
گروه پشتيباني توليد |هرچند در ماه هاي گذشته با تاكيد جدي ابراهيم 
رييسي - رييس قوه قضاييه - بر لزوم برخورد جدي با فساد در بخش هاي 
مختلف اقتصاد ايران، دادگاه هاي گسترده اي در سراسر كشور برگزار شده 
كه با محوريت مبارزه با فس�اد به جرايم تعداد زيادي از متهمان رسيدگي 
شده و احكامي سنگين نيز عليه آنها صادر شده است اما در روزهاي اخير 
آغاز دادگاه اكبر طبري- معاون اجرايي سابق حوزه رياست قوه قضاييه - 
بمبي جديد در فضاي خبري كش�ور منفجر كرد. فردي كه س�ال ها، جزو 
پرنفوذترين افراد در قوه قضاييه به شمار مي رفت با پرونده اي قطور و تعداد 
زيادي اتهام اقتصادي به دادگاه آمده و بايد پاس�خگوي پرونده اي بس�يار 
گسترده باشد. آغاز دادگاه طبري، بار ديگر اين سوال را به وجود آورده كه 
اگر قوه قضاييه حلقه پاياني برخورد با فساد و پيگيري متهمان است، منشأ 
ابتدايي فساد از كجا آغاز مي ش�ود و چگونه طبري و امثال او، فضايي را به 
دست مي آورند كه ميلياردها تومان را به نفع شخصي خود مصادره كرده و 
با تشكيل گروه هايي گسترده به شكل تيمي در فضاي اقتصادي و قانوني 
كشور نفوذ كنند؟ عباس آرگون - عضو اتاق بازرگاني تهران و نايب رييس 
كميسيون بازار پول و سرمايه اين اتاق - در گفت وگو با »تعادل« از اهميت 
مواجهه با فس�اد در فضاي علت و معل�ول مي گويد و معتقد اس�ت، آنچه 
بيشترين اهميت را دارد بستن راه فساد از منش�أ است تا شانس به وجود 
آمدن پرونده هايي شبيه به آنچه در حال حاضر در دست بررسي قرار دارد 

به حداقل ممكن برسد.

   با وجود تصويب قوانين جديد در مبارزه با فساد و تاكيد جدي قوه قضاييه 
در برخورد با مفسدين، چرا باز كشور شاهد رونمايي از پرونده هايي مانند 

اتهامات طبري در دادگاه است؟
قوه قضاييه، آخرين حلقه مبارزه با فس��اد اس��ت. يعني جايي كه فس��اد رخ داده و 
سرنخ هايي از اين فساد به دست آمده، قوه قضاييه به پرونده ورود مي كند و در صورت 
اثبات اتهامات، مجرم يا مجرمين را دستگير و دادگاهي مي كند. هيچ كس ترديدي 
ندارد كه اين قوانين سخت گيرانه در مبارزه با فساد اهميت فراواني دارند و جامعه انتظار 
دارد كه با مجرمان اقتصادي با شدت زياد برخورد شود. اما فساد نيز مانند بسياري از 
مسائل يك علت و يك معلول دارد. فردي كه در دادگاه به عنوان متهم يا مجرم حضور 
دارد، معلول فضايي است كه به او امكان فساد را داده است. ما براي آنكه پرونده فساد 

جديد شكل نگيرد بايد  سراغ علت ها برويم.
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مهدي بي�ك | طي هفته ه�اي اخير و بع�د از آغ�از دادگاه ه�اي مقابله با 
مفاسد اقتصادي يك بار ديگر موضوع مقابله با فساد در راس ارزيابي هاي 
تحليلي رسانه ها قرار گرفت. واقع آن اس�ت كه فساد ريشه بروز بسياري 
از ناهنجاري هاست و چنانچه روند بروز مفاسد اقتصادي در فضاي عمومي 
كشور مهار نشود، اين توقع كه كش�ور در مسير توس�عه، اعتماد و ترقي 
گام بردارد؛ بيش�تر به روياي در دوردس�ت ش�بيه خواهد بود تا واقعيتي 
در دس�ترس. به عبارت روش�نتر جامعه اي كه در آن تخلف�ات اقتصادي، 
اختالس، ارتشا و... افزايش پيدا مي كند، به همان نسبت فاصله بعيد تري از 
توسعه پايدار خواهد داشت. با توجه به اثر اين تخلفات اقتصادي در توسعه 
پايدار در اين شماره سراغ هوشنگ پوربابايي وكيل پايه يك دادگستري  
رفتيم تا در خص�وص راهكارهايي صحبت كنيم ك�ه از طريق آن مي توان 
زمينه بروز فساد در اتمسفر اقتصادي را محدودتر كرد. پوربابايي با اشاره 
به اين واقعيت كه ريشه اصلي تخلفات اقتصادي را بايد در الگوهاي ارزشي 
حاكم بر جامعه جست وجو كرد، مي گويد: قدم اول براي مقابله با اين تخلفات 
را در خانواده و نهادهاي آموزش�ي و عمومي بايد ديد . نهادهايي كه امروز 
ثروتمندش�دن به هر طريقي را ترويج مي كنند بايد در رويكردهاي خود 
تغييرات بنياديني ايجاد كنند تا كودك ديروز كه امروز راهي جامعه مي شود 
بداند كه ثروت آفريني از مسير هاي مولد و معقول است كه ارزش محسوب 
مي شود و اختالس، ارتشا  و تخلف از هر نوعي ضد ارزش است.اين حقوقدان 

مفاسد اقتصادي را به نوعي ضد توسعه ارزيابي مي كند. 

   با توجه به اينكه اخي�را چند پرونده حقوقي و اقتص�ادي بزرگ در 
فضاي عمومي كشور مطرح شده، موضوع صدور حكم اعدام براي زن 
و شوهر متخلف در پرونده خريد خودرو و متعاقب آن آغاز دادگاه هاي 
طبري، باعث ش�ده تا اي�ن ابهام كه زمين�ه بروز تخلف�ات اقتصادي 
چيس�ت در افكار عمومي مطرح ش�ود. لطفا بفرماييد كه چه بستر و 

فضايي باعث بروز تخلفات اقتصادي گسترده در يك جامعه مي شود؟
اين سوال، سوال خوبي است؛ متاسفانه ماهمواره قوه قضاييه را به عنوان يگانه 
راه حل موجود در نظر گرفته ايم و هميشه چش��م اميدمان به برخوردهايي از 
ناحيه قوه قضاييه بوده كه بخواهد با مجرم��ان و متخلفان اينچنيني برخورد 
قاطع كند كه اين برخورد باعث تنُبه ديگران ش��ود تا ديگر به سمت تخلفات 

اقتصادي و اختالس و... نروند. 
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شبكه بانكي گلوگاه 
مبارزه با فساد 

 فساد اقتصادي 
ضد توسعه است

 عباس آرگون  
عضو اتاق بازرگاني تهران  پيشنهاد كرد
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رييس بخش زلزله مركز تحقيقات، مسكن و شهرسازي عنوان كردطرح كاداستر در سال 99 پيگيري مي شود

