
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�انه اي 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 
مي كرد تا س�ال2021 ك�ه آرام آرام ش�اخص هاي 
اقتصادي كش�ورمان در وضعيت متعادل تري در 
خصوص رش�د قرار بگيرد. اما نكته اي در بطن اين 
گزارش وجود داشت كه به نظر مي رسد در محافل 
اقتصادي و رسانه ها كمتر به آن توجه شد. بر اساس 
گزارش بانك جهاني اقتصاد ايران در س�ال 201۹ 
ميالدي باالترين س�قوط توليد ناخالص داخلي را 
در ميان كش�ورهاي جهان تجربه كرده؛ به طوري 
كه رشد اقتصادي كش�ورمان به منفي ۸.2 درصد 
رسيده اس�ت. بر پايه اين گزارش در سال گذشته 
ميالدي تنها 1۵ كشور جهان شاهد كاهش توليد 
ناخالص داخلي بوده اند كه پ�س از ايران، زيمبابوه 
با ۸.1 درصد ش�اهد بيش�ترين س�قوط نرخ رشد 
اقتصادي بوده است. پرسش�ي كه با اين آمارها به 
ذهن خطور مي كند آن اس�ت كه تبعات اين رشد 
اقتصادي منفي در فضاي كلي اقتصاد كش�ورمان 
چگونه اس�ت و ايران چگونه مي توان�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 
درباره تبعات اين اعداد و ارقام اقتصادي و اثراتي كه 
در فضاي كلي كسب و كار كشورمان خواهد داشت 
صحبت كنيم تا دورنمايي از چشم انداز آينده هم 
تصويرسازي شود. ابونوري در پاسخ به 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 نمي ش�ود؟ به نقش مردم در اين معادله 

اش�اره و اعالم مي كن�د كه اين مردم هس�تند كه 
هنوز در بزنگاه ها وارد صحنه مي شوند و نظام را از 
چالش هايي كه به آن دچار مي شود نجات مي دهند. 
اين اس�تاد اقتصاد با واكاوي رفتارهاي اجتماعي و 
اقتصادي مردم مي گوي�د: ورود دارايي هاي 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 

تصميم سازان خواهد بود.

  بر اس�اس گ�زارش اخي�ر بانك جهان�ي، ايران 
و زيمباب�وه با رش�د اقتص�ادي منف�ي ۸.2 و ۸.1 
پايين تري�ن آمار رش�د اقتص�ادي و متعاقب آن 
كاهش تولي�د ناخال�ص داخل�ي را در ميان همه 
كش�ورها داش�ته اند. تبعات اي�ن اع�داد و  ارقام 
اقتصادي كه نشان دهنده كوچك تر شدن كيك 

اقتصادي ايران است،  چيست؟
روش��ن اس��ت كه كاهش توليد ناخالص داخلي و رش��د 
اقتصادي منف��ي، تبعات��ي دارد كه مي توان ه��م به زبان 
اقتصادي و آكادميك در خص��وص آن صحبت كرد و هم 
مي توان به گونه اي صحبت كرد كه ع��وام از آن بهره مند 
شوند. تالش من بر اين است كه به گونه اي بينابيني درباره 
اين موضوع صحبت كنم. در مجموع آمارهاي بانك جهاني 
در خصوص كش��ورها به طور نس��بي قابل استناد است و 
معموال با درصد اندكي خطا اين تحليل ها محقق مي شود 
و نمي شود گفت كه بانك جهاني از روي عناد با ما اين اعداد 
و ارقام اقتصادي را مطرح مي كند.اما موضوع كاهش رشد 
اقتصادي و كوچك تر شدن كيك اقتصاد موضوعي نيست 
كه براي آگاهي از آن حتما ب��ه تحليل هاي بانك جهاني 
احتياج داشته باشيم؛ قبال اساتيد اقتصادي داخل كشور 
هم با بررسي روي شاخص هاي اقتصادي و واقعيات اقتصاد 

ايران همين نكته ها را مطرح كرده بودند. رشد اقتصاد ما 
2 سال است كه مدام منفي اس��ت و رشد منفي 8.2دهم 
مسلما رشد اقتصادي بسيار خطرناكي براي اقتصاد ايران 
مي تواند باشد. اما موضوعي كه بايد مورد بررسي تحليلي 
قرار بگيرد اين اس��ت كه ببينيم اين رشد منفي بر اساس 

قيمت ها بوده يا مقدار توليد؟
  مگر رش�د اقتص�ادي از منظر توليد با رش�د 

اقتصادي قيمت ها متفاوت است؟
بله؛ رشد اقتصادي را هم بر اساس معيار قيمت ها مي توانيم 
بسنجيم و هم بر اساس مقدار توليد مي توانيم ارزيابي كنيم 
كه منفي يا مثبت بوده است. رشد اقتصادي واقعي و موثر 
آن است كه مبتني بر رشد توليد محقق شده باشد. به طور 
نسبي اگر بخواهيم رشد اقتصادي ايران را بر مبناي توليد 
ارزيابي كنيم بايد بگوييم كه بدون اغراق بيشتر از 10سال 
اس��ت كه رش��د اقتصاد ايران در وضعيت غيرنرمالي قرار 
داشته اس��ت. يعني حتي آن س��ال هايي هم كه دولت ها 
اعالم مي كردند كه رشد اقتصادي مثال مثبت 6درصدي 
يا 8درصدي را تجربه مي كني��م؛ از منظر قيمت ها بوده و 
از منظر رشد توليد در همان س��ال ها 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 
سال92 يا93 را مثبت 6درصد عنوان مي كردند؛ مبتني بر 
قيمت ها بوده است و بر اساس ويژگي هاي رشد در توليد 
نبوده است. رشد اقتصادي كه مبتني بر توليد نباشد عمال 

اثر مثبتي بر شاخص هاي اقتصادي نخواهد داشت.
  يعني بدون جهش در توليد؛ اقتصاد ايران هرگز 

به پيش نخواهد رفت؛ درست متوجه شدم؟
واژه جهش توليد هم اين روزها زياد به كار مي رود بايد مورد 

بررسي تحليلي قرار بگيرد كه منظور چيست؟ 
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عباسعلي ابونوري، استاد اقتصاد در گفت وگو با »تعادل«:

 چرا نظام اقتصادي ايران
 همچنان سرپا ايستاده است

  استقبال مردم از بورس 
 نشان مي دهد مردم
 در اين شرايط حساس 
دارايي هاي خود را به نفع 
اقتصاد وارد ميدان كرده اند
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 شرايط انتخاب تجار
 براي تخصيص ارز 

سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت تشريح كرد

در روزه��اي گذش��ته برخ��ي س��ايت هاي خب��ري از 
محدوديت هاي 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 
به طور كامل تكذيب كرد. طبق توضيحات ارايه ش��ده از 
سوي اين سازمان تاكنون هيچ تغييري در سياست هاي 
تجاري ميان دو كشور ايجاد نشده و روال كار مانند آنچه 
در ماه هاي گذشته رخ داده، ادامه خواهد داشت. هرچند 
با توجه به شيوع ويروس كرونا برخي تغييرات در تجارت 

مشترك قطعي خواهد بود.
سازمان توس��عه تجارت در اين رابطه اعالم كرده است: 
دولت امارات متحده عربي ج��ز اتخاذ تدابيري در زمينه 
رعاي��ت پروتكل هاي 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 اطمينان خاط��ر دولت هاي دو ط��رف ازجمله 
رعايت اقدامات تضمين كننده سالمت دست اندركاران 
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 كشتي هايي كه به كش��ور وارد مي شوند 
اعالم كرده موظفند گواهي س��المت خود را ۷2 ساعت 
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 خبرگزاري ها 

درج كرده اند، 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 يك بار 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 كمك هاي انسان دوستانه 
دولت امارات به ايران فرس��تاده شد و پيشينه تاريخي و 
قرابت هاي فرهنگي موجود با اين كش��ور، روابط ايران و 
امارات را عمي��ق مي كند. فرزانگان اف��زود: با همه فراز و 
نشيب هاي 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 مي دهد 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 مي ش��ود. وي با اش��اره به همكاري 
اماراتي ها در اين مدت اظهار داش��ت: آنها س��عي كردند 
با رعايت پروتكل هاي بهداش��تي، تجارت خود را حفظ 
كنند و كمتر كشوري در دنيا توانس��ت عالوه بر كنترل 
ويروس كرونا، خط تجارت منطقه اي و بين المللي 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��رمايه گذاري انتخاب كنند، قطعًا يكي از آنها 
امارات است و باور داريم كه حاكمان و مسووالن دولت به 
ويژه در دوبي به يك روابط راهبردي و تجاري منطقه اي 

با ايران مي انديشند.
ادامه در صفحه 7

تعليق روابط تجاري ايران و امارات تكذيب شد

يادداشت-1

 راه دشوار
 اصالحات  دراقتصاد

 در س��ال 19۷8 كشور 
چين كه تا پيش از آن به 
عنوان يك كشور منزوي 
در فض��اي بين الملل��ي 
شناخته مي شد؛ تصميم 
گرف��ت ت��ا اصالح��ات 
اقتص��ادي و متعاقب آن 
اصالح��ات ارتباطي را با 
ادامه در صفحه ۵ جهان پيراموني آغاز كند.  

وحيد شقاقي شهري ٭

يادداشت-2

 چند يادآوري كوچك
 به آقاي رييس جمهور

»اگر خودروس��ازان 30 
درص��د از توليدات خود 
را صادر كنن��د، مجبور 
مي شوند هم كيفيت را 
باال ببرند، ه��م قيمت را 
كاهش دهند!« اين جمله 
را ك��ه خوان��دم، گمانم 
اين بود كه حتما يكي از 
ادامه در صفحه ۵ كارشناس هاي اقتصادي...  

عسل داداشلو ٭

يادداشت-3

نبرد در سياتل و ضرورت 
جهاني سازي مساوات گرا

س��ياتل، صحنه مبارزه 
مساوات گرايان عليه نظم 
مبتني بر نظ��ام توليد و 
توزيع نابرابر اس��ت. يك 
بار در سال هاي دهه اول 
ق��رن ج��اري، مخالفان 
نظ��ام اقتص��اد جهاني 
مانع  غيردموكراتي��ك، 
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 200۷ در فيلمي ديدني 
به نام »نبرد در س��ياتل« به تصوير كشيده است.  
جامعه و اقتصاد آمريكا به مثابه مركز نظام اقتصاد 
جهاني، به رغم پيشرفت هاي حيرت انگيز فناوري، 
پارادوكسيكال است. سيليكون ولي با نوآوري هاي 
فن آورانه حيرت انگيز يا ناسا و تسخير فضا و تاسيس 
ش��هر فضايي براي اقامت متقاضيان مهاجرت به 
فضا در سويي و تبعيض هاي نژادي و فقر بخشي از 
جامعه در سوي ديگر.  پيشرفت هاي فن آورانه در 
عرصه پزشكي از سويي و ناتواني بخشي از جامعه در 
تامين هزينه هاي سنگين بيماري هاي صعب العالج 
در س��وي ديگر. موضوعي كه مستندس��از شهير 
آمري��كا، ماي��كل م��ور، آن را در فيلم »س��يكو« 
)200۷( با مقايس��ه نظام هاي بهداش��ت و درمان 
آمريكا، انگلستان، فرانس��ه، كانادا و كوبا به تصوير 
كش��يده اس��ت، اوباما، چه با حضور خود در مقام 
رياست جمهوري و چه با طرح »بيمه اوباما«، تالش 
كرد س��ر و س��اماني به اين نابرابري ها بدهد؛ ولي 
به نظر مي رسد پيشبرد امر اجتماعي مساوات گرايي 
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��اوات گرايي اجتماعي 
در كشورهايي كه قانون و صندوق راي، دست كم 
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 گروه هاي 
مورد تبعي��ض و در دومي امر سياس��ي حاكميت 
قانون و ...  ادامه در صفحه 7

علي ديني تركماني

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

  دولت براي اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني 
150 متر و باالتر از آن، به ميزان »20 درصد از 

ماليات بر اجاره« خيز برداشته است

 اختصاص بودجه
 ۱۰ هزار ميلياردتوماني  به 
افزايش حقوق بازنشستگان

 ماليات   از 
خانه هاي 

خالي

رييس سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد
 صفحه 5 

گروه كالن|معاون رييس جمهور اعالم كرد: امسال 
تا 10 هزار 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 
تفاهم نامه دو جانبه جهش توليد و حوزه اش��تغال در 
طبس گفت: طي س��ال هاي اخير بدون اينكه حجم 
بودجه را زياد كنيم سعي كرديم رقم را به سمت حقوق 
و دستمزد مردم ببريم و در س��اير موارد صرفه جويي 
كنيم و از ۴۴1 هزار ميليارد تومان بودجه سال گذشته 
سعي كرديم ۵0 درصد از فوق العاده هاي فصل دهم را 
افزايش دهيم و حقوق شاغلين را اضافه كنيم.امسال 
تا 10 هزار ميليارد تومان براي بازنشستگان اختصاص 
داديم كه نياز بيش��تري دارد اما بازنشستگان نگران 
نباشند ما به اين بخش پر انرژي و فاخر كشورمان توجه 
داريم. معاون رييس جمهور با بيان اينكه سال گذشته 
بيش از 60 ه��زار ميليارد توم��ان هدفمند در بخش 
عمراني هزينه ش��د، اظهار كرد: امسال تنها در فصل 
اول سال در طرح هاي عمراني بيش از 3۴ هزار ميليارد 

تومان تخصيص يافته است.

     برنامه ويژه جهش توليد براي هر استان 
 معاون رييس جمه��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 
مي كنيم.  نوبخت با اش��اره به اينكه ۷۵ پ��روژه براي 
تحقق ش��عار جهش توليد در استان خراسان جنوبي 
پيش بيني شده اس��ت، گفت: 1200 ميليارد تومان 
تنها در اين بخش هزينه و ۵ هزار فرصت شغلي ايجاد 
خواهد ش��د. از 9۴0 ميليارد توم��ان اعتبار در بخش 
عمراني به خراسان جنوبي طي دو سال تا كنون ۵۴0 
ميليارد تومان اخذ شده كه اين مهم به دليل پيشرفت 
و مديري��ت خوبي ب��وده كه در بخش ه��اي مختلف 
داشته است. وي با اشاره به اينكه امروز توانستيم پنج 
هزار واحد مسكوني براي انسان هايي كه توان احداث 
مس��كن را ندارند در روس��تاها تحويل دهيم، گفت: 
امروز با احداث هف��ت هزار و ۵00 پنل خورش��يدي 
سعي داريم نرخ بيكاري اين اس��تان را كاهش دهيم. 
معاون رييس جمهور با بيان اينكه بر اساس تفاهم نامه 
دوجانبه جهش توليد 3 هزار شغل در نظر گرفته شده 
است، گفت: امروز هر استان يك برنامه جهش توليد 
دارد.تا زماني كه استان براي شكوفا كردن استعدادهاي 
خود نياز به كمك داشته باشد، دولت در اختيار مردم 

استان خواهد بود

    اختصاص ۳۴  هزار ميليارد تومان
به بخش عمراني 

معاون رييس جمه��وري و رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه گفت: بيش از 3۴ ه��زار ميليارد تومان تا امروز 
براي طرح هاي عمراني كش��ور تخصيص يافت كه در 
تاريخ بودجه ريزي كش��ور به خاط��ر نداريم در نيمه 
نخست حتي در فصل اول سال اين رقم اختصاص يافته 
باشد. محمدباقر نوبخت روز پنجشنبه در آيين امضاي 

تفاهمنامه هاي 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 پروژه ها را به حركت درآوريم.در سال هاي 
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 هزينه ها 
صرفه جويي كنيم. وي اظهار داش��ت: س��ال گذشته 
بودجه كشور بيش از ۴۴8 هزار ميليارد تومان تصويب 
ش��د اما ۴۴1 هزار ميليارد تومان يعن��ي هفت هزار 
ميليارد تومان كمتر تخصيص يافت اما با اين شرايط 
تالش كرديم ۵0 درص��د از فوق العاده هاي مربوط به 
فصل دهم را اضافه كرده و حقوق كاركنان و كارمندان 

را افزايش دهيم.
وي يادآور شد: در بخشي كه مربوط به بازنشستگان بود 
در سال جاري 10 هزار ميليارد تومان توانستيم براي 
اين مهم اختصاص دهيم و نياز به ارقام بيشتري دارد 
كه مصمم هس��تم در اليحه بودجه اي كه در ماه هاي 
آينده تقديم نمايندگان مجلس مي كنم بخش تكميلي 
را به بازنشستگان معطوف كنيم.بازنشستگان نگران 
نباشند دقيق حواسمان هس��ت كه بايد به اين بخش 
پرانرژي و فاخر كش��ور كه سال ها 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 
دولت هاي گذشته براي برخي طرح ها سرمايه گذاري 
ش��د امروز مي توانيم ب��ا اختصاص مبلغي س��ريع تر 
سرمايه گذاري هايي كه راكد اس��ت را به بهره برداري 
برسانيم به همين جهت سال گذشته بيش از 60 هزار 
ميليارد تومان هدفمند به اين بخش ها اختصاص يافت.

نوبخت گفت: علت اينكه اس��تان خراس��ان جنوبي 
توانست از 9۴0 ميليارد تومان كه براي سال هاي 98 
و 99 اختص��اص داديم تاكن��ون ۵۴0 ميليارد تومان 
دريافت كن��د به خاطر آم��اده بودن پيش��رفت كار و 
آمادگي مديريت اس��تان بوده است.عمليات اجرايي 
احداث 10 هزار واحد مس��كوني در خراسان جنوبي 
انجام ش��د كه كمتر از يك س��ال 2 هزار واحد افتتاح 
ش��د و امروز نيز پنج هزار كليد تحوي��ل مردم خواهد 
ش��د. وي افزود: با همين منابع محدود ظرف ماه هاي 
آينده امسال شبكه بزرگ ريلي از چابهار به طول ۷۴0 
كيلومتر به زاهدان سپس به سمت مشهد وصل خواهد 
شد و آنچه مربوط به زيرس��اخت هاي استان است را 
بر حس��ب برنامه پيش مي بريم.با توجه به تفاهم نامه 
منعقده در اس��تان هفت هزار و ۵00 پنل 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 پروژه براي تحقق شعار سال جهش توليد براي 
خراسان جنوبي تعريف شده كه يكهزار و 200 ميليارد 
تومان تنها در اين بخش سرمايه گذاري خواهد شد و 

حداقل ۵ هزار فرصت شغلي در پي خواهد داشت.
ادامه در صفحه 2



اخبار

دستور رييس جمهور براي 
پيگيري مطالبات از كره جنوبي

رييس جمهور دستورات الزم براي پيگيري مطالبات 
بانك مركزي از كره جنوبي از طريق سياسي دوجانبه 
و نيز مسير حقوقي، نهادها و مجامع بين المللي و نيز 
ارايه طرح تأمين مالي غيرتورم��ي پروژه هاي مهم 
نفتي را صادر كرد. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني 
رياس��ت جمهوري، حجت االس��الم والمس��لمين 
»حسن روحاني« روز جمعه در گفت وگوي تلفني 
با »عبدالناصر همتي« با انتقاد از مسدودسازي منابع 
بانك مركزي ايران توسط كره جنوبي كه با تبعيت از 
سياست هاي ضدانساني دولت امريكا و در چارچوب 
فشار حداكثري آنها به ملت ايران انجام شده است، به 
رييس كل بانك مركزي دستور داد با همكاري وزارت 
امور خارجه موضوع را از طريق سياس��ي دوجانبه و 
مسير حقوقي، نهادهاي مالي و مجامع بين المللي 
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 انسان دوستانه 
هرگز پذيرفتني نيس��ت و انتظ��ار داريم دولت كره 
جنوبي هرچه س��ريع تر اين محدوديت را برطرف 
كند. عبدالناصر همتي نيز در اين گفت وگو گزارشي 
از روند مثبت تأمين ارز كاالهاي اساسي، دارو و ساير 
كاالهاي ضروري و مواد اوليه واحدهاي توليدي را به 
اطالع رييس جمهور رساند و اعالم كرد با مهلتي كه 
به صادركنندگان براي برگشت ارز تا پايان تيرماه داده 
شده، روند برگشت سرعت گرفته است و طي چند 
هفته آينده شرايط تأمين ارز بسيار بهتر خواهد شد. 
رييس  كل بانك مركزي محورهاي اصلي پيشنهاد 
بانك مركزي ب��راي نحوه تأمي��ن مالي غيرتورمي 
پروژه ه��اي مه��م وزارت نفت را ب��ه رييس جمهور 
ارايه كرد كه در اين راس��تا روحاني دستور داد طرح 
پيش��نهادي بانك مركزي در اولين جلس��ه ستاد 

اقتصادي دولت در هفته آينده مطرح شود.

صدور كارت خريد اعتباري 
براي دارندگان سهام عدالت 

مش��مولين س��هام عدالت مي توانند از طريق نظام 
بانكي به ميزان ۶۰ درصد از ارزش سهام عدالت خود، 
كارت اعتباري دريافت كنند.بعد از جلس��ه شوراي 
هماهنگي اقتصادي رييس جمه��ور و اعالم رييس 
كل بانك مركزي، يكي از امكانات قابل توجه كه در 
اختيار مشمولين قرار گرفته است پرداخت اعتباري 
به مشمولين س��هام عدالت است.مشموالن سهام 
عدالت مي توانند از طريق نظام بانكي تا سقف ۵۰ الي 
۶۰ درصد از ارزش دارايي سهام عدالت خود، كارت 
اعتباري دريافت كنند و با استفاده از آن مي توانند با 
مراجعه به مراكز خريد، به صورت اعتباري خريد كنند.

اين افراد تا يك سال فرصت دارند وجه را با بانك تسويه 
كنند و چون بعد يك سال قيمت سهام افزايش مي يابد 

اين وام هزينه كمتري براي فرد دارد.

مهلك ترين ضربه اقتصادي 
در ۱۰۰ سال اخير

بر اساس گزارش OECD، توليد ناخالص سال ۲۰۲۰ 
در جهان منفي ۶ درصد خواهد بود كه نشان دهنده 
شديدترين ركود يك قرن اخير است.سازمان توسعه 
و همكاري اقتصادي، روز گذش��ته گزارشي درباره 
تاثيرات همه گيري 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 ۶ درصد خواهد 
بود. در سناريويي ديگر با در نظر گرفتن شيوع بيماري 
در موج دوم، رش��د اقتصادي به منف��ي ۷.۶ درصد 
كاهش مي يابد.  سازمان همكاري و توسعه اقتصادي 
)OECD( مي نويسد: »همه گيري كوويد-۱۹ يك 
بحران س��المت جهاني است كه در حافظه جمعي 
ما هيچ سابقه اي نداشته اس��ت. اين بحران، اقتصاد 
را به ش��ديدترين ركود يك قرن اخير فرو برده است 
و خسارت هاي بس��يار عظيمي به سالمت، اشتغال 
و رفاه مردم وارد كرده اس��ت.«  گزارش اين سازمان 
نشان مي دهد كه كشور »انگلستان« بيشتر از تمام 
كش��ورهاي جهان آس��يب اقتصادي ديده اس��ت. 
پيش بيني مي شود كه رش��د اقتصادي اين كشور 
امسال منفي ۱۱.۵ درصد باشد. اما جالب آنجاست 
كه چين به عنوان منشأ ويروس كرونا، نسبت به ديگر 
كشورهاي جهان، كمترين تاثير را از بحران ويروس 
كرونا در توليد ناخالص خود خواهد ديد. س��ازمان 
همكاري و توسعه اقتصادي، پيش بيني مي كند كه 
رش��د توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۲۰ منفي 

۲.۶ درصد باشد.

ساخت واحدهاي مسكوني 
خسارت ديده از سيل 

رييس بنياد مس��كن انقالب اس��المي گفت: بنياد 
مسكن انقالب اسالمي ساخت واحدهاي مسكوني 
خس��ارت ديده از سيل را در دس��تور كار دارد كه در 
۲۱ استان پيگيري مي شود. محمدرضا تابش، روز 
پنج شنبه ۲۲خرداد در مراسم بهره برداري از ۵ هزار 
واحد مسكن روستايي در خراسان جنوبي اظهار كرد: 
در سيل سال گذش��ته در ۲۱ استان و همچنين در 
ساير حوادث، س��اخت ۲۰۰ هزار واحد مسكوني را 
غير از برنامه هاي جاري كه تعهد داشتيم، در دستور 
برنامه ها داريم. به گزارش ايسنا، وي با بيان اينكه از 
۱۰۷ واحد احداثي ۷۰ واحد تحويل داده شده است، 
افزود: اين اقدامات به بركت انقالب اسالمي براي افراد 
كم برخوردار انجام مي شود. رييس بنياد مسكن انقالب 
اسالمي اظهار كرد: تفاهم نامه هايي كه با بهزيستي و 
كميته امداد منعقد شده است، براي ساخت مسكن 
براي افراد بي بضاعت است. تابش ادامه داد: در بحث 
مس��كن روس��تايي توافق نامه اي مبني بر احداث 
۵۰ هزار واحد براي مس��كن روستايي و ۲۰۰ واحد 

روستايي با كميته امداد و بهزيستي داريم.

ايران2

رييس سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد

اختصاص بودجه  ۱۰ هزار ميلياردتوماني  به افزايش حقوق بازنشستگان
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 بهره برداري و آغاز عمليات 
اجرايي ۱۴۵ كيلومتر باند دوم راه هاي استان شركت خواهد 
كرد.افتتاح همزمان پنج هزار واحد مس��كن روس��تايي و 
بازسازي ۲۴۸ واحد خسارت ديده از سيل نيز با حضور رييس 

سازمان برنامه و بودجه انجام مي شود.
نوبخت در ادامه اين سفر ۱۲ ايستگاه ديجيتال صدا و سيما را 
براي بهره مندي ۱۸ روستا از شبكه هاي راديويي و تلويزيوني 
افتتاح و از بيمارستان در حال ساخت شهرستان بشرويه 
بازديد كرد.سند توسعه ميان مدت استان در سفر اسفند ۹۷ 
دكتر نوبخت تدوين و رونمايي شد. براساس آن تفاهم نامه 
۹۴۰ ميليارد تومان براي مدت ۲ سال و اجراي پروژه هاي 
مختلف به خراسان جنوبي اختصاص يافت. همچنين با 
حضور دكتر نوبخت در خراسان جنوبي، تفاهم نامه احداث 
هفت هزار و ۵۰۰ نيروگاه خورشيدي خانگي ۵ كيلوواتي 
ب��ا اختص��اص ۵۰ درصد ياران��ه دولت��ي و ۵۰ درصد وام 
قرض الحسنه امضا مي ش��ود كه حدود ۴۰ هزار كيلووات 
در اس��تان توليد برق به دنبال دارد و حداقل يك ميليون 
تومان در ماه براي هر خانواده ايجاد درآمد مي كند. بازديد 
از نمايشگاه صنايع دستي در باغ گلشن طبس و حضور در 
آيين بهره برداري و آغاز عمليات اجرايي ۱۴۵ كيلومتر باند 
دوم راه هاي اس��تان از برنامه هاي معاون رييس جمهوري 
در طبس اس��ت و ۳۷ كيلومتر بان��د دوم در پنج محور به 

بهره برداري مي رسد.
يكي از مهم ترين اين رهاوردها امضاي تفاهمنامه سه جانبه 
سازمان برنامه و بودجه، بنياد مسكن انقالب اسالمي و كميته 
امداد امام خميني )ره( و با پيگيري استاندار در اسفند ۹۷ 
براي ساخت ۱۰ هزار واحد مسكن نيازمندان در خراسان 
جنوبي بود كه بالفاصله وارد فاز عملياتي شد و رييس سازمان 
برنامه و بودجه در سفر دي ماه سال گذشته به اين استان 
۲ هزار واحد از اين تعداد كه تكميل شده بود را افتتاح كرد. 
پنج هزار واحد از اين توافق تقديم مي ش��ود و ۲ هزار واحد 
هم سال گذشته به بهره برداري رسيد بنابراين هفت هزار 
واحد از مجموع ۱۰ هزار واحد تاكنون به اتمام رسيده است.

