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يادداشت- 1

 علل ناكارآمدي ماليات
 از خانه هاي خالي

موض��وع مالي��ات ب��ر 
از  خال��ي  خانه ه��اي 
جمل��ه مباحثي اس��ت 
ك��ه در 3 دهه گذش��ته 
هم��واره م��ورد توج��ه 
سياس���ت گ��ذاران 
و كارشناس��ان بخ��ش 
مس��كن ب��وده و در باب 
تنظيم ب��ازار اج��اره موافقي��ن و مخالفين خاص 
خود را هم داش��ته اس��ت و در مواردي نيز لوايحي 
از ط��رف دولت حت��ي تنظيم ش��ده و به مجلس 
ش��وراي اس��امي رفته يا بعضا به ص��ورت طرح 
توس��ط نمايندگان مجلس پيش��نهاد ش��ده و به 
كميسيون هاي تخصصي ارجاع شده اما به هر حال 
همين برآيند كلي نظرات موافق و مخالف باالخره 
منتج به نتيجه و تبديل به قانون نش��د. مهم ترين 
نظرات كه وجود داشت مخصوصا بحث مخالفين، 
در ارتب��اط با اجرايي ب��ودن قانون اخ��ذ ماليات از 
خانه هاي خالي هست. بستر اجرايي براي اين كار 
فراهم نشده يا فراهم نبوده است. يعني با اصل اين 
موضوع كه بايد از خانه ه��اي خالي ماليات گرفت، 
كمتر مخالفتي وجود داشته است. دشواري اجرايي 
بودن اين قانون برمي گردد به موضوع شناس��ايي 
خانه ه��اي خالي ك��ه زيرس��اخت هاي الزم براي 
شناسايي خانه هاي خالي وجود نداشته است. البته 
قبل از اين يك سري بحث ها در دهه گذشته وجود 
داشته كه آيا تعداد خانه هاي خالي به اندازه اي هست 
كه الزم باش��د در مورد آن سياس��ت گذاري كرد و 
برخوردهاي تنبيهي درباره آنها انج��ام داد و اينها 
را مجبور به عرضه در بازار اجاره باش��يم يا نه. آمار و 
ارقام ما بيش��تر حكايت از اين داشت كه تعداد اين 
خانه ها در حد نرم طبيعي قرار دارد. حالت طبيعي 
كه براي خانه هاي خالي وجود داشته باشد تا دو دهه 
گذشته غالب بوده ولي به زعم خود من مخصوصا 
در يك دهه گذش��ته تعداد خانه هاي خالي بيشتر 
شده است. در عين حال، اولين بار در مواد 10 و11 
قانون ماليات بر درآمدهاي س��ال 1366 مس��اله 
ماليات از خانه هاي خالي مطرح و مقرر ش��د كه از 
مالكان مستغاتي كه طي شش ماه خالي بوده اند، 
ماليات اخذ شود. اين مواد قانوني اما در سال 1380 
به درخواست سازمان امور مالياتي از قانون يادشده 
حذف شد. تا اينكه در س��ال 94 دوباره در ماده 54 
مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم به اين مس��اله 
پرداخته شد. وزارت دارايي و سازمان امور مالياتي در 
دهه 70 و 80 كه ما بحث مي كرديم نه تنها هيچ گونه 
استقبالي نمي كردند بلكه مخالف بودند و مي گفتند 
هزينه شناسايي واحدهاي خالي از درآمد آنها براي 
ما بيشتر اس��ت و لذا اصا شناس��ايي اين واحد ها 
براي ما صرف نمي كند. در كشور ما سامانه جامعي 
براي شناس��ايي اماك چه مالكيتي چه اجاره اي 
وجود نداشته و تا اين سامانه ايجاد نشود اين بحث 
مربوط به شناسايي هم قابل انجام نيست. البته در 
دوره دولت نهم يعني دول��ت اول آقاي احمدي نژاد 
ايشان خيلي بر اين موضوع مصر بود و تاش هايي 
را در مجموعه دولت س��امان دادند ك��ه بتواند هم 
بحث شناس��ايي واحدهاي خالي و هم سامانه اي 
كه اماك كشور را شناسايي بكند و بتوانند ماليات 
بر خانه هاي خالي و هم مالي��ات از صاحبان اماك 
بيشتر از دو واحد يا اماك مازاد را اخذ كند. در رابطه 
با اين موضوع تاش زيادي صورت گرفت و متمركز 
در خود رياست جمهوري اين تاش انجام شد ولي 
آن هم موفقيت آميز نبود و به نتيجه نرسيد و لذا اين 
بحث هميشه ابتر ماند.  ادامه در صفحه 7

محمود جهاني

وزارت كشور طرح ساخت و اجاره مسكن »كوچك اندازه« را به دولت پيشنهاد كرد

اين  طرح  مشابهت هايي با طرح اجاره داري وزارت راه و شهرسازي دارد
گروه راه و شهرس�ازي| طرح بحث برانگيز س��اخت 
خانه ه��اي 25 متري اگر ت��ا ديروز صرفا توس��ط برخي 
از مس��ووالن ش��هري زمزمه مي ش��د، از ديروز با اعام 
جزييات طرح مس��كن »كوچك اندازه« از سوي وزارت 
كشور وارد فاز تازه اي شد. از اين رو، قرار است با مساعدت 

وزارتخانه هاي دخيل در مس��اله خانه سازي و همكاري 
تنگاتنگ ش��هرداري ها خانه هاي ريزمتراژ ساخته شود 
و به كليه متقاضيان خريد واگذار ش��ود. اما بخش اعظم 
طرح وزارت كشور، رويكرد اجاره داري حرفه اي را دنبال 
مي كند و از همين رو، عاوه بر مقررات ساخت اين دسته 

از واحدهاي مس��كوني، موازيني را درب��اره ميزان اجاره، 
ويژگي هاي مالي خانوارهاي مش��مول طرح اجاره داري، 
مدت اس��تيجار و... در طرح خ��ود ذكر كرده اس��ت. به 
گزارش »تعادل«، اگر از موازي كاري وزارت كشور در ارايه 
طرح اجاره داري حرفه اي با طرح مورد نظر و در دس��ت 

تدوين وزارت راه و شهرس��ازي بگذريم، كليدي ترين و 
بحث برانگيزترين بخش اين طرح به متراژ اين دسته از 
واحدها بر مي گردد. وزارت كش��ور اعام كرده است كه 
متراژ اين واحدها بايد متناس��ب با متراژ معرفي شده در 

طرح تفصيلي شهرها باشد. 

موازي كاري با مسكن ريزمتراژ
وزير نفت تشريح كرد

 زنگنه: ما به ظرفيت سازي 
 فكر مي كنيم، زيرا تحريم ها 

 و بانيان تحريم ها رفتني هستند
و ملت ايران و ايران ماندگار

 كميسيون اقتصادي 
مجلس تصويب كرد

 پيام
  ۱۳ قرارداد
 مهم نفتي 

 ماليات
 بر عايدي 

سرمايه
شامل 

سپرده هاي 
بانكي نمي شود

 صفحه 5 

 سازمان برنامه و هدفمندي يارانه ها 
در صف تحقيق و تفحص قرار گرفت

نوبخت زير تيغ

يادداشت-6 يادداشت-4يادداشت-3 يادداشت-5يادداشت-2

 تحقيق و تفحص 
 مسيري براي شفافيت

 سازمان برنامه و 
وظيفه ذاتي مجلس

ضروريات نقشه راه همكاري 
25 ساله با چين

 چگونه قرض گرفتن 
مهم است

 بزرگ ترين گشايش
 همين بورس است

به عنوان طراح طرح تحقيق 
و تفحص از س��ازمان برنامه و 
بودجه معتقدم كه بررس��ي 
دقي��ق نح��وه عملك��رد اين 
س��ازمان در قب��ال تحقي��ق 
ب��ه  مي توان��د  تفح��ص  و 
پويات��ر ش��دن فعاليت هاي 
اين س��ازمان كم��ك كند و 
دورنماي مناسبتري را در چش��م انداز آينده ايجاد كند؛ 
چرا كه اساس��ا هر نوع نظارتي در نهايت منجر به كاراتر 
شدن حوزه نظارتي مي شود. پس قبل از هر نكته اي بايد 
به اين واقعيت اش��اره كنيم كه هدف از اين طرح بهبود 
ش��اخص هاي مديريت كان اقتصادي در كشور است. 
موضوع مهم ديگري كه در ارايه اين طرح بايد مورد توجه 
قرار بگيرد؛ ضرورت اس��تفاده از رويكردهاي تخصصي 
در مباح��ث اقتصادي اس��ت و دوري از حاشيه س��ازي 
غيرض��روري در بخش ه��اي گوناگون اس��ت. يكي از 
ابهاماتي كه اين روزها از س��وي فعاالن اقتصادي، مردم 
و دلسوزان كشور مطرح مي شود؛ ضرورت نظارت هاي 
دقيق و موشكافانه اي است كه بايد بر نحوه فعاليت هاي 
ادامه در صفحه 4 سازمان برنامه و بودجه... 

مجلس ش��وراي اسامي بر 
اس��اس وظيفه ذاتي خود، 
در كنار تصوي��ب و تدوين 
قوانين، وظيفه نظارت بر قوه 
مجريه را نيز دنبال مي كند 
و در اين مس��ير نمايندگان 
مجلس ت��اش مي كنند با 
رصد ش��رايط كشور و نحوه 
مديريت دولت، ارزيابي هاي خ��ود را انجام داده و در 
صورت لزوم و نياز نس��بت به طرح سوال و پيگيري 

امورات كشور اقدام كنند.
بر اساس قانون اساسي، وزراي دولت موظف هستند 
نسبت به سواالت نمايندگان مجلس پاسخگو باشند 
و در ماه هايي كه از عمر مجلس يازدهم سپري شده، 
اين وظيفه مجلس نيز پيگيري ش��ده است. در اين 
روزها، بسياري از وزراي دولت براي توضيح نسبت به 
حوزه كاري خود و برنامه هايي كه در دست پيگيري 
اس��ت در صحن علني يا جلس��ات كميسيون هاي 
تخصصي حاضر ش��ده و نقد و نظرات نمايندگان را 

شنيده اند.
بر اس��اس قانون، س��ازمان برنامه و بودجه از سوي 
معاون رييس جمهور اداره مي شود و در متن قانون 
گزينه اي براي ال��زام حضور آنه��ا در مجلس وجود 
ندارد اما در عرف ارتباطات مي��ان مجلس و دولت، 
بس��تر الزم براي حضور معاونين رييس جمهور در 
مجلس وجود داش��ته و با دعوت نماين��دگان يا بر 
اساس صورت جلس��ه هاي تعريف ش��ده، معاونان 
رييس جمهور نيز در بخش ه��اي مختلف مجلس 

حضور پيدا مي كنند.
در رابطه با بحث تحقيق و تفحص از سازمان برنامه 
هنوز بحث ها نهايي نش��ده اما طبق قانون تحقيق و 
تفح��ص از دس��تگاه هاي اجرايي، ج��زو اختيارات 
مجلس است و نمايندگان در صورت نياز مي توانند 
درخواس��ت خود را در اين زمينه ارايه كرده و با طي 

كردن مراحل قانوني، فرآيند نهايي مي شود.
كميس��يون اقتصادي مجلس در ماه هاي گذش��ته 
با توجه به ش��رايط اقتصادي كش��ور، تاش كرده 
مسائلي كه بر زندگي و معيشت مردم تاثيرگذار است 
را دنبال كن��د و در حوزه اختي��ارات خود، تغييرات 
مدنظر را پيش��نهاد كرده يا قانون مرب��وط به آن را 
تصويب كند. در اين زمينه پيگيري مسائل اجرايي 
كش��ور از طريق مديران دولت يكي از گزينه هاست 
كه در كميسيون هاي تخصصي دنبال شده است. در 
برنامه هاي پيش رو نيز تاش مي شود با اولويت بهبود 
وضعيت معيشت مردم، مجلس به وظايف خود عمل 
كند و در اين زمينه رصد ش��رايط اقتصادي دولت و 
برنامه هايي كه از س��وي قوه مجريه در دست اقدام 

است قطعا از سوي نمايندگان تداوم خواهد داشت.
نماينده آستارا

در نقش��ه راه هم��كاري ايران 
و چين، ب��ه س��رمايه گذاري 
مش��ترك اين دو كش��ور در 
حوزه ه��اي گوناگ��ون ايران 
اش��اره شده اس��ت. طبق اين 
نقش��ه راه، چي��ن در برخي از 
فعاليت هاي اقتص��ادي ايران، 
س��رمايه گذاري خارج��ي از 
نوع مس��تقيم )FDI( خواهد كرد كه ضميمه شماره 2 
اين نقشه راه، فهرست وار به اين فعاليت ها اشاره مي كند. 
اگرچه جذب سرمايه گذاري مس��تقيم خارجي منافع 
بي شماري به همراه دارد؛ اما مش��روط به آنكه برخي از 
ماحظات درآن مدنظر قرار گيرد. وگرنه، سرمايه گذاري 
 FDI خارج��ي مي تواند اثرات س��وء بر اقتص��اد ميزبان
داشته باشد. يكي از مهم ترين منافع جذب FDI، انتقال 
فناوري از كشور سرمايه گذار اس��ت. فرض بر اين است 
كه كشور س��رمايه گذار از فناوري باالتري در توليد كاال 
و خدمات برخوردار اس��ت و ازاين رو در صحنه اقتصاد و 
تجارت جهاني بازيگر قوي تري محسوب مي شود؛ براي 
مثال، چين در مقايس��ه با ايران، در بس��ياري از حوزه ها 
مزيت فناورانه باالتري در توليد دارد و ازاين رو اس��ت كه 
سهم اين كشور در توليد و تجارت جهاني كاال و خدمات 
چشمگير است. اميد بر اين است كه با انجام FDI از سوي 
چين در ايران، انتقال فناوري صورت گيرد و كش��ور نيز 
صاحب فناوري در ابعاد مختلف شود؛ نظير فنون توليد، 
بازاريابي، خدمات پس از فروش، مديريت بنگاه؛ اما اين 
اتفاق مهم در صورتي رخ خواهد داد كه برخي از الزامات 
سياس��تي در رابطه با جذب FDI رعايت شود و در غير 
اين صورت، ايران فقط منابع توليدي خود از قبيل انرژي 
را در اختيار چين قرار داده است، بدون اينكه نفع زيادي 
از اين سرمايه گذاري مشترك عايد كشور شود. وقتي از 
اشتغال زايي غيرمستقيم يا انتقال فناوري به كشور ميزبان 
صحبت مي ش��ود، ارتباط پس��ين اهميت خود را نشان 
مي دهد؛ درواقع، ايجاد ارتباط پسين با بنگاه هاي داخلي، 
يعني عرضه محصوالت از بنگاه هاي داخلي )بنگاه هاي 
ايراني( به بنگاه هاي خارجي )بنگاه هاي چيني( مستقر 
در كشور است؛ اما بايد ديد كه چه چيزهايي باعث ضعف 
و قوت اين پيوندها مي ش��ود. هنگامي كه FDI توسط 
بنگاه هاي  خارجي مستقر در كشور جذب شد، اميد است 
كه جذب FDI باعث ش��ود تا پيوند پسين با بنگاه هاي 
داخلي ايجاد ش��ود تا به آنها اجازه دهد كه به بنگاه هاي 
خارجي در كوتاه مدت و بلند مدت، مواد اوليه و كاالهاي 
واسطه اي عرضه نمايند؛ اما اين ارتباط، يك پديده حتمي 
نيست و سطح و گستردگي آن بس��يار متغير است؛ به 
عبارتي، اگر تفاوت ها بين بنگاه هاي داخلي و بنگاه هاي 
خارجي از منظر سطح فناوري بسيار زياد باشد، به دليل 
عدم جذب فناوري، پيوند پسين ناچيزي به دست خواهد 
آمد؛ اما اگر درجه به خصوصي از شباهت فناوري وجود 
ادامه در صفحه 2 داشته باشد...  

ط��رح  خص��وص  در 
گش��ايش هاي اقتصادي كه 
توسط سران قوا تصويب شده 
اين روزها شاهد اظهارنظرها 
مختلف��ي  ديدگاه ه��اي  و 
نمايندگان مجلس  هستيم؛ 
يازدهم هم نس��بت به ابعاد و 
زواي��اي گوناگ��ون اين طرح 
انتقاد كرده اند و اع��ام كرده اند كه هرگونه تامين مالي 
دولت و انتش��ار اوراق يا بايد در بودجه منعكس شود يا 
اينكه مجوزهاي الزم را بايد از مجلس كس��ب كند. اما 
اگر قرار باشد به صورت اساس��ي به اين بحث بپردازيم 
بايد به اين نكته اش��اره كنيم كه در فض��اي اقتصادي 
چنانچه دولت ها بنا به هر دليلي نتوانند بودجه هاي خود 
را تراز كنند؛ يعني جريان ورودي و خروجي نقدينگي 
را با هم متوزان كنند و درآمده��ا و هزينه ها را به تعادل 
برسانند، طبيعتا با مشكلي مواجه مي شوند كه در ادبيات 
اقتصادي از آن ذيل عنوان كس��ري بودجه ياد مي شود. 
به اين معنا كه به هر حال پول كم آورده اند. راهكار حل 
اين مشكل اين اس��ت كه در گام نخست بايد كسري را 
از طريق كاهش هزينه ها كاهش دهند؛ به قول معروف 
گفته مي ش��ود كه چو دخلت نيس��ت، خرج آهسته تر 
كن. اين اولين قدم است كه به همه ساختارهايي كه به 
نوعي با كمبود بودجه روبه رو شده اند توصيه مي شود. اما 
اگر با وجود محكم كردن كمربندهاي اقتصادي باز هم 
كسري بودجه وجود داشته باشد، چاره اي جز استقراض 
وج��ود ن��دارد و همه كش��ورهاي دني��ا در يك چنين 
شرايطي به نوعي زير بار استقراض مي روند. استقراض 
اما حالت هاي مختلفي دارد كه اين روش ها و حالت هاي 
گوناگون، معايب و مزاياي بس��ياري را ايجاد مي كنند 
كه اي��ن رويكردها بايد به صورت تحليل مورد بررس��ي 
قرار بگيرد. راحت ترين راه و سهل الوصول ترين راه اين 
اس��ت كه دولت برود و از بانك مركزي قرض بگيرد كه 
از منظر كارشناسان بدترين راهكار پيشنهادي از سوي 
كارشناسان همين راه و شيوه است، چرا كه بيشترين اثر 
منفي را بر تورم و نقدينگي مي گذارد و اقتصاد و معيشت 
را وارد دوره اي از مشكات متعدد مي كند. راه حل دوم 
اين است كه دولت فرآيند استقراض را از طريق سيستم 
بانكي كش��ور انجام دهد؛ اين هم روش خوبي نيست، 
هرچند نس��بت به اس��تقراض از بانك مرك��زي روش 
به مراتب بهتري است و از نظر فرمول اقتصادي مي توان 
ثابت كرد كه آثار س��وءاقتصادي اش بين 5 الي 7درصد 
كمتر از اس��تقراض از بانك مركزي اس��ت، اما باالخره 
اين آثار سوء در حوزه پايه پولي و تورم وجود دارد. راه حل 
سوم هم استقراض مستقيم از مردم است، كه دو حالت 
دارد؛ دولت ها يا به صورت ريالي اين استقراض را از مردم 
خودشان انجام مي دهند يا اينكه از كشورهاي خارجي 
قرض مي كنند كه در دو حالت اي��ن روش با اوراق ارزي 
انجام مي گيرد.   ادامه در صفحه 4

ح��اال مي تواني��م بگويي��م 
ادبي��ات س��رمايه گذاري در 
كشور ديگر تغيير كرده است. 
ب��ورس در تمامي قش��رها 
نفوذ كرده است و مردم حاال 
بخش��ي از سرمايه شان را به 
ب��ورس س��پرده اند. بانك و 
سپرده هاي بانكي حاال ديگر 
فقط براي افراد بس��يار ريس��ك گريز جذابيت دارد و 
مردم به جهت آشنايي با بورس تمايل بيشتري براي 
حضور در ب��ورس دارند و ديگر بورس برايش��ان يك 
»جعبه سياه خيلي پيچيده« نيست. توده سرمايه گذار 
هنوز كم تجربه اس��ت و در ميان اين اف��ت و خيزها با 
تجربه مي ش��ود، بورس ديگر يك كودك خردس��ال 
نيست و در حال بلوغ و كس��ب تجربه است. ماجراي 
بورس را صرفا در عدِد شاخص، خاصه نكنيم. بورس 
در حال تش��كيل يك فرهنگ جديد اقتصادي است. 
بورس در حال هدايت نقدينگي به ريشه هاي اقتصاد 
است. به مرور كه قوانين بورس هم اصاح شود بازار از 
اين هم بزرگ تر خواهد شد. بزرگ شدن بازار از چند 
بخش در حال رخ دادن است.  ادامه در صفحه 2

احسان اركاني مهدي رضاييعليرضا مرحبا محسن عباسيعليرضا توكلي
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 طرح دو فوريتي مجلس 
براي خروج خودكار از برجام

جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي يك 
طرح دو فوريتي با عنوان خروج خودكار از برجام 
در صورت فعال س��ازي مكانيزم ماشه را تدوين 
كردند. به گزارش ايس��نا، طرح خروج خودكار 
از برجام در صورت فعال س��ازي مكانيزم ماشه با 
امضاي ۴۹ نفر از نمايندگان و به صورت دو فوريتي 
تقديم هيات رييسه مجلس شد. در مقدمه اين 
طرح آمده است: يكي از بحث برانگيزترين مفاد 
تواف��ق بين المللي برجام مكاني��زم حل و فصل 
اختالفات معروف به مكانيزم ماش��ه است كه در 
بندهاي ۳۶ و ۳۷ برجام گنجانده اس��ت. چنين 
مكانيزمي اين اختيار را به اعضاي دايمي شوراي 
امنيت سازمان ملل مي دهد تا در يك بازه زماني 
دو ماهه و با استفاده از حق وتو تمام قطعنامه هاي 
پيشين را كه براساس برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به 

حالت تعليق درآمده بودند مجددا فعال سازد. 

دولت در گشايش اقتصادي 
نظر كارشناسان را لحاظ كند

رييس قوه قضاييه به صاحبان قلم و تريبون و چهره هاي 
متنفذ سياسي و اجتماعي توصيه كرد كه از پيشداوري 
و گمانه زني درباره پرونده هاي قضايي پرهيز كرده و 
حوصله به خ��رج داده و اجازه دهند گزارش هايي كه 
به دستگاه قضايي مي رس��د، بر اساس عدالت مورد 
رسيدگي قرار گيرد. به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، 
آيت اهلل س��يد ابراهيم رييسي ديروز در شوراي عالي 
قوه قضاييه با اش��اره به نزديك بودن ماه محرم و ايام 
سوگواري سيد و س��االر شهيدان حضرت اباعبداهلل 
الحس��ين)ع(، بر لزوم كس��ب معرفت از آموزه هاي 
عاشورا و برگزاري آيين هاي عزاداري با رعايت اصول و 
پروتكل هاي بهداشتي تأكيد كرد.رييس قوه قضاييه، 
مقاومت و ايس��تادگي در برابر ظل��م را از مهم ترين 
آموزه هاي عاشوراي حسيني عنوان كرد و گفت: اگر 
در ۲۸ مرداد ۳۲ كه كودتاچيان دنبال اميال پليد خود 
عليه ملت ايران بودند، راهبرد مسووالن وقت مقاومت 
بود، كودتاگران هرگز به هدف خود نمي رس��يدند.

آيت اهلل رييس��ي بركات و دس��تاورد هاي ۴۰ ساله 
انقالب اسالمي و افول قدرت هاي بزرگ را محصول 
ايستادگي و مقاومت رهبران نظام اسالمي و ملت ايران 
دانست و افزود: امروز امريكايي ها حقيقتاً در منطقه و 
سطح جهان در حال افول هستند و شرايط اقتصادي 
و سياسي آنها بيانگر شكست سياست هايشان است.

رييس قوه قضاييه، بدهي ۲۶ هزار ميليارد دالري امريكا 
و اعتراضات عدالت خواهانه در اين كشور، مرگ و مير و 
ابتالي بيش از يك پنجم امريكايي ها به كرونا، بيكاري 
بيش از ۳۰ ميليون امريكايي به خاطر سوءمديريت 
و شكست فضاحت بار و تنها ماندن امريكا در تمديد 
تحريم تسليحاتي ايران را از نشانه هاي افول اقتصادي و 
سياسي سردمداران كاخ سفيد دانست.آيت اهلل رييسي 
با تأكيد بر اينكه ايستادگي و مقاومت، يك راهبرد كاماًل 
اثربخش و پر ثمر است، تصريح كرد: عزت، افتخار و 
اقتدار جمهوري اسالمي در سايه راهبرد ايستادگي 
و مقاومت به دست آمده و هر ملتي كه اين راهبرد را 
سرلوحه خود قرار دهد، زندگي عزتمندانه، افتخارآميز 
و مقتدرانه خواهد داشت.رييس قوه قضاييه در ادامه 
سخانش توافق امارات و رژيم صهيونيستي براي توسعه 
روابط شان را نتيجه فريب خوردن اماراتي ها دانست و با 
خائنانه خواندن اين توافقنامه نسبت به اسالم و قدس 
شريف و آرمان هاي فلسطين، به حاكمان اين كشور 
كه در برج هاي شيش��ه اي نشسته اند هشدار داد كه 
منتظر واكنش مردم با غيرت امارات و ديگر كشور هاي 

جهان باشند.
آيت اهلل رييسي با بيان اينكه خيانت امارات به آرمان 
فلسطين بدون پاسخ نخواهد ماند، خاطرنشان كرد: 
خيانت حاكمان امارات قابل گذشت نيست و با گذشت 
زمان هم پاك نخواهد شد و همدستي و همراهي و 
همكاري امارات با رژيم كودك كش و متجاوز اسراييل 
از چشم آزادگان جهان مخفي نمي ماند و در ياد ملت ها 
خواهد ماند.رييس قوه قضايي��ه با بيان اينكه مردم 
خواستار رسيدگي به كاستي ها، نارسايي ها و برخورد 
متناس��ب با خيانت ها، تخلفات و مفاسد هستند، 
خاطرنشان كرد: افشاگري ها درباره تخلفات و مفاسد 
هم اگر به اقدام و عمل مورد انتظار مردم منتهي نشود، 
براي جامعه اعتمادآفرين و موثر نخواهد بود.آيت اهلل 
رييسي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به طرح 
نفتي دولت گفت كه اين طرح در شوراي هماهنگي 
سران قوا مطرح شده و قوه قضاييه هم مانند ديگر قوا 
نظراتش را پس از هم انديشي با كارشناسان اقتصادي 
اعالم و به دولت منتقل كرده است.رييس قوه قضاييه 
ابراز اميدواري كرد كه دولت ش��رايط اعالم شده از 
سوي نخبگان اقتصادي و دستگاه قضايي را به صورت 
جامع در طرح نفتي خود لحاظ نمايد تا اجراي آن گره 
گشاي مسائل و مشكالت كشور و مردم باشد.رييس 
قوه قضايي��ه در بخش ديگري از س��خنانش گفت: 
پرونده هايي كه در قوه قضاييه تش��كيل مي شود يا 
گزارش هايي كه به اين قوه مي رسد، با دقت و حوصله و 
بر اساس قانون و عدالت مورد رسيدگي قرار مي گيرند.

آيت اهلل رييسي با بيان اينكه قضات متعهد و پر تالش 
دستگاه قضا تحت تأثير جوس��ازي ها و فشار ها قرار 
نگرفته و دين خود را به دنياي ديگران نمي فروشند 
و مالك آنها در دادرسي ها، حقيقت و اجراي عدالت 
است، به صاحبان قلم و تريبون و چهره هاي متنفذ 
سياس��ي و اجتماعي توصيه كرد كه از پيشداوري و 
گمانه زني پرهيز كرده و حوصله به خرج داده و اجازه 
دهند گزارش هايي كه به قوه قضاييه مي رس��د، بر 

اساس عدالت مورد رسيدگي قرار گيرد.

سازمان برنامه و هدفمندي يارانه ها  در صف تحقيق و تفحص قرار گرفت

ضروريات نقشه راه همكاري 25 ساله با چين

بزرگ ترين گشايش  همين بورس است

نوبخت زير تيغ
با برگزاري انتخابات اسفند ۹۸، سرنوشت اكثر قريب به 
اتفاق كرسي هاي مجلس يازدهم مشخص شد و اگر در 
مجلس دهم، صف مخالفان و موافقان سياس��ي دولت 
دوازدهم، تعادلي نسبي داشت، با مشخص شدن نتيجه 
انتخابات، بسياري از كرسي ها در اختيار اصولگراياني قرار 
گرفت كه با دولت زاويه فكري و سياسي دارند. مشكالت 
اقتصادي به وجود آمده در س��ال هاي گذش��ته كه به 
افزايش فشار معيشتي بر گروه هاي مختلف مردم منجر 
شده نيز دس��ت نمايندگان مجلس در انتقاد از كارنامه 
دولت را باز كرده و از اين رو در ماه هاي گذشته نمايندگان 
پيگيري هاي گسترده اي را از كارنامه اقتصادي دولت آغاز 
كرده و بسياري از آنها را به صحن علني مجلس رسانده اند. 
آخرين نشانه از اختالف نظرهاي جدي اقتصادي ميان 
دولت و مجلس در جلسه هفته گذشته پارلمان در بررسي 
صالحيت حسين مدرس خياباني – وزير پيشنهادي 
صمت – خود را نش��ان داد. در شرايطي كه بسياري از 
فعاالن اقتص��ادي از كارنامه مدرس دفاع مي كردند و او 
را در شرايط فعلي بهترين گزينه موجود مي دانستند اما 
نمايندگان مجلس با اتكا به مشكالت موجود در اين حوزه 
و كارنامه مدرس در سال هاي گذشته، به گزينه دولت 
راي موافق ندادند تا مشخص شود در حدود يك سالي 
كه از عمر دولت دوازدهم باقي مانده، روحاني نبايد انتظار 

همراهي گسترده از مجلس را داشته باشد.
نشانه ديگري كه اختالف نظرها ميان دو قوه را نشان داد، 
طرح مبحث گشايش اقتصادي از سوي رييس جمهور 
بود. در شرايطي كه روحاني حدود دو هفته قبل، اعالم 
كرده بود كه با نهايي شدن طرح دولت، گشايشي جديد 
در فضاي اقتصادي كش��ور به وج��ود خواهد آمد اما در 
عم��ل مجلس و قوه قضاييه اع��الم كردند كه با كليات 
طرح مش��كل دارند و هنوز هيچ تصميم نهايي درباره 
تصميم جديد دولت گرفته نشده است. دو روز قبل يكي 
از نمايندگان مجلس در خبري اعالم كرد كه رييسي و 
قاليباف در مخالفت با طرح دولت به رهبري انقالب نامه 
نوشته اند. خبري كه هرچند از سوي قوه قضاييه تكذيب 
شد اما هنوز خبري از موافقت اين دو قوه با طرح دولت نيز 
منتشر نشده است. پيگيري طرحي از سوي نمايندگان 
مجلس براي تغيير در سهميه بندي بنزين نيز يكي ديگر 
از برنامه هاي مجلس است كه در هفته هاي گذشته كليد 
خ��ورده و احتمال دارد در برنام��ه ۹ ماه اخير تغييراتي 

جدي ايجاد كند.