ستون اول

زير پوست  جامعه مادي گرا 
چ��را زمين��ه ب��روز تخلف��ات 
اقتصادي در ايران باالست؟ اين 
پرسشي است كه اين روزها بعد 
از آغاز دادگاه تخلفات اقتصادي 
معاون س��ابق ق��وه قضاييه در 
محافل گوناگون مطرح مي شود. 
همانط��ور ك��ه مس��تحضريد 
مس��اله اقتصاد در جهان امروز 
مساله اي بنيادين و كليدي اس��ت به گونه اي كه مي توان 
گفت س��اير ش��وون تاثيرگذار جامعه از اين اصل اساسي 
اثر مي پذيرند. چه از نظر ماركس و چه از نقطه نظر س��اير 
متفكران اين اقتصاد است كه شالوده ساير رفتارهاي انساني 
را ش��كل مي دهد. از ديدگاه امروزين هم جامعه شناساني 
مثل پارسون استاد هاروارد معتقد اس��ت كه از قرن 16 و 
17ميالدي تا به امروز آنچه ذهنيت و ش��اكله كلي هويت 
افراد را تش��كيل مي دهد، ذهنيت ذاتي و حسي است. اين 
ذهنيت ذاتي و حسي يعني چه؟ يعني پول و ظواهر مادي. 
اين ظواهر مادي است كه هستي امروز فرزندان آدم را شكل 
داده است. زماني كه فلسفه كلي جامعه بر اساس ارزش هاي 
مادي و پول و النگوي طال و ماشين گرانتر و خانه اعياني تر 
و... شكل مي گيرد، برون داد يك چنين رفتاري به صورت 
گسترش تخلفات اقتصادي، ارتشا، اختالس و دزدي نمايان 
مي شود. وقتي اقتصاد بر اس��اس تئوري هاي ماركس و...

گس��ترش مي يابد و زيربناي هر رفتار ديگري مي ش��ود؛ 
معنويات كمتر مي شود و همه رفتارها حول محور ماديات 
و پول مي چرخد. در اين جامعه حت��ي اگر ظواهر ديني را 
هم داشته باشد روابط و تعامالت رنگ صوري و ظاهري به 
خود مي گيرد و ارزش ها و معنويات عقب نشيني مي كنند. 
طبيعي اس��ت كه در جامعه اي كه در آن پول حرف اول و 
آخر را مي زند؛ ميل و رغبت بيشتري به تخلفات اقتصادي، 
اختالس، ارتش��ا و...وجود دارد. خب اما س��والي كه با اين 
توضيحات مطرح مي شود آن اس��ت كه چرا آمار تخلفات 
اقتصادي و اختالس در جوامع توسعه يافته و كشورهايي 
كه اساسا مبدا نظام سرمايه داري هستند )مثل ژاپن، آلمان، 
كانادا و...( پايين است، اما در جوامع توسعه نيافته تا اين حد 
اين آمارها باالست؟ پاسخ اين است كه در اين جوامع قانون 
به عنوان اصل اساسي نظام سياسي جريان دارد و بر تمام 
اركان و ش��ؤون تقنيني، اجرايي و قضايي نظارت مي كند 
و در كنار قانون، رس��انه هاي مس��تقل و آزادي هم وجود 
دارند كه هر گونه تخلفي را رصد و اطالع رساني مي كنند. 
اين است كه آمار تخلف در اين كشورها پايين است اما در 
ايران، در ليبي، در عراق، در عربستان و... باالست. در ايران 
به دليل عدم اين نظارت هاي بنيادين ش��اهد اين هستيم 
كه مثال دختر ي��ك وزير تخلفات چند ص��د ميلياردي را 
انجام مي دهد؛ يا پسر فالن مس��وول دستش در اختالس 
و...گير است. اين نگاه مادي گرايانه و عدم نظارت ها باعث 
شده كه هر از گاهي در كشور شاهد برگزاري دادگاه هايي 
باش��يم كه در آن ميلياردها دالر از سرمايه كشور به غارت 
رفته است. دادگاه بايك زنجاني، ش��هرام جزايري واخيرا 
هم دادگاه طبري نمونه هاي��ي از اين نوع نگاه در كش��ور 
است. اين در حالي است كه ما مثال در دوران هخامنشيان 
مي خوانيم كه پوست يك قاضي متخلف را روي ميز پسرش 
كه جانشين پدر براي قضاوت شده بود قرار مي دهند تا پسر 
همواره بداند كه در صورت تخلف چه سرنوش��تي خواهد 
داشت. اين در حالي اس��ت كه امروز دختر فالن مسوول با 
ماشين ميلياردي اش شخصي را زير مي گيرد و مي كشد 
اما با خيال راحت اعالم مي كند كه كشتم؟ پولش رو ميدم. 
اين نگاه مادي گرايانه است كه زير پوست شهرها جريان 
دارد و نتايج عملي يك چنين نگاه هايي هم مي شود؛ اينكه 
افراد به خاطر پول بيشتر هر كاري مي كنند. براي مقابله با 
اين رويكرد فكري بايد الگوهاي ارزشي وفكري تازه اي در 
جامعه ترويج شود. بايد براي نسل هاي آينده اين ديدگاه را 
آموزش دهيم كه توليد ثروت تنها از طريق راه هاي قانوني 
است كه ارزش محسوب مي شود و به دست آوردن پول از 
هر مسيري اشتباه است؛ ضمن اينكه ساختارهاي نظارتي 
كشور بايد دقيق تمام ابعاد و زواياي مديريتي در كشور را 
زيرنظر داشته باشند و در نهايت به رسانه ها هم فضاي كافي 
براي نظارت داده شود. اگر مي بينيم كه تخلف، اختالس، 
ارتشا و...در كشورهاي توسعه يافته كمتر است به خاطر اين 

ساختارهاي نظارتي است كه تعبيه شده است. 
جامعه  شناس

امان اهلل قرايي مقدم

تينا جعفرزاده| كارشناس انرژي |
دارا بودن ذخاير هيدروكربوري در عص��ر صنعت و انرژي، 
برگ برنده اي اس��ت كه مي توان از آن در معادالت جهاني 
بهره ب��رد و به تب��ع آن ق��درت چانه زني و نفوذ سياس��ي 
كش��ورهاي ذينفع را افزايش داد. ايران به عنوان نخستين 
دارنده منابع هيدروكربوري و دومي��ن دارنده ذخاير گازي 
در جهان، سهم قابل توجهي از تامين سوخت هاي ارزشمند 
فس��يلي را به خود اختصاص داده است و به تبع آن جايگاه 
ويژه اي از تعامالت جهاني در اين عرص��ه را در اختيار دارد. 
اگرچه با تنگ تر ش��دن حلقه تحريم ها در سال هاي اخير، 
بازارهاي هدف صادراتي ايران با بحران هايي مواجه ش��ده 
است، اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه يكي از عوامل 
موثر و بازدارنده در افزايش بيش��تر فش��ارهاي غرب، نياز 
كشورهاي صنعتي به منابع هيدروكربوري ايران است. اين 

