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نيـازاقتـصادايـران

سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت تشريح كرد

شرايط انتخاب تجار
براي تخصيص ارز
صفحه 7

يادداشت1-

عباسعلي ابونوري ،استاد اقتصاد در گفتوگو با «تعادل»:

راه دشوار
اصالحات دراقتصاد

چرا نظام اقتصادي ايران
همچنان سرپا ايستادهاست

در س��ال  1978كشور
چين كه تا پيش از آن به
عنوان يك كشور منزوي
در فض��اي بينالملل��ي
شناختهميشد؛تصميم
گرف��ت ت��ا اصالح��ات
وحيدشقاقيشهري٭ اقتص��ادي و متعاقب آن
اصالح��ات ارتباطي را با
جهانپيرامونيآغازكند .ادامه در صفحه5

استقبال مردم از بورس
نشان ميدهد مردم
در اين شرايط حساس
داراييهاي خود را به نفع
اقتصاد وارد ميدان كردهاند

پيشنهاد اخذ ماليات از خانههاي خالي
معادل « 20درصد از ارزش ملك» است

دولت براي اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني
 150متر و باالتر از آن ،به ميزان « 20درصد از
ماليات بر اجاره» خيز برداشته است

يادداشت2-

چند يادآوري كوچك
به آقاي رييسجمهور

«اگر خودروس��ازان ۳۰
درص��د از توليدات خود
را صادر كنن��د ،مجبور
ميشوند هم كيفيت را
باال ببرند ،ه��م قيمت را
كاهشدهند!»اينجمله
عسلداداشلو٭ را ك��ه خوان��دم ،گمانم
اين بود كه حتما يكي از
كارشناسهاياقتصادي ...ادامه در صفحه5

صفحه 5

رييس سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد

گروه كالن|معاون رييسجمهور اعالم كرد :امسال
تا ۱۰هزار ميليارد تومان براي بازنشستگان اختصاص
داديم كه نياز بيش��تري دارد اما بازنشستگان نگران
نباش��ند ما به اين بخش پر انرژي و فاخر توجه داريم.
به گزارش «تع��ادل» ،محمد باقر نوبخت در مراس��م
تفاهمنامه دو جانبه جهش توليد و حوزه اش��تغال در
طبس گفت :طي س��الهاي اخير بدون اينكه حجم
بودجه را زياد كنيم سعي كرديم رقم را به سمت حقوق
و دستمزد مردم ببريم و در س��اير موارد صرفهجويي
كنيم و از ۴۴۱هزار ميليارد تومان بودجه سال گذشته
سعي كرديم  ۵۰درصد از فوقالعادههاي فصل دهم را
افزايش دهيم و حقوق شاغلين را اضافه كنيم.امسال
تا ۱۰هزار ميليارد تومان براي بازنشستگان اختصاص
داديم كه نياز بيش��تري دارد اما بازنشستگان نگران
نباشندمابهاينبخشپرانرژيوفاخركشورمانتوجه
داريم .معاون رييسجمهور با بيان اينكه سال گذشته
بيش از  ۶۰ه��زار ميليارد توم��ان هدفمند در بخش
عمراني هزينه ش��د ،اظهار كرد :امسال تنها در فصل
اول سال در طرحهاي عمراني بيش از ۳۴هزار ميليارد
تومانتخصيصيافتهاست.
برنامه ويژه جهش توليد براي هر استان
معاون رييسجمه��وري و رييس س��ازمان برنامه و
بودجه گفت :امسال براس��اس نامگذاري كه از سوي
مقام معظم رهبري به عنوان جهش توليد شده است،
براي هر استان يك برنامه ويژه جهش توليد را دنبال
ميكنيم .نوبخت با اش��اره به اينكه  ۷۵پ��روژه براي
تحقق ش��عار جهش توليد در استان خراسان جنوبي
پيش بيني شده اس��ت ،گفت ۱۲۰۰ :ميليارد تومان
تنها در اين بخش هزينه و  ۵هزار فرصت شغلي ايجاد
خواهد ش��د .از  ۹۴۰ميليارد توم��ان اعتبار در بخش
عمراني به خراسان جنوبي طي دو سال تا كنون ۵۴۰
ميليارد تومان اخذ شده كه اين مهم به دليل پيشرفت
و مديري��ت خوبي ب��وده كه در بخشه��اي مختلف
داشته است .وي با اشاره به اينكه امروز توانستيم پنج
هزار واحد مسكوني براي انسانهايي كه توان احداث
مس��كن را ندارند در روس��تاها تحويل دهيم ،گفت:
امروز با احداث هف��ت هزار و  ۵۰۰پنل خورش��يدي
سعي داريم نرخ بيكاري اين اس��تان را كاهش دهيم.
معاون رييسجمهور با بيان اينكه بر اساس تفاهم نامه
دوجانبه جهش توليد ۳هزار شغل در نظر گرفته شده
است ،گفت :امروز هر استان يك برنامه جهش توليد
دارد.تازمانيكهاستانبرايشكوفاكردناستعدادهاي
خود نياز به كمك داشته باشد ،دولت در اختيار مردم
استانخواهدبود
اختصاص  ۳۴هزار ميليارد تومان
بهبخشعمراني
معاون رييسجمه��وري و رييس س��ازمان برنامه و
بودجه گفت :بيش از  ۳۴ه��زار ميليارد تومان تا امروز
براي طرحهاي عمراني كش��ور تخصيص يافت كه در
تاريخ بودجهريزي كش��ور به خاط��ر نداريم در نيمه
نخستحتيدرفصلاولسالاينرقماختصاصيافته
باشد.محمدباقرنوبختروزپنجشنبهدرآيينامضاي

تفاهمنامههاي اشتغالزايي و جهش توليد در خراسان
جنوبي افزود :اين ميزان بودجه عمراني را در ش��رايط
محدوديت مالي تخصيص داديم تا از زمان اس��تفاده
شود و چرخ پروژهها را به حركت درآوريم.در سالهاي
اخير سياست ما اين بود بدون اينكه حجم بودجه را با
با توجه به محدوديت منابع زياد كنيم س��عي كرديم
تقسيم و تس��هيم اين رقم جاري را تغيير و به سمت
حقوق و دستمزد ببريم كه به سفره زندگي همكاران
كه بخشي از مردمان ما هستند از محل ساير هزينهها
صرفه جويي كنيم .وي اظهار داش��ت :س��ال گذشته
بودجه كشور بيش از ۴۴۸هزار ميليارد تومان تصويب
ش��د اما  ۴۴۱هزار ميليارد تومان يعن��ي هفت هزار
ميليارد تومان كمتر تخصيص يافت اما با اين شرايط
تالش كرديم  ۵۰درص��د از فوقالعادههاي مربوط به
فصل دهم را اضافه كرده و حقوق كاركنان و كارمندان
راافزايشدهيم.
وييادآورشد:دربخشيكهمربوطبهبازنشستگانبود
در سال جاري  ۱۰هزار ميليارد تومان توانستيم براي
اين مهم اختصاص دهيم و نياز به ارقام بيشتري دارد
كه مصمم هس��تم در اليحه بودجهاي كه در ماههاي
آيندهتقديمنمايندگانمجلسميكنمبخشتكميلي
را به بازنشستگان معطوف كنيم.بازنشستگان نگران
نباشند دقيق حواسمان هس��ت كه بايد به اين بخش
پرانرژي و فاخر كش��ور كه سالها از نش��اط و جواني
خود براي خدمت به مردم گذشتند در اين سن آنها را
تنها نگذاريم .وي بيان كرد :هزاران ميليارد تومان در
دولتهاي گذشته براي برخي طرحها سرمايهگذاري
ش��د امروز ميتوانيم ب��ا اختصاص مبلغي س��ريعتر
سرمايهگذاريهايي كه راكد اس��ت را به بهرهبرداري
برسانيم به همين جهت سال گذشته بيش از ۶۰هزار
ميلياردتومانهدفمندبهاينبخشهااختصاصيافت.
نوبخت گفت :علت اينكه اس��تان خراس��ان جنوبي
توانست از  ۹۴۰ميليارد تومان كه براي سالهاي ۹۸
و  ۹۹اختص��اص داديم تاكن��ون  ۵۴۰ميليارد تومان
دريافت كن��د به خاطر آم��اده بودن پيش��رفت كار و
آمادگي مديريت اس��تان بوده است.عمليات اجرايي
احداث  ۱۰هزار واحد مس��كوني در خراسان جنوبي
انجام ش��د كه كمتر از يكس��ال  ۲هزار واحد افتتاح
ش��د و امروز نيز پنج هزار كليد تحوي��ل مردم خواهد
ش��د .وي افزود :با همين منابع محدود ظرف ماههاي
آينده امسال شبكه بزرگ ريلي از چابهار به طول ۷۴۰
كيلومتربهزاهدانسپسبهسمتمشهدوصلخواهد
شد و آنچه مربوط به زيرس��اختهاي استان است را
بر حس��ب برنامه پيش ميبريم.با توجه به تفاهمنامه
منعقده در اس��تان هفت هزار و  ۵۰۰پنل خورشيدي
كه در خراسان جنوبي احداث خواهد شد براي جوانان
اس��تان نيز زمينه اش��تغال خوبي فراهم خواهد شد.
رييس س��ازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه در حال
حاضر هر استان يك برنامه جهش توليد دارد ،يادآور
شد ۷۵:پروژهبرايتحققشعارسالجهشتوليدبراي
خراسان جنوبي تعريف شده كه يكهزار و ۲۰۰ميليارد
تومان تنها در اين بخش سرمايهگذاري خواهد شد و
حداقل ۵هزارفرصتشغليدرپيخواهدداشت.
ادامهدرصفحه2

نبرد در سياتل و ضرورت
جهانيسازيمساواتگرا

عكس :قدس

اختصاص بودجه
۱۰هزار ميلياردتوماني به
افزايشحقوق بازنشستگان

يادداشت3-

مهدي بي�ك | در روزهاي پاياني هفت�ه قبل بود
كه آخري�ن گ�زارش بان�ك جهان�ي در خصوص
اقتصاد ايران در فضاي رس�انهاي كش�ور منتشر
شد؛ گزارش�ي كه دورنماي رش�د اقتصادي ايران
را در س�ال آينده نيز توام با رش�د منف�ي ارزيابي
ميكرد تا س�ال 2021ك�ه آرام آرام ش�اخصهاي
اقتصادي كش�ورمان در وضعيت متعادلتري در
خصوص رش�د قرار بگيرد .اما نكتهاي در بطن اين
گزارش وجود داشت كه به نظر ميرسد در محافل
اقتصاديورسانههاكمتربهآنتوجهشد.براساس
گزارش بانك جهاني اقتصاد ايران در س�ال ۲۰۱۹
ميالدي باالترين س�قوط توليد ناخالص داخلي را
در ميان كش�ورهاي جهان تجربه كرده؛ بهطوري
كه رشد اقتصادي كش�ورمان به منفي  ۸.۲درصد
رسيده اس�ت .بر پايه اين گزارش در سال گذشته
ميالدي تنها  ۱۵كشور جهان شاهد كاهش توليد
ناخالص داخلي بودهاند كه پ�س از ايران ،زيمبابوه
با ۸.۱درصد ش�اهد بيش�ترين س�قوط نرخ رشد
اقتصادي بوده است .پرسش�ي كه با اين آمارها به
ذهن خطور ميكند آن اس�ت كه تبعات اين رشد
اقتصادي منفي در فضاي كلي اقتصاد كش�ورمان
چگونه اس�ت و ايران چگونه ميتوان�د اين دوران
بحراني را پشت سر بگذارد؟ در جريان گپ و گفت
دوستانه با عباس�علي ابونوري عضو هيات علمي
دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي تالش كرديم تا
دربارهتبعاتايناعدادوارقاماقتصاديواثراتيكه
درفضايكليكسبوكاركشورمانخواهدداشت
صحبت كنيم تا دورنمايي از چشمانداز آينده هم
تصويرسازيشود .ابونوري در پاسخبه اين پرسش
كه چرا اقتصاد اي�ران علي رغم اين همه فش�ار و
تحريم و عن�اد و دش�مني و س�وءمديريت دچار
گسست نميش�ود؟ به نقش مردم در اين معادله

اش�اره و اعالم ميكن�د كه اين مردم هس�تند كه
هنوز در بزنگاهها وارد صحنه ميشوند و نظام را از
چالشهاييكهبهآندچارميشودنجاتميدهند.
اين اس�تاد اقتصاد با واكاوي رفتارهاي اجتماعي و
اقتصادي مردم ميگوي�د :ورود داراييهاي مردم
به صحنه اقتص�اد آخري�ن فرصت ممك�ن براي
مسووالن اس�ت تا تالش كنند اقتصاد و معيشت
را در مسير بهبود وضعيت قرار دهند؛ فرصتي كه
معلوم نيس�ت تا چه زماني در اختيار مسووالن و
تصميمسازانخواهدبود.
بر اس�اس گ�زارش اخي�ر بانك جهان�ي ،ايران
و زيمباب�وه با رش�د اقتص�ادي منف�ي  8.2و 8.1
پايينتري�ن آمار رش�د اقتص�ادي و متعاقب آن
كاهش تولي�د ناخال�ص داخل�ي را در ميان همه
كش�ورها داش�تهاند .تبعات اي�ن اع�داد و ارقام
اقتصادي كه نشاندهنده كوچكتر شدن كيك
اقتصاديايراناست،چيست؟
روش��ن اس��ت كه كاهش توليد ناخالص داخلي و رش��د
اقتصادي منف��ي ،تبعات��ي دارد كه ميتوان ه��م به زبان
اقتصادي و آكادميك در خص��وص آن صحبت كرد و هم
ميتوان به گونهاي صحبت كرد كه ع��وام از آن بهره مند
شوند .تالش من بر اين است كه به گونهاي بينابيني درباره
اينموضوعصحبتكنم.درمجموعآمارهايبانكجهاني
در خصوص كش��ورها بهطور نس��بي قابل استناد است و
معموال با درصد اندكي خطا اين تحليلها محقق ميشود
و نميشود گفت كه بانك جهاني از روي عناد با ما اين اعداد
و ارقام اقتصادي را مطرح ميكند.اما موضوع كاهش رشد
اقتصادي و كوچكتر شدن كيك اقتصاد موضوعي نيست
كه براي آگاهي از آن حتما ب��ه تحليلهاي بانك جهاني
احتياج داشته باشيم؛ قبال اساتيد اقتصادي داخل كشور
همبابررسيرويشاخصهاياقتصاديوواقعياتاقتصاد

ايران همين نكتهها را مطرح كرده بودند .رشد اقتصاد ما
 2سال است كه مدام منفي اس��ت و رشد منفي 8.2دهم
مسلما رشد اقتصادي بسيار خطرناكي براي اقتصاد ايران
ميتواند باشد .اما موضوعي كه بايد مورد بررسي تحليلي
قرار بگيرد اين اس��ت كه ببينيم اين رشد منفي بر اساس
قيمتهابودهيامقدارتوليد؟
مگر رش�د اقتص�ادي از منظر توليد با رش�د
اقتصاديقيمتهامتفاوتاست؟
بله؛رشداقتصاديراهمبراساسمعيارقيمتهاميتوانيم
بسنجيموهمبراساسمقدارتوليدميتوانيمارزيابيكنيم
كه منفي يا مثبت بوده است .رشد اقتصادي واقعي و موثر
آن است كه مبتني بر رشد توليد محقق شده باشد .بهطور
نسبي اگر بخواهيم رشد اقتصادي ايران را بر مبناي توليد
ارزيابي كنيم بايد بگوييم كه بدون اغراق بيشتر از10سال
اس��ت كه رش��د اقتصاد ايران در وضعيت غيرنرمالي قرار
داشته اس��ت .يعني حتي آن س��الهايي هم كه دولتها
اعالم ميكردند كه رشد اقتصادي مثال مثبت 6درصدي
يا 8درصدي را تجربه ميكني��م؛ از منظر قيمتها بوده و
از منظر رشد توليد در همان س��الها هم اقتصاد ايران در
وضعيت نامطلوبي قرار داشته است .معني اين حرف اين
نيست كه هرگز رشد اقتصادي مثبت نبوده است؛ مساله
اين است كه اين رشد مبتني بر رش��د توليد نبوده است.
حتي اعداد و ارقامي كه مثال رش��د اقتصادي كش��ور در
سال 92يا 93را مثبت6درصد عنوان ميكردند؛ مبتني بر
قيمتها بوده است و بر اساس ويژگيهاي رشد در توليد
نبوده است .رشد اقتصادي كه مبتني بر توليد نباشد عمال
اثرمثبتيبرشاخصهاياقتصادينخواهدداشت.
يعنيبدونجهشدرتوليد؛اقتصادايرانهرگز
بهپيشنخواهدرفت؛درستمتوجهشدم؟
واژه جهش توليد هم اين روزها زياد به كار ميرود بايد مورد
بررسيتحليليقراربگيردكهمنظورچيست؟
ادامه در صفحه2

س��ياتل ،صحنه مبارزه
مساواتگرايانعليهنظم
مبتني بر نظ��ام توليد و
توزيع نابرابر اس��ت .يك
بار در سالهاي دهه اول
ق��رن ج��اري ،مخالفان
عليدينيتركماني نظ��ام اقتص��اد جهاني
غيردموكراتي��ك ،مانع
از برگزاري اجالس وزيران سازمان تجارت جهاني
در اين ش��هر ش��دند .تظاهرات به خ��اك و خون
كشيده شد .اين واقعه را فيلمساز مستندي به نام
استوارت توانسند در سال  ۲۰۰۷در فيلمي ديدني
به نام «نبرد در س��ياتل» به تصوير كشيده است.
جامعه و اقتصاد آمريكا به مثابه مركز نظام اقتصاد
جهاني ،به رغم پيشرفتهاي حيرتانگيز فناوري،
پارادوكسيكال است .سيليكون ولي با نوآوريهاي
فنآورانهحيرتانگيزياناساوتسخيرفضاوتاسيس
ش��هر فضايي براي اقامت متقاضيان مهاجرت به
فضا در سويي و تبعيضهاي نژادي و فقر بخشي از
جامعه در سوي ديگر .پيشرفتهاي فنآورانه در
عرصهپزشكيازسوييوناتوانيبخشيازجامعهدر
تامينهزينههايسنگينبيماريهايصعبالعالج
در س��وي ديگر .موضوعي كه مستندس��از شهير
آمري��كا ،ماي��كل م��ور ،آن را در فيلم «س��يكو»
( )۲۰۰۷با مقايس��ه نظامهاي بهداش��ت و درمان
آمريكا ،انگلستان ،فرانس��ه ،كانادا و كوبا به تصوير
كش��يده اس��ت ،اوباما ،چه با حضور خود در مقام
رياستجمهوري و چه با طرح «بيمه اوباما» ،تالش
كرد س��ر و س��اماني به اين نابرابريها بدهد؛ ولي
بهنظرميرسدپيشبردامراجتماعيمساواتگرايي
بدون باز توزيع اساسي ثروت و درآمد و دموكراتيزه
كردن س��اخت قدرت سياس��ي چن��دان ممكن
نيس��ت .البته در چارچوب اصل تحليل مشخص
از شرايط مشخص ،توجه به اين نكته حائز اهميت
است كه پيشبرد پروژه مس��اواتگرايي اجتماعي
در كشورهايي كه قانون و صندوق راي ،دستكم
روي كاغذ ،برقرار است متفاوت از كشورهايي است
كه اين وجه مش��خصه مهم را ندارند .در اولي ،امر
اجتماعي بازتوزيعي و مي��دان دادن به گروههاي
مورد تبعي��ض و در دومي امر سياس��ي حاكميت
ادامه در صفحه7
قانون و ...

تعليق روابط تجاري ايران و امارات تكذيب شد
در روزه��اي گذش��ته برخ��ي س��ايتهاي خب��ري از
محدوديتهاي جديد اعمال شده از سوي دولت امارات
متحده عربي در مس��ير صادرات ايران به اين كشور خبر
داده بودند ،موضوعي كه سازمان توس��عه تجارت آن را
بهطور كامل تكذيب كرد .طبق توضيحات ارايه ش��ده از
سوي اين سازمان تاكنون هيچ تغييري در سياستهاي
تجاري ميان دو كشور ايجاد نشده و روال كار مانند آنچه
در ماههاي گذشته رخ داده ،ادامه خواهد داشت .هرچند
با توجه به شيوع ويروس كرونا برخي تغييرات در تجارت
مشتركقطعيخواهدبود.
سازمان توس��عه تجارت در اين رابطه اعالم كرده است:
دولت امارات متحده عربي ج��ز اتخاذ تدابيري در زمينه
رعاي��ت پروتكلهاي بهداش��تي در برخي بن��ادر خود،
اقدام جديدي در زمين��ه ايجاد محدودي��ت در واردات
انجام نداده اس��ت .اين قبيل اقدامات ن��ه تنها مانعي بر
س��ر راه صادرات ايران به اين كش��ور ايجاد نكرده ،بلكه

موج��ب اطمينانخاط��ر دولتهاي دو ط��رف ازجمله
رعايت اقدامات تضمينكننده سالمت دستاندركاران
تجاري و شهروندان دو كشور ش��ده است.نماينده ايران
در تجارت خارجي اي��ن را نيز گفته كه از زمان ش��يوع
كرونا ،با همكاري وزارت بهداش��ت ،ايران پيش��نهاداتي
را به همسايگان و ش��ركاي تجاري خود از جمله امارات
متحده عربي ارايه كرده تا با اجراي آن ،واردكنندگان كاال
از ايران ،نگراني آلودگي به ويروس كرونا نداشته باشند.
در همي��ن حال ،رييس ات��اق بازرگاني مش��ترك ايران
و امارات نيز در واكنش ب��ه خبري مبني بر تعليق روابط
تجاري ايران و امارات بيان كرد :اين خبر از اساس كذب
بوده و روابط اين دو كشور همچون گذشته ادامه دارد .او
با تكذيب قاطعانه اين خبر در صفحه توييتر خود نوشت:
امارات به كليه كشتيهايي كه به كش��ور وارد ميشوند
اعالم كرده موظفند گواهي س�لامت خود را  ۷۲ساعت
قبل از رس��يدن ارايه دهند .اين اقدام پيشگيرانه جهت

كنترل شيوع ويروس كرونا تشديد شده و عمليات قطع
يا انفصال تجارت ايران و امارات كه بعضي خبرگزاريها
درج كردهاند ،صحت ندارد.
فرشيد فرزانگان در توضيح بيش��تر روابط كنوني ايران
و امارات به خبرن��گار ايرنا گفت :تجارت اي��ران و امارات
همچون گذشته ادامه دارد ،روابط ايران و امارات در طول
يك سال گذشته به سمت پيشرفت حركت داشته و دو
بار تماس در سطح باالترين مقام وزارت خارجه دو كشور
و يكبار هم در س��طح وزير بهداش��ت دو كشور صورت
گرفته اس��ت .وي تصريح كرد :در شرايط بحراني شيوع
ويروس كرونا در كش��ور هم كمكهاي انساندوستانه
دولت امارات به ايران فرس��تاده شد و پيشينه تاريخي و
قرابتهاي فرهنگي موجود با اين كش��ور ،روابط ايران و
امارات را عمي��ق ميكند .فرزانگان اف��زود :با همه فراز و
نشيبهاي روابط در طول س��اليان ،روابط اين دو كشور
در طول يك سال گذشته روابط رو به پيشرفتي ميان دو

كشور بوده و آمارهاي موجود نشان ميدهد كه امارات،
دومين ش��ريك تجاري اي��ران بعد از چين بوده اس��ت
و حجم عظيمي از تج��ارت ايران در مجم��وع صادرات
و واردات را ش��امل ميش��ود .وي با اش��اره به همكاري
اماراتيها در اين مدت اظهار داش��ت :آنها س��عي كردند
با رعايت پروتكلهاي بهداش��تي ،تجارت خود را حفظ
كنند و كمتر كشوري در دنيا توانس��ت عالوه بر كنترل
ويروس كرونا ،خط تجارت منطقهاي و بينالمللي خود
را ادامه دهد .فرزانگان با بيان اينكه فعاالن اقتصادي در
بخش خصوصي به دنبال بهبود فضاي اقتصادي هستند،
خاطرنشان كرد :اگر فعاالن تجاري بخواهند چند كشور
را براي س��رمايهگذاري انتخاب كنند ،قطعاً يكي از آنها
امارات است و باور داريم كه حاكمان و مسووالن دولت به
ويژه در دوبي به يك روابط راهبردي و تجاري منطقهاي
باايرانميانديشند.
ادامه در صفحه7

اخبار
دستور رييسجمهور براي
پيگيري مطالبات از كرهجنوبي
رييسجمهوردستوراتالزمبرايپيگيريمطالبات
بانكمركزيازكرهجنوبيازطريقسياسيدوجانبه
و نيز مسير حقوقي ،نهادها و مجامع بينالمللي و نيز
ارايه طرح تأمين مالي غيرتورم��ي پروژههاي مهم
نفتي را صادر كرد .به گزارش پايگاه اطالعرس��اني
رياس��تجمهوري ،حجتاالس�لام والمس��لمين
«حسن روحاني» روز جمعه در گفتوگوي تلفني
با«عبدالناصرهمتي»باانتقادازمسدودسازيمنابع
بانك مركزيايران توسطكرهجنوبيكهبا تبعيتاز
سياستهاي ضدانساني دولت امريكا و در چارچوب
فشارحداكثريآنهابهملتايرانانجامشدهاست،به
رييسكلبانكمركزيدستوردادباهمكاريوزارت
امور خارجه موضوع را از طريق سياس��ي دوجانبه و
مسير حقوقي ،نهادهاي مالي و مجامع بينالمللي
مورد پيگيري ق��رار دهد .وي ادامه داد :ممانعت كره
جنوبي در استفاده ايران از منابع بانك مركزي براي
خريد كاالهاي اساس��ي ،دارو و اقالم انساندوستانه
هرگز پذيرفتني نيس��ت و انتظ��ار داريم دولت كره
جنوبي هرچه س��ريعتر اين محدوديت را برطرف
كند .عبدالناصر همتي نيز در اين گفتوگو گزارشي
از روند مثبت تأمين ارز كاالهاي اساسي ،دارو و ساير
كاالهاي ضروري و مواد اوليه واحدهاي توليدي را به
اطالع رييسجمهور رساند و اعالم كرد با مهلتي كه
بهصادركنندگانبرايبرگشتارزتاپايانتيرماهداده
شده ،روند برگشت سرعت گرفته است و طي چند
هفته آينده شرايط تأمين ارز بسيار بهتر خواهد شد.
س كل بانك مركزي محورهاي اصلي پيشنهاد
ريي 
بانك مركزي ب��راي نحوه تأمي��ن مالي غيرتورمي
پروژهه��اي مه��م وزارت نفت را ب��ه رييسجمهور
ارايه كرد كه در اين راس��تا روحاني دستور داد طرح
پيش��نهادي بانك مركزي در اولين جلس��ه ستاد
اقتصاديدولتدرهفتهآيندهمطرحشود.

صدور كارت خريد اعتباري
براي دارندگان سهام عدالت
مش��مولين س��هام عدالت ميتوانند از طريق نظام
بانكيبه ميزان ۶۰درصدازارزش سهامعدالتخود،
كارت اعتباري دريافت كنند.بعد از جلس��ه شوراي
هماهنگي اقتصادي رييسجمه��ور و اعالم رييس
كل بانك مركزي ،يكي از امكانات قابل توجه كه در
اختيار مشمولين قرارگرفتهاستپرداختاعتباري
به مشمولين س��هام عدالت است.مشموالن سهام
عدالتميتوانندازطريقنظامبانكيتاسقف ۵۰الي
 ۶۰درصد از ارزش دارايي سهام عدالت خود ،كارت
اعتباري دريافت كنند و با استفاده از آن ميتوانند با
مراجعهبهمراكزخريد،بهصورتاعتباريخريدكنند.
اينافرادتايكسالفرصتدارندوجهرابابانكتسويه
كنندوچونبعديكسالقيمتسهامافزايشمييابد
اينوامهزينهكمتريبرايفرددارد.

مهلكترين ضربه اقتصادي
در  ۱۰۰سال اخير
براساسگزارش،OECDتوليدناخالصسال۲۰۲۰
در جهان منفي ۶درصد خواهد بود كه نشاندهنده
شديدترينركوديكقرناخيراست.سازمانتوسعه
و همكاري اقتصادي ،روز گذش��ته گزارشي درباره
تاثيرات همهگيري كوويد ۱۹-ب��ر توليد ناخالص
جهان منتشر كرد .بر اساس اين گزارش ،در صورتي
كه موج دوم ويروس كرونا در جهان ش��كل نگيرد،
رشد اقتصادي امسال جهان منفي  ۶درصد خواهد
بود.درسناريوييديگربادرنظرگرفتنشيوعبيماري
در موج دوم ،رش��د اقتصادي به منف��ي  ۷.۶درصد
كاهشمييابد .سازمانهمكاريوتوسعهاقتصادي
( )OECDمينويسد« :همهگيري كوويد ۱۹-يك
بحران س�لامت جهاني است كه در حافظه جمعي
ما هيچ سابقهاي نداشته اس��ت .اين بحران ،اقتصاد
را به ش��ديدترين ركود يك قرن اخير فرو برده است
و خسارتهاي بس��يار عظيمي به سالمت ،اشتغال
و رفاه مردم وارد كرده اس��ت ».گزارش اين سازمان
نشان ميدهد كه كشور «انگلستان» بيشتر از تمام
كش��ورهاي جهان آس��يب اقتصادي ديده اس��ت.
پيشبيني ميشود كه رش��د اقتصادي اين كشور
امسال منفي  ۱۱.۵درصد باشد .اما جالب آنجاست
كهچينبهعنوانمنشأويروسكرونا،نسبتبهديگر
كشورهاي جهان ،كمترين تاثير را از بحران ويروس
كرونا در توليد ناخالص خود خواهد ديد .س��ازمان
همكاري و توسعه اقتصادي ،پيشبيني ميكند كه
رش��د توليد ناخالص داخلي در سال  ۲۰۲۰منفي
 ۲.۶درصدباشد.

