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يادداشت- 1

 خوب، بد، زشت هاي 
يك طرح اقتصادي

هرچن��د اي��ن روزه��ا 
ن�ي ه���اي  نه ز گم��ا
متع��ددي در خصوص 
گشايش هاي اقتصادي 
وعده داده شده توسط 
رييس جمهوري مطرح 
مي شود و اعالم شده كه 
قرار است نفت از طريق 
بازار سرمايه بفروش برس��د؛ اما هنوز نه شخص 
آقاي روحاني و نه چهره ه��اي اقتصادي كابينه 
درباره ابعاد و زواياي گوناگون اين گش��ايش ها 
صحبتي نداش��ته اند. به عبارت روش��نتر گفته 
نش��ده كه منابع برآمده از اين عرض��ه نفتي را 
صرف چه ام��ور و كارهايي خواهن��د كرد؟ اگر 
قرار است مانند تمام دهه هاي گذشته اين نفت 
را بفروش��ند تا صرف امور ج��اري و هزينه هاي 
روزم��ره دولت ش��ود؛ به نظ��رم اگر اي��ن اقدام 
صورت نگيرد بهتر اس��ت. چون در جريان اين 
طرح نه تنها قرار است در خصوص سرمايه هاي 
نسل فعلي تصميم گيري ش��ود، بلكه به نوعي 
براي سرمايه هاي نس��ل آينده هم برنامه ريزي 
مي ش��ود و به نوعي آن را پيش خور مي كنند. از 
نظر اقتصادي هم كه به موضوع نگاه كنيم يكي از 
وظايف اصلي دولت ها، تسهيل در راستاي بهبود 
كاپيتاليزيشن در جامعه است؟ كاپيتاليزيشن 
يعني چ��ه؟ يعني رش��د توليد و اش��تغال و در 
نهايت رش��د جي دي پي در اقتصاد. هر تصميم 
يا رويكردي كه به رش��د جي دي پي در جامعه 
منجر ش��ود، عمل عقالني و اقتصادي اس��ت و 
مورد استقبال كارشناسان صاحب نظر هم قرار 

مي گيرد.
 از س��وي ديگر هر عمل��ي كه ج��ي دي پي را 
كاهش دهد و شاخص هاي اقتصادي را كاهش 
دهد، عملي غير اقتصادي و غير عاقالنه اس��ت. 
در فرهنگ ايران باستان هم به فردي كه ارزش 
دارايي ها و م��ال را پايين م��ي آورد، »مايه خور 
«مي گفتند. مايه خور كسي بود كه ارزش مال 
و دارايي ها را كاهش مي داد يا آنها را صرف امور 
بيهوده مي كرد. حتي در قرآن هم از دادن اموال 
به دست كساني كه مايه خور يا سفيه هستند؛ 
نهي شده اس��ت. يعني افزايش ارزش دارايي ها 
هم از نظر اقتصادي، هم از نظ��ر فرهنگي و هم 
از نظر ديني و ش��رعي يك ارزش فزاينده است 
و در نقطه مقابل هر تصمي��م و رويكردي كه به 
نوعي باع��ث كاه��ش ارزش دارايي ه��ا و اموال 
ش��ود، ضد ارزش شمرده مي ش��ود. مگر اينكه 
اين منابع مالي و سرمايه ها صرف امور ارزشمند 
مثل توليد و اشتغال شود به نحوي كه ارزشش 
پس از يك گردش مالي، بيش از ارزش اوليه آن 
باشد. در غير اين صورت هر تصميم ديگري كه 
براي اين منابع گرفته شود، عملي سفاهت آميز 
اس��ت. در مورد منابع برآم��ده از عرضه نفت در 
بازار س��رمايه هم بايد دقيقا روشن شود كه اين 
س��رمايه ها صرف چه كارهايي خواهد شد؟ اگر 
بخواهند براي مخارج جاري و حقوق و يارانه و...

مصرف كنند هم از نظر علم اقتصاِد انرژي غلط 
اس��ت؛ هم از نظر علم اقتصاد كالن و هم از نظر 
شرعي نهي ش��ده اس��ت. چون در گذشته هم 
دولت برخي تصميمات اقتص��ادي را اخذ كرده 
كه مش��كل س��از بوده اس��ت در اين مورد بايد 
نظارت هاي بيشتري بر روي روندهاي مختلف 
در نظر گرفته ش��ود. قيمت نفت و فرآورده هاي 
فتي يك قيم��ت بين المللي اس��ت؛ همانطور 
كه طال و فل��زات ديگر اين ش��رايط را دارد. اين 
خاصيت كاالها و محصوالتي است كه به سرمايه 
ارتباط پيدا مي كند. در قرآن از آن به مال تعبير 
مي ش��ود و در عربي به آن راس المال مي گويند.

واژه»س��رمايه« هم كه در زبان هاي اروپايي به 
آن كاپيتال گفته مي ش��ود به معناي سرمايه و 
عمر است. يعني سرمايه و كاپيتال از منظر معنا 
مساوي است با زندگي. از آنجايي كه ديده ايم كه 
برخي تصميمات اقتصادي غل��ط دولت چه بر 
سر ش��اخص هاي اقتصادي ما آورده است؛ بايد 
در مورد اين طرح هم كه به نوعي با سرمايه هاي 
عموم��ي و س��رمايه هاي ميان نس��لي ارتباط 
پيدا مي كند حساس��يت هاي نظارتي بيشتري 
لحاظ ش��ود تا تجربه تلخ گذش��ته در خصوص 
موضوعات��ي چون اعالم افزاي��ش قيمت بنزين 
و دالر 4200 تومان��ي كه تكانه هاي عظيمي در 
جامعه ايجاد كردند، دوباره تكرار نش��ود. نبايد 
فراموش كرد در معادالت اقتصادي جي دي پي، 
زماني رشد پيدا مي كند كه بخش قابل توجهي 
از س��رمايه ها صرف ام��ور مولد مث��ل توليد و 
اشتغالزايي و صادرات و...شده باشد. بنابراين اگر 
تصميم آقاي رييس جمهوري براي عرضه نفت 
در بازار سرمايه در راستاي اين پروژه هاي مولد 
عملياتي شود، مي توان )و اساسا بايد( از آن دفاع 
كرد اما اگر قرار باشد تا اين سرمايه هاي عمومي 
صرف امور جاري و روزمره شود؛ طبيعي است كه 
كارشناسان دلسوز با ابعاد و زواياي گوناگون آن 

مخالفت كنند.

علي شمس اردكاني

 » تعادل« ازتاييد و تكذيب عرضه صندوق ETF دوم 
و اختالف  بين وزارتخانه هاي اقتصاد و نفت گزارش مي دهد

بورس گرفتار» دارا دوم«
پيش فروش نفت، منجر به 
گشايش در اقتصاد مي شود؟

ترديدها به 
گشايش اقتصادي 

از مسير نفت
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آخرين چراِغ اعتماد اين 
خانه را خاموش نكنيد

ليست برنامه ها برای عبور از 
خام فروشی 

سايه روشن هاي طرح عرضه 
نفت در بازار سرمايه

 تاثير نوسانات دالر
 بر شاخص بورس

 طرح پيش فروش نفت
 به امسال قد نمي دهد

دولت عزيز؛ اگر از مردمي كه در 
يك سال اخير در بورس فعاليت 
كرده اند بپرسيد كه چرا به اين 
بازار اعتماد كرده اند؟ يك پاسخ 
مشتركي خواهيد شنيد، همه 
آنها به شما و برنامه هاي كشور 
اعتماد كرده اند، هم��ه آنها به 
ش��ما و برنامه هايت��ان لبيك 
گفته اند، پير و جوان، زن و مرد هم ن��دارد، همه به بورس 
آمدند از كالن ش��هرها و شهرها تا روس��تاهاي دورافتاده. 
نبايد فراموش كنيد، از اين ميداِن رنگارنگ و جذاب و اين 
راهبرد مبتني برد-برد، ش��ما بيش از همه سود برده ايد، 
كس��ري بودجه را جبران كرديد، بانك ها و موسس��ات و 
صندوق هاي بازنشس��تگي را از نابودي و ورشكس��تگي 
نجات داده ايد. نقدينگي س��رگردان را مديريت كرديد و 
ضمن ايجاد يك نشاط عمومي، كورسويي از اميد را براي 
جبران تورم كمرش��كن در دل مردم و اقتص��اِد كرونازده 
ايجاد كرديد. در آستانه پيش فروش اوراق نفتي هستيد و 
كلي ش��ركت و پروژه را براي تامين مالي از بورس در نظر 
گرفته ايد كه انصافا با اين ارزش معامالت به صورت بالقوه 
احتمال موفقيت وجود دارد. اما عزيزان، پايه هاي اين بنا 
بر اعتماد عمومي استوار اس��ت در حالي كه آن باال باالها 
مشغوِل ساخت و ساِز اقتصاد و روياسازي براي تامين مالي 
هستيد مراقب باشيد پايه هاي اعتماد را از دست ندهيد كه 
همه بنا فرو خواهد ريخت. بورس يك بازار ثانويه است كه 
يكي از مهم ترين كاركردهايش جذاب كردِن مش��اركِت 
مردم در بازار اوليه و در واقع، همان تامين مالي شركت ها 
و پروژه هاس��ت. بايد به اين س��وال و اين ابهام پاسخ داده 
ش��ود كه امروز چه كار كرديد با اين بازار؟ چه كار كرديد 
با اين اعتماد؟ بدانيد كه اگر پول و نقدينگ��ي از اين بازار 
خارج شود، اعتماد هم خارج مي شود. در اين صورت بايد 
بگويم تمام برنامه هاي تامين مالي را بايد فراموش كنيد. 
از آنجايي كه هيچ ب��ازاري آمادگي پذي��رش اين حجم از 
نقدينگي را ندارد و تقاضاي بخش واقعي اقتصاد هم تحت 
تاثير كرونا ضعيف شده است بايد منتظر واكنش بازار ارز و 
مسكن و طال باشيد. رييس جمهور محترم؛ تيشه اي را كه 
وزيرتان بلند كرده تا بر ريشه  اين بازار بزند را پايين بياوريد. 
بازي برد-برد را به بازي باخت-باخت تبديل نكنيد. زير ميز 
بازي نزنيد، اگر االن واكنش نشان ندهيد مطمئنم دوباره به 
كسري بودجه مي خوريد و دوباره همين سهام را در قالب 
etf عرضه خواهيد كرد ولي آن موقع هم بازارهاي مسكن 
و ارز و طال به هم ريخته اس��ت و هم اعتمادي به اقدامات 
دولت بين مردم وجود نخواهد داش��ت. ما فعاالن بورسي 
انسان هاي فراموشكاري هستيم و بعد از مدتي اين موضوع 
را فراموش مي كنيم و نهايتا ب��ا مقداري اصالح قيمتي به 
تعادل مي رسيم اما اعتماد مردم به شما خدشه دار خواهد 
شد و به اين زودي ها قابل جبران نخواهد بود. پيشنهاد ما به 
به شما اين است؛ آقاي رييس جمهوري؛ آخرين چراغ اين 

خانه را خاموش نكنيد.

برای پيش فروش نفت درگام 
نخس��ت بايد مس��اله تحريم 
ها را جدی گرف��ت؛ چراکه با 
وجود تحريم ه��ا قطعا امکان 
فروش به راحت��ی امکانپذير 
نيس��ت. به طوری ک��ه آمارها 
ني��ز گواهی بر اي��ن می دهد، 
ک��ه  مي��زان ص��ادرات نفتی 
کشور بس��يار کاهش يافته و آنهم به كشورهاي محدود 
صادر مي شود. حال در چنين شرايطی چگونه می توان 
اقدام به پيش فروش نفت کرد.  البت��ه  آنچه که در حال 
حاضر مطرح شده، فروش نفت در بورس انرژي  است. اين 
اقدام امكاني را براي بخش خصوصي فراهم مي كند كه 
بتواند نس��بت به صادرات نفت ورود پيدا و اقدام كند. اما 
از نظر اينكه بخواهد اي��ن كار از طريق دولت و به صورت 
پيش فروش انجام بش��ود در ش��رايط فعلي يك مقدار 
ممكن به نظر مي رس��د. همانطور که م��ی دانيد، اصوال 
نفت  کشور از طريق بخش دولتي صادر مي شود، از اين 
رو،  يك تالش��ي هم صورت گرفت ك��ه از طريق بورس 
اين کار انجام شود که با دليل مسائل و محدوديت هايی 
که وجود داش��ت، به دليل تحريم ها، مشکل جابه جايي 
ارز و بحث هايي از اين قبيل عمال با استقبال روبرو نشد.  
بر همين اس��اس به نظر می رس��د،  در آينده نزديك به 
خصوص با توجه به فعل و انفعاالت سياسي كه در آمريكا 
صورت مي گيرد و ازآنجايی که تحريم كننده اصلي ما اين 
كشور هست، بايد تا پايان س��ال ميالدي انتظار كشيد 
و منتظر ماند و ديد چه اتفاقاتي قرار اس��ت رخ دهد.  اما 
در مورد مس��اله خام فروش��ی، برای اينکه اين اتفاق در 
عرصه صادرات فرآورده های نفتی ص��ورت نگيرد، بايد 
صنايع پايين دستي نفت ش��كل بگيرد، به خصوص در 
حوزه پتروشيمي ها. البته  يك حركت هايي شروع شده و 
اقداماتی در حال انجام است.  منتها حرکت به اين سمت 
به راحتی صورت نمی گيرد و اينکه ما تصميم بگيرم که 
خام فروشی صورت نگيرد، زمانبر است و نيازمند فراهم 
کردن زيرس��اخت ها اس��ت. به طوری ک��ه مقام معظم 
رهبری نيز طی سالهای گذش��ته بر اين موضوع بسيار 
تاکيد داش��تند، كه برنامه خام فروشي نفت بايد متوقف 
شود. چرا که با دوری از خام فروشی، ارزش افزوده بااليی 
نصيب کشور خواهد کرد که بسيار ارزشمند است.  اما اين 
امر نياز به برنامه ريزي دارد. در همين راستا، پتروشيمي ها 
به ويژه  پتروشيمي خليج فارس دست به اقداماتی زده ودر 
اين زمينه فعال شده است. اما بايد اين نوع اقدامات سرعت 
بگيرد.  اکنون هم که در سال جهش توليد قرار داريم، بايد 
بهای بيشتری به اين مساله داده شود. بنابراين پيشنهاد 
می شود که يک برنامه چندساله برای عبور از خام فروشی 
صورت بگيرد. از سوی ديگر، بايد موانع توليد و صادرات 
برای بخش هاي��ی که در زمينه صنايع پايين دس��تی و 
فرآورده های نفتی وج��ود دارد، برچيده ش��ود تا نتايج 
ادامه در صفحه 2 بهتری حاصل شود.  

در شرايطي كه اين روزها بازار 
كارشناس��ي  اظهارنظرهاي 
درب��اره وعده گش��ايش هاي 
رييس جمهوري  اقتص��ادي 
حس��ابي گرم ش��ده و افراد 
و جريان��ات مختل��ف درباره 
صحب��ت  آن  جزيي��ات 
مي كنند، بد نيست از منظر 
تقنيني هم موضوع مورد بررس��ي تحليلي قرار بگيرد. 
اينكه آيا اجراي يك چني��ن طرح هاي مهم اقتصادي 
كه به نوعي تبعات آن بخش ه��ا و حوزه هاي مختلف 
را در كش��ورمان متاثر مي كند، ب��دون مجوز مجلس 
امكان پذي��ر خواهد بود ي��ا اينكه دولت باي��د از داالن 
مجلس براي عملياتي ساختن ايده هايش حركت كند؟ 
در ماجراي اخير هم اين موضوع مطرح شده كه دولت 
براي تامين نقدينگي مورد نيازش قصد دارد تا هم نفت 
را از طريق بازار سرمايه عرضه و بفروش برساند و از اين 
طريق هم به جبران كس��ري بودجه اش اقدام كند هم 
اينكه نقدينگي موجود در جامعه را به س��مت و سوي 
مورد نظر هدايت كند. ش��خصا معتق��دم اينكه دولت 
تصميم گرفته است براي جبران مشكالت ريشه داري 
مثل كسري بودجه و رشد افسارگسيخته نقدينگي از 
روش هاي اقتصادي اس��تفاده كند يك قدم رو به جلو 
است، اما اينكه دولت بخواهد از مسيرهاي ميان ُبر، به 
س��مت عملياتي كردن اين ايده هاي اقتصادي پيش 
برود به نظرم اش��تباه اس��ت. بايد توجه داشت كه هر 
طرح و ايده اي براي اينكه در مس��ير اجرايي شدن قرار 
بگيرد بايد از 2 طريق براي اجرايي شدن آن اقدام شود. 
نخست اينكه در جريان ارايه بودجه سنواتي كل كشور 
رديف هايي براي آن تدارك ديده ش��ده باشد يا اينكه 
بايد در قالب اليحه اي از س��وي دولت به مجلس ارايه 
شود تا بعد از بحث و تبادل نظر در مجلس در خصوص 

آن تصميم سازي شود. 
متاس��فانه در خصوص موض��وع عرضه نف��ت در بازار 
سرمايه هيچكدام از اين دو راهكار در نظر گرفته نشده 
اس��ت و دولت به تنهايي قصد دارد موضوع را عملياتي 
كند. اس��تدالل دولتي ها در خصوص عدم ارايه لوايح 
اقتصادي به مجلس اين است كه درباره اين موضوع در 
جلسات سران قوا تصميم گيري شده است. بايد توجه 
داش��ت كه رهنمودهاي مقام معظم رهب��ري درباره 
مصوبات س��ران قوا ناظر به ش��رايط خاص و حساسي 
چون تحريم هاي اقتصادي، تنگناه��اي اقتصادي و...

است و در خصوص اين موضوع كه عجله اي براي اجراي 
آن وجود ندارد؛ ضرورتي احس��اس نمي شود كه سران 
قوا براي آن تصميم گيري كنند. بهتر است دولت قبل 
از هر اقدامي ايده خود را در قالب يك اليحه به مجلس 
ارايه كند تا بع��د از چكش كاري در كميس��يون هاي 
تخصصي و بررسي كارشناس��ي موضوع در قالب يك 
ادامه در صفحه 2 مصوبه قانوني اجرايي شود.  

كاه��ش 13 ه��زار واح��دي 
روز  در  ب��ورس  ش��اخص 
دوش��نبه، بي��ش از آنك��ه به 
تغيي��رات در بازارهايي مانند 
ارز مرتبط باش��د، ب��ه تغيير 
و تح��والت در داخ��ل دولت 
و برخ��ي اختالف نظره��ا در 
تصميم گيري ب��از مي گردد. 
 ETF در روزهاي گذش��ته صحبت هاي زي��ادي درباره
دوم و واگذاري سهام پتروشيمي ها مطرح شده بود كه 
به نظر مي رسد دولت هنوز به جمع بندي كاملي درباره 
آن نرسيده است و همين امر باعث شده بازار نسبت به 
اين موضوع واكنش منفي نشان دهد. البته اين موضوع 
كه شاخص در يك روز نزولي شده، لزوما به معني تغيير 
بلندمدت بازار نيس��ت و بايد ديد در روزهاي آينده چه 
تصميمات جدي��دي گرفته مي ش��ود. در حوزه تغيير 
نرخ ارز نيز باز تغييرات رخ داده كوتاه مدت بوده اس��ت. 
در روزهاي اخير بازار با كاهش نرخ دالر مواجه بوده اما 
اين حركت طوالني مدت نبوده و بيشتر شاهد حركت 
نوس��اني بازار بوده ايم. در چنين فضاي��ي اين تصور كه 
نرخ دالر در روزهاي گذش��ته تاثيري مستقيم بر بازار 
سهام داشته باش��د، قدري از واقعيت ها به دور است. در 
بلندمدت اما نرخ ارز بر ش��اخص بورس تاثير گذاشته 
و خواهد گذاش��ت. در ماه هاي گذش��ته نرخ ارز، روند 
افزايشي داش��ته و همين امر بر بازارهاي مختلف تاثير 
گذاش��ته و بازار بورس نيز از اين حوزه مستثني نبوده 
اس��ت اما براي آنكه بتوانيم به تحليلي درباره تاثير دالر 
بر بازار بورس برسيم از س��ويي بايد روند حركتي بازار 
ارز در ماه هاي گذشته را بررس��ي كنيم و از سوي ديگر 
بايد تحليل هاي موجود از آينده اين بازار در ش��ش ماه 
يا يك س��ال آينده را رصد كنيم و سپس بر اساس اين 
تحليل ها، وضعيت بازار بورس تحت تاثير اين عامل را 
بررس��ي كنيم. افق پيش روي بازار ارز در ماه هاي آينده 

چندان روشن نيست.
 با توجه به تداوم تحريم ها و شيوع ويروس كرونا، درآمد 
ارزي كشور به شكلي جدي كاهش يافته و راه بازگشت 
ارز نيز به شدت محدود شده است، از اين رو دست بانك 
مركزي در مديريت اين بازار و كاهش قيمت ها چندان 
باز نيست. از سوي ديگر وقتي رييس كل بانك مركزي از 
برنامه ريزي براي كاهشي شدن نرخ ارز صحبت مي كند، 
نگاه سرمايه گذاران به اين وعده چندان مثبت نيست. 
زيرا از يك طرف وعده هايي كه در تمام ماه هاي گذشته 
براي كاهش قيمت دالر داده شده، راه به جايي نبرده و 
ارز در اين مدت روند افزايشي قيمت خود را حفظ كرده 
است. از سوي ديگر سرمايه گذاران تحليل مي كنند كه 
نه در حوزه كاهش تحريم ها و ن��ه در حوزه درآمدهاي 
ارزي گشايش و اتفاق مثبت جديدي رخ نداده و از اين 
رو عملياتي شدن وعده رييس كل بانك مركزي دشوار 
ادامه در صفحه 2 به نظر مي رسد.  

ط��رح پيش ف��روش نفت 
كس��ري  جب��ران  ب��راي 
بودج��ه، ط��رح جدي��دي 
نيس��ت كه ابتدا به ساكن 
به آن اشاره شده باشد و در 
دوره ه��اي تحريمي قبلي 
هم چنين مس��ائلي مطرح 
ش��ده بود، اما مش��كالتي 
درخصوص اجرايي ش��دن اين ط��رح وجود دارد 
كه در آن دوره هم اين مش��كالت مان��ع از اجراي 
اين طرح شده بود. بايد روي اين قضيه كار شود و 

منابع و مشكالت برطرف شود. 
قبال هم مطرح بود كه ما نفت را به صورت سلف به 
مردم بفروش��يم. همان زمان هم اين بحث مطرح 
بود كه اين فروش را به صورت ريالي يا ارزي انجام 
دهيم، س��ودي كه مي خواهيم به م��ردم بدهيم، 
ريال��ي بدهيم و يا ارزي و مس��ائلي از اين دس��ت 
كه روي اين موضوعات تفاوت نظر وجود داش��ت. 
االن هم كه باز اين موضوع مطرح ش��ده بايد ديد 
كه مس��ووالن چگونه مي توانند مش��كالت آن را 

برطرف كنند. 
ريزه كاري ها و ابعاد اين طرح بايد مشخص شود و 
ابعادش براي مردم روشن باشد و موضوع مبهمي 
در آن وجود نداش��ته باش��د. با وجود اي��ن به نظر 
مي رسد اين طرح در حال حاضر همچنان در حد 
ايده اس��ت و بايد به بررس��ي زواياي آن پرداخت. 
از طرفي با توجه ب��ه اينكه اين ط��رح داراي ابعاد 
مختلف اس��ت، بايد دي��د تيمي ك��ه روي آن كار 
مي كن��د، چقدر قوي و زبده اس��ت، زي��را طرحي 
كارشناسي اس��ت كه نيازمند بررسي دقيق است 
تا نقاط مبه��م آن برطرف ش��ود و آن را براي اجرا 
آماده كن��د. بنابراي��ن نيازمند كار كارشناس��ي و 

زمان بر است. 
در بودجه حدود يك ميليون بش��كه صادرات قرار 
دادن��د و ما ه��م اميدواريم كه اين مي��زان محقق 
ش��ود، اما اگر بخواهيم به اين ط��رح اميد ببنديم، 
باي��د در نظر داش��ت كه اي��ن طرح ت��ا زماني كه 
بخواهد پخته و اجرايي ش��ود، بعيد اس��ت كه به 
امسال برس��د و شايد براي س��ال آينده موثر واقع 
ش��ود. درمقابل بايد به برنامه هاي جايگزين ديگر 
از جمل��ه ماليات، ص��ادرات غيرنفت��ي و صادرات 
خدمات فني مهندس��ي كه از ح��وزه نفتي خارج 
مي شود و در حوزه صنعت و ماليات و فروش سهام 
اس��ت، پرداخت. خام فروش��ي نفت هم مش��كلي 
اس��ت كه ما در هر دو تحريم از آن ضربه خورديم. 
اين يك واقعيت اس��ت كه اگر ما خام فروش��ي را 
كنار گذاش��ته بوديم، فروش محص��والت خيلي 
س��اده تر بود تا فروش مواد خام. اما متاسفانه اين 

موضوع را جدي نگرفتيم.
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وزير اقتصاد از جلسه فوق العاده كميسيون اقتصادي دولت خبر داد

اصالح قانون ماليات در گام پاياني؟
اصالح اليحه قانون ماليات هاي مستقيم كه از ماه ها قبل 
در دستور كار قرار گرفته، همچنان در دولت بي نتيجه باقي 
مانده است. طرحي كه به نظر مي رسيد با پيگيري هاي وزارت 
اقتصاد براي اصالح نهايي به مجلس ارسال شود، تاكنون بارها 
با تاخير در تصويب نهايي مواجه شده و آخرين اظهارات وزير 
امور اقتصادي و دارايي نشان مي دهد نه تنها اصالحات جديد 
در دولت تصويب نشده كه حتي زمان دقيقي نيز براي نهايي 

شدن اين طرح ارايه نشده است.
بر خالف سنت اقتصادي بسياري از كشورهاي توسعه يافته، 
در ايران درآمد مالياتي هيچگاه مبناي اصلي درآمدي دولت 
نبوده است. دسترسي طوالني مدت به درآمدهاي نفتي، 
باعث ش��ده هيچ يك از دولت هاي ايران به شكل جدي به 
افزاي��ش درآمدهاي مالياتي خود ورود نكنند و همين امر 
باعث شده در زماني كه تحريم هايي جديد عليه اقتصاد ايران 
اعمال مي شود، كار دشوار شود. در حدود دو سال و نيمي كه 
از تحريم هاي جديد دولت آمريكا عليه اقتصاد ايران گذشته، 
دسترسي دولت به درآمدهاي نفتي به شكل جدي كاهش 
يافته و همين امر تامين بودجه الزم براي اداره كش��ور را با 

دشواري مواجه كرده است.
در چنين شرايطي دولت اعالم كرد كه سه راهبرد اساسي 
را دنبال مي كند. نخس��ت اتكا به درآمدهاي ارزي از محل 
صادرات غيرنفتي كه در دو سال گذشته توانست جور بخشي 
از كاهش درآمدهاي نفتي را بكش��د. راهكار دوم كاهش 
يارانه هاي پنهان ارايه شده از سوي دولت بود كه بخشي از 
آنها در سوخت ارايه مي شد و با طرحي كه در آبان كليد خورد، 
بخشي از اين يارانه پنهان تغيير رويه داد. هرچند نحوه اعالم 
اين تغيير و گران شدن ناگهاني قيمت بنزين و اعتراضات رخ 
داده پس از آن، به انتقادهاي جدي از اين سياست منتهي 
شد. گام سوم كه شايد مهم ترين طرح اصالحي دولت بود به 

افزايش درآمدهاي مالياتي بازمي گشت.
دولت در ماه هايي كه از تحريم هاي اقتصادي گذشته، خبر 
از افزايش س��طح درآمدي خود از ماليات هاي مستقيم و 
غير مستقيم داده و در بودجه هاي ساالنه اخير، بخش قابل 
توجهي از درآمد دولت از اين حوزه تامين ش��ده است اما با 
توجه به نبود ساختارهاي الزم براي اخذ ماليات با اعداد واقعي 
از يك سو و مقاومت هايي كه در برابر پرداخت ماليات چه در 
بعضي نهادها و چه در بعضي اصناف وجود دارد از سوي ديگر 
پيگيري اين سياست دولت را دشوار كرده است. در اين بين 
شيوع ويروس كرونا و كاهش درآمد جدي بخشي از اصناف 

و فعاليت هاي اقتصادي نيز مزيد بر علت شده تا نگراني ها در 
اين زمينه افزايش پيدا كند.

   اصالح قوانين مالياتي
فراه��م نبودن مقدمات زيرس��اختي الزم ب��راي افزايش 
درآمدهاي مالياتي، باعث شده بخش قابل توجهي از تمركز 
وزارت اقتصاد در سال هاي گذشته به سمت اصالح قوانين 
مالياتي و برطرف كردن مشكالت موجود در اين حوزه ها 
باشد. گام نخست در اين مسير، تصويب قانون ماليات هاي 
مستقيم بود كه در سال 94 تصويب شد. اين قانون كه در 
گام هاي بعدي با برخي ايرادات شوراي نگهبان مواجه شد، 
ماليات را براي نخستين بار به حوزه هايي تسري مي داد كه تا 
پيش از آن با سكوت قانون، عمال مالياتي از آنها اخذ نمي شد.

يكي از بخش هايي كه در سال 94 و در جريان اصالح قانون 
ماليات هاي مس��تقيم به آن اشاره شده بود، اخذ ماليات از 
سود س��پرده هاي بانكي بود. در اصالحيه بند 104 قانون 
جديد آمده بود: درآمد )سود دريافت( اشخاص حقيقي و 
حقوق حاصل از موارد زير )اع��م از اينكه درآمد مذكور در 
منبع مشمول ماليات، معافيت و يا مشمول نرخ صفر باشد( 
به استثناي درآمدهايي كه مشمول مقررات ساير فصول 

شناخته شده است، به شرح زير مشمول ماليات است: 

۵0 درصد سود سهام و سهم شركه از اشخاص حقوقي، سود 
سرمايه گذاري در اوراق مشاركت و ساير انواع اوراق بهادار، 
سود متعلق به حساب هاي پس انداز، سپرده هاي مختلف و 
گواهي هاي سپرده نزد بانك ها، موسسات مالي و اعتباري، 
صندوق ها و نظاير آن به ش��رح زير: الف- س��ود متعلق به 
سرمايه گذاري كوتاه مدت كمتر از شش ماه، ۶0 درصد سود 
حاصله، ب- سود متعلق به سرمايه گذاري هاي ميان مدت 
۶ ماه تا يك سال، 40 درصد سود حاصله، ج-سود متعلق 
به سرمايه گذاري هاي بلندمدت بيشتر از يك سال، بيست 
درصد س��ود حاصله . در اين قانون حتي ماليات ستاني از 
سرمايه گذاري نزد ساير اش��خاص و سود حاصل از عقود 

اسالمي نيز ديده شده بود.

   ماليات بر عايدي سرمايه
هرچن��د برطرف كردن اي��رادات وارد ش��ده به قانون 
ماليات هاي مس��تقيم خ��ود پيچيدگي هاي خاص 
خود را داش��ت، اما با اصرار دول��ت، ماليات بر عايدي 
س��رمايه نيز به اي��ن اصالحيه وارد ش��د و همين امر 
فرايند نهايي اصالح قوانين مالياتي را طوالني تر كرد.

حسين ميرشجاعيان معاون س��ابق اقتصادي وزير 
اقتصاد، مردادماه س��ال 9۷ بر ل��زوم اجراي ماليات بر 

عايدي سرمايه تاكيد كرد و گفت: به واسطه ماليات بر 
عايدي سرمايه مي توان به راحتي درآمدهاي بادآورده 
را در اين سيستم كنترل كرد. اما زماني مي توان اين 
كار را كرد كه روي تمام نق��ل و انتقاالت مالي نظارت 
داشت. وي از تشكيل كارگروهي ويژه در وزارت اقتصاد 
خبر داده و گفته بود كه اين كارگروه با توجه به شرايط 
فعلي بازارها قرار است به صورت فوري به مساله ماليات 
بر عايدي سرمايه ها رسيدگي كند.هرچند در ماه هاي 
ابتدايي مطرح شدن اين طرح ها به نظر مي رسيد ظرف 
چند ماه اليحه نهايي شده و به تصويب مي رسد، اما با 
وجود نهايي شدن كار در وزارت اقتصاد، همچنان دولت 
رسيدگي به اين اليحه را مسكوت گذاشته است. پنجم 
بهمن ماه 9۸ فرهاد دژپس��ند از ارسال اليحه اصالح 
قانون ماليات هاي مستقيم در اول بهمن ماه خبر داد. 
او گفته بود كه اليحه به دولت ارسال شده و ماليات بر 
مجموع درآمد و ماليات بر عايدي سرمايه و ساماندهي 
معافيت ها اركان اساسي اين اليحه هستند.۲۵ خرداد 
99، اميدعلي پارسا، رييس س��ازمان امور مالياتي در 
گفت وگويي ابراز امي��دواري كرد كه اين اصالحيه هر 
چه زودتر در دولت نهايي شود و مجلس پيش از بودجه 
س��ال 1400، آن را تصويب كند. وي با اشاره به اينكه 
در اليحه اصالح قانون ماليات هاي مستقيم، ماليات بر 
عايدي سرمايه ديده شده است، اضافه كرد: همچنين 
ماليات بر مجموع درآمدها هم عملياتي و معافيت هاي 

مالياتي هم ساماندهي مي شود.
با اين وجود اين اصالحيه همچنان در دولت مسكوت باقي 
مانده است تا جايي كه وزير امور اقتصادي و دارايي مي گويد 
اي��ن وزارتخانه كار را بر روي اليحه تم��ام كرده و به دنبال 
برگزاري جلسه فوق العاده كميسيون اقتصادي دولت است 
تا كار بر روي اين اليحه را در قوه مجريه نهايي كند و بايد ديد 
سرانجام دولت چه زماني راي نهايي براي اين قانون را صادر 
مي كند.وزارت اقتصاد به عنوان برنامه ريز اصلي اقتصادي 
كشور از نهايي شدن كار خود بر روي يكي از مهم ترين قوانين 
اقتصادي سال هاي اخير اعالم كرده اما هنوز مشخص نيست 
دولت چه زماني كار بر روي آن را تمام مي كند. در سال هايي 
كه حتي اگر عالقه اي به تداوم استفاده از درآمدهاي نفتي 
باشد، دسترسي به آنها ممكن نيست، استفاده از درآمدهاي 
مالياتي اهميت فراواني دارد و در اين مسير، نهايي كردن 

مقدمات قانوني الزم در اين مسير اهميت فراواني دارد.

