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خوش بيني به پايان ركود اقتصادي
مركز پژوهش هاي اتاق ايران اعالم كرد

بسياري از بنگاه هاي اقتصادي به ويژه در بخش صنعت همزمان با 
بازگشايي كسب وكارها در ارديبهشت ماه كار خود را از  سر گرفتند

در گفت وگو با محمد قلي يوسفي، اقتصاددان مطرح شد

گروه پش�تيباني توليد | اقتصاد اي�ران روزهاي 
چندان خوشي را س�پري نمي كند، هر چند چند 
ماهي مي ش�ود كه كش�ور درگير كرونا وتاثير آن 
اس�ت اما اگر اين ويروس ش�يوع پي�دا نمي كرد، 
همه امور بر وفق مراد بود و اقتصاد مسير درستي 
را طي مي كرد ومس�ير رش�د را مي پيمود. در اين 
ميان چند صباحي نيز مي ش�ود ك�ه عمال صداي 
چندان�ي از اقتصاددان�ان به گوش نمي رس�د، آيا 
اقتصاد به ريل خود بازگشته است يا مسائل ديگري 
درميان است؟اين موضوع را با محمد قلي يوسفي، 
استاد اقتصاد دانش�گاه عالمه طباطبايي درميان 
گذاشتيم. او در خالل اين گفت وگو عالوه براشاره 
به خطاهاي اس�تراتژيك اقتصادي دولت، تاكيد 
ويژه اي بر آزاد سازي اقتصاد وحاكميت قانون دارد.

  ب�دون در نظر گرفتن اثرات اقتص�ادي كرونا بر 
شرايط عادي كشور، چند وقتي مي شود كه عمال 
صدايي از سوي اقتصاددانان مطرح گرايش هاي 
مختلف اقتصادي به گوش نمي رسد.به نظر شما 

اين مساله چه دليلي دارد؟
پيش از پرداختن ب��ه موضوع بايد اش��اره كنم كه بنده 
نماينده اقتصاددانان نيس��تم. آنچه ك��ه مي گويم نظر 
شخصي خودم اس��ت. البته اين انتظار بي جايي نيست 
كه رس��انه ها از اقتصاددانان دارند، مشكالت اقتصادي، 
ندانم كاري ها و حيف و ميل منابع همراه با فش��ارهاي 
تورمي، فقر و بيكاري و از همه مهم تر نداشتن آينده اي 
روشن موجب مي ش��ود كه مردم نگران زندگي و آينده 
خود باش��ند و بنابراين از اقتصاددانان انتظ��ار دارند كه 
اقتصاددانان ريش��ه اين مش��كالت را شناسايي كنند 
و از دولتم��ردان بخواهند كه از سياس��ت هايي كه اين 
معضالت را ايجاد كرده دس��ت بردارن��د و تالش كنند 
كه با نقد عالمانه مانع اجراي سياس��ت هايي شوند كه 
به مردم فشار وارد مي س��ازد.البته من فكر نمي كنم كه 
اقتصاددانان س��كوت كرده باش��ند. آنها هم مثل ساير 
متخصصين و اصناف در هر موقعيت��ي كه قرار بگيرند 
نظرات خ��ود را بيان مي نمايند. قصدم اين نيس��ت كه 
بگويم اقتصاددانان كليد مشكالت اقتصادي را در دست 
دارند. بلكه قصدم اين اس��ت كه بگوي��م اقتصاددانان از 
نحله هاي فكري مختلف نيز مانند س��اير روشنفكران 
اين جامعه نظير بسياري از صنوف و تخصص هاي ديگر 
مشكالتي را ديده و انتقاد كرده اند و خواهان اصالحات 
امور بوده اند. البته اين انتقاد ها تنها از سوي روشنفكران، 
دانشگاهيان، معلمان و دانش��جويان نبوده است بلكه 
ساير اقشار مانند كارگران، كاميون داران وزنان نيز اقدام 
به بيان اعتراض نس��بت به وضعيت خودشان كرده اند. 
بنابراين در مواقع مختلف اقتصاددانان حساس وظيفه 
به صورت انف��رادي يا جمعي نظريات خ��ود را در قالب 
نامه يا بيانيه به گوش مس��ووالن رس��انده اند و بعضا در 
رس��انه هاي داخلي يا بين المللي انعكاس داشته است. 
البت��ه اقتصاددانان نه حزب هس��تند و نه تش��كيالت 
سياسي هستند و نه درباره مسائل اقتصادي نظر واحدي 
دارند. آنها به دنبال منافع خاصي نيستند. البته منظورم 
اين نيست كه اقتصاددانان سياس��ي يا حزبي نداريم يا 

اينكه آنها هميش��ه نظريات درس��تي دارند و حقيقت 
علمي در انحصار آنهاست. در بين اقتصاددانان اختالف 
نظر درباره حتي ساده ترين مسائل وجود دارد.. بنابراين 
اقتصاددانان متناسب با موقعيت يا اهدافي كه براي خود 
تعريف كرده ان��د نظريات خود را بي��ان كرده اند. برخي 
منتقد دولتمردان بودند و برخي ديگر منتقد اقتصاددانان 
بودند و از دولت ها به طور مستقيم يا غير مستقيم حمايت 
مي كرده اند و طبق معمول برخي هم عالقه اي به طرح 
نظريات خود نداشته يا موضع مشخصي نداشته يا حتي 
منتظر مي مانند تا موجي ايجاد ش��ود تا نظر خود را بر 
حسب شرايط بيان كنند و به اصطالح موج سواري كنند. 
همان طوري كه عرض كردم البته عده اي هم هستند كه 
طبق معمول نمي خواهند فرصت هاي شغلي شان آسيب 
ببيند، تمايلي به انتقاد ندارند ودنبال آينده بهتري براي 
خود هس��تند.به همين علت اين گروه از اقتصاددانان 

همزيستي با دولت را ترجيح مي دهند. 
  گروه اخير چه گروهي از اقتصاددانان هستند؟

اقتصاددانان��ي ك��ه با دولت ه��ا هم��كاري مي كرده اند 
مش��خص هس��تند. آنها يك طيف فكري هستند كه 
نظرياتي دارن��د كه مواضع سياس��تمداران را بهتر بيان 

مي كنند. در حقيق��ت آنها مي توانند ب��راي مداخالت 
دولتمردان توجيه الزم ارايه نمايند. از نظر مشرب فكري 
اينها آموزش ديده مكتب نئوكالسيك هستند كه شامل 
نظريات كينزي و ديگر اقتصاددانان پسا كينزي هستند. 
آنها هميش��ه مش��كالت اقتص��اد را از منظرمداخالت 
دولتي توجيه مي كنند. اگرچه هدف را اقتص��اد آزاد يا 
محدودس��ازي دولت بيان مي كنند اما نسخه هايي كه 
مي نويسند برخالف آن است. اغلب به سياستمداران ياد 
مي دهند كه مبهم صحبت كنند نظير رشد اقتصادي، 
تورم و بيكاري، سياست هاي پولي و مالي و غيره كه غير 
از خود دولتم��ردان براي هيچكس اهمي��ت ندارند، نه 
خانوارها و نه بخش خصوصي.در حقيقت دغدغه بخش 
خصوصي و مردم آزاد سازي و عدم مداخله دولت است. 
اما دولت ب��ا هدفي كه در اقتصاد مداخله كن��د اوضاع را 
بد تر مي كند. اما اين اقتصاددانان كه مي خواهند از طريق 
برنامه ريزي متمركز و سياست هاي كالن دولت مشكالت 
اقتصادي را برط��رف كنند يا به عب��ارت ديگر اقتصاد را 
مهندس��ي كنند با سياس��ت هاي خود تنها به عملكرد 
دولتمردان مشروعيت علمي مي بخش��ند بدون اينكه 
بتوانند كوچك ترين مشكل جامعه را حل كنند. گاهي 

صحبت هاي آنها بر زخم ملت نمك مي پاش��د به جاي 
اينكه مرحمي باشد.

  اگر از اين اشكاالت بينشي اقتصاددانان مذكور 
بگذريم به نظر ش�ما در بعد سياست گذاري چه 

نارسايي هايي وجود داشته است؟ 
يادم مي آيد در همان اوايل ش��روع ب��ه كار دولت آقاي 
روحاني و تيم اقتصادي او مسائلي را مطرح مي كردند كه 
من در يك نشست علمي در دانشكده اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبايي نظرات و تصميمات آنه��ا را در قالب 
»خطاهاي اس��تراتژيك تيم اقتصادي دولت«  مطرح 
كردم و فكر مي كنم همان خطاها همواره با اين دوستان 
همراه بوده و ش��ايد در آينده هم همراه باشد كه به طور 

خالصه من آنها را به چهار دسته تقسيم مي كنم. 
  خب بفرماييد اين خطاها چه بوده اند؟ 

اولي��ن خط��اي اس��تراتژيك اقتصاددانان ش��اغل در 
دس��تگاه هاي دولت��ي اي��ران نظريه پ��ردازي به جاي 
سياست گذاري اقتصادي بوده است. اشتباه تيم اقتصادي 
در اين بوده اس��ت ك��ه قوانين اقتصادي را مس��تقل از 
قوانين حاكم بر جامعه در نظر مي گيرند و چنين وانمود 
مي كنند كه قوانين اقتصادي مستقل از قوانين اجتماعي 
مي توانند كار كنند كه چنين نيس��ت. تمام تالش ها و 
منابع در جهت رشد اقتصادي، پركردن كسري بودجه، 
كنترل تورم، هدفمندي يارانه ها، تك نرخي كردن ارز و  
سود بانكي صورت گرفته است. اماسوال اين است كه آيا 
اينها هدفند؟ آيا واقعا اينها ريشه مشكالتند يا آنها خود 
معلول عوامل ديگري نيستند؟ واقعيت اين است كه اينها 
هرچقدر هم كه مهم باش��ند، هدف اقتصادي نيستند، 
ضمن اينكه دس��تيابي به آنها نيز بدون وجود نهادهاي 
كارآمد دشوار اس��ت. اما اين تالش ها بيش��تر عالئم را 
نشانه گرفته و نه علت را لذا مشكالت همچنان پا برجا 
باقي مي مانند. نه تنها مشكالت برطرف نمي گردند بلكه 
عوارض جانبي ديگري نيز ايج��اد مي كنند. به همين 
دليل است كه علي رغم آزمون تئوري هاي مختلف نظير 
رشددرونزا و برونزاو سياست هاي تعديل ساختاري در 
طول بيش از سي سال موفقيت قابل توجهي به دست 
نيامده اس��ت. چراكه عوامل ديگري ريشه مشكالتند و 
اينها تنها معلول هستند.  در نتيجه با تاكيد و بزرگنمايي 
اين مسائل نه تنها مس��ووالن به خطا مي روند بلكه به 
مردم هم آدرس غلط مي دهند و چنين وانمود مي كنند 
كه مشكالت و نارسايي هاي موجود در جامعه را تنها از 
طريق رفع اين مسائل مي توان بر طرف كرد درحالي كه 
رفع اين مسائل خود مستلزم رفع مسائل ديگري است 
كه مسووالن به آنها توجه كافي ننموده اند و آن برقراري 
نهادهاي مس��تقل حقوقي و قانوني، تعريف درس��ت و 
اجراي صحيح حقوق مالكيت اس��ت كه در گرو اصالح 
قانون اساسي است. متاسفانه در دولت جديد نيز اگرچه 
مش��اوران و تيم اقتصادي دولت نسبت به قبل مواضع 
خودر ا تعديل كرده ان��د و از نهادها صحبت مي كنند اما 
درك روشني از نهادها ارايه نمي نمايند. تصور مي شود 
قوانين اقتصادي مستقل از قوانين حاكم بر جامعه و نظام 
اجتماعي كار مي كنند. در حالي كه متغيرهاي اقتصادي 

خود را با شرايط اجتماعي منطبق مي سازند. 
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چهار خطاي استراتژيك دولت
ستون اول

 واقعيات اقتصادي
 از دريچه چشم مردم

موض��وع متابع��ت دولت ها از 
ديدگاه هاي كارشناس��ي در 
بخش هاي مختلف اقتصادي، 
و... اجتماع��ي  فرهنگ��ي، 

يك��ي از ضرورت هايي اس��ت 
ك��ه جوامع براي رس��يدن به 
رش��د و ترقي به آن نياز دارند. 
اساسا بحث توسعه در جهان 
امروز از زماني س��ر و ش��كل جدي تري به خود گرفت 
كه انسان هوشمند به اهميت اس��تفاده از ديدگاه هاي 
نخبگان و متخصصان در بهبود وضعيت حكمراني پي 
برد و تالش كرد تا از اين ظرفيت هاي تخصصي استفاده 
كند. اين ش��د كه مثال انقالب صنعتي پ��س از دوران 
روشنگري محقق مي ش��ود، چرا كه بدون پيش زمينه 
فكري و تحوالت علمي، مقوله توسعه پايدار اقتصادي 
امكان پذير نخواهد بود. اين فرآيند اما در كش��ور ما به 
صورت ديگري پيش رفته است. هرچند بعد از انقالب 
مش��روطه اين تصور وجود داش��ت كه ايران هم مانند 
بسياري از كشورها كودك توس��عه را در آغوش خواهد 
كشيد اما روند حوادث و رخدادهاي سياسي و اجتماعي 
و اقتصادي و...به گونه اي پيش رفت كه نه تنها توس��عه 
پايدار در ايران به وقوع نپيوست بلكه در برخي برهه ها 
وضعيت از قبل هم آشفته تر شد. اينكه چرا دولت ها در 
ايران به هشدارهاي كارشناسي در بخش هاي گوناگون 
اهميت الزم را نمي دهند ممكن است داليل متعددي 
داشته باش��د. در حوزه اقتصادي متاس��فانه بسياري از 
مسووالن تصور مي كنند كه عقل كل اقتصادي هستند 
و نيازي به رويكردهاي تخصصي در مقوله اقتصاد ندارند. 
اين روند را شما در ميان دولت هاي بعد از جنگ به جز 
يك دولت به عينه مي بينيد؛ بيشتر روساي جمهور در 
ايران اين تلق��ي را دارند كه هدايت اقتص��اد يك دو دو 
تا چهار تاي س��اده است و نيازي به مش��اوره گرفتن از 
صاحب نظران در اين زمينه وجود ن��دارد. اين در حالي 
است كه مس��ووالن سياس��ي بلندپايه در كشورهاي 
توسعه يافته انتخاب مي ش��وند تا يك الگوي پذيرفته 
شده و تاييد ش��ده را پيش ببرند و رييس جمهوري يا 
رييس مجلس يا مسوول ديگري اجازه دخالت و تغيير 
اين الگوها را ن��دارد. اما در ايران هر دولتي كه س��ر كار 
مي آيد براي خودش برنامه جداگانه اي داردكه ممكن 
اس��ت 180 درجه با برنامه قبلي تفاوت داشته باشد اما 
علي رغم اين تفاوت ها باز هم ريل گذاري اقتصادي تغيير 
مي كند تا نوبت به دولت بعدي برسد و باز هم الگوي تازه. 
در اين شرايط مردم بدون توجه به اين تغييرات به دنبال 
استيفاي منافع خود در اقتصاد هستند. اساسا اين يك 
اشكال مهم در بخش اقتصاد ماس��ت؛ اينكه مسووالن 
راه خود را مي روند و مردم هم راه خ��ود را. مردم حاضر 
نيستند خود را درگير فرآيندهاي اقتصادي پر پيچ و خم 
و غيركارشناسي شده كنند و خودش��ان از دارايي شان 
محافظت مي كنند. در خانواده ها شما شاهد تجربيات 
انباشت ش��ده اي هستيد كه از نس��لي به نسل ديگري 
منتقل مي شود اما در س��طح نظام سياسي شاهد يك 
چني��ن رويكردهايي نيس��تيم؛ هيچ تجربه انباش��ت 
شده اي درخصوص عملكرد دولت ها و نظام سياسي در 
كشورمان تدوين و تدارك نشده است؛ دولت و مجلسي 
ك��ه روي كار مي آيند تم��ام تجربيات قبل��ي را منكر 
مي شوند و از ابتدا تغييرات را آغاز مي كنند. اين در حالي 
است كه اقتصاد مانند زنجير  به هم پيوسته اي است كه 
در طول زمان قوام پيدا مي كند. اين است كه مي گويم 
روش مردم با روش مسووالن فرق دارد. مسوولي كه در 
كشور ما سكان هدايت بخش يا س��ازمان يا دولتي را به 
دست مي گيرد؛ آماده اس��ت كه همه چيز را از نو شروع 
كند. پرس��ش اين اس��ت كه چرا چنين اس��ت؟ دليل 
اين فقدان را بايد در نداش��تن سيستم حزبي در كشور 
جست وجو كرد. اين احزاب و تشكل هاي مدني هستند 
كه فرآيند آموزش هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي را 
شكل مي دهند و همين ساختارهاي حزبي هستند كه 
مديران آينده كشور را پرورش مي دهند؛ مسوول اجرايي 
يا تقنيني و مديريتي بايد به حزب خود، رسانه ها و مردم 
در خصوص عملكردش پاس��خ دهد و در صورت عدم 
پاسخگويي، اين حزب است كه جايگاه خود را در اذهان 
مردم از دس��ت مي دهد. بنابراين اح��زاب براي مانايي 
بيش��تر و در كورس ماندن ت��الش مي كنند تا بهترين 
عملكرد را ارايه كنند. اما در ايران يك چنين ساختاري 
سازماندهي نش��ده اس��ت. نتيجه اش اين مي شود كه 
امروز كارشناس��ان اقتصادي ناله مي كنند كه دولت به 
رويكردهاي كارشناسي توجه نمي كند و در سوي مقابل 
هم دولت شاكي اس��ت كه بدنه كارشناسي كشور از او 
حمايت نمي كند. اما در ميان اين منازعات، مردمي قرار 
گرفته اند كه مشكالت را با پوست و استخوانشان حس 
مي كنند؛ براي اين مردم انتقاد اين مسوول از آن يكي 
و اين مدير از فالن رقيب اهميتي ندارد. مردم وضعيت 
اقتصادي را نگاه مي كنند كه ش��رايط نابساماني دارد؛ 
وضعيت بيكاري، فقر مطلق، تورم افسارگس��يخته و...

واقعياتي است كه مردم با آن دست به گريبان هستند. 
واقعيت از نظ��ر مردم لوگوي قيمتي اس��ت كه بر روي 
اجناس و كاالها ق��رار دارد و هر روز گران تر مي ش��ود؛ 
واقعيت براي مردم اين قيمت هاست نه اظهارنظرهايي 
كه هر از گاهي درباره چش��م انداز روش��ن آينده و حل 
مش��كالت معيش��تي و اقتصادي مطرح مي شود. بايد 

واقعيات را از دريچه چشمان مردم ديد.

محمد  غرضي

رييس جمهور براي ساماندهي بازار 
مسكن دستور ويژه صادر كرد

 ۱۵ هزار واحد مسكن مهر پرديس 
 خالي از سكنه است كه اغلب آنها 

 در تملك محتكران مسكن، دالالن 
و سرمايه گذاران است

 اختصاص 4.۵ ميليارد دالر ارز 
براي واردات كاالهاي اساسي 

  IT بيش از ۹۵ درصد تجهيزات حوزه
مشمول تحريم بين المللي است

رييس كل بانك مركزي  به بلومبرگ گفت

فشار ايران بركره جنوبي 
 براي آزادسازي 

ميلياردها دالر مسدود شده

افزايش 3 برابري  قيمت 
كاالهاي آي تي از بهمن ماه 

 درد   مسكن
 با   ُمسكن 

درمان 
 نمي شود

 صفحه 5 

 صفحه 3 

 صفحه 6 

   اطالع�ات موجود نش�ان مي ده�د كه به 
دليل شرايط حاد ركود تورمي حاكم، صنايع 
كش�ور با كمت�ر از 50 درصد ظرفيت اس�مي 
كار مي كنند و به طور متوس�ط با ح�دود ۴۸ 
درصد نيروي كار اضافي هم رو به رو هس�تند 
و متاسفانه شرايط كشور به گونه اي است كه 
انگيزه فعاليت هاي توليدي در كشور به شدت 
كاهش يافته اس�ت. تنها كمت�ر از 1۴ درصد 
سرمايه گذاري هاي برنامه ريزي شده صنعتي 

در عمل تحقق پيدا كرده اند

برش

سامانه پيامكي

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با 

ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك كنند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

 روزنامه تعادل 

در صفحه آخر مي خوانيد
|تاريخ نگاري |

 استعفاي مستوفي الممالك
 از نخست  وزيري

|مجلس در گذر تاريخ | 
 تصويب قانون

 انجمن هاي ايالتي و واليتي
|مرز پرگهر | 

منطقه حفاظت شده »جهان نما« 
 شهرستان كردكوي

 استان گلستان
و...
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نحوه بخشودگي جرايم مالياتي
ريي��س كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور نحوه 
بخشودگي جرايم مالياتي قابل بخشش موضوع 
قانون ماليات هاي مس��تقيم و قان��ون ماليات بر 
ارزش افزوده را ابالغ كرد كه بر اس��اس آن، تمام يا 
بخشي از جرايم، بخشيده مي شود. بر اساس اين 
بخشنامه، سازمان امور مالياتي كشور مجاز است 
تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در قوانين ماليات هاي 
مس��تقيم و ارزش افزوده را مطابق دستورالعملي 
كه به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، 
مورد بخشودگي قرار دهد. بخشودگي جرايم قابل 
بخشش موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون 
ماليات بر ارزش افزوده در هر منبع براي هر سال 
با دوره، حس��ب مورد در س��ال ۱۳۹۹ در صورت 
پرداخت مانده بدهي خواهد بود. بر اين اس��اس، 
بخشودگي جرايم موضوع اين دستورالعمل براي 
هر دوره يا سال در هر منبع، حسب مورد حداكثر 
تا مبلغ ۵۰ ميليارد ريال است. در صورت پرداخت 
مانده بدهي طبق برگ قطعي ابالغ شده تا پايان 
دي س��ال ۱۳۹۸ حداكثر تا ۳۱ خرداد ۹۸ براي 
واحدهاي توليدي ۹۰ درصد و براي ساير موديان 
ميزان بخشودگي ۸۰ درصد خواهد بود. در صورت 
پرداخت مانده بدهي طبق برگ قطعي ابالغ شده از 
اول بهمن ۹۸ تا ۳۱ خرداد ۹۹ حداكثر تا پايان تير 
سال جاري، ميزان بخشودگي به ميزان ۱۰۰درصد 

خواهد بود. 

 سهم شهرداري تهران 
در توسعه حمل و نقل 

 س��ازمان برنامه و بودجه با تاكيد بر اينكه هيچ 
كوتاهي در تامي��ن ناوگان اتوبوس��راني تهران 
نشده است، گفت: ۱۵ هزار ميليارد ريال از اوراق 
مشاركت توسعه شبكه حمل و نقل ريلي شهري 
كالنشهرها، سهم شهرداري در خصوص توسعه 
ناوگان اتوبوسراني و تكميل خطوط مترو تهران 
اس��ت. در پي انتش��ار مطالبي به نقل از رييس 
شوراي شهر تهران مبني بر اينكه ۷۵ هزار ميليارد 
تومان بودجه براي ناوگان عمومي در نظر گرفته 
شده كه اختصاص نيافته است، سازمان برنامه و 
بودجه روز چهارش��نبه اعالم كرد: اين عدد و نيز 
عدم اختصاص اين مبلغ از اساس نادرست است و 
مشخص نيست اعالم عدد ادعايي بر چه اساسي 
صورت گرفته است. بر اس��اس گزارش سازمان 
برنامه و بودجه از محل بند )د( تبصره )۵( قانون 
بودجه س��ال ۱۳۹۸ كل كش��ور با تضمين ۵۰ 
درصد دولت و ۵۰ درصد ش��هرداري براي تهيه 
خريد ناوگان اتوبوسراني تهران و ۱۲ شهر كشور 
مجوز انتشار اوراق مش��اركت معادل ۱۴ هزار و 
۹۰۰ ميليارد ريال و به منظور توسعه شبكه حمل 
و نقل ريلي شهري )مترو( در تهران و ۹ كالنشهر 
كش��ور ۳۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال صادر شده 
اس��ت كه معادل ۱۵ هزار ميليارد ريال از اوراق 
مشاركت فوق، سهم شهرداري تهران در خصوص 
توسعه ناوگان اتوبوسراني و تكميل خطوط مترو 
تهران اس��ت. در صورت هماهنگي شهرداري با 
بانك مركزي و نيز بانك عامل، امكان انتشار اوراق 
و تأمين ناوگان اتوبوسراني و تكميل شبكه ريلي 

شهري انجام خواهد شد.

افزايش ۶۰  برابري بودجه 
مدرسه سازي 

رييس سازمان برنامه و بودجه در آيين بزرگداشت 
س��الروز درگذش��ت بنيانگ��ذار جامعه خيرين 
مدرسه ساز كش��ور از افزايش حدود ۶۰ برابري 
بودج��ه مدرسه س��ازي در دولت تدبي��ر و اميد 
خب��ر داد. محم��د باقر نوبخت روز سه ش��نبه با 
گراميداش��ت ياد و خاطره دكتر حافظي گفت: 
تالش هاي حافظ��ي و خيرين مدرسه س��از در 
زمينه مدرسه سازي، بودجه حاصل از مشاركت 
خيرين در س��ازمان را از ۴۰ ميلي��ارد تومان در 
س��ال ۹۳ به ۲۳۵۰ ميليارد تومان رساند.بخش 
زيادي از فضاهاي آموزشي كشور توسط جامعه 
خيرين مدرسه ساز ساخته شده است؛ به طوري 
كه ۱۲۳ هزار كالس درس را در اختيار آموزش و 
پرورش قرار داده اند و بيش از ۱۰۰ هزارميليارد، 

هزينه كرده اند.

دولت ترامپ با 2 تريليون دالر 
كسري بودجه 

انتظار مي رود كسري بودجه ساالنه امريكا ركورد 
بشكند. به گزارش فاكس بيزينس، دفتر كنترل 
بودجه امريكا در گزارش��ي اع��الم كرد همزمان 
ب��ا افزايش هزينه ه��اي دولت ب��راي حمايت از 
بخش هاي مختلف اقتصادي اين كشور در برابر 
پيامدهاي ويروس كرونا، كس��ري بودجه دولت 
در هش��ت ماه ابتدايي س��ال مالي جاري به ۱.۹ 
تريليون دالر رسيده است. تنها در ماه مه  ميزان 
مخارج دولت ۴۲۴ ميليارد دالر بيشتر از ميزان 
درآمدهاي آن بوده است. درآمدهاي دولت طي 
ماه مه  ۵۸ ميليارد دالر نسبت به ماه قبل كاهش 
پيدا كرده اس��ت.دولت امريكا طي اين ماه ۵۹۸ 
ميليارد دالر هزينه داشته كه نسبت به ماه قبل 

افزايش محسوس ۵۳ درصدي بوده است.
از زمان شيوع كرونا و قرنطينه سراسري در امريكا، 
دولت اين كشور مخارج خود را به شدت افزايش 
داده اس��ت. تاكنون بيش از ۱۱۳ هزار امريكايي 
جان خ��ود را بر اثر ابتال به كوويد-۱۹ از دس��ت 
داده ان��د و وزارت خزان��ه داري در نظر دارد س��ه 
تريليون دالر ديگر تا پايان سال استقراض كند. 

طبق اعالم دفتر كنترل بودجه كنگره، كس��ري 
بودجه دول��ت امريكا ت��ا پايان امس��ال به رقم 
بي سابقه ۳.۸ تريليون دالر برسد كه حدود ۲.۹ 
برابر ركورد قبلي كسري ۱.۴۱ تريليون دالري 
است كه در سال مالي ۲۰۰۹ به ثبت رسيده بود.

17.7 ميليون نفر روش مديريت مستقيم سهام عدالت را انتخاب كرده اند

معامله واحدهاي صندوق واسطه گري مالي يكم از اول تير

چهار خطاي استراتژيك دولت

گروه كالن| 
معمارنژاد معاون امور بانك، بيمه و شركت هاي 
دولتي وزير اقتصاد از امكان معامله واحدهاي 
صندوق واسطه گري مالي يكم )ETF( در بازار 

بورس از ابتداي تيرماه خبر داد.

به گزارش» تعادل«، عباس معمار نژاد در پاسخ به اين 
سوال كه چه زماني واحدهاي خريداري شده صندوق 
واس��طه گري مالي يكم قابل معامله مي شوند؟ گفت: 
تا آخر اي��ن هفته وضعيت ETF هاي واگذار ش��ده به 
مردم مشخص مي ش��ود و از اول تيرماه اين واحدهاي 
س��رمايه گذاري از طريق بورس قابل معامله و خريد و 
فروش مي شوند. به گفته معاون وزير امور اقتصادي و 
دارايي باقيمانده سهام دولت در سه بانك ملت، تجارت 
و صادرات به عالوه باقيمانده سهام دولت در بيمه البرز 
و بيمه اتكايي امين جمعًا ب��ه ارزش ۲۳ هزار ميليارد 
تومان برآورد ش��ده بود كه قرار بود اين سهام در قالب 
صندوق واس��طه گري مالي يكم و با تخفيف ۲۰ تا ۳۰ 
درصدي به عموم مردم واگذار شود كه در اولين تجربه 
از واگذاري اين گونه واحدها بيش  از ۳.۵ ميليون نفر از 
شهروندان ايراني مشاركت كردند و هنوز كار تسويه و 
اختصاص واحدها به خريداران به طور كامل انجام نشده 
و قرار اس��ت از اول تيرماه ۹۹ اين واحدهاي صندوق 
واس��طه گري مالي در پرتفوي دارايي ه��اي افراد قرار 
گيرد و افراد بتوانند دارايي هاي خود را از طريق بورس 
خريد و فروش كنند. ش��ايان ذكر اس��ت، طبق اعالم 
قبلي معاون وزير اقتصاد قرار است در نيمه اول امسال 
دو ETF ديگر به نام هاي صندوق واسطه گري پااليشي 
مركب از باقيمانده سهام دولت در ۴ پااليشگاه تهران، 
تبريز، بندرعباس و اصفهان و صندوق واسطه گري فلزي 
)شامل باقيمانده سهام دولت در شركت فوالد مباركه، 
ملي مس ايران، ايران خودرو و سايپا( با تخفيف ۲۰ تا ۳۰ 
درصدي به همه دارندگان كدملي ايراني واگذار شود. 
اين اقدامات در راستاي واگذاري تصدي هاي دولتي به 
مردم و گسترش فرهنگ سهامداري و مالكيت در بين 
مردم و از طرفي تأمين مالي دولت از طريق بورس انجام 
مي شود. اين گزارش حاكي اس��ت، دولت در راستاي 
واگذاري س��هام خود در شركت هاي دولتي و بانك ها 
اولين ETF صندوق قابل معامله بورسي به نام صندوق 
واس��طه گري مالي يكم را طراحي كه براي هر دارنده 
كدملي تا سقف ۲ ميليون تومان از طريق شبكه بانكي 
و بورس واگذار كرد و قرار شد واحدهاي اين صندوق از 

تيرماه در بورس قابل خريد و فروش باشد.