ساخت واحدهاي مسكوني
خسارتديده از سيل
رييس بنياد مس��كن انقالب اس�لامي گفت :بنياد
مسكن انقالب اسالمي ساخت واحدهاي مسكوني
خس��ارتديده از سيل را در دس��تور كار دارد كه در
 ۲۱استان پيگيري ميشود .محمدرضا تابش ،روز
پنجشنبه ۲۲خرداد در مراسم بهرهبرداري از  ۵هزار
واحدمسكنروستاييدرخراسانجنوبياظهاركرد:
در سيل سال گذش��ته در ۲۱استان و همچنين در
ساير حوادث ،س��اخت  ۲۰۰هزار واحد مسكوني را
غير از برنامههاي جاري كه تعهد داشتيم ،در دستور
برنامهها داريم .به گزارش ايسنا ،وي با بيان اينكه از
 ۱۰۷واحد احداثي ۷۰واحد تحويل داده شده است،
افزود:ايناقداماتبهبركتانقالباسالميبرايافراد
كمبرخوردارانجامميشود.رييسبنيادمسكنانقالب
اسالمياظهاركرد:تفاهمنامههاييكهبابهزيستيو
كميته امداد منعقد شده است ،براي ساخت مسكن
براي افراد بيبضاعت است .تابش ادامه داد :در بحث
مس��كن روس��تايي توافقنامهاي مبني بر احداث
 ۵۰هزار واحد براي مس��كن روستايي و  ۲۰۰واحد
روستاييباكميتهامدادوبهزيستيداريم.
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ايران

رييس سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد

اختصاصبودجه  ۱۰هزارميلياردتوماني بهافزايشحقوقبازنشستگان

ادامه از صفحه اول
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در سومين سفر يك
روزه به خراسان جنوبي از نمايشگاه صنايع دستي در باغ
گلشن طبس بازديد و در آيين بهرهبرداري و آغاز عمليات
اجرايي ۱۴۵كيلومتربانددومراههاياستانشركتخواهد
كرد.افتتاح همزمان پنج هزار واحد مس��كن روس��تايي و
بازسازي ۲۴۸واحدخسارتديدهازسيلنيزباحضوررييس
سازمانبرنامهوبودجهانجامميشود.
نوبختدرادامهاينسفر ۱۲ايستگاهديجيتالصداوسيمارا
برايبهرهمندي ۱۸روستاازشبكههايراديوييوتلويزيوني
افتتاح و از بيمارستان در حال ساخت شهرستان بشرويه
بازديدكرد.سندتوسعهميانمدتاستاندرسفراسفند۹۷
دكتر نوبخت تدوين و رونمايي شد .براساس آن تفاهمنامه
 ۹۴۰ميليارد تومان براي مدت  ۲سال و اجراي پروژههاي
مختلف به خراسان جنوبي اختصاص يافت .همچنين با
حضوردكترنوبختدرخراسانجنوبي،تفاهمنامهاحداث
هفت هزار و  ۵۰۰نيروگاه خورشيدي خانگي  ۵كيلوواتي
ب��ا اختص��اص ۵۰درصد ياران��ه دولت��ي و ۵۰درصد وام
قرضالحسنه امضا ميش��ود كه حدود  ۴۰هزار كيلووات
در اس��تان توليد برق به دنبال دارد و حداقل يك ميليون
تومان در ماه براي هر خانواده ايجاد درآمد ميكند .بازديد
از نمايشگاه صنايع دستي در باغ گلشن طبس و حضور در
آيينبهرهبرداريوآغازعملياتاجرايي ۱۴۵كيلومترباند
دوم راههاي اس��تان از برنامههاي معاون رييسجمهوري
در طبس اس��ت و ۳۷كيلومتر بان��د دوم در پنج محور به
بهرهبرداريميرسد.
يكيازمهمتريناينرهاوردهاامضايتفاهمنامهسهجانبه
سازمانبرنامهوبودجه،بنيادمسكنانقالباسالميوكميته
امداد امام خميني (ره) و با پيگيري استاندار در اسفند ۹۷
براي ساخت  ۱۰هزار واحد مسكن نيازمندان در خراسان
جنوبيبودكهبالفاصلهواردفازعملياتيشدورييسسازمان
برنامه و بودجه در سفر دي ماه سال گذشته به اين استان
 ۲هزار واحد از اين تعداد كه تكميل شده بود را افتتاح كرد.
پنج هزار واحد از اين توافق تقديم ميش��ود و ۲هزار واحد
هم سال گذشته به بهرهبرداري رسيد بنابراين هفت هزار
واحدازمجموع ۱۰هزارواحدتاكنونبهاتمامرسيدهاست.

نوبخت :برنامه ويژه جهش توليد براي هر استان دنبال ميشود
تداوماشتغالزاييوتحققوعدهها
درخراسانجنوبي
استفادهازظرفيتبخشدولتيوخصوصيدركنارنهادهاي
عموميوحاكميتيدرقالبامضايتفاهمنامهبراياجراي
طرحهاياقتصاديوزيربناييمنجربهاشتغالزاييدراستان
خراسان جنوبي شده و افزايش اعتماد عمومي را در تحقق
وعدهمسووالندرپيداشتهاست.
ستاداجراييفرمانحضرتامام(ره)،بنيادبركت،بسيج
سازندگي ،بنياد مسكن انقالب اسالمي ،كميته امداد
امامخميني(ره)،بنيادمستضعفانو قرارگاهسازندگي

خاتماالنبيا(ص)ازجملهنهادهاييهستندكهدر ۲سال
اخير پاي ميز امضاي تفاهمنامه با استانداري خراسان
جنوبي نشس��تند تا در محروميتزدايي و توسعه اين
استان مرزي مشاركت كنند .براساس تفاهم نامهاي كه
بين سازمان برنامه و بودجه كشور ،استانداري خراسان
جنوبي و صندوق كارآفريني اميد منعقد ش��د ،قرارداد
همكاريمشتركبراياحداثهفتهزارو ۵۰۰نيروگاه
خورشيدي خانگي ۵كيلوواتي به امضا رسيد .براساس
موارد پيش بيني ش��ده در اين تفاهمنامه ،هر متقاضي
نص��ب و راهاندازي نيروگاه خانگ��ي ،مبلغ ۴۰ميليون

تومان در قالب  ۲۰ميليون تومان به صورت تسهيالت،
 ۱۰ميليونتومانازمحلتبصره ۱۴و ۱۰ميليونتومان
نيز از اعتبارات دستگاههاي حمايتي دريافت ميكند.
اين تفاهمنامه با اختصاص ۵۰درصد يارانه دولتي و۵۰
درصدوامقرضالحسنهدراستانيبهامضارسيدكهانرژي
خورشيدييكيازمواهبخداداديآناست.
رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه سه هزار واحد
هم در مراحل پاياني اس��ت كه در ماهه��اي آينده افتتاح
ميشود گفت :بعد از اين بنا داريم پنج هزار واحد مسكوني
ديگر براي جوانان در داخل ش��هر و حاش��يه ش��هرهاي

استان بس��ازيم كه در كمتر از يك سال به پايان ميرسد.
محمدباقر نوبخت در آيين افتتاح همزم��ان  ۵هزار واحد
مسكن روستايي اس��تان خراس��ان جنوبي و  ۲۴۸واحد
خسارت ديده از سيل كه در روستاي «بندان» شهرستان
بشرويه برگزار ش��د گفت :براس��اس تفاهمنامهاي كه با
استانداريامضاشد ۷۵پروژهجهشتوليدباسرمايهگذاري
يك هزار و ۲۰۰ميليارد تومان در استان انجام ميشود كه
اميد اس��ت در زمان مناسب و اسرع وقت به ثمر بنشيند و
شاهد لبخند رضايت بر لبان مردم باشيم .رييس سازمان
برنامه و بودجه گفت ۱۰:هزار و ۵۰۰فرصت شغلي جديد
بااجرايپروژههايجهشتوليددراستانخراسانجنوبي
ايجاد ميش��ود .وي تصريح كرد :به منظور بهرهبرداري از
ظرفيت روزهاي آفتابي استان و توليد انرژي الكتريكي از
نور خورشيد ،هفت هزار و ۵۰۰پنل خورشيدي در مناطق
مختلفاستاننصبوراهاندازيميشودوبرايبيشازهفت
هزار نفر اشتغالزايي خواهد شد .معاون رييسجمهوري و
رييسسازمانبرنامهوبودجهگفت:درزمينهتوسعهصنايع
دستي اس��تان نيز تفاهمنامهاي امروز براي ايجاد سه هزار
فرصتشغليامضاشد.طرحبزرگمابرايعمرانوآباداني
درراستايجهشتوليدبرنامهويژهاجراي ۷۵پروژهوطرح
با س��رمايهگذاري يك هزار و ۲۰۰ميليارد تومان است كه
تفاهمنامهآنامروزبااستاندارخراسانجنوبيمبادلهشد.
رييس سازمان برنامه و بودجه به سفرهاي گذشته خود به
خراسانجنوبياشارهوخاطرنشانكرد:درسفرقبليمقرر
شد طي بازه زماني سالهاي  ۹۸و  ۹۹مبلغ  ۹۴۰ميليارد
تومانبرايپروژههايزيربنايياستاناختصاصيابدكهدر
اين مدت  ۵۴۰ميليارد تومان پرداخت شده است .معاون
رييسجمهوري اظهار داشت :با اينكه فقط سه ماه از سال
گذشتهاستتاكنون ۳۴هزارميلياردتومانبرايطرحهاي
عمرانيوتكميلآنهاتخصيصداديموبدونترديدباهمه
تهديدهاي بدخواهان نظام ،جهانيان در سال جاري شاهد
افتتاحهايبزرگيبرايشكوفاييكشورخواهندبود.افتتاح
كارخانهكنسانترهزغالسنگكهازواحدهايتوليديبزرگ
استان در شهرستان طبس است از ديگر برنامههاي لحاظ
شده در سفر رييس س��ازمان برنامه و بودجه به خراسان
جنوبياست.

رشد جمعيت شاغل لزوما به معني ايجاد شغل نيست

رابطه بيكاري و رشد اقتصادي در شرايط ركود
به دنب�ال انتقادات مطرح ش�ده درباره عدم
هماهنگي رش�د اقتص�ادي و ن�رخ بيكاري
اعالمي يك مقام مسوول در مركز آمار گفت
كه در زمان ركود اقتصادي لزوما نبايد افزايش
نرخ بيكاري و يا كاه�ش آن رخ دهد و برخي
قياسهاي نادرس�ت در اين م�ورد ميتواند
به ايجاد ابه�ام و ترديد بي�ن اذهان عمومي
منجر شود.

به گزارش ايس��نا ،تازهترين اعالم مرك��ز آمار ايران از
وضعيت رش��د اقتصادي از اين حكايت داشت كه نرخ
رشد محصول ناخالص داخلي (به قيمت بازار) در سال
 ،١٣٩٨بدون نفت  -٠ .٦درصد و با نفت  -٧درصد بوده
است .رشته فعاليتهاي گروه كش��اورزي  ٣درصد،
گروه صنايع و معادن (ش��امل :اس��تخراج نفت خام و
گازطبيعي ،ساير معادن ،صنعت ،انرژي و ساختمان)
 -١٤,٧و فعاليتهاي گروه خدمات  -٠.٣درصد رشد
داشته است .رشد منفي اقتصادي در سال گذشته در
حالي رخ داده كه آخرين آمار نرخ بيكاري كه از سوي
مركز آمار در پايان سال گذشته منتشر كرد نشان داد
كه با كاهش  ۱.۷درصدي به  ۱۰.۶درصد رسيده است.
اخيرا نيز برخي نمايندگان مجلس در اين باره مواردي
را مطرح و اعالم كردند كه در ش��راط كاهش رش��د و
ايجاد ركود چگونه نرخ بيكار كاهش داشته است؟ در
همين رابطه براي رفع ابهامات موجود ،در گفتوگويي

ادامهدرصفحهاول

با معصومه محمدي  -رييس گ��روه آمارهاي نيروي
كار -جريان رشد اقتصادي و نيروي كار مورد بررسي
قرار گرفته اس��ت .محمدي با بي��ان اينكه نتايج طرح
آمارگيري نيروي كار براس��اس اطالع��ات و آمار ارايه
شده از سوي خانوارها بوده و طبق مفاهيم استاندارد و
دقيقا مشابه ساير كشورهاي دنيا در اين خصوص عمل
ميش��ود ،اظهار كرد :آمار و اطالعات مركز آمار كامال
ش��فاف اس��ت و همواره تمامي اطالعات آن از جمله
دادههاي خام به ويژه در مورد طرح آمارگيري نيروي
كار در پايگاه اطالعاتي اين مركز قرار گرفته و جاي هيچ
ابهامي ندارد .رييس گ��روه آمار نيروي كار در رابطه با
انتقاداتي كه نسبت به اطالعات طرح آمارگيري نيروي
كار مطرح و گفته ميشود چرا در زمان ركود اقتصادي
بايد نرخ بيكاري با كاهش همراه شده باشد ،چند مورد
را اشاره كرد و توضيح داد :زماني كه در شرايط ركود قرار
ميگيريم اين نيست كه واكنش اوليه دستاندركاران
توليد و صاحبان مشاغل دولتي و خصوصي در مرحله
اول اخ��راج و يا تعديل نيروي كار باش��د ،بلكه نيرو را
معموال حفظ ك��رده و در بين آنها تقس��يم كار انجام
ميدهند ،پس در اين ش��رايط دليلي ن��دارد كه نرخ
بيكاري نيز افزاي��ش پيدا كند .وي گف��ت :در زماني
كه ش��اخصهاي اقتصادي دچار تغييراتي ميشوند،
اينگونه نيست كه بالفاصله يكديگر را تحت تاثير قرار
دهند؛ بهطوري كه ممكن است رشد اقتصادي كاهش
پيدا كند اما ب��ازار كار با يك وقفهاي بع��د از آن تاثير

بپذيرد .پس لزوما در كاهش رش��د اقتصادي افزايش
نرخ بيكاري بهطور همزمان اتفاق نميافتد .محمدي در
ادامه به موضوع ايجاد شغل نيز اشاره كرد و گفت :يكي
از اهداف ط��رح آمارگيري نيروي كار برآورد جمعيت
شاغل اس��ت و در اين طرح فرصت ش��غلي محاسبه
نميش��ود ،هنگامي كه جمعيت شاغل رشد ميكند،
لزوما به معناي شغل بيشتر نخواهد بود و ايجاد شغل و
افزايش جمعيت شاغل دو مقوله متفاوت است و ممكن
است در يك دوره جمعيت شاغل افزايش و يا كاهش
داشته باشد اما ايجاد شغلي رخ ندهد .به گفته وي ،به
عنوان مثال در سال گذشته با توجه به افزايش نزوالت
آس��ماني كش��اورزي رونق گرفت كه موجب افزايش
تعداد افراد ش��اغل در اين بخش ش��ده است .مثال در
حالت عادي اگر يك نفر از اعضاي خانوار در يك زمين
كشاورزي فعاليت ميكرد با توجه به رونق ايجاد شده در
همانقطعهزمين،سهنفرمشغولبهفعاليتشدهبودند
كه اين به معني ايجاد شغل جديد نبود .بنابراين مركز
آمار ايران هيچگاه آماري از «ش��غلهاي ايجاد شده»
ارايه نكرده و آنچه منتش��ر شده براورد تعداد شاغالن
بوده است .محمدي با بيان اينكه نرخ بيكاري از شاخص
جمعيت بيكار تقسيم بر جمع شاغل و بيكار (فعال) به
دست ميآيد ،اظهار كرد :بنابراين زماني كه نرخ بيكاري
افزايش يا كاهش مييابد ،بايد اين شاخصها براساس
مبنايي تغيير كرده باش��ند .مثال وقت��ي نرخ بيكاري
كاهش پي��دا ميكند حتما دليل آن افزايش جمعيت

چرا نظام اقتصادي ايران همچنان سرپا ايستادهاست
برخي طوري صحبت ميكنند كه انگار پمپ آبي وجود
دارد كه با باز كردن فلكه آب توليد دچار جهش ميشود
يا دكمه را فشار ميدهند و توليد جهش پيدا ميكند .اگر
اقتصادي دورنماي جهش در توليد را در دستور كار قرار
ميدهد بايد بسترهاي الزم براي اين امر را نيز فراهم كند.
امروز اغلب افراد و عوام الناس هم اين واژه را به كرات در
رسانههابهكارميبرندكهبايدجهشدرتوليدفراهمشود،
درحاليكهمقدماتتوليدهنوزدركشورمافراهمنيست.
تعامل اقتصادي كه بايد با جهان و حداقل كش��ورهاي
همجوار داشته باشيم؛ امروز نداريم.
به هرحال برخي اقالم ايراني توليد ميش�ود و
به كشورهاي مختلف صادر ميشود؛ اينكه انكار
شدنينيست؟
بايد ديد كه اي��ن محصوالت در چه ش��رايطي توليد و
متعاقب آن صادر ميش��ود .اگر ميبيني��د كه مثال ما
كريستالتوليدميكنيموبهاسپانياوسايركشورهاصادر
ميكنيم به دليل ارزانتر بودن مصرف انرژي در كشور ما
است؛اتفاقاقبلازگفتوگويشمامندرحالمطالعهدر
خصوصبهرهوريانرژيدرايرانبودمكهبسيارفاجعهبار
است و در حاشيه مطلب نوش��تم كه« جيب خالي و پز
عالي» .يعني توليدكننده اسپانيايي همين محصول را
بايد با مصرف انرژي بس��يار گرانتري توليد كند؛ اما در
ايران به دليل اينكه هنوز قيمت انرژي واقعي نشده ،اين
اقالم ارزانتر توليد ميشود و بعد ما پز ميدهيم كه آقا ما
به اسپانيا و ايتاليا وپرتغال و...كريستال صادر ميكنيم.
شما يك ليوان را در نظر بگيريد كه مثال به كشور اسپانيا
صادر ميكنيم؛ اين ليوان در كشور ما5هزار تومان هزينه
ميبرد و بعد ما اين ليوان را به اسپانيا 7هزار تومان صادر

ميكنيم و خوشحاليم كه صادركنندهايم .در حالي كه
توليد اين ليوان در اسپانيا با قيمت واقعي انرژي 15هزار
تومان هزينه ميبرد .اين نشان ميدهد كه مزيت برخي
حوزههاي توليدي ما به دليل ارزانتر بودن انرژي است
و ما هنوز نتوانستهايم رشد توليد واقعي را تجربه كنيم.
اگر قيمت انرژي و آب و برق و ...در كشور ما واقعي باشد
عمال ما صادراتي نخواهيم داشت .چرا كه ساختارهاي
توليد واقعي را هنوز محقق نكردهايم .براي اينكه بتوانيم
افزايش توليد داشته باشيم و بهطور مثال رشد5درصدي
را در توليد تجربه كنيم بايد حداقل يك دهه برايش زمان
بگذاريم و اينگونه نيست كه با دستور العمل و بخشنامه
بتوانيم رشد توليد واقعي را تجربه كنيم.
البته چهرههايي مثل آقاي تركان معتقدند كه
انرژي ارزان ،يكي از مزيتهاي اقتصادي ماست
و بايد از آن به نفع توليد و صادرات استفاده شود؟
اين قرائت از نظر شما درست است؟
من چندين پايان نامه در خص��وص مصرف انرژي كار
كردهام و بحث در اين زمينه فراوان اس��ت؛ من مشكلي
با اينكه ف��ردي بيايد و اظهارات من را نقد كند يا آن را از
اساس منكر شود ندارم .ولي معتقدم اقتصاددان يا اساسا
منتقد بايد نيمه خالي لي��وان را ببيند .االن جوانان ما و
مردم ما از نظر اقتصادي ،معيشتي ،فرهنگي ،اجتماعي
و ...تحت فشار هستند .براي خروج از اين وضعيت بايد
رشد اقتصادي واقعي در اقتصاد محقق شود تا بخشي از
اين فشارها كم شود .تا زماني كه ما متوجه رشد اقتصادي
واقعي نشويم در براي اقتصاد ايران بر همان پاشنه سابق
ميچرخ��د .اينكه با خوش��حالي و ذوق و ش��وق گفته
ميش��ود ما به عراق و تركيه و ...برق صادر ميكنيم ،اما

توجه نميشود چرا اين كشورها از ايران برق ميخرند؟
نشانه ضعف تحليلي ماست .چون توليد اين اقالم براي
ساير كشورها بس��يار گران تمام ميشود اقدام به خريد
ب��رق از ايران ميكنند؛ آنها به��ره وري در توليد را مورد
توجه قرار ميدهند و وقتي محصول��ي براي آنها گران
تمام شود ،طبيعي است از جايي كه با قيمت ارزانتر اين
محصول را ارايه ميكند؛ برق ميخرند .بهره وري انرژي
در كشور ما بسيار پايين است و ما ركوردهاي بيشترين
ميزان مصرف انرژي را با كمتري��ن بهرهوري در اختيار
داريم .شما فقط از رشد اقتصادي صحبت ميكنيد ،اما
واقع آن است كه اين وضعيت منفي در اكثر شاخصهاي
اقتصادي ما جاري و ساري است كه نتيجه آن ميشود
رشد منفي اقتصادي واقعي .دليلش هم آن است كه ما
با جهان پيراموني تعامل نداريم .اگر اشتباه نكنم ،عطار
است كه ميگويد « :گفت اگر دوزخ شود هم راه من/هفت
دوزخ سوزد از يك آه من».اين داستان مواجهه ماست با
شاخصهاي اقتصادي.
اگردرستمتوجهشدهباشم؛معنيصحبتهاي
ش�ما اين اس�ت كه ما مزيتهايم�ان را در حوزه
اقتصادي تبديل به چالش كردهايم .يعني به جاي
اينكه انرژي ارزان و در دسترس را در مسير رشد
تولي�د وصنعت و بهرهوري ب�ه كار بگيريم؛ آن را
به عاملي براي ركود كلي اقتصادمان و وابستگي
اقتصاد به درآمدهاي نفتي و ...بدل كردهايم.
واقعا كشور ايران زمينه بالقوه براي رشد در همه زمينهها
را دارد .ما در حوزه صنعت ،كشاورزي ،خدمات و بازرگاني
و ...حرفهاي زيادي براي گفتن داريم .بهترين مواد اوليه
عالم را كه نفت و گاز اس��ت در اختيار داريم ،اما به جاي

شاغلنيستبلكهميتواندجمعيتغيرفعالرشدكرده
باش��د .وي در ادامه با اشاره به ساير عوامل موثر بر نرخ
بيكاري گفت :تغييرات فصلي ميتواند بازار كار را تحت
تاثير قرار دهد لذا در اعالم نتايج طرح آمارگيري نيروي
كار توس��ط مركز آمار نرخ بيكاري با فصل مشابه سال
قبل مورد مقايسه قرار ميگيرد .وي ادامه داد :عواملي
مانند تزريق منابع و يا س��رمايهگذاريهاي جديد بر
نرخ بيكاري تاثيرگذار اس��ت و ميتواند در زماني كه
اين عوامل اجرايي شود موجب تغييراتي در اين رابطه
شود .اين مقام مسوول در مركز آمار با بيان اينكه براي
بررسي و رصد فرآيند بازار كار ،نرخ بيكاري به تنهايي
كفايت نميكند ،افزود :بلكه بايد مجموعه شاخصهاي
نيروي كار از جمله نرخ مش��اركت اقتصادي ،نسبت
اش��تغال ،نرخ بيكاري و جمعيت داراي اشتغال ناقص
در كنار هم ديده ش��ود تا بتوان به چش��مانداز كاملي
از بازار كار دس��ت يافت.وي توضي��ح داد :نتايج طرح
در فاصله س��الهاي  ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۸از  ۲۲ميليون و
 ۵۲۵هزار نفر به  ۲۴ميليون و  ۲۷۴هزار نفر رس��يده
اس��ت و در دوره زماني مورد نظ��ر حدود يك ميليون
و  ۸۰۰هزار نفر به جمعيت ش��اغل كشور اضافه شده
است .از سوي ديگر همين نتايج گوياي آن است كه در
همين دوره حدود  ۷۰۰هزارنفر به جمعيت غيرفعال
اضافه شدهاند .رييس گروه آمارهاي نيروي كار مركز
آمار در ادامه با توضيحي در رابطه با اهميت ش��اخص
بي��كاري گفت كه افزايش اش��تغال و كاهش بيكاري

اينكه از اين ظرفيتها براي رشد واقعي توليد استفاده
كنيم،نفتوگازمانرابهارزانترينقيمتممكنمصرف
ميكنيم و بعد با گرانترين قيمت ممكن محصوالتي با
ارزش افزوده بيشتر از ساير كشورها وارد ميكنيم .اگر
احمدينژاد يك حرف درس��ت اقتصادي زده باشد اين
استكهماظرفيتالزمبرايتوليدمحصوالتكشاورزي
براي بيش از 200ميليون نف��ر جمعيت را داريم .بله ما
اين ظرفيتها را داريم؛ اما اس��تفاده از اين ظرفيتها به
برنامهريزي و هدفگذاري معقول و انگيزه براي اجرا نياز
دارد كه ما هنوز از آن بيبهرهايم.
پ�س چرا ب�ا وج�ود مجموعه اين مش�كالت و
اظهارنظرهاييكهشماوسايرمنتقداندرخصوص
وخامت اوضاع اقتص�ادي ميفرماييد و در حالي
كه كشور ما داراي پايينترين آمارهاي اقتصادي
اس�ت؛ اقتصاد ايران همچنان س�ر پا است؟چه
عاملي باعث ميش�ود كه كِش�تي اقتصاد ايران
همچنان در درياي پرتالطم به حركت خود ادامه
دهد ؟
خيلي س��وال جالبي است؛ اتفاقا اين سوالي است كه به
نظرمبايدپرسيدهشودوموردبررسيتحليليقراربگيرد.
بايد مشخص شود چه ويژگي در اقتصاد ايران جود دارد
كه بهرغم اين همه فشار و دشمني و سوءمديريتها و...
هنوز روي پاهاي خود ايس��تاده است و تداوم دارد .شما
ميدانيد كه مردم ونزوئال يا زيمباوه براي خريد مثال تخم
مرغ بايد يك گوني اسكناس جابهجا كنند .ولي در ايران
خوشبختانهيكچنينشرايطيهرگزبهوقوعنپيوسته.
به نظرم اين اعتماد و ايمان مردم به كشورش��ان اس��ت
كه باعث شده اقتصاد دچار فروپاشي نشود .نمونههاي

از شاخصهاي مهم توس��عهيافتگي در جوامع تلقي
ميش��ود و نرخ بيكاري يكي از شاخصهايي است كه
براي ارزيابي شاخصهاي اقتصادي مورد استفاده قرار
خواهد گرفت .وي با اشاره به چگونگي شكلگيري طرح
نيروي كار توضيح داد :تا قبل از سال  ۱۳۷۶طرحي كه
بهطور اختصاصي ش��اخص بازار كار را توليد كند ،در
ايران وجود نداشت و در سرشماريها كه معموال ۱۰
سال يكبار انجام ميشد ،مورد پرسش قرار ميگرفت،
اما اي��ن براي برنامهري��زان و تصميمگيران اقتصادي
كافي نبود و نياز به آمار بهروز و دقيقي داشتند ،از اين
رو در سال  ۱۳۷۳طرح اش��تغال و بيكاري طراحي و
مطالعات آن آغاز و از س��ال  ۱۳۷۶آغاز ش��د.در سال
 ۱۳۷۶ت��ا  ۱۳۷۹طرح مذكور به صورت س��االنه اجرا
ميشد اما با توجه به اهميت بررسي در مقاطع كوتاهتر
نياز برنامهريزان بين سال  ۱۳۸۰تا  ۱۳۸۳فصلي اجرا
شد .وي در پايان يادآور شد كه از سال  ۱۳۸۴با توجه
به اهميت استانداردس��ازي براساس تعاريف سازمان
بينالملليكار،طرحجديدتحتعنوانطرحآمارگيري
نيروي كار در مركز آمار در دس��تور كار قرار گرفت و از
سال  ۱۳۸۴به صورت فصلي اجرايي شد كه جمعيت
تحت پوش��ش اي��ن آمارگيري مجموع��ه افراد عضو
خانوارهاي معمولي ساكن يا گروهي در روستا يا شهر
هستند كه  ۶۰۰نيروي آمارگير با مراجعه به  ۶۱هزار
خانوار در هر فصل اطالعات افراد  ۱۰ساله يا بيشتر را
ثبت كرده و مورد بررسي قرار ميگيرد.

ديگرش را در حوزههاي اجتماعي و...مي توانيد در جريان
تشييع پيكر سردار سليماني در كرمان ببينيد 70،نفر از
مردم جانشان را از دست ميدهند تا تشييع سردار وطن
انجام ش��ود و زماني هم كه با خانواده اين افراد صحبت
ميشود اعالم ميكنند كه فرزندانشان را قرباني كشور
كردهاند .ردپاي اين حضور مردمي را شما در حوزههاي
اقتصادي هم ميتوانيد مشاهده كنيد .استقبال مردم از
بورس و اوراق و...نشاندهنده اين واقعيت است كه مردم
در اين شرايط بحراني و حساس داراييهاي خود را به نفع
كشور و اقتصاد وارد ميدان كردهاند .اين مردم هستند كه
هنوز پيوندش��ان را با نظام و كشورشان حفظ كردهاند و
به نظرم تا زماني كه اين احساس همچنان برقرار باشد
اقتصاد ايران هم دچار فروپاشي نخواهد شد.
اين حمايتهاي مردمي اما تا كجا ادامه خواهد
داشت،يعنيحمايتمردمازمسووالنمانندچك
سفيدامضا،دايميوهميشگياست؟
مشخص است كه اينطور نيست .اين وضيعت تا زمان
مشخص و مدت معلوم به طول خواهد انجاميد .توانايي
مردممشخصاستواعتمادآنهابهمسووالنهميشگي
نيست؛ زماني اين مناس��بات تداوم خواهد داشت كه
مردم ببينند كه مسووالن هم به فكرشان هستند .اين
در حالي است كه متاسفانه نشانههاي خوبي از فضاي
مديريتي كشور مخابره نميشود؛ مجلس يازدهم كه
روي كار آمده است؛ بيش��تر رفتارهاي شعاري نشان
ميدهد ت��ا رويكردهاي تخصصي و حرف��هاي و اين
نگرانكننده است .مجلس ،دولت و نظام سياسي بايد
متوجهحساسيتموضوعباشندوتالشكنندتادارايي
مردم را تبديل به ارزش افزوده براي توسعه كشور كنند.

بانك و بيمه
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رشد  ۵۵۰توماني قيمت دالر در صرافيهاي بانكي

فرصت رفع تعهد ارزي صادركنندگان تا پايان تيرماه  ۹۹است

گروهبانكوبيمه|
بانك مرك�زي اعالم كرد ك�ه مطابق با مصوبات
ش�ورايعال�يهماهنگياقتص�اديوتصميم
كميس�يون تعيي�ن نح�وه برگش�ت ارز،
صادركنندگان بايد تا پايان تيرماه س�ال۱۳۹۹
نس�بت به ايفاي تعهدات ارزي صادراتي س�ال
۱۳۹۸خوداقدامكنند.بديهياستبهرهمندياز
هرگونهمعافيتمالياتيواستردادمالياتبرارزش
افزوده ،مش�وقهاي صادراتي ،تامين نيازهاي
ارزيوارداتيوتداومفعاليتهايتجاري،صنفي
و تمديد كارتهاي بازرگاني منوط به بازگش�ت
ارز صادركنندگان به چرخ�ه اقتصادي مطابق
با مصوبات فوقالذكر اس�ت .همچنين تصريح
ميشود عليرغم مطالب مطرح شده در برخي
ازرسانههااينبانكبرنامهايبرايتمديدمهلت
مذكورندارد.