  تحقيق و تفحص در مجلس
بر اساس متن قانون اساسي، نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي، در كنار تاييد صالحيت وزراي دولت براي آغاز به 
كار، حق پرسش، تذكر و استيضاح وزرا را دارند و در طول 
ماه هاي گذشته نيز نمايندگان مجلس در كنار راي ندادن 
به وزير پيشنهادي صمت، با دعوت از وزرا به كميسيون و 
صحن علني، كارنامه آنها را مورد بررسي قرار داده اند. در 
كنار اين حق، قانون اساسي به نمايندگان مجلس، اختيار 
تحقيق و تفحص از دستگاه هاي اجرايي را نيز داده است. 
طبق اصل هفتاد و ششم قانون اساسي، »مجلس شوراي 
اسالمي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد«. 
همچنين بر اس��اس ماده ۱۹۸ قانون آيين نامه داخلي 
مجلس ش��وراي اسالمي در اجراي اصل هفتاد و ششم 
)۷۶( قانون اساسي به استثناي دستگاه هايي كه زيرنظر 
مستقيم مقام معظم رهبري هستند و مجلس خبرگان 
رهبري و ش��وراي نگهبان، هرگاه نماينده اي تحقيق و 
تفحص در هر يك از امور كشور را الزم بداند، درخواست 
خود را كتباً از طريق هيات رييسه  مجلس به كميسيوني 
كه امر مزب��ور در تخصص آن اس��ت تقديم مي كند و 
كميسيون اطالعاتي را كه در آن زمينه دارد در اختيار 

وي قرار مي دهد. درصورتي كه نماينده مزبور اطالعات 
موجود در كميسيون را كافي تشخيص ندهد، كميسيون 
از نماينده مزبور در اولين فرصت دعوت به عمل مي آورد 
و  داليل ض��رورت تحقيق و تفحص در زمينه موردنظر 
را اس��تماع مي كند و پس از بررسي، نظر خود را مبني 
بر تصويب يا رد درخواست نماينده به مجلس  گزارش 
مي دهد. اين گزارش خارج از نوبت در دس��تور مجلس 
قرار مي گي��رد. درصورتي كه گزارش كميس��يون به 
مجلس مبني بر تصويب درخواست تحقيق و تفحص 
باشد، پس از استماع آن، بدون بحث رأي گيري به عمل 
مي آي��د و درصورتي كه مبني بر رد آن باش��د، نماينده 
 درخواست كننده مي تواند حداكثر به مدت ده دقيقه از

درخواس��ت خ��ود دف��اع كن��د. درص��ورت تصويب 
مجلس، انجام تحقيق و تفحص به همان كميس��يون 
محول مي شود. كميس��يون، ضمن  دعوت از نماينده 
درخواست كننده تفحص، تحقيق و تفحص الزم را به عمل 
آورده و نتيجه آن را كه طي گزارشي در جلسه مشترك 
هيات تحقيق و تفحص و كميسيون به تصويب مي رسد 

به مجلس تقديم مي كند.
طبق قانون، هر دستگاهي كه در مسير تحقيق و تفحص 
قرار بگيرد، بايد تمام مدارك و اسناد مورد نياز مجلس را 
در اختيار نمايندگان قرار دهد تا در گزارش نهايي مجلس، 

تحقيق و تفحص به طور كامل انجام گيرد.

   دو تحقيق در دستور كار مجلس
نمايندگان مجلس با توجه به همين حق قانوني، تحقيق 
از دو دس��تگاه اجرايي زيرنظر دولت را در دس��تور كار 
قرار داده اند. نخستين دستگاه، سازمان برنامه و بودجه 
خواهد بود. دستگاهي كه رياس��ت آن به عهده معاون 
رييس جمهور است و مديريت منابع اقتصادي كشور و 
تهيه و توزيع بودجه را بر عه��ده دارد و اصلي ترين نهاد 
اقتصادي كشور به شمار مي رود. هرچند با توجه به اينكه 
رياست اين س��ازمان بر عهده وزرا نيست و همين امر از 
استيضاح نوبخت جلوگيري مي كند اما با توجه به مجوز 

قانوني تحقيق و تفحص، مجلس مي تواند از اين طريق به 
طرح ورود كند. احسان اركاني عضو كميسيون برنامه، 
بودجه و محاس��بات كه طراح اين طرح اس��ت از كليد 
خوردن تحقيق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه خبر 
داد و گفت: اين طرح با 5 محور به دليل وجود اشكاالت و 
ابهامات جدي در عملكرد اين سازمان طي سال هاي اخير 

تدوين شده است.
وي تصريح كرد: سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولي 
تهيه، تدوين، تنظيم، تخصيص و توزيع بودجه ساالنه 
كشور و اعتبارات به ويژه اعتبارات عمراني طي اين سال ها 
به نحوي عمل كرده كه ع��الوه بر اعتراض نمايندگان 
مجلس حتي انتقاد مسووالن دستگاه هاي دولتي و مردم 
را هم در مدت زمان مديريت نوبخت به دنبال داشته است.

اركاني با اشاره به محورهاي تحقيق و تفحص از سازمان 
برنامه و بودجه اظهار كرد: مح��ور اصلي اين تحقيق و 
تفحص از نحوه تهيه، تخصيص و توزيع بودجه ساالنه و 
بودجه هاي عمراني در دستگاه هاي عمراني و استان ها 

انجام خواهد شد.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بيان 
كرد: عدم تش��كيل جلسات كميته تخصيص سازمان 
برنامه و بودجه و نحوه تحصيل و تخصيص منابع حاصل 
از هدفمن��دي يارانه ها از ديگر محورهاي اين تحقيق و 

تفحص است.
وي اف��زود: حامل هاي انرژي به صورت س��االنه طبق 
قانون هدفمندي يارانه ه��ا افزايش قيمت دارد و منابع 
حاصل از آن بايد صرف موارد مش��خص شود، اكنون ما 
مي خواهيم مشخص كنيم چه ميزان منابع به دست آمده 
و سازمان برنامه و بودجه هم اين منابع را به چه شكل و 
در كجا مصرف كرده است. اركاني بررسي وضعيت امور 
استخدامي و مديريت سرمايه انساني در سازمان مديريت 
و برنامه ريزي س��ابق از سال ۹۳ تا ۹۷ قبل از جداسازي 
سازمان برنامه از مديريت را محور ديگر اين تحقيقات 
دانست و گفت:  همچنين نحوه واگذاري اوراق خزانه به 
پيمانكاران در اين طرح بررسي و مشخص خواهد شد كه 

به چه شكل در سازمان برنامه و بودجه و دولت اين كار 
انجام شده است.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاكيد 
كرد: تحقيق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه در بازه 
زماني حدفاصل ۱۳۹۳ تاكنون انجام خواهد شد و اين 
طرح اكنون به طور اتوماسيون براي كارتابل نمايندگان 

ارسال شده است.
در كنار تحقيق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه، طرح 
ديگري نيز به شكل موازي كليد خورده و آن تفحص از 
عملكرد سازمان هدفمندي يارانه ها است. طرحي مشابه 
با اين برنامه در مجلس دهم نيز انجام شد اما نماينده پيگير 
اين طرح در مجلس يازدهم مي گويد با توجه به اينكه 
نتيجه گزارش مجلس قبل به نهادهاي نظارتي نرفت، 

بايد بار ديگر در دستور كار قرار گيرد.
جبار كوچك نژاد نماينده رشت در مجلس گفته: متأسفانه 
گزارش خوبي كه پيرواين موضوع در روز هاي آخر مجلس 
دهم قرائت شد به دستگاه هاي نظارتي ارجاع نشد. پيرو 
اين تحقيق و تفحص مي كوشيم توزيع منابع يارانه اي از 5 
سال گذشته تاكنون را مورد تحقيق و تفحص قرار دهيم. 
درتبصره ۱۴ بودجه ساالنه و همچنين در ساير تبصره ها 
منابع يارانه را براي برخي وزارتخانه ها مدنظر قرار داديم 
و مي كوش��يم پيرو اين تحقيق و تفحص ارزيابي كنيم 
كه اين يارانه ها به خوبي به دست مردم رسيده است يا 
خير. در يك نمونه از توزيع نامناسب منابع بايد به يارانه 
خريد اقالم مايحتاج مردم كه به اسم ارز ۴۲۰۰ توماني 
مطرح شد اما با ارز آزاد به دست مردم رسيد، اشاره كرد 
لذا مي كوش��يم در اين تحقيق و تفحص اين موارد را به 
درستي مورد ارزيابي قرار دهيم.آغاز همزمان پيگيري 
دو طرح تحقيق و تفحص نش��ان مي دهد كه مجلس 
تمركز ويژه اي بر بررسي عملكرد اقتصادي دولت دارد. 
دولت روحاني در سال پاياني عملكرد خود قرار دارد و در 
كنار مشكالت روزمره موجود در اقتصاد، به نظر مي رسد 
در ماه هاي آينده بايد خود را براي پاسخگويي جدي به 

كارنامه اقتصادي اش آماده كند.

 ارتباط پسين ممكن است ايجاد شود؛ زيرا در اين صورت، 
بنگاه هاي داخل��ي با توجه به وجود درجه اي از ش��باهت 
فناوري، قادرند تا مواد اوليه و واسطه اي موردنياز شركت هاي 
خارجي را توليد و تأمين كنن��د. ازآنجاكه انتقال فناوري 
از بنگاه هاي چيني به بنگاه ه��اي ايراني درچارچوب اين 
توافق ۲5 س��اله مهم اس��ت، لذا عقاليي نيست كه سطح 
فناوري بنگاه هاي چيني س��رمايه گذار در ايران را محدود 
كرد؛ بنابراين الزم است تا بنگاه هاي چيني را ملزم كرد تا 
اش��تغال متخصصين ايراني در بنگاه هاي چيني صورت 
گيرد و همچنين تمهيداتي براي آموزش كاركنان ايراني 
مستقر در بنگاه هاي چيني و انتقال تجربيات و فناوري از آنها 
به بنگاه هاي داخلي انديش��يده و اين تمهيدات در قرارداد 
نهايي با كشور چين گنجانده شود. يعني بنگاه هاي داخلي 
از بنگاه ه��اي چيني بياموزند كه چگونه خود را با نيازهاي 
بنگاه هاي چيني كه از سطح فناوري باالتري برخوردارند، 

تطبيق دهند و از اين طريق، حضور گسترده تر در اقتصاد 
جهاني را ياد بگيرند. پيوندهاي پسين در بعضي از كشورها 
به دليل ضعف يا نبود زيرس��اخت هاي تس��هيل تجاري 
براي عرضه كاالهاي خام و واس��طه اي، مانع ايجاد چنين 
پيوندهايي شده است. از اين منظر، دولت ميزبان ممكن است 
خود يك مانع باشد. اگر سياست هاي تجاري و كالن كشور 
ايجادكننده محيط غير رقابتي براي بنگاه هاي داخلي باشند، 
دولت مسبب اصلي ضعف پيوندهاي پسين است. ازآن رو 
كه شاخص هاي محيط كس��ب وكار و شاخص هاي كالن 
ايران نامناسب است، )مثاًل نرخ باالي تورم و نوسانات ارزي( 
اين اوضاع شايد منافع ناشي از پيوند با بنگاه هاي چيني را 
به شدت محدود كند يا حتي اثرات سوء به همراه داشته باشد. 
بنگاه هاي داخلي در مجاورت بنگاه هاي خارجي مي بايد خود 
را از منظر دانش توليد، مديريت و بازاريابي و مانند آن، تقويت 
كنند تا بتواند در صحنه جهاني حضور پيدا كند. درصورتي كه 

محيط براي فعاليت توليدي در داخل مناسب نباشد، هيچ 
تضميني وجود ندارد كه بنگاه ه��اي داخلي از بنگاه هاي 
خارجي بياموزند ك��ه چگونه در صحن��ه جهاني حضور 
يابند. طي ۲5 س��ال توافق ايران با چين، حتمًا مي بايست 
شاخص هاي كالن و محيط كسب وكار كشور بهبود يابد. 
در غير اين صورت، حضور بنگاه هاي چيني در كشور، وضع 
اقتصادي كشور را بدتر و اهداف اساسي جذب سرمايه گذاري 
خارجي نظير انتقال فناوري را مخدوش خواهد كرد. در اين 
حالت، وجود بنگاه هاي خارجي به عاملي براي گسترش 
فس��اد و رانت براي برخي از گروه ه��اي ذي نفوذ داخلي و 
بنگاه هاي چيني تبديل خواهد شد.راهبردهاي شركت هاي 
فراملي، تحت تأثير مسائل سياسي، ممكن است مبتني بر 
عدم ايجاد ارتباط بلند مدت با عرضه كنندگان داخلي باشد. 
بنگاه هاي فراملي به واسطه تجربه اي كه در صحنه جهاني 
دارند، قادرند نهاده هاي موردنياز خود را از سطح بين المللي 

تأمين كنند تا از داخل كشور ميزبان. به واقع، شركت هاي 
خارجي و مديران آنها تمايل دارند كه مواد و نهاده هاي خود 
را از بيرون از كش��ور ميزبان تهيه كنند؛ زيرا گرچه آنها در 
كشور ميزبان سرمايه گذاري كرده اند، اما آنها به فكر بيشينه 
كردن منافع بلندمدت خود هستند و ازآن رو سعي مي كنند 
تا سبد كشورهاي تأمين كننده مايحتاج توليد خود )مواد 
اوليه و كاالهاي واسطه اي موردنياز( را براي كاهش ريسك 
يا كاهش هزينه هاي خريد، گسترده تر نمايند يا اينكه تحت 
تأثير مسائل سياسي، كشور يا كشورهاي ثالث را براي تأمين 
مواد اوليه و واسطه اي انتخاب كنند؛ بنابراين الزم است تا در 
متن قرارداد نهايي اين توافق ۲5 ساله، چين را ملزم به خريد 
مايحتاج توليد خود از داخل و بنگاه هاي ايراني نمود و اين 

مهم، طي اين دوره ۲5 ساله، همواره رصد شود.
عضو هيات علمي موسسه مطالعات
و پژوهش هاي بازرگاني

در واقع بورس، هم افقي رشد مي كند و هم عمقي، درگيري 
بخش زيادي از جامعه با بورس و حضور عموم مردم باعث 
افزايش ضريب بورس مي شود و توسعه افقي را به دنبال 
دارد. بع��د از طي چند دوره از رش��د و ركود، بس��ياري از 
معامله گران باتجربه تر مي شوند و بورس به بلوغ بيشتري 
مي رسد. توزيع ريسك در بازارها شكل بهتري پيدا مي كند. 
سپرده هاي بانكي مختص افراد خيلي خيلي ريسك گريز 
خواهد شد و نرخ بهره هم پايين نگه داشته خواهد شد. نرخ 
بهره پايين مانع از ورود پول به سپرده ها و خلق نقدينگي 
خواهد شد. مسكن تنها شكل مصرفي پيدا خواهد كرد و 
جايگاه خود به عنوان يك بازار س��نتي بدون ريسك را از 
دست خواهد داد، ابزارهاي مالياتي كنترل سفته بازي در 
مسكن را به عهده خواهند گرفت. طال وضعيتي بينابيني 
خواهد داشت. ارز و بورس به عنوان دو گزينه پرريسك و 
البته پربازده باقي خواهند ماند با اين وجود، ارز همچنان 
ريسك سرقت دارد و نگهداري مبالغ باال در ارز غيرقانوني 

تلقي مي ش��ود. اما بورس اگرچه به ذات پر ريسك است 
اما در دل خود ابزارهاي متنوعي را دارد از كم ريس��ك تا 
پرريسك. هر چه بورس بالغ تر شود ابزارها و نهاها متنوع تر 
خواهند شد و قشر بيش��تري درگير بورس مي شوند. از 
منظر توس��عه عمودي و عمق بخشيدن به بازار كارهاي 
خوبي انجام شده و فرصت هاي بي شماري پيش روي بازار 
است. فعال با سهام بزرگ و دولتي شروع كرده ايم اما به مرور 
بايد بسياري از شركت هاي كوچك و متوسط، پروژه ها و 
طرح هاي عمراني هم به ب��ورس بيايند. بورس تبديل به 
يك ماركت بسيار بزرگ خواهد شد و براي هميشه يكي از 
بازارهاي تاثيرگذار در اقتصاد و سياست كشور خواهد بود. 
با بزرگ شدن بورس پول بيشتري در بورس رسوب مي كند 
و ارزش معامالت افزايش خواهد يافت، به نظر من از اينجا 
به بعد بايد آموزش را توسعه داد و فرهنگ سازي را جدي تر 
شروع كرد .همان طور كه چند ماه پيش عنوان كردم بورس 
معادالت سياسي را تغيير خواهد داد و صحبت هاي بيشتري 

از بورس خواهيم شنيد مطمئن باشيد يكي از برنامه هاي 
كانديداهاي رياست جمهوري برنامه توسعه بورس خواهد بود 
و خدا را شكر ديگر امكان فريب مردم با وعده هاي توخالي و 
افزايش يارانه و.... ميسر نخواهد بود. بورس به خوبي توانسته 
اس��ت نگاه به داخل را تقويت كند و بهتري��ن زمان براي 
اعتماد سازي در بورس و اقتصاد داخلي فراهم شده است. 
ديگر بازار را با مترهاي قديمي اندازه نگيريد دوران سنجش 

ارزندگي بر مبناي پي بر اي شش و هفت تمام شده است.
 براي علت هجوم نقدينگي بهتر اس��ت خوِد شاخص 
بورس را به عنوان يك گزينه س��رمايه گذاري )مانند 
يك س��هم( در بورس در نظر بگيري��د. فرض كنيد 
ش��اخص هم قابل خريد و فروش بود درس��ت مانند 
يك سهم بورسي . بازاري كه رو به رشد است و مرتبا 
در حال توسعه اس��ت. اخبار خوبي از تغيير قوانين و 
ورود نقدينگي به آن مي رسد. مشاركت كنندگان در 
آن مرتبا افزايش مي يايد و چشم انداز مثبتي دارد در 

اين صورت حاضريد مبلغ بيشتري بابت آن بپردازيد 
درست مانند سهامي كه  p.e باالتري مي گيرد بورس 
هم در حال توس��عه خود است و مردم حاضرند بهاي 
بيشتري براي آن بپردازند. در اين فضاي رو به رشد، 
مي توان زمينه را براي ارزشگذاري دارايي هاي معنوي، 
امتيازات، اختراعات و استارت آپ ها مهيا كرد. مي توان 
ارزش آفرين��ي در اقتصاد را فراگير كرد و توجه مردم 
را به توليد كاال و ارايه خدمات در كش��ور جلب كرد. 
در حالي كه همه ما س��رگرم عدد ش��اخص هستيم 
بورس در حال دوانيدن ريش��ه هاي خود در فرهنگ 
سرمايه گذاري و پس انداز و تامين مالي ايرانيان است 
و روز به روز در حال بزرگ ش��دن است. آينده بازار رو 
به رشد اس��ت بورس در جاده اي يك طرفه به سمت 
رشد و بازدهي حركت مي كند و راه برگشتي هم ندارد 
اگرچه كه دست اندازها و چاله هايي نيز پيش رو وجود 

داشته و خواهد داشت. 

در ماه هاي گذشته نمايندگان پيگيري هاي گسترده اي را از كارنامه اقتصادي دولت آغاز كرده و بسياري از آنها را به صحن علني مجلس رسانده اند

جهانگيري:  همه دستگاه ها 
به دنبال كاهش هزينه باشند

معاون اول رييس جمهور گفت: در س��ال جاري 
كه با تنگن��اي منابع بودجه اي مواجه هس��تيم 
الزم است همه دستگاه ها ضمن توجه بر اجراي 
كامل ماموريت ها و انجام تكاليف و وظايف خود، 
به دنبال كاهش هزينه ها و صرفه جويي باشند.به 
گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري در جلسه شوراي 
عالي استاندارد كه ظهر ديروز )دوشنبه( برگزار 
ش��د با تاكيد بر اهميت سازمان ملي استاندارد و 
اعتماد مردم به اين س��ازمان گفت: سازمان ملي 
استاندارد ايران به عنوان مرجع تاييد كننده ايمني 
و كيفيت محصوالت بايد حساس��يت ويژه اي در 
ارايه تاييديه و صالحيت ها داش��ته باشد چرا كه 
نشان استاندارد براي مردم اطمينان بخش است 
و مردم با مشاهده اين نشان بر روي محصوالت، 
نس��بت به س��المت و كيفيت كاال آسوده خاطر 
مي ش��وند. معاون اول رييس جمهور با اشاره به 
شرايط سخت و محدوديت هاي منابع بودجه در 
سال جاري تصريح كرد: شرايط سخت بودجه اي 
مش��كالتي را براي توليدكنندگان ايجاد كرده و 
الزم است سازمان ملي استاندارد ايران در تدوين 
مقررات و دس��تورالعمل ها روش هاي��ي را به كار 
گيرد تا در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به 
عنوان سال جهش توليد نامگذاري شده، شرايط 
و بسترهاي الزم براي تحقق جهش توليد فراهم 
شود. وي افزود: در سال جاري كه با تنگناي منابع 
بودجه اي مواجه هستيم الزم است همه دستگاه ها 
ضمن توجه بر اج��راي كامل ماموريت ها و انجام 
تكاليف و وظايف خود، به دنبال كاهش هزينه ها و 
صرفه جويي باشند. در اين جلسه كه وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، سرپرس��ت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، رييس سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت، رييس س��ازمان غذا و دارو، رييس اتاق 
بازرگاني ايران و نمايندگان دستگاه هاي مرتبط 
نيز حضور داشتند، رييس سازمان ملي استاندارد 
ايران گزارش��ي از وضعيت بودج��ه و منابع مالي 
اين سازمان در س��ال هاي ۹۸ و ۹۹ ارايه كرد. در 
اين جلسه همچنين برخي پيشنهادات از سوي 
سازمان ملي استاندارد ايران مطرح شد كه پس 
از بحث و تبادل نظر و ارايه نظرات و ديدگاه هاي 
مختل��ف با تعدادي از اين پيش��نهادات موافقت 
شد.شرح وظايف پژوهشگاه استاندارد، پيشنهاد 
اجراي اجباري استاندارد عسل و پيشنهاد تفويض 
تدوين استاندارد هاي صرفاً  دفاعي به وزارت دفاع 
و پشتيباني نيروهاي مسلح از جمله موضوعاتي 
ب��ود كه در اين جلس��ه مورد بررس��ي و تصويب 

قرار گرفت.

 كاالهاي وارداتي
 مناطق آزاد روي زمين ماند

در حالي در چند ماه گذش��ته هي��چ كاالي همراه 
مسافري در مناطق آزاد ترخيص نشده و دپو مانده 
است كه با وجود پيگيري هاي صورت گرفته هنوز 
وزارت صنعت، مع��دن و تج��ارت در رابطه با ابالغ 

سهميه ارزي مورد توافق اقدامي انجام نداده است.
به گزارش ايسنا، از مدتي پيش فعاالن اقتصادي در 
مناطق آزاد هفت گانه به ويژه در منطقه آزاد قش��م 
نسبت به انباش��ت كاالها و عدم ترخيص از گمرك 
گله هايي را مطرح كرده و خواس��تار رس��يدگي به 
وضعيت موجود شدند. اين كاالها همان كاالي همراه 
مسافر هستند كه براساس مصوبه هيات وزيران تحت 
عنوان كاالي همراه مسافر و براساس سهميه بندي كه 
انجام مي شود امكان ورود به مناطق آزاد و عرضه در 
فروشگاه هاي اين مناطق را دارند، اين در حالي است 
كه از ابتداي سال ۱۳۹۷ و با شدت گرفتن تحريم ها 
و لزوم حمايت از تولي��د و كنترل نظام ارزي، هيات 
وزيران كارگروهي با حضور نمايندگان تام االختيار 
بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك، 
جهاد كشاورزي با مسووليت شوراي عالي مناطق آزاد 
تشكيل و در ابتداي هر سال فهرست و سهميه ارزي 
كاالي همراه مسافر را تعيين و جهت اجرا به شوراي 
عالي مناطق آزاد ابالغ كند. اما براي امسال با وجود 
اينكه كميته مربوطه با حضور نمايندگان دستگاه ها در 
رابطه با تعيين سهميه به توافق رسيده و ۴5۰ ميليون 
دالر را به تصويب رس��انده است، هنوز اين مصوبه از 
سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا به 
شوراي عالي مناطق آزاد ابالغ نشده و در نتيجه آن 
حجم زيادي از كاال در اين مناطق بالتكليف باقي مانده 
است. آن طور كه مسووالن مناطق آزاد مي گويند حل 
و فصل موضوع كاالهاي انباشت شده به ابالغيه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بستگي دارد كه تاكنون با 
وجود پيگيري هاي صورت گرفته در اين باره اقدامي 
انجام نشده است. چندي پيش خرمالي، مدير توسعه 
صادرات، گم��رك و ارزش اف��زوده مناطق آزاد در 
اين باره گفت: در پنج ماهه ابتدايي امسال حتي يك 
ريال از كاالي همراه مسافر به مناطق آزاد وارد نشده 
و فعال دپو مانده است، در حالي كه اگر وزارت صمت 
فهرست مربوطه را كه به توافق و امضاي نمايندگان 
تام االختيار دستگاه هاي تعيين شده از سوي هيات 
وزيران رس��يده ابالغ كند، به طور حتم تس��ريع در 
ترخيص اين كاالها صورت گرفته و فعاالن اقتصادي 
نيز از وضعيت نامناسب موجود خارج خواهند شد. در 
همين رابطه اهالي و فعاالن اقتصادي در مناطق آزاد 
معتقدند كه با عدم ترخيص اين كاالها تبعاتي براي 
مناطق ايجاد خواهد شد كه از جمله آن كاهش كاال 
و افزايش قيمت خواهد ب��ود در عين حال كه عدم 
ورود كاال از كانال قانوني مي تواند موجب ورود كاال 
از مبادي غير رسمي و كاالي قاچاق شود. همچنين 
كاهش اشتغال در مناطق آزاد نيز از ديگر تبعات عدم 
ترخيص كاالهاي همراه مسافر اعالم مي شود كه در 
نهايت موجب ضرر و زيان هايي براي فعاالن مناطق 
آزاد خواهد بود. با اين حال از جمله داليلي كه ظاهرا 
وزارت صم��ت در رابطه با اب��الغ مصوبه خودداري 

مي كند موضوع تامين ارز باز است.

