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 در اقتصاد
 معجزه يك شبه نداريم

  گشايش در فضاي كسب وكار
 يا ادامه تزريق پول و سفته بازي؟

 كامران ندري در گفت وگو با »تعادل«
 گشايش بزرگ اقتصادي را  دور از واقعيت  خواند

قاليباف: طرح مهمي در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا 
براي گشايش در اقتصاد در حال بررسي است
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يادداشت- 1

شفافيت يکی از ضرورت های 
توسعه است

ع��ل��وم  عال��م��ان 
اجتماعی و اقتصادی 
معتقدن��د ش��فافیت 
ابزاره��ای  از  یک��ی 
ب��رای  ض��روری 
ام��ر  ب��ه  دس��تیابی 
توس��عه پایدار است؛ 
یعن��ی از منظ��ر این 
اس��اتید و کارشناس��ان جوامعی توانسته اند 
به کرانه های توسعه  برس��ند که شفافیت را 
در ساختار کلی مدیریت و برنامه ریزی شان 

وارد کرده اند. 
در ش��رایطی ک��ه بح��ث ام��اک تملیکی 
توس��ط افراد و نهادهای مختل��ف این روزها 
بازتاب های فراوانی در رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی پیدا ک��رده باید توجه داش��ت که 
مهمترین ضرورتی ک��ه در خصوص مواجهه 
با موضوع ام��اک تملی��ک ش��ده نهادها و 
س��ازمان های مختلف باید به آن توجه شود، 
پرهیز از برخورد جناحی، سیاسی و گروهی 
با مقوله ای است که بخش��ی از منافع عموم 
م��ردم را در ب��ردارد. در واقع اس��تیفای این 
منافع عمومی ایجاب می کند در یک محیط 
ش��فاف، قانونی و فراجناحی در خصوص این 
موض��وع)و موضوعات��ی اینچنینی(بح��ث و 
تبادل نظر صورت بگیرد و در نهایت بهترین 
تصمیم در راستای منافع مردم و کشور اتخاذ 
شود. معتقدم اصل بحث و تبادل نظر درباره 
یک چنین موضوعاتی و ط��رح دیدگاه های 
مختلف در خصوص آن، ظرفیت های کش��ور 
را در بخ��ش ه��ای مختلف ارتق��ا می دهد و 
امکان اتخاذ تصمیمات کارشناس��ی شده را 

بیشتر می کند. 
ضمن اینکه می ت��وان این اس��لوب و الگو را 
برای س��ایر موضوع��ات و مس��ائل بنیادین 
کش��ور در بخش های اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی، دیپلماس��ی و... نیز ب��ه کار گرفت. 
یعن��ی ایج��اد فض��ا و بس��تری که اف��راد و 
دیدگاه ه��ای مختل��ف در ب��اره موضوعات 
اساس��ی کش��ور در ی��ک محیط ش��فاف و 
س��ازنده، بحث و تبادل نظر کنند و در نهایت 
بهتری��ن تصمیم در راس��تای منافع عمومی 

اخذ شود. 
حتی اگر در گذش��ته در حوزه ای اشتباهی 
صورت گرفت��ه و تصمیمی گرفته ش��ده که 
بر خاف قان��ون یا منافع عموم��ی بوده باید 
به سرعت از این اش��تباهات درس بگیریم و 
راهکارهای موث��ری را برای ع��دم تکرار این 
اش��تباهات طراح��ی و اجرا کنی��م. برخورد 
شورای اسامی شهر تهران هم با این موضوع 
اماک تملک شده نش��ان می دهد که شورا 
به دنبال آن اس��ت تا با ایجاد فضایی شفاف، 
بدون پرده پوش��ی و در راس��تای منافع ملی  
عمل کن��د و از حاش��یه س��ازی ه��ای غیر 
ض��روری پرهیز کن��د. بر همین اس��اس در 
جریان تذکری ک��ه در این زمینه در ش��ورا 
مطرح کردم هم به تخلف ریاس��ت جمهوری 
در جماران اش��اره کردم و تاکی��د کردم که 
این تخلف غیر قابل قبول اس��ت و باید با آن 
برخورد ش��ود که برخورد قانونی هم ش��د و 
ساختمان تخریب ش��د ، هم به تخلفاتی که 
مجلس در تصرف خیابان مردم صورت داده 
است و رس��ما این خیابان عمومی را متصرف 
شده؛ اشاره کردم.  همین رویکرد را حتی در 
خصوص خود بنیاد مستضعفان هم پیگیری 
کردم که ساختمان پاسکو را در یک حرکت 
عجی��ب و بدون پروان��ه باال بردن��د.  رویکرد 
فراجناحی ش��ورا در پیگیری ام��وری که به 
نوعی به منافع عمومی ش��هر و ش��هروندان 
مربوط است نش��ان می دهد که شورا به دور 
از سیاس��ی های مرس��وم ت��اش می کند تا 
بهترین تصمیم را در راستای منافع عمومی 
مردم ب��ا محوریت قانون اخذ کن��د. البته در 
این میان ش��اهد برخورد مناس��ب دولت با 
موض��وع بودیم که نش��ان می ده��د حضور 
یک حقوقدان به جای س��رهنگ تا چه اندازه 
می تواند در بازگش��ت به مس��یرهای قانونی 
موث��ر باش��د. از س��وی دیگر ای��ن داده های 
اطاعاتی نش��ان می دهد که موضوع اماک 
در بس��تر یک س��اختار مدیریتی غیر انتظام 
یافت��ه ب��ه مش��کلی فراگی��ر در بخش های 
مختلف بدل شده اس��ت  و برای حل و فصل 
آن نیازمند یک مش��ارکت همگانی در بخش 
ه��ای گوناگ��ون برای عب��ور از ای��ن چالش 
هس��تیم. تا زمانی که ارکان مختلف تصمیم 
س��از کش��ور به ض��رورت ش��فافیت و فصل 
الخطاب بودن قانون پی نبرند همچنان باید 
ش��اهد اخذ تصمیماتی باشیم که منافع کلی 

مردم در آن لحاظ نشده است.
 رييس کميسيون فرهنگی 
و اجتماعی شورا

محمد جواد حق شناس

فتاح با متهم كردن  برخي سياسيون و نهادها 
خواستار بازگرداندن امالك بنياد به مردم شد

 نام محمود احمدي نژاد
  غالمعلي حداد عادل

   نيروي دريايي ارتش، سپاه
  مجمع تشخيص مصلحت نظام

  خانم ها ابتكار و موالوردي
  كاظم جاللي،  زاكاني و...  

در ليست متصرفان  امالك بنياد 
مستضعفان به چشم مي خورد

افشاي 
متصرفان

 »تعادل« از پشت صحنه
  300 هزارتن برنج مانده 

در گمركات گزارش مي دهد 

عامالن 
رسوب برنج 
درگمركات
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محورهاي استيضاح وزير 
نفت چيست؟ 

 شيخ الوزرا 
در يك قدمي 

استيضاح

 صفحه 5 

افشاگري عابدزاده
به هنگام وداع

 مي خواستند
 براي ايرالين ها 
پرونده سازي كنند

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

 وعده رييس جمهور
 چه بايد باشد؟ 

 ضرورت به نام
 مردمي كردن اقتصاد

 در ستايش
 شفافيت

توجه شوراي هماهنگي 
اقتصادي  به كسب وكار مردم 

 انگيزه هاي سياسي
 استيضاح آقاي وزير

رییس جمه��وري در جلس��ه 
هفته گذشته هیات دولت خبر 
از »گشایش جدید اقتصادي« 
داد. حسن روحاني بر گشایشي 
تاكید كرده كه دس��ت دولت 
را در زمین��ه اقتص��ادي ب��از 
مي كند. از سوي دیگر، رییس 
مجل��س، ه��م از گشایش��ي 
سخن گفته كه بازار پول و ارز را سامان مي دهد. اما اینكه 
خبر خوش چه مي تواند باشد، كسي دقیقا نمي داند و این 
وعده رییس جمهور مثل هندوانه سربسته اي مي مانند كه 
محتویات داخل آن مشخص نیست. در این میان برخي اما 
از كارشناسان و فعاالن اقتصادي هر كدام به زعم خودشان 
درباره صحبت هاي حس��ن روحاني اق��دام به گمانه زني 
كردند. برخي آن را به تایید مقررات »اف اي تي اف« نسبت 
دادند. برخي دیگر، آزاد ش��ده دالرهاي بلوكه ش��دن در 
دیگر كشورها را خبر خوش روحاني دانستند. دراین میان 
برخي هم از سخنان رییس جمهور اینگونه تعبیر كردند كه 
مذاكرات براي پایان تحریم ها به جریان خواهد افتاد. برخي 
هم از انتشار اوراق سلف نفت سخن به میان آوردند كه در 
صورت اجرایي ش��دن آن، منابع حاصل از عرضه نفت در 
بورس مي تواند صرف احیاي ساخت هاي نفتي-پاالیشي 
و احتماال برطرف كردن جبران كس��ري بودجه شود. اما 
آنچه كه حائز اهمیت است اینكه این روزها و طي ماه هاي 
گذشته بر اثر تحریم ها و شیوع ویروس كرونا و مشكات 
داخلي فشار مضاعفي بر روي دوش مردم وطبقه مصرفي 
جامعه وارد آمده اس��ت.  بنابراین بسته گشایشي دولت 
هرچه كه باش��د باید در وهله نخست معیشت مردم را در 
نظر بگیرد. چراكه مردم دراین شرایط سخت دیگر تحمل 
خبرهاي مبهم وسربس��ته را ندارن��د. از ای��ن رو، به نظر 
مي رس��د، توجه به وضعیت معیشت واقتصاد مردم بیش 
از هر موضوع دیگري داراي اهمیت اس��ت وممكن است 
محتویات بسته دولت بیش از هر چیز دیگري، موضوعات 

اقتصادي باشد. 
حال بسته گشایشي دولت هر چه كه باشد، باید منفعت 
مردم در آن لحاظ ش��ود تا از این مس��یر بتوان گره اي از 
مش��كات اقتصادي مردم كه این روزها به ش��دت آنها را 
گرفتار كرده است، باز كرد.  جداي از مشكات معیشتي، 
بازرگانان، تولیدكنندگان وصادركنندگان وهمه فعاالن 
اقتصادي وصاحبان كسب وكارها نیز با چالش هاي زیادي 
روبرو هس��تند، كه مرتفع كردن مش��كات آنها از مسیر 
دیپلماس��ي جهاني نیز از دیگر اولویت هاي مهم اقتصاد 
ایران است؛ حال چنانچه روساي سه قوه بتوانند در اقدامي 
هماهنگ وهمراه در عرصه بین المللي نیز شرایطي فراهم 
كنند تا مسائل مربوط به تحریم تا حدي مرتفع شود، آنگاه 
مي توان به یك گشایش جدي امیدوار بود؛ چراكه امروز، 
سیاست با اقتصاد گره خورده اس��ت و با باز شدن فضاي 
سیاسي، نه تنها اقتصاد كشور نفس خواهد كشید، بلكه 

گرهي از مشكات اقتصادي مردم باز خواهد شد.

تورم كشور ناشي از چیست؟ 
پرس��ش هایي از این دس��ت 
كه ای��ن روزه��ا معم��وال در 
فض��اي عموم��ي جامع��ه و 
محاف��ل كارشناس��ي و در 
جمع ه��اي دوس��تانه مردم 
كوچه و بازار مطرح مي ش��ود 
و دیدگاه هاي مختلفي درباره 
آن ارایه مي ش��ود. به نظر مي رسد دلیل اصلي رشد پایه 
پولي كشور و رشد افسارگسیخته تورم كه طي ماه ها و 
هفته هاي اخیر در فضاي عمومي كش��ور نمایان شده 
به دلیل برخ��ي تصمیمات پرخطري اس��ت كه دولت 
در بخش ه��اي مختلف اقتص��ادي اتخاذ كرده اس��ت. 
تصمیماتي كه از یك طرف نظام عرضه را با مشكل مواجه 
س��اخته و از س��وي دیگر باعث افزایش دامنه تقاضاها 
شده اس��ت. هرچند مقامات دولتي اعام مي كنند كه 
دولت مستقیما اس��تقراضي از بانك مركزي نداشته اند 
اما آمارهاي افزایش��ي بدهي دولت به سیستم بانكي و 
افزایش نقدینگي در كشور نش��ان دهنده این واقعیت 
است كه دولت براي جبران كسري بودجه به استقراض 
از بانك مركزي و سایر بانك ها مي پردازد. معتقدم چنانچه 
هر چه س��ریعتر براي این خطر و این رفتار فكري نشود 
در ادامه مي تواند آسیب هاي بیشتري را متوجه اقتصاد 
كند و مشكات افزونتري بیافریند. البته مجلس هم باید 
تاش كند تا با استفاده از وظایف نظارتي اش در مقابل 
تصمیماتي كه باع��ث افزایش التهابات بازار مي ش��ود؛ 
بایستد و ریل گذاري مناسبي در فضاي عمومي اقتصاد 
كشور صورت دهد.اما پرسشي كه با این مقدمات مطرح 
است این است كه در شرایطي كه دولت كسري بودجه 
دارد و از آن طرف هم فروش نفت متوقف شده و انتقال 
پول به داخل كش��ور دشوار ش��ده، دولت از چه مسیر و 
روشي باید كس��ري خود را جبران كند تا تبعات منفي 
كمتري متوجه اقتصاد ش��ود؟هرچند براي جبران این 
كسري بودجه راه هاي ساده تري مثل استقراض از بانك 
مركزي و چاپ پ��ول و ...وجود دارد اما هر ك��دام از این 
تصمیمات غیر اقتصادي مي تواند تبعات جبران ناپذیر 
اقتصادي ایجاد كند. باید بدانیم، بده��ي دولت با بانك 
مركزي مهمترین گزاره اي است كه در نهایت رشد پایه 
پولي را منجر مي ش��ود. وقتي این بدهي ها افزایش پیدا 
مي كند و بصورت تصاعدي باال مي رود با توجه به ضریب 
تكاثري كه دارد؛ باعث افزایش میزان نقدینگي خواهد 
شد. وقتي كه نقدینگي افزایش پیدا مي كند چه اتفاقي 
مي افتد؟ تقاضا براي مصرف باال مي رود و در نهایت باعث 
افزایش نرخ تورم مي ش��ود. بار این تورم افسارگسیخته 
را چه اقش��ار و گروه هایي متحمل مي ش��وند؟ اقشار و 
طیف هایي كه در طی��ف دهك هاي كمت��ر برخوردار 
قرار دارند. دولت باید بدنبال این باشد تا ظرفیت بخش 
خصوصي واقعي و بخش هاي مردمي را در اقتصاد تقویت 
ادامه در صفحه 4 كند.  

به نظرم بحثي كه این روزها در 
خصوص اماك تملیكي بنیاد 
مستضعفان یا اماك تملیك 
شده ش��هرداري توسط افراد 
و نهادهاي غیر ب��ه راه افتاده 
نیازمند دقت و توجه بسیاري 
است و باید از زوایاي گوناگون 
مورد بررسي و ارزیابي تحلیلي 
قرار بگیرد. یك زماني هست كه در زمان مدیریت فردي 
در بنیاد مستضعفان در راستاي فعالیت هاي عام المنفعه 
)و نه كارشخصي و فردي و حزبي( امكاناتي را در اختیار 
فرد داراي صاحیتي قرار مي دهند تا فعالیتي آموزشي، 
رس��انه اي یا تحقیقاتي در آن انجام شود؛ فعالیت هایي 
كه به نوعي با منافع عمومي كش��ور ارتباط دارد و آورده 
مشخصي براي جامعه دارد. اما یك زمان هم هست كه 
اماك بنیاد مستضعفان یا هر نهاد دیگري در مالكیت 
فرد با كمتری��ن قیمت ممك��ن و به ثمن بخ��س قرار 
مي گیرد. یعني فرد ملك بنیاد را در اختیار گرفته و بعد 
با تخفیفات خاص و ش��رایط وی��ژه و ماحظات خاص، 
مالكیت ملك یا زمین به فرد واگذار شده است؛ بنابراین 
باید میان این دو حوزه و این دو گونه تفاوت قائل شویم، 
چرا كه یكي در راس��تاي منافع عمومي مردم اس��ت و 
دیگري در راس��تاي منافع فردي و ش��خصي و حزبي و 
هر كدام از این دو بخش، حكم مستقلي دارد. مثا اقاي 
دكتر احمد توكلي هم مدرس��ه اي دارند به نام مدرسه 
معلم كه سال ها در حال فعالیت است و هیچ نفعي براي 
گردانندگان آن كه ندارد، هیچ؛ از وقت و امكانات خود هم 
براي آن استفاده مي كنند. این نوع اماك یك حكم دارد 
و بعد فردي وجود دارد كه زمین��ي را براي فعالیت هاي 
آموزشي، پژوهشي و...در اختیار گرفته اما بعد از آن زمین 
و ملك در راستاي منافع شخصي خود بهره برده است؛ 
این هم یك حكم دیگر دارد. خاطرم هست در مورد آقاي 
احمدي نژاد هم مسائلي مطرح شد درباره اینكه ملكي را 
كه در دوران ریاس��ت جمهوري در اختیار گرفته بودند، 
بعد از دوران ریاس��ت جمهوري هم در تملك داشتند و 
جلسات گروهي و حزبي خود را در آنجا برگزار مي كردند. 
اما جداي از مس��ائل و مباحث مختلفي ك��ه درباره این 
موضوع مي ت��وان مطرح ك��رد، اینكه دق��ت، نظارت و 
شفافیت در س��اختار مدیریتي كش��ور ما در حال رشد 
كردن و نهادینه شدن است؛ اتفاق بسیار مباركي است 
كه باید قدر آن را دانست. این زاویه اي است كه معتقدم 
در جریان ارزیابي تحلیلي بحث باید ابعاد مختلف آن 
مورد بررسي قرار بگیرد. اینكه فضاي عمومي و ارتباطي 
كشور آنقدر ش��فاف ش��ود كه فرد یا جریاني نتواند به 
گونه اي عمل كند، تصمیم بگیرد و اقدام كند كه پنهان 
از دید مردم باش��د؛ اتفاق مثبتي است. با گسترش این 
اتمسفر شفاف، بسیاري از افراد و جریانات كه بر خاف 
منافع عمومي حركت مي كنند، حساب كار دستشان 
مي آید كه ...  ادامه در صفحه 4

در روزه��اي اخی��ر موض��وع 
ارای��ه طرحي راهگش��ا براي 
كس��ب وكار مردم در شوراي 
هماهنگي اقتصادي سران قوا 
مطرح شده است كه امید است 
این بار مانند س��ایر طرح هاي 
دولت تنها به تزریق ارز و ریال 
و تسهیات بانكي و كمك به 
س��بد مصرفي خانوار و یارانه و صدقه و... محدود نشود، 
بلكه به اصاحات ساختاري و نهادي در بخش حقیقي 
اقتصاد اختصاص یابد تا مردم بتوانند فضاي كسب وكار 
بهتري داشته باشند و بدون دخالت نهادهاي پولي و مالي 
و به دور از رشد سفته بازي در بازارهاي دارایي، به چرخه 
بهره وري و كار و تاش و درآم��د برگردند و كار و تولید 
داشته باشند و دانم نگران رشد قیمت ارز و سهام وطا و 
مسكن نباشند. براي این منظور مهم ترین راهكار كاهش 
مداخله دولت، بانك هاي خصوص��ي و بانك مركزي و 
سایر موسسات مالي اس كه بازار پول و ارز و دارایي را به 
این نقطه رسانده اند.  براي این منظور باي توجه داشت 
كه 10 عام��ل عمده اقتص��ادي مي توان��د روي فضاي 
كسب وكار و وضعیت خانوارها و معیشت مردم اثرگذار 
باش��د. رابطه تورم و نرخ ارزكه هر چه نرخ ارز باالتر رفته 
تورم و افزایش قیمت كااله��ا و دارایي هاي مختلف نیز 
افزایش یافته و حتي سفته بازي در بازارهاي دارایي مثل 
مسكن، خودرو، سهام، و... نیز تاثیر پذیرفته است یعني 
عده اي حتي متاثر از نرخ دالر، قیمت دارایي هاي خود 
را باالتر ارزیابي كرده اند وحتي قیمت مسكن وزمین و 
ساختمان و ماشین آالت و موجودي انبار و... نیز رشد 
كرده اس��ت لذا حفظ ارزش پول عامل عمده اي است 
كه شوراي هماهنگي باید به آن توجه كندو براي پایان 
دادن به سفته بازي و روند رشد فعلي قیمت ها و رشد 
هزینه ها و كاهش قدرت خرید مردم باید در دستور كار 
قرار دهد.  عامل دوم رشد نقدینگي است كه روي همه 
بازارها اثرگذاشته و عما كمكي به رشد تولید و اقتصاد 
نكرده است. عامل بعدي رشد پول یعني حساب جاري 
و كارت هاي بانكي و به نوعي حساب كوتاه مدت است 

كه عما مثل اسكناس عمل مي كند. 
عامل چهارم درآمد ارزي حاصل از صادرات است كه روي 
عرضه ب��ازار و قیمت ارز اثرگذار اس��ت. همچنین میزان 
واردات كاال نیز در طرف عرضه كاال در بازار و روي قیمت ها 
اثرگذار است. عامل شش��م كاهش درآمد مردم و قدرت 
خرید مردم است كه در سال هاي اخیر عما نشان دهنده 
كاهش طرف عرضه اس��ت یعني تولید نیز كاهش یافته 
اس��ت. همچنین كاهش مصرف خانوار كه نشان دهنده 
كاهش تقاضا براي كاالها و خدمات است روي كل اقتصاد 
اثرگذار بوده است. عامل هشتم تولید ناخالص داخلي است 
كه عما با رشد منفي اقتصاد و سرمایه گذاري همراه بوده 
اس��ت. عامل بودجه خود بودجه دول��ت و مصرف بخش 
ادامه در صفحه 2 دولتي است كه ...  

یكي از محورهای��ي كه براي 
اس��تیضاح وزیر نفت مطرح 
ش��ده، موضوع كارت سوخت 
اس��ت و اینكه آق��اي زنگنه 
كارت سوخت را حذف كرده 
و بح��ث دوم ه��م موض��وع 
خام فروش��ي اس��ت ك��ه هر 
دوي ای��ن موضوع��ات قابل 
بحث اس��ت. در مورد موضوع كارت س��وخت، باید در 
نظر داش��ت كه كارت سوخت حذف نش��ده و چیزي 
كه بعد از سال 94 تغییر كرد، این بود كه سهمیه بندي 
حذف شد و جایگاه ها همیشه با از محل كارت سوخت، 
س��وخت مي دادند بنابراین كارت سوخت حذف نشده 
و سامانه آن فعال بوده اما س��همیه بندي نشد. با توجه 
به اینكه ما هم به اندازه كافي ه��م بنزین و هم گازوئیل 
تولید مي كردیم، بعد از برجام هم خیلي صاح نبود كه 
بخواهیم مردم را در مضیق��ه و محدودیت نگه داریم. با 
كارهایي كه در ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز انجام شده 
بود، شیب قاچاق كاهشي بود و كشور اراده جدي كرده 
بود كه با قاچاق مبارزه جدي كند و با طرح هاي جانبي 
هم كه اجرا كردن��د، تا حدودي قاچاق كنترل ش��د. در 
موضوع كلي خام فروشي هم، فلس��فه  صندوق توسعه 
ملي این بود كه بخش��ي از منابع نفتي را به این صندوق 
ببرد و از این محل سرمایه گذاري شود در حوزه هاي نفت 
و گاز و پتروشیمي كه ما احتیاج به خام فروشي نداشته 
باشیم كه اقدامات خوبي انجام شده است. از طرفي هم 
اقداماتي كه در دولت در حوزه صنعت پتروشیمي انجام 
شده، به نظر مي آید قابل توجه بوده، اینكه از ابتداي دوران 
پتروشیمي یك ظرفیت داشتیم و به همین میزان هم 
ظرفیت پتروش��یمي دارد افزایش پیدا مي كند. توسعه 
صنعت پتروش��یمي یعني جلوگیري از خام فروش��ي، 
تكمیل فازهاي پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس یعني 
جلوگیري از خام فروشي، افزایش تولید گاز و جایگزین 
كردن آن به جاي فرآورده یعني جلوگیري از خام فروشي 
و ما روزانه حدود 600 هزار بش��كه فرآورده نفتي صادر 
مي كنیم و درآمد صادرات فرآورده هاي نفتي ما از صادرات 
نفت خام بیشتر است. بنابراین به نظر مي رسد اینها همه 
عملكردهاي قابل دفاعي است. از طرفي باید توجه داشت 
كه ش��ركت نفت در حال حاضر تحریم است، با كمبود 
منابع مواجه بوده و اینطور نبوده كه كش��ور در ش��رایط 
عادي باش��د. از طرفي دیگر اصل 44، دس��ت ش��ركت 
نفت را براي حضور در صنایع پایین دس��تي نفت و گاز و 
پتروشیمي بسته است، یعني شركت نفت حق ندارد در 
صنعت پاالیش سرمایه گذاري كند یا خودش پتروشیمي 
ایجاد كند. این شركت مي تواند تنها اقدامات تشویقي و 
تسهیل گرانه انجام دهد و مجوز صادر كند. همانطور كه 
دیدیم سال گذش��ته زماني كه نمایندگان مجلس یك 
طرح را در پاالیشگاه ها با استفاده از سرمایه هاي مردمي 
ادامه در صفحه 2 تصویب كردند...  
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كامران ندري در گفت وگو با »تعادل«: 

در اقتصاد معجزه يك شبه نداريم
جواد  هاشمي |

 از وع�ده رييس جمه�وري ب�راي گش�ايش 
اقتصادي، پنج روز گذش�ت و هن�وز خبري از 
جزييات اين طرح نيست. در شرايطي كه دولت 
اميدوار بود با انتشار خبر گشايش اقتصادي، 
بازارها واكنشي مثبت داشته باشند اما نه تنها 
خبري از اين واكنش ها نيست كه حتي جامعه 
با يك عالمت سوال بي پاسخ مواجه شده است: 
طرح دولت چيس�ت و چه تغييري در شرايط 

كدام بازار خواهد داد؟ 
اين فضاي نامعلوم با توييت حسام الدين آشنا 
كه از مردم خواست براي هر تصميم اقتصادي، 
ي�ك هفته صبر كنند، بي�ش از قبل غبار آلود 
شد. با گذشت چند روز از اعالم اين وعده، حاال 
كارشناسان اقتصادي به بررسي ابعاد مختلف 

اين موضوع مي پردازند.
 از سويي گزينه هاي موجود در ميان طرح هاي 
دولت بررسي شده كه از تصويب اف اي تي اف 
و آغ�از مذاكرات براي كاه�ش تحريم ها آغاز 
شد و به پيوستن به سوييفت چيني يا مذاكره 
با كشورهايي كه پول ايران در آنها بلوكه شده 
است ختم شد. از سوي ديگر گزينه هاي داخلي 
مانند برداشت از صندوق توسعه ملي و فروش 
اوراق سلف به طور خاص در رابطه با نفت نيز جز 
ديگر گزينه هايي است كه در روزهاي گذشته 

بررسي شده است.
گزينه دولت براي گشايش اقتصادي هرچه كه 
باشد كارشناس�ان حول يك محور توافق نظر 
دارن�د، اينكه با ي�ك طرح اقتص�ادي، ايجاد 
اين توقع كه گشايش�ي بزرگ در راه است، از 

واقعيت هاي دور خواهد بود.
 كامران ندري، كارشناس مسائل اقتصادي در 
گفت وگو با »تعادل« از اهميت اطالع رس�اني 
دقيق درباره مسائل اقتصادي مي گويد و معتقد 
است آنچه بر بازارها و ذهن مردم تاثير مثبت 
مي گذارد، اعتماد دو طرف�ه ميان آنها و دولت 
اس�ت و با توجه ب�ه كارنامه ماه هاي گذش�ته 
امروز اي�ن اعتماد به س�طحي بس�يار پايين 

رسيده است.

  دولت در روزهاي گذش�ته از يك گش�ايش 
اقتصادي سخن گفته اما هنوز جزيياتي از آن 
را منتشر نكرده اس�ت. اين نوع اطالع رساني 
درباره يك طرح اقتصادي چه جنبه هاي مثبتي 

به همراه خواهد داشت؟
ما در ابتدا بايد در نظر داشته باشيم كه فضاي حاكم 
بر اقتصاد، با آنچه در فضاهاي سياسي يا حتي هنري 
وجود دارد متفاوت اس��ت. يعني رهبران سياس��ي 
در رابط��ه با اتفاقات جديدي كه قرار اس��ت در اين 
حوزه رخ دهد، بعض��ا خبرهايي مي دهند كه صرف 
گمانه زني درباره آنها، اين خبر را گسترش مي دهد 
و تاثيرگ��ذاري آن را افزايش مي ده��د اما در رابطه 
با اقتصاد شرايط متفاوت اس��ت. در اقتصاد چيزي 
ب��ه نام معجزه يا ب��ه كار بس��تن طرح هايي كه يك 
ش��به به نتيجه مي رسند نداريم. اقتصاد نياز به يك 

برنامه ريزي دقيق و همه جانبه دارد.
  با توج�ه به اينكه دول�ت جزيياتي از طرح 
خود اراي�ه نكرده آيا نمي ت�وان اميدوار بود 
كه اين نظرات كارشناس�ي پيش از اين اخذ 

شده اند؟

با توجه به اينكه هنوز نه تنها جزيياتي منتشر نشده 
ك��ه حتي كش��ور از اصل طرح گش��ايش اقتصادي 
اعالمي ني��ز بي خبرند، نمي توان به ط��ور دقيق در 
رابطه با آن سخن گفت اما آنچه كه اهميت دارد اين 
است كه وقتي طرحي اقتصادي نهايي مي شود، بايد 
به شكل دقيق در رابطه با آن اطالع رساني كرد. ذهن 
جامعه بايد با مفاهيم مدنظر آشنا شود و آن را بپذيرد. 
از اين رو انتقادي كه به عملكرد روزهاي گذشته وارد 
شده اين اس��ت كه هيچكس نمي داند طرح مدنظر 
دولت چيست و قرار اس��ت در چه حوزه اي اجرايي 
ش��ود. از اين رو اميدواريم كه ط��رح زودتر رونمايي 

شده و بحث كارشناسي پشت آن نيز تشريح شود.
  آي�ا نمي توان توقع داش�ت كه ص�رف اعالم 
طرحي كه به گشايش اقتصادي منجر مي شود، 
به بهبود شرايط بازارهاي اقتصادي منجر شود؟

در اقتصاد بايد دو عامل واقع��ي و رواني را از هم جدا 
كرد. بهبود شرايط اقتصادي در فضاي واقعي موضوعي 
نيست كه در كوتاه مدت و ظرف يك هفته اتفاق افتد. 
اقتصاد ايران كه از س��ال ها پيش با مشكالت جدي 
دس��ت و پنجه نرم ك��رده و در حوزه هاي مختلفي با 
مشكل مواجه اس��ت، نمي تواند ناگهان با يك طرح 
تغيير وضعيت داده و به سمت بهبود حركت كند. در 
فضاي ذهني و رواني اما شرايط متفاوت است. جامعه 
نس��بت به اتفاقات و خبرهاي سياس��ي و اقتصادي 
حس��اس اس��ت و ما مي بينيم كه با يك خبر شرايط 
بازارها بهتر يا بدتر مي ش��ود اما بايد توجه داشت كه 
اين موضوع كوتاه مدت و گذاراست. ما در ماه هاي قبل 
بارها ديده ايم كه يك خبر يا تحليل توانسته ظرف چند 
روز شرايط يك بازار را بهتر يا بدتر كند اما پس از مدتي 
كوتاه باز ش��رايط به حالت قبل بازگشته است. از اين 
رو اين توقع كه با اعالم يك خبر شرايط واقعي اقتصاد 

تغيير كند از واقعيت ها دور است.
  چرا جامعه نس�بت به خبرهاي بد واكنش�ي 
س�ريع نش�ان مي دهد اما با وجود آنكه دولت 

تالش كرده در روزهاي گذش�ته خبري خوب 
منتشر كند، هيچ يك از بازارها واكنش مثبت 

جدي نشان ندادند؟
امروز يكي از مهم ترين مولفه ها در اصول حكمراني، 
ميزان اعتمادي اس��ت كه ميان مردم و دولت وجود 
دارد. اگر يك دولت بتواند براي مدتي طوالني از خود 
عملكردي مثبت نشان دهد، قطعا مردم با اعتمادي 
باالتر با خبرها مواجه مي شوند و وقتي خبري خوب 
اعالم مي ش��ود، جامعه آن را مي پذي��رد اما بالعكس 
وقتي اعتماد مردم س��لب ش��ده و ي��ك دولت براي 
مدتي طوالني نتوانسته به وعده هاي خود عمل كند، 
ديگر واكنش مثبت به شرايط اقتصادي به راحتي رخ 
نخواهد داد و حتي در مردم اين نگراني وجود دارد كه 
با هر تصميم جديد، شرايط بدتر از گذشته شود. آنچه 
كه امروز در دول��ت مي بينيم نيز اعتماد پايين مردم 
به وعده هاس��ت. از اين رو وقتي خبري منفي منتشر 
مي شود مردم آن را باور مي كنند اما در برابر خبرهاي 

خوب مقاومت وجود دارد.
  يعني امروز سطح اعتماد اجتماعي به دولت 

قابل اتكا نيست؟
براي درك اين موضوع مي توان يك مثال زد. در سال 
92، وقتي نتيجه انتخابات رياست جمهوري منتشر و 
مشخص شد كه روحاني پيروز انتخابات شده است، 
ش��رايط جامعه در ماه هاي پاياني دولت احمدي نژاد 
تغيي��ر كرد. با توجه ب��ه اميدي ك��ه در جامعه براي 
تغيير گفتمان حكمراني و بهبود رابطه با جهان شكل 
گرفته ب��ود، انتظار تورمي به عنوان يكي از مهم ترين 
شاخص هاي اقتصادي، تغيير جهت داد و مردم اميدوار 
بودند با تغيير دولت، قيمت كاالها پايين بيايد. از اين 
رو س��طح اعتماد عمومي به دولت بس��يار باال بود اما 
امروز در سال 99 شرايط بسيار متفاوت است. دولت 
نتوانسته به بس��ياري از وعده هاي خود عمل كند و 
همين موضوع باعث ش��ده نه تنها مخالفان كه حتي 
حاميان دولت نيز نسبت به وعده هاي جديد با ديده 

ترديد نگاه كنند. از اي��ن رو حتي وقتي دولت تصور 
مي كند با دادن وعده گش��ايش اقتصادي، وضعيت 
بازارها بهب��ود خواهد ياف��ت، باز هم جامع��ه آن را 
نمي پذيرد و ترجيح مي دهد با تداوم نگاه منفي خود، 

اجازه اشتباه ديگر تحليلي به خود ندهد.
  هرچند هنوز جزيياتي از گشايش اقتصادي 
منتشر نشده اما گزينه هاي مختلفي درباره آن 
منتشر شده است. كداميك از آنها توانايي تغيير 

فضاي اقتصادي كشور را دارند؟
در پاس��خ به اين س��وال نيز بايد باز بح��ث تغييرات 
س��اختاري و تغييرات رواني را مدنظر قرار داد. اينكه 
ما بگوييم يكي از گزينه ها آغاز مذاكرات محدود براي 
كاهش تحريم ها يا پيوس��تن به اف اي تي اف است، 
لزوما با واقعيت هاي امروز تطابق ندارد. ش��ايد دادن 
چنين خبرهايي بتواند در كوتاه مدت شرايط را تغيير 
دهد اما با فروكش ك��ردن اين جو رواني باز اوضاع به 
حالت قبل ب��از مي گردد. از س��وي ديگر طرح هايي 
مانند فروش اوراق س��لف نيز همين شرايط را دنبال 
مي كند. وقتي اعتماد به دولت پايين است، پيش خريد 
محصوالت دولت در سال هاي آينده از سوي جامعه، 
دشوار خواهد بود و مردم با ترديد با آن مواجه مي شوند. 
اگر بناست طرحي اجرايي شود كه به شكل ساختاري 
مشكالت را حل كند نيز در ابتدا بايد نحوه اطالع رساني 
درباره آن را تغيي��ر داد و حتي اگر قرار نبوده پيش از 
تصميم گيري، طرح مدنظر در اختيار كارشناسان قرار 
گيرد، پس از نهايي شدن بايد براي بررسي و تحليل 
جزييات آن منتش��ر ش��ود. در چنين شرايطي هيچ 
نظري نمي توان نس��بت به برنامه نهايي شده داشت. 
حتي اگر خبر مربوط به تغيير تيم اقتصادي دولت و 
تغيير ساختاري نگاه به مسائل باشد نيز، بايد مشخص 
كرد كه تيم جديد بر چه حوزه اي تمركز خواهد كرد 
و چه برنامه اي را دنبال مي كند. متاسفانه امروز هيچ 
يك از اين فاكتورها اعالم نشده و از اين رو ارايه تحليلي 

دقيق از آنچه در سر دولت مي گذرد، دشوار است.