توانايي مديريت بازار ارز
به گزارش «تعادل» ،يك نماينده مجلس اعالم كرد :بانك
مركزيبهدليلكنترلنقدينگيورصدنقلوانتقاالتوجوه
نقد ،بر عمليات بازار ارز نظارت دارد.به گزارش خانه ملت،
محمدرضاپورابراهيميدربارهرشدنرخارزطيهفتههاي
گذشته،گفت:نرخارزمتاثرازعواملبيرونيودرونياست؛
مولفههاييمانندحجمنقدينگي،بودجهدولتواستقراض
بانكمركزي،تغييرپايهپولي،ترازتجاريوميزانصادرات
و واردات كش��ور عوامل بيروني ب��وده و متغيرهايي مانند
تحريمها،محدوديتدرنقلوانتقالپول،عدمامكانوصول
مطالباتو...نيزعواملبيرونيهستند.
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس يازدهم با بيان اينكه
عليرغم تمام تحريمهاي ظالمانه امريكا ،كش��ور توانست
مسير مديريت ارز را پيدا كند ،افزود :اگرچه سياستهاي
پولي و ارزي بانك مركزي تا حدودي قابل قبول اس��ت اما
در برخي زمينهها اختالف نظرهايي وجود دارد .وي با بيان
اينكهدرنيمهدومسال ۹۷باتغييررييسكلبانكمركزي
وسياستهايارزي،مسيرجديديدرريلگذارياقتصادي
كشورايجادشد،اظهاركرد:ازآنجاييكهكشورازاسفندماه
 ۹۸باويروسكرونادستوپنجهنرمميكند،اينويروسرا
نيز ميتوان به عنوان يكي از عوامل موثر در افزايش نرخ ارز
دانست.درحالحاضربانكمركزيبهدليلاشرافتقريبي
كه بر بازار ارز ،كنترل نقدينگي و رصد نقل و انتقاالت وجوه
نقددارد،نظارتبرعملياتبازارارزممكنشدهاست.
پورابراهيمي با بيان اينكه بازار ارز قابل كنترل توسط بانك
مركزي اس��ت ،افزود :كش��ور از پيك فشارهاي اقتصادي
گذشتهوبانكمركزيتواناييمديريتبازاركنونيرادارد.
رشد  ۵۵۰توماني قيمت دالر در صرافيها
بازار ارز در هفتههاي اخير همراه با ساير بازارهاي موازي،
افزايشقيمتقابلتوجهيراتجربهكردهودالردربازارآزاد
به مرز كانال 18هزار توماني نزديك شده و قيمت17960
تومان را نيز ثبت كرده اس��ت در نتيجه صرافيها نيز نرخ
فروش دالر را به 17هزار و 750تومان افزايش دادند .برخي
فعاالن بازار معتقدند كه متاثر از اخبار سياسي و اقتصادي
روزهاي اخير از جمله فشار بر كره جنوبي براي آزادسازي
منابعارزيايران،اعالممهلتبازگشتارزحاصلازصادرات
تاتيرماه،اخبارمربوطبهتشديدتحريمهاازسويامريكاو...
بازار ارز به صورت رواني واكنش نش��ان داده و نرخ دالر به
باالي  18هزار تومان رسيد و البته عصر جمعه به17970
تومان كاهش يافته است .روز پنجشنبه به دنبال افزايش
قيمت دالر در كانال  18ه��زار توماني ،صرافيهاي مجاز

رشد قيمت طال در سايه افزايش بهاي دالر و اونس جهاني به 1735دالر
بانكيبرايكاهشفاصلهنرخصرافيهابابازارآزاد،نرخهاي
ارزراافزايشدادند.دالردرصرافيهايبانكيروزپنجشنبه
بارشد ۵۵۰تومانيقيمتنسبتبهچهارشنبهبهبهاي۱۷
هزار و ۷۵۰تومان به فروش رسيد؛ يورو نيز ۱۹هزار و۷۵۰
تومان فروخته شد .قيمت دالر از اواخر هفته گذشته ،موج
جديدروندصعوديراآغازكرده،وروزپنجشنبهرشدبيش
از ۵۰۰توماني را تجربه كرد ،بهاي ساير ارزها نيز به تبع آن
رونديافزايشيداشت.
نرخ خريد هر دالر در تابلوي صرافيهاي بانكي  ۱۷هزار و
 ۵۰۰تومانوفروش ۱۷هزارو ۷۵۰تومانبود.قيمتخريد
هريورونيز ۱۹هزارو ۵۰۰تومانونرخفروشآن ۱۹هزارو
 ۷۵۰تومانشد.ميانگينبهايهريورودرروزچهارشنبهدر
سامانه سنا ۱۸هزار و ۹۷۳تومان و هر دالر ۱۷هزار و۲۸۶
تومان بود .همچنين هر حواله يورو در سامانه نيما در روز
معامالتيگذشته ۱۷،هزارو ۷۲۶تومانفروختهشد،حواله
دالر نيز ۱۵هزار و ۷۲۴تومان به فروش رسيد.
هرقطعهسكهتمامبهارآزاديطرحجديددربازارآزادتهران
تحتتاثيررشدبهاياونسودالرباافزايش ۲۰۵هزارتوماني
قيمتنسبتبهروزمعامالتيگذشتهبهرقمهفتميليونو
 ۵۹۵هزارتومانفروختهشد.افزايشقيمتدالروهمچنين
رشدبهاياونسباعثباالرفتنقيمتهادربازارطالوسكه
شدهاست.برايناساس،قيمتسكهتمامبهارآزاديازمرز
هفتميليونو ۵۰۰هزارتومانفراتررفتهاست.
از يكس��و ،قيمت دالر افزايش ۵۵۰توماني را تجربه كرد
كه نقش زيادي در رشد قيمت طال و سكه داشته است .از
سوي ديگر بهاي اونس نيز به يك هزار و  ۷۲۹دالر رسيده
كه اين عوامل زمينه رشد قيمتهاي طال و سكه را موجب
شده اس��ت .بر اين اساس ،قيمت هر قطعه سكه تمام بهار
آزادي طرح جديد در بازار آزاد تهران هفت ميليون و ۵۹۵
هزار تومان شد ،هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم
نيزهفتميليونو ۳۵۰هزارتومانقيمتگذاريشد.عصر
جمعه نيز سكه طرح جديد به 7ميليون و 620هزار تومان
رسيد.همچنيننيمسكهنيزسهميليونو ۷۷۰هزارتومان،

ربعسكهدوميليونو ۵۰هزارتومانوهرقطعهسكهگرمي
يك ميليون و ۷۰هزار تومان تعيين قيمتگذاري شد.هر
گرم طالي خام  ۱۸عيار  ۷۳۹هزار تومان و هر مثقال طال
نيز س��ه ميليون و ۲۰۵هزار تومان به فروش رسيد.شيوع
كروناوافتاقتصاديوآسيبكسبوكارهادرماههاياخير
باعثافزايشجذابيتطالودرنتيجهرشداونسشدهاست.
برخي فعاالن بازار ميگويند كه مشكالت اقتصادي باعث
شدهكهعدهزياديطاليخودرابفروشند.
مردم براي اجاره طالهايشان را ميفروشند .طالفروشان
ميگويند حجم تقاضا براي فروش طال خيلي باالس��ت و
ديگربودجهايبرايخريدطالهايمردمندارند.تعدادياز
طالفروشانبهمردمگفتهاندطالهايشانراتا2ماهبهصورت
يدارند.طالفروشيميگويد:چندروزقبليك
امانتنگهم 
مشتريداشتيمكهطالهايخانمودخترهايدوقلويشرا
براي فروش آورده بود؛ النگو ،گوشواره ،دستبند و گردنبند
وانگشتر.ميگفتاينهاآخريندارايياستكهداردوبراي
اجاره مغازه و خانه مجبور شده تا اينها را از دست دخترها
و همس��رش دربياورد و بفروش��د .مرد بيچاره خجالت در
صورتشموجميزد.

همهماميدانيمكشورعزيزمان
ايرانبهرغمداشتنظرفيتهاي
مطلوب ذاتي از ش��اخصهاي
مطل��وب اقتص��ادي بهرهمند
نيست .بدون شك سرمايههاي
بسياري دركش��ور براي رشد و
مهديرضايي پيشرفت اقتصادي وجود دارد
مديرعاملبانكانصار كه طي سالهاي گذشته بر اثر
برخي غفلتها ،بيتدبيريها و
بيبرنامگيها يا نداشتن سياست و استراتژي مشخص به
هدر رفته اس��ت .امروزه بيش از هر زمان ديگري موقعيت
براياصالحساختارهاياقتصاديوسياسيدرجهتتقويت
بخشمولدواحيايظرفيتهايداخليبراي تحقق شعار
سال(جهشتوليد)بهوجودآمدهاستكهاگرهوشيارباشيم
و فرصتها را دريابيم با تكيه بر استعدادها و ظرفيتهاي
مغفول مانده ميتوان هر چه سريعتر به اين موفقيت نائل
آمد .يادماننرودظرفيتهايزياديدرحوزههايمختلف
حياتاجتماعيواقتصاديكشورمانوجوددارندكهجدي
گرفتن هركدام از آنها ميتواند گشايشي چشمگير براي
حلمعضالتپيشروايحادنمايد.بايدظرفيتهارابخوبي
شناخت ،مس��ير تعالي را بر اساس رهنمودهاي مشفقانه
رهبرمعظمانقالبطراحيونهايتاًباعزميراسخ،شجاعت،

نشان ميدهد در صورت مديريت صحيح گردشگري در
كشورباتوجهبهموقعيتجغرافياييوظرفيتهايبيبديل
مذهبي،هنري،طبيعيوسياحتي،تاريخي،درمانيميتوان
فرصتهاي بيش��ماري براي جذب گردشگران خارجي
را فراهم آورد .مطالعات اكتشافي در سالهاي اخير نشان
ميدهد ،ايران جزو ۱۰كشور اول جهان و همچنين كشور
اولمنطقه(جنوبغربآسياوشمالآفريقا)ازنظرداشتن
منابعمعدنياستكهاستخراجوفرآوريآنميتواندبسيار
سودآورباشد.كشورمانايرانبزرگترينتوليدكنندهپسته،
زعفران ،خاويار ،زرشك ،فيروزه ،فرش دستباف در جهان
و همچنين برخوردار از بزرگترين ذخيره روي در جهان
اس��ت .همچنين جزو توليدكنندههاي اصلي بسياري از
محصوالتكشاورزياستكهتوليدوصادراتهوشمندانه
آنها در سايه سياستگذاري و برنامهريزي صحيح ارزآوري
خوبيبرايكشورمانميتواندبههمراهآورد.ونهايتاًشركت
در مناقصههاي بينالمللي در حوزههاي فني و مهندسي،
تمركزبرحوزهحملنقلدرياييوصنايعوابستهآندركنار
تقويتحوزهبستهبنديحرفهايوبرندسازيدرمحصوالت
ايرانيازديگرفرصتهايقابلتوجهدراينبرههزمانياست.
همه مابايداميدوارباشيمكهدر سالجهش توليدباهمت
مسووالن و حمايت مردم از كاالي ايراني روزهاي خوبي در
انتظارتوليدكشورباشد.

پيگيري مطالبات بانكها نبايد منجر به تعطيلي واحد توليدي شود

رييس كل بانك مركزي ضمن تش��ريح اقدامات اين بانك
درجهت حمايت ازبنگاههاي توليديو تحقق شعار رونق و
جهشتوليد،گفت:اصلپيگيريبهموقعمطالباتبانكها
امري ضروري است ،اما ،اين امربه هيچوجه نبايد منجر به
تعطيلي حتي يك واحد توليدي ش��ود .رييس كل بانك
مركزي با اشاره به محوريت مطالبات بانكها تصريح كرد:
اصلپيگيريبهموقعمطالباتبانكهاامريضرورياست،
امااينامربههيچوجهنبايستيمنجربهتعطيليحتييك
واحد توليدي شود .به گزارش «تعادل» ،عبدالناصر همتي
گفت:نظررياستمحترمقوهقضاييهدرخصوصنحوهوصول
مطالباتبانكها،موردتأكيدوحمايتبانكمركزياست.

اصلپيگيريبهموقعمطالباتبانكهاامريضرورياست،
اما اين امربه هيچوجه نبايستي منجربه تعطيلي حتي يك
واحدتوليديبشود.محاسبهبدهيآنهانيزبايستيبرمبناي
ضوابط اعالم شده از س��وي بانك مركزي باشد .بانكها به
موجب قوانين ومقررات موظف هس��تند كه محل اجراي
طرحراوثيقهبگيرندوبهعنوانوكيلسپردهگذاراندرجهت
صرفه و صالح موكالن خود و استيفاي مطالبات ناگزيز از
اقدامات قانوني هس��تند .ولي ،اين نكته نيز مهم است كه
بايستيحداكثرهمراهيباتوليدكنندگانداشتهوازهرگونه
اقداميكهمنجربهتعطيليواحدتوليديميشود،جداپرهيز
كنند .بانكمركزيبيشترينتأكيدواقداماترادرحمايت

صعود دالر در بازار جهاني
ارزش دالر در برابر بسياري از همتايانش افزايش يافت.به
گزارش سي ان بيسي ،همانطور كه انتظار ميرفت بانك
مركزي امريكا در پايان نشست خود تصميمي براي تغيير
نرخ بهره كه اكنون در محدوده صفر تا  ۰.۲۵درصدي قرار
دارد نگرفت .بانك مركزي در بيانيه خود اعالم كرد رش��د
اقتصادي امسال امريكا احتماال به منفي  ۶.۵درصد و نرخ
بيكاريبه ۹.۳درصدخواهدرسيدوانتظارميرودنرخهاي
بانكيدستكمتادوسالديگردرسطوحفعليحفظشود.

سامانه سهام عدالت
در كارگزاري بانك آينده

شركت كارگزاري بانك آينده ،سامانه اختصاصي
س��هام عدالت را ايجاد كرد .اين سامانه در راستاي
اجراي قانون آزادس��ازي مستقيم س��هام عدالت
راهاندازي ش��ده اس��ت .دارندگان س��هام عدالت
ميتوانند براي مشاهده دارايي و ارزش ريالي سهام
خود ،ب��ه  /se-tat.rayanbroker.irمراجعه
كرده ،نس��بت به فروش 30درصد آزادشده سهام
خود،بدونحضوردربانكوشركتكارگزاري،عمل
كنند .سامانه اختصاصي س��هام عدالت كارگزاري
بانك آينده ،محدود به ش��مارهحسابهاي بانك
آين��ده نبوده ،هر ي��ك از دارندگان اين س��هام كه
شمارهحسابسايربانكهارادرسامانهسهامعدالت
معرفيكردهاند،امكاناستفادهازاينسامانهرادارند.

 ۳۰هزار ميلياردتومان
حق بيمهثالث در سا 
ل ۹۹

رييس كل بيمه مركزي گفت :سال گذشته ،حدود
 ۲۴ه��زار ميليارد تومان حق بيمه ش��خصثالث
اخذ ش��د كه پيشبيني ميش��ود در سال جاري
به ح��دود  ۳۰ه��زار ميلياردتوم��ان افزايش يابد.
غالمرضا سليماني در گفتوگو با ايرنا افزود :حدود
 ۲۳ميليون خودرو در سال گذشته تحت پوشش
بيمه ش��خصثالث ق��رار گرفتند كه آمار نش��ان
ميدهد ميزان پرداخت خسارت از ميزان حق بيمه
شاخص ثالث اخذ شده بيشتر بوده است.در سال
گذش��ته ،حدود  ۲۴هزار ميليارد تومان حق بيمه
شخصثالث اخذ ،اما  ۲۵هزار ميليارد تومان بابت
خسارتشخصثالثپرداختشد.ضريبپرداخت
خسارت در بخش بيمه شخصثالث ،همواره منفي
بوده،يعنيميزانپرداختخسارتازرقمحقبيمه
اخذ شده بيشتر بوده است .وي با بيان اينكه بيش از
 ۵۰درصدصنعتبيمهدراختيارشخصثالثاست،
گفت :پيشبيني ميش��ود كه در سال  ۹۹حدود
 ۳۰هزار ميليارد تومان حق بيمه شخصثالث اخذ
شود كه اميدواريم ميزان پرداخت خسارت كمتر از
اين رقم باشد .سليماني درباره تاثير كرونا و كاهش
سفرهايبرونشهريبروضعيتبيمهشخصثالث
گفت :اميدواريم ميزان تصادفات و حوادث جادهاي
كاهش يابد ،اما نميتوان برآورد دقيقي را ارايه كرد.
نميدانيمكهتاآخرسالوضعيتسفرهابهچهنحو
باش��د به همين دليل ،نميتوان رقم مشخصي را
بيان كرد .سليماني درباره برنامههاي در دست اجرا
براي بهبود روند پرداخت خس��ارات شخصثالث،
گفت :بر اس��اس طرحي كه توسط بيمه ايران آغاز
ش��ده ،اعالم و همچنين پرداخت خس��ارت بيمه
شخصثالث تا سقف سه ميليون تومان به صورت
الكترونيكيميشود.

هفته صعودي سكه و طال
بهگفتهنايبرييسدوماتحاديهطالوجواهرتهران،دريك
تدوعاملموثربرقيمت
هفتهاخيرباتوجهبهافزايشقيم 
سكه و طال در بازار داخلي ،روند قيمتي هفته صعودي بوده
است؛ بهگونهاي كه قيمت هر قطعه سكه در انتهاي هفته
نسبتبهابتدايآن ۳۰۰هزارتومانگرانترشدهاست.
محمدكشتيآرايدرگفتوگوباايسنا،دررابطهباوضعيت
يكهفتهاخيربازارسكهوطالداخلياظهاركرد:بهدودليل
هفتهايكهگذشتبازارسكهوطالرونديصعوديراتجربه
كرد؛اوليندليلعمدهافزايششديدقيمتانسجهانيتا
حدود ۵۱دالر بدين صورت بوده است كه در ابتداي هفته
قيمت هر انس  ۱۶۸۵دالر بود و در انتهاي هفته به ۱۷۳۶
دالر رسيده است .اين افزايش  ۵۱دالري براي هر انس در

جدي گرفتن امكانات ذاتي كشور براي پيروزي در جنگ اقتصادي
خودباوري و تالش مضاعف به سمت اهداف و آرمانهاي
پيشروگامبرداشتودراينمسيراندكيهمتعللوترديد
به خود راه نداد .چنانكه رهبر فرزانه انقالب در پيام نوروزي
خودفرمودند«:هيچملتيباراحتطلبيورفاهجوييمحض
به جايي نميرسد ،غلبه بر دشواريها و عبو ِر با روحيه از آنها
موجبقدرتمندشدنيكملتوكسباقتدارواعتباراست،
همچنانكهملتايرانتاكنونبهاينشكلبرمشكالتغلبه
كرده و بعد از اين نيز خواهد كرد .ملت همچنانكه در طول
سالهاي متمادي ،ش��جاعانه و با روحيه با حوادث مواجه
شدند،ازاينپسنيزباروحيهواميدباهمهحوادثبرخورد
كنندومطمئنباشندكهتلخيهاميگذردويسروآساني
درانتظارملتايرانخواهدبودچراكها ِّنمعال ُعس ِريسرا.
برخيازظرفيتهايراهگشاشاملاينموارداست:مطالعات
نشان ميدهند ،ايران حدوداً شش برابر ميانگين جهاني،
انرژيمصرفميكندكهدرصورتفرهنگسازيمناسبو
مصرفبهينهآحادمردمميتوانچيزيبالغبر ۱۰۰ميليارد
دالر صرفهجويي ارزي فراهم كرد.برآوردها نشان ميدهد،
كش��ور ايران ظرفيت توليد مواد غذايي براي حداقل۳۰۰
ميليوننفرجمعيترادارد.وليمتأسفانهاينموضوعبراثر
مديريتغيرحرفهايبهدرستيهدايتوموردبهرهبرداري
قرار نميگيرد و نتيجه امرچيزي ج��ز اتالف آب و انرژي و
نهايتاًافزايشقيمتتمامشدهمحصوالتنيست.برآوردها

طول يك هفته رقم بااليي است كه سبب باال رفتن حدود
 ۳۰۰هزارتومانيسكهطرحجديدو ۳۵۰هزارتومانيسكه
طرحقديمشد.نايبرييسدوماتحاديهطالوجواهرتهران
افزود :از س��وي ديگر بازار ارز آزاد نيز با حدود  ۳۰۰تومان
افزايش در طول هفته از  ۱۷هزار و  ۷۰۰تومان به  ۱۸هزار
تومان رسيده است .اين دو عامل افزايش نرخ ارز و افزايش
قيمتجهانيبهصورتهمزمانباعثشدقيمتطالوسكه
هفتهراصعوديبهپايانبرساند.
وي در رابطه با آخرين قيمتهاي س��كه و ط�لا در بازار و
تغييراتآنهادرطولهفتهگفت:قيمتهرقطعهسكهطرح
قديم امروز (جمعه) با تغييرات افزايشي حدودا  ۳۰۰هزار
توماني نسبت به ابتداي هفته به هفت ميليون و ۳۵۰هزار
تومانرسيدهاست.سكهتمامطرحجديدنيزهفتميليون
و ۶۵۰هزارتومانقيمتداردكهنسبتبهابتدايهفته۳۵۰
هزارتومانافزايشراتجربهكردهاست.
آخرينقيمتهايمعامالتيبراينيمسكهنيزسهميليون
و ۷۸۰هزار تومان ،ربع س��كه دو ميليون و ۷۰هزار تومان،

سكههاييكگرمينيزيكميليونو ۷۰هزارتوماناست.
حبابسكهنيزدردوروزگذشته(چهارشنبهوپنجشنبه)
افزايشيافتوبهحدود ۳۴۰هزارتومانرسيدهاست.قيمت
طالي آب شده نيز باتوجه به افزايش قيمت اونس جهاني
وهمچنينقيمتارز،هرمثقال ۱۳۲هزارتوماننسبتبه
اوايل هفته افزايش داشته و از سه ميليون و ۷۵هزار تومان
بهسهميليونو ۲۱۷هزارتومانرسيدهاست.
همچنينهرگرمطالي ۱۸عيارنيزافزايش ۳۲هزارو۸۰۰
توماني داش��ته و  ۷۴۲هزار و  ۶۰۰تومان هفته را به پايان
رساندهاست .درجريانمعامالتاينهفتهبازارارز،نرخدالر
ويوروهفتهراباكاهشقيمتياثباتآغازكردندامادردوروز
پايانيهفتهايندونوعارزباافزايشقيمتقابلمالحظهاي
مواجهشدند.دالراينهفتهراباكاهش ۲۰تومانيدرقيمت
خريدو ۹۰تومانيدرنرخفروششروعكردوواردكانال۱۶
هزار تومان است و اين روند كاهشي را تا روز دوم هفته ادامه
داد .اما در روز دوشنبه قيمت دالربه ثبات رسيدوبه قيمت
 ۱۶هزار و ۹۰۰تومان خريده و معادل ۱۶و ۹۳۰تومان نيز
فروختهشد.بعدازآنيعنيدرچهارمينروزمعامالتبازار
ارز،نرخخريددالر ۲۰تومانكاهشيافتوبهقيمت ۱۶هزار
و ۸۸۰تومانرسيداماقيمتفروشآنثابتماند.
در نهاي��ت در دو روز پاياني معامالت بازار ارز در اين هفته،
نرخ دالر وارد كانال ۱۸هزار تومان ش��د و در روز پنچشنبه
نرخ خريد و فروش دالر در صرافيهاي ملي به ترتيب ۱۷
هزارو ۵۰۰و ۱۷هزارو ۷۵۰تومانشدكهاكنوندالربااين
افزايشقيمت،دالردرحالتجربهمجددافزايشقيمتها
درسالهايگذشتهاست.عالوهبراين،تحوالتقيمتييورو
دراينهفتهبهگونهايبودكهاينارزازروزشنبهتاسهشنبه
نرخ خريد و فروش آن به ترتيب ۱۸هزار و ۵۰۰و ۱۸هزار و
 ۶۰۰تومانبودودرايننرخبهثباترسيدتااينكهدردوروز
پايانيمعامالتاينهفتهباافزايشقيمتقابلمالحظهاي
مواجهشدكهطبقنرخآخرينروزمعاماالت،قيمتخريد
و فروشآنبه ترتيبدرصرافيهايمليبه ۱۹هزارو۵۰۰
تومان و ۱۹هزار و ۷۵۰تومان رسيد.

خبر

از بنگاههاي توليدي ودرجهت تحقق شعار رونق وجهش
توليد ،انجام داده وتالش كرده اس��ت كه با آسيبشناسي
دقيقموضوع،بعضيازمقرراتراكهدراينرابطهاثرگذاري
داشتهاند،تدوينيااصالحكند.ازجملهآنها،اصالحمقررات
نحوهامهالمطالباتغيرجاريبرمبنايمصوبهشورايفقهي
بانكمركزيبراياجتنابازاخذسودمركب،تسهيلتسويه
بدهيبدهكاران(طرحمصوبمجلسومجمعتشخيص)و
آخرين تصميم ،كه مساعدت در امهال واحدهاي توليدي
با دريافت صرفاً 7.5درصد طلب و امهال ۵ساله آن بود ،كه
به تصويب شوراي پول واعتبار رسيد .ازبانكها ميخواهم
دستورالعملهارابهجداجراكنند.
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آمارمعامالت
تحليل هفتگي صنايع بورسي
بورساوراقبهادار تهرانبرايدومينهفته متواليبا
رشد شاخص كل به كار خود پايان داد .جهش ۱۲۵
كاناليشاخصسهامدرهفتهمنتهيبه ۲۱خردادماه
در حال��ي رقم خورد كه نگاه��ي به عملكرد صنايع
۳۹گانهبورسيحكايتازرشددستهجمعيقيمتها
وثبتتنهايكگروهمنفيداشت.
بهگزارشسنا،در ۵روزمعامالتيهفتهمنتهيبه۲۱
خردادماه ،دماسنج اصلي تاالر شيشهاي با افزايش
 ۱۲.۲درصديهمراهشدوبهعددجديديكميليون
و ۱۵۳هزارو ۶۸۰واحديرسيد.بااينحساببازدهي
شاخص سهام از ابتداي سال جاري تاكنون به حدود
 ۱۲۵درصدرسيد.جهش ۱۲۵كاناليشاخصسهام
در هفته منتهي به ۲۱خردادماه در حالي رقم خورد
كهنگاهيبهعملكردصنايع۳۹گانهبورسيحكايت
از رشد دستهجمعي قيمتها و ثبت تنها يك گروه
منفيداشت.
در اين هفته بازيگران س��هام ضمن تداوم توجه به
گروهه��اي ب��زرگ كااليي ،معامالت مثبت��ي را در
تكسهمهايبازارثبتكردند.دراينميانبيشترين
بازدهي هفتگ��ي از آن گروه محص��والت چرمي با
تكنماد«وملي»شد.اينسهمدرهفتهموردبررسي
رشدي بالغ بر  ۲۳درصد را تجربه كرد .گروه زراعت
ديگرصنعتيبودكهدرصدرجدولبازدهيهفتگي
بورس تهران ايستاد و با افزايش بيش از ۲۱درصدي
قيمت را همراه شد .رتبه سوم صنايع پربازده بورس
در اين هفته اما از آن گروه فرآوردههاي نفتي ش��د.
پااليش��يها در هفته مورد بررس��ي با رش��د۱۹.۴
درصديميانگينقيمتهاهمراهشدند.سيمانيها
كه مدتهاست منتظر افزايش نرخ محصوالت خود
هستند،هفتهگذشتهپرتقاضاظاهرشدندوتوانستند
رشديمعادل ۱۸.۸درصدراتجربهكنند.
يكيازصنايعپرخبربازارسهامدراينهفتهقنديها
بودند.شركتبازرگانيدولتيايران ۶ارديبهشتماه
دراطالعيهايقيمتفروشهركيلوگرمشكرسفيد
درب كارخانه تصفيهكننده شكر در مركز كشور را با
 ۱۰درصد سود  ۶۶هزار و  ۹۰۸ريال اعالم كرده بود.
اينشركتجزيياتمحاسباتيقيمتشكروارداتي
با ارز نيمايي كه در اسفندماه سال قبل وارد و اكنون
در بازار شكر در حال مبادله است را به اين شرح اعالم
كرد:ارزششكرخامدربنادركشورباقيمت ۴۹هزار
و  ۹۹۳ريال ،هزينه گمركي ،انب��ارداري و بارگيري
چهار هزارو  ۵۹۲ريال ،هزينه هايعمليات بانكي و
ثبتسفارش،مجوزهايبهداشتي،دستمزدتصفيه
 ۶هزار و ۲۴۱ريال ،قيمت تمام شده هركيلوگرم۶۰
هزارو۸۲۶ريال،قيمتفروشهركيلوگرمشكرسفيد
دربكارخانهتصفيهكنندهشكردرمركزكشوربا۱۰
درصدسود ۶۶هزارو ۹۰۸ريالاست.بازتاباينمهم
در هفته گذش��ته بازار سهام مشاهده شد .جايي كه
شركتهايقنديباارسالاطالعيهرويسامانهكدال
اين موضوع را به اطالع سهامداران خود ميرساندند.
هر چند افزايش نرخ شكر چندان مورد انعكاس قرار
نگرفتوبهعبارتيپيشخورشدهبود.درمجموعاما
قنديهامعامالتاينهفتهخودرابارشدقيمت۱۱.۸
درصديبهپايانرساندند.خودروييهااماكهدرهفته
ماقبل با افت ميانگين قيمت سهام خود مواجه شده
بودند ،اين هفته خوش درخش��يدند و شاخص اين
گروه  ۱۷.۱درصد افزايش يافت .بيشترين سهم در
اينافزايششاخصامابهدوشنمادمعامالتيشركت
ايرانخودروبود«.خودرو»روزدوشنبهبهدليلانتشار
اطالعات مربوط به شناسايي سود از دو زيرمجموعه
متوقف شد و پس از افشاي اطالعات با اهميت گروه
الف و انتشار اطالعات حاصل از برگزاري كنفرانس
اطالعرس��اني در آخرين روز معامالتي هفته بدون
محدوديت نوس��ان قيمت بازگشايي شد .بر اساس
اطالعيه شفافس��ازي «خودرو» در روز يكشنبه،
ايرانخودروازانتقالتعداديكميلياردو ۵۵۵ميليون
و ۷۰۰هزارسهمبانامشركتنگارنصرسهم(سهامي
خاص) متعلق به ش��ركت ايران خودرو خراسان به
شركت تام ايران خودرو به مبلغ  ۹۰۳.۳۷۴ميليارد
تومان خبر داد« .خودرو» در شفافس��ازي ديگري
نوش��ته بود :انواع قالب و تجهيزات لجس��تيك را به
شركت ساپكو و شركت ايسيكو منتقل كرده است و
درحاليكهحوالي ۵۰ميلياردتومانبهايتمامشده
دارد ،مبلغ واگذاري بيش از ۱۸۸۵.۸ميليارد تومان
است .در توضيح اين ش��ركت آمده ،انتقال قالبها
به شركت س��اپكو با رويكرد ارتقاي سيستم كنترل
داخليوايجادشفافيتدرداراييهاوانتقالتجهيزات
لجستيكبهشركتايسيكوبارويكردتبديلشركت
ايسيكو به هاب لجس��تيك گروه و ايجاد شفافيت
در داراييه��ا .از اين رو روز چهارش��نبه «خودرو» با
رشد ۳۱درصدي قيمت بازگشايي شد .در اين ميان
بيشترين حجم و ارزش دادوستدها نيز با جابهجايي
 ۱۳ميليارد و ۸۸۳ميليون س��هم به ارزش ۵هزار و
 ۵۹۲ميلياردتومانازآنزيرمجموعههايخودرويي
بورستهرانشد.گروهحملونقلاماتنهاصنعتيبود
كهمعامالتاينهفتهراباافتشاخصبهپايانرساند.
نمادهايزيرمجموعهاينگروهبهويژه«حكشتي»در
اينهفتهتحتتاثيرخبرهاييمبنيبراجراييشدن
تحريمهاي كش��تيراني و به روز رساني تحريمهاي
جديد اين حوزه توس��ط وزارت خزانه داري امريكا،
با افزايش فشار فروش مواجه شدند« .مايك پامپئو»
وزيرامورخارجهامريكاروزدوشنبهدربيانيهاياعالم
كردكهتحريمشركتكشتيرانيجمهورياسالمي
ايران()IRISLوشركتچيني E-sailكهامريكاآن
رازيرمجموعهشركتكشتيرانيجمهورياسالمي
ايران ميداند ،از دوشنبه ۸ژوئن ( ۱۹خرداد) اجرايي
شده است .وي مدعي شده اس��ت كه دولت امريكا
سال گذشته اجراي تحريم عليه شركت كشتيراني
جمهوري اسالمي ايران را به تعويق انداخته است تا
به ش��ركتهايي كه از طريق كشتيهاي متعلق به
شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران كاالهاي
بشردوستانهبهايرانصادرميكنند،بتوانندجايگزيني
براياينشركتبيابند.خبرهاييمنفيكهدرنهايت
به افت ۴.۵درصدي ميانگين قيمت ۵زيرمجموعه
گروهحملونقلدرهفتهمنتهيبه ۲۱خردادماهشد.

4

شنبه  24خرداد  21 1399شوال  1441سال هفتم شماره Sat. Jun 13. 2020 1679

بازارسرمايه

«تعادل» عوامل موثر بر بازار سهام در هفته جاري را بررسي ميكند

جذابيتنمادهايدستبهنقددرفصلمجامع

گروهبورس|محمدامينخدابخش|
بورس تهران همچنان در مدار صعود است و
بازارسرمايهدرشرايطرخوتبازارهايموازي
به يكه تازي خود ادامه ميدهد .در اين ميان
اگر چه در بعضي از روزها و هفتهها ترمز اين
رشد كشيده شده و س�رمايهگذاران با ديده
تريد و به روند پيش روي بازار نگريس�تهاند.
با اين حال ،آس�ان بودن س�رمايهگذاري در
كنار نبود دردس�رهاي معامالت فيزيكي در
س�اير بازارها نظير ارز و س�كه ،موجب شده
تا سه ماهه نخس�ت سال جاري شاهد تداوم
پيشرويدوسالهشاخصهايسهامباشيم.