موضوع به ويژه در مورد سوخت گاز  )با توجه به گستره باالي 
عملياتي در صنايع( از اهميت بيش��تري برخوردار اس��ت. 
اروپا به عنوان يكي از خاس��تگاه هاي سوخت هاي فسيلي 
همواره توجه ويژه اي به ايران داش��ته است و با وجود اينكه 
سال هاس��ت بخش عمده اي از نياز خود به اين س��وخت 
ارزشمند را از روس��يه تامين مي كند، اما به دليل بدعهدي 
برخي از طرفين معامله و هزينه هاي سرسام آور انتقال گاز 
از ديگر كشورها، حساب ويژه اي بر روي گاز ايران باز كرده 
اس��ت؛ اولويتي كه با علم به موقتي بودن تحريم ها، باعث 
شده تا همچنان اروپايي ها در برخورد با ايران محتاطانه تر 
برخورد كنند و مواضع خود را در بح��ث تحريم ها تعديل 
كرده و تالش كنند تا با ميانجيگري، ب��ه دنبال راهي براي 
رفع اختالف ها ميان ايران و امريكا باشند. بدون شك، حفظ 
قدرت چانه زني و س��نگين تر بودن وزنه ايران در تعامالت 

توليد گاز حتي در تحريم، اولويت وزارت نفت است
جهاني و ارايه پاس��خ به غرب، يكي از مواهبي اس��ت كه يادداشت

مرهون همين ذخاير استراتژيك فس��يلي است. از سوي 
ديگر، پارس جنوبي به عنوان قطب توليد گاز ايران، 1۴.۲ 
تريليون متر مكع��ب ذخاير گازي معادل هش��ت درصد 
از ذخاير گازي جهان و ح��دود ۴۰ درصد از مجموع ۳۳.۸ 
تريليون متر مكعب ذخاير گازي ايران را در اختيار دارد. اين 
ميدان مشترك با قطر همچنين 1۸ ميليارد بشكه ميعانات 
گازي را در خود جاي داده اس��ت و نقش اس��تراتژيكي در 
تكميل زنجيره توليد گاز كش��ورمان ب��ازي مي كند. اين 
ميدان در دو دهه گذش��ته در حدود 6۰ درصد از مجموع 
توليد گاز ايران سهم داشته و در اهداف ايران براي تبديل 
ش��دن به يك بازيگر كليدي در ب��ازار جهاني گاز طبيعي 
مايع )LNG( نقشي اساسي داشته و دارد. از سوي ديگر، 
در حالي كه ايران تا سال 1۳۹6 همواره توليد گاز كمتري 
از ش��ريك خود در پارس جنوبي داش��ت، اما از س��ال ۹۲ 
و با تمركز سرمايه و نيروي انس��اني در فازهاي اولويت دار 
سرانجام ايران برنده ماراتن نفسگير توليد گاز شد و توانست 
در توليد گاز از اين ميدان مشترك از رقيب ديرينه خود نيز 

پيشي بگيرد. اين در حالي است كه 6۵ درصد از چاه هاي 
ميدان مشترك ايران و قطر در دولت تدبير و اميد و وزارت 
بيژن نام��دار زنگنه حفر و عملياتي ش��ده اس��ت. نگاهي 
به خطوط دريايي ايجاد ش��ده هم نش��ان مي دهد كه 67 
درصد از اين خط��وط در دوره وزارت زنگنه در دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم ايجاد شده اس��ت. در حالي كه تا پيش 
از سال ۹۲ تنها ۲۰ رديف پااليش��گاهي در پارس جنوبي 
به بهره برداري رسيده بود، از س��ال ۹۲ تاكنون۳۰ رديف 
پااليش��گاهي جديد كه 6۰ درصد از كل واحدهاي فعلي 
را شامل مي شود به بهره برداري رسيده اس��ت. در واقع از 
سال ۹۲ تاكنون معادل 1۲ فاز استاندارد در پارس جنوبي 
به توليد رسيده است كه به معناي افزايش ساالنه متوسط 
17 درصد توليد گاز و افزايش دو برابري توليد از سال ۹۲ 
است. با توجه به اين آمار، در 6 سال گذشته، بيش از 1۵۰۰ 
ميليارد متر مكعب گاز غني ب��ه ارزش ۲7۰ ميليارد دالر 
توليد ش��ده اس��ت كه بخش عمده اي از درآمدزايي ارزي 

براي كشورمان را به دنبال داشته است.
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اقتصادي

گزارش يكساله سيستم بانكي منتهي 
به بهمن 98 اعالم شد

 سپرده بانك ها نيز روزانه
 1523 ميليارد تومان افزايش يافته است

تحليل فقدان راهبرد توسعه صنعتي در ايران

چرا استراتژي توسعه صنعتي 
عملياتي نشده است؟

تعادل | گروه صنعت |
پيگيري يك راهبرد توس��عه صنعت��ي از مهم ترين 
اقدامات كش��ورها براي دستيابي به توسعه صنعتي 
است. كشورهاي صنعتي با رويكردهاي مختلفي از 
جمله »توسعه صادرات، جايگزيني واردات و ارتقاي 
بخش كاالي سرمايه اي و يا تركيبي از آنها« به توسعه 
صنعتي دس��ت پيدا كرده اند. البته هر ك��دام از اين 
رويكردها داراي پيامدهاي مختلفي است و ارزيابي 
موفقيت كلي آنها بس��تگي به اين دارد كه كش��ور 
اجراكننده آن در پي دس��تيابي به چه هدفي است. 
اين در حالي است كه پس از پيروزي انقالب اسالمي، 
تابه حال برنامه اي تحت عنوان اس��تراتژي توسعه 
صنعتي از سوي متوليان وزارت صمت، تدوين شده 
است. البته نخس��تين دليل آن را شايد بتوان فقدان 
فهم مشترك از مفهوم توسعه و برنامه ريزي توسعه 
در كشور عنوان كرد. برهمين اساس، ضرورت دارد 
تدوين استراتژي توسعه صنعتي در كمترين زمان 
ممكن و با بهره گيري از نخب��گان صنعت، اقتصاد، 
آينده پژوهان و تصميم س��ازان اقتصادي در دستور 
كار دولتمران قرار گيرد. البت��ه در تدوين اين برنامه 
صنعتي، درنظ��ر گرفتن و اولويت بن��دي اهداف در 
كنار توجه به شرايط اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي 
و سياسي هر كشور ضرورت دارد. تدوين استراتژي 
توسعه صنعتي همچنين بايد در چارچوب مشخصي 
از جمله انتخاب با دقت صنايع و حمايت مشروط و 
زمان بندي ش��ده از آنها انجام ش��ود؛ چراكه تنها با 
تكيه بر تدوين يك استراتژي خوب، توسعه صنعتي 
رخ نمي دهد. بلكه پيش ش��رط اجراي موفق راهبرد 
توس��عه صنعتي، وجود يك دولت توسعه گرا با سه 
ويژگي »وجود نخبگان يا حاكمان سياس��ي سالم 
)غيرفاس��د(، ملي گراو تحول خواه، ارتباط ريشه دار 
با بخش خصوص��ي و وجود نظام اداري مس��تقل با 

صالحيت و حرفه اي« است. 

