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نيـازاقتـصادايـران

 7برابر شدن نقدينگي
در دهه  1390بدون رشد اقتصادي

رد پاي معامالت شبانه در قيمتهاي حبابي بازار ارز

چرايي افزايش
حضور خريداران ارز در بازار

صفحه 3

« تعادل» گزارش ميدهد

معمايي
به نام
وزير صمت
صفحه 7

صفحه 3

يادداشت1 -

«تعادل» در گفتوگو  بامنصور غيبي ،نخستين آمار رسمي  15روزه بازار مسكن را بررسي ميكند

افتشتابتورمملكدرشهريور

مجيد اعزازي| بانك مركزي در اقدامي بيس��ابقه
آمار مربوط به تحوالت بازار مس��كن طي دو هفته اول
شهريورماه را منتشر كرد كه حاكي از كاهش چشمگير

شتاب تورم ملك همزمان با افت معامالت مسكن است.
با انتشار اين آمار ،برخي تحليلهاي رسانهاي مبني بر
ورود نقدينگيهاي خارج شده از بورس به بازار مسكن

بهطور كامل رد شد و تحليل «تعادل» مبني بر حركت
بازار مسكن در كانال سرمايههاي بزرگ مقياس تحقق
يافت .آنگونه كه بانك مركزي اعالم كرده است ،متوسط

سياستهاي پولي و مالي
بايدقاعدهمندباشد

قيمت هر متر مربع واحد مسكوني معامله شده در شهر
تهران در نيمه اول ش��هريورماه س��ال جاري به حدود
 23.5ميليون تومان رسيده كه...
صفحه 5

داستان پيگيري
 700ملك واگذار شده
شهرداري در دوره قاليباف

توكلي
خطاب به هاشمي:
نماينده ميفرستم
صفحه 5

عقبنشيني
وزير آموزش
و پرورش
صفحه 8

يادداشت2-

در جا زدن  7ساله دولت
يادداشت3-

مشتي كه نمونه خروار است
مشكالت كارگران هفتتپه
نه اولي��ن نمونه از يك چنين
موارد است و نه آخرين مورد
از ي��ك چني��ن مش��كالتي
اس��ت .اين نمونهاي اس��ت
كه خرواره��ا از آن را ميتوان
حميدحاجياسماعيلي در فض��اي كس��ب و كار و
بنگاههاي اقتصادي پيدا كرد.
ما در بنگاههاي اقتصادي زيادي شاهد تضييع حقوق
كارگران و آس��يب به ني��روي كار و واحدهاي توليدي
بودهايم .واگذاريهاي نس��نجيده فراواني انجام ش��ده
و اين واگذاريها گرهي از هزارتوي مش��كالت بخش
توليدي باز نكرده كه هيچ مش��كالت دامنه داري نيز
بر مشكالت قبلي آنها افزوده اس��ت .به هر حال ديوان
محاسبات نتايج تحقيق و تفحص از هفتتپه را اعالم
كرد و احتماال در اين خصوص تصميماتي اخذ ميشود،
اما چند مش��كل اساس��ي در كش��ور در حوزه مسائل
كارگران وجود دارد كه تا زماني در خصوص آنها فكري
نشود احتمال بروز مشكالتي از جنس هفتتپه باز هم
ممكن خواهد بود .نخس��تين موضوع اين اس��ت كه
هنوز از طرف مديران دولتي يك اعتقاد و باور جدي به
حقوق كارگران مشاهده نميشود .يعني دولت و اساسا
نظامسياسي،هنوزاعتنايمناسبيبهموضوعاتمرتبط
با كارگران ندارد .بايد بدانيم كه عمده نيروي كار كشور
كه نقش مهم��ي در چرخش چرخ اقتصاد و معيش��ت
ايران دارند ،مشموالن نيروي كار هستند كه تقريبا سه
برابر مستخدمين دولتي هس��تند .بنابراين تعداد آنها،
اثرگذاري آنها ،كارآمدي آنها در بازارهاي اقتصادي كشور
كليدي و اساسي است و دولت بايد به حقوق و مطالبات
آنها توجه كند .اما متاس��فانه در تمام طول س��الهاي
گذشتهبدليلاينكهحقوقكارگرانازمسيربودجهدولت
تامين نميشود ،توجه كمتري به مطالبات آنها ميشود.
اين ضعف ،نخس��تين موردي اس��ت كه در مسير حل
كارگران بايد به آن توجه شود .موضوع دوم آن است كه
اساسا دستمزد در ايران از نُرم جهاني بسيار كمتر است.
ماجزوچندكشوريهستيمكهپايينترينپرداختيهارا
بهكارگرانمانداريم.مثالحداقلدستمزدهادراستراليا
 10برابر بيشترين دستمزدهاي كارگري در ايران است.
در ايران متوس��ط ساعت دس��تمزدها يك دالر است
در استراليا 10دالر؛ اين آمارها به نظرم به اندازه كافي
گويا هستند؛ اين فاصله نشان ميدهد كه دستمزدها
در ايران در چه وضعيتي است .هم دولت و هم مجلس
بايد در اين خصوص ورود كنند و ش��رايط ت��ازهاي را
براي كارگران ايجاد كنند .سومين موضوعي كه باعث
بروز مش��كالت فراواني در اين حوزه شده اين است كه
تشكلهايبخشكارگريواقعيدرايرانشكلنگرفته
است.تازمانيكهكارگرانمكانيسمهايالزمبرايدفاع
از حقوق خود و متعاقب آن رش��د و ارتقاي سطح خود
نداشته باشند ،تغيير چنداني را نميتوان در وضعيت
ادامه در صفحه7
آنهامتصورشود.

يادداشت4-

معناي فراز و فرود شاخص چيست؟
اين روزها وضعيت ش��اخص
كل به عنوان اصليترين معيار
براي سنجش شرايط بازار در
نظر گرفته ميش��ود و هر فراز
و نش��يبي در آن بازخوردهاي
فراوان��ي در افكار عمومي پيدا
مجيدناصريمجد ميكند .اي��ن نماگ��ر بيانگر
سطح عمومي قيمتها و سود
سهام شركتهاي پذيرفته ش��ده در بورس است كه در
بررسي آن ميزان تغييرات ش��اخص حائز اهميت است.
البته مثبت يا منفي بودن شاخص كل هميشه به معناي
مثبت يا منفي بودن كليت بازار نيست ،زيرا شركتهايي
با سرمايه و ارزش بازاري باال وزن بيشتري نسبت به ساير
ش��ركتها به خود اختصاص ميدهند .تغييرات سهام
شاخص ساز ميتواند تاثير بسيار زيادي در روند حركتي
شاخصكلايجادكند.بهمنظوررفعاينمشكلشاخص
ديگري با عنوان شاخص كل هم وزن تعريف ميشود كه
در آن شركتهاي حاضر در بورس با وزن مساوي در نظر
گرفته ميشوند .حال بد نيس��ت ،پس از تبيين مفهوم
شاخص كل و شاخص كل هم وزن موضوع شاخص كل
بورس تهران را روي ميز ارزيابيها ق��رار دهيم .از ابتداي
سال  99تا اواسط ارديبهشت ماه ،شاخص كل موفق به
حضور در كانال ي��ك ميليون واحدي ش��د و بعد از طي
كردن ي��ك دوره نوس��اني در محدوده مذك��ور وارد فاز

استراحتي كوتاهمدت شد .اين نماگر پس از تجربه افتي
 8درصدي به محدوده  938هزار واحد رسيد .در مرحله
بعد ش��اخص كل بورس تهران پس از گذراندن يك بازار
گاوي (اصطالحا به بازاري اطالق ميشود كه رو به رشد
باشد و قيمت س��هام موجود در آن روند صعودي دارد)
موفق شد يك رش��د  108درصدي را پشت سر گذاشته
و براي نخس��تينبار در تاريخ فاتح قله  2ميليون واحدي
شود .اين طبيعت بازار است كه پس از هر حركتي اصالح
متناظر با خودش را طلب ميكند .اصالح و اس��تراحت
ركني ضروري در روندها به ش��مار م��يرود و هرچقدر
اين اصالحات عميقتر اتفاق بيفتند زمينهس��از رشدي
هموارتر خواهند بود .اكنون ش��اخص كل در فاز اصالح
قيمتي قرار دارد .در حالي كه هنوز به لحاظ علم تكنيكال
اصالح شاخص كل به پايان نرسيده ،نمادهاي بسياري با
تجربهافتقيمتيبيشاز40درصداصالحخودراتكميل
كردهاند و در صورت ادامه روند نزولي از فاز اصالحي خارج
شده و قدم در راه روند نزولي ميگذارند .اين مهم موجب
تش��ديد هيجانات و ايجاد فضاي ت��رس و ناامني ميان
سرمايهگذاران خرد شده بهطوري كه در عمده معامالت
دو هفته گذشته شاهد خروج پول حقيقيها بودهايم .با
توجهبهنزديكشدنشاخصكلبهمنطقهاشباعفروش
و رسيدن بسياري از سهمها به حمايتهاي معتبر خود،
بهنظر ميرسد كه تا پايان اصالح قيمتي راه زيادي باقي
ادامه در صفحه4
نماندهاستو...

سهام عدالت عامل سرخي بازار
تاثيري كه سهام عدالت بر روي
بازار ميگذارد را مينوعي فشار
فروش دانس��ت .كس��اني كه
داراي س��هام عدالت هستند
اغلب ترجيح ميدهند سهام
خ��ود را ب��ه فروس برس��انند
احمداشتياقي و از تفك��ر س��رمايهگذاري و
س��رمايه داري خارج ش��وند.
همچنين باتوجه به ش��رايط موجود در جامعه و ش��يوع
كرونا اغلب افرادي كه داراي سهام عدالت هستند ترجيح
ميدهند سهام خود را به پول نقد تبديل كنند و پول اين
فروش را از ب��ازار خارج كرده و به پ��ول نقد تبديل كنند.
بنابراين اگر بخواهيم بهطور عام به بازار و سهام عدالت نگاه
كنيم سهام عدالت؛ يعني فشار فروش و خروج نقدينگي از
بازار سرمايه .در اقتصاد كالن و به صورت عام سهام عدالت
ميتواندبرايبازارمفيدواقعشوداماآنچهباعثخروجپول
از بازار سرمايه ميش��ود براي بازار سرمايه خوب نيست.
يكيازعمدهترينداليلفروشسهامعدالتتوسطمردم،
افزايش تورم جامعه است كه با توجه به اينكه اغلب افرادي
كه س��هام عدالت دارند وضع معيش��تي مناسبي ندارند
ترجيح ميدهند سرمايهگذاري خود را در سهام عدالت به
پول نقد تبديل كنند .بهطور كل ميتوان گفت كه سهام
عدالت براي بازار مفيد واقع نشده و خروج نقدينگي از بازار
ادامهدرصفحه7
راتسريبخشيدهاست.

عكس :امير جديدي

حضور دانشآموزان
در مدرسه الزامي نيست

آمار بيكاران  هرگز تك رقمي نشد

يادداشت5-

بارسنگينمعيشتبردوشكولبران

سالهاس��ت كه مشكالت
مرتبط با كولبران در س��طح
رس��انههاي گروه��ي و
شبكههاي اجتماعي مطرح
ميش��وند و وعدههايي هم
از سوي مس��ووالن اجرايي
ب��راي حل اين مش��كالت و
بهزادرحيمي
بهبود وضعيت ارايه ميشود
اما هنوز به صورت عمل��ي قدمي براي بهبود وضعيت
معيشتي كولبران و ارايه يك س��ازوكار منطقي براي
پاس��خگويي به مش��كالت آنان كه در واقع بخشي از
جوانان همين مرز و بوم هستند داده نشده است .اين
براينظامكشورچندانزيبندهنيستكهعليرغماين
همه پيشرفت و ترقي در عرصههاي گوناگون ،نتواند
راهكاري براي عبور از مش��كالت پيش روي اين قشر
زحمتكش ارايه كند .براي بررسي تحليلي مشكالت
كولبران كه بخش��ي از مراودات اقتصادي غير رسمي
كشور به هر حال بهوس��يله آنان انجام ميشود بايد به
زمينههايظهوراينپديدهدرحاشيهفضاياقتصادي
كش��ور توجه كنيم .بايد ببينيم چه عامل يا عواملي
باعث ميشود تا يك جوان تحصيلكرده با تحصيالت
كارشناسي يا كارشناسي ارش��د و ...ناچار ميشود تا
باري كه گاهي چند برابر وزن خود فرد سنگيني دارد را
ادامه در صفحه7
بدوشبكشدو ...

گزارش روز

انتشار  نتيجه
تحقيق و تفحص
ديوان محاسبات كشور

قرارداد
واگذاري
نيشكرهفتتپه
فسخ شود

با وجود آنكه از چن��د ماه قبل نهاده��اي تصميمگير
وعده تعيين تكليف نهايي وضعيت نيشكر هفتتپه را
داده بودند تا با بهبود شرايط ،كارگران اين مجموعه از
حقوق اوليه خود برخوردار شوند ،اما هنوز شرايط در اين
كارخانه نامشخص است و س��رانجام ديوان محاسبات
كشور ،نتيجه تحقيق و تفحصهاي خود را منتشر كرده

و براي اين اس��اس خواس��ته اصل قرارداد واگذاري اين
كارخانهفسخشود.
تا س��ال  1394اين ش��ركت ك��ه يك��ي از بزرگترين
كارخانههاي صنعتي اس��تان خوزس��تان محس��وب
ميش��د ،صددرصد در اختيار دولت بود .نحوه اداره اين
ش��ركت توس��ط دولت به گونهاي بود كه اين شركت

تا مرز ورشكس��تگي نيز پيش رفته ب��ود .به گفته علي
اش��رف عبداهلل پوريحس��يني رييس وقت س��ازمان
خصوصيس��ازي زيان انباش��ته اين ش��ركت در سال
 1394و قبل از واگ��ذاري به حدود  345ميليارد تومان
رس��يده و حقوق كارگران و كاركنان شركت هفت ماه
بود كه پرداخت نشده بود .اين شركت قبل از واگذاري

حدود  150ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي
بدهكار بود كه اين موضوع نشان ميداد ،بيش از  10تا
 15سال ،حق بيمه كارگران پرداخت نشده .همچنين
هدفگذاري توليد ش��كر در اين ش��ركت 100 ،هزار
تن بود ك��ه در زمان واگ��ذاري اين ميزان ب��ه  35هزار
تن رسيده بود .با اين شرايط ،دولت تصميم گرفت كه
اين ش��ركت تحت كنترل خود را ب��ه بخش خصوصي
واگذار كن��د .س��ازمان خصوصيس��ازي ني��ز مامور
انجام اين كار شد .در س��يصد و پنجمين جلسه هيات
واگذاري در  21ش��هريور ماه  1394كه در محل سالن
جهاد اقتصادي وزارت امور اقتصادي و داريي تش��كيل
شد ،موضوع واگذاري ش��ركت كشت و صنعت نيشكر
هفتتپه مطرح و مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت .در
اين جلسه تصميم گرفته شد100،درصد سهام شركت
كش��ت و صنعت نيش��كر هفتتپه متعلق به شركت
مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
به صورت مزايده واگذار ش��ود .كارخانه نيش��كر هفته
تپه در بهمن ماه س��ال  ،1394بهطور كامل واگذار شد
و در اختيار س��هامداران جديد قرار گرفت ،پس از اين
واگذاري حواش��ي زيادي درباره عملكرد اين كارخانه
به وجود آم��د و پرداخت نش��دن طوالني مدت حقوق
كاركنان اين مجموعه به شكلگيري اعتراضات آنها از
ادامه در صفحه4
اواسط سال 97منجر شد.

در هفتهه��اي اخي��ر،
مسووالن براي حمايت
از ب��ازار س��رمايه ،از
س��هامداران عم��ده و
صندوقها و موسس��ات
حقوقي دعوت كردهاند
مسعود  بيرمي كه از طريق بازارگرداني
و حضور به موقع ،مانع از
سقوط شاخصها و ايجاد نوسان در بورس شوند تا
توازن بازار به هم نخ��ورد .اما نگاهي به نحوه حضور
س��هامداران عمده در روزهاي اخير نشان ميدهد
كه شكل حضور آنها در بازار كارآمد نيست و نه تنها
شكل حمايتي ندارد بلكه عمال نوعي نوسانگيري
و خريد پلهاي در بازار اس��ت .سهامداران عمده اگر
قصد حمايت دارند بايد در س��اعات اوليه صبح كه
صف فروش تشكيل شده و عدهاي اقدام به فروش
سهام خود كردهاند ،به موقع حاضر شده و اقدام به
خريد س��هام كنند و اجازه ندهند كه بازار منفي و
سهام شركتها قرمز شود .اما عمال اجازه ميدهند
كه بازار با كاهش قيمتها و شاخص مواجه شود و
بعد در س��اعات پاياني روز وارد بازار شده و اقدام به
خريد س��هام ميكنند .در نتيجه اي��ن نوع حضور
س��هامداران عمده ،عمال كمكي به بازار نميكند و
در نهايت بازار با نتيجه كاهش و نزول قيمت سهام
بسته ميشود و سهامداران عمده به جاي حمايت
از اش��خاص حقيقي و س��هامداران جزء به نوعي
نوس��انگيري و خريد پلهاي اق��دام ميكنند .اين
وضعيتباعثسيگنالمنفيبهسهامدارانحقيقي
است و عمال باعث ميش��ود كه صف فروش سهام
طوالنيتر ش��ود در حالي كه اگر خريد سهامداران
عمده به موقع انجام شود و حمايت درستي از بازار
انجامشود،فروشندگانسهاماحساسخواهندكرد
كه براي س��هام آنها خريدار وجود دارد و در نتيجه
براي فروش بيشتر و تشكيل صف فروش انگيزهاي
نخواهند داشت .كارشناسان در اين شرايط انتظار
دارند سهامداران عمده كه در خرداد و تيرماه اعداد
بسيارسنگينيسهامفروختهاندو150هزارميليارد
تومان فروش داشتهاند ،در ش��هريور ماه حداقل 1
درصد فروش قبلي خود را به خريد سهام اختصاص
دهند.برايناساسباورودچندهزارميلياردتومانو
خريد به موقع ميتوانند از ريزش سهام جلوگيري
كنند .اما آم��ار خريد س��هامداران حقوقي در يك
هفته اخير نش��ان ميدهد كه بيش از  30ميليارد
تومان نبوده اس��ت .يعني حتي يك درصد فروش
قبلي خود را هم براي خريد سهام به بازار نياوردهاند.
نگاهي به شاخصهاي بازار س��هام نشان ميدهد
كه اين بازار در ماههاي قبل رش��د بااليي داشته و
تنها در تيرماه  120درصد رش��د داش��ته است لذا
روند نزولي آن در مرداد و شهريور كه به ميزان 30
درصد رشد منفي داشته نبايد عجيب به نظر برسد
زيرا بازاري كه تا اين درجه رش��د داشته ميتواند با
نزول  35درصدي نيز همراه ش��ود .مس��ووالن در
چندماهگذشتهازطريقرسانههاازمردمواشخاص
حقيقي دعوت كردهاند كه وارد بازار ش��وند و از اين
طريقميليونهانفردربازارمشاركتكردهاندوحاال
موقع آن رسيده كه از سهامداران حقيقي حمايت
كنند .وقتي دولت و مسووالن از سرمايه اجتماعي
دعوت كردهاند كه وارد بازار سرمايه شوند حاال بايد
از آنها حمايت كنند و اج��ازه ندهند كه اعتماد اين
سرمايه اجتماعي به بازارها از بين برود .سهامداران
حقيقي احس��اس ميكنند كه عدهاي در بازار در
حال نوسانگيري و كسب س��ود هستند و وقتي
قيمتها كاهش پيدا ميكند عدهاي اين سهام را با
قيمت پايينتر جمع ميكنند .دولت و مسووالن
بايد توجه داشته باشند كه نه تشويقهاي آنچناني
و دعوت از افراد غير حرفهاي به بازار كار درستي بوده
و نه عدم حمايت آنها و روش پلهاي و نوسانگيري
امروز كار درستي است .همه اين روشها به سرمايه
اجتماع��ي و اعتماد م��ردم لطمه ميزن��د و اجازه
تقويت يك بازار سرمايه كارآمد براي اقتصاد ايران
را نميدهد .اي��ن روشهاي دولت و س��هامداران
عمده حمايت از سهامداران حقيقي و مردم عادي
نيس��ت و اين موضوع عمال موجب نوسانگيري و
خريد پلهاي شده است و باعث از دست رفتن اعتماد
مردم و سرمايه اجتماعي و در نهايت افزايش صف
فروش ميش��ود .در نتيجه به جاي آنك��ه دايم در
حال بررس��ي بحران بازارهاي مختلف و كاالهاي
مختلف باشيم بايد استراتژي مشخص و سياست
قاعده مند داشته باشيم و سياس��تگذار به دنبال
جلب اعتماد مردم باشد .اگر اعتماد مردم كم شود
عمال نوس��انهاي مختلف را تجربه خواهيم كرد.
مسووالن بايد استراتژي مشخص و سياستهاي
قاع��ده من��دي در بخش ب��ازار پ��ول و نقدينگي
همچنين در بخش بازار س��رمايه داشته باشند .اما
متاسفانه وقتي رشد نقدينگي شديد است عدهاي
موج س��واري كرده و نقدينگي را به بازارهاي مورد
نظر خود هدايت كردند و حاال از صاحبان اين منابع
وسهامدارانحمايتنميكنند.
ادامه در صفحه4

دريچه
قدردان تالشهاي سوييس
هستيم
وزي��ر امور خارجه كش��ورمان در توييتي محورهاي
ديدارش با همتاي سوييس��ي خود را تش��ريح كرد.
به گزارش ايس��نا ،محمدج��واد ظري��ف ،وزير امور
خارجه كش��ورمان روز دوشنبه در توييتي نوشت :از
ميزباني ايگناتسيو كاس��يس ،وزير خارجه سوييس
در صدسالگي روبط ديپلماتيكي كه بر اساس احترام
دوجانبه پايدار مانده است ،خرسند شدم .وي افزود:
ي در خصوص مس��ائل دوجانبه،
گفتوگوه��اي عال 
منطقهاي و جهاني داش��تيم .در حال��ي كه قدردان
تالشهاي سوييس براي سبك كردن خرابكاريهاي
امريكا هستيم ،بازگشت دادوستدهاي عادي اولويت
جهاني است.ايگناتس��يو كاسيس ،وزير امور خارجه
سوييس پس از ديدار با محمدجواد ظريف ،وزير امور
خارجه كشورمان با انتشار ويدئويي از استقبال ظريف
در اين ديدار در پيامي توييتري نوشت :صلح ،توسعه
اقتصادي و حقوق بشر از موضوعات بحث ثمربخشم
با همتايم ظريف بود .او در ادامه نوشت :خوشحالم كه
توانس��تيم باهم كانال بشردوستانه سوييس را براي
تامين مواد غذايي و دارويي مردم ايران فراهم كنيم.

ابالغ سند راهبردي توسعه
گردشگري
اس��حاق جهانگيري ،معاون اول رييسجمهور سند
راهبرديتوسعهگردشگريرابراياجرابهدستگاههاي
اجراييذيربطابالغكرد.بهگزارشپايگاهاطالعرساني
دفترهياتدولت،هياتوزيراندرجلسه ۲۹تير۱۳۹۹
بهپيشنهادوزارتميراثفرهنگي،گردشگريوصنايع
دستيوبهاستنادبند(الف)ماده()۱۰۰قانونبرنامهپنج
سالهششمتوسعه،ضمنتصويبسندراهبرديتوسعه
گردشگري،كليهدستگاهمقرردراينسندراموظفبه
اجراياقداماتمربوطبهسندمذكورنمود.سندمذكوربا
چشماندازايجاديكچارچوبهماهنگسياستيبراي
اتخاذ رويكردي بين بخشي و يكپارچه براي دستيابي
به توسعه پايدار گردشگري و با همكاري دستگاههاي
اجرايي ،اساتيد دانشگاهي و فعاالن بخش خصوصي
تهيهوتدوينشدهوبرعناصرموثربربخشگردشگري
مانند مديريت گردشگري ،مسائل فضاي كسب و كار
اين حوزه ،زيرساختهاي گردشگري ،نيروي انساني
و فرهنگسازي ،مش��كالت مربوط به اتباع خارجي
و تبليغ��ات و بازاريابي تمركز دارد .مش��خص نمودن
خطوطكالنسياستيبراساسگلوگاههاياصليحوزه
گردشگريكشور،ايجادزمينهتدوينبرنامهمليتوسعه
گردش��گري ،پيادهس��ازي اهداف در پوياترين حالت
ممكن و منطبق با هدف افزايش بهره وري و توسعه و
همچنيندستيابيبهشاخصهايرقابتپذيريسفر
وگردشگري(توانمندسازيمحيط،سياستهايسفر
وگردشگريومنابعطبيعيوفرهنگي)ازاهدافكلي
سندپيشنهادياست.درتدوينسندراهبرديتوسعه
گردشگري،مدلسياستگذاريفراينديمورداستفاده
قرار گرفته اس��ت .جامع نگري در حوزه گردشگري از
مسائل زيس��ت محيطي تا شبكه گردشگري كشور،
توجهبهاسنادباالدستيوتجاربقبليكشوردرحوزه
گردشگريدرصدسالاخير،ازمزيتهايسنديادشده
محسوبميشود.

تشكيل كميته نظارت بر
پروتكلها در مدارس
يك عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي
اسالميازتشكيلكميتهايبراينظارتروزانهبررعايت
پروتكلهاي بهداشتي در مدارس خبر داد و گفت كه
كميس��يون بهداش��ت در نامهاي به سرپرست وزارت
صنعت ،معدن و تجارت خواستار افزايش توليد ماسك
كودكان شده است .جليل ميرمحمدي در گفتوگو با
ايسنا،بااشارهبهبازگشاييمدارسوحضوردانشآموزان
در كالسه��اي درس ،اظه��ار كرد :م��ا در مجموع با
بازگشاييمدارسمنوطبهاجرايدقيقوسختگيرانه
پروتكلهايبهداشتيمخالفتينداريم،مشروطبهاينكه
زيرساختهاآمادهباشد.گاليهآناستكهچرامدارس
با س��رعت و بدون انجام هماهنگيهاي الزم باز ش��ده
است .به جاي آنكه با اين فوريت حضور دانشآموزان در
مدارسرااز ۱۵شهريورماهاعالمميكردند،ميتوانستند
موعد بازگشايي را به  ۲۵شهريورماه موكول كرده و در
اين ۱۰روز زيرس��اختهاي مدارس اعم از ضدعفوني
كردنمدارسبهخصوصروشوييوآبخوريهاوتامين
ماسك و مواد ضدعفونيكننده را انجام دهند .وي ادامه
داد :بايد قبل از بازگش��ايي مدارس آموزشهاي الزم
به خانوادهها و دانشآموزان از طريق صدا و س��يما داده
ميشد نه اينكه اين حجم از نگراني در خانوادهها ايجاد
شود .اكنون كه اين كار صورت گرفته ،الزم است از اين
به بعد مديران كل آموزش و پرورش در مراكز استانها،
روسايدانشگاههايعلومپزشكيوشبكههايبهداشت
و درمان بر ُحسن اجراي پروتكلهايبهداشتي نظارت
داشتهباشند.ميرمحمديباتاكيدبرلزومفاصلهگذاري
اجتماعيدرمدارسوچرخشيكردنزنگتفريحاظهار
كرد:بايدنظارتكافيدرمدارسوجودداشتهباشدتااز
تجمعدانشآموزانجلوگيريشدهوآنهاهموارهماسك
داشتهباشند.اميدواريمبارعايتاينمواردومراقبتهاي
الزم از سوي مديران و معلمان مدارس ،دانشآموزان و
اولياي آنها و همراهي در اجراي پروتكلهاي بهداشتي
هيچمشكليبهوجودنيايد.ميرمحمديدرپاياناظهار
كرد :قرار شد كميتهاي مركب از كميسيون بهداشت
مجلسشوراياسالميودووزارتخانهآموزشوپرورشو
بهداشتطيهفتهآيندهتشكيلشودتابهصورتروزانه
از طريق روساي مراكز بهداش��تي و معاونان آموزش و
پرورشبرروندرعايتپروتكلهايبهداشتيدرمدارس
نظارت ش��ده و ش��رايط را رصد كنند .البته اگر شاهد
افزايششيوعكروناباشيمدرتصميماتخاذشدهتجديد
نظرصورتميگيردوليميتوانبارعايتسختگيرانه
پروتكلهاازافزايششيوعبيماريجلوگيريكرد.
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خبر

ايـران

آمار بيكاران هرگز تك رقمي نشد

آمارواطالعاتجمعآوري شدهدروزارتاقتصادنشان
ميدهدتامردادماهامسالحدود 442هزارملكدولتي
در سامانه جامعه اطالعات دستگاههاي اجرايي ثبت
شده اس��ت .به گزارش فارس ،گزارش عملكرد وزارت
اقتصاد نش��ان ميدهد در بخش مديريت داراييهاي
دولتي تا مرداد ماه س��ال  ۹۹بالغ ب��ر  ۴۴۱هزار ۷۵۴
ملك دولتي ثبت ش��ده كه از اين تع��داد بيش از ۲۳
هزار ملك آن در يك س��ال اخير شناسايي و ثبت شد.
در بخش��ي از اين گزارش آمده است :براي شناسايي
اموال غيرمنقول دولت با ايجاد سامانه جامع اطالعات
دستگاههاي اجرايي (سادا) و ايجاد حساب كاربري و
ابالغ آن به دس��تگاههاي اجرايي تا مرداد سال۱۳۹۹
تعداد ۴۴۱۷۵۴ملك دولتي ثبت شده كه از اين تعداد
 ۲۳۷۵۴ملك در يك ساله اخير شناسايي و ثبت شده
است .جزييات اين گزارش حكايت از آن دارد كه طي
يك س��ال منتهي به پايان مرداد ماه سال جاري907
فقرهگواهيبرايمستندسازياموالغيرمنقولدولتي
بهمنظورتثبيتمالكيتدولتصادرشدهاست.طراحي
سندمالكيتدولتيمتمايزازاسنادعاديدرحوزهاموال
منقول ،با اجراي نظام نوين اموال منقول غيرمصرفي
و ش��يوه نامه شناس��ايي اموال دولت ،اقدامات الزم به
عمل آمد و از مرداد س��ال  98تا مرداد سال  99تعداد
 7.5ميليونقلماموالمنقولشناساييوثبتگرديده
اس��ت .در حوزه خودروهاي دولتي ،با هدف سياست
انقباضيبرايكاهشتعدادخودروهايدولتي،دريك
سال گذشته تعداد  1247خودرو كاهش يافته است.
وزارت اقتصاد اعالم كرد در راس��تاي شناسايي اموال
دستگاههاياجراييبالغبر 634ملكمازادشناساييو
مجوز فروشآن صادر شدهاست.

