، زباِن نردن 
روس��تاي ديگر را متوجه نمي شوند.  هاني رستگاران، 
مسوول ثبت ملي اداره كل ميراث فرهنگي استان سمنان 
كه در برنامه »هفت اورنگ« راديو، با تاكيد بر اينكه ايران 
از نظر پراكنِش گويش و زبان به طور ويژه در جهان مطرح 
است، ادامه داد: اين تنوع گويش و زبان، به نوعي در نقاط 
مختلف جهان، ما را از نظر جغرافياي فرهنگي نسبت به 
ديگر كش��ورهاي دنيا منحصربه فرد كرده است. وي با 
اشاره به اينكه »زبان سمناني« به شماره 111۴ در 3۰ 
آذر 139۴ در فهرست ميراث ناملموس كشور به ثبت 
رسيده اس��ت، درباره روند تهيه پرونده ثبتي اين زبان 
توضيح داد: در جريان تهيه پرونده ثبتي اين اثر، ساختار 
شناسي و آواشناسي اين زبان بررسي شد تا نخست به 
اين نتيجه برسيم كه آن يك زبان است يا گويش كه با 
تحقيقات انجام ش��ده و با كمك پژوهشكده زبان هاي 
پژوهشگاه ميراث فرهنگي به اين نتيجه رسيديم كه از 
نظر ساختار بياني كلمات و عبارات مورد استفاده در آن، 
زبان سمناني يك زبان است و از نظر ادبيات و ساختارهاي 
جمالت، متمايز از فارسي است كه به عنوان يك زبان 
منحصربه فرد از آن ياد مي شود. او با بيان اينكه كه منشأ و 
ريشه اين زبان، پهلوي است، اظهار كرد: با توجه به اينكه 
بس��ياري از زبان هاي با ريشه پهلوي در گذشته از بين 
رفته اند، اكنون اين زبان بيشتر مورد توجه است. هر چند 
هنوز خوشبختانه در بخش هايي از مازندران، لرستان و 
شمال شرق كشور زبان پهلوي هنور پابرجاست، اما آن 

در ارتباط با زبان سمناني، به عنوان منطقه اي كه مدتي 
نيز پايتخت كشور بوده و به صورت سينه به سينه حفظ 
شده، امروز همچنان مورد اس��تفاده است. رستگاران 
به در نظر گرفتن عنوان »جزيره لهجه ها« يا »زبان ها« 
براي استان س��منان به واسطه همين ويژگي ها اشاره 
مي كند و مي گويد: از حد فاصل شهرستان سرخه حدود 
15 كيلومتر به سمت سمنان، دو زبان كامال متفاوت با 
ساختار و ادبيات متفاوت وجود دارد، روستاهاي متعدد 
در فاصله هاي دور تا نزديك به يكديگر حتي به گونه اي 
نيست كه گويش ها و لهجه هاي شبيه به يكديگر باشند، 
مردم يك روس��تا زبان مردِم روستاي ديگر را حتي در 

فاصله كمي به يكديگر متوجه نمي ش��وند. مس��وول 
دفتر ثبت آثار تاريخي اداره كل ميراث فرهنگي استان 
سمنان تاكيد مي كند: ظرفيت اين زبان، حتي در مقياس 
آموزشي قابل سنجش است، اين زبان مي تواند در مدارس 
نيز آموزش داده شود، آموش و پرورش مناطق مختلف 
كشور مي توانند زبان هاي محلي خود را در مدارس خود 
آموزش دهند، تا اين زبان ها وارد نسل جديد شود، البته 
تا كنون خوشبختانه اقداماتي مانند پخش برنامه هايي 
با زباني محلي مناطق مختلف كشور از جمله سمنان 
در شبكه هاي استاني و راديوهاي محلي مختلف انجام 

شده است.

كتابخانه

مديريت خود 
موفقيت هاي علمي و حضور تكنولوژي در قرن اخير، تمامي علوم را وارد عرصه جديدي كرده است. آهنگ پيشرفت تكنيك هاي 
مديريت نيز مانند س��اير علوم افزايش يافته و مفاهيم و مولفه هاي مهم در اين رش��ته دست خوش تغيير و تحول شده است. 
»مديريت فردي« يكي از فاكتورهاي مهم در پيشبرد اهداف يك سازمان است. موضوعي كه كتاب مديريت خود بر آن تاكيد 
مي كند. كتاب مديريت خود اثر جمعي از مديران و استادان موفق در زمينه مديريت از جمله پيتر دراكر، دونالد واس و ويليام 
اونكن است كه با تكيه بر راهكارها، دستورالعمل هاي جديد و فاكتورهاي مهم در مديريت موفق؛ گردآوري شده است. مترجم 

كتاب مديريت خود؛ 1۰ مقاله اي كه از هاروارد بايد بخوانيد شيرين رفيعي است. 