   وعده به خريداران سهام دولتي 
 درحالي كه خريداران سهام دولتي با مشكالتي چون 
اضافه برداش��ت و عدم ثبت دارايي  آنه��ا در پرتفوي 
كارگزاري ش��ان مواجه شده بودند، طبق اعالم معاون 
وزير اقتصاد با اتمام بررس��ي اطالعات موجود در اين 
زمينه، اين مشكالت تا پايان اين هفته برطرف خواهند 
شد و از ابتداي تير ماه سهام هاي دولتي در بورس قابل 

معامله مي شوند.
به گزارش ايس��نا، پس از تصميم دولت براي واگذاري 
اموال دولتي در سال جاري و تمهيدات وزارت اقتصاد 
در اي��ن زمينه مبني براينكه اين س��هام ها به ش��كل 
صندوق هاي واگذاري مالي )يكم( عرضه شوند، سهام 
دولت در صندوق اول شامل سه بانك ملت، تجارت و 
صادرات به عالوه باقيمانده سهام دولت در بيمه البرز 
و بيمه اتكايي امي��ن در كل به ارزش ۲۳ هزار ميليارد 
تومان برآورد ش��ده بود كه در اولين تجربه از واگذاري 
اين گونه واحدها بيش  از ۳.۵ ميليون نفر از شهروندان 

ايراني مشاركت كردند.  پذيره نويسي براي خريد اين 
سهام ها از ۱۴ تا ۳۱ ارديبشهت ماه آغاز شد و نكته قابل 
توجه در اين زمينه تخفيف ۲۰ تا ۳۰ درصدي و سقف 
خريد دو ميليون توماني بود كه هر فرد با كد ملي خود 
مي توانست از ۱۰ هزار تومان تا سقف دو ميليون تومان 

سهام دولتي خريداري كند.
در اين زمينه، عده اي از مردم كه به خريد اين نوع سهام 
اقدام كرده بودند، در تماس با ايس��نا از بلوكه شدن دو 
ميليون تومان اضافه از حساب كارگزاري خود، گاليه 
كرده بودند كه عباس معمارن��ژاد - معاون امور بانكي 
وزارت امور اقتص��ادي و دارايي - در اين زمينه ۱۳ روز 
پيش اين گونه توضيح داه بود كه تمام اطالعات بانك ها 
در زمينه خريد اين س��هام به ش��ركت سپرده گذاري 
مركزي داده ش��ده و پ��س از پااليش و بررس��ي اين 
اطالعات، اگر فردي دو بار ثبت نام كرده باش��د و مبلغ 
اضافي از آن فرد برداش��ت شده باشد، نهايتا تا ۱۰ روز 

ديگر به حساب آنها برمي گردد.

پس از آن مدير كل روابط عمومي سازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت كه آن دسته از افرادي كه بيشتر از يك بار 
سفارش خريد اين واحدها را ثبت كرده اند، ظرف يكي 
دو روز آينده با تجميع اطالعات شبكه بانكي و كارگزاران 
بورس اضافه خريد به حساب آنها عودت خواهد شد و 
معاون وزير اقتصاد نيز اعالم كرد كه اين مشكل تا پايان 

هفته جاري برطرف مي شود.
عالوه براين، يكي ديگر از مش��كالت در خريد س��هام 
دولتي عدم ثبت شدن اين خريد در پرتفوي دارايي هاي 
خريداران است كه دو روز پيش معاون وزير اقتصاد اعالم 
كرد كه هنوز كار تسويه و اختصاص واحدها به خريداران 
به طور كامل انجام نشده و قرار است از اول تيرماه ۱۳۹۹ 
اين واحدهاي صندوق واس��طه گري مالي در پرتفوي 
دارايي هاي اف��راد قرار گيرد و افراد بتوانند دارايي هاي 

خود را از طريق بورس خريد و فروش كنند.
بنابراين، طبق اعالم معاون وزير اقتصاد مشكالتي كه در 
زمينه خريد سهام دولتي ايجاد شده بود تا پايان هفته 

جاري برطرف مي شود و از اول تير ماه دارايي هاي اين 
صندوق ها در بورس قابل معامله خواهند بود.

   17.7 ميليون نفر با روش مديريت مستقيم 
 سخنگوي طرح آزادسازي سهام عدالت آخرين آمار 
مشموالني كه روش مستقيم را براي مديريت سهام خود 
انتخاب كرده اند، اعالم كرد. حسين فهيمي با بيان اينكه 
مشموالن سهام عدالت يا بايد روش مستقيم يا روش 
غيرمستقيم را براي مديريت سهام خود انتخاب كنند، 
اظهار كرد: طبق آخرين آمار از بين حدود ۴۹ ميليون 
نفر سهامدار، حدود ۱۷ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر روش 

مستقيم را براي مديريت سهام خود انتخاب كرده اند.

   سودهاي گم شده 
 به گفته محسن اختياري يك كارشناس اقتصادي بر 
اساس اطالعات اعالمي دولت، از سودهاي توزيع شده 
شركت ها، حدود ۵۳۲ هزار تومان از سهام عدالت تسويه 
شده، اما بر اساس محاسبات انجام شده كارشناسان و 
بررسي سهم هاي سهام عدالت، ۵۷۳ هزارتومان سود 
سهام شناسايي شد كه نشانگر اختالف ۴۰ هزارتوماني 

است كه در اين موضوع ابهام وجود دارد.
اين كارش��ناس اقتصادي با اش��اره به اينكه بر اساس 
محاسبات انجام شده كارشناسان و بررسي سهم هاي 
سهام عدالت اختالف ۴۰ هزارتوماني وجود دارد، گفت: 
البته برخي ش��ركت ها نيز به دلي��ل اطالعات ناقص 
منتشره در محاسبه س��ود مجامع لحاظ نشده كه در 
آن صورت مبلغ سود توزيعي بيشتر از ۵۷۳ هزار تومان 
نيز ممكن است بش��ود، از طرفي بعضي شركت ها نيز 
از سبد سهام عدالت حذف ش��ده اند كه سود آنها نيز 
حذف ش��ده است. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به 
س��ود انباشته شركت هاي سبد س��هام عدالت گفت: 
شركت ها از اين س��ودها بر اساس سياست هاي خود 
براي ساير فعاليت هاي استفاده مي كنند، نكته اي كه 
در اين زمينه وجود دارد عدم لحاظ شدن سود انباشته 
در محاسبات سهام عدالت است كه حدود ۱۵۴ هزار 
تومان به سود توزيع شده سهام عدالت اضافه مي كند و 
اگر اين سودها لحاظ مي شد ارزش سهام عدالت مردم 

نيز افزايش مي يافت.
اختي��اري بي��ان كرد: ارزش س��هام تقس��يمي در 
ش��ركت هاي بورس��ي، ۲۰ براب��ر ش��ده ام��ا براي 
شركت هاي غير بورس��ي تجديد ارزيابي دارايي ها 
انجام نشده اس��ت كه اگر انجام مي شد ارزش سهام 

عدالت نيز افزايش مي يافت.

براي اينكه متغيرهاي اقتصادي به درستي كاركنند الزم 
است نهادها اصالح شوند. نهادها، قوانين بازي در جامعه و 
راهنماي عمل فعاالن اقتصادي و اساس همكاري و منبع 
اصلي كسب اطالعات اند.اين نهادها هستند كه انگيزه ايجاد 
مي كنند فرصت مي سازند و روابط متقابل بنگاه ها و دولت را 
تنظيم مي كنند و در نهايت موجب تفاوت عملكرد اقتصادها 
و بازارها مي ش��وند. كاركرد صحيح متغيرهاي اقتصادي 
مستلزم بر قراري نظم و قانون تعريف درست و اجراي صحيح 
حقوق مالكيت و قرار دادها ست. بدون حكومت قانون هيچ 
امنيت وآزادي و هيچ حق مالكيتي وجود نخواهد داشت.
اگر قانون حاكم نباشد و حق مالكيت تضمين نشده باشد 
خصوصي سازي نه تنها بي معني بلكه ناكارا خواهد بود زيرا 
در جايي كه قانون حاكم نباشد، حقوق مالكيت، حق قرارداد 
برقرار نخواهد بود. وقتيكه حقوق انسان ها به راحتي مورد 
تعارض قرار گيرد و امنيت حقوق مالكيت برقرار نباشد آنچه 
خصوصي سازي ناميده مي شود در اصل خصوصي سازي 
نيست بلكه واگذاري است. متغيرهاي اقتصادي محصول 
رفتار جمعي افراد يك جامعه اند. اين اشتباه است كه تصور 
شود قوانين اقتصادي مستقل از كاركرد نظام اجتماعي عمل 
مي كنند. در چنين شرايطي آيا تاكيد بر رشد اقتصادي براي 
حل مشكالت كافي است؟ آيا بدون برقراري نهادهاي كارآمد 
رش��د اقتصادي مي تواند موثر و پايدار باشد؟ اصوال   رشد 
اقتصادي با چه هدفي دنبال مي شود؟ اگر معيار عملكرد 
سياست هاي اقتصادي رفاه، آسايش و آزادي مردم نباشد و 
رشداقتصادي صرفا  متاثر از پروژه هاي نمايشي و تبليغاتي 
باشد، اين رشد بر زندگي مردم چه اثري خواهد داشت؟ در 
اين حالت رشد اقتصادي چه معني خواهد داد؟ وقتي كه 
بخش اعظم فعاليت هاي اقتصادي توسط مصرف كنندگان 
و مردم اداره و هدايت نمي ش��ودمعني رش��د اقتصادي و 
سرمايه گذاري چيست؟ آيا سرمايه گذاري هايي كه با هدف 
تامين مصرف خصوصي به عنوان هدف نباشد مي تواند به 
حق انتخاب مردم بيفزايد؟ آيا مس��ووالن اين حق را دارند 
كه مردم را وادار سازند بيشتر از چيزي كه مايلند براي رشد 
اقتصادي هزينه كنند؟ آيا رشدي كه انتخابي نباشد و بصورت 
اجباري تحميل گردد براي جامعه س��ودي دارد؟بديهي 
اس��ت رشدي كه اجتماعي نباش��د و از طريق تزريق پول 
و هزينه هاي دولتي يا نظامي و غيرمولد باش��د رشد بدي 
خواهد بود واين نتيجه را مي دهد كه برخي افراد به هزينه 
برخي ديگر رشد مي كنند.اقتصاد بايد براي مردم كار كند، 
يعني تمام تالش ها، سرمايه گذاري ها، فعاليت هاي توليدي 
و اقدامات دولت ها بايد براي رفاه، حفظ شأن و منزلت مردم 
باشد. نمي توان اهدافي را براي اقتصاد تعريف كرد كه مستقل 
از نياز جامعه و مردم باشد. اگر تنها رشد اقتصادي را در نظر 
بگيريم كافي است كه نفت و محصوالت پتروشيمي را صادر 
كنيم تا اقتصاد ما رشد كند. اما مساله اين است كه اين رشد 
چه تاثيري بر زندگي آحاد مردم خواهد گذاشت. آيا منجر 
به ايجاد اشتغال و رفاه در جامعه خواهد شد؟ آيا نياز كشور 
را به خارج كم مي كند؟ آيا از آسيب پذيري مردم و كشور در 
مقابل شوك هاي مختلف داخلي و خارجي مي كاهد؟ تجربه 
گذشته ايران نشان مي دهد كه به رغم تزريق درآمد هاي نفتي 
و رشد اقتصادي مشكالت بر هم انباشته شده و فعاليت هاي 

اقتصادي در كش��ور، موجب برقراري امني��ت و رفاه براي 
مردم نشده است. رشد خوب آن رشدي است كه در نتيجه 
مشاركت مردم و بخش خصوصي از طريق افزايش توليد 
صنعت و كشاورزي و پيشرفت تكنولوزي ابداعات و اختراعات 
و ارتقاء كارايي و بهره وري و ايجاد اشتغال صورت گيرد و با 
شرايط زيست محيطي سازگار باش��د در غير اين صورت 
رشد بد خواهد بود كه افزايش آن نه تنها كمكي نمي كند 
بلكه مخرب و زيانبار است كه بايد جلوي آن گرفته شود و در 

مسير درست به كار گرفته شود.
    بفرماييد دومين مشكل چيست؟

تاكيد بر پر كردن كسري بودجه دولت بدون بررسي علل و 
ريشه هاي آن را مي توان دومين مشكل در اين دسته بندي 
در نظر گرفت. تجربه كشورهاي موفق نشان مي دهد كه 
اگرچه دولت در همه كش��ورها در ابتداي فرايند توسعه 
سعي مي كند قانون را حاكم كند وامنيت و آزادي را براي 

مردم فراهم كند و با اعمال قدرت حقوق مالكيت و اجراي 
قوانين جامعه مدني اين عالمت را به فعاالن اقتصادي بدهد 
كه هيچكس مافوق قانون نيست. نه تنها خود تابع قانون 
مي شود ديگران را نيز به اطاعت از آن وا مي دارد. مداخالت 
خود را معطوف به وظايف��ي مي كند كه جامعه براي آن 
تعيين مي كند و همواره حساب پس ده و پاسخگو است. 
دولت خدمتكار مردم است و در قبال خدماتي كه انجام 
مي دهد ماليات دريافت مي كند. اما تالش دارد كه دخل و 
خرجش متوازن باشد. در ايران دولت به درآمدهاي نفتي 
اتكا دارد و بنابر اين هرگونه كه صالح بداند هزينه مي كند 
و همين امر نيز باعث بزرگ شدن دولت مي شود. دولت 
با فروش نفت و اخذ ماليات يا عوارض به تامين هزينه ها 
مي پردازد و وقتي كه به داليل مختلف درآمد نفت كاهش 
مي يابد با كسري بودجه مواجه مي شود، مشاورين و تيم 
اقتصادي خود را فرامي خواند كه براي جبران كس��ري 
بودجه چاره انديشي كنند. مشاورين محترم هم به جاي 
اينكه به كاهش هزينه ها و ارتقاء كارايي آنها نظر بدهند 
افزايش ماليات ها و افزايش نرخ ارز يا صادرات بيشتر نفت 
يا استقراض از داخل و خارج را به اشكال مختلف توصيه 
مي كنند كه نه تنها بي اثر است و مشكالت همچنان پا برجا 
باقي خواهد ماند بلكه اثرات منفي بيشتري در اقتصاد ايجاد 

مي كنند. به عبارت ديگر به جاي كاهش هزينه ها، تاكيد 
برافزايش درآمدها گذاشته مي شود اما اين آدرس غلط 
مي دهد.دولت بايد هزينه هاي خ��ود را كاهش دهد. در 
ابتدا مي تواند هزينه هاي نمايشي و تشريفاتي، سمينارها  
و مسافرت هاي خودرا كاهش دهد.بديهي است كه كاهش 
ساير هزينه ها منوط به اصالح نهادهاست. اقتصاددانان 
يا كساني كه به هر نوعي به دولت مش��اوره داده يا با آنها 
كاركرده اند، تنها به اين اكتفا مي كردند كه چگونه مي شود 
كسري بودجه را پر كرد.در حالي كه اصال در پي اين نبودند 
كه چرا اصال اقتصاد يا دولت بايد با كسري بودجه مواجه 
باشد. ضمن اينكه فرايند توسعه بايد به شكلي باشد كه 
قانون را حاكم كند.يعني با حقوق مالكيت واجراي قوانين 
جامعه مدني، فعاالن اقتصادي مي توانند سيگنال هاي 
الزم دريافت كرده و براي فعاليت هاي خود برنامه ريزي 
كنند.بدون اينكه دولت دخالتي دراقتصاد داشته باشد. 

اما در حال حاضر نقش دولت در اقتصاد وحشتناك است.
االن دولت درآمد نفت را دارد، شركت هاي دولتي را دارد، 
درآمدهاي مالياتي را دارد، بانك مركزي و سيستم بانكي را 
در اختيار دارد واثر گذاراست. هر گاه هم كه بخواهد دخالت 
مي كند. اين در حالي است كه قرار بود دولت چابك تر وكم 
هزينه تر باشند اما خالف آن عمل شده است. هرگاه درآمد 
نفت افزايش پيدا مي كند دولت ها اقدام با استخدام كارمند 
مي كنند، هزينه مي كنند وتمام آنها رابا درآمد نفت جبران 
مي كنند. حتي ندانم كاري ها، ولخرجي ها و اشتباهات 
خودشان را هم با همين درآمدهاي نفتي تامين مي كنند.اما 
هنگامي كه با كاهش درآمدهاي نفتي مواجه مي شوند تازه 
مشكالت آغازمي شود، چرا كه ديگر نمي توانند هزينه ها را 
پوشش بدهند.غير از اينكه در اين ميان هر يك ديگري را 
مسوول اين وضعيت مي داند دولت با كسري بودجه مواجه 
مي شود.براي جبران آن اقدام به استقراض از بانك مركزي 
مي كنند، اين استقراض موجب چاپ پول بيشتر مي شود، 
اين عمل موجب افزايش نقدينگي وبه تبع آن با افزايش 

تورم ودر پي آن با بيكاري گسترده مواجه مي شويم.
   سومين اشكال چيست؟

خطاي س��وم، آدرس غلط در مورد مس��اله بيكاري است 
همچنين تاكيد بر رشد اقتصادي، اشتغال زود بازده و دولتي 

را هم مي توان در همين دسته بندي جاي داد. خطاي ديگر 
دولت اين است كه براي ايجاد اشتغال، بيشترين تاكيد بر 
رشد اقتصادي گذاشته شده است. اما رشد اقتصادي الزاما 
منجر به ايجاد اشتغال نمي گردد. هيچ ارتباط خودكاري 
بين اشتغال و رشد اقتصادي وجود ندارد.مطالعات مختلف 
تجربي و همچنين تجربه خود ايران نيز نشان مي دهد كه 
تاكيد بر رشد اقتصادي براي رفع بيكاري سياست غلطي 
بوده است.بر اس��اس آمار رسمي نرخ مشاركت اقتصادي 
۳۷.۱ درصد و بيكاري ۱۰.۷ درصد و اشتغال ناقص حدود 
۸.۵ درصد است. يك محاسبه سرانگشتي نشان مي دهد 
بيش از ۵ ميليون و دويست هزار نفر بيكار يا اشتغال ناقص 
دارند. اما ميزان بيكاران به همين تعداد ختم نمي شود. بر 
اس��اس آمارهاي اعالم شده توس��ط مقامات حدود چهار 
ميليون نفر از دانشجويان به زودي به مجموع متقاضيان 
شغل اضافه مي شوند و آمار بيكاران را به بيش از ۹ ميليون 

افزايش خواهد رساند. پس كش��ور براي ريشه كن كردن 
بيكاري بايد حدود ۹ ميليون شغل ايجاد كند. تجربه گذشته 
نشان داده كه رشد اقتصادي  ما با اشتغال بسيار اندكي همراه 
بوده و ظرفيت رشد اقتصادي ايران در بهترين حالت پنج 
درصد است. اين درحالي است كه در سال ۹۲ و ۹۱ مجموعا 
حدود ۱۲درصد توليد ناخالص داخلي  ما كاهش پيدا كرده 
و آمارهاي رسمي نشان مي دهند كه ميزان خالص اشتغال 
در سال هاي اخير منفي هم بوده است. يعني اشتغال جديد 
نتوانست زيان اشتغال ناشي از تعطيلي كارگاه هاي صنعتي 
را جبران كند ! براساس اطالعاتي كه وجود دارد با هر يك 
درصد رشد اقتصادي، حدود ۲۵ هزار شغل ايجاد مي شود.  
حال اگر ما بخواهيم با رشد اقتصادي كنوني نگوييم براي 
۹ ميليون، بلكه براي ۸ ميليون شغل ايجاد كنيم به چيزي 
حدود ۶۴ س��ال زمان ني��از داريم. با اي��ن پيش فرض كه 
مشكالت اقتصاد ايران برطرف شود، رشد اقتصادي درتمام 
اين ۶۴ س��ال، همه ساله ۵درصد رشد داشته باشد و هيچ 
تعدادي به مجموع بيكاران اضافه نشود و متقاضيان هم نه 
پير شوند و نه حرفه خود را از ياد ببرند. اما همه مي دانيم كه 
اين يك فرض تحقق نيافتني است.اگر دولت مسوول ايجاد 
اشتغال نباشد نبايد عامل ايجاد بيكاري در كشور باشد!  رشد 
اقتصادي تحت تاثير بخش هايي قرار داشته كه نمي توانند 

اشتغال پايدار داشته باشند. مثل خدمات، ساختمان سازي 
و بازرگاني. اشتغال زودبازده نيز موجب به هدر رفتن منابع 
مي شود و نمي تواند اشتغال پايدار ايجاد كند. برعكس به 
افزايش تورم مي انجامد. اطالعات موجود نشان مي دهند 
۱۹.۶ درصد شاغلين جذب بخش كشاورزي، ۳۴.۹ درصد 
در صنعت و ۴۵.۵درصد ه��م جذب فعاليتهاي خدماتي 
شده اند. به عبارت ديگر ظرفيت اشتغالزايي كشور در بخش 
صنعت و كشاورزي بسيار محدود بوده و ناچارا نيروي كار 
جذب فعاليت هاي خدماتي شده اند يا بيكار مانده اند و اين 
در حالي است كه اگر كشوري به خواهد رشد و توسعه پايدار 
داشته باشد بايد بين بخش ها پيوندي قوي وجود داشته باشد 
و نه تنها بخش هاي مهم صنعت و كشاورزي بتوانند گسترش 
يابند و اشتغال ايجاد كنند بلكه فعاليتهاي خدماتي نيز در 
خدمت اين دو بخش مهم قرار گيرد چيزي كه متاسفانه در 

ايران چنين نيست.
بدون شك مشكل بيكاري مشكل حاد كشور است.و بايد 
جدي گرفته و در جهت رفع آن چاره انديش��ي كرد. علت 
بيكاري را بايد هم از سمت عرضه نيروي كار و هم از سمت 
تقاضاي نيروي كار مورد بررسي قرار داد. در سمت عرضه 
رشد جمعيت در دهه هاي ۶۰ و ۷۰، مهاجرت از روستا به 
شهرها، مشاركت بيشتر زنان در بازار كار، فقر خانوارها و در 
نتيجه دوشغله و چندشغله بودن مردم يا كار زياد و درآمد 
كم كه همه اينها فرصت هاي شغلي را براي سايرين محدود 
مي سازد و غيره. كه البته باعث كاهش طول عمر سر پرست 
خانواده و نبودن فرصت كافي براي تربيت، آموزش يا تفريح 
و سرگرمي با اعضاء خانواده خواهد بود كه بر كانون خانواده اثر 
منفي مي گذارد و مشكالت اجتماعي را دامن مي زند. عالوه 
بر اينها پايين بودن مهارت و دانش فني يا نداشتن تخصص 
بازارپس��ند اما دارا بودن تحصيالت دانشگاهي مخصوصا 
در علوم انساني بر مشكالت افزوده است. اين آموزش هاي 
دانشگاهي بازارپسند نيستند. اين درحالي است كه خانواده ها 
خود را به آب و آتش مي زنند تا فرزندش��ان را به دانش��گاه 
بفرستند تا مدرك بگيرند و بعد هم اگر نتواند استخدام شوند 
بايد پيش خانواده در خانه بنش��يند. آنها بر اساس تجربه 
گذشته به مشاغل دولتي اميد بسته اند. افزايش درآمد هاي 
نفتي و تملك آنها توسط دولت موجب گسترش بروكراسي 
و عظيم شدن جثه دولت شده است. استخدام در بخش هاي 
دولتي عموم��ا نياز به تخصص خاصي ن��دارد و اين باعث 
مي شود كه جوانان به جاي اينكه تالش كنند مهارت هاي 
بازار پسند بياموزند و وارد بازار شوند تنها تالش كنند مدرك 
بگيرند تا در دستگاه هاي دولتي استخدام شوند. اگرچه ظاهرا 
استخدام دولتي از مشكالت بيكاري مي كاهد. اما اشتغال 
دولتي عالوه بر اينكه هزينه دولت را باال مي برد و بر بودجه 
دولت فشار وارد مي كند به جوانان عالمت غلط مي دهد كه 
نگران كسب مهارت بازار پسند نباشند و آينده خود را تنها 
در مشاغل دولتي ببينند. در نتيجه جوانها به گونه اي هدايت 
مي شوند كه تنها به فكر گرفتن مدرك و يافتن شغل در بخش 
دولتي باشند. مشاغل دولتي به آنها شأن و منزلت مي دهد. 
آنها تن به كارهاي بازار پسند نمي دهند و همچنان پر توقع 

و سربار خانواده ها مي مانند.
ادامه  در صفحه مقابل

  امكان معامله واحدهاي صندوق واسطه گري مالي يكم )ETF( در بازار بورس از ابتداي تيرماه 

ادامه از صفحه اول

    اقتصادداناني كه با دولت ها همكاري مي كرده اند مشخص هستند. آنها 
يك طيف فكري هستند كه نظرياتي دارند كه مواضع سياستمداران را بهتر 
بيان مي كنند. در حقيقت آنها مي توانند براي مداخالت دولتمردان توجيه 
الزم ارايه نمايند. از نظر مشرب فكري اينها آموزش ديده مكتب نئوكالسيك 
هستند كه شامل نظريات كينزي و ديگر اقتصاددانان پسا كينزي هستند. 

آنها هميشه مشكالت اقتصاد را از منظرمداخالت دولتي توجيه مي كنند.
   اي�ن اقتصاددان�ان ك�ه مي خواهند از طري�ق برنامه ري�زي متمركز و 
سياست هاي كالن دولت مشكالت اقتصادي را برطرف كنند يا به عبارت 
ديگ�ر اقتصاد را مهندس�ي كنند با سياس�ت هاي خود تنه�ا به عملكرد 
دولتمردان مشروعيت علمي مي بخشند بدون اينكه بتوانند كوچك ترين 
مش�كل جامعه را حل كنند. گاه�ي صحبت هاي آنها ب�ر زخم ملت نمك 

مي پاشند به جاي اينكه مرحمي باشند.

برش



اخبار 3 بانك و بيمه

رييس كل بانك مركزي ايران در گفت وگو با بلومبرگ مطرح كرد

اختصاص 4.5 ميليارد دالر ارز براي واردات كاالهاي اساسي 

فشار ايران بر كره جنوبي براي آزادسازي ميلياردها دالر مسدود شده
 بانك و بيمه| 

عبدالناص�ر همتي، ريي�س كل بانك مركزي 
ايران گفت ك�ه اقدامات بانك هاي كره جنوبي 
مانع از آن مي شوند كه ايران بتواند از پول خود 
براي خريد مواد غذايي و دارو استفاده كند در 
حالي كه اين نوع تجارت مش�مول تحريم هاي 
امريكا نيست. ايران فشار خود بر كره جنوبي 
را با هدف آزادسازي ميلياردها دالر درآمدهاي 
نفتي تشديد مي كند و به اقدامات قانوني روي 

خواهد آورد.

به گزارش »تعادل«، همتي در پاس��خ كتبي به سواالت 
بلومبرگ، بيان كرد: اين ناراحت كننده اس��ت كه شاهد 
آن باشيم بانك هاي كره اي با خيال راحت تعهدات خود 
و توافق هاي مالي بين الملل��ي رايج را زير پا مي گذارند و 
تصميم گرفته اند وارد بازي سياست شوند و از تحريم هاي 
غيرقانوني و يكجانبه اياالت متحده پيروي كنند. به گفته 
او ايران مي تواند براي دسترسي به منابع خود به اقدامات 

قانوني روي آورد اما نامي از بانك هاي مورد نظر نبرد.
همتي همچنين توضيح بيشتري درباره اقدامات احتمالي 
ايران نداد. پس از رفع تحريم ها تحت پيمان هسته اي سال 
۲۰۱۵، ايران در سال بعد توانست بيش از 6.4 ميليارد دالر 
درآمد نفتي كه در حساب هاي هند مسدود شده بود را با 
استفاده از بانك هاي اروپايي به عنوان عامل پاياپاي آزاد 
س��ازد. عالوه بر اين بانك مركزي در اروپا عليه آن دسته 
از ش��ركت هاي مالي كه پول هاي آن را بر مبناي احكام 

دادگاه هاي امريكا مسدود كرده بودند شكايت كرد.
ايران اوايل اين ماه اعالم كرد كه پس از دو سال مذاكره، 
محموله دارويي ب��ه ارزش ۵۰۰ هزار دالر از كره جنوبي 
دريافت كرده است. وزارت امور خارجه ايران در آن زمان 
گفت كه واش��نگتن اين معامله را تاييد ك��رده بود. اين 
وزارتخانه همچنين اعالم كرد كه كره جنوبي 7 ميليارد 
دالر بدهي نفتي به ايران دارد كه مربوط به قبل از زماني 
مي شود كه دولت ترامپ تحريم ها عليه فروش نفت خام 

ايران را دوباره به اجرا گذاشت.
بر طبق گزارش وزارت امور خارجه در س��ئول، داروهاي 
ارسالي براي درمان بيماري هاي ژنتيكي به كار مي روند. 
كره جنوبي قصد دارد اين ماه كيت هاي آزمايش كوويد 

۱۹ با ارزش ۲ ميليارد دالر را ارسال كند.
كو كيونگ-سوك يكي از مقامات وزارت امور خارجه در 
تماس تلفني گفت: ما با اياالت متحده، ايران و بانك هايي 
كه منابع مسدود شده را در اختيار دارند مشورت كرديم 
تا پيش��رفتي در اي��ن موضوع حاصل ش��ود. تاكنون ما 
توانسته ايم بخش��ي از منابع را براي توسعه تجارت بشر 
دوستانه با ايران استفاده كنيم و همچنان در جست وجوي 
راه هايي هس��تيم كه اينگونه تبادالت را افزايش دهند. 
ايران در اواخر ماه فوريه از شيوع گسترده ويروس كرونا 
خبر داد و محدوديت هايي را براي كنترل اين بيماري به 
اجرا گذاشت. تكانه اقتصادي مقامات را وادار كرد كه براي 
اولين بار از سال ۱۹6۰ ازصندوق بين المللي پول تقاضاي 

كمك كنند.
مقامات ايران كه با كسري بودجه گسترده مواجه شده اند 
و درآمده��اي حيات��ي نفتي آنها به خاط��ر تحريم هاي 
امريكا به شدت كاهش يافته است در ۱۱ آوريل بخشي از 
محدوديت هاي مربوط به زندگي روزمره و كسب و كارها 
را برداشتند. اما بيماري دوباره اوج گرفت و تاكنون جان 

بيش از ۸ هزار نفر را در كشور گرفته است.
همتي از پاسخ به اين پرسش كه آيا خبر جديدي درباره 
درخواس��ت وام از صندوق بين المللي پ��ول دارد امتناع 
كرد. او گفت كه ايران تاثيرات ويروس را كنترل مي كند 
و حتي انتظار دارد كه در پايان س��ال شاهد رشد معتدل 

اقتصادي باشد.
او با اش��اره به كره جنوبي بيان داشت كه دو كشور روي 
يك اب��زار تجاري ويژه كار مي كنند. اين ابزار ش��بيه آن 
چيزي اس��ت كه با اتحاديه اروپا برقرار گرديد و به ايران 
اجازه مي دهد كه با استفاده از پول هاي مسدود شده در 
بانك هاي كره اي معامالت بشردوستانه را تكميل نمايد.

