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درمجموعچهارميليونو۳۶۰هزارو۱۵۳نفردرطرحپيشفروش
ويژهعيدفطرايرانخودروشركتكردهاند

نشس��ت دفتر اقتصادي ح��زب اعتماد ملي ب��ا عنوان 
چالش ها و راه  حل هاي مس��ائل اقتصادي ايران با حضور 
فرش��اد مومني، اقتصاددان، در دفتر حزب اعتماد ملي 
برگزار ش��د.  به گ��زارش روابط عمومي ح��زب اعتماد 
ملي، فرشاد مومني در اين نشست با اشاره به نظر استاد 
عالي نس��ب درباره علم اقتصاد و سياس��ت، با بيان اينكه 
هر ج��اي دنيا بهبودي ب��ه وجود مي آي��د، اين بهبودي 
در باالترين س��طح از كانال علم اقتصاد و علم سياس��ت 
مي گذرد، گفت: گرفتاري امروز كش��ور ما اين است كه 
اين دو علم نه در س��اختار قدرت و ن��ه در بدنه اجتماعي 
جدي گرفته نمي شوند. بايد تالش كنيم تا جايي كه در 
توان داريم كمك كنيم كه اقتصاد و سياست به مثابه علم 
به رسميت شناخته شود و براي اين اتفاق بايد تالش هاي 
طاقت فرس��ايي كرد. آن فهم بايس��ته حداقلي در نظام 
تصميم گيري ما در زمينه اقتصادي تقريبا مماس بر صفر 
است يعني آنچه ما فكر مي كنيم تصميم گيري ها حساب 
و كتاب و مباني اي دارد اما نسبت اين حساب و كتاب ها به 

مباني بنيادي اقتصاد، نزديك به صفر است. اين جسارت 
به هيچ فرد و گروه و دس��تگاهي نيس��ت. اين يك بيان 
واقعيت اس��ت.  وي افزود: ما از جنبه معرفت ش��ناختي 
مي گوييم در زمينه اقتصاد با يك مشترك لفظي رو به رو 
هستيم به نام اقتصاد كه اين مشترك لفظي در سه سطح 
تحليلي متفاوت كه هم پرابلماتيكش متفاوت است، هم 
روش شناسي اش متفاوت است و هم ابزارهاي تحليلي اش 
متفاوت است اطالق مي شود. يك موقع درباره بازيگران 
سطح خرد صحبت مي كنيم اين يك رشته علمي متفاوت 
و خاص خودش اس��ت. ي��ك موقع درباره س��طح كالن 
اقتصاد صحبت مي كنيم و يك موقع مي گوييم اقتصاد و 
منظورمان تحليل هاي سطح توسعه است. ارزيابي هاي 
ما مي گويد يكي از كانون هاي اصلي بحران انديش��ه اي 
در اداره اقتصادي ايران اين است كه اين سه سطح با هم 
مخلوط شده اند. اينكه برنامه بنويسي و با ابزارهاي خرد 
بخواهي محقق بكني نمي شود.  اين اقتصاددان با اشاره 
به كار تحقيقاتي روي اقتصاد سياسي بهار عربي، اظهار 

كرد: اگر آن تحقيق را زي��ر ذره بين قرار مي دادند بيش از 
50 درصد تصميم گيري هايي كه همين االن جريان دارد 
به اين شكل انجام نمي شد اما متاسفانه اساس، بر مواجهه 
علمي با مسائل نيست. نكته اي كه مطرح كرديم اين بود 
كه وقتي با متغيرهاي كالن اتفاقات را نگاه مي كنيم عموما 
اوضاع خوبي در كشور هايي كه بهار عربي در آنها رخ داد، 
حاكم بوده و متغيرهاي كالن از ميانگين 20 ساله باالتر 
بوده است. اما اينجا با تقدم رتبه اي مسائل كالن به سطح 
خرد رو به رو هس��تيم. نظام هاي ديده بان��ي در بهترين 

حالت، تمركزشان روي تحليل هاي كالن است. 
اين اقتص��اددان نهادگرا با بي��ان اينكه ما ب��ه يك بلوغ 
انديشه اي نياز داريم، گفت: سال 95 رشد اقتصادي ايران 
شماره يك بود اما با اس��تانداردهاي سطح توسعه با يك 
فروافتادگي بي سابقه در آن سال رو به رو هستيم. سال 95 
نارضايتي عمومي چه در ساختار قدرت چه عامه مردم از 

سال هاي قبل شديدتر است. 
ادامهدرصفحه2

فرشاد مومني در جلسه دفتر اقتصادي حزب اعتماد ملي: 

 توزيع عادالنه قدرت 
 يكي از حياتي ترين

  مسائل توسعه است
 اما االن چشم اندازهاي 

بسيار نگران كننده اي 
در اين زمينه در ايران 

شاهديم

 اقتصاد و سياست
  بايد به مثابه علم 

 به رسميت
 شناخته شود

گ�روهكالن| اداره بررس��ي ها و سياست هاي اقتصادي 
بان��ك مركزي، در راس��تاي ش��رح و بس��ط سياس��ت 
»هدف گذاري تورم« و سواالت مورد توجه صاحب نظران 
و افكار عمومي توضيحاتي ارايه كرد.  »هدف گذاري تورم« 
يك سازوكار پيش��رفته و آزموده شده در سياست گذاري 
پولي اس��ت كه چارچوب��ي را براي بانك مرك��زي فراهم 
مي آورد تا بر اساس آن بتواند تغييرات و تحوالت متغيرهاي 
اقتصادكالن و نح��وه اثر گذاري آنها ب��ر روي تورم را رصد 
كرده، توضيح داده، و بر اساس آن سياست گذاري كند. نرخ 
تورم هدف، يك راهنما براي سياست گذار پولي و مردم و 
فعاالن اقتصادي است. با اعالم نرخ تورم هدف و مشخص 
كردن محدوده قاب��ل قبول تغييرات آن، سياس��ت گذار 

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

سياستي يا داالن نرخ سود بازار بين بانكي را چنان تغيير 
خواهد داد كه تورم به محدوده اعالم شده برگردد.

بر خالف گذش��ته، برنامه دولت براي تامين مالي كسري 
بودجه مبتني بر ف��روش دارايي ها و انتش��ار اوراق بهادار 
دولتي طراحي شده  است. اين سياست اصولي و درست، 
اتكا بر نقدينگي موجود در اقتصاد دارد و در نتيجه سياستي 
در جهت كاهش فشار تورمي است. همزمان، بانك مركزي 
با نظارت موثر و دقيق بر ترازنامه بانك ها، ناترازي بانك ها را 
كاهش داده و ثبات بازار ارز را نيز ادامه خواهد داد. نرخ سود 
و داالن سود بازار بين بانكي نيز چنان تنظيم خواهد شد 
كه همزمان با حفظ وضعيت سياست پولي )كه به جهت 
شوك منفي عرضه و شيوع بحران كرونا موقتا و به صورت 

اجتناب ناپذير انبساطي بوده است(، ميزان انبساط پولي به 
تدريج كاهش پيدا كرده و عمال رشد تقاضاي كل اقتصاد 
كنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزديك شده و در 

كانال 22 درصد قرار بگيرد. 
تورم ماحصل تعامالت متغيرهاي كالن اقتصادي، مانند 
نرخ س��ود، رش��د نقدينگي، كس��ر بودجه دولت و ساير 
متغيرهاي اثر گذار اس��ت. تورم، به معني افزايش مداوم 
س��طح عمومي قيمت كااله��ا و خدمات در اقتص��اد، را 
نمي توان به صورت دستوري كاهش يا افزايش داد. اما تورم 
را مي توان با تغيير متغيرهاي سياس��ت گذاري اقتصادي 
كالن مانند نرخ سود سياس��تي، خريد و فروش اوراق در 
عمليات بازار باز، تغيير ساختار بودجه و ميزان تامين مالي 

كسر بودجه با استفاده از اوراق و نظاير آن، كنترل كرد. به 
بيان ديگر، چون تورم نتيجه سياس��ت گذاري اقتصادي 
اس��ت، مي توان با تغيير برخي متغيرها، آن را تغيير داد. 
بانك هاي مركزي مدرن دنيا، توانس��ته اند با به كارگيري 
ابزارهاي پيشرفته مانند عمليات بازار باز، داالن نرخ سود، 
اعطاي وثيقه دار اعتبار به بانك ها و سپرده پذيري از بانك ها 
و عدم دخالت غير علم��ي در بازار ارز، عمال ت��ورم را مهار 
نمايند. البته شرط كليدي موفقيت سياست هاي بانك هاي 
مركزي در كنترل تورم همراهي دولت در رعايت انضباط 
مالي، كنترل كسري بودجه همراه با حفظ پايداري مالي و 
عدم توسل به منابع بانك مركزي براي جبران كسر بودجه 

يا تامين مالي سياست هاي توسعه اي بوده است.

تشريح جزييات سياست هدف گذاري تورم از سوي بانك مركزي
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يادداشت- 1

چرخه معيوب 
سياست گذاري و مداخله

از  بس��ياري  در   -1
و  پليس��ي  فيلم ه��اي 
جناي��ي ديده اي��م ك��ه 
همراه��ان اف��راد گلوله 
خ��ورده، از س��ر اضطرار 
و ع��دم دسترس��ي ب��ه 
پزشك و درمانگاه، خود 
به خ��ارج ك��ردن گلوله 
از بدن افراد اقدام مي كنند و در واقع بدون داش��تن 
علم پزش��كي و گذراندن دوره هاي كالبدشكافي و 
جراحي و همچنين بدون رعايت اصول بهداشتي 
و استريل محيط، كار يك جراح متخصص را فارغ 
از پيامدهاي احتمالي و از جمله احتمال مرگ فرد 
گلوله خورده انجام مي دهند. به همين س��ياق كه 
جراحي، امري كامال س��هل و ممتن��ع مي نمايد، 
مقوله هايي همچون »اقتصاد« و »روزنامه نگاري« 
و... هم س��هل و ممتنع هس��تند. اقتصاد همواره 
دغدغه و حوزه عمل خانوار، بنگاه ها و دولت ها بوده، 
هست و خواهد بود. اما برخي از خانوارها، بنگاه ها و 
دولت ها در مناسبات اقتصادي خود از سر اضطرار 
دس��ت به جراحي مي زنند و برخ��ي از خانوارها، 
بنگاه ها و دولت ها به طور تخصص��ي و علمي امور 
اقتصادي خود را رتق و فت��ق مي كنند و به همين 
دليل ه��م در اطراف خود ش��اهد تجربه ها و نتايج 
متفاوتي هستيم. خانوارها و بنگاه هايي را ديده ايم 
كه با كمي دانش و سواد مالي و استفاده از اين سواد 
در امور روزانه خود، بعد از10 يا 20 سال رشد متوالي 
و پرقدرت، نسبت به شوك هايي كه جامعه به آنها 
تحميل مي كند، واكس��ينه ش��ده اند و با بروز اين 
شوك ها از مسير متعالي خود منحرف نمي شوند. 
همچنين دولت هايي را در جهان س��راغ داريم كه 
طي يك دوره 100 تا 150 ساله با هدف قراردادن 
منافع ملي خود و پايبندي به اصول علم اقتصاد و 
علم مديريت و پايبندي به الزامات حكمراني خوب 
و مديريت صحيح روابط بين المللي، از فرش فقر و 
فالكت به عرش توسعه و پيش��رفت نايل آمده اند. 
در مقابل، خانوارها و بنگاه هايي را س��راغ داريم كه 
برخالف داشتن ظرفيت ها و امكانات فراوان و قابل 
توجه، به علت بي توجهي به اص��ول علم اقتصاد و 
مديريت امور مالي به جاي پيمودن مسير رشد، در 
سراشيبي ورشكستگي و فروپاشي قرار گرفته اند. 
همچنين، كشورها و حكومت هايي را ديده ايم كه 
با حيف و ميل منابع طبيعي و سرمايه اجتماعي، 
تاب آوري آنها در برابر شوك هاي خارجي به شدت 
تضعيف شده و دست كم از نظر اقتصادي در شرايط 
بحراني قرار گرفته اند. »روزنامه نگاري« نيز همچون 

»جراحي« و »اقتصاد« سهل و ممتنع است و ...
ادامهدرصفحه4

مجيداعزازي

يادداشت- 2

كاهش فقر اصالح ساختار 
مي خواهد نه انتظار معجزه

مرك��ز  سرپرس��ت 
مجلس  پژوهش ه��اي 
در گزارش��ي كه درباره 
اقتص��ادي  وضعي��ت 
كش��ور و راهكاره��اي 
اصالح آن به نمايندگان 
مجل��س يازده��م ارايه 
ش��اخص  چن��د  داده 
عمده را م��ورد توجه ق��رار داده اس��ت. خط فقر 
خانوارهاي چهار نفره در شهر تهران ظرف 2 سال 
اخير از 2.5 ميليون توم��ان به ۴.5 ميليون تومان 
رسيده كه حاكي از افزايش ۸0 درصدي آن است. 
درآمد سرانه كشور از سال 1۳90 تا سال 1۳9۸، 
كاهشي ۳۴ درصدي داش��ته و در صورت تحقق 
رش��د اقتصادي ۸ درصدي از سال 1۳99 به بعد، 
حداقل به ۶ سال زمان نياز خواهد بود تا به سطح 
درآمد س��رانه س��ال 1۳90 بازگرديم به عبارت 
ديگر، كاهش ۳۴ درصدي قدرت خريد مردم در 
اين 9 سال اخير به معناي كاهش يك سوم قدرت 
خريد است و نسبت به سال 90 عمال فقير تر شده 
و قدرت خريدش به اندازه دوسوم سال 90 است.  
از س��وي ديگر، افزايش ۸0 درص��دي خط فقر از 
2.5 به ۴.5 ميليون تومان، در دو سال اخير، به اين 
معناست كه هم خرج خانوارها ۸0 درصد گران تر 
شده و تقريبا دو برابر شده و هم قدرت خريدشان 
۳۴ درصد در طول 9 سال اخير كاهش يافته است. 
يعني از يك س��و بيكاري، ركود و نب��ود درآمد و 
كسب وكار و از سوي ديگر تورم و افزايش قيمت ها، 
عاملي شده كه عمال توان تامين معيشت مردم به 
نصف كاهش يابد.  به عبارت ديگر، اگر فرض كنيم 
كه ش��خصي درآمد 2.5 ميليوني داشته و خرج 
زندگي را تامين مي كرده اكنون بايد ۴.5 ميليون 
تومان خرج كند و ممكن اس��ت كه درآمد او نيز 
كاهش يافته باشد. لذا عمال از يك شرايط مساوي 
درآمد هزينه به يك شرايطي رسيده كه درآمدش 
1 و خرجش 2 اس��ت. به عبارت ديگر، براي ادامه 
زندگي الزم است كه يا حمايت مالي دريافت كند 
و از دولت و خانواده حمايت شود يا خرج كم كند 
و رفاه و رضايت را كاهش ده��د يا با فروش دارايي 
مانند زمين و مسكن و خودرو، طال و ارز و... زندگي 
كند.  چني��ن وضعيتي اما نمي توان��د براي چند 
س��ال ادامه يابد و دولت و مجلس الزم است كه با 
گشايش در فضاي سياست خارجي و گشايش در 
فضاي سياست داخلي و فضاي كسب وكار كشور، 
اقداماتي انج��ام دهند كه س��رمايه گذاري، كار و 
توليد و درآمد تشويق ش��ود و دولت بتواند درآمد 

الزم براي بودجه خود را تامين كند. 
ادامهدرصفحه2

محسنشمشيري

يادداشت- 3

تشريح فاجعه قتل جرج فلويد
قت��ل ج��رج فلوي��د، 
ش��هروند سياهپوست 
امريكاي��ي، به دس��ت 
پليس��ي سفيدپوست، 
موج��ب اعتراض��ات و 
شورش اجتماعي برحق 
فراگي��ري در امري��كا 
ب��ه رفتاره��اي كثيف 
نژادپرس��تانه شده اس��ت. با توضيح علت اصلي 
ادامهدرصفحه4 وقوع اين رخداد... 

عليدينيتركماني

يادداشت- 4

راه دشوار كارآفريني در ايران
ب��ه س��فارش يك��ي از 
اول  دوستان، قس��مت 
سريال »ساخت ايران« 
را دي��دم ك��ه ماج��راي 
دانش��مندي  مهاجرت 
جوان ب��ه نام ك��وروش 
رواي��ت  را  افش��ارجم 
مي كن��د. ش��ايد صدها 
تحقيق و پژوهش درباره ويژگي هاي نظام اداري در 
ايران نوشته شده...  ادامهدرصفحه۶

محسنجاللپور

براي اولين بار  ارزش بورس تهران از 
4 هزار هزار ميليارد تومان فراتر رفت

برنامه ريزي براي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي انرژي

با اجراي پروژه هاي شركت ملي نفت ايران در جاسك و سواحل مكران 
طرح ها و پروژه هاي بسيار ديگري قابليت اجرا پيدا خواهد كرد

 ارزش دالري بورس تهران در پايان معامالت 
به 235 ميليارد و 970 ميليون دالر رسيد

ركورد شكني 
در بورس

گام بلند تبديل جاسك به 
پايانه بزرگ صادرات نفت

درش�مارهروزگذشته)ش�نبه۱7خردادماه
99(مطلب�يبهدلي�لتعجيلخبرن�گاردر
دريافتمطل�بازطريقفض�ايمجازيبه

اشتباهبهنقلازدكترمحمودسريعالقلمدر
صفحهنخس�تروزنامهتعادلمنتش�رشد
كهبدينوسيلهازمخاطبانعزيز»تعادل«و

آقايسريعالقلمپوزشميخواهيم.گفتني
استكهاينمطلببههمينشكلدريكياز
سايتهايخبريمعتبرنيزمنتشرشدهبود.

توضيح ضروري
تصحيح و پوزش

يادداشت- 5

واكاوي روابط در حال تغيير 
اقتصاد چين و جهان

رش��د و توس��عه چين 
هنگامي ش��روع ش��د 
كه اقتص��اد خ��ود را به 
اقتصاد ساير نقاط جهان 
متصل كرد، ي��ك نظام 
اقتصادي مبتني بر بازار 
ايج��اد نم��ود و بهترين 
شيوه هاي جهاني جذب 
ش��ركاي خارجي را به كار گرفت. چين هم اكنون 
دومين اقتصاد جهان از نظر جذب و ارسال سرمايه 
خارجي محسوب مي شود. چين كه در سال 201۴ 
از نظر برابري قدرت خريد ب��ه بزرگ ترين اقتصاد 
جهان تبديل ش��د، از جنبه مقياس )و نه ادغام در 
اقتص��اد جهاني(، ي��ك قدرت جهاني محس��وب 
مي شود. اين كشور در س��ال 201۳ به بزرگ ترين 
كشور در مبادله كاال تبديل ش��د. چين در ادغام با 
اقتصاد جهاني با دستيابي به مقياس واقعي جهاني 
به عنوان يك كش��وِر تجارت پيشه پيشرفت كرده 
اس��ت. اما اكنون رابطه چين و بقيه جهان در حال 
تغيير اس��ت. براس��اس مطالعاِت موسسه جهاني 
مك كينزي، حضور چين در اقتصاد جهاني از نظر 
تجاري، فناوري و س��رمايه به طور نس��بي كاهش 
يافته اس��ت و برعكس، حضور جه��ان در اقتصاد 
چين افزايش يافته است. بر اساس تجزيه و تحليل 
صورت گرفته از 20 بخش و 7۳ اقتصاد دنيا، ميزان 
حضور در اقتصاد چين بين بخش هاي اقتصادي و 
مناطق جغرافيايي متفاوت است.  - از سال 2015، 
بخش »مصرف« در 11 ت��ا 1۶ فصل تجاري بيش 
از ۶0 درصد از رشد توليد ناخالص داخلي چين را 
تشكيل داده است. در سال 2017 تا 201۸، حدود 
7۶ درصد از رش��د توليد ناخالص داخلي، ناشي از 
مصرف داخلي بوده است، اما سهم تجارت خالص 
در رشد توليد  ناخالص داخلي نزولي بوده است. در 
سال 200۸، مازاد خالص تجاري چين به ۸ درصد 
از توليد ناخالص داخلي رسيد در حالي كه در سال 
201۸، اين رقم تنها 1.۳ درصد تخمين زده ش��د 
- كمتر از آلمان يا كره جنوبي- ك��ه مازاد تجاري 
خالص آنها بين 5 ت��ا ۸ درص��د از توليد ناخالص 
داخلي اس��ت. افزايش تقاضا و توسعه زنجيره هاي 
ارزش داخلي در چين نيز تا حدودي توضيح دهنده 
دليل كاهش اخير در شدت تجارت چين در سطح 
جهان است.  بازار مصرف چين احتمااًل به پشتوانه 
افزايش درآمد، همچنان فزاينده خواهد ماند. سطح 
ادغام با جهان در طيف وسيعي از طبقات مصرفي در 
حال حاضر باال است. نفوذ شركت هاي چند مليتي 
در بازارهاي مصرف��ي چين تقريب��ًا دو برابر نفوذ 
در بازارهاي اياالت متحده اس��ت، اما آنها اكنون با 
كنش��گران داخلي چيني رقابت مي كنند. از ۳0 
گروه مصرف كننده، شركت هاي چند مليتي سهم 
خود را در 11 گروه از دست داده اند. لذا دو جريان، 
فرصت هاي بيش��تري را براي كنشگران داخلي و 
خارج��ي فراهم مي كنن��د. اول، مصرف كنندگان 
چيني كه خواستار انتخاب بيشتر و بهتر كاالها و 
خدمات هستند. دوم، تقاضاي روزافزون چيني ها به 
سفر خارج از كشور. در اين كشور، سفرهاي خارج 
از كش��ور از س��ال 2010 با 1۳ درصد رشد ساالنه 
به 150 ميليون نفر در س��ال 201۸ رسيده است.  
- از طرفي براس��اس رتبه بندي مجل��ه »فورچون 
500«، چين داراي 111 ش��ركت جهاني اس��ت، 
اما بيش از ۸0 درصد اين شركت ها از داخل كشور 
درآمدكس��ب مي كنند. همچنين اندازه بازارهاي 
بانكي، اوراق بهادار و اوراق قرضه چين در رديف سه 

كشور اول جهان است...
ادامهدرصفحه7

مسعودكمالياردكاني



يادداشت

 نرخ مشاركت 
در سرازيري افول

محمد گلش�اهي| حدود ۶۴۰ ه��زار نفر از 
جمعيت باالي ۱۵ سال در سال ۱۳۹۸ نسبت 
به سال ۱۳۹۷ از انجام كار يا جست وجو براي 

يافتن كار دست كشيدند.
يكي از مباحثي ك��ه در تمام دنيا به موضوعي 
مهم در حوزه اقتصاد تبديل ش��ده است بحث 
تاثير بحران بيماري كرونا بر وضعيت بيكاري 
در كشورها و نيز آينده اشتغال و تغييرات انجام 
ش��ده در نحوه انجام فعاليت ه��اي اقتصادي 
مانند افزايش دوركاري، كاهش ساعات كاري، 
فاصله گ��ذاري اجتماعي در حي��ن كار و ... در 

كشورهاست.
هن��وز آم��ار دقيق��ي از وضعيت اش��تغال در 
كشور پس از شيوع كرونا و آغاز فاصله گذاري 
اجتماع��ي و محدوديت هاي اعمال ش��ده بر 
مش��اغل ارايه نشده اس��ت. به خصوص آنكه 
آمارهاي بيكاري در كشور فصلي بوده و مدتي 
پس از پايان هر فصل اعالم مي شود با اين حال 
انتش��ار آمار زمس��تان و نيز كل سال گذشته 
نيز حاوي نكات جالبي اس��ت كه بررس��ي آن 
خالي از لطف نيس��ت. البت��ه در روزهاي اخير 
يك آمار جمعيتي ديگر نيز منتش��ر ش��ده تا 
دغدغه مسووالن كشور را افزايش دهد و لزوم 
توجه به مس��ائل جمعيتي را بيش��تر گوشزد 
كن��د و آن كاه��ش مي��زان باروري در س��ال 
گذشته بوده كه نگراني را در رابطه با پير شدن 
جمعيت در كشور افزايش داده است. در واقع 
مباحث جمعيت و بيكاري حوزه مشترك بين 
رشته هايي مانند اقتصاد، آمار، جامعه شناسي 
و مديريت است كه مستلزم بررسي همه جانبه 
مس��ائل آن و استفاده از ظرفيت هاي همه اين 

علوم است.
بررس��ي آمارهاي منتشر شده مركز آمار ايران 
نش��ان مي دهد، نرخ بيكاري در كشور در سال 
۱۳۹۸ نسبت به سال پيش از آن كاهش يافته 
اس��ت كه اين ام��ر مي تواند خب��ر خوبي براي 
اقتصاد كشور باشد. بر اساس اين آمار، در سال 
۱۳۹۸ نرخ بيكاري ب��ا كاهش ۱.۵ درصدي از 
۱۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱۰.۷ درصد در 
اين سال رسيده است. اين آمار در زمستان سال 
۱۳۹۸ عملكرد حتي بهتري داشته و در نتيجه 
ميزان بيكاري در زمس��تان ۱۳۹۸ نس��بت به 
زمستان ۱۳۹۷ با كاهش ۱.۷ درصدي همراه 
بوده اس��ت و به عبارتي از ۱۲.۳ در س��ه ماهه 
چهارم سال ۱۳۹۷ به ۱۰.۶ در مدت مشابه سال 

۱۳۹۸ رسيده كه آمار دلگرم كننده اي است.
با اين حال ارقام فوق نشان دهنده تمام مسائل 
نيست و نيازمند بررسي عوامل آماري ديگر نيز 
هستيم. بدين منظور اطالعات كلي و مورد نياز 

منتشر شده در ذيل آورده شده است: 
 بر اساس آمارهاي منتشر شده مركز آمار ايران 
در سال ۱۳۹۸ افراد باالي ۱۵ سال )سن ورود 
به بازار كار( نسبت به س��ال ۱۳۹۷ با افزايش 
حدود ۶۶۵ هزار نفري مواجه ش��ده اس��ت اما 
مشاركت اقتصادي تنها ۲۵۵۷۷ نفر اضافه شده 
كه نشانگر آن است كه حدود ۶۴۰ هزار نفر از 
جمعيت باالي ۱۵ سال در سال ۱۳۹۸ نسبت 
به سال ۱۳۹۷ از انجام كار يا جست وجو براي 
يافتن كار دست كشيدند. اين موضوع موجب 
شده تا به رغم اينكه افرادي كه در سال ۱۳۹۸ 
نس��بت به س��ال ۱۳۹۷ به جمعيت شاغلين 
پيوس��تند كمتر از ميزان افراد اضافه شده به 
جمعيت باالي ۱۵ سال كش��ور باشد )حدود 
۴۳۰ هزار نفر در مقابل حدود ۶۴۰ هزار نفر( با 
اين حال نرخ بيكاري به جاي افزايش با كاهش 

نيز روبرو شود.
نكته ديگر آن اس��ت كه نرخ بيكاري جمعيت 
جوان كشور كه به جمعيت ۱۸ تا ۳۵ سال )بر 
اساس اعالم نظر شوراي عالي جوانان در سال 
۱۳۹۸( گفته مي ش��ود كاهش ۱.۷ درصدي 
داش��ته كه با توجه به اينك��ه كاهش كلي نرخ 
بيكاري ۱.۵ درصد بوده است نشان دهنده آن 
است كه احتماال جوانان توانستند از شغل هاي 
ايجاد شده سهم بيشتري را از ساير گروه هاي 
سني كسب كنند. با اين حال هنوز نرخ بيكاري 
در گروه س��ني جوانان باالس��ت. نرخ بيكاري 
جوانان در سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۷.۹ درصد 
بوده ك��ه در مقايس��ه با نرخ بي��كاري كل كه 
۱۰.۷ درصد است نشان از بيكاري گسترده در 

جمعيت جوان كشور دارد.
عالوه ب��ر اين افزايش س��هم فارغ التحصيالن 
آموزش عالي از كل بيكاران كش��ور در س��ال 
۱۳۹۸ نس��بت به س��ال ۱۳۹۷واقعيت تلخي 
است كه نشان دهنده آن است كه فرصت هاي 
شغلي براي فارغ التحصيالن آموزش عالي در 
جامعه به چه ميزان كم و نااميدكننده اس��ت. 
۴۱.۶ درصد از كل بيكاران كش��ور افراد داراي 
تحصيالت آم��وزش عالي هس��تند كه بيانگر 
اين نكته است كه پيوند بين بازار كار با جامعه 
دانش��گاهي كش��ور به چه ميزان كم و ضعيف 
اس��ت. مجموع عوامل فوق نشان مي دهد كه 
به رغم كاه��ش نرخ بيكاري در س��ال ۱۳۹۸ 
در كش��ور ممكن اس��ت اين كاهش به دليل 
نااميدي از يافتن ش��غل و دست كشيدن افراد 
از جس��ت وجو بوده باش��د كه اين امر نيازمند 

بررسي دقيق تر دارد.
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برنامه ريزي براي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي انرژي

گام بلند تبديل جاسك به پايانه بزرگ صادرات نفت

اقتصاد و سياست  بايد به مثابه علم  به رسميت  شناخته شود

كاهش فقر اصالح ساختار مي خواهد نه انتظار معجزه

پروژه خ�ط لوله نفتي گوره 
به جاسك گام بلند شركت 
ملي نف�ت اي�ران در انجام 
مس�ووليت هاي اجتماعي 
اس�ت كه مي تواند با ايجاد 
توس�عه پاي�دار منج�ر به 
محروميت زدايي و افزايش 
سطح امنيت اجتماعي و رفاه 
خانوار در منطقه جاس�ك 
و اس�تان هاي همج�وار 
هرمزگان شود. پراكندگي جغرافيايي فقر همواره 
بازتابي از توزيع نامتناس�ب امكانات اقتصادي 
و سياس�ت گذاري هاي تمركزگرايانه است كه 
منجر به تفاوت فاحش در توس�عه منطقه اي و 
اقتصاد خان�وار مناطق كمتر برخوردارش�ده و 
منطقه جاسك در استان هرمزگان كه قرار است 
با پروژه خط لوله نفتي گوره به جاس�ك به يكي 
از پايانه هاي مهم صادراتي كشور تبديل شود، 

مستثني از اين امر نيست.