توجه شوراي هماهنگي اقتصادي  به كسب وكار مردم 
به دليل كاهش درآمدها و كسري بودجه و رشد مخارج 
دولت براي برخي امور ضروري مثل كرونا، اولويت ها را 
تغيير داده و عامل كاهش تقاضا و عرضه در اقتصاد بوده 
است. از سوي ديگر اثر قيمت دالر روي دارايي هاي ديگر 
مثل مسكن و اوراق سهام، عمال سفته بازي را رشد داده 
و قيمت ها افزايش يافته بدون آنكه توليد بيشتر شده 
باش��د يعني مس��كن در ركود بوده و توان كارخانه ها 
وشركت هاي بورس و توليدي بيشتر نشده اما قيمت 
آنها بي رويه رش��د كرده و عمال خانه دار شدن مردم و 

رشد توليد را كاهش داده است. 
براين اس��اس همه اين عوامل به معناي از دست دادن 
قدرت خريد مردم است كه به يك سوم قدرت خريد و 
درآمد سرانه در دهه 80 رسيده است و در نتيجه طرف 
عرضه وتقاضاي اقتصاد را تضعيف كرده است و قيمت 
مواد مصرفي، لوازم خانگي، خودرو و مسكن و...افزايش 
يافته وعمال خريد كاالها و جانشيني بسياري از كاالها 

را از بين برده است. 
شكاف بين قدرت خريد مردم و قيمت مسكن و بسياري 
از كاالها به باالترين مقدار تاريخي خود رسيده و عمال 
به روياي دست نيافتني تبديل شده است. درحالي كه 
عده اي از سفته بازي و خريد وفروش آن سود برده اند 
و عده اي هرگز نمي توانند به آن دس��ت يابند. ركود و 
تورم در اقتصاد تشديد شده و مردم توان خريد كاالي 
خارج��ي و داخلي را ندارند و هم��ه اين ها روي توليد، 

واردات و رفاه و درآمد ملي و سرانه اثرگذاشته است. 
براين اس��اس، اين بازي پولي و دخالت پول و بازار پول 
بوده است كه قيمت ها را باال برده بدون آنكه عامل رشد 
اقتصاد و توليد باشد يعني هرچه نقدينگي افزايش يافته 
عمال كمكي به توليدنكرده است و در حال حاضر حتي 
عده اي تسهيالت بانكي و سرمايه كارگاه وشركت خود 
را تبديل به سهام و ارز و طال كرده اند تا در برابر كاهش 
ارزش پول زيان نبينند و سود ببرند. عده اي مسكن و 
خودرو را فروخته اند يك نفر مسكن را 2 ميليارد تومان 

فروخته و سود چند ميلياردي برده است. 

در حالي كه قاعدتا در بخش حقيقي اقتصاد بايد انتظار 
داشته باشيم كه افراد از محل كار و بهره وري و تالش 
و س��رمايه گذاري خود به درآمد برسند. در حالي كه 
در بخش س��فته بازي و بازي با پ��ول، عده اي از محل 
پول و خريد و فروش س��وداگري كرده و به پول بيشتر 

رسيده اند. 
عوامل مداخله گر دراين بازار پول كه نقدينگي را رشد 
داده و باعث رشد قيمت ها و تورم شده اند و سفته بازي 
را گس��ترش داده، دخالت نهادهاي مالي و پولي بوده 
است. از يك سو خود دولت كه با رشد بدهي ها، مخارج، 
اعتبارات، كس��ري بودجه و... عمل بدهي بيشتري به 
بانك ها داش��ته و از بانك مركزي استقراض كرده و به 
بخش خصوصي و عمومي بدهكار است. هر سال مبلغ 
قابل توجهي سود بابت بدهي ها مي دهد و اين به معناي 
رشد نقدينگي و پايه پولي بيشتر است. بانك مركزي نيز 
چه در بازار ارز و چه در بازار پول، با رشد پايه پولي، بازار 
بين بانكي، اضافه برداشت بانك ها، سپرده قانوني، نرخ 
سود بانكي ... عمال به رشد نقدينگي منجر شده است 
و سياست هاي پولي و ارزي نيز دركنار سياست مالي 

دولت، عمال اين وضعيت را دامن زده است. 
بانك هاي خصوصي نيز به رش��د ضريب فزاينده پول 
كم��ك كرده اند و به خلق پول در بانك ه��ا و بازار بين 
بانكي منجر شده اند. براي جذب سپرده ها، سود 15 تا 
20 درصدي و بيشتر پرداخت كرده اند و با بدهي 1200 
هزار ميليارد توماني بانك ها به بخش غير دولتي، عمال 
سود بسياري بابت اين س��پرده ها پرداخت مي كنند. 
مطالبات معوق بانك ها نيز عامل اضافه برداشت است 
وهزينه هايي را براي بانك ها و بدهكاران بانكي و بانك 
مركزي دارد. از سوي ديگر، سفته بازان و دالالن ارز و 
سهام و... با فش��ار بر بانك ها، منابع بيشتري را جذب 

كرده اند. 
بسياري از واحدهاي اقتصادي به نام سرمايه در گردش 
و ادامه حي��ات فعاليت خود، داي��م متقاضي دريافت 
تسهيالت هستند و هر سال شاهد رشد تسهيالت دهي 

بانك ها هستيم. 
از سوي ديگر، بانك ها به خصوص بانك هاي غير دولتي 
در خلق پول و رشد ضريب فزاينده نقش عمده اي دارند. 
ميزان مطالب��ات معوق به 200 ه��زار ميليارد تومان 
رس��يده كه عمال به معناي هزينه و زيان و قفل شدن 
منابع است و زيان آور است، بانك هاي مختلف بيش از 
200 هزار ميليارد تومان بنگاه داري و هزينه هاي آن را 
دارند و اموال و وثايق بسياري را بدون استفاده درست 
از آن در اختيار دارند ك��ه نه تنها توليدي ندارند بلكه 
هزينه هاي بسياري روي دست بانك ها گذاشته است. 
همچنين ميزان بدهي دولت به بانك ها و شهرداري ها 
و نهادهاي عمومي و بخش خصوصي باالي 700 هزار 

ميليارد تومان است. 
بانك ها هر س��ال به ميزان بيش از 200 هزار ميليارد 
تومان سود به سپرده ها مي دهند. به عبارت ديگر، هر 
س��ال بيش از 600 هزار ميليارد تومان سود بابت اين 

حجم باالي بدهي دولت و بانك ها پرداخت مي شود. 
اي��ن رقم بده��ي در اقتصاد و س��ود بس��يار آن بدون 
آنكه رش��د مثبت اقتصادي ايجاد كند تقريبا به اندازه 
كل بودجه عمومي دولت اس��ت كه ن��ه تنها منجر به 
رشد توليد نشده بلكه عمال عامل رشد هزينه ها براي 
دولت و بانك ها و مردم بوده اس��ت و به رشد قيمت ها 
وهزينه هاي منجر مي شود وكمكي به بخش حقيقي 
اقتصاد نمي كند. زيرا منش��أ و مبناي پرداخت سود و 
پرداخت تسهيالت و مخارج دولت، بهره وري و توليد 
نيس��ت بلكه به نوعي سفته بازي و افزايش قيمت ها و 

بازي با پول مشغول است. 
براين اساس كه چند اتفاق عمده بايد مورد توجه باشد 
اول آنكه در شرايط ركود تورمي و رشد منفي اقتصاد، 
پرداخت س��ود بدون ايجاد بهره وري و توليد ورش��د 
اقتصاد و درآمد، كار اشتباهي است و نرخ سود بانكي و 

سپرده ها و تسهيالت نبايد باال باشد. 
دوم آنكه قيمت ارز بايد منطقي شود و ارزش پول ملي 
حفظ شود و اين دو سياس��ت يعني كاهش نرخ ارز و 

سود بانكي به هم كمك خواهند كرد و هر دو به كاهش 
هزينه ها، كاهش تورم، كاهش نرخ ارز و نرخ سود كمك 
خواهد كرد. اما دامن زدن و رشد دايمي آن و رها كردن 
قيمت ارز و س��ود بانكي، عمال باعث رشد قيمت ها و 
شاخص ها شده و هيچ اثري روي توليد و درآمد مردم 

نخواهد داشت. 
لذا شوراي هماهنگي بايد توجه داشته باشد كه با تزريق 
پول و فرمان دادن به پرداخت كمك هاي مالي و صدقه 
نمي توان قدرت خريد م��ردم را بهتر كرد بايد بخش 
حقيقي و كسب وكارها را آزاد گذاشت تا درآمد مردم 
باال برود و خودشان زندگي را بسازند. و اين كار نيازمند 
كاهش مداخله دولت، بانك مركزي و بانك ها در بازار 
پول و دارايي ها است بايد بخش حقيقي اقتصاد احيا شود 
تا مردم با كسب و كار خود درآمد داشته باشند و روي 
مصرف و رشد اقتصادي اثرگذاشته و به كاهش تورم و 

بهبود درآمد ملي و دولت كمك كند. 
لذا اصالح سياست پولي، نرخ سود، سياست ارزي، مهار 
نرخ ارز و جلوگيري از سفته بازي در بازارهاي دارايي بايد 

در دستور كار قرار گيرد.
سران قوا توجه داش��ته باشند كه قيمت غير واقعي 
پول و هزينه باالي پول يعني نرخ س��ود مشكل ساز 
است و با خلق پول نمي توان اقتصاد را تامين كرد و 
خانوارها را تامين كرد. حاكميت س��ود پول و دالر و 
سفته بازي بر انسان كار و نوآوري و بهره وري راه به 
جايي نمي برد و نبايد با خلق پول و رش��د نقدينگي 
و بدهي س��ازي، به مردم كمك كنند تا مردم س��ير 
شوند. مردم بايد آزاد باشند تا بدون دخالت نهادهاي 
پولي و س��فته بازان، بخش حقيقي و كسب وكارها 
را رش��د بدهند و از اين طريق ب��ه دولت نيز ماليات 
بدهن��د و دولت نيز تنها از مح��ل خانه هاي خالي و 
سفته بازي در ارز و س��هام و... مي تواند درآمد 100 
هزار ميليارد توماني داشته باشد زيرا اين ماليات بر 
دارايي ه��ا مي تواند طبق آم��ار جهاني تا 10 درصد 

توليد ناخالص داخلي رشد كند. 

اخبار

ويژه

 راه اندازي سفته ديجيتال
و ارايه تسهيالت الكترونيك

رييس مركز فناوري اطالعات و اقتصاد هوشمند 
وزارت اقتصاد و دارايي از راه اندازي سفته ديجيتال 
وارايه تسهيالت الكترونيكي به كسب وكارهاي 
آس��يب ديده در زمان همه گيري ويروس كرونا 
خب��ر داد. به گزارش ايس��نا از مركز ملي فضاي 
مجازي كش��ور، علي عبداله��ي - رييس مركز 
فناوري اطالعات و توس��عه اقتصاد هوش��مند 
وزارت اقتصاد و دارايي -در جلس��ه كميسيون 
عالي تنظيم مقررات مركز ملي فضاي مجازي با 
اشاره به جهش ديجيتالي دنيا به دليل همه گيري 
ويروس كرونا گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي 
در راستاي چشم انداز و حركت به سمت اقتصاد 
هوش��مند، به دنبال تس��هيل در ارايه خدمات، 
كاهش مراجعات حض��وري و در نهايت تحقق 
دولت الكترونيك كه از تاكيدات ش��وراي عالي 
فضاي مجازي كشور اس��ت، ارايه تسهيالت به 
كسب و كارهاي آسيب ديده به دنبال همه گيري 
ويروس كرون��ا را طبق مصوب��ه دولت وكميته 
ملي مبارزه با كرون��ا در اولويت برنامه هاي خود 
قرار داده است. وي ضمن ارايه گزارش فرآيند و 
عملكرد تخصيص سفته الكترونيك و در راستاي 
آن ارايه تسهيالت در كمتر از 2۴ ساعت، افزود: 
براي ارايه تسهيالت به متقاضيان بايد در مرحله 
نخست احراز هويت صورت گرفته و پس امضاي 
قرارداد في مابين طرفين، تضامين ارايه شود كه با 
توجه به فرايند طوالني و نياز به مراجعات متعدد 
و همچنين مستند س��ازي مدارك، ارايه سفته 
 الكترونيكي براي متقاضيان در نظر گرفته شد.

عبدالهي ب��ا بيان اينكه س��فته زي��ر مجموعه 
خزانه داري و همچنين داراي حق تمبر سازمان 
امور مالياتي است، تاكيد كرد: با همكاري نهادهاي 
مربوطه در حال حاضر اين خدمت در اختيار بانك 
ملي قرار گرفته و صرفا گام اول آن، ارايه تسهيالت 
به كسب وكارهاي آسيب ديده از كروناست كه 

در نهايت به كل متقاضيان تعميم داده مي شود.
وي اعالم كرد: كسب و كارهاي آسيب ديده كه 
ش��امل بنگاه هاي بزرگ و صنوف كوچك است، 
پيش تر در سامانه كاراي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي ثبت نام كرده و ليس��ت آنها به همراه 
ميزان تس��هيالت مورد نظ��ر در اختيار بانك ها 
قرار گرفته است. رييس مركز فناوري اطالعات و 
اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارايي با اشاره به 
اينكه بانك ملي درخواست كننده ارايه اين خدمت 
بوده و زيرساخت هاي اين بانك براي اين تحول 
آمادگي كامل داش��ت، تصريح كرد: اين خدمت 
معطوف به بانك ملي نيست و از هر بانك ديگري 
كه تصميم به ارايه تسهيالت به كسب وكارهاي 
آسيب ديده از كرونا دارد، مي تواند درخواست خود 
را به مركز فناوري اطالعات و توس��عه هوشمند 
ارسال كند تا پس از بررسي زيرساخت هاي فني 
آن شامل اتصال صحيح و چگونگي انجام فرآيند 
تخصيص و ابطال نسخه الكترونيكي سفته، اين 
س��رويس در اختيار آن قرار خواهد گرفت. وي 
با بيان اينك��ه احراز هويت و امضاي الكترونيكي 
آن با همكاري دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري 
اطالعات، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و 
وزارت صمت صورت گرفته، افزود: در سيس��تم 
بانك ملي اين شناسايي و احراز هويت چند اليه 
است يعني بخش��ي از اطالعات را از سامانه كارا، 
بخشي س��امانه ش��اهكار و در نهايت اطالعاتي 
هويتي از پيش ثبت شده از مشتريان در بانك ملي 
است. علي عبدالهي گفت: طبق ماده ۴۴9 اليحه 
قانون تجارت ما ظرف سه سال موظف به راه اندازي 
س��فته الكترونيك بوديم اما همه گيري ويروس 
كرونا اين تحول را تس��ريع بخشيد. با راه اندازي 
بخش اعطاي تسهيالت و اعتبار ديجيتال مبتني 
بر موبايل، در بانكداري موبايلي نيز دچار تحول 
ش��ده و از مرحله پرداخت هاي خ��رد و كارت به 

كارت به مرحله ارايه تسهيالت حركت كرديم.

آغاز تست انساني واكسن 
كرونا ظرف ۲ هفته آينده 

همزمان با اي��ام عيد غدي��ر و درقالب پويش ملي 
»ايران همدل«، 5 هزار سري جهيزيه كامل براي 
اهدا به تازه عروس و دامادهاي مناطق محروم ارسال 
شد. صبح ديروز در مراسمي با حضور محمد مخبر 
رييس ستاد اجرايي فرمان امام آيين ارسال 5000 
جهيزيه براي نوعروس��ان مناط��ق محروم برگزار 
شد. محمد مخبر درحاشيه اين مراسم و درجمع 
خبرنگاران گفت: سياس��ت اصلي ستاد اجرايي، 
توانمندسازي و اش��تغالزايي است ودرحال حاضر 
روزان��ه ۳00 طرح خرد و خانگي با 1000 ش��غل 
جديد در كشور ايجاد مي كنيم. رييس ستاد اجرايي 
فرمان امام بااشاره به فرمان رهبرانقالب درخصوص 
حمايت از آسيب ديدگان كرونا افزود: از ابتداي شيوع 
كرونا در كشور ماهانه ۳00 ميليارد تومان بسته هاي 
معيشتي، بالعوض و بهداش��تي در سراسر كشور 
توزيع كرديم و تقريبا هر ۴5 روز يك بار توزيع اقالم 
معيشتي و بهداشتي را در دستور كار داريم. وي با 
اش��اره به اهداي 5 هزار جهيزيه به زوج هاي جوان 
افزود: با احتس��اب اين جهيزيه ها، ظرف دو سال 
17هزار جهيزيه در مناطق كم برخوردار كش��ور 
توزيع كرده اي��م كه ارزش هر جهيزيه 1۴ ميليون 
تومان و شامل 10 قلم جنس ايراني است. مخبر در 
پاسخ به سوالي درخصوص مراحل ساخت »واكسن 
كرونا« توسط محققان دارويي ستاد اجرايي فرمان 
امام نيز گفت: از س��ه مسير تست حيواني واكسن 
كرونا انجام شده است و با در نظر گرفتن پروتكل ها و 
اخذ مجوزهاي وزارت بهداشت طي يك الي دو هفته 

آينده تست انساني آن شروع خواهد شد.

بازتاب

 رونمايي غيررسمي
 از خبر گشايش اقتصادي

پيگيري هاي نشان مي دهد فروش اوراق مشاركت 
نفتي به مردم به عنوان وعده گش��ايش اقتصادي 
قوت گرفته اس��ت. اين خب��ر را دومنبع آگاه تاييد 
كرده اند. اما آيا اين طرح در صورت اجرا براي مردم 
جذاب است؟  گمانه هاي بسياري در خصوص اين 
گشايش اقتصادي مطرح شده، اما حاال دو منبع آگاه 
در گفت وگو با تجارت نيوز اعالم كرده اند به احتمال 
زياد اين طرح، همان طرح فروش اوراق مش��اركت 
نفتي است. طرحي كه زمزمه اجراي آن مدت هاست 
در وزارت نفت شنيده مي شود و سال 91 هم قرار بود 
انجام شود كه نشد. اما اين طرح چيست؟ ويدئويي 
از حسين مرعشي در فضاي مجازي منتشر شده كه 
وي در جلسه اي با رييس جمهور پيشنهاد مي دهد 
دولت نفت را با سررسيد سه ساله به مردم بفروشد و 
در مقابل آن سكه و ارز خارجي )دالر يا يورو( دريافت 
كند. تاكيد مرعشي بر اين است كه با اين كار، بخشي 
از ارز و سكه موجود در جامعه جمع مي شود و »يك 
سال مي توان اقتصاد ايران را اداره كرد.« يك منبع 
آگاه در وزارت نفت ب��ه تجارت نيوز گفت: ما هنوز 
مس��تندي درباره اينكه طرح ف��روش اوراق نفتي، 
همان گشايش اقتصادي اس��ت يا نه نديده ايم. اما 
طرح فروش اوراق نفتي مدت هاست در اين وزارتخانه 
مطرح بوده و به نظر مي رس��د كه اجرايي مي شود. 
اما منبع خب��ري ديگري تاكيد كرد كه تنها گزينه 
محتمل درباره وعده روحاني، اجراي طرح فروش 
اوراق نفتي است. طرحي كه دولت اميدوار است با 
آن هم بخشي از ارز كشور را جمع كند و هم بخشي از 
كسري بودجه را جبران كند. هنوز جزيياتي از ميزان 
سود اين اوراق در دسترس نيست. اما يك بار ديگر در 
بهمن سال 91 انتشار اوراق سلف نفتي مطرح شده 
بود. طرحي كه احتماال شبيه همين طرح است. در 
آن زمان قرار بود اوراق سلف نفتي با سود حداقل 80 
درصدي در قرارداد ريالي و سود حداقل ۳0 درصدي 
در قرارداد دالري منتش��ر شود و سررسيد آن سال 
9۴ باشد. بر فرض اينكه اين بار هم سود ريالي اوراق 
80 درصد باش��د، بعيد اس��ت كه اين اوراق شانس 
رقابت چنداني با سكه و ارز داشته باشد. چرا كه در 
پنج ماهه سال جاري قيمت دالر 67 درصد و قيمت 
سكه حدود 5۴ درصد رشد كرده است. مقايسه سه 
س��اله اين دو بازار با سود احتمالي اوراق نفت حتي 
جالب تر است. دالر سال 96 را با قيمت ۳800 تومان 
آغاز كرده و در پايان س��ال 98 حدود ۳90 درصد 

افزايش قيمت داشته است.

هشدار نسبت به كالهبرداري 
مالياتي

 س��ازمان امور ماليات��ي به دنبال مش��اهده برخي 
كالهبرداري ها با انتش��ار اطالعيه اي هشدار داد كه 
تمامي خدمات الكترونيكي س��ازمان امور مالياتي 
به وسيله سايت اين سازمان و به شكل رايگان انجام 
مي شود. س��ازمان امور مالياتي كش��ور به موديان 
مالياتي پيرامون احتمال سوءاس��تفاده برخي افراد 
س��ودجو و فرصت طلب و كالهبردارهاي اينترنتي 
هش��دار داد. س��ازمان مزبور با ص��دور اطالعيه اي 
اعالم كرد: موديان مالياتي در نظر داش��ته باش��ند 
كه كليه خدمات الكترونيكي اين سازمان به وسيله 
 س��امانه عملي��ات الكترونيكي مالياتي ب��ه آدرس

 www.tax.gov.ir انجام مي گيرد و هرگونه واريز 
ماليات بايد با استفاده از دستگاه هاي كارتخوان بانكي 
مستقر در اداره هاي مالياتي، درگاه هاي الكترونيكي 
اينترنتي يا مراجعه به شعب بانك هاي اعالم شده، به 
حساب هاي خزانه اي ادارات كل امور مالياتي انجام 
گيرد. براس��اس اين اطالعيه، اخذ مبالغي از سوي 
بعضي از شركت هاي خصوصي در ارايه مانده بدهي 
مالياتي يا اطالعات مالياتي موديان مشاهده شده، در 
حالي كه كليه خدمات الكترونيكي مالياتي رايگان و 
به وسيله سامانه اين سازمان انجام مي شود. براساس 
اين اطالعيه، سازمان امور مالياتي كشور هيچ گونه 
پيامك، نامه، نمابر يا رايانامه، متضمن درخواس��ت 
اطالعات شخصي حساب هاي بانكي )از قبيل شماره 
حساب يا شماره كارت، تاريخ انقضا و رمز دوم كارت 
بانكي( به موديان ارس��ال نك��رده و تقاضاي چنين 
اطالعات محرمانه مالي، حاكي از اقدام به كالهبرداري 
است. شهروندان مي توانند با مشاهده چنين اقدام هاي 

كالهبردارانه اي با شماره 1526 تماس بگيرند.

انگيزه هاي سياسي استيضاح 
آقاي وزير

 بالفاصله ش��ركت نفت ظرف سه ماه آيين  نامه اش 
را اب��الغ كرد و اعالميه داد كه بي��ش از 200 پروژه 
درخواست كردند كه از امتيازات اين طرح كه خوراك 
مدت دارد نسيه است، استفاده كنند و شركت نفت 
80 تقاضا را در بررسي هايش جدا كرده و با آنها وارد 
مذاكره ش��ده اس��ت كه به بعضي  از  آنها امتياز اين 
قراردادها را بدهد كه مي تواند از امتيازات آن طرح 
مجلس اس��تفاده كنند. بنابراين به نظر مي آيد كه 
با مجموعه با مش��كالتي كه تاكنون وجود داشته، 
وزارت نف��ت يكي از موفق تري��ن وزارت خانه ها در 
دولت آقاي روحاني بوده است. نمايندگان مجلس 
بايد درباره اينكه در اين برهه از زمان و با اين شرايط 
كش��ور، اس��تيضاح بيژن زنگنه صحيح است يا نه 
مصلحت انديشي كنند و در حالي كه دولت در سال 
آخر است، استيضاح معني دارد يا ندارد و اينكه تغيير 
و تحول در وزارتخانه مي تواند تا چه اندازه موثر باشد. 
با وجود اين، نماينده مجلس ابزار استيضاح را دارد 
و مي تواند از اين اختيار استفاده كند. هرچند بعضا 
ممكن است انگيزه هاي سياسي مطرح باشد تا اينكه 
بحث هاي كارشناسي نفتي در ميان باشد و كما اينكه 
سردمداران اين جريان استيضاح، كمتر از اعضاي 

كميسيون انرژي مجلس هستند.

اين توقع كه گشايشي بزرگ در راه است، از واقعيت هاي دور خواهد بود

ايـران   Mon. Aug 10. 2020  1726   دوشنبه  20 مرداد 1399   20 ذي الحجه 1441  سال هفتم    شماره 

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول



اخبار

ويژه

يادداشت

خبر

3

قاليباف: طرح مهمي در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا براي گشايش در اقتصاد در حال بررسي است

 گشايش در فضاي كسب وكار يا ادامه تزريق پول و سفته بازي؟

پرداخت ۱۷ درصد خسارت جاني سقوط ۲ هزار توماني قيمت دالر در بازار آزاد

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
محمدباقر قاليباف در نطق ميان دستور خود در جلسه علني 
روزيكشنبه، ۱۹ مرداد ماه مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه اين روزها درباره گشايش اقتصادي در جامعه سواالتي 
مطرح است، اظهار داشت: ما تحقق آينده خوب را از مسير 
سخت ممكن مي دانيم ولي نبايد توقع حل مشكالت را در 
هفته و ماه داشت بلكه اثر اقدامات در فصل هاي پيش رو ديده 
خواهد شد.طرح مهمي در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
قوا در حال بررسي است كه مي تواند بر اقتصاد تأثير ملموسي 
بگذارد اما بايد تصريح كرد كه اين طرح فقط در صورتي كه 
در جزييات آن، نظرات كارشناسي براي حفظ منافع مردم 
مد نظر قرار گيرد مي تواند به اهداف خود برسد و اين طرح 
نياز به كارشناسي بيشتر دارد.در اين زمينه اختالف نظرات 
كارشناسي وجود دارد و هنوز هيچ طرحي قطعي نشده است 
لذا بايد صبر كرد و اجازه داد اين بحث ها در فضاي كارشناسي 

بررسي شده و به نتيجه نهايي برسد.
هنوز جزييات اين طرح اعالم نشده است اما براساس آنچه 
در ماه هاي اخير در محافل كارشناسي مطرح شده، مي توان 
عالوه بر موضوع تامين معيش��ت و حداقل هاي مورد نياز 
خانوارها به خصوص گروه هاي كم درآمد جامعه، موضوع 
گشايش در فضاي كسب وكار و اقدامات ساختاري و نهادي 
را مورد توجه قرار داد. در اين زمينه بسياري از كارشناسان 
هشدار داده اند كه عملكرد سال هاي اخير نشان مي دهد كه 
با تزريق پول بيشتر، خلق پول و نقدينگي و تسهيالت بانكي 
و پرداخت س��ود به سپرده هاي بانكي، عمال اقتصاد با رشد 
و س��رمايه گذاري و افزايش درآمد و قدرت خريد و مصرف 
خانوارها مواجه نش��ده و اين رشد شديد نقدينگي عمال به 
افزايش نرخ ارز و سفته بازي در بازارهاي دارايي و مسكن و 
بورس منجر شده و در كاهش مشكالت مردم گشايشي ايجاد 
نشده است.  لذا اگرچه دولت و كارشناسان در زمينه تامين 
معيشت، حفظ نرخ پايين ارز براي واردات كاالهاي اساسي، 
نظارت بر قيمت ها در ب��ازار كاال، اجماع نظر دارند و برخي 
صاحب نظران بازگشت كوپن را مطرح كرده اند تا حداقل ها را 
براي چند سال آينده تامين و قدرت خريد مردم را حفظ كند. 
اما در عين حال بسياري از كارشناسان معتقدند كه دولت بايد 
به گشايش در بخش حقيقي اقتصاد و كسب وكارهاي مردم 
توجه كند تا مردم نگران رشد شديد قيمت ها و تورم و نرخ 
ارز و سفته بازي و رشد قيمت سهام و... نباشند و پول و فكر و 
تالش خود را در جهت كار و اشتغال به كار بگيرند. تزريق پول 
و نقدينگي و تسهيالت بانكي در سال هاي اخير عمال كمكي 
به رشد اقتصادي و درآمد و قدرت خريد مردم نكرده بلكه عمال 
موجب رشد قيمت ها، نرخ ارز، سفته بازي در بازار مسكن و 
بورس و... شده است. لذا دولت و نظام بانكي به جاي تزريق 
پول فراوان از طريق تسهيالت بانكي يا مخارج و اعتبارات و 
بودجه دولت، پرداخت سود به سپرده ها و... كه در سال هاي 
گذشته نتيجه اي نداده، بايد به رشد بخش حقيقي اقتصاد 
و راه اندازي كس��ب وكارهاي مردم توجه كند و مداخالت 
دولت، بانك مركزي، بانك هاي خصوصي، سفته بازي ارز 
و بورس را كاهش دهد تا هزينه هاي سفته بازي، نرخ سود، 
بدهي ها، نرخ ارز و... كاهش يابد.  براي كاهش فشار تورمي و 
افزايش قيمت ها بايد ريشه اصلي آن يعني رشد نقدينگي را 
مهار كنند تا نرخ ارز و تورم كنترل شود. زيرا مردم مي توانند 
در ش��رايط تورم كمتر، نرخ ارز منطقي و حفظ ارزش پول 
ملي، به كسب وكارهاي خود رونق نسبي بدهند و با افزايش 
درآمد خود به تدريج قادر به تامين معيشت خواهند بود و 

