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 ۴۴۵ متخلف ارزي
 بازداشت شدند

معرفي سري جديد صادركنندگان متخلف به قوه قضاييه

يادداشت-2

چين مسير خود را چگونه 
پيدا كرد؟ 

اين روزه��ا بحث چين 
بسيار داغ ش��ده است، 
هم در سطح بين المللي 
و هم در س��طح داخلي! 
در س��طح جهاني چين 
به آرام��ي در حال خارج 
ش��دن از نق��ش قبلي 
است و آماده براي تغيير 
بر اس��اس چرخه كندراتي��ف و هژم��ون. چرخه 
كندراتيف كه از ترقي بريتانيا و به نقطه اوج رسيدن 
آن شروع شد و در س��ال هاي ۱۸۷۳ تا ۱۸۹۶ رو به 
افول نهاد و امريكا سر برآورد و با صنايع شيميايي 
و غذايي مدرن اين جايگاه را تا ۲۰۰۰ پيمود و حال 
جهان در حال گذار اس��ت! بيشتر صاحبنظران بر 
روي چين شرط بس��ته اند. اما در بحبوحه جنگ 
تجاري امريكا و چين كمتر كسي را مي بينيد كه 
بدون تعصب راوي توس��عه فكري در چين باشد! 
همانطور كه بسياري با تعصب در دهه هاي گذشته 
رشد اياالت متحده را زير سوال بردند و فرصت هاي 
بس��ياري را از اقتصاد گرفتند! ام��ا چين و حركت 
اين كش��ور به مدار توسعه خود داس��تاني جالب 
دارد. بس��ياري چين را هنوز كشوري كمونيست 
مي نامند، اي��ن اطالق يا عامدانه اس��ت يا از س��ر 
نا آگاهي! مي خواهيم ببينيم كه تحول و اراده تحول 
خواهي چگونه در كش��وري با ميلياردها جمعيت 
توانسته است به اينجا ختم ش��ود. در سال ۱۹۸۰ 
گروهي از اقتصاددانان رفرميس��ت از جمله اكسو 
موكيائو گزارش و سندي را كه حاوي خطوط اصلي 
اصالحات در چين بود را منتش��ر كردند، اين سند 
شامل برنامه اصالحات و سازماندهي بنگاه ها مطابق 
با كارايي اقتصادي، تولي��د كاال، نقش بازار در كنار 
برنامه و تمركززدايي اقتصادي بيشتر، براي استفاده 
مقامات رس��مي بود. لي ش��يانيان رييس جمهور 
اسبق و عضو حزب كمونيست چين پس از مطالعه 
اين سند نوش��ته بود: من متن را دوبار خواندم و از 
آن س��ر درنياوردم! اين حكايت نش��ان از وضعيت 
اسفناك دانش اقتصادي و رشته اقتصاد در سرآغاز 
دوره اصالحات در چين بود، رشته اقتصادي كه از 
س��ال هاي ۱۹۵۰ به محاق رفته بود اما چين براي 
مدرن شدن و توسعه بدان نياز داشت. كار از تجديد 
ساختار اين رشته آغاز گرديد، و تمام قدرت سياسي 
نيز بي چ��ون و چ��را آن را حمايت مي ك��رد. لين 
اقتصاددان معروف آكسفور در اين باب جمله مهمي 
دارد: در حالي كه در اروپاي شرقي و اتحاد جماهير 
شوروي اشباع نظري وجود دارد )در حوزه اقتصاد( 
و پيشنهادات عملي، رهبراني را كه نمي خواستند 
يا نمي توانند اصالحات اساسي را آغاز كنند تحت 
فشار قرار داده است، اما چين رهبراني دارد كه براي 
اصالحات بي تاب هستند اما فاقد ضرورت نظري و 
برنامه كار!   ادامه در صفحه 5

پيمان مولوي

يادداشت-3

 ظرفيت هاي بازار بدهي
 در تامين مالي 

»ق«  بن��د  براس��اس 
تبص��ره ۲ ردي��ف يك 
قانون بودجه سال ۱۳۹۳ 
 )۱۲( م��اده  و  كش��ور 
قانون »رفع موانع توليد 
رقابت پذي��ر و ارتق��اي 
نظام مالي كشور« شش 
طرح، با ارزش��ي بالغ بر ۱۶ ميلي��ارد دالر در حوزه 
بهينه سازي مصرف انرژي تعريف شد. يكي از اين 
طرح ها »نوسازي حمل و نقل عمومي درون شهري 
)جايگزيني ۱۷۰۰۰ دس��تگاه اتوب��وس ديزل به 
CNG« « بود ك��ه در نهايت با عنوان »جايگزيني 
و نوس��ازي ناوگان حم��ل و نقل درون ش��هري و 
برون شهري« در تاريخ بيست خرداد ماه سال ۹۷ 
در شوراي اقتصاد به تصويب رسيد. اگرچه در اين 
طرح به منظور ايجاد جذابيت و تحريك تقاضاي 
نوس��ازي دو اقدام پيش بيني ش��ده بود: ۱. تامين 
۸۰ درصد آورده اوليه توس��ط دول��ت )۵۰ درصد 
از محل يارانه س��ود صرفه جوي��ي و ۳۰ درصد نيز 
از محل تس��هيالت بانك��ي( و ۲۰ درصد توس��ط 
عامل صرفه جو ۲. لحاظ قيمت ۱۹.۱ سنتي نفت 
براي هر كيلومتر پيمايش جه��ت پرداخت يارانه 
سود صرفه جويي؛ اما بواسطه افزايش چند برابري 
قيمت اتوبوس گازسوز و باال بودن اقساط تسهيالت 
بانكي براي متقاضيان، همچنان تامين آورده اوليه 
بزرگ ترين مانع پيش روي اج��راي اين طرح بوده 
است. محدوديت هاي ارزي ناشي از خروج امريكا از 
برجام و كاهش فروش نفت كشور توام با دشواري 
واردات برخي از قطعات و مجموعه هاي مورد نياز 
توليد اتوبوس گازس��وز و مخاط��رات اخالقي در 
خصوص رابطه عامل صرفه جو و متقاضي از ديگر 
موانع اجراي اين طرح است.  با توجه به ظرفيت هاي 
موج��ود در بازار س��رمايه از منظر برخ��ورداري از 
ابزارهاي تامين مالي متنوع و ابزار معامله ريس��ك 
در اين ب��ازار، با لحاظ نم��ودن تمهيداتي خاص و 
تعميق و ارتقاي ابزارهاي موجود مي توان بسياري 
از چالش ه��اي اج��راي طرح را ب��ا به��ره داري از 
مجموعه اي از ابزارهاي موجود در بازار بورس ايران 
مرتفع نمود. برخ��ي از ابزارهاي قابل اس��تفاده در 
بازار سرمايه كه در اجرايي سازي اين طرح مي تواند 
مفيد فايده باشد عبارتند از:  قراردادهاي آتي فروش 
گواهي اسقاط براي تامين بخشي از آورده اوليه از 
محل اسقاط خودرو: با عنايت به وجود فاصله زماني 
ميان جايگزيني اتوبوس فرسوده با نو و امكان بروز 
اخالل در حمل و نقل عمومي و همچنين با توجه 
به وجود وابس��تگي ميان تقاضاي گواهي اسقاط و 
واردات خودرو، استفاده از ظرفيت قراردادهاي آتي 
فروش گواهي اسقاط براي كاهش نوسانات قيمت 

اين اوراق پيشنهاد مي شود.
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يادداشت-4

 تداوم رشد 
با عمق بخشيدن به بورس

تجربه اي كه بازار سرمايه 
در ماه هاي اخير پش��ت 
سرگذاشته، در سال هاي 
اخي��ر منحصر ب��ه فرد 
بوده اس��ت. در شرايطي 
كه ب��ازار در س��ال هاي 
گذشته روند محدودي 
را تجربه مي كرد، در اين 
ماه ها، ركوردش��كني هاي پي درپي را تجربه كرده 
و شاخص به قله دو ميليون واحد نيز رسيده است. 
اين امر در نگاه ابتدايي مي تواند اتفاق مثبتي باشد 
به شرط آنكه برخي مقدمات مهم در آن لحاظ شود. 
اصلي ترين اولويت حركت به س��مت واقعي سازي 
رشد شاخص است. اينكه ش��ركت هايي در بورس 
باش��ند كه در فضاي واقعي زيان ده هستند اما در 
بازار سرمايه با رشد شاخص همراه مي شوند، همان 
حباب خطرناكي اس��ت كه ش��ايد در كوتاه مدت 
مش��كلي ايجاد نكند اما در نهايت به ضرر اقتصاد 
ايران و س��رمايه گذاراني تمام مي ش��ود كه در آن 
حضور دارند. دولت در ماه هاي گذشته تالش كرده 
مستقيم و غيرمستقيم از باال رفتن عدد شاخص در 
بورس حمايت كند. آنچه كه در عمل به تداوم رشد 
بازار سرمايه كمك مي كند، عمق بخشيدن به اين 
بازار است. اگر بناست سرمايه هاي جديد جذب اين 
بازار شوند و نقدينگي در آن به گردش در بيايد، بايد 
تعداد شركت هاي حاضر در بورس افزايش پيدا كند. 
عرضه سهام شركت هاي دولتي نخستين راهكار 
موجود براي افزايش عمق بازار سرمايه است. دولت 
بايد چه در واگذاري مديريت شركت ها و نهادهاي 
زيرمجموعه خود و چه در س��رعت بخش��يدن به 
عرضه سهام آنها پيگيري هاي جدي داشته باشد و 
به اين ترتيب از حبابي شدن شاخص پرهيز كند. 
نكته بعدي كه در شرايط امروز اهميت فراواني دارد، 
آموزش دادن به مردم عادي و تازه وارد به بازار بورس 
است. وقتي امروز بورس بيش از بازارهايي مانند ارز، 
طال و حتي مسكن سود مي دهد، اين طبيعي است 
كه تعداد زيادي از افراد تازه وارد به بورس بپيوندد. 
عملكرد بازار در ماه هاي گذشته نيز نشان مي دهد 
كه تعداد كدهاي بورس��ي تازه وارد افزايش يافته 
و امروز چند ميليون نفر در ب��ازار بورس به خريد و 
فروش مي پردازند. بس��ياري از اين افراد شناخت 
دقيقي از مختصات بازار س��رمايه ندارند و از اين رو 
توقع دارند همواره در س��ود باش��ند. اگر اين افراد 
آموزش درستي نبينند، با اولين نشانه ها از كاهشي 
ش��دن بازار، مي خواهند پول خود را خارج كنند و 
همين امر به بر هم خوردن نظم بازار منجر خواهد 
شد. از س��وي ديگر، در صورتي كه خريد و فروش 
سهام بدون آش��نايي دقيق با وضعيت شركت ها و 

وضعيت اقتصادي شان انجام شود...
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مرتضي دلخوش

يادداشت- 1

 ثبت نام دوباره سهام عدالت 
و چند نكته كليدي

در خصوص بحث هايي 
ك��ه اي��ن روزه��ا در 
موافقت و مخالفت در 
خصوص ثبت نام دوباره 
از افراد باق��ي مانده از 
س��هام عدالت مطرح 
مي ش��ود، به نظرم در 
ابتدا بايد به اين پرسش 
كليدي اشاره شود كه آيا دارايي هاي يك ملت 
متعلق به همه ملت اس��ت يا به بخشي از ملت 
تعلق دارد؟ممكن است در يك برهه زماني بنا 
به هر دليلي امتيازاتي به بخشي از جامعه داده 

شود.
 مثال كساني كه در جنگ هاي ميهني شركت 
مي كنند نه تنه��ا در ايران بلك��ه در همه جاي 
دنيا امكانات��ي را در اختيار آنه��ا قرار مي دهند 
كه كمترين حد آن مدال هاي افتخار اس��ت و 
گاهي هم استفاده از برخي خدمات عمومي. از 
سوي ديگر ممكن است بخشي از جامعه براي 
معيشت خود يا بهداش��ت خود يا تامين اقالم 
اساسي با مشكالتي مواجه شوند؛ در اين حالت 
هم دولت در قالب نهادهاي امدادي، حمايتي و 
بيمه اي با اين عنوان كه توزيع درآمد و امكانات 
بايد عادالنه باش��د مي تواند تصميماتي در اين 
زمينه اخذ كند. به عنوان مث��ال يارانه هايي را 
پرداخت كند يا جمعيت هاي تحت پوشش از 
مستمري هايي برخوردار شوند. موضوع سهام 
عدالت اما در دولت هاي نهم و دهم آغاز ش��د؛ 
مبنا اين بود كه بخشي از مردم سهامدار بشوند 
كه امروز همين دامنه از س��هامداران در بورس 
هس��تند. علت عملياتي كردن اي��ن طرح هم 
تفسير اصل 44قانون اساسي بود. ولي فلسفه 
اصل 44 اي��ن بود كه كار ب��ه بخش خصوصي 
واگذار ش��ود و اساس��ا بر اين مبنا تفسير شد و 
بعد توس��ط مجلس هفتم تبديل به قانون شد 
تا ۳ اتفاق بيفت��د، اول مالكيت دولتي به بخش 
خصوصي منتقل شود؛ دوم، مديريت بنگاه هاي 
دولتي كه ناكارآمد و غيربه��ره ور بود به بخش 
خصوصي منتقل ش��ود و س��وم اينكه به دليل 
اينكه دولت امكانات مالي براي سرمايه گذاري 
نداش��ت، بخش خصوص��ي بتوان��د آورده اي 
ب��راي احياي بنگاه ه��اي دولتي البت��ه پس از 
انتقال مالكيت انجام ده��د. بنابراين اگر بحث 
واگذاري بنگاه ه��اي دولتي و خصوصي مطرح 
بود به اين دليل بود كه بنگاه ها، بهره ور بشوند؛ 
بنگاه ها سرمايه جديد جذب كنند، براي خط 
توليد روش ها تغيير يابد تا توليد افزايش يابد. 
تكنولوژي جديد به خدمت گرفته ش��ود و در 
نهايت كاالهاي با كيفيت، ضمن اينكه در اين 
ميان رقابت هم افزاي��ش يابد و رقابت در توليد 
منجر به كاهش قيمت ها شود . فعل و انفعالي 
كه در نهايت باعث مي شود مردم از اين فضاي 
مطلوب تر بهره مند ش��ود. به عبارت س��اده تر 
آنچه كه بيان ش��د؛ هدف از اج��راي اصل 44 
قانون اساس��ي اين نبود كه شركت هاي دولتي 
تحت عنوان س��هام عدالت واگذار شوند؛ هدف 
اصلي چابك سازي و پويا شدن بنگاه هاي دولتي 
بود و هنوز هم هست. در كنارش هم اين رويكرد 
در نظر گرفته ش��د كه دهك هايي از جامعه به 
عنوان س��هامدار از مزاياي اين طرح اس��تفاده 
كنند. پس در اصل 44 هدف س��هامدار كردن 
مردم نب��ود؛ هدف اصلي چيز ديگ��ري بود كه 

سهامدار شدن مردم تبعات اين طرح بود. 
اين موضوع در شرايطي اس��تارت خورد كه در 
سال هاي ۸4، ۸۵ و ۸۶ شرايط اقتصادي كشور 
يك ش��رايط عادي و نرمال بود و شاخص هاي 
اقتصادي ش��رايط خوبي داش��ت؛ درآمدهاي 
نفتي قابل توجه بود و اقتصاد اوضاع مناس��بي 
داشت. امس��ال در س��ال۹۹ كه ۱۵ سال از آن 
مقطع مي گذرد؛ ش��رايط متفاوت��ي را تجربه 
مي كنيم. امروز درآمدهاي كشور و منابع بودجه 
كه ناشي از نفت و ماليات و فروش اموال دولت 
اس��ت؛ جوابگوي بودجه عمومي كشور نيست 
و بودجه كش��ور دچار كس��ري فراواني است. 
يعني دولت اگر ظرفيتي و بنگاهي داشته باشد 
بايد آن ظرفيت را در قال��ب واگذاري ها در بازار 
س��رمايه ارايه كند تا بتواند بخش��ي از كسري 
بودجه خود را جب��ران كند نه اينك��ه آن را در 

قالب سهام عدالت واگذار كند. 
اگر م��ازاد درآمدي ه��م در اين مي��ان وجود 
داش��ت، بهتر اس��ت آن را در قالب طرح هاي 
حمايتي از طريق سازمان هاي متولي پيگيري 
كند.، ن��ه اينكه هم��ان اتفاقي را ك��ه قبال در 
خص��وص ثبت نام براي س��هام عدال��ت اتفاق 
افتاد؛ دوباره تكرار كند. فلس��فه تفسيري اصل 
44 تقويت بخش خصوصي بود نه صرفا توزيع 
سهام عدالت؛ دوم اينكه شرايط امروز با شرايط 
سال هاي قبل متفاوت است و دولت شديدا در 
تنگناي مالي قرار دارد و اگر دارايي براي فروش 
وجود داشته باشد، آن دارايي بايد صرف جبران 

كسري بودجه شود.

هادي حق شناس

 پس از جدالي طوالني و مخالفت مجلس با تشكيل وزارت بازرگاني
»مدرس خياباني« به عنوان وزير پيشنهادي صمت معرفي شد

 وزير اقتصاد در نشست شوراي گفت وگوي
 دولت وبخش خصوصي تشريح كرد

»بخت با مدرس خياباني يار بود.« سرانجام روز گذشته 
رييس دولت دوازدهم تصميمش را گرفت و سرپرست 
فعلي وزارتخانه صم��ت را به عنوان گزين��ه نهايي به 
بهارس��تان معرفي كرد. اين خبر را مع��اون پارلماني 

رييس جمه��ور داد. اوگف��ت: »رييس جمه��ور طبق 
اصل ۱۳۳ قانون اساسي در نامه اي به رييس مجلس، 
مدرس خيابان��ي را به عنوان وزير پيش��نهادي صمت 
معرفي كرد.« بنابه اظهارات اين مقام مسوول در دولت، 

اين موضوع امروز چهارشنبه در صحن علني مجلس 
اعالم وصول مي شود. اما »حس��ين مدرس خياباني« 
براي گرفتن راي اعتماد از بهارستان نش��ينان بايد تا 
چهارش��نبه ديگر يعني ۲۲ مردادماه صب��ر كند تا در 

صورت موافقت آنها براي نخستين بار بر صندلي وزارت 
تكيه بزند و س��كان توليد و تجارت و معدن را تا پايان 
دولت دوازدهم كه كمتر از يك س��ال از عمر آن باقي 

مانده در دست بگيرد. 

وزارت صمت آرام  مي گيرد؟

تمام اقدامات بورسي 
آقاي وزير

شركت مخابرات ايران منطقه مركزي درنظر دارد جهت برگزاري مناقصه، نگهداري امور شبكه ميداني منطقه مركزي 
)نگهداري شبكه كابل و هوايي فيبر نوري و تلفن همگاني(، اقدام نمايد.

متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به آگهي فراخوان در سايت شركت مخابرات ايران مراجعه نمايند.
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ميالد باسعادت حضرت امام علي النقي)ع( مبارك باد

معاون مبارزه با مفاس��د كالن اقتصادي وزارت اطالعات 
گفت: بايد بپذيري��م رابطه معناداري بي��ن امنيت ملي 
و مبارزه با مفاس��د اقتصادي وجود دارد و مس��اله فساد 
به شدت امنيت ملي را تهديد مي  كند و براي ما مهم ترين 
عامل درون س��رزميني ك��ه امنيت اقتص��ادي را تهديد 
مي كند؛ فساد اقتصادي است. معاون مبارزه با مفاسد كالن 
اقتصادي وزارت اطالعات در جلسه امضاي سند مشاركت 
با معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه 
گفت: آماده هس��تيم هدفمند و هم اف��زا همكاري هايي 
داش��ته باش��يم و با همفكري و همدلي و هم  افزايي تاثير 
بيش��تري در مقابل��ه هوش��مند و س��ازمان يافته براي 
پيشگيري و مبارزه با فساد داشته باشيم. به گزارش ايسنا 
به نقل از واحد اطالع رساني معاونت اجتماعي و پيشگيري 
از وقوع جرم قوه قضاييه، وي با اش��اره به اينكه به اقتضاي 
مسووليت ديدباني امنيت ملي و جايگاهي كه قانون و نظام 
براي مبارزه با فساد به وزارت اطالعات محول كرده است و 
با استفاده از ادبيات امنيتي و اطالعاتي مي خواهيم بگوييم 
موضوع فساد در كشور، موضوعي امنيتي است افزود: اگر 
در ش��رايط فعلي ما امنيت اقتصادي را پايه امنيت ملي 
بدانيم، سهم و جايگاه اين مساله در سال هاي اخير بسيار 
برجسته تر شده است و باور داريم امنيت اقتصادي محور 
و ستون امنيت ملي اس��ت. معاون مبارزه با مفاسد كالن 
اقتصادي وزارت اطالعات اظهار كرد: بايد بپذيريم رابطه 
معناداري بين امنيت ملي و مبارزه با مفاس��د اقتصادي 
وجود دارد و مساله فساد به ش��دت امنيت ملي را تهديد 
مي كند و ب��راي ما مهم ترين عامل درون س��رزميني كه 
امنيت اقتصادي را تهديد مي كند؛ فساد اقتصادي است. 
مس��اله تحريم اقتصادي عامل بيروني اس��ت كه آن هم 
تهديدي براي امنيت اقتصادي به شمار مي رود. وي اعالم 
كرد: به همين دلي��ل حضور، برنامه ريزي، س��ازماندهي 
و اقدامات موثر توسط دس��تگاه اطالعاتي معنا و مفهوم 
مي يابد و ساليان سال است كه كشور و اجزاي حاكميت 
ازجمل��ه وزارت اطالعات و دس��تگاه قضايي تالش هاي 
زيادي كرده و اراده حاكميت و اراده رهبري نظام بر كاهش 
جرايم اقتصادي اس��ت. مع��اون مبارزه با مفاس��د كالن 
اقتص��ادي وزارت اطالعات اضافه نم��ود: به رغم اقدامات 
فراواني كه انجام ش��ده به دليل اينكه در عمل، اولويت به 
پيشگيري از وقوع فس��اد اقتصادي داده نشده، موفقيت 

كافي وجامع در اين حوزه دركشور حاصل نشده است.
او گفت: در موضوع مبارزه با فس��اد مانند مبارزه با قاچاق 

مواد مخدر خوب عمل ش��ده و در چهل و دو سال بعد از 
انقالب ميزان كش��فيات و دس��تگيري ها افزايش يافته 
است. از منظر آسيب شناس��ي به نظر مي رسد در سطح 
نظام به ميزاني كه در رويكرد عملياتي س��رمايه  گذاري 
كرديم در امر پيش��گيري سرمايه گذاري نش��ده و تاثير 
معناداري در كاهش ضريب فس��اد نداش��ته ايم. معاون 
مبارزه با مفاس��د كالن اقتصادي وزارت اطالعات اشاره 
كرد با همه اين اقدامات ما معتقديم اگر مي خواهيم مساله 
فساد را در كش��ور از بين برده وكاهش دهيم بايد اولويت 
و س��رمايه گذاري اصلي ما و اقدامات ما معطوف به حوزه 
پيشگيري باشد. او با بيان اينكه ما رويكرد سخت افزاري 
و اقدامي را رويكرد اقتضايي و الجرمي مي  دانيم و دراين 
زمينه هم كم نگذاش��تيم، اظهاركرد: اقدام پيشگيرانه را 
اقدام راهبردي مي دانيم و معتقديم اين رويكرد راهبردي 
با ويژگي ها و قابليت هايي كه دارد مي تواند مس��اله نظام 
را در مقابله با فس��اد حل كند. معاون مبارزه با مفاس��د 
اقتصادي وزارت اطالعات افزود: با اين رويكرد مي توانيم 
مساله فس��اد را حل كنيم چون ماهيت پيشگيرانه دارد، 
دليل ديگر اينكه صرفا سخت افزاري نبوده و فرايندمحور 
نيز هس��ت. رويكرد عملياتي ما پرونده محور و و رويكرد 
مجازات محورانه اس��ت اما در اينجا باور داريم اگر بتوانيم 
فرايندهاي فس��ادزا را تشخيص دهيم و شناسايي كنيم 
و از بي��ن ببري��م و جايگزي��ن كنيم فراينده��اي موثرو 
مثبت خواهيم ش��د كه الزمه آن هم يك ن��گاه فراگير و 
سيستمي است. وي در ادامه سخنان خود اعالم كرد: در 
ش��رايط امروزي ما با چالش بحران درآمد روبرو هستيم 
و اميدواريم در فرايند مبارزه با مفاسد بتوانيم در افزايش 
درآمد پايدار به دولت نيز كمك كني��م. معاون مبارزه با 
مفاسد اقتصادي وزارت اطالعات گفت: باور ما اين است 
كه براساس داده هاي اطالعاتي، تحقيقات و پژوهش هاي 
علمي و اطالعاتي هيچ موضوعي مثل پديد فساد موجب 
فرسايش سرمايه اجتماعي نظام نشده است. او در پايان 
گفت: براي حفظ مقبوليت نظ��ام و ارتقاي قابليت هاي 
نظام و تعميق حقانيت نظام موظفيم به لحاظ اخالقي و 
عقيدتي وسازماني در اين راه باهم همكاري داشته باشيم 
و با هم افزايي ناشي از آن سرعت بيشتري به پيشگيري از 
شكل گيري فساد دهيم. در پايان اين ديدار سند همكاري 
مشترك بين معاونت هاي اجتماعي و پيشگيري از وقوع 
جرم قوه قضاييه و معاونت مبارزه با مفاسد اقتصادي وزارت 

اطالعات به امضا رسيد.

معاون مبارزه با مفاسد كالن اقتصادي: 

مساله فساد به شدت امنيت ملي را تهديد  مي كند

 از قطع مسير
 فيبر ارتباطي تا ايجاد 
تغييرات  در سيستم 

فيلترينگ

 بررسي هاي آماري
 از اثر مستقيم افزايش 
 سفرهاي بين شهري
 بر شيوع كوويد 19 

حكايت مي كنند

اختالالت 
اينترنتي 

تمامي ندارد

هراس 
كرونايي 
از افزايش 

سفرها

انفجار 
بزرگ در 
بيروت

مجتبي  يوسفي 
ديندارلو
پژوهشگر 

موسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني



2 خبر

انفجار بزرگ در بيروت
انفجار مرموز در انبار شماره 12 بندر لبنان در چند 
دقيقه نيمي از بيروت را به شكل قابل توجهي ويران 
و صدها و شايد چند هزار نفر را راهي بيمارستان 
كرد. به گزارش منابع خبري تا لحظه تهيه اين خبر 
لحظه به لحظه به شمار تلفات اين انفجار مرموز 
كه همچنان در علت وقوع و نوع مواد انفجاري آن 
اختالف نظر وجود دارد افزوده مي شود. در حالي 
كه رويترز از مرگ 10 لبناني در اين انفجار سخن 
مي گويد برخي از رسانه هاي لبنان آمار كشته را 
بيش از 70 نفر اعالم مي كنند. يكي از اين كشته ها 
دبيركل حزب كتائب لبنان است كه در زمان وقوع 
انفجار در مقر اين حزب حضور داشت و از ناحيه 
سر آسيب ديد اما بعد از انتقال به بيمارستان جان 
سپرد. همچنين خبر رسيد انفجار مهيب بيروت 
به مقر رياست جمهوري، نخست وزيري و پارلمان 
لبنان هم آسيب جدي وارد كرده است. همچنين 
مركز توليد ب��رق بيروت نيز كه در نزديكي محل 
وقوع انفجار قرار دارد نيز به ش��دت آسيب ديده 
اس��ت تا مش��كالت بي برقي در اين شهر بدتر از 
گذش��ته باش��د. در اين بين مديركل اداره برق 
رساني لبنان نيز زخمي و دو نفر از كارمندانش كه 
به همراه او در زمان وقوع حادثه حضور داش��تند 
كش��ته ش��دند. همچنين خبر رس��يد همسر و 
دختر حساندياب نخس��ت وزير لبنان نيز كه در 
سراي مقر نخس��ت وزيري حضور داشتند بر اثر 
انفجار زخم هاي سطحي برداشتند. از سوي ديگر 
شايعات مختلفي همزمان با وقوع اين انفجار در 
شبكه هاي اجتماعي و حتي رسانه ها منتشر شد. 
برخي از شاهدان عيني اعالم كردند پيش از وقوع 
انفجار صداي هواپيماه��اي جنگي را در منطقه 
شنيدند. برخي ديگر از پايگاه هاي اطالع رساني هم 
ادعا كردند يك محموله سالح متعلق به حزب اهلل با 

موشك رژيم اسراييل منفجر شده است.

  اين ش�ايعات از سوي دو طرف اين ماجرا 
تكذيب شدند 

يك منبع آگاه حزب اهلل لبنان به شبكه تلويزيوني 
او تي وي لبنان ضمن تكذيب اين خبر تاكيد كرد 
حزب اهلل هيچ محموله اي در بندر لبنان نداشته 
و ندارد . وزير خارج��ه و يك منبع نظامي ارتش 
صهيونيس��تي هم اعالم كردند هيچ دخالتي در 
وقوع اين انفجار نداشته اند. با اين حال اين انفجار 
آن قدر مهيب بودك��ه صداي آن نه تنها در تمام 
خاك لبنان بلكه در آن سوي مرزها در قبرس نيز 
شنيده شد. رييس صليب سرخ لبنان هم شرايط 
كشور را غيرعادي توصيف كرد و خبر داد تمامي 
واحدهاي امدادي از سرتاسر لبنان براي كمك 

به آسيب ديدگان به محل حادثه اعزام شده اند.

 استخدام ۱۰ هزار نفري 
كادر درمان

رييس سازمان برنامه و بودجه ضمن اعالم استخدام 
10 هزار نفر از پرس��نل ش��ركتي و قراردادي كادر 
درم��ان در وزارت بهداش��ت، از پرداخ��ت ماهانه 
فوق العاده ويژه كرونا به وزارت بهداش��ت از مهرماه 
خبر داد. به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت در اليو 
اينستاگرامي خود در گفت وگويي باكادر درمان و 
پرستاران گفت كه درخواست هاي ثبت شده اين 
گروه س��ه موضوع را به همراه داش��ت؛ جذب كادر 
درمان شركتي، دسته دوم خواستار پرداخت كارانه 
معوق كادر درمان شده بودند و دسته سوم متقاضيان 
درياف��ت فوق العاده ويژه بودن��د. وي با بيان اينكه 
بخشي از اين مطالبات متوجه سازمان برنامه و بودجه 
است است و بخشي از آنها مثل دريافت فوق العاده 
ويژه، متوجه وزارت بهداشت كه از سازمان اداري و 
استخدامي درخواست و سازمان برنامه و بودجه براي 
آن منابع الزم تامين كند، افزود: طي مذاكره اخير با 
وزير بهداشت براي اجراي دستورات صادر شده به 
وزارت بهداشت، برنامه ريزي شد. نوبخت توضيح داد: 
قبال منابع الزم براي جذب۳000 نفر نيرو شركتي 
تهيه شده بود و بعد با بررسي تعدد نيروهاي شركتي 
و قراردادي، مقرر شد كه زمينه جذب 10 هزار نفر 
فراهم شود. البته با اولويت افراد شركتي و قراردادي 
موجود. وي ادام��ه داد: به اين ترتيب اولين اولويت 
كادر درم��ان، دال بر جذب اعض��اي كادر درمان و 

استخدام آنها پيگيري و مصوب شد. 