به گزارش ايرنا، برابر آخرين مطالعات منتشره توسط مركز 
پژوهش هاي مجلس در سال ۱۳۹۷ در خصوص آمايش 
سرزمين در ايران و ديگر مطالعات آماري صورت گرفته 
در اين بخش، مشاهده مي ش��ود كه حدود ۴۰ درصد از 
كل كارگاه هاي صنعتي داراي ۱۰ نفر نيروي انس��اني و 
بيشتر، در چهار استان تهران، اصفهان، خراسان رضوي و 
آذربايجان شرقي كه حدود ۱۷/۵ درصد مساحت كشور 
و ۳۴ درصد از جمعيت ايران را دارند، متمركز شده است. 
اما بر اس��اس همين آمار، هفت استان مرزي هرمزگان، 
سيستان وبلوچس��تان، كردستان، خراس��ان جنوبي، 
بوشهر، خراسان ش��مالي و ايالم با مجموع ۲۰ درصد از 
جمعيت كش��ور و ۳۱ درصد از مس��احت ايران، هريك 
سهمي كمتر از يك درصد از كل كارگاه هاي صنعتي با 
۱۰ نفر نيروي انساني و بيشتر را داشته اند، يعني كمتر از ۷ 
درصد! نتيجه اينگونه توزيع نامناسب امكانات اقتصادي و 
سياست گذاري هاي تمركزگرايانه در كنار ضعف در ايفاي 
تعهد به انجام مسووليت هاي اجتماعي توسط صاحبان 
سرمايه و نهادهاي متولي توسعه به گونه اي است كه به طور 
مثال؛ طبق داده هاي منتشرشده از سوي مركز آمار ايران، 
در سرشماري سال ۱۳۹۵، از جمعيت ۷۹ ميليوني ايران 
در اين سال، بيش از چهارميليون نفر از جمعيت كشور 
مددجوي كميته امداد امام خمين��ي )ره( بوده اند كه در 
اين بين استان هرمزگان با س��هم ۱۰.۵ درصد در رتبه 
پنجم كشوري قرار دارد. در راستاي انجام مسووليت هاي 
اجتماعي و كمك به توسعه ملي و منطقه اي و فقرزدايي 
از مناطق محروم كشور، از س��وي وزارت نفت و شركت 
ملي نفت ايران تصميم گرفته شد تا شهرستان جاسك 
درفاصله ۳۲۰ كيلومتري ش��رق بندرعباس در استان 
هرمزگان با دارا بودن بندر چند منظوره استراتژيك در نوار 
ساحلي درياي عمان و نزديكي به آب هاي آزاد كه امكان 
پهلوگيري كشتي هاي پهن پيكر و عظيم را دارد، پروژه 
خط لوله نفتي گوره به جاسك در دستور كار قرار گرفته 

و اين منطقه به يكي از مراكز مهم انرژي و صنعتي ايران 
تبديل ش��ود . در آينده اي نزديك بندر جاسك با اجراي 
پروژه هاي عظيم نفتي، امكان انتقال روزانه يك ميليون 
بشكه نفت خام سنگين از مناطق نفتخيز، ذخيره سازي 
۱۰ ميليون بشكه نفت خام و پهلوگيري كشتي  هاي پهن 
پيكر با ظرفيت ۲ ميليون تن را پيدا خواهد كرد. بر پايه 
ايفاي تعهدات ش��ركت ملي نفت ايران و وزارت نفت به 
مسووليت هاي اجتماعي خود در توسعه اقتصادي مناطق 
نفتخيز و محروم، منطقه جاس��ك در آين��ده نزديك با 
پتانسيل هاي بالقوه اي روبرو خواهد بود كه با بالفعل شدن 
آنها آينده اي بهتر را مي توان در اين منطقه كمتربرخوردار 
پيش بيني كرد. با اجراي پرژه هاي شركت ملي نفت ايران 
در منطقه جاسك و سواحل مكران، طرح ها و پروژه هاي 
بسيار ديگري قابليت اجرا پيدا خواهند كرد كه از ميان آنها 
مي توان به برنامه ريزي براي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي 
انرژي جاسك و تبديل آن به قطب جديد انرژي در منطقه 
غرب آس��يا، اجراي پروژه انتق��ال گاز طبيعي از طريق 
خط لوله به عمان، س��اخت مخازن ذخيره س��ازي نفت 
خام و گاز، احداث ۲ پااليش��گاه و ۳ مجتمع پتروشيمي 
از سوي س��رمايه گذاران بخش خصوصي، نيروگاه برق، 
احداث فرودگاه بين المللي جاسك، توسعه حمل و نقل 
جاده اي و ريلي در امتداد س��احل بندرعباس، جاسك 
و چابهار، ايجاد ش��هرك صنعتي اي��ران و چين و ايجاد 
منطقه آزاد جاسك، اشاره كرد. صنايع فوالد، آلومينيوم، 
منيزيم، نيروگاهي و كشتي س��ازي از ديگر صنايع مهم 
پيش بيني ش��ده براي مناطق ويژه اقتصادي و صنعتي 

جاسك در استان هرمزگان اس��ت كه مي تواند در كنار 
گسترش صنعت توريسم و افزايش ظرفيت هاي شيالتي، 
كشاورزي و دامداري با ايجاد توسعه و اشتغال پايدار منجر 
به محروميت زدايي و افزايش سطح امنيت اجتماعي و رفاه 
خانوار در اين منطقه و استان هاي همجوار شود. به گفته 
بيژن زنگنه، وزير نفت ايران، »با توجه به هدف گذاري هاي 
انجام ش��ده براي توس��عه منطقه مكران و جاس��ك از 
۱.۸ ميليارد دالري كه براي طرح راهبردي انتقال نفت 
گوره به جاسك در نظر گرفته ش��ده  ۷۰۰ ميليون دالر 
سرمايه گذاري در منطقه جاسك انجام مي شود. عالوه بر 
اين با ساخت دو پااليشگاه در جاسك موافقت شده و پس 
از آن توس��عه پتروشيمي و انتقال گاز در دستور كار قرار 
دارد تا بتوانيم چهره اين منطقه را تغيير دهيم«. همچنين 
به گفته مسعود كرباسيان، مديرعامل شركت ملي نفت 
ايران در زمان بازديد از شركت فوالد اكسين كه با هدف 
هماهنگي و تحكيم بخشيدن به رابطه شركت ملي نفت 
ايران، فوالد مباركه، فوالد اكسين خوزستان و لوله سازان 
و س��رعت دادن به اجراي پروژه گوره به جاسك صورت 
گرفت: »در ابتداي اجراي طرح به دليل مس��ائلي كه در 
بحث تامين ورق وجود داشت، شاهد تاخير در انجام كار 
بوديم، اما خوشبختانه اكنون روند اجراي طرح به خوبي 
در  حال پيشرفت است و شركت ملي نفت ايران عزم جدي 
دارد تا به موقع و بر اساس برنامه زمان بندي طرح به پايان 
رسيده و شاهد ش��كوفايي اقتصاد اين منطقه باشيم«. 
طرح انتقال نفت خام از گوره به جاس��ك با ظرفيت يك 
ميليون بشكه در روز، شامل احداث خط لوله ۴۲ اينچ به 

طول تقريبي ۱۰۰۰ كيلومتر، پنج تلمبه خانه، ۲۰ مخزن 
۵۰۰ هزار بش��كه اي به ظرفيت كل ۱۰ ميليون بشكه و 
تأسيس��ات دريايي براي صادرات نفت خام است كه به 
گفته تورج دهقاني، مديرعامل شركت متن، پيش بيني 
مي شود تا پايان سال ۱۳۹۹ به بهره برداري رسيده و امكان 
صادرات اولين محموله نفت خام ايران از شرق تنگه فراهم 
مي شود. در پروژه خط لوله نفتي گوره به جاسك، حدود 
۵۰۰ تا ۶۰۰ ميليون دالر قرارداد تأمين لوله و حدود ۴۸ 
ميليون دالر مربوط به ساخت پمپ هاي انتقال مي شود 
كه از كارخانجات داخلي و با تكيه بر توان داخلي در حال 
 API تأمين است. به گفته دهقاني، پيش از اين لوله هاي
سرويس ترش از ش��ركت هاي اروپايي، چيني يا كره اي 
تأمين مي شد اما براي نخستين بار در يك مقياس بزرگ 
با استفاده از توان داخلي و فعاليت همزمان چند كارخانه 
فوالد سازي و لوله س��ازي ايراني تأمين مي شود. احداث 
خطوط ۴۲ اينچ انتق��ال نفت خام از تلمبه خانه گوره به 
پايانه جاس��ك به طول تقريبي يكهزار كيلومتر از طرف 
۶ پيمانكار ايراني بخش خصوصي در حال انجام اس��ت 
كه هر گستره به ترتيب شامل ۱۴۸، ۱۵۷، ۱۳۴، ۱۵۷، 
۱۶۴ و ۲۳۵ كيلومتر خط لوله است. مبداء اين خط لوله 
منطقه گوره از توابع شهرستان گناوه استان بوشهر است 
كه پس از عبور از استان هاي بوشهر، فارس و هرمزگان از 
۶۰ كيلومتري غرب شهر جاسك به ترمينال و تأسيسات 
دريايي صادرات و واردات كه احداث آن برنامه ريزي شده 
 ،NACE است، متصل مي شود. در ايجاد زنجيره توليد لوله
تبديل تختال به ورق و سپس لوله كه براي نخستين بار 

اتفاق افتاده است، شركت فوالد مباركه اصفهان، شركت 
فوالد اكسين خوزستان، لوله سازي اهواز و ايران آروين، 
لوله سازي ماهش��هر و لوله سازي صفا فعاليت مي كنند. 
در اين طرح حلقه اول توسط شركت فوالد مباركه توليد 
مي شود و در حلقه دوم ورق مورد نياز توسط شركت فوالد 
اكسين توليد خواهد شد و سپس لوله سازان داخلي اين 
ورق ها را تبديل به لول��ه مي كنند. موفقيت اين طرح بر 
اس��اس زمان بندي به راندمان و كاركرد ش��ركت فوالد 
اكسين بس��تگي دارد. اين شركت تاكنون نهايت تالش 
خود را براي پيش��برد اهداف طرح انجام داده و توانسته 
است تعهد توليد ۲۵ هزار تن ورق عريض در ماه را عملي 
كند. تاكنون حدود ۲۰۰ كيلومتر لوله توليد شده است. 
همچنين جوشكاري اين لوله ها نيز در حال انجام است و 
روند كار ادامه  دارد. در بخش ساخت مخازن نيز، احداث 
مخازن ذخيره سازي نفت خام از سوي يك پيمانكار داخلي 
در حال انجام است. اين پروژه در چارچوب B.O.T انجام 
شود؛ به اين صورت كه سرمايه گذار براي طرح انتخاب و 
پس از احداث آن در طول يك دوره سه ساله، به مدت ۱۵ 
سال اين مخازن به شركت ملي نفت ايران اجاره داده شود. 
مالكيت مخازن پس از ۱۵ سال بدون هزينه به شركت ملي 

نفت ايران منتقل مي شود.
عالوه بر اين، قراردادهاي ساخت ۵۰ پمپ مورد نياز طرح 
راهبردي انتقال نفت خام گوره - جاسك با ارزش تقريبي 
۴۸ ميليون يورو بين ش��ركت مهندسي و توسعه نفت و 
شركت هاي پمپ هاي صنعتي ايران، پمپيران و پتكو امضا 
شده اس��ت. اين قراردادها؛ با شركت پمپ هاي صنعتي 
ايران به ارزش تقريبي ۱۹ ميليون يورو و با هدف ساخت 
و خدمات پش��تيباني ۲۰ دستگاه الكتروپمپ، با شركت 
پمپيران به ارزش تقريبي ۱۹ ميليون يورو و با هدف ساخت 
و خدمات پشتيباني ۲۰ دستگاه الكتروپمپ و با شركت 
پتكو به ارزش تقريبي ۱۰ ميليون يورو با هدف ساخت و 
خدمات پشتيباني ۱۰ دستگاه الكتروپمپ امضا شده است. 
هم اكنون پمپ ها در حال ساخت هستند و ۱۵ پيمانكار 
اجرايي در بخش هاي مختلف در پهنه ۱۰۰۰ كيلومتري 
اجراي اين طرح مشغول به كار هستند. به گفته مديرعامل 
متن، كل طرح ۲۵ درصد پيشرفت فيزيكي دارد و پيشرفت 
فيزيكي در بخش زودهنگام طرح حدود ۵۰ درصد است. 
اين شتاب بايد حفظ شود تا بتوانيم به برنامه زمان بندي 
مورد نظر برسيم. اين نويد را خواهيم داد كه بخش زودهنگام 
طرح گوره به جاسك در سال ۱۳۹۹ به بهره برداري برسد 
تا نفت و ميعانات گازي را در سواحل مكران داشته باشيم. 
با كاهش ۱۰۰۰ كيلومتري مسير حمل و بارگيري نفت 
ايران توسط نفتكش هاي پهن پيكر، ضمن تمركززاديي از 
پايانه هاي صادراتي و كاهش ريسك ژئوپليتيك صادرات 
نفت ايران از تنگه هرمز، ش��اهد كاه��ش قابل مالحظه 
هزينه هاي حمل نيز خواهيم بود. عالوه بر اين، طرح انتقال 
نفت خام از گوره به جاسك با ايجاد فرصت هاي جديد شغلي 
در استان  هرمزگان و استان هاي همجوار آن شامل كرمان، 
سيستان و بلوچستان، بوشهر و فارس، بازار كار مناسبي را 
براي صنايع مختلف نظير فوالد، پمپ سازي، لوله سازي، 
پيمانكاران نفت و گاز و ديگر سازندگان تجهيزات داخلي 

فراهم مي كند.

اين عدد و رقم ها به خودي خود به ما چيزي نمي گويد بايد 
ديد ما با چه ديدي به آن نگاه مي كنيم.  مومني ادامه داد: 
ما يك اقتصاد سياسي رانتي را مشاهده مي كنيم كه شدت 
عدم ش��فافيت در آن به حدي است كه اگر گوشه هايي از 
واقعيت را توصيف كنيم دچار بهت مي شويم و مجال تحليل 
روي توصيف واقعيت داده نمي شود.  او با تاكيد بر اينكه ركن 
بلوغ انديشه اي، مقام تحليل است، گفت: ما در مقام تحليل 
بررسي مي كنيم كه منشأ اصلي مشكالت چيست و چه 
پيامدهايي دارد. اختالف هاي نظري بنيادي در سراسر دنيا 
به تحليل برمي گردد. اختالف نظرها درباره منشأهاي اوضاع 
و پيامدهايش است و واقعيت شرايط فعلي را قبول دارند. 
اما ما در جلسات تحت عنوان اقتصاد، اگر بخش كوچكي از 
واقعيت را مطرح كنيم آنقدر فقر دانش اقتصادي است كه 
همه حيران مي شوند.  اين اقتصاددان با اشاره به تالش دولت 
براي درياف��ت وام ۵ ميليارد دالري از صندوق بين المللي 
پول، گفت: در عين حال هفته پيش رييس بانك مركزي 
گفت كه ما از سال ۸۴ تا االن ۲۸۰ ميليارد دالر منابع ارزي 
بين نسلي كش��ور را صرف س��اماندهي بازار ارز كرده ايم. 
برآوردها هم مي گويد ۳۵۰ ميليارد دالر از سال ۶۸ تا االن 
صرف اين موضوع ش��ده است كه هزار عارضه اقتصادي و 
اجتماعي و محيط زيستي داشته و دستاوردش چه بوده؟ 
قيمت ارز بيش از ۲ هزار برابر شده است. اين بهايي است كه 
جامعه داده و اينقدر هزينه فرصت از دست رفته داريم. در 
واقع گرفتار فرايندهايي هستيم كه صداي كارشناس شنيده 
نمي شود. اين همه اتالف منابع شد كدام نهاد نظارتي نظارت 
مي كند؟  فرشاد مومني با بيان اينكه نظرات بنيادي در سطح 
توسعه وجود دارد كه با وجود اين اقتصاد سياسي موجود، 
ديده و مطرح نمي ش��ود چه برسد كه مطرح شود، اظهار 
كرد: از منظر تحليل هاي سطح توسعه من سال ۹۱ گفتم 
كه يك تحول بنيادي در ماهيت حكومت اتفاق افتاده است. 

در سال ۹۲ در درون ساختار قدرت كه حكومت يكپارچه بود 
بر سر اينكه منشأ اصلي نابساماني هاي موجود تحريم است يا 
ضعف بنيه تحليلي و فساد داخلي، اختالف نظر پيش آمده 
بود. بر اساس مطالعه اي كه در آن سال كرديم تحريم هاي 
در واقع افتضاح سيستم تصميم گيري را برمال كرد. ما به 
داده هاي اليحه بودجه ۹۱ اس��تناد كرديم كه سال ۹۰ و 
قبل از شدت يافتن موج تحريم ها و در شرايط نفت باالي 
صد دالري تنظيم شده بود. در سند اليحه بودجه ۹۱ براي 
اينكه منابع دولت در يك سال و مصارفش، به شكل صوري 
تراز نشان داده شود، پيش بيني كرده بودند كه از سه محل 
به طور دوپينگي منابعي تامين كنند؛ يكي وام هاي داخلي 
از سيستم بانكي و وام گيري هاي خارجي و ديگري انتشار 
اوراق. ما اين سه را جمع كرديم و ديديم مجموع منابع كه 
از اين س��ه محل در اليحه ديده اند ۲.۴ برابر سهم نفت در 
بودجه عمومي كشور است.  اين اقتصاددان در ادامه افزود: 
افراطي ترين طرفداران آن دولت هم معترف بودند كه اين 
اليحه وابستگي به نفت را به شكل غيرمتعارفي افزايش داده 
است. ما گفتيم قبل از تحريم ها كشور را ورشكسته كرده اند 
و با فروپاشي مالي دولت رو به رو هستيم. ما با گذر خطرناك 
از دول��ت خام فروش به دولت آينده فروش مواجه بوديم و 
هستيم. اقتصاددان ها مي گويند اگر منابع را فروختيد و كل 
درآمدش را صرف امور جاري كرديد، خيانت كرده ايد. در 
اليحه بودجه ۹۱ مي بينيم نه تنها كل دريافتي هاي نفت را 
خرج مي كنند بلكه بدهي هم ايجاد مي كنند. همين روند 
را در دولت روحاني دنبال كنيم مي گوييم صد رحمت به 
دولت قبل از آن. يكي از فلسفه هاي انقالب اسالمي اين بود 
كه ما را از تك محصولي خاك فروشي نجات دهد. حاال بايد 
آرزو كنيم كه عايدات نفت تكافوي حامالن را بكند. هر چه 
به سال هاي جديد نزديك مي شويم اين تحول هاي بنيادي 
ماهوي بيشتر اتفاق مي افتد كه پيامدهاي بزرگ تري براي 

آينده كشور دارد. مومني افزود: اين آلرژي مشكوكي كه 
به س��ازمان يابي مردم وج��ود دارد بايد بهبود پيدا كند و 
دوستان به اين نتيجه برسند جامعه اي كه سازمان يافته 
نباشد، ممكن نيست به خوداتكايي برسد. اينجا احزاب 
هم بايد فعال شوند. اس��اس سازمان يابي مردم اين است 
كه انديشه هاي كوته نگرانه را به انديشه هاي دورنگر تبديل 
كنند. از اين رو اولويت حزب بايد مسائل بنيادي و انديشه اي 
باشد. وقتي با مسائل انديشه اي سهل انگارانه و بزن دررويي 
نگاه مي كنيم به اينجا مي رسيم. ما با خأل معرفتي رو به رو 
هستيم و اساس بر كوته گري و ترجيح به امور كوتاه مدت 

بر امور بلندمدت بوده است. 
او با بيان اينكه در ۲ س��ال گذش��ته از نظر تحول بنيادي 
ماهوري اقتصاد ايران، سال ۹۷ هم يك نقطه عطف است، 
گفت: در اين سال براي اولين بار در تاريخ اقتصادي رانتي 
ايران، س��هم رانت خلق شده از سياس��ت هاي اقتصادي 
نادرس��ت، از رانت خلق ش��ده از محل نفت بيش��تر شده 
اس��ت. اين داللت هاي خطرناك��ي دارد و اگر دير بجنبيم 
هزينه هايش مي تواند جبران ناپذير باشد. اما همچنان در بر 
همان پاشنه غير شفاف بودن و بي ضابطه حرف زدن است. 
وي ادامه داد: اين مناس��بات اي��ن را مي طلبد كه يكي از 
مقام هاي عاليرتبه به نمايندگان مجلس گزارش مي دهد و 
يكي از اركان گزارش اين است كه ما توانستيم در سال جاري 
بيكاري را كاهش دهيم. اين ركيك ترين توهين به هر كسي 
است كه اين حرف را مي شنود. چطور مي شود؟ چرا آن فرد 
به صالح خود و هم پيمانانش مي بيند كه اينطور حرف بزند؟ 
از طرفي ساختار انگيزشي طوري است كه از وقتي اين حرف 
گفته شد، حتي يك مقاله و يك پرسش كننده وجود نداشت 
كه بگويد اين چه حرفي است كه مي زني. احزاب بايد بيايند 
جواب اين حرف را بدهند.  اين اقتصاددان با اشاره به اينكه 
از سال ۱۹۸۰ يك ركن توسعه كره جنوبي، اعتقاد به آيين 

كنفوسيوس بوده است، گفت: باورهاي ديني مي تواند در 
توسعه اقتصادي موثر باشد. يك آيين با يك نگاه مي تواند 
منجر به توسعه شود و با يك نگاه بيشترين تاثير را در انحطاط 
اقتصادي دارد. اينكه به كدام اسالم اعتقاد داريم خيلي مهم 
است. شهيد بهشتي مي گويد در جامعه اي كه ربا وجود دارد 
اين وضعيت لجنزار است اما روايت ديگري از اسالم مي گويد 
جامعه هر چقدر هم ربوي باشد اولويت ما زلف خانم ها است. 
مومني با اشاره به دو ديدگاه اقتصادي مطرح، اظهار كرد: 
كارنامه يكي از اين دو ديگاه بعد از سي سال روشن شده است. 
چرا حكومت نمي بيند و درس نمي گيرد؟ در ايران در سطح 
شعار و آرزو، حكومت ايران يكي از ضد امپرياليستي ترين 
حكومت هاي دنياست، اما چون متر نگاه توسعه اي را نداريم 
بايد برويم سراغ نشانه ها. وقتيث برنامه چهارم توسعه در سال 
۸۳ طراحي شد پيش بيني رشد متوسط ۸ درصدي مطرح 
شده بود.پيش بيني ش��ده بود براي اين رشد، سال ۱۶.۵ 
ميليارد دالر هزينه شود. در سال ۱۳۹۵ بار ديگر بحث رشد 
۸ درصدي اقتصادي، در سياست هاي كلي مطرح مي شود و 
براي اين رشد، تزريق ساالنه ۲۰۰ ميليارد دالر به اقتصاد ملي 
پيش بيني مي شود و اين يعني افزايش وابستگي ذلت آور به 

خارج براي رسيدن به رشد ۸ درصدي. 
اين اقتصاددان در ادامه به سواالت حاضران در جلسه پاسخ 
داد و با تاكيد بر اينكه ما بايد فهم از توسعه داشته باشيم و 
متناس��ب با آن، درباره اقتضاتات زمانه برنامه ريزي كنيم، 
افزود: من در نقد دولت متغيرهاي درون زا را كه در اختيار 
خود دولت است مطرح مي كنم. متغيرهاي برون زاي داخل 
كشور و متغيرهاي خارجي را مورد نقد قرار نمي دهم. سال 
۹۴ كتاب اقتصاد سياسي توسعه در ايران امروز را نوشتم و 
نشان دادم صرف نظر از آنچه در ساختار قدرت چه مي گذرد 
آنچه منحصرا در اختيار دولت است، مطلقا بهبود وضعيت 
در برنامه هاي دولت وجود ندارد. اگر همه عوامل داخلي و 

خارجي هم نقش نداشتند، آن سياست هاي غلط به تنهايي 
استعداد بحران آفريني داشتند.  مومني اظهار كرد: در اصل 
مناسبات رانتي تفاوتي بين دولت روحاني و دولت قبل از آن 
وجود نداشت و نقطه تفاوت، در كانون هاي اصابت رانت ها 
بود.  او با بيان اينكه عدالت اجتماعي، آزادي و توس��عه در 
ايران، از مسير اس��تراتژي توسعه عادالنه مي گذرد، افزود: 
توزيع عادالنه قدرت يكي از حياتي ترين مس��ائل توسعه 
است و بزرگ ترين متفكران توسعه مي گويند توزيع عادالنه 
قدرت ركن كليدي حركت به سمت توسعه است اما االن 
چشم اندازهاي بسيار نگران كننده اي در اين زمينه در ايران 
ش��اهديم. در ايران در هر دوره اي كه از نظر توزيع عادالنه 
قدرت يك مقدار به گروه هاي ديگر راه داده ش��ده، به طور 
نسبي كارنامه اقتصادي قابل دفاع تر است. در دولت آقاي 
خاتمي كه به طور نسبي توزيع عادالنه قدرت صورت گرفت، 
كارنامه اقتصادي دولت به مراتب قابل دفاع تر از دوره هاي قبل 
و بعد است. اين بر اساس مطالعه مركز پژوهش هاي مجلس 
اصولگرا است كه ارزبري هر واحد جي دي پي در دولت بعد از 
دولت آقاي خاتمي، پنج برابر نسبت به دوره خاتمي افزايش 
يافت. اين يعني افزايش وابستگي به خارج. شايد كساني كه 
فضا را محدود كردند نمي خواستند ايران اينقدر وابسته به 
خارج باشد و وضعيت اقتصادي به اين شكل باشد، اما تالش 
براي يكدستي در حكومت چنين نتيجه اي داشته و دارد. 

گويي آن تجربه كفايت نكرده است. 
او همچنين درباره خصوصي سازي و اقتصاد دولتي اظهار 
كرد: مساله ما اصال اقتصاد دولتي در برابر اقتصاد خصوصي 
نيست. بازارگرايي در ايران در واقع اسم رمز استقرار مناسبات 
رانتي مبتني بر قانون جنگل است. آنچه از نظر صنعت زدايي 
در ايرات رخ داد اگر ۱۰ درصدش در يك كشور صنعتي رخ 
داده بود وضعيت قرمز اعالم مي شد. بنابر اين االن مساله ما 

خصوصي و دولتي نيست. 

بخش خصوصي بتواند مخ��ارج خود را تامين كند و 
خانوارها حداقل معيشت خود را تامين كنند. از نظر 
كارشناسان، ادامه اين وضعيت مي تواند ابعاد امنيتي، 
اجتماعي، سياسي و اقتصادي مختلفي داشته باشد 
و جامعه تا يك نقطه اي مي توان��د با كاهش درآمد و 
افزايش مخارجي و ركود تورمي مواجه شود و پس از 
آن با مش��كالت و چالش هاي مختلف مواجه خواهد 
ش��د. برخي از اين چالش ها غير قابل بازگشت است 

و هر گز قابل جبران نيست و همين حاال بايد جلوي 
آنها گرفته ش��ود. حتي با وج��ود كاهش نرخ تورم به 
زي��ر ۳۰ درصد و ۲۰ درصد، به دليل بيكاري، رش��د 
قيمت ها در سال هاي گذشته، آستانه تحمل هزينه 
خانوارها به حداكثر خود رسيده و قادر به تحمل رشد 
هزينه ها نيستند. متوسط نرخ رشد اقتصادي كشور 
نيز از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۸ نزديك به صفر درصد 
بوده صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده كه رشد 

اقتصادي امسال منفي ۶ درصد خواهد بود. جالب اين 
اس��ت كه مركز پژوهش هاي مجل��س بازهم راه حل 
ريالي و ريختن پول در حساب ها و يارانه داده تا مشكل 
را مث��ال با ۴۰۰ هزار تومان كمك به خانوارها تا پايان 
سال حل كند و البته در مقابل خواستار حذف نرخ ارز 
ترجيحي شده اس��ت. در حالي كه اثر نرخ ارز آزاد بر 
بازار كاالها و توليد به مراتب هزينه ساز تر خواهد بود.  
براين اساس، حتي با تزريق ريال به حساب هاي مردم، 

مانند سال هاي اخير كه يارانه هاي نقدي فقر را از بين 
نبرده، در سال جاري نيز مشكل را حل نخواهد كرد. 
مي گويند كه عده اي از مسووالن منتظر انتخابات آبان 
امريكا هستند تا ش��ايد به روند تحريم ها پايان دهد، 
اما بايد توجه داش��ت كه در صورت لغو تحريم ها نيز 
بدون اصالح ساختار اقتصاد، بدون گشايش در فضاي 
سياست خارجي و تصويب لوايح FATF و همچنين 
گشايش در فضاي داخلي و جذب سرمايه گذاري ها و 

مشاركت مردم، نمي توان انتظار معجزه داشت كه مثال 
با فروش نفت، تمام هزينه ها و بودجه سنگين دولت 
و نيازهاي مردم تامين شود. براين اساس بايد تاكيد 
شود كه براي كاهش فقر و مقابله با چالش هاي امنيتي، 
اجتماعي آن در سال هاي آينده بايد اصالح ساختار و 
گشايش فضاي كسب وكار داخلي و بين المللي انجام 
ش��ود و انتظار براي معجزه سياسي و سقوط ترامپ 

مشكل را به طور كامل حل نخواهد كرد. 