بر طبق گفته همتي امريكا كه دو سال پيش از برجام خارج 
شد در تالش بود تا جلوي اين برنامه را بگيرد. آنچه رويكرد 
»فشار حداكثري« دونالد ترامپ عليه ايران ناميده مي شود 
قصد دارد رهبران ايران را وادار سازد درباره پيمان هسته اي 
و پايان دادن به حمايت از حزب اهلل و شبه نظاميان عراقي 

پاي ميز مذاكره بنشينند.
ساز و كار اتحاديه اروپا كه به اينستكس شهرت دارد ابزاري 
تج��اري را در اختيار ش��ركت هاي اروپايي قرار مي دهد 
تا بدون اس��تفاده از دالر، عب��ور تراكنش ها از بانك هاي 
امريكايي و يا انتقال پول از مرزهاي ايران به فروش كاال و 
خدمات به ايران بپردازند. اما اين ابزار تاثير چنداني نداشت 
چراكه ش��ركت ها از اين هراس دارند كه تحت مجازات 
امريكا قرار گيرند. همتي گفت: اگر بانك هاي كره اي به 
توافقات بين المللي خود با ما پايبند نباشند ما اين حق را 
براي خود محفوظ مي داريم كه بر طبق قوانين بين المللي 

به اقدامات قانوني روي آوريم.

   ۵/۴ ميليارد دالر ارز براي واردات
كاالهاي اساسي 

همتي در اظهارنظر ديگري افزود: براي واردات كاالهاي 
اساسي و مواد اوليه كارخانجات، 4.۵ ميليارد دالر تامين 
ارز شده و با افزايش صادرات، به تدريج قيمت ارز تعديل 
مي ش��ود. رييس  بانك مركزي در حاشيه جلسه هيات 
دولت درباره داليل افزايش قيمت ارز، اظهار كرد: صادرات 
ما در فروردين و ارديبهشت كاهش شديد پيدا كرد، اما 
االن صادرات مجدد برقرار ش��ده اس��ت. برگشت ارز در 
سامانه نيما هم مشكل پيدا كرد اما ما 4.۵ ميليارد دالر 

براي واردات كاالهاي اساسي تامين ارز كرده ايم.
وي ادامه داد: وقتي ارز درسامانه نيما افزايش قيمت پيدا 
كند، در بازار آزاد هم قيمت افزايش مي  يابد، ولي ما قيمت 
ارز را كنترل مي كنيم. در حال حاضر جلوي افزايش قيمت 

ارز گرفته شده و به تدريج هم تعديل مي شود.
رييس بانك مركزي خاطرنشان كرد: هرگاه قيمت دالر 
كاهش مي يابد، دولت امريكا و رسانه هاي حامي اين دولت 
جو رواني ايجاد مي كنند كه تحريم هاي جديد و بزرگ تري 
اعالم خواهد ش��د كه اين ها اقدام جديدي از سوي آنها 
نيست. در حال حاضر روند درآمدي نفتي ما مثبت است 
و درآمد غيرنفتي بهتر شده و جو سازي رسانه اي امريكا 

به نتيجه نمي رسد.
همتي درباره هدف از انتش��ار اوراق بدهي اظهار كرد: به 
خاطر مش��كل در درآمد دولت حاص��ل از فروش نفت و 

جبران كسري بودجه، مصوب شد كه اوراق بدهي منتشر 
ش��ود. در دو هفته گذشته ۱۰ هزار ميليارد تومان از اين 
اوراق با نرخ ۱۵ درصد توس��ط بانك ها خريداري ش��ده 
است. براي آنچه عرضه شده است، ۲۲ هزار ميليارد تومان 
تقاضا وجود داشت و تقاضاي خريد اوراق خوب است. اين 
روند ادامه داش��ته و هر وقت دولت دنبال جبران كسري 
خود باشد، اين اوراق منتشر مي شود. اميدوارم اين اقدام 
موجب شود نقدينگي آثار تورمي براي كشور نداشته باشد.

   جزئيات جايگزيني دالر در مبادالت
ايران و افغانستان

از سوي ديگر، درحاليكه طبق گفته رييس اتاق بازرگاني 
ايران و افغانس��تان اس��تفاده از ريال در مب��ادالت ايران 
و افغانس��تان ممنوع و دالر جايگزين آن ش��ده اس��ت، 
توضيحات كانون صرافان حاكي از آن اس��ت كه تمامي 
صرافي هاي رس��مي بان��ك مرك��زي، مي توانند بدون 
محدودي��ت مكاني در اين زمينه خدمات ارزي داش��ته 
باشند اما صراف هايي كه در نقاط مرزي كشورهايي چون 
افغانستان، عراق و پاكستان قرار دارند، به صورت ويژه و 

تخصصي اين كار را انجام مي دهند.
به تازگي رييس اتاق بازرگاني ايران و افغانس��تان اعالم 
كرده كه بيشتر بازرگانان افغانستان عالقه مند به استفاده 
از ريال در خريدها و نقل و انتقاالت خود با ايران هستند اما 
مقررات اخير بانك مركزي مبني بر بازگشت ارز حاصل 
از صادرات موجب شده اين روند متوقف شود و به نوعي 
دالر جايگزين آن شود كه تعدادي صرافي نيز براي اين 

كار تعيين شده اند.
در گذشته كاالهايي كه به عراق، افغانستان و پاكستان 
صادر مي شد، طرف هاي معامله ارز مورد استفاده در اين 
زمينه را به داخل كشور باز نمي گردانند. به عبارت ديگر، 
در معامله با اين كشورها ارز مورد مبادله قرار مي گرفت 
اما طرف ايراني ريال دريافت مي كرد كه بانك مركزي در 
جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي 
كش��ور، صادرات ريالي را غير قانوني اعالم كرد كه بدين 
صورت ف��ردي كه به عراق يا افغانس��تان صادرات انجام 
مي دهد همانند فردي با آن برخورد مي شود كه به آلمان 

صادرات مي كند.
در پي طرح اين موض��وع با پيگي��ري از كانون صرافان 
جزئياتي در اين زمينه اعالم ش��د و يك صراف به ايسنا 
اينگونه توضي��ح داد كه با توجه اينك��ه حجم صادرات 
از كش��ورهايي چون افغانس��تان، عراق و پاكستان زياد 

و حجم ارز حاصل ش��ده از اين ص��ادرات هم قابل توجه 
اس��ت، صادركنندگان از بانك مركزي و كانون صرافان 
درخواست كردند كه صراف هايي براي اين كار مشخص 
شود اما براساس قانون جاري تجارت نمي توان يكسري از 
اشخاص خاص را براي اين موضوع درنظر بگيريم به اين 
دليل كه اگر صرافي هاي مشخصي در اين زمينه تعيين 
شود، اگر يك صرافي نتواند اين كار را به خوبي انجام دهد، 

آن صرفا به مشكل خواهد خورد.
وي با اعالم اينكه تمامي صراف هايي كه در چرخه رسمي 
بانك مركزي فعال هستند مي توانند بدون محدوديت 
مكان��ي خدم��ات ارزي را در مح��دوده تخص��ص خود 
انجام دهن��د، گفت: به خصوص صراف ها نقاط مرزي در 
استان هايي چون خراسان، سيستان و بلوچستان و... اين 

كار را به صورت ويژه و تخصصي انجام مي دهند.
به گفته اين صراف، تمامي صادركنندگاني كه در كشور 
عراق، افعانستان و پاكستان از ايران كاال مبادله مي كنند، 
مي توانند بدون محدوديت مكاني ارز خود را به صرافي ها 
و كارگزاري  صرافي هاي رسمي در سراسر كشور تحويل 

بدهند و به فروش برسانند.
وي در پايان دليل اينكه صادركنندگاني كه در كشور عراق، 
افعانستان و پاكستان از ايران كاال مبادله مي كنند تمايلي 
به استفاده از دالر در مبادالت خود نداشته اند را مشخص 
نشدن ميزان صادرات آنها و هزينه اي كه براي نقل و انتقال 

ارزي متحمل مي شوند اعالم كرد.

   نرخ ها در بازار 
از سوي ديگر، روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۹، بار ديگر نرخ 
اونس جهاني طال و همچنين قيمت دالر افزايش يافت و به 
دنبال آن قيمت طال و سكه در بازار داخلي رشد كرده است. 
به دنبال افزايش قيمت ارز در بازار آزاد و معامالت نقدي 
و داد و س��تد دالر به قيمت ۱7۹6۰ تومان، صرافي هاي 
مجاز بانكي نيز قيمت ارز را افزايش داده و نرخ لحظه اي 
قيمت دالر در سامانه سنا به ۱7۲۵۰ تومان و خريد دالر 
۱7۱۵۰ تومان، فروش يورو ۱۸۹۰۰ و خريد يورو ۱۸۸۰۰ 
تومان رسيد. صرافي هاي بانكي هر دالر امريكا را معادل 
۱7 هزار تومان مي خرند و به قيمت ۱7 هزار و ۱۰۰ تومان 
نيز مي فروشند. نرخ خريد دالر به ميزان ۱۲۰ تومان و نرخ 
فروش آن نيز معادل ۱7۰ تومان افزايش قيمت داش��ته 
است.همچنين، اين صرافي ها هر يورو را نيز به قيمت ۱۸ 
هزار و 6۵۰ تومان مي خرند و معادل ۱۸ هزار و 7۵۰ تومان 
هم مي فروشند كه نرخ خريد و فروش يورو به ميزان ۱۵۰ 

تومان افزايش قيمت داشته است.عالوه براين، بانك ها نيز 
هر دالر امريكا را معادل ۱6 هزار و ۵۰۰ تومان و هر يورو 
را به قيمت ۱۸ ه��زار تومان مي خرند كه نرخ خريد دالر 

۵۰۰ تومان افزايش و نرخ خريد يورو ثبات داشته است.
سامانه سنا نرخ ميانگين معامالت ارز در روز ۲۰ خرداد ۹۹ 
را ب��راي دالر ۱7۱3۹، يورو ۱۸۸36، درهم 46۹۸، دالر 
كانادا ۱3۱۰7، لير تركي��ه ۲۵۹7، پوند ۲۰۹37 تومان 
اعالم كرد. نرخ حواله دالر در س��امانه نيما نيز ۱۵74۵، 
يورو ۱7۸۲۲، درهم 43۲۵، يوان ۲343 تومان اعالم شد.

در بازار آزاد و معامالت نقدي نيز قيمت دالر ۱7۹۲۰ تا 
۱7۹6۰ تومان در نوس��ان بود، يورو ۲۰۱۰۰، دالر كانادا 
۱3۵۰۰، ي��وان ۲۵۵۰، لير تركيه ۲66۰، درهم ۵۰۲۰، 
پوند ۲۲۵۰۰ تومان معامله شد. با اعالم اونس جهاني به 
قيم��ت ۱7۱۹ دالر، و دالر به قيمت ۱7۹3۰ تومان، هر 
گرم ۱۸ عيار به 733 هزار، مظنه مثقال ۱7 عيار 3 ميليون 
و ۱7۸ هزار، سكه طرح جديد 7 ميليون و ۵4۰ هزار، سكه 
طرح قديم 7 ميليون و ۲۹۰ هزار، نيم سكه 3 ميليون و 
77۰ هزار، ربع سكه ۲ ميليون و 6۰ هزار و سكه گرمي ۱ 

ميليون و ۹۰ هزار تومان معامله شد. 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد تحت تاثير رشد 
بهاي اونس و دالر با افزايش ۱۲۰ هزار توماني قيمت به 
رقم هفت ميليون و 3۹۰ هزار تومان فروخته شد. قيمت 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم هفت ميليون 
و 3۰۰ هزار تومان قيمت گذاري شد.همچنين نيم سكه 
نيز سه ميليون و 7۵۰ هزار تومان، ربع سكه دو ميليون و 
4۰ هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي يك ميليون و 6۰ 
هزار تومان تعيين قيمت شد.هر گرم طالي خام ۱۸ عيار 
734 هزار تومان و هر مثقال طال نيز سه ميليون و ۱۸۰ 

هزار تومان به فروش رسيد.
ش��يوع كرونا و افت اقتصادي و آسيب كسب وكارها در 
ماه هاي اخير باعث افزايش جذابيت طال و در نتيجه رشد 
اونس شده است.اصلي ترين علت رشد قيمت طال و سكه 
در معامالت، جهش دوباره قيمت طال در داخل و اونس در 
بازارهاي جهاني بوده است.بهاي اونس با رشد ۱۵ دالري 

به رقم يك هزار و 7۱۹ دالر رسيد.
در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ رسمي 47 ارز را 
اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ ۲۲ ارز از جمله يورو و پوند 
افزايش و قيمت ۱6 ارز كاهش يافت؛ همچنين نرخ دالر 
و ۸ ارز ديگر نيز ثابت ماند.بر اس��اس اعالم بانك مركزي 
هر دالر امريكا 4۲ هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر 
پوند انگليس با 64 ريال افزايش به قيمت ۵3 هزار و 4۸۸ 
ريال و هر يورو ب��ا ۲۲3 ريال كاهش به قيمت 47 هزار و 

636 ريال اعالم شد.

    روز سياه اسكناس سبز
به نظر مي رسد دالر تا زمان مشخص شدن موضع بانك 
مركزي اين كش��ور در خصوص اقدامات محرك بيشتر 
نخواهد توانس��ت دست به پيشروي بزرگ ديگري بزند. 
در معامالت چهارشنبه ارزهاي اروپايي برندگان اصلي در 

برابر اسكناس سبز بودند.
به گزارش سي ان بي سي، طبق اعالم دفتر كنترل بودجه 
امريكا، كس��ري بودجه دولت در هشت ماه ابتدايي سال 
مالي جاري به ۱.۹ تريليون دالر رسيده است. تنها در ماه 
مي ميزان مخارج دولت 4۲4 ميليارد دالر بيشتر از ميزان 
درآمدهاي آن بوده است. درآمدهاي دولت طي ماه مي ۵۸ 
ميليارد دالر نس��بت به ماه قبل كاهش پيدا كرده است.  
از سوي ديگر شاخص هاي كالن اقتصادي منتشرشده 
در خصوص كش��ورهاي اروپايي نشان دهنده اين است 
كه ش��رايط كماكان تا حد زيادي بد باقي مانده است هر 
چند كه بانك مركزي اروپا اعالم كرده است برنامه خريد 
اوراق قرضه خود را با 6۰۰ ميليارد يورو افزايش به ۱.3۵ 
تريليون يورو خواهد رساند و اين برنامه را تا سال ۲۰۲۱ 

ادامه خواهد داد. 
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با ۰.۲3 درصد ريزش 
نسبت به روز قبل و در سطح ۹6.۱۹۸ واحد بسته شد. نرخ 
برابري هر فرانك سويس معادل ۱.۰۵۲ دالر اعالم شد. 
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 افزايش سرمايه بانك ملت
به 22.1 هزار ميليارد تومان 

بانك ملت با انجام يك شفاف سازي در سامانه كدال 
اعالم كرد كه بانك مركزي با افزايش سرمايه 344 
درصدي اين بان��ك از محل تجديد ارزيابي امالك 
)زمين و سرقفلي محل كسب( موافقت كرده است. 
بر اين اساس بانك ملت براي نهايي كردن اين مجوز 
مي تواند با برگزاري مجمع فوق العاده، سرمايه اسمي 
خود را از ۵ هزار ميليارد تومان به بيش از ۲۲.۱ هزار 

ميليارد تومان تبديل كند.

احتمال به جريان افتادن 
مجدد پرونده بانكدار ايراني

يك قاض��ي امريكايي از دادس��تاني نيويورك بابت 
تقاض��اي توقف رس��يدگي به اتهام��ات علي صدر 
هاشمي توضيح خواست.  به گزارش بلومبرگ، يك 
قاضي فدرال امريكا با بيان اينكه در خصوص پرونده 
رسيدگي به اتهامات نقض تحريم هاي بانكي امريكا 
عليه ايران توسط يك بانكدار ايراني نگراني جدي دارد 
افزوده كه مي خواهد بداند چرا دادستان هاي امريكا به 
دنبال توقف رسيدگي به اين پرونده شده اند. با توقف 
رسيدگي به اين پرونده، اين بانكدار ايراني كماكان 
در جايگاه متهم باقي مانده و اج��ازه خروج از خاك 
اياالت متحده را نخواهد داشت اما وكيل آقاي صدر 
هاشمي نژاد خواس��تار تبرئه موكل خود شده است. 
پيش تر دادستان هاي امريكايي از قاضي دادگاه فدرال 
در منطقه منهتن نيويورك كه مسووليت رسيدگي 
به نقض تحريم هاي بانكي را بر عهده دارد خواس��ته 
بودند به دليل نبود م��درك كافي در اثبات اتهامات 
نقض تحريم هاي بانكي ايران توسط آقاي علي صدر 
هاشمي نژاد 4۰ ساله، رسيدگي به اين پرونده را متوقف 
كند. وي متهم شده بود با استفاده از نظام مالي امريكا 
وجوهي به ارزش مجموع ۱۱۵ ميليون دالر را بابت 
حق پيمانكاري شركت هاي س��اختماني ايران در 

ونزوئال به ايران منتقل كرده است.

بهبود عملكرد اقتصاد ايران با 
وجود كرونا و تشديد تحريم ها

استاد اقتصاد جان هاپكينز گفت: برآورد صندوق 
بين المللي پول از نرخ تورم ايران دقيق نبوده است. 
به گزارش ايس��نا، بانك جهان��ي در گزارش جديد 
خود از چشم انداز اقتصادي جهاني اعالم كرد امسال 
آخرين سال رشد منفي اقتصاد ايران خواهد بود و 
حتي با وجود شيوع كرونا و تعطيلي گسترده كسب و 
كارها در كنار سقوط قيمت نفت در بازارهاي جهاني 
و اخالل در زنجيره تامين، بانك جهاني انتظار دارد 
كه عملكرد اقتصادي امسال ايران به مراتب از سال 
گذشته بهتر باش��د. در رابطه با اين گزارش، استيو 
هانكه، استاد اقتصاد كاربردي دانشگاه جان هاپكينز 
در بالتيم��ور امريكا و يك��ي از متخصصان مطرح 
جهاني در حوزه هيات هاي ارزي )نهادي كه وظيفه 
حفظ براب��ري ارزش پول ملي در برابر ديگر ارزها را 
بر عهده دارد( در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: يكي 
از داليلي كه چشم انداز مورد انتظار بانك جهاني از 
رش��د اقتصادي ايران تضعيف نشده، اين است كه 
اقتصاد ايران سال گذش��ته و پيش از شيوع كرونا 
نيز در شرايط دش��واري قرار داشت و بنابراين بدتر 
ش��دن وضعيت چندان محتمل نبود. الزم به ذكر 
اس��ت طبق گزارش بانك جهاني، اقتصاد ايران كه 
در سال گذشته ۸.۲ درصد كوچك شد، امسال نيز 
رشد منفي ۵.3 درصدي را تجربه خواهد كرد اما سال 
آينده روند سه سال رشد متوالي منفي قطع خواهد 
ش��د.  از س��وي ديگر بانك جهاني در گزارش خود 
نوشته است: ايران يكي از كشورهايي بوده كه نرخ 
تورم در آن روندي نزولي داشته و در ماه هاي اخير در 
محدوده ۲۰ درصدي نوسان داشته است. اين عضو 
انديشكده امريكايي كاتو، با اشاره به مشكل غيردقيق 
بودن برآورد نرخ تورم در كشورهايي كه تورم بااليي 
دارند افزود: در اكتبر سال قبل و تنها سه ماه مانده به 
پايان سال ميالدي، صندوق بين المللي پول پيش 
بيني كرده بود كه نرخ تورم ايران تا پايان آن سال به 
3۱.۱ درصد خواهد رسيد اما طبق اندازه گيري هاي 
من تا پايان س��ال ۲۰۱۹ نرخ تورم ايران تنها ۲۰.۱ 

درصد بوده است.

كاهش قيمت اوراق تسه
طي روزهاي آينده

با توجه به وضعيت واقع��ي مقدار عرضه و تقاضاي 
واقعي تسه، انتظار مي رود در روزهاي آتي روند رشد 
ناگهاني اخير قيمت در اوراق تسه متوقف و قيمت ها 
متعادل شوند. در ماه هاي گذشته هم افزايي برخي 
موضوعات همچون انباشت تقاضاي تسهيالت به 
دليل ش��يوع ويروس كرونا، خريداري اوراق تس��ه 
توسط افراد تازه وارد در بورس با تصور سرمايه گذاري 
در س��هام و همچنين كاهش سفارش��ات فروش 
اوراق به دليل عدم مراجعه برخي فروش��ندگان به 
شعب بانك بر اساس توصيه هاي بهداشتي مبني 
ب��ر خ��ودداري از ترددهاي غيرض��روري، موجب 
عدم تع��ادل در معامالت اوراق ش��ده به نحوي كه 
بر خالف انتظار و عليرغ��م فزوني قابل توجه اوراق 
موجود در بازار نسبت به تقاضاي تسهيالت، رشد 
قيمت در نمادهاي مختلف تسه را به همراه داشته 
اس��ت. عس��كرپور گفت: اگرچه ايجاد دارايي تسه 
صرفا براي مشتريان سجامي امكان پذير است، اما 
با پيگيري هاي صورت گرفته، مقرر شد به منظور 
تقويت عرضه اوراق در ش��رايط فعلي، بر اس��اس 
امتيازات تخصيص يافته به مش��تريان در ماه هاي 
گذشته، در حدود ۲ ميليون و پانصد هزار برگ اوراق 
توسط شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و 
تسويه وجوه )سمات( براي مشتريان غير سجامي 
ايجاد شود كه اين افراد كافي است اصطالحا سجامي 
ش��وند تا در صورت تمايل بتوانند نسبت به فروش 

اوراق خود اقدام كنند. 

همتي: ايران تاثيرات ويروس را كنترل مي كند و حتي انتظار دارد كه در پايان سال شاهد رشد معتدل اقتصادي باشد

چهار خطاي استراتژيك دولت
دختران و پسران همه با اين تلقي كه مدرك باال داراي ارزش 
است كارهاي بازار پسند را نا مناسب مي دانند و اين باعث 
مشكالت مختلف اجتماعي مي گردد.اما يافتن شغل در 
دستگاه هاي دولتي هم ديگر كار ساده اي نيست.با كاهش 

درآمد نفت مشكل هم زياد شده است.
اما در سمت تقاضا، كاهش درآمد نفتي و در نتيجه محدود 
شدن توان دولت در ايجاد اشتغال و تداوم ركود اقتصادي، 
نبودن انگيزه توليد و س��رمايه گذاري دور نماي اش��تغال 
جوانان را روشن نمي سازد.با كاهش قيمت و درآمد حاصل 
از صادرات نفت در نتيجه تحريم ها درآمد دولت از صادرات 
نفت به شدت كاهش يافته و به دليل وجود تورم، هزينه هاي 
آن هم باال رفته است. تشديد تحريم ها و باال بردن نرخ سود 
بانكي هزينه سرمايه گذاري خصوصي را افزايش داده است.  
وقتي كه دولت بيش از ظرفيت و توان اجرايي خود طرح هاي 
عمراني را زخمي مي كند بودجه ناكافي و اندك بين تعداد 
بي شماري از طرح ها توزيع مي شود وا ثر عملي آن طوالني 
شدن دوره زماني پايان يافتن اين پروژه هاست. اين ارقام و 
آمار چه چيزي را نشان مي دهند؟ اين ارقام نشان مي دهند 
كه اين سرمايه گذاري ها بدون توجه به نحوه انجام آنها اقتصاد 
را رشد داده است. اگرچه منابع كشور بلوك شده و هزينه هاي 
فرصت زيادي از دست رفته است. سوالي كه وجود دارد اين 
است كه چرا رشد اقتصادي منجر به حل اين مشكالت نشده 
است؟ آيا اينها دستاوردسياست هاي اقتصادي و مشاوره ها 
و راهنمايي هاي اقتصادي همين آقايان نبوده است؟ البته 
ممكن است براي دولتمردان دس��تاورد به شمار برود اما 

مطمئنا براي ملت و كشور دستاورد تلقي نمي شوند!
  چهارمين خطاي استراتژيك چيست؟

خطاي چهارم، آدرس غلط در مورد مشكل ركود تورمي و 
خالصه كردن مشكل در كنترل تورم است.

وقتي كه پديده ركود تورمي حاكم مي شود كشور با مشكل 
جدي مواجه مي شود و تنها از طريق سياست هايي كه بتواند 
به طور همزمان با اين دو مشكل مقابله نمايد يا اولويت را به 
برون رفت از ركود بدهد مي تواند با اين معضل مقابله نمايد. 
مشاورين و تيم اقتصادي دولت بر عكس بر اولويت كنترل 
تورم تاكيد نموده اند به همين خاطر سياست هاي پولي و 
مالي را در اين جهت چندين بار در يك سال گذشته تغيير 
داده اند. گران كردن هزينه تسهيالت اعتبارات بانكي، حذف 
يارانه ها مخصوصا دربخش توليد، بي توجهي به ورشكستگي 
و تعطيلي بنگاه ها ي توليدي و افزايش واردات براي كنترل 
تورم بي توجهي ب��ه عرضه و خالصه كردن سياس��ت ها 
درمديريت تقاضا؟! در ابتدا مشكل را تورم قلمداد كردند و 
علت را فزوني تقاضا ديدند نرخ سود بانكي را افزايش داندند 
تا ازميزان تقاضا بكاهند اما اين امر موجب تشديد بحران 
ركود تورمي و تعطيلي بنگاه هاي توليدي گرديد و تعدادي 
از فعاليت هاي توليدي را نيزبه ورشكستگي كشانيد و به طور 
كلي فعاليت هاي توليدي را محدود و فعاليت هاي زودبازده و 
پربازده داللي و تجارت پول و واردات را گسترش داد و موجب 
بي ميلي در توليد و ايجاد اش��تغال گرديد.با بحراني شدن 
وضعيت اقتصادي كشوردر سال بعد مشكل را كمبود تقاضا 
قلمداد نمودند هدف اين بود كه ازقالب توصيه هاي صندوق 

فراتر نروند و به جاي توليد تقاضا را مديريت كنند چراكه توليد 
و عرضه هم دير بازده است و هم پر دردسر و ازنظر سياسي 
نيز فعاليت هاي پنهاني هستند و كمتر ملموسند و براي 
تاثير گذاري بر مردم غيرقابل روئيت اند. اما همه اينها نه تنها 
بر ايجاد اشتغال اثر منفي داشته بلكه نتيجه عكس داده است. 
»در جمع بندي مباحث كنفرانس اقتصاد ايران« كه در ۱4و 
۱۵ دي ماه ۱3۹3 ارايه گرديد هيچ اشاره اي به ركود حاكم 
بر اقتصاد كشور نمي شود. كه اين معني را مي دهد كه يا آن را 
كم اهميت فرض مي كنند يا وجود آن را انكار مي كنند و شايد 
هم اصال شناختي از آثار و تبعات آن ندارند.اين ناديده انگاري 
مساله ركود اقتصادي به هردليلي كه باشد براي كشور پر 
هزينه و غيرقابل جب��ران خواهد بود و تصميم گيران بايد 

مسووليت و عواقب نامطلوب آن را بپذيرند.
 اطالعات موجود نشان مي دهد كه به دليل شرايط حاد ركود 
تورمي حاكم، صنايع كشور با كمتر از ۵۰ درصد ظرفيت 
اسمي كار مي كنند و به طور متوس��ط با حدود 4۸ درصد 
نيروي كار اضافي هم رو برو هس��تند.و متاسفانه شرايط 
كشور به گونه اي است كه انگيزه فعاليت هاي توليدي در 
كشور به شدت كاهش يافته است. تنها كمتر از ۱4 درصد 
سرمايه گذاري هاي برنامه ريزي شده صنعتي در عمل تحقق 
پيدا كرده اند يعني در اين مدت بيش از ۸6 درصد سرمايه ها 
از بخش صنعت خارج شده و به سمت فعاليت هاي بازرگاني 
مثل واردات و خدمات رفته ان��د زيرا هم بازدهي اين گونه 
فعاليت ها باال بوده و دوره انتظار آنها نيز كم است و در عين 
حال مشكالت اداره كار، بيمه و ماليات ها را هم كمتر دارند و 

از همه مهم تر دولت و سيستم بانكي نيز از اينگونه فعاليت ها 
استقبال بيشتري مي كند و بيش از 6۵ درصد تسهيالت 
بانكي به سمت خدمات، بازرگاني و مسكن هدايت مي شود. 
متاسفانه دولت ها در طول سه يا چهار دهه گذشته سياست 
راهبردي صحيحي براي توسعه بلندمدت كشور ارايه ننموده 
و بيشتر سياست هاي اقتصادي آنها كوتاه مدت در جهت 
تسكين دردها بوده بدون اينكه ريشه مشكالت را شناسايي 

نمايند و در جهت رفع آنها چاره انديشي كنند.
  چرا اين گونه عمل مي كنند؟

 دولت و سياستمداران به خاطر اينكه نارضايتي در جامعه 
ايجاد نشود، اجازه نمي دهند كه قيمت ها به درستي و در 
بازار تعيين شود، چون قيمت ها براي خودشان بسيار باال 
مي رود كه آن هم به دليل باال بودن هزينه هاش��ان است.

حاال چرا هزينه هاي اين گونه بنگاه ها باالس��ت؟ به دليل 
اينكه دولت به آنها تحميل مي كند.دولت است كه به آنها 
مي گويدكارمند استخدام كنند، دولت است كه مي گويد 
سهام كدام شركت را بخرند يا در كجا هزينه كنند.خب نتيجه 
همين مي شود.به عنوان مثال فردي كارخانه توليد لبنيات يا 
الستيك سازي دارد. چه دليل يا چه نيازي هست كه دولت 
براي آن سياست گذاري كند. صاحب آن بنگاه خودش بايد 
شرايط را بس��نجد، فرصت پيدا كند تا براي پيشبرد امور 
برنامه ريزي وفعاليت كند.دولت بايد براي برطرف كردن 
نيازهاي اين بنگاه ها فعاليت كند.حال واردكردن دستگاه 
وتكنولوژي يا مواد اوليه باشد.دولت بايد با دنيا تعامل سازنده 
داشته باشد، تا اين بنگاه ها بتوانند به راحتي اقدام به جذب 

سرمايه خارجي كنند، بازارخودشان را پيدا ونيازهايشان را 
برطرف كنند.اما هنگامي كه تعامل سازنده اي با دنيا نداريم 
عمال نه خصوصي سازي صورت مي گيرد، نه مقررات زدايي و 
نه آزادسازي اقتصادي رخ نمي دهد و عمال امكان پذير نيست 

و در اين ميان بخش توليد عمال از بين مي رود.
  دليل ت�رس از نارضايتي ه�اي اجتماعي وتكرار 
اشتباه هاي گذشته در دولت هاي مختلف چيست؟ 

چرا دولت ها در اين زمينه شجاعت ندارند؟
به نظرم نظام تصميم گيري ما مشكل دارد و بايد اصالح 
شود. نظام تصميم گيري مبتني بر قانون اساسي است. 
قانون اساس��ي اش��كال دارد وبايد اصالح شود تا بتواند 
مانند چ��راغ راهنمايي، عالمت ه��اي الزم را به فعاالن 
اقتصادي بدهد كه در كجا س��بز اس��ت ودر كجا قرمز. 
اگر قانون اساسي اصالح ش��ود. در واقع مانند پايبندي 
به اصول واعتقادات مذهبي به عنوان يك عقيده و مرام 
تبديل شود و محترم شمرده شود. وقتي كه مردم ببينند 
از راه خالف نمي توانند موفق ش��وند اما از راه درس��ت 
راحت تر پيشرفت مي كنند مثل كشورهاي پيشرفته هم 
مسير درست را انتخاب مي كنند. البته حاكميت قانون 
و حكومت با قانون يكي نيست. قانوني كه در اصل دولت 
هم تابع آن باشد. يعني مافوق تمام نيروها باشد. نه اينكه 
دولت قانوني وضع كند و مردم را ملزم به اجراي آن كند 
كه اين مي شود حكومت با قانون. در حالي كه قانون بايد 
بر حكومت هم مس��لط باشد هيچ چيزي باالتر از قانون 

نبايد وجود داشته باشد.