ادامه از صفحه اول



ديدگاه

اخبار

3كافه خبر .Tue  بانك و بيمه Aug 18. 2020  1733   سه شنبه  28 مرداد 1399   28 ذي الحجه 1441  سال هفتم    شماره 

افزايش قيمت طال و ارز در بازار

 سكه ۱0 ميليون و 930 هزار تومان شد
گروه بانك و بيمه |

همزمان با كاهش قيمت هر اونس طال با 0.17 درصد 
افت به 1941 دالر و 78 سنت، قيمت دالر در بازار آزاد 
به 2۳ هزار تومان افزايش يافت. يورو 27 هزار تومان و 
درهم امارات 6 هزار و 290 تومان اعالم شده است. در 
نتيجه قيمت طال و س��كه نيز باال رفت. قيمت طالي 
18عيار هرگرم يك ميليون و ۵0 هزار تومان، هر مثقال 
طال 4ميليون و ۵6۳ هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار 
آزادي ط��رح جديد 10 ميلي��ون و 9۳0 هزار تومان، 
قيمت سكه طرح قديم 10 ميليون و ۵00 هزار تومان، 
قيمت نيم سكه بهار آزادي ۵ميليون و ۳۵0 هزار تومان، 
ربع سكه بهار آزادي ۳ ميليون و ۵0 هزار تومان و سكه 

گرمي يك ميليون و 700 هزار تومان معامله شد.
صرافي هاي بانك ها دوشنبه قيمت دالر را براي فروش 
به مردم با افزايش ۵۵0 توماني نس��بت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري قب��ل 22 ه��زار و 4۵0 تومان اعالم 
كرده اند. اين صرافي ها دالر را از مردم با قيمت 22 هزار 
و ۳۵0 تومان خريداري مي كنند.قيمت فروش يورو در 
صرافي هاي بانك ها نيز با 700 تومان افزايش نسبت به 
قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 26 هزار و 600 تومان 
اعالم شده است؛ قيمت خريد يورو در اين صرافي ها 26 

هزار و ۵00 تومان درج شده است.
ارزيابي بازار غير رس��مي ارز ني��ز گوياي افزايش قابل 
توجه قيمت ها است. افزايشي كه از روز قبل به آرامي 
روند خود را آغاز كرده بود و بر شتاب آن افزوده شد. بر 
اين اس��اس در اين بازار قيمت خريد و فروش هر دالر 
امريكا در ابتداي روز از نقطه اي كه بازار روز گذشته كار 
خود را به پايان برده بود، يعني محدوده قيمت 22 هزار 
و 800 تومان آغاز ش��د، اما به تدريج با افزايش قيمت 
مواجه ش��د و با محدوده قيمت 2۳ هزار و 100 تومان 

در حال معامله است.
در سامانه س��نا نيز طي روز كاري گذشته )26 مرداد( 
ب��راي فروش هر يورو مبلغ ميانگي��ن 2۵ هزار و 707 
تومان و براي ف��روش دالر نيز رقم ميانگين 21 هزار و 

87۵ تومان ثبت شد.
در سوي ديگر در س��امانه نيما نيز طي روز معامالتي 
گذشته )26 مرداد(، اعداد نشان دهنده افزايش 1000 
توماني قيمت يورو و افزايش ۳00 توماني قيمت دالر 
هس��تند. بر اين اس��اس، فروش هر حواله يورو در اين 
روز ب��ه قيمت 2۳ هزار و ۵00 تومان و هر حواله دالر با 

ميانگين قيمت 19 هزار و 12۳ تومان انجام شد.
رييس اتحاديه طال و جواهر ته��ران گفت: با توجه به 
معامالت بازار طال و سكه در روزهاي اخير، حبابي كه 
طي هفته هاي گذشته به ويژه در مورد سكه ايجاد شده 
بود، هم اكنون كاهش يافته و سكه با قيمت واقعي خود 
معامله مي شود. »ابراهيم محمد ولي« روز يكشنبه در 
گفت وگو با ايرنا از كاهش تقاضا در بازار طال و سكه خبر 
داد و افزود: با توجه به كاهش قابل توجه قيمت اونس 
جهاني طي روزهاي گذشته، شاهد نوعي توقف شديد 
در خريد و فروش تمامي رس��ته هاي بازار طال و سكه 
هستيم. اين واكنش معموال باعث افت شديد قيمت ها 
است و در اين شرايط معموال خريداران صبر مي كنند 
تا قيمت طال به كف قيمتي خود برس��د و بعد اقدام به 
خريد كنند. در حالي كه هنگام افزايش قيمت ها، اين 
روند معكوس اس��ت و مش��تريان به اميد كسب سود 
بيش��تر، به بازار هجوم مي آورند. محمدولي ادامه داد: 
افزايش قيمت اونس جهاني به باالي 2 هزار دالر، تحت 
تاثير ش��يوع بيماري كرونا، سردرگمي شديدي را در 
سطح جهاني ايجاد كرد. عمده بازارهاي جهاني به دنبال 
كاهش اين قيمت و ثبات يافتن قيمت اونس جهاني 
در مح��دود 1۵00 تا 1600 دالر هس��تند كه به نظر 
مي رسد قيمت عادي آن باشد. البته خبر يافتن واكسن 
اين بيماري در هفته گذشته توانست قيمت اونس را به 
زير 2 هزار دالر بازگرداند و اگر اين خبر صحت داشته 
باش��د، مي توان به بازگشت قيمت جهاني طال به حد 

معمول آن، اميدوار بود.
رييس اتحاديه كشوري طال و جواهر خاطرنشان كرد: با 
اين وجود نبايد فراموش كنيم كه در بازار داخلي طال و 

سكه، قيمت اونس جهاني عامل اصلي تغييرات قيمت 
نيست و اين بازار بيشتر تحت تاثير بهاي ارز قرار دارد 
كه خوشبختانه طي روزهاي اخير در بازار ارز هم شاهد 
روندي كاهشي هستيم.البته بازار ارز همچنان به آرامش 
نرس��يده اس��ت، اما اميدواريم در ادامه روند كاهشي 
روزهاي اخير، هرچه زودتر اين بازار هم به كف قيمتي 

خود برسد و شاهد ثبات در آن باشيم.
اين فعال بازار طال در ادامه با تاكيد بر كاهش تقاضا در 
بازار طالي داخلي توضيح داد: در هفته هاي اخير عمده 
تقاضا در بازار مربوط به س��كه و طالي آبشده يا همان 
طالي خام است. خريداران با اين انتظار كه در صورت 
خريد مصنوعات طال، به دليل پرداخت هزينه اجرت، 
ماليات و سود فروشنده، متحمل هزينه خواهند شد، به 
سراغ خريد سكه و طالي آبشده رفته اند كه اين امر براي 
توليدگران و كارگاه هاي ما ايجاد مشكالت زيادي كرده 
و شاهد تعديل نيرو و تعطيلي در اين واحدهاي توليدي 
هستيم. محمدولي همچنين درباره وجود حباب در بازار 
سكه و طال يادآور شد: با توجه به معامالت روزهاي اخير 
كه سكه در حدود مبلغ 10 ميليون و ۳00 هزار تومان 
معامله ش��د، مي توان گفت حبابي كه طي هفته هاي 
گذشته، خصوصا در مورد سكه تمام بهار آزادي، در اين 
بازار ايجاد شده بود، شديدا كاهش يافته و در حال از بين 
رفتن است، چرا كه اين محدوده قيمتي نشان دهنده 

بهاي حقيقي سكه است.
به گ��زارش رويت��رز، به دنب��ال افزايش اش��تها براي 
ريس��ك پذيري و در حالي كه احتم��ال ترميم روابط 
تجاري ميان امريكا و چين اندكي افزايش يافته است، 
قيمت طال پس از پشت سر گذاشتن بدترين عملكرد 
هفتگي ۵ ماه گذش��ته، امروز نيز روند كاهشي خود را 
تداوم بخش��يد.بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس 
طال با 0.17 درصد افت به 1941 دالر و 78 سنت رسيد. 
هفته گذش��ته قيمت طال 4.۵ درصد كاهش داشت و 
بدترين عملكرد هفتگي از ماه مارس را به ثبت رساند. 
قيمت فلز زرد در معامالت آتي امروز براي تحويل در 
ماه دسامبر با 0.04 درصد رش��د به 19۵0 دالر و 60 

سنت رسيد.
افزايش بازدهي اوراق قرضه خزانه داري امريكا موجب 
ش��ده تا پس از چند هفته كاهش ارزش دالر تا حدي 
تثبيت شوند. تقويت ارزش دالر موجب افزايش قيمت 
طال براي خريداراني مي شود كه از ارزهاي غيردالري 
استفاده مي كنند. تعداد موارد ابتال به ويروس كرونا در 

جهان به بيش از 21.۵8 ميليون نفر رسيده و تاكنون 
766 هزار و ۳8۳ نفر جان خود را از دست داده اند. اقتصاد 
ژاپن براي سومين فصل متوالي شاهد رشد منفي بود 

و بزرگ ترين رشد منفي تاريخ خود را به ثبت رساند.
ميزان خرده فروشي در امريكا طي ماه جوالي كمتر از 
حد انتظار رشد داشت و حتي ممكن است طي ماه هاي 
آتي كاهش يابد. در تحولي كه مي تواند حاكي از كاهش 
تنش باشد، چين روز جمعه و در آستانه بررسي ميزان 
اجراي توافق تجاري، خريد نفت از امريكا را افزايش داد. 
حجم دارايي هاي اس پي دي آر گلد تر است، بزرگ ترين 
صندوق سرمايه گذاري در بازار طال روز جمعه با 0.۳0 
درصد كاهش به 1248 دالر و 29 سنت رسيد. قيمت 
فلز نقره نيز امروز با 0.6 درصد كاهش به 26 دالر و 2۵ 
سنت رسيد. تعداد موارد ابتال به ويروس كرونا در جهان 
به بيش از 21.۵8 ميليون نفر رس��يده و تاكنون 766 
هزار و ۳8۳ نفر جان خود را از دس��ت داده اند. اقتصاد 
ژاپن براي سومين فصل متوالي شاهد رشد منفي بود 
و بزرگ ترين رش��د منفي تاريخ خود را به ثبت رساند. 
ميزان خرده فروشي در امريكا طي ماه جوالي كمتر از 
حد انتظار رشد داشت و حتي ممكن است طي ماه هاي 
آتي كاهش يابد. در تحولي كه مي تواند حاكي از كاهش 
تنش باشد، چين روز جمعه و در آستانه بررسي ميزان 
اجراي توافق تجاري، خريد نفت از امريكا را افزايش داد.

    ادامه روزهاي بد لير
ارزش لير در برابر دالر به كمترين س��طح خود رسيد. 
به گزارش سي ان بي سي، نگراني از پيامدهاي منفي 
كرونا روي كسب و كارها و توانايي دولت براي حمايت 
از كس��ب و كارها باعث شد تا ارزش لير به پايين ترين 
سطح تاريخي خود برس��د و نرخ برابري دالر در كانال 
7.۳ لير تثبيت ش��ود. داده هاي منتش��ر شده توسط 
مركز آمار تركيه نشان مي دهد كه بخش توليد در اين 
كشور از شيوع كرونا آسيب زيادي ديده است تا جايي 
كه رشد بخش توليدات صنعتي در ماه ژوئن تنها 0.1 
درصد بوده كه اين رقم فاصله بسيار زيادي با رشد مورد 
انتظار 1.1درصدي قبلي داش��ته است. از سوي ديگر 
بانك مركزي با تزريق متوالي ارز به بازار باعث شده است 
تا ذخاير ارزي تركيه تا پايان هفته نخست آگوست به 
پايين ترين سطح خود طي 4.۵ سال اخير برسد. طبق 
گفته فعاالن ارزي، بانك مركزي از ابتداي سال تاكنون 
حدود ۳۵ ميليارد دالر ارز براي حفظ ثبات نسبي لير 

به بازار تزريق كرده اس��ت.  در آخرين دور از معامالت 
ارزي استانبول، هر دالر با 0.22 درصد افزايش به 7.۳89 
لير رسيد. لير تركيه كماكان نسبت به ابتداي سال در 
موقعيتي ضعيف قرار دارد و تنها طي شش ماه، حدود 
20 درصد ارزش خود در برابر دالر را از دست داده است.

به گفته كارشناس��ان اگر تركيه نتواند به منابع ارزي 
جديدي دست پيدا كند بايد منتظر عواقب شديدي در 
بازار ارز باشد به ويژه حاال كه كاهش هاي متوالي نرخ 
بهره در اين كشور بر توانايي بانك مركزي براي اجراي 

سياست هاي حمايتي تاثير زيادي گذاشته است.
ارزش پول ملي تركيه از سال 2018 تاكنون 4۵ درصد 
در برابر اسكناس امريكايي تضعيف شده است. در برابر 
ديگر ارزهاي مهم، نرخ برابري هر يورو معادل 8.724 
لير و هر پوند معادل 9.641 لير اعالم شد. اين در حالي 
است كه رجب طيب اردوغان- رييس جمهور اين كشور 
در واكنش به ريزش لير گفته است اقتصاد تركيه قوي تر 
از قبل از بحران فعلي بيرون خواهد آمد و نوسانات اخير 

لير در مقابل دالر و يورو مساله اي موقتي خواهد بود. 

    روز آرام دالر جهاني
نرخ برابري دالر مقابل ساير ارزهاي مهم تقريبا ثابت 
مان��د. به گزارش رويت��رز، با اص��رار دموكرات ها روي 
موضع قبلي خود و موافقت نك��ردن كنگره با اجرايي 
شدن يك بسته حمايتي ديگر، نگراني ها از باقي ماندن 
رشد اقتصادي در سطوح پايين و آسيب بيشتر به اقشار 
كم درآمد را تش��ديد كرده اس��ت. ترامپ در واكنش 
به اين روند گفته اس��ت: نرخ بيكاري خيلي سريع تر 
از چيزي كه خيلي ها فك��ر مي كردند در حال كاهش 
است. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي 
از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز 
با 0.06 درصد كاهش نس��بت به روز چهارش��نبه در 
سطح 9۳.088 واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك 
سوييس نيز معادل 1.10 دالر اعالم شد.  در تازه ترين 
دور از معامالت، پوند با 0.0۳ درصد كاهش نسبت به 
روز قبل خود و به ازاي 1.۳08 دالر مبادله ش��د. يورو 
0.0۵ درصد باال رفت و با باقي ماندن در كانال 1.18 به 
1.184 دالر رسيد. در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، 
هر دالر با 0.01 درصد كاهش به 106.۵68 ين رسيد. در 
برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.۳94 
دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.9۵ 

يوآن چين اعالم شد.

معامله دالر از محدوده قيمت ۲۲ هزار و ۸۰۰ تومان آغاز و به محدوده قيمت ۲۳ هزار و ۱۰۰ تومان رسيد

نزديك به ۳۰۰ هزار نوبت دريافت 
ارز دولتي و نيمايي در چهارماه

گ�روه بانك و بيم�ه | بانك مركزي در راس��تاي 
شفاف س��ازي و اطالع رس��اني عمومي فهرس��ت 
دريافت كنندگان ارز دولتي و سامانه نيما را به روزرساني 
و منتش��ر كرد. اين ليس��ت ها در دو گ��روه دريافت 
ارز دولتي 4200 توماني براي باز پرداخت اقس��اط، 
واردات كاالها و خدمات و همچنين دو گروه دريافت 
ارز نيمايي براي اش��خاص حقيقي و حقوقي است  
فهرست هاي انتشار يافته حاوي دريافت كنندگان ارز 
دولتي و نيمايي طي بازه زماني 21 فروردين ماه 1۳97 
تا تاريخ 14 مرداد ماه 1۳99 است. طبق اعالم بانك 
مركزي، اين فهرست شامل اسامي اشخاص حقيقي 
و حقوقي به همراه ميزان و نرخ ارز دريافتي است كه از 
طريق سامانه نيما ارز دريافت كرده اند. 14۵7 نوبت 
براي دريافت ارز 4200 توماني بابت پرداخت اقساط 
و 148 ه��زار و 240 نوبت دريافت ارز 4200 توماني 
براي واردات كاال بوده اس��ت. همچنين 144 هزار و 
600 نوبت دريافت ارز نيما توسط اشخاص حقوقي 
و 6217 نوبت دريافت ارز نيما توسط افراد حقيقي 

گزارش شده است.

شناسايي ۱۱۰۰ واحد 
غيرقانوني استخراج رمز ارز

سخنگوي صنعت برق كشور با اشاره به شناسايي 
1100 واحد غيرقانوني استخراج ارز ديجيتال، گفت: 
با توجه به اينكه سامانه هاي استخراج ارز ديجيتال 
در دس��ته دوم، جايگزين دس��تگاه هاي صنعتي و 
كشاورزي شده اس��ت، بنابراين اختالفي در ميزان 
مصرف برق آنها شناسايي نشده و شناسايي اين مراكز 
بدون استفاده از روش شهودي براي شركت توانير 
ممكن نيس��ت. چندي پيش خبر طرح سوت زني 
ش��ركت توانير براي شناس��ايي مزارع غير قانوني 
استخراج ارز ديجيتال مطرح شد. پس از ارايه خبر اين 
طرح، ابهامي مبني بر ناتواني شركت توانير در ارتباط 
با شناسايي مزارع غيرقانوني استخراج رمز ارز مطرح 
شد. در حقيقت اين سوال در ذهن مردم شكل گرفته 
بود كه با وجود پايش شبكه برق توسط كنتورهاي 
هوشمند اين شركت چرا توانير براي شناسايي اين 
مزارع به فرآيند سوت زني متوسل شده و از امكانات 
خود براي تحقق اين هدف اس��تفاده نمي كند. در 
همين راستا، مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي 
صنعت برق كشور، در گفت وگو با فارس، ضمن اشاره 
به ابهام مطرح شده عنوان كرد: مزارع استخراج ارز 
ديجيتال به دو دس��ته تقسيم مي شوند؛ دسته اول 
شامل مزارعي است كه در مكاني غير از كارخانه ها و 
زمين هاي كشاورزي در حال فعاليت ساكن مي شوند 
و دسته دوم در مراكز صنعتي و كشاورزي فعال ساكن 
ش��ده و جايگزين اين صنايع مي شوند. سخنگوي 
صنعت برق كشور در ارتباط با نحوه شناسايي مراكزي 
كه در مكان جديد ساكن مي شوند، گفت: با توجه به 
اختالف مصرف برق سابق و مصرف برق حال حاضر 
اين مراكز اس��تخراج ارز ديجيتال شناسايي آنها به 
س��ادگي و از روي كنتورهاي هوشمند مستقر در 
محل قابل انجام است. وي در تشريح نحوه شناسايي 
دسته دوم مزارع استخراج رمز ارز، افزود: با توجه به 
اينكه سامانه هاي استخراج ارز ديجيتال در دسته 
دوم، جايگزين دس��تگاه هاي صنعتي و كشاورزي 
شده است، بنابراين اختالفي در ميزان مصرف برق 
آنها شناسايي نشده و شناس��ايي اين مراكز بدون 
استفاده از روش شهودي براي شركت توانير ممكن 
نيست. رجبي مشهدي، با اشاره به سياست سوت زني 
به كار رفته براي شناساي اين مراكز، اظهار داشت: 
ش��يوه س��وت زني محرمانه براي شناسايي دسته 
دوم مزارع استخراج ارز ديجيتال غير قانوني اتخاذ 
شد و خوشبختانه تا كنون موفق عمل كرده است. 
سخنگوي صنعت برق كشور در پايان، ضمن اشاره 
به آمار مراكز غيرقانوني استخراج ارز ديجيتال توسط 
سامانه سوت زني، گفت: تاكنون بيش از 1100 مزرعه 
استخراج ارز ديجيتال غير قانوني در كشور به  وسيله 

سوت زني محرمانه مردم شناسايي شده است.

افزايش نرخ تورم در عربستان 
نرخ تورم بزرگ ترين اقتصاد عربي به طرز عجيبي 
افزايش يافت.به گ��زارش تريدينگ اكونوميكس، 
متوسط شاخص بهاي مصرف كننده در بزرگ ترين 
اقتص��اد جهان عرب ت��ا پايان ماه ج��والي به 6.1 
درصد رسيد كه ۵.6 درصد بيشتر از رقم بازه مشابه 
 منتهي به ماه قبل و باالترين تورم ثبت ش��ده از ماه 
آگوست سال 2010 در اين كشور بوده است. در بين 
بخش هاي مختلف، بيشترين تورم مربوط به بخش 
مواد غذايي و نوشيدني با 14.۳ درصد بوده است و 
پس از اين بخش، لوازم منزل با 8.۵ درصد و حمل و 
نقل با 7.۳ درصد قرار دارند. از طرف ديگر كمترين 
تورم مربوط به آب و برق با 0.2 درصد بوده اس��ت و 
پس از اين بخش، لباس و پوشاك با 4.9 درصد قرار 
دارند.جسون تووي- كارشناس بازارهاي نوظهور در 
موسسه »كپيتال اكونوميكس« گفت: نرخ تورم در 
بخش مواد غذايي كماكان روندي صعودي را تجربه 
مي كند كه احتماال بخشي از آن به خاطر قرنطينه ها 
و تمايل مردم براي ذخيره سازي گسترده اين اقالم 
است. انتظار داريم كه با توجه به اجرايي شدن اليحه 
افزايش ماليات بر ارزش افزوده، نرخ تورم به سرعت 
افزايشي شود.با توجه به كاهش درآمدهاي دولت و 
سقوط قيمت نفت در بازارهاي جهاني، عربستان 
اعالم كرده اس��ت از ابتداي ماه جوالي نرخ ماليات 
بر ارزش افزوده را به 1۵ درصد افزايش داده اس��ت. 
كس��ري بودجه دولت عربس��تان در ماه هاي اخير 
همواره صعودي بوده و ميزان ذخاير ارزي اين كشور 
نيز در ماه مه  به يكي از پايين ترين سطوح خود در 

طول يك دهه اخير رسيد.

ماليات بر عايدي سرمايه
شامل سپرده هاي بانكي نمي شود

گروه بانك و بيمه | نمايندگان مجلس در طرح 
ماليات بر عايدي كه در كميسيون اقتصادي مجلس 
تصويب شده ودر حال بررسي است، موضوع دريافت 
ماليات از معامالت ارز و طال و مسكن و امالك را در 
دس��تور قرار داده و ماليات بر س��پرده هاي بانكي و 
بازار س��هام را حذف كرده اند. يك عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس گفت كه در طرح ماليات بر عايدي 
سرمايه بازار سرمايه و سپرده هاي بانكي حذف شده 
و امالك و مستغالت، ارز، سكه و طال مورد تاكيد قرار 
گرفته است.  محسن عليزاده در گفت وگو با ايسنا، 
با اش��اره به تصويب كليات طرح ماليات بر عايدي 
سرمايه در جلسه روز گذشته كميسيون اقتصادي 
اظهار كرد: كليات طرح ماليات بر عايدي س��رمايه 
بدون تسري بر بازار سرمايه و سپرده هاي بانكي در 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي تصويب 
ش��د. در طرح دولت بازار سرمايه و سپرده ها وجود 
داشت اما ما آن را در اين طرح حذف كرديم. نماينده 
مردم سپيدان در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: 
در حال حاضر ماليات بر عايدي سرمايه با تمركز بر 
امالك و مستغالت پيش بيني شده و در مراحل بعدي 
ارز، سكه و طال را نيز شامل مي شود.اين طرح جلوي 
افزايش بيش از اندازه قيمت ها در بازار مسكن، ارز و 
سكه را خواهد گرفت وقتي ما به دنبال اصالح ساختار 
بودجه هس��تيم يكي از مهم ترين اركان آن اصالح 
نظام مالياتي و بانكي است و الزم است راه هايي براي 
درآمد مالياتي ايجاد شود كه ماليات بر عايدي سرمايه 
يكي از اينهاست. همچنين سخنگوي كميسيون 
اقتصادي مجلس از تصوي��ب كليات طرح ماليات 
بر عايدي سرمايه )ماليات بر سوداگري( در جلسه 
اين كميسيون خبر داد.مهدي طغياني با اشاره به 
نشست يكشنبه كميسيون اقتصادي مجلس گفت: 
در اين جلسه كليات طرح ماليات بر عايدي سرمايه 
)ماليات بر س��وداگري( مورد بررسي قرار گرفت و 
نهايتا به تصويب رسيد.جزئيات اين طرح قرار است 
در كميته ماليات كميسيون اقتصادي مورد بررسي 
قرار گيرد و بعد از آن در كميسيون به بحث و بررسي 
گذاشته شود. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس 
همچنين از تصويب كليات طرح بانكداري نيز در 

جلسه كميسيون اقتصادي مجلس خبر داد.

     دالالن منتظر ماليات باشند
با وجود آنكه اليحه ماليات بر عايدي سرمايه هنوز 
از طرف دولت ارايه نش��ده امروز كليات اين طرح 
در كميسيون اقتصادي مجلس به تصويب رسيد. 
به گزارش ايس��نا، لزوم دريافت ماليات از فعاالن 
بازارهاي غير مولد همچون جمله ارز، سكه، خودرو 
و مسكن سال هاست كه از طرف كارشناسان مطرح 
شده اما هنوز به نتيجه نرسيده است. اين طرح در 
سال 1۳97 از س��وي مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي مطرح شد اما دولت آبان ماه همان 
سال اعالم كرد كه در اين زمينه اليحه ارايه مي دهد. 
با گذشت حدود دو سال هنوز اليحه اي در اين زمينه 
ارايه نشده هرچند مسووالن دولتي مي گويند كه 
اين برنامه در دستور كار قرار دارد و هيچ مانعي براي 
اجراي آن ديده نمي شود. به هر ترتيب كليات طرح 
ماليات بر س��وداگري )ماليات بر عايدي سرمايه( 
در كميسيون اقتصادي مجلس به تصويب رسيد. 
اين خبر را مهدي طغياني سخنگوي كميسيون 

اقتصادي مجلس اعالم كرد.

     77 درصد بازار مسكن سوداگري است
رييس اتحاديه مشاوران امالك تهران با بيان اينكه 
77 درصد معامالت بازار مسكن در ايران را تقاضاي 
س��رمايه اي تش��كيل مي دهد گفت: در اين شراط 
قيمت ها دايما باال مي رود و اقش��ار متوسط و پايين 
روز به روز از مسكن مناسب دورتر مي شوند. از سوي 
ديگر پرش هاي قيمتي در بخش مس��كن، كاهش 
معامالت را در پي دارد و با توجه به پيش��ران بودن 
صنعت ساختمان، اقتصاد كش��ور تحت تاثير قرار 
مي گيرد. به گفته مصطفي قلي خسروي، كشورهاي 
جهان براي كنترل تقاضاي سوداگرانه در بازار امالك 
از ابزار ماليات بر عايدي سرمايه استفاده مي كنند و 
اين پايه مالياتي در 180 كشور جهان اجرا مي شود. 
امريكا، بريتانيا، كانادا، برزيل، چين، فرانسه، روسيه، 
اسپانيا، ژاپن، ايتاليا، تركيه، بوتسوانا، قطر، ليبي و ... 
از جمله كشورهايي هستند كه اين ماليات را مورد 
اس��تفاده قرار مي دهند. در انگلستان يكي از داليل 
اصلي استفاده از ماليات بر عايدي سرمايه، رشد سريع 
ارزش ملك پس از جنگ جهاني دوم بود. در آن مقطع 
س��وداگران امالك، خانه ها را احتكار مي كردند تا از 
عايدي سرمايه استفاده كنند. بنابراين گزارش، ماليات 
بر عايدي سرمايه بر ارزش دارايي وضع نمي شود بلكه 
بر افزايش ارزش دارايي يا همان عايدي دارايي وضع 
مي ش��ود. به طور مثال اگر فردي ملكي را در س��ال 
جاري به قيمت 100 ميليون تومان خريداري كند 
و در سال بعد به قيمت 1۵0 ميليون تومان بفروشد، 
درصدي از ۵0 ميليون تومان افزايش ارزش دارايي، 
مشمول پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه خواهد بود. 
همچنين در طرح پيشنهادي كميته اقتصاد مقاومتي 
مجلس، انتقال بين نزديكان نسبي طبقه اول خانواده 
شامل والدين و فرزندان و همسر دايم، معاف از ماليات 
در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر براي تشويق 
به عرضه مسكن و ساخت، ضروري است اولين انتقال 
واحدهاي مسكوني نوساز از پرداخت ماليات بر عايدي 
امالك معاف شوند. بررسي ها نشان مي دهد معموال 
صاحبان امالك براي بهره من��دي از معافيت هاي 
بيشتر و افزايش قيمت، فروش واحد خود را به تاخير 
انداخته اند كه توازن عرضه و تقاضا را به هم زده است. 
از سال 1۳71 تا 1۳94 در شهر تهران، بهاي زمين 
128 برابر، مسكن 88 برابر و اجاره بها 106 برابر شده 
است؛ در حالي كه طي اين مدت شاخص بهاي كاالها 
و خدمات مصرفي 67 برابر شده، يعني بهاي زمين 
2 برابر و مسكن 1.4 برابر و اجاره بها 1.7 برابر سطح 

عمومي قيمت ها افزايش پيدا كرده است.

طرح گشايش اقتصاد ايران يا گشايش تامين مالي بودجه
اقتصاد ايران در حال س��پري 
كردن پر پيچ و خم ترين روزهاي 
خود اس��ت؛ اما اين دست انداز 
متاس��فانه به جاي صعود روبه 
سراشيبي بوده است. بخشي از 
اين ركود اقتصادي تحت تاثير 
خروج امريكا از برجام، تحريم ها 
و در نتيجه افزايش قيمت دالر 
بوده؛ اما بخش ديگ��ري از آن 
جهاني و تحت تاثير متغيرهاي 
سياسي، اقتصاد جهاني و شيوع كرونا بوده است. بنابراين 
وضعيت اقتصاد اي��ران و قيمت كاالهاي وارداتي، قيمت 
نفت و... نيز متاثر از وضعيت اقتصاد جهان متالطم شد . اما 
يك مساله اساسي در اقتصاد ايران، تامين كسري بودجه 
دولت است كه آن هم از طريق جذب پول يا افزايش بدهي 
دولت يا فروش اوراق سلف نفتي و راه حل هاي ديگري كه 
تا به امروز پياده شده است؛ حل نشده است.اقتصاد ايران 
به مجموعه اي از اقدامات و تحوالت نيازمند است؛ از جمله 
بهبود فضاي كسب وكار مردم، اصالحات قانوني و ... تادر 
كنار تزريق پول و تس��هيالت بانكي و كمك هاي دولت و 
طرح هاي فروش اوراق، بتوان در اقتصاد، شادابي، تحرك 
و پويايي ايجاد كرد. افزايش امنيت اقتصادي با حاكميت 
قانون و توجه به حقوق س��رمايه گذاران، شرايط را براي 
فعاليت آماده مي كند و اقتصاد ايران را از حالت تزريق پول به 
بازار، براي پوشش دادن كسري بودجه و نبود كارايي و بهره 
وري پايين خارج مي كند. طرح هاي دولت در يك سال اخير 

اعم از فروش سهام در بورس، جذابيت در بورس تا فروش 
اموال مازاد، اوراق بدهي، اوراق وديعه و حاال فروش اوراق 
سلف نفتي همگي به دنبال تامين كسري بودجه دولت 
است و دولت فكر كارآمدي براي از بين بردن بيكاري، اصل و 
فرع بدهي و از بين بردن ناكارآمدي سياست هاي اقتصادي 
خود نكرده است؛ در نتيجه فشار بيشتر بر مردم و خانوارها 
وارد شده و بجاي كاهش، عمال روز به روز بيشتر شده است. 
دولت به جاي گشايش در فضاي كس��ب وكار و زندگي 
مردم به دنبال گشايش در وضعيت تامين كسري بودجه 
خود است و راهكارهاي پولي و جذب نقدينگي را دنبال 
مي كند در حالي كه بايد به اصول قانون اساسي»حقوق 
اساسي ملت« و بازنگري در آن بعد سي سال و آزادي هاي 
مدني، آزادي ش��غل، حقوق سرمايه گذاران و... به صورت 
مستمر، در وضع قانون و اجراي آن توجه كند و با گشايش 
در سياست داخلي و خارجي، ثبات ارزش پول و نرخ دالر، 
شرايط را براي كار و زندگي مردم بهتر كند؛ نه اينكه دايم 
با رشد نقدينگي عمال تورم بيشتر را به مردم تحميل كند؛ 
در نتيجه مي بينيم اقتصاد داخلي ايران به صورت مستمر با 
كاهش قدرت خريد مردم همراه شده و خانوارها براي تامين 
معيشت و درآمد و مخارج خود تحت فشار هستند. حال 
بايد ديد كه طرح »گشايش اقتصادي« كه جديدا از سوي 
دولت به عنوان راهكار حل مشكالت اقتصادي عنوان شده 
است، در جلسات هماهنگي سران قوا، شامل چه محورها 
و مواردي است و تاچه حد مي تواند روي بازار ارز و سكه و 
طال و بورس و دارايي هاي ديگر و از جمله توليد و صنعت 
اثرگذار باش��د و آيا اساس��ا اين طرح را مي توان اساسي و 

راهگشا دانس��ت يا اينكه تنها راهي براي تامين كسري 
بودجه و جذب نقدينگي موجود در جامعه است. معامله 
سلف به معامله اي گفته مي شود كه در آن »فروشنده براي 
تامين مالي توليد محصول خود دس��ت به پيش فروش 
نقدي محصول مي زند و تحوي��ل را به خريدار موكول به 
آينده مي كند « و دول��ت مي تواند از طريق پيش فروش 
قس��متي از توليد خود نياز مالي و كسري بودجه خود را 
تامين نمايد. معامله سلف روشي براي تأمين نياز نقدينگي 
از راه جذب سرمايه گذاري هستند. به واقع از كاربردهاي 
مهم اين اوراق جبران كسري بودجه دولت ها است، به اين 
شكل كه دولت به جاي پيش فروش محصوالت و مواد خام 
به خارج از كشور، به ويژه در زماني كه بنا به داليل سياسي و 
اقتصادي قيمت پيش فروش مواد خام پايين است، با انتشار 
اوراق سلف، محصوالت را مستقيمًا به مردم پيش فروش 
مي كند و در زمان سررس��يد به وكالت از طرف صاحبان 
اوراق محصوالت يا مواد خام را در بازار جهاني نقداً به فروش 
مي رساند و از اين راه با صاحبان اوراق تسويه مي كند؛ در اين 
فرايند تفاوت قيمت نقد و سلف در غالب سود به مردم تعلق 
مي گيرد. اما آنچه در اين بازار وجود دارد ريس��ك نوسان 
قيمت دالر و نفت اس��ت، دولت در اين مورد بيان داشته 
كه تضمين مي دهد كه سرمايه گذاران در هيچ شرايطي 
متضرر نمي ش��وند و حداقل به ميزان سقف سود سپرده 
بانكي نفع مي برند. همچنين اين امكان را خريداران دارند 
كه در صورت نياز، آن را در بازار ثانويه به فروش برسانند.  
حتي اگر دولت به ميزان نصف حجم پيش بيني ش��ده، 
موفق به تامين مالي از اين محل ش��ود، مي تواند س��ايه 

كسري بودجه را از متغيرهاي پولي بردارد اما آنچه در اين 
مساله نهفته است اين است كه شايد معامله سلف در علم 
حقوق روشي براي جذب سرمايه براي شركت ها باشد و 
بتوان آن را روشي كارآمد براي شركت هاي خصوصي يا 
دولتي دانست اما در مسائل كالن و حل مشكل اقتصادي 
دولت متاسفانه نمي توان گفت راهكار كارآمدي است زيرا 
روشي متمركز روي كسب وكار و توليد نيست و عمال رشد 
اقتصادي رها شده اس��ت و در اين طرح هم همه منتظر 
فروش اوراق براي تامين مالي، خريد اوراق و كسب سود 
هستند و مطابق روال يكسري فعاليت و نقل و انتقال پولي 
در اقتصاد با نرخ هاي باال وجود دارد كه در مقابل نه از رشد 
توليد و اقتصاد و سرمايه گذاري خبري هست و نه مردم را 
به بهره وري و تالش و كار و توليد و تحرك بيشتر دعوت 
مي كند و اين اوراق سلف در همين مسير است؛ . بنابراين 
نمي توان به نظر آن را روش موثر كارآمد و اثربخشي براي 
بهبود اقتصادي يا گشايش اقتصادي دانست. متاسفانه 
بايد پذيرفت اصالح س��اختار اقتصاد ايران، گشايش در 
فضاي كسب وكار، اصالحات سياس��ي، نهادي، قانوني 
و اقتص��ادي و ... به نظر فعال دور از دس��ترس اس��ت و در 
صورتي كه دولت بتواند در اين زمينه اقداماتي انجام دهد 
كه سرمايه گذاري، توليد و فضاي كسب وكار را بهتر كند، 
در آن صورت مي ت��وان اميدوار بود كه ب��ازار ارز به ثبات 
برسد و شاهد عرضه و تقاضاي متعادل در بازار ها باشيم و 
جذابيت بازاردارايي و مسكن و طال و ارز و سهام، جاي خود 
را به توليد وسرمايه گذاري و فعاليت و ارزش افزوده كار و 

صنعت و توليد بدهد.