در جا زدن 7ساله دولت

در آبان  98و پس از افزايش قيمت بنزين ،دولت اعالم
كرد كه در چارچوب طرحي موسوم به سبد معيشتي
خان��وار ،به حدود  60ميليون ايران��ي ،در ماه كمكي
حدودا 50هزار توماني خواهد كرد .هرچند با توجه به
نرخ باالي تورم و افزايش قابل توجه هزينه خانوار ،اين
كمك ماهانه عمال گرهي از مشكالت مالي خانوادهها
بازنميكنداماسوالاصليترايناستكهتاچهزماني،
خانوارهاي ايراني به كمك نقدي دولت احتياج دارند
و چه در ميان جمعيت حدودا  80ميليوني ايرانيها،
حدود س��ه چهارم آنها ،نيازمن��د دريافت اين كمك
تلقيميشوند؟
ح اين گونه اس��تناد
هرچند موافقان اجراي اين طر 
كردند كه در بس��ياري از كش��ورهاي جهان كمك
مستقيم دولت به اقشار كم درآمد اجرايي ميشود
اما مخالفان اين س��وال را داش��تند كه اين كمك با
چه هدف��ي و تا چه زماني ادامه خواهد داش��ت؟ آيا
نميتوان با ايجاد اش��تغال ،راه را بر كسب درآمد از
س��وي اين اقش��ار باز كرد تا ديگر نيازي به دريافت
كمك نداشته باشند؟
اين دغدغه در س��الهاي گذش��ته هم��واره اقتصاد
ايران را با خود درگير كرده اس��ت .در ش��رايطي كه
دولت ميگويد ،كاهش سرمايهگذاريهاي جديد در
اقتصاد ،يكي از خطرناكترين آمارهاي ثبت شده در
سالهاي اخير است ،همچنان اوضاع محيط كسب
و كار در ايران قابل دفاع نيس��ت و وقتي كار جديدي
شكل نگيرد ،نميتوان انتظار داشت كه تحولي مثبت
در حوزه اش��تغال به وجودآي��د .هرچند دولتهاي
يازدهم و دوازدهم اعالم كردند كه يكي از اصليترين
هدفگذاريهايش��ان بهبود محيط كسب و كار و به
دنبال آن كاهش آمار بيكاري اس��ت اما آنچه در آمار
پس از فعاليت هفت ساله اين دولت به ثبت رسيده،
نشانميدهدكهبسياريازايناهداف،هرگزبهمرحله
عملنرسيدهاند.
در شرايطي كه آمارهاي بيكاري در برخي كشورهاي
توسعهيافتهوحتيدركشورهايهمسايه،درسطحي
پايين حفظ شده و به نظر ميرسد ثبات اقتصادي ،راه
را بر گردش آمارهاي كسب و كار باز كرده اما در ايران،
بررسي عملكرد دولت در حوزه اشتغال نشان ميدهد
كهپسازهفتسال،ثباتنسبيآمارها،تنهادستاورد
قابل لمس بوده است.

نرخ بيكاري همواره  10درصد
در سالهاي ابتدايي دولت ،دو شاخص مهم به عنوان
اولويتهايي مطرح شدند كه در چارچوب يك برنامه
كوتاهمدت بايد تك رقمي ميش��دند ،شاخص تورم
و ش��اخص بيكاري .در حوزه ت��ورم هرچند اقدامات
سالهاي ابتدايي موفقيت آميز بود و سپس با اجرايي
شدن برجام ،تورم ايران براي مدتي كوتاه تك رقمي
شد اما با بر هم خوردن برنامهها ،بار ديگر تورم حتي
ت��ا مرز  40درصد نيز پيش رف��ت و امروز در عدد 25
درصد قرار دارد.
در حوزه بيكاري نيز همين روال طي شد و هرچند در
كوتاهمدت با بهبود نسبي محيط كسب و كار و جذب
برخي س��رمايهگذاريها ،اين اميد به وجود آمد كه
آمار بيكاران ايران كاهش��ي خواهد شد اما در عمل،
جديدترين ارزيابيها نشان از آن دارد كه نرخ بيكاري
از جاي خود تكان نخورده است .اين در حالي است كه
همچنان ابهامات درباره تعريف بيكار و تعريف شاغل
در آمارهاي رسمي ايران ادامه دارد و اينكه فرد پس

از چند س��اعت كار ،شاغل به حساب ميآيد؟ با اما و
اگر مواجه است .با وجود تمام اين ابهامها ،آمارهاي
رسمي منتش��ر شده نيز نش��اني از بهبود شرايط در
س��الهاي اخير ندارد .براساس آمار سازمان برنامه و
بودجه در بازه زماني  ۷س��ال گذشته نزديك به سه
ميليون نفر ( ۲ميلي��ون و  ۹۹۷هزار و  ۲۰۳نفر) وارد
بازار كار ش��دند و نرخ بيكاري در اين دوره در رقم ۱۰
درصد تثبيت شده است .بر اساس تكليف قانون برنامه
ششم توسعه ،ايجاد ساالنه حدود يك ميليون فرصت
شغلي پيش بيني شده است تا نرخ بيكاري هر سال
 ۰.۸درصدكاهشيابد.برايناساسدولتهفتبرنامه
كلي«توسعهكسبوكارهايپراشتغال»«،برنامههاي
فعالبازاركار»«،ساماندهيوتثبيتاشتغالموجود»،
«اصالح نظام آموزشي و مهارت و توسعه كارآفريني»،
«اشتغال حمايتي و خرد»« ،استفاده از ظرفيتهاي
خارجي» و «نهادسازي و اطالعات بازار كارو نظارت بر
طرحها و برنامهها» را تدوين كرد.
دولت گزارشهايي را درباره برنامههاي اجرايي شده
در سالهاي گذشته در قالب اين هفت طرح منتشر
كرده است .در قالب «برنامههاي فعال بازار كار» چهار
طرح كارورزي دانشآموختگان دانشگاهي ،معافيت
بيمه كارفرمايي ،مهارت آموزي در محيط كار واقعي
و يارانه دستمزد در دستور كار قرار گرفت .در مجموع
در قالب سياستهاي فعال بازار كار تاكنون ۲ميليون
و  ۷۲۶ه��زار و  ۳۰۰ميلي��ارد ريال هزين��ه و زمينه
اشتغال  ۹۰هزار نفر ايجاد شده است .ميانگين هزينه
براي هر فرصت شغلي  ۳۰ميليون ريال است .يكي از
راهكارهاي موثر و كوتاهمدت در توسعه اشتغال توام با
مهارتآموزيدانشآموختگاندانشگاهياجرايطرح
كارورزي دانشآموختگان دانشگاهي است .جامعه
هدف اين طرح نيز دانشآموختگان دانشگاهي تمام
رشتههايتحصيليدانشگاهها،كارفرمايانبنگاههاي
اقتصادي اعم از خصوصي و تعاوني اس��ت .مقرر شد
با تخصيص ۴۰درصد از اعتبارات موضوع طرحهاي

اشتغالزاييوزارتتعاونمبلغ ۶۷۰هزارو ۴۰۰ميليارد
ريال اعتبار زمينههاي الزم براي آموزش شغلي به۷۰
هزارنفر فارغالتحصيل دانشگاهي فراهم شود.
در كنار آن ،دولت طرحهايي را نيز براي به حركت در
آوردن بنگاهها و افزايش انگيزه آنها براي اشتغال زايي
در دس��تور كار قرار داده است .طرح يارانه دستمزد با
هدف تحرك بخش��ي به ايجاد اشتغال در بنگاههاي
خرد،كوچكومتوسطوايجادبسترالزمبراياستغال
دانشآموختگانمقطعتحصيليديپلموباالتر،ارتقاي
مهارت ،انتقال دانش و فن��اوري به بنگاه اقتصادي و
ارتقاي س��طح توليد و س��رمايهگذاري يكي ديگر از
طرحهاي فعال بازار كار اس��ت .با اجراي اين طرح ۶
هزار و  ۷۵۰فرصت ش��غلي تاكنون ايجاد شده است.
بخش معافيت بيمه كارفرمايي از جمله برنامههاي
فعال بازار كار در ايجاد اشتغال است و جامعه هدف آن
دانشآموختگان دانشگاهي شغل اولي داراي مدرك
تحصيلي ليسانس و باالتر است كه دوره كارورزي را
طي كرده باشند .با اجراي آن براي هشت هزار و ۸۳۱
فارغالتحصيل دانشگاهي اشتغال ايجاد شد.
با وجود تمام اين برنامهها ،نرخ بيكاري كاهش نيافته
و تنها به نظر ميرسد بر اساس رشد نيروي كار ،نرخ
بيكاري ثابت باقي مانده است .طبق آمارهاي رسمي،
نرخ بيكاري در سال  92يعني سالي كه دولت جديد
كار خود را آغاز كرد 10.5 ،درصد بوده كه اين عدد در
سال 98به 10.7درصد رسيده و به نظر دولت روحاني
نيز در نهايت نتوانسته به تك رقمي شدن نرخ بيكاري
كمككند.
شوك كرونا به كسب و كار
آمارهايمنتشرشدهمربوطبهسال 98هستندوهنوز
آماري از عملكرد سال  99منتشر نشده است ،سالي
كه از آغازش با شيوع ويروس كرونا دست و پنجه نرم
كرده و به نظر ميرسد مانند آماري كه در بسياري از
كشورهاي درگير با اين ويروس منتشر شده ،در ايران

نيز كسب و كارها با مشكالت جدي رو به رو هستند و
احتماال تحت تاثير آنها ،نرخ بيكاري نيز بار ديگر رشد
كرده است.
تنها آمار ارايه ش��ده از وضعيت اش��تغال در ماههاي
كرونايي را چند هفته قبل رييس مركز آمار ارايه كرده
است .او گفته :بررسي نتايج حاكي از مشهود بودن اثر
كوويد ١٩بربازاركاركشوردرفصلبهارنسبتبهفصل
مشابه سال قبل است .مطابق اين نتايج ،جمعيت غير
فعال كش��ور افزايش و جمعيت شاغل و بيكار كشور
(جمعيت فعال) با كاهش ملموسي مواجه شده است.
بررسينرخمشاركتاقتصادي(نرخفعاليت)جمعيت
 ١٥ساله و بيش��تر در بهار  ١٣٩٩نشان ميدهد كه
 ,٤١درصد جمعيت در سن كار ( ١٥ساله و بيشتر) از
نظر اقتصادي فعال بودهاند؛ يعني در گروه شاغالن يا
بيكاران قرار گرفتهاند .همچنين نتايج نشان ميدهد
كهنرخمشاركتاقتصاديدربينزناننسبتبهمردان
و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي كمتر بوده
است .بررسي روند تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي
كل كشور نش��ان ميدهد كه اين شاخص ،نسبت به
فصل مشابه در س��ال قبل (بهار ٣.٧ ،)١٣٩٨درصد
كاهش داشته اس��ت .در بهار  ،١٣٩٩بررسي نسبت
اشتغال جمعيت  ١٥ساله و بيشتر بيانگر آن است كه
 ٣٦,٩درصد از جمعيت در سن كار ( ١٥ساله و بيشتر)
شاغل بودهاند .اين ش��اخص در بين مردان بيشتر از
زنان و در نقاط روس��تايي بيشتر از نقاط شهري بوده
است .ارزيابي اين شاخص گوياي آن است كه در بهار
 ١٣٩٩نسبت به بهار  ،١٣٩٨نسبت اشتغال به ميزان
 ٢.٩درصد كاهش يافته است.
هرچند نقش كرونا را نميتوان بهطور مس��تقيم به
عملكرد دولت ارتباط داد اما آمار 10درصدي بيكاران،
پس از ش��وك جديد كرونا افزايش بيشتري يافته و
احتماالدرسالپايانيدولتنيزنميتوانانتظارداشت
با وجود كرونا و تحريمها ،تغيير قابل توجهي در اين
آمار به دست بيايد.

رييس قوه قضاييه خبر داد

تصويب طرح جامع دادگاههاي ويژه اقتصادي

رييس قوه قضاييه گفت :ب��راي برگزاري دادگاههاي
ويژه اقتصادي به صورت يك فرآيند؛ تصويب طرحي
جامع در مجلس شوراي اسالمي را پيگيري خواهيم
كرد .به گزارش ايسنابه نقل از مركز رسانه قوه قضاييه،
سيد ابراهيم رييسي در جلس��ه صبح امروز شوراي
عالي قوه قضاييه ،با اشاره به آغاز سال تحصيلي جديد
و بازگشايي مدارس و دانشگاهها و حوزههاي علميه،
بر ضرورت رعايت شيوهنامههاي بهداشتي و صيانت
از س�لامت جاني دانشآم��وزان و كادر آموزش��ي و
پژوهشگران كش��ور تأكيد كرد .رييس قوه قضاييه
همچنين لزوم صيانت از فكر و انديشه دانشآموزان
و دانشجويان را متذكر ش��د و گفت :صيانت از فكر و
انديش��ه دانشآموزان و دانش��جويان و خردمندي و
خردورزي نس��ل جوان و نوجوان م��ا در گرو اجراي
منوياتمقاممعظمرهبريدرديدارمسووالنآموزش
و پرورش و سند تحول بنيادين نظام آموزشي كشور
است .رييسي با اشاره به نقش دستگاههاي فرهنگي
و آموزش��ي در تربيت نيروهاي فرهيخته و متعهد،
خاطرنشان كرد :تعليم و تربيت بهنگام از مهمترين
عناصر در پيش��گيري از وقوع جرم است و اگر فكر و
انديش��ه فرزندان اين مرز و بوم بر اساس آموزههاي
انقالبي و فرهنگ ديني پرورش يابد ،ش��اهد كاهش
آسيبهاي اجتماعي خواهيم بود .رييس قوه قضاييه
در بخش ديگري از سخنانش با تقدير از مقام معظم
رهبري به خاطر موافقت ايشان با پيشنهاد دستگاه
قضايي براي تداوم برگزاري دادگاههاي ويژه رسيدگي
به اخالل در نظام اقتصادي ،از ارايه طرحي جامع براي
نهادينه و نظاممند كردن روند برگزاري اين دادگاهها
س��خن گفت .رييس��ي با تأكيد بر تداوم دادگاههاي
مفس��دان اقتصادي در عين حال گفت :به دنبال آن
هستيم با ارايه طرحي جامع به مجلس اين فرايند را

از موضوعي استثنايي و اضطراري به رويهاي مستمر
و اقدامي نهادينه در دستگاه قضا تبديل كنيم تا هم
حقوق بيت المال حفظ شود ،هم برخورد با مفسدان
به صورت قانونمند ،سريع ،دقيق و عادالنه پيگيري
ش��ود .رييس قوه قضاييه با بيان اينكه به هيچ عنوان
نبايد به مفس��دان اقتصادي مجال داده شود ،از بين
بردن زمينههاي فساد را عالوه بر برخورد با مفسدان و
برگزاري دادگاههاي ويژه ،در گرو اصالح ساختارهاي
فس��ادزا دانس��ت و از دولت و مجلس خواس��ت كه
اصالحات م��ورد نظر مقام معظم رهب��ري در حوزه
اقتصادي را با جديت دنبال كنند.
رييسياصالحنظامبانكيوپولي،اصالحنظاممالياتي،
اصالح نظام گمركي و واردات و صادرات را از مهمترين
و ضروريترين اصالحات در حوزه اقتصادي دانست
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كه ب��ه كاهش جراي��م و پروندهه��اي قضايي منجر
خواهد ش��د .رييس قوه قضاييه در ادامه سخنانش با
ابراز تأسف از اهانت به مقدسات در برخي كشورهاي
اروپايي همزمان با عاديسازي روابط امارات با رژيم
صهيونيستي و محكوميت اين اقدامات موهن گفت:
جسارت به قرآن كريم و اهانت به پيامبر عظيم الشأن
اسالم در اروپا و برقراري رابطه بين يك كشور به ظاهر
اسالميباصهيونيستهاسناريوييحسابشدهاست
كه در يك اتاق فكر طراحي شدهاند.
ميخواهند به اقتدار نظام اسالمي
درمنطقهآسيببزنند
رييس��ي افزود :همه اين اقدامات يك منشأ دارد كه
ميخواهند اقتدار اس�لام در دنيا و اقتدار جمهوري

اس�لامي ايران در منطقه را دچار آسيب كنند؛ غافل
از اينكه چنين اقدامات خباثت باري موجب افزايش
نفرت عموم ملته��اي آزاده از عامالن و حاميان اين
كارها خواهد شد.
رييس قوه قضاييه گفت :اهانت به قرآن كريم اهانت به
همه كتب آسماني و جسارت به وجود مقدس پيامبر
اعظم(ص)اهانتبههمهانبياءعظاموتوهينبهانسان
و كل بشريت است كه هرگز قابل قبول نيست.
رييسي با انتقاد شديد از سكوت مجامع بينالمللي و
مدعيانحقوقبشردربرابرايناهانتها،تأكيدكرد:هر
مدنيتي كه براي بشر امروز وجود دارد ،در پرتو آموزهها
و تالشهاي مصلحانه انبياء الهي است كه اگر آن را از
انسان معاصر بگيرند ،چيزي براي او باقي نميماند.
رييس ق��وه قضاييه از مس��ووالن حكومتهايي كه
زير چتر آنها به مقدس��ات و ارزشها توهين ميشود
خواس��ت كه ب��ا اين ن��وع اقدامات برخ��ورد كنند و
مسووليت كشورهاي اسالمي را در اين زمينه مضاعف
دانست و گفت :طراحان اين سناريو دنبال ايجاد يأس
و نااميدي در دل ملتهاي مسلمان هستند.
رييس��ي ايج��اد امي��د در جامع��ه را از مهمترين
مسووليتهاي همه كارگزاران نظام دانست و افزود:
دش��من به دنبال نااميد كردن مردم اس��ت ،اما هر
يك از مس��ووالن وظيفه دارند كه ب��ا عمل صالح و
خدمتگزاري خالصانه ،مانع رس��يدن دشمن به اين
هدف شوم شوند.
رييس قوه قضاييه اين نكته را هم متذكر شد كه ايجاد
اميددرجامعهوافزايشسرمايههاياجتماعيباحرف
و سخن امكان پذير نيست و نيازمند اقدام و عمل و اتكا
به ظرفيتهاي داخلي است و هر گونه چشم دوختن
به ديگران و پيوند دادن گش��ايش در امور به نتيجه
انتخابات ديگر كشورها خطايي راهبردي است.

تورم توليد بخش صنعت
در فصل بهار منتشر شد
گزارش ش��اخص قيمت توليدكننده بخش صنعت
فصل بهار ١٣٩٩از س��وي مركز آمار ايران منتش��ر
ش��د .به گزارش خبرگزاري فارس ،گزارش شاخص
قيمت توليدكننده بخش صنعت فصل بهار ١٣٩٩از
سوي مركز آمار ايران منتشر شد .در ميان بخشهاي
مختلفصنعتي،كمترينتورمفصليمربوطبهرشته
فعاليتهاي صنايع زغال س��نگ و پااليش��گاههاي
نفت ( -١,٨درصد) و صنايع محصوالت ش��يميايي
( ٢.٨درصد) و بيشترين آن به ترتيب مربوط به توليد
ماشين آالت اداري و محاسباتي ( ٣٨.٠درصد) ،توليد
ساير وسايل حمل و نقل ( ٣٤.٠درصد) و توليد كاغذ
و محصوالت كاغذي ( ٢٣.٠درصد) اس��ت .تغييرات
شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت نسبت به
فصل قبل (تورم فصلي) در فص��ل بهار ١٣٩٩به ٨,١
درصد رس��يد كه در مقايسه با همين اطالع در فصل
قبل ٦.٣،واحددرصدافزايشدارد.در ميانبخشهاي
مختلفصنعتي،كمترينتورمفصليمربوطبهرشته
فعاليتهاي صنايع زغال س��نگ و پااليش��گاههاي
نفت ( -١.٨درصد) و صنايع محصوالت ش��يميايي
( ٢.٨درصد) و بيشترين آن به ترتيب مربوط به توليد
ماشين آالت اداري و محاسباتي ( ٣٨.٠درصد) ،توليد
ساير وسايل حمل و نقل ( ٣٤.٠درصد) و توليد كاغذ
و محصوالت كاغذي ( ٢٣.٠درصد) اس��ت .تغييرات
شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت نسبت به
فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل
بهار ١٣٩٩به ٧,٨درصد رسيد كه در مقايسه با همين
اطالع در در فصل قبل ٥.٥،واحد درصد كاهش داشته
اس��ت .به عبارتي ،ميانگين قيمت دريافتي توس��ط
توليدكنن��دگان محصوالت صنعتي ب��ه ازاي توليد
كاالهاي خ��ود در داخل كش��ور ،در فصل بهار١٣٩٩
نس��بت به فصل بهار ٧.٨ ،١٣٩٧درصد افزايش دارد.
در بخشهاي مختلف صنعتي،كمترين تورمنقطه به
نقطهمربوطبهتوليدزغالسنگوپااليشگاههاينفت
(-٢١.٨درصد)وبيشترينآنمربوطتوليدماشينآالت
اداري و محاس��باتي ( ٨٩.٧درصد) اس��ت .تغييرات
ميانگين ش��اخص قيمت توليدكنن��ده محصوالت
صنعتيدرداخلكشوردرچهارفصلمنتهيبهفصل
بهار ١٣٩٩نسبت به مدت مشابه در سال قبل به٢٣,٨
درصد رسيد كه نسبت به همين اطالع در فصل قبل
 ١٨.٠واح��د درصد كاهش نش��ان ميدهد .در فصل
مورد بررسي ،در ميان بخشهاي مختلف صنعتي در
كشور،كمترينتورمساالنهمربوطبهتوليدزغالسنگ
و پااليش��گاههاي نفت ( ٤.٢درصد) و بيشترين آن به
ترتيبمربوطبهتوليدماشينآالتاداريومحاسباتي
( ١١٢.١درصد)،انتشار،چاپوتكثيررسانههايضبط
شده( ٦٩.٢درصد)وتوليدوسايلنقليهموتوري،تريلر
ونيمتريلر( ٦٢.٤درصد)است.

يك گام تا تصويب اليحه اصالح
قانون مالياتهاي مستقيم
روند بررس��ي اليح��ه اصالح قان��ون مالياتهاي
مستقيمدرجلسهكميسيوناقتصاددولتبهپايان
رسيد و در دس��تور كار جلسه اصلي هيات وزيران
قرار گرفت .وزارت امور اقتصادي و دارايي با توجه
به شرايط اقتصادي كش��ور ،چالشهاي ناشي از
موضوع شفافيت اقتصادي و تشديد نابرابريها در
توزيعدرآمدوثروتوهمچنيناحكامسياستهاي
اقتصاد مقاومتي ،بازنگري در نظام مالياتي كشور را
امري ضروري دانسته و در همين راستا با همكاري
و مشورت دستگاههاي اجرايي ،بخش خصوصي
و اساتيد دانشگاه اليحه اصالح قانون مالياتهاي
مستقيمرادرسهمحوركلي«ساماندهيمعافيتها
و مش��وقهاي مالياتي»« ،اجراي سيستم ماليات
بر مجموع درآمد اش��خاص حقيقي» و «برقراري
ماليات بر دارايي (شامل ماليات بر عايدي امالك،
ماليات س��االنه امالك و ماليات ساالنه خودرو)»
جهت طرح و طي مراحلي تقنيني ارايه كرد.

خبر
ريزش دالر در ماههاي آينده

اونس طال  1947دالر

گروه بانك و بيمه |صرافيهاي مجاز بانكي قيمت
خريد و فروش دالر را نس��بت به روز كاري قبل تغيير
ندادندوبرهميناساسقيمتدالردرصرافيهايبانكي
براي فروش ۲۲هزار و ۶۰۰تومان است .اين صرافيها
دالرراازمردمبا قيمت 22هزارو 500تومانخريداري
ميكنند.قيمت فروش ي��ورو در صرافيهاي بانكها
نيز بدون تغيير نسبت به قيمتهاي پاياني روز كاري
قبل 26هزار و 800تومان اعالم ش��ده اس��ت؛ قيمت
خريد يورو در اين صرافيها 26هزار و 700تومان درج
شده است .در بازار آزاد قيمت دالر با كاهش نسبت به
قيمتهايپايانيروزكاريقبل 24هزارو 400تومان،
يورو 28هزار و 700تومان و درهم امارات 6هزار و720
توماناعالمشدهاست.بااعالمهراونسطالقيمتفلز
زرد با 0.66درصد رش��د به 1947دالر رسيد و قيمت
دالر 24هزار و 400تومان در بازار آزاد اعالم شد .براين
اساسقيمتطالوسكهاندكيكاهشيافتهوهرمثقال
طالي آبشده يا 17عيار 4،ميليون و 743هزار تومان،
طالي 18عيار هر گرم يك ميليون و 94هزار تومان ،و
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد11ميليون و
 250هزارتومانوقيمتسكهطرحقديم 10ميليونو
 900هزارتومان،قيمتنيمسكهبهارآزادي5ميليون
و  600هزار تومان ،ربع س��كه بهار آزادي  3ميليون و
 180هزار تومان و سكه گرمي يكميليون و 720هزار
تومان تعيين ش��ده و به فروش ميرسد .در حالي كه
ارزشدالركاهشيافتهوآمارهاياقتصاديضعيفيدر
پايانهفتهگذشتهدرامريكامنتشرشدهكهنگرانيهااز
كنديروندترميماقتصاديرابرانگيختهاست،قيمت
طالروزدوشنبهشاهدافزايشبود.براساساينگزارش،
قيمت هر اونس طال امروز ب��ا  0.34درصد افزايش به
 1940دالر و 43س��نت رسيد .روز جمعه قيمت طال
به پايينترين رقم طي ي��ك هفته اخير يعني 1916
دالرو 24سنترسيدهبود.آمارهايمنتشرشدهنشان
ميدهد كه رشد اشتغال در امريكا طي ماه اوت كندتر
شدهوباقطعكمكهايماليدولتميزانفرصتهاي
شغليدايميازدسترفتهروبهافزايشاست.اينآمارها
ترديدهاييرادرموردپايداربودنروندترميماقتصادي
برانگيخته است .اس��تيون منوچين وزير خزانه داري
امريكا ديروز گفت ،انعقاد يك توافق جديد ميان كاخ
سفيد و كنگره ميتواند به تامين مالي دولت فدرال تا
ابتداي ماه دسامبر كمك كند و جزئيات اين توافق تا
پايان اين هفته مش��خص خواهد شد .شاخص ارزش
دالر در برابر سبد ارزهاي رقيب اندكي كاهش داشت و
ازباالترينرقميكهفتهاخيركهدرجلسهقبلبهثبت
رسيده بود فاصله گرفت .تضعيف ارزش دالر موجب
ارزانتر شدن طال براي سرمايهگذاراني ميشود كه با
ارزهايغيردالريخريدميكنند.تقاضايفيزيكيبراي
طالدربازارخردهفروشيهندطيهفتهگذشتهاندكي
افزايش داشت ،اما حجم خريد و فروش در قطبهاي
اصليخريدوفروشطالدرآسياهمچنانپاييناست.
اين تازه شروع ريزشهاي دالر است :كارشناس ارشد
ارزي بانك «آي جي» معتقد است ارزش دالر تا سال
آيندهكاهششديديخواهدداشت.بهگزارشرويترز،
دالردرماههاياخيرباكاهشتمايلمعاملهگرانبراي
خريد آن مواجه شده و بخش زيادي از ارزش خود را از
دستدادهاستتاجاييكهارزشدالردربرابرهمتايان
مهمشبهطورمتوسط۱۱درصدنسبتبهقلهسالقبل
كاهش داشته است .اولف ليندهال -كارشناس ارشد
ارزي در بانك «آي جي» معتقد است كه روند ريزش
دالردرماههايپيشرونيزادامهخواهدداشتتاجايي
كهاحتماالارزشآنحدود ۳۶درصددربرابرديگرارزها
كاهشخواهديافت.ليندهالبابياناينكهريزشهاي
اخير ،پيش درآمدي بر يك روند طوالني خواهد بود،
افزود:رفتارصندوقهايپوششريسكنشانميدهد
كهاعتمادآنهانسبتبهدالركمترشدهاست.درروزهاي
اخيرازشتابريزشدالركاستهشدهاستاماباتوجهبه
شاخصهايكالناقتصادامريكانظيررشدپايهپولي،
كسريبودجهوپيامدهايكرونارويرشداقتصاد،مسير
روشنيپيشرويدالرنخواهدبود.ليندهالبااشارهبه
پيشبيني بانك «گلدمن ساكس» براي رسيدن هر
يوروبه ۱.۳۰دالرتاسال ۲۰۲۳نيزافزود:نرخبهرهپايين
در كنار تزريق نقدينگي سنگين دو عاملي هستند كه
فشارزياديرامتوجهدالرخواهندكرد.جرونبلوكلند-
مديرسبدداراييدرصندوقسرمايهگذاري«روبكو»نيز
گفت :رشد اقتصادي در كشورهاي رقيب دالر از رشد
اقتصاديامريكابهترخواهدبودوبه تدريج،اينمساله
دالررادرالكدفاعيفروخواهدبرد.اينريزشتاثيرات
زيادي روي بازارهاي مالي خواهد داشت .در امريكا نيز
صادركنندگان از اين وضعيت منتفع خواهند شد .با
اين حال ريك رايدر -كارشناس ارشد سرمايهگذاري
در موسسه سرمايهگذاري بلك راك معتقد است دالر
در هفتههاي پيش رو روندي نزولي خواهد داشت اما
صحبتازريزشسنگيندالردربرابرديگرارزهاخيلي
واقعگرايانهنيست.

