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براي اولينبار ارزش بورس تهران از
 4هزار هزار ميليارد تومان فراتر رفت

ركوردشكني
در بورس

نيـازاقتـصادايـران

با حضور نهادهاي نظارتي قرعهكشي فروش فوقالعاده
 15هزار خودرو صورتگرفت

اعالم برندگان بختآزمايي خودرو
در مجموع چهار ميليون و  ۳۶۰هزار و  ۱۵۳نفر در طرح پيشفروش
ويژه عيد فطر ايرانخودرو شركت كردهاند
صفحه 7

يادداشت3 -

تشريحفاجعهقتلجرجفلويد

فرشاد مومني در جلسه دفتر اقتصادي حزب اعتماد ملي:

ارزشدالريبورستهراندرپايانمعامالت
به 235ميلياردو 970ميليوندالررسيد
صفحه 4

برنامهريزي براي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي انرژي

گام بلند تبديل جاسك به
پايانه بزرگ صادرات نفت

قت��ل ج��رج فلوي��د،
ش��هروند سياهپوست
امريكاي��ي ،به دس��ت
پليس��ي سفيدپوست،
موج��ب اعتراض��ات و
شورش اجتماعي برحق
علي  دينيتركماني فراگي��ري در امري��كا
ب��ه رفتاره��اي كثيف
نژادپرس��تانه شده اس��ت .با توضيح علت اصلي
ادامه در صفحه4
وقوع اين رخداد...

اقتصاد و سياست
بايد بهمثابه علم
بهرسميت
شناخته شود

يادداشت4 -

راه دشوار كارآفريني در ايران

ب��ه س��فارش يك��ي از
دوستان ،قس��مت اول
سريال «ساخت ايران»
را دي��دم ك��ه ماج��راي
مهاجرت دانش��مندي
جوان ب��ه نام ك��وروش
محسنجاللپور افش��ارجم را رواي��ت
ميكن��د .ش��ايد صدها
تحقيق و پژوهش درباره ويژگيهاي نظام اداري در
ادامه در صفحه6
ايراننوشتهشده...

بااجرايپروژههايشركتملينفتايراندرجاسكوسواحلمكران
طرحها و پروژههاي بسيار ديگري قابليت اجرا پيدا خواهد كرد
صفحه 2

يادداشت1 -

يادداشت2 -

چرخه معيوب
سياستگذاري و مداخله

كاهش فقر اصالح ساختار
ميخواهد نه انتظار معجزه

گ�روه كالن| اداره بررس��يها و سياستهاي اقتصادي
بان��ك مركزي ،در راس��تاي ش��رح و بس��ط سياس��ت
«هدفگذاري تورم» و سواالت مورد توجه صاحبنظران
و افكار عمومي توضيحاتي ارايه كرد« .هدفگذاري تورم»
يك سازوكار پيش��رفته و آزموده شده در سياستگذاري
پولي اس��ت كه چارچوب��ي را براي بانك مرك��زي فراهم
ميآوردتابراساسآنبتواندتغييراتوتحوالتمتغيرهاي
اقتصادكالن و نح��وه اثرگذاري آنها ب��ر روي تورم را رصد
كرده ،توضيح داده ،و بر اساس آن سياستگذاري كند .نرخ
تورم هدف ،يك راهنما براي سياستگذار پولي و مردم و
فعاالن اقتصادي است .با اعالم نرخ تورم هدف و مشخص
كردن محدوده قاب��ل قبول تغييرات آن ،سياس��تگذار

واكاوي روابط در حال تغيير
اقتصاد چين و جهان

توزيع عادالنه قدرت
يكيازحياتيترين
مسائل توسعه است
اما االن چشماندازهاي
بسيارنگرانكنندهاي
در اين زمينه در ايران
شاهديم
نشس��ت دفتر اقتصادي ح��زب اعتماد ملي ب��ا عنوان
چالشها و راهحلهاي مس��ائل اقتصادي ايران با حضور
فرش��اد مومني ،اقتصاددان ،در دفتر حزب اعتماد ملي
برگزار ش��د .به گ��زارش روابط عمومي ح��زب اعتماد
ملي ،فرشاد مومني در اين نشست با اشاره به نظر استاد
عالينس��ب درباره علم اقتصاد و سياس��ت ،با بيان اينكه
هر ج��اي دنيا بهبودي ب��ه وجود ميآي��د ،اين بهبودي
در باالترين س��طح از كانال علم اقتصاد و علم سياس��ت
ميگذرد ،گفت :گرفتاري امروز كش��ور ما اين است كه
اين دو علم نه در س��اختار قدرت و ن��ه در بدنه اجتماعي
جدي گرفته نميشوند .بايد تالش كنيم تا جايي كه در
توان داريم كمك كنيم كه اقتصاد و سياست به مثابه علم
به رسميت شناخته شود و براي اين اتفاق بايد تالشهاي
طاقتفرس��ايي كرد .آن فهم بايس��ته حداقلي در نظام
تصميمگيري ما در زمينه اقتصادي تقريبا مماس بر صفر
استيعنيآنچهمافكرميكنيمتصميمگيريهاحساب
و كتاب و مبانياي دارد اما نسبت اين حساب و كتابها به

عكس :امير جديدي

 -1در بس��ياري از
فيلمه��اي پليس��ي و
جناي��ي ديدهاي��م ك��ه
همراه��ان اف��راد گلوله
خ��ورده ،از س��ر اضطرار
و ع��دم دسترس��ي ب��ه
مجيد  اعزازي پزشك و درمانگاه ،خود
به خ��ارج ك��ردن گلوله
از بدن افراد اقدام ميكنند و در واقع بدون داش��تن
علم پزش��كي و گذراندن دورههاي كالبدشكافي و
جراحي و همچنين بدون رعايت اصول بهداشتي
و استريل محيط ،كار يك جراح متخصص را فارغ
از پيامدهاي احتمالي و از جمله احتمال مرگ فرد
گلوله خورده انجام ميدهند .به همين س��ياق كه
جراحي ،امري كامال س��هل و ممتن��ع مينمايد،
مقولههايي همچون «اقتصاد» و «روزنامهنگاري»
و ...هم س��هل و ممتنع هس��تند .اقتصاد همواره
دغدغه و حوزه عمل خانوار ،بنگاهها و دولتها بوده،
هست و خواهد بود .اما برخي از خانوارها ،بنگاهها و
دولتها در مناسبات اقتصادي خود از سر اضطرار
دس��ت به جراحي ميزنند و برخ��ي از خانوارها،
بنگاهها و دولتها بهطور تخصص��ي و علمي امور
اقتصادي خود را رتق و فت��ق ميكنند و به همين
دليل ه��م در اطراف خود ش��اهد تجربهها و نتايج
متفاوتي هستيم .خانوارها و بنگاههايي را ديدهايم
كه با كمي دانش و سواد مالي و استفاده از اين سواد
درامورروزانهخود،بعداز 10يا 20سالرشدمتوالي
و پرقدرت ،نسبت به شوكهايي كه جامعه به آنها
تحميل ميكند ،واكس��ينه ش��دهاند و با بروز اين
شوكها از مسير متعالي خود منحرف نميشوند.
همچنين دولتهايي را در جهان س��راغ داريم كه
طي يك دوره  100تا  150ساله با هدف قراردادن
منافع ملي خود و پايبندي به اصول علم اقتصاد و
علم مديريت و پايبندي به الزامات حكمراني خوب
و مديريت صحيح روابط بينالمللي ،از فرش فقر و
فالكت به عرش توسعه و پيش��رفت نايل آمدهاند.
در مقابل ،خانوارها و بنگاههايي را س��راغ داريم كه
برخالف داشتن ظرفيتها و امكانات فراوان و قابل
توجه ،به علت بيتوجهي به اص��ول علم اقتصاد و
مديريت امور مالي به جاي پيمودن مسير رشد ،در
سراشيبي ورشكستگي و فروپاشي قرار گرفتهاند.
همچنين ،كشورها و حكومتهايي را ديدهايم كه
با حيف و ميل منابع طبيعي و سرمايه اجتماعي،
تاب آوري آنها در برابر شوكهاي خارجي بهشدت
تضعيف شده و دستكم از نظر اقتصادي در شرايط
بحرانيقرارگرفتهاند«.روزنامهنگاري»نيزهمچون
«جراحي»و«اقتصاد»سهلوممتنعاستو...
ادامه در صفحه4

سرپرس��ت مرك��ز
پژوهشه��اي مجلس
در گزارش��ي كه درباره
وضعي��ت اقتص��ادي
كش��ور و راهكاره��اي
اصالح آن به نمايندگان
محسن  شمشيري مجل��س يازده��م ارايه
داده چن��د ش��اخص
عمده را م��ورد توجه ق��رار داده اس��ت .خط فقر
خانوارهاي چهار نفره در شهر تهران ظرف  ۲سال
اخير از  ۲.۵ميليون توم��ان به  ۴.۵ميليون تومان
رسيده كه حاكي از افزايش  ۸۰درصدي آن است.
درآمد سرانه كشور از سال  ۱۳۹۰تا سال ،۱۳۹۸
كاهشي  ۳۴درصدي داش��ته و در صورت تحقق
رش��د اقتصادي  ۸درصدي از سال  ۱۳۹۹به بعد،
حداقل به  ۶سال زمان نياز خواهد بود تا به سطح
درآمد س��رانه س��ال  ۱۳۹۰بازگرديم به عبارت
ديگر ،كاهش  34درصدي قدرت خريد مردم در
اين  9سال اخير به معناي كاهش يكسوم قدرت
خريد است و نسبت به سال  90عمال فقيرتر شده
و قدرت خريدش به اندازه دوسوم سال  90است.
از س��وي ديگر ،افزايش  80درص��دي خط فقر از
 2.5به 4.5ميليون تومان ،در دو سال اخير ،به اين
معناست كه هم خرج خانوارها  80درصد گرانتر
شده و تقريبا دو برابر شده و هم قدرت خريدشان
 34درصد در طول 9سال اخير كاهش يافته است.
يعني از يك س��و بيكاري ،ركود و نب��ود درآمد و
كسبوكاروازسويديگرتورموافزايشقيمتها،
عاملي شده كه عمال توان تامين معيشت مردم به
نصف كاهش يابد .به عبارت ديگر ،اگر فرض كنيم
كه ش��خصي درآمد  2.5ميليوني داشته و خرج
زندگي را تامين ميكرده اكنون بايد  4.5ميليون
تومان خرج كند و ممكن اس��ت كه درآمد او نيز
كاهش يافته باشد .لذا عمال از يك شرايط مساوي
درآمد هزينه به يك شرايطي رسيده كه درآمدش
 1و خرجش  2اس��ت .به عبارت ديگر ،براي ادامه
زندگي الزم است كه يا حمايت مالي دريافت كند
و از دولت و خانواده حمايت شود يا خرج كم كند
و رفاه و رضايت را كاهش ده��د يا با فروش دارايي
مانند زمين و مسكن و خودرو ،طال و ارز و ...زندگي
كند .چني��ن وضعيتي اما نميتوان��د براي چند
س��ال ادامه يابد و دولت و مجلس الزم است كه با
گشايش در فضاي سياست خارجي و گشايش در
فضاي سياست داخلي و فضاي كسب وكار كشور،
اقداماتي انج��ام دهند كه س��رمايهگذاري ،كار و
توليد و درآمد تشويق ش��ود و دولت بتواند درآمد
الزمبرايبودجهخودراتامينكند.
ادامه در صفحه2

يادداشت5 -

كرد :اگر آن تحقيق را زي��ر ذره بين قرار ميدادند بيش از
 50درصد تصميمگيريهايي كه همين االن جريان دارد
به اين شكل انجام نميشد اما متاسفانه اساس ،بر مواجهه
علمي با مسائل نيست .نكتهاي كه مطرح كرديم اين بود
كهوقتيبامتغيرهايكالناتفاقاترانگاهميكنيمعموما
اوضاع خوبي در كشورهايي كه بهار عربي در آنها رخ داد،
حاكم بوده و متغيرهاي كالن از ميانگين  20ساله باالتر
بوده است .اما اينجا با تقدم رتبهاي مسائل كالن به سطح
خرد رو به رو هس��تيم .نظامهاي ديدهبان��ي در بهترين
حالت،تمركزشانرويتحليلهايكالناست.
اين اقتص��اددان نهادگرا با بي��ان اينكه ما ب��ه يك بلوغ
انديشهاي نياز داريم ،گفت :سال  95رشد اقتصادي ايران
شماره يك بود اما با اس��تانداردهاي سطح توسعه با يك
فروافتادگي بيسابقه در آن سال رو به رو هستيم .سال95
نارضايتي عمومي چه در ساختار قدرت چه عامه مردم از
سالهايقبلشديدتراست.
ادامه در صفحه2

مباني بنيادي اقتصاد ،نزديك به صفر است .اين جسارت
به هيچ فرد و گروه و دس��تگاهي نيس��ت .اين يك بيان
واقعيت اس��ت .وي افزود :ما از جنبه معرفتش��ناختي
ميگوييم در زمينه اقتصاد با يك مشترك لفظي رو به رو
هستيم به نام اقتصاد كه اين مشترك لفظي در سه سطح
تحليلي متفاوت كه هم پرابلماتيكش متفاوت است ،هم
روششناسياشمتفاوتاستوهمابزارهايتحليلياش
متفاوت است اطالق ميشود .يك موقع درباره بازيگران
سطحخردصحبتميكنيماينيكرشتهعلميمتفاوت
و خاص خودش اس��ت .ي��ك موقع درباره س��طح كالن
اقتصاد صحبت ميكنيم و يك موقع ميگوييم اقتصاد و
منظورمان تحليلهاي سطح توسعه است .ارزيابيهاي
ما ميگويد يكي از كانونهاي اصلي بحران انديش��هاي
در اداره اقتصادي ايران اين است كه اين سه سطح با هم
مخلوط شدهاند .اينكه برنامه بنويسي و با ابزارهاي خرد
بخواهي محقق بكني نميشود .اين اقتصاددان با اشاره
به كار تحقيقاتي روي اقتصاد سياسي بهار عربي ،اظهار

تصحيح و پوزش

در ش�ماره روز گذشته (ش�نبه 17خردادماه
 )99مطلب�ي به دلي�ل تعجيل خبرن�گار در
دريافت مطل�ب از طريق فض�اي مجازي به

توضيح ضروري

عالقلم در
اشتباه به نقل از دكترمحمود سري 
صفحه نخس�ت روزنامه تعادل منتش�ر شد
كه بدينوسيله از مخاطبان عزيز «تعادل» و

آقاي سريعالقلم پوزش ميخواهيم .گفتني
است كه اين مطلب به همين شكل در يكي از
سايتهايخبريمعتبرنيزمنتشرشدهبود.

تشريح جزييات سياست هدفگذاري تورم از سوي بانك مركزي
پولي اعالم ميكند كه چه نرخ تورمي را مدنظر داردو قصد
دارد به آن برس��د تا آحاد مردم و فعاالن اقتصادي بتوانند
انتظارات خود را ش��كل داده و برنامهري��زي نمايند .براي
اي��ن منظ��ور در گام اول بانك مركزي ه��دف  22درصد
را تعيين نموده و به تدريج و در آينده نرخ تورم را بيش��تر
كاهش خواهد داد .در اين چار چوب وقت��ي نرخ تورم در
محدوده قابل قب��ول ( ±2درصد حول ت��ورم هدف) باقي
بماند ،سياستگذار دخالتي در بازار و نرخ سود سياستي
و داالن نرخ سود بازار بين بانكي نخواهد كرد يا به عبارتي
نيازي به تغيير در سياست پولي نميبيند ،اما اگر نرخ تورم
از محدودهاي كه اعالم شده است بهصورت پايداري فاصله
داشته باشد ،بانك مركزي در بازار دخالت كرده و نرخ سود

سياستي يا داالن نرخ سود بازار بين بانكي را چنان تغيير
خواهددادكهتورمبهمحدودهاعالمشدهبرگردد.
بر خالف گذش��ته ،برنامه دولت براي تامين مالي كسري
بودجه مبتني بر ف��روش داراييها و انتش��ار اوراق بهادار
دولتي طراحي شده است .اين سياست اصولي و درست،
اتكابرنقدينگيموجوددراقتصادداردودرنتيجهسياستي
درجهتكاهشفشارتورمياست.همزمان،بانكمركزي
با نظارت موثر و دقيق بر ترازنامه بانكها ،ناترازي بانكها را
كاهش داده و ثبات بازار ارز را نيز ادامه خواهد داد .نرخ سود
و داالن سود بازار بين بانكي نيز چنان تنظيم خواهد شد
كه همزمان با حفظ وضعيت سياست پولي (كه به جهت
شوك منفي عرضه و شيوع بحران كرونا موقتا و بهصورت

اجتنابناپذيرانبساطيبودهاست)،ميزانانبساطپوليبه
تدريج كاهش پيدا كرده و عمال رشد تقاضاي كل اقتصاد
كنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزديك شده و در
كانال ۲۲درصدقراربگيرد.
تورم ماحصل تعامالت متغيرهاي كالن اقتصادي ،مانند
نرخ س��ود ،رش��د نقدينگي ،كس��ر بودجه دولت و ساير
متغيرهاي اثر گذار اس��ت .تورم ،به معني افزايش مداوم
س��طح عمومي قيمت كااله��ا و خدمات در اقتص��اد ،را
نميتوان بهصورت دستوري كاهش يا افزايش داد .اما تورم
را ميتوان با تغيير متغيرهاي سياس��تگذاري اقتصادي
كالن مانند نرخ سود سياس��تي ،خريد و فروش اوراق در
عمليات بازار باز ،تغيير ساختار بودجه و ميزان تامين مالي

كسر بودجه با استفاده از اوراق و نظاير آن ،كنترل كرد .به
بيان ديگر ،چون تورم نتيجه سياس��تگذاري اقتصادي
اس��ت ،ميتوان با تغيير برخي متغيرها ،آن را تغيير داد.
بانكهاي مركزي مدرن دنيا ،توانس��تهاند با بهكارگيري
ابزارهاي پيشرفته مانند عمليات بازار باز ،داالن نرخ سود،
اعطايوثيقهداراعتباربهبانكهاوسپردهپذيريازبانكها
و عدم دخالت غير علم��ي در بازار ارز ،عمال ت��ورم را مهار
نمايند.البتهشرطكليديموفقيتسياستهايبانكهاي
مركزي در كنترل تورم همراهي دولت در رعايت انضباط
مالي ،كنترل كسري بودجه همراه با حفظ پايداري مالي و
عدم توسل به منابع بانك مركزي براي جبران كسر بودجه
ياتامينماليسياستهايتوسعهايبودهاست.

رش��د و توس��عه چين
هنگامي ش��روع ش��د
كه اقتص��اد خ��ود را به
اقتصاد ساير نقاط جهان
متصل كرد ،ي��ك نظام
اقتصادي مبتني بر بازار
مسعود  كمالياردكاني ايج��اد نم��ود و بهترين
شيوههاي جهاني جذب
ش��ركاي خارجي را بهكار گرفت .چين هماكنون
دومين اقتصاد جهان از نظر جذب و ارسال سرمايه
خارجي محسوب ميشود .چين كه در سال2014
از نظر برابري قدرت خريد ب��ه بزرگترين اقتصاد
جهان تبديل ش��د ،از جنبه مقياس (و نه ادغام در
اقتص��اد جهاني) ،ي��ك قدرت جهاني محس��وب
ميشود .اين كشور در س��ال  2013به بزرگترين
كشور در مبادله كاال تبديل ش��د .چين در ادغام با
اقتصاد جهاني با دستيابي به مقياس واقعي جهاني
به عنوان يك كش��و ِر تجارتپيشه پيشرفت كرده
اس��ت .اما اكنون رابطه چين و بقيه جهان در حال
ِ
مطالعات موسسه جهاني
تغيير اس��ت .براس��اس
مككينزي ،حضور چين در اقتصاد جهاني از نظر
تجاري ،فناوري و س��رمايه بهطور نس��بي كاهش
يافته اس��ت و برعكس ،حضور جه��ان در اقتصاد
چين افزايش يافته است .بر اساس تجزيه و تحليل
صورت گرفته از  20بخش و  73اقتصاد دنيا ،ميزان
حضور در اقتصاد چين بين بخشهاي اقتصادي و
مناطق جغرافيايي متفاوت است - .از سال ،2015
بخش «مصرف» در  11ت��ا  16فصل تجاري بيش
از  60درصد از رشد توليد ناخالص داخلي چين را
تشكيل داده است .در سال  2017تا  ،2018حدود
 76درصد از رش��د توليد ناخالص داخلي ،ناشي از
مصرف داخلي بوده است ،اما سهم تجارت خالص
در رشد تولي د ناخالص داخلي نزولي بوده است .در
سال  ،2008مازاد خالص تجاري چين به  8درصد
از توليد ناخالص داخلي رسيد در حالي كه در سال
 ،2018اين رقم تنها  1.3درصد تخمين زده ش��د
 كمتر از آلمان يا كره جنوبي -ك��ه مازاد تجاريخالص آنها بين  5ت��ا  8درص��د از توليد ناخالص
داخلي اس��ت .افزايش تقاضا و توسعه زنجيرههاي
ارزش داخلي در چين نيز تا حدودي توضيحدهنده
دليل كاهش اخير در شدت تجارت چين در سطح
جهان است .بازار مصرف چين احتماالً به پشتوانه
افزايشدرآمد،همچنانفزايندهخواهدماند.سطح
ادغامباجهاندرطيفوسيعيازطبقاتمصرفيدر
حال حاضر باال است .نفوذ شركتهاي چندمليتي
در بازارهاي مصرف��ي چين تقريب��اً دو برابر نفوذ
در بازارهاي اياالت متحده اس��ت ،اما آنها اكنون با
كنش��گران داخلي چيني رقابت ميكنند .از 30
گروه مصرفكننده ،شركتهاي چند مليتي سهم
خود را در  11گروه از دست دادهاند .لذا دو جريان،
فرصتهاي بيش��تري را براي كنشگران داخلي و
خارج��ي فراهم ميكنن��د .اول ،مصرفكنندگان
چيني كه خواستار انتخاب بيشتر و بهتر كاالها و
خدماتهستند.دوم،تقاضايروزافزونچينيهابه
سفر خارج از كشور .در اين كشور ،سفرهاي خارج
از كش��ور از س��ال  2010با  13درصد رشد ساالنه
به  150ميليون نفر در س��ال  2018رسيده است.
 از طرفي براس��اس رتبهبندي مجل��ه «فورچون ،»500چين داراي  111ش��ركت جهاني اس��ت،
اما بيش از  80درصد اين شركتها از داخل كشور
درآمدكس��ب ميكنند .همچنين اندازه بازارهاي
بانكي ،اوراق بهادار و اوراق قرضه چين در رديف سه
كشوراولجهاناست...
ادامه در صفحه7

يادداشت
نرخ مشاركت
در سرازيري افول

محمد گلش�اهي| حدود  ۶۴۰ه��زار نفر از
جمعيت باالي  ۱۵سال در سال  ۱۳۹۸نسبت
به سال  ۱۳۹۷از انجام كار يا جستوجو براي
يافتن كار دست كشيدند.
يكي از مباحثي ك��ه در تمام دنيا به موضوعي
مهم در حوزه اقتصاد تبديل ش��ده است بحث
تاثير بحران بيماري كرونا بر وضعيت بيكاري
در كشورها و نيز آينده اشتغال و تغييرات انجام
ش��ده در نحوه انجام فعاليته��اي اقتصادي
مانند افزايش دوركاري ،كاهش ساعات كاري،
فاصلهگ��ذاري اجتماعي در حي��ن كار و  ...در
كشورهاست.
هن��وز آم��ار دقيق��ي از وضعيت اش��تغال در
كشور پس از شيوع كرونا و آغاز فاصلهگذاري
اجتماع��ي و محدوديتهاي اعمال ش��ده بر
مش��اغل ارايه نشده اس��ت .به خصوص آنكه
آمارهاي بيكاري در كشور فصلي بوده و مدتي
پس از پايان هر فصل اعالم ميشود با اين حال
انتش��ار آمار زمس��تان و نيز كل سال گذشته
نيز حاوي نكات جالبي اس��ت كه بررس��ي آن
خالي از لطف نيس��ت .البت��ه در روزهاي اخير
يك آمار جمعيتي ديگر نيز منتش��ر ش��ده تا
دغدغه مسووالن كشور را افزايش دهد و لزوم
توجه به مس��ائل جمعيتي را بيش��تر گوشزد
كن��د و آن كاه��ش مي��زان باروري در س��ال
گذشته بوده كه نگراني را در رابطه با پير شدن
جمعيت در كشور افزايش داده است .در واقع
مباحث جمعيت و بيكاري حوزه مشترك بين
رشتههايي مانند اقتصاد ،آمار ،جامعهشناسي
و مديريت است كه مستلزم بررسي همهجانبه
مس��ائل آن و استفاده از ظرفيتهاي همه اين
علوم است.
بررس��ي آمارهاي منتشر شده مركز آمار ايران
نش��ان ميدهد ،نرخ بيكاري در كشور در سال
 ۱۳۹۸نسبت به سال پيش از آن كاهش يافته
اس��ت كه اين ام��ر ميتواند خب��ر خوبي براي
اقتصاد كشور باشد .بر اساس اين آمار ،در سال
 ۱۳۹۸نرخ بيكاري ب��ا كاهش  ۱.۵درصدي از
 ۱۲.۲درصد در سال  ۱۳۹۷به  ۱۰.۷درصد در
اين سال رسيده است .اين آمار در زمستان سال
 ۱۳۹۸عملكرد حتي بهتري داشته و در نتيجه
ميزان بيكاري در زمس��تان  ۱۳۹۸نس��بت به
زمستان  ۱۳۹۷با كاهش  ۱.۷درصدي همراه
بوده اس��ت و به عبارتي از  ۱۲.۳در س��ه ماهه
چهارم سال  ۱۳۹۷به  ۱۰.۶در مدت مشابه سال
 ۱۳۹۸رسيده كه آمار دلگرمكنندهاي است.
با اين حال ارقام فوق نشاندهنده تمام مسائل
نيست و نيازمند بررسي عوامل آماري ديگر نيز
هستيم .بدين منظور اطالعات كلي و مورد نياز
منتشر شده در ذيل آورده شده است:
بر اساس آمارهاي منتشر شده مركز آمار ايران
در سال  ۱۳۹۸افراد باالي  ۱۵سال (سن ورود
به بازار كار) نسبت به س��ال  ۱۳۹۷با افزايش
حدود  ۶۶۵هزار نفري مواجه ش��ده اس��ت اما
مشاركت اقتصادي تنها  ۲۵۵۷۷نفر اضافه شده
كه نشانگر آن است كه حدود  ۶۴۰هزار نفر از
جمعيت باالي  ۱۵سال در سال  ۱۳۹۸نسبت
به سال  ۱۳۹۷از انجام كار يا جستوجو براي
يافتن كار دست كشيدند .اين موضوع موجب
شده تا به رغم اينكه افرادي كه در سال ۱۳۹۸
نس��بت به س��ال  ۱۳۹۷به جمعيت شاغلين
پيوس��تند كمتر از ميزان افراد اضافه شده به
جمعيت باالي  ۱۵سال كش��ور باشد (حدود
 ۴۳۰هزار نفر در مقابل حدود  ۶۴۰هزار نفر) با
اين حال نرخ بيكاري به جاي افزايش با كاهش
نيز روبرو شود.
نكته ديگر آن اس��ت كه نرخ بيكاري جمعيت
جوان كشور كه به جمعيت  ۱۸تا  ۳۵سال (بر
اساس اعالم نظر شوراي عالي جوانان در سال
 )۱۳۹۸گفته ميش��ود كاهش  ۱.۷درصدي
داش��ته كه با توجه به اينك��ه كاهش كلي نرخ
بيكاري  ۱.۵درصد بوده است نشاندهنده آن
است كه احتماال جوانان توانستند از شغلهاي
ايجاد شده سهم بيشتري را از ساير گروههاي
سني كسب كنند .با اين حال هنوز نرخ بيكاري
در گروه س��ني جوانان باالس��ت .نرخ بيكاري
جوانان در سال  ۱۳۹۸در حدود  ۱۷.۹درصد
بوده ك��ه در مقايس��ه با نرخ بي��كاري كل كه
 ۱۰.۷درصد است نشان از بيكاري گسترده در
جمعيت جوان كشور دارد.
عالوه ب��ر اين افزايش س��هم فارغالتحصيالن
آموزش عالي از كل بيكاران كش��ور در س��ال
 ۱۳۹۸نس��بت به س��ال ۱۳۹۷واقعيت تلخي
است كه نشاندهنده آن است كه فرصتهاي
شغلي براي فارغالتحصيالن آموزش عالي در
جامعه به چه ميزان كم و نااميدكننده اس��ت.
 ۴۱.۶درصد از كل بيكاران كش��ور افراد داراي
تحصيالت آم��وزش عالي هس��تند كه بيانگر
اين نكته است كه پيوند بين بازار كار با جامعه
دانش��گاهي كش��ور به چه ميزان كم و ضعيف
اس��ت .مجموع عوامل فوق نشان ميدهد كه
به رغم كاه��ش نرخ بيكاري در س��ال ۱۳۹۸
در كش��ور ممكن اس��ت اين كاهش به دليل
نااميدي از يافتن ش��غل و دست كشيدن افراد
از جس��توجو بوده باش��د كه اين امر نيازمند
بررسي دقيقتر دارد.
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ايران

برنامهريزي براي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي انرژي

گامبلند تبديل جاسك به پايانه بزرگ صادرات نفت
پروژه خ�ط لوله نفتي گوره
به جاسك گام بلند شركت
ملي نف�ت اي�ران در انجام
مس�ووليتهاي اجتماعي
اس�ت كه ميتواند با ايجاد
توس�عه پاي�دار منج�ر به
محروميتزدايي و افزايش
پيمانجنوبي
سطحامنيتاجتماعيورفاه
خبرنگار
خانوار در منطقه جاس�ك
حوزه نفت و بازار
و اس�تا نهاي همج�وار
هرمزگانشود.پراكندگيجغرافياييفقرهمواره
بازتابي از توزيع نامتناس�ب امكانات اقتصادي
و سياس�تگذاريهاي تمركزگرايانه است كه
منجر به تفاوت فاحش در توس�عه منطقهاي و
اقتصاد خان�وار مناطق كمتر برخوردارش�ده و
منطقهجاسكدراستانهرمزگانكهقراراست
با پروژه خط لوله نفتي گوره به جاس�ك به يكي
از پايانههاي مهم صادراتي كشور تبديل شود،
مستثنيازاينامرنيست.