» تعادل« ازتاييد و تكذيب عرضه صندوق ETF دوم  و اختالف  بين وزارتخانه هاي اقتصاد و نفت گزارش مي دهد

بورس گرفتار» دارا دوم«
بورس ايران روز هاي عجيبي را مي گذراند در حالي كه 
در طول سال گشته اين بازار بيشترين رشد و سودآوري 
را در ميان بازارهاي كشور و دوران خود داشته است و 
بخش عظيمي از نقدينگي كشور را جذب كرده و مانع 
هجوم مردم به بازارهايي چون ارز، سكه و مسكن شده 
است اين روزها شاهد نوسانات زيادي است كه اختالفات 
در مجموعه دولت آن را وارد فاز جديدي كرده اس��ت. 
حضور دولت و تشويق مردم به حضور در اين بازار جهت 
جذب نقدينگي براي جلوگيري از تورم هاي بسيار باال 
و عرضه هاي متنوع و سياست هاي حمايتي باعث رونق 

بورس در طول سال گذشته بوده است.
با توجه به كسري شديد بودجه كشور در سال جاري، 
دولت تصميم به جبران كسري بودجه خود از راه بازار 
 ETF سرمايه گرفت و همين تدبير، تولد صندوق هاي
دولتي را رقم زد. صندوق اول با س��بدي متشكل از 
س��هام دولتي در بخش بان��ك و بيمه، صندوق دوم 
متش��كل از س��هام دولت در پااليش��گاه ها و نهايتًا 
صندوق ETF  س��وم كه قرار اس��ت در آن سبدي از 
سهام شركت هاي فلزي و نيز خودروسازي در بازار 

عرضه شود.
وعده دولت با فروش نخستين ETF با نام دارا يكم  محقق 
شد، هر چند اس��تقبالي كه دولت از آن متصور بود را 
برآورده نكرد. با اين حال، سودآوري باالي اين صندوق 
پس از بازگشايي، مردم را براي خريد ETFهاي بعدي 
ترغيب كرد و اينچنين شد كه سهام شركت هاي دولتي 
به خصوص شركت هاي پااليشگاهي، در ۲-3  ماه اخير، 
رشد چشمگيري تجربه كردند؛ چنانچه به گفته فعاالن 
بازار سرمايه، صنايع پااليشگاهي به ليدر بازار سرمايه 

در كشور بدل شدند.
تاخي��ر چندباره در عرضه ETF ام��ا با توجه به اعتماد 
مردم به وعده دولت، همچنان استقبال از بازار سرمايه 
چش��مگير بود چنانچه حتي در روزهايي كه شاخص 
بورس، منفي بود، ش��اهد ورود يك تا دو هزار ميليارد 
نقدينگي جديد س��هامداران حقيقي به بازار سرمايه 
بوديم تا اينكه دوشنبه سياه بازار سرمايه در بيستمين 

روز از مردادماه رقم خورد.
شامگاه يكش��نبه، نوزدهم مردادماه، رييس سازمان 
خصوصي س��ازي از زيرمجموعه هاي وزارت اقتصاد و 
دارايي، از عرضه قطعي ETF دوم )پااليش��ي( در روز 
دوم شهريورماه خبر داد. به فاصله چند ساعت،  روابط 
عموم��ي همين س��ازمان، در بحبوح��ه فعاليت بازار 
سرمايه، از توقف عرضه س��هام پااليشگاهي و عرضه 
بلوكي اين پااليش��گاه ها خب��ر داد و البته تقصير اين 

موضوع را متوجه وزارت نفت دانست.
به فاصله تنها چند ساعت، چندين خبر و تكذيبيه ضد 
و نقيض در اين باره نشر ش��د تا اينكه نهايتًا دژپسند، 
وزير امور اقتصاد و دارايي، عرضه صندوق ETF دوم را 
به كلي منتفي دانست و از عرضه بلوكي اين سهام خبر 
داد. همين ضد و نقيض گويي ها البته سبب افت قيمت 
شركت هاي پااليش��ي و به تبع آن ساير شركت هاي 
بزرگ بازار كه از آنها به نام شاخص ساز ياد مي كنند، شد.

پس از اين اظهارات، البته وزارت نفت نيز بيكار نشسته 
و با تكذيب گفته ه��اي وزير اقتص��اد، از آمادگي اين 

وزارت خانه براي تفويض اختيار به وزارت اقتصاد براي 
ايجاد و عرضه ETF پااليشي خبر داد، امري كه البته با 

واكنش سازمان خصوصي سازي مواجه شد .
ب��ا اين حال، آنچه در اين بين، بي��ش از زيان يك روزه 
يا چند روزه سهامداران به چشم مي خورد، اعتمادي 
اس��ت كه در حال رنگ باختن اس��ت. بازار سرمايه در 
تمامي جهان بر پايه اعتماد فعاالن بازار به سياست هاي 
اقتص��ادي و در راس آن سياس��ت هاي دولت ش��كل 
مي گيرد.اختالف ميان وزارت  اقتصاد و وزارت نفت، با 
هر دليل و بهانه اي، تنها يك پيام براي فعاالن اقتصادي 
بازار س��رمايه دربردارد؛ سياست هاي دولت و سخنان 
مس��ووالن قابل اعتماد نيستند.قطعا چنين نگرشي، 
نه تنها باعث خواهد شد كه دولت به هدفگذاري خود 
در بازار سرمايه دست نيابد، بلكه باعث ترغيب خروج 
نقدينگي از اين بازار و حركت آن به س��مت بازارهايي 
چون ارز، طال و مسكن خواهد شد؛ امري كه قطعا آثار 

تورمي آن، از تحمل اقتصاد فعلي خارج است.
شاخص كل در بازار بورس امروز )دوشنبه( 13 هزار و 

43۵ واحد افت داشت كه در نهايت اين شاخص به رقم 
دو ميليون و ۶۵ هزار واحد رسيد.براس��اس معامالت 
امروز بيش از 11 ميليارد و ۶۷0 ميليون س��هم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲1۶ هزار و 91۷ ميليارد 

ريال داد و ستد شد.
همچنين شاخص كل )هم وزن( با هشت هزار و ۶1۸ 
واحد كاهش به ۵۲4 هزار و ۸۲۶ واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با پنج هزار و ۶۵۶ واحد افت به 344 
هزار و 413 واحد رسيدند.ش��اخص بازار اول چهار 
هزار و ۵۷۲ واحد و شاخص بازار دوم 4۸ هزار و 4۵4 
واحد كاهش داش��تند.عالوه بر اي��ن در بين تمامي 
نمادها، نماد مخابرات ايران )اخابر( با 1۸ هزار و ۸۵۵ 
واحد، كشتيراني جمهوري اسالمي )حكشتي( با دو 
هزار و 101 واحد، صنايع پتروش��يمي خليج فارس 
)فارس( با ي��ك هزار و ۸39 واح��د، گروه مديريت 
سرمايه گذاري اميد )واميد( با يك هزار و 3۸۵ واحد، 
توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با يك هزار و 333 
واحد، گروه مپنا )رمپنا( ب��ا يك هزار و 1۲4 واحد، 

بانك پارسيان )وپارس( با 9۶0 واحد، سرمايه گذاري 
غدير )وغدير( با ۵3۸ واحد، س��رمايه گذاري شاهد 
)ثش��اهد( با 3۷۷ واحد و س��رمايه گذاري سيمان 
تامين )سيتا( با 343 واحد بيشترين تاثير مثبت را 

بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل نماد فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با هشت 
هزار و 3۵ واحد، ايران خ��ودرو )خودرو( با دو هزار 
و 41۶ واحد، فوالد خوزس��تان )فخوز( با يك هزار و 
9۸۸ واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان )پارسان( 
با يك هزار و 9۲4 واحد، شركت ارتباطات سيار ايران 
)همراه( با يك هزار و ۶۲۵ واحد، س��ايپا )خساپا( با 
ي��ك هزار و ۲۵۲ واحد، معدن��ي و صنعتي گل گهر 
)كگل( با يك هزار و 1۵۲ واحد، پااليش نفت تهران 
)ش��تران( با يك هزار و 11۶ واحد، بانك پاسارگاد 
)وپاس��ار( با يك هزار و 10۲ واح��د و بانك تجارت 
)وتجارت( با يك هزار و 1۶ واحد و پتروش��يمي جم 

)جم( با ۸3۶ واحد تاثير منفي بر شاخص داشتند.
برپايه اين گزارش، امروز نماد ملي صنايع مس ايران، 
س��رمايه گذاري غدير، پااليش نفت بندرعباس، گروه 
مپنا، صنايع پتروش��يمي خليج فارس، گروه دارويي 
بركت و كشتيراني جمهوري اس��المي ايران در گروه 

نمادهاي پربيننده قرار داشتند.
گروه بانك ها هم در معامالت امروز صدرنشين برترين 
گروه هاي صنعت شد و در اين گروه پنج ميليارد و 3۷9 
ميليون برگه س��هم به ارزش 30 هزار و 319 ميليارد 

ريال داد و ستد شد.

   آخرين وضعيت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نيز نزديك ب��ه 3۵۷ واحد كاهش 
داشت و بر روي كانال ۲1 هزار و 1۷۸ واحد ثابت ماند.

همچنين در اين بازار دو ميليارد و ۶۵1 ميليون برگه 
س��هم به ارزش ۷0 ه��زار و ۸39 ميليارد ري��ال داد و 
س��تد ش��د.امروز نمادهاي پليمر آريا ساسول )آريا(، 
س��رمايه گذاري پويا )وپويا(، بان��ك دي )دي(، بيمه 
پاسارگاد )بپاس(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، ويتانا 
)غويتا(، اعتباري ملل )وملل(، مجتمع صنايع الستيك 
يزد )پيزد(، ذوب روي اصفهان )فروي(، بيمه س��امان 
)بساما(، عمران و توسعه شاهد )ثعمرا(، نفت پاسارگاد 
)شپاس(، صنعتي بهپاك )بهپاك(، كلر پارس )كلر( 
و جنرال مكانيك )رنيك( تاثير مثبت بر شاخص اين 

بازار را داشتند.
نماد س��نگ آهن گهرزمين )كگهر(، پتروش��يمي 
مارون )مارون(، سهامي ذوب آهن اصفهان )ذوب(، 
س��رمايه گذاري صبا تامي��ن )صبا(، پتروش��يمي 
تندگويان )شگويا(، پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، 
توليد نيروي ب��رق دماوند )دماوند(، گروه توس��عه 
مالي مهر آيندگان )ومهان(، سرمايه گذاري ميراث 
فرهنگي )سمگا(، شركت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، 
صنايع ماشين هاي اداري ايران )ماديرا(، گروه توسعه 
مولد نيروگاهي جهرم )بجهرم(، پااليش نفت شيراز 
)ش��راز(، مديريت انرژي تابان هور )وهور(، پااليش 
نفت الوان )ش��اوان( و فرابورس اي��ران )فرابورس( 

تاثير منفي بر شاخص اين بازار همراه بودند

خبر

ادامه از صفحه اول

رييس قوه قضاييه: طرح هاي 
اقتصادي بايد كارشناسي شود

رييس ق��وه قضاييه مي گويد هر ط��رح اقتصادي 
جديدي بايد با پشتوانه كارشناسي تصويب و نهايي 
شود و اين قوه از طرح هايي كه اين مقدمات را طي 
كرده باشند، حمايت مي كند.به گزارش مركز رسانه 
قوه قضاييه، آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي در جلسه 
صبح روز گذشته شوراي عالي قضايي، گفت: نظام 
اجتماعي بر اساس عدالت شكل مي گيرد و انتظار 
اين است كه در نظام اسالمي قوانين عادالنه تصويب 
شود، مجريان بر اساس عدالت رفتار كنند و قضاوت 
و داوري در دستگاه قضايي نيز همراه با عدالت باشد. 
بر خالف تصور برخي كه اجراي عدالت را دش��وار 
مي دانند، اگر عدالت به معناي دوري از هوا و هوس و 
نفوذ و نفوذپذيري باشد، اجراي عدالت آسان است 
و همه بايد به دور از هر گونه هواي نفس و فقط براي 
رضاي الهي در مسير اجراي حق و عدالت حركت 
كنند.رييس قوه قضاييه، كشف حقيقت را مهم ترين 
مساله در نظام قضايي دانست و گفت: قاضي موظف 
به اجراي عدالت و صدور حكم بر اس��اس حقيقت 
است و همه اركان دستگاه قضا و همچنين ضابطان 
قانوني نيز بايد او را در كشف حقيقت ياري دهند.

آيت اهلل رييسي با تأكيد بر اينكه كشف حقيقت و 
صدور حكم عادالنه موجب استحكام هر چه بيشتر 
نظام مقدس اس��المي و آرا و نظرات و ديدگاه هاي 
قضايي مي شود، افزود: همت ما در دستگاه قضايي 
بايد اجراي بدون تبعيض عدالت باشد؛ چرا كه مردم 
كمبود ها را تحمل مي كنن��د، اما تحمل تبعيض 
براي آنها سخت است.رييس قوه قضاييه در بخش 
ديگري از س��خنانش به حادثه مرگب��ار انفجار در 
بندر بيروت اش��اره كرد و با تأكيد بر لزوم بررسي 
همه جانبه و روشن ش��دن ابعاد ماجرا و شناسايي 
قاصران و مقصران آن اظهار داش��ت: جراحتي كه 
به لبنان وارد ش��د، قلوب همه انس��ان هاي آزاده 
عالم را جريحه دار كرد.آيت اهلل رييس��ي كمك به 
مردم لبنان را وظيفه اي انساني و اسالمي دانست 
و خاطرنش��ان كرد: همه بايد كمك كنند تا از رنج 
و غم كس��اني كه در اين حادثه تلخ آسيب ديدند، 
كاسته شود.رييس قوه قضاييه با اشاره به فتنه هاي 
دشمنان براي تخريب و تضعيف جبهه مقاومت در 
لبنان گفت: لبنان همچون فلسطين در خط مقدم 
مواجهه با صهيونيست ها قرار دارد و به هيچ عنوان 
نبايد انسجام و وحدت مردم و جريان مقاومت در 
اين كشور مورد خدشه قرار گيرد.آيت اهلل رييسي 
افزود: حزب اهلل در جنگ 33 روزه با صهيونيست ها 
حماس��ه آفريد و لبنان مقاوم تصويري از بصيرت، 
دشمن شناسي و دشمن ستيزي را در برابر جهانيان 
به نمايش گذاش��ت و حركت ماندگار حزب اهلل در 
نهادينه كردن مقاومت، بايد حفظ شده و پررونق 
ادامه يابد.رييس قوه قضاييه متذكر ش��د: كساني 
كه دوس��ت لبنان نيس��تند و مقاوم��ت را به ضرر 
خ��ود مي دانند، دنبال شكس��ت جريان مقاومت 
و ايس��تادگي هستند، ولي س��خت در اشتباهند 
و نمي توانن��د خون هاي مطهري ك��ه براي عزت، 
استقالل و سربلندي لبنان و مقاومت ريخته شده، 

پايمال كنند.

سايه روشن هاي طرح عرضه 
نفت در بازار سرمايه

نبايد فراموش ك��رد كه اقتصاد ايران طي س��اليان 
اخير آس��يب هاي فراواني را از تصميم س��ازي هاي 
ناگهاني و غيركارشناسي متحمل شده است؛ موضوع 
تخصيص هاي دالر 4۲00 توماني و افزايش ناگهاني 
قيمت بنزين از جمله موضوعاتي هستند كه دولت 
بدون مشورت و كاركارشناسي شده زمينه اجرايي 
شدن آنها را فراهم كرد اما در عمل نتايج نامطلوبي در 
فضاي اقتصادي، معيشتي، امنيتي و اجتماعي كشور 
به جاي گذاشت و اتفاقا كسي هم مسووليت مشكالت 
آن را ب��ه عهده نگرفت. با اين مفروضات معتقدم كه 
بهترين راهكار براي اجراي طرح اين است كه دولت 
طرح را به مجلس ارسال كند، جوانب امر در مجلس 
و كميسيون هاي تخصصي بررسي شود و در نهايت 

بهترين تصميم براي كشور اخذ شود.

 تاثير نوسانات دالر
 بر شاخص بورس

در نهاي��ت بايد توجه داش��ت كه اقتص��اد ما در 
س��ال هاي گذش��ته تورم دو رقمي و بيش از 30 
درصد را تجربه كرده و در مقايس��ه با تورم امريكا، 
ارزش ذاتي دالر نيز در مقايس��ه با ش��رايط فعلي 
اقتصاد ايران، چندان با اعداد فعلي تفاوت ندارد و از 
اين رو سرمايه گذاران در بازار بورس الاقل در شرايط 
فعلي توجه مثبتي به وعده جديد نشان نمي دهند. 
اگر دولت بتواند نشان دهد كه فضا را تغيير داده و 
شرايط در مديريت بازار ارز مثبت شده، آنگاه بايد 
تاثير اين اتفاق بر ساير بازارها را تحليل كرد اما در 
حال حاضر بازار ب��ورس در كوتاه مدت تاثيري از 

تحوالت چند روزه گذشته نپذيرفته است.

ليست برنامه ها
برای عبور از خام فروشی 

حتی در بحث صادرات گاز هم ما بايد به دنبال ايجاد 
ارزش افزوده باش��يم؛ به عبارتی خام فروشی در اين 
حوزه را نيز کاهش دهيم يا در يک برنامه ريزی سه 
س��اله به دنبال ايجاد نيروگاه هاي توليد  برق توليد 
باشيم واز اين مس��ير صادرات برق را کليد بزنيم. در 
نهايت با توجه به اينکه امکان فروش و صادرات نفت 
در شرايط فعلی و تحريمی وجود ندارد، بايد به دنبال 
راه های مطمئن تر وبهتری برای درآمدزايی ارزی برای 

به گردش آوردن چرخ اقتصاد کشور باشيم.

خبر

ظريف: مقداری از پول ايران 
بازگشت

وزير ام��ور خارجه ضمن بي��ان اينکه روش های 
مختلفی برای بازگرداندن پول ايران از طريق تهاتر 
يا خريد از کشورهای مورد نظر وجود دارد، گفت: 
اکنون چند کشور مقداری از پول ما را بازگردانده اند.

محمدجواد ظريف وزير امور خارجه با اش��اره به 
اقدامات اين وزارتخانه برای استرداد ارزهای بلوکه 
شده ايران در بانک های کشورهای مختلف گفت: 
ما برای اس��ترداد پول های بلوکه شده کشورمان 
مذاکره انجام می دهيم و در صورت لزوم از طريق 
ش��کايت در دادگاه ها هم اين موضوع را پيگيری 
خواهيم کرد.وی در گفت وگو با خبرگزاری خانه 
مل��ت، با بيان اينک��ه روش ه��ای مختلفی برای 
بازگرداندن پول از طريق تهات��ر يا خريدهايی از 
کشورهای مورد نظر وجود دارد، تصريح کرد: انواع 
روش ها طی اين چندين س��ال برای بازگرداندن 
پول های کش��ورمان از ديگر کشورها پيدا شده و 
ما هم مطمئنا از آنها استفاده می کنيم.وزير امور 
خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی مبنی براينکه 
آيا تاکنون نسبت به بازگرداندن بخشی از مطالبات 
مالی خود از ديگر کش��ورها موفق بوده ايم، اظهار 
کرد: در برخی موارد بله، اکنون چند کشور مقداری 

از پول ما را بازگردانده اند.

ترامپ: پيروز شوم ۴ هفته ای 
با ايران توافق می کنم

رئيس جمه��ور آمري��کا در جم��ع هوادارانش 
وع��ده داد در ص��ورت پي��روزی در انتخاب��ات 
رياست جمهوری آمريکا به توافق با ايران دست 
می يابد.به گزارش ايس��نا ب��ه نق��ل از روزنامه 
آمريکاي��ی ازبری پ��ارک پ��رس، دونالد ترامپ 
رئيس جمهور آمريکا ک��ه روز پيش در جمعی 
خصوصی از هوادارانش حض��ور يافته بود وعده 
انتخاباتی دست يابی به نوعی توافق قريب الوقوع 
با ايران را داد. ترامپ در ويديويی که پايگاه خبری 
جوييش اينسايدر آن را منتشر کرد، در اين باره 
گفت: اگر ما در انتخابات پيروز شويم، ظرف چهار 
 هفته به توافق با ايران دس��ت پي��دا می کنيم.

بر اساس اين گزارش، اظهارات ترامپ در اين باره 
در حالی مطرح می ش��ود که مقامات کشورمان 
بارها تاکيد کرده اند پيش از خروج آمريکا از برجام 
در اين چارجوب با اين کش��ور مذاکره کرده اند 
و تنها در صورت بازگش��ت آمريکا ب��ه برجام و 
پايبندی کامل به تعهداتش با اين کشور مذاکراتی 

انجام خواهند داد.

آماده اخذ ماليات
از خانه های خالی هستيم

رئيس امور مالياتی شهر و استان تهران با تاکيد بر اين 
که وزارت مسکن تاکنون اطالعات خانه های خالی 
تهران را به صورت کام��ل و جامع در اختيار ما قرار 
نداده است، گفت: به محض اينکه اطالعات در اختيار 
ما قرار بگيرد آماده اجرای قانون و اخذ ماليات از اين 
خانه ها هستيم. به گزارش ايسنا، محمدرضا نوری 
در نشستی که امروز )دوشنبه( برگزار شد با اشاره 
به اين که کشور در شرايط تحريمی قرار دارد، اظهار 
کرد: اين موضوع باعث می شود اتکا به ماليات بيش از 
پيش  خود را نشان دهد و تمرکز تامين منابع مالی 
با ماليات بيشتر شده است.وی در مورد اخذ ماليات 
از خانه های خالی توضيح داد: ماليات از خانه های 
خالی از س��ال 139۵ بايد اجرا می شد و تکليفی بر 
عهده وزارت  مس��کن بود که سامانه ای راه اندازی 
کند و اطالعات خانه های خالی را در اختيار سازمان 
امور مالياتی قرار دهد. تا اين سازمان بر اساس اين 

اطالعات اقدام کند.
نوری ادامه داد: س��امانه مذکور به موقع راه اندازی 
نشد و مجلس اخيرا دوباره اين موضوع را مورد تاکيد 
قرار داده است. ما با توجه به  احکام جديد و اطالعاتی 
که وزارت مس��کن در اختيارمان ق��رار خواهد داد 
آمادگی اخذ مالي��ات داريم و به محض ابالغ قانون 
مطالبه ماليات می کنيم تا کنون اطالعات به صورت 

کامل و جامع در اختيار ما قرار نگرفته است.
وی در ادامه با اشاره به ش��يوع کرونا اظهار کرد: بر 
اساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونا اظهار نامه مشاغل 
که قرار بود تا پايان خرداد ماه تس��ليم شود تا پايان 
مرداد به تعويق افتاد. همچنين اظهار نامه امالک و 

شرکت ها نيز تا شهريور ماه به تعويق افتاد.
بنابر اين انتظار می رود موديان به اين موضوع توجه 
کرده و تا موعد مقرر اظهار نامه خود را ارسال کنند.

نوری در مورد تحقق درآمدهای مالياتی در تهران 
گفت: سال گذشته 141 هزار ميليارد تومان ماليات 
در کشور وصول شده است که ۸0هزار ميليارد تومان 
آن يعنی بيش از ۵۵ درصد در تهران بوده است. در 
سال جاری پيش بينی می شود 1۸0 هزار ميليارد 
تومان ماليات در کشور وصول شود که بيش از 100 
هزار ميليارد تومان آن به تهران اختصاص دارد.وی 
با بيان اين که ساماندهی جدی ماليات برای کسب 
و کارهای اينترنتی آغاز شده است گفت: اين موضوع 
شامل استارت آپ ها و شرکت های مهم زنجيره ای 
می شود که به طور ويژه مورد بررسی قرار می گيرد. 
اطالعات کس��ب و کارهای اينترنتی از س��ازمان 
تجارت الکترونيک به س��ازمان امور مالياتی داده 
می ش��ود و فرايند وصول ماليات از انها آغاز خواهد 
شد. برنامه حسابرس��ی ويژه ای برای اين موديان 
داريم.ن��وری در ادامه با تاکيد ب��ر اين که صاحبان 
مشاغل 3 گروه هستند که بر اساس جمع فروش و 
درآمد طبقه بندی می ش��وند، گفت: بر اين اساس 
صاحبان مشاغلی که جمع فروش و درآمد آنها در 
سال 9۸ معادل 990 ميليون تومان بوده می توانند 
بر اساس شرايط سازمان امور مالياتی در قالب تبصره 
م��اده 100 رفتار کنند در واق��ع آنهايی که ماليات 
قطعی آنها در سال 9۷ معادل دو ميليون و ۵00 هزار 
تومان باشد برای سال 9۸ نيز به همين ميزان است.

دولت در ماه هايي كه از تحريم هاي اقتصادي گذشته، خبر از افزايش درآمد مالياتي  خود داد

ايـران   Tue. Aug 11. 2020  1727   سه شنبه  21 مرداد 1399   21 ذي الحجه 1441  سال هفتم    شماره 

اطالعيهسازمانخصوصيسازيدرخصوصنحوهعرضهسهامدولتدرپااليشگاهها
بر اساس تبصره ۲ قانون بودجه سال 1399 كل كشور، به 
دولت اجازه داده شده است كه باقيمانده سهام دولت در 
شركت ها را به روش هاي معمول يا از طريق صندوق هاي 
س��رمايه  گذاري قابل معامله )ETF( عرضه و به فروش 
برساند. و بر اين اساس مسووليت تأسيس اين صندوق ها 
بر عهده وزارتخانه تخصصي مربوطه گذاشته شده است و 
هيچ دستگاهي غير از دستگاه تخصصي مربوطه )كه در 
مورد صندوق دارا دوم وزارت نفت مي باشد(، حق تشكيل 
صندوق را ندارد و اين مجوز قابل انتقال به هيچ دستگاه 
اجرايي ديگري نيست. لذا موضوع اعطاي اختيار توسط 
وزارت نفت و شركت پخش و پااليش فرآورده هاي نفتي به 
وزارت امور اقتصادي و دارايي هيچگونه موضوعيت قانوني 
ندارد. به گزارش روابط عمومي سازمان خصوصي سازي؛ 
بر اساس تبصره ۲ قانون بودجه سال 1399 كل كشور، به 
دولت اجازه داده شده است كه باقيمانده سهام دولت در 
شركت ها را به روش هاي معمول يا از طريق صندوق هاي 
س��رمايه  گذاري قابل معامله )ETF( عرضه و به فروش 
برساند. و بر اين اساس مسووليت تأسيس اين صندوق ها 
بر عهده وزارتخانه تخصصي مربوطه گذاشته شده است و 
هيچ دستگاهي غير از دستگاه تخصصي مربوطه )كه در 
مورد صندوق دارا دوم وزارت نفت مي باشد(، حق تشكيل 
صندوق را ندارد و اين مجوز قابل انتقال به هيچ دستگاه 
اجرايي ديگري نيست. لذا موضوع اعطاي اختيار توسط 
وزارت نفت و شركت پخش و پااليش فرآورده هاي نفتي 
به وزارت امور اقتصادي و دارايي هيچگونه موضوعيت 
قانوني ندارد.متعاقب اين ظرفيت قانوني، در ابتداي سال 
جاري هيات محترم وزيران ب��ه وزارت امور اقتصادي و 
دارايي اجازه داد تا در قالب 3 صندوق س��رمايه  گذاري 
قابل معامله )ETF( باقيمانده سهام دولت را به شرح زير 

واگذار نمايد: 
1- صندوق س��رمايه  گذاري قابل معامله بانك و بيمه، 

شامل باقيمانده سهام دولت در بانك هاي صادرات، ملت، 
تجارت و شركت هاي بيمه البرز و اتكايي امين.

۲- صندوق سرمايه  گذاري قابل معامله پااليشي شامل 
باقيمانده سهام دولت در پااليشگاه هاي اصفهان، تهران، 

بندرعباس و تبريز.
3- صندوق سرمايه  گذاري قابل معامله صنايع خودرويي 
و فلزي ش��امل باقيمانده س��هام دولت در شركت هاي 

ايران خودرو، سايپا، فوالد مباركه و ملي صنايع مس.
همان گونه كه ملت ش��ريف مس��تحضرند وزارت امور 
اقتصادي و دارايي به عنوان دستگاه تخصصي بانك ها 
و بيمه  ها در ارديبهش��ت ماه جاري صندوق دارايكم را 
تشكيل و واحدهاي آن صندوق را از طريق پذيره نويسي 

به عموم مردم عرضه نمود.
در خصوص تأسيس صندوق سرمايه  گذاري قابل معامله 
پااليشي، علي رغم پيگيري هاي مكرر و تشكيل چندين 
جلسه با مس��ووالن مربوطه در وزارت نفت در سازمان 
خصوصي سازي براي تأسيس صندوق سرمايه  گذاري 
قابل معامله پااليشي، متاسفانه زيرساخت هاي الزم براي 
تاسيس اين صندوق توسط آن وزارتخانه فراهم نگرديد 
و در نتيجه اين صندوق تأسيس نگرديد. پس از اينكه 
روش واگذاري باقيمانده س��هام دولت در پااليشگاه ها 
از طريق ETF پااليشي به نتيجه نرسيد الجرم سازمان 
خصوصي سازي پيشنهاد عرضه باقيمانده سهام دولت 
در اين 4 پااليشگاه به صورت بلوكي را به هيات واگذاري 
ارايه داد و بر آن اساس هيات محترم واگذاري اجازه عرضه 

بلوكي پااليشگاه هاي فوق را به اين سازمان اعطا نمود.
الزم ب��ه ذكر اس��ت در صورتي كه عرض��ه بلوكي اين 
پااليشگاه ها موفق نباش��د سازمان خصوصي سازي به 
صورت خرد و تدريجي و به صورت عرضه شناور باقيمانده 
سهام اين پااليشگاه ها را به عموم مردم در بازار سرمايه 

عرضه مي نمايد.

بازتاب



كافه خبر 3دريچه

رييس كل بيمه مركزي: تعهدي براي هواپيماي اوكرايني نداريم

سرانه ۷۱۰ هزار توماني بيمه در ايران

هواپيماي اوكرايني تحت پوشش بيمه هاي اروپايي بود

گروه بانك و بيمه |
طبق اعالم رييس كل بيمه مركزي، كساني كه بيمه 
درمان تكميلي دارند در صورت ابتال به كرونا مي توانند 
هزينه هاي پزش��كي خود را درياف��ت كنند.غالمرضا 
سليماني روز )دوشنبه( در نشست خبري كه به صورت 
وبينار برگزار شد در رابطه با وضعيت پرداخت بيمه به 
بيماران كرونايي توضيحاتي ارايه كرد.رييس كل بيمه 
مركزي با اشاره به توافقي كه در رابطه با تامين هزينه 
درمان بيماران كرونايي صورت گرفته است گفت كه 
مقرر ش��د كس��اني كه بيمه درمان تكميلي دارند در 
صورت ابتال به كرونا، هزينه هاي پزشكي خود را دريافت 
كنند.وي در ادامه با اشاره به ساير اقدامات انجام شده 
در صنعت بيمه در جريان كرونا گفت: بيمه مركزي در 
اسفندماه ۴۶۰ ميليارد تومان به وزارت بهداشت براي 
تس��ريع درمان بيماران كرونايي پرداخت كرده است. 
براي اينكه بتوانيم بخش��ي از مش��كالت كرونا را حل 
كنيم شركت هاي بيمه براي پوشش ويژه اين بيماري 
در قالب طرح هاي بيمه عمر اعالم تمايل كرده و ما نيز 

از آن استقبال كرده ايم.