ادامه از صفحه قبل
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خودرو  در صدر ارزش 
معامالت

شاخص بورس تهران در آخرين روز معامالتي هفته 
با افزايش ۳۵ هزار و ۵۵۹ واحدي، عدد يك ميليون و 
۱۵۳ هزار و ۶۷۷ واحد را نمايش داد. به گزارش سنا، 
در اين روز شاخص كل هم وزن در پايان معامالت به 
رقم ۳۶۸ هزار و ۹۵ واحد رسيد. شاخص بازار اول از 
عدد ۸۶۴ هزار واحدي عبور كرد و شاخص بازار دوم 
نيز عدد دو ميليون و ۲۴۷ هزار واحد را ثبت كرد. امروز 
آيفكس نيز عدد ۱۲ هزار و ۸۷۰ واحد را نمايش داد. 
در پايان معامالت روز چهارشنبه با معامله ۱۰ ميليارد 
و ۴۳۴ ميليون سهم و اوراق بهادار طي يك ميليون 
و ۴۳۹ هزار نوبت داد و ستد، ارزش معامالت به ۱۰۵ 
هزار و ۱۳۸ ميليارد ريال رس��يد. در معامالت ديروز 
نمادهاي »خودرو«، »فوالد«، »فملي«، »وبملت«، 
»اخابر« و »پارسان«  بيشترين تاثير مثبت بر شاخص 
را ثبت كردند. بر اساس آمار موجود، در پايان داد و ستد 
روز گذشته در بورس تهران، گروه خودرو، برترين گروه 
صنعت از نظر ارزش معامالت بود. تعداد سه ميليارد 
و ۴۹۵ ميليون سهم به ارزش ۱۲ هزار و ۷۱۴ ميليارد 
ريال از سهام اين گروه خريداري شد. پس از خودرو، 
بانك ها و فلزات اساسي، بيشترين ارزش معامالت را 
به خود اختصاص دادند. در فرابورس ايران نيز، بيش از 
دو ميليارد سهم به ارزش ۴۷ هزار و ۸۷ ميليارد ريال 
خريداري شد. اين معامالت در ۶۴۸ هزار و ۱۳۰ دفعه 
انجام شد. نمادهاي ميدكو، ذوب و شگويا، بيشترين 
نقش را در رشد ش��اخص اين بازار داشتند. در پايان 
معامالت شاخص اين بازار با رشد ۳۰۵ واحدي به ۱۲ 

هزار و ۸۷۰ واحد رسيد.

عرضه بلوك ۱۶.۴۱ درصدي 
پااليش نفت تبريز در بورس

بلوك ۱۶.۴۱ درصدي س��هام شركت پااليش نفت 
تبريز توسط س��ازمان خصوصي س��ازي در بورس 
عرضه مي ش��ود. به گزارش ايلنا، به اس��تناد قانون 
اجراي سياست هاي كلي اصل )۴۴( قانون اساسي، 
مصوبه هيات واگذاري و س��اير قواني��ن و مقررات 
مربوط��ه، بلوك ۱۶.۴۱ درصدي س��هام ش��ركت 
پااليش نفت تبريز توسط سازمان خصوصي سازي 
در بورس عرضه مي ش��ود. اين بل��وك به ارزش كل 
پايه ۴۸ ه��زار و ۴۶۴ ميلي��ارد و ۱۶ ميليون و ۷۷۹ 
هزار و ۱۳۶ ريال و به ص��ورت ۵۰ درصد نقد و بقيه 
اقساط ۱۸ ماه با فاصله هر قسط ۶ ماه عرضه خواهد 
ش��د. اين گزارش مي افزايد: در حال حاضر شركت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ۲۰درصد، 
گروه گس��ترش نفت و گاز پارسيان ۴۸.۵۷ درصد، 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت ۲۰ 
درصد، شركت سرمايه گذاري هامون سپاهان ۲.۹۲ 
درصد، شركت خدمات مديريت هامون سپاهان ۰.۱۸ 
درصد و ساير سهامداران ۸.۳۳ درصد سهام شركت 
پااليش نفت تبريز را در اختيار دارند. همچنين مطابق 
شاخص هاي ارزيابي صالحيت متقاضيان متقاضيان 
اقرار مي نمايند ممنوع المعامله نبوده و مشمول ماده 
)۲۴( قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل چهل 
و چهارم قانون اساس��ي مص��وب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ و 
اصالحات بعدي آن نمي باشند. همچنين خريداران 
قبلي سهام بلوكي اقساطي از سازمان خصوصي سازي 
كه در اجراي قراردادهاي منعقده، اقساط آنان معوق 
گرديده، تا تعيين تكليف بدهي هاي قبلي، حق شركت 
در مزايده و خريد مجدد س��هام را نخواهند داشت. 
اين گزارش مي افزايد: متقاضي��ان مي توانند براي 
آگاهي از ساير ش��رايط واگذاري از جمله نحوه ارايه 
تضامين و وثايق، نحوه نقل و انتقال سهام، مشوق هاي 
واگذاري و فرآيند بررس��ي و ش��اخص هاي ارزيابي 
صالحيت متقاضيان به بخش قوانين و مقررات در 
 سايت اينترنتي سازمان خصوصي سازي به نشاني

 www.ipo.ir مراجعه كنند.

علت واريز نشدن پول حاصل 
از فروش سهام عدالت

سخنگوي ستاد آزادسازي سهام عدالت با بيان اينكه 
۷۰ درصد سفارش هاي ثبت شده در بانك ها براي 
فروش س��هام عدالت به انجام رسيده است، گفت: 
۹۰۰ ميلياردتومان س��فارش فروش سهام عدالت 
در بانك ها ثبت شده است. به گزارش مهر، حسين 
فهيمي درباره وضعيت فروش سهام عدالت از طريق 
بانك ها  گفت: از بين ۹۰۰ ميليارد تومان ثبت سفارش 
فروش سهام عدالت تا آخر وقت دوشنبه ۱۹ خرداد، 
۶۲۳ ميليارد تومان به فروش رفته بود. وي در پاسخ 
به اين س��وال كه اين پول ها چه زماني به حس��اب 
سهامداران واريز مي شود، گفت: بخشي از اين سهام 
به اين علت كه كارگزار بايد شرايط بازار را بسنجد، 
باعث ضرر و زيان عرضه كننده نش��ود، حواسش به 
ناظر باشد و با در نظر گرفتن تمام شرايط مانند يك 
خلبان هواپيما تصميم بگيرد كه به چه نحوي و چه 
زماني سهام را بفروشد، هنوز به فروش نرفته است. در 
هر صورت اين سهام باقيمانده نيز به فروش مي رود و 
به تدريج به حساب سهامداران واريز مي شود. فهيمي 
ادامه داد: بنابراين علت عدم واريز وجه سهام عدالت 
براي برخي از س��هامداران اين است كه اواًل بخشي 
از اين سهام هنوز به فروش نرفته است، دومًا روزي 
كه بانك، س��هام عدالت مردم را بفروشد، فرداي آن 
روز پول را واريز مي كند. وي درباره زمان واريز وجه 
از طريق كارگزاري ها نيز گفت: اگر كس��ي از طريق 
كارگزاري بورس، س��هام عدالت خ��ود را به فروش 
برساند، كارگزاري دو روز بعد از فروش سهام پول را 
واريز مي كند. سخنگوي سهام عدالت در پاسخ به اين 
سوال كه چرا در سامانه سهام عدالت، به سهامداران 
به اشتباه پيغام خطاي »شماره تلفن همراه نامعتبر 
اس��ت« داده مي شود، گفت: اين مشكل را پيگيري 

خواهيم كرد.

به گفته يك كارشناس اقتصادي بر اساس اطالعات اعالمي دولت، 
از سودهاي توزيع شده شركت ها، حدود ۵۳۲ هزار تومان از سهام 
عدالت تسويه شده، اما بر اساس محاسبات انجام شده كارشناسان و 
بررسي سهم هاي سهام عدالت، ۵۷۳ هزارتومان سود سهام شناسايي 
شد كه نشانگر اختالف ۴۰ هزارتوماني است كه در اين موضوع ابهام 
وجود دارد. به گزارش ايسنا، محسن اختياري - كارشناس بازار بورس 
- در برنامه پايش كه با موضوع »تاثيرات خرابي هسته معامالتي بر 
روند بازار سرمايه« پخش شد، با اشاره به نوسانات دو هفته اخير بازار 
س��رمايه، گفت: قيمت هاي بازار سرمايه با تاثير از عوامل بنيادي و 
سياسي، عموما دچار نوساناتي مي شود كه اين نوسانات قابل تحليل 
اس��ت. وي ادامه داد: س��هامداران بايد نگاه خود را از كوتاه مدت به 
بلندمدت تغيير دهند و به سمت گرفتن سود مجامع حركت كنند. 
در بحث سهام عدالت البته برخي شركت هاي آن، سود سهام را توزيع 
نمي كردند و در اين موضوع ابهام وجود دارد. اين كارشناس اقتصادي 
با اشاره به اينكه بر اساس محاسبات انجام شده كارشناسان و بررسي 
سهم هاي سهام عدالت اختالف ۴۰ هزارتوماني وجود دارد گفت: البته 
برخي شركت ها نيز به دليل اطالعات ناقص منتشره در محاسبه سود 
مجامع لحاظ نشده كه در آن صورت مبلغ سود توزيعي بيشتر از ۵۷۳ 
هزار تومان نيز ممكن است بشود، از طرفي بعضي شركت ها نيز از 
سبد سهام عدالت حذف شده اند كه سود آنها نيز حذف شده است. 
وي ادامه داد: بحث مهم ديگر سود شركت هاي غير بورسي است، كه 
در اين محاسبات لحاظ نشده است، بنابراين در اين خصوص نياز به 
شفاف سازي دولت است، چرا كه سود سهام عدالت در اين ۱۰ سال 
بيشتر از مبلغ اعالمي دولت است. اين كارشناس اقتصادي با اشاره 

به سود انباشته شركت هاي سبد س��هام عدالت، گفت: شركت ها 
از اين سودها بر اساس سياس��ت هاي خود براي ساير فعاليت هاي 
استفاده مي كنند، نكته اي كه در اين زمينه وجود دارد عدم لحاظ 
شدن سود انباشته در محاسبات سهام عدالت است كه حدود ۱۵۴ 
هزار تومان به سود توزيع شده سهام عدالت اضافه مي كند و اگر اين 
سودها لحاظ مي شد ارزش سهام عدالت مردم نيز افزايش مي يافت. 
اختياري بيان كرد: ارزش سهام تقسيمي در شركت هاي بورسي، ۲۰ 
برابر شده اما براي شركت هاي غير بورسي تجديد ارزيابي دارايي ها 
انجام نشده است كه اگر انجام مي شد ارزش سهام عدالت نيز افزايش 
مي يافت. احسان همتي تحليلگر بازار سرمايه، در خصوص هسته 
معامالتي بورس و مشكالت آن، بيان كرد: همه مردم فعال در بازار 
سرمايه با هس��ته معامالت درگيرند كه خرابي هسته باعث ضرر و 
زيان آنها مي ش��ود. وي گفت: نارسايي س��امانه معامالتي به گفته 
يكي از اعضاي شوراي عالي بورس مرتبط با افزايش حجم معامالت 
نيس��ت، بحثي كه مطرح مي شود باگ سامانه معامالتي مربوط به 
سال ۱۳۸۷ و زمان خريد آن از يك شركت فرانسوي است. تحليلگر 
بازار سرمايه افزود: بحث اصلي زمان درست شدن سامانه معامالتي 
است، راه حل اين مشكل، استفاده از متخصصان داخلي است كه در 
دو سال اخير نتيجه نداشته است، و اين سوال وجود دارد كه كارمزد 
دريافتي ش��ركت بورس صرف چه مسائلي مي شود؟ همتي گفت: 
رقم كارمزدها عدد بااليي اس��ت و درآمد بورس و فرابورس در سال 
۱۳۹۸، حدود ۵۷۰ ميليارد تومان ب��وده و اين رقم در ۲ ماهه اول 
سال ۱۳۹۹، به ۳۳۰ ميليارد تومان رسيده و درآمد سازمان بورس 

هم افزايش پيدا كرده است.

سودهاي گمشده در سهام عدالت
عضو شوراي عالي بورس با بيان اينكه مسكن كاالي همگن نيست 
گفت: بورس مس��كن مي تواند به اقتصاد كش��ور كمك كند. اما 
ميزان موفقيت بورس كاال به ساز و كارهايي كه تعريف مي شود 

بستگي دارد.
به گزارش اقتصادآنالين، س��عيد اس��المي بيدگلي در خصوص 
راه ان��دازي بورس مس��كن و مزاياي آن مي گوي��د: در خصوص 
راه اندازي بورس مس��كن بايد با دقت بيشتري اظهارنظر و اقدام 

كرد.
وي با اشاره به اينكه بورس مسكن تجربه كمتري نسبت به ساير 
بورس ها دارد، ادامه داد: مسكن كااليي است كه همگن نيست اما 
اگر بخواهيم در مورد مزيت بورس كاال صحبت كنيم بايد بگوييم 

كه بورس مسكن موجب شفافيت و حذف رانت خواهد شد.
اسالمي بيدگلي با تاكيد بر اينكه بايد به ساز و كارهاي بورس كاال 
به خوبي انديش��يد، گفت: به عنوان مثال در بورس كاال و فلزات 
نهادهاي حاكميتي در قيمت ها دخال��ت مي كنند اما در بورس 

مسكن اين طور نخواهد بود.
دبي��ركل كانون نهاده��اي س��رمايه گذاري اي��ران اضافه كرد: 
اقتصاد ايران نياز به ايجاد س��از و كارهاي مش��خص و شفافيت 
دارد بنابراي��ن بورس مس��كن مي تواند به اقتصاد كش��ور كمك 
كند. اما ميزان موفقيت بورس كاال به س��از و كارهايي كه تعريف 
مي شود بستگي دارد. اس��المي بيدگلي خاطرنشان كرد: شايد 
يكي ديگ��ر از بخش هايي ك��ه مي توان در خص��وص راه اندازي 
بورس مس��كن به آن اش��اره كرد اين اس��ت كه بخش عرضه و 
 تقاض��ا و ميزان نقدش��وندگي به بازار مس��كن كم��ك مي كند، 

پس بايد از تمام فرصت هاي راه اندازي بورس مسكن استفاده كرد. 
وي با اشاره به اينكه پس ابتدا بايد روي راه اندازي بورس مسكن به 
خوبي فكر و مطالعه شود خاطرنشان كرد: براي راه اندازي بورس 
مسكن ابتدا بايد اهداف و چشم اندازها و ساز و كارها و نقاط ايده 
آل بورس مسكن تعيين و تبيين ش��ود و سپس به راه اندازي آن 

اقدام كرد.
دبيركل كانون نهادهاي س��رمايه گذاري ايران در پاس��خ به اين 
پرسش كه برخي كارشناسان معتقد هستند كه مسكن چون يك 
كاالي همگن نيست نمي تواند وارد بورس شود و راه اندازي بورس 
مسكن يك اقدام اشتباه است، تاكيد كرد: حجم معامالت همواره 
باال است و بازار مسكن بازاري است كه هميشه نقطه فرار نقدينگي 
در جريان هاي تورمي بوده است. پس اقتصاددانان همواره پيش 
بيني مي كنند كه بخشي از سرمايه و نقدينگي به سمت مسكن 
كشيده شود و تعداد زيادي از متقاضيان مسكن با رشد قيمتها، 

قدرت خريد خود را از دست بدهند.
اس��المي بيدگلي با بيان اينكه مشخص اس��ت كه متقاضيان با 
رقم هاي پايين نمي توانند وارد بازار مسكن شوند و سرمايه گذاران 
هم نگران از آينده بازار هس��تند، گفت: راه اندازي بورس مسكن 
در ابتدا نيازمند يك ساز و كار مناسب است و بايد دقت زيادي در 
راه اندازي آن ش��ود. وي در پاسخ به اين پرسش كه در سال هاي 
گذشته فروش متري مسكن نيز موفقيت هايي نداشت، گفت: به 
هر حال فروش متري مس��كن هم در دوره خود داراي مشكالت 
و ايراداتي ب��ود اما خرد كردن دارايي ها و نقدش��وندگي و جذب 

سرمايه هاي خرد را فراهم مي كند.

بورس مسكن مي تواند به اقتصاد كشور كمك كند

مركز پژوهش هاي مجلس بررسي كرد

نكاتي در خصوص مديريت نقدينگي وارد شده به بورس
گروه بورس|

افزايش اقبال عمومي نسبت به بازار سهام 
و رشد قابل توجه قيمت ها در اين بازار طي 
دو سال اخير سبب شده تا توجه بسياري از 
كارشناسان مردم عادي طي مدت ياد شده 
جل�ب معامالت س�هام ش�ود. در اين ميان 
هر چه تعداد و حجم معامالت بيش�تر شده 
مشكالت تازه اي نيز در خالل روند صعودي 
بازار س�ر برآورده كه لزوم توجه بيش�تر به 
نقايص و كاستي ها در زيرساخت معامالت و 
نظام تصميم گيري را بيش از پيش افزايش 

داده است. 

در حالي كه تا چند س��ال قب��ل ارزش معامالت در 
كل بازار سهام در يك روز به زحمت از ۲۰۰ ميليارد 
توم��ان فرات��ر مي رف��ت؛ در حال حاضر ش��اهد آن 
هستيم كه به لطف هجوم بي امان نقدينگي به بورس 
و فرابورس رك��ورد ارزش معامالت بعضا تا ۲۰ هزار 
ميليارد توم��ان نيز افزايش يافت��ه و مجموع ارزش 
سهام در دو بازار ياد ش��ده را به حدود ۵ هزار و ۱۶۸ 
هزار ميليارد تومان رسانده است. در اين ميان آنچه 
كه توانسته بازار سهام ۲۹۹ ميليارد و ۵۹۴ ميليون 
دالري كشور را در مقاطعي دستخوش هيجان كند، 
نه بروز تغييرات بنيادي كه افزايش نارسايي هاي زير 
ساختي و ريس��ك هاي كوچك و بزرگي بوده كه از 
طرف فضاي تصميم گيري به آن تحميل شده است. 
همين امر سبب ش��ده تا در چند ماه گذشته شاهد 
بروز فروش ها و خريدهاي هيجاني باشيم كه ضمن 
صف نشين كردن فعاالن بازار در طرف هاي عرضه و 
تقاضا توانسته عدم اطمينان را در بازار افزايش دهد.

ش��اخص هاي بازار س��رمايه همانند افزايش ارزش 
معامالت يا ورود پول اش��خاص حقيقي و همچنين 
افزايش قابل توجه ثبت نام براي دريافت كد بورسي 
و مشاركت باال در عرضه عمومي اوليه نشان از رشد 
فزاينده ورود مردم به بازار سرمايه دارد. افزايش رغبت 
افراد به بازار سرمايه و ورود به آن براي سرمايه گذاري 
و به طور كلي افزايش سهم اوراق بهادار در دارايي هاي 
خانوارهاي ايراني  )و به تبع آن كاهش سهم مسكن، 
سكه يا ارز در سبد دارايي ها كه ثمرات قابل توجهي 
دارد( اگ��ر مالحظ��ات مربوط ب��ه آن رعايت گردد، 
پديده اي مطلوب تلقي مي ش��ود ك��ه در اين ميان 
افزايش سهم بازار سرمايه در تامين مالي بنگاه هاي 
اقتصادي اهميت بيش��تري دارد. لذا الزم اس��ت تا 
سياست گذاران اقتصادي كشور اين فرصت را مغتنم 
شمرده و سياست ها و اقدامات الزم را براي براي بهبود 
وضعيت تامين مالي توليد از طريق بازار س��رمايه به 
كار گيرند. در اين راس��تا مركز پژوهش هاي مجلس 

پيشنهادهايي را ارايه كرده است. 

   افزايش سهم بازار سرمايه 
در تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي

بازار س��رمايه يكي از بازارهاي مه��م در نظام مالي 
و اقتصادي اس��ت كه دولت و بنگاه هاي اقتصادي 
مي توانند از طريق آن به تجهي��ز منابع مالي اقدام 
كنند و در س��وي مقابل براي مردم نيز فرصت ها و 
گزينه هاي متنوعي جهت س��رمايه گذاري فراهم 
مي كند. در يك تقسيم بندي بازار سرمايه داراي دو 

نوع بازار است: بازار اوليه و بازار ثانويه. 
در بازار اوليه؛ اوراق بهادار )اعم از س��هام و صكوك( 
براي اولين بار عرضه مي گ��ردد. در اين بازار اوراق 
بهادار براي باني )شركت يا نهاد سرمايه پذير يا نهاد 
تامين مالي شونده( منتشر و در بازار عرضه مي گردد 
و در صورت خريداري آنها توس��ط سرمايه گذاران، 
منابع حاصله به باني منتقل ش��ده و مي تواند براي 
تامين هزينه ها يا توس��عه فعاليت ها مورد استفاده 
قرار گيرد. پس از آنكه اوراق در بازار اوليه منتش��ر 
ش��د؛ در بازار ثانويه م��ورد معامله ق��رار مي گيرد. 
فعاالن بازار ثانويه شامل اشخاص حقيقي و حقوقي 
به خريد و فروش اوراق اقدام مي كنند. معامالت بازار 
ثانويه تاثيري در تامين مالي دولت يا بنگاه ندارد و 
كاركرد اصلي آن كمك به افزايش نقدش��وندگي و 

كشف قيمت اوراق است. لذا رونق بازار ثانويه سهام 
شركت ها لزومًا تاثير مستقيمي در تامين مالي اين 
ش��ركت ها ندارند، مگر آنكه سهامداران عمده اين 
شركت ها اقدام به فروش بخشي از سهام در اختيار 
خود كنند و منابع حاصل را براي توسعه فعاليت هاي 

بنگاه به كار گيرند.
آنچ��ه به صورت اصولي باعث تامي��ن مالي بنگاه از 
مسير بازار س��رمايه مي گردد، عرضه سهام در بازار 
اوليه، افزايش سرمايه از روش صرف سهام يا از محل 
آورده نقدي سهامداران و درنهايت انتشار صكوك 
)اوراق مالي اس��المي( است. در شرايط كنوني بازار 
سرمايه، با توجه به ورود گسترده نقدينگي و افزايش 
قابل توجه تقاضا براي خريد سهام، افزايش سرمايه از 
روش صرف سهام يا از محل آورده نقدي سهامداران 
يا عرضه عمومي اوليه سهام هم باعث افزايش عرضه 
سهام و متعادل تر شدن شرايط بازار مي گردد و هم 
منابع جديد مالي به بنگاه تزري��ق مي كند و بنگاه 
توان توسعه فعاليت هايش را به دست خواهد آورد. 
اجراي اين پيشنهاد به طور خاص در مورد بانك هاي 
خصوصي و همچنين بانك هاي واگذار شده در قالب 
قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم 
كه دچار ناترازي و زيان انباش��ته جدي هس��تند، 
ضرورت دوچندان دارد. با توج��ه به اينكه اين نوع 
افزايش سرمايه، هم منجر به ورود نقدينگي جديد 
به بانك مي شود و هم زيان انباشته بانك را كاهش 
مي دهد، توان اعطاي تس��هيالت بانك نيز افزايش 
يافته و تاثير مثبت مجدد ب��ر بخش واقعي اقتصاد 
خواهد يافت. در اين راس��تا ضروري اس��ت ضمن 
تسهيل فرايند افزايش سرمايه شركت ها از اين دو 
مسير، معافيت هاي مالياتي نيز براي تشويق بنگاه ها 

براي استفاده از اين روش تعبيه گردد.

   افزايش عرضه سهام شركت ها 
در جهت متعادل كردن شرايط بازار

با توجه به رشد ورود نقدينگي به بازار سهام و افزايش 
تقاض��ا براي خري��د آن و در جهت متع��ادل كردن 
شرايط بازار ضروري است تحوالتي در طرف عرضه 
س��هام نيز رخ دهد كه ذيال به برخ��ي موارد مهم آن 

اشاره مي گردد: 

   رعايت الزامات شناوري
 سهام شركت هاي فهرست شده

شركت بورس اوراق بهادر تهران و شركت فرابورس 
اي��ران تابلوه��اي متع��ددي دارند كه ش��ركت ها 
اصطالحًا در آنها فهرس��ت ش��ده اند. هريك از اين 

تابلوها الزاماتي درخصوص كيفيت وضعيت مالي 
و الزام ش��ناوري س��هام دارند. س��هامداران عمده 
شركت ها در هنگام ورود به تابلوهاي بورس متعهد 
مي ش��وند كه متناس��ب با الزامات تابلوي مربوطه 
بخشي از سهام خود را در بازار عرضه كنند. با توجه 
به اهميت ميزان شناوري سهام و به منظور باال بردن 
انگيزه براي افزايش آن، طبق ماده ۶ »قانون توسعه 
ابزاره��ا و نهادهاي مالي جديد به منظور تس��هيل 
اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم قانون 
اساسي« شركت هايي كه درصد شناوري سهام آنها 
۲۰ درصد يا بيشتر از آن باشد، معافيت مالياتي آنها 

دو برابر مي شود.
درحال حاضر برخ��ي از ش��ركت هايي كه در اين 
تابلوها فهرس��ت شده اند الزام ش��ناوري را رعايت 
نمي كنند و سازمان بورس نيز ابزارهاي قوي براي 
الزام ش��ركت ها به ايفاي تعهد خ��ود درخصوص 
مي��زان ش��ناوري ن��دارد. درحال حاض��ر يكي از 
سريع ترين راه ها براي عرضه سهام، الزام شركت ها 
به ايف��اي تعهد خود درخصوص ميزان ش��ناوري 
سهام متناس��ب با تابلويي است كه در آن فهرست 
شده اند. به عنوان مثال يكي از شركت هايي كه در 
بازار دوم بورس تهران فهرست شده است، داراي ۶ 
درصد سهام شناور اس��ت كه طبق مقررات بورس 
الزم است تا حداقل ۱۰ درصد سهام شناور داشته 
باش��د. به بياني ديگر الزم اس��ت تا اين شركت ۴ 
درصد سهام شناوري خود را افزايش دهد. عرضه ۴ 
درصد از سهام اين شركت معادل ۵ ميليارد و ۷۴۰ 
ميليون برگه س��هام )حدود ۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد 
تومان( است كه رقمي قابل توجه محسوب مي شود. 
از اين دس��ت شركت ها بسيار است و الزام به ايفاي 
تعهدات مربوط به شناوري سهام تاثير قابل توجهي 
در متعادل كردن شرايط بازار سهام خواهد داشت. 
در اين راستا ضروري اس��ت جريمه مالياتي موثر 
براي شركت هايي كه الزام مربوط به شناوري سهام 
را رعاي��ت نكرده اند، وضع گردد. ب��ه عبارتي ديگر 
همانطور كه فهرست ش��دن در بورس و فرابورس 
براي ش��ركت معافيت هاي مالياتي ايجاد مي كند، 
عدم رعاي��ت الزام��ات مربوطه نيز باي��د جرايم و 

تنبيهات مالياتي در پي داشته باشد.

   افزايش شناوري سهام شركت ها
در ادامه محور گذش��ته، يكي ديگ��ر از اقداماتي كه 
مي تواند منجر به افزايش عرضه سهام شركت ها شود، 
بازنگري در درصدهاي تعيين شده براي سهام شناور 

شركت هاست. 

در اين راستا شوراي عالي بورس مي تواند با افزايش 
الزام سهام ش��ناور آزاد ش��ركت ها در كوتاه مدت تا 
حدي ش��رايط ايجاد ش��ده در بازار را متعادل كند. 
البته ضروري اس��ت كه ضمانت اجراهاي موثر براي 
اطمينان نسبت به رعايت اين نسبت ها تعبيه گردد تا 
سهامداران عمده شركت ها انگيزه كافي براي اجراي 

آنها داشته باشند.

   واگذاري سهام شركت هاي اصلي
توسط شركت هاي زيرمجموعه

يك��ي از پديده ه��اي نامطلوب از منظ��ر حاكميت 
شركتي در بازار سرمايه ايران، تملك سهام شركت 
اصلي توسط شركت هاي زيرمجموعه است. به عبارت 
ديگر شركت زيرمجموعه كه بخش قابل توجهي از 
سهام آن در تملك شركت اصلي است، خود بخشي از 
سهام شركت اصلي را در اختيار دارد. مقام تنظيم گر و 
ناظر در بازار سرمايه نيز به اين موضوع واقف بوده اند 
به نحوي كه در ماده )۲۸( دس��تورالعمل حاكميت 
شركتي ش��ركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران 
و فرابورس ايران به عدم تملك س��هام شركت اصلي 
توسط ش��ركت هاي زيرمجموعه اشاره كرده است. 
رعايت اين دس��تورالعمل؛ عالوه بر اينكه به اصالح 
حكمراني ش��ركتي بنگاه هاي مزبور كمك مي كند، 
مي تواند عرضه سهام ش��ركت ها در بازار سرمايه را 
افزايش دهد. در اين راس��تا ضروري اس��ت ضمانت 
اجراي موثري همچون تنبيه��ات مالياتي براي اين 

امر در شرايط كنوني تعبيه گردد.

   عرضه باقيمانده سهام دولت در شركت هاي 
فهرست شده در بورس و فرابورس

در طول سال هاي پس از ابالغ سياست هاي كلي اصل 
چهل وچهارم و تصويب قانون آن، روش هاي متعددي 
درخص��وص عرضه س��هام دولت در ش��ركت هاي 
دولتي در پيش گرفته شد كه آسيب شناسي آنها در 
حيطه اين گزارش نيست. اما به نظر مي رسد يكي از 
روش هاي سالم و شفاف به طور مشخص درخصوص 
سهام باقيمانده دولت در برخي از شركت ها، عرضه 
تدريجي آنها در بازار س��هام است. اين اقدام به ويژه 
در اين ش��رايط ضمن افزايش عرضه س��هام در بازار 
كمكي در جهت تامين بخشي از كسري بودجه دولت 

نيز خواهد كرد. 
به عبارت ديگر دولت مي توانست به جاي عرضه سهام 
خود از طريق صندوق ه��اي قابل معامله )ETF( كه 
اشكاالت و ابهاماتي داشت، به تدريج سهام باقيمانده 
خود در اين شركت ها را در بازار سرمايه عرضه كند.