بر اين اس��اس طي هفته گذش��ته نيز نماگرهاي بورس و
فرابورس به رش��د خود ادامه دادند و سبب شدند تا ارزش
بازار س��هام در دو بال بورس و فراب��ورس به حدود 5هزار و
 168هزار ميليارد تومانبرابربا 300ميليارد دالربرسد .در
هفتهايكهگذشتصعودشاخصكلبورسازميانهكانال
يكميليونو 28هزارواحديآغازشد.ايننماگردرحاليبه
انتظارازسرگيريمعامالتدرروزشنبهنشستكهتاسطح
يك ميليون و 153هزار و 679واحد ارتقا يافته بود .رش��د
 12درصدي نماگر ياد شده در حالي محقق ميشود كه در
طولهفتهگذشته،اخبارينظيرتغييرالتهايمعامالت
در قالب اصالح زيرس��اختارهاي معامالت��ي ،طرح دوباره
ماليات بر عايدي س��رمايه مطرح شد .انتشار پيش نويس
اليحه آن سبب ش��ده بود تا تقريبا معامالت دو روز مياني
هفته بدون حصول دستاوردي خاص در كليت بازار پايان
يابد.اينعاملاگرچهدرروزهايپايانيهفتهتكذيبشدبا
اينحالميتوانگفتكهاثرخودرابربازدهيهفتگيبورس
و فرابورس گذاشت و ضمن تاثيرگذاري بر داد و ستدها ،به
تشديد بي اعتمادي و افزايش ريسك قانوني در كليت بازار
سرمايهانجاميد.
عواملي از اين دست در كنار نزديك شدن به فصل مجامع
و اهميت گزارشهاي س��ه ماهه نخست سال جاري براي
بسياريازبازيگرانحقوقيبازارسببشدتا«تعادل»ضمن
گفتوگو با احسان طيبي به بررسي احتماالت پيش روي
بازارسرمايهدرهفتهجاريبپردازد.
اينكارشناسبازارسرمايهدرخصوصعواملكليتاثيرگذار
بر رفتار سرمايهگذاران به خبرنگار«تعادل» گفت :در حال
حاضر چند متغير بنيادي از جمله سود بانكي تغيير كرده
است .در حال حاضر اين متغير به حدود ۱۵درصد رسيده
و شنيدهها حكايت از آن دارد كه رقم ياد شده در بازار بين
بانكي بس��يار پايينتر از ميزان ياد شده است .تغييراتي از
اين دس��ت سبب ميشود تا با افزايش جذابيت بازار سهام
نقدينگي خارج از اين بازار آمادگي الزم براي ورود به بورس

به رغم تغيير در رويكرد معامالتي اشخاص ،نميتوان گفت كه بازار در خصوص گزارشهاي مالي بيتفاوت عمل ميكند
راداشتهباشد.بنابرايندورازانتظارنيستكهدرهفتههاي
پيشرونيزشاهدتقاضايسنگينبرايخريدسهامباشيم.
اصالح زيرساختارها سازنده اما ناكافي
طيبي در پاسخ به اين سوال كه تغيير التهاي معامالتي
به موجب دستورالعمل ارايه شده در روز چهارشنبه هفته
گذشتهكهبهاصالحزيرساختارهايبازارسرمايهدربخش
يادشدهپرداختهبود،تاچهاندازهميتواندبهكاهشريسك
زيرساختوكمشدنمشكالتهستهمعامالتكمككند،
گفت:مسلماًتغييرالتهايمعامالتيوايجادتناسببين
پول وارد شده به چرخه معامالت با حجم سرمايه و سهام
خريداري شده ميتواند بسيار موثر باشد و از نارساييهاي
موجودبكاهد.با اين حال آنچهكه حائز اهميت است توجه
به ميزان نقدينگي است كه در روزها و هفتههاي اخير وارد
بازارسرمايهشدهاست.درحالحاضرحجممعامالتنسبت
به سالهاي اخير تا حدي افزايش يافته كه حتي با اعمال
تغييراتيازايندستانتظارنميرودكهپشتيبانيمتناسب
باعملياتانجامشدهدربازارسهامقابلدسترسباشد.
احس��ان طيبي افزود :فكر ميكنم كه فعاالن بازار بايد در

جاي خالي ابزاري براي پوشش نوسانات نرخ ارز
عضو هيات مديره بورس تهران گفت :جاي ابزارهاي
معامالتي كه مردم به واسطه آن ريسك نوسانات
نرخ ارز را در س��رمايهگذاري خود مديريت كنند،
بهشدت خالي اس��ت .به گزارش مهر ،محمودرضا
خواجه نصيري در صفحه شخصي خود در فضاي
مجازي نوش��ت :ج��اي ابزاره��اي معامالتي كه
مردم به واس��طه آن ريس��ك نوس��انات نرخ ارز را
در س��رمايهگذاري خود مديريت كنند بهش��دت
خالي است.
وي افزود :بخش زيادي از تمايالت سرمايهگذاري
در همه بازارها اعم از مس��كن ،ط�لا ،خودرو ،ارز و
حتي بازار س��رمايه براي پوش��ش ريسك كاهش
ارزش پ��ول ملي و تورم اس��ت .به گفت��ه خواجه
نصيري ،در ش��رايط فعل��ي ابزارهايي ك��ه بتواند
در ص��ورت افزايش ت��ورم و يا افزاي��ش قيمت ارز
سرمايهها را حفظ كند بس��يار مورد اقبال خواهد
بود .وي اظهار داشت :خريد طال ،ارز يا مسكن صرفاً
با هدف سرمايهگذاري و نه مصرف ،به دليل نبودن
ابزارهايي اس��ت كه براي پوشش ريسك نوسانات

ارز در بازاره��اي دنيا متداول اس��ت .عضو هيات
مديره بورس تهران گفت :بورس ميتواند با ايجاد
و توسعه ابزارهايي مانند اوراق ارزي ،صندوقهاي
ارزي ،صندوقهاي كااليي با شاخص ارزي مانند
صندوق كااليي نفت ،م��س و طال و صندوقهاي
سهام ش��ركتهاي صادر كننده با درآمد ارزي به
اين نياز پاسخ دهد.
وي اظهار داش��ت :در سالهاي گذشته ايجاد اين
ابزارها به دلي��ل متوليگري بانك مركزي در بازار
ارز و عدم همراهي اين نهاد به نتيجه نرس��يده؛ در
حال حاضر كه بانك مرك��زي حداكثر توجه را به
بازار سرمايه معطوف كرده و به اين نتيجه رسيده
است كه مديريت بازارهاي پولي و مالي از جمله نرخ
بهره ،نرخ ارزو نرخ تورم با بازار سرمايه شدني است،
فرصتي تكرار نشدني براي ايجاد اين ابزارهاست.
به گفته خواجه نصيري ،اعتماد مردم به بازار سرمايه
فرصتي است كه ميتواند بخش زيادي از تقاضاي
غيرمصرفي و صرفاً سرمايهگذاري ارز را كاهش دهد
و ارزهاي راكد را به بخش واقعي اقتصاد برگرداند.

تحليلهايخودريسكناشياززيرساختمعامالتراكه
بهدليلمشكالتيهمچوننارساييهايهستهمعامالتو
ياكاستيهايموجوددرسروركارگزاريهاايجادميشود،
درخريدوفروشهايخودلحاظكنند.
اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد :تغيير يادشده در
زيرساخت ساختار معامالتي بازار اگرچه ميتواند كمكي
شايان توجه در خصوص تسهيل معامالت و نقدشوندگي
س��هام داشته باش��د ،با اين حال لزوم توجه بلندمدت به
اصالح و بهبود زيرساختها همچنان پابرجا خواهد بود
و بايد در بلندمدت فكري به حال زيرساختهاي سخت
افزاري و نرمافزاري بازار سهام كرد تا مشكالت به شكلي
ريش��هاي حل شود .احس��ان طيبي در پاس��خ به سوال
ديگري مبني بر اينكه آيا با ايجاد آرامش خاطر در ميان
سرمايهگذاران نسبت به عرضه سهام عدالت در هفتههاي
پيش رو و تهديد رواني از اين حيث متوجه بازار س��رمايه
خواه��د بود يا خي��ر ،گفت :گمان نميكنم كه ريس��ك
معامالتسهامعدالتبهچرخهمعامالتدرهفتهپيشرو
چندان جدي باشد و تهديدي از اين بابت متوجه روند آتي
بازار سرمايه شود.

محمدمهديمومنزاده«:ارزشبازاراوراقتامين
ماليدرپايانارديبهشت ۹۹بهحدود ۱۶۰۰هزار
ميليارد ريال رسيده است كه اين رقم نسبت به
زمان مشابه سال قبل رش�دي حدود ۸۱درصد
( ۶۹۰هزارميلياردريال)رانشانميدهد».

به گزارش سنا ،محمد مهدي مومنزاده با بيان مطلب باال
اظهار كرد :در مقام مقايس��ه ،ارزش بازار اوراق تامين مالي
در حال حاضر معادل ۶درصد نقدينگي ۴.۲،درصد ارزش
بورستهران ۶.۱،درصدسپردههايبانكيو ۶درصدتوليد
ناخالصداخلياست؛مجموعاينارقامگويايآناستكه
بازاراوراقتامينماليهنوزهمدراقتصادايرانجايگاهبسيار
كوچكيدارد.معاوناقتصاديبانكانصاربابررسيتركيب
رشد بازار طي يك سال اخير گفت :بخش اصلي رشد بازار
اوراق مربوط به انواع اوراق دولتي شامل اسناد خزانه و ساير
اوراق بوده است و اوراق شركتي منتشر شده در اين دوره،
سهميكمتراز ۵درصدازمجموعاوراقمنتشرهراداشتهاند.
به اين ترتيب ميتوان گفت كه مجموع تامين مالي جديد
شركتهاازبازاراوراقتامينماليطييكسالاخيركمتر
از  ۳.۵هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم در ابعاد اقتصاد
ايرانبسيارناچيزبهنظرميرسد.
سهمدولتازبازاربدهي ۴برابرشد
وي اضافه كرد :افزايش انتشار اوراق دولتي طي سالهاي
اخير سبب شده تا سهم دولت از بازار اوراق تامين مالي طي
يك بازه  ۵ساله (فروردين  ۹۴تاكنون) حدود  ۴برابر شود.
طي يك سال اخير نيز س��هم اوراق دولتي از ۸۰درصد به

ضرورتايجادتقاضادربازاراوراقتامينمالي
اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد :با توجه به آنچه در
باب چشمانداز حجم قابل مالحظه انتشار اوراق دولتي در
سال جاري ذكر شد ،ايجاد تقاضاي مناسب در اين بازار نيز
ضروريبهنظرميرسد.بررسيسمتتقاضاياوراقتامين
مالي نشان ميدهد كه در حال حاضر صندوقهاي درآمد
ثابتاصليترينبازيگرمحسوبميشوندوميزانتقاضاي
آنهابراياوراقتامينماليازدوناحيهميتواندافزايشيابد.
ازيكسونصابنگهدارياوراقدرپورتفوياينصندوقها
از ۳۰درص��د به ۴۰درصد افزايش يافته و صندوقها براي

اهميت گزارشهاي سه ماهه
و فرارسيدن فصل مجامع
احسانطيبيدرخصوصتاثيراحتمالينزديكبودنفصل

تشكيل كارگروه راهاندازي معامالت آتي سكه

عضو ش��وراي عالي بورس از دستور عبدالناصر همتي
رييس كل بانك مركزي به منظور تشكيل كارگروهي
برايبررسيتوسعهمعامالتسكهدرقالبابزارهايمالي
و راهاندازي مجدد قرارداد آتي سكه در بورس كاال خبر
داد .به گزارش سنا ،شاهين چراغي در خصوص امكان
راهاندازي مجدد معامالت آتي سكه در بورس كاال اظهار
داشت :مجموعه بازار سرمايه ،دغدغههاي بانك مركزي
در خصوص بازار سكه و حساسيتهاي معامالت روي
اين كاالي ارزشمند را درك ميكند بهطوريكه در برخي
كاالهامانندسكهفقطموضوعخودآنكاالمطرحنيست
بلكه اثراتي است كه آن محصول ميتواند بر ساير بازارها
و اقتصاد ايجاد كند؛ ل��ذا دغدغههاي بانك مركزي در
اين خصوص دغدغههاي درستي است .چراغي افزود:
در همين راس��تا در يكي از جلسات اخير شوراي عالي
بورس،رييسكلبانكمركزيدرخصوصمعاملهسكه
در قالب ابزارهاي مال��ي و راهاندازي مجدد قرارداد آتي
سكه در بورس كاال ،دستور ايجاد كارگروهي به منظور
بررسي بيشتر و ايجاد تفاهم را صادر كرد .به گفته اين
عضوشورايعاليبورسبابرگزارينشستهايمشترك

رشد  ۸۱درصدي ارزش بازار اوراق تامين مالي در يك سال
حدود  ۸۸درصد رسيده است .هرچند كه افزايش انتشار
اوراقدولتيوتوسعهبازاربدهيامريمطلوبتلقيميشود
اما با توجه به ظرفيت محدود سمت تقاضا ،افزايش حضور
دولت در بازار اوراق طي س��الهاي اخير به نوعي برونراني
بخش خصوصي را رقم زده است .مومنزاده توضيح داد :با
وجود رشد قابل مالحظه ارزش بازار اوراق تامين مالي طي
س��الهاي اخير ،محاسبه مقادير واقعي اوراق تامين مالي
نش��ان ميدهد كه پس از جهش ارزي و افزايش نرخ تورم
از ابتداي سال  ،۹۷ارزش حقيقي اوراق تامين مالي تقريبا
ثابتبودهوطيدوسالاخيرهيچرشدينداشتهاست.اين
موضوعنشانگروجودظرفيتقابلمالحظهبرايانتشاراوراق
در سال جديد (براي رسيدن به روندهاي بلندمدت ارزش
حقيقي بازار) است .با توجه به شرايط درآمد دولت و انتظار
انتشار ارقامي حدود ۱۲۰تا ۱۸۰هزار ميليارد تومان اوراق
دولتي ،به نظر ميرسد كه ارزش حقيقي اوراق تامين مالي
رشدمحسوسيراتجربهكند.

پرتفوي جذاب سهام عدالت
ويافزود:داراييمانندسهامعدالتازآنجهتحائزاهميت
اس��ت كه نمادهاي ارزندهاي را در خود جاي داده اس��ت.
همين امر به جذابي��ت آن ميافزايد .براي مثال در نمادي
مانند «مارون» هفته اخير رقابت خوبي صورت گرفت .در
حال حاضر بسياري از نمادهاي موجود در سهام عدالت به
دليل كاهش نرخ سود بانكي و رخوت موجود در بازارهاي
موازي ،توانايي خوبي براي سودآوري دارند .دليل اين امر
جذابيت P/Eتحليلي آنهاس��ت .تمامي اين عوامل منجر
به تقاضاي سنگين ش��ده است كه انتظار ميرود حتي در
صورت افزايش عرضهها از جانب مالكان سهام عدالت نيز
خنثينشود.بنابرايناگرازاينبابتدرهفتههايپيشرو
مجدداًتهديديمتوجهمعامالتبازارشود،ميتوانانتظار
داشت كه افت قيمتها مقطعي باشد و به استراحت بازار
بينجامدنهتغييرروند.

رسيدن به اين رقم مجبور به خريد اوراق جديد هستند و
از سوي ديگر با ورود منابع جديد به اين صندوقها ،بخشي
بايد صرف خريد اوراق ش��ود .وي افزود :براي بخش اول و
جهت رساندن تركيب فعلي پورتفوي صندوقها به نصاب
حداقلي  ۴۰درصد ،صندوقها بايد  ۵هزار ميليارد تومان
اوراق جديد خريداري كنند .ب��راي بخش دوم و با در نظر
گرفتنمفروضاتيبرايصندوقهاميتوانانتظارداشتكه
ارزش منابع جذب شده توسط اين صندوقها تا پايان سال
بهحدود ۲۳۰هزارميلياردتومانبالغشود،لذاازاينناحيه
نيزصندوقهامجبوربهخريدحدود ۳۱هزارميلياردتومان
اوراقجديدخواهندبود.بهاينترتيب،انتظارميرودتاپايان
سالحداقل ۳۶هزارميلياردتومانتقاضايجديدازناحيه
صندوقهايدرآمدثابتبراياوراقتامينماليايجادشود.
انتظارافزايشنرخبازدهدربازاراوراق
وجوددارد
محمدمهدي مومنزاده ،اظهار كرد :در كنار اين موضوع،
طي سال ۱۳۹۹حدود ۵۰هزار ميليارد تومان از اوراقي كه
در حال حاضر در بازار قرار دارند سررسيد خواهند شد و به
اينترتيبانتظارميرودكهجايگزينيآنتوسطدارندگان
(كهغالباصندوقهاهستند)مقدارتقريبامتناسبيتقاضاي
جديد ايجاد كند .در نهايت با توجه به آغاز شدن عمليات
اجرايي بازار باز و الزام بانكها به تبديل ۵۰درصد از بدهي
خود به بانك مركزي به اوراق ،انتظار ايجاد تقاضايي حدود
 ۵۰هزارميلياردتومانتوسطبانكهانيزوجوددارد.براين
اس��اس ،در يك برآورد اوليه تقاضاي جديد اوراق در سال
 ۱۳۹۹رقميحدود ۱۳۶هزارميلياردتومانبرآوردميشود

و درك دغدغههاي نهاد ناظر بازار پول ميتوانيم به نقطه
مشتركي در بحث بازار سكه برسيم و ابزارهاي مالي بر
پايه اين دارايي را در بازار سرمايه توسعه دهيم .چراغي
با بيان اينكه خوشبختانه رييس كل بانك مركزي نگاه
مثبتي به بازار سرمايه دارد و در ماههاي اخير نيز بهطور
جدي از بازار سرمايه حمايت كرده است ،ابراز اميدواري
كرد كه نتيجه نشستهاي مشترك ميان كارشناسان
و مديران بازار س��رمايه و بانك مرك��زي قطعا به نقطه
مطلوبي خواهد رسيد و پيش بيني ميشود معامالت
آتي س��كه نيز مجددا در بورس كاالي ايران فعال شود.
اين عضو شوراي عالي بورس به عرضه خودرو در بورس
كاال اش��اره كرد و گفت :از زيرساخت معامالتي بورس
كاال براي فروش خودرو نيز ميتوان استفاده كرد و بنده
معتقدم ،زيرساخت معامالتي بورس كاال ،منطقيترين
و عادالنهترين پلتفرمي اس��ت كه براي فروش خودرو
ميتواند مورد استفاده قرار بگيرد .وي افزود :حتي در اين
خصوص رييسقوهقضاييهنيزاشارهايبهعرضهخودرو
در بورس داشتند و با توجه به مهيا بودن زيرساختها،
ميتوان از اين ظرفيت در فروش و تامين مالي صنعت

و به دليل آنك��ه اين رقم احتماال از انتش��ار اوراق دولتي و
عرضهاوراقغيردولتيكمترخواهدبود،انتظارافزايشنرخ
بازده در بازار اوراق وجود دارد .معاون اقتصادي بانك انصار
اعالم كرد :نرخ ب��ازده اوراق تامين مالي ( )YTMدر پايان
ارديبهشتماه به ۱۶.۳درصد رسيده كه اين رقم كمترين
ميزان طي ۵س��ال اخير است .با توجه به عدم تغيير قابل
مالحظه در شرايط عرضه و تقاضاي بازار اوراق در ماههاي
اخير ،به نظر ميرس��د كه كاهش نرخ ب��ازده اوراق تامين
مالي معلول وقايع بازارهاي جانش��ين نظير سپرده بانكي
بوده است .در واقع كاهش نرخ بازده اوراق بيش از هر چيز
ناشيازكاهشنرخسودسپردهبانكي(حاصلتوافقكانون
بانكهايخصوصيكشور)بهمحدوده ۱۵درصدبودهاست.
ويگفت:كاهشقابلمالحظهنرخبازدهاوراقتامينمالي
درارديبهشتماهوهمچنينافزايشنرختورمسببشدهتا
نرخبازدهحقيقياوراقتامينماليكهدرفروردينماهوپس
از يك دوره طوالني به محدوده مثبت وارد شده بود ،مجدد
كاهشيافتهوبهرقممنفي ۴درصدبرسد.منفيشدننرخ
بازدهحقيقياوراقتامينمالياينمخاطرهرابهدنبالدارد
كهميزانتمايلوتقاضايسرمايهگذارانبراياينابزارمالي
كاهشيابدودرنتيجهكاهشتقاضا،انتظارافزايشنرخبازده
وجودخواهدداشت.
چشماندازنرخبازدهدربازاراوراقتامينمالي
مومنزاده در خصوص چش��مانداز نرخ بازده در بازار اوراق
تامينماليگفت:بهنظرميرسدكهاينموضوعبيشازهر
چيزوابستهبهنرخسودسپردهبانكيخواهدبودودرصورت
افزايش نرخ در نظام بانكي ،نرخ بازده بازار اوراق نيز افزايش

مجامع و قريب الوقوع بودن انتشار گزارشهاي ۳ماهه ،با
توجه به تغييرات رخ داده در رويكرد معامالت فعاالن بازار،
گفت :اين عوامل بر بازار س��رمايه و معامالت آن تاثيرگذار
خواهدبود.دربررسيمتغيرهاياينچنينيبايدتوجهداشت
كهاگرچهدرشرايطفعليبسياريازسرمايهگذارانخردبه
دنبال دريافت سود سرمايه ( )Capital Gainهستند ،با
اينحالتقريباًتماميسرمايهگذارانحقوقيدرنظردارندتا
سهاميراخريداريكنندكهدربلندمدتبهآنهابازدهبدهد
وبتوانند از سودتقسيميدر مجامع آننيزبهره مند شوند.
همينامرسببميشودتاشركتهاييادشدهبادقتسهام
دارايپتانسيلرادرفصلمجامعرصدكنندوازاينطريق
درصددسرمايهگذاريدرسهاميادشدهبرآيند.
اينتحليلگربازارسهامخاطرنشانكرد:دراينميانطبيعتاً
تمامي نمادهايي كه در مجمع سود قابل توجهي تقسيم
ميكنندوميتوانندتامبالغتقسيمشدهراباسرعتبيشتري
نسبت به سايرين به حساب سرمايهگذاران واريز كنند از
اولويتبيشتريبرايسرمايهگذاريبرخوردارخواهندبود.
به همين دليل ممكن اس��ت در هفتههاي پيش رو شاهد
افزايشتقاضادرنمادهاييادشدهباشيم.طيبي ادامه داد:
اگرچه در حال حاضر بسياري از سرمايهگذاران ممكن
است به روند سودآوري شركتها و نا هماهنگ بودن
ميزان درآمد آنها با قيمتي كه براي سهامشان پرداخت
ميشود نسبت به گذشته توجه چنداني نكنند ،با اين
حال نميتوان گفت كه بازار در خصوص گزارشهاي
مالي بي تفاوت عمل ميكند .براي مثال بايد به خاطر
داشت كه گزارشهايي نظير تجديد ارزيابي شركتها
است كه در حال حاضر سبب شده بسياري از نمادها به
رغم زيانده بودن و يا مناسب نبودن از لحاظ بنيادي
با تقاضاي سنگين مواجه شوند .بنابراين ميتوان گفت
بازار هيچگاه بي دليل هيچ سهمي را نميخرد .احسان
طبريدرپايانباتوجهبهمولفههاييادشدهدرخصوص
وضعيت پيش روي بازار س��هام در هفته جاري گفت:
گمان ميكنم كه روند كلي معامالت در هفته پيش رو
مثبت باشد .فكر ميكنم كه در شرايط فعلي عدم وجود
اصالح در بازار به نحوي كه مانع افزايش يكسره قيمتها
براي مدت طوالني بش��ود ،چندان مناس��ب نيست .از
اين رو اميدوارم كه در هفتههاي پيش رو ش��اهد فراز و
فرود قيمتها باشيم .وقوع چنين امري ميتواند به دور
از فراز و فرودهاي تند و تيز ،س��هام شناور بازار در ميان
خريداران و فروشندگان دست به دست شود .بنابراين
اگردرهفتههايپيشروشاهدوقوعچنينعامليباشيم
نميتوان گفت كه بازار با مشكل مواجه شده است .من
فكر ميكنم كه در ش��رايط فعلي رس��يدن شاخص به
محدوده يك ميليون و ۵۰۰هزار واحدي تا يك ميليون
و ششصد هزار واحدي امري دور از انتظار نباشد.

خودرو بهره برد .اين عضو شوراي عالي بورس در پاسخ به
اين پرسش كه آيا محصولي مانند خودرو در بورسهاي
كاالي��ي دنيا نيز معامله ميش��ود؟ گفت :بس��ياري از
ابزارهايي كه در اقتصاد و بورسهاي ايران طراحي شده،
ممكناستدرسايركشورهاوجودنداشتهباشدزيرااين
ابزارها مانند پيش فروش خودرو به مردم ،مدل تامين
ماليها يا عرضه خودرو يا مس��كن در بورس در رابطه
با اقتصاد ما تعريف شده است .موضوع مهم اينجاست
كه خودرو در ش��رايط فعلي اقتصاد ما ،بيش��تر كاالي
سرمايهايمحسوبميشوندتامصرفي؛بههميندليل
ميتوانيممعامالتاينمحصولرادربورسكاالدروهله
نخست به منظور ايجاد شفافيت آغاز كنيم و در ادامه به
توسعه معامالت و ابزارهاي مالي كمك كنيم.
چراغيدرپايانبابياناينكهشاهدروندپرسرعتتوسعه
بورس كاال در اقتصاد ملي هستيم ،گفت :يكي از نقاط
عطف بورس كاال ،زيرساختهاياي تي قوي و تخصص
باالي اين شركت در امور مختلف است ،از اين رو تحقق
طرحهاي جديد در بستر معامالتي اين بورس با قدرت
اجرايي خواهد شد.

خواهد يافت .در حال حاضر شاهد افزايش تدريجي انتشار
اوراق گواهي سپرده يكس��اله (با نرخهاي حدود ۱۸تا۲۰
درصد)توسطبانكهاهستيم.
شرايطبازدهاسنادخزانهاسالمي
اينكارشناسبازارسرمايهضمنبررسيشرايطبازدهاسناد
خزانه اسالمي تصريح كرد :اين موضوع نشان ميدهد كه
نرخ بازده اين اسناد در پايان ارديبهشتماه نسبت به ساير
اوراق كمت��ر بوده و در ناحيه ۱۵درصد قرار گرفته اس��ت.
مقايسه س��اختار زماني نرخ بهره ()Term Structure
پايان ارديبهش��ت با س��اختار زماني نرخ به��ره (Term
 )Structureپايان فروردين نشان ميدهد كه منحني
به صورت تقريب��ا موازي معادل  ۳واح��د درصد به پايين
منتقل شده اس��ت .وي ادامه داد :اين كاهش ،متناسب به
كاهش نرخ سود سپرده يكس��اله از محدوده ۱۸درصد به
 ۱۵درصد اس��ت .نكته مهم ديگري كه ميتوان از شكل
ساختار زماني نرخ بهره ( )Term Structureاستنباط
كرد ،وضعيت تقريبا هموار و شيب صفر اين منحني است.
اينموضوعنشانميدهدكهدرحالحاضرنرخبازدهبراي
اوراقباسررسيدهايكوتاهمدتوبلندمدتتقريبابرابرشده
است .با توجه به چشمانداز افزايشي نرخ بازده كه به معناي
كاهش قيمت اوراق خواهد بود ،به نظر ميرسد كه در حال
حاضر سرمايهگذاري بر روي اوراق كوتاهمدت بهتر از اوراق
بلندمدتخواهدبودچراكهصعوديشدنمنحنيساختار
زماني نرخ بهره ( )Term Structureدر ماههاي بعد به
معنايآناستكهقيمتاوراقبلندمدتكاهشبيشتري
راتجربهخواهدكرد.

راهو شهرسازي
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جزييات دريافت ماليات از واحدهاي مسكوني  ۱۵۰متر به باال اعالم شد

خيز دولت براي مالياتستاني ازخانههاي خالي

گروهراهوشهرسازي|
در ش�رايطي ك�ه دولت ب�راي اخذ مالي�ات از
واحدهاي مس�كوني 150متر و باالت�ر از آن ،به
ميزان«20درصدازمالياتبراجاره»خيزبرداشته
است،پيشنهاديبهمجلسيازدهمارايهشدهكه
براساسآن،اخذمالياتازخانههايخاليمعادل
« 20درصدازارزشملك»است.