افزايش دوباره نرخ تورم تركيه
نرخ تورم تركيه مجددا به  ۱۲درصد نزديك ش��د .به
گزارش دليلي صباح ،ت��ورم تركيه در  ۱۲ماه منتهي
به آگوس��ت به ۱۱.۷۷درصد رس��يد كه ۰.۱۱درصد
بيشترازتورمثبتشدهدربازهمشابهمنتهيبهماهقبل
و باالترين تورم ثبت ش��ده اين كشور طي دو ماه اخير
محسوبميشود.دربينبخشهايمختلف،باالترين
نرختورممربوطبهمراقبتهايدرمانيبا ۱۴.۶۸درصد
بوده است و پس از اين بخش نيز ،مواد غذايي با۱۳.۵۱
درصدقراردارد.ازسويديگركمتريننرختورممربوط
بهحملونقلبا ۸.۷۷درصدولباسوپوشاكبا۱۰.۱۵
درصد بوده است .از ماه اكتبر سال ۲۰۱۸كه نرخ تورم
تركيهبارسيدنبه ۲۵درصددرباالترينسطح ۱۵سال
اخيرخودقرارگرفت،شيبافزايشقيمتهاعمدتادر
مسير كاهشي بوده است و افزايش مجدد قيمتها در
ماه آگوست خبر خوبي براي سياستگذار محسوب
نخواهدشد.
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رد پاي معامالت شبانه در قيمتهاي حبابي بازار ارز

چرايي افزايش حضور خريداران ارز در بازار
گروه بانك و بيمه|
برخي فعاالن بازار ارز و ط�لا ميگويند كه به دنبال
افزايش قيمتهاي ارز و طال در هفته اخير همچنين
كاهشقيمتسهامومنفيشدنبازارسرمايه،حضور
خريداران و فروش��ندگان در بازار ارز افزايش يافته و
مراجعه به صرافيهاي ارزي نيز افزايش يافته است.
اما برخي كارشناس��ان گفتهاند ك��ه اختالف  ۲هزار
توماني صرافي دولتي و بازار تهران باعث شكل گرفتن
صفهاي خريد در مقابل صرافي ش��ده است .نتيجه
خريد از صرافي و فروش به ب��ازار براي هر كد ملي ۴
ميليون تومان سود خواهد بود .كارشناسان ميگويند
كه افزايش مراجعه به بازار ارز ميتواند داليل متعددي
داشته باشد .عدهاي براي خريد و فروش ارز به دنبال
افزايش قيمتها وارد بازار ش��دهاند .عدهاي به دنبال
خريد ارز براي واردات و تامين مواد اوليه هس��تند و
عدهاي نيز به دنبال رفع تعهدات ارزي خود و پرداخت
بدهي ارزي هس��تند .برخي كارشناسان با اشاره به
موضوع واردات و تامين مواد اوليه توليد از طريق بازار
آزادارزميگويندكهباافزايشقيمتها،ورشدتقاضاي
بازاركاالهمچنينكاهشفاصلهنيماوبازارآزاد،توليد
كنندگان براي تامي��ن ارز خود به ب��ازار ارز مراجعه
كردهاند تا با مش��كالت كمتري ارز مورد نياز خود را
تامينكنند.همچنينبرخيصادركنندگانكهموفق
به بازگشت ارز خود نشدهاند اقدام به خريد ارز از بازار
كرده تا به تعهدات خود عمل كنند.

ردپايمعامالتشبانهدرقيمتهايحبابي
بازار ارز
سفتهبازان و دالالن بازار ارز در حالي براي كسب سود
بيشتر ،افزايش صوري تقاضا و افزايش كاذب قيمتها
در معامالت شبانه را در دستور كار خود قرار دادهاند
كه بازارساز با عرضههاي گس��ترده به دنبال كنترل
نوساناتارزاست.نوساناتبازارارزدرهفتههاياخيرتا
حد زيادي كنترل شده كه اين موضوع بيش از هر چيز
به عرضههاي گسترده بازارساز در بازار باز ميگردد.
بررس��ي ميداني خبرنگار ايرنا نشاندهنده آرامش و
ثبات در بازار اس��ت ،اما در اين ميان ،جوسازيهاي
كاذبي توسط برخي دالالن انجام ميشود كه سعي در
بر هم زدن اين آرامش دارند .پيگيريها حاكي است
كهبانكمركزيقصدداردباعرضههايگستردهنشان
دهد كه دست باال را در كنترل نوس��انات ارز دارد .از
سويديگرافزايشعرضهارزصادركنندگاندرسامانه
نيما نيز در جريان است .با اين حال قيمتها در بازار
نسبت به كاهش مقاومت ميكنند ،زيرا سفتهبازان و

دالالن با هدف كسب س��ود بيشتر به عنوان خريدار
كاذب در بازار حضور دارند.
ايجاد تقاضاي كاذب توسط دالالن
نكته جالب اين اس��ت كه هدف از خريد ارز در بازار
توسط سوداگران ،اميد به افزايش قيمت در روزهاي
آينده نيس��ت بلكه آنها در تالشند تا با خريد بيشتر
مان��ع از ريزش قيمتها ش��وند تا بتوانن��د ارزهاي
خريداري ش��ده در هفتههاي قبل را با قيمتهاي
باالتري به فروش برسانند .اين افراد ،افزايش صوري
تقاضا را دامن زدهاند و اين در ش��رايطي اس��ت كه
خريداران واقعي در بازار اق��دام به خريد نميكنند
زيرا تح��ركات بانك مركزي نش��اندهنده كنترل
قيمت ارز در روزهاي آينده اس��ت .اما س��فتهبازان
بازار ارز همچنان در معامالتي كه گاهي حتي واقعي
نيست و در صورت واقعي بودن ،كم عمق و كم حجم
است ،قيمتهاي كاذب را در شبكههاي اجتماعي
منتش��ر ميكنند .اين گروه ،عمده معامالت از اين
دست را در معامالت شبانه و تلفني انجام ميدهند

تا قيمته��اي كاذب و حبابي در ب��ازار ايجاد كنند
و جو رواني را به س��مت رش��د قيمتها سوق دهند
تا خريداران خرد با س��رمايههاي كوچك به سمت
خريد در بازار ارز حركت كنند و دالالن نيز ارزهاي
در اختيار خود را به باالترين قيمت ممكن بفروشند.
ش��يوه عمل دالالن در ايجاد تقاضاي كاذب به اين
صورت اس��ت كه با حضور خري��دار كاذب در بازار
قيمتها به س��مت باال حركت ميكند و خريداران
خانگي نگران كاهش سرمايههاي خود ميشوند .بر
اين اساس ،اين خريداران خانگي كه معموال شناخت
خوبي هم از بازار ارز ندارند ،براي حفظ سرمايه خود
آن را به كااليي در دس��ترس و البته با نقدشوندگي
باال تبديل ميكنند .از نظر آنها ،ارز گزينه مطلوبي
به ش��مار ميرود و بر اين اساس اقدام به خريد انواع
ارز (دالر و ي��ورو) ميكنند .در اي��ن ميان دالالن از
فرصت سوءاستفاده كرده و دالرهاي در اختيار خود
را با قيمت گران به خريداران كماطالع ميفروشند.
در گام بعد ،دالالني كه با سوءاس��تفاده از موقعيت،
دالرهاي در دس��ت خود را با قيم��ت گران فروخته

بودند از بازار خارج ميش��وند و قيمتها به يكباره
روند نزولي پيدا ميكند .بدين ترتيب س��فتهبازان
و دالالن ،س��ود هنگفت��ي را عايد خود ك��رده ،اما
خريداران كماطالع دچار زيان ميشوند .پس از گذار
از اين تالطم ،دالالن و س��فته بازان منتظر فرصت
بعدي ميمانند تا از نوسانات بازار ،ماهي سود خود
را صيد كنند .براي مقابله با اين دسته از فعاليتهاي
س��فتهبازانه ،اقدامات��ي مانند مقابله ب��ا كانالهاي
تلگرامي اعالم كننده قيمتهاي شبانه انجام شده
است ،اما به علت ماهيت كار بازار ارز كه بخشي از آن
به صورت غير رسمي و حتي غير مجاز است ،نميتوان
به صورت كامل با اين اقدامات سفتهبازانه برخورد و
آنها را متوقف كرد .رييس كل بانك مركزي چندي
پيش درباره فعاليت سفتهبازي در بازار ارز گفته بود:
بانك مركزي ،قطعا با نوس��انات س��فتهبازي مقابله
ميكند« .عبدالناصر همتي» تاكيد كرده بود :بانك
مركزي بدون هيچ هيجاني ،حركت بازار ارز را رصد
كرده و همانند دو سال گذشته با مديريت نوسانات،
بازار را به سمت تعادل ،هدايت خواهد كرد.

افزايش نقدينگي و تورم كمكي به توليد در  10سال اخير نكرده است

 7برابر شدن نقدينگي در دهه  1390بدون رشد اقتصادي

گروه بانك و بيمه|
از فرودين  ۹۰تا اس��فند  ۹۸تولي��د ناخالص داخلي
حقيقي كشور  1.6درصد كاهش پيدا كرده ،در حالي
كه نقدينگي  ۶۰۰درصد رش��د داشته و  7برابر شده
است و از عدد 352هزار ميليارد تومان در انتهاي سال
 90به  2472هزار ميليارد تومان در انتهاي سال 98
رسيدهاست.اينانبوهنقدينگيعالوهبراينكهبهتوليد
ورشداقتصاديكمكنكرده،تورميخانمانسوزهمبر
جاي گذاشته و موجب نوسان در بازارهاي مختلف از
فروش سيم كارت موبايل ،الستيك ،خودرو ،مسكن،
طال و س��كه ،موسس��ات غيرمجاز ،بازار ارز ،و اكنون
نوسان سهام شده اس��ت .در حالي كه سياستهاي
مناسب و قاعده مند ميتواند اين نقدينگي را به سمت
توليدهدايتكندوازسفتهبازيوسوداگريجلوگيري
كن��د و راه آن افزايش اعتبار بازارها و اقتصاد و فضاي
كسب وكار است تا فرصت سود خريد و فروش ورانت
ايجاد نشود و مردم پول خود را در توليد قرار دهند و به
سمت سود خريد و فروش وايجاد رانت و فرصتهاي
ويژه نروند مرتضي عبداللهي كارشناس اقتصادي در
اين زمينه ميگويد :در  9سال اخير ،از فروردين  90تا
اسفند  98اقتصاد ايران دو بار توسط اياالت متحده به
بهانههاي مختلف تحريم شده است .متغيرهاي ديگر
از جمله س��طح عمومي قيمتها و نرخ ارز به ترتيب
 386درصد و 1778درصد افزايش پيدا كرده و تقريبا
 19برابر شده اس��ت .در اين شرايط ،حجم پولي كه
طي  9سال گذشته به اقتصاد كشور تزريق شده ،كجا
رفته است؟ و اگر نقدينگي جديد موجب توليد شده،
پس نقدينگي قبلي كجا رفته است؟ تغييرات ناچيز
توليد ناخالص داخلي و در مقابل ،افزايش نقدينگي
شرايط تورمي را به اقتصاد كشور تحميل كرده است.
يك��ي از راههاي كنترل نقدينگ��ي در اقتصاد كالن،
واكاوي اجزاي آن و بررس��ي ميزان اثرگذاري هريك
در تورم است.

اثرات افزايش تقاضاي پول در اقتصاد
عمدتاً نقدينگي (پول) به سه دليل )1 :خريد كاالي
مصرفي (تأمين نيازهاي مصرفي) )2،خريد كاالهاي
سرمايهاي (سرمايهگذاري) و  )3خريد كاالها با هدف
سفته بازي (كس��ب سود از تفاوت قيمت ايجاد شده
در مدت زمان كوتاه) ،تقاضا ميش��ود .در صورتي كه
پول جهت خريد كاالهاي مصرفي استفاده شود باعث
افزايش تقاضاي كاالها شده و با افزايش قيمت ،عرضه
كننده را ترغيب ميكند به جهت كسب سود بيشتر
س��رمايهگذاري بيش��تري انجام داده و توليد خود را
افزايش دهد .در حالت ديگر ،در صورتي كه پول صرف
تقاضاي كاالهاي س��رمايهاي شود (عالوه بر افزايش

اشتغال) موجب افزايش توليد شده و با كاهش قيمت
نسبي كاالها و افزايش قدرت خريد مردم به افزايش
تقاضا منجر ميشود .در اين شرايط ،بهطور معمول هر
دو گروه توليد كننده و تقاضا كننده منتفع ميشوند.
اما در حالت س��وم ،تقاضاي نقدينگ��ي (پول) صرفاً
عاملي است در اختيار بخشي از جامعه تا به وسيله آن
كاال را بدون هدف توليد ،صرفاً به جهت كسب سود از
مسير سفتهبازي خريداري و نگهداري ميكنند .اين
گروه زماني به سودهاي كالن دست پيدا ميكنند كه
نقدينگي به صورت پيوس��ته رشد ميكند اما توليد
تغييري نميكند .همچنين اين گ��روه خود عاملي
در جلوگيري از توليد به شمار ميروند .بهطوري كه
با جمع آوري كاالهاي س��رمايهاي و مصرفي مانع از
افزايش س��رمايهگذاري در اقتصاد شده و با افزايش
قيمتها به نابساماني اقتصادي دامن ميزنند( .البته
بايد بين س��فتهباز و كسي كه با هدف كاهش هزينه
اتصال خريدار و فروشنده فعاليت كرده و از اين طريق
منافعي كس��ب ميكند تفاوت قائل شد .اولي برهم
زننده ثبات اقتصاد اس��ت و دوم��ي عاملي در جهت
گسترش بازار).
راهكاربرايرهاييازمعضلرشدنقدينگي
به نظر ميرسد پيشنهادات زير در جهت جلوگيري
از مش��كالت حاصل از رش��د نقدينگي و گسترش
فعاليتهاي س��فت هبازي ناشي حاصل از آن اقدامات
مناسبباشد:
شناساييذينفعانچاپپولجديدورشدنقدينگيو
جلوگيري از آن :بهطور عمده سه گروه دولت ،بانكها
و سرمايهداران و افراد صاحب نفوذ در سيستم پولي و
بانكيكشورعاملاصليرشدنقدينگيبودهوازطريق

ايجاد «حق آقايي» منتفع ميشوند .دولت در راستاي
كس��ري بودجه اقدام به اس��تقراض از بانك مركزي
ميكند .بانكها در راستاي تأمين كسري نقدينگي
خود و پرداخت تس��هيالت با نرخ سود باالتر اقدام به
اضافهبرداشتازبانكمركزيميكنندوسرمايهداران
و صاحبان نفوذ در سيستم بانكي با دريافت تسهيالت
باالي بانكي و استمهال آن زمينهساز اضافه برداشت
بانكها از بانك مركزي ميش��وند .مح��دود كردن
هر يك از اين گروهها ميتواند در كاهش رش��د پايه
پولي سپس رش��د نقدينگي موثر باشد .اين مشكل
را ميتوان با تصويب قوانيني كه اس��تقراض و اضافه
برداشت از بانك مركزي را سختتر ميكند ،مرتفع
كرد .متوازن شدن بودجه دولت ،رفع ناترازي ترازنامه
بانكها ،قوانين س��ختگيرانه در خصوص استمهال
معوقات بانك��ي و در نهايت رش��د نقدينگي بر پايه
مدلهاي اقتصادي مناس��ب ميتوان��د در حل اين
مساله راهگشا باش��د .جيرهبندي اعتبار جايگزين
افزايش نقدينگي – افزايش نرخ سود :در شرايطي كه
رش��د نقدينگي عامل موثري در رشد توليد حقيقي
نبوده است ميتوان با محدود كردن رشد نقدينگي ،از
ساير ابزارهايي كه تأثير تورمي كمتري دارند به جهت
تحريك سمت عرضه استفاده كرد .يكي از اين موارد
جيرهبندياعتباراست.اينكارعالوهبراينكهنيازيبه
افزايشنرخسود(ناشيازكاهشرشدنقدينگي)باشد
با شناسايي دقيقتر بنگاههاي توليدي نيازمند منابع
مالي ،اقدام به تأمين مالي آنها كرد .اين كار ميتواند با
ايجاد كارگروه و سامانههاي الزم در جهت شناسايي
بنگاههاي نيازمند در منطقه ،استان سپس كل كشور
( .1بر اساس اهميت و ارزش طرح  .2-مسووليت افراد
فعال در كارگروه بر شناس��ايي درست و اسناد قابل

اتكا بهطوري كه ضعف در شناس��ايي درست موجب
پيگرد آنها و مجرم بودن در اتفاق پيش آمده ش��ود)
انجام پذيرد .اجراي انواع مالياتهاي كاهشدهنده
فعاليتهاي سفتهبازانه :اجراي انواع مالياتها شامل:
ماليات بر عايدي س��رمايهاي ،ماليات بر داراييهاي
سرمايهاي راكد (منابع مالي راكد) ،همزمان با تخفيف
مالياتبرفعاليتهاياقتصاديموثردررشداقتصادي
و بهبود سطح رفاه جامعه عالوه بر جلوگيري از كند
شدن نقدينگي ،اوالً امكان تأمين مالي كم هزينه براي
بنگاهها را فرآهم كرده در ثاني نياز به استقراض از بانك
مركزي جهت تأمين مالي را كاهش ميدهد.
همهمردموسياستگذارانعالقهمندبهداشتنتوليد
باال ،تورم پايين و رفاه بيشتر هستند .و هر يك براي به
دست آوردن آن تالش ميكنند .اما رسيدن به هدف
نيازمند تالشي اس��ت كه با فكر بوده و هدفگذاري
موثر در خصوص آن انجام ش��ده باشد .تورم نيز يكي
معضالت پيوسته اقتصاد ايران طي  40سال گذشته
بوده است .در حالي كه سياستگذاران پولي ،به دنبال
رشد اقتصادي بودهاند تالش كردهاند تورم نيز كنترل
شود .اما بده بستان بين تورم و توليد در فضاي اقتصاد
پولي باعث ش��ده سياستگذار رش��د اقتصادي را بر
كنترل تورم مقدم بدارد .نتيجه اين ش��ده است كه
بانكمركزيبرايتأمينماليبنگاههاوتحريكتقاضا
اقدام به چاپ پول و افزايش نقدينگي كند .تصميمي
كهشواهدنشانميدهدتوليدحقيقياقتصادافزايش
پيدانكردهوجامعهباتورمهايباالهمراهشدهاست.هر
چندفشارهايخارجيودشمنيكشورهايمختلفبه
خصوصامريكادراينقضيهبيتأثيرنبودهاستامااين
حقيقتكهساختاراقتصادميتواندميزانتأثيرگذاري
شوكهاي خارجي را متفاوت كند را نميتوان انكار
كرد .اقتصادي كه دايم در حال تحقيق و توسعه بوده
با توليد كاالهاي متنوع و با تكنولوژي باال كشورهاي
خارجي را به خ��ود نيازمند ميكن��د و تحريمهاي
خارجيرابياثرياكماثرميكند.امااقتصاديكهبدون
هدفگذاري مشخص و صرفاً با تزريق پول به دنبال
افزايش توليد و رفاه جامعه است عالوه بر اينكه به تنوع
توليد و قابل رقابت با نمونههاي خارجي نميرسد با
اندك فش��ار خارجي (مثل امروز اي��ران و ونزوئال) با
نوسان شديد در متغيرهاي اقتصادي مواجه شده و تن
به تورمهاي باال ميدهد.
پس بهتر اس��ت ب��ه جاي رش��د نقدينگ��ي بدون
هدفگذاري مش��خص كه موجبات كمارزش شدن
پ��ول ملي را فرآهم ميآورد و فش��ار اقتص��ادي را بر
گروهايضعيفجامعهتشديدميكندراهكارديگري
برايافزايشتوليداقتصاديانديشيدهشود.واينكهدر
خصوص پول هم ارزش در كميابي است.

خبر
 477هزار ميليارد تومان گردش
مالي كارتهاي بانكي در مرداد

گروه بان�ك و بيم�ه |كارتهاي بانك��ي از طريق
ابزارهايكارتخوان،اينترنتو موبايلبانكهادر مرداد
 ،99بالغ بر 2898ميليون تراكنش با ارزش 477هزار
ميلياردتومانداشتهاند.اينرقمعظيمشبكهپرداخت
كارت نس��بت به تير ماه رشد ۰.۹۵درصدي در تعداد
و  - ۸درصدي در ارزش ريالي داشته است .كارتخوان
فروشگاهيباسهم ۸۹درصدي،درمردادماهبيشترين
تعدادتراكنشرادربينسايرابزارهايپذيرشداشتهو
ابزار پذيرش موبايلي و ابزار پذيرش اينترنتي به ترتيب
در جايگاههاي بع��دي قرار گرفتهاند .براس��اس آمار
تعداد و ارزش تراكنشهاي ش��اپرك در مرداد۱۳۹۹
و ماه مشابه سال گذشته به همراه درصد تغييرات آن،
تراكنشهاي شاپرك نسبت به ماه مشابه سال قبل از
نظر تعداد  ۲۳درصد و از نظر مبلغ نيز  ۸۲درصد رشد
داشته است .ارزش اسمي تراكنشهاي مرداد ۱۳۹۹
نسبت به ماه گذش��ته با رشد - ۸درصدي همراه بوده
و اين در حالي اس��ت كه ارزش حقيقي تراكنشها در
مرداد  ۱۳۹۹رشد  -۱۱درصدي را تجربه كرده است.
ارزش حقيقي تراكنشها در واقع ارزش تراكنشهاي
شاپركيبدوندرنظرگرفتناثراتتورماست.بهعبارت
ديگرارزشتراكنشهايشاپركيكهنسبتبهنرختورم
خالص سازي شده است ،ارزش حقيقي تراكنشهاي
شاپركيراتشكيلميدهد.همچنينرشد۸۲درصدي
درارزشاسميتراكنشهادرقياسنقطهبهنقطهبوده
كهميتوانآنراشاهديبرايافزايشاستقبالعمومي
ازپرداختالكترونيكيتفسيركرد.همچنينمالحظه
ميشودكهرشدحقيقيارزشتراكنشهاكهبدوندر
نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده ۳۹درصد است.
تعدادابزارهايشاپركيدرمجموعنسبتبهتيرماهرشد
 ۰.۰۷درصديرا تجربهكردهكهبهنظر ميرسد سبب
اينتغيير،كاهش- ۰.۹۷درصديتعدادابزاركارتخوان
فروشگاهي است .ابزارهاي پذيرش اينترنتي در مرداد
 ۱۳۹۹نسبت به تير ماه رشد  ۵ .۷۸درصدي را تجربه
كردهاندوتعدادابزارپذيرشموبايلينيزدرمدتمشابه
با افزايش ۱.۴۲درصدي همراه بوده اس��ت .همانطور
كه مشخص اس��ت كارتخوان فروشگاهي با سهم۸۹
درصدي ،بيش��ترين تعداد تراكنش را در بين س��اير
ابزارهاي پذيرش داشته است و ابزار پذيرش موبايلي و
ابزارپذيرشاينترنتيبهترتيبدرجايگاههايبعديقرار
گرفتهاند.متوسطتراكنشهرابزارپذيرششاپركيدر
مرداد،۱۳۹۹بهميزان ۲۵۵تراكنشاستكهاينتعداد
نسبتبهمقدارمشابهدرماهگذشتهافزايش ۲واحدي
( ۰.۸۸درصدي)راتجربهكردهاست.بيشترينافزايش
متوسطتعدادتراكنشمربوطبهكارتخوانفروشگاهي
است.درمردادماهمتوسطتعدادتراكنشهاياينترنتي
با كاهش ۰درصدي از ۱۳۷تراكنش در تير ماه۱۳۹۸
به ۱۳۷تراكنش رسيده است .متوسط تعداد تراكنش
هرابزارپذيرشموبايلي ۸۶تراكنشاستكهاينمقدار
نسبت به ماه گذش��ته با افزايش ۲.۸۱واحدي همراه
بوده است .متوسط تعداد تراكنش هر ابزار كارتخوان
فروش��گاهي نيز با ۴.۲۶واحد افزايش نس��بت به تير
۱۳۹۹به ۳۰۰عدد در مرداد ماه رسيده است .متوسط
مبلغكاركردهرابزارپذيرشاينترنتيدرمرداد۱۳۹۹
ماهنيزباكاهش۱۸۰ميليونريالينسبتبهماهگذشته
به ۷۱۹ميليونريالرسيدهاست.متوسطمبلغكاركرد
هر ابزار پذيرش موبايلي با افزايش ۰.۲۸ميليون ريالي
نسبت به ماه گذشته به ۶.۹۸ميليون ريال به ازاي هر
ابزاردرمردادماهرسيدهاست.متوسطمبلغكاركردهر
ابزاركارتخوانفروشگاهينيزبرابربا ۴۳۸ميليونريال
استكهاينميزاننيزنسبتبهماهگذشته 25ميليون
ريالكاهشراتجربهكردهاست.

نوسانات بازار طبيعي است

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس بر ضرورت
حمايت از بازار سرمايه تاكيد كرد و گفت :نوسانات
بازارسرمايهطبيعياستوبايدبدانيمباعمقبخشي
به اين بازار داللي حذف خواهد شد.محمدرضا پور
ابراهيميبااشارهبهنوساناتاخيربازارسرمايهگفت:
نوسان جزو ذات بازار سرمايه بوده و امري طبيعي
اس��ت .نماينده مردم كرمان در مجلس ش��وراي
اسالمي با بيان اينكه اين وضعيت در بازار سرمايه
نگاه ميان مدت و بلندمدت نياز دارد ،افزود :پيش
بيني ما اين اس��ت در نگاه ميانمدت و بلندمدت
مدت س��هامي كه اف��راد از ش��ركتها خريداري
ميكننددرگيرضررنخواهدشد.ويباتاكيدبراينكه
خريد سهام از شركتهاي پايهاي و شركتهايي با
روش بنيادي امنترين نوع سرمايهگذاري در بازار
س��رمايه اس��ت ،تصريح كرد :مردم با خريد از اين
شركتها نبايد هيچ نگراني داشته باشند؛ البته كه
اين نوسانات هميشه در بازار سرمايه بوده و با نگاهي
به تاريخ بازار سرمايه مشهود است.پور ابراهيمي با
بيان اينكه گاهي قيمت سهم يك دهم شده باز بعد
از سه ماه از قيمت قبلي نيز باالتر رفته است ،گفت:
بنابراين ،اين امر به صورت متداول بوده اگر نگاه به
حوزه س��رمايهگذاري در بورس نگاه ميان مدت و
بلندمدت باشد اين موضوعات قابل حل است.اين
نماينده مردم در مجلس يازدهم با تاكيد بر اينكه
پيشنهاد ما به مردم اين است كه تك سهم نخرند
و وارد پرتفوي سهام شوند ،افزود :مردم بايد نسبت
بهخريد سهام شركتهاييكهريسكهايكمتري
دارن��د اقدام كنند.وي با بيان اينكه ش��ركتهايي
كه قيمت به درآمد آنها از همه كمتر است ريسك
كمتري نيز براي سرمايهگذاري دارند ،تصريح كرد:
اگر افراد اين شاخصها يا ديگر شاخصهاي ريسك
را مبنا قرار دهند و بر اساس آن سهام بخرند طبيعتاً
با ريسك كمتري خريد آنها همراه خواهد شد.اگر
كسي انتظار داشته باشد قيمت سهام ظرف چند
روز چند برابر شود بايد انتظار يك سوم شدن را نيز
قبول داشته باشد زيرا بازار نوس��ان دارد ،از اينرو
نميتوان چندبرابر شدن را قبول داشته باشيم اما
كاهش را نپذيريم.

تاالر
پيشفروش مسكن در بورسكاال
مدير مطالعات اقتصادي و س��نجش ريسك بورس
كاالي اي��ران از دو اي��ده پيشف��روش اوراق متري
مسكن و حراج الكترونيك امالك به جاي مزايدههاي
دولتي خبر داد .جواد فالح در مورد روش پيشفروش
اوراق مسكن در بورس توضيحاتي داد و با بيان اينكه
پيشفروش مس��كن موجب گراني قيمتها در بازار
نميشود ،گفت :بورس كاال نميخواهد مسكن آماده
برايفروشعرضهكند؛بلكهطرحمذكورپيشفروش
مسكن در اين بازار شفاف است ،چراكه در هر منطقه
وقتي ملك ساخته شدهاي با قيمت مشخصي مورد
معامله قرار ميگيرد ،قيمت پيشفروش واحدهاي
جدي��د نيز بر اس��اس آن و زير قيم��ت ملك معامله
شده ،تعيين ميش��ود و به همين دليل پيشفروش
ملك به ش��يوه اوراق متري در بورس كاال ارتباطي با
گراني قيمت مسكن نخواهد داشت .وي در خصوص
حراج امالك دولتي و ش��بكه بانكي در بورس افزود:
بورس كاال با هم��كاري با وزارت راه و شهرس��ازي و
تاكيد وزير راه براي عرضه امالك دولتي و ارگانها در
بازار سرمايه ،درصدد برآمده تا اين امالك را در قالب
حراج الكترونيك عرضه كند كه در اين زمينه ايدهها و
طرحهايبورسكاالبرايعرضهامالكدربستربورس
در حال پيادهسازي است .مدير مطالعات اقتصادي و
سنجش ريس��ك بورس كاالي ايران ادامه داد :يكي
از داليل اصلي گراني مسكن كمبود عرضه است كه
در اين زمينه ميتوان با استفاده از ابزارهاي بورسي،
جذب سرمايه و متعهد كردن سازندگان به عرضه اين
عارضه را درمان كرد.

باما؛ به كمك بازارسرمايه ميآيد
شركت باما در نظر دارد با هدف حمايت و بازارگرداني
سهام خود در شرايط فعلي ،اقدام به خريد سهام خزانه
كند .طبق بند «ب» ماده  ۲۸قانون رفع موانع توليد
رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور مقرر شده كه
شركتهاي پذيرفته شده در بورس و بازارهاي خارج
از بورس بر اساس ميزان سهام شناور خود در هر يك
از بازارهاي مذكور و براساس مقرراتي كه با پيشنهاد
سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب شوراي عالي
بورس و اوراق بهادار ميرس��د ،ميتوانند تا سقف ده
درصد ( )% ۱۰از سهام خود را خريداري و تحت عنوان
«سهام خزانه» در ش��ركت نگهداري كنند .مادامي
كه اين س��هام در اختيار شركت باشد ،فاقد حق رأي
است .به اين ترتيب ،شركت باما در اطالعيهاي اعالم
كرده است كه در نظر دارد با استفاده از وجه نقد مازاد
خود نسبت به حمايت و بازارگرداني سهام در شرايط
فعلي بازار اقدام به خريد سهام خزانه كند .دليل اصلي
اين ش��ركت براي اين شيوه س��رمايهگذاري اعتقاد
به سودآوري شركت باما در س��الهاي آتي و كسب
بازدهيباالترنسبتبهسرمايهگذاريدراوراقبادرآمد
ثابت و بانك اس��ت .به همين دليل بام��ا در نظر دارد
تعداد ۶ميليون و ۴۰۰هزار سهم خود را به قيمت قابل
معامله در هر روز خريداري كند.