    استراتژي توسعه صنعتي و اهداف آن 
اس��تراتژي توس��عه صنعت��ي ب��ه مجموع��ه اي از 
جهت گيري هاي بلندمدت دولت اطالق مي ش��ود 
كه در ُبعد خارجي چارچ��وب و نحوه ارتباط بخش 
صنعت كش��ور با اقتصاد جهاني را تعريف مي كند و 
در ُبعد داخلي به طور غيرمستقيم بر تخصيص منابع 
بين صنايع و ي��ا گروه هاي صاحب نف��وذ جامعه اثر 
مي گذارد؛ بنابراين با در نظر گرفتن مفهوم توس��عه 
صنعتي به عنوان يك مس��ير و يا يك مرحله از گذار 
توسعه اقتصادي، مي توان اس��تراتژي صنعتي را به 
نقشه راهي تشبيه كرد كه سياست صنعتي در اليه اي 
پايين تر از آن، ابزارها، بودجه، ملزومات و تاكتيك هاي 
اجرايي طي مس��ير را مش��خص مي كند. در واقع، 
سياس��ت مذك��ور دربردارنده كليه سياس��ت هاي 
صنعتي، تجاري، ارزي، پولي و مالي است كه همگي 
در يك راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق 

استراتژي توسعه صنعتي تنظيم مي شوند.
سياس��ت گذاران با تدوين اس��تراتژي هاي توسعه 
صنعتي اه��داف متفاوتي را دنب��ال مي كنند. اين 
اه��داف عبارتن��د از: »قطع حلقه هاي وابس��تگي 

به جا مانده از دوران اس��تعماري و ايجاد اس��تقالل 
سياس��ي، خلق اقتصادي مدرن و متنوع به صورت 
هماهنگ و منسجم، ايجاد اشتغال، صرفه جويي در 
هزينه هاي ارزي از طريق سياست هاي جايگزيني 
واردات و ايجاد درآمدهاي ارزي از طريق گسترش 
صادرات، ايجاد تغييرات مطلوب اجتماعي؛ نهادي و 
سياسي در جهت مدرنيزاسيون جامعه، كسب شأن 
و اعتبار سياسي ناشي از توفيقات اقتصادي و حفظ 
امنيت ملي.« با اين حال صنعتي شدن لزوما تنها راه 
دستيابي به رشد س��ريع درآمد سرانه نيست. براي 
مثال در بسياري از كش��ورها، با گسترش صادرات 
مواد معدني و منابع طبيعي مانن��د نفت، درآمدها 
افزايش پيدا كرده است. اما در بلندمدت براي حفظ 
روند رش��د به صورت پايدار، قطعا اقتصاد مبتني بر 
يك صنعت پوي��ا موردنياز اس��ت. بنابراين يكي از 
اهداف مهم استراتژي توسعه صنعتي دسترسي به 

رشد پايدار است.

    سياست صنعتي
در همين راس��تا، مرك��ز تحقيقات و بررس��ي هاي 
اقتص��ادي ات��اق اي��ران، در پژوهش��ي به بررس��ي 
»استراتژي توسعه صنعتي در ايران و جهان« پرداخته 
اس��ت. براس��اس اين پژوهش، به رغم گس��تردگي 
اس��تفاده از سياس��ت هاي صنعتي در دنياي امروز، 
همچنان بر سر انتخاب نوع سياست ها مناقشه وجود 
دارد. با اين وجود يك وفاق كل��ي در ارتباط با ايجاد 
محيط مطلوب براي صنعتي ش��دن از طريق ثبات 
اقتصاد كالن، تأمين عمومي آموزش، حقوق مالكيت 
تضمين ش��ده و اجراي قانوني قراردادها مش��اهده 
مي شود. در كنار ايجاد محيط مطلوب براي فعاليت 
هرچه بهتر صنايع، سياس��ت هاي صنعتي نيز بايد 
داراي چارچوب هاي مشخصي باش��ند. در ادامه اهم 
اين چارچوب ها كه در مطالعات سازمان هاي معتبر 
بين المللي ازجمله آنكتاد و سازمان همكاري و توسعه 

اقتصادي، به آنها اشاره شده است، ذكر مي شود. 
۱. بومي سازي سياست صنعتي: امكان تجويز يك 
نس��خه واحد در تدوين سياس��ت هاي صنعتي براي 
همه كش��ورها وجود ندارد. گرچه تجربه كشورهاي 
موفق آسياي ش��رقي حاوي درس هاي مفيدي براي 
كشورها در اين زمينه است ولي چنين سياست هايي 
ممكن اس��ت در كش��ورهاي ديگر منجر به موفقيت 
نشود. همانطور كه كشورهاي آسياي شرقي نيز همه 
از يك سياست صنعتي خاص پيروي نكرده اند. از اين 
رو، الزم است هر كشوري با توجه به شرايط خود يك 
سياست صنعتي مناسب انتخاب كند؛ به عبارت ديگر 
استراتژي هاي توس��عه صنعتي در واكنش به عواملي 
چون ميزان بهره مندي يك كشور از مواهب اوليه، وقوع 
حوادث  تاريخي، ش��وك هاي خارج��ي، انتخاب هاي 
ممكن سياسي ناشي از تعامل گروه هاي ذي نفع داخلي 
و در دسترس بودن و عقالني جلوه كردن  نظريه هاي 
اقتصادي حاكم در آن مقطع زماني و سرانجام سنت ها 
و باورهاي فرهنگ��ي در جوامع مختلف، ش��كل ها و 

قالب هاي متفاوتي به خود  مي گيرند. 
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اخبار

پرداخت يارانه به مواليد 
جديد تغيير نكرده است

سخنگوي دولت گفت: هيچ تغييري براي پرداخت يارانه 
نقدي به مواليد جدي��د در مصوبه اخير دولت صورت 
نگرفته اس��ت. علي ربيعي درباره خبر حذف مواليد 
جديد از دريافت يارانه نقدي گفت: نحوه پرداخت يارانه 
به مواليد جديد مانند سنوات گذشته است و تغييري 
نكرده است بلكه آنچه مطرح بوده موضوع شناسايي و 
تاييد مشموالن دربافت يارانه نقدي است.به وزارت رفاه 
ماموريت داده شده كه فرزندان خانواده هايي كه يارانه 
آنها طبق مصوبه مجلس حذف شده را شناسايي و از 

ليست دريافت يارانه حذف كند.