يك شبكه اخالل گر بازار ارز 
شناسايي و منهدم شد

 با اقدامات اطالعاتي و عملياتي سربازان گمنام 
امام زمان )عجل اهلل تعالي فرجه الشريف(، شبكه 
متخلف ارزي كه با اغفال برخي افراد و سوءاستفاده 
از كارت ه��اي بازرگاني آنان، حدود يك ميليارد 
يورو ارز حاصل از ص��ادرات مربوطه را در اختيار 
گرفت��ه و در موارد غيرمجاز مص��رف و منجر به 
اتالف س��رمايه ارزي كشور ش��ده شناسايي و با 
هماهنگي دستگاه قضايي، اعضاي اصلي شبكه 
و تعدادي از مرتبطين ش��بكه مذكور در استان 
خراس��ان رضوي بازداشت ش��دند. همچنين با 
وجود گستردگي تخلفات و بررسي اسناد توقيفي، 
تحقيقات تكميلي ادامه داشته و احتمال افزايش 
قابل مالحظه ارقام تخلفات ارزي شبكه را كه در 

كل كشور فعاليت مي كردند متصور مي سازد.
وزارت اطالع��ات ضم��ن تقدي��ر از اهتم��ام و 
حمايت هاي دس��تگاه قضايي، هشدار جدي به 
متخلفان و سوءاستفاده كنندگان از كارت هاي 
بازرگاني داده و به تجار شريف و صادر كنندگان 
واقعي توصيه مي نمايد به هي��چ عنوان از كارت 
بازرگاني ديگران استفاده نكنند تا ضمن مشاركت 
در گسترش صادرات كاالهاي غير نفتي در شرايط 
كنوني، متهم به تخلف ارزي نشوند و همچنين 
در اسرع وقت نس��بت به رفع تعهد ارز حاصل از 

صادرات خود اقدام نمايند.

اخبار

 جايزه سازمان امور مالياتي 
به موديان خوش حساب

مطابق بخشنامه سازمان امور مالياتي، در صورتي 
كه موديان مالي��ات س��ال هاي ۹۹ و ۹۸ خود را به 
صورت علي الحس��اب قبل از سررس��يد پرداخت 
كنند، مشمول جايزه اضافي معادل نيم درصد از هر 
پرداخت هر ماه مي شوند. به گزارش مهر، اميدعلي 
پارسا رييس كل سازمان امور مالياتي بخشنامه اي 
در خصوص ابالغ بند 2 مصوبه مورخ 1۳/ 2/ 1۳۹۹ 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در رابطه با اعمال 
نيم درصد جايزه خوش حسابي )عالوه بر 1 درصد( 
به پرداخت هاي علي الحس��اب مالي��ات عملكرد 
س��ال هاي 1۳۹۸ و 1۳۹۹ موضوع صدر ماده 1۹0 
قانون ماليات هاي مستقيم، ابالغ كرد. بر اين اساس 
در صورتي كه موديان ماليات سال هاي ۹۹ و ۹۸ خود 
را به صورت علي الحساب قبل از سررسيد پرداخت 
نمايند، مشمول جايزه اضافي معادل نيم درصد از هر 

پرداخت هر ماه خواهند شد.

 خبر خوش ربيعي 
براي كارگران

سخنگوي دولت گفت: پيگيري ها نشان مي دهد در 
اولين جلس��ه كمس��يون اين موضوع با نظر موافق و 
اجماع اعضا در خصوص ميزان پيشنهادي وزارت كار 
مورد تاييد قرارگرفته است. به گزارش اقتصاد آنالين، 
علي ربيعي سخنگوي دولت درباره علت تعلل دولت 
در تصويب حق مس��كن كارگران و اينكه طبق گفته 
وزيركار حق مسكن مي بايس��ت از تير ماه به حقوق 
كارگران افزوده مي ش��د اما اكنون 14 مردادماه است 
و هنوز مصوبه حق مسكن تصويب نشده و اين مساله 
نگراني جامعه كارگري را فراهم آورده اس��ت، اظهار 
داشت: حق مس��كن كارگران به علت اينكه تابعي از 
حداقل دس��تمزد اس��ت كه در اوايل سال مشخص 
مي شود و حق مسكن نيز بايد به تصويب دولت برسد و 
لذا همواره در فرآيند هاي كميسيون هاي دولت بوده و 
با تاخير مورد تصويب قرار مي گيرد كه اين امر در دستور 
كار كميسيون اقتصادي قرار گرفته است. وي افزود: 
پيگيري ها نشان مي دهد در اولين جلسه كميسيون 
اين موضوع با نظر مواف��ق و اجماع اعضا در خصوص 
ميزان پيش��نهادي وزارت كار مورد تاييد قرارگرفته 
است. سخنگوي دولت تصريح كرد: به علت اولويت چند 
دستور كار فوق العاده در خصوص مسائل مهم كشور 
ازجمله موضوع ماليات بر خانه هاي خالي و چند موضوع 
مهم ديگر، اين امر در دستور كار بعدي كميسيون قرار 
دارد كه قطعا پس از فرايند كميسيون در دولت تصويب 

و در زمان مناسب عملياتي و اجرايي خواهد شد.

 تصويب كليات طرح
تامين كاالهاي اساسي

به گزارش ايسنا، محمدمهدي مفتح با اشاره به نشست 
روز سه شنبه كميسيون برنامه و بودجه گفت:   كليات 
طرح يك فوريتي تامين كاالهاي اساسي در جلسه 
امروز صبح بعد از بحث و بررسي تصويب شد. وي افزود: 
به موجب اين طرح، كاالهاي مورد نياز خانوارها به ويژه 
7 دهك پايين جامعه تامين خواهد شد. همچنين 
قرار اس��ت، به دليل اهميت بس��يار باالي اين طرح 
جزييات آن طي چندين جلس��ه با حضور مسووالن 
دستگاه هاي مختلف اجرايي رسيدگي شود تا براساس 
طراحي يك شيوه مناسب خود كاالها در اختيار اقشار 
آسيب پذير جامعه قرار بگيرد. مفتح يادآور شد: برخي 
اعضا معتقدند كه با پرداخت پول كاالها به مردم امكان 
دارد اين پول صرف كارهاي ديگري ش��ود و بنابراين 
به طور مثال با استفاده از كارت الكترونيكي شرايطي 
فراهم ش��ود تا مردم كاالهاي مورد نياز خود را مانند 
گوشت، برنج، مرغ، روغن و ... دريافت كنند. سخنگوي 
كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: همچنين قيمت 
اين كاالها نبايد به ميزان نرخ بازار آزاد باشد و اگر دولت 
مي خواهد تخفيف ها يا يارانه اي در اين رابطه بپردازد 
روي قيمت خ��ود جنس اعمال ش��ود. البته برخي 
نمايندگان مي خواهند در كنار اين طرح سيستم ارزي 
كش��ور را اصالح كنند كه آن بحث جداگانه اي دارد. 
وي اضافه كرد: سامانه اي با استفاده از ابزار نوين بايد 
طراحي شود و براساس آن كاالهاي اساسي مورد نياز 
خانوارها در اختيار مردم قرار گيرد. به گفته وي، تمامي 
طرح هاي مشابه طرح تامين كاالهاي اساسي به همراه 
پيشنهادات نمايندگان در كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس تجميع خواهد شد و در نهايت گزارش نهايي تا 
هفته آينده به صحن علني مجلس ارايه مي شود. مفتح   
گفت: اين قانون براي دور دهم مجلس بود كه به دليل 
ايراد اصل 7۵ قانون اساسي همچنان ابالغ نشده بود 
كه امروز مصوب شد، مدرك دوم فرهنگيان از بهمن 

ماه امسال در حقوقشان اعمال شود.

سوءاستفاده از اطالعات هويتي 
مسافران 

 مديركل حفاظت از حقوق مصرف كننده س��ازمان 
تنظيم مقررات، درباره سوءاستفاده از اطالعات هويتي 
افرادي كه از سفر خارجي به كشور بازگشته اند، هشدار 
داد. به گزارش س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي پيمان قره داغي گفت: »برخي از افراد سودجو 
با سوءاس��تفاده از اطالعات هويتي مسافراني كه از 
خارج از كشور بازگشته اند براي خريد سيم كارت به 
نام آنان اقدام كرده و از آن براي رجيس��تري گوشي 
تلفن همراه قاچاق استفاده مي كنند.« وي با تاكيد بر 
حفاظت از اطالعات هويتي از سوي مسافران افزود: 
»مس��افران براي پيشگيري از هرگونه سوءاستفاده 
از اطالعات هويتيشان بايد از آژانس هاي مسافرتي 
مطمئن براي دريافت وي��زا يا بليت اقدام كنند و در 
صورتي كه متوجه سوءاستفاده از اطالعات هويتي 
خود شدند مي توانند از طريق تماس با مركز تماس 
24 ساعته ثبت و پاسخگويي به ش��كايات 1۹۵ يا 
مراجعه به سايت سازمان تنظيم، شكايت خود را در 

اين زمينه ثبت كنند.« 
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عمق بخشي به بازار سرمايه با كمك غيردولتي ها

بخشخصوصيبا50شركتواردبورسميشود
اگر جلس��ات ش��وراي گفت وگوي دول��ت و بخش 
خصوص��ي در حوزه بازگش��ت ارز صادركنندگان به 
نتيج��ه اي نمي رس��د، دو طرف در حوزه گس��ترش 
همكاري ه��ا در بازار س��رمايه، به جم��ع بندي هاي 
جديدي رسيده اند، جمع بندي كه مي تواند به ورود 

قدرتمند بخش خصوصي به بورس منجر شود.
هرچند بر اس��اس اصل 44 قانون اساسي، دولت بايد 
به سمت كاهش تصدي گري خود در اقتصاد حركت 
كرده و توان بخش خصوصي در مديريت بخش هاي 
مختلف اقتص��ادي را گس��ترش دهد ام��ا آنچه در 
سال هاي گذشته رخ داده، چندان قابل اعتنا نيست. از 
وضعيت نامشخص خصوصي سازي در دوره دولت هاي 
نهم و دهم گرفته كه بر اساس گزارش هاي بسياري از 
كارشناسان نمي توان از آن به عنوان خصوصي سازي 
واقعي ياد كرد، تا عملكرد سال هاي اخير كه هرچند 
مشكالت دولت قبل را كنار زده اما روندي بسيار كند 
را در پيش گرفته، رابطه دولت و بخش خصوصي در 

اقتصاد همچنان نامشخص است.
آنچه در ماه هاي گذش��ته بيشترين بحث را به همراه 
داشته، نحوه بازگش��ت ارز حاصل از صادرات بخش 
خصوصي در سال هاي اخير بوده است. بر اساس اعالم 
بانك مركزي، صادركنندگان تنها تا پايان تير ماه سال 
جاري فرصت داشتند تا به تعهدات خود در بازگشت 
ارز حاصل از صادرات سال هاي ۹7 و ۹۸ اقدام كنند و 
در غير اين صورت تعليق كارت بازرگاني و حتي پيگرد 
قضايي در انتظار آنها بود. در چنين بستري، برگزاري 
جلسات شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، 
فرصتي براي چانه زني در تمديد زمان اعالمي از سوي 
بانك مركزي بود. هرچند در اين جلس��ات، اعضاي 
شوراي تمديد مهلت بازگشت ارز تا پايان شهريورماه 
را تصوي��ب كردند اما در عمل بان��ك مركزي به اين 
درخواس��ت ها وقعي ننهاد و در پايان تير، تعدادي از 
صادركنندگان با جريمه مواجه شدند. هرچند به نظر 
مي رس��يد با اتفاقات هفته هاي اخير، رابطه دولت و 
اتاق بازرگاني به سمت تيرگي حركت خواهد كرد اما 
صحبت هاي مطرح شده در روزهاي گذشته، خالف 
اين امر را ثابت كند. از سويي، اسحاق جهانگيري در 
جلسه ش��وراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 
44 قانون اساسي كه دوشنبه اين هفته برگزار شد به 
دلجويي از اين بخش پرداخت و گفت: سياست هاي 
كلي اصل 44 قانون اساسي بايد به گفتماني غالب در 
كشور تبديل شود و سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي 
به عنوان انس��ان هايي ش��ريف در جامعه شناخته و 
معرفي ش��وند كه با س��رمايه گذاري خ��ود به دنبال 
توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در كشور هستند. بايد 
فرهنگ حمايت و دفاع از بخش خصوصي در جامعه 
ترويج پيدا كند و اجازه ندهيم كه به بخش خصوصي و 
فعاالن اقتصادي در رسانه ها بي حرمتي شود و از سوي 
ديگر، خبرهايي كه از جلسه اخير شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي به گوش مي رس��د، نشان از 
جمع بندي دو ط��رف در افزايش همكاري ها در يك 

حوزه جديد دارد.

    حمايت از حفظ قله بورسي
هرچن��د در ماه هاي گذش��ته، بس��ياري از بازارهاي 
اقتص��ادي اي��ران تحت تاثي��ر تالطم ه��اي داخلي، 
تحريم هاي امريكا و شيوع ويروس كرونا با مشكالتي 
جدي دست و پنجه نرم كرده اند اما بازار بورس مسيري 
خالف جهت را انتخاب كرده و با سودي قابل توجهي، 
سرمايه گذاران خود را راضي كرده است. در شرايطي 
كه ورود نقدينگي سرگردان موجود در جامعه، فضاي 
بازارهايي مانند سكه، ارز، مس��كن و خودرو را آشفته 
مي كند، رون��ق گرفتن ب��ازار بورس، بخش��ي از اين 
آش��فتگي ها را كاهش داده و از سوي ديگر، مقدمات 
تامين مالي براي پروژه ه��اي مولد اقتصادي را فراهم 

كرده است. با اين وجود برخي كارشناسان ابراز نگراني 
مي كنند كه با توجه به رك��ود موجود در اقتصاد ايران 
كه در سال هاي گذش��ته تداوم داشته و سدهايي كه 
در مسير تامين مالي پروژه ها وجود دارد، رشد بي ترمز 
بورس، مي تواند عدد شاخص را حبابي كند و در آينده 
تركيدن اين حباب، تبعات جدي براي اقتصاد كشور 

خواهد داشت.
دولت در ماه هاي گذشته تالش كرده براي كاهش اين 
نگراني و همچنين به دست آوردن درآمدهاي جديد، 
ميزان عرضه اوليه و حضور شركت هاي دولتي در بورس 
را افزايش داده و با عمق بخشي به اين بازار، تالش كرده 

خطر رشد حبابي بازار را كاهش دهد.
در كنار حض��ور ش��ركت هاي دولتي در ب��ورس، در 
هفته هاي گذشته، بحث درباره حضور بخش خصوصي 
در بورس ني��ز افزايش يافت��ه و در جريان جلس��ات 
اخير ش��وراي گفت وگو مقدمات اين حضور بررسي و 
جمع بندي شده است. بر اين اساس بخش خصوصي 
با محوريت اتاق بازرگاني ايران، به منظور ورود به بازار 
بورس و از سوي ديگر كمك به تكميل طرح هاي نيمه 
تمام دولتي وارد اين عرصه خواهد ش��د. موضوعي كه 
مي تواند راه را براي گسترش حضور بخش خصوصي در 

يكي از مهم ترين بازارهاي ايران فراهم كند.

    پذيرش 5۰   شركت در بورس تا پايان سال
در جلس��ه اخير ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوص��ي، بح��ث ورود تع��دادي از ش��ركت هاي 

غيردولتي به بورس نهايي شده و وزير اقتصاد مي گويد 
در سال جاري، خبرهاي خوشي از اين حوزه به گوش 
خواهد رسيد. فرهاد دژپسند گفته: توانستيم در سايه 
همكاري حكومت با بخش هاي خصوصي، تعاوني و 
غير دولتي در اج��راي قانون رفع موانع توليد، پنجره 
واحد فيزيكي شروع كسب وكار را راه اندازي كنيم. اين 
پنجره واحد ابتدا در تهران راه اندازي و سپس در هفته 
گذشته در 4 استان ديگر عملياتي شد و طبق برنامه، 
12 استان در هفته دولت و مابقي استان ها نيز تا پايان 
مهر ماه به سرانجام خواهد رسيد. يكي از اقداماتي كه 
با همكاري موثر بخش خصوص��ي در جهت تعميق 
بازار سرمايه اجرا مي شود، افزايش عرضه اوليه است. 
در اين راستا اين آمادگي وجود دارد كه تا پايان سال 
۵0 ش��ركت خصوصي را در بورس پذيرش كنيم. در 
چهار ماه اول امس��ال 1۳ هزار و 700 ميليارد تومان 
عرضه اوليه در بازار سرمايه داشته ايم، در حالي كه اين 
رقم براي كل سال 1۳۹۸ حدود ۵ هزار و ۳00 ميليارد 
تومان بوده است. در هفته گذشته براي اولين بار، دو 
عرضه اوليه در بورس و اوراق بهادار ايران داش��تيم و 

ان شاء اهلل اين روند را ادامه خواهيم داد.
حسين س��الح ورزي نايب رييس اتاق بازرگاني ايران   
نيز درباره چگونگي فعال ش��دن شركت هاي بخش 
خصوصي در بورس گفته: در جلس��ه قبلي ش��وراي 
گفت وگو با امضاي تفاهم نامه اي ميان، سازمان بورس، 
فرابورس و اتاق ايران، بنا شد با شكل دادن به پنجره اي 
واحد، مقدمات ورود بخش خصوصي به بورس فراهم 

شود. در چارچوب اين پنجره واحد كه پياده سازي و 
نظارت بر آن برعهده اتاق بازرگاني خواهد بود، وضعيت 
بنگاه ها بررسي شده و مقدمات الزم براي ورود آنها به 

بورس فراهم مي شود.
وي درباره آخرين وضعيت استقبال بخش خصوصي 
از ورود به بازار س��رمايه نيز بي��ان كرد: در هفته هاي 
گذشته، بيش از 2۳0 ثبت نام انجام شده و 40 شركت 
براي پيگيري ش��رايط موردنياز مشاوره خود را آغاز 
كرده اند و ۹۹ ش��ركت نيز اطالع��ات مالي خود را به 
ثبت رس��انده اند و پيش بيني مي شود تا پايان سال، 
۵0 شركت بخش خصوصي در بورس پذيرش شوند.

هرچند هنوز به شكل دقيق مشخص نيست كه اين 
ش��ركت هاي ت��ازه وارد به بورس از چ��ه حوزه هايي 
خواهند بود و ميزان آورده آنها در بازار سرمايه تا چه 
ميزان اس��ت اما صرف دس��تيابي به يك جمع بندي 
جديد در حوزه همكاري هاي دولت و بخش خصوصي، 
آن هم در بازار س��رمايه كه امروز بيشترين توجهات 
را به خود معطوف كرده اس��ت، نشان از عزمي جدي 
براي حمايت از بورس دارد، بازاري كه در صورت رشد 
حبابي، مي تواند تهدي��دي جديد براي اقتصاد ايران 
باشد اما با عمق بخشي و گسترش تعداد شركت هاي 
فع��ال در آن، مي تواند پس از س��ال هاي طوالني به 
دغدغه بانك محور بودن اقتصاد ايران را پاس��خ داده 
و مانند تجربه بسياري از كشورهاي توسعه يافته، راه 
تامين مالي ش��ركت هاي اقتصادي را از بازار سرمايه 

باز كند.

روحاني در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت: 

القاي ناكارآمدي دولت، محور اصلي جنگ رواني دشمن است
رييس جمهور با تأكيد بر لزوم انس��جام، هماهنگي 
وهمكاري ميان همه مسووالن و كارگزاران نظام براي 
مقابله موثر با عمليات جنگ رواني، تحريم و تحريف 
دش��منان، اظهارداش��ت: ملت بزرگ ايران، همواره 
پش��تيبان مس��ووالن نظام و كش��ور بوده و مطمئنا 
موفقيت ها و پيش��رفت هاي عظيم كش��ور مرهون 
پشتوانه مردمي و هوشياري، پايداري و استقامت ملت 

در برابر توطئه و فشار دشمنان است.
به گزارش ايس��نا، حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحاني روز سه ش��نبه در يكصد و پنجاه و هفتمين 
جلسه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت، با اشاره به 
فرمايشات اخير مقام معظم رهبري در زمينه اهداف 
ش��وم كوتاه مدت و بلندمدت دشمنان ديرينه ملت 
ايران براي جلوگيري از پيش��رفت اقتصادي كشور، 
گفت: بر اين مبنا دو جريان تحريف و تحريم همزمان 
به دنبال محقق كردن اين هدف از طريق توقف حركت 
اقتصادي كشور و سياه نمايي نسبت به دستاوردها و 
يأس نسبت به آينده هس��تند. رييس جمهور نااميد 
كردن مردم و تضعي��ف رزمندگان خط مقدم جبهه 
نبرد اقتصادي را از نمونه هاي عملكرد جريان تحريف 
در يك جنگ فرساينده، هوشمند و سخت اقتصادي 
به عنوان ستون پنجم دشمن دانست و افزود: با توجه 
به آشكار شدن نش��انه هاي شكست و عدم موفقيت 
دش��من در تحقق اهداف اساس��ي جنگ اقتصادي، 
القاي ناكارآمدي دولت و نظام و تحريف توانايي ها و 
انكار يا ضعيف جلوه دادن موفقيت هاي بزرگ كشور 
و مل��ت، محور اصلي جنگ رواني دش��منان اس��ت. 
روحاني با اش��اره به تالش جريان مرموز نااميد س��از 

و تحريف براي مانع تراش��ي هاي اقتصادي در دوران 
تحريم و ترس��يم آينده مبهم و غيرواقعي از وضعيت 
كش��ور، تصريح كرد: در حالي كه تحريم كنندگان و 
دش��منان اين ملت و سرزمين بيش از همه شكست 
خود را شاهدند، ترويج پي درپي شايعات، سياه نمايي 
از طريق ارايه آمار و اطالعات نادرست و القاء ناتواني 
و ناكارآمدي و شكاف ميان مسووالن و قواي كشور و 
مهم تر از همه ايجاد فاصله ميان مردم و مسووالن، به 
نوعي حركت در راستاي تحقق توطئه دشمنان عليه 
كشور ونظام اس��ت. رييس جمهور تاكيد كرد: دولت 
در مدت بيش از دوس��ال و نيم اعمال فشار بي سابقه 
و جنگ تمام عيار اقتصادي توانس��ته است با كاهش 

چشم گير اتكا به درآمد نفت، كشور را مديريت كرده 
و عالوه بر تامين مايحتاج ضروري و كاالهاي اساسي 
مورد نياز مردم، جريان صادرات غيرنفتي را ادامه داده 
و از تعطيل ش��دن توليد و تشديد بيكاري جلوگيري 
كند. روحاني افتتاح و راه اندازي طرح هاي بزرگ در 
بخش هاي مختلف را كه در پنجش��نبه هاي جهش 
توليد در سراسر كشور انجام مي شود، خاري در چشم 
دشمنان دانس��ت و گفت: جنگ افروزان اقتصادي و 
جريان تحريف و تحريم از اين توانايي و موفقيت ملت 
عصباني بوده و براي القاي ناكارآمدي دولت احساس 
درماندگي ك��رده و از اين رو با سوءاس��تفاده از طرح 
مش��كالت موجود، تحريف توانايي هاي ملت بزرگ 

ايران و ان��كار خودكفايي هاي كش��اورزي و افزايش 
تولي��د در بخش هاي مختلف را در دس��تور كار خود 

قرار داده اند.
رييس جمهور با اش��اره به آسيب هاي سنگين شيوع 
بيماري كرون��ا بر اقتصاد جهان و حتي كش��ورهاي 
پيش��رفته و قدرتمند، تصريح كرد: دولت همزمان با 
نبرد در جبهه تحريم و اعمال فشار اقتصادي، مقابله 
ب��ا بيماري ويرانگ��ر كرونا چه در زمين��ه پيامدهاي 
اقتص��ادي و چ��ه در زمين��ه حفظ س��المت مردم، 
موفقيت هاي غير قابل انكار و به اذعان ديگر كشورها 
پيشرفت هاي چشمگيري داش��ته است، اما جريان 
تحريف و تحريم براي انكار و تضعيف اين موضوع كه 
يك دستاورد داخلي و بين المللي محسوب مي شود، 

تالش مي كند.
روحاني ادامه داد: مقايس��ه وضعيت توليد در ايران با 
سقوط توليد ناخالص داخلي در ديگر كشورها كه در 
اروپا بيش از 10 درصد و در امريكا بيش از ۳0 درصد 
كاهش يافته است، به خوبي نشان مي دهد كه در اين 
ابتالي جهان��ي، اقتصاد ايران تاب آوري باالتري را به 

نمايش گذاشته است.
در اين جلسه پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي 
و دارايي و نفت براي استفاده از ابزارهاي متنوع مالي 
مطرح ش��د و طراحي هاي انجام ش��ده براي تسريع 
در عرضه بيش��تر و متنوع تر دارايي هاي مازاد دولت 
به بورس و همچنين نوآوري و تنوع بخش��ي به بازار 
سرمايه و مديريت منطقي بورس مورد بحث و بررسي 
قرار گرف��ت و تصميم��ات الزم در خصوص هدايت 

نقدينگي جامعه به بخش مولد اتخاذ شد.

پيش بيني مي شود تا پايان سال، 5۰ شركت بخش خصوصي در بورس پذيرش شوند

   هرچند هنوز به شكل دقيق مشخص نيست كه اين شركت هاي تازه وارد به بورس از چه حوزه هايي خواهند بود و ميزان آورده آنها در بازار سرمايه 
تا چه ميزان است اما صرف دستيابي به يك جمع بندي جديد در حوزه همكاري هاي دولت و بخش خصوصي، آن هم در بازار سرمايه كه امروز بيشترين 
توجهات را به خود معطوف كرده است، نشان از عزمي جدي براي حمايت از بورس دارد، بازاري كه در صورت رشد حبابي، مي تواند تهديدي جديد براي 
اقتصاد ايران باشد اما با عمق بخشي و گسترش تعداد شركت هاي فعال در آن، مي تواند پس از سال هاي طوالني به دغدغه بانك محور بودن اقتصاد 

ايران را پاسخ داده و مانند تجربه بسياري از كشورهاي توسعه يافته، راه تامين مالي شركت هاي اقتصادي را از بازار سرمايه باز كند. 

   در جلسه شوراي گفت وگو با امضاي تفاهم نامه اي ميان، سازمان بورس، فرابورس و اتاق ايران، بنا شد با شكل دادن به پنجره اي واحد، مقدمات ورود 
بخش خصوصي به بورس فراهم شود. در چارچوب اين پنجره واحد كه پياده سازي و نظارت بر آن بر عهده اتاق بازرگاني خواهد بود، وضعيت بنگاه ها 
بررسي شده و مقدمات الزم براي ورود آنها به بورس فراهم مي شود. در هفته هاي گذشته، بيش از 2۳۰ ثبت نام انجام شده و ۴۰ شركت براي پيگيري 

شرايط موردنياز مشاوره خود را آغاز كرده اند و ۹۹ شركت نيز اطالعات مالي خود را به ثبت رسانده اند.

برش



يادداشت 3اخبار

معرفي سري جديد صادركنندگان متخلف به قوه قضاييه

ارز بازار مطمئني براي سرمايه گذاري نيست

۴۴۵ متخلف ارزي بازداشت شدند

اختالف خريد و فروش ارز در صرافي ها به 2 هزار تومان رسيد 

گروه بانك و بيمه |
مدير اداره ص��ادرات بانك مركزي گف��ت: دو هزار و 
۳۸۶ صادركنن��ده از ۲۲ فروردي��ن ۹۷ تا ۳۱ خرداد 
۹۹، هف��ده و هف��ت دهم ميلي��ارد يورو ب��ه چرخه 
اقتصادي برنگردانده اند.۲50 فردي كه به قوه قضاييه 
معرفي ش��دند، هيچ ارزي از صادراتشان را  به كشور 

بازنگردانده اند و شركت هاي توليدي نيز نيستند.
صمد كريمي مدي��ر اداره صادرات بانك مركزي بيان 
داشت: آمارها نشان مي دهد روند بازگشت ارز حاصل 
از صادرات بهبود يافته است.بر اساس بسته جديدي 
كه بانك مركزي ابالغ كرده آمارها نشان مي دهد روند 

بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود يافته است. 
مدير اداره صادرات بانك مركزي افزود: به شركت هاي 
توليدي براي بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان براي 
كمك به توليد كشور فرصت داده ايم. وي با بيان اينكه 
انتظار داريم امسال ارز بيشتري وارد چرخه اقتصادي 
كش��ور از صادرات شود، بيان داش��ت: با بررسي آمار 
صادرات تا ۳۱ تي��ر ۹۹ گروه هاي جديدي كه تخلف 

ارزي دارند به قوه قضاييه معرفي مي كنيم.
كريمي گفت: دو هزار و ۳۸۶ صادر كننده از ۲۲فروردين 
۹۷ تا ۳۱ خ��رداد ۹۹ هفده و هفت دهم ميليارد يورو 
به چرخه اقتصادي برنگردانده اند، اما با تعامل وزارت 
صمت و ديگر دستگاه هاي نظارتي امسال ارز بيشتري 
از اين صادركنندگان به چرخه اقتصادي باز مي گردد.