دولت نيز مي تواند درآمد خود را از طريق ماليات ها، ماليات بر 
خانه هاي خالي و طرح هاي ديگر افزايش دهد.  تا زماني كه 
بدهي دولت و مخارج دولت و بانك ها افزايش مي يابد و بانك ها 
و دولت و مردم بابت تسهيالت بانكي، سپرده هاي بانكي، و 
بدهي هاي مختلف، بيش از 600 هزار ميليارد تومان سود 
پرداخت مي كنند در نتيجه دايم بر تزريق پول و نقدينگي 
اضافه خواهد شد. اكنون بدهي هاي دولت و مردم و بانك ها 
و شهرداري ها و... رقمي حدود نيمي از توليد ناخالص داخلي 
ملي است و همين موضوع عمال جريان خلق پول و نقدينگي 
و تورم را دامن مي زند. لذا در ش��رايطي كه رشد اقتصادي و 
سرمايه گذاري منفي است دولت بايد خلق پول و نقدينگي و 
پرداخت سود به شكل هاي مختلف و تزريق پول را كنترل كند 
زيرا عامل عمده رشد نقدينگي و تورم در اين شرايط همين 
پرداخت سود ها و ادامه سفته بازي در بازارهاي ارز و بورس، 
بانك ها و بازار پول كشور است.  وقتي نرخ دالر و ارزهاي ديگر 
به دنبال اظهارات مسووالن دولت مبني بر گشايش فضاي 
كسب وكار و ارايه طرح هايي در شوراي هماهنگي اقتصادي 
كاهش يافته و در بازار آزاد قيمت دالر بين 2۱ هزار تا 22500 
در نوسان است به اين معني است كه طرح هايي كه به بخش 
حقيقي اقتصاد توان مي دهد و سفته بازي را تضعيف مي كند، 

قادر است بالفاصله روي رشد قيمت ها اثرگذار باشد. 
در اين زمينه برخي كارشناسان مي گويند كه فشار تحريم ها 
بيش از اين قابل افزايش نيست و مسووالن قواي سه گانه بايد 
به دنبال راهكارهايي براي گشايش فضاي كسب وكار واقتصاد 
در فصل هاي آينده باشند كه روي عرضه و تقاضاي كل اقتصاد 

اثرگذار باشد و كسب وكار مردم را بهبود بدهد.
تشويق به سفته بازي و رشد قيمت ها و تزريق نقدينگي و 
خلق پول در بازار بين بانكي و بانك ها، عمال موجب ش��ده 
كه حتي با وجود رشد 50 درصدي تسهيالت بانكي در سه 

ماهه اول سال ۹۹، رشد 34 درصدي نقدينگي در يك سال 
اخير و رشد 8 درصدي پايه پولي در سه ماه اول سال، بازهم 
پ��ول و نقدينگي به جاي اينكه در س��پرده هاي بلندمدت 
بانك ها حفظ شود، دايم تمايل به حساب هاي جاري و چك 
و پول نقد شدن داشته تا در بورس و بازار مسكن و ارز و طال 
گردش كند. دليل اصلي افزايش پايه پولي، افزايش خالص 
دارايي هاي خارجي ناشي از خريد ارز نيما و صندوق توسعه 
ملي بوده است و خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي با 
سهم معادل 4۹ واحد درصد عامل مسلط فزاينده پايه پولي 
است كه نشانه عملكرد دولت و كسري بودجه دولت و رشد 
بدهي دولت است.   در خرداد ماه ۱3۹۹، پايه پولي كشور به 
3833 تريليون ريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد بي سابقه معادل 3۹.۷ درصد داشت.  نكته قابل توجه 
در روند رو به رشد نقدينگي اين است كه اگرچه بيش از 80 
درصد نقدينگي رايج در جامعه به صورت شبه پول است، اما 
به تدريج از سهم شبه پول در نقدينگي كاسته شده و به سهم 
پول افزوده شده است. پول خود شامل دو بخش اسكناس و 
مسكوك و سپرده هاي ديداري است كه در دوره مورد نظر 
سهم سپرده هاي ديداري از نقدينگي افزايش و اسكناس و 

مسكوك كاهش يافته است. 
در همين راستا و با كاهش نرخ سود بانكي در يك سال منتهي 
به خرداد ۹۹، سياليت نقدينگي افزايش يافته كه باعث شده 
سهم س��پرده هاي ديداري از نقدينگي با ۱.۹ واحد درصد 
افزايش نسبت به پايان س��ال قبل به ۱6.۷ درصد افزايش 
يابد. در مقابل، سهم سپرده هاي بلندمدت از نقدينگي با ۱.4 
واحد درصد كاهش نسبت به اسفند ماه ۱3۹8 به 45 درصد 
رسيد. اما بررسي اجزاي شبه پول نيز نكته قابل توجهي را 
نمايان مي كند. اينكه سهم سپرده هاي كوتاه مدت از آبان ماه 
۹8 و همزمان با اصالح قيمت بنزين و تحوالت مرتبط با آن 

روند افزايشي به خود گرفته كه نشان دهنده افزايش ميزان 
نقدينه خواهي در بين آحاد اقتصادي است. روند رو به رشد 
بازار سرمايه و ورود حجم قابل توجهي از نقدينگي جديد به 
اين بازار در اواخر سال ۹8 به خوبي مويد اين موضوع است. 
در مجموع ميزان و روند رشد نقدينگي و پايش تركيب آن 
در دوره هاي مختلف، ميزان س��ياليت و انتظ��ارات تورم زا 
بودن حجم نقدينگي در دوره هاي آتي را مشخص مي كند. 
براين اس��اس، مي توان نتيجه گرفت كه بازي كردن با پول 
و حاكميت پول بر اقتصاد و انس��ان، نتوانسته مشكل رشد 
منفي اقتصاد، معيشت و كسب وكارهاي مردم را حل كند. 
با وجود رشد شديد پول و نقدينگي در كشور و رشد باالي 
پرداخت سود سپرده و بدهي هاي مختلف مالي در كشور، به 
رشد اقتصادي، قدرت خريد مردم، مصرف بخش خصوصي 
ودولتي، عمران كشور، طرح هاي اقتصادي، كمك نكرده و 
به اشتغال، بهره وري، افزايش توليد، منجر نشده است و تنها 
باعث رش��د قيمت ارز، تورم، سفته بازي در بورس، افزايش 
قيمت انواع كاال، مسكن، خودرو، سهام، ارز و... شده است.  
لذا بايد به بخش حقيقي اقتصاد بازگش��ت و سفته بازي و 
رش��د نرخ ها و قيمت ها و تزريق پول و حركت در بازار پول 
را به اولويت بعدي تبديل كرد تا زماني كه كل سياست هاي 
اقتصادي به پول و ارز و اوراق و قيمت ها محدود مي ش��ود 
نمي توان شاهد رشد توليد، اشتغال، درآمد مردم، مصرف 
بخش خصوصي و افزايش عرضه و تقاضا باشيم و عمال درآمد 
مردم كه به يك سوم س��ال هاي قبل و كشورهاي منطقه 
رسيده، رشد نخواهد كرد.  مردم انتظار دارند كه سفته بازي و 
فساد و رشد قيمت ها مهار شود تا مثل گذشته به كسب وكار 
و شغل و درآمد خود برگردند و پول خود را به جاي بانك و ارز 
وطال و سفته بازي در بورس، در كسب وكار خود به كار بگيرند 

و شاهد رشد اقتصاد و درآمد سرانه و توليد كشور باشند. 

گروه بانك و بيمه| 
نرخ دالر و ارزهاي ديگر به دنبال اظهارات مسووالن دولت 
مبني بر گشايش فضاي كس��ب وكار و ارايه طرح هايي در 
شوراي هماهنگي اقتصادي كاهش يافته است در بازار آزاد 
قيمت دالر بين 2۱500 تا 22 هزار و 420 تومان در نوسان 
بوده است. يورو 2۷ هزار تومان و درهم امارات 6 هزار و 260 
تومان اعالم شده است. برخي كارشناسان مي گويند كه فشار 
تحريم ها بيش از اين قابل افزايش نيست و مسووالن قواي 
سه گانه به دنبال راهكارهايي براي گشايش فضاي كسب 
وكار واقتصاد در فصل هاي آينده هستند و براين اساس از 
ارايه پيشنهادها و طرح هايي در شوراي هماهنگي اقتصادي 
خبر داده اند كه احتماال روي عرضه و تقاضاي كل اقتصاد 

اثرگذار خواهد بود. 

   سقوط ۲ هزار توماني قيمت دالر در بازار آزاد
بازار روز يك شنبه ارز شاهد كاهش 2 هزار توماني بهاي دالر 
و يورو در ب��ازار آزاد بود به طوري كه نرخ فروش دالر در بازار 
غير رسمي به رقم 2۱ هزار و 500 تومان عقب نشيني كرد.

همچنين نرخ هاي رسمي صرافي ها پس از يك هفته افزايش 
قيمت، شاهد كاهش بهاي فروش ارزهاي عمده بود. بهاي 
هر دالر امريكا در صرافي هاي بانكي به كانال 2۱ هزار تومان 
بازگشت و به قيمت 2۱ هزار و 800 تومان رسيد. همچنين 
بهاي خريد دالر در اين صرافي ها نيز 2۱ هزار و ۷00 تومان 
شد. تابلوي صرافي هاي بانكي براي فروش يورو نيز همين 
روند را نشان دادند و بهاي آن را 25 هزار و 800 تومان ثبت 
كردند. بهاي خريد يورو هم در قيمت 25 هزار و ۷00 تومان 
ثبت ش��د. افزايش قيمت خريد و كاهش قيمت فروش ارز 
در صرافي هاي بانكي، منجر به اين شد كه پس از سه هفته، 
فاصله قيمت خريد و فروش دالر و يورو در اين صرافي ها به 
بازه ۱00 تومان بازگردد. از سوي ديگر ارزيابي بازار غيررسمي 
ارز گوياي آن است كه نرخ خريد و فروش دالر در اين بازار هم 
كاهشي حدود 2 هزار توماني داشته و اين ارز حدود قيمت 2۱ 
هزار و 400 تومان در حال معامله است. همچنين قيمت طال 
و سكه در بازار )يكشنبه( كاهش قابل توجهي در سايه افت 
قيمت دالر و توقف رشد اونس جهاني داشت و سكه تمام بهار 
آزادي به بهاي ۱0 ميليون و 350 هزار تومان معامله شد. بهاي 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز به قيمت ۱0 ميليون و 
250 هزار تومان كاهش يافت. نيم سكه پنج ميليون و 380 
هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 50 هزار تومان و هر قطعه 
سكه يك گرمي يك ميليون و 630 هزار تومان تعيين قيمت 

شد.همچنين يك گرم طالي خام ۱8عيار نيز به ارزش يك 
ميليون و 2۹ هزار تومان فروخته شد و هر مثقال طال نيز با 
بهاي 4 ميليون و 460 هزار تومان به فروش رسيد.امروز بهاي 
انس جهاني هم 2 هزار و 35 دالر معامله شد. همچنين در 
سامانه سنا نيز در روز كاري۱6 مرداد براي فروش هر يورو 
مبلغ ميانگين 26 هزار و ۹45 تومان و براي فروش دالر نيز 
رقم 23 هزار و 20۷ تومان ثبت شده است.از سوي ديگر در 
سامانه نيما در روز معامالتي گذشته هر حواله فروش يورو با 
ميانگين قيمت 22 هزار و ۱30 تومان به ثبت رسيد. فروش 
حواله دالر نيز با ميانگين قيمت ۱8هزار و 4۷۹ تومان انجام 
ش��د. رييس كل بانك مركزي جمعه گذش��ته با توجه به 
التهابات بازار ارز، اعالم كرده بود: قيمت واقعي دالر خيلي 
پايين تر از رقم 24 هزار تومان است.به مردم اطمينان مي دهم 
كه دولت به دنبال درآمدزايي از قيمت ارز نيست و اگر بتوانيم 
نرخ ارز را پايين بياوريم كه در روزهاي آينده انشااهلل اين اتفاق 
خواهد افتاد، نشان خواهيم داد كه دولت چنين هدفي ندارد. 
به گفته وي، ثبات در بازار ايجاد شده و هنگامي كه وارد ثبات 
مي شويم روند پايين آوردن نرخ ارز را آغاز مي كنيم. اگر نرخ 
ارز پايين بيايد، قيمت كاالها نيز در ميان مدت پايين خواهد 
آمد. صرافي هاي بانك ها صبح روز يكشنبه قيمت دالر را براي 
فروش به مردم با كاهش 800 توماني نسبت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري قبل 22 هزار و 200 تومان اعالم كردند.به 
دنبال اعالم هر اونس طال به قيمت 2035 دالر و دالر آزاد به 
قيمت 22420 تومان، قيمت طال و سكه نسبت به هفته قبل 
كاهش داشت در بازار داخلي قيمت طالي ۱8عيار هر گرم 
يك ميليون و ۱28 هزار تومان، قيمت دالر 22 هزار و 420 
تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱0 ميليون 
و 800 هزار تومان و قيمت سكه طرح قديم ۱0 ميليون و 550 
هزار تومان.قيمت نيم سكه بهار آزادي 5ميليون و 330 هزار 
تومان، ربع سكه بهار آزادي 3 ميليون تومان و سكه گرمي 
يك ميليون و 650 هزار تومان تعيين ش��د. به دنبال عبور 
طال از مرز 2هزار دالر در هفته جاري، اقتصاددانان س��يتي 
گروپ به طور دقيق در مورد نيروي محرك پشت اوج گيري 
فلز گرانبها و پيام هاي اين افزايش قيمت توضيح دادند.به 
گزارش سي ان بي سي، قيمت لحظه اي طال كه هم اكنون 
حوالي 2058 دالر به ازاي هر اونس نوسان مي كند، در هفته 
جاري بيش از 4درصد افزايش يافت و خود را براي نهمين 
هفته متوالي رشد آماده مي كند؛ روندي كه طوالني ترين 
دوره افزايش قيمت متوالي هفتگي اين فلز از سال 2006 

محسوب مي شود. 

مديرعامل صندوق تامين خسارت هاي بدني با بيان اينكه 
ساالنه در حوادث رانندگي ۱۷ هزار نفر كشته و 350 هزار 
نفر مجروح مي شوند، اعالم كرد كه اين صندوق ۱۷ درصد 
از كل خسارت هاي جاني كش��ور را پرداخت مي كند. به 
گزارش بيمه مركزي، مجمع عمومي ساالنه صندوق تامين 
خسارت هاي بدني با حضور عباس معمارنژاد، نماينده وزير 
امور اقتصادي و دارايي و به عنوان رييس مجمع عمومي، 
سليماني رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، 
اميرآبادي فراهاني عضو هيات رييس��ه مجلس شوراي 
اسالمي و نمايندگان ساير اعضاي مجمع عمومي، پيمان 
نوري معاون دادستان كل كشور و اعضاي هيات نظارت و با 
قرائت دستور جلسه توسط رياست مجمع در محل صندوق 
تأمين خسارت هاي بدني برگزار شد و عملكرد صندوق در 
راستاي اجراي بخشي از يكي از استراتژي هاي هشتگانه 
تدويني، تحت عنوان تقويت انضب��اط مالي و اقتصادي 
براي صندوق در سال ۱3۹8 مورد تأييد و تقدير اعضاي 
مجمع قرار گرفت. براي ششمين سال متوالي صورت هاي 
مالي منتهي به 2۹ اسفند ۹8 صندوق تأمين خسارت هاي 
بدني بدون هرگونه بند شرط و شفاف مورد تصويب مجمع 
عمومي قرار گرفت. »غالمرضا سليماني« رييس كل بيمه 
مركزي به عنوان عضو مجمع عمومي صندوق، از عملكرد 
بسيار مطلوب اين صندوق در صنعت بيمه به عنوان نهاد 
پش��تيبان و مكمل خدمات بيمه اي تقدير كرد و گفت: 
صندوق تأمين خس��ارت هاي بدني امروز توانسته است 
اعتماد و اطمينان جامعه به شركت هاي بيمه اي را افزايش 
دهد. وي ادامه داد: حتي در صورت وجود مش��كل براي 
شركت هاي بيمه در حوزه خسارات جاني اين صندوق با 
قدرت قادر به پشتيباني از گروه هدف خود خواهد بود و 
اين مايه مباهات صنعت بيمه كشور است كه چنين نهادي 
قوي ب��ا مديريت علمي در كنار صنعت بيمه ايفاي نقش 
مي كند. به گفته سليماني، صندوق تأمين خسارت هاي 
بدني در حوزه فرهنگ سازي و ايجاد بستر پوشش بيمه اي 
براي موتورس��يكلت ها، ماشين آالت كش��اورزي و ساير 
وسايل نقليه فاقد بيمه نامه نيز در چندين مرحله بسيار 
موثر عمل كرده و موجب ايجاد پوشش بيمه اي براي 2600 
موتورسيكلت، ۱30 هزار ماشين آالت كشاورزي و ۱۷00 
خودروي كارگاهي شده است. »علي جباري« مديرعامل 
صندوق تأمين خسارت هاي بدني نيز ضمن قدرداني از 
اعضاي مجمع عمومي و همراهي هيات نظارت صندوق در 
به دست آوردن عملكرد مطلوب و گزارش شفاف حسابرس 

و بازرس قانوني گفت: خدا را سپاس كه به ما توفيق داد، در 
سال ۱3۹8 در ايفاي نقش خود به عنوان نهاد تخصصي 
بيم��ه اي، مكمل صنعت بيمه و ش��ركت هاي بيمه گر و 
يكي از سه ركن حاكميت در صنعت بيمه سربلند شويم 
و به گروه هدف 30 هزار نفره خود كه عمدتًا در پوش��ش 
زيان ديدگان، بيمه گذاران و قربانيان و مقصرين سوانح 
رانندگي هستند خدمت كنيم. وي افزود: از صندوق تأمين 
خسارت هاي بدني امروز به عنوان يكي از ۱0 مجموعه برتر 
كشور در حوزه عملكردي و شفافيت در كاركرد از منظر 
صاحب نظران حرفه اي ياد مي ش��ود چراك��ه امروز براي 
ششمين سال پياپي عالوه بر اينكه به اهداف و برنامه هاي 
خ��ود در دو حوزه حمايت از قرباني��ان حوادث رانندگي 
و شناس��ايي و وصول منابع مالي دست يافته ايم، شاهد 
گزارش حسابرس و بازرس قانوني صندوق مبني بر گزارش 
شفاف و بدون بند بوده كه اين نيز عملكرد مطلوب صندوق 
را تأيي��د مي كند. جباري در ادامه با اش��اره به نقش هاي 
قانوني واگذار شده به صندوق به عنوان يك نهاد عمومي 
- حاكميتي گفت: صندوق داراي وظايف چهارگانه اي در 
حوزه هاي مهمي چون وظيفه تخصصي قانوني، وظيفه 
حاكميتي وظيفه فرهنگي و وظيفه اقتصادي بيمه اي است 
كه صندوق تأمين خسارت هاي بدني را به نهاد تخصصي 
بيمه اي تبديل كرده كه به عنوان نهاد تكميل كننده چرخ 
خدمات صنعت بيمه كشور خدمت مي كند. وي با اشاره 
به آمار باالي تصادفات و كشته شدگان حوادث رانندگي 
در كشور گفت: ساالنه ۱۷ هزار نفر كشته و 350 هزار نفر 
مجروح حوادث رانندگي داريم كه از اين گروه حدود 30 
هزار نفر نيروي مولد جامعه دچار قطع نخاع و معلوليت 
دايمي مي ش��وند و مديريت اين وضعي��ت، چارچوب و 
ضوابط خاصي را مي طلبد ك��ه مجموعه صنعت بيمه و 
صندوق در كنار يكديگر مشكالت اقتصادي اين معضل را 
حل مي كنند. در همين رابطه صندوق به تنهايي حدود 
۱۷ درصد خسارت جاني صنعت بيمه كشور را پرداخت 
و 2۷ ش��ركت بيمه اي، باقيمانده اين خسارت را در قبال 
فروش بيمه نامه شخص ثالث تأمين مي كند. مديرعامل 
صندوق خسارت هاي بدني يادآور شد: در كنار حمايت از 
زيان ديدگان ح��وادث رانندگي به عنوان عملكرد اصلي 
صندوق، آزادسازي يا جلوگيري از زنداني شدن حدود 8 
هزار و 600 نفر از رانندگان و مقصرين تصادفات رانندگي 
نيز حاصل ش��ده به طوري كه امروز حتي يك نفر زنداني 

تصادفات در زندان هاي كشور وجود ندارد. 

مديريت انتظارات تورمي
پيام نوروزي| كارشناس اقتصادي|

زماني كه بانك مركزي از طريق انضباط مالي و كنترل 
دست اندازي دولت به منابع پايه پولي، تحقق ثبات 
قيمت ها را به مردم اطمينان دهد، انتظارات تورمي 
كاهش مي يابد. نرخ ماهانه تورم در تيرماه سال جاري 
به 6.5 درصد رسيده كه يكي از بيشترين نرخ هاي تورم 
ماهانه طي ۱0 س��ال اخير بوده است. رشد بازارهاي 
مالي و افزاي��ش انتظارات تورم��ي در نتيجه وجود 
نااطميناني هاي ناش��ي از تحريم ها و روابط سياسي 
در عرصه بين المللي از عوامل اثرگذار بر افزايش نرخ 
تورم بوده ان��د. در اين ميان كس��ري بودجه دولت و 
مخاطرات ناشي از ويروس كرونا نيز مزيد بر علت بوده 
است. البته تامين مالي دولت از مسير انتشار اوراق و 
بازار س��رمايه تا حد زيادي از فشار بودجه بر ترازنامه 
بانك مركزي كاسته است. اما مساله اصلي عوامل به 
وجود آورنده تورم نيس��ت، بلكه درك ايجاد راهكار 
صحيح ب��راي كنترل انتظارات تورم��ي و در نتيجه 
نرخ تورم در ماهاي آتي اس��ت. در ادبيات بانكداري 
مركزي، آنچ��ه نقش كليدي در كنت��رل انتظارات 
تورمي در چارچوب هدف گذاري تورمي دارد اعتبار 
)Credibility( سياست گذار پولي است. مردم در 
صورتي كه سياست گذار پولي را مدافع ثبات قيمت ها 
بدانند به بانك مركزي اعتماد كرده و انتظارات تورمي 
كاهش خواه��د يافت. اين اعتبار معموال بر اس��اس 
عملكرد گذش��ته بانك مركزي و چارچوب قانوني و 
نهادي مس��تحكمي كه اجازه بي انضباطي پولي را 
نمي دهد، به دس��ت مي آيد. زماني كه بانك مركزي 
از طريق انضباط مالي و كنترل دس��ت اندازي دولت 
به منابع پايه پولي به مردم اطمينان دهد، انتظارات 
تورمي كاهش مي يابد. مروري بر رش��د متغيرهاي 
پولي در سه ماهه ابتدايي س��ال ۹۹، نشان مي دهد 
كه نقدينگي و پايه پولي به شدت افزايش يافته است. 
مطابق گزارش بانك مركزي، در س��ه ماهه ابتدايي 
س��ال ۹۹ حدود 3۱ هزار ميليارد تومان به پايه پولي 
كشور اضافه شده و حجم آن به رقم 383 هزار ميليارد 
تومان رسيده كه نسبت به خرداد ۹8 حدود 40 درصد 
افزايش داشته است. همچنين حدود ۱85 هزار ميليارد 
تومان به نقدينگي كشور در پايان سال ۹8 اضافه شده و 
نقدينگي در خرداد ماه ۹۹ به رقم 265۷ هزار ميليارد 
تومان رسيده است. طبق گزارش بانك مركزي دليل 
اين موضوع، حمايت ه��اي صورت گرفته از خانوارها 
و فعاالن اقتصادي در پي ش��يوع ويروس كرونا و نيز 
افزايش ميزان تنخواه گردان دولت در س��ال جاري 
بوده است. به  رغم محدوديت هاي فعلي ضرورت دارد 
با همكاري و هماهنگي دولت و بانك مركزي، ميان 
رشد متغيرهاي پولي و نرخ تورم هدف گذاري شده 
)22 درصد( در راستاي كنترل هر چه بهتر انتظارات 
تورمي تناسب الزم برقرار شود. زيرا عدم تطابق بين 
رشد متغيرهاي پولي و هدف گذاري تورمي موجب 
افزايش انتظارات تورمي خواهد ش��د. يكي از داليل 
ايجاد التهاب در بازارهاي مالي نظي��ر بازار ارز، طال و 
بورس نيز همين افزايش انتظارات تورمي مردم بوده 
است.  در شرايطي كه اقتصاد كشور در ركود تورمي 
گرفتار اس��ت. سياس��ت  هاي پولي انبساطي هيچ 
كاركرد مثبتي ندارند چرا كه ريشه ركود، افت تقاضا 
نيست كه بتوان با تسهيل پولي و تالش براي كاهش 
نرخ سود، سرمايه  گذاري و توليد را تحريك كرد. ايجاد 
نقدينگي اضافي در شرايط فعلي كشور تنها موجب 
رش��د بازارهاي دارايي و مالي خواهد شد. در شرايط 
فعلي، مديريت كسري بودجه دولت و استقالل بانك 
مركزي از دولت براي عدم جبران اين كسري از محل 
پايه پولي، از اهميت دوچنداني برخوردار اس��ت. لذا 
پيش بيني نرخ ت��ورم در ماه هاي آينده تا حد زيادي 
مشروط به حل مساله كس��ري بودجه دولت و نحوه 
تامين مالي آن اس��ت. با توجه به كاهش درآمدهاي 
نفتي، در صورتي كه دولت از طريق سيس��تم بانكي 
كسري بودجه را تامين مالي كند، بايد انتظار افزايش 
فش��ارهاي تورمي را داشته باش��يم. در كوتاه مدت 
سياست گذار پولي مي تواند با مديريت بازارهاي مالي 
و جلوگيري از رش��د بي رويه اين بازارها با استفاده از 
افزايش نرخ بهره سپرده هاي بلندمدت بانكي به كنترل 
انتظارات تورمي كمك كند.  توضيح اينكه در شرايط 
فعلي نرخ هاي سود سپرده بانكي فاصله معني داري با 
يكديگر ندارد. در بلندمدت البته بايد اقدامات موثرتري 
انجام شود كه شامل اصالحات ساختاري در بازار پول 
است. مهم ترين مساله ايجاد انضباط مالي در ساختار 
بودجه دولت در كنار سالم سازي و انضباط شبكه بانكي 
است. اهميت انضباط مالي و حركت در چارچوب قواعد 
مالي تا آنجاست كه برخي مطالعات وجود قواعد مالي 
را مقدم بر اتخاذ چارچوب هدف گذاري تورمي معرفي 
كرده اند. اين مطالعات نشان داده اند كشورهايي كه 
ابتدا اق��دام به اتخاذ قواعد مالي و س��پس چارچوب 
هدف گذاري تورمي كرده اند، در كنترل تورم و افزايش 
منبع: ايِبنا رشد اقتصادي پايدار موفق تر بوده اند. 

۸۰ دستگاه اتوبوس  جديد وارد 
ناوگان اتوبوسراني اصفهان شد

در ادامه برنامه  هاي هفتگي افتتاحيه پروژه  هاي 
خدماتي و عمراني ش��هرداري اصفهان همزمان 
با عيد سعيد غدير از 80 دستگاه اتوبوس اسكانيا 
۱2 متري يورو 4 با حضور وزير راه و شهرسازي، 
ش��هردار اصفهان، اعضاي شوراي شهر و مديران 
ش��هري اصفهان رونمايي ش��د. به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، در مرحله 
نخس��ت 80 دس��تگاه از اين اتوبوس  ها به ارزش 
2250 ميليارد ري��ال وارد ناوگان اتوبوس��راني 
اصفهان ش��د و در آين��ده نزديك 20 دس��تگاه 
اتوبوس باقيمانده نيز به اين ناوگان اضافه خواهد 
شد. »جك مكانيكي رمپ معلوالن« براي استفاده 
افراد داراي معلوليت، سيستم ايمني و سرمايشي 
مطلوب و متناسب با استانداردها، استاندارد يورو 
4 و فيلت��ر DPF براي كاهش آلودگي ناش��ي از 
مصرف س��وخت از مهم تري��ن ويژگي هاي اين 
اتوبوس  هاي جديد اس��ت. امروز همزمان با ورود 
80 دستگاه اتوبوس جديد به ناوگان حمل و نقل 
شهري، پارك سوار صفه نيز كه در ورودي جنوب 
اصفهان در منطقه شش و در جوار ترمينال صفه 
احداث شده، با حضور وزير راه و شهرسازي افتتاح 
شد. وزير راه و شهرسازي در اين آيين گفت: تفكر 
ايجاد پارك سوار با اتوبوس هايي كه رفاه مردم در 
آن برقرار ش��ود، مناسب سازي براي معلوالن در 
آن پيش بين��ي و زمان هاي مورد نياز مردم براي 
سفر را ايجاد كند جزو خدمات ماندگاري است كه 
مورد توجه مديريت شهري است و بايد به صورت 
پيوسته به آن پرداخته شود  شهردار اصفهان نيز 
در اي��ن آيين، اظهار كرد: ام��روز يكي از روزهاي 
پرافتخار اصفهان است. سال گذشته در شرايط 
بسيار سخت توانستيم با كمك دولت، استانداري 
و حمايت اعضاي ش��وراي ش��هر قراردادي براي 
خريد ۱00 اتوبوس با شركت اسكانيا تنظيم كنيم. 
قدرت اهلل نوروزي تصريح كرد: در روزهايي كه هيچ 
كارخانه اي در كشور اتوبوس نداشت و اعتباري نيز 
وجود نداشت ش��هرداري اصفهان توانست براي 
اولين بار در ايران مبلغ 200 ميليارد تومان اوراق 
مشاركت را براي اتوبوس با وجود پيچيدگي هاي 
فراوان دريافت كند.  وي با بيان اينكه امروز شاهد 
بهره برداري از 80 اتوبوس با استانداردهاي جديد 
هستيم، تصريح كرد: ناوگان اتوبوسراني شهرداري 
اصفهان در مجموع داراي ۱400 دستگاه اتوبوس 
اس��ت كه ۹60 اتوبوس قب��ل از كرونا در خدمت 
مردم بود و هم اكنون ۷50 اتوبوس فعال اس��ت، 
همچنين قبل از كرونا 520 هزار مسافر روزانه با 
اتوبوس در شهر جابه جا مي ش��دند و هم اكنون 
250 هزار مس��افر با اتوبوس هاي درون شهري 
تردد مي كنند. مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني 
اصفهان نيز در حاش��يه اين آيين ب��ا بيان اينكه 
آيين بهره برداري از 80 دس��تگاه اتوبوس جديد 
در اصفهان انجام شد، اظهار كرد: اين 80 دستگاه 
تاثير چشمگيري بر پارامترها و شاخصه هاي اصلي 
حمل و نقل شهر ايجاد مي كند، با توجه به اينكه 
اين اتوبوس ها داراي اس��تانداردهاي يورو4 بوده 
و مجهز به سيس��تم هاي پيشرفته است كاهش 

چشمگير آالينده ها را شاهد خواهيم بود. 

نرخ تسهيالت وام وديعه مسكن 
۱۲ تا  ۱۳ درصد 

مديركل اعتبارات بانك مركزي گفت: نرخ تسهيالت 
يك ساله وام وديعه مسكن ۱3 درصد و تسهيالت سه 
ساله ۱2 درصد است. سيدعلي اصغر ميرمحمد صادقي 
با بيان اين مطلب افزود: با رعايت مالحظات شرعي 
مورد تاييد شوراي فقهي بانك مركزي، اين تسهيالت 
در قالب عقد مرابحه خريد كاال و خدمات و در دو صورت 
يك و سه ساله به افراد مشمول اين وام پرداخت خواهد 
ش��د. وي افزود: اين وام در شهر تهران 500 ميليون 
ريال، در هشت كالنشهر اصفهان، شيراز، مشهد، اهواز، 
تبريز، قم، كرمانش��اه و كرج 300 ميليون ريال و در 
ساير شهرها ۱50 ميليون ريال خواهد بود.ميرمحمد 
صادقي در خصوص اقساط اين وام ها نيز گفت: در طرح 
يك ساله، صرفا ۱2 قسط پرداخت و در سررسيد اصل 
وام به بانك عودت مي شود كه در اين قالب، اقساط وام 
در تهران 542 هزار تومان، در كالنشهرها 325 هزار 
تومان و در ساير شهرها ۱62 هزار و 500 تومان است. 
وي افزود: در طرح س��ه س��اله بخشي از تسهيالت و 
بخشي از سود با نرخ ۱2 درصد بازپرداخت خواهد شد 
كه اقساط وام تهران يك ميليون و 660 هزار تومان، 
در شهرهاي بزرگ ۹۹6 هزار تومان و در ساير شهرها 

4۹8 هزار تومان خواهد بود. 