پراكندگي جغرافيايي فقر همواره بازتابي از توزيع نامتناسب امكانات اقتصادي و سياست گذاري هاي تمركزگرايانه است

پيمان جنوبي
خبرنگار 

حوزه نفت و بازار

ادامه از صفحه اول



اخبار 3 بانك و بيمه

بانك مركزي درخصوص حجم و رشد نقدينگي توضيح داد

»تعادل« از تحوالت بازار ارز و سكه گزارش مي دهد

تحليل و مقايسه رشد نقدينگي در 6 دهه اخير 

كاهشنرخارزصرافيها

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
بانك مركزي در اطالعيه اي، ضمن تحليل روند 
رش�د و حجم نقدينگي طي س�اليان مختلف، 
توضيحاتي را در اين باره ارايه و تاكيد كرده كه 
بايد به عدد رشد نقدينگي توجه شود نه رشد 
حجم پول و نقدينگي، ضمن اينكه بايد به رشد 
نقدينگي در دوره ه�اي مختلف تاريخي در 50 
سال اخير توجه و نرخ هاي رشد نقدينگي در اين 
دوره ها مقايسه شود، زيرا در مقايسه با دوره هاي 
قبلي و برخي سال هاي قبل و بعد از انقالب، رشد 
نقدينگي س�ال هاي دهه 1390 كمتر از رش�د 

نقدينگي دهه هاي قبل بوده است.

به گ��زارش روابط عمومي بانك مركزي، در تحليل بانك 
مركزي آمده است: طي سال هاي اخير هشدار درباره رقم 
»حجم و رش��د نقدينگي«، به حق يكي از پرتكرارترين 
موضوعات مورد بحث تحليلگران و صاحب نظران بوده و 
اين موضوع در يك سال اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. همچنين به طور ويژه و با تأكيد زياد، تالش شده 
وضعيت در ده��ه ١٣٩٠ و دوره دولت يازدهم و دوازدهم 
از نظر رشد نقدينگي كاماًل متفاوت از دوره هاي پيشين 

نشان داده شود. 
به طور مشخص، عنوان مي ش��ود كه براي نمونه، روزانه 
١٠٠٠ ميليارد تومان به نقدينگي افزوده مي شود يا حجم 
نقدينگي ب��ه زودي از ٣٠٠٠ هزار ميلي��ارد تومان فراتر 
خواهد رفت و مواردي از اين دست. كساني كه با تحليل 
روند متغيره��اي اقتصاد كالن و به وي��ژه كل هاي پولي 
آش��نايي دارند، آگاهند كه قضاوت درخصوص تحوالت 
اقتصاد كالن و به ويژه كل هاي پولي بايد براس��اس نرخ 
رشد آنها انجام شود و نه حجم آنها كه گمراه كننده است، 
ضمنًا در اين زمينه بايد ب��ه روند تراز واقعي نقدينگي به 
عنوان يك نماد جهت گيري سياست پولي نيز توجه كرد. 
براين اساس درخصوص رشد حجم نقدينگي الزم است 

به آمارهاي زير توجه شود:
متوسط رشد نقدينگي دهه ١٣٤٠ برابر با ١٦.٩ درصد، 
دهه ١٣٥٠ برابر با ٣٣ درصد، دهه ١٣٦٠ برابر با ١٨.٤ 
درصد، دهه ١٣٧٠ برابر با ٢٧.٣ درصد، دهه ١٣٨٠ برابر 
با ٢٧.٤ درصد و دهه ١٣٩٠ )تا سال ١٣٩٨( برابر با ٢٦.٧ 
درصد بوده است. همچنين، باالترين رشد نقدينگي در 
ايران مربوط به سال ١٣٥٣ با نرخ ٥٧ درصد و بعد از آن 
سال ١٣٨٥ با نرخ ٣٩ درصد و پس از آن سال ١٣٧٤ با 
نرخ ٣٨ درصد بوده است. لذا اواًل شديدترين نرخ رشد 
نقدينگي مربوط به دهه ١٣٥٠ است و در مرحله بعد 
دهه ه��اي ١٣٨٠ و ١٣٧٠ و بعد از آن دهه ١٣٩٠ قرار 
مي گيرد و ثانيًا باالترين رشدهاي ساالنه نقدينگي در 
س��ال هاي ١٣٥٣، ١٣٨٥ و ١٣٧٤ بوده است و پس از 

آن سال ١٣٩٣ قرار مي گيرد.
الزم به ذكر اس��ت، رش��دهاي كنون��ي نقدينگي به 
هيچ وجه مطلوب بانك مركزي نيست و رشد نقدينگي 
در س��ال ۹۸ كه درحد ۳۱ درصد و باالتر از متوس��ط 
بلندمدت نرخ رش��د نقدينگي بوده است نيز ناشي از 
فشار ش��ديد تحريم صادرات نفت بر بودجه دولت و از 
طريق افزايش خالص ارزش دارايي هاي خارجي بانك 
مركزي به دليل خريد ارزهاي ۱۲ درصد سهم صندوق 

توسعه ملي بوده است.
همچنين ت��الش بانك مرك��زي در تش��ديد نظارت بر 
بانك ها و موسسات اعتباري و جلوگيري از اضافه برداشت 
بانك ها وكاهش شديد آن و ممانعت از مسابقه نرخ سود 
بين بانك ها و ني��ز راه اندازي عمليات ب��ازار باز و اصالح 
رابطه بانك مركزي با دخل و خرج بودجه دولت از طريق 
بازار سازي اوراق خزانه منتشره از سوي دولت، در راستاي 
كاستن از نرخ رشد نقدينگي به عنوان منشأ اصلي تورم 
و بي ثباتي اقتصاد كالن اس��ت. در پايان يادآور مي شود، 
شرط كليدي موفقيت سياست هاي بانك هاي مركزي در 
كنترل نقدينگي و تورم، همراهي دولت در رعايت انضباط 

مالي، كنترل كسري بودجه همراه با حفظ پايداري مالي و 
عدم توسل به منابع بانك مركزي براي جبران كسر بودجه 
يا تامين مالي سياست هاي توسعه اي بوده و اميد است با 
روندي كه آغاز شده، شاهد نتايج مثبت آن درآينده باشيم .

مغلطهاعداد
به گزارش »تعادل«، اينكه بانك مركزي تالش دارد بدون 
انتشار پول و رشد پايه پولي، از طريق اوراق خزانه و بدهي 
دولتي، كاهش اضافه برداشت بانك ها، تنظيم نرخ سود، 
عمليات بازار باز و اصالح رابطه بان��ك مركزي و دولت و 
كسري بوجه دولت و... نقدينگي را كنترل كند، شايسته 
تقدير اس��ت و بايد از آن حمايت ش��ود. اما در عين حال 
نبايد رابطه رش��د نقدينگي با ساير متغيرها در 50 سال 
اخير از جمله رش��د مثبت يا منفي اقتصاد، درآمد نفت، 
فضاي كسب وكار و توليد، نرخ ارز، فضاي سياست داخلي 
و خارجي و... را كنار گذاشته و تنها به عدد رشد نقدينگي 
به عنوان يك متغير اثرگذار توجه كنيم، زيرا آنچه باعث 
شده كه اثر رشد نقدينگي ۲0 تا ۳0 درصدي و فشار تورمي 
آن را در شرايط كنوني شديدتر از گذشته احساس كنيم، 
تغيير فضاي كسب وكار، رشد منفي سرمايه گذاري، توليد، 
اقتصاد، ق��درت خريد مردم، مصرف بخش خصوصي و... 

اس��ت كه عمال اين سوال را مطرح ساخته كه وقتي رشد 
اقتصادي منفي است، رشد باالي نقدينگي چه ضرورتي 
دارد و چرا بايد طبقات فقير و كم درآمد، هزينه ناكارآمدي 
دولت و بهره وري پايين ش��ركت ها و فعاالن اقتصادي را 
بپردازند و دايم از طريق پمپاژ پول و خلق پول در بازار بين 
بانكي و... نقدينگي روزانه ۱400 ميليارد تومان افزايش 
يابد و به طور مس��تمر قيمت ارز، مسكن، خودرو و ساير 

دارايي ها ومخارج زندگي را افزايش دهد. 
همان طور كه گزارش مركز پژوهش هاي مجلس نش��ان 
داده در ۱0 س��ال اخير متاثر از رشد منفي اقتصاد و رشد 
نقدينگي و تورم، خط فقر به 4.5 ميليون تومان رس��يده 
و قدرت خري��د حداقل ۳4 درصد كاه��ش يافته و براي 
رسيدن به قدرت خريد س��ال ۹0 بايد حداقل در 6 سال 
آينده رشد اقتصادي ۸ درصدي داشته باشيم.  به عبارت 
ديگر، حتي با فرض درس��ت بودن اين تحليل كه بايد به 
رشد نقدينگي به جاي افزايش حجم نقدينگي توجه كنيم. 
در آن صورت بايد توجه داشته باشيم كه اثر رشد نقدينگي 
با يك عدد مشخص و ثابت بر تورم و قدرت خريد و فشار 
بر خانوارها و اقتصاد، در شرايط مختلف، فرق دارد و مثال 
رشد ۳0 درصدي نقدينگي با درآمد سرشار نفت و رشد 
مثبت اقتصادي فشار كمتري نسبت به رشد ۳0 درصدي 

نقدينگي در شرايط ركود تورمي و صفر شدن درآمد نفت 
و رشد منفي اقتصاد دارد. وقتي با كاهش توليد ناخالص 
داخلي و منفي بودن نرخ رش��د اقتصاد، هر س��ال كيك 
اقتصاد ايران كوچك تر مي شود، در آن صورت اثر رشد ۲0 
تا ۳0 درصدي نقدينگي نيز مخرب تر خواهد بود و فشار بر 
خانوارها بيشتر مي شود. به عنوان مثال در دوره هاي قبل 
كه رشد اقتصاد بين ۲ تا ۸ درصد مثبت بوده، حداقل سطح 
توليد كاال و خدمات براي جامعه ثابت بوده و قدرت خريد 
م��ردم از نظر توليد و در آمد و اتكا به بخش واقعي اقتصاد 
افزايش يافته اما رش��د نقدينگي و تورم و افزايش حجم 
نقدينگي، سطح باالتري از قيمت ها را در بازار پيش روي 
متقاضيان كاال و خدمات قرار داده است و مصرف كننده 
تقريبا سبدي ثابت از كاالها را خريداري كرده و كوچك 
شدن سبد كاالي مصرفي نيز محدود بوده است. يعني با 
وجود تورم و رشد قيمت ها، قدرت خريد و توان اقتصاد و 

كاال و خدمات نيز رشد كرده است. 
اما در سال هاي اخير كه رشد اقتصادي عمدتا منفي يا در 
حد صفر بوده و تنها در دو س��ال مثبت بوده است، عمال 
بخش واقعي اقتصاد و كيك اقتص��اد ايران و توليد كاال و 
خدمات نيز كوچك تر شده است، اثر بيكاري محسوس تر 
بوده و قدرت خريد مردم كاهش يافته اس��ت. در چنين 

شرايطي افزايش حجم نقدينگي و رشد نقدينگي به هر 
ميزان، اثر مخربي روي قدرت خريد و معيش��ت مردم و 
خانوارها گذاشته و فشار تورمي بيشتر احساس مي شود.  به 
عبارت ديگر، در شرايطي كه درآمد خانوار كمتر مي شود، 
رشد قيمت ها به هر ميزان كم يا زياد كه باشد، به معناي 
از دس��ت رفتن قدرت خريد سال قبل و كوچك تر شدن 
سفره ها و افزايش فقر و رفاه و رضايت است و همين موضوع 
عمال اثر رشد نقدينگي ۲0 درصدي در سال هاي اخير را 
بزرگ تر از رشد نقدينگي ۳0 درصدي در دهه هاي 70 و 
۸0 نش��ان مي دهد. براين اساس،  روشن است كه بايد در 
كنار رش��د نقدينگي، حتما اعداد رشد اقتصادي، در آمد 
نفت، نرخ بيكاري و... در نظر گرفته ش��ود تا وقتي ميزان 
درآمد و قدرت خريد مردم كم و زياد مي ش��ود، اثر رشد 

نقدينگي بر تورم نيز مشهود و ملموس تر باشد. 
به عنوان مثال، در سال هاي ۱۳5۳ و ۱۳54، ۱۳۸5، متاثر 
از رشد شديد درآمد نفت، فشار بر رشد نقدينگي و افزايش 
مخارج دولت و تزريق پول به اقتصاد بيشتر بوده و نرخ ارز 
نيز در اين دوره ثابت بوده و در نتيجه فشار رشد نقدينگي 
محسوس نبوده است. اما در شرايط امروز كه نرخ ارز هرماه 
رشد مي كند و درآمد نفت كم شده و رشد اقتصادي منفي 
شده، حتي رشد نقدينگي كمتر از ۱0 درصد نيز اثر بزرگي 
روي معيشت و قدرت خريد و تورم خواهد داشت و لذا نبايد 
تنها به عدد رشد نقدينگي به عنوان يك متغير توجه شود. 
اتفاقا كساني كه هر روز نگران افزايش روزانه ۱400 ميليارد 
توماني نقدينگي هستند، اين سوال را مطرح مي كنند كه 
اين نقدينگي كجا خرج مي شود و صرف كدام بهره وري 
و كارايي پايين در اقتصاد و ناكارآمدي مديريتي در دولت 
مي شود؟ و چرا مردم بايد بعد از مدتي هزينه آن را با گران 
ش��دن مس��كن و خودرو، ارز، كاالها و خدمات بدهند؟ 
بسياري از مستاجران و افرادي كه ديگر تواني براي خريد 
خانه ندارند، هر س��ال بايد جاي خود را تغيير دهند و به 
پايين شهر و اطراف ش��هر نقل مكان كنند زيرا كه ديگر 
توان اجاره دادن هم ندارند. اين وضعيت حاصل همان رشد 
شديد نقدينگي يا افزايش حجم نقدينگي است كه توان 
مردم را گرفته و مردم با نگراني و تعجب به سطح قيمت ها 
نگاه مي كنند كه چگونه ارقام نجومي بايد براي خانه و اجاره 

و خودرو و... بدهند.

مقايسهرشدنقدينگيدردهههايمختلف
باالترين تورم در سال ۱۳74 و رشد نقدينگي ۳۸ درصدي 
آن به دليل سياست هاي تعديل و بازسازي بعد از جنگ 
و رشد نقدينگي رخ داده كه نياز اقتصاد ايران بوده و البته 
درآمد نفت نيز محدودتر از دوره هاي بعدي و قبلي بوده 
اس��ت و لذا همين موضوع روي سال ۱۳74 اثرگذاشته و 
همين موضوع باعث خروج از سياس��ت تعديل و اجراي 
سياست تثبيت و كنترل قيمت ها  و مقابله با اخاللگران 
اقتصادي و سياست خارجي و تثبيت نرخ ارز و بازار ارز و... 
ش��د كه شرح مفصلي دارد.  سال ۱۳۸5 نيز متاثر از رشد 
درآمد نفت و افزايش تزريق نقدينگي و بي اعتقاد بودن به 
اثر نقدينگي بر تورم نقدينگي رشد كرده اما به دليل ثبات 
ن��رخ دالر تورم در حد ۱۲ درصد ب��وده و اثر تورمي آن به 
سال ۸7 بروز كرد كه ۲5 درصد شد. در سال ۱۳5۳ و 54 
نيز به دليل رش��د قيمت نفت و تزريق شديد درآمد نفت 
در برنامه پنجم عمراني قبل از انقالب، متاثر از درآمد نفت 
نقدينگي رشد كرده و البته اثر تورمي نيز داشته و تورم در 

سال 56 و 57 به باالي ۲5 درصد رسيده است. 
مشخص است كه آنچه به عنوان رشد نقدينگي باال بانك 
مركزي اشاره كرده همگي مربوط به اثر رشد قيمت نفت 
بوده كه خرج كردن دالر نفتي لزوما به تزريق نقدينگي و 
رشد نقدينگي نياز داشته اس��ت. اما در سال ۱۳74 تنها 
به دليل بازس��ازي اقتصاد و سياس��ت تعديل بوده است.  
بنابر اين، مقايس��ه اين رشدهاي نقدينگي در چند سال 
اخير با س��ال هاي دهه هاي قبل ب��ه دليل تفاوت فضاي 
اقتصاد كالن در اين سال ها، نمي تواند توجيه كننده رشد 

نقدينگي فعلي باشد. 

گروه بانك و بيمه |  
در جريان معامالت روز ش�نبه بازار ارز، قيمت 
دالر با 90 تومان كاهش قيمت وارد كانال 1۶ هزار 
تومان شد و يورو نيز تغيير قيمتي نداشته است.
صرافي هاي بانكي ه�ر دالر امريكا را معادل 1۶ 
ه�زار و 950 تومان خريدند و به قيمت 1۶ هزار و 

9۸0 هزار تومان هم فروختند.

به گزارش »تعادل«، درحالي كه در آخرين روز معامالت 
هفته گذشته )سه شنبه( همين صرافي هاي بانكي هر دالر 
امريكا را معادل ۱6 هزار و ۹70 تومان خريدند و به قيمت 
۱7 هزار و 70 تومان هم فروختند كه نسبت به معامالت 
امروز قيمت خريد دالر معادل ۲0 تومان و قيمت فروش 
آن نيز ۹0 تومان كاهش پيدا كرده اس��ت. همچنين، در 
جريان معامالت بازار ارز صرافي هاي بانكي هر يورو را به 
قيمت ۱۸ هزار و 500 تومان خريدند و معادل ۱۸ هزار و 
600 تومان فروختند كه نسبت به معامالت خود در آخرين 
روز معامالت هفته گذشته )سه شنبه( تغييري نكرده است.

عالوه براين، بانك ها نيز هر دالر امريكا را به قيمت ۱6 هزار 
تومان و هر يورو را نيز معادل ۱۸ هزار تومان مي خرند كه 
نسبت به آخرين روز معامالت هفته گذشته )سه شنبه( 

تغييري نكرده است.

دالربهكانال۱۶هزارتومانيعقبنشينيكرد
ميانگين بهاي هر يورو در روز معامالتي گذشته در سامانه 
سنا ۱۸ هزار و 6۸4 تومان و هر دالر ۱7 هزار و ۱77 تومان 
بود.هر حواله دالر در سامانه نيما در روز معامالتي گذشته، 

۱7 هزار و ۸04 تومان فروخته شد، حواله يورو نيز۱5 هزار 
و 64۹ تومان به فروش رس��يد.بازار ارز در هفته هاي اخير 
همراه با ساير بازارهاي موازي، افزايش قيمت قابل توجهي 
را تجربه كرد به طوري كه نرخ دالر به مرز ۱۸هزار تومان نيز 
نزديك شد، اما پس از افزايش عرضه ارز و كاهش سفته بازي 
و همچنين نظارت بانك مركزي به تدريج قيمت ها روند 

نزولي يافت.

ريزشاونس،سكهرا۱۶۵هزارتومان
ارزانكرد

هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد 
تهران روز )شنبه( با كاهش ۱65 هزار توماني قيمت نسبت 
به روز معامالتي گذشته )۱۳خرداد( به رقم هفت ميليون 
و ۲70 هزار تومان فروخته ش��د.كاهش قيمت اونس در 
بازارهاي جهاني به عنوان مهم ترين عامل افت نرخ سكه 
و طال در معامالت امروز بازارهاي داخلي به شمار مي رود. 
قيمت اونس كه در اوايل هفته گذشته به حدود يك هزار 
و 740 دالر نيز رس��يده بود، پس از بهبود ش��اخص هاي 
اقتص��اد جهاني، روند نزولي يافت.بر اين اس��اس، قيمت 
اونس با افت حدود 50 دالري نسبت به اوايل هفته گذشته، 
ام��روز به يك هزار و 6۸5 دالر رس��يد. بهاي اونس پس از 
شيوع ويروس كرونا و افت شرايط اقتصادي كشورها روند 

افزايشي يافته است.
بر اين اساس، هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
هفت ميليون و ۲70 هزار تومان فروخته ش��د. هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز هفت ميليون تومان 
قيمت گذاري ش��د.همچنين نيم سكه نيز سه ميليون و 

6۸0هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و ۹۹0 هزار تومان و 
هر قطعه سكه گرمي يك ميليون و ۱00 هزار تومان تعيين 
قيمت شد.هر گرم طالي خام ۱۸ عيار 705 هزار تومان و هر 
مثقال طال نيز سه ميليون و 54 هزار تومان به فروش رسيد.

مزايايگواهيسپردهسكهطال
سرپرست مديريت توسعه بازار فيزيكي بورس كاال مزاياي 
معامالت گواهي سپرده سكه طال در بورس را تشريح كرد.

اكبر ميرزاپور در بيان مزاياي گواهي س��پرده س��كه طال 
گفت در اين معامالت دارنده گواهي با نام، امكان معامله و 
نگهداري اين اوراق را دارد و نيازي به حمل و نگهداري سكه 
در منزل يا گاوصندوق نيست. ضمن اينكه تحويل فيزيكي 
سكه نيز درصورت درخواست دارنده آن به فاصله يك روز 
انجام مي پذيرد. ميرزاپور افزود: معامله در بازار گواهي سپرده 
سكه طال در مقايسه با معامالت بازار نقدي كارمزد كمتري 
دارد و در اين بازار قيمت خريد و فروش بسيار به هم نزديك 
بوده كه اين يكي از جذابيت هاي بازار براي سرمايه گذاران 
سكه است؛ اين در حالي است كه در صرافي ها قيمت خريد 

و فروش سكه اختالف قابل توجهي با هم دارد.

پايانمخاطراتمعاملهفيزيكيسكه
ميرزاپور مزيت دوم معامالت گواهي سپرده سكه را در عدم 
وجود انواع مخاطرات اعم از مخاطرات مربوط به نگهداري، 
حمل و نقل و احتمال س��رقت عنوان كرد و گفت: در اين 
روش، فرد گواهي سپرده كااليي سكه را در بورس خريداري 
مي كند و سكه در خزانه بانك به صورت امانت و در شرايط 
استاندارد و امن نگهداري مي شود. در نتيجه، مخاطرات 
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ثبتسفارشفروشسهام
عدالتدرشعببانكآينده

تمامي شعب بانك آينده، س��فارش فروش »سهام 
عدالت« مشتريان خود را دريافت و ثبت مي كنند. 
بر اين اس��اس، آن دسته از مشتريان بانك آينده كه 
واجد شرايط بوده و خواهان فروش سهام عدالت خود 
باشند، مي توانند درخواست خود را به يكي از شعب 
بانك آينده اعالم كنند. اين مشتريان بايد داراي سهام 
عدالت بوده و شماره شباي معرفي شده در برگه سهام 
عدالت آنها متعلق به بانك آينده باشد.  شعب بانك 
آين��ده، در حال حاضر عامليت ش��ركت كارگزاري 
بانك آينده را بر عهده دارند و به نيابت از كارگزاري، 
درخواست فروش سهام عدالت مشتريان اين بانك را 
ثبت مي كنند.  بانك آينده امكان ثبت غيرحضوري و 
الكترونيكي سفارش فروش سهام عدالت را نيز براي 
ارايه خدمات مذكور به مشتريان عزيز، براي سهولت 
هر چه بيشتر، فراهم كرده است. مشتريان محترم 
بانك آينده، براي بهره مندي از خدمات الكترونيكي 
ثبت و س��فارش فروش غيرحضوري سهام عدالت 
  edalat.ba۲4.ir :خود، مي توانند به نشاني اينترنتي
مراجعه نمايند. گفتني است؛ مركز ارتباط بانك  آينده 
به شماره ۲766۳۲00-0۲۱، به صورت شبانه روزي 

آماده  پاسخگويي به مشتريان محترم است.

چابكسازينظامبانكي
درگامدومانقالب

نماينده م��ردم تربت حيدري��ه در مجلس يازدهم 
برنامه هاي مجلس جديد در زمينه انجام اصالحات 
در قوانين نظام بانكي را تشريح كرد. محسن زنگنه 
در گفت وگو با ايِبنا با اش��اره ب��ه عملكرد بانك ها در 
سال هاي اخير، گفت: نرخ سود بانكي يكي از مواردي 
است كه براي بخش توليد مضر بوده و تاكنون نتوانسته 
جهشي در اين بخش ايجاد كند. نماينده مردم تربت 
حيدريه در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه اگر 
بخش توليد در كشور وارد داللي نشود، در پايان سال 
۱0 الي ۱۲ درصد سود خالص خواهد داشت، افزود: 
وقتي تسهيالت ۱۸ درصدي به توليد داده مي شود 
عمال بدهي بخش توليدي افزايش مي يابد، از اين رو 
تدبيري جدي در حوزه سود بانكي الزم است. وي با 
تاكيد بر اينكه دولت به ويژه بانك مركزي بايد جلوي 
بحث هاي داللي در بخش توليد را بگيرد، تصريح كرد: 
اگر دولت حامي توليد در كشور نباشد سرمايه ها به 
سمت سرمايه گذاري در زمين، مسكن و غيره هدايت 
خواهد شد تا هزينه هاي بانكي تامين شود كه نتيجه 
اين مهم تورمي شدن قيمت ها است. زنگنه با بيان 
اينكه مجلس يازدهم وارد بررسي راهكارهاي كاهش 
نرخ سود بانكي خواهد ش��د، گفت: نظام بانكداري 
داراي مشكل بوده و بايد اصل قانون بانكداري اصالح 
شود كه اين موضوع در مجلس يازدهم با فوريت در 
دس��تور كار قرار خواهد گرفت. وي با تاكيد بر اينكه 
متاس��فانه اصالح نظام بانكداري 4 سال در مجلس 
دهم معطل ماند، افزود: در كميسيون اقتصادي اين 
طرح را با اولويت پيگيري خواهيم كرد و متناسب با 
گام دوم انقالب نظام بانكداري را چابك كرده و اصالح 
مي كنيم. نماينده م��ردم تربت حيدريه در مجلس 
شوراي اسالمي يادآور ش��د: بايد تدبيري براي نرخ 
سود تسهيالت اعطايي و همچنين سپرده هاي بانكي 
صورت بگيرد تا تعادلي در اين زمينه نيز برقرار شود و 

بانك ها نيز متضرر نشوند.

رشد۱0۱درصدي
مبلغتراكنشهايشاپركي

آمار اعالم شده از وضعيت شبكه پرداخت الكترونيك 
در ارديبهشت ماه سال جاري نشان مي دهد كه تعداد 
و مبلغ تراكنش هاي ش��اپركي نسبت به فروردين 
به ترتيب با رش��د ۳5 و ۱0۱ درص��دي همراه بوده 
است. گزارش اقتصادي ارديبهشت ماه سال جاري 
شركت ش��اپرك نش��ان مي دهد كه تعداد و ارزش 
تراكنش هاي شاپركي در اين ماه نسبت به فروردين 
ماه با رش��د همراه بوده است؛ آمار شاپرك حاكي از 
آن اس��ت كه در ارديبهشت ۹۹ بالغ بر دو ميليارد و 
606 ميليون و ۱۳۸ هزار تراكنش به ارزش دو هزار 
و ۹77 هزار ميليارد ميليون ريال در شبكه پرداخت 
انجام ش��ده كه نسبت به فروردين در تعداد و ارزش 
به ترتيب ۳5.6۲ و ۱0۱.0۲درصد رش��د داشته كه 
نشان از افزايش حجم و مبالغ تراكنش ها به صورت 
گسترده در ش��بكه پرداخت دارد كه يكي از داليل 
آن رفع محدوديت هاي اعمال شده به خاطر شيوع 
كرونا و تعطيلي كسب و كارها ياد مي شود.همچنين 
گزارش ش��اپرك بيانگر آن است كه در ارديبهشت 
ماه ۹۹ نسبت به ارديبهش��ت ۹۸ در تعداد و ارزش 
تراكنش هاي شاپركي رش��دي به ترتيب ۲۱.57 و 
44.۱۳ درصدي حاصل ش��ده كه نشان از افزايش 
استقبال و استفاده از شبكه پرداخت الكترونيك در 
اين دوره يك س��اله دارد. بر اساس گزارش شركت 
ش��اپرك بالغ ب��ر ۸۹.۹۸ درص��د از تراكنش هاي 
ارديبهشت ماه سال جاري از طريق پايانه هاي فروش 
)كارتخ��وان( به عنوان رايج ترين اب��زار پذيرش در 
شبكه پرداخت الكترونيك كشور انجام شده و اين 
آمار نسبت به فروردين با رشدي حدود يك درصد 
همراه بوده است؛ همچنين سهم هر يك از ابزارهاي 
پذيرش از تعداد تراكنش ها حاكي از آن اس��ت كه 
ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي به ترتيب س��همي 
5.۹۹ و 4.0۳ درصدي دارند كه بررس��ي وضعيت 
س��هم ابزارهاي پذيرش در ش��بكه پرداخت نشان 
از ثبات نس��بي و عدم تغييرات چشمگير در طول  
ماه هاي اخي��ر دارد. گزارش ش��اپرك در خصوص 
سهم شركت هاي پرداخت الكترونيك از نظر تعداد 
تراكنش در ارديبهش��ت ماه حاكي از آن اس��ت كه 
ش��ركت هاي به پرداخت ملت ب��ا ۲۲.۲6 درصد و 
پرداخت الكترونيك سامان با ۱۸.۸7 درصد و تجارت 
الكترونيك پارس��يان با ۱6.۲۳ درصد توانسته اند 
جايگاه اول تا سوم بيشترين تعداد تراكنش در ميان 

شركت هاي پرداخت را كسب كنند.