   افزايش عرضه هاي اوليه شركت ها
يكي ديگر از اقداماتي كه باعث بهبود عرضه س��هام 
در بازار مي گردد، ورود يا ليس��ت شدن شركت هاي 
جديد در بازار سرمايه اس��ت. در اين راستا ضروري 
است ضمن تس��ريع فرآيندهاي مربوط به پذيرش 
ش��ركت ها در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 
ايران، در زمينه بررس��ي و حسابرسي دفاتر مالياتي 
گذش��ته ش��ركت هاي متقاضي حضور در بورس و 

فرابورس تسهيالتي فراهم گردد.

   ساير مالحظات
در كن��ار تالش براي اس��تفاده از فرصت پيش آمده 
براي تامي��ن مال��ي بنگاه هاي اقتص��ادي از طريق 
بازار س��رمايه، افزايش عرضه سهام براي متعادل تر 
كردن ش��رايط بازار س��هام، ضروري است اقدامات 
ديگ��ري نيز ب��ا هدف اص��الح نح��وه ورود مردم به 
بازار س��رمايه و افزايش ش��ناخت ايش��ان نسبت به 
مقتضيات، نهادها و ابزاره��اي موجود در آن و نحوه 
سرمايه گذاري در آنها صورت گيرد. هدايت مردم به 
سوي س��رمايه گذاري غيرمستقيم در بازار سرمايه،   
افزايش تعداد صندوق هاي سرمايه گذاري واعطاي 
مجوز براي افزايش سقف صدور واحد صندوق هاي 
س��رمايه گذاري، خريد مستقيم س��هام شركت ها 
نيازمند بررسي دقيق وضعيت توليد شركت، شرايط 
مالي آن، وضعيت بازار داخلي و بازار خارجي كاال و ... 
است كه عموم مردم نه توان فني آن را دارند و نه زمان 
كافي براي اين كار را. خريد و فروش سهام شركت ها 
بدون تمهيد اين مقدمات ممكن است منجر به ضرر 

و زيان شديد مردم شود. 
در اين ش��رايط معموال از نهادهاي واسطي در نظام 
مالي تح��ت عن��وان صندوق هاي س��رمايه گذاري 
اس��تفاده مي ش��ود كه به نمايندگي از م��ردم اين 
بررسي ها را انجام داده و با منابع تجميع شده از طرف 

ايشان سرمايه گذاري مي كنند. 
در اين راس��تا ضروري اس��ت از تش��ويق و تسهيل 
ورود مس��تقيم عموم مردم به بازار س��رمايه پرهيز 
ش��ده و به جاي آن مسير اس��تفاده از صندوق هاي 
سرمايه گذاري معرفي ش��ده و استفاده از آن هموار 
گردد. سرمايه گذاري غيرمستقيم عالوه بر اينكه از 
بروز رفتارهاي هيجاني در بازار س��رمايه جلوگيري 
مي كند، س��بب مي ش��ود ت��ا به ش��كل تخصصي 
س��رمايه گذاري صورت پذيرد و از س��رمايه گذاري 
و تورم قيمتي در س��هام ش��ركت هايي كه از لحاظ 

بنيادين وضعيت مطلوبي ندارند، اجتناب شود. 
مزيت ديگر صندوق هاي س��رمايه گذاري آن است 
كه حسب س��بد دارايي هايش��ان درجات مختلفي 
از منظ��ر ريس��ك دارند و عم��وم مردم ب��ا توجه به 
درجه ريس��ك پذيري خود، در هري��ك از انواع آنها 
س��رمايه گذاري مي كنن��د. در اين راس��تا ضروري 
اس��ت س��ازمان بورس و اوراق به��ادار هم در جهت 
افزايش ان��واع صندوق هاي س��رمايه گذاري تالش 
كند و هم سقف مجاز صدور واحدهاي صندوق هاي 

سرمايه گذاري كنوني را افزايش دهد.

   آموزش افراد تازه وارد به بازار سرمايه
بازار س��رمايه بازاري تخصصي اس��ت به طوري كه 
فعاليت در آن مس��تلزم دانش و تجربه كافي است. 
عدم دانش و تجربه كافي در اين بازار سبب مي شود 
عالوه بر ايجاد زمينه ضرر ب��راي افراد، نظم بازار نيز 
بر هم بخورد و بروز رفتارهاي هيجاني به ضرر ساير 
فعاالن � )اعم از افراد حقيقي و حقوقي( منجر شود. 
اگر چه ارايه آموزش هاي الزم نسبت به بازار سرمايه 
و ريسك هاي سرمايه گذاري آن و همچنين ابزارها و 
نهادهاي متنوع آن بايد پيشتر صورت مي گرفت، اما 
به هر حال بايد از اين فرصت اس��تفاده كرد و به طور 
فشرده و از طريق رسانه هاي عمومي دانش مردم را 

در اين حوزه افزايش داد. 
به طور مشخص رسانه ملي با همكاري سازمان بورس 
و اوراق بهادار مي تواند برنامه هايي را به صورت منظم 
درخصوص شرايط بازار سرمايه ها و اصول و شيوه هاي 

سرمايه گذاري در آن براي عموم مردم ارايه كنند.

شوراي عالي بورس مي تواند با افزايش الزام سهام شناور آزاد شركت ها در كوتاه مدت بازار را متعادل كند
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رييس جمهور براي ساماندهي بازار مسكن دستور ويژه صادر كرد

دردمسكنباُمسكندرماننميشود
گروه راه و شهرسازي|

ديروز رييس جمهور در ش�رايطي نس�بت 
به چالش گراني مس�كن واكنش نشان داد 
و چند نفر از دولتمردان كابينه را مس�وول 
رس�يدگي به اين مساله كرد كه درد مسكن 
طبقه متوسط و اقشار آسيب پذير جامعه با 

ُمسكن درمان نمي شود.

 دستيابي و خريد مسكن مطلوب به عنوان اصلي ترين و 
بزرگ ترين دغدغه خانوارهاي ايراني بسيار پيچيده است 
و به گواه پژوهش هاي انجام شده و از جمله بررسي هاي 
مركز پژوهش هاي مجلس كه در تابستان سال گذشته 
منتشر شد، بيش از اينكه متاثر از فرآيندهاي درون بازار، 
متاثر از عوامل خارج از اين بازار و شاخص هاي كالن اقتصاد 
است. مساله اي كه وزير راه و شهرسازي نيز به طور گذرا 
در مجلس به آن اشاره كرد و گفت كه بازار مسكن متاثر از 
نرخ ارز است. در عين حال، اگر بخواهيم نگاهي علمي تر و 
واقع بينانه تري داشته باشيم، بايد بگوييم نه تنها كابوس 
خانه دار شدن در ايران متاثر از فضاي اقتصاد كالن كشور 
اس��ت، بلكه برآمده و تولد يافته از ناكارآمدي و عملكرد 
اقتصاد نفت سوز و رانتي ايران است و از همين رو، مدامي 
كه مناسبات اقتصاد كالن به سامان نشود،  مسكن و ساير 
بازارها نيز س��امان نخواهند گرفت و اي بس��ا، چنان كه 
طي 15 سال اخير شاهد تشديد و تعميق مساله مسكن 
بوده ايم، از اين پس نيز وخيم شدن آن را شاهد خواهيم 
بود. بر اين اساس، در كنار تاكيد بر لزوم توجه ويژه دولت 
به مس��ائلي همچون مهار تورم، اصالح ساختار بودجه و 
رانت زدايي از آن،  اصالح نظام هاي بانكي و مالياتي، تنش 
زدايي در روابط بين المللي و زمينه س��ازي براي جذب 
سرمايه هاي خارجي و...؛ دولت بايد گسترش شهرنشيني 
به ويژه در كالنشهرها )به عنوان اصلي افزايش تقاضاي 
زمين و مسكن در مناطق جغرافيايي خاص( را از طريق 
توزيع مناس��ب امكانات به شهرهاي كوچك و روستاها 
مهار كند. با انجام چنين اصالحات و توس��عه شهرهاي 
كوچك و روستاها است كه فشار تقاضاي زمين و مسكن 
در كالنشهرها و مناطق خاص كاهش يافته و مردم براي 
خريد مسكن توانمند مي شوند نه مداخله مستقيم دولت 
در بازار مس��كن كه منجر به توزيع رانت ميان گروه هاي 
خاص و البته غير نيازمند مي شود وخود بر آتش سوداگري 
در بازار مسكن شهرهاي جديدي همچون پرديس و پرند 
دام��ن مي زند. فارغ از ضرورت تح��ول در فضاي اقتصاد 
كالن، در دهه اول انقالب اسالمي طرح ارايه زمين رايگان 
به نيازمندان براي ساخت مسكن، طرح موفقي از سوي 
كارشناس��ان ارزيابي شده و مي ش��ود. از اين رو، انتظار 
مي رود، دولتمردان و نمايندگان مجلس در راهكارهاي 
درون بخشي كه ارايه مي كنند، تمام طرح هاي اجرا شده 
براي مس��كن در دوره پس از انقالب را بررس��ي كرده و 

متناسب با شرايط كنوني طرحي نو در اندازند.

   بازار مسكن تحت نظر دولت
در اين حال، حسن روحاني، رييس جمهور صبح ديروز 
در جلس��ه هيات دولت در رابطه با مشكل مسكن در 
كشور گفت: امروز شرايط مسكن فشار ناعادالنه اي را 
دارد وارد مي كند؛ بر اين اساس من امروز اين دستور را 

دادم كه وزير اقتصاد، رييس بانك مسكن و وزير مسكن 
راه و شهرسازي زير نظر معاون اول اين موضوع را تحت 
نظر قرار دهند تا ما بتوانيم اين فش��ار را از دوش مردم 

كاهش دهيم.
او با اشاره همچنين به تالش دولت يازدهم و دوازدهم 
در مهار تورم گفت: درست اس��ت كه شرايط زندگي 
سخت تر شده و تورم را به خاطر تحريم ها نتوانستيم از 
بين ببريم، اما در شرايطي كه تحريم ها به شدت امروز 
نبود رشد اقتصادي را از منفي ۸ به مثبت 1۴ رسانديم، 
كار بزرگي ش��ده اس��ت. تورم ما ۴۰ بوده است. همان 
وعده اي كه از آغاز به م��ردم داديم را در دولت يازدهم 

انجام داديم.

    بازارهاي موازي عامل التهاب در بازار مسكن 
محمد اس��المي، وزير راه و شهرس��ازي نيز ديروز در 
نشست علني مجلس با تاكيد بر اينكه بازارهاي موازي 
باعث التهاب بازار مسكن مي ش��وند و در روزهاي اوج 
التهابات بازار مسكن هستيم، گفت: تغييرات نرخ ارز 

و التهابات بازار موازي، مس��كن را دچار مشكل كرده 
است اما براي حل اين مشكل، سياست افزايش عرضه 

را داريم.
وي ادامه داد: در سال هاي ۹۸ و ۹۹ نهضت خانه سازي را 
احيا كرديم و با جريان سازي توليد و عرضه مسكن ملي، 
يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر فرصت ثبت نام براي خريد 
اين واحدها را داشتند كه براساس پااليش انجام شده 
۸۰۰ هزار نفر واجد شرايط مشخص شدند كه تحويل و 
آغاز ساخت اين واحدها از ماه هاي آينده انجام مي شود.

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه روند صدور پروانه به 
يك جريان باثبات تبديل شده و تاكنون براي ۳۰۰هزار 
واحد مسكن ملي پروانه صادر شده است، گفت: با توجه 
به نرخ ازدواج ثبت ش��ده سياس��ت ما توليد و عرضه 

۴۰۰هزار واحد مسكن در سال است.
اس��المي از توسعه حريم هاي شهري خبر داد و گفت: 
يكي از مشكالت ما كوچك نگه داشتن حريم شهري 
بود كه با مذاكرات انجام شده قرار بر اين است كه حريم 
ش��هرها افزايش يابد و ارايه تراكم در مناطق مناسب 

روانتر صورت بگيرد. همچنين ب��ا وزارت جهاد براي 
واگ��ذاري اراض��ي وزارت راه و شهرس��ازي به توافق 

رسيديم تا توليد در اين اراضي آغاز شود.
وي ادامه داد: در بهمن ماه سال گذشته سامانه جامع 
امالك و اسكان رونمايي شد و اين سامانه را براي اخذ 
ماليات از خانه هاي خالي به سازمان امور مالياتي تحويل 
داديم و امروز سازمان امور مالياتي مي تواند خانه هاي 

خالي براي اخذ ماليات را شناسايي كند.
وزير راه و شهرس��ازي افزود: همچني��ن اعالم كرديم 
افرادي كه صاحب واحدهاي نيمه كاره هستند يا اراضي 
در اختيار دارند مي توانند وارد طرح مسكن ملي شوند.

اس��المي با بيان اينكه ۶۳ هزار واحد مسكن مهر باقي 
مانده اس��ت كه تا آبان ماه تمام اين واحدها را تحويل 
مي دهيم، گفت: باقي مانده مسكن مهر داراي مشكالت 
حقوقي هس��تند و پس از رفع مشكالت حقوقي آنها 

مي توانيم نسبت به ساخت و تحويل اقدام كنيم.
وي همچنين از رفع حاشيه نشيني در برخي از استان ها 
از جمله خراسان رضوي، خوزستان و سيستان تا پايان 

سال 1۴۰۰ خبر داد و گفت: تا مدت مذكور تمام نقاط 
شهري اين مناطق كه داراي كپر و يا آلونك هستند از 

اين وضعيت خارج مي شوند.

   نظارت با رويكرد قهري ؟
در همين حال، افشين پروين پور عضو سابق شوراي عالي 
مسكن و كارشناس اقتصادي در توضيح راهكار نظارت 
بر قيمت مسكن، عنوان كرد: راهكار نظارت قيمتي با 
استفاده از رويكردهاي قهري مختص زمان بحران هاي 
شديد سياسي نظير جنگ است. به عنوان مثال پس از 
جنگ جهاني دوم، دولت هاي اروپايي با كمبود شديد 
مسكن مواجه بودند و براي حفظ قيمت از ابزارهايي نظير 
محاكمه و زندان براي اين منظور اس��تفاده مي كردند، 
بنابراين نظارت بر بازار قيمت با استفاده از رويكرد قضايي 
در شرايط فعلي امكان پذير نيست و منجر به غير رسمي 

شدن معامالت اين حوزه خواهد شد.
اين كارش��ناس حوزه اقتصاد و مسكن در گفت وگو با 
فارس، در بيان اينكه مسووليت نظارت بر بازار مسكن 
برعهده كدام نهاد است؟ گفت: نظارت بر قيمت مسكن 
امري چند بعدي است و مجموعه دستگاه هاي دولتي 
نظي��ر وزارت راه و شهرس��ازي، وزارت اقتصاد، بانك 
مركزي و همچنين ق��وه مقننه وظيفه نظارت بر بازار 
مس��كن را بر عهده دارن��د. در حقيقت رييس جمهور 
مسوول اصلي نظارت بر بازار مسكن و شرايط مرتبط با 
آن است. در همين راستا دولت قبل به منظور هماهنگي 
در بين وزارت خانه هاي مس��وول در حوزه مس��كن، 
متولي ايجاد ش��وراي عالي مسكن به رياست شخص 

رييس جمهور و دبيري وزير راه وشهرسازي شده بود.
وي با اشاره به اين نكته كه كنترل قيمت در بازار مسكن 
نيازمند اس��تفاده از ابزارهاي اثرگذار بر عرضه و تقاضا 
است، افزود: در سال هاي گذشته شاهد افزايش نجومي 
قيمت مس��كن بوده ايم و دولت عالوه بر بي عملي در 
اين حوزه، بارها جلوي اتفاقات مثبت و سامان دهنده 
بازار مسكن نظير تصويب ماليات بر عايدي سرمايه را 

گرفته است.

   لزوم خروج تقاضاهاي سرمايه اي از بازار
پروين پور در بيان علت افزايش قيمت بازار مس��كن، 
تصريح كرد: در شرايطي كه دولت چشمان خود را باز 
كند و به تركيب تقاضاهاي بازار مسكن نگاهي بيندازد، 
متوجه حضور 7۰ درصدي تقاضاي سرمايه اي خواهد 
ش��د. در حقيقت عامل اصلي نابه ساماني بازار مسكن 
در سال هاي اخير تغيير ماهيت اين بازار از سرمايه اي 
به مصرفي است و نهاد اجرايي كشور نه  تنها تمهيدي 
براي اصالح اي��ن روند اتخاذ نكرده بلكه اجراي برخي 
از قوانين سامان دهنده بازار نظير ماليات بر خانه هاي 
خالي مصوب س��ال ۹۴ مجلس را ب��ا اهمال كاري به 

تعويق انداخته است.
 عضو سابق شوراي عالي مسكن، در ارتباط با راهكارهاي 
سامان بازار مسكن گفت: خروج تقاضاهاي سرمايه اي 
با اس��تفاده از ابزار ماليات ه��اي تنظيمي اصلي ترين 
راه حل مشكل سرمايه اي ش��دن بازار مسكن است و 
وزارتخانه هاي ذي ربط بايد در سريع ترين زمان ممكن 

نسبت به اخذ اين ماليات ها اقدام ورزند.
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بازداشت 5 نفر متهم به 
آتش سوزي در پارك هاي تهران

رييس پليس پايتخ��ت گفت: بي��ش از ۹۰ درصد 
آتش سوزي هاي به وقوع پيوسته در تهران غيرعمدي 
بوده است. سردار حسين رحيمي فرمانده انتظامي 
پايتخت در گفت وگو با فارس در پاسخ به اين پرسش 
كه چه تعداد از آتش سوزي هاي رخ داده در پايتخت 
عم��دي ب��وده, اظهار داش��ت: بي��ش از ۹۰ درصد 
آتش س��وزي تهران غير عمدي بوده اس��ت. سردار 
رحيمي تصريح كرد: پليس تهران در مجموع 5 نفر 
از افرادي را كه مظنون به ايجاد آتش سوزي عمدي 
بوده اند شناسايي، دستگير و تحويل دستگاه قضايي 
داده اس��ت. رييس پليس پايتخت ب��ا تاكيد بر اين 
مطلب كه پليس تهران در اين موضوع اشراف داشته 
و دارد, تاكيد كرد: تعدادي از آتش سوزي ها به علت 
س��هل انگاري صورت گرفته؛ مثال يك آتش سوزي 
به صورت غير عمد توسط چند كارگر يك مجموعه 
پيمانكاري خود شهرداري حادث شده يا در موردي 
ديگر چند جوان حواسشان نبوده و آتش در منطقه اي 
كوچك ايجاد شده است؛ در مجموع مي توان گفت كه 
سهم عمده اين دسته از وقايع اخير عمدي نبوده است. 
گفتني است در چند هفته اخير وقوع آتش سوزي هاي 

متعدد در پايتخت و كشور خبرساز بوده است.

حمل و نقل عمومي قربانگاه 
فاصله گذاري اجتماعي 

انوشيروان محس��ني بندپي، استاندار تهران گفت: 
انتظ��ارات م��ا از رعايت فاصله گ��ذاري اجتماعي و 
اس��تفاده از ماس��ك در ناوگان حمل و نقل عمومي 
برآورده نشده است. به گزارش ايسنا، محسني بندپي 
در حاشيه اجراي طرح كاشف كه صبح ديروز برگزار 
شد، در مورد اجراي طرح ترافيك در پايتخت گفت: 
در كميته اجتماعي انتظامي در مورد طرح ترافيك 
صحبت و مواردي مطرح ش��د. ماه��م گزارش هاي 
خود در اين زمينه را ارائه داديم . انتظارات ما از رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي و استفاده از ماسك در ناوگان 
حمل و نقل عمومي برآورده نشده است. استاندار تهران 
درباره اجراي طرح ترافيك در پايتخت و اينكه احتمال 
لغو دوباره اين طرح وجود دارد يا خير؟ گفت: نظرمان 
را در اين زمينه در كميته اجتماعي و انتظامي مطرح 
كرده ايم و در نهايت مقرر شد تا تصميم گيري در اين 
زمينه از س��وي وزارت بهداشت و ستاد ملي مقابله 
با كرونا انجام ش��ود. در اين زمينه نيز رصدهاي الزم 
انجام شده و با بررسي گزارش ها، در مورد طرح ترافيك 
تصميم گيري خواهد شد. وي افزود: البته انتظارات 
ما در مورد رعايت فاصله گذاري اجتماعي در ناوگان 
حمل و نقل عمومي و همچنين اس��تفاده از ماسك 

براساس آنچه توافق شده بود برآورده نشده است.

پيش فروش بليت قطارهاي 
مسافري از ۲۴ خرداد 

بليت قطار پيش فروش بليت قطارهاي مسافري 
در بازه زماني يك��م تا ۳1 تير ماه س��ال جاري، 
به ص��ورت اينترنتي و حضوري، از صبح ش��نبه 
2۴ خرداد ماه س��ال جاري در سراس��ر كش��ور 
آغاز مي ش��ود. به گزارش روابط عمومي راه آهن 
جمهوري اس��المي ايران، پيش ف��روش بليت 
قطارهاي مسافري از ساعت 1۰ صبح روز شنبه 
2۴ تير ماه از طريق اينترنتي و مراكز مجاز فروش 
بليت قطار به صورت حضوري در سراسر كشور 
انجام خواهد شد.  بر اساس اين گزارش، به منظور 
حفظ سالمت مسافران و جلوگيري از گسترش 
ويروس كرون��ا، طرح فاصله گذاري اجتماعي در 

قطارهاي مسافري اجرا مي شود. 

تورم 35 درصدي نهاده هاي 
ساختماني در سال 98

شاخص قيمت نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني 
شهر تهران در س��ال ١٣٩٨ با ٣٥.١ درصد افزايش 
نس��بت به س��ال ١٣٩٧، به عدد ٤٢٣.٤ رسيد. به 
گزارش مهر، گزارش ش��اخص قيم��ت نهاده هاي 
ساختمان هاي مسكوني شهر تهران در سال ١٣٩٨ 
)بر مبناي سال پايه ١٣٩٠( از سوي مركز آمار ايران 
منتشر شد. شاخص قيمت نهاده هاي ساختمان هاي 
مسكوني شهر تهران در سال ١٣٩٨ با ٣٥.١ درصد 
افزايش نسبت به سال ١٣٩٧، به عدد ٤٢٣.٤ رسيد، 
در حالي كه اين شاخص در سال ١٣٩٧ عدد ٣١٣.٤ 
بوده و نسبت به س��ال ١٣٩٦، ٤٧.٨ درصد افزايش 
يافته بود. شاخص مذكور در تمامي فصل هاي سال 
مورد بررس��ي )١٣٩٨( با افزايش رو به رو بوده است. 
الزم به ذكر است كه بيشترين تغييرات فصلي مربوط 
به اين ش��اخص، در فصل بهار با ت��ورم فصلي ١٤.١ 
درصد است. در ميان گروه هاي اجرايي شاخص قيمت 
نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شهر تهران، گروه 
سيمان، بتن، شن، ماسه با ٤٨.٦ درصد، گروه گچ و 
گچ كاري ٤٣.٤ درصد، گروه انواع بلوك سفالي آجر 
با ٥٣.٩ درصد، گروه موزاييك، كاش��ي، سراميك با 
٤٥.٣ درصد، گروه سنگ با ٣٤.٦ درصد، گروه آهن 
آالت، ميلگرد، پروفيل در و پنج��ره با ٢٨.٥ درصد، 
گروه چوب با ٤٢.٠ درصد، گروه ايزوگام، قير و گوني 
و آسفالت با ١٩.٤ درصد، گروه شيرآالت بهداشتي با 
٢٧.٨ درصد، گروه تأسيسات مكانيكي و انواع عايق 
حرارتي با ٣٩.٢ درصد، گروه يراق آالت در و پنجره با 
٣٦.٥ درصد، گروه نقاشي ساختمان با ٣٦.٧ درصد، 
گروه تأسيسات برقي با ٤٥.٠ درصد، گروه شيشه با 
٢٨.٩ و گروه خدمات با ٢٥.٢ درصد افزايش نسبت به 
سال١٣٩٧ رو به رو بودند. شاخص قيمت نهاده هاي 
ساختمان هاي مسكوني شهر تهران در گروه سيمان، 
بتن، شن، ماسه با ٤٨.٦ درصد گروه خدمات با ٢٥.٢ 
درصد، گروه آهن آالت، ميلگرد، پروفيل در و پنجره 
با ٢٨.٥ درصد افزايش نسبت به سال قبل به ترتيب 
بيشترين تأثير را در افزايش شاخص قيمت نهاده هاي 
ساختمان هاي مسكوني شهر تهران نسبت به سال 

قبل )١٣٩٧( داشته اند.

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور عنوان كرد

دولت  در فروش  اراضي ملي به دنبال كسب درآمد  نباشد
احمد خرم، رييس س�ازمان نظام مهندسي 
ساختمان كشور گفت: براي حل معضل زمين 
در پايتخت و ش�هرهاي بزرگ، زميني كه در 
اختيار دولت است نبايد بيشتر از ۲5 درصد از 
ارزش مسكن را به خود اختصاص دهد. دولت 
نباي�د از قيمت زمين طمع ك�رده و به دنبال 

كسب درآمد باشد.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، خرم 
با اشاره به اينكه قطعا بورس مسكن مي تواند به شفاف 
شدن قيمت مسكن كمك كند، گفت: دو سال است كه 

بحث بورس مسكن مطرح شده اما پشت درهاي بسته 
گير كرده است. وي با اشاره به اينكه براي حل مشكل 
بخش مسكن و مناسب شدن عرضه و توليد مسكن بايد 
روند اعطاي مجوز به صندوق هاي زمين و ساختمان 
آسان تر و سريعتر ش��ود توضيح داد: متاسفانه بعد از 
گذشت سال ها از ايجاد صندوق هاي زمين و ساختمان 
هنوز برخي از سرمايه گذاران بخش خصوصي نمي دانند 
چه اقدامي براي ايجاد اين صندوق ها بايد انجام دهند.

خرم گفت: براي ايجاد صندوق زمين و س��اختمان دو 
سال از طريق انجمن س��اختمان براي ايجاد صندوق 
زمين و ساختمان در فرابورس اقدام كرديم اما دستمان 

خالي ماند. اين طوالني شدن روند ايجاد صندوق هاي 
زمين ساختمان باعث مي ش��ود اكثر سرمايه گذاران 
بخش خصوصي دل زده ش��ده و ديگر اي��ن برنامه را 

پيگيري نكنند.
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور تاكيد 
كرد: به هر حال با راه اندازي بورس مسكن مي توان شاهد 
تاثيرگذاري مثبت آن در بخش مسكن باشيم اما تاكيد 
بنده بر اين است كه طوالني شدن ايجاد صندوق هاي 
زمين و س��اختمان و حتي راه اندازي بورس مس��كن 
مي تواند بر افزايش توليد مسكن تاثير بگذارد. پس ورود 
هرگونه تامين كننده منابع مال��ي مثل صندوق هاي 

س��رمايه گذاري زمين و مس��كن مي توان��د به عنوان 
راهكارهاي تأمين منابع به بخش مسكن كمك كند.

وي در پاسخ به اينكه مهم ترين مشكل توليد مسكن و 
بخش مسكن چيست؟ آيا با توجه به كمبود زمين در 
ش��هرهاي بزرگ به خصوص تهران مي توان به توليد 
مسكن با قيمت تمام شده پايين اميدوار بود؟ توضيح 
داد: ب��راي حل معضل زمين در پايتخت و ش��هرهاي 
بزرگ، زميني كه در اختيار دولت است نبايد بيشتر از 
25 درصد از ارزش مس��كن را به خود اختصاص دهد. 
دولت نبايد از قيمت زمين طمع كرده و به دنبال كسب 
درآمد باشد. خرم با تاكيد بر اينكه طرح جامع مسكن 

كنوني كه در س��ال هاي گذش��ته تدوين شده است 
اعالم كرده كه ساالنه بايد ۹۰۰ هزار مسكن توليد شود 
خاطرنشان كرد: همه به خوبي مي دانند كه بايد ساالنه 
۹۰۰ هزار مس��كن در كشور توليد شود اما در بهترين 
حالت در كش��ور تنه��ا 25۰ هزار ت��ا ۳۰۰ هزار واحد 
مسكوني توليد شده است. اين آمارها يعني ساالنه يك 

سوم نياز به مسكن در كشور توليد شده است.
وي ادامه داد: نبود چشم انداز مسكن، آينده مسكن ايران 
را در ابهام برده است. پس اگر مي خواهيم صنعت مسكن 
ايران در توليد موفق باشد بايد به سمت صنعتي سازي 

حركت كنيم.

فروش قبر با نرخ هاي نجومي در جنوب تهران صحت ندارد تهران در صورت وقوع زلزله كن  فيكون  نمي شود
اسماعيل نجار، رييس سازمان مديريت بحران كشور سرانجام تامين 

مخازن آب اضطراري براي پايتخت را تشريح كرد.
نجار در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به سوالي در خصوص سرانجام تامين 
مخازن آب اضطراري پايتخت گفت: اگر حادثه اي رخ دهد، مردم در 
محل حادثه نيازمند آب شرب هستند و بايد در سه روز اول، هر روز 
سه ليتر آب شرب در اختيار مردم قرار گيرد و در همين راستا چند 
كار اساسي در حال انجام است، از جمله تامين آب با تانكرهايي كه 

امكان تردد در محل هاي حادثه براي آنها فراهم باشد. 
نجار ادامه داد: در تهران منابعي در مسير لوله ها در حال تعبيه است 
كه امكان برداشت آب را به سه طريق فراهم مي كند؛ در مرحله اول 
برق شهر، در مرحله دوم موتور برقي و در نهايت اگر اين موارد برقرار 
نباشد از طريق ابزار قديمي تلمبه كه مي توان از آن آب برداشت كرد 
و به محض قطع ش��دن آب دو طرف ورودي و خروجي منبع بسته 

مي شود و آب در آن ذخيره خواهد ماند.
رييس سازمان مديريت بحران كشور با اشاره به تعيين ميرآب هايي 
براي پايتخت گفت: اين ميرآب ها موظف هستند كه اگر به سالمت 
از حادثه احتمالي عبور كردند، در اين محل ها حضور يابند و نسبت 

به توزيع آب اقدام كنند. 
نجار با اشاره به اقدام اساسي تري كه در تهران انجام شده است، گفت: 
در تهران مس��اله خود منابع مطرح است. شيرهاي بسيار حساسي 
طراحي شده اس��ت كه در مقابل لرزه عمل مي كنند. اين شيرها در 
ورودي و خروج��ي قرار دارند و در صورت ورود و خروج غيرمتعارف 
آب اين منابع بس��ته مي ش��وند و محل ذخيره آب شرب براي افراد 
حادثه ديده احتمالي خواهد بود.  رييس س��ازمان مديريت بحران 

كشور همچنين به رينگ تهران نيز اشاره كرد و گفت: قسمت بيشتر 
پروژه رينگ تهران انجام شده و در حال تكميل است. اين رينگ براي 

تامين آب بسيار حائز اهميت است.
نجار با بيان اينكه تهران با ابزارها، امكانات و سازه هاي آهني موجود 
در صورت وق��وع زلزله آنگونه كه بعضي ه��ا مي گويند، كن فيكون 
نخواهد شد، تصريح كرد: اما آس��يب در تهران و نيازهاي بعد از آن 

بسيار باال خواهد بود.
او به اقدام بين استاني بزرگي كه در پي وقوع زلزله احتمالي پايتخت 
در بين استان هاي كشور در حال انجام است، گفت: به همين منظور 
در كل كشور به ۳۰ استان براي 22 منطقه تهران ماموريت داديم كه 
هماهنگي ها را انجام دهند و چگونگي ورود به استان، نحوه استقرار و 

عمليات امدادي را در پي وقوع زلزله احتمالي انجام دهند. 
نجار گفت: همچنين 22 منطقه تهران نيز معين استان هاي كشور 
شده اند كه اگر براي آنها اتفاقي بيفتد در استان ها حضور يابند و تبادل 
نيرو انجام شود، اما اصل مطلب با مردم است. در حوادث مردم اصل 
هس��تند و اگر مخاطرات و پيامدهاي آن را بدانند، طبيعي است كه 

بتوانند بهتر عمل كنند. 
او در پاسخ به اينكه در سال جاري چند منبع ذخيره آب اضطراري 
در پايتخت تامين مي شود، گفت: براساس ماده 1۳، 1۴ و 1۶ قانون 
مديريت بحران قبل از بسته شدن بودجه سال گذشته پيشنهاداتي 
داديم و دولت نتوانست آن ميزان را تامين كند، اما در حد كمي كه 
تامين كرده است تقاضا داريم تا هماهنگي ها انجام و اولويت بندي 
شود و براي مواردي كه در اولويت باالتري هستند، نسبت به اجراي 

آن اقدام كنيم. 