بهگزارشايرنا،برابرآخرينمطالعاتمنتشرهتوسطمركز
پژوهشهاي مجلس در سال ۱۳۹۷در خصوص آمايش
سرزمين در ايران و ديگر مطالعات آماري صورت گرفته
در اين بخش ،مشاهده ميش��ود كه حدود  ۴۰درصد از
كل كارگاههاي صنعتي داراي  ۱۰نفر نيروي انس��اني و
بيشتر ،در چهار استان تهران ،اصفهان ،خراسان رضوي و
آذربايجان شرقي كه حدود  ۱۷/۵درصد مساحت كشور
و ۳۴درصد از جمعيت ايران را دارند ،متمركز شده است.
اما بر اس��اس همين آمار ،هفت استان مرزي هرمزگان،
سيستان وبلوچس��تان ،كردستان ،خراس��ان جنوبي،
بوشهر ،خراسان ش��مالي و ايالم با مجموع  ۲۰درصد از
جمعيت كش��ور و  ۳۱درصد از مس��احت ايران ،هريك
سهمي كمتر از يك درصد از كل كارگاههاي صنعتي با
 ۱۰نفرنيرويانسانيوبيشترراداشتهاند،يعنيكمتراز۷
درصد!نتيجهاينگونهتوزيعنامناسبامكاناتاقتصاديو
سياستگذاريهايتمركزگرايانهدركنارضعفدرايفاي
تعهد به انجام مسووليتهاي اجتماعي توسط صاحبان
سرمايهونهادهايمتوليتوسعهبهگونهاياستكهبهطور
مثال؛طبقدادههايمنتشرشدهازسويمركزآمارايران،
در سرشماري سال ،۱۳۹۵از جمعيت ۷۹ميليوني ايران
در اين سال ،بيش از چهارميليون نفر از جمعيت كشور
مددجوي كميته امداد امامخمين��ي (ره) بودهاند كه در
اين بين استان هرمزگان با س��هم  ۱۰.۵درصد در رتبه
پنجم كشوري قرار دارد .در راستاي انجام مسووليتهاي
اجتماعي و كمك به توسعه ملي و منطقهاي و فقرزدايي
از مناطق محروم كشور ،از س��وي وزارت نفت و شركت
ملي نفت ايران تصميم گرفته شد تا شهرستان جاسك
درفاصله  ۳۲۰كيلومتري ش��رق بندرعباس در استان
هرمزگانبادارابودنبندرچندمنظورهاستراتژيكدرنوار
ساحلي درياي عمان و نزديكي به آبهاي آزاد كه امكان
پهلوگيري كشتيهاي پهن پيكر و عظيم را دارد ،پروژه
خط لوله نفتي گوره به جاسك در دستور كار قرار گرفته

ادامهازصفحهاول

پراكندگي جغرافيايي فقر همواره بازتابي از توزيع نامتناسب امكانات اقتصادي و سياستگذاريهاي تمركزگرايانه است
و اين منطقه به يكي از مراكز مهم انرژي و صنعتي ايران
تبديل ش��ود  .در آيندهاي نزديك بندر جاسك با اجراي
پروژههاي عظيم نفتي ،امكان انتقال روزانه يك ميليون
بشكه نفت خام سنگين از مناطق نفتخيز ،ذخيرهسازي
يهايپهن
 ۱۰ميليونبشكهنفتخاموپهلوگيريكشت 
پيكر با ظرفيت  ۲ميليون تن را پيدا خواهد كرد .بر پايه
ايفاي تعهدات ش��ركت ملي نفت ايران و وزارت نفت به
مسووليتهاياجتماعيخوددرتوسعهاقتصاديمناطق
نفتخيز و محروم ،منطقه جاس��ك در آين��ده نزديك با
پتانسيلهايبالقوهايروبروخواهدبودكهبابالفعلشدن
آنهاآيندهايبهترراميتواندراينمنطقهكمتربرخوردار
پيشبينيكرد.بااجرايپرژههايشركتملينفتايران
در منطقه جاسك و سواحل مكران ،طرحها و پروژههاي
بسيارديگريقابليتاجراپيداخواهندكردكهازميانآنها
ميتوان به برنامهريزي براي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي
انرژيجاسكوتبديلآنبهقطبجديدانرژيدرمنطقه
غرب آس��يا ،اجراي پروژه انتق��ال گاز طبيعي از طريق
خط لوله به عمان ،س��اخت مخازن ذخيرهس��ازي نفت
خام و گاز ،احداث  ۲پااليش��گاه و  ۳مجتمع پتروشيمي
از سوي س��رمايهگذاران بخش خصوصي ،نيروگاه برق،
احداث فرودگاه بينالمللي جاسك ،توسعه حمل و نقل
جادهاي و ريلي در امتداد س��احل بندرعباس ،جاسك
و چابهار ،ايجاد ش��هرك صنعتي اي��ران و چين و ايجاد
منطقه آزاد جاسك ،اشاره كرد .صنايع فوالد ،آلومينيوم،
منيزيم ،نيروگاهي و كشتيس��ازي از ديگر صنايع مهم
پيشبيني ش��ده براي مناطق ويژه اقتصادي و صنعتي

جاسك در استان هرمزگان اس��ت كه ميتواند در كنار
گسترشصنعتتوريسموافزايشظرفيتهايشيالتي،
كشاورزيودامداريباايجادتوسعهواشتغالپايدارمنجر
بهمحروميتزداييوافزايشسطحامنيتاجتماعيورفاه
خانوار در اين منطقه و استانهاي همجوار شود .به گفته
بيژنزنگنه،وزيرنفتايران«،باتوجهبههدفگذاريهاي
انجام ش��ده براي توس��عه منطقه مكران و جاس��ك از
 ۱.۸ميليارد دالري كه براي طرح راهبردي انتقال نفت
گوره به جاسك در نظر گرفته ش��ده  ۷۰۰ميليون دالر
سرمايهگذاري در منطقه جاسك انجام ميشود .عالوه بر
اين با ساخت دو پااليشگاه در جاسك موافقت شده و پس
از آن توس��عه پتروشيمي و انتقال گاز در دستور كار قرار
داردتابتوانيمچهرهاينمنطقهراتغييردهيم».همچنين
به گفته مسعود كرباسيان ،مديرعامل شركت ملي نفت
ايران در زمان بازديد از شركت فوالد اكسين كه با هدف
هماهنگي و تحكيم بخشيدن به رابطه شركت ملي نفت
ايران ،فوالد مباركه ،فوالد اكسين خوزستان و لولهسازان
و س��رعت دادن به اجراي پروژه گوره به جاسك صورت
گرفت« :در ابتداي اجراي طرح به دليل مس��ائلي كه در
بحث تامين ورق وجود داشت ،شاهد تاخير در انجام كار
بوديم ،اما خوشبختانه اكنون روند اجراي طرح به خوبي
درحالپيشرفتاستوشركتملينفتايرانعزمجدي
دارد تا به موقع و بر اساس برنامه زمانبندي طرح به پايان
رسيده و شاهد ش��كوفايي اقتصاد اين منطقه باشيم».
طرح انتقال نفت خام از گوره به جاس��ك با ظرفيت يك
ميليون بشكه در روز ،شامل احداث خط لوله  ۴۲اينچ به

طولتقريبي ۱۰۰۰كيلومتر،پنجتلمبهخانه ۲۰،مخزن
 ۵۰۰هزار بش��كهاي به ظرفيت كل  ۱۰ميليون بشكه و
تأسيس��ات دريايي براي صادرات نفت خام است كه به
گفته تورج دهقاني ،مديرعامل شركت متن ،پيشبيني
ميشودتاپايانسال ۱۳۹۹بهبهرهبرداريرسيدهوامكان
صادراتاولينمحمولهنفتخامايرانازشرقتنگهفراهم
ميشود .در پروژه خط لوله نفتي گوره به جاسك ،حدود
 ۵۰۰تا  ۶۰۰ميليون دالر قرارداد تأمين لوله و حدود ۴۸
ميليون دالر مربوط به ساخت پمپهاي انتقال ميشود
كه از كارخانجات داخلي و با تكيه بر توان داخلي در حال
تأمين است .به گفته دهقاني ،پيش از اين لولههاي API
سرويس ترش از ش��ركتهاي اروپايي ،چيني يا كرهاي
تأمين ميشد اما براي نخستينبار در يك مقياس بزرگ
با استفاده از توان داخلي و فعاليت همزمان چند كارخانه
فوالدسازي و لولهس��ازي ايراني تأمين ميشود .احداث
خطوط  ۴۲اينچ انتق��ال نفت خام از تلمبه خانه گوره به
پايانه جاس��ك به طول تقريبي يكهزار كيلومتر از طرف
 ۶پيمانكار ايراني بخش خصوصي در حال انجام اس��ت
كه هر گستره به ترتيب شامل ،۱۵۷ ،۱۳۴ ،۱۵۷ ،۱۴۸
 ۱۶۴و  ۲۳۵كيلومتر خط لوله است .مبداء اين خط لوله
منطقه گوره از توابع شهرستان گناوه استان بوشهر است
كه پس از عبور از استانهاي بوشهر ،فارس و هرمزگان از
 ۶۰كيلومتريغربشهرجاسكبهترمينالوتأسيسات
دريايي صادرات و واردات كه احداث آن برنامهريزي شده
است،متصلميشود.درايجادزنجيرهتوليدلوله،NACE
تبديل تختال به ورق و سپس لوله كه براي نخستينبار

اتفاق افتاده است ،شركت فوالد مباركه اصفهان ،شركت
فوالد اكسين خوزستان ،لولهسازي اهواز و ايران آروين،
لولهسازي ماهش��هر و لولهسازي صفا فعاليت ميكنند.
در اين طرح حلقه اول توسط شركت فوالد مباركه توليد
ميشودودرحلقهدومورقموردنيازتوسطشركتفوالد
اكسين توليد خواهد شد و سپس لولهسازان داخلي اين
ورقها را تبديل به لول��ه ميكنند .موفقيت اين طرح بر
اس��اس زمانبندي به راندمان و كاركرد ش��ركت فوالد
اكسين بس��تگي دارد .اين شركت تاكنون نهايت تالش
خود را براي پيش��برد اهداف طرح انجام داده و توانسته
است تعهد توليد  ۲۵هزار تن ورق عريض در ماه را عملي
كند .تاكنون حدود  ۲۰۰كيلومتر لوله توليد شده است.
همچنين جوشكاري اين لولهها نيز در حال انجام است و
روند كار ادام ه دارد .در بخش ساخت مخازن نيز ،احداث
مخازنذخيرهسازينفتخامازسوييكپيمانكارداخلي
در حال انجام است .اين پروژه در چارچوب  B.O.Tانجام
شود؛ به اين صورت كه سرمايهگذار براي طرح انتخاب و
پس از احداث آن در طول يك دوره سه ساله ،به مدت۱۵
سالاينمخازنبهشركتملينفتايراناجارهدادهشود.
مالكيتمخازنپساز ۱۵سالبدونهزينهبهشركتملي
نفتايرانمنتقلميشود.
عالوه بر اين ،قراردادهاي ساخت  ۵۰پمپ مورد نياز طرح
راهبردي انتقال نفت خام گوره  -جاسك با ارزش تقريبي
 ۴۸ميليون يورو بين ش��ركت مهندسي و توسعه نفت و
شركتهايپمپهايصنعتيايران،پمپيرانوپتكوامضا
شده اس��ت .اين قراردادها؛ با شركت پمپهاي صنعتي
ايران به ارزش تقريبي  ۱۹ميليون يورو و با هدف ساخت
و خدمات پش��تيباني  ۲۰دستگاه الكتروپمپ ،با شركت
پمپيرانبهارزشتقريبي ۱۹ميليونيورووباهدفساخت
و خدمات پشتيباني  ۲۰دستگاه الكتروپمپ و با شركت
پتكو به ارزش تقريبي  ۱۰ميليون يورو با هدف ساخت و
خدماتپشتيباني ۱۰دستگاهالكتروپمپامضاشدهاست.
هماكنون پمپها در حال ساخت هستند و  ۱۵پيمانكار
اجرايي در بخشهاي مختلف در پهنه  ۱۰۰۰كيلومتري
اجراياينطرحمشغولبهكارهستند.بهگفتهمديرعامل
متن،كلطرح ۲۵درصدپيشرفتفيزيكيداردوپيشرفت
فيزيكي در بخش زودهنگام طرح حدود  ۵۰درصد است.
اين شتاب بايد حفظ شود تا بتوانيم به برنامه زمانبندي
موردنظربرسيم.ايننويدراخواهيمدادكهبخشزودهنگام
طرح گوره به جاسك در سال  ۱۳۹۹به بهرهبرداري برسد
تا نفت و ميعانات گازي را در سواحل مكران داشته باشيم.
با كاهش  ۱۰۰۰كيلومتري مسير حمل و بارگيري نفت
ايران توسط نفتكشهاي پهن پيكر ،ضمن تمركززاديي از
پايانههاي صادراتي و كاهش ريسك ژئوپليتيك صادرات
نفت ايران از تنگه هرمز ،ش��اهد كاه��ش قابل مالحظه
هزينههايحملنيزخواهيمبود.عالوهبراين،طرحانتقال
نفتخامازگورهبهجاسكباايجادفرصتهايجديدشغلي
دراستا نهرمزگانواستانهايهمجوارآنشاملكرمان،
سيستان و بلوچستان ،بوشهر و فارس ،بازار كار مناسبي را
براي صنايع مختلف نظير فوالد ،پمپسازي ،لولهسازي،
پيمانكاران نفت و گاز و ديگر سازندگان تجهيزات داخلي
فراهمميكند.

اقتصاد و سياست بايد به مثابه علم به رسميت شناخته شود
اينعددورقمهابهخوديخودبهماچيزينميگويدبايد
ديد ما با چه ديدي به آن نگاه ميكنيم .مومني ادامه داد:
مايكاقتصادسياسيرانتيرامشاهدهميكنيمكهشدت
عدم ش��فافيت در آن به حدي است كه اگر گوشههايي از
واقعيتراتوصيفكنيمدچاربهتميشويمومجالتحليل
رويتوصيفواقعيتدادهنميشود .اوباتاكيدبراينكهركن
بلوغانديشهاي،مقامتحليلاست،گفت:مادرمقامتحليل
بررسي ميكنيم كه منشأ اصلي مشكالت چيست و چه
پيامدهاييدارد.اختالفهاينظريبنياديدرسراسردنيا
بهتحليلبرميگردد.اختالفنظرهادربارهمنشأهاياوضاع
و پيامدهايش است و واقعيت شرايط فعلي را قبول دارند.
امامادرجلساتتحتعنواناقتصاد،اگربخشكوچكياز
واقعيت را مطرح كنيم آنقدر فقر دانش اقتصادي است كه
همهحيرانميشوند .ايناقتصاددانبااشارهبهتالشدولت
براي درياف��ت وام 5ميليارد دالري از صندوق بينالمللي
پول ،گفت :در عين حال هفته پيش رييس بانك مركزي
گفت كه ما از سال 84تا االن 280ميليارد دالر منابع ارزي
بين نسلي كش��ور را صرف س��اماندهي بازار ارز كردهايم.
برآوردها هم ميگويد 350ميليارد دالر از سال 68تا االن
صرف اين موضوع ش��ده است كه هزار عارضه اقتصادي و
اجتماعي و محيط زيستي داشته و دستاوردش چه بوده؟
قيمتارزبيشاز 2هزاربرابرشدهاست.اينبهايياستكه
جامعه داده و اينقدر هزينه فرصت از دست رفته داريم .در
واقعگرفتارفرايندهاييهستيمكهصدايكارشناسشنيده
نميشود.اينهمهاتالفمنابعشدكدامنهادنظارتينظارت
ميكند؟فرشادمومنيبابياناينكهنظراتبنياديدرسطح
توسعه وجود دارد كه با وجود اين اقتصاد سياسي موجود،
ديده و مطرح نميش��ود چه برسد كه مطرح شود ،اظهار
كرد :از منظر تحليلهاي سطح توسعه من سال 91گفتم
كهيكتحولبنياديدرماهيتحكومتاتفاقافتادهاست.

درسال 92دردرونساختارقدرتكهحكومتيكپارچهبود
برسراينكهمنشأاصلينابسامانيهايموجودتحريماستيا
ضعفبنيهتحليليوفسادداخلي،اختالفنظرپيشآمده
بود .بر اساس مطالعهاي كه در آن سال كرديم تحريمهاي
در واقع افتضاح سيستم تصميمگيري را برمال كرد .ما به
دادههاي اليحه بودجه  91اس��تناد كرديم كه سال  90و
قبل از شدت يافتن موج تحريمها و در شرايط نفت باالي
صددالريتنظيمشدهبود.درسنداليحهبودجه 91براي
اينكهمنابعدولتدريكسالومصارفش،بهشكلصوري
تراز نشان داده شود ،پيشبيني كرده بودند كه از سه محل
بهطوردوپينگيمنابعيتامينكنند؛يكيوامهايداخلي
از سيستم بانكي و وامگيريهاي خارجي و ديگري انتشار
اوراق .ما اين سه را جمع كرديم و ديديم مجموع منابع كه
از اين س��ه محل در اليحه ديدهاند 2.4برابر سهم نفت در
بودجه عمومي كشور است .اين اقتصاددان در ادامه افزود:
افراطيترين طرفداران آن دولت هم معترف بودند كه اين
اليحهوابستگيبهنفترابهشكلغيرمتعارفيافزايشداده
است.ماگفتيمقبلازتحريمهاكشورراورشكستهكردهاند
وبافروپاشيماليدولتروبهروهستيم.ماباگذرخطرناك
از دول��ت خامفروش به دولت آينده فروش مواجه بوديم و
هستيم.اقتصاددانهاميگوينداگرمنابعرافروختيدوكل
درآمدش را صرف امور جاري كرديد ،خيانت كردهايد .در
اليحهبودجه 91ميبينيمنهتنهاكلدريافتيهاينفترا
خرجميكنندبلكهبدهيهمايجادميكنند.همينروند
را در دولت روحاني دنبال كنيم ميگوييم صد رحمت به
دولتقبلازآن.يكيازفلسفههايانقالباسالمياينبود
كهماراازتكمحصوليخاكفروشينجاتدهد.حاالبايد
آرزوكنيمكهعايداتنفتتكافويحامالنرابكند.هرچه
بهسالهايجديدنزديكميشويماينتحولهايبنيادي
ماهويبيشتراتفاقميافتدكهپيامدهايبزرگتريبراي

آينده كشور دارد .مومني افزود :اين آلرژي مشكوكي كه
به س��ازمانيابي مردم وج��ود دارد بايد بهبود پيدا كند و
دوستان به اين نتيجه برسند جامعهاي كه سازمانيافته
نباشد ،ممكن نيست به خوداتكايي برسد .اينجا احزاب
هم بايد فعال شوند .اس��اس سازمانيابي مردم اين است
كهانديشههايكوتهنگرانهرابهانديشههايدورنگرتبديل
كنند.ازاينرواولويتحزببايدمسائلبنياديوانديشهاي
باشد.وقتيبامسائلانديشهايسهلانگارانهوبزندررويي
نگاه ميكنيم به اينجا ميرسيم .ما با خأل معرفتي روبهرو
هستيم و اساس بر كوتهگري و ترجيح به امور كوتاهمدت
براموربلندمدتبودهاست.
او با بيان اينكه در  2س��ال گذش��ته از نظر تحول بنيادي
ماهوري اقتصاد ايران ،سال 97هم يك نقطه عطف است،
گفت :در اين سال براي اولينبار در تاريخ اقتصادي رانتي
ايران ،س��هم رانت خلق شده از سياس��تهاي اقتصادي
نادرس��ت ،از رانت خلق ش��ده از محل نفت بيش��تر شده
اس��ت .اين داللتهاي خطرناك��ي دارد و اگر دير بجنبيم
هزينههايشميتواندجبرانناپذيرباشد.اماهمچناندربر
همانپاشنهغيرشفافبودنوبيضابطهحرفزدناست.
وي ادامه داد :اين مناس��بات اي��ن را ميطلبد كه يكي از
مقامهايعاليرتبهبهنمايندگانمجلسگزارشميدهدو
يكيازاركانگزارشايناستكهماتوانستيمدرسالجاري
بيكاريراكاهشدهيم.اينركيكترينتوهينبههركسي
استكهاينحرفراميشنود.چطورميشود؟چراآنفرد
بهصالحخودوهمپيمانانشميبيندكهاينطورحرفبزند؟
ازطرفيساختارانگيزشيطورياستكهازوقتياينحرف
گفتهشد،حتييكمقالهويكپرسشكنندهوجودنداشت
كهبگويداينچهحرفياستكهميزني.احزاببايدبيايند
جواب اين حرف را بدهند .اين اقتصاددان با اشاره به اينكه
از سال 1980يك ركن توسعه كره جنوبي ،اعتقاد به آيين

كنفوسيوس بوده است ،گفت :باورهاي ديني ميتواند در
توسعه اقتصادي موثر باشد .يك آيين با يك نگاه ميتواند
منجربهتوسعهشودوبايكنگاهبيشترينتاثيررادرانحطاط
اقتصاديدارد.اينكهبهكداماسالماعتقادداريمخيليمهم
است.شهيدبهشتيميگويددرجامعهايكهرباوجوددارد
اينوضعيتلجنزاراستاماروايتديگريازاسالمميگويد
جامعههرچقدرهمربويباشداولويتمازلفخانمهااست.
مومني با اشاره به دو ديدگاه اقتصادي مطرح ،اظهار كرد:
كارنامهيكيازايندوديگاهبعدازسيسالروشنشدهاست.
چراحكومتنميبيندودرسنميگيرد؟درايراندرسطح
شعار و آرزو ،حكومت ايران يكي از ضد امپرياليستيترين
حكومتهايدنياست،اماچونمترنگاهتوسعهايرانداريم
بايدبرويمسراغنشانهها.وقتيثبرنامهچهارمتوسعهدرسال
 83طراحيشدپيشبينيرشدمتوسط 8درصديمطرح
شده بود.پيشبيني ش��ده بود براي اين رشد ،سال 16.5
ميليارددالرهزينهشود.درسال 1395بارديگربحثرشد
 8درصدياقتصادي،درسياستهايكليمطرحميشودو
براياينرشد،تزريقساالنه 200ميليارددالربهاقتصادملي
پيشبينيميشودواينيعنيافزايشوابستگيذلتآوربه
خارجبراي رسيدنبه رشد 8درصدي.
ايناقتصادداندرادامهبهسواالتحاضراندرجلسهپاسخ
داد و با تاكيد بر اينكه ما بايد فهم از توسعه داشته باشيم و
متناس��ب با آن ،درباره اقتضاتات زمانه برنامهريزي كنيم،
افزود :من در نقد دولت متغيرهاي درونزا را كه در اختيار
خوددولتاستمطرحميكنم.متغيرهايبرو نزايداخل
كشور و متغيرهاي خارجي را مورد نقد قرار نميدهم .سال
 94كتاب اقتصاد سياسي توسعه در ايران امروز را نوشتم و
نشاندادمصرفنظرازآنچهدرساختارقدرتچهميگذرد
آنچهمنحصرادراختياردولتاست ،مطلقابهبودوضعيت
در برنامههاي دولت وجود ندارد .اگر همه عوامل داخلي و

خارجيهمنقشنداشتند،آنسياستهايغلطبهتنهايي
استعدادبحرانآفرينيداشتند .مومنياظهاركرد:دراصل
مناسباترانتيتفاوتيبيندولتروحانيودولتقبلازآن
وجود نداشت و نقطه تفاوت ،در كانونهاي اصابت رانتها
بود .او با بيان اينكه عدالت اجتماعي ،آزادي و توس��عه در
ايران ،از مسير اس��تراتژي توسعه عادالنه ميگذرد ،افزود:
توزيع عادالنه قدرت يكي از حياتيترين مس��ائل توسعه
استوبزرگترينمتفكرانتوسعهميگويندتوزيععادالنه
قدرت ركن كليدي حركت به سمت توسعه است اما االن
چشماندازهايبسيارنگرانكنندهايدراينزمينهدرايران
ش��اهديم .در ايران در هر دورهاي كه از نظر توزيع عادالنه
قدرت يك مقدار به گروههاي ديگر راه داده ش��ده ،بهطور
نسبي كارنامه اقتصادي قابل دفاعتر است .در دولت آقاي
خاتميكهبهطورنسبيتوزيععادالنهقدرتصورتگرفت،
كارنامهاقتصاديدولتبهمراتبقابلدفاعترازدورههايقبل
وبعداست.اينبراساسمطالعهمركزپژوهشهايمجلس
اصولگرااستكهارزبريهرواحدجيديپيدردولتبعداز
دولتآقايخاتمي،پنجبرابرنسبتبهدورهخاتميافزايش
يافت.اينيعنيافزايشوابستگيبهخارج.شايدكسانيكه
فضا را محدود كردند نميخواستند ايران اينقدر وابسته به
خارجباشدووضعيتاقتصاديبهاينشكلباشد،اماتالش
براي يكدستي در حكومت چنين نتيجهاي داشته و دارد.
گوييآنتجربهكفايتنكردهاست.
او همچنين درباره خصوصيسازي و اقتصاد دولتي اظهار
كرد:مسالهمااصالاقتصاددولتيدربرابراقتصادخصوصي
نيست.بازارگراييدرايراندرواقعاسمرمزاستقرارمناسبات
رانتيمبتنيبرقانونجنگلاست.آنچهازنظرصنعتزدايي
در ايرات رخ داد اگر 10درصدش در يك كشور صنعتي رخ
داده بود وضعيت قرمز اعالم ميشد .بنابر اين االن مساله ما
خصوصيودولتينيست.

كاهش فقر اصالح ساختار ميخواهد نه انتظار معجزه
بخش خصوصي بتواند مخ��ارج خود را تامين كند و
خانوارها حداقل معيشت خود را تامين كنند .از نظر
كارشناسان ،ادامه اين وضعيت ميتواند ابعاد امنيتي،
اجتماعي ،سياسي و اقتصادي مختلفي داشته باشد
و جامعه تا يك نقطهاي ميتوان��د با كاهش درآمد و
افزايش مخارجي و ركود تورمي مواجه شود و پس از
آن با مش��كالت و چالشهاي مختلف مواجه خواهد
ش��د .برخي از اين چالشها غير قابل بازگشت است

و هر گز قابل جبران نيست و همين حاال بايد جلوي
آنها گرفته ش��ود .حتي با وج��ود كاهش نرخ تورم به
زي��ر  30درصد و  20درصد ،به دليل بيكاري ،رش��د
قيمتها در سالهاي گذشته ،آستانه تحمل هزينه
خانوارها به حداكثر خود رسيده و قادر به تحمل رشد
هزينهها نيستند .متوسط نرخ رشد اقتصادي كشور
نيز از سال  ۱۳۹۱تا سال  ۱۳۹۸نزديك به صفر درصد
بوده صندوق بينالمللي پول پيشبيني كرده كه رشد

اقتصادي امسال منفي  ۶درصد خواهد بود .جالب اين
اس��ت كه مركز پژوهشهاي مجل��س بازهم راهحل
ريالي و ريختن پول در حسابها و يارانه داده تا مشكل
را مث�لا با  400هزار تومان كمك به خانوارها تا پايان
سال حل كند و البته در مقابل خواستار حذف نرخ ارز
ترجيحي شده اس��ت .در حالي كه اثر نرخ ارز آزاد بر
بازار كاالها و توليد به مراتب هزينه سازتر خواهد بود.
براين اساس ،حتي با تزريق ريال به حسابهاي مردم،

مانند سالهاي اخير كه يارانههاي نقدي فقر را از بين
نبرده ،در سال جاري نيز مشكل را حل نخواهد كرد.
ميگويند كه عدهاي از مسووالن منتظر انتخابات آبان
امريكا هستند تا ش��ايد به روند تحريمها پايان دهد،
اما بايد توجه داش��ت كه در صورت لغو تحريمها نيز
بدون اصالح ساختار اقتصاد ،بدون گشايش در فضاي
سياست خارجي و تصويب لوايح  FATFو همچنين
گشايش در فضاي داخلي و جذب سرمايهگذاريها و

مشاركت مردم ،نميتوان انتظار معجزه داشت كه مثال
با فروش نفت ،تمام هزينهها و بودجه سنگين دولت
و نيازهاي مردم تامين شود .براين اساس بايد تاكيد
شود كه براي كاهش فقر و مقابله با چالشهاي امنيتي،
اجتماعي آن در سالهاي آينده بايد اصالح ساختار و
گشايش فضاي كسب وكار داخلي و بينالمللي انجام
ش��ود و انتظار براي معجزه سياسي و سقوط ترامپ
مشكل را بهطور كامل حل نخواهد كرد.