مريم دهقان
حقوق دان و وكيل پايه 

يك دادگستري
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اخبارتاالر

بازار سرمايه

پس از سقوط تاريخي، اصالح شاخص پايان يافت؟

بازگشت مجدد بورس به روند صعودي
بازار س��هام كه از چند روز گذشته وارد فاز نزول شد و 
اصالح س��نگيني را تجربه كرد، و سقوط تاريخي را در 
چند روز كاري بور س ش��اهد بود فعاالن بازار را بسيار 
نگران كرد اما ديروز س��هامداران نفسي چاق كردند و 
با كمي اميدواري چشم به روز هاي آينده دوختند.در 
نيمه دوم معامالت روز گذشته، بازار باالخره روي خوش 
نشان دادو روند صعودي به خود گرفت و شاخص كل 
بورس با دو هزار و ۱۳۰ واحد رشد به رقم يك ميليون و 

۸۱۵ هزار واحد رسيد.
بر اين اساس بيش از ۱۵ ميليارد و ۳۴۱ ميليون سهم، 
حق تق��دم و اوراق بهادار ب��ه ارزش ۱۶۳ هزار و ۷۴۲ 
ميليارد ريال داد و ستد شد.همچنين شاخص كل )هم 
وزن( با دو هزار و ۸۲۳ واحد كاهش به ۴۸۷ هزار و ۷۴۱ 
واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با يك هزار و ۸۵۲ 
واحد افت به ۳۲۰ هزار و ۲۳ واحد رسيدند.ش��اخص 
بازار اول ۸۰۵ هزار واحد و شاخص بازار دوم هفت هزار 

و ۳۶۱ واحد افزايش داشتند.
عالوه بر اين در بين تمامي نمادها، نماد سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي )شس��تا( با پنج ه��زار و ۱۷۲ واحد، 
فوالد مباركه اصفه��ان )فوالد( با چهار ه��زار و ۸۰۱ 
واحد، ملي مس ايران )فملي( با سه هزار و ۶۰۲ واحد، 
بانك پارس��يان )وپارس( با يك هزار و ۴۴ واحد، فوالد 
خوزس��تان )فخوز( با يك ه��زار و ۱۷ واحد، معدني و 
صنعتي گل گهر )كگل( با ۶۹۵ واحد، صنايع پتروشيمي 
خليج فارس )فارس( با ۶۵۱ واحد، پتروشيمي پارس 
)پارس( با ۶۴۲ واحد، پتروشيمي پرديس )شپديس( 
با ۵۹۹ واحد، پتروشيمي نوري )نوري( با ۵۴۶ واحد، 
سرمايه گذاري سيمان تامين )سيتا( با ۴۴۰ واحد، مبين 
انرژي خليج فارس )مبين( با ۳۶۱ واحد، پتروشيمي 
فناوران )شفن( با ۳۶۱ واحد بيشترين تاثير مثبت را بر 

شاخص بورس داشتند.
در مقابل نماد مخابرات ايران )اخابر( با دو هزار و ۱۱۵ 
واحد، كشتيراني جمهوري اسالمي ايران )حكشتي( 
با دو هزار و ۷۹ واحد، ش��ركت ارتباطات س��يار ايران 
)همراه( با يك هزار و ۶۹۷ واحد، ايران خودرو )خودرو( 
با يك هزار و ۶۱۱ واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان 
)پارسان( با يك هزار و ۵۳۶ واحد، نفت و گاز پتروشيمي 
تامين )تاپيكو( با يك هزار و ۵۰۲ واحد، توسعه معادن و 
فلزات )ومعادن( با ۹۹۷ واحد، بانك تجارت )وتجارت( 
با ۸۳۷ واحد، فوالد خراس��ان )فخاس( با ۸۲۰ واحد با 

تاثير منفي بر شاخص همراه بودند.
برپايه اين گ��زارش، امروز نماد فوالد مباركه اصفهان، 
ملي صنايع مس ايران، بانك پارسيان، بانك تجارت، 
س��رمايه گذاري شاهد، س��رمايه گذاري غدير و بانك 
صادرات ايران در گروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند.

گروه خودرو هم در معامالت امروز صدرنشين برترين 
گروه هاي صنعت شد و در اين گروه پنج ميليارد و ۶۱۸ 
هزار برگه سهم به ارزش ۲۹ هزار و ۹۷۰ ميليارد ريال 

داد و ستد شد.

  آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز بيش از ۲۱۸ واحد كاهش داشت 
و بر روي كانال ۱۹ هزار و ۱۲۳ واحد ثابت ماند.همچنين 
در اي��ن بازار دو ميليارد و ۶۸۹ ميليون برگه س��هم به 

ارزش ۶۲ هزار و ۸۸۲ ميليارد ريال داد و ستد شد.
امروز نمادهاي س��نگ آهن گهرزمين )كگهر(، بيمه 
پاسارگاد )بپاس(، ش��ركت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، 
اعتباري ملل )وملل(، صنايع ماشين هاي اداري ايران 
)ماديرا(، مديريت انرژي تابان هور )وهور(، پتروشيمي 

زاگرس )زاگرس(، س. توسعه و عمران استان كرمان 
)كرمان(، گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي )سمگا(، 
پتروش��يمي غدير )ش��غدير(، توليدات پتروشيمي 
قائد بصير )شبصر( تاثير مثبت بر ش��اخص اين بازار 

را داشتند.
همچنين نماد پتروشيمي مارون )مارون(، پتروشيمي 
تندگويان )شگويا(، بانك دي )دي(، سهامي ذوب آهم 
اصفهان )ذوب(، پليمر آرياساسول )آريا(، گروه توسعه 
مالي مهر آيندگان )ومهان(، توليد نيروي برق دماوند 
)دماوند(، فرابورس ايران )فرابورس(، نيروگاه زاگرس 
كوثر )بزاگ��رس(، هلدينگ صنايع معدني خاورميانه 
)ميدكو(، توليد برق عسلويه مپنا )بمپنا(، توسعه مولد 
نيروگاهي جهرم )بجهرم(، نفت پاس��ارگاد )شپاس( 
و توكاريل )توريل( با تاثير منفي بر ش��اخص اين بازار 

همراه بودند.

  حمايت دولت، بورس را
دوباره صعودي مي كند

يك كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه حمايت دولت 
روند بورس را به طور حتم صعودي خواهد كرد، گفت: 
سرمايه گذاران نبايد همانند دو ماه نخست امسال، از 
اين پس در انتظار رشد پرشتاب شاخص بورس باشند.

»مجيد محمدعليزاده آراني« گفت وگو با خبرنگار ايرنا 
به افت اين روزهاي بورس اش��اره كرد و افزود: برخي 
از تصميمات اتخاذ ش��ده از سوي مقامات اقتصادي و 
اختالفات موجود بين مديران اقتصادي در زمينه عرضه 
صندوق دارا دوم، منجر به ايج��اد برخي از رفتارهاي 
هيجاني در بازار ش��د كه زمينه افت شاخص بورس و 
ايجاد حساسيت بين س��رمايه گذاران بورس را فراهم 
كرد.وي اظهار داشت: برخي از افراد به منظور جلوگيري 
از ضرر و زيان هاي احتمالي، اقدام به شناس��ايي سود 
در ب��ورس كردن��د و اكنون ب��ا احتياط بيش��تري به 

سرمايه گذاري در اين بازار نگاه مي كنند.
اي��ن كارش��ناس ب��ازار س��رمايه گف��ت: برخ��ي از 
تصميم گيري ها بدون در نظر گرفتن ش��رايط فعلي 
در بازار بوده اس��ت ك��ه اين موض��وع مي تواند ضربه 

جبران ناپذيري را به روند بازار وارد كند.
عليزاده آراني خاطرنشان كرد: عدم شفافيت اطالعاتي 
كه بخواهد س��رمايه گذاران را به سمت خاصي جهت 
دهد، باعث ايجاد شايعاتي مي شود كه همين موضوع به 

تنهايي باعث افت شاخص بورس خواهد شد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه خاطرنش��ان كرد: اين 
مسائل به عنوان ريسك هايي هستند كه باعث مي شود 
سرمايه گذاران نس��بت به سرمايه هاي خود واكنش و 

حساسيت  شديد نشان دهند.
وي با تاكيد بر اينكه بازار امروز روند بهتري را نس��بت 
به چند روز گذش��ته در پيش گرفته است و اميدواريم 
كه بازار طي يك يا دو روز آينده به روند صعودي خود 
بازگردد، گفت: س��رمايه گذاران نبايد از اين به بعد در 
انتظار رشد پرشتاب شاخص بورس مانند ارديبهشت 

و خردادماه باشند.
عليزاده آراني افزود: اكنون در اين موقعيت، نوسان گيرها 
در حال سوءاستفاده از روند كنوني بازار هستند كه اين 

موضوع چندان به نفع وضعيت فعلي بازار نيست.
اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه نوسان جزو 
ذات بازار سرمايه اس��ت، گفت: روند صعودي و نزولي 
شاخص بورس نبايد با شتاب صورت گيرد، زيرا باعث 
نگراني و رفتارهاي هيجاني از س��وي سرمايه گذاران 
مي شود.وي اظهار داشت: تحوالت سياسي نيمه دوم 
امس��ال و همچنين ش��كل گيري آرايش سياسي در 
جناح هاي كشور ممكن است در روند بازار تاثيرگذار 
باشد و مانع از رشد پرشتاب بورس شود.عليزاده آراني 
با بيان اينكه حمايت دولت روند بورس را به طور حتم 
صع��ودي خواهد كرد، گفت: س��هامدار اصلي بورس، 

دولت است بنابراين دولت مي تواند از اين بازار حمايت 
و دوباره روند صعودي را به معامالت بازار بازگرداند

اين در حالي اس��ت كه محمدرضا خاني در واكنش به 
ش��ايعاتي مبني بر منفي ش��دن بازار به دليل ابالغيه 
اخير سازمان مبني بر رعايت س��قف سرمايه گذاري 
صندوق هاي با درآمد ثابت در سهام به ۵ درصد و فروش 
يك باره صندوق ها گفت: با توجه به رويه بازار در سال 
۹۹ كه شاهد حجم روزانه ۱۴ تا حتي ۳۰هزار ميليارد 
معامل��ه در روز بوديم، نمي توان دليل روند نزولي بازار 
را در اين ابالغيه دانس��ت. در اين م��دت تعداد زيادي 
سهامدار خرد با كدهاي حقيقي وارد بازار سرمايه شدند 
كه همزمان با روند رو به رش��د بازار بود و به دليل عدم 
شناخت و آگاهي بعضا رفتارهاي هيجاني در شرايط 

صعود و ريزش شاخص هستيم.
وي با تاكيد بر اينكه مديران صندوق هاي بازار حرفه اي 
بوده و چنين رفتار غير حرفه اي را ازخود بروز نمي دهند، 
گفت: بسياري از صندوق ها از حداكثر ظرفيت نصاب 
سرمايه گذاري در سهام استفاده نكرده و حتي برخي 
اصالح پرتفوي خود را انجام داده اند، بنابراين نمي توان 
روند اين روزه��اي بازار را به موض��وع ابالغيه مربوط 

دانست.
خان��ي ادامه داد: ب��ا توجه به اينكه ب��ازار در مقاطعي 
اصالحات دارد اين امر همزمان با مقاومت شاخص روي 
۲ ميليون واحد بوده است كه مصادف با بي برنامگي در 
عرضه صندوق دارا دوم و سود بود، از طرفي افزايش نرخ 
در بازار بدهي از ابتداي س��ال از ۱۵ درصد به ۲۱ خود 
عاملي بر اين شد كه در مجموع موجب روند منفي بازار 
شد.اين كارشناس بازار سرمايه با تصريح اينكه طبق 
قاعده بازار صعود و نزول امري طبيعي اس��ت، گفت: 
با توجه ب��ه اصالح ۲۰ تا ۳۰ درصدي در برخي نمادها 
وحمايت مناسب انجام ش��ده روي سهام بنيادي بايد 
منتظر قيمت هاي جذاب شده و روند صعودي بازار بود.

اوراق نفتي و چند نكتهفراز و فرودهاي بورس و پيام هايي كه بايد شنيده شود
نوسانات چند روز گذشته در بورس، ضمن آنكه واجد 
پيام هايي جدي براي مس��ووالن ذيرب��ط در دولت و 
س��ازمان بورس در خصوص توجه بيشتر به اظهارات 
و تصميمات تاثيرگذار بر بازار سرمايه بود، هشدارهاي 
عبرت آموزي نيز براي سهامداران و فعاالن بورس در 
خصوص ضرورت نگاه واقعي به اين بازار به دنبال داشت.

بازار سرمايه از سه شنبه هفته گذشته و به دنبال اعالم 
لغو عرضه »دارا دوم و سوم« به دليل اختالف نظري كه 
ميان دو وزارت خانه اقتصاد و نفت بروز كرده بود روند 

نزولي را در پيش گرفت.
عالوه بر اين، تحرك غيرمعم��ول حقوقي ها در صف 
فروش و همچنين كاه��ش ارزش اعتبار كارگزاري ها 
كه منجر به كاهش قدرت خريد غيرنقدي سهامداران 
ش��د نيز از عوامل ديگري بود كه تعادل بازار را به نفع 

»فروش« تغيير داد.
اگرچه مسووالن س��ازمان بورس تاثير ورود بد موقع 
شركت هاي كارگزاري استاني براي عرضه سهام عدالت 
در بورس را نفي مي كنند اما كارشناسان بازار سرمايه 
بر نقش مهم اين اقدام در نزولي شدن بازار تاكيد دارند.

در كنار موارد عنوان ش��ده كه تاثير مس��تقيم بر بازار 
داشتند برخي عوامل رواني چون »شايعه افزايش سود 
سپرده هاي بانكي به ۲۲ درصد« و همچنين »كاهش 
انتظارات تورمي در بازار« نيز از جمله مواردي بود كه بر 

كاهش ارزش سهام تاثير گذاشت.
طي ۴ روز گذش��ته ركوردهاي بي س��ابقه اي در نزول 
شاخص سهام ثبت شد و اين شرايط نگراني هاي زيادي 
را در خيل عظيم سهام داران به ويژه گروه مبتدي كه 
قدرت ريس��ك پاييني دارند به وج��ود آورد كه البته 
موجب واقعي تر شدن انتظارات آنان از بازار سرمايه شد.

البته فراز و فرود ذات بازار س��رمايه است و هيچكس 
نمي تواند دس��تيابي به س��ود مس��تمر در اين بازار را 

تضمين نمايد.
به دنبال انجام برخي اقدامات حمايتي از روز گذشته، 
كارشناسان بازار سرمايه پيش بيني كردند كه از امروز 
دوشنبه مي توان انتظار داشت كه صف هاي فروش رشد 
كمتري داشته باش��ند و با بازگشت تدريجي توازن به 

بازار، روند رشد شاخص مجددا آغاز شود. با گشايش بازار 
در روز جاري با وجود تداوم روند نزولي، هيجان روزهاي 

قبل مقداري فروكش كرد و معامالت منطقي تر شد.
انتظ��ار اين ب��ود كه در بخ��ش اول معام��الت امروز، 
صف هاي فروش ادامه يابد و شاخص كل افت بيشتري 
داشته باشد و به تدريج و با محدود شدن صف فروش 
حقوقي ها، افزايش تقاضا در بازار شكل بگيرد و با كاهش 

هيجان روزهاي گذشته شاخص مجددا مثبت شود.
روند معامالت امروز در بازار و تاثير مثبتي كه نمادهاي 
»شس��تا، فوالد و فملي« بر ش��اخص كل گذاشتند با 
پيش بيني هاي انجام شده متناسب بود و از اين رو در 

ساعت ۱۳: ۹ شاخص كل مجددا مثبت شد.
اگرچه با مثبت شدن شاخص كل برخي از نگراني هايي 
كه طي روزهاي گذش��ته در خصوص ش��كل گيري 
شرايط غير منتظره در بازار سرمايه فعال فروكش كرد 
ليكن كارشناسان اقتصادي معتقدند كه نمي توان انتظار 
داش��ت روند شتابان افزايش شاخص، مشابه چند ماه 

گذشته مجددا به بازار برگردد.
نوسانات چند روز گذشته در بورس، ضمن آنكه واجد 
پيام هايي جدي براي مس��ووالن ذيرب��ط در دولت و 
س��ازمان بورس در خصوص توجه بيشتر به اظهارات 
و تصميمات تاثيرگذار بر بازار سرمايه بود، هشدارهاي 
عبرت آموزي نيز براي سهام داران و فعاالن بورس در 
خصوص ضرورت نگاه واقعي به اين بازار به دنبال داشت.

رييس دفتر رييس جمهوري امروز در حساب توييتري 
خود نوش��ت: »توصيه دولت به فعاالن بورس و مردم 
عزيزي كه در آن سرمايه گذاري كرده اند، اين است كه 
هيجاني تصميم نگيرند. فراز و فرودهاي مقطعي بازار 
سرمايه بخشي از ماهيت اين بازار است. سياست مبنايي 

دولت حمايت از بازار سرمايه و تقويت آن است.«
اگرچه اعالم موضع صحيح و ب��ه موقع دولت با هدف 
بازگرداندن آرامش به بازار س��رمايه انجام شده ليكن 
تاكي��د بر »فراز و فرود بازار س��رمايه به عنوان ماهيت 
آن« اشاره به واقعيتي غير قابل انكار در اين بازار يعني 
»پذيرش ريسك« است كه بايد به عنوان پيش فرض 

ورود به عرصه بورس مدنظر همگان قرار بگيرد

انتشار هرگونه ابزار مالي متكي بر ارز و دارايي هاي متصل 
به آن از جمله طال و نفت كار اشتباهي است. نبايد مردم 
را براي س��رمايه گذاري در فعاليت هاي غير مولد به ويژه 
احتكار ارز تشويق كرد.مسعود حجاريان طي يادداشتي 
در س��ايت  نورنيوز به اتفاقات اين روزهاي بازار س��رمايه 
واكنش نش��ان داد. در اين يادداش��ت آمده است: در پي 
سخنان جناب آقاي دكتر روحاني رييس جمهور محترم، 
در مورد طرحي كه در شوراي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا مطرح است و موجب گشايش امور اقتصادي خواهد 
شد، اعالم ش��ده اس��ت كه دولت درصدد انتشار اوراق 
سلف موازي نفت براي فروش ۲۰۰ ميليون بشكه نفت با 
سررسيد دو سال است. اوراقي كه در زمان انتشار به ريال 
مبادله مي شود و در سررسيد عين كاال يا مابه ازاي آن به 
خريدار تحويل مي گردد.به نظر نگارنده انتشار هرگونه ابزار 
مالي متكي بر ارز و دارايي هاي متصل به آن از جمله طال و 
نفت كار اشتباهي است. نبايد مردم را براي سرمايه گذاري 
در فعاليت هاي غير مولد به ويژه احتكار ارز تشويق كرد.

مردمي ك��ه اوراق ارزي مي خرند به طور طبيعي به بازار 
غيرقانوني ارز و روش هاي سوداگرانه سوق داده مي شوند. 
پس اندازهاي مردم بايد به سمت توليد هدايت شود تا كل 
جامعه از ارزش افزوده حاصله بهرمند گردد.اما اوراق اعالم 

شده داراي مشكالت بيشتري است و مسائل زيادي را براي 
دولت بعدي به همراه خواهد داشت.نحوه اداي تعهدات 
دولت در سررسيد به درستي مشخص نيست چون مردم 
امكان تحويل گرفتن نفت خام را ندارند و ممكن اس��ت 
تحريم ها ني��ز در آن زمان ادامه داش��ته و فروش آن هم 
ممكن نباش��د. در چنين ش��رايطي بايد اوراق به قيمت 
روز نفت و دالر از محل خزانه خالي دولت بازخريد شود.

مشخص نيست قيمت نفت و نرخ ارز در سررسيد اوراق 
چقدر افزايش مي ياب��د و دولت چه مقدار از منابع عموم 
مردم را به جيب خريداران ثروتمند خواهد ريخت. تجربه 
پيش فروش سكه نشان داد كه انتقال سودهاي كالن به 
گروه هاي خاصي از جامعه، تنش هاي اجتماعي و تخريب 
اعتبار حاكميت را در پي دارد. از طرف ديگر فروش حجيم 
اوراق نفتي موجب تضعيف اوراق خزانه دولتي مي شود و 
 OMO برنامه اساس��ي بانك مركزي � عمليات بازار باز
� براي كنترل نرخ به��ره و تورم را مختل مي كند. دولت 
مي تواند براي تامين كسري بودجه كماكان اوراق خزانه 
منتشر كند و نيازي هم نيست كه آنها را به اقالمي مانند 
نفت و ارز متكي نمايد. دولت از اعتبار الزم برخوردار است و 
در همه جاي دنيا اوراق قرضه دولتي با پشتوانه خود دولت 

منتشر شده و بدون ريسك محسوب مي شود.

برخي تصميم  گيري ها بدون در نظر گرفتن شرايط، ضربه سنگيني به بازار بورس زد

پاي بورس به قيمت گذاري 
خودرو باز مي شود؟

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مي گويد 
در شرايطي كه به دليل نوسانات دايمي در بازار هيچ 
يك از طرف هاي فعال در بازار خودرو از شرايط راضي 
نيست، مجلس براي تغيير در قيمت گذاري خودرو، 
بررس��ي هاي خ��ود را آغاز كرده اس��ت.محمدرضا 
نجفي منش در ط��ول هفته هايي كه از آغاز مجلس 
يازدهم گذشته، تعدادي از نمايندگان كميسيون هاي 
اقتصادي، تمركز خود را به اصالح ش��رايط در بازار 
خ��ودرو اختصاص داده ان��د و در هفته ه��اي اخير 
جلسات چندگانه اي با حضور فعاالن صنعت خودرو 
و نمايندگان مجلس برگزار ش��ده اس��ت.به گفته 
وي، كارشناس��ان و فعاالن صنعت خودرو معتقدند 
روش��ي كه امروز براي قيمت گذاري خودرو اجرايي 
مي ش��ود، يكي از غلط ترين شيوه هاس��ت و بايد به 
گزينه هاي ديگري فكر كرد.به گزارش ايسنا عضو 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اش��اره به 
چهار روش مطرح شده براي تغيير در قيمت گذاري 
بازار خودرو، بيان كرد: يك روش بازگشت به شيوه 
قيمت گذاري در دهه ۷۰ است. در آن دوره قيمت 
خودرو با توجه به نرخ حاش��يه بازار تعيين مي شد. 
مثال اگر امروز خودرويي در بازار ۱۰۰ ميليون تومان 
است، قيمت كارخانه ۹۵ ميليون تعيين مي شود. 
هرچند در دهه ۷۰ اجراي اين روش موفقيت آميز 
بود اما فعال به نظر مي رسد وزارت صمت با آن موافق 
نيس��ت.نجفي منش ادام��ه داد: روش دوم، انتقال 
اختيار قيمت گذاري به خودروسازان است. يعني در 
چارچوب آن، خودروسازان قيمت خودرو را بر اساس 
هزينه تمام شده و سودي معقول اعالم كنند و نظارت 
بر صداقت اين نرخ ها ادامه داشته باشد. به گفته وي، 
در روش س��وم پاي بورس به عرصه قيمت گذاري 
خودرو باز مي شود. پيش��نهاد كنندگان اين طرح 
مي گويند مانن��د قيمت گ��ذاري كاالهايي مانند 
فوالد يا مس كه از طريق فرابورس انجام مي ش��ود 
مي توان براي مثال هزار دستگاه از يك مدل سواري 
را به بورس عرضه كرد و با توجه به ميزان استقبال 
مردم و قيمتي كه براي آن پرداخت شد، نرخ نهايي 
خودرو را استخراج كرده و بر اساس آن ماشين ها را 

در بازار عرضه كرد.

ادامه از صفحه اول

چگونه قرض گرفتن  مهم است
توصيه كارشناسان اما استفاده از استقراض داخلي 
است تا كش��ورها از ظرفيت هاي داخلي خودشان 
نيازهايشان را تامين كنند؛ چرا كه استقراض خارجي 
هرچند ش��ايد بنظر مناسب برس��د، اما ايرادي كه 
دارد اين اس��ت كه كش��ور را بدهكار مي كند و اگر 
كشوري نتواند بدهي هاي خود را بازپرداخت كند، 
با مشكالت عديده اي از جمله نكول مواجه مي شود. 
اين مشكل چند س��ال قبل در اقتصاد كشورهايي 
چون يونان و اس��پانيا مشاهده شد و در ادامه ديديم 
كه اين كش��ورها ناچار شدند برخي از جزاير خود را 
به فرش برسانند تا بتوانند پاسخگوي بدهي هايشان 
شود. بنابراين استقراض از خارج توصيه نمي شود و 
استقراض داخلي بهترين روش اقتصادي است كه 
كارشناس��ان توصيه مي كنند. اما دولت در جريان 
اجراي طرح گش��ايش هاي اقتص��ادي يك تغيير 
كوچك در موضوع ايجاد كرده است. سوال اين است 
كه اين تغييرات چيست؟تغيير رخ داده دولت بجاي 
استقراض مستقيم آمده نفت سال هاي آينده را به 
عنوان پش��توانه آورده و اعالم كرده كه مردم به من 
پول دهيد و من مثال ۲ سال آينده به جاي پول شما، 
نفت مي دهم. اينجاست كه موضوع دچار تحوالت 
چشمگيري مي شود. اين نوع تحركات با استقراض 
متفاوت است و از همين نقطه مشكالت بين دولت 
و تحليلگران آغاز مي شود. كارشناسان معتقدند اين 
كار درست نيست بنا به چند دليل؛ اوال اينكه اگر نفت 
آينده را پيش فروش كنيم؛ دولت آينده بايد پول نفت 
را بدهد؛ پاي چقدر پول در ميان است؟ حدود ۲۰۰ 
ميليون بشكه نفت؛ سوالي كه پيش مي آيد اين است 
دولت بايد دوباره ۲سال آينده براي تراز بودجه نفت 
استخراج كند و بفروشد تا بتواند بدهي هاي دولت را 
پاس كند. سوال اين است كه آيا چاه هاي نفت ايران؛ 
شركت ملي نفت ايران؛ بندرگاه هاي ما؛ خطوط توليد 
ما، شبكه توزيع ما و... اين ظرفيت را دارند كه هم به 
اندازه س��هميه عادي كشور نفت را استخراج كنند؛ 
ضمن اينكه ۲۰۰ميليون بشكه نفت بيشتر هم توليد 
كنند تا پاس��خ بدهي هاي دولت فعلي را بدهند. به 
اعتقاد برخي دوستان اين ظرفيت وجود دارد و دولت 
مي تواند با توس��عه خطوط بندري و ناوگان حمل و 
نقل نفت و... برنامه فروش گس��ترده نفت را دنبال 
كند؛ برخي از كارشناس��ان هم معتقدند كه چنين 
سنگ بزرگي نشانه نزدن است و در شرايط تحريمي 
دولت هم از نظر فني و سخت افزاري نمي تواند طي 
۲سال اين حجم از نفت توليد كند و به فروش برساند. 
بنابراين دولت س��راغ راه حل بعدي مي رود. راه حل 
بعدي چيست؟ طبيعتا دولت مي رود سراغ تسويه 
نقدي بدهي، پس عمال اين اوراق بايد ۲سال بعد با 
سودهاي باالتر بازگردانده شود و با توجه به نوسانات 
بازار نفت و دالر )كه معموال افزايش��ي خواهد بود( 
احتماال هزينه هاي باالي ۲۵درصد الي ۳۰درصدي را 
بايد پرداخت كند. سوال اين است كه چرا دولت اوراق 
ريالي مثل اوراق خزانه، مرابحه، و س��اير اوراق مالي 
اسالمي را با هزينه ۲۰ درصدي را منتشر نمي كند و 
با نرخ ۱۹ الي ۲۰درصدي ارايه نمي كند؟ اينجاست 
كه انتقادات و ارزيابي هاي تحليلي در خصوص طرح 
گشايش هاي اقتصادي معنا و مفهوم پيدا مي كند. 
در كل مي توان گفت، تامين مالي دولت در شرايط 
كسري بودجه از طريق اوراق كار درستي است اما بهتر 
است از ابزار سنتي اوراق استفاده شود تا اينكه گزاره 
تازه اي مانند فروش نفت را در اين ميان وارد مس��ير 

اجراي اين روش هاي اقتصادي كنيم.