    آخرين خبر از خسارت هواپيماي اوكرايني
رييس كل بيمه مرك��زي در رابطه با آخرين وضعيت 
تعيين خسارت و پرداخت بيمه هواپيماي ساقط شده 
اوكرايني در دي ماه سال گذشته گفت با توجه به اينكه 
اين موضوع هيچ ارتباطي به شركت هاي بيمه ايراني 
نداشت ما اصال ورود نكرديم.موضوع بيمه و خسارت 
هواپيماي اوكرايني بين دو طرف ايران و اوكراين است و 
با توجه به اينكه توسط شركت هاي بيمه اوكراين و بيمه 
اتكايي اروپايي بيمه شده است هيچ ارتباطي به صنعت 
بيمه ما نداش��ته و تعهدي در اين رابطه نداريم.رييس 
كل بيمه مركزي درباره پرداخت خسارت به هواپيماي 
اوكرايني گفت: اين هواپيما توسط شركت هاي بيمه اي 
در اوكراين و اتكايي اروپايي تحت پوشش قرار گرفته بود 
و شركت هاي ايراني ارتباطي با اين موضوع ندارند.اگر 
پرداختي هم بايد در اين زمينه انجام شود، بايد توسط 
شركت هايي كه اين هواپيما را تحت پوشش قرار داده 

بودند، صورت گيرد.
رييس كل بيمه مركزي گفت: در سال گذشته ۵۹ هزار 
ميليارد تومان حق بيمه توليد ش��د و ضريب خسارت 
هم حدود ۸۹ درصد بوده است. البته در سطح جهان 
اين ضريب بين ۶۰ تا ۶۵ درصد است.سرانه حق بيمه 
در ايران ۷۱۰ هزار تومان است، اين رقم براي ميانگين 
كشورهاي پيشرفته ۸۱۸ دالر است و ما فاصله زيادي با 
اين رقم داريم.رييس شوراي عالي بيمه با اشاره به نرخ 
ديه ۳۳۰ ميليون توماني براي ماه هاي غير حرام و ۴۴۰ 
ميليون توماني در ماه هاي حرام، اظهار داشت: ضريب 
خسارت در رشته بيمه ثالث براي سال گذشته معادل 
۱۰۹ درصد بود كه اميدوار هس��تيم با تصويب قانون 

راننده محور شدن رانندگان در كميسيون اجتماعي 
دولت، اين رقم كاهش يافته و سر و ساماني به وضعيت 
رانندگي خودرو و موتورسيكلت ها داده شود.در سال 
۹۸ عالوه بر اينكه زيان خس��ارت ديده ها را پرداخت 
كرديم، صندوق تامين خسارت هاي بدني هم ۱۵۰۰ 
ميليارد تومان به افراد معس��ر و مقصر پرداخت كرده 
است.رييس كل بيمه مركزي افراد تحت پوشش بيمه 
تكميلي درمان را ۱۳ ميليون نف��ر اعالم كرد و گفت: 
پرتفوي بيمه تكميلي درمان در سال گذشته ۱۰ هزار 
ميليارد تومان بود و ما در اين رشته نيز با مازاد پرداخت 
خسارت مواجه هستيم و ضريب خسارت در اين رشته 
نيز بايد كاهش يابد.سليماني درباره پرداخت هزينه هاي 
درماني به بيماران كرونايي گفت: افرادي كه داراي بيمه 
تكميلي درمان يا زندگي هستند مي توانند از پرداخت 
هزينه هاي درماني خود اس��تفاده كنند. تعداد زيادي 
از بيماران كرونايي در بيمارستان هاي دولتي بستري 
شده بودند كه هزينه هاي آنها توسط اين بيمارستان ها 
پرداخت ش��ده و افرادي هم كه به بيمارس��تان هاي 
خصوصي مراجعه كرده بودند، هزينه هايشان توسط 
ش��ركت هاي بيمه گر پرداخت شده است.رييس كل 
بيمه مركزي درباره تاثير كرونا بر صنعت بيمه نيز گفت: 
ش��يوع اين ويروس باعث كاهش ۳ درصدي پرتفوي 

صنعت بيمه در سطح جهان شده و در ايران هم شاهد 
هستيم كه درآمد از محل بيمه مسافرتي به دليل كاهش 
چش��مگير س��فرها به داخل يا خارج از كشور به صفر 
نزديك شده است.يكي از شركت هاي بيمه پيشنهاد 
داده آن دس��ته از واحدهاي تجاري كه كرونا منجر به 
تعطيلي يا ركود يا خس��ارت آنها شده است، به مدت 
۳ ماه تحت پوش��ش قرار بگيرند و اين شركت بيمه، 
خسارت آنها را پرداخت كند و من دستور دادم كه اين 
موضوع پيگيري شود.شركت هاي بيمه حدود ۷۰ هزار 
ميليارد تومان در بازار سرمايه سرمايه گذاري كرده اند و 
اين پشتوانه اي براي آنهاست تا در صورت وقوع خسارت 
بتوانند اين سهام را فروخته و خسارت ها را جبران كنند.

ما شركت هاي بيمه را تشويق مي كنيم تا هم در بازار 
پول و هم بازار س��رمايه حضور داشته باشند تا بتوانند 
در اين چارچ��وب مالي به مردم خدمات دهند.رييس 
كل بيمه مركزي در ادامه به وضعيت بيمه در كش��ور 
نيز اشاره داشت و گفت: سرانه حق بيمه در ايران ۷۱۰ 
هزار تومان است و با توجه به اينكه اين رقم به صورت 
ميانگين در كشورهاي پيشرفته به ۸۱۸ دالر مي رسد 
ما فاصله زيادي با آن داريم.وي همچنين با اش��اره به 
اينكه ميزان ريسك تحت پوشش در كشور حدود ۵۰۰ 
ميليارد دالر است، اضافه كرد: تقريبا تمامي پروژه ها و 

ريسك ها توسط شركت هاي اتكايي و بيمه گر مستقيم 
و حتي بيمه مركزي تحت پوشش قرار دارد و اميدواريم 
توزيع ريسك به شركت هاي خارجي را مجددا شروع 
كنيم.س��ليماني درباره  وضعيت بيمه ه��اي زندگي 
نيز يادآور ش��د: در حال حاض��ر ۲۴ ميليون نفر تحت 
پوش��ش بيمه هاي زندگي قرار دارد كه ۱۴.۷ درصد 
از پرتفوي كل صنعت بيمه را تشكيل مي دهد. اين در 
حالي است كه ما به دنبال ايجاد صندوق بازنشستگي 
خصوصي هستيم تا افراد بتوانند در كنار صندوق هاي 
بيمه اجباري در صندوق هاي بيمه خصوصي هم عضو 
ش��وند.در سال گذش��ته ۵۹ هزار ميليارد تومان حق 
بيمه توليد شد و ضريب خسارت هم حدود ۸۹ درصد 
بوده است. البته در سطح جهان اين ضريب بين ۶۰ تا 
۶۵ درصد است.وي تعداد بيمه نامه هاي صادر شده در 
سال ۹۸ را ۸۰ ميليون بيمه نامه اعالم كرد و افزود: در 
سال گذشته از ۲۵ ميليون خودروي فعال در كشور ۲۳ 
ميليون خودرو و از ۱۱ ميليون موتورسيكلت ۲ ميليون 
موتورسيكلت تحت پوشش بيمه نامه ثالث بودند.وي 
ادامه داد: در س��ال ۹۸ عالوه بر اينكه زيان خس��ارت 
ديده ها را پرداخت كرديم، صندوق تامين خسارت هاي 
بدني هم۱۵۰۰ ميليارد تومان به افراد معسر و مقصر 

پرداخت كرده است. 

روزنامه جهان صنعت توقيف شدمحمد طبيبيان  از خبر گشايش اقتصادي رييس جمهور مي گويد

راه دشوار مطبوعات براي اطالع رسانيخبر خوب براي دولت، نه مردم

هنوز اصل مطلب خبري كه آقايان روحاني و قاليباف 
ابتدا با ش��وق مط��رح كردند و بعد با تردي��د و اما و اگر 
همراه شد، معلوم نيست. اما گمانه زني هاي فراواني در 
اطراف اين طرح وجود دارد كه دولت قرار است از طريق 
اوراق پيش فروش به مردم نفت بفروش��د در مقابل ارز 
و طال. يعني در آمد آتي فروش نفت كش��ور را به مردم 
تعهد بدهد ك��ه از محل آن ارز هاي معتبر در مقابل ارز 
و طال داده خواهد شد كه اكنون توسط مردم به دولت 
پرداخت مي شود. ظاهر امر را چنانكه اينجانب مي فهمم 
بايد چنين باشد. امروز يك نفر ده بشكه نفت از دولت 
مي خرد به قيمت امروز مثال بشكه اي چهل دالر و ۴۰۰ 
دالر به دولت مي دهد و در مقابل سه سال بعد قيمت ده 
بشكه نفت را دريافت مي كند. اما چون قيمت نفت دچار 
عدم اطمينان و نوسان بسيار است منطقا دولت بايد يك 
قراردادي مطرح كند كه بر اساس يك نرخ بهره واقعي 
حداقلي از انگيزه به صورت اص��ل و فرع براي خريدار 

تضمين شود.
طبعا پرسش هايي كه بايد دولت براي آن پاسخ داشته 
باشد اينها است؛ پرسش اول؛ اگر مردم انتظار يك سود 
پنج درصدي ب��ر روي پرداخت دالر هايش��ان دارند و 
قيمت نفت باال رفت در آن ص��ورت دولت منابع كافي 
براي وفاي به عهد خود خواهد داشت. اما اگر تحريم ها و 
شرايط روابط بين الملل و ساير عوامل سه سال بعد هم 
صندوق دولت را خالي نگه داشت در آن صورت تعهدات 
دولت چگونه عملي خواهد شد؟ قاعدتا اگر دولت اين 
معامله را چنانكه رسم معمول در ساير نقاط جهان است 
از طريق يك under writer انجام مي داد او از دولت 
مي خواست مسير برنامه هاي سياسي و ديپلماسي خود 

را براي س��ه سال دقيقا ترس��يم كند چون اين حيطه 
تصميم دقيقا در وضع آتي اين ق��رار داد ها اثر خواهد 
داشت. مثال اگر قرار باشد دو مورد باال رفتن »دانشجو« 
از ديوار س��فارت يا ده مورد س��خنراني تهديدآميز در 
برنامه سياسي باشد طبعا تنزيل اين قرارداد ها را ضامن 
معامله با نرخ باالتري انجام مي دهد. مثال در اين صورت 
نرخ بهره بيست، سي درصد در سال بر روي دالر يا يورو 

الزم مي آيد.
دوم اينكه هر under writer معتبر از دولت خواهد 
خواس��ت كه اگر قرار باش��د اين قرارداد ها بين مردم و 
دولت را مثال به ۹۰ درصد بها تضمين كند آنگاه به همين 
ميزان يعني معادل ۹۰ در صد ارزش انتظاري حال شده 
قرار داد در سه سال ديگر را به عنوان وثيقه طلب مي كند. 
آيا دولت مي تواند حال كه ضامن معامله در ميان نيست 
در اين دو مورد قول معتبر و تضمين به مردم ارايه كند؟ 
در نهايت اينكه فرض كنيم مردم ارز و طال به ميان آورده 
و در اختيار دولت قرار دهند. اين خبر خوب براي دولت 
اس��ت نه مردم. نكته نهايي كه جزو مجهول اين قضيه 
است هم به نظر مي رسد يك تصور غيرواقع بينانه رايج 
است. بسيار شنيده مي شود كه مثال مردم سي ميليارد 
دالر در منازل دارند يا مجموع طالي موجود در منازل 
فالن مقدار تن است و از اين تصورات.اين تصورات به نظر 
اينجانب غيرواقعي است قسمت بزرگي از ارز و هم طالي 
فروش رفته به مردم هزينه شده و از كشور خارج شده 
است. اگر هم دولت چنين برنامه هايي در دست دارد بهتر 
است با احتياط و ابعاد كم شروع كند چون اگر معلوم شد 
جامعه فقير تر از آني است كه مسووالن مي پندارند، اين 

خود اسباب ناراحتي جديد خواهد بود.

»روزنامه جهان صنعت توقيف ش��د.« اين خبري بود كه 
ديروز در ميان اخبار مختلف در ويترين رسانه هاي گروهي 
نشست و در خصوص آن ديدگاه هاي مختلفي مطرح شد. در 
شرايطي كه اغلب ايرانيان يا سرگرم اخبار مرتبط با وعده هاي 
رييس جمهوري در خصوص گشايش هاي اقتصادي و كرونا 
بودند يا راهي سفرهاي تابستاني شده بودند؛ خبر رسيد كه 
يكي از رسانه هاي اقتصادي كشورمان به محاق توقيف رفته 
اس��ت. موضوعي كه يك بار ديگر بحث توقيف مطبوعات 
و بايدها و نبايدهاي پي��ش روي فعاليت هاي مطبوعاتي 
را حسابي گرم س��اخت. واقع آن است كه مطبوعات يكي 
از مهم ترين عناص��ر جامعه مدني را تش��كيل مي دهد و 
قانوني كه براي آن در ايران تصويب شده تا به امروز يكي از 
بحث برانگيزترين متون حقوقي محسوب مي شود؛ قانوني كه 
به تصويب رسيده، تغيير كرده يا اصالحيه هايي داشته است.

بر اساس اخبار اعالم شده محمدرضا سعدي، مديرمسوول 
روزنامه جهان صنعت به اين نكته اشاره كرده است كه دليل 
توقيف روزنامه اش انتشار گزارشي در صفحه جامعه با عنوان 
»به آمار دولتي اعتماد نيست« بوده است. سعدي انتشار 
مطلبي درباره كرونا را علت توقيف اين روزنامه اعالم كرد و به 
ايسنا گفت: روز يكشنبه )۱۹ مردادماه( گزارشي در صفحه 
۱۴ درباره كرونا كار شد كه منجر به توقيف روزنامه توسط 
هيات نظارت بر مطبوعات شد. حكم هنوز نيامده است و اين 
موضوع به صورت تلفني به ما اعالم ش��د. او ادامه داد: به ما 
گفته شد كه طبق مواد ۴، ۸ و ۱۱ از ماده ۶ قانون مطبوعات و 
ماده يك ستاد ملي كرونا روزنامه توقيف است. مدير مسوول 
روزنامه جهان صنعت همچنين تصريح كرد: به هر حال اين 

هم عيدي مطبوعات و خبرنگاران بوده است.
با افتتاح اولين دوره مجلس شوراي ملي، نخستين قانون 

مطبوعات در ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ از تصويب مجلس شوراي 
ملي گذشت. اين قانون ۵۲ ماده  اي كه برگرفته از مقررات 
حقوقي قان��ون مطبوعات ۲۹ ماه ژوئي��ه ۱۸۸۱ ميالدي 
فرانسه بود، در ۶ فصل، چاپخانه و كتابفروشي، طبع كتاب، 
روزنامه جات مقرره، اعالنات، حدود تقصير نسبت به جماعت 
و محاكمه تدوين شده بود. دومين قانون مطبوعات در ۱۵ 
بهمن ۱۳۳۱ بر طبق قانون اعطاي اختيارات به نخست وزير 
در ۴۶ م��اده و ۱۱ تبصره به تصويب رس��يد. قانون دوم در 
۵ فصل به بي��ان تعريف و تأس��يس روزنامه و مجله، حق 
جوابگوئي، جرايم مطبوعاتي، تخلفات و دادرسي مطبوعاتي و 
هيات منصفه مي پرداخت. قانوني كه ۱۸ بهمن سال ۱۲۸۶ 
اولين قانون مطبوعات ايران در ۵۲ ماده به تصويب مجلس 
شوراي ملي رسيد شامل ۶ فصل با عناوين زير بود: چاپخانه 
و كتابفروش��ي، طبع كتب، روزنامه جات مقرره، اعالنات، 
حدود تقصير نسبت به جماعت و محاكمه تدوين شده بود 
كه ذيل هريك از اين عناوين موادي در شرح چگونگي اقدام 
براي صاحبان قلم و ناشران و شيوه هاي كنترل و نظارت بر 

مطبوعات آورده شده بود.
پس از س��ال ۵۷ اولين بار مجلس دوم در س��ال ۶۴ قانون 
مطبوعات ايران را به عنوان يكي از چالش برانگيزترين قوانين 
كشور تصويب كرد. در اين قانون به مواردي از جمله رسالت 
حقوق وحدود مطبوعات اشاره شده بود. قانون مطبوعات 
پس از ۱۳۶۴ خورشيدي در دوره  هاي مختلف با اصالحاتي 
همراه بوده اس��ت. به اين صورت كه چهار س��ال بعد و در 
آخرين سال فعاليت مجلس پنجم، بار ديگر بحث اصالح 
قانون مطبوعات مطرح شد و با وجود واكنش هاي مخالف، 
س��رانجام در ۳۰ فروردين  ۱۳۷۹ خورش��يدي به وسيله 

مجلس شوراي اسالمي به تصويب نهايي رسيد.

سپرده هاي بانكي
۳۴ درصد افزايش يافت

گروه بانك و بيمه |
آمارهاي بانك مركزي از افزاي��ش ۳۴.۱ درصدي 
مانده س��پرده ها و ۳۰ درصدي مانده تس��هيالت 
بانكي در پايان ارديبهشت ماه ۹۹ نسبت به مقطع 
مشابه سال قبل حكايت دارد. گزارش وضعيت كل 
مانده سپرده ها و تس��هيالت ريالي و ارزي بانك ها 
و موسس��ات اعتباري به تفكيك اس��تان در پايان 
ارديبهشت ماه سال ۹۹ حاكي از آن است كه مانده 
كل س��پرده ها بالغ بر ۲۸۵۷۶.۸ هزار ميليارد ريال 
شده اس��ت كه نسبت به مقطع مش��ابه سال قبل 
۷۲۶۵.۶ هزار ميليارد ريال )۳۴.۱ درصد( و نسبت 
به پايان سال قبل معادل ۱۴۱۴ هزار ميليارد ريال 
)۵.۲ درصد( افزايش نشان مي دهد. بيشترين مبلغ 
سپرده ها مربوط به اس��تان تهران با مانده ۱۵۵۷۹ 
هزار ميليارد ريال و كم ترين مبلغ مربوط به استان 
كهگيلويه و بويراحمد مع��ادل ۷۱.۴ هزار ميليارد 
ريال اس��ت.مانده كل تسهيالت بالغ بر ۱۹۹۵۳.۷ 
هزار ميليارد ريال است كه نسبت به مقطع مشابه 
سال قبل ۴۶۰۷.۵ هزار ميليارد ريال )۳۰ درصد( و 
نسبت به پايان سال قبل ۵۹۷.۹ هزار ميليارد ريال 
)۳.۱ درصد( افزايش داشته است. بيشترين مبلغ 
تسهيالت مربوط به استان تهران با مانده ۱۲۹۱۳ 
هزار ميليارد ريال و كم ترين مبلغ مربوط به استان 
كهگيلويه و بويراحمد مع��ادل ۶۸.۷ هزار ميليارد 
ريال است.نس��بت تسهيالت به س��پرده ها بعد از 
كسر س��پرده قانوني ۷۷ درصد است كه نسبت به 
مقطع مشابه سال قبل و پايان سال قبل به ترتيب 
۳.۲ و ۲.۴ واح��د درص��د كاهش نش��ان مي دهد. 
نسبت مذكور در استان تهران ۹۰.۵ درصد و استان 
كهگيلويه و بويراحمد ۱۰۷.۶ درصد است.مانده كل 
سپرده ها بيش از ۲ هزار و ۸۰۰ هزار ميليارد تومان 
بوده كه نسبت به ارديبش��هت سال قبل به ميزان 
۳۴.۱ درصد و نسبت به پايان سال گذشته معادل 
۵.۲ درصد افزايش يافته است. همچنين بيشترين 
مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده بيش 
از ۱۵۰۰ هزار ميليارد توم��ان و كم ترين مبلغ نيز 
مربوط به اس��تان كهگيلويه و بويراحمد معادل ۷ 
هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان بوده است.عالوه براين، 
مانده كل تس��هيالت بيش از ۱۹۰۰ هزار ميليارد 
تومان است كه نسبت به زمان مشابه پارسال معادل 
۳۰ درصد و نس��بت به پايان س��ال قبل به ميزان 
۳.۱ درصد با افزايش مواجه ش��ده است. طبق اين 
گزارش، بيشترين مبلغ تسهيالت مربوط به استان 
تهران بيش از ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان و كم ترين 
مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد معادل 
۶ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان است.براس��اس اعالم 
بانك مركزي، نسبت تسهيالت به سپرده ها بعد از 
كسر س��پرده قانوني ۷۷ درصد است كه نسبت به 
مقطع مشابه سال قبل و پايان سال قبل به ترتيب 
۳.۲ و ۲.۴ واح��د درصد كاهش را نش��ان مي دهد 
كه نسبت مذكور در اس��تان تهران ۹۰.۵ درصد و 
استان كهگيلويه و بويراحمد ۱۰۷.۶ درصد است.
در اي��ن گزارش، يك��ي از علل مهم ب��اال بودن رقم 
تسهيالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر 
مركزي بس��ياري از شركت ها و موسسات توليدي 
ساير استان ها در اس��تان تهران بيان شده و عمده 
فعاليت هاي بانكي آنها از طريق ش��عب بانك ها و 
موسسات اعتباري اس��تان تهران انجام مي شود.

همچنين نسبت تسهيالت به سپرده ها بعد از كسر 
سپرده قانوني ۷۷ درصد است كه نسبت به مقطع 
مشابه سال قبل و پايان سال قبل، به ترتيب ۳.۲ و 
۲.۴ واحد درصد كاهش نشان مي دهد. نسبت ياد 
شده در استان تهران ۹۰.۵ درصد و استان كهگيلويه 
و بويراحمد ۱۰۷.۶ درصد است.نسبت تسهيالت به 
سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني ۷۷ درصد است 
كه نسبت به مقطع مشابه س��ال قبل و پايان سال 
قبل، به ترتيب ۳.۲ و ۲.۴ واحد درصد كاهش نشان 
مي دهد. نسبت مذكور در استان تهران ۹۰.۵ درصد 
و استان كهگيلويه و بويراحمد ۱۰۷.۶ درصد است.

نسبت ارزش تراكنش هاي شاپركي 
به 1۴ درصد  نقدينگي رسيد

نسبت ارزش تراكنش هاي شاپركي به نقدينگي 
در خرداد ۹۹ به ۱۴.۶۳ درصد رس��يد كه حاكي 
از كاهش اين شاخص نسبت به ارديبهشت ماه 
است.شاخص نسبت ارزش تراكنش هاي شاپرك 
به نقدينگي نشان مي دهد كه صنعت پرداخت 
الكتروني��ك تا چه مي��زان در اقتصاد ملي نقش 
داش��ته و چقدر در تس��هيل مبادالت اقتصادي 
كشور موثر بوده است. براي بررسي نسبت ارزش 
تراكنش هاي ش��اپرك به نقدينگي، درصدي از 
نقدينگي كه به صورت الكترونيكي پرداخت شده 

محاسبه مي شود. 
بر اين اس��اس در خرداد ۹۹ ارزش تراكنش هاي 
شاپرك ۱۴.۶۳ درصد از كل نقدينگي بوده است 
كه اين شاخص نسبت به ارديبهشت ماه، كاهش 
۰.۷ درصدي داشته اس��ت. در خرداد ۹۹ ارزش 
تراكنش هاي ش��اپرك كاه��ش ۲.۲۹ درصدي 
داش��ته كه در قياس ب��ا رش��د ۲.۴۰ درصدي 
نقدينگي نسبت به ماه گذشته، كاهش شاخص 
نسبت ارزش تراكنش هاي شاپركي به نقدينگي 
نسبت به ماه ارديبهشت ۹۹ را در پي داشته است.
همچني��ن درصدي از نقدينگي ك��ه به صورت 
اسكناس و مس��كوك در دست اشخاص جامعه 
وج��ود دارد و پرداخت نقدي را ممكن س��اخته 
است. در خرداد س��ال جاري ۲.۱۸ درصد از كل 
نقدينگي. متعلق به اس��كناس و مس��كوك در 
دست اش��خاص بوده كه نسبت به مقدار مشابه 
در ارديبهش��ت ۹۹ كاه��ش ۰.۰۸ درصدي را 
تجربه كرده است. در خرداد ۹۹ ميزان نقدينگي 
با افزاي��ش ۲.۴۰ درصدي همراه ب��وده و ميزان 
اس��كناس و مسكوك در دس��ت اشخاص نيز با 

كاهش ۱.۱۶ درصدي همراه بوده است.

پرداخت تسهيالت خريد كاال 
به بازنشستگان تا پايان مرداد

پرداخت مرحله دوم تس��هيالت ۱۲ ميليون ريالي 
خريد كاال در قالب طرح »ياري« به بازنشستگان و 
مستمري بگيران صندوق بازنشستگي كشوري تا 
پايان مرداد ماه سال جاري ادامه دارد. در اين مرحله 
بازنشستگان و وظيفه بگيران طبق اعالم صندوق 
بازنشستگي كش��وري مي توانند از اين تسهيالت 
بهره مند شوند.بر اس��اس اين طرح بازنشستگاني 
كه از طرح ياري براي خريد كاال استفاده مي كنند، 
مي توانند با اعتبار ايجاد شده در كارت خود از همه 
كاالهايي كه در فروشگاه هاي رفاه عرضه مي شود 
تا سقف ١٢ميليون ريال در مردادماه جاري خريد 

كنند.
اين اعتبار براي بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول، 
در كارت حقوق آنها ايجاد شده و براي استفاده از آن 
كافي است افراد  هنگام پرداخت وجه خريد با كارت 
حقوق بانك صادرات در فروشگاه هاي رفاه به جاي 
گزينه بانكي، گزينه فروشگاهي را انتخاب سپس به 
جاي رمز كارت از چهار رقم آخر كد ملي بازنشسته 
يا وظيفه بگير استفاده كنند. براساس اين گزارش، 
اعتبار طرح ياري به بازنشستگان و وظيفه بگيراني 
كه حداقل يك ميليون و دويست هزار تومان حقوق 
ماهانه داشته باش��ند، تعلق مي گيرد. بازپرداخت 
اقساط مرحله دوم طرح ياري در چهار قسط ماهانه 
از آخر شهريورماه به مدت چهار ماه در اقساط متوالي 
از حقوق استفاده كنندگان طرح كسر خواهد شد. در 
صورتي كه فردي از همه اعتبار طرح ياري استفاده 
نكند و تنها بخشي از تسهيالت را در طول ماه استفاده 
كرده باشد، اقساط بازپرداخت او متناسب با ميزان 
استفاده در چهار نوبت تنظيم مي شود.بازنشستگان 
و وظيفه بگيران براي كسب اطالعات بيشتر از شرايط 
طرح و وضعيت خود و نيز شماره كارتي كه اين اعتبار 
در آن فعال اس��ت، مي توانند ب��ه »درگاه خدمات 
الكترونيكي صندوق بازنشستگي كشوري« به نشاني 

https: //www.sabasrm.ir مراجعه كنند.

دالر صرافي ها به كانال 2۰ هزار 
تومان عقب گرد كرد

كاهش 2 هزار توماني دالر
گروه بانك و بيم�ه | در بازار آزاد قيمت دالر ۲۱ 
ه��زار و ۴۰۰ تومان، يورو ۲۵ه��زار تومان و درهم 
امارات ۶ هزار و ۲۰ تومان اعالم ش��ده اس��ت. دالر 
آزاد كه روز جمعه در معام��الت بازاري ها ۲۳ هزار 
و ۴۰۰ توم��ان قيمت خورده بود بع��د از اظهارات 
عبدالناصر همت��ي رييس كل بانك مركزي مبني 
بر كاهش قيمت ارز در روزه��اي آينده به ۲۱ هزار 
تومان در معامالت پاياني )يكشنبه( كاهش يافت و 
در معامالت نخست صبح روز )دوشنبه( نيز با نرخ 
۲۱ هزار تومان قيمت خورد.براين اساس عمال نرخ 
دالر در سه روز گذشته ۲ هزار تومان كاهش يافته 
است. گفتني است، همزمان با كاهش قيمت ارز در 
بازار، قيمت طال و سكه نيز نسبت به روزهاي قبل 
كاهشي شده است و احتمااًل اين روند با ادامه كاهش 
قيمت ارز در روزهاي آتي نيز تكرار شود. در بازار طال 
نيز با اعالم نرخ هر اون��س طال در بازارهاي جهاني 
با قيم��ت ۲۰۳۲ دالر و دالر آزاد به قيمت ۲۱۴۰۰ 
توم��ان، نرخ هر مثقال طال ۴ميلي��ون و ۳۹۰ هزار 
تومان ارزش گذاري شده است. قيمت هر گرم طالي 
۱۸عيار هر گرم يك ميليون و ۱۸ هزار تومان، قيمت 
دالر ۲۱ هزار و ۴۰۰ تومان و قيمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد ۱۰ ميليون و ۴۵۰ هزار تومان و 
قيمت سكه طرح قديم ۱۰ ميليون تومان، قيمت 
نيم س��كه بهار آزادي ۵ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، 
ربع سكه بهار آزادي ۳ميليون تومان و سكه گرمي 
يك ميليون و ۶۵۰ هزار تومان تعيين شده است و 
به فروش مي رسد.صرافي هاي بانك ها روز دوشنبه 
قيمت دالر را براي ف��روش به مردم با كاهش ۹۰۰ 
توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل ۲۰ 
هزار و ۸۰۰ تومان اعالم كرده اند. اين صرافي ها دالر 
را از مردم با قيمت ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان خريداري 
مي كنند. قيمت فروش يورو در صرافي هاي بانك ها 
نيز با كاهش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري 
قبل ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم شده است؛ قيمت 
خريد يورو در اين صرافي ها ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان 
درج شده است.بانك ها نيز هر دالر امريكا را به قيمت 
۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و هر يورو را نيز معادل ۲۲ هزار 
و ۵۰۰ مي خرند.پس از كاهش يك ميليون توماني 
بهاي سكه در روز يكشنبه، قيمت طال و سكه در بازار 
عصر روز )دوشنبه( نوس��ان زيادي را تجربه نكرد.
بهاي سكه تمام بهار آزادي طرح قديم اما به قيمت 
۹ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان كاهش يافت. نيم سكه 
پنج ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون 
تومان و هر قطعه سكه يك گرمي يك ميليون و ۵۰۰ 
هزار تومان تعيين قيمت شد.بنابراين برخالف سكه 
طرح جديد كه افزايش قيم��ت ۱۵۰ هزار توماني 
داشت، ساير اقالم سكه با كاهش قيمت نسبت به 
روز گذش��ته مواجه بودند. بازار طال هم همچنان با 
كاهش قيمت ها مواج��ه بود و يك گرم طالي خام 
۱۸عيار نيز به ارزش يك ميليون و ۲۵ هزار تومان 
فروخته شد و هر مثقال طال نيز با بهاي ۴ ميليون و 
۴۴۰ هزار تومان به فروش رسيد. همچنين در سامانه 
س��نا نيز در روز كاري قبل )۱۹ مرداد( براي فروش 
هر يورو مبلغ ميانگين ۲۵ هزار و ۸۱۹ تومان و براي 
فروش دالر نيز رقم ۲۰ هزار و ۴۳۵ تومان ثبت شده 
اس��ت. به عبارتي يورو در اين سامانه نسبت به روز 
كاري قبل، معادل ي��ك هزار و ۱۰۰ تومان كاهش 
قيمت داشت و دالر نيز كاهش ۲ هزار و ۸ توماني را 
به ثبت رساند.از سوي ديگر در سامانه نيما طي روز 
معامالتي گذشته )۱۹ مرداد( فروش هر حواله يورو 
با ميانگين قيمت ۲۱ هزار و ۸۲۵ تومان انجام شد. 
ف��روش حواله دالر نيز با ميانگين قيمت ۱۸ هزار و 
۴۴۶ تومان ثبت شد. فاصله دالر نيما با دالر آزاد به ۳ 
هزار تومان و فاصله دالر صرافي با دالر نيما به ۲۴۰۰ 

تومان رسيده است.

سرمايه گذاري ۷۰ هزار ميليارد توماني شركت هاي بيمه در بازار سرمايه
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پدرام سلطاني، نايب رييس سابق اتاق بازرگاني ايران در گفت وگو با »تعادل«تشريح كرد 

اقتصاد در نيمه دوم 99 در شرايط خطيري قرار دارد

نشانه هاي   حكمراني بد  در اقتصاد ايران

از نظر من هم اين همگرايي اثر مهمي دارد؛ اما متاسفانه 
حكمراني م��ا يك حكمران��ي بالتكليف اس��ت. اگر ما 
حكمراني كشور را يك حكمراني سلسله مراتبي تصور 
كنيم، خب بايد در رأس آن يك فرمانده واحد قرار بگيرد 
كه گويا اينطور نيست. حال اگر سلسله مراتبي تصور نكنيم 
و فكر كنيم كه براساس تقسيم كاري بنا شده و به عبارتي 
ساختار؛ ساختار منعطف تري است كه در آن تقسيم كار 
وجود دارد كه هر كس براس��اس مسووليتي كه بر عهده 
دارد، متعهد و پاسخگو اس��ت؛ باز هم مي بينيم، اينطور 
نيست. نظير اين شيوه حكمراني در دنيا وجود ندارد، كه 
ما بخواهيم خودمان را به آن تشبيه كنيم. حتي »ونزوئال، 
كره شمالي يا زيمبابوه« هم با ما تفاوت دارند. به طور نمونه 
»كره شمالي« مشخص اس��ت كه يك فرماندهي واحد 
دارد، در س��اختاري ديكتاتوري كه »كيم جونگ اون« 
فرمانده واحد آن است و همه چيز در يد قدرت اوست. پس 
او مسووليت همه امور را بر عهده دارد، هرچند به كسي 
پاسخگو نيست. يا در مورد ونزوئال كه يك حكومت متزلزل 
است، اما يك فرمانده در راس كشور قرار دارد كه هر چند او 
هم در حل مسائل كشورش عاجز است. اما ما يك ملغمه اي 

خود ساخته از همه اينها هستيم كه نشان هم داده ايم به 
اين شكل نمي شود، كشور را اداره كرد.