بانك و بيمه
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بانك مركزي درخصوص حجم و رشد نقدينگي توضيح داد

تحليل و مقايسه رشد نقدينگي در 6دهه اخير

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
بانك مركزي در اطالعيهاي ،ضمن تحليل روند
رش�د و حجم نقدينگي طي س�اليان مختلف،
توضيحاتي را در اين باره ارايه و تاكيد كرده كه
بايد به عدد رشد نقدينگي توجه شود نه رشد
حجم پول و نقدينگي ،ضمن اينكه بايد به رشد
نقدينگي در دورهه�اي مختلف تاريخي در 50
سالاخيرتوجهونرخهايرشدنقدينگيدراين
دورههامقايسهشود،زيرادرمقايسهبادورههاي
قبليوبرخيسالهايقبلوبعدازانقالب،رشد
نقدينگي س�الهاي دهه  1390كمتر از رش�د
نقدينگيدهههايقبلبودهاست.

به گ��زارش روابط عمومي بانك مركزي ،در تحليل بانك
مركزي آمده است :طي سالهاي اخير هشدار درباره رقم
«حجم و رش��د نقدينگي» ،به حق يكي از پرتكرارترين
موضوعات مورد بحث تحليلگران و صاحبنظران بوده و
اين موضوع در يك سال اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته
اس��ت .همچنين بهطور ويژه و با تأكيد زياد ،تالش شده
وضعيت در ده��ه  ١٣٩٠و دوره دولت يازدهم و دوازدهم
از نظر رشد نقدينگي كام ً
ال متفاوت از دورههاي پيشين
نشان داده شود.
بهطور مشخص ،عنوان ميش��ود كه براي نمونه ،روزانه
 ١٠٠٠ميليارد تومان به نقدينگي افزوده ميشود يا حجم
نقدينگي ب��ه زودي از  ٣٠٠٠هزار ميلي��ارد تومان فراتر
خواهد رفت و مواردي از اين دست .كساني كه با تحليل
روند متغيره��اي اقتصاد كالن و به وي��ژه كلهاي پولي
آش��نايي دارند ،آگاهند كه قضاوت درخصوص تحوالت
اقتصاد كالن و به ويژه كلهاي پولي بايد براس��اس نرخ
رشد آنها انجام شود و نه حجم آنها كه گمراهكننده است،
ضمناً در اين زمينه بايد ب��ه روند تراز واقعي نقدينگي به
عنوان يك نماد جهتگيري سياست پولي نيز توجه كرد.
براين اساس درخصوص رشد حجم نقدينگي الزم است
به آمارهاي زير توجه شود:
متوسط رشد نقدينگي دهه ١٣٤٠برابر با ١٦.٩درصد،
دهه  ١٣٥٠برابر با  ٣٣درصد ،دهه  ١٣٦٠برابر با ١٨.٤
درصد ،دهه ١٣٧٠برابر با ٢٧.٣درصد ،دهه ١٣٨٠برابر
با ٢٧.٤درصد و دهه( ١٣٩٠تا سال )١٣٩٨برابر با٢٦.٧
درصد بوده است .همچنين ،باالترين رشد نقدينگي در
ايران مربوط به سال  ١٣٥٣با نرخ  ٥٧درصد و بعد از آن
سال  ١٣٨٥با نرخ  ٣٩درصد و پس از آن سال  ١٣٧٤با
نرخ  ٣٨درصد بوده است .لذا اوالً شديدترين نرخ رشد
نقدينگي مربوط به دهه  ١٣٥٠است و در مرحله بعد
دههه��اي  ١٣٨٠و  ١٣٧٠و بعد از آن دهه  ١٣٩٠قرار
ميگيرد و ثانياً باالترين رشدهاي ساالنه نقدينگي در
س��الهاي  ١٣٨٥ ،١٣٥٣و  ١٣٧٤بوده است و پس از
آن سال  ١٣٩٣قرار ميگيرد.
الزم به ذكر اس��ت ،رش��دهاي كنون��ي نقدينگي به
هيچوجه مطلوب بانك مركزي نيست و رشد نقدينگي
در س��ال  ۹۸كه درحد  ۳۱درصد و باالتر از متوس��ط
بلندمدت نرخ رش��د نقدينگي بوده است نيز ناشي از
فشار ش��ديد تحريم صادرات نفت بر بودجه دولت و از
طريق افزايش خالص ارزش داراييهاي خارجي بانك
مركزي به دليل خريد ارزهاي ۱۲درصد سهم صندوق
توسعه ملي بوده است.
همچنين ت�لاش بانك مرك��زي در تش��ديد نظارت بر
بانكها و موسسات اعتباري و جلوگيري از اضافه برداشت
بانكها وكاهش شديد آن و ممانعت از مسابقه نرخ سود
بين بانكها و ني��ز راه اندازي عمليات ب��ازار باز و اصالح
رابطه بانك مركزي با دخل و خرج بودجه دولت از طريق
بازارسازي اوراق خزانه منتشره از سوي دولت ،در راستاي
كاستن از نرخ رشد نقدينگي به عنوان منشأ اصلي تورم
و بي ثباتي اقتصاد كالن اس��ت .در پايان يادآور ميشود،
شرط كليدي موفقيت سياستهاي بانكهاي مركزي در
كنترل نقدينگي و تورم ،همراهي دولت در رعايت انضباط

مقايسه رشد نقدينگي در دهههاي مختلف به شرط ثابت بودن فضاي كسب وكار ،درآمد نفت ،رشد اقتصادي ،قدرت خريد مردم و ...مفيد خواهد بود

مقايسهرشدنقدينگيبامتغيرهايكالن
دهه

رشدنقدينگي

باالترين نرخ تورم

رشداقتصادي

1340

16.9

4.5
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مالي ،كنترل كسري بودجه همراه با حفظ پايداري مالي و
عدم توسل به منابع بانك مركزي براي جبران كسر بودجه
يا تامين مالي سياستهاي توسعهاي بوده و اميد است با
رونديكهآغازشده،شاهدنتايجمثبتآندرآيندهباشيم.
    مغلطه اعداد
به گزارش «تعادل» ،اينكه بانك مركزي تالش دارد بدون
انتشار پول و رشد پايه پولي ،از طريق اوراق خزانه و بدهي
دولتي ،كاهش اضافه برداشت بانكها ،تنظيم نرخ سود،
عمليات بازار باز و اصالح رابطه بان��ك مركزي و دولت و
كسري بوجه دولت و ...نقدينگي را كنترل كند ،شايسته
تقدير اس��ت و بايد از آن حمايت ش��ود .اما در عين حال
نبايد رابطه رش��د نقدينگي با ساير متغيرها در  50سال
اخير از جمله رش��د مثبت يا منفي اقتصاد ،درآمد نفت،
فضاي كسب وكار و توليد ،نرخ ارز ،فضاي سياست داخلي
و خارجي و ...را كنار گذاشته و تنها به عدد رشد نقدينگي
به عنوان يك متغير اثرگذار توجه كنيم ،زيرا آنچه باعث
شدهكهاثررشدنقدينگي 20تا 30درصديوفشارتورمي
آن را در شرايط كنوني شديدتر از گذشته احساس كنيم،
تغييرفضايكسبوكار،رشدمنفيسرمايهگذاري،توليد،
اقتصاد ،ق��درت خريد مردم ،مصرف بخش خصوصي و...

اس��ت كه عمال اين سوال را مطرح ساخته كه وقتي رشد
اقتصادي منفي است ،رشد باالي نقدينگي چه ضرورتي
دارد و چرا بايد طبقات فقير و كم درآمد ،هزينه ناكارآمدي
دولت و بهره وري پايين ش��ركتها و فعاالن اقتصادي را
بپردازند و دايم از طريق پمپاژ پول و خلق پول در بازار بين
بانكي و ...نقدينگي روزانه  1400ميليارد تومان افزايش
يابد و بهطور مس��تمر قيمت ارز ،مسكن ،خودرو و ساير
داراييها ومخارج زندگي را افزايش دهد.
همانطور كه گزارش مركز پژوهشهاي مجلس نش��ان
داده در  10س��ال اخير متاثر از رشد منفي اقتصاد و رشد
نقدينگي و تورم ،خط فقر به  4.5ميليون تومان رس��يده
و قدرت خري��د حداقل  34درصد كاه��ش يافته و براي
رسيدن به قدرت خريد س��ال  90بايد حداقل در  6سال
آينده رشد اقتصادي  8درصدي داشته باشيم .به عبارت
ديگر ،حتي با فرض درس��ت بودن اين تحليل كه بايد به
رشدنقدينگيبهجايافزايشحجمنقدينگيتوجهكنيم.
در آن صورت بايد توجه داشته باشيم كه اثر رشد نقدينگي
با يك عدد مشخص و ثابت بر تورم و قدرت خريد و فشار
بر خانوارها و اقتصاد ،در شرايط مختلف ،فرق دارد و مثال
رشد  30درصدي نقدينگي با درآمد سرشار نفت و رشد
مثبت اقتصادي فشار كمتري نسبت به رشد 30درصدي

«تعادل» از تحوالت بازار ارز و سكه گزارش ميدهد

مربوط به نگهداري و حمل و نقل آن جهت فروش در بازار
نقدي و همچنين خطر سرقت سكه در صورت نگهداري
در منازل بهطور كامل از بين ميرود.

كاهش نرخ ارز صرافيها
گروهبانكوبيمه|
در جريان معامالت روز ش�نبه بازار ارز ،قيمت
دالربا ۹۰تومانكاهشقيمتواردكانال ۱۶هزار
تومانشدويورونيزتغييرقيمتينداشتهاست.
صرافيهاي بانكي ه�ر دالر امريكا را معادل ۱۶
ه�زار و ۹۵۰تومان خريدند و به قيمت ۱۶هزار و
 ۹۸۰هزارتومانهمفروختند.

 ۱۷هزار و ۸۰۴تومان فروخته شد ،حواله يورو نيز ۱۵هزار
و ۶۴۹تومان به فروش رس��يد.بازار ارز در هفتههاي اخير
همراه با ساير بازارهاي موازي ،افزايش قيمت قابل توجهي
راتجربهكردبهطوريكهنرخدالربهمرز۱۸هزارتوماننيز
نزديكشد،اماپسازافزايشعرضهارزوكاهشسفتهبازي
و همچنين نظارت بانك مركزي به تدريج قيمتها روند
نزولييافت.

به گزارش «تعادل» ،درحالي كه در آخرين روز معامالت
هفتهگذشته(سهشنبه)همينصرافيهايبانكيهردالر
امريكا را معادل  ۱۶هزار و  ۹۷۰تومان خريدند و به قيمت
 ۱۷هزار و  ۷۰تومان هم فروختند كه نسبت به معامالت
امروز قيمت خريد دالر معادل  ۲۰تومان و قيمت فروش
آن نيز  ۹۰تومان كاهش پيدا كرده اس��ت .همچنين ،در
جريان معامالت بازار ارز صرافيهاي بانكي هر يورو را به
قيمت  ۱۸هزار و  ۵۰۰تومان خريدند و معادل  ۱۸هزار و
 ۶۰۰تومانفروختندكهنسبتبهمعامالتخوددرآخرين
روزمعامالتهفتهگذشته(سهشنبه)تغييرينكردهاست.
عالوه براين ،بانكها نيز هر دالر امريكا را به قيمت ۱۶هزار
تومان و هر يورو را نيز معادل  ۱۸هزار تومان ميخرند كه
نسبت به آخرين روز معامالت هفته گذشته (سهشنبه)
تغييري نكرده است.

    ريزش اونس ،سكه را  ۱۶۵هزار تومان
ارزان كرد
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد
تهرانروز(شنبه)باكاهش ۱۶۵هزارتومانيقيمتنسبت
به روز معامالتي گذشته (۱۳خرداد) به رقم هفت ميليون
و  ۲۷۰هزار تومان فروخته ش��د.كاهش قيمت اونس در
بازارهاي جهاني به عنوان مهمترين عامل افت نرخ سكه
و طال در معامالت امروز بازارهاي داخلي به شمار ميرود.
قيمت اونس كه در اوايل هفته گذشته به حدود يك هزار
و  ۷۴۰دالر نيز رس��يده بود ،پس از بهبود ش��اخصهاي
اقتص��اد جهاني ،روند نزولي يافت.بر اين اس��اس ،قيمت
اونسباافتحدود ۵۰دالرينسبتبهاوايلهفتهگذشته،
ام��روز به يك هزار و ۶۸۵دالر رس��يد .بهاي اونس پس از
شيوع ويروس كرونا و افت شرايط اقتصادي كشورها روند
افزايشييافتهاست.
بر اين اساس ،هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد
هفت ميليون و  ۲۷۰هزار تومان فروخته ش��د .هر قطعه
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز هفت ميليون تومان
قيمتگذاري ش��د.همچنين نيم سكه نيز سه ميليون و

    دالربهكانال ۱۶هزارتومانيعقبنشينيكرد
ميانگين بهاي هر يورو در روز معامالتي گذشته در سامانه
سنا  ۱۸هزار و  ۶۸۴تومان و هر دالر  ۱۷هزار و  ۱۷۷تومان
بود.هر حواله دالر در سامانه نيما در روز معامالتي گذشته،

نقدينگي در شرايط ركود تورمي و صفر شدن درآمد نفت
و رشد منفي اقتصاد دارد .وقتي با كاهش توليد ناخالص
داخلي و منفي بودن نرخ رش��د اقتصاد ،هر س��ال كيك
اقتصاد ايران كوچكتر ميشود ،در آن صورت اثر رشد20
تا 30درصدي نقدينگي نيز مخربتر خواهد بود و فشار بر
خانوارها بيشتر ميشود .به عنوان مثال در دورههاي قبل
كهرشداقتصادبين 2تا 8درصدمثبتبوده،حداقلسطح
توليد كاال و خدمات براي جامعه ثابت بوده و قدرت خريد
م��ردم از نظر توليد و در آمد و اتكا به بخش واقعي اقتصاد
افزايش يافته اما رش��د نقدينگي و تورم و افزايش حجم
نقدينگي ،سطح باالتري از قيمتها را در بازار پيش روي
متقاضيان كاال و خدمات قرار داده است و مصرفكننده
تقريبا سبدي ثابت از كاالها را خريداري كرده و كوچك
شدن سبد كاالي مصرفي نيز محدود بوده است .يعني با
وجود تورم و رشد قيمتها ،قدرت خريد و توان اقتصاد و
كاال و خدمات نيز رشد كرده است.
اما در سالهاي اخير كه رشد اقتصادي عمدتا منفي يا در
حد صفر بوده و تنها در دو س��ال مثبت بوده است ،عمال
بخش واقعي اقتصاد و كيك اقتص��اد ايران و توليد كاال و
خدمات نيز كوچكتر شده است ،اثر بيكاري محسوستر
بوده و قدرت خريد مردم كاهش يافته اس��ت .در چنين

۶۸۰هزار تومان ،ربع سكه يك ميليون و ۹۹۰هزار تومان و
هرقطعهسكهگرمييكميليونو ۱۰۰هزارتومانتعيين
قيمتشد.هرگرمطاليخام ۱۸عيار ۷۰۵هزارتومانوهر
مثقالطالنيزسهميليونو ۵۴هزارتومانبهفروشرسيد.
    مزاياي گواهي سپرده سكه طال
سرپرست مديريت توسعهبازار فيزيكيبورسكاال مزاياي
معامالت گواهي سپرده سكه طال در بورس را تشريح كرد.
اكبر ميرزاپور در بيان مزاياي گواهي س��پرده س��كه طال
گفت در اين معامالت دارنده گواهي با نام ،امكان معامله و
نگهداريايناوراقراداردونيازيبهحملونگهداريسكه
درمنزلياگاوصندوقنيست.ضمناينكهتحويلفيزيكي
سكه نيز درصورت درخواست دارنده آن به فاصله يك روز
انجامميپذيرد.ميرزاپورافزود:معاملهدربازارگواهيسپرده
سكهطالدرمقايسهبامعامالتبازارنقديكارمزدكمتري
داردودراينبازارقيمتخريدوفروشبسياربههمنزديك
بوده كه اين يكي از جذابيتهاي بازار براي سرمايهگذاران
سكهاست؛ايندرحالياستكهدرصرافيهاقيمتخريد
و فروش سكه اختالف قابل توجهي با هم دارد.
    پايان مخاطرات معامله فيزيكي سكه
ميرزاپورمزيتدوممعامالتگواهيسپردهسكهرادرعدم
وجود انواع مخاطرات اعم از مخاطرات مربوط به نگهداري،
حمل و نقل و احتمال س��رقت عنوان كرد و گفت :در اين
روش،فردگواهيسپردهكاالييسكهرادربورسخريداري
ميكند و سكه در خزانه بانك به صورت امانت و در شرايط
استاندارد و امن نگهداري ميشود .در نتيجه ،مخاطرات

    تفاوت با خريد نقدي
وي مخاطره ديگر خريد سكه به صورت نقدي را احتمال
تقلبي بودن س��كه دانس��ت و اظهار كرد :تعداد زيادي از
سكههاييكهدربازاروجودداردضرببانكمركزينيست
وباوجودآنكهوزنوعيارطاليبهكاررفتهدرآننيزدرست
است ،با قيمت سكه ضرب بانك مركزي اختالف فاحشي
داردكهمشكالتيرابرايخريداروفروشندهايجادميكند.
اماچنينمشكليدرخصوصمعامالتگواهيسپردهسكه
مطرحنيستو تمامگواهيهابهپشتوانهسكهضرببانك
مركزيوطبقاستانداردهايموجوداست.ميرزاپوردربيان
نكته بعدي به سهولت انجام معامالت در بورس اشاره كرد
و گفت :در اين روش به كمك سامانههاي معامالت آنالين
از هر نقطهاي از كشور ميتوان سكه طال را خريد و فروش
كرد و نيازي به مراجعه به بازار نقدي براي خريد يا فروش
سكه نيس��ت ،در نتيجه به كمك اين سامانهها مشكالت
مربوطبهنقلوانتقال فيزيكي سكههموجودوجودندارد،
چراكه در اين روش ،كارگزاران از طريق سيس��تمهاي در
اختيارخودفرآيندتسويهوانتقالپولبهحسابفروشنده
و انتقال دارايي به كد خريدار را انجام ميدهند .سرپرست
مديريت توسعه بازار فيزيكي افزود :مزيت مهم ديگري كه
در اين روش ميتوان به آن اشاره كرد اين است كه كارمزد
معامالت اين ابزار بس��يار ناچيز است .بهطوري كه هزينه
نگهداري روزانه هر قطعه س��كه در خزانه  ۷۰تومان بوده
و هزينه ارزيابي در زمان تحويل س��كه به خزانهها نيز سه
هزار تومان است .بنابراين هزينه انجام معامالت به كمك
اين اوراق نسبت به ارزش بازار سكه بسيار اندك است .وي
تاكيد كرد :همچنين اين امكان در حال فراهم شدن است
كه ابزار معامالتي مذكور كاركرد توثيق در شبكه بانكي را

شرايطي افزايش حجم نقدينگي و رشد نقدينگي به هر
ميزان ،اثر مخربي روي قدرت خريد و معيش��ت مردم و
خانوارهاگذاشتهوفشارتورميبيشتراحساسميشود .به
عبارت ديگر ،در شرايطي كه درآمد خانوار كمتر ميشود،
رشد قيمتها به هر ميزان كم يا زياد كه باشد ،به معناي
از دس��ت رفتن قدرت خريد سال قبل و كوچكتر شدن
سفرههاوافزايشفقرورفاهورضايتاستوهمينموضوع
عمال اثر رشد نقدينگي  20درصدي در سالهاي اخير را
بزرگتر از رشد نقدينگي  30درصدي در دهههاي  70و
 80نش��ان ميدهد .براين اساس،روشن است كه بايد در
كنار رش��د نقدينگي ،حتما اعداد رشد اقتصادي ،در آمد
نفت ،نرخ بيكاري و ...در نظر گرفته ش��ود تا وقتي ميزان
درآمد و قدرت خريد مردم كم و زياد ميش��ود ،اثر رشد
نقدينگي بر تورم نيز مشهود و ملموستر باشد.
به عنوان مثال ،در سالهاي 1353و ،1385،1354متاثر
از رشد شديد درآمد نفت ،فشار بر رشد نقدينگي و افزايش
مخارج دولت و تزريق پول به اقتصاد بيشتر بوده و نرخ ارز
نيز در اين دوره ثابت بوده و در نتيجه فشار رشد نقدينگي
محسوس نبوده است .اما در شرايط امروز كه نرخ ارز هرماه
رشد ميكند و درآمد نفت كم شده و رشد اقتصادي منفي
شده ،حتي رشد نقدينگي كمتر از 10درصد نيز اثر بزرگي
رويمعيشتوقدرتخريدوتورمخواهدداشتولذانبايد
تنها به عدد رشد نقدينگي به عنوان يك متغير توجه شود.
اتفاقاكسانيكههرروزنگرانافزايشروزانه 1400ميليارد
توماني نقدينگي هستند ،اين سوال را مطرح ميكنند كه
اين نقدينگي كجا خرج ميشود و صرف كدام بهره وري
و كارايي پايين در اقتصاد و ناكارآمدي مديريتي در دولت
ميشود؟ و چرا مردم بايد بعد از مدتي هزينه آن را با گران
ش��دن مس��كن و خودرو ،ارز ،كاالها و خدمات بدهند؟
بسياري از مستاجران و افرادي كه ديگر تواني براي خريد
خانه ندارند ،هر س��ال بايد جاي خود را تغيير دهند و به
پايين شهر و اطراف ش��هر نقل مكان كنند زيرا كه ديگر
تواناجارهدادنهمندارند.اينوضعيتحاصلهمانرشد
شديد نقدينگي يا افزايش حجم نقدينگي است كه توان
مردم را گرفته و مردم با نگراني و تعجب به سطح قيمتها
نگاهميكنندكهچگونهارقامنجوميبايدبرايخانهواجاره
و خودرو و ...بدهند.
    مقايسه رشد نقدينگي در دهههاي مختلف
باالترين تورم در سال 1374و رشد نقدينگي 38درصدي
آن به دليل سياستهاي تعديل و بازسازي بعد از جنگ
و رشد نقدينگي رخ داده كه نياز اقتصاد ايران بوده و البته
درآمد نفت نيز محدودتر از دورههاي بعدي و قبلي بوده
اس��ت و لذا همين موضوع روي سال  1374اثرگذاشته و
همين موضوع باعث خروج از سياس��ت تعديل و اجراي
سياست تثبيت و كنترل قيمتها و مقابله با اخاللگران
اقتصادي و سياست خارجي و تثبيت نرخ ارز و بازار ارز و...
ش��د كه شرح مفصلي دارد .سال  1385نيز متاثر از رشد
درآمد نفت و افزايش تزريق نقدينگي و بياعتقاد بودن به
اثر نقدينگي بر تورم نقدينگي رشد كرده اما به دليل ثبات
ن��رخ دالر تورم در حد  12درصد ب��وده و اثر تورمي آن به
سال  87بروز كرد كه  25درصد شد .در سال  1353و 54
نيز به دليل رش��د قيمت نفت و تزريق شديد درآمد نفت
در برنامه پنجم عمراني قبل از انقالب ،متاثر از درآمد نفت
نقدينگي رشد كرده و البته اثر تورمي نيز داشته و تورم در
سال  56و  57به باالي  25درصد رسيده است.
مشخص است كه آنچه به عنوان رشد نقدينگي باال بانك
مركزي اشاره كرده همگي مربوط به اثر رشد قيمت نفت
بوده كه خرج كردن دالر نفتي لزوما به تزريق نقدينگي و
رشد نقدينگي نياز داشته اس��ت .اما در سال  1374تنها
به دليل بازس��ازي اقتصاد و سياس��ت تعديل بوده است.
بنابر اين ،مقايس��ه اين رشدهاي نقدينگي در چند سال
اخير با س��الهاي دهههاي قبل ب��ه دليل تفاوت فضاي
اقتصاد كالن در اين سالها ،نميتواند توجيهكننده رشد
نقدينگيفعليباشد.
داراباشدتاشبكهبانكيبهپشتوانهايناوراقبتواندبهدارنده
ايناوراقبهعنوانمالكسكهتسهيالتاعطاكند.ميرزاپور
به معافيت مالياتي گواهي سپرده كااليي نيز اشاره و اظهار
كرد :با توجه به اينكه گواهي سپرده كااليي در حكم يك
ورقه بهادار اس��ت و ورقه بهادار به استناد ماده ۱۴۳قانون
مالياتهايمستقيموبند ۲۴مادهيكقانونتوسعهابزارها
و نهادهاي مالي جديد ،هم از ماليات بر ارزش افزوده و هم
از ماليات بر عملكرد معاف است و هيچگونه محدوديت و
ممنوعيت مالياتي ندارد ،يك مزيت مهم براي ابزار مذكور
محسوبميشودويكفرصتسرمايهگذاريجذاببراي
سرمايهگذاران و عالقهمندان به بازار سكه و طال است.
    دالر خودش را باال كشيد
شاخص دالر در آستانه ورود به كانال جديد قرار گرفت.به
گزارشايسنابهنقلازرويترز،شاخصهايكالناقتصادي
منتشرشدهدرخصوصكشورهاياروپايينشاندهندهاين
است كه شرايط كماكان تا حد زيادي بد باقي مانده است
هرچندكهبانكمركزياروپااعالمكردهاستبرنامهخريد
اوراق قرضه خود را ب��ا  ۶۰۰ميليارد يورو افزايش به ۱.۳۵
تريليون يورو خواهد رس��اند و اين برنامه را تا سال ۲۰۲۱
ادامه خواهد داد .دادههاي منتشر شده توسط مركز آمار
اروپا نش��ان ميدهد تا پايان آوريل ۲۰۲۰نرخ بيكاري در
منطقه يورو و اتحاديه اروپا با  ۰.۲درصد افزايش نسبت به
مدت مشابه ماه قبل و به ترتيب در سطح ۷.۳و ۶.۶درصد
رسيده است .اين نرخ بيكاري باالترين نرخ بيكاري ثبت
شده در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در دو ماه اخير بوده
است .تخمين زده ميشود تا پايان ماه آوريل  ۱۴ميليون
و  ۷۹هزار مرد و زن در سطح اتحاديه اروپا بيكار باشند كه
از اين تعداد ۱۱،ميليون و ۹۱۹هزار نفر ساكن كشورهاي
عضومنطقهيوروبودهاند.درمقايسهباماهمارس،شمارافراد
بيكار در اتحاديه اروپا ۳۹۷هزار نفر و در سطح منطقه يورو
 ۲۱۱هزار نفر افزايش يافته است.

اخبار
ثبت سفارش فروش سهام
عدالت در شعب بانك آينده
تمامي شعب بانك آينده ،س��فارش فروش «سهام
عدالت» مشتريان خود را دريافت و ثبت ميكنند.
بر اين اس��اس ،آن دسته از مشتريان بانك آينده كه
واجدشرايطبودهوخواهانفروشسهامعدالتخود
باشند ،ميتوانند درخواست خود را به يكي از شعب
بانكآيندهاعالمكنند.اينمشتريانبايددارايسهام
عدالتبودهوشمارهشبايمعرفيشدهدربرگهسهام
عدالت آنها متعلق به بانك آينده باشد .شعب بانك
آين��ده ،در حال حاضر عامليت ش��ركت كارگزاري
بانك آينده را بر عهده دارند و به نيابت از كارگزاري،
درخواستفروشسهامعدالتمشترياناينبانكرا
ثبتميكنند .بانكآيندهامكانثبتغيرحضوريو
الكترونيكي سفارش فروش سهام عدالت را نيز براي
ارايهخدمات مذكوربه مشتريانعزيز،براي سهولت
هر چه بيشتر ،فراهم كرده است .مشتريان محترم
بانك آينده ،براي بهره مندي از خدمات الكترونيكي
ثبت و س��فارش فروش غيرحضوري سهام عدالت
خود،ميتوانندبهنشانياينترنتيedalat.ba24.ir:
مراجعهنمايند.گفتنياست؛مركزارتباطبانكآينده
به شماره ،021-27663200بهصورت شبانهروزي
آمادهپاسخگوييبهمشتريانمحترماست.

چابكسازي نظام بانكي
در گام دوم انقالب
نماينده م��ردم تربت حيدري��ه در مجلس يازدهم
برنامههاي مجلس جديد در زمينه انجام اصالحات
در قوانين نظام بانكي را تشريح كرد .محسن زنگنه
در گفتوگو با ايبِنا با اش��اره ب��ه عملكرد بانكها در
سالهاياخير،گفت:نرخسودبانكييكيازمواردي
استكهبرايبخشتوليدمضربودهوتاكنوننتوانسته
جهشيدراينبخشايجادكند.نمايندهمردمتربت
حيدريه در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه اگر
بخشتوليددركشورواردداللينشود،درپايانسال
 ۱۰الي  ۱۲درصد سود خالص خواهد داشت ،افزود:
وقتي تسهيالت  ۱۸درصدي به توليد داده ميشود
عمال بدهي بخش توليدي افزايش مييابد ،از اينرو
تدبيري جدي در حوزه سود بانكي الزم است .وي با
تاكيدبراينكهدولتبهويژهبانكمركزيبايدجلوي
بحثهايدالليدربخشتوليدرابگيرد،تصريحكرد:
اگر دولت حامي توليد در كشور نباشد سرمايهها به
سمتسرمايهگذاريدرزمين،مسكنوغيرههدايت
خواهدشدتاهزينههايبانكيتامينشودكهنتيجه
اين مهم تورمي شدن قيمتها است .زنگنه با بيان
اينكهمجلسيازدهمواردبررسيراهكارهايكاهش
نرخ سود بانكي خواهد ش��د ،گفت :نظام بانكداري
داراي مشكل بوده و بايد اصل قانون بانكداري اصالح
شود كه اين موضوع در مجلس يازدهم با فوريت در
دس��تور كار قرار خواهد گرفت .وي با تاكيد بر اينكه
متاس��فانه اصالح نظام بانكداري ۴سال در مجلس
دهم معطل ماند ،افزود :در كميسيون اقتصادي اين
طرح را با اولويت پيگيري خواهيم كرد و متناسب با
گامدومانقالبنظامبانكداريراچابككردهواصالح
ميكنيم .نماينده م��ردم تربت حيدريه در مجلس
شوراي اسالمي يادآور ش��د :بايد تدبيري براي نرخ
سودتسهيالتاعطاييوهمچنينسپردههايبانكي
صورتبگيردتاتعادليدراينزمينهنيزبرقرارشودو
بانكهانيزمتضررنشوند.