وي اف��زود: از ۲50 متخلف ارزي اي كه به قوه قضاييه 
معرفي ش��ده اند تاكنون بي��ش از ۴۴0 ميليون يورو 
ارز بازگش��ته اس��ت. كريمي گفت: بر اساس مصوبه 
كميته ماده ۲ شوراي عالي هماهنگي اقتصادي براي 
سال هاي ۹۷ و ۹۸ با كساني كه هيچ ارز صادراتي اي 
بازنگردانده اند به جد برخورد مي شود و در بسته جديد 

از دريافت خدمات صادراتي محروم مي شوند.
مدي��ر اداره ص��ادرات بان��ك مركزي اف��زود: ۱0۸ 
صادركننده كه ارز خود را بازگردانده اند به رييس جمهور 
براي تشويق معرفي ش��ده اند و مشوق هاي خوبي به 

كساني كه ارز خود را بازمي گردانند داده مي شود.
كريمي گفت: بر اس��اس پروانه ه��اي صادراتي كه از 
گمرك گرفته ايم مشخص ش��د ۲۷ ميليارد دالر ارز 
حاصل از صادرات به كشور بازنگشته است. وي افزود: 
ضريب ۷0 درصد ب��راي صادر كنن��دگان يعني اگر 
صادر كننده اي ۷0 درصد ارز خود را به كشور بازگرداند 
۱00 درصد معافيت مالياتي دارد، اما هر صادر كننده در 
سامانه ما كد يونيك دارد و متعهد است از ۲۲ فروردين 
۹۷ تاكن��ون ۱00 درصد ارز خ��ود را بازگرداند. وي 
گفت: در س��ال ۹۷ چهارده ميليارد يورو ارز صادراتي 
بازنگشته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نظام 
رتبه بندي براي صادركنندگان ايجاد كند تا از صدور 
كارت ه��اي بازرگاني اي كه منجر به باز نگش��تن ارز 

مي شود جلوگيري شود.
كريمي گفت: بر اس��اس بررس��ي ها تا ۳۱ خرداد ۹۹ 
گروه پتروشيمي ها و ايميدرويي ها بيشترين درصد 
بازگش��ت ارز را به چرخه اقتصادي كشور داشته اند. 
۲50 متخلف ارزي اي كه به قوه قضاييه معرفي كرديم 
ش��ركت هاي بازرگاني خصوصي هس��تند كه همه 
كارت بازرگاني دارند. محمدرضا صاحبي پس��نديده 
معاون قضايي دادستان تهران در برنامه گفت وگوي 
ويژه خبري ۲ شنبه شب ش��بكه دو سيما گفت: قوه 
قضاييه ب��ا روش قطره چكاني معرفي متخلفان ارزي 
موافق نيس��ت و همه متخلفان بايد معرفي ش��وند. 
محمدرضا صاحبي پسنديده افزود: براي ۲50 متخلف 
ارزي كه بانك مركزي معرفي كرده است هزار و ۲00 
پرونده تشكيل و براي هزار نفر هم قرار تأمين كيفري 
صادر ش��ده اس��ت و ۴۴5 نفر هم بازداشت شده اند.

روز گذش��ته ۱۴ نفر در اين زمينه بازداشت شدند كه 
تخلف ارزي آنها يك ميليارد يورو بوده اس��ت. اكنون 
تعداد زي��ادي از اين اف��راد در حال گذران��دن دوره 
محكوميت خود هستند و تاكنون بيش از يك ميليارد 
و ۲00 ميليون يورو كه بخشي از آن به روش هاي اعاده 
غير ارزي است، بازگشته است.رسيدگي به تخلفات 
واردكنن��دگان و صادركنن��دگان در كميته اي كه از 
نمايندگان س��ازمان هاي متولي و نهاد هاي ذي ربط 
در قوه قضاييه تش��كيل شده است، انجام مي شود.در 
نخستين اقدام، نهاد هاي نظارتي و ضابطين به متخلفان 
پيامك ارس��ال مي كنند و به آنان اخطار مي دهند.با 
دع��وت از متخلفان به كميته حداكثر تا دو ماه اگر ارز 
آنها بازنگشت صورت جلسه اي براي برخورد قضايي 
بازپرس آماده مي شود.دست هاي پنهان فقط در نظام 
ارزي نيست، بلكه در واسطه گري كاال هاي سرمايه اي 
و ارز، نفس نظام اقتصادي را گرفته است.امروز عده اي 
همه محاس��بات دولت را براي نظام اقتصادي به هم 
مي زنند.ق��وه قضاييه در يك س��ال اخير پرونده هاي 
متعدد بسياري در بخش اقتصادي تشكيل داده است 
و به عنوان نمونه يك فرد را كه حدود ۲۴0 ميليون دالر 
براي واردات كاال هاي اساس��ي ارز گرفته بود، اما هيچ 
وارداتي نداشت به ۲0 سال حبس محكوم كرده است.

صاحبي پس��نديده با بيان اينكه قوه قضاييه برخورد 
نظام مند با مفاسد اقتصادي دارد، افزود: مغايرت هاي 
آماري دس��تگاه هاي مختلف به دليل توليد آمار هاي 
متفاوت در زمان ثب��ت در مراكز توليد آمار اس��ت و 
به عنوان نمونه درب��اره ارز وارداتي، گ��زارش ديوان 
محاس��بات با گزارش بانك مرك��زي در برخي موارد 
مغايرت داشت كه در بررسي مشخص شد منشأ اين 
مغايرت در زمان ثبت داده اتفاق مي افتد.بررسي سه 
ضابط قضايي از تخلف ارزي ۱50 نفر كه بانك مركزي 
آنها را معرفي كرده بود نشان مي دهد يكي از مشكالت 
زمينه ساز اين تخلفات، كارت هاي بازرگاني اجاره اي 
است. صاحبي پسنديده با بيان اينكه اشخاص پشت 
پرده، پشت كارت هاي بازرگاني و شركت هاي كاغذي 
پنهان شده اند، افزود: در زمان صدور اين كارت ها بايد 

نظارت شود شخصي كه هيچ عقبه صادراتي ندارد با چه 
اعتباري مي خواهد وارد تجارت خارجي شود.با توجه به 
اينكه حجم صادرات شركت هاي دولتي و شبه دولتي 
بسيار زياد است، تخلف كوچك آنها مبلغ بااليي است.

حسين سالح ورزي نائب اتاق بازرگاني ايران نيز گفت: با 
دولت و بانك مركزي هم عقيده هستيم كه صادركننده 
بايد ارز خود را بازگرداند، اما روش محاس��به در بانك 
مركزي اشكال اساس��ي دارد، زيرا در سال ۹۷ ميزان 
صادرات غيرنفتي ۴۲ميليارد و ۳0۹ميليون دالر بوده 
كه فقط ۱0ميلي��ارد آن مربوط به بخش خصوصي و 
تعاوني هاست و آنها موظف به بازگرداندن پنج و شش 
دهم ميليارد دالر از اين رقم بوده اند.در س��ال ۹۸ نيز 
ميزان صادرات غيرنفت��ي ۴۱ميليارد و ۳۷0ميليون 
دالر بود كه ۱0ميليارد آن مربوط به بخش خصوصي 
است و آنها بايد ۷ميليارد دالر به چرخه اقتصادي باز 
مي گرداندند. سالح ورزي گفت: جمع تعهدات بخش 
خصوصي در سال ۹۷ و ۹۸ دوازده و شش دهم ميليارد 
دالر بوده كه از نصف ۲۷ميليارد دالر نيز كمتر است.

در س��ال ۹۷ چهل و دو ميلي��ارد و ۳0۹ميليون دالر 
صادرات غيرنفتي داشته ايم كه با احتساب ۲0درصد 
تعديل آن ۲۴ميليارد و ۸۱0ميليون دالر و در س��ال 
۹۸ نيز ۲۸ميليارد و ۹50ميليون دالر جمع تعهد همه 
بخش ها شامل خصوصي، دولتي، تعاوني و پيله وري 
بوده اس��ت كه معادل 5۳ميليارد و ۷۶۹ميليون دالر 
مي ش��ود، اما رييس كل بانك مركزي گفته است در 
اين دو س��ال ۴5ميليارد دالر بازگش��ته و كل مبلغي 
كه بازنگشته است ۸ميليارد و ۷۶۹ميليون دالر است.

س��الح ورزي با بيان اينكه گمرك يا ثبت سفارش در 
اختيار اتاق بازرگاني نيست، گفت: چرا اجازه مي دهند 
با كارت بازرگاني ديگران صادرات انجام شود؟در اتاق 
بازرگاني بر اس��اس ضوابطي ك��ه دولت تعيين كرده 
اس��ت كارت بازرگاني صادر مي شود، اما تأييدكننده 
نهايي وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت.حدود ۲ 
سال است اتاق بازرگاني به دولت براي گذاشتن سقف 
صادرات براي كارت هاي جديد پيشنهاد داده، اما دولت 

كاري نكرده است.

   عدم برگشت ارز حاصل از صادرات 
قاچاق است

از سوي ديگر، بانك مركزي اعالم كرد كه اين بانك 
در راس��تاي سياست هاي ارزي كش��ور و مصوبات 
ش��وراي عالي هماهنگ��ي اقتص��ادي و همچنين 
مصوب��ات كميته م��اده ۲ مصوب ش��وراي مذكور، 
اقدامات الزم براي مديريت و تنظيم بازار ارز براساس 
منابع ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي كشور را انجام 
داده است. در همين خصوص ذكر برخي نكات بسيار 

حائز اهميت است: 
 مطابق با تبصره ذيل ماده ۱ مصوبات چهاردهمين 
جلس��ه ش��وراي عالي هماهنگي اقتص��ادي، عدم 
بازگشت ارز با تشخيص و اعالم بانك مركزي به قوه 
قضاييه در حكم قاچ��اق ارز بوده و بايد با متخلفين 

برخورد قضايي صورت گيرد. 
در اي��ن خص��وص تاكن��ون ۲50 صادركنن��ده اي 
كه ش��ركت تولي��دي و داروي��ي نب��وده و عليرغم 
پيگيري ه��اي مكرر حتي ي��ك دالر ارز را به چرخه 
اقتصادي كش��ور بر نگردانده بودند به مقام قضايي 

معرفي شدند.
 پيرو اعالم پاي��ان تيرماه به عن��وان آخرين مهلت 
برگش��ت تتمه ارزهاي صادرات��ي، اطالعات و آمار 
بازگشت ارز حاصل از صادرات تا روز ۱۳۹۹/۴/۳۱ در 
حال پردازش و تهيه است كه متعاقبا به دستگاه هاي 
اجرايي و نهادهاي نظارتي ارس��ال خواهد ش��د تا 
در چارچوب بس��ته سياس��تي جدي��د مصوب روز 
۱۳۹۹/۴/۲۲ كميته ماده ۲ مزبور، اقدامات تشويقي 
يا تنبيهي در مورد آنان انجام ش��ود. ضمن اينكه بر 
اساس آمار ياد شده تعداد ديگري از صادر كنندگاني 
كه علي رغ��م اطالع رس��اني هاي مكرر نس��بت به 
برگش��ت ارز خود اقدام نكرده اند نيز به قوه قضاييه 
ارسال خواهد شد.  شايان ذكر است صادركنندگان 
مي بايست نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات 
خود در چارچوب بس��ته جديد نحوه برگشت ارز با 
توجه به نسبت هاي اعالمي به صورت حواله ارزي و 

اسكناس اقدام كنند.

گروه بانك و بيمه |
روز سه شنبه ۱۴ مرداد ۹۹، نرخ دالر در بازار آزاد كاهش 
يافت و به ۲۳۲۹0 تومان رسيد. يورو نيز ۲۷۲00 و درهم 
۶۴50 تومان معامله شد. اونس طال نيز ۱۹۷۳ دالر اعالم 
ش��د. براين اس��اس، هر گرم طالي ۱۸ عيار ۱ ميليون 
۸0 هزار تومان، مظنه مثقال ۱۷ عيار يا طالي آبش��ده 
۴ ميليون و ۶۸0 هزار، س��كه طرح جديد ۱۱ ميليون و 
۱۸5 هزار، سكه قديم ۱0 ميليون و ۶00 هزار، نيم سكه 
5 ميليون و 550 هزار، ربع سكه ۳ ميليون و ۲00 هزار، 

سكه گرمي ۱ ميليون و ۷۲0 هزار تومان اعالم شد.
در صرافي ه��اي مجاز بانكي نيز خري��د دالر ۲0۲00، 
فروش دالر ۲۲۲00، خريد يورو ۲۴ هزار و فروش يورو 
۲۶ هزار تومان اعالم ش��د. براين اساس اختالف خريد 
وفروش دالر و يورو در صرافي ها به ۲ هزار تومان رسيده 
است. عصر سه شنبه در بازار آزاد قيمت دالر ۲۳ هزار و 
۲50 تومان، يورو ۲۷ هزار و ۲00 تومان و درهم امارات ۶ 
هزار و ۴۸0 تومان اعالم شده است.صرافي هاي بانك ها 
سه ش��نبه قيمت دالر را براي فروش به مردم با افزايش 
۳00 توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 
۲۲ ه��زار و ۲00 تومان اعالم كرده ان��د. اين صرافي ها 
دالر را از م��ردم با ۱00 تومان كاهش با قيمت ۲0 هزار 
و ۲00 تومان خريداري مي كنند.قيمت فروش يورو در 
صرافي هاي بانك ها نيز با ۳00 تومان افزايش نسبت به 
قيمت هاي پايان��ي روز كاري قبل ۲۶ هزار تومان اعالم 
شده اس��ت؛ قيمت خريد يورو در اين صرافي ها با ۲00 
تومان افزايش نس��بت به ديروز ۲۴ ه��زار تومان درج 

شده است.
ادوارد مير تحليلگر بازار طال در موسسه كپيتال ماركتس 
گفت: مشكل ويروس كرونا تا مدتي با ما همراه خواهد 
بود. به نظر مي رسد كه اقتصادهاي جهان براي يك دوره 
طوالني وضعيت بسيار شكننده اي را تجربه خواهند كرد.

اقتصادهاي جهان نيازمند اقدامات محرك اقتصادي، 
سياست هاي پولي انبساطي و كاهش نرخ بهره هستند 
تا در برابر شوك هاي وارده بازدارندگي ايجاد كنند. همه 

اين اقدامات نيز به سود طال تمام خواهد شد.
قيمت طال در معامالت روز سه شنبه بازار جهاني با وجود 
نگرانيها نسبت به پيامدهاي اقتصادي افزايش موارد ابتال 
به كوويد ۱۹، به دليل بهبود ارزش دالر امريكا نتوانست 
پيش��روي كند. قيمت طال طي روز گذشته شاهد يك 
كاهش قيمت بوده و پس از چند ساعت توانست قيمت 
از دست رفته خود را جبران كند. اما پس از نزديك شدن 

به قيمت قبل خود دوباره شروع به ريزش كرد.
در روز گذشته و با باز شدن بازار طال رفتار پر نوسان خود را 
آغاز كرده كه به نظر مي رسد تا امروز نيز ادامه داشته باشد. 
بسياري از كارشناسان پيش بيني مي كنند كه اين هفته 
يك هفته نزولي براي قيمت طال باشد اما طال نه چندان 
كاهشي از خود نشان داده و نه افزايش مي يابد.دليل اصلي 
اين موضوع بحران اقتصادي موجود مي باشد كه باعث باال 
نگه داشته شدن طال مي شود. همچنين بيش از حد بودن 
قيمت فعلي طال و مقاومت بسيار آن در نزديكي سطح 

۲000 دالر باعث كاهش قيمت آن مي شود.
مي توان گفت كه تقريبا همه كارشناس��ان بازار انتظار 
دارند كه طال به ۲000 دالر خواهد رسيد اما بر سر زمان 
آن اختالفات بس��ياري موجود است.به هر حال به نظر 
مي رسد كه يك فضاي نزولي مي تواند به نفع خريداران 
باشد چرا كه اين سقوط مي تواند فرصت مناسبي را براي 
خريد طال فراهم كند تا آنها با خريد طال در قيمت هاي 

پايين تر سود بيشتري را از سرمايه گذاري كسب كنند.
در بازار معام��الت آتي امريكا، هر اونس طال 0.۳ درصد 
رش��د كرد و به ۱۹۹۳ دالر رس��يد. بهاي معامالت اين 
بازار روز دوشنبه با ۴0 سنت معادل كمتر از 0.۱ درصد 
افزايش، در ۱۹۸۶ دالر و ۳0 سنت بسته شد.طال هفته 

گذشته ۴.۷ درصد رشد قيمت داشت و در ژوييه ۱0.۳ 
درصد رشد كرد كه بزرگ ترين رشد ماهانه از فوريه سال 

۲0۱۶ تاكنون بود.

    افزايش ارزش روبل روسيه 
ارزش روبل در روز دوش��نبه ۱.۴ درص��د در برابر دالر 
افزايش يافت و هر دالر امريكا به ح��دود ۷۳.۴۲ روبل 

رسيد.
 به گزارش رويترز، ارزش روبل روس��يه در روز دوشنبه 
نسبت به دالر امريكا افزايش يافت. افزايش قيمت نفت 
و نزديك ش��دن به پايان دوره پرداخت سود سهام، در 
باال رفتن ارزش روبل تاثير داشته است.ارزش روبل در 
معامالت اوليه به ۷۴.۶۸ دربرابر دالر امريكا رس��يد كه 
پايين ترين ارزش آن طي س��ه ماه گذش��ته بود. ارزش 
روبل تا ساعت ۱۶ به وقت گرينويچ ۱.۴ درصد در برابر 
دالر افزايش يافت و هر دالر امريكا به حدود ۷۳.۴۲ روبل 
رسيد. ارزش ارز روسيه در برابر يورو ۱.۶ درصد افزايش 

يافته و هر يورو ۸۶.۲5 روبل معامله مي شود.

    ارز بازار مطمئني 
براي سرمايه گذاري نيست

از س��وي ديگر، رييس كميسيون اقتصادي مجلس، با 
اشاره به اينكه ما اطمينان داريم كه بانك مركزي توانايي 
ساماندهي مجدد بازار را با مكانيزم هايي كه در اختيار 
دارد، افزود: ارز، بازار مطمئني براي سرمايه گذاري نيست. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: استنباط ما از 
وضعيت فعلي بازار ايران اين است كه فضاي حاكم بر بازار 
ارز اقتصادي نبوده و اين بازار درگير فضاي رواني شده 
است.فضاي هيجاني حاكم بر بازار ارز سرمايه گذاري در 
آن را غيرمنطقي كرده است.متاسفانه فضاهايي كه از 
خارج از كشور بر اقتصاد ملي وارد مي شود در بروز شرايط 

نابه س��امان فعلي نقش ُپررنگي دارد.انتظار ما از بانك 
مركزي اين است كه دست برخي بانك ها در تاثيرگذاري 

منفي بر نرخ ارز را هر چه سريع تر كوتاه كند.
محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگو با ايِبنا، با بيان اينكه 
بارها رييس كل بانك مرك��زي در خصوص اينكه بازار 
ارز، بازار مطمئني براي س��رمايه گذاري نيست هشدار 
داده است، افزود: مجلس نيز بارها در اين خصوص اعالم 
موضع كرده، از اينرو الزم اس��ت مردم به اين هشدارها 

براي جلوگيري از متضرر شدن توجه كنند.
وي با تاكيد بر اينكه نرخ ارز روند نزولي خود را آغاز خواهد 
كرد، تصريح كرد: ما اطمين��ان داريم كه بانك مركزي 
توانايي ساماندهي مجدد بازار را با مكانيزم هايي در اختيار 
دارد. اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با بيان اينكه 
در خصوص بازار ارز بايد طبق روال كارشناسي و منطقي 
طرف عرضه را افزاي��ش داده و طرف تقاضا را مديريت 
كنيم، گفت: مطالبه ما از بانك مركزي گزارش دهي در 
خصوص نحوه مديريت عرضه و تقاضا در بازار بوده كه 

خوشبختانه تاكنون تعامل خوبي صورت گرفته است.
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه 
گزارش عملكرد بانك مركزي در حوزه ارز با جمع بندي 
در كميسيون اقتصادي در صحن علني مجلس قرائت 
خواهد شد، افزود: استنباط ما از وضعيت فعلي بازار ايران 
اس��ت كه فضاي حاكم بر بازار ارز اقتصادي نبوده و اين 

بازار درگير فضاي رواني شده است.
پورابراهيمي با بيان اينكه فضاي هيجاني حاكم بر بازار ارز 
سرمايه گذاري در آن را غيرمنطقي كرده است، تصريح 
كرد: متاسفانه فضاهايي كه از خارج از كشور بر اقتصاد 
ملي وارد مي شود در بروز شرايط نابه سامان فعلي نقش 
ُپررنگي دارد. انتظار ما از بانك مركزي اين است كه دست 
برخي بانك ها در تاثيرگذاري منفي بر نرخ ارز را هر چه 

سريع تر كوتاه كند.

 صنعت نمايشگاهي را 
از بالتكليفي خارج كنيد

برچيدن بساط نمايشگاه 
مهمي چون ايران بيوتي 
و كلي��ن درس��ت يك 
روز مانده ب��ه برگزاري 
آن ب��ه دس��تور س��تاد 
مقابله با كروناي استان 
تهران، شوك بزرگي به 
مديران و فعاالن صنعت 
نمايشگاهي كشور وارد كرده و آنها را به فكر فرو 
برده است كه چه كنند تا ديگر بار با چنين حادثه 

تلخي روبرو نشوند.
در اين نمايش��گاه مديران و كاركن��ان بيش از 
يكصد ش��ركت توليدي و تجاري فعال و داراي 
انگيزه و توان رش��د و توس��عه از سراسر كشور با 
صرف هزينه هاي سنگين خودشان و غرفه شان 
را آماده كرده بودند كه فرداي آن روز، آن روز تلخ، 
به نمايشگاه بيايند تا به كسب و كارشان در اين 
آشفته بازار رونقي بدهند. اما به يكباره بانگ برآمد 
كه »هرچه بساط گسترده ايد، جمع كنيد و برويد؛ 

نمايش و نمايشگاه تعطيل است!«
به موازات مشاركت كنندگان، فعاالن بخش هاي 
مختلف صنعت نمايشگاهي هم كه پا به پاي آنها 
براي برگزاري اين نمايش��گاه زحمت كشيده و 
امكانات برگزاري نمايشگاه را فراهم كرده بودند، 
از اين اتفاق ناگوار، دچار س��رخوردگي ش��دند. 
خستگي به تن همه شان ماند؛ هم به تن مديران 
و كاركنان شركت س��هامي نمايشگاه كه زمان 
و هزينه زيادي براي برگ��زاري اين رويداد طبق 
پروتكل هاي بهداشتي مصوب صرف كرده بودند؛ 
هم به تن دست اندركاران شركت برگزاركننده 
كه براي آنها همزمان و هزين��ه زيادي برده بود 
اجراي اين نمايشگاه و هم به تن غرفه سازان كه 
مي ديدند غرفه هاي به آن آراس��تگي را دس��ت 

نخورده بايد برچينند.
حاال بعد از فرونشستن آن بهت، الزم است فعاالن 
صنعت نمايشگاهي به هم نزديك شوند تا اين زخم 
مش��ترك را التيام بخش��ند و با اتحاد و همدلي، از 
زباني واحد با سياست گذاران كشور سخن بگويند. 
سخني روشن و صريح درباره ماهيت نمايشگاه ها 
كه اقتضا مي كند از ماه ها قبل براي برگزاري آنها در 
زماني معين و بي تغيير برنامه ريزي شود. معني اين 
سخن آن است كه برگزاركنندگان نمايشگاه هايي 
كه در تقويم امسال نمايش��گاه بين المللي تهران 
زمان برگزاري شان قيد ش��ده، اآلن بايد بدانند كه 
نمايشگاه شان به طور قطعي قرار است برگزار شود تا 
بتوانند براي آن سرمايه گذاري و برنامه ريزي كنند. 
از يك برگزاركننده نمي توان انتظار داشت كه بدون 
داش��تن تضمين براي برگزاري يك نمايشگاه در 
زمان معين، ريسك سرمايه گذاري را در اين شرايط 
بپذيرد. همچنان كه از يك س��ايت نمايش��گاهي 
نمي ش��ود بدون تضمين انتظار مهيا كردن سايت 
براي يك رويداد را داش��ت. در نتيج��ه دولت بايد 
متناسب با ماهيت، س��اختار و اقتضائات حرفه اي 
برگزاري رويدادهاي نمايش��گاهي، تكليف فعاالن 
صنعت نمايشگاهي را روشن كند. يعني دولت بايد 
با برگزاري يك جلسه فوق العاده با حضور نماينده 
رسمي اين صنعت و انجام بررسي هاي همه جانبه، 
تصميم بگيرد كه در اين شرايط كه گفته مي شود 
در يك يا چند سال ديگر هم ناچار به همزيستي با 
ويروس كرونا هستيم، آيا مي خواهد نمايشگاه ها با 
اجراي سفت و سخت پروتكل هاي بهداشتي برگزار 
ش��ود يا نمي خواهد. حداقل انتظار اين است كه در 
اين جلسه تكليف همه نمايشگاه هاي تقويم شده تا 
پايان سال ۹۹ تعيين شود. يا بايد همه نمايشگاه ها 
را مجاز به برگزاري دانس��ت يا همه شان را بايد لغو 
كرد كه تكليف فعاالن صنعت نمايش��گاهي براي 
امسال روشن ش��ود. بالتكليفي براي اين صنعت 
سهم مهلك است. نمي ش��ود اين وضعيت »حاال 
ببينيم چه مي ش��ود« را بر اين صنعت حاكم كرد. 
آسيب هاي چنين سياس��تي جبران ناپذير است. 
برگزاركنن��دگان و برندهاي نمايش��گاهي را نابود 
مي كند. سايت هاي نمايشگاهي را نابود مي كند زيرا 
اعتماد مش��اركت كنندگان را كه اصلي ترين ركن 
صنعت نمايشگاهي هستند، از فعاالن اين صنعت 

سلب مي كند.
ناگفته پيدا است كه عواقب اقتصادي و مالي لغو 
نمايشگاه ها بسيار سنگين است و دولت در صورت 
اقدام به تعطيلي اين صنعت حداقل هزينه اي كه 
ناچار است بپردازد، حقوق بيكاري چندين هزار 
پرسنل فعال در ش��ركت ها و موسسات صنعت 

نمايشگاهي تا پايان سال است.
پس به تصميم گيران پيش��نهاد مي شود كه اگر 
قرار اس��ت بي��ن تعطيل كردن ي��ا نكردن همه 
نمايش��گاه ها يكي را انتخاب كنيد - كه چاره اي 
به ج��ز اين نداري��د- تعطيل نك��ردن را اختيار 
كني��د. زيرا كه گذش��ته از عواق��ب اقتصادي و 
اجتماعي ناش��ي از وقوع بي��كاري چندين هزار 
نفري ش��اغالن در صنعت نمايشگاهي، بايد در 
نظر داش��ت كه از يك س��و اين صنعت به مثابه 
موتور محركه ساير بخش هاي اقتصادي مي تواند 
نقش��ي موثر در رونق بخشيدن به اقتصاد كشور 
داشته باشد و از ديگر سو در صورت نظارت دقيق 
و س��خت گيرانه بر اجراي پروتكل هاي مصوب 
بهداش��تي در روند برگزاري نمايشگاه ها، امكان 
برگزاري رويدادهاي نمايشگاهي به صورت امن 
وجود خواهد داشت. فقط لطفا براي آسوده شدن 
خيال همه، اجراي اين پروتكل ها جدي گرفته 
شود تا نه مش��اركت كننده نگران سالمت خود 
و همكارانش در ايام برگزاري نمايش��گاه باشد، 
ن��ه بازديدكنندگان منتخ��ب و متخصص و نه 
فعاالن صنعت نمايش��گاهي كه خ��ود پا به پاي 
مشاركت كننده و بازديد كننده، در صحنه و در 
خط مقدم مواجهه با ويروس كرونا در نمايشگاه 

حضور دارند.

رشد شاخص هاي عملكردي 
بانك آينده در سال 1399

پايش عملكرد ش��عب و س��تاد بانك آينده طي 
دو هفته نخس��ت مردادماه امس��ال، نش��ان از 
موفقيت هاي قابل توجهي در حوزه هاي تخصصي 
دارد. در شرايطي كه مواردي هم چون پيش گيري 
از شيوع بيماري كرونا توأم با نوسانات اقتصادي 
و تفاوت س��ود و منفعت ساير بازارهاي سرمايه، 
ممكن است روند جذب منابع مالي در بانك ها و 
ديگر سازمان هاي پولي و اعتباري را متأثر سازد، 
خانواده فعال در ش��عب بانك آينده در تالش��ي 
مثال زدني در قالب طرح »به سوي برتري«، موفق 
شدند؛ طي دو هفته نخس��ت مردادماه امسال، 
درشاخص هاي اجرايي هم چون: افتتاح سپرده، 
تجهيز منابع، جذب مشتريان جديد، رشد منابع 
ارزان قيمت و همچنين سپرده هاي قرض الحسنه 
پس انداز، سير صعودي داشته و به موفقيت هاي 
چشم گيري دست يابند. مديران و سرمايه انساني 
فعال در ستاد مركزي نيز با مشاركت و هم ياري 
خانواده سخت كوش ش��عب بانك توانستند؛ با 
اجراي طرح هايي ويژه در حوزه هاي بازارسازي و 
توسعه و جذب مشتريان، به پيشرفت هاي شاياني 

در اين خصوص، دست يابند.

 سه عضو هيات نظار 
بانك مركزي منصوب شد

وزي��ر اقتص��اد در احكامي جداگان��ه »عليرضا 
مرادي«، »مهدي مرجاني« و »اش��رف سادات 
ميري طامه« را به مدت دو س��ال به سمت عضو 
هيات نظار بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
منصوب كرد. به گزارش شادا، فرهاد دژپسند در 
اين احكام تاكيد كرده اس��ت: نظار جديد بانك 
مركزي در انجام كامل وظايف محوله بر اس��اس 
ماده ۲۲ قانون پولي و بانكي كشور اهتمام ورزيده 
و گزارش هاي مربوط به عملكرد اين بانك را به طور 
مستمر از طريق رييس هيات نظار به وزير اقتصاد 
ارايه كنند. احكام صادره از سوي وزير اقتصاد به 
استناد صورتجلسه مورخ ۱۱ تير ماه سال جاري 
مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي 

ايران صادر شده است.