  جناب سلطاني، جداي از شيوه حكمراني غلط و 
تبعات آن براي اقتصاد، اساسا مي توان دولتي بودن 
يا حضور دولت در اقتصاد را عامل عقب ماندگي در 

بخش هاي مهم اقتصادي عنوان كرد؟
من سهم كمي به اين موضوع مي دهم؛ چرا كه ما در دنيا 
يك اقتصادي مانند چين را داريم كه هنوز علي رغم اينكه 
دومين اقتصاد دنيا اس��ت وحتي از حيث برابري قدرت 
خريد مي ت��وان آن را اولين اقتصاد دني��ا معرفي كرد و 
همچنين اولين صادر كننده دنيا، هنوز بخش قابل توجه 
اين اقتصاد دولتي اس��ت، اما توانس��ته به خوبي اقتصاد 
را مديريت كند و چنين اقتصاد پ��ر قدرتي را بيافريند. 
پس دولتي ماندن اقتصاد الزاما به اين معنا نيست كه ما 
دچار عقب ماندگي اقتصادي شده يا شكست خورده ايم. 
معتقدم هر كش��وري بتواند، حكمراني اقتصادي اش را 
كارآمد طراحي و عملياتي كن��د، مي  تواند نقطه بهينه 
خود را پيدا كند كه دولت تا چه ميزان مي تواند در اقتصاد 
دخالت ي��ا ورود كند يا در كدام بخش ها نبايد اصال ورود 
كند. اين درحالي اس��ت كه ما اساس��ا چنين راهبردي 
نداريم وهمين نبود راهبرد موجب شده تا دولتي بودن به 

ضررمان تمام شود.
  پ�س معتقدي�د، خصوصي س�ازي ه�م خيلي 

نمي تواند به اقتصاد كمكي بكند، درست است؟ 

من اين س��وال را از شما مي پرسم، آيا با خصوصي سازي 
وضع مان بهتر شد؟ من پاسخ مي دهم، خير. چراكه دولت 
پنهان قوي تر شد. علت هم اين بود كه خصوصي سازي 
درست انجام نشد. پس ما هر دو را تجربه كرديم يكي از 
يكي بدتر. بنابراين نمي توان مشكالت وعقب ماندگي ها 
را ب��ه دولتي بودن اقتص��اد ما گره زد. ح��ال اگر همين 
بخش��ي هم كه در دست دولت اس��ت، به دولت پنهان 
واگذار مي شد، معلوم نبود چه باليي بر سر كشور مي آمد. 
متاس��فم اما بايد بگويم در جايي  كه »شفافيت نباشد«، 
»نظم نباشد«، »حاكميت قانون نباشد« و»اصولي كه بايد 
براي رشد وتوسعه و رفاه كشور رعايت شود، زيرپا گذاشته 
شود و ناديده گرفته ش��ود«، شرايط مخدوش مي شود؛ 
چراكه الزاما »نيت خوب منتج به نتيجه خوب در چنين 

سيستم هايي نخواهد شد.«
  يك�ي از انتقادهايي كه همواره ب�ه اقتصادهاي 
تك محصولي مثل ايران كه وابسته به نفت هستند، 
وارد مي شود اينكه اين اقتصادها در برابر تكانه ها 
و آس�يب هاي بيروني، ش�كننده تر هس�تند؛ اما 
اقتصاد هايي در منطقه خودمان هست كه وابسته 
به نفت هس�تند، كه گرچه قدرت باالي اقتصادي 
ندارند، اما حداقل يك رفاه نسبي دارند، اما ما همين 

را هم نداريم؛ اين ناكارآمدي ها ناشي از چيست؟
 بازهم عرض مي كنم، به همان حكمراني بد برمي گردد؛ 
اگر شما مي خواهيد مقايس��ه اي با كشور هايي در حوزه 
اقتصاد نفتي داش��ته باش��يد؛ خب اول بايد ببينيد فرق 
ما با اين كش��ورها در چيست؛ كشورهايي كه در منطقه 
خليج فارس اقتصاد نفتي دارند، اصوال كشورهايي هستند 
كه سيستم حكمراني شان سيستمي است فرد محور با 
دموكراسي كمتر. البته در مناطق ديگر دنيا مثل بعضي 
كشورهاي آفريقايي، يا امريكاي التين، كشوري هاي نفتي 
هستند كه مدل شان فرق دارد. اما در منطقه خاورميانه 
وضعيت به اينگونه اين است كه اين كشورهاي نفتي فضاي 
باز سياس��ي ندارند، به طوري كه حتي فضاي سياسي ما 
به نس��بت آنها بازتر است، اما تفاوت آنها در اين است كه 
خودشان را غرق در مسائل ايدئولوژيك، منازعات سياسي 
و به عبارتي دعواهاي تاريخي با ديگر كشورها نكرده اند. 
به طور نمونه، در مورد كشوري مثل »عربستان«، متاسفانه 
برخي اقدامات در داخل كشور موجب شد تا حساسيت 
آنها نسبت به ما برانگيخته ش��ود و منجر به يك دعواي 
سياسي شد. كشوري كه حتي ممكن است با امريكا نيز 
چالش و منازعه سياسي داشته باشد، اما وارد درگيري هاي 
پرچالش و قطع رابطه نمي ش��وند. از همين روست كه 
عربستان به خوبي توانسته در اين سال ها از فشار وتحريمي 
كه بر عليه ما وارد ش��ده، بهره برداري كند. آنها در جذب 
س��رمايه هاي خارجي موفق عمل كردند و نفتشان را در 
زمان هايي كه ما تحريم بوديم، با قيمت هاي باال به فروش 
رساندند و از فرصت خروج ما از بازار جهاني نفت بيشترين 
بهره را بردند. خب بديهي اس��ت كه چنين كشور هايي 
مي توانند از درجه رفاه بيشتر و همينطور بازدهي باالتري 

برخوردار باشند.
  متاسفانه بحث تلخ ديگر اقتصاد ايران است كه 
در اين سال ها به جاي جذب منابع، شاهد هرزرفت 
منابع و سرمايه هاي ملي به خارج از كشور بوديم، 
هردولت�ي هم كه آم�د دولت قبل�ي را مقصر اين 
وضعيت معرفي كرد؛ چرا دولت هاي ما مدام همين 
مسير غلط را مي پيمايند و اين امر چه تبعاتي براي 

كشور دارد؟
دولت ه��ا، براي اينك��ه انتخ��اب ش��وند و بتوانند نظر 
راي دهندگان را جلب كنند، سعي دارند عملكرد دولت 
قبلي را نقد كنند و زير سوال ببرند؛ اين يك بازي سياسي 
در فضاي دموكراسي اس��ت و مختص ايران هم نيست. 
البته در حكمراني ما دو سطح داريم يك سطح حرفه اي، 
كارشناسي و تخصصي كه به آن سطح بروكراسي يا سطح 
اداري گفته مي ش��ود. سطح ديگر، يك سطح انتخابي و 
راهبردي در چارچوب حاكميت اس��ت كه همان سطح 

سياسي است كه روس��اي جمهور و هيات دولت از اين 
جنس هستند. در كشورهايي كه دموكراسي به درستي 
پياده ش��ده و حكمراني خوب دارند؛ رفتن يك دولت و 
آمدن دولت بعدي موجب زلزله در سطح بروكراتيك يا 
اداري كشور نمي شود. سطح بروكراسي افرادي هستند 
كه از سطوح پايين طي سال ها كار كرده و دانش وتجربه 
آموخته اند. آنها در تمامي اين سال ها به تدريج خودشان 
را به مس��ووليت هاي باالتر رسانده اند، كارشناس، مدير 
يا مديركل ش��ده و تا س��طح معاون وزير ارتقاء يافته اند. 
در حكمراني هاي خوب همين افراد هس��تند كه كشور 
را اداره مي كنند. بايد توجه كرد كه در دموكراس��ي هاي 
مبتني بر حكمراني خوب، رييس جمهور يا وزير، كشور 
را اداره نمي كنند، بلكه بدنه بروكراتيك است كه كشور 
را اداره مي كند. سطح سياسي قدري راهبردها را تغيير 
مي دهد، اما چنانچه بخواهند خيلي دس��تكاري كنند، 
يا همه چيز را ش��خم بزنند وتركيب ها را به هم بريزند، با 
محدوديت هاي قانوني و مقرراتي از س��وي دو قوه ديگر 
مواجه مي شوند و جلوي آنها گرفته مي شود. اما در كشور 
ما اينگونه نيست؛ اواٌل سطح بروكراتيك به درستي شكل 
نگرفته؛ يعني كارشناس��ان خبره و توانمندي كه به اين 
درجه از توانايي براي امور دست پيدا كنند، به ميزان الزم 
تربيت نشده است. بسياري از كارشناسان خبره و توانمند 
هم كه وجود داشتند، يا از سيستم حذف شده اند يا اگر در 
سيستم مانده اند، اختياري ندارند كه كاري انجام بدهند. 
حال با چنين ملغمه اي مي شود كشور را اداره كرد؟ از اين 
روست كه با رفتن يك دولت و آمدن ديگري، زلزله اي در 
نظام اداري كشور رخ مي دهد، كه مي تواند به خيلي چيزها 

لطمه بزند وحتي ويراني به بار آورد. 
  ما با يك مشكل بزرگ ديگري در اقتصاد روبه رو 
هستيم و آن بحث تنظيم بازار است؛ سياستي كه 
در فضاي كنوني خيلي مش�هود اس�ت. سياست 
شكس�ت خورده اي كه دولت ها همواره اصرار بر 

اجراي آن دارند؛ چرا؟ 
 به دليل اينكه كار ديگري بلد نيستند كه انجام بدهند. 
كارشناس��ي تربيت نش��ده كه بتواند امور را سروسامان 
دهد. افرادي هم كه مي توانن��د كاري از پيش ببرند، به 
دليل ترس از دست دادن جايگاه شان يا نگاه هاي اقدامي 
نمي كنند. حال در چنين ش��رايطي كه اقتصاد گرفتار 
تحريم است، پديده اي به نام كرونا مي آيد واقتصاد بيمار 
ايران را در هم مي ريزد؛ نرخ ارز صعودي وتورم باال مي رود. 
حكومت هم هيچ ابزار با كفايتي در اختيار ندارد كه اين 
متغيرها را كنترل كند، پس راحت ترين كار تنظيم بازار 
است؛ يعني اعمال سياست هاي دستوري براي كنترل 
قيمت ها. سياستي كه درطول تاريخ معاصر ايران يعني از 
زمان قاجار تاكنون اجرا شده و هميشه شكست خورده 
است. مگربراي زماني محدود آنهم با فشار وتهديد، موفق 
بوده باش��د. اما دولتمردان بايد بدانند مادامي كه عبارت 
تنظيم ب��ازار به كارگرفته مي ش��ود، بايد جلوي آن يك 
عالمت مساوي بگذارند و مقابلش بنويسند: »حكمراني 
بد.« اصال تنظيم بازار يك عبارت بايگاني شده در تاريخ 
مديريت اقتصادي جهان است كه ديگر كاربردي ندارد. 
كسي نمي تواند بازار را تنظيم كند و اين بازار است كه در 

سازوكار عرضه و تقاضا خود را تنظيم مي كند.
  جداي از اعمال سياست هاي دستوري، دولت ها 
همواره به بهانه حماي�ت از توليد داخل، به دنبال 
اعمال ممنوعيت ه�ا در عرصه تج�ارت خارجي 
كشور بودند؛ آيا اين ممنوعيت ها مي تواند دردي 

از اقتصاد ما را درمان كند؟ 
شايد خيلي مقطعي با اثري كوتاه مدت. همان طور كه گفته 
شد جريان اداري كشور، يك اتوريته اي )اقتدار( دارد كه 
در يك زمان محدود و با يك ميزان اثر محدودي مي تواند 
كمك دهنده باش��د تا اتفاقي رخ دهد، اما اينها پايداري 
ندارد. اين نوع ممنوعيت ها وسياست هاي دستوري آثار 
خ��ود را بر بازار تحميل مي كند. نرخ رش��د منفي و عدم 
س��رمايه گذاري، پيامدهاي بدي بر اقتص��اد دارد. اصال 

نمي توان با اين مولفه ها شوخي كرد و كشتي گرفت و فكر 
كرد كه با چند تا تصميم اداري مي ش��ود به مقابله با آنها 

رفت و شكست شان داد. 
  آيا كشورهايي هستند كه توانسته باشند با اعمال 

ممنوعيت ها، اقتصادشان را تقويت كنند؟ 
كشورهايي كه تورم شان دو رقمي باشد، به اندازه انگشتان 
دست هم نمي رسند؛ با اين بررسي متوجه مي شويد كه چه 
كشورهايي اين سياست هاي منسوخ شده را اجرا مي كنند. 
به تعبير اقتصاددانان تورم يك موضوع حل شده در اقتصاد 
است و اقتصادهايي كه با تورم مواجه مي شوند؛ بدون ترديد 
ناشي از حكمراني بد سياسي و اقتصادي آنهاست. وگرنه 
تورم به كلي در اختي��ار و كنترل بانك هاي مركزي قرار 
گرفته و ابزار هاي الزم را نيز در اختيار دارند و »مي دانند 
چقدر بايد پايه پولي را باال ببرند؛ چقدر نقدينگي بايد خلق 
شود؛ با نرخ سود بين بانكي چگونه بازي بشود؛ اوراق قرضه 
چقدر چاپ شود يا از بازار جمع و خريداري شود يا اينكه 
چقدر ذخاير ارزي نگهداري كنند.« اينها ابزارهايي است 
كه بانك هاي مركزي دنيا به وسيله آن توانسته اند تورم 

را كنترل كنند.

  چرا ما نتوانسته ايم؟
 به دليل حكمراني بد. وقتي بانك مركزي به بدنه دولت 
وصل است، معلوم است كه نمي تواند تورم را كنترل كند؛ 
هرچند اختيار اندكي به رييس بانك مركزي فعلي داده 
شده، اما باز هم در ماه هاي پاياني سال گذشته به خاطر 
كسري بودجه و شيوع ويروس كرونا فشار وارد كردند تا 
كس��ري بودجه دولت را پوشش دهد. همين امر موجب 

رشد باالي پايه پولي و در نهايت افزايش تورم شد.
  االن با وضعيتي كه اقتصاد كش�ور بدان گرفتار 
آم�ده، ديگر ن�ه مي ت�وان روي درآمدهاي نفتي 
حس�اب ويژه باز كرد و نه روي ارزهاي صادراتي؛ 

براي عبور از اين بحران چه كاري بايد انجام داد؟
تا زماني كه شرايط بحراني اقتصاد كشور به وضعيت عادي 
برنگردد، هيچ كاري نمي توان كرد. هر كاري هم كه انجام 
ش��ود اثر مقطعي وكوتاه مدت دارد. حال كه دولتمردان 
هم دخيل بسته اند به انتخابات امريكا تا بلكه »جوبايدن« 
دموكرات بيايد وفرشته نجات ما شود. يعني ما تن داده ايم 
به انتخ��اب بين بد و بدتر در امريكا. تا زماني كه ما چنين 
رويكرد سياس��ي داريم چطور مي توان تص��ور كرد كه 
دولت امريكا از در دوستي وارد بشود؟! حال شايد با روي 
كارآمدن »جوبايدن« فشارها بر ايران قدري كمتر شود 
يا ادبياتش نرم تر باش��د، اما با پيروزي »دونالد ترامپ« 
وضعيت ما خيلي بدتر خواهد شد. نرخ ارز و تورم دوباره 
اوج خواهد گرفت. البته تنها تفاوتش دراين اس��ت كه با 

پيروزي »جو بايدن« ايران شايد تنها چند ماه احساس 
راحتي بيشتر بكند.

  در چنين وضعيتي ما بايد چكار كنيم؟
چنانچه ما راهبردهاي مان را در تعامل با دنيا اصالح نكنيم، 
اصال قابل تصور نيست كه امريكا و ديگر كشور هايي كه از 
رويكرد بين المللي ما خوشحال نيستند، با ما وارد تعامل 
ومراوده شوند. كشورهايي هم مثل »چين و روسيه« كه 
فكر مي كنيم با نزديك ش��دن به آنها مي توانيم صحنه 
اقتصادمان را مديريت كنيم، در شطرنج بازي بين المللي 
طرف ما نخواهند بود. ازآن س��و، هم ت��رازان ما از جمله 
كشورهايي چون »تركيه، عربستان، مالزي، پاكستان، 
اندونزي و...« را اگر در نظر بگيريد، مي بينيد هيچ كدام از 
اينها در جنگ و جدال با قدرت هاي سياسي و نظامي دنيا 
نيستند و در غياب ما از ظرفيت هاي بين المللي به خوبي 
بهره مي برند. اما فشار ودرگيري ما با امريكا، موجب شده تا 
درعرصه تعامالت بين المللي منزوي شويم. به طور نمونه، 
»سرمايه خارجي جذب نمي شود؛ توليد وتجارت در حال 
افول اس��ت، براي ورود تكنولوژي هاي روز دنيا مشكل 
داريم يا با قيمت هاي گزاف تهيه مي كنيم و در تعامالت 
انرژي با چالش جدي مواجه هستيم.« همه اينها به اين 
معناست كه از رقباي خود عقب افتاديم؛ يعني اگر اقتصاد 
آنها با صد واحد ارتباطات ديپلماتيك رشد مي كند، ما به 
اين بسنده مي كنيم كه با 40 واحد اين كار را انجام دهيم 
و اين شدني نيست. هيچ كشوري در دنيا نتوانسته با اين 
مدل رشد اقتصادي پايدار داشته باشد و به رفاه و آرامش 
و ثبات برسد. مدلي كه ما با آن در حال اداره كردن كشور 
هستيم، مدل برساخته خودمان است كه در هيچ كجاي 

دنيا نمونه اش را نمي توان يافت.
   با توجه ب�ه اتفاقاتي كه در اقتصاد ايران در حال 
رخ دادن است، آيا افزايش نرخ ارز به نفع صادرات 

كشور است؟ 
جهش لحظه اي نرخ ارز، هيچ گاه به نفع صادرات نبوده است؛ 
چراكه يك صادر كننده نمي تواند در مدت زمان كوتاهي 
مقدار زيادي كاال را توليد كند. فرايند توليد تا بخواهد خودش 
را با اين فضا تطبيق دهد، زمان زيادي مي برد و اين جهش 
ارز فقط به كساني كمك مي كند كه موجودي انبارهايشان 
باالست. پس از مدت كوتاهي بازار خودش را با قيمت هاي 
جديد تنظيم مي كند و سود بيش از حد متعارف عمال در بازه 
زماني كوتاهي از بين مي رود. از اين رو، افزايش نرخ ارز، بايد 
به نوعي انجام شود كه بتواند نهايتا مابه التفاوت تورم داخلي 
را با تورم كش��ورهايي كه ما با آنها مراودات تجاري داريم، 
پوشش دهد تا قيمت تمام شده براي ما گران نشود. اين در 
حالي است كه دولت ها در ايران از اين امر طفره مي روند و بعد 
سه الي چهار سال يك بار نرخ ارز جهش مي كند. افزايش به 
اينگونه نه تنها به درد نمي خورد، بلكه بيشتر توليدكنندگان 
وصادركنندگان را در مظ��ان اتهام قرار مي دهد. مالحظه 
مي كنيد به محض اينكه قيمت ها باال مي رود در همه جا 
عنوان مي ش��ود كه توليدكننده و صادركننده از اين فضا 
درحال سوءاستفاده اس��ت. خب طبيعي است در چنين 
فضايي كسي تمايل ندارد، فعاليت كند. اگر ثبات اقتصادي 
باشد، توليد كننده و صادر كننده در فضاي متعارف خود كار 
كرده و مورد اتهام قرار نمي گيرد. در واقع اين سوء مديريت ها 

است كه باعث بد نامي بخش خصوصي مي شود. 
  جناب سلطاني، حال كه صحبت درباره نرخ ارز 
شد، در زمينه بازگش�ت ارزهاي صادراتي، بخش 

خصوصي چقدر مقصر اين ماجراست؟ 
اينكه بخشي از بدنه بخش خصوصي يا صادركنندگان، 
ارزشان را برنگردانده اند، ما منكر آن نيستيم. منتها اين 
عدم بازگشت ارز هم بر مي گردد به وجود همان كارت هاي 
اجاره اي كه به دليل سياست هاي ارزي غلط كشور، مجال 
سوءاس��تفاده در عرصه صادرات براي آنها به وجود آمد. 
هرچند ممكن است بخشي از اين ارزها با فشار نهادهاي 
قضايي به كش��ور بازگردد، اما بخش��ي هم ممكن است 
هيچگاه برنگردد. اما در كل ميزان ارز صادراتي كه بخش 
خصوصي مكلف به بازگشت آن بوده از ميزان اعالمي بانك 

مركزي بسيار پايين تر است. 
  آيا در صدور كارت هاي اجاره اي مي توان اتاق را 

مقصر دانست؟ 
خير. اينجا باي��د از بانك مركزي كه مدعي برنگش��تن 
ارزهاست، پرس��يد، آيا از حس��اب هاي بانكي اجاره اي 
خبر دارد؟ چرا كس��ي از بانك مركزي بابت وجود صدها 
حساب اجاره اي كه با آن كلي پول شويي مي شود؛ انتقاد 
نمي كند؟! ما منكر اينكه عده اي متخلف در هر حوزه اي 
وجود دارند، نيس��تيم. يا به طور نمونه، شركت هايي كه 
ثبت مي شوند و كد اقتصادي از وزارت اقتصاد مي گيرند، 
اما اقدام به كد فروشي مي كنند؛ حال ما بايد بياييم وزارت 
اقتصاد و سازمان امور مالياتي را متهم كنيم؟ از هر مجوزي 
مي شود، سوءاستفاده كرد؛ واقعا جاي تاسف دارد كه دولت 
صدها م��ورد از اين مجوزهاي بي حس��اب وكتاب صادر 
مي كند وهيچ وقت هم در اين رابطه نقدي را نمي پذيرد يا 
به اين اندازه مساله را بزرگ نمي كند كه در مورد كارت هاي 
بازرگان��ي رخ داد. من مي توانم ليس��ت طوالني از انواع 
مجوزها و امضاهاي طاليي را به شما بدهم كه هر كدام در 
تاريخ چند ساله وچند دهه ما باب سوءاستفاده شده اند؛ 

اما چه كسي پاسخگو بوده است؟!
   بادرنظر گرفتن همه نكاتي كه مورد اش�اره قرار 
گرفت و باتوجه به سه چالش اصلي »تحريم، تورم 
و حاال كرونا« پيش بيني ت�ان از اقتصاد نيمه دوم 

سال ۹۹ چيست؟
 كماكان اقتصاد كشور شرايط نابسامان وخطيري را تجربه 
خواهد كرد. همانطور كه اشاره كردم بحث انتخابات امريكا 
االن يك مولفه تعيين كننده اس��ت. چراك��ه با انتخاب 
»دونالد ترامپ« اوضاع مي تواند از هميني كه هست هم 
پيچيده تر شود. اما در سناريوي ديگر و با روي كارآمدن 
»جو بايدن« اقتصاد ايران مي تواند براي چند ماه پنجره 
موقتي بيابد ودر بعضي زمينه ها بهبودي حاصل ش��ود. 
اما تصور من اين است كه بعد از چندماه باز هم وضعيت 
به شكل س��ابق برخواهد گش��ت. بنابراين تازماني كه 
سياست هاي اصلي را اصالح نكنيم و تعامل و توافق پايدار 
را با امريكا و كشورهاي منطقه به وجود نياوريم، شرايط 
س��ختي پيش رو خواهيم داش��ت. البته اين را هم بايد 
درنظر داشت كه سال ۱400 ايران نيز در آستانه انتخابات 
رياست جمهوري قرار دارد. از اين رو، هرچه به پايان سال 
جاري نزديك مي ش��ويم چالش هاي سياسي مي تواند 

برشرايط بغرنج كنوني سايه بيندازد و وضع را بدتر كند. 

 فرشته فريادرس | »اقتصاد ايران شرايط نابسامان 
وخطي�ري را درحال تجربه كردن اس�ت.« اين را 
نايب رييس سابق اتاق ايران مي گويد. اما پرسش 
اينجاس�ت كه حال بد ام�روز اقتص�اد محصول 
كدام ش�رايط وعوامل اس�ت؟ »پدرام سلطاني« 
در گفت وگوي�ي اختصاصي با »تع�ادل« درصدد 
پاسخگويي به اين پرس�ش برآمده است. از نگاه 
اين فعال اقتصادي، اقتصاد ايران در زنجيره اي از 
ناكارآمدي ها گرفتار آمده، كه در راس آن حكمراني 
ناكارآمد اقتصادي قرار دارد كه در يك بالتكليفي 
به س�ر مي برد. اين حكمراني بد كه مي توان آن را 
ابرچالش كش�ور نام برد نه اجازه مي دهد، اقتصاد 
ايران مسير درست توسعه و پيشرفت را بپيمايد 
و نه به كس�ي متعهد و پاسخگو اس�ت. او، وجود 
چالش هايي چون »تحريم، تورم افسارگسيخته، 
فقروبيكاري، عدم جذب س�رمايه خارجي، رشد 
فزاين�ده نقدينگي، اف�ول در تج�ارت خارجي، 
چالش درتعامالت انرژي، اف�ت درآمدهاي ارزي 
و...« را نيز نتيج�ه همين حكمراني بد مي داند كه 
در تمامي اين سال ها اقتصاد ايران را به عقب رانده 
اس�ت. به گفته س�لطاني، در جايي كه »شفافيت 
نباشد«، »نظم نباشد«، »حاكميت قانون نباشد« 
و»اصولي كه بايد براي رشد وتوسعه و رفاه كشور 
رعايت ش�ود، ناديده گرفته مي شود«، نمي توان 
انتظار بهبود اوضاع را داش�ت؛ چراكه الزاما »نيت 
خوب منتج به نتيجه خوب در چنين سيستم هايي 
نخواهد شد.« او، اما راه عبور از اين مسير دشوار را 
اصالح راهبردها در تعامل با دنيا مي داند. اين فعال 
اقتصادي در عين حال، دو س�ناريو براي اقتصاد 
ايران در نيمه دوم سال ۹۹ به تصوير مي كشد، كه 
براساس سناريوي نخس�ت، با برگزاري انتخابات 
امريكا وپيروزي »دونالد ترامپ« اوضاع براي ايران 
پيچيده تر خواهد ش�د. اما در س�ناريوي دوم و با 
روي كارآمدن »جوبايدن« اقتصاد ايران مي تواند 
تنها براي چندماه نفس راحتي بكش�د، كه البته 
اين وضعيت هم موقتي خواهد بود. بنابراين ازنگاه 
سلطاني، تازماني كه سياست هاي اصلي در سطح 
كالن، اصالح نشود و به يك تعامل يا توافق پايدار 
با امريكا و كش�ورهاي منطقه دست پيدا نكنيم، 
شرايط سختي پيش روي اقتصاد ايران قرار خواهد 
داشت. مشروح گفت وگوي ما با اين فعال اقتصادي 

را در ادامه مي خوانيد: 

  جناب سلطاني، حال بد اين روزهاي اقتصاد ايران 
محصول چه عوامل و شرايطي است؟

ناكارآمدي اقتصاد، ناشي از عوامل آشكاري است كه نام 
بردن از آنها شايد تكرار مكررات باشد؛ اما طبيعتا در راس 
آنها مي توان از حكمراني نا كارآمد نام برد. از ديدگاه بنده، 
ناكارآمدي در هر كشوري را در نگاه نخست بايد به كيفيت 
حكمراني آن كشور نس��بت داد؛ حال اين حكمراني در 
بخش هاي مختلف مي تواند قوت وضعف داشته باشد. اما 
در مجموع رفتار و عملكرد يا كارآمدي و ناكارايي حكمراني 
است كه وضعيت آن كشور را رقم مي زند. متاسفانه در تمام 
اين سال ها حكمراني ما ناكارآمد بوده است؛ اساسا ساختار 
حكمراني ما براي اداره يك كشور پرجمعيت، پروسعت، پر 
منابع و در عين حال پر چالش، مبتني بر واقعيت نبوده و 
بيشتر بر مبناي آرزوها و ايدئولوژي ها استوار بوده است، كه 
در تمام اين سال ها جواب خود را پس داده است. مي توانيم 
براي تمامي ناكارآمدي ها، داليل زيادي نام ببريم اما همه 

آنها در نهايت به حكمراني بد برمي گردد. 
   برخ�ي وجود مش�كالت را همچنان به مس�اله 
تحريم ها سنجاق مي زنند؛ آيا مشكل اقتصاد ايران 

واقعا ناشي از تحريم هاست؟
بله، ما مي توانيم پديده اي مانند تحريم ها را درپيش آمد 
چنين مش��كالتي دخيل بدانيم؛ اما بايد پرس��يد اساسا 
چرا اقتصاد ايران تحريم ش��د؟ شايد پاسخش در همان 
حكمراني بد باش��د. ما در تمامي اين س��ال ها مهارت و 
انعط��اف الزم را در تعامل با دنيا از جمله كش��وري مثل 
امريكا نداشته ايم. شما ببينيد كشورهاي بسياري هستند 
كه با امريكا در چالش هستند، اما در دام تحريم نيفتادند؛ 
آنهم چنين تحريم هاي س��خت و دش��واري. ريشه اين 
تفاوت ها را بايد در شيوه حكمراني كشورها جست وجو كرد. 
حال شما اگر نگاهي به تمامي شاخص هاي اقتصادي كشور 
بيندازيد، آنچه مي بينيد؛ »تورم افسارگسيخته، بيكاري 
وفقر، رش��د وحشتناك نقدينگي وغيره« است. بنابراين 
در پاسخ به س��وال شما بايد بگويم كه اين تحريم نيست 
كه اقتصاد را به اين روز انداخته است؛ چراكه خود تحريم 
هم زاييده همين حكمراني بد در اقتصاد است كه سبب 
خلق نابساماني عظيم در اقتصاد شده است. در اين ميان 
عواملي را كه تا حدي مي توان از حكمراني جدا كرد، بروز 
اتفاقات و پديده هاي ناگهاني مثل »كرونا« است كه ديگر 
در اختيار حكمرانان نيست. البته در همين مساله كرونا، 
بازهم اگر مديريت اين اپيدمي را با ديگر كشورها مقايسه 

كنيد، متوجه مي شويد، كه چقدر ناموفق عمل كرده ايم.
  البته ما در ساختار سياسي واقتصادي كشورمان 
با يك دولت پنهاني مواجه هستيم كه قدرتش از 
دولت اجرايي بيشتر است و شايد اين همان چيزي 
باشد كه اقتصاد ايران را به مخاطره مي اندازد؛ سهم 

اين دولت پنهان در بروز مشكالت چقدر است؟
ببينيد زماني كه مي گوييم حكمراني ناكارآمد، معناي 
آن تنها دولت نا كارآمد نيس��ت؛ بلكه منظور معناي اعم 
آن مدنظر است كه هم دولت را در بر مي گيرد كه قدرت 
اجرايي دارد و هم حاكميت را. يعني دولت و حاكميت با هم 
كنش و واكنش دارند و دولت در واقع جزيي از حاكميت 
است و اين نا كارآمدي محصول كل آنهاست. دولت پنهان 
هم بخشي از همين حاكميت است و خارج از آن نيست و 
در ساختار همين حاكميت تعريف شده، كه البته كارش 
چيزي ديگري است؛ اما متاسفانه در مسائلي ورود كرده، 
كه در حيطه وظايف او نيست. بنابراين مي توانيم تمامي 

اين مشكالت را زير چتر حكمراني بد تعريف كنيم.
  خيلي ها معتقدند براي اينكه اقتصاد به سامان 
برسد، نياز به يك همگرايي در سطوح باالي نظام 
داريم؛ اين درحالي است كه اقتصاد كشور از نبود 
يك فرماندهي واحد رن�ج مي برد. نظرتان در اين 

مورد چيست؟ 

  اگ�ر نگاه�ي ب�ه تمام�ي ش�اخص هاي 
اقتصادي كش�ور بيندازيد، آنچه مي بينيد؛ 
»تورم افسارگس�يخته، بيكاري وفقر، رشد 
وحشتناك نقدينگي وغيره« است. بنابراين 
در پاس�خ به س�وال ش�ما بايد بگويم كه اين 
تحريم نيست كه اقتصاد را به اين روز انداخته 
اس�ت؛ چراكه خود تحريم هم زاييده همين 
حكمراني بد در اقتصاد اس�ت كه سبب خلق 

نابساماني عظيم در اقتصاد شده است.
   دولتي مان�دن اقتصاد الزاما ب�ه اين معنا 
نيست كه ما دچار عقب ماندگي اقتصادي شده 
يا شكس�ت خورده ايم. معتقدم هر كشوري 
بتواند، حكمران�ي اقتص�ادي اش را كارآمد 
طراحي و عملياتي كند، مي  تواند نقطه بهينه 
خود را پيدا كند كه دولت تا چه ميزان مي تواند 
در اقتص�اد دخالت ي�ا ورود كند ي�ا در كدام 
بخش ه�ا نبايد اصال ورود كن�د. اين درحالي 
اس�ت كه ما اساس�ا چنين راهبردي نداريم 
وهمين نب�ود راهبرد موجب ش�ده تا دولتي 

بودن به ضررمان تمام شود.