   تداوم اشتغالزايي و تحقق وعده ها
در خراسان جنوبي

 استفاده از ظرفيت بخش دولتي و خصوصي در كنار نهادهاي 
عمومي و حاكميتي در قالب امضاي تفاهم نامه براي اجراي 
طرح هاي اقتصادي و زيربنايي منجر به اشتغالزايي در استان 
خراسان جنوبي شده و افزايش اعتماد عمومي را در تحقق 

وعده مسووالن در پي داشته است. 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، بنياد بركت، بسيج 
سازندگي، بنياد مسكن انقالب اسالمي، كميته امداد 
امام خميني )ره(، بنياد مستضعفان و قرارگاه سازندگي 

خاتم االنبيا )ص( از جمله نهادهايي هستند كه در ۲ سال 
اخير پاي ميز امضاي تفاهمنامه با استانداري خراسان 
جنوبي نشس��تند تا در محروميت زدايي و توسعه اين 
استان مرزي مشاركت كنند. براساس تفاهم نامه اي كه 
بين سازمان برنامه و بودجه كشور، استانداري خراسان 
جنوبي و صندوق كارآفريني اميد منعقد ش��د، قرارداد 
همكاري مشترك براي احداث هفت هزار و ۵۰۰ نيروگاه 
خورشيدي خانگي ۵ كيلوواتي به امضا رسيد. براساس 
موارد پيش بيني ش��ده در اين تفاهم نامه، هر متقاضي 
نص��ب و راه اندازي نيروگاه خانگ��ي، مبلغ ۴۰ ميليون 

تومان در قالب ۲۰ ميليون تومان به صورت تسهيالت، 
۱۰ ميليون تومان از محل تبصره ۱۴ و ۱۰ ميليون تومان 
نيز از اعتبارات دستگاه هاي حمايتي دريافت مي كند. 
اين تفاهم نامه با اختصاص ۵۰ درصد يارانه دولتي و ۵۰ 
درصد وام قرض الحسنه در استاني به امضا رسيد كه انرژي 

خورشيدي يكي از مواهب خدادادي آن است. 
رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه سه هزار واحد 
هم در مراحل پاياني اس��ت كه در ماه ه��اي آينده افتتاح 
مي شود 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 مي رسد.
محمدباقر نوبخت در آيين افتتاح همزم��ان ۵ هزار واحد 
مسكن روستايي اس��تان خراس��ان جنوبي و ۲۴۸ واحد 
خسارت ديده از سيل كه در روستاي »بندان« شهرستان 
بشرويه برگزار ش��د گفت: براس��اس تفاهمنامه اي كه با 
استانداري امضا شد ۷۵ پروژه جهش توليد با سرمايه گذاري 
يك هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان در استان انجام مي شود 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 ۵۰۰ فرصت شغلي جديد 
با اجراي پروژه هاي جهش توليد در استان خراسان جنوبي 
ايجاد مي ش��ود. وي تصريح كرد: به منظور بهره برداري از 
ظرفيت روزهاي آفتابي استان و توليد انرژي الكتريكي از 
نور خورشيد، هفت هزار و ۵۰۰ پنل خورشيدي در مناطق 
مختلف استان نصب و راه اندازي مي شود و براي بيش از هفت 
هزار نفر اشتغالزايي خواهد شد. معاون رييس جمهوري و 
رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: در زمينه توسعه صنايع 
دستي اس��تان نيز تفاهم نامه اي امروز براي ايجاد سه هزار 
فرصت شغلي امضا شد.طرح بزرگ ما براي عمران و آباداني 
در راستاي جهش توليد برنامه ويژه اجراي ۷۵ پروژه و طرح 
با س��رمايه گذاري يك هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان است كه 

تفاهم نامه آن امروز با استاندار خراسان جنوبي مبادله شد.
رييس سازمان برنامه و بودجه به سفرهاي گذشته خود به 
خراسان جنوبي اشاره و خاطرنشان كرد: در سفر قبلي مقرر 
شد طي بازه زماني سال هاي ۹۸ و ۹۹ مبلغ ۹۴۰ ميليارد 
تومان براي پروژه هاي زيربنايي استان اختصاص يابد كه در 
اين مدت ۵۴۰ ميليارد تومان پرداخت شده است. معاون 
رييس جمهوري اظهار داشت: با اينكه فقط سه ماه از سال 
گذشته است تاكنون ۳۴ هزار ميليارد تومان براي طرح هاي 
عمراني و تكميل آنها تخصيص داديم و بدون ترديد با همه 
تهديدهاي بدخواهان نظام، جهانيان در سال جاري شاهد 
افتتاح هاي بزرگي براي شكوفايي كشور خواهند بود. افتتاح 
كارخانه كنسانتره زغال سنگ كه از واحدهاي توليدي بزرگ 
استان در شهرستان طبس است از ديگر برنامه هاي لحاظ 
شده در سفر رييس س��ازمان برنامه و بودجه به خراسان 

جنوبي است.

رشد جمعيت شاغل لزوما به معني ايجاد شغل نيست

رابطه بيكاري و رشد اقتصادي در شرايط ركود 

چرا نظام اقتصادي ايران  همچنان سرپا ايستاده است

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 
قياس هاي نادرس�ت در اين م�ورد مي تواند 
به ايجاد ابه�ام و ترديد بي�ن اذهان عمومي 

منجر شود.

به گزارش ايس��نا، تازه ترين 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 
١٣٩٨، بدون نفت ٦. ٠- درصد و با نفت ٧- درصد بوده 
است.  رشته فعاليت هاي گروه كش��اورزي ٣ درصد، 
گروه صنايع و معادن )ش��امل: اس��تخراج نفت خام و 
گازطبيعي، ساير معادن، صنعت، انرژي و ساختمان( 
١٤,٧- و فعاليت هاي گروه خدمات ٠.٣- درصد 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 ۱.۷ درصدي به ۱۰.۶ درصد 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 گفت وگويي 

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 
مي ش��ود، اظهار كرد: آمار و اطالعات مركز آمار كامال 
ش��فاف اس��ت و همواره تمامي اطالعات آن از جمله 
داده هاي 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 مي شود 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 
مي گيريم اين نيست كه واكنش اوليه دست اندركاران 
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 
مي دهند، پس در اين ش��رايط دليلي ن��دارد كه نرخ 
بيكاري نيز افزاي��ش پيدا كند. وي گف��ت: در زماني 
كه ش��اخص هاي اقتصادي دچار تغييراتي مي شوند، 
اينگونه نيست كه بالفاصله يكديگر را تحت تاثير قرار 
دهند؛ به طوري كه ممكن است رشد اقتصادي كاهش 
پيدا كند اما ب��ازار كار با يك وقفه اي بع��د از آن تاثير 

بپذيرد. پس لزوما در كاهش رش��د اقتصادي افزايش 
نرخ بيكاري به طور همزمان اتفاق نمي افتد. 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 
نمي ش��ود، هنگامي كه جمعيت شاغل رشد مي كند، 
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 مي كرد با توجه به رونق ايجاد شده در 
همان قطعه زمين، سه نفر مشغول به فعاليت شده بودند 
كه اين به معني ايجاد شغل جديد نبود. بنابراين مركز 
آمار ايران هيچگاه آماري از »ش��غل هاي 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 مي آيد، اظهار كرد: بنابراين زماني كه نرخ بيكاري 
افزايش يا كاهش مي يابد، بايد اين شاخص ها براساس 
مبنايي تغيير كرده باش��ند. مثال وقت��ي نرخ بيكاري 
كاهش پي��دا مي كند حتما دليل آن افزايش جمعيت 

شاغل نيست بلكه مي تواند جمعيت غيرفعال رشد كرده 
باش��د. وي در ادامه با اشاره به ساير عوامل موثر بر نرخ 
بيكاري گفت: تغييرات فصلي مي تواند 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 مي گيرد. وي ادامه داد: عواملي 
مانند تزريق منابع و يا س��رمايه گذاري هاي جديد بر 
نرخ بيكاري تاثيرگذار اس��ت و مي تواند 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 نمي كند، افزود: بلكه بايد مجموعه شاخص هاي 
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��م انداز كاملي 
از بازار كار دس��ت يافت.وي توضي��ح داد: نتايج طرح 
در فاصله س��ال هاي ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ از ۲۲ ميليون و 
۵۲۵ هزار نفر به ۲۴ ميليون و ۲۷۴ هزار نفر رس��يده 
اس��ت و در دوره زماني مورد نظ��ر حدود يك ميليون 
و ۸۰۰ هزار نفر به جمعيت ش��اغل كشور اضافه شده 
است. از سوي ديگر همين نتايج گوياي آن است كه در 
همين دوره حدود ۷۰۰ هزارنفر به جمعيت غيرفعال 
اضافه شده اند.  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 

از شاخص هاي مهم توس��عه يافتگي در جوامع تلقي 
مي ش��ود و نرخ بيكاري يكي از شاخص هايي است كه 
براي ارزيابي شاخص هاي اقتصادي مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت. وي با اشاره به چگونگي شكل گيري طرح 
نيروي كار توضيح داد: تا قبل از سال ۱۳۷۶ طرحي كه 
به طور اختصاصي ش��اخص بازار كار را توليد كند، در 
ايران وجود نداشت و در سرشماري ها كه معموال ۱۰ 
سال يك بار انجام مي شد، مورد پرسش قرار مي گرفت، 
اما اي��ن براي برنامه ري��زان و تصميم گيران اقتصادي 
كافي نبود و نياز به آمار به روز و دقيقي داشتند، از اين  
رو در سال ۱۳۷۳ طرح اش��تغال و بيكاري طراحي و 
مطالعات آن آغاز و از س��ال ۱۳۷۶ آغاز ش��د.در سال 
۱۳۷۶ ت��ا ۱۳۷۹ طرح مذكور به صورت س��االنه اجرا 
مي شد اما با توجه به اهميت بررسي در مقاطع كوتاه تر 
نياز برنامه ريزان بين سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ فصلي اجرا 
شد. وي در پايان يادآور شد كه از سال ۱۳۸۴ با توجه 
به اهميت استانداردس��ازي براساس تعاريف سازمان 
بين المللي كار، طرح جديد تحت عنوان طرح آمارگيري 
نيروي كار در مركز آمار در دس��تور كار قرار گرفت و از 
سال ۱۳۸۴ به 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 ۶۰۰ نيروي آمارگير با مراجعه به ۶۱ هزار 
خانوار در هر فصل اطالعات افراد ۱۰ ساله يا بيشتر را 

ثبت كرده و مورد بررسي قرار مي گيرد.

برخي طوري صحبت مي كنند كه انگار پمپ آبي وجود 
دارد كه با باز كردن فلكه آب توليد دچار جهش مي شود 
يا دكمه را فشار مي دهند و توليد جهش پيدا مي كند. اگر 
اقتصادي دورنماي جهش در توليد را در دستور كار قرار 
مي دهد بايد بسترهاي الزم براي اين امر را نيز فراهم كند. 
امروز اغلب افراد و عوام الناس هم اين واژه را به كرات در 
رسانه ها به كار مي برند كه بايد جهش در توليد فراهم شود، 
در حالي كه مقدمات توليد هنوز در كشور ما فراهم نيست. 
تعامل اقتصادي كه بايد با جهان و حداقل كش��ورهاي 

همجوار داشته باشيم؛ امروز نداريم. 
  به هرحال برخي اقالم ايراني توليد مي ش�ود و 
به كشورهاي مختلف صادر مي شود؛ اينكه انكار 

شدني نيست؟
بايد ديد كه اي��ن محصوالت در چه ش��رايطي توليد و 
متعاقب آن صادر مي ش��ود. اگر مي بيني��د كه مثال ما 
كريستال توليد مي كنيم و به اسپانيا و ساير كشورها صادر 
مي كنيم به دليل ارزان تر بودن مصرف انرژي در كشور ما 
است؛ اتفاقا قبل از گفت وگوي شما من در حال مطالعه در 
خصوص بهره وري انرژي در ايران بودم كه بسيار فاجعه بار 
است و در حاشيه مطلب نوش��تم كه» جيب خالي و پز 
عالي«. يعني توليد كننده اسپانيايي همين محصول را 
بايد با مصرف انرژي بس��يار گران تري توليد كند؛ اما در 
ايران به دليل اينكه هنوز قيمت انرژي واقعي نشده، اين 
اقالم ارزان تر توليد مي شود و بعد ما پز مي دهيم كه آقا ما 
به اسپانيا و ايتاليا وپرتغال و...كريستال صادر مي كنيم. 
شما يك ليوان را در نظر بگيريد كه مثال به كشور اسپانيا 
صادر مي كنيم؛ اين ليوان در كشور ما ۵هزار تومان هزينه 
مي برد و بعد ما اين ليوان را به اسپانيا ۷هزار تومان صادر 

مي كنيم و خوشحاليم كه صادر كننده ايم. در حالي كه 
توليد اين ليوان در اسپانيا با قيمت واقعي انرژي ۱۵هزار 
تومان هزينه مي برد. اين نشان مي دهد كه مزيت برخي 
حوزه هاي توليدي ما به دليل ارزان تر بودن انرژي است 
و ما هنوز نتوانسته ايم 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 نكرده ايم. براي اينكه بتوانيم 
افزايش توليد داشته باشيم و به طور مثال رشد ۵درصدي 
را در توليد تجربه كنيم بايد حداقل يك دهه برايش زمان 
بگذاريم و اين گونه نيست كه با دستور العمل و بخشنامه 

بتوانيم رشد توليد واقعي را تجربه كنيم. 
  البته چهره هايي مثل آقاي تركان معتقدند كه 
انرژي ارزان، يكي از مزيت هاي 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 
كرده ام 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 
مي چرخ��د. اينكه با خوش��حالي و ذوق و ش��وق گفته 
مي ش��ود ما به عراق و تركيه و... برق صادر مي كنيم، اما 

توجه نمي شود چرا اين كشورها از ايران برق مي خرند؟ 
نشانه ضعف تحليلي ماست. چون توليد اين اقالم براي 
ساير كشورها بس��يار گران تمام مي شود اقدام به خريد 
ب��رق از ايران مي كنند؛ آنها به��ره وري در توليد را مورد 
توجه قرار مي دهند و وقتي محصول��ي براي آنها گران 
تمام شود، طبيعي است از جايي كه با قيمت ارزان تر اين 
محصول را ارايه مي كند؛ برق مي خرند. بهره وري انرژي 
در كشور ما بسيار پايين است و ما  ركوردهاي بيشترين 
ميزان مصرف انرژي را با كمتري��ن بهره وري در اختيار 
داريم. شما فقط از رشد اقتصادي صحبت مي كنيد، اما 
واقع آن است كه اين وضعيت منفي در اكثر شاخص هاي 
اقتصادي ما جاري و ساري است كه نتيجه آن مي شود 
رشد منفي اقتصادي واقعي. دليلش هم آن است كه ما 
با جهان پيراموني تعامل نداريم. اگر اشتباه نكنم، عطار 
است كه مي گويد: » گفت اگر دوزخ شود هم راه من/هفت 
دوزخ سوزد از يك آه من.«اين داستان مواجهه ماست با 

شاخص هاي اقتصادي. 
  اگر درست متوجه شده باشم؛ معني صحبت هاي 
ش�ما اين اس�ت كه ما مزيت هايم�ان را در حوزه 
اقتصادي تبديل به چالش كرده ايم. يعني به جاي 
اينكه انرژي ارزان و در دسترس را در مسير رشد 
تولي�د وصنعت و بهره وري ب�ه كار بگيريم؛ آن را 
به عاملي براي ركود كلي اقتصادمان و وابستگي 

اقتصاد به درآمدهاي نفتي و... بدل كرده ايم. 
واقعا كشور ايران زمينه بالقوه براي رشد در همه زمينه ها 
را دارد. ما در حوزه صنعت، كشاورزي، خدمات و بازرگاني 
و... حرف هاي زيادي براي گفتن داريم. بهترين مواد اوليه 
عالم را كه نفت و گاز اس��ت در اختيار داريم، اما به جاي 

اينكه از اين ظرفيت ها براي رشد واقعي توليد استفاده 
كنيم، نفت و گازمان را به ارزان ترين قيمت ممكن مصرف 
مي كنيم و بعد با گران ترين قيمت ممكن محصوالتي با 
ارزش افزوده بيشتر از ساير كشورها وارد مي كنيم. اگر 
احمدي نژاد يك حرف درس��ت اقتصادي زده باشد اين 
است كه ما ظرفيت الزم براي توليد محصوالت كشاورزي 
براي بيش از ۲۰۰ميليون نف��ر جمعيت را داريم. بله ما 
اين ظرفيت ها را داريم؛ اما اس��تفاده از اين ظرفيت ها به 
برنامه ريزي و هدف گذاري معقول و انگيزه براي اجرا نياز 

دارد كه ما هنوز از آن بي بهره ايم. 
  پ�س چرا ب�ا وج�ود مجموعه اين مش�كالت و 
اظهارنظرهايي كه شما و ساير منتقدان در خصوص 
وخامت اوضاع اقتص�ادي مي فرماييد و در حالي 
كه كشور ما داراي پايين ترين آمارهاي اقتصادي 
اس�ت؛ اقتصاد ايران همچنان س�ر پا است؟چه 
عاملي باعث مي ش�ود كه ِكش�تي اقتصاد ايران 
همچنان در درياي پرتالطم به حركت خود ادامه 

دهد ؟
خيلي س��وال جالبي است؛ اتفاقا اين سوالي است كه به 
نظرم بايد پرسيده شود و مورد بررسي تحليلي قرار بگيرد. 
بايد مشخص شود چه ويژگي در اقتصاد ايران جود دارد 
كه به رغم اين همه فشار و دشمني و سوءمديريت ها و... 
هنوز روي پاهاي خود ايس��تاده است و تداوم دارد. شما 
مي دانيد كه مردم ونزوئال يا زيمباوه براي خريد مثال تخم 
مرغ بايد يك گوني اسكناس جابه جا كنند. ولي در ايران 
خوشبختانه يك چنين شرايطي هرگز به وقوع نپيوسته. 
به نظرم اين اعتماد و ايمان مردم به كشورش��ان اس��ت 
كه باعث شده اقتصاد دچار فروپاشي نشود. نمونه هاي 

ديگرش را در حوزه هاي اجتماعي و...مي توانيد در جريان 
تشييع پيكر سردار سليماني در كرمان ببينيد، ۷۰ نفر از 
مردم جانشان را از دست مي دهند تا تشييع سردار وطن 
انجام ش��ود و زماني هم كه با خانواده اين افراد صحبت 
مي شود اعالم مي كنند كه فرزندانشان را قرباني كشور 
كرده اند. ردپاي اين حضور مردمي را شما در حوزه هاي 
اقتصادي هم مي توانيد مشاهده كنيد. استقبال مردم از 
بورس و اوراق و...نشان دهنده اين واقعيت است كه مردم 
در اين شرايط بحراني و حساس دارايي هاي خود را به نفع 
كشور و اقتصاد وارد ميدان كرده اند. اين مردم هستند كه 
هنوز پيوندش��ان را با نظام و كشورشان حفظ كرده اند و 
به نظرم تا زماني كه اين احساس همچنان برقرار باشد 

اقتصاد ايران هم دچار فروپاشي نخواهد شد.
  اين حمايت هاي مردمي اما تا كجا ادامه خواهد 
داشت، يعني حمايت مردم از مسووالن مانند چك 

سفيد امضا، دايمي و هميشگي است؟
مشخص است كه اين طور نيست. اين وضيعت تا زمان 
مشخص و مدت معلوم به طول خواهد انجاميد. توانايي 
مردم مشخص است و اعتماد آنها به مسووالن هميشگي 
نيست؛ زماني اين مناس��بات تداوم خواهد داشت كه 
مردم ببينند كه مسووالن هم به فكرشان هستند. اين 
در حالي است كه متاسفانه نشانه هاي خوبي از فضاي 
مديريتي كشور مخابره نمي شود؛ مجلس يازدهم كه 
روي كار آمده است؛ بيش��تر رفتارهاي شعاري نشان 
مي دهد ت��ا رويكردهاي تخصصي و حرف��ه اي و اين 
نگران كننده است. مجلس، دولت و نظام سياسي بايد 
متوجه حساسيت موضوع باشند و تالش كنند تا دارايي 
مردم را تبديل به ارزش افزوده براي توسعه كشور كنند. 
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ادامه در صفحه اول
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طرح آینده داران 

رشد ۵۵۰ توماني قيمت دالر در صرافي هاي بانكي

فرصت رفع تعهد ارزي صادركنندگان تا پايان تيرماه ۹۹ است
گروه بانك و بيمه| 

بانك مرك�زي اعالم كرد ك�ه مطابق با مصوبات 
ش�وراي عال�ي هماهنگي اقتص�ادي و تصميم 
ارز،  كميس�يون تعيي�ن نح�وه برگش�ت 
صادركنندگان بايد تا پايان تيرماه س�ال ۱3۹۹ 
نس�بت به ايفاي تعهدات ارزي صادراتي س�ال 
۱3۹۸ خود اقدام كنند. بديهي است بهره مندي از 
هرگونه معافيت مالياتي و استرداد ماليات بر ارزش 
افزوده، مش�وق هاي صادراتي، تامين نيازهاي 
ارزي وارداتي و تداوم فعاليت هاي تجاري، صنفي 
و تمديد كارت هاي بازرگاني منوط به بازگش�ت 
ارز صادركنندگان به چرخ�ه اقتصادي مطابق 
با مصوبات فوق الذكر اس�ت. همچنين تصريح 
مي شود علي رغم مطالب مطرح شده در برخي 
از رسانه ها اين بانك برنامه اي براي تمديد مهلت 

مذكور ندارد.

   توانايي مديريت بازار ارز
 به گزارش »تعادل«، يك نماينده مجلس اعالم كرد: بانك 
مركزي به دليل كنترل نقدينگي و رصد نقل و انتقاالت وجوه 
نقد، بر عمليات بازار ارز نظارت دارد.به گزارش خانه ملت، 
محمدرضا پور ابراهيمي درباره رشد نرخ ارز طي هفته هاي 
گذشته، گفت: نرخ ارز متاثر از عوامل بيروني و دروني است؛ 
مولفه هايي مانند حجم نقدينگي، بودجه دولت و استقراض 
بانك مركزي، تغيير پايه پولي، تراز تجاري و ميزان صادرات 
و واردات كش��ور عوامل بيروني ب��وده و متغيرهايي مانند 
تحريم ها، محدوديت در نقل و انتقال پول، عدم امكان وصول 

مطالبات و... نيز عوامل بيروني هستند.
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس يازدهم با بيان اينكه 
عليرغم تمام تحريم هاي ظالمانه امريكا، كش��ور توانست 
مسير مديريت ارز را پيدا كند، افزود: اگرچه سياست هاي 
پولي و ارزي بانك مركزي تا حدودي قابل قبول اس��ت اما 
در برخي زمينه ها اختالف نظرهايي وجود دارد. وي با بيان 
اينكه در نيمه دوم سال ۹۷ با تغيير رييس كل بانك مركزي 
و سياست هاي ارزي، مسير جديدي در ريل گذاري اقتصادي 
كشور ايجاد شد، اظهار كرد: از آنجايي كه كشور از اسفند ماه 
۹۸ با ويروس كرونا دست و پنجه نرم مي كند، اين ويروس را 
نيز مي توان به عنوان يكي از عوامل موثر در افزايش نرخ ارز 
دانست.در حال حاضر بانك مركزي به دليل اشراف تقريبي 
كه بر بازار ارز، كنترل نقدينگي و رصد نقل و انتقاالت وجوه 

نقد دارد، نظارت بر عمليات بازار ارز ممكن شده است.
پورابراهيمي با بيان اينكه بازار ارز قابل كنترل توسط بانك 
مركزي اس��ت، افزود: كش��ور از پيك فشارهاي اقتصادي 
گذشته و بانك مركزي توانايي مديريت بازار كنوني را دارد.

   رشد ۵۵۰ توماني قيمت دالر در صرافي ها 
 بازار ارز در هفته هاي اخير همراه با ساير بازارهاي موازي، 
افزايش قيمت قابل توجهي را تجربه كرده و دالر در بازار آزاد 
به مرز كانال 1۸ هزار توماني نزديك شده و قيمت 1۷۹60 
تومان را نيز ثبت كرده اس��ت در نتيجه صرافي ها نيز نرخ 
فروش دالر را به 1۷ هزار و ۷50 تومان افزايش دادند. برخي 
فعاالن بازار معتقدند كه متاثر از اخبار سياسي و اقتصادي 
روزهاي اخير از جمله فشار بر كره جنوبي براي آزاد سازي 
منابع ارزي ايران، اعالم مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات 
تا تيرماه، اخبار مربوط به تشديد تحريم ها از سوي امريكا و... 
بازار ارز به صورت رواني واكنش نش��ان داده و نرخ دالر به 
باالي 1۸ هزار تومان رسيد و البته عصر جمعه به 1۷۹۷0 
تومان كاهش يافته است.   روز پنجشنبه به دنبال افزايش 
قيمت دالر در كانال 1۸ ه��زار توماني، صرافي هاي مجاز 

بانكي براي كاهش فاصله نرخ صرافي ها با بازار آزاد، نرخ هاي 
ارز را افزايش دادند. دالر در صرافي هاي بانكي روز پنجشنبه 
با رشد 550 توماني قيمت نسبت به چهارشنبه به بهاي 1۷ 
هزار و ۷50 تومان به فروش رسيد؛ يورو نيز 1۹ هزار و ۷50 
تومان فروخته شد.  قيمت دالر از اواخر هفته گذشته، موج 
جديد روند صعودي را آغاز كرده، و روز پنجشنبه رشد بيش 
از 500 توماني را تجربه كرد، بهاي ساير ارزها نيز به تبع آن 

روندي افزايشي داشت.
نرخ خريد هر دالر در تابلوي صرافي هاي بانكي 1۷ هزار و 
500 تومان و فروش 1۷ هزار و ۷50 تومان بود.قيمت خريد 
هر يورو نيز 1۹ هزار و 500 تومان و نرخ فروش آن 1۹ هزار و 
۷50 تومان شد. ميانگين بهاي هر يورو در روز چهارشنبه در 
سامانه سنا 1۸ هزار و ۹۷۳ تومان و هر دالر 1۷ هزار و ۲۸6 
تومان بود. همچنين هر حواله يورو در سامانه نيما در روز 
معامالتي گذشته، 1۷ هزار و ۷۲6 تومان فروخته شد، حواله 

دالر نيز 15 هزار و ۷۲۴ تومان به فروش رسيد.
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد تهران 
تحت تاثير رشد بهاي اونس و دالر با افزايش ۲05 هزار توماني 
قيمت نسبت به روز معامالتي گذشته به رقم هفت ميليون و 
5۹5 هزار تومان فروخته شد.افزايش قيمت دالر و همچنين 
رشد بهاي اونس باعث باالرفتن قيمت ها در بازار طال و سكه 
شده است. بر اين اساس، قيمت سكه تمام بهار آزادي از مرز 

هفت ميليون و 500 هزار تومان فراتر رفته است.
از يك س��و، قيمت دالر افزايش 550 توماني را تجربه كرد 
كه نقش زيادي در رشد قيمت طال و سكه داشته است. از 
سوي ديگر بهاي اونس نيز به يك هزار و ۷۲۹ دالر رسيده 
كه اين عوامل زمينه رشد قيمت هاي 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 5۹5 
هزار تومان شد، هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز هفت ميليون و ۳50 هزار تومان قيمت گذاري شد. عصر 
جمعه نيز سكه طرح جديد به ۷ ميليون و 6۲0 هزار تومان 
رسيد. همچنين نيم سكه نيز سه ميليون و ۷۷0 هزار تومان، 

ربع سكه دو ميليون و 50 هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي 
يك ميليون و ۷0 هزار تومان تعيين قيمت گذاري شد.هر 
گرم طالي خام 1۸ عيار ۷۳۹ هزار تومان و هر مثقال طال 
نيز س��ه ميليون و ۲05 هزار تومان به فروش رسيد.شيوع 
كرونا و افت اقتصادي و آسيب كسب وكارها در ماه هاي اخير 
باعث افزايش جذابيت طال و در نتيجه رشد اونس شده است.