واريز بيمه بيكاري براي ۱۰۳ هزار 
متقاضي بيكارشده بر اثر كرونا

معاون وزير كار از واريز مقرري بيمه بيكاري براي ۱۰۳ 
هزار متقاضي بيكارش��ده در دوران كرونا خبر داد.  به 
گزارش ايِبنا، عيسي منصوري معاون توسعه كارآفريني 
و اشتغال وزير كار و رفاه اجتماعي در جمع خبرنگاران در 
محل وزارت كار اعالم كرد: تعداد بيكاراني كه بر اثر كرونا 
بيكار ش��ده اند طبق ثبت نام شدگان در سامانه جامع 
اشتغال و بيكاري در اسفند ماه ۸۴۰ هزار نفر بودند كه 
در ماه هاي بعد اين روند رو به كاهش گذاشت به گونه اي 
كه تعداد متقاضيان براي دريافت بيمه بيكاري در خرداد 
امسال به ۲ هزار و ۸۰۰ نفر كاهش يافت. وي ادامه داد: 
از ۸۴۰ هزار نفر ثبت نام شده از اسفند تاكنون، تعداد 
۷۰۳ نفر مشمول بيمه بيكاري مي شدند. از اين تعداد 
۲۴۱ هزار نفر فقط بيكار شده در اسفند سال گذشته 
بودند كه برايشان پيامك ارسال شده و تاكنون ۱۱۰ هزار 
متقاضي مقرري بيمه اي شماره حساب اعالم كرده اند 
و براي ۱۰۳ هزار نفر مقرري بيمه بيكاري واريز شده و تا 
۱۰ روز آينده براي ۲۶۰ هزار نفر ديگر نيز بيمه بيكاري 
واريز مي شود. معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير 
كار و رفاه اجتماعي همچنين گفت: براي اثرات كرونا بر 
كسب و كارها چند سناريو وجود دارد كه در يك سناريو 
مي گويد احتماال روند كسب و كارها دوباره رونق بگيرد 
و بهتر از زمان قبل از كرونا باش��د، در سناريوي ديگر 
مي گويد ابتدا به خاطر كرونا كس��ب و كارها يك افت 
داشته باشند و بعد از آن سريعا به روند گذشته برگردند 
و در يك سناريو نيز مي گويد احتماال به خاطر موج دوم 
كرونا دوباره ركود كس��ب و كارها ش��روع شود و براي 
بررسي اين سناريوها ۱۱ مولفه اساسي در كسب و كار 
مورد بررسي قرار گرفته است. وي همچنين گفت: براي 
كساني كه از كرونا بيكار شده اما مشمول بيمه بيكاري 
نمي شوند مانند رانندگان تاكسي و يا مشاغل ساختماني 
كه بيمه خويش فرما هس��تند، تسهيالت ۶ ميليون 
توماني با نرخ ۱۲ درصد پرداخت مي ش��ود كه با يك 
تنفس سه ماهه بازپرداخت از مهر ماه شروع مي شود و 

مدت بازپرداخت آن ۲۴ ماهه خواهد بود.

ابالغ آيين نامه پرداخت 
تسهيالت مسكن به بازنشستگان 

معاون اول رييس جمهور آيين نامه اجرايي موضوع 
پرداخت تسهيالت مسكن به بازنشستگان را براي 
اجرا به دس��تگاه هاي ذيربط اب��الغ كرد.به گزارش 
پايگاه اطالع رساني دفتر هيات دولت، هيات وزيران 
در جلس��ه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ به پيش��نهاد سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور، آيين نامه اجراي��ي بند )ز( 
تبصره )۱۶( قانون بودجه س��ال ۱۳۹۹ كل كشور، 
موضوع پرداخت تسهيالت مسكن به بازنشستگان 
را تصويب كرد.بر اين اس��اس، به منظور تسهيل در 
تامين مسكن بازنشستگان صندوق هاي كشوري، 
لش��كري و تامين اجتماعي از محل منابع حاصل از 
بازپرداخت اقساط مسكن مهر ۴۰ هزار فقره تسهيالت 
خريد يا س��اخت مس��كن با رعايت الگوي مصرف 
مسكن پرداخت مي ش��ود. سقف فردي تسهيالت 
پرداختي در كالن شهرها ۵۰۰ ميليون ريال و ساير 
شهرها و روستاها ۴۰۰ ميليون ريال تعيين مي شود. 
نرخ تس��هيالت مذكور در ش��هر ته��ران ۹ درصد، 
مراكز استان ها هفت درصد و ساير مناطق شهري و 
روستايي چهار درصد تعيين مي شود.گفتني است، 
بازنشستگان كش��وري، لشگري و تامين اجتماعي 
براي دريافت تسهيالت مذكور بايد طي )۱۰( سال 
گذش��ته خود و همسرش��ان فاقد واحد مسكوني 
بوده و از تسهيالت خريد يا ساخت مسكن استفاده 
ننموده باشند. سپري شدن حداقل پنج سال از تاريخ 
بازنشستگي و دريافت مستمري كمتر از سي ميليون 
ريال در ماه، از ديگر شرايط اخذ اين تسهيالت است.
الزم به ذكرست، افراد با سابقه بازنشستگي باالتر در 
اولويت پرداخت تسهيالت قرار دارند. ضمنا تسهيالت 
مزبور صرفاً براي واحدهاي كمتر از )۱۵( سال ساخت 
قاب��ل پرداخت بوده و مدت بازپرداخت اقس��اط آن 
)۱۰( سال تعيين مي شود.همچنين، صندوق هاي 
بازنشستگي كشوري، لش��كري و تامين اجتماعي 
موظفند بازپرداخت اقساط تسهيالت پرداختي به 
بازنشستگان معرفي شده را تا تسويه كامل تضمين 
نمايند و ظرف يك ماه بعد از ارسال اطالعات اعالمي 
بانك مسكن نسبت به كسر اقساط ماهانه تسهيالت 
يادشده از مستمري دريافت كنندگان تسهيالت، اقدام 
و حداكثر تا ده روز از تاريخ پرداخت مستمري هاي 

ايشان به حساب بانك مسكن كارسازي كنند.

تنقيح  بيمه شخص ثالث
هيات وزيران در جهت پااليش و شفاف سازي نظام 
حقوقي و ضرورت تنقيح و تدوين مقررات كش��ور، 
تصويب نامه تنقيحي مربوط به بيمه خسارات وارد 
شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه 
زميني را تصويب كرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
دفتر هي��ات دولت، هي��ات وزيران در جلس��ه ۳۱ 
ارديبهشت ۱۳۹۹ تصويب كرد، مصوبات مندرج در 
فهرست هاي پيوست شماره يك، اعم از اينكه اجراء 
شده يا موضوع آن منتفي يا به موجب قانون يا مصوبه 
الحق، نس��خ ضمني شده باش��د، به نحو مذكور در 

پيوست ها، نسخ مي شود.

ايران2

در يك سال منتهي به بهمن 98 رخ داد 

افزايش روزانه 1523 ميليارد سپرده و 972 ميليارد تسهيالت
گروه كالن | محسن شمشيري|

آمارهاي بانك مركزي از افزايش 2۷.۵ درصدي 
مانده سپرده ها و 2۴.۳ درصدي مانده تسهيالت 
بانكي در پاي�ان بهمن ماه ۹۸ نس�بت به مقطع 
مشابه سال قبل حكايت دارد. همچنين بانك ها با 
نگهداري ۷66 هزار ميليارد تومان يعني ۳0 درصد 
مبلغ 2۵۷۸ هزار ميليارد تومان س�پرده، 1۸12 
هزار ميليارد تومان را تسهيالت پرداخت كرده اند.

به گزارش »تعادل«، گزارش بانك مركزي از وضعيت كل 
مانده سپرده ها و تسهيالت توماني و ارزي بانك ها و موسسات 
اعتباري در پايان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ حاكي از آن است كه 
مانده كل سپرده ها بالغ بر ۲۵۷۸ هزار ميليارد تومان شده 
كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۵۵۵ هزار ميليارد تومان 
)۲۷.۵ درصد( و نسبت به پايان سال قبل معادل ۵۱۰ هزار 
ميليارد تومان )۲۴.۷ درصد( افزايش نشان مي دهد.بيشترين 
مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۳۷۳ هزار 
ميليارد تومان و كمترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و 

بويراحمد معادل ۶۹۱۰ ميليارد تومان است.
مانده كل تسهيالت بالغ بر ۱۸۱۲ هزار ميليارد تومان است 
كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۳۵۴ هزار ميليارد تومان 
)۲۴.۳ درصد( و نسبت به پايان سال قبل ۳۰۳ هزار ميليارد 
تومان )۲۰.۱ درصد( افزايش داشته است. بيشترين مبلغ 
تسهيالت مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۴۶ هزار ميليارد 
تومان و كم ترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بوير احمد 

معادل ۶۶۷۰ ميليارد تومان است.