برش
    بايد از بانك مركزي كه مدعي برنگش�تن 
ارزهاس�ت، پرس�يد، آيا از حساب هاي بانكي 
اجاره اي خبر دارد؟ چرا كسي از بانك مركزي 
بابت وجود صدها حساب اجاره اي كه با آن كلي 
پول شويي مي شود؛ انتقاد نمي كند؟! ما منكر 
اينكه ع�ده اي متخلف در هر ح�وزه اي وجود 
دارند، نيستيم. يا به طور نمونه، شركت هايي كه 
ثبت مي شوند و كد اقتصادي از وزارت اقتصاد 
مي گيرن�د، اما اقدام به كد فروش�ي مي كنند؛ 
حال ما بايد بياييم وزارت اقتصاد و سازمان امور 
مالياتي را متهم كنيم؟ از هر مجوزي مي شود، 
سوءاس�تفاده كرد؛ واقعا جاي تاسف دارد كه 
دولت صدها مورد از اين مجوزهاي بي حساب 
وكتاب صادر مي كند وهيچ وقت هم در اين رابطه 
نقدي را نمي پذيرد يا به اين اندازه مساله را بزرگ 
نمي كند كه در مورد كارت هاي بازرگاني رخ داد. 
من مي توانم ليست طوالني از انواع مجوزها و 
امضاهاي طاليي را به شما بدهم كه هر كدام در 
تاريخ چند ساله وچند دهه ما باب سوءاستفاده 

شده اند؛ اما چه كسي پاسخگو بوده است؟!

برش
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5 در شهر  ايرانشهر 

پيامك مالياتي تا پايان شهريور براي مالكان خانه هاي خالي ارسال مي شود 

مجازات پنهان كردن اطالعات از سامانه امالك
گروه راه و شهرسازي|

آنگونه كه محمود محمودزاده، معاون وزير راه اعالم كرده، 
طب��ق قانون از اين پس به افرادي ك��ه اطالعات مربوطه و 
خواسته ش��ده را در سامانه اس��كان و امالك كشور ثبت 
نكنند، خدمات عمومي ارايه نمي شود. به گزارش »تعادل« 
سامانه اسكان و امالك كه قرار بود بر اساس ماده 54 قانون 
مكرر ماليات هاي مستقيم مصوب س��ال 94 با همكاري 
دس��تگاه هاي مختلف از س��وي وزارت راه و شهرس��ازي 
راه اندازي شود، هنوز به سرانجام مشخصي نرسيده است. 
هفته گذشته، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اصالحيه 
اين ماده قانوني را تصويب كردند. بر اس��اس اين اصالحيه 
ماليات بر اجاره، مالك اخذ ماليات از خانه هاي خالي تعيين 
شده اس��ت. در عين حال، اجراي اصالحيه ماده 54 قانون 
مكرر ماليات هاي مستقيم نيز همچنان نيازمند جمع آوري 
اطالعات در سامانه اسكان و امالك كشور است، سامانه اي كه 
به گفته مسووالن وزارت راه در حال جمع آوري داده ها است.

در همين حال، معاون وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: 
ليست نهايي از شناسايي خانه هاي خالي به زودي به سازمان 
امور مالياتي ارايه مي شود. البته شناسايي خانه هاي خالي 
هرگز متوقف نمي شود و اقدام مقطعي نيست. محمودزاده در 
گفت وگو با ايلنا با بيان اينكه شناسايي خانه هاي خالي براي 
تصميم گيري هاي مجلس متوقف نماند و شناسايي ها در 
حال انجام است، اظهار كرد: طبق قانون و با استفاده از سامانه 
اسكان و امالك، محل اقامت تمام خانوار مشخص مي شود و 
هر كد ملي به يك محل استقرار و پالك اختصاص مي يابد. با 
اين ساز و كار محل اصلي استقرار خانوار مشخص و اگر واحد 
ديگري با همان كد ملي ثبت شده باشد شناسايي مي شود.

معاون وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه تعليق كد 
ملي و كد پستي يكي از مدل هاي شناسايي خانه هاي 
خالي است، ادامه داد: براي مثال اگر يك كد ملي داراي 
۳ واحد مسكوني باش��د، يكي از اين واحدها به عنوان 
اقامتگاه اصلي و مابقي به عنوان واحدهايي اس��ت كه 
بايد بررسي شود خالي مانده است يا خير. محمودزاده با 
اشاره به خوداظهاري در شناسايي خانه هاي خالي گفت: 
طبق قانون از اين پس به افرادي كه اطالعات مربوطه 
و خواسته ش��ده را ثبت نكنند، خدمات عمومي ارايه 
نمي شود. وي در پاسخ به اينكه آيا مالكان با قراردادهاي 
صوري اجاره مي توانند ماليات بر خانه هاي خالي را دور 
بزنند، اظهار كرد: در قراردادهاي اجاره هم نياز به كد ملي 
است و كد ملي مستاجر هم استعالم مي شود و نمي تواند 
با يك كد ملي چن��د واحد اجاره كند يا اينكه خودش 

داراي واحد باشد نسبت به اجاره اقدام كرده باشد.

     استعالم درباره اطالعات اظهارشده
معاون وزير راه و شهرس��ازي با تاكيد بر صحت س��نجي 
اطالعات گفت: به طور قطع اينگونه نيس��ت كه متكي به 
اطالعات وارد ش��ده از طريق خوداظهاري ها باش��يم. در 
مرحله اول به مالك پيامك ارس��ال مي شود كه اين تعداد 

واحد به نام وي است. در اين مرحله اگر مالك معترض باشد، 
اطالعات و اسناد ارايه مي كند كه آن اسناد هم مورد تطبيق 
و صحت س��نجي قرار مي گيرد. تمام اطالعات ارايه شده 
استعالم خواهد شد. محمودزاده تاكيد كرد: آنقدر اطالعات 
دقيق و روشن موجود است كه حتي نيازي هم به صحت 
سنجي نيست. در تمام اين مدت  كه مجلس به دنبال تصحيح 
قانون  بود، شناسايي خانه هاي خالي متوقف نماند و ليستي 

هم تهيه شده است.

    ارسال پيامك مالياتي تا پايان شهريور
محمودزاده از ارس��ال پيامك مالياتي به مالكان خانه هاي 
خالي تا پايان شهريور ماه خبر داد و گفت: ليست نهايي از 
شناسايي خانه هاي خالي به زودي به سازمان امور مالياتي 
ارايه مي شود. البته شناسايي خانه هاي خالي هرگز متوقف 

نمي شود و اقدام مقطعي نيست.

     شيوه نامه اجاره داري حرفه اي 
در دست تدوين 

محمودزاده در گفت وگو با مهر نيز اظهار كرد: بحث اجاره 
كه يك��ي از موضوعات مبتالبه و نيازمند اق��دام فوري در 
س��ال جاري بود، ما در وزارت راه و شهرسازي دو پيشنهاد 
تحت عنوان اقدامات كوتاه م��دت و فوري طراحي كرديم 

و به دولت ارايه داديم. يكي موضوع تعيين سقف اجاره بها 
به دليل ش��رايط كرونا بود و ديگري هم وام وديعه مسكن. 
او افزود: بحث اجاره داري حرفه اي هم از ديگر اقدامات اين 
معاونت بود كه جزو اقدامات ميان مدت محسوب مي شود؛ 
آيين نامه اجرايي اجاره داري حرفه اي ذيل اصالح آيين نامه 
قانون ساماندهي و حمايت از توليد مسكن را توانستيم در 
هيات دولت به تصويب برس��انيم؛ در مراحل نهايي آماده 
سازي شيوه نامه اجراي طرح اجاره داري حرفه اي هستيم 
كه به احتمال زياد تا آخر مرداد براي اجرا به مراجع ذي ربط 
ابالغ مي شود؛ اگرچه قانون ساماندهي مسكن اجازه اجراي 
اجاره داري حرفه اي را مي دهد اما منتظريم تا خروجي هاي 
مطالعات اين طرح آماده شود؛ اميدواريم نياز به اصالح قانون 
در مجلس نداشته باشد تا بتوانيم اين برنامه را هر چه زودتر 
عملياتي كنيم. وي در خصوص حمايت از توليد مس��كن 
تصريح كرد: ما براي حمايت از توليد مسكن، عالوه بر اجراي 
طرح اقدام ملي مسكن، موضوع تفاهم نامه هاي وزارت راه و 
شهرسازي با ديگر دستگاه ها مانند آموزش و پرورش، وزارت 
دفاع، وزارت رفاه و… را نيز در دست پيگيري و اجرا داريم.

    تامين سيمان و ميلگرد  خارج از بورس كاال
محمودزاده در خصوص افزايش قيمت مصالح ساختماني 
ك��ه با حمايت از توليد مس��كن در تعارض اس��ت، گفت: 

بخش خصوصي و انبوه س��ازان نشس��ت هايي با معاونت 
مسكن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي برگزار كردند 
و پيشنهادهايي هم در اين زمينه به خصوص براي كنترل 
قيمت فوالد و س��يمان ارايه دادند. وي افزود: سرپرست 
وزارت صمت دستوراتي صادر كرده تا سيمان و فوالد از 
تالطمات بورس كاال آزاد شود و بتواند با قيمت پايين تر 
و ثابت تر در اختيار سازندگان حرفه اي و انبوه سازان قرار 
گيرد. دبير شوراي عالي مسكن درباره خروج سيمان 
و فوالد از بورس كاال گفت: بر اس��اس دستورات وزير 
صمت، سيمان و فوالد هم در بورس كاال عرضه مي شوند 
و هم در خارج آن؛ به اين صورت كه در راستاي حمايت 
از توليد مس��كن مانند طرح اقدام ملي، انبوه سازان و 
س��ازندگان حرفه اي مي توانند با معرف��ي وزارت راه و 
شهرسازي س��يمان و فوالد )ميلگرد( را با نرخ مصوب 
)احتماالً كيلويي ۸ هزار و 5۰۰ تومان( در اختيار بگيرند؛ 
سازوكار بورس كاال هم براي ساير معامالت باشد؛ مثاًل 
كس��اني كه تمايل به لوكس س��ازي دارند، مي توانند 

مصالح مورد نياز را از بورس كاال تهيه كنند.
وي اظهار كرد: براي آنكه قيمت تمام شده ساخت و ساز در 
طرح اقدام ملي مسكن كاهش يابد، اين طرح را اجرا كرده 
ايم تا قيمت تمام شده پايين تر باشد؛ ما در ساخت مسكن 

دهك هاي باالتر هيچ مداخله اي نداريم.

رييس شوراي شهر تهران: دولت كمك كند

5000 ميليارد تومان هزينه توليد هر قطار ملي
گروه راه و شهرسازي| 

مراسم رونمايي از دستاوردهاي طراحي و ساخت قطار ملي 
مترو ديروز با حضور مديران شهري در شرايطي برگزار شد 
كه در دوران كرونا، نياز به توس��عه حمل و نقل عمومي به 
ويژه مترو در كالنشهرها بيش از پيش احساس مي شود. 
در چنين شرايطي است كه ديروز شهردار تهران در مراسم 
يادشده از پيشرفت 4۷ درصدي پروژه »قطار ملي« خبر داد 
و محسن هاشمي، رييس شوراي اسالمي شهر تهران نيز از 
بودجه 4۰۰۰ تا 5۰۰۰ ميليارد توماني مورد نياز براي براي 
توليد قطارهاي ملي سخن به ميان آورد و گفت كه دولت بايد 
كمك كند. پيروز حناچي در مراسم رونمايي از دستاوردهاي 
طراحي و ساخت قطار ملي مترو كه به صورت مجازي برگزار 
شد با بيان اينكه امروز يكي از پروژه هاي شهرداري تهران به 
ثمر نشسته است، گفت: شرايط تحريم هر چقدر كه سخت 
و ناميمون است اما از جهاتي نيز فرصت تلقي مي شود. وي با 
بيان اينكه همكاران ما تالش مي كنند با استفاده از ظرفيت 
كامل بخش خصوصي، مشكالت را حل كنند گفت: امسال 
سال جهش توليد است و قرارداد شهرداري و معاونت علمي 
رياست جمهوري كه يك سال پيش براي طراحي و اجراي 
يك رام قطار منعقد شد به نيمه رس��يده است و االن اين 
پروژه به 4۷ درصد پيشرفت فيزيكي رسيده و بخش  زيادي 
از قطعات در داخل توليد شده و بخش هاي توليد نشده نيز 
صرفه اقتصادي نداشته است. وي با بيان اينكه ۱5 كالنشهر 
داريم كه راه حل اصلي مش��كالت آنها توسعه حمل و نقل 
عمومي است گفت: مترو يك تصميم استراتژيك است كه 
اميدواريم با حمايت شركت هاي داخلي بتوانيم ظرفيت 

مترو را افزايش دهيم. و اميدواريم با اين روند تمام نيازهاي 
داخلي را تامين كنيم. حناچي افزود: بيش از همه ما در اين 
جمع محسن هاشمي رييس شورا خوشحال است، چرا كه 
زحمات ايشان درمتروي تهران به ثمر نشسته و به نمايندگي 
از همكارانمان در شهرداري، از زحمات وي تشكر مي كنيم.

     هاشمي: دولت  بايد كمك كند
محسن هاشمي، رييس شوراي اسالمي شهر تهران نيز در 
اين مراسم با تاكيد بر اينكه متروي تهران نماد خودكفايي 
اس��ت، گفت: براي توليد قطارهاي ملي 4۰۰۰ تا 5۰۰۰ 
ميليارد تومان بودجه الزم است كه دولت بايد كمك كند. 
به گزارش ايسنا، هاشمي با بيان اينكه خوشحالم كه امروز 
ش��اهد بالندگي متروي تهران به عنوان نماد خودكفايي 
هستم گفت: متروي تهران متشكل از دو بخش ساختماني 
و تجهيزات است كه معموال 5۰ درصد هزينه ها صرف امور 
ساخت وساز مي ش��ود كه ما در كشورمان سال هاست در 
اين امر به خودكفايي رسيديم؛ اما 5۰ درصد بودجه مترو 
صرف تجهيزات ثابت و متحرك مي شود. وي با بيان اينكه 
در سال هاي اخير مهندس��ان ايراني در بخش تجهيزات 
ثابت همچون تهويه و غيره به خودكفايي رسيدند گفت: اما 
مشكل ما تجهيزات متحرك است و هنوز سرعت خودكفايي 
خوب نيست؛ چرا كه معموال تأمين مالي پروژه ها به سمت 
فاينانس سوق داده مي شد و اين مساله سبب شد كه عمدتا 
اين تجهيزات از خارج كشور وارد شود. وي با بيان اينكه تالش 
مي شود كه تا پايان امس��ال يك رام قطار ملي وارد ناوگان 
حمل و نقل شود اما اين راه بايد ادامه يابد، تصريح كرد: براي 

توليد هر قطار ملي4۰۰۰ تا 5۰۰۰ ميليارد تومان پول الزم 
است كه به صورت تدريجي بايد تزريق شود. به همين دليل 
از دولت و شهرداري مي خواهم كه از همين حاال قراردادهاي 
ساخت قطارهاي ملي بيشتر را آماده كنند تا تامين اعتبار 

شود و بتوانيم اين قطار را به توليد انبوده برسانيم.

     نياز متروي تهران به ۱500 واگن
سيد مناف هاشمي، معاون حمل و نقل شهرداري تهران 
نيز در اين مراسم از نياز پايتخت به ۱5۰۰ واگن خبر داد. 
او با بيان اينكه اميدواريم ب��ه اهدافمان در زمينه توليد 
قطار ملي برس��يم، گفت: جا دارد از همه مهندس��ين، 
كارگران، شركت هاي دانش بنيان، جهاد دانشگاهي، مپنا 
و قطعه سازاني كه در اين پروژه مهم كمك مي كند تشكر 
كنم. وي با بيان اينكه بايد پروژه قطار ملي به نتيجه برسد، 
گفت: البته اين توليد ملي بدون كسب حمايت دولت موفق 
نخواهد بود. وي با بيان اينكه تهران به ۱5۰۰ دستگاه واگن 
نياز دارد گفت: البته بحث انعقاد قرارداد به ۶۳۰ واگن با 
چيني ها مطرح است و با ش��ركت واگن سازي ملي نيز 
پروژه ساخت ۱۰5 دستگاه و با شركت واگن سازي تهران 
نيز ۱۰5 دستگاه واگن را نهايي كرديم كه به ثمر نشستن 
همه اين سفارشات نيازمند منابع زياد است كه قطعا تامين 
آن از توان شهرداري خارج است و با توجه به شرايط سخت 
كرونايي مي بايست از منابع دولت استفاده كنيم. معاون 
شهرداري تهران با بيان اينكه با حمايت دولت هم از بيكار 
شدن جوانان جلوگيري مي شود و هم حمل و نقل پاك 
توس��عه مي يابد، افزود: اگر ۱5۰۰ واگن مورد نياز تامين 

ش��ود مي توان ظرفيت حمل و نقل مترو را از دو ميليون 
مسافري كه امروزه از آن استفاده مي كنند به ۶ ميليون 
ارتقا داد كه اين گام موثري در راستاي حمل و نقل پاك 
است. اميدواريم سال آينده بتوانيم با توليدات ملي بيشتري 

نقش آفريني كنيم.

     انبوه سازي را دنبال مي كنيم
علي امام، مدير عامل متروي تهران نيز در مراسم رونمايي از 
دستاوردهاي طراحي و ساخت قطار ملي مترو كه به صورت 
مجازي برگزار شد با بيان اينكه امروز مايه افتخار است كه در 
خدمت توليدكنندگان داخلي قطعات مترو هستيم، گفت: 
پروژه توليد يك رام قطار متروي ملي به ميانه راه رس��يده 
است و اميدواريم تا دهه فجر بتوانيم يك رام قطار توليد ملي 
را عرضه كنيم. وي با بيان اينكه كار ما محدود به توليد يك 
قطار نيست و حتما انبوه سازي را دنبال مي كنيم، تصريح 
كرد: بر همين اساس در مجمع عمومي مترو مجوز انعقاد 
قرارداد با همين مجموعه ها را براي توليد ۱۰5 واگن دريافت 
كرديم كه حاال تفاهم نامه هاي آن را با جهاد دانش��گاهي 
و شركت واگن س��ازي امضاء كرديم. امام با تاكيد بر اينكه 
اميدواريم قطار ملي در همه كشور با استفاده از ظرفيت چهار 
كارخانه واگن سازي دنبال شود تا شاهد توليد قطار ملي 
باشيم گفت: قرارداد ساخت ۲۰۰۰ واگن قرار بود از طريف 
فاينانس پيگيري شود اما به واسطه تحريم ها مي توان اين 
فرصت را به شركت هاي داخلي داد و از ظرفيت آنها استفاده 
كرد. اميدواريم با حمايت هاي دولت از شركت هاي داخلي، 

بتوانيم اين ۲۰۰۰ واگن را داخلي سازي كنيم.

معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران: 

 زباله گردي كودكان را به 137 اطالع دهيد
محمدرضا ج��وادي يگانه، معاون فرهنگ��ي و اجتماعي 
شهرداري تهران از مردم خواست كه در مقابل زباله گردي 
كودكان س��اكت نمانند و موضوع را به سامانه ۱۳۷ اطالع 
دهند. جوادي يگانه در گفت وگو با ايسنا، در مورد سرانجام 
ابالغيه شهردار تهران درباره ممنوعيت زباله گردي كودكان 
در تهران گفت: ش��هردار تهران در راستاي ممنوعيت كار 
كودكان بخشنامه اي را به مناطق ۲۲ گانه، حراست و بازرسي 
ش��هرداري ابالغ كردند كه براساس آن استفاده از كودكان 
در زباله گردي ممنوع بود. او با بيان اينكه زباله گردي براي 
كودكان يكي از نامناسب ترين شيوه هاي كار كودك است، 
تصريح كرد: مناطق شهرداري تهران براي تفكيك پسماند 
با پيمانكاران قرارداد مي بندند و معموال اين پيمانكاران نيز از 
افراد خاصي استفاده مي كنند كه در ميان آنها ممكن است 
كودكان نيز وجود داشته باشند و به همين دليل است كه ما 

در سطح شهر با پديده زباله گردي كودكان مواجه بوديم؛ 
اما دقت داشته باشيد كه شهرداري تهران هيچ كودكي را 
به زباله گردي وا نمي دارد؛ بلكه ممكن است بين نيروهايي 
كه با پيمانكارهاي شهرداري ارتباط دارند، كودكان نيز فعال 
باشند. معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران با بيان 
اينكه از مردم خواستيم كه در صورت مشاهده زباله گردي 
كودكان موضوع را به سامانه ۱۳۷ اطالع دهند، گفت: در اين 
ابالغيه شيوه جديدي استفاده ش��ده است، به گونه اي كه 
در صورت تماس مردمي با ۱۳۷ موضوع از طريق نهادهاي 
بازرسي پيگيري مي شود و به شهردار منطقه به دليل اينكه 
پيمانكارش از كودك استفاده كرده تذكر داده مي شود و اين 
شهرداري منطقه است كه بايد پيمانكارش را مجاب كند كه از 
نيروي كار كودك استفاده نكند. جوادي يگانه افزود: در ابتداي 
ابالغ اين بخشنامه تعداد تماس هاي مردمي براي معرفي 

كودكان زباله گ��رد كم بود؛ اما از دو هفته قبل كه تبليغات 
محيطي در سطح مناطق اجرا شده، تعداد تماس ها بيشتر 
شده است و ما قطعا در شهرداري به اين موضوع رسيدگي 
مي كنيم. وي با بيان اينكه قرار نيست در اين طرح با كودك 
كار برخورد شود، بلكه ما با پيمانكار شهرداري و شهرداري 
منطقه برخورد خواهيم كرد، گفت: مردم تهران س��اكت 
نمانند و در صورت مشاهده كودكان زباله گرد در هر منطقه 
و ناحيه با شماره ۱۳۷ تماس گرفته و ضمن اعالم آدرس و 
منطقه مذكور موضوع را به اطالع بازرسي شهرداري برسانند.

    شناسايي ۲00 كانون تجمع 
 زباله گردهاي تهران

در تحولي ديگر، صدرالدين عليپور، مديرعامل س��ازمان 
مديريت پسماند ش��هرداري تهران در جلسه اي با حضور 

سردار حسين رحيمي، فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ 
از معرفي ۲۰۰ نقطه از سوي سازمان مديريت پسماند به 
عنوان محل تجمع و داد و ستد عوامل تفكيك غيرمجاز به 
نيروي انتظامي خبر داد. به گزارش تسنيم، عليپور در اين 
جلسه تأكيد كرد: طبق قانون، مامورين شهرداري با همراهي 
مامورين قانون )نيروي انتظامي( بايد با زباله گردي برخورد 
كنند. نيروي انتظامي تهران بزرگ نيز در اين جلسه دستور 
داد تا در اسرع وقت كميته اي با حضور پليس و مسووالن 
پسماند براي بررسي راهكارهاي الزم درباره برخورد با عوامل 
و سرشاخه هاي اصلي زباله گردي تشكيل شود. او بر استفاده 
حداكثري از ظرفيت و توان پليس براي كاهش حضور زباله 
گردها در پايتخت و تبعات حاصل از آن تأكيد كرد و گفت: 
پليس مانند سازمان پسماند با نگاهي اجتماعي و همه جانبه 

به اين موضوع ورود مي كند.

واكنش ارتش به اظهارات 
رييس بنياد مستضعفان

ني��روي دريايي ارت��ش در واكنش ب��ه اظهارات 
سيدپرويز فتاح، رييس بنياد مستضعفان در رابطه 
با مالكيت پادگان كوهك اعالم كرد: اين مكان، از 
پيش از انقالب اس��المي در اختيار اين نيرو بوده 
و بع��د از انقالب نيز به عنوان س��تاد فرماندهي از 
آن بهره برداري مي كن��د. روابط عمومي پادگان 
كوهك پيرامون اظهارات سيدپرويز فتاح در برنامه 
زنده »نگاه ي��ك« در خصوص اراضي اين پادگان 

توضيحاتي منتشر كرد كه به اين شرح است: 
۱- منظور مهندس فتاح رييس بنياد مستضعفان 
از عبارت »يك جاي خوب ما در كوهك در نيروي 
دريايي ارت��ش« پادگان كوهك و س��تاد نيروي 
دريايي ارتش بوده اس��ت كه اين مكان، از پيش 
از انقالب اس��المي در اختيار اين نيرو بوده و بعد 
از انق��الب نيز به عنوان س��تاد فرمانده��ي از آن 

بهره برداري مي كند.
۲- بر اس��اس مصوبات ابالغي مقرر شده اراضي 
پادگان كوهك بالمناصفه بين نيروي دريايي ارتش 
و بنياد مستضعفان تقسيم شود و در مسير اجراي 
اين مصوبه ستاد كل نيرو هاي مسلح به عنوان حكم 

عمل خواهد كرد.
۳- بر اين اس��اس تمامي عواي��د حاصل از اعيان 
اراضي پادگان كوهك )س��اخت و ساز هاي انجام 
شده در محدوده پادگان( متعلق به نيروي دريايي 
ارتش خواهد بود و بنياد موظف به پرداخت ارزش 

آن به نيروي دريايي است.
4- پس از برگزاري جلس��ات متعدد در س��طح 
نيروي دريايي ارتش و بنياد مستضعفان و تعيين 
نحوه اجراي مصوبات ابالغي از طريق به كارگيري 
كارشناسان منتخب طرفين به منظور تعيين ارزش 
كارشناس��ي روز عرصه و اعيان پادگان كوهك، 
كارشناس منتخب بنياد مستضعفان، منصفانه و 
عادالنه عمل نكرده و موجب توقف هرگونه اقدام 
در پرداخت ارزش واقعي حاصل از عرصه و اعيان به 
نيروي دريايي ارتش شد كه همين امر توقف اجراي 

مصوبه ابالغي را بدنبال داشت.
5- برابر تدبير ستاد كل نيرو هاي مسلح، مجدداً و به 
منظور تعيين تكليف نهايي اين اراضي، يك هيات 
كارشناسي سه نفره متشكل از كارشناسان ستاد 
كل نيرو هاي مسلح، نيروي دريايي ارتش و بنياد 
مستضعفان در حال بررسي و ارزش گذاري واقعي 
عرصه و اعيان پادگان كوهك هستند كه به محض 
اعالم نظريه و مش��خص شدن ارزش كارشناسي 
عرص��ه و اعيان اين پادگان، مصوبات س��تاد كل 

نيرو هاي مسلح اجرايي خواهد شد.
۶- شايس��ته است، يك مقام مس��وول ارشد در 
جايگاه رييس بنياد مستضعفان كه وي را فردي 
متش��رع مي دانيم، پي��ش از هرگونه اظهارنظر، 
مستندات خود را تكميل و مردم و مخاطبين را 

به اشتباه نيندازند.
بر اساس اين گزارش، شنبه شب، فتاح در يك برنامه 
تلويزيوني نام تعدادي از تصرف كنندگان امالك بنياد 
مستضعفان را افشا كرد و از آنها خواست تا اين امالك 
را به اين بنياد بازگردانند تا عوايد ناشي از فروش آنها 
هزينه محرومان ش��ود. اما اظهارات فتاح، به گفته 
برخي از افرادي كه نام آنها روي آنتن زنده به عنوان 
متخلف بيان ش��د، دقيق نبوده و مخدوش است.  
به طور مثال، معصومه ابتكار، معاون رييس جمهور 
در ام��ور زن��ان در توئيتي خطاب ب��ه رييس بنياد 
مستضعفان نوش��ت: آقاي فتاح خيلي ها شمارا به 
ديانت مي ش��ناختند! صحبت شما اما اشتباه زياد 
داشت و نام بردن از من و خانم موالوردي با حقيقت 
ماجرا س��ازگار نيست كه گويا رانت يا نفع شخصي 
بوده است. س��اختمان اوايل دهه ۷۰ با نظر امام به 
موسس��ه مطالعات زنان داده شد كه ما مسووليتي 

نداشتيم؛ رسانه ملي بايد فرصت پاسخ دهد.

آورده اوليه مسكن ملي پرند 
۴۷ ميليون تومان است

محسن وطن خواهي، مديرعامل شركت عمران 
شهر جديد پرند گفت: سهميه شهر جديد پرند از 
طرح اقدام ملي ۲5 هزار واحد است كه ۳۳ هزار 
نفر ثبت نام كردند و ۱۶ هزار نفر تاييد شدند؛ آورده 

اوليه هر نفر 4۷ ميليون تومان خواهد بود.
به گزارش ايس��نا، وطن خواهي در يك نشست 
خبري اظهار كرد: براي شهر جديد پرند ۲5 هزار 
واحد طرح اقدام ملي مسكن در نظر گرفته شده 
كه ۳۳ هزار نف��ر ثبت نام كردن��د و ۱۶ هزار نفر 
تاكنون تاييد شده اند و ۱۰۰۰ نفر افتتاح حساب 
كرده اند. تا يك ماه آينده كل متقاضيان مشخص 
خواهند ش��د. وي درباره مبلغ آورده متقاضيان 
مس��كن ملي پرند گفت: هر نفر بايد در ابتدا 4۰ 
ميليون تومان براي ساخت به اضافه ۱5 درصد 
ارزش زمين كه ح��دود ۷ ميليون تومان خواهد 
بود، بپردازد. وطن خواهي ب��ا اعالم اين خبر كه 
در روزهاي آينده با حضور رييس جمهور ۱۳۰۰ 
واحد طرح اقدام ملي مسكن در شهر جديد پرند 
افتتاح مي ش��ود تصريح كرد: ۷۲۰۰ واحد ديگر 
مسكن ملي داراي پيش��رفت حدود ۱5 درصد 
است. ۲5۰۰ واحد را تا قبل از پايان سال تحويل 
مي دهيم. ۷۶۰۰ واحد در دست ساخت است. از 
۱۲ ه��زار واحد باقي مانده 4۰۰۰ واحد با حضور 
رييس جمهور كلنگ زني مي شود. ۸۰۰۰ واحد 
نيز در حال مطالعه و اجراي آماده س��ازي است. 
مديرعامل شركت عمران پرند درباره قيمت هر 
متر مربع مسكن ملي در پرند گفت: برآورد هزينه 
اوليه س��اخت با قيمت زمين ۲.5 تا ۳.5 ميليون 
تومان در هر متر مربع است كه تالش مي كنيم 
از اين مقدار فراتر نرود. ب��ا ۱۳ پيمانكار در حال 
مذاكره هستيم. با توجه به قيمت متري هشت 
تا ۱۱ ميليون تومان مسكن شخصي ساز در شهر 
پرند، براي پيمان��كاران  صرفه اقتصادي دارد كه 

وارد پروژه اقدام ملي پرند شود.

افزايش مبتاليان به كرونا 
با لغو طرح ترافيك 

رييس كميس��يون سالمت شوراي ش��هر تهران با 
اشاره به اينكه به زودي آمار مبتاليان به كرونا به دليل 
افزايش مسافرت تهراني ها و لغو طرح ترافيك بيشتر 
مي شود، گفت: لغو طرح مشكالت جدي تري براي 
بيماران قلبي و تنفسي ايجاد مي كند. زهرا صدراعظم 
نوري، رييس كميسيون سالمت شوراي شهر تهران 
در گفت وگو با فارس، درباره وضعيت كرونا در پايتخت 
اظهار كرد: آمار مبتاليان به كرونا طي روزهاي گذشته 
كاهش يافته اس��ت كه اين موضوع به دليل رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي توسط مردم و جدي گرفتن 
استفاده از ماسك حاصل شده است. وي افزود: ولي 
براي هفته هاي آينده چندان نمي توان به اين موضوع 
اميدوار بود چرا كه ترددها در سطح شهر با لغو طرح 
ترافيك بيشتر شده و آمار مسافرت ها نيز همزمان با 
تعطيلي هاي اخير افزايش يافته است و اين موضوع 
نش��ان مي دهد روند كاهش آمار مبتاليان چندان 
پايدار نيست و به زودي افزايش مي يابد. او ادامه داد: 
سيدمناف هاش��مي، معاون حمل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران اعالم كرده كه لغو طرح ترافيك 
فقط س��بب كاهش ۳ درصدي مسافران مترو شده 
است و اين موضوع نشان مي دهد كه لغو طرح ترافيك 
نتوانسته در كاهش تعداد مسافران مترو تغيير چنداني 
ايج��اد كند. لغو طرح ترافيك با ه��دف كاهش آمار 
مبتاليان به كرونا دقيق و درست نيست و طرح كه لغو 
مي شود ترددهاي غيرضروري در سطح شهر افزايش 
مي يابد. او ادامه داد: همچنين با لغو طرح ترافيك به 
دليل افزايش تردد خودروها در سطح شهر، آلودگي 
هوا افزايش يافته و اين موضوع مشكالت جدي تري 
براي مبتاليان به بيماري هاي قلبي و تنفسي ايجاد 
مي كند. وي در پاس��خ به اينكه در حال حاضر آمار 
فوتي هاي ناشي از كرونا در پايتخت چه تعداد است؟ 
گفت: آم��ار دقيقي در اين زمينه ن��دارم ولي تعداد 

مبتاليان رو به كاهش بوده است.