ت آزمونهاي حرفهاي
ظرفي 
بازار سرمايه افزايش يافت
بهدليلتكميلظرفيتآزمونهايحرفهايبازارسرمايه
درشش ماههدومسالجاري،آزمونهايجديدتعريف
ميشود .امين سادات ،مسوول مركز آموزش سازمان
ب��ورس و اوراق بهادار اظهار داش��ت :به دليل تكميل
ظرفيتهاياعالمشدهوتقاضايبااليداوطلبانمبني
برايجادفرصتثبتنام،بامساعدتصورتگرفتهمقرر
شدمجدداًآزمونهايجديدتعريفوطيهفتهآينده
ثبتنامانجامشود.تاريخدقيقثبتنامازطريقسايت
 https: //icmc.seo.irاطالعرساني خواهد شد.

برق به دنبال عرضه در بورس
محمدحسن متوليزاده قاييني (مديرعامل شركت
مادرتخصصيتوانير)،دربارهداليلپايينبودنقيمت
برق و تمايل نداش��تن سرمايهگذاران در اين صنعت
اظهار كرد :در هيات تنظيم بازار برق به دنبال روشي
هستيم تا عرضه و تقاضا بتواند مبناي قيمتگذاري
برق ق��رار گيرد؛ با توجه به اينك��ه بخش عمدهاي از
توليدكنندگان و مصرفكنندگان برق كشور بخش
خصوصيهستندبهدنبالمصوباتيهستيمتابتوانيم
شرايطي را براي شفافسازي عرضه و تقاضاي واقعي
ايجاد كنيم .وي در زمينه چگونگي اين عرضه و تقاضا
گفت :در جلساتي كه با دولت داشتيم پيشنهاد شد
«توانير» به عنوان نهاد دولتي هم خريدار انحصاري
برق از توليدكنندگان و هم فروشنده انحصاري برق به
خريداران باشد؛ بر اين اساس شرايطي فراهم خواهد
شد تا خريدار و فروشنده واقعي با هم و بدون واسطه،
معامالت برق داش��ته باشند و توانير فقط مسووليت
انتقال را بر عهده بگيرد ،در چنين روندي در شرايط
رقابتي ،قيمت واقعي برق نيز مش��خص خواهد شد
و حق طرفي��ن يعني خريدار و فروش��نده هم ضايع
نميشود .مديرعامل توانير در مورد عملكرد بورس در
كمك به تعادل اين عرضه و تقاضا بيان كرد :با كمك
بورس ميتوانيم اين تعادل عرضه و تقاضا را به وجود
آوريمكههمسببرونقبيشتربورسبرقخواهدشدو
هماينكهعرضهوتقاضابهطورواقعيتريشكلخواهد
گرفت .متوليزاده درباره افزايش قيمت برق در آينده
پيشبيني كرد :اينكه دولت يا تيمي به دنبال افزايش
قيمت برق باشند صحيح نيست ،بلكه در صورت ابالغ
مصوبه مذكور و واگذاري و معامالت برق به ذينفعان
ميتوان با افزايش قيمت برق مواجه ش��د .مجموعه
توانير درصدد است تا پايان امسال شرايطي را به وجود
آورد تا قيمت برق واقعي ش��ود .به گفته متولي زاده،
مصوبات در حال پيگيري توانير در زمينه رفع انحصار
عرضه و تقاضاي برق و تنظيم قيمت برق پس از تاييد،
ابالغ خواهد شد و در صورت انجام آن قيمت برق هم
واقعي ميشود.
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ادامهازصفحهاول

بازارسرمايه

با بيش از  40هزار واحد ،سقوط شاخص بازار سهام همچنان روند كاهشي را ادامه ميدهد

عدم حمايت سازمان بورس و خروج نقدينگي از بازار

شاخصكلبورسبا ۴۰هزارو ۵۷۰واحدكاهشرقميك
ميليونو ۶۰۷هزارواحدراثبتكرد.شاخصكلبامعيار
هم وزن نيز با ۴۹۴۷واحد كاهش به رقم ۴۳۶هزار و۸۴۵
واحدرسيد.معاملهگران ۶۴۱هزارمعاملهبهارزش ۴۶هزار
و ۱۶۶ميلياردريالانجامدادند.
شاخصكلفرابورسنيزبا ۳۶۵واحدكاهشرقم ۱۶هزار
و  ۹۷۳واحد را ثبت كرد .معاملهگران اين بازار  ۵۸۹هزار
معامله انجام دادند كه ۱۷هزار و ۵۳۵ميليارد ريال ارزش
داشت.براساساعالممديريتعملياتبازارشركتبورس
اوراق بهادار تهران ،معامالت «شستا» با توجه به افشاي
اطالعاتبااهميتگروهالف،متوقفشدهونمادمذكور،روز
معامالتيبعدبهصورتحراجناپيوستهوبدونمحدوديت
دامنهنوسانقيمتبازگشاييخواهدشد.همچنيننماد
معامالتي «خودرو» هم بر اساس اعالم نهاد ناظر بازار ،با
توجه به افشاي اطالعات با اهميت گروه الف ،در معامالت
ديروز متوقف شده و نماد مذكور روز معامالتي بعد (امروز
سه شنبه  ۱۸شهريور) به صورت حراج ناپيوسته و بدون
محدوديتدامنهنوسانقيمتبازگشاييخواهدشد.
امروزبازارسرمايهافت ۴۰هزارواحديراتجربهكردواغلب
سهامدارانخردبهفكرفروشسهامخودافتادهاندواغلب
صفهايطوالنيفروشراتشكيلدادند.بازارروزگذشته
روندمتعادلتريراتجربهكردواغلبسهمهامثبتبودند
اماامروزكمترينسهممثبتشدواغلبسهمهاقرمزبود
را تجربه كردند .بازار سرمايه در سال جاري و در محدوده
يك ماهه خرداد بازدهي كل شاخص  -۱۲را تجربه كرد
صنايعمنفيدربازاربه ۶۰درصدرسيد.همچنيندريك
ماهشهريورماهبازدهيكلشاخصبه-۲۳رسيدوصنايع
منفي در بازار به ۹۵درصد رس��يد .طي سالها و ماههاي
اخير سهامداران رفتارهاي مشابه داشتهاند و اغلب از يك
قانونپيرويكردهاند؛اينقانونتماممولفههايپيشبيني
و تحليلهاي بازار سرمايه را ناديده گرفته و تنها براساس
رفتارسايرسهامدارانوبهصورتهيجانيعملميكند.
بازارسرمايهطيسالهاي ۹۳الي ۹۴تحتتاثيرمذاكرات
هستهاي نوس��انات خوبي را تجربه كرد و در اولين دوره
يعني از مهرماه تا آبان ماه بازار رشد ۷درصدي را تجربه و
در پايان سال ۹۳و شروع ۹۴شاخص كل بورس رشد۱۴
درصدي را در كارنامه خود ثبت كرد .رشد بعدي بازار در

تير ۹۴رخ داد و اين رش��د حدود ۷درصد بود در اين دوره
نيز شاهد حضور برخي از سهامداران جديد در بازار بوديم
كه در اين دوره نيز سهامداران جديدي وارد بازار شدند كه
درآننيزبرخيازاينافرادبهصورتهيجانيعملكردند.
پسازمذاكراتونتايجمتنوعدربازاروهمچنينرفتارهاي
هيجاني برخي از سهامداران شاهد نزول بازار ۸۰درصد از
صنايع بورسي بوديم .پس از گذشت مذاكرات مهمترين
عامليكهدربازارتاثيرگذارنوسانقيمتدالربود.پيشاز
افزايشقيمتشايعاتافزايشقيمتبيشتردربازارديده
ميشد .از سال ۹۷افزايش قيمت دالر شروع شد و پس از
صعود قله ۱۱هزار توماني به قيمت ۲۰هزارتومان در اين
سالرسيدوبرخيازسهامدارانبهصورتهيجانيوبدون

درنظرگرفتنعواملتحليليواصليواردبازارشدند.نماگر
اصليبازاررشد ۴۶درصديراكسبكردوبهطورتقريبي
تمام صنايع بازار را تح��ت تاثير قرار داد .با كاهش قيمت
دالر در سال  ۹۷شاخص بازار كاهشي شد و تا پايان سال
شاخص بازار بيش از ۲۳درصدي را كسب كرد .با كاهش
شاخص بازار در اين س��ال بيش از ۸۰درصد از سهمها با
كاهشقيمتمواجهشدندواغلبگروهانزولعمدهرادر
كارنامه مالي خود ثبت كردند .با شروع سال ۹۸و سودده
شدنبازارو افزايش قيمتدالر ميزاننقدينگيهادربازار
افزايشيافتودادوستدبازاربه ۵۰۰ميلياردتومانرسيد
اما؛ با شروع سال ۹۹و حمايت دولت از بازار اين بازار تا۳۰
هزارميلياردتومانرسيد.درسال ۹۹بازاررشديدرحدود

از بورس ايدهآل تا دخالتهاي دولت در بورس

بورس را ميتوان يكي ازنقدشوندهترينبازارهاي سرمايه
دانست،بازاريكهميزانسوددهيعمدهايدربلندمدت
تجربه ميكند .يكي از مناسبترين راههاي جذب بنگاه
و شركتها ورود به بورس و بازار سرمايه است و به همين
علت ش��ركتهاي دانش بني��ان در راه ورود به اين بازار
هستند.
يكي از مهمترين نياز اقتصادي هر شركت دانش بنيان،
مساله تامين اعتبار و بودجه است و درحال حاضر اغلب
ش��ركتهاي دانش بنيان در تامين اعبت��ار خود دچار
مش��كالت فراوان هس��تند .برخي از اين ش��ركتهاي
دانشبنيان با س��رمايهگذاري اعضاي خانواده ،فاميل و
دوست و آش��نا امورات حرفهاي خود را ميگذراند اما در
اصل اين نوع س��رمايهگذاري به مرور آفتي بزرگ براي
آنهاشناختهميشود.بااينتفاسيرشركتهابايدازمنابع
ماليبرايسرمايهگذارياستفادهكنند.يكيازمهمترين
منابعي كه شركتها ميتوانند تامين مالي عمده داشته
باش��ند ورود به بازار سرمايه و بورس است در اين صورت
ميتوانندازحمايتسازمانبورسومردمبرخوردارشوند.
س��ال  91بود كه بورس ايده يا داراي��ي فكري فرابورس
تشكيل ش��د مهمترين هدف اين تاس��يس حمايت از
فعاليتهاياقتصاديشركتهايدانشبنيانبود.منظور
ازداراييفكريآندستهازتوليداتافرادوسازمانهااست
كه حاصل خالقيت ذهني آنها بوده و به شكل محصولي
منحصربهفرد ،با حمايت قانون ،براي صاحب خود ارزش
ايجاد ميكند .اين دارايي ميتواند در قالب اختراع ،برند
تجاري ،طرح صنعتي ،اسرار تجاري و كپيرايت باشد.
قالبهاي دارايي فك��ري -1:حق ثبت اختراع -2عالئم
تجاري/برن��د تج��اري  -3طرحهاي صنعت��ي  -4حق
انحصاري يا كپيرايت -5ساير موارد بورس ايده
 -1حق ثبت اختراع :حق انحصاري اس��ت كه در قبال
اختراع ثبتش��ده به مخترع يا نماين��ده قانوني او اعطا
ميشود .اختراعي قابل ثبت است كه حاوي ابتكار جديد
و داراي كاربرد صنعتي باش��د .به عبارتي قب ً
ال در صنعت
وجودنداشتهباشد.
 -2عالئم تجاري/برند تجاري :نشانه شاخصي است كه
معرف كاال يا خدمات معين ايجادشده توسط شخص يا

ادامهازصفحهاول

شركتخاصياست.طبقماده ۳۱قانونثبتاختراعات،
طرحهايصنعتيوعالئمتجاريحقاستفادهانحصارياز
يكعالمتبهكسياختصاصداردكهآنعالمتراطبق
مقررات ،به ثبت رسانده باشد .اين عالمت بايد قابلتمايز
باشد .همچنين نبايد فريبنده و در تعارض با ساير عالئم
تجاري موجود در بازار باشد .تفاوت اختراع با برند تجاري
يشود
آناستكهاختراعممكناستپسازمدتيقديم 
وازارزشآنكاستهشودوليعالمتتجارياينخاصيت
را دارد كه روزبهروز ارزشمندتر شود.
 -3ط��رح صنعت��ي :طرح صنعت��ي جنب��ه تزييني يا
زيباييشناسيكاالرانشانميدهد.طرحميتواندشامل
خصوصيات س��هبعدي مثل ش��كل كاال يا خصوصيات
دوبعدي مثل الگوها ،خطوط و رنگ باشد .طرحهايي كه
صنعتيوتزئينيهستندوليتغييريدرظاهرآنهاايجاد
نشدهمشمولحمايتقانوننيستند.طرحصنعتيزماني
ثبتميشودكهاصيل ياجديدباشد.
 -4ح��ق انحصاري ي��ا كپيراي��ت :عب��ارت از حقوق
اعطاش��ده به پديدآورندگان آثار و كارهاي ادبي و هنري
باش��د .به عبارتي صاحب آثار چاپش��ده ادبي و هنري،
صنايعدستي ،نمايشنامه و نرمافزارهاي رايانهاي دارايي

سياستهاي پولي و مالي بايد قاعدهمند باشد
به دليل نبود اس��تراتژي مش��خص و سياس��تهاي
قاعدهمند،درسالهاياخيربازارهايمختلفوكاالهاي
مختلف با هجوم نقدينگي و رشد شديد قيمتها مواجه
شده و رانت و فرصت بادآورده و سود كالن براي عدهاي
به همراه داشته است .اين وضعيت قبال در بازار كاالهاي
مختلف از پيش فروش خودرو گرفته تا بازار مس��كن،
مسكن مهر ،سود بانكي و موسسات غيرمجاز ،بازار طال
و ارز و ...تجربه شده و در همه آنها نقدينگي عامل سود
و ران��ت براي عدهاي بوده و در ماههاي اخير نيز موضوع
فروش اوراق از جمله اوراق نفت مطرح شده است .براين
اس��اس بايد توجه داشت كه رش��د افراطي نقدينگي و
دعوت افراطي از مردم براي خريد كاال يا سهام ،نقدينگي
را به صورت افراطي به س��مت اين بازارها كاناليزه كرده
است و عمال سرمايه اجتماعي و اعتماد مردم را تضعيف
ميكند .در اين شرايط بايد سياستهاي قاعده مند در

دستور كار مسووالن و متوليان بازارهاي مختلف باشد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد سياس��تهاي مالي
قاعده من��د را اجرايي كنند واج��ازه رفتارهاي افراطي
را به بازارها ندهند  .بانك مركزي نيز اگرچه سياس��ت
هدفگذاري تورم را در ابتداي سال اعالم كرده اما بايد به
آن پايبند باشد واجازه رشد نقدينگي و پايه پولي و تورم
را ندهد .هر چند كه سركوب مالي و رابطه سياست پولي
با سياست مالي اجازه استقالل و رفتار مناسب را به بانك
مركزي و سيستم بانكي نميدهد اما تا جايي كه ممكن
استبايددرجلباعتمادمردموسرمايهاجتماعيتالش
شود .به نظر ميرسد كه عدهاي در جهت سفته بازي و
سوداگري و كسب سود دايم بين بازارهاي مختلف در
حال گردش هس��تند و حاال عدهاي احساس كردهاند
كه سهام سود قابل توجهي داشته و حاال سرمايه خود
را به س��مت بازار ديگري هدايت ميكنند .اما دولت و

حقوقمنحصربهفردياستوكسيحقنداردآنرابدون
ذكر نام اثر جايي كپي و استفاده كند.
 -5س��اير موارد بورس ايده :ارقام گياهي ،نوآوري ،عالئم
جغرافيايي،مالكيتصنعتي،تحقيقبنياديوكاربردي،
اختراعات و غيره.
حض�ور  35ش�ركت دانشبني�ان در بازار
سرمايهكشور
بن��ا بر س��خنان س��تاري مع��اون علم��ي و فن��اوري
رياستجمهوري در تير ماه امس��ال ،در حال حاضر 33
ش��ركت دانشبنيان به ارزش  180هزار ميليارد تومان
در تابل��وي بورس قرار دارند كه اين تعداد به زودي به35
شركت ميرسد .در همين رابطه 16،شركت نيز تاييديه
اولي��ه ورود به بازار بورس و فرابورس را كس��ب كردهاند.
مسائلي كه مويد افزايش چش��مگير نقشآفريني بازار
سرمايهدرتامينماليفعاليتهاياقتصاديدانشبنيان
طيسالياناخيراست.
دولت و بورس
طي ماهها و روزهاي گذش��ته دولت حمايت همهجانبه

س��هامداران عمده بايد با حمايت درست مانع ريزش
بازارها شوند .اگر اعتماد مردم و سرمايه اجتماعي از بين
برود حتي با اجراي سياستهاي درست ،مردم به دليل
ازدستدادناعتمادشان،خالفسياستهايقاعدهمند
عمل خواهند كرد و نتيجه مناسب گرفته نخواهد شد.
دولت و مسووالن بايد در جهت حفظ اعتماد و تقويت
آن ت�لاش كنند .نتيجه چنين روندي باعث ش��ده كه
وقتي اوضاع بحراني ميشود عدهاي را دستگير ميكنند
و به دنبال س��لطان شكر ،الستيك ،طال و ارز و سكه و...
ميروند و حاال شايد دنبال سلطان سهام هستند.اما بايد
روشها تغيير كند.
متاس��فانه در گذشته اس��تراتژي مشخص و سياست
قاعدهمند نداشته و منفعل بوده ايم و اين موضوع باعث
دست كاري بازارها شده و حركات بعدي دولت و سيل
نقدينگي و سوداگران و سفته بازان قابل پيش بيني بوده

 ۱۵۰درصديراتجربهكردالبتهدراينمياننيزشاهدافت
بازاربوديمواينافتراميتوانطبيعيوعاملتثبيتبازار
دانست.درحالحاضرباتوجهبهميزانوحجمنقدينگيدر
بازارميزانسهامشناوربازارپاييناستوبيتوجهيناظرين
بازاربهعرضههاياوليهوارزندگيسهامبازارسرمايهنوسان
زياديراتجربهميكند.اگربهتحليلهايبنياديبازارنگاه
كنيم بازار بايد روز مثبتي را پش��ت سر ميگذاشت اما با
توجه به بياعتمادي سهامداران به بازار سهام اغلب سعي
درخروج سرمايهخودازبازاردارند .سازمانبورسنيزبايد
سازو كاري طراحي كند تا مانع از خروج نقدينگي از بازار
شودواگراينكارراانجامندهدشاخصبازارتايكميليون
و ۳۰۰هزارواحدسقوطراتجربهميكند.

خود را از بورس و س��رمايهگذاري در اين بازار مالي اعالم
كرده است اما؛ با دخالتهاي جديد دولت سرمايهگذاري
در بورس چالشهاي فراوان��ي را تجربه ميكند و روزها
و هفتههاي گذشته ميزان بياعتمادي در بازار سرمايه
افزايش يافته و اغلب سهامداران نقدينگي خود را از بازار
خارجميكنند.
درحالحاضرباايننوعحمايتدولتازبازارنوعيدخالت
محس��وب ميش��ود و گاها دولتيها در سخنان خود به
سهامدارانسيگنالخريدميدهند.
دولت رويبرخي از سهمهاي عرضه شده در بورس انرژي
قيمتگذاري كرد و به نوعي فرمانده عرضهكنندگان در
قيمتگذاريها ميش��ود .پس از افزايش اين دخالتها
ش��ركتها و س��ازمان كمي تمايل ميكنند در بورس
سرمايهگذاري كنند و بيشتر به دنبال تامين مالي خود
از ديگر دس��تگاهها ميروند .اين روي��ه دولت اختالل و
دستكاري در قيمتگذاري و عرضه در بورس محسوب
ميشود و درنهايت با توجه به اين عملكرد ميزان خريد و
فروش سهامداران در بازار كاهش مييابد.
برخي از نشانهها و ش��واهد حاكي از اين هستند كه اين
دخالت دولت به مرور از ميزان شفافيت در بازار ميكاهد
و ش��رايط خريد و فروش در بازار كمي مبهم ميش��ود.
بيش��ترين دخالت دولت در حوزه انرژي است اما؛ انرژي
مهمترين حوزه حال حاضر اس��ت و يك حوزه راهبردي
محس��وب ميش��ود .رفتارهاي دولت با اهداف بورس و
سازمانبورسهمخوانيندارندودولتبهاينناهمخواني
در بازار توجهي ندارد و اين شرايط را با شيوع كرونا و تورم
موجوددركشورتوجيهيبراياينناهمخوانيميداند.
الزم به ذكر است كه طي روزهاي آينده بازار شاهد عرضه
اوليهشركتتوسعهوعمراناميد ۱۵درصدازسهامخودرا
درنماد«ثاميد»روزچهارشنبه ۱۹شهريورماهخواهدبود
و در صورت شركت شش ميليون نفر در خريد سهام اوليه
اين شركت سهام اين شركت تعداد  ۸۸۰سهم به هر كد
(حدود  ۱۵۴هزار تومان) تعلق خواهد گرفت .همچنين
عرضه اوليه كيا در تابلوي SMEفرابورس انجام ميشود
و تنها اشخاص حقوقي ميتوانند س��هام اين شركت را
خريداريكنند.

است .در نتيجه در ماههاي اخير در الستيك ،كاالهاي
اساس��ي ،محصوالت فوالدي ،ب��ورس كاال و ...همين
بحثها وجود داشته است.
از زمان اجراي قانون رفع موانع رقابت پذير توليد ،قرار بود
كه رشد بدهي دولت به بانكها تعيين تكليف شود .زيرا
وقتي بدهي دولت به بانكها زياد ميشود عمال موجب
انباش��ت بدهي در ترازنامه بانكها ميشود و حتي اگر
هم تهاتر ش��ود ،در نهايت موجب رشد بدهي دولت به
بانك مركزي خواهد ش��د و به معناي رشد پايه پولي و
خلق پول و نقدينگي است .لذا اگر امروز اوراق مالي را از
محل سپردههاي بانكي تامين ميكنند به معناي رشد
بدهي دولت به بانكها و در سالهاي بعد به معناي رشد
بدهي دولت به بانك مركزي و اثر آن بر نقدينگي و تورم
است و با تاخير چند ساله عمال مشكالتي را براي اقتصاد
ايجادميكنند.

قرارداد واگذاري نيشكر
هفتتپه فسخ شود

در ماههاي گذشته با وجود آنكه بارها اعالم شد ،شرايط
برايبهبودعملكرداينمجموعهفراهمشدهوكاركناناز
حقوق خود برخوردار خواهند شد اما در عمل هنوز هيچ
اتفاقينيفتدهواعتراضكارگرانهفتتپهنيزدرماههاي
گذشتهبارهاتكرارشدهاست.بهدنبالترديدهاييكهدر
قراردادواگذاريهفتتپهوجودداشت،ديوانمحاسبات
كشوربرايتحقيقوتفحصدراينزمينهاعالمآمادگي
كردوفرآيندبررسيابعادمختلفاينقراردادكليدخورد.
تاسرانجاماينديواندرگزارشنهاييبررسيخود،حكم
به فسخ قرارداد واگذاري بدهد .در ابتداي گزارش ديوان
محاسباتآمدهاست:درراستايدستوررييسكلديوان
محاسبات كشور مبني بر تحقيق و تفحص از عملكرد،
روند واگذاري و وضعيت بعد از واگذاري شركت كشت و
صنعت نيشكر هفتتپه و در راستاي صيانت و پاسداري
از بيتالمال كه رس��الت اصلي ديوان محاسبات كشور
استوپيروتخلفاتوانحرافاتصورتگرفتهدرواگذاري
شركتمذكورنظيرابهامدرقيمتگذاري،انقضاياعتبار
قيمتپايهواگذاري،عدماحرازوپايشاهليتمديريتي
خريدارانتوسطسازمانخصوصيسازيعليرغمتأكيد
در مصوبه ش��ماره  63/2/120696مورخ 1388/8/16
شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل ( )44قانون
اساس��ي و در مغاي��رت با دس��تورالعمل روش انتخاب
مشتريان اس��تراتژيك و متقاضي خريد سهام كنترلي
و مديريتي مص��وب 1393/5/25هيات واگذاري ،عدم
تحقق اهداف واگذاري مندرج در سياستهاي ابالغي
مقام معظ��م رهبري موضوع سياس��تهاي كلي اصل
( )44قانون اساس��ي به ويژه ،ارتقاي كارايي بنگاههاي
اقتص��ادي و بهرهوري منابع مادي و انس��اني و فناوري،
افزايش رقابتپذيري در اقتصاد ،كاس��تن از بار مالي و
مديريتيدولتوافزايشسطحعمومياشتغالوباتوجه
بهبدعهديخريداراندرايفايتعهداتمندرجدرقرارداد
واگذاري از جمله عدم ايفاي تعهدات پرداخت اقس��اط
معوققراردادبهمبلغ 674ميلياردريال،عدمبازپرداخت
بدهيسازمانگسترشنوسازيصنايعايرانبااحتساب
سود به مبلغ  3337ميليارد ريال ،عدم رفع تعهدات ارز
دولتي دريافتي به ميزان 49ميليون دالر و 9/9ميليون
يورو و عدم اقدام جهت جانش��يني تعهدات و تضامين
صادره ش��ركت مادر تخصصي ايدرو بابت تس��هيالت
دريافتي و همچنين س��وق دادن منابع مالي شركت به
فعاليت خارج از اهداف صنعت نيشكر كه منجر به ايجاد
بحرانهايكارگريوآسيببهسرمايهاجتماعيگرديده
است،سازمانخصوصيسازيبهاستنادمقرراتموضوعه
و مفاد قرارداد منعقده مكلف به فس��خ قرارداد و تعيين
تكليفمجددآناست .ديوانمحاسباتمراتبتخلفات
وتكاليففسخقراردادتوسطسازمانخصوصيسازيرا
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعالم و پيگيري الزم تا
استيفاي كامل حقوق بيت المال را انجام خواهد داد .به
اينترتيبسازمانخصوصيسازيووزارتاقتصادموظف
هستند،قراردادواگذاريقبليرابهطوركاملفسخكرده
وبارديگراينشركتراتعيينتكليفكنند.بايدديدپس
از حواش��ي به وجود آمده آيا بار ديگر حكم به واگذاري
هفتتپهاينبارسهامدارانيجديددادهخواهدشديادولت
برايمديريتاينمجموعه،راهكاريجديدارايهميكند.

معناي فراز و فرود شاخص
چيست؟

به سبب آن احتمال نوس��ان قيمتي در محدوده يك
ميليون و  600هزار واحد دور از ذهن نيست .بازار براي
بازگشت به مدار صعودي خود نيازمند حجم معامالت
قويترياست.بههمينمنظوردرروزهاياخيرشاهد
تحركاتمثبتحقوقيهادرجهتحمايتازسهمهاي
بزرگبودهايمكهاينامرموجبكاهشفشارفروشدر
آنهاشدهاست.بادستبهدستشدنسهامدرمحدوده
قيمتيكنونيميتوانپيشبينيكردكهبهزوديبازار
وارديكروندصعوديكوتاهمدتخواهدشد.يكسناريو
محتمل براي پيشبيني آينده بازار بدين صورت است
كه شاخص كل پس از تجربه نوسانات مثبت ،خود را به
حوالي محدوده يك ميليون و  800هزار واحد خواهد
رس��اند .از اين پس به منظور تكميل ساختار اصالحي
 ABCشاخصكلميتواندشاملدورويكردباشد:اول
اينكه اصالح مجدد تا محدوده يك ميليون و 600هزار
واحد؛دوم؛اصالح مجدد تا محدودهيك ميليونو480
هزار واحد .كه در هر دو صورت با كفس��ازي مناسب
قيمتها ،شروع موج 5شاخص كل بورس دور از انتظار
نخواهد بود .در صورتي كه شاخص مسير صعودي را در
پيشبگيرد،بعدعبورازمقاومتهايمهميكميليون
و 900هزار واحد و 2ميليون واحد ،محدوده 2ميليون
و 820هزار واحد به عنوان اولين هدف شاخص متصور
است .بهطور كلي بعد از ريزشهاي شارپ مدت زماني
نياز اس��ت تا انگيزه و اعتماد ميان خريداران تقويت و
از ميزان ترس فروش��ندگان كاسته ش��ود .از اين روي
پيشبينيميشودكهشاخصكلتااواخرمهرماهسال
جاريبااصالحاتزمانيدستوپنجهنرمكند.باتوجهبه
تداومصعودنرخدالربهعنوانيكيازبازوهاياصليرشد
نماگربورسكهتاثيربهسزاييدرسودآوريشركتهاي
صادراتمحور دارد و بهبود شاخصهاي كالن اقتصاد
جهاني و افزايش سمت تقاضا پيشبيني ميشود كه
س��هام كاموديتي محور ش��امل گروه فلزات اساسي،
محصوالتشيميايي،فرآوردههاينفتي،كانههايفلزي
وچندرشتهايصنعتيآيندهروشنتريپيشرودارند.
عالوهبرعوامل ياد شده،جذاب شدن قيمتهاي سهام
برايخريدارانحقيقيوحقوقي،حمايتهايدستوري
دولت،نزديكشدنبهزمانارايهگزارشعملكرد 6ماهه
شركتهاوانتشاراخبارمثبتازسوينهادهايمربوطه
محركهاييقويبرايتداومروندصعوديبازارسرمايه
در ميانمدتوبلندمدتبه شمار ميآيندوهنوزدليل
محكميبرايتغييرروندكليدربازارمشاهدهنميشود.
همچنين توصيه ميش��ود به منظور كس��ب سود و
جلوگيري از هرگونه ضرر احتمالي ،سرمايهگذاران در
س��هامهايي با  E/Pفوروارد پايين ك��ه داراي وضعيت
بنياديمناسبهستندسرمايهگذاريكنند.