   كاهش نسبت تسهيالت به كمتر از 8۰ درصد 
شايان ذكر است نسبت تسهيالت به سپرده ها بعد از كسر 
سپرده قانوني ۷۸.۴ درصد است كه نسبت به مقطع مشابه 
سال قبل و پايان سال قبل، به ترتيب ۱.۸ و ۲.۹ واحد درصد 
كاهش نشان مي دهد. نسبت مذكور در استان تهران ۹۲.۳ 

درصد و استان كهگيلويه و بويراحمد ۱۰۸.۸ درصد است.
بانك مركزي توضيح داده است كه يكي از علل مهم باال بودن 
رقم تسهيالت و سپرده ها در اس��تان تهران استقرار دفاتر 
مركزي بسياري از شركت ها و موسسه هاي توليدي ساير 
استان ها در استان تهران بوده و عمده فعاليت هاي بانكي آنها 
توسط شعب بانك ها و موسسه هاي اعتباري استان تهران 

انجام مي شود.

   ۳۰ درصد سپرده ها در بانك باقي ماند
بانك ها از مبلغ ۲۵۷۸ هزار ميليارد تومان سپرده به مبلغ 
۲۶۹ هزار ميليارد تومان سپرده قانوني داشته اند كه ۱۰.۴۳ 
درصد كل سپرده ها را شامل شده است. همچنين از مبلغ 
۲۳۰۹ هزار ميليارد تومان سپرده بعد از كسر سپرده قانوني، 
۴۹۷ هزار ميليارد تومان يعني ۱۹.۳ درصد سپرده ها را به 
عنوان ذخيره احتياطي، يا نقدينگي مورد نياز شعب يا سقف 
اعتباري در نظر گرفته اند و بقيه را يعني ۱۸۱۲ هزار ميليارد 
تومان را تسهيالت پرداخت كرده اند. براين اساس، بانك ها 
به ميزان ۷۶۶ هزار ميليارد تومان يا ۲۹.۷ درصد سپرده ها 
را براي سپرده قانوني و ذخيره احتياطي نگه داشته اند و در 
نهايت ۷۰.۳ درصد سپرده ها را تسهيالت پرداخت كرده اند. 
از سوي ديگر، نسبت تسهيالت ۱۸۱۲ هزار ميليارد توماني به 
سپرده بعد از كسر سپرده قانوني به ميزان ۲۳۰۹ هزار ميليارد 
توماني معادل ۷۸.۴ درصد است كه اين نسبت تسهيالت 
نسبت به عدد ۸۱.۳ درصد پايان اسفند ۹۷ معادل نزديك 
به ۳ واحد درصد كاهش داشته است. و نسبت به ۸۰.۲ درصد 

بهمن ۹۷ نيز ۱.۸ واحد كاهش داشته است. 
اين نكته نشان مي دهد كه با وجود رش��د ۲۷.۵ درصدي 
سپرده ها در يكسال و ۲۴.۷ درصدي سپرده ها در ۱۱ ماه، 
تس��هيالت ۲۴.۳ درصد در يكس��ال و ۲۰.۱ درصد در ۱۱ 
ماه رش��د كرده كه حدود ۳.۲ تا ۴.۶ واحد كمتر بوده است. 
براين اساس مي توان نتيجه گرفت كه بان كها براي كاهش 

مطالبات معوق، سياس��ت انضباط مالي و افزايش توان در 
پاسخ دادن به نياز مشتريان خود، بخش كمتري از سپرده ها 
را تس��هيالت داده و حدود ۳۰ درص��د منابع خود را حفظ 
كرده اند و تسهيالت نداده اند. البته اين نسبت تسهيالت در 
برخي شهرها و استان ها كمتر از ميانگين و در برخي ديگر از 

استان ها باالتر از ميانگين ۳۰ درصدي بوده است. 

   سهم تسهيالت تهران
 ۱۰ درصد باالتر از سهم سپرده ها

از جمله در تهران، بانك ها باالتر از ۸۳ درصد س��پرده ها را 
تسهيالت پرداخت كرده اند . همچنين در تهران با توجه به 
سهم ۵۳ درصدي سپرده هاي استان تهران از كل سپرده هاي 
كشور، سهم تسهيالت ۱۱۴۷ هزار ميليارد توماني استان 
تهران معادل ۶۳.۳ درصد كل تسهيالت كشور بوده است. 
يعني تهران ۱۰ واحد درصد سهم تسهيالت بانكي بيش از 

سهم خود از سپرده هاي بانكي داشته است. 
اين نكته نشان مي دهد كه از دي ماه ۹۶ و شروع التهاب بازار 
ارز و طال و قبل از خروج امريكا از برجام، تاكنون، فشار براي 
دريافت تسهيالت ووام بانكي در تهران باالتر از نقاط مختلف 
كشور است و تهران عمال دو سوم تسهيالت بانكي كشور را 
جذب كرده اس��ت. برخي كارشناسان معتقدند كه بخش 
عمده اي از اين تسهيالت در بخش خدمات مالي، خريد و 
فروش و واس��طه گري مالي استفاده مي شود. اين در حالي 
است كه ساير استان هاي كشور تشنه اعتبارات صنعتي و 
عمراني و كش��اورزي و توليدي هستند تا رشد اقتصادي و 

سرمايه گداري و اشتغال را افزايش دهند. 

   افزايش روزانه ۱52۳ ميليارد تومان سپرده 
و 972 ميليارد تومان تسهيالت

نكته مهم ديگر كه حاصل از افزايش حجم سپرده ها و 
تسهيالت در يكسال منتهي به بهمن ۹۸ است، افزايش 
روزان��ه ۱۵۲۳ ميليارد تومان س��پرده و ۹۷۲ ميليارد 
تومان تسهيالت است كه حاصل خلق پول، انتشار پول، 
افزايش نقدينگي روزانه است و اين موضوع در شرايط 
رشد منفي اقتصادي و نبود سرمايه گذاري و رشد قدرت 
خريد مردم، عمال شرايط را براي تورم باال در آينده فراهم 
مي كند و در شرايطي كه ركود وجود دارد جذب اقتصاد 
نشده و عمال در بازار دارايي هاي مختلف مسكن، سهام، 
خودرو، طال و ارز، عامل رش��د قيمت ها خواهد بود. لذا 
براي توضيح افزايش ۱۵۰۰ ميليارد توماني روزانه سپرده 
و نقدينگي، بايد توجه داشت كه مهم ترين عامل پايين 
بودن بهره وري و كارايي است كه باعث شده براي سرپا 
ماندن شركت ها و كارگاه ها و واحدهاي اقتصادي، نياز به 
تزريق دايمي و خلق پول باشد تا براي استمهال بدهي ها 
و وام هاي بانكي و تامين نياز روزانه خود و س��رمايه در 
گردش دايم به افزايش نقدينگي و وام هاي بانكي بيشتر 
نياز داشته باشند. آمارهاي بانكي در دي ماه ۹۸ نيز نشان 
مي دهد كه بانك هاي تهران عمال از ۱۳۴۴ هزار ميليارد 
تومان سپرده، به ميزان ۱۱۳۱ هزار ميليارد تومان يعني 
۸۴ درصد سپرده ها را تسهيالت پرداخت كرده اند و ۱۶ 
درصد يا ۲۱۳ هزار ميليارد تومان را براي سپرده قانوني 
و نقدينگي مورد نياز ش��عب حفظ كرده اند. از اين رقم 
معادل ۱۲۷ هزار ميليارد تومان ۹.۴ درصد س��پرده ها 
را سپرده قانوني و ۸۶ هزار ميليارد تومان يا ۶.۴ درصد 
كل سپرده ها را عنوان نقدينگي مورد نياز شعب يا سقف 
اعتباري حفظ كرده اند. اين نسبت ها از ميانگين بانك ها 
و استان هاي كش��ور فاصله دارد و در حالي كه نسبت 
تسهيالت در كشور ۷۸ درصد اس��ت در تهران به ۹۳ 
درصد رسيده است. همچنين در حالي كه ۱۹ درصد 
سپرده ها در بانك ها باقي مانده اين سهم در تهران بيش 
از ۶ درصد بوده است و در عين حال در حالي كه سپرده 
قانوني در بانك هاي كشور باالي ۱۰.۳ درصد بوده در 