مخازن سوخت رساني شهران 
همچنان مخاطره آميز

رضا كرمي محمدي، رييس ستاد پيشگيري و مديريت 
شهر تهران گفت: مخازن سوخت رساني شهران قباًل 
مخازن ذخيره سازي سوخت از جمله بنزين، نفت سفيد 
و گاز بودند؛ قرار بر اين ش��د به مخزن سوخت رساني 
تبديل شوند! به گزارش تسنيم، رضا كرمي محمدي 
درباره مخازن سوخت رساني شهران اظهار كرد: اين 
مخازن قباًل مخازن ذخيره س��ازي سوخت از جمله 
بنزين، نفت سفيد و گاز بودند و براساس توافقي كه در 
سال هاي گذشته صورت گرفته است قرار بر اين شد به 
مخزن سوخت رساني تبديل شوند كه اميدواريم اين 
اتفاق افتاده باشد. وي تصريح كرد: اقدامات خوبي در 
۱۰ تا ۱5 سال گذشته براي مقاوم سازي و ايمن سازي 
مخازن انجام گرفته اس��ت و درخواست مي شود كه 
مسووالن وزارت نفت جزئيات بيشتري درباره اقدامات 
انجام ش��ده براي رف��ع نگراني مردم اراي��ه دهند اما 
پتانسيل هاي خطرآميز و مخاطره آميزي هنوز وجود 
دارد كه نياز است هر چند سال يك بار با توجه به تغيير 
و تحوالتي كه در اطراف آنجا اتفاق مي افتد، اين مطالعه 
انجام ش��ود و وزارت نفت از مشاوراني استفاده كند تا 

مخاطرات را ايمن سازي كنند.

شرط اجاره پياده راه در تهران 
اعالم شد

عضو شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه اجاره پياده راه 
توسط شهرداري به برخي از كسبه با شرايط خاصي 
آغاز ش��ده اس��ت، گفت: ميزان اجاره بهاي پياده راه 
توسط شهرداري هاي مناطق تعيين مي شود. حسن 
خليل آبادي، عضو شوراي شهر تهران در گفت وگو با 
فارس، درباره س��رانجام موضوع پياده راه  فروشي در 
پايتخت، اظهار كرد: مس��اله فروش پياده راه نيست 
بلكه موضوع اجاره پياده راه به مغازه داراني است كه 
جلوي در مغازه آنها فضاي خالي وجود دارد. وي افزود: 
شرط استفاده از پياده راه براي برخي از مغازه داران، 
ايجاد نشدن س��د معبر براي عابران پياده است. اين 
عضو ش��وراي ش��هر تهران ادامه داد: مغازه داران و 
برخي از صنوف از جمله اغذيه فروشي ها مي توانند 
با ش��هرداري منطقه خود رايزني كرده و فضاي باز 
جلوي در مغازه شان را اجاره كنند به طور مثال ميز و 
صندلي كوچك قرار دهند و مشتريان آنها از اين فضا 
استفاده كنند.خليل آبادي با اشاره به اينكه استفاده از 
بخش هايي از پياده راه ها در بسياري از كشورهاي دنيا 
مرسوم است، گفت: اين موضوع اجراي آن نيز در تهران 
مشكلي نخواهد داشت و ما هم مخالف آن نيستيم. وي 
در پاسخ به اين پرسش كه ميزان اجاره پياده راه چقدر 
است،  گفت: شهرداري منطقه طي قرارداد با كسبه 

ميزان اجاره را تعيين مي كند. 

انتخابات هيات رييسه شوراي 
تهران  هفته آينده برگزار مي شود

عضو هيات رييسه شوراي ش��هر تهران از برگزاري 
چهارمين سال از انتخابات هيئت رييسه شوراي شهر 
تهران در هفته آينده خبر داد و گفت: اقبال اعضاي 
شورا براي انتخاب مجدد محسن هاشمي به عنوان 
رييس در س��ال پاياني از ش��وراي پنجم زياد است. 
زهرا نژادبهرام در گفت وگو با تسنيم با اشاره به زمان 
برگزاري چهارمين س��ال از انتخابات هيات رييسه 
شوراي شهر تهران اظهار كرد: اين انتخابات هفته آينده 
برگزار خواهد ش��د. وي در رابطه با تركيب احتمالي 
هيات رييس��ه شوراي ش��هر تهران در دوره پنجم و 
در س��ال پاياني اين دوره تصريح كرد: در اين زمينه 
نمي توان فع��اًل اظهارنظري كرد و بايد منتظر زمان 
برگزاري انتخابات باشيم. وي در پاسخ به اينكه آيا شما 
به عنوان كانديدا در انتخابات آتي هيات رييسه شوراي 
شهر تهران شركت خواهيد كرد، گفت: چنانچه اعضاي 
شوراي شهر تهران در اين زمينه تمايل داشته باشند 

بنده مجدداً به عنوان كانديدا شركت خواهم كرد.

معاون وزير راه: افرادي كه از ثبت نام در سامانه اسكان و امالك خودداري كنند، از خدمات عمومي محروم مي شوند
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6 خبر

راستيآزمايي
ادعايتوليدكنندگان

درحالي كه ممنوعيت واردات در تجهيزاتي كه داراي 
توليد داخل نيستند وجود ندارد، سنديكاي صنعت 
مخابرات در حال راستي آزمايي ادعاي توليدكنندگان 
درب��اره توان و ظرفيت توليد اس��ت تا تامين كننده 
نسبت به تحويل كاالي مناسب، پاسخگو و مسوول 
باشد. به گزارش ايسنا كميته سنا شامل سنديكاي 
صنعت مخابرات ايران، نظام صنفي رايانه اي كشور و 
اتحاديه صادركنندگان خدمات مهندسي، مشاوران 
و پيمانكاران صنعت مخابرات ايران )مپتا(، در بيانيه 
سوم خود به تبديل شدن اين كميته به رگوالتوري 
بخش خصوصي با گذشت زمان اشاره مي كند. اين 
بيانيه كه سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور، به آن 
پرداخته و با محوري��ت پيش نويس همكاري ايران 
و چين منتشر شده است، بر توان و پتانسيل بخش 
خصوصي و داخل��ي تاكيد دارد. اس��ماعيل ثنايي 
نايب رييس هيات مديره اتحاديه مپتا در اين باره معتقد 
است: فارغ از ابعاد همكاري در ديگر حوزه ها، ضروري 
است كميته سنا به عنوان نماينده بيش از ۱۸ هزار 
شركت تخصصي حوزه ICT، در بحث سرفصل هاي 
حوزه ICT و در مذاكرات اين حوزه به عنوان يك نهاد 
نقش آفرين و تاثيرگذار و بازوي مشورتي متخصص 
و آگاه در كنار دس��تگاه هاي حكومتي حاضر باشد. 
احس��ان زرين بخش از نمايندگان سازمان نصر، در 
نشست پنجم كميته سنا، در رابطه با درخواست هاي 
متعدد ارسالي از سوي اعضاي تشكل ها به كميته سنا 
مبني بر »اضافه شدن روند ارزيابي و بررسي امنيتي 
كاالهاي فناوري اطالعات و ارتباطات«، به نشست 
خبري معاون رگوالتوري كه در ماه گذشته در همين 
خصوص صورت گرفته بود اشاره كرد. نسترن محسني 
معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
عنوان مي كند: »در حال حاضر از آنجايي كه در حوزه 
تجهيزات امنيتي نيز سازوكار جدايي براي تجهيزات 
در نظر گرفته نش��ده است بايد فرآيندهاي دريافت 
گواهي نمونه مطابق با اين آيين نامه انجام شود.« اين 
اعالم با روند فعلي و اجرايي در تضاد بوده و عالوه بر دارا 
بودن چندين متولي كه موجب سردرگمي متقاضيان 
مي شود، زمان و هزينه را نيز براي متقاضيان در حال 
 ICT حاضر بيش از قبل افزايش خواهد داد. سه تشكل
متفق القول بر اين عقيده اند كه وجود آزمايشگاه براي 
توسعه دانش و ارتقاي مسائل تحقيقاتي، آينده پژوهي، 
بررس��ي و رفع موارد مورد نياز بهره برداران نهايي در 
صورت درخواس��ت آنها، ضروري و بااهميت است. 
اما در روال فعلي و در برخي از آزمايش��گاه ها فرآيند 
آزمايش ها، هزينه ها، مدت زمان انجام آزمايش، عدم 
ارايه فيلم و تمام مستندات ارزيابي به مالك تجهيزات 
و تضاد منافع منجر به ايجاد رانت، انحصار و تشكيل 
صف متقاضيان شده اس��ت. همگي اين موارد نياز 
به بازتعريف درست آزمايشگاه و جايگاه آن را بسيار 
ضروري كرده است. ثنايي در اين خصوص به عنوان 
مثال به آزمايشگاه جامعي كه در صنعت برق ايجاد 
شده است، اشاره كرد و گفت: اين آزمايشگاه صنعت 
برق مورد پذيرش تمامي بازيگ��ران حوزه از جمله 
واردكنندگان و توليدكنن��دگان، وزارت نيرو و همه 
جامعه است. اكنون حوزه ICT هم به يك آزمايشگاه 
جامع به روز و مس��تقل نياز دارد. در هر سه تشكل 
هم براي اين موضوع طرح هايي مطرح و مطالعات و 

تحقيقاتي صورت گرفته است.

هديهويژههمراهاول
بهخبرنگاران

همراه اول به مناسبت »روز خبرنگار«، به صورت مجزا 
يك بسته اينترنت 200 گيگابايتي به اصحاب رسانه 
هديه مي دهد.   اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
س��يار ايران ضمن تبريك روز خبرن��گار اعالم كرد: 
هرچند با تصميم مسووالن وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات توفيق تقديم هديه روز خبرنگار صرفاً نصيب 
يكي از اپراتورهاي تلفن همراه شد؛ اما همراه اول در نظر 
دارد به مناسبت روز خبرنگار و بيست و ششمين سالروز 
عرضه اولين س��يم كارت در ايران توسط اين اپراتور، 
همچون سال گذشته يك هديه ويژه اينترنتي مطابق 
با ليست قبلي مورد تأييد معاونت مطبوعاتي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي به اصحاب رسانه هديه دهد.  
شركت ارتباطات سيار ايران، امسال نيز براي تكريم 
قشر زحمتكش و كوشاي خبرنگار، بسته اينترنت ويژه 
يك ساله با حجم 200 گيگابايت در نظر گرفته است. 
بسته مذكور براي كليه شماره هاي خبرنگاراني كه سال 
گذشته بسته اينترنتي را دريافت كرده اند، حداكثر 
ظرف مدت ۷2 ساعت آتي فعال مي شود.  همراه اول 
پيشاپيش از كليه خبرنگاراني كه دسترسي به شماره 
ايشان براي اين اپراتور مقدور نبوده عذرخواهي كرده 
است. همراه اول به عنوان اولين و بزرگ ترين اپراتور 
تلفن همراه كش��ور با واگذاري بي��ش از 92 ميليون 
سيم كارت در كشور، باالترين سهم بازار را در اختيار 
دارد و سرويس هاي آن در تمامي شهرها و روستاهاي 
كشور با 96.9 درصد پوشش جمعيتي برقرار است. 
جديدترين گزارش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي حاكي از آن است كه همراه اول با در اختيار 
داش��تن بيش از 35.6 ميليون مشترك نسل 3 و 4، 
بيشترين تعداد مشتركان اينترنت پهن باند سيار را 

در بين اپراتورهاي تلفن همراه كشور در اختيار دارد.

پرداخت۲۸۶ميلياردتومان
تسهيالتاشتغالروستايي

مدير كل تعاون، كار و رف��اه اجتماعي ايالم گفت: 
تاكنون 2۸6 ميليارد تومان تسهيالت به چهار هزار و 
534 طرح اشتغال روستايي در استان پرداخت شده 
است. شكراله شيرخاني روز يكشنبه  در گفت وگو با   
ايرنا اظهار داشت: اين تسهيالت توسط بانك هاي 
توسعه تعاون، كشاورزي، پس��ت بانك و صندوق 
كارآفريني اميد پرداخت شده است.وي با بيان اينكه 
اين طرح ها زمينه اشتغالزايي 6 هزار و ۸۱۱ نفر در 
استان را فراهم كرده است، افزود: 3۸ ميليارد تومان 
اشتغال فراگير نيز به ۱3۷ طرح با اشتغال 454 نفر 
توسط بانك هاي عامل تجارت، توسعه تعاون، رفاه 
كارگران، سپه، صادرات، ملت و كشاورزي پرداخت 
شده است.مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي ايالم 
يادآور شد: در بخش تعاون نيز از ابتداي سال گذشته 
تاكنون ۸3 تعاوني تشكيل، 9۸0 فرصت شغلي ايجاد 
و ۸99 نفر عضو در تعاوني ها جذب شدند. شيرخاني 
از پرداخت 65 ميليارد تومان تسهيالت به تعاوني هاي 
استان در مدت ياد شده )ابتداي سال گذشته تاكنون( 
خبر داد و اضافه كرد: همچنين در اين مدت چهار 
هزار و ۱93 مش��اوره، توانمندسازي، ساماندهي  و 
ايجاد بستر اش��تغال براي كارجويان بخش تعاون 

صورت گرفته است.

افبيآيمدعيحمله
هكرهايايرانيبهامريكاشد

پليس فدرال امريكا طي هفته گذشته مدعي شده 
گروهي از هكرهاي نخبه ايراني به نهادهاي دولتي 
و بخش خصوصي امريكا حمله كرده اند. به گزارش 
فارس به نقل از زد دي نت، اف بي آي در گزارش خود 
اش��اره اي به نام اين گروه هكري نكرده ولي مدعي 
ش��ده اين افراد وابسته به يك گروه بزرگ تر هستند 
كه با اس��امي همچون بچه روباه يا انگل ش��ناخته 
شده اند. هكرهاي يادشده با بهره گيري از آسيب هاي 
امنيتي تازه افشاشده تجهيزات مختلف شبكه اي، 
به رايانه هاي هدف نف��وذ مي كنند. آنها اين كار را به 
سرعت انجام مي دهند تا شركت هاي هدف فرصت 
نصب وصله هاي نرم افزاري به روزرسان را پيدا نكنند. 
اين هكرها بعد از نفوذ به وس��ايل و سخت افزارهاي 
هدف روي آنها بدافزارهايي نصب مي كنند كه نفوذ 
دايمي و دسترسي به اطالعات هدف را ممكن مي كند. 
بررسي هاي موسسات امنيتي كليراسكاي و دراگوس 
نشان مي دهد اين روش از تابستان سال 20۱9 مورد 
استفاده هكرهاي ايراني بوده است. هكرهاي يادشده 
وي پي ان سرورهاي آسيب پذير شركت ها و نهادهاي 
دولتي مختلف را هدف حمله قرار داده اند و اگر چه نام 
هدف هاي موفق اين حمالت افشا نشده، اما دو شركت 
خصوصي بزرگ و مشهور امريكايي در ميان قربانيان 

حمالت هكرهاي ايراني قرار داشته اند.

جريمه۸0ميليوندالريبانك
امريكاييبهعلتنشتداده

بانك امريكايي كپيتال وان به علت نشت اطالعات 
خصوصي كاربران در س��ال 20۱9 بايد جريمه اي 
۸0 ميليون دالري بپردازد. به گزارش فارس به نقل 
از انگجت، بانك كپيتال وان به علت س��هل انگاري 
امنيتي و نشت اطالعات خصوصي كاربران جريمه 
شده اس��ت. بانك مذكور نتوانس��ته قبل از انتقال 
سيستم هاي كليدي فناوري اطالعات خود به فضاي 
كلود يك سيستم ارزيابي خطر موثر طراحي كند و 
همين مساله مشكالت زيادي براي مشتريان بانك 
كپيتال وان ايجاد كرده و در نهايت به نشت اطالعات 
منجر شده است. سارق اين اطالعات پيگ تامپسون 
نام دارد كه از بي دقتي بانك و پيكربندي اشتباه يك 
فايروال سوءاس��تفاده كرده و توانسته اطالعات مد 
نظر خود را سرقت كند. در نتيجه داده هاي شخصي 
و مالي ۱00 ميليون نفر در امريكا به دست هكرها و 

كالهبرداران افتاده است. 

دنياي فناوري
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مديريت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانرديف
قراردادهای خريد1399/05/28خريد و پخت نان مورد نیاز شرکت فوالد مبارکه48510859مناقصه1

اياب و ذهاب کارکنان شرکت فوالد مبارکه 48513630مناقصه2
قراردادهای خريد1399/05/31توسط خودروهاي سواري و وانت

اياب و ذهاب کارکنان شرکت فوالد مبارکه48513301مناقصه3
قراردادهای خريد1399/05/31 توسط مکانیزم هاي اتوبوس و مینی بوس

آگهیشرکتفوالدمبارکه

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، 
انتقادات و پیشنهادهاي خود درمورد 

مطالب مختلف روزنامه را با ذكر 
جزئیات به اين سامانه پیامك نمايند. 

تصميم هاي خلق الساعه مشكالت را بيشتر مي كند

سردرگمي فعاالن اقتصادي با تغيير قواعد تخصيص ارز 
در ماه هاي گذشته فعاالن اقتصادي با آسيب هاي زيادي 
روبه رو شدند، شيوع كرونا، مشكالت تحريم، نوسان قيمت 
ارز در كنار تصميم هاي اش��تباه دولت براي درآمدزايي، 
آسيب هاي وس��يعي به فعاالن اقتصادي مي زند. تامين 
ارز نيز براي توليدكنندگان يكي از بزرگ ترين معضالت 
توليدكنندگان است. در عين حال با توجه به اين مشكالت، 
بايد براي تسهيل قوانين و حذف مقررات زائد، اقدام هاي 
بيشتري صورت گيرد و كارشناسان اقتصادي هم معتقدند 
كاهش ماليات حقوق و دس��تمزد كه توسط كارفرمايان 
پرداخ��ت مي ش��ود، مي تواند در اين ش��رايط به فعاليت 

بنگاه هاي اقتصادي كمك كند.
جلسه فوق العاده كميسيون فاواي اتاق بازرگاني ايران با 
هدف بررسي راهكارهاي »حمايت از كسب وكارها با فرض 
تداوم ش��يوع ويروس كرونا در نيمه دوم س��ال ۱399« و 
»بررس��ي راهكارهاي اعمال سياست هاي تخصيصي ارز 
ترجيحي در بخش توليد« برگزار شد. به گزارش فدراسيون 
فاوا، در اين جلس��ه اعضاي كميسيون فاواي اتاق ايران به 
بررسي مشكالت و موانع فعاليت اقتصادي فناوري اطالعات 
و ارتباطات پرداختند و پيش��نهاداتي را براي ارايه به اتاق 
بازرگاني براي بررسي مش��كالت موجود در برابر صنعت 
ICT در شرايط شيوع جهاني بيماري كرونا و نوسانات بازار 

ارز ارايه كردند.
محمدرضا طاليي، رييس كميسيون فاواي اتاق بازرگاني 
اظه��ار كرد: »با توجه به مش��كالتي كه امروز در كش��ور 
وجود دارد، بايد براي تس��هيل قوانين و مقررات و حذف 
مقررات زائد اقدام هاي بيش��تري انجام دهن��د. دولت با 
تصميم هاي خلق الس��اعه و تغيير رويه ه��اي اقتصادي 
باعث مي شود كه فعاالن اقتصادي دچار مشكالت بيشتر 
شوند. صادركنندگان غيرنفتي كشور براي بازگشت ارز به 
كشور مشكالت فراواني دارند، توليدكنندگان براي عرضه 
محصوالت ش��ان با كاهش تقاضا مواجه شده اند كه بايد 
دنبال فراهم كردن فرصت توسعه صادرات براي استمرار 
فعالي��ت آنها ب��ود. وزارت امورخارجه باي��د فعاليت هاي 
بيش��تري را براي بهبود روابط با ديگر كشورها و تسهيل 
شرايط بازاريابي كردن براي محصوالت ايراني در بازارهاي 
خارجي انجام دهد.« رييس كميسيون فاواي اتاق بازرگاني 
ايران پيش��نهاد داد: »كاهش ماليات حقوق و دس��تمزد 
كه توسط كارفرمايان پرداخت مي شود، مي تواند در اين 
ش��رايط به فعاليت بنگاه هاي اقتصادي كمك كند.« به 
گفته طاليي، همكاري بيشتر سازمان تامين اجتماعي با 
بنگاه هاي اقتصادي، براي عبور از ش��رايط سخت كنوني 
ضروري است و دولت بايد كمك هاي بيشتري براي عبور از 
بحران با هدف بنگاه هاي كوچك و متوسط در نظر بگيرد. 
رييس كميس��يون فاواي اتاق ايران تاكيد كرد: »تامين 
ارز ب��راي توليدكنندگان يك��ي از بزرگ ترين معضالت 
توليدكنندگان است و در نتيجه تامين مواد اوليه و تجهيزات 
مورد نياز توليد هم سخت تر شده است. همچنين سرعت 
گردش نقدينگي در كشور كاهش يافته و مشكالت زيادي 
براي توليدكنندگان ايجاد كرده است. متاسفانه بانك ها 
كوچك ترين توجهي به دس��تورالعمل هاي دولت نشان 
نمي دهند و شايد با رعايت برخي مسائل بتوان به بنگاه هاي 
اقتصادي كشور كمك كرد.« حسن پوراسماعيل، نماينده 

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در كميسيون 
فاواي اتاق بازرگاني ايران نيز ارايه گزارشي از فعاليت هاي 
اخير مجلس در حوزه فناوري اطالع��ات داد و گفت: »بر 
اساس برآوردي كه من از نظرات نمايندگان مجلس دارم، 
در كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
ديدگاه مثبتي نسبت به تشكيل كميسيون ويژه فناوري 
اطالع��ات وجود ندارد، هر چند در كميس��يون فرهنگي 
تعدادي از نمايندگان همچنان تشكيل اين كميسيون ويژه 
را پيگيري مي كنند.« اين كارشناس مركز پژوهش هاي 
مجلس تاكيد كرد: »مباحث در مجلس ادامه دارد و قرار 
است كه تشكيل كميسيون ويژه فناوري اطالعات بار ديگر 
به راي گذاشته شود. عالوه بر اين كميسيون صنايع و معادن 
سه كميته تشكيل داده است كه مي توانند نقش بارزي در 
قانون گذاري در حوزه فناوري اطالعات داشته باش��ند. از 
جمله اين كميته ها كميته فناوري هاي نوين است كه در 
حال حاضر مشغول بررسي طرحي با عنوان »طرح جهش 
توليد دانش بنيان« است. در 33 ماده طرح »جهش توليد 
دانش بنيان« حمايت هاي مضاعفي نسبت به قانون موجود 
حمايت از شركت هاي دانش بنيان در نظر گرفته شده است 
كه مي تواند به فعاليت هاي كسب وكارهاي نوپا و فناوري 
اطالعات كمك كند. اين طرح در مركز پژوهش هاي مجلس 
هم در حال بررسي است. با توجه به فرصت چهارساله اي كه 
از دوره مجلس باقي مانده است، اتاق بازرگاني ايران فرصت 
خوبي دارد كه در همكاري با كميسيون صنايع و معادن 
براي بررس��ي طرح ها و برنامه هاي كميسيون مشورت و 

كمك كند.«

كاهشعملكردكارمندان
بااضطرابناشيازمشكالتدوركاري

كتايون س��پهري، مدير ش��تابدهنده و س��رمايه گذاري 
نيز تاكيد كرد: »بايد مس��ائل مرتبط ب��ا دوركاري مورد 
توجه مس��ووالن و سياس��ت گذاران قرار گيرد. در حال 
حاضر بسياري از ش��ركت هاي فناوري اطالعات به دليل 
ش��يوع بيماري كرونا، كارمندان خود را دوركار كرده اند، 
اما بيمه تامي��ن اجتماع��ي هن��وز دوركاري را كامل به 
رسميت نمي شناسد و بازرسان بيمه براي شركت هايي كه 
كارمندان شان دوركار هستند مشكالتي را ايجاد كرده اند.« 
به گفته اين فعال اقتصادي »استرس و اضطراب ناشي از 
حضور در محل كار يا از دست دادن موقعيت شغلي يا بيمه به 
دليل دوركاري، باعث كاهش كارآمدي كاركنان مي شود.«

علي شميراني كارشناس فناوري اطالعات نيز اظهار كرد: 
»يكي از مباحثي كه در ابتداي شيوع بيماري كرونا مطرح 
شد، اعالم ش��رايط فورس ماژور در پروژه هاي دولتي بود. 
متاسفانه اين وضعيت قطع شد و بسياري از شركت هايي 
كه در حوزه فناوري اطالعات پروژه هاي دولتي در اختيار 
دارند اميدوارند كه شرايط فورس ماژور دوباره برقرار شود.« 
وي در ادامه در مورد كمك هاي اعالم شده از سوي وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات هم خواستار شفافيت اين وام ها 
شد و گفت: »فروردين ماه امسال وزارت ارتباطات اعالم كرد 
كه تا سقف 500 ميليون تومان براي كسب وكارهاي نوپا 
و 2 ميليارد تومن براي شركت هاي فعال با بهره 9 درصد 
به شرط حفظ 90 درصد از پرسنل در نظر گرفته است كه 
از محل وجوه اداره ش��ده اين وزارتخانه قرار شد در اختيار 
ش��ركت ها قرار گيرد. اما تاكنون هيچ گزارش��ي از سوي 
وزارت ارتباطات و س��ازمان نظام صنفي رايانه اي در مورد 
اين وام ها ارايه نشده است.« شميراني گفت: »متولي شناسه 
كسب وكارهاي آسيب پذير سازمان نظام صنفي رايانه اي و 
كميته وجوه اداره شده وزارت ارتباطات بودند. اما هيچ يك 
از اين دو نهاد هيچ گزارشي از ميزان تخصيص اين تسهيالت 
ارايه نداده اند. اطالعاتي در مورد نحوه ارزيابي ميزان خسارت 
وارد شده به كسب وكارها هم وجود ندارد.« وي همچنين به 
مشكالت فعاالن واردات فناوري اطالعات و ارتباطات اشاره 
كرد و گفت: »از آنجا كه بخش عمده اي از صنعت آي سي تي 
كشور وابسته به واردات است، واردكنندگان به دليل عدم 
تخصيص ارز كافي، نوسانات شديد قيمت ارز و مشكالت 

ديگر با معضالت بزرگي مواجه شده اند.«

لزومدستهبنديصحيحشركتهايآسيبديده
حميدرضا احمديان، مش��اور كميسيون فاواي اتاق ايران 
نيز گفت: »دولت در نخستين روزهاي شيوع كرونا تالش 
كرد كمك هايي را براي خانوارها و افراد آسيب پذير در نظر 
بگيرد. اين هزينه ها باعث ش��ده است كه دست دولت در 
كمك هاي بيشتر به فعاالن اقتصاد با استمرار شيوع كرونا 

كمتر شود. نمي توان همه كسب وكارهاي فناوري اطالعات 
را به يك شكل دسته بندي كرد. بايد تقسيم بندي مناسبي 
از كس��ب وكارهاي فناوري اطالعات انجام ش��ود. برخي 
كسب وكارها بيشتر آسيب ديده اند، اما برخي از كسب وكارها 
مانند فروشگاه هاي اينترنتي، از اين شرايط بهره برده اند و 
آسيب هاي كمتري به دليل شيوع كرونا ديده اند. ضروري 
اس��ت كميس��يون فاواي اتاق دس��ته بندي صحيحي از 
ش��ركت هاي آس��يب ديده تهيه كند و در اختيار دولت و 
وزارت آي سي تي قرار دهد تا امكان برآورد خسارات وارده در 
حوزه هاي مختلف ايجاد شود.« احمديان تاكيد كرد: »بايد 
زيرساخت هايي توسط شركت هاي آي سي تي براي بهبود 
فضاي كسب وكار در شرايط شيوع كرونا ايجاد شود. بسياري 
از شركت هاي بخش خصوصي، زيرساخت هاي كافي براي 
دوركاري و رويارويي با شرايط شيوع كرونا ايجاد نكرده اند. 
از جمله در بخش آموزش نيازهاي زيادي در دوران شيوع 
كرونا وجود دارد، اما بخش خصوصي هنوز نتوانسته همكاري 
الزم را براي بهبود اين بخش و تامين ابزار الزم انجام دهد.« 
علي مسعودي، عضو هيات مديره فدراسيون فاوا با اشاره 
به محدوديت هاي خارجي در تجارت گفت: »بسياري از 
شركت هاي توليدي در كشور هنوز هيچ دسترسي به ارز 
تخصيص يافته براي قطعات و مواد اوليه ندارند. مقررات و 
قوانين به سرعت در حال تغيير است، بحث تبديل اولويت 
22 به اولويت 23 واردات، بعد بحث تشويق صادرات و دوباره 
تخصيص ارز نيمايي به واردات ICT تحوالتي هستند كه 

باعث سردرگمي فعاالن اقتصادي و تجاري شده اند.«
ويدا سينا، نايب رييس كميسيون فاواي اتاق بازرگاني نيز 
با اشاره به سياس��ت گذاري گزينشي در دولت گفت: »در 
ش��رايطي كه در دولت براي حمايت از كس��ب وكارهاي 
نوپ��ا، خ��الق و دانش بنيان بحث مي ش��ود، بس��ياري از 
كسب وكارهاي قديمي كه پرسنل و سرمايه گذاري زيادي 
دارند، مورد توجه قرار نگرفته اند. من به عنوان رييس انجمن 
آزمايشگاه هاي همكار آزمون و كاليبراسيون، با اعتراض 
وسيع همكارانم در سراسر استان ها مواجه شده ام كه دولت 
نه تنها اين حوزه را با 40 هزار كارمند و ميلياردها سرمايه 
ناديده گرفته است، بلكه س��ازمان استاندارد و تحقيقات 
صنعتي، مستقيمًا به عنوان رقيب وارد عمل شده است.« 
اين فعال اقتصادي تاكيد كرد: »آسيب ها پشت سر هم به 
فعاالن اقتصادي وارد ش��ده است. شيوع كرونا، مشكالت 
تحريم، نوسان قيمت ارز در كنار تصميم هاي اشتباه دولت 
براي درآمدزايي خودش، آس��يب هاي وسيعي به فعاالن 
اقتصادي مي زند.« سينا گفت: »تعرفه كنوني آزمايشگاه ها 
سال ۱396 تصويب شده اس��ت و ۱39۸ بعد از تحريم ها 
اعالم شد. االن با شش برابر شدن قيمت ارز، سه سال تورم 
شديد و افزايش دستمزدها، همچنان آزمايشگاه ها مجبور 
به اجراي همان تعرفه هستند و در صورت دريافتي باالتر از 

تعرفه، مجوزشان باطل مي شود.«

تامينارزيكيازبزرگترينمعضالتتوليدكنندگاناستكهتامينمواداوليهوتجهيزاتموردنيازتوليدرادشواركردهاست

عدم فعال س��ازي گوش��ي نو )آكبند( يك��ي از مهم ترين 
اشتباهات رايج در هنگام خريد گوشي است، درحالي كه در 
صورت عدم فعال سازي دستگاه در حضور فروشنده، همتا 
هيچ گونه   مسووليتي براي گوشي غيرقانوني، كد فعال سازي 
نادرست يا عدم وجود كد فعال سازي ندارد. به گزارش ايسنا، 
با اجراي طرح رجيستري، تنها دستگاه هايي كه از مبادي 
قانوني وارد كشور شده  يا پيش از شروع طرح رجيستري 
روشن بوده اند، مي توانند بدون هرگونه محدوديت زماني، از 
شبكه هاي اپراتوري استفاده كنند. در غيراين صورت دستگاه 
پس از اولين اتصال به شبكه، پيامك هشدار دريافت كرده و 

پس از مدت زمان كوتاهي، قطع مي شود.