برخي فعاالن بازار مي گويند كه مشكالت اقتصادي باعث 
شده كه عده زيادي طالي خود را بفروشند.

 مردم براي اجاره طالهايشان را مي فروشند. طالفروشان 
مي گويند حجم تقاضا براي فروش طال خيلي باالس��ت و 
ديگر بودجه اي براي خريد طالهاي مردم ندارند. تعدادي از 
طالفروشان به مردم گفته اند طالهايشان را تا ۲ ماه به صورت 
امانت نگه مي دارند. طال فروشي مي گويد: چند روز قبل يك 
مشتري داشتيم كه طالهاي خانم و دخترهاي دو قلويش را 
براي فروش آورده بود؛ النگو، گوشواره، دستبند و گردنبند 
و انگشتر. مي گفت اينها آخرين دارايي است كه دارد و براي 
اجاره مغازه و خانه مجبور شده تا اينها را از دست دخترها 
و همس��رش دربياورد و بفروش��د. مرد بيچاره خجالت در 

صورتش موج مي زد.

   هفته صعودي سكه و طال 
به گفته نايب رييس دوم اتحاديه طال و جواهر تهران، در يك 
هفته اخير باتوجه به افزايش قيمت  دو عامل موثر بر قيمت 
سكه و طال در بازار داخلي، روند قيمتي هفته صعودي بوده 
است؛ به گونه اي كه قيمت هر قطعه سكه در انتهاي هفته 

نسبت به ابتداي آن ۳00 هزار تومان گران تر شده است.
محمد كشتي آراي در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با وضعيت 
يك هفته اخير بازار سكه و طال داخلي اظهار كرد: به دو دليل 
هفته اي كه گذشت بازار سكه و طال روندي صعودي را تجربه 
كرد؛ اولين دليل عمده افزايش شديد قيمت انس جهاني تا 
حدود 51 دالر بدين صورت بوده است كه در ابتداي هفته 
قيمت هر انس 16۸5 دالر بود و در انتهاي هفته به 1۷۳6 
دالر رسيده است. اين افزايش 51 دالري براي هر انس در 

طول يك هفته رقم بااليي است كه سبب باال رفتن حدود 
۳00 هزار توماني سكه طرح جديد و ۳50 هزارتوماني سكه 
طرح قديم شد. نايب رييس دوم اتحاديه طال و جواهر تهران 
افزود: از س��وي ديگر بازار ارز آزاد نيز با حدود ۳00 تومان 
افزايش در طول هفته از 1۷ هزار و ۷00 تومان به 1۸ هزار 
تومان رسيده است. اين دو عامل افزايش نرخ ارز و افزايش 
قيمت جهاني به صورت همزمان باعث شد قيمت طال و سكه 

هفته را صعودي به پايان برساند.
وي در رابطه با آخرين قيمت هاي س��كه و ط��ال در بازار و 
تغييرات آنها در طول هفته گفت: قيمت هر قطعه سكه طرح 
قديم امروز )جمعه( با تغييرات افزايشي حدودا ۳00 هزار 
توماني نسبت به ابتداي هفته به هفت ميليون و ۳50 هزار 
تومان رسيده است. سكه تمام طرح جديد نيز هفت ميليون 
و 650 هزار تومان قيمت دارد كه نسبت به ابتداي هفته ۳50 

هزار تومان افزايش را تجربه كرده است.
آخرين قيمت هاي معامالتي براي نيم سكه نيز سه ميليون 
و ۷۸0 هزار تومان، ربع س��كه دو ميليون و ۷0 هزار تومان، 

سكه هاي يك گرمي نيز يك ميليون و ۷0 هزار تومان است. 
حباب سكه نيز در دو روز گذشته )چهارشنبه و پنجشنبه( 
افزايش يافت و به حدود ۳۴0 هزار تومان رسيده است.قيمت 
طالي آب شده نيز باتوجه به افزايش قيمت اونس جهاني 
و همچنين قيمت ارز، هر مثقال 1۳۲ هزار تومان نسبت به 
اوايل هفته افزايش داشته و از سه ميليون و ۷5 هزار تومان 

به سه ميليون و ۲1۷ هزار تومان رسيده است. 
همچنين هر گرم طالي 1۸ عيار نيز افزايش ۳۲ هزار و ۸00 
توماني داش��ته و ۷۴۲ هزار و 600 تومان هفته را به پايان 
رسانده است.  در جريان معامالت اين هفته بازار ارز، نرخ دالر 
و يورو هفته را با كاهش قيمت يا ثبات آغاز كردند اما در دو روز 
پاياني هفته اين دو نوع ارز با افزايش قيمت قابل مالحظه اي 
مواجه شدند. دالر اين هفته را با كاهش ۲0 توماني در قيمت 
خريد و ۹0 توماني در نرخ فروش شروع كرد و وارد كانال 16 
هزار تومان است و اين روند كاهشي را تا روز دوم هفته ادامه 
داد. اما در روز دوشنبه قيمت دالر به ثبات رسيد و به قيمت 
16 هزار و ۹00 تومان خريده و معادل 16 و ۹۳0 تومان نيز 
فروخته شد.بعد از آن يعني در چهارمين روز معامالت بازار 
ارز، نرخ خريد دالر ۲0 تومان كاهش يافت و به قيمت 16 هزار 

و ۸۸0 تومان رسيد اما قيمت فروش آن ثابت ماند.
در نهاي��ت در دو روز پاياني معامالت بازار ارز در اين هفته، 
نرخ دالر وارد كانال 1۸ هزار تومان ش��د و در روز پنچ شنبه 
نرخ خريد و فروش دالر در صرافي هاي ملي به ترتيب 1۷ 
هزار و 500 و 1۷ هزار و ۷50 تومان شد كه اكنون دالر با اين 
افزايش قيمت، دالر در حال تجربه مجدد افزايش قيمت ها 
در سال هاي گذشته است.عالوه براين، تحوالت قيمتي يورو 
در اين هفته به گونه اي بود كه اين ارز از روز شنبه تا سه شنبه 
نرخ خريد و فروش آن به ترتيب 1۸ هزار و 500 و 1۸ هزار و 
600 تومان بود و در اين نرخ به ثبات رسيد تا اينكه در دو روز 
پاياني معامالت اين هفته با افزايش قيمت قابل مالحظه اي 
مواجه شد كه طبق نرخ آخرين روز معاماالت، قيمت خريد 
و فروش آن به ترتيب در صرافي هاي ملي به 1۹ هزار و 500 

تومان و 1۹ هزار و ۷50 تومان رسيد. 

   صعود دالر در بازار جهاني 
ارزش دالر در برابر بسياري از همتايانش افزايش يافت.به 
گزارش سي ان بي سي، همانطور كه انتظار مي رفت بانك 
مركزي امريكا در پايان نشست خود تصميمي براي تغيير 
نرخ بهره كه اكنون در محدوده صفر تا 0.۲5 درصدي قرار 
دارد نگرفت. بانك مركزي در بيانيه خود اعالم كرد رش��د 
اقتصادي امسال امريكا احتماال به منفي 6.5 درصد و نرخ 
بيكاري به ۹.۳ درصد خواهد رسيد و انتظار مي رود نرخ هاي 
بانكي دست كم تا دو سال ديگر در سطوح فعلي حفظ شود. 

رشد قيمت طال در سايه افزايش بهاي دالر و اونس جهاني به 173۵ دالر

پيگيري مطالبات بانك ها نبايد منجر به تعطيلي واحد توليدي شود
رييس كل بانك مركزي ضمن تش��ريح اقدامات اين بانك 
در جهت حمايت از بنگاه هاي توليدي و تحقق شعار رونق و 
جهش توليد، گفت: اصل پيگيري به موقع مطالبات بانك ها 
امري ضروري است، اما، اين امربه هيچ وجه نبايد منجر به 
تعطيلي حتي يك واحد توليدي ش��ود. رييس كل بانك 
مركزي با اشاره به محوريت مطالبات بانك ها تصريح كرد: 
اصل پيگيري به موقع مطالبات بانك ها امري ضروري است، 
اما اين امربه هيچ وجه نبايستي منجر به تعطيلي حتي يك 
واحد توليدي شود. به گزارش »تعادل«، عبدالناصر همتي 
گفت: نظر رياست محترم قوه قضاييه در خصوص نحوه وصول 
مطالبات بانك ها، مورد تأكيد و حمايت بانك مركزي است. 

اصل پيگيري به موقع مطالبات بانك ها امري ضروري است، 
اما اين امربه هيچ وجه نبايستي منجربه تعطيلي حتي يك 
واحد توليدي بشود. محاسبه بدهي آنها نيز بايستي برمبناي 
ضوابط اعالم شده از س��وي بانك مركزي باشد. بانك ها به 
موجب قوانين ومقررات موظف هس��تند كه محل اجراي 
طرح را وثيقه بگيرند و به عنوان وكيل سپرده گذاران درجهت 
صرفه و صالح موكالن خود و استيفاي مطالبات ناگزيز از 
اقدامات قانوني هس��تند. ولي، اين نكته نيز مهم است كه 
بايستي حداكثر همراهي با توليدكنندگان داشته و از هرگونه 
اقدامي كه منجربه تعطيلي واحد توليدي مي شود، جدا  پرهيز 
كنند.  بانك مركزي بيشترين تأكيد و اقدامات را در حمايت 

از بنگاه هاي توليدي ودرجهت تحقق شعار رونق وجهش 
توليد، انجام داده وتالش كرده اس��ت كه با آسيب شناسي 
دقيق موضوع، بعضي از مقررات را كه در اين رابطه اثرگذاري 
داشته اند، تدوين يا اصالح كند. از جمله آنها، اصالح مقررات 
نحوه امهال مطالبات غيرجاري بر مبناي مصوبه شوراي فقهي 
بانك مركزي براي اجتناب از اخذ سود مركب، تسهيل تسويه 
بدهي بدهكاران )طرح مصوب مجلس ومجمع تشخيص( و 
آخرين تصميم، كه مساعدت در امهال واحدهاي توليدي 
با دريافت صرفًا ۷.5 درصد طلب و امهال 5 ساله آن بود، كه 
به تصويب شوراي پول واعتبار رسيد. ازبانك ها مي خواهم 

دستورالعمل ها را به جد اجراكنند.

خبر

 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 
راه اندازي ش��ده اس��ت. دارندگان س��هام عدالت 
مي توانند براي مشاهده دارايي و ارزش ريالي سهام 
خود، ب��ه se-tat.rayanbroker.ir/ مراجعه 
كرده، نس��بت به فروش ۳0درصد آزادشده سهام 
خود، بدون حضور در بانك و شركت كارگزاري، عمل 
كنند. سامانه اختصاصي س��هام عدالت كارگزاري 
بانك آينده، محدود به ش��ماره  حساب هاي بانك 
آين��ده نبوده، هر ي��ك از دارندگان اين س��هام كه 
شماره حساب ساير بانك ها را در سامانه سهام عدالت 
معرفي كرده اند، امكان استفاده از اين سامانه را دارند. 

 3۰ هزار ميلياردتومان 
حق بيمه  ثالث در سال  ۹۹

 رييس كل بيمه مركزي گفت: سال گذشته، حدود 
۲۴ ه��زار ميليارد تومان حق بيمه ش��خص ثالث 
اخذ ش��د كه پيش بيني مي ش��ود در سال جاري 
به ح��دود ۳0 ه��زار ميلياردتوم��ان افزايش يابد. 
غالمرضا سليماني در گفت وگو با ايرنا افزود: حدود 
۲۳ ميليون خودرو در سال گذشته تحت پوشش 
بيمه ش��خص ثالث ق��رار گرفتند كه آمار نش��ان 
مي دهد ميزان پرداخت خسارت از ميزان حق بيمه 
شاخص ثالث اخذ شده بيشتر بوده است.در سال 
گذش��ته، حدود ۲۴ هزار ميليارد تومان حق بيمه 
شخص ثالث اخذ، اما ۲5 هزار ميليارد تومان بابت 
خسارت شخص ثالث پرداخت شد. ضريب پرداخت 
خسارت در بخش بيمه شخص ثالث، همواره منفي 
بوده، يعني ميزان پرداخت خسارت از رقم حق بيمه 
اخذ شده بيشتر بوده است. وي با بيان اينكه بيش از 
50 درصد صنعت بيمه در اختيار شخص ثالث است، 
گفت: پيش بيني مي ش��ود كه در سال ۹۹ حدود 
۳0 هزار ميليارد تومان حق بيمه شخص ثالث اخذ 
شود كه اميدواريم ميزان پرداخت خسارت كمتر از 
اين رقم باشد. سليماني درباره تاثير كرونا و كاهش 
سفرهاي برون شهري بر وضعيت بيمه شخص ثالث 
گفت: اميدواريم ميزان تصادفات و حوادث جاده اي 
كاهش يابد، اما نمي توان برآورد دقيقي را ارايه كرد.

نمي دانيم كه تا آخر سال وضعيت سفرها به چه نحو 
باش��د به همين دليل، نمي توان رقم مشخصي را 
بيان كرد. سليماني درباره برنامه هاي در دست اجرا 
براي بهبود روند پرداخت خس��ارات شخص ثالث، 
گفت: بر اس��اس طرحي كه توسط بيمه ايران آغاز 
ش��ده، اعالم و همچنين پرداخت خس��ارت بيمه 
شخص ثالث تا سقف سه ميليون تومان به صورت 

الكترونيكي مي شود.

جدي گرفتن امكانات ذاتي كشور براي پيروزي در جنگ اقتصادي
همه ما مي دانيم كشور عزيزمان 
ايران به رغم داشتن ظرفيت هاي 
مطلوب ذاتي از ش��اخص هاي 
مطل��وب اقتص��ادي بهره مند 
نيست. بدون شك سرمايه هاي 
بسياري دركش��ور براي رشد و 
پيشرفت اقتصادي وجود دارد 
كه طي سال هاي گذشته بر اثر 
برخي غفلت ها، بي تدبيري ها و 
بي برنامگي ها يا نداشتن سياست و استراتژي مشخص به 
هدر رفته اس��ت. امروزه بيش از هر زمان ديگري موقعيت 
براي اصالح ساختار هاي اقتصادي و سياسي در جهت تقويت 
بخش مولد و احياي ظرفيت هاي داخلي براي تحقق شعار 
سال )جهش توليد( به وجود آمده است كه اگر هوشيار باشيم 
و فرصت ها را دريابيم با تكيه بر استعداد ها و ظرفيت هاي 
مغفول مانده مي توان هر چه سريع تر به اين موفقيت نائل 
آمد.  يادمان نرود ظرفيت هاي زيادي در حوزه هاي مختلف 
حيات اجتماعي و اقتصادي كشورمان وجود دارند كه جدي 
گرفتن هركدام از آنها مي تواند گشايشي چشمگير براي 
حل معضالت پيش رو ايحاد نمايد. بايد ظرفيت ها را بخوبي 
شناخت، مس��ير تعالي را بر اساس رهنمودهاي مشفقانه 
رهبر معظم انقالب طراحي و نهايتاً با عزمي راسخ، شجاعت، 

خودباوري و تالش مضاعف به سمت اهداف و آرمان هاي 
پيش رو گام برداشت و در اين مسيراندكي هم تعلل و ترديد 
به خود راه نداد. چنانكه رهبر فرزانه انقالب در پيام نوروزي 
خود فرمودند: »هيچ ملتي با راحت طلبي و رفاه جويي محض 
به جايي نمي رسد، غلبه بر دشواريها و عبوِر با روحيه از آنها 
موجب قدرتمند شدن يك ملت و كسب اقتدار و اعتبار است، 
همچنان كه ملت ايران تاكنون به اين شكل بر مشكالت غلبه 
كرده و بعد از اين نيز خواهد كرد. ملت همچنانكه در طول 
سال هاي متمادي، ش��جاعانه و با روحيه با حوادث مواجه 
شدند، از اين پس نيز با روحيه و اميد با همه حوادث برخورد 
كنند و مطمئن باشند كه تلخي ها مي گذرد و يسر و آساني 

در انتظار ملت ايران خواهد بود چرا كه اِّن مع الُعسِر يسرا.
برخي از ظرفيت هاي راهگشا شامل اين موارد است: مطالعات 
نشان مي دهند، ايران حدوداً شش برابر ميانگين جهاني، 
انرژي مصرف مي كند كه در صورت فرهنگ سازي مناسب و 
مصرف بهينه آحاد مردم مي توان چيزي بالغ بر 100 ميليارد 
دالر صرفه جويي ارزي فراهم كرد.برآوردها نشان مي دهد، 
كش��ور ايران ظرفيت توليد مواد غذايي براي حداقل ۳00 
ميليون نفر جمعيت را دارد. ولي متأسفانه اين موضوع بر اثر 
مديريت غيرحرفه اي به درستي هدايت و مورد بهره برداري 
قرار نمي گيرد و نتيجه امرچيزي ج��ز اتالف آب و انرژي و 
نهايتاً افزايش قيمت تمام شده محصوالت نيست.برآوردها 

نشان مي دهد در صورت مديريت صحيح گردشگري در 
كشور با توجه به موقعيت جغرافيايي و ظرفيت هاي بي بديل 
مذهبي، هنري، طبيعي و سياحتي، تاريخي، درماني مي توان 
فرصت هاي بي ش��ماري براي جذب گردشگران خارجي 
را فراهم آورد. مطالعات اكتشافي در سال هاي اخير نشان 
مي دهد، ايران جزو 10 كشور اول جهان و همچنين كشور 
اول منطقه )جنوب غرب آسيا و شمال آفريقا( از نظر داشتن 
منابع معدني است كه استخراج و فرآوري آن مي تواند بسيار 
سودآور باشد. كشورمان ايران بزرگ ترين توليدكننده پسته، 
زعفران، خاويار، زرشك، فيروزه، فرش دستباف در جهان 
و همچنين برخوردار از بزرگ ترين ذخيره روي در جهان 
اس��ت. همچنين جزو توليدكننده هاي اصلي بسياري از 
محصوالت كشاورزي است كه توليد و صادرات هوشمندانه 
آنها در سايه سياست گذاري و برنامه ريزي صحيح ارزآوري 
خوبي براي كشورمان مي تواند به همراه  آورد. و نهايتاً شركت 
در مناقصه هاي بين المللي در حوزه هاي فني و مهندسي، 
تمركز بر حوزه حمل نقل دريايي و صنايع وابسته آن در كنار 
تقويت حوزه بسته بندي حرفه اي و برندسازي در محصوالت 
ايراني از ديگر فرصت هاي قابل توجه در اين برهه زماني است. 
همه ما بايد اميدوار باشيم كه در سال جهش توليد با همت 
مسووالن و حمايت مردم از كاالي ايراني روز هاي خوبي در 

انتظار توليد كشور باشد.

مهدي رضايي
مديرعامل بانك انصار



آمار معامالت

»تعادل«عواملموثربربازارسهامدرهفتهجاريرابررسيميكند

جذابيت نمادهاي دست به نقد در فصل مجامع

رشد ۸۱ درصدي ارزش بازار اوراق تامين مالي در يك سال

گروه بورس| محمد امين خدابخش|
بورس تهران همچنان در مدار صعود است و 
بازار سرمايه در شرايط رخوت بازارهاي موازي 
به يكه تازي خود ادامه مي دهد. در اين ميان 
اگر چه در بعضي از روزها و هفته ها ترمز اين 
رشد كشيده شده و س�رمايه گذاران با ديده 
تريد و به روند پيش روي بازار نگريس�ته اند. 
با اين حال، آس�ان بودن س�رمايه گذاري 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 
پيشروي دو ساله شاخص هاي سهام باشيم. 

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 5 هزار و 
168 هزار ميليارد تومان برابر با 300 ميليارد دالر برسد. در 
هفته اي كه گذشت صعود شاخص كل بورس از ميانه كانال 
يك ميليون و 28 هزار واحدي آغاز شد. اين نماگر در حالي به 
انتظار از سرگيري معامالت در روز شنبه نشست كه تا سطح 
يك ميليون و 153 هزار و 679 واحد ارتقا يافته بود. رش��د 
12 درصدي نماگر ياد شده در حالي محقق مي شود كه در 
طول هفته گذشته، اخباري نظير تغيير الت هاي معامالت 
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. اين عامل اگرچه در روزهاي پاياني هفته تكذيب شد با 
اين حال مي توان گفت كه اثر خود را بر بازدهي هفتگي بورس 
و فرابورس گذاشت و ضمن تاثيرگذاري بر داد و ستدها، به 
تشديد بي اعتمادي و افزايش ريسك قانوني در كليت بازار 

سرمايه انجاميد. 
عواملي از اين دست در كنار نزديك شدن به فصل مجامع 
و اهميت گزارش هاي س��ه ماهه نخست سال جاري براي 
بسياري از بازيگران حقوقي بازار سبب شد تا »تعادل« ضمن 
گفت وگو با احسان طيبي به بررسي احتماالت پيش روي 

بازار سرمايه در هفته جاري بپردازد.
اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص عوامل كلي تاثيرگذار 
بر رفتار سرمايه گذاران به خبرنگار»تعادل« گفت: در حال 
حاضر چند متغير بنيادي از جمله سود بانكي تغيير كرده 
است. در حال حاضر اين متغير به حدود 15 درصد رسيده 
و شنيده ها حكايت از آن دارد كه رقم ياد شده در بازار بين 
بانكي بس��يار پايين تر از ميزان ياد شده است. تغييراتي از 
اين دس��ت سبب مي شود تا با افزايش جذابيت بازار سهام 
نقدينگي خارج از اين بازار آمادگي الزم براي ورود به بورس 

را داشته باشد. بنابراين دور از انتظار نيست كه در هفته هاي 
پيش رو نيز شاهد تقاضاي سنگين براي خريد سهام باشيم.

    اصالح زيرساختارها سازنده اما ناكافي
طيبي در پاسخ به اين سوال كه تغيير الت هاي معامالتي 
به موجب دستورالعمل ارايه شده در روز چهارشنبه هفته 
گذشته كه به اصالح زيرساختارهاي بازار سرمايه در بخش 
ياد شده پرداخته بود، تا چه اندازه مي تواند به كاهش ريسك 
زيرساخت و كم شدن مشكالت هسته معامالت كمك كند، 
گفت: مسلماً تغيير الت هاي معامالتي و ايجاد تناسب بين 
پول وارد شده به چرخه معامالت با حجم سرمايه و سهام 
خريداري شده مي تواند بسيار موثر باشد و از نارسايي هاي 
موجود بكاهد. با اين حال آنچه كه حائز اهميت است توجه 
به ميزان نقدينگي است كه در روزها و هفته هاي اخير وارد 
بازار سرمايه شده است. در حال حاضر حجم معامالت نسبت 
به سال هاي اخير تا حدي افزايش يافته كه حتي با اعمال 
تغييراتي از اين دست انتظار نمي رود كه پشتيباني متناسب 

با عمليات انجام شده در بازار سهام قابل دسترس باشد. 
احس��ان طيبي افزود: فكر مي كنم كه فعاالن بازار بايد در 

تحليل هاي خود ريسك ناشي از زيرساخت معامالت را كه 
به دليل مشكالتي همچون نارسايي هاي هسته معامالت و 
يا كاستي هاي موجود در سرور كارگزاري ها ايجاد مي شود، 

در خريد و فروش هاي خود لحاظ كنند.
 اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد: تغيير يادشده در 
زيرساخت ساختار معامالتي بازار اگرچه مي تواند كمكي 
شايان توجه در خصوص تسهيل معامالت و نقدشوندگي 
س��هام داشته باش��د، با اين حال لزوم توجه بلندمدت به 
اصالح و بهبود زيرساخت ها همچنان پابرجا خواهد بود 
و بايد در بلندمدت فكري به حال زيرساخت هاي سخت 
افزاري و نرم افزاري بازار سهام كرد تا مشكالت به شكلي 
ريش��ه اي حل شود. احس��ان طيبي در پاس��خ به سوال 
ديگري مبني بر اينكه آيا با ايجاد آرامش خاطر در ميان 
سرمايه گذاران نسبت به عرضه سهام عدالت در هفته هاي 
پيش رو و تهديد رواني از اين حيث متوجه بازار س��رمايه 
خواه��د بود يا خي��ر، گفت: گمان نمي كنم كه ريس��ك 
معامالت سهام عدالت به چرخه معامالت در هفته پيش رو 
چندان جدي باشد و تهديدي از اين بابت متوجه روند آتي 

بازار سرمايه شود.

    پرتفوي جذاب سهام عدالت
وي افزود: دارايي مانند سهام عدالت از آن جهت حائز اهميت 
اس��ت كه نمادهاي ارزنده اي را در خود جاي داده اس��ت. 
همين امر به جذابي��ت آن مي افزايد. 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/E تحليلي آنهاس��ت. تمامي اين عوامل منجر 
به تقاضاي سنگين ش��ده است كه انتظار مي رود حتي در 
صورت افزايش عرضه ها از جانب مالكان سهام عدالت نيز 
خنثي نشود. بنا بر اين اگر از اين بابت در هفته هاي پيش رو 
مجدداً تهديدي متوجه معامالت بازار شود، مي توان انتظار 
داشت كه افت قيمت ها مقطعي باشد و به استراحت بازار 

بينجامد نه تغيير روند.

    اهميت گزارش هاي سه ماهه
و فرارسيدن فصل مجامع

احسان طيبي در خصوص تاثير احتمالي نزديك بودن فصل 

مجامع و قريب الوقوع بودن انتشار گزارش هاي 3ماهه، با 
توجه به تغييرات رخ داده در رويكرد معامالت فعاالن بازار، 
گفت: اين عوامل بر بازار س��رمايه و معامالت آن تاثيرگذار 
خواهد بود. در بررسي متغيرهاي اينچنيني بايد توجه داشت 
كه اگر چه در شرايط فعلي بسياري از سرمايه گذاران خرد به 
دنبال دريافت سود سرمايه )Capital Gain( هستند، با 
اين حال تقريباً تمامي سرمايه گذاران حقوقي در نظر دارند تا 
سهامي را خريداري كنند كه در بلندمدت به آنها بازده بدهد 
و بتوانند از سود تقسيمي در مجامع آن نيز بهره مند شوند. 
همين امر سبب مي شود تا شركت هاي ياد شده با دقت سهام 
داراي پتانسيل را در فصل مجامع رصد كنند و از اين طريق 

درصدد سرمايه گذاري در سهام ياد شده برآيند. 
اين تحليل گر بازار سهام خاطرنشان كرد: در اين ميان طبيعتًا 
تمامي نمادهايي كه در مجمع سود قابل توجهي تقسيم 
مي كنند و مي توانند تا مبالغ تقسيم شده را با سرعت بيشتري 
نسبت به سايرين به حساب سرمايه گذاران واريز كنند از 
اولويت بيشتري براي سرمايه گذاري برخوردار خواهند بود. 
به همين دليل ممكن اس��ت در هفته هاي پيش رو شاهد 
افزايش تقاضا در نمادهاي ياد شده باشيم. طيبي ادامه داد: 
اگرچه در حال حاضر بسياري از سرمايه گذاران ممكن 
است به روند سودآوري شركت ها و نا هماهنگ بودن 
ميزان درآمد آنها با قيمتي كه براي سهامشان پرداخت 
مي شود نسبت به گذشته توجه چنداني نكنند، با اين 
حال نمي توان گفت كه بازار در خصوص گزارش هاي 
مالي بي تفاوت عمل مي كند. براي مثال بايد به خاطر 
داشت كه گزارش هايي نظير تجديد ارزيابي شركت ها 
است كه در حال حاضر سبب شده بسياري از نمادها به 
رغم زيان ده بودن و يا مناسب نبودن از لحاظ بنيادي 
با تقاضاي سنگين مواجه شوند. بنابراين مي توان گفت 
بازار هيچگاه بي دليل هيچ سهمي را نمي خرد.  احسان 
طبري در پايان با توجه به مولفه هاي ياد شده در خصوص 
وضعيت پيش  روي بازار س��هام در هفته جاري گفت: 
گمان مي كنم كه روند كلي معامالت در هفته پيش رو 
مثبت باشد. فكر مي كنم كه در شرايط فعلي عدم وجود 
اصالح در بازار به نحوي كه مانع افزايش يكسره قيمت ها 
براي مدت طوالني بش��ود، چندان مناس��ب نيست. از 
اين رو اميدوارم كه در هفته هاي پيش رو ش��اهد فراز و 
فرود قيمت ها باشيم. وقوع چنين امري مي تواند به دور 
از فراز و فرودهاي تند و تيز، س��هام شناور بازار در ميان 
خريداران و فروشندگان دست به دست شود. بنابراين 
اگر در هفته هاي پيش رو شاهد وقوع چنين عاملي باشيم 
نمي توان گفت كه بازار با مشكل مواجه شده است. من 
فكر مي كنم كه در ش��رايط فعلي رس��يدن شاخص به 
محدوده يك ميليون و 500 هزار واحدي تا يك ميليون 

و ششصد هزار واحدي امري دور از انتظار نباشد.