رشد  101درصدي
مبلغ تراكنشهاي شاپركي
آماراعالمشدهازوضعيتشبكهپرداختالكترونيك
درارديبهشتماهسالجارينشانميدهدكهتعداد
و مبلغ تراكنشهاي ش��اپركي نسبت به فروردين
به ترتيب با رش��د  ۳۵و  ۱۰۱درص��دي همراه بوده
است .گزارش اقتصادي ارديبهشت ماه سال جاري
شركت ش��اپرك نش��ان ميدهد كه تعداد و ارزش
تراكنشهاي شاپركي در اين ماه نسبت به فروردين
ماه با رش��د همراه بوده است؛ آمار شاپرك حاكي از
آن اس��ت كه در ارديبهشت  ۹۹بالغ بر دو ميليارد و
 ۶۰۶ميليون و  ۱۳۸هزار تراكنش به ارزش دو هزار
و ۹۷۷هزار ميليارد ميليون ريال در شبكه پرداخت
انجام ش��ده كه نسبت به فروردين در تعداد و ارزش
به ترتيب ۳۵.۶۲و۱۰۱.۰۲درصد رش��د داشته كه
نشان از افزايش حجم و مبالغ تراكنشها به صورت
گسترده در ش��بكه پرداخت دارد كه يكي از داليل
آن رفع محدوديتهاي اعمال شده به خاطر شيوع
كروناوتعطيليكسبوكارهايادميشود.همچنين
گزارش ش��اپرك بيانگر آن است كه در ارديبهشت
ماه  ۹۹نسبت به ارديبهش��ت  ۹۸در تعداد و ارزش
تراكنشهاي شاپركي رش��دي به ترتيب  ۲۱.۵۷و
 ۴۴.۱۳درصدي حاصل ش��ده كه نشان از افزايش
استقبال و استفاده از شبكه پرداخت الكترونيك در
اين دوره يكس��اله دارد .بر اساس گزارش شركت
ش��اپرك بالغ ب��ر  ۸۹.۹۸درص��د از تراكنشهاي
ارديبهشتماهسالجاريازطريقپايانههايفروش
(كارتخ��وان) به عنوان رايجترين اب��زار پذيرش در
شبكه پرداخت الكترونيك كشور انجام شده و اين
آمار نسبت به فروردين با رشدي حدود يك درصد
همراه بوده است؛ همچنين سهم هر يك از ابزارهاي
پذيرش از تعداد تراكنشها حاكي از آن اس��ت كه
ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي به ترتيب س��همي
 ۵.۹۹و  ۴.۰۳درصدي دارند كه بررس��ي وضعيت
س��هم ابزارهاي پذيرش در ش��بكه پرداخت نشان
از ثبات نس��بي و عدم تغييرات چشمگير در طول
ماههاي اخي��ر دارد .گزارش ش��اپرك در خصوص
سهم شركتهاي پرداخت الكترونيك از نظر تعداد
تراكنش در ارديبهش��ت ماه حاكي از آن اس��ت كه
ش��ركتهاي به پرداخت ملت ب��ا  ۲۲.۲۶درصد و
پرداختالكترونيكسامانبا ۱۸.۸۷درصدوتجارت
الكترونيك پارس��يان با  ۱۶.۲۳درصد توانستهاند
جايگاه اول تا سوم بيشترين تعداد تراكنش در ميان
شركتهايپرداختراكسبكنند.

رويخطشركتها
سود هر سهم «ثپرديس» تغييري نداشت:
شركت سرمايهگذاري مس��كن پرديس در دوره ۶
ماههمنتهيبه ۲۹اسفندماه،۱۳۹۸بهازايهرسهم
خود ۸۷ريال كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه
در سالگذشتهكه سودهر سهم ۳۸ريال اعالم شده
بود،ازافزايش ۱۲۹درصديبرخورداراست.همچنين
نس��بت به گزارش حسابرسي نش��ده اين شركت،
تغييري مشاهده نميشود .به گزارش سنا ،شركت
سرمايهگذاري مسكن پرديس با سرمايه يك هزار و
 ۴۰۰ميلياردريال،صورتهايمالي ۶ماههدورهمالي
منتهيبه ۳۱شهريور ۱۳۹۹رابهصورتحسابرسي
شده منتشر كرد .شركت س��رمايهگذاري مسكن
پرديس در دوره ياد شده ،مبلغ  ۱۲۲ميليارد و ۳۱۹
ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس
مبلغ  ۸۷ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص
دادكهنسبتبهدورهمشابهدرسالگذشتهازافزايش
 ۱۲۹درصدي برخوردار اس��ت .الزم به ذكر است در
صورت مالي حسابرسي شده دوره مذكور نسبت به
گزارشحسابرسينشده،تغييريمشاهدهنميشود.
«ثپردي��س» در دوره ۶ماهه س��ال مالي منتهي به
ش��هريور  ،۹۸به صورت حسابرسي شده ،مبلغ ۵۳
ميلياردو ۲۲۶ميليونريالسودخالصكسبكردو
بدينترتيبمبلغ ۳۸ريالسودبهازايهرسهمخود
اختصاص داده بود .همچنين براساس اين گزارش،
شركتسرمايهگذاريمسكنپرديسدرصورتهاي
مالي تلفيقي ۶ماهه منتهي به ۲۹اسفند ماه۱۳۹۸
سودهرسهمراباافزايش ۸۶درصدينسبتبهسال
گذشته ۷۸،ريالوسودخالصرا ۱۰۹ميلياردو۲۰۲
ميليونريالاعالمكردهبود.
«وتوصا»ازواگذاريهايخودبهسودرسيد:
گروه سرمايهگذاري توس��عه صنعتي ايران در دوره
ي��ك ماهه منتهي به ۳۱ارديبهش��ت م��اه۱۳۹۹
فروشندهوخريدارسهامچندشركتبورسيبودواز
واگذاريهاي خود ۲۲۸ميليارد و ۹۱۱ميليون ريال
سودكسبكرد.گروهسرمايهگذاريتوسعهصنعتي
ايران با س��رمايه ۲هزار و ۶۵۰ميليارد ريال ،صورت
وضعيتپرتفوي سرمايهگذاريهادردوره يك ماهه
منتهي به  ۳۱ارديبهش��ت ماه ۱۳۹۹را حسابرسي
نشدهمنتشركرد.گروهسرمايهگذاريتوسعهصنعتي
اي��ران با انتش��ار عملكرد يك ماه��ه منتهي به۳۱
ارديبشهتسالجارياعالمكرددرابتدايدورهيك
ماههيادشده،تعداديازسهامچندشركتبورسيرا
بابهايتمامشده ۴هزارو ۸۲۹ميلياردو ۷۶۶ميليون
ريال و ارزش بازار مع��ادل  ۲۱هزار و  ۷۶۸ميليارد و
 ۹۴۱ميليون ريال در سبد سهام خود داشت .بهاي
تمام شده سهام بورسي اين شركت طي اين مدت با
كاهش ۴ميلياردو ۵۴۲ميليونريالبه ۴هزارو۸۲۵
ميليارد و  ۲۲۴ميليون ريال رسيد .ارزش بازار گروه
سرمايهگذاري توس��عه صنعتي ايران نيز با افزايش
 ۴هزار و  ۸۰۴ميلي��ارد و  ۸۹۵ميليون ريال معادل
 ۲۶هزارو ۵۷۳ميلياردو ۸۳۶ميليونريال محاسبه
شد«.وتوصا»تعداديازسهامچندشركتبورسيرا
بابهايتمامشدهمعادل ۱۵۳ميلياردو ۵۱۶ميليون
ريالبهمبلغ ۳۸۲ميلياردو ۴۲۷ميليونريالواگذار
كرد و از اين بابت  ۲۲۸ميليارد و  ۹۱۱ميليون ريال
سودكسبكرد.گروهسرمايهگذاريتوسعهصنعتي
ايران طي دوره يك ماهه منتهي به ارديبهش��ت ماه
تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام
شده ۱۴۲ميلياردو ۶۷۳ميليونريالخريداريكرد.
مروري بر عملكرد  ۱۲ماهه «بمپنا» :شركت
توليد برق عسلويه مپنا در دوره  ۱۲ماهه منتهي به
 ۲۹اس��فند ماه  ،۱۳۹۸به ازاي هر سهم يك هزار و
 ۱۱۸ريال كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در
سال گذشته كه سود هر سهم ۸۴۳ريال اعالم شده
بود،ازافزايش ۳۳درصديبرخورداراست.همچنين
نس��بت به گزارش حسابرسي نش��ده اين شركت،
تغييريمشاهدهنميشود.شركتتوليدبرقعسلويه
مپنا با سرمايه  ۷۲۸ميليارد ريال ،صورتهاي مالي
 ۱۲ماهه دوره مالي منتهي به ۲۹اسفند ۱۳۹۸را به
صورت حسابرسي شده منتشر كرد .شركت توليد
برقعسلويهمپنادردورهيادشده،مبلغ ۸۱۳ميليارد
و  ۵۸۱ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين
اس��اس مبلغ يك هزار و  ۱۱۸ريال سود به ازاي هر
سهم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در
سال گذشته از افزايش ۳۳درصدي برخوردار است.
الزم به ذكر اس��ت در صورت مالي حسابرسي شده
دوره مذكور نسبت به گزارش حسابرسي نشده اين
شركت،تغييريمشاهدهنميشود«.بمپنا»دردوره
 ۱۲ماهه سال مالي منتهي به اسفند  ،۹۷به صورت
حسابرسي شده ،مبلغ  ۶۱۳ميليارد و  ۳۹۷ميليون
ريالسودخالصكسبكردوبدينترتيبمبلغ۸۴۳
ريالسودبهازايهرسهمخوداختصاصدادهبود.
«سيستم» ۱۲۶۵ريال سود ساخت :شركت
همكاران سيس��تم در دوره  ۱۲ماهه منتهي به ۲۹
اس��فند ماه ،۱۳۹۸به ازاي هر سهم يك هزار و۲۶۵
ريال كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در سال
گذشتهكه سودهر سهم ۷۱۱ريالاعالم شدهبود،از
افزايش ۷۸درصديبرخورداراست.همچنيننسبت
به گزارش حسابرسي نش��ده اين شركت ،تغييري
مشاهدهنميشود.شركتهمكارانسيستمباسرمايه
يك هزار و  ۲۶۰ميليارد ريال ،صورتهاي مالي ۱۲
ماه��ه دوره مالي منتهي به ۲۹اس��فند ۱۳۹۸را به
صورتحسابرسيشدهمنتشركرد.شركتهمكاران
سيس��تم در دوره ياد ش��ده ،مبلغ يك هزار و ۵۹۴
ميلياردو ۲۸۴ميليونريالسودخالصكسبكردو
بر اين اساس مبلغ يك هزار و ۲۶۵ريال سود به ازاي
هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه
درسالگذشتهازافزايش ۷۸درصديبرخورداراست.
الزمبهذكراستدرصورتماليحسابرسيشدهدوره
مذكورنسبتبهگزارشحسابرسينشدهاينشركت،
تغييري مش��اهده نميشود« .سيس��تم» در دوره
 ۱۲ماهه سال مالي منتهي به اسفند  ،۹۷به صورت
حسابرسي شده ،مبلغ  ۸۹۵ميليارد و ۶۱۶ميليون
ريالسودخالصكسبكرد.
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ركوردشكني در بورس
گروهبورس|محمدامينخدابخش|
بازار س�هام در نخستين روز معامالتي هفته
ش�اهد س�نگيني كفه تقاضا در اكثر نمادها
بود .روز معامالتي گذشته در حالي آغاز شد
كه كاهش عوامل تنشزا در كنار اخبار مثبت
سياس�ي و اقتصادي س�بب ش�د تا بورس و
فرابورس روزي پر رونق را آغاز كنند .همين
امر باعث شد تا ش�اهد رشد  20هزار واحدي
نماگر اصلي بازار س�هام در 10دقيقه ابتدايي
معامالت باشيم؛ صعودي كه به اين مقدار نيز
محدودنشدوكاهشنگرانيهاازفشارفروش
احتماليعرضهسهامعدالتتوانستتاپايان
معامالتروزشنبهرشدشاخصكلرانسبت
به دقايق ابتدايي دو برابر كند.
برايناساسشاخصكلدرپايانمعامالتروز
گذشته با  40هزار و  322واحد رشد به سطح
يك ميلي�ون و  68هزار و  860واحد رس�يد.
در اين روز افزايش  3.92درصدي دماس�نج
اصليبازارسهامنهتنهابهبازپسگيريركورد
قبلي اين شاخص انجاميد بلكه سبب شد تا
بسياري از معامله گراني كه نگاه تكنيكي به
تحليل شاخصها و قيمتها در بازار سرمايه
دارند به رش�د بيشتر اين ش�اخص اميدوار
ش�وند .البته بايد به خاطر داشت كه ركورد
شكنيهاي شنبه به رشد شاخصها محدود
نشد و توانست ركورد ارزش ريالي بازار را نيز
تغيير دهد .داد و س�تدها روز شنبه در حالي
خاتمه يافت كه براي اولينبار در تاريخ بازار
س�رمايه ،ارزش بورس تهران از  4هزارهزار
ميليارد تومان فراتر رفت .برايناساسارزش
دالري بورس تهران در پايان روز ياد شده ،با
توج�ه به نرخ 16ه�زار و 980توماني دالر در
صرافيه�اي دولتي به  235ميلي�ارد و 970
ميلي�ون دالر رس�يد .ارزش معامالت نيز در
بورسوفرابورسجمعابيشاز 11هزارميليارد
تومانبودكهبيشترآنبهمعامالتخردسهام
احتصاصداشت.

رشدقيمتهاواظهارخوشبينيبسياريازتحليلگران
نسبتبهتغييراتآتيقيمتهاسببشدهتاروندپيش
روي بازار س��هام در روزهاي پيش رو به پرسشي بدل
شود كه توجه بسياري را به خود جلب كند .اين مهم در
شرايطي كه ساير بازارها از جذابيت چنداني برخوردار

انتظار ميرود كه در مسير پيشروي بازار شاهد افت و خيزهايي باشيم
نيستند و در ماههاي ابتدايي سال نيز نتوانستهاند در
مقابل بورس ب��ازده چنداني را حاصل كنند از اهميت
بسياريبرخورداراست.همينامرسببشدتا«تعادل»
ضمن گفتوگو با مهدي طحاني ،درصدد پاسخگويي
به پرسشهايي از اين دست برآيد .اين كارشناس بازار
سرمايه در خصوص تاثير سهام عدالت در بازار سرمايه
گفت :بايد به خاطر داشت كه سهام عدالت براي بازار
سرمايه فرصت است نه تهديد .دليل اين امر به حجم
باالي سهام ياد شده باز ميگردد .وي افزود :عمق بازار
سرمايه و ضريب نفوذ آن در جامعه ايران به سبب زياد
بودن تعداد سهام ياد شده افزايش خواهد يافت .همين
امر سبب ميشود تا ذي نفع بودن آحاد مردم در سهام
شركتها بر تصميمات اتخاذ ش��ده از سوي مديران
دولتي اثر بگذارد و مانع از اعمال دس��توراتي شود كه
به آساني ممكن است منافع سهام داران را تهديد كند.
از اي��ن رو انتظار ميرود كه ورود اين س��هام به چرخه
معامالت و آشنايي اقشار بيشتري از مردم موجب شود

بورس ،گوي سبقت را از بازار ارز و طال ميربايد

يككارشناسبازارسرمايهبابياناينكهبورس،گويسبقت
را از بازار ارز و طال ميربايد ،گفت :س��رمايهگذاران با دقت
مضاعفينسبتبهسرمايهگذاريوانتخابسبدسهامخود
اقدام و از س��هامي كه رشد چند برابري داشته است ،دوري
كنند .اميرعلي اميرباقري در گفتوگو با ايرنا اظهار داشت:
بازار در ابتداي هفته گذشته شروع نسبتا مناسبي داشت
اما در اواس��ط هفته همس��و با افزايش عرضه ،فشار فروش
در بازار افزايش يافت .وي با بيان اينكه بعد از تغيير در سود
پااليشيها و افزايش آن شاهد تازه شدن روح بازار و تغيير
مسير ش��اخص بورس در بازار بوديم ،افزود :در پايان هفته
شاخصبورسدرصددبودتاقسمتيازافتواصالحقيمتي
كه در چند روز گذشته تجربه كرد را پس گيرد كه با توجه
به چنين موضوعي در كليت بازار با ورود جريان نقدينگي
از س��وي حقيقيها روبهرو بوديم .اميرباقري خاطرنشان

تحليلگربازارسهامدرخصوصاحتماالتپيشرويبازار
و حركت قيمتها در ماههاي پيش رو خاطرنشان كرد:
به نظر ميرسد كه حركت پيش روي بازار سرمايه بهطور
كلي صعودي خواهد بود .با اين حال انتظار ميرود كه
بازار در مسير پيش روي خود شاهد افت و خيزهايي نيز
باشد.همانطوركهشاهدبوديمشاخصكلدرهفتههاي
اخيرنيزشاهدنوساناتيبودكهحكايتازتغييراتقيمت
در كليت بازار س��هام داشت .نكتهاي كه بايد در شرايط
فعلي به آن توجه داش��ت ،تصميمات سياسي و تبعات
شيوع بيماري كرونا به عنوان دو ريسك مهم است كه
بازارهاي سهام در تمامي كشورهاي جهان هماكنون با
آن دست به گريبان هستند .طحاني ادامه داد :نزديك
شدنبهتيرماهوقريبالوقوعبودنفصلمجامعميتواند
سبب شود تا پس از فصل مجامع نيز شاهد اصالح نسبي
قيمتها در بازار باشيم .بايد به خاطر داشت كه تحوالت
اخير بازار سهام در كنار خلق نقدينگي و در سود بودن
همه سرمايهگذاران موجب شده بازار هم در زمان فروش
و هم در زمان خريد به گونهاي عمل كند كه گويي هيچ
س��قف و كفي براي بازار وجود ندارد .از اين رو نميتوان
اينطور قلمداد كرد كه در صورت تداوم روند صعودي،
بازار آهسته و پيوسته به مس��ير خود ادامه دهد .البته
همچنانتوصيهميكنمكهسرمايهگذارانبا 70درصداز
دارايي قابل سرمايهگذاري خود ،پرتفويي متنوع از سهام
را تشكيل دهند و با باقي آن در ساير داراييها به جز ملك
سرمايهگذاريكنند.

كرد :براساس پيشبينيهاي صورت گرفته روند معامالت
بورس در هفته جاري با روند صعودي همراه خواهد ش��د و
بازار س��رمايه در راس ديگر بازارها و مورد توجه فعاالن بازار
قرارميگيرد.اينكارشناسبازارسرمايهبابياناينكهبحث
توافق نفتي اوپك ميان عربستان و روسيه باعث شد تا نفت
برنت به ارقامي بيش از ٤١دالر صعود و موقعيت مناسبي را
درمعامالتگروهپااليشيايجادكند،افزود:بابهبودوضعيت
بازار نفت ميتوانيم شاهد رونق نسبي اقتصادي باشيم .وي
اظهار داش��ت :از طرف ديگر با شنيده شدن مسائل مثبت
سياسيواتفاقانيكهدرزمينهمبادلهزندانيانايرانوامريكا
مطرحشدهاستريسكسياسيبهشدتكاهشپيداخواهد
كردكهاينموضوعميتواندزمينهايجادتاثيرمثبتبرروند
معامالت بورس را فراهم كند .اميرباقري خاطرنشان كرد:
عواملي مانند افزايش قيمت نفت ،كاهش ريسك سياسي

تا همانند گذشته شاهد تغييرات يكباره و در عواملي
مانند نرخ خوراك پتروشيميها و حق مالكيت معادن
نباشيم.
فروشي كه جذب خواهد شد
طحانيادامهداد:منفكرنميكنمكهفروشاينميزان
از سهام تهديدي براي بازار سهام باشد .از ابتداي سال
جاري تاكنون بيش از  45هزار ميليارد تومان پول تازه
نفس جذب بازار سرمايه شده است و انتظار ميرود كه
نقدينگي بيشتري از اين مسير وارد بازار سهام شود .از
اين رو به نظر ميرسد كه فروش احتمالي سهام عدالت
به راحتي در بازار سرمايه جذب شود چرا كه از كل مبلغ
 40تا  50هزار ميليارد توماني اين سهام انتظار ميرود
كه حدود  15هزار ميليارد تومان آن فروخته شود و از
آنجايي كه اين حجم از دارايي در شرايط فعلي بازار عدد
چندانبزرگينيستنميتوانتغييرمنفيبااهميترا
از سوي اين عامل متصور بود.

و اصالح ش��اخص دالر باعث افزايش قيمت كاموديتيها
در دنيا شد كه اين موضوع در روند صعودي شاخص بورس
بيتاثيرنبودهوممكناستهمهاينعواملدركناريكديگر
باعثاصالحنرخدربازارارزشود .اينكارشناسبازارسرمايه
بابياناينكهرييسجمهوريبههمتيرييسبانكمركزي
دستور داد تا هر چه سريعتر نرخ ارز مورد كنترل قرار گيرد
و فش��ارهايي را در مب��ادي ورود ارز به اي��ران ايجاد كنند،
خاطرنشان كرد :با بازگشايي مرزها و اتمام دوران كرونايي
ميتوان اميدوار بود كه راههاي ورود ارز به ايران بازگشايي
خواهدشدوانتظارداريمضمنتوقفرشدقيمتارزشاهد
اصالحدركليتبازارارزباشيم.اميرباقريبابياناينكهممكن
است با توجه به چنين اتفاقاتي در چند روز آينده از سرعت
رشد شاخصبورسدربازاركاسته شود،گفت:بازار سرمايه
با رشد قيمتي كه تجربه كرد توانسته در كليت بازار خود را

جاي خالي بازارگردان
اين كارشناس بازار س��هام در پاسخ به اين سوال كه آيا
ممكن است فروش بلوكي سهام عدالت در نماد  4پس
از آنكه از سوي خريدار دريافت شد ،در زماني ديگر فشار
فروش جدي به بازار وارد كند ،گفت :به نظر ميآيد كه
ناظربازاربرايموارديازايندستراهكارهاييانديشيده
باشد .مشكل ما در بازار سرمايه اين است كه بازارگردان
نداريم .همين امر سبب شده تا در مواقعي كه تقاضا به
اندازه كافي وجود دارد ،صعودي پرشيب و در مواقعي كه
عرضهها قوت گرفتهاند ،سقوطي جدي را شاهد باشيم.
اين در حالي است كه در صورت وجود بازارگردان ،فعاالن
بازار به خصوص سهامداران حقيقي نسبت به روند بازار
اعتماد خاطر خواهند داش��ت .اگر شرايطي ايجاد شود
كه در چارچوب آن سهامداران عمده شركتها بتوانند
اين نقش را به عهده بگيرند ،نه تنها مساله فوق محقق
خواهد شد بلكه خود اين شركتها نيز ميتوانند ضمن
انجامبازارگردانيازفرآينديادشدهكسبسودكنند .اين

توجه بازار به بزرگترهاي جامانده
اين كارشناس بازار سهام در پاسخ به اين سوال كه آيا
ورود پول به شركتهاي بزرگ بازار ناشي از راحت بودن
خريد سهام در نماد آنها است يا با استناد به تحليلها و
مولفههاي بنيادي رخ ميدهد گفت :بايد به اين نكته
توجه داشت كه در طول رونق بازار سهام ،رشد شاخص
كلبورسبيشترتحتتاثيرنمادهايكوچكتررخداده
و نمادهاي سنگينوزنبازار ،صعودكمتري رانسبتبه
نمادهاي كوچك شاهد بودهاند .همين امر سبب شده
تا نه تنها خريد آنها از توجيه تحليلي برخوردار باش��د
بلكه بسياري از اين سهام را بتوان براي مدت طوالني و
به قصد سهامداري ،نگهداري كرد .اين كارشناس بازار
سرمايه در پايان گفت :اگرچه بازده بازار سهام در طول
ماههاي گذشته نسبت به بازارهاي موازي مانند طال و
ارزوحتيبازارهايبينالملليبيشتربودهبااينحالمن
سرمايهگذاري در بازار ياد شده را نسبت به ساير بازارها
همچنان امنتر و قابل اطمينانتر ميدانم.

بهنرختورمونرخارزبرساندكهاينموضوعباعثپيشخور
شدنريسكهايموردانتظاردركليتبازارسهاموقيمتها
ميشود .اين كارشناس بازار سرمايه گفت :انتظار داريم كه
درميانمدتوبلندمدتشاهدروندصعوديدركليتبازار
سهام باشيم .وي اظهار داشت :نكتهاي كه سرمايهگذاران
بايد به آن توجه داشته باشند اين است كه راه سهام به مرور
زمانازيكديگرجداميشودوبازارسرمايهبازارحرفهايتري
خواهد شد .اميرباقري اظهار داشت :بخش قابل توجهي از
رشدبازارسرمايهناشيتورمانتظاريبودهكهبهنظرميرسد
اين رشد كه مربوط به بخش مالي است و ارتباط چنداني به
بخش عملياتي ندارد تا حدودي تعديل شود و بيشتر خود
را با واقعيات جديد اقتصادي وفق دهد .اين كارشناس بازار
سرمايهگفت:احتماالازاينبهبعددركليتبازاردربرخياز
سهاماصالحقيمتيودربرخيديگراصالحزمانيرخدهدو
جرياننقدينگيواردگروههاييخواهدشدكهازكليترشد
بازار به دليل فشار عرضه حقوقيها جا ماندهاند .وي افزود:

چشماندازمثبتيبرايبرخيازنمادهايصنعتپااليشگاهي
ومعدنيپيشبينيميشودوبهنظرميرسدكهدرميانمدت
و بلندمدت بازدهي مناسب و معقولي در مقايسه با تورم به
سرمايهگذارانبازگردانده شود.اميرباقريخاطرنشانكرد:
نكتهاي كه درباره بازارهاي موازي وجود دارد ،اين است كه
اكنوندربازارمسكن،سرانهقيمتمسكنباعدديكهچند
وقت گذشته مطرح شد عدد بسيار بااليي است ،به همين
دليلچشماندازسرمايهگذاريبراياينبازارچندانمناسب
نيست،سرمايهگذاربايدبهفروشملكوتوانبازاربراياين
قيمتهاتوجهداشتهباشدكهاكنونچنينكششيبرايبازار
وجود ندارد .اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه در
بازاردالروسكهكنترلدراختياربانكمركزياستوممكن
استدرروزهايآيندهاصالحقيمتيوزمانيرابراياينبازار
شاهد باشيم ،افزود :انتظاري كه براي كليت بازار وجود دارد
حاكي از روند فرسايشي اصالحي بازار است كه در روزهاي
آيندهشدتميگيردونرخارزوسكهتعديلخواهدشد.

ادامهازصفحهاول

تشريح فاجعه قتل جرج فلويد
ميتوانيم ن��وري بر علل رفتارهاي نادرس��تي بيندازيم
كه فرهنگي ناميده ميش��وند و در كش��ورهاي مختلف
آبشخورهايمتفاوتيدارند .ايناولينبارنيستكهچنين
اتفاقي در امريكا رخ ميدهد .سابقه متعددي در اين باره
وجود دارد كه بر مبناي برخي از آنها فيلمهاي درخشاني
هم ساخته شده است .امريكا مدتي بعد از كشف اين قاره
در سال  ۱۴۹۰به دست كريستف كلمب ،تا سال ۱۸۶۵
بهطوررسميوقانونيدرگيربردهداريبود.درسال۱۸۶۰
آبراهام لينكلن با شعار لغو بردهداري وارد كارزار انتخابات
رياستجمهوري اين كشور شد و بهدنبال جنگ  ۵ساله
ميان ايالتهاي شمالي امريكا بهرهبري وي و ايالتهاي
جنوبي مدافع بردهداري ،بردهداري س��رانجام در س��ال
 ۱۸۶۵با تغيير قانون اساسي رسما لغو شد (فيلم ديدني
لينكلن اين دورهتاريخي را به تصوير كش��يده است) اما،
اين اقدام قانوني به معناي پاك شدن كامل ذهن و ضمير

جامعه از رويكردهاي نژادپرس��تانه و رفتارهاي مترتب
بر آن نبوده اس��ت .ويژگي فرهنگ اجتماعي يا نهادهاي
غيررس��مي ديرپا بودن آنهاست .سيطره نژادگرايي طي
حدود سه قرن ،موجب شده كه پس از لغو قانون بردهداري
و زمينهسازيهاي بعدي براي تامين حقوق شهروندي
سياهپوستانازجملهتامينحقرايدرانتخابات،همچنان
رگههايي از نژادپرستي در اين كشور و جاهاي ديگر ديده
شود .اين عقبه تاريخي نوعي از فرهنگ اجتماعي يا نهاد
غير رسمي را در گذشته دور شكل داده كه حتي با تغيير
قانوناساسيوتالشهايافراديچونمارتينلوتركينگ
برايرفعتبعضهاينژاديواستقرارعدالتقانونيدروراي
رنگ پوست ،كامال ريشهكن نشده است .بنابراين ،هنوز
هستند افراد سفيدپوستي كه سياهپوستان را بيشرمانه
به صورت «كاكا سياهي» ميبينند كه حق سخن گفتن
و نفس كشيدن ،بدون اجازه ارباب سفيدپوست را ندارند.