ضرورتبررسيدستگاهقبلازخريد
در صورت عدم فعال سازي دستگاه در حضور فروشنده، همتا 
هيچ گونه مسووليتي براي گوشي غيرقانوني، كد فعال سازي 
نادرست يا عدم وجود كد فعال سازي ندارد. از اين رو كانال 
اطالع رساني ثبت تلفن همراه )رجيستري( هشدار مي دهد 
كه حتما هنگام خريد گوشي آكبند )نو( دستگاه را براي خود 
با موفقيت فعال سازي كنيد. براي فعال سازي موفق ابتدا در 
نتيجه استعالم اصالت دستگاه آكبند، گوشي بايد قانوني 
باشد، نام شركت واردكننده و گارانتي كننده درج شده باشد 
و كد فعال سازي ش��ش رقمي در دسترس و صحيح باشد. 
پس از فعال س��ازي موفق، همتا يك پيام تاييد به ش��ماره 

همراه شما ارسال مي كند. با اجراي طرح رجيستري يكي از 
اقداماتي كه بايد قبل از خريد دستگاه سيم كارت خور توسط 
شخص خريدار انجام شود، استعالم اصالت دستگاه است. 
استعالم اصالت دستگاه از طريق شناسه )IMEI( درج شده 
روي جعبه انجام مي پذيرد. در پاسخ استعالم اصالت، حتمًا 
به قانوني بودن، تطابق مشخصات پاسخ استعالم اصالت با 
مشخصات ظاهري دستگاه، شركت واردكننده، نوع واردات، 
نوع ارز و روشن شدن دس��تگاه در گذشته توجه كنيد. در 
صورت تصميم قطعي براي خريد، دستگاه را روشن كرده 
و #06#* را روي آن شماره گيري نموده و تطابق شناسه 
)IMEI( نمايش داده شده با شناس��ه )IMEI( درج شده 
روي جعبه را كنترل كنيد. در ص��ورت عدم تطابق اين دو 
شناسه )IMEI(، از خريد دستگاه صرف نظر كنيد. در اين 
مرحله، بايد دس��تگاه را در حضور فروشنده، به كمك كد 
فعال سازي چاپ شده روي كارت گارانتي يا جعبه، از طريق 
سامانه همتا فعال سازي كنيد. درصورتي كه كد فعال سازي 
به شما ارايه نشد يا فرآيند فعال سازي براي سيم كارت شما 
با موفقيت انجام نشد، از خريد دستگاه صرف نظر كنيد. پس 
از فعال سازي موفق دستگاه براي سيم كارت خود، حتمًا از 
 )IMEI( فروشنده، فاكتور معتبري دريافت كنيد كه شناسه
دستگاه در آن ذكرشده و داراي مهر فروشگاه است. هرگونه 
مشكالت احتمالي در آينده، به كمك ارايه اين فاكتور معتبر، 

قابل پيگيري در مراجع قضايي خواهد بود.

اشتباه رايج هنگام خريد گوشي
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پيشفروشنفت،منجربهگشايشدراقتصادميشود؟

رييسسازمانحمايت:

ترديدها به گشايش اقتصادي از مسير نفت

 گراني را بايد بپذيريم!

تعادل-  گروه انرژي |
گمانه زني ها درباره طرح گشايش اقتصادي حسن روحاني 
با انتش��ار اين خبر كه دولت قرار است اوراق سلف موازي با 
پشتوانه نفت خام را عرضه كند، پايان يافت. برخي شنيده ها 
حكايت از اين دارد كه دولت در نظر دارد 220 ميليون بشكه 
نفت در قالب اوراق س��لف موازي در مدت زمان يكس��ال 
پيش فروش شود. سازوكار اين قرارداد به اين صورت است 
كه دولت نفت را به قيمت روز و همچنين قيمت روز دالر كه 
احتمااًل مبناي آن نرخ سامانه سنا است، بفروش مي رساند 
و آن را در يكسال آينده تحويل خواهد داد. تحويل نفت در 
آينده به اين معني اس��ت كه دولت قيمت ريالي نفت را بر 
اساس قيمت هاي نفت و دالر در تاريخ سررسيد محاسبه 
مي كند و تفاوت ميان قيمت روز انتشار و تاريخ سررسيد 
به عنوان سود به خريداران پرداخت مي شود. در اين اوراق 
هرچند اين امكان وجود دارد كه با كاهش نرخ ارز و قيمت 
نفت، خريداران اوراق با ضرر مواجه شوند اما دولت حداقل 
سود سپرده بانكي اين اوراق را تضمين مي كند. حال اين 
پرسش قابل طرح است كه آيا انتشار اوراق سلف بر پايه نفت، 
سياست مناسبي  است و مي توان از آن به عنوان يك گشايش 
بزرگ اقتصادي نام برد يا خير؟ به عقيده كارشناسان، اگر 
هدف از انتشار اوراق ارزي نفتي تنها جبران كسري بودجه 
باشد، راهكارهاي ساده تري براي جبران اين كمبود وجود 
دارد. آنها با بيان اينكه اوراق سلف نفتي، مي تواند يك فرصت 
براي رش��د سرمايه گذاري در كشور شود اما مي گويند كه 
نبايد به ابزار جديدي براي »برداش��ت از صندوق توسعه و 
تحميل منابع غيرقابل وصول اين صندوق به بانك مركزي 
و اجبار بانك مركزي ب��راي افزايش پايه پولي و به تبع آن 
نقدينگي جدي��د و تورم مضاعف )در حال��ت ريالي(« و يا 
»دس��تبرد به ذخاير ارزي قابل وصول بانك مركزي مثل 
ذخاير اس��كناس )در حالت ارزي( و به تبع آن رشد مجدد 

نرخ ارز« تبديل شود.

     محتويات طرح گشايش اقتصادي
وعده گشايش اقتصادي دولت با انتش��ار خبري از سوي 
محسن زنگنه، نماينده مجلس در توييتر مشخص شد. او 
در اين باره نوشت: »دولت قصد دارد با فروش 220 ميليون 
بشكه نفت، بخشي از كسري بودجه را جبران كند.« حسن 
روحاني ۱۵ مردادماه اعالم كرد: »دوش��نبه 20 مردادماه 
طرحي در جلسه س��ران قوا به نتيجه خواهد رسيد كه در 
ص��ورت موافقت مقام معظم رهبري گشايش��ي ازلحاظ 
اقتصادي در كشور به وجود مي آيد.« از سوي ديگر محمود 
واعظي، رييس دفتر رييس جمهور بعد از اعالم اين خبر از 
سوي حس��ن روحاني مدعي شد كشور در ماه هاي پاياني 
تحريم قرار دارد و عالمت هايي از كشورهاي اروپايي و آسيايي 
دريافت شده كه نش��ان دهنده اين موضوع است. عالوه بر 
تأكيد رييس جمهور و صحبت هاي معاون اول او بر ايجاد 
تغييرات اقتصادي طي روزهاي آينده، محمدباقر قاليباف، 
رييس مجلس نيز از بهبود اوضاع و خبرهاي خوب اقتصادي 
در هفته جاري خبر داده است. قاليباف در اين زمينه تأكيد 
كرده با اخذ تصميماتي بازارهاي پول، ارز و سرمايه سامان 
خواهد يافت. البته شنيده هاي اوليه حاكي از آن است كه 
دولت در نظر دارد 220 ميليون بش��كه نفت پيش فروش 
كند. يعني درآمد ارزي كه فعال قابل تحقق نيست، در داخل 
به فروش رساند و با اين تير دو هدف بزند؛ هم كسري بودجه 
را تا حدودي پوشش دهد و هم عملي در راستاي مديريت 
نقدينگي انجام دهد. توافقات اوليه حاكي از آن اس��ت كه 
اوراق بر مبناي نرخ فروش نفت ايران و نرخ دالر در سامانه 
سنا قيمت گذاري مي شود؛ البته متقاضيان بايد براي خريد، 
ريال بپردازند. اما با توجه به اينكه عمل به تعهد اين اوراق 
2ساله، نيازمند دسترسي دولت به بازار جهاني نفت است، 

مي تواند يك پيام سياسي نيز داشته باشد.
از سوي ديگر، برخي گزارش ها حاكي از اين است كه دولت 
با استفاده از اين ابزار به شركت ملي نفت مجوز پيش فروش 
نفت مي دهد در اين حالت يك نهاد واسط اوراق پيش فروش 
را به همراه حواله كه نشان دهنده تعهد شركت نفت است 
خريداري مي كند. اين نهاد اوراق را به همراه تضامين الزم به 
مردم مي فروشد. در زمان سررسيد خريداران اوراق مي توانند 
نفت خريداري شده را تحويل بگيرند يا به شركت ملي نفت 
وكالت دهند تا نفت پيش خريد شده از سوي آنان را بفروشد. 
بر اساس پيشنهاد اوليه دولت يك سال مهلت دارد كه اين 
200 ميليون بشكه را پيش فروش كند. براي ضمانت نرخ 
سود دولت پيشنهاد كرده باهدف پوشش ريسك كاهش 
قيمت دالر و نفت در اين قرارداد نرخ سود سپرده بلندمدت 
در سررسيد به عنوان كف سود در نظر گرفته شود. اگر قيمت 
نفت در زمان تحويل باالتر از زمان پيش خريد باشد كه سود 
آن به خريدار مي رسد؛ اما اگر قيمت اوراق پايين تر از زمان 
پيش خريد باشد دولت به ميزان نرخ سود سپرده بلندمدت 
به خريداران در يك سال آينده مابه التفاوت پرداخت خواهد 

كرد. همچنين، پيش��نهاد دولت استفاده از نرخ سنا براي 
تبديل نفت پيش فروش شده به ريال است.

     هشدار درباره تبعات منفي اوراق سلف نفتي 
در همين رابطه، محمد طاهر رحيمي در گفت وگو با مهر 
درباره گمانه هايي كه درباره پيش��نهاد دولت براي انتشار 
اوراق سلف نفتي به شوراي هماهنگي سران قوا ارايه شده، 
گفت: اوراق سلف موازي بر پايه نفت يعني دولت نفت را به 
قيمت امروز به خريداراني مي فروشد )پيش فروش مي كند( 
و در ازاي درياف��ت ارز يا ريال مع��ادل آن از خريداران نفت 
)كه مي تواند آحاد مردم هم باشند( اوراقي را تا سررسيدي 
مشخص كه غالباً بين ۱ تا ۳ سال مي تواند باشد منتشر و به 
خريداران مي دهد تا در زمان سررسيد اوراق؛ بسته به شرايط 
اوراق و خواست خريداران، به آنها معادل ريالي يا ارزي نفت 
خريداري شده را به قيمت روز تاريخ سررسيد پرداخت كند 
يا اگر اوراق به صورت س��لف موازي باشند؛ صاحبان اوراق 
مي توانند آنها را مانند سهام و ساير اوراق بهادار در بازار سرمايه 
)بازار ثانويه( قبل از تاريخ سررس��يد به فروش برسانند و يا 
دارايي فيزيكي مربوطه كه اينجا نفت است را تحويل بگيرند. 
اين اوراق نرخ بهره ندارند و ميزان بازدهي آنها بسته به اينكه 
قيمت نفت و نرخ ارز در تاريخ سررسيد باالتر از ارزش اوليه 

اوراق باشد يا نه تعيين مي شود.
وي درباره الزامات انتشار موفق اين اوراق در شرايط فعلي 
اقتصاد كشور گفت: دولت اگر مي خواهد فروش اين اوراق 
موفق باشد بايد چشم انداز روشني از نحوه مصرف و متعاقب 
آن بازدهي اين منابع ريالي و ارزي جمع آوري شده حاصل 
از ف��روش اوراق به عامالن اقتصادي اراي��ه دهد. به گفته 
رحيمي، از آنجا كه اساسًا طرف تقاضاي اوراق بدهي از هر 
نوع آن به دنبال بازدهي مناسبي در سررسيد اوراق است؛ 
مركز مديريت بدهي هاي وزارت اقتصاد حتماً واقف است كه 
مهم تر از ارايه آمار مربوط به ارزش و نرخ اوراق منتشره؛ ارايه 
گزارش مستمر از هزينه كردهاي منابع جمع آوري شده تا 

سررسيد آنهاست .
اين كارشناس اقتصادي گفت: اگر اوراق سلف نفتي بر پايه 
ريال است؛ بايد مشخص شود منابع ريالي حاصله در جهت 
يارانه هاي بودجه اي و فرا بودجه اي اتالف شوند يا قرار است 
اين منابع صرف سرفصل هاي بودجه عمراني كشور شده و 
در جهت رشد اقتصادي به كار گرفته شوند. به گفته وي، اگر 
قرار است صندوق توسعه ملي پشتوانه انتشار اوراق سلف 
نفتي باشند، بايد مشخص شود كه در تاريخ سررسيد اين 
اوراق، دسترس��ي به منابع ارزي صندوق يا هر منبع ارزي 
ديگري كه هم اكنون به شدت صعب الوصول است؛ چگونه 
ميسر مي شود؟ وي با هشدار نسبت به تبعات منفي اوراق 
سلف نفتي گفت: اوراق سلف نفتي با وجود آنكه مي تواند 
يك فرصت براي رشد سرمايه گذاري در كشور شود نبايد 
به ابزار جديدي براي »برداشت از صندوق توسعه و تحميل 
منابع غيرقابل وصول اين صندوق به بانك مركزي و اجبار 
بانك مركزي براي افزايش پايه پولي و به تبع آن نقدينگي 
جديد و تورم مضاعف )در حالت ريالي( « و يا »دستبرد به 
ذخاير ارزي قابل وصول بانك مركزي مثل ذخاير اسكناس 
)در حالت ارزي( و به تبع آن رشد مجدد نرخ ارز« تبديل شود. 
طاهري تاكيد كرد: استقراض دولت از بانك مركزي از برنامه 

سوم توسعه ممنوع شد تا رشد پايه پولي كنترل شود؛ از آن 
روز تا به حال دولت ها با تمسك جستن به راه هاي مختلف 
منجر به رشد پايه پولي شده اند كه همين مساله، ريشه رشد 
نقدينگي و تورم است. به همين دليل، اين نگراني وجود دارد 
كه اين بار »اين دس��ت چدني بي قرار دولت« در »پوشش 
مخملي اوراق سلف نفتي« به بانك مركزي دستبرد بزند و 
بدهي خود به خريداران اوراق سلف را از محل ماليات تورمي 

و از جيب مردم بپردازد.

    ترديدها به طرح گشايش اقتصادي 
از سوي ديگر، كامران ندري كارشناس بانكي در گفت وگو با 
»پايگاه خبري اتاق ايران« تأكيد مي كند: »نظر نمي رسد كه 
تأمين كسري بودجه نياز به اين همه روش هاي پيچيده اي 
داشته باش��د كه دولت در پيش گرفته اس��ت. با پذيرش 
واقعيت هاي اقتصادي موجود مي توان كس��ري بودجه را 
به راحتي حل كرد. كسري بودجه فعلي، كسري نيست كه 
بخواهد اين همه مشكل براي اقتصاد به وجود بياورد. مساله 
اين است روش��ي كه دولت براي جبران كسري بودجه در 
پيش گرفته روش مناسبي نيست.« به باور ندري، انتشار 
اوراق با سررس��يد كوتاه مدت، متناسب با نرخ بازار نه نرخ 
تحميلي و دستوري، البته در كنار مجموعه اصالحاتي كه 
بايد لحاظ شود، خواهد توانست كسري بودجه را جبران كند. 
او در همين زمينه خاطرنشان مي كند كه تعيين قيمت براي 
اين اوراق بايد به نحوي باشد كه مردم خريداران اصلي اوراق 

باشند نه بانك ها.
علي سعدوندي، اقتصاددان هم بر اين عقيده است كه تأمين 
كسري بودجه از محل اوراق خزانه، راهكار مناسب تري براي 
تأمين كسري بودجه است. او مي گويد: »قيمت نفت در حال 
حاضر به خاطر كرونا كاهش يافته، ولي احتمال دارد تا 2 سال 
آينده قيمت نفت افزايش يابد؛ همچنين با توجه به اينكه 
قيمت ارز هم ممكن است افزايش يابد، درنتيجه اين اوراق 
نرخ بهره فوق العاده سنگيني را به اقتصاد تحميل مي كند.« 
سيد حسين س��ليمي رييس انجمن سرمايه گذاري هاي 
مشترك ايران و خارجي هم درباره برنامه دولت براي انتشار 
اوراق ارزي نفتي، با اشاره به سابقه اجراي اين طرح مي گويد: 
در دهه 70 اين طرح در سطح بين المللي اين طرح اجرا شد؛ 
اما اينكه امسال تصميم گرفته شده تا در داخل كشور، اوراق 
ارزي نفتي منتشر شود؛ صحبت درباره اين طرح با توجه به 
اينكه هنوز صورت مساله مشخص نيست، كمي دشوار به نظر 
مي رسد. اما اگر هدف از اجراي اين طرح فقط تأمين كسري 
بودجه باشد، در حال حاضر راه هاي ديگري وجود دارد. به 
باور سليمي، جهش توليد بايد مبناي گشايش اقتصادي قرار 
گيرد. او در همين زمينه خاطرنشان مي گويد: همانطور كه 
مقام معظم رهبري هم تأكيد كرده اند جهش توليد است كه 
منجر به سرمايه گذاري و اشتغال خواهد شد كه در نهايت با 

افزايش توليد ناخالص ملي، تورم كاهش پيدا خواهد كرد.

    پيش فروش نفت
 خبر خوب براي دولت است نه مردم

محمد طبيبيان، اقتصاددان برجسته ايراني نيز در اين رابطه 
در كانال تلگرامي خود نوشته است: هنوز اصل مطلب خبري 
كه آقايان روحاني و قاليباف ابتدا با شوق و ذوق مطرح كردند و 

بعد با ترديد و اما و اگر، معلوم نيست. اما گمانه زني ها در اطراف 
اين گمان است كه دولت قرار است اوراق پيش فروش نفت 
بفروشد به مردم در مقابل ارز و طال. او مي گويد: اين يعني 
در آمد آتي فروش نفت كشور را به مردم تعهد بدهد كه از 
محل آن ارزهاي معتبر داده خواهد شد در مقابل ارز و طال 
كه اكنون توسط مردم به دولت پرداخت مي شود. ظاهر امر 
را چنانكه اينجانب مي فهمم بايد چنين باشد. طبيبيان در 
ادامه آورده اس��ت: »امروز يك نفر ۱0 بشكه نفت از دولت 
مي خرد به قيمت امروز مثال بشكه اي ۴0 دالر و ۴00 دالر به 
دولت مي دهد و در مقابل سه سال بعد قيمت ۱0 بشكه نفت 
را دريافت مي كند. اما چون قيمت نفت دچار عدم اطمينان 
و نوسان بسيار است منطقا دولت بايد يك قراردادي مطرح 
كند كه بر اساس يك نرخ بهره واقعي حداقلي از انگيزه به 
صورت اصل و فرع براي خريدار تضمين شود.« او مي گويد: 
»طبعا پرسش هايي كه بايد دولت براي آن پاسخ داشته باشد 
اين ها است؛ يكم اگر مردم انتظار يك سود پنج درصدي روي 
پرداخت دالرهايش��ان دارند و قيمت نفت باال رفت دولت 
منابع كافي براي وفاي به عهد خواهد داشت.« به گفته اين 
اقتصاددان، اما اگر تحريم ها و شرايط روابط بين الملل و ساير 
عوامل سه سال بعد هم صندوق دولت را خالي نگه داشت در 
آن صورت تعهدات دولت چگونه عملي خواهد شد؟ قاعدتا 
اگر دولت اين معامله را چنانكه رسم معمول در ساير نقاط 
جهان است از طريق يكunder writer انجام مي داد. او 
از دولت مي خواست مسير برنامه هاي سياسي و ديپلماسي 
خود را براي س��ه سال دقيقا ترسيم كند چون اين حيطه 
تصميم دقيقا در وضع آتي اين قراردادها اثر خواهد داشت. او 
 مي افزايد: مثال اگر قرار باشد دو مورد باال رفتن »دانشجو « 
از ديوار سفارت يا ۱0 مورد سخنراني تهديدآميز در برنامه 
سياسي باشد طبعا تنزيل اين قراردادها را ضامن معامله با نرخ 
باالتري انجام مي دهد. مثال در اين صورت نرخ بهره 20، ۳0 
درصد در سال بر روي دالر يا يورو الزم مي آيد. اين اقتصاددان 
 under writer همچنين عنوان كرد: »دوم اينكه ه��ر
معتبر از دولت خواهد خواست كه اگر قرار باشد اين قراردادها 
بين مردم و دولت را مثال به ۹0 درصد بها تضمين كند آنگاه 
به همين ميزان يعني معادل ۹0 درصد ارزش انتظاري حال 
شده قرارداد در سه سال ديگر را به عنوان وثيقه طلب مي كند. 
آيا دولت مي تواند حال كه ضامن معامله در ميان نيست در 

اين دو مورد قول معتبر و تضمين به مردم ارايه كند؟«
اودر پايان نوشته اس��ت: » فرض كنيم مردم ارز و طال 
به ميان آورده و در اختي��ار دولت قرار دهند. اين خبر 
خوب براي دولت اس��ت نه مردم. نكته نهايي كه جزو 
مجهول اين قضيه است هم به نظر مي رسد يك تصور 
غيرواقع بينانه رايج است. بسيار شنيده مي شود كه مثال 
مردم ۳0 ميليارد دالر در منازل دارند يا مجموع طالي 
موجود در منازل فالن مقدار تن است و از اين تصورات. 
اين تصورات به نظر اينجانب غيرواقعي است قسمت 
بزرگي از ارز و هم طالي ف��روش رفته به مردم هزينه 
شده و از كشور خارج شده است. اگر هم دولت چنين 
برنامه هايي در دست دارد بهتر است با احتياط و ابعاد 
كم شروع كند چون اگر معلوم شد جامعه فقيرتر از آني 
است كه مسووالن مي پندارند، اين خود اسباب ناراحتي 

جديد خواهد بود.«

رييس سازمان حمايت با تشريح تفاوت گراني و گرانفروشي 
گفت: بايد گراني را بپذيريم ولي با گرانفروشي مبارزه كنيم 
زيرا در اين شرايط حق مصرف كننده و توليدكننده رعايت 
مي شود. عباس تابش در گفت وگو با تسنيم در خصوص 
تفاوت گراني و گران فروش��ي در بازار اظهار داشت: گراني 
پديده اي است كه از تغيير منطقي متغيرهاي تشكيل دهنده 
بهاي تمام شده يك كاال، ايجاد مي ش��ود، بنابراين وقتي 
كااليي متغيرهاي تشكيل دهنده آن با تغيير روبرو مي شود، 
بهاي تمام شده به صورت منطقي تغيير مي كند. وي با بيان 
اينكه »بايد گراني را بپذيريم«، ادامه داد: كااليي كه تا مدتي 
پيش براي واردات��ش ارز ۴200توماني دريافت مي كرد و 
حاال بنابر تصميمات كالن كش��ور ارز آن به نيمايي تغيير 
كرده، بنابراين طبيعي اس��ت كه قيمت آن كاال با افزايش 
روبرو شود، مثاًل برنج هندي كه تا پارسال به ازاي هركيلوي 
آن يك دالر پرداخت مي كرديم با ارز ۴200توماني، قيمت 

تمام ش��ده آن در كف بازار هر كيلو 7هزار تومان با در نظر 
گرفتن همه هزينه ها )حمل ونقل، بيمه، دستمزد، سود و...( 
به فروش مي رسيد. رييس سازمان حمايت افزود: حال كه ارز 
۴200توماني براي برنج به ارز نيمايي تغيير كرده، به نوعي ارز 
دريافتي آن حدود ۴ الي ۵ برابر شده است، بنابراين طبيعي 
است قيمت بهاي تمام شده آن افزايش پيدا كند. اگر اين 
اختالف قيمت ارز را در قيمت تمام ش��ده لحاظ نكنيم، 
واردكننده براي واردات رغبت ندارد و ديگر اقدام به واردات 
نمي كند. تابش خاطرنش��ان كرد: در خصوص الستيك 
نيز شرايط به همين شكل اس��ت وقتي ارز مواد اوليه آن از 
۴200توماني به نيمايي تغيير كرده است، اگر بهاي تمام شده 
ارز نيمايي را در بهاي تمام شده فروش لحاظ نكنيم، توليد به 
صرفه نخواهد بود و توليد با مشكل روبرو مي شود، بنابراين 
اين تغييرات قيمتي گراني محسوب مي شود كه الزم است 
به دليل تغيير متغيرهاي بهاي تمام شده، قيمت نيز افزايش 

يابد و يا گران شود. به گفته وي، گراني پديده اي است كه اگر 
در بهاي تمام شده لحاظ نشود، توليد ضربه مي بيند و تنظيم 
بازار به هم مي ريزد و مصرف كننده متضرر مي ش��ود. اين 
مقام مسوول گفت: گران فروشي اجحافي است كه فروشنده 
)صنوف، واحدهاي توليدي و يا تجار( در حق مصرف كننده 
مي كند كه اگر برخورد نشود در حقش اجحاف شده است، 
بنابراين بايد گراني را بپذيريم و با گران فروشي مبارزه كنيم.

تابش در خصوص آمار بازرسي ها در سال ٩٩ اظهار داشت: 
برخورد سازمان حمايت در ۴ماهه ابتدايي سال نشان دهنده 
رشد ۱۵00درصدي پرونده هاي كالن تخلف است، اين 
آمار تنها مربوط به پرونده هاي س��ازمان حمايت اس��ت. 
همچنين آمار بازرسي هاي ۴ماهه امس��ال در مقايسه با 
۴ماهه ابتدايي س��ال گذشته نيز رشد يافته است. رييس 
س��ازمان حمايت اضافه كرد: در س��ال ۹۹ به دليل شيوع 
كرونا و تعطيلي بخش عظيمي از كش��ور در ابتداي سال 
بازرسي ها كم انجام شده است و همچنين در سال گذشته 
نيز تعداد زيادي از بازرسان به دليل نظارت بر بازار و تأمين 
مايحتاح كاالها، جزو بازرسان مقيم بودند، به همين منظور 
اين بازرسان نتوانستند در بازرسي ها حضور داشته باشند. 
وي با بيان اينكه گشت هاي مشترك سازمان حمايت در 

۴ماهه ابتدايي سال جاري با س��اير نهادها نيز نسبت به 
مدت مشابه سال گذش��ته ۱8 درصد افزايش يافته است، 
تأكيد كرد: با توجه به همه اين مسائل حتماً با گران فروشي 
مبارزه و تالش مي كنيم در سالي كه به نام جهش توليد است، 
نگذاريم حق توليدكننده و مصرف كننده پايمال شود و توليد 
ضربه بخورد. تابش در خصوص عدم س��ركوب و كنترل 
قيمت ها نه به معناي افزايش قيمتهاي لجام گسيخته، نيز 
خاطرنشان كرد: اين موضوع يك بحث كالن اقتصادي است 
و شايد بنده به عنوان تحصيل كرده اقتصاد يك تحليل و نظر 
داشته باشم، اما در مقابل قوانين يك چيز ديگري را بگويد، 
بنابراين بر اساس قانون هر كااليي كه ارز يارانه اي دريافت 
مي كند بايد مشمول رصد باشد. وي ادامه داد: در شرايط 
تحريم، تأمين و تخصيص ارز، حتماً نياز به رصد كاال و قيمت 
داريم و ان شاءاهلل آزادسازي قيمت ها باشد براي وقتي كه 
ان شاءاهلل همانند هميشه بر تحريم غلبه و با مقاومت شعار 
امريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند را محقق كنيم. رييس 
سارمان حمايت در پايان تأكيد كرد: هيچ اقتصادي در دنيا 
نمي تواند ادعا كند كه صرفاً عرضه و تقاضا قيمت را تعيين 
مي كند، به هرح��ال از طريق مديريتي و يا نظارت بر كاال 

به نوعي نظارت دارند.
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تجاري سازي 35 هزار دستگاه 
خودرو در تعطيالت تابستاني

مديرعامل گروه صنعت��ي ايران خ��ودرو، گفت: با 
حمايت وزارت صم��ت، گمرك و همكاري زنجيره 
تامين در هفته آينده همزمان با تعطيالت تابستاني 
اين خودرو س��از، تكميل و تجاري س��ازي ۳۵ هزار 
دس��تگاه از خودرو هاي داراي كس��ري دردستور 
كارقرار دارد . فرش��اد مقيمي با رد ش��ائبه احتكار 
خودرو در پاركين��گ اين خودروس��از گفت: طي 
دو س��ال گذش��ته برخي از افراد به ويژه در فضاي 
مجازي احتكار خودرو توس��ط خودرو ساز را طرح 
كرده اند كه اين موضوع صحت ندارد . وي با اش��اره 
به تحريم هاي صنعت خودرو، تصريح كرد: دو سالي 
كه تحريم هاي ظالمانه عليه صنعت خودرو اعمال 
شده، براي جلوگيري از هدر رفت ظرفيت هاي توليد 
و توان نيروي انساني، با وجود كسري برخي قطعات، 
توليدرا متوقف نكرده ايم. برخي از قطعات    هاي  تك و  
الكترونيكي به دليل مشكالت ارزي با تاخير از گمرك 
ترخيص شدو دراين مقطع براي استفاده حداكثري 
از ظرفيت هاي توليد و زمان، ناچاريم خودروها را با 
وجود كسري قطعات توليد كنيم. مديرعامل گروه 
صنعتي ايران خودرو با بيان اينكه اين خودروها پس 
از روند مراحل توليد به كف كارخانه منتقل مي شوند 
و پس از ترخيص قطعات مورد نياز، دراولين فرصت 
تكميل وبه مشتريان تحويل داده مي شود خاطرنشان 
كرد: اين اقدام موجب مي شود تا سرعت تجاري سازي 
و تكميل خودروها نيز افزايش يافته و متعاقب آن تيراژ 
توليد حفظ ش��ده و تعهدات مان در قبال مشتريان 
هرچه بهتر و سريع تر محقق ش��ود. زيرا اگر توليد 
خودرو تا زمان تامين قطعات متوقف شود، روند توليد 
محصوالت به شكل قابل توجهي كاهش مي يابد. وي 
تاكيد كرد: اگر خودرويي با تاخير به دست مشتريان 
برسد، خودروساز بابت تاخير در تحقق معوقات خود، 
جريمه تاخير نيز مي پردازد. بنابراين زيان نگهداري 

خودرو در وهله اول متوجه خودروساز است.

بهره برداري از باشگاه مشتريان 
سازمان تامين اجتماعي 

با همكاري بين بخشي و در راستاي حمايت معيشتي 
از مستمري بگيران معزز سازمان تأمين اجتماعي، 
باشگاه مشتريان سازمان تامين اجتماعي در سراسر 
كش��ور راه اندازي و به بهره برداري رسيد. به گزارش 
روابط عمومي بانك رفاه كارگران، تمامي مستمري 
بگيران س��ازمان تامين اجتماعي در سراسر كشور 
مي توانند براي عضويت و بهره من��دي از امتيازات 
اين باشگاه با ورود به سايت باشگاه مشتريان سازمان 
تامين اجتماعي به نشاني club.tamin.ir نسبت 
به ثبت ن��ام رايگان و اينترنتي در س��امانه اقدام و از 
خدمات اين باشگاه بهره مند شوند. در همين راستا، 
بازنشس��تگان و مستمري بگيران س��ازمان تأمين 
اجتماعي مي توانند از فروشگاه هاي طرف قرارداد با 
باشگاه مشتريان سازمان تأمين اجتماعي در سراسر 
كشوركاالهاي مورد نياز خود را به صورت اقساطي و 
بدون سود دريافت كنند و بانك رفاه كارگران اقساط 
مربوطه را از حقوق بازنشس��تگان كسر و به حساب 
فروشگاه هاي مربوطه واريز مي كند. گفتني است، 
اجراي اين طرح در ابتدا به شكل آزمايشي در استان 
فارس انجام شد كه به دليل استقبال مستمري بگيران 
معزز از طرح مذكور، اكنون در سراس��ر كش��ور در 
دسترس تمامي بازنشستگان و مستمري بگيران اين 

سازمان قرار گرفته است.

 اطالعيه   درخصوص 
نحوه عرضه سهام پااليشگاه ها

بر اس��اس تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل 
كشور، به دولت اجازه داده شده است كه باقيمانده 
سهام دولت در شركت ها را به روش هاي معمول يا 
از طريق صندوق  هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
)ETF( عرضه و به فروش برس��اند. بر اين اس��اس 
مسووليت تأسيس اين صندوق  ها برعهده  وزارتخانه 
تخصصي مربوطه گذاش��ته ش��ده اس��ت و هيچ 
دستگاهي غير از دستگاه تخصصي مربوطه )كه در 
مورد صندوق دارا دوم وزارت نفت مي باش��د(، حق 
تشكيل صندوق را ندارد و اين مجوز قابل انتقال به 
هيچ دس��تگاه اجرايي ديگري نيست. لذا موضوع 
اعطاي اختيار توسط وزارت نفت و شركت پخش و 
پااليش فرآورده هاي نفتي به وزارت امور اقتصادي 

ودارايي هيچ گونه موضوعيت قانوني ندارد.
به گزارش روابط عمومي سازمان خصوصي سازي؛ 
براس��اس تبصره 2 قانون بودجه س��ال ۱۳۹۹ كل 
كشور، به دولت اجازه داده شده است كه باقيمانده 
سهام دولت در شركت  ها را به روش  هاي معمول يا 
از طريق صندوق  هاي سرمايه  گذاري قابل معامله 
)ETF( عرضه و به فروش برس��اند و بر اين اس��اس 
مسووليت تاسيس اين صندوق  ها بر عهده وزارتخانه 
تخصصي مربوطه گذاش��ته ش��ده اس��ت و هيچ 
دستگاهي غير از دستگاه تخصصي مربوطه )كه در 
مورد صندوق دارا دوم وزارت نفت مي باش��د(، حق 
تشكيل صندوق را ندارد و اين مجوز قابل انتقال به 
هيچ دس��تگاه اجرايي ديگري نيست. لذا موضوع 
اعطاي اختيار توسط وزارت نفت و شركت پخش و 
پااليش فرآورده  هاي نفتي به وزارت امور اقتصادي و 

دارايي هيچ گونه موضوعيت قانوني ندارد.
متعاقب اين ظرفيت قانوني، در ابتداي سال جاري 
هيات محترم وزي��ران به وزارت ام��ور اقتصادي و 
دارايي اجازه داد تا در قالب ۳ صندوق سرمايه  گذاري 
قابل معامله )ETF( باقيمانده سهام دولت را به شرح 

زير واگذار نمايد: 
- صندوق سرمايه  گذاري قابل معامله بانك و بيمه، 
شامل باقيمانده سهام دولت در بانك  هاي صادرات، 
ملت، تجارت و شركت  هاي بيمه البرز و اتكايي امين.