ادامه از صفحه اول

 تحقيق و تفحص 
 مسيري براي شفافيت

 به عنوان يكي از مهم ترين س��اختارهاي اقتصادي 
كش��ور انجام ش��ود؛ واقعيت آن است كه همچنان 
ابهامات فراوان��ي درخصوص فعاليت هاي مرتبط با 
سازمان برنامه بودجه و قبل از آن سازمان مديريت 
و برنامه ريزي وجود دارد كه هيچ مرجعي پاس��خي 
براي اين پرسش هاي مطروحه از سوي كارشناسان 
و دلسوزان كشور ارايه نكرده است. با توجه به دامنه 
وسيع مسووليت هاي اين سازمان و با عنايت به اينكه 
عملكرد اين سازمان به طور مس��تقيم در اقتصاد و 
معيشت اثرگذار است؛ مجلس بدنبال آن است كه 
از طريق افزايش دامنه نظارت ها زميه بهبود عملكرد 

نهادها و سازمان هاي مختلف را فراهم كند.
واقعيت آن اس��ت كه س��اختار بودجه اي كشور به 
گونه اي است كه سازمان برنامه و بودجه متولي اصلي 
تدوين، تخصيص و توزيع بودجه عنوان ش��ده و هر 
نوع برنامه ريزي عمراني و اقتصادي بايد از طريق اين 
سازمان در مسير اجرايي شدن قرار بگيرد؛ علي رغم 
اين حوزه فعاليت هاي مهم و اثرگذار متاسفانه طي 
سال هاي اخير عملكرد س��ازمان برنامه و بودجه به 
گونه اي نبوده اس��ت كه باعث رضايتمندي مردم، 
فعاالن اقتصادي و مديران شود. مشكالت مديريتي 
موجود در اين سازمان به اندازه اي وسعت پيدا كرده 
كه حتي برخ��ي نهادهاي دلتي ه��م در خصوص 
عملكرد اين سازمان انتقادات جدي را مطرح كرده اند. 
در جري��ان اين طرح ت��الش خواهيم ك��رد تا ابعاد 
مختلف پروژه هاي عمران��ي، نحوه تحصيل منابع، 
تخصيص و نهايتا توزيع آنها مشخص شود. اين طرح 
روز يكشنبه هفته جاري تقديم هيات رييسه شده 
اس��ت؛ و پيش بيني مي كنم كه به زودي در دستور 
كار و اجرايي ش��دن قرار بگيرد. در جريان اين طرح 
به ۵محور مهم و اساسي ش��امل موضوعاتي چون؛ 
چگونگي تحصيل و توزيع اعتبارات، چگونگي توزيع 
منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها؛ چگونگي توزيع 
اسناد خزانه به پيمانكاران و در نهايت علت عدم تشكيل 
جلسات كميته تخصيص در سازمان برنامه  وبودجه 
مي شود. اين ۵محور اصلي ترين بخش هايي است كه 
در جريان فرآيند تحقيق و تفحص ابعاد مختلف آن 
مورد بررسي دقيقي قرار مي گيرد. در نهايت هم نتيجه 
تحقيق هرچه كه باشد در فضايي شفاف دذر اختيار 

نمايندگان و رسانه ها قرار مي گيرد.
عضو كميسيون برنامه بودجه 

كارمزد پذيرش امالك 
در بورس كاال حذف شد

مدير مطالعات اقتصادي و س��نجش ريسك بورس 
كاالي ايران گفت: ب��ا موافقت هيات مديره، كارمزد 

پذيرش امالك در بورس كاال حذف شد.
جواد فالح گفت: كارم��زد پذيرش در بورس كاال در 
بخش اموال غيرمنقول معادل يك در هزار ارزش ملك 
كارشناسي شده توسط كارشناس رسمي دادگستري 
و تا سقف ۵۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده كه با 
موافقت هيات مديره بورس كاالي ايران اين هزينه تا 
اطالع ثانوي از معامالت امالك حذف شد.وي ادامه 
داد: طبق دستورالعمل هاي موجود، هر شخصي كه 
قصد داشت ملكي را در بورس كاال پذيرش كند، بايد 
فيش واريزي معادل يك در هزار ارزش كارشناسي 
شده توسط كارشناس رسمي دادگستري را به همراه 
ساير اسناد و مدارك الزم ارايه مي كرد كه اين موضوع 
عدم مطلوبيتي را براي پذيرش در بورس ايجاد مي كرد. 
در همين زمينه، عرضه كنندگان درخواست داشتند 
كارمزد پذيرش امالك به دليل احتمال عدم انجام 
معامله، پس از قطعي ش��دن معامله پرداخت گردد 
كه حذف اين كارمزد با موافقت هيات مديره بورس 
كاال تا اطالع ثانوي به تصويب رس��يد.فالح در مورد 
ميزان كارمزد انجام معامله در اين بازار نيز گفت: در 
صورت انجام معامله روي تابلوي امالك و مستغالت، 
كارمزد بورس كاالي ايران معادل ۵ در ۱۰ هزار ارزش 
معامله براي هر يك از طرفين معامله )هم خريدار و 
هم فروش��نده( تا سقف ۱۰ ميليون تومان و كارمزد 
كارگ��زاران ۱۸ در ۱۰ هزار ب��راي هر يك از طرفين 
معامله تا س��قف ۱۰ ميليون تومان خواهد بود و در 
مجموع، كارم��زد معامله براي هر يك از طرفين ۲۳ 
در ۱۰ هزار ارزش معامله تا سقف ۲۰ ميليون تومان 
اس��ت.مدير مطالعات اقتصادي و سنجش ريسك 
بورس كاالي اي��ران در خصوص هزينه مبادالت در 
بازار سنتي مسكن نيز گفت: در معامالت سنتي بازار 
مسكن هزينه مبادالت شهر به شهر متفاوت است، اما 
كارمزد بنگاه داران در شهر تهران ۰.۵ درصد معادل ۵۰ 
در ۱۰ هزار ارزش معامله براي خريدار و همين مقدار 
براي فروشنده و براي معامالت با ارزش كمتر از ۵۰۰ 
ميليون تومان، لحاظ مي شود و براي امالك با ارزش 
باالي اين رقم، ۰.۲۵ درص��د معادل ۲۵ در ۱۰ هزار 
ارزش معامله محاسبه مي شود. فالح افزود: با مقايسه 
اين ميزان با كارمزد معامالت بورس مي توان به وضوح 
مشاهده كرد كه هزينه نقل و انتقاالت حوزه مسكن در 
بورس حتي از نصف بازار سنتي نيز كمتر بوده و فروش 
امالك از طريق سازوكار بورس كاال تاثير قابل توجهي 
در هزينه مبادالت خواهد داشت. ضمن اينكه در حالي 
در بازار مسكن به كارمزد بنگاه داران ۹ درصد ماليات بر 
ارزش افزوده نيز تعلق مي گيرد كه بورس از اين ماليات 
معاف است. به گزارش »كاالخبر«، بورس كاال در حالي 
در راستاي كاهش هزينه نقل و انتقاالت بازار مسكن در 
تاالر فرعي، كارمزد پذيرش امالك را حذف كرده كه 
كارمزد معامله ملك آماده براي عرضه روز چهارشنبه 
در شهر جديد پرديس، براس��اس ارزش پايه بيش 
از ۱۰ ميلي��ارد و ۶۳۹ ميليون ريال رقمي نزديك به 
۲۴ ميليون و ۴۷۰ هزار ريال براي هر يك از طرفين 
معامله محاسبه مي شود كه اين مبلغ به مراتب بسيار 
پايين تر از هزينه انجام معامله در بازار سنتي مسكن و 

نقل و انتقاالت آن است.
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وزارت كشور طرح ساخت و اجاره مسكن »كوچك اندازه« را به دولت پيشنهاد كرد

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي اعالم كرد

موازي كاري با مسكن ريزمتراژ

واگذاري ۶۲۰ هزارتن كاالي متروكه در بنادر به سازمان اموال تمليكي

گروه راه و شهرسازي|
طرح بحث برانگيز ساخت خانه هاي 25 متري اگر تا 
ديروز صرفا توسط برخي از مسووالن شهري زمزمه 
مي ش��د، از ديروز با اع��ام جزييات طرح مس��كن 
»كوچك اندازه« از سوي وزارت كشور وارد فاز تازه اي 
شد. از اين رو، قرار اس��ت با مساعدت وزارتخانه هاي 
دخيل در مس��اله خانه س��ازي و همكاري تنگاتنگ 
ش��هرداري ها خانه هاي ريزمتراژ س��اخته شود و به 
كليه متقاضيان خريد واگذار ش��ود. اما بخش اعظم 
طرح وزارت كش��ور، رويكرد اجاره داري حرفه اي را 
دنبال مي كند و از همين رو، عاوه بر مقررات ساخت 
اين دسته از واحدهاي مس��كوني، موازيني را درباره 
ميزان اجاره، ويژگي هاي مالي خانوارهاي مش��مول 
ط��رح اجاره داري، مدت اس��تيجار و... در طرح خود 

ذكر كرده است.
به گزارش »تعادل«، اگر از موازي كاري وزارت كشور 
در ارايه طرح اج��اره داري حرفه اي با طرح مورد نظر 
و در دس��ت تدوين وزارت راه و شهرسازي بگذريم، 
كليدي ترين و بحث برانگيزترين بخش اين طرح به 
متراژ اين دسته از واحدها بر مي گردد. وزارت كشور 
اعام كرده است كه متراژ اين واحدها بايد متناسب با 
متراژ معرفي شده در طرح تفصيلي شهرها باشد. در 
طرح تفصيلي تهران، حداقل مساحت واحد مسكوني 
براي ش��هر تهران 50 متر مربع برآورد شده است، اما 
پيش از اين برخي از مس��ووالن شهرداري تهران اين 
ميزان را 35 متر مربع اعام كرده و حتي گفته بودند 
كه اين ميزان را مي توان اصاح كرده به 25 متر مربع 
تقليل داد. فارغ از اين تغيير مقررات، ساخت واحدهاي 
مسكوني كوچك متراژ برخي ديگر از مقررات شهري 
از جمله ساخت پاركينگ به ازاي هر واحد را نيز نقض 
مي كند كه وزارت كش��ور در طرح خود از اين مساله 
نيز عدول كرده است. همچنين كارشناسان شهري 
و جامعه شناس��ان پيش از اين، باره��ا درباره تبعات 
اقتص��ادي و اجتماعي و نمودار ش��دن بيش از پيش 
ش��كاف طبقاتي در قالب ساخت خانه هاي ريزمتراژ 
هش��دار داده اند، با اين حال، وزارت كش��ور در طرح 
خود با تاكيد بر اينكه اين دسته از واحدهاي ريزمتراژ 
بايد در تمام نقاط ش��هري و در حوالي ايستگاه هاي 
مترو و اتوبوس بنا ش��ود، درصدد بر آمده تا از شكاف 
طبقاتي شمالي- جنوبي شهر فاصله بگيرد، غافل از 
اينكه با ايجاد چنين واحدهايي شكاف طبقاتي، درون 
منطقه اي و حتي درون محله اي خواهد شد. كما اينكه 
هم اينك به گفته مس��ووالن شهري تهران، برخي از 
مناطق اين ش��هر از جمله منطقه 4 از ش��كاف هاي 

اجتماعي و اقتصادي درون منطقه اي رنج مي برند.

    جزئيات طرح مسكن »كوچك اندازه« 
بر اساس اين گزارش، طرح وزارت كشور با نام ساخت 
واحدهاي مسكوني »كوچك اندازه« به كميسيون امور 
زيربنايي دولت با رياس��ت وزير راه و شهرسازي ارجاع 
ش��ده و اين وزارتخانه به عنوان متولي ش��هرداري ها، 
خواس��تار صدور مجوز دولت براي ساخت واحدهاي 
كوچك اندازه با هدف حمايت از اقش��ار آسيب پذير و 
خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي شده است.

در اين طرح كه مساحت و متراژ واحد مسكوني مورد 
نظر )كوچك اندازه( تعيين نش��ده و قرار است متراژ 
واحدهاي كوچك اندازه هر شهر را شهرداري همان 
شهر تعيين كند، دو روش اجاره داري و فروش براي 
ايجاد تعادل بخشي در بازار مسكن و نيز خانه دار شدن 
اقشار كم درآمد در نظر گرفته شده است. فروش اين 
واحدها به عموم متقاضيان مس��كن آزاد اعام شده 
اس��ت اما براي اجاره داري واحدهاي كوچك متراژ 

ضوابطي در نظر گرفته شده است.

    گروه هاي هدف خانه هاي اجاره اي كوچك
گروه هاي هدف خانه هاي كوچك اندازه اجاره اي شامل 
خانوارهايي اس��ت كه درآمد ماهيانه آنها حسب مورد 
كمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون كار يا قوانين 
مربوط به استخدام كشوري بوده و سرپرست خانوار داراي 

شرايط زير باشند:
 1- قرارگيري در دهك هاي درآمدي 1 تا 5 با دهك هاي 

1، 2 و 3 و زوج هاي جوان
2- داراي حداقل 10 سال سابقه سكونت در شهر مربوطه

3- نداشتن زمين و واحد مس��كوني تا 10 سال قبل از 
تصويب و اباغ اين آيين نامه

4- عدم استفاده سرپرست خانوار و افراد تحت تكفل از 
امكانات دولتي يا امكانات نهادهاي عمومي غيردولتي 
شامل زمين، واحد مسكوني يا تسهيات يارانه اي خريد 
يا ساخت واحد مسكوني از تاريخ 22 بهمن 1357. بر اين 
اساس، وزارت خانه هاي راه و رفاه به همراه سازمان ثبت 
اسناد مكلف به در اختيار قرار دادن اطاعات خانوارهاي 
مشمول، به ش��هرداري ها هستند. ضمن اينكه موضوع 
برچسب نخوردن مسكن اقشار كم درآمد نيز در اين طرح 
لحاظ شده و بايد در هر مجموعه مسكوني، تنها حداكثر 
40 درصد واحدها، به اقشار آسيب پذير تعلق يابد و مابقي 

به ساير اقشار واگذار شود.

    ضوابط ساخت كوچك متراژها
بر اساس طرح وزارت كشور، ضوابط ساخت واحدهاي 
كوچك اندازه به اين ش��رح اس��ت: 1- دامنه مساحت 
واحدهاي مس��كوني در هر ش��هر متناس��ب با الگوي 
سكونت و ش��رايط بومي و محلي با پيشنهاد شهرداري 
به تصويب كميسيون ماده 5 مي رسد. 2-ضريب تامين 
پاركينگ براي خانه هاي كوچك اندازه، حداكثر معادل 
50 درصد ضوابط ماك عمل براي تامين پاركينگ در 
پهنه مربوطه است.3- حداكثر تعداد خانه هاي كوچك 
اندازه واقع در مجموعه هاي مسكوني، معادل 40 درصد 
كل واحدهاي آن مجموعه خواهد بود. 4- در جانمايي 
مجموعه هاي مسكوني داراي خانه هاي كوچك اندازه 
بايد توزيع متوازن آنها در همه بخش هاي ش��هرمدنظر 

قرار گيرد. 5- در مكان يابي مجموعه هاي مسكوني داراي 
خانه هاي كوچك اندازه، نزديكي به ايستگاه هاي حمل و 
نقل عمومي و عرصه هاي كار و فعاليت نظير دانشگاه، بازار، 
كارخانجات و ... واقع در محدوده شهر داراي اولويت است.

  پاي وزارت كشور در كفش وزارت راه
در طرح ارايه شده از س��وي وزارت كشور آمده: خانه هاي 
كوچك اندازه اجاره اي حداكثر تا 5 س��ال به خانوارهاي 
مشمول اجاره داده مي شود و براي خانه هاي كوچك اندازه 
فروشي نيز در پايان كار صادره از سوي شهرداري ها، طرح 
خانه كوچك اندازه درج خواهد شد.خانه هاي كوچك اندزه 
اجاره اي بايد با وساطت موسس��ات اجاره داري حرفه اي 
به خانوارهاي مش��مول واگذار شده و مجوز مربوطه براي 
تأسيس اين موسسات، مشتركا از س��وي ادارات كل راه 
و شهرسازي استان ها و س��ازمان همياري شهرداري ها و 
دهياري هاي هر استان صادر مي شود.جالب اينكه معاونت 
مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي نيز طرح مستقلي 
در خصوص نحوه اجاره داري حرفه اي طراحي كرده كه به 
گفته محمود محمودزاده معاون مسكن و ساختمان اين 
وزارت در گفت وگو با مهر، طرح اجاره داري حرفه اي وزارت 
راه در كميسيون اقتصاد دولت به تصويب رسيده است؛ به 
نظر مي رسد طرح وزارت كشور كه به كميسيون زيربنايي 
دولت ارايه شده، موازي كاري و مشابهت هايي با طرح اجاره 

داري وزارت راه و شهرسازي داشته باشد!

    نحوه تاسيس موسسه اجاره دار
بر اساس اين طرح، وزارت كشور مكلف است با همكاري 
وزارت راه و شهرسازي وشوراي عالي استان ها، ظرف سه 
ماه از تصويب و اباغ اين آيين نامه، دستور العمل نحوه 
تاسيس موسسه هاي اجاره داري را تدوين و جهت اجرا 

به شهرداري هاي اباغ نمايند.

   مخالفت وزارت راه
با ساخت واحدهاي ۲۵ متري 

پيش از اين، محم��ود محمودزاده معاون مس��كن و 
س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازي در گفت وگويي، 

ضمن مخالفت با ساخت واحدهاي 25 متري، در پاسخ 
به پرسش��ي درباره موافقت دولت با ساخت خانه هاي 
25 تا 30 متري اظهار كرده بود: ساخت خانه هاي 25 
متري پيشنهادي بود كه شهرداري تهران ارايه كرده 
و اين پيشنهاد هنوز رس��مًا به وزارت راه و شهرسازي 
ارايه نشده است. فلس��فه اعام اين پيشنهاد از سوي 
ش��هرداري بر اساس برداش��ت آنها از موضوعي با نام 

»خانه هاي كوچك« در دنيا بوده است.

   پيشنهاد توسعه اجاره داري حرفه اي 
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي افزوده 
بود: پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در اين خصوص، 
راه اندازي نظام اجاره داري حرفه اي است كه به زودي 
بسته مربوط به آن تدوين خواهد شد. در اين سازوكار، 
سطح س��وم اجاره داري تهيه ش��ده كه چيزي شبيه 
راه اندازي پانس��يون هاي خصوصي است و افرادي كه 
براي اشتغال يا تحصيل و درمان و امثال آن به صورت 
مجردي يا بدون خانواده به پايتخت كوچ مي كنند، در 

آن مستقر مي شوند و محلي براي سكونت آنها است.

    الگوي مصرف مسكن در تهران؟
محمودزاده تصريح كرده بود: چنين فردي توانايي مالي 
اجاره كردن واح��د 75 متري كه متراژ الگوي مصرف 
مسكن در پايتخت محسوب مي شود را ندارد بنابراين 
مجبور به سكونت در چنين واحدهايي خواهد بود. به 
نظر مي رسد آنچه شهرداري تهران به عنوان واحدهاي 
25 متري مطرح كرده، برگرفته از اين تفكر باش��د. ما 
از نظر مس��ائل اجتماعي با اين ايده شهرداري موافق 
نيس��تيم و درباره آن نظراتي داريم ضمن اينكه دولت 
تاكنون هيچ موضعي درباره اين پيشنهاد اعام نكرده و 

موافقتي با آن نداشته است.
به گفته معاون وزير راه و شهرسازي، بر اساس تجربياتي 
كه از ساخت واحدهاي مس��كوني كوچك در تهران 
داشته ايم، نظر ما با ساخت خانه هاي 25 متري، منفي 
است ضمن اينكه مسائلي كه شهرداري تهران در اين 
خصوص اعام كرده بر اساس مفاهيم اقتصادي است.

محمد راستاد، مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با 
اشاره به اينكه قطعا در سواحل مكران به دنبال ايجاد 
يك بندر بزرگ اقيانوسي ديگر هستيم، گفت: سواحل 
مكران مي توان��د نقش وي��ژه اي را در آينده مبادالت 

دريايي ايفا كند.
به گزارش ايلنا، راستاد در رابطه با اينكه ۶20 هزارتن 
كاالي متروكه به سازمان اموال تمليكي واگذار مي شود، 
اظهار كرد: اين كاالها متنوع هستند و از كاالهاي اساسي 
گرفته تا كاالهاي عموم��ي را در بر مي گيرند؛ به طور 
مستمر و هر دو هفته يك بار كاالهايي را كه از مدت مجاز 
ماندگاري در بنادر عبور مي كنند را به گمرك منعكس 

مي كنيم تا در فرايند كاالهاي متروكه قرار گيرند.
معاون وزير راه و شهرس��ازي ادام��ه داد: عاوه بر اين 
اخطارهايي به مالكان داده مي شود اما ضوابط قانوني 
پس از پشت سر گذاشتن مهلت در نظر گرفته شده به 

صورت خودكار مدنظر قرار مي گيرد.
راس��تاد در ارتباط با اينكه به چ��ه علت برخي مالكان 
براي ترخيص كاالهاي خود اقدام نمي كنند، بيان كرد: 
مشكات اقتصادي و تشريفات قانوني از جمله عواملي 
است كه باعث مي شود روال عادي ترخيص كاال از سوي 

صاحبان كاال طي نشود.
وي با اشاره به اينكه در فرايند ترخيص كاال، دستگاه هاي 
مختلفي نقش دارند، عنوان كرد: تعامل بسيار خوبي 
بين دستگاه هاي حاكميتي و نظارتي، سازمان بنادر و 
دريانوردي، گمرك و سازمان اموال تمليكي وجود دارد 
و اميدواريم بتوانيم مي��زان كاالهاي متروكه در بنادر 

كشور را به حداقل برسانيم.

   توليد ناوگان عملياتي دريايي در داخل
مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي، در خصوص 

توان داخلي به منظور توليد تجهيزات دريايي و بندري 
و نگاه به اين مقوله در سال جهش توليد، اظهارداشت: 
خوشبختانه عمده ناوگان عملياتي دريايي كه توسط 
سازمان بنادر و دريانوردي به ويژه براي عمليات ورود 
و خروج كشتي ها، جس��ت وجو و نجات دريايي و نيز 
مقابله با آلودگ��ي دريايي تكيه بر توان داخلي امكان 
توليد دارد و نيازهاي خود را در اين موارد به استفاده 
از توان داخلي سوق داده ايم و نتيجه بسيار مناسبي را 

نيز به دست آورده ايم.
راس��تاد ادامه داد: يكي از فعاليت هاي بس��يار بزرگ 
س��ازمان بنادر و دريانوردي اين اس��ت كه ۸3 فروند 
شناور مورد نياز بنادر با استفاده از توان داخلي توليد 
خواهد شد و ميزان اعتبار در نظر گرفته شده در اين 
طرح بالغ بر 240 ميليون يورو است كه پروژه بسيار 
بزرگي تلقي مي شود و مي تواند صنايع دريايي كشور 
را رونق بخشيده و اشتغالزايي مناسبي را نيز به همراه 

خواهد داشت.
وي ب��ا تاكيد بر اينكه از نظر ت��وان داخلي براي توليد 
اين ناوگان دريايي هيچگونه دغدغه اي نداريم، گفت: 
تعدادي از اين پروژه ها در حال ساخت بوده و تعدادي نيز 
در مرحله مناقصه قرار دارند و طي سال جاري قراردادها 
و عمليات اجرايي بخش عمده اي از ناوگان مذكور كه 
در تاريخ سازمان بنادر و دريانوردي بي سابقه است در 

دستور كار قرار خواهد گرفت.
معاون وزير راه و شهرس��ازي ادام��ه داد: يكي ديگر از 
اقداماتي كه سازمان بنادر و دريانوردي در سال جهش 
توليد مدنظر قرار داده است مربوط به تامين قطعات و 
تجهيزات مورد نياز توسط توليدكنندگان داخلي است 
و تاكنون توانس��ته ايم 7۶۸ قطعه را با استفاده از توان 
داخلي توليد كنيم كه 70 درص��د صرفه جويي را در 

قياس با خريد خارجي براي سازمان بنادر و دريانوردي 
به همراه داشت.به گفته راس��تاد در زمينه طراحي و 
احداث زيرساخت هاي بندري، هيچ نيازي به مشاوران 

و پيمانكاران خارجي نداريم.

    ميزان ظرفيت كلي و كانتينري بنادر كشور
مديرعامل س��ازمان بنادر و دريان��وردي در ادامه اين 
گفت وگوي تلويزيوني در مورد ظرفيت بنادر كش��ور، 
اعام كرد: ظرفيت فعلي بنادر كشور 24۶ ميليون تن 
در س��ال است و در سال گذشته 150 ميليون تن كاال 
در بنادر ايران تخليه و بارگيري شده است و مشخص 
است كه داراي ظرفيت خالي در بنادر هستيم و با توجه 
به روند رو به رشد تقاضا و برنامه ريزي صورت گرفته به 
منظور بهبود وضعيت صادرات غيرنفتي و افزايش ميزان 
ترانزيت و ترانشيپ كاال از طريق بنادر، تا قبل از پايان 
برنامه ششم توسعه ظرفيت بنادر را به 2۸5 ميليون تن 

ارتقاء خواهيم داد.

    وضعيت عملياتي بنادر
در دوران شيوع ويروس كرونا

راس��تاد در رابطه با وضعيت بنادر كش��ور در دوران 
شيوع ويروس كرونا نيز، تاكيد كرد: خوشبختانه در 
حوزه عملياتي با رعايت پروتكل ها و دستورالعمل هاي 
بهداشتي توانس��ته ايم به صورت 24 ساعته و شبانه 
روزي فعاليت ها را پيش ببريم و هيچ لحظه اي نبوده 
اس��ت كه عمليات در بنادر تجاري كشور به واسطه 

شيوع اين ويروس متوقف شود.
راستاد ادامه داد: نبايد اجازه دهيم شريان هاي حياتي 
مبادله اي كش��ور در حوزه تجاري به واس��طه شيوع 

ويروس كرونا اثرگذار باشد.

    نقش ويژه سواحل مكران 
در آينده مبادالت دريايي

راس��تاد با اش��اره به اينكه ني��م نگاهي نيز ب��ه ايجاد 
ظرفيت هاي جديد و به ويژه توسعه سواحل جنوبي از 
جمله سواحل مكران خواهيم داشت، گفت: سواحل 
مكران مي توان��د نقش وي��ژه اي را در آينده مبادالت 
دريايي ايفا كند.وي با تاكيد ب��ر اينكه در حال حاضر 
بندر اصلي كشور در سواحل مكران، بندر شهيدبهشتي 
چابهار است، اظهار كرد: ظرفيت هاي بسيار مناسبي در 
اين بندر ايجاد شده و به يك باره تا 4 برابر افزايش يافته 
اس��ت و از 2 ميليون به ۸,۸ ميليون تن ظرفيت دست 
يافته ايم و فاز دوم بندر شهيدبهشتي چابهار نيز ظرفيت 
اين بندر را به 33 ميليون تن در سال افزايش خواهد داد، 
همچنين بايد بدانيم اين بندر به خوبي توانسته است 
جايگاه خود را تثبيت كند و ميانگين رشد آن نسبت به 
ساير بنادر كشور باالتر است كه نشان مي دهد به موقع و 
در زمان مناسبي توانستيم جهت پاسخگويي به نيازهاي 
كشوردر حوزه صادرات و ترانزيت بندر شهيدبهشتي را 
آماده كنيم.مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي ادامه 
داد: قطعا در س��واحل مكران به دنبال ايجاد يك بندر 
بزرگ اقيانوسي هستيم و مطالعات فاز شناختي آن را 
انجام داده ايم و نقاطي را به صورت كلي ارزيابي كرده ايم؛ 
به طور حتم در سواحل مكران در آينده يك بندر جديد 

ديگر را نيز خواهيم داشت.
به گفته راس��تاد، زمانبندي در اين رابطه بس��تگي به 
رون��د تقاضا و اس��تفاده از ظرفيت ه��اي موجود دارد 
و س��رمايه گذاري بايد به گونه اي باش��د كه بافاصله 
بتوانيم از زيرساخت هاي ايجاد شده بهره مند شويم و 
پيش بيني ما اين است كه عمليات اجرايي بندر جديد 

در اين جغرافيا، به پنج سال زمان نياز دارد.

گروه هاي هدف خانه هاي كوچك اجاره اي خانوارهايي است كه درآمد ماهيانه آنها كمتر از دو برابر حداقل حقوق باشد

سازمان نظام كارداني 
ساختمان در آستانه تعطيلي

مهدي موذن، عضو هيات مديره سازمان نظام كارداني 
از در معرض تعطيلي قرار گرفتن اين سازمان خبر داد 
و بر لزوم رسيدگي به قصور و سوء مديريت ها در بخش 
مسكن تأكيد كرد.به گزارش تسنيم، موذن با بيان 
اينكه وضعيت امروز مسكن در كشور ريشه در ادوار 
مديريتي گذشته وزارت راه و شهرسازي دارد و طي 
سال هاي گذشته برنامه مدون متناسب با شناخت 
نيازهاي واقعي مسكن كشور وجود نداشت، اظهار كرد: 
بر اساس نظر كارشناسان از سال هاي پيش بايد ساالنه 
حداقل يك ميليون واحد مسكوني توسط انبوه سازان 
و بخش خصوصي احداث مي ش��د اما در سال هاي 
گذش��ته به دليل عدم حمايت كافي از انبوه سازان و 
نيز كاهش محسوس ساخت واحدهاي مسكوني تا 
حداكثر 400 هزار واحد، اكنون آثار زيانبار اين كمبود 
توليد را در بخش مسكن ش��اهد هستيم.وي ادامه 
داد: سازمان نظام مهندسي ساختمان يك سازمان 
غيرانتفاعي و غير دولتي بوده و معتبرترين تشكيات 
علمي و تخصصي كشور با عضويت بيش از500 هزار 
نفر مهن��دس بايد نقش اس��ترا تژيك در حوزه هاي 
تخصصي، پژوهشي و اجرايي ساختمان سازي كشور 
داشته باشد، اما دخالت برخي مديران سابق وزارت راه 
و شهرسازي موجبات تضعيف آن فراهم شد. وي افزود: 
در سازمان نظام كارداني ساختمان كه در چارچوب 
قانون نظام مهندس��ي و كنترل ساختمان مصوب 
مجلس از سال ۸1 تشكيل و با تكيه بر توان مديريتي 
درون سازمان تا سال 95 توانسته بود جايگاه ويژه و 
تاثيرگذار در صنعت ساختمان داشته باشد، به دليل 
كج سليقگي مورد غضب مدير وقت دفترتشكل هاي 
حرفه اي وزارت راه  و شهرسازي قرار گرفت و دستور 
به كوچك سازي س��ازمان نظام كارداني و استعفاي 
رييس اين سازمان داده شد.وي تصريح كرد: امروز آثار 
اين اقدام پس از گذشت سه سال خود را نشان داده 
به نحوي كه سازمان نظام كارداني ساختمان استان 
تهران و بسياري از استان ها در آستانه تعطيلي قرار 
گرفته و شوراي مركزي سازمان هم به لحاظ مشكات 
اقتصادي حتي قادر به برگزاري جلسات هيات مديره 
نيز نيست. عضو هيات مديره سازمان نظام كارداني 
س��اختمان اس��تان تهران در خصوص برنامه هاي 
باالدستي توليد مس��كن گفت: براي جهت دهي در 
توليد مس��كن بايد برنامه هاي مستند و مستدل با 
تكيه بر نيازس��نجي جامعه هدف تدوين و تصويب 
و توس��ط مديران ذيربط پياده و اجرا شود، تا هدف 
تأمين مسكن براي آحاد مختلف جامعه تحقق يابد و 
با مديريت عرضه و تقاضاي مسكن توازن بازار حفظ 
شده و از ايجاد التهاب در بازار پيشگيري شود. موذن 
افزود: اين برنامه ها در سال هاي گذشته دستخوش 
سايق شخصي مديران در دوره هاي مختلف وزارت 
راه و شهرسازي شده و بسياري از اين برنامه ها از جمله 
طرح فروش متري مسكن، مس��كن پاك، اجاره به 
شرط تمليك، مسكن استيجاري، صندوق مسكن 
يكم، مسكن اجتماعي يا طرح اقدام ملي مسكن پس 

از مدتي منسوخ يا ناكارآمد تلقي گرديده است

شديد آلودگي هوا با افزايش 
تردد خودروهاي فرسوده 

اين روزها ازن هواي تهران را آلوده كرده است. به 
اعتقاد مديركل محيط زيست شهرداري تهران هر 
سياستي كه منجر به افزايش تردد خودروهاشود، 
باعث تشديد ازن به ويژه در فصل گرما مي شود.