مقايسهرشدنقدينگيدردهههايمختلفبهشرطثابتبودنفضايكسبوكار،درآمدنفت،رشداقتصادي،قدرتخريدمردمو...مفيدخواهدبود

مقايسه رشد نقدينگي با متغيرهاي كالن
رشد اقتصادي باالترين نرخ تورم رشد نقدينگيدهه 
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مربوط به نگهداري و حمل و نقل آن جهت فروش در بازار 
نقدي و همچنين خطر سرقت سكه در صورت نگهداري 

در منازل به طور كامل از بين مي رود.

تفاوتباخريدنقدي
وي مخاطره ديگر خريد سكه به صورت نقدي را احتمال 
تقلبي بودن س��كه دانس��ت و اظهار كرد: تعداد زيادي از 
سكه هايي كه در بازار وجود دارد ضرب بانك مركزي نيست 
و با وجود آنكه وزن و عيار طالي به كار رفته در آن نيز درست 
است، با قيمت سكه ضرب بانك مركزي اختالف فاحشي 
دارد كه مشكالتي را براي خريدار و فروشنده ايجاد مي كند. 
اما چنين مشكلي در خصوص معامالت گواهي سپرده سكه 
مطرح نيست و تمام گواهي ها به پشتوانه سكه ضرب بانك 
مركزي و طبق استانداردهاي موجود است.ميرزاپور در بيان 
نكته بعدي به سهولت انجام معامالت در بورس اشاره كرد 
و گفت: در اين روش به كمك سامانه هاي معامالت آنالين 
از هر نقطه اي از كشور مي توان سكه طال را خريد و فروش 
كرد و نيازي به مراجعه به بازار نقدي براي خريد يا فروش 
سكه نيس��ت، در نتيجه به كمك اين سامانه ها مشكالت 
مربوط به نقل و انتقال فيزيكي سكه هم وجود وجود ندارد، 
چراكه در اين روش، كارگزاران از طريق سيس��تم هاي در 
اختيار خود فرآيند تسويه و انتقال پول به حساب فروشنده 
و انتقال دارايي به كد خريدار را انجام مي دهند. سرپرست 
مديريت توسعه بازار فيزيكي افزود: مزيت مهم ديگري كه 
در اين روش مي توان به آن اشاره كرد اين است كه كارمزد 
معامالت اين ابزار بس��يار ناچيز است. به طوري كه هزينه 
نگهداري روزانه هر قطعه س��كه در خزانه 70 تومان بوده 
و هزينه ارزيابي در زمان تحويل س��كه به خزانه ها نيز سه 
هزار تومان است. بنابراين هزينه انجام معامالت به كمك 
اين اوراق نسبت به ارزش بازار سكه بسيار اندك است. وي 
تاكيد كرد: همچنين اين امكان در حال فراهم شدن است 
كه ابزار معامالتي مذكور كاركرد توثيق در شبكه بانكي را 

دارا باشد تا شبكه بانكي به پشتوانه اين اوراق بتواند به دارنده 
اين اوراق به عنوان مالك سكه تسهيالت اعطا كند. ميرزاپور 
به معافيت مالياتي گواهي سپرده كااليي نيز اشاره و اظهار 
كرد: با توجه به اينكه گواهي سپرده كااليي در حكم يك 
ورقه بهادار اس��ت و ورقه بهادار به استناد ماده ۱4۳ قانون 
ماليات هاي مستقيم و بند ۲4 ماده يك قانون توسعه ابزارها 
و نهادهاي مالي جديد، هم از ماليات بر ارزش افزوده و هم 
از ماليات بر عملكرد معاف است و هيچ گونه محدوديت و 
ممنوعيت مالياتي ندارد، يك مزيت مهم براي ابزار مذكور 
محسوب مي شود و يك فرصت سرمايه گذاري جذاب براي 

سرمايه گذاران و عالقه مندان به بازار سكه و طال است.

دالرخودشراباالكشيد
شاخص دالر در آستانه ورود به كانال جديد قرار گرفت.به 
گزارش ايسنا به نقل از رويترز، شاخص هاي كالن اقتصادي 
منتشرشده در خصوص كشورهاي اروپايي نشان دهنده اين 
است كه شرايط كماكان تا حد زيادي بد باقي مانده است 
هر چند كه بانك مركزي اروپا اعالم كرده است برنامه خريد 
اوراق قرضه خود را ب��ا 600 ميليارد يورو افزايش به ۱.۳5 
تريليون يورو خواهد رس��اند و اين برنامه را تا سال ۲0۲۱ 
ادامه خواهد داد.  داده هاي منتشر شده توسط مركز آمار 
اروپا نش��ان مي دهد تا پايان آوريل ۲0۲0 نرخ بيكاري در 
منطقه يورو و اتحاديه اروپا با 0.۲ درصد افزايش نسبت به 
مدت مشابه ماه قبل و به ترتيب در سطح 7.۳ و 6.6 درصد 
رسيده است. اين نرخ بيكاري باالترين نرخ بيكاري ثبت 
شده در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در دو ماه اخير بوده 
است. تخمين زده مي شود تا پايان ماه آوريل ۱4 ميليون 
و 7۹ هزار مرد و زن در سطح اتحاديه اروپا بيكار باشند كه 
از اين تعداد، ۱۱ ميليون و ۹۱۹ هزار نفر ساكن كشورهاي 
عضو منطقه يورو بوده اند. در مقايسه با ماه مارس، شمار افراد 
بيكار در اتحاديه اروپا ۳۹7 هزار نفر و در سطح منطقه يورو 

۲۱۱ هزار نفر افزايش يافته است.



رويخطشركتها

براي اولين بار  ارزش بورس تهران از 4 هزار هزار ميليارد تومان فراتر رفت

ركورد شكني در بورس
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

بازار س�هام در نخستين روز معامالتي هفته 
ش�اهد س�نگيني كفه تقاضا در اكثر نمادها 
بود. روز معامالتي گذشته در حالي آغاز شد 
كه كاهش عوامل تنش زا در كنار اخبار مثبت 
سياس�ي و اقتصادي س�بب ش�د تا بورس و 
فرابورس روزي پر رونق را آغاز كنند. همين 
امر باعث شد تا ش�اهد رشد 20 هزار واحدي 
نماگر اصلي بازار س�هام در 10 دقيقه ابتدايي 
معامالت باشيم؛ صعودي كه به اين مقدار نيز 
محدود نشد و كاهش نگراني ها از فشار فروش 
احتمالي عرضه سهام عدالت توانست تا پايان 
معامالت روز شنبه رشد شاخص كل را نسبت 

به دقايق ابتدايي دو برابر كند. 
بر اين اساس شاخص كل در پايان معامالت روز 
گذشته با 40 هزار و 322 واحد رشد به سطح 
يك ميلي�ون و 68 هزار و 860 واحد رس�يد. 
در اين روز افزايش 3.92 درصدي دماس�نج 
اصلي بازار سهام نه تنها به باز پس گيري ركورد 
قبلي اين شاخص انجاميد  بلكه سبب شد تا 
بسياري از معامله گراني كه نگاه تكنيكي به 
تحليل شاخص ها و قيمت ها در بازار سرمايه 
دارند به رش�د بيشتر اين ش�اخص اميدوار 
ش�وند.  البته بايد به خاطر داشت كه ركورد 
شكني هاي شنبه به رشد شاخص ها محدود 
نشد و توانست ركورد ارزش ريالي بازار را نيز 
تغيير دهد. داد و س�تدها روز شنبه در حالي 
خاتمه يافت كه براي اولين بار در تاريخ بازار 
س�رمايه، ارزش بورس تهران از 4 هزارهزار 
ميليارد تومان فراتر رفت. بر اين اساس ارزش 
دالري بورس تهران در پايان روز ياد شده، با 
توج�ه به نرخ 16 ه�زار و 980 توماني دالر در 
صرافي ه�اي دولتي به 235 ميلي�ارد و 970 
ميلي�ون دالر رس�يد. ارزش معامالت نيز در 
بورس و فرابورس جمعا بيش از 11 هزار ميليارد 
تومان بود كه بيشتر آن به معامالت خرد سهام 

احتصاص داشت. 

رشد قيمت ها و اظهار خوشبيني بسياري از تحليلگران 
نسبت به تغييرات آتي قيمت ها سبب شده تا روند پيش 
روي بازار س��هام در روزهاي پيش رو به پرسشي بدل 
شود كه توجه بسياري را به خود جلب كند. اين مهم در 
شرايطي كه ساير بازارها از جذابيت چنداني برخوردار 

نيستند و در ماه هاي ابتدايي سال نيز نتوانسته اند در 
مقابل بورس ب��ازده چنداني را حاصل كنند از اهميت 
بسياري برخوردار است. همين امر سبب شد تا »تعادل« 
ضمن گفت وگو با مهدي طحاني، درصدد پاسخگويي 
به پرسش هايي از اين دست برآيد.  اين كارشناس بازار 
سرمايه در خصوص تاثير سهام عدالت در بازار سرمايه 
گفت: بايد به خاطر داشت كه سهام عدالت براي بازار 
سرمايه فرصت است نه تهديد. دليل اين امر به حجم 
باالي سهام ياد شده باز مي گردد.  وي افزود: عمق بازار 
سرمايه و ضريب نفوذ آن در جامعه ايران به سبب زياد 
بودن تعداد سهام ياد شده افزايش خواهد يافت. همين 
امر سبب مي شود تا ذي نفع بودن آحاد مردم در سهام 
شركت ها بر تصميمات اتخاذ ش��ده از سوي مديران 
دولتي اثر بگذارد و مانع از اعمال دس��توراتي شود كه 
به آساني ممكن است منافع سهام داران را تهديد كند. 
از اي��ن رو انتظار مي رود كه ورود اين س��هام به چرخه 
معامالت و آشنايي اقشار بيشتري از مردم موجب شود 

تا همانند گذشته شاهد تغييرات يك باره و در عواملي 
مانند نرخ خوراك پتروشيمي ها و حق مالكيت معادن 

نباشيم.

   فروشي كه جذب خواهد شد
طحاني ادامه داد: من فكر نمي كنم كه فروش اين ميزان 
از سهام تهديدي براي بازار سهام باشد. از ابتداي سال 
جاري تاكنون بيش از 45 هزار ميليارد تومان پول تازه 
نفس جذب بازار سرمايه شده است و انتظار مي رود كه 
نقدينگي بيشتري از اين مسير وارد بازار سهام شود. از 
اين رو به نظر مي رسد كه فروش احتمالي سهام عدالت 
به راحتي در بازار سرمايه جذب شود چرا كه از كل مبلغ 
40 تا 50 هزار ميليارد توماني اين سهام انتظار مي رود 
كه حدود 15 هزار ميليارد تومان آن فروخته شود و از 
آنجايي كه اين حجم از دارايي در شرايط فعلي بازار عدد 
چندان بزرگي نيست نمي توان تغيير منفي با اهميت را 

از سوي اين عامل متصور بود.

   جاي خالي بازارگردان
اين كارشناس بازار س��هام در پاسخ به اين سوال كه آيا 
ممكن است فروش بلوكي سهام عدالت در نماد 4 پس 
از آنكه از سوي خريدار دريافت شد، در زماني ديگر فشار 
فروش جدي به بازار وارد كند، گفت: به نظر مي آيد كه 
ناظر بازار براي مواردي از اين دست راهكارهايي انديشيده 
باشد. مشكل ما در بازار سرمايه اين است كه بازارگردان 
نداريم. همين امر سبب شده تا در مواقعي كه تقاضا به 
اندازه كافي وجود دارد، صعودي پرشيب و در مواقعي كه 
عرضه ها قوت گرفته اند، سقوطي جدي را شاهد باشيم. 
اين در حالي است كه در صورت وجود بازارگردان، فعاالن 
بازار به خصوص سهامداران حقيقي نسبت به روند بازار 
اعتماد خاطر خواهند داش��ت. اگر شرايطي ايجاد شود 
كه در چارچوب آن سهامداران عمده شركت ها بتوانند 
اين نقش را به عهده بگيرند، نه تنها مساله فوق محقق 
خواهد شد بلكه خود اين شركت ها نيز مي توانند ضمن 
انجام بازارگرداني از فرآيند ياد شده كسب سود كنند.  اين 

تحليلگر بازار سهام در خصوص احتماالت پيش روي بازار 
و حركت قيمت ها در ماه هاي پيش رو خاطرنشان كرد: 
به نظر مي رسد كه حركت پيش روي بازار سرمايه به طور 
كلي صعودي خواهد بود. با اين حال انتظار مي رود كه 
بازار در مسير پيش روي خود شاهد افت و خيزهايي نيز 
باشد. همانطور كه شاهد بوديم شاخص كل در هفته هاي 
اخير نيز شاهد نوساناتي بود كه حكايت از تغييرات قيمت 
در كليت بازار س��هام داشت. نكته اي كه بايد در شرايط 
فعلي به آن توجه داش��ت، تصميمات سياسي و تبعات 
شيوع بيماري كرونا به عنوان دو ريسك مهم است كه 
بازارهاي سهام در تمامي كشورهاي جهان هم اكنون با 
آن دست به گريبان هستند.  طحاني ادامه داد: نزديك 
شدن به تيرماه و قريب الوقوع بودن فصل مجامع مي تواند 
سبب شود تا پس از فصل مجامع نيز شاهد اصالح نسبي 
قيمت ها در بازار باشيم. بايد به خاطر داشت كه تحوالت 
اخير بازار سهام در كنار خلق نقدينگي و در سود بودن 
همه سرمايه گذاران موجب شده بازار هم در زمان فروش 
و هم در زمان خريد به گونه اي عمل كند كه گويي هيچ 
س��قف و كفي براي بازار وجود ندارد. از اين رو نمي توان 
اين طور قلمداد كرد كه در صورت تداوم روند صعودي، 
بازار آهسته و پيوسته به مس��ير خود ادامه دهد. البته 
همچنان توصيه مي كنم كه سرمايه گذاران با 70 درصد از 
دارايي قابل سرمايه گذاري خود، پرتفويي متنوع از سهام 
را تشكيل دهند و با باقي آن در ساير دارايي ها به جز ملك 

سرمايه گذاري كنند. 

   توجه بازار به بزرگ ترهاي جامانده
اين كارشناس بازار سهام در پاسخ به اين سوال كه آيا 
ورود پول به شركت هاي بزرگ بازار ناشي از راحت بودن 
خريد سهام در نماد آنها است يا با استناد به تحليل ها و 
مولفه هاي بنيادي رخ مي دهد گفت: بايد به اين نكته 
توجه داشت كه در طول رونق بازار سهام، رشد شاخص 
كل بورس بيشتر تحت تاثير نمادهاي كوچك تر رخ داده 
و نمادهاي سنگين وزن بازار، صعود كمتري را نسبت به 
نمادهاي كوچك شاهد بوده اند. همين امر سبب شده 
تا نه تنها خريد آنها از توجيه تحليلي برخوردار باش��د 
بلكه بسياري از اين سهام را بتوان براي مدت طوالني و 
به قصد سهامداري، نگهداري كرد.  اين كارشناس بازار 
سرمايه در پايان گفت: اگرچه بازده بازار سهام در طول 
ماه هاي گذشته نسبت به بازارهاي موازي مانند طال و 
ارز و حتي بازارهاي بين المللي بيشتر بوده با اين حال من 
سرمايه گذاري در بازار ياد شده را نسبت به ساير بازارها 

همچنان امن تر و قابل اطمينان تر مي دانم.
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   سود هر سهم »ثپرديس« تغييري نداشت: 
شركت سرمايه گذاري مس��كن پرديس در دوره ۶ 
ماهه منتهي به ۲۹ اسفندماه 1۳۹۸، به ازاي هر سهم 
خود ۸7 ريال كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه 
در سال گذشته كه سود هر سهم ۳۸ ريال اعالم شده 
بود، از افزايش 1۲۹ درصدي برخوردار است. همچنين 
نس��بت به گزارش حسابرسي نش��ده اين شركت، 
تغييري مشاهده نمي شود. به گزارش سنا، شركت 
سرمايه گذاري مسكن پرديس با سرمايه يك هزار و 
400 ميليارد ريال، صورت هاي مالي ۶ ماهه دوره مالي 
منتهي به ۳1 شهريور 1۳۹۹ را به صورت حسابرسي 
شده منتشر كرد. شركت س��رمايه گذاري مسكن 
پرديس در دوره ياد شده، مبلغ 1۲۲ ميليارد و ۳1۹ 
ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس 
مبلغ ۸7 ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص 
داد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزايش 
1۲۹ درصدي برخوردار اس��ت. الزم به ذكر است در 
صورت مالي حسابرسي شده دوره مذكور نسبت به 
گزارش حسابرسي نشده، تغييري مشاهده نمي شود.  
»ثپردي��س« در دوره ۶ ماهه س��ال مالي منتهي به 
ش��هريور ۹۸، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 5۳ 
ميليارد و ۲۲۶ ميليون ريال سود خالص كسب كرد و 
بدين ترتيب مبلغ ۳۸ ريال سود به ازاي هر سهم خود 
اختصاص داده بود. همچنين براساس اين گزارش، 
شركت سرمايه گذاري مسكن پرديس در صورت هاي 
مالي تلفيقي ۶ ماهه منتهي به ۲۹ اسفند ماه 1۳۹۸ 
سود هر سهم را با افزايش ۸۶ درصدي نسبت به سال 
گذشته، 7۸ ريال و سود خالص را 10۹ ميليارد و ۲0۲ 

ميليون ريال اعالم كرده بود.

   »وتوصا« از واگذاري هاي خود به سود رسيد: 
گروه سرمايه گذاري توس��عه صنعتي ايران در دوره 
ي��ك ماهه منتهي به ۳1 ارديبهش��ت م��اه 1۳۹۹ 
فروشنده و خريدار سهام چند شركت بورسي بود و از 
واگذاري هاي خود ۲۲۸ ميليارد و ۹11 ميليون ريال 
سود كسب كرد. گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي 
ايران با س��رمايه ۲ هزار و ۶50 ميليارد ريال، صورت 
وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري ها در دوره يك ماهه 
منتهي به ۳1 ارديبهش��ت ماه 1۳۹۹را حسابرسي 
نشده منتشر كرد. گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي 
اي��ران با انتش��ار عملكرد يك ماه��ه منتهي به ۳1 
ارديبشهت سال جاري اعالم كرد در ابتداي دوره يك 
ماهه ياد شده، تعدادي از سهام چند شركت بورسي را 
با بهاي تمام شده 4 هزار و ۸۲۹ ميليارد و 7۶۶ ميليون 
ريال و ارزش بازار مع��ادل ۲1 هزار و 7۶۸ ميليارد و 
۹41 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. بهاي 
تمام شده سهام بورسي اين شركت طي اين مدت با 
كاهش 4 ميليارد و 54۲ ميليون ريال به 4 هزار و ۸۲5 
ميليارد و ۲۲4 ميليون ريال رسيد. ارزش بازار گروه 
سرمايه گذاري توس��عه صنعتي ايران نيز با افزايش 
4 هزار و ۸04 ميلي��ارد و ۸۹5 ميليون ريال معادل 
۲۶ هزار و 57۳ ميليارد و ۸۳۶ ميليون ريال محاسبه 
شد. »وتوصا« تعدادي از سهام چند شركت بورسي را 
با بهاي تمام شده معادل 15۳ ميليارد و 51۶ ميليون 
ريال به مبلغ ۳۸۲ ميليارد و 4۲7 ميليون ريال واگذار 
كرد و از اين بابت ۲۲۸ ميليارد و ۹11 ميليون ريال 
سود كسب كرد . گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي 
ايران طي دوره يك ماهه منتهي به ارديبهش��ت ماه 
تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
شده 14۲ ميليارد و ۶7۳ ميليون ريال خريداري كرد.

   مروري بر عملكرد 12 ماهه »بمپنا«: شركت 
توليد برق عسلويه مپنا در دوره 1۲ ماهه منتهي به 
۲۹ اس��فند ماه 1۳۹۸، به ازاي هر سهم يك هزار و 
11۸ ريال كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در 
سال گذشته كه سود هر سهم ۸4۳ ريال اعالم شده 
بود، از افزايش ۳۳ درصدي برخوردار است. همچنين 
نس��بت به گزارش حسابرسي نش��ده اين شركت، 
تغييري مشاهده نمي شود. شركت توليد برق عسلويه 
مپنا با سرمايه 7۲۸ ميليارد ريال، صورت هاي مالي 
1۲ ماهه دوره مالي منتهي به ۲۹ اسفند 1۳۹۸ را به 
صورت حسابرسي شده منتشر كرد. شركت توليد 
برق عسلويه مپنا در دوره ياد شده، مبلغ ۸1۳ ميليارد 
و 5۸1 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين 
اس��اس مبلغ يك هزار و 11۸ ريال سود به ازاي هر 
سهم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در 
سال گذشته از افزايش ۳۳ درصدي برخوردار است. 
الزم به ذكر اس��ت در صورت مالي حسابرسي شده 
دوره مذكور نسبت به گزارش حسابرسي نشده اين 
شركت، تغييري مشاهده نمي شود. »بمپنا« در دوره 
1۲ ماهه سال مالي منتهي به اسفند ۹7، به صورت 
حسابرسي شده، مبلغ ۶1۳ ميليارد و ۳۹7 ميليون 
ريال سود خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ ۸4۳ 

ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.

   »سيستم« 1265 ريال سود ساخت: شركت 
همكاران سيس��تم در دوره 1۲ ماهه منتهي به ۲۹ 
اس��فند ماه 1۳۹۸، به ازاي هر سهم يك هزار و ۲۶5 
ريال كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در سال 
گذشته كه سود هر سهم 711 ريال اعالم شده بود، از 
افزايش 7۸ درصدي برخوردار است. همچنين نسبت 
به گزارش حسابرسي نش��ده اين شركت، تغييري 
مشاهده نمي شود. شركت همكاران سيستم با سرمايه 
يك هزار و ۲۶0 ميليارد ريال، صورت هاي مالي 1۲ 
ماه��ه دوره مالي منتهي به ۲۹ اس��فند 1۳۹۸ را به 
صورت حسابرسي شده منتشر كرد. شركت همكاران 
سيس��تم در دوره ياد ش��ده، مبلغ يك هزار و 5۹4 
ميليارد و ۲۸4 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و 
بر اين اساس مبلغ يك هزار و ۲۶5 ريال سود به ازاي 
هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه 
در سال گذشته از افزايش 7۸ درصدي برخوردار است. 
الزم به ذكر است در صورت مالي حسابرسي شده دوره 
مذكور نسبت به گزارش حسابرسي نشده اين شركت، 
تغييري مش��اهده نمي شود. »سيس��تم« در دوره 
1۲ ماهه سال مالي منتهي به اسفند ۹7، به صورت 
حسابرسي شده، مبلغ ۸۹5 ميليارد و ۶1۶ميليون 

ريال سود خالص كسب كرد.

يك كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه بورس، گوي سبقت 
را از بازار ارز و طال مي ربايد، گفت: س��رمايه گذاران با دقت 
مضاعفي نسبت به سرمايه گذاري و انتخاب سبد سهام خود 
اقدام و از س��هامي كه رشد چند برابري داشته است، دوري 
كنند. اميرعلي اميرباقري در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: 
بازار در ابتداي هفته گذشته شروع نسبتا مناسبي داشت 
اما در اواس��ط هفته همس��و با افزايش عرضه، فشار فروش 
در بازار افزايش يافت. وي با بيان اينكه بعد از تغيير در سود 
پااليشي ها و افزايش آن شاهد تازه شدن روح بازار و تغيير 
مسير ش��اخص بورس در بازار بوديم، افزود: در پايان هفته 
شاخص بورس درصدد بود تا قسمتي از افت و اصالح قيمتي 
كه در چند روز گذشته تجربه كرد را پس گيرد كه با توجه 
به چنين موضوعي در كليت بازار با ورود جريان نقدينگي 
از س��وي حقيقي ها روبه رو بوديم. اميرباقري خاطرنشان 

كرد: براساس پيش بيني هاي صورت گرفته روند معامالت 
بورس در هفته جاري با روند صعودي همراه خواهد ش��د و 
بازار س��رمايه در راس ديگر بازارها و مورد توجه فعاالن بازار 
قرار مي گيرد. اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه بحث 
توافق نفتي اوپك ميان عربستان و روسيه باعث شد تا نفت 
برنت به ارقامي بيش از ٤١ دالر صعود و موقعيت مناسبي را 
در معامالت گروه پااليشي ايجاد كند، افزود: با بهبود وضعيت 
بازار نفت مي توانيم شاهد رونق نسبي اقتصادي باشيم. وي 
اظهار داش��ت: از طرف ديگر با شنيده شدن مسائل مثبت 
سياسي و اتفاقاني كه در زمينه مبادله زندانيان ايران و امريكا 
مطرح شده است ريسك سياسي به شدت كاهش پيدا خواهد 
كرد كه اين موضوع مي تواند زمينه ايجاد تاثير مثبت بر روند 
معامالت بورس را فراهم كند.  اميرباقري خاطرنشان كرد: 
عواملي مانند افزايش قيمت نفت، كاهش ريسك سياسي 

و اصالح ش��اخص دالر باعث افزايش قيمت كاموديتي ها 
در دنيا شد كه اين موضوع در روند صعودي شاخص بورس 
بي تاثير نبوده و ممكن است همه اين عوامل در كنار يكديگر 
باعث اصالح نرخ در بازار ارز شود.  اين كارشناس بازار سرمايه 
با بيان اينكه رييس جمهوري به همتي رييس بانك مركزي 
دستور داد تا هر چه سريع تر نرخ ارز مورد كنترل قرار گيرد 
و فش��ارهايي را در مب��ادي ورود ارز به اي��ران ايجاد كنند، 
خاطرنشان كرد: با بازگشايي مرزها و اتمام دوران كرونايي 
مي توان اميدوار بود كه راه هاي ورود ارز به ايران بازگشايي 
خواهد شد و انتظار داريم ضمن توقف رشد قيمت ارز شاهد 
اصالح در كليت بازار ارز باشيم. امير باقري با بيان اينكه ممكن 
است با توجه به چنين اتفاقاتي در چند روز آينده از سرعت 
رشد شاخص بورس در بازار كاسته شود، گفت: بازار سرمايه 
با رشد قيمتي كه تجربه كرد توانسته در كليت بازار خود را 

به نرخ تورم و نرخ ارز برساند كه اين موضوع باعث پيش خور 
شدن ريسك هاي مورد انتظار در كليت بازار سهام و قيمت ها 
مي شود. اين كارشناس بازار سرمايه گفت: انتظار داريم كه 
در ميان مدت و بلندمدت شاهد روند صعودي در كليت بازار 
سهام باشيم. وي اظهار داشت: نكته اي كه سرمايه گذاران 
بايد به آن توجه داشته باشند اين است كه راه سهام به مرور 
زمان از يكديگر جدا مي شود و بازار سرمايه بازار حرفه اي تري 
خواهد شد. اميرباقري اظهار داشت: بخش قابل توجهي از 
رشد بازار سرمايه ناشي تورم انتظاري بوده كه به نظر مي رسد 
اين رشد كه مربوط به بخش مالي است و ارتباط چنداني به 
بخش عملياتي ندارد تا حدودي تعديل شود و بيشتر خود 
را با واقعيات جديد اقتصادي وفق دهد. اين كارشناس بازار 
سرمايه گفت: احتماال از اين به بعد در كليت بازار در برخي از 
سهام اصالح قيمتي و در برخي ديگر اصالح زماني رخ دهد و 
جريان نقدينگي وارد گروه هايي خواهد شد كه از كليت رشد 
بازار به دليل فشار عرضه حقوقي ها جا مانده اند. وي افزود: 

چشم انداز مثبتي براي برخي از نمادهاي صنعت پااليشگاهي 
و معدني پيش بيني مي شود و به نظر مي رسد كه در ميان مدت 
و بلندمدت بازدهي مناسب و معقولي در مقايسه با تورم به 
سرمايه گذاران بازگردانده  شود. اميرباقري خاطرنشان كرد: 
نكته اي كه درباره بازارهاي موازي وجود دارد، اين است كه 
اكنون در بازار مسكن، سرانه قيمت مسكن با عددي كه چند 
وقت گذشته مطرح شد عدد بسيار بااليي است، به همين 
دليل چشم انداز سرمايه گذاري براي اين بازار چندان مناسب 
نيست، سرمايه گذار بايد به فروش ملك و توان بازار براي اين 
قيمت ها توجه داشته باشد كه اكنون چنين كششي براي بازار 
وجود ندارد. اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه در 
بازار دالر و سكه كنترل در اختيار بانك مركزي است و ممكن 
است در روزهاي آينده اصالح قيمتي و زماني را براي اين بازار 
شاهد باشيم، افزود: انتظاري كه براي كليت بازار وجود دارد 
حاكي از روند فرسايشي اصالحي بازار است كه در روزهاي 

آينده شدت مي گيرد و نرخ ارز و سكه تعديل خواهد شد.