به گزارش «تعادل» ،قانون اخذ ماليات از خانههاي خالي
در جريان اصالح قانون مالياتهاي مس��تقيم در سال۹۴
در دس��تور كار مجلس قرار گرفت و پس از تصويب از سال
 ۹۵الزم االجرا بود .بر اس��اس اصالحيه يادشده ،وزارت راه
و شهرسازي مكلف به تهيه س��امانه اسكان و امالك براي
شناساييخانههايخاليشد.مسالهايكهتاچندماهپيش
ازاينبالتكليفماندهبود.اماآنگونهكهوزيرراهوشهرسازي
اعالم كرده ،اين سامانه آماده ش��ده و هم اينك در اختيار
سازمان امور مالياتي قرار دارد .اما محمود عليزاده ،معاون
حقوقيوفنيسازمانامورمالياتيروايتيديگرداردوگفته
است كه اخيراًبر اساس اعالم وزير راه و شهرسازي سامانه
اسكانوامالكآمادهشدهوقراراستدراختيارسازمانامور
مالياتيقرارگيرد.اينسامانهبراساسديتاهاواطالعاتيكه
در آن قرار داده شده ،به شناسايي خانههاي خالي از سكنه
ميپردازد و بر اس��اس ماده  ۵۴مك��رر قانون مالياتهاي
مستقيم ،در صورتي كه واحد مسكوني بيش از يك سال
خاليازسكنهباشد،مشمولاينمالياتقرارميگيرد.
به گفته عليزاده ،از واحدهاي مسكوني با بيش از ۱۵۰متر،
درصورتبيشازيكسالخاليبودن ۲۰،درصدمالياتبر
اجارهدريافتميشود.بهگزارشمهر،عليزادهدرگفتوگوبا
شبكهخبردربارهاجرايمالياتبرخانههايخاليازتابستان
امسال،گفت:اينقانونازسال ۹۵بايداجراميشدبنابراين
هرواحدمسكونيكهازسال ۹۵خاليازسكنهبوده،درسال
اولمشمولمالياتنيستوازسالدومبهبعدبهآنماليات
تعلق ميگيرد و تا زماني كه خاليبماند ماليات از اين واحد
مسكوني اخذ خواهد شد .به گفته معاون حقوقي سازمان
امور مالياتي ،عالوه بر خانههاي خالي مذكور در س��امانه
اسكان و امالك ،اين سازمان به بررسي فيزيكي و ميداني
از واحدهاي نامبرده شده در اين سامانه ميپردازد و پس از
شناسايي واحدهاي خالي ،در صورتي كه بيش از يك سال
خاليماندهباشدبهآنمالياتتعلقميگيرد.عليزادهاظهار
كرد:بهموجبقانونمالياتهايمستقيم،مالياتخانههاي
خالي معادل ۲۰درصد ماليات بر اجاره است و به خانههاي
با متراژ ۱۵۰متر به باال تعلق ميگيرد .وي افزود :اين قانون
مشوقيبرايورودواحدهايخاليبهبازاراجارهخواهدبود.
پيشنهادمالياتيبهمجلسيازدهم
درهمينحال،افشينپروينپور،كارشناساقتصادمسكن
از ارايه پيشنهاد اخذ ماليات معادل  ۲۰درصد ارزش ملك
ازخانههايخاليبهمجلسخبردادوگفت:باايننرخموثر
ماليات،قيمتمسكنقطعاكاهشمييابد.
به گزارش تس��نيم ،پروينپور اظهار كرد :كشور ساالنه به
حدود 2ميليون واحد مس��كوني نياز دارد و هر روشي كه
كمككندبهتوليدمسكنمانندبورسمسكنبسيارخوب
است .البته بايد توجه شود كه تامين مالي توليد مسكن را
به بورس ببريم نه زمين را .وي با بيان اينكه در زمان حاضر
بازارمسكنايرانوضعيت 30درصديمصرفيو 70درصد
تقاضاي سرمايهاي دارد ،افزود :اينكه بخواهيم يك نسخه
را از كشورهاي ديگر براي حل مسائل مسكن كپيبرداري
كنيم،اشتباهاست.بهعنوانمثالبرنامهايكهدركشوركانادا
برايبخشمسكناجراشده،درايرانكارايينخواهدداشت
چرا كه در اين كشور سوداگري مسكن نداريم .وي با اشاره
بهاينكه 3ميليونواحدخاليدركشورداريم،تصريحكرد:
باتكنيكدرست اخذ مالياتبر خانههايخاليبدون آنكه

از واحدهاي مسكوني با بيش از ۱۵۰متر ،در صورت بيش از يك سال خالي بودن ۲۰،درصد ماليات بر اجاره دريافت ميشود

برش

عليزاده ،معاون حقوقي سازمان امور مالياتي :هر واحد مسكوني كه از سال ۹۵خالي از سكنه بوده ،در سال اول مشمول ماليات نيست و از سال دوم
به بعد به آن ماليات تعلق ميگيرد و تا زماني كه خالي بماند ماليات از اين واحد مسكوني اخذ خواهد شد.
بهموجبقانونمالياتهايمستقيم،مالياتخانههايخاليمعادل ۲۰درصدمالياتبراجارهاستوبهخانههايبامتراژ ۱۵۰متربهباالتعلقميگيرد.
محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي :اجاره مسكن و گراني آن متاثر از خود بخش مسكن نيست و تاثير اتفاقات بازار و بازارهاي موازي در مسكن
است .زماني كه درخصوص نرخ تورم صحبت ميكنيد ،همه خدمات و كاال خودش را انطباق ميدهد تا شرايطي فراهم كند كه جلوي ريزش ارزش پول
را بگيرد و اين مساله در سنوات گذشته هم بوده است.
يكعددآجررويآجربگذاريم،باعرضهاينواحدهابهبازار
مسكن قيمتها كاهش مييابد .وي از ارايه پيشنهاد اخذ
ماليات 20درصدقيمتملكبرايجريم هواحدهايخالي
ازسكنهبهمجلسيازدهمخبردادوگفت:امالكيكهپروانه
ساخت آنها صادر شده بايد 18ماه بعد به بازار عرضه شوند،
در غير اين صورت از روز اول بعد از 18ماه 20درصد قيمت
ملك به صورت ساالنه در دورههاي 6ماهه از مالك دريافت
خواهدشد.كارشناساقتصادمسكنافزود:بهعنواننمونه
يك ملك يك ميليارد توماني در صورت عدم عرضه به بازار
بايدساالنه 200ميليونتومانجريمهبپردازند.اينيكنرخ
موثر و بازدارنده است كه بايد به صورت شش ماهه دريافت
شود .اگر واحد مس��كوني در يك بازه زماني كمتر از شش
ماه هم به بازار عرضه شود نيز به صورت روزشمار ماليات از
مالكدريافتخواهدشد.پروينپورهمچنينبابياناينكه
بايد  100درصد عايدي فروش مسكن به عنوان ماليات از
فروشندهدريافتشود،يادآورشد:قيمتمسكنبهصورت
زنجيرهايكاهشياافزايشمييابد.برخيميگويندبرخي
واحدهايمسكونيخاليلوكسهستند.بهفرضاينكهاين
حرفدرستباشد.فرضكنيم 500هزارمسكنلوكسدر
مناطق شمالي تهران داريم كه اگر اين تعداد به بازار عرضه
شودباعثكاهشقيمتمسكندراينمناطقميشود.در
واقعقيمتبهصورتزنجيرهايميشكندوتوانمنديافراد
برايخريدمسكندرسايرمناطقافزايشمييابد.
تفاوتنرخكنونيونرخپيشنهاديبهمجلس؟
به گزارش «تعادل» ،چنانكه معاون سازمان امور مالياتي
بااستنادبهقانونمالياتهايمستقيماظهاركرده،ماليات
ازخانههايخالي معادل 20درصد از ماليات اجاره است.بر

اساسمقرراتمربوطبهمالياتستانيازاجارهملكوآيين
نامهاجراييآنبرايسال،98اوالازمبلغرهنياهمانپول
پيشهيچگونهمالياتياخذنميشودوتنهابابت 75درصد
ازاجارهملكمالياتازمالكگرفتهميشود.درصورتيكه
عايدي مالك از محل دريافت اجاره ساالنه ( 12ماه اجاره)
يكواحدمسكونيمبلغيتاسقف 50ميليونتومانباشد،
از 75درصد آن ماليات گرفته ميشود .اما اگر عايدي اجاره
يك سال ملك ،بين 50تا 100ميليون تومان باشد معادل
 20درصد (از  75درص��د عايدي) و در صورتي كه بيش از
 100ميليون تومان باشد،معادل  25درصد از سه چهارم
عايدي ( 75درصد) مالياتستانده ميشود .به اين ترتيب،
ميزان ماليات براي دو سناريوي اول با سقفهاي درآمدي
ساالنه 50و 100ميليونتومان،بهترتيب 5ميليونو625
ه��زار تومان و 15ميليون تومان خواهد بود .اما در صورتي
كه قرار باشد معادل 20درصد از اين ارقام به عنوان ماليات
ازخانههايخالياخذشود،بهترتيببهارقاميكميليونو
 125هزارتومانو 3ميليونتومانخواهيمرسيدكهباتوجه
به رشد روزافزون و جهش وار قيمت مسكن ،ستاندن اين
ارقامازصاحبيكواحدمسكونيباالييكميلياردتومان،
نوعيشوخيمحسوبميشود.وازهمينرواستكهبرخي
ازكارشناسانونهادهاپيشنهاداخذمالياتازخانههايخالي
بهميزان 20درصدازارزشآنرامطرحكردهاند.همانطوركه
يدانيم،يكيازمعيارهاياصليتعييناجاره،قيمتمسكن
م
استوازهمينرو،اغلب،نرخاجارهساالنهيكملكرقمي
معادليكچهارمتايكپنجمقيمتآن(بستهبهمنطقه)
تعيين ميشود كه اغلب به صورت تركيبي از پول پيش و
اجارهبهااستوهرچهپولپيشبيشترومبلغاجارهكمتر
باشد ،ماليات كمتري از مالك اخذ ميشود .اما اين تركيب

پول پيش و اجارهبها درباره خانههاي خالي صادق نيست،
چون اساسا اجاره نامهاي تنظيم نشده كه مالك عمل قرار
گيرد.ازاينرو،سازمانمالياتيبامالكقراردادنعرفبازار
كهاجاره 12ماه(يكسال)ملكبرابربايكپنجمارزشآن
( 20درصد)است،رفتاركردهومالياتاخذميكند.
واكنشاسالميبهدستورروحاني
رييسجمهور در پي دستور به وزيران راه و اقتصاد،رييس
بانك مركزي و معاون اول خود درباره كاهش فشار بار مالي
تامين مسكن از روي دوش مردم ،در تماس تلفني با وزير
راهوشهرسازي،برتسريعدراجرايپروژههايتحولآفرين
در حوزه حمل و نقل ريلي و جادهاي كش��ور تاكيد كرد .به
گزارش مهر ،حسن روحاني در گفتوگو با محمد اسالمي
وزير راه و شهرس��ازي پس از اس��تماع گزارش وي درباره
اقداماتوبرنامههاياينوزارتخانه،ازويخواستتاطرحها
و دستورالعملهاي الزم براي حل معضل و كنترل قيمت
مسكن را براي بررسي ،تصويب و تسريع در اجرا به جلسه
روزيكشنبهستاداقتصاديدولتارايهكند.
ويتاكيدكرد:شايستهنيستكهمردمدراينشرايطدچار
معضلمسكنوافزايشقيمتآنباشندودولتمصمماست
كهبابرنامهريزي،اينمشكلرابهسرعتحلوفصلشود.
روحانيهمچنينتسريعدراجرايطرح«اقداممليتأمين
مسكن» در كش��ور را حائز اهميت دانس��ت و بر ضرورت
همكاري با پيمان��كاران و ارايه تس��هيالت و زمين ارزان
قيمت در اين طرح در راستاي كمك به رونق بازار مسكن و
جلوگيريازايجادتنگناوفشاربرمردمدراينبخشتاكيد
كرد.محمداسالمي،وزيرراهوشهرسازيبااشارهبهدستور
ويژهرييسجمهوربرايكنترلقيمتواجارهمسكنگفت:

طرحاخذمالياتازخانههايخاليبهموازاتطرحاقدامملي
مسكنميتواندبهتعديلقيمتمسكنواجارهكمككند.
به گزارش فارس ،اسالمي در سفر به استان قم درباره بحث
گراني مس��كن و اجاره در روزهاي اخي��ر و اينكه آيا دولت
و وزارت راه و شهرس��ازي در اين زمينه برنامهاي دارد ؟ به
خبرنگارانگفت:اجارهمسكنوگرانيآنمتاثرازخودبخش
مسكننيستوتاثيراتفاقاتبازاروبازارهايموازيدرمسكن
است .ويادامهداد:زمانيكهدرخصوصنرختورمصحبت
ميكنيد ،همه خدمات و كاال خودش را انطباق ميدهد تا
شرايطي فراهم كند كه جلوي ريزش ارزش پول را بگيرد و
اينمسالهدرسنواتگذشتههمبودهاست .ويدرخصوص
راهحل در نظر گرفته ش��ده براي عبور از اين شرايط گفت:
راهحل مهمي كه داش��ته و داريم و به آن پايبند هستيم،
شناخت جامعه هدف براي صاحبخانه شدن است و براي
اين منظور طرح اقدام ملي مسكن را شروع كرديم؛ طرحي
كه به دنبال آن هس��تيم تا در سطح كشور به يك نهضت
خانهسازي تبديل شود كه خوشبختانه در همه شهرهاي
كشور شروع شده است .وي ادامه داد :در اين زمينه از مردم
ثبتنامگستردهداشتهايمونيميازيكميليونو ۶۰۰هزار
نفري كه ثبت نام كردند يعني  ۸۰۰هزار نفر واجد شرايط
بودهوميتوانندازپروژههايتعريفشدهبهرهمندشوند.
 2گامبرايتقويتعرضهمسكن
وي افزود :گام بعدي كه ش��امل دو بخش اس��ت س��امانه
جامع امالك و اس��كان آماده و در اختيار سازمان مالياتي
قرار گرفته كه از واحدهاي مسكوني خالي ماليات دريافت
كنند،اخذاينمالياتهماززمانتصويبقانونبودهوبراي
صاحباناينخانههابرگهمالياتفرستادهميشود.اسالمي
افزود :اين مساله تحريككننده جانب عرضه براي عرضه
خانههاي بالاستفاده است تا اين سرمايههاي ملي حبس
شده و خانههاي خالي كه بيش از ۲ميليون واحد در سطح
كشور هس��تند ،به فروش رفته يا اجاره داده شوند تا از اين
طريقشاهديكتعديلدربازارباشيم .وزيرراهوشهرسازي
ادامه داد :به موازات اين اتفاق شرايطي فراهم شده است تا
كسانيكهخانهآمادهياپروژههاينيمهتمامداشتهيازمين
برايطرحاقداممليدارند،درسامانهثبتنامكردهوبهازاي
آن زمين مرغوب به آنها داده خواهد شد تا دوباره ساخت و
ساز انجام دهند .به اين شكل مولدسازي براي منابع مردم
انجام شده و جريان ساخت مجددا شكل ميگيرد .اين دو،
سه اقدام يكبستهبههمپيوستهبوده تابتوانيم مردم فاقد
مسكنراازايندغدغههارهاكنيم.
دغدغهتورمحبابگونهدرقيمتخانه
اسالمي درخصوص جلس��هخود به همراه وزير اقتصاد و
داراي��ي و رييس بانك مركزي با معاون اول رييسجمهور
در بحث مسكن در پاسخ به اين سوال كه آيا اين جلسه به
سرعتبخشيبهپروژهاقداممليكمكخواهدكرد،گفت:
امروزقبلازرفتنبهمجلسدرخدمترييسجمهوربوديم
ودرخصوصوضعيتموجوديكگزارشبهويارايهشد.
وي افزود :اين شرايط تورمي حباب گونهاي كه در قيمت
و اجاره خانه اتف��اق افتاده دغدغه دولت و ش��خص آقاي
رييسجمهوراستوبههمينخاطررييسجمهورازمن،
وزيراقتصادوداراييورييسبانكمركزيدرحضورمعاون
خواستند تمهيداتي اتخاذ ش��ود كه اين وضعيت كنترل
شود تا براي اين دغدغه سنگيني كه براي جامعه به وجود
آمدهپاسخيداشتهباشيم.اينعضوكابينهدولتدوازدهم
عنوانكرد:دراينجلسهيكيازپيشنهادهاييكهوزارتراه
و شهرسازي ارايه داد اين بود كه هرچه زودتر سازمان امور
مالياتيبااستفادهازسامانهامالكواسكانازخانههايخالي
مالياتدريافتكند.اينمسالهدركنارطرحاقداممليكمك
ميكنداينحبابشكلگرفتهواينجريانروانيبهموازات
ايندوطرحتعديلشود.

ادامهدرصفحهاول

راه دشوار اصالحات دراقتصاد

اصالحاتي كه باعث ش��د چين از كش��وري با مشكالت
عديده اقتصادي ،رشد منفي ،تورم مثبت ،توليد پايين،
فساد باالو...بهيكابرقدرت اقتصاديدر فضايبينالمللي
بدل شود .گزارهاي كه باعث شد چين ،دچار يك چنين
تحولي در بخشهاي اقتصادي و ارتباطي خود شود ناشي
از يك اصالح زيربنايي بود كه اين كشور در تعاريف خود از
موضوعات مختلف ارايه كرد .تعاريف تازهاي كه باعث شد
بنبستموجوددرساختارهايارتباطيچينباجهانآن
روز از ميان برود و اژدهاي خفته اقتصاد چين بيدار شود.
اين فرآيند براي تمام اقتصادهايي كه قصد دارند به نوعي
در مسير رش��د مداوم قرار داشته باشند به همين شكل
صدق ميكند .آخرين آمارهاي منتش��ره بانك جهاني و
تحليلهايكارشناسيتحليلگراناقتصادنشانميدهد،
كهمابالفاصلهبعدازبازگشتتحريمهاواردفازرشدمنفي

اقتصادي ش��ديم به گونهاي كه در سال  97رشد منفي
4درصد در سال  98رشد منفي 7درصد و احتماال امسال
(سال )99هم رشدي اقتصادي منفي 6تا 8درصدي را در
مقابل خواهيم داشت؛ يعني در مجموع و در طول 3سال
گذشته يعني س��الهاي  97 ،96و  98حدود 20درصد
از كيك اقتصاد ايران كوچكتر ش��ده است .اين اعداد و
ارقام نشاندهنده بخش��ي از مشكالتي است كه اقتصاد
و معيشت ايراني از آن آسيب ديده است .سوال اين است
آيا فشار اصلي اين مشكالت اقتصادي به دوش كيست؟
بر اساس اعداد و ارقام مستند بخش قابل توجهي از فشار
اين مشكالت اقتصادي به دوش دهكهاي پاييني جامعه
است و دو دهك بااليي درآمدها نه تنها آسيبي از اين رشد
منفي نميبينند بلكه در برخي موارد با افزايش درآمد و
ثروت نيز مواجه بودهاند .موضوع ديگر اين اس��ت كه در

دهه 90خورشيدي در مجموع و به صورت ميانگين ررشد
اقتصادي كشورمان در محدوده صفر درصد قرار داشته و
در همين حال تورم بهطور متوسط 23درصد بوده است.
در طول3سال اخير هم مجموعا20درصد رشد اقتصادي
كاهش پيدا كرده است .اين موضوع فشار سنگيني را روي
دهكهاي پاييني جامعه وارد س��اخته است .فشاري كه
فقرا را هر روز فقيرتر ميكند و در سوي مقابل باعث ثروت
اندوزي داللها و ...مي شود.
بر اساس آمارها در طول 5سال آينده اگر رشد اقتصادي
8درصدي تداوم داش��ته باش��د (كه خوشبينانه است)
تازه بعد از 5سال به ش��رايطي باز ميگرديم كه در سال
 90با آن روب��ه رو بوديم .مجموعه اي��ن آمارها حاكي از
كوچك ش��دن كيك اقتصادي ماس��ت ك��ه يك دليل
آن تحريمهاي اقتصادي اس��ت اما داليل ديگري چون

س��وءمديريتهاي داخلي ،عدم اصالح اقتصادي ،عدم
بهره وري ،فساد و ...است كه انباشت مشكالت سالهاي
گذشته است .مشكالتي كه هر روز كه از آن ميگذرد كار
اصالح را سختتر و وضعيت را دشوارتر ميكند ..بخشي
از اين مش��كالت را ميتوان در كالسه موضوعاتي چون؛
مسائل مالياتي؛ مسائل بانكي ،برنامهريزيهاي اقتصادي،
مشكالتكسبوكار،انحصاراتداخلكشور،ضعفبخش
خصوصي اقتصادي و...دستهبندي كرد .اما بايد بدانيم و
آگاه باشيم كه اگر همين امروز هم مشكالت تحريمي ما
حل شود اما اين مشكالت ساختاري اقتصادي همچنان
تداوم داشته باشد حتي با وجود تزريق صدها ميليارددالر
هم قادر نخواهيم بود اقتصاد كشور را در وضعيتي نرمال
قرار دهي��م .واقع آن اس��ت كه از دهه 50خورش��يدي
دولتهاي ايراني وابسته نفت شدند و هر روز بر دامنه اين

وابستگي افزوده شد؛ مشكالت اقتصادي ما در حوزههاي
پولي ،بانكي ،مالياتي ،فس��اد و...به دليل اين وابستگي به
نفت نهادينه شده است و تا زماني كه ما فكري به حال اين
وابستگي و اصالح موضوعات اقتصادي نكنيم وضعيت به
همين منوال ادامه خواهد داش��ت .در مجموعه ميتوان
گفتكهمادانشانباشتهشدهالزمبرايعبورازچالشهاي
پيش رو را داريم؛ اما ساختار اجرايي ما توان استفاده از اين
دانش انباشته ش��ده اقتصادي را ندارد .اساتيد اقتصادي
ما از بايدها و نبايدهاي الزم براي پش��ت س��ر گذاشتن
مشكالت آگاهند اما مسووالن ما جرات و توانايي استفاده
از اين دادههاي ارزشمند را ندارند .معتقدم كه ديگر زمان
تصميمگيري فرارسيده است؛ قواي سه گانه در كنار مردم
بايد اين اصالحات ضروري اقتصادي را آغاز كنند.
اقتصاددان

چند يادآوري كوچك به آقاي رييسجمهور
راهكاري پيشنهاد داده براي صنعت خودرو اما در حالي كه
چشمانمدرحالخارجشدنازحدقهبود،ديدمنامآقايحسن
روحاني،رييسدولتيازدهمودوازدهمبهعنوانگويندهذكر
شده.اصلخبرراخواندموفيلماشهمديدمتاباورمشود.
بله،اينجمالتآقايروحانيبود.
فكر كنم رييسجمهور محترم ،ني��از به يادآوري چند نكته
دربارهاينصحبتدارد.
آقاي روحاني عزيز ،با همه انتقاداتم به دولت شما اين را خوب
ميدانم كه به جرات يكي از بدشانسترين دولتهاي پس از
انقالباسالميراداشتيد.كنترلكردنچندينبحرانطبيعي
و غيرطبيعي در هر سال كار دشواري است و فراموشي شما را
ميگذارم پاي همه اين بحرانها .اما بد نيست اين چند نكته
راباهممروركنيم.
 -۱از ظرفيت  ۳۰درصدي صادرات خودروس��ازان به شيوه
راهكار و گاليه در حالي س��خن گفتيد كه ايدرو (س��ازمان

گسترش و نوسازي صنايع ايران) به عنوان يك شركت كامال
دولتي ،سهامدار هر دو خودروساز بزرگ ايران است و در اين
شركتهاصندليهياتمديرهدارد.
 -۲طي ۷س��ال گذشته ،برخالف اساس��نامه خودروسازان
همواره مديران عامل هر دو ش��ركت از سوي وزراي صنعت،
مع��دن و تجارت كابينه جنابعالي منصوب و عزل ش��دهاند.
حتي در اتفاقي نادر در حالي كه هاش��م يكهزارع مديرعامل
س��ابق ايرانخودرو در دفتر كارش بود و آقاي رحماني ،وزير
پيشين صمت نيز مشغول امورات خودش ،آقاي علي ربيعي
سخنگوي دولت ش��ما خبر عزل آقاي يكهزارع و نصب آقاي
عليآباديراداد.
-۳منهيچگاهطرفداردوخودروسازبزرگايراننبودموبااين
ساختاردولتيگونههمگماننميكنمهيچگاهطرفدارانشان
باشم اما چشمم همواره روي حقايق باز بوده .از كدام صادرات
صحبتميكنيددرحاليكهبهدليلتحريمهايبينالمللي

ما حتي نميتوانيم نف��ت خود را صادر كنيم ،چه رس��د به
صادراتخودرو!
 -۴اصال ف��رض را بر اين ميگيريم كه امكان صادرات فراهم
است.حتما شماو مشاوران اقتصاديتانبهتر از من ميدانيد
كهيكيازشروطصادرات،داشتنقيمترقابتيومحصوالتبا
كيفيتاست.خودروسازانداخليبهدليلوجودشورايرقابتي
كهآقاياحمدينژادپايهگذاريكردوشماهمادامهاشداديدو
داشتنهزاراننفرنيرويكارمازادوبابهرهوريپايين،اكنوندر
صورتهايماليبازيانينزديكبه ۴۰هزارميلياردتومانروبرو
هستند .حاال شما از يك ش��ركت زيانده توقع داريد در بازار
رقيبكهيكسنتكمتربرايشانارزشاست،رقابتكنند؟
 -۵برويم سراغ سايتهاي خارجي خودروسازان كه قرار بود
محليباشدبرايصادراتورقابتدربازارهايخارجي.سوريه،
سنگال،عراقوآذربايجان.ازاينهاخبرداريد؟خبرداريدچقدر
سرمايه در اين كشورها بدون كوچكترين بازدهي خوابيده

است؟همهاينطرحهادرزمانآقاياحمدينژادكليدخوردو
جالباستكهدردولتاولشماقراربهفروشاينسايتهابود.
چندينسالگذشته؟آيااينسايتهافروشرفتهاند؟اگراين
طرحهااشتباهبودچرامديرعاملوقتايرانخودروكهيكياز
مبدعاناينطرحهابودهمچناندردولتشماسمتاجرايي
دارد؟آيا ۷سالزمانكميبودبرايبازگرداندنسرمايهها؟
 -۶اما نكته ششم .خاطرم هست آقاي نعمتزاده ،وزير
صنعت كابينه شما در دولت پيشين و به قول برخي پدر
صنعتايران،دوقراردادمهمرادرپسابرجامامضاكردند.
پژو و رنو .در همان زمان وقتي ما خبرنگاران دل نگران
رفتن خودروسازان فرانس��وي از ايران بوديم ،با همان
لحنجديوخشكخودگفتند«:طوريقراردادبستيم
كه نتوانند از ايران بروند ».گرچه هيچگاه متن قراردادها
در اختيار رسانهها قرار نگرفت اما صادرات از ايران شرط
اصلي اين قراردادها بود .آيا بهتر نيس��ت بهجاي اينكه

صرفا در نقش يك مطلع براي خودروسازي ايران راهكار
ارايه بدهيد ،از آقاي نعمتزاده بپرس��يد« :چه شد كه
رفتند؟» بپرسيد« :صادرات كو؟»
 -۷اين هم آخرين يادآوري من به شماست .سال ۱۳۹۴بود،
نالملليخودرو.آمديدبرايسخنراني.درچشمهاي
همايشبي 
دومديرعاملايرانخودرووسايپاوصدهانفرازفعالينبخش
خصوصينگاهكرديدومحكمگفتيد«:ايندوشركتبايدبه
صورت درست خصوصيس��ازي شوند» .ما ايستاديم و براي
شماكفزديم ۵.سالگذشتونهتنهادولتقدميبرايعقب
كشيدنازاينشركتهابرنداشتبلكههرروزبرنفوذخوددر
اينشركتهاافزود.
آقايروحانيعزيز،شماازپشتهمانتريبونيكهراهكارارايه
ميدهيد،ميتوانيددستورهمبدهيد.پيشنهادمبهشمااين
استدراينسا لآخريامشاورانخودروييخودراتغييردهيد.
٭كارشناسحوزهخودرو

ايرانشهر
مهمترين مطالبه شوراي عالي
استان ها

رييسشورايعالياستانهابااشارهبهاينكهمهمترين
مطالبهشورايعالياستانهاتوجهمديرانباالدستي
به توسعه محلي اس��ت گفت :بايد قوانين مربوط به
توسعه محلي ديده ش��ود .به گزارش مهر ،عليرضا
احمدي،رييسشورايعالياستانهادرسيودومين
اجالسشورايعالياستانهابااشارهبهاينكهقوانين
موجوداختياراتشورارامحدودكردهاست،گفت:اين
در حالي است كه در قانون اساسي حدود اختيارات
شورا گس��ترده اس��ت .وي ادامه داد :اين مشكل در
برنامهتوسعههفتمتاحدوديتغييركردهاستكهبه
بهترشدنوضعيتشوراهاكمكخواهدكرد.رييس
ش��وراي عالي استانها با بيان اينكه ۱۱۷هزار عضو
شوراهايشهردركشورازجملهمعتمدينومنتخبين
مردمهستندكهاگرناديدهگرفتهشوندبهضرركشور
است .احمدي با اش��اره به اينكه در حوزه شوراهاي
شهر با اينكه قانون حدودي براي واگذاري اختيارات
به شوراهاي شهر و روستا در نظر گرفته است اما اين
اختيارات به شوراهاي سپرده نشده است ،گفت :در
دنياكمتركشورتوسعهيافتهايراپيداميكنيمكهبه
توسعهرسيدهباشداماتوسعهمحليراموردتوجهقرار
نداده باشد .وي افزود :امروز دنيا به اين نتيجه رسيده
است كه مسير توسعه ملي از مسير توسعه محلهاي
محققميشودامادركشورماهنوزبهاينمهمتوجه
نشدهاست.بهگفتهويازمنظرقانوناساسيوباتكيه
برتجربياتجهانيبايدبهموضوعتوسعهمحليتوجه
كنيم.ويافزود:ازنگاهماعدمتوفيقدرحوزهتوسعه
به دليل عدم توجه به توسعه محلي است و از اين رو
مهمترينمطالبهشورايعالياستانهاتوجهمديران
باالدستيبهتوسعهمحلياست.

بازخواني جعبه سياه بويينگ
در فرانسه يا اوكراين

رضاجعفرزاده،سخنگويسازمانهواپيماييگفت:
اگر امكان بازخواني اطالعات جعبه سياه بويينگ
اوكرايني در ايران ميس��ر نبود ،مس��وول بررسي
سانحهايرانباحضورنمايندگانكشورهايذينفع،
بازخوانياطالعاترادرخارجازايرانكهممكناست
فرانسه يا اوكراين باشد ،انجام ميدهند .به گزارش
فارس،پيشازاين،رويترزبهنقلازيكيازمنابعآگاه
خود ،مدعي شده بود« :سازمان هواپيمايي كشوري
ايران جعبه س��ياه هواپيماي بويينگ اوكرايني را
به فرانس��ه تحويل ميدهد» .جعفرزاده در اين باره
به فارس گفت :مس��ووليت جعبه س��ياه بويينگ
اوكرايني با سازمان هواپيمايي كشور ايران است و
خوانده جعبه سياه نيز با نظارت تيم بررسي سانحه
سازمانهواپيماييايرانانجامميشودوطرحمطلب
«تحويلجعبهسياه»معناندارد.سخنگويسازمان
هواپيمايي ادامه داد :در واقع اين جعبهسياه همراه با
كارشناسان ايراني طبق قوانين و مقررات هوانوردي
خوانده ميشود .وي افزود :طبق قوانين بينالمللي
هوانوردي ،بررسي سانحه هواپيماي اوكرايني جزو
وظايف تيم بررس��ي سانحه س��ازمان هواپيمايي
ايران اس��ت و پي��ش از اين هم اعالم ش��ده بود در
صورت امكان بازخواني جعبههاي س��ياه هواپيما
در ايران( FDR ،پارامتراهاي موت��ور و )...و CVR
(ن��وار مكالمات خلبان و كروي پ��روازي) با حضور
نمايندههاي كشورهاي ذينفع بازخواني ميشود.
جعفرزاده يادآور شد :اگر امكان بازخواني اطالعات
جعبه سياه بويينگ اوكرايني در ايران ميسر نبود،
مسوول بررسي س��انحه ايران با حضور نمايندگان
كشورهاي ذينفع در خارج از ايران كه ممكن است
فرانسه يا اوكراين باشد ،بازخواني اطالعات را انجام
ميدهند .وي اف��زود :اقدامات بازخواني و دعوت از
نماينده كشورها توسط تيم بررسي سانحه سازمان
هواپيمايي كشوري ايران انجام ش د سپس مطرح
شد كه بازخواني اطالعات جعبهسياه خارج از ايران
انجام شود ،اما اين فرايند به علت شيوع كرونا و توقف
پروازه��ا ،به زمان بعد موكول ش��د و زماني خواهد
بود كه ش��رايط پروازها مناسبتر شود.سخنگوي
سازمان هواپيمايي بيان كرد :از اين به بعد نيز اين
همكاريهاتاحصولنتيجهنهاييادامهداردوازنظر
ما مشكلي وجود ندارد .به گزارش فارس ،روز ۱۸دي
۱۳۹۸ساعت  6و  19دقيقه صبح بود ك ه يك فروند
بويينگ متعلق به شركت هواپيمايي اوكرايني در
مسير تهران  -كي يف به شماره پرواز  ۷۵۲دقايقي
پس از برخاستن از فرودگاه امام خميني (ره) دچار
حادثهشدوسقوطكرد،دراينحادثهمتأسفانههمه
مسافران و كروي پروازي جان باختند.

دستگاههاي اجرايي توان
مديريت بورس مسكن را ندارند

نمايندهمردمتهراندرمجلسميگويد:دستگاههاي
اجرايي ت��وان مديريت بورس مس��كن را ندارند .به
گزارش تسنيم ،اقبال شاكري ،نماينده مردم تهران
درمجلسشوراياسالميمعتقداست«:دستگاههاي
اجرايي قادر به مديريت بازار بورس مسكن نخواهند
بودواينمسالهيكفضابههمريختهراايجادخواهد
كرد ».ش��اكري با بيان اينكه بازار مس��كن در حوزه
خريد و فروش و اجاره از سوي دولت رها شده است،
تصريح كرد :قطعا در اين شرايط و بدون اقدام عملي
دولت،هراقداميهمدرحوزهمسكنصورتگيرد،در
بهبودشرايطاثرگذارنخواهدبود.ويباتاكيدبراينكه
رويكرد كنوني دولت در حوزه مسكن عمال موجب
تشديد حاشيه نشيني شده است ،ادامه داد :تا وقتي
دولت يك طرح يكپارچه براي مديريت بازار مسكن
اعم از توليد مسكن ،خريد و اجاره مسكن طراحي و
اجرايينكند،نميتوانبهبهبودوضعيتاميدداشت.
او گفت :اين نگراني وجود دارد كه عرضه مسكن در
بورس به افزايش قيمتها در اين بخش منجر شود،
چونعدهايبورسبازوسفتهبازباسبدگردانيوايجاد
بازارهايروانيزمينهرابرايافزايشنمادهايبورسو
افزايشقيمتمسكنفراهمميكنند.
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دنيايفناوري
دسترسي به وايفاي
در زير آب ممكن شد

تحول اساسي در روشهاي حفاظت داده مشتريان با معرفي GDPR

محققانسيستموايفاييكزيرآبيبهنامآكوافاي
ابداع كردهاند كه امكان اتصال به اينترنت در زير آب
را فراهم ميكند .به گزارش مهر به نقل از نيواطلس،
امواج راديويي به س��ختي در آب منتقل ميشود به
همين دلي��ل غواصان و زيردرياييه��ا براي انتقال
اطالعات به شكل بيسيم به سطح آب با مشكالتي
روبروميشوند.درهمينراستامحققانسعيكردند
با توسعه يك نسخه زيرآبي از وايفاي اين مشكل را
حلكنند.درسال ۲۰۱۸ميالديمحققاندانشگاه
 KAUSTدر عربستان سعودي با استفاده از ليزرها
ويدئويي با كيفي��ت  HDرا زير آب منتقل كردند.
سيستمآزمايشيفعليبهنامآكوا-فاينيزبراساس
همين فناوري ليزر ابداع ش��ده است .با كمك اين
فناوري غ��واص ميتواند اطالعاتي مانند تصاوير يا
ويدئو را از يك موبايل در زير آب براي افراد ديگر روي
آب ارسال كند .محقق ارشد اين پژوهش ميگويد:
«ماروشيارزانوانعطافپذيربرايانتقالمحيطزير
آببهاينترنتجهانيساختهايم.اميدواريمدرآينده
استفاده از آكوافاي زير دريا مانند استفاده از وايفاي
گستردهشود».