هنر

خوشنويسي ايران از تركيه  نمي ترسد!
وزارت فرهنگ تركيه پيشنهاد ثبت هنر خوشنويسي به عنوان ميراث ناملموس كشور 
تركيه به يونسكو داده است. علي شيرازي، هنرمند خوشنويس، درباره پيشنهاد ثبت 
هنر خوشنويسي به نام كشور تركيه و در پاسخ به اين پرسش كه آيا تصويب احتمالي 
چنين پيشنهادي بر خوشنويسي ايران تاثيرگذار است، با تاكيد بر اينكه هيچ تأثيري 
نخواهد داش��ت، اظهار كرد: خوشنويسي ايران بس��يار قوي تر از اين است كه اگر اين 
هنر به نام كش��ور ديگري ثبت شود تحت تاثير قرار بگيرد. اين هنرمند پيشكسوت با 
بيان اينكه »خاستگاه خط هاي نستعليق و شكسته ايران است« به پيشينه تاريخي 
هنر خوشنويسي در ايران اشاره و خاطرنشان كرد: هزاران هزار كتاب و هزاران قطعه 
خوشنويس��ي با امضاي هنرمندان آن، حكايت از تاريخ كهن اي��ن هنر در ايران دارد. 
واضح است كه اين تاريخ و قابليت را كسي نمي تواند به نام خودش بزند و اگر هم چنين 
اتفاقي بيفتد تاثيري بر هنر خوشنويسي در ايران ندارد. خوشنويسي شكل ديگري از 
ش��عر و ادبيات و غزل ما است و همان طور كه غزل ما را نمي توانند ببرند، خط ما را هم 
نمي توانند. اين هنرمند خوشنويس با اشاره به پيشينه تاريخي خوشنويسي در كشور 
تركيه، گفت: در جشنواره هاي بين المللي زيادي در تركيه حضور داشتم و حتي متولي 
برگزاري چند جشنواره خوشنويسي نيز در اين كشور بودم. كامال مشخص است كه اين 
كشور به هنر خوشنويسي بسيار بها مي دهد. به عنوان مثال در يكي از جشنواره هايي 
كه خودم برگزاركننده بودم، شخص آقاي اردوغان )رييس جمهوري تركيه( نيز شركت 
و سخنراني كرد؛ اين درحالي است كه ما براي برگزاري نمايشگاه هايمان براي حضور 
يك مدير كل هم بايد دعوتنامه بفرستيم كه البته بعد هم حضور پيدا نمي كند. شيرازي 
ادامه داد: با وجود اينكه خوشنويسي در تركيه فقط محدود به شهر استانبول است، اما 
بسياري در اين حوزه فعال هستند، در همه كشورها حضور پيدا مي كنند و مورد حمايت 
دولتشان هستند. بايد اين نكته را در نظر داشت كه كشور تركيه در عرصه خوشنويسي 
مقام بسيار مهمي دارد. در واقع اگر ايران را رتبه اول بدانيم، تركيه حتما با فاصله كمي 

مقام دوم را به دس��ت مي آورد. او در ادامه سخنان خود همچنين درباره وضعيت هنر 
خوشنويسي در ايران نيز به ايسنا گفت: متاسفانه مسووالن فرهنگي وظيفه خودشان را 
درست انجام نمي دهند. به عنوان مثال ما نمايشگاه هاي بسيار مهمي در خارج از كشور 
برگزار كرديم و يا در جشنواره هاي بين المللي متعددي شركت كرديم. جشنواره هايي 
كه با حضور هنرمندان خوشنويس از همه كش��ورهاي اسالمي برگزار مي شد و تنها 
كشوري كه هيچ وقت سفير آن در اين نمايشگاه ها شركت نكرد، ايران بود. ما هميشه 
تنها در اين مراسم ها شركت مي كرديم. حتي در نمايشگاه هايي كه به صورت انفرادي 
در خارج از كشور برگزار مي كنيم، اغلب براي احترام از مسووالن ايراني در آن كشور نيز 

دعوت مي كنيم كه معموال حضور پيدا نمي كنند. 
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