درشهر
معاون شهردار :ملكي بابت
وثيقهگذاشتن نداريم
معاون مالي و اقتصادي ش��هرداري تهران گفت:
خيلي از امالك خوب فروخته شده است و اكنون
مل��ك به درد بخ��وري نداريم ك��ه بخواهيم روي
آن حس��اب باز كنيم يا به عنوان وثيقه اس��تفاده
كنيم.عبدالحميد امامي ،معاون مالي و اقتصادي
ش��هرداري تهران در گفتوگو با ايلنا در پاسخ به
سوالي مبني بر علت كاهش قابل توجه درآمدهاي
پايدار شهرداري تهران گفت :اين امر طبيعي است،
چرا كه كرونا باعث شده است ،شرايط كاري غرفهها
و مواردي از اين دست كاهش يابد ،از طرفي دولت
نيزاعالمكردهاست،معافيتهاييبرايروزهاييكه
تعطيل بوده است ،اعمال كنيم.او ادامه داد :ضمن
اينكه ما اداره برق و آب نداريم كه بتوانيم عوارض را
سر موعد ساالنه از مشتركان دريافت كنيم.امامي
با بيان اينكه شهرداري هم اقدامات تشويقي براي
اخذ عوارض انج��ام ميدهد ،گف��ت :در پايان هر
سال اقدامات تشويقي انجام ميشود و به كساني
كه عوارض خ��ود را پرداخت كنند ،تخفيفهايي
ميدهيم؛ در نتيجه درآمدهاي ما در اواخر س��ال
وضعيت مطلوبتري پيدا ميكند .معاون مالي و
اقتصادي شهرداري تهران در پاسخ به اينكه رييس
كميته بودجه ش��وراي شهر تهران پس از استماع
گزارش خزانهدار ش��ورا اعالم كردند ،ش��هرداري
ارادهاي براي وص��ول منابع غيرنقد خود ندارد كه
اين تذكر به دفعات پس از قرائت گزارش خزانهدار
به شهرداري تهران داده ميشود ،گفت :امالك به
درد بخور ش��هرداري فروخته شده است .مواردي
كه اكنون مانده هزار و يك مش��كل از جمله سند،
گواهي پايان كار و مواردي از اين دس��ت را دارند.
مانند يك ظرف ميوه كه ميوههاي خوب آن را جدا
كردند و ته ماندههاي آن باقي مانده است ،خيلي از
ملكهايخوب فروختهشدهاستواكنونملكبه
درد بخوري نداريم كه بخواهيم روي آن حساب باز
كنيم يا به عنوان وثيقه استفاده كنيم.امامي گفت:
تعداد ملكهايي كه داريم محدود اس��ت .البته در
حال انجام اقدامات الزم براي ملكها هس��تيم و
در نيمه اول سال به يك حد قابل قبولي ميرسد.
معاون مالي و اقتصادي شهردار تهران در پاسخ به
اينكه آيا شهرداري با گرفتن امالك در اختيار غير
خودنميتواند،مشكالتيكهدرفروشامالكاشاره
كرديد را برطرف كند؟ تصريح كرد :بله ميتوانيم
اين كار را كنيم ،اما به اين راحتي نيس��ت .امالك
معارض و گرفتاريهاي متعددي دارند و وضعيت
شسته و رفتهاي ندارند كه بتوانيم به راحتي آنها را
براي پيشبرد اقدامات شهرداري ارايه دهيم.معاون
مالي و اقتصادي ش��هرداري تهران تاكيد كرد :در
آينده گزارش كاملتري ميدهيم تا اعضاي شورا
در جريان وضعيت امالك قرار گيرند.

ادعاي توقف «شهرفروشي»
در تهران توخالي است
عابدين ساالري اسكر ،كارشناس مديريت شهري در
گفتوگو با مهر اظهار كرد :مديريت شهري كنوني
مدعي اس��ت كه براي اداره تهران «شهر فروشي»
نميكنند و گفتمان جدي��دي را وارد ادبيات اداره
ش��هرها در ايران كرده اس��ت ،اما اين ادعا چقدر با
واقعي��ت انطب��اق دارد؟وي گفت :معي��ار و مالك
علمي جهاني در باب ش��هر فروشي ،نسبت و سهم
«درآمدهاي پايدار» به منابع درآمدي شهر است.اين
كارشناس با توضيح اين مساله كه درآمد پايدار واجد
سه ش��اخصه تداومپذيري ،انعطافپذيري و حفظ
كيفي محيط ش��هري است ،ابراز داش��ت :اين سه
شاخصه مطلوبيت اقتصاد شهري ،كالبدي ،زيست
محيطي و اجتماعي را در ب��ر دارد.وي ادامه داد :به
عبارتسادهتر؛هرچهسهموميزاندرآمدهايپايدار
بيشترباشد،معنايشايناستكهشهركمترفروخته
شدهاست.ساالريبااشارهبهگزارشخزانهدارشوراي
شهر تهران كه اعالم كرده است از كل درآمد تيرماه
ش��هرداري تنها  ۲۴درصد آن «پايدار» بوده است،
اظهار كرد :معناي مقابل اين س��خن اين اس��ت كه
 ۷۶درصد درآمدهاي ش��هرداري ش��امل؛ فروش
اموال ،عوارض بر پروانههاي س��اختماني (زيربنا و
پذيره) ،عوارض مازاد تراكم ،درآمد حاصل از تغيير
كاربري ،عوارض حذف پاركينگ ،جرايم كميسيون
ماده  ،۱۰۰عوارض بر بالكن و پيش آمدگي ،عوارض
بر تفكيك اراضي و س��اختمانها و … اس��ت۷۶.
درصد درآمدهاي ش��هرداري شامل؛ فروش اموال،
عوارض بر پروانههاي س��اختماني ،ع��وارض مازاد
تراكم ،درآمد حاصل از تغيير كاربري ،عوارض حذف
پاركينگ ،جرايم كميسيون ماده  ،۱۰۰عوارض بر
بالكن و پيش آمدگي ،ع��وارض بر تفكيك اراضي و
ساختمانها است.وي اظهار كرد :در واقع در ادبيات
علمي و گفتماني ،شهرسازي و مديريت شهري به
درآمدهايي كه اشاره شد ،اصطالحا «شهرفروشي»
ميگويند.اين كارشناس مديريت شهري براي ۲۴
درصد درآمد پايدار مورد اش��اره در اين گزارش هم
دو تفسير برشمرد و گفت :برداشت ظاهري آن همان
ادعايي است كه ميشود ،اما باطن و حقيقت آن اين
است كه ،مديريت شهري براي آن ،كاال يا خدمتي
توليد نميكند و در وصول آن نيز نقش��ي ندارد .به
عبارت روشنتر ،ميتوان گفت كه بخش عمده اين
 ۲۴درصد ادعايي ،ناشي از «عوارض حاصل از ماليات
بر ارزش افزوده» است كه دولت آن را بر مصرفكننده
وضع و دريافت و سپس سهمي از آن را به شهرداري
ميده��د.وي افزود :بنابراين اگر اي��ن بخش ،از ۲۴
درصد كسر شود ،احتماالً زير ۱۰درصد از درآمدهاي
شهرداري پايدار است و ادعاي توقف شهر فروشي و
تغيير گفتمان در اداره ش��هر تهران ،توخالي و پوچ
است .به ديگر سخن ،اداره مالي و كالبدي شهر تهران
با چند دهه گذشته تفاوتي نكرده است.

راهوشهرسازي
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«تعادل» در گفتوگو با دكترمنصور غيبي ،نخستين آمار رسمي  15روزه از بازار مسكن را بررسي ميكند

افت شتاب تورم ملك در شهريور

مجيداعزازي|
بانك مركزي در اقدامي بيسابقه آمار مربوط به تحوالت
بازارمسكنطيدوهفتهاولشهريورماهرامنتشركردكه
حاكيازكاهشچشمگيرشتابتورمملكهمزمانباافت
معامالتمسكناست.باانتشاراينآمار،برخيتحليلهاي
رسانهاي مبني بر ورود نقدينگيهاي خارج شده از بورس
به بازار مس��كن بهطور كامل رد ش��د و تحليل «تعادل»
مبني بر حركت بازار مسكن در كانال سرمايههاي بزرگ
مقياس تحقق يافت .آنگونه كه بانك مركزي اعالم كرده
است ،متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني معامله
شده در شهر تهران در نيمه اول شهريورماه سال جاري به
حدود  23.5ميليون تومان رس��يده كه در قياس با دوره
مشابهدرماهقبلتنها 1.9درصدرشدداشتهاست.ايندر
حالي است كه بازار مسكن شهر تهران ،به غير از فروردين
ماه سال جاري ،طي ماههاي گذشته هر ماه بين 10تا11
درصدتورمماهانهراثبتكردهاست.درصورتيكهدرنيمه
دومشهريورماهنيزتورميدرحدود 2درصددربازارمسكن
گزارششود،مجموعتورمماهانهملكدرماهجاريحدود
 4درصدثبتخواهدشدكهنشاندهندهكاهشچشمگير
شتابتورمملكدرشهريورماهاست.ازنگاهمنصورغيبي،
كارشناسارشدبازارمسكن،اينكاهششتابتورممسكن
ناشي از مديريت بازار مسكن توسط دولت نيست ،بلكه
حاكيازنوعيسردرگميوگيجيمردمدربازارهايموازي
است.اوهمچنينبراينباوراستكهتحليلهاييهمچون
كوچنقدينگيازبازارسهامبهبازارمسكنپايهعلميندارد.
بروز نشانههاي ثبات مسكن
به گزارش بانك مركزي ،اطالعات برگرفته از سامانه ثبت
معامالتامالكومستغالتكشوردرنيمهاولشهريورماه
سال جاري حاكي از اين است كه پس از يك دوره التهاب
در بازار مسكن ،نشانههايي از بازگشت آرامش به اين بازار
آشكار شده و حاكي از آن است كه دوره تالطم اخير بازار
مسكن رو به پايان است .بر اس��اس اطالعات سامانه ياد
شده ،متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني معامله
شده در شهر تهران در نيمه اول شهريورماه سال جاري به
حدود 23.5ميليون تومان رس��يده كه در مقايسه با رقم
مشابه ماه قبل تنها  1.9درصد رشد داشته است .كاهش
قابل توجه رشد قيمت مسكن در شهر تهران در شرايطي
بوده كه تعداد معامالت مس��كن شهر تهران پس از ثبت
افت 35.4درصديدرمردادماهسالجاري(نسبتبهرقم
تيرماه)،درنيمهاولشهريورماهنسبتبهمدتمشابهماه
قبل نيز به ميزان 37.7درصد كاهش داشته كه حاكي از
تداومافتمعامالتمسكندرشهريورماهاست.بهگزارش
«تعادل» تشديد كاهش حجم معامالت در مرداد و نيمه
اولشهريورماهنشانهافزايشركورددربازارمسكنبهشمار
ميرود،ركوديكهازحجم تورمآنكاستهشدهاست.
افتمراوداتاقتصاديدرهمهبازارها
منصور غيبي ،كارشناس ارشد بازار مسكن در گفتوگو

با «تع��ادل» با بيان اينكه آمار تازه بانك مركزي به معني
افت سرعت تورم مسكن است ،اظهار ميكند :با مطالعه
بررسيمراوداتاقتصاديدرجامعهطيدوهفتهو 20روز
اخيرمتوجهميشويمكهدراينمدت،تمامشاخصهاي
اقتصاديدرحالتاستاپياركودقرارگرفتهاستياخيلي
ضعيف پيش ميروند .اين نشان از نگراني مردم در بازي
دادن و بازيسازي سرمايههاي در اختيار خود است ،و به
اينمعنينيستكهدولتبازارمسكنيااقتصادرامديريت
كردهاست.
اوميافزايد:مردمنگرانازدسترفتنارزشسرمايهخود
هستند،وبههردريميزنندكهارزشداراييخودراحفظ
كنند يا به زعم خودشان غنا ببخشند ،در نتيجه مطالعه
ميكنند كه در كدام مسير حركت كنند .االن بخواهيم
يا نخواهيم يك گيجي اقتصادي در حوزه سرمايهگذاري
براي مردم شكل گرفته است و نوعي س��رخورده از بازار
بورس به ويژه كساني كه به صورت غير حرفهاي وارد اين
فضاشدهاند،مشاهدهميشود.ازيكطرف،بازارارزفضاي
الزمرابراياينكهمردمبخواهندسرمايهباالييدراينحوزه
انباشتكنند،ندارد،چونپرازبخشنامهوتوصيهنامهوپر
ازمصاحبههايمتوليانامراستتامردمراازهجومبهاين
نوعبازارهامنعكنند،شايدپشتپردههماعتقاديبهاين
مفاهيمي كه مطرح ميشود ندارند و هدف آنها صرفا اين
اس��ت كه هجمه به بازار ارز را ميخواهند كنترل كنند.
غيبي درباره فضاي بازار مسكن نيز اظهار ميكند :شاهد

كنترل رواني بازار هستيم و آيتم نگرانسازي و توصيهاي
هم با هدف تس��كين عطش س��وداگري در اين بازار به
صورت نرم و آهس��ته دارد اعمال ميشود .كمكم انسان
احساسميكندكهايدهوراهحلديگريجزايننوعرفتار
اجتماعي و سياسي نمانده اس��ت ،چون حساب دو دوتا
چهارتا از اين بازار به نوعي رخت بر بسته است و نميتوان
مردمرابااستنادبهآمارومستندات،شاخصهاومتغيرها
وعواملدرونيوبيرونيبازارمسكننهآرامكرد،نهتوصيه
داد و نه حتي آينده بازار را پيش بيني كرد .از اين رو ،فضا
آرامسازيمردموتعريفيكسرياحتياطهاياپيامدهايي
كهممكناستگريبانسرمايهگذاراندربازارهايموازي
سرمايهگذاريرابگيرد،دربازارمسكننيزگوشزدميشود
تا مردم مقداري محتاطو آرامباشند.كما اينكه اين فضا را
دربازارسهامديديم.
تحليليكهپايهعلميندارد
پيشازاين،برخيازكارشناسانبازارمسكنپيشبيني
ميكردند كه اگر شاخص كل بورس ريزش كند ،بخشي
از نقدينگي از بازار سهام به س��مت بازار مسكن سرازير
ميشود،امادرعمل،باتوجهبهآماراعالميدربارهتحوالت
نيمه اول ش��هريورماه اين اتفاق نيفتاده و آن س��ناريور
شده اس��ت .غيبي درباره دليل عدم تحقق اين سناريو
ميگويد :اين تحليل از جمله تحليلهايي است كه بين
سرمايهگذاران و بازارگردانان بحث ميشود و خيلي پايه

توكلي خطاب به هاشمي :نماينده ميفرستم
ملتشريفايرانگزارشمينمايد.بنابراينخواهشمند
است تمامي اسناد و مدارك مرتبط با موضوع فوقالذكر
را به اين سازمان مردمنهاد ارايه كنيد».
بعد از نامه توكلي ،محس��ن هاشمي رييس شوراي شهر
تهران درحاشيه جلسه علني شورا در خصوص اين نامه
گفت:منقبلازاينكهنامهراببينم،درفضايمجازيآنرا
ديدم ،اگر بخواهيم مشكلي كه براي آقاي فتاح پيش آمد
براي من پيش نيايد بايد محافظهكارانه وارد اين موضوع
بشويم.ويادامهداد:چونآقايتوكليايننامهراسرگشاده
و علني كردند ،من هم در اين خصوص سرگشاده پاسخ
ميدهم .امالك مذكور ليستش موجود و مشخص است.
ميتوانندبهشهرداريمراجعهكنندومابهايشانبهصورت
خصوصي اجازه ميدهيم تا ليست افرادي را كه امالكي را
دراختيارگرفتندببينند،امااينكهبخواهيماينگزارشرا
به صورت كتبي براي ايشان بفرستيم بعيد است اين كار
صورتگيرد.
احمد توكل��ي رييس ديدهبان عدالت و ش��فافت در
خصوص اظهارنظر محسن هاش��مي گفت :از آقاي
هاشميتشكرميكنمكهخيليسريعاينمسالهمهم
را مطرح و به آن واكنش نشان دادند ،ولي خبرهايي كه
ازقولايشانگفتهشدهمتناقضاست،باآقايهاشمي
تماسميگيرمكهببينيمكدامخبردرج شدهدرست
اس��ت و بعد در خصوص اين موضوع تصميمگيري

ميكنيم .وي در پاس��خ به اينكه رييس شوراي شهر
اعالم كرده ليس��ت ام�لاك را نميدهند ،اما ش��ما
ميتوانيد به آنجا مراجعه و ليست را ببينيد ،گفت :من
حتماً نماينده ميفرستم و اين وظيفه ذاتي ديدهبان
شفافيتوعدالتاست.ليستامالك،محرمانهنيست،

30005320

مدير اجرايي واگذاري عرصه مه��ر پرديس از فروش
عرصه  ۲۸هزار مسكن مهر اين شهر خبر داد و گفت:
فروشويژهعرصهمسكنمهرباتخفيف ۳۰درصديتا
پايانشهريور ۹۹ادامهدارد.حسنحضرتيدرگفتوگو
با تسنيم در خصوص فروش عرصه واحدهاي مسكن
مهرپرديساظهاركرد:فروش 5سالهعرصهواحدهاي
طرح مهر بر اساس دستورالعمل همچنان ادامه دارد.
وي افزود :در اين روش 20 ،درصد قيمت كارشناسي
عرصه به صورت نقد و مابقي به صورت اقساط ساالنه
طي 5سال دريافت ميشود.وي تصريح كرد :در خريد
نقدينيز30درصدتخفيفاعمالميشود،ضمناينكه
در برخي موارد بر اس��اس مصوبه هياتمديره شركت
عم��ران پرديس 10درصد ديگ��ر نيز تخفيف اعمال
ميش��ود.مدير اجرايي واگذاري عرصه مهر پرديس
گفت :همچنين تا پايان شهريور ماه نيز برنامه فروش
ويژه را داريم كه مطابق آن  20درصد عرصه بهصورت
نقد دريافت ميش��ود و با اعمال تخفيف 30درصدي
باقيماندهقيمتعرصهواحدهايمسكنمهراسفندماه
 99دريافت خواهد ش��د.حضرتي اعالم كرد :تاكنون
عرصه 28هزار واحد مسكن مهر در فازهاي9،8،5،3
و 11به مردم واگذار شده است.

علمي ندارد .اوال كس��اني كه بورس رفتند و برگشتند با
توجهبهآمارهاييكهازسويمتوليانبورسارايهميشود،
اكثرا 10تا 15ميليون سرمايه داشتهاند .يعني فرد ملك
 3ميلياردتوماني خودش را نفروخته يا از بازار مسكن با
هدف رفتن به بازار س��هام خارج نشده است .كسي كه با
 5ميليارد تومان در بازار مس��كن براي خود خلق ثروت
ميكند و به اصطالح حرفهاي اين كار شده است ،اساسا
بهطورناگهانوارديكفضايناشناختهديگرهمچونبازار
سهامنميشود.درنتيجهاينآدمهايحرفهايباپولهاي
درشت هيچوقت س��رمايه خود را در حوزهاي ناشناخته
و نامعلوم سرمايهگذاري نميكنند .او ميافزايد :مجموع
سرمايهايكهازبورسخارجشدهاست،عددبزرگياست
امااينافراداجتماعياشركتتشكيلنميدهندكهباآن
پولدرمسكنسرمايهگذاريكنند.هركسميروددنبال
عاليقشخصيخودشچراكهسرمايههايآنهاباتوجهبه
اينافزايشقيمتهايصورتگرفتهدربازارمسكن،حتي
كفاف خريد يك آپارتمان  50متري را هم نميدهد .در
نتيجهاينتحليلكهخروجيبازارسهامواردبازارمسكن
ميشود،درستنيست .شايد فردخارج شده،برودودو تا
سكهبخردياطاليآبشدهبگيرد.ضمناينكهورودبهبازار
مسكنهمنيازمنددانشوتجربهاست.اينحوزه،همچون
بازارسرمايه،حوزهبسيارپيچيدهاياست.ازاينروتوصيه
ميكنيم ،افراد در حوزهاي كه كم و بيش مسلط هستند،
اقدامبهسرمايهگذاريكنند.

آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به سهام با نام(نوبت اول)
شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس(سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  336034و شناسه ملی 10103723524

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ  1399/03/24شرکت
خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس ثبت شده به شماره  336034و شناسه
ملی 10103723524در اجرای ماده ۴۴الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت
مبنی بر تبدیل کلیه سهام بی نام شرکت به سهام بانام ،بدینوسیله از کلیه صاحبان
سهامبینامشرکتدعوتبهعملمیآیدکهازتاریخانتشاراینآگهیبهمدت ۶ماهبا
دردستداشتناصلبرگهسهامبینامخودنسبتبهتبدیلسهامبینامخودبهسهام
با نام ،به امور سهام شرکت مستقر در دفتر مرکزی به نشانی تهران ،خیابان ولیعصر،
نرسیده به چهار راه پارک وی ،کوچه افق ،پالک ، 6کد پستی 1966613755:مراجعه
وبرگهسهامبانامخودرادریافتنمایند.بدیهیاستکهپسازانقضامدتمذکورکلیه
سهام بی نام شرکت ،باطل شده تلقی می گردد و وفق ماده  45همان قانون نسبت به
فروش سهام مذکور اقدام خواهد شد.
هیاتمدیره
شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس

حقوقديگراناست.امالكشهرداريبرايمردماست
و قطعاً انتشار ليست آنها محرمانه نيست .وي تأكيد
كرد :ما براي اينكه حق مردم از بين نرود ،قطعاً به اين
موضوع ورود ميكنيم و من همينجا اعالم آمادگي
كرده و به شورا نماينده ميفرستم.

مديرعام��ل ش��ركت راه آهن گف��ت :در پي حذف
س��قف ظرفيت  ۶۰درصدي مس��افرگيري در پرواز
براي شركتهاي هواپيمايي ،شركتهاي ريلي نيز
درخواس��ت كردهاند تا س��قف  ۵۰درصدي پذيرش
مس��افر ريلي حذف شود.سعيد رسولي در گفتوگو
با مهر اظهار كرد :ش��ركت راه آهن هم همانند ديگر
دستگاههاتابعتصميماتستادمليمقابلهباكروناست؛
بنابراين در اين س��تاد ،دس��تور عدم س��ير قطارها
هيچوقت بهطور صريح صادر نشد بلكه شركتهاي
بيشترتابعتقاضابودند.رسوليادامهداد:مردمبهدليل
رعايتمسائلبهداشتيسفرنميكردندبنابراينتعداد
سفرها كم شده بود لذا تعداد قطارهاي در حال حركت
مادراينايام،بهكمترينتعداددرتاريخراهآهنرسيد؛
اما شركتها كار ضد عفوني را انجام ميدادند كه اين
هميكهزينهديگريبرشركتهايحملونقلريلي
تحميل كرد؛ فارغ از آنكه مسافر وارد قطار ميشد يا نه،
ضدعفونيهابهطوركاملانجامميشد.ويافزود:پس
از پشت سر گذاشتن پيك اول شيوع كرونا ،سفرهاي
ريلي در كشور كم و بيش شروع شد منتها نسبت به
مدت مشابه در سال قبل بسيار كم بود.رسولي با بيان
اينكه در حال حاضر ضريب اشغال قطارها  ۴۲درصد
است ،اظهار داشت :براي مثال در روز تاسوعا ۸۳قطار
مسافري در كل ش��بكه در حال سير داشتيم اين در
حالي است كه طبق معمول روزانه بيش از  ۱۲۰قطار
هميشه در حال سير در شبكه بوده است.وي اذعان
داش��ت :اين  ۸۳قطار هم با ضريب اش��تغال پايين و
تعداد كم مسافر در شبكه در حال تردد بودند.رسولي
در پاسخ به اينكه آيا تسهيالت كرونايي ،پاسخگوي
زيانهاي سنگين وارده به شركتهاي ريلي است يا
خير؟ گفت :درخواست ما از ستاد ملي مبارزه با كرونا
اين اس��ت كه همان تصميمي كه براي شركتهاي
هواپيمايي گرفته و اعالم شد كه ايرالينها ميتوانند
بهدليلرعايتپروتكلهايبهداشتيدرپروازها،ازكل
ظرفيت هواپيما استفاده كنند ،ما هم در بخش ريلي
ايندرخواستراداريمكهباتوجهبهاينكهپروتكلهاي
بهداش��تي در قطارها بهطور كامل رعايت ميشود،
شركتهايريليبتوانندهمهظرفيتصندليقطارها
رابهفروشبرسانند؛ايندرحالياستكهشركتهاي
ريلي تنها با  ۵۰درصد ظرفيت قطارها در حال حاضر
در شبكه سير ميكنند.

تجدیدآگهی مناقصه دومرحله ای به روش نیمه فشرده

شركتمليحفاري اريان
سهاميخاص

٭ مشخصات مناقصه :
ناممناقصهگزار

موضوع مناقصه  :تامین 12مجموعه کامل H2Sبروی دستگاههای حفاری
خشکی و سایر جزایر ایران به روشCall Out

شرکت ملی حفاری ایران

نوبت اول
شركتملينفت اريان

1399.2982

شمارهمناقصه

شمارهثبتدرپایگاهملیمناقصات

مبلغبرآورد

99/33/06/5572

17/489/078

 144/000/000/000ریال

٭ ارزیابی کیفی مناقصه گران :
روش ارزیابی

این ارزیابی وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده  12قانون برگزاری مناقصات و براس�اس کار برگ های استعالم ارزیابی کیفی موجود در اسناد مناقصه
صورت می پذیرد( .حداقل امتیاز کیفی الزم 60می باشد)

٭ نحوه دریافت /تحویل اسناد مناقصه :
تاریخ شروع دریافت

یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم

آخرینمهلتدریافت

 10روز از تاریخ شروع توزیع اسناد ارزیابی کیفی ( 10روز پس از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم)

دریافتاسناد

شماره ثبت336034
شرکتخدماتدریاییهدایت کشتیخلیجفارس(سهامیخاص)
Persian Gulf PILOT Martime Services Co.

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل

فروش ويژه عرصه مسكن مهر
تا پايان شهريور ۹۹

درخواست راهآهن براي
حذف سقف مسافرگيري در قطار

داستان پيگيري  700ملك واگذار شده شهرداري در دوره قاليباف همچنان ادامه دارد
گروهراهوشهرسازي|
احمد توكل��ي رييس س��ازمان مردم نه��اد ديده بان
ش��فافيت ،يك روز پس از اظهارات محس��ن هاشمي
درباره وجود ليست  700ملك واگذار شده شهرداري
اظهار كرد :من حتما نماينده ميفرستم و اين وظيفه
ذاتي ديدهبان شفافيت و عدالت است .ليست امالك،
محرمانه نيست ،حقوق ديگران است .امالك شهرداري
براي مردم اس��ت و قطعا انتشار ليس��ت آنها محرمانه
نيست .در مردادماه سال جاري محسن هاشمي رييس
شوراي اس�لامي ش��هر تهران با حضور در يك برنامه
تلويزيوني اعالم كرد :چرا نميگذاريد درباره 700ملك
ش��هرداري كه دراختيار ديگران است گزارش بدهيم.
بعد از اين اظهارنظر محس��ن هاش��مي ،احمد توكلي
رييس هياتمدي��ره ديدهبان ش��فافيت و عدالت در
نامهاي به رييس شوراي شهر تهران ،آمادگي ديدهبان
را براي بررس��ي امالك واگذار ش��ده به مس��ووالن در
ش��هرداري تهران اعالم كرد .در متن نامه توكلي آمده
است« :سازمان مردم نهاد ديدهبان شفافيت و عدالت
براساس تكليف ذاتي و متكي به اساسنامه قانونياش،
آمادگي خود را براي دريافت ،بررس��ي و در صورت نياز
مطالبهگري از اش��خاص مرتبط با موضوع  700ملك
شهرداري واگذار ش��ده اعالم ميدارد و براساس روال
هميشگي ،نتايج اقدامات خود را در مراحل مختلف به

ايرانشهر

تحویلاسناد

محلدریافت

نشانی :اهواز  -بلوار پاسداران-باالتر از میدان فرودگاه  -شرکت ملی حفاری ایران -ساختمان پایگاه عملیاتی
 -طبقه اول  -پارت - Aاداره قراردادها -خدمات هماهنگی قراردادها06134146525-

نحوهدریافت

 -1ارائه فیش واریزی به مبلغ000ر 190ریال به حساب شماره 4001114004020491نزد بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران
 -2درخواست رسمی متقاضی (باذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

آخرین مهلت ارائهDVD
ارزیابیکیفی

 14روز پس از آخرین روز دریافت استعالمهای ارزیابی کیفی
نشانی :اهواز -بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه  -شرکت ملی حفاری ایران  -ساختمان پایگاه عملیاتی -
طبقه اول پارت - Bاتاق -107دبیرخانه کمیسیون مناقصات -شماره تماس34148580- 34148569

محلتحویل

٭ تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):
مبلغتضمین

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار پنج میلیارد و پانصدو هشتاد میلیون (000ر000ر580ر )5ريال می باشد.