  بانك ها اجازه خريد سهام عدالت 
كمتر از ارزش بازار را ندارند

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: هيچ بانكي اجازه 
ن��دارد، كمت��ر از ارزش بازار بورس س��هام عدالت را 
خريداري كند. فرهاد دژپس��ند وزير امور اقتصادي 
و داراي��ي به نقل از خانه ملت، در واكنش به انتقادات 
مردمي نسبت به عدم واريز پول فروش سهام عدالت 
توسط برخي بانك ها به حساب سهامداران گفت: هيچ 
بانكي اجازه ندارد، كمتر از ارزش بازار بورس س��هام 
عدالت را خريداري كند بلكه س��هامداران مي توانند 
متناسب با شرايط بازار و به موجب فرمول تعيين شده 
س��هام عدالت خود را به بانك ها بفروشند. وي تاكيد 
كرد: احتماال اشتباهي در محاسبات ارزش بازار بورس 
صورت مي گيرد و اين موضوع موجب تاخير در واريز 
پول خريد سهام عدالت مي شود. دژپسند اظهار كرد: 
وزارت اقتصادي و دارايي ش��رايطي را فراهم كرده تا 
مردم بتوانند با استفاده از سهام عدالت خود به عنوان 
وثيقه وام دريافت كنند و ديگر سهامشان را نفروشند.

 معرفي متقاضيان وام اجاره 
به بانك ها

 معاون وزي��ر راه و شهرس��ازي با بيان اينك��ه از روز
 2۱ مردادماه روند معرفي متقاضيان تسهيالت كمك 
وديعه اجاره به ۱۹ بانك و موسسه اعتباري آغاز مي شود 
گفت: تالش مي شود وام ها در كوتاه ترين زمان پرداخت 
ش��ود. محمود محمودزاده اظهار كرد: بخش زيادي 
از پااليش متقاضيان تسهيالت مرابحه خريد كاال و 
خدمات يا همان وام كمك وديعه اجاره انجام ش��ده 
و متقاضيان طبق اعالمي كه از قبل صورت گرفت بر 
اساس رقم سمت راست كد ملي خود از روز ۱4 مرداد 
نسبت به تكميل اطالعات خود اقدام كرده اند كه اين 
روند تا بيستم ادامه مي يابد.  وي افزود: از روز بيست و 
يكم معرفي افراد واجد شرايط را به بانك شروع مي كنيم 
تا نسبت به تكميل پرونده خود در بانك اقدام كنند.  
محمودزاده  گفت:۱۷ بانك و دو موسسه اعتباري براي 
پرداخت وام اجاره توسط بانك مركزي معرفي شده اند.

كارشناسان انتظار دارند كه طرح شوراي هماهنگي به جاي تزريق پول و سفته بازي  در فضاي كسب وكار گشايش كند
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معامالت امروز بورس و فرابورس 30 هزار میلیارد تومان شد

اوج گيري 45هزار واحدي شاخص بورس
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت روز  
یکشنبه 44 هزار و 318 واحد رشد کرد و امروز معامله گران 
در ب��ورس اوراق بهادار و فرابورس ایران بی��ش از 30 هزار 

میلیارد تومان داد و ستد کردند.
به گزارش فارس، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 
پایان معامالت )یکش��نبه( با جهش 44 هزار و 318 واحد 
روبه رو شد و به رقم 2 میلیون و 78 هزار و 511 وا حد رسید.

همچنین شاخص کل با معیار هم وزن با افزایش 1581 واحد 
به رقم 533 هزار و 439 واحد رسید. 

ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از 7 میلیون 
و 777 هزار میلیارد تومان رسید. 

معامله گران در بورس اوراق بهادار تهران بیش از 9 میلیارد 
س��هام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 1.9 میلیون نوبت 
معامله و به ارزش 17 هزار و 74 میلیارد تومان داد و س��تد 
کردند. همچنین معامله گران در فرابورس ایران بیش از 13 
هزار و 404 میلیارد تومان داد و ستد کردند که اگر این دو رقم 
را با هم درنظر بگیریم، امروز ظرف حدود 4.5 ساعت بیش 
از 30 هزار و 478 میلیارد تومان در بورس تهران و فرابورس 
ایران داد و ستد کردند.  امروز عمده نمادهای بورسی رو به 
رشد بود، به گونه ای که شاخص کل 2.18 درصد و شاخص 
قیمت با معیار وزنی - ارزش��ی 2.18 درصد رشد داشت. 
همچنین ش��اخص کل بورس با معیار هم وزن و شاخص 

قیمت با معیار هم وزن هرکدام 3 دهم درصد رشد کردند. 
شاخص آزاد ش��ناور 1.69 درصد رشد کرد. شاخص بازار 
اول ب��ورس 2.2 درصد افزایش یافت و ش��اخص بازار دوم 
بورس، 2 درصد افزایش یافت.  امروز نمادهای پتروشیمی 
خلیج فارس، ملی مس، پاالیش نف��ت اصفهان، پاالیش 
نفت ته��ران، هدلینگ نفت و گاز و پتروش��یمی تأمین و 
بانک تجارت بیشترین اثر افزایشی در شاخص کل بورس 
را داشته و نماد ایران خودرو به تنهایی بیشترین اثر کاهشی 
در ش��اخص کل بورس را داشته است.  نمادهای پربیننده 
در بورس اوراق بهادار تهران شامل ملی مس، پاالیش نفت 
بندرعباس، س��رمایه گذاری غدیر، بانک ص��ادرات ایران، 
گس��ترش س��رمایه گذاری ایران خودرو، بانک تجارت و 
بانک پارسیان بوده اند.  امروز همچنین در فرابورس ایران 
شاخص کل 413 واحد رشد کرد و به رقم 21 هزار و 535 
واحد رسید.  ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از 
یک میلیون و 399 هزار میلیارد تومان رسید.  معامله گران 
امروز در فرابورس ایران بیش از 13.8 میلیارد سهام حق تقدم 
و اوراق مالی در قالب 851 هزار معامله و به ارزش 13 هزار 
و 404 میلیارد تومان داد و س��تد کردند.  امروز نمادهای 
سنگ آهن گوهرزمین، الستیک یزد، پلیمر آریاساسول، 
ذوب آهن، صباتأمین، فوالد ارفع بیشترین اثر تقویتی در 
شاخص فرابورس را داشتند و پتروشیمی مارون بیشترین اثر 
کاهشی در شاخص فرابورس را بازی کرده است.  نمادهای 
پربیننده در فرابورس شامل ذوب آهن اصفهان، بانک دی، 
پتروشیمی تندگویان، ماشین های اداری ایران، توسعه و 
عمران کرمان، سرمایه گذاری میراث فرهنگی و داروسازی 
تولید دارو بوده اند.  اولین ش��رکت سرمایه گذاری استانی 
مربوط به س��هام عدالت در استان خراسان جنوبی با نماد 
»وسخراج« وارد بورس شد و همگان می توانستند سهام این 

شرکت استانی را خرید و فروش کنند. 
پرتفوی شرکت های س��رمایه گذاری اس��تانی مرکب از 
ترکیب سهام سهامداران همان استان که روش مدیریت 
غیرمستقیم را انتخاب کرده اند است.  همچنین کارشناسان 
و نیز مدیرعام��ل بورس تهران هم��واره تأکید می کنند، 
مردم برای س��رمایه گذاری در بورس از پس اندازهای خود 
استفاده کنند و برای سرمایه گذاری در بورس، به هیچ وجه 
دارایی های قابل استفاده مانند خانه، ماشین یا طالجواهر 
را نفروشند. همچنین در خرید سهام از سهام شرکت های 
ارزنده و ترجیحا صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های 
هلدینگ استفاده کنند تا ریسک آنها به حداقل کاهش یابد. 
همچنین کارشناسان اقتصادی می گویند در حالی که ارزش 
معامالت یک روز در بورس و فرابورس به 30 هزار میلیارد 
تومان می رسد، این شرایط بهترین زمینه برای شرکت های 
حاضر در بورس را فراهم کرده تا بتوانند با انتشار انواع اوراق 
نس��بت به تأمین س��رمایه و تکمیل طرح های توسعه در 

شرکت های خود اقدام کنند

   رشد کم نظیر بورس در معامالت سال گذشته
 این در حالي اس��ت مدیرعامل ش��رکت بورس تهران به 
موضوع معامالت دو نوبتی ش��دن زمان معامالت بورس 
تهران اشاره کرده ومي گوید: بازار سرمایه طی سال گذشته 
رش��د کم نظیری را تجربه کرد و حجم معامالت افرایش 
چشمگیری داش��ت و همین موضوع بار هسته معامالت 

را افزایش داد.

به گزارش بازار س��رمایه ایران، علی صحرائی با بیان اینکه 
نگاه بلندمدت الزمه کسب س��ود در بازار سرمایه است و 
توصیه می کنم مالکان سهام عدالت برای فروش دارایی خود 
عجله نکنند، گفت: از مجموع 50 میلیون نفر مالک سهام 
عدالت حدود 30 میلیون نفر از هموطنان روش مدیریت 
غیر مستقیم س��هام عدالت را انتخاب کردند که جمعیت 
آنها در 31 استان کش��ور توزیع شده و دارایی این دسته از 
مالکین سهام عدالت از طریق شرکت های سرمایه گذاری 
استانی مدیریت می شود. مدیرعامل بورس تهران با بیان 
اینکه امروز اولین شرکت س��رمایه گذاری استانی با نماد 
"وسخراج" در تابلو دوم بورس تهران درج و آماده بازگشایی 
شد، افزود: از امروز هموطنان ما در استان خراسان جنوبی 
که روش مدیریت غیرمستقیم س��هام عدالت را انتخاب 
کردند می توانند دارایی خ��ود را نقد کنند. صحرائی ادامه 
داد: سایر ش��رکت های سرمایه گذاری استانی نیز به مرور 
در بورس تهران پذیرش می شوند و در نهایت فروش سهام 
عدالت برای همه مالکینی که در س��ایر اس��تان ها ساکن 
هستند و روش مدیریت غیر مستقیم را انتخاب کرده اند، 
امکان پذیر می شود. مدیر عامل بورس تهران با اشاره به اینکه 
سهام عدالت دارایی با ارزشی است و پرتفوی شرکت های 
سرمایه گذاری استانی نیز از صنایع خوب کشور تشکیل 
شده و به نوعی سبد متنوعی از سهام است، افزود: مذاکراتی با 
بانک ملی نیز انجام شده تا سهام شرکت های سرمایه گذاری 

استانی وثیقه دریافت کارت اعتباری باشد.
وی به مالکین سهام عدالت که روش مدیریت غیر مستقیم را 

انتخاب کرده اند توصیه کرد دارایی خود را حفظ کنند و افزود: 
نقد شوندگی مهمترین ویژگی بازار سرمایه است و مالکین 
سهام شرکت های اس��تانی در هر زمانی که تمایل داشته 
باش��ند می توانند دارایی خود را نقد کنند. علی صحرائی، 
به موضوع معامالت دو نوبتی شدن زمان معامالت بورس 
تهران نیز اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه طی سال گذشته 
رش��د کم نظیری را تجربه کرد و حجم معامالت افرایش 
چشمگیری داش��ت و همین موضوع بار هسته معامالت 
را افزایش داد. وی ادامه داد: برای حل مش��کل ایجاد شده 
اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت در دس��تور کار قرار دارد. 
روش کوتاه مدت و در دسترس ما تقسیم زمان معامالتی بود. 
طبق بررسی های انجام شده بیشترین حجم معامالت بازار 
سرمایه به صنایع خودرو، بانک، پاالیشگاهی و فلزات اساسی 
و هلدینگ چند رشته ای اختصاص دارد. علی صحرائی افزود: 
جمع بندی ما بر این شد تا معامالت از 8:30 تا 11 و 11:30 
تا 15 انجام شود، از 5 صنعت مورد اشاره سه گروه هلدینگ 
چند رشته ای، فلزات اساسی و پاالیشی ها به نوبت بعد از ظهر 
منتقل می شود و گروه دوم در نوبت صبح باقی می ماند. وی 
ادامه داد: این رویکرد موقت است و در مرحله بعدی و تا سه 
ماه آینده، معامالت بورس تهران بر اساس گروه های دوگانه 

در دو سامانه معامالتی مختلف انجام می شود.
مدیرعامل بورس تهران در پایان خاطرنشان کرد: شرکت 
مدیریت فناوری نیز با همکاری دانش��گاه تهران در حال 
طراحی سامانه بومی هستند که به زودی به مرحله آزمایش 

وارد می شود.

علی آقا محمدی: معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد مطرح كرد

مردم صرفا سراغ سهام شرکت های بزرگ نروند عرضه سهام به جاماندگان سهام عدالت نیازمند قانون

رییس کارگروه ارزیابی فرصت های مدیریت کرونا گفت: 
باید فضایی در بورس ایجاد کنیم که مردم صرفا به سراغ 
خرید سهام شرکت های بزرگ نروند و باید شرکت های 
جدید وارد بازار بورس ش��وند تا ق��درت انتخاب مردم و 
امنیت س��رمایه گذاری باال برود. به گزارش ایرنا ، »علی 
آقا محمدی« در دوازدهمین نشس��ت کارگروه ارزیابی 
فرصت های مدیریت کرونا که با حضور اعضای کمیته 
در محل وزارت کش��ور برگزار ش��د با بیان اینکه کرونا 
می تواند فرصتی برای سرمایه گذاری و رونق اقتصادی 
کشور باش��د،  گفت: با مرور اقدامات انجام گرفته بهتر 
می توانیم برای آینده برنامه ریزی کنیم و آمادگی الزم را 
برای مهار این بیماری در موج های بعدی داشته باشیم. 
رییس کارگروه ارزیابی فرصت ه��ای مدیریت کرونا با 
بیان اینکه امروز یکی از بحث های مهم در کشور، بورس 
و سرمایه گذاری های صورت گرفته در این حوزه است،  
گفت: بورس یک فرصت بزرگ برای اقتصاد کشور است 
و در صورت داش��تن برنامه ریزی دقیق تر و عملیاتی تر 
می توان از این بازار س��رمایه برای رونق اقتصادی کشور 
کمک گرف��ت. آقا محمدی تصریح کرد: امروز کش��ور 
نیازمند خدمات رس��انی بیشتر است و در این خصوص 
اس��تارتاپ ها می توانند خدمات کرونایی به مردم ارائه 
داده و از ظرفیت بورس برای سرمایه گذاری و توسعه کار 

خود استفاده کنند.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام در بخش دیگری 
از سخنان خود به رفع یکی از مشکالت موجود در حوزه 
کسب و کار در کشور اش��اره کرد و گفت: ثبت شرکت ها 
مهم ترین مانع بود که با ش��کل گیری پنجره واحد امروز 
کار ثبت شرکت از 72 روز به 3 روز تقلیل یافته است. وی 

با بیان اینکه  چالش مهم دیگر در بحث س��رمایه گذاری 
فقدان دادگاه های تجاری تخصصی بود که روند رسیدگی 
به پرونده های اقتصادی را طوالنی می کرد، افزود: اقتصاد با 
معیشت و زندگی مردم سروکار دارد و باید مسائل اقتصادی 
در دادگاه های اختصاصی تجاری در کمترین زمان ممکن 
طرح و خاتمه یابد. آقا محمدی با تاکید بر اینکه باید کاری 
کنیم که زمینه های حضور شرکت های دانش بنیان در 
بورس فراهم ش��ود، گفت: در حال حاضر 628 ش��رکت 
بزرگ بورسی در بازار فعالیت دارند که ضروری است زمینه 
فعالیت سایر شرکت های بزرگ فراهم شود. وی ادامه داد: 
امروز نظاره گر ورود هتل ها، بیمارستان های خصوصی و 
شرکت های تولیدی و تجاری فعال در بازار بورس هستیم 
و ادامه این روند می تواند ضمن ش��فاف س��ازی در حوزه 
مالیات دهی، زمینه سرمایه گذاری های بیشتر را در کشور 
فراهم سازد. رییس کارگروه ارزیابی فرصت های مدیریت 
کرونا با بیان اینکه باید فضایی در بازار بزرگ بورس ایجاد 
کنیم که مردم صرفا به س��راغ خرید سهام 628 شرکت 
بزرگ نروند، گفت: برای این کار باید شرکت های جدید 
وارد بازار بورس شوند تا قدرت انتخاب مردم و همچنین 
امنیت س��رمایه گذاری باال برود. آقا محم��دی در ادامه 
صحبت هایش به یکی دیگر از ظرفیت های بزرگ بورس 
در حوزه سرمایه گذاری های کالن و بلندمدت اشاره کرد 
و گفت: در حوزه ساخت پاالیشگاه و تولیدات دارویی نظیر 
همین واکس��ن کرونا، می توان از مکانیسم بورس برای 

جذب سرمایه استفاده کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از رسانه ها خواست 
تا جهت دهی و خواسته شان را مشخص کنند و متناسب 
با نیازهای جامعه و واقعیت های کشور مطالبه گری کنند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد 
گفت: دارندگان سهام عدالت از این پس می توانند در همه 
بانک ها س��هام عدالت را به عنوان وثیقه گذاشته و کارت 
اعتباری خرید دریافت کنند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شبکه خبر، عباس معمارنژاد امروز در وزارت اقتصاد افزود: 
ارزش سهام عدالت در ابتدا، 8 میلیون تومان بود، اما امروز 
سهام حدود 19 میلیون و 200 هزار تومان ارزش دارد. وی 
گفت: سهام عدالت در مدت چهار ماه، دو برابر شد و انتظار 
می رود که دارندگان این سهام در حفظ آن کوشا باشند و به 
راحتی این سهام را نفروشند.  معمارنژاد افزود: نقش بانک ها 
در تامین مالی اقتصاد بسیار بزرگ است و طبق آمار سال 98، 
هشتاد و دو و هفت دهم درصد از تامین مالی اقتصاد توسط 
بانک ها انجام شد که از این طریق. 975 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت پرداخت شده است. وی اضافه کرد: الباقی تامین 
مالی یعنی حدود 18 درصد، توسط بازار سرمایه با 110 هزار 
میلیارد تومان ارزش مالی انجام ش��ده است. وی ادامه داد: 
ارایه کارت اعتباری، دستورالعملی است که بانک مرکزی 
بخشنامه کرده و همه بانک ها توافق کردند تا 50 درصد ارزش 
روز س��هام عدالت را به صورت تسهیالت پرداخت کنند. 
معمارنژاد گفت: سود دریافتی بانک ها با ارایه کارت اعتباری، 
18 درصد است و متقاضیان نیازی به مراجعه حضوری در 
بانک ها ندارند، به طوری که سامانه های الکترونیکی تعریف 
شده و از دو طریق داده اطالعاتی شماره شبا و شماره تلفن 
همراه مش��تری شناسایی ش��ده و فرآیند بانکی از طریق 
سیستم های الکترونیکی به سرعت انجام می شود. وی افزود: 
درحال حاضر بانک های ملی و ملت کامال الکترونیکی شده 
اند و سایر بانک ها هم کار الکترونیکی شدنشان درحال انجام 
است. وي گفت: برای گرفتن کارت اعتباری به هیچ وثیقه و 

ضامن دیگری نیاز نیست و فقط با ارایه سهام عدالت، مردم 
می توانند از این تسهیالت استفاده کنند. این کارت های 
اعتباری، وام نیست و شرایط خاصی دارد که اگر متقاضی 
آن، شرایط را رعایت کند هیچ سودی الزم نیست پرداخت 
کند. وی گفت: از نخستین تراکنشی که از کارت اعتباری 
استفاده می شود مشتری یک ماه فرصت دارد تا مبلغ هزینه 
شده را تسویه کند و این کارت ها هر ماه شارژ می شود و اگر 
تا 30 روز مشتری مبلغ کسرشده کارت را تسویه نکند باید 
بهای س��ود 18 درصد را به بانک پرداخت کند. معمارنژاد 
در مورد جاماندگان س��هام عدالت هم افزود: آن 6 دهکی 
که قرار بود این س��هام را دریافت کنن��د، دریافت کردند و 
در حال حاضر اگر قرار باشد مجددا ثبت نامی انجام شود، 
فقط از طریق دستگاه های باالدستی مثل دولت و مجلس 
امکانپذیر است و در این باره نیازمند تصویب قانون جدید 
هستیم. وی با اشاره به اینکه ای تی اف یا همان صندوق های 
قابل معامله دولتی، روش های بسیار خوب و شفافی برای 
واگذاری هستند، گفت: برای مرحله دوم واگذاری ای تی 
اف ها نیازمند تصمیم دولت هستیم و هر تصمیمی که گرفته 
ش��ود، وزارت اقتصاد و بانک ها مکلف به انجام آن هستند. 
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد 
درخصوص سوالی مبنی بر اینکه این کارت های اعتباری را 
می شود به اقشار آسیب پذیر جامعه مثل نیازمندان، عضو 
کمیته امداد و بهزیستی هم داد یا نه؟ افزود: در حال حاضر 
صد درصد منابع قرض الحسنه بانک ها پرداخت شده و اگر 
قرار باشد که از طریق ارایه کارت های اعتباری به این شکل 
به نیازمندان کمک شود، حتما باید سازمان های مربوطه مثل 
بهزیستی و کمیته امداد با بانک های عامل قرارداد امضا کنند 

و تضمین مالی مورد نیاز را بدهند.
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خبر

60 درصد سهام عدالت قابل 
معامله شد

سخنگوی ستاد آزادسازی سهام گفت: از روز یکشنبه، 
تمام دارندگان سهام عدالت می توانند 60 درصد سهام 

خود را معامله کنند.
به گزارش فارس ، حسین فهیمی از فراهم شدن امکان 
فروش بخشی از سهام عدالت به روش غیر مستقیم 
در بورس خبر داد و اظهار کرد: شرکت های سرمایه 
گذاری استانی از روز یکشنبه برای معامله به بورس 

وارد می شوند.
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت با بیان اینکه، 
شرکت سرمایه گذاری اس��تان خراسان جنوبی به 
عنوان اولین ش��رکت قابل معامله در بازار س��رمایه 
خواهد بود، افزود: این شرکت ابتدا با سرمایه 6 هزار 
و 100 میلی��ارد تومان ثبت ش��د و دارای 400 هزار 

سهام دار است.
وی ادامه داد: سرمایه فعلی این شرکت در مجموع با 
ارزش گذاری روز بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان است. 
فهیمی با بیان اینکه به طور معمول از این ش��رکت 
س��رمایه گذاری به تمام دارندگان سهام عدالت که 
سهام 500 هزار تومانی داشتند، 124 هزار سهم 100 
تومانی تعلق یافته است، گفت: با توجه به ارزش باالی 
این س��هام ها در بورس، به دارندگان سهام عدالت با 
روش غیر مستقیم توصیه می کنیم در نگهداری سهام 
خود تالش کنند. سخنگوی ستاد آزادسازی سهام 
عدالت ادامه داد: در حال حاضر 32 میلیون نفر دارنده 
روش غیر مستقیم مدیریت سهام عدالت هستند. 
وی اظهار کرد: از امروز تمام دارندگان سهام عدالت 
می توانند 60 درصد سهام خود را معامله کنند. فهیمی 
با اشاره به اینکه دارندگان روش غیر مستقیم در بورس 
دارای یک بازارگردان در شرکت های استانی هستند 
که کار معامالت آن ها را به صورت حرفه ای تر مدیریت 
می کند، گفت: دارندگان سهام عدالت می توانند تمام 
یا درصدی از سهام خود را نزد بانک عامل که ابتدا از 
بانک ملی آغاز شده است به عنوان وثیقه قرار داده و 
از سهام عدالت برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود 
با دریافت کارت اعتباری استفاده کنند. سخنگوی 
ستاد آزادسازی س��هام عدالت در پایان خاطرنشان 
کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا شرایط درخواست 
مشتریان بانکی برای دریافت کارت اعتباری کامال 
غیرحضوری اس��ت و از این رو سهامداران عدالت به 

هیچ وجه نباید به بانک مراجعه کنند

رشد ۵۸ درصدی حجم معامالت 
در بورس کاال رقم خورد

هفته گذش��ته )منتهی به 16 مرداد ماه(، 572 
ه��زار و 763 تن انواع کاال ب��ه ارزش بیش از 29 
هزار میلیارد ریال در بازار فیزیکی بورس کاالی 
ایران دادوستد شد که نشانگر رشد 58 درصدی 
حجم معامالت نس��بت به هفته ماقبل در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی اس��ت. به گزارش 
شرکت بورس کاالی ایران، هفته گذشته و در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی 264 هزار و 125 تن 
ان��واع کاال به ارزش 29 هزار و 315 میلیارد ریال 
معامله ش��د. همچنین در این تاالر 252 هزار و 
323 ت��ن فوالد، هفت هزار و 20 تن مس، س��ه 
هزار و 650 تن آلومینیوم، 120 تن کنس��انتره 
مولیبدن، 12 تن کنسانتره فلزات گرانبها، یک 
هزار تن ش��مش روی و هشت کیلوگرم شمش 
طال از سوی مشتریان خریداری شد. عالوه براین 
در هفته معامالتی یاد شده در دو بخش داخلی 
و صادراتی تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی 
308 هزار و 170 تن انواع کاال به ارزش 21 هزار 
و 426 میلیارد ریال به فروش رسید. آمارها نشان 
می دهد در این تاالر 51 هزار و 278 تن قیر، 88 
هزار و 500 تن وکیوم باتوم، 67 هزار و 73 تن مواد 
پلیمری، 54 هزار تن لوب کات، 35 هزار و 727 
تن مواد شیمیایی، یک هزار و 802 تن روغن پایه، 
50 تن آرگون، 890 تن عایق رطوبتی و 8 هزار و 

950 تن گوگرد معامله شد.
همچنین 401 تن کاال هم در بازار فرعی بورس 

کاالی ایران دادوستد شد

اخبار

در ستايش شفافیت
اگر امروز با مدیري خاص، زد و بند كردند و از اموال 
و امكانات عمومي به نفع منافع شخصي خود بهره 
بردند، این پنهان نخواهد ماند . باید بدانند مدیري 
دیگري مي آید و درست عكس پیش بیني هاي قبلي 
عمل مي كند و از طریق شفاف سازي تخلفات مدیران 
قبلي، خواستار اس��ترداد اموال و امكانات مي شود. 
به نظر من این شفاف س��ازي به شدت به نفع منافع 
عمومي جامعه اس��ت و با هر انگی��زه اي كه صورت 
گرفته باش��د، به نفع جامعه است و براي متخلفان 
زنگ خطري است كه بدانند؛ بعد از آگاه شدن جامعه 
و شفاف شدن موضوع، روزي هم نوبت آنها خواهد 
شد كه پاسخگوي عملكرد خود باشند. در این میان 
برخي معتقدند كه اطالع رس��اني در خصوص این 
موضوع توسط آقاي فتاح با فالن انگیزه و فالن دلیل 
صورت گرفته است؛ به نظرم این مهم نیست؛ مهم 
داده هاي اطالعاتي شفافي است كه باید در اختیار 
افكار عمومي قرار بگیرد.مهم نیس��ت فردي كه از 
امكانات سوءاستفاده كرده چه كسي باشد و چقدر 
نفوذ داشته باش��د. آقاي احمدي نژاد باشد، یا خانم 
ابتكار؛ آقاي حدادعادل باشد یا خانم ایكس، هر فردي 
كه از امكانات عمومي استفاده مي كند باید بداند كه 
سرانجام روزي باید پاسخگوي عملكرد خود و امكاناتي 
كه از آن استفاده كرده، باشد . ممكن است امروز شما 
به دلیلي و با هدفي شاید مثبت، فعالیتي را با استفاده 
از امكانات عمومي انجام دهید، اما فردا باید بدانید كه 
ممكن است این فعالیت به ضرر شما عمل كند. من 
چرخش مدیریت در كشورمان را داراي منافع زیادي 
مي دانم و خوشبختانه این چرخش مدیریت باعث 
شده است تا جریان سیال اطالع رساني و شفافیت در 
كشور ایجاد شود. البته عده اي در برهه هایي خاص 
تالش مي كردند تا مدیریت در كشورمان را انحصاري 
و دایم العمر كنند كه خوشبختانه در برابر این افراد و 
جریانات ایستادگي شد. مثل تالش هایي كه برخي 
افراد براي دانشگاه آزاد انجام دادند كه در نهایت همه 
در برابر قانون تس��لیم شدند. اینها قدم هاي مثبتي 
است كه كشور در حال پیمودن آنهاست و همه افراد و 
جریانات در حال درك این واقعیت عریان هستند كه 
در این كشور امري پنهان نمي ماند و هر حركتي در 

ویترین شفاف افكار عمومي قرار مي گیرد. 

 ضرورت به نام
 مردمي كردن اقتصاد

این افزایش مش��اركت هاي عمومي در اقتصاد در 
واقع شاه كلید حل مشكل كس��ري بودجه است. 
اقتصادي ترین تصمیم دولت براي جبران كسري اش 
این است كه بستر الزم براي مشاركت هاي مردمي 
را در اقتصاد افزونتر كند و با كم كردن ظرفیت هاي 
اقتصاد دولتي به نفع اقتصاد بخش خصوصي زمینه 
رد واقع��ي بنگاه هاي اقتصادي در كش��ور را فراهم 
كند. هر تصمی��م دیگري بدون تحقق این گزاره ما 

را از اهدافي كه تعیین كرده ایم دورتر خواهد كرد .
عضو كميسيون برنامه و بودجه

 مدير عامل بورس تهران : مذاکراتی با بانک ملی نیز انجام شده تا سهام شرکت های سرمايه گذاری استانی وثیقه دريافت کارت اعتباری باشد

بازار سرمايه

همسايگان ايران چقدر ذخاير 
ارزي دارند؟

عربستان بیشترین میزان ذخایر ارزي را در بین 
همسایگان ایران دارد.

به گزارش ایسنا، داده هاي جمع آوري شده توسط 
موسسه سي اي سي سي نشان مي دهد در بیشتر 
كش��ورهاي عرب حوزه جنوب خلی��ج فارس، 
میزان ذخایر ارزي در مقایس��ه با ماه هاي قبلي 
روندي نزولي داشته اس��ت كه دلیل اصلي آن، 
كاهش درآمدهاي دولتي و تزریق ارز به بازار براي 
كاهش نوسان ها بوده است. كاهش قیمت نفت در 
بازارهاي جهاني نیز یكي دیگر از دالیلي است كه 

باعث این روند نزولي بوده است. 
تا پایان ماه ژوئن میزان ذخایر ارزي عربس��تان 
معادل 435 میلی��ارد و 805 میلیون دالر بوده 
كه این رقم در مقایس��ه با ماه قبل، یك میلیارد 
و 995 میلیون دالر كاهش داش��ته اس��ت. طي 
بازه زمان��ي 2000 تا 2020، بیش��ترین ركورد 
ثبت ش��ده ذخایر ارزي در این كشور مربوط به 
آگوس��ت 2014 با 731 میلیارد و 217 میلیون 
دالر و پایین ترین كورد ثبت ش��ده نیز مربوط به 
سپتامبر 2002 با 37 میلیارد و 424 میلیون دالر 
بوده است.  تا پایان ماه ژوئن میزان ذخایر ارزي 
امارات معادل 93 میلیارد و 706 میلیون دالر بوده 
كه این رقم در مقایسه با ماه قبل، یك میلیارد و 
300 میلیون دالر كاهش داشته است. طي بازه 
زماني 1973 تا 2020، بیشترین ركورد ثبت شده 
ذخایر ارزي در این كشور مربوط به فوریه 2020 
با 109 میلیارد و 5.2 میلیون دالر و پایین ترین 
ركورد ثبت شده نیز مربوط به ژوئن 1973 با 54 

میلیارد و 200 میلیون دالر بوده است.

 تالش  مجلس 
براي حفظ استقالل بانك مركزي

عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
از تالش مجلس براي حفظ و رعایت استقالل بانك 
مركزي خبر داد و گفت: باید به س��مت اقتصادي 
غیرسیاسي حركت كنیم.بهروز محبي در گفت وگو 
با ایِبنا با اشاره به تالش مجلس براي بهبود وضعیت 
اقتصادي كشور گفت: یكي از مولفه هاي مهم براي 
ساماندهي وضعیت اقتصاد، رعایت استقالل بانك 
مركزي اس��ت از این رو باید وابستگي هاي مخرب 
از میان برداش��ته ش��ود.  نماینده مردم سبزوار در 
مجلس شوراي اسالمي با بیان اینكه در همه جاي 
دنیا اس��تقالل بانك مرك��زي در تصمیم گیري ها 
باعث رش��د اقتصادي كشورها ش��ده است، افزود: 
بانك مركزي باید در تصمیم گیري هاي با ثبات خود 
استقالل داشته باشه تا بتواند از ابزارهاي در اختیار 
در مسیر بهبود وضعیت استفاده كند.  وي با تاكید 
بر اینكه بانك مركزي در همه جاي دنیا تحت تاثیر 
حوادت و برخي سیاست هاي دولتي قرار مي گیرد، 
تصریح كرد: براي رس��یدن به سطح قابل قبولي از 
رشد اقتصادي الزم است استقالل بانك مركزي به 
مثابه یك قانون مدنظر قرار بگیرد. این نماینده مردم 
در مجلس یازدهم با بیان اینكه در گذش��ته بانك 
مركزي به تنهایي یك جریان مستقل نبوده و اختیار 
چنداني در تصمیم گیري ها نداش��ته است، گفت: 
باید با هماهنگي میان همه اركان نظام این موضوع 
پیگیري شده و به نتیجه برسد.  وي با تاكید بر اینكه 
در شرایط فعلي كشور كه در وضعیت جنگي از حیث 
اقتصاد قرار گرفته باید مولفه هاي مرتبط با رش��د 
اقتصادي مدنظر قرار بگیرد، افزود: نكته بسیار مهم 
در موفقیت سیاست هدف گذاري تورم و دستیابي 
به نرخ پیش بیني شده، داشتن اختیارات كامل بانك 

مركزي و استقالل آن است.