9 راهكار تحريم 
مديرعامل سابق بازارمتشكل ارزي ضمن اشاره به 
۹ راهكار براي عالج تحريم گفت: در هيچ يك از اين 
موارد راهكارها، تحريم هاي ظالمانه امريكا نقشي 
نداشته است. پس تحريم به تنهايي نمي تواند كمر 

ما را خم كند »از دوست بپرسيد چرا مي شكند«.
محمود شكس��ته بند كارش��ناس اقتص��ادي و 
مديرعامل سابق بازار متشكل ارزي در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم در پاسخ به 
اين سوال كه عالج تحريم مذاكره با غرب است يا 
قوي شدن اقتصاد، اظهار داشت: قطعًا با عنايت به 
روباه صفتي امريكا و غرب، مذاكره ما را به سر منزل 
مقصود نمي رساند؛ اما رسيدن به اقتصاد قوي هم به 
آساني حاصل نمي شود مگر اينكه نكاتي را به صورت 
دقيق رعايت و اجرا كنيم. وي راهكار نخست براي 
عبور از تحريم ها را جلوگيري از قاچاق ارز به خارج 
دانست و گفت: تاكنون علي رغم تالش هاي زياد، 
توفيقي در اين زمينه حاصل نشده است و خروج 
سرمايه به آس��اني آب خوردن صورت مي گيرد. 
اين كارشناس اقتصادي جلوگيري از قاچاق كاال 
و مواد مخدر به داخل را هم به عنوان يكي ديگر از 
راه هاي عالج تحريم ها اعالم كرد و افزود: قاچاق 
كاال و مواد مخدر به داخل كشور بر اساس آمارهاي 
غير رسمي ساالنه بالغ بر ۱5 ميليارد دالر است و 
تاكنون علي رغم تالش هاي فراوان هنوز توفيق 
خاصي حاصل نشده است. شكسته بند به ضرورت 
همدلي و همراهي جناح هاي سياس��ي، اش��اره 
و تصريح كرد: متأس��فانه در اين مورد هم اغلب 
نزاع هاي ناروا تيشه به ريشه اقتصاد زده است. به 
گفته او، همكاري و همسويي همه اركان اجرايي 
و نظارت��ي و قضايي و حقوقي نظام ش��كوهمند 
اس��المي با سياس��ت هاي پولي بان��ك مركزي 
مي تواند كمك خوبي براي عبور از شرايط تحريمي 
باشد. مديرعامل سابق بازار متشكل ارزي يكي از 
موضوعات مهم در ش��رايط تحريمي را بازگشت 
ارزهاي صادراتي و هم��كاري صادركنندگان با 
بانك مركزي دانس��ت و تأكيد ك��رد: همراهي 
صادقانه صادركنندگان ب��ا نظام و بانك مركزي 
از موضوعات مهم اس��ت. فق��ط صادركنندگان 
لطف كنند فاكت��ور كاالهاي صادراتي ش��ان را 
under invoice نفرمايند )كمتر ننويسند( 
و ارز حاصل از صادرات را به كشور برگردانند. وي 
البته به همراهي صادقانه وارد كنندگان با نظام و 
بانك مركزي هم تأكيد كرد و گفت: واردكنندگان 
 فقط لط��ف كنند فاكت��ور كااله��اي وارداتي را
 over invoice نكنند )بيشتر ننويسند( و كاال ها 
را هم واقعًا وارد كش��ور كنن��د و به مصرف مردم 
ايران برس��انند و از احتكار خودداري نمايند. اين 
كارشناس اقتصادي خصوصي سازي و شفافيت را 
از ديگر راه هاي عالج تحريم برشمرد و ادامه داد: 
دولت محترم خصوصي سازي را از طريق فروش 
شركت هايش در بورس و فرابورس انجام دهد تا 
هم خصوصي سازي شفاف تر انجام و هم از ريزش 
بورس جلوگيري ش��ود. شكس��ته بند با انتقاد از 
تجارت شركت هاي دولتي گفت: دولت محترم 
تمامي شركت هاي تجاريش را منحل كند و دست 
از تجارت بردارد و بر تج��ارت تجار نظارت كند. 
مديرعامل سابق بازارمتشكل ارزي در پايان تصريح 
كرد: سرمايه ها و سپرده هاي مردم نزد بانك ها به 
طرف بخش توليد به خصوص كشاورزي و صنعت 
هدايت ش��ود و نظارت كافي بر نحوه مصرف آن 
توسط گيرندگان تسهيالت صورت گيرد تا از مسير 

توليد خارج نشود.

انتقاد قوه قضاييه از معرفي قطره چكاني متخلفان ارزي

.Wed  بانك و بيمه Aug 5. 2020  1723   چهار شنبه  15 مرداد 1399   15 ذي الحجه 1441  سال هفتم    شماره 

بهزاد  زرين پور



4  Wed. Aug 5. 2020  1723   ويژه چهار شنبه  15 مرداد 1399   15 ذي الحجه 1441  سال هفتم    شماره

   معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت فوالد خوزستان 
گفت: فوالد خوزس��تان اجرای طرح های توسعه ای 
بزرگی را در همه زمینه ها در دستور کار قرار داده است 
و امیدواری��م با اجرای این طرح ه��ا رکوردهای تولید 
را در س��ال جاری و س��ال های آتی رقم بزنیم. مهران 
خرم نیا در گفت وگو با خبرنگار ما، در خصوص اهمیت 
طرح های توس��عه ای در صنعت فوالد کشور در تمام 
کس��ب و کار های تجاری و صنعتی، راز ماندگاری در 
چرخه رقاب��ت را تعریف و اجرای طرح های توس��عه 
پایدار متناسب با نتایج مطالعات بازار و در جهت تامین 
نیازهای فعلی و جدید بازار های موج��ود و بازارهای 
جدید دانس��ت و گفت: ب��ا س��رمایه گذاری الزم در 
اجرای طرح ها و پروژه های توسعه ای، عالوه بر جذب 
تکنولوژی ه��ای جدید، ایج��اد ظرفیت های جدید و 
کاهش قیمت تمام شده، شاهد ماندگاری در چرخه 
رقابت و حفظ و توسعه س��هم بازار خود خواهیم بود. 
وی افزود: تاکید بر این نکته ضروری است که همیشه 
توسعه پیشگام حرکت و جهش تولید در یک سازمان و 
شرکت است. به باور بزرگان علم اقتصاد، جهش تولید 
در مدل فرآیند توسعه اقتصادی، همانند حرکت و پرش 
به سمت توسعه یافتگی و رفاه تلقی می شود که البته 
برای محقق شدن آن باید یک برنامه بلندمدت و جامع را 
تهیه و به درستی اجرا کنیم. معاون برنامه ریزی و توسعه 
ش��رکت فوالد خوزستان اضافه کرد: در صنعت فوالد 
که به عنوان صنعت مادر و یکی از پیشران های توسعه 
اقتصادی کشور است نیز توجه ویژه ای به این امر شده 
و بر اساس طرح جامع فوالد کشور دستیابی به ظرفیت 
تولید سالیانه 55  میلیون تن فوالد خام در انتهای سال 
1404 مد نظر قرار گرفته است. به استناد گزارش پایش 
طرح جامع فوالد کشور، تقریبا تمام طرح ها و پروژه های 
مربوط به این ظرفیت سازی و حتی بیش از آن تعریف 
شده و فعال هستند و بررسی روند پیشرفت آن ها نیز 
موید این مطلب بوده که این چشم انداز در حال تحقق 
یافتن و به م��رور جهش های تولید در صنعت فوالد را 
شاهد خواهیم بود. خرم نیا خاطرنشان کرد: بر اساس 
مجموع پایش هاي انجام شده تاکنون و نتایج حاصل از 
فعالیت کار گروه پایش تا پایان 1397، ظرفیت اسمی 
واحد های فعال 36.33 میلیون تن و ظرفیت طرح های 
در دست اجرا - قابل تحقق ، معادل با 27.24 میلیون 
تن است. البته قابل ذکر است که همچنان تامین سنگ 
آهن و کنسانتره مورد نیاز در شرایط فعلی و آتی بعنوان 
یکی از گلوگاه های اصلی، مطرح بوده و الزم است مورد 

توجه جدی قرار گیرد.

 جایگاه ش�رکت فوالد خوزس�تان در صنعت 
فوالد کشور

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت فوالد خوزستان در 
خصوص جایگاه این شرکت در صنعت فوالد کشور، 
عنوان کرد: همانگونه که مس��تحضرید شرکت فوالد 
خوزستان از س��ال 1375 تا پایان سال 1395 سه فاز 
توسعه خود را به اتمام رسانده است و ظرفیت اولیه خود 
را از 1.5 میلیون تن در سال به ظرفیت 3.7 میلیون تن 
در پایان سال 1395 رسانده است. این افزایش ظرفیت 
منجر به رشد تولیدات محصوالت ریخته گری اسلب، 
بلوم و بیلت پس از طی منحنی های یادگیری جهت 
رسیدن به ظرفیت های ایجاد شده و بهبود فرآیندهای 
کاری و فرآینده��ای تولی��د، ش��ده اس��ت. خرم نیا 
خاطرنش��ان کرد: از ابتدای س��ال 1396 فاز چهارم 
توسعه ظرفیت تا افق 1404 گروه فوالدخوزستان برای 
دستیابی به ظرفیت 6  میلیون تن پایدار در کل زنجیره 
ارزش فوالد از سنگ تا محصول نهایی برنامه ریزی شده 
و در حال اجرا است و در حال حاضر ظرفیت فعال ایجاد 

شده بیش از 3.8 میلیون تن است.

طرح های توسعه شرکت فوالد خوزستان
معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت فوالد خوزستان 

تصریح کرد: شرکت فوالد خوزستان در جهت اهداف 
طرح جامع توسعه فوالد کش��ور، با یک اقدام اصولی 
و ب��ا گام های محکم در مس��یر توس��عه ای خود قدم 
برداشته اس��ت و برای اولین بار در تاریخ شرکت اقدام 
به تدوین سند باالدستی طرح جامع توسعه ظرفیت 
و زیس��ت محیطی گ��روه فوالد خوزس��تان با کمک 
ش��رکت های مش��اور صاحب نام کرده و بر اساس آن 
پروژه های بزرگی چون پروژه احداث مگا مدول زمزم 
3 با مش��خصات منحصر به فرد و پروژه احداث پکیج 
ماشین ریخته گری اسلب جایگزین که نقش مهمی 
در توسعه بازار هدف فوالد خوزستان خواهد داشت را 

تعریف نموده و در حال پیگیری و اجرا هستند.
خرم نیا ادامه داد: همچنین س��ایر پروژه های بزرگ 
و کوچک��ی چون احداث کارخانه اکس��یژن 4 ، خط 
و پس��ت 400 کیلو ولت و... را در دستور کار قرار داده 
و طبق برنامه ه��ای عملیاتی در حال پیگیری و اجرا 
هس��تند. با توجه به نامگذاری س��ال جاری از سوی 
مقام معظم رهبری به عنوان س��ال »جهش تولید« 
و با توجه به اینکه اصلی ترین عامل در جهش تولید 
پایدار تعریف و اجرای پروژه های توس��عه ای است، 
طرح ها و پروژه های مهمی در گروه فوالد خوزستان 
در س��ال جاری برنامه ریزی عملیاتی ش��ده اند که 
متناسب با پیشرفت کار به نتایج مد نظر آن ها دست 

پیدا خواهیم کرد.

  افتتاح پروژه گندله س�ازی  در شرکت تابعه 
صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت فوالد خوزستان 
ابراز کرد: در راس��تای تامین بخشی از کمبود گندله 
مورد نیاز برای ظرفیت 6  میلیون تن فوالد پایدار مورد 
نظر در فاز چهارم توسعه، عملیات اجرایی این پروژه 

با ظرفی��ت 2.5 میلیون تن گندله در س��ال با روش 
ROTARY KILN به اتمام رس��ید و در تاریخ 22 
خرداد ماه به دس��ت رئیس جمهور محترم افتتاح و 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
 خرم نیا مطرح کرد در حال حاضر به منظور حفظ سهم 
بازار و توسعه بازار های هدف و جایگزینی تکنولوژی، 
شرکت فوالد خوزستان اقدام به تعریف و اجرای طرح 
پکیج اسلب جایگزین در سال جدید کرده که قرارداد 
آن بصورت EPCF در حال انعقاد اس��ت. وی عنوان 
کرد: این طرح شامل پروژه های ماشین ریخته گری 
اسلب عریض، LF، VOD و یوتیلیتی های مربوطه 
اس��ت که پس از اجرا به نتایجی نظیر ایجاد ظرفیت 
جدید س��الیانه 1.2 میلیون تن اسلب عریض جهت 

ایجاد امکان عملی��ات جایگزینی، بهینه س��ازی و 
افزای��ش ظرفیت ماش��ین های ریخته گری موجود 

منجر خواهد شد.

  اتمام به موقع و بهره برداری از 48 پروژه 
از طرح های پایداری، زیست محیطی و عمومی

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت فوالد خوزستان 
با اش��اره به اهمیت دیگر طرح های توسعه ای فوالد 
خوزس��تان، بیان کرد: پروژه های اجرای اتوماسیون 
صنعتی پس��ت 230 بخ��ش دوم DCS، توس��عه 
پس��ت های 9 و 10 و 800 ، برق رسانی به پست های 
9 و 11، احداث اسکرین فیلترکیک گندله سازی ها، 
احداث غبارگیر های سیلوهای موادرسانی، غبارگیر 

 MH7.8 سیلوهای 05-20 ، 04-20 و غبارگیرهای
و ... در حال اجرا هس��تند که به نتایج مد نظر آن ها از 
قبیل تقویت و افزایش پایداری شبکه برق 33 و 6.6 
کیلو ولت شرکت، نوسازی سیستم کنترل و حفاظت 
پست 230 کیلو ولت، بهبود کیفیت محصول و کاهش 
توقفات گندله سازی ها ، بهبود وضعیت انتشار غبار در 
واحد موادرسانی فوالدسازی، بهبود فضاهای اداری و 

ساختمانی دست خواهیم یافت.
  

پیش�رفت مناس�ب پروژه های توس�عه طبق 
برنامه اجرایی

خرم نیا پیش��رفت پروژه ها را مناسب دانست و مطرح 
کرد: پروژه احداث کارخانه مگا مدول زمزم 3، احداث 
خط و پس��ت 400 کیلو ولت ش��رکت، پروژه احداث 
کولینگ تاور 278،  تفکیک و نوسازی کمپرسورخانه 
613 برای تامین هوای مورد نیاز سایت، اجرای پروژه 
بازچرخانی پساب خروجی از تصفیه خانه صنعتی و 
تبدیل آن به آب RO مورد نیاز در کارخانه های احیای 
اسفنجی، احداث کارخانه اکسیژن 4، تکمیل و احداث 
بیمارستان 96 تختخوابی شرکت فوالد خوزستان و... 
انجام خواهد شد که پس از اتمام این پروژه ها به نتایجی 
از قبی��ل ایجاد توازن در واحدهای تولیدی ش��رکت، 
افزایش قابلیت اطمینان و پایداری ش��بکه برق کل 
شرکت ، تامین زیر ساخت های مورد نیاز جهت پایداری 
تولید و ظرفیت زیر سقف موجود دست خواهیم یافت.

  مهم ترین چالش های پیش روی  شرکت فوالد 
خوزستان در اجرای طرح های توسعه ای

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت فوالد خوزستان 
اذعان ک��رد: حجم باالی س��رمایه گذاری مورد نیاز 
جهت اجرای طرح های توسعه ای از یک سو و اعمال 

تحریم های ظالمانه و عدم امکان جذب و انتقال برخی 
از تکنولوژی های مهم و جدید از سوی دیگر و همچنین 
برخی از قوانین داخلی که مشکالتی را در ثبت سفارش 
بخش تامین خارجی پروژه ها به وج��ود می آورد، از 

چالش های اصلی اجرای طرح های توسعه هستند.

راهکارهای برطرف شدن چالش ها
خرم نیا در خصوص اتخاذ راهکارهای برطرف شدن 
چالش ها خاطرنشان کرد: در زمینه تامین منابع مالی 
طرح های توسعه در صورت بهره گیری از بازار سرمایه 
داخلی، افزایش سرمایه سهامداران، تخصیص بخشی 
از س��ود انباش��ته و همچنین توجه ویژه به صادرات 
محصول و اس��تفاده از اعتبار و تضامین قراردادهای 
فروش صادراتی می توان تا حدود زیادی مش��کالت 
تامین مالی طرح ه��ای توس��عه ای را برطرف کرد. 
همچنین در شرایط فعلی کشور می توان از تالش در 
زمینه جذب فاینانس خارجی به دلیل کارمزدهای 
پایی��ن آن و نیز تالش در جهت انعق��اد قراردادهای 
BUY BACK با سازندگان معتبر خارجی به دلیل 
اینکه تامین مالی و انتقال تکنول��وژی آن ها توامان 
اتفاق می افتد، بهره برد. وی ابراز کرد: با توجه به اعمال 
تحریم های ظالمانه و عدم در دسترس بودن برخی از 
تکنولوژی های مهم و جدید که جذب و انتقال آن ها 
برای پیش��رفت پروژه ها ضروری اس��ت، باید ضمن 
توجه به این موض��وع در تدوین قوانی��ن و مقررات 
محدودکننده داخلی، دقت بیشتری به عمل آورده 
تا با صرف زمان و با ات��کا به توان متخصصان داخلی 
نسبت به بومی سازی تکنولوژی های مورد نیاز اقدام 

موثر صورت پذیرد.

  جای�گاه ش�رکت ف�والد خوزس�تان پس از 
اجرای طرح ها

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت فوالد خوزستان 
اظهار کرد: شرکت فوالد خوزستان بعنوان دومین 
قطب تولید فوالد کش��ور با اج��رای طرح جامع فاز 
چهارم توسعه پایدار ظرفیت خود در افق 1404، به 
ظرفیت پایدار 6 میلیون تن در س��ال دست خواهد 

یافت و جایگاه خود را تثبیت خواهد کرد. 
خرم نی��ا در ادامه تصریح ک��رد: پروژه های زیر تنها 
بخش��ی از فعالیت هایی اس��ت که ش��رکت فوالد 
خوزستان در راستای طرح جامع توسعه ظرفیت و 
زیست محیطی خود و در جهت تحقق شعار جهش 
تولید که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار 
سال مطرح شده، انجام داده است و مقدمات جهش 
تولید در سال جدید را از قبل فراهم نموده است. با 
بهره برداری از این ظرفیت ها نتایج آن را شاهد بوده 
و امیدواریم در آینده نیز متناس��ب با فعال س��ازی 
ظرفیت های ایجاد شده ، شاهد رکورد های جدیدتر 

تولید باشیم. 
این پروژه ها عبارتند از:

 پروژه اح��داث و راه اندازی تصفیه خانه جدید کوت 
عبداله

 پروژه آب مدار باز زمزم ١
 پروژه نصب و راه اندازی دو دس��تگاه جرثقیل ١٢٠ 

تن آیل کوره
 پروژه طراحی و نصب غبارگیر کوره ٤

  RO پروژه راه اندازی فاز دوم توس��عه کارخانه آب 
فوالدسازی که در حال حاضر بخشی از نیاز واحد احیا 

را نیز تامین می کند.
 پروژه افزایش ظرفیت نیروگاه اضطراری فوالدسازی

 پروژه افزایش ظرفیت پمپ خانه مرکزی شرکت
 پروژه افزایش ظرفیت فاز دوم پست ٢٣٠ برق اصلی 

فوالد خوزستان
 پروژه افزایش ظرفیت مدول 2 احیا 2

و چندین پروژه موثر دیگر در جهش تولید که در آینده 
شاهد نتایج عملی آنها در ارقام تولید خواهیم بود.

رکوردهای تولید با طرح های توسعه ای رقم خواهد خورد

 تحریم  های ظالمانه از زمانی ش��روع شد که جمهوری 
اسالمی شکل گرفت و ایران با اعالم استقالل و حمایت 
از مس��تضعفان در برابر مس��تکبرانی همچ��ون رژیم 
صهیونیس��تی و آمریکا موضع خود را آشکار ساخت. از 
آن زمان تاکنون آمریکا از راه  ه��ای گوناگون و به بهانه 
 های مختلف سعی دارد تا به مانند قبل از انقالب، ایران را 
تحت سلطه ی خود درآورد. به لطف و مدد الهی و تالش 
و کوشش دلس��وزان نظام، تحریم  های ظالمانه، نه تنها 
باعث ناکامی نشده، بلکه سبب مقاوم شدن اقتصاد شد. 
علی محمدی مدیرعامل فوالد خوزستان در گفت و گو با 
خبرنگار روابط عمومی اظهار داشت: با گذشت چهار دهه 
از عمر با برکت انقالب اسالمی ایران، از سوی دشمنان 
قسم خورده زخم  های بسیاری بر پیکره انقالب وارد شد؛ 
زخم  هایی که هر کدام به تنهایی می توانست، یک کشور 
را نابود کند. اما اراده و عزم راسخ غیورمردان ایران اسالمی 
در کنار رهبری جسورانه ی امام امت )ره( و بعد از ایشان، 
جانشین خلف شان مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به 
مانند کوهی استوار عالوه بر حفظ ثبات و تمامیت ارضی 
ایران اسالمی، شکوفایی و رشد اقتصادی را برای کشور 
به ارمغان آوردند.  وی افزود: در چند س��ال اخیر تحریم 
  های ظالمانه به اوج خود رسید، اما همچنان اقتصاد ایران  
پابرجاست. اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و کاالی 

ایرانی، رونق تولید و حمایت از آن و ... همگی نشان از عزم 
ایران برای مقاوم  سازی اقتصادش در برابر تحریم  هاست. 
هر بار تحریم  های تازه ای از سوی آمریکا وضع می شود، 
لیکن با درایت و مدیریت صحیح، اقتصاد کشور را از گزند 
تحریم دور نگه داشتیم.  مدیرعامل فوالد خوزستان در 
ادامه اظهار داشت: در سال های اخیر محصوالت فوالد 
خوزستان به واسطه  ی کیفیت و مشتری  مداری در بازار 

بین الملل با اقبال بس��یاری مواجه است؛ لیکن با تولید 
پای��دار و با اولویت تامین نیاز داخل کش��ور و همچنین 
صادرات محصوالت با کیفیت، تحریم ها را بی اثر خواهیم 
کرد. محمدی ادامه داد: آن  چه که باعث مقاوم ش��دن 
اقتصاد ایران اس��المی است، بکارگیری راهبرد » بی  اثر 
کردن تحریم  هاست.« رونق تولیدات داخلی و گسترش 
صادرات غیرنفتی همچون فوالد، بر پایه الگوی اقتصاد 

مقاومتی موجب توسعه و کمک به رفاه عمومی می شود.  
مدیرعامل فوالد خوزستان تاکید داشت: سال 1399 از 
سوی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( به نام » جهش 
تولید« مزین شده است، فوالد خوزستان از ابتدای سال 
تاکنون با تکیه بر توان داخلی و در مسیر تحقق این شعار 
توانست، تولید روزانه و ماهانه ی خود را ارتقا دهد و برای 
اولین بار در تاریخ خود، از تولید یک میلیون تن شمش 
فوالد در فصل بهار عبور کند.  دستیابی به این موفقیت 
چش��م  گیر یک پیام مهم خط��اب به جهانی��ان دارد؛ 
کشورهای دنیا، به  ویژه آمریکا بدانند که هر چقدر فشار 
تحریم  های ظالمانه را بیشتر کنند، در نقطه ی مقابل، 
عزم و اراده ی ایرانیان در مس��یر بی اثر کردن تحریم  ها 
استوار تر می  شود.  محمدی در پایان سخنان خود اظهار 
داش��ت: مجموعه فوالد خوزستان در سال های اخیر از 
گزند تحریم  ها بی نصیب نبوده، لیکن به مانند سال های 
گذشته، حفظ روند تولید پایدار و صادرات محصوالت به 
اقصی نقاط جهان را در دس��تور کار خود قرار داده است 
و با کمک خداوند متعال و  تالش شبانه روزی کارکنان، 
طرح های توسعه خود را به سرانجام می رساند و با افزایش 
تولید، صادرات و اشتغال زایی برای جوانان، به جهانیان 
ثابت خواهد کرد که هیچ گاه از وضع تحریم  های جدید 

واهمه ای به خود راه نخواهد داد.

با تولید پایدار و صادرات محصول با کیفیت، تحریم ها را بی اثر می  کنیم
فاز دوم ش��رکت فوالد روهینا جنوب دزفول بصورت 
ویدی��و کنفرانس در ارتب��اط با رئیس جمه��ور و با 
حضور علیرضا شهیدی و خداداد غریب پور معاونان 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت، غالمرضا ش��ریعتی 
استاندار خوزستان و علی محمدی مدیرعامل فوالد 
خوزستان، نهم مردادماه 1399 در شهرستان دزفول 
به بهره برداری رسید. به گزارش خبرنگار ما، علیرضا 
شهیدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین 
افتتاح اظهار داش��ت: فاز دوم شرکت فوالد روهینا با 
محصوالت شمش فوالد و س��ازه کربنی به ظرفیت 
450 تن و تولید 450 تن میلگرد آژدار بصورت کالف 
و شاخه ای در س��ال امروز به بهره برداری رسید. وی 
افزود: این فاز با اعتب��اری بالغ بر 3 هزار میلیارد ریال 
و 150 میلیون دالر، معادل 26 میلیارد ریال از بانک  
های عامل س��ازمان صمت و با مساحتی حدود 361 
هزار و 801 متر مربع و با توان برق 65 مگابایت برق به 
بهره برداری رسیده است.  معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت گفت: در این فاز 400 تن بصورت مستقیم 
و دو هزار تن بصورت غیرمس��تقیم مشغول بکار می 
شوند.  غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان در ادامه 
اظهار داشت: فاز اول کارخانه فوالد روهینا که در سال 
1395 به بهره برداری رسید با وارد کردن شمش فوالد 

بصورت آماده به تولید میلگرد و نورد می پرداخت که 
خوشبختانه با افتتاح فاز دوم با وارد کردن آن شمش 
فوالد هم در این کارخانه تولید می شود. وی افزود: این 
تکنولوژی تا به حال در خاورمیانه فعال نبوده و به علت 
آنکه با نورد گرم آهن قراضه به سمت تولید مستقیم 
میلگرد می رود، 30 درصد انرژی کمتر صرف می کند 
که صنعت سبز به شمار می آید. استاندار خوزستان در 
پایان سخنان خود اظهار داشت: هر سرمایه  گذاری که 
بتواند شغل و سرمایه برای استان ایجاد کند قطعا از آن 
حمایت خواهیم کرد؛ طرح  های فوالدی دیگر نظیر 
طرح کارخانه مگا مدول آهن اسفنجی )زمزم 3( فوالد 
خوزستان، یک میلیون تنی فوالد اندیمشک، یک  و نیم 
میلیون تنی خرمشهر و طرح توسعه شادگان در دست 
اقدام است و برخی از آن  ها امسال افتتاح خواهند شد.

فاز دوم شرکت فوالد روهینا جنوب افتتاح شد

  شروع عملیات اجرایی طرح پکیج اسلب جایگزین

  پروژه  کولینگ تاور های ریخته گری بلوم و اسلب

پروژه توسعه پست اصلی 230 کیلو ولت

  پروژه  نصب و راه اندازی جرثقیل 300 تن

 پروژه نصب و راه اندازی جرثقیل 70 تن پروژه احداث کارخانه مگا مدول آهن اسفنجی ) زمزم 3(

MH 7,8   پروژه  غبار گیر سیلوی مواد رسانی پروژه  
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هراس كرونايي از افزايش سفرها

تنش ترانزيتي در مرز ايران و افغانستان

گروه راه و شهرسازي|
در ش��رايطي كه داده هاي آماري حاكي از اثر مس��تقيم 
افزايش سفرهاي برون شهري روي شيوع بيماري كرونا 
حكايت دارد، افزايش سفرهاي درون شهري با لغو طرح 
ترافيك و ش��لوغ تر ش��دن خيابان ها به نگراني از شيوع 
گس��ترده تر كوويد 19 در پايتخت به ويژه در فصل پاييز 
دامن زده است.  با توجه به بررسي هاي انجام شده درباره 
سفرهاي بين شهري از ابتداي اسفندماه 98 افزايش تردد 
برون شهري بر ش��يوع بيماري كرونا تاثير مستقيم دارد 
و ضروري اس��ت مردم با توجه به اين موض��وع، از انجام 
سفرهاي غيرضروري پرهيز كنند. طبق آمار موجود، از اول 
اسفندماه 98 تا پنجم ارديبهشت 99، تعداد 57 ميليون 
و 864 هزار و 456 تردد بين استاني وسايل نقليه سبك 
)س��واري( در جاده ها ثبت شد كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 45 در صد كاهش داشت. با اين حال، در شرايطي 
كه در آستانه محرم و آخرين ماه از فصل تابستان قرار داريم، 
مسووالن و كارشناسان نسبت به شيوع گسترده تر كرونا 
تحت تاثير افزايش اين دس��ته از س��فرهاي بين شهري 
هش��دار داده اند. از اين رو، از انجام سفر، در كنار چندين 
عامل نظير حضور در تجمعات، عدم رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي، نزدن ماس��ك و غيره، به عنوان يكي از عوامل 

اصلي شيوع كرونا نام برده مي شود.

   ارتباط مستقيم افزايش سفرها با شيوع كرونا
طبق آمار نموداري سفرهاي جاده اي استاني، در حدود 
150 روز در دوران شيوع كرونا  هر زمان كه ميزان سفرها 
افزايش يافته است، حدود 10 تا 14 روز بعد آمار مبتاليان 

به كرونا در كشور افزايش يافته است.
به گزارش فارس، در روزهاي پاياني سال 98  تردد روزانه 
يك ميليون و 400 هزار دستگاه وسيله نقليه در جاده ها 
توسط تردد شمارها ثبت شد و به همين دليل حدود 10تا 
14 روز بعد نمودار آمار مبتاليان به كرونا، سير صعودي در 
پيش گرفت و آمار مبتاليان به كرونا از رقم 1500 نفر به 

3000 نفر در روز هم رسيد. 
با كاهش سفرها در روزهاي اول فروردين 99 نمودار آماري 
ابتال به كرونا در روزهاي پاياني تعطيالت نوروزي س��ير 
نزولي در پيش گرفت و حتي در روزهاي پاياني فروردين 
99 به دليل كاهش س��فرها و همچني��ن توجه مردم به 
موضوع مان��دن در خانه خصوصا در روزه��اي 13 و 14 
فروردين، آمار مبتاليان به حدود 1500 نفر در روز كاهش 
يافت.  بنابراين گزارش، افزايش صعودي و محسوس تعداد 
مبتاليان به كرونا از 8 فروردين تا حدود 15 فروردين 99 
ارتباط مستقيم با افزايش تعداد جابه جايي ها در روزهاي 
پاياني اسفندماه 98 دارد. از سوي ديگر، شروع روند نزولي 
تعداد مبتاليان به كرونا از 13 فروردين 99 ارتباط مستقيم 
با كاهش سفرها در روزهاي دوم تا پنجم فروردين ماه 99 
دارد. در ادامه با صعودي شدن تعداد  سفرها از 20 فروردين 
99 و در ادامه، روزهاي بعد، مجددا از 12 ارديبهشت 99 
نمودار مبتاليان به بيماري كرونا صعودي شد و اين نشان 
مي دهد هر بار ميزان س��فرها افزايش يافته است، حدود 
10ت��ا 15 روز بعد ميزان مبتاليان ب��ه بيماري كرونا هم 
افزايش يافته است. يا در روزهاي 29 ارديبهشت و 4 خرداد 
99 كه ميزان سفرها افزايش بس��زايي داشته، به تدريج 
نمودار مبتاليان به كرونا نيز صعودي ش��ده است. نكته 
مهم تر منطبق شدن آمار مبتاليان به كرونا از روزهاي 9 و 
10 خرداد  با آمار ترددهاست كه اين انطباق روند سفرهاي 

برون شهري با ميزان مبتاليان به كرونا، قابل تأمل است.