انواعتضامینقابلقبول

ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی
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اخبارویژه
ارايه خدمات ويژه همراه اول
به دانشآموزان و دانشجويان
همراه اول در آس��تانه آغاز س��ال تحصيل��ي جديد و
بازگشايي مراكز آموزشي ،خبر از رايگان كردن پهناي
باند دسترسي به سامانه شاد ،ارايه بستههاي اينترنت
آموزشباتخفيفويژهوعرضهسيمكارتانارستانداد.
به گزارش ادارهكل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار
ايران ،همراه اول در آستانه آغاز سال تحصيلي جديد
و ضرورت تشكيل كالسهاي درسي دانشآموزان و
دانشجويانبهصورتمجازي،هزينهدسترسيبهسامانه
شادرارايگاناعالمكرد.
اينترنت سامانه شاد رايگان ميشود
والديندانشآموزانومعلمانميتوانندبدونهيچگونه
نگراني بابت هزينههاي دسترسي به محتواي موجود
روياينسامانه،بهشكلرايگانبهمحتواياپليكيشن
شاددسترسيداشتهباشند.
سرويس اينترنت دانشآموزي
سرويس اينترنت دانشآموزي نيز براي ايجاد فضاي
امناينترنتبهمنظوراستفادهدانشآموزانازمحتواي
آموزشي مورد نياز از طريق كد دستوري (ستاره مربع)
فعالخواهدشد.
والدين ميتوانند براي اطمينان از دسترسي فرزندان
خودبهفضاياينترنتيسالم،اينسرويسرافعالكنند.
با فعالس��ازي اين س��رويس امكان دسترسي فقط به
محتواي آموزش��ي در نظر گرفته شده ،وجود خواهد
داشت؛ همچنين در هر زمان كه والدين تمايل داشته
باشند ،ميتوانند س��رويس اينترنت دانشآموزي را
غيرفع��ال كرده و مطابق روال قب��ل به كليه محتواي
اينترنتيموردنيازخوددسترسيداشتهباشند.
ارايه بستههاي ديتاي آموزشي
همچنين براي آن دسته از دانشآموزان و معلمان كه
ازبسترهايديگرآموزشياستفادهميكنند،بستههاي
اينترنت آموزش با تخفيف ويژهاي در نظر گرفته شده
است .اين بس��تهها كه در روزهاي آتي با كد دستوري
فعالميشوند،براياستفادهازمحتوايآموزشيمورد
نياز دانشآموزان و معلمان در نظر گرفته شده است و
شاملحالتماميمشتركانهمراهاوليخواهدشد.
عرضهسيمكارتانارستانبااينترنتپاك
در ادامه ارايه سرويسهاي مختص ايام تحصيل،
هم��راه اول همچ��ون گذش��ته و در راس��تاي
هويتبخش��ي به كودكان و نوجوانان ،سيمكارت
انارستان را كه سيمكارتي اعتباري براي كودكان۶
تا  ١٨ساله است ارايه ميكند.
والدينميتوانندبرايايجادامكاناستفادهازفضاي
اينترنتيسالم،مطمئنومتناسببانيازمنديهاي
دانشآموزان از جمله سامانه شاد ،اين سيمكارت را
براي فرزندان خود تهيه كنند و از امكانات ويژه آن
بهرهمندشوند.

حضورشركتهايدانشبنيان
در پروژههاي همراه اول
همزمان با برگزاري رويداد «معرفي نيازهاي فناورانه
حوزهامنيتفناورياطالعات»٢٢،شركتدانشبنيان
براي مشاركت در پروژههاي تحقيق و توسعه همراه
اول در حوزه امنيت فن��اوري اطالعات اعالم آمادگي
كردند.بهگزارشادارهكلارتباطاتشركتارتباطات
س��يار ايران ،رويداد آنالين معرفي نيازهاي فناورانه
حوزه امنيت فن��اوري اطالعات (افتا) روز يكش��نبه
 ١۶ش��هريورماه با همت صندوق نوآوري و شكوفايي
رياستجمهوريوبامشاركتهمراهاولبرگزارشد.در
اين رويدادكهبا حضور حدود ۲۵۰شركت فعال حوزه
امنيت فناوري اطالعات و نمايندگاني از بخشهاي
حاكميتي ،دولتي و خصوصي برگزار ش��د ،سياوش
بيات س��رمدي ،معاون هوشمندسازي و راهكارهاي
ديجيتالوعليرضانوروزيمشاوررييسمركزتحقيق
وتوسعهاپراتوراولبهارايهمسالههايفناورانههمراهاول
پرداختند.ابزارتشخيصتهديداتداخلي،تشخيص
زودهنگام رخدادهاي امنيتي از طريق ش��بكههاي
اجتماعي ،قابليت تحليل امنيتي آگاه از كسبوكار و
سامانهمديريتچرخهعمربرنامهكاربرديباتمركزبر
جنبههايامنيتيبهعنوانبرخيازمسالههايفناورانه
شركتارتباطاتسيارايراناعالمشد.شركتكنندگان
در اين رويداد سه روزه پس از استماع ارايه نمايندگان
اپراتور اول تلفن همراه ،نس��بت به تحليل وضعيت و
مسالههاي اعالمش��ده ،جمعبنديهاي الزم را انجام
دادهودرپايان ٢٢شركتفعالدراينحوزه،نسبتبه
همكاري با همراه اول رسما اعالم آمادگي كردند .اين
رويداد مجازي كه بهمنظور شبكهسازي و بهرهمندي
از توان شركتهاي دانشبنيان براي رفع چالشهاي
حوزه امنيت فناوري اطالعات در حال برگزاري است،
عالوه بر تحليل جايگاه امنيت در اپراتورها ،به بررسي
امنيت در بانكها ،فضاي مجازي ،شبكههاي كنترل
صنعتيوبالكچينرانيزخواهدپرداخت.

قطع چرخه كرونا
با رعايت شيوهنامههاي بهداشتي
دانشآم��وزان و كادر مدرس��ه ميتوانن��د با رعايت
شيوهنامههاي بهداشتي چرخه انتقال ويروس كرونا
در مدارس را قطع كنند .سيد عباس موسوي ،رييس
دانش��گاه علوم پزش��كي مازندران گفت :خانوادهها
تصمي��م ميگيرن��د ك��ه از روشهاي حض��وري يا
غيرحضوري براي آموزش فرزندان اس��تفاده كنند.
اولياي مدرس��ه به س��اعات غيركالس درس توجه
كنند .شيوهنامههاي بهداشتي مربوط به مدارس به
مراكز آموزشي ابالغ شده و تمام همفكريهاي الزم با
مسووالنآموزشوپرورشاستانانجامشدهتابتوانيم
در كنار آموزش ،سالمت دانشآموزان را نيز تضمين
كنيم.براساسدستورالعملابالغشده،بهوالدينتوصيه
اكيد ميش��ود كه اگر در خان��واده كوچكترين مورد
مشكوك به كرونا پيدا شده دانشآموز را راهي مدرسه
نكنندودرخانهآموزشهايمجازيراپيگيريكنند.
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دنیایفناوری

دانش و فن

مردم براي دريافت اخبار و دنبال كردن مديران در فضاي مجازي ،ناچار به استفاده از پيامرسانهاي خارجي هستند

امتياز بزرگ مسووالن به پيامرسانهاي خارجي

به اعتقاد كارشناس��ان ،اول بايد ش��بكههاي داخلي
رشد كرده و مخاطب جذب كنند و در صورتي كه به
حد مناسب رس��يديم ،از كاربران بخواهيم قوانين را
بپذيرند و دسترسي به شبكه خارجي را محدود كنيم.
از طرفي هماكنون مردم براي دريافت اخبار و دنبال
كردن مس��ووالن در فضاي مجازي ناچار هستند كه
وارد پيامرسانهاي خارجي شوند و اين امتياز بزرگي
است كه مسووالن و مديران به پيامرسانهاي خارجي
ميدهند.
طرح صيان��ت از حقوق كاربران در فضاي مجازي كه
با عنوان س��اماندهي پيامرس��انهاي اجتماعي نيز
شناخته ميش��ود ،در قالب  ۲۰ماده به مجلس ارايه
ش��ده و به امضاي  ۴۰نفر از نمايندگان رسيده است.
توس��عه فناوريهاي نوين اطالعاتي و ارتباطي و به
خصوص پيامرسانها و وجود خأل قانوني در اين حوزه
و نيز لزوم حمايت از توليدات داخلي و صيانت از حقوق
كاربراني كه در معرض آسيب و نقض شديد قرار دارند،
از جمله داليل توجيهي ارايه اين طرح عنوان شده و با
واكنشهايمختلفيازسويموافقانومخالفانهمراه
است .در اين راستا كارشناسان و پژوهشگران فضاي
مجازي در بيست و سومين محفل همافزايي فعالين
فضاي مجازي پاك ،اين طرح را نقد و بررسي كردند.
شبكههاي اجتماعي كشور
ذيل حاكميت خارجي است
رسول جليلي استاد دانشگاه و عضو حقيقي شوراي
عال��ي فضاي مج��ازي اظه��ار ك��رد :از آنجايي كه
شبكههاي اجتماعي هماكنون در همه اركان زندگي
ما نقش بس��يار زيادي ايفا ميكنند ض��رورت دارد
س��اماندهي آنها به عنوان زيرساخت نوين ارتباطي
در قالب قانون مطرح ش��ود و اگر اي��ن قانون وجود
نداشته باشد ،با معضالت اجتماعي متعددي روبرو
خواهيم شد .وي با بيان اينكه فضاي مجازي كشور
ما از س��كوهاي نوين ارتباطي خارجي اشغال شده و
به نوعي رها شده است كه اين مساله باعث ضرر همه
ميشود ،گفت :حتي عدهاي كه فكر ميكنند در اين
فضا آزادي به دس��ت آوردهاند هم متضرر ميشوند.
جليلي با تاكيد بر اينكه بخش شبكههاي اجتماعي
كش��ور ذيل حاكميت خارجي است و ضروري است
كه ساماندهي اين فضا در دس��تور كار باشد ،افزود:
در اين زمينه ش��وراي عالي فض��اي مجازي مصوبه
كامل و جامعي را براي س��اماندهي اين فضا داشته
است .اما اشكال اين است كه اين مصوبه اجرا نشد و
عزمي براي اجراي آن وجود نداشت .به همين دليل
مجلس با ارايه طرح ساماندهي پيامرسانها در اين
زمينه ورود ك��رده تا بر اجراي قانون مصوب مجلس
بتواند نظارت داشته باشد .اين طرح مزاياي بسياري
دارد از جمله اينكه به تعرفه مربوط به پيامرس��انها
پرداخت��ه ،صيانت از داده را مط��رح كرده و موضوع
تبليغات و پرداخت را براي كس��بوكارهاي شبكه
اجتماعي روش��ن كرده و به نوع��ي ميتوان گفت از
فناوري داخلي در مقابل فن��اوري خارجي حمايت
ميكند .عضو حقيقي ش��وراي عالي فضاي مجازي
با اش��اره به موضوع مس��ووليتپذيري پيامرسانها
بيان كرد :موضوع محوري در اين طرح ،ساماندهي
شبكههاي اجتماعي اس��ت و عنوان خوبي براي آن
درنظر گرفته ش��ده و به صيانت از حقوق كاربران در
فضاي مجازي ميپردازد .فلسفه آن نيز اين است كه
ما حتماً ي��ك مجموعه قانون الزم داريم؛ اما موضوع
اين است كه سياس��تگذاري با قانون بايد تفكيك
شود؛ آنچه شوراي عالي فضاي مجازي تصويب كرده،
سياستگذاري در اين حوزه است و بايد حفظ شود.
اين طرح يك پيشنويس اس��ت ك��ه از تلفيق يك
سري موارد به هم مرتبط تشكيل شده و قابليت رفع
اشكال دارد .ما در شوراي عالي فضاي مجازي اسناد
تكميلي و خوبي را مصوب كرده و يا در صف تصويب
داريم .به همين دليل ضروري است اين پيشنويس
بهنحوي اصالح ش��ود كه به اجراي مصوبات شوراي
عالي بپردازد و آنطور نباشد كه يك موضوع توسط
دو مرجع قانونگذاري شود .اين استاد دانشگاه درباره
برخي ابهامات در اين طرح كه مربوط به احراز هويت
كاربران ميش��ود ،گفت :دنياي ب��دون احراز هويت
دنياي مطلوبي است و همه كشورها براي ارايه خدمات
از كاربران كد تاييد ميگيرند .اين موضوع را نبايد در

يك نوجوان ۱۶س��اله اعتراف كرده به حملهDDoS
دريكيازبزرگترينحوزههايآموزشيامريكاكمك
كرده اس��ت .به گزارش مهر به نق��ل از گيزمودو ،يك
نوجوان فلوريدايي به حملهه��اي  DDoSدر يكي از
بزرگترينحوزههايآموزشيدرامريكاكمككردكه
بهسهروزتعطيليدرنخستينروزهايآغازكالسهاي
مجازي مدارس منجر ش��د .به نوشته روزنامه ميامي،
مقامات آموزشي اعالم كردند يك نوجوان ۱۶ساله در
دبيرستان «ساوث ميامي سينيور» ،يكي از هكرهايي
است كه ش��بكه رايانه اين حوزه آموزشي را فلج كرده
و سبب ش��د دانشآموزان هنگام ورود به سيستم در
آغازسالتحصيليبامشكلروبروشوند.مقاماتاعالم
كردهاندشواهديمبنيبربيشاز ۱۲حمله DDoSدر
اختياردارند.آنهاهماكنوندرحالتحقيقاتهستندتا
ديگرافراديكهدراينعملياتهكشركتداشتهاندرا
نيزشناساييكنند.طبقاطالعاتموجودايننوجوان
 ۱۶س��اله به رهبري ۸حمل��ه DDoSبراي اختالل
در شبكه رايانشي حوزه آموزشي اعتراف كرده است.
اين دانشآموز با اس��تفاده از ابزاري قديمي كه بيشتر
نرمافزارهاي حفاظتي قادر به رصد آن هستند ،حمله
سايبريراانجامدادهاست.

پرداخت پول بهازاي غيرفعال
كردن فيسبوك و اينستاگرام

تعارض از حفظ حريم خصوصي دانس��ت .در فضاي
مجازي نيز هر كس بايد مسووليت همه اعمال خود
را بپذيرد .در صورتي كه يك تراكنش گمنام باشد و
مقصد و مبدا آن مشخص نباشد ،چگونه قابل پيگيري
خواهد بود و چه كسي پاسخگو است؟ به اين ترتيب
ضروري اس��ت كه در اين فضا اح��راز هويت صورت
گيرد تا بتوان از دادههاي مردم محافظت كرد و جلوي
سوءاستفاده و تخلف گرفته شود .جليلي با اشاره به
فتواي رهبري مبني بر اينكه دادهها امانتي است كه
در اختيار فراهم آوردنگان س��رويس قرار ميگيرد،
ادامه داد :ضمن حفظ حري��م خصوصي ،بايد احراز
هويت نيز صورت گيرد تا جاعالن ،آرامش را از مردم
نگيرند .جليلي درباره موضوع فيلترينگ شبكههاي
اجتماعي و استفاده مسووالن از فيلترشكنها براي
حضور در اين فضا باوجود عدم اس��تفاده بسياري از
كاربران و تناقض ايجادشده ،گفت :طبق اين قانون
نبايد مسووالن در توئيتر فعاليت داشته باشند و اين
اشتباه است .ما معتقديم كه قانونگذار در كشور بايد
جز اولين احترامگذاران به قانون باش��د .اما در حال
حاضر ميبينيم كه برخي از طراحان طرح ساماندهي
پيامرسانها در توئيتر فعال هستند .اين سوال مطرح
ميش��ود كه اگر اين پيامرسان بد است ،چرا شما در
آن حضور داريد؟
در طرح ساماندهي پيامرسانها
به تكنولوژيهاي جديد توجهي نشده است
محمودلياييكارشناسحوزهفناورياطالعاتبابيان
اينكه اين طرح داراي چند اشكال است ،گفت :مسائل
حقوقيطرحنويسيدراينطرحبسيارعريض،رعايت
نشده است .وي با اشاره به غلبه تكنولوژيهاي نوين
در آينده نزديك ،گف��ت :در اين طرح به موضوعاتي
مانند بالكچين يا پردازش ابري در كنار پيامرسانها
اشارهاي نشده و اين درحالي است كه اين تكنولوژيها
به راحتي ميتوانند قوانين و مقررات مدنظر ما را دور
بزنند و ما براي آنها هيچ قانوني نداريم .ليايي با بيان
اينكه هدف از طرح نس��بت به موضوع مطرحش��ده
كامل نيست ،خاطرنش��ان كرد :ضمانت اجرايي در
اين قانون نيز پيشبيني نش��ده و اگر دستگاهي اين
قانون را انجام ندهد ،براي آن تكليفي مشخص نشده
است .مانند وزارت ارتباطات كه از شوراي عالي فضاي
مجازي تمكين نميكند و در مصوبات شورا ،ضمانت
اجرايي مناسبي ديده نش��ده است .هدف اين طرح،
تشويق به تكثر پيامرسانها در فضاي مجازي است
كه از نظر ما اشتباه است و در دنيا نيز اين تكثر وجود
ندارد .بهتر است حاكميت ،يك شبكه اجتماعي و يا
حداكثر سه شبكه اجتماعي شاخص را پررنگ كرده
و تمام سياستها روي آن اعمال شود .درست مانند
سياس��تهاي حاكميتي كه در زمين��ه اپراتورهاي
موبايل پيادهسازي شده است.

«منزالب» بدون بيكار با مشاغل بركت

فعاليتهاي اش��تغالزايي بنياد بركت ستاد اجرايي
فرمان امام در روستاي گردش��گري منزالب استان
سيستان و بلوچستان باعث ش��ده تا نرخ بيكاري در
اين روستا به صفر برسد .مديرعامل بنياد بركت ستاد
اجراييفرمانامامضمنبياناينمطلباظهارداشت:
ورود بنياد به روستاي گردش��گري منزالب و ايجاد
مشاغل خرد و خانگي در قالب طرحهاي اشتغالزايي
اجتماعمحور موجب شده تا به عنوان روستاي بدون
بيكار در استان سيستان و بلوچستان انتخاب شود.
اميرحس��ين مدني افزود :بنياد بركت از ابتداي سال
ج��اري  52طرح اش��تغالزايي اجتماعمح��ور را در
روستايمنزالبراهاندازيكردهكهايجاد 100فرصت
شغلي را به همراه داشته است .همچنين بهرهبرداري
از 50طرح منجر به ايجاد 100شغل ديگر نيز تا پايان
سال در دستور كار اس��ت .وي ادامه داد :اعتبار كلي
هزينه و پيشبيني شده براي ايجاد و راهاندازي 102
طرح اشتغالزايي بركت در روستاي منزالب نزديك
به 92ميليارد ريال است.

حمله سايبري يك نوجوان
 ۱۶ساله به مدارس امريكا

مديرعاملبنيادبركتدرتشريحاقداماتاشتغالزايي
اين بني��اد در منزالب گفت :از آنج��ا كه منزالب به
عنوان منطقه هدف گردشگري در استان سيستان
و بلوچس��تان انتخاب شده اس��ت ،تالش كرديم كه
مشاغلايجادشدهدراينروستازنجيرهتامينصنعت
گردش��گري را تكميل كند .مدني ادام��ه داد :بر اين
اساس ،عالوه بر حمايت و پرداخت تسهيالت به سه
مركز بومگردي ،مشاغلي همچون پرورش مرغ ،دام
س��بك و صنايع دستي در روس��تا راهاندازي شد كه
محصوالتش در صنعت گردشگري و مراكز بومگردي
قابل فروش باشد .وي خاطرنشان كرد :مشاغل بركت
در روس��تاي منزالب عمدتا در رستههايي همچون
خدماتگردشگري،پرورشطيور،دامسبك،مشاغل
فني و خدماتي و صنايع دستي از جمله بافت گليم،
سوزندوزيوحصيربافياست.مديرعاملبنيادبركت
تصريح كرد :با بهرهبرداري از  50طرح اش��تغالزايي
ديگر بركت در منزالب ،اين روس��تا تا پايان سال به
خودكفايي كامل در معيشت خواهد رسيد.

تشكيل هيات نظارت بر پيامرسانها
اشتباهاست
محمدحسين انتظاري ،پژوهشگر فضاي مجازي نيز
در اين جلسه ،يكي از مهمترين ايراداتي كه به طرح
ساماندهي پيام رس��انها وارد دانست را مربوط به
تشكيل هيات نظارت بر پيامرسانها عنوان كرد و
گفت :نهادسازي اقدامي نابجا است .موضوعي كه
در فصل اول در ماده س��ه اين طرح آمده ،مربوطبه
ايجاد هيات ساماندهي و نظارت است و سوال اين
است كه اين هيات چرا بايد ايجاد شود؟ از نظر من
در فضاي فعلي كشور ايجاد نهاد اضافه كه اكثراً هم
ناكارآمد هستند هيچ كمكي نميكند و غلط است.
اين موضوع تداخالتي را در نظام حكمراني كشور
ايجاد ميكند و ممكن اس��ت شوراي عالي فضاي
مج��ازي را دور بزند .موضوع بعدي اين اس��ت كه
در اين طرح با انواع تداخلها در سياس��تگذاري،
تسهيلگري و رگوالتوري مواجه هستيم كه نظام
حكمران��ي را دچار چالش ميكند .به نحوي كه در
اين طرح در برخي مواقع ش��اهد سياستگذاري و
در برخي مواقع ش��اهد قانونگذاري هستيم و اين
مساله نشان ميدهد كه طراحان خيلي با نظامات
آشنا نبودهاند.
در جايي كه ش��وراي عالي فضاي مجازي مصوبات
معادلي دارد و نهادهاي تخصصي در اين حوزه نيز
حضور دارن��د ،مطرح كردن برخي م��وارد در اين
طرح ،اشتباه است .همچنين در اين طرح تكاليف
متعددي براي پيامرس��انهاي داخلي ديده شده
اس��ت اما در حوزه حمايته��ا ،برنامهها بهصورت
كليات آمده و اساساً مسير حمايت مشخص نيست.
انتظاري تخصيص سهم  ۱۰درصدي فروش پهناي
باند از اپراتورها به پيامرسانها را كه در اين طرح بر
آن تاكيد شده اس��ت ،از ديگر موضوعات نادرست
عنوان ك��رد و گفت :اين اقدام باعث افزايش قيمت
اينترنت ميش��ود .چرا ك��ه اپراتورها ب��راي آنكه
سودش��ان كم نش��ود قيمت را باال ميبرند تا اين
كاهش درآمد را جبران كنند.
اپراتورها پهناي باند پيامرسانهاي بومي
راميبندند
انتظ��اري گفت :تعريف اين م��دل اقتصادي براي
پيامرس��انها كارآمد نيس��ت ،زيرا در حال حاضر
قيمت پهناي بان��د براي اتصال به س��رويسهاي
داخلي يك س��وم س��رويسهاي خارجي است اما
اپراتورها ،پهناي باند را روي پيامرسانهاي بومي
ميبندن��د و كاربر مجبور اس��ت ب��راي اتصال به
پيامرسانهاي بومي نيز از فيلترشكن استفاده كند
و راحتتر متصل شود .اين طرح در جهت حمايت
از پيامرسانهاي بومي با مشكالت متعددي همراه
اس��ت و به نظر ميرس��د كه با تصويب آن ،اوضاع

مدنيباتاكيدبراينكه40درصدتسهيالتاشتغالزايي
به زنان منزالب پرداخت شده است بيان كرد :به تمام
روستاييان متقاضي اشتغال كه داراي شرايط حداقلي
بودهاند تسهيالت پرداختهايم .در حال حاضر هم اين
آمادگي را داريم كه به همه افرادي كه به دنبال شغل
هستند مشاوره ،راهنمايي و تسهيالت ارايه كنيم.
وي درباره اثرات اشتغالزايي بنياد بركت در منزالب
نيز توضيح داد :طرحهاي اشتغالزايي بنياد عالوه بر
ارتقاي معيشت و سطح زندگي ،رونق كسب و كار را
نيز به دنبال داش��ته ،بهطوري كه پذيرش گردشگر
در اين روس��تا با وجود ش��يوع كرونا ،ب��ا افزايش 10
درصدي مواجه بوده اس��ت .مديرعامل بنياد بركت
يادآور شد :مش��اغل بركت مهاجرت معكوس را نيز
در منزالب به دنبال داشته و جمعيت روستا از 995
نفر به  1500نفر رسيده است .همچنين در اثر رونق
كس��ب و كار و افزايش جمعيت ،قيمت خانه و ملك
در اين روستا افزايش يافته است .مدني تصريح كرد:
يكي از اهداف بنياد بركت از اشتغالزايي در روستاها،

پيامرس��انهاي بومي از ش��رايط فعل��ي هم بدتر
ش��ود .وي با بيان اينكه ما به يك سري طرحهاي
باالدس��تي براي فضاي مجازي نياز داريم و جاي
قان��ون براي حريم خصوص��ي و حكمراني داده در
اين فضا خالي اس��ت ،گفت :اين طرح بايد فراتر از
يك پيامرس��ان ديده ميشد و كل كسبوكارهاي
فضاي مجازي را شامل ميشد .وي در مورد عضويت
در پيامرس��انهاي خارجي بدون مجوز ،گفت :هم
اكنون  ۱۶۰نفر از نمايندگان مجلس در شبكههاي
خارجي عضو هس��تند ۴۰ ،ميليون كاربر در حال
استفاده از واتساپ بوده و يا با فيلترشكن به تلگرام
متصل ميش��وند .ما باي��د در اين ط��رح مكانيزم
مداخالت اجتماعي را نيز در نظر بگيريم .اول بايد
ش��بكههاي داخلي رش��د كرده و مخاطب جذب
كنند و در صورتي كه به حد مناسب رسيديم ،بعد
از كاربران بخواهيم قوانين را بپذيرند و دسترس��ي
به ش��بكه خارجي را محدود كنيم .مسووالن بايد
در قبال اين مساله مس��وول باشند .مديران بايد از
پيامرسانهاي خارجي بيرون بيايند ،زيرا هماكنون
مردم براي دريافت اخبار و دنبال كردن مسووالن در
فضاي مجازي ناچار هستند كه وارد پيامرسانهاي
خارجي شوند و اين امتياز بزرگي است كه مسووالن
و مديران به پيامرسانهاي خارجي ميدهند.
 ۲۰۰قانون براي ساماندهي
فضاي مجازي نياز داريم
سياح طاهري ،كارشناس فضاي مجازي نيز گفت:
با وجود آنك��ه تالشهايي كه براي جمعآوري اين
طرح ص��ورت گرفته ،اما خروجي ط��رح مقداري
آشفته است .اين كارشناس با اشاره به يكي از اهداف
اي��ن طرح كه مربوط به صيان��ت از حقوق كاربران
ميش��ود ،گفت :مصاديق حريم خصوصي و لزوم
دستور قانوني براي دسترسي به افشاي اطالعات،
بحث مهمي اس��ت ك��ه در اين طرح به آن اش��اره
شده ،اما در بند  ۴اين ماده از اين طرح ،گفته شده
كه ضابط قضايي ميتواند ب��ه محتواي خصوصي
افزاد دسترس��ي داشته باشد كه اين موضوع ناقض
م��اده قبلي اس��ت .در زمينه ش��رايطي ك��ه براي
پيامرسانهاي داخلي در اين طرح ديده شده است
نيز بايد گفت فقط دست پيامرسانهاي داخلي را
بس��تهايم و براي پيامرسانهاي خارجي برنامهاي
نداريم .اين طرح در شرايط فعلي بارسنگيني روي
دوش پيامرسانهاي بومي ميگذارد .از سوي ديگر
پيشنهاد ميشود در اين طرح بين بحث قانونگذاري
و سياستگذاري تفكيك شود .موضوع استفاده از
فيلترش��كنها نياز به جرمانگاري دارد و بايد براي
آن قانونگذاري ش��ود .ام��ا در برخي م��وارد براي
س��اماندهي پيامرس��انهاي داخلي تنها نيازمند
سياستگذاري هستيم.

بازگرداندن جوانان و خانوادههايي است كه مهاجرت
كرده و در حاشيه شهرها ساكن شدهاند .وي با اشاره به
تفاهمنامه سه ساله ميان ستاد اجرايي فرمان امام (ره)
و استانداري سيستان و بلوچستان گفت :در قالب اين
تفاهمنامه 24 ،هزار طرح با ظرفيت ايجاد اشتغال 74
هزار شغل و با اعتبار  60هزار ميليارد ريال در مناطق
محروم استان ايجاد ميشود .مديرعامل بنياد بركت
اظهار كرد :تاكنون  10هزار و  653طرح در سيستان
و بلوچستان اجرا شده است و امسال نيز اجراي7500
طرح ديگر را در اين اس��تان متعهد ش��دهايم .مدني
افزود 50 :درصد طرحهاي اجتماعمحور انجام شده
در سيستان و بلوچستان در حوزه تامين پروتئين از
دام س��بك 9 ،درصد در زمينه دام سنگين 8 ،درصد
در زمين��ه طيور ،پنج درصد در ح��وزه دانشبنيان و
 9درصد در حوزه صنايع دس��تي بوده است .وي در
پايان خاطرنشان كرد :در امور زيربنايي و فرهنگي نيز
يكهزارو 512طرحبااعتباريبالغبر 10هزارميليارد
ريال در استان عملياتي شده است.

فيسبوك با پرداخت مبلغي از برخي كاربران پلتفرم
خودواينستاگرامميخواهدششهفتهقبلازانتخابات
رياستجمهوريامريكاحسابكاربريخودراغيرفعال
كنند.بهگزارشمهربهنقلازفاكسنيوز،فيسبوكبه
برخي از كاربران خود مبلغي پرداخت ميكند تا شش
هفتهقبلازبرگزاريانتخاباترياستجمهوريامريكا
حسابكاربريخودراغيرفعالكنند.اليزابتدوسكين،
خبرنگار واش��نگتن با انتش��ار اسكرينش��اتهايي
اين موضوع را ف��اش كرد .به نظر ميرس��د اين اقدام
فيسبوك بخش��ي از يك پروژه تحقيقاتي باشد كه
برايدركبهترتاثيراينشبكهاجتماعيواينستاگرام
بر روندهاي كليدي سياس��ي و رفتاري طي انتخابات
 ۲۰۲۰رياستجمهوري امريكا انجام ميشود.در اين
اسكرينشاتها نوشته شده است :ميخواهيم بدانيم
شما در صورت پرداخت چه مبلغي حاضر به غيرفعال
كردن حساب اينستاگرام خود در اواخر سپتامبر و به
مدت يك تا ش��ش هفته هستيد .براي شركت در اين
طرح بايد حس��اب كاربري خود را در هر دو بازه زماني
گفتهش��ده غير فعال كني��د و از آن اس��تفاده نكنيد.
اسكرينشاتها نش��ان ميدهند گزينههاي پاسخ به
اين سوال شامل  ۱۰دالر به ازاي هر هفته ۱۵ ،دالر به
ازايهرهفتهو ۲۰دالربهازايهرهفتهاست.همچنين
از كاربراني كه در اين طرح شركت ميكنند خواسته
ميشودقبلازفعالكردندوبارهحسابخوددرتحقيق
شركتكنندوسپسمبلغيدريافتكنند.