- صندوق س��رمايه  گذاري قابل معامله پااليش��ي 
ش��امل باقيمانده س��هام دولت در پااليشگاه  هاي 

اصفهان، تهران، بندرعباس و تبريز.

جزييات آماري تجارت ايران 
با اوراسيا 

رييس كل گمرك ايران گفت: كل حجم تجارت ايران 
با كشور هاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا در طول 
۹ ماهي كه از اجراي موافقت نامه گمركي ايران با اين 
اتحاديه مي گذرد به 2.۶ ميليارد دالر رسيد. مهدي 
ميراش��رفي گفت: طي مدت مذكور، صادرات ايران 
به اتحاديه اوراسيا ش��امل 7۶2 ميليون دالر به وزن 
۱.۹ ميليون تن به روسيه با سهم ۵۳ درصد از ارزش 
و ۱۴۳ درصد از وزن، ارمنستان با 2۴ درصد از ارزش 
و ۴0 درصد از وزن و قزاقس��تان با ۱۵ درصد از ارزش 
و ۱۵ درصد از وزن بوده است. وي افزود: 8۳ درصد از 
تركيب كاالهاي ايراني صادره به اتحاديه اوراس��يا را 
كاالهاي كشاورزي تشكيل مي داد. رييس كل گمرك 
ايران همچنين اظهار كرد: در مدت مذكور ايران ۱.8 
ميليارد دالر كاال به وزن ۵.۵ ميليون تن از كشورهاي 
عضو اتحاديه اوراسيا وارد كرد كه روسيه با ۱.۵ ميليارد 
دالر و وزن ۴.۳ ميليون تن و قزاقستان با 2۹8 ميليون 
دالر و وزن ۱.۱ ميليون تن عمده شركاي تجاري در 
بحث واردات ايران بودند. ميراشرفي تصريح كرد: بيش 
از ۹۵ درصد كاالهاي وارداتي ايران از كشورهاي عضو 
اتحاديه اوراسيا، كاالهاي اساسي و نهاده هاي دامي و 

نباتي بوده است.

 حمايت بيمه اي بركت 
از 80  هزار خانه روستايي

80 هزار باب خانه مس��كوني روس��تايي در استان 
خراسان شمالي تحت پوشش بيمه بركت قرار گرفت.

به گفته مديرعامل بيم��ه بركت، با هدف ايجاد چتر 
حمايتي براي ساكنين آسيب پذير مناطق محروم 
روستايي و توسعه فرهنگ بيمه در اين مناطق و با انعقاد 
تفاهم نامه همكاري با استانداري خراسان شمالي، 80 
هزار خانه مسكوني روستايي اين استان تحت پوشش 
بيمه آتش س��وزي و حوادث طبيعي بركت تا سقف 
20 هزار ميليارد ريال پرداخت خسارت قرار گرفت. 
احمد طالبي در توضيح مفاد تفاهم نامه همكاري با 
استانداري خراسان شمالي خاطرنشان كرد: بر اساس 
اين تفاهم نامه، تعداد 80 هزار باب منزل مس��كوني 
روستايي اس��تان خراسان ش��مالي با سرمايه 2۵0 
ميليون ريال ب��ه ازاي هر باب خانه، در قبال خطرات 
آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل و طغيان آب، زلزله، 
توفان، تندباد و گردباد، آتش فشان، رانش و فرونشست 
زمين به مدت يك س��ال تحت پوشش بيمه بركت 
قرار گرفته اس��ت. مديرعامل بيمه بركت با اشاره به 
تجربه هاي موفق گذشته در پوشش بيمه اي منازل 
مسكوني روستايي خاطرنش��ان كرد: شركت بيمه 
بركت وابسته به بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام، 
پس از تجربه موفق خود در پوش��ش بيمه اي منازل 
مسكوني روستايي اس��تان هاي خوزستان، لرستان 
و كهگيلويه و بويراحمد نسبت به بيمه آتش سوزي 
و حوادث طبيعي منازل مس��كوني روستايي استان 
خراسان شمالي اقدام نموده است. وي ادامه داد: بنياد 
بركت نيز با توجه به رس��الت و ماموريت هاي خود و 
جهت تسهيل در اجرايي شدن اين موضوع مهم، در 
پرداخت حق بيمه بيمه نامه هاي صادره با استانداري 
خراسان شمالي مش��اركت مي نمايد. طالبي يادآور 
شد: پيش از اين نيز با حمايت بيمه اي از روستاهاي 
استان هاي خوزستان و لرستان توسط ستاد اجرايي 
فرمان امام، ۱۴۳ هزار منزل در اس��تان خوزستان و 
7۵ هزار منزل در استان لرستان تحت پوشش بيمه 
بركت قرار گرفته اند. وي اظهار داشت: بيمه بركت در 
حادثه سيل فروردين ماه سال ۱۳۹8 با پوشش منازل 
مسكوني روستايي استان هاي خوزستان و لرستان، 
مقدمات پرداخت خسارتي بالغ بر 270 ميليارد ريال 
خس��ارت را به س��يل زدگان فراهم كرد كه سهم هر 
استان به ترتيب ۱22 و ۱۴8 ميليارد ريال بوده است.

 ستاد اجرايي فرمان امام به منظور محروميت زدايي، 
ارتقاي س��طح زندگي، برقراري عدالت اجتماعي و 
توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي مناطق محروم و 
كم برخوردار تا به امروز روستاهاي هفت استان محروم 
را تحت پوشش بيمه آتش سوزي بركت قرار داده است.

مشكلي براي ثبت سفارش 
وجود ندارد

رييس مركز توس��عه تجارت الكترونيك��ي وزارت 
صمت گفت: در حال حاضر هيچ مشكلي براي تبادل 
اطالعات ثبت سفارش ميان وزارت صمت و گمرك 
وجود ندارد و روند عادي تبادل اطالعات برقرار است. 
علي رهبري افزود: هفته گذشته در تبادل اطالعات 
ميان سامانه  ثبت س��فارش وزارت صمت و گمرك 
جمهوري اسالمي اختالالتي رخ داد كه با همكاري 
طرفين مشكل در اواخر هفته گذشته برطرف شد. 
وي افزود: ثبت سفارش مجوز اصلي واردات كاالهاي 
مشخصي توس��ط يك بازرگان مشخص، به ميزان 
مشخص و از يك گمرك ورودي مشخص است؛ در 
مجوز ثبت سفارش ارزش كاال و ساير مشخصات كه 
نشان دهنده ماهيت كاال است؛ ثبت مي شود. رهبري 
ادامه داد: سند ثبت سفارش، مبناي عمليات تخصيص 
و تامين ارز است و نظام ارزي كشور با محوريت بانك 
مركزي از اين سند براي مديريت تقاضاي ارز تجاري 
كشور استفاده مي كند. همچنين مجوز ثبت سفارش، 
مبناي تشريفات گمركي براي ورود كاال به كشور نيز 
محسوب مي شود. رهبري اعالم كرد: اختالل به وجود 
آمده در تبادل اطالعات سامانه  هاي وزارت صمت و 
گمرك كه منجر به اختالل در تشريفات گمركي و 
روند ترخيص كاال ش��ده بود با همكاري دو دستگاه 
در اواخر هفته گذشته رفع شد. وي اضافه كرد: طبق 
مذاكرات انجام شده با مسووالن گمرك ايران، در طول 
دوره اختالل، گمرك جمهوري اسالمي با اختيارات 
قانوني خود براي ترخيص كاالهاي سريع  الفساد اقدام 
نموده و در اين خصوص مشكلي وجود نداشته است.

محتويات طرح گشايش اقتصادي دولت چيست؟

صنعت،معدن و تجارت
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باوي ساجد عضو ثابت رويداد سينمايي در »الجزاير«
پنجمين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه »البوابة« حبيب باوي ساجد را به عنوان يكي از اعضاي ثابت هيات گزينش و انتخاب جشنواره 
معرفي كرد. جشنواره بين المللي فيلم كوتاه البوابة كه در كشور الجزاير برگزار مي شود، در كنار ديگر اعضاي انتخاب وداوري از كشور 
مراكش، فرانس��ه، سودان، تونس، عراق، الجزاير و مصر، حبيب باوي س��اجد را به عنوان تنها نماينده سينماي ايران در اين رويداد 
سينمايي آفريقاي عربي برگزيده است. حبيب باوي ساجد فيلم ساز عرب خوزستاني است كه پيش از اين فيلم سينمايي داستاني 
عربي خوزستاني با نام »سامي« را كارگرداني و تهيه و توليد كرده است.  باوي ساجد پيش از اين تجربه داوري در ديگر جشنواره ها از 

جمله جشنواره بين المللي مسقط در عمان را داشته است. 

محاكمه اعضاي كميته مجازات 
بيس��ت و يكم م��رداد 1297، محاكمه 
اعض��اي كميته مج��ازات كه در س��ال 
1295 در تهران تشكيل شده بود، آغاز 
ش��د. بنيانگذاران اين كميته، تني چند از طرفداران 
مشروطه بودند كه پس از استقرار نظام جديد و تحقق 
نيافتن هدف هاي خود، تصميم به ترور مخالفان گرفتند. 
كميته ياد شده در دوره وثوق الدوله سركوب و پس از 
محاكمه، اعض��اي آن به اعدام، زندان و تبعيد محكوم 
شدند. از واقعه ترور نافرجام شيخ فضل اهلل نوري، هشت 
سال گذشته بود. كريم دواتگر كه بعد از ماجراي ترور 
به زندان افتاده بود، با محاكمه و اعدام ش��يخ فضل اهلل 
نوري به دس��ت فاتحان تهران، همچون يك قهرمان 
آزاد شد؛ شايد وقتي مسوول كميسري حكم آزادي او 
را صادر مي كرد، از خيالش هم نمي گذشت كه ممكن 
اس��ت روزي او به عضويت مخوف ترين سازمان هاي 
مخفي عصر مشروطه درآيد. درتابستان سال 1295 
خورش��يدي، در زير زمين خان��ه »ميرزاابراهيم خان 
منشي زاده«، هس��ته اوليه سازماني كوچك و مخفي 
ريخته شد كه نامش را »كميته مجازات« گذاشتند. 
جز »منش��ي زاده«، »اس��داهلل خان ابوالفتح زاده« و 
»محمدنظرخان مشكات الممالك« نيز، عضو هيات 
موسس كميته مجازات بودند. اين سه تن، با هم قرار 
گذاشتند كه دشمنان ملت را با ترور، از سر راه بردارند. 
آنها معتقد بودند كه در اين ش��رايط، مبارزه مسلحانه 
و حذف فيزيك��ي مخالفان آزادي و اس��تقالل ايران، 
يگانه راه ممكِن پيش رو محسوب مي شود. بي ترديد، 
اينگونه تفكر، ريشه در ديدگاه هايي داشت كه در قفقاز 

از طرفداران بس��ياري برخوردار بود و از همين طريق، 
ايرانيان هواخواه آزادي و مشروطيت را تحت تاثير قرار 
م��ي داد. برخي از مورخان معتقدند كه اين اقدام، يك 
رويكرد گريزناپذير در برابر شرايط بغرنجي بود كه مردم 
آن عصر، با آن دست به گريبان بودند. قضاوت درباره اين 
امر، ساده نيست. اينكه آيا به راستي اقدامات كميته در 
راستاي منافع ملي بود يا نه، نياز به مداقه بيشتر دارد. 
»ابراهيم منش��ي زاده« و »اس��داهلل ابوالفتح زاده« كه 
موسسان كميته بودند و دس��تور قتل ها از طرف آنها 
صادر مي شد، محكوم به 15 سال زندان و تبعيد به كالت 
نادري شدند؛ اما »وثوق الدوله« كه نمي توانست چشم بر 

دشمني هاي آنها ببندد، دستور داد هر دو را در سمنان 
تيرباران كنند و به حياتشان خاتمه دهند. »ارداقي« 
و »مش��كات الممالك«، هركدام محكوم به پنج سال 
حبس و بقيه نيز به 5 تا 15 سال زندان محكوم شدند. 
به اين ترتيب، پرونده يك��ي از مخوف ترين گروه هاي 
تروريستي تاريخ ايران بسته شد؛ اما رازهاي سربه مهر 
فراواني باقي ماند كه هيچگاه كسي نتوانست به درستي، 
پاسخي براي آنها بيابد. با وجود مطالعات فراواني كه در 
اطراف كميته مجازات انجام گرفته اس��ت، هنوز هم 
مس��ائل مبهم و ناگفته اي باقي است كه آشكار شدن 

آنها بعيد به نظر مي رسد.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

از آتشدان تا اسپيلت 

سيستم هاي گرمايش در ايران تاريخچه كهني 
دارد. آتش��دان از اولين سيستم هايي است كه 
انسان براي گرمايش خود در فصل هاي سرد در 
فضاي داخلي استفاده مي  كرده است. طرز كار 
آتشدان به اين صورت بود كه هيزم را در آن آتش 
مي زدند به طوري يك محوطه بسيار كوچك يا 
با استفاده از يك ظرف تقريبًا بزرگ، در آن آتش 
درست مي كردند. يكي از مشكالت اين سيستم 
نگهداري آن بوده است.به طوري كه غفلت از آن 
باعث آتش سوزي مي شده وبراي روشن بودن 
آن يك نفر بايد مرتب از ش��ب تا صبح هيزم آن 
را تأمين مي كرد. در ايران هم از آتشدان همانند 
س��اير كش��ورها براي گرمايش فضاي داخلي 
اس��تفاده مي كردند. بعد از اين ش��يوه، كرسي 
يكي از ابداعات مهم ايرانيان بوده اس��ت. نحوه 
كار آن به اين صورت بوده كه يك مرحله فراتر از 
آتشدان ها بوده و با تفكري صحيح، از مشكالت 
آتشدان ها كاسته است. اما جايگزيني كرسي با 
شومينه به اولين س��فر ناصرالدين شاه به اروپا 
به سال 129۰هجري شمس��ي باز مي گردد و 
مي  توان گفت س��فر وي به اروپا پيش زمينه اي 
براي ورود شومينه به عنوان سيستم گرمايشي 

در ايران بود.
 او در سفر خود به فرانس��ه، با ديدن شومينه و 
نحوه كاركرد و البته بيشتر به دليل زيبايي هاي 
آن كه توسط استادان گچ بري انجام شده بود، 
شومينه را به ايران آورد و بعد از اين سفر ما شاهد 
هس��تيم كه در كاخ گلس��تان تهران به عنوان 
ارگ س��لطنتي دربار ناصرالدين شاه، شومينه 
به فض��اي داخلي كاخ هاي بيرون��ي و اندروني 
گلس��تان و حتي به خانه اشراف و اعيان و افراد 
طبقه متوسط جامعه در سراسر كشور راه پيدا 
مي كند. كم كم با ورود بخ��اري برقي به ايران، 
استفاده كنندگان آن بيشتر شدند.آلودگي هاي 
زياد بخاري نفتي باعث شد تا مردم به استفاده از 
بخاري هاي برقي روي بياورند.همچنين امنيت 
بيش��تر بخاري برقي در اس��تقبال عموم از اين 
وسيله تأثيرگذار بوده است.  بخاري هاي گازي 
جايگزين مناسبي براي بخاري هاي برقي بودند.

به علت مصرف زياد بخاري هاي برقي نسبت به 
گازي و صرفه اقتصادي، استفاده از بخاري گازي 
عنوان سيستم گرمايش در ايران بسيار متداول 
اس��ت. فراواني گاز در كشور ما  همچنين باالتر 
بودن هزينه مصرفي بخاري برقي استقبال عموم 
مردم از بخاري گازي بيشتر از بخاري برقي است.

هم اكن��ون بخ��اري گازي ب��ه عن��وان يكي از 
سيس��تم هاي متداول گرمايشي در ايران مورد 
استفاده قرار مي گيرد.  با به وجود آمدن سيستم 
مركزي مثل شوفاژخانه و مشعل نسل جديدي از 
سيستم هاي گرمايش در كشور ما رواج پيدا كرد. 
استفاده از بخاري هاي بدون دودكش هم يكي 
ديگر از راه هاي متداول جهت گرمايش است.  اما 
پس از شوفاژ حاال اسپيلت ها بهترين جايگزين 
براي گرمايش خانه ها هستند كه تالش مي كنند 
جايگزي��ن پكيج و ش��وفاژ و بخاري هاي گازي 
بش��وند اما مصرف باالتر برق،  يكي از مشكالت 

اسپيلت هاست. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانون مجازات اخاللگران صنعت نفت 
قانون راجع به مجازات اخاللگران در صنايع نفت ايران، 
بيست و چهارم مرداد 1۳۳۶ در مجلس نوزدهم شوراي 
ملي به تصويب نمايندگان رسيد. بر اساس ماده يك اين 
قانون، هر كس عمداً و به قصد سوء هر يك از واحدهاي 
عمده صنعت نفت را از قبيل چاه ها يا مراكز جدا كردن 
نفت از گاز يا مراكز جمع آوري نفت يا دس��تگاه هاي 
تصفيه يا مخازن نفت يا مراكز بارگيري يا اسكله هاي 
عمده يا تلمبه خانه ها يا كش��تي هاي حامل نفت يا 
مراكز توليد نيرو ي��ا ادارات يا انبارهاي صنايع نفت را 
آتش بزند و يا به هر وسيله ديگر منهدم كند به مجازات 
اعدام محكوم مي شود. طبق ماده 2 نيز، هر كس عمداً 
و به قصد سوء عملي كند كه منجر به سوختن يا انهدام 
تمام يا قسمتي از هر يك از ماشين ها يا آالت و ادوات 
مربوط به اكتشاف يا توليد يا تصفيه يا باربري يا توزيع 
نفت خام و فرآورده هاي نفتي يا ابنيه يا وسايط نقليه يا 
وسايل بندري و ارتباطات و مخابرات متعلق به صنايع 
نفت بش��ود به حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال 
تا 15 سال محكوم خواهد شد. همچنين، هر كس به 
منظور خرابكاري ) سابوتاژ( عملي كند كه بدون آنكه 
منتهي به انهدام يك��ي از واحدهاي مذكور در ماده 1 
گردد و موجب تعطيل تمام يا قس��متي از آنها بشود 
به حبس مجرد از دو سال تا 1۰ سال محكوم خواهد 
ش��د. چنانچه عمل مذكور در اين ماده موجب از كار 
افتادن ماش��ين و غير آن نشود و ليكن باعث تعطيل 
موقت كار گردد مرتكب به حبس تأديبي از س��ه ماه 

تا سه سال محكوم خواهد شد.  بر اين اساس هر كس 
نقشه ها يا دفاتر يا اس��نادي را كه تخريب و يا از بين 
بردن آنها ممكن اس��ت موجب اختالل صنايع نفت 
گردد به هر نحو كه تخريب كند و يا از بين ببرد محكوم 
به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال خواهد شد. ماده 
۶ اي��ن قانون نيز تصريح كرده ب��ود: هر كس موانعي 
براي اجراي وظايف تأسيس��ات آتش نشاني صنايع 
نفت ايجاد نمايد و يا به منظور جلوگيري از خاموش 
كردن آتش وسايل آتش نشاني را از محل حريق و يا از 
ادارات آتش نشاني دور كرده يا به هر نحو از كار بيندازد 
محكوم به حبس تأديبي از۶ ماه تا س��ه سال خواهد 
شد. همينطور، هر كس به قصد سوء مواد منفجره در 
هر قسمت از ابنيه يا معابر يا دستگاه ها و يا تأسيسات 
صنايع نفت بگذارد به حبس مجرد از دو سال تا 1۰ سال 
محكوم خواهد شد. هر كس يكي از اعمال مذكور در 
مواد 1 و 2 را بدون س��وء قصد ولي بر اثر بي مباالتي يا 
غفلت مرتكب شود چنانچه عمل ارتكابي موجب هالك 
نفس شود محكوم به يك س��ال الي سه سال حبس 
تأديب��ي و در صورتي كه موج��ب تخريب يا تعطيل 
قسمتي از مراكز عمليات صنايع شود محكوم به ۶ ماه 
تا دو سال حبس تأديبي خواهد شد چنانچه بي مباالتي 
يا غفلت موجب خرابي هر گونه اشياء و آالت و ادوات 
متعلق به صنايع نفت بشود مرتكب محكوم به حبس 
تأديبي از يك ماه تا ۶ ماه و نيز جبران خسارتي كه از 

عمل او ناشي شده خواهد گرديد.

ارايه امكانات به دانش آموزاني كه»شاد« ندارند 
وزير آموزش و پ��رورش درباره نح��وه آموزش به 
دانش آموزاني كه به نرم افزار شاد دسترسي ندارند، 
گفت: آم��وزش و پرورش در قب��ال دانش آموزاني 
كه به »ش��اد« دسترسي ندارند، مس��وول است. 
محس��ن حاجي ميرزايي درباره نحوه آموزش به 
دانش آموزاني كه دسترس��ي به »ش��بكه ش��اد« 
ندارند، اظهار كرد: ما در قبال تك تك دانش آموزان 
و همه كساني كه دسترسي به نرم افزار شاد ندارند 
مسوول هس��تيم. وزير آموزش و پرورش تصريح 
كرد: اطمينان مي دهيم در س��ال تحصيلي جديد 
اگر دانش آموزي به شبكه شاد دسترسي داشت از 
اين طريق و اگر نداشت هم به طرق ديگر آموزش 
را به او ارايه خواهيم داد. وي تأكيد كرد: آموزش ها 
در س��ال تحصيلي جديد به ص��ورت حضوري، از 
طريق تلويزيون و از طريق بسته هاي آموزشي به 

دانش آموزان خواهد ب��ود. حاجي ميرزايي درباره 
س��ه ميليون دانش آموزي كه امكان دسترسي به 
شاد ندارند، گفت: تالش داريم با تفاهم با نهادهاي 
خيريه امكانات��ي براي دانش آموزاني كه به ش��اد 
دسترس��ي ندارند، ارايه كنيم. عضو كابينه دولت 
دوازدهم افزود: بنابراين اجازه نخواهيم داد كرونا 

موجب ترك تحصيل دانش آموزان شود.

كاهش ۱۳۰ سانتي متراز آب »خزر« 
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط 
زيست مي گويد كه تراز آبي درياي خزر 1۳۰سانتي متر 
طي 25 سال گذشته كاهش پيدا كرده است عالوه بر 
اين مديريت پسماندها در شمال كشور در مرز بحران 
اس��ت و اين معضل جدي محيط زيست درياي خزر 
اس��ت. احمدرضا الهيجان زاده با بيان اينكه موضوع 
مديريت پسماند در استان هاي شمالي كشور از جمله 
موضوعاتي است كه محيط زيست ما را رنج مي دهد و 
بر درياي خزر نيز بسيار تاثيرگذار است، گفت: بخشي 
از زباله ها به صورت مستقيم وارد دريا مي شود و برخي 
ديگر از آنها از طريق رودخانه ها يا حاش��يه سواحل به 
دريا راه مي يابند. معاون محيط زيست دريايي سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت ادامه داد: ع��الوه بر زباله ها 
شيرابه پسماندها نيز از طريق رودخانه ها و يا بارندگي 
وارد دريا مي شود و از آنجايي كه شدت آلودگي شيرابه 
بسيار باال است مشكالتي را براي محيط دريا به وجود 
مي آورد. وي با اش��اره به كاهش تراز آبي درياي خزر 

تصريح كرد: طي 25 سال گذشته تراز آبي درياي خزر 
1۳۰ سانتي متر كاهش پيدا كرده است. اينكه اين روند 
كاهش��ي در آينده متوقف مي شود يا خير، موضوعي 
است كه اختالف نظرهايي درمورد آن وجود دارد اما 
به هرحال با توجه به تغييرات اقليم و افزايش مصرف 
آب از رودخان��ه ولگا - منبع اصل��ي تامين آب درياي 
خزر - عده زيادي معتقدند كه كاهش تراز آبي درياي 
خزر جبران نمي شود و ما در آينده شاهد عقب نشيني 

دريا خواهيم بود.

میراثنامه

درخواست كمپيِن نجاِت شيوشگان از دادستاني
كمپي��ِن فعاالن مي��راث فرهنگي و محيط زيس��ت 
از دادس��تان عموم��ي و انق��الب كرمان خواس��ت از 
تخريب كوه ه��اي صاحب الزمان)عج( )شيوش��گان 
تاريخ��ي( به عنوان ي��ك منطقه مي��راث فرهنگي و 
محيط زيس��تي جلوگيري كند. در طول چهار س��ال 
اخير و بع��د از هش��دارهاي بي وقفه  فع��االن ميراث 
فرهنگي كرمان براي جلوگي��ري از تخريب كوه هاي 
صاحب الزمان)عج( »شيوش��گاِن تاريخي«، باالخره 
قلعه  تاريخي »شيوشگان« را ملي كردند، يعني اولين 
قدم براي رهايي نخستين سكونتگاه انسان از تعرض ها 
و آسيب ها برداشته شد. هر چند بعد از حدود 1۳ سال 
از برنامه ريزي ه��ا، تصويب و اجرايي كردِن طرح هايي 
كه شيوِن شيوش��گان را درآورد، باالخره »شيوشگاِن 
تاريخي« در كرمان را در فهرست آثار ملي ثبت كردند، 
اما با ترس��ي كه از احتمال ادام��ه دار بودن تخريب ها 
وجود دارد و بر اس��اس نشانه هايي كه هنوز از فعاليت 
لودرها و تالش ها براي ايجاد هتل و تله كابين حكايت 
دارد، فع��االن ميراث فرهنگي و محيط زيس��ت را به 
مطرح كردِن درخواست هاي بيش��تر براي نجاِت آن 
محوطه  تاريخي واداشته است. اكنون دستوِر دادستاِن 
كل كشور به دادس��تان هاي عمومي كشور براي لزوِم 
رعايِت »ضوابط ارتفاعي حريم بناهاي ثبت ش��ده در 
فهرست آثار ملي در محدوده امالك مجاور عرصه آثار 
)ضوابط عمومي( « بهتري��ن دليل براي مطرح كردِن 
درخواسِت جديدي بود تا شايد بتوان از تكميِل پروژه  
هتل جلوگيري كرد. بنابراين فعاالن ميراث فرهنگي 

كرمان با ايجاد كمپيني كه نام آن را »مطالبه عمومي 
مردم كرمان براي نجات شيوشگان« گذاشته اند، از مردم 
كرمان و فعاالن محيط زيست درخواست پيوستن به 
اين كمپين را كرده ان��د كه تاكنون نيز تعداد زيادي از 
اين فعاالن از جمله محمد درويش به آن پيوسته اند و 
با انتشار متن درخواست در فضاي مجازي درخواست 
جلوگيري از تخريب ادامه دار كوه هاي صاحب الزمان 
)عج( به عنوان نخستين س��كونتگاه انسان در كرمان 
را دارن��د. در متن اين كمپين آمده اس��ت: »كوه هاي 
صاحب الزمان كرمان )منطقه شيوش��گان( با قدمت 

چندهزارساله كه جزو اراضي عمومي محسوب مي شود 
در ق��راردادي يك طرفه، غيرش��فاف و با موارد متعدد 
تخلف به يك موسسه خصوصي واگذار شده و در حال 
تخريب است. از شما تقاضا دارم با توجه به قانون رعايت 
حريم آثار تاريخي، ضمن ورود به نحوه واگذاري پروژه 
بام كرمان، از تخريب ميراث فرهنگي و محيط زيست 
منطقه جلوگيري و از بيت المال و حق مردم كرمان دفاع 
كنيد« چند روز پيش نيز فعاالن ميراث فرهنگي و اهالي 
هرم��زگان كارزاري عليه مرمت غير اصولي و تخريب 

قلعه پرتغالي ها به راه انداختند. 

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 ساير علوم افزايش يافته و مفاهيم و مولفه هاي مهم در اين رشته 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. نويسندگان كتاب مديريت خود، پيتر دراكر، دونالد واس و ويليام اونكن 

هستند و شيرين رفيعي آن را به فارسي ترجمه كرده است.

هنر

اكران آنالين »رستاخيز« ُشدني است؟
بيش از پنج سال از توقيف فيلم »رستاخيز« مي گذرد و با توجه به مشكالتي كه 
بر سر اكران عمومي آن وجود داشته و مجوزي هم كه براي نمايش دارد در آستانه 
ماه محرم اكران آنالينش مطرح ش��ده، اما آيا اين فيلم مي تواند در ايران اكران 
اينترنتي داشته باشد؟ تابستان سال 94 بود كه فيلم »رستاخيز« با مجوزي كه 
داشت به اكران عمومي درآمد، اما عمر اين اكران يك روز بيشتر نبود و خيلي سريع 
به خاطر نظرهايي كه خارج از سازمان سينمايي وجود داشت از پرده پايين كشيده 
شد. كشمكش بر سر اكران اين فيلم در تمام پنج سال گذشته وجود داشت و سال 
قبل بعد از قاچاق نس��خه عربي فيلم و پخش آن در اينترنت وضعيت بالتكليف 
فيلم براي نمايش بغرنج تر و درخواست هايي براي عرضه »رستاخيز« در شبكه 
نمايش خانگي مطرح شد. اما حاال كه به خاطر شيوع كروناويروس، اكران آنالين 
در دنيا و نيز ايران رونق گرفته و به روزهاي ماه محرم و صفر هم نزديك مي شويم، 
موضوع اكران »رستاخيز« به عنوان يكي از برجسته ترين فيلم هاي ساخته شده 
درباره عاشورا بر سر زبان ها افتاده است. روز 19 مردادماه، در نشست خبري رييس 
سازمان سينمايي اين س��وال مطرح شد كه آيا با توجه به سهم بيشتر فارابي به 
عنوان يكي از زيرمجموعه هاي سازمان سينمايي اين فيلم در محرم اكران آنالين 
مي شود؟ كه انتظامي پاسخ داد: مجوز نمايش فيلم سال گذشته صادر شده و اين 
اتفاق از نظر س��ازمان سينمايي مانعي ندارد و به نظر مالكان فيلم بستگي دارد. 
اگرچه خبر مجوز داشتن »رستاخيز« جديد نبود، اما اين سوال را مي توان طرح 
كرد كه آيا سازندگان فيلم كه در سال هاي گذشته تالش زيادي براي رفع مشكل 
نمايش فيلم انجام دادند و راضي به تغيير در آن نشدند و جلوي پخش اينترنتي 
نس��خه عربي فيلم را هم گرفتند و تماشاي آن را جرم و حرام دانستند، حاضرند 
فيلم خود را در VODهاي ايران كه بالفاصله فيلم از آنها كپي مي شود و فقط هم 
تماشاگر داخل ايران مي تواند آن را ببيند، به صورت آنالين اكران كنند؟ پيش تر 
احمدرضا درويش ، كارگردان »رس��تاخيز«  به ايسنا گفته بود، »جهان اسالم، 

جهان شيعه و دنياي غرب مخاطبان اين فيلم هستند« و همين يك جمله براين 
تاكيد دارد كه فيلم بايد در شرايطي اكران - حتي به صورت اينترنتي - شود كه 
مخاطب مدنظر س��ازندگان هم امكان دسترس��ي به آن را داشته باشند. عالوه 
براين ها تقي عليقلي زاده - تهيه كننده فيلم - هم در گفت وگويي با ايسنا از اقدام 
براي دوبله »رس��تاخيز« به زبان هاي عربي، فرانس��ه، آذري، تركي، انگليسي و 
اسپانيايي خبر داده بود و حضور بازيگران خارجي نيز مويد همين است كه اگر 
قرار باشد فيلم به صورت آنالين اكران شود قطعا از طريق پلتفرم هاي ايران قابل 
اجرا نخواهد بود. براين اساس به نظر مي رسد طرح اكران آنالين فيلم »رستاخيز« 
در ايران نشدني است و اگر هم روزي اتفاق بيفتد ابتدا بايد در پلتفرم هاي ديگر 

كه مخاطبان گسترده تري از همه كشورها دارد، انجام شود.
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