موسويان  عضو  شوراي فقهي 
بانك مركزي و بورس درگذشت

سید عباس موسویان، عضو شوراي فقهي بانك 
مركزي و عضو كمیته فقهي س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار صبح یكشنبه 19 مرداد در بیمارستان 
كامكار قم درگذشت. مرحوم موسویان در زمان 
حیات، عضو ش��وراي فقهي بانك مركزي، نایب 
ریی��س كمیته فقهي س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار، عضو هیات امنا و هیات علمي دانشگاه امام 
صادق)ع(، عضو انجمن اقتصاداسالمي و انجمن 
مالي اسالمي  و اس��تادتمام پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اس��المي بود. وي نویسنده كتاب هاي 
متعددي در زمینه بانكداري و مالي اسالمي بود.

ادامه از صفحه اول
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فتاح با متهم كردن  برخي سياسيون و نهادها خواستار بازگرداندن امالك بنياد به مردم شد

مجمع تشخيص، آيت اهلل شبستري، احمدي نژاد، ابتكار و موالوردي به ادعاهاي فتاح پاسخ دادند

افشاي متصرفان

پاسخ به اظهارات جنجالي رييس بنياد مستضعفان

گروه راه وشهرسازي|
سيد پرويز فتاح، رييس بنياد مستضعفان در اظهاراتي كم 
س��ابقه نام برخي از تصرف كنندگان امالك و مستغالت 
متعلق به اي��ن بنياد را اعالم كرد و از آنها خواس��ت كه هر 
چه زودتر اين اموال را به بنياد مستضعفان مسترد كنند تا 
درآمدهاي ناشي از فروش امالك يادشده، صرف مستضعفان 
و افراد بي بضاعت ش��ود. در ميان نام هاي اعالم شده، اسم 
سيد محمد خاتمي و محمود احمدي نژاد، دو رييس جمهور 
سابق كه البته اولي ملك متعلق به بنياد مستضعفان را پس 
داده است و ديگري هنوز در ملك اين بنياد مستقر است و 
همچنين غالمعلي حداد عادل، رييس فرهنگستان زبان و 
ادب پارسي، نيروي دريايي ارتش، سپاه، مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و... به چشم مي خورد.افشاگري فتاح فارغ از 
هر انگيزه و نيتي، در ش��رايطي انجام شده است كه برخي 
پرونده هاي مشابه در س��ازمان هاي ديگر از جمله پرونده 
بازپس گي��ري 2000 ملك متعلق به ش��هرداري تهران، 
فرآيند ديگ��ري را طي مي كنند. فرآيندي كه مورد انتقاد 
ناظران و البته برخي از اعضاي شوراي شهر پنجم تهران نيز 
هست و انتظار مي رود، شهرداري تهران نيز همچون بنياد 

مستضعفان، نام تصرف كنندگان اين امالك را اعالم كند.

     پيامدهاي خط و نشان فتاح؟
به گزارش تس��نيم، سيد پرويز فتاح شامگاه شنبه در يك 
برنامه تلويزيوني، در پاس��خ به س��والي درباره نتيجه خط 
و نش��اني كه براي بازپس گيري امالك از دست برخي ها 
گرفته بود، گفت: ما روي هم��ان حرفي كه در روز معارفه 
زديم هستيم؛ اين موضوع نيز از دانشكده خبر شروع شد 
تا خبرش به همه برسد و انصافا آنها بزرگواري كردند و بعد 
از مذاكرات، مهلت گرفتند و دانشكده خبر تحويل ما شد و 
ما دست بوس آنها هستيم. خوشبختانه برخي ها به گفته ما 
براي بازپس دادن و تعيين تكليف امالك مستضعفان عمل 
كردند و برخي نصفه نيمه عمل كردند و متاسفانه برخي نيز 

به رغم پيگيري ها عمل نكرده اند.

     ساخت سونا و جكوزي در كاخ مرمر
وي در مورد برخي از اسامي مطرح شده در رسانه ها نيز گفت: 
يكي از امالكي كه س��ر و صدا كرد، كاخ مرمر بود كه زماني 
دست مجمع تشخيص مصلحت نظام بود و حتي قبل از 
مرحوم هاشمي رفسنجاني نيز دست عده ديگري بود و بعد 
از ايشان هم مدتي در اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام 
بود؛ بعد از آمدن من به بنياد، دولت تصميم داشت آن محل 
را به دليل نزديكي به كاخ رياست جمهوري، تبديل به محلي 
براي تشريفات مهمانان خارجي كند كه من از آقاي روحاني 
خواستم كه اين كاخ به موزه تبديل شود و خوشبختانه دولت 
هم همراهي كرد و اين كاخ به موزه هنر ايران تبديل شد.فتاح 
گفت: من قبال هم گفتم كه نبايد مسووالن جمهوري اسالمي 
در اين كاخ ها مس��تقر مي شدند؛ ولي به هرحال متاسفانه 
اين كاخ آسيب ديده بود؛ ما تالش كرديم مينياتوري آن را 
بازسازي كنيم، ولي در اين كاخ آسانسور گذاشته بودند، كنده 
كاري كرده بودند و در طبقه دوم، حمام و جكوزي ساخته 
بودند؛ ولي ما جز اين موارد، مابقي را بازسازي كرديم تا مردم 

ببينند رضاشاه و فرزند ناخلفش چه كردند.

     ساختمان 9 طبقه در نياوران
رييس بنياد مس��تضعفان با انتقاد از س��اخت و س��از در 
ملك متعلق به بنياد مستضعفان توسط مركز تحقيقات 
استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در كنار 

مركز پژوهش هاي مجلس و در همان منطقه نياوران، در 
ملكي كه در اختيار مجمع تش��خيص و مركز تحقيقات 
استراتژيك بود، يك ساختمان عجيب 9 طبقه آن هم بدون 
مجوز ما و بدون داشتن پروانه و پايان كار ساخته شده و حتي 
بخشي از آن در حريم يك مالك خصوصي ديگر ساخته شد؛ 
البته خوشبختانه آنجا را پس گرفته ايم، ولي اين ساختمان 
كه معلوم نيست كاربري آن تجاري، اداري است يا مسكوني، 
استخر به اين بزرگي را براي چه مي خواستند؟ يا چه كساني 
مي خواس��تند در آن اقامت كنند؟ در حال حاضر ما آنجا 
را تحويل گرفتيم و به كس��ي اجازه نمي دهيم آنجا برود و 
نس��بت به آن ادعا داريم و اگر الزم شد مرجع قضايي بايد 
درباره آن حكم صادر كند.وي با بيان اينكه در حال حاضر 
بنياد مستضعفان ده ها پرونده قضايي در قوه قضاييه دارد 
خاطرنشان كرد: ما قطعا كوتاه نخواهيم آمد مگر بنده از بنياد 

مستضعفان بروم.

    ساختمان 200  ميلياردي در اختيار حداد  عادل
وي ادامه داد: يكي ديگر از موارد مطرح شده، مدرسه آقاي 
دكتر حداد عادل بود كه براي اداره مدرسه فرهنگ اين ملك 

را در منطقه فرشته و الهيه خيابان چناران گرفته بودند كه 
اجاره آن چند بار تمديد شده بود و االن هم مدت اجاره تمام 
شده است؛ البته مبلغ اجاره اين ملك، مبلغ اجاره به روز نبود 
و با مالحظه بود.رييس بنياد مس��تضعفان گفت: در حال 
حاضر با توجه به اتمام زمان اج��اره اين ملك، آقاي حداد 
عادل بايد تصميم بگيرند يا اج��اره روز را بپردازند يا اينكه 
اين مل��ك را به ما برگردانند كه هنوز با اين كش و قوس ها 
برنگشته و ارزش آن بيش از 200 ميليارد تومان است و اگر 
ما آن را تحويل بگيريم حتما آن را مي فروشيم و براي خرج 
كردن آن براي محرومان، درنگ نمي كنيم.فتاح اضافه كرد: 
عالوه بر اين ملك، آقاي حداد عادل يك زمين گرفته بودند 
تا در آن مدرسه بسازند و مدرسه فرهنگ خيابان فرشته را 
تخليه كنند؛ اين زمين سال هاي سال دست ايشان بود، ولي 
متاسفانه به دليل قرارداشتن آن روي گسل، نتوانستند از 
شهرداري مجوز بگيرند؛ اين زمين 8 هزار متر و در منطقه 
هروي است؛ البته ايشان بزرگواري كردند و با پيگيري هاي 
ما آن را در چند ماه گذشته تحويل دادند كه ارزش آن بيش 
از 400 ميليارد تومان است و ما آن را مي فروشيم و حتما آن 

را براي محروميت زدايي هزينه مي كنيم.

    ماجراي مركز مطالعات زنان
فت��اح همچنين گفت: يكي از امالك بنياد مس��تضعفان 
در اختيار مركز مطالعات و تحقيقات زنان و خانم ابتكار و 
موالوردي و ديگران قرار داشت كه قبل از من تخليه شده 
بود؛ آنها البته با مجوز آنجا بودند، ولي ادعايي داشتند كه آن 
ملك بايد در اختيار آنها بماند، ولي بنياد توانست آنها را براي 
تخليه قانع كند، ولي آنها بابت تخليه اين ملك و با توافق بنياد 
مستضعفان، 5 ميليارد تومان گرفته بودند؛ بعد از حضور من 
و پس از بررس��ي ها ايراداتي مطرح شد؛ اين كار خالف بود 
چراكه كسي كه سال هاي سال در ملكي نشسته بود بايد 
اجرت المثل هم بپردازد؛ ولي آنها ظاهرا جايي را تهيه كردند 
و البته ما نامه نگاري كرديم و اميدواريم كه برگردد و مشكل 

حقوقي و قضايي پيدا نكند.

    بنياد باران ملك را پس داد
رييس بنياد مستضعفان همچنين با اشاره به ملك در اختيار 
آقاي خاتمي رييس جمهور اسبق نيز گفت: اين ملك كه 
براي موسسه باران بود قبل از حضور من در بنياد مستضعفان 
تخليه شده بود و بعد از كرونا با همكاري وزارت بهداشت و 
درمان آنجا را تبديل به محلي براي قرنطينه بيماران كرونايي 
كرديم و االن هم در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفته است.

     ملك ولنجك در اختيار احمدي نژاد
وي گفت: همين مس��اله با آقاي احمدي نژاد وجود دارد؛ 
ايشان در حال حاضر با مجوز، در ملكي به مساحت 1800 
متر مربع در منطقه ولنجك هستند كه البته اطرافيان ايشان 
به ما پيغامي دادند كه حاضرند به ملكي در منطقه ديگري در 
مركز شهر يا پايين شهر نقل مكان كنند. البته ما ملكي با اين 
مشخصات در اختيار نداريم، ولي از روحيه مردمي ايشان 

انتظار داريم كه اين ملك به مردم برگردد.

     ملك مركز پژوهش ها را پس بدهيد
فتاح ادامه داد: يكي ديگر از امالك بسيار خوب و ارزشمند 
ما در ضلع جنوبي كاخ نياوران اس��ت ك��ه قبال در اختيار 
مجمع تشخيص مصلحت نظام بود و حاال در اختيار مركز 
پژوهش هاي مجلس اس��ت كه قبال آق��اي كاظم جاللي 
مس��وول آنجا بودند؛ لذا حاال كه ش��نيده ام آقاي زاكاني 
مسوول اين مركز شده و ما حتما سراغ ايشان مي رويم؛ بايد 
اجاره آن داده شود؛ لذا ما حتما از آقاي زاكاني به عنوان يك 
بسيجي انتظار داريم اولين كار انقالبي ايشان تخليه آنجا و 
نقل مكان اين مركز ب��ه جاي ديگري در محدوده مجلس 

شوراي اسالمي باشد.

    گاليه از نيروهاي نظامي
فتاح گفت: متاس��فانه يكي از جا هايي كه ما حريفش��ان 
نمي شويم نيرو هاي مسلح هستند كه قانونا نمي توانيم از آنها 
شكايت كنيم؛ مثال زميني متعلق به بنياد مستضعفان در يك 
جاي بسيار خوبي در منطقه كوهك، در اختيار نيروي دريايي 
ارتش است كه علي رغم موافقت رييس ستاد كل نيرو هاي 
مسلح و فرمانده ارتش، ولي اين زمين همچنان به ما برنگشته 
است. رييس بنياد مستضعفان اضافه كرد: حتي يك ملك 
بسيار خوب ما در دست سپاه ولي امر است كه ارزشي بيش 
از 200 ميليارد تومان دارد، ولي حتي من را به عنوان مالك 
راه نمي دهند؛ لذا آقاي جباري، شما عزيز ماييد، اما ملك 
را بدهيد. وي در ادامه با تقدير از همكاري آيت اهلل رييسي 
گفت: در حال حاضر حدود 11 هزار پرونده در مجامع قضايي 

داريم و اين موضوعات را حتما پيگيري مي كنيم.

گروه راه و شهرسازي| در پي اظهارات پرويز فتاح درباره 
وضعيت امالك متعلق به بنياد مستضعفان و اعالم ليستي از 
شخصيت هاي حقيقي و حقوقي كه برخي از اين امالك را در 
اختيار داشته يا دارند، آيت اهلل شبستري، احمدي نژاد، مجمع 
تشخيص، ابتكار و موالوردي به اين سخنان پاسخ دادند. البته 
تا لحظه تهيه اين گزارش، محمد خاتمي، رييس جمهور 
س��ابق و غالمعلي حداد عادل، رييس فرهنگستان زبان و 
ادب فارسي، نيروي دريايي ارتش و همچنين سپاه واكنشي 

در اين باره نداشته اند.

      مالك،  موسسه  نشر آثار امام است
بنياد باران در پي اظهارات رييس بنياد مستضعفان مبني 
بر اس��تفاده س��يدمحمد خاتمي از يك��ي از امالك بنياد 
مستضعفان به عنوان دفتر كار، ضمن رد اين اظهارات، مالك 
ملك مذكور كه مدت زماني اس��ت تخليه شده را موسسه 
تنظيم و نشر آثار امام و نه بنياد مستضعفان خواند. در اين 
اطالعيه، توضيحات فتاح درباره ملك جماران، »ناقص و 
شبهه  برانگيز« توصيف شده است. در اين اطالعيه تاكيد 
شده كه »آقاي خاتمي بعد از قطع هر گونه كمك و حمايت 
دولت آقاي احمدي نژاد مدتي را به  دليل اينكه دبير كنگره 
بين المللي امام خميني )ره( بودن��د، به دعوت يادگار امام 
در مجموعه مذكور مس��تقر و از قسمت هايي از فضاي آن 
به عنوان دفتر اس��تفاده مي كردند و به محض توافق دفتر 
تنظيم و نشر آثار امام با بنياد مستضعفان مبني بر تحويل 
ملك، بدون هيچ توقع يا انتظاري و در حالي كه محلي براي 
دفتر ايشان به عنوان رييس جمهوري پيشين درنظر گرفته 

نشده بود، دفترشان را تعطيل و آنجا را ترك كردند.

    اطالعيه مجمع تشخيص مصلحت نظام 
روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام به اظهارات 
پرويز فتاح، رييس بنياد مستضعفان در برنامه گفت وگوي 
زنده شبكه يك تلويزيون واكنش نشان داد.متن اين جوابيه 
به اين شرح اس��ت: 1- تا زمان فوت مرحوم آقاي هاشمي 
رفس��نجاني، س��اختمان كاخ مرمر به عنوان دفتر رييس 
فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بهره برداري قرار 
مي گرفت، پس از آن براس��اس تدابير مقام معظم رهبري 

مبني بر تمركز امور مجمع )س��ازماني و س��اختماني( به 
درخواست دبير مجمع و موافقت معظم له مبني بر انتقال 
مجمع به س��اختمان قديم مجلس ش��وراي اسالمي، در 
مرداد ماه 1397 و در زمان رياست مرحوم آيت ا... هاشمي 
شاهرودي بر مجمع، ساختمان كاخ مرمر تحويل رياست 
وقت بنياد مستضعفان، جناب آقاي مهندس سعيدي كيا 
گرديد.2- عالوه بر ساختمان كاخ مرمر، دو ساختمان مركز 
تحقيقات استراتژيك كه توسط جناب آقاي دكتر روحاني 
و س��پس جناب آقاي دكتر واليتي مديريت مي شد نيز در 
مرداد ماه 1397 به رياست وقت بنياد، جناب آقاي مهندس 
سعيدي كيا تحويل شد.3- پس از تحويل ساختمان هاي فوق 
الذكر به بنياد مستضعفان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
هيچ گونه بهره برداري از ساختمان هاي مذكور نداشته است.

با عنايت به موارد مذكور، ضمن استقبال از لزوم شفافيت در 
امور، از مسووالن محترم انتظار مي رود در اظهارات خود دقت 
الزم را معمول دارند تا باعث سوء برداشت مخاطبين نگردد.

     واكنش آيت اهلل شبستري 
آيت اهلل شبستري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز 
در واكنش ب��ه ادعاي پرويز فتاح مبني بر قرار گرفتن كاخ 
مرمر در اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در 
حال حاضر قس��مت عمده كاخ مرمر از حاكميت مجمع 
تشخيص خارج ش��ده و قسمت هايي از مجلس سابق هم 
براي مجمع تش��خص مصلحت در نظر گرفته شده است. 
او ادامه داد: البته هنوز قس��مت هاي جزئي از دفتر رييس 
مجمع تشخيص مصلحت در كاخ مرمر باقي مانده است. 
بنده درباره سرنوشت ساير بخش هاي اين كاخ و اينكه آيا 
قرار است تبديل به موزه شود يا خير، اطالعي ندارم؛ بهتر 
است از اشخاصي نظير محسن رضايي يا صادق الريجاني 
در اين زمينه سوال كنيد.آيت اهلل شبستري اظهار كرد: كاخ 
مرمر در زمان مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني به طور 
كلي در اختيار مجمع تشخيص قرار داشت، اما االن به اين 
صورت نيست.او همچنين درباره ادعاي پرويز فتاح مبني 
بر ساخت ساختمان 9 طبقه شخصي كه در اختيار مركز 
اس��تراتژيك مجمع تش��خيص قرار دارد گفت: من از اين 

موضوع اطالعي ندارم.

     پاسخ دفتر احمدي نژاد 
دفتر محمود احمدي نژاد ني��ز در اطالعيه  اي به اظهارات 
پرويز فتاح پاسخ داد. به گزارش فارس، نكات تصريح شده 
در اطالعيه يادشده به اين قرار است: ١- اين دفتر و جناب 
آقاي دكتر احمدي نژاد هيچ گاه درخواستي براي در اختيار 
گرفتن ساختمان به بنياد مستضعفان نداده اند. اين دفتر 
همچنين هيچ دخالتي در تعيين يا انتخاب محل مورد نظر 
كه ساختماني متروكه بوده و بعداً بازسازي گرديد، نداشته 
است. محل مذكور در آبان ماه ١٣٩٢ با انتخاب و پيشنهاد و 
دستور رييس محترم وقت بنياد مستضعفان و با عقد قرارداد 
در اختيار اين دفتر قرار گرفته است.٢- اين دفتر به ويژه پس 
از پيشنهاد سال ١٣٩٦ جناب آقاي دكتر احمدي نژاد به مقام 
معظم رهبري داير بر فروش تمامي اموال بنياد مستضعفان و 
توزيع آن بين مردم، خصوصاً محرومين، همواره آماده تخليه 
اين محل بوده است. ٣- طي سال گذشته و با افزايش نجومي 
قيمت ها، اين دفتر ابتدائاً و رأساً پيشنهاد تخليه را به مسووالن 
بنياد داده است، ليكن از طرف آنان تا كنون هيچ درخواستي 
حتي تلويحي براي تخليه ارايه نشده است.٤- با اين حال 
آمادگي داشته و داريم كه ساختمان مذكور را تخليه نماييم 
و خواهيم كرد. كافي بود مسووالن مربوطه درخواست خود 
را مستقيماً به اين دفتر اعالم مي نمودند.٥- دكتر احمدي نژاد 
هرگز زير بار دين هيچ فرد، گروه و جرياني نبوده و به لطف 

الهي نخواهند بود. 

      شمارا به ديانت مي شناختند
معصومه ابتكار، معاون رييس جمهور در امور زنان نيز 
در توييتي خطاب به رييس بنياد مستضعفان نوشت: 
آقاي فتاح خيلي ها ش��مارا به ديانت مي ش��ناختند! 
صحبت شما اما اش��تباه زياد داشت و نام بردن از من و 
خانم موالوردي با حقيقت ماجرا سازگار نيست كه گويا 
رانت يا نفع ش��خصي بوده است. ساختمان اوايل دهه 
70 با نظر امام به موسسه مطالعات زنان داده شد كه ما 
مسووليتي نداشتيم؛ رسانه ملي بايد فرصت پاسخ دهد.

ابتكار مي گويد: »يكي از اشتباهات آقاي فتاح همين كه 
5 ميليارد براي ساختمان موسسه مطالعات زنان رفته، 
نه به حساب كسي. موسسه هم دفتري را براساس قيمت 

كارشناسي براي كار زنان خريداري كرده. من وخانم 
موالوردي هيچ كدام مس��ووليت اجرايي در موسسه 
نداش��ته و نداريم.براي تخريب و اتهام زني با كلمات و 

ارقام بازي نكنيد.

      شما را به سالمت نفس مي شناختم
شهيندخت موالوردي، معاون سابق رييس جمهور در امور 
زنان نيز در صفحه شخصي خود در توييتر نوشته است: آقاي 
فتاح شما را به سالمت نفس مي شناختم. كاش در جايگاه 
مهمي كه قرار گرفته اي��د در روايت هايتان بيش از پيش 
دقيق تر و مسووالنه تر باشيد تا با مغلطه طوري وانمود نشود 
كه »گر حكم  شود كه مست گيرند...«. منتظر جوابيه مستند 
و مستدل هيات مديره موسسه بمانيد. اين موسسه كه كامال 
غيرانتفاعي است، هيچ گونه نفع و مابه  ازاي مالي براي اعضاي 
هيات امنا و مديره خود ندارد و ملك طلق كسي هم محسوب 
نمي شود. هيات امناي آن هم كه اخيرا به عنوان عضو آن )از 
12 عضو( انتخاب شده ام فقط سالي يكي، دو بار جلسه دارد؛ 

به عبارتي امروز هست و فردا نيست!

      چه بنيادي شود، اين بنياد؟!
حسام الدين آشنا، مشاور رييس جمهوري نيز درباره سخنان 
فتاح واكنش��ي داشت كه ش��بيه به توييت هاي معمول 
او، با كنايه و در لفافه بيان ش��د.  واكنشي كه البته درحالي 
مطرح شده كه دست كم در بخش هاي اصلي صحبت هاي 
اخير پرويز فتاح، رئيس بنياد مس��تضعفان، اشاره خاصي 
به عملكرد دولت يا نزديكان آشنا اشاره نشده است.  با اين 
حال اما حسام الدين آشنا احتماال به داليلي نامشخص كه 
ممكن است همين طرح اتهام او عليه برخي اعضاي فعلي 
و سابق دولت چون موالوردي و ابتكار باشد، وارد اين بحث 
شده است. مشاور رييس جمهوري در اين راستا در حساب 
كاربري اش نوشت »چه بنيادي شود اين بنياد« و در ادامه 
اضافه كرده است: »فرمودند مستاجران بنياد بايد يا اجاره ها 
را به روز و يا ملك را تخليه كنند. اما نفرمودند با آنان  كه امالك 
را به نام مزايده  ولي با مصالحه و توصيه مالك شده اند چه بايد 
كرد؟  و نفرمودند فرداي فروش سريع همه اموال و امالك، 

بنياد مي ماند يا جمع مي شود.«

افشاگري عابدزاده
به هنگام وداع

گروه راه و شهرس�ازي| مراسم توديع و معارفه 
رييس سابق و جديد س��ازمان هواپيمايي كشوري 
به فرصتي براي افشاگري رييس سابق اين سازمان 
تبديل ش��د. البته وزير راه و شهرسازي نيز با برخي 
اظهارات از جمله اشاره به »هزينه پرونده سازي هاي 
غيركارشناسي براي صنعت هوايي« به طور تلويحي بر 
سخنان علي عابدزاده، رييس سابق سازمان هواپيمايي 
كشوري صحه گذاش��ت. عابدزاده هم اينك يكي از 
متهمان سقوط هواپيماي آسمان برفراز كوه دنا واقع 
در حوالي ياس��وج است.محمد اس��المي، وزير راه و 
شهرسازي با تاكيد بر اينكه با اين تكريم و معارفه ها 
هيچ كس از مدار خدمت خارج نخواهد ش��د، افزود: 
در اين زمينه بايد از يكسري دشمني هاي شخصي 
افراد كه منافع شخصي خودشان را دنبال مي كنند 
جلوگيري ش��ود چرا كه وقت مس��ووالن كشور را 
مي گيرند.وي افزود:  در حوزه هاي مختلف از جمله 
حوزه هوايي در يك دهه گذشته اين مسائل زياد بوده 
و ايجاد مزاحمت ايجاد شده است و به همين خاطر 
وقت صرف پرونده هايي مي شود كه اصال كارشناسي 
نيست.محمد اسالمي با تاكيد بر اينكه در اين مسير 
بايد يك هماهنگي و اعمال مديريت با اقتدار انجام 
شود، اظهار داشت: به اين شكل ما اسير مسائل فرعي 
نخواهيم شد و با ماندن در مسير اصلي زمينه ساز ارتقاء 
كشور را فراهم مي كنيم.او در عين حال، درباره دليل 
بركناري عابدزاده گفت: اين تصميم به هيچ چيزي 
ربطي ندارد. ايشان پنج سال در اين سيستم مدير بود 
و با توجه به شرايط سازمان هواپيمايي كشوري، اين 
ضرورت را ديدم كه نس��بت به جابه جايي مسووالن 
اقدام كنيم.عابدزاده نيز در اين مراس��م اظهار كرد: 
وقتي وارد سازمان هواپيمايي ش��دم، ده ها پرونده 
قضايي داشتيم ولي به مرور آرامش را به اين سازمان 
بازگرداندم و اين آرامش ب��ه ايرالين ها و فرودگاه ها 
هم كشيده ش��د.عابدزاده گفت: واپس گرايان تمام 
صنعت هوانوردي را تحريف مي كنند و با نامه نگاري 
اين تحريف ها را به دس��ت مس��ووالن مي رسانند و 
باعث نااميدي در صنعت هوايي مي شوند. اين افراد 
در دادس��را، نهادهاي نظارت��ي و مجلس نفوذ دارند 
و تأثيرگذار هس��تند.وي تأكيد كرد: چهار، پنج نفر 
هستند كه كارش��ناس همه چيز خواهند بود اما در 
همه جا نفوذ دارند يك نفر را برج 9 س��ال گذش��ته 
اخ��راج كرديم اما االن برج 5 اس��ت و هن��وز دادگاه 
انتظامي كاركنان دولت، وي را اخراج نكرده است به 
دليل آنكه نفوذ زيادي دارد.عابدزاده با اشاره به پرونده 
س��قوط هواپيماي ايران 141 )آنتونوف( در مسير 
تهران - طبس گفت: در اين پرونده مي خواستند به 
دادگاه رشوه بدهند اما ما آنها را شناسايي كرديم؛ اين 
كارها خط عالمت به دشمن بود تا سازمان هواپيمايي 
كشوري را در ايكائو )سازمان بين المللي هوانوردي( 
تحريم كنند اما من جلوي آنها را گرفتم، ولي متهم 
ش��دم كه در نهادهاي امنيتي نفوذ دارم.وي با اشاره 
به پرونده س��قوط هواپيماي ياس��وج گفت: صداي 
خلبان ضبط ش��ده كه مي گويد م��ن هواپيما را در 
ارتفاع 15 هزار پا فيكس كرده ام. كوه باالي 14 هزار پا 
ارتفاع دارد؛ به خاطر همين سقوط كرد اما مي گويند 
ما صدايي نش��نيده ايم.عابدزاده گفت: در چند سال 
اخير نتوانستند از من ايرادي بگيرند، گفتند مدرك 
عابدزاده ايراد دارد. من سال 59 در سازمان هواپيمايي 
كشوري استخدام ش��دم. آيا مي توان بدون مدرك 
دانشگاهي در جايي استخدام شد؟ گفتند مدركش را 
دو سال است كه گرفته درحالي كه دو سال نبود و پنج 
سال بود. حتي يك تابستان هم استراحت نداشتم. 

معدل ليسانسم 88 درصد و فوق ليسانسم 92 بود.
وي درباره هواپيماي فالي چك گفت: به من گفتند 
فالي چك را گران خريده اي، اين هواپيما را مهابادي 
نخريد و من خريدم؛ سند آن موجود است. 11 ميليون 
و 900 هزار يورو بود ولي من به اين نتيجه رسيدم كه 
هواپيماي خوبي است و آن را 9 ميليون و 250 هزار 
يورو خريديم يعن��ي 2 ميليون يورو زير قيمت. بعد 
گفتند آن را گران خريده ايد. فردي كه هويت آن معلوم 
نيست، به همه نامه مي نويسد و مي گويد، مي تواند 
هواپيماي فالي چك بخرد اما هواپيماي آموزش��ي 
است.وي درباره پرونده هواپيماي اوكرايني گفت: ما 
در پرونده اوكرايني روسفيد هستيم. مي خواستند 
براي ايرالين هاي ما پرونده سازي كنند اما ما جلوي 
آن را گرفتيم.تورج دهقاني زنگنه، رييس س��ازمان 
هواپيمايي كشوري نيز در اين مراسم گفت: در دوره 
تحريم ها توانس��تيم هواپيماهاي زيادي خريداري 
كرده و شركت هاي هواپيمايي جديد تاسيس كنيم.

دهقاني زنگنه افزود: صنعت هوايي از اواخر س��ال 
گذشته به دليل شيوع كرونا دچار بحران فراگيري 
شد. چشم انداز روشني هم براي خروج از آن وجود 
نداشت. ايكائو )س��ازمان جهاني هوانوردي( اعالم 
كرد در 2022 از بحران خارج مي ش��ويم بعد اعالم 
كردند در 2024 از اين بحران خارج خواهيم شد اما 
پيش بيني ها مرتباً به روز رساني مي شود. نمي دانيم 
چه زماني به وضع عادي برمي گرديم. رييس جديد 
س��ازمان هواپيمايي كش��وري ادامه داد: صنعت 
هوايي قب��ل از اين هم دچ��ار تحريم هاي ظالمانه 
بود، امريكايي ها تمام تالش خود را براي زمين گير 
كردن صنعت هوايي به خرج دادند.معاون وزير راه 
و شهرس��ازي ادامه داد: از عابدزاده به عنوان ابرمرد 
صنعت هوايي ياد كردم كه سال ها براي اين صنعت 
زحمت كشيده است. در دوره تحريم ها هواپيماهاي 
زيادي وارد كرديم، ش��ركت هاي هوايي متعددي 
راه اندازي شد، نيروهاي متخصص تربيت كرديم. 
تعمير و نگهداري تمام��ي هواپيماهاي موجود در 
كش��ور به دس��ت نيروهاي متخصص داخلي وارد 
چك هاي سنگيني شد. شركت هاي دانش بنيان 
هوايي متعدد تأسيس شده است. همه اينها نشان 

مي دهد اين صنعت پويا و زنده است.
وي يادآور شد: اقدامات ارزنده اي در دوره عابدزاده در 
سازمان هواپيمايي كشور در صنعت هوانوردي صورت 
گرفت كه مي توان به آزادس��ازي نرخ بليت هواپيما 

مصوب برنامه پنجم توسعه در مجلس اشاره كرد. 

سهم خواهي از بودجه
۷۵ هزار ميلياردي كرونا

گروه راه و شهرس�ازي|اولين نشس��ت علني 
ش��وراي ش��هر تهران پس از تعطيالت تابستاني 
ديروز برگزار شد و جزييات اليحه 62 ماده اي اصالح 
اساسنامه شركت ساماندهي مشاغل شهرداري و 
يك فوريت اليحه اعطاي مجوز به شهرداري تهران 
براي تشكيل ش��ركت مهندسي تامين تجهيزات 
ريلي ايران به تصويب اين ش��ورا رس��يد. نشست 
ديروز اگر چه تح��ت تاثير روز خبرن��گار بود و در 
جريان برگزاري آن، بر ل��زوم حمايت اقتصادي از 
خبرنگاران تاكيد شد، اما در حاشيه نشست ديروز، 
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران با اشاره 
به آس��يب هاي وارد به منابع درآمدي و همچنين 
سنگين شدن كفه هزينه هاي اين سازمان خدماتي 
در دوران كرون��ا، بر لزوم اس��تفاده ش��هرداري از 
بودجه 75 هزار ميلياردي مصوبه ستاد ملي كرونا 
براي جبران خسارت هاي وارد شده به شركت ها و 
سازمان هاي تابعه شهري تاكيد كرد.او در تشريح 
اين مساله كه گفته شده شهرداري تهران از ابتداي 
ش��يوع كرونا تا امروز 3 هزار ميليارد هزينه كرده 
است، گفت: به دنبال شيوع كرونا دو نوع خسارت به 
شهرداري وارد شده است؛ يك خسارت مربوط به 
عدم نفع است به عنوان مثال شركت مترو و شركت 
واحد تعداد سفرهايشان به يك سوم كاهش يافته 
و در نتيجه از درآمدشان كاسته شده است، حتي 
مبلغي كه مي توانس��تند از محل صرفه جويي در 
مصرف س��وخت دريافت كنند منتفي شده است.