حمله به سايتهاي وردپرس
ميليونها س��ايت كه از سيس��تم مديريت محتواي
وردپرس اس��تفاده ميكنن��د ،بهعلت نقص امنيتي
در ي��ك پالگين مورد حمله هكري ق��رار گرفتهاند.
به گزارش فارس به نقل از زددينت ،آس��يبپذيري
خطرناك��ي در يك پالگي��ن مش��هور وردپرس به
هكرها امكان داده تا به ميليونها سايت حمله كنند.
بررسيهاي موسسه امنيتي ديفاينت نشان ميدهد
مدتي است حمله به س��ايتهاي مجهز به سيستم
مديريت محتواي وردپرس رش��د تصاعدي داشته و
علت اين مس��اله نقص امنيتي در پالگين مديريت
فايليافايلمنيجردروردپرساست.اينپالگينروي
بيش از ۷۰۰هزار سايت نصب شده است .مهاجمان با
سوءاستفاده از نقص اين پالگين ميتوانند فايلهاي
مخرب و معيوب را روي س��ايتهاي مختلف ارسال
كنندوسپسازآنهابرايسرقتاطالعاتمدنظرخود
بهره بگيرند .هنوز مشخص نيست نقص در پالگين
يادشدهمنجربهسرقتچهحجمازاطالعاتشدهوچه
سايتهاييقربانيبودهاند.ازجملهتبعاتاينحمالت
ميتوانبهراهاندازيشبكههايبوتنت،كنترلكامل
سايتهاي معيوب و دستكاري ظاهر آنها اشاره كرد.
شركت ديفيانت ميگويد بيش از  ۱.۷ميليون حمله
را كه قرار بود با سوءاستفاده از اين حفره امنيتي انجام
شود ،شناسايي و دفع كرده است.

آمازون فروش بذرهاي
خارجي را ممنوع كرد
بهدنبال عرضه و فروش دانههاي مشكوك خارجي در
امريكا و چند كش��ور ديگر در تابستان امسال ،آمازون
اع�لام كرده ك��ه از تحويل و انتقال اين نوع بس��تهها
خودداري ميكند .به گ��زارش مهر به نقل از انگجت،
آمازون اعالم كرده كه هيچ نوع بذر و دانه خارجي را در
اياالتمتحدهبهفروشنميرساندودراينزمينهتفاوتي
ميان بذرهاي وارداتي از خارج از كشور و نيز بذرهايي
كهدرداخلامريكاتوسطغيرامريكاييهاتوزيعشوند،
وجودندارد.آمازونبذرهاييادشدهرامشكوكتوصيف
كردهوهدفازايناقدامراحفاظتازمشتريانوارتقاي
تجربه آنها در زمان اس��تفاده از خدمات آمازون اعالم
كرده است .مقامات كشاورزي امريكا معتقدند ممكن
استارسالاينبذرهادرقالبنوعيكالهبرداريانجام
شدهبودكهبهبراشينگشهرتدارد.درقالباينروش
كالهبرداري ،افرادي ك��ه در زمينه تجارت اينترنتي
فعاليتميكنندبراياينكهرتبهخودرادرسايتهاي
مشهور تجارت الكترونيك مانند  eBayو آمازون باال
ببرند،محصوالتخودرابهطورتصادفيبرايگروهياز
افرادپستميكنندتاادعاكنندتقاضابرايآنمحصول
خاص باال بوده و جوي كاذب براي بيشتر شدن خريد
محصولمذكورايجادكنند.

ادامهازصفحهاول
بارسنگينمعيشت
بر دوش كولبران

ب��راي حداق��ل دس��تمزد ،چندي��ن كيلومتر در
دشوارترين مسيرها اينبار را حمل كند؟ چه عاملي
وجود دارد كه حتي از خطر مرگ هم قويتر است
و باعث ميش��ود تا كولبران در سرماي شديد يك
چنين دش��واريهايي را تحمل كنند؟در حقيقت
اين فقر ،بيكاري و مشكالت معيشتي است كه باعث
ميشود افراد ناچار شوند در سرما و يخبندان هم بار
بر دوش بكشند و علي رغم همه مخاطراتي كه در
اين مسير وجود دارد ،اقدام به اين كار كنند .اما آيا
اين مس��ائل و مشكالت دليلي براي ارتكاب اعمال
غيرقانوني ميشود؟ مس��لم است كه هيچكس از
ارتكاب رفتار غيرقانوني حمايت نميكند ،مجموعه
فعاليته��اي اقتصادي و بازرگاني در كش��ور بايد
مطابق قانون باشند در غير اين صورت امكان تداوم
نخواهند داش��ت .در گذش��ته بازارچههاي مرزي
وجود داش��ت كه كولبران ميتوانس��تند مطابق
دس��تور العمله��اي ارايه ش��ده در آن به فعاليت
بپردازند ،اين بازارچههاي مرزي كه تاثير فراواني در
بهبودوضعيتمعيشتيمردممنطقداشتندباوعده
ساماندهي كامل موضوع كولبران برچيده شد تا به
سرعتبرنامهريزيهاي الزمبرايتشكيل تعاونيها
انجام شود ،اما متاس��فانه بنا به داليل مختلف اين
س��ازو كار قانوني تا به امروز تعيين تكليف نشده تا
فشار معيشتي فراواني بر اين قشر وارد شود .يعني
در اين شرايط نه بازارچههاي مرزي در كار بود و نه
اينكه سازوكاري قانوني براي اين منظور آماده شده
بود .مجموعه اين شرايط وضعيت كولبران را وارد
دورهاي از مش��كالت عديده كرد كه تا به امروز هم
ادام��ه دارد .البته تالشهايي در مجلس دهم براي
ساماندهي اين قش��ر در دستور كار قرار گرفت كه
در نهايت فرصت ط��رح و تصويب نيافت .مجلس
يازدهم اما بهدنبال تهيه طرحي دوفوريتي اس��ت
كه در آن مجموعه مش��كالت مرتبط با اين اقشار
مورد توجه قرار بگي��رد .البته براي اين منظور بايد
نگاهي چند وجهي به موضوعات داش��ت و اثرات
تصميمات بر روي شاخصهاي كلن اقتصادي بايد
بررسي شود تا طرح بعد از عملياتي شدن با مشكل
خاصي مواجه نشود .واقع آن است كه بسياري از اين
جوانانيكهامروزكولبريميكنندافرادتحصيلكرده
و مستعدي هستند و در صورتي كه فضاي الزم براي
انها فراهم ش��ود ميتوانند در خدمت منافع كالن
اقتصادي كش��ور قرار بگيرند  .وقتي اسم كولبران
ميآيد ،برخي تصور ميكنند ،افرادي بدون سواد
يا كمس��واد و بدون استعداد هس��تند در حالي كه
بسياري از كولبراني كه من از نزديك با آنها برخورد
داشتم ،از افراد تحصيلكرده هستند .افرادي وجود
دارند كه با مداركي چون كارشناس��ي مهندس��ي
عمران ،كارشناسي كش��اورزي ،ليسانس رياضي
و...ناچار به كولبري شدهاند و در صورتي كه امكان
فعاليت در ش��غل ديگري براي آنها فراهم شود يا
زيرساختهايكشاورزيمنطقهمهياشودبهسرعت
از كولبري فاصله ميگيرند .بر اساس آمارها چهار
استان ايالم ،كردستان ،كرمانشاه و آذربايجان غربي
با موضوعات برآمده از كولبري مواجه هس��تند و با
يك برنامهريزي مناسب ميتوان از ظرفيتهاي اين
جوانان مستعد در مسير ايجاد ارزش افزوده بيشتر
براي اقتصاد كشور بهره گرفت .در طرح دوفوريتي
مجلس ،تالش شده تا اين ابعاد و و زوايا مورد بررسي
قرار بگيرد .نكته مهم ديگر ،ضرورت حل مشكالت
زيرساختي اين استانها در بخشهاي اقتصادي و
كشاورزي است .به هرحال اين 4استان هر كدام در
زمينههاي كشاورزي ظرفيتهاي منحصر به فردي
دارند ،در حوزه گردشگري هم داراي پتانسيلهاي
فراواني هستند .بايد از اين ظرفيتها بهرهبرداري
كرد و براي ايجاد زيرساختهاي آن سرمايهگذاري
كرد .شك نكنيد اگر كشاورزي منطقه ساماندهي
شود ،اگر بخش گردشگري اين مناطق به جايگاه
واقعي خود برس��د ،اگر نهضت توسعه كسب و كار
خانگي در اين مناطق جدي گرفته ش��ود و س��اير
اگرهاي ديگر كه بايد محقق شوند شك نكنيد ديگر
هيچ فردي حاضر نيست كولبري يا مشاغلي از اين
دست كند.

مشتي كه نمونه خروار است
توجه كنيد كه در س��اير كش��ورها ت همراستا با
توسعه قوانين ،وضعيتي ايجاد شده تا تشكلهاي
بخش كارگري ذيل قوانين داخلي كشورها شكل
ميگيردواينتشكلهايوظيفهپيگيريمطالبات
قش��ر كارگري را دنبال ميكنن��د تا زمينه تحقق
آنها فراهم ش��ود .متاسفانه در ايران ما تشكلهاي
اس��تاندارد را نداريم و تشكلهايي هم كه موجود
هستند در سطحي نيستند كه بتوانند نمايندگي
تمام طيفهاي كارگري را به عهده داشته باشند؛
بنابراينابزارهايالزمبرايپيگيريحقوقكارگران
را ندارن��د .موضوع چهارم هم اين نكته اس��ت كه
حقوق و دس��تمزدهاي مش��مولين قانون كار از
بخشهاي خصوصي تامين ميشود و چون بخش
خصوصي واقعي به خوبي در كشورمان پا نگرفته
اس��ت ،ش��ركتهايي كه تحت عنوان بخش��ش
خصوصيفعاليتميكنند،وابستهبهدولتهستند،
خصولتيها هستند و در كل شركتهايي هستند
كه به نوعي به نظام سياسي وابستگي دارند .چون
اجراي قان��ون هم به لحاظ ضمانت در كارگاههاي
كوچ��ك و بخ��ش خصوصي به درس��تي صورت
نميگيرد،اينعواملدرحوزهمسائلكالندستبه
دست هم داده تا كاستيهاي امروز در حوزه مسائل
مربوط به كارگران ايجاد شود .براي برونرفت هم
از اين شرايط هم همانطور كه اشاره كردم ابتدا بايد
كارگرانتالشكنندتاتشكلهايفراگيريراايجاد
كنند و از طريق همافزايي مطالبات بهحق خود را
پيگيريكنند.

صنعت،معدنوتجارت
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« تعادل» گزارش ميدهد

معمايي به نام وزير صمت

تعادل | فرشته فريادرس|
«پازل ناتمام معرفي وزير صمت به دست چه كسي
تكميل ميشود ».ش��نيدهها حاكي از اين است كه
در بدن��ه دولت ،واعظي ريي��س دفتر رييسجمهور
به انتخاب مصطفي س��االري براي اين عنوان اصرار
دارد و جهانگيري معاون اول رييسجمهور خواهان
معرفي سرقيني است .اما مطرح شدن نام ساالري و
چهره مدنظر واعظي براي پست وزارت طي روزهاي
گذش��ته موجي از انتقادات راه انداخت .از همين رو و
براساساخباردريافتي«تعادل»گوياحواشيبهوجود
آمده موجب شده تا به احتماالت قوي ساالري ديگر
كانديداي نهايي دولت براي معرفي به مجلس نخواهد
بود .هرچند به نظر ميرسد كه دوئل بين جهانگيري
و واعظي هنوز ادامه داش��ته باشد و مشخص نيست
در نهايت چه كس��ي پيروز اين ميدان خواهد شد .به
هر حال ،با منتفي ش��دن ساالري و بالتكليف ماندن
سرقيني ،اين احتمال وجود دارد كه دولت به دنبال
معرفي نفرس��وم براي تصدي پس��ت وزارت صمت
باشد ،اما اينكه چه كسي وبا چه روزمهاي است ،هنور
مشخصنيست.

وزارت صمت در دولت دوم روحاني
هرچق��در دولت اول روحاني ،دول��ت باثبات و عمر
وزرايش طوالني ب��ود ،اما در دولت دومش وضعيت
برعكس بود .شرايط به گونهاي رقم خورد كه وزرا يا
جابهجا شدند يا بركنار يا استيضاح .اما ماجراي وزارت
صمت از همه تلختر ب��ود؛ چراكه هيچ وزارتخانهاي
به اندازه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در اين س��ه
سال و اندي تا اين اندازه دچار تغيير و چالش نشده
است .با شروع به كار دولت دوازدهم و با كنار گذاشته
شدن «محمدرضانعمتزاده» اولين تغيير در وزارت
صمت كليد خورد و محمد شريعتمداري به جاي او
به وزارتخانه صمت رفت .عمر شريعتمداري هم در
اين وزارتخانه خيلي طوالني نبود .او مردادماه ۱۳۹۶
به وزارتخانه آمد ،اما مهرماه  ۱۳۹۷با حواشي كه به
راه افتاد ،به وزارت كار رفت .پس از ش��ريعتمداري،
قرعه به ن��ام محمدرضا رحماني كه اتفاقا چند دوره
نمايندگي را نيز در كارنامه كاري خود داشت ،افتاد.
او با شناختي كه از فضاي مجلس داشت توانست با
يك راي اعتماد باال بر كرسي وزارت صمت تكيه بزند.
اما اوهم به سرنوشت وزراي قبلي اين وزارتخانه اما به
شكلي ديگري دچار شد و عمر وزارتش به پايان عمر
دولت روحاني نرسيد .او كه با نامه ناگهاني روحاني
عزل ش��د ،گفته ميش��د علت بركنارياش ،عدم
همراهي براي البي با نمايندگان براي تصويب اليحه
تشكيل وزارت بازرگاني بود و البته فشارهاي محمود
واعظي در بركناري او نيز بيتاثير نبوده است .پس از
او ،مدرس خياباني قائممقام وزارت صمت و چهرهاي
نزديك به واعظي كه از او در دوران وزارت رحماني،
به عنوان وزير درس��ايه نام برده ميش��د ،به عنوان
سرپرس��ت صمت معرفي شد .با پايان يافتن مهلت
سرپرستي مدرس خياباني ،دولت تصميم گرفت او
را براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي كند .او
علي رغم اينكه گفته ميش��د كه مجلس به او چراغ
س��بز نش��ان داده ،اما به دليل حواشي عدم شركت
رييسجمهور در روز رايگي��ري ناكام ماند .پس از
مدتي با فشار نمايندگان ،رييس دولت ،با همه گمانه

زنيها براي انتخاب فرد جديد براي سرپرستي وزارت
صمت ،تصميم گرفت اينبار «جعفر سرقيني» را كه
گفته ميشد چهرهاي نزديك به جهانگيري معاون
اول رييسجمهور اس��ت براي سرپرس��تي وزارت
صمت منصوب كند.
وزارتخانهاي بدون وزير
حال با همه اين عزل و نصبه��ا ،يكي از مهمترين
وزارتخانههاي صنعتي و اقتصادي كش��ور چهار ماه
اس��ت كه بدون وزير و با سرپرس��ت اداره ميشود.
اما پازل انتخاب وزير صمت همچنان در كش��اكش
قدرت در بدن��ه دولت ،ناتم��ام باقي مانده اس��ت.
«محمود واعظي» رييس دفت��ر رييسجمهور كه
گزين��ه پيش��نهادياش يعني م��درس خياباني با
راي نمايندگان از وزارت ج��ا ماند ،مصر به انتخاب
«مصطفي ساالري» رييس سازمان تامين اجتماعي
است .در مقابل« ،اس��حاق جهانگيري» معاون اول
رييسجمهور هم خواهان معرفي «جعفر سرقيني»
است .حتي برخي اخبار از باال گرفتن رقابت حكايت
دارد .البته مطرح ش��دن نام ساالري در حالي قوت
گرفت كه براس��اس برخي شنيدهها تا همين هفته
پيش نام سرقيني به عنوان جديترين گزينه براي
معرفي به بهارستان مسجل شده بود .اما گويا واعظي
عزمش را جزم كرده تا بره��م زدن اين بازي ،اجازه
ندهدپايسرقينيبرايگرفتنراياعتمادبه مجلس
باز ش��ود .اما چرا؟ گويا ماجرا به اين بر ميگردد كه
س��رقيني با عزل مدير گهرزمين اولين زمزمههاي
اخت�لاف در نوع مديري��ت در وزارت صمت را كليد
زده است.
بهطوريكه چند روز پس از بركناري پورياني ،نامهاي
از سوي دفتر رييسجمهور به سرپرست فعلي وزارت
صمت يعني سرقيني ارسال ميش��ود كه طبق آن

سرپرست وزارت صمت از اين پس حق عزل و نصب
ندارد .فحواي اين نامه نشان از ناراحتي واعظي از عزل
پورياني و نگراني از عزل و نصبهاي بعدي سرقيني
در وزارت صمت دارد .با نگاه به همين مسائل برخي
مدعياند كه دخالتهاي سياسي و دامنه نفوذ واعظي
در تصميمات كالن كشور بيشتر از يك رييس دفتر
است.
بهطوريكه وقتي رضا رحماني با يك تلفن از سوي
ريي��س دفتر رييسجمه��ور از وزارت بركنار ش��د
در نامهاي طعنه به روحاني نوش��ت« :جناب آقاي
واعظي با اينجانب تماس [گرفتند] و تهديد كردند
در صورت رأي نياوردن طرح تشكيل وزارت بازرگاني
در مجلس شوراي اسالمي شما بركنار خواهيد شد».
البته ماجراي دخالت و حدود اختيارات بيحد و مرز
واعظي در عزل و نصب وزرا و كابينه دولت به همين
مورد ختم نميشود و انتقاد بسياري از اعضاي هيات
دولت و در رأس آنها اس��حاق جهانگي��ري نيز قرار
گرفته اس��ت .بهطوريكه جهانگيري در س��ال 97
در اظهاراتي عنوان كرد ك��ه در دولت اختيار تغيير
منشي خود را ندارد .البته بعدها محمدجواد ظريف،
وزير امور خارجه ه��م به دليل عدم اطالع واعظي از
سفر بشار اسد رييسجمهور سوريه به تهران از مقام
خود استعفا داده بود كه با پادرمياني برخي از بزرگان
نظام اين استعفا منتفي شد.
با نگاه به اين مسائل ،واعظي كه نميخواهد بازنده اين
دوئل باشد ،همچنان به دنبال معرفي چهره نزديك به
خود براي وزارت صمت است .اين در حالي است كه تا
همين هفته گذشته شنيدهها حاكي از توافق رييس
دولتباسرقينيبرايمعرفياوبهمجلسبرايتصدي
پست وزارت صمت داشت .بنابراين با مطرح شدن نام
ساالري به عنوان گزينه جديد وزارت ميتوان گفت
كه دوئل جهانگيري – واعظي همچنان ادامه دارد.

«واعظي» عقبنشيني كرد؟
ناگفته نماند با معرفي ساالري به عنوان كانديداي
جديد صم��ت ،طي روزه��اي گذش��ته موجي از
انتق��ادات علي��ه او ب��ه راه افتاد .برخي نوش��تند
وقتي كارنامه كاري س��االري را ورق ميزنيم ،جز
اس��تانداري بوش��هر و گيالن وبعد ه��م مديريت
سازمان تامين اجتماعي ،عنوان يا پست مهمتري
يافت نميكنيم .برخي نيز مواردي را مطرح كردند
كه هنوز ساالري و واعظي به آن واكنش يا پاسخي
ندادهاند .برخي جريانات هم عنوان كردند كه خط
فكري و سياسي ساالري كامال عكس تفكرات غالب
بهارستان نشينهاس��ت .بنابراين سابقه اجرايي و
فعاليتهايي كه در گذش��ته داشته باعث ميشود
تا در ص��ورت معرفي س��االري به عن��وان گزينه
پيش��نهادي دولت ،ش��انس گرفتن راي اعتماد و
پيروزي او در مجلس به حداقل برسد .به گفته آنها،
گمان نميرود مجلس��ي كه مدرس خياباني با اين
س��ابقه فعاليت در وزارت صمت را كنار گذاش��ته،
ساالري را به عنوان وزير بپذيرد.
ش��ايد همين چند فاكتور كافي بود ت��ا واعظي از
تصميم خود عقبنش��يني كند .چراكه براس��اس
اخبار رس��يده به «تعادل» ،ش��انس ساالري براي
معرفي ب�� ه عنوان وزي��ر صمت به مجلس بس��يار
كمرنگ و شايد منتفي شده باشد .بنابراين با منتفي
ش��دن اين گزينه و بالتكليف ماندن سرقيني ،بايد
ديد از گردونه دولت نام چه كسي براي گرفتن راي
اعتماد از بهارستان بيرون ميآيد .هرچند برخي نفر
سوم و گزينه جدي را «محمد اتابك» نايبرييس
اتاق تهران به عنوان گزينهاي از پيش مطرح شده
و از بدنه بخش خصوصي عنوان ميكنند .اما باهمه
اينها بايد ديد ،در ش��طرنج بازي قدرت ،در نهايت
جهانگيري پيروز ميدان خواهد شد يا واعظي.

در نشست كميته تدوين استراتژي توسعه صنعتي تاكيد شد

تدوين استراتژي صنعتي با محوريت بخش خصوصي

تعادل |
چهارمين نشس��ت كميته تدوين استراتژي توسعه
صنعتي كميسيون صنايع اتاق ايران با حضور مسعود
نيلي،استاددانشكدهاقتصادومديريتدانشگاهصنعتي
شريف ،غالمحسين شافعي رييس اتاق ايران ،وبرخي
ديگرازاعضاياتاقبرگزارشد.مسعودنيلياقتصاددان
ميگويد :ش��رايط امروزي كه در آن قرار داريم با دهه
 ۸۰و ۹۰متفاوت است و در اين شرايطي كه كشور قرار
گرفته است ،شايد تدوين استراتژي توسعه صنعتي
چندان همخواني نداشته باش��د؛ بلكه شرايط فعلي
ميطلبد تا اس��تراتژي براي خروج از وضعيت فعلي
توس��ط بخش خصوصي كه هم معتمد اس��ت و هم
ذينفع ،تدوين ش��ود .رييس اتاق ايران هم ميگويد:
زماني كه بحث استراتژي توسعه صنعتي مطرح شد
در حضور رييس مجلس و معاون اول رييسجمهور
گفتم كه اتاق ايران آماده تدوين اين استراتژي است؛
بدون اينكه حتي نياز به بودجه مالي داشته باشد اما به
شرطاينكهحاكميت،اينامررابهعنوانيكماموريت
به بخش خصوصي واگذار كند .نه اينكه اتاق كاري را
انجام دهد و با آمدن دولت جديد كنار گذاشته شود.
استفاده از تجربه گذشته
رييس اتاق ايران با اش��اره به تدوين نخس��تين سند
استراتژي توس��عه صنعتي در دهه  80اظهار كرد :تا
جايي كه ب��ه ياد دارم همه دولتها قصد داش��تند تا
استراتژي توس��عه صنعتي را تدوين كنند اما اين كار
هيچزمانبهنتيجهمطلوبينرسيد.غالمحسينشافعي
افزود :بايد اول اس��تراتژي توسعه اقتصادي را مد نظر
قرار دهيم .به عبارتي اول كل را درست كنيم و بعد به
ساير اجزا توجه داشته باشيم .اما واقعيت اين است كه
ميترسيم اگر بخش خصوصي در اين زمينه اقدامي
اساسي انجام دهد به سرنوشت ساير پيشنهاداتي كه
تهيهميشوداماكسيبهآنتوجهنميكند،دچارشود.

براي همين بخش خصوصي مردد است .رييس اتاق
ايران تصريح كرد :زماني كه بحث اس��تراتژي توسعه
صنعتي مطرح شد در حضور رييس مجلس و معاون
اول رييسجمهور گفتم كه اتاق ايران آماده تدوين اين
استراتژي است؛ بدون اينكه حتي نياز به بودجه مالي
داشته باشد اما به شرط اينكه حاكميت ،اين امر را به
عنوان يك ماموريت به بخش خصوصي واگذار كند .نه
اينكه اتاق كاري را انجام دهد اما با آمدن دولت جديد
كنار گذاشته شود.
مسعود نيلي در اين نشست با اشاره به تجربه خود در
تدوين نخستين سند استراتژي توسعه صنعتي اظهار
كرد :در س��ال  ۱۳۸۰كه به سفارش وزارت صنعت و
معدن وقت ،استراتژي توس��عه صنعتي تدوين شد،
 ۱۰اولويت مهم براي تدوين اين اس��تراتژي در نظر
گرفته شد كه البته به رغم تدوين نهايي و چاپ كتاب
آن از سوي انتشارات دانشگاه شريف ،پس از مدتي با
واكنشهايي همراه و در نهايت منجر به توقف انتشار
اين كتاب شد .در دولت نهم نيز مجدد ماموريت داده
شد تا استراتژي توسعه صنعتي تدوين شود كه از آن
زمان تاكنون گفتمان اين استراتژي وجود داشته است
اما هنوز به نتيجه نرسيده و بينتيجه مانده است.
اين اقتص��اددان« ،انتظارات ناهمخ��وان» را يكي از
مهمترينموانعتحققتدويناستراتژيتوسعهصنعتي
عنوان و خاطرنش��ان كرد :در تدوين سند استراتژي
توس��عه صنعتي ،در وهله اول بايد مشخص كنيم كه
اين سند قرار است شامل چه موضوعاتي باشد و دقيقا
هدفمان از تدوين اين س��ند چيست تا تكليف خيلي
چيزها در آن مشخص ش��ود .بايد در گام اول تدوين
استراتژي توسعه صنعتي در همين اتاق ايران به وفاق
برس��يم چرا كه سند استراتژي توس��عه صنعتي در
كشورهايمختلفوجودداشتهونبايدچيزيبنويسيم
كه متفاوت از تجربه جهاني باشد.
نيلي در ادامه افزود :تاكيد بر وفاق از آن جهت اس��ت

كه واژه اس��تراتژي كاربردهاي مختلف��ي دارد و بايد
منظورمان را دقيقا مشخص كنيم كه از استراژي چه
ميخواهيم .متاس��فانه در همان زماني كه سند اوليه
استراتژيتوسعهصنعتيتدوينشد،دروزارتصنعت،
معدنوقتاينسندباعنوان«برنامهراهبردي»معرفي
ش��د ،بدون توجه به اين نكته كه اس��تراتژي توسعه
صنعتي حتي برنامهريزي صنعتي هم نيس��ت؛ بلكه
استراتژي توسعه صنعتي يك سند باالدستي است كه
خروجي آن ميتواند صنعت و معدن باشد.
ايناقتصاددانخاطرنشانكردكهدرتدويناستراتژي
توسعه صنعتي ،بايد همه بخشها از جمله سياست
خارجي همگام با هم باشند و بين مولفههايي كه حول
محور صنعتي شدن قرار دارند ،هماهنگي به وجودآيد.
به ب��اور نيلي ،اس��تراتژي توس��عه صنعتي مختص
كشورهايي اس��ت كه در آن اراده عالي براي صنعتي
شدنوجودداردودرهمينارتباطدراستراتژيتوسعه
صنعتي مهمترين موضوع نحوه تعامل با دنياست ،از
لحاظ محتوا ،نحوه ارتباط و توس��عه روابط اقتصادي
كشور با دنيا بسيار حائز اهميت است و همين موضوع
يكيازمهمترينمباحثدرتدويناينسندبودهاست.
همچنين طبق گفته مسعود نيلي ،استراتژي توسعه
صنعتيدروهلهاولتجارياستوبعددرداخلصنعت
قرار ميگيرد .او در ادامه به الگوي توسعه كشورهاي
امريكاي التين و آسياي دور كه بر دو اصل «جايگزيني
واردات» و «توس��عه صادرات» قرار داش��ت ،اشاره و
ضمن ارايه توضيحاتي درباره اين دو الگو خاطرنشان
كرد كه از دهه  ۹۰به اين سو و در پي تغيير استراتژي
كشورها ،شاهد شكل گرفتن يك استراتژي ميانه در
بين استراتژيهاي جايگزين واردات و توسعه صادرات
تحت عنوان «استراتژي مشاركت در عرصه جهاني»
هستيم .نيلي تصريح كرد :مروري بر ارتباط بنگاههاي
اقتصادي در همان زمان نش��ان ميدهد كه ارتباطي
بين آنها شكل گرفت كه پيش از اين سابقه نداشت و

برندها به اين نتيجه رسيدند كه نبايد تنها محصور در
كشور خودشان باشند و با تاسيس  ،WTOكشورها
ديگ��ر فعاليته��اي اقتصاديش��ان را در يك مكان
محدود نكردند.
نيلي پ��س از ارايه توضيحات��ي در خصوص الگوهاي
استراتژي توسعه صنعتي و تاكيد بر ايجاد همگرايي
بين كشورها تاكيد كرد :شرايط امروزي كه در آن قرار
داريم با دهه  ۸۰و  ۹۰متفاوت است و در اين شرايطي
كه كش��ور قرار گرفته است ش��ايد تدوين استراتژي
توسعه صنعتي چندان همخواني نداشته باشد؛ بلكه
شرايط فعلي ميطلبد تا استراتژي خروج از وضعيت
فعلي ،توس��ط بخش خصوصي كه هم معتمد است و
هم ذينفع ،تدوين شود .چراكه مجلس تازه كار است و
دولت هم در ماههاي پاياني فعاليت قرار دارد و در اين
وضعيت به نظر نميرس��د اين دو قوه انگيزهاي براي
تدوين اين استراتژي داشته باشند.
او همچني��ن تصريح كرد :در ش��رايط فعلي گزارش
كارشناس��ي هم كه معطوف به آينده باش��د ،توصيه
نميكنم .ارتباط س��ازنده بايد بي��ن تصميمگيران و
اجراكنندگانشكلگيردتاكيفيتنظامتصميمگيري
باال رود .متاس��فانه ما تنها به تصميمهاي ش��فاهي
ع��ادت كردهايم و هيچ زماني بر اس��اس گزارشهاي
مكتوبي كه در دس��ت داريم ،تصميمي نميگيريم.
همين ميشود كه جلسه پشت جلسه و آن هم بدون
نتيجه برگزار ميشود .به گفته نيلي ،اين يك اشتباه
راهبردي اس��ت كه تصور كنيم اگر در شرايط فعلي
تحريمها برداشته شود يا روابط ديپلماتيك ما تغيير
كند ،يكباره همه مشكالت حل خواهد شد .او افزود:
متاسفانه همانطور هم كه مطالعات نشان ميدهد ،در
دهه ۹۰رشداقتصادينداشتهايموبههماننسبتهم
رشدسرمايهگذاريدركشورپايينبودهاست.بنابراين
در وهله اول بايد براي خروج از اين شرايط فكري براي
آيندگانكنيم.