شهرت كسبوكارهاي سهلانگار در خطر است
اگر س�ازماني نتواند خود را با الزامات GDPRيا
مقرراتحفاظتازدادههايعموميتطبيقدهد
وكارنامهقبولينگيرد،باعواقبسنگينيمواجه
خواهدشدكهصرفامحدودبهمجازاتهايمالي
نميشود و ميتواند اساس و شهرت يك بنگاه
بوكاررابامخاطرهجديمواجهكند.
كس 
دهه گذشته به دليل اينكه شبكههاي اجتماعي مختلف
از جمله فيسبوك ،اينستاگرام ،توييتر و ساير برنامهها و
سايتهادرخطمقدمانتشارخبريوسازوكارهايارتباطي
بين كاربران خود قرار دارند ،به عنوان دوران رس��انههاي
اجتماعي توصيف ش��ده اس��ت .اس��تفاده از شبكههاي
اجتماعي به عنوان يك روند آغاز طي اين س��الها به يك
ابزار ضروري در زندگي روزمره ميليونها نفر تبديل شده
و زمينهاي آس��ان براي برقراري ارتباط ،اشتراكگذاري و
انتشارديدگاهها،اخبارواطالعاترافراهمميكند.درعصر
كالن دادهها و هوش مصنوعي ،داده ميتواند هم به عنوان
يك فرصت و هم به عنوان يك تهديد مطرح ش��ود .داده
ارايهدهندهنوعجديديازدارايياقتصادياستوميتوان
با مديريت صحيح و بهكارگيري يك تفكر راهبردي ،آن را
بهيكمزيترقابتيتبديلكرد.عدممديريتمناسبداده
خصوصادرمواردينظيرحفظحريمخصوصيوحفاظت
ازدادههايمحرمانهوحساسمشتريان،ميتواندبهشهرت
واعتباريكسازمانآسيببرساندواستمراركسبوكاريك
بنگاهاقتصاديراباچالشجديمواجهكند.بنابراينصرف
داشتندادهدليليبرموفقيتنيست،مهمشيوهجمعآوري،
ذخيرهسازي،پااليشوتوزيعدادهاست.باوجودپيامدهاي
شديدمخاطراتامنيتداده،تاهميناواخر،جريمهنقض
مقررات حفاظت از دادهها ،محدود بود و در عمل اقدامات
اجرايي قابل مالحظهاي انجام نميشد .با افزايش جرايم
اينترنتي،نيازبهامنيتآنالينبهطورفزايندهايبرايكسب
وكارهايمجازيافزايشمييابد.اطالعاتامنيتيبهعنوان
مسوولتأمينكنندهامنيتمجازييكشركت،بايدبهروز
باشندتااطمينانحاصلشودكهكسبوكارمجازيدريك
فضايامنصورتميگيردواطالعاتدارايامنيتبااليي
استوايننيازمندبهروزبودنوسازگاريبامباحثامنيتي
درحوزهفضايمجازياست.

هكرها  در  كمين حمله
به شبكههاي آسيبپذير

محققان امنيتي بهمنظور جم��عآوري اطالعات در
موردحمالتچندمرحلهايباباجافزارها،يكسيستم
اطالعاتيكاذبايجادكردهومتوجهشدندهكرهاآن
را در مدت زمان كوتاه شناسايي كرده و به آن حمله
ميكنند.محققانامنيتيپسازسرعتعملهكرها
در شناس��ايي آس��يبپذيريها در زيرساختهاي
حيات��ي ،از هدف قرار گرفتن سيس��تمهاي كنترل
صنعتي ( )ICSتوسط باج افزارهاي مختلف هشدار
دادند .شركت امنيتي س��ايبريزن ،بهمنظور به دام
انداختن هكرها ،يك سيستم اطالعاتي با دادههاي
كاذب موس��وم به هاني پات ( )Honeypotايجاد
كرده و آن را بهگونهاي طراحي كردند كه شبيه يك
ش��ركت برق واقعي فعال در اروپا و امريكاي شمالي
به نظر رس��يده ت��ا هكرها براي حمله ك��ردن به آن
تشويق شوند .محققان زيرساختهاي اين شبكه را
با آسيبپذيريهاي امنيتي رايج در زيرساختهاي
حياتي ،از جمله پورتهاي دسترس��ي از راه دور به
دسكتاپ ،پسوردهاي ضعيف و مشكالت امنيتي در
زيرش��بكهها ايجاد كردند .اين هانيپات اوايل سال
جاري ميالدي در اينترنت در دس��ترس قرار گرفت
و تنها سه روز طول كشيد تا هكرها آن را شناسايي و
برايحملهبهآننقشهبكشند.آنهابااستفادهازباجافزار
بهبخشهاييازشبكهنفوذكردهونامكاربريوكلمه
عبور تعدادي از اكانتها را س��رقت كردند .هكرها با
سوءاستفاده از ابزارهاي كنترل از راه دور دسكتاپ به
شبكهدسترسيپيداكردهوپسازهككردنپسورد
ادمين،دسترسيسيستمراازراهدوربهدستگرفتند.

   تح�ول در روشه�اي حفاظ�ت از داده
مشتريان باGDPR
اتحادي��ه اروپ��ا ب��ا معرف��ي  GDPRي��ا
مق��ررات حفاظ��ت از داد هه��اي عموم��ي
(،)General Data Protection Regulation
ش��اهد يك تحول بنيادين در روشه��اي حفاظت داده
مشتريان بوده كه پيامد آن براي شركتهاي ناسازگار با
مقررات GDPRوناقضداده،جرايمومجازاتهايسنگين
خواهد بود .مق��ررات حفاظت از اطالعات عمومي بهطور
مستقيم در سطح ملي قابل اجراست و قوانين حفاظت از
دادهها را در سراسر اتحاديه اروپا هماهنگ ميكند .طبق
گزارشسازمانتنظيممقرراتوارتباطاتراديويي،مقررات
حفاظت از دادههاي عمومي ( )GDPRيك سند در حوزه
حقوقاروپاستكهبرايحفاظتازدادههاوحريمخصوصي
همگان در حوزه اتحاديه اروپايي و منطقه اقتصادي اروپا
تدوين شده است .اين سند همچنين به ارسال دادهها به
خارجازاتحاديهو منطقهاقتصادياروپانيز ميپردازد.اين
سندازتاريخ 25مي 2018الزماالجرابودهوهدفسندآن
استكهبهشهروندانوافرادمقيمدرحوزهاتحاديهومنطقه
اقتصادياروپاامكانكنترلبراطالعاتشخصيشاناعطا

ضرورت ارايه خدمات
در سطح استانداردهاي جهاني

مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان اصفهان
در جمع معاونين و مديران اين شركت بر ضرورت
ارتقايوضعيتارايهخدماتدرسطحاستانداردهاي
جهانيتاكيدكرد .مهندسهاشمامينيضمناشاره
به بيش از نيم قرن س��ابقه و پيشتازي شركت آبفا
اس��تان اصفهان در امر خدمت رساني ،عنوان كرد:
استفاده از فناوريهاي نوين ،بازنگري در شيوه ارايه
خدمات و تغيير روشهاي سنتي به مدرن ،تغيير
فرآيند به منظور سرعت بخشي به خدمات و تجهيز
پيشرفته واحدهاي عملياتي رفع حوادث ،از الزامات
اين شركت است .رييس هياتمديره شركت آبفا
استاناصفهانبرلزومتدوينبرنامهزمانبنديشده
برايارتقاوبازسازيتصفيهخانههايفاضالبتاكيد
كرد و افزود :تاسيس��ات فاضالب برخي شهرهاي
بزرگ اس��تان از جمله اصفهان ،خميني ش��هر و
شاهين ش��هر به دليل قدمتي كه دارند ،در اولويت
قرار ميگيرند .وي در ادامه بر لزوم ارتقاي س��طح
توانمنديودانشكاركنانبهعنواناصليترينكليد
بهبودوبهرهوريسازمانتاكيدكردوگفت:استفاده
از سايت آموزشي مهارت محور بختياردشت بهطور
جدي در دستور كار قرار دارد.

بوكاربينالملليراتسهيلكند.بر
ونظارتبرمحيطكس 
اساساينسندفرآيندهايكسبوكاركهاطالعاتشخصي
رامديريتميكندبايدباپيشفرضرعايتحريمخصوصي
طراحي و از تنظيمات حريم خصوصي حداكثر استفاده
شود،طوريكهدادههابدونرضايتصريحبهطورعمومي
دردسترسقرارنگيرندواستفادهنشوند.برايناساسهيچ
داده ش��خصي نميتواند جز در صورت وجود يك مبناي
قانوني يا رضايت صريح و صحيح موضوع داده (شخصي
كه دادههاي وي مورد كنترل و پردازش اس��ت) پردازش
ش��ود .اين موضوع در فضاي تكنولوژي امروزه و بهويژه در
زمينهبازاريابيديجيتال،بهدليلتمركزبيشتررويحريم
خصوصي حائز اهميت است ،ممكن است به عبارت ديگر
بازاريابهابرايايجادكمپينهايموفقديجيتالدسترسي
كمتري به نوع دادههاي الزم داشته باشند .يك پردازنده
اطالعاتشخصيبايدبهروشنيدربارهاينكهچهاطالعاتيرا
جمعآوريميكند،چگونهوچراپردازشميشوند،چگونه
نگهداري ميش��ود و با اشخاص ثالثي به اشتراك گذارده
ميشودياخيرتوضيحدهند.همچنينكاربرانحقدارند
كپياطالعاتخودراازپردازندهدريافتودرشرايطخاصي
درخواستپاكشدندادههاراكند.
   گستردگي حفاظت از داد ه مشتريان
براساس تعريفكميسيون اروپا از دادههاي شخصي ،داده
شخصي هرگونه اطالعات مربوط به يك فرد است ،اعم از
اينكهدررابطهبازندگيخصوصي،حرفهايياعموميوي
باشد.بنابراين،ايناطالعاتميتواندشاملهردادهاياعم
از آدرس منزل ،ايميل ،جزييات حساب بانكي ،اطالعات
پستي،شبكههاياجتماعي،پزشكيوحتييكآدرسIP
رايانهباشد.فعاليتهايپردازششاملجمعآوري،استفاده
و افش��اي اطالعات است كه مقررات حفاظت از اطالعات
عموميحفاظتبيشتريبرايپردازشدستههايخاص
اطالعات شخصي فراهم ميكند .كشورهاي عضو ممكن
است شرايط بيشتري ش��امل محدوديتهاي مربوط به
پردازشدادههايژنتيكيوبيومتريك يااطالعات مربوط
به سالمتي را ارايه دهند .مقررات جديد حفاظت از دادهها
در رابطه با تمامي دادههايي كه امكان شناسايي مستقيم
يا غيرمستقيم يك فرد را توسط هر كسي فراهم ميكند،
اعمالميشود.درنتيجه،شناسههايكوكي،شناسههاي
آنالين،شناسههايدستگاهوآدرسهاي IPبهعنوانداده
شخصيتحتطبقهبنديGDPRتلقيميشوند.مديريت
صحيح داده در سراسر چرخه حيات يكي از الزامات اوليه و
مهمحفاظتدادهاست.اينمقرراتبرفعاليتهايمربوط
به پردازش دادههاي ش��خصي براي اهداف امنيت ملي يا
اجرايقوانيناتحاديهاروپا،اعمالنميشود.
يكيازويژگيهايبرجستهGDPRنسبتبهسايرمقررات
موجود،گستردگيحفاظتازدادهمشترياناست.اليحه
 GDPRشامل طيف گستردهاي از الزامات قانوني جديد
است،ازپيادهسازيشرايطالزمجهتجابهجاييدادههاي
بينالملليگرفتهتابررسي،بههنگامسازيواقداماتفني
و سازمانيجهتحفاظتازداده مشتريان.الزامات قانوني
فوق ،بهطور قابل توجهي ب��ر نحوه جمعآوري ،مديريت،
حفاظتوبهاشتراكگذاشتندادههاتأثيرخواهدگذاشت.
بوكارهابرايحفظ
يكيازاهدافديگرايناستكهازكس 
ونگهداريدادههابرايمدتزمانطوالنيجلوگيريشود
و از آن اس��تفاده نكنند .اساسا اين سياست تاريخ انقضاي
مصرف داده را تعيين ميكند .در راستاي اجراي اين سند،
اداراتوشركتهايخصوصيكهفعاليتآنهاحولمحور
پردازش منظم يا سيس��تماتيك اطالعات شخصي قرار

رضايت كاربران براي پردازش يا عدم پردازش دادههاي شخصي ،يكي از مولفههاي مهم GDPRاست
دارند ،ملزم به استخدام افس��ر حفاظت از داده ()DPO
هس��تند كه موظف به انطباق فعاليتها با سندGDPR
است و كس��بوكارها ملزمند هرگونه نقض و تخلف را در
صورتي كه اثر نامطلوبي بر حريم خصوصي داشته باشد،
ظرف  72س��اعت گزارش كنند .اين مقررات در صورتي
اعمالميشودكهكنترلكنندهدادهها(سازمانيامركزي
كه دادهه��ا را از كاربران مقيم اروپ��ا جمعآوري ميكند)
يا پردازن��ده (مجموعهاي كه اطالعات جمعآوريش��ده
تهاي خدمات
را از ط��رف كنترلكنن��ده مانند ش��رك 
 Cloud Computingپ��ردازش ميكند) يا موضوع
داده در محدوده اتحاديه اروپا باش��د .بنابراين در شرايط
خاصي ،اين مقررات نسبت به مجموعههايي در خارج از
اتحاديه اروپا نيز قابل اعمال است و آن در صورتي است كه
اينمجموعههااطالعاتافرادمقيمدرحوزهاتحاديهاروپارا
موردپردازشقراردهند.
هنگاميكهدادههاجمعآوريميشود،كاربرانبايدبهطور
واضحدرموردميزانجمعآوريدادهها،مبنايقانونيبراي
پردازش دادههاي شخصي ،مدتي كه دادههاي شخصي
نگهداريميشوندواينكهآيادادههابهخارجازاتحاديهاروپا
يااشخاصثالثيمنتقلميشودياخيراطالعداشتهباشند
واطالعاتافسرحفاظتازدادههارابهكاربرانبدهندوآنها
راازحقوقخودمبتنيبر GDPRازجملهحقپسگرفتن
رضايتپردازشاطالعات،حقمشاهدهاطالعاتشخصي
و دسترسي به يك مرور كلي بر فرآيند پردازش ،حق پاك
كردن دادهها در شرايط خاص ،داشتن يك نسخه كپي از
دادههايشان،حقاعتراضوحقمحدوديتمطلعكنند.
   تاثير  GDPRبر سازمانهاي داده محور
رضايت كاربران براي پردازش ي��ا عدم پردازش دادههاي
ش��خصي ،يكي از مولفههاي مهم  GDPRاست .اليحه
GDPRبهشهرونداناتحاديهاروپااجازهميدهدبراساس
موافقت ،امكان پردازش دادههاي ش��خصي خ��ود را در

ورود شوراي عالي فضاي مجازي به حوزه «وياودي»ها
معاون مركز مل�ي فضاي مج�ازي از تدوين
آييننامه پيش�نهادي براي طرح در شوراي
عالي فضاي مجازي خب�ر داد تا اختالف نظر
دستگاههاي مقرراتگذار در حوزه خدمات
ويدئوي آنالين ( )VODبرطرف شود.

اميرخوراكياندرگفتوگوبامهر،دربارهنامههايمركز
مليفضايمجازيبرايساماندهيفعاليتشركتهاي
ارايهدهنده خدم��ات صوت و تصوير فراگير و ويدئوي

آگهی مزایده اموال غیر منقول اس�ناد ذمه -به موجب پرونده اجرائی مهریه کالسه فوق له خانم سیده ام البنین
بابایی قلعه س�ری علیه عباس قربانی پالک ثبتی ش�ماره 31فرعی از 26اصلی بخش23ناحیه 00به مس�احت
()254.25دویس�توپنجاهوچهارمتروبیس�توپنجدس�یمترمربعباش�مارهدفتربازداش�تیالکترونیک
 139805810012000492موردثبتشماره 1163درصفحه 151دفتر 9دفاتربخشبیستوسهنکاواقعدرروستای
خرم چماز حوزه ثبت ملک نکا مالک خانم /آقای عباس قربانی به شماره ملی 4999708744نام پدر حسن جان
مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان متن سهم:سه دانگ مشاع از شش دانگ دارای سند مالکیت
اصلیباشمارهچاپی 580553سریدسال،91دردفتربازداشتیوپروندهثبتیوسندمالکیتقیدگردیدهاست.
موقعیتملکدرنقشهکاداسترمتعاقبامشخصخواهدشد%توضیحات:پالکفوقدرقبال250عددسکهبهارآزادی
وهمچنین%5اجرائیموضوعطلبصندوقدولتبازداشتگردید.حدودومشخصاتملکبهشرحذیلمیباشد:
شماالدیوارمشترکبطول()15-42پانردهمتروچهلودوسانتیمتربهقطعهپانزدهتفکیکیبیستوششاصلی
شرقادردوقسمتاولدیوارمشترکبطول()1-00یکمتربهقطعهسیزدهتفکیکیبیستوششاصلیدومدیوار
مشترکبطول()15-98پانزدهمترونودوهشتسانتیمتربهقطعهچهاردهتفکیکیبیستوششاصلیجنوبادیوار
مشترکبطول()13-87سیزدهمتروهشتادوهفتسانتیمتزبهقطعههفدهتفکیکیبیستوششاصلیغربادرب
ودیواربطول()18-71هجدهمتروهفتادویکسانتیمتربهکوچهبیستوششاصلیطبقنظرکارشناسرسمیبه
مبلغ175000000ریالارزیابیشدهودرتصرفمدیونمیباشدپالکفوقازساعت 9الی 12روزچنهارشنبهمورخ
 1399-4-11درادارهثبتاسنادوامالکنکاازطریقمزایدهبهفروشمیرسد.مزایدهازمبلغفوقالذکرشروعو
بهباالترینقیمتپیشنهادینقدافروختهمیشود.الزمبهذکراستپرداختبدهیهایمربوطبهآبوبرقوگاز
اعمازحقانشعابویاحقاشتراکومصرفدرصورتیکهموردمزایدهدارایآنهاباشدونیزبدهیهایمالیاتیو
عوارضشهرداریوغیرهتاتاریخمزایدهاعمازاینکهرقمقطعیآنمعلومشدهیانشدهباشدبهعهدهبرندهمزایده
استونیزدرصورتوجودمازادوجوهپرداختیبابتهزینههایفوقازمحلمازادبهبرندهمزایدهمستردخواهد
شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری
بعدازتعطیلیدرهمانساعتومکانمقرربرگزارخواهدشد .مالف19901795
تاریخانتشارآگهی:روزشنبه99/3/24

شنبه  24خرداد  21 1399شوال  1441سال هفتم شماره Sat. Jun 13. 2020 1679

دانش و فن

محمدمهدیقلیان
رئیسادارهثبتاسنادوامالکنکا

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

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

آنالين ( )VODو نيز اقدام��ات نهادهاي متولي اين
بخش ،گف��ت« :ما در حوزهVODها در مس��اله نهاد
تنظيمگر و مقرراتگذار مشكل داريم .براي مثال در
اين زمينه اختالف نظري ميان وزارت ارشاد و سازمان
صدا وس��يما وجود دارد .آنچه در ظاهر امر مش��خص
استتنظيمگريومقرراتگذاريحوزهصوتوتصوير
فراگيربهعهدهسازمانصداوسيماوسايرمواردبهعهده
وزارت ارشاد است؛ اما در تعريف صوت و تصوير فراگير،
شاهد تفاوت نظرها و اختالفنظرهايي بوديم كه باعث

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی

برابرکالسهپروندهشماره 1398114410018001314ورایشماره 139960310018000507هیاتاولموضوعقانونتعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباسآباد تصرفات
مالکانهبالمعارضمتقاضیمحمدشیخاالسالمیکندلوسیفرزندذبیحالهبهشمارهشناسنامه 733صادرهنوشهرنسبت
به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 217/10مترمربع ازپالک ثبتی 508فرعی ازپالک497
فرعی از144اصلی واقع در قریه عباس آباد خریداری از مالک رسمی  /عادی سلیمه و حلیمه جمالی محرزگردیده است .
لذابهمنظوراطالععموممراتب در دونوبتبهفاصله 15روزآگهیمیشوددر صورتی کهاشخاصنسبتبه صدورمالکیت
متقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضدادخواستخودرابهمراجع
قضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادر
خواهدشد .م الف19901842
حمیدرضا قنبری
تاریخانتشارنوبتاول 99/3/24تاریخانتشارنوبتدوم99/4/7
رئیسثبتاسنادوامالکعباسآباد

شد اين تنظيمگري و مقرراتگذاري بهطور منسجم و
مرتبيشكلنگيرد».
معاون محتواي مركز ملي فضاي مجازي افزود« :در اين
زمينه ما در مركز ملي فضاي مجازي در ماههاي اخير
به اين موضوع ورود كرده و اين بحثها را دقيق و كامل
كرديم .در اين رابطه جلسات مشتركي با وزارت ارشاد
و سازمان صداوسيما برگزار و كارهاي كارشناسي انجام
شد .بر اين اساس پيشنهاداتي را آماده كرديم كه اين
پيشنهادات هماكنون در دستور شوراي عالي فضاي
مجازي قرار گرفته است .البته به صورت كوتاهمدت نيز،
هماهنگيهايي صورت گرفته كه فع ً
ال كار پيش رود تا
به يك سياست واحد ،طبق مصوبه شوراي عالي فضاي
مجازي برسيم».
وي با بيان اينكه بهصورت موقت مشكالتي را كه براي
سرويسهاي ويدئويي در كشور ايجاد شده بود برطرف
كرديم ،افزود« :هماكنون سرويسدهندگان خدمات
ويدئوي آنالين مشغول كار هستند و در سياستهاي
ما هيچ ترديدي نيس��ت ».مع��اون مركز ملي فضاي

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

نظر به دس�تور م�واد 1و 3قان�ون تعین تکلیف وضعیت اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می مص�وب 1390/09/20و برابر رای ش�ماره
 139960310019000240مورخ 1399/02/14هیات موضوع قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی فریدونکنار
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حشمت اله صادقی فرزند رمضان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت98
متر مربع به شماره پالک 1784فرعی از 66اصلی واقع درفریدونکنار بخش 2خریداری از آقای غالمحسین سلیمانی مالک رسمی محرز گردیده
است.لذابهموجبماده 3قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیوماده 13آيیننامهمربوطهاینآگهیدردو
نوبتبهفاصله 15روزازطریقاینروزنامهومحلی/کثیراالنتشاردرشهرهامنتشرودرروستاهارایهیاتالصاقتادرصورتیکهاشخاصذینفع
بهآرایاعالمشدهاعتراضداشتهباشندبایدازتاریخانتشاراولینآگهیودرروستاهاازتاریخالصاقدرمحلتادوماهاعتراضخودرابهادارهثبت
محلوقوعملکتسلیمورسیداخذنمایند.معترضبایدظرفیکماهازتاریختسلیماعتراضمبادرتبهتقدیمدادخواستبهدادگاهعمومیمحل
نمایدوگواهیتقدیمدادخواستبهادارهثبتمحلتحویلدهدکهدراینصورتاقداماتثبتموکولبهارائهحکمقطعیدادگاهاستودرصورتی
کهاعتراضدرمهلتقانونیواصلنگرددیامعترض،گواهیتقدیمدادخواستبهدادگاهعمومیمحلراارائهنکندادارهثبتمبادرتبهصدورسند
مالکیتمینمایدوصدورسندمالکیتمانعازمراجعهمتضرربهدادگاهنیست .مالف19901328

تاریخانتشارنوبتاول99/3/10

تاریخانتشارنوبتدوم99/3/24

مرتضیخواجوی
رئیسثبتاسنادوامالکفریدونکنار

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

نظر به دس�تور م�واد 1و 3قان�ون تعین تکلیف وضعیت اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می مص�وب 1390/09/20و برابر رای ش�ماره
 139960310019000232مورخ 1399/02/14هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفموضوعمادهیکقانونمذکورمستقردرواحدثبتیفریدونکنار
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی زهرا نبی زاده فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 121متر مربع
بهشماره پالک 1785فرعی از 66اصلی واقع در فریدونکنار بخش 2خریداری از آقای بهرام ضربی فریدونی مالک رسمی محرز گردیده است .لذا
به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13آيین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به
فاصله 15روزازطریقاینروزنامهومحلی/کثیراالنتشاردرشهرهامنتشرودرروستاهارایهیاتالصاقتادرصورتیکهاشخاصذینفعبهآرای
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل
وقوعملکتسلیمورسیداخذنمایند.معترضبایدظرفیکماهازتاریختسلیماعتراضمبادرتبهتقدیمدادخواستبهدادگاهعمومیمحلنماید
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض  ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند
مالکیتمینمایدوصدورسندمالکیتمانعازمراجعهمتضرربهدادگاهنیست.مالف19901330

تاریخانتشارنوبتاول99/3/10

تاریخانتشارنوبتدوم99/3/24

مرتضیخواجوی
رئیسثبتاسنادوامالکفریدونکنار

شركت ملي گاز ايران
شركت گاز استان خوزستان

اختيارسازمانهاقراردهندوقوانينسختگيرانهايرابراي
كسبرضايتدادهشخصيمشترياندرنظرگرفتهاست.
باتوجهبهقوانينجديد،شركتهابايدفرآيندعدمرضايت
را به همان سادگي فرآيند رضايت نيز پيادهسازي كنند تا
در صورت لزوم بتوان با استفاده از آن ،عدم رضايت خود را
برايپردازشدادههايشخصياعالمكرد.همچنينمتن
رضايتنامهبايدصريحباشدوباشفافيتكاملداليلونوع
استفادهازدادهرابهاطالعكاربرانبرساند.تابهامروز،كسب
وكارها از اقدامات فني و سازماني متعددي براي حفاظت
از دادههاي ش��خصي استفاده ميكردند ولي پيادهسازي
 ،GDPRش��ركتها را ملزم ميكند وضعيت و اقدامات
حفاظتدادههارابهطورمستمربررسيوبهروزكنند.براي
شناسايي،دركوكاهشهرگونهريسكيكهممكناستدر
زمانايجادراهحلهايجديدياانجامفعاليتهايجديدي
كه مس��تلزم پردازش داده مشتري نظير تجزيه و تحليل
دادهوتماميبرنامههايدادهمحوراست(شاملبرنامههاي
هوشكسبوكار،انباردادهوبرنامههايبازاريابي)الزماست
ارزيابياثراتحفاظتازدادههاانجامشود.اليحه،GDPR
ارزيابي اثرات حفاظت از دادهها را براي تمامي سازمانها
يك الزام اجباري در نظر گرفته است و در صورتي كه نتايج
ارزيابينشاندهندهوجوديكتهديدياخطرامنيتيباشد،
بايد با يك مقام نظارتي حفاطت از داده مشورت شود .در
صورتي كه يك س��ازمان نتواند خود را با الزاماتGDPR
تطبيق دهد و در مميزي انجامشده كارنامه قبولي نگيرد،
باعواقبسنگينيمواجهخواهدشد.عواقبفوقبرخالف
آنچهكهاكثرمردمباوردارند،صرفاًمحدودبهمجازاتهاي
مالي نميش��ود و ميتواند اس��اس و ش��هرت يك بنگاه
بوكاررابامخاطرهجديمواجهسازد.سهعاملاصلي
كس 
ازدستدادناعتمادمشتريان،جرايمماليوعدماستفادهاز
دادهخصوصيمشترياندرهرگونهسيستميابرنامه،باعث
شده اس��ت مقررات GDPRيكي از سختگيرانهترين و
دقيقترينقوانينحفاظتازدادههاباشد.

مجازي با اشاره به جزييات اين سياستها گفت« :يكي
از سياس��تهاي ما اين است كه هرگونه تنظيمگري
و مقرراتگذاري براي سرويسهاي داخلي ،نبايد به
گونهاي باشد كه باعث ش��ود كار براي سرويسهاي
داخلي سخت شود ،اما سرويسهاي خارجي كه هيچ
قاعدهاي را نميپذيرند و تعهدي ندارند ،راحت به هر
كاري كه ميخواهند بپردازند .در تالشيم كه روزبهروز
اينتنظيمگريروانترشود،همانطوركهدرفرمايشات
بوكارهاي سنتي اين مطلب گفته
رهبري براي كس 
ش��ده و ايش��ان صحبت از پنجره واحد كردند ،به اين
معنيكهيكنفربراييككارالزمنباشداز ۵۰سازمان
مجوز بگيرد ،در فضاي مجازي نيز به طريق اولي اين
داستان بايد اجرا شود و با يك پنجره واحد بتوان سريع
نسبت به ارايه مجوز در اين حوزه اقدام كرد ».خوراكيان
با بي��ان اينكه تحقق اين تنظيمگريها كار س��ختي
اس��ت ،گفت« :حتي صاحبان س��رويسها در بخش
خصوص��ي هم در خصوص مق��ررات و قواعد كلي در
كشور مالحظاتي دارند و دلبستگيشان به مسائل ملي

   افشايدادههاونقضقوانينحفاظتازداده
براساس قوانين و مقررات ،GDPRكنترلكننده داده در
صورتافشايدادهها،متعهدبهاطالعرسانيبهنهادنظارتي
بدونتأخيرنامعقول(حداكثر 72ساعت)است؛مگراينكه
اينافشايدادههاخطريبرايحقوقوآزاديهاياساسي
اشخاص نداشته باشد كه در اين صورت الزامي به اطالع
به ش��خص موضوع دادهها ندارد .اشخاصي كه اين تعهد
را نقض كنند ،مشمول مجازاتهايي ميشوند .اين موارد
عبارتند از تحريمهايي كه ميتواند نسبت به آنها اعمال
شود،ازجملههشداركتبيدرباراولدرصورتغيرعمدي
بودن؛ بازرسيهاي منظم ادواري براي حفاظت از دادهها؛
و جريمههاي س��نگين مالي .نقض قوانين حفاظت داده
توس��ط يك ش��ركت ميتواند از طريق درگير شدن در
پروندههاي مدني به اعتبار و شهرت يك سازمان صدمات
جبرانناپذيريواردكند.برايپيشگيريازجرايمسنگين
بوكارهابايديكبرنامهكامل،جامع
ومجازاتشديد،كس 
و بالغ حاكميت داده را پيرامون بازبيني كليه قراردادهاي
موجود تا درخواس��ت خريد سيستمهاي جديد مستقر
كنند .همچنين بايد تمامي روشه��اي مديريت داده را
بهمنظور سازگاري با مقررات  GDPRو كاهش خطرات
مالي و اعتباري مطالعه و بررسي كنند .با معرفي قوانين و
مقررات  GDPRشاهد يك تحول اساسي در روشهاي
حفاظت داده مش��تريان خواهيم بود و پيام��د آن براي
شركتهاي ناسازگار با آن قوانين و مقررات و ناقض داده،
جرايم و مجازاتهاي سنگين را به دنبال خواهد داشت.
موفقيت در ارزيابي مطابق��ت قوانين و مقرراتGDPR
مستلزمانجاممجموعهايازاقداماتوفعاليتهايهدفمند
ومنسجمدرحوزههايمتعدديخصوصاًمديريتدادهها
است كه بدون وجود يك فونداسيون قوي مديريت داده
نميتوان پاسخگوي الزامات قانوني  GDPRباشد ،زيرا
حاكميتدادهباتوجهبهوظايفذاتيخودميتوانددراين
مسيربسيارموثرواقعشود.