محمد مهدي مومن زاده: »ارزش بازار اوراق تامين 
مالي در پايان ارديبهشت ۹۹ به حدود ۱۶۰۰ هزار 
ميليارد ريال رسيده است كه اين رقم نسبت به 
زمان مشابه سال قبل رش�دي حدود ۸۱ درصد 

)۶۹۰ هزار ميليارد ريال( را نشان مي دهد.«

به گزارش سنا، محمد مهدي مومن زاده با بيان مطلب باال 
اظهار كرد: در مقام مقايس��ه، ارزش بازار اوراق تامين مالي 
در حال حاضر معادل 6 درصد نقدينگي، ۴.2 درصد ارزش 
بورس تهران، 6.1 درصد سپرده هاي بانكي و 6 درصد توليد 
ناخالص داخلي است؛ مجموع اين ارقام گوياي آن است كه 
بازار اوراق تامين مالي هنوز هم در اقتصاد ايران جايگاه بسيار 
كوچكي دارد. معاون اقتصادي بانك انصار با بررسي تركيب 
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، 
سهمي كمتر از 5 درصد از مجموع اوراق منتشره را داشته اند. 
به اين ترتيب مي توان گفت كه مجموع تامين مالي جديد 
شركت ها از بازار اوراق تامين مالي طي يك سال اخير كمتر 
از 3.5 هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم در ابعاد اقتصاد 

ايران بسيار ناچيز به نظر مي رسد.

    سهم دولت از بازار بدهي ۴ برابر شد
وي اضافه كرد: افزايش انتشار اوراق دولتي طي سال هاي 
اخير سبب شده تا سهم دولت از بازار اوراق تامين مالي طي 
يك بازه 5 ساله )فروردين 9۴ تاكنون( حدود ۴ برابر شود. 
طي يك سال اخير نيز س��هم اوراق دولتي از 80 درصد به 

حدود 88 درصد رسيده است. هرچند كه افزايش انتشار 
اوراق دولتي و توسعه بازار بدهي امري مطلوب تلقي مي شود 
اما با توجه به ظرفيت محدود سمت تقاضا، افزايش حضور 
دولت در بازار اوراق طي س��ال هاي اخير به نوعي برونراني 
بخش خصوصي را رقم زده است. مومن زاده توضيح داد: با 
وجود رشد قابل مالحظه ارزش بازار اوراق تامين مالي طي 
س��ال هاي اخير، محاسبه مقادير واقعي اوراق تامين مالي 
نش��ان مي دهد كه پس از جهش ارزي و افزايش نرخ تورم 
از ابتداي سال 97، ارزش حقيقي اوراق تامين مالي تقريبا 
ثابت بوده و طي دو سال اخير هيچ رشدي نداشته است. اين 
موضوع نشانگر وجود ظرفيت قابل مالحظه براي انتشار اوراق 
در سال جديد )براي رسيدن به روندهاي بلندمدت ارزش 
حقيقي بازار( است. با توجه به شرايط درآمد دولت و انتظار 
انتشار ارقامي حدود 120 تا 180 هزار ميليارد تومان اوراق 
دولتي، به نظر مي رسد كه ارزش حقيقي اوراق تامين مالي 

رشد محسوسي را تجربه كند.

    ضرورت ايجاد تقاضا در بازار اوراق تامين مالي
اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد: با توجه به آنچه در 
باب چشم انداز حجم قابل مالحظه انتشار اوراق دولتي در 
سال جاري ذكر شد، ايجاد تقاضاي مناسب در اين بازار نيز 
ضروري به نظر مي رسد. بررسي سمت تقاضاي اوراق تامين 
مالي نشان مي دهد كه در حال حاضر صندوق هاي درآمد 
ثابت اصلي ترين بازيگر محسوب مي شوند و ميزان تقاضاي 
آنها براي اوراق تامين مالي از دو ناحيه مي تواند افزايش يابد. 
از يك سو نصاب نگهداري اوراق در پورتفوي اين صندوق ها 
از 30 درص��د به ۴0 درصد افزايش يافته و صندوق ها براي 

رسيدن به اين رقم مجبور به خريد اوراق جديد هستند و 
از سوي ديگر با ورود منابع جديد به اين صندوق ها، بخشي 
بايد صرف خريد اوراق ش��ود. وي افزود: براي بخش اول و 
جهت رساندن تركيب فعلي پورتفوي صندوق ها به نصاب 
حداقلي ۴0 درصد، صندوق ها بايد 5 هزار ميليارد تومان 
اوراق جديد خريداري كنند. ب��راي بخش دوم و با در نظر 
گرفتن مفروضاتي براي صندوق ها مي توان انتظار داشت كه 
ارزش منابع جذب شده توسط اين صندوق ها تا پايان سال 
به حدود 230 هزار ميليارد تومان بالغ شود، لذا از اين ناحيه 
نيز صندوق ها مجبور به خريد حدود 31 هزار ميليارد تومان 
اوراق جديد خواهند بود. به اين ترتيب، انتظار مي رود تا پايان 
سال حداقل 36 هزار ميليارد تومان تقاضاي جديد از ناحيه 
صندوق هاي درآمد ثابت براي اوراق تامين مالي ايجاد شود.

    انتظار افزايش نرخ بازده در بازار اوراق 
وجود دارد

محمدمهدي مومن زاده، اظهار كرد: در كنار اين موضوع، 
طي سال 1399 حدود 50 هزار ميليارد تومان از اوراقي كه 
در حال حاضر در بازار قرار دارند سررسيد خواهند شد و به 
اين ترتيب انتظار مي رود كه جايگزيني آن توسط دارندگان 
)كه غالبا صندوق ها هستند( مقدار تقريبا متناسبي تقاضاي 
جديد ايجاد كند. در نهايت با توجه به آغاز شدن عمليات 
اجرايي بازار باز و الزام بانك ها به تبديل 50 درصد از بدهي 
خود به بانك مركزي به اوراق، انتظار ايجاد تقاضايي حدود 
50 هزار ميليارد تومان توسط بانك ها نيز وجود دارد. براين 
اس��اس، در يك برآورد اوليه تقاضاي جديد اوراق در سال 
1399 رقمي حدود 136 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود 

و به دليل آنك��ه اين رقم احتماال از انتش��ار اوراق دولتي و 
عرضه اوراق غيردولتي كمتر خواهد بود، انتظار افزايش نرخ 
بازده در بازار اوراق وجود دارد. معاون اقتصادي بانك انصار 
اعالم كرد: نرخ ب��ازده اوراق تامين مالي )YTM( در پايان 
ارديبهشت ماه به 16.3 درصد رسيده كه اين رقم كمترين 
ميزان طي 5 س��ال اخير است. با توجه به عدم تغيير قابل 
مالحظه در شرايط عرضه و تقاضاي بازار اوراق در ماه هاي 
اخير، به نظر مي رس��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 
ناشي از كاهش نرخ سود سپرده بانكي )حاصل توافق كانون 
بانك هاي خصوصي كشور( به محدوده 15 درصد بوده است. 
وي گفت: كاهش قابل مالحظه نرخ بازده اوراق تامين مالي 
در ارديبهشت ماه و همچنين افزايش نرخ تورم سبب شده تا 
نرخ بازده حقيقي اوراق تامين مالي كه در فروردين ماه و پس 
از يك دوره طوالني به محدوده مثبت وارد شده بود، مجدد 
كاهش يافته و به رقم منفي ۴ درصد برسد. منفي شدن نرخ 
بازده حقيقي اوراق تامين مالي اين مخاطره را به دنبال دارد 
كه ميزان تمايل و تقاضاي سرمايه گذاران براي اين ابزار مالي 
كاهش يابد و در نتيجه كاهش تقاضا، انتظار افزايش نرخ بازده 

وجود خواهد داشت.

    چشم انداز نرخ بازده در بازار اوراق تامين مالي
مومن زاده در خصوص چش��م انداز نرخ بازده در بازار اوراق 
تامين مالي گفت: به نظر مي رسد كه اين موضوع بيش از هر 
چيز وابسته به نرخ سود سپرده بانكي خواهد بود و در صورت 
افزايش نرخ در نظام بانكي، نرخ بازده بازار اوراق نيز افزايش 

خواهد يافت. در حال حاضر شاهد افزايش تدريجي انتشار 
اوراق گواهي سپرده يكس��اله )با نرخ هاي حدود 18 تا 20 

درصد( توسط بانك ها هستيم.

    شرايط بازده اسناد خزانه اسالمي
اين كارشناس بازار سرمايه ضمن بررسي شرايط بازده اسناد 
خزانه اسالمي تصريح كرد: اين موضوع نشان مي دهد كه 
نرخ بازده اين اسناد در پايان ارديبهشت ماه نسبت به ساير 
اوراق كمت��ر بوده و در ناحيه 15 درصد قرار گرفته اس��ت. 
 )Term Structure( مقايسه س��اختار زماني نرخ بهره
 Term( پايان ارديبهش��ت با س��اختار زماني نرخ به��ره
Structure( پايان فروردين نشان مي دهد كه منحني 
به صورت تقريب��ا موازي معادل 3 واح��د درصد به پايين 
منتقل شده اس��ت. وي ادامه داد: اين كاهش، متناسب به 
كاهش نرخ سود سپرده يكس��اله از محدوده 18 درصد به 
15 درصد اس��ت. نكته مهم ديگري كه مي توان از شكل 
ساختار زماني نرخ بهره )Term Structure( استنباط 
كرد، وضعيت تقريبا هموار و شيب صفر اين منحني است. 
اين موضوع نشان مي دهد كه در حال حاضر نرخ بازده براي 
اوراق با سررسيدهاي كوتاه مدت و بلندمدت تقريبا برابر شده 
است. با توجه به چشم انداز افزايشي نرخ بازده كه به معناي 
كاهش قيمت اوراق خواهد بود، به نظر مي رسد كه در حال 
حاضر سرمايه گذاري بر روي اوراق كوتاه مدت بهتر از اوراق 
بلندمدت خواهد بود چرا كه صعودي شدن منحني ساختار 
زماني نرخ بهره )Term Structure( در ماه هاي بعد به 
معناي آن است كه قيمت اوراق بلندمدت كاهش بيشتري 

را تجربه خواهد كرد.
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تحليل هفتگي صنايع بورسي
بورس اوراق بهادار تهران براي دومين هفته متوالي با 
رشد شاخص كل به كار خود پايان داد. جهش 125 
كانالي شاخص سهام در هفته منتهي به 21 خردادماه 
در حال��ي رقم خورد كه نگاه��ي به عملكرد صنايع 
39گانه بورسي حكايت از رشد دسته جمعي قيمت ها 

و ثبت تنها يك گروه منفي داشت.
به گزارش سنا، در 5 روز معامالتي هفته منتهي به 21 
خردادماه، دماسنج اصلي تاالر شيشه اي با افزايش 
12.2 درصدي همراه شد و به عدد جديد يك ميليون 
و 153 هزار و 680 واحدي رسيد. با اين حساب بازدهي 
شاخص سهام از ابتداي سال جاري تاكنون به حدود 
125 درصد رسيد. جهش 125 كانالي شاخص سهام 
در هفته منتهي به 21 خردادماه در حالي رقم خورد 
كه نگاهي به عملكرد صنايع 39گانه بورسي حكايت 
از رشد دسته جمعي قيمت ها و ثبت تنها يك گروه 

منفي داشت.
در اين هفته بازيگران س��هام ضمن تداوم توجه به 
گروه ه��اي ب��زرگ كااليي، معامالت مثبت��ي را در 
تك سهم هاي بازار ثبت كردند. در اين ميان بيشترين 
بازدهي هفتگ��ي از آن گروه محص��والت چرمي با 
تك نماد »وملي« شد. اين سهم در هفته مورد بررسي 
رشدي بالغ بر 23 درصد را تجربه كرد. گروه زراعت 
ديگر صنعتي بود كه در صدر جدول بازدهي هفتگي 
بورس تهران ايستاد و با افزايش بيش از 21 درصدي 
قيمت را همراه شد. رتبه سوم صنايع پربازده بورس 
در اين هفته اما از آن گروه فرآورده هاي نفتي ش��د. 
پااليش��ي ها در هفته مورد بررس��ي با رش��د 19.۴ 
درصدي ميانگين قيمت ها همراه شدند. سيماني ها 
كه مدت هاست منتظر افزايش نرخ محصوالت خود 
هستند، هفته گذشته پرتقاضا ظاهر شدند و توانستند 

رشدي معادل 18.8 درصد را تجربه كنند.
يكي از صنايع پرخبر بازار سهام در اين هفته قندي ها 
بودند. شركت بازرگاني دولتي ايران 6 ارديبهشت ماه 
در اطالعيه اي قيمت فروش هركيلوگرم شكر سفيد 
درب كارخانه تصفيه كننده  شكر در مركز كشور را با 
10 درصد سود 66 هزار و 908 ريال اعالم كرده بود. 
اين شركت جزييات محاسباتي قيمت شكر وارداتي 
با ارز نيمايي كه در اسفندماه سال قبل وارد و اكنون 
در بازار شكر در حال مبادله است را به اين شرح اعالم 
كرد: ارزش شكر خام در بنادر كشور با قيمت ۴9 هزار 
و 993 ريال، هزينه گمركي، انب��ارداري و بارگيري 
چهار هزارو 592 ريال، هزينه هاي عمليات بانكي و 
ثبت سفارش، مجوزهاي بهداشتي، دستمزد تصفيه 
6 هزار و 2۴1 ريال، قيمت تمام شده  هركيلوگرم 60 
هزار و 826 ريال، قيمت فروش هركيلوگرم شكر سفيد 
درب كارخانه تصفيه كننده  شكر در مركز كشور با 10 
درصد سود 66 هزار و 908 ريال است. بازتاب اين مهم 
در هفته گذش��ته بازار سهام مشاهده شد. جايي كه 
شركت هاي قندي با ارسال اطالعيه روي سامانه كدال 
اين موضوع را به اطالع سهامداران خود مي رساندند. 
هر چند افزايش نرخ شكر چندان مورد انعكاس قرار 
نگرفت و به عبارتي پيش خور شده بود. در مجموع اما 
قندي ها معامالت اين هفته خود را با رشد قيمت 11.8 
درصدي به پايان رساندند. خودرويي ها اما كه در هفته 
ماقبل با افت ميانگين قيمت سهام خود مواجه شده 
بودند، اين هفته خوش درخش��يدند و شاخص اين 
گروه 17.1 درصد افزايش يافت. بيشترين سهم در 
اين افزايش شاخص اما به دوش نماد معامالتي شركت 
ايران خودرو بود. »خودرو« روز دوشنبه به دليل انتشار 
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 
اطالع رس��اني در آخرين روز معامالتي هفته بدون 
محدوديت نوس��ان قيمت بازگشايي شد. بر اساس 
اطالعيه شفاف س��ازي »خودرو« در روز يكشنبه، 
ايران خودرو از انتقال تعداد يك ميليارد و 555 ميليون 
و 700 هزار سهم با نام شركت نگارنصرسهم )سهامي 
خاص( متعلق به ش��ركت ايران خودرو خراسان به 
شركت تام ايران خودرو به مبلغ 903.37۴ ميليارد 
تومان خبر داد. »خودرو« در شفاف س��ازي ديگري 
نوش��ته بود: انواع قالب و تجهيزات لجس��تيك را به 
شركت ساپكو و شركت ايسيكو منتقل كرده است و 
در حالي كه حوالي 50 ميليارد تومان بهاي تمام شده 
دارد، مبلغ واگذاري بيش از 1885.8 ميليارد تومان 
است. در توضيح اين ش��ركت آمده، انتقال قالب ها 
به شركت س��اپكو با رويكرد ارتقاي سيستم كنترل 
داخلي و ايجاد شفافيت در دارايي ها و انتقال تجهيزات 
لجستيك به شركت ايسيكو با رويكرد تبديل شركت 
ايسيكو به هاب لجس��تيك گروه و ايجاد شفافيت 
در دارايي ه��ا. از اين رو روز چهارش��نبه »خودرو« با 
رشد 31 درصدي قيمت بازگشايي شد. در اين ميان 
بيشترين حجم و ارزش دادوستدها نيز با جابه جايي 
13 ميليارد و 883 ميليون س��هم به ارزش 5 هزار و 
592 ميليارد تومان از آن زيرمجموعه هاي خودرويي 
بورس تهران شد. گروه حمل و نقل اما تنها صنعتي بود 
كه معامالت اين هفته را با افت شاخص به پايان رساند. 
نمادهاي زيرمجموعه اين گروه به ويژه »حكشتي« در 
اين هفته تحت تاثير خبرهايي مبني بر اجرايي شدن 
تحريم هاي كش��تيراني و به روز رساني تحريم هاي 
جديد اين حوزه توس��ط وزارت خزانه داري امريكا، 
با افزايش فشار فروش مواجه شدند. »مايك پامپئو« 
وزير امور خارجه امريكا روز دوشنبه در بيانيه اي اعالم 
كرد كه تحريم شركت كشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران )IRISL( و شركت چيني E-sail كه امريكا آن 
را زيرمجموعه شركت كشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران مي داند، از دوشنبه 8 ژوئن )19 خرداد( 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��ركت هايي كه از طريق كشتي هاي متعلق به 
شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران كاالهاي 
بشردوستانه به ايران صادر مي كنند، بتوانند جايگزيني 
براي اين شركت بيابند. خبرهايي منفي كه در نهايت 
به افت ۴.5 درصدي ميانگين قيمت 5 زيرمجموعه 
گروه حمل و نقل در هفته منتهي به 21 خردادماه شد.

عضو هيات مديره بورس تهران گفت: جاي ابزارهاي 
معامالتي كه مردم به واسطه آن ريسك نوسانات 
نرخ ارز را در س��رمايه گذاري خود مديريت كنند، 
به شدت 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��رمايه گذاري خود مديريت كنند به ش��دت 

خالي است.
وي افزود: بخش زيادي از تمايالت سرمايه گذاري 
در همه بازارها اعم از مس��كن، ط��ال، 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 
سرمايه ها را حفظ كند بس��يار مورد اقبال خواهد 
بود. وي اظهار داشت: خريد طال، ارز يا مسكن صرفًا 
با هدف سرمايه گذاري 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 مي تواند با ايجاد 
و توسعه ابزارهايي مانند اوراق ارزي، صندوق هاي 
ارزي، صندوق هاي كااليي با شاخص ارزي مانند 
صندوق كااليي نفت، م��س و طال و صندوق هاي 
سهام ش��ركت هاي صادر كننده با درآمد ارزي به 

اين نياز پاسخ دهد.
وي اظهار داش��ت: در سال هاي گذشته ايجاد اين 
ابزارها به دلي��ل متولي گري 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 مي تواند بخش زيادي از تقاضاي 
غيرمصرفي و صرفًا سرمايه گذاري ارز را كاهش دهد 
و ارزهاي راكد را به بخش واقعي اقتصاد برگرداند.

جايخاليابزاريبرايپوششنوساناتنرخارز
عضو ش��وراي عالي بورس از دستور عبدالناصر همتي 
رييس كل بانك مركزي به منظور تشكيل كارگروهي 
براي بررسي توسعه معامالت سكه در قالب ابزارهاي مالي 
و راه اندازي مجدد قرارداد آتي سكه در بورس كاال خبر 
داد. به گزارش سنا، شاهين چراغي در خصوص امكان 
راه اندازي مجدد معامالت آتي سكه در بورس كاال اظهار 
داشت: مجموعه بازار سرمايه، دغدغه هاي بانك مركزي 
در خصوص بازار سكه و حساسيت هاي معامالت روي 
اين كاالي ارزشمند را درك مي كند به طوريكه در برخي 
كاالها مانند سكه فقط موضوع خود آن كاال مطرح نيست 
بلكه اثراتي است كه آن محصول مي تواند بر ساير بازارها 
و اقتصاد ايجاد كند؛ ل��ذا دغدغه هاي بانك مركزي در 
اين خصوص دغدغه هاي درستي است. چراغي افزود: 
در همين راس��تا در يكي از جلسات اخير شوراي عالي 
بورس، رييس كل بانك مركزي در خصوص معامله سكه 
در قالب ابزارهاي مال��ي و راه اندازي مجدد قرارداد آتي 
سكه در بورس كاال، دستور ايجاد كارگروهي به منظور 
بررسي بيشتر و ايجاد تفاهم را صادر كرد. به گفته اين 
عضو شوراي عالي بورس با برگزاري نشست هاي مشترك 

و درك دغدغه هاي نهاد ناظر بازار پول مي توانيم 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 ماه هاي اخير نيز به طور 
جدي از بازار سرمايه حمايت كرده است، ابراز اميدواري 
كرد كه نتيجه نشست هاي مشترك ميان كارشناسان 
و مديران بازار س��رمايه و بانك مرك��زي قطعا به نقطه 
مطلوبي خواهد رسيد و پيش بيني مي شود 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 مي توان استفاده كرد و بنده 
معتقدم، زيرساخت معامالتي بورس كاال، منطقي ترين 
و عادالنه ترين پلتفرمي اس��ت كه براي فروش خودرو 
مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد. وي افزود: حتي در اين 
خصوص رييس قوه قضاييه نيز اشاره اي به عرضه خودرو 
در بورس داشتند و با توجه به مهيا بودن زيرساخت ها، 
مي توان از اين ظرفيت در فروش و تامين مالي صنعت 

خودرو بهره برد. اين عضو شوراي عالي بورس در پاسخ به 
اين پرسش كه آيا محصولي مانند خودرو در بورس هاي 
كاالي��ي دنيا نيز معامله مي ش��ود؟ گفت: بس��ياري از 
ابزارهايي كه در اقتصاد و بورس هاي ايران طراحي شده، 
ممكن است در ساير كشورها وجود نداشته باشد زيرا اين 
ابزارها مانند پيش فروش خودرو به مردم، مدل تامين 
مالي ها 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 
سرمايه اي محسوب مي شوند تا مصرفي؛ به همين دليل 
مي توانيم معامالت اين محصول را در بورس كاال در وهله 
نخست به منظور ايجاد شفافيت آغاز كنيم و در ادامه به 

توسعه معامالت و ابزارهاي مالي كمك كنيم.
چراغي در پايان با بيان اينكه شاهد روند پرسرعت توسعه 
بورس كاال در اقتصاد ملي هستيم، گفت: يكي از نقاط 
عطف بورس كاال، زيرساخت هاي اي تي قوي و تخصص 
باالي اين شركت در امور مختلف است، از اين رو تحقق 
طرح هاي جديد در بستر معامالتي اين بورس با قدرت 

اجرايي خواهد شد.

تشكيلكارگروهراهاندازيمعامالتآتيسكه

به رغم تغيير در رويكرد معامالتي اشخاص، نمي توان گفت كه بازار در خصوص گزارش هاي مالي بي تفاوت عمل مي كند
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جزييات دريافت ماليات از واحدهاي مسكوني ۱۵۰ متر به باال اعالم شد

خيز دولت براي ماليات ستاني از خانه هاي خالي

راه دشوار  اصالحات  دراقتصاد

چند يادآوري كوچك به آقاي رييس جمهور

گروه راه و شهرسازي|
 در ش�رايطي ك�ه دولت ب�راي اخذ مالي�ات از 
واحدهاي مس�كوني 150 متر و باالت�ر از آن، به 
ميزان »20 درصد از ماليات بر اجاره« خيز برداشته 
است، پيشنهادي به مجلس يازدهم ارايه شده كه 
بر اساس آن، اخذ ماليات از خانه هاي خالي معادل 

»20 درصد از ارزش ملك« است.

به گزارش »تعادل«، قانون اخذ ماليات از خانه هاي خالي 
در جريان اصالح قانون ماليات هاي مس��تقيم در سال ۹۴ 
در دس��تور كار مجلس قرار گرفت و پس از تصويب از سال 
۹۵ الزم االجرا بود. بر اس��اس اصالحيه يادشده، وزارت راه 
و شهرسازي مكلف به تهيه س��امانه اسكان و امالك براي 
شناسايي خانه هاي خالي شد. مساله اي كه تا چند ماه پيش 
از اين بالتكليف مانده بود. اما آن گونه كه وزير راه و شهرسازي 
اعالم كرده، اين سامانه آماده ش��ده و هم اينك در اختيار 
سازمان امور مالياتي قرار دارد. اما محمود عليزاده، معاون 
حقوقي و فني سازمان امور مالياتي روايتي ديگر دارد و گفته 
است كه اخيراً بر اساس اعالم وزير راه و شهرسازي سامانه 
اسكان و امالك آماده شده و قرار است در اختيار سازمان امور 
مالياتي قرار گيرد. اين سامانه بر اساس ديتاها و اطالعاتي كه 
در آن قرار داده شده، به شناسايي خانه هاي خالي از سكنه 
مي پردازد و بر اس��اس ماده ۵۴ مك��رر قانون ماليات هاي 
مستقيم، در صورتي كه واحد مسكوني بيش از يك سال 

خالي از سكنه باشد، مشمول اين ماليات قرار مي گيرد.
به گفته عليزاده، از واحدهاي مسكوني با بيش از ۱۵۰ متر، 
در صورت بيش از يك سال خالي بودن، ۲۰ درصد ماليات بر 
اجاره دريافت مي شود. به گزارش مهر، عليزاده در گفت وگو با 
شبكه خبر درباره اجراي ماليات بر خانه هاي خالي از تابستان 
امسال، گفت: اين قانون از سال ۹۵ بايد اجرا مي شد بنابراين 
هر واحد مسكوني كه از سال ۹۵ خالي از سكنه بوده، در سال 
اول مشمول ماليات نيست و از سال دوم به بعد به آن ماليات 
تعلق مي گيرد و تا زماني كه خالي بماند ماليات از اين واحد 
مسكوني اخذ خواهد شد. به گفته معاون حقوقي سازمان 
امور مالياتي، عالوه بر خانه هاي خالي مذكور در س��امانه 
اسكان و امالك، اين سازمان به بررسي فيزيكي و ميداني 
از واحدهاي نامبرده شده در اين سامانه مي پردازد و پس از 
شناسايي واحدهاي خالي، در صورتي كه بيش از يك سال 
خالي مانده باشد به آن ماليات تعلق مي گيرد. عليزاده اظهار 
كرد: به موجب قانون ماليات هاي مستقيم، ماليات خانه هاي 
خالي معادل ۲۰ درصد ماليات بر اجاره است و به خانه هاي 
با متراژ ۱۵۰ متر به باال تعلق مي گيرد. وي افزود: اين قانون 
مشوقي براي ورود واحدهاي خالي به بازار اجاره خواهد بود.