بازارخودرو
ثبت ركوردهاي جديد
در بازار خودرو

بازار ديروز خريدو ف��روش خودرو ركورد جديدي را
ثب��ت و افزايش قيمت ها در آن به ۳۰ميليون تومان
در انواع خودروهاي داخلي و مونتاژ رسيده است .اين
درحالياستكهوزارتصنعتهمچنانسكوتكرده
و نظارهگر بازار است .بازار خريد و فروش خودرو ديروز
نسبت به روز گذش��ته خود با رشد بيشتر قيمتها
روبهرو ش��ده اس��ت .به نحوي كه قيمت خودرو به
صورت س��اعتي در حال تغيير است و هيچ مسوول
و يا واحد نظارتي پاس��خگوي به ه��م ريختگي بازار
خودرو نيست .در بازار روز يكشنبه رشد قيمت ها تا
 25ميليون تومان در انواع خودروهاي داخلي رسيده
بود اما ديروز قيمته��ا ركورد  30ميليون توماني را
زده است .ش��ك افزايش قيمتها براي فروشندگان
خودرو نيز عالمت سوال بسياري دارد كه هنوز هيچ
مسوولي پاسخي براي آن ندارد جالب اينجاست هيچ
معامالتي در بازار صورت نميگيرد اما روند افزايش
قيمت ها همچنان ادامه دارد .افرادي كه خواس��تار
فروش خودروهاي خود بودند به تاسي از آگهيهاي
اغوا كننده فضاي مج��ازي رقمهاي نجومي را براي
خودروهاي خود اعالم ميكنند اين درحالي است كه
خريداري در بازار نيست و فقط فروشندگان با افزايش
قيمتهابازاررابههمريختهترازروزگذشتهميكنند.
اما به نوش��ته خبرگزاري تس��نيم ،نكته قابل توجه
سكوت وزارت صنعت در جوالن افزايش قيمت ها در
بازار خودرو است هنوز هيچ مرجعي از وزارت صنعت
داليل افزايش قيمت خ��ودرو را در بازار اعالم نكرده
است و اين موضوع عاملي ش��ده تا دالالن و واسطه
گران به اقدامات خ��ود ادامه داده و همچنان قيمت
هاي مختلفي را براي انواع خودروها اعالم ميكنند.
در بازار ديروز ،سمند ال ايكس با افزايش سه ميليون
توماني با قيمت  173ميليون تومان ،سمند سورن
با افزايش  4ميليون تومان��ي با قيمت  216ميليون
تومان ،پژو 405با افزايش  9ميليون توماني با قيمت
 174ميلي��ون تومان ،پژو  206تي��پ  2با افزايش 5
ميليونتومانيباقيمت 188ميليونتومان،پژو206
تيپ  5با افزاي��ش  13ميليون توماني با قيمت 233
ميليون تومان ،پ��ژو  206v8با افزايش  15ميليون
توماني با قيمت  230ميليون تومان ،رانا با افزايش 8
ميليون توماني با قيمت  192ميليون تومان و هايما
با افزايش  30ميليون توماني با قيمت  660ميليون
تومان در بازار به ثبت رسيد است .همچنين پژوi207
دس��تي با افزايش  9ميليون تومان��ي با قيمت 275
ميليون تومان و پ��ژو  207iاتوماتيك با افزايش 15
ميليون توماني با قيمت  390ميليون تومان ،رسيده
است .اما ديگر خودروها نيز افزايش قيمت را تجربه
كردند بهطوريكه دنا با افزايش  13ميليون توماني
با قيمت  260ميليون تومان و دنا پالس با افزايش 5
ميليونتومانيباقيمت 289ميليونتومان،بهفروش
رسيدند.تغييراتقيمتيدرخانوادهپرايدچگونهبود؟
بررسي بازار ديروز نشان از اين دارد كه پرايد  111با
افزايش 6ميليونتومانيباقيمت 110ميليونتومان،
پرايد  131با افزايش  4ميليون توماني با قيمت 95
ميليون تومان ،پرايد 132با افزايش 3ميليون توماني
با قيمت  99ميليون تومان ،معامله ميش��ود .اما در
خانواده تيبا وضعيت چگونه است ؟ بررسي قيمتها
نش��ان ميدهد ،تيبا 2با افزايش  8ميليون توماني با
قيمت  132ميليون تومان ،تيبا صندوقدار با افزايش
 5ميليون توماني با قيمت 118ميليون تومان ،ساينا
با افزايش 81ميليون توماني با قيمت  133ميليون
تومان ،سراتو با افزايش  35ميليون توماني با قيمت
 700ميليون تومان به فروش ميرسد .اين در حالي
است كه شركت ايران خودرونيز در دعوتنامه تسويه
حساببرايمشتريانخودرويآريسانقيمتجديد
اين محصول را اعالم كرد .براس��اس اين بخش��نامه
قيمت خودروي آريسان با افزايش 68ميليون و500
هزارتومانيباقيمت 120ميليونو 560هزارتومانبه
مشتريان اعالم شده است .افزايش قيمت اين خودرو
در حالي انجام شده كه قيمت اين محصول در خرداد
ماه امسال  52ميليون تومان بوده است .مطابق اين
بخشنامه خودروي آريسان با موعد تحويل شهريور
 99بودهو 20روزپسازتسويهحساب،خودروتحويل
مشتري خواهد شد.

ادامهازصفحهاول
سهامعدالتعاملسرخي بازار
همچنينباعثكاهششاخصافزايشفشارفروش
ش��ده كه اين موارد براي بازار سرمايه يك تهديد
محسوب ميش��ود .در حال حاضر به دليل اينكه
بازار حالت اصالحي يافتهو فشار فروشبيشتر شده
و فروش  ۳۰درصدي س��هام عدالت متوقف و قرار
شده است به صورت بلوكي عرضه و فروخته شود.
باتوجه به افزايش ميزان فروش اين سهام دولت و
سازمان بورس تصميم به عرضه بلوكي اين سهام
در بازار گرفت.
هوشمندسازي بازار و همچنين حمايت هوشمند
يكي از مصوبههايي است كه هواي سهامداران بازار
سرمايه را خواهد داشت .اگر منابع الزم وكافي در
صندوقهاي بازارگرداني و صندوق توسعه تثبيت
بازار وجود داشته باش��د در جايي كه قيمتها به
قيمتهاي مصوب بازار ميرسد و عم ً
ال بازار كاهش
ارزش ذاتي پيدا ميكند .ميتوان اين صندوقها به
س��هامداران معرفي و در بازار عرضه كرد تا بازار به
سمتتعادلبرسدوفشارفروشكاهشيابد.قاعدتاً
اگر اين س��از و كار و ابزار در بازار وجود داشته باشد
و سهامداران عمده اختيار فروش بدهند ميتوانند
از ري��زش بازار جلوگيري كنن��د و پول موجود در
بازار بيجهت خارج نشود .مهمترين نكته در بازار
هوشمند كردن سرمايههاي موجود در بازار است.
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مرامنامه اخالقي روزنامه تعادل در وبس�ايت رسمي روزنامه در دسترس است

باال رفتن موج انتقادات از بازگشايي مدارس

چهره روز

«بدرالزمان قريب» و فرهنگ زبان ُسغدي

بدرالزمان قريب همت بلندي داشت و چنين به نظر ميرسد كه از آغاز جواني راه خود را در مطالعه و تحقيق يافته بود .او از خانداني بزرگ
برخاسته بود كه غالب افراد آن به علم و ادب شناخته شده بود و كمابيش قابل انتظار بود او هم تحت پرورش آن خاندان به فرهنگ ايراني و
زبانفارسيدلبستگييافتهباشد .اوميتوانستراهآسانرابرگزيندودرتحقيقاتادبيروزگاررابهسرآورد.بااينهمهاوتصميمگرفتراه
دشوارراانتخابكندودرپيمبحثيازفرهنگايرانيباشدكهكمترشناختهشدهبودوبهشناختهرچهبيشترزبانهابهويژهزبانسغدي
پرداخت و عمر پربركت خود را بر سر اين هدف عالي نهاد .بدرالزمان قريب در تاريخ اول شهريور 1308چشم به جهان گشود و در 7مرداد
 1399ديدهازجهانفروبست.اوتنهازنازاعضايپيوستهفرهنگستانزبانوادبفارسي،چهرهماندگارومشاوررييساينفرهنگستانبود.
مرزپرگهر

وزير آموزش و پرورش عقبنشينيكرد
حضور دانشآموزان در مدرسه الزامي نيست

گلي ماندگار| باالخ��ره وزير آموزش و
پرورش عقبنش��يني كرد و او كه اصل
گزارش
آم��وزش را ب��ر حضور دانشآم��وزان در
مدرسه دانسته بود بعد از دو روز وقتي با موج انتقادها و
البتههشدارهامواجهشدازمواضعخودعقبنشينيكرد
وگفتكهحضوردانشآموزاندرمدارسالزامينيست.
اي��ن خب��ر ش��ايد ب��راي خيل��ي از خانوادهه��ا
خوشحالكننده باشد آنها را از دور راهي سالمت و
تحصيل فرزند نجات دهد ،اما قطعا براي  400هزار
دانشآموزسيستانوبلوچستانكهامكاناتتحصيل
مجازي را ندارند يا براي آن دس��ته از دانشآموزان
تهراني كه در حاشيه ش��هر زندگي ميكنند ،اين
امكانات را در اختيار ندارند و براي خيليهاي ديگر
در شهرهاي دورافتاده يعني يك سال محروميت از
تحصيل .البتهكهسالمتدانشآموزانبسياربيشتر
از تحصيل آنها اهميت دارد ،اما اين باعث نميشود
كه كوتاهي وزارت آموزش و پرورش در تامين آنچه
امكانات تحصيل برابر براي تمام دانشآموزان حتي
در دورافتادهترين نقاط كشور است را توجيه كند .از
زماني كه كرونا طبق اعالمهاي رسمي و غير رسمي
وارد ايران شد و مدارس يك به يك تعطيل شدند،
وزارت آم��وزش و پرورش اين فرصت را داش��ت تا
ش��رايط را براي سال تحصيلي جديد مهيا كند ،اما
انگار مسووالن اين وزارتخانه در خواب خرگوشي به
سرميبردند و ناگهان يكهفته مانده به 15شهريور
اعالمكردندازهفتهآيندهمدارسبازگشاييميشود
و اصل بر حضور دانشآموزان در مدرسه است.
خوابي كه آشفته شد
اما تا وزير آموزش و پرورش آمد نفس راحتي بكشد و از
دستوراتي كه داده لذت ببرد ،سيلي از انتقاد و هشدار به
سوي او روانه شد ،از هم مسلكيهاي سابقش گرفته تا
ستادكروناووزارتبهداشتوحتيروسايبيمارستانها.
خواب وزير بهداش��ت زماني آش��فتهتر شد و تصميم
گرفت عقبنشيني كند كه رييس بيمارستان سينا در
اخبار

توزيع غذاي گرم
بيننيازمندان

مديركل كميته امداد اس��تان تهران از توزيع يك
ميليون و  ۱۳۳ه��زار و  ۶۷۱پرس غ��ذاي گرم در
مرحل��ه دوم رزمايش ايران هم��دل در قالب طرح
اطعام حسيني خبر داد .سيد ابوالفضل پرپنچي با
بياناينكهرزمايشايرانهمدلازابتدايماهمحرم
باشعارازيكديگرگرهگشاييميكنيمدرحالاجرا
اس��ت ،گفت :اين رزمايش در قالب دو طرح اطعام
حسينيباهدفتهيه،طبخوتوزيعغذايگرمميان
نيازمندان و در قالب طرح احسان حسيني با هدف
تهيه،بستهبنديوتوزيعبستههايحمايتيدربين
نيازمندان تاپايان ماه صفرادامهدارد.اجراي مرحله
دوم رزمايش ايران همدل با افتتاح ۷۲آش��پزخانه
ويژهطرحاطعامحسينيتوسطكميتهامداداستان
تهراندرسطحاستانراهاندازيشدواكنونبه۱۴۰
آشپزخانهافزايشيافتهاست.

تكذيب مرگ ۳جوان به
سبك بازي نهنگ آبي

معاوناجتماعيفرماندهيانتظامياستانمازندران
از غ��رق ۴جوان و مرگ ۳نفر از آنان حين ش��نا در
آبهايساحليدريايمحمودآبادخبرداد.سرهنگ
سيد جعفر ساداتي با اعالم اين خبر ،اظهار داشت:
حواليساعت ۱۵روزيكشنبه ۱۶شهريورماهسال
جاري در پي كس��ب خبري از مرك��ز فوريتهاي
پليسي  ۱۱۰مبني بر وقوع غرقشدگي در خيابان
معلم-ساحل ۱۴درشهرستانمحمودآباد،موضوع
در دستوركار ماموران انتظامي قرار گرفت .ماموران
با حض��ور در محل حادثه دريافتن��د ۴،جوان اهل
و ساكن شهرس��تانهاي اصفهان ،ايذه خوزستان
و اردبيل حين ش��نا در منطقه ممنوعه ش��نا غرق
شدند كه با حضور به موقع ناجيان غريق ،دو نفر از
آنان از آب بيرون كشيده شده و دو نفر ديگر به علت
خفگي در دريا غرق شدند .با انتقال دو مصدوم اين
حادثهبهمركزدرمانييكيازآناننيزبهعلتشدت
مصدوميت در بيمارس��تان جان باخت .با اشاره به
انتشار خبر مبني بر قصد خودكش��ي اين افراد به
سبكبازينهنگآبيدردريااينخبرراتكذيبكرد.

پلمب ۱۰قهوهخانهمتخلف

با تالش ماموران معاونت نظارت بر اماكن عمومي
پليس امنيت عمومي تهران ب��زرگ از ۱۱۴واحد
صنفي عرضه كننده قليان در نقاط مختلف ش��هر
تهرانبازديدو ۱۰قهوهخانهمتخلفبادستورقضايي
پلمبشد.دراينطرحماموراناز ۱۱۴واحدصنفي
بازديد و به  ۵۳متصدي متخلف اخطار كتبي داده
شد .گفتني اس��ت ،شهروندان ميتوانند با معرفي
صنوف متخلف از طريق شماره تلفن ۱۱۰پليس را
در تامين بهتر امنيت و پيشگيري از شيوع بيماري
مهلككروناياريكنند.

گفتوگو با يكي از خبرگزاريهاي داخلي عنوان كرد
كه ما در اكثر بيمارستان هايمان بخش اطفال نداريم.
حال اگر با اين تصميم وزير آموزش و پرورش كودكان
بيشماريبهبيماريكرونامبتالشوندقراراستكجاآنها
رابستريكنيم؟ سواليكه شايدوزير آموزشوپرورش
از خود نپرسيده بود ،همانطور كه وقتي دولت امر به لغو
محدوديتهاي كرونايي داد ،به اين فكر نكرد ظرفيت
بيمارستانها و البته توان كادر درمان براي مقابله با اين
بيماريچقدراست.
كودكان ناقالن خوبياند
محمد طالب پور ،رييس بيمارستان سينا در بخش
ديگ��ري از س��خنانش گفت :بازگش��ايي مدارس
ميتواند عامل چرخش ويروس در بين خانوادهها
شود،اينكهازبچههاتوقعداشتيمباشيمپروتكلهاي
بهداش��تي را رعايت كنند ،واقعا بيجاس��ت .اين
موضوع بيش از اينكه براي خود كودكان خطرناك
باشد ،براي والدين آنها پرخطر خواهد بود .كودكان
ناقلهايبسيارخوبيهستندوويروسرابدوناينكه
خودشان مبتال شوند ،منتقل ميكنند و به افزايش
شيوعويروسكمكميكنند .اوافزود:مابايدبدانيم
كه احتمال آلودگ��ي و انتقال ويروس در كودكان و
بزرگسال با هم هيچ تفاوتي ندارد و اين ويروس يك
خطر بالقوهاي است كه همه را تهديد ميكند و تنها
راهكار مساله اين است كه فعاليتهاي منطقي را در
شرايط بسيار ايمن انجام دهيم.
جامعه

تعامل با مردم دستوري نميشود
اما در كنار اعتراض مس��ووالن و دست اندركاران حوزه
بهداشتودرمان،هممسلكيهايوزيرآموزشوپرورش
هم ب��ه اين موضوع اعتراض كردند .از جمله ميتوان به
وزيراسبقآموزشوپرورشعلياصغرفانياشارهكرد.
اونيزدرگفتوگوباايلناامكانرعايتبهداشتدرمدارس
را غير ممكن دانس��ت و گفت :تعامل با مردم به صورت
دس��توري امكان ندارد ،از طرفي اگ��ر دانشآموزان به
كرونامبتالشوند،مشكالتجديديرابرايدولتايجاد
ميكنند .علياصغرفانيافزود:نكتهايكهدرابتدابايدبه
آن توجه كرد؛ دير اعالم شدن آموزش حضوري است .از
چهارشنبههفتهگذشتهقراربود،آموزشبرپايهفضاي
مجازي،پيامرسانشادوآموزشتلويزيونيدردستوركار
باشد و مديران مدارس و مسووالن آموزش و پرورش از
اسفندگذشتهتا ۱۳شهريورروياينموضوعكاركردند،
اما به يك باره اعالم ش��د كه كالسها حضوري است و
طبيعتامدارسنميتوانند،آمادگيالزمراظرفيكيودو
روزبهدستآورند.آموزشوپرورشيكنهادفرهنگي-
اجتماعياستودرهرتصميمبايداينرادرنظربگيردكه
بااحتساب ۱۴ميليوندانشآموزواولياآنهاويكميليون
معلم ،نزديك به ۴۰ميليون مخاطب مستقيم دارد ،لذا
بايد خيلي پختهتر ،با برنامهريزي بيش��تر و زمانبندي
مناسبترياينكارانجامميشد.آيابيمارستانهابراي
مواجههباپيكسومكروناآمادگيدارند؟امامسالهمهم
ديگركهگوياازديدمسووالنآموزشوپرورشدورمانده
پيكسومكرونااستكههمراهباپاييزازراهميرسدواين
سوالراايجادميكندكهآيابيمارستانهابرايمواجهه
با پيك سوم كرونا آمادگي دارند؟ كادر درماني كه 8ماه
اس��ت بيوقفه كار كرده و البته بيمارستانهايي كه در
بسياريازمواردحتيازپسپرداختحقوقپرستارهاو
ديگرپرسنلشانبرنيامدهاند،چطورميتوانند،باپيك
سوم اين بيماري مقابله كنند؟ هر چه هست فعال وزير
بهداش��ت از تصميم عجوالنه خود عقبنشيني كرده
اما واقعا ما چقدر براي جلوگيري از شيوع كرونا در اين
روزهايپرخطرتالشميكنيم؟

آخرينوضعيتمناطقزلزلهزدهگلستان

رييس س��ازمان مديريت بحران كش��ور آخرين
وضعيت مناطق زلزلهزده در اس��تان گلس��تان را
تش��ريح كرد .اس��ماعيل نجار در اين ب��اره گفت:
دقايقي پ��س از زلزله  5.1ريش��تري بامداد امروز
در استان گلستان ،سازمان مديريت بحران كشور
دستگاههاي امداد و خدماتي را به حالت آمادهباش
درآورد و چندي��ن تيم ارزياب نيز ب��ه محل اعزام
شد كه طبق بررس��يهاي ميداني انجام شده در
شهرستان راميان و روس��تاها و مناطق زلزله زده
زمين ،لرزه سبب ايجاد ترك در برخي واحدهاي
مس��كوني كه غالبا كاهگلي بودند ،ش��ده است.
وي با بيان اينكه برق برخي از مناطق روس��تايي
راميان نيز قطع شده بود ،اظهار كرد :در حال حاضر
اين موضوع مرتفع شده اس��ت ،چرا كه بالفاصله
تيمهاي كش��يك اداره برق براي حل اين مساله

وارد عمل شدند .نجار با بيان اينكه خوشبختانه اين
زلزله مورد فوتي نداشته است ،افزود :پس از برآورد
دقيق از ميزان خسارات اقدامات الزم براي جبران
خسارات زلزلهزدگان انجام خواهد داشت .در حال
حاضر تيمهاي امدادي در محل حضور داش��ته و
دستگاههاي مختلف اعم از امداد و خدماتي نيز در
آماده باش كامل هستند.

كاهش ذخيره خون در پايتخت

س��طح ذخيره خون در تهران نس��بت به مدت
مشابه س��ال گذش��ته  ۱۰درصد كاهش يافته،
بنابراين از تهرانيها ميخواهيم به منظور تامين
سطح ذخيره خون در استان تهران براي اهداي
خون اقدام كنند و ياريگر سازمان انتقال خون و
بيماران نيازمند به خون و فرآوردههاي آن باشند.
مديركل انتقال خون استان تهران ضمن اعالم
خبر فوق گف��ت :به دنبال طرح اهداي نذر خون
كه از ابتداي محرم آغاز شد و تا پايان ماه محرم
و صفر نيز ادامه دارد در روزهاي عاشورا و تاسوعا
با مراجعه خوب عزاداران حس��يني براي اهداي
خون مواجه بوديم.
مهدي��زاده افزود :در حال حاضر س��طح ذخيره
خون در اس��تان تهران پنج و نيم روز اس��ت كه
در وضعيت خوبي به س��ر ميبريم اما اگر شاهد
كاهش روند اهداي خون باش��يم اين سطح نيز
كاهش پيدا خواهد ك��رد .مردم و اهداكنندگان

كليساي تاريخي غوكاس با  ۳۵۰سال قدمت واقع در روستاي زرنه بويين مياندشت هنوز پا برجاست و ارامنه مراسم مذهبي خود را در آن
برگزار ميكنند .اين كليس�ا با مس�احت  ۵۰۰و زيربناي  ۳۰۰مترمربع مربوط به دوره صفويه است و در دوره قاجار يك بار مرمت و بازسازي
ش�ده است .كليساي غوكاس از خشت ،گل ،سنگ و چوب ساخته شده و نماي داخلي آن اندودي از گچ و نماي بيروني كاهگلي و سقفش با
تيرهاي چوبي پوشيده و با ۱۲ستون چوبي با ارتفاع ۶متر استوار شده است.ارامنه روستاي زرنه هنوز هم مراسم مذهبي خود را در اين كليسا
برگزار ميكنند .كليساي غوكاس درمراحل پاياني ثبت ملي قرار دارد و نماي بيروني آن با 250ميليون ريال اعتبار در حال بازسازي است.
كتابخانه

اقتصادفقير

كتاب «اقتصاد فقير» نوشته «آبيجيت بنرجي» كتابي است كه به ما نشان ميدهد ،اقتصاد فقط علمي براي ثروتمندان نيست.
بلكه فقرا نقش بسيار مهمي در اقتصاد دارند .پرسش اساسي اين است كه اقتصاد براي مردم فقير چه كارهايي كرده است؟ آيا اصال
برنامهاي براي فقرزدايي وجود دارد؟ اقتصاد فقير كتابي بود كه مسير تفكر اقتصادي را تغيير داد و سياستهاي حامي فقر را به
ادبيات سياسي جهان وارد كرد .دنياي فقر دنياي عجيبي است كه شناختي درست از آن ميتواند نگاه ما را به جهان متحول كند.
اگرميخواهيددنيايفقروپيرامونشرابشناسيد،اينكتابنمونهخوبياستبراياينكهشروعبهخواندنكنيد.اقتصادفقيرشايد
بتواند ما را با خيلي از بازيهاي سياسي كه اقتصاد كشورها را تحت تاثير قرار ميدهد آشنا كند ،اين كتاب از آن دست كتابهاي
تخصصي اقتصادي نيست كه حوصله خواننده را سر ببرد.
ميراثنامه

نقش پررنگ زنان در كتابت قرآن در عهد قاجار

زنان در دوره قاجار به اشكال مختلف توانمنديهاي
خود را در زمينههاي گوناگون اجتماعي و فرهنگي
از جمله هنر كتابت قرآن ثبت و ماندگار كردهاند.
ريي��س گروه پژوهش��ي هنرهاي س��نتي وزارت
ميراثفرهنگي ،گردشگري و صنايعدستي گفت:
در بررس��يهاي تاريخ معاصر ايران در عهد قاجار،
نقش زنان در عرصههاي اجتماعي و هنري كمتر
مطالعه شده و دراين خصوص ،در منابع دست اول،
مطالب چنداني ذكر نشده زيرا اكثر تاريخ نويسان
بيشتر به شرح حوادث سياس��ي يا شيوه زندگي
شاهان و رجال پرداخته و در البالي تأليفات خود به
صورت پراكنده و غيرمستقيم به مسائل اجتماعي و
هنري زنان اشاره كردند .بر اساس اعالم پژوهشگاه
ميراث فرهنگي و گردشگري رييس گروه پژوهشي
هنرهاي سنتي افزود :در دوره قاجار اغلب بانواني
كه به كس��ب دانش روي آوردند و باس��واد شدند
ع ش��عر و قريحه ادبي نيز برخوردار بودند و
از طب 
ي گذاشتند .عدهاي ديگر از زنان
آثاري از خود باق 
استعداد خود را در فنون ظريفه و هنرهاي ديگر به
ن خوشنويسي و استنساخ قرآن
كار گرفتند و چو 
از هنرهاي مورد توجه اين عص��ر بود ،اغلب زنان

هنرمند در جرگه خوشنويسان درآمدند.
ش��ريفزاده تصريح كرد :بررسيها نشان ميدهد
ب��ه رغم كمبود مناب��ع مكتوب درباره زن��ان دربار
قاجار ،نق��ش آنها در فعاليتهاي اجتماعي به ويژه
مذهب��ي و هنري محدود نب��وده و در كتابت قرآن

هنر

خون ،ن��ذر اهداي خ��ون را در اولويت زندگي و
همينط��ور در اولويت نذورات خ��ود قرار دهند.
سطح ذخيره خون در استان تهران بايد در حدود
 ۵تا  ۷روز باش��د كه ميتوان گفت اگر چنانچه
س��طح ذخيره خون به زير  ۵روز برسد وضعيت
خطرناك خواهد ش��د و براي تأمين خون مورد
نياز مراكز درماني و بيمارستاني با مشكل مواجه
خواهيم بود وسال گذشته سطح ذخيره خون در
چنين روزهايي  ۶روز بود.

حضور انيميشن «باچي» در بخش
مسابقهجشنوارهآلباني

كريم ،خوشنويسي و نقاشي با توانمندي شايسته
آثار نفيس��ي بر جاي گذاش��تهاند اما بر اثر برخي
شرايط حاكم درآن دوره كه عموماً تمايلي به ابراز و
معرفي هنر زنان وجود نداشت بسياري بانوان فرزانه
ناشناخته و گمنام باقي ماندند.

هنر

«خورشيد» و شانس
درخشش در ونيز

يك هزار و ۶۰۰دوربين وقوع جرايم را ثبت ميكند
رييس پليس پيشگيري نيروي انتظامي از وجود
يك هزار و  ۶۰۰دوربين كه به صورت غير متمركز
توس��ط س��اير يگانها پايش و مورد رصد دايمي
هس��تند تا از بروز هر گونه ناامني احتمالي و وقوع
جرايم جلوگيري كنند ،خبر داد .س��ردار مهدي
معصومبيگي افزود :خوش��بختانه حس��ب تدبير
فرماندهان و تالش كاركنان حوزه فناوري پليس
پيش��گيري در حال حاضر نقاط حادثه خيز ريلي
در  ۱۰استان كشور توسط  ۴۰۰دوربين به صورت
آنالين و متمركز توسط مركز فرماندهي و كنترل
پليس راهآهن كشورفعال هستند .پليس راهآهن
يكي از با س��ابقهترين واحدهاي نيروي انتظامي

در كش��ور محس��وب ميش��ود كه فعاليتهاي
انتظامبخشيآنهمزمانباتشكيلشركتراهآهن
جمهوري اسالمي ايران قريب به ۹۰سال قبل آغاز
شده است.

انيميشن«باچي»ساختهمهينجواهرياندربخشمسابقهيازدهمينجشنواره
بينالمللي فيلم براي كودكان و نوجوانان «انيفست رزافا  »۲۰۲۰آلباني نمايش
داده شد .از ميان يكهزار و ۱۵۰فيلم ارسالي به جشنواره «انيفست رزافا،»۲۰۲۰
 ۶۱فيلم به بخش مس��ابقه راه يافت .اين در حالي است كه فيلمهاي راه يافته به
بخش مسابقه در بخشهاي انيميشن ،انيميشن دانشجويي ،داستاني ،داستاني
دانش��جويي و بلند نمايش داده ش��دند .برگزاركنندگان يازدهمين جشنواره
بينالمللي فيلم كودكان و نوجوانان «انيفست رزافا »۲۰۲۰با ادامه شيوع ويروس
جهانيكروناوباتوجهبهوضعيتخطرناكسالنهايسرپوشيده،تصميمگرفتند
تا اين جش��نواره را در فضاهاي باز وليپوجا برگزار كنند .يازدهمين جش��نواره
بينالمللي فيلم براي كودكان و نوجوانان «انيفس��ت رزافا  »۲۰۲۰در روزهاي
مياني شهريور سال ۱۳۹۹در كشور آلباني بدون حضور تماشاچي برگزار شد.

منتقد نش��ريه هاليوود ريپورتر با تمجيد از فيلم «خورشيد» نوشت اين
فيلم ميتواند پيش��تاز بخش رقابتي جش��نواره ونيز باشد« .دبورا يانگ»
منتقد نشريه هاليوود ريپورتر در مطلبي درباره فيلم سينمايي «خورشيد»
نوش��ت :مجيد مجيدي فيلمس��از ايران��ي برخ��ي از خيرهكنندهترين و
تكاندهندهترين فيلمهاي سينماي جهان را از لحاظ بصري و احساسي
درباره درد و رنج كودكان محروم و سوءاستفاده شده ،ساخته است و فيلم
«خورشيد» يكي از بهترين آنهاست .داستان پسران نوجوان خياباني كه
ار س��وي فردي براي پيدا كردن يك گنج در زير حياط يك مدرسه ويژه
كودكان كار مامور ميشوند و پسري  ۱۲ساله و باهوش به نام علي در محور
ِ
داستان قرار دارد .اين فيلم كه برنده جايزه بهترين فيلم ،فيلمنامه و طراحي
توليد از جشنواره فجر شده ميتواند پيشتاز بخش رقابتي ونيز هم باشد.