رييس اداره اوقاف شهرستان ري با رد فروش قبر با قيمت هاي چند 
صدميليون توماني در بقاع متبركه جنوب تهران گفت: بهاي هر قطعه 
قبر به صورت ساالنه در كميسيون تعيين قيمت قبور اداره كل اوقاف 

و امور خيريه استان تهران تعيين و ابالغ مي شود.
 مرتضي صادقي در گفت وگو با ايرنا پيرامون خبر منتشر شده مبني 
 بر ف��روش قبرهايي به قيم��ت ۳۰۰ ميليون تومان در آرامس��تان 
ابن بابويه در شهرستان ري اظهار داشت: اين موضوع به هيچ عنوان 
صحت ندارد و حتي قب��ر 1۰۰ ميليوني نيز در بقاع متبركه جنوب 
تهران نداريم. وي افزود: از كساني كه اين موضوع را مطرح كرده اند 
به اتهام نش��ر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي شكايتي در محاكم 

عمومي تنظيم خواهد شد.
 رييس اداره اوقاف شهرس��تان ري با يادآوري اينكه قيمت قبور در 
بقاع متبركه و امامزادگان بر اساس مصوبه كميسيون دفن اداره كل 
اوقاف استان تهران تعيين و ابالغ مي شود، اظهار داشت: در اسفند 
ماه هر سال كميسيوني با حضور مسووالن بازرسي، حراست، نماينده 
بقعه، مديركل اوقاف اس��تان و معاون فرهنگي وي تشكيل و درباره 

قيمت گذاري قبول تصميم گيري مي كنند.
 صادقي تاكيد ك��رد: هيچ يك از بقاع متبركه ح��ق ندارند بيش از 
مبلغ مصوب از خانواده متوفيان دريافتي داشته باشند ضمن آنكه 
حساب هاي بقاع به صورت سيستمي به اداره كل اوقاف و امور خيريه 
اس��تان متصل است و بازرس��ي و نظارت بر آنها انجام مي شود. اين 
مسوول خاطرنش��ان كرد: بر اساس مصوبه كميسيون دفن، قيمت 
قبور در بقاع متبركه شهرس��تان ري حتي 1۰۰ ميليون تومان هم 
نيست چه رصد به قيمت هاي 2۰۰ تا ۳۰۰ ميليوني كه برخي افراد در 

فضاي مجازي آن را مطرح كرده اند. وي با يادآوري اينكه مبلغ فروش 
هر قبر به صورت برخط در سامانه جامع بقاع متبركه ثبت مي شود، 
اظهار داشت: البته قيمت قبور بسته به مكاني كه بقعه در آنجا قرار 
دارد، متفاوت است. صادقي با تاكيد بر اينكه هر كس متقاضي دفن 
ميت خود در بقاع متبركه باشد، مي تواند با ارايه مدارك جواز دفن 
اقدام كند، درباره نحوه هزينه كرد حاصل از فروش قبور نيز گفت: هر 
بقعه در سامانه جامع بقاع متبركه حساب مخصوصي دارد و هزينه 
دريافته به سه قيمت مساوي تقسيم و صرف هزينه هاي مديريتي 
بقعه، امور عمراني و فرهنگي در آن مكان مي ش��ود و به اين ترتيب 

وجوه يك بقعه را نمي توان صرف مكان ديگري كرد.  
بر اساس اين گزارش، شهرستان ري داراي ۳1 بقعه متبركه و امامزاده 
شامل امامزاده ابوالحسن)ع(، شيخ صدوق، امامزاده عبداهلل)ع( در 
ش��هرري، امامزاده اس��ماعيل و ابراهيم و بي بي رقيه در كهريزك، 
امامزاده س��يد طاهر و بي بي هاجر در حسن آباد فشافويه و امامزاده 

شعيب در قلعه نو است.
چندي پيش در فضاي مجازي اين ادعا مطرح شد كه قيمت قبور در 
قبرستان ابن بابويه به ۳۰۰ ميليون تومان رسيده است؛ اين قبرستان 
پس از بهش��ت زهرا بزرگ ترين آرامس��تان تهران به شمار مي رود. 
ابن بابويه به عنوان نخستين گورستان ري و دومين آرامستان تهران 
از نظر تاريخي نيز حايز اهميت است و بسياري از مشاهير معاصر ايران 
از جمله حسين فاطمي، غالمرضا تختي، رحيم موذن زاده اردبيلي، 
علي اكبر دهخدا در آن دفن هستند؛ نام اين گورستان برگرفته از نام 
محمد بن باُبويه معروف به ش��يخ صدوق يكي از فقها و دانشمندان 

شيعه است كه آرامگاه او در آن جا واقع شده  است.

وزير راه: تغييرات نرخ ارز و التهابات بازار موازي، مسكن را دچار مشكل كرده است

15هزارواحدمسكنمهرپرديسخاليازسكنه!
بر اساس مستندات موجود و بررسي هاي ميداني انجام شده ۴۳ هزار و 5۰۰ واحد مسكن مهر در پرديس با امكانات كامل افتتاح شده و ۲۸ هزار و 5۰۰ 
واحد آن ساكن شده اند. به گزارش ايسنا، ۱5 هزار واحد مسكن مهر خالي از سكنه است كه اغلب آن در تملك محتكران مسكن، دالالن و سرمايه گذاران 
است و بر اساس همين گزارش، ٨٠٠٠ مالك براي تحويل واحد خود مراجعه نمي كنند و همچنين ٧٠٠٠ مالك ديگر كه واحد خود را تحويل گرفته اند، 
منجر به سكونت نشده است. بيش از ٣٠٠٠ واحد مسكوني تحويل شده، عمر بيش از ۳۰ سال دارند كه همچنان خالي از سكنه است. حال به نظر مي رسد، 
اخذ تصميم هاي پيشگيرانه و بازدارنده مي تواند روند تحويل واحدهاي مسكوني كه منجر به سكونت واقعي باشد را افزايش داده و بازار مسكن مهر 

پرديس را به يك ثبات قيمتي رسانده و موجب رشد سريعتر امكانات رفاهي شهري شود.

مرور يك تجربه كارشناس
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در نشستي خبري تشريح شد؛ 

اقدامات قرارگاه جهادي امام رضا)ع( در استان خوزستان 

 ش�هرياري، اقدام�ات قرارگاه جه�ادي امام 
رضا)ع( در اس�تان خوزس�تان از س�ال ۹۴ 
تاكنون به وي�ژه در بحث محروميت زدايي را 

تشريح كرد. 
به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا در اهواز، 
حامد ش�هرياري، مس�وول قرارگاه جهادي 
امام رضا )ع( خوزس�تان،  در نشست خبري 
با اصحاب رس�انه با اشاره به اينكه قرارگاه در 
۲6 شهرستان و با تش�كيل ۴۰ گروه جهادي 
فعاليت دارد، اظهارداش�ت: قرارگاه سال ۹۴ 
با اولويت آزادي زندانيان در تهران تش�كيل 
شد و خرمشهر، نخستين شهرستاني بود كه 
در خارج از ته�ران براي فعاليت هاي جهادي 
و پيرو فرمايش�ات رهبري براي رس�يدگي، 

انتخاب شد.
مس�وول ق�رارگاه جه�ادي ام�ام رض�ا )ع( 
خوزس�تان با بيان اينكه در جريان س�فر به 
خرمش�هر بيش از هزار و ۲۰۰ پروژه ساخت و 
بازس�ازي و ارايه خدمات پزشكي به هزار نفر 
صورت گرفت، عنوان داش�ت: ۱۷ تا ۱۸ هزار 
كولرگازي در ميان نيازمندان شهرستان هاي 
خرمشهر، آبادان و اروندكنار در سال ۹۳ و در 

قالب طرح هبه اهدا گرديد.
ش�هرياري با اش�اره ب�ه اينكه در س�ال ۹۴ 
نخستين قرارگاه در استان خوزستان شكل 

گرفت، بيان داش�ت: در س�ال هاي ۹۳ و ۹۴، 
حدود ۹ هزار ني�روي غيربومي براي كار هاي 
جهادي وارد خوزستان شدند ضمن اينكه در 
همان بازه زماني ۹ هزار نيروي جهادي بومي 

مورد حمايت و پشتيباني قرار گرفتند.
وي ادامه داد: در سال هاي ۹۵ و ۹6، ۴ ميليارد 
تومان در غيزانيه اه�واز در قالب تعمير ۵6۷ 
س�رويس بهداشتي، بهس�ازي سه مسجد، 
حفر ده حلقه چاه، س�اخت و بهس�ازي ۲۴۷ 
خانه، آبرساني به ۱۱ نقطه و ايزوگام ۵۳ منزل 

هزينه شد.
مس�وول ق�رارگاه جه�ادي ام�ام رض�ا )ع( 
خوزس�تان با بي�ان اينكه س�ال ۹6 در كوي 
آل صاف�ي حدود ه�زار و 6۰۰ نف�ر به صورت 
رايگان خدمات دندانپزشكي دريافت كردند، 
خاطرنش�ان كرد: براي حدود ده هزار هكتار 
از زمين هاي كشاورزي ش�ادگان، كانال هاي 
زهكشي تعبيه ش�د كه با رسيدن آب زمينه 
ايج�اد اش�تغال ب�راي بس�ياري از جوان�ان 

شهرستان، فراهم گرديد.
شهرياري در رابطه با كار هاي قرارگاه در زمينه 
مقابل�ه با كرونا، ب�ه راه ان�دازي كارگاه توليد 
ماسك در ۲۲ شهرس�تان اشاره كرد و گفت: 
6۲۴ هزار ماسك از سوي كارگاه هاي قرارگاه، 
توليد و با اولويت مناطق محروم توزيع گرديد 

ضمن اينكه در نيمه شعبان توزيع ماسك در 
كيانپارس، كيانشهر، كيان آباد و مسير دغاغله 

انجام شد.
وي با بي�ان اينك�ه در ۱۱6 مرحله ضدعفوني 
معابر و اماكن عمومي سطح استان حدود ۷۰ 
هزار ليتر مصرف ش�د، افزود: توليد ۲۴ هزار 
جفت دستكش، توزيع ۱۳ هزار شيلد محافظ 
ص�ورت و ۴ ه�زار و ۸۰۰ لباس بيمارس�تاني 
استاندارد در ميان بيمارستان هاي با اولويت 

بستري كننده بيماران كرونايي انجام شد.
مس�وول ق�رارگاه جه�ادي ام�ام رض�ا )ع( 
خوزس�تان با اش�اره به اينكه ۱۷ هزار بسته 
معيشتي و بهداشتي در ميان نيازمندان استان 
توزيع گرديد، عنوان داشت: ۵۲ سري جهيزيه 
از اول س�ال جاري تاكنون و ط�ي دو مرحله 
)عيد نوروز و فطر( به زوج هاي جوان نيازمند 
تقديم گرديد، همچنين 6۰ دستگاه يخچال 
با همكاري كميته ام�داد در ميان مددجويان 

خاص كميته توزيع شد.
شهرياري با اش�اره به اينكه مركز نيكوكاري 
ق�رارگاه با هم�كاري كميته ام�داد خدماتي 
را ب�ه نيازمن�دان ارايه مي كن�د، گفت: مبلغ 
۱۷۰ ميليون تومان در س�يل سال گذشته به 
خانواده هاي آسيب ديده شاوور و حميديه در 

قالب كارت هديه ۵۰۰ توماني تقديم گرديد.

بيش از ۹۵ درصد تجهيزات حوزه IT، مشمول تحريم بين المللي است

افزايش 3 برابري  قيمت كاالهاي آي تي از بهمن ماه 
به دليل شيوع كرونا، دستگاه هاي اجرايي 
و دولتي و سازمان ها به سمت  به روزرساني 
تجهيزات زيرساختي، امنيتي و شبكه روي 
آورده اند تا بتوانند سرويس هاي مربوط به 
دوركاري را به درستي مديريت كنند. عالوه 
بر دستگاه هاي دولتي، دانشگاه ها و شبكه 
آم�وزش و پرورش ني�ز نيازمن�د برگزاري 
كالس هاي مجازي هستند، اما به دليل نبود 
تجهيزات زيرس�اختي و ش�بكه، موضوع 
آموزش از راه دور نيز با مش�كالت كيفي در 

كشور مواجه است. 
در اي�ن راس�تا مس�عود ش�كراني عض�و 
كميس�يون ش�بكه س�ازمان نظام صنفي 
رايان�ه اي، از رش�د ۳۵ درص�دي حج�م 
مناقص�ات دولتي ب�راي خري�د تجهيزات 
شبكه در دوران كرونا خبر داد و گفت: »اين 
تجهيزات زيرس�اختي چهار ماه در انتظار 
ترخيص گمرك است.« به دليل سرعت باالي 
رش�د تكنولوژي، تجهيزات ح�وزه آي تي 
مدام در حال تغيير و به روزرساني است، به 
همين دليل زيرساخت هاي كشور هميشه به 
تجهيزات جديد و به روز نياز دارند. مشكالت 
واردات كاال، ثبت سفارش، پيدا كردن ارز، 
خريد كاال و دور زدن تحريم اس�ت اما پس 
از واردات، ب�ه دليل سياس�ت هاي موجود، 
كاال مدت بس�يار زيادي در گمرك مي ماند 

تا ترخيص شود.

 اين روزها به دليل شيوع كرونا، بسياري از شركت ها 
و سازمان ها، وظايف كاركنان را به صورت دوركاري 
به آنه��ا محول كر ده اند و البته عالوه بر س��ازمان ها، 
دانش��گاه ها و ش��بكه آموزش و پرورش نيز نيازمند 
برگ��زاري كالس هاي مجازي هس��تند. تمامي اين 
اقدامات، نيازمند تجهيزات زيرس��اختي و ش��بكه 
است. مسعود شكراني عضو كميسيون شبكه سازمان 
نظام صنفي رايانه اي با اشاره به وضعيت بازار كاالها 
و تجهيزات فن��اوري اطالعات در بحران كرونا اظهار 
كرد: »بررسي ها نش��ان مي دهد كه حجم مناقصات 
خريد تجهيزات زيرساختي، امنيت و شبكه از سوي 
دستگاه هاي دولتي نسبت به سال گذشته و با وجود 
افزايش نرخ دالر، با افزايش قابل توجهي روبرو شده 
و از فروردين سال ۹۸ تا فروردين سال ۹۹ حدود ۴۰ 
تا ۵۰ درصد رشد داشته است. چرا كه به نظر مي رسد 

بسياري از دستگاه هاي اجرايي در حال به روزرساني 
تجهيزات شبكه هاي كامپيوتري خود هستند.« وي 
با بيان اينكه در سال ۹۷ و به دنبال افزايش نرخ ارز و 
نوسانات دالر، بسياري از مناقصات دولتي باطل شد، 
گفت: »در سال ۹۸ مناقصات خريد تجهيزات شبكه 
از س��وي دولت مجدداً آغاز شد و اين اقدام در دو ماه 
ابتداي امسال با رشد چشمگيري همراه شده و برآورد 
مي شود كه از نظر حجم و رقم مناقصات، در مجموع 
شاهد رش��د ۳۵ درصدي مناقصات خريد تجهيزات 

كامپيوتري باشيم.« 

   افزايش ۳  برابري قيمت كاالهاي مصرفي 
كامپيوتري

عضو كميسيون شبكه و س��خت افزار سازمان نظام 
صنفي رايانه اي درباره وضعيت بازار كاالهاي مصرفي 
كامپيوت��ري مانن��د نوت بوك و لپ ت��اپ نيز گفت: 

»نس��بت به بهمن ماه ۹۸ بسياري از كاالها تا حدود 
سه برابر افزايش قيمت داش��ته اند.« وي با اشاره به 
نابساماني در بازار كاالهاي مصرفي افزود: نوت بوكي 
كه در بهمن ۹۸ حدود ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان 
قيمت داشته هم اكنون و به دليل نوسانات نرخ ارز و 
ساير شرايط به حدود ۸ ميليون تومان رسيده است. 
شواهد نشان مي دهد كه كاالهاي مصرفي كامپيوتري 
حدود دو تا سه برابر افزايش قيمت نسبت به قبل از 

عيد دارند.« 
ش��كراني با اش��اره به مش��كالت مربوط ب��ه تامين 
و تخصي��ص ارز نيماي��ي براي كااله��اي مربوط به 
تجهيزات شبكه هاي كامپيوتري گفت: »اين درحالي 
است كه بانك مركزي از روز ۱۷ فروردين كه كار خود 
را آغاز كرده تاكنون حتي يك مورد نيز تخصيص ارز 
به تجهيزات زيرساختي شبكه نداشته است و حتي 
گواهي ثبت آماري نيز ص��ادر نمي كند. پيش از اين 

گفته ش��ده بود كه كاالهاي كامپيوتري كه در گروه 
۲۱، ۲۲ و ۲۳ ق��رار مي گيرند مش��مول ارز نيمايي 
مي شوند، اين درحالي اس��ت كه واردكنندگان اين 
تجهيزات به دليل لزوم س��رعت عم��ل در ترخيص 
تجهيزات شبكه از ارز نيمايي صرف نظر كرده و بدون 
انتقال ارز و با ارز آزاد ب��ه واردات رضايت داده اند اما 
هم اكنون بانك مركزي با ع��دم صدور گواهي ثبت 
آماري، حتي جل��وي اين ن��وع واردات را نيز گرفته 

است.«

   ۹۵ درص�د تجهي�زات ح�وزه IT مش�مول 
تحريم بين المللي است

عضو كميسيون شبكه و س��خت افزار سازمان نظام 
صنفي رايانه اي با بيان اينكه بيش از چهار ماه است 
كه تجهيزات زيرس��اختي ش��بكه هاي كامپيوتري 
در گمرك مانده و امكان ترخي��ص براي آنها وجود 

ندارد، خاطرنشان كرد: »بايد توجه داشت كه بيش 
از ۹۵ درص��د تجهيزات حوزه IT، مش��مول تحريم 
بين المللي است و واردات آن با راهكارهاي مختلف 
و دش��واري صورت مي گي��رد تا به ايران برس��د. اما 
پس از طي مشكالت متعدد تحريم، اين كاالها بايد 
مدت ها به دليل بروكراس��ي اداري و سخت گيري ها 
در گمرك بماند و با مشكالت ترخيص مواجه شود. 
اين در حالي اس��ت كه تجهيزات ش��بكه و امنيت، 
زيرساخت ارتباطي كشور محسوب مي شوند، اما به 
دليل نابساماني هاي موجود، كاال در گمرك مانده و 
هزينه بخش خصوصي بلوكه مي شود و از سوي ديگر 
كاالهاي مدنظر به شركت هاي دولتي نيز نمي رسد 
و بخش خصوصي بايد خسارات تاخير در تحويل را 
نيز پرداخت كند. وضعيت نابسامان اين حوزه باعث 
ش��ده كه نس��بت به س��ال ۹۷ بيش از ۵۰ درصد از 
فعاالن و واردكنندگان IT، از اين بخش خارج شده 
و به مش��اغلي مانند خريد و فروش ويال، طال و سكه 
و بازار بورس وارد شده اند. بسياري از واردكنندگان 
اقدام به واردات نمي كنند چون دردسر اين فعاليت 

زياد است.« 
ش��كراني با اش��اره به مش��كالتي كه ش��ركت هاي 
واردكننده تجهيزات كامپيوتري در واحد تخصيص 
ارز بانك مركزي با آن روبه رو هس��تند، اضافه كرد: 
»پيش از اين مش��كالت واردات ب��ه موضوع ثبت و 
سفارش وزارت صنعت مربوط مي شد اما هم اكنون 
اين مش��كل حل شده اما بانك مركزي با عدم صدور 
گواهي ثبت آماري و كد ساتا، ترخيص كاال را با مشكل 
مواجه كرده است. متاسفانه رييس بانك مركزي در 
حال مصاحبه درماني است و اوضاع را خوب توصيف 
كرده و مي گويد دسترسي به منابع بهتر شده است، 
اما اين اظهارات براي فعاالن اقتصادي كاربردي ندارد، 
زيرا بيش از ۴۰ روز اس��ت كه تجهيزات زيرساختي 
و ش��بكه در گمرك مانده و ترخيص نمي شود.« وي 
با بيان اينكه كاالهاي IT و تجهيزات س��رور و شبكه 
داراي ارزبري چند ميليون يورويي هس��تند و نمونه 
توليد داخل هم ندارند، گفت: »سامانه اي كه در واحد 
تخصيص ارز بانك مركزي طراحي ش��ده به گونه اي 
اس��ت كه تا ۲۱ روز از زماني كه درخواس��ت خود را 
اعالم مي كنيم هيچ ترتيب اثري به درخواست داده 
نمي شود. اين درحالي است كه شركت ها، ميلياردها 
توم��ان ضمانتنامه بانكي براي مناقصات گذاش��ته 
و متعهد هس��تند اما به دليل اي��ن فرآيند زمان بر و 

نوسانات ارزي، دچار زيان هنگفت مي شوند.«

پس از طي مشكالت مربوط به تحريم، كاالهاي حوزه فناوري مدت ها به دليل بروكراسي اداري و سخت گيري ها در گمرك مي مانند و با مشكالت 
ترخيص مواجه مي شوند

برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه   همراه اول
مجمع عمومي عادي ساالنه و مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده شركت ارتباطات سيار ايران، روز 

سه شنبه ۲۷ خردادماه برگزار مي شود. 
به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات 
سيار ايران، مجمع عمومي عادي ساالنه و مجمع 
عموم��ي عادي به طور فوق العاده صاحبان س��هام 
همراه اول )س��هامي عام( از س��اعت ۹ صبح روز 
سه شنبه ۲۷ خردادماه، در ساختمان شماره يك 
شركت ارتباطات سيار ايران به نشاني تهران، ميدان 
ونك، خيابان ونك، نرسيده به بزرگراه كردستان، 

برج همراه برگزار مي شود. 
براساس اين گزارش، استماع گزارش هيات مديره 
در خص��وص عملك��رد س��ال مال��ي منته��ي به 

۹۸/۱۲/۲۹، اس��تماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانوني، بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و 
زيان سال مالي منتهي به ۹۸/۱۲/۲۹، تصميم  براي 
تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي 
مجامع ش��ركت و همچنين س��اير مواردي كه در 
صالحيت مجمع عمومي عادي س��االنه باشد، از 
موارد دس��تور جلسه ذكر شده است. همچنين در 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده همراه اول، 
تعيين اعضاي حقوقي هيات مديره در دستور كار 

خواهد بود. 
بنا بر اعالم اين ش��ركت، با توجه به ابالغيه مورخ 
۹۸/۱۲/۲6 س��ازمان بورس و اوراق بهادار درباره 
مصوبه س��تاد ملي مب��ارزه با بيم��اري كرونا كه 

مقرر ك��رده ت��ا اطالع ثان��وي برگ��زاري مجامع 
عمومي ش��ركت ها صرفا با حضور حداكثر ۱۵ نفر 
ش��خص حقيقي يا حقوقي برگزار گ��ردد، همراه 
اول به س��هامداران توصيه كرده اس��ت به منظور 
رعايت دقيق مصوبه مذك��ور، از حضور در مجمع 
خ��ودداري ك��رده و نس��بت به مش��اهده برخط 
 )آنالين( جلسه از طريق سايت اين اپراتور به نشاني

 live.mci.ir اقدام كنند. 
الزم به ذكر اس��ت، جهت رعايت اصول بهداشتي 
مرتب��ط با پيش��گيري از ش��يوع بيم��اري كرونا، 
صورت ه��اي مالي چاپي، گ��زارش چاپي فعاليت 
هيات مديره، بس��ته هاي تبليغات��ي و پذيرايي در 

مجمع روز سه شنبه ارايه نخواهد شد. 

 مشكل امنيتي  واتس اپ
 در افشاي شماره كاربران رفع شد

 انگليس بدون هواوي 
براي توسعه 5G به مشكل مي خورد

واتس اپ با انتش��ار اطالعيه اي جديد اعالم كرده كه مش��كل امنيتي مربوط به 
افشاي شماره تماس ۳۰۰ هزار نفر از كاربران اين پيام رسان برطرف شده است.

 به گزارش ايسنا به نقل از تك كرانچ، محققان و پژوهشگران فعال در حوزه امنيت 
سايبري چند روز پيش اعالم كردند كه مشكل و حفره امنيتي جديدي در پلتفرم 
اپليكيشن پيام رسان واتس اپ وجود دارد كه موجب افشاي شماره تماس خيلي 

عظيمي از كاربران در نتايج جست وجوي گوگل مي شود. 
يك��ي از محققان امنيتي در صفحه كاربري خ��ود در توييتر عنوان كرده بود كه 
جست وجوي عبارتي خاص در گوگل موجب مي شود كه شماره تماس برخي از 
كاربران واتس اپ در نتايج گوگل نمايان ش��ود و از طريق لينك كوتاهي كه براي 
آنها ايجاد مي ش��ود به راحتي مي توانند با افراد موردنظر مكالمه و چت كنند. اما 
حاال واتس اپ با انتشار بيانيه و اطالعيه اي رسمي اعالم كرده است كه اين ضعف 
امنيتي از پلتفرم اين پيام رسان برطرف شده است و كاربران ديگر نگران افشاي 

اطالعات و حريم خصوصي خود در فضاي وب نباشند. 
سخنگوي واتس اپ ضمن تشكر از محققان امنيتي در اين خصوص خاطرنشان 
كرده است: »قابليتي در پلتفرم واتس اپ وجود دارد كه click to chat ناميده 
مي ش��ود، براي كسب وكارهاي كوچك فعال در سراسر جهان طراحي شده تا به 
لطف آن لينك كوتاه URL براي خود بس��ازند و بدين ترتيب با مشتريان خود از 

اين طريق به سادگي در ارتباط باشند.«

شركت ودافون هشدار داده درصورتي كه انگليس براي توسعه 5G با هواوي همكاري 
نكند، براي تبديل ش��دن به كشوري پيشرو در اين زمينه با چالش روبرو مي شود. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، ش��ركت وودافون، دومين اپراتور مخابراتي بزرگ دنيا 
هشدار داده چنانچه انگليس هواوي را از فرايند احداث زيربناي اينترنت 5G حذف 
كند، براي تبديل ش��دن به كشوري پيشرو در توس��عه فناوري نسل پنجم با چالش 
روبرو خواهد شد. اسكات پتي، مدير ارشد فناوري وودافون در انگليس مي گويد: »اگر 
اپراتورهاي موبايل مجبور شوند وقت و هزينه بيشتري صرف جايگزين كردن تجهيزات 
فعلي كنند، جايگاه انگليس به عنوان كش��وري پيشرو در حوزه5G  از بين مي رود.« 
به گفته پتي، دولت انگليس بايد تالش كند به جاي حذف تجهيزات هواوي، پوشش 
5G را گسترش دهد و روي مراحل بعدي اين فناوري سرمايه گذاري كند. او مي گويد: 
»ما به يك تامين كننده وابسته نيستيم، اما اهميت زيادي دارد كه آنچه تحت محك 

است را به دقت درك كنيم.«
 به گفته پتي وودافون مشغول همكاري با اريكسون است و تجهيزات شركت هاي ديگر 
را نيز آزمايش مي كند. انگليس مش��غول مذاكره با NEC ژاپن و سامسونگ است تا 
تجهيزات 5G را تامين كنند و آنها جايگزيني احتمالي براي هواوي هستند. انگليس 
در ماه ژانويه اعالم كرد هواوي يك شركت پرخطر است و دخالت اين شركت در توسعه 
اينترنت5G را به ۳۵ درصد محدود كرده و به آن اجازه نمي دهد در توسعه بخش هاي 

مربوط به اطالعات همكاري كند.

بازديد مديرمخابرات منطقه مركزي 
از ادارات  محالت ودليجان

سرمايه گذاري 10 هزار ميليارد ريالي 
در پروژه هاي زيست محيطي

مدير مخا برات منطقه مركزي ازادارات مخا برات شهرستان هاي محالت ودليجان 
بازديد به عمل آورد.

در اين بازديد، ملك حس��يني عالوه بر ديدار وگفت وگ��و با همكاران بخش هاي 
اداري وفني ادارات مخا برات شهرس��تان هاي دليجان ومحالت، از شهرك هاي 
 صنعتي وپروژه هاي مسكن مهر در حال ساخت در اين شهرستان ها نيزبازديد كرد.

بر پايه اين گزارش در اين بازديدها ضمن بررسي وضعيت ارتباطي موجود در اين 
نواحي، چگونگي توسعه خطوط تلفن ثابت در تمامي پروژه هاي در حال ساخت 
و همچنين تقاضاي جديد آينده مورد بررسي قرار گرفت ومقرر شد با هماهنگي 
و سرمايه گذاري مش��ترك شركت هاي شهرك صنعتي در اين مناطق، نسبت به 

اختصاص خطوط تلفن ثابت اقدام الزم به عمل  آيد. 
گفتني است بازديد مهندس ملك حسيني، از مراكز تابعه، طبق برنامه زمان بندي 

مربوطه، به صورت هفتگي انجام مي شود.

عباس اكبري معاون نيروي انس��اني و سازماندهي ش��ركت فوالد مباركه به تشريح 
سياست هاي اين شركت در زمينه مسائل زيست محيطي پرداخت و گفت: مديريت 
ارش��د فوالد مباركه به مفهوم توسعه و توليد پايدار عميقا معتقد است و از اين منظر، 
چشم اندازي را براي شركت ترسيم و الزامات و شرايطي را تعيين مي كند كه در راستاي 
مس��ووليت ها و وظايف خود بايد از منابع در اختيار خود به گونه اي استفاده كند كه 
نسل هاي آينده در معرض تهديد قرار نگرفته و بتوانند از تمام اين منابع و امكاناتي كه 
وجود دارد به صورت كامل و سالم استفاده و بهره برداري كنند كه اين منابع به عنوان 
سرمايه هاي بين نسلي ش��امل آب، هوا، خاك و اقالم معدني كه در اختيارمان است 
خواهد بود.  وي ادامه داد: همين رويكرد باعث شده كه فوالد مباركه از ابتداي راه اندازي 
تاكنون در حوزه هاي آب، پس��ماند و خاك پروژه هاي مختلفي را تعريف كند و در هر 
پروژه اي مفاهيم و الزامات زيست محيطي را رعايت كند، به گونه اي كه الزامات را نه 

تنها در حد استاندارد، بلكه فراتر از آن نيز به اجرا در آورد.