ش��ينا انصاري، در خصوص لغو طرح ترافيك و 
ارتباط آن با افزايش ازن در هواي تهران به فارس 
گفت: ازن يك آالينده ثانويه است كه هر سياستي 
كه منجر به افزايش تردد خودروهاي فرس��وده 
ش��ود، باعث تش��ديد آن به ويژه در فصل گرما 
مي شود. مديركل محيط زيست شهرداري تهران 
دليل افزايش غلظ��ت ازن هواي تهران از ابتداي 
سال جاري تاكنون را خودروها و صنايعي دانست 
كه با توليد و انتشار آالينده هايي چون اكسيدهاي 
نيتروژن و هيدروكربن ها و تركيب آنها با يكديگر 
در حضور عامل س��وم يعني نور خورشيد، باعث 
افزايش ميزان ازن در هوا مي شوند. انصاري ادامه 
داد: براين اساس، با شدت گرفتن نور خورشيد به 
ويژه در ماه هاي گرم سال و افزايش دما، كم بودن 
شرايط ابرناكي و افزايش تردد خودروها و فعاليت 

صنايع، ميزان ازن افزايش مي يابد. 
مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري 
تهران با اش��اره به آثار و ع��وارض مواجهه با اين 
آالينده خطرناك هوا، تاكيد كرد: امروزه ميزان 
گاز ازن موجود در هوا در كش��ورهاي اروپايي و 
توسعه يافته بيشترين نگراني را از منظر تهديدات 
بهداشتي به خود اختصاص داده است. وي ادامه 
داد: با توجه به اينكه ازن يك اكس��يدان بس��يار 
قوي است، مي تواند سبب بروز مشكات تنفسي 
متعدد نظير حمات آس��مي و كاهش عملكرد 
ريه ها ش��ود. انصاري درخص��وص راهكارهاي 
كاهش ميزان ازن در هوا به ويژه در كان شهرها 
گفت: براي از بين ب��ردن اين آالينده بايد منابع 
انتش��ار پيش س��ازهاي ازن يعني »اكسيدهاي 
نيت��روژن و هيدروكربن ه��ا« را كاهش دهيم. 
وي اظهار كرد: موتورس��يكلت هاي كاربراتوري 
با انتش��ار هيدروكربن ها و خودروهاي ديزلي با 
توليد اكس��يدهاي نيتروژن، سهم قابل توجهي 
در افزايش غلظت گاز ازن دارند.سال هاست كه 
به موضوع آلودگي هوا به درستي پرداخته نشده 
است و حتي قانون هواي پاك نيز به خوبي اجرايي 
نشده است. مسووالن بيشتر در نيمه دوم سال و 
همزمان با وارونگ��ي هوا درباره آلودگي صحبت 
مي كنند، اما امسال در نيمه اول سال هم ازن هواي 
تهران را آلوده كرد و تعدادي از روزها، هوا يا براي 
گروه هاي حساس آلوده شده بود يا در مرز آلودگي 
قرار داشت. البته مديران وعده هايي براي رفع اين 
مشكل داده اند اما معضل آلودگي هوا سال هاست 

كه گريبان پايتخت نشينان را گرفته است.

تاالر جديد بورس تاييديه 
ايمني از آتش نشاني ندارد

تاالر جديد بورس در س��عادت آباد تاييديه ايمني از 
سازمان آتش نشاني ندارد و به گفته معاون هماهنگي 
و پيشگيري سازمان آتش نشاني مديران بورس عجله 
كردند و قبل از دريافت تاييديه، به اين س��اختمان 

شيشه اي نقل مكان كردند.
بلوار شهرداري سعادت آباد يكي از مكان هاي پرتردد 
منطقه 2 شهرداري تهران است و با انتقال كامل بورس 
به اين بلوار، ترددها در اين منطقه بيشتر شده است. اما 
به ساختمان جديد بورس در سعادت آباد هنوز پايان 
كار داده نشده است و سازمان آتش نشاني شهرداري 
تهران براي آن تاييديه آتش نشاني صادر نكرده است. 
محمود قديري معاون هماهنگي و پيشگيري سازمان 
آتش نشاني شهرداري تهران در اين باره به فارس گفت: 
هنوز ساختمان تاالر بورس در منطقه 2 شهرداري از 
سازمان آتش نشاني شهرداري تهران تاييديه دريافت 
نكرده است و سال گذشته هم يك آتش سوزي در اين 
ساختمان رخ داد. وي به ساختمان هاي بلندمرتبه و 
حساس كه تردد جمعيت در آنها زياد است اشاره كرد 
و گفت: حتما بايد اين ساختمان ها ضوابط را رعايت و 
بعد از گرفتن تاييديه هاي الزم، مجوزهاي بهره برداري 
براي آنها صادر مي شود. معاون هماهنگي و پيشگيري 
سازمان آتش نشاني شهرداري تهران گفت: مديران 
بورس عجله كردند و قبل از دريافت تاييديه، به اين 
س��اختمان شيش��ه اي نقل مكان كردند، در حالي 
كه بايد قبل از آغاز بهره ب��رداري، تاييديه هاي الزم 
اخذ مي شد. وي در خصوص ايمني ساختمان هاي 
شيش��ه اي گفت: از نظر ما اگر دسترسي خودروي 
آتش نشاني ميسر شود و شيشه ها در هنگام حريق 
از استانداردهاي الزم برخوردار باشند مشكلي وجود 
ندارد، اما نبايد دسترسي ها را محدود كنيم. البته گفته 
مي شود در ضلع جنوب اين ساختمان امكان استقرار 
آتش نشاني وجود دارد. معاون هماهنگي و پيشگيري 
سازمان آتش نشاني شهرداري تهران در پاسخ به اين 
پرسش كه چرا تاالر بورس تاكنون تاييديه دريافت 
نكرده اس��ت، گفت: يكي از مشكات در كشور خأل 
قانوني ساختمان هايي است كه قبل از دريافت پايان 
كار شروع به بهره برداري از آن ساختمان مي كنند. ما 
هنوز براي ساختمان بورس تاييديه صادر نكرده ايم و 
آنها هم مراجعه نكرده اند. البته بايد مسووالن بورس 
به شهرداري مراجعه كنند. آنها هم استعام هاي الزم 
را انجام داده و از ما بخواهند برايش��ان تاييديه صادر 
كنيم كه تاكنون اين امر رخ نداده است.  وي در مورد 
وضعيت داخلي ساختمان بورس از نظر ايمني گفت: 
به ما اعام آمادگي براي انجام بازديد از س��اختمان 
نكردند. ساختمان بورس، مجاور ساختمان مركزي 
ش��هرداري 2 واقع شده اس��ت و از آنجايي كه گفته 
مي شود تاالر بورس يكي از مراكز جاذب سفر است 
بايد پاركينگ هاي آن تأمين ش��ود. محمد ساالري 
رييس كميس��يون معماري و شهرس��ازي شوراي 
اسامي شهر تهران در اين باره گفت: نه تنها موقعيت 
و جانمايي مجموعه براي اين نوع بهره برداري و براي 
ساختمان بورس مناسب نيس��ت بلكه حتي براي 
پاركينگ هايي كه در پروانه ساختماني داده شده در 
عمل كم شده است .البته مديران شهري هم تأكيد 
كردند كه ساختمان بورس كمبود 300 پاركينگ 
دارد و پرونده به كميسيون ماده 100 ارجاع شده است 

و حتي كميسيون هم اعام نظر كرده است. 

كدام منطقه تهران كمترين 
ميزان ابتال به كرونا را داشته است؟

ش��هردار منطقه 17 تهران گف��ت: اين منطقه با 
وجود متراكم بودن جمعيت، كمترين ميزان ابتا 
به كرونا را در ميان مناطق 22 گانه تهران داش��ته 
است.محمود كلهري شهردار منطقه 17 تهران در 
گفت وگو با فارس، درباره آمار مبتايان به كرونا در 
جنوب پايتخت اظهار كرد: منطقه 17رتبه نخست 
مقابله با بيماري كرونا را در ميان همه مناطق 22 
گانه تهران كس��ب كرده و اين در حالي است كه 
منطقه 17 عاوه بر تراكم زياد جمعيت داراي مراكز 
خريد و فروش بزرگ و معضل نفوذناپذير بودن معابر 
است. بنابر اين احتمال داشت بيشترين ميزان ابتا 
در اين منطقه باشد ولي اكنون آمار برعكس است.

واكنش فرمانداري
به تغييرنام معابر پايتخت

معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري تهران 
به تغييرنام  خيابان ها و كوچه ها توس��ط شوراي 
شهر واكنش نش��ان داد.غامحسين آرام، معاون 
هماهنگي ام��ور عمراني فرمان��داري تهران در 
گفت وگو با ايلنا درباره تغيير نام برخي از خيابان ها 
مانند كوچه »قائم مقام فراهاني« به اسم مرحوم 
روح اهلل رجايي توسط اعضاي شوراي شهر گفت: 
معموال روند تغييرنام برخي خيابان  ها به اين صورت 
است كه در قالب طرح از سوي اعضاي شوراي شهر 
مطرح مي شود و آنها در خصوص آن نظر مي دهند 
يا كميسيون فرهنگي شوراي شهر نام هاي جديد 
را به اعضاي ش��وراي ش��هر پيش��نهاد مي دهد.

وي ادامه داد: به طور معمول ب��راي قرار دادن نام 
اشخاص بر روي يك خيابان بي نام استعام هايي 
بايد صورت بگيرد تا از لحاظ فرهنگي، مذهبي و ... 
مشكل خاصي وجود نداشته باشد. در كميسيون 
نامگذاري همه اين مراحل انجام مي ش��ود و پس 
از آن در صحن ش��ورا بررسي و تصويب مي شود.

مع��اون فرماندار تهران اظهار كرد: مصوبه ش��ورا 
در هيات تطبيق بررسي ش��ده و چنانچه خاف 
ضوابط و مقررات و آيين نامه هاي داخلي نباشد، 
نظر تاييديه هيات تطبيق را دريافت مي كند، اما 
چنانچه خاف مقررات و ضوابط باشد، نظر هيات 
تطبيق به شورا اعام مي شود. اگر شورا تمكين كند 
كه موضوع تمام مي شود، اما چنانچه شورا از راي 
هيات تطبيق تمكين نكند، موضوع به هيات حل 

اختاف ارسال مي شود.



6  اخبار

اهميت شبكه ملي اطالعات 
در افزايش كيفيت خدمات 

رييس سازمان فناوري اطالعات با بيان اينكه شبكه 
ملي اطالعات منجر به رعايت بهتر حريم خصوصي 
افراد مي ش��ود، گفت: داليل اهميت ش��بكه ملي 
اطالعات از نظر مردم افزاي��ش كيفيت در دريافت 
سرويس دهي بهتر و قيمت پايين  خدمات اينترنت 
است. به گزارش فارس، امير ناظمي درباره درخواست 
راه اندازي شبكه ملي اطالعات، با بيان اينكه ۳۰ هزار 
نقطه در كشور به شبكه داخلي دولت متصل هستند، 
گفت: شبكه ملي اطالعات يك شبكه فيزيكي نيست؛ 
چراكه مقوله ش��بكه ملي فراتر از آن است. در واقع 
مجموعه اي از شبكه، امكانات و خدمات پايه اي جزء 
شبكه ملي اطالعات اس��ت. ناظمي افزود: در شبكه 
ملي اطالعات مي توانيم حريم خصوصي افراد را بهتر 
رعايت كنيم. به طور مثال اگر در حال حاضر داده هاي 
اطالعات مردم فاش ش��ود مهم ترين علت آن عدم 
رعايت موارد امنيتي در استفاده از خدمات اينترنتي 
اس��ت. هر چقدر ترافيك داخل كش��ور در راستاي 
استفاده از شبكه ملي اطالعات بيشتر باشد كيفيت 

خدمات و هزينه آن به نفع مردم خواهد بود.

راه اندازي GPS بومي
 در دستور كار قرار گرفت

رييس پژوهش��گاه هوافضا از طراحي پروژه ناوبري و 
موقعيت يابي ماهواره اي بومي  در اين پژوهش��گاه به 
سفارش س��ازمان فضايي خبر داد و گفت: سيستم 
GPS را مانند ساير كش��ورها بومي سازي مي كنيم. 
فتح اهلل امي  در گفت وگو با مهر، با اشاره به اهداف سند 
جامع توسعه هوافضاي كشور در حوزه موقعيت يابي و 
ناوبري ماهواره اي گفت: سند جامع توسعه هوافضاي 
كشور در جلسه ۷۲۸ شوراي عالي انقالب فرهنگي در 
۱۹ دي ماه سال ۹۱ به تصويب رسيد و جنبه اجرايي 
پيدا كرد. رييس پژوهشگاه هوافضاي وزارت علوم گفت: 
در سند جامع توسعه هوافضا در بخش فضايي، تعداد 
قابل توجهي پروژه فضايي آمده اس��ت و هفت محور 
طرح هاي كالن در فصل پنج اين س��ند براي بخش 
فضايي تا س��ال ۱۴۰۴ تكليف شده است. امي  با بيان 
اينكه در بند هفت اين فصل از سند، بحث موقعيت يابي 
و ناوبري مورد توجه قرار گرفته است، افزود: به اين معني 
كه همانطور كه سيستم ناوبري »GPS« در آمريكا فعال 
است و در اروپا »گاليله« اين خدمات را مي دهد، روسيه 
»گلوناس« را راه اندازي كرده و چين »بي دو« را دارد، ما 
نيز بايد سيستم ناوبري و موقعيت يابي خودمان را داشته 
باشيم و به دنبال اين هستيم كه بتوانيم اين سيستم را 
راه اندازي كنيم. او خاطرنشان كرد: ما االن يك طرح 
كلي روي GPS انجام داده ايم كه به س��ازمان فضايي 
ايران ارايه شده تا نظرش را بدهد. اگر مورد موافقت قرار 

گرفت و به صورت پروژه با ما قرارداد منعقد شد.

دنیای فناوری

حفظ پيام هاي خصوصي و 
تصاوير حذف شده در اينستاگرام 
 يك محقق امنيت سايبري متوجه شده پيام هاي 
خصوص��ي و تصاوي��ري كه او يك س��ال قبل از 
اينس��تاگرام حذف كرده، در سرورهاي شركت 
مادر اين اپ ذخيره ش��ده است. به گزارش مهر 
به نقل از ديجيتال ترندز، به نظر مي رس��د سال 
گذشته گزينه هاي حذف اينستاگرام درست عمل 
نكرده اند.. طبق گزارش جديد، ساگوت پوخارل 
يكي از محققان امنيت سايبري مستقل متوجه 
شده حتي پس از آنكه كاربران پيام هاي خصوصي 
و تصاوير در اينس��تاگرام را حذف كرده اند، يك 
كپي از آنها در سرورهاي اين پلتفرم ذخيره شده 
است. سال گذشته )۲۰۱۹ ميالدي( هنگامي كه 
پوخارل آرشيوي از اطالعات اينستاگرام خود را 
دانلود كرد، متوجه فايلي حاوي تصاوير و پيام هايي 
شد كه بيش از يك سال قبل آنها را پاك كرده بود. 
اين امر نشان مي دهد هرچند تصاوير در پروفايل 
او قابل مشاهده نبوده اند، اما هنوز هم در سرورهاي 
فيس بوك )شركت مادر اينستاگرام( وجود دارند. 
اين شبكه اجتماعي در بيانيه اي به ديجيتال ترندز، 
اعالم كرد پس از گزارش پوخارل اين چالش را در 
نوامبر ۲۰۱۹ ميالدي برطرف كرده و تاكنون هيچ 
نشانه اي مبني بر سوءاستفاده از اطالعات ديده 
نشده است. در اينستاگرام نيز مانند فيس بوك 
پس از انتخاب گزينه حذف، ۹۰ روز طول مي كشد 
تا اطالعات از سرور حذف شود. اما فيس بوك در 
يكي از قوانين مرب��وط به اطالعات خود توضيح 
مي دهد نس��خه اي از اطالعات كاربر پس از ۹۰ 
روز ني��ز در مخزن بك آپ باق��ي مي ماند كه در 
صورت اضطرار، اختالل نرم افزاري يا موارد ديگر 
دوباره بازيافت ش��ود. فيس بوك پس از دريافت 
گزارش ش��كاف امنيتي از پوخارل، ۶۰۰۰ دالر 

به او جايزه داد.

قلدري   مايكروسافت
 براي كاربران ويندوز 10

مايكروسافت به كاربران ويندوز ۱۰ اعالم كرده كه 
نمي توانند مرورگر جديد اين ش��ركت موسوم به 
اج را از روي رايانه هاي خود پاك كنند. به گزارش 
فارس به نق��ل از زد دي نت، اگر چ��ه مرورگر اج 
مايكروسافت براي استفاده از اينترنت، مرورگري 
مفيد و مناسب است. اما مايكروسافت با ناممكن 
كردن قابليت پ��اك كردن اين مرورگ��ر از روي 
رايانه مجهز به ويندوز ۱۰ كاربران را آزرده است. 
به روزرس��اني هاي اجباري وين��دوز ۱۰ منجر به 
نصب ناخواسته مرورگر اج روي رايانه هاي كاربران 
مي شود و بسياري از آنها از اينكه مرورگر مذكور 
بدون كسب اجازه به رايانه هايشان اضافه مي شود، 
ناراحت هستند. در عين حال مايكروسافت توجهي 
به اي��ن اعتراض ها ندارد و تصور مي كند با مجبور 
كردن كاربران به نصب مرورگر اج آنها را به استفاده 
از مرورگر يادشده ترغيب مي كند. البته راه هايي 
براي حذف مرورگر اج از ويندوز ۱۰ وجود دارد، اما 
اين كار براي كاربران عادي چندان ساده نيست. 
اين مساله موجب شده تا برخي كاربران معترض 
مرورگر اج را به يك بدافزار تشبيه كنند كه خود 

را به زور به سيستم عامل ويندوز پيوند زده است.
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ستاد كل نيروهاي مسلح در بيانيه اي مفاهيم سياست هاي 
كالن و چارچوب هاي اقدامات نيروهاي مسلح در مقابله با 
تهديدات متنوع و متكثر فضاي سايبري را تبيين كرد. اين 
بيانيه متذكر شده نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران در 
فضاي سايبر همچون فضاي فيزيكي آغازگر هيچ منازعه اي 
نيستند و در عين حال در صورت نقض هر يك از خط مشي ها 
و سياست هاي تبيين شده، اين حق را براي خود قائل هستند 

كه تهديدات را پاسخ دهند.
ستاد كل نيروهاي مسلح در بيانيه اي مفاهيم سياست هاي 
كالن و چارچوب هاي اقدامات نيروهاي مسلح در مقابله با 
تهديدات متنوع و متكثر فضاي سايبري را تبيين كرد. در 
متن بيانيه ستاد كل نيروهاي مسلح آمده است: ستاد كل 
نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران در گفتمان امنيت 
ملي براي بازدارندگي و دفاع سايبري در مواجهه و مقابله 
با تهديدات متنوع و متكثر فضاي سايبري ماموريت دارد. 
تمامي سازمان ها و نهادهاي ذي ربط در كشور با توجه به 
واگذاري ماموريت دفاعي به نيروهاي مسلح و وفق فرمان 
مقام معظم رهبري و فرماندهي معزز كل قوا »مدظله العالي«، 
بايد با ستاد كل نيروهاي مسلح هماهنگي و هم افزايي داشته 
باشند و از آنجا كه فضاي سايبري به اذعان متخصصين امر 
قلمرو جديدي در حوزه دفاعي و امنيتي است، سند پيش رو 
به عنوان »بيانيه ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي 
ايران در قبال حقوق بين الملل فضاي سايبري«، مفاهيم، 
سياست هاي كالن و چارچوب اقدامات نيروهاي مسلح در 
مقابله با تهديدات متنوع و متكثر فضاي سايبري را تبيين 
مي كند. حقوق بين الملل قابل اعمال بر فضاي سايبري بايد 
توزيع كننده عادالنه منافع و امتيازات يك فضاي صلح آميز 
سايبري و متضمن »دسترسي« و »حاكميت منصفانه« براي 
تمام دولت ها باشد. هرچند تمامي دولت ها بايد در برخورد با 
فضاي سايبري مسووالنه عمل كنند، ولي به اقتضاي امكانات 
و فناوري هاي موجود در هر كشوري، دولت ها مسووليت 
مشترك ولي متفاوت دارند. طيف وسيعي از اصول حقوقي 
بين المللي موجود، شامل اصول برابري حاكميت دولت ها 
و ممنوعيت توس��ل به زور و عمل تجاوزكارانه مي تواند در 

استفاده از فضاي سايبري قابل اجرا باشد.

     سياست هاي حاكميتي 
نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران

جمهوري اس��المي ايران حوزه هاي حاكميتي خود را با 
تمركز و در انطباق با قابليت هاي الزم براي حراست از اقتدار 
راهبردي نظامي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي 
ملي توسعه داده است، در اين مسير، توسعه تخصص ها و 
ابزارهاي پيشرفته سايبري، براي دفاع فعال و بازدارنده 

سايبري، از جمله اولويت هاي مهم براي تحقق و حفظ 
اقتدار راهبردي نظام است. قواعد حقوق بين الملل معاصر 
حكايت از وج��ود قلمرو محصور در مرزهاي جغرافيايي 
دولت هايي دارد كه حاكميت يا الاقل صالحيت خود را 
درون آن مرزه��اي جغرافيايي اعمال مي كنند. هرگونه 
استفاده عامدانه از زور سايبري كه تهديدي براي امنيت 
ملي بوده ي��ا منجر به بي ثباتي آن به واس��طه بي ثباتي 
سياس��ي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شود، ناقض 
حاكميت دولت است. عمليات بهره برداري سايبري در 
مواقعي كه مس��تلزم نفوذ غيرمجاز به زيرساخت هاي 
سايبري تحت كنترل دولت ديگري باشد، مي تواند نقض 
حاكمي��ت دولت هدف تلقي ش��ود. حاكميت دولت ها 
واقعيتي فراحقوقي نيس��ت و بايد با توجه به ساير اصول 
بنيادين حقوقي مانند اصل عدم مداخله، اصل حس��ن 
نيت، اصل حق تعيين سرنوش��ت و ساير اصول اساسي 

تفسير شود. 

    مداخله در امور داخلي
 از منظر نيروهاي مسلح 

اصل عدم مداخله يك اصل مس��تقل حقوق عرفي است و 
اعمالي با هدف تغيير رژيم سياسي دولت ها مانند مداخله 
قهرآميز سياسي، نقض آشكار اين اصل است. مواردي مانند 
دستكاري سايبري انتخابات يا مهندسي افكار عمومي در 
آستانه انتخابات را مي توان از مصاديق آشكار مداخله تلقي 
كرد. مداخله مسلحانه و تمامي اشكال ديگر مداخله يا اقدام به 
تهديد عليه شخصيت دولت يا عليه عناصر سياسي، اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي آن با توسل به ابزار سايبري و غيرسايبري 
غيرقانوني اس��ت و هيچ دولتي نمي تواند دولت ديگري را 
با توس��ل به ابزار سايبري يا غير آن به اس��تفاده از اقدامات 
اقتصادي، سياسي يا هرگونه اقدام ديگري به منظور تحصيل 
تبعيت آن در اعمال حقوق حاكميتي اش وادار كند. تمامي 
اشكال آشكار، ظريف و تكنيك هاي پيچيده اجبار، براندازي 
و هتك حرمت )اعم از س��ايبري و غيرس��ايبري( با هدف 
اخالل در نظم سياسي، اجتماعي يا اقتصادي ساير دولت ها 
يا بي ثباتي سازي حكومت هايي كه درصدد آزادسازي نظام 
اقتصادي، سياسي و فرهنگي خود از كنترل يا دست اندازي 
خارجي هستند، غيرقانوني است. دولت ها حق ذاتي بر توسعه 
كامل سيستم اطالعات و رسانه هاي جمعي، بدون مداخله 
و استفاده از رسانه هاي اطالعاتي، به منظور پيشبرد منافع 
و آرمان هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود 
دارند. اقداماتي كه منجر به قطع يا محدود شدن عملكرد 
سيگنال ها و ابزار انتقال اطالعات و سيستم هاي تامين كننده 

كنترل و اعمال حاكميت دولت مي شود، غيرقانوني است. 
۵- برنامه هاي ظرفيت سازي در حوزه سايبر بايد براساس 
برنامه ه��ا و نيازهاي ملي دولت ه��ا و در انطباق با وضعيت 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنها طراحي و اجرا شود و خود 

وسيله اي براي مداخله در امور داخلي آنها نباشد.

    توسل به زور و حمله سايبري
 از منظر نيروهاي مسلح 

عمليات سايبري كه منتج به ايراد خسارات مادي به اموال 
يا صدمه به افراد در گستره و شدت الزم مي شود، توسل به 
زور محسوب مي شود. اگر اين نوع از عمليات زيرساخت هاي 
حياتي ملي، شامل زيرساخت هاي دفاعي را متاثر سازند، 
ناقض قاعده توسل به زور تلقي خواهند شد. چنانچه شدت 
عمليات سايبري به زيرساخت هاي حياتي كشور به آستانه 
حمله مسلحانه متعارف ارتقاء يابد، حق دفاع مشروع براي 
نيروهاي مسلح جمهوري اس��المي ايران محفوظ است. 
نيروهاي مسلح بسان دكترين قابل اعمال خود در فضاي 
فيزيكي، در فضاي س��ايبري نيز آغازگ��ر هيچ منازعه اي 
نيستند و خط مشي تبيين ش��ده در اين سند را به عنوان 
چارچوب اقدام خود در مواجهه و مقابله با تهديدات متنوع 
و متكثر فضاي سايبري قلمداد مي كنند و در صورت نقض 
هر يك از خط مشي ها و سياست هاي تبيين شده، از سوي 
دولت، يا فردي كه تحت حمايت، هدايت يا كنترل دولتي 
باشد، اين حق را براي خود قائل هستند كه تهديدات را در هر 

سطحي باقدرت و پشيمان كننده پاسخ دهند.

نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران در فضاي سايبر همچون فضاي فيزيكي آغازگر هيچ منازعه اي نيستند

شهرداری بابل در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:

نوبت اولآگهی مناقصه عمومی  - چاپ دوم )اصالحيه(

مدت اجرا )ماه(صالحیتسپرده شرکت در مناقصه )ریال(برآورد اولیه )ریال(پروژه

12 ماهاداره کار و امور اجتماعی93/894/304/1924/700/000/000جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف سطح منطقه یک ناحیه یک شهر بابل

12 ماهاداره کار و امور اجتماعی93/894/304/1924/700/000/000جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف سطح منطقه یک ناحیه دو شهر بابل

12 ماهاداره کار و امور اجتماعی92/747/804/1924/700/000/000جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف سطح منطقه دو ناحیه سه شهر بابل

12 ماهاداره کار و امور اجتماعی90/259/293/9764/515/000/000جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف سطح منطقه دو  ناحیه چهار شهر بابل

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ  99/5/28 تا تاریخ  99/6/6 همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی پیشنهاد خود را به همراه ضمانتنامه 
بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007 نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل  دبیر خانه شهرداری نمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت10 صبح روز پنجشنبه مورخ 99/6/6 می باشد.
 بازگشائی پاکات رسیده در روز پنجشنبه مورخ 99/6/6  رأس ساعت 11 می باشد.

به پیشنهاد مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 35156225-011 می باشد.
http://www.babolcity.ir

سید مجتبی حکیم - شهرداربابل

نيروهاي مسلح حق پاسخگويي به تهديدات فضاي سايبر را براي خود قائل هستند

تبيين سياست هاي مقابله اي با تهديدات سايبري



ادامه از صفحه اول 7كافه خبر

وزير نفت تشريح كرد

آيا گزينه روحاني براي وزارت صمت از بدنه بخش خصوصي است؟ 

پيام ۱۳ قرارداد مهم نفتي 

البي هاي جديد براي وزارت صمت 

تعادل -  گروه انرژي |
»۲۷ مردادماه ۹۹ روز خوب براي نفتي ها.« امضاي 
۱۳ قرارداد نگهداشت و افزايش توليد نفت با حضور 
وزير نفت كلي��د خورد. قراردادهاي��ي كه ارزش آن 
به يك و نيم ميليارد يورو مي رس��د، كه در يك بازه 
زماني ۲۴ماهه قابل اجرا است. اهميت اين قراردادها 
آنجاست كه روزانه ۱85 هزار بشكه نفت به ظرفيت 
توليد كشور اضافه مي ش��ود و تمامي نگاه ها در اين 
ق��رارداد به داخل بوده اس��ت. اين ۱۳ ق��رارداد كه 
حوزه اجرايي آن در پنج استان »خوزستان، فارس، 
كهگيلويه و بوير احمد، بوشهر و هرمزگان « خواهد 
بود، مشتمل بر ۱۱ قرارداد به كارفرمايي شركت ملي 
مناطق نفت خيز جن��وب و دو قرارداد به كارفرمايي 
شركت نفت فالت قاره ايران است و همه پيمانكاران 
طرف قرارداد مطابق روال جاري بسته هاي قراردادي 
طرح نگهداش��ت و افزايش توليد نفت، شركت هاي 
ايراني هستند. منابع مالي مورد نياز اين طرح با اتكا 
به درآمد حاصل از افزايش توليد نفت در بسته هاي 
كاري تعريف شده و از طريق انتشار اوراق مشاركت 
در بازار س��رمايه تأمين مي ش��ود. به اين ترتيب، با 
امضاي ۱۳ قرارداد جديد طرح نگهداشت و افزايش 
توليد نفت شركت ملي نفت ايران، تكليف ۲۳ بسته 
كاري از مجموع ۳۳ بس��ته كاري اين طرح مشخص 
مي شود. اما امضاي اين قراردادها چه پيامي مي تواند 
داشته باش��د؟ وزير نفت پيام مهم اين قراردادها را 
متوقف نشدن صنعت نفت ايران عنوان كرد وگفت: ما 
به ظرفيت سازي فكر مي كنيم، زيرا تحريم ها و بانيان 
تحريم ها رفتني هستند و ملت ايران و ايران ماندگار 
بوده و شرايط س��خت تر را نيز طي كرده است. بيژن 
زنگنه براين نكته تاكيد كرد كه در توس��عه ميادين 
نفتي منتظر خارجي ها نمي مانيم؛ چراكه هم اكنون 
در تمامي ميادين مش��ترك بزرگ نفتي و گازي در 

ظرفيت توليد از همسايگان جلوتر هستيم.