هاشمي افزود: حتي تمام مراكز فرهنگي و ورزشي 
شهرداري متقاضي ندارند و ما هم متقاضي حضور 
افراد در آن نيستيم، به همين دليل درآمد شهرداري 
كاسته شده است.رييس شوراي شهر تهران با اشاره 
به اينكه در مصوبه ستاد مقابله با كرونا گفته شده 
بود كه شركت ها، س��ازمان ها و شركت خصوصي 
كه دچار مشكل شده بودند و پرسنل شان را اخراج 
نكردند مي توانند از محل 75 هزار ميليارد تصويب 
شده وام دريافت كنند، گفت: ستاد ملي كرونا بايد 
براي استفاده شركت ها و سازمان هاي تابعه شهري 
از محل اين بودجه ش��هرداري را معرفي كند.وي 
افزود: بابت كساني كه اخراج شدند بايد چيزي شبيه 
بيمه بيكاري پرداخت شود چون امكان دارد برخي 

پرسنل اخراج شده باشند.

   2  مكمل توصيه هاي كرونايي
رييس ش��وراي ش��هر تاكيد كرد: بايد به اين فكر 
باشيم كه در مبارزه با كرونا غير از توصيه به ماسك و 
فاصله گذاري به افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي 
و س��رمايه گذاري در گندزدايي هم بپردازيم.وي 
افزود: به منظور افزايش اين ظرفيت ها به شهردار 
نامه نوش��تيم و در خواس��ت 3 هزار ميليارد شده 
است.رييس شوراي شهر درباره جلسه هم انديشي 
درباره برگزاري انتخابات هيات رييسه نيز توضيح 
داد: احتمااًل بين 28 مرداد و يك شهريور انتخابات 
برگزار خواهد شد و هنوز نظر اعضاي شوراي شهر 

را نمي دانم كه كانديد شوم يا خير.

   يك اساسنامه براي همه شركت ها
به گزارش »تعادل« در جريان دويست و بيست و 
هشتمين جلسه شوراي شهر تهران كه در 31 تير 
سال جاري برگزار شد، اصالح »اساسنامه شركت 
ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران« در دستور 
كار اعضاي شوراي شهر تهران قرار گرفت و كليات 
آن راي آورد. ماده 84 قانون شهرداري، اين سازمان 
را موظف مي كن��د كه براي راه اندازي و تاس��يس 
ش��ركت ها، تاييديه وزير كش��ور را داش��ته باشد. 
همچنين در بند 15 ماده 80 قانون شوراها نيز اين 
تكليف متوجه شورا و شهرداري شده است. از اين رو، 
اصالحيه مذكور در عمل به اين دو ماده قانوني ذكر 
شده است. در سال 1395 شوراي وقت شهر، نسبت 
به تصويب اساسنامه شركت ساماندهي صنايع و 
مشاغل شهرداري اقدام كرد، اما وزارت كشور اين 
مصوبه را تاييد نكرد و عدم تاييد وزير كشور، بالاثر 
تلقي شدن مصوبه س��ال 1395 است. اساسنامه 
شركت »ساماندهي و مشاغل شهر تهران )سهامي 
خاص( «با اصالحات انجام شده در قالب يك ماده 
واحده و يك تبصره تهيه ش��ده و مشتمل بر چهار 

فصل و 62 ماده و 9 تبصره است. 

   جزييات جلسه با قاليباف 
هاشمي با اظهار رضايت از جلسه اخيرش با رييس 
مجلس شوراي اسالمي گفت: در اين جلسه درباره 
مشكالت شهري و لوايح موجود صحبت و قرار شد 
جلسات مشتركي با نمايندگان تهران داشته باشيم.
او پيش از حضور در دويس��ت و بيس��ت و نهمين 
جلسه شهر تهران در جمع خبرنگاران حاضر شد 
و با اشاره به جلسه اخيري كه با محمدباقر قاليباف 
رييس مجلس شوراي اسالمي داشته است، گفت: 
در اين جلسه يك ساعته درباره مسائل مختلفي 
صحبت شد از جمله اين صحبت ها درباره انتخابات 
شوراها و فعاليت هاي مجلس براي نحوه برگزاري 
مجدد انتخابات ش��وراياري ها بود.رييس شوراي 
ش��هر گفت: در اين جلسه درباره لوايح موجود در 
مجلس همچون مديريت پايدار و طرح مديريت 
يكپارچه ش��هري بحث و گفت وگ��و كرديم.وي 
افزود: عالوه بر مسائل شهري درباره مسائل كالني 
همچون كاهش ارز ملي و ت��ورم ركوردي و تورم 
توس��عه اي و مسائل و مشكالت شهرداري و شهر 
و مسائل مشكالت حمل و نقل عمومي و قوانين 
و مش��كالت آن كه نيازمند نظارت مجلس است، 
صحبت شد.هاشمي در پاسخ به اينكه آيا قاليباف 
قول خاصي به وي داده اس��ت، گفت: در اين باره 
صحبت نمي كنم اما اين جلسه بسيار خوب بود.به 
گفته وي، در اين جلسه، مقرر شد جلسه هماهنگي 
ميان نمايندگاني از شوراي شهر تهران و مجمع 
نمايندگان تهران برگزار شود تا با هم افزايي براي 

مسائل شهر تهران اقدام شود.

مدرسه آقاي دكتر حداد عادل در منطقه فرشته و الهيه 200 ميليارد تومان ارزش دارد 
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خالصه اظهارات رييس بنياد مستضعفان درباره وضعيت امالك متعلق به اين بنياد
وضعيت فعليمشخصات ملكتصرف كننده حقيقي / حقوقي

باز پس گرفته و به موزه تبديل شدكاخ  مرمرمجمع تشخيص مصلحت نظام 

مركز تحقيقات استراتژيك
باز پس گرفته شدساختمان 9 طبقه در نياورانمجمع تشخيص

ساختمان مدرسه فرهنگ در الهيه حداد عادل 
به ارزش 200 ميليارد تومان

بايد يا اجاربها به روز شود
 يا تخليه صورت گيرد

باز پس گرفته شدزمين 8 هزار متري در هروي حداد عادل

با پرداخت 5 ميليارد تومانساختمان مركز مطالعات و تحقيقات زنانخانم ها ابتكار و موالوردي
 باز پس گرفته شد

بازپس گرفته شدساختمان بنياد بارانسيد محمد خاتمي 

در اختيار رييس جمهور سابقملك 1800 متري در ولنجك محمود احمدي نژاد

در اختيار مجلسساختمان مركز پژوهش هاي مجلس در نياورانكاظم جاللي- زاكاني 

در اختيار نيرو ي درياييزميني واقع در كوهك نيروي دريايي ارتش 

در اختيار سپاهملكي به ارزش 200 ميليارد تومانسپاه ولي امر 
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تحريم ها دامن ايرانسل را هم گرفت
مديرعامل شركت MTN اعالم كرده كه اين شركت 
قصد دارد از بازار خاورميانه خارج شده و در بازار آفريقا 
متمركز شود. به گفته وي، فضاي خاورميانه پيچيده تر 
شده و اين منطقه سهم كمتري در درآمدهاي اين گروه 
پيدا كرده است. به گفته مديرعامل گروه MTN، خروج 
اين ش��ركت از خاورميانه تدريجي انجام خواهد شد و 
در ابتدا زيرمجموعه هايش در يمن، افغانستان و سوريه 
به فروش گذاش��ته خواهد شد. اين بازارها تنها حدود 
چهار درصد در درآمد ناخالص MTN سهم داشته اند. 
سهم ۴۹ درصدي اين شركت در MTN ايرانسل نيز 
در مدت س��ه تا پنج س��ال آينده فروخته خواهد شد. 
به گفته كارشناسان، اين تصميم MTN مي تواند به 
نوعي تالش براي خريد وقت به منظور مصون ماندن از 
تحريم هاي امريكا باشد و با وجود اين، بايد ديد ايرانسل 
چه روشي را براي جايگزيني اين خأل سرمايه گذاري 

در نظر مي گيرد.
راب ش��اتر، مديرعامل شركت MTN اعالم كرده كه 
اين گروه در مراحل نهايي مذاكرات براي فروش سهام 
۷۵ درصدي خود در شركت ام تي ان سوريه است و به 
زودي از اين كش��ور خارج خواهد شد. در رويترز آمده 
است كه شاتر، مديرعامل گروه ام تي ان آفريقاي جنوبي 
اعالم كرده مذاكرات براي فروش اين سهام به شركت 
تله اينوس��ت )TeleInvest( در حال انجام اس��ت 
 MTN كه هم اكنون ۲۵ درصد ديگر س��هام شركت
س��وريه را در اختيار دارد. به گفته شاتر اين بخشي از 
راهبرد جديد ش��ركت ام تي ان براي كاهش تمركز بر 
خاورميانه و افزايش تمركز فعاليت  هاي اين شركت در 
آفريقا خواهد بود. مديرعامل ام تي ان در جريان مراسم 
اعالم درآمدهاي ش��ش ماهه اول سال ۲۰۲۰ خود در 
يك كنفرانس خبري با رسانه ها گفت: »تمركز اوليه ما 
بر خروج از افغانستان، سوريه و يمن خواهد بود.« او در 
عين حال اعالم كرد اين شركت قصد دارد به مرور زمان 
س��هام اقليتي ۴۹ درصدي خود در شركت ايرانسل را 
نيز واگذار كند. با وجود اين، مديرعامل شاتر هيچ اشاره  
روشني به احتمال خروج اين شركت از ايران نكرده و 
گفت: »احساس مي كنيم براي ميان مدت بهترين كار 
اين است كه انرژي خودمان را روي بازارهاي اصلي مان 
در آفريقا متمركز كنيم كه به ما نزديكتر هس��تند.« 
مديرعامل ام تي ان گفته كه اين ش��ركت قصد دارد به 
مرور زمان سهام اقليتي ۴۹ درصدي خود در شركت 
ايرانسل را نيز واگذار كند. ايرانسل يكي از بزرگ ترين 
بازارهاي گروه MTN محسوب مي شود هرگونه اقدام 
به واگذاري سهام اين گروه در ايرانسل بين سه تا پنج 

سال طول خواهد كشيد. 
همچنين به نوشته بلومبرگ، ايرانسل در ايران يكي از 
بزرگ ترين بازارهاي گروه MTN محسوب مي شود و 
به گفته شاتر هرگونه اقدام به واگذاري سهام اين گروه 
در ايرانسل »بين سه تا پنج سال طول خواهد كشيد« 
و حرف از يك فروش ناگهاني نيست. به اعتقاد برخي 
كارشناسان اين تصميم MTN مي تواند به نوعي تالش 
براي خريد وقت به منظور مصون ماندن از تحريم هاي 
امري��كا در عين ادامه فعاليت در بازار گس��ترده ايران 
باشد. دارايي هاي شركت ام تي ان در خاورميانه كمتر از 
چهار درصد درآمدهاي اين گروه را قبل از كسر ماليات 
و هزينه هاي جانبي در ش��ش ماهه اول س��ال ۲۰۲۰ 
منتهي به ۳۰ ژوئن، تشكيل داده است. به گفته شاتر 
يكي از داليل تصميم ام تي ان براي واگذاري سهام خود 
در اين س��ه كشور، ضرر ناشي از كاهش ارزش ارزهاي 
محلي، ژئوپليتيك ملتهب منطقه و مشكالت مرتبط با 
تحريم هاي غرب بوده است. طي يك سال اخير به دليل 
ش��دت گرفتن تحريم هاي امريكا علي��ه ايران خروج 

پول از ايران براي MTN مشكل شده است همچنين 
شكايت تركسل از MTN در دادگاهي در امريكا فشار 
را بر اين شركت براي خروج از ايران بيشتر كرده است. 
شاتر كه در ماه مارس از سمت خود كنار خواهد رفت، 
در توضيح تغيير راهبرد ام تي ان درباره خاورميانه گفت: 
»قبل از اين مي گفتيم كه بازارهاي پرمناقشه سرمايه 
ما را نمي بلعند اما اگر ش��رايط تغيير كند، مي توانند 
درآمدزايي خوبي داشتند باشند. اما اكنون سهم آنها در 
زندگي ما بسيار كوچك شده است و در عين حال براي 
برخي ش��ركت هاي ديگر مي توانند بسيار قابل توجه 
باشند.« بر اس��اس راهبرد جديد، ام تي ان صرفا روي 
۱۷ بازار خود در آفريقا متمركز خواهد شد و در همين 
راستا آنها با بازار بورس نيويورك هم مذاكره كرده اند تا 
 )Jumia( مقدمات فروش سهام اين شركت در جوميا
غول فروش آنالين آفريقا را هم فراهم كند. ام تي ان در 
حال حاضر ۱۸.۹ درصد سهام اين فروشگاه آنالين را در 
اختيار دارد. اين گروه همچنين در مراحل نهايي فروش 
سهام ۲۰ درصدي خود در اپراتور بلگاكام بلژيك است. 

    بحران خروج درآمد
سرمايه گذارهاي  خارجي

سهامدار ايرانسل در راستاي خروج از بازار خاورميانه، 
قصد دارد سهام خود در اپليكيشن تاكسي آنالين ايراني 
اسنپ را هم به فروش برساند. گروه MTN در اسنپ 
كه روزانه دو ميليون س��فر در اي��ران دارد، ۴۳ درصد 
س��هم دارد. رالف ماپيتا، مدير مالي گروه MTN كه 
بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه آفريقاست، اظهار كرد: 
»اگرچه اسنپ جايگاه برتر را در بازار تاكسي اينترنتي 
ايران در اختيار دارد اما MTN سرمايه گذاري در اين 
اپليكيشن را يك كسب و كار غيراصلي مي بيند. از سوي 
ديگر شركت MTN ايرانسل همچنان براي اين گروه 
كليدي است.« مديرمالي MTN اظهار كرد: »درآمد 
خدمات ايرانسل يك سوم رشد كرده و فروش ديتاي اين 
شركت در سال گذشته در بحبوحه چالش هاي ناشي 
از كاهش ارزش ارز و تورم باال، تحريم هاي اقتصادي و 

شيوع ويروس كرونا، دو برابر شد. خارج كردن درآمد 
از ايران ك��ه دومين بازار بزرگ MTN از نظر ش��مار 
مشتركان است، به دليل تحريم هاي وضع شده از سوي 
رييس جمهوري امريكا دشوار بوده است. اين شركت 
پيش از وضع مجدد تحريم هاي امريكا در ماه مه سال 
۲۰۱۸، موفق ش��د يك ميليارد دالر از درآمدش را از 
ايران خارج كند.« بر اس��اس گزارش بلومبرگ، گروه 
MTN به دنب��ال واگذار ك��ردن دارايي هاي فرعي و 
يكپارچه كردن فعاليت هايش و تهيه نقدينگي براي 

كاهش بار بدهي خود است.

    بايد نگاهمان به حفظ سرمايه گذار باشد
در اين راس��تا علي مس��عودي، عض��و هيات مديره 
فدراس��يون فناوري اطالعات و ارتباط��ات ايران، در 
گفت وگو ب��ا »تعادل«، با اش��اره به خروج ش��ركت 
MTN از ايرانسل اظهار كرد: »بايد ديد چه بسته هاي 
پيشنهادي و چه بسترهايي براي حضور سرمايه گذار در 
كشور وجود دارد. ما بايد نگاهمان به حفظ سرمايه گذار 
باشد. البته اين س��رمايه گذارها هم مي توانند داخلي 
باشند و هم خارجي و حضور سرمايه گذار خارجي از 
بعد منابع ارزي اهميت دارد و به صورت كلي، حفظ و 
نگه داري سرمايه گذار مهم است. از طرفي بايد توجه 
داشت كه عالوه بر مسائل اقتصادي، مسائل سياسي 
هم بر س��رمايه گذاري ها تاثير مي گذارد.« وي ادامه 
داد: »اين ش��ركت خارجي اعالم كرده كه قصد دارد 
ظرف مدت پنج س��ال اين خروج را صورت دهد و در 
اين مدت، شركت هاي داخلي هم مي توانند به عنوان 
س��رمايه گذار براي اين اپراتور حاضر ش��وند. درواقع 
خروج س��رمايه گذار خارجي با وجود مش��كالتي كه 
مي تواند ايجاد كند، درمقابل مي تواند بستري باشد كه 
مردم و سهامدارهاي ديگر، جايگزين شوند و به صورت 
كلي بايد در بازار س��رمايه اين آمادگي وجود داشته 
باشد كه يك س��رمايه گذار، قصد خروج سرمايه اش 
را كند. بنابراين صرف اينكه يك س��رمايه گذار حاضر 
به سرمايه گذاري در داخل كش��ور شده، به اين معنا 

نيس��ت كه نبايد به دنبال راه ه��اي جايگزين بود. از 
طرف��ي بايد اين اطمينان هم توس��ط ش��ركت هاي 
سرمايه گذار ايجاد شود كه آنها به يك باره قصد خروج 
سرمايه شان را نداشته باشند و پيش از اين كار، برنامه 
آين��ده خود را اعالم كنند، اتفاقي كه درباره ش��ركت 
MTN  هم رخ داده و اين شركت اعالم كرده كه قصد 
خروج سرمايه اش در يك مدت پنج ساله را دارد. اگر 
برنامه اي براي جايگزيني سرمايه گذاري نداشته باشيم، 
شركت مي تواند از اين موضوع آسيب ببيند و بنابراين 
با توجه به اينكه ممكن اس��ت بعدا هم چنين اتفاقي 
براي سرمايه گذارها بيفتد، اينكه بتوان جايگزيني در 
نظر گرفت كه مدل هاي درآمدي شركت ها تحت تاثير 
خروج س��رمايه گذار قرار نگيرد، حائز اهميت است.« 
عض��و هيات مديره فدراس��يون فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات ايران با اشاره به نقش تحريم ها به خروج از 
شركت هاي سرمايه گذار از كشور اظهار كرد: »تاكنون 
بسياري از شركت ها ايران را ترك كردند و علت خود 
را هم تحريم هاي امريكا اعالم كردند. با توجه به اينكه 
تحريم هاي كش��ور امريكا هم عليه ايران ادامه دارد و 
كشورهاي اروپايي هم تاكنون متاثر از اين تحريم ها، 
بارها اعالم كرده اند نمي توانند به واسطه اين تحريم ها 
همكاري خ��ود را با ايران ادامه دهند، الزم اس��ت كه 
همواره به فكر جايگزين باشيم و عالوه بر شركت هاي 
خارجي كه سرمايه گذاري شان دركشور اهميت زيادي 
دارد، سرمايه گذارهاي ايراني هم مي توانند نقش مهمي 
را در اين زمينه ايفا كنند.« مس��عودي در پاس��خ به 
اينكه نقش ضعف مديريتي ايرانسل در از دست دادن 
شريك تجاري اش چيست، گفت: »خروج سرمايه گذار 
خارجي در شرايطي كه كشور در تحريم ها قرار دارد، 
موضوعي است كه بارها رخ داده است. اپراتور ايرانسل 
هم يكي از اپراتورهاي مهم كش��ور اس��ت كه تعداد 
مشتركان زيادي دارد و حتي بعضا در حوزه اينترنت 
هم به عنوان اپراتور برتر مطرح مي شود و بايد ديد اين 
شركت چه برنامه اي براي ادامه روند سرمايه گذاري و 

درآمدي خود در شرايط خروج MTN دارد.«

روندثبتدامنههاياينترنتيكندشد
آمار ثبت سايت هاي اينترنتي با هويت ايراني در پنج ماه 
اخير نشان مي دهد كه اين روند نسبت به سال گذشته 
با كندي همراه اس��ت و به نظر مي رسد شيوع ويروس 
كرونا در اين بخش نيز بي تاثير نبوده است. به گزارش 
مهر، بررس��ي ها از وضعيت ثبت دامنه هاي اينترنتي 
توسط كاربران ايراني نش��ان مي دهد كه تا مردادماه 
امس��ال حدود يك ميليون و ۲۱۷ هزار و ۲۶۳ سايت 
با دامنه ايراني در كشور فعال است. اين در حالي است 
كه تا پايان سال ۹۸ شمار سايت هاي اينترنتي با هويت 
ايراني يك ميليون و ۲۰۰ هزار سايت اعالم شده بود و 
بر اين اساس در پنج ماهه نخست امسال تنها ۱۷ هزار 
سايت اينترنتي به اين تعداد افزوده شده است. با توجه 
به اينكه ثبت پس��وند براي سايت هاي اينترنتي يكي 
از ملزومات ايجاد يك كس��ب وكار محسوب مي شود، 
به نظر مي رس��د ويروس كرونا بر اين بخش نيز تاثير 

منفي داشته و طي ماه هاي اخير كسب وكارهاي جديد 
آن طور كه بايد نس��بت به ثبت دامنه اقدام نكرده اند. 
مطابق اعالم مركز ثبت پسوندها و دامنه هاي اينترنتي 
پژوهشگاه دانش هاي بنيادي تا پايان سال ۹۷ حدود 
يك ميليون دامنه اينترنتي در ايران به ثبت رسيده بود 
كه در پايان س��ال ۹۸ با ثبت ۲۰۰ هزار سايت جديد، 
تعداد ثبت دامنه هاي اينترنتي به يك ميليون و ۲۰۰ 
هزار سايت رس��يد؛ اما در سال ۹۹ با وجود طي تقريبًا 
نيمي از سال، تنها ۱۷ هزار پسوند جديد ثبت شده است. 
بر اساس آخرين آمارهاي ارايه شده از تعداد دامنه هاي 
اينترنتي، پس��وند دات آي آر )ir.( بيش��ترين پسوند 
س��ايت هاي ايراني را به خود اختصاص داده است و در 
صدر دامنه هاي ثبت شده فعال اينترنتي با هويت ايراني 
قرار دارد و پسوند net.ir نيز كمترين ميزان ثبت دامنه 

را در ميان سايت هاي ايراني دارد. 

اخبار ويژه

كمك همراه اول
به مناطق محروم اهواز

در مراس��مي كمك هاي هم��راه اول تحويل اهالي 
مناطق محروم اهواز شد. به گزارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران، در مراسمي كه عصر روز 
شنبه ١٨ مردادماه مصادف با عيد غدير خم با حضور 
حجت االسالم موسوي فرد امام جمعه اهواز، سردار 
ش��اهوارپور فرمانده سپاه استان و جمعي از خيرين 
و مسووالن استان خوزستان برگزار شد، تعداد ۱۱۰ 
دستگاه كولر گازي اهدايي همراه اول در اختيار اهالي 
منطقه عين دو اهواز قرار گرفت كه بر اثر سيل سال 
گذشته واحدهاي مسكوني شان دچار تخريب شده 
بود. همراه اول به عن��وان اولين و بزرگ ترين اپراتور 
تلفن همراه كشور پيش تر و هم زمان با وقوع حوادث 
غيرمترقبه مشابه، ارسال كمك هاي نقدي و غيرنقدي 
به مناطق آس��يب ديده را بخشي از مسووليت هاي 
اجتماعي خود تعريف كرده و سعي در همراهي با مردم 

آن مناطق داشته است.

فناوري تلفن همراه در ايران 
26 ساله شد

فناوري تلفن همراه در تاريخ يكشنبه ۱۹ مردادماه 
در كش��ور ۲۶ س��اله ش��د. به گ��زارش اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران ۱۹ مرداد 
۱۳۷۳، با واگذاري چهار سيم كارت به كاركنان نهاد 
رياست جمهوري، عرضه سيم كارت در ايران توسط 
همراه اول رس��مًا آغاز ش��د. بهره برداري از اولين 
فاز شبكه تلفن همراه كش��ور، ابتدا در مرداد ماه 
سال ۱۳۷۳ در شهر تهران با ۲۴ سايت BTS و با 
ظرفيت ۹۲۰۰ شماره آغاز شد و به دنبال استقبال 
مردم، ش��ركت مخابرات ايران درصدد گسترش 
پوشش آن از تهران به كل كشور برآمد. هم راستا 
با تغيير پارادايم هاي ارتباطي در دنيا و متناسب با 
نياز و تقاضاي مردم، توسعه شبكه تلفن همراه در 
اهداف عالي مجموعه مخابرات كشور قرار گرفت. 
در ادامه و بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، هيات دولت اساسنامه شركت ارتباطات 
سيار را با سرمايه ۲۰۰۰ ميليارد ريال تصويب كرد و 
تمامي وظايف امور ارتباطات سيار شركت مخابرات 
ايران به شركت ارتباطات سيار ايران )همراه اول( 
واگذار شد. با جدي شدن خصوصي سازي صنعت 
مخابرات كشور، اين ش��ركت با درك اقتضائات 
جديد بازار رقابت، از سال ۱۳۸۶ فعاليت خود را با 
نام تجاري »همراه اول« ادامه داد. در سال ۱۳۸۹ 
اين شركت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل 
شد و در ۲۸ آذر ۱۳۸۹، پنج درصد سهام )معادل 
۱۰۳ ميليون س��هم( خود را در فرابورس عرضه 
كرد. روز ۲۹ م��رداد ۱۳۹۲ نماد »همراه اول« در 
بازار بورس بازگشايي شد و اين شركت از آن سال 
در بازار بورس ايران حضور دارد. شركت ارتباطات 
س��يار ايران با بيش از ۹۰ ميليون مش��ترك در 
تمامي شهرهاي كش��ور و حدود ۴۵ هزار روستا 
)بيش از ۹۰ درصد روس��تاها( و بيش از ۷۴ هزار 
كيلومتر از جاده هاي كشور، ۹۷ درصد جمعيت 
كشور را تحت پوش��ش دارد. اين اپراتور عالوه بر 
اينكه پيشتاز در عرضه سيم كارت بوده است، پس 
از دريافت مجوز ارتقاي خدمات نسل ٣ و نسل هاي 
باالتر از آن در تاريخ ٤ ش��هريور ١٣٩٣ با نوسازي 
مداوم ش��بكه خود، به روزترين تجهيزات شبكه 
تلفن همراه كشور را در اختيار مشتركان خود قرار 
داده است. هم اكنون همراه اول با داشتن بيش از 
۴۵ هزار و ۶۰۰ س��ايت و ۳۵.۶ ميليون مشترك 
۳G و ۴G، وسيع ترين ش��بكه باند پهن سيار را 
در اختيار دارد. اپراتور اول در چند س��ال گذشته، 
در ارزيابي هاي رسمي سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي )رگوالت��وري( همواره عنوان 
برترين جايگاه اپراتورهاي تلفن همراه كش��ور را 

براي خود حفظ كرده است. 

دنياي فناوري

تك خبر

جاسوسي از ترافيك
اينترنت ماهواره اي

آس��يب پذيري هاي امنيت��ي تجهي��زات اينترنت 
ماه��واره اي، به هكرها ام��كان داده تا با صرف هزينه 
۳۰۰ دالري به محت��واي داده ه��اي كاربراني كه از 
اين خدمات اس��تفاده مي كنند، دسترسي يابند. به 
گزارش مهر به نقل از زد دي نت، ضعف هاي امنيتي 
نفوذ ب��ه ترافيك خدم��ات اينترنت ماه��واره اي را 
ممكن مي كند و براي اين كار صرف هزينه چندصد 
دالري و اس��تفاده از تجهي��زات تلويزي��ون خانگي 
كافي است. اس��تفاده از اين روش از فاصله چند هزار 
كيلومت��ري از محل ارايه خدمات ممكن اس��ت اما 
كشف و شناسايي نفوذ انجام شده بدين شيوه تقريبًا 
غيرممكن است. محققان دانشگاه آكسفورد ترافيك 
اينترنت ماهواره اي كشتي هاي مختلف، شركت هاي 
حقوقي، ارايه دهندگان خدمات اينترنت اشيا و غيره را 
با شناسايي آسيب پذيري هاي تجهيزات شركت هاي 
خدمات اينترنت ماهواره اي به سادگي هك كردند. آنها 
همه اين كارها را از دفتري در انگليس انجام داده اند. بايد 
توجه داشت در اكثر موارد ترافيك اينترنت ماهواره اي 
به منظور تسريع در انتقال داده ها رمزگذاري نمي شود 
و همين آسيب پذيري مهم س��رقت اين اطالعات را 
براي هكرها تسهيل مي كند. محققان براي دسترسي 
به اين اطالعات از يك ديش ماه��واره اي ۹۰ دالري 
و يك گيرنده ۲۰۰ دالري ك��ه براي دريافت تصاوير 
ويدئويي شبكه هاي ماهواره اي به كار مي رود، استفاده 
كردند. هكرها بايد بعد از جست وجو در وب و يافتن 
موقعيت ماهواره هدف، ديش ۹۰ دالري را در جهت 
درس��ت قرار دهند و با اعمال تنظيمات مورد نياز در 
يك نرم افزار ضبط سيگنال هاي ماهواره اي ضبط و 
ذخيره سازي ترافيك اينترنت ماهواره اي را آغاز كنند 
و سپس اين اطالعات روي تلويزيون هاي عادي قابل 
مشاهده اس��ت. از جمله اطالعات سرقت شده بدين 
ش��يوه مي توان به داده هاي خصوصي كاپيتان يك 
كشتي تفريحي، مسافران هواپيماهاي كاربر اينترنت 

ماهواره اي و غيره اشاره كرد.

تلفن ثابت چه زماني
دوطرفه قطع مي شود

به گفته مديركل حفاظت از حقوق مصرف كننده 
رگوالتوري، درصورت عدم پرداخت بدهي در زمان 
تعيين شده، اپراتور مي تواند پس از اطالع رساني و 
ارسال اخطار به مشترك با مهلت مشخص يك ساله 
و با موضوع مشخص براي قطع خط تلفن وي به طور 
دوطرفه اقدام كند. به گزارش ايسنا، درصورتي كه 
قبوض تلفن ثابت در زمان مقرر پرداخت نش��ود، 
ابتدا خط يك طرفه شده و اگر باز هم اين روند ادامه 
داشته باش��د، منجر به مسدود شدن تلفن خواهد 
شد. زماني كه تلفن ثابت قطع مي شود، مشتركان 
همچنان مي توانند اقدام به پرداخت قبض كرده تا 
تلفن خود را وصل كنند. در اين راس��تا و به نقل از 
رگوالتوري، پيمان قره داغي اظهار كرد: با توجه به 
عدم صدور صورتحساب كاغذي، اين كد دستوري 
به منظور پيشگيري از قطعي و تخليه خطوط تلفن 
ثابت به دليل بدهي راه اندازي شده است. همچنين 
با شماره گيري كد دستوري #۲۰۲۰* مشتركان 
عالوه بر دريافت صورتحس��اب كاركرد خط تلفن 
مي توانند براي ثبت يا تغيير شماره تلفن همراهي 
كه پيامك صورتحساب به آن ارسال مي شود اقدام 
كنند. وي با اشاره به شكايت هاي برخي از مشتركان 
درباره قطعي خط تلفن ثابتش��ان افزود: »براساس 
مصوبه ۲۰۷ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
)شماره ۳(، اپراتورها مي توانند درصورت پرداخت 
نش��دن هزينه كاركرد تلفن ثابت متناسب با نوع 
خط براي قطعي يا تخليه آن اقدام كنند.« مديركل 
حفاظت از حقوق مصرف كننده رگوالتوري درباره 
انواع خطوط تلف��ن ثابت عنوان كرد: »براس��اس 
مصوبه كميسيون در حال حاضر خطوط تلفن ثابت 
در س��ه نوع تلفن بدون سپرده و تضمين پرداخت، 
داراي سپرده و داراي تضمين پرداخت به مشتركان 
واگذار شده است.« قره داغي در توضيح انواع خطوط 
تلفن ثابت عنوان كرد: »تلفن بدون مبلغ سپرده و 
تضمين پرداخت، خط تلفني است كه مشترك آن 
در زمان ثبت نام فقط هزينه اتصال، ماليات و عوارض 
را پرداخت كرده و مبلغي به عنوان سپرده و تضمين 
پرداخت به اپراتور نداده است، در حالي كه در تلفن 
داراي مبلغ سپرده، مشترك در زمان ثبت نام عالوه 
بر هزينه اتص��ال، ماليات و ع��وارض، مبلغي را به 
عنوان سپرده به اپراتور ارايه دهنده سرويس تلفن 
ثابت، پرداخت كرده است. در تلفن داراي تضمين 
پرداخت، مش��ترك عالوه بر هزينه اتصال، ماليات 
و عوارض، مبلغ��ي را به عنوان تضمين پرداخت به 

اپراتور پرداخت كرده است.« 

خارج كردن درآمد سرمايه گذارهاي خارجي به دليل تحريم هاي وضع شده از سوي رييس جمهوري امريكا دشوار است
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www.nidc.irhttp://sapp.ir/nidc_pr کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران
اداره تدارکات خارجی کاال

٭   مشخصات مناقصه :

شماره ثبت در پایگاه ملی شماره مناقصهنام مناقصه گزار
مناقصات

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع مبلغ برآورد
کار )ریال( ارزیریالی

شرکت ملی حفاری 
98/33/06/551513/191/735ایران

قطعات خارجی تعمیرات  640/000/000
2/520/000/000 ریال360/027 یورو

قطعات داخلی 540/000/000

٭  نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه : )دریافت اسناد ارزیابی و کتابچه منوط به ارایه گواهینامه HSE  می باشد (

دریافت اسناد
یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دومتاریخ شروع دریافت
10 روز پس از تاریخ شروع دریافت اسنادآخرین مهلت دریافت

تحویل اسناد 
کیفی

آدرس : اهواز  بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران، ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه ي اول پارت محل دریافت
A  - اداره قراردادها -  اتاق 108    شماره تماس :  061344146525 احمدی

نحوه دریافت

1- به منظور خرید CD اسناد مناقصه  ارائه فیش واریزی به صورت جداگانه به مبلغ یکصد و نود هزار 190.000ریال به حساب 
شماره 4001114004020491 و شماره شبا: ) IR520100004001114004020491(نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت 

عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران  الزامی است.
2- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

متقاضیان می بایست اطالعات مورد نیاز در فرم های استعالم های ارزیابی کیفی را ظرف مدت 14 روز در قالب 4 عدد لوح آخرین مهلت
فشرده تهیه و به کمیسیون مناقصات تحویل دهند.