تفاهم نامه 80 هزار ميليارد 
ريالي اشتغال زايي بركت

مديرعام��ل بنياد بركت از انعقاد ق��رارداد ۸۰ هزار 
ميليارد ريالي براي ايجاد ۱۸۸ هزار شغل در مناطق 
محروم كشور با اولويت آسيب ديدگان از كرونا خبر 
داد. اميرحسين مدني با اعالم اين خبر اظهار داشت: 
با امض��اي تفاهم نامه همكاري مي��ان بنياد بركت 
س��تاد اجرايي فرمان امام و ۷ بانك كشور، 6۵ هزار 
طرح اشتغال زايي با اولويت متقاضيان آسيب ديده 
از كرونا راه اندازي مي ش��ود. وي، اعتبار پيش بيني 
ش��ده براي ايجاد اين 6۵ هزار طرح اشتغال زايي را 
۸۰ هزار ميليارد ريال اعالم كرد و افزود: راه اندازي 
اين تعداد طرح منجر به ايج��اد ۱۸۸ هزار فرصت 
ش��غلي در مناطق محروم كش��ور مي شود. مدني 
خاطرنشان كرد: بر اساس اين تفاهم نامه، تسهيالت 
قرض الحسنه خوداشتغالي به طرح هاي معرفي شده 
اجتماع محور بنياد بركت تعلق مي گيرد. همچنين 
همكاري هاي مشتركي ميان بنياد بركت و بانك هاي 
عامل براي پرداخت تسهيالت در قالب طرح هاي 
صنعتي و معدني به شركت هاي معرفي شده از سوي 
بنياد صورت مي گيرد. مديرعامل بنياد بركت با تاكيد 
بر اولويت داشتن متقاضيان آسيب ديده از كرونا براي 
اشتغال زايي گفت: اين تفاهم نامه به منظور بهبود 
وضعيت معيشت خانوارهاي آسيب ديده از كرونا، 
ساكن در مناطق سيل زده، محروم و كمتر توسعه 
يافته، توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي جوامع 
محروم با اولويت كس��ب و كارهاي خرد و خانگي 
مبتني بر مزيت هاي نسبي مردم و مناطق به امضاي 

طرفين رسيده است.

قطع برق» آي بي ام«   وب سايت ها  
را از دسترس خارج كرد

قطع برق در شركت آي بي ام موجب شد تا خدمات 
كلود اين ش��ركت قطع ش��ود و به دنبال آن صدها 
وب س��ايت وابسته به خدمات يادش��ده از دسترس 
خارج ش��وند. به گزارش مهر به نق��ل از زددي نت، 
شركت آي بي ام از وقوع اين مشكل عذرخواهي كرده 
و افزوده كه مساله را بررسي مي كند تا علت دقيق وقوع 
اين نقص فني مشخص شود. قطع برق و از دسترس 
خارج شدن خدمات كلود آي بي ام در روز سه شنبه 
بعدازظهر رخ داد و برخي س��ايت هاي خود آي بي ام 
هم به همين عل��ت از كار افتاد و پيام خطاي داخلي 
س��رور در صفحه اول آنها ظاهر شد. مشكل يادشده 
از ساعت۳۰: ۲ دقيقه بعد از ظهر به وقت محلي رخ 
داد و حدود ۴۰ دقيقه به طول انجاميد. اين مشكل 
كاربراني در سراسر جهان را دچار مشكل كرد. آي بي ام 
اعالم كرده مهندسان اين شركت موضوع را بررسي 
خواهند كرد و در آينده نزديك بيانيه اي در اين زمينه 

منتشر خواهد شد.  



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

مركز پژوهش هاي اتاق ايران اعالم كرد

سرپرست مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت خبر داد 

سرپرست وزارت صمت تشريح كرد

خوش بيني به پايان ركود در ارديبهشت

احتمال بازگشايي تاالرها در مناطق سفيد

4 ماموريت ويژه وزارت صمت 

تعادل | گروه صنعت |
هشتمين دوره شامخ كل اقتصاد از سوي مركز 
پژوهش هاي اتاق ايران منتش�ر شد. در اين 
گزارش، شامخ كل اقتصاد در ارديبهشت ماه 
50.17 واحد محاس�به ش�ده كه نس�بت به 
ماه قب�ل )فروردين ماه( ك�ه 28.26 درصد 
بوده اس�ت77.93 درصد بهب�ود يافته، كه 
كاهش تبعات كرونا يكي از داليل عمده اين 
بهبود بوده اس�ت. همچنين در شامخ بخش 
صنعت، ع�دد ش�امخ از 28.06 در فروردين 
به 63.21 واحد در ارديبهش�ت رس�يده، كه 
نشان دهنده رونق قابل توجه فعاليت هاي اين 
بخش نسبت به فروردين است. البته بخشي 
از اين افزايش مربوط به كاهش زياد فعاليت ها 
در فروردين ماه به دليل ايام نوروز و تعطيالت 
اجباري بنگاه ها به دليل شيوع ويروس كرونا 
بوده است. با اين حال، تحليل داده هاي شامخ 
كل اقتصاد در ارديبهشت 99 با نشانه هايي از 
اميدواري و خوش بين�ي فعاالن اقتصادي به 

اتمام ركود همراه است. 

     وضعيت اقتصاد در ماه مياني فصل بهار 
 بررس��ي آمارها نش��ان مي دهد، در ش��امخ كل اقتصاد، 
وضعيت نامناسب شاخص موجودي مواد اوليه خريداري 
ش��ده )37.12( به همراه افزايش قابل توجه در شاخص 
قيمت مواد اوليه )89.05( نش��ان دهنده مواجه ش��دن 
بنگاه هاي اقتصادي با مشكالت فراوان در تأمين مواد اوليه 
است. بعد از بازگشايي كس��ب وكارها در ارديبهشت ماه 
به رغم بهبود وضعيت توليد در بخش صنعت و ساختمان، 
به دليل تبعات ناش��ي از ويروس كرون��ا ركود در بخش 
خدمات و كش��اورزي همچنان وج��ود دارد كه به دليل 
كاهش فعاليت ها در اين بخش شاخص ميزان استخدام و 
به كارگيري نيروي انساني با افت روبه رو بوده است. شاخص 
ميزان توليد محصوالت )71.92( در بخش صنعت بعد از 
دو ماه ركود، با شروع دوباره فعاليت ها در ارديبهشت ماه 
نشان دهنده رونق در اين بخش است. همچنين شاخص 
ميزان اس��تخدام و به كارگيري نيروي انساني )56.24( 
يا ش��روع فعاليت در بخش صنعت نسبت به ماه گذشته 
)42.72( افزايش داشته است. بررسي ها نشان مي دهد با 
آغاز به كار دوباره بنگاه هاي بخش صنعت در ارديبهشت ماه 
رونق نسبي در اين بخش صورت گرفته به دنبال افزايش 
توليد ميزان استخدام نيز افزايش داشته است. فقط مشكل 
عمده در بسياري از زير بخش هاي صنعت تأمين مواد اوليه 

و افزايش قابل توجه در قيمت آن است.

     شامخ كل اقتصاد
بررسي نتايج ش��امخ كل در ايران، بهبود نسبي وضعيت 
كلي توليد در مقايسه با فروردين ماه را نشان مي دهد. اكثر 
بنگاه هاي اقتصادي ش��ركت كننده در طرح شامخ به جز 
موجودي مواد اوليه خريداري ش��ده و ميزان اس��تخدام 
و به كارگيري نيروي انس��اني، وضعيت بقيه مولفه هاي 
اصلي شامخ ارديبهشت را نس��بت به فروردين ماه بهتر 
ارزيابي كرده اند. بهتر شدن وضعيت توليد در شامخ كل 
ارديبهش��ت ماه به دليل افزايش توليد در بخش صنعت 
و س��اختمان بوده اس��ت، درحالي كه در بخش خدمات 
همچنان ركود وجود دارد. افزايش در شاخص سفارش هاي 

جديد و سرعت انجام و تحويل سفارش نيز بيشترين تأثير 
را از بخش صنعت داشته است. از سوي ديگر با افزايش نرخ 
ارز و نرخ تورم، شاخص قيمت خريد مواد اوليه و به دنبال 
آن شاخص قيمت محصوالت يا خدمات بيشترين مقدار 
خود را طي 8 ماه اخير از ش��روع طرح به ثبت رسانده اند. 
تبعات ناش��ي از ويروس كرونا به دليل نوع فعاليت ها در 

بخش خدمات و سروكار داشتن فعاالن اين حوزه با جامعه، 
اين بخش را بيشتر از ساير بخش ها آسيب پذير كرده است. 
نتايج نش��ان مي دهد كه با تعطيلي بنگاه هاي اين بخش 
ميزان سفارش ها و ارايه خدمات همچنان در ركود )كاهش 
فعاليت ها( به سر مي برند اما نسبت به فروردين ماه كاهش 

كمتري نشان مي دهد.

     شامخ صنعت
بسياري از بنگاه هاي اقتصادي به ويژه در بخش صنعت 
بعد از تعطيل ش��دن به دليل ش��يوع ويروس كرونا و 
تعطيالت عيد نوروز در فروردين ماه، فعاليت هاي خود 
را هم زمان با بازگشايي كسب وكارها در ارديبهشت ماه 
از سر گرفتند. نتايج داده هاي حاصل از طرح شامخ در 

ارديبهشت ماه حاكي از بهبود وضعيت كسب وكارها در 
بخش صنعت نسبت به فروردين ماه است. شاخص كل 
صنعت با عدد 63.21 افزايش قابل توجهي نس��بت به 
فروردين ماه داشته كه اين به دليل شروع به كار دوباره 
توليدكنندگان حوزه صنعت است. شاخص توليد در 
بخش صنعت با عدد 71.92 نش��ان دهنده آن اس��ت 
كه با بازگشايي كسب وكارها در اين بخش و شروع به 
كار دوباره كارگاه هاي صنعتي وضعيت توليد صنعت 
در ارديبهشت ماه رونق داش��ته است. بعد از تعطيلي 
بنگاه هاي توليدي در فروردين ماه اكثر كسب وكارهاي 
صنعتي فعاليت هاي خود را در ارديبهش��ت ماه از سر 
گرفتند و به همين دليل عدد ش��اخص توليد افزايش 
قابل توجهي نس��بت به فروردين ماه دارد. ش��اخص 
سفارش هاي جديد در ارديبهشت ماه 65.85 به دست 
آمده كه افزايش قابل توجهي نس��بت به فروردين ماه 
داشته است و ازآنجاكه اين شاخص بيشترين وزن را در 
شامخ كل دارد، بنابراين مهم ترين زيرشاخص است. 
باالي 50 بودن اين شاخص نشان دهنده اين است كه 
سفارش هاي جديد بيشتر از قبل است و اين بدان معني 
است كه تقاضا در آينده نزديك افزايش خواهد يافت. بر 
همين اساس عدد 63.12 براي انتظارات توليد فعاالن 
اقتصادي نشان مي دهد كه بيشتر صنايع انتظار بهبود 
وضعيت كسب وكار را در خردادماه دارند و براي بخش 
صنعت تقريبًا مانند ارديبهش��ت ماه رونق فعاليت ها 

پيش بيني مي شود.
ش��اخص ميزان ص��ادرات كاال )46.25( نس��بت به 
فروردين ماه )32.31( به ميزان تقريبي 14 واحد بهتر 
شده اس��ت اما همچنان با رونق فاصله دارد. مشكالت 
مرب��وط به نقل و انتق��االت مالي ناش��ي از تحريم ها، 
محدوديت هاي حمل ونقل به دليل كوويد 19 و بسته 
بودن مرزه��ا از داليل عدم افزايش مورد انتظار ميزان 
صادرات به مرز رونق در اين ماه است. شاخص موجودي 
مواد اوليه )43.52( همانند ماه هاي گذشته كمترين 
عدد را بين ساير مولفه هاي شامخ دارد. در اكثر صنايع 
كمبود مواد اوليه به دليل مشكالت ناشي از تأمين ارز 
يا عدم ترخيص از گمركات باعث شده تا موجودي به 
پايين ترين سطح خود رسيده و از سوي ديگر به علت 
باال رفتن قيمت مواد اوليه، قيمت تمام شده محصوالت 
نيز باال رود. درنتيجه پيش بيني مي شود طي ماه هاي 
آتي به دليل كمبود مواد اوليه موردنياز، زمان تحويل 
سفارش ها با مشكل روبه رو شده و افزايش يابد. كم شدن 
موجودي انبار و مشكل در تأمين مواد اوليه موردنياز از 
خارج از كشور، توليدكنندگان را با مشكل مواجه كرده 
است و نگراني آنها را بابت اينكه نتوانند به تعهدات خود 
در قبال س��فارش هاي جديد مشتريان عمل كنند به 
دنبال داشته است. ش��اخص قيمت خريد مواد اوليه 
86.87 همراه با ضعيف شدن روزافزون برابري قدرت 
خريد ريال ايران نيز منجر به افزايش هزينه هاي توليد و 
درنتيجه افزايش شاخص قيمت محصوالت توليد شده 
)66.44( شده است. افزايش نرخ تورم )29.8 درصد( 
در ارديبهش��ت ماه نيز مويد همين موضوع اس��ت. با 
ازسرگيري فعاليت  بنگاه هاي بخش صنعت در اين ماه، 
شاخص ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني نيز 
به رقم 56.24 رسيده و به معني آن است كه بنگاه هاي 
صنعتي، تعداد بيش��تري نيروي انس��اني را نسبت به 

فروردين ماه به كار گرفته اند.

تعادل | گروه صنعت |
سرپرس�ت مركز امور اصناف و بازرگانان 
وزارت صم�ت، مهم تري�ن برنامه ه�اي 
اولوي�ت دار در بخ�ش اصناف را تش�ريح 
ك�رد. »احتم�ال بازگش�ايي تاالره�اي 
پذيراي�ي در مناط�ق س�فيد، رايزن�ي با 
كارگروه توس�عه صادرات براي تخصيص 
اعتبار به اتحاديه ه�اي صادراتي اصناف، 
فعال سازي تش�كل هاي صنفي صادراتي 
كش�ور، ارايه بس�ته حمايتي به 14 رديف 
مش�اغل صنف�ي آس�يب دي�ده از كرونا، 
برنامه ريزي براي عرضه كاالهاي اصناف از 
طريق فضاي مج�ازي، الكترونيكي كردن 
آموزش ه�ا و انتخابات اصناف، روند توليد 
اقالم بهداش�تي وجلوگي�ري از صادرات 
ماسك س�ه اليه« مهم ترين مباحثي بود 
كه جمش�يد گلپورروز گذش�ته در جمع 

خبرنگاران مطرح كرد. 

     آمار توليد اقالم بهداشتي 
سرپرس��ت مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت روز 
گذشته در جمع خبرنگاران به تشريح فعاليت هاي اين مركز 
در راس��تاي جهش توليد و صادرات در سال 99 پرداخت. 
جمش��يد گلپور در ابتداي س��خنان خود به آمار فعاليت 
واحدهاي صنفي در كش��ور گريزي زد وگفت: هفت هزار 
اتحاديه صنفي و 3 ميليون پروانه كسب واحد صنفي در كشور 
وجود دارد كه اين سه ميليون پروانه براي 7.5 تا 8 ميليون 
نفر شغل مستقيم به وجود آورده اند و 20 تا 25 ميليون نفر 
جمعيت اصناف كشور هستند. براساس آماري اعالمي او، 65 
درصد از واحدهاي صنفي در حوزه توزيع و خدمات فعاليت 
مي كنند، كه از اين رقم 50 درصد در حوزه توزيع و 15 درصد 
باقيمانده در حوزه خدمات هستند. همچنين 40 درصد از 
توليد ناخالص داخلي كشور مربوط به حوزه صنعت، معدن 
و تجارت است، كه از اين رقم 20تا 25 درصد سهم اصناف 
اس��ت.   او در ادامه، »صادرات« را يكي از اولويت هاي كاري 
اين وزارتخانه عنوان كرد كه برهمين اس��اس، فعال سازي 
تش��كل هاي صنفي صادراتي از جمله درحوزه هايي چون 

»فرش، مبلمان، كيف و كفش و..« در دستوركار قرارگرفته 
است. به گفته گلپور، دولت اعتباراتي براي مشاغل آسيب 
ديده از كرونا در نظر گرفته و 15 ش��غل مشمول اين طرح 
ش��ده اند، كه تعداد قابل توجهي از آنها اصناف هس��تند. 
همچنين بسته حمايتي 12 تا 16 ميليون تومان بوده است؛ 
به واحدهايي كه با دستور دولت تعطيل شدند 16 ميليون 
و واحدهايي كه تعطيلي آنها ناگزير بوده است، 12 ميليون 
تومان دريافت مي كنند. او با اش��اره ب��ه اينكه مرحله اول 
پرداخت تسهيالت به واحدهاي شامل پرونده بيمه آغاز شده 
و پرداخت به بخش هاي كه خارج از پرونده بيمه هستند، در 
دستور كار اس��ت، تصريح كرد: واقعيت اين است كه كليه 
اصناف از موضوع كرونا آس��يب ديدند كه برخي آسيب ها 
بسيار ش��ديد بوده اس��ت. مثال تاالرها كه با دستور دولت 
تعطيل شدند، هنوز اجازه بازگشايي ندارند. وي در بخش 
ديگري از سخنان خود و در پاسخ به پرسش »تعادل« روند 
توليد اقالم بهداشتي مورد نياز براي مبارزه با كرونا ويروس را 
مورد اشاره قرار داد. براساس آمار او، توليد 72 ميليون »ماسك 
س��ه اليه صنعتي« در كشور از زمان ش��يوع كرونا صورت 

گرفته كه توليد 70 درصد اين اقالم در كارگاه ها بوده است. 
توليد »ماسك ان 95« سه ميليون، »دستكش جراحي« 
6 ميليون، »دستكش معاينه« 322ميليون، »دستكش 
يك بار مصرف« 151 ميليون، »لباس يكسره« 944 عدد، 
»الكل طبي« 26 ميليون ليتر و »ژل ضدعفوني كننده« 12 
ميليون ليتر بوده است. اين مقام مسوول البته بيان كرد كه 
ظرفيت توليد »ماسك ان95« كامل شده و در برخي اقالم 
مانند »گان و كيت آزمايشگاهي« نيز مازاد توليد داريم، كه 
اين توليد را به سمت صادرات به خصوص به كشورهايي مانند 
»عراق عربستان و اربيل كردستان« سوق داده ايم. اين مقام 
مسوول همچنين با تاكيد بر اينكه براي تامين ماسك سه اليه 
مشكلي وجود ندارد، تاكيد كرد: با اين وجود اجازه صادرات 
ماسك سه اليه را نمي دهيم تا در اين زمينه اطمينان خاطر 
داشته باشيم و تالش مي كنيم قيمت آن را در هفته هاي آينده 
كاهش دهيم. گلپور درباره ديگر برنامه هاي اين مركز براي 
رونق بازار فروش داخلي واحدهاي توليدي صنفي بيان كرد: 
راه اندازي فروش و عرضه محصوالت در فضاي مجازي را در 
دستور كار داريم. اوگفت: الكترونيكي كردن آموزش از راه دور 

اصناف و واحدهاي صنفي را با توجه به شيوع ويرس كرونا نيز 
در دست اقدام داريم تا آموزش هاي الزم صنوف به صورت 
مجازي، تلفني و اينترنتي از طريق اتحاديه ها برگزار شود.  او در 
ادامه عنوان كرد كه مصوبه اوليه براي اينكه تاالرهاي پذيرايي 
براي جلوگيري از آسيب بيشتر در مناطق سفيد بازگشايي 
شوند گرفته شده و اجراي آن در انتظار تصويب در ستاد ملي 
كرونا است.  گلپور در پاسخ به سوالي درباره افزايش قيمت 
كاالها بعد از ماه مبارك رمضان نيز در اظهاراتي عنوان كرد 
كه افزايش قيمت بر كسي پوشيده نيست، اما نمي پذيرم 
كه نظارتي بر آن وجود ندارد. منكر شرايط تورمي در كشور 
نيستيم اما هركسي فراتراز سود قانوني كااليي عرضه كند 
قطعا مطابق قانون با آن برخورد مي شود. گلپور همچنين در 
پاسخي به پرسشي درباره رعايت پروتكل هاي بهداشتي از 
سوي اصناف، گفت: بر اساس آمار وزارت بهداشت ميانگين 
رعايت پروتكل هاي بهداش��تي از سوي اصناف 85 درصد 
بوده است. كه اخيرا گفته شده پروتكل ها اجرا نمي شود اما 
مشاهدات ميداني ما نشان مي دهد بيشتر واحدهاي صنفي 

رعايت مي كنند. 

تعادل | گروه صنعت |
سرپرس�ت وزارت صمت در تازه ترين اظهارات 
خ�ود، 4 برنامه اولويت دار وزارت صمت در س�ه 
بخ�ش صنعت، معدن وتج�ارت را در س�ال 99 
تشريح كرد. »جهش توليد«، »توسعه صادرات و 
كنترل واردات«، »تعميق و تقويت بخش ساخت 
داخل« و »مديريت و تنظيم بازار« سرفصل هاي 
مهم كاري اين وزارتخانه به شمار مي رود كه البته 
به گفته حسين مدرس خياباني، صادرات نقش 

بسيار جدي تري دارد. 

سرپرست وزارت صمت، برنامه هاي وزارت صمت در سه 
بخش صنعت، معدن و تجارت در سال 99 را تشريح كرد. 

حس��ين مدرس خياباني در بخش نخست صحبت هاي 
خود، الزمه افزايش توليد را توس��عه صادرات و شناسايي 
بازاره��اي صادراتي عنوان كرد. به گفته او، هم اكنون بازار 
داخلي به دليل ركود و كاه��ش درآمدهاي مردم قدرت 
جذب مازاد توليد را ندارد، بنابراين صادرات از جمله راه هاي 
افزايش و جهش توليد است. براساس آمار اعالمي مدرس 
خياباني، 42 ميليارد دالر حجم صادرات براي سال 1399 
پيش بيني شده كه بايد با تقويت زيرساخت هاي تجاري و 
لجستيك صادرات محقق شود. او با بيان اينكه اشتغال، 
ارزآوري، رشد اقتصادي و بسياري موارد ديگر همه در سايه 
صادرات محقق مي شود، بيان كرد: هم اكنون درصد زيادي 
از ظرفيت واحدهاي توليدي در كشور خالي بوده و مي توان 
با پر ك��ردن اين ظرفيت ها عالوه بر افزايش كمي و كيفي 

صادرات و ايجاد تنوع در كاالهاي توليدي به بخش اشتغال 
كشور نيز كمك كرد. بازگشايي80 درصد تمامي مرزهاي 
تجاري و فعال كش��ور و روال تجارت به حالت عادي خبر 
ديگري بود، كه مورد اشاره مدرس خياباني قرار گفت. او با 
اعالم اينكه اقتصاد كشور در سال 1398 هم اتكاي كمي به 
منابع نفتي داشت، اما امسال به جرات مي توان گفت تمامي 
اتكاي درآمده��اي ارزي مملكت روي صادرات غير نفتي 
متمركز شده است. سرپرست وزارت صمت افزود: بدون 
توجه به توسعه صادرات و پيدا كردن راه تصرف كاالهاي 
ايراني در بازارهاي خارجي نمي توان به دنبال تحقق جهش 
توليد بود. همچنين بنابرآمار ارايه ش��ده از سوي مدرس 
خياباني، 60 درصد از صادرات 42 ميليارد دالري س��ال 
گذشته يعني بيش از 24 ميليارد دالر فقط به 15 كشور 
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افزايش پرونده هاي ارسالي
به تعزيرات

شاتا|  رييس سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان گفت: در س��ه ماهه اول امس��ال 
230 پرونده از سازمان حمايت به سازمان تعزيرات 
حكومتي ارس��ال شده كه نس��بت به مدت مشابه 
سال قبل 2 برابر شده است. عباس تابش در نشست 
تخصصي برنامه هاي وزارت صمت افزود: در س��ال 
1397 تعداد 994 مورد پرونده قيمت كاال و خدمات 
بررس��ي قرار گرفت و قيمت گذاري شده است كه 
اين رقم در س��ال 1398 به 1964 پرونده رس��يده 
كه افزايش 98 درصدي داش��ت. وي با اعالم اينكه 
بازرسي ها در س��ال 1398 نسبت به سال قبل آن 
16 درصد افزايش داشته، گفت: تعداد پرونده هاي 
متشكله 40 درصد و ميزان تخلفات 18 درصد رشد 
داشته اس��ت. رييس س��ازمان حمايت ادامه داد: 
سال 1398 نس��بت به سال قبل آن شاهد افزايش 
11 درصدي بازرسي انبارها بوده ايم و پرونده هاي 
تشكيل ش��ده 48 درصد و ارزش اين پرونده ها 38 
درصد افزايش ياف��ت. به گفته تابش، پويش بدون 
قيمت نخريم و به قيمت بخريم را همچنان دنبال 
مي كنيم و موضوع قاچاق پوشاك و لوازم خانگي از 
اولويت هاي كاري ما است. رييس سازمان حمايت، 
تصريح كرد: بودجه س��تادهاي اس��تاني در سال 
1398 نسبت به سال قبل آن افزايش 222 درصدي 

داشته است. 

كارت هاي بازرگاني 
سطح بندي مي شود

ايرنا|  عضو هيات رييسه اتاق ايران، از سطح بندي 
كارت هاي بازرگاني صادركنندگان خبر داد و گفت: 
اين تصميم به زودي اب��الغ و ظرف حدود يك ماه 
آينده اجرايي خواهد شد. كيوان كاشفي افزود: در 
قالب اين تصميم، براي كس��اني  ك��ه بار اول كارت 
بازرگاني صادرات دريافت مي كنند سقف صادرات 
500 هزار دالر در س��ال، براي سال دوم سقف يك 
ميليون دالر، سال سوم 2 ميليون دالر و سال سوم 
به بعد بدون س��قف در نظر گرفته ش��ده است. به 
گفته وي، ش��ركت هاي توليدي و كارخانه ها كه از 
بخش هاي مختلف مجوز فعاليت دارند مش��مول 
اين طرح نيس��تند و مي توانند صادرات خود را به 
هر ميزان و بدون س��طح انجام دهند. كاش��في با 
اشاره به اينكه س��طح بندي براي واردات كاالها در 
2 سال گذشته اجرا شده بود، يادآور شد: اكنون نيز 
بنا داريم اين كار را ب��راي صادرات كاالها و باهدف 
جلوگيري از ايجاد رانت و فس��اد انجام دهيم. عضو 
هيات رييسه اتاق ايران، توضيح داد كه در گذشته 
كه سطح بندي وجود نداشت ممكن بود برخي افراد 
واردات و صادرات سنگيني طي يك سال انجام دهند 
و بعد ديگر در دسترس نباشند كه با اين روند امكان 
دريافت حقوق دولتي از آنها ميسر نمي شد. كاشفي با 
بيان اينكه سطح بندي صادرات امكان نظارت بيشتر 
بر بازگشت ارز به كشور را نيز فراهم مي كند، عنوان 
كرد: در شرايط كنوني كه كشور نيازمند بازگشت 
ارز حاصل از صادرات است بايد دقت عمل بيشتري 
در اين زمينه داشته باشيم. به گفته اين عضو هيات 
رييسه اتاق ايران، ، با اجراي سطح بندي كارت هاي 
بازرگاني براي صادرات، زماني كه از شيوه فعاليت 
يك صادركننده و نظم وي در بازگرداندن ارز براي 
چند سال اطمينان حاصل ش��د، سقف صادراتي 

برداشته مي شود.

گراني اخير لوازم خانگي 
غيرقانوني است

تس�نيم|  مديركل لوازم خانگ��ي وزارت صمت 
با اع��الم اينكه فرآيند قيمت گذاري هاي رس��مي 
ل��وازم خانگ��ي در روزهاي آين��ده تعيين تكليف 
خواه��د ش��د، گفت: صنعت ل��وازم خانگ��ي تابع 
قيمت گذاري هستند اما سازمان حمايت در سال 
99 هيچ گونه افزايش قيمتي را مصوب نكرده است 
و افزاي��ش قيمت ها مورد تأيي��د وزارت صمت نيز 
نمي باشد. كيوان گردان افزود: در سال 99 هنوز هيچ 
تصميمي براي افزايش قيمت گرفته نشده است و 
با گرانفروشان برخورد خواهد شد. بخشي از لوازم 
خانگي وابسته به مواد اوليه اي است كه از خارج وارد 
مي شود و با توجه به افزايش قيمت ارز افزايش قيمت 
قابل قبول است اما هنوز هيچ افزايش قيمتي مصوب 
نشده اس��ت بلكه از فضاي ايجادشده در نهاده ها و 
قيمت ارز سودجويان سوءاستفاده مي كنند. گردان 
ادام��ه داد: با توجه به اينكه ظرفيت توليد ما حدود 
20 ميليون دستگاه است در سال گذشته نزديك به 
9 ميليون دستگاه لوازم خانگي توليد شده است و 
هيچ مشكلي در زمينه توليد نداريم. افزايش قيمت 
در بازار محدود است چون افزايش قيمتي به صورت 
جدي نداشته ايم. او تصريح كرد: مشكل اصلي ما در 
لوازم خانگي قاچاق است كه در دستور كار مبارزه 
قرار گرفته است. مديركل لوازم خانگي وزارت صنعت 
ابراز كرد: باالرفتن قيم��ت ارز و وقفه در تخصيص 
ارز و قيمت نهاده ه��ا و مواد اوليه در افزايش قيمت 
لوازم خانگي بي تأثير نيست اما قيمت گذاري ها بايد 
به صورت اصولي و مصوب باشد و با گرانفروشي هاي 
بي واسطه برخورد خواهد ش��د. وي افزود: سامانه 
جامع گارانتي نيز ب��راي جلوگيري از قاچاق كاال و 
حمايت از حقوق مصرف كننده راه اندازي خواهد شد. 
مديركل لوازم خانگي وزارت صنعت، اضافه كرد: در 
هفته هاي اخير جلسات مختلفي برگزار شد و بخش 
بزرگي از مشكالت مرتفع شده است و وقفه تخصيص 
ارز نيز برطرف خواهد شد تا توليد بدون وقفه ادامه 
داشته باشد. بانك مركزي براي برخي تعرفه ها ارز 
نيمايي درنظر گرفته است. مديركل لوازم خانگي 
وزارت صنعت اعالم كرد: فرآيند قيمت گذاري هاي 
رسمي در روزهاي آينده تعيين تكليف خواهد شد و 
براي حمايت از حقوق مصرف كننده و توليدكننده 

تالش خواهيم كرد.