چرخه معيوب سياستگذاري و مداخله

درتالقيباحوزههايتخصصيهمچوناقتصاد،پيچيدهتر
نيزميشود.دريادداشتيديگربهطورمفصلبهاينمساله
خواهيمپرداخت.
 -2به ميزاني كه دو مقوله جراح��ي و مديريت اقتصاد،
علمي و تخصصي هستند ،تحليل ،تفسير و پيشبيني
پيامدهايناشيازعملياتجراحيواقتصادينيزنيازمند
علموتخصصاست.درپياعالمهدفگذاريتورمي22
درصدي از س��وي بانك مركزي در هفته گذشته ،بحث
مداخله دولت در اقتص��اد و هدفگذاريهاي اقتصادي
دوبارهداغشدهاستوجالبآنكهبرخيافرادناآشنابهعلم
اقتصاد،مداخلهدولتازطريققيمتگذاريهايدستوري
در برخي از بازارها همچون بازار خودرو را با هدفگذاري
تورمي يادشده ،يكس��ان پنداشتهاند و بر همين اساس،
طرح س��وال يا ارايه تفسير كردهاند .حال آنكه به ميزاني
كه تعيين قيمت براي كاالها از سوي دولت مذموم است،

هدفگذاري تورمي پسنديده و نيكو تلقي ميشود .چه
آنكه اولي مخل ساز و كار بازار است و دومي موجد نظم در
اقتصادبهشمارميرود.بيگمان،يكيازپيامدهايتعيين
دستوريقيمتها،عدمتبعيتبازارازقيمتتعيينشده
است و در پي آن ،بازار سياه يا زيرزميني شكل ميگيرد و
دراقتصادهايدولتيرانتزده،افرادنزديكبهمنابعقدرت
كه به كاالي مورد نظر دسترسي دارند ،بيشترين بهره را
از قيمتهاي دستوري ميبرند و كاالهاي خود را در بازار
غيررسميبهقيمتهايگزافبهمتقاضيانميفروشند.
 -3چرا يا چه وقت دولت مجب��ور به مداخله در بازارها و
تعييندستوريقيمتهاميشود؟هدفازمداخلهدولت
درقيمتگذاريكاالهموارهحمايتازمصرفكنندهاعالم
شده است .مسالهاي كه البته نتيجهاي معكوس داشته
است .اما درباره اينكه چه زماني دولت مجبور به مداخله
ميشود،بايدگفت،زمانيكهآثارتورمعموميياچشمانداز

از ظهور افرادي چون باراك اوباما و چهرههاي ورزش��ي و
هنريدر جايگاههاي مهمبرآشفته ميشوند (فيلمكتاب
سبز()۲۰۱۸چنينبرخوردهاييباپيانيستسياهپوست
مشهور امريكا ،دان شرلي ،در س��الهاي نيمه دوم قرن
بيستم را به تصوير كش��يده است) طبيعي است اگر اين
رفتارها پشتوانه قانوني ميداشت ،به جاي كشته شدن
هرازچندساليكبارسياهپوستي،تاريخهمچنانشاهد
نسلكشي آنان و بهرهكشي شديد از آنان ميشد .به بياني
ديگر ،منصفانه اين است كه ميان وقوع قتلهايي مانند
قتلغيرانسانيوغيراخالقيجرجفلويدونظايراوكههيچ
پش��توانه قانوني ندارد و تنها از عقبه تاريخي و رفتارهاي
بيمارگونهنژادپرستانهآبميخورد،وفجايعيكهبهنوعي
داراي پشتوانههاي قانوني است تفاوت قائل شد .يعني در
جاهاييكهچنينفجايعيريشههاييبلندوقويدرخاك
نهاد رسمي يا ساخت قانون و قدرت رسمي دارد ،بايد به

تورمي روي برخي از بازارها فوريتر و زودتر از ساير بازارها
نمايان ميش��ود و در اين شرايط ،برخي كاالهاي توليد
ش��ده با هدف كسب سود بيشتر در آينده ،به بازار عرضه
نميش��ود و در نتيجه عرضه آن به بازار كاهش مييابد،
دولتتالشميكندباسركوبقيمتها،وضعيتبازارآن
كااليخاصراسامانببخشد.بهطورمثال،درشرايطيكه
وارداتخودروآنهمباتعرفههايبسيارسنگينمتوقف
شده و همزمان خودروسازان داخلي از عرضه محصوالت
خود به بازار بنا به داليل مختلف طفره رفتهاند يا اساسا به
دليل برخي مسائل نتوانسته به روال سابق ،خودرو توليد
و عرضه كنند ،دولت مجبور شده است ،براي محصوالت
خودروس��ازان قيمت تعيين كند و همزمان مكانيسم
قرعهكشيراهمبرايتعيينوانتخابخريداربهكاربگيرد.
اين شرايط ،بيگمان از سويي ناشي از سياستهاي غلط
پولي و در پي آن افزايش تقاضاي سرمايهاي براي برخي

تغييرقانونوقدرتپرداختتااينفجايعتكرارنشوند.در
جاهايي كه ساخت قانون و قدرت رسمي مشكل چنداني
ندارد بايد با ريش��هيابي روانشناس��انه اجتماعي چنين
پديدههايي ،ب��ه تغيير نوع نگرش نژادپرس��تانه افرادي
از دس��ت پليس قاتل رفت .در عين ح��ال ،دموكراتيزه
كردن توليد و توزيع ثروت نيز امر مهمي است .در مقايسه
كشورهاي اسكانديناوي و امريكا ،با شرايط نهادي رسمي
كم و بيش مش��ابه ،ميتوان تفاوتهاي مهمي از منظر
وقوع چنين فجايعي ديد كه علت آن به مس��اواتگرايي
اجتماعي قوي در كشورهاي اسكانديناوي باز ميگردد.
يعني دموكراتيزه ش��دن واقعي توليد و توزيع ،و كاهش
فاصلهطبقاتي،همموجبشكلگيريقدرتبازدارندگي
اجتماعيدربرابرچنينفجايعيميشودوهمبامعنادارتر
كردن عدالت قانوني ،كمرنگ شدن زمينههاي فرهنگي
چنين فجايعي را در پي دارد .شايد چنين پليسهايي در

از كاالها اس��ت و از س��وي ديگر ،ناشي از سياست غلط
حمايت گرايي از برخي از صنايع است .صنايعي كه پس
ازچنددههحمايتصرفازآنها،هنوزنتوانستهاندنهتنها
بامحصوالتخارجيرقابتكنند،بلكهنميتوانندازنظر
كمينيزنيازهايداخليراتامينكنند.اينسياستهم
اينك منجر به اين شده است كه مصرفكننده داخلي
بابت خودروه��اي با كيفيت چند ده��ه قبل ،مبالغي
بسيار بيشتر از هزينه خريد خودروهاي خارجي داراي
استانداردهايروزبپردازند.
 -4دول��ت چ��را و چ��ه وق��ت باي��د هدفگ��ذاري و
سياستگذاري كند؟ در يك تعريف بسيار ساده ،دولت
بايد با هدف نظم بخشي به فضاي كلي اقتصاد و تعيين
مسير و روند رشد اقتصادي ،در عرصههاي پولي و مالي،
هدفگذاري و سياستگذاري كند .از همين رو است كه
دراغلبكشورهايجهاندركناراهدافوچشماندازهاي

جامعهاي كه وجه مشخصه مهم آن نابرابري زياد است،
دچارعقدههايمختلفميشوندكهناچارازخاليكردن
آنها روي افراد بيگناه ميشوند؛ يا ممكن است با اتكاء
به امكان سهلگيري نهاد قضايي مبتني بر قدرت نابرابر
دستبهفجايعميزنند .نتيجهاينكهنبايدباشبيهسازي
فاجعهغيرانسانيوبهشدتقابلمحكومقتلجرجفلويد،
به توجيه فجايع غيرانس��اني در جاهاي ديگر پرداخت
كه ممكن اس��ت علت وقوع آنها وجود قوانين نادرست
باشد .قوانيني كه زمينه را براي استمرار كژكارديهاي
فرهنگي بيشتر فراهم ميكند .در جاهايي كه مشكل،
نه قانون بلكه عقبه تاريخي سيطره مناسبات اجتماعي
خاصي است ،بايد به عدالت قانوني معناي بيشتري داد.
درجاهاييكهمشكلدرقانوناست،همبايدقانونتغيير
كندوهمعدالتقانونيازطريقمساواتگرايياجتماعي
معنايبيشترييابد.

كالن مثال 20س��اله ،برنامههاي توسعهاي 5ساله يا10
س��اله نيز تعريف ميكنند و در برنامههاي ساالنه خود،
براي شاخصهاي كالن اقتصاد همچون نرخ تورم ،نرخ
رش��د و نرخ اشتغال «هدف» تعيين ميكنند .بيگمان
دستيابيبههدفهايعملياتيساالنهمستلزمبهكارگيري
سياستهاي مشخص و منظم در عرصههاي اقتصادي،
سياسي و سياست خارجي اس��ت .از همين رو است كه
اعالم هدفگذاري نرخ 22درصد براي تورم سال جاري،
قابل توجه و مثبت ارزيابي ميش��ود .در عين حال ،اين
انتظاررادرميانفعاالناقتصاديوناظرانايجادميكنند
كه متناس��ب با اين هدف ،دولت و بانك مركزي ،خود به
اينهدفگذاريپايبندباشندودرعالمعمل،موتورهاي
خلق پول را مهار كنند .در غير اين صورت ،بار ديگر شاهد
تكرار چرخه معيوب سياستگذاري و مداخله دولت در
بازارهاخواهيمبود.

راهو شهرسازي
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صدور پروانه ساختماني در پايتخت  52درصد افت كرد

خسارت 1000ميليارد تومانيكرونا بهشهرداريها
گروه راه و شهرسازي|
رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي
كش�ور ،مي�زان اعتب�ارات م�ورد ني�از
شهرداريهابرايجبرانزيانهاوهزينههاي
مقابله با شيوع ويروس كرونا به شهرداريها
را بي�ش از يك هزار ميلي�ارد تومان برآورد
كرده است .در همين حال،انتشار تازهترين
آمار مربوط به صدور پروانههاي ساختماني
در ش�هر ته�ران حاكي از آن اس�ت كه طي
دو ماهه نخس�ت س�ال جاري ،اين شاخص
نسبت به دوره مشابه س�ال قبل  27درصد
كاهش يافته و اين در حالي است كه از ابتداي
سال  98تا اول خرداد س�ال جاري (در يك
دوره  14ماهه) نس�بت به دوره مش�ابه قبل
از آن ،تعداد پروانههاي س�اختماني صادره
بيش از  52درصد افت داش�ته است .از آنجا
كه درآمدهاي ناش�ي از ص�دور پروانههاي
ساختماني يكي از مهمترين منابع درآمدي
شهرداري تهران به ش�مار ميرود ،افت 52
درصدي ص�دور پروانه س�اختماني حاكي
از تضعيف ش�ديد اين منب�ع در آمدي و در
مجموع كاه�ش درآمد ش�هرداري تهران
ارزيابي ميشود.

بهگفتهمهديجمالينژاد،رييسسازمانشهرداريها
و دهياريهاي كشور ،پس از انتشار ويروس كرونا و با
برآوردهاي اوليه در گام نخست براي جبران بخشي از
هزينههاي شهرداريها ناشي از اقدامات صورت گرفته
و كاه��ش درآمدها ،اعتباري نزديك ب��ه بيش از يك
هزار ميليارد تومان بابت تاثيرات اين بيماري در عرصه
مديريت ش��هري به ش��هرداريها برآورد و به مبادي
ذيربط اعالم شد.
معاون عمراني وزير كشور اضافه كرد :عالوه بر برآورد
خسارتها،فهرستآسيبديدگاندرمديريتشهري
براي اعطاي كمكها و بس��تههاي حمايتي به وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ارسال شد.
جمالينژاد با بيان اينكه با توجه به ضرورت جلوگيري
از ش��يوع ويروس كرونا در جامعه س��عي شد از تمام
ظرفيتهاي موجود اس��تفاده ش��ود ،گفت :سازمان
ش��هرداريها و دهياريهاي كش��ور ت�لاش كرده تا
اقدامات الزم از سوي بيش از يك هزار و ۳۰۰شهرداري
و بيش از ۳۷هزار دهياري ،با حمايت شوراهاي اسالمي
شهرهاوروستاهاوهمكاريمستمرباسايردستگاههاي
اجرايي از طريق بس��يج منابع ،امكان��ات و تجهيزات
مديريت شهري و روستايي را فراهم كند.
به گفته وي ،براي كنترل و پيشگيري ويروس كرونا،
تمام امكانات هزار و  ۴۴۰ايستگاه آتش نشاني شهري
ب��ا حدود  ۲۲هزار نف��ر نيرو درش��هرها و  ۹۰۰پايگاه
آتش نشاني روستايي با هزار و ۲۰۰نفرنيرو در روستاها
با محوريت دهياريها به كار بسته شده است.
رييس س��ازمان ش��هرداريها و دهياريهاي كشور،
فراهم كردن زمينه تامين مايحتاج عمومي و نيازهاي
ش��هروندان در يك هزار و  ۵۰ميدان مي��وه و تر بار در
شهرهاي كشور را از ديگر اقدامات مديريت شهري در
اين دوران عنوان ك��رد و گفت :اين اقدامات همچنان

تعداد پروانههاي ساخت در تهران طي2ماهه نخست 99نسبت به دوره مشابه سال قبل 27درصد كاهش يافت
با جديت ادام��ه دارد .جمالين��ژاد همچنين بر لزوم
اهميت اجراي اقدامات پيشگيرانه در حوزه حمل و نقل
عمومي شهري به خصوص اتوبوسها ،تاكسيها ،قطار
شهري و پايانههاي مسافربري شهرداريها تاكيد كرد
و توضيح داد :ضدعفوني روزانه  ۷۱پايانه مس��افربري
تحت مديريت شهرداريهاي كشور ۳۲۰،هزار خودرو
ناوگانتاكسيرانيشهري ۲۲،هزاردستگاهاتوبوسهاي
درونش��هري ،يك هزار و  ۸۸۵دس��تگاه واگن قطار
شهري فعال و  ۲۱۵ايس��تگاه قطارشهري كه بخش
بزرگي از آن در پايتخت است ،در حال انجام است.
معاون وزير كش��ور اظهار كرد :ش��هرداريها به ويژه
در بخشه��اي آرامس��تانها ،مديريت پس��ماندها،
آتش نشاني و ميادين ميوه و تر بار؛ همپاي مجموعه
درمان��ي در صف نخس��ت خدمت رس��اني در زمينه
پيشگيري و كنترل ويروس كرونا در كشور قرار دارند.
كاهش 52.8درصدي صدور پروانه ساخت
در همين حال ،عبدالرضا گلپايگاني ،معاون معماري
و شهرسازي ش��هرداري تهران گفت :بررسيها نشان
ميدهد ،ص��دور پروانه  52.8درصد كاهش داش��ته
است كه از نظر درآمدي ،ش��هرداري را با خطر جدي
مواجه ميكند و حتما بايد در اين زمينه راهكارهايي
انديشيده شود.
گلپايگاني در گفتوگو با ايلنا در خصوص تاثير كرونا
روي درآمدهاي حوزه شهرسازي گفت :مقايسه آمار
صدور پروانه در اسفندماه نسبت به مدت مشابه سال
گذشتهكاهش ۲۰درصديتعدادپروانههايصادرشده
را نشان داد و اين در شرايطي بود كه در سال  ۹۸نسبت
به سال قبل از آن بهطور متوسط در حدود 16.8درصد

كاهش تعداد صدور پروانه داشتيم كه در اسفندماه اين
كاهش شديدتر شد.
او ادام��ه داد :كاه��ش درآم��د نيز در اي��ن مدت قابل
مالحظه ب��ود ،چرا ك��ه در اي��ام پاياني س��ال مردم
ش��تاب بيش��تري براي دريافت پروانه دارن��د ،اما در
اسفند سال گذش��ته آمار كاهش محسوسي داشت.
شوراي شهر مهلت اعمال عوارض سال  ۹۸را تا پايان
ارديبهشت س��ال  ۹۹نيز تمديد كرد و در شهرسازي
سعي كرديم با غيرحضوري كردن بخشي از خدمات
كار مردم را س��ادهتر كنيم و حض��ور فيزيكي مردم به
حداقل ممكن برس��د تا به ايمني و جان ش��هروندان
آسيبي وارد نشود.
گلپايگان��ي گف��ت :در فروردين و ارديبهش��ت افت
تعداد پروانه خيلي بيش��تر بوده است و بررسي صدور
پروانه فروردين ماه تا  ۱۶ارديبهش��ت نسبت به مدت
مش��ابه سال گذشته آن نش��ان ميدهد  52.8درصد
كاهش داشته است كه از نظر درآمدي شهرداري را با
خطر ج��دي مواجه ميكند و حتما بايد در اين زمينه
راهكارهاييانديشيدهشودودراينشرايطبهشهرداري
تهران نيز كمك شود.
او با ابراز اميدواري نسبت به مراجعه مردم به شهرداري
با فروكش كردن واگيري كرون��ا گفت :البته مراجعه
غيرحضوري را در دستور كار قرار داديم و سعي كرديم
با استفاده از دفاتر خدمات الكترونيك پروندههايي كه
درخواست دادند ،اما منجر به صدور پروانه نشده است را
شناساييوبهصورتغيرحضوريازطريقارتباطدفاتر
با مالكان كار را پيش ببريم.
معاون شهردار تهران با اشاره به ركودي كه كرونا روي
ساخت و سازها ايجاد كرده است ،گفت :كرونا ركودي

بر ساخت و سازها حاكم كرده و آمار درخواستها نيز
كاهش يافت��ه ،از طرفي وضعي��ت اقتصادي عمومي
نيز با چالش جدي مواجه كرده اس��ت ك��ه اميدوارم
بتوانيم در ش��هرداري اثرات آن را در سال  ۹۹جبران
كني��م .گلپايگاني گفت :در بس��ته محرك اقتصادي
پيشنهاد جايزه خوش حسابي به ميزان ۲۵درصد براي
پرداختهاي نقد عوارض مطرح و به تصويب شوراي
اسالمي رسيد و ميتواند تحركي ايجاد كند و اميدوارم
با كمك همه نهادهايي كه در اقتصاد كش��ور دخيل
هستند ،بتوانيم وضعيت ساخت و ساز را در شهر رونق
دهيم ،چرا كه رونق ساخت و ساز باعث ميشود ،بخش
قابل مالحظهاي از جريانه��اي اقتصادي به حركت
درآيند.
جزييات كاهش صدور پروانه س�اختماني
درپايتخت
در همين حال ،مديركل اداره تدوين ضوابط ،نظارت
و صدور پروانه شهرداري تهران از كاهش  ۵۲درصدي
صدور پروانه در شهر تهران طي  ۱۴ماه اخير خبر داد.
حامد سليمي در گفتوگو با ايسنا ،در مورد وضعيت
س��اخت و س��از در تهران در س��ال  ۹۸گفت :ميزان
پروندههاي صادره در دو ماه اول سال ،۹۸در كل مناطق
۲۲گانه ۱۲۶۷ ،مورد بوده است كه در سال  ۹۹در بازه
مشابه اين تعداد به  ۹۳۰كاهش يافته است كه شاهد
كاهش  ۲۷درصدي صدور پروانه در دو ماهه اول سال
جاريهستيم.
وي با بيان اينكه از لحاظ متراژ ،تعداد متراژ پروانههاي
صادر شده در دوماه سال،۹۸بيشازيكميليونو۷۲۸
هزار متر بوده است ،اظهار كرد :اين عدد در سال  ۹۹به

يك ميليون و  ۲۷۱هزار متر مربع كه حدود  ۲۶درصد
كاهش در متراژ كل پروانهها را شاهد هستيم.
سليمياظهاركرد:تعدادواحدهايمسكونيپروانههاي
صادره در سال گذش��ته  ۹۱۹۲واحد بوده؛ اما در سال
جاري تعداد واحدهاي مس��كوني تنه��ا  ۷۱۳۲واحد
مسكوني بوده است كه در اين زمينه نيز شاهد كاهش
 ۲۲درص��دي تعداد واحدهاي مس��كوني پروانههاي
صادره در سال  ۹۹هستيم.
مدير كل اداره تدوين ضواب��ط ،نظارت و صدور پروانه
شهرداري تهران در مورد مناطق داراي بيشترين پروانه
صادره نيز با بيان اينكه در سال ،۹۸منطقه ۱۵با صدور
 ۱۱۷پروانه در صدر جدول قرار دارد و در سال ۹۹نيز باز
هممنطقه ۱۵باصدورمجوزساخت ۸۷واحدهمچنان
در صدر صدور پروانه قرار دارد ،افزود :بعد از آن در سال
 ،۹۸منطقه ۴با صدور  ۱۱۰پروانه و امسال هم منطقه
 ۱۴با صدور ۷۹پروانه به رتبه دوم صعود كرده ،البته در
سالجاريمنطقهچهاربهمرتبهسومتنزليافتهاست.
وي با بيان اينكه در س��ال  ،۹۸ضعيفترين منطقه از
لحاظ صدور پروانه منطقه ۶با ۱۸پروانه بوده اما امسال
منطقه ۹باصدور ۱۷پروانهدرصدرضعيفترينمنطقه
از لحاظ صدور پروانه قرار دارد ،گفت :بعد از آن مناطق
،۱۰سهو ۹نيزجزومناطقيهستندكهكمترينپروانه
صادر شده را داش��تند كه البته در اواخر سال گذشته
شاهدتغييرمديريتيدرمنطقه 10بوديمكهاينمساله
بر روند صدور پروانه در اين منطقه تاثيرگذار بوده است.
سليمي افزود :بيش��ترين متراژ در سال  ۹۸را ،مناطق
 ۲۲ ،۲۰و  ۴داشتند كه در سال جاري در اين شاخص
مناط��ق  ۴ ،۵و  ۲۰جزو س��ه منطقهاي هس��تند كه
بيشترين متراژ پروانه صادره در دو ماه اول سال  ۹۹را
داشتند و مناطق ۱۶و  ۱۰نيز در سال جاري كمترين
متراژ در پروانههاي صادره را داشتند؛ اما الزم به يادآوري
اس��ت كه ش��اخص متراژ و تعداد هميشه نميتوانند
ش��اخص عملكرد يك منطقه باشد چراكه متراژ يك
پرونده صادره در مناطقي همچون  ۲۲ممكن است با
كل متراژهاي صادره در مناطق كوچكتر همچون۱۵
و  ...برابري كند و به همين داليل هر منطقه بايد نسبت
به شرايط خود بررسي شود.
به گفته سليمي ،در كل ش��اهد كاهش  ۵۲درصدي
صدور پروانه در ش��هر تهران در س��ال  ۹۸و دوماه اول
سال ۹۹هستيم.
مديركل اداره تدوين ضوابط ،نظ��ارت و صدور پروانه
ش��هرداري تهران در مورد چشمانداز ساخت و ساز در
تهران با توجه به تصويب بستههاي حمايتي در شوراي
ش��هر گفت :محدوديت و ممنوعيتهايي در ضوابط
داش��تيم كه موضوع كرونا و شرايط بد اقتصادي مزيد
بر علت شد كه ش��هرداري اليحهاي را تدوين كرد كه
با مساعدت حداكثري اعضاي شورا مواجه شد كه اين
مصوبهميتواندبهبازشدنگرههايصدورپروانهكمك
كند و موانع را برطرف كند و از لحاط درآمدي تحرك
ايجاد ميكند.
وي افزود :با توجه به نوسانات بازار ارز ،گرايش مردم به
بورس،افزايشقيمتمصالحساختمانيو...پيشبيني
من اين است كه احتماال در سال  ۹۹بتوانيم حداكثر
حدود ۸۰۰۰پروانهساختمانيصادركنيمكهالبتهاين
عدد احتمالي ،نسبت به كل آمار سال ۹۸كمتر است.

عمليات احداث بوستان بزرگ ارتش آغاز شد

آزادسازي زمينهاي نظامي پايتخت كليد خورد

گروه راه و شهرسازي|
آيينآغازعملياتاحداثبوستانبزرگارتش
در محدوده خيابان پاس�داران ،روز شنبه۱۷ ،
مردادماه با حضور محمد اسلامي ،وزير راه و
شهرسازي ،جمعي از امرا و فرماندهان ارتش
و نيروهاي مسلح و مس�ووالن شهر تهران در
محل بوستان تازه تاسيس ارتش (پادگان )۰۶
برگزار شد.

بوستان ۳۵هكتاري ارتش در قلب خيابان پاسداران قرار
دارد .بوستانيكه سالها است مردم آن را به نام پادگان
 ۰۶ارتش ميشناس��ند ،قرار است پس از انجام كارهاي
آمادهسازي ،درهاي نردهاي آبي رنگش به روي مردم باز
شود و اهالي پاسداران كه بوستاني ندارند ،صاحب پاركي
 ۳۵هكتاري شوند.
تغيير كاربري و واگذاري اين پادگانبه شهرداري تهران
و تبديل آن به بوستاني در شرق تهران با پيگيري شوراي
عالي شهرسازي و معماري و پس از سالها انجام شد.
حداقل سطح اشغال در ۳۰درصد پادگان۰۶
محمد اسالمي ،وزير راه و شهرسازي در اين مراسم تاكيد
كرد:در ۳۰درصدمحدودهپادگان ۰۶كهدراختيارارتش
قرار گرفته حداقل سطح اشغال در نظر گرفته شده است.
به گزارش ايسنا ،اسالمي گفت :اگر نگاه حاكم گذشته
در خصوص اي��ن مح��دوده ادامه پيدا ميك��رد قطعا
نميتوانستيم به جمعبندي امروز برسيم.
وي افزود :اينكه در اين فضا به موجب قانون محيطي در
اختيار داشته باشيم كه براي ارايه خدمات به شهروندان
در اختيار ش��هر قرار بگي��رد قطعا حاصل جلس��ات و
پيگيريه��اي متعدد ب��ود و اميدواريم اي��ن خدمات
ارزشمند به شهروندان ارايه شود.
اسالمي ادامه داد :در  ۳۰درصدي كه از اين محدوده در
اختيار ارتش قرار ميگيرد حداقل سطح اشغال در نظر
گرفته شده است تا در كنار بوستاني كه احداث ميشود
بخشمورداستفادهارتشنيزنقشآفرينباشدوبهعنوان
محيطي مسكوني و خدماتي در كنار اين بوستان ارايه
خدمات داشته باشد.
ويتاكيدكرد:قطعاميتوانيماينالگورابهعنوانالگويي

موفق در كل كشور تسري دهيم .موضوع مهمي كه در
فرآيند مديريت شهري نقش آفرين است.
وزير راه و شهرس��ازي در بخش ديگري از صحبتهاي
خود به نقش مهم كميس��يونهاي ماده  ۵در مديريت
شهري اش��اره كرد و افزود :بايد نقش اين كميسيونها
مورد توجه قرار گي��رد .اگر توافق قبلي در خصوص اين
محدوده اجرايي ميشد قطعا نميتوانستيم اين خدمات
را به شهروندان ارايه كنيم و امكان ايجاد چنين فضايي
ميسرنبود.
وي تاكيد كرد :بارگذاري يك ميليون و خردهاي مصوبه
شورايعاليشهرسازيومعمارينبودهوتاكنونموضوع
اين محدوده به اين شورا نيامده بود و براي اولين بار اين
موضوعبهشورايعاليشهرسازيومعماريكشورارجاع
ش��د كه تصميم نهايي براي احداث اين بوستان اتخاذ
شد .اميدواريم اين هديه مبارك مردم عزيز تهران باشد.
همچنينازفرماندهيمعظمكلقواوارتشكهاينهديه
را به مردم تهران دادند قدرداني ميكنيم.

عدالت اجتماعي برقرار ميشود
پيروز حناچي ،شهردار تهران نيز در اين مراسم گفت :اين
اقدام با همكاري ارتش جمهوري اس�لامي ايران فراهم
شد ،در اين برنامه اين مجموعه به ايستگاه مترو در اتوبان
شهيدصيادشيرازيمتصلخواهدشدوبااتصالبهشبكه
حمل و نقل عمومي عدالت اجتماعي برقرار خواهد شد.
شهردار تهران گفت :اميدوارم به زودي درباره پادگان جي
نيز به اين توافق برسيم.
حناچ��ي افزود :تهران را در طول تاريخ به س��ه نكته آن
ميشناختند؛ ارتفاعات البرز 240 ،ميليون متر مكعب
آب ك��ه از دامنههاي الب��رز جاري ب��ود و همچنين به
چنارستانهاي وسيع آن .چنار امامزاده يحيي (ع) يكي
از آن چنارهاست .اين مكان هم كه در آن قرار داريم ،يكي
از باغهاي باقيمانده در تهران اس��ت كه به باغ سلطنت
آباد معروف بود.
حناچي با بيان اينكه اين پادگان در پهلوي اول شكل
گرفتويكيازقديميترينبرگهايشناسنامهارتش
است ،افزود :شايد اينجا با ارزشترين پادگاني است كه
به جهت وسعت و ارزش در كشور داريم ،بنابراين اتفاقي
كه امروز ميافتد از اين جهت بسيار اهميت دارد.