    پيشنهاد مالياتي به مجلس يازدهم 
در همين حال، افشين پروين پور، كارشناس اقتصاد مسكن 
از ارايه پيشنهاد اخذ ماليات معادل ۲۰ درصد ارزش ملك 
از خانه هاي خالي به مجلس خبر داد و گفت: با اين نرخ موثر 

ماليات، قيمت مسكن قطعا كاهش مي يابد.
به گزارش تس��نيم، پروين پور اظهار كرد: كشور ساالنه به 
حدود ۲ ميليون واحد مس��كوني نياز دارد و هر روشي كه 
كمك كند به توليد مسكن مانند بورس مسكن بسيار خوب 
است. البته بايد توجه شود كه تامين مالي توليد مسكن را 
به بورس ببريم نه زمين را. وي با بيان اينكه در زمان حاضر 
بازار مسكن ايران وضعيت 3۰ درصدي مصرفي و 7۰ درصد 
تقاضاي سرمايه اي دارد، افزود: اينكه بخواهيم يك نسخه 
را از كشورهاي ديگر براي حل مسائل مسكن كپي برداري 
كنيم، اشتباه است. به عنوان مثال برنامه اي كه در كشور كانادا 
براي بخش مسكن اجرا شده، در ايران كارايي نخواهد داشت 
چرا كه در اين كشور سوداگري مسكن نداريم. وي با اشاره 
به اينكه 3 ميليون واحد خالي در كشور داريم، تصريح كرد: 
با تكنيك درست اخذ ماليات بر خانه هاي خالي بدون آنكه 

يك عدد آجر روي آجر بگذاريم، با عرضه اين واحدها به بازار 
مسكن قيمت ها كاهش مي يابد. وي از ارايه پيشنهاد اخذ 
ماليات ۲۰ درصد قيمت ملك براي جريمه  واحدهاي خالي 
از سكنه به مجلس يازدهم خبر داد و گفت: امالكي كه پروانه 
ساخت آنها صادر شده بايد ۱8 ماه بعد به بازار عرضه شوند، 
در غير اين صورت از روز اول بعد از ۱8 ماه ۲۰ درصد قيمت 
ملك به صورت ساالنه در دوره هاي 6 ماهه از مالك دريافت 
خواهد شد. كارشناس اقتصاد مسكن افزود: به عنوان نمونه 
يك ملك يك ميليارد توماني در صورت عدم عرضه به بازار 
بايد ساالنه ۲۰۰ ميليون تومان جريمه بپردازند. اين يك نرخ 
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 
مالك دريافت خواهد شد. پروين پور همچنين با بيان اينكه 
بايد ۱۰۰ درصد عايدي فروش مسكن به عنوان ماليات از 
فروشنده دريافت شود، يادآور شد: قيمت مسكن به صورت 
زنجيره اي كاهش يا افزايش مي يابد. برخي مي گويند برخي 
واحدهاي مسكوني خالي لوكس هستند. به فرض اينكه اين 
حرف درست باشد. فرض كنيم ۵۰۰ هزار مسكن لوكس در 
مناطق شمالي تهران داريم كه اگر اين تعداد به بازار عرضه 
شود باعث كاهش قيمت مسكن در اين مناطق مي شود. در 
واقع قيمت به صورت زنجيره اي مي شكند و توانمندي افراد 

براي خريد مسكن در ساير مناطق افزايش مي يابد.

    تفاوت نرخ كنوني و نرخ پيشنهادي به مجلس؟
به گزارش »تعادل«، چنان كه معاون سازمان امور مالياتي 
با استناد به قانون ماليات هاي مستقيم اظهار كرده، ماليات 
از خانه هاي خالي معادل ۲۰ درصد از ماليات اجاره است. بر 

اساس مقررات مربوط به ماليات ستاني از اجاره ملك و آيين 
نامه اجرايي آن براي سال ۹8، اوال از مبلغ رهن يا همان پول 
پيش هيچ گونه مالياتي اخذ نمي شود و تنها بابت 7۵ درصد 
از اجاره ملك ماليات از مالك گرفته مي شود. در صورتي كه 
عايدي مالك از محل دريافت اجاره ساالنه )۱۲ ماه اجاره( 
يك واحد مسكوني مبلغي تا سقف ۵۰ ميليون تومان باشد، 
از 7۵ درصد آن ماليات گرفته مي شود. اما اگر عايدي اجاره 
يك سال ملك، بين۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان باشد معادل 
۲۰ درصد )از 7۵ درص��د عايدي( و در صورتي كه بيش از 
۱۰۰ ميليون تومان باشد،  معادل ۲۵ درصد از سه چهارم 
عايدي )7۵ درصد( ماليات ستانده مي شود. به اين ترتيب، 
ميزان ماليات براي دو سناريوي اول با سقف هاي درآمدي 
ساالنه ۵۰ و ۱۰۰ ميليون تومان، به ترتيب ۵ ميليون و 6۲۵ 
ه��زار تومان و ۱۵ ميليون تومان خواهد بود. اما در صورتي 
كه قرار باشد معادل ۲۰ درصد از اين ارقام به عنوان ماليات 
از خانه هاي خالي اخذ شود، به ترتيب به ارقام يك ميليون و 
۱۲۵ هزار تومان و 3 ميليون تومان خواهيم رسيد كه با توجه 
به رشد روزافزون و جهش وار قيمت مسكن، ستاندن اين 
ارقام از صاحب يك واحد مسكوني باالي يك ميليارد تومان، 
نوعي شوخي محسوب مي شود. و از همين رو است كه برخي 
از كارشناسان و نهادها پيشنهاد اخذ ماليات از خانه هاي خالي 
به ميزان ۲۰ درصد از ارزش آن را مطرح كرده اند. همانطور كه 
مي دانيم، يكي از معيارهاي اصلي تعيين اجاره، قيمت مسكن 
است و از همين رو، اغلب، نرخ اجاره ساالنه يك ملك رقمي 
معادل يك چهارم تا يك پنجم قيمت آن )بسته به منطقه( 
تعيين مي شود كه اغلب به صورت تركيبي از پول پيش و 
اجاره بها است و هر چه پول پيش بيشتر و مبلغ اجاره كمتر 
باشد، ماليات كمتري از مالك اخذ مي شود. اما اين تركيب 

پول پيش و اجاره بها درباره خانه هاي خالي صادق نيست، 
 چون اساسا اجاره نامه اي تنظيم نشده كه مالك عمل قرار 
گيرد. از اين رو، سازمان مالياتي با مالك قرار دادن عرف بازار 
كه اجاره ۱۲ ماه )يك سال( ملك برابر با يك پنجم ارزش آن 

)۲۰ درصد( است، رفتار كرده و ماليات اخذ مي كند.

    واكنش اسالمي به دستور روحاني
رييس جمهور 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 
راه و شهرسازي، بر تسريع در اجراي پروژه هاي تحول آفرين 
در حوزه حمل و نقل ريلي و جاده اي كش��ور تاكيد كرد. به 
گزارش مهر، حسن روحاني در گفت وگو با محمد اسالمي 
وزير راه و شهرس��ازي پس از اس��تماع گزارش وي درباره 
اقدامات و برنامه هاي اين وزارتخانه، از وي خواست تا طرح ها 
و دستورالعمل هاي الزم براي حل معضل و كنترل قيمت 
مسكن را براي بررسي، تصويب و تسريع در اجرا به جلسه 

روز يكشنبه ستاد اقتصادي دولت ارايه كند.
وي تاكيد كرد: شايسته نيست كه مردم در اين شرايط دچار 
معضل مسكن و افزايش قيمت آن باشند و دولت مصمم است 
كه با برنامه ريزي، اين مشكل را به سرعت حل و فصل شود.

روحاني همچنين تسريع در اجراي طرح »اقدام ملي تأمين 
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 
جلوگيري از ايجاد تنگنا و فشار بر مردم در اين بخش تاكيد 
كرد. محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي با اشاره به دستور 
ويژه رييس جمهور براي كنترل قيمت و اجاره مسكن گفت: 

طرح اخذ ماليات از خانه هاي خالي به موازات طرح اقدام ملي 
مسكن مي تواند به تعديل قيمت مسكن و اجاره كمك كند.

 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 برنامه اي دارد؟  به 
خبرنگاران گفت: اجاره مسكن و گراني آن متاثر از خود بخش 
مسكن نيست و تاثير اتفاقات بازار و بازارهاي موازي در مسكن 
است.  وي ادامه داد: زماني كه درخصوص نرخ تورم صحبت 
مي كنيد، همه خدمات و كاال خودش را انطباق مي دهد تا 
شرايطي فراهم كند كه جلوي ريزش ارزش پول را بگيرد و 
اين مساله در سنوات گذشته هم بوده است.  وي درخصوص 
راه حل در نظر گرفته ش��ده براي عبور از اين شرايط گفت: 
راه حل 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 
خانه سازي تبديل شود كه خوشبختانه در همه شهرهاي 
كشور شروع شده است.  وي ادامه داد: در اين زمينه از مردم 
ثبت نام گسترده داشته ايم و نيمي از يك ميليون و 6۰۰ هزار 
نفري كه ثبت نام كردند يعني 8۰۰ هزار نفر واجد شرايط 

بوده و مي توانند از پروژه هاي تعريف شده بهره مند شوند. 

    2 گام براي تقويت عرضه مسكن
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، اخذ اين ماليات هم از زمان تصويب قانون بوده و براي 
صاحبان اين خانه ها برگه ماليات فرستاده مي شود. اسالمي 
افزود: اين مساله تحريك كننده جانب عرضه براي عرضه 
خانه هاي بالاستفاده است تا اين سرمايه هاي ملي حبس 
شده و خانه هاي خالي كه بيش از ۲ ميليون واحد در سطح 
كشور هس��تند، به فروش رفته يا اجاره داده شوند تا از اين 
طريق شاهد يك تعديل در بازار باشيم.  وزير راه و شهرسازي 
ادامه داد: به موازات اين اتفاق شرايطي فراهم شده است تا 
كساني كه خانه آماده يا پروژه هاي نيمه تمام داشته يا زمين 
براي طرح اقدام ملي دارند، در سامانه ثبت نام كرده و به ازاي 
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 مي گيرد. اين دو، 
سه اقدام يك بسته به هم پيوسته بوده تا بتوانيم مردم فاقد 

مسكن را از اين دغدغه ها رها كنيم. 

    دغدغه تورم حباب گونه در قيمت خانه 
  اسالمي درخصوص جلس��ه  خود به همراه وزير اقتصاد و 
داراي��ي و رييس بانك مركزي با معاون اول رييس جمهور 
در بحث مسكن در پاسخ به اين سوال كه آيا اين جلسه به 
سرعت بخشي به پروژه اقدام ملي كمك خواهد كرد، گفت: 
امروز قبل از رفتن به مجلس در خدمت  رييس جمهور بوديم 
و درخصوص وضعيت موجود يك گزارش به وي ارايه شد. 

وي افزود: اين شرايط تورمي حباب گونه اي كه در قيمت 
و اجاره خانه اتف��اق افتاده دغدغه دولت و ش��خص آقاي 
رييس جمهور است و به همين خاطر رييس جمهور از من، 
وزير اقتصاد و دارايي و رييس بانك مركزي در حضور معاون 
خواستند تمهيداتي اتخاذ ش��ود كه اين وضعيت كنترل 
شود تا براي اين دغدغه سنگيني كه براي جامعه به وجود 
آمده پاسخي داشته باشيم. اين عضو كابينه دولت دوازدهم 
عنوان كرد: در اين جلسه يكي از پيشنهادهايي كه وزارت راه 
و شهرسازي ارايه داد اين بود كه هرچه زودتر سازمان امور 
مالياتي با استفاده از سامانه امالك و اسكان از خانه هاي خالي 
ماليات دريافت كند. اين مساله در كنار طرح اقدام ملي كمك 
مي كند اين حباب شكل گرفته و اين جريان رواني به موازات 

اين دو طرح تعديل شود.
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مهم ترين مطالبه شوراي عالي 
استان ها

رييس شوراي عالي استان ها با اشاره به اينكه مهم ترين 
مطالبه شوراي عالي استان ها توجه مديران باالدستي 
به توسعه محلي اس��ت گفت: بايد قوانين مربوط به 
توسعه محلي ديده ش��ود. به گزارش مهر، عليرضا 
احمدي، رييس شوراي عالي استان ها در سي و دومين 
اجالس شوراي عالي استان ها با اشاره به اينكه قوانين 
موجود اختيارات شورا را محدود كرده است، گفت: اين 
در حالي است كه در قانون اساسي حدود اختيارات 
شورا گس��ترده اس��ت. وي ادامه داد: اين مشكل در 
برنامه توسعه هفتم تا حدودي تغيير كرده است كه به 
بهتر شدن وضعيت شوراها كمك خواهد كرد. رييس 
ش��وراي عالي استان ها با بيان اينكه ۱۱7 هزار عضو 
شوراهاي شهر در كشور از جمله معتمدين و منتخبين 
مردم هستند كه اگر ناديده گرفته شوند به ضرر كشور 
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 
دنيا كمتر كشور توسعه يافته اي را پيدا مي كنيم كه به 
توسعه رسيده باشد اما توسعه محلي را مورد توجه قرار 
نداده باشد. وي افزود: امروز دنيا به اين نتيجه رسيده 
است كه مسير توسعه ملي از مسير توسعه محله اي 
محقق مي شود اما در كشور ما هنوز به اين مهم توجه 
نشده است. به گفته وي از منظر قانون اساسي و با تكيه 
بر تجربيات جهاني بايد به موضوع توسعه محلي توجه 
كنيم. وي افزود: از نگاه ما عدم توفيق در حوزه توسعه 
به دليل عدم توجه به توسعه محلي است و از اين رو 
مهم ترين مطالبه شوراي عالي استان ها توجه مديران 

باالدستي به توسعه محلي است.

دستگاه هاي اجرايي توان 
مديريت بورس مسكن را ندارند

نماينده مردم تهران در مجلس مي گويد: دستگاه هاي 
اجرايي ت��وان مديريت بورس مس��كن را ندارند. به 
گزارش تسنيم، اقبال شاكري، نماينده مردم تهران 
در مجلس شوراي اسالمي معتقد است: »دستگاه هاي 
اجرايي قادر به مديريت بازار بورس مسكن نخواهند 
بود و اين مساله يك فضا به هم ريخته را ايجاد خواهد 
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، هر اقدامي هم در حوزه مسكن صورت گيرد، در 
بهبود شرايط اثرگذار نخواهد بود. وي با تاكيد بر اينكه 
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 
اجرايي نكند، نمي توان به بهبود وضعيت اميد داشت. 
او گفت: اين نگراني وجود دارد كه عرضه مسكن در 
بورس به افزايش قيمت ها در اين بخش منجر شود، 
چون عده اي بورس باز و سفته باز با سبدگرداني و ايجاد 
بازارهاي رواني زمينه را براي افزايش نمادهاي بورس و 

افزايش قيمت مسكن فراهم مي كنند. 

بازخواني جعبه سياه بويينگ 
در فرانسه يا اوكراين

رضا جعفرزاده، سخنگوي سازمان هواپيمايي گفت: 
اگر امكان بازخواني اطالعات جعبه سياه بويينگ 
اوكرايني در ايران ميس��ر نبود، مس��وول بررسي 
سانحه ايران با حضور نمايندگان كشورهاي ذي نفع، 
بازخواني اطالعات را در خارج از ايران كه ممكن است 
فرانسه يا اوكراين باشد، انجام مي دهند. به گزارش 
فارس، پيش از اين، رويترز به نقل از يكي از منابع آگاه 
خود، مدعي شده بود: »سازمان هواپيمايي كشوري 
ايران جعبه س��ياه هواپيماي بويينگ اوكرايني را 
به فرانس��ه تحويل مي دهد«. 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 
سازمان هواپيمايي ايران انجام مي شود و طرح مطلب 
»تحويل جعبه سياه« معنا ندارد. سخنگوي سازمان 
هواپيمايي ادامه داد: در واقع اين جعبه سياه همراه با 
كارشناسان ايراني طبق قوانين و مقررات هوانوردي 
خوانده مي شود. وي افزود: طبق قوانين بين المللي 
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 جعبه هاي س��ياه هواپيما 
 CVR پارامتراهاي موت��ور و...( و( FDR ،در ايران
)ن��وار مكالمات خلبان و كروي پ��روازي( با حضور 
نماينده هاي كشورهاي ذي نفع بازخواني مي شود. 
جعفرزاده يادآور شد: اگر امكان بازخواني اطالعات 
جعبه سياه بويينگ اوكرايني در ايران ميسر نبود، 
مسوول بررسي س��انحه ايران با حضور نمايندگان 
كشورهاي ذي نفع در خارج از ايران كه ممكن است 
فرانسه يا اوكراين باشد، بازخواني اطالعات را انجام 
مي دهند. وي اف��زود: اقدامات بازخواني و دعوت از 
نماينده كشورها توسط تيم بررسي سانحه سازمان 
هواپيمايي كشوري ايران انجام شد  سپس مطرح 
شد كه بازخواني اطالعات جعبه سياه 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 مناسب تر شود.سخنگوي 
سازمان هواپيمايي بيان كرد: از اين به بعد نيز اين 
همكاري ها تا حصول نتيجه نهايي ادامه دارد و از نظر 
ما مشكلي وجود ندارد.  به گزارش فارس، روز ۱8 دي 
۱3۹8  ساعت 6 و ۱۹ دقيقه صبح بود كه  يك فروند 
بويينگ متعلق به شركت هواپيمايي اوكرايني در 
مسير تهران - كي يف به شماره پرواز 7۵۲ دقايقي 
پس از برخاستن از فرودگاه امام خميني )ره( دچار 
حادثه شد و سقوط كرد، در اين حادثه متأسفانه همه 

مسافران و كروي پروازي جان باختند.

اصالحاتي كه باعث ش��د چين از كش��وري با مشكالت 
عديده اقتصادي، رشد منفي، تورم مثبت، توليد پايين، 
فساد باال و...به يك ابرقدرت اقتصادي در فضاي بين المللي 
بدل شود. گزاره اي كه باعث شد چين، دچار يك چنين 
تحولي در بخش هاي اقتصادي و ارتباطي خود شود ناشي 
از يك اصالح زيربنايي بود كه اين كشور در تعاريف خود از 
موضوعات مختلف ارايه كرد. تعاريف تازه اي كه باعث شد 
بن بست موجود در ساختارهاي ارتباطي چين با جهان آن 
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 مي كند. آخرين آمارهاي منتش��ره بانك جهاني و 
تحليل هاي كارشناسي تحليلگران اقتصاد نشان مي دهد، 
كه ما بالفاصله بعد از بازگشت تحريم ها وارد فاز رشد منفي 

اقتصادي ش��ديم به گونه اي كه در سال ۹7 رشد منفي 
۴درصد در سال ۹8 رشد منفي 7درصد و احتماال امسال 
)سال۹۹( هم رشدي اقتصادي منفي 6تا 8درصدي را در 
مقابل خواهيم داشت؛ يعني در مجموع و در طول 3سال 
گذشته يعني س��ال هاي ۹6، ۹7 و ۹8 حدود ۲۰درصد 
از كيك اقتصاد ايران كوچك تر ش��ده است. اين اعداد و 
ارقام نشان دهنده 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 دهك هاي پاييني جامعه 
است و دو دهك بااليي درآمدها نه تنها آسيبي از اين رشد 
منفي نمي بينند بلكه در برخي موارد با افزايش درآمد و 
ثروت نيز مواجه بوده اند. موضوع ديگر اين اس��ت كه در 

دهه ۹۰ خورشيدي در مجموع و به صورت ميانگين ررشد 
اقتصادي كشورمان در محدوده صفر درصد قرار داشته و 
در همين حال تورم به طور متوسط ۲3درصد بوده است. 
در طول 3سال اخير هم مجموعا ۲۰درصد رشد اقتصادي 
كاهش پيدا كرده است. اين موضوع فشار سنگيني را روي 
دهك هاي پاييني جامعه وارد س��اخته است. فشاري كه 
فقرا را هر روز فقيرتر مي كند و در سوي مقابل باعث ثروت 

اندوزي دالل ها و... مي شود.
 بر اساس آمارها در طول ۵سال آينده اگر رشد اقتصادي 
8درصدي تداوم داش��ته باش��د )كه خوش بينانه است( 
تازه بعد از ۵سال به ش��رايطي باز مي گرديم كه در سال 
۹۰ با آن روب��ه رو بوديم. مجموعه اي��ن آمارها حاكي از 
كوچك ش��دن كيك اقتصادي ماس��ت ك��ه يك دليل 
آن تحريم هاي اقتصادي اس��ت اما داليل ديگري چون 

س��وءمديريت هاي داخلي، عدم اصالح اقتصادي، عدم 
بهره وري، فساد و... است كه انباشت مشكالت سال هاي 
گذشته است. مشكالتي كه هر روز كه از آن مي گذرد كار 
اصالح را سخت تر و وضعيت را دشوارتر مي كند.. بخشي 
از اين مش��كالت را مي توان در كالسه موضوعاتي چون؛ 
مسائل مالياتي؛ مسائل بانكي، برنامه ريزي هاي اقتصادي، 
مشكالت كسب و كار، انحصارات داخل كشور، ضعف بخش 
خصوصي اقتصادي و...دسته بندي 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 ۵۰خورش��يدي 
دولت هاي ايراني وابسته نفت شدند و هر روز بر دامنه اين 

وابستگي افزوده شد؛ مشكالت اقتصادي ما در حوزه هاي 
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 مي توان 
گفت كه ما دانش انباشته شده الزم براي عبور از چالش هاي 
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 داده هاي ارزشمند را ندارند. معتقدم كه ديگر زمان 
تصميم گيري فرارسيده است؛ قواي سه گانه در كنار مردم 

بايد اين اصالحات ضروري اقتصادي را آغاز كنند. 
اقتصاددان

 راهكاري پيشنهاد داده براي صنعت خودرو اما در حالي كه 
چشمانم در حال خارج شدن از حدقه بود، ديدم نام آقاي حسن 
روحاني، رييس دولت يازدهم و دوازدهم به عنوان گوينده ذكر 

شده. اصل خبر را خواندم و فيلم اش هم ديدم تا باورم شود.
بله، اين جمالت آقاي روحاني بود.

فكر كنم رييس جمهور محترم، ني��از به يادآوري چند نكته 
درباره اين صحبت دارد.

آقاي روحاني عزيز، با همه انتقاداتم به دولت شما اين را خوب 
مي دانم كه به جرات يكي از بدشانس ترين دولت هاي پس از 
انقالب اسالمي را داشتيد. كنترل كردن چندين بحران طبيعي 
و غيرطبيعي در هر سال كار دشواري است و فراموشي شما را 
مي گذارم پاي همه اين بحران ها. اما بد نيست اين چند نكته 

را با هم مرور كنيم.
۱- از ظرفيت 3۰ درصدي 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 

شركت ها صندلي هيات مديره دارد.
۲- طي 7 س��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��ده اند. 
حتي در اتفاقي نادر در حالي كه هاش��م يكه زارع مديرعامل 
س��ابق ايران خودرو در دفتر كارش بود و آقاي رحماني، وزير 
پيشين صمت نيز مشغول امورات خودش، آقاي علي ربيعي 
سخنگوي دولت ش��ما خبر عزل آقاي يكه زارع و نصب آقاي 

علي آبادي را داد.
3- من هيچ گاه طرفدار دو خودروساز بزرگ ايران نبودم و با اين 
ساختار دولتي گونه هم گمان نمي كنم هيچ گاه طرفدارانشان 
باشم اما چشمم همواره روي حقايق باز بوده. از كدام صادرات 
صحبت مي كنيد در حالي كه به دليل تحريم هاي بين المللي 

ما حتي نمي توانيم نف��ت خود را صادر كنيم، چه رس��د به 
صادرات خودرو!

۴- اصال ف��رض را بر اين مي گيريم كه امكان صادرات فراهم 
است. حتما شما و مشاوران اقتصادي تان بهتر از من مي دانيد 
كه يكي از شروط صادرات، داشتن قيمت رقابتي و محصوالت با 
كيفيت است. خودروسازان داخلي به دليل وجود شوراي رقابتي 
كه آقاي احمدي نژاد پايه گذاري كرد و شما هم ادامه اش داديد و 
داشتن هزاران نفر نيروي كار مازاد و با بهره وري پايين، اكنون در 
صورت هاي مالي با زياني نزديك به ۴۰ هزار ميليارد تومان روبرو 
هستند. حاال شما از يك ش��ركت زيان ده توقع داريد در بازار 
رقيب كه يك سنت كمتر برايشان ارزش است، رقابت كنند؟

۵- برويم سراغ سايت هاي خارجي خودروسازان كه قرار بود 
محلي باشد براي صادرات و رقابت در بازارهاي خارجي. سوريه، 
سنگال، عراق و آذربايجان. از اينها خبر داريد؟ خبر داريد چقدر 
سرمايه در اين كشورها بدون كوچك ترين بازدهي خوابيده 

است؟ همه اين طرح ها در زمان آقاي احمدي نژاد كليد خورد و 
جالب است كه در دولت اول شما قرار به فروش اين سايت ها بود. 
چندين سال گذشته؟ آيا اين سايت ها فروش رفته اند؟ اگر اين 
طرح ها اشتباه بود چرا مديرعامل وقت ايران خودرو كه يكي از 
مبدعان اين طرح ها بود همچنان در دولت شما سمت اجرايي 

دارد؟ آيا 7 سال زمان كمي بود براي بازگرداندن سرمايه ها؟
6- اما نكته ششم. خاطرم هست آقاي نعمت زاده، وزير 
صنعت كابينه شما در دولت پيشين و به قول برخي پدر 
صنعت ايران، دو قرارداد مهم را در پسابرجام امضا كردند. 
پژو و رنو. در همان زمان وقتي ما خبرنگاران دل نگران 
رفتن خودروسازان فرانس��وي از ايران بوديم، با همان 
لحن جدي و خشك خود گفتند: »طوري قرارداد بستيم 
كه نتوانند از ايران بروند.« گرچه هيچ گاه متن قراردادها 
در اختيار رسانه ها قرار نگرفت اما صادرات از ايران شرط 
اصلي اين قراردادها بود. آيا بهتر نيس��ت به جاي اينكه 

صرفا در نقش يك مطلع براي خودروسازي ايران راهكار 
ارايه بدهيد، از آقاي نعمت زاده بپرس��يد: »چه شد كه 

رفتند؟« بپرسيد: »صادرات كو؟«
7- اين هم آخرين يادآوري من به شماست. سال ۱3۹۴ بود، 
همايش بين المللي خودرو. آمديد براي سخنراني. در چشم هاي 
دو مديرعامل ايران خودرو و سايپا و صدها نفر از فعالين بخش 
خصوصي نگاه كرديد و محكم گفتيد: »اين دو شركت بايد به 
صورت درست خصوصي س��ازي شوند«. ما ايستاديم و براي 
شما كف زديم. ۵ سال گذشت و نه تنها دولت قدمي براي عقب 
كشيدن از اين شركت ها برنداشت بلكه هر روز بر نفوذ خود در 

اين شركت ها افزود.
آقاي روحاني عزيز، شما از پشت همان تريبوني كه راهكار ارايه 
مي دهيد، مي توانيد دستور هم بدهيد. پيشنهادم به شما اين 
است در اين سال  آخر يا مشاوران خودرويي خود را تغيير دهيد .
٭ كارشناس حوزه خودرو 

از واحدهاي مسكوني با بيش از ۱۵۰ متر، در صورت بيش از يك سال خالي بودن، 2۰ درصد ماليات بر اجاره دريافت مي شود

ادامه در صفحه اول

    عليزاده، معاون حقوقي سازمان امور مالياتي: هر واحد مسكوني كه از سال ۹5 خالي از سكنه بوده، در سال اول مشمول ماليات نيست و از سال دوم 
به بعد به آن ماليات تعلق مي گيرد و تا زماني كه خالي بماند ماليات از اين واحد مسكوني اخذ خواهد شد. 

    به موجب قانون ماليات هاي مستقيم، ماليات خانه هاي خالي معادل 20 درصد ماليات بر اجاره است و به خانه هاي با متراژ 150 متر به باال تعلق مي گيرد. 
    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 مي كنيد، همه خدمات و كاال خودش را انطباق مي دهد تا شرايطي فراهم كند كه جلوي ريزش ارزش پول 

را بگيرد و اين مساله در سنوات گذشته هم بوده است. 