شامخ كل اقتصاد در ارديبهشت ماه 50.17 واحد محاسبه شده و شامخ بخش صنعت، به 63.21 واحد رسيده است

شامخ صنعت -  شاخص مديران خريد )PMI( ارديبهشت 1399
ارديبهشت 99فروردين 99اسفند 98شاخص

42/4828/0663/21شامخ كل صنعت 

39/0920/3771/92مقدار توليد محصوالت 

41/4322/0365/85ميزان سفارشات جديد مشتريان 

50/5430/1965/82سرعت انجام و تحويل سفارش 

41/0132/8343/52موجودي مواد اوليه خريداري شده 

43/0242/7256/24ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني 

75/9970/9586/78قيمت خريد مواد اوليه 

44/4342/8751/27موجودي محصول نهايي در انبار 

39/0032/3146/25ميزان صادرات كاال 

55/3249/8766/44قيمت محصوالت توليد شده 

42/8330/3666/21مصرف حامل هاي انرژي 

40/9618/2868/77ميزان فروش محصوالت 

27/5269/1163/12انتظارات توليد در ماه آينده

همسايه انجام شده است. در سال جاري نيز تمركز كشور 
همين است البته از ممالك سي اي اس، اوراسيا، دو شريك 
بزرگ تجاري يعني چين و هند همچنين بازارهاي شرق 
آفريقا غافل نخواهيم بود. به گفته مدرس خياباني، ميزان 
صادرات از بازارچه هاي مرزي در حال حاضر سه برابر ميزان 
واردات است. البته به موازات توسعه صادرات كنترل واردات 
هم در دستور كار است و حوزه واردات بجز كاالهاي اساسي، 
مواد اوليه، قطعات و تجهيزاتي كه در داخل توليد نمي شود 
و براي حمايت از توليد بقيه واردات از طريق ثبت سفارش 
محدود خواهد ش��د. مدرس خياباني در بخش ديگري از 
اظهارات خود دريك برنامه راديويي، »برنامه ساخت داخل« 
را مورد اشاره قرار داد وگفت: سال 98 معادل 3 ميليارد دالر 
براي ساخت داخل قرارداد بسته شد كه يك ميليارد دالر 
از كاالهاي وارداتي ساخت داخل شد. بنابراين در سال 99 
برنامه ساخت داخل 3.2 ميليارد دالر است. سرپرست وزارت 
صمت به وضعيت معادن غيرفعال در كشور نيز گريزي زد 
وگفت: در مجموع 10 هزار و 500 تا 10 هزار و 600 معدن 

در كشور چهار هزار و 400 معدن غير فعال است، كه بهترين 
بخش اقتصاد براي جبران كمبود درآمدهاي نفتي معدن و 
صنايع معدني خواهد بود؛ چراكه بخش معدن مي تواند به 
عنوان جايگزين نفت با ارزآوري بسيار باال به كمك اقتصاد 
ايران بيايد. اما يكي از پاش��نه هاي آشيل بخش معادن از 
نگاه مدرس خياباني، »نوسازي تجهيزات بهره برداري از 
پهنه هاي معدني« اس��ت. او بابيان اينكه معدن و صنايع 
معدني در س��ال گذشته توانسته 9 ميليارد دالر صادرات 
داشته باشد، گفت: به همين جهت مي تواند يك منبع قابل 
اتكا براي جبران كمبودهاي ناشي از كاهش فروش نفت 
باشد. البته سال 99 ميزان صادرات پيش بيني شده براي 
بخش معدن و صنايع معدني در كشور 10.5 ميليارد دالر 
لحاظ شده است.  »وجود 10 هزار واحد صنعتي غيرفعال« 
از ديگر موضوعاتي بود كه سرپرست وزارت صمت به آن 
پرداخت. براس��اس آمار اعالمي، هم اكنون 45 تا 46 هزار 
واحد صنعتي در شهرك هاي صنعتي كشور مستقر هستند 

كه از اين تعداد 10 هزار واحد غير فعال است.
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چهرهروز

كرونا تصويري اسلوموشن از زندگي آينده ما است
شهرام مكري معتقد اس��ت: كرونا يك تصوير اسلوموشن از زندگي احتمالي ما در آينده  است كه هر كدام در خانه هايمان از طريق 
صفحات مجازي با دنيا در ارتباطيم. كرونا به عنوان يك بك گراند ذهني براي خيلي از ما باقي خواهد ماند و اميدوارم بتوانيم از اين 
بك گراند ذهني، به درستي استفاده كنيم.  فيلم »هجوم« ساخته مكري، 4 سال پس از ساخت به تازگي وارد شبكه نمايش خانگي 
شده است. مكري درباره روزهاي كرونايي مي گويد: فكر مي كنم كرونا امكاني شبيه به يك مراقبه براي كل دنيا و انسان ها بود. انگار 
يك لحظه دكمه پاوز )pause( را زديم و بگوييم حاال همه به اين دنياي پر سرعت فكر كنيم. اين اتفاق فرصتي شد تا از دنيا فاصله 

گرفتيم و وقت پيدا كرديم كه آن را كمي نگاه كنيم، ببينيم رابطه ما با آن چيست؟  

استعفاي مستوفي الممالك از نخست  وزيري
 بيست و دوم خرداد 1302 استعفاي 
ميرزا حسن خان مستوفي الممالك از 
نخست وزيري موجب شد تا كابينه او 
كه در 10بهمن 1301 شكل گرفته بود به كار خود 
پايان دهد، اين استعفا تظاهرات و اعتراض هايي را 

در تهران در پي داشت. 
مستوفي الممالك كه سال 1280هجري شمسي از 
ايران خارج ش��ده و به اروپا رفته بود پس از پيروزي 
انقالب مش��روطه به دعوت مي��رزا علي اصغرخان 
امين الس��لطان به ايران بازگشت و جمعيتي به نام 
مجمع انسانيت تشكيل داد و به همراه محمد مصدق 

به فعاليت سياسي پرداخت.
 در همين زمان به وزارت جنگ نيز منصوب ش��د و 
پس از قتل اتابك در چند كابينه ديگر نيز اين سمت 
را حفظ كرد. 15روز پيش از به توپ بستن مجلس 
شوراي ملي از وزارت جنگ استعفا داد. مدتي مجددا 

وزير جنگ و مدتي وزير دربار احمدشاه بود. 
مستوفي الممالك در يك دوره 16 ساله، هشت بار 
مامور تشكيل كابينه شد. اما اين كابينه ها به دليل 
بحران اقتصادي، سياسي، رويدادهاي جنگ جهاني 
اول و مداخله نيروهاي بيگانه در ايران كم دوام بود و 

عمر بعضي از آنها چند هفته بيشتر نبود.
 در دوره ص��دارت ميرزا جواد خان س��عدالدوله كه 
ته��ران در تير 1288 توس��ط مش��روطه خواهان 
فتح ش��د، پس از خلع محمدعليشاه و به سلطنت 
رس��يدن احمد ش��اه، كابينه اول محمد ولي خان 
تنكابني )سپهدار اعظم( تشكيل شد. مستوفي كه 

در 19 س��الگي تجربه وزارت ماليه را داشت، وزير 
ماليه ش��د. او در س��ومين كابينه محمد ولي خان 
نيز همين مس��ووليت را داشت. مستوفي الممالك 
نخستين  بار در مرداد س��ال 1289 رييس الوزراي 
ايران شد و تا دي ماه همين سال 3 كابينه تشكيل 
داد. پنجمي��ن و آخرين دوره نخس��ت وزيري او در 

دوران قاجاريه از 25بهمن 1301 حدود دو س��ال 
بعد از كودت��اي 1299 آغاز ش��د.   رضاخان كه در 
كابينه هاي بعد از كودت��ا، وزير جنگ بود در دولت 
مستوفي الممالك نيز همين سمت را داشت. با قدرت 
يافتن رضاخان كه خود داوطلب مقام نخست وزيري 
بود، مستوفي الممالك در خرداد 1302 استيضاح 
مدرس را از وزير خارجه )محمدعلي فروغي( بهانه 
كرد و استعفا داد. بخش��ي از سخنراني او در پاسخ 
به مدرس مشهور اس��ت: ... مي دانم فترت در پيش 
اس��ت و ايام فترت دوره بره كش��ي است و داوطلب 
صدارت زي��اد. آقايان مي دانند مع��ده ضعيف من 
تحمل خوردن گوش��ت ندارد. وانگهي در اين ايام 
كس��ي بايد س��ر كار بيايد كه آجيل بگيرد و آجيل 
بدهد. من كه آجيل گير نيستم ناچار به كسي آجيل 
نمي دهم... مس��توفي در انتخابات مجلس شش��م 
نماينده مجلس ش��د ولي با ش��روع جريان تغيير 
س��لطنت قاجار در مجلس حضور نيافت.  رضاشاه 
كمي بع��د از تاج گ��ذاري در ارديبهش��ت 1305 
مستوفي الممالك را به نخست وزيري انتخاب كرد. 
مس��توفي الممالك روز 22خرداد 1305 درس��ت 
در روزي كه س��ه س��ال قبلش از س��مت نخست 
وزيري اس��تعفا كرده بود، اعض��اي كابينه خود را 
به رضا ش��اه معرفي كرد. شش��مين و آخرين دوره 
نخست وزيري مستوفي الممالك قريب يك سال به 
طول انجاميد. ايجاد تش��كيالت نوين دادگستري، 
الغاي كاپيتوالس��يون و مقدمات اح��داث راه  آهن 
سراسري ايران در دوران زمامداري او انجام گرفت. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

از شطرنج هندي 
تا شطرنج امروزي 

شطرنج يكي از كهن ترين بازي هايي است كه امروزه 
نيز در ميان مردم جهان رواج دارد؛ به طوري كه قدمت 
اين بازي را بيش از 1500 س��ال رقم زده اند. برخي 
مي گويند شطرنج اختراع ايرانيان است. عده اي هم 
آن را ابداِع هنديان، يونانيان، روميان، بابلي ها، سكاها، 
مصريان، يهوديان، چيني ها و اعراب دانسته اند. اما 
آن چه كه بي��ش از هر رأي ديگري م��ورِد پذيرش 
است، اينكه ش��طرنج در اصل هندي بوده، سپس از 
هند به ايران آورده ش��ده، از ايران به عرب ها و جهان 
اسالم گسترش يافته و س��رانجام از جهاِن اسالم به 
اروپا رفته  است. در اروپاي قرن پانزدهم، شطرنج به 
شيوه امروزين آن درآمد و در نيمه دوم قرن نوزدهم، 
مسابقات جهاني شطرنج آغاز گرديد. در قرن بيستم، 

فدراسيون جهاني شطرنج تاسيس شد.
واژه »شطرنج« تلفظ فارسي »چاتورانگا« است، واژه اي 
كه در زبان سانسكريت براي نام گذاري اين بازي به 

كار برده مي شود.
عده اي هم باور دارند هند نخستين زادگاه اين بازي 
است. اين گروه معتقدند اگرچه بازي هاي مشابهي 
در كره، چين، ژاپن و تايلند رواج داشته، اما شطرنج 
امروزي به اين بازي هن��دي برمي گردد كه در دوره 
ساسانيان وارد ايران شده و مي گويند انوشيروان آن را 
از هند آورده آنگاه در كشورهاي اسالمي، اروپا و روسيه 

تكامل پيدا كرده است. 
اما تاريخچه ورود ش��طرنج نوين به ايران، احتماال از 
اواس��ط دوران قاجاريه با برقراري روابط سياس��ي و 
بازرگاني بين ايران و كش��ورهاي اروپايي و باز شدن 
سفارتخانه هاي اين كشورها در تهران يا ساير نقاط 
ايران بوده است كه طبقه اعيان و اشراف و كارمندان 
ايراني كه با ماموران و نمايندگان اين كشورها تماس 

داشتند، با شطرنج نوين آشنا شدند.
در طول س��ال هاي 1300 تا 1318 شمسي شمار 
قابل توجهي از دانش��جويان ايراني از طرف دولت يا 
خانواده هاي آنان براي ادامه تحصيالت دانشگاهي 
به غرب اعزام ش��دند. همچنين طي همين سال ها 
بس��ياري از مهاجري��ن ايران��ي تبار از ش��ماري از 
جمهوري هاي جنوبي ش��وروي )س��ابق( به ميهن 
بازگشتند و اين هر دو گروه نيز به نوبه خود در اشاعه 

شطرنج نوين در ايران سهيم بودند.
در س��ال 1329 انجمن تربيت بدني رسما تاسيس 
فدراسيون شطرنج ايران را اعالم كرد و آقاي حسين 
فرزانه به عنوان اولين رييس فدراس��يون منصوب 
گرديد. در س��ال 1331 فدراسيون شطرنج ايران به 
عضويت فدراسيون بين المللي شطرنج )فيده( در آمد. 
در سال 1334 زنده ياد جمال الدين عصار به رياست 
فدراسيون منصوب شد. سال 1335 نيز اولين دوره 
مسابقات قهرماني كشور زيرنظر فدراسيون برگزار 
شد كه مرحوم استاد يوسف صفوت به مقام قهرماني 

دست يافت. 
در سال 1354 با كسب عنوان قهرماني كشورهاي 
منطقه غرب آسيا توسط استاد خسرو شيخ هرندي، 
كشور ما صاحب اولين اس��تاد بين المللي در تاريخ 
شطرنج خود شد. در سال 1369 پس از فتواي تاريخي 
حضرت امام خميني)ره( فدراسيون شطرنج فعاليت 

مجدد خود را آغاز كرد. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قانون انجمن هاي ايالتي و واليتي
خرداد 1286 و از س��وي نماين��دگان دور اول مجلس 
ش��وراي ملي، قانون انجمن هاي ايالت��ي و واليتي به 
تصويب رسيد. بر اساس فصل نخست اين قانون، ايالت 
قسمتي از مملكت اس��ت كه داراي حكومت مركزي 
و واليات حاكم نش��ين جزو اس��ت. در مركز هر ايالتي 
انجمني موسوم به انجمن ايالتي تشكيل مي شود. اعضاي 
انجمن ايالتي مركب مي شود از منتخبين كرسي ايالت 
و توابع آن و مبعوثيني كه از انجمن هاي واليتي فرستاده 
مي شوند. تعداد منتخبات كرسي هاي ايالت، دوازده نفر 
خواهد بود و عده مبعوثيني كه از واليات جزو به كرسي 
ايالت فرستاده مي شوند موافق عده واليات حاكم نشين 
جزو خواهد بود به اين معني كه هر يك از انجمن هاي 
واليتي فقط يك نفر از ميان خودش��ان با  اكثريت آرا با 
اطالع حكومت انتخاب كرده ب��ا اعتبارنامه به امضاي 
انجمن واليتي به انجمن ايالتي مي فرستند. ايالتي كه 
در قلمرو ايالتي سكونت دارند مي توانند يك نفر منتخب 
به انجمن ايالتي بفرس��تند.  انتخاب كنندگان اعضاي 
انجمن هاي ايالتي در شهرها بايد داراي تابعيت ايراني، 
حداقل 21 سال سن، داراي ملك يا خانه در آن ايالت يا 
ماليات دهنده مستقيم باشند. همچنين افرادي كه به 
واسطه جرم و جنايتي مجازات قانوني ديده باشند، افراد 

معروف به فس��اد عقيده و مرتكب جرايم سرقت و قتل 
اشخاص ورشكسته، زنان و اشخاص خارج از رشد مجاز به 
راي دادن نبودند. مدت دوره انتخابيه اعضاي انجمن هاي 
ايالتي چهار سال خواهد بود و پس از انقضاي دو سال اول، 
نصف از اعضا به حكم قرعه از عضويت خارج و عوض آنها 
انتخاب مي شود. وظايف انجمن هاي ايالتي منحصر است 
به نظارت در اجراي قوانين مقرره و رسيدگي و قرارداد 
در امور خاصه ايالت، يا اخطار و صالح انديشي در صرفه و 
امنيت و آبادي ايالت.  ايجاد قانون از وظيفه انجمن هاي 
ايالتي خارج است. انجمن هاي ايالتي مي توانند در همه 
شكاياتي كه از حاكم اياالت و واليات مي رسد رسيدگي 
كرده ه��ر گاه رفتار حاكم برخالف قانون باش��د نقض 
قوانين را به او اخطار كنند و در صورت عدم ظهور نتيجه 
مراتب را بادارات مركزي دولت اظهار داشته احقاق حق 
متظلمين را بخواهند. ماداميكه ادارات عدليه تشكيل 
نشده در صورتي كه كسي از حكمي كه درباره او از يكي 
از محكمه هاي عرفيه صادر شده باشد به انجمن شكايت 
و تظلم كند انجمن مي توان��د در همان محكمه امر به 
استيناف و تجديد رسيدگي كند و اگر اين استيناف رفع 
شكايت محكوم عليه را نكند انجمن حق دارد رسيدگي 

در آن امر را به ادارات مركزيه ارجاع كند.

بازيابيذخايرجنگلهايسوختهنيمقرنطولميكشد
يك عضو هيات علمي موسسه تحقيقات 
جنگل ها و مراتع كشور با اشاره به اهميت 
جنگل ها گف��ت: در آتش س��وزي هاي 
جنگلي عالوه بر نابودي گياهان، بسياري 
از موجودات زنده ديگ��ر، اعم از جانوران، 
ميكروب ها،  قارچ ها و باكتري ها كه همگي 
براي اكوسيستم ها مفيد هستند، از بين 
مي روند. به گفته او بر اس��اس مطالعات، 

بازيابي برخي از اين گونه ها به حالت اوليه خود ممكن 
است نيم قرن طول بكش��د. احمد رحماني با تاكيد بر 
اينك��ه نبايد منتظر وقوع آتش س��وزي و از بين رفتن 
هزاران هكتار از جنگل ها باشيم تا به فكر اقدامات الزم 
بيفتيم، اظهار كرد: جنگل هاي زاگرس و هيركاني از 
ذخاير ژنتيكي هستند كه از دوران سوم زمين شناسي 
براي ما به ارث مانده اند. بسياري از گونه هايي كه در اين 
جنگل ها وجود دارند در هيچ كجاي دنيا وجود ندارند 

و ممكن اس��ت بر اثر بي توجهي ما، وقوع 
آتش سوزي هاي جنگلي يا ديگر عوامل 
تخريب كننده اي��ن منابع طبيعي از بين 
بروند. واقعا بايد نسبت به حفظ اين منابع 
حس��اس باش��يم چون تخريب آنها غير 
قابل جبران است و س��هل انگاري درباره 
آنها مي تواند نس��ل هاي آينده را از وجود 
چنين منابعي محروم كند. اين عضو هيات 
علمي موسس��ه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشوردر 
بخش ديگري از صحبت هاي خود با بيان اينكه درپي 
بارندگي هاي خوب و رش��د علوفه در رويش��گاه هاي 
جنگلي، از بهار سال جاري پيش بيني كرده و هشدار داده 
بوديم كه جنگل هاي كشور مستعد آتش سوزي  هستند، 
به ايسنا گفت: متاسفانه اقدامات الزم جهت پيشگيري 
از وقوع آتش سوزي و اقدام به موقع براي اطفاي حريق از 

سوي سازمان هاي مسوول صورت نگرفت.

كاهش۵۵درصديرعايتپروتكلهايبهداشتيدركشور
 هم نتيجه نظرسنجي ها و هم مشاهدات 
بيروني نش��ان مي دهد كه برخي از مردم 
ديگر مثل قبل نس��بت ب��ه رعايت نكات 
بهداشتي و ايمني براي پيشگيري از شيوع 
كرونا توجهي ندارند. همين مساله باعث 
تشديد تعداد مبتاليان و متوفيان كرونا 
به ويژه در تهران شده است. معاون مركز 
سالمت محيط و كار وزارت بهداشت ضمن 

هشدار نس��بت به كاهش حدود 55 درصدي رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي مقابله با كرونا از سوي مردم و 
اصناف، از تعطيلي بيش از 250ه��زار واحد صنفي و 
صنعتي به اين دليل خبر داد و گفت: متاسفانه شرايط 
رعايت پروتكل ها در شهر تهران نسبت به ساير استان ها 
نااميدكننده تر اس��ت و ناچار به برخوردهاي قضايي و 

حقوقي با متخلفان هستيم.
او درب��اره چگونگي اجراي پروتكل هاي بهداش��تي از 
سوي اصناف مختلف و مردم افزود: تا 2۷ ارديبهشت 
ماه وضعيت اجراي پروتكل ها در كشور در حد مطلوب 
بود و تا ميانگين ۷۷.5۷ درصد مردم و كس��ب و كارها 
پروتكل هاي بهداشتي را رعايت مي كردند كه در شهر 

تهران به 56 درصد مي رس��يد. فرهادي 
ادامه داد: متاس��فانه تا 15 خرداد ماه اين 
ميانگين در كل كش��ور به 22.66 درصد 
نزول كرد و متاسفانه شهر تهران كه گلوگاه 
اصلي مراودات و كسب و كار در كل كشور 
است، به 10.54 درصد نزول كرد كه اين 
موضوع زنگ خطري را ب��راي ما به صدا 
درمي آورد. بايد توجه كرد كه عمال زماني 
مي توانيم بازگش��ايي ها را انجام داده و ادامه دهيم و با 
كرونا همزيس��تي كنيم و با سالمت فعاليت كنيم كه 
پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنيم. وضعيت مترو، 
اتوبوس و تاكس��ي هم به هيمن منوال اس��ت و هم از 
مردم و هم از ارايه دهندگان خدمات عمومي خواهش 
مي كنم كه پروتكل هاي بهداش��تي را رعايت كنند. او 
همچنين گفت: همان طور ك��ه رييس جمهور اعالم 
كردند، بازگشايي خاص ايران نيست و در همه جاي دنيا 
اين بازگشايي ها را انجام مي دهند. نكته مهم اين است 
كه بازگشايي ها را با نظارت هاي تشديد يافته و قانوني 
انجام دهيم و خدمت گيرنده و خدمت دهنده، با هم در 
اين زمينه كمك كنند. ما هر دو شيوه را انتخاب كرديم. 

میراثنامه

سفر مجازي به ايران با وجود تحريم و فيلترينگ
تورهاي مجازي ايران، در دوراني كه س��فر گردشگران 
خارجي به خاطر كوويد-19 و تعليق پروازها، متوقف شده 
است، به سفارت سابق امريكا در تهران، تخت جمشيد 
در شيراز، شهر تاريخي يزد و ميدان امام اصفهان برگزار 
مي شود. مهدي اشراقي، اس��تاد دانشگاه و مدير آژانس 
مس��افرتي كه ايده تورهاي مجازي را در اي��ران به اجرا 
گذاشته است، گفت: وضعيت سفر گردشگران خارجي 
به ايران تقريبا تا نيمه دوم سال گذشته خوب بود تا اينكه 
مجموع اتفاقات از جمله شيوع ويروس كرونا، باعث شد 
ورود گردشگران به ايران متوقف شود. با اين حال دوران 
محدوديت هاي كرونا و قرنطينه فرصتي ش��د تا شكل 
ديگري از ارتباط با گردش��گران را تجربه كنيم. تصميم 
گرفتيم در چند سايت جهاني ايران تور مجازي اجرا كنيم. 
اين تورها در كشورهاي ديگر اتفاقي مرسوم است، اما در 
ايران هنوز به موضوع آن پرداخته نش��ده است. او افزود: 
مقصد اين تورها بيش��تر آثار و جاذبه هاي تاريخي است 
كه ثبت جهاني شده اند و شناخته شده تر هستند، مثل 
سفارت قديم امريكا و كاخ گلستان در تهران، ميدان امام 
اصفهان، تخت جمشيد در شيراز، شهر يزد و دو تور آشپزي 
كه طرفداران قابل توجهي دارد. اشراقي درباره نحوه تبليغ 
و معرفي تورهاي مجازي ايران، در شرايطي كه ايران هنوز 
مقصدي شناخته شده نيست و درحالت عادي كمتر در 
اولويت سفر قرار مي گيرد، به ايسنا گفت: بيشتر افرادي 
كه قصد سفر به ايران را دارند و حاال براي تور مجازي ابراز 
تمايل كرده اند، گردشگران حرفه اي هستند كه دست كم 
50 تا 60 كشور را ديده اند و حاال به ايران فكر مي كنند، اما 
به هر دليل سفرشان كنسل شده است، آنها در حقيقت 

توريست هاي فرهنگي هستند كه عالقه هاي مشخصي 
دارند. وي در ادامه گفت: در پنج شش سال گذشته كه در 
زمينه تورهاي ورودي فعاليت داشتيم، حدود هشت هزار 
درخواست در پايگاه داده )Database( آژانس ثبت شده 
است، سعي كرديم با آنهايي كه اين مدت قصد داشتند به 
ايران سفر كنند اما به هر دليل ناگزير شدند سفرشان را 
كنسل كنند، ارتباط برقرار كنيم. ما اين فرصت را براي آنها 
و حتي گروهي از گردشگراني كه قبال به ايران سفر كرده  
بودند و همچنان به ديدن ايران و دريافت اطالعات مايل اند، 
فراهم كرديم تا با هزينه اي اندك، حدود 14 يورو، حسي 
كلي از سفر به ايران را دريافت كنند. اشراقي زيرساخت 

فني را مهم ترين مشكل تورهاي مجازي دانست و گفت: 
نرم افزاره��ا و برنامه هاي اينترنتي مورد نياز براي اجراي 
تور مجازي يا از سوي كش��ورهاي ديگر تحريم است يا 
در داخل ايران، فيلتر شده است. عالوه بر اين بايد سرعت 
اينترنت را درنظر گرفت كه روي كيفيت صدا و تصوير اثر 
مي گذارد. تا به حال دو تور مجازي اجرا شده كه به گفته 
شركت كنندگان، كيفيت تصاوير مطلوب نبوده است. با 
وجود اين نقاط ضعف، گردشگراني كه در تورهاي قبلي 
ش��ركت كننده بودند براي حضور در تورهاي ديگر ابراز 
تمايل كرده اند، به هر حال اين تورهاي مجازي براي ما و 

گردشگران عالقه مند به ايران، تجربه اي تازه است.

كتابخانه

جامعه  مرفه 
»جامعه مرفه« روايتگر وضعيت جامعه امريكا )و البته غرب صنعتي( پس از جنگ جهاني دوم اس��ت. گالبرايت در پي نشان دادن 
شرايطي است كه در آن بخش خصوصي مداومًا در حال توانگر شدن است اما بخش عمومي ضعيف و ناتوان باقي مانده است. جامعه 
مرفه دومين كتاب از سه گانه )سرمايه داري امريكايي )1952(، جامعه مرفه )1958( و جامعه صنعتي جديد )196۷(( مشهور جان 
كنت گالبرايت )2006-1908( است. اين سه اثر از مهم ترين و مشهورترين آثار گالبرايت و منعكس كننده انديشه محوري او پيرامون 
اقتصاد و جامعه اند. يكي از نكات قابل توجه درباره كتاب كالسيك جامعه مرفه اين است كه با وجود گذشت بيش از نيم قرن از انتشار 

اولين نسخه آن همچنان مورد رجوع و تاثيرگذار است.

هنر

در ايام كرونا چگونه مي توانيد به كنسرت برويد؟
ستاد ملي مقابله با كرونا با بازگشايي آموزشگاه ها و سالن هاي هنري )براي فعاليت هاي 
نمايشي و موسيقي( از اول تير موافقت كرد. در پي از سرگيري فعاليت هاي فرهنگي و 
هنري، سالن ها و آموزشگاه ها موظف به رعايت پذيرش 50 درصد از ظرفيت سالن خود، 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي و پروتكل هاي بهداشتي و استفاده هنرجويان از دستكش 
و ماسك هستند. سينماها، سالن هاي هنري و آموزشگاه هايي كه رعايت دستورالعمل ها 
را نداشته باشند، نسبت به تعطيلي آنها اقدام خواهد شد. در پي اين تصميم و بازگشايي 
سالن ها و آموزشگاه هاي موسيقي، محمد اللهياري، مديركل دفتر موسيقي درباره  تدابيري 
كه براي رعايت فاصله اجتماعي و پروتكل هاي بهداشتي در نظر گرفته شده است، گفت: در 
دو جلسه اي كه در 45 روز گذشته با سالن هاي برگزاري و شركت هاي برگزاركننده اجراهاي 
صحنه اي يا كنسرت داشتيم، پيش بيني كرديم كه احتماال بتوانيم تا 50 درصد از ظرفيت 
سالن ها را استفاده كنيم و براي 50 درصد از سالن بليت فروشي صورت بگيرد؛ بنابراين 
قرار شد اگر يك خانواده دو نفره يا چهار نفره، بليت خريداري كنند و كنار هم بنشينند، دو 
صندلي از سمت راست و دو صندلي از سمت چپ خالي خواهد ماند تا فاصله اجتماعي 
حفظ شود و تراكم جمعيت اتفاق نيفتد. او همچنين درباره ضدعفوني كردن سالن ها بيان 
كرد: درباره اين امر با سالن ها گفت وگو و قرار شد در بليت ها درج شود كه مردم موظف به 
استفاده از ماسك هستند. همچنين سالن ها موظف شدند در روز برگزاري كنسرت سالن 
را به صورت كامل قبل از ورود حضار به سالن، ضدعفوني كرده باشند. پيش تر 15 مورد را 
به عنوان دستورالعمل هاي بهداشتي پيش بيني كرديم كه نسبتا دستورالعمل جامعي شد و 
از طريق وزارت خانه براي ستاد ملي كرونا ارسال شد كه به زودي به اداره كل ارشاد استان ها 
ابالغ خواهيم كرد تا سالن ها در سراسر كشور از اين دستورالعمل ها تبعيت كنند. رييس 
دفتر موسيقي ادامه داد: همچنين قرار شده است كه فاصله زماني برگزاري كنسرت ها در 
يك روز، دو ساعت باش��د تا اگر قرار باشد در يك شب در يك سالن دو اجرا برگزار شود، 
جمعيت اجراي اول بدون عجله خارج شوند و تماشاچيان اجراي دوم با آرامش و بدون 

ازدحام وارد سالن شوند. وي به ايسنا گفت: همچنين پيش از ورودي سالن ها كارشناس 
بهداشت و پزشك اورژانس مستقر هستند و فرآيند تب سنجي و ميزان سنجش اكسيژن 
خون افراد صورت مي گيرد. اگر سالن ها بتوانند از پس هزينه ها بربيايند، موضوع استفاده از 
دوربين هاي حرارتي نيز مي تواند مد نظر قرار بگيرد. گروه بايد ساند چك خود را دو ساعت 
پيش از آغاز اجرا تمام كرده باشد و اعضاي گروه بايد حين تمرين نيز از ماسك استفاده 
كنند. آيا قيمت بليت كنسرت ها افزايش خواهد يافت؟ اللهياري پاسخ داد: در جلسه اي كه 
دفتر موسيقي با مديران سالن ها داشت، به اين نكته كه با پذيرش 50 درصد از تماشاچي ها، 
درآمد سالن ها و برگزاركنندگان كنسرت و هنرمندان كاهش خواهد يافت، توجه كرديم. 
توافق شد كه سالن ها براي اجاره بهاي خود نسبت به سال گذشته تا 50 درصد تخفيف قائل 
شوند و هيچ گونه افزايش قيمت بليت نداشته باشيم تا مردم در شرايطي كه هم بيماري 
كرونا هست و هم در مضيقه اقتصادي هستند، براي حضور در كنسرت انگيزه داشته باشند.
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