تهران ۹.۴ درصد بوده است. 

   سهم بيشتر تهران در جذب تسهيالت جديد
از دي 96 تاكنون

نكته مهم در مورد وضعيت س��پرده تس��هيالت استان ها 
توجه به اين مطلب است كه از دي ۹۶ كه بخش عمده رشد 
تسهيالت بانك ها به دليل رشد قيمت ها در بازار ارز و طال 
و نوسان قيمت ها متوجه تهران بوده و نسبت تسهيالت را 
در تهران به شدت افزايش داد، تاكنون نسبت تسهيالت در 
تهران همچنان باالست و نسبت تسهيالت در استان تهران 
به سپرده بعد از كسر سپرده قانوني معادل ۹۳ درصد گزارش 
شده است. به عبارت ديگر، از رقم ۱۳۴۴ هزار ميليارد تومان 
س��پرده در تهران معادل ۱۲۷ هزار ميليارد تومان يا ۹.۴۵ 
درصد سپرده ها را س��پرده قانوني تشكيل داده است كه از 
ميانگين كشوري ۱۰.۳۷ درصدي كل بانك ها و استان هاي 
كشور كمتر است. از سوي ديگر، از رقم ۱۲۱۷ هزار ميليارد 
توماني سپرده بعد از كسر س��پرده قانوني، ۹۲.۹۳ درصد 
سپرده بعد از كسر سپرده قانوني يعني معادل ۱۱۳۱ هزار 
ميليارد تومان تس��هيالت پرداخت شده است كه نسبت 
تسهيالت در تهران با رقم نزديك به ۹۳ درصد از عدد ۷۸.۶ 
درصدي ميانگين كل كشور به ميزان بيش از ۱۴ واحد باالتر 
است. نكته مهم ديگر توجه به سهم تهران از كل سپرده ها و 
تسهيالت كشور است. تهران با رقم ۱۳۴۴ هزار ميليارد تومان 
سپرده عمال به ميزان ۵۳.۴ درصد از كل سپرده هاي ۲۵۱۶ 
هزار ميليارد توماني كشور سهم دارد. اما با عدد ۱۱۳۱ هزار 
ميليارد تومان تسهيالت عمال به ميزان ۶۳.۸ درصد از كل 
۱۷۷۳ هزار ميليارد تومان مانده تسهيالت كل كشور سهم 
دارد. به عبارت ديگر، تهران با وجود س��هم ۵۳.۴ درصدي 
از س��پرده هاي بانك هاي كشور، س��هم ۶۳.۸ درصدي در 
تسهيالت بانك هاي كش��ور دارد و سهم آن از تسهيالت، 
۱۰.۴ واحد بيشتر از سهم تهران در سپرده ها بوده است. اين 
نكته نشان مي دهد كه در سال هاي اخير به دليل جذب پول 
بانك ها و تسهيالت بانك ها در خدمات مالي تهران، و تقاضاي 
باالي دريافت تسهيالت در تهران، عمال بخش عمده اي از 
رشد تسهيالت بانك ها جذب تهران شده و همين موضوع 
باعث شده كه نه تنها سهم تهران از تسهيالت بيش از سهم 
آن از سپرده ها باشد، بلكه نسبت تسهيالت در تهران باالتر از 
ميانگين كشور بوده است و درصد سپرده قانوني و نقدينگي 
مورد نياز شعب از كل سپرده بانك هاي تهران، عمال كمتر از 

ميانگين اين شاخص ها از كل سپرده هاي بانكي كشور است. 
بانك هاي تهران عمال از ۱۳۴۴ هزار ميليارد تومان سپرده، به 
ميزان ۱۱۳۱ هزار ميليارد تومان يعني ۸۴ درصد سپرده ها را 
تسهيالت پرداخت كرده اند و ۱۶ درصد يا ۲۱۳ هزار ميليارد 
تومان را براي سپرده قانوني و نقدينگي مورد نياز شعب حفظ 
كرده اند. از اين رقم معادل ۱۲۷ ه��زار ميليارد تومان ۹.۴ 
درصد سپرده ها را سپرده قانوني و ۸۶ هزار ميليارد تومان يا 
۶.۴ درصد كل سپرده ها را عنوان نقدينگي مورد نياز شعب يا 
سقف اعتباري حفظ كرده اند كه اين رقم از سهم ۱۹ درصدي 
كل بانك هاي كشور از كل سپرده ها بابت جوابگويي به نياز روز 

مشتريان بانك ها كمتر است. 

   66 درصد تسهيالت جديد بانك ها
 در دوسال اخير جذب تهران شده است

با توجه به التهاب هاي بازار پول و ارز و قيمت كاالها و خدمات 
و نرخ تورم كه چند ماه قبل از اعالم خروج امريكا از برجام، آغاز 
شده بود و نرخ ارز و طال و قيمت برخي كاالها را با خود افزايش 
داد، الزم اس��ت كه تحوالت و شاخص هاي پولي و بانكي از 
جمله ميزان رشد تسهيالت و توزيع آن در استان هاي كشور، 
از اين منظر مورد ارزيابي قرار گيرد. براين اساس، از دي ماه ۹۶ 
كه وضعيت بازار ارز و سكه با التهاب مواجه شد و دولت و بانك 
مركزي براي مقابله با آن، پيش فروش بيش از ۶۰ تن سكه 
و همچنين فروش اوراق سپرده ۲۰ درصدي به ميزان ۲۳۰ 
هزار ميليارد تومان در اسفندماه ۹۶ را در دستور كار قرار داد، 
نسبت مانده تسهيالت به مانده سپرده ها نيز به شدت رشد 
كرده و از جمله در استان تهران، بيش از ساير استان ها، موجب 