برش
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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 31 فرعی از 26 اصلی بخش 23ناحیه 00 به مس�احت 
)254.25(دویس�ت و پنجاه و چهارمتروبیس�ت و پنج دس�ی متر مربع با ش�ماره دفتر بازداش�تی الکترونیک 
139805810012000492 مورد ثبت شماره 1163 درصفحه 151 دفتر 9 دفاتر بخش بیست و سه نکا واقع در روستای 
خرم چماز حوزه ثبت ملک نکا مالک خانم /آقای عباس قربانی به شماره ملی4999708744 نام پدر حسن جان 
مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان متن سهم:سه دانگ مشاع از شش دانگ دارای سند مالکیت 
اصلی با شماره چاپی 580553 سری د سال 91،در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی و سند مالکیت قید گردیده است. 
موقعیت ملک در نقشه کاداسترمتعاقبا مشخص خواهد شد%توضیحات:پالک فوق در قبال 250عدد سکه بهار آزادی 
و همچنین 5%اجرائی موضوع طلب صندوق دولت بازداشت گردید. حدودومشخصات ملک به شرح ذیل می باشد: 
شماال دیوارمشترک بطول )42-15(پانرده متر و چهل ودو سانتیمتر به قطعه پانزده تفکیکی بیست و شش اصلی 
شرقا در دوقسمت اول دیوار مشترک بطول )00-1(یک متر به قطعه سیزده تفکیکی بیست وشش اصلی دوم دیوار 
مشترک بطول )98-15(پانزده متر و نود و هشت سانتیمتر به قطعه چهارده تفکیکی بیست و شش اصلی جنوبا دیوار 
مشترک بطول)87-13(سیزده متر و هشتاد و هفت سانتی متز به قطعه هفده تفکیکی بیست و شش اصلی غربا درب 
و دیوار بطول )71-18(هجده متر و هفتاد و یک سانتی متر به کوچه بیست و شش اصلی طبق نظر کارشناس رسمی به 
مبلغ 175000000ریال ارزیابی شده و در تصرف مدیون می باشد پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چنهارشنبه مورخ 
11-4-1399 در اداره ثبت اسناد و امالک نکا از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ فوق الذکر شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری 

بعد از تعطیلی درهمان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  م الف 19901795

 محمد مهدی قلیان   تاریخ انتشار آگهی: روز شنبه 99/3/24
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی  
نظر به دس�تور م�واد 1 و 3 قان�ون تعین تکلیف وضعیت اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند رس�می مص�وب 1390/09/20 و برابر رای ش�ماره 
139960310019000232 مورخ 1399/02/14 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی فریدونکنار 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی زهرا نبی زاده  فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 121  متر مربع 
به شماره پالک 1785 فرعی از 66 اصلی واقع در فریدونکنار بخش 2 خریداری از آقای بهرام ضربی فریدونی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای 
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 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
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 

مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 19901330

  تاریخ انتشار نوبت اول 99/3/10           تاریخ انتشار نوبت دوم 99/3/24 
مرتضی خواجوی

رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی
نظر به دس�تور م�واد 1 و 3 قان�ون تعین تکلیف وضعیت اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند رس�می مص�وب 1390/09/20 و برابر رای ش�ماره 
139960310019000240 مورخ 1399/02/14 هیات 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 مساحت 98  
متر مربع به شماره پالک 1784 فرعی از 66 اصلی واقع در فریدونکنار بخش 2 خریداری از آقای غالمحسین سلیمانی مالک رسمی محرز گردیده 
است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع 
به آرای 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 وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید 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 

مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  م الف 19901328

  تاریخ انتشار نوبت اول 99/3/10           تاریخ انتشار نوبت دوم 99/3/24 
مرتضی خواجوی

رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار

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

برابرکالسه پرونده شماره 1398114410018001314 و رای شماره 139960310018000507 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی محمد شیخ االسالمی کندلوسی فرزند ذبیح اله به شماره شناسنامه733 صادره نوشهر نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 217/10 مترمربع ازپالک ثبتی 508 فرعی ازپالک497 
فرعی از144اصلی واقع در قریه عباس آباد خریداری از مالک رسمی / عادی سلیمه و حلیمه جمالی محرزگردیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهدشد.  م الف 19901842
  تاریخ انتشار نوبت اول 99/3/24           تاریخ انتشار نوبت دوم 99/4/7 

حمیدرضا   قنبری
رئیس ثبت اسناد و امالک عباس آباد

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به 

این سامانه پیامك نمایند. 

دنياي فناوري

دسترسيبهوايفاي
درزيرآبممكنشد

محققان سيستم واي فاي يك زيرآبي به نام آكوافاي 
ابداع كرده اند كه امكان اتصال به اينترنت در زير آب 
را فراهم مي كند. به گزارش مهر به نقل از نيواطلس، 
امواج راديويي به س��ختي در آب منتقل مي شود به 
همين دلي��ل غواصان و زيردريايي ه��ا براي انتقال 
اطالعات به شكل بي سيم به سطح آب با مشكالتي 
روبرو مي شوند. در همين راستا محققان سعي كردند 
با توسعه يك نسخه زيرآبي از واي فاي اين مشكل را 
حل كنند. در سال ۲۰۱۸ ميالدي محققان دانشگاه 
KAUST در عربستان سعودي با استفاده از ليزرها 
ويدئويي با كيفي��ت HD را زير آب منتقل كردند. 
سيستم آزمايشي فعلي به نام آكوا-فاي نيز براساس 
همين فناوري ليزر ابداع ش��ده است. با كمك اين 
فناوري غ��واص مي تواند اطالعاتي مانند تصاوير يا 
ويدئو را از يك موبايل در زير آب براي افراد ديگر روي 
آب ارسال كند. محقق ارشد اين پژوهش مي گويد: 
»ما روشي ارزان و انعطاف پذير براي انتقال محيط زير 
آب به اينترنت جهاني ساخته ايم. اميدواريم در آينده 
استفاده از آكوافاي زير دريا مانند استفاده از واي فاي 

گسترده شود.«

هكرهادركمينحمله
بهشبكههايآسيبپذير

محققان امنيتي به منظور جم��ع آوري اطالعات در 
مورد حمالت چندمرحله اي با باج افزارها، يك سيستم 
اطالعاتي كاذب ايجاد كرده و متوجه شدند هكرها آن 
را در مدت زمان كوتاه شناسايي كرده و به آن حمله 
مي كنند. محققان امنيتي پس از سرعت عمل هكرها 
در شناس��ايي آس��يب پذيري ها در زيرساخت هاي 
حيات��ي، از هدف قرار گرفتن سيس��تم هاي كنترل 
صنعتي )ICS( توسط باج افزارهاي مختلف هشدار 
دادند. شركت امنيتي س��ايبريزن، به منظور به دام 
انداختن هكرها، يك سيستم اطالعاتي با داده هاي 
كاذب موس��وم به هاني پات )Honeypot( ايجاد 
كرده و آن را به گونه اي 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 زيرساخت هاي اين شبكه را 
با آسيب پذيري هاي امنيتي رايج در زيرساخت هاي 
حياتي، از جمله پورت هاي دسترس��ي از راه دور به 
دسكتاپ، پسوردهاي ضعيف و مشكالت امنيتي در 
زيرش��بكه ها ايجاد كردند. اين هاني پات اوايل سال 
جاري ميالدي در اينترنت در دس��ترس قرار گرفت 
و تنها سه روز طول كشيد تا هكرها آن را شناسايي و 
براي حمله به آن نقشه بكشند. آنها با استفاده از باج افزار 
به بخش هايي از شبكه نفوذ كرده و نام كاربري و كلمه 
عبور تعدادي از اكانت ها را س��رقت كردند. هكرها با 
سوءاستفاده از ابزارهاي كنترل از راه دور دسكتاپ به 
شبكه دسترسي پيدا كرده و پس از هك كردن پسورد 
ادمين، دسترسي سيستم را از راه دور به دست گرفتند. 

ضرورتارايهخدمات
درسطحاستانداردهايجهاني

مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان اصفهان 
در جمع معاونين و مديران اين شركت بر ضرورت 
ارتقاي وضعيت ارايه خدمات در سطح استانداردهاي 
جهاني تاكيد كرد.  مهندس هاشم اميني ضمن اشاره 
به بيش از نيم قرن س��ابقه و پيشتازي شركت آبفا 
اس��تان اصفهان در امر خدمت رساني، عنوان كرد: 
استفاده از فناوري هاي نوين، بازنگري در شيوه ارايه 
خدمات و تغيير روش هاي سنتي به مدرن، تغيير 
فرآيند به منظور سرعت بخشي به خدمات و تجهيز 
پيشرفته واحدهاي عملياتي رفع حوادث، از الزامات 
اين شركت است.  رييس هيات مديره شركت آبفا 
استان اصفهان بر لزوم تدوين برنامه زمان بندي شده 
براي ارتقا و بازسازي تصفيه خانه هاي فاضالب تاكيد 
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 مي گيرند.  وي در ادامه بر لزوم ارتقاي س��طح 
توانمندي و دانش كاركنان به عنوان اصلي ترين كليد 
بهبود و بهره وري سازمان تاكيد كرد و گفت: استفاده 
از سايت آموزشي مهارت محور بختياردشت به طور 

جدي در دستور كار قرار دارد. 

 GDPR تحول اساسي در روش هاي حفاظت داده مشتريان با معرفي

شهرت كسب وكارهاي سهل انگار در خطر است
اگر س�ازماني نتواند خود را با الزامات GDPR یا 
مقررات حفاظت از داده هاي عمومي تطبیق دهد 
و كارنامه قبولي نگیرد، با عواقب سنگیني مواجه 
خواهد شد كه صرفا محدود به مجازات هاي مالي 
نمي شود و مي تواند اساس و شهرت یك بنگاه 

كسب و كار را با مخاطره جدي مواجه كند.

دهه گذشته به دليل اينكه شبكه هاي اجتماعي مختلف 
از جمله فيس بوك، اينستاگرام، توييتر و ساير برنامه ها و 
سايت ها در خط مقدم انتشار خبري و سازوكارهاي ارتباطي 
بين كاربران خود قرار دارند، به عنوان دوران رس��انه هاي 
اجتماعي توصيف ش��ده اس��ت. اس��تفاده از شبكه هاي 
اجتماعي به عنوان يك روند آغاز طي اين س��ال ها به يك 
ابزار ضروري در زندگي روزمره ميليون ها نفر تبديل شده 
و زمينه اي آس��ان براي برقراري ارتباط، اشتراك  گذاري و 
انتشار ديدگاه ها، اخبار و اطالعات را فراهم مي كند. در عصر 
كالن داده ها و هوش مصنوعي، داده مي تواند هم به عنوان 
يك فرصت و هم به عنوان يك تهديد مطرح ش��ود. داده 
ارايه دهنده نوع جديدي از دارايي اقتصادي است و مي توان 
با مديريت صحيح و به كارگيري يك تفكر راهبردي، آن را 
به يك مزيت رقابتي تبديل كرد. عدم مديريت مناسب داده 
خصوصا در مواردي نظير حفظ حريم خصوصي و حفاظت 
از داده هاي محرمانه و حساس مشتريان، مي تواند به شهرت 
و اعتبار يك سازمان آسيب برساند و استمرار كسب وكار يك 
بنگاه اقتصادي را با چالش جدي مواجه كند. بنابراين صرف 
داشتن داده دليلي بر موفقيت نيست، مهم شيوه جمع آوري، 
ذخيره سازي، پااليش و توزيع داده است. با وجود پيامدهاي 
شديد مخاطرات امنيت داده، تا همين اواخر، جريمه نقض 
مقررات حفاظت از داده ها، محدود بود و در عمل اقدامات 
اجرايي قابل مالحظه اي انجام نمي شد. با افزايش جرايم 
اينترنتي، نياز به امنيت آنالين به طور فزاينده اي براي كسب  
وكارهاي مجازي افزايش مي يابد. اطالعات امنيتي به عنوان 
مسوول تأمين كننده امنيت مجازي يك شركت، بايد به روز 
باشند تا اطمينان حاصل شود كه كسب  وكار مجازي در يك 
فضاي امن صورت مي گيرد و اطالعات داراي امنيت بااليي 
است و اين نيازمند به روز بودن و سازگاري با مباحث امنيتي 

در حوزه فضاي مجازي است.

تح�ولدرروشه�ايحفاظ�تازداده
GDPRمشتريانبا

ي��ا   GDPR معرف��ي  ب��ا  روپ��ا  ا تحادي��ه  ا
عموم��ي  ده ه��اي  دا ز  ا حفاظ��ت  مق��ررات 
 ،)General Data Protection Regulation(
ش��اهد يك تحول بنيادين در روش ه��اي حفاظت داده 
مشتريان بوده كه پيامد آن براي شركت هاي ناسازگار با 
مقررات GDPR و ناقض داده، جرايم و مجازات هاي سنگين 
خواهد بود. مق��ررات حفاظت از اطالعات عمومي به طور 
مستقيم در سطح ملي قابل اجراست و قوانين حفاظت از 
داده ها را در سراسر اتحاديه اروپا هماهنگ مي كند. طبق 
گزارش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، مقررات 
حفاظت از داده هاي عمومي )GDPR( يك سند در حوزه 
حقوق اروپاست كه براي حفاظت از داده ها و حريم خصوصي 
همگان در حوزه اتحاديه اروپايي و منطقه اقتصادي اروپا 
تدوين شده است. اين سند همچنين به ارسال داده ها به 
خارج از اتحاديه و منطقه اقتصادي اروپا نيز مي پردازد. اين 
سند از تاريخ ۲5 مي ۲۰۱۸ الزم االجرا بوده و هدف سند آن 
است كه به شهروندان و افراد مقيم در حوزه اتحاديه و منطقه 
اقتصادي اروپا امكان كنترل بر اطالعات شخصي شان اعطا 

و نظارت بر محيط كسب و كار بين المللي را تسهيل كند. بر 
اساس اين سند فرآيندهاي كسب وكار كه اطالعات شخصي 
را مديريت مي كند بايد با پيش فرض رعايت حريم خصوصي 
طراحي و از تنظيمات حريم خصوصي حداكثر استفاده 
شود، طوري كه داده ها بدون رضايت صريح به طور عمومي 
در دسترس قرار نگيرند و استفاده نشوند. بر اين اساس هيچ 
داده ش��خصي نمي تواند جز در صورت وجود يك مبناي 
قانوني يا رضايت صريح و صحيح موضوع داده )شخصي 
كه داده هاي وي مورد كنترل و پردازش اس��ت( پردازش 
ش��ود. اين موضوع در فضاي تكنولوژي امروزه و به ويژه در 
زمينه بازاريابي ديجيتال، به دليل تمركز بيشتر روي حريم 
خصوصي حائز اهميت است، ممكن است به عبارت ديگر 
بازارياب  ها براي ايجاد كمپين هاي موفق ديجيتال دسترسي 
كمتري به نوع داده هاي الزم داشته باشند. يك پردازنده 
اطالعات شخصي بايد به روشني درباره اينكه چه اطالعاتي را 
جمع آوري مي كند، چگونه و چرا پردازش مي شوند، چگونه 
نگهداري مي ش��ود و با اشخاص ثالثي به اشتراك گذارده 
مي شود يا خير توضيح دهند. همچنين كاربران حق دارند 
كپي اطالعات خود را از پردازنده دريافت و در شرايط خاصي 

درخواست پاك شدن داده ها را كند.

گستردگيحفاظتازدادهمشتريان
براساس تعريف كميسيون اروپا از داده هاي شخصي، داده 
شخصي هرگونه اطالعات مربوط به يك فرد است، اعم از 
اينكه در رابطه با زندگي خصوصي، حرفه اي يا عمومي وي 
باشد. بنابراين، اين اطالعات مي تواند شامل هر داده اي اعم 
از آدرس منزل، ايميل، جزييات حساب بانكي، اطالعات 
 IP پستي، شبكه هاي اجتماعي، پزشكي و حتي يك آدرس
رايانه باشد. فعاليت هاي پردازش شامل جمع آوري، استفاده 
و افش��اي اطالعات است كه مقررات حفاظت از اطالعات 
عمومي حفاظت بيشتري براي پردازش دسته هاي خاص 
اطالعات شخصي فراهم مي كند. كشورهاي عضو ممكن 
است شرايط بيشتري ش��امل محدوديت هاي مربوط به 
پردازش داده هاي ژنتيكي و بيومتريك يا اطالعات مربوط 
به سالمتي را ارايه دهند. مقررات جديد حفاظت از داده ها 
در رابطه با تمامي داده هايي كه امكان شناسايي مستقيم 
يا غيرمستقيم يك فرد را توسط هر كسي فراهم مي كند، 
اعمال مي شود. در نتيجه، شناسه هاي كوكي، شناسه هاي 
آنالين، شناسه هاي دستگاه و آدرس هاي IP به عنوان داده 
شخصي تحت طبقه بندي GDPR تلقي مي شوند. مديريت 
صحيح داده در سراسر چرخه حيات يكي از الزامات اوليه و 
مهم حفاظت داده است. اين مقررات بر فعاليت هاي مربوط 
به پردازش داده هاي ش��خصي براي اهداف امنيت ملي يا 

اجراي قوانين اتحاديه اروپا، اعمال نمي شود. 
يكي از ويژگي هاي برجسته GDPR نسبت به ساير مقررات 
موجود، گستردگي حفاظت از داده مشتريان است. اليحه 
GDPR شامل طيف گسترده اي از الزامات قانوني جديد 
است، از پياده سازي شرايط الزم جهت جابه جايي داده هاي 
بين المللي گرفته تا بررسي، به هنگام سازي و اقدامات فني 
و سازماني جهت حفاظت از داده مشتريان. الزامات قانوني 
فوق، به طور قابل توجهي ب��ر نحوه جمع آوري، مديريت، 
حفاظت و به اشتراك گذاشتن داده ها تأثير خواهد گذاشت. 
يكي از اهداف ديگر اين است كه از كسب و كارها براي حفظ 
و نگهداري داده ها براي مدت زمان طوالني جلوگيري شود 
و از آن اس��تفاده نكنند. اساسا اين سياست تاريخ انقضاي 
مصرف داده را تعيين مي كند. در راستاي اجراي اين سند، 
ادارات و شركت  هاي خصوصي كه فعاليت آنها حول محور 
پردازش منظم يا سيس��تماتيك اطالعات شخصي قرار 

 )DPO( دارند، ملزم به استخدام افس��ر حفاظت از داده
 GDPR هس��تند كه موظف به انطباق فعاليت ها با سند
است و كس��ب وكارها ملزمند هرگونه نقض و تخلف را در 
صورتي كه اثر نامطلوبي بر حريم خصوصي داشته باشد، 
ظرف 7۲ س��اعت گزارش كنند. اين مقررات در صورتي 
اعمال مي شود كه كنترل كننده داده ها )سازمان يا مركزي 
كه داده ه��ا را از كاربران مقيم اروپ��ا جمع آوري مي كند( 
يا پردازن��ده )مجموعه اي كه اطالعات جمع آوري ش��ده 
را از ط��رف كنترل كنن��ده مانند ش��ركت  هاي خدمات 
Cloud Computing پ��ردازش مي كند( يا موضوع 
داده در محدوده اتحاديه اروپا باش��د. بنابراين در شرايط 
خاصي، اين مقررات نسبت به مجموعه هايي در خارج از 
اتحاديه اروپا نيز قابل اعمال است و آن در صورتي است كه 
اين مجموعه ها اطالعات افراد مقيم در حوزه اتحاديه اروپا را 

مورد پردازش قرار دهند.
هنگامي كه داده ها جمع آوري مي شود، كاربران بايد به طور 
واضح در مورد ميزان جمع آوري داده ها، مبناي قانوني براي 
پردازش داده هاي شخصي، مدتي كه داده هاي شخصي 
نگهداري مي شوند و اينكه آيا داده ها به خارج از اتحاديه اروپا 
يا اشخاص ثالثي منتقل مي شود يا خير اطالع داشته باشند 
و اطالعات افسر حفاظت از داده ها را به كاربران بدهند و آنها 
را از حقوق خود مبتني بر GDPR از جمله حق پس گرفتن 
رضايت پردازش اطالعات، حق مشاهده اطالعات شخصي 
و دسترسي به يك مرور كلي بر فرآيند پردازش، حق پاك 
كردن داده ها در شرايط خاص، داشتن يك نسخه كپي از 

داده هايشان، حق اعتراض و حق محدوديت مطلع كنند.

تاثيرGDPRبرسازمانهايدادهمحور
رضايت كاربران براي پردازش ي��ا عدم پردازش داده هاي 
ش��خصي، يكي از مولفه هاي مهم GDPR است. اليحه 
GDPRبه شهروندان اتحاديه اروپا اجازه مي دهد بر اساس 
موافقت، امكان پردازش داده هاي ش��خصي خ��ود را در 

اختيار سازمان ها قرار دهند و قوانين سختگيرانه اي را براي 
كسب رضايت داده شخصي مشتريان در نظر گرفته است. 
با توجه به قوانين جديد، شركت ها بايد فرآيند عدم رضايت 
را به همان سادگي فرآيند رضايت نيز پياده سازي كنند تا 
در صورت لزوم بتوان با استفاده از آن، عدم رضايت خود را 
براي پردازش داده هاي شخصي اعالم كرد. همچنين متن 
رضايت نامه بايد صريح باشد و با شفافيت كامل داليل و نوع 
استفاده از داده را به اطالع كاربران برساند. تا به امروز، كسب 
وكارها از اقدامات فني و سازماني متعددي براي حفاظت 
از داده هاي ش��خصي استفاده مي كردند ولي پياده سازي 
GDPR، ش��ركت ها را ملزم مي كند وضعيت و اقدامات 
حفاظت داده ها را به طور مستمر بررسي و به روز كنند. براي 
شناسايي، درك و كاهش هرگونه ريسكي كه ممكن است در 
زمان ايجاد راه حل هاي جديد يا انجام فعاليت هاي جديدي 
كه مس��تلزم پردازش داده مشتري نظير تجزيه و تحليل 
داده و تمامي برنامه هاي داده محور است )شامل برنامه هاي 
هوش كسب وكار، انبار داده و برنامه هاي بازاريابي( الزم است 
 ،GDPR ارزيابي اثرات حفاظت از داده ها انجام شود. اليحه
ارزيابي اثرات حفاظت از داده ها را براي تمامي سازمان ها 
يك الزام اجباري در نظر گرفته است و در صورتي كه نتايج 
ارزيابي نشان دهنده وجود يك تهديد يا خطر امنيتي باشد، 
بايد با يك مقام نظارتي حفاطت از داده مشورت شود. در 
 GDPR صورتي كه يك س��ازمان نتواند خود را با الزامات
تطبيق دهد و در مميزي انجام شده كارنامه قبولي نگيرد، 
با عواقب سنگيني مواجه خواهد شد. عواقب فوق بر خالف 
آنچه كه اكثر مردم باور دارند، صرفاً محدود به مجازات هاي 
مالي نمي ش��ود و مي تواند اس��اس و ش��هرت يك بنگاه 
كسب و كار را با مخاطره جدي مواجه سازد. سه عامل اصلي 
از دست دادن اعتماد مشتريان، جرايم مالي و عدم استفاده از 
داده خصوصي مشتريان در هرگونه سيستم يا برنامه، باعث 
شده اس��ت مقرراتGDPR يكي از سخت گيرانه ترين و 

دقيق ترين قوانين حفاظت از داده ها باشد.

افشايدادههاونقضقوانينحفاظتازداده
براساس قوانين و مقررات GDPR، كنترل كننده داده در 
صورت افشاي داده ها، متعهد به اطالع رساني به نهاد نظارتي 
بدون تأخير نامعقول )حداكثر7۲ ساعت( است؛ مگر اينكه 
اين افشاي داده ها خطري براي حقوق و آزادي هاي اساسي 
اشخاص نداشته باشد كه در اين صورت الزامي به اطالع 
به ش��خص موضوع داده ها ندارد. اشخاصي كه اين تعهد 
را نقض كنند، مشمول مجازات هايي مي شوند. اين موارد 
عبارتند از تحريم هايي كه مي تواند نسبت به آنها اعمال 
شود، از جمله هشدار كتبي در بار اول در صورت غيرعمدي 
بودن؛ بازرسي هاي منظم ادواري براي حفاظت از داده ها؛ 
و جريمه هاي س��نگين مالي. نقض قوانين حفاظت داده 
توس��ط يك ش��ركت مي تواند از طريق درگير شدن در 
پرونده هاي مدني به اعتبار و شهرت يك سازمان صدمات 
جبران ناپذيري وارد كند. براي پيشگيري از جرايم سنگين 
و مجازات شديد، كسب و كارها بايد يك برنامه كامل، جامع 
و بالغ حاكميت داده را پيرامون بازبيني كليه قراردادهاي 
موجود تا درخواس��ت خريد سيستم هاي جديد مستقر 
كنند. همچنين بايد تمامي روش ه��اي مديريت داده را 
به منظور سازگاري با مقررات GDPR و كاهش خطرات 
مالي و اعتباري مطالعه و بررسي كنند. با معرفي قوانين و 
مقررات GDPR شاهد يك تحول اساسي در روش هاي 
حفاظت داده مش��تريان خواهيم بود و پيام��د آن براي 
شركت هاي ناسازگار با آن قوانين و مقررات و ناقض داده، 
جرايم و مجازات هاي سنگين را به دنبال خواهد داشت. 
 GDPR موفقيت در ارزيابي مطابق��ت قوانين و مقررات
مستلزم انجام مجموعه اي از اقدامات و فعاليت هاي هدفمند 
و منسجم در حوزه هاي متعددي خصوصاً مديريت داده ها 
است كه بدون وجود يك فونداسيون قوي مديريت داده 
نمي توان پاسخگوي الزامات قانوني GDPR باشد، زيرا 
حاكميت داده با توجه به وظايف ذاتي خود مي تواند در اين 

مسير بسيار موثر واقع شود.

رضايتكاربرانبرايپردازشياعدمپردازشدادههايشخصي،يكيازمولفههايمهمGDPRاست

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان

شرکت گاز استان خوزستان در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید :
موضوع مناقصه : خرید 20000 عدد شیر دیواری قبل از رگوالتور "3/4 مربوط به تقاضای شماره 9830040 طبق مشخصات فنی که در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد

1- نام و نشانی مناقصه گزار : اهواز - کیلومتر 8 جاده قدیم اهواز - ماهشهر ، روبروی شهرک صنعتی شماره 4
امور تدارکات و عملیات کاالی شرکت گاز استان خوزستان - واحد تدارکات )تلفکس : 061-32270731-32282218(

 ٢- تاریخ و مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر 14 روز بعد از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
 ٣- زمان توزیع اسناد مناقصه : پس از بررسی مدارک و اسناد ارزیابی کیفی تكمیل شده واصله از سوی مناقصه گران و انجام ارزیابی، اسناد مناقصه بین شرکتهای واجد 

شرایط توزیع خواهد شد.
 4- میزان سپرده شرکت در مناقصه : 600/000/000ریال

5- ضریب تأثیر4/. می باشد.
 6- نحوه دریافت اسناد : بصورت حضوری در محل آدرس فوق الذکر و یا درخواست کتبی به شماره تلفن ذکر شده از طریق نمابر.

7- چنانچه 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 
به عهده متقاضیان شرکت در مناقصه می باشد( 

 8- ضمنا" آگهی های این شرکت در شبکه اطالع رسانی شرکت گاز استان خوزستان www -NIGC-KHGC.ir و همچنین پایگاه ملی مناقصات درج شده است .
 9- تحویل اسناد مناقصه به مناقصه گران منوط به تکمیل پرونده ارزیابی و تائید کمیته ارزیابی می باشد . 