    طرح ترافيك
جلوي سفرهاي غيرضروري را مي گيرد 

در همين حال، در پي نگراني از افزايش ش��يوع كرونا در 

پايتخت، زهرا صدراعظم نوري، رييس كميسيون سالمت، 
محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران اظهار 
كرد: طرح ترافيك از جمله طرح هايي اس��ت كه در چند 
دهه اخير در شهر تهران اجرا شده و در مناطق مركزي شهر 
جوابگو بوده، چرا كه به كاهش ترافيك محدوده مركزي و 

مديريت سفر كمك كرده است. 
او با بيان اينكه طرح ترافيك جلوي سفرهاي غيرضروري 
را گرفته و با تغييراتي كه در آن ايجاد شد ، طرح موفقي بود، 
ادامه داد: ما اصرار داشتيم حتي در شرايط كرونا نيز طرح 
استمرار پيدا كند، چرا كه به كاهش ترافيك كمك مي كند 

و جلوي سفرهاي غيرضروري را مي گيرد.
ن��وري در گفت وگو ب��ا ايلنا با بيان اينك��ه طرح ترافيك 
ارتباطي به ش��رايط كرونايي به آن معنايي كه مي گويند 
ندارد، افزود: ارتباط مستقيمي بين طرح ترافيك و  شيوع 
كرونا در قطارهاي مترو و اتوبوس ها نيست، چرا كه وقتي 
طرح برداشته مي ش��ود، تغيير قابل توجهي در وضعيت 
مسافران ايجاد نمي شود؛ زيرا تغيير سبك زندگي مردم به 
حالت عادي و كاهش ترس آنها از كرونا باعث شده است 
كه به همان سبك هميش��گي تردد در سطح شهر روي 
بياورند و برداشته شدن طرح ترافيك به افزايش سفرهاي 
غيرضروري دامن مي زند.نوري ادامه داد: با لغو طرح، عالوه 
بر اينكه ترافيك بيشتر مي شود و مردم بايد زمان بيشتري را 
در خيابان ها سپري كنند، آلودگي هوا نيز تشديد مي شود 
كه خود اين عامل مي تواند در دامن زدن به شيوع كرونا در 
محدوده هايي از شهر كه اين بار عظيم ترافيكي و تردد در 

آنها ايجاد شده، موثر باشد. 

   آلودگي هوا و افزايش بيماري هاي ريوي
او با اشاره به ارتباطي مستقيم بين آلودگي هوا و افزايش 
بيماري هاي ريوي و تنفس��ي گفت: هرچه آلودگي هوا 
بيشتر مي شود، تاثير عناصر آالينده موجود در هواي آلوده 
كه روي سيستم تنفس��ي، بيماران قلبي و ريوي اثرگذار 
اس��ت، باعث بروز مشكالت بيشتري براي آنها مي شود و 
افراد آسيب پذيري بيش��تري در برابر ويروس كرونا پيدا 
مي كنند. اما از آنجايي كه همه ملزم هستند تابع مصوبات 

ستاد ملي مقابله با كرونا باشند، شهرداري و شوراي شهر 
نيز با اين مس��اله هماهنگ هستند و تصميمات ستاد را 

اجرا خواهند كرد.

   آينده نگري براي تعطيالت اجباري در پاييز
او اظهار كرد: معموال در آذر و دي ماه هر سال وارونگي دما 
را داريم كه اين مساله مشكالتي را براي كالنشهر تهران 
ايجاد مي كند. در اين رابطه درخواست كرديم كه دولت 
اگر برنامه اي براي تعطيلي مدنظر دارد، به عادت معمول 
هر س��اله و اعالم شبانه تعطيلي انجام نشود، بلكه در اين 
شرايط بايد پشت تصميمات آينده نگري باشد و سناريوها 
از هم اكنون تنظيم شود و برنامه ريزي و پيش بيني ها از 
هم اكنون صورت گرفته تا در ايام اينورژن بتوان مديريت 

بهتري داشت. 
او اف��زود: جلس��اتي با كميس��يون كالنش��هرها در اين 
رابطه گذاش��ته شده و قرار اس��ت با توجه به شيوع كرونا 
تصميم گيري ها متفاوت باش��د، چرا كه امسال وضعيت 
فعاليت دانشگاه ها و مدارس نيز معلوم نيست و شرايطي 
كه كرونا به جامعه تحميل مي كند در چگونگي فعاليت 

مراكز آموزشي تعيين كننده است. 
نوري گفت: در پي آن هستيم كه بتوانيم با تشكيل جلسات 
كارگروه اضطرار، با حضور ساير گروه هاي مرتبط در سطح 
دولت از جمله سازمان حفاظت محيط زيست كارها را با 
هماهنگي بيشتري در اين شرايط پيش ببريم. او در پاسخ 
به س��والي درباره تعطيالت در پاييز س��ال جاري گفت: 
برنامه ريزي براي ش��رايط پيش رو را ضروري مي دانم و 
با توجه به ش��رايط كنوني احتماال تعطي��الت در پاييز 

اجتناب ناپذير است. 

     هشدار در مورد ابتال به كرونا
در خيابان هاي شلوغ

در همين حال، محمد عليخاني، رييس كميسيون عمران 
و حمل و نقل ش��وراي ش��هرتهران نيز با بيان اينكه لغو 
طرح ترافيك به نفع مردم تهران نيست، گفت: لغو طرح 
مسافران مترو را كاهش نداده است. عليخاني در گفت وگو 

با فارس، با بيان اينكه تصميم لغو طرح ترافيك توسط ستاد 
ملي مقابله با كرونا گرفته ش��ده و همه بايد از آن تبعيت 
كنند، گفت: تنزل دادن بحث مبارزه با كرونا به موضوع 
طرح ترافيك مورد نقد كارشناسي مديريت شهري است. 
كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر بررسي هاي 
كارشناسي و تخصصي در اين زمينه انجام داده و بر همين 
اساس لغو طرح ترافيك را مفيد نمي دانيم. او افزود: نگاه 
ما به موضوع طرح ترافيك سالمت محور است و نمي توان 
گفت ب��راي اينكه حمل و نقل عمومي ش��لوغ نش��ود، 
مكان هاي ديگر را شلوغ كنيم. بسته ترافيكي كه شوراي 
شهر جهت مقابله با كرونا ارايه داده بود شرايط شهر را بهتر 
مي ك��رد. وي گفت: در حال حاضر خيابان هاي پايتخت 
در بخش مركزي به دليل افزايش ترددها قفل ش��ده و با 
گره ترافيكي همراه اس��ت از طرفي حمل و نقل عمومي 
مسافران آن به دليل شرايط كرونا كاهش يافته و به يك 
پنجم رسيده است و اكنون لغو طرح ترافيك تأثير چنداني 
در آمار مسافران ندارد و تنها خيابان ها را شلوغ مي كند. او 
گفت: چرا بايد صورت مساله را جهت مقابله با كرونا پاك 
كرد دولت بايد از اعتبارات مربوط به كرونا 500 اتوبوس 
براي تهران بخرد و واگن هاي مترو را افزايش دهد ولي اين 
كار را انجام ن��داده و به جاي آن لغو طرح ترافيك مطرح 
مي شود. عليخاني تصريح كرد: طرح ترافيك را لغو كرده ايم 
و اكنون ش��هر با ازدحام خودروها حتي در خيابان هاي 

فرعي همراه شده و جاي پارك خودرو نيز وجود ندارد.
وي گفت:  لغو ط��رح ترافيك تصميمي اس��ت كه به 
نفع ترافيك و مردم ش��هر نيس��ت و از طرفي نه تنها 
س��بب رعايت فاصله اجتماعي نمي شود بلكه سبب 
احتمال انتق��ال كرونا به دليل افزاي��ش تجمعات در 
مركز شهر خواهد شد. او تصريح كرد: زماني كه طرح 
ترافيك رايگان باش��د يعني مردم را تشويق مي كنيم 
كه به محدوده طرح وارد شوند و اين موضوع سفرهاي 
غيرضروري را به همراه دارد و مشكالتي را براي پليس 
و ساكنين محدوده طرح ترافيك ايجاد كرده و حركت 
اتوبوس ها در خطوط ويژه را به دليل ورود خودروها به 

اين خطوط با اختالل همراه مي كند.

نماينده مردم زابل، زهك، هيرمند و نيمروز و هامون اعالم 
كرد: در حال حاضر تردد مرز ميلك بين ايران و افغانستان 
مختل و متوقف ش��ده و متاس��فانه وزارت امور خارجه و 
وزارت كشور در اين موضوع كوتاهي كردند. از پنجشنبه 
هفته گذشته مرز مش��ترك ايران و افغانستان در ميلك 
استان سيس��تان و بلوچستان غير فعال شد و عمال هيچ 
گونه ت��رددي در اين مرز انجام نمي ش��ود. گويا با اجراي 
قوانين مبارزه با قاچاق چند كاميون افغانس��تاني حامل 
قاچاق سوخت در مرز ميلك متوقف شد و در آن سمت هم 
افغان ها مسير مرزي برگشت را روي رانندگان ايراني بستند. 
در خاك كشورمان هم مسير برگشت براي كاميون هاي 
افغان بسته شد. قرار بر اين بود روز دوشنبه مالقات مرزي 
بين نمايندگان دو كشور انجام ش��ود كه اين اقدام هنوز 
صورت نگرفته است و توقف كاميون ها پشت مرز دو كشور 
هزينه هايي را براي صاحبان كاال و رانندگان افزايش داده 
است. از سوي ديگر به تازگي مرز بين افغانستان و پاكستان 
هم به دليل درگيري ها بسته شد و در حال حاضر تنها مسير 
ترانزيتي و تردد براي افغان ها مسير ايران است اما بروز اين 
اتفاقات باعث شده است كه مرز ميلك هم مسدود شود و در 
حال حاضر صف بسيار طوالني )2500 ( دستگاه كاميون 
در مرز دغارون ايجاد شده و معلوم نيست اين شرايط تا چه 

زماني ادامه داشته باشد.
محمد سرگزي، نماينده مردم زابل، زهك، هيرمند و نيمروز 
و هامون در مجلس در گفت وگو با ايلنا درباره علت توقف 
تردد در مرز ميلك )يكي از سه مرز ايران و افغانستان( اظهار 
كرد: در حال حاضر تردد مرز ميلك بين ايران و افغانستان 
مختل و متوقف شده و متاسفانه وزارت امور خارجه و وزارت 
كشور در اين موضوع كوتاهي كردند. وي با بيان اينكه در 
مرز ميلك تبادالت حوزه ترانزيتي يك طرفه است، ادامه 
داد: 8000 هزار ناوگان از كشور افغانستان در اين مسير 
تردد دارند و تعداد ناوگان فعال كشورمان در اين مسير فقط 

300 دستگاه كاميون است. سرگزي افزود: متاسفانه در 
گذر زمان به رغم اينكه منافع كشور افغانستان در اين حوزه 
بسيار زياد است اما همين 300 دستگاه كاميون ايراني با 
شرايط بسيار سختي از اين مسير تردد مي كنند به نحوي 
كه حقوق رانندگان كشورمان رعايت نمي شود و شرايط 
سختي را براي مدت حضور رانندگان در خاك افغانستان 
ايجاد مي كنند. نماينده استان سيستان و بلوچستان با اشاره 
به عدم رعايت حقوق رانندگان ايراني توسط افغان ها، گفت: 
افغانستان هر كاميون ايراني را راه نمي دهد و شرايط سختي 
را براي پذيرش خودروهايي ايراني اعمال كرده است، بعضا 
به واسطه عدم امنيت، افرادي رانندگان ايراني را مسلحانه 
تهديد مي كنند. وي تاكيد كرد: متاسفانه كوتاهي در حوزه 
ديپلماسي عمومي باعث شده رانندگان و مرزبانان افغان 
نس��بت به رانندگان ايران��ي بي احترامي و هتك حرمت 
كنند. نماينده مردم زابل، زهك، هيرمند و نيمروز و هامون 

ادامه داد: در همين ش��رايط قبل از عيد قربان به بيش از 
200 دس��تگاه كاميون هاي ايراني در خاك افغانس��تان 
اجازه ندادند به كشور برگردند و مسير بازگشت را مسدود 
كردند كه در نهايت با ورود مردم و با طرح اين خواسته كه 
حرمت رانندگان ايراني در خاك افغانس��تان بايد حفظ 
شود، جلوي كاميون هاي افغانستاني در ايران را گرفتند 
و يك اقدام متقابل انجام دادند. سرگزي گفت: در تمامي 
روابط بين الملل رعايت احت��رام متقابل را به عنوان يك 
اصل مي شناسيم. اين طور نيست كه ما احترام افغانستان 
را در اين حوزه داش��ته باشيم اما در طرف مقابل بدترين 
اهانت ها و تحقيرها در خاك افغانستان نسبت به رانندگان 
كشورمان انجام شود. وي اظهار كرد: نمي دانم كه چرا پس 
از گذشت بيش از دو هفته از كند شدن تردد در مرز ميلك 
و اخيرا مسدود كردن مسير برگشت كاميون هاي ايراني 
توسط افغان ها، و به رغم تذكرات اما اقدام موثري از ناحيه 

وزارت امور خارجه و كشور صورت نگرفته است. وي گفت: 
اين كوتاهي محرز و مشخص از سوي وزارت امورخارجه و 
مجموعه وزارت كشور رخ داده كه بايد نسبت به آن پاسخگو 
باشند. او  با اشاره به اعمال قوانين مرتبط با مبارزه با قاچاق 
سوخت در مرز ميلك و توقف كاميون هاي متخلف، اظهار 
كرد: قرار نيست به واسطه ترانزيتي كه بخش عمده سود آن 
متوجه افغاني هاست سرمايه هاي انرژي خود را به ديگران 

بذل و بخشش كنيم.

     ترانزيت براي قاچاق سوخت
وي با بيان اينكه به بهانه ترانزيت به دنبال قاچاق سوخت 
از ايران هستند، افزود: رانندگان افغاني اعالم مي كنند 
كه از ترانزيت سودي نمي بريم، قرار نيست اگر سودي 
از حمل و نقل تجاري ايران نمي برند سرمايه هاي ايران 
در اين وسط نابود شود. اگر قرار است سوختي به افغان ها 
داده ش��ود بايد در قالب پروتكل هاي مشخص و قيمت 
روز س��وخت انجام شود.   س��رگزي در پاسخ به اينكه 
طوالني شدن توقف تردد در مرز ميلك، باعث اختالل 
در عمليات بندر شهيد بهشتي چابهار به ويژه جابه جايي 
گندم هاي اهدايي هند به افغانستان مي شود، گفت: تمام 
اين بار توسط كاميون هاي افغانستاني جابه جا مي شود 
و 300 دس��تگاه ناوگان ايراني در مقابل 8000 ناوگان 
افغان عدد قابل توجهي نيست. كشتي و بار آن و حمل 
و نقل آن از آن افغان هاس��ت اگر اين مرز مختل شود به 
زيان افغانستان است لذا آنان بايد به خواسته هاي قانوني 
ايران احترام گذاشته و توازن خودرويي و رعايت حقوق 
رانندگان ايراني را محقق كنند. وي همچنين درباره بسته 
شدن مرز افغانستان و پاكستان گفت: يكي از داليلي كه 
افغانستاني ها از مرز ميلك به چابهار استفاده مي كنند اين 
است كه پاكستان نمي تواند امنيت ناوگان ترانزيت افغان 
را تامين كند. به همين دليل به مسير ايران روي آورده اند.

تخلفات ساختماني متفاوت
در شهرستان هاي تهران

محمد تق��ي زاده، معاون هماهنگ��ي امور عمراني 
اس��تانداري تهران گفت: بيش��ترين ساخت و ساز 
غيرمجاز استان تهران مربوط به دو شهرستان مالرد 
و دماوند اس��ت. تقي زاده در گفت وگو با ايس��نا، در 
تشريح روند رسيدگي به ساخت و سازهاي غيرمجاز 
در اس��تان تهران گفت: البته بيش��ترين تخريب و 
اجراي احكام كميس��يون هاي ماده 100 و 99 نيز 
در همين دو شهرستان بوده است. قطعا در استاني 
همچون تهران با توجه به اينكه در حوزه اشتغال و 
سكونتگاهي جذب مهاجر زيادي دارد؛ لذا ساخت 
و س��ازهاي غيرمجاز نيز در آن مش��اهده مي شود. 
وي افزود: البته نوع ساخت و سازهاي غيرمجاز نيز 
در شهرستان هاي مختلف تهران متفاوت است به 
شكلي كه در دماوند و فيروزكوه و... ساخت و سازهاي 
وياليي و باغات است و در جنوب استان تهران مثل 
شهرستان ري با هدف ساخت انبارها براي بارانداز 
كاالها ساخت و س��ازهاي غيرمجاز اتفاق مي افتد. 
درحقيقت ري ب��ه دليل نزديكي ب��ه تهران مورد 
ساخت و ساز براي انبارها و سوله هاي كارخانجات 
و ش��ركت هايي قرار مي گيرد كه دفتر مركزي آنها 
در تهران است. معاون استاندار تهران ادامه داد: اين 
كارخانجات و شركت ها با توجه به اينكه در جنوب 
اس��تان، زمين ارزان تر و فضاي باز بيشتر است و از 
سوي ديگر دسترسي هاي مناسب همچون مسير 
ترانزيت در جنوب تهران و وجود آزادگان و كمربندي 
دوم و سوم تهران در اين ناحيه وجود دارد، شرايط 
دسترسي خودروهاي سنگين را فراهم كرده است، 
اين در حالي اس��ت كه شمال استان تهران چنين 
ظرفيتي را ندارد. وي تاكيد كرد: بر همين اس��اس 
در راستاي كاهش اين تخلفات در تهران وزارت راه 
و شهرسازي طرحي را براي شرق تهران تهيه كرده 
است؛ البته اين طرح در مقياس بسيار بااليي بود كه 
ايراداتي به آن گرفته شده است. استان تهران پهنه 
يك درصدي كشور را شامل مي شود و اين در حالي 
است كه 20 درصد جمعيت كشور را در خود جاي 
داده است؛ از اين رو، اين جمعيت نياز به فضاهايي 
براي گذران اوقات فراغت دارد و در حقيقت اين يك 
نياز جامعه است لذا اين استان در پهنه جغرافيايي 

محدود خود با اين مشكل مواجه است.

زمزمه خداحافظي اجباري 
عابدزاده از هواپيمايي كشور

گفته مي شود با حذف »علي عابدزاده« از سازمان 
هواپيمايي كشوري، »امير عليرضا برخور«جانشين 
سابق نيروي هوايي ارتش وارد سازمان هواپيمايي يا 
شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران مي شود. 
به گزارش ايلنا، با اتفاق تلخ هواپيمايي اوكراين در 
بهمن ماه سال گذشته، افكار عمومي خواستار استعفا 
يا بركناري علي عابدزاده رييس سازمان هواپيمايي 
كشوري بود اما به هر داليلي، عابدزاده در سمت خود 
باقي ماند. مدتي بعد اخباري مبني بر تعليق وي از كار 
در جريان پرونده سقوط هواپيماي اي تي آر آسمان 
منتشر و مطرح شد و گفته مي شود عابدزاه به عنوان 
متهم رديف چهارم در دادگاه هاي مرتبط با سقوط 
هواپيماي اي تي آر ياس��وج ب��راي دفاع از عملكرد 
خود حضور دارد. در تمام اين مدت بحث بركناري 
يا كناره گيري عابدزاده از س��مت رياست سازمان 
هواپيمايي مطرح بود اما گويا اين روزها اين موضوع 
به طور جدي تر از سوي وزير راه و شهرسازي دنبال 
مي شود و اخيرا هم بحث بركناري وي از اين سمت 
و جايگزيني »تورج دهقان زنگنه« مديرعامل فعلي 
هما و »امير عليرضا برخور« از چهره هاي بازنشسته 
نيروي هوايي ارتش و يكي از معاونان فعلي وزير راه و 
شهرسازي در هيات دولت مطرح شده است كه گويا 
گزينه امير برخور جدي تر است. البته امير برخور در 
سال 96 بازنشسته شده و مشخص نيست آيا با اين 
وضعيت با حضور وي در سازمان هواپيمايي كشوري 
يا شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران موافقت 
مي شود يا خير. او در سابقه خود، فرماندهي پايگاه 
چهاردهم شكاري امام رضا )ع(، جانشيني معاونت 
عمليات نيروي هواي��ي و فرماندهي پايگاه هوايي 
شهيد بابايي اصفهان را دارد. وي اواخر تابستان سال 
92 به سمت جانشيني نيروي هوايي منصوب شده 
بود. الزم به ذكر اس��ت كه وي در س��ال 96 در اين 

سمت بازنشسته شد.

 فرصت يك هفته اي 
براي تكميل ثبت نام وام اجاره

وزارت راه و شهرس��ازي در اطالعي��ه اي خب��ر 
داد ك��ه متقاضيان درياف��ت وام اجاره از س��اعت 
 11 صب��ح ديروز 14 م��رداد با مراجعه به س��امانه

tem.mrud.ir مي توانن��د نس��بت ب��ه تكميل 
اطالعات موردنياز اقدام كنند. بنا بر اعالم معاونت 
مس��كن و س��اختمان، پي��رو ثبت ن��ام پيامكي، 
جهت پرداخت تس��هيالت كمك وديعه مس��كن 
به مس��تأجران، ضروري اس��ت به منظور تكميل 
فرآيند ثبت نام، متقاضياني كه به صورت پيامكي 
ب��راي دريافت اين تس��هيالت ثبت ن��ام كرده اند 
ب��ا توجه ب��ه آخرين رقم س��مت راس��ت كد ملي 
 طي روزهاي مش��خص ش��ده با مراجعه به سامانه

 tem.mrud.ir نس��بت ب��ه تكمي��ل اطالعات 
موردنياز اقدام كنند. 14 مرداد متقاضياني كه آخرين 
رقم سمت راست كد ملي آنها »4« بود مي توانستند 
كه فرآيند ثبت نام پيامكي را تكميل كنند. 15 مرداد، 
متقاضياني كه آخرين رقم سمت راست كد ملي آنها 
»2و 3« است؛ 16 مرداد، متقاضياني كه آخرين رقم 
سمت راست كد ملي آنها »1« اس��ت؛ 17 مرداد، 
متقاضياني كه آخرين رقم سمت راست كد ملي آنها 
»5«، »6« و »7« اس��ت؛ 18 مرداد، متقاضياني كه 
آخرين رقم س��مت راست كد ملي آنها »0«، »8«، 
»9« اس��ت؛ و 20 مرداد، كليه متقاضيان جامانده 

مي توانند نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام كنند.

 چين مسير خود را
 چگونه پيدا كرد؟ 

س��ير تحوالت به گونه اي شد كه شايد تعداد اساتيد 
اقتصاد اي��ن روزها در چين به اندازه بريتانيا باش��د! 
دپارتمان ه��اي اقتص��ادي كه از نئو ليبراليس��م تا 
رويكرد هاي سوسياليسم بازار محور همه و همه به 
مرور ظرف 30 سال اقتصاد چين را به لحاظ فكري 
تغذيه كرده اند. چين بر خالف بسياري از كشورها كه 
همه چيز دان هستند، با آغوش باز نظريات مختلف را 
جويا شد! بنياد فورد و انجمن اقتصاد امريكا بازيگران 
كليدي در استقرار رشته اقتصاد بودند بله تصور كنيد 
كشوري كه سال ها با هم دچار اختالف بودند و رو در 
رو براي انتقال از اقتصاد نافرجام چنين به اقتصادي 
بازار مح��ور از رقيب خود كمك مي گرفت البته اين 
بازي براي هر دو منفعت داشت و بازار يك ميلياردي 

چين براي سرمايه گذاران امريكايي بسيار جذاب !
رهبري انجمن اقتصاد امريكا به عهده گريگوري چاو 
استاد اقتصاد پرينستون بود و وي از شاگردان ميلتون 
فريدمن!  خود فريدمن به چين براي سخنراني دعوت 
شد! تخصص فريدمن در زمينه تحليل قيمت ها و نيز 
جهت گيري ضد تورمي بنيادگراينه ب��ود و اين براي 
چيني ها جذاب بود چرا كه انها س��ال ها با تورم درگير 
بودند! اصالحات قيمتي در چين در راس برنامه ها قرار 
گرفت و به مرور در سال 1984 رفرميستها بر طرفداران 
برنامه ريزي متمركز پيروز شدند و به مرور قيمت هاي 
غير بازاري از اقتصاد چين رخت بر بستند، و وقتي مسير 
مشخص شد با جديت و بدون فوت وقت حركت كردند 
و ديگر هر روز برنامه ها زير سوال نفرت و سنگ جلوي 
پاي توسعه قرار نگرفت و اين از وحدت فكري در سياست 
چين بود! اقتصاد چين با بسياري از انديشكده هاي بزرگ 
جهان نزديك شد، از موسسه اطلس، انديشكده يونيرول 
موسسه منهتن و بسياري از انديشكده هاي ديگر و اين 
كشور ميزبان اجالس هاي بزرگ اقتصادي بود! برخالف 
تصور عموم و ش��ايد متخصصين اقتصاد در ايران به 
منظور ارايه يك نظريه مديريت متناس��ب با اقتصاد 
تحول يافته چين، برنامه هاي مديريت اجرايي به صورت 
اقدامي مشترك امريكايي و يك شركت اروپايي از سال 
1984 آغاز گرديد و تا س��ال 2005 بيش از 60.000 
شركت همگي مبتني بر آموزش غربي )بله غربي( ايجاد 
شدند! در سال هاي 1990 اقتصاد غربي جاي خود را به 
اقتصاد مدرن داد بيشتر كتابهاي دانشگاهي از ناشرين 
امريكايي بودند در س��ال 200 مي��الدي يك چهارم 
دانشجويان چيني يا اقتصاد مي خواندند يا مديريت! 
شايد اگر بپرسيد فرمانده توسعه اقتصاد چين كيست، 
بايد بگويم علم اقتصاد، چين علم اقتصاد را به جايگاه 
فرماندهي رساندند، بدون تعصب از جهان يادگرفتند و 
بدون ادعا 4 دهه كار كردند! در مقابل ما چه مي كنيم؟ 
ما علم اقتصاد را هنوز قبول نداريم، هنوز خود را عالم در 
تمامي مباحث و بي نياز به جهان مي بينيم!راه تجربه و 
خطا را برگزيده ايم و هنوز چشم انداز را روشن ترسيم 

نكرده ايم! نه براي خود و نه جامعه!
 References:
Ronald Coase in Beijing  ٭
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 and Ning Wang. How china became
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Cohn. Competing Economic ٭ 
Paradigms in China
مدير موسسه شكل دهي اقتصاد ايران

 ظرفيت هاي بازار بدهي
 در تامين مالي 

اوراق مرابحه براي تامين بخش��ي از منابع مالي مورد 
نياز جهت خريد مواد اوليه و قطعات و مجموعه ها: با 
توجه به وابس��تگي باالي توليدكنندگان اتوبوس به 
قطعات و مجموعه هاي خارجي و زمان بر بودن فرآيند 
داخلي سازي و كمبود نقدينگي مورد نياز، مي توان با 
استفاده از ظرفيت اوراق مرابحه بخشي از سرمايه در 
گردش مورد نياز براي تامين قطعات و مجموعه ها را از 
اين طريق پوشش داد. اوارق استصناع براي تامين منابع 
مالي مورد نياز توليد اتوبوس هاي گازس��وز سفارش 
داده شده: توليدكنندگان اتوبوس يا كنسرسيومي از 
آنها كه جهت حضور در اين فرآيند مورد تاييد دولت 
)سازمان گس��ترش و نوسازي صنايع ايران و شركت 
بهينه سازي مصرف س��وخت( هستند، مي توانند با 
توجه به قراردادهاي منعقده با متقاضيان بابت نوسازي و 
جايگزيني اتوبوس گازسوز با ديزل، اقدام به انتشار اوراق 
استصناع نموده و بخشي از نقدينگي مورد نياز خود را از 

اين طريق تامين نمايند.
اوراق اجاره براي تامين اتوبوس مورد نياز توسط نهاد 
بهره بردار )ش��هرداري ها/ ش��ركت هاي اتوبوسراني/ 
پيمانكاران( و واگذاري آن به متقاضيان: نهاد بهره بردار 
مي تواند از طريق انتش��ار اوراق اجاره، درآمد ناشي از 
گواهي اسقاط و تسهيالت بانكي پيش بيني شده در اين 
طرح نسبت به خريد اتوبوس هاي گازسوز و واگذاري آن 
به متقاضيان اقدام نمايند. الزم به توضيح است كه بخش 
اعظم اقساط اوراق اجاره از طريق انتشار اوراق منفعت 
)منافع ناشي از يارانه سود صرفه جويي سوخت( قابل 
پرداخت است. استفاده از ابزارهاي پيشنهادي با توجه به 
نكات زير امكان پذير است: »واگذاري كليه امور اجرايي 
اين طرح در بازار بدهي به يك نهاد واسط، ضرورت ارايه 
تضامين دولتي براي برخي از ابزارهاي پيشنهادي با 
حداقل هزينه براي دولت، توجه به تقويم اجراي طرح و 

نرخ هاي بازدهي در تدوين مدل نهايي.«

 تداوم رشد 
با عمق بخشيدن به بورس

 افراد سرمايه خود را از دست مي دهند و اقبالي كه به 
بورس شكل گرفته از بين مي رود. از اين رو فراهم كردن 
مقدمات آموزشي براي اين افراد ديگر اولويت مهمي 
اس��ت كه بايد به آن توجه كرد و حتي اگر هزينه اي 
براي اين آموزش پرداخت شود، بهتر از ريسك كردن 
بر روي كل سرمايه يك شخص بدون پشتوانه دانشي 

و اطالعاتي الزم خواهد بود.