او ادام��ه داد :اين پروژه به نفع ش��هروندان اس��ت و اگر
پروژهاي را سياستگذاران و سرمايهگذاران انجام دهند و
نفعمردمرانبينندآنپروژهتبديلبهناهنجاريميشود.
حناچيباتشكرازارتشبرايهمراهيبامردمگفت:قبال
انتقال پادگانهاي  07خرم آباد ،پادگان اروميه و غيره را
مشاهده كرديم كه در سراسر كشور با بزرگواري و مذاكره
به نتيجه رسيد و اين مسير ادامه خواهد يافت.
ش��هردار تهران درخصوص  30درصد سطح اشغال در
محوطه اين پادگان گفت 30 :درصد سطح اشغال طبق
توافقبهدليلوجوددرختانكهنسالازسيدرصدكمتر
خواهدبودوسطحاشغالاختصاصدادهشدهخيليكمتر
از چيزي است كه گفته ميشود.
حناچي ادامه داد :در بخ��ش  70درصدي هم با مرمت
ساختمانهاي قديمي از حداكثر ساختمانهاي موجود
استفادهميشودتااحداثجديدينداشتهباشيم.شهردار
تهران ابراز اميدواري كرد با حضور معماران و هنرمندان
با ايجاد خالقيت اينجا مثل مثل تپههاي عباس آباد به
مكاني براي گردشگري تبديل شود.
او افزود :تالش ميكنيم نگاه مان را عوض كنيم و به جاي
بارگذاري سنگين با اقتصاد مبتني بر فرهنگ اين زمينه
را براي مردم فراهم كنيم كه نفع اين فضاي فيزيكي به
همه برسد و خوب است دوستان بدانند بارگذاري در اين
فضا به 630هزار متر مربع كاهش يافته و اين با همكاري
ارتشونظراتكارشناسيماده 5وكميتهدبيرخانهشورا
عالي بوده است .اتصال اين مجموعه به مترو در مجاورت
مترو صياد ايجاد ميشود.
حناچي ابراز اميدواري كرد كه شهرداري با ارتش براي باز
شدن پادگان جي در منطقه 13تهران نيز به توافق برسد
و گفت :به زودي آرزوي ش��هيد ستاري را در ايجاد موزه
پرواز در بوستان واليت محقق خواهيم كرد.
رضايت شهروندان را به دنبال دارد
محسن هاشمي ،رييس شوراي شهر نيز در مراسم آغاز
عملياتبوستانارتشگفت:استفادهازچنينفضاهايي
براي مردم رضايت شهروندان را به دنبال دارد و جو كار
و تالش در شهر افزايش مييابد و مردم فكر ميكنند
مسووالن به فكر مشكالت آنها هستند.
او ادامه داد :در تهران ۵درصد از مساحت به پادگانهاي

شهرياختصاصداردكهباقوانينبهتصويبرسيدهدر
مجلس و شوراي عالي شهرسازي قرار است در اختيار
مردم قرار گيرد.
او با اشاره به موانع زيادي كه در اين امر وجود دارد ،گفت:
تملك زمين و ساخت فصاهاي جديد خارج از شهر از
جمله موانع اين اقدام است و با روشي كه امروز در پيش
گرفتيم توانستيم موانع را برطرف كنيم و امروز ثمره
جلسات متعدد راميبينيم.
هاشمي با بيان اينكه ۲هزارو ۹۰۰هكتار فضاي نظامي
در ش��هر تهران وجود دارد ،گفت :هنوز نتوانس��تيم
مكانه��اي موج��ود را در اختيار مردم ق��رار دهيم و
اميدواريم اين مكانها هرچه زودتر در اختيار مردم قرار
گيرد .هاشمي با بيان اينكه فعاليتهاي اولويت محور
و تحقق پذير بايد مد نظر ش��هردار تهران قرار گيرد،
گفت :جلسات بسيار مهمي در اين زمينه در نظر گرفته
شده اس��ت و اميدواريم از يك سال باقي مانده از عمر
شهرداري آن را به تحقق برسانيم.
اوبابياناينكهعمدهترينمسالهشهرترافيكوآلودگي
هوا است ،گفت :اين مساله ميتواند با توسعه حمل و
نقل عمومي و نوسازي آن حل شود.
هاشمي با اشاره به اينكه به داليل مختلف ،فعاليتهاي
توسعهاي ،عمراني و زيرس��اختي در اين دوره مطابق
انتظارات پيشرفت نداشته اس��ت ،افزود :اما ميتوان
از فرصت باقيمانده براي توس��عه زيرساختها استفاده
كرد .در حوزه پسماند ،طرح جامع پسماند آماده شده
و ميتوان با اجراي اين طرح ،سطح بهداشت وسالمت
ش��هري را بهبود بخش��يد و معضالت جدي زيست

محيطي و اجتماعي نظير انباشت پسماند در آراد كوه،
مافياي زباله وكودكان كار و بس��ياري مسائل ديگر را
ساماندهي كرد.
او گفت :در حوزه توسعه ناوگان اتوبوسراني و واگنهاي
مت��رو با مصوبه اخي��ر هيات دولت ،ميت��وان ناوگان
اتوبوسراني تهران را تا آغاز سال تحصيلي و پيك مسافر
كه با توجه به بيماري كرونا ،بسيار ميتواند خطرناك
باشد توسعه داد و حدود  1500دستگاه اتوبوس را وارد
ناوگان كرد.
رييس شوراي ش��هر تهران ادامه داد :در حوزه ساخت
مترو ،با توجه به اينكه س��ه دستگاه حفار  TBMهم
اكنون آماده فعاليت اس��ت ،ميتوان ب��ا فعال كردن
پروژههاي خطوط  8تا  12مترو بدون نياز به نقدينگي
زياد ،ركود سه سال گذشته در ساخت مترو را پايان داد.
هاش��مي همچنين به بافتهاي فرس��وده اشاره كرد
و گفت :در بخش نوس��ازي بافتهاي فرسوده نيز در
صورت تعريف پهنه Tدراطراف كريدورهاي پرظرفيت
حمل ونقل عمومي وبارگذاري مناسب ،ميتوان هم
ارايه خدمات به ش��هروندان را تسهيل و هم ترافيك و
ازدحام وسايل نقليه شخصي را كاهش داد وهم منابع را
براي توسعه حمل ونقل ريلي فراهم كرد.
هاش��مي گفت :س��اختار بروكراتيك اداري كشور و
ش��هرداري ،طبيعتا دچار يك رخوت شده و براي راه
انداختن آن بهسوي توس��عه ،به انگيزه وتالش جدي
مديران نياز دارد ،در غيرصورت اين يكسال باقيمانده
نيز به سرعت ميگذرد و كارنامه قابل قبولي براي مردم
نخواهيم داشت.

ايرانشهر
بازار  40ميليوني اجارهبها
قانونمند ميشود

معاونوزيرراهوشهرسازيازتهيهاليحهقانونمند
كردن بازار مسكن و اجارهبها خبر داد و گفت :به
دنبال ساماندهي بازار مسكن هستيم .به گزارش
تس��نيم ،محمود محمودزاده درباره بازار اجاره
و قيمت افسارگس��يخته مس��كن و راهكارهاي
وزارت راه براي س��اماندهي بازار اجارهبها ،اظهار
كرد :معتقديم اگر براي دهكهاي  4تا  7اقدامي
در خصوص تامين مسكن انجام نشود ،آنها دچار
مش��كالت جدي براي تامين مسكن و پرداخت
اجارهبها خواهند ش��د .به همي��ن دليل اليحه
قانونمند كردن بازار مس��كن و اجارهبها در حال
پيگيري اس��ت .وي تصريح كرد :هدف از تدوين
اليحه قانونمند كردن بازار مس��كن و اجارهبها،
تعيينقيمتنيست،بلكهساماندهيبازارمسكن
و اجارهبها ،مدنظر اس��ت .در عين حال ،با توجه
به اينكه بر اساس آخرين سرشماري در كشور،
بهطور متوسط جمعيت اجاره نشين به جمعيت
صاحب خانه در مقياس كشوري  31.7درصد و
در مقياس شهر تهران 43.5درصد برآورد شده با
اين احتساب در كالنشهرها نزديك به  50درصد
جمعيت شهر را اجارهنشينها به خود اختصاص
دادهاند .بنابراين ساماندهي اين بخش ضرورت
داشت كه در برنامه نيز قرار گرفته است.
وي با تاكي��د بر اينكه دولت بايد از منافع قش��ر
ضعيف كه امكان تامين مسكن را ندارند ،حمايت
كند،پيگيريتصويبقانونيبهمنظورساماندهي
بازار اجارهبها را ب��راي تامين اين هدف ضرورت
دانس��ت و گفت :با توجه به اينكه حوزه مسكن،
حوزهاي پيچي��ده و چندبعدي اس��ت بنابراين
مباحث و موضوعات گوناگون اين بخش از قانون
ومقرراتتاساماندهيفعاالناينبخشهمهبايد
همزمان انجام شود تا به خروجي موثري دست
يافت .معاون وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه
بخشي از مشكالت امروز بازار اجارهبها كشور به
دليلعدمعرضهوتوليدكافيمسكندرسالهاي
گذشته است ،افزود :با اجراي طرح ملي مسكن
تالش خواهد شد تا بخشي از كمبودها در توليد
ناكافي مسكن در سالهاي گذشته جبران شود.

پيش بيني پروازهاي عبوري
از آسمان ايران با كنترل كرونا

سعيداكبري،عضوهياتمديرهشركتفرودگاههاو
ناوبريهواييايرانازافزايشتعدادپروازهايعبوري
از آسمان ايران به روزانه ۴۰۰پرواز طي دو تا سه ماه
آينده با كنترل نسبي پاندمي كرونا در كشورها خبر
داد .اكبري در گفتوگو با مهر درباره روند افزايشي
پروازهاي عبوري از آسمان ايران پس از بهتر شدن
وضعيتكنترلكرونادردنياوازسرگيريپروازهاي
بينالمللي ،اظهار داش��ت :در ح��ال حاضر تعداد
پروازهايعبوريباشيبماليميروبهافزايشاست.
وي ادامه داد :در تحليلهاي ياتا (انجمن بينالمللي
ش��ركتهاي هواپيمايي) آمده اس��ت كه تا پايان
آگوست(اواخرمردادواوايلشهريور)تعدادپروازهاي
عبوري از منطقه غرب آسيا به ۲۵۰تا ۴۰۰سورتي
پرواز در روز خواهد رسيد .به نظر من هم با ادامه اين
شيبماليمافزايشيتعدادپروازهايعبوريازآسمان
ايران نيز طي ۲تا ۳ماه آينده احتماالً به حدود۴۰۰
پروازدرروزافزايشمييابد.عضوهياتمديرهشركت
فرودگاههاوناوبريهواييايراندربارهمذاكرهامريكا
با قطر و عربستان براي لغو تحريمهاي قطر از سوي
كشورهايعربيباهدفكاهشپروازهايعبورياز
آسمان ايران ،تصريح كرد :به نظر ميرسد وساطت
امريكا ميان قطر و عربس��تان ،ارتباطي به كاهش
درآمدهاي ش��ركت فرودگاههاي ايران ندارد .قطعاً
مذاكراتي كه كشورهاي حاشيه خليج فارس براي
برقراري مجدد روابط دوس��تانه دارند ،آنقدر داليل
سياسي و اقتصادي ديگري دارد كه هدف «كاهش
پروازهاي اندك عبوري از آسمان ايران و درآمدهاي
محدودشركتفرودگاههاوناوبريهواييكشورمان
از اين محل» ،چندان به چشم نيايد .وي يادآور شد:
اينكهدنيادستبهدستهمبدهدكهدرآمدشركت
فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران كم ش��ود ،بس��يار
سادهانگارانه است .بر اساس اين گزارش ،تا پيش از
شيوع ويروس كرونا ،متوس��ط پروازهاي عبوري از
آسمان ايران ،روزانه ۹۰۰تا ۱۰۰۰سورتي پرواز بود.
سياوشاميرمكريمديرعاملشركتفرودگاههانيز
پيش از اين در آذرماه ۹۸از درآمد س��االنه ۱۷۰۰تا
 ۱۸۰۰ميلياردتومانياينشركتازمحلپروازهاي
عبوريخبردادهبود.

وقوع اولين تصادف
در آزادراه تهران  -شمال

سرهنگ نوراله خادم ،رييس پليس راه تهران بزرگ
از ثبت اولين مورد تصادف منجر به جرح در آزادراه
تهران  -شمال خبر داد .به گزارش ايسنا ،سرهنگ
خادم گفت :حوالي س��اعت  3:30بامداد روز شنبه
 17خرداديكدستگاهسواريتويوتادرحالحركت
در مسير شمال به جنوب اين آزادراه بود كه در تونل
ش��ماره ۱۳با جداره كناري تونل برخورد كرده و به
پهلو واژگون شد .وي با بيان اينكه درپي اين حادثه
يكسرنشينتويوتامجروحوازسويعواملامدادي
بهبيمارستانمنتقلشد،گفت:باحضوركارشناسان
پليس راه و بررسي ش��واهد مشخص شد كه عدم
رعايت سرعت مطمئنه علت وقوع اين حادثه بوده
است .خادم با بيان اينكه اين اولين تصادف جرحي
آزادراه تهران  -شمال بود ،گفت :از ششم اسفندماه
تاكنون كه تردد در آزادراه تهران  -شمال آغاز شده
بود ،اين اولين تصادف جرحي رخ داده در اين محور
بود.رييسپليسراهتهرانبزرگهمچنيندرمورد
نصب يكس��ري تجهيزات و امكانات بيشتر در اين
مسير نيز گفت :با پيگيريهاي انجام شده به زودي
دوربينهاي ثبت تخلف س��رعت غير مجاز در اين
آزادراهدرداخلوبيرونتونلهاافزايشخواهديافت.
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ويژه
 10هزار و  500شغل جديد
بركت در خراسان جنوبي
مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از
راهاندازي  10هزار و  500ش��غل جديد در اس��تان
خراس��ان جنوبي خبر داد .اميرحس��ين مدني در
حاشيه بازديد از طرحهاي اشتغالزايي و پروژههاي
عمراني بركت در شهرس��تان نهبندان با اعالم اين
خبر اف��زود :بنياد بركت امس��ال راهاندازي 3500
طرحاشتغالزايياجتماعمحوررادراستانخراسان
جنوبي هدفگذاري كرده است كه ايجاد كسب و
كارهاي خرد و خانگي براي 10هزار و  500نفر را در
پي خواهد داشت.
به گفته مديرعامل بنياد بركت 424 ،روس��تا و 11
شهرستان نهبندان ،سربيش��ه ،بيرجند ،درميان،
خوسف ،طبس ،قائنات ،زيركوه ،بشرويه ،فردوس
و سرايان در استان خراسان جنوبي تحت پوشش
فعاليته��اي اش��تغالزايي و عمران��ي اين بنياد
قرار دارند .مدني با اش��اره ب��ه فعاليت  28مجري و
تسهيلگر در استان خراس��ان جنوبي گفت :تا به
امروز  1470طرح اش��تغالزايي بركت در مناطق
محروم استان به بهرهبرداري رسيده كه باعث فراهم
آمدن  4410شغل مس��تقيم و غيرمستقيم شده
است .وي اعتبار صرف شده براي 4410شغل بركت
در سال گذشته را  1437ميليارد ريال اعالم كرد و
اظهار داشت :همچنين  1259طرح اشتغالزايي
ديگر در استان خراسان جنوبي در شرف راهاندازي
است .مديرعامل بنياد بركت در تشريح اقدامات اين
بنياد در شهرس��تان نهبندان نيز گفت 6 :مجري و
تسهيلگربنيادتابهامروز 400طرحاشتغالزاييدر
نهبندانرابااعتباريبالغبر 392ميلياردريالبهطور
كامل عملياتي كردهاند كه باعث ايجاد فرصتهاي
كسب و كار براي  1200متقاضي شده است .مدني
افزود:همچنينبرايسالجارينيزايجاد 580طرح
اشتغالزايي اجتماعمحور در نهبندان هدفگذاري
ش��ده اس��ت كه راهاندازي نزديك به  1750شغل
را به دنب��ال خواهد داش��ت .وي درباره طرحهاي
عمراني و زيربنايي بركت در شهرس��تان نهبندان
هم توضيح داد 60:پروژه شامل 29مدرسه 7،مركز
فرهنگي مذهبي 4 ،مركز بهداش��تي درماني16 ،
طرح آبرس��اني 3 ،طرح راهسازي و يك مجموعه
ورزشي در نهبندان با اعتباري بالغ بر  146ميليارد
ريال به بهرهبرداري رسيده يا در حال ساخت است.
مديرعامل بنياد بركت خاطرنشان كرد :شهرستان
نهبندان از جمله مناطق محروم و كمتر برخوردار
استان خراس��ان جنوبي بهش��مار ميرود و بنياد
بركت ستاد اجرايي فرمان امام تا به امروز با اجراي
طرحهاي اش��تغالزايي ،عمراني و عمومي در اين
شهرس��تان مرزي و محروم ،نقش مهم و موثري را
در محروميتزدايي از اين منطقه و توانمندسازي
اقتصادي و اجتماعي ساكنان آن ايفا نموده است.
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دانش و فن

نشت اطالعات كاربران براي كسبوكارها و شركتها تبعات سنگيني ندارد

اينجا كسي هشيار نيست

اين خصوص يك سياست واحد امكانپذير باشد ».او در
پاسخبهاينكهچرامركزماهردراينزمينهپاسخگونيست
و تنها نقش كمكي در اين زمينه را پذيرفته است ،اظهار
كرد« :زيرا در قانون مس��ووليت ندارد ،هركاري هم كه ما
انجام ميدهيم توسط مس��وول مرتبطش معموال مورد
نارضايتي قرار ميگي��رد كه چرا در حيطه اختيارات آنها
وارد شديم ».ناظمي پيش از اين درباره لو رفتن اطالعات
سازمانها گفته بود« :هرچند قانون حفاظت از دادههاي
عمومي يا همان  GDPRدر هزارتوي نظام بروكراس��ي
محبوس مانده است ،اما اين به آن معنا نيست كه قانوني
براي اجبار سازمانها و دستگاهها به حفاظت از دادههاي
شخصيوجودندارد،بلكهبهمعنايآناستكههمهنيازها
راپاسخنميدهد.تكتكاينموادقانونيميتواندمنجربه
محكوميتهرفردحقيقيوحقوقيشودكهدرمحافظت
از دادهها سهلانگاري كرده است».

وقتي صحب�ت ازامنيت س�ايبري ميش�ود،
پيشبيني تهدي�دات به ج�اي واكنش مقابل
آنها داراي اهميت باالتري است .نشت دادهها،
كالهب�رداري مالي و س�اير پيامده�اي حمله
فيش�ينگ ميتوان�د عواق�ب ناگ�واري براي
س�ازمانها در هر اندازه ،داشته باشد .در حالي
كه هك و نفوذ به هر سازماني امكانپذير است
و نش�ت دادههاي كارب�ران تاكن�ون بارها در
بزرگترين ش�ركتهاي فناوري و شبكههاي
اجتماعي هم رخ داده و سازمانها و شركتهاي
ايراني هم از اين قاعده مس�تثني نبودهاند ،از
ابتداي سال  ،99مجموعهاي از رويدادهايي كه
برگرفته از رعايت نكردن نكات امنيتي اس�ت
براي بسياري از سازمانها رخ داده كه ميتواند
دادههاييوسيعازمشتركانايرانيرادراختيار
سوءاستفادهگران قرار دهد ،اين در حالي است
نچنيني به گذر زمان سپرده
كه رويدادهاي اي 
ميشود و از آنجايي كه نشت دادهها عمال براي
س�ازمانها و ش�ركتها تبعات قانوني ندارد،
رعايت پروتكلهاي امنيتي اهميت خود را در
اين شركتها از دست ميدهند.

اولين اخبار مربوطبه انتشار و نشت اطالعات كاربران ،به
نام كاربري و شماره كاربران تلگرام برميگردد كه اعالم
شد به دليل استفاده از نسخههاي غيررسمي تلگرام رخ
داده اس��ت .البته چندي پيش ابوالحسن فيروزآبادي
رييس مركز ملي فض��اي مج��ازي در واكنش به اين
موضوع اظهار كرد« :اطالعاتي كه فاش شد ،اطالعات
ويژهايتلقيشدهبود؛درحاليكهايننقطهضعفياست
كه در پيامرسان تلگرام وجود داشته و كار جمعآوري
اطالعات توسط يك برنامه نرمافزاري نسبتاً ساده انجام
شدهبود.ايندرحالياستكهطوريبزرگنماييشدكه
اگركسيبهايناطالعاتدسترسيداشتهباشدميتواند
به محتواي كانال و گروه تلگرامي افراد دسترسي پيدا
كن��د ،در حالي كه اينطور نبود و تنها اطالعات تلفني
افراد سرقت شده بود .اين مشكل مربوط به نرمافزار و
باگ تلگرام بود .اما به جاي اينكه به اين موضوع پرداخته
شود كه چرا تلگرام اين نقطه ضعف را داشته و دفترچه
تلفنش براي كاربران باز است و قابليت دسترسي به آن
وجوددارد،موضوعبهنحوديگريمنعكسشد.بنابراين
بسياري از كساني كه خبر را خواندند تصور كردند كه
 ۴۲ميليون امكان ايجاد ش��ده و اش��خاص ميتوانند
محتواي فعاليتهاي تلگرامي اين  ۴۲ميليون اكانت را

معاونوزيرارتباطاتوفناورياطالعات:براساسسازوكارهايفعلي،امنيتمربوطبهداد هكسبوكارهابرعهدهپليسفتااستامااينرويكرد،مناسبنيست
ببينند ،در حالي كه اين طور نبود .البته كوتاهي صورت
گرفته و در حال رسيدگي به اين كوتاهي هستيم».
سريالادامهدارنشتاطالعاتكاربرانايراني
پسازآناعالمشدفروشگاههايآنالينفروشاپليكيشن
ازفروشگاهآناليناندرويديايرانيتايكيازبازارهايايراني
نرمافزارهاي آيفون ،دچار مش��كل مشابه شده و اطالعات
كاربران فاش شده است .در ادامه لو رفتن داده كاربران نيز
خبر نيز نشت اطالعات شناس��نامهاي  ۸۰ميليون كاربر
ايراني از طريق س��رورهاي س��ازمان ثبت احوال و وزارت
بهداشت به گوش رس��يد و در برهههاي زماني مختلف از
آغاز س��ال جاري ،فعاالن امنيت سايبري از افشاي پايگاه
اطالعات هويتي كاربران برخي سازمانها و شركتهاي
دولتي و خصوصي خبر دادن��د كه اين اطالعات در فضاي
مجازيدرحالخريدوفروشاست.ايناخبارنگرانيهايي
مقطعيبرايكاربرانايجادكردكهنشتدادههاچهعواقبي
ميتواندداشتهباشدوالبتهپسازنگرانيهايكاربراندرباره

انتشاراطالعاتشان،مركزماهرزيرمجموعهسازمانفناوري
اطالعات،اعالمكردبارصدجهتكشفبانكهاياطالعاتي
حفاظتنشده،بهصاحبانآنهاهشداردادهخواهدشدودر
صورتيكهظرفمدت ۴۸ساعت،همچنانمشكلبهقوت
خود باقي باشد ،بهمنظور حفظ دادهها و حفاظت از حريم
خصوص ش��هروندان ،به مراجع قضايي معرفي ميشود.
در حالي كه رويدادهاي متوالي نش��ت دادهها هم در حال
سپردهشدنبهدستگذرزمانوفراموشيتوسطكاربران
بود ،هفته گذش��ته خبر لو رفتن اطالعات كاربران اپراتور
رايتلبهگوشرسيد.هفتهگذشتهخبرنشت ۵.۵ميليون
اطالعات مشترك اپراتور رايتل شنيده شد كه در اينترنت
برايفروشقرارگرفتهوالبتهرايتلاعالمكردمستنديبه
جز ۹ركوردمنتشرشدهمبنيبردزديدهشدناطالعاتپنج
و نيم ميليون مشترك اين اپراتور به دست نيامده است كه
نتيجهبررسياين ۹ركوردنشانميدهدششركوردبسيار
قديمي بوده (سال ۹۴و پيش از آن) و عمال اين مشتركين
ديگر در شبكه رايتل فعال نيستند .هرچند حسين فالح

دنيايفناوري

جوش��قاني ،رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات
راديويي با تاييد اين موضوع اظه��ار كرد« :مركز ماهر درز
اطالعاترايتلراتاييدكردهاست.گزارشهانشانميدهد
اطالعاتلورفتهمتعلقبهچهارسالپيشبودهوتوسطعامل
انساني رخ داده است .در هر حال رايتل مسوول حفاظت از
داده مشتركين اس��ت و بايد برخورد مسووالنهاي از خود
نشاندهد.طبقضوابطپروانهبرخوردجديخواهيمكرد».
امني�ت مربوطب�ه دادههاي كس�بوكارها
برعهدهپليسفتااست
امير ناظمي ،معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ،روز
گذشته درباره امنيت داده كسبوكارها و مشتركان اظهار
كرد« :بايد يك مركز فرمانده��ي و تصميمگيري وجود
داشته باشد .بر اساس سازوكارهاي فعلي ،امنيت مربوطبه
دادههاي كسبوكارها بر عهده پليس فتا است كه ما فكر
ميكنيم اين رويكرد ،مناس��ب نيس��ت و در بيانيههاي
مختلف هم به اين اشاره كرديم .ترجيح ما اين است كه در

قانونتبعاتي براينشت دادهها ايجاد نميكند
اين اظهارات درحالي اس��ت كه تاكنون ،نش��ت اطالعات
كاربران براي كس��بوكارها و شركتها تبعات سنگيني
نداشته است و شايد يكي از داليلي كه يك سازمان خود را
ملزم به رعايت پروتكلهاي امنيتي نميداند و در حفاظت
از دادههاي ش��خصي كارب��ران احتي��اط الزم را به خرج
نميدهد ،همين موضوع باشد .از آنجايي كه هيچكدام از
كسبوكارهايي كه تاكنون پايگاه دادهشان فاش شده به
دادگاه نرسيدند ،زيرا قانوني وجود نداشته كه تبعاتي براي
آنهاايجادكندوازهمينرو،شركتهاهمترجيحميدهند
ايناتفاقاتمشمولگذرزمانشودوكاربرانهمموضوعرا
بهفراموشيبسپارند.ازطرفياگرچهشركتهابرايتبري
خود از سهلانگاري و بيتوجهي به مسائل امنيتي ،ممكن
استاطالعاتفاششدهراتنهانامونامخانوادگي،كدملي
وشمارهكاربرانبدانندياماننداپراتوررايتلكهدربيانيهاش
اعالمكردهمشتركينيكهدادههايشانفاششدهديگردر
شبكهرايتلفعالنيستند،اماباكنارهمگذاشتناطالعاتي
كه از نش��ت دادهها در شركتهاي مختلف حاصل شده،
ديتابيس بزرگي به دس��ت ميآيد كه اگر در اختيار افراد
كالهبرداروفيشروهكرقراربگيرد،ميتواندخطراتزيادي
ايجادكندوباعثكالهبرداريهايبيشتريشود.درنهايت
نشت اطالعات هر يك از اپليكيشنها ممكن است پس از
مدتي فراموش شود ،اما به اعتماد عمومي ضربه ميزند و
باعثميشودحتياگريكاپليكيشنايرانيوظايفامنيتي
خودراهمبهدرستيانجامدهد،بهدليلنبوداعتمادكاربران
آسيبببيند.بحثحريمشخصيبادلجوييرفعنميشود،
بلكهنيازمندقانوناستوبايدتبعاتيداشتهباشد.