بورس، گوي سبقت را از بازار ارز و طال مي ربايد

انتظار مي رود كه در مسير پيش روي بازار شاهد افت و خيزهايي باشيم

چرخه معيوب سياست گذاري و مداخله

تشريح فاجعه قتل جرج فلويد

در تالقي با حوزه هاي تخصصي همچون اقتصاد، پيچيده تر 
نيز مي شود. در يادداشتي ديگر به طور مفصل به اين مساله 

خواهيم پرداخت.
۲- به ميزاني كه دو مقوله جراح��ي و مديريت اقتصاد، 
علمي و تخصصي هستند، تحليل، تفسير و پيش بيني 
پيامدهاي ناشي از عمليات جراحي و اقتصادي نيز نيازمند 
علم و تخصص است. در پي اعالم هدف گذاري تورمي ۲۲ 
درصدي از س��وي بانك مركزي در هفته گذشته، بحث 
مداخله دولت در اقتص��اد و هدف گذاري هاي اقتصادي 
دوباره داغ شده است و جالب آنكه برخي افراد ناآشنا به علم 
اقتصاد، مداخله دولت از طريق قيمت گذاري هاي دستوري 
در برخي از بازارها همچون بازار خودرو را با هدف گذاري 
تورمي يادشده، يكس��ان پنداشته اند و بر همين اساس، 
طرح س��وال يا ارايه تفسير كرده اند. حال آنكه به ميزاني 
كه تعيين قيمت براي كاالها از سوي دولت مذموم است، 

هدف گذاري تورمي پسنديده و نيكو تلقي مي شود. چه 
آنكه اولي مخل ساز و كار بازار است و دومي موجد نظم در 
اقتصاد به شمار مي رود. بي گمان، يكي از پيامدهاي تعيين 
دستوري قيمت ها، عدم تبعيت بازار از قيمت تعيين شده 
است و در پي آن، بازار سياه يا زيرزميني شكل مي گيرد و 
در اقتصادهاي دولتي رانت زده، افراد نزديك به منابع قدرت 
كه به كاالي مورد نظر دسترسي دارند، بيشترين بهره را 
از قيمت هاي دستوري مي برند و كاالهاي خود را در بازار 
غيررسمي به قيمت هاي گزاف به متقاضيان مي فروشند.

۳- چرا يا چه وقت دولت مجب��ور به مداخله در بازارها و 
تعيين دستوري قيمت ها مي شود؟ هدف از مداخله دولت 
در قيمت گذاري كاال همواره حمايت از مصرف كننده اعالم 
شده است. مساله اي كه البته نتيجه اي معكوس داشته 
است. اما درباره اينكه چه زماني دولت مجبور به مداخله 
مي شود، بايد گفت، زماني كه آثار تورم عمومي يا چشم انداز 

تورمي روي برخي از بازارها فوري تر و زودتر از ساير بازارها 
نمايان مي ش��ود و در اين شرايط، برخي كاالهاي توليد 
ش��ده با هدف كسب سود بيشتر در آينده، به بازار عرضه 
نمي ش��ود و در نتيجه عرضه آن به بازار كاهش مي يابد، 
دولت تالش مي كند با سركوب قيمت ها، وضعيت بازار آن 
كاالي خاص را سامان ببخشد. به طور مثال، در شرايطي كه 
واردات خودرو آن هم با تعرفه هاي بسيار سنگين متوقف 
شده و همزمان خودروسازان داخلي از عرضه محصوالت 
خود به بازار بنا به داليل مختلف طفره رفته اند يا اساسا به 
دليل برخي مسائل نتوانسته به روال سابق، خودرو توليد 
و عرضه كنند، دولت مجبور شده است، براي محصوالت 
خودروس��ازان قيمت تعيين كند و همزمان مكانيسم 
قرعه كشي را هم براي تعيين و انتخاب خريدار به كار بگيرد. 
اين شرايط، بي گمان از سويي ناشي از سياست هاي غلط 
پولي و در پي آن افزايش تقاضاي سرمايه اي براي برخي 

از كاالها اس��ت و از س��وي ديگر، ناشي از سياست غلط 
حمايت گرايي از برخي از صنايع است. صنايعي كه پس 
از چند دهه حمايت صرف از آنها، هنوز نتوانسته اند نه تنها 
با محصوالت خارجي رقابت كنند، بلكه نمي توانند از نظر 
كمي نيز نيازهاي داخلي را تامين كنند. اين سياست هم 
اينك منجر به اين شده است كه مصرف كننده داخلي 
بابت خودروه��اي با كيفيت چند ده��ه قبل، مبالغي 
بسيار بيشتر از هزينه خريد خودروهاي خارجي داراي 

استانداردهاي روز بپردازند.
4- دول��ت چ��را و چ��ه وق��ت باي��د هدف گ��ذاري و 
سياست گذاري كند؟ در يك تعريف بسيار ساده، دولت 
بايد با هدف نظم بخشي به فضاي كلي اقتصاد و تعيين 
مسير و روند رشد اقتصادي، در عرصه هاي پولي و مالي، 
هدف گذاري و سياست گذاري كند. از همين رو است كه 
در اغلب كشورهاي جهان در كنار اهداف و چشم اندازهاي 

كالن مثال ۲0 س��اله، برنامه هاي توسعه اي 5 ساله يا 10 
س��اله نيز تعريف مي كنند و در برنامه هاي ساالنه خود، 
براي شاخص هاي كالن اقتصاد همچون نرخ تورم، نرخ 
رش��د و نرخ اشتغال »هدف« تعيين مي كنند. بي گمان 
دستيابي به هدف هاي عملياتي ساالنه مستلزم به كارگيري 
سياست هاي مشخص و منظم در عرصه هاي اقتصادي، 
سياسي و سياست خارجي اس��ت. از همين رو است كه 
اعالم هدف گذاري نرخ ۲۲ درصد براي تورم سال جاري، 
قابل توجه و مثبت ارزيابي مي ش��ود. در عين حال، اين 
انتظار را در ميان فعاالن اقتصادي و ناظران ايجاد مي كنند 
كه متناس��ب با اين هدف، دولت و بانك مركزي، خود به 
اين هدف گذاري پايبند باشند و در عالم عمل، موتورهاي 
خلق پول را مهار كنند. در غير اين صورت، بار ديگر شاهد 
تكرار چرخه معيوب سياست گذاري و مداخله دولت در 

بازارها خواهيم بود.

 مي توانيم ن��وري بر علل رفتارهاي نادرس��تي بيندازيم 
كه فرهنگي ناميده مي ش��وند و در كش��ورهاي مختلف 
آبشخورهاي متفاوتي دارند.  اين اولين بار نيست كه چنين 
اتفاقي در امريكا رخ مي دهد. سابقه متعددي در اين باره 
وجود دارد كه بر مبناي برخي از آنها فيلم هاي درخشاني 
هم ساخته شده است. امريكا مدتي بعد از كشف اين قاره 
در سال 14۹0 به دست كريستف كلمب، تا سال 1۸۶5 
به طور رسمي و قانوني درگير برده داري بود. در سال 1۸۶0 
آبراهام لينكلن با شعار لغو برده داري وارد كارزار انتخابات 
رياست جمهوري اين كشور شد و به دنبال جنگ 5 ساله 
ميان ايالت هاي شمالي امريكا به رهبري وي و ايالت هاي 
جنوبي مدافع برده داري، برده داري س��رانجام در س��ال 
1۸۶5 با تغيير قانون اساسي رسما لغو شد )فيلم ديدني 
لينكلن اين دوره تاريخي را به تصوير كش��يده است( اما، 
اين اقدام قانوني به معناي پاك شدن كامل ذهن و ضمير 

جامعه از رويكردهاي نژادپرس��تانه و رفتارهاي مترتب 
بر آن نبوده اس��ت. ويژگي فرهنگ اجتماعي يا نهادهاي 
غيررس��مي ديرپا بودن آنهاست. سيطره نژادگرايي طي 
حدود سه قرن، موجب شده كه پس از لغو قانون برده داري 
و زمينه سازي هاي بعدي براي تامين حقوق شهروندي 
سياهپوستان از جمله تامين حق راي در انتخابات، همچنان 
رگه هايي از نژادپرستي در اين كشور و جاهاي ديگر ديده 
شود.  اين عقبه تاريخي نوعي از فرهنگ اجتماعي يا نهاد 
غير رسمي را در گذشته دور شكل داده كه حتي با تغيير 
قانون اساسي و تالش هاي افرادي چون مارتين لوتركينگ 
براي رفع تبعض هاي نژادي و استقرار عدالت قانوني در وراي 
رنگ پوست، كامال ريشه كن نشده است. بنابراين، هنوز 
هستند افراد سفيدپوستي كه سياهپوستان را بي شرمانه 
به صورت »كاكا سياهي« مي بينند كه حق سخن گفتن 
و نفس كشيدن، بدون اجازه ارباب سفيدپوست را ندارند. 

از ظهور افرادي چون باراك اوباما و چهره هاي ورزش��ي و 
هنري در جايگاه هاي مهم برآشفته مي شوند )فيلم كتاب 
سبز )۲01۸( چنين برخوردهايي با پيانيست سياهپوست 
مشهور امريكا، دان شرلي، در س��ال هاي نيمه دوم قرن 
بيستم را به تصوير كش��يده است(  طبيعي است اگر اين 
رفتارها پشتوانه قانوني مي داشت، به جاي كشته شدن 
هر از چند سال يك بار سياهپوستي، تاريخ همچنان شاهد 
نسل كشي آنان و بهره كشي شديد از آنان مي شد. به بياني 
ديگر، منصفانه اين است كه ميان وقوع قتل هايي مانند 
قتل غيرانساني و غيراخالقي جرج فلويد و نظاير او كه هيچ 
پش��توانه قانوني ندارد و تنها از عقبه تاريخي و رفتارهاي 
بيمارگونه نژادپرستانه آب مي خورد، و فجايعي كه به نوعي 
داراي پشتوانه هاي قانوني است تفاوت قائل شد. يعني در 
جاهايي كه چنين فجايعي ريشه هايي بلند و قوي در خاك 
نهاد رسمي يا ساخت قانون و قدرت رسمي دارد، بايد به 

تغيير قانون و قدرت پرداخت تا اين فجايع تكرار نشوند. در 
جاهايي كه ساخت قانون و قدرت رسمي مشكل چنداني 
ندارد بايد با ريش��ه يابي روانشناس��انه اجتماعي چنين 
پديده هايي، ب��ه تغيير نوع نگرش نژادپرس��تانه افرادي 
از دس��ت پليس قاتل رفت.  در عين ح��ال، دموكراتيزه 
كردن توليد و توزيع ثروت نيز امر مهمي است. در مقايسه 
كشورهاي اسكانديناوي و امريكا، با شرايط نهادي رسمي 
كم و بيش مش��ابه، مي توان تفاوت هاي مهمي از منظر 
وقوع چنين فجايعي ديد كه علت آن به مس��اوات گرايي 
اجتماعي قوي در كشورهاي اسكانديناوي باز مي گردد. 
يعني دموكراتيزه ش��دن واقعي توليد و توزيع، و كاهش 
فاصله طبقاتي، هم موجب شكل گيري قدرت بازدارندگي 
اجتماعي در برابر چنين فجايعي مي شود و هم با معنادارتر 
كردن عدالت قانوني، كم رنگ شدن زمينه هاي فرهنگي 
چنين فجايعي را در پي دارد. شايد چنين پليس هايي در 

جامعه اي كه وجه مشخصه مهم آن نابرابري زياد است، 
دچار عقده هاي مختلف مي شوند كه ناچار از خالي كردن 
آنها روي افراد بي گناه مي شوند؛ يا ممكن است با اتكاء 
به امكان سهل گيري نهاد قضايي مبتني بر قدرت نابرابر 
دست به فجايع مي زنند.  نتيجه اينكه نبايد با شبيه سازي 
فاجعه غير انساني و به شدت قابل محكوم قتل جرج فلويد، 
به توجيه فجايع غيرانس��اني در جاهاي ديگر پرداخت 
كه ممكن اس��ت علت وقوع آنها وجود قوانين نادرست 
باشد. قوانيني كه زمينه را براي استمرار كژكاردي هاي 
فرهنگي بيشتر فراهم مي كند.  در جاهايي كه مشكل، 
نه قانون بلكه عقبه تاريخي سيطره مناسبات اجتماعي 
خاصي است، بايد به عدالت قانوني معناي بيشتري داد. 
در جاهايي كه مشكل در قانون است، هم بايد قانون تغيير 
كند و هم عدالت قانوني از طريق مساوات گرايي اجتماعي 

معناي بيشتري يابد.

ادامهازصفحهاول



5 ايرانشهر راه  و شهرسازي

صدور پروانه ساختماني در پايتخت 52 درصد افت كرد

خسارت 1000 ميليارد توماني كرونا به شهرداري ها 
گروه راه و شهرسازي|

رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
كش�ور، مي�زان اعتب�ارات م�ورد ني�از 
شهرداري ها براي جبران زيان ها و هزينه هاي 
مقابله با شيوع ويروس كرونا به شهرداري ها 
را بي�ش از يك هزار ميلي�ارد تومان برآورد 
كرده است. در همين حال،  انتشار تازه ترين 
آمار مربوط به صدور پروانه هاي ساختماني 
در ش�هر ته�ران حاكي از آن اس�ت كه طي 
دو ماهه نخس�ت س�ال جاري، اين شاخص 
نسبت به دوره مشابه س�ال قبل 27 درصد 
كاهش يافته و اين در حالي است كه از ابتداي 
سال 98 تا اول خرداد س�ال جاري )در يك 
دوره 14 ماهه( نس�بت به دوره مش�ابه قبل 
از آن، تعداد پروانه هاي س�اختماني صادره 
بيش از 52 درصد افت داش�ته است. از آنجا 
كه درآمدهاي ناش�ي از ص�دور پروانه هاي 
ساختماني يكي از مهم ترين منابع درآمدي 
شهرداري تهران به ش�مار مي رود، افت 52 
درصدي ص�دور پروانه س�اختماني حاكي 
از تضعيف ش�ديد اين منب�ع در آمدي و در 
مجموع كاه�ش درآمد ش�هرداري تهران 

ارزيابي مي شود.

به گفته مهدي جمالي نژاد، رييس سازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي كشور، پس از انتشار ويروس كرونا و با 
برآوردهاي اوليه در گام نخست براي جبران بخشي از 
هزينه هاي شهرداري ها ناشي از اقدامات صورت گرفته 
و كاه��ش درآمدها، اعتباري نزديك ب��ه بيش از يك 
هزار ميليارد تومان بابت تاثيرات اين بيماري در عرصه 
مديريت ش��هري به ش��هرداري ها برآورد و به مبادي 

ذي ربط اعالم شد.
معاون عمراني وزير كشور اضافه كرد: عالوه بر برآورد 
خسارت ها، فهرست آسيب ديدگان در مديريت شهري 
براي اعطاي كمك ها و بس��ته هاي حمايتي به وزارت 

تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال شد.
جمالي نژاد با بيان اينكه با توجه به ضرورت جلوگيري 
از ش��يوع ويروس كرونا در جامعه س��عي شد از تمام 
ظرفيت هاي موجود اس��تفاده ش��ود، گفت: سازمان 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كش��ور ت��الش كرده تا 
اقدامات الزم از سوي بيش از يك هزار و ۳۰۰ شهرداري 
و بيش از ۳۷ هزار دهياري، با حمايت شوراهاي اسالمي 
شهرها و روستاها و همكاري مستمر با ساير دستگاه هاي 
اجرايي از طريق بس��يج منابع، امكان��ات و تجهيزات 

مديريت شهري و روستايي را فراهم كند.
به گفته وي، براي كنترل و پيشگيري ويروس كرونا، 
تمام امكانات هزار و ۴۴۰ ايستگاه آتش نشاني شهري 
 ب��ا حدود ۲۲ هزار نف��ر نيرو درش��هرها و ۹۰۰ پايگاه 
آتش نشاني روستايي با هزار و ۲۰۰ نفرنيرو در روستاها 

با محوريت دهياري ها به كار بسته شده است.
رييس س��ازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور، 
فراهم كردن زمينه تامين مايحتاج عمومي و نيازهاي 
ش��هروندان در يك هزار و ۵۰ ميدان مي��وه و تر بار در 
شهرهاي كشور را از ديگر اقدامات مديريت شهري در 
اين دوران عنوان ك��رد و گفت: اين اقدامات همچنان 

با جديت ادام��ه دارد. جمالي ن��ژاد همچنين بر لزوم 
اهميت اجراي اقدامات پيشگيرانه در حوزه حمل و نقل 
عمومي شهري به خصوص اتوبوس ها، تاكسي ها، قطار 
شهري و پايانه هاي مسافربري شهرداري ها تاكيد كرد 
و توضيح داد: ضدعفوني روزانه ۷۱ پايانه مس��افربري 
تحت مديريت شهرداري هاي كشور، ۳۲۰ هزار خودرو 
ناوگان تاكسيراني شهري، ۲۲ هزار دستگاه اتوبوس هاي 
درون ش��هري، يك هزار و ۸۸۵ دس��تگاه واگن قطار 
شهري فعال و ۲۱۵ ايس��تگاه قطارشهري كه بخش 

بزرگي از آن در پايتخت است، در حال انجام است.
معاون وزير كش��ور اظهار كرد: ش��هرداري ها به ويژه 
 در بخش ه��اي آرامس��تان ها، مديريت پس��ماندها،

 آتش نشاني و ميادين ميوه و تر بار؛ همپاي مجموعه 
درمان��ي در صف نخس��ت خدمت رس��اني در زمينه 

پيشگيري و كنترل ويروس كرونا در كشور قرار دارند.

  كاهش 52.8 درصدي صدور پروانه ساخت
در همين حال، عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري 
و شهرسازي ش��هرداري تهران گفت: بررسي ها نشان 
مي دهد، ص��دور پروانه ۵۲.۸ درصد كاهش داش��ته 
است كه از نظر درآمدي، ش��هرداري را با خطر جدي 
مواجه مي كند و حتما بايد در اين زمينه راهكارهايي 

انديشيده شود.
گلپايگاني در گفت وگو با ايلنا در خصوص تاثير كرونا 
روي درآمدهاي حوزه شهرسازي گفت: مقايسه آمار 
صدور پروانه در اسفندماه نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته كاهش ۲۰ درصدي تعداد پروانه هاي صادر شده 
را نشان داد و اين در شرايطي بود كه در سال ۹۸ نسبت 
به سال قبل از آن به طور متوسط در حدود ۱6.۸ درصد 

كاهش تعداد صدور پروانه داشتيم كه در اسفندماه اين 
كاهش شديدتر شد. 

او ادام��ه داد: كاه��ش درآم��د نيز در اي��ن مدت قابل 
مالحظه ب��ود، چرا ك��ه در اي��ام پاياني س��ال مردم 
ش��تاب بيش��تري براي دريافت پروانه دارن��د، اما در 
 اسفند سال گذش��ته آمار كاهش محسوسي داشت. 
شوراي شهر مهلت اعمال عوارض سال ۹۸ را تا پايان 
ارديبهشت س��ال ۹۹ نيز تمديد كرد و در شهرسازي 
سعي كرديم با غيرحضوري كردن بخشي از خدمات 
كار مردم را س��اده تر كنيم و حض��ور فيزيكي مردم به 
حداقل ممكن برس��د تا به ايمني و جان ش��هروندان 

آسيبي وارد نشود.
گلپايگان��ي گف��ت: در فروردين و ارديبهش��ت افت 
تعداد پروانه خيلي بيش��تر بوده است و بررسي صدور 
پروانه فروردين ماه تا ۱6 ارديبهش��ت نسبت به مدت 
مش��ابه سال گذشته آن نش��ان مي دهد ۵۲.۸ درصد 
كاهش داشته است كه از نظر درآمدي شهرداري را با 
خطر ج��دي مواجه مي كند و حتما بايد در اين زمينه 
راهكارهايي انديشيده شود و در اين شرايط به شهرداري 

تهران نيز كمك شود. 
او با ابراز اميدواري نسبت به مراجعه مردم به شهرداري 
با فروكش كردن واگيري كرون��ا گفت: البته مراجعه 
غيرحضوري را در دستور كار قرار داديم و سعي كرديم 
با استفاده از دفاتر خدمات الكترونيك پرونده هايي كه 
درخواست دادند، اما منجر به صدور پروانه نشده است را 
شناسايي و به صورت غيرحضوري از طريق ارتباط دفاتر 

با مالكان كار را پيش ببريم. 
معاون شهردار تهران با اشاره به ركودي كه كرونا روي 
ساخت و سازها ايجاد كرده است، گفت: كرونا ركودي 

بر ساخت و سازها حاكم كرده و آمار درخواست ها نيز 
كاهش يافت��ه، از طرفي وضعي��ت اقتصادي عمومي 
نيز با چالش جدي مواجه كرده اس��ت ك��ه اميدوارم 
بتوانيم در ش��هرداري اثرات آن را در سال ۹۹ جبران 
كني��م. گلپايگاني گفت: در بس��ته محرك اقتصادي 
پيشنهاد جايزه خوش حسابي به ميزان ۲۵ درصد براي 
پرداخت هاي نقد عوارض مطرح و به تصويب شوراي 
اسالمي رسيد و مي تواند تحركي ايجاد كند و اميدوارم 
با كمك همه نهادهايي كه در اقتصاد كش��ور دخيل 
هستند، بتوانيم وضعيت ساخت و ساز را در شهر رونق 
دهيم، چرا كه رونق ساخت و ساز باعث مي شود، بخش 
قابل مالحظه اي از جريان ه��اي اقتصادي به حركت 

درآيند.

  جزييات كاهش صدور پروانه س�اختماني 
در پايتخت 

 در همين حال، مديركل اداره تدوين ضوابط، نظارت 
و صدور پروانه شهرداري تهران از كاهش ۵۲ درصدي 

صدور پروانه در شهر تهران طي ۱۴ ماه اخير خبر داد.
حامد سليمي در گفت وگو با ايسنا، در مورد وضعيت 
س��اخت و س��از در تهران در س��ال ۹۸ گفت: ميزان 
پرونده هاي صادره در دو ماه اول سال ۹۸، در كل مناطق 
۲۲گانه، ۱۲6۷ مورد بوده است كه در سال ۹۹ در بازه 
مشابه اين تعداد به ۹۳۰ كاهش يافته است كه شاهد 
كاهش ۲۷ درصدي صدور پروانه در دو ماهه اول سال 

جاري هستيم.
وي با بيان اينكه از لحاظ متراژ، تعداد متراژ پروانه هاي 
صادر شده در دوماه سال ۹۸، بيش از يك ميليون و ۷۲۸ 
هزار متر بوده است، اظهار كرد: اين عدد در سال ۹۹ به 

يك ميليون و ۲۷۱ هزار متر مربع كه حدود ۲6 درصد 
كاهش در متراژ كل پروانه ها را شاهد هستيم.

سليمي اظهار كرد: تعداد واحدهاي مسكوني پروانه هاي 
صادره در سال گذش��ته ۹۱۹۲ واحد بوده؛ اما در سال 
جاري تعداد واحدهاي مس��كوني تنه��ا ۷۱۳۲ واحد 
مسكوني بوده است كه در اين زمينه نيز شاهد كاهش 
۲۲ درص��دي تعداد واحدهاي مس��كوني پروانه هاي 

صادره در سال ۹۹ هستيم.
مدير كل اداره تدوين ضواب��ط، نظارت و صدور پروانه 
شهرداري تهران در مورد مناطق داراي بيشترين پروانه 
صادره نيز با بيان اينكه در سال ۹۸، منطقه ۱۵ با صدور 
۱۱۷ پروانه در صدر جدول قرار دارد و در سال ۹۹ نيز باز 
هم منطقه ۱۵ با صدور مجوز ساخت ۸۷ واحد همچنان 
در صدر صدور پروانه قرار دارد، افزود: بعد از آن در سال 
۹۸، منطقه۴ با صدور ۱۱۰ پروانه و امسال هم منطقه 
۱۴ با صدور ۷۹ پروانه به رتبه دوم صعود كرده، البته در 
سال جاري منطقه چهار به مرتبه سوم تنزل يافته است.
وي با بيان اينكه در س��ال ۹۸، ضعيف ترين منطقه از 
لحاظ صدور پروانه منطقه 6 با ۱۸ پروانه بوده اما امسال 
منطقه ۹ با صدور ۱۷ پروانه در صدر ضعيف ترين منطقه 
از لحاظ صدور پروانه قرار دارد، گفت: بعد از آن مناطق 
۱۰، سه و ۹ نيز جزو مناطقي هستند كه كمترين پروانه 
صادر شده را داش��تند كه البته در اواخر سال گذشته 
شاهد تغيير مديريتي در منطقه ۱۰ بوديم كه اين مساله 
بر روند صدور پروانه در اين منطقه تاثيرگذار بوده است.

سليمي افزود: بيش��ترين متراژ در سال ۹۸ را، مناطق 
۲۰، ۲۲ و ۴ داشتند كه در سال جاري در اين شاخص 
مناط��ق ۵، ۴ و ۲۰ جزو س��ه منطقه اي هس��تند كه 
بيشترين متراژ پروانه صادره در دو ماه اول سال ۹۹ را 
داشتند و مناطق ۱6و ۱۰ نيز در سال جاري كمترين 
متراژ در پروانه هاي صادره را داشتند؛ اما الزم به يادآوري 
اس��ت كه ش��اخص متراژ و تعداد هميشه نمي توانند 
ش��اخص عملكرد يك منطقه باشد چراكه متراژ يك 
پرونده صادره در مناطقي همچون ۲۲ ممكن است با 
كل متراژهاي صادره در مناطق كوچك تر همچون ۱۵ 
و ... برابري كند و به همين داليل هر منطقه بايد نسبت 

به شرايط خود بررسي شود.
به گفته سليمي، در كل ش��اهد كاهش ۵۲ درصدي 
صدور پروانه در ش��هر تهران در س��ال ۹۸ و دوماه اول 

سال ۹۹ هستيم.
مديركل اداره تدوين ضوابط، نظ��ارت و صدور پروانه 
ش��هرداري تهران در مورد چشم انداز ساخت و ساز در 
تهران با توجه به تصويب بسته هاي حمايتي در شوراي 
ش��هر گفت: محدوديت و ممنوعيت هايي در ضوابط 
داش��تيم كه موضوع كرونا و شرايط بد اقتصادي مزيد 
بر علت شد كه ش��هرداري اليحه اي را تدوين كرد كه 
با مساعدت حداكثري اعضاي شورا مواجه شد كه اين 
مصوبه مي تواند به باز شدن گره هاي صدور پروانه كمك 
كند و موانع را برطرف كند و از لحاط درآمدي تحرك 

ايجاد مي كند.
وي افزود: با توجه به نوسانات بازار ارز، گرايش مردم به 
بورس، افزايش قيمت مصالح ساختماني و ... پيش بيني 
من اين است كه احتماال در سال ۹۹ بتوانيم حداكثر 
حدود ۸۰۰۰ پروانه ساختماني صادر كنيم كه البته اين 

عدد احتمالي، نسبت به كل آمار سال ۹۸ كمتر است.
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بازار 40 ميليوني اجاره بها 
قانونمند مي شود

معاون وزير راه و شهرسازي از تهيه اليحه قانونمند 
كردن بازار مسكن و اجاره بها خبر داد و گفت: به 
 دنبال ساماندهي بازار مسكن هستيم. به گزارش 
تس��نيم، محمود محمودزاده درباره بازار اجاره 
و قيمت افسارگس��يخته مس��كن و راهكارهاي 
وزارت راه براي س��اماندهي بازار اجاره بها، اظهار 
كرد: معتقديم اگر براي دهك هاي ۴ تا ۷ اقدامي 
در خصوص تامين مسكن انجام نشود، آنها دچار 
مش��كالت جدي براي تامين مسكن و پرداخت 
اجاره بها خواهند ش��د. به همي��ن دليل اليحه 
قانونمند كردن بازار مس��كن و اجاره بها در حال 
پيگيري اس��ت. وي تصريح كرد: هدف از تدوين 
اليحه قانونمند كردن بازار مس��كن و اجاره بها، 
تعيين قيمت نيست، بلكه ساماندهي بازار مسكن 
و اجاره بها، مدنظر اس��ت. در عين حال، با توجه 
به اينكه بر اساس آخرين سرشماري در كشور، 
به طور متوسط جمعيت اجاره نشين به جمعيت 
صاحب خانه در مقياس كشوري ۳۱.۷ درصد و 
در مقياس شهر تهران ۴۳.۵ درصد برآورد شده با 
اين احتساب در كالنشهرها نزديك به ۵۰ درصد 
جمعيت شهر را اجاره نشين ها به خود اختصاص 
داده اند. بنابراين ساماندهي اين بخش ضرورت 

داشت كه در برنامه نيز قرار گرفته است.
وي با تاكي��د بر اينكه دولت بايد از منافع قش��ر 
ضعيف كه امكان تامين مسكن را ندارند، حمايت 
كند، پيگيري تصويب قانوني به منظور ساماندهي 
بازار اجاره بها را ب��راي تامين اين هدف ضرورت 
دانس��ت و گفت: با توجه به اينكه حوزه مسكن، 
حوزه اي پيچي��ده و چندبعدي اس��ت بنابراين 
مباحث و موضوعات گوناگون اين بخش از قانون 
و مقررات تا ساماندهي فعاالن اين بخش همه بايد 
همزمان انجام شود تا به خروجي موثري دست 
يافت. معاون وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه 
بخشي از مشكالت امروز بازار اجاره بها كشور به 
دليل عدم عرضه و توليد كافي مسكن در سال هاي 
گذشته است، افزود: با اجراي طرح ملي مسكن 
تالش خواهد شد تا بخشي از كمبودها در توليد 
ناكافي مسكن در سال هاي گذشته جبران شود.