رييس كميسيون عمران شوراي تهران: رايگان بودن طرح ترافيك به معني تشويق مردم به انجام سفرهاي غيرضروري درون شهري است
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از قطع مسير فيبر ارتباطي تا ايجاد تغييرات  در سيستم فيلترينگ

اختالالت اينترنتي تمامي ندارد
اختالل هاي اينترنتي در هفته هاي گذشته بيشتر از هر زمان 
ديگري احساس مي شود. بسياري از مديران كسب وكارهاي 
مجازي و كارشناسان اينترنت با انتشار تصاويري مختلف 
خبر از اين مي دهند كه اين اختالل ها با اختالل هاي گذشته 
فرق دارد و ايجاد تغييراتي در سيس��تم فيلترينگ كشور 
عامل اصلي اين ماجراست. شايعات فيلتر شدن اينستاگرام 
و اخيرا پيام رس��ان واتس آپ هم به اين گمانه زني ها دامن 
مي زند. هرچند كه تاكنون مقام��ات وزارت ارتباطات و در 
راس آن شركت ارتباطات زيرساخت واكنشي نسبت به اين 
اختالل ها نداشته اند و البته در مورد اختالل هفته گذشته 
روي سرويس AMP گوگل در بيانيه اي اعالم كردند كه به 
دستور مقامات قضايي اين محدوديت ايجاد و در نهايت با 
پيگيري اين شركت رفع شده است، ديگر واكنش ها از سوي 
زيرساخت هم به توييت هايي از سوي عضو هيات مديره اين 
شركت ختم مي شود. يك ماه گذشته، شركت ها و كاربران 
اينترنتي، بارها و بارها دچار مواجهه با اختالالت اينترنتي 
بودند كه البته هر بار هم به علت اين اختالالت اينترنتي، 
توسط شركت هاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي يا مسووالن 
زيرساخت به صورت جزئي و در حد يك توييت پرداخته شده 
است. در تاريخ 18 تيرماه سال جاري، كاربران در شبكه هاي 
اجتماعي خبر از اختالل و قطعي در سرويس هاي اينترنت 
همراه و ثابت خود دادند. به دنبال اين اتفاق سجاد بنابي، عضو 
هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت در توييتي اعالم 
كرد كه قطعي گسترده اينترنت در خارج از مرزهاي ايران 
به ويژه ارمنستان و تركيه باعث اختالل در شبكه اينترنت 
كشور شده است. اين در حالي است كه صابر مسگري، مدير 
محصول CDN ابرآروان اظهار كرد اختاللي كه در تير ماه 
روي شبكه زيرساخت كش��ور اتفاق افتاده، فراتر از قطعي 
ارتباطات بين الملل بوده است. به گفته مسگري در سمت 
ديگر اين ماجرا و در كنار اين قطعي، برخي اختالل ها روي 
DNS نيز باعث ش��ده تا ارايه سرويس اينترنت در آن بازه 
زماني پراختالل تر از هميش��ه باشد. ازطرفي در حالي كه 
موضوع ايجاد اختالل در سيستم فيلترينگ مطرح شده 
بود، س��جاد بنابي اظهار كرد: »اختالل DNS براي برخي 
سرويس دهندگان اينترنتي نيز گزارش شده است.«  عضو 
هيات مديره شركت ارتباطات زيرس��اخت در دو توييت 
قطعي گسترده اينترنت در خارج از ايران را عامل اختالل 
در سرويس اينترنت كاربران دانست و در نهايت در توييتي 
ديگر نوشت كه شبكه به پايداري رسيده است. اگر ادعاي 
اعالم شده از س��وي شركت زيرس��اخت در مورد قطعي 
گسترده اينترنت در خارج از ايران درست باشد، اين اولين بار 
نيست كه قطع مسيرهاي ارتباطي خارج از مرزهاي ايران 
باعث اختالل در سرويس اينترنت كاربران نهايي در ايران 
مي شود. براي نمونه قطع بيش از يك ماه فيبر در خليج فارس 
كه مسير ارتباطي مناسب براي انجام بازي هاي آنالين را 
فراهم مي كرد، نه تنها كاربران معمولي اينترنت كه كاربران 
بازي هاي آنالين را با مشكالت زيادي روبرو كرده بود. پاييز 
سال گذشته نيز با ش��روع اختالل هاي شديد در اينترنت 
كشور، مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت اعالم كرده 
بود كه دليل اختالل در شبكه اينترنت كشور به دليل مشكل 

در مسير ارتباطي اروپا به سمت فرانكفورت بوده است.

    اختالل هاي شديد 
در سرويس دهي كسب وكارهاي آنالين

يكي ديگر از اختالل هايي كه در يك ماه گذش��ته اتفاق 
افتاد، اختالل هاي شديد در سرويس دهي كسب وكارهاي 
آنالين در تاريخ ۲۰ تيرماه بود و بعد از مدتي كاش��ف به 
عمل آمد حلقه واحد تمامي اين كسب وكارهاي مختل 
شده ديتاسنتر آسياتك در برج ميالد است. محمدعلي 
يوس��في زاده مديرعامل اين شركت اعالم كرد كه قطع 
مسير فيبر ارتباطاتي از برج ميالد باعث شده تا سايت هايي 
كه فقط در ديتاسنتر ميالد آسياتك نگهداري مي شوند 

از دسترس خارج شوند. او اعالم كرد: » قطع مسير فيبر 
ارتباطي از برج ميالد باعث شد تا سايت هايي كه فقط در 
ديتاسنتر ميالد آسياتك نگهداري مي شوند از دسترس 
خارج شوند. در حال رفع اين موضوع با كمك به سازمان 
فاوا ش��هرداري تهران و همچنين پيگيري جابه جايي 
با مسير جايگزين هس��تيم« كمي بعدتر هم به صورت 
غيررسمي اعالم شد كه ماجرا به سرقت يا كنده شدن يك 
كابل فيبر نوري در اين نقطه برمي گردد؛ خبري كه البته 
به صورت رس��مي توسط آسياتك تاييد نشد. در قطعي 
پنج ساعته، برخي س��ايت هاي خبري، استارت آپ ها و 
كسب وكارهاي اينترنتي از دسترس خارج شدند. ابرآروان 
در اين زمينه اعالم كرد كه به پاره اي از مشكالت برخورد 
كرده است: »به دليل قطع اتصال فيبر نوري ديتاسنتر 
آسياتك )برج ميالد( در ساعت 37: 19 جمعه ۲۰ تيرماه 
خدمات ابري آروان، كه در اين ديتاسنتر واقع شده اند، از 
جمله رايانش ابري، ويديو پلتفرم، پلتفرم ابري و فضاي 
ذخيره سازي ابري )به جز CDN و امنيت ابري( با اختالل 
مواجه هستند. سرويس هايي مانند CDN و امنيت ابري 
ابرآروان به دليل توزيع شدگي در سطح جهان اختاللي 
ندارند، اما سرويس هايي كه وابستگي درون ديتاسنتري 
دارند با اختالل مواجه شده اند.« پس از آن محمد فرجود، 
مديرعامل فاواي شهرداري تهران در توييتي نوشت: »اين 
قطعي مربوط به مسير ارتباطي فيبر نوري تا برج ميالد 
است كه متعلق به شركت كنترل ترافيك تهران است.« و 
بار ديگر بنابي از هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت، 
از وصل شدن ديتاسنتر خبر داد و در توييتر خود نوشت: 
»با تالش دوستان آسياتك و سازمان فاواي شهرداري 
تهران و زحمات همكاران مخابرات ايران، مسير بك آپ 
راه اندازي و ديتاسنتر برج ميالد در مدار قرار گرفت.« و در 
نهايت پس از حدود پنج ساعت و در ساعات ابتدايي ۲1 
تيرماه، مشكل برطرف شد. مشكلي كه به زعم بسياري از 
كارشناسان ناشي از بي دقتي بوده و برآورد مي شود همين 
چند ساعت قطعي، زياني ميلياردي به شركت هايي كه 
در اين ديتاس��نتر ميزباني مي ش��دند وارد كرده است. 
همچنين هفته گذشته و در تاريخ ۶ مرداد، برخي فعاالن 
كسب وكارهاي آنالين در شبكه هاي اجتماعي از اختالل 

در سرويس AMP گوگل؛ سرويسي كه براي بارگذاري 
سريع سايت ها مورد استفاده قرار مي گيرد خبر دادند كه 
در نهايت باعث ايجاد اختالل در ارايه سرويس آنها شده 
اس��ت. برخي اين اختالل را به فيلترينگ ارتباط داده و 
برخي ديگر ايجاد تحريم جديد از سمت گوگل را عامل 
اين اختالل اعالم كردند. در اي��ن بين برخي از مديران 
فعال در حوزه كسب وكارهاي مجازي نيز در شبكه هاي 
اجتماعي دست كاري در شبكه زيرساخت را دليل اصلي 
اختالل در سرويس هاي خود عنوان كردند. پس از آن بود 
كه كميسيون تجارت الكترونيكي سازمان نظام صنفي 
رايانه اي در تاريخ 7 مردادماه، در بيانيه اي خبر از ايجاد 
محدوديت هاي جديد در ارتباطات اينترنتي كشور داد.

 اين كميس��يون در بيانيه  خود با اش��اره به اختالل هاي 
زيرس��اختي و اينترنتي اخير اعالم كرده بود كه در كنار 
اضطراب ناش��ي از ش��يوع ويروس كرونا و فشار ناشي از 
مشكالت اقتصادي، حاال خبرهايي در خصوص اختالالت 
و ايج��اد محدودي��ت  در ارتباطات اينترنت��ي به گوش 
مي رسد. اينكه در شرايطي كه نگراني از قطع اينترنت و 
محدوديت به شبكه ملي اطالعات كماكان سايه خود را بر 
سر كسب وكارها نگاه داشته، ايجاد اختالل در زيرساخت 
اينترنت كشور، پهناي باند ضعيف و متزلزل، نبود مراكز 
داده استاندارد و عدم رعايت حداقل ها در سرويس دهي و 
مهم تر از همه نبود نظارت بر استانداردها و SLAها، نفس 
كشيدن را براي اقتصاد ديجيتال كشور دشوارتر از قبل 
كرده است. البته در اين بيانيه مدرك يا اطالعاتي مبني بر 
اينكه چگونه اين كميسيون از ايجاد محدوديت هاي جديد 
در زيرساخت ارتباطي كشور با خبر شده منتشر نشده بود. 
در اين بيانيه با ابراز نگراني از قطع مجدد زيرساخت هاي 
ارتباطي آمده بود: »فعاالن حوزه كسب وكارهاي آنالين در 
غياب پاسخ روشن و شفاف از سوي مسووالن زيرساخت و 
شركت هاي سرويس دهنده اينترنت در قبال تعهدات شان 
به كسب وكارها، در هر محفلي نگراني از احتمال قطعي 
مجدد زيرساخت ها و حتي به مانند سال گذشته قطعي 
اينترنت كشور )ايران اكسس( را هم مطرح مي كنند. ديگر 
اينكه در شرايط تحريم ظالمانه، شرايط اقتصادي نامناسب 
و شيوع ويروس كرونا، واردكردن شوك هاي ناگهاني به 

فعاالن اقتصاد ديجيتال، با انجام عمليات كارشناسي نشده 
يا آزمايش و خطا، مسدودش��دن ترافيك AMP، قطع 
دسترسي به CDNهاي بين المللي، نبود مكانيسم شفاف 
در فيلترينگ به مثابه دردسرهاي متناوب اين حوزه است 
و اقتصاد نوپاي ديجيتال تحمل اين شوك هاي مضاعف 
را ندارد. باوجود شركت ارتباطات زيرساخت در واكنش 
به انتشار اين اظهارات، طي بيانيه اي اعالم كرد هيچ گونه 
اختاللي در شبكه اينترنت كشور وجود ندارد. در اين بيانيه 
آمده بود كه محدودسازي سرويس Google AMP به 
دستور مقام قضايي خطاب به اپراتورها رخ داده كه پس از 
بررسي مجدد، اين دستور با مساعدت مقام قضايي طي 
چند ساعت لغو شده است. در پايان اين بيانيه با اشاره به 
پاسخ گويي و اطالع رساني سريع مسووالن اين شركت 
در حوادث و اختالالت اينترنتي كش��ور طي سال هاي 
اخير، به اهميت فراوان پايداري ش��بكه و س��رويس ها 
براي كسب وكارهاي آنالين و اهتمام شركت ارتباطات 
زيرساخت اشاره ش��ده بود. به نظر مي رسد در سال هاي 
گذشته برنامه هاي مشخص وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات به بهبود كيفيت اينترن��ت ثابت هيچ كمكي 
نكرده  است و همچنان داشتن اينترنت باكيفيت و بدون 
اختالل آرزوي هر كاربر ايراني است. در اين ميان راه اندازي 
سامانه هاي اندازه گيري و پايش كيفي شبكه ارتباطات 
زيرساخت يا حتي سامانه نت سنج پالس سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي هم نه تنها به بهبود كيفيت 
اينترنت منجر نش��ده كه حتي به منبعي براي كاربران 
در مورد اطالع رس��اني از وضعيت شبكه ارتباطي كشور 

تبديل نشده است. 
اختالل هاي گاه و بيگاه در شبكه ارتباطي زيرساخت كشور 
هم ديگر به يك بخش جدانشدني ارايه سرويس اينترنت 
در كشور تبديل شده است؛ اختالل هايي كه در نهايت با 
بلند ش��دن صداي كاربران در شبكه هاي مجازي باعث 
مي شود تا مقامات وزارت ارتباطات نسبت به آن واكنشي 
هرچند كوچك داشته باشند، واكنش هايي كه البته غالبا 
به نوش��تن يك توييت كوتاه درباره چگونگي رخ دادن 
حادثه منتهي مي شود و در اين مدت با افزايش اختالالت 

اينترنتي افزايش يافته است. 

ويژه

 بدره سومين شهرستان سبز 
در مصرف انرژي استان ايالم

 با اتمام عمليات شبكه گذاري داخلي و شروع نصب 
علمك در 3 روستاي باقيمانده، بدره به عنوان سومين 
شهرستان سبز استان در مصرف انرژي معرفي شد. 

عباس ش��مس اللهي مديرعامل شركت گاز استان 
ايالم گفت: با ابالغ پيمان و ش��روع عمليات اجرايي 
نصب علمك در 3 روستاي باقيمانده شهرستان بدره 
شامل موس��ي، انارهر و جابر، 1۰۰ درصد شهرها و 
روستاهاي قابل گازرساني شهرستان داراي شبكه 
گاز طبيعي بوده و اين شهرستان از نظر مصرف انرژي 
سومين شهرستان سبز استان است. شهرستان هاي 
ايوان و مهران نيز با اتمام عمليات گازرساني در آنها از 
شهرستان هاي سبز استان مي باشند كه در سال هاي 
97 و 98 عمليات اجرايي گازرساني در آنها به اتمام 
رسيده است و در زمره شهرستان هاي سبز استان قرار 

http: //t.me/TasnimIlam.دارند

  افتتاح  پروژه هاي  عمراني
در اصفهان 

عمليات عمراني يك بخش ديگر از حلقه ترافيكي 
اصفهان، در منطقه 15 آغاز مي ش��ود. شهردار 
اصفهان گفت: عمليات عمراني يك بخش ديگر 
از چهارمين حلقه ترافيكي شهر اصفهان فردا در 
منطقه 15 آغاز مي شود.  به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه اي شهرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزي در 
ارتباط زنده راديويي با برنامه »سالم اصفهان« با 
تبريك عيد قربان و غدير به همشهريان اصفهاني 
اظهار كرد: از هفته گذشته با تشديد وضعيت كرونا 
در اصفهان برگزاري ويژه برنامه »هر يكشنبه يك 
افتتاح« با تغيير رويكرد به سمت افتتاحيه هايي 
رفت كه با ح��ال و هواي رس��انه اي و قالب هاي 
رسانه اي با زحمات اصحاب رسانه انجام مي شود. 
برنامه اين هفته »هر يكش��نبه، يك افتتاح « در 

منطقه 15 هم به صورت آنالين خواهد بود.

آغاز سومين پويش ملي 
»مشق احسان«

س��تاد اجرايي فرمان امام براي دانش آموزان چند 
خب��ر خوش داش��ت و اعالم كرد كه ارس��ال يك 
ميليون بسته لوازم التحرير ايراني و اهداي 15هزار 
تبلت ب��ه دانش آموزان مناطق مح��روم و احياي 
1۰۰ كارگاه تعطيل ش��ده توليد نوش��ت افزار در 
برنامه اين ستاد است.   رييس ستاد اجرايي فرمان 
امام از آغاز س��ومين پويش ملي »مشق احسان« 
و ارس��ال يك ميليون بس��ته كيف و نوشت افزار 
ايراني براي توزيع در مناطق محروم كش��ورخبر 
داد. درآستانه بازگشايي مدارس، سومين پويش 
ملي و سراسري »مشق احس��ان« باهدف جذب 
مشاركتهاي مردمي و توزيع كيف و لوازم التحرير 
ايراني درمناطق كم برخوردار كشور، توسط بنياد 
احسان س��تاد اجرايي فرمان امام آغاز شد.محمد 
مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان امام دراين مراسم 
كه در مجتمع شهداي انقالب اسالمي سرچشمه 
تهران برگزار ش��د با اش��اره به توزيع يك ميليون 
بسته كيف و نوشت افزار دراين مرحله افزود: ارزش 
هركدام ازاين بسته ها 15۰ هزار تومان برآورد شده 
و اعتبار كل محموله 15۰ ميليارد تومان خواهد بود.

وي درخصوص نحوه توزيع اين بسته ها نيزگفت: 
5 هزار گروه جهادي و مردمي همكار ستاد اجرايي 
فرمان امام در سراسر كشور اين بسته ها را درمناطق 
كم برخوردار بصورت رايگان توزيع خواهند كرد.

مخبر خاطرنش��ان كرد: تمام اق��الم اين كيف و 
نوش��ت افزارها كامال ايراني هستند و براي تأمين 
اين اقالم 1۰۰ كارگاه كوچك تعطيل شده، احيا 
شدند و 3۰ كارگاه جديد نيز راه اندازي و ۲هزار شغل 

جديد ايجاد شد.

دنياي فناوري

 تحقيقات »آنتي تراست« 
از آمازون گسترده تر شد

با اضافه ش��دن دادس��تان هاي دو ايال��ت امريكا به 
كميس��يون فدرال تجارت اين كش��ور تحقيقاتي 
درباره عملكردهاي آنتي تراست )ضدانحصار( آمازون 
گسترده تر ش��د. به گزارش مهر به نقل از انگجت، به 
نظر مي رسد آمازون در آينده نزديك با چالش هايي 
روبرو خواهد شد. طبق گزارشي جديد ليتيسيا جيمز 
دادستان كل نيويورك با همتاي خود در ايالت كاليفرنيا 
و كميسيون فدرال تجارت امريكا به تحقيقات درباره 
آم��ازون كمك مي كند. درحقيقت دادس��تان هاي 
اين دو ايالت همراه كميس��يون فدرال تجارت طي 
چند هفته آينده با شاهداني در اين زمينه گفت وگو 
مي كنند. اضافه شدن دادستاني نيويورك به تحقيقات 
درباره آمازون نشان دهنده گسترش دامنه تحقيقات 
درباره اين خرده فروش آنالين است. ديانا ماس رييس 
انستيتو آنتي تراست امريكا در اين باره به بلومبرگ 
مي گويد: »به نظر مي رسد اين روند در نهايت به يك 
تحقيقات آنتي تراست اشتراكي بزرگ منجر مي شود. 
چنين تحقيقاتي فقط در م��ورد پرونده هاي كالن 
انجام مي شود كه طي آن دولت فدرال نقش اجرايي 
پررنگ تري مي يابد.« تحقيقات آنتي تراست از آمازون 
در حالي انجام مي شود كه هفته گذشته مديران ارشد 
ش��ركت هاي فناوري از جمله جف بزوس در جلسه 
استماع در كنگره امريكا شركت كردند. در اين جلسه 
يكي از نماين��دگان مجلس درباره سوءاس��تفاده از 
اطالعات فروشندگان در آمازون از جف بزوس سواالتي 
پرسيد. بزوس در اين باره گفت: »ما قوانيني درباره عدم 
استفاده از اطالعات خاص فروشندگان براي كمك به 
كسب  وكار خود داريم. اما نمي توانم تضمين كنم اين 

قوانين هيچگاه نقض نشده است.«

 جريمه ۲۵۰ ميليون دالري
در انتظار توييتر

طبق اسناد ش��كايت نامه كميسيون فدرال تجارت 
امريكا از توييتر، اين شبكه اجتماعي براي سوءاستفاده 
از اطالع��ات كاربران احتماال بايد ۲5۰ ميليون دالر 
جريمه پرداخت كند. به گزارش مهر به نقل از تلگراف، 
توييتر اعالم كرد احتماالً براي استفاده از شماره موبايل 
و ايميل اف��راد در فرايند بازاريابي هدفمند تبليغات 
بايد مبلغ ۲5۰ ميلي��ون دالر جريمه پرداخت كند. 
كميسيون فدرال تجارت امريكا هفته گذشته درباره 
سوءاستفاده اين شبكه اجتماعي از اطالعات كاربران 
)از جمله 1۴ ميليون كاربر انگليسي( بين سال هاي 
۲۰13 تا ۲۰19 ميالدي شكايت نامه اي تنظيم كرده 
است. توييتر در زمان فاش شدن اين امر، اعالم كرده 
از شماره تماس و ايميل افراد براي امنيت حساب هاي 
كاربري استفاده كرده، اما بعداً اعتراف كرد اطالعات 
مذكور در زمينه شخصي سازي تبليغات به كار برده 
ش��ده اس��ت. اين اقدام برخالف توافقنامه اي است 
كه اين شبكه اجتماعي در س��ال ۲۰11 ميالدي با 
كميس��يون فدرال تجارت امضا و تعهد كرد درباره 

امنيت اطالعات شخصي كاربران آنها را گمراه نكند.

 يك شركت چيني 
خواهان غرامت از اپل شد

يك ش��ركت چيني ادعا مي كند اپ��ل از حق امتياز 
اختراع ثبت شده آن سوءاس��تفاده كرده و خواهان 
دريافت 1.۴ ميليارد دالر غرامت شده است. به گزارش 
مهر به نقل از رويترز، يك ش��ركت هوش مصنوعي 
چيني به نام »ش��انگهاي ژيژن اينتليجنت نتورك 
تكنولوژي« شكايتي عليه اپل تنظيم و اين شركت 
را به سوءاستفاده از حق امتياز اختراعات خود متهم 
كرده است. ش��ركت مذكور كه به نام »شيائو-آي« 
نيز مشهور است خواهان 1.۴ ميليارد دالر خسارت 
اس��ت و همچنين مي خواهد اپل توليد، استفاده و 
فروش محصوالتي كه با توجه به پتنت هاي مذكور 
ساخته شده اند را متوقف كند. شكايت اين شركت در 
دادگاهي محلي در چين ثبت شده و طبق آن فناوري 
شناسايي صوت به كار رفته در دستيار صوتي سيري 
در حقيقت براساس پتنتي ساخته شده كه در سال 
۲۰۰9 به نام شيائو-آي ثبت شده است. در مقابل اپل 
نيز در بيانيه اي اعالم كرد دس��تيار صوتي هوشمند 
س��يري حاوي هيچ يك از ويژگي هاي ثبت شده در 
پتنت شيائو- اي نيس��ت. همچنين اپل اشاره كرد 
پيش از اين نيز ارزياب هاي مستقل تاييدشده توسط 
دادگاه عالي مردم چين پس از تحقيقات نتيجه گرفتند 
اپل از فناوري شيائو-آي« استفاده نكرده است. اين 
شكايت نامه در حقيقت ادامه اختالفات 1۰ ساله ميان 
دو شركت است. نخستين بار شركت چيني در سال 
۲۰1۲ به دليل سوءاستفاده از حق امتياز اختراعاتش 

در فناوري شناسايي صوت از اپل شكايت كرد.

 واكنش چين 
به فروش اجباري تيك تاك

نشريه دولتي چاينا ديلي با چاپ مقاله اي هشدار 
داد س��اگر واش��نگتن براي فروش تيك تاك به 
مايكروسافت زورگويي كند، دولت چين ساكت 
نخواهد نشست. به گزارش ايسنا به نقل از بلومبرگ، 
رييس جمهوير امري��كا تهديد كرده تيك تاك را 
ممنوع كند مگر اينكه بايت دنس تا 15 سپتامبر 
براي فروش كس��ب وكار امريكايي تيك تاك به 
مايكروس��افت به توافق برسد. موفقيت گسترده 
تيك تاك، ش��ركت بايت دنس را به بزرگ ترين 
استارت آپ جهان تبديل كرده است اما قانونگذاران 
امريكايي اين اپليكيشن را به دليل دسترسي به 
اطالعات ش��خصي كاربران امريكايي، به تهديد 
امنيت ملي اين كشور متهم كرده اند. ترامپ از اين 
قدرت برخوردار اس��ت تا تيك تاك را به فهرست 
س��ياه دولت امريكا اضافه كند كه در اين صورت 
ش��ركت هاي امريكايي مانند اپل و گوگل ناچار 
خواهند بود خدمات تيك تاك را از فروشگاه هاي 

برنامه خود حذف كنند. 

اختالل هاي گاه و بي گاه در شبكه ارتباطي زيرساخت كشور  به بخش جدانشدني ارايه سرويس اينترنت در كشور تبديل شده است
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٭   مشخصات مناقصه :
مبلغ برآورد )ریال/ارز(شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصاتشماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

98360353،233،9474,281,000,000شرکت ملی حفاری ایران

٭  نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه و استعالم ارزیابي كيفي:
دریافت اسناد استعالم ارزیابي 

توزیع اسناد استعالم ارزیابي كيفي از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا 10 روز پس از آن ادامه خواهد داشت.تاریخ شروع دریافتكيفي توسط مناقصه گر

تحویل اسناد استعالم ارزیابي 
  14 روز پس از آخرین روز دریافت اسناد استعالم ارزیابي كيفي            آخرین مهلتكيفي به مناقصه گزار

دریافت اسناد مناقصه
توسط مناقصه گر

تاریخ دریافت اسناد مناقصه توسط مناقصه گران واجد شرایط ) مناقصه گراني كه حداقل امتياز ارزیابي كيفي را اتخاذ نموده اند( پس از تاریخ شروع دریافت
تعيين فهرست كوتاه، متعاقبًا اعالم خواهد شد.

نحوه دریافت
1- ارائه اصل فيش واریزی به مبلغ190.000ریال به حساب شماره 4001114004020491 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

)IR 520100004001114004020491( :تحت عنوان تمرکز وجوه در آمد شرکت ملی حفاری ایران شماره شبا
2- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقيق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

٭   روش ارزیابی کيفی مناقصه گران :

روش ارزیابی
 بر اساس کسب حداقل امتياز مربوط به معيارهای موجود در استعالم های ارزیابی کيفی که توسط متقاضيان شرکت در مناقصه تکميل می شود، انجام می گردد.)حداقل امتياز 50(.

1- داشتن تجربه و دانش در زمينه مناقصه مورد نظر و ارائه مدارک الزامی است.
2- تنها مناقصه گراني كه داراي تجهيزات و دستگاههاي مورد نياز جهت ساخت كاالي موضوع مناقصه مي باشند مجاز به شركت در مناقصه خواهند بود.

تعادل نوبت اول  99/5/14 نوبت دوم 99/5/15

٭  محل دریافت/تحویل اسناد مناقصه و استعالم ارزیابي كيفي:

محل دریافت
آدرس : اهواز  بلوار پاسداران باالتر از ميدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران كارگاه یك، ساختمان شماره 2 مدیریت پژوهش، فناوري و مهندسي ساخت  طبقه ي 

دوم اتاق 204 – تلفن 061-34144876
آدرس تهران : خيابان جمهوری جنب ساختمان آلومينيوم کوچه یغما مرکزی هشتم طبقه 4 اتاق 431 تلفن 021-66700249
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90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اوليه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پيشنهاد/ تضمين

آخرين گزارش رگوالتوري از وضعيت اينترنت كش��ور از 
نف��وذ 9۴ درصدي اينترنت حكايت دارد به نحوي كه بالغ 
بر 83 درصد مردم كاربر اينترنت موبايل هس��تند و نفوذ 
اينترنت ثابت خانگي به 11 درصد رس��يده است. آخرين 
آمار و اطالعات بخش ICT كشور كه مربوط به پايان سه ماه 
نخست سال 99 مي شود توسط سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي منتشر شده است. اين آمار نشان مي دهد 
كه ت��ا پايان خردادماه 99 بالغ بر 78 ميلي��ون و 8۶ هزار و 
۶۶3 نفر در ايران از اينترنت اس��تفاده مي كنند و به بيان 
ديگر مشترك اينترنت هستند. از اين تعداد ۶8 ميليون و 
99۲ هزار و 115 نفر مشترك اينترنت موبايل و 9 ميليون و 
9۴ هزار و 5۴8 نفر مشترك اينترنت ثابت هستند. بررسي 
اين آمار حاكي از آن است كه نسبت به پايان سال 98، شمار 
مشتركان اينترنت موبايل تغيير محسوسي نيافته، اما تعداد 
مشتركان اينترنت ثابت خانگي افزايش كمي داشته است. 
بر اين اساس تعداد مش��تركان اينترنت ثابت كه در پايان 
سال 98 حدود 9 ميليون و ۲۴ هزار نفر اعالم شده بود طي 
سه ماهه نخست امسال حدود 7۰ هزار نفر افزايش داشته 
اس��ت. افزايش شمار مشتركان اينترنت ثابت از آن جهت 
داراي اهميت است كه سال گذشته روند توسعه اين بخش 
متوقف و حدود يك ميليون نفر از كاربران ADSL به دليل 
مشكالت ناشي از كيفيت نامناسب سرويس و كندي سرعت، 
از دريافت اين سرويس انصراف دادند. اين در حالي است كه 
هزينه اينترنت موبايل به مراتب از اينترنت ثابت گران تر است 
اما به دليل كيفيت نامناسب اينترنت ثابت در كشور، كاربران 

ترجيح مي دهند از موبايل براي اتصال به اينترنت استفاده 
كنند و اين موضوع افزايش ضريب نفوذ اينترنت موبايل را در 
سال 98 به همراه داشته است. اين انتقاد از سوي كارشناسان 
مطرح مي شود كه به دليل عدم تخصيص درست منابع و 
عدم به روزرساني تجهيزات شبكه، مردم از شبكه باكيفيت 
و ارزان واي فاي خانگي محروم و مجبور به خريد اينترنت 
گران موبايل هستند. اين در حالي است كه اينترنت ارزان 
خانگي معيار پيشرفت و توان ارتباطي يك كشور محسوب 
مي شود اما به دليل ضعف موجود در زيرساخت اين سرويس، 
مردم مجبور به اس��تفاده از اينترنت موبايل با هزينه گران 
شبكه موبايلي هستند. پيش از اين نيز وزير ارتباطات در 
يك نظرسنجي از تمايل كاربران براي استفاده از اينترنت 
ثابت خانگي با خبر شد. 75 درصد كاربران در پاسخ به سوال 
آذري جهرمي در اين نظرسنجي كه قيمت كدام اينترنت 
)خانگي يا ۴G( مناسب تر است، اعالم كردند كه به استفاده 
از اينترن��ت خانگي تمايل دارند و تنها ۲5 درصد تمايل به 
مصرف اينترنت ۴G داشتند. بر اين اساس وزير ارتباطات 
وعده داده كه »در س��ال 99 با تمام توان ش��بكه اينترنت 
خانگي را گسترش مي دهيم و ميليون ها اشتراك جديد 
خانگي با كمترين كاغذبازي اداري و در كمترين زمان ممكن 
)۴8 ساعت از ثبت درخواست تا راه اندازي در منزل( برقرار 
شده و با VDSL سرعت اينترنت خانگي فعلي را چهار برابر 
خواهيم كرد.« هم اكنون اما اين وعده وزير ارتباطات در سه 
ماهه نخست امسال، تنها با افزايش حدود 7۰ هزار مشترك 

دنبال شده است.

جلسه بررسي پروژه گازرساني به مناطق كوهستاني بابل 
با حضور نماينده مردم بابل در مجلس ش��وراي اسالمي، 
فرماندار بابل و مديرعامل ش��ركت گاز مازندران در ساري 
برگزار شد. جعفر احمدپورمديرعامل شركت گاز مازندران 
گفت: درحال حاضر از تعداد ۴38 روستا قابليت گازرساني 
شهرس��تان بابل تعداد 385 روس��تا از نعمت گازطبيعي 

بهره مند شده اند و 17 روستا نيز در مرحله اجرا مي باشند . 
احمدپور با اشاره به پروژه گازرساني به 71 روستا در منطقه 
كوهستاني شيخ موس��ي در حال بررسي و طراحي است، 
تصريح كرد: بيش از 3۰۰ ميليارد تومان پيش بيني بودجه 
براي گازرساني به اين منطقه نياز مي باشد و ۶ هزار و 7۰۰ 

خانوار از اين نعمت بهره مند خواهند شد.