   امضاي ۱۳ قرارداد مهم نفتي 
روز گذشته، ۱۳ قرارداد مرحله دوم طرح نگهداشت 
و افزايش توليد نفت با حضور وزير نفت و مديرعامل 
ش��ركت ملي نفت ايران امضا شد. پس از امضاي ۱۰ 
قرارداد مرحله نخس��ت طرح نگهداش��ت و افزايش 
توليد نفت در بهمن ماه س��ال ۱۳۹۷ به ارزش ۷۴۰ 
ميلي��ون يورو، ۱۳ قرارداد مرحل��ه دوم اين طرح به 
ارزش بالغ بر ۱.5 ميليارد يورو امروز )دوشنبه( بين 
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب )۱۱ قرارداد( و 
شركت نفت فالت قاره ايران )۲ قرارداد( با پيمانكاران 
ايراني منتخب به امضا رسيد. پروژه هاي مرحله دوم 
طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت شامل فروزان، 
رس��الت، رامين، منصورآباد، مارون ۲ و 5، زياليي، 
اهواز ۱ و ۴، مارون ۱ و ۴، سياهمكان، مارون ۳، مارون 
۶، چيلينگر و گرنگان و باالرود در 5 استان خوزستان، 
فارس، كهگيلويه و بوير احمد، بوش��هر و هرمزگان 

تعريف شده است.
در اين مراسم، وزير نفت، اين روز را براي صنعت نفت 
اي��ران روز مهمي توصيف كرد، چراكه به گفته بيژن 
زنگنه، در س��خت ترين تحريم ها امروز قراردادهايي 
به ارزش ۱.5 ميليارد يورو با ش��ركت هاي ايراني به 
امضا رسيده كه در استان هاي خوزستان، كهگيلويه 
بوير احمد، فارس، بوشهر و هرمزگان اجرا مي شود. 
قراردادي كه 8۰ درصد از تجهيزات مورد نياز در اين 
طرح ها توسط س��ازندگان داخلي تامين مي شود و 
فرصت هاي زيادي براي اشتغال ايراني ايجاد مي كند. 
به گفته زنگنه، پيام مهم اين قرادادها اين اس��ت كه 
متوقف نمي شويم و به ظرفيت سازي فكر مي كنيم، 
زيرا تحريم ها و بانيان تحريم ها رفتني هستند و ملت 
ايران و ايران ماندگار بوده و شرايط سخت تر را نيز طي 
كرده است. او با تاكيد بر اينكه در توسعه ميادين نفتي 
منتظر خارجي ها نمي مانيم، گفت: اكنون در تمامي 
ميادين مش��ترك بزرگ نفت��ي و گازي در ظرفيت 

توليد از همسايگان جلوتر هستيم.
او در ادامه با اشاره به اينكه در صنعت جهاني نفت بر 
سر اين اجماع اس��ت كه ركن اصلي در فعاليت هاي 
باالدستي نفت، افزايش ضريب بازيافت است، گفت: 
يك درصد افزايش ضريب بازيافت به معناي افزايش 
هفت ميليارد بش��كه نفت به توليد ايران اس��ت كه 
درآمد ۳۰۰ ميليارد دالري را به دنبال دارد. البته بنابه 
اظهارات زنگنه، ب��ازار رقابت به كس رحم نمي كند، 
بنابراي��ن براي بقا به رقابت نياز اس��ت و براي رقابت 
نياز به افزايش تكنولوژي است تا قيمت پايين آمده و 

كيفيت افزايش پيدا كند. وزير نفت با بيان اينكه براي 
اين كار در اولين گام با دانشگاه ها تعامل كرديم، افزود: 
در هفته هاي آينده شاهد امضاي قراردادهاي جديد با 
دانشگاه ها براي افزايش توليد خواهيم بود. او در عين 
حال تاكيد كرد كه شركت هاي اكتشاف و توليد يك 
ركن اصلي براي افزايش توانمندي در بخش افزايش 

ضريب بازيافت هستند.

   چند روش براي اجراي پروژه هاي نفتي 
ام��ا برنام��ه وزارت نفت ب��راي اج��راي پروژه هاي 
باالدستي نفت چيست؟ وزير نفت در اين مورد به بيان 
توضيحاتي پرداخت وگفت: قراردادهاي بيع متقابل، 
سنتي است كه همچنان اجازه داريم از آن استفاده 
كنيم. اما روش بعدي قراردادهاي جديد نفتي است 
كه در شكل مانند بيع متقابل است و عملكرد پيمانكار 
به ميدان واگذار مي ش��ود و در بازپرداخت پيمانكار، 
موثر است. بنابه اظهارات وزير نفت، در چند ماه آينده 
قراردادهاي جديد با ش��ركت هاي ايراني اكتشاف و 
توليد به امضا مي رس��د كه در صنعت نفت تحول به 
ش��مار مي رود. اما روش ديگر براي توس��عه ميادين 
نفتي، قراردادهايي است كه ديروز ۱۳ مورد امضا شد 
و كه مسووليت مخزن بر عهده وزارت نفت و قرارداد 
يكپارچه بود. زنگنه در محور بعدي صحبت هاي خود 
با بيان اينكه اينكار از سال ۹5 آغاز شد و در سال ۹۷ 
مصوبه شوراي اقتصاد را گرفت، افزود: از تمام روش ها 

براي افزايش ظرفيت توليد استفاده مي كنيم. 
اما مزيت هاي اين روش نسبت ساير روش ها چيست؟ 
زنگنه در اي��ن مورد هم اينگونه توضي��ح داد كه در 
اين روش، زمان بندي قابل پيگيري و هزينه ها قابل 
كنترل است. مزيت ديگر آن، امكان بهره گيري از بازار 
سرمايه براي تامين مالي است. وزير نفت در اهميت 
اجراي اين روش مي گويد: اگر اين طرح ها را نداشتيم 
كار نفت متوقف مي ش��د اما با اينكار فعاليت ها ادامه 
پيدا مي كند و اشتغالزايي انجام مي شود. او تاكيد كرد 
كه بايد براي ظرفيت سازي كار كنيم زيرا قدرت يك 

كشور در مخازن نيست بلكه ظرفيت توليد است. 

     منتظر خارجي ها  نمي مانيم
زنگنه همچنين اشاره به اينكه اگر در شرايط تحريم 
نتوانيم ظرفيت سازي كنيم با رفع تحريم نمي توانيم 
سهم خود را از بازار پس بگيريم، افزود: بايد در كمتر 
از س��ه ماه به ظرفيت پيش از تحري��م باز گرديم و با 
قدرت وارد بازار شويم. بنابراظهارات وزير نفت، ايران 
بايد يك تا دوميليون بش��كه ظرفيت مازاد داش��ته 
باش��د تا در شرايط خاص وارد بازار شود. او در بخش 
ديگري از صحبت هايش بر اين موضوع تاكيد كرد كه 
»منتظر خارجي ها نمي شويم تا اگر آنها نيامدند رو 
به قبله شويم. بيگانه، بيگانه است و هر كسي دنبال 
منافع خود است. خارجي نامحرم است. ما كار خود 
را بدون خارجي ها ادام��ه مي دهيم، البته در صورت 

حضور آنها كار تسريع مي شود.« او در اينجا تاكيد كرد 
كه از هر روشي براي توسعه كشور استفاده مي كنيم؛ 
به طوري كه در تمامي ميادين مشترك بزرگ نفتي 
و گازي در ظرفيت توليد از همسايگان جلوتر هستيم. 
زنگنه به اين موضوع نيز اشاره كرد كه در دسته اول 
قراردادهاي نگهداش��ت توليد در فضاي كسب و كار 
با مش��كالتي رو برو ش��ديم كه اين مش��كالت را در 

قراردادهاي جديد اصالح كرديم. 

   ايده گشايش اقتصادي را وزارت نفت نداده
وزير نفت همچنين در حاشيه اين مراسم به پرسش 
خبرنگاران پاسخ داد. او اينكه آيا گشايش اقتصادي، 
طرح وزارت نفت بوده، اظهار كرد: ايده اصلي گشايش 
اقتصادي را وزارت نفت نداده و به ما چارچوبي دادند 
كه به صورت فني اين طرح را بررسي كنيم، هر وقت 
مصوبه اي ابالغ شود وزارت نفت تنها مجري خواهد 
بود. زنگنه همچنين در واكن��ش به اقدامات برخي 
كشورها براي جلوگيري از صادرات محموله فرآورده 
نفتي ايران گفت: صادرات بنزين به ونزوئال يك كار 
تجاري اس��ت آن را به رزم سياس��ي تبديل نكنيد. 
محموله هاي اخير به صورت فوب به ونزوئال فروخته 
و تحويل شده بود و پول آن تسويه شده است. او درباره 
آخرين وضعيت سهميه بندي بنزين خاطرنشان كرد: 
هنوز طرحي درباره تغيير س��هيه بندي بنزين ارايه 
نشده است.زنگنه در پاسخ به پرسش ديگري درباره 
سبد سوخت كشور نيز گفت: براساس برنامه اي كه به 
عنوان سند مصرف سوخت آينده كشور تا افق ۱۴۲۰ 
ارايه داده ايم، فعاًل سوخت اول كشور بايد سي ان جي 
)گاز طبيعي فشرده( باش��د نه ال پي جي )گاز مايع( 
. او همچني��ن گفت كه قيمت خوراك پتروش��يمي 
را كاهش داده و قيمت خوراك پااليش��گاه را اصالح 
كرديم كه اين موضوع باعث بهتر شدن وضعيت اين 

شركت ها در بورس مي شود.

    تامين ارز پروژه ها با وزات نفت است
اما جزئيات اين طرح را روز گذشته، مديرعامل شركت 
ملي نفت ايران تشريح كرد. بنابه توضيحات مسعود 
كرباسيان، ايده و ابتكار اجراي اين طرح در سال ۹5 
از سوي مهندس زنگنه مطرح و توسط شركت ملي 
نفت دنبال شد و ش��وراي اقتصاد در سال ۱۳۹۷ آن 

را تصويب كرد.
  ب��ه گفته او، ۳۳ پ��روژه براي نگهداش��ت و افزايش 
توليد نفت در س��ه مرحله تعريف و اجرا مي ش��ود، 
كه تالش ش��ده تا از تجربيات هر مرحله براي بهبود 
اجراي مرحله قبلي استفاده شود.  اجراي ۲۹ پروژه 
در خش��كي و ۴ پروژه در فراساحل به افزايش توليد 
نفت به ۲8۰ هزار بش��كه در روز منجر مي ش��ود كه 
اگر ۱۰ قرارداد بعدي در س��ال جاري منعقد ش��ود، 
به بيش از اين رقم خواهيم رسيد، همچنين در اين 
مرحله از اجراي قراردادها متعهد شده ايم كه شركت 

ملي نفت تأمين ارز م��ورد نياز براي اجراي آنها را به 
عهده بگيرد.  كرباس��يان اجراي اين طرح ها را از آن 
جهت حائز اهميت دانست كه نگاهي عمده به توان و 
تخصص شركت هاي داخلي دارد، هر چند كه ايده و 

شكل گيري آن در زمان اجراي برجام بود. 
مديرعامل ش��ركت ملي نف��ت تاكيد بر اس��تفاده 
حداكثري از كاالهاي س��اخت داخ��ل و اختصاص 
۴ درصد از ه��ر قرارداد براي انجام مس��ووليت هاي 
اجتماعي صنعت نفت را از ديگر وجوه اين قراردادها 
برشمرد و تأكيد كرد: مرحله نخست قراردادهاي اين 
طرح در سال ۱۳۹۷ امضا شده و تا كنون به پيشرفت 
۲5 درصدي به طور ميانگين رس��يده است.  اما سهم 
داخل از اجراي اين پروژه ها چقدر است؟ كرباسيان 
سهم س��اخت داخل از اجراي اين طرح ها را تاكنون 
بي��ش از ۷۰ درص��د اعالم كرد و گف��ت: پيش بيني 
مي ش��ود اين رقم ب��ه بي��ش از 8۰ درصد برس��د، 
همچنين8۰ درصد نيروهاي بوم��ي در پروژه هاي 
اين طرح در استان هاي مختلف به كار گرفته شده اند 
و ح��دود ۱8 دكل حفاري در اين پروژه ها مش��غول 
فعاليت هس��تند كه پيش بيني مي ش��ود ۲۳ عدد 
افزايش يابند.  او در پايان از انعقاد ۱۰ قرارداد ديگر در 
مرحله سوم طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت تا 
پايان سال جاري خبر داد. اين مقام مسوول همچنين 
درب��اره درباره تأمين منابع مالي اي��ن طرح، به ارايه 
توضيحاتي پرداخت و گفت: منابع مالي بر اس��اس 
ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و از طريق 
اوراق مشاركت اسالمي تأمين مي شود؛ يعني نوعي 
س��رمايه گذاري داخلي كه با تضمين ش��ركت ملي 
نفت قابليت اجرا پيدا مي كند. سال ۹۹ نيز مابقي اين 
منابع براي قراردادهاي جديد طبق مقررات تأمين 
مي شود و مشكل خاصي هم ندارد. اجراي ۲۹ پروژه 
در خش��كي و ۴ پروژه در فراساحل به افزايش توليد 
نفت به ۲8۰ هزار بشكه در روز منجر مي شود كه اگر 
۱۰ قرارداد بعدي در سال جاري منعقد شود، به بيش 
از اين رقم خواهيم رسيد، همچنين در اين مرحله از 
اجراي قراردادها متعهد شده ايم كه شركت ملي نفت 
تأمين ارز مورد نياز براي اجراي آنها را به عهده بگيرد. 

در بخ��ش ديگ��ري از اين مراس��م، س��عيد وفاپور، 
مديرعامل ش��ركت مهندسي و س��اخت تأسيسات 
دريايي ايران گفت: اين شركت تحريم ها را به فرصت 
بومي س��ازي و اتكا به توان داخل تبديل كرده است. 
او ب��ا تاكيد بر اينكه  افزايش تحريم ها س��بب اتكاي 
بيش��تر به توان داخل شده اس��ت، افزود: حوزه هاي 
اصلي فعاليت اين ش��ركت ش��امل مديريت پروژه، 
مهندسي، خريد، س��اخت، اجرا، بارگيري، حمل و 
نصب سازه هاي دريايي، لوله گذاري دريايي، تأمين و 
نگهداري از سكوها و حفاري و ... است. اين شركت در 
زمينه حفاري  با انجام حفاري فاز ۱۴ پارس جنوبي به 
اين حوزه وارد شد و توانست به خوبي رضايت كارفرما 

را كسب كند.

تعادل -  گروه صنعت |
پس از اينكه »حس��ين مدرس خياباني« راي اعتماد 
مجلس شوراي اس��المي را براي پست وزارت صنعت 
معدن و تجارت كسب نكرد؛ رييس جمهور در حكمي 
»جعفر سرقيني« را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت منصوب ك��رد. با توجه به محدوديت 
زماني مسووليت سرپرس��ت براي وزارتخانه صمت، 
گمانه زني ها براي گزينه پيشنهادي رييس جمهور براي 
تصدي مسووليت اين وزارتخانه باال گرفته است. در اين 
ميان برخي شنيده ها نيز حكايت از آن دارد، محافلي از 
درون وزارت صمت براي تخريب چهره مدرس خياباني 
بسيج شده بودند، حال نيز قصد دارند سرقيني را كنار 
بزنند تا گزينه خود را كه از قضا يكي از معاونين كنوني 
وزارت صمت هم است، به كرسي وزارت نزديك كنند. 
البته يك منبع آگاه كه نخواست نامش فاش شود، نيز در 
گفت وگو با »تعادل« بر اين شنيده ها صحه گذاشت و 

عنوان كرد: متاسفانه يكي از معاونين وزارتخانه در حالي 
البي كردن با رييس دفتر حسن روحاني است تا او بتواند 
دولت را متقاعد ك��رده و به عنوان گزينه نهايي وزارت 
صمت به مجلس معرفي كند. اين منبع آگاه همچنين 
عنوان كرد كه طي روزهاي گذش��ته نيز مذاكراتي با 
مسعود خوانساري رييس اتاق تهران و مهدي كرباسيان 
براي پذيرش اين پست صورت گرفته، كه گويا هر دوي 
آنها از اين پيشنهاد استقبال نكرده اند. اما اخيرا نام يكي 
ديگر از اتاقي ها نيز در ميان گزينه هاي احتمالي براي 
تصدي بر وزارت صمت نيز به گوش مي رسيد. او كسي 
نيست جز سيد محمد اتابك رييس هولدينگ گسترش 
صنايع معدني كاوه پارس كه هم اكنون در هيات رييسه 
اتاق بازرگاني تهران نيز مش��غول به فعاليت است. اما 
اينكه آيا مذاكرات جدي با نامبرده صورت گرفته است، يا 
خير، خبري منتشر نشده است.  البته در برخي از خبرها 
نيز آمده بود كه دولت در حال بررسي شرايط سه گزينه 

است در ميان نام هاي ديگر براي كسب راي اعتماد به 
مجلس بهتر است. از ميان اين سه نفر، دو نفر در بدنه 
وزارت صنعت هستند و يك نفر خارج از وزارت صنعت. 
اين سه نفر شامل »داريوش اسماعيلي معاون معدني 
وزارت صنعت«، »خداداد غريب پور مديرعامل ايميدرو 
و معاون وزير صنعت«، و مصطفي ساالري مديرعامل 

سازمان تأمين اجتماعي. 
در همين راستا، علي شريعتي، فعال اقتصادي و عضو  
 هيات نمايندگان اتاق بازرگان��ي ايران در گفت وگو با 
» تعادل« نيز با انتقاد از انتخاب سرپرست جديد وزارت 
صمت، در اظهاراتي عنوان كرد: سرپرست جديد فاقد 
هرگونه تجربه عملي و موثر درحوزه تجارت داخلي و 
خارجي است و عدم آشنايي او به صنعت كشور، مي تواند 
تبعاتي براي دو بخش مهم اقتصادي داشته باشد. او با 
بيان اينكه اكنون در شرايطي هستيم كه بايد بر روي 
درآمدهاي ارز صادراتي تمركز بيشتري صورت بگيرد، 

گفت: دولت بايد در انتخاب فردي كه قرار است سكان 
اين وزارتخانه را براي پيشبرد توسعه صادرات در دست 
بگيرد، نهايت دقت را انجام دهد. او مي گويد: در سالي 
كه نامش جهش توليد اس��ت، بدون شناخت كامل از 
صنايع چگونه مي توان سكان اين حوزه را به دست هر 
فردي سپرد. او در عين به نقل از منابع آگاه، گزينه هاي 
احتمالي پيش��نهادي براي تصدي اين مسووليت را 
»خداداد غريب پور رييس هيئت عامل سازمان توسعه 
و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران )ايميدرو(، فرشاد 
مقيمي مدير عامل اي��ران خودرو ومحمد اتابك نائب 
رييس اتاق تهران« معرفي كرد. با همه اين گمانه زني ها 
بايد منتظر ماند و ديد آيا رييس جمهور اين بار قصد دارد 
از بدنه بخش خصوصي، فردي را راهي ساختمان سميه 
كند يا ترجيح مي دهد با البي هايي كه همچنان با رييس 
دفترش در حال انجام است، فردي از همان بدنه وزارت 

صمت را به مجلس معرفي كند. 
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علل ناكارآمدي ماليات
از خانه هاي خالي

اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه باالخره در سال 
۹۴ در مجموعه دول��ت و وزارت اقتصاد و دارايي 
هماهنگي صورت گرف��ت و در قالب اصالحيه بر 
ماده 5۴ مكرر قانون ماليات مستقيم يك اصالحيه 
داده ش��د و در ش��هرهايي بيش از يكصد هزار نفر 
جمعيت مالياتي براي خانه هاي خالي بيشتر از يك 
سال خالي مي مانند از سال دوم به بعد با نرخ هايي 
كه مقرر شد، در آنجا ماليات وضع شد و اين اليحه 
تصويب ش��د و البته در همانجا هم اشاره شد كه 
بر اس��اس اطالعاتي كه در س��امانه ملي امالك و 
اسكان شناسايي خانه هاي خالي صورت بگيرد و 
از سال دوم، اين ماليات از اين واحدها اخذ بشود. 
در س��ال ۹۴ اين قانون تصويب شد اين اصالحيه 
صورت گرفت و اين قانون ابالغ شد. از آنجا به بعد 
نيز ردپايي در اجراي اين ماده و همچنين حضور 
در سياست گذاري ها مشاهده نمي شود علي رغم 
اينكه اين قانون بيش از پنج سال از زمان تصويبش 
مي گذرد ولي هيچ قابليت اجرايي پيدا نكرد كه آن 
هم برمي گردد به همان بحث شناسايي و راه اندازي 
س��امانه امالك و اسكان، همچنان كه در سال 8۶ 
و 8۷ آن سامانه دولت نهم نتوانست اين سامانه را 

به سرانجام برساند. 
موضوع دوم اينكه به هر حال االن دوباره با همان 
سازوكار يعني با اتكا به همان سامانه ملي امالك 
و اس��كاني كه در اصالحيه اي ك��ه در مجلس به 
تصويب رس��يده باز با هم��ان روش آمده و قانون 
جديد وضع ش��ده كه البته فرق��ش با قانون قبلي 
ظاهرا در نرخ ها است و زمان اجراي آن. يك سري 
بحث هاي ماهيتي هم پيش بيني شده. اما مشكل 
ما از اول بح��ث نرخ ماليات نبوده كه حاال بخواهد 
نرخ ها عوض شود، بلكه بحث س��امانه شناسايي 
است كه االن بر اساس اطالعاتي كه من از دوستان 
و همكاران وزارت مسكن گرفتم ظاهرا روي همان 
سامانه هنوز دارند كار مي كنند و نمي دانند چقدر 
نهايي ش��ده و چقدر مي تواند قابل اتكا باشد. بايد 
اين موضوع را ابتدا دوس��تان و مسووالن مسكن 
پاس��خ بدهند چرا كه هر قانوني كه در اين زمينه 
وضع بشود به سرنوش��ت قبل مبتال خواهد شد و 

نمي تواند اثرگذار باشد. 
جداي از بحث اصالحات مدنظر ش��وراي محترم 
نگهبان اين مساله شناسايي خانه هاي خالي مانع 
از اجراي قانون بوده اس��ت. اما يك موضوع ديگر 
كه به زعم من در واقع مي تواند اثرگذاري اين نوع 
قوانين را يك كم تضعيف بكند اين اس��ت كه در 
بازار اجاره در مجموع و به طور متوسط ۲5 درصد 
ت��ا ۳5 درصد در جاهاي مختل��ف نرخ واحدهاي 
اجاره داري ما اس��ت كه البته در بعضي از شهرها 
اين نرخ هم بيش��تر مي ش��ود تا ح��دود مثال ۴۰ 
درصد هم مي رس��د به هر حال م��ا از آنجايي كه 
نهادهاي حرفه اي اجاره داري نداريم و بخش قابل 
توجهي از موجرين ما كه در چارچوب اين سيستم 
سنتي اجاره داري مي كنند مالكين حقيقي بوده 
و به درآمد اجاره وابسته هستند و به طور طبيعي 
واحدهاي ش��ان را از سيس��تم اجاره داري خارج 
نمي كنند مگر در حد چند ماهي كه موقت خواهد 
بود براي جابه جايي استفاده بشود. بخش زيادي 
از موجران اينها هستند و بخش ديگري از موجران 
كه به زعم من كمتر از ۲۰ درصد هستند و البته اگر 
انبوه سازان را هم جدا كنيم و كساني كه واحدهايي 
را ساختند و منتظر فروش هستند و االن هم قانون 
يك سال براي اينها مهلت گذاشته كه اجاره بدهند، 
اگر اينه��ا را هم خارج بكنيم، تع��داد موجرين يا 
مالكيني كه واحدهايش��ان را به ساير انگيزه هاي 
سوداگري خالي نگه مي دارند خيلي زياد نخواهد 
بود. اينها با ابزار مالياتي يا ساير ابزارهاي تنبيهي 
معموال ترغيب نمي ش��ود واحدهايشان را به بازار 
اجاره بياورند چرا كه آنها انگيزه هاي س��وداگرانه 
دارند و واحده��ا را خالي نگه مي دارن��د اوال فرار 
مالياتي اينها خيلي زياد اس��ت يعني همان بحث 
شناسايي اينها مي توانند واحدهايشان را به طرق 
مختلف خالي نگه دارند كه شناسايي نشود از جمله 
اينكه يك وس��ايلي در آن مي گذارند يا آب و برق 
آنها را مصرف مي كنند كه اينها هم قابل شناسايي 
نيست و فرار مالياتي خيلي راحت انجام مي شود. 
از طرف ديگر، اگر اينها ناگزير از دادن ماليات هم 
بشوند، مالياتش را مي دهند بعد دين خود و ارزش 
افزوده از طريق اين داراي��ي جبران مي كنند و به 
دست مي آورند. اين موضوع باعث مي شود خيلي 
نشود روي بحث اثرگذاري اين نوع ابزار مالياتي با 
اطمينان صحبت كرد و البته در كنار اين موضوع، 
موضوع خانه هاي خالي دوم و سوم هم هست كه 
اينها هم از شمول خانه هاي خالي خارج مي شوند 
و بحث حق مالكيت مطرح مي ش��ود. به هر حال 
االن بر اس��اس آمارهايي كه اعالم ش��ده حدود ۲ 
ميليون واحد مس��كوني درزمره واحدهاي خالي 
هس��تند. ولي همين اندازه و حدود ۲.5 ميليون 
واحده��اي خانه هاي دوم در كش��ور وجود دارد. 
كه اينها هم به عنوان خانه هاي مازاد هس��تند اما 
خالي نيستند. ولي به عنوان خانه هاي دوم و سوم 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. اينها هم از ش��مول 
اين قانون خارج مي شوند كه درصد آنها هم قابل 
توجه است و بيشتر از خانه هاي خالي هستند. در 
جمع بندي بايد گفت كه هر چند اصل سياست اخذ 
مالي��ات از خانه هاي خالي آن هم با نرخ هاي موثر 
و به حس��اب قابل توجه قابل دفاع است و بايد در 
مجموعه سياست گذاري هاي كلي بخش مسكن 
وجود داشته باشد ولي موضوع مهمي كه مي تواند 
اثرگذاري اين سياس��ت و قانون را تضعيف بكند 
همان بحث شناسايي خانه هاي خالي است كه به 
زعم من هنوز در ارتباط با آن ابهام وجود دارد بعد 
از شناسايي، فرارهاي مالياتي هم مي تواند صورت 
بگيرد و ل��ذا اثرگذاري اين قانون را تضعيف كند و 
چه بسا پنج س��ال ديگر هم بگذرد و شاهد باشيم 
كه چنين قانوني نتوانسته اثرگذاري داشته باشد.

قطعه سازان براي تعميق ساخت 
داخل حمايت مي شوند 

فارس |فرشاد مقيمي مديرعامل گروه صنعتي 
ايران خودرو گفت: اين خودروس��از موفق شد تا 
اواسط تيرماه س��ال جاري، كاهش ارزبري پنج 
ميليون يوروي��ي حاصل از پروژه هاي س��اخت 
داخل را با كمك دانش مهندسان و متخصصان و 
كارگران ايراني محقق كند. وي تصريح كرد: طبق 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته تا پايان سال جاري 
از طريق خودكفايي قطعات خريد خارجي ساپكو 
به صورت مس��تقيم، خودكفايي قطعات خريد 
خارجي سازندگان و نيز خودكفايي مواد اوليه با 
منشأ خارجي، ۱5۳ ميليون يورو كاهش ارزبري 
محقق خواهد شد. وي افزود: در سال آينده نيز از 
طريق خودكفايي قطعات خريد خارجي ساپكو 
به صورت مس��تقيم و خودكفايي قطعات خريد 
خارجي س��ازندگان، ۹۳ ميلي��ون يورو كاهش 
ارزبري را محقق خواهيم كرد. مديرعامل گروه 
صنعتي ايران خودرو با اش��اره به كاهش ارزبري 
پروژه هاي حاص��ل از برگزاري ميزه��اي اول تا 
چه��ارم خودكفايي اظهاركرد: ميزه��اي اول تا 
سوم در سال گذشته و ميز چهارم درسال جاري 
با كمك وزارت صمت، س��اپكو و تع��داد زيادي 
از قطعه سازان برگزار ش��د، در جريان هر چهار 
ميز تاكنون مجموع كاهش ارزبري 5۲ ميليون 

يورويي محقق شده است.
وي تاكيد كرد: پروژه هاي داخلي سازي قطعات و 
مواد خارج از ميزهاي وزارت صمت، توانسته ايم 
كاهش ارزب��ري ۲۷ ميلي��ون يورويي را محقق 
سازيم. مقيمي بااشاره به كاهش ارزبري حاصل 
از پروژه هاي بهينه سازي طراحي گفت: مجموع 
اين پروژه ها، كاهش ارزبري 58 ميليون يورويي 

را به دنبال داشته است.
همچنين در ادامه اين مراسم امير بيات، معاون 
وزير صمت و رييس هيأت عام��ل ايدرو خبر از 
افتتاح نمايش��گاه مجازي قطعات خودرو داد و 
افزود: در اين نمايش��گاه مجازي، قطعات مورد 
نياز صنعت خودرو با ذكر مشخصات به نمايش 
در مي آيند تا ش��ركت هاي دانش بنيان و فناور 
و قطعه س��ازان بتوانند با هم افزاي��ي الزم براي 
توليد اين قطع��ات اقدام نمايند، ضمن آنكه اين 
نمايشگاه گستره ارتباط بين قطعه سازان و ساير 
ش��ركت هاي صنعتي و دانش بني��ان را بيش از 
پيش فراهم مي كند. بيات در ادامه ابراز اميدواري 
كرد: امضاي اين تفاهم نامه مي تواند مبنايي براي 
جهش توليد در حوزه قطعات صنعت خودرو باشد 
و از مديرعامل بانك ملت نيز خواست در خصوص 
پذيرش تضامين تسهيالت همراهي بيشتري را 
با قطعه سازان به عمل بياورد. گروه صنعتي ايران 
خودرو تفاهم نامه همكاري در زمينه تامين مالي 
هشت پروژه بومي سازي قطعات با فناوري باالو 
ارايه تسهيالت به زنجيره تامين اين خودروساز 
با بانك ملت را امضا كرد. اين تفاهم نامه يك هزار 
و ۱85 ميليارد ريالي )در قالب تسهيالت كوتاه و 
بلندمدت( با هدف ايجاد جهش در توليد قطعات 
س��اخت داخل و ارتقاي فناوري آن و همچنين 
جلوگيري از خروج ارز و ايجاد اشتغال منعقدشده 
است. بانك ملت با امضاي اين تفاهم نامه نسبت 
به اعطاي تس��هيالت سرمايه ثابت بلندمدت به 
قطعه س��ازان ايران خ��ودرو درجهت حمايت از 
پروژه هاي خودكفايي در س��اخت قطعات اقدام 
خواهد كرد. در ادامه مراسم امضا اين تفاهم نامه 
محمد بيگدلي مديرعامل بانك ملت گفت: داخلي 
سازي قطعات به منظور جلوگيري از خروج ارز از 
كشور در اين جنگ اقتصادي كاري جهادي است 
و اين بانك آماده س��رمايه گذاري در طرح هاي 

توسعه اي صنعت خودروي كشور است. 