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت محل تحویل
B – اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 – 061-34148580

٭   ارزیابی کیفی مناقصه گران :

بر اساس کسب حداقل امتیاز )50( مربوط به معیارهای موجود در استعالمهای ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود انجام می گردد.روش ارزیابی

تعادل نوبت اول  99/5/19 و نوبت دوم 99/5/20

٭  تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

انواع تضامین قابل قبول
 ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636  و شماره شبا:  IR350100004001114006376636(نزد 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

شركت ملي حفاري                             اريان 
سهامي خاص

تجديدآگهی مناقصات عمومی يک مرحله ای به روش نيمه فشرده
شركت ملي نفت                             اريان 

نوبت دوم

1399.2348 موضوع مناقصه :  تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 4 
C-275 دستگاه میز  دوار نشنال

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

آگهی مناقصه عمومی  

سید مجتبی حکیم -  شهرداربابل

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ  99/5/20 تا تاریخ  99/5/29 همراه با معرفی نامه به واحد قرار دادهای ش�هرداری مراجعه و اس�ناد را دریافت و پس از بررس�ی 
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 ساعت14 روز چهار شنبه مورخ 99/5/29 می باشد.

 بازگشائی پاکات رسیده در روز چهارشنبه مورخ 99/5/29  رأس ساعت 14/15 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

مبنای برآوردمدت  اجراء )ماه(صالحیتسپرده شرکت در مناقصه )ریال(برآورد اولیه )ریال(پروژه

فهرست بهای راه و باند سال499راه5/963/044/861300/000/000تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر سطح شهر

 )نوبت دوم( - چاپ دوم
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»تعادل« از پشت صحنه 300 هزارتن برنج مانده در گمركات گزارش مي دهد 

محورهاي استيضاح وزير نفت چيست؟ 

عامالن رسوب برنج درگمركات

شيخ الوزرا در يك قدمي استيضاح

تعادل | فرشته فريادرس |
» 300هزارتن برنج در صف تخصيص ارز«؛ ماجرا چيست؟ 
چرا برنج هاي وارداتي ترخيص نمي شوند ؟ واردكنندگاني 
كه به درخواس��ت دولت اقدام به واردات برنج كرده اند، اما 
اكنون بين تصميمات پينگ پنگ��ي وزارت صمت، بانك 
مركزي و گمرك گرفتار شده اند. آنها مي گويند چندين ماه 
است با وجود پيگيري هاي فراوان، ارزي در اختيار آنها براي 
ترخيص قرار نگرفته است و به دليل ماندگاري اين قلم كاال 
در گمركات دچار ضرر وزيان ش��ده اند. به گفته آنها، بانك 
مركزي در تخصيص ارز اين محموله هاي برنج خلف وعده 
كرده و همين بد عهدي، عالوه بر اينكه تكليف تخصيص ارز 
برنج هاي فروخته شده را نامعلوم كرده بلكه درباره برنج هاي 
باقيمانده در گمركات نيز هزينه هاي گزافي مانند هزينه 
دموراژ و انبارداري ايجاد كرده اس��ت. گمرك هم كه بانك 
مركزي را مقصر اين ماجرا مي داند، مي گويد ما نقشي در 
اي��ن ماجرا نداريم ودر صورت تامين ارز و تأييد منش��أ ارز 
از س��وي بانك مركزي و تأييديه وزارت جهاد كشاورزي و 
سازمان استاندارد امكان ترخيص فراهم مي شود. از آن سو، 
متوليان وزارت صمت هم ضمن تاييد مشكل واردكنندگان 
برنج كه همان دريافت ارز ترجيحي است، مي گويند، پيگير 
مشكل هستند. دراين ميان مي ماند بانك مركزي كه بايد ارز 
تخصيص دهد، اما به گفته واردكنندگان برنج همچنان تعلل 
مي ورزد. اما ماجرا هرچه هست؛ موضوع رسوب 300 هزارتن 
برنج است كه درگمركات مانده و معطلي در ترخيص آنها 
قطعا سبد هزينه خانوارها را براي تامين اين كاالي اساسي 

در روزهاي آتي افزايش خواهد داد. 

    ماجراي رسوب برنج هاي وارداتي 
ماجراي برنج هاي مانده در گمرك به زمان لغو قانون انتزاع و 
بازگرداندن اختيارات بازرگاني از وزارت جهادكشاورزي به 
وزارت صنعت در سال گذشته باز مي گردد. مصوبه اي كه 
سرآغاز جدل بين دو وزارتخانه شد و دود اين ماجرا به چشم 
واردكنندگان برنج رفت. سال ها است كه در فصل برداشت 
برنج، اين محصول براي حمايت از توليدكنندگان داخلي 
اجازه واردات ندارد، اما ستاد تنظيم بازار ارديبهشت ماه سال 
98 براي نخستين بار اعالم كرد كه به دليل نگراني هاي ناشي 
از شرايط تحريم، محدوديت واردات اين محصول در فصل 
برداشت برطرف مي شود. خبري كه واكنش كشاورزان را 
به دنبال داشت و سرانجام پس از رايزني ها و فشارها رييس 
سازمان برنامه و بودجه در مردادماه 98 بر اجراي ممنوعيت 
واردات فصلي تاكيد كرد. اما در همين بازه زماني حدودا دو 
ماهه )سال98(، تعدادي از واردكنندگان برنج اقدام به ثبت 
سفارش براي واردات كردند اما بخشي از اين محموله ها به 
دليل عدم تخصيص ارز در گمركات كش��ور رسوب كرد. 
اما پس از نامه نگاري هاي متعدد بين وزارت صمت، جهاد 
كش��اورزي و گمرك، در نهايت 26 ش��هريور ماه، موضوع 
ترخيص برنج هاي در گمرك مانده با نامه دبير وقت ستاد 
تنظيم بازار به مديرعامل ش��ركت بازرگاني دولتي ايران، 
تعيين تكليف شد و اين نهاد اجازه ترخيص برنج هاي دپو 
شده را داد. حال يكس��ال از اين ماجرا وانتظار بي سرانجام 
واردكنندگان برنج مي گذرد و همچنان انجمن واردكنندگان 

برنج ايران در بازي چند دستگاه دولتي معطل مانده اند. 

    خط خوردن برنج از دايره ارزبگيران
حال اگر بخواهيم تعريف درستي از ماجراي برنج هاي مانده 
در گمرك داشته باش��يم، بيان اين نكته ضروري است كه 
برنج تا ابتداي س��ال جاري جزو كاالهاي اساسي بود كه با 
ارز ۴200 تومان تأمين ارز مي ش��د، اما از ارديبهشت ماه از 
ليست دريافت كنندگان ارز دولتي حذف و با ارز سامانه نيما 
كه در حال حاضر به بيش از ۱8 هزار تومان مي رسد، تأمين 
ارز مي ش��ود. تغيير ريل ارزي كه منجر به افزايش قيمت 
برنج وارداتي در بازار شد. به طوري كه مطابق گزارش مركز 
آمار، قيمت برنج ح��دود 880 تومان در هر كيلو در تيرماه 
س��ال 98 با افزايش 8۵ درصدي به بيش از ۱6 هزار تومان 
در تيرماه 99 رسيده اس��ت. در همان زمان، عباس توكلي 
رييس انجمن وارد كنندگان برنج ايران دس��ت به قلم شد 
ودرنامه اي خطاب به عبدالناصر همتي رييس بانك مركزي 
ايران از مشكالت تخصيص ارز به واردات برنج نوشت. او در 
اين نامه يادآور شده بود: » ارز واردات اين محصول از ۴200 
توماني به نيمايي تغيير يافته، اما ارز نيمايي نيز به صورت قطره 
چكاني اختصاص مي يابد و ۵00 هزار تن برنج از بهمن ماه 
سال گذشته در گمرك رسوب كرده است. موضوعي كه به 
گفته توكلي، عالوه بر هزينه هاي انبارداري، دموراژ، منجر به 

تهديد فساد و آسيب به سالمت محموله هاي برنج بر اثر گرما 
در بنادر شده و اين احتمال وجود دارد محموله هاي مانده 
در گمرك توسط فروشندگان خارجي پس گرفته شود.« 
بيست روز پس از انتشار اين نامه، عباس قبادي، رييس وقت 
ستاد تنظيم بازار، در بيستم خردادماه 99 در نامه اي نسبت به 
ضرورت تامين مستمر كاالهاي اساسي و ضروري تاكيد كرد 
و نوشت: »براي جلوگيري از افزايش غير متعارف قيمت اين 
كاالها ناشي از تغيير سياست ارزي، ضروري است اقداماتي در 
خصوص كاالي برنج انجام شود.« بر اساس اين ابالغيه، كميته 
ارزي مكلف شد كه نسبت به برقراري امكان ثبت سفارش 
برنج با ارز نيما و ويرايش ثبت سفارش هاي برنج قبلي ثبت 
ش��ده با ارز ۴200 به نيما بدون هرگونه فرآيند غير ضرور و 
همانند ساير كاالهاي گروه 2 اقدام كند. همچنين در تبصره 
اين ابالغيه آمده بود كه »در صورت عدم تمايل واردكننده 
به تحويل كاال با نرخ ارز ۴200 به دولت )شركت بازرگاني 
دولتي ايران( بانك مركزي بايد نسبت به اخذ ما به التفاوت 
نرخ ارز رسمي تا نرخ ارز نيماي روز ترخيص، در چارچوب 
ضوابط بند ۱2 هشتاد و يكمين جلسه كارگروه تنظيم بازار 
اقدام كند. همچنين واردكننده مجاز به عرضه مستقيم برنج 
وارداتي با ارز نيما در چارچوب ضوابط قيمت گذاري كاالهاي 
وارداتي هيات تعيين و تثبيت قيمت ها و درج آن در سامانه 

جامع تجارت داخلي خواهد بود.« 

    300  هزارتن برنج در صف ارز
حاال و پس از گذشت چند ماه از طرح اوليه حذف ارز برنج 
وارداتي و در نهايت پس از ابالغيه اي كه يك ماه از صدور آن 
مي گذرد، مسووالن گمرك از وجود 300 هزارتن برنج در 
صف تخصيص ارز خبر مي دهند. هر چند براساس مصوبه 
س��تاد تنظيم بازار برنج تا ابتداي ش��هريورماه با دريافت 
مجوزهاي قانوني امكان ترخيص خواهد داشت. اما ترخيص 
برنج مشروط به طي كردن روند قانوني، تامين ارز و تأييد 
منشأ ارز از سوي بانك مركزي و از سوي ديگر تأييديه وزارت 
جهاد كشاورزي و سازمان استاندارد شده است. البته براساس 
آماري كه خود متوليان گمرك اعالم كرده اند، در چهار ماه 
ابتدايي سال گذشته 8۱9 هزار تن واردات و ترخيص برنج 
انجام شده كه اين رقم در دوره مشابه سال جاري به كمتر از 
۴00 هزار تن رسيده و حدود ۴00 هزار تن برنج در بنادر و 
گمركات موجود است. اين در حالي است كه مشكل عمده 
ترخيص اين كاال قرار گرفتن در صف تامين و تاييد منشأ 
ارز است و اگر برطرف شود با دريافت تأييديه وزارت جهاد و 
سازمان استاندارد كه زمانبر نيست، ترخيص صورت خواهد 
گرفت. همچنين گفته ش��ده كه اخيرا 80 هزارتن از برنج 
موجود در گمرك و بنادر تأمين ارز ش��ده و بعد از دريافت 
تأييديه و مجوزهاي قانوني الزم، از سوي گمرك ترخيص 
خواهد شد، اما همچنان حدود 300 هزار تن ديگر در صف 
تخصي��ص ارز قرار دارد كه بعد از حل اين مش��كل امكان 

ترخيص پيدا خواهد كرد. 

    گاليه واردكنندگان برنج از متوليان 
اما موضوع اينجاست كه واردكنندگان برنج مي گويند: بانك 
مركزي در تخصيص ارز اين محموله هاي برنج خلف وعده 
كرده اس��ت. اين درحالي است كه به گفته آنها، بد عهدي 
بانك مركزي، عالوه بر اينكه تكليف تخصيص ارز برنج هاي 
فروخته شده را نامعلوم كرده بلكه درباره برنج هاي باقيمانده 
در گمركات نيز هزينه هاي گزاف��ي مانند هزينه دموراژ و 
انبارداري ايجاد كرده و از آن مهم تر باعث خدشه دار شدن 
اعتبار بين المللي واردكنندگان و تجار با سابقه در اين صنعت 

شده است.
به طوري كه در همين راس��تا، دبيرانجمن واردكنندگان 
برنج درتازه ترين اظهارات خود ب��ا انتقاد از عملكرد بانك 
مركزي در تخصيص ارز مي گويد: اميدواريم بانك مركزي 
به روند تخصيص ارز سرعت ببخشد تا واردات برنج و تامين 
بازار با مشكل مواجه نشود .مسيح كشاورز در گفت وگو با 
مهر عنوان كرده: »زماني كه تنظيم بازار كاالهاي اساسي 
بر عهده وزارت جهاد كش��اورزي بود ما كاال را وارد كش��ور 
كرده و اعالم مي كرديم و ارز آن تخصيص داده مي شد. در 
بهمن ماه سال گذشته نيز به دولت اعتماد و به همين شكل 
برنج وارد كرديم.« او مي افزايد: در آن زمان حدود ۵00 هزار 
تن برنج وارد بنادر شد كه به سختي موفق شديم ارز آن را از 
دولت بگيريم و وارد بازار شوند ضمن اينكه هنوز حدود ۱00 
هزار تن از محموله هاي وارداتي سال 98 منتظر تخصيص 
ارز است. البته دبير انجمن واردكنندگان برنج در اين ماجرا 
تمامي تقصي��ر را بر گردن بانك مرك��زي مي اندازد و پاي 
وزارت صمت را از اين ماجرا بيرون مي كشد. همچنين بر 
اساس آماري كه او اعالم مي كند: عالوه بر ۱00 هزارتني كه 
از سال گذشته مانده، 200 هزار تن برنج نيز در سال جاري 
در صف تأمي��ن ارز قرار دارد و كاالهاي آن موجود اس��ت، 
كه هر چقدر اين روند كندتر ش��ود هزينه هاي انبارداري و 
دموراژ باالتر مي رود و منجر به افزايش قيمت كاال مي شود. 
كشاورز اين نكته را نيز يادآور مي شود كه با توجه به اينكه 
ارز برنج نيمايي شده، قيمت اين كاال تقريباً سه تا چهار برابر 
ش��ده و در صورتي كه ساير هزينه ها هم به آن اضافه شود، 
توان خريد مصرف كنندگان به شدت كاهش مي يابد. او در 
نهايت با تاكيد بر اينكه بانك مركزي متوجه عواقب كار خود 
نيست؛ اظهار مي كند كه عدم پرداخت ارز اين محموله ها 
از س��وي بانك مركزي خسارت سنگيني به واردكننده ها 

وارد كرده است.

    اما واكنش وزارت صمت چيست؟ 
در همي��ن حال، ام��ا محمدرضا كالمي سرپرس��ت 
معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت، در گفت وگو با 
فارس در واكنش به مشكل ترخيص برنج هاي وارداتي 
در اظهاراتي گفته اس��ت: تجار ب��راي ترخيص كاال از 
گمركات بدون پرداخت وجه و بر اساس مصوبه بايد در 
صف تخصيص ارز باشند. به عبارتي بعد از اينكه معرفي 

ارزي را           از وزارت صمت براي بانك مركزي مي گيرند، 
به معناي آن اس��ت كه مجوز ثبت سفارش دارند، لذا 
مي توانن��د كاالهاي خود را           وارد كش��ور كنند و بر اين 
اساس گمرك نيز مجوز داده بود كه حدود 90 درصد از 
اين كاالها ترخيص شود تا سپس بانك مركزي ارز مورد 
نياز واردكنندگان را           پرداخت كند. حال بنابه توضيحات 
كالمي، از آنجايي كه بانك مركزي منابع خود را           محدود 
مي داند و اين ش��يوه را           ايجاد تعه��دات آتي براي خود 
مي دانس��ت، بنابراين در سال 97 با مراجعه به شوراي 
امنيت ملي آنها را           قانع كردند كه به جاي كد تخصيص 
ارز در مصوبه، در صف تأمين ارز قيد و جايگزين شود و بر 
اين اساس واردكنندگان بر اساس معرفي وزارت صمت 
به بانك مركزي در صف تخصيص ارز قرار مي گرفتند و 
واردكنندگان نيز مجاز مي شدند تا ظرف يك ماه ريال 

تهيه و ارز مورد نياز خود را           خريداري كنند. 
به عبارتي با اين اقدام، عمال به كساني اجازه ترخيص 
درصدي مي دهد كه بانك مركزي ارز به آنها تخصيص 
داده و واردكننده در فاصله يكماهه كه فرصت براي تهيه 
ريال و خريد ارز دارد، مي تواند كاالي خود را           از گمركات 
خارج كند. بر اين اساس بانك مركزي به كساني مجوز 
مي دهد كه عم��ال ارز را           به آنها فروخته اس��ت و فقط 
واردكننده بايد به ازاي ارز، ريال پرداخت مي كرد. البته 
پس از ابالغ مصوبه شوراي امنيت ملي بسياري از تجار 
به بانك هاي عامل مراجعه كردند و از بانك ها براي ارايه 
به گمرك نامه گرفتند كه در صف تخصيص ارز هستند 
و گمرك هم بر اساس نامه بانك عامل كاالهاي آنها را           
ترخيص كرد، اما بعد از اينكه نوبت بانك مركزي براي 
تخصيص ارز به واردكنندگان رسيد، بانك مركزي اعالم 
كرد كه با توجه به محدوديت منابع، ارزي براي پرداخت 
ندارد.  به گفته كالمي، بانك مركزي اعالم مي كند كه 
اصاًل نامه هاي بانك ه��اي عامل به گمرك مورد قبول 
نيس��ت و اين بدان معنا اس��ت كه واردكنندگاني كه 
كاالهاي خود را           از گمركات ترخيص كرده اند و به اميد 
دريافت ارز ۴200 توماني كاالي خود را           با نرخ مصوب 
به فروش رس��انده و عرضه كرده اند، اكنون سرگردان 
شده اند و به دنبال گرفتن ارز از بانك مركزي هستند در 
حالي كه هنوز نتيجه اي هم نگرفته اند. حال اين مقام 
مس��وول در وزارت صمت، تاكيد ك��رده كه براي حل 
مشكل اين واردكنندگان وزارت صمت حاضر است كه 
اسامي افرادي را           كه برنج وارد كرده اند و در سامانه نيز به 
ثبت رسانده اند و توزيع را           نيز بر اساس نرخ مصوب انجام 
داده اند، به بانك مرك��زي اعالم كند اما ظاهرا در ابتدا 
بانك مركزي بايد اعالم كند كه اين موضوع را           قبول دارد 
و به همين دليل واردكنندگان دچار مشكالتي شده اند 
كه اميدواريم هر چه زودتر حل شود. با همه اينها بايد 
ديد آيا پرونده برنج هاي مانده در صف تخصيص ارز حل 

خواهد شد يا خير. 

تعادل |
»طرح استيضاح وزير نفت كليد خورد.« روز گذشته يك 
نماينده مجلس از جمع آوري امضا براي استيضاح بيژن 
زنگنه معروف به شيخ الوزرا در مجلس خبر داد. ابراهيم 
رضايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس، درعين حال محورهاي اين استيضاح را نيز تشريح 
كرد. البته بنابه توضيحاتي كه اين نماينده ارايه كرده است، 
جمع آوري امضا براي استيضاح »بيژن زنگنه« وزير نفت 
ادامه دارد و هنوز نهايي نشده است. اما مهم ترين محورهاي 
اين استيضاح به روايت رضايي، را مي توان »حذف از بازار 
نف��ت و گاز و محكوميت هاي مالي اي��ران كه در نتيجه 
ديپلماسي ضعيف وزارت نفت حاصل شده، معطل نگه 
داشتن توسعه ميادين نفت و گاز به اميد غربي ها واشتباه 
زنگنه در حذف س��هميه بندي بنزين كه باعث مصرف 

بي رويه شد« عنوان كرد. 

    چرا وزير نفت استيضاح مي شود؟ 
»بيژن زنگنه« وزير نفت كه به شيخ الوزرا معروف است، در 
يك قدمي استيضاح مجلس قرار گرفته است. آنطور كه عضو 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفته است 

كه ديروز به همراه تعدادي از نمايندگان طرح استيضاح وزير 
نفت در مجلس كليد زده شده است، محمدابراهيم رضايي 
معتقداست كه مديريت آقاي زنگنه خسارت هاي زيادي 
را بر صنعت نفت كشور تحميل كرده و ادامه حضور ايشان 
در وزارت نفت منافع ملي را تامين نمي كند. او در اين باره 
كه با فارس گفت وگو كرده، به شرح طرح استيضاح زنگنه 
پرداخته اس��ت و توضيح داده: »نماينده هاي پيگير طرح 
استيضاح معتقدند كه خام فروشي نفت بدترين استفاده از 
منبع باارزش نفت بود و بايد ساخت پااليشگاه و تبديل نفت 
به فرآورده نفتي و ايجاد ارزش افزوده و اشتغال در دستور كار 
وزارت نفت قرار مي گرفت كه اين طور نشد و عملكرد آقاي 
زنگنه در اين حوزه قابل قبول نيست.« رضايي همچنين 
گفته است: » در سال هاي گذشته ما شاهد بوديم كه اسناد 
و برنامه هاي جامع انرژي كشور توسط وزارت نفت تدوين 
نشده است و اين كار بسيار مهم در دوره ايشان روي زمين 
مانده است. وقتي اين س��ند به طور دقيق و جزئي تدوين 
نشده باشد در نتيجه ايشان هم نمي تواند از منابع فسيلي 
كشور به صورت برنامه ريزي شده بهترين استفاده را كند.« 
بنابر اظهارات اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجل��س، »وزارت نفت نه تنها اق��دام به احداث 

پااليشگاه نكرده بلكه در همان حوزه خام فروشي نيز اقدامي 
براي ارتقاي جايگاه ايران در اوپك نداشته است و ما شاهد 
بوديم كه چگونه رقبا در بازار نفت جايگزين ايران شدند.« 
رضايي همچنين در بخش ديگري از صحبت هاي خودگفته 
است كه به طور كلي هم در بازار نفت و هم در بازار گاز ايران 
در حال حذف ش��دن از بازار است كه اين موضوع حاكي از 
ضعف عملكرد وزارت نفت در حوزه ديپلماسي انرژي است. 
همچنين اين ضعف ديپلماسي باعث شده، كه متاسفانه در 
سال هاي گذشته محكوميت هايي در مجامع بين المللي 
داشته باشيم. اما به گفته رضايي، در حوزه صادرات و تجارت 
گاز نيز اوضاع فعلي ايران اصال جالب نيست. قرارداد صادرات 
گاز به پاكستان كامال رها شده است. همچنين ظرفيت هايي 
براي سوآپ گازي و صادرات گاز به كشورهاي همسايه وجود 
دارد كه وزارت نفت نسبت به آن بي توجه است. همچنين 
موضوع كرسنت كه قرار بود در دولت فعلي حل شود هنوز 
مبهم باقي مانده است. اما محور بعدي استيضاح وزير نفت 
بنابه توضيحات عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس، »ناظر به عدم توجه به توان داخلي براي 
پيشبرد پروژه هاي صنعت نفت كشور است.« او در اين باره 
مي گويد: در حوزه توس��عه ميادين نفت و گاز فرصت هاي 

سرمايه گذاري زيادي به دليل چشم داشتن و اعتماد بيش 
از حد به غرب از دس��ت رفته است.« متاسفانه شجاعت و 
تدبير الزم در اين حوزه توس��ط وزارت نفت وجود نداشت 
و بي توجهي وزارت نفت از توان داخلي باعث عقب ماندگي 
برنامه توس��عه ميادين نفت و گاز ايران شد كه يك نمونه 
آن تاخير در توسعه برخي فازهاي پارس جنوبي  است كه 

عدم النفع هاي زيادي را به كشور وارد كرده است.
يكي از اش��تباهات ديگ��ر وزير نفت بناب��ه گفته رضايي، 
كه خس��ارات كالني به كش��ور وارد كرد اس��ت، ناظر به 
»حذف سهميه بندي بنزين در سال 9۴ و بي اعتبار كردن 
كارت هاي سوخت است.« سپس ايشان دوباره در سال 98 
سهميه بندي و كارت سوخت را احيا كرد. در نتيجه در اين 
چهارسال آمار مصرف بنزين دوباره شيب صعودي زيادي 
به خود گرفت و خس��ارت ناشي از افزايش بي رويه مصرف 
بنزين در اين س��ال ها بر عهده ايش��ان است. اين نماينده 
مجلس همچنين درنهايت مي گويد: اين مباحثي كه ذكر 
شد، محورهاي اصلي اس��تيضاح آقاي زنگنه در مجلس 
است. به نظر ما ادامه حضور ايش��ان در وزارت نفت منافع 
ملي را تامين نمي كند و در نتيجه پيگير استيضاح ايشان در 

مجلس فعلي هستيم. 
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 گشايش جديد 
»وعده سرخرمن است«

نايب رييس ات��اق بازرگاني ايران گفت: آيا مردم 
به چنين وعده سرخرمني كه دوسال ديگر نفت 
مي فروشيم و پولت را به دالر مي دهيم اطمينان و 
اعتماد خواهند كرد؟! اميد كه چنين باشد. حسين 
س��الح ورزي نايب رييس اتاق بازرگاني ايران در 
پيامي درباره گشايش اقتصادي وعده داده شده 
از سوي رييس جمهوري، نوشت: دولت ها بارها 
به وضوح و بدون هيچ پرده پوش��ي اساسي ترين 
حقوق مالكيت مردم را ب��ا تصويب يك قانون يا 
صدور يك بخش��نامه نقض كرده اند. آيا مردم به 
چنين وعده سرخرمني كه »دوسال ديگر نفت 
مي فروشيم و پولت را به دالر مي دهيم« اطمينان 

و اعتماد خواهند كرد؟! اميد كه چنين باشد.

باز تعريف نقش صندوق ها 
در استفاده از بازار سرمايه

معاون طرح و برنامه گفت: تمام اهتمام وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تالش براي تعميق س��اخت داخل 
است، لذا همه سازمان ها و صندوق هاي تابعه بايد با 
اين ماموريت، برنامه هاي خود را منطبق كنند. سعيد 
زرندي در جلس��ه صندوق هاي تابعه وزارت صمت 
افزود: بازتعريف جدي��د از برنامه هاي صندوق ها در 
راستاي تعميق ساخت داخل در حال انجام است. وي 
گفت: افزايش سرمايه نياز مبرم صندوق هاي تابعه 
وزارتخانه است تا امكان خدمات دهي آنها به بخش 
توليد افزايش يابد. زرندي تصريح كرد: صندوق هاي 
تابعه وزارتخانه با توجه به رش��د تع��داد واحدهاي 
صنعتي و معدني و نياز اين بخش گس��ترش نيافته 
و اين صندوق ها بخش خيل��ي كوچكي از نيازهاي 
بخ��ش توليد را ب��رآورده مي كنند. مع��اون طرح و 
برنامه تاكيد كرد: در تالش��يم براي افزايش سرمايه 
صندوق ها و برخي تغيي��رات قوانين و مقررات آنها 
در سال جاري و سال آينده اقدامات موثري صورت 
گيرد. وي گفت: موضوع اس��تفاده از بازار سرمايه و 
نقش صندوق ها در اين خصوص بس��يار مهم است 
كه با كمك خود صندوق ها نق��ش جديدي در اين 

خصوص تعريف شود.

 رشد 7 درصدي
خريد تضميني گندم

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از خريد بيش از 7 
ميليون و ۵96 هزار تن گندم تا ۱9 مرداد ماه خبر داد 
و گفت: دولت با تمام توان در شرايط سخت نقدينگي، 
پول گندمكاران را پرداخت كرده است و تاكنون 93 
درصد از پول گندم هاي تحولي به مراكز خريد تسويه 
شده است. يزدان سيف افزود: در مقايسه با ۱9 مرداد 
ماه سال گذشته، خريد تضميني رشد 7 درصدي در 
كشور دارد و در حال حاضر مراكز خريد در 3۱ استان 
آماده تحويل گندم كشاورزان هستند. معاون وزير 
صمت اعالم كرد: تاكنون ۱7 ه��زار و 27۵ ميليارد 
تومان به گندم كاران پرداخت شده است. سيف گفت: 
مقدار خريد تضميني گندم هم نسبت به مدت مشابه 
سال قبل رشد 7 درصدي دارد كه به مروز زمان اين 
افزايش خريد بيشتر مي شود. وي افزود: ارزش كل 
خريد تضميني گندم به بيش از ۱9 هزار ميليارد تومان 
رسيده است. مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران 
اعالم ك��رد: تاكنون 263هزار تن دانه روغني كلزا به 
ارزش حدود ۱۱807ميليارد تومان خريداري شده 
است. سيف گفت: خريد تضميني آفتابگردان هم در 
كشور شروع شده و در استان هاي خوزستان و كرمان 
در اولي��ن روزهاي خريد ۴60 ت��ن از اين محصول 

خريداري شده است. 

ورود آرامش به بازار فوالد
با تصميم جديد 

دبير انجمن توليدكنندگان فوالد ايران با اش��اره به 
تصميمات جديد وزارت صمت در حوزه تنظيم بازار 
فوالد، معتقد است كه با توجه به اينكه تصميم ها در 
جلسات كارشناسي شده، اتخاذ مي شوند و با كاهش 
سفته بازي ها به عنوان بزرگ ترين معضل بازار فوالد، 

اتفاقات خوبي در اين زمينه رقم خواهد خورد.
سيد رسول خليفه سلطاني پس از اتفاقات اخير در 
حوزه عرضه فوالد وكف عرضه در بورس، هشدارها 
و اولتيماتوم ها، در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: با 
حضور دكتر مدرس خياباني در راس وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و تصميمات جديد اين وزارتخانه در 
حوزه تنظيم بازار فوالد، خوشبختانه تنظيم بازار فوالد 
از شخص محوري قبلي خارج ش��ده و در جلسات، 
كارشناسي شده تصميم گيري ها انجام مي شود. وي 
با بيان اينكه آثار تصميمات اخير به تدريج در بازار 
فوالد ديده خواهد شد، گفت: بيش از پنج ماه است كه 
موضوعات مهمي همچون ارايه برنامه عرضه داخلي و 
صادرات اسلب و شمش فوالدي مورد مطالبه انجمن 
بوده است تا در نهايت در يك ماه گذشته، اين موارد 
در دستور كار جدي وزارت صمت قرار گرفت. در ماه 
جاري اين برنامه در رابطه با اس��لب ابالغ شد. البته 
الزم اس��ت با همفكري واحدهاي توليدي و درنظر 
گرفتن مسائل آنان، به درس��تي اجرايي شود. وي 
افزود: آخرين پيگيري هاي انجمن در رابطه با شمش 
فوالدي هم حاكي از نهايي شدن برنامه عرضه داخلي 
و صادرات آن اس��ت كه الزم است اين برنامه هم هر 
چه زودتر ابالغ ش��ود تا واحدهاي توليدي بتوانند 
براي توليد و عرضه خود در بورس كاال در طول سال 
برنامه ريزي هاي الزم را انجام دهند. خليفه سلطان 
خاطرنشان كرد: طبق برنامه ريزي هاي وزارت صمت، 
موضوع مديريت تقاضاي ورق هاي فوالدي هم در 
حال انجام است. سابقه قبلي در ساماندهي تقاضاي 
محصوالت پتروشيمي و همچنين رويكرد مسووالنه 
موجود، ما را به واقعي شدن سهميه هاي بهين ياب 
و كاهش تقاضاي س��فته بازي كه مهم ترين بخش 

معيوب بازار فوالد هم هست، اميدوار كرده است.