آخرين آمار ضريب نفوذ اينترنت در ايران

۳۸۵ روستاي بابل  از نعمت گازبهره مند هستند



گزارش كوتاه 7روي خط خبر

وزير اقتصاد در نشست شوراي گفت وگوي دولت وبخش خصوصي تشريح كرد

پس از جدالي طوالني و مخالفت مجلس با تشكيل وزارت بازرگاني »مدرس خياباني« به عنوان وزير پيشنهادي صمت معرفي شد

چندگام براي تعميق بازار سهام 

وزارتصمتآرامميگيرد؟

تعادل |
وزير امور اقتصادي و دارايي از تمهيدات جديد براي 
پايداري و عمق بخشي به بازار سرمايه رونمايي كرد. 
بنابه اظهارات فرهاد دژپس��ند در نشس��ت شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، »افزايش عرضه 
اوليه وآمادگي 100 شركت براي ورود به بازار سهام، 
افزايش شناوري به كف 25درصد«، »افزايش سرمايه 
شركت هاي بورسي«، »فعال سازي صندوق پروژه با 
طرح هاي دولتي و خصوص��ي« و»برنامه هايي براي 
سهامي عام وتقويت فروش اوراق بخش خصوصي« 
مهم ترين اقداماتي است كه به به زودي در عمق بخشي 
به بازار در دستوركار قرار خواهند گرفت. وزير اقتصاد 
با اعالم اينكه تا چهار ماهه اول امسال معادل 1۳ هزار 
و ۷00 ميلي��ارد تومان عرضه اوليه در بازار س��رمايه 
صورت گرفته است، از وارد شدن 50 شركت خصوصي 
به بورس تا پايان سال جاري خبر داد. البته دژپسند 
آب پاكي را هم روي جاماندگان سهام عدالت ريخت. او 
با رد موضوع جاماندگان سهام عدالت در اظهاراتي بيان 
كرد كه از نظر قانون افراد مدنظر پوشش داده شده اند، 
ضمن اينكه از نظر دارايي هايي كه بتوانيم اين كار را 
انجام دهيم محدوديت داريم؛ زيرا آن زمان اين حجم 
واگذاري نشده بود. همچنين براساس اظهارات نايب 
رييس اتاق بازرگاني ايران، با استقبال بخش خصوصي 
از ورود به بازار سرمايه طي هفته هاي گذشته، بيش 
از 2۳0 ثبت نام انجام شده و ۴0 شركت براي پيگيري 
شرايط موردنياز مش��اوره خود را آغاز كرده اند و ۹۹ 
ش��ركت نيز اطالعات مالي خود را به ثبت رسانده اند 
كه پيش بيني مي شود تا پايان سال 50 شركت بخش 

خصوصي در بورس پذيرش شوند. 

اقداماتبورسيآقايوزير
در نود و هفتمين نشست شوراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي درباره آخرين تحوالت بازار سرمايه 
و تس��هيل ورود ش��ركت هاي خصوصي به بورس و 
راه ان��دازي پنجره واح��د ورود ش��ركت هاي بخش 
خصوصي به بازار س��رمايه »سامانه رهسا« گفت وگو 
ش��د. در ابتداي اين نشس��ت وزير ام��ور اقتصادي و 
دارايي گفت: توانستيم در سايه همكاري حكومت با 
بخش هاي خصوصي، تعاوني و غير دولتي در اجراي 
قانون رفع موانع توليد، پنجره واحد فيزيكي ش��روع 
كسب وكار را راه اندازي كنيم. اين پنجره واحد ابتدا در 
تهران راه اندازي  سپس در هفته گذشته در ۴ استان 
ديگر عملياتي شد و طبق برنامه، 12 استان در هفته 
دولت و مابقي استان ها نيز تا پايان مهر ماه به سرانجام 

خواهد رسيد. 
در بخش ديگري از اين نشست، فرهاد دژپسند تدابير 
و تمهيدات اي��ن وزارتخانه را ب��راي پايداري و عمق 
بخشي به بازار سرمايه تشريح كرد. نخستين اقدام ما 
در عمق بخشي به بازار سرمايه، ارزش عرضه اوليه بود 
كه هفته گذشته عرضه اوليه را از يك عرضه در هفته 
به دو عرضه افزايش دادي��م؛ ضمن اينكه حدود صد 
شركت در دس��تگاه هاي دولتي، نهاد هاي عمومي و 
غيردولتي و بخش خصوصي آماده عرضه اوليه تا پايان 
سال هستند. وي تصريح كرد: در اين باره در چهار ماه 
نخست امس��ال 1۳هزار و ۷00ميليارد تومان عرضه 
اوليه انجام شد در حالي كه در كل سال ۹8 اين ميزان 
پنج هزار و ۳00ميليارد تومان بود. دژپسند افزايش 
شناوري را اقدام دوم براي عمق بخشي به بازار سرمايه 
بيان كرد و گفت : در هر امتيازي كه مي دهيم افزايش 
شناوري را به كف 25درصد الزام قرار مي دهيم؛ در اين 

باره از دولت مصوبه گرفتيم كه شركت هاي دولتي و 
نهاد هاي عمومي وابس��ته به دولت، درصد شناوري 
خود را حداقل به 25درصد افزايش دهند كه البته براي 
اين موضوع ضمانت قرار داديم؛ يعني اگر تا اول مهر 
اين مصوبه اجرا نشود سازمان خصوصي سازي به نيابت 
از دولت ورود مي كند و شناوري را انجام مي دهد. وزير 
اموراقتصادي و دارايي افزايش س��رمايه شركت هاي 
بورسي را قدم سوم در عمق بخش��ي به بازار سرمايه 
دانس��ت و افزود: موضوع افزايش سرمايه شركت ها 
را تس��هيل كرديم؛ ضمن اينكه اليحه دو فوريتي به 
مجلس داديم در اين باره كه شركت هايي كه افزايش 
س��رمايه مي دهند يعني سهام دار فعلي، از حق تقدم 
خود صرف نظر كنند و اج��ازه دهند افراد حقيقي در 
افزايش س��رمايه ش��ركت كنند كه اگر مجلس اين 
موضوع را تصويب كند 20درصد از افزايش سرمايه، 

مشمول ماليات با نرخ صفر مي شود.
دژپسند گفت: همچنين شركت هايي كه امسال در 
بورس پذيرش مي ش��وند به پرونده مالياتي سنوات 
گذش��ته آنها ورود نمي شود. وي ادامه داد: ابزار ديگر 
براي عمق بخشي به بازار سرمايه، صندوق پروژه است 
كه تا اول مهر چند صندوق پروژه با طرح هاي دولتي و 
خصوصي فعال مي كنيم؛ ضمن اينكه برنامه هايي براي 
س��هامي عام و تقويت فروش اوراق بخش خصوصي 
داريم ك��ه همه اين اقدامات در آين��ده اي نزديك به 

تعميق بازار سرمايه كمك مي كند.

سهاميبرايجاماندگاننداريم
وي درب��اره جاماندگان س��هام عدالت گف��ت: در اين 
موضوع بحث امكان پذيري مطرح است. سهام عدالت 
زماني كه عملياتي شد قرار بود براي يك دوره 10 ساله  
از محل س��ود تسويه شود، اما همه سهام از محل سود 
تسويه نشد جز نهاد هاي تحت پوشش بنابراين سهام 
500 ه��زار تومان، ۴80 هزار تومان��ي و ... داريم. وزير 
اقتصاد اف��زود: در قانون آمده 6 ده��ك جامعه بايد از 

سهام عدالت برخوردار شوند كه ما سهام عدالت را به 6 
دهك جامعه داده ايم؛ يعني اكنون آمار دارندگان سهام 
عدالت ۴۹ميليون و 200هزار نفر است كه اگر 60درصد 
جمعيت كشور را در نظر بگيريم حدود همين ميزان 
است. وي گفت: اين موضوع هم از نظر فني امكان پذير 
نيس��ت و هم از نظر قانون افراد مدنظر پوش��ش داده 
شده اند؛ ضمن اينكه از نظر دارايي هايي كه بتوانيم اين 
كار را انجام دهيم محدوديت داريم؛ زيرا آن زمان اين 

حجم واگذاري نشده بود.
در بخش بعدي اين نشس��ت و پ��س از وزير اقتصاد، 
رييس اتاق ايران درباره اهميت تعامل دولت و بخش 
خصوصي گفت. غالمحسين شافعي، با اشاره به اينكه 
اتاق ايران به عنوان مشاور قواي سه گانه آماده همكاري 
براي رفع مشكالت پيش رو است، گفت: درخواست 
ما اين اس��ت كه در جلسات شوراي گفت وگو مسائل 
روز اقتصادي كشور با حضور نمايندگان قوه قضاييه، 
مجلس، دولت و بخش خصوصي به بحث گذاشته و 
راه حل هاي مناسب ارايه شود و درنهايت اين راه حل ها 

اجرايي شود. 
بعد از آن حسين سالح ورزي، نايب رييس اتاق ايران 
درباره س��امانه »رهسا« و ش��روع به كار اين سامانه 
گفت: راه اندازي سامانه رهس��ا حاصل توافق وزارت 
اقتصاد، اتاق ايران، جامعه حسابداران رسمي ايران، 
بورس و فرابورس ايران است؛ در اين سامانه وضعيت 
بنگاه ها بررس��ي و در نحوه ورود به بورس فرآيندها 

تسهيل مي شود.
بعد از آن احمدرضا مروتي درباره سامانه رهسا گفت: 
اقدام الزم براي طراحي و پياده س��ازي درگاه واحد و 
نظارت بر آن با هدف پوشش كامل مسير تأمين مالي 
از محل بازارهاي سرمايه در يك سامانه واحد بر عهده 
اتاق ايران بوده كه در حال حاضر ۹۹ ش��ركت در آن 
اطالعات مالي خود را پر كرده اند؛ ۴0 تماس مشاوره اي 
با اين س��امانه گرفته ش��ده و 2۳8 ثبت نام ش��ركت 
انجام شده اس��ت. در ادامه نايب رييس اتاق بازرگاني 

ايران، با اشاره به مذاكراتي كه براي ورود شركت هاي 
بخش خصوصي به بازار سرمايه انجام شده، اظهار كرد: 
در جلسه قبلي شوراي گفت وگو با امضاي تفاهم نامه اي 
ميان س��ازمان بورس، فرابورس و اتاق ايران، بنا شد با 
ش��كل دادن به پنجره اي واحد، مقدمات ورود بخش 
خصوصي به بورس فراهم شود. سالح ورزي ادامه داد: 
در چارچوب اين پنجره واحد كه پياده سازي و نظارت 
بر آن به عهده اتاق بازرگاني خواهد بود، وضعيت بنگاه ها 
بررسي ش��ده و مقدمات الزم براي ورود آنها به بورس 
فراهم مي ش��ود. وي درباره آخرين وضعيت استقبال 
بخش خصوصي از ورود به بازار سرمايه نيز بيان كرد: در 
هفته هاي گذشته، بيش از 2۳0 ثبت نام انجام شده و 
۴0 شركت براي پيگيري شرايط موردنياز مشاوره خود 
را آغاز كرده اند و ۹۹ شركت نيز اطالعات مالي خود را به 
ثبت رسانده اند و پيش بيني مي شود تا پايان سال، 50 
شركت بخش خصوصي در بورس پذيرش شوند. سپس 
سالح ورزي تأكيد كرد كه قرار است كل اين سامانه با 
سامانه فرابورس يكپارچه شود؛ همچنين براي احراز 
هويت بنگاه ها با ثبت استاد همكاري شود. بعد از آن او 
به ورود شركت هاي دانش بنيان به بورس اشاره كرد و 
اينكه قرار است پنل فرابورس در سامانه رهسا آماده شود 

و بعد به كنشگران اين حوزه تبيين شود.
بعد از آن حسن قاليباف اصل، رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار درباره نحوه استفاده از سرمايه بازار دوم 
در بازار اول گفت. او به نحوه ورود همه ش��ركت ها از 
شركت هاي زيان ده تا اس��تارت آپ ها و شركت هاي 
پيمانكاري به بورس و استفاده از بازار سرمايه سخن 
گفت. وي تأكيد كرد كه هركدام از ش��ركت ها بعد از 
ارزيابي در تابلوي مخصوص به خود بايد ارايه شوند؛ 
البته در هيچ جاي دنيا هم ش��ركت هاي زيان ده در 
تابلوي اول ارايه نمي شود. بعد از آن دژپسند خطاب 
به قاليباف اصل گفت كه بايد كار پذيرش شركت هاي 
بخش خصوصي در بازار سرمايه سريع تر انجام شود و 

موانع از سر راه برداشته شود.

تعادل| گروه صنعت |
»بخت ب��ا مدرس خياباني ي��ار بود.« س��رانجام روز 
گذش��ته رييس دولت دوازدهم تصميمش را گرفت 
و سرپرست فعلي وزارتخانه صمت را به عنوان گزينه 
نهايي به بهارس��تان معرفي كرد. اي��ن خبر را معاون 
پارلماني رييس جمهور داد. اوگفت: »رييس جمهور 
طبق اصل 1۳۳ قانون اساس��ي در نامه اي به رييس 
مجلس، مدرس خياباني را به عنوان وزير پيشنهادي 
صمت معرفي كرد.« بنابه اظهارات اين مقام مسوول 
در دول��ت، اين موضوع امروز چهارش��نبه در صحن 
علني مجلس اعالم وصول مي ش��ود. اما »حس��ين 
مدرس خياباني« براي گرفتن راي اعتماد از بهارستان 
نشينان بايد تا چهارش��نبه ديگر يعني 22 مردادماه 
صبر كند تا در صورت موافقت آنها براي نخستين بار 
بر صندلي وزارت تكيه بزند و سكان توليد و تجارت و 
معدن را تا پايان دولت دوازدهم كه كمتر از يك سال 

از عمر آن باقي مانده در دست بگيرد. 

سدمجلسوتصميم»روحاني«
با نزديك شدن به مهلت پاياني كار سرپرست وزارت 
صمت يعني 22 مردادماه ۹۹، فشار نمايندگان مجلس 
به رييس جمهور براي معرفي كانديداي پيشنهادي 
وزير صنعت، معدن و تجارت براي تصدي مسووليت 
وزارت صمت بيشتر ش��د. به طوري كه طي روزهاي 
گذش��ته، جمعي از نمايندگان درخواست مسكوت 
ماندن طرح تشكيل وزارت بازرگاني به مدت يك سال 
را تقديم هيات رييس��ه مجلس كردن��د. آنها در نامه 
خود خطاب به محمدباق��ر قاليباف رييس مجلس، 
درخواست كردند: »طرح تش��كيل وزارت تجارت و 
خدمات بازرگاني« كه به دليل ابهام شوراي نگهبان 
مبني بر مغايرت با اصل 85 قانون اساسي، به مجلس 
اعاده ش��ده اس��ت، با عنايت به ماده 1۹۳ آيين نامه 
داخلي مجلس، تقاضا مي شود طرح مذكور به مدت 

يك سال مس��كوت بماند. البته داليلي هم براي اين 
مخالفت خود مطرح كردند. چندي از انتشار اين نامه 
نگذشت، كه برخي شنيده ها حكايت از منتقي شدن 
طرح تفكيك وزارت صمت و معرفي مدرس خياباني 
به عنوان وزير پيش��نهادي صمت به مجلس داشت. 
اما صبح روزگذش��ته رييس دفتر حسن روحاني كه 
حاال مي توان او را برنده دوئل با »اسحاق جهانگيري« 
 مع��اون اول رييس جمه��ور براي معرف��ي »عليرضا 
رزم حسيني« اس��تاندار خراس��ان رضوي دانست، 
در صفحه ش��خصي خود در توييتر نوشت: »چندبار 
فرصت سوزي براي تفكيك وزارت بازرگاني از صمت 
در دوره پيش��ين مجلس، فرص��ت پرداختن به اين 
مهم گره گش��ا را از دولت گرفت. شائبه اينكه دولت 
براي ايده تفكيك، در معرفي وزير پيشنهادي صمت 
تعلل مي كند، ساخته و پرداخته مخالف خوانان است. 
وزير پيش��نهادي صمت به زودي به مجلس معرفي 

خواهد ش��د.« توييتي كه تلويحا به اين اشاره داشت 
كه دولت ديگر به دنبال تفكي��ك بازرگاني از وزارت 
صمت نيست. چند ساعت بعد از اين توييت واعظي، 
يعني عصر روز سه شنبه »حسينعلي اميري« معاون 
پارلماني رييس جمهوري رس��ما از معرفي »حسين 
مدرس خياباني« به عنوان وزير پيشنهادي صنعت، 
معدن و تجارت به مجلس ش��وراي اسالمي خبر داد 
و گف��ت: »رييس جمهوري طبق اص��ل 1۳۳ قانون 
اساسي در نامه اي به رييس مجلس شوراي اسالمي، 
مدرس خياباني را به عنوان وزير پيشنهادي صنعت، 
معدن و تج��ارت معرفي ك��رد.« مع��اون پارلماني 
رييس جمهوري همچنين با بيان اينكه اين موضوع 
امروز چهارشنبه در صحن علني مجلس اعالم وصول 
مي شود، يادآور ش��د: چهارشنبه آينده 22 مردادماه 
جلس��ه راي اعتماد به وزير پيشنهادي وزارت صمت 

در صحن علني مجلس برگزار خواهد شد.«

حال با بسته شدن پرونده طرح تفكيك ومعرفي گزينه 
پيش��نهادي بايد چند روز ديگر صبر كرد تا مشخص 
ش��ود مدرس خياباني ۴۷ ساله، مي تواند راي اعتماد 
را از نماين��دگان مجل��س يازدهم رابگي��رد و و براي 
نخستين بار بر صندلي وزارت تكيه بزند يا خير. البته 
ش��نيده ها حاكي از اين است كه اكثريت نمايندگان 
س��اختمان هرمي ش��كل مجلس نظر مساعدي به 
گزينه پيشنهادي دولت دارند. شايد همين موضوع 
هم در تصميم روحاني بي تاثي��ر نبوده و او را ترغيب 
كرده كه مدرس خياباني را به عنوان گزينه نهايي براي 
وزارت صمت معرفي كند. با همه اينها، باز هم بايد تا 

چهارشنبه هفته آينده صبر كرد. 

»مدرسخياباني«كيست؟
حس��ين مدرس خيابان��ي دانش آموخته دانش��گاه 
علم وصنع��ت ايران اس��ت. وي حدود1۷ س��ال در 
وزارت بازرگاني در مس��ووليت هايي چون قائم مقام 
معاونت بازرگاني داخلي، مديركل برنامه ريزي وزارت 
بازرگاني، مديركل تامين و توزيع كاال، مديركل دفتر 
تنظيم بازار، هيات مديره شركت بازرگاني دولتي ايران  
همچنين نزديك به 10 س��ال به عنوان مديرعامل و 
عضو هيات مديره چند واحد توليدي و صنعتي از جمله 
شركت هاي سيمان زنجان، سيمان فيروزكوه، مجتمع 
فوالد خراسان، موتور س��ازان )تراكتورسازي ايران(، 
س��يمان مازندران، سيمان غرب و ش��ركت توسعه 
صادرات را در كارنامه خود دارد.گزينه پيش��نهادي 
رييس جمهوري براي تص��دي وزارت صنعت معدن 
و تجارت، كارشناس��ي مهندس��ي مواد و متالوژي، 
كارش��ناس ارشد مهندس��ي صنايع و دوره دكتراي 
مديري��ت اس��تراتژيك را در س��وابق تحصيلي خود 
دارد. حس��ين مدرس خياباني پ��س از بركناري رضا 
رحماني طي حكمي از طرف حسن روحاني به عنوان 

سرپرست صمت گمارده شد.
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افتصادرات
بهدليلشيوعكرونا

خبرگزاري فارس|رييس كل سازمان توسعه 
تجارت ايران با بيان اينكه صادرات كشور مانند 
ساير كشورها متاثر از شيوع ويروس كرونا كاهش 
يافت، گفت: اينكه گفته شود موضوع رفع تعهد 
ارزي باعث كناره گيري صادركنندگان از موضوع 
صادرات و كاهش صادرات شده است، كامال غلط 
است. حميد زادبوم در گفت وگويي در مورد داليل 
كاهش صادرات در ۴ ماهه ابتداي امسال نسبت 
به مدت مشابه س��ال قبل گفت: صادرات كشور 
در 2 ماهه اول امسال تحت تاثير شيوع ويروس 
كرونا قرار گرفت به طوري كه با بسته شدن مرزها 
امكان صادرات به كشورهاي مختلف از بين رفت 
رييس كل س��ازمان توسعه تجارت ايران با بيان 
اينكه هنوز هم 2 مرز زميني از جمله مرز زميني 
كشورمان با تركمنستان مس��دود است، افزود: 
بنابراين كاهش ص��ادرات موضوعي كامال قابل 
پيش بيني ب��ود. معاون وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت با بيان اينكه ارزش صادرات گاز كش��ور 
در ۳ ماهه ابتداي س��ال گذشته به كشور تركيه 
حدود 2 ميليارد دالر بود، بيان كرد: اين در حالي 
است كه امسال اين صادرات را نداشتيم بنابراين 
اين موضوع نيز بر كاهش صادرات تاثيرگذار بود. 
زادبوم با تاكيد بر اينكه صادرات تمامي كشورهاي 
جهان تحت تاثير شيوع ويروس كرونا قرار گرفت، 
بيان كرد: حتي صادرات كشوري مانند چين كه 
ماهانه از رش��د 10 تا 15 درصدي برخوردار بود 
با ش��يوع ويروس كرونا كاهش يافت و مقايسه 
آمار صادراتي اين كش��ور در ماه آوريل 2020 با 
آوريل 201۹ نش��ان مي دهد كه رشد صادرات 
فقط ۳ درصد بوده اس��ت. رييس كل س��ازمان 
توسعه تجارت ايران با بيان اينكه در شرايط شيوع 
ويروس كرونا صادرات همه كشورهاي پيشرو در 
امر صادرات منفي شده اس��ت، بيان كرد: لذا در 
شرايطي كه كرونا تجارت دنيا را تحت تاثير قرار 
داده ما هم از اين موضوع متاثر شده ايم ضمن اينكه 
تحريم مشكالت ما را در اين زمينه مضاعف كرد. 
وي با تاكيد بر اينك��ه كاهش صادرات با توجه به 
موض��وع كرونا كامال طبيعي بوده اس��ت، گفت: 
كاهش صادرات در تمام كشورهاي دنيا اتفاق افتاد 
البته يك مقدار روند آن در حال كند شدن است. 
زادبوم بيان كرد: مرزها در ماه هاي اخير يكي پس 
از ديگري باز شد اما هنوز 2 مرز از ۳1 مرز زميني 
بسته اس��ت. وي در پاسخ به اين سوال كه برخي 
دست اندركاران صادرات بخش خصوصي معتقدند 
كه كاهش صادرات ناش��ي از فشار بانك مركزي 
براي رفع تعهد ارزي است و با ادامه اين روند حتي 
صادرات بيشتر نيز كاهش مي يابد، حتي برخي 
مي گويند وقتي بانك مركزي نمي تواند پول هاي 
خود را به كشور وارد كند چگونه در شرايط تحريم 
از صادركنندگان انتظار رفع تعهد ارزي را دارند، 
نظر ش��ما در اين باره چيست؟ آيا اين موضوع بر 
صادرات تاثيرگذار بوده است؟ اين حرف درست 
نيس��ت، صادركنندگان نبايد خ��ود را براي رفع 
تعهد ارزي و بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات با 
بانك مركزي مقايسه كنند، بانك مركزي تحريم 
است و طبيعي است كه نتواند پول خود را به كشور 
وارد كند اما صادركنندگان كه تحريم نيس��تند. 
رييس كل س��ازمان توسعه تجارت با بيان اينكه 
همه صادركنندگان پول كاالي صادراتي خود را 
دريافت مي كنند، گفت: پول كدام صادركننده آن 
طرف مرز مانده اس��ت؟ مگر صادركننده تحريم 
شده كه نتواند پول خودش را به كشور بازگرداند؟ 
اين اس��تدالل ها كامال غلط است.  وي با تاكيد بر 
اينكه در موضوع رفع تعهد ارزي هيچ شكي نيست 
گفت: اگر در مورد روش هاي رفع تعهد ارزي بحث 
اس��ت بايد مطرح شود تا حل شود. زادبوم با بيان 
اينكه نظام رفع تعهد ارزي را قبول دارد و كميته اي 
نيز با عنوان م��اده 2 اين موضوع را تصويب كرده 
است، گفت: كميته ماده 2 نيز در شوراي هماهنگي 
اقتصادي به تصويب رسيده است، لذا موضوع رفع 
تعهد ارزي عين قانون اس��ت. وي بيان كرد: رفع 
تعهد ارزي مهم اس��ت و صادرات نيز در صورتي 
ارزشمند است كه ارز آن به كشور بازگردد زيرا در 
غير اين صورت صادرات اصال الزم نيست. وي با 
بيان اينكه ما در شرايط جنگ اقتصادي قرار داريم، 
گفت: بايد ارز حاصل از صادرات به كشور بازگردد.
زادبوم با اشاره به اينكه بانك مركزي مدت كوتاهي 
است كه موضوع برخورد قانوني با صادركنندگاني 
كه رفع تعهد ارزي را انجام نداده اند مطرح كرده 
است، گفت: بنابراين، اين ادعا كه صادركنندگان از 
امر صادرات عقب نشيني كرده اند و همين موضوع 
بر كاهش تجارت ۴ ماهه اثرگذار بوده غلط است 
زيرا در اين مدت كوتاه اين اتفاق نمي توانس��ته 
تاثيري بر صادرات داش��ته باشد. وي با طرح اين 
پرسش كه آيا كشورهاي ديگر نيز رفع تعهد ارزي 
دارند كه صادراتشان كاهش يافته است، گفت: 
آمار تجارت دنيا به صورت ماهانه منتشر مي شود 
و بررسي آن نشان مي دهد كه كشورهايي مانند 
اسپانيا، ايتاليا، امريكا و آلمان كامال صادراتشان 

متاثر از شيوع ويروس كرونا كاهش يافته است. 
زادبوم اظهار داش��ت: در ميان 20 كشور پيشرو 
در صادرات تنها كش��ور چين در ماه آوريل رشد 
صادراتي ۳ درصدي را نس��بت به مش��ابه سال 
گذش��ته تجربه كرده و در اين مقط��ع زماني تا 
حدودي ش��يوع وي��روس كرونا در اين كش��ور 
مهار شده بود. وي با بيان اينكه قول مي دهم كه 
صادرات و توليد افزايش يابد، بيان داش��ت: اگر 
صادرات در ۴ ماهه ابتداي امسال كاهش داشته 
به هر حال آمار 2 ماهه ابتداي امس��ال كه شيوع 
ويروس كرونا به شدت آمار صادرات را كاهش داده 
بود بر مجموع آمار ۴ ماهه متاثر بوده است. زادبوم 
بيان داشت: ما بايد منافع ملي را در نظر بگيريم و 
نبايد در مقوله بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع 

تعهد ارز به منافع اشخاص فكر كرد.

واردكنندگانالستيك
درسامانه124ثبتقيمتكنند

حماي��ت  تسنيم|س��ازمان  خبرگ�زاري 
مصرف كنندگان و توليدكنن��دگان در اطالعيه اي 
اعالم كرد: از اين پس واردكنندگان انواع الس��تيك 
س��بك و س��نگين قبل از عرضه به بازار بايد قيمت 
تمامي محصوالت  را در سامانه 12۴ ثبت كنند. در 
اين اطالعيه آمده اس��ت: با توجه ب��ه ضرورت اعالم 
قيمت انواع تايرهاي وارداتي شركت هاي واردكننده 
تاير در سامانه www.124.ir و در راستاي كنترل، 
نظ��ارت و مديريت ب��ازار عرضه اي��ن محصوالت و 
جلوگيري از سوءاستفاده برخي افراد فرصت طلب، 
ضمن تاكيد بر لزوم رعاي��ت ضوابط قيمت گذاري 
كاالهاي وارداتي هيات تعيين و تثبيت قيمت ها و 
 س��ود مجاز مندرج در پورتال اين سازمان به نشاني
 CPPO.mimt.gov.ir، تمامي واردكنندگان انواع تاير، 
موظف هستند قيمت مصرف كننده محصوالت خود 
را در سامانه 12۴ بارگذاري كنند. همچنين تأكيد شده 
است: از آنجايي كه انواع الستيك خودرو اعم از سنگين 
و سبك در زمره كاالهاي اولويت دار و مشمول قوانين 
تعزيري شامل احتكار، گرانفروشي، اختفاء، امتناع 
از عرضه كاال و .... قرار داش��ته، لذا در صورت مواجهه 
ناظران و بازرس��ان با تخلفات مزبور، مطابق با قانون 
و مقررات جاري مراتب قابل پيگرد و برخورد قانوني 

توسط دستگاه هاي نظارتي است. 

ترخيص۸۰هزارتنبرنج
تاپايانمردادماهازگمرك

ايرنا|دبير ستاد تنظيم بازار از ترخيص 80 هزار تن 
برنج تا پايان مردادماه از گمركات خبرداد و گفت: ارز 
اين ميزان برنج از سوي بانك مركزي تأمين شده است. 
محمدرضا كالمي اظهار داشت: طبق ابالغيه دبيرخانه 
ستاد تنظيم بازار به بانك مركزي، ارز مورد نياز 80 هزار 
تن برنج از سوي اين بانك تامين شد و تا ابتداي شهريور 
ماه از گمركات ترخيص خواهند شد. وي با تاكيد بر اينكه 
دولت اهتمام الزم براي تامين كاالهاي اساسي و تامين 
ارز مورد نياز اين اقالم را دارد، تاكيد كرد: ذخاير كشور در 
وضعيت مطلوبي است و ترخيص هشتاد هزار تن برنج از 
گمركات شرايط را براي بهبود وضعيت بازار اين كاالي 
استراتژيك در سفره خانوار فراهم خواهد كرد. وي در 
خصوص افزايش قابل توجه قيمت برنج خارجي، گفت: 
برنج پيش از اين با ارز چهار هزار و 200 توماني وارد كشور 
مي شد، اما در حال حاضر برنج با ارز نيمايي وارد كشور 
مي شود و طبيعي است كه تغيير ارز مبنا تغييرات قيمتي 
را نيز در بر داشته باشد. به گفته كالمي ذخاير كاالهاي 
اساسي در وضعيت مناسب است و تمام تدابير الزم براي 

تامين سفره مردم در دستور كار قرار دارد.