پيش بيني پروازهاي عبوري 
از آسمان ايران با كنترل كرونا

سعيد اكبري، عضو هيات مديره شركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي ايران از افزايش تعداد پروازهاي عبوري 
از آسمان ايران به روزانه ۴۰۰ پرواز طي دو تا سه ماه 
آينده با كنترل نسبي پاندمي كرونا در كشورها خبر 
داد. اكبري در گفت وگو با مهر درباره روند افزايشي 
پروازهاي عبوري از آسمان ايران پس از بهتر شدن 
وضعيت كنترل كرونا در دنيا و از سرگيري پروازهاي 
بين المللي، اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر تعداد 
پروازهاي عبوري با شيب ماليمي رو به افزايش است. 
وي ادامه داد: در تحليل هاي ياتا )انجمن بين المللي 
ش��ركت هاي هواپيمايي( آمده اس��ت كه تا پايان 
آگوست )اواخر مرداد و اوايل شهريور( تعداد پروازهاي 
عبوري از منطقه غرب آسيا به ۲۵۰ تا ۴۰۰ سورتي 
پرواز در روز خواهد رسيد. به نظر من هم با ادامه اين 
شيب ماليم افزايشي تعداد پروازهاي عبوري از آسمان 
ايران نيز طي ۲ تا ۳ ماه آينده احتمااًل به حدود ۴۰۰ 
پرواز در روز افزايش مي يابد. عضو هيات مديره شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران درباره مذاكره امريكا 
با قطر و عربستان براي لغو تحريم هاي قطر از سوي 
كشورهاي عربي با هدف كاهش پروازهاي عبوري از 
آسمان ايران، تصريح كرد: به نظر مي رسد وساطت 
امريكا ميان قطر و عربس��تان، ارتباطي به كاهش 
درآمدهاي ش��ركت فرودگاه هاي ايران ندارد. قطعًا 
مذاكراتي كه كشورهاي حاشيه خليج فارس براي 
برقراري مجدد روابط دوس��تانه دارند، آنقدر داليل 
سياسي و اقتصادي ديگري دارد كه هدف »كاهش 
پروازهاي اندك عبوري از آسمان ايران و درآمدهاي 
محدود شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي كشورمان 
از اين محل«، چندان به چشم نيايد. وي يادآور شد: 
اينكه دنيا دست به دست هم بدهد كه درآمد شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران كم ش��ود، بس��يار 
ساده انگارانه است. بر اساس اين گزارش، تا پيش از 
شيوع ويروس كرونا، متوس��ط پروازهاي عبوري از 
آسمان ايران، روزانه ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ سورتي پرواز بود. 
سياوش اميرمكري مديرعامل شركت فرودگاه ها نيز 
پيش از اين در آذرماه ۹۸ از درآمد س��االنه ۱۷۰۰ تا 
۱۸۰۰ ميليارد توماني اين شركت از محل پروازهاي 

عبوري خبر داده بود.

 وقوع اولين تصادف 
در آزادراه تهران - شمال

سرهنگ نوراله خادم، رييس پليس راه تهران بزرگ 
از ثبت اولين مورد تصادف منجر به جرح در آزادراه 
تهران - شمال خبر داد. به گزارش ايسنا، سرهنگ 
خادم گفت: حوالي س��اعت ۳:۳۰ بامداد روز شنبه 
۱۷ خرداد يك دستگاه سواري تويوتا در حال حركت 
در مسير شمال به جنوب اين آزادراه بود كه در تونل 
ش��ماره ۱۳ با جداره كناري تونل برخورد كرده و به 
پهلو واژگون شد. وي با بيان اينكه درپي اين حادثه 
يك سرنشين تويوتا مجروح و از سوي عوامل امدادي 
به بيمارستان منتقل شد، گفت: با حضور كارشناسان 
پليس راه و بررسي ش��واهد مشخص شد كه عدم 
رعايت سرعت مطمئنه علت وقوع اين حادثه بوده 
است. خادم با بيان اينكه اين اولين تصادف جرحي 
آزادراه تهران - شمال بود، گفت: از ششم اسفندماه 
تاكنون كه تردد در آزادراه تهران - شمال آغاز شده 
بود، اين اولين تصادف جرحي رخ داده در اين محور 
بود. رييس پليس راه تهران بزرگ همچنين در مورد 
نصب يكس��ري تجهيزات و امكانات بيشتر در اين 
مسير نيز گفت: با پيگيري هاي انجام شده به زودي 
دوربين هاي ثبت تخلف س��رعت غير مجاز در اين 
آزادراه در داخل و بيرون تونل ها افزايش خواهد يافت.

عمليات احداث بوستان بزرگ ارتش آغاز شد

آزادسازي زمين هاي نظامي پايتخت كليد خورد
گروه راه و شهرسازي|

آيين آغاز عمليات احداث بوستان بزرگ ارتش 
در محدوده خيابان پاس�داران، روز شنبه، 17 
مردادماه با حضور محمد اس�امي، وزير راه و 
شهرسازي، جمعي از امرا و فرماندهان ارتش 
و نيروهاي مسلح و مس�ووالن شهر تهران در 
محل بوستان تازه تاسيس ارتش )پادگان ۰۶( 

برگزار شد.

 بوستان ۳۵ هكتاري ارتش در قلب خيابان پاسداران قرار 
دارد. بوستاني كه سال ها است مردم آن را به نام پادگان 
۰6 ارتش مي شناس��ند، قرار است پس از انجام كار هاي 
آماده سازي، در هاي نرده اي آبي رنگش به روي مردم باز 
شود و اهالي پاسداران كه بوستاني ندارند، صاحب پاركي 

۳۵ هكتاري شوند.
تغيير كاربري و واگذاري اين پادگان  به شهرداري تهران 
و تبديل آن به بوستاني در شرق تهران با پيگيري شوراي 

عالي شهرسازي و معماري و پس از سال ها انجام شد.

  حداقل سطح اشغال در ۳0 درصد پادگان0۶
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي در اين مراسم تاكيد 
كرد: در ۳۰ درصد محدوده پادگان ۰6 كه در اختيار ارتش 
قرار گرفته حداقل سطح اشغال در نظر گرفته شده است.

به گزارش ايسنا، اسالمي گفت: اگر نگاه حاكم گذشته 
در خصوص اي��ن مح��دوده ادامه پيدا مي ك��رد قطعا 

نمي توانستيم به جمع بندي امروز برسيم.
وي افزود: اينكه در اين فضا به موجب قانون محيطي در 
اختيار داشته باشيم كه براي ارايه خدمات به شهروندان 
در اختيار ش��هر قرار بگي��رد قطعا حاصل جلس��ات و 
پيگيري ه��اي متعدد ب��ود و اميدواريم اي��ن خدمات 

ارزشمند به شهروندان ارايه شود.
اسالمي ادامه داد: در ۳۰ درصدي كه از اين محدوده در 
اختيار ارتش قرار مي گيرد حداقل سطح اشغال در نظر 
گرفته شده است تا در كنار بوستاني كه احداث مي شود 
بخش مورد استفاده ارتش نيز نقش آفرين باشد و به عنوان 
محيطي مسكوني و خدماتي در كنار اين بوستان ارايه 

خدمات داشته باشد.
وي تاكيد كرد: قطعا مي توانيم اين الگو را به عنوان الگويي 

موفق در كل كشور تسري دهيم. موضوع مهمي كه در 
فرآيند مديريت شهري نقش آفرين است.

وزير راه و شهرس��ازي در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود به نقش مهم كميس��يون هاي ماده ۵ در مديريت 
شهري اش��اره كرد و افزود: بايد نقش اين كميسيون ها 
مورد توجه قرار گي��رد. اگر توافق قبلي در خصوص اين 
محدوده اجرايي مي شد قطعا نمي توانستيم اين خدمات 
را به شهروندان ارايه كنيم و امكان ايجاد چنين فضايي 

ميسر نبود.
وي تاكيد كرد: بارگذاري يك ميليون و خرده اي مصوبه 
شوراي عالي شهرسازي و معماري نبوده و تا كنون موضوع 
اين محدوده به اين شورا نيامده بود و براي اولين بار اين 
موضوع به شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور ارجاع 
ش��د كه تصميم نهايي براي احداث اين بوستان اتخاذ 
شد. اميدواريم اين هديه مبارك مردم عزيز تهران باشد. 
همچنين از فرماندهي معظم كل قوا و ارتش كه اين هديه 

را به مردم تهران دادند قدرداني مي كنيم.

  عدالت اجتماعي برقرار مي شود
پيروز حناچي، شهردار تهران نيز در اين مراسم گفت: اين 
اقدام با همكاري ارتش جمهوري اس��المي ايران فراهم 
شد، در اين برنامه اين مجموعه به ايستگاه مترو در اتوبان 
شهيد صياد شيرازي متصل خواهد شد و با اتصال به شبكه 
حمل و نقل عمومي عدالت اجتماعي برقرار خواهد شد.

شهردار تهران گفت: اميدوارم به زودي درباره پادگان جي 
نيز به اين توافق برسيم.

حناچ��ي افزود: تهران را در طول تاريخ به س��ه نكته آن 
مي شناختند؛ ارتفاعات البرز، ۲۴۰ ميليون متر مكعب 
آب ك��ه از دامنه هاي الب��رز جاري ب��ود و همچنين به 
چنارستان هاي وسيع آن. چنار امام زاده يحيي )ع( يكي 
از آن چنارهاست. اين مكان هم كه در آن قرار داريم، يكي 
از باغ هاي باقيمانده در تهران اس��ت كه به باغ سلطنت 

آباد معروف بود.
حناچي با بيان اينكه اين پادگان در پهلوي اول شكل 
گرفت و يكي از قديمي ترين برگ هاي شناسنامه ارتش 
است، افزود: شايد اينجا با ارزش ترين پادگاني است كه 
 به جهت وسعت و ارزش در كشور داريم، بنابراين اتفاقي

 كه امروز مي افتد از اين جهت بسيار اهميت دارد.

او ادام��ه داد: اين پروژه به نفع ش��هروندان اس��ت و اگر 
پروژه اي را سياست گذاران و سرمايه گذاران انجام دهند و 
نفع مردم را نبينند آن پروژه تبديل به ناهنجاري مي شود.

حناچي با تشكر از ارتش براي همراهي با مردم گفت: قبال 
انتقال پادگان هاي ۰۷ خرم آباد، پادگان اروميه و غيره را 
مشاهده كرديم كه در سراسر كشور با بزرگواري و مذاكره 

به نتيجه رسيد و اين مسير ادامه خواهد يافت.
ش��هردار تهران درخصوص ۳۰ درصد سطح اشغال در 
محوطه اين پادگان گفت: ۳۰ درصد سطح اشغال طبق 
توافق به دليل وجود درختان كهنسال از سي درصد كمتر 
خواهد بود و سطح اشغال اختصاص داده شده خيلي كمتر 

از چيزي است كه گفته مي شود.
حناچي ادامه داد: در بخ��ش ۷۰ درصدي هم با مرمت 
ساختمان هاي قديمي از حداكثر ساختمان هاي موجود 
استفاده مي شود تا احداث جديدي نداشته باشيم. شهردار 
تهران ابراز اميدواري كرد با حضور معماران و هنرمندان 
با ايجاد خالقيت اينجا مثل مثل تپه هاي عباس آباد به 

مكاني براي گردشگري تبديل شود.
او افزود: تالش مي كنيم نگاه مان را عوض كنيم و به جاي 
بارگذاري سنگين با اقتصاد مبتني بر فرهنگ اين زمينه 
را براي مردم فراهم كنيم كه نفع اين فضاي فيزيكي به 
همه برسد و خوب است دوستان بدانند بارگذاري در اين 
فضا به 6۳۰ هزار متر مربع كاهش يافته و اين با همكاري 
ارتش و نظرات كارشناسي ماده ۵ و كميته دبيرخانه شورا 
عالي بوده است. اتصال اين مجموعه به مترو در مجاورت 

مترو صياد ايجاد مي شود.
حناچي ابراز اميدواري كرد كه شهرداري با ارتش براي باز 
شدن پادگان جي در منطقه ۱۳ تهران نيز به توافق برسد 
و گفت: به زودي آرزوي ش��هيد ستاري را در ايجاد موزه 

پرواز در بوستان واليت محقق خواهيم كرد.

  رضايت شهروندان را به دنبال دارد 
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر نيز در مراسم آغاز 
عمليات بوستان ارتش گفت: استفاده از چنين فضاهايي 
براي مردم رضايت شهروندان را به دنبال دارد و جو كار 
و تالش در شهر افزايش مي يابد و مردم فكر مي كنند 

مسووالن به فكر مشكالت آنها هستند.
او ادامه داد: در تهران ۵ درصد از مساحت به پادگان هاي 

شهري اختصاص دارد كه با قوانين به تصويب رسيده در 
مجلس و شوراي عالي شهرسازي قرار است در اختيار 

مردم قرار گيرد.
او با اشاره به موانع زيادي كه در اين امر وجود دارد، گفت: 
تملك زمين و ساخت فصاهاي جديد خارج از شهر از 
جمله موانع اين اقدام است و با روشي كه امروز در پيش 
گرفتيم توانستيم موانع را برطرف كنيم و امروز ثمره 

جلسات متعدد را مي بينيم.
هاشمي با بيان اينكه ۲ هزار و ۹۰۰ هكتار فضاي نظامي 
در ش��هر تهران وجود دارد، گفت: هنوز نتوانس��تيم 
مكان ه��اي موج��ود را در اختيار مردم ق��رار دهيم و 
اميدواريم اين مكان ها هرچه زودتر در اختيار مردم قرار 
گيرد. هاشمي با بيان اينكه فعاليت هاي اولويت محور 
و تحقق پذير بايد مد نظر ش��هردار تهران قرار گيرد، 
گفت: جلسات بسيار مهمي در اين زمينه در نظر گرفته 
شده اس��ت و اميدواريم از يك سال باقي مانده از عمر 

شهرداري آن را به تحقق برسانيم.
او با بيان اينكه عمده ترين مساله شهر ترافيك و آلودگي 
هوا است، گفت: اين مساله مي تواند با توسعه حمل و 

نقل عمومي و نوسازي آن حل شود.
هاشمي با اشاره به اينكه به داليل مختلف، فعاليت هاي 
توسعه اي، عمراني و زيرس��اختي در اين دوره مطابق 
انتظارات پيشرفت نداشته اس��ت، افزود: اما مي توان 
از فرصت باقيمانده براي توس��عه زيرساختها استفاده 
كرد. در حوزه پسماند، طرح جامع پسماند آماده شده 
و مي توان با اجراي اين طرح، سطح بهداشت وسالمت 
ش��هري را بهبود بخش��يد و معضالت جدي زيست 

محيطي و اجتماعي نظير انباشت پسماند در آراد كوه، 
مافياي زباله وكودكان كار و بس��ياري مسائل ديگر را 

ساماندهي كرد.
او گفت: در حوزه توسعه ناوگان اتوبوسراني و واگن هاي 
مت��رو با مصوبه اخي��ر هيات دولت، مي ت��وان ناوگان 
اتوبوسراني تهران را تا آغاز سال تحصيلي و پيك مسافر 
كه با توجه به بيماري كرونا، بسيار مي تواند خطرناك 
باشد توسعه داد و حدود ۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس را وارد 

ناوگان كرد.
رييس شوراي ش��هر تهران ادامه داد: در حوزه ساخت 
مترو، با توجه به اينكه س��ه دستگاه حفار TBM هم 
اكنون آماده فعاليت اس��ت، مي توان ب��ا فعال كردن 
پروژه هاي خطوط ۸ تا ۱۲ مترو بدون نياز به نقدينگي 
زياد، ركود سه سال گذشته در ساخت مترو را پايان داد.

هاش��مي همچنين به بافت هاي فرس��وده اشاره كرد 
و گفت: در بخش نوس��ازي بافت هاي فرسوده نيز در 
صورت تعريف پهنه T در اطراف كريدورهاي پرظرفيت 
حمل ونقل عمومي وبارگذاري مناسب، مي توان هم 
ارايه خدمات به ش��هروندان را تسهيل و هم ترافيك و 
ازدحام وسايل نقليه شخصي را كاهش داد وهم منابع را 

براي توسعه حمل ونقل ريلي فراهم كرد.
هاش��مي گفت: س��اختار بروكراتيك اداري كشور و 
ش��هرداري، طبيعتا دچار يك رخوت شده و براي راه 
انداختن آن به سوي توس��عه، به انگيزه وتالش جدي 
مديران نياز دارد، در غيرصورت اين يك سال باقيمانده 
نيز به سرعت مي گذرد و كارنامه قابل قبولي براي مردم 

نخواهيم داشت.

تعداد پروانه هاي ساخت در تهران طي 2ماهه نخست 99 نسبت به دوره مشابه سال قبل 27 درصد كاهش يافت



دانش و فن6ويژه

نشت اطالعات كاربران براي كسب وكارها و شركت ها تبعات سنگيني ندارد
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اولين اخبار مربوط به انتشار و نشت اطالعات كاربران، به 
نام كاربري و شماره كاربران تلگرام برمي گردد كه اعالم 
شد به دليل استفاده از نسخه هاي غيررسمي تلگرام رخ 
داده اس��ت. البته چندي پيش ابوالحسن فيروزآبادي 
رييس مركز ملي فض��اي مج��ازي در واكنش به اين 
موضوع اظهار كرد: »اطالعاتي كه فاش شد، اطالعات 
ويژه اي تلقي شده بود؛ در حالي كه اين نقطه ضعفي است 
كه در پيام رسان تلگرام وجود داشته و كار جمع آوري 
اطالعات توسط يك برنامه نرم افزاري نسبتًا ساده انجام 
شده بود. اين در حالي است كه طوري بزرگنمايي شد كه 
اگر كسي به اين اطالعات دسترسي داشته باشد مي تواند 
به محتواي كانال و گروه تلگرامي افراد دسترسي پيدا 
كن��د، در حالي كه اين طور نبود و تنها اطالعات تلفني 
افراد سرقت شده بود. اين مشكل مربوط به نرم افزار و 
باگ تلگرام بود. اما به جاي اينكه به اين موضوع پرداخته 
شود كه چرا تلگرام اين نقطه ضعف را داشته و دفترچه 
تلفنش براي كاربران باز است و قابليت دسترسي به آن 
وجود دارد، موضوع به نحو ديگري منعكس شد. بنابراين 
بسياري از كساني كه خبر را خواندند تصور كردند كه 
۴۲ ميليون امكان ايجاد ش��ده و اش��خاص مي توانند 
محتواي فعاليت هاي تلگرامي اين ۴۲ ميليون اكانت را 

ببينند، در حالي كه اين طور نبود. البته كوتاهي صورت 
گرفته و در حال رسيدگي به اين كوتاهي هستيم.«

      سريال ادامه دار نشت اطالعات كاربران ايراني
پس از آن اعالم شد فروشگاه هاي آنالين فروش اپليكيشن 
از  فروشگاه  آنالين اندرويدي ايراني تا يكي از بازارهاي ايراني 
نرم افزارهاي آيفون، دچار مش��كل مشابه شده و اطالعات 
كاربران فاش شده است. در ادامه لو رفتن داده كاربران نيز 
خبر نيز نشت اطالعات شناس��نامه اي ۸۰ ميليون كاربر 
ايراني از طريق س��رورهاي س��ازمان ثبت احوال و وزارت 
بهداشت به گوش رس��يد و در برهه هاي زماني مختلف از 
آغاز س��ال جاري، فعاالن امنيت سايبري از افشاي پايگاه 
اطالعات هويتي كاربران برخي سازمان ها و شركت هاي 
دولتي و خصوصي خبر دادن��د كه اين اطالعات در فضاي 
مجازي در حال خريد و فروش است. اين اخبار نگراني هايي 
مقطعي براي كاربران ايجاد كرد كه نشت داده ها چه عواقبي 
مي تواند داشته باشد و البته پس از نگراني هاي كاربران درباره 

انتشار اطالعاتشان، مركز ماهر زيرمجموعه سازمان فناوري 
اطالعات، اعالم كرد با رصد جهت كشف بانك هاي اطالعاتي 
حفاظت نشده، به صاحبان آنها هشدار داده خواهد شد و در 
صورتي كه ظرف مدت ۴۸ ساعت، همچنان مشكل به قوت 
خود باقي باشد، به منظور حفظ داده ها و حفاظت از حريم 
خصوص ش��هروندان، به مراجع قضايي معرفي مي شود. 
در حالي كه رويدادهاي متوالي نش��ت داده ها هم در حال 
سپرده شدن به دست گذر زمان و فراموشي توسط كاربران 
بود، هفته گذش��ته خبر لو رفتن اطالعات كاربران اپراتور 
رايتل به گوش رسيد. هفته گذشته خبر نشت ۵.۵ ميليون 
اطالعات مشترك اپراتور رايتل شنيده شد كه در اينترنت 
براي فروش قرار گرفته و البته رايتل اعالم كرد مستندي به 
جز ۹ ركورد منتشرشده مبني بر دزديده شدن اطالعات پنج 
و نيم ميليون مشترك اين اپراتور به دست نيامده است كه 
نتيجه بررسي اين ۹ ركورد نشان مي دهد شش ركورد بسيار 
قديمي بوده )سال ۹۴ و پيش از آن( و عمال اين مشتركين 
ديگر در شبكه رايتل فعال نيستند. هرچند حسين فالح 

جوش��قاني، رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي با تاييد اين موضوع اظه��ار كرد: »مركز ماهر درز 
اطالعات رايتل را تاييد كرده است. گزارش ها نشان مي دهد 
اطالعات لورفته متعلق به چهار سال پيش بوده و توسط عامل 
انساني رخ داده است. در هر حال رايتل مسوول حفاظت از 
داده  مشتركين اس��ت و بايد برخورد مسووالنه اي از خود 
نشان دهد. طبق ضوابط پروانه برخورد جدي خواهيم كرد.«

   امني�ت مربوط ب�ه داده هاي كس�ب وكارها 
برعهده پليس فتا است

امير ناظمي، معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، روز 
گذشته درباره امنيت داده كسب وكارها و مشتركان اظهار 
كرد: »بايد يك مركز فرمانده��ي و تصميم گيري وجود 
داشته باشد. بر اساس سازوكارهاي فعلي، امنيت مربوط به 
داده هاي كسب وكارها بر عهده پليس فتا است كه ما فكر 
مي كنيم اين رويكرد، مناس��ب نيس��ت و در بيانيه هاي 
مختلف هم به اين اشاره كرديم. ترجيح ما اين است كه در 

اين خصوص يك سياست واحد امكان پذير باشد.« او در 
پاسخ به اينكه چرا مركز ماهر در اين زمينه پاسخگو نيست 
و تنها نقش كمكي در اين زمينه را پذيرفته است، اظهار 
كرد: »زيرا در قانون مس��ووليت ندارد، هركاري هم كه ما 
انجام مي دهيم توسط مس��وول مرتبطش معموال مورد 
نارضايتي قرار مي گي��رد كه چرا در حيطه اختيارات آنها 
وارد شديم.«  ناظمي پيش از اين درباره لو رفتن اطالعات 
سازمان ها گفته بود: »هرچند قانون حفاظت از داده هاي 
عمومي يا همان GDPR  در هزارتوي نظام بروكراس��ي 
محبوس مانده است، اما اين به آن معنا نيست كه قانوني 
براي اجبار سازمان ها و دستگاه ها به حفاظت از داده هاي 
شخصي وجود ندارد، بلكه به معناي آن است كه همه نيازها 
را پاسخ نمي دهد. تك تك اين مواد قانوني مي تواند منجر به 
محكوميت هر فرد حقيقي و حقوقي شود كه در محافظت 

از داده ها سهل انگاري كرده است.«

       قانون تبعاتي براي نشت داده ها ايجاد  نمي كند
اين اظهارات درحالي اس��ت كه تاكنون، نش��ت اطالعات 
كاربران براي كس��ب وكارها و شركت ها تبعات سنگيني 
نداشته است و شايد يكي از داليلي كه يك سازمان خود را 
ملزم به رعايت پروتكل هاي امنيتي نمي داند و در حفاظت 
از داده هاي ش��خصي كارب��ران احتي��اط الزم را به خرج 
نمي دهد، همين موضوع باشد. از آنجايي كه هيچ كدام از 
كسب وكارهايي كه تاكنون پايگاه داده شان فاش شده به 
دادگاه نرسيدند، زيرا قانوني وجود نداشته كه تبعاتي براي 
آنها ايجاد كند و از همين رو، شركت ها هم ترجيح مي دهند 
اين اتفاقات مشمول گذر زمان شود و كاربران هم موضوع را 
به فراموشي بسپارند. از طرفي اگرچه شركت ها براي تبري 
خود از سهل انگاري و بي توجهي به مسائل امنيتي، ممكن 
است اطالعات فاش شده را تنها نام و نام خانوادگي، كد ملي 
و شماره كاربران بدانند يا مانند اپراتور رايتل كه در بيانيه اش 
اعالم كرده مشتركيني كه داده هايشان فاش شده ديگر در 
شبكه رايتل فعال نيستند، اما با كنار هم گذاشتن اطالعاتي 
كه از نش��ت داده ها در شركت هاي مختلف حاصل شده، 
ديتابيس بزرگي به دس��ت مي آيد كه اگر در اختيار افراد 
كالهبردار و فيشر و هكر قرار بگيرد، مي تواند خطرات زيادي 
ايجاد كند و باعث كالهبرداري هاي بيشتري شود. در نهايت 
نشت اطالعات هر يك از اپليكيشن ها ممكن است پس از 
مدتي فراموش شود، اما به اعتماد عمومي ضربه مي زند و 
باعث مي شود حتي اگر يك اپليكيشن ايراني وظايف امنيتي 
خود را هم به درستي انجام دهد، به دليل نبود اعتماد كاربران 
آسيب ببيند. بحث حريم شخصي با دلجويي رفع نمي شود، 

بلكه نيازمند قانون است و بايد تبعاتي داشته باشد.
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10 هزار و 500 شغل جديد 
بركت در خراسان جنوبي

مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از 
راه اندازي 1۰ هزار و ۵۰۰ ش��غل جديد در اس��تان 
خراس��ان جنوبي خبر داد. اميرحس��ين مدني در 
حاشيه بازديد از طرح هاي اشتغال زايي و پروژه هاي 
عمراني بركت در شهرس��تان نهبندان با اعالم اين 
خبر اف��زود: بنياد بركت امس��ال راه اندازي 3۵۰۰ 
طرح اشتغال زايي اجتماع محور را در استان خراسان 
جنوبي هدف گذاري كرده است كه ايجاد كسب و 
كارهاي خرد و خانگي براي 1۰ هزار و ۵۰۰ نفر را در 

پي خواهد داشت. 
به گفته مديرعامل بنياد بركت، ۴۲۴ روس��تا و 11 
شهرستان نهبندان، سربيش��ه، بيرجند، درميان، 
خوسف، طبس، قائنات، زيركوه، بشرويه، فردوس 
و سرايان در استان خراسان جنوبي تحت پوشش 
فعاليت ه��اي اش��تغال زايي و عمران��ي اين بنياد 
قرار دارند. مدني با اش��اره ب��ه فعاليت ۲۸ مجري و 
تسهيل گر در استان خراس��ان جنوبي گفت: تا به 
امروز 1۴7۰ طرح اش��تغال زايي بركت در مناطق 
محروم استان به بهره برداري رسيده كه باعث فراهم 
آمدن ۴۴1۰ شغل مس��تقيم و غيرمستقيم شده 
است. وي اعتبار صرف شده براي ۴۴1۰ شغل بركت 
در سال گذشته را 1۴37 ميليارد ريال اعالم كرد و 
اظهار داشت: همچنين 1۲۵۹ طرح اشتغال زايي 
ديگر در استان خراسان جنوبي در شرف راه اندازي 
است. مديرعامل بنياد بركت در تشريح اقدامات اين 
بنياد در شهرس��تان نهبندان نيز گفت: 6 مجري و 
تسهيل گر بنياد تا به امروز ۴۰۰ طرح اشتغال زايي در 
نهبندان را با اعتباري بالغ بر 3۹۲ ميليارد ريال به طور 
كامل عملياتي كرده اند كه باعث ايجاد فرصت هاي 
كسب و كار براي 1۲۰۰ متقاضي شده است.  مدني 
افزود: همچنين براي سال جاري نيز ايجاد ۵۸۰ طرح 
اشتغال زايي اجتماع محور در نهبندان هدف گذاري 
ش��ده اس��ت كه راه اندازي نزديك به 17۵۰ شغل 
را به دنب��ال خواهد داش��ت.  وي درباره طرح هاي 
عمراني و زيربنايي بركت در شهرس��تان نهبندان 
هم توضيح داد: 6۰ پروژه شامل ۲۹ مدرسه، 7 مركز 
فرهنگي مذهبي، ۴ مركز بهداش��تي درماني، 16 
طرح آب رس��اني، 3 طرح راه سازي و يك مجموعه 
ورزشي در نهبندان با اعتباري بالغ بر 1۴6 ميليارد 
ريال به بهره برداري رسيده يا در حال ساخت است.  
مديرعامل بنياد بركت خاطرنشان كرد: شهرستان 
نهبندان از جمله مناطق محروم و كم تر برخوردار 
استان خراس��ان جنوبي به ش��مار مي رود و بنياد 
بركت ستاد اجرايي فرمان امام تا به امروز با اجراي 
طرح هاي اش��تغال زايي، عمراني و عمومي در اين 
شهرس��تان مرزي و محروم، نقش مهم و موثري را 
در محروميت زدايي از اين منطقه و توانمندسازي 

اقتصادي و اجتماعي ساكنان آن ايفا نموده است.