نوبت اولآگهیفراخوانمناقصهعمومیدومرحلهای
شماره مجوز: 1399.1258 شركت ملي گاز ایران

شركت گاز استان خوزستان

ورودشورايعاليفضايمجازيبهحوزه»وياودي«ها
معاون مركز مل�ي فضاي مج�ازي از تدوین 
آیین نامه پیش�نهادي براي طرح در شوراي 
عالي فضاي مجازي خب�ر داد تا اختالف نظر 
دستگاه هاي مقررات گذار در حوزه خدمات 

ویدئوي آنالین )VOD( برطرف شود.

 امير خوراكيان در گفت وگو با مهر، درباره نامه هاي مركز 
ملي فضاي مجازي براي ساماندهي فعاليت شركت هاي 
ارايه دهنده خدم��ات صوت و تصوير فراگير و ويدئوي 

آنالين )VOD( و نيز اقدام��ات نهادهاي متولي اين 
بخش، گف��ت: »ما در حوزهVOD ها در مس��اله نهاد 
تنظيم گر و مقررات گذار 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 
است تنظيم گري و مقررات گذاري حوزه صوت و تصوير 
فراگير به عهده سازمان صداوسيما و ساير موارد به عهده 
وزارت ارشاد است؛ اما در تعريف صوت و تصوير فراگير، 
شاهد تفاوت نظرها و اختالف نظرهايي بوديم كه باعث 

شد اين تنظيم گري و مقررات گذاري به طور منسجم و 
مرتبي شكل نگيرد.«

معاون محتواي مركز ملي فضاي مجازي افزود: »در اين 
زمينه ما در مركز ملي فضاي مجازي در ماه هاي اخير 
به اين موضوع ورود كرده و اين بحث ها 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 هم اكنون در دستور شوراي عالي فضاي 
مجازي قرار گرفته است. البته به صورت كوتاه مدت نيز، 
هماهنگي هايي صورت گرفته كه فعاًل كار پيش رود تا 
به يك سياست واحد، طبق مصوبه شوراي عالي فضاي 

مجازي برسيم.«
وي با بيان اينكه به صورت موقت مشكالتي را كه براي 
سرويس هاي ويدئويي در كشور ايجاد شده بود برطرف 
كرديم، افزود: »هم اكنون سرويس دهندگان خدمات 
ويدئوي آنالين مشغول كار هستند و در سياست هاي 
ما هيچ ترديدي نيس��ت.« مع��اون مركز ملي فضاي 

مجازي با اشاره به جزييات اين سياست ها گفت: »يكي 
از سياس��ت هاي ما اين است كه هرگونه تنظيم گري 
و مقررات گذاري براي سرويس هاي داخلي، نبايد به 
گونه اي باشد كه باعث ش��ود كار براي سرويس هاي 
داخلي سخت شود، اما سرويس هاي خارجي كه هيچ 
قاعده اي را نمي پذيرند و تعهدي ندارند، راحت به هر 
كاري كه مي خواهند بپردازند. در تالشيم كه روزبه روز 
اين تنظيم گري روان تر شود، همانطور كه در فرمايشات 
رهبري براي كسب و كارهاي سنتي اين مطلب گفته 
ش��ده و ايش��ان صحبت از پنجره واحد كردند، به اين 
معني كه يك نفر براي يك كار الزم نباشد از 5۰ سازمان 
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 تنظيم گري ها كار س��ختي 
اس��ت، گفت: »حتي صاحبان س��رويس ها در بخش 
خصوص��ي هم در خصوص مق��ررات و قواعد كلي در 
كشور مالحظاتي دارند و دلبستگي شان به مسائل ملي 

و بحث هاي فرهنگي زياد است. دغدغه مسووليت هاي 
اجتماعي صاحبان س��رويس هاي 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 كوتاه مدت 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 ذي نفعان و ذي ربطان را ديده ايم و فضا به 
نحوي خواهد بود كه همه ذي نفعان نيز در تنظيم گري 
و مقررات گذاري حوزه VOD مشاركت داشته باشند. 
اين ذي نفعان شامل سازمان صداوسيما، وزارت ارشاد، 
بخش خصوصي، صاحبان سرويس ها و فعاالن سينما و 
تلويزيون مي شوند تا مطالباتشان در فرآيند تنظيم گري 
مورد توجه واقع ش��ود.« به گفته خوراكيان در قواعد 
تنظيم گري، بحث مجوزها و نظارت هاي محتوايي بر 
ارايه خدمات صوت و تصوير فراگير و ويدئوي آنالين 

به صورت كامل ديده شده است.



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

وزارت صمت منتشر كرد

كارنامه توليد ۲۲ كاالي منتخب صنعتي 
تعادل|صنعت|

 كارنامه توليد ۲۲ كاالهاي منتخب صنعتي در ۲ 
ماه منتهي به ارديبهش�ت سال ۹۹ منتشر شد. 
براساس تازه ترين آمار ارايه شده از سوي وزارت 
صمت، ۹ كاالي صنعت�ي افزايش توليد را تجربه 
كرده اند و ۱۲ كاالي ديگر با افت توليد در اين مدت 

روبه رو شدند.

 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��انده اند. اين 
در حالي اس��ت كه كمترين افزايش توليد در اين مدت 
مربوط به »پودر شوينده« بوده است. كه تنها ۰.۷ درصد 
افزايش توليد را تجربه كرده است. همچنين بررسي هاي 
آماري نشان مي دهد، توليد »وانت« با ۵.۵ درصد افزايش 
و »پتروش��يمي« با ۵.۶ درصد افزايش توليد، كمترين 
ميزان توليد را بعد از »پودر شوينده« به خود اختصاص 
داده اند. اما كدام كاالهاي منتخب صنعتي افت توليد را 
تجربه كرده اند؟ ارزيابي هاي آماري نشانگر اين است كه 
بيشترين كاهش توليد از آن »اتوبوس-ميني بوس- ون، 
انواع پايپوش و سموم دفع آفات نباتي « است. در مقابل، 
كمترين كاهش توليد هم مربوط به »دوده« بوده كه توليد 
آن در دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۲.۹ درصد كاهش يافته است. بنابراين براساس آمارها، 
توليد »اتوبوس، ميني ب��وس و ون« با افت 3۶.۲ درصد، 
»كاميون، كاميونت و كشنده« با افت ۲۷.۵ درصد، »نخ 
پلي اس��تر« با افت ۲4.۲ درصد و »انواع پايپوش« با افت 
منفي 3۵.۶درصدي مواجه شده اند. نكته جالب در اين آمار 
افزايش 144 درصدي توليد »ماشين لباسشويي« است؛ 
چون با وجود افزايش حجم توليد بازار اين كاال همچنان با 
كمبود و افزايش باالي قيمت ها روبه رو است. به طوري كه 
مشاهدات بازار نشان مي دهد اين كاال تقريبا ۵۰ درصد 
افزايش قيمت را تجربه كرده اس��ت. همچنين جزئيات 
آماري از روند توليد انواع خودروها گوياي اين است كه در 
دو ماهه ابتدايي سال ۹۹ تنها »وانت« رشد توليد داشته 
و توليد ساير خودروها در اين مدت نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته افت توليد را تجربه كرده اند.  

  كاالهايي كه افزايش توليد  را تجربه كردند
وزارت صمت آم��ار تولي��د ۲۲ كاالي منتخب صنعتي را 
منتش��ر كرد. مطابق آمار منتشر شده، در دو ماه منتهي به 
ارديبهش��ت سال ۹۹، توليد »ماش��ين لباسشويي، الياف 
اكريليك و تلويزيون« به ترتيب 144، ۹۵.1 و 4۹.۹ درصد 
نسبت به دو ماهه اول سال ۹۸ افزايش داشته و اين سه كاال 
بيش��ترين افزايش توليد را در اين مدت به خود اختصاص 
دادند. به طوري ك��ه جزئيات آمارها نش��ان از اين دارد كه 
توليد محصولي چون ماشين لباسشويي در سال ۹۸ برابر 
با 4۸ هزار و 3۰۰ دس��تگاه بوده است كه در دو ماه ابتدايي 
سال به 11۸ هزار دستگاه رسيده كه رشد 144 درصدي را 
نشان مي دهد. همچنين براساس آمارها، ، 1۰۹ هزار و ۲۰۰ 
دستگاه تلويزيون در دو ماهه ابتدايي سال ۹۹ توليد شده كه 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه ۷۲ هزار دستگاه 

توليد شده، رشد 4۹ درصدي را تجربه كرده است.
 همچنين مطابق آمارها، 13۰۰ تن الياف اكريليك در دو 
ماه ابتدايي سال ۹۹ توليد شده كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته رشد ۹۵ درصدي را تجربه كرده است؛ چراكه 
مطابق آمار منتش��ره ميزان توليد اين محصول در دوماهه 
ابتدايي سال ۹۸ برابر ۶۰۰ هزار تن گزارش شده است. از ديگر 
كاالهاي منتخب صنعتي كه رشد توليد را در مدت ياد شده، 
تجربه كرده، مي توان به الستيك تاير اشاره كرد. مطابق آمارها 
در دوماهه نخست امسال 3۹ هزار و ۷۰۰ تن الستيك تاير در 
كشور توليد شده كه نسبت به توليد 31 هزار و 3۰۰ تن از اين 
كاال در مدت مشابه سال قبل ۲۶.۶ درصد افزايش يافته است.

   ۱۲ كاال با افت توليد 
 اما كدام كاالهاي منتخب صنعتي افت توليد را تجربه كرده اند؟

 مطابق آمارهاي ارايه شده از سوي وزارت صمت، بيشترين 
كاهش توليد از آن »اتوبوس-ميني بوس- ون، انواع پايپوش 
و سموم دفع آفات نباتي « بوده است. به طوري كه در مدت 
ياد شده 14۶ دستگاه اتوبوس-ميني بوس و  ون توليد شده 
كه در مقايسه با دوماهه سال ۹۸ كه ميزان توليد آن ۲۲۹ 

هزار دستگاه بوده، افت 3۶ درصدي را تجربه كرده است. 
از س��وي ديگر، 1۲ ميليون و ۵۰۰ هزار زوج انواع پايپوش 
در دوماه منتهي به ارديبهشت سال ۹۹ توليد شده، كه در 
مقايسه با مدت مشابه س��ال گذشته كه 1۹ ميليون 4۰۰ 

هزار بوده، افت بيش از 3۵ درصدي را نشان مي دهد. »سموم 
دفع آفات نباتي« از ديگر كاالهاي منتخب صنعتي است كه 
براساس آمارهاي منتشر شده، در بازه زماني ياد شده، ميزان 
توليد آن به 41۰۰ تن گزارش شده كه در مقايسه با مدت 
مشابه سال ۹۸ كه توليد آن ۶3۰۰ تن بوده افتي نزديك به 
3۵ درصد را نشان مي دهد.  بر اساس اين آمار كمترين افزايش 
توليد هم در اين مدت مربوط به پودر شوينده بوده كه توليد 
آن در دو ماهه اول سال ۹۸ و ۹۹ به ترتيب ۹۰ هزار و 4۰۰ تن 
و ۹1 هزار تن بوده و تنها ۰.۷ درصد افزايش توليد داشته است. 
كمترين كاهش توليد هم مربوط به دوده بوده كه توليد آن در 
دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۹ درصد 

كاهش يافته و توليد آن در سال جاري تا پايان ارديبهشت ماه 
به ۲۰ هزار و ۲۰۰ تن رسيده است.

  روند توليد انواع خودروها 
همچنين براساس آمار منتشره از س��وي وزارت صمت، از 
ابتداي سال جاري تا پايان ارديبهشت ماه، 11۷ هزار و 1۰۰ 
دستگاه خودرو سواري توليد شده است كه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته كه 11۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه توليد شده، 
افت 3.۷ درصدي را نش��ان مي دهد.  از آن س��و، »كاميون، 
كاميونت و كش��نده« ۲۷.۵ درصد، »اتوبوس، ميني بوس 
و ون« 3۶.۲ درصد و »تراكت��ور« 3.۲ درصد افت توليد در 

مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته داش��ته اند. از ابتداي 
امسال تا پايان ارديبهشت ماه شركت هاي خودروساز ۵۲3 
دستگاه كاميون، كاميونت و كشنده، 14۶ دستگاه اتوبوس، 
ميني بوس و ون و ۲۶41 دس��تگاه تراكتور توليد كرده اند. 
ميزان توليد اين خودروها در مدت مشابه سال گذشته به 
ترتيب ۷۲1 دستگاه، ۲۲۹ دستگاه و ۲۷۲۷ دستگاه بوده 
است. در مقابل، آمار توليدات وانت  در دو ماهه ابتدايي سال 
جاري، نقطه مثبت اين گزارش بوده است. در مدت ياد شده 
امسال ۸4۰۰ دستگاه وانت توليد شده كه نسبت به ۸۰۰۰ 
دستگاه توليد شده در مدت مشابه سال گذشته رشد ۵.۵ 

درصدي داشته است.

مديركل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت اعالم كرد

شروط دهگانه واردات براي دارندگان كارت بازرگاني
 تعادل | مديركل دفتر مقررات واردات و صادرات 
وزارت صمت، ش�رايط جديد واردات بر اساس 

اعتبار دارندگان كارت بازرگاني را ابالغ كرد.

 س��عيد عباس��پور، در نامه اي به روساي سازمان هاي 
بازرگاني31 استان و جنوب كرمان جزييات بخشنامه 
جديد را اعالم كرد. جزيئات اين بخشنامه بندي شامل 
موارد زير اس��ت: 1- متقاضيان فاقد سابقه واردات تا 

سقف ۵۰۰ هزار دالر در حيطه سه رشته فعاليت خود، 
از بررسي و كنترل سابقه معاف هستند. ۲- واحد هاي 
تولي��دي داراي پروانه بهره ب��رداري از مراجع قانوني 
ذي ربط صرفا براي تامين نياز توليدي خود با تشخيص 
رييس سازمان، از بررسي و كنترل سابقه معاف هستند. 
همچنين خارج از نياز واحد توليدي خود، مالك عمل 
ميانگين سابقه واردات سال هاي 13۹۷ و 13۹۸ مطابق 
با دو رشته فعاليت اولويت دوم و سوم كارت بازرگاني 

خواهد ب��ود. 3- مالك عم��ل واردات براي واحد هاي 
بازرگاني تا سقف ميانگين واردات سال هاي 13۹۷ و 

13۹۸ )دوسال اخير( خواهد بود.
4- دس��تگاه هاي اجرايي و پيمانكاران طرف قرارداد با 
دستگاه هاي اجرايي پس از تاييد دفتر تخصصي ذي ربط، 
از بررسي و كنترل س��ابقه معاف هستند. ۵- معافيت 
بررسي و كنترل س��ابقه واحد هاي توليدي مستقر در 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، براي محصوالت توليد شده 

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

يدكي خ��ودرو و لوازم خانگي طب��ق رديف تعرفه هاي 
اعالمي از بررسي و كنترل سابقه معاف هستند. ۹- در 
صورت تغيير تعرفه يك كاالي مشخص طي سال هاي 
مختلف، س��ابقه واردات تعرفه هاي قبلي با ارايه نامه از 
دفتر تعيين تعرفه گمرك مبني بر يكسان بودن كاال براي 
 تعرفه جديد قابل محاسبه است. 1۰- سابقه ذيل تعرفه

ش��ش رقمي براي تمام��ي موارد فوق مالك بررس��ي 
خواهد بود.
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 افت سرمايه گذاري خارجي 
در ايران

تس�نيم|كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل 
)آنكتاد( در جديدترين گزارش خود اعالم كرد جذب 
سرمايه گذاري خارجي ايران در سال ۲۰1۹ با افت 
3۶ درصدي نسبت به س��ال قبل از آن به 1 ميليارد 
و ۵۰۸ ميليون دالر رسيد. آمار منتشر شده از سوي 
 آنكتاد نشان مي دهد، ايران در سال ۲۰1۹ توانسته

 1 ميليارد و ۵۰۸ ميليون دالر سرمايه گذاري مستقيم 
 خارجي جذب كن��د. ايران در س��ال ۲۰1۸ بالغ بر

 ۲ ميليارد و 3۷3 ميليون دالر سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي جذب كرده بود كه بدين ترتيب ميزان جذب 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي ايران در سال ۲۰1۹ 
نسبت به س��ال قبل از آن ۸۶۵ ميليون دالر معادل 
3۶ درصد افت داش��ته است. جذب سرمايه گذاري 
خارجي ايران در س��ال ۲۰1۸ ني��ز 3۰ درصد افت 
كرده بود. بر اساس اين گزارش ايران در سال ۲۰1۹ 
همچنين ۸۵ ميليون دالر سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي در كش��ورهاي ديگر داشته است. اين رقم 
براي س��ال پيش از آن ۷۵ ميليون دالر اعالم ش��ده 
ب��ود. آنكتاد رقم س��رمايه گذاري خارجي در جهان 
طي س��ال ۲۰1۹ را نيز 1۵4۰ ميلي��ارد دالر اعالم 
كرده است كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن 4۵ 
ميليارد دالر معادل 3 درصد رش��د داشته است. در 
سال پيش از آن 14۹۵ ميليارد دالر سرمايه گذاري 
مستقيم خارجي در جهان جذب شده بود. بر اساس 
اين گزارش سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب 
شده در كشورهاي توسعه يافته طي سال ۲۰1۹ با 
رشد ۵ درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شده 
و به ۸۰۰ ميليارد دالر رسيده است. اما سرمايه گذاري 
 خارجي جذب شده در كش��ورهاي درحال توسعه

 ۲ درصد افت داش��ته و به ۶۸۵ ميليارد دالر رسيده 
است. كشورهاي درحال گذار نيز با رشد ۵۹ درصدي، 
۵۵ ميليارد دالر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در 
سال ۲۰1۹ جذب كرده اند. به رغم تالش هاي دولت 
ترامپ و سياست هاي حمايتگرانه، سرمايه گذاري 
مستقيم خارجي در امريكا طي س��ال ۲۰1۹ افت 
3 درصدي داش��ته و به ۲4۶ ميليارد دالر رس��يده 
است. امريكا در س��ال پيش از آن ۲۵4 ميليارد دالر 
سرمايه گذاري مس��تقيم خارجي جذب كرده بود. 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب شده در چين 
طي س��ال ۲۰1۹ رش��د ۲ درصدي داشته و از 13۸ 
ميليارد دالر در سال ۲۰1۸ به 141 ميليارد دالر در 

سال ۲۰1۹ رسيده است.

خداحافظي با خودروي پژو ۴۰۵ 
مهر|مراس��م خداحافظ��ي ب��ا خ��ودروي 4۰۵ 
جي ال ايكس بنزيني برگزار شد. در اين مراسم امير 
جعفرپور معاون مديركل دفتر خودرو و نيرو محركه 
وزارت صمت، ۲۷ سال توليد پژو 4۰۵ در كشور را روز 
به روز رو به بهبود دانست و گفت: ارتقا از استاندارد يورو 
4 به يورو ۵ و از سوي ديگر الزام رعايت استانداردهاي 
۸۵ گانه ملي كه به خودروسازها ابالغ شده، هزينه هاي 
تمام شده محصول را باال مي برد كه باعث شده توليد 
اينگونه خودروها صرفه اقتصادي نداشته باشد. از سوي 
ديگر توجه اين گروه صنعتي به مسائل زيست محيطي 
و توليد محصوالت كم مصرف باعث توقف توليد اين 
محصول شده اس��ت. جعفرپور افزود: داخلي سازي 
۵۰ درص��دي خودروهاي توليدي در اين ش��ركت 
خودروساز در سه سال گذشته به بيش از ۹۰ درصد 
در حال حاضر رس��يده، كه اين مهم براي محصول 
جديد K13۲ به ۹۲.۵ درصد مي رس��د و به زودي با 
همكاري شركت هاي دانش بنيان قطعات باقي مانده 
هم داخلي سازي خواهند شد و نهايتًا تا سال 14۰۰ 
خودكفايي در صنعت خودرو سازي را جشن خواهيم 
گرفت.سعيد تاجيك قائم مقام مديرعامل شركت 
بازرسي كيفيت و استاندارد ايران نيز در اين مراسم 
گفت: تمام محصوالت توليدي شركت خودروسازي 
شمال شرق كش��ور داراي اس��تاندارد يورو ۵ است. 
فقط خ��ودرو پژو 4۰۵ داراي اس��تاندارد يورو 4 بود 
ك��ه آن هم توليدش متوقف مي ش��ود. وي افزود: از 
رده خارج كردن محصوالت با مصرف زياد سوخت و 
سطح استانداردهاي زيست محيطي پايين مي تواند 
نقش بس��زايي در كاهش ميزان آاليندگي محيط 
زيست و هواي شهرها داشته باشد. بيژن زاهدي فرد 
مديرعامل شركت توليدكننده پژو 4۰۵ جي ال ايكس 
نيز توقف توليد مدل بنزيني آن را در راستاي اجراي 
استانداردهاي زيست محيطي كشور و به هدف توليد 
خودرو كم مصرف با آاليندگي كمتر و توجه به نوسازي 
سبد محصول بر اساس خواست مشتريان دانست و 
افزود: در اين شركت از امروز توليد پژو 4۰۵ بنزيني با 
موتور XU۷ متوقف مي شود. وي افزود: قصد داشتيم 
به منظور جايگزيني خودرو 4۰۵ يك خودرو جديد 
به خط توليد اضافه كنيم اما مشكالت غير قابل پيش 
بيني كه ويروس كرونا در سراسر جهان به وجود آورد 

باعث شد اين امر به تأخير بيفتد.

اولين نمايشگاه سال ۹۹ آغاز شد
مديرعامل شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي 
ايران از مشاركت 1۵۰ شركت توليدي و صنعتي 
در نمايشگاه دستاوردهاي مقابله با كرونا خبر داد. 
بهمن حسين زاده گفت: بازديد از نمايشگاه جهش 
توليد ودستاوردهاي مقابله با كرونا براي عموم آزاد 
نيست و سفرا، رايزن ها و مسووالن كشوري، مهمان 
نمايشگاه بين المللي هستند. براي پروتكل هاي 
چهارگانه صنعت نمايشگاهي با 4 ماه كار مطالعاتي، 
تدوين و شيوه نامه اجرايي آن ابالغ شده است. اين 
مقام مسوول در وزارت صمت ادامه داد: شركت هاي 
دانش بنيان و استارتاپ ها با برخورداري از تخفيف 
۵۰ درصدي مي توانند در نمايشگاه حضور داشته 
باش��ند. حس��ين زاده در بازديد از آخرين مراحل 
آماده سازي نمايشگاه جهش توليد و دستاوردهاي 
مقابله با كرونا اع��الم كرد: 1۵۰ ش��ركت ايراني 
توليدي و صنعتي در اين نمايش��گاه حضور دارند 
كه از اين تعداد ۵۰ ش��ركت برت��ر دانش بنيان و 

استارتاپ هاي فعال هستند.

 كاالي منتخب صنعتي در دو ماهه ابتدايي سال جاري افت توليد را تجربه كردند

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 نهاده هاي دامي، بر اس�اس 
چارچوب هاي هماهنگ شده با دستگاه هاي نظارتي 
و امنيتي بوده است، گفت: اصل محرمانگي بايد در 
انتخ�اب تجار رعايت ش�ود. محمدرضا كالمي در 
گفت وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه، برخي معتقدند كه جلسه كميته تخصيص 
ارز به نهاده هاي دامي، در وزارت صنعت روز جمعه 
گذش�ته و بدون حض�ور اتحادي�ه واردكنندگان 
نهاده هاي دام و طيور برگزار ش�ده اس�ت، گفت: 
اعضاي انجمن در اين جلسه حضور داشته و در مورد 
زمان هم كه روز جمعه انتخاب شده، بايد گفت كه 
وزارت صنعت، مع�دن و تجارت طي مدت يك ماه 
گذشته تمامي جمعه ها جلسات كاري مداومي را 
برگزار كرده كه از جمله آن، برگزاري مستمر كميته 
خودرو با حضور نمايندگان دس�تگاه هاي نظارتي 
اس�ت؛ بنابراين كميته تخصيص ارز نيز با توجه به 
مهلت زماني كوتاه بايد در اين روز برگزار شده و به 

جمع بندي الزم مي رسيد.

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 
مسير را ادامه مي دهيم، اين در حالي است كه روز جمعه 
هفته گذشته ساعت 4 بعد از ظهر كميته تخصيص ارز 
با حضور مسووالن، تجار و كارشناسان تشكيل شد تا به 
سرعت موضوع استفاده از اين منابع را جمع بندي كند. 
وي اظهار داشت: به اذعان بانك مركزي، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ظرف يك سال گذشته، سخت گيري هاي 
بسياري را در حوزه تخصيص ارز به واردكنندگان داشته و 
بر اساس دستورالعمل هاي مشخصي كه به تاييد مراجع 
نظارتي هم رسيده، عمل كرده و كاماًل نسبت به آن، آماده 

پاسخگويي است.

  مكانيسم تخصيص ارز 
از منابع ارزي بين المللي 

كالمي با اشاره به برنامه دولت براي تأمين ارز مورد نياز 
واردات كاالهاي اساسي و از جمله نهاده هاي دامي، گفت: 

در مواردي كه اعتباري خاص با مبلغ مشخص از سوي 
بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران اعالم مي شود؛ 
اصطالحاً، تجار واجد شرايط آن، بايد از اين اعتبار بر اساس 
دستورالعمل هاي كاماًل شفاف و مورد تاييد دستگاه هاي 

نظارتي و امنيتي بهره مند شوند. 
وي تصريح كرد: بر اين اساس، مجموعه اي از سياست ها 
به كار گرفته مي شود كه در قالب آن، برخي اصول تعيين 
شده از س��وي اين نهادها، دولت و بانك مركزي رعايت 

گردد.

  رعايت اصل محرمانگي  
در دريافت ارز خارجي 

سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با اشاره به محدوديت ها و تحريم هاي وضع شده 
عليه جمهوري اس��المي ايران در حوزه نقل و انتقاالت 
مالي افزود: اصل محرمانگي در بهره مندي از اين منابع 
كه عمدتًا منابع ارزي خارجي جمهوري اسالمي ايران 
هس��تند، بايد كاماًل رعايت شده و اين كار، طي سنوات 

گذشته كاماًل مسبوق به سابقه بوده است. 

كالمي خاطرنشان كرد: طي يك سال 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 
برخي از تجار نيز به رغم معرفي به بانك هاي تعيين شده 

در خارج از كشور، توانايي جذب را نداشته اند.
وي اظهار داش��ت: س��قف زماني تعيين شده از سوي 
بانك هاي عامل تعيين شده در دنيا براي استفاده ايران 
از اين اعتبار بس��يار محدود بوده و با توجه به ش��رايط 
خاص، بايد به سرعت منابع آن جذب شوند؛ اين در حالي 
است كه در گذشته نيز اين موضوع رخ داده و در يكي از 
مواردي كه مقرر گرديد از اين منابع بانكي استفاده شود. 
كالم��ي گفت: بخش��ي از اين ارزهاي بلوكه ش��ده به 
واردات نهاده ه��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 مي يافت. وي اظهار داش��ت: 
متاسفانه بخشي از اين منابع به دليل مشكالت موجود، 
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 دستورالعمل هاي مرتبط با جذب اين منابع كاماًل 
مشخص است. كالمي گفت: متقاضياتي كه از قبل در 

س��امانه نيما براي ارز مورد نياز واردات كاالهاي مورد 
نياز كشور از جمله نهاده هاي دامي منتظر دريافت ارز 
خود بودند، يكي از اولويت هاي تعيين ش��ده از سوي 
دولت براي استفاده از اين منابع ارزي بود، ضمن اينكه 
بر اس��اس فرمول هاي تعيين ش��ده، شاخص هايي از 
جمله اينكه واردكنندگان داراي سابقه و خوشنامي در 
اين عرصه بوده و از توانمندي كامل براي استفاده از اين 
منابع در شرايط فورس ماژور 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 شركت هاي واجد شرايط 
در رس��ته هاي دانه سويا، كنجاله س��ويا، ذرت، جو و 
روغن انتخاب شده و بر اساس رنكينگ، سقف اعتبار و 
ثبت سفارش هاي معتبري كه داشتند، با حضور اعضاي 
انجمن واردكنندگان نهاده هاي دامي انتخاب ش��ده 
و تجار مرتبط بر اساس ش��اخص هاي 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 
اساس عملكرد حجم واردات آنها در سال گذشته صورت 
گرفته؛ ضمن اينكه مواردي از جمله موجود بودن كاال در 
بندر، در حال حمل بودن كاال و ثبت سفارش معتبر نيز از 

جمله شاخص هاي انتخاب افراد بوده است.