راهاندازيمجدد
4۳2واحدصنعتي

شاتا |معاون وزير صمت از احيا و راه اندازي مجدد 
۴۳2 واحد صنعتي از ابتداي سال ۹۹ تاكنون خبر 
داد. محسن صالحي نيا گفت: با راه اندازي مجدد اين 
واحدها براي ۷ هزار و 5۹1 نفر اشتغال ايجاد شده 
است. وي افزود: هم اكنون در شهرك هاي صنعتي 
كشور حدود ۴5 هزار واحد صنعتي كوچك و متوسط 
مستقر هستند كه ۹500 مورد از آنها تعطيل و راكد 
هستند؛ در سال ۹۹، احياي 1500 واحد صنعتي در 
سراسر كشور برنامه ريزي و در دستور كار قرار گرفته 
است. صالحي نيا اعالم كرد: با بازگشت ۴۳2 واحد 
صنعتي به چرخه توليد از ابتداي امسال، 2۹ درصد 
از برنامه تدوين شده براي احياي صنايع كوچك و 
متوسط در سال ۹۹ عملياتي شده است. معاون وزير 
صمت گفت: با توجه به برنامه ريزي احياي 2۷ هزار 
شغل در واحدهاي صنعتي راكد، آمار تحقق يافته 
اشتغال در واحدهاي احيا شده 28 درصد از مجموع 
اشتغال مورد نظر از محل اين برنامه است. براساس 
اين گزارش، استان تهران با ۴8 واحد، استان قم ۴6 
واحد صنعتي و اصفهان با احياي ۴1 واحد صنعتي 
به ترتيب بيشترين تعداد راه اندازي مجدد واحدهاي 
صنعتي را از ابتداي امسال به خود اختصاص داده اند.

امكانصدورمجوزهاي
توليديفرشدستباف

ايرنا|رييس مركز ملي فرش اي��ران گفت: امكان 
صدور مجوزهاي توليدي فرش دستباف به وسيله 
سامانه بهين ياب در هفته جاري براي توليدكنندگان 
و متقاضيان راه ان��دازي كارگاه هاي توليدي فراهم 
مي ش��ود. فرح ن��از رافع اف��زود: تس��هيل در ايجاد 
كس��ب وكارهاي توليدي، ساده سازي و ساماندهي 
فرآيند ص��دور مج��وز واحدهاي تولي��دي يكي از 
اولويت هاي مهم در رابطه با تحقق »جهش توليد« 
است. وي اضافه كرد: تعدد استعالم ها براي راه اندازي 
كارگاه هاي فرش و نياز به مراجعه حضوري متقاضي 
به مراكز اس��تان ها، يكي از مشكالت در حوزه فرش 
دستباف است كه با توجه به شيوع كرونا براي كاهش 
مراجعه حضوري به وس��يله بهين ياب برنامه ريزي 
شد. رييس مركز ملي فرش ايران تاكيدكرد: شفاف 
نبودن برخي مدارك، نبود پوشش همه فعاليت هاي 
توليدي و صنايع جانبي فرش دس��تباف، ضعف در 
ش��رايط تمديد و نبود س��امانه واحد براي سنجش 
آماري از ديگر مش��كالت بود كه سامانه بهين ياب 
به كاهش نواقص كمك كرد. رافع گفت: براس��اس 
همكاري مركز نوسازي و تحول اداري وزارت صنعت، 
بازنگري دستورالعمل ها را در دستور كار قرارداده ايم 
و با نگارش يك دستورالعمل جديد فرآيندها را كوتاه 
كرديم. وي، نقش پررنگ تشكل هاي توليدي فرش 
دستباف را از نقاط قوت اين بازنگري در صدور مجوزها 
دانس��ت و اضافه كرد: فرآيند صدور و ارزيابي مجوز 
با اين سامانه نياز حداقلي به مراجعه متقاضي دارد، 
فراگيري فعاليت ها، وحدت رويه و يكپارچه سازي و 
اعتبار بخشي به مجوزهاي فرش دستباف و ايجاد يك 
بانك اطالعاتي از ديگر مزاياي اين موضوع خواهد بود.

تاپايانسال،۵۰شركتبخشخصوصيدربورسپذيرشميشوند

صنعت،معدن و تجارت
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مرزپرگهر

چهرهروز

نگذاريد سينما دست نامحرمان بيفتد
منيژه حكمت كه متقاضي دريافت مجوز نمايش فيلم »دربند بند« است، مي گويد: در روزهاي سختي كه مي گذرد اميدوارم تحمل بچه هاي 
اصيل سينما باالتر رود و حتي شده با موبايل فيلم بسازند و نگذارند سينما دست نامحرمان بيفتد. اين تهيه كننده و كارگردان سينما با انتقاد از 
بنياد سينمايي فارابي كه »قرار بود سينماي راستين را حمايت كند ولي پروانه هايي كه صادر مي شود اين را نشان نمي دهد« به ايسنا گفت: من 
فيلم ديگري را هم قصد دارم شروع كنم، اميدوارم تحمل بچه هاي اصيل سينما باالتر رود و حتي شده با موبايل فيلم بسازند اما اجازه ندهند كه 
سينما به دست نامحرمان بيفتد. وي افزود: با توجه به شرايط تاسف انگيز سينما، پول هاي كثيف، حضور آدم هاي نامربوط به سينما و تغيير كل 

مناسبات حرفه اي به پولشويي شرايط طوري شد كه ما نمي توانستيم راحت فيلم بسازيم. 

 ترور حسنعلي منصور
از ترور حسنعلي منصور نخست  وزير  ايران 
)۱( در اول بهمن ۱۳۴۳، به دست محمد 
بخارايي، از اعضاي ش��اخه اجرايي هيات 
موتلفه اسالمي كه از تصميم منصور براي اعطاي امتيازات 
جديد به شركت  هاي خارجي خشمگين بودند، كشته شد، 
هويدا كفيل نخست  وزير  شد و پس از مدت كوتاهي شاه 
بي  درنگ نخست  وزير ي را به اميرعباس  هويدا از بستگان 
منصور و معاون دبيركل حزب ايران نوين واگذار كرد. در 
دور اول انتخاب هويدا، نمايندگان مجلس كه ۱۷۷ نفر 
بودند، ۱۵۶ نفر راي موافق، ي��ك راي مخالف و ۲۰ راي 
ممتنع به هويدا دادند. پس از مجلس شورا، مجلس سنا 
نيز به همين ترتيب ب��ه دولت وي راي اعتماد داد. هويدا 
كه انتظار نمي  رفت مدت زيادي نخست  وزير  باقي بماند 
و او را نخس��ت  وزير  محلل مي  دانستند در طول چند ماه 
به ظاهر خوب درخشيد و اين طور نشان مي  داد كه قصد 
دارد وضع اقتصادي كشور را بهبود بخشد. پانزدهم مرداد 
۱۳۵۶، اميرعباس هويدا پس از ۱۳ سال نخست وزيري 
بركنار و جمش��يد آموزگار به اين مقام انتخاب شد. در 
نخستين هفته مرداد ۱۳۵۶ هويدا تعطيالت تابستاني 
خود را در يكي از جزاير يونان آغ��از كرد. در ۱۳ مرداد به 
تهران بازگشت. روز بعد به ديدن شاه كه در نوشهر مشغول 
استراحت بود، رفت. به محض آنكه شاه آغاز به سخن كرد، 
هويدا انگار ذهنش را خواند. كار را بر ش��اه آسان كرد و به 
ش��اه گفت اوضاع تازه به گمانش، خون و روحيه تازه  اي 
مي  طلبد و با همين عبارات در واقع از مقام خود استعفا 
داد. ش��اه هم البته استعفاي هويدا را پذيرفت. در غيبت 
اميراس��داهلل علم كه براي درمان سرطان به امريكا رفته 

بود، اميرعباس  هويدا از نخس��ت  وزير ي عزل و به وزارت 
دربار منصوب شد تا هم پيامي به مخالفان جدي حكومت 
باشد و هم حاميان قدرتمند هويدا راضي بمانند. ساعت 
۶ بعد از ظهر ۱۵ م��رداد ۱۳۵۶ پس از ۴۵۷۲ روز، هويدا 
از نخست  وزير ي استعفا داد و صندلي صدارت را به رقيب 
ديرينه خود جمش��يد آموزگار ك��ه از حمايت جدي  تر 
امريكاييان برخوردار بود واگذاش��ت.. استعفاي هويدا با 
ناباوري عمومي روبه رو ش��د. پس از بركناري آموزگار و 
نخست وزير شدن ازهاري، فشارها به هويدا بيشتر شد. 
شاه تالش كرد با بازداشت هويدا، نشان دهد كه با خواسته 
مردم همراه شده و از اين طريق اعتراضات را كنترل كند. 
هويدا مدتي پيش از بازداش��تش در تماس با غالمرضا 

ازهاري نخس��ت  وزير  وقت گفت: »مي  بينيد كه از همه 
طرف عليه من اعالم جرم مي شود و خواستار دستگيري و 
محاكمه من هستند، پس چرا معطليد و اقدام نمي كنيد« 
و ازهاري نيز با خنده پاسخ داد: »شما به اين حرف  ها توجه 
نداشته باشيد«. هويدا تاكيد مي كند: »... من يادداشت و 
مطالب زيادي نوشته  ام و به يكي از ناشران در فرانسه تحويل 
داده  ام و سفارش كرده  ام مادام كه با من كاري ندارند اين 
يادداشت  ها مكتوم بماند و هر موقع دستگير شدم بالفاصله 
تمام يادداشت را بدون كم و كاست منتشر نمايند، حاال 
خود دانيد.«  به هر حال هويدا آبان ۱۳۵۷ بازداشت شد و 
اين بازداشت تا پس از انقالب اسالمي و اعدام هويدا با حكم 

دادگاه انقالب، ادامه يافت.  

تاريخ
نگاري

تاريخچه

گاز از ديرباز در ايران 

از نوشته هاي تاريخ نويسان كهن چنين برمي آيد 
كه ايرانيان در اس��تفاده از گاز و ديگر مشتقات 
نفتي بر ديگر اقوام جهان پيش��ي داشته اند. به 
عنوان مثال وجود بقاياي آتش��كده ها و معابد 
نظير آت��ش جاوداني نزديك كرك��وك كه به 
مش��عل بخت النصر مش��هور بود، در نزديكي 
مخزن گاز طبيعي قرار داشت. همچنين معابد 
زرتشتيان در نزديكي مسجد سليمان و روايات 
تاريخي از آتشكده آذرگشسب در آذربايجان، 
همگي گواه همين مدعاس��ت. ايرانيان باستان 
بنا به اقتضاي فرهن��گ مذهبي خويش وجود 
آتش را گرامي مي داشتند. در جهت پايداري آن 
مي كوشيدند. در فالت مركزي و جنوبي ايران 
و در مناطقي كه جنگل هاي انبوه وجود داشت 
براي روشن نگه داشتن آتش مقدس از امكانات 
ديگري بجز چوبهاي جنگلي استفاده مي بردند 
و طبيعت اين مناطق با ذخاير فراوان زير زمين 
اين تالش را آس��ان مي نمود. تولد صنعت گاز 
طبيعي اس��اس و مبناي صنع��ت گازي كه در 
امري��كا و اروپا به وجود آم��د گاز طبيعي نبود، 
بلكه گازي بود كه ب��ر اثر حرارت دادن به زغال 
سنگ ايجاد مي شد. اين گاز زغال سنگي )گاز 
شهري( كه براي روش��نايي مورد استفاده قرار 
مي گرف��ت، روش زندگي مردم را در اوايل قرن 
هجدهم دگرگون ساخت. ساعات كار و فعاليت 
كارخانه ها افزايش يافت و مردم نيز توانستند در 
هنگام شب بدون استفاده از شمع گران قيمت و 
خطرناك، از روشنايي استفاده ببرند و متعاقب 
آن در منازل خ��ود روزنامه و كت��اب بخوانند. 
سرانجام يك مخترع اسكاتلندي به نام ويليام 
مرداك نخستين كسي بود كه دريافت از گاز به 
عنوان يك منبع انرژي مي توان آسان تر از زغال 
سنگ اس��تفاده كرد. زيرا هم امكان انتقال آن 
از طريف لوله كش��ي وجود داشت و هم آنكه به 
راحتي قابل كنترل بود. در سال ۱9۷۲ ويليام 
مرداك توانست با استفاده از انرژي گاز، روشنايي 
خانه خود را تامين كند و در سال۱9۷9 فردي به 
نام فيليپ لبون نخستين آزمايش خود را به روي 
گازي آغاز كرد كه بر اثر حرارت دادن خاك اره و 
زغال سنگ به دست مي آمد.  در ايران، در ابتدا 
فقط نفت استخراج مي شد، در حالي كه همراه 
آن مقدار زيادي گاز هم توليد مي شد. از ۱9۱۰ 
تا دهه ۱9۶۰ گازهاي توليد شده به همراه نفت 
عمدتا سوزانده مي ش��د. در اوايل دهه ۱99۰ 
طي ق��راردادي در مقابل احداث كارخانه ذوب 
آهن توسط روسيه در ايران، گازهاي همراه نفت 
استخراج شده با خط لوله به روسيه منتقل شد. 
در واقع، به مدت ۵۰ سال اين گازها مي سوخت و 
استفاده اي از آن نمي شد. اما پس از آن و همزمان 
با صادرات به روس��يه، براي اولين بار، گازهاي 
توليدي همراه نفت، در ش��يراز مورد استفاده 
قرار گرفت. در واقع، كارخانه س��يمان ش��يراز 
اولين كارخانه اي بود كه گازي ش��د و به تدريج 
گازكشي به ساير شهرهاي ايران شكل گرفت. 
بدين ترتيب، گازي كه ۵۰ س��ال مي سوخت و 
هدر مي رفت، وارد ش��بكه گاز رساني كشور و 

خانه هاي مردم شد. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانوني براي روابط موجر و مستأجر
 پانزده��م مرداد ۱۳۵۶، قانون روابط موجر و مس��تاجر 
برپايه اصل ۲۷ قانون اساسي شامل ۶ فصل، ۳۲ ماده و ۱۷ 
تبصره تدوين شد. بر اساس ماده يك اين قانون، هر محلي 
كه براي سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت يا به منظور 
جلوگيري اجاره داده شده يا بشود در صورتي كه تصرف، 
متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او به 
عنوان اجاره يا صلح منافع يا هر عنوان ديگري به منظور 
اجاره باشد اعم از اينكه نسبت به مورد اجاره سند رسمي 
يا عادي تنظيم شده يا نشده باشد، مشمول مقررات اين 
قانون اس��ت. همچنين،  هر گاه متصرف خانه يا محل 
سازماني كه به موجب مقررات يا قرارداد مكلف به تخليه 
محل سكونت باش��د از تخليه خودداري كند بر حسب 
مورد از طرف دادستان يا رييس دادگاه بخش مستقل به 
او اخطار مي شود كه ظرف يك ماه محل را تخليه نمايد 
در صورت امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخليه 
شده و تحويل سازمان يا موسسه يا اشخاص مربوط داده 
مي شود. بر اساس اين قانون، موجر يا مستأجر مي تواند 
به استناد ترقي يا تنزل هزينه زندگي درخواست تجديد 
نظر نسبت به ميزان اجاره بها را بنمايد، مشروط به اين 
كه مدت اجاره منقضي شده و از تاريخ استفاده مستأجر 
از عين مستأجره يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي كه بر 
تعيين يا تعديل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته 
باشد، دادگاه با توجه به درصد شاخص كل بهاي كاالها و 
خدمات مصرفي منتشر شده از طرف بانك مركزي ايران 
حكم به تعديل اجاره بها خواهد داد حكم دادگاه در اين 

مورد قطعي است. همين طور، مستأجر مكلف است در 
موعد معين در اجاره نامه اجرت المسمي و پس از انقضاي 
مدت اج��اره اجرت المثل را به ميزان اجرت المس��مي 
آخر هر ماه اجاري ظرف ده روز به موجر يا نماينده قانوني 
او بپردازد و هر گاه اجاره نامه اي در بين نباشد اجاره بها را 
به ميزاني كه بين طرفين مقرر يا عملي شده و در صورتي 
كه ميزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت المثل مبلغي 
كه متناس��ب با اجاره امالك مشابه تشخيص مي دهد 
براي هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر يا نماينده قانوني او 
پرداخت يا در صندوق ثبت يا بانكي كه از طرف سازمان 
ثبت تعيين مي شود سپرده و قبض رسيد را اگر اجاره نامه 
رسمي اس��ت به دفترخانه تنظيم كننده سند و هر گاه 
اجاره نامه عادي بوده يا اجاره نامه اي در بين نباشد قبض 
رسيد را با تعيين محل اقامت موجر به يكي از  دفاتر رسمي 
نزديك ملك تسليم و رسيد دريافت دارد. بر اساس ماده 
هفت نيز، در مواردي كه بين موجر و كسي كه ملك را به 
عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظيم نشده يا 
اگر تنظيم شده مدت آن منقضي گشته و طرفين راجع 
به تنظيم اجاره نامه يا تعيين اجاره بها و شرايط آن اختالف 
داشته باشند هر يك مي تواند براي تعيين اجاره بها ) در 
مواردي كه اجاره نامه در بين نباشد( و تنظيم اجاره نامه به 
دادگاه مراجعه كند. دادگاه ميزان اجاره بها را از تاريخ تقديم 
دادخواست تعيين مي كند، ولي اين امر مانع صدور حكم 
 نسبت به اجرت المثل زمان قبل از تقديم دادخواست و 

خسارت تأخير تأديه آن نخواهد بود.

تعرفه تست كرونا در بخش دولتي و خصوصي اعالم شد
دبير و رييس دبيرخانه شوراي عالي بيمه 
سالمت كشور گفت: در هفتاد و هشتمين 
جلسه شوراي عالي بيمه سالمت كشور 
چندين موضوع بررسي و مورد تصويب 
قرار گرفت. يكي از اين مصوبات، بازنگري 
تعرفه خدمت آزمايش��گاهي تشخيص 
كوويد۱9 بر اساس آزمايش هاي مولكولي 
PCR بود. سجاد رضوي اظهار كرد: يكي از 

مصوبات، بازنگري در تعرفه خدمت تشخيص كوويد۱9 
بر اس��اس آزمايش هاي مولكول��ي و PCR بود. مقرر 
شد كه تعرفه اين آزمايش عالوه بر قيمت اعالم شده 
كيت تشخيصي از سوي اداره كل تجهيزات پزشكي، 
در بخش دولت��ي حدود ۵۵ هزار توم��ان و در بخش 
خصوصي حدود ۱۱۸ هزار تومان باش��د.  وي افزود: 
همچني��ن تعرفه خدمات دندانپزش��كي به تصويب 
رسيد و بنا شد در آينده اي نزديك ضوابط اجرايي آن 

با همكاري سازمان هاي بيمه گر و سازمان 
نظام پزشكي تدوين و ابالغ شود. او ادامه 
داد: برخي از انس��ولين ها ت��ا قبل از اين 
تحت پوشش بيمه نبودند كه با تصميم 
شوراي عالي بيمه سالمت، تحت پوشش 
قرار گرفتند. همچنين خدمات نوزادان 
نارسي كه مشكل شبكيه چشم داشتند، 
در بخش بستري و سرپايي تحت پوشش 
بيمه قرار گرفت. دبير و رييس دبيرخانه شوراي عالي 
بيمه سالمت كشور يادآور ش��د: مصوبه خوبي براي 
بيماران خاص و تاالس��مي از نظر ل��وازم و تجهيزات 
مصرفي داش��تيم كه با توجه به تغيير قيمت ها، مورد 
بازنگري ق��رار گرفت. يكي از تصميمات مهم، تمديد 
گواهي اعتباربخش��ي بيمارستان ها با توجه به شيوع 
كرونا در كش��ور بود و بنا شد كه گواهي اعتباربخشي 

بيمارستان ها تا خرداد ماه سال آينده، تمديد شود.

ابالغ پروتكل هاي بهداشتي ماه محرم تا هفته آينده
مع��اون نظارت و برنامه ريزي س��تاد ملي 
مديريت مقابله با كرونا در كالنشهر تهران 
با تاكيد بر اينكه ستاد با برگزاري هر گونه 
تجمعي موافق نيست، در رابطه با اقدامات 
صورت گرفته در جهت حفظ سالمت افراد 
در مراسم ماه محرم و تدوين پروتكل هاي 
بهداش��تي آن، گفت: از آنجاكه مراسم به 
صورت ملي و در همه كشور برگزار مي شود، 

پروتكل ها و آيين نامه ش��يوه برگزاري مراسم احتماال 
تا هفته آينده به صورت سراس��ري از سوي ستاد ملي 
مقابله با كرونا ابالغ مي شود. علي ماهر با بيان اينكه ستاد 
فرماندهي مقابله با كرونا در تهران با برگزاري تجمعات به 
دليل تاثيرگذاري مستقيم بر افزايش شيوع بيماري موافق 
نيست، گفت: با اين حال در زمينه برگزاري مراسم ها و 
عزاداري هاي ماه محرم بر ما تكليف شده كه پروتكل هاي 
بهداشتي مرتبط را تهيه و تدوين كنيم كه در اين راستا 

از آنجا كه هر اس��تان مراسم خاص خود را 
دارد، پروتكل ها بايد بر اين اساس تدوين 
شود. وي با بيان اينكه پروتكل هاي برگزاري 
مراسم ماه محرم هنوز نهايي نشده است، به 
ايسنا گفت: از آنجاكه مراسم به صورت ملي 
و در همه كشور برگزار مي شود، پروتكل ها 
و آيين نامه شيوه برگزاري مراسم احتماال 
تا هفته آينده به صورت سراسري از سوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا ابالغ مي شود و تهران نيز مانند 
بقيه كشور، تابع ابالغيه ستاد ملي مقابله با كروناست. 
ماهر با تاكيد بر اينكه پروتكل ها به گونه اي تنظيم مي شود 
كه حداقل مشكل را داشته باشد، عنوان كرد: از آنجاكه 
هر استان مراسم و سنت خاصي براي برگزاري مراسم 
ماه محرم دارد، لذا ستادهاي استاني مقابله با كرونا نيز 
 در تدوين پروتكل هاي بهداش��تي درگير هستند ولي

 آيين نامه نهايي از سوي ستاد ملي ابالغ مي شود.

میراثنامه

از موزه ملي شعبه سي تير تا موزه ملي شعبه بزرگراه خليج فارس
تيترها با اين جمالت شكل گرفتند؛ »شعبه دوم موزه 
ملي در مرقد امام«، »گنجينه موزه ملي را به مرقد امام 
مي برند« و پرمدعاترينش »لوور هم در ابوظبي شعبه 
دارد«! تيترهايي كه براي يك خبر به روز شدند: ايجاد 
موزه شماره ۲ در حرم بنيانگذار انقالب و احتمال انتقال 
۴۰۰هزار اثر از مخزن موزه ملي ايران به آن موزه! درواقع 
جلسه اي كه حدود ۱۰ روز از برگزاري آن گذشته بود، 
اين بار توسط يك رسانه در فضاي مجازي منتشر و به 
مهم ترين بخش آن يعني احتمال انتقال آثاري از مخازن 
موزه ملي ايران اشاره كرده بود؛ چيزي حدود ۴۰۰ هزار 
اثر از اين مخزن به جايي كه به آن صفت امن داده اند. دوم 
مرداد در ديدار علي اصغر مونسان - وزير ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دس��تي - و سيدحسن خميني 
عالوه بر ديگر تعهدات طرفين، نس��بت به ايجاد يك 
موزه در حرم امام راحل نيز تاكيد كرده اند. از سوي ديگر 
محمدحسن طالبيان- معاون ميراث فرهنگي وزارتخانه 
– نيز در همان جلسه درباره راه اندازي موزه شماره ۲ در 
محل حرم به ارايه توضيحاتي پرداخته و گفته است: »با 
وجود چهار ميليون اثر در موزه هاي كشور و ۴۰۰هزار 
اثر در مخزن موزه ملي، پتانسيل نمايش ۲ تا ۳هزار اثر 
در موزه شماره ۲ وجود خواهد داشت.«  با انتشار دوباره 
اين خبر، واكنش��هاي زيادي از سوي فعاالن ميراثي و 
كارشناسان موزه دار مطرح شد. با وارد شدن اين هجمه 
به سمت ميراث فرهنگي و عالمت سوال هاي زيادي كه 
در ذهن هر كس كه اين خبر را مي شنيد، وجود داشت؛ 
محمدرضا كارگر -  مديركل امور موزه ها و اموال منقول 

وزارت مي��راث فرهنگي - نيز گفت: رييس س��ازمان 
برنامه و بودجه كش��ور نيز هم اكنون در دولت پيگير 
تخصيص اعتبار براي احداث موزه جديد در مرقد امام 
خميني )ره( است. اما كارگر ۲۴ ساعت بعد اظهارنظر 
جديدي كرد: : »قرار نيست مخزن موزه ملي و اشياي 
آن به اين مكان منتقل ش��ود. در همه جاي دنيا عالوه 
بر مخازن اصلي موزه ها، مخازن امن ديگري در مواقع 
اضطراري مانند جنگ، سيل، زلزله و... براي انتقال آثار 
و حفاظت از آنها در نظر مي گيرند. يكي از مكان هايي 
كه مي توان به عنوان مخزن امن در شرايط اضطراري 

به دليل ساختار ساختماني استانداردي كه دارد از آن 
استفاده كرد، فضايي بالغ بر ۲۵ هزار متر مربع است كه 
در شهر آفتاب قرار دارد.«  همه اين صحبت ها در حالي 
مطرح شد كه بر اساس اظهارنظر بسياري از موزه داران، 
بهترين گزينه براي ايجاد همان مخزن امن، چند متر آن 
طرف تر از موزه ملي ايران يعني ميدان مشق بود كه حتي 
تصويب هيات دولت را نيز داشت و در صورتي كه وزارِت 
امور خارجه ساختماِن خود را تحويل مي داد، قطعا اين 
برنامه ريزي و اين مصوبه به بهترين نحو براي ايجاد يك 

مسيِر موزه اي كامل در مركز تهران شكل مي گرفت.

كتابخانه

الگوي توسعه و توانمندسازي مديران 
توسعه و توانمندسازي از جمله موضوعاتي است كه طي چند دهه اخير به عنوان راهبرد منابع انساني براي خلق كارآمدي، بهره وري و خشنودي 
كاركنان و مديران مورد توجه پژوهشگران و صاحب نظران قرار گرفته است. مهم ترين و حياتي ترين دارايي هر سازمان، نيروي انساني آن سازمان 
است. كيفيت و توانمندي نيروي انساني، مهم ترين عامل بقاء و حيات سازمان است. نيروي انساني توانمند، سازمان توانمند را به وجود مي آورد. 
از نظر »دراكر« رشد اقتصادي مرهون توانمند كردن كاركنان فرهيخته است. سازمان توانمند محيطي است كه كاركنان در گروه هاي مختلف، 
در انجام فعاليتها با يكديگر همكاري مي كنند. توانمندسازي كاركنان، محوري ترين تالش مديران در نوآفريني، تمركززدايي و حذف ديوان 
ساالري در سازمان ها است.  كتاب الگوي توسعه و توانمندسازي مديران آموزش عالي نوشته محمدعلي گودرزي به اين موضوعات پرداخته است. 

هنر

نگراني جدي مديرعامل خانه هنرمندان ايران براي ادامه فعاليت 
در دوران كرونايي روزي نيس��ت كه كركره مغازه اي پايين نيايد يا چراغ كارگاهي 
خاموش نش��ود. در اين مقطع، هر روز شاهد تعطيلي تعدادي از مشاغل هستيم و 
بسياري از اقشار اجتماع، وضعيت اقتصادي دشواري را سپري مي كنند. در اين ميان 
مش��كالت اقتصادي حوزه فرهنگ و هنردوچندان است چراكه اغلب فعاليت هاي 
فرهنگي به عنوان اموري نه چندان ضروري ش��ناخته مي ش��وند. ب��ه تازگي نيز 
نگراني هاي جدي درباره مشكالت اقتصادي خانه هنرمندان ايران مطرح شده كه 
ادامه فعاليت اين خانه را با چالشي اساسي رو به رو كرده است. در همين زمينه مجيد 
رجب��ي معمار مديرعامل خانه هنرمندان ايران، درب��اره وضعيت اين مكان هنري 
در دوران كرونايي توضيح داد: خانه هنرمندان اين روزها دوره اي بس��يار دشوار را 
مي گذراند و بعد از ۲۱ س��ال فعاليت كه به عنوان مكاني امن، شريف و قابل اعتماد 
براي همه هنرمندان و هنردوستان تبديل شده، در زمينه شرايط اقتصادي و ادامه 
فعاليت آن نگراني جدي داريم. او البته ابراز اميدواري كرد كه با جذب حمايت  نهادهاي 
فرهنگي و شهرداري، بتوان خانه اميد هنرمندان را همچنان سرپا نگه داشت و تعطيلي 
اين خانه مقطعي و ويژه دوران كرونايي باشد. رجبي معمار با اشاره به جايگاه مهم خانه 
هنرمندان ايران افزود: در تمام اين سال ها خانه هنرمندان مجموعه اي كامال فرهنگي 
بوده است و هرگز وارد فعاليتهاي سياسي نشده هرچند عده اي تالش داشتند تا اين 
مكان را به اين سمت و سو بكشانند. او، عملكرد خانه هنرمندان ايران را بسيار برجسته 
و درخش��ان توصيف كرد و ادامه داد: اين مجموعه متعلق به همه هنرمندان است 
همچنانكه در شواري عالي آن هم نمايندگان تمام انجمن هاي هنري حضور دارند و 
همه آنان، اين مكان را خانه خود مي دانند. رجبي معمار به ايسنا گفت: خانه هنرمندان 
ايران رديف بودجه دولتي نداشته است و مهم ترين نقطه اتكاي آن بودجه مصوبي 
است كه از سوي شهرداري به عنوان نهادي عمومي به اين مكان تعلق مي گرفته كه 
همراه با درآمدهاي خانه، هزينه هاي آن را تامين مي كرده اس��ت. او با ابراز تاسف از 
اينكه در چند ماه گذشته بودجه شهرداري هم قطع شده است، اضافه كرد: مي دانيم 

شهرداري هم با مشكالت اقتصادي رو به رو است كه سبب شده در چند ماه گذشته 
حمايت هايشان از خانه هنرمندان ايران قطع شود و از آنجاكه فعاليت هاي حضوري 
ما به دليل رعايت پروتكل هاي بهداشتي، كامال قطع شده است، طبيعتا فرصتي هم 
براي درآمدزايي از طريق كافه ها، گالري ها و فروشگاه هاي اين مكان نداشته ايم و به 
همين دليل، براي تامين هزينه هاي جاري و پرداخت حقوق كاركنان خود با مشكالت 
اساسي رو به رو هستيم. اين مدير هنري گفت: در اين مدت هيچ يك از پيگيري هايي 
كه با دستگاه هاي گوناگون انجام داده ايم به نتيجه نرسيده و همه درخواست هايمان 
بي پاسخ مانده است. رجبي معمار تاكيد كرد: همه تالش ما ن را به كار مي گيريم تا 
اين خانه را كه خانه اميد هنرمندان است، سرپا نگه داريم و تعطيلي هاي آن تعطيالتي 

مقطعي و به دليل كرونا باشد نه اينكه تعطيالتي ادامه دار شود.
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