 افزايش بازرسي ها منجر 
به كاهش تخلفات صنفي شد

سرپرست معاونت نظارت و بازرسي اتاق اصناف ايران 
گفت: در چهار ماهه اول سال 99 با وجود افزايش ۱6 
درصدي بازرس��ي از اصناف شاهد كاهش تخلفات 
گران فروش��ي، عدم درج قيمت، عدم صدور صورت 
حساب، تقلب و احتكار بوده ايم. بهنام نيك منش در 
گفت وگو با خبرنگار اتاق اصناف ايران بيان كرد: گاهي 
تصور مي شود كه تش��ديد بازرسي ها، آمار تخلفات 
كشف شده را افزايش مي دهد اما اين طور نيست. در 
يك محله هر چه گشت زني پليس بيشتر شود، آمار 
جرم پايين تر مي آيد. همين مثال ساده نشان دهنده 
علت كاه��ش تعداد پرونده هاي متش��كله با وجود 
افزايش تعداد بازرس��ي  ها اس��ت. هرچند تعطيلي 
واحدهاي صنفي در اثر شيوع بيماري كرونا و چند 
عامل ديگر نيز بر اين امر موثر بوده است. وي ادامه داد: 
در چهار ماهه اول س��ال در سراسر كشور، 988 هزار 
و 998 بازرسي توسط بازرسان اصناف از واحدهاي 
صنفي انجام و ۴6هزار و 383 پرونده تش��كيل شد. 
اين تعداد بازرسي نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۱6درصد افزايش داشته است اما پرونده هاي متشكله 
8درصد كاهش يافته اند. در اين مدت گران فروشي 
۱9درصد، عدم درج قيم��ت 2۱درصد، عدم صدور 
صورت حساب 23درصد، تقلب ۱9درصد و احتكار 
9درصد نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل كاهش 
داشته است. نيك منش خبر داد: بر اساس تازه ترين 
آمار هفتگي، طي هفته منتهي به ۱9تير 38 هزار و 
۵69 مورد بازرسي در كل كشور انجام شد كه تعداد 
تخلفاتي كه به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع داده 
ش��ده، يك هزار و 967 فقره پرونده به ارزش ريالي 
بالغ بر ۱0ميلي��ارد ريال بود. از اين تعداد، 9۵9 فقره 
گران فروش��ي، 3۴۱فقره عدم درج قيمت، 3۱ فقره 
احتكار و 3۱۴ فقره تقلب بوده اس��ت.  سرپرس��ت 
معاونت نظارت و بازرسي اتاق اصناف ايران بر اجراي 
طرح تشديد بازرسي ها تاكيد و در خصوص جزئيات 
اين طرح گفت: مدتي است كه شوراي تشديد كنترل 
و بازرسي ذيل ستاد تنظيم بازار تشكيل شده است. 
يكي از مهم ترين اقداماتي كه معاونت بازرسي اتاق 
ايران در سه ماهه نخست سال 99براي تنظيم بازار 
انجام داده  است، تنظيم برنامه بازرسي و نظارت ويژه 
هر ماه است.  نيك منش توضيح داد: بازرسان اصناف 
طي ماه هاي گذشته در كنار رصدهاي معمول و روزانه، 
مامور به تشديد بازرسي در چند گروه كااليي شده اند. 
به عنوان نمونه، اولويت بازرسي در ارديبهشت ماه، 
حبوبات، مرغ، تخم مرغ و شكر بود. خرداد ماه لبنيات، 
لوازم خانگي، لوازم يدكي و الستيك و ... و در تير ماه، 
برنج، لوازم بهداش��تي، لوازم ف��والدي، نهاده دامي، 
لوازم بهداشتي و شوينده و ... در اولويت قرار گرفتند. 
در ماه مبارك رمضان هم فروشندگان ميوه و تر بار، 
قنادي ها، آش و حليم فروشان و كاالهاي خاص آن ايام 

بيشتر مد نظر قرار گرفتند. 

قدرداني از تيم درماني 
بيمارستان »نوشهر و چالوس«

نماينده ويژه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
در اس��تان هاي مازندران و گلستان و نماينده مردم 
نوش��هر و چالوس و كالردش��ت در مجلس شوراي 
اس��المي با همراهي جمعي از اعضاي هيات رييسه 
دانشگاه علوم پزش��كي مازندران از بيمارستان هاي 
نوشهر و چالوس بازديد كردند . دكتر محمد مهدي 
ناصحي نماينده ويژه وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي در مازندران و گلستان در حاشيه اين بازديدها، 
از تالش هاي مجموعه مديريت دانشگاه علوم پزشكي 
مازندران در كنترل همه گيري بيماري كرونا در استان 
و همچنين از كادر درماني و مدافعان سالمت به عنوان 
مبارزان خط مقدم جبهه مقابله با كرونا تقدير كرد. وي 
همچنين از تكميل و بهره برداري ساختمان اورژانس 
و توسعه ساير بخش هاي بيمارستان شهيد بهشتي 
نوش��هر ظرف ماه آينده خبر داد. دكتر محمد علي 
محسني نماينده مردم نوشهر و چالوس و كالردشت 
در مجلس شوراي اسالمي نيز با قدرداني از توجه ويژه 
وزير بهداش��ت به استان، ضمن حمايت از مديريت 
دانشگاه علوم پزش��كي مازندران در راستاي مقابله 
با بيماري كرونا، از كادر درماني جهت ارايه خدمات 

درماني به بيماران قدرداني كرد.

راه اندازي خطوط بسته بندي 
حبوبات در به پخش 

مديرعامل شركت به پخش طي بازديدي كه هفته 
گذشته از مراحل آزمايشي راه اندازي خطوط بسته 
بندي حبوبات در ش��ركت توسعه صنايع غذايي به 
پخش به عمل آورد ضمن اع��الم اين خبر افزود: در 
ده روز آينده اين خطوط رس��مًا م��ورد بهره برداري 
قرار خواهد گرفت. به گزارش روابط عمومي شركت 
توسعه صنايع بهشهر، بهروز پورمحمدي مديرعامل 
ش��ركت به پخش طي بازديدي كه هفته گذش��ته 
از مراحل آزمايش��ي راه اندازي خطوط بسته بندي 
حبوبات در شركت توسعه صنايع غذايي به پخش به 
عمل آورد ضمن اعالم اين خبر در ادامه افزود: در حال 
حاضر دستگاه هاي بسته بندي حبوبات خريداري، 
مجوزهاي الزم اخذ شده و تا ده روز آينده توليد انبوه 
اين خطوط آغاز خواهد ش��د. اين در حالي است كه 
حبوبات بسته بندي شده، با برند »صرفه« وارد بازار 
مي شود. گفتني است شركت توسعه صنايع غذايي 
به پخش، يكي از شركت هاي تابعه به پخش به شمار 
مي آيد كه پيش از اين تنها به بس��ته بندي و عرضه 
چاي سيالن با برند »ماسوله«  مي پرداخت اما با تاكيد 
مهندس مجيد محس��ني مجد مديرعامل شركت 
توسعه صنايع بهشهر و پيگيري هاي انجام شده، اكنون 
با راه اندازي خطوط بسته بندي حبوبات به عرضه اين 

محصول در بازار نيز ورود پيدا خواهد كرد.

موضوع  رسوب 300 هزارتن برنج كه درگمركات مانده چيست؟

صنعت،معدن و تجارت
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مرزپرگهر

چهرهروز

روي ادبيات عامه پسند نمي توان خط كشيد
صمد طاهري مي گويد: اينكه يك جا بر رمان عامه پس��ند خط بكشيم، كار غلطي اس��ت. حتي همان كارهايي كه نامش را بازاري 
مي گذاريم، خوانندگان خاص خود را دارد و در همه جاي دنيا كساني اينها را مي نويسند و منتشر مي كنند و هيچ اشكالي هم ندارد. 
اين داستان نويس درباره ويژگي  رمان هاي عامه پسند و پرفروش و اينكه آيا لزوما يكي هستند يا گاهي با هم اشتباه گرفته مي شوند، 
اظهار كرد: رمان يك داستان است و داستان هرقدر جذابيت و كشش بيشتري داشته باشد، طبعا پرمخاطب تر خواهد بود و خواننده 
بيشتري خواهد داشت. به نظرم بخش زيادي از اين ماجرا به مهارت نويسنده بازمي گردد؛ البته زماني نويسنده در هنرش به اوج رسيده 

و ممكن است اشكال ساده و راحت ديگر اقناعش نكند و به سمت اشكال پيچيده تر برود. 

وقتي مظفرالدين شاه عتيقه هاي ايران را به فرانسوي ها داد 
120 سال از امضاي قرارداد واگذاري امتياز 
انحصاري و دايمي حفاري و برداشت عتيقه 
به دولت فرانس��ه در سراس��ر خاك ايران 
توسط مظفرالدين شاه مي گذرد و ما امروز شاهد نمايش 
بسياري از آثار تاريخي ايران در موزه لوور هستيم. موزه اي 
كه حتي از آن به عنوان بزرگ ترين موزه غارتگر دنيا ياد 
شده است. البته برخي معتقدند وجود آثار تاريخي ايران 
در ديگر كشور ها محاسني هم مي تواند داشته باشد، مانند 
اينكه آثار در موزه هاي استاندارد شرايط نگهداري خوبي 
دارند و مردم زيادي از سراسر دنيا آنها را مي بينند؛ اما به 
هر حال، اين مساله كه بخشي از نشانه هاي تمدن عظيم 
ايران با يك قرارداد و به دليل بي كفايتي به غارت رفته، 
دردآور است. بيستم مرداد سالروز امضاي قراردادي است 
كه در آن، مظفرالدين شاه اجازه حفاري در سراسر ايران 
و همچنين اجازه خروج آثار به دس��ت آمده از كاوش ها 
را به فرانس��وي ها داد. البته اين نخستين باري نبود كه 
چنين اجازه اي به فرانسوي ها داده مي شد. نوروز رجبي، 
باستان شناس، در اين باره توضيح داد: امتياز انحصاري 
كاوش هاي باستان شناس��ي ايران اولين ب��ار در اواخر 
قرن 1۹ ميالدي توسط پزشك مخصوص ناصرالدين  
ش��اه )طلوزان( به فرانسوي ها واگذار شد. اين كار سبب 
اعتراض زيادي در دربار و جامعه روش��نفكران از جمله 
اعتماد السلطنه و زين الدين مراغه اي شد. پس از كسب اين 
امتياز، آقا و خانم »ديوالفوا« كاوش هاي باستان شناسي را 
در شوش آغاز كردند و اين حفاري ها تا سال 1۳۵۸ توسط 
»دمورگان«، »دومكنم«، »گيرشمن« و »ژان پرو« ادامه 
پيدا كرد. او اظهار كرد: طبق قرارداد، فرانس��وي ها حق 

داشتند در نقاط مختلف ايران با رعايت چند مساله كاوش 
كنند؛ اماكن مذهبي مانند آرامگاه دانيال نبي )ع( از اين 
قاعده )حفاري( مستثنا شود، تعمير و مرمت آرامگاه دانيال 
نبي )ع( توسط فرانسوي ها انجام شود و اشياي زرين و 
سيمين به دست آمده از حفاري ها براي دولت ايران باشد. 
رجبي درباره اين قرارداد گفت: فرانسوي ها حفاري هاي 
ديگري را در تپه هاي اطراف ش��وش انجام دادند و همه 
اشياي به دس��ت آمده از كاوش ها را نيز از كشور خارج 
كردند. در ادامه حكومت سلسله قاجار و با انتقال قدرت از 
ناصرالدين  شاه به مظفرالدين شاه، فرانسوي ها با زيركي 
تمام اشيايي را كه از ش��وش به دست آمده بود، در يك 
نمايشگاه در موزه لوور نمايش دادند و مقامات ايران را براي 

بازديد از آنها دعوت كردند. به اين ترتيب، كاله گشادتري را 
سر ايراني ها گذاشتند كه آن هم دريافت امتياز انحصاري 
كاوش ها به صورت مفصل تر و دقيق تر در قرارداد س��ال 
1۹00 ميالدي بود. او همچنين گفت: حتي بر فراز قلعه 
فرانسوي ها كه محل اقامت هيات باستان شناسي بود و 
در زمان »دمورگان« با مصالح به دس��ت آمده از شوش 
ساخته شده بود، پرچم كش��ور فرانسه برافراشته شد. 
رجبي ادامه داد: امروزه بخش زيادي از سالن هاي موزه 
لوور را كه به ايران مربوط هستند، اشياي به دست آمده 
از كاوش هاي شوش تشكيل مي دهد. فرانسوي ها تا آنجا 
كه برايشان امكان پذير بود مواد فرهنگي را از شوش به 

فرانسه منتقل كردند. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

داستان خانه هاي غيرآپارتماني

در دني��اي كنون��ي كه خان��ه غي��ر آپارتماني 
كمياب ش��ده، وقتي بدانيم كه تا پيش از سال 
1۳۴0 مساله اي به نام آپارتمان  نشيني مطرح 
نبوده كه ب��ه قانون نياز داش��ته باش��د، كمي 
موضوع تعجب بر انگيز مي ش��ود، ول��ي به واقع 
آپارتمان نشيني از سال 1۳۴0 در ايران توسعه 
يافت و قانون تملك آپارتمان  ها در سال 1۳۴۳ 
به تصويب رسيد و آيين نامه اجرايي آن نيز چهار 
سال بعد يعني 1۳۴۷ تدوين شد. البته در ايران، 
ساختمان هاي بلند و چندين طبقه وجود داشت. 
به عنوان نمونه در س��ال 12۷1 ه .ق. در داخل 
محدوده ش��هر بوشهر ساختمان هاي مردم دو، 
س��ه و حتي چهار طبقه بوده است. اين بناها از 
سنگ هاي فسيلي و مالت گچ و ساروج و بعضًا 
كاه گل و تير چندل ساخته مي شده است. درب 
و پنجره ها نيز از جنس چوب س��اج بوده كه در 
برابر موريانه و رطوبت كاماًل مقاوم شوند. در 2۵0 
سال تاريخ پايتختي تهران، بلندترين ساختمان 
ش��هر، ش��مس العماره بود. در ب��االي برج 20 
متري آن، همه شهر ديده مي شد. شهر به ندرت 
ساختمان دو طبقه داش��ت. رضاخان بعد از به 
سلطنت رسيدن، بلواري در شمال تهران كشيد 
و مردم را تش��ويق كرد تا اط��راف آن بلوار خانه 
بسازند. به كساني كه چهار طبقه مي ساختند، 
جوايزي مانند دريافت آجر و معافيت از عوارض 
تعلق مي گرفت. با اين همه نيمي از اطراف اين 
بل��وار )خيابان انقالب( در زمان��ي كه رضاخان 
س��اقط ش��د، هنوز خالي بود. در س��ال 1۳۴1 
حبيب القانيان، سرمايه دار معروف، ساختمان 
آلومينيوم را با 1۴ طبقه افتت��اح نمود. تابلوي 
سردر ورودي اين ساختمان سال ساخت 1۹۶2 
ميالدي همچنان هك شده است. در سال 1۳۴2 
پايان كار ساختمان 1۶ طبقه پالسكو، دومين 
ساختمان بلند تجاري به سبك ساختمان هاي 
امريكاي��ي در محل تقاطع خيابان فردوس��ي و 
جمهوري ساخته شد. سومين ساختمان بلند 
تهران، » برج بانك كار « در خيابان حافظ رو به 
روي پارك هتل بود. آن هم در سال 1۳۴2 توسط 
بانك كار ساخته شد كه ساختماني اداري بود. 
اين ساختمان 1۹ طبقه بود. اما آپارتمان نشيني 
پديده نسبتًا جديدي است. سابقه آن به حدود 
۵0 سال قبل برمي گردد. بزرگ ترين مجموعه 
آپارتمان سازي بخش خصوصي كه در دهه ۵0 
آغاز به كار كرد، مجموعه اكباتان بود. همزمان 
با آن ش��هرك هاي آپارتماني متع��ددي براي 
كاركنان نيروهاي مسلح و و دولتي آغاز شده بود.  
نخستين ساختمان بلند مسكوني در تهران  در 
بلوار كشاورز ساخته شد. سه برج به نام سامان با 
22 طبقه و ۷2 متر ارتفاع بود كه در سال 1۳۴۸ 
به بهره برداري رس��يد. در زمان پيروزي انقالب 
س��اختمان هاي مسكوني اس��كان )۷0 متر( و 
پارك پرنس )۷2 متر( بلندترين ساختمان هاي 
مس��كوني و ساختمان وزارت كش��اورزي )۶2 
متر( بلندترين س��اختمان دولتي بودند. حاال 
ديگر بيشتر ش��هر در تصرف آپارتمان هاست و 
كمتر خانه هايي يك طبقه با حياتي زيبا و بزرگ 

مشاهده مي كنيم. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب اليحه استخدام آرتور ميلسپو 
بيستم مرداد 1۳01 در كابينه قوام السلطنه قانوني 
از مجلس چهارم شوراي ملي گذشت كه به موجب 
آن دكتر ميلسپو امريكايي با حقوق پانزده هزار دالر 
در سال استخدام كه خانه و اثاثيه هم از طرف دولت 
تهيه مي شد و هشت نفر ديگر امريكايي كه توسط 
دكتر ميلسپو انتخاب مي شدند با حقوق هفت هزار 
و پانص��د دالر تا ده هزار دالر. در س��ال 1۹21 كه 
ميلس��پو به ايران آمد، ايران مجموعًا 1000 مايل 
هم جاده مناس��ب براي حمل و نقل نداش��ت. اما 
در س��ال هاي مياني 1۹۳0 اين رق��م به 1۴000 
مايل رس��يده بود كه اين پيشرفت نتيجه زحمات 
مهندس��اني بود كه همراه ميلس��پو به ايران آمده 
بودند. اواخر سال 1۳01 مستشاران مزبور به تهران 
وارد شدند و شروع به كار كردند. در قانون استخدام 
ميلسپو اختيارات تامي به ايشان داده شد كه هيچ 
خرجي بدون اجازه ايشان انجام نمي شد و هيچ گونه 
تعهد مالي دولت بدون موافقت ايشان نمي توانست 
بنمايد. ترقي و تنزل و انتقال و عزل مس��تخدمان 
ماليه و همچنين مستخدمان ادارات ديگر دولتي 
كه مس��تقيمًا با جمع و محاسبه و پرداخت وجوه 
عمومي مربوط است از صالحيت رييس كل ماليه 

بود. وزير ماليه وقت نيز در مقابل ميلسپو هيچ گونه 
اختياري نداش��ت و تمام تشكيالت وزارت ماليه و 
پيش��كاري هاي واليات تحت نظر مستقيم دكتر 
ميلس��پو و همكاران امريكايي او بود. وي اقدامات 
مثبت و منفي مختلفي داش��ت، ام��ا در مجموع 
اقدامات وي توسط ايرانيان مثبت ارزيابي مي شود. 
در نهايت با قدرت گرفتن رضاخان به دليل اختالف 
نظر با وي از ايران رف��ت. روزنامه ايران در تاريخ ۳ 
م��رداد 1۳01 در ش��ماره 11۸۵ و 11۸۷ صفحه 
اول خود اليحه استخدام و حدود اختيارات دكتر 
ميلسپو را به عنوان رييس كل ماليه ايران چاپ كرد. 
در اين اليحه وظايف طرفين نسبت به يكديگر، اعم 
از سال هاي خدمت و حقوق ميلسپو در پانزده ماده 
ذكر ش��د. در ماده اول اين اليحه چنين ذكر شده 
اس��ت: »ماده اول. مجلس ش��وراي ملي به دولت 
اختيار مي دهد كه دكتر ميلسپو تبعه امريكا را به 
سمت رياست كل ماليه ايران براي مدت پنج سال 
مطابق با مواد ذيل اس��تخدام كند.« البته ميلسپو 
بار ديگر در تاريخ 21 آبان 1۳21 براي رياست كل 
دارايي انتخاب شد و تا سال 1۳2۳ كه قانون حضور 

او در ايران را منع كرد، در اين سمت ماند.

شلوغي جاده چالوس با كاهش اندك فوتي هاي كرونا! 
معاون كل وزارت بهداش��ت بهداش��ت با بيان اينكه 
كاهش آمار مرگ و مير كرونا از اعداد باالتر از 200 به 
حدود 1۵0 چندان خوشحالي ندارد؛ زيرا هنوز هم آمار 
فوتي ها سه رقمي است، گفت: متاسفانه كاهش اندك 
در آمار مرگ و مير، بساط جاده چالوس و جوجه و... را 
راه انداخته است؛ در حالي كه در بيش از 100 كشور 
دنيا اكنون عدد مرگ و مير كرونا به صفر يا اعداد تك 
رقمي رسيده است. ايرج حريرچي اظهار كرد: كاهش 
اندك در آمار مرگ و مير بر اثر كرونا بساط جاده چالوس 
و جوجه و... را راه انداخته است! آمار مرگ و مير روزانه بر 
اثر كرونا در ايران بايد مانند روزهاي ارديبهشت كاهش 
يايد و حتي تك رقمي شود. تا زماني كه ويروس وجود 
دارد بي احتياطي سبب شعله ور شدن بيماري خواهد 
شد. وي بدون اشاره به نقش دولت ها در كنترل هاي 
اجتماعي در مقابله ب��ا كرونا، با ارايه مثالي از ملبورن، 
ادام��ه داد: در ملبورن زدن ماس��ك اجباري اس��ت، 

۸ ش��ب تا ۵ صبح حكومت نظامي است و هركس از 
خانه خارج ش��ود بايد برگه داشته باشد كه اعالم كند 
به كجا مي رود و حتما بايد خروج از منزل به يك دليل 
كام��ال موجه صورت گرفته باش��د، هر فرد تا ش��عاع 
حداكثر ۵ كيلومتري مي تواند تردد كند، مهماني ها 
و... محدود شد. اين موارد در حالي است كه مي شنويم 
برخي ازمابهتران براي حضور در مهماني، تست كرونا 

مي دهند و سپس در مهماني حاضر مي شوند.

نذر خون در محرم
مديرعامل سازمان انتقال خون ايران از مردم خواست 
امسال با توجه به شرايط ويژه ماه هاي محرم و صفر 
اهداي خون به بيم��اران را در اولويت نذورات خود 
قرار دهند و تاكي��د كرد: محرم تا اربعين امس��ال 
فرصتي ارزش��مند براي افزايش ذخاي��ر مورد نياز 
خون و پالس��ماي بهبوديافتگان كوويد1۹ است. 
پيمان عشقي در خصوص تدبيرانديشي هاي سازمان 
انتقال خون در دوران پاندمي ويروس كرونا گفت: ما 
قبل از آنكه كرونا به ايران برسد وضعيت ذخاير خون 
در كشور چين كرونا در آن شيوع بيشتري داشت را 
رصد مي كرديم چرا كه كاهش ذخاير خون در صورت 
شيوع ويروس در ايران دور از انتظار نبود. وي ادامه 
داد: وقتي كه كرونا به ايران رسيد سازمان انتقال خون 
آمادگي الزم را داشت و حتي وبيناري با كشورهاي 
ش��رق آس��يا برگزار كرده بود تا در جريان دقيق تر 
چگونگي مديريت ذخاير خون قرار گيرد و شرايط 
آتي را پيش بيني كند. عشقي با بيان اينكه پيش بيني 
كاهش اهدا و ذخاير خون به واقعيت پيوست، گفت: 
در روزهاي شيوع كرونا برخي كشورهاي پيشرفته 
در سه هفته اول پس از شيوع اين ويروس در كشور 

دچار ۶۵ درصد افت ذخاير خون شدند. مديرعامل 
سازمان انتقال خون ايران افزود: ذخاير خون ايران 
در اوج شيوع كرونا و در هفته سوم اسفند ۳۵ درصد 
افت پيدا كرد. عشقي از بهبود سطح ذخاير و افزايش 
اهداي خون نيز خبر داد و گف��ت: هم اكنون 1۳ تا 
1۵ درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 
كاهش آم��ار اهداي خون داري��م. وي ذخاير فعلي 
خون را قابل قبول و ۶ روز برشمرد و يادآور شد: نياز 
استان ها در قالب شبكه خون رساني تامين مي شود 
تا اگر سطح ذخاير در استاني با هر وضعيتي از شيوع 
كرون��ا كاهش يافت از ديگر اس��تان ها به آنها خون 

ارسال شود.

میراثنامه

»كرونا« آيين هاي محرمي ابيانه را تغيير داد
هيات امناي مس��اجد و حسينيه هاي شهر تاريخي ابيانه تصويب كردند تا براي 
جلوگيري از ش��يوع كرونا، آيين تاريخي مردم اين منطقه براي محرم به شكل 
هرسال برگزار نش��ود و بدون تجمع باشد. جذب گردشگران به منطقه تاريخي 
ابيانه در استان اصفهان فقط به دليل خاك سرخ معماري اين منطقه نيست، بلكه 
يكي از مهم ترين عوامل جذب گردش��گران و حتي ثبت ملي اين شهر به عنوان 
»روس��تاي تاريخي« - در زمان ثبت منطقه در فهرست آثار ملي كشور - پابرجا 
ماندن آداب و رس��وم خاص مردم اين منطقه از اصفهان بود كه همچنان به آنها 
پايبندند و هرساله در مناسبت هاي مختلف آنها را برگزار مي كنند؛ از جمله آداِب 
تاسوعا و عاشورا در محرم هر سال. اكنون به دنبال شيوع ويروس كرونا در كشور و 
همچنين قرمز بودن وضعيت استان اصفهان، مردم اين منطقه تاريخي و اعضاي 
هيات امناي مساجد و حسينيه هاي آن تصميم گرفته اند آيين هاي تاريخي اين 
روس��تا امسال مثل هر سال برگزار نشود و ش��كل ديگري داشته باشد؛ از جمله 
بدون تجمع و اينكه در فضاي مجازي باشد. در اين صورت جلسه كه ايسنا منتشر 
كرده، آمده است: »بر اساس صورت جلسه 1۷ مرداد اعضاي هيات امناي مساجد 
ابيانه، با توجه به ش��يوع كوويد 1۹ در كشور و وضعيت قرمز استان اصفهان و با 
هدف حفظ سالمت و جان مردم اين منطقه تاريخي، به خصوص قشر سالمند و 
آسيب پذير و جلوگيري از گسترش بيماري در جامعه، همچنين كمك به كادر 
درمان كش��ور در ارتباط با مراسم محرم ابيانه، تصميمات ذيل مصوب مي شود. 
ان شاءاهلل در سنوات آينده با برطرف شدن مشكالت اين بيماري، مراسم با شور 
بيشتري برگزار مي شود. مراسمي كه مستلزم تجمع افراد باشد اعم از زنجيرزني، 
فاتحه خواني، طلوع و شام غريبان برگزار نمي شود. نخل برداري انجام نمي شود، اما 
نخل در داخل حسينيه تزيين مي شود. افرادي كه نذورات داشته باشند مي توانند 

در جلو حسينيه نخل، نذورات خود را با رعايت موارد بهداشتي پخش كنند. در 
آشپزخانه هاي حسينيه ها و مساجد پخت و پز نخواهد بود، در صورتي كه صاحبان 
نذورات تمايل داشته باشند مي توانند در منزل غذا را تهيه كرده و با رعايت موارد 
بهداشتي آن را در منزل پخش كنند. حسينيه ها و مساجد سياه پوش خواهد شد 
و نوار نوحه خواني از بلندگوي مساجد و حسينيه ها پخش مي شود. مراسم عزاداري 
به صورت مجازي در شبكه هاي اجتماعي همدياران انجام خواهد شد. در گروه هاي 
مجازي، فاتحه خواني و طلب آمرزش براي درگذشتگان امسال ابيانه )۴1 نفر( انجام 
مي شود. پيشنهاد مي شود براي سالمتي خود و خانواده همچنين همدياران در 

اين دو روز به ابيانه سفر نكنيد.«

كتابخانه

ذهن  مصرف كننده
تصميمات، رفتارها و نتايج آنها بخش مهمي از زندگي ما را مي سازند؛ ما عالقه منديم تا با شناخت مغز و كاركردهاي آن به چرايي، 
ريش��ه رفتارها و تصميمات خود پي ببريم و مس��ووليت خوب و بدهاي زندگي خود را بپذيريم. مجموعه اي از اعصاب و روان با 
ميليون ها پيوند و عصب، در اين شبكه كوچك اما پيچيده روي افكار، عواطف، عقايد، روابط و رفتار ما تأثيرگذار هستند. نويسنده 
كتاب »ذهن مصرف كننده« ضمن شكافتن مغز، به ابعاد مختلف آن پرداخته و مدل هاي شناختي، احساسي، كالمي، ارتباطي و 
رفتاري آن را به صورت ساده و قابل فهم تبيين كرده است. مطالعه اين كتاب ارزشمند را به جويندگان علم و دانش روز و به ويژه 
پژوهش��گران، دانشجويان و عالقه مندان موضوعات مرتبط با رفتارشناسي بازار و بازاريابي پيشنهاد مي كنيم. اگرچه در گذشته 
به موضوعات گوناگون در حوزه رفتار مصرف كننده پرداخته ش��ده است اما جاي خالي شناخت اين مركز كنترل )مغز( كه همه 
رفتارها از آن صادر مي شود بسيار محسوس است. نويسنده اين كتاب پپ مارتينز و مترجمان آن احمد روستا و پرويز عليلو هستند. 

هنر

ديگر به چه زباني بگويم ماسك بزن؟
نمي شود دروغ گفت و ديگري را از دروغ گفتن پرهيز داد؛ همان طور كه نمي شود ماسك 
نزد و ديگري را به ماسك زدن تشويق كرد. اين تفكر شايد اصلي ترين رويكرد نمايشگاه 
مجازي بهزاد شيشه گران � نقاش و طراح گرافيك � بود. او با گذاشتن ماسك روي تصاوير 
خود و با خلق عكس پرتره هايي تالش كرد تا به زبان هنر از اهميت ماسك زدن براي رهايي 
از ويروس كرونا سخن بگويد. شيشه گران در روزهايي كه آمار ابتال به كرونا به شدت افزايش 
يافت و هر روز جان بسياري از هموطنانمان را مي گرفت، با طراحي عكس پرتره هايي از 
خودش و در واقع با زبان هنر به پويش »#من_ماسك_مي زنم« پيوست. او با برگزاري 
نمايشگاهي مجازي، اين عكس پرتره ها را به مدت 10 روز به نمايش گذاشت تا بتواند قدمي 
در راستاي تقويت فرهنگ ماسك زدن در اين روزهاي كرونايي بردارد. نمايشگاه عكس 
پرتره هاي شيشه گران شامل تصاوير ساده اي از چهره اين هنرمند است كه در لباس ها و 
حالت هاي گوناگون ماسك به چهره دارد و تالش مي كند با بيان اين نكته كه من ماسك 
مي زنم، ديگران را نيز به انجام اين كار ساده براي حفظ جان خود و اطرافيانشان ترغيب كند. 
اين هنرمند نقاش درباره برگزاري اين نمايشگاه به ايسنا گفته است كه »گسترش بيماري 
كوويد - 1۹ و لزوم رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي، فاصله گذاري هاي اجتماعي و ترويج 
فرهنگ استفاده از ماسك از مهم ترين داليلي بودند كه تصميم گرفتم عكس پرتره هاي 
خودم را سوژه نمايشگاه مجازي در شبكه هاي اجتماعي با عنوان»من ماسك مي زنم« 

كنم.«  شيش��ه گران با تاكيد بر اهميت توجه به ويروس كرونا و رعايت كليه پروتكل ها 
بهداش��تي يادآور شد: از مردم و هنرمندان و جامعه هنري دعوت مي كنم به عنوان يك 

وظيفه فرهنگي و اجتماعي كرونا را جدي بگيريم. 

»غلبه  بر بي شعوري« در بازار كتاب
كتاب »غلبه بر بي شعوري« نوشته ريچارد كراوت و ديگران با ترجمه شهاب الدين عباسي 
منتشر شد. اين كتاب، مجموعه اي است از مقاالت، يادداشت ها، مطالبي منتشرشده 
در يوتيوب و ديالوگ هايي از فيلم هاي سينمايي و انيمشين هاي مختلف كه مترجم 
طي چندين سال گردآوري و ترجمه كرده است. محور همه  اين مطالب، جمله  معروف 
سقراط است كه مي گفت: »زندگي بررسي نشده ارزش زيستن ندارد.« در واقع، كتاب 
»غلبه بر بي شعوري«، كتابي است درباره  اهميت بررسي و تأمل در زندگي و رسيدن 
به راهكارهايي براي داشتن يك زندگي خردمندانه. اين كتاب هفتمين كتابي است 
كه نشر خزه در قالب مجموعه اي تحت عنوان »پياده روي با فلسفه« منتشر مي كند. 

پيشتر از اين مجموعه و با ترجمه شهاب الدين عباسي، اين كتاب ها به چاپ رسيده است: 
»سرهم بندي نكن« )ايده هايي عجيب از فيلسوفان بزرگ تاريخ/ گري هيدن( و »زندگي 
زيباي من« )داويده كالي، پردراگ چيچوواتسكي و ياهوي لو(، »دور دنياي فلسفه در 
هش��ت روز« )سفري به چند هزار سال تاريخ انديشه در غرب و شرق/ ِديو رابينسون و 
ريچارد آزبرن(، »فيلسوف و گرگ« )درس هايي از حيات وحش درباره عشق، مرگ و 
خوشبختي/ مارك رولندز( و »جست وجوگر« )داستان شاهزاده اي كه مي خواست از 
رنج جهان بكاهد/ ِجين هوپ( . در قالب همين مجموعه كتاب »كوهنوردي با نيچه« 

)خود شدن/ جان كاگ( نيز اخيراً با ترجمه مريم پيمان منتشر شده است.
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