تغييرات در سياستهاي فيسبوك در پي اعتراض كارمندان

مارك زاكربرگ اعالم كرد تغييراتي در سياس��تهاي
اين ش��بكه اجتماعي ايجاد ميكند .ب��ه گزارش مهر
به نق��ل از رويترز ،مارك زاكربرگ مدير ارش��د اجرايي
فيسبوك تصمي��م دارد تغييراتي در سياس��تهاي
اين ش��بكه اجتماعي ايجاد كند كه فيسبوك با توجه
به آنها اجازه داد پس��تهاي جنجالي رييسجمهوري
امريكا طي اعتراضات اخير به مرگ يك سياهپوست،

ادامهازصفحهاول

بدون تغيير قابل مشاهده باشد .پس از آنكه كارمندان
فيسبوك نسبت به سياستهاي اين شبكه اجتماعي
اعتراض كردند ،زاكربرگ در يك پست فيسبوكي خبر
از اين تغييرات داد و گفت« :ميدانم بس��ياري از ش��ما
تصور ميكنيد بايد به پس��تهاي رييسجمهوري در
هفتههاياخيربرچسبميزديم.ماقصدداريمبرخياز
سياستهاييرابررسيكنيمكهبهگفتوگووتهديدهاي

راه دشوار كارآفريني در ايران

اما به گمانم هيچكدام از اين تحقيقات نتوانستهاند به خوبي
ي نظام اداري ما را به رخ كشند.
اين سريال ،فساد و ناكارآمد 
داس��تانش را برايتان رواي��ت ميكنم .كوروش افش��ارجم
دانش��مندي اس��ت كه با هزينه ش��خصي و در آزمايشگاه
خانگياشكشفبزرگيميكند.اوبهفرموليدستيافتهكه
قادر است آبهاي آلوده را تصفيه و از آن سوختي پاك تهيه
كند.برايثبتاينكشفبزرگراهيسازمانثبتاختراعات
ميش��ود .در راهرويي شلوغ ،آبدارچي رييس سازمان اولين
فردي اس��ت كه راهنمايياش ميكند ام��ا هركاري تعرفه
خودشرادارد؛«مالقاتباكارشناس 10تومان،وقتگرفتن
برايديداربامعاون 20تومان،جلوانداختننوبتثبتاختراع
30تومان،اعمالنفوذدرشورايعاليكارشناسيقيمتشفرق
ميكند»...بعدازكليچكوچانه،آبدارچيازاوميپرسدگير
كارتكجاست؟محققجوانميگويد:هيچيفقطميخواهم
رييس را ببينم و آبدارچي دفترچ ه كوچكي از جيبش بيرون
ميآوردوميگويد:وقتقبليداري؟ديپراست،بهمنهمپر
استامافكركنمروز 29بهمنجايخاليهست.ميتونموقت
مالقات برات بگيرم اما دو تا تراول چك پنجاهي هم برات آب
ميخورد».مخترعمتعجبپيشنهادآبدارچيرانميپذيردو
ترجيحميدهدراهدرستراادامهدهداماآبدارچيتهديدش
ميكند كه «اگر برگشتي ،ميشه سه تا تراول» يعني اينكه
ميرويودوبارهبرميگرديپيشخودمامابايدپولبيشتري
بپردازي.كوروشافشارجمگيجوسردرگم،مستقيمبهدفتر

رييس مراجعه ميكند و ميگويد بايد رييس را ببيند چون
اختراعشخيليمهمومحرمانهاستامامسوولدفتررييس
سازمان از او ميپرسد «شما فثا گرفتي؟» محقق جوان ابراز
بياطالعي ميكند كه رييسدفتر برايش توضيح ميدهد؛
فثايعني«فرمثبتاختراعاتامنيتي».كوروشكههاجوواج
مانده ميپرسد از كجا بايد بگيرم؟ كه رييس دفتر ميگويد از
«دتفا» كه يعني بايد به «دايره تحوي��ل فرمهاي اداري» در
انتهايسالنبروي.محققجواندتفاراپيداميكندوخانمي
كهمتصديتحويلفرمهاستبهاوميگويدبايد«قمزو»هم
مراجعهكند؛يعنيبهقسمتمهرهايزيرورقه.مردازقمزوبه
قسمت«سوتمم»يعنيساختوتحويلمهرهايمحرمانه
ميرود و چون مدير بخش س��وت م��م حوصله گرفتن مهر
محرمانه را ندارد از او ميخواهد كه از زيرزمين ،مهر را تحويل
بگيرد و به او برس��اند .مخترع جوان پس از آن به دهها مركز و
اتاقديگرمراجعهميكندودرنهايتازثبتاختراعخودنااميد
ميشود و براي قضاي حاجت به دستشويي ميرود كه بخت
را يار خود ميبيند و آنجا رييس سازمان را مالقات ميكند .به
هر صورت رييس متقاعد ميشود كه در دفتركارش مخترع
جوان را مالقات كند .كوروش افش��ار جم با ح��رارت درباره
س��الها تحقيق و اختراع بسيار مهمش صحبت ميكند اما
رييس س��ازمان مدام از كسري مدارك پروندهاش ميگويد.
در نهايت مخترع ميفهمد كه مدرك تحصيلي آقاي رييس
سيكل است و متوجه اهميت اختراع و نوآوري هم نيست .به

مربوطبه اس��تفاده از زور مربوط است تا در صورت لزوم
بندهايي را تغيير دهيم ».اش��اره زاكربرگ به پست «با
شروعغارت،تيراندازيآغازميشود»دونالدترامپاست
كه فيسبوك آن را از پلتفرم خود حذف نكرد .زاكربرگ
افزود« :ما س��عي ميكنيم به غير از دو اقدام عدم تغيير
پست در پلتفرم يا حذف آن ،گزينههاي احتمالي براي
بررسيمحتوايخشنونيمهخشنرابررسيكنيم».

اينترتيبرييسسازمانهمهيچكارينميتواندبراياوانجام
دهد و كوروش دوباره ناچار ميشود به آبدارچي مراجعه كند
و در نهايت پس از پرداخت پول چاي به آبدارچي ،دو دست از
دو پا درازتر از سازمان خارج ميشود .ساختار سياسي خوب
ساختارياستكهتوانتنظيموتدوينسازوكارهايمناسب
براي رشد مخترعان و كارآفرينان را فراهم كند .درجه خوب
بودنحكمرانيدركشورهادرقانونگذاريصحيحوسالمسازي
فضاي كسبوكار و حذف مقررات فسادزا خالصه ميشود و
كشوريموفقاستكهبتواندمنافذرانتخواريورانتجويي
راببندد.نيروهايكارآفرينوخالقايدههايجديدوخالقانه
رابهتكنولوژيتبديلميكنند.فرآيندتبديلفكرخالقانهبه
تكنولوژي مدرن هميشه هراس دو دسته نيروي منفي را به
دنبالدارد.همتيولدارانسياسيازاينفرآيندهراسدارندو
همذينفعانسنتي.دارونعجماوغلومعتقداستاگرجوامعي
پيشرفتنميكنندبهخاطرايناستكهعدهايصاحبقدرت
اقتصاديوسياسيبهخاطرنفعگروهيخودوبههزينهعدم
پيشرفتكلجامعه،همهمنافذ ترقيرابستهاند.بهعقيدهاو
توسعهنيافتنكشورهابهدليلوجودنهادهايتماميتخواهو
بهرهكشاستكهازمنافعاقتصاديديگرانبهرهمندميشوند
ونفعشاندرايناستكهاقتصادبستهبماند،خالقيتسركوب
شودوآزاديعملعامالناقتصاديهرگزمحققنشود.وقت
كرديد ،دست كم قسمت اول سريال ساخت ايران را ببينيد؛
يدانيدبخنديدياگريهكنيد.
نم 

آگهی تجدید مناقصه عمومی
یک مرحلهای

نوبت اول

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مازندران در نظر دارد پروژه های مشروح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس www.setadiran.irاقدام خواهد شد .به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه شامل شرایط عمومی و اختصاصی را از تاریخ  99/3/18تا تاریخ 99/3/24از طریق سامانه ستاد دریافت و با
توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم را شامل پاکات الف  -ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdfدر سامانه فوق درج نمایند.

مفقودی

برگ س�بز سند ماش�ین خودرو س�واری پژو تیپ   405جی ال
ایک�س آی   8/1مدل  1381رنگ یش�می  -متالیک به ش�ماره
موتور 22568108028به ش�ماره شاسی 81007499به شماره
پالک  81ج  211 15به نام ناص�ر قورچی مفقود و از درجه اعتبار
ساقطمیباشد.

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

به شماره  30005320در دسترس شماست
مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند.

موضوع

مبلغ برآورداولیه
(ریال)

مبلغتضمینفرآیند
ارجاع کار (ریال)

محلاعتبار

مدت انجام کار

تامینزیرساختوساماندهیساحلفریدونکنار

5/921/484/612

296/075/000

 500/000/000ریال اسناد خزانه اسالمی  -مابقی
در پیش بینی سال 99لحاظ شده است

مطابققانون

تجدید

ساماندهیسواحلهچیرود
(حد فاصل ساحل کیاکال تا محله نورسر) چالوس

7/151/648/479

357/583/000

 2/000/000/000ریال اسناد خزانه اسالمی -
مابقی در پیش بینی سال 99لحاظ شده است

مطابققانون

تجدید

محل دریافت اسناد مناقصه:سامانهتدارکات الکترونیک دولت (ستاد)

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مازندران

صنعت،معدنوتجارت
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با حضور نهادهاي نظارتي قرعهكشي فروش فوقالعاده  15هزار خودرو صورت گرفت

مراسم قرعهكشي فروش خودرو
«صبح روز گذشته؛ ش��نبه۱۷خردادماه » ،گروه صنعتي
ايرانخودرو در حضور نمايندگان نهادهاي نظارتي وزارت
اطالعات ،سازمان بازرسي كل كش��ور ،سازمان حمايت
مصرفكنندگان و توليدكنندگان ،دادستاني كل كشور،

سازمان بازرس��ي وزارت صنعت ،معدن و تجارت و پليس
امنيت اقتصادي قرعهكش��ي فروش فوقالعاده  ۱۵هزار
دس��تگاه از محصوالت خ��ود ويژه عيد س��عيد فطر كه
پيشثبتنام از چه��ارم خرداد و ثبتن��ام اصلي از هفتم
خرداد آغاز و تا  ۱۴خرداد ادامه داش��ت را در محل ساپكو
انجام داد .بر اساس آمار از ميان پنج ميليون و ۲۷۳هزار نفر
شركتكننده بهطوركلي كه در ميان آنها ۳۹هزار ۱۸نفر
در گروه س��ايپا هم ثبتنام كرده بودند و ۳۴۵هزار و۸۱۳
نفرهمپالكفعالداشتهيافاقدگواهينامهبودندكهازدور
متقاضيانواجدشرايطحذفشدند.درنهايتچهارميليون
و  ۳۶۰هزار و  ۱۵۳نفر واجد شرايط شركت در قرعهكشي
ثبتنامكنندگانبودندكهقرعهكشيمياناينافرادبرگزار
ش��د .البته در فرايند قرعهكشي ،تعداد برگزيدگان خريد
هر محصول 10درصد بيش از ظرفيت فروش مدنظر قرار
گرفتهشدهتادرصورتيكهبرخيازپذيرفتهشدگاننسبتبه
پرداختوجهاقدامنكردندبااينتعدادجايگزينشوند.طبق
اعالممتوليانفروشفوقالعادهخودروبهمناسبتعيدفطر،
نتايجقرعهكشيبالفاصلهبهمشترياناطالعرسانيميشود
وبانكاطالعاتيتماميثبتنامكنندگانوپذيرفتهشدگان
در اختيار نهادهاي نظارتي قرار خواهد گرفت .همچنين
گروه ايرانخودرو وعده داده اس��ت كه بهطور همزمان به
تعهدات معوق خود نيز عمل كرده و بزودي تعداد آنها را به
صفرخواهدرساند.

شيوه واريز وجه منتخبان قرعهكشي
در همين حال ،اصغر حق پناه معاون مهندسي سازمان
و سيس��تمهاي ايران خودرو گف��ت :از مجموع نفرات
متقاض��ي پيش ثبتن��ام چهار محصول اين ش��ركت
خودروس��ازي ،تع��داد  ۳۸۴هزار و  ۸۳۱نف��ر به دليل
نداشتن شرايط الزم حذف ش��دند .وي ادامه داد :پس
از آن نتايج قرعه كش��ي اعالم و افراد برنده ميتوانند به
س��ايت مراجعه كرده و با تكمي��ل پرداختيها مدارك
خود را تحويل دهند.پس از ساعاتي از برگزاري مراسم
قرعه كشي ،بعد از ظهر روز گذشته پايگاه اطالعرساني
اين گ��روه صنعتي ضمن پ��وزش از هموطن��ان اعالم
كرد :به دليل حجم باالي مراجعهكنندگان به س��ايت
ايكوپرس به نش��اني  ikcopress.irبارگذاري ليست
اسامي پذيرفتهشدگان در قرعه كشي فروش فوقالعاده
امكانپذير نيست .در اين اطالعيه تاكيد شده به محض
كاهش بار ترافيكي س��ايت ،اس��امي بارگذاري خواهد
ش��د .از همين رو ،برندگان اين بخت آزمايي ميتوانند
براي براي دريافت و مش��اهده اس��امي خ��ود به لينك
https: //b2n.ir/922524مراجعه كنند .همچنين

ادامهازصفحهاول

واكاوي روابط در حال تغيير «اقتصاد چين و جهان»

امابازيگرانبينالملليبهدليلپيچيدگيهايعملياتيو
نظارتي،حضورمحدوديدراينبازارهادارند.زنجيرههاي
ارزشفناوريچيندرسطحجهانيكام ً
اليكپارچهاست.
تجزيه و تحليل صورت گرفته از 81فناوري در 11طبقه
نش��ان ميدهد كه بيش از  90درصد فناوريهاي مورد
استفادهدرچينازاستانداردهايجهانيپيرويميكنند.
درعين حال ،مطالعه موسسه جهاني مك كينزي در سه
زنجيرهارزشنشانميدهدكهكنشگرانچينيبهسرعت
رش��د كردهاند ،اما آنها هنوز واردكننده اجزاي حس��اس
«روباتيك»« ،وس��ايل نقليه برق��ي» و «نيمههاديها»
هستند - .شبيهسازي انجام شده نشان ميدهد كه 22تا
 37تريليون دالر از ارزش اقتصادي (معادل حدود  15تا
 26درصد توليد ناخالص داخلي جهاني تا س��ال)2040
ميتواندتحتتأثيرتعاملكمتريابيشتربينچينوجهان
در پنج حوزه زير باشد )1( :رش��د واردات ( )2آزادسازي
خدمات ( )3جهاني ش��دن بازارهاي مالي ( )4همكاري
در م��ورد كاالهاي عمومي جهاني و ( )5جريان فناوري و
نوآوري.تعاملكمتربينچينوجهانميتواندبهمعناي
تعرفههايباالتر،جريانتجارتوفناوريمحدودتروادامه
شكافهادرپرداختنبهچالشهايكليديجهانيباشد.
درگيري بيشتر ميتواند به معني واردات بيشتر چين از
بقيهكشورهايجهان،جريانهايدوطرفهبيشترفناوري
ويكبخشخدماتيرقابتيچينيباشد.درهردوسناريو،
ذينفعان مختل��ف ميتوانند فراز و نش��يبها و تعارض
اولويتهاراتجربهكنند.

 كاهش نس��بي حضور چين در اقتصاد جهاني و افزايشحضوراقتصادجهانيدراقتصادچينسرمنشأارزيابيمجدد
اين رابطه اس��ت .اختالفات تجاري ،عناوين روزانه جرايد
شده است ،قوانينجديديبرايبررسيدقيقجريانهاي
فناوري ،در حال ظهور اس��ت ،حمايتگرايي روزبهروز در
حالافزايشاستوتنشهايژئوپليتيكيافزايشمييابد.
چيندرسال 2014بهلحاظاقتصاديوبرابريقدرتخريد
بزرگتريناقتصادجهانشد.ازنظراسمي،توليدناخالص
داخلي اسمي چين در سال 2018حدود 66درصد اياالت
متحدهبودوآنرابهدوميناقتصادبزرگجهانتبديلكرد.
درسال 2017چينازنظرمشاركتدرجريانكاال،خدمات،
تأمين مالي ،مردم و دادهها نهمين كشور متصل به جهان
بود.درسال،2018چينحدود 16درصدازتوليدناخالص
داخلي جهان را به خود اختصاص داده اس��ت .با اين حال،
حركت چين در مسير جهاني شدن نابرابر بوده است .براي
سنجش ميزان ادغام اين كشور با جهان ،از هشت منظر به
مقياسجهانيوادغامچيندراقتصادجهانيپرداختهشده
است(جدوليك).بستهبهشدتمشاركتاقتصادچينو
جهان،ارزشاقتصاديزياديدرمعرضخطروريسكهاي
مختلف ،قرار ميگيرد .لذا صاحبان كس��ب و كارها براي
مديريتعدمقطعيتهايپيشرو،الزماسترويكردخود
راباشرايطدرحالتغييرتنظيمكنند.

اقتصادجهانيبرخورداراستوفارغازاينكهعزمورودوادغام
دراقتصادجهانيراداشتهيانداشتهباشد،الاقلبرايبهبود
فضاي كسب وكار داخلي كشور نيازمند انجام اصالحات
اساس��ي در حوزههاي اصلي اقتصاد و ايجاد فضاي رقابتي
است ،نيازي كه به وضوح در مطالبات بخش خصوصي از
سياس��تگذاران اقتصادي و تجاري كشور بيان ميشود.
متأسفانه ساختار تجاري سنتي كشور ،وجود تحريمها و
روابطماليوبانكينامطمئنوغيرقابلپيشبينيهماجازه
پيريزيروابطساختاريافتهباشركايتجاريرانميدهد.
درحالحاضر،عمدهترينمحورهايروابطاقتصاديايران
و چين فروش نفت ،تأمين مالي برخي طرحهاي فوالدي،
پيمانكاريبرخيپروژههايصنعتيتوسطچينيها،تعريف
برخي پروژههاي مشترك س��رمايهگذاري در حوزههاي
صنعتي بين دو كش��ور و باالخره تجارت دوجانبه كااليي
(عمدتاًشاملفروشمحصوالتپتروشيميومعدنيوخريد
ماشينآالتوتجهيزاتالكترونيك)محسوبميشودكه
تقريباًهمهاينحوزههاتحتتاثيرشرايطتحريمهايامريكا
است و عليرغم اينكه دولتمردان دو كشور روابط دو كشور
را راهبردي عنوان كردهاند اما روابط اقتصادي و تجاري دو
كشورتعميقنيافته،سرمايهگذاريهايراهبرديدرروابط
دوكشورديدهنميشودوشرايطسختتحريمبهشدت،بر
ادامهفعاليتهايپيشگفتهتأثيرگذاشتهاست.ايندرحالي
استكهوابستگياقتصادايرانبهاقتصادچينازجنبهتأمين
مواد اوليه و ماشين آالت توليد ،تأمين سرمايه و نقدينگي
طرحهايصنعتيومعدنيوباالخرهخريدنفتوسايركاالها

درسهايي براي ايران
اقتصاد ايران در شرايط كنوني از كمترين سطح ادغام در
جدول شماره يك :ميزان ادغام چين در اقتصاد جهاني

موضوع

ميزان حضور فعلي چين در جهان

فاصله چين تا ادغام در اقتصاد جهاني

تجارت

 بزرگترين اقتصاد تجارت كااليي جهان از سال 2013 در سال  2017داراي  11.4درصد تجارت جهاني كاال -تنها داراي  6.4درصد از تجارت جهاني خدمات

 -تنها داراي  6.4درصد از تجارت جهاني خدمات

بنگاه
سرمايه

داراي 111بنگاهمعرفيشدهازسويمجلهفورچون( 500برايامريكا 126بنگاهمعرفيشده)  -صرف ًا 18درصد اينبنگاهها درآمد خود را از خارج از مرزهاي چين به دست ميآورند.دومينمبدأومقصدسرمايهگذاريهايمستقيمخارجيجهان(ازسال 2015تا)2017-دارايبزرگتريننظامبانكي،دومينبازارسهاموسومينبازاراوراققرضهجهان

فهرست پنج قلم كاالي
اولويتدار براي بازرسي

مراسم نخستين قرعهكشي فروش فوقالعاده محصوالت ايران خودرو برگزار شد
ش��ركت ايران خ��ودرو ،جهت پيش��گيري از هرگونه
سوءاستفاده احتمالي افراد سودجو ،به متقاضياني كه
در سايت سامانه فروش اينترنتي ايران خودرو به آدرس
 esale.ikco.irبه عنوان منتخب قرعه كش��ي اخير،
انتخاب ش��دهاند ،تاكيد كرده كه صرفا از طريق همين
آدرس ،نسبت به ورود با نام كاربري و رمز عبور شخصي
خويش اقدام و نس��بت به فرآيند تكمي��ل وجه اقدام
كنند .اين شركت خودروسازي همچنين تاكيد كرده
كه مشتريان براي پيش��گيري از هرگونه كالهبرداري
و سوءاس��تفاده ،پس از حصول اطمين��ان از منتخب
بودن در قرعه كش��ي اخير از طريق دريافت پيامك از
شماره 98300096440متعلق به سامانه اطالعرساني
ش��ركت ايران خودرو و مش��اهده نتيجه قرعه كشي از
سايت س��امانه فروش اينترنتي ايران خودرو به آدرس
 esale.ikco.irو كس��ب اطمينان از منتخب شدن،
صرفا از طريق همي��ن آدرس و پس از ورود از طريق نام
كاربريورمزوروداختصاصي،اقدامبهتكميلوجهكنند.

جريانهايبينالملليسرمايه( 4-3برابركوچكترازامريكا)ومشاركتخارجيمحدوداست(مالكيتخارجيدربازارهايبانكي،سهامواوراققرضهكمتراز٪6است).

جريانجابهجاييچينيهاهنوزازنظرجغرافياييمتمركزاستبزرگترينجمعيتدانشجويانخارجازكشور(٪17دانشجويانبينالملليدانشگاهيجابهجايي
درسال)2017وتعدادجهانگرد(درسال،2018گردشگرانچيني 150ميليونسفرخارج ( ٪60دانشجويان خارج از كشور چين به اياالت متحده ،استراليا و انگلستان ميروند) .
مردم
 تنها دو دهم درصد از كل مهاجران جهان به چين سرازير ميشوند.ازكشورانجامدادهاندكهبيشترينتعداددرمقياسجهانيمحسوبميشود).
فناوري

 دومين رتبه جهاني سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه پس از امريكا( 293ميليارد دالر در سال )2018

وابستگيشديدبهفناوريوارداتي(بيشازنيميازقراردادهايوارداتفناوريفقطازسهكشورامريكا،ژاپنوآلمانانجامميشود)وهمچنيندرحوزهمالكيتفكري()IPوابستگي
چينشديداست(وارداتمالكيتفكريچينششبرابربيشترازصادراتآناست).

داده
(ديتا)

 داراي بزرگترين كاربران اينترنتي (بيش از  800ميليون نفر)و توليد داده در جهان

 جريان جابهجايي داده در سطح بينالمللي بسيار محدود است (رتبه هشتمجهان و 20درصد جريان جابهجايي امريكا) .

اثرات
زيست
محيطي

 -تحقق 45درصد سرمايهگذاري در صنايع تجديد پذير جهان

 -بزرگترين منبع توليد گازهاي گلخانهاي و كربني جهان (28درصد)

فرهنگ

سرمايهگذاريعظيمدرتوسعهحضورفرهنگيجهاني(12درصداز 50فيلمبرترجهاندرسال 2017درچينبهنمايش درآمده است درمقايسهباسهم2درصد درسال.)2010

 دسترسي فرهنگي هنوز نسبت ًا محدود است (صادرات سريالهاي تلويزيونيچين يك سوم كره شمالي است) .

الزمبهتوضيحاستكهباتوجهبهشيوعجهانيويروسكرونا(كوويد)19اكثرسازمانهايبينالمللي،كاهشقابلمالحظهوچشمگيريرابرايرشداقتصادجهانيدرسال 2020پيشبيني
نمودهاندكهبهطورقطعكاهشتوليدوتجارتكاالييدركشورهاييكهسهمعمدهايدراقتصادجهانيدارندنظيرچين،امريكاو...تاثيرپذيريمتقابلوشديديدراينزمينهخواهندداشت.

شوراي تجارت خارجي
تشكيلشد

وزارت صمت | سرپرس��ت وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در حكمي ،رييس كل س��ازمان توس��عه
تجارت ايران را به عنوان «مس��وول شوراي تجارت
خارجي» س��ازمانها و دس��تگاههاي موث��ر در امر
صادرات غيرنفتي در وزارت صنعت ،معدن و تجارت
منصوبكرد.حسينمدرسخياباني،حميدزادبوم
رابهعنوانمسوولشورايتجارتخارجيسازمانها
ودستگاههايموثردرامرصادراتغيرنفتيدروزارت
صنعت ،معدن و تج��ارت منصوب ك��رد .در حكم
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت خطاب به
زادبوم آمده است :احتراما با عنايت به جايگاه ممتاز
س��ازمان توس��عه تجارت ايران در سياستگذاري
غيرنفتيكشورودرراستايتاكيدبرنقشآنسازمان
بهعنوانمتوليوهماهنگكنندهتجارتخارجيوبا
توجهبهضرورتتحققاهدافوتكاليفتعريفشده
در اسناد باالدستي ،برنامههاي دولت محترم و چهار
برنامه كالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال
 ۱۳۹۹ش��امل «جهش توليد»« ،راهاندازي طرحها
و پروژههاي نيمه تمام»« ،توسعه صادرات و كنترل
واردات» و «مديريت و تنظيم بازار» به ويژه با توجه
به ش��رايط جنگ اقتصادي و تحريمهاي ظالمانه،
بدينوس��يله جنابعالي به عنوان «مس��وول شوراي
تجارتخارجي»سازمانهاودستگاههايموثردرامر
صادرات غيرنفتي در وزارت متبوع از جمله صندوق
ضمانت صادرات ،بانك توس��عه صادرات ،ش��ركت
سهامي نمايش��گاههاي بينالمللي ،دفتر مقررات
صادراتووارداتومركزمليفرشمنصوبميشويد.

اعالم برندگان بختآزمايي خودرو

تعادل|
قرعهكشيفروشفوقالعاده ۱۵هزاردستگاهاز
محصوالتايرانخودروانجامش�د.مطابقآمار
اعالمي ايران خودرو در مجموع چهار ميليون و
۳۶۰هزارو۱۵۳نفردرطرحپيشفروشويژهعيد
فطر اين خودروساز شركت كردند كه ۳۲۵هزار
و  ۳۹۷نفر متقاضي رانا ،دو ميليون و  ۳۸۴هزار
و ۹۰۱نفر متقاضي پ�ژو پارس ،يك ميليون و۵۰
هزار و ۴۵۳نفر متقاضي پژو ۲۰۶معمولي و۵۹۹
هزار و ۴۰۲نفر متقاضي پ�ژو ۴۰۵اس ال ايكس
بودند .قرار بود بعد از تاييد فرايند قرعهكش�ي،
اس�اميافرادمنتخبازطريقپيامك،تارنماي
خودروسازانورسانههامنتشرشودتااينافراد
بتوانند تا 48س�اعت بعد از اعالم اس�امي وجه
معاملهراواريزكنند.البتهبعدازظهرروزگذشته
(تالحظهتنظيماينگزارش)گروهصنعتيايران
خودرودراطالعيهاياعالمكردكهبهدليلحجم
باالي مراجعهكنن�دگان به س�ايت ايكوپرس،
بارگذاري ليس�ت اس�امي پذيرفتهشدگان در
قرعهكشيفروشفوقالعادهامكانپذيرنيست
و به محض كاهش بار ترافيكي سايت ،فهرست
نفرات در س�ايت اطالعرس�اني اي�ران خودرو
بارگذاريخواهدشد.بااينحالاساميبرندگان
قرعهكش�ي فروش فوقالعاده مش�خص شد.
اين گروه خودروس�ازي همچنين اعالم كرد كه
به منظور پيش�گيري از هرگونه سوءاس�تفاده
احتماليافرادسودجو،بهمتقاضيانيكهدرسايت
س�امانه فروش اينترنتي ايران خودرو به آدرس
 esale.ikco.irبه عنوان منتخب قرعهكش�ي
اخي�ر ،انتخاب ش�دهاند ،فق�ط از طريق همين
آدرس نس�بت به ورود با نام كاربري و رمز عبور
شخصيخويشاقدامونسبتبهفرآيندتكميل
وجه اقدام كنن�د .از آنس�و ،متقاضياني كه در
قرعهكشيطرحفروشفوقالعادهايرانخودرو
برنده نشوند نيز ميتوانند در طرح پيش فروش
 12مدل از محصوالت توليدي اين خودروس�از
مشاركتكنند.

اخبار

خودروهاي پر متقاضي كدام بودند؟
مطابقآماراعالميايرانخودروتعدادثبتنا مكنندگان
براي خ��ودرو رانا  ۳۲۵ه��زار و  ۳۹۷نفر ،دو ميليون و
 ۳۸۴هزار و  ۹۰۱نفر متقاضي پژو پارس ،يكميليون
و  ۵۰ه��زار و  ۴۵۳نفر متقاضي پ��ژو  ۲۰۶معمولي و
 ۵۹۹هزار و  ۴۰۲نفر متقاضي پژو  ۴۰۵اس ال ايكس
بودند .همچنين در ثبتنام ف��روش فوقالعاده گروه
خودروسازي سايپا نيز در محصول تيبا و تيبا ۲هركدام
باحدود ۳۲۰هزارمتقاضيپرمتقاضيترينمحصوالت
هستند .با توجه به آمار اعالمي ،نكته جالب اين است
كه بيش از  ۸۰درصد ثبتن��ام كنندگان براي خريد
خودروهايي اقدام كردهاند كه بيشترين حاشيه قيمتي
را دارد و اين باز به معني آن اس��ت كه بيشتر اين افراد
به دليل دريافت سود و اختالف بيشتر نرخ كارخانه با
بازار آزاد براي اين خودروها ثبتنام كردهاند و درواقع
نگاه مصرف��ي ندارند بلكه از همين حاال به فكر فروش
هستند.بهطوريكهطبقاعالممسووالنوزارتصمت

بهخصوصدرشرايطسختكنونيدرحالافزايشاست.به
نظرميرسددرحالحاضرفوريتريننيازكشور،بهرهگيري
حداكثريازراهبردديپلماسياقتصادي-تجاريدرسطح
دولتوبخشخصوصيكشورويافتنراههاييبرايكاهش

ثبتنام براي خريد خودرو به روش قرعهكشي تا پايان
س��ال در چند نوبت ديگر هم برگزار ميشود ،اقدامي
كه به نظر كارشناسان هدف اصلي اجراي آن از سوي
وزارت صمت كاهش التهاب در بازار است .طرح بعدي
كه با پايان قرعهكشي كنوني قرار است اجرا شود شامل
پيشفروش يكساله با  ۷۵هزار دستگاه خودرو است.
بااين حال و بر اس��اس برنامهريزيهاي صورت گرفته
وزارت صمت و خودروسازان ،حداقل تا پايان سال ،سه
بار ديگر قرعهكشي صورت خواهد گرفت؛ اما گام بعدي
در برنامهريزيها براي ف��روش ،پيشفروش  ۷۵هزار
دستگاه خودرو بهصورت يكساله است كه بزودي در
قالب اطالعيههايي از سوي خودروسازان اعالم خواهد
شد .اما اين قرعهكشيها در حالي برگزار ميشود كه به
اعتقاد كارشناسان پياماصلي ثبتنام بيش از 5ميليون
نفر براي خريد خودرو ،موج بزرگ نقدينگي در كشور
است.موجيبهوسعتحدود 2500هزارميلياردتومان
كه ميتواند هر بازاري از جمله خودرو را فلج كند.