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات: بر اساس سازوكارهاي فعلي، امنيت مربوط به داده  كسب وكارها بر عهده پليس فتا است اما اين رويكرد، مناسب نيست
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نوبت اول

دنياي فناوري

ادامه از صفحه اول
راه دشوار كارآفريني در ايران

 اما به گمانم هيچ كدام از اين تحقيقات نتوانسته اند به خوبي 
اين سريال، فساد و ناكارآمدي  نظام اداري ما را به رخ كشند. 
داس��تانش را برايتان رواي��ت مي كنم. كوروش افش��ارجم 
دانش��مندي اس��ت كه با هزينه ش��خصي و در آزمايشگاه 
خانگي اش كشف بزرگي مي كند. او به فرمولي دست يافته كه 
قادر است آب هاي آلوده را تصفيه و از آن سوختي پاك تهيه 
كند. براي ثبت اين كشف بزرگ راهي سازمان ثبت اختراعات 
مي ش��ود. در راهرويي شلوغ، آبدارچي رييس سازمان اولين 
فردي اس��ت كه راهنمايي اش مي كند ام��ا هركاري تعرفه 
خودش را دارد؛ »مالقات با كارشناس 1۰ تومان، وقت گرفتن 
براي ديدار با معاون ۲۰ تومان، جلو انداختن نوبت ثبت اختراع 
3۰ تومان، اعمال نفوذ در شوراي عالي كارشناسي قيمتش فرق 
مي كند...« بعد از كلي چك و چانه، آبدارچي از او مي پرسد گير 
كارت كجاست؟ محقق جوان مي گويد: هيچي فقط مي خواهم 
رييس را ببينم و آبدارچي دفترچه  كوچكي از جيبش بيرون 
مي آورد و مي گويد: وقت قبلي داري؟ دي پر است، بهمن هم پر 
است اما فكر كنم روز ۲۹ بهمن جاي خالي هست. مي تونم وقت 
مالقات برات بگيرم اما دو تا تراول چك پنجاهي هم برات آب 
مي خورد.« مخترع متعجب پيشنهاد آبدارچي را نمي پذيرد و 
ترجيح مي دهد راه درست را ادامه دهد اما آبدارچي تهديدش 
مي كند كه »اگر برگشتي، مي شه سه تا تراول« يعني اينكه 
مي روي و دوباره برمي گردي پيش خودم اما بايد پول بيشتري 
بپردازي. كوروش افشارجم گيج و سردرگم، مستقيم به دفتر 

رييس مراجعه مي كند و مي گويد بايد رييس را ببيند چون 
اختراعش خيلي مهم و محرمانه است اما مسوول دفتر رييس 
سازمان از او مي پرسد »شما فثا گرفتي؟« محقق جوان ابراز 
بي اطالعي مي كند كه رييس دفتر برايش توضيح مي دهد؛ 
فثا يعني »فرم ثبت اختراعات امنيتي«. كوروش كه هاج و واج 
مانده مي پرسد از كجا بايد بگيرم؟ كه رييس دفتر مي گويد از 
»دتفا« كه يعني بايد به »دايره تحوي��ل فرم هاي اداري« در 
انتهاي سالن بروي. محقق جوان دتفا را پيدا مي كند و خانمي 
كه متصدي تحويل فرم هاست به او مي گويد بايد »قمزو« هم 
مراجعه كند؛ يعني به قسمت مهرهاي زير ورقه. مرد از قمزو به 
قسمت »سوت مم« يعني ساخت و تحويل مهرهاي محرمانه 
مي رود و چون مدير بخش س��وت م��م حوصله گرفتن مهر 
محرمانه را ندارد از او مي خواهد كه از زيرزمين، مهر را تحويل 
بگيرد و به او برس��اند. مخترع جوان پس از آن به ده ها مركز و 
اتاق ديگر مراجعه مي كند و در نهايت از ثبت اختراع خود نااميد 
مي شود و براي قضاي حاجت به دستشويي مي رود كه بخت 
را يار خود مي بيند و آنجا رييس سازمان را مالقات مي كند. به 
هر صورت رييس متقاعد مي شود كه در دفتركارش مخترع 
جوان را مالقات كند. كوروش افش��ار جم با ح��رارت درباره 
س��ال ها تحقيق و اختراع بسيار مهمش صحبت مي كند اما 
رييس س��ازمان مدام از كسري مدارك پرونده اش مي گويد. 
در نهايت مخترع مي فهمد كه مدرك تحصيلي آقاي رييس 
سيكل است و متوجه اهميت اختراع و نوآوري هم نيست. به 

اين ترتيب رييس سازمان هم هيچ كاري نمي تواند براي او انجام 
 دهد و كوروش دوباره ناچار مي شود به آبدارچي مراجعه كند 
و در نهايت پس از پرداخت پول چاي به آبدارچي، دو دست از 
دو پا درازتر از سازمان خارج مي شود. ساختار سياسي خوب 
ساختاري است كه توان تنظيم و تدوين سازوكارهاي مناسب 
براي رشد مخترعان و كارآفرينان را فراهم كند. درجه خوب 
بودن حكمراني در كشورها در قانونگذاري صحيح و سالم سازي 
فضاي كسب وكار و حذف مقررات فسادزا خالصه مي شود و 
كشوري موفق است كه بتواند منافذ رانت خواري و رانت جويي 
را ببندد. نيروهاي كارآفرين و خالق ايده هاي جديد و خالقانه 
را به تكنولوژي تبديل مي كنند. فرآيند تبديل فكر خالقانه به 
تكنولوژي مدرن هميشه هراس دو دسته نيروي منفي را به 
دنبال دارد. هم تيول داران سياسي از اين فرآيند هراس دارند و 
هم ذي نفعان سنتي.  دارون عجم اوغلو معتقد است اگر جوامعي 
پيشرفت نمي كنند به خاطر اين است كه عده اي صاحب قدرت 
اقتصادي و سياسي به خاطر نفع گروهي خود و به هزينه عدم 
پيشرفت كل جامعه، همه منافذ ترقي را بسته اند. به عقيده او 
توسعه نيافتن كشورها به دليل وجود نهادهاي تماميت خواه و 
بهره كش است كه از منافع اقتصادي ديگران بهره مند مي شوند 
و نفع شان در اين است كه اقتصاد بسته بماند، خالقيت سركوب 
شود و آزادي عمل عامالن اقتصادي هرگز محقق نشود. وقت 
كرديد، دست كم قسمت اول سريال ساخت ايران را ببينيد؛ 

نمي دانيد بخنديد يا گريه كنيد.

تغييرات در سياست هاي فيس بوك در پي اعتراض كارمندان
مارك زاكربرگ اعالم كرد تغييراتي در سياس��ت هاي 
اين ش��بكه اجتماعي ايجاد مي كند.  ب��ه گزارش مهر 
به نق��ل از رويترز، مارك زاكربرگ مدير ارش��د اجرايي 
فيس بوك تصمي��م دارد تغييراتي در سياس��ت هاي 
اين ش��بكه اجتماعي ايجاد كند كه فيس بوك با توجه 
به آنها اجازه داد پس��ت هاي جنجالي رييس جمهوري 
امريكا طي اعتراضات اخير به مرگ يك سياهپوست، 

بدون تغيير قابل مشاهده باشد. پس از آنكه كارمندان 
فيس بوك نسبت به سياست هاي اين شبكه اجتماعي 
اعتراض كردند، زاكربرگ در يك پست فيس بوكي خبر 
از اين تغييرات داد و گفت: »مي دانم بس��ياري از ش��ما 
تصور مي كنيد بايد به پس��ت هاي رييس جمهوري در 
هفته هاي اخير برچسب مي زديم. ما قصد داريم برخي از 
سياست هايي را بررسي كنيم كه به گفت وگو و تهديدهاي 

مربوط به اس��تفاده از زور مربوط است تا در صورت لزوم 
بندهايي را تغيير دهيم.« اش��اره زاكربرگ به پست »با 
شروع غارت، تيراندازي آغاز مي شود« دونالد ترامپ است 
كه فيس بوك آن را از پلتفرم خود حذف نكرد. زاكربرگ 
افزود: »ما س��عي مي كنيم به غير از دو اقدام عدم تغيير 
پست در پلتفرم يا حذف آن، گزينه هاي احتمالي براي 

بررسي محتواي خشن و نيمه خشن را بررسي كنيم.«



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

با حضور نهادهاي نظارتي قرعه كشي فروش فوق العاده 15 هزار خودرو صورت گرفت

اعالم برندگان بخت آزمايي خودرو 
تعادل |

قرعه كشي فروش فوق العاده ۱۵ هزار دستگاه از 
محصوالت ايران خودرو انجام ش�د. مطابق آمار 
اعالمي ايران خودرو در مجموع چهار ميليون و 
۳۶۰ هزار و ۱۵۳ نفر در طرح پيش فروش ويژه عيد 
فطر اين خودروساز شركت كردند كه ۳۲۵ هزار 
و ۳۹7 نفر متقاضي رانا، دو ميليون و ۳۸۴ هزار 
و ۹۰۱ نفر متقاضي پ�ژو پارس، يك ميليون و ۵۰ 
هزار و ۴۵۳ نفر متقاضي پژو ۲۰۶ معمولي و ۵۹۹ 
هزار و ۴۰۲ نفر متقاضي پ�ژو ۴۰۵ اس ال ايكس 
بودند. قرار بود بعد از تاييد فرايند قرعه كش�ي، 
اس�امي افراد منتخب از طريق پيامك، تارنماي 
خودروسازان و رسانه ها منتشر شود تا اين افراد 
بتوانند تا ۴۸ س�اعت بعد از اعالم اس�امي وجه 
معامله را واريز كنند. البته بعداز ظهر روز گذشته 
)تا لحظه تنظيم اين گزارش( گروه صنعتي ايران 
خودرو در اطالعيه اي اعالم كرد كه به دليل حجم 
باالي مراجعه كنن�دگان به س�ايت ايكوپرس، 
بارگذاري ليس�ت اس�امي پذيرفته شدگان در 
قرعه كشي فروش فوق العاده امكان پذير نيست 
و به محض كاهش بار ترافيكي سايت، فهرست 
نفرات در س�ايت اطالع رس�اني اي�ران خودرو 
بارگذاري خواهد شد. با اين حال اسامي برندگان 
قرعه كش�ي فروش فوق العاده مش�خص شد. 
اين گروه خودروس�ازي همچنين اعالم كرد كه 
به منظور پيش�گيري از هرگونه سوءاس�تفاده 
احتمالي افراد سودجو، به متقاضياني كه در سايت 
س�امانه فروش اينترنتي ايران خودرو به آدرس 
esale.ikco.ir به عنوان منتخب قرعه كش�ي 
اخي�ر، انتخاب ش�ده اند، فق�ط از طريق همين 
آدرس نس�بت به ورود با نام كاربري و رمز عبور 
شخصي خويش اقدام و نسبت به فرآيند تكميل 
وجه اقدام كنن�د. از آن س�و، متقاضياني كه در 
قرعه كشي طرح فروش فوق العاده ايران خودرو 
برنده نشوند نيز مي توانند در طرح پيش فروش 
۱۲ مدل از محصوالت توليدي اين خودروس�از 

مشاركت كنند. 

  مراسم قرعه كشي فروش خودرو 
»صبح روز گذشته؛ ش��نبه ۱۷خردادماه، « گروه صنعتي 
ايران خودرو در حضور نمايندگان نهادهاي نظارتي وزارت 
اطالعات، سازمان بازرسي كل كش��ور، سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان، دادستاني كل كشور، 

سازمان بازرس��ي وزارت صنعت، معدن و تجارت و پليس 
امنيت اقتصادي قرعه كش��ي فروش فوق العاده ۱۵ هزار 
دس��تگاه از محصوالت خ��ود ويژه عيد س��عيد فطر كه 
پيش ثبت نام از چه��ارم خرداد و ثبت ن��ام اصلي از هفتم 
خرداد آغاز و تا ۱۴ خرداد ادامه داش��ت را در محل ساپكو 
انجام داد. بر اساس آمار از ميان پنج ميليون و ۲۷۳ هزار نفر 
شركت كننده به طوركلي كه در ميان آنها ۳۹ هزار ۱۸ نفر 
در گروه س��ايپا هم ثبت نام كرده بودند و ۳۴۵ هزار و ۸۱۳ 
نفر هم پالك فعال داشته يا فاقد گواهي نامه بودند كه از دور 
متقاضيان واجد شرايط حذف شدند. درنهايت چهار ميليون 
و ۳۶۰ هزار و ۱۵۳ نفر واجد شرايط شركت در قرعه كشي 
ثبت نام كنندگان بودند كه قرعه كشي ميان اين افراد برگزار 
ش��د. البته در فرايند قرعه كشي، تعداد برگزيدگان خريد 
هر محصول ۱۰ درصد بيش از ظرفيت فروش مدنظر قرار 
گرفته شده تا درصورتي كه برخي از پذيرفته شدگان نسبت به 
پرداخت وجه اقدام نكردند با اين تعداد جايگزين شوند. طبق 
اعالم متوليان فروش فوق العاده خودرو به مناسبت عيد فطر، 
نتايج قرعه كشي بالفاصله به مشتريان اطالع رساني مي شود 
و  بانك اطالعاتي تمامي ثبت نام كنندگان و پذيرفته شدگان 
در اختيار نهادهاي نظارتي قرار خواهد گرفت. همچنين 
گروه ايران خودرو وعده داده اس��ت كه به طور هم زمان به 
تعهدات معوق خود نيز عمل كرده و بزودي تعداد آنها را به 

صفر خواهد رساند. 

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

ش��ركت ايران خ��ودرو، جهت پيش��گيري از هرگونه 
سوءاستفاده احتمالي افراد سودجو، به متقاضياني كه 
در سايت سامانه فروش اينترنتي ايران خودرو به آدرس 
esale.ikco.ir به عنوان منتخب قرعه كش��ي اخير، 
انتخاب ش��ده اند، تاكيد كرده كه صرفا از طريق همين 
آدرس، نسبت به ورود با نام كاربري و رمز عبور شخصي 
خويش اقدام و نس��بت به فرآيند تكمي��ل وجه اقدام 
كنند. اين شركت خودروسازي همچنين تاكيد كرده 
كه مشتريان براي پيش��گيري از هرگونه كالهبرداري 
و سوءاس��تفاده، پس از حصول اطمين��ان از منتخب 
بودن در قرعه كش��ي اخير از طريق دريافت پيامك از 
شماره ۹۸۳۰۰۰۹۶۴۴۰ متعلق به سامانه اطالع رساني 
ش��ركت ايران خودرو و مش��اهده نتيجه قرعه كشي از 
 سايت س��امانه فروش اينترنتي ايران خودرو به آدرس
 esale.ikco.ir و كس��ب اطمينان از منتخب شدن، 
صرفا از طريق همي��ن آدرس و پس از ورود از طريق نام 
كاربري و رمز ورود اختصاصي، اقدام به تكميل وجه كنند.

   خودروهاي پر متقاضي كدام  بودند؟ 
مطابق آمار اعالمي ايران خودرو تعداد ثبت نام  كنندگان 
براي خ��ودرو رانا ۳۲۵ ه��زار و ۳۹۷ نفر، دو ميليون و 
۳۸۴ هزار و ۹۰۱ نفر متقاضي پژو پارس، يك ميليون 
و ۵۰ ه��زار و ۴۵۳ نفر متقاضي پ��ژو ۲۰۶ معمولي و 
۵۹۹ هزار و ۴۰۲ نفر متقاضي پژو ۴۰۵ اس ال ايكس 
بودند. همچنين در ثبت نام ف��روش فوق العاده گروه 
خودروسازي سايپا نيز در محصول تيبا و تيبا ۲ هركدام 
با حدود ۳۲۰ هزار متقاضي پر متقاضي ترين محصوالت 
هستند. با توجه به آمار اعالمي، نكته جالب اين است 
كه بيش از ۸۰ درصد ثبت ن��ام كنندگان براي خريد 
خودروهايي اقدام كرده اند كه بيشترين حاشيه قيمتي 
را دارد و اين باز به معني آن اس��ت كه بيشتر اين افراد 
به دليل دريافت سود و اختالف بيشتر نرخ كارخانه با 
بازار آزاد براي اين خودروها ثبت نام كرده اند و درواقع 
نگاه مصرف��ي ندارند بلكه از همين حاال به فكر فروش 
هستند. به طوري كه طبق اعالم مسووالن وزارت صمت 

ثبت نام براي خريد خودرو به روش قرعه كشي تا پايان 
س��ال در چند نوبت ديگر هم برگزار مي شود، اقدامي 
كه به نظر كارشناسان هدف اصلي اجراي آن از سوي 
وزارت صمت كاهش التهاب در بازار است. طرح بعدي 
كه با پايان قرعه كشي كنوني قرار است اجرا شود شامل 
پيش فروش يك ساله با ۷۵ هزار دستگاه خودرو است.   
بااين حال و بر اس��اس برنامه ريزي هاي صورت گرفته 
وزارت صمت و خودروسازان، حداقل تا پايان سال، سه 
بار ديگر قرعه كشي صورت خواهد گرفت؛ اما گام بعدي 
در برنامه ريزي ها براي ف��روش، پيش فروش ۷۵ هزار 
دستگاه خودرو به صورت يك ساله است كه بزودي در 
قالب اطالعيه هايي از سوي خودروسازان اعالم خواهد 
شد. اما اين قرعه كشي ها در حالي برگزار مي شود كه به 
اعتقاد كارشناسان پيام اصلي ثبت نام بيش از ۵ ميليون 
نفر براي خريد خودرو، موج بزرگ نقدينگي در كشور 
است. موجي به وسعت حدود ۲۵۰۰ هزار ميليارد تومان 

كه مي تواند هر بازاري از جمله خودرو را فلج كند.
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شوراي تجارت خارجي 
تشكيل شد 

وزارت صمت | سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در حكمي، رييس كل س��ازمان توس��عه 
تجارت ايران را به عنوان »مس��وول شوراي تجارت 
خارجي« س��ازمان ها و دس��تگاه هاي موث��ر در امر 
صادرات غيرنفتي در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
منصوب كرد. حسين مدرس خياباني، حميد زادبوم 
را به عنوان مسوول شوراي تجارت خارجي سازمان ها 
و دستگاه هاي موثر در امر صادرات غيرنفتي در وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت منصوب ك��رد. در حكم 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به 
زادبوم آمده است: احتراما با عنايت به جايگاه ممتاز 
س��ازمان توس��عه تجارت ايران در سياست گذاري 
غيرنفتي كشور و در راستاي تاكيد بر نقش آن سازمان 
به عنوان متولي و هماهنگ كننده تجارت خارجي و با 
توجه به ضرورت تحقق اهداف و تكاليف تعريف شده 
در اسناد باالدستي، برنامه هاي دولت محترم و چهار 
برنامه كالن وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 
۱۳۹۹ ش��امل »جهش توليد«، »راه اندازي طرح ها 
و پروژه هاي نيمه تمام«، »توسعه صادرات و كنترل 
واردات« و »مديريت و تنظيم بازار« به ويژه با توجه 
به ش��رايط جنگ اقتصادي و تحريم هاي ظالمانه، 
بدينوس��يله جنابعالي به عنوان »مس��وول شوراي 
تجارت خارجي« سازمان ها و دستگاه هاي موثر در امر 
صادرات غيرنفتي در وزارت متبوع از جمله صندوق 
ضمانت صادرات، بانك توس��عه صادرات، ش��ركت  
سهامي نمايش��گاه هاي بين المللي، دفتر مقررات 
صادرات و واردات و مركز ملي فرش منصوب مي شويد. 

فهرست پنج قلم كاالي 
اولويت دار براي بازرسي

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

و كليات پيشنهاد ارايه شده، تاييد شد.

مراسم نخستين قرعه كشي فروش فوق العاده محصوالت ايران خودرو برگزار شد

 اما بازيگران بين المللي به دليل پيچيدگي هاي عملياتي و 
نظارتي، حضور محدودي در اين بازارها دارند. زنجيره هاي 
ارزش فناوري چين در سطح جهاني كاماًل يكپارچه است. 
تجزيه و تحليل صورت گرفته از ۸۱ فناوري در ۱۱ طبقه 
نش��ان مي دهد كه بيش از ۹۰ درصد فناوري هاي مورد 
استفاده در چين از استانداردهاي جهاني پيروي مي كنند. 
درعين حال، مطالعه موسسه جهاني مك كينزي در سه 
زنجيره ارزش نشان مي دهد كه كنشگران چيني به سرعت 
رش��د كرده اند، اما آنها هنوز واردكننده اجزاي حس��اس 
»روباتيك«، »وس��ايل نقليه برق��ي« و »نيمه هادي ها« 
هستند.  - شبيه سازي انجام شده نشان مي دهد كه ۲۲ تا 
۳۷ تريليون دالر از ارزش اقتصادي )معادل حدود ۱۵ تا 
۲۶ درصد توليد ناخالص داخلي جهاني تا س��ال ۲۰۴۰( 
مي تواند تحت تأثير تعامل كمتر يا بيشتر بين چين و جهان 
در پنج حوزه زير باشد: )۱( رش��د واردات )۲( آزادسازي 
خدمات )۳( جهاني ش��دن بازارهاي مالي )۴( همكاري 
در م��ورد كاالهاي عمومي جهاني و )۵( جريان فناوري و 
نوآوري. تعامل كمتر بين چين و جهان مي تواند به معناي 
تعرفه هاي باالتر، جريان تجارت و فناوري محدودتر و ادامه 
شكاف ها در پرداختن به چالش هاي كليدي جهاني باشد. 
درگيري بيشتر مي تواند به معني واردات بيشتر چين از 
بقيه كشورهاي جهان، جريان هاي دو طرفه بيشتر فناوري 
و يك بخش خدماتي رقابتي چيني باشد. در هر دو سناريو، 
ذينفعان مختل��ف مي توانند فراز و نش��يب ها و تعارض 

اولويت ها را تجربه كنند. 

- كاهش نس��بي حضور چين در اقتصاد جهاني و افزايش 
حضور اقتصاد جهاني در اقتصاد چين سرمنشأ ارزيابي مجدد 
اين رابطه اس��ت. اختالفات تجاري، عناوين روزانه جرايد 
شده است، قوانين جديدي براي بررسي دقيق جريان هاي 
فناوري، در حال ظهور اس��ت، حمايت گرايي روزبه روز در 
حال افزايش است و تنش هاي ژئوپليتيكي افزايش مي يابد. 
چين در سال ۲۰۱۴ به لحاظ اقتصادي و برابري قدرت خريد 
بزرگ ترين اقتصاد جهان شد. از نظر اسمي، توليد ناخالص 
داخلي اسمي چين در سال ۲۰۱۸ حدود ۶۶ درصد اياالت 
متحده بود و آن را به دومين اقتصاد بزرگ جهان تبديل كرد. 
در سال ۲۰۱۷ چين از نظر مشاركت در جريان كاال، خدمات، 
تأمين مالي، مردم و داده ها نهمين كشور متصل به جهان 
بود. در سال ۲۰۱۸، چين حدود ۱۶ درصد از توليد ناخالص 
داخلي جهان را به خود اختصاص داده اس��ت. با اين حال، 
حركت چين در مسير جهاني شدن نابرابر بوده است. براي 
سنجش ميزان ادغام اين كشور با جهان، از هشت منظر به 
مقياس جهاني و ادغام چين در اقتصاد جهاني پرداخته شده 
است )جدول يك( . بسته به شدت مشاركت اقتصاد چين و 
جهان، ارزش اقتصادي زيادي در معرض خطر و ريسك هاي 
مختلف، قرار مي گيرد. لذا صاحبان كس��ب و كارها براي 
مديريت عدم قطعيت هاي پيش رو، الزم است رويكرد خود 

را با شرايط در حال تغيير تنظيم كنند.

  درس هايي براي ايران
 اقتصاد ايران در شرايط كنوني از كمترين سطح ادغام در 

اقتصاد جهاني برخوردار است و فارغ از اينكه عزم ورود و ادغام 
در اقتصاد جهاني را داشته يا نداشته باشد، الاقل براي بهبود 
فضاي كسب وكار داخلي كشور نيازمند انجام اصالحات 
اساس��ي در حوزه هاي اصلي اقتصاد و ايجاد فضاي رقابتي 
است، نيازي كه به وضوح در مطالبات بخش خصوصي از 
سياس��ت گذاران اقتصادي و تجاري كشور بيان مي شود. 
متأسفانه ساختار تجاري سنتي كشور، وجود تحريم ها و 
روابط مالي و بانكي نامطمئن و غير قابل پيش بيني هم اجازه 
پي ريزي روابط ساختار يافته با شركاي تجاري را نمي دهد. 
در حال حاضر، عمده ترين محورهاي روابط اقتصادي ايران 
و چين فروش نفت، تأمين مالي برخي طرح هاي فوالدي، 
پيمانكاري برخي پروژه هاي صنعتي توسط چيني ها، تعريف 
برخي پروژه هاي مشترك س��رمايه گذاري در حوزه هاي 
صنعتي بين دو كش��ور و باالخره تجارت دوجانبه كااليي 
)عمدتاً شامل فروش محصوالت پتروشيمي و معدني و خريد 
ماشين آالت و تجهيزات الكترونيك( محسوب مي شود كه 
تقريباً همه اين حوزه ها تحت تاثير شرايط تحريم هاي امريكا 
است و عليرغم اينكه دولتمردان دو كشور روابط دو كشور 
را راهبردي عنوان كرده اند اما روابط اقتصادي و تجاري دو 
كشور تعميق نيافته، سرمايه گذاري هاي راهبردي در روابط 
دو كشور ديده نمي شود و شرايط سخت تحريم به شدت، بر 
ادامه فعاليت هاي پيش گفته تأثير گذاشته است. اين در حالي 
است كه وابستگي اقتصاد ايران به اقتصاد چين از جنبه تأمين 
مواد اوليه و ماشين آالت توليد، تأمين سرمايه و نقدينگي 
طرح هاي صنعتي و معدني و باالخره خريد نفت و ساير كاالها 

به خصوص در شرايط سخت كنوني در حال افزايش است. به 
نظر مي رسد در حال حاضر فوري ترين نياز كشور، بهره گيري 
حداكثري از راهبرد ديپلماسي اقتصادي - تجاري در سطح 
دولت و بخش خصوصي كشور و يافتن راه هايي براي كاهش 

ريسك هاي ناشي از تحريم و تأمين نيازمندي هاي اقتصادي 
كشور با بهره گيري از روابط ديرينه دو كشور باشد. 

عضو هيات علمي موسسه
 مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني

واكاوي روابط در حال تغيير »اقتصاد چين و جهان«

جدول شماره يك: ميزان ادغام چين در اقتصاد جهاني
فاصله چين تا ادغام در اقتصاد جهانيميزان حضور فعلي چين در جهانموضوع

تجارت
- بزرگ ترين اقتصاد تجارت كااليي جهان از سال ۲۰۱۳
- در سال ۲۰۱7 داراي ۱۱.۴ درصد تجارت جهاني كاال

- تنها داراي ۶.۴ درصد از تجارت جهاني خدمات
- تنها داراي ۶.۴ درصد از تجارت جهاني خدمات

- صرفًا ۱۸ درصد اين بنگاه ها درآمد خود را از خارج از مرزهاي چين به دست مي آورند.-داراي ۱۱۱ بنگاه معرفي شده از سوي مجله فورچون ۵۰۰ )براي امريكا ۱۲۶ بنگاه معرفي شده(بنگاه

-دومين مبدأ و مقصد سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي جهان )از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱7( سرمايه
- داراي بزرگ ترين نظام بانكي، دومين بازار سهام و سومين بازار اوراق قرضه جهان

- جريان هاي بين المللي سرمايه )۳- ۴ برابر كوچك تر از امريكا( و مشاركت خارجي 
محدود است )مالكيت خارجي در بازارهاي بانكي، سهام و اوراق قرضه كمتر از ۶٪ است(. 

جابه جايي 
مردم

- بزرگ ترين جمعيت دانشجويان خارج از كشور )۱7٪ دانشجويان بين المللي دانشگاهي 
در سال ۲۰۱7( و تعداد جهانگرد )در سال ۲۰۱۸ ، گردشگران چيني ۱۵۰ ميليون سفر خارج 

از كشور انجام داده اند كه بيشترين تعداد در مقياس جهاني محسوب مي شود( .