و بحثهاي فرهنگي زياد است .دغدغه مسووليتهاي
اجتماعي صاحبان س��رويسهاي محتوايي باال است
و ما معتقديم كه آنها نيز دغدغه نسل آينده ،خانواده
و هويت مل��ي را دارند .بنابراين لذا م��ا در مركز ملي
فضاي مجازي در تالشيم كه در كوتاهمدت مشكالت
اي��ن بخش را رفع ك��رده و در بلندمدت نيز با طرحي
كه در ش��وراي عالي فضاي مجازي در دست بررسي
است ،مسائل شفاف ش��ود .در اين آيين نامه ،ما بحث
مش��اركت ذينفعان و ذيربطان را ديدهايم و فضا به
نحوي خواهد بود كه همه ذينفعان نيز در تنظيمگري
و مقرراتگذاري حوزه VODمشاركت داشته باشند.
اين ذينفعان شامل سازمان صداوسيما ،وزارت ارشاد،
بخشخصوصي،صاحبانسرويسهاوفعاالنسينماو
تلويزيونميشوندتامطالباتشاندرفرآيندتنظيمگري
مورد توجه واقع ش��ود ».به گفته خوراكيان در قواعد
تنظيمگري ،بحث مجوزها و نظارتهاي محتوايي بر
ارايه خدمات صوت و تصوير فراگير و ويدئوي آنالين
بهصورت كامل ديده شده است.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحلهای

نوبت اول

شماره مجوز1399.1258:

شرکت گاز استان خوزستان در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نمايد :
موضوع مناقصه  :خرید ۲۰۰۰۰عدد شیر دیواری قبل از رگوالتور " 3/4مربوط به تقاضای شماره ۹۸۳۰۰۴۰طبق مشخصات فنی که در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد
 -1نام و نشانی مناقصه گزار  :اهواز  -کیلومتر 8جاده قدیم اهواز  -ماهشهر  ،روبروی شهرک صنعتی شماره۴
امور تدارکات و عملیات کاالی شرکت گاز استان خوزستان  -واحد تدارکات (تلفکس )۰۶۱-۳۲۲۷۰۷۳۱-۳۲۲۸۲۲۱۸:
 -٢تاریخ و مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی :حداکثر 14روز بعد از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
 -٣زمان توزیع اسناد مناقصه  :پس از بررسی مدارک و اسناد ارزیابی کیفی تكميل شده واصله از سوی مناقصه گران و انجام ارزیابی ،اسناد مناقصه بین شرکتهای واجد
شرایط توزیع خواهد شد.
 -۴میزان سپرده شرکت در مناقصه 600/000/000:ریال
 -۵ضریب تأثیر ./4میباشد.
 -۶نحوه دریافت اسناد  :بصورت حضوری در محل آدرس فوق الذکر و یا درخواست کتبی به شماره تلفن ذکر شده از طریق نمابر.
 -۷چنانچه درخواست کتبی از طریق نمابر باشد  ،کلیه پاکات و اسناد مناقصه از طریق پست پیشتاز به آدرس های اعالم شده ارسال خواهد گردید( .هزینه پست پیشتاز
بهعهدهمتقاضیانشرکتدرمناقصهمیباشد)
 -۸ضمنا" آگهی های این شرکت در شبکه اطالع رسانی شرکت گاز استان خوزستان www -NIGC-KHGC.irو همچنین پایگاه ملی مناقصات درج شده است .
 -9تحویل اسناد مناقصه به مناقصه گران منوط به تکمیل پرونده ارزیابی و تائید کمیته ارزیابی می باشد .

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان

صنعت،معدنوتجارت
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وزارت صمت منتشر كرد

كارنامهتوليد ۲۲كاالي منتخب صنعتي
تعادل|صنعت|
كارنامه توليد ۲۲كاالهاي منتخب صنعتي در۲
ماه منتهي به ارديبهش�ت سال ۹۹منتشر شد.
براساس تازهترين آمار ارايه شده از سوي وزارت
صمت ۹،كاالي صنعت�ي افزايش توليد را تجربه
كردهاندو ۱۲كااليديگرباافتتوليددراينمدت
روبهروشدند.

مطابق آمارها« ،ماشين لباسش��ويي ،الياف اكريليك و
تلويزيون» در بين كاالهاي منتخب ،بيشترين افزايش
تولي��د را در كارنامه كاري خود به ثبت رس��اندهاند .اين
در حالي اس��ت كه كمترين افزايش توليد در اين مدت
مربوط به «پودر شوينده» بوده است .كه تنها ۰.۷درصد
افزايشتوليدراتجربهكردهاست.همچنينبررسيهاي
آماري نشان ميدهد ،توليد «وانت» با ۵.۵درصد افزايش
و «پتروش��يمي» با  ۵.۶درصد افزايش توليد ،كمترين
ميزان توليد را بعد از «پودر شوينده» به خود اختصاص
دادهاند .اما كدام كاالهاي منتخب صنعتي افت توليد را
تجربه كرده اند؟ ارزيابيهاي آماري نشانگر اين است كه
بيشترين كاهش توليد از آن «اتوبوس-مينيبوس -ون،
انواع پايپوش و سموم دفع آفات نباتي » است .در مقابل،
كمترينكاهشتوليدهممربوطبه«دوده»بودهكهتوليد
آن در دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل
 ۲.۹درصد كاهش يافته است .بنابراين براساس آمارها،
توليد «اتوبوس ،ميني ب��وس و ون» با افت 36.2درصد،
«كاميون ،كاميونت و كشنده» با افت  27.5درصد« ،نخ
پلي اس��تر» با افت 24.2درصد و «انواع پايپوش» با افت
منفي35.6درصديمواجهشدهاند.نكتهجالبدراينآمار
افزايش 144درصديتوليد«ماشينلباسشويي»است؛
چونباوجودافزايشحجمتوليدبازاراينكاالهمچنانبا
كمبودوافزايشبااليقيمتهاروبهرواست.بهطوريكه
مشاهدات بازار نشان ميدهد اين كاال تقريبا  ۵۰درصد
افزايش قيمت را تجربه كرده اس��ت .همچنين جزئيات
آماري از روند توليد انواع خودروها گوياي اين است كه در
دو ماهه ابتدايي سال ۹۹تنها «وانت» رشد توليد داشته
و توليد ساير خودروها در اين مدت نسبت به مدت مشابه
سالگذشتهافتتوليدراتجربهكردهاند.

كاالهاييكه افزايش توليد را تجربه كردند
وزارت صمت آم��ار تولي��د  ۲۲كاالي منتخب صنعتي را
منتش��ر كرد .مطابق آمار منتشر شده ،در دو ماه منتهي به
ارديبهش��ت سال ،۹۹توليد «ماش��ين لباسشويي ،الياف
اكريليك و تلويزيون» به ترتيب ۹۵.۱،۱۴۴و ۴۹.۹درصد
نسبت به دو ماهه اول سال ۹۸افزايش داشته و اين سه كاال
بيش��ترين افزايش توليد را در اين مدت به خود اختصاص
دادند .بهطوريك��ه جزئيات آمارها نش��ان از اين دارد كه
توليد محصولي چون ماشين لباسشويي در سال  ۹۸برابر
با ۴۸هزار و ۳۰۰دس��تگاه بوده است كه در دو ماه ابتدايي
سال به ۱۱۸هزار دستگاه رسيده كه رشد ۱۴۴درصدي را
نشانميدهد.همچنينبراساسآمارها ۱۰۹،،هزارو۲۰۰
دستگاهتلويزيوندردوماههابتداييسال ۹۹توليدشدهكه
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه ۷۲هزار دستگاه
توليدشده،رشد ۴۹درصديراتجربهكردهاست.
همچنين مطابق آمارها ۱۳۰۰ ،تن الياف اكريليك در دو
ماهابتداييسال ۹۹توليدشدهكهدرمقايسهبامدتمشابه
سال گذشته رشد ۹۵درصدي را تجربه كرده است؛ چراكه
مطابق آمار منتش��ره ميزان توليد اين محصول در دوماهه
ابتداييسال ۹۸برابر ۶۰۰هزارتنگزارششدهاست.ازديگر
كاالهايمنتخبصنعتيكهرشدتوليدرادرمدتيادشده،
تجربهكرده،ميتوانبهالستيكتايراشارهكرد.مطابقآمارها
دردوماههنخستامسال ۳۹هزارو ۷۰۰تنالستيكتايردر
كشورتوليدشدهكهنسبتبهتوليد ۳۱هزارو ۳۰۰تنازاين
كاالدرمدتمشابهسالقبل ۲۶.۶درصدافزايشيافتهاست.
 ۱۲كاال با افت توليد
اماكدامكاالهايمنتخبصنعتيافتتوليدراتجربهكردهاند؟
مطابق آمارهاي ارايه شده از سوي وزارت صمت ،بيشترين
كاهشتوليدازآن«اتوبوس-مينيبوس-ون،انواعپايپوش
و سموم دفع آفات نباتي » بوده است .بهطوريكه در مدت
ياد شده ۱۴۶دستگاه اتوبوس-مينيبوس و ون توليد شده
كه در مقايسه با دوماهه سال  ۹۸كه ميزان توليد آن ۲۲۹
هزاردستگاهبوده،افت ۳۶درصديراتجربهكردهاست.
از س��وي ديگر ۱۲ ،ميليون و  ۵۰۰هزار زوج انواع پايپوش
در دوماه منتهي به ارديبهشت سال  ۹۹توليد شده ،كه در
مقايسه با مدت مشابه س��ال گذشته كه ۱۹ميليون۴۰۰

كاالي منتخب صنعتي در دو ماهه ابتدايي سال جاري افت توليد را تجربه كردند
هزاربوده،افتبيشاز ۳۵درصديرانشانميدهد«.سموم
دفعآفاتنباتي»ازديگركاالهايمنتخبصنعتياستكه
براساسآمارهايمنتشرشده،دربازهزمانييادشده،ميزان
توليد آن به  ۴۱۰۰تن گزارش شده كه در مقايسه با مدت
مشابه سال ۹۸كه توليد آن ۶۳۰۰تن بوده افتي نزديك به
 ۳۵درصدرانشانميدهد.براساساينآماركمترينافزايش
توليدهمدراينمدتمربوطبهپودرشويندهبودهكهتوليد
آندردوماههاولسال ۹۸و ۹۹بهترتيب ۹۰هزارو ۴۰۰تن
و ۹۱هزارتنبودهوتنها ۰.۷درصدافزايشتوليدداشتهاست.
كمترينكاهشتوليدهممربوطبهدودهبودهكهتوليدآندر
دوماههاولامسالنسبتبهمدتمشابهسالقبل ۲.۹درصد

سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت تشريح كرد

شرايط انتخاب تجار براي تخصيص ارز

تعادل | يك مقام مسوول با بيان اينكه تخصيص
ارز به واردكنن�دگان نهادههاي دامي ،بر اس�اس
چارچوبهايهماهنگشدهبادستگاههاينظارتي
و امنيتي بوده است ،گفت :اصل محرمانگي بايد در
انتخ�اب تجار رعايت ش�ود .محمدرضا كالمي در
گفتوگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالي مبني
براينكه،برخيمعتقدندكهجلسهكميتهتخصيص
ارز به نهادههاي دامي ،در وزارت صنعت روز جمعه
گذش�ته و بدون حض�ور اتحادي�ه واردكنندگان
نهادههاي دام و طيور برگزار ش�ده اس�ت ،گفت:
اعضايانجمندراينجلسهحضورداشتهودرمورد
زمان هم كه روز جمعه انتخاب شده ،بايد گفت كه
وزارت صنعت ،مع�دن و تجارت طي مدت يك ماه
گذشته تمامي جمعهها جلسات كاري مداومي را
برگزاركردهكهازجملهآن،برگزاريمستمركميته
خودرو با حضور نمايندگان دس�تگاههاي نظارتي
اس�ت؛ بنابراين كميته تخصيص ارز نيز با توجه به
مهلت زماني كوتاه بايد در اين روز برگزار شده و به
جمعبنديالزمميرسيد.

سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت افزود:
زمان در رابطه ب��ا خدمت به مردم معنا ندارد و هر زمان
كه الزم باشد ،در محيط كار خود حاضر خواهيم شد و
مسيرراادامهميدهيم،ايندرحالياستكهروزجمعه
هفته گذشته ساعت ۴بعد از ظهر كميته تخصيص ارز
با حضور مسووالن ،تجار و كارشناسان تشكيل شد تا به
سرعت موضوع استفاده از اين منابع را جمعبندي كند.
وي اظهار داشت :به اذعان بانك مركزي ،وزارت صنعت،
معدنوتجارتظرفيكسالگذشته،سختگيريهاي
بسياريرادرحوزهتخصيصارزبهواردكنندگانداشتهو
براساسدستورالعملهايمشخصيكهبهتاييدمراجع
نظارتيهمرسيده،عملكردهوكام ً
النسبتبهآن،آماده
پاسخگويياست.
مكانيسم تخصيص ارز
از منابع ارزي بينالمللي
كالمي با اشاره به برنامه دولت براي تأمين ارز مورد نياز
وارداتكاالهاياساسيوازجملهنهادههايدامي،گفت:

در مواردي كه اعتباري خاص با مبلغ مشخص از سوي
بانك مركزي جمهوري اس�لامي ايران اعالم ميشود؛
اصطالحاً،تجارواجدشرايطآن،بايدازايناعتباربراساس
دستورالعملهايكام ً
الشفافوموردتاييددستگاههاي
نظارتيوامنيتيبهرهمندشوند.
ويتصريحكرد:برايناساس،مجموعهايازسياستها
بهكارگرفتهميشودكهدرقالبآن،برخياصولتعيين
شده از س��وي اين نهادها ،دولت و بانك مركزي رعايت
گردد.
رعايتاصلمحرمانگي
دردريافتارزخارجي
سرپرستمعاونتبازرگانيداخليوزارتصنعت،معدن
وتجارتبااشارهبهمحدوديتهاوتحريمهايوضعشده
عليه جمهوري اس�لامي ايران در حوزه نقل و انتقاالت
مالي افزود :اصل محرمانگي در بهرهمندي از اين منابع
كه عمدتاً منابع ارزي خارجي جمهوري اسالمي ايران
هس��تند ،بايد كام ً
ال رعايت شده و اين كار ،طي سنوات
گذشتهكام ً
المسبوقبهسابقهبودهاست.

روند توليد انواع خودروها
همچنين براساس آمار منتشره از س��وي وزارت صمت ،از
ابتداي سال جاري تا پايان ارديبهشت ماه ۱۱۷،هزار و۱۰۰
دستگاه خودرو سواري توليد شده است كه نسبت به مدت
مشابهسالگذشتهكه ۱۱۲هزارو ۶۰۰دستگاهتوليدشده،
افت ۳.۷درصدي را نش��ان ميدهد .از آن س��و« ،كاميون،
كاميونت و كش��نده»  ۲۷.۵درصد« ،اتوبوس ،مينيبوس
و ون»  ۳۶.۲درصد و «تراكت��ور»  ۳.۲درصد افت توليد در

مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته داش��تهاند .از ابتداي
امسال تا پايان ارديبهشت ماه شركتهاي خودروساز۵۲۳
دستگاهكاميون،كاميونتوكشنده ۱۴۶،دستگاهاتوبوس،
مينيبوس و ون و ۲۶۴۱دس��تگاه تراكتور توليد كردهاند.
ميزان توليد اين خودروها در مدت مشابه سال گذشته به
ترتيب  ۷۲۱دستگاه ۲۲۹ ،دستگاه و  ۲۷۲۷دستگاه بوده
ت در دو ماهه ابتدايي سال
است .در مقابل ،آمار توليدات وان 
جاري،نقطهمثبتاينگزارشبودهاست.درمدتيادشده
امسال ۸۴۰۰دستگاه وانت توليد شده كه نسبت به۸۰۰۰
دستگاه توليد شده در مدت مشابه سال گذشته رشد ۵.۵
درصديداشتهاست.

كاهشيافتهوتوليدآندرسالجاريتاپايانارديبهشتماه
به ۲۰هزار و ۲۰۰تن رسيده است.

كالمي خاطرنشان كرد :طي يكسال گذشته تصميم
گرفته شده كه به دليل مسائل ناشي از تحريم ،برخي از
تجار از اين منابع استفاده كنند كه از توانايي الزم براي
واردات كاالها برخوردار هستند؛ اين در حالي است كه
برخيازتجارنيزبهرغممعرفيبهبانكهايتعيينشده
درخارجازكشور،تواناييجذبرانداشتهاند.
وي اظهار داش��ت :س��قف زماني تعيين شده از سوي
بانكهاي عامل تعيين شده در دنيا براي استفاده ايران
از اين اعتبار بس��يار محدود بوده و با توجه به ش��رايط
خاص،بايدبهسرعتمنابعآنجذبشوند؛ايندرحالي
است كه در گذشته نيز اين موضوع رخ داده و در يكي از
موارديكهمقررگرديدازاينمنابعبانكياستفادهشود.
كالم��ي گفت :بخش��ي از اين ارزهاي بلوكه ش��ده به
واردات نهادهه��اي دامي اختصاص يافته بود؛ و بخش
ديگري از منابع هم بايد به تأمين مواد اوليه مورد نياز
كارخانجات از جمله صنعت نساجي ،سلولزي ،كاغذ
و الس��تيك اختصاص مييافت .وي اظهار داش��ت:
متاسفانهبخشيازاينمنابعبهدليلمشكالتموجود،
از سوي واردكنندگان جذب نشده و دولت مجبور شد
از مناب��ع ديگري ارز مورد نياز ب��راي واردات كاالهاي
حائز اولويت را تأمين نمايد؛ ضمن اينكه بايد تاكيد كرد
كه دستورالعملهاي مرتبط با جذب اين منابع كام ً
ال
مشخص است .كالمي گفت :متقاضياتي كه از قبل در

س��امانه نيما براي ارز مورد نياز واردات كاالهاي مورد
نياز كشور از جمله نهادههاي دامي منتظر دريافت ارز
خود بودند ،يكي از اولويتهاي تعيين ش��ده از سوي
دولت براي استفاده از اين منابع ارزي بود ،ضمن اينكه
بر اس��اس فرمولهاي تعيين ش��ده ،شاخصهايي از
جمله اينكه واردكنندگان داراي سابقه و خوشنامي در
اين عرصه بوده و از توانمندي كامل براي استفاده از اين
منابع در شرايط فورسماژور و پيچيده استفاده از اين
منابع ارزي برخوردار باشد نيز در انتخاب واردكنندگان
مدنظر ق��رار گرفت .براس��اس توضيح��ات اين مقام
مسوول ،بر اين اساس اسامي شركتهاي واجد شرايط
در رس��تههاي دانه سويا ،كنجاله س��ويا ،ذرت ،جو و
روغن انتخاب شده و بر اساس رنكينگ ،سقف اعتبار و
ثبتسفارشهايمعتبريكهداشتند،باحضوراعضاي
انجمن واردكنندگان نهادههاي دامي انتخاب ش��ده
و تجار مرتبط بر اساس ش��اخصهاي اعالمي توسط
مراجع نظارتي ،امنيتي و نهادهاي مرتبط به تصويب
رس��يده و ضوابط اجرايي كار به آنها ابالغ شده است.
به گفته كالمي ،تخصيص ارز به هر يك از اين تجار ،بر
اساسعملكردحجموارداتآنهادرسالگذشتهصورت
گرفته؛ضمناينكهموارديازجملهموجودبودنكاالدر
بندر،درحالحملبودنكاالوثبتسفارشمعتبرنيزاز
جمله شاخصهاي انتخاب افراد بوده است.

مديركل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت اعالم كرد

شروط دهگانه واردات براي دارندگان كارت بازرگاني
تعادل|مديركلدفترمقرراتوارداتوصادرات
وزارت صمت ،ش�رايط جديد واردات بر اساس
اعتبار دارندگان كارت بازرگاني را ابالغ كرد.
س��عيد عباس��پور ،در نامهاي به روساي سازمانهاي
بازرگاني 31استان و جنوب كرمان جزييات بخشنامه
جديد را اعالم كرد .جزيئات اين بخشنامهبندي شامل
موارد زير اس��ت -۱ :متقاضيان فاقد سابقه واردات تا

ادامهدرصفحهاول

سقف  500هزار دالر در حيطه سه رشته فعاليت خود،
از بررسي و كنترل سابقه معاف هستند -۲ .واحدهاي
تولي��دي داراي پروانه بهرهب��رداري از مراجع قانوني
ذيربط صرفا براي تامين نياز توليدي خود با تشخيص
رييسسازمان،ازبررسيوكنترلسابقهمعافهستند.
همچنين خارج از نياز واحد توليدي خود ،مالك عمل
ميانگينسابقهوارداتسالهاي 1397و 1398مطابق
با دو رشته فعاليت اولويت دوم و سوم كارت بازرگاني

خواهد ب��ود -۳ .مالك عم��ل واردات براي واحدهاي
بازرگاني تا سقف ميانگين واردات سالهاي  1397و
( 1398دوسال اخير) خواهد بود.
 -۴دس��تگاههاي اجرايي و پيمانكاران طرف قرارداد با
دستگاههاياجراييپسازتاييددفترتخصصيذيربط،
از بررسي و كنترل س��ابقه معاف هستند -۵ .معافيت
بررسي و كنترل س��ابقه واحدهاي توليدي مستقر در
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ،براي محصوالت توليد شده

تعليق روابط تجاري ايران و امارات تكذيب شد
وي يادآور ش��د :ايران با كمك كشور امارات متحده
ميتواند به بازارهاي ش��مال آفريقا ،ش��رق آس��يا و
امري��كاي التين دسترس��ي پيدا كند و ب��ا توجه به
فش��ارهايي كه امريكا بر كشورهاي منطقه ميآورد،
ميخواهد فضا را براي ايرانيها سختتر كند و نبايد
بگذاريم كه اين حريمها اث��ر خود را بر روابط ايران با
كشوهاي همسايه داشته باشد.
رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و امارات بيان كرد:
اتاق مشترك ايران و امارات در كنار اتاقهاي كشورهاي
همسايه بهويژه كش��ورهاي حوزه خليجفارس ،سعي

دارد كه مسير صادرات را هموار كند و موانع اقتصادي،
مشكالت ترانسفرهاي مالي و لجستيكي موجود را به
صورت متمركز با همكاري همه سازمانهاي مربوطه
بر اساس اولويت موجود پيگيري كند .وي افزود :بيش
از اينكه تحريمها بر ما اثر بگذارد ،مساله خودتحريمي
موضوعي جدي است .بسياري موارد در توسعه كسب
وكار و ثبات اقتصادي خود در فضاي صادراتي كش��ور
مانع ايجاد كرده و ارزشمند است اگر بانك مركزي نيز
همكاريهاي الزم را با س��ازمان توسعه تجارت و اتاق
بازرگاني در جهت حل مش��كالت در رويه بازرگاني با

سازمانهاي ديگر داشته باشد .فرزانگان معتقد است
اگر سياستگذاري بهصورت جزيرهاي و نقطهاي انجام
نشود وباهمكاريهمه عوامل و دست اندكاران مربوطه
باشد ،ميتوان صادرات را در كشور به صورت عملياتي
افزايش داد.
رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و امارات اظهار كرد:
اگر دولت حمايت كند و ميان گمرك ،بانك مركزي،
سازمان توسعه تجارت ،وزارت خارجه و وزارت صنعت،
س��ازمان بنادر و اتاقهاي مش��ترك و اتاق بازرگاني
(كنفدراسيونصادرات)تعامالتيايجادشودوبهصورت

نبرد در سياتل و ضرورت جهانيسازي مساواتگرا

همراهباآندموكراتيزهكردننظامتوليدوتوزيعضروري
است .يعني ،نبايد با ناديده گرفتن چنين تفاوتهايي در
تله تحليلهايي افتاد كه با تاكيد بر مبارزات بر حق ضد
تبعيض نژادي آمريكا ،همچون پست مدرنها يا برخي
از چپها و بنيادگرايان ،در پي يكسانس��ازي شرايط
كشورهابايكديگراست.برايمثال،ممكناستساخت

قدرت در كشوري چون س��وريه ،طبعا تمايل ساخت
قدرت بر اين است كه تظاهرات مخالفان و سركوب آنان
را ب��ا آنچه در آمريكا رخ داده شبيهس��ازي كند و از اين
طريق در پي پاسخگو نبودن به مردم باشد .اما ،واقعيت
اين اس��ت كه وجود ساخت سياس��ي مبتني بر الگوي
پيشنهاديمونتسكيوايناجازهراميدهدكهدرآمريكا،

فردي مانند ترامپ ناچار از پاس��خگويي به قدرتهاي
كم بيش همسنگ باشد .هم حزب رقيب و هم نهادهاي
نظارتي و هم رسانههاي آزاد مانع هستند .در مقابل ،در
جايي مانند س��وريه ،با نبود نهادهاي قدرت كم و بيش
همسنگ ،فردي مانند بشار ميتواند بدون احساس به
پاسخگويي ،دست به س��ركوب خونين مخالفان بزند.

آنها كه داراي جدول ارزش افزوده باش��د -۶ .كاالهاي
موجود در گم��رك (داراي قبض انبار) كه ارز آنها تاييد
شده باشد را از بررسي و كنترل سابقه معاف كرده است.
 -۷كاالهاي اولويتدار فهرس��ت بسته تشويقي نيز بر
اساس بند هفتم ،در صورت تامين ارز از محل صادرات
از بررسي و كنترل س��ابقه معاف ميشوند -۸ .واردات
موبايل ،انواع كاغذ چاپ ،تحرير ،الدبليوس��ي و باطله،
مقطوعات چوبي ،الس��تيك س��واري ،لوازم و قطعات

نقطهاي و جزيرهاي تصميم نگيرن��د ،با اتكا به بخش
خصوصي ميتوان اشتغال را در كشور افزايش داد.
ت اقتصادي
فرزانگان با تأكيد بر اينك��ه بايد از ظرفي 
منطقه بهره گرفت ،گفت :اميد داريم كه با ش��روع به
كار شوراي خارجي ،روابط ايران با كشور همسايههاي
بهويژه حوزه خليجف��ارس و اوراس��يا و هند و چين
به ظرفيتهاي الزم برس��د؛ بهجرات ميتوان گفت
كه س��هم صادرات��ي هرك��دام از اين بازاره��ا تا ۵۰
ميليارد دالر پتانس��يل دارد اما متأسفانه ايران سهم
منطقهاي بس��يار پاييني از كس��ب اين بازارها را به

نكته نهايي .يكبار ديگر بايد كالم جان راولز را ذكر كرد.
«همانطور كه حقيقت معيار نظامهاي فكري اس��ت،
عدالت هم فضيلت نطامهاي اجتماعي است» .تبعيض
و نابرابري ،موجب بروز احساس طرد شدگي اجتماعي
ميشود .احساس��ي كه بهناچار با جرقهاي سر از فوران
آتشفشان خش��م اجتماعي در ميآورد .دليل اين نيز

يدكي خ��ودرو و لوازم خانگي طب��ق رديف تعرفههاي
اعالمي از بررسي و كنترل سابقه معاف هستند -۹ .در
صورت تغيير تعرفه يك كاالي مشخص طي سالهاي
مختلف ،س��ابقه واردات تعرفههاي قبلي با ارايه نامه از
دفترتعيينتعرفهگمركمبنيبريكسانبودنكاالبراي
تعرفه جديد قابل محاسبه است -۱۰.سابقه ذيل تعرفه
ش��ش رقمي براي تمام��ي موارد فوق مالك بررس��ي
خواهد بود.

دست آورده است .به گفته وي در حال حاضر موانعي
كه بيشاز پيش براي فعاالن اقتصادي مهم است ،در
حوزه ترانس��فر مالي ،هزينههاي حمل و نقل و ثبت
سفارشها اس��ت و حركت اين موارد بسيار كند و با
مشكل مواجه است .فرزانگان تاكيد كرد :الزم است
كه بانك مركزي حمايت و همكاريهاي بيشتري با
سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت داشته باشد
و براي روال صادرات نياز داريم كه خيلي از مجوزها و
دستورالعملها حذف شوند و به ثبات در هدفگذاري
و برنامهريزي برسيم.

روشن اس��ت .افراد در قالب گروهها و طبقات اجتماعي
خود را جزئي از يك جامعه ميدانند .بنابراين ،انتظاراتي
دارند .وقتي انتظارات برآورده نشود ،طردشدگان طعم
احساس بيگانگي با نظام سياسي و اجتماعي حاكم
تلخ
ِ
را با همه وجودشان حس ميكنند و در بزنگاهي آن را در
قالب خشم و عصيان بازتاب ميدهند.

اخبار
افت سرمايهگذاري خارجي
در ايران

تس�نيم|كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل
(آنكتاد)درجديدترينگزارشخوداعالمكردجذب
سرمايهگذاري خارجي ايران در سال  ۲۰۱۹با افت
 ۳۶درصدي نسبت به س��ال قبل از آن به ۱ميليارد
و  ۵۰۸ميليون دالر رسيد .آمار منتشر شده از سوي
آنكتاد نشان ميدهد ،ايران در سال  2019توانسته
 1ميلياردو 508ميليوندالرسرمايهگذاريمستقيم
خارجي جذب كن��د .ايران در س��ال  2018بالغ بر
 2ميلياردو 373ميليوندالرسرمايهگذاريمستقيم
خارجيجذبكردهبودكهبدينترتيبميزانجذب
سرمايهگذاريمستقيمخارجيايراندرسال2019
نسبت به س��ال قبل از آن 865ميليون دالر معادل
 36درصد افت داش��ته است .جذب سرمايهگذاري
خارجي ايران در س��ال  2018ني��ز  30درصد افت
كرده بود .بر اساس اين گزارش ايران در سال 2019
همچنين  85ميليون دالر سرمايهگذاري مستقيم
خارجي در كش��ورهاي ديگر داشته است .اين رقم
براي س��ال پيش از آن 75ميليون دالر اعالم ش��ده
ب��ود .آنكتاد رقم س��رمايهگذاري خارجي در جهان
طي س��ال  2019را نيز  1540ميلي��ارد دالر اعالم
كرده است كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن 45
ميليارد دالر معادل  3درصد رش��د داشته است .در
سال پيش از آن  1495ميليارد دالر سرمايهگذاري
مستقيم خارجي در جهان جذب شده بود .بر اساس
اين گزارش سرمايهگذاري مستقيم خارجي جذب
شده در كشورهاي توسعه يافته طي سال  2019با
رشد 5درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شده
وبه 800ميليارددالررسيدهاست.اماسرمايهگذاري
خارجي جذب شده در كش��ورهاي درحال توسعه
 2درصد افت داش��ته و به 685ميليارد دالر رسيده
است.كشورهايدرحالگذارنيزبارشد 59درصدي،
 55ميليارد دالر سرمايهگذاري مستقيم خارجي در
سال 2019جذب كردهاند .به رغم تالشهاي دولت
ترامپ و سياستهاي حمايتگرانه ،سرمايهگذاري
مستقيم خارجي در امريكا طي س��ال  2019افت
 3درصدي داش��ته و به  246ميليارد دالر رس��يده
است .امريكا در س��ال پيش از آن 254ميليارد دالر
سرمايهگذاري مس��تقيم خارجي جذب كرده بود.
سرمايهگذاريمستقيمخارجيجذبشدهدرچين
طي س��ال 2019رش��د 2درصدي داشته و از138
ميليارد دالر در سال  2018به  141ميليارد دالر در
سال 2019رسيدهاست.