راه حل مشكل معوقات صنايع 
ش�اتا |يك مقام مس��وول در وزارت صمت بر 
تسريع در رفع مشكل معوقات بانكي واحدهاي 
توليدي ب��ا حذف س��ود و جريم��ه غيرقانوني 
تاكيد كرد. به گزارش خبرگ��زاري مهر به نقل 
از وزارت صم��ت، دبير س��تاد تس��هيل و رفع 
موانع توليد كشور با اش��اره به لزوم حل و فصل 
س��ريع تر مش��كالت بانكي واحدهاي توليدي 
گفت: بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه مبني بر 
عدم ورود قوه قضاييه به ش��كايات بانك ها براي 
دريافت س��ود و جريمه هاي نامتعارف و بيش از 
دس��تورالعمل بانك مركزي، مويد اين موضوع 
است كه متأس��فانه تعدادي از بانك ها مرتكب 
دريافت اين مبالغ غيرقانوني مي شوند. ميثم زالي 
افزود: در اين وضعيت، بهترين راه حل استفاده 
از ظرفيت كارشناسان رسمي دادگستري براي 
محاسبه دقيق و قانوني ميزان سود تسهيالت و 
معوقات بانكي توليدكنندگان است. وي افزود: 
اگر مشكالت واحدهاي توليدي به جاي محاكم 
رس��مي، با مصوبه هر يك از اركان ستاد توسط 
كارشناس��ان رس��مي دادگس��تري متخصص 
حوزه بانكي بررسي شود، هم رسيدگي سرعت 
بيشتري خواهد داشت و هم از بار محاكم قضايي 
كاسته خواهد شد. زالي تصريح كرد: در صورتي 
كه پيشنهاد دبيرخانه در ستاد به تصويب برسد، 
بسياري از مشكالت توليد در حوزه معوقات بانكي 
حل خواهد شد؛ اين پيشنهاد شامل تعيين هيأت 
س��ه نفره كارشناس��ي، مركب از نماينده واحد 
توليدي، نماينده بانك و نماينده ستاد تسهيل 
اس��ت كه با بررس��ي دقيق مدارك و قراردادها 
ظرف مدت كوتاهي نظر خود را اعالم خواهد كرد 
و اين نظر براي طرفين الزم االجرا خواهد بود. وي 
افزود: اين موضوع با موافقت دبيرخانه در جلسه 
س��تاد مطرح خواهد ش��د و در صورت تصويب 
نهايي در ستاد، پس از اين به عنوان راهكار تعيين 
ميزان بدهي و معوق��ه واحدهاي توليدي براي 

بانك ها الزم االجرا خواهد بود.

 امضاي ۱۳ قرارداد نگهداشت و افزايش توليد نفت با حضور وزير نفت كليد خورد

صنعت،معدن و تجارت
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وضعيت هوشياري شجريان مناسب  نيست
مديرعامل بيمارستان جم در توضيح وضعيت جسماني محمدرضا شجريان بيان كرده است كه عليرغم فروكش كردن اظهارات باليني نسبت 
به روز نخست مراجعه به بيمارستان، شرايط عمومي وي همچنان مطلوب نيست. محمدرضا شجريان كه فروردين ماه امسال پس از گذراندن 
دوره چندماهه در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان جم، بر اساس آنچه اعالم شد، »با حال عمومي مناسب و مساعد و شرايط قلبي، عروقي و 
ريوي پايدار« از بيمارستان ترخيص شده بود، بار ديگر  شنبه  ۲۵ مردادماه  در بيمارستان جم و در بخش آي سي يو )مراقبت هاي ويژه( بستري 
شد. بابك حيدري اقدم، مديرعامل بيمارستان جم گفت: استاد شجريان پس از انتقال به بيمارستان به آي سي يو منتقل شد و اكنون در آي سي 

يو هستند و نسبت به روز اول بستري وضعيت فشار و تنفس بهتري دارند ولي وضعيت هوشياري او خوب نيست؛ يعني اصال هوشيار نيستند.

دولت مصدق در پي كودتا ساقط شد
در روز ۲۸ م��رداد ۱۳۳۲ در پي موفقيت 
كودتا و سقوط كابينه دوم دولت ملي دكتر 
مصدق، سرلشكر فضل اهلل زاهدي عهده دار 
تش��كيل كابينه جديد ش��د.  كودتاي ۲۸ مرداد يكي از 
حوادث سرنوشت س��از در تاريخ معاصر ايران بود كه در 
دوازدهمين سال حكومت پهلوي دوم به وقوع پيوست 
و س��بب تثبيت حاكميت او تا ربع قرن ديگر شد. پس از 
تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت در ايران دكتر مصدق 
 به نخست وزيري رسيد. او برنامه خود را اجراي اين قانون 
)و نيز اصالح قانون انتخابات( اعالم كرد. مذاكرات با شركت 
نفت ايران و انگليس شروع شد. شركت نفت آماده پذيرش 
ملي شدن نفت ايران نبود و همچنان بر ادامه قرارداد ۱۹۳۳ 
اصرار داشت. دكتر مصدق از شركت نفت ايران و انگليس 
خلع يد كرد و كار شناسان و مديران اين شركت ناچار از 
ترك ايران شدند. دولت بريتانيا از ايران به شوراي امنيت 
شكايت كرد. ش��ورا رسيدگي به اين شكايت را به ديوان 
بين المللي الهه ارجاع كرد. دكتر مصدق دادگاه بين المللي 
را براي رس��يدگي به اين مساله كه امري مربوط به حق 
حاكميت ايران بود صالح ندانست. ديوان نيز باالخره به عدم 
صالحيت خود راي داد. بدين ترتيب بريتانيا و شركت نفت 
نتوانستند از مجراهاي قانوني بين المللي با ملي شدن نفت 
ايران مقابله كنند. مصدق توانست در مقابل همه فشار ها 
براي عزل او مقاومت كند. با رفراندوم و انحالل مجلس ديگر 
معلوم بود كه مخالفان بايد دست از اقدامات قانوني بردارند 
و رودررو مصدق را ساقط كنند. اما در همين مورد هم آنان 
سعي در حفظ ظاهري قانوني داشتند و با همراه كردن شاه، 
دستخط هايي از او براي عزل دكتر مصدق و نصب سرلشكر 

زاهدي به نخست وزيري گرفتند. مصدق كه صدور فرمان 
عزل را خالف روح قانون اساس��ي و حكومت مشروطه 
مي دانست از قبول آن سرباز زد و مخالفان دست به كودتا 
زدند. در روز ۲۵ مرداد با ناكام ماندن كودتاي نظاميان، شاه 
به خارج از كشور فرار كرد. با اين رويداد مصدق و اطرافيانش 
تصور كردند خطر برطرف شده است. يك روز قبل از وقوع 
كودتاي دوم يعني در ۲۷ مرداد ۱۳۳۲ آيت اهلل كاشاني در 
نامه اي به مصدق از قطعي بودن كودتايي ديگر خبر داد. 
كودتاي دوم بدون مقاومت مردمي و دخالت احزابي چون 
حزب توده كه از قدرت نظامي س��ازمان افسرانش بهره 
مي برد، در عرض چند ساعت به پيروزي رسيد و سرلشكر 

زاهدي نخست وزير شد. از جمله بازوهاي اجراي كودتا 
و كانون هاي مهم مخالفت و توطئه عليه دولت مصدق، 
نظاميان بودند كه در كانون افسران بازنشسته به رهبري 
فضل اهلل زاهدي هدايت مي شدند. سرتيپ نادر باتمانقيلچ، 
سرتيپ حسين آزموده، سرتيپ عباس فرزانگان، سرگرد 
پرويز خسرواني، هدايت اهلل گيالنشاه، منصورپور، سرتيپ 
عباس گرزن، س��رهنگ عزيز اميررحيمي، س��رهنگ 
نعمت اهلل نصيري و س��رهنگ اميري از نظامياني بودند 
كه نقش بسيار تعيين كننده اي در كودتا داشتند. تيمور 
بختيار و بسياري از فرماندهان نظامي كه در كودتا نقش 

داشتند پس از پيروزي پست هاي باالتري گرفتند. 
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میراثنامه

در خانه شاملو چه خبر است؟
همسايه ها پنجره هاي بدون چهارچوب طبقات دوم و سوم را نشان مي دهند، رنِگ سفيد 
ديوارهاي داخل خانه تبديل شده اند به سياهي آجرهايي كه پايه خانه را محكم كرده اند 
و حاال از رازي مگو در خانه شاملو خبر مي دهند. ساكنان خيابان ويال و كوچه خسرو از 
تغييرات نامحسوسي كه به مرور براي خانه شاملو در حال رخ دادن است، نگرانند؛ از جرز 
ديوارهاي اتاق هاي رو به كوچه خسرو كه در حال نازك شدن اند و احتمال ها را براي همان 
حرف ِ يك سال گذشته شان تقويت مي كنند؛ »مالك مجوز گودبرداري خانه »شاملو« 
را گرفته« و شايد اين راهي براي رسيدن به اجرايي شدن همان مجوز باشد. حدود ۱۵ 
ماه از انتشار نخستين خبرها درباره  رايزني هاي مالك خانه شاملو در خيابان نجات اللهي 
)ويال( نبش كوچه خسرو مي گذرد؛ رايزني هايي كه در برهه اي به نظر مي رسيد به نتيجه 
رسيده اند و حتي شهرداري مجوز گودبرداري خانه را هم صادر كرده بود، آن هم برخالف 
درخواستي كه در همان زمان ميراث فرهنگي استان تهران از شهرداري مبني بر جلوگيري 
از تخريب خانه كرده بود. آنها معتقد بودند خانه نه فقط به خاطر نسبتش با يك شاعر،  بلكه 
به دليل ارزش هاي معماري اش واجد ثبت است و بايد حفظ شود. خانه مدت هاست به جز 
در ورودي كه هميشه با قفل و زنجير بسته است، هيچ چهارچوب و در و پنجره  ديگري هم 
ندارد. زباله ها درون خانه پراكنده اند و مي توان گفت اين بناي تاريخي را با زباله پر كرده اند. 
اما پيگيري هاي رسانه ها و فعاالن ميراثي براي حفاظت از اين خانه تاريخي هرچند نخست 
قول و قرارهايي را براي ثبت ملي خانه مطرح كرد، اما از نقطه اي به بعد پيشنهادهايي را 
از سوي متوليان ميراث فرهنگي كشور براي حفاظت از اين خانه به دنبال داشت. مثال 
محمد رضا كارگر، مدير اداره كل موزه ها و اموال منقول تاريخي در همان زمان به مالك 
خانه پيشنهاد داد تا اين بنا را به عنوان »خانه-موزه شاملو« تغيير كاربري دهد؛ او مي گفت: 
»توصيه ام به مالك اين خانه، تبديل اين بناي تاريخي به خانه -موزه »شاملو« است تا 
اين فضا بماند، چون معتقدم ارزش افزوده  نگه داشتن اين خانه و ايجاد چنين كاربري، از 
تخريب كردن و نوسازي آن بسيار بيشتر است، چون ارزش خانه براي او دوبرابر مي شود 

تا اينكه بخواهد زميِن خانه را با فالن قيمت بفروشد.« همچنين در نامه اي كه هشتم 
مرداد سال گذشته پرهام جانفشان - مديركل ميراث فرهنگي استان تهران- به صورت 
مجزا به شهرداري منطقه ۶، دفتر شوراي شهر تهران و معاونت شهرسازي نوشت، اعالم 
كرد كه پيرو گزارش واصله، خانه اي واقع در خيابان استاد نجات الهي نبش كوچه خسرو 
كه مدتي نيز احمد شاملو شاعر معاصر در آن اقامت داشته، در معرض تخريب قرار گرفته 

است. او خواهان جلوگيري از تخريب اين ساختمان شد. 

كتابخانه

مسيرياب بازاريابي 
فعاليت هاي  بازاريابي در پس زمينه  گسترده تر  سازمان ها، صنايع، فرهنگ ها و كشورها انجام مي گيرند. بنابراين فعاليت  بازاريابي معمواًل 
داراي نقش گسترش دهنده مرزهاي ميان سازمان و محيط آن درنظر گرفته مي شود. مسلم است كه محيط اوليه  بازاريابي، سازماني 
است كه اين فعاليت در آن انجام مي شود، اما بازاريابي پا را از بخش بازاريابي يا يك عملكرد ساده فراتر مي گذارد. دليل اين مساله اين 
است كه علي رغم وجود يك بخش بازاريابي در بيشتر سازمان هاي كنوني، اين بخش در بعضي مواقع چيزي بيش از يك واحد  فروش 
كه به ارايه تبليغات، فروش شخصي و فعاليت هاي تبليغي مي پردازد، نيست. چنين سازمان هايي را مي توان فروش محور ناميد. اما براي 
تبديل شدن به يك سازمان بازاريابي  محور تمامي فعاليت هاي سازمان،  بايد بر مشتري تمركز داشته و تمامي بخش هاي سازمان و نه 
تنها بخش بازاريابي، به انجام فعاليت هاي بازاريابي بپردازند. كتاب مسيرياب بازاريابي به اين مسائل در رابطه با بازاريابي مي پردازد. 

هنر

ميترا حجار در روايت يك پرونده واقعي 
كارگردان فيلم »وقتي پروانه شدم« معتقد است: ميترا حجار بهترين انتخاب براي نقش 
پروانه بود چراكه با چهره دوگانه اي كه دارد هم در بافت سنتي و هم در بافت مدرن فيلم 
جذابيت خود را داشته است. آرش زارع كارگردان و يكي از نويسندگان فيلم »وقتي پروانه 
شدم« كه هم اكنون در گروه »هنروتجربه« در حال اكران است، درباره ايده شكل گيري 
اين فيلم به ايسنا توضيح داد: قصه اين فيلم درباره يك پرونده واقعي است كه در شهر مشهد 
اتفاق افتاده بود. من با برداشت و ايجاد تغييراتي در اين پرونده و با اين رويكرد كه حرفي را 
كه قرار است اين فيلم بزند، حفظ شود فيلمنامه را همراه با مهرداد جعفريان نوشتم چراكه 
در ايران اگر قرار باشد به پرونده هاي مستند پاي بند باشيم ممكن است در آينده دچار 
مشكل بشويم.  وي درباره انتخاب ميترا حجار به عنوان بازيگر نقش اصلي اين فيلم اظهار 
كرد: ميترا حجار بهترين انتخاب براي نقش پروانه بود چراكه ايشان عالوه بر اينكه بازيگر 
توانمندي است چهره اي دوگانه دارد كه هم در بافت سنتي و هم در بافت مدرن جذابيت 
خود را داشته است. در واقع ايشان هم به عنوان يك زن زجر كشيده و هم به عنوان يك زن 
باكالس باورپذير بود و توانست با قابليت هاي فيزيكي و بازيگري خود مطابق با آن چيزي 
كه ما مدنظر داشتيم، عمل كند.. يكي از نويسندگان »وقتي پروانه شدم« درباره انتخاب 
آرش آصفي نيز گفت: ايشان از استعداد خوبي برخوردار است. همچنين با قد بلندي كه 
داردباعث شد ايشان را انتخاب كنيم. زارع با اشاره به اينكه »وقتي پروانه شدم« اولين فيلم 
بلند او اس��ت، مطرح كرد: من تا سال ۹۲ فيلمنامه نويس بودم. سال ۹۲ نوشتن را كنار 
گذاشتم و تنها براي خودم نوشتم. سه فيلم كوتاه از سال ۹۲ تا ۹4 ساختم. سال ۹4 اولين 

فيلم بلند خود را با نام »وقتي پروانه شدم« كليد زدم. وي ادامه داد: كل توليد فيلم ۲۸ روز 
زمان برد اما پيش توليد فيلم به دليل آنكه ميترا حجار مشغول انجام كاري بود و بايد صبر 
مي كرديم تا كار ايشان به پايان برسد، كمي طول كشيد. البته از آنجاكه ۷0 درصد فيلم 
ما در يك لوكيشن اتفاق مي افتد، فرصتي برايمان فراهم شد تا بتوانيم در آن لوكيشن 

فيلمنامه را بهتر پيش ببريم. 

رخشان بني اعتماد و مرضيه برومند در تقدير از »فرخنده«
رخشان بني اعتماد در اكران ويژه »يلدا« كه با تجليل از موسس خيريه »ما درد مشتركيم« 
همراه بود، از علي مصفا و مسعود بخشي براي پيوند زدن سينما با امور خيريه قدرداني 
كرد. مراس��م اكران ويژه فيلم سينمايي »يلدا« سومين ساخته بلند مسعود بخشي به 
تهيه كنندگي علي مصفا كه هم اكنون در گروه هنروتجربه در حال اكران است، عصر روز 
يكشنبه ۲۶ مردادماه در پرديس سينمايي شميران برگزار شد كه در اين برنامه از فرخنده 
جبارزادگان موسس خيريه »ما درد مشتركيم« به مناسبت يك عمر تالش براي تامين ديه 

زندانيان قتل غيرعمد تجليل شد. در ادامه مراسم كليپي براي تجليل از فرخنده جبارزادگان 
موسس گروه خيريه »ما درد مشتركيم« پخش و سرديس اين بانوي خير با حضور رخشان 
بني اعتماد، مرضيه برومند، علي مصفا، مس��عود بخش��ي، بابك كريمي رونمايي شد. 
بني اعتماد در اين مراسم گفت: وقتي درباره اختصاص همه عوايد فروش فيلم يلدا براي 
آزادي زندانيان شنيدم بسيار خوشحال شدم. سينما در كنار وجوه هنري در جوامعي مثل 

ما كاركردهايي از اين دست دارد و اين رفتار شما به هنر و سينما اعتبار مي دهد. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانون اجازه تاسيس بانك فالحتي
اواخر مرداد ۱۳0۹ و در مجلس هفتم ش��وراي ملي، 
 قان��ون تاس��يس بانك فالحت��ي به تصويب رس��يد.
 بر اساس ماده يك اين قانون، وزارت ماليه مجاز است از 
سال جاري تا ده سال هر سال مبلغي كه كمتر از پانصد 
هزار تومان نخواهد بود براي تشكيل سرمايه فالحتي 
به بانك ملي تأديه كند. طبق  ماده ۲، با سرمايه مذكور 
ش��عبه مخصوصي در بانك ملي ب��راي قرض دادن به 
ارباب فالحت به اس��م شعبه فالحتي تأسيس خواهد 
شد.  محاسبات شعبه مذكور جداگانه و مستقل از ساير 
محاسبات بانك ملي خواهد بود.  هر گاه دامنه معامالت 
شعبه مذكوره در فوق به اندازه اي توسعه يابد كه تبديل 
آن به يك بانك مستقل مقتضي شود اداره بانك ملي 
با موافقت هيات نظارت بانك و تصويب هيات دولت به 
اين امر اقدام خواهد كرد.  بر اين اساس، شعبه فالحتي 
هيچ قرضي نخواهد داد مگر براي انجام يكي از مقاصد 
ذيل: براي دائر س��اختن مجاري آبي كه بر اثر حوادث 
خشك شده يا براي به دس��ت آوردن آب تازه ) تنقيه 
قنوات موجوده به دس��ت آوردن آب تازه محس��وب  
نمي ش��ود( . براي ايجاد يا توس��عه زراعت و تحصيل 
محصوالت چاي - پنبه - نيل - حنا - روناس - ابريشم 
- كنف - نيش��كر - توتون - تنباكو - پسته - بادام و هر 
نوع محصولي كه وزارت اقتصاد ملي ايجاد و توسعه آن 
را در منطقه اي كه ملك استقراض كننده در آنجا واقع 
است نافع بداند.  بر اساس ماده ۵ اين قانون، حق العمل 

قرض هايي كه براي مقاصد فوق داده مي شود از صدي 
چهار نبايد تجاوز كند و منافع مزبور بايد به اصل سرمايه 
اقتصادي ش��عبه فالحتي افزوده ش��ود - بانك فقط 
مجاز خواهد بود مخارجي كه براي اداره كردن شعبه 
فالحتي ضرورت دارد برداش��ت كن��د - مبلغي كه به 
عنوان ذخيره احتياطي براي جبران ضررهاي احتمالي 
بايد تخصي��ص داد نيز جزو مخارج اداري محس��وب 
خواهد شد. در صورتي كه براي مخارج مذكوره در فوق 
صدي چهار كافي نباشد بانك مجاز است حق العمل را تا 
صدي شش باال ببرد. بر اين اساس، قرض هايي كه براي 
مقاصد سابق الذكر اعطا مي شود در مقابل وثيقه دادن 
امالكي خواهد بود كه به ثبت رس��يده باشد و بر طبق 
قراردادهايي كه بين بانك و استقراض كنندگان منعقد 
و در ثبت اسناد ثبت مي شود. مبلغ قرض از پنجاه درصد 
قيمتي كه خبره هاي بانك براي ملك معين مي كنند 
نبايد تجاوز كند. نس��بت به قرض هايي كه مدت آنها 
بيش از ۳ سال باشد عالوه بر منافع ساالنه ممكن است 
مبلغي به عنوان اقساط استهالك منظور شود.  مديونين 
در هر موقع مي توانند دين خود را قبل از انقضاء مدت 
جزئًا يا كاًل بپردازند در اين صورت آنچه از اصل كه قباًل 
تأديه مي شود براي مدت باقيمانده از تأديه منافع معينه 
در قرارداد معاف خواهد بود. همچنين، مدت قرض از ده 
سال نبايد تجاوز كند ولي رييس بانك مي تواند با اجازه 

شوراي اداري مدت بيشتري معين كند.

ابهامات واكسن كرونا در دنيا 
ريي��س بخ��ش اپيدميول��وژي و آمار 
زيستي انستيتو پاس��تور ايران با اشاره 
به ابهامات واكسن كرونا در دنيا، تاكيد 
كرد كه همچنان بايد به زندگي با كرونا 
عادت كنيم. احسان مصطفوي درباره  
صحبت هاي رييس انس��تيتو پاستور 
ايران درب��اره  توليد واكس��ن، گفت: از 
روزهاي اول تمام شركت ها و كشورهايي 

كه ادعاي توليد واكسن را دارند به طور جدي اولويت 
اول خود را توليد واكسن كرونا قرار دادند، ولي مسلم 
است كه نمي توان با جديت درباره  اينكه اين واكسن 
توليد مي شود يا خير، اگر توليد شود چقدر كارايي 
دارد و چه زماني در دسترس ما قرار گيرد، صحبت 

كرد. وي درباره كشورهايي كه ساخت 
واكس��ن كرونا را اعالم كرده اند، اظهار 
كرد: هرجايي كه ادعاي ساخت واكسن 
را دارد تا زماني كه مس��تندات خود را 
در معرض ديد س��ازمان هاي رس��مي 
بين المللي قرار ندهد و در راستي آزمايي 
قرار ندهد بايد به ديد ترديد به آن نگاه 
كرد؛ يك بحث، بحث س��اخت واكسن 
اس��ت، اما مهم تر از آن اين است كه اين واكسن ما 
چندين مولفه اش در چه سطحي هستند كه از جمله  
اين مولفه ها ميزان كارايي و اثربخشي واكسن، مدت 
زمان ايجاد ايمني و عوارض جانبي واكسن است كه 

بايد رسما اعالم و بررسي شوند.

اورژانس كشور همچنان در آماده باش  
رييس سازمان اورژانس كشور با اشاره 
به راه اندازي تيم عمليات ويژه از دو سال 
گذشته و خدمات ارايه شده در بحران 
كرونا، از افزايش چهار برابري تماس ها با 
اورژانس كشور در دوران كرونا خبر داد. 
پيرحسين كوليوند افزود: اكنون بعد از 
گذشت شش ماه هنوز همكاران ما در 
آماده باش به س��ر مي برند و مرخصي 

نرفته اند. در اين مدت چهار نفر از همكاران مان به 
شهادت رس��يدند و ۱۹00 نفر نيز به ويروس كرونا 
مبتال ش��دند. البته در همين بحبوحه زماني ۱۱۵ 
پروژه به صورت رسمي در ايام عيد غدير راه اندازي 
كرديم كه راه اندازي اورژانس ريلي از جمله آنها بود. او 
با اشاره به اقدامات سازمان اورژانس كشور در بحران 
كرونا، گفت: از همان روزهاي اول برنامه ريزي دقيقي 
براي مواجه��ه با بيماري ص��ورت گرفت، آمادگي 
مناسبي ايجاد و آموزش هاي الزم به پرسنل ارايه شد. 
بنابراين در همان روزهاي اول هم دچار شتابزدگي و 
عجله نشديم و با برنامه ريزي دقيق و منظم كارهاي 
خدمت رساني فوريتهاي پزش��كي را انجام داديم. 

وي با اشاره به انتقال دانشجويان ايراني 
ساكن ووهان چين و قرنطينه ۱4 روزه 
آنها در كشور، گفت: تمام اين اقدامات 
توسط همكاران سازمان اورژانس كشور 
انجام ش��د و قرنطينه موفقيت آميزي 
بود و اين دانش��جويان با سالمت كامل 
به خانواده هايشان تحويل داده شدند. 
كوليوند به فعالي��ت تيم عمليات ويژه 
سازمان اورژانس كش��ور و ارايه خدمات فوريتهاي 
پزشكي و ارايه خدمت اين تيم عملياتي به بيماران 
كرونا، اشاره كرد و افزود: تيم عمليات ويژه از دو سال 
پيش در سازمان اورژانس كشور شكل گرفت و تيم 
بين المللي است كه در سراسر كشور حضور دارند. با 
توجه به ماهيت كار و حرفه اي بودن كار در اورژانس 
كشور، اين تيم عمليات ويژه را براي خدمت رساني 
در اتفاقات��ي مانند س��يل، زلزله، آتش س��وزي و 
بيماري هايي نظير كرونا، تش��كيل داديم و س��عي 
كردي��م به صورت مس��تمر آموزش ه��اي مهارت 
افزايي را داشته باشيم و تجهيزات كافي و الزم را هم 

برايشان ايجاد كرديم.

تاريخچه

تلسكوپ و نگاه انسان 
به آسمان  

انسان هزاران س��ال تالش كرد تا راز و معماي 
آسمان ش��بانه را بش��كافد و هميشه چشم به 
آسمان مي دوخت. اما پرش ناگهاني از نظارت با 
چشم عريان تا ابزار كمكي براي رصد گري يكي 
از دس��تاورد هاي مهم بشري به شمار مي رود. 
اين اختراع با لنز ها آغاز ش��د. هر چند مبداء و 
اساس آن معلوم نيست، اما گمانه زني ها ما را به 
سده سيزدهم در ايتاليا باز مي گرداند. كاشف و 
سازنده آن احتماال كسي بود كه براي پنجره ها 
شيشه مي س��اخت. او با نگريس��تن از طريق 
شيشه متوجه ش��د كه تصوير بسيار شفاف و 

پاك معلوم مي شود.
تلس��كوپ اولين وسيله چش��مي است كه در 
مورد پيداي��ش آن اختالف نظ��ر وجود دارد. 
يكي از حكايات بس��يار قرين به حقيقت، ما را 
به مغازه يك عينك فروش هالندي بنام هانس 
ليپرشي در قرن ش��انزدهم مي برد. دو كودك 
در داخل مغ��ازه او با لنز ب��ازي مي كردند و با 
روي هم گذاش��تن لنز ها به برج يك كليساي 
دور دست نگاه كردند و از ديدن آن شگفت زده 
ش��دند. وقتي كه ليپرشي متوجه اين كار شد، 
ب��ه زودي لنز ها را روي هم نصب كرده و اولين 
وسيله نگاه كننده اش را ساخت. در سال ۱۶0۸ 
ليپرشي سعي كرد تا اين وس��يله را به اردوي 
هالند بفروشد. اما افسري كه طرف معامله بود، 
وسيله يا دوربين ليپرشي را نخريد، زيرا كسان  
ديگري هم بودند كه ادعا مي كردند، اين اختراع 
متعلق به آنهاست. در همان سال سفير فرانسه 
در هاگ يك��ي از آنها را ب��راي هنري چهارم- 
پادشاه فرانس��ه خريد و در سال بعد تحت نام 
»لوله هالندي« »دورنما« و »اس��توانه ها« در 
پاري��س و آلمان ب��ه فروش رس��يد. اما ديري 
نگذش��ت كه در ميالن، ونيز و در پايان س��ال 

حتي در لندن نيز اين ابزار ساخته شد.
در همان روز هاي آغازين پيدايش تلس��كوپ 
يك��ي از پرنفوس ترين افراد مرتبط با آن بدون 
شك كسي جز گاليله دانشمند ايتالوي نيست. 
گاليل��ه در مارچ ۱۶۱0 ش��رحي را بر وس��يله 
نظارت گر ش��بش تحت عنوان پيك ستاره اي 
)Sidereus Nuncius( در بيست و چهار 
صفحه منتش��ر كرد كه همه را در مورد جهان 
شناخته شده، متحير كرد. در اين متن نوشته 
بود كه مهتاب صاف و هم��وار نه بلكه ناهموار 
و پوش��يده از حفره هاي زيادي مي باش��د، راه 
ش��يري پر از ميليون ها ستاره است و مشتري 
نيز چهار قمر دارد. در ش��ب چهاردهم اپريل 
۱۶۱۱ يك مهماني به افتخار گاليله در خارج از 
شهر روم برگزار شد. در اين محفل، گاليله ابزار 
جديد خود را به مهمانان نشان داده و اجازه داد 
تا آنچه را كه كشف كرده بود، همه ببينند. يك 
شاعر الهيات شناس يوناني كه در محفل حضور 
داشت، براي اين وسيله يك اسم قديمي يوناني 
را پيش��نهاد كرد. اين اسم مورد پسند هم قرار 
گرفت و ميزبان محفل فدريكو چيس��ي رسما 

وسيله جديد گاليله )تلسكوپ( را تعميد داد.
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