- جريان جابه جايي چيني ها هنوز از نظر جغرافيايي متمركز است
 )۶۰٪ دانشجويان خارج از كشور چين به اياالت متحده، استراليا و انگلستان مي روند( .

- تنها دو دهم درصد از كل مهاجران جهان به چين سرازير مي شوند.

- دومين رتبه جهاني سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه پس از امريكا فناوري
)۲۹۳ ميليارد دالر در سال ۲۰۱۸(

- وابستگي شديد به فناوري وارداتي )بيش از نيمي از قراردادهاي واردات فناوري فقط از سه 
كشور امريكا، ژاپن و آلمان انجام مي شود( و همچنين در حوزه مالكيت فكري )IP( وابستگي 

چين شديد است )واردات مالكيت فكري چين شش برابر بيشتر از صادرات آن است( .

داده 
)ديتا( 

- داراي بزرگ ترين كاربران اينترنتي )بيش از ۸۰۰ ميليون نفر( 
و توليد داده در جهان

- جريان جابه جايي داده در سطح بين المللي بسيار محدود است )رتبه هشتم 
جهان و ۲۰درصد جريان جابه جايي امريكا( .

اثرات 
زيست 
محيطي

-  بزرگ ترين منبع توليد گازهاي گلخانه اي و كربني جهان )۲۸درصد(- تحقق ۴۵درصد سرمايه گذاري در صنايع تجديد پذير جهان

- سرمايه گذاري عظيم در توسعه حضور فرهنگي جهاني )۱۲درصد از ۵۰ فيلم برتر جهان فرهنگ
در سال ۲۰۱7 در چين به نمايش درآمده است در مقايسه با سهم ۲درصد در سال ۲۰۱۰( .

- دسترسي فرهنگي هنوز نسبتًا محدود است )صادرات سريال هاي تلويزيوني 
چين يك سوم كره شمالي است( .

الزم به توضيح است كه با توجه به شيوع جهاني ويروس كرونا )كوويد ۱۹( اكثر سازمان هاي بين المللي، كاهش قابل مالحظه و چشمگيري را براي رشد اقتصاد جهاني در سال ۲۰۲۰ پيش بيني 
نموده اند كه به طور قطع كاهش توليد و تجارت كااليي در كشورهايي كه سهم عمده اي در اقتصاد جهاني دارند نظير چين، امريكا و ... تاثير پذيري متقابل و شديدي در اين زمينه خواهند داشت.

ادامه از صفحه اول
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چهرهروز

نقش سانسور عشق در مسائل »رومينا«ها
ش��هرام اقبال زاده با مروري بر پرداختن ادبيات به مسائل »رومينا«ها مي گويد: ادبيات مي توانست نقش بسيار مهمي در اين 
زمينه داش��ته باشد، اما ما عشق را سانسور مي كنيم و عشق به طور كلي ممنوع است. اين مترجم و پژوهشگر ادبيات كودك و 
نوجوان به ايس��نا گفت: كودكان و نوجوانان بايد آموزش ببينند و چه بهتر كه اين آموزش همراه با لذت خواندن باشد. بچه ها 
بايد عشق را درك كنند، اما نويسنده هاي ما به خاطر سانسور سعي دارند وارد اين موضوع نشوند. او افزود: ادبيات مي توانست 
نقش بسيار بسيار مهمي در اين زمينه داشته باشد، يا س��ينما. اما مساله اين است آيا مي توانيم فيلم عاشقانه بسازيم و دچار 

سانسور نشويم؟ ما عشق را سانسور مي كنيم.  

اعالم علني ديدار مصدق و ترومن در كاخ سفيد 
نصراهلل انتظام ديپلمات ايراني ]يك زمان 
نماينده ايران در س��ازمان ملل و يك بار 
رييس مجمع عمومي اين سازمان[ كه در 
اكتبر 1951 به همراه محمد مصدق در واشنگتن با هري 
ترومن رييس جمهور وقت امريكا مالقات كرده بود نقل 
شده است كه ژوئن 1952 برابر با هجدهم خرداد 1331، 
بخشي از مذاكرات دو رهبر را فاش كرده و گفته است: 
»مصدق در اين ديدار با ترومن از اصالحيه هاي دهگانه 
اول قانون اساس��ي امريكا معروف به »بي��ل آو رايتز« 
تمجيد فراوان كرد و گفت كه اگر همه كشورها اين اصول 
مصّوب س��ال 1791 را در قوانين اساسي خود داشته 
باشند و رعايت كنند كره زمين جاي بهتري براي زندگي 
انسان مي شود. من حقوق خوانده ام و حقوق تدريس 
كرده ام، ريشه مسائل بشر امروز از رعايت نشدن حقوق 
انسان و نبود دمكراسي واقعي است. با آن قانون اساسي، 
اياالت متحده مي تواند به تحقق و استقرار اين دو آرزوي 
عمومي حتي به عنوان يك هدف اصلي سياست خارجي 
خود كمك كند و عنوان پرچمدار تحقق حقوق بش��ر 
به دس��ت آورد. اين، مداخله نيست انجام يك تكليف 
انساني است كه سعدي ما گفته است بني آدم اعضاي 
يك پيكر ند و .... منشور ملل بايد بر حسب شرايط زمان 
تجديد نظر و تكميل شود، دستگاه قضايي بين المللي 
تكامل و وظايف دادگاه جهاني افزايش يابد و داراي شعب 
متعدد شود. تحقيق، محاكمه و مجازات مرتكبان نقض 
حقوق بشر و اصول دمكراسي كه از حقوق انسان هاست 
بايد به دستگاه قضايي بين المللي ارجاع شود. بسياري 
هس��تند كه مي گويند از آنجا كه اي��االت متحده يك 

مهاجرنش��ين بزرگ است، از هر مليت و فرهنگ تبعه 
دارد، به دست گرفتن پرچم تحقق و بسط حقوق بشر 
مي تواند رسالت آن باش��د.« ترومن ]كه از 12 آوريل 
1945 تا 20 ژانوي��ه 1953 رييس جمهور امريكا بود 
و 28 دسامبر 1972 درگذشت، قلبا تمايل به مصدق 
داشت و هوادار اقدامات دمكراتيك و مّلي او بود و وسوسه 
دولت لندن كه بايد به هر بها مصدق را از صحنه خارج 
س��اخت در او بي تاثير بود و تا مصدر قدرت بود زير بار 
حمله نظامي  يا ترتيب دادن كودتا بر ضد مصدق نرفت[ 
در اين مالقات، نگراني خودرا از بسط نفوذ دولت مسكو 
در جنوب مرزهايش منعكس ساخت كه مصدق گفت: 

»من در زمينه مبارزه واش��نگتن با كرملين جزئيات 
اصول 4گانه شمارا خوانده ام، اگر يكايك روس ها روشن 
شوند، به حقوق انسان و به مزيت دمكراسي و ليبراليسم 
پي ببرند خودشان به حساب كرملين خواهند رسيد. 
من نگراني شمارا از آن بابت )گسترش نفوذ شوروي( 
ن��دارم.«  در اين مالقات ترومن تمايل به حل اختالف 
تهران و لندن از طريق مذاكره و ميانجي نشان داد كه 
مصدق مداخالت انگلس��تان در ايران از دهه نخست 
قرن نوزدهم حتي مداخله در آموزش و پرورش و ماليه 
و انتصابات درجه دوم و سوم را برشمرد و عقب ماندگي 
ايران را نتيجه سياست هاي استعماري لندن بيان كرد. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

وقتي مكنده اي براي نظافت 
اختراع شد 

1869 يعني 152 س��ال پيش در چنين روزي، 
اولين جاروبرقي توس��ط ش��خصي به ن��ام آيوز 
مك گافي اختراع ش��د و در 8 ژوئ��ن 1869 اين 
اختراع در امريكا به ثبت رسيد. در واقع جاروبرقي 
يكي از محصوالت انقالب صنعتي است و برخي 
مي گويند اختراع جاروبرق��ي انقالبي در انقالب 
صنعتي بود!  اين دستگاه نظافتي براي اينكه جزو 
اعضاي هر خانواده شود بيشتر از 100 سال زمان 
نياز داشت. با ورود جاروبرقي به زندگي مردم سطح 
بهداشت و سالمت خانواده بسيار باال رفت. زماني 
كه تاريخچه و اختراع جاروبرقي را بررسي مي كنيم 
در مي يابيم، افرادي كه س��بب اختراع و توسعه 
جاروبرقي شدند تصور و ايده بسيار متفاوتي نسبت 
به اين وسيله اي كه االن در اختيار داريم داشتند. 
ما در طول تاريخ انواع مختلفي از جاروبرقي ها را 
داشته ايم. همه آنها بر اس��اس اصول مشابه كار 
مي كردند. جاروبرقي ها از زواياي مختلف به مرور 
تغيير يافتند. با توجه به ش��رايط مورد استفاده، 
س��ر و صدا، ابعاد، منبع تغذيه و قدرت بس��ياري 
از م��وارد ديگر متفاوت بودن��د. امروزه در صنايع 
مختلف از اين دس��تگاه هاي نظافتي تخصصي 
استفاده مي شود و براي هر صنعت و براي هر كار 
يك نوع دستگاه جاروبرقي توليد مي شود. اولين 
س��ابقه توليد جارو برقي در ايران مربوط به سال 
1357 )ش( اس��ت.در آن سال يك توليدكننده 
داخلي تحت ليسانس الكترولوكس سوئد اقدام 
به توليد 26800 دستگاه جارو برقي كرد. پس از 
آن، ميزان توليد به مرور افزايش يافته و در س��ال 
1364 به 7000,99 دستگاه بالغ گرديد. در سال 
1361 توليد داخلي وجود نداشته است. همچنين 
با بروز مش��كالت ارز ناش��ي از جنگ تحميلي، 
توليد در سال هاي 65 تا 68 كاهش چشمگيري 
داشته است. دومين توليدكننده داخلي كه اقدام 
به تاس��يس خط توليد جارو برق��ي نمود، تحت 
ليس��انس AEG از سال 1367 ش��روع به توليد 
نمود. ديگر توليدكننده داخلي كه از سال 1371 
شروع به توليد جارو برقي كرده و تحت ليسانس 
الكترولوكس فعاليت مي كند، جارو برقي 1200 
وات را با ظرفيت اسمي 120000 دستگاه در سال 
توليد مي كند. در حال حاضر تعدادي توليدكننده 
عمده و برخ��ي واحدهاي تولي��دي كوچك به 
 صورت كارگاه��ي اقدام به توليد اين محصول در 
داخل كشور مي كنند كه مجموع ظرفيت اسمي 
واحدهاي توليدكننده ج��ارو برقي، 780,000 
دستگاه در سال است.  در جاروبرقي هاي جديد، 
يكي از اهداف س��ازندگان افزايش قدرت جذب 
ذرات وكاهش صدا درهنگام مكش است.وجود 7 
محفظه دوگانه در آنها باعث مي شود كه ابتدا هوا 
وارد محفظه مركزي شده، سپس با جداسازي و 
جمع آوري ذرات بزرگ تر در بين دو جداره، هواي 
خارج شده را مجدداً وارد 6 محفظه كوچك تر كند. 
بدين ترتيب ذرات بسيار ريز در اين قسمت جدا و 
اين بار در بين جدار محفظه هاي كوچك تر جمع 
شده و در نتيجه هواي باقيمانده عاري از هرگونه 

گرد و غبار خارج مي شود.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قانون تاسيس دفتر اسناد رسمي
پانزدهم خرداد 1316 و در مجلس دهم شوراي ملي قانون 
دفتر اسناد رسمي به تصويب رسيد. بر اساس ماده يك اين 
قانون، براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي وزارت عدليه در 
حوزه هاي ثبتي به قدر كفايت دفتر اسناد رسمي تأسيس 
خواهد كرد. طبق ماده 2، دفتر اسناد رسمي به مديريت 
و مسووليت يك نفر صاحب دفتر كه از اين به بعد سردفتر 
ناميده مي شود اداره مي شود. سردفتر به موجب حكم 
وزير عدليه منصوب و وابسته عدليه محسوب مي شود 
و اداره كل ثبت اس��ناد و امالك طبق حكم مزبور براي 
او پروانه صادر خواهد كرد. بر اساس اين قانون دفترخانه ها 
از نظر صالحيت به سه درجه تقسيم مي شوند: دفترخانه 
درجه اول كه به وس��يله يك سردفتر درجه اول و يك يا 
چند دفتريار اداره مي ش��ود و اجازه تنظيم و ثبت همه 
گونه اسناد و معامالت را داراست. دفترخانه درجه دوم 
كه به وسيله يك سردفتر درجه دوم اداره مي شود و اجازه 
تنظيم و ثبت اسناد و معامالت به هر مبلغي را دارا بوده 
و مي تواند يك دفتريار داشته باشد. دفترخانه درجه سوم 
كه به وسيله يك سردفتر درجه سوم اداره مي شود و اجازه 
تنظيم و ثبت اسناد تا پنج هزار ريال را دارد. ثبت و تنظيم 
اسناد كليه معامالتي كه بايد در دفتر امالك ثبت شود 
در دفترخانه درجه دوم و سوم منوط به اجازه مخصوص 

وزارت عدليه  خواهد بود. وزارت عدليه مي تواند در نقاطي 
كه فقط دفتر اسناد رسمي درجه سوم تشكيل شده است 
نصاب معامالت را زياد و كم كند به شرط آنكه از ده هزار 
ريال بيشتر و از دو هزار ريال كمتر نباشد. وزارت عدليه 
مي تواند مادام كه عده كافي سردفتران درجه اول و دوم 
نباشند س��ردفتران درجه دوم را به كفالت درجه اول و 
سردفتران درجه سوم را به كفالت درجه دوم انتخاب كند.  
 همچنين، براي تطبيق وضع اشخاص كه قبل از اجراء 
اين قانون تصدي دفتر اسناد رسمي داشته اند با اين قانون 
وزارت عدليه در هر محل مدتي را تعيين و اعالم خواهد 
كرد تا اش��خاص مزبور در اين مدت تقاضانامه بدهند و 
پس از انقضاء مدت ديگر تقاضانامه از آنها پذيرفته نخواهد 
شد - تقاضانامه مزبور بايد مطابق نظامنامه وزارت عدليه 
تنظيم و به رييس ثبت محل اقامت تقاضاكننده تسليم 
شود. رييس ثبت محل مكلف است در ظرف يك ماه عين 
تقاضانامه را با اظهارنظر در سوابق تقاضاكننده به ضميمه 
مستندات تسليم شده به اداره كل ثبت بفرستد. اداره كل 
ثبت نيز بايد در ظرف يك ماه عقيده خود را در رد يا قبول 
تقاضا و در ص��ورت قبول درجه را كه براي تقاضاكننده 
تشخيص مي دهد به وسيله ثبت محل به دفترخانه يا 

محل اقامت او ابالغ كند. 

ايران همچنان در موج اول كرونا 
رييس اداره مراقبت بيماري هاي واگير 
وزارت بهداشت با اشاره به سه گانه مهمي 
كه بايد براي پيش��گيري از ب��روز كرونا 
رعايت كنيم، گفت: همچنان بايد كرونا 
را جدي بگيريم. اين بيماري و همه گيري 
آن در صورت��ي مه��ار مي ش��ود كه هم 
حاكميت و هم مردم دس��ت به دس��ت 
ه��م داده و توصيه هاي پيش��گيري را 

مورد توجه قرار دهند و دنبال كنند. حسين عرفاني 
درباره وضعيت و س��ير بيماري در كشور نيز گفت: 
كش��ور ايران، كشوري پهناور و با اقليم هاي مختلف 
آب وهوايي و جغرافيايي و فرهنگي است. بايد توجه 
كرد كه موجي كه در حال حاضر در حوزه همه گيري 
كوويد-19 در كش��ور وجود دارد، موج اول بيماري 
اس��ت و هنوز اين موج را پشت س��ر نگذاشتيم كه 
بخواهد موج دومي اتفاق بيفتد. با توجه به پهناوري 
كش��ور، اينكه هر كدام از نواحي و استان ها در كدام 
قسمت موج اول قرار گرفته اند، تفاوت هايي را شاهديم. 
همچنين در روزهاي گذشته ديديم كه در وهله اول 

با افزايش موارد تست هاي آزمايشگاهي 
بيماريابي افزايش يافته اس��ت. عرفاني 
اف��زود: در همه جاي دنيا از جمله ايتاليا 
و اس��پانيا، طي روزهاي گذشته تعداد 
موارد آزمايش كوويد-19 كاهشي بوده 
اس��ت اما در كشور ما با توجه به افزايش 
توان آزمايشگاهي اين موارد را افزايش 
داديم و روزانه تست هاي آزمايشگاهي 
بيشتري را انجام مي دهيم. هرچه بيماريابي بيشتر 
انجام شود، بيماران بيش��تري كشف مي شوند و در 
اين صورت مي توان افرادي را كه در تماس با بيماران 
بودند، آزمايش كرد و در دوره بي عالمتي آنان را كشف  
و جداسازي كرد تا بيماري را به ديگران منتقل نكنند. 
او تاكيدكرد: بايد بين معيشت و سالمت جامعه تعادلي 
ايجاد ش��ود. در حال حاضر حدود دو ميليون و 500 
هزار صنف در شب عيد در اسفند ماه و فروردين ماه 
براي كنترل بيماري تعطيل شدند كه حركت بسيار 
مناسبي بود. به طور متوسط هر واحد صنفي دو همكار 

دارند كه با فرد صاحب كار سه نفر هستند .

بدهي ۲۰ ميليارد توماني سازمان جنگل ها براي اطفاي حريق
در پي تخصيص بودجه از س��وي سازمان 
برنامه و بودجه ب��راي تامين تجهيزات و 
خدمات پرداختي به منظور اطفاي حريق 
جنگل ها، فرمانده يگان حفاظت سازمان 
جنگل ه��ا، مراتع و آبخي��زداري گفت: با 
وجود تخصيص اعتبارات جديد به سازمان 
جنگل ها ما همچن��ان 20 ميليارد تومان 
به وزارت دف��اع براي اطفاي هوايي حريق 

بدهكار هس��تيم. علي عباس نژاد اظهار كرد: سازمان 
جنگل ها به جد پيگير است كه تمام افرادي را كه در حين 
اطفاي حريق در جنگل ها و مراتع كش��ور دچار آسيب 
مي شوند، بيمه كند. از اين رو ما در چارچوب بيمه هاي 
بي نام امور درماني افراد آسيب ديده را پيگيري خواهيم 
كرد. او در ادامه ضمن اشاره به تخصيص اعتبار 15 ميليارد 
توماني به سازمان جنگل ها براي اطفاي حريق به ايسنا 
گفت: از اين 15 ميليارد تومان، 10 ميليارد اعتبار جاري 
سازمان براي حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي است 

بنابراين با درصدي از اين اعتبار تجهيزات 
اطفاي حريق خريداري مي شود و به زودي 
براي استان ها ارسال خواهد شد. 5 ميليارد 
مابقي نيز از رديف اعتبارات ستاد مديريت 
بحران براي اطفاي هوايي حريق اس��ت. 
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخي��زداري اف��زود: وزارت دفاع 
30 ميليارد تومان به دليل اطفاي هوايي 
حريق طي سال هاي گذشته، از سازمان برنامه و بودجه و 
سازمان جنگل ها طلبكار بود. با اعتباري كه اخيرا سازمان 
برنامه و بودجه در اختيار ما قرار داده اس��ت توانسته ايم 
در مجموع 10 ميليارد توم��ان از اين بدهي را پرداخت 
كنيم اما همچنان 20 ميليارد تومان ديگر به وزارت دفاع 
بدهكار هستيم.به گفته عباس نژاد مسووالن سازمان 
جنگل ها طي هفته جاري جلسه اي با وزارت دفاع خواهند 
داشت تا درباره مشكالت جاري براي اطفاي هوايي حريق 

تصميم گيري شود.

میراثنامه

ميراث اصفهان را با پنبه سر مي برند؟  
در حالي كه متوليان ميراث فرهنگي كشور، ساخِت هتل در حريم محور فرهنگي 
تاريخي اصفهان را يك تخلف محرز مي دانند، اما فعاالن ميراث فرهنگي استان 
تأكيد دارند كه تاكنون هيچ اقدام بازدارنده اي براي جلوگيري از ادامه ساخِت هتلي 
كه ضوابط محور تاريخي اصفهان را زيرپا گذاشته، از سوي ميراث فرهنگي انجام 
نشده است. بيش از يك سال از آغاِز كارها براي ساخِت هتلي كه به نوعي تعرض 
به حريم دولتخانه صفوي محسوب مي شد، مي گذرد؛ هتلي كه از حدود يك ماه 
گذشته فعاليت هايش بيشتر زير ذره بين رسانه ها رفته چون علي رغم مجوزي 
كه دو سال قبل مديركل ميراث فرهنگي استان اصفهان ارتفاعش را تاييد كرده، 
اكنون مسووالن ميراثي وزارتخانه آن را خالف ضوابط ميراث فرهنگي مي دانند. 
هشدارها آنقدر زياد ش��د كه مدير اداره كل دفتر ثبت آثار تاريخي وزارتخانه كه 
از قضا در همين هفته گذشته براي آغاِز بررسي طرِح »بازنگري محور فرهنگي 
تاريخ��ي اصفهان« كه ابالغيه دهه 70 را دارد، به اصفهان رفته بود، از اين هتل و 
روند ساخِت آن نيز ديدن كرد.  چند روز بعد يعني 14 خرداد مديركل دفتر ثبت 
آثار تاريخي، نتيجه بازديدش از هتل را اين طور مطرح كرد؛ »هر نوع مسامحه اي در 
پوشش بازنگري حريم محور فرهنگي تاريخي اصفهان را رد مي كنم. ساخِت هتل 
ارفعي بر اساس ضوابط حريم محور فرهنگي - تاريخي اصفهان يك تخلف محرز 
است، اين حريم صراحت دارد و در آن هيچ چيِز مخفي نيست.« اما در خصوص 
اين نكته كه اسكلت بندي هتِل كوچه ارفعي منظِر محور فرهنگي تاريخي اصفهان 
يعني همان دولتخانه صفوي مجموعه تاريخي – فرهنگي شهر اصفهان را مخدوش 
كرده، نه تنها فعاالن ميراثي بلكه »ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط 
به عرصه و حرائم و محوطه هاي تاريخي« نيز اين اقدام را رد مي كنند. بر اساس بند 
»ب« در ضوابط حريم دولتخانه صفوي »در محوطه مشخص شده مطابق نقشه 
مصوب ميراث فرهنگي احداث هرگونه ساختمان تا عمقي كه در نقشه فوق الذكر 
مشخص شده است، با توجه به كاربري تعيين شده در طرح بازنگري مصوب در دو 

طبقه با حداكثر ارتفاع هشت )هفت و نيم( با معماري مناسب پس از تاييد طرح 
و نقشه توسط ميراث فرهنگي مجاز خواهد بود.« بنابراين بر اساس اين ضوابط، 
نامه اي كه فريدون الهياري، مديركل ميراث فرهنگي اس��تان اصفهان در پنجم 
شهريور 1397 به شهرداري منطقه يك اصفهان با موضوع »پالك هاي ثبتي در 
خيابان شيخ بهايي، كوچه ارفعي« نوشته، مغاير با مقررات ساخت وساز در حريم 
دولتخانه صفوي است. اكنون همه اين شواهد در كنار تاييد تخلِف آشكار و محرز 
ساخِت هتل با ارتفاِع بيش از هشت متر توسط پورعلي، مدير كل دفتر ثبت آثار 
تاريخي وزارتخانه از بي توجهي مسووالِن ميراثي حكايت دارد؛ در حالي كه وي در 
طول يك هفته گذشته چند بار به تخلف بودن اين اقدام تاكيد داشته اما نه تنها 
تاكنون هيچ كاري براي جلوگيري از ادامه ساخِت هتل و پايين امدن ارتفاع آن 

انجام نشده، بلكه فعاليِت ساخِت هتل همچنان ادامه دار است! 

كتابخانه

كتاب »گنج سلطان« منتشر شد
كتاب »گنج س��لطان« با موضوع بررس��ي مجموعه گنجعلي خان كرمان و آثار استاد 
سلطان محمد معمار يزدي منتشر شد. مجموعه مقاالت همايش »كنكاشي در آثار و احوال 
معماران ايران زمين«، آثار استاد سلطان محمد معمار يزدي، در كتابي با نام گنج سلطان 
به كوشش مهدي مكي نژاد توسط موسسه تأليف، ترجمه و نشر آثار هنري )متن(، منتشر 
شد. در مقدمه كتاب آمده است: ماهيت و محور اصلي مجموعه گنجعلي خان، تجاري و 
اقتصادي بوده و به اين دليل كه كرمان در مسير جاده تجارت با هند و چين قرار داشته، اين 

مجموعه مورد حمايت كامل گنجعلي خان، حاكم 
كرمان بوده است. آنچه در مجموعه گنجعلي خان 
خودنمايي مي كند، امضاي طراح و معمار آن است. 
تاكنون در هيچ بنايي اين تعداد امضا با اين مضمون 
ديده نش��ده و از اين نظر نحوه و نوع جايگزيني 

امضاها، منحصربه فرد است. 

هنر

هنرمندان سينما و تئاتر آماده بازگشايي هستند؟
مجوز بازگشايي سالن هاي سينما و تئاتر در حالي براي ابتداي تيرماه صادر شده 
كه هم شوراي صنفي نمايش بالتكليف است و هم مشخص نيست گروه هاي 
تئاتري از چه زماني آماده اجرا روي صحنه مي ش��وند. در حالي كه پيش بيني  
مي شد سالن هاي س��ينما از عيد فطر بازگشايي شوند، اما اين اتفاق به تعويق 
افتاد و س��رانجام ديروز 17 خرداد ماه مجوز فعاليت دوباره سينماها و تئاترها 
از س��وي رييس ستاد ملي مقابله با كرونا صادر شد. رييس جمهور بدون اشاره 
به تئاترها گفت: سينماها و كنسرت ها هم به شرط حضور 50 درصد ظرفيت 
س��الن ها و رعايت كامل پروتكل ها مي توانند از ابتداي تير ماه فعاليت خود را 
آغاز كنند.  البته مدتي قبل اعالم ش��ده بود كه س��ينماها در شهرهاي سفيد 
اجازه بازگشايي دارند اما هيچ سينمايي رسما باز نشد.  ارديبهشت ماه امسال 
دفتر نظارت بر عرضه و نمايش سازمان سينمايي ضوابطي را در 15 بند براي 
بازگشايي سينماها تهيه كرده بود كه به نظر مي رسد همان  ضوابط با تغييراتي 
احتمالي براي فعاليت دوباره سينماها به ستاد مقابله با كرونا ارايه شده است. 
اما نكته مهم به جز پروتكل هاي تهيه شده براي سالن ها وضعيت نمايش فيلم ها 
است. مدتي قبل شوراي صنفي نمايش در س��ازمان سينمايي تشكيل شد و 
انتخاباتي در آن برگزار شد كه حاش��يه هاي فراواني را به وجود آورد و از آنجا 
كه نتيجه اين انتخابات مورد قبول خانه سينما نبود، معاون نظارت و ارزشيابي 
سازمان س��ينمايي اعالم كرد، احتماال انتخابات ديگري براي تعيين اعضاي 
ش��ورا برگزار خواهد ش��د. اين اتفاق از آن جهت اهميت دارد كه براي تعيين 
تكليف فيلم هايي كه قرار است از اول تيرماه بر پرده روند شوراي صنفي نمايش 
بايد فعاليت داش��ته باش��د. درباره نمايش فيلم ها نيز از ابتداي سال تاكنون 
بحث هاي زيادي مطرح ش��ده كه چه آثاري اكران شوند تا مردم از بازگشايي 
س��ينماها اس��تقبال كنند. خيلي ها معتقد بودند كه بايد فيلم هاي كمدي يا 
آنهايي كه مي توانند مردم را به سينماها بكشانند در اولويت اكران باشند ولي 
هنوز به طور قطعي مشخص نيست از فيلم هاي اكران نوروز چه تعداد ريسك 
اولين اكران س��ال 99 در روزهاي كرونايي را مي پذي��رد. ضمن اينكه به نظر 

مي رسد »خوب، بد، جلف 2« قطعي ترين گزينه اين اكران است. البته نظراتي 
هم مطرح شده بود كه س��ينماها حتي اگر زودتر باز مي شدند بدون مخاطب 
نمي ماندند چون در مقايس��ه با مكان هايي كه پيش تر بازگشايي شدند امكان 
رعايت فاصله اجتماعي در سينما خيلي بيشتر است. حتي ابراهيم داروغه زاده، 
معاون پيشين نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي در توييتي نوشته بود: در 
بهترين شرايط سينماهاي كل كش��ور روزانه صدهراز نفر مخاطب دارند، اما 
مترو و اتوبوس هاي شهري و مراكز خريد با تردد ميليون ها نفر فعال شده اند. از 
سوي ديگر مجوز فعاليت سالن هاي تئاتر هم طبق اطالعيه وزارت ارشاد داده 
شده و تماشاخانه ها مي توانند از ابتداي تير كار خود را از سر بگيرند، اما تفاوت 
مهم س��ينما و تئاتر در اين بازگشايي اين اس��ت كه فيلم هاي از همان ابتداي 
تير روي پرده مي روند ولي در س��الن هاي تئاتر مشخص نيست چه گروه هاي 

تئاتري بعد از اين تعطيلي چهار ماهه آماده اجرا باشند.
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