نبرد در سياتل و ضرورت جهاني سازي مساوات گرا
همراه با آن دموكراتيزه كردن نظام توليد و توزيع ضروري 
است. يعني، نبايد با ناديده گرفتن چنين تفاوت هايي در 
تله تحليل هايي افتاد كه با تاكيد بر مبارزات بر حق ضد 
تبعيض نژادي آمريكا، همچون پست مدرن ها يا برخي 
از چپ ها و بنيادگرايان، در پي يكسان س��ازي شرايط 
كشورها با يكديگر است. براي مثال، ممكن است ساخت 

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 شبيه س��ازي كند و از اين 
طريق در پي پاسخ گو نبودن به مردم باشد.  اما، واقعيت 
اين اس��ت كه وجود ساخت سياس��ي مبتني بر الگوي 
پيشنهادي مونتسكيو اين اجازه را مي دهد كه در آمريكا، 

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

نكته نهايي. يك بار ديگر بايد كالم جان راولز را ذكر كرد. 
»همان طور كه حقيقت معيار نظام هاي فكري اس��ت، 
عدالت هم فضيلت نطام هاي اجتماعي است«. تبعيض 
و نابرابري، موجب بروز احساس طرد شدگي اجتماعي 
مي شود. احساس��ي كه به ناچار با جرقه اي سر از فوران 
آتشفشان خش��م اجتماعي در مي آورد. دليل اين نيز 

روشن اس��ت. افراد در قالب گروه ها و طبقات اجتماعي 
خود را جزئي از يك جامعه مي دانند. بنابراين، انتظاراتي 
دارند. وقتي انتظارات برآورده نشود، طردشدگان طعم 
تلخ احساِس بيگانگي با نظام سياسي و اجتماعي حاكم 
را با همه وجودشان حس مي كنند و در بزنگاهي آن را در 

قالب خشم و عصيان بازتاب مي دهند.

تعليق روابط تجاري ايران و امارات تكذيب شد
وي يادآور ش��د: ايران با كمك كشور امارات متحده 
مي تواند 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 مي آورد، 
مي خواهد فضا را براي ايراني ها سخت تر كند و نبايد 
بگذاريم كه اين حريم ها 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 اتاق هاي كشورهاي 
همسايه به ويژه كش��ورهاي حوزه خليج فارس، سعي 

دارد كه مسير صادرات را هموار كند و موانع اقتصادي، 
مشكالت ترانسفر هاي مالي و لجستيكي موجود را به 
صورت متمركز با همكاري همه سازمان هاي مربوطه 
بر اساس اولويت موجود پيگيري كند. وي افزود: بيش 
از اينكه تحريم ها 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 
همكاري هاي الزم را با س��ازمان توسعه تجارت و اتاق 
بازرگاني در جهت حل مش��كالت در رويه بازرگاني با 

سازمان هاي ديگر داشته باشد. فرزانگان معتقد است 
اگر سياست گذاري به صورت جزيره اي و نقطه اي انجام 
نشود و با همكاري همه عوامل و دست اندكاران مربوطه 
باشد، مي توان 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 اتاق هاي مش��ترك و اتاق بازرگاني 
)كنفدراسيون صادرات( تعامالتي ايجاد شود و به صورت 

نقطه اي و جزيره اي تصميم نگيرن��د، با اتكا به بخش 
خصوصي مي توان اشتغال را در كشور افزايش داد. 

فرزانگان با تأكيد بر اينك��ه بايد از ظرفيت  اقتصادي 
منطقه بهره گرفت، گفت: اميد داريم كه با ش��روع به 
كار شوراي خارجي، روابط ايران با كشور همسايه هاي 
به ويژه حوزه خليج ف��ارس و اوراس��يا و هند و چين 
به ظرفيت هاي الزم برس��د؛ به جرات مي توان گفت 
كه س��هم صادرات��ي هرك��دام از اين بازاره��ا تا ۵۰ 
ميليارد دالر پتانس��يل دارد اما متأسفانه ايران سهم 
منطقه اي بس��يار پاييني از كس��ب اين بازارها را به 

دست آورده است. به گفته وي در حال حاضر موانعي 
كه بيش  از پيش براي فعاالن اقتصادي مهم است، در 
حوزه ترانس��فر مالي، هزينه هاي حمل و نقل و ثبت 
سفارش ها اس��ت و حركت اين موارد بسيار كند و با 
مشكل مواجه است. فرزانگان تاكيد كرد: الزم است 
كه بانك مركزي حمايت و همكاري هاي بيشتري با 
سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت داشته باشد 
و براي روال صادرات نياز داريم كه خيلي از مجوزها و 
دستورالعمل ها حذف شوند و به ثبات در هدف گذاري 

و برنامه ريزي برسيم.

ادامه در صفحه اول
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چهرهروز

ماجراي »رومينا« ابتداي قضيه است
مصطفي رحماندوست با اشاره به نبود زيرساخت هاي فرهنگي مي گويد: ماجراي رومينا ابتداي قضيه است و باز هم اتفاق خواهد افتاد. 
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 خشونت هاي خانگي اظهار كرد: ادبيات ما گردن 
بسيار بسيار نازكي دارد كه با يك تلنگر هم مي شكند؛ زماني كه مسائل عمده بزرگ و كوچك پيش مي آيد همه انتظار دارند ادبيات 
پاسخ گو باشد. در مملكتي كه تيراژ كتاب ۵۰۰ نسخه شده، انتظار اينكه ادبيات بتواند بر تربيت اجتماعي مردم تأثير بگذارد، انتظار 

بي خودي است. آنقدر اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي مملكت مان مساله دارد كه ادبيات به گوشه اي رفته است.  

پيرنيا و 4 دوره نخست وزيري ناكام
بيست و چهارم خرداد ۱3۰2، مشيرالدوله 
فرمان رياس��ت الوزرايي را از احمدش��اه 
دريافت كرد. ميرزا حسن خان مشيرالدوله 
كه بعد از ممنوعيت اس��تفاده از الق��اب و عناوين دوران 
قاجاريه از طرف رضا شاه نام خانوادگي پيرنيا را براي خود 
انتخاب كرد، از نخس��ت وزيران معروف دوران مشروطه 
است كه چهار بار به عنوان نخست وزير انتخاب شده و با 
اينكه مجموع چهار دوره نخست وزيري او بيش از پانزده ماه 
نبوده در مقاطع حساسي زمام امور كشور را در دست داشته 
است. ميرزا حسن خان مشيرالدوله پسر ميرزا نصراهلل خان 
مشيرالدوله اولين نخست وزير مشروطيت است. بعد از 
اعالم مشروطيت ميرزا حسن خان مشيرالملك كه بعد از 
مرگ پدر درسال ۱286 شمسي وارث لقب مشيرالدوله 
شد در اسفند ماه س��ال ۱293 شمسي براي اولين بار با 
راي تمايل مجلس به س��مت رييس الوزرا انتخاب شد. 
مهم ترين كار مشيرالدوله در اولين دوره نخست وزيري 
مذاكره با دولتين روس و انگليس براي تخليه ايران از قواي 
اشغالي آنها و لغو اختيارات فوق العاده مسيو مرنار بلژيكي 
رييس كل گمرك ايران بود. او دومين بار پس از بازگشت 
احمدشاه از سفر اروپا در بهار سال ۱299 شمسي، به دنبال 
جنجال بر سر قرارداد ۱9۱9 ايران و انگليس و استعفاي 
وثوق الدوله، به نخست وزيري منصوب شد.. هنگامي كه 
مشيرالدوله براي دومين بار به نخست وزيري منصوب شد 
انتخابات دوره چهارم مجلس شوراي ملي در جريان بود 
و اولين تدبير او براي اينكه دولت را از قيد تعهدات ناشي از 
قرارداد۱9۱9 رها سازد موكول ساختن اجراي اين قرارداد 
به نظر مجلس آينده بود. مشيرالدوله براي سومين بار، يازده 

ماه پس از كودتاي ۱299 با راي تمايل اكثريت قريب به 
اتفاق نمايندگان مجلس، به نخست وزيري منصوب شد. 
در كابينه جديد مشيرالدوله كه روز سوم بهمن ۱3۰۰ 
شمسي به مجلس معرفي شد، سردار سپه )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 نخست وزيري شد، ولي 
احمدشاه در پاسخ استعفاي تلگرافي مشيرالدوله مصرانه 
از او خواست از استعفا منصرف شده به كار خود ادامه دهد. 
مشيرالدوله پس از دريافت تلگراف شاه از استعفا منصرف 

ش��د ولي در مقابل تحريكات سردار س��په دوام نياورد و 
بعد از چهار ماه و ني��م زمامداري از كار كناره گيري كرد. 
مشيرالدوله براي چهارمين و آخرين بار روز بيست و 
چهارم خرداد سال ۱3۰2 با راي تمايل مجلس و فرمان 
احمدشاه به نخست وزيري رسيد و بار ديگر به ناچار 
رضاخان سردار سپه را به وزارت جنگ خود برگزيد. در 
اين دوره احمدشاه براي بار سوم به فكر مسافرت به اروپا 
افتاد و تالش مشيرالدوله براي انصراف شاه از مسافرت 
در اين موقعيت حساس به جايي نرسيد. مشيرالدوله 
كه خود را حريف سردارسپه نمي ديد تصميم گرفت از 

دولت كنار برود. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

پيدايش بمب اتمي 

در س��ال ۱938 با انجام آزمايش��اتي توسط دو 
دانش��مند آلماني به نام هاي اتوه��ان و فريتس 
شتر اسمن، فيزيك هس��ته اي به مرحله تازه اي 
پاي نهاد. اين فيزيكدانان با بمباران هس��ته اتم 
اورانيوم به وسيله نوترون ها به عناصر راديواكتيوي 
دست يافتند كه جرم اتمي كوچك تري 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 مي تواند تا 2۰۰ 
مگا ولت ان��رژي آزاد كند. بديهي اس��ت كه اگر 
هسته هاي بيش��تري فرو پاشيده مي شد انرژي 
فراوان��ي حاصل مي گرديد. 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 ۱938 موف��ق به دريافت 

جايزه نوبل گرديد.
س��ير تحولي و رشد در س��ال ۱939 يعني قبل 
از ش��روع جنگ جهاني دوم در بين فيزيكدانان 
اي��ن بيم وجود داش��ت كه آلماني ه��ا به كمك 
فيزيكدانان نابغه اي مانند هايزنبرگ و دستيارانش 
مي توانند با اس��تفاده از دانش شكافت هسته اي 
بم��ب اتمي بس��ازند. به همين دلي��ل از آلبرت 
اينشتين خواستند نامه اي به فرانكلين روزولت 
رييس جمهور 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 ۱9۴2 در ساعت 3 بعد از ظهر نخستين 
راكتور هسته اي دنيا در دانشگاه شيكاگو امريكا 
س��اخته ش��د. در ۱6 جوالي ۱9۴۵ نخستين 
آزمايش بم��ب اتمي در صح��راي آالمو گرودو 
نيومكزيكو انجام ش��د. سه هفته بعد هيروشيما 
در س��اعت 8: ۱۵ صبح روز 6 آگوس��ت ۱9۴۵ 
به وس��يله بمب اورانيومي امريكا بمباران ش��د. 
سپس ناكازاكي در 9 آگوست س��ال ۱9۴۵ در 
ساعت حدود ۱۱:۱۵ به وسيله بمب پلوتونيومي 
بمباران ش��د. در طي آن بمباران ها صدها هزار 
نفر جان باختند. بمب هاي هسته اي به دو شكل 
ساخته مي ش��وند. بمب هاي شكافتي )اتمي( و 
بمب هاي همجوشي )هيدروژني( . در حالي كه 
جزييات اين بمب ها محرمانه اس��ت ولي نكات 
اساسي آنها قابل دسترس است. سوخت در يك 
بمب شكافتي مشتمل بر 23۵U و 239Pu تقريبا 
خالص است كه هر دو هسته هاي شكافت پذيري 
دارند. يك تكه كوچك از چنين ماده اي نمي تواند 
منفجر شود، زيرا تعداد بسيار زيادي از نوترون ها 
فرار مي كنند. ولي در يك جرم به قدر كافي بزرگ 
)بحراني( واكنش زنجيره اي صورت مي گيرد. يك 
نوترون اوليه اتفاقي باعث شروع شكافت خواهد 
شد. يك بمب نوعي تقريبا ۱۰2۴ نوترون در كمتر 
از ۱۰-7 ثانيه آزاد مي كند كه باعث گرماي بسيار 

شديد مي شود. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي كارخانه هاي كشور
خرداد س��ال ۱3۴3 و در بيست و يكمين دوره مجلس 
شوراي ملي  قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي 
كارخانه هاي كشور به تصويب رسيد. بر اساس ماده يك 
اين قانون، از تاريخ تصويب اين قانون هيأتي به نام »هيأت 
حمايت از صناي��ع« براي حماي��ت از صنايع داخلي و 
جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور در موارد مندرج 
در اين قانون در وزارت اقتصاد تشكيل مي شود. اعضاي 
اين هيات، نماينده وزارت كار و خدمات اجتماعي، نماينده 
وزارت اقتصاد، نماينده س��ازمان برنام��ه، نماينده اتاق 
صنايع و معادن ايران و يك نفر كارشناس در امور صنعتي 
يا اقتصادي به انتخ��اب وزارتين اقتصاد و كار و خدمات 
اجتماعي بودند.   اين هيأت داراي شخصيت حقوقي بوده 
و اعضاي آن به موجب پيشنهاد وزارتخانه ها و موسسات 
مذكور در فوق و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود و 
تغيير يا تعيين جانشين آنها نيز به همان ترتيب عملي 
خواهد شد.  در هر يك از موارد زير كه منتهي به تعطيل 
كارخانه شود هيأت مي تواند شخص يا اشخاص طبيعي يا 
حقوقي را به عنوان مدير كارخانه تعيين نمايند و شخص يا 
اشخاص مزبور در دوره اداره موقت امين محسوب و داراي 
اختياراتي مي باشند كه از طرف هيأت تعيين مي شود: 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. 

همچنين در مواردي كه براي وصول وجوه عمومي كه 
به عنوان وام صنعتي يا تنخواه گردان يا اعتبار يا ضمانت 
بانكي يا معامله با حق استرداد براي كارخانه پرداخت شده 
است مبادرت به صدور اجراييه شود، اعم از اينكه وجوه 
مزبور از طرف دس��تگاه هاي دولتي يا سازمان برنامه يا 
موسسات ديگري كه تحت نظارت دولت اداره مي شوند و 
يا موسساتي كه از وجوه عمومي اعتبار يا وام ضمانتنامه در 
اختيارشان گذارده شده پرداخت شده باشد از تاريخ صدور 
اجراييه به وسيله مقام صالح، هيأت مي تواند كارخانه را 
طبق مقررات اين قانون تحويل گرفت��ه و اداره كند. در 
همه موارد مذكور در اين قانون اعم از اينكه مربوط به قبل 
يا بعد از تصويب اين قانون باشد هيأت حمايت از صنايع 
بالفاصله پس از اتخاذ تصميم در مورد لزوم اداره موقت 
كارخانه و تأسيسات مربوط و اموال متعلق به كارخانه را با 
حضور نماينده دادستان و نماينده شهرباني يا ژاندارمري 
محل به مدير يا مديران منتخب خود براي اداره موقت 
تحويل خواه��د داد در اين مورد حضور مدير يا مديران 
يا نماينده صاحبان سهام بالمانع است و مديران شركت 
يا صاحبان سهام مي توانند از دادستان محل رونوشت 
صورت مجلس تحويل كارخانه را دريافت دارند.  تصميم 
هيأت قطعي و الزم االجرا است و فقط به تقاضاي وزراي 
اقتص��اد و كار و خدمات اجتماعي در همان هيأت قابل 

تجديد نظر خواهد بود.

۲۳۶۹ ابتال و ۷۵ فوتي كرونا در يك روز؛ روند رو به رشد 
س��خنگوي وزارت بهداشت از شناسايي 
2369 مورد جديد كوويد۱9 در كش��ور 
طي 2۴ س��اعت خبر داد. الري گفت: از 
پنجشنبه تا ظهر ديروز، 23 خرداد ۱399 
و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، دو 
هزار و 369 بيمار جديد مبتال به كوويد۱9 
در كش��ور شناسايي ش��د كه 687 مورد 
بستري شدند. او افزود: مجموع بيماران 

كوويد۱9 در كش��ور به ۱82 هزار و ۵۴۵ نفر رسيد. او 
همچنين گفت: متاسفانه در طول 2۴ ساعت، 7۵ بيمار 
كوويد۱9 جان خود را از دس��ت دادند و مجموع جان 
باختگان اين بيماري به 8 هزار و 6۵9 نفر رسيد. به گفته 
سخنگوي وزارت بهداشت، خوشبختانه تاكنون ۱۴۴ 
هزار و 6۴9 نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص ش��ده اند. او همچنين گف��ت: 2739 نفر از 
بيماران مبتال ب��ه كوويد۱9 در وضعيت ش��ديد اين 
بيماري تحت مراقبت قرار دارند. الري ادامه داد: تاكنون 
يك ميلي��ون و ۱96 هزار و 9۴7 آزمايش تش��خيص 
كوويد۱9 در كشور انجام شده است. سخنگوي وزارت 

بهداشت گفت: اس��تان هاي هرمزگان، 
كردس��تان، آذربايجان شرقي، لرستان و 
خوزس��تان در وضعيت قرمز قرار دارند. 
وي همچنين گفت: خوشبختانه طي اين 
2۴ س��اعت ۱۵ استان بدون فوتي بوده و 
هفت اس��تان تنها يك فوتي داشتند. او 
بر لزوم رعايت پروتكل هاي بهداش��تي، 
رعايت فاصله گ��ذاري اجتماعي و پرهيز 
از مسافرت هاي غيرضرور تاكيد كرد. در دنيا نيز روند 
مبتاليان و فوتي ها رو به افزايش اس��ت. روند افزايش 
آمار مبتاليان به بيماري كوويد۱9 كه تاكنون در 2۱3 
كشور و منطقه در جهان شيوع يافته، ادامه دارد و اين 
بيماري همچنان در دنيا قربان��ي مي گيرد. تازه ترين 
آمارها حاكي از آن است كه شمار قربانيان كروناويروس 
جديد، عامل بيماري كوويد۱9 به ۴23هزار و 866 نفر 
رسيده و تاكنون ابتالي هفت ميليون و ۵98 هزار و 2۰۱ 
نفر نيز به اين بيماري تأييد شده است. همچنين بنابر 
تازه ترين آمارها تاكنون سه ميليون و 8۴2 هزار و 8۰۵ 
نفر از بيماران مبتال به كوويد۱9تاكنون بهبود يافته اند. 

امسال كتاب درسي از كتابفروشي ها عرضه نمي شود
معاون توسعه و منابع پشتيباني سازمان 
پژوهش اظهار كرد: خيلي از اين اصناف 
كه كت��اب درس��ي مي فروش��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 مي كنند، لوازم التحريرفروش��ي 
هستند. اسداهلل مرتضايي، معاون توسعه 

و منابع پشتيباني سازمان پژوهش در گفت وگو با ايلنا، 
درباره نظارت بر بازار سياه كتب درسي در سال جاري 
همزمان با توزيع كتاب هاي درسي جديد گفت: توزيع 
كتب درسي تماما مبتني بر سامانه فروش است، زيرا 
اين سامانه از دانش آموزان كد ملي درخواست مي كند 
و احتمال اينكه تخلف و فروش غيرقانوني در آن صورت 
بگيرد، وجود ندارد. وي در ادامه گفت: در س��ال هاي 

گذشته كتاب برخي از دوره ها را از طريق 
كتابفروش��ي ها توزي��ع مي كرديم، ولي 
امس��ال كل دوازده پايه از طريق سامانه 
فروش كتاب انجام مي شود و از طريق ما به 
استان ها، مناطق و مدارس ارسال خواهد 
شد و سپس به وس��يله مدارس به دست 
دانش آموزان مي رسد كه در اين مورد اصال 
كتابفروشي ها دخيل نيستند. مرتضايي 
اظهار كرد: البته ما مخالف اين نيستيم كه كتابفروشي ها 
كتب درسي بفروشند به همين دليل امسال چندين 
جلس��ه با اتحاديه هاي آنها گذاش��تيم و چند شرط را 
هم ذكر كرديم، اما بنا به داليلي آنها ش��رط هاي ما را 
نپذيرفتند. آنها اصرار داشتند كه ما حداقل ۱7 درصد 
سود مي خواهيم و اين باعث مي شد آنها عمال قيمت 

كتاب را افزايش دهند و ما اين را نپذيرفتيم.

میراثنامه

اين بار 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 مي كنند. از اين رو درختان مركبات در نزديكي اين بناي 
تاريخي كاشته شده اند و كسي به داد اين آثار تاريخي نمي رسد. همواره حفاظت 
و نگهداري از ميراث فرهنگي و بناهاي تاريخي ازجمله نگراني هاي دوستداران 
ميراث بوده و هست. گاهي اوقات اين نگراني ها با برخي فعاليت ها از سوي برخي 
افراد بيشتر مي شود. يكي از اين نمونه ها كاشت درختان متعدد در نزديكي كاخ 
كيومرث دوبرجي فورگ فارس است.  گفته مي شود آبياري پي درپي  اين درختان 
باعث ايجاد رطوبت بيش از اندازه در پي سازه كاخ شده و به مرور باعث تخريب سازه 
شده است. البته اين نگراني ها درحالي مطرح مي شود كه سوم ارديبهشت سال 
گذشته )98( خبرها از فروريختن بخشي از اين بناي تاريخي آن هم در بي خبري 
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 
سال عنوان كردند. پيگيري ها درخصوص وضعيت اين بناي تاريخي كه در فهرست 
ميراث ملي نيز ثبت شده است و شرايط درختاني كه در نزديكي آنكه برخي معتقد 
هستند در عرصه و برخي معتقد هستند در حريم اثر كاشته شده اند، با صحبت هاي 
متفاوت از سوي مسووالن امر همراه بود.  عدالت حقيقي )بخشدار فورگ( دراين 
خص��وص به ايلنا گفت: در فورگ دو اثر به نام هاي كاخ كيومرث و قلعه ميرترك 
قرار دارد كه هر دو اثر در ميان باغ و درختان قرار دارند. به اين معنا كه زمين هايي 
كه اين بناهاي تاريخي در آن قرار دارند، واگذار شده و اكنون مالك شخصي دارند 
و مالكان نيز درصدد كاشت درخت برآمده اند چنانكه هر دواثر تاريخي فورگ در 
مي��ان انبوهي از درختان قرار دارند. ميراث فرهنگي نيز تاكنون محدوده اي 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��ته اند. او ادامه داد: اين درختان به اندازه اي هستند كه نه تنها راه ورودي را 

بسته اند و اگر كسي بخواهد براي بازديد از اين بناهاي تاريخي برود ناچار است از 
وسط درختان عبور كند، بلكه به اندازه اي نزديك بنا كاشته شده اند كه مي توان 
گفت فاصله نخستين درخت تا كاخ كيومرث كمتر از ۵ متر است. هرچند آبياري 
اين درختان قطره ايست اما اگر حريم اين بناي تاريخي مشخص نشود و مالك ملزم 
به پاكسازي درختان اطراف آن نشود، در آينده اي نزديك شاهد بروز آسيب هاي 

جبران ناپذير 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 ۱۰ روز درختاني كه در حريم و در نزديكي كاخ 

قرار دارند را بكنند اما تاكنون اين امر محقق نشده است. 

كتابخانه

دگرگوني بزرگ اثر كارل 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 مي كند. تجزيه و تحليل او نه تنها نواقص موجود در بازار خود تنظيم كننده را توضيح 
مي دهد، بلكه پيامدهاي وخيم اجتماعي بازار سرمايه داري بدون نظارت را نشان مي دهد. مطالب مقدماتي جديد پوالني، نشانگر 
اهميت تجديدنظر در تحليل معنايي در دوره جهاني سازي 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« مي نامد، دانست. 

اين كتاب را انتشارات شيرازه منتشر كرده است.

هنر

تغيير ساعت اجراهاي تئاترهاي خياباني در محوطه تئاترشهر
س��اعت اجراهاي تئاترهاي خياباني در محوطه تئاترشهر تغيير كرد و از ساعت ۱8:3۰ 
پذيراي مخاطبان خواهد بود. اجراهاي تئاتر خياباني با شعار »من، تو، ما/ تئاتر، زندگي، 
كرونا« كه از چهارشنبه 2۱ خردادماه در تهران و چند استان ديگر آغاز شد مورد استقبال 
مخاطبان قرار گرفت و ساعت آغاز اجراي اين نمايش ها در محوطه تئاترشهر بنا به تقاضاي 
عالقه مندان از ۱7 به ۱8:3۰ تغيير كرد.  در تهران، ۱2 گروه نمايشي با مشاركت كانون تئاتر 
خياباني اداره كل هنرهاي نمايشي و معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه ۱۱ 
از چهارشنبه 2۱ خرداد تا شنبه 3۱ خرداد هر روز از ساعت ۱8:3۰ تا 2۰ در پهنه فرهنگ و 
هنر رودكي )محوطه مجموعه تئاترشهر( نمايش هاي خود را اجرا خواهند كرد. چنان كه 
پيش تر اعالم شد در بازه زماني ذكرشده 3 گروه در شهرهاي كرمان، سيرجان و رفسنجاِن 
استان كرمان، 6 گروه در شهرهاي قزوين، شهر الوند و تاكستاِن استان قزوين، 7 گروه در 
شهرهاي رشت، الهيجان و آستانه اشرفيه استان گيالن و ۴ گروه در سطح شهر كرمانشاه 
استان كرمانشاه با مشاركت ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و دفاتر انجمن هنرهاي 

نمايشي استان ها به اجراي تئاتر خياباني مي پردازند.

نگاهي ديگر به پايان يك انحصار در سينما
يك پخش كننده 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 تصدي گري 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 
ابعاد وسيع تر خواهد شد. اميرحسين حيدري، مديرعامل »نمايش گستران« به بهانه 
راه اندازي سامانه بليت فروشي جديد با نام »سمفا« به نگارش درآمده گفت: انحصار در 
اقتصاد به اختصاصي بودن مالكيت چيزي يا امتياز كاري يا فروش كااليي به موسسه اي 
معين تعريف شده است. وي افزود: بليت فروشي در سينماي ايران سال ها در انحصار 
سامانه اي خصولتي بود كه صد البته نمي توان از زحمات و خدمات ارزشمند كه در 
تمام اين سال ها 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 مي شود.  او به ايسنا گفت: ايجاد سامانه بليت فروشي يكپارچه )سمفا( 
را بايد به فال نيك گرفت چرا كه رقابت در هر زمينه اي استانداردهاي مربوطه را باال 
برده و رقبا س��عي در بهبود كيفيت خدماتشان مي كنند و در نهايت مخاطب برنده 
اين رقابت خواهد بود. حيدري ادامه داد: با شكل گيري پرديس هاي سينمايي انتظار 
مي رفت سينماداري شكل و شمايل مدرن تر و جديدي به لحاظ ارتباط با صاحبان 
فيلم ها و پخش كننده ها داشته باشد كه متاسفانه به غير از معدود پرديس هاي فعال 
و پرمخاطب همچنان تعاملي بين فيلم و غالب سينماها وجود ندارد و سينما دار صرفا 
به عنوان مصرف كننده و نه كسي كه وظيفه خود بداند كه محصولي كه به امانت به 

دستش سپرده شده را پروموت )تبليغ و نمايش( كند، رفتار مي كند.
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