ريسكهايناشيازتحريموتأميننيازمنديهاياقتصادي
كشوربابهرهگيريازروابطديرينهدوكشورباشد.
عضو هيات علمي موسسه
مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

خبرگزاري ف�ارس | سرپرس��ت معاونت امور
بازرگان��ي داخل��ي وزارت صمت گف��ت :در نود و
چهارمين كارگ��روه تنظيم بازار فهرس��ت 5قلم
كااله��اي اولويت بازرس��ي و نظارت تعيين ش��د.
محمدرضا كالمي گفت :در راستاي هدفمند كردن
بازرسيها ۵ ،قلم كاالي حبوبات (بسته بندي شده
و فله) ،لوازم خانگي ،برنج ،الستيك خودرو (سواري
و سنگين) و شكر به عنوان كاالهاي داراي اولويت
بازرسي از سوي دستگاههاي نظارتي براي بررسي
احت��كار ،موجوديها ،قيمت و...تعيين ش��د .وي
افزود :در اين جلسه مصوب ش��د كه اعالم اولويت
بازرسي از س��وي كارگروه تنظيم بازار كشور نافي
ضرورت بازرسي و نظارت بر بازار ساير كاالها نيست.
سرپرس��ت معاونت امور بازرگان��ي داخلي وزارت
صنعت ،معدن و تجارت بيان داشت :در اين كارگروه
همچنينتاكيدشدكهباتوجهبهسوءاستفادهبرخي
دالالن در ذخيره سازي و احتكار كاالها ،بازرسي و
كنترل انبارها و نا امن س��ازي محلهاي نگهداري
غير مجاز در اولويت قرار گيرند .كالمي افزود :در اين
جلسه با توجه به بند ( )۱تصميمات نود و سومين
جلس��ه كارگروه تنظيم بازار ،فهرست پيشنهادي
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان
در خصوص كاالها و خدمات مشمول نرخ گذاري در
قالبكاالهايمشمولنرخگذاريتثبيتي،مشمول
رصد و پايش و كاالها و خدمات منفي به جلسه ارايه
و كليات پيشنهاد ارايه شده ،تاييد شد.
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اعالم علني ديدار مصدق و ترومن دركاخ سفيد

تاريخچه

وقتي مكندهاي براي نظافت
اختراع شد

 1869يعني  152س��ال پيش در چنين روزي،
اولين جاروبرقي توس��ط ش��خصي به ن��ام آيوز
مكگافي اختراع ش��د و در  ۸ژوئ��ن  ۱۸۶۹اين
اختراع در امريكا به ثبت رسيد .در واقع جاروبرقي
يكي از محصوالت انقالب صنعتي است و برخي
ميگويند اختراع جاروبرق��ي انقالبي در انقالب
صنعتي بود! اين دستگاه نظافتي براي اينكه جزو
اعضاي هر خانواده شود بيشتر از  ۱۰۰سال زمان
نيازداشت.باورودجاروبرقيبهزندگيمردمسطح
بهداشت و سالمت خانواده بسيار باال رفت .زماني
كهتاريخچهواختراعجاروبرقيرابررسيميكنيم
در مييابيم ،افرادي كه س��بب اختراع و توسعه
جاروبرقيشدندتصوروايدهبسيارمتفاوتينسبت
به اين وسيلهاي كه االن در اختيار داريم داشتند.
ما در طول تاريخ انواع مختلفي از جاروبرقيها را
داشته ايم .همه آنها بر اس��اس اصول مشابه كار
ميكردند .جاروبرقيها از زواياي مختلف به مرور
تغيير يافتند .با توجه به ش��رايط مورد استفاده،
س��ر و صدا ،ابعاد ،منبع تغذيه و قدرت بس��ياري
از م��وارد ديگر متفاوت بودن��د .امروزه در صنايع
مختلف از اين دس��تگاههاي نظافتي تخصصي
استفاده ميشود و براي هر صنعت و براي هر كار
يك نوع دستگاه جاروبرقي توليد ميشود .اولين
س��ابقه توليد جارو برقي در ايران مربوط به سال
( 1357ش) اس��ت.در آن سال يك توليدكننده
داخلي تحت ليسانس الكترولوكس سوئد اقدام
به توليد  26800دستگاه جارو برقي كرد .پس از
آن ،ميزان توليد به مرور افزايش يافته و در س��ال
 1364به  7000,99دستگاه بالغ گرديد .در سال
 1361توليدداخليوجودنداشتهاست.همچنين
با بروز مش��كالت ارز ناش��ي از جنگ تحميلي،
توليد در سالهاي  65تا  68كاهش چشمگيري
داشته است .دومين توليدكننده داخلي كه اقدام
به تاس��يس خط توليد جارو برق��ي نمود ،تحت
ليس��انس  AEGاز سال  1367ش��روع به توليد
نمود .ديگر توليدكننده داخلي كه از سال 1371
شروع به توليد جارو برقي كرده و تحت ليسانس
الكترولوكس فعاليت ميكند ،جارو برقي 1200
وات را با ظرفيت اسمي 120000دستگاه در سال
توليدميكند.درحالحاضرتعداديتوليدكننده
عمده و برخ��ي واحدهاي تولي��دي كوچك به
صورت كارگاه��ي اقدام به توليد اين محصول در
داخل كشور ميكنند كه مجموع ظرفيت اسمي
واحدهاي توليدكننده ج��ارو برقي780,000 ،
دستگاه در سال است .در جاروبرقيهاي جديد،
يكي از اهداف س��ازندگان افزايش قدرت جذب
ذرات وكاهش صدا درهنگام مكش است.وجود 7
محفظه دوگانه در آنها باعث ميشود كه ابتدا هوا
وارد محفظه مركزي شده ،سپس با جداسازي و
جمعآوري ذرات بزرگتر در بين دو جداره ،هواي
خارجشدهرامجدداًوارد 6محفظهكوچكتركند.
بدين ترتيب ذرات بسيار ريز در اين قسمت جدا و
اين بار در بين جدار محفظههاي كوچكتر جمع
شده و در نتيجه هواي باقيمانده عاري از هرگونه
گرد و غبار خارج ميشود.

مهاجرنش��ين بزرگ است ،از هر مليت و فرهنگ تبعه
دارد ،به دست گرفتن پرچم تحقق و بسط حقوق بشر
ميتواند رسالت آن باش��د ».ترومن [كه از  12آوريل
 1945تا  20ژانوي��ه  1953رييسجمهور امريكا بود
و  28دسامبر  1972درگذشت ،قلبا تمايل به مصدق
داشتوهواداراقداماتدمكراتيكوملّياوبودووسوسه
دولت لندن كه بايد به هر بها مصدق را از صحنه خارج
س��اخت در او بي تاثير بود و تا مصدر قدرت بود زير بار
حملهنظامي ياترتيبدادنكودتابرضدمصدقنرفت]
در اين مالقات ،نگراني خودرا از بسط نفوذ دولت مسكو
در جنوب مرزهايش منعكس ساخت كه مصدق گفت:

«من در زمينه مبارزه واش��نگتن با كرملين جزئيات
اصول4گانه شمارا خواندهام ،اگر يكايك روسها روشن
شوند،بهحقوقانسانوبهمزيتدمكراسيوليبراليسم
پي ببرند خودشان به حساب كرملين خواهند رسيد.
من نگراني شمارا از آن بابت (گسترش نفوذ شوروي)
ن��دارم ».در اين مالقات ترومن تمايل به حل اختالف
تهران و لندن از طريق مذاكره و ميانجي نشان داد كه
مصدق مداخالت انگلس��تان در ايران از دهه نخست
قرن نوزدهم حتي مداخله در آموزش و پرورش و ماليه
و انتصابات درجه دوم و سوم را برشمرد و عقب ماندگي
ايران را نتيجه سياستهاي استعماري لندن بيان كرد.

جامعه

بدهي ۲۰ميلياردتومانيسازمانجنگلهابراياطفايحريق

در پي تخصيص بودجه از س��وي سازمان
برنامه و بودجه ب��راي تامين تجهيزات و
خدمات پرداختي به منظور اطفاي حريق
جنگلها ،فرمانده يگان حفاظت سازمان
جنگله��ا ،مراتع و آبخي��زداري گفت :با
وجودتخصيصاعتباراتجديدبهسازمان
جنگلها ما همچن��ان ۲۰ميليارد تومان
به وزارت دف��اع براي اطفاي هوايي حريق
بدهكار هس��تيم .علي عباسنژاد اظهار كرد :سازمان
جنگلهابهجدپيگيراستكهتمامافراديراكهدرحين
اطفاي حريق در جنگلها و مراتع كش��ور دچار آسيب
ميشوند ،بيمه كند .از اينرو ما در چارچوب بيمههاي
بينام امور درماني افراد آسيب ديده را پيگيري خواهيم
كرد.اودرادامهضمناشارهبهتخصيصاعتبار ۱۵ميليارد
توماني به سازمان جنگلها براي اطفاي حريق به ايسنا
گفت:ازاين ۱۵ميلياردتومان ۱۰،ميليارداعتبارجاري
سازمانبرايحفاظتازعرصههاي منابع طبيعياست

بنابراين با درصدي از اين اعتبار تجهيزات
اطفايحريقخريداريميشودوبهزودي
براياستانهاارسالخواهدشد ۵.ميليارد
مابقي نيز از رديف اعتبارات ستاد مديريت
بحران براي اطفاي هوايي حريق اس��ت.
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها،
مراتع و آبخي��زداري اف��زود :وزارت دفاع
 ۳۰ميليارد تومان به دليل اطفاي هوايي
حريقطيسالهايگذشته،ازسازمانبرنامهوبودجهو
سازمانجنگلهاطلبكاربود.بااعتباريكهاخيراسازمان
برنامه و بودجه در اختيار ما قرار داده اس��ت توانستهايم
در مجموع ۱۰ميليارد توم��ان از اين بدهي را پرداخت
كنيماماهمچنان ۲۰ميلياردتومانديگربهوزارتدفاع
بدهكار هستيم.به گفته عباسنژاد مسووالن سازمان
جنگلهاطيهفتهجاريجلسهايباوزارتدفاعخواهند
داشتتادربارهمشكالتجاريبراياطفايهواييحريق
تصميمگيريشود.

ايران همچنان در موج اول كرونا

رييس اداره مراقبت بيماريهاي واگير
وزارت بهداشت با اشاره به سهگانه مهمي
كه بايد براي پيش��گيري از ب��روز كرونا
رعايت كنيم ،گفت :همچنان بايد كرونا
راجديبگيريم.اينبيماريوهمهگيري
آن در صورت��ي مه��ار ميش��ود كه هم
حاكميت و هم مردم دس��ت به دس��ت
ه��م داده و توصيههاي پيش��گيري را
مورد توجه قرار دهند و دنبال كنند .حسين عرفاني
درباره وضعيت و س��ير بيماري در كشور نيز گفت:
كش��ور ايران ،كشوري پهناور و با اقليمهاي مختلف
آبوهوايي و جغرافيايي و فرهنگي است .بايد توجه
كرد كه موجي كه در حال حاضر در حوزه همهگيري
كوويد ۱۹-در كش��ور وجود دارد ،موج اول بيماري
اس��ت و هنوز اين موج را پشت س��ر نگذاشتيم كه
بخواهد موج دومي اتفاق بيفتد .با توجه به پهناوري
كش��ور ،اينكه هر كدام از نواحي و استانها در كدام
قسمتموجاولقرارگرفتهاند،تفاوتهاييراشاهديم.
همچنين در روزهاي گذشته ديديم كه در وهله اول

با افزايش موارد تستهاي آزمايشگاهي
بيماريابي افزايش يافته اس��ت .عرفاني
اف��زود :در همه جاي دنيا از جمله ايتاليا
و اس��پانيا ،طي روزهاي گذشته تعداد
موارد آزمايش كوويد ۱۹-كاهشي بوده
اس��ت اما در كشور ما با توجه به افزايش
توان آزمايشگاهي اين موارد را افزايش
داديم و روزانه تستهاي آزمايشگاهي
بيشتري را انجام ميدهيم .هرچه بيماريابي بيشتر
انجام شود ،بيماران بيش��تري كشف ميشوند و در
اين صورت ميتوان افرادي را كه در تماس با بيماران
بودند ،آزمايش كرد و در دوره بيعالمتي آنان را كشف
و جداسازي كرد تا بيماري را به ديگران منتقل نكنند.
اوتاكيدكرد:بايدبينمعيشتوسالمتجامعهتعادلي
ايجاد ش��ود .در حال حاضر حدود دو ميليون و ۵۰۰
هزار صنف در شب عيد در اسفند ماه و فروردين ماه
براي كنترل بيماري تعطيل شدند كه حركت بسيار
مناسبيبود.بهطورمتوسطهرواحدصنفيدوهمكار
دارند كه با فرد صاحب كار سه نفر هستند .

مجلس در گذر تاريخ

تصويب قانون تاسيس دفتر اسناد رسمي

پانزدهمخرداد 1316ودرمجلسدهمشورايمليقانون
دفتراسنادرسميبهتصويبرسيد.براساسمادهيكاين
قانون ،براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي وزارت عدليه در
حوزههايثبتيبهقدركفايتدفتراسنادرسميتأسيس
خواهدكرد.طبقماده،2دفتراسنادرسميبهمديريت
ومسووليتيكنفرصاحبدفتركهازاينبهبعدسردفتر
ناميده ميشود اداره ميشود .سردفتر به موجب حكم
وزير عدليه منصوب و وابسته عدليه محسوب ميشود
و اداره كل ثبت اس��ناد و امالك طبق حكم مزبور براي
اوپروانهصادرخواهدكرد.براساساينقانوندفترخانهها
ازنظرصالحيتبهسهدرجهتقسيمميشوند:دفترخانه
درجه اول كه به وس��يله يك سردفتر درجه اول و يك يا
چند دفتريار اداره ميش��ود و اجازه تنظيم و ثبت همه
گونه اسناد و معامالت راداراست .دفترخانه درجه دوم
كهبهوسيلهيكسردفتردرجهدومادارهميشودواجازه
تنظيم و ثبت اسناد و معامالت به هر مبلغي را دارا بوده
وميتوانديكدفتريارداشتهباشد.دفترخانهدرجهسوم
كهبهوسيلهيكسردفتردرجهسومادارهميشودواجازه
تنظيموثبتاسنادتاپنجهزارريالرادارد.ثبتوتنظيم
اسناد كليه معامالتي كه بايد در دفتر امالك ثبت شود
در دفترخانه درجه دوم و سوم منوط به اجازه مخصوص

وزارتعدليهخواهدبود.وزارتعدليهميتوانددرنقاطي
كهفقطدفتراسنادرسميدرجهسومتشكيلشدهاست
نصاب معامالت را زياد و كم كند به شرط آنكهاز ده هزار
ريال بيشتر و از دو هزار ريال كمتر نباشد .وزارت عدليه
ميتواند مادام كه عده كافي سردفتران درجه اول و دوم
نباشند س��ردفتران درجه دوم را به كفالت درجه اول و
سردفتراندرجهسومرابهكفالتدرجهدومانتخابكند.
همچنين ،براي تطبيق وضع اشخاص كه قبل از اجراء
اينقانونتصديدفتراسنادرسميداشتهاندبااينقانون
وزارت عدليه در هر محل مدتي راتعيين و اعالم خواهد
كرد تا اش��خاص مزبور در اين مدت تقاضانامه بدهند و
پسازانقضاءمدتديگرتقاضانامهازآنهاپذيرفتهنخواهد
شد-تقاضانامهمزبوربايدمطابقنظامنامهوزارتعدليه
تنظيموبهرييسثبتمحلاقامتتقاضاكنندهتسليم
شود.رييسثبتمحلمكلفاستدرظرفيكماهعين
تقاضانامهرابااظهارنظردرسوابقتقاضاكنندهبهضميمه
مستنداتتسليمشدهبهادارهكلثبتبفرستد.ادارهكل
ثبتنيزبايددرظرفيكماهعقيدهخودرادرردياقبول
تقاضا و در ص��ورت قبول درجه را كه براي تقاضاكننده
تشخيص ميدهد بهوسيله ثبت محل به دفترخانه يا
محلاقامتاوابالغكند.

نقش سانسور عشق در مسائل «رومينا»ها

ش��هرام اقبالزاده با مروري بر پرداختن ادبيات به مسائل «رومينا»ها ميگويد :ادبيات ميتوانست نقش بسيار مهمي در اين
زمينه داش��ته باشد ،اما ما عشق را سانسور ميكنيم و عشق بهطور كلي ممنوع است .اين مترجم و پژوهشگر ادبيات كودك و
نوجوان به ايس��نا گفت :كودكان و نوجوانان بايد آموزش ببينند و چه بهتر كه اين آموزش همراه با لذت خواندن باشد .بچهها
بايد عشق را درك كنند ،اما نويسندههاي ما به خاطر سانسور سعي دارند وارد اين موضوع نشوند .او افزود :ادبيات ميتوانست
نقش بسيار بسيار مهمي در اين زمينه داشته باشد ،يا س��ينما .اما مساله اين است آيا ميتوانيم فيلم عاشقانه بسازيم و دچار
سانسور نشويم؟ ما عشق را سانسور ميكنيم.
مرزپرگوهر

عكس    :ايسنا

نصراهلل انتظام ديپلمات ايراني [يك زمان
نماينده ايران در س��ازمان ملل و يك بار
تاريخ
نگاري رييس مجمع عمومي اين سازمان] كه در
اكتبر 1951بههمراهمحمدمصدقدرواشنگتنباهري
ترومن رييسجمهور وقت امريكا مالقات كرده بود نقل
شدهاستكهژوئن 1952برابرباهجدهمخرداد،1331
بخشي از مذاكرات دو رهبر را فاش كرده و گفته است:
«مصدق در اين ديدار با ترومن از اصالحيههاي دهگانه
اول قانون اساس��ي امريكا معروف به «بي��ل آو رايتز»
تمجيدفراوانكردوگفتكهاگرهمهكشورهاايناصول
مص ّوب س��ال  1791را در قوانين اساسي خود داشته
باشندورعايتكنندكرهزمينجايبهتريبرايزندگي
انسان ميشود .من حقوق خواندهام و حقوق تدريس
كردهام ،ريشه مسائل بشر امروز از رعايت نشدن حقوق
انسان و نبود دمكراسي واقعي است .با آن قانون اساسي،
اياالت متحده ميتواند به تحقق و استقرار اين دو آرزوي
عموميحتيبهعنوانيكهدفاصليسياستخارجي
خود كمك كند و عنوان پرچمدار تحقق حقوق بش��ر
به دس��ت آورد .اين ،مداخله نيست انجام يك تكليف
انساني است كه سعدي ما گفته است بني آدم اعضاي
يك پيكرند و  ....منشور ملل بايد بر حسب شرايط زمان
تجديد نظر و تكميل شود ،دستگاه قضايي بين المللي
تكاملووظايفدادگاهجهانيافزايشيابدودارايشعب
متعددشود.تحقيق،محاكمهومجازاتمرتكباننقض
حقوق بشر و اصول دمكراسي كه از حقوق انسانهاست
بايد به دستگاه قضايي بين المللي ارجاع شود .بسياري
هس��تند كه ميگويند از آنجا كه اي��االت متحده يك

چهره روز

گيالن در س�ال گذش�ته يكي از س�نگينترين يخبندانهاي چند سال گذش�ته را تجربه كرده كه همزمان با آن ،ش�يوع ويروس كرونا و
تعطيليهاي ناش�ي از آن باعث شده بسياري از فعاليتهاي كشاورزي و دامداري با تاخير آغاز شود .بهار امسال با آغاز فصل بهار و با گرم
ش�دن هوا كمكم شرايط فعاليت روستاييان بهتر ميشود و زنبورداران يكي از گروههايي هستند كه فعاليت اقتصادي آنها تحت تاثير اين
شرايط قرار گرفته است .حاال دامنههاي رودبار ميزبان زنبورهاي عسل در فصل بهار است.
ميراثنامه

ميراث اصفهان را با پنبه سر ميبرند؟
ِ
ساخت هتل در حريم محور فرهنگي
در حاليكه متوليان ميراث فرهنگي كشور،
تاريخي اصفهان را يك تخلف محرز ميدانند ،اما فعاالن ميراث فرهنگي استان
ِ
ساختهتلي
تأكيددارندكهتاكنونهيچاقدامبازدارندهايبرايجلوگيريازادامه
كه ضوابط محور تاريخي اصفهان را زيرپا گذاشته ،از سوي ميراث فرهنگي انجام
ِ
ساخت هتلي كه به نوعي تعرض
نشده است .بيش از يك سال از آغا ِز كارها براي
به حريم دولتخانه صفوي محسوب ميشد ،ميگذرد؛ هتلي كه از حدود يك ماه
گذشته فعاليتهايش بيشتر زير ذرهبين رسانهها رفته چون عليرغم مجوزي
كه دو سال قبل مديركل ميراث فرهنگي استان اصفهان ارتفاعش را تاييد كرده،
اكنون مسووالن ميراثي وزارتخانه آن را خالف ضوابط ميراث فرهنگي ميدانند.
هشدارها آنقدر زياد ش��د كه مدير اداره كل دفتر ثبت آثار تاريخي وزارتخانه كه
طرح «بازنگري محور فرهنگي
از قضا در همين هفته گذشته براي آغا ِز بررسي ِ
تاريخ��ي اصفهان» كه ابالغيه دهه  ۷۰را دارد ،به اصفهان رفته بود ،از اين هتل و
ِ
ساخت آن نيز ديدن كرد .چند روز بعد يعني  ۱۴خرداد مديركل دفتر ثبت
روند
آثارتاريخي،نتيجهبازديدشازهتلرااينطورمطرحكرد؛«هرنوعمسامحهايدر
ِ
ساختهتل
پوشش بازنگري حريم محور فرهنگي تاريخي اصفهان را رد ميكنم.
ارفعي بر اساس ضوابط حريم محور فرهنگي  -تاريخي اصفهان يك تخلف محرز
است ،اين حريم صراحت دارد و در آن هيچ چي ِز مخفي نيست ».اما در خصوص
هتلكوچهارفعيمنظ ِرمحورفرهنگيتاريخياصفهان
ايننكتهكهاسكلتبندي ِ
يعنيهماندولتخانهصفويمجموعهتاريخي–فرهنگيشهراصفهانرامخدوش
كرده،نهتنهافعاالنميراثيبلكه«ضوابطومقرراتشهرسازيوساختمانيمربوط
به عرصه و حرائم و محوطههاي تاريخي» نيز اين اقدام را رد ميكنند .بر اساس بند
«ب» در ضوابط حريم دولتخانه صفوي «در محوطه مشخص شده مطابق نقشه
مصوب ميراث فرهنگي احداث هرگونه ساختمان تا عمقي كه در نقشه فوقالذكر
مشخص شده است ،با توجه به كاربري تعيين شده در طرح بازنگري مصوب در دو

طبقه با حداكثر ارتفاع هشت (هفت و نيم) با معماري مناسب پس از تاييد طرح
و نقشه توسط ميراث فرهنگي مجاز خواهد بود ».بنابراين بر اساس اين ضوابط،
نامهاي كه فريدون الهياري ،مديركل ميراث فرهنگي اس��تان اصفهان در پنجم
شهريور  ۱۳۹۷به شهرداري منطقه يك اصفهان با موضوع «پالكهاي ثبتي در
خيابان شيخبهايي ،كوچه ارفعي» نوشته ،مغاير با مقررات ساختوساز در حريم
دولتخانه صفوي است .اكنون همه اين شواهد در كنار تاييد ِ
تخلف آشكار و محرز
ِ
ساخت هتل با ارتفا ِع بيش از هشت متر توسط پورعلي ،مدير كل دفتر ثبت آثار
مسووالن ميراثي حكايت دارد؛ در حاليكه وي در
تاريخي وزارتخانه از بيتوجهي
ِ
طول يك هفته گذشته چند بار به تخلف بودن اين اقدام تاكيد داشته اما نه تنها
ِ
ساخت هتل و پايين امدن ارتفاع آن
تاكنون هيچ كاري براي جلوگيري از ادامه
ِ
ِ
ساخت هتل همچنان ادامهدار است!
فعاليت
انجام نشده ،بلكه

كتابخانه

كتاب «گنج سلطان» منتشر شد

كتاب «گنج س��لطان» با موضوع بررس��ي مجموعه گنجعليخان كرمان و آثار استاد
سلطانمحمدمعماريزديمنتشرشد.مجموعهمقاالتهمايش«كنكاشيدرآثارواحوال
معمارانايرانزمين»،آثاراستادسلطانمحمدمعماريزدي،دركتابيبانامگنجسلطان
بهكوششمهديمكينژادتوسطموسسهتأليف،ترجمهونشرآثارهنري(متن)،منتشر
شد.درمقدمهكتابآمدهاست:ماهيتومحوراصليمجموعهگنجعليخان،تجاريو
اقتصاديبودهوبهايندليلكهكرماندرمسيرجادهتجارتباهندوچينقرارداشته،اين

مجموعهموردحمايتكاملگنجعليخان،حاكم
كرمانبودهاست.آنچهدرمجموعهگنجعليخان
خودنماييميكند،امضايطراحومعمارآناست.
تاكنوندرهيچبنايياينتعدادامضابااينمضمون
ديده نش��ده و از اين نظر نحوه و نوع جايگزيني
امضاها،منحصربهفرداست.

هنر

هنرمندان سينما و تئاتر آماده بازگشايي هستند؟

مجوز بازگشايي سالنهاي سينما و تئاتر در حالي براي ابتداي تيرماه صادر شده
كه هم شوراي صنفي نمايش بالتكليف است و هم مشخص نيست گروههاي
تئاتري از چه زماني آماده اجرا روي صحنه ميش��وند .در حالي كه پيشبيني
ميشد سالنهاي س��ينما از عيد فطر بازگشايي شوند ،اما اين اتفاق به تعويق
افتاد و س��رانجام ديروز  17خرداد ماه مجوز فعاليت دوباره سينماها و تئاترها
از س��وي رييس ستاد ملي مقابله با كرونا صادر شد .رييسجمهور بدون اشاره
به تئاترها گفت :سينماها و كنسرتها هم به شرط حضور  50درصد ظرفيت
س��النها و رعايت كامل پروتكلها ميتوانند از ابتداي تير ماه فعاليت خود را
آغاز كنند .البته مدتي قبل اعالم ش��ده بود كه س��ينماها در شهرهاي سفيد
اجازه بازگشايي دارند اما هيچ سينمايي رسما باز نشد .ارديبهشتماه امسال
دفتر نظارت بر عرضه و نمايش سازمان سينمايي ضوابطي را در  15بند براي
ن ضوابط با تغييراتي
بازگشايي سينماها تهيه كرده بود كه به نظر ميرسد هما 
احتمالي براي فعاليت دوباره سينماها به ستاد مقابله با كرونا ارايه شده است.
اما نكته مهم به جز پروتكلهاي تهيه شده براي سالنها وضعيت نمايش فيلمها
است .مدتي قبل شوراي صنفي نمايش در س��ازمان سينمايي تشكيل شد و
انتخاباتي در آن برگزار شد كه حاش��يههاي فراواني را به وجود آورد و از آنجا
كه نتيجه اين انتخابات مورد قبول خانه سينما نبود ،معاون نظارت و ارزشيابي
سازمان س��ينمايي اعالم كرد ،احتماال انتخابات ديگري براي تعيين اعضاي
ش��ورا برگزار خواهد ش��د .اين اتفاق از آن جهت اهميت دارد كه براي تعيين
تكليف فيلمهايي كه قرار است از اول تيرماه بر پرده روند شوراي صنفي نمايش
بايد فعاليت داش��ته باش��د .درباره نمايش فيلمها نيز از ابتداي سال تاكنون
بحثهاي زيادي مطرح ش��ده كه چه آثاري اكران شوند تا مردم از بازگشايي
س��ينماها اس��تقبال كنند .خيليها معتقد بودند كه بايد فيلمهاي كمدي يا
آنهايي كه ميتوانند مردم را به سينماها بكشانند در اولويت اكران باشند ولي
هنوز بهطور قطعي مشخص نيست از فيلمهاي اكران نوروز چه تعداد ريسك
اولين اكران س��ال  99در روزهاي كرونايي را ميپذي��رد .ضمن اينكه به نظر
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هم مطرح شده بود كه س��ينماها حتي اگر زودتر باز ميشدند بدون مخاطب
نميماندند چون در مقايس��ه با مكانهايي كه پيشتر بازگشايي شدند امكان
رعايت فاصله اجتماعي در سينما خيلي بيشتر است .حتي ابراهيم داروغهزاده،
معاون پيشين نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي در توييتي نوشته بود :در
بهترين شرايط سينماهاي كل كش��ور روزانه صدهراز نفر مخاطب دارند ،اما
مترو و اتوبوسهاي شهري و مراكز خريد با تردد ميليونها نفر فعال شدهاند .از
سوي ديگر مجوز فعاليت سالنهاي تئاتر هم طبق اطالعيه وزارت ارشاد داده
شده و تماشاخانهها ميتوانند از ابتداي تير كار خود را از سر بگيرند ،اما تفاوت
مهم س��ينما و تئاتر در اين بازگشايي اين اس��ت كه فيلمهاي از همان ابتداي
تير روي پرده ميروند ولي در س��النهاي تئاتر مشخص نيست چه گروههاي
تئاتري بعد از اين تعطيلي چهار ماهه آماده اجرا باشند.