خداحافظيباخودرويپژو۴۰۵

مهر|مراس��م خداحافظ��ي ب��ا خ��ودروي ۴۰۵
جيالايكس بنزيني برگزار شد .در اين مراسم امير
جعفرپور معاون مديركل دفتر خودرو و نيرو محركه
وزارتصمت ۲۷،سالتوليدپژو ۴۰۵دركشورراروز
بهروزروبهبهبوددانستوگفت:ارتقاازاستاندارديورو
 ۴بهيورو ۵وازسويديگرالزامرعايتاستانداردهاي
 ۸۵گانهمليكهبهخودروسازهاابالغشده،هزينههاي
تمام شده محصول را باال ميبرد كه باعث شده توليد
اينگونهخودروهاصرفهاقتصادينداشتهباشد.ازسوي
ديگرتوجهاينگروهصنعتيبهمسائلزيستمحيطي
و توليد محصوالت كم مصرف باعث توقف توليد اين
محصول شده اس��ت .جعفرپور افزود :داخليسازي
 ۵۰درص��دي خودروهاي توليدي در اين ش��ركت
خودروساز در سه سال گذشته به بيش از  ۹۰درصد
در حال حاضر رس��يده ،كه اين مهم براي محصول
جديد K۱۳۲به ۹۲.۵درصد ميرس��د و به زودي با
همكاريشركتهايدانشبنيانقطعاتباقيمانده
هم داخليسازي خواهند شد و نهايتاً تا سال ۱۴۰۰
خودكفاييدرصنعتخودروسازيراجشنخواهيم
گرفت.سعيد تاجيك قائم مقام مديرعامل شركت
بازرسي كيفيت و استاندارد ايران نيز در اين مراسم
گفت:تماممحصوالتتوليديشركتخودروسازي
شمال شرق كش��ور داراي اس��تاندارد يورو ۵است.
فقط خ��ودرو پژو ۴۰۵داراي اس��تاندارد يورو ۴بود
ك��ه آن هم توليدش متوقف ميش��ود .وي افزود :از
رده خارج كردن محصوالت با مصرف زياد سوخت و
سطحاستانداردهايزيستمحيطيپايينميتواند
نقش بس��زايي در كاهش ميزان آاليندگي محيط
زيست و هواي شهرها داشته باشد .بيژن زاهدي فرد
مديرعاملشركتتوليدكنندهپژو۴۰۵جيالايكس
نيز توقف توليد مدل بنزيني آن را در راستاي اجراي
استانداردهايزيستمحيطيكشوروبههدفتوليد
خودروكممصرفباآاليندگيكمتروتوجهبهنوسازي
سبد محصول بر اساس خواست مشتريان دانست و
افزود:دراينشركتازامروزتوليدپژو ۴۰۵بنزينيبا
موتور XU۷متوقفميشود.ويافزود:قصدداشتيم
بهمنظور جايگزيني خودرو ۴۰۵يك خودرو جديد
بهخطتوليداضافهكنيمامامشكالتغيرقابلپيش
بينيكهويروسكرونادرسراسرجهانبهوجودآورد
باعثشداينامربهتأخيربيفتد.

اولين نمايشگاه سال ۹۹آغاز شد

مديرعاملشركتسهامينمايشگاههايبينالمللي
ايران از مشاركت  ۱۵۰شركت توليدي و صنعتي
در نمايشگاه دستاوردهاي مقابله با كرونا خبر داد.
بهمن حسينزاده گفت :بازديد از نمايشگاه جهش
توليد ودستاوردهاي مقابله با كرونا براي عموم آزاد
نيستوسفرا،رايزنهاومسووالنكشوري،مهمان
نمايشگاه بينالمللي هستند .براي پروتكلهاي
چهارگانهصنعتنمايشگاهيبا ۴ماهكارمطالعاتي،
تدوين و شيوه نامه اجرايي آن ابالغ شده است .اين
مقاممسوولدروزارتصمتادامهداد:شركتهاي
دانش بنيان و استارتاپها با برخورداري از تخفيف
 ۵۰درصدي ميتوانند در نمايشگاه حضور داشته
باش��ند .حس��ينزاده در بازديد از آخرين مراحل
آمادهسازي نمايشگاه جهش توليد و دستاوردهاي
مقابله با كرونا اع�لام كرد ۱۵۰ :ش��ركت ايراني
توليدي و صنعتي در اين نمايش��گاه حضور دارند
كه از اين تعداد  ۵۰ش��ركت برت��ر دانش بنيان و
استارتاپهاي فعال هستند.
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تاريخچه

پيدايش بمب اتمي

در س��ال  1938با انجام آزمايش��اتي توسط دو
دانش��مند آلماني به نامهاي اتوه��ان و فريتس
شتر اسمن ،فيزيك هس��تهاي به مرحله تازهاي
پاي نهاد .اين فيزيكدانان با بمباران هس��ته اتم
اورانيومبهوسيلهنوترونهابهعناصرراديواكتيوي
دست يافتند كه جرم اتمي كوچكتري نسبت
به اورانيوم داشت .براي توصيف علت ايجاد اين
عناص��ر ليزه ميتنر و اتو فريش پديده ش��كافت
هسته را در اورانيوم تو ضيح دادند و در اينجا بود
كه ناقوس شوم اختراع بمب اتمي به صدا در آمد.
هر فروپاش��ي هس��ته اورانيوم ميتواند تا ۲۰۰
مگا ولت ان��رژي آزاد كند .بديهي اس��ت كه اگر
هستههاي بيش��تري فرو پاشيده ميشد انرژي
فراوان��ي حاصل ميگرديد .بعده��ا فيزيكدانان
ديگري نيز در اين محدوده به تحقيق پرداختند.
يك��ي از آن��ان انريكو فرم��ي بود كه ب��ه خاطر
تحقيقاتش در س��ال  ۱۹۳۸موف��ق به دريافت
جايزه نوبل گرديد.
س��ير تحولي و رشد در س��ال  1939يعني قبل
از ش��روع جنگ جهاني دوم در بين فيزيكدانان
اي��ن بيم وجود داش��ت كه آلمانيه��ا به كمك
فيزيكداناننابغهايمانندهايزنبرگودستيارانش
ميتوانند با اس��تفاده از دانش شكافت هستهاي
بم��ب اتمي بس��ازند .به همين دلي��ل از آلبرت
اينشتين خواستند نامهاي به فرانكلين روزولت
رييسجمهور وقت امريكا بنويس��د .در آن نامه
تاريخي از امكان س��اخت بمبي صحبت شد كه
هرگز هايزنبرگ آن را نساخت.
به اين ترتيب دولتمردان امريكا براي پيشدستي
بر آلمان طرح مانهاتان را به راه انداختند و از انريكو
فرمي دعوت به عمل آوردند تا مقدمات ساخت
بمب اتمي را فراهم س��ازد .سه سال بعد ،در دوم
دسامبر  1942در ساعت  3بعد از ظهر نخستين
راكتور هستهاي دنيا در دانشگاه شيكاگو امريكا
س��اخته ش��د .در  16جوالي  1945نخستين
آزمايش بم��ب اتمي در صح��راي آالمو گرودو
نيومكزيكو انجام ش��د .سه هفته بعد هيروشيما
در س��اعت  15 :8صبح روز  6آگوس��ت 1945
بهوس��يله بمب اورانيومي امريكا بمباران ش��د.
سپس ناكازاكي در  9آگوست س��ال  1945در
ساعت حدود  11:15بهوسيله بمب پلوتونيومي
بمباران ش��د .در طي آن بمبارانها صدها هزار
نفر جان باختند .بمبهاي هستهاي به دو شكل
ساخته ميش��وند .بمبهاي شكافتي (اتمي) و
بمبهاي همجوشي (هيدروژني)  .در حالي كه
جزييات اين بمبها محرمانه اس��ت ولي نكات
اساسي آنها قابل دسترس است .سوخت در يك
بمبشكافتيمشتملبر 235Uو 239Puتقريبا
خالص است كه هر دو هستههاي شكافتپذيري
دارند .يك تكه كوچك از چنين مادهاي نميتواند
منفجر شود ،زيرا تعداد بسيار زيادي از نوترون ها
فرار ميكنند .ولي در يك جرم به قدر كافي بزرگ
(بحراني)واكنشزنجيرهايصورتميگيرد.يك
نوترون اوليه اتفاقي باعث شروع شكافت خواهد
شد.يكبمبنوعيتقريبا 1024نوتروندركمتر
از 7-10ثانيه آزاد ميكند كه باعث گرماي بسيار
شديد ميشود.

ماه پس از كودتاي 1299با راي تمايل اكثريت قريب به
اتفاقنمايندگانمجلس،بهنخستوزيريمنصوبشد.
در كابينه جديد مشيرالدوله كه روز سوم بهمن 1300
شمسيبهمجلسمعرفيشد،سردارسپه(رضاخان)وزير
جنگ ،بود .احمدشاه بعد از راي اعتماد مجلس به دولت
مشيرالدوله عازم اروپا شد و ميدان براي تركتازي سردار
سپه مهيا شد .مداخالت سردار سپه در كار دولت منجر
به استعفاي مشيرالدوله از مقام نخستوزيري شد ،ولي
احمدشاهدرپاسخاستعفايتلگرافيمشيرالدولهمصرانه
ازاوخواستازاستعفامنصرفشدهبهكارخودادامهدهد.
مشيرالدولهپسازدريافتتلگرافشاهازاستعفامنصرف

ش��د ولي در مقابل تحريكات سردار س��په دوام نياورد و
بعد از چهار ماه و ني��م زمامداري از كار كنارهگيري كرد.
مشيرالدوله براي چهارمين و آخرين بار روز بيست و
چهارمخردادسال 1302بارايتمايلمجلسوفرمان
احمدشاه به نخستوزيري رسيد و بار ديگر به ناچار
رضاخانسردارسپهرابهوزارتجنگخودبرگزيد.در
ايندورهاحمدشاهبرايبارسومبهفكرمسافرتبهاروپا
افتادوتالشمشيرالدولهبرايانصرافشاهازمسافرت
در اين موقعيت حساس به جايي نرسيد .مشيرالدوله
كهخودراحريفسردارسپهنميديدتصميمگرفتاز
دولتكناربرود.

جامعه

امسال كتاب درسي از كتابفروشيها عرضه نميشود

معاون توسعه و منابع پشتيباني سازمان
پژوهش اظهار كرد :خيلي از اين اصناف
كه كت��اب درس��ي ميفروش��ند ،اصال
كتابفروشي نيس��تند و ما فقط در تهران
و قم اتحاديه كتابفروش��ي درسي داريم
و در حقيق��ت اينهايي كه اقدام به فروش
كت��اب ميكنند ،لوازم التحريرفروش��ي
هستند .اسداهلل مرتضايي ،معاون توسعه
و منابع پشتيباني سازمان پژوهش در گفتوگو با ايلنا،
درباره نظارت بر بازار سياه كتب درسي در سال جاري
همزمان با توزيع كتابهاي درسي جديد گفت :توزيع
كتب درسي تماما مبتني بر سامانه فروش است ،زيرا
اين سامانه از دانشآموزان كد ملي درخواست ميكند
و احتمال اينكه تخلف و فروش غيرقانوني در آن صورت
بگيرد ،وجود ندارد .وي در ادامه گفت :در س��الهاي

گذشته كتاب برخي از دورهها را از طريق
كتابفروش��يها توزي��ع ميكرديم ،ولي
امس��ال كل دوازده پايه از طريق سامانه
فروش كتاب انجام ميشود و از طريق ما به
استانها ،مناطق و مدارس ارسال خواهد
شد و سپس به وس��يله مدارس به دست
دانشآموزان ميرسد كه در اين مورد اصال
كتابفروشيها دخيل نيستند .مرتضايي
اظهاركرد:البتهمامخالفايننيستيمكهكتابفروشيها
كتب درسي بفروشند به همين دليل امسال چندين
جلس��ه با اتحاديههاي آنها گذاش��تيم و چند شرط را
هم ذكر كرديم ،اما بنا به داليلي آنها ش��رطهاي ما را
نپذيرفتند .آنها اصرار داشتند كه ما حداقل  ۱۷درصد
سود ميخواهيم و اين باعث ميشد آنها عمال قيمت
كتاب را افزايش دهند و ما اين را نپذيرفتيم.

 ۲۳۶۹ابتالو ۷۵فوتيكرونادريكروز؛روندروبهرشد

س��خنگوي وزارت بهداشت از شناسايي
 ۲۳۶۹مورد جديد كوويد ۱۹در كش��ور
طي  ۲۴س��اعت خبر داد .الري گفت :از
پنجشنبه تا ظهر ديروز ۲۳،خرداد۱۳۹۹
وبراساسمعيارهايقطعيتشخيصي،دو
هزار و ۳۶۹بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹
در كش��ور شناسايي ش��د كه  ۶۸۷مورد
بستري شدند .او افزود :مجموع بيماران
كوويد ۱۹در كش��ور به  ۱۸۲هزار و  ۵۴۵نفر رسيد .او
همچنينگفت:متاسفانهدرطول ۲۴ساعت ۷۵،بيمار
كوويد ۱۹جان خود را از دس��ت دادند و مجموع جان
باختگاناينبيماريبه ۸هزارو ۶۵۹نفررسيد.بهگفته
سخنگوي وزارت بهداشت ،خوشبختانه تاكنون ۱۴۴
هزارو ۶۴۹نفرازبيماران،بهبوديافتهياازبيمارستانها
ترخيص ش��دهاند .او همچنين گف��ت ۲۷۳۹ :نفر از
بيماران مبتال ب��ه كوويد ۱۹در وضعيت ش��ديد اين
بيماريتحتمراقبتقراردارند.الريادامهداد:تاكنون
يك ميلي��ون و  ۱۹۶هزار و  ۹۴۷آزمايش تش��خيص
كوويد ۱۹در كشور انجام شده است .سخنگوي وزارت

بهداشت گفت :اس��تانهاي هرمزگان،
كردس��تان ،آذربايجان شرقي ،لرستان و
خوزس��تان در وضعيت قرمز قرار دارند.
وي همچنين گفت :خوشبختانه طي اين
 ۲۴س��اعت  ۱۵استان بدون فوتي بوده و
هفت اس��تان تنها يك فوتي داشتند .او
بر لزوم رعايت پروتكلهاي بهداش��تي،
رعايت فاصلهگ��ذاري اجتماعي و پرهيز
از مسافرتهاي غيرضرور تاكيد كرد .در دنيا نيز روند
مبتاليان و فوتيها رو به افزايش اس��ت .روند افزايش
آمار مبتاليان به بيماري كوويد ۱۹كه تاكنون در ۲۱۳
كشور و منطقه در جهان شيوع يافته ،ادامه دارد و اين
بيماري همچنان در دنيا قربان��ي ميگيرد .تازهترين
آمارها حاكي از آن است كه شمار قربانيان كروناويروس
جديد ،عامل بيماري كوويد ۱۹به ۴۲۳هزار و  ۸۶۶نفر
رسيدهوتاكنونابتاليهفتميليونو ۵۹۸هزارو۲۰۱
نفر نيز به اين بيماري تأييد شده است .همچنين بنابر
تازهترين آمارها تاكنون سه ميليون و ۸۴۲هزار و۸۰۵
نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹تاكنون بهبود يافتهاند.

مصطفيرحماندوستبااشارهبهنبودزيرساختهايفرهنگيميگويد:ماجرايروميناابتدايقضيهاستوبازهماتفاقخواهدافتاد.
اين شاعر و نويسنده ادبيات كودك و نوجوان در پي اتفاقي كه براي «رومينا ،دختر ۱۴ساله تالشي» رخ داده است و كشته شدن او
به دست پدرش ،درباره پرداختن به مسائل نوجوانان و نقش ادبيات در جلوگيري از خشونتهاي خانگي اظهار كرد :ادبيات ما گردن
بسيار بسيار نازكي دارد كه با يك تلنگر هم ميشكند؛ زماني كه مسائل عمده بزرگ و كوچك پيش ميآيد همه انتظار دارند ادبيات
پاسخگو باشد .در مملكتي كه تيراژ كتاب  ۵۰۰نسخه شده ،انتظار اينكه ادبيات بتواند بر تربيت اجتماعي مردم تأثير بگذارد ،انتظار
بيخودي است .آنقدر اوضاع سياسي ،اجتماعي و اقتصادي مملكتمان مساله دارد كه ادبيات به گوشهاي رفته است.
مرز پرگهر

ش يكي از مهمترين گونههاي درخت در جنگلهاي جهان هستند كه تاكنون حدود ۱۳گونه از آنها در نقاط مختلف دنيا شناسايي شده
درختان را 
است.هريكازاينگونههاضمنشباهتهاييبايكديگر،ازنظرشكل،خواصواقليممحلزيستبايكديگرمتفاوتند.جنگلهايراشسنگدهساري
كه در منطقه حفاظت شده قرار دارد از جمله جنگلهاي راش در ايران است كه متاسفانه برخي از شهروندان ناآگاه ،با رفتار نابهنجار خود سالمت
شمار زيادي از آنها را به خطر انداختهاند؛ كندن پوست آنها به قصد ثبت يادگاري يا نشانه و عالمت! البته كندن پوست درختان و نوشتن يادگاري و
نشانهگذاري روي تنه درختان و حتي اماكن تاريخي ،مختص ايران نيست ،بلكه رفتاري است كه در برخي ديگر از كشورها نيز كم و بيش وجود دارد.
ميراثنامه

اينبار درختان بالي جان ميراث فرهنگي شدند
درحالي كه كاخ كيومرث دوبرجي در فهرست ميراث ملي ثبت شده است اما نه
تنها حريم مصوب ندارد بلكه به دليل هزينه بردار بودن اين مهم ،مسووالن ميراث
استان فارس شانه خالي ميكنند .از اين رو درختان مركبات در نزديكي اين بناي
تاريخي كاشته شدهاند و كسي به داد اين آثار تاريخي نميرسد .همواره حفاظت
و نگهداري از ميراثفرهنگي و بناهاي تاريخي ازجمله نگرانيهاي دوستداران
ميراث بوده و هست .گاهي اوقات اين نگرانيها با برخي فعاليتها از سوي برخي
افراد بيشتر ميشود .يكي از اين نمونهها كاشت درختان متعدد در نزديكي كاخ
ي اين درختان
كيومرث دوبرجي فورگ فارس است .گفته ميشود آبياري پيدرپ 
باعثايجادرطوبتبيشازاندازه درپي سازهكاخ شدهوبهمرورباعثتخريب سازه
شده است .البته اين نگرانيها درحالي مطرح ميشود كه سوم ارديبهشت سال
گذشته ( )۹۸خبرها از فروريختن بخشي از اين بناي تاريخي آن هم در بيخبري
مسووالن ميراثي حكايت داشتند .در آن زمان نيز مسووالن استان فارس به روال
هميشه ،تخريب كاخ كيومرث در داراب را جزئي و بر اثر بارندگي شديد ابتداي
سالعنوانكردند.پيگيريهادرخصوصوضعيتاينبنايتاريخيكهدرفهرست
ميراثملينيزثبتشدهاستوشرايطدرختانيكهدرنزديكيآنكهبرخيمعتقد
هستنددرعرصهوبرخيمعتقدهستنددرحريماثركاشتهشدهاند،باصحبتهاي
متفاوت از سوي مسووالن امر همراه بود .عدالت حقيقي (بخشدار فورگ) دراين
خص��وص به ايلنا گفت :در فورگ دو اثر به نامهاي كاخ كيومرث و قلعه ميرترك
قرار دارد كه هر دو اثر در ميان باغ و درختان قرار دارند .به اين معنا كه زمينهايي
كه اين بناهاي تاريخي در آن قرار دارند ،واگذار شده و اكنون مالك شخصي دارند
و مالكان نيز درصدد كاشت درخت برآمدهاند چنانكه هر دواثر تاريخي فورگ در
مي��ان انبوهي از درختان قرار دارند .ميراث فرهنگي نيز تاكنون محدودهاي اعم
از عرصه و حريم براي اين آثار مش��خص نكرده تا مالكان موظف باشند با رعايت
فاصله قانوني درصدد كاشت درخت برآيند .از اين رو مالكان بدون ضابطه درخت
كاش��تهاند .او ادامه داد :اين درختان به اندازهاي هستند كه نه تنها راه ورودي را

بستهاند و اگر كسي بخواهد براي بازديد از اين بناهاي تاريخي برود ناچار است از
وسط درختان عبور كند ،بلكه به اندازهاي نزديك بنا كاشته شدهاند كه ميتوان
گفت فاصله نخستين درخت تا كاخ كيومرث كمتر از ۵متر است .هرچند آبياري
ايندرختانقطرهايستامااگرحريماينبنايتاريخيمشخصنشودومالكملزم
به پاكسازي درختان اطراف آن نشود ،در آيندهاي نزديك شاهد بروز آسيبهاي
جبرانناپذير به اين آثار تاريخي خواهيم بود.
حقيقي در مورد نظر عموم مردم در اين باره گفت :چندي پيش به اين مهم ورود
كردي��م و از آنجا كه مالك زميني كه كاخ كيومرث در آن قرار دارد از قضا يكي از
اعضاي شوراي شهر دوبرجي نيز هست ،هم حريم جاده را گرفته و هم حريم بناي
تاريخي را رعايت نكرده است .البته با ورود ما به اين موضوع ،تعهدي از سوي مالك
گرفتيم و قرار بود طي يك هفته تا ۱۰روز درختاني كه در حريم و در نزديكي كاخ
قرار دارند را بكنند اما تاكنون اين امر محقق نشده است.

كتابخانه

دگرگوني بزرگ اثركارل پوالني

در اثر كالس��يك تاريخ اقتصادي و نظري��ه اجتماعي «دگرگوني بزرگ» ،كارل پوالني تحوالت اقتصادي و اجتماعي ناش��ي از
«دگرگوني بزرگ» انقالب صنعتي را تحليل ميكند .تجزيه و تحليل او نه تنها نواقص موجود در بازار خود تنظيمكننده را توضيح
ميدهد ،بلكه پيامدهاي وخيم اجتماعي بازار سرمايه داري بدون نظارت را نشان ميدهد .مطالب مقدماتي جديد پوالني ،نشانگر
اهميت تجديدنظر در تحليل معنايي در دوره جهانيسازي و تجارت آزاد است .پوالني اعتقاد دارد كه اقتصاد بازار مدرن و دولت
مدرن را نه به صورت عناصر گسسته ،بلكه بايد آنها را به صورت يك خلق انساني واحد ،كه او آن را «جامعه بازار» مينامد ،دانست.
اين كتاب را انتشارات شيرازه منتشر كرده است.
هنر

تغيير ساعت اجراهاي تئاترهاي خياباني در محوطه تئاترشهر

مجلس در گذر تاريخ

قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي كارخانههاي كشور
خرداد س��ال 1343و در بيست و يكمين دوره مجلس
شورايمليقانونحمايتصنعتيوجلوگيريازتعطيلي
كارخانههايكشوربه تصويب رسيد.بر اساس ماده يك
اينقانون،ازتاريختصويباينقانونهيأتيبهنام«هيأت
حمايت از صناي��ع» براي حماي��ت از صنايع داخلي و
جلوگيريازتعطيلكارخانههايكشوردرمواردمندرج
در اين قانون در وزارت اقتصاد تشكيل ميشود .اعضاي
اينهيات،نمايندهوزارتكاروخدماتاجتماعي،نماينده
وزارت اقتصاد ،نماينده س��ازمان برنام��ه ،نماينده اتاق
صنايعومعادنايرانويكنفركارشناسدرامورصنعتي
يا اقتصادي به انتخ��اب وزارتين اقتصاد و كار و خدمات
اجتماعيبودند.اينهيأتدارايشخصيتحقوقيبوده
واعضايآنبهموجبپيشنهادوزارتخانههاوموسسات
مذكور در فوق و تصويب هيأت وزيران تعيين ميشودو
تغيير يا تعيين جانشين آنها نيز به همان ترتيب عملي
خواهد شد.در هر يك از موارد زير كه منتهي به تعطيل
كارخانهشودهيأتميتواندشخصيااشخاصطبيعييا
حقوقيرابهعنوانمديركارخانهتعييننمايندوشخصيا
اشخاصمزبوردردورهادارهموقتامينمحسوبوداراي
اختياراتيميباشندكهازطرفهيأتتعيينميشود:در
مورد توقف  -از روز ص��دور حكم توقف ،در مورد صدور
قرار تأمين ،در صورت فوت يا حجر از تاريخ اعالم وزارت
كار و خدم��ات اجتماعي در خصوص تعطيل كارخانه.

ماجراي «رومينا» ابتداي قضيه است

عكس    :ايسنا

بيستوچهارمخرداد،1302مشيرالدوله
فرمان رياس��تالوزرايي را از احمدش��اه
تاريخ
نگاري دريافتكرد.ميرزاحسنخانمشيرالدوله
كه بعد از ممنوعيت اس��تفاده از الق��اب و عناوين دوران
قاجاريه از طرف رضا شاهنامخانوادگيپيرنيا رابراي خود
انتخاب كرد ،از نخس��توزيران معروف دوران مشروطه
است كه چهار بار به عنوان نخستوزير انتخاب شده و با
اينكهمجموعچهاردورهنخستوزيرياوبيشازپانزدهماه
نبودهدرمقاطعحساسيزماماموركشوررادردستداشته
است.ميرزاحسنخانمشيرالدولهپسرميرزانصراهللخان
مشيرالدوله اولين نخستوزير مشروطيت است .بعد از
اعالممشروطيتميرزاحسنخانمشيرالملككهبعداز
مرگ پدر درسال 1286شمسي وارث لقب مشيرالدوله
شد در اسفند ماه س��ال  1293شمسي براي اولينبار با
راي تمايل مجلس به س��مت رييسالوزرا انتخاب شد.
مهمترين كار مشيرالدوله در اولين دوره نخستوزيري
مذاكرهبادولتينروسوانگليسبرايتخليهايرانازقواي
اشغاليآنهاولغواختياراتفوقالعادهمسيومرناربلژيكي
رييس كل گمرك ايران بود .او دومين بار پس از بازگشت
احمدشاهازسفراروپادربهارسال 1299شمسي،بهدنبال
جنجال بر سر قرارداد 1919ايران و انگليس و استعفاي
وثوقالدوله ،به نخستوزيري منصوب شد ..هنگامي كه
مشيرالدولهبرايدومينباربهنخستوزيريمنصوبشد
انتخابات دوره چهارم مجلس شوراي ملي در جريان بود
واولينتدبيراوبراياينكهدولتراازقيدتعهداتناشياز
قرارداد 1919رهاسازدموكولساختناجراياينقرارداد
بهنظرمجلسآيندهبود.مشيرالدولهبرايسومينبار،يازده

چهره روز

همچنين در مواردي كه براي وصول وجوه عمومي كه
به عنوان وام صنعتي يا تنخواهگردان يا اعتبار يا ضمانت
بانكييامعاملهباحقاستردادبرايكارخانهپرداختشده
است مبادرت به صدور اجراييه شود ،اعم از اينكه وجوه
مزبور از طرف دس��تگاههاي دولتي يا سازمان برنامه يا
موسساتديگريكهتحتنظارتدولتادارهميشوندو
ياموسساتيكهازوجوهعمومياعتبارياوامضمانتنامهدر
اختيارشانگذاردهشدهپرداختشدهباشدازتاريخصدور
اجراييه به وسيله مقام صالح ،هيأت ميتواند كارخانه را
طبق مقررات اين قانون تحويل گرفت��ه و اداره كند .در
همهمواردمذكوردراينقانوناعمازاينكهمربوطبهقبل
يا بعد از تصويب اين قانون باشد هيأت حمايت از صنايع
بالفاصله پس ازاتخاذ تصميم در مورد لزوم اداره موقت
كارخانهوتأسيساتمربوطواموالمتعلقبهكارخانهرابا
حضورنمايندهدادستانونمايندهشهربانيياژاندارمري
محل به مدير يا مديران منتخب خود براي اداره موقت
تحويل خواه��د داد در اين مورد حضور مدير يا مديران
يانماينده صاحبان سهامبالمانعاستو مديران شركت
يا صاحبان سهام ميتوانند از دادستان محل رونوشت
صورتمجلستحويلكارخانهرادريافتدارند.تصميم
هيأت قطعي و الزماالجرا است و فقط به تقاضاي وزراي
اقتص��اد و كار و خدمات اجتماعي در همان هيأت قابل
تجديدنظرخواهدبود.

س��اعت اجراهاي تئاترهاي خياباني در محوطه تئاترشهر تغيير كرد و از ساعت18:30
پذيراي مخاطبان خواهد بود .اجراهاي تئاتر خياباني با شعار «من ،تو ،ما /تئاتر ،زندگي،
كرونا»كهازچهارشنبه ۲۱خردادماهدرتهرانوچنداستانديگرآغازشدمورداستقبال
مخاطبانقرارگرفتوساعتآغازاجرايايننمايشهادرمحوطهتئاترشهربنابهتقاضاي
عالقهمنداناز ۱۷به 18:30تغييركرد .درتهران ۱۲،گروهنمايشيبامشاركتكانونتئاتر
خيابانيادارهكلهنرهاينمايشيومعاونتاموراجتماعيوفرهنگيشهرداريمنطقه۱۱
ازچهارشنبه ۲۱خردادتاشنبه ۳۱خردادهرروزازساعت 18:30تا ۲۰درپهنهفرهنگو
هنررودكي(محوطهمجموعهتئاترشهر)نمايشهايخودرااجراخواهندكرد.چنانكه
رفسنجان
پيشتراعالمشددربازهزمانيذكرشده ۳گروهدرشهرهايكرمان،سيرجانو
ِ
تاكستان استان قزوين ۷،گروه در
استان كرمان ۶،گروه در شهرهاي قزوين ،شهر الوند و
ِ
شهرهايرشت،الهيجانوآستانهاشرفيهاستانگيالنو ۴گروهدرسطحشهركرمانشاه
استان كرمانشاه با مشاركت اداراتكل فرهنگ و ارشاد اسالمي و دفاتر انجمن هنرهاي
نمايشياستانهابهاجرايتئاترخيابانيميپردازند.

نگاهي ديگر به پايان يك انحصار در سينما

يك پخشكننده سينما با اشاره به اينكه ايجاد سامانه بليت فروشي يكپارچه را بايد
به فال نيك گرفت ،تاكيد كرد :در اين راستا نبايد نقش سازمان سينمايي در كم رنگ
كردن تصديگري خود و واگذاري امور به شوراي صنفي و اهالي سينما را فراموش
كرد كه در غير اين صورت بازگشت به عقب منجر به ايجاد رانت و انحصار جديد در
ابعادوسيعترخواهدشد.اميرحسينحيدري،مديرعامل«نمايشگستران»بهبهانه
راهاندازي سامانهبليتفروشيجديدبانام«سمفا»بهنگارشدرآمدهگفت:انحصاردر
اقتصادبهاختصاصيبودنمالكيتچيزيياامتيازكارييافروشكاالييبهموسسهاي
معين تعريف شده است .وي افزود :بليت فروشي در سينماي ايران سالها در انحصار
سامانهاي خصولتي بود كه صد البته نميتوان از زحمات و خدمات ارزشمند كه در
تمام اين سالها متحمل ش��دند چشم پوشي كرد و قدردان نبود ،ولي همانطور كه

در ماهيت هر پديده انحصاري وجود دارد اين امر منجر به سكون در دراز مدت و در
نهايت فساد ميشود .او به ايسنا گفت :ايجاد سامانه بليتفروشي يكپارچه (سمفا)
را بايد به فال نيك گرفت چرا كه رقابت در هر زمينهاي استانداردهاي مربوطه را باال
برده و رقبا س��عي در بهبود كيفيت خدماتشان ميكنند و در نهايت مخاطب برنده
اين رقابت خواهد بود .حيدري ادامه داد :با شكلگيري پرديسهاي سينمايي انتظار
ميرفت سينماداري شكل و شمايل مدرنتر و جديدي به لحاظ ارتباط با صاحبان
فيلمها و پخشكنندهها داشته باشد كه متاسفانه به غير از معدود پرديسهاي فعال
و پرمخاطب همچنان تعاملي بين فيلم و غالب سينماها وجود ندارد و سينمادار صرفا
به عنوان مصرفكننده و نه كسي كه وظيفه خود بداند كه محصولي كه به امانت به
دستش سپرده شده را پروموت (تبليغ و نمايش) كند ،رفتار ميكند.