جذب رشد تسهيالت در اين مدت شده است.
به طوري كه ميزان تس��هيالت در كشور در دي ۹۶ معادل 
۱۱۳۰ هزار ميليارد توم��ان، بوده كه اين رقم در دي ۹۸ به 
۱۷۷۳ هزار ميليارد تومان اعالم شد و مقايسه اين دو رقم 
نشان از افزايش ۵۷ درصدي ميزان تسهيالت در كشور در 
۲ س��ال منتهي به دي ۹۸ خبر مي دهد يعني تسهيالت 
۶۴۳ هزار ميليارد تومان اضافه شده است.همچنين ميزان 
مجموع سپرده هاي كش��ور در دي ۹۶ معادل ۱۵۰۳ هزار 
ميلي��ارد تومان بوده ك��ه اين رق��م در دي ۹۸ ۲۵۱۶ هزار 
ميليارد تومان شده كه نشان از رشد ۶۷ درصدي سپرده ها 
در ۲ س��ال منتهي به دي ۹۸ است. يعني سپرده ها ۱۰۱۳ 

هزار ميليارد تومان بيشتر شده است.اين آمار نشان مي دهد 
كه ميزان نقدينگي در كشور در اين سال ها رشد چشمگيري 
داشته و موجب افزايش سپرده ها و تسهيالت بانكي شده 
است كه البته سهم تهران از سپرده ها كاهش و سهم تهران از 
تسهيالت روبه افزايش گذاشته كه نشان مي دهد همچنان 
مشكل رشد سهم تهران از منابع بانكي و تسهيالت روبه رشد 
است. در تهران در دي ۹۶ سپرده ها ۸۸۳ هزار ميليارد تومان 
و تس��هيالت ۷۰۷ هزار ميليارد تومان بوده است. اين ارقام 
در دي ۹۸ به ۱۳۴۴ هزار ميليارد تومان س��پرده و ۱۱۳۱ 
هزار ميليارد تومان تسهيالت مي رسد. به عبارت ديگر، در ۲ 
سال منتهي به دي ۹۸، ميزان سپرده ها در تهران ۴۶۱ هزار 
ميليارد تومان و تسهيالت ۴۲۴ هزار ميليارد تومان افزايش 
يافته و مقايسه دو رقم نشان مي دهد كه تقريبا به اندازه كل 
رشد سپرده ها در تهران ميزان تسهيالت نيز افزايش داشته 
و رقم سپرده قانوني و نقدينگي مورد نياز شعب در اين دوره 
دو ساله رشد اندكي داشته است  مقايسه رشد تسهيالت در 
كشور و تهران نش��ان مي دهد كه در ۲ سال منتهي به دي 
۹۸، ميزان سپرده ها در كشور ۱۰۱۳ هزار ميليارد تومان و 
در تهران ۴۶۱ هزار ميليارد تومان بيشتر شده است. يعني 
۴۵.۵ درصد رشد سپرده هاي كشور مربوط به سهم تهران 
بوده است همچنين ميزان تسهيالت در كشور در فاصله دي 
۹۶ تا ۹۸ معادل ۶۴۳ هزار ميليارد تومان و در تهران ۴۲۴ 
هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. يعني ۶۶ درصد رشد 
مانده تسهيالت بانك هاي كشور در فاصله دو سال دي ۹۶ تا 
دي ۹۸ سهم تهران بوده است. به عبارت ديگر، ۶۶ درصد رشد 
تسهيالت بانك ها در دوسال اخير جذب تهران شده است و 
اين به معناي تمايل بانك ها به پرداخت بيشتر تسهيالت 
در استان تهران است كه مي تواند به معناي تمركز شديد 
امكانات اقتصادي و همچنين ايجاد معضالت و مشكالت 
مختلف اقتصادي واجتماعي از بابت تمركز دهي و ايجاد تراكم 
جمعيتي و امكانات اقتصادي يا حداقل تمركز تصميم گيري و 
ايجاد دفاتر بنگاه ها و سازمان هاي اقتصادي در تهران باشد.از 
سوي ديگر، التهاب بازارهاي ارز و طال و بورس عمدتا متعلق 
به تهران بوده و در نتيجه تقاضا براي دريافت تسهيالت عمدتا 
از سوي فعاالن بازار تهران براي خدمات مالي و خريد و فروش 
و سرمايه گذاري در بازارهاي دارايي در دو سال اخير به بانك ها 

ارايه شده است.
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تهران با سهم 5۳ درصدي از سپرده هاي بانكي، سهم 6۳ درصدي از كل تسهيالت و وام هاي بانكي كشور داشته است 

اين راه غلطي است؛ صرف نظر از اينكه بستر ايجاد شده تجربه 
نشان داده كه حتي برخوردهاي ُمشدده، و تحكم آميز، اسباب 
تنبه افراد خصوصا در خصوص بسياري از صاحب منصبان يا 
مردم عادي به وجود نياورده اس��ت. چرا كه مردم عادي اين 
تلقي را دارن��د كه صاحب منصبان باالخره از چنگال عدالت 
فرار مي كنند. به صحت و سقم اين گزاره كاري ندارم؛ درباره 
تلقي عمومي صحبت مي كنم. تلقي عمومي اين است كه افراد 
بانفوذ با ارتباطاتي كه ممكن است داشته باشند يا شرايطي كه 
قانونگذار در خصوص تخفيف، تعويق صدورحكم، عفو و..لحاظ 
كرده، .ممكن است نجات پيدا كنند. بنابراين در اينجا حس 
عدالت و برگزاري عدالت اس��ت كه مطرح مي شود. اما اينكه 
خود قوه قضاييه را به عنوان تنها راه حل و راه حل نهايي دانستن 
يك اشتباه عمده و بزرگ است. به عبارت روشن تر قوه قضاييه 
آخرين حلقه از زنجيره اي است كه قبال بايد براي جلوگيري از 

وقوع چنين حوادثي تدارك ديده شود. 
   ق�رار بود درباره زمينه ه�اي وقوع چنين تخلفاتي 
صحبت كنيم؛ چه بسترهايي باعث تشديد وقوع اين 

تخلفات مي شود؟
برگرديم به سوال شما كه چطور مي توان شرايطي را ايجاد كرد 
كه يك چنين تخلفات اقتصادي بزرگي در فضاي اقتصادي و 
سياسي كشور به وقوع نپيوندد؟ به نظرم ۲نكته در اين خصوص 
وجود دارد. مس��اله اول، ش��يوه اي اس��ت كه ما در خصوص 
قانونگذاري داري��م. متخلفان به راحت��ي از منافذ قانوني ما 
استفاده مي كنند و بوسيله قانون، قانون  را دور مي زنند. بررسي 
دادگاه هاي متخلفان اقتصادي نشان مي دهد كه بسياري از 
اين تخلفات به دليل منافذ قانوني به وقوع مي پيوندند. در شيوه 
قانونگذاري ما رصد اطالعاتي و پ ژوهشي با توجه به نيازهاي 
روز جامعه انجام نشده است؛ يعني بستر الزم براي ُپر كردن 
خالهاي قانوني يا كوركردن منافذ قانوني كه ممكن اس��ت 
يك سري افراد با نيات خاص از اين خألها و منافذ سوءاستفاده 
كنند تا به امروز يه خوبي شناسايي و رفع نشده است. ساختار 

تقنيني كشور مصون سازي فضاي اقتصادي از منافذ قانوني را 
سر و شكل نداده است.  اي بسا مشكل مهم تر هم اين است كه 
در حوزه نظارت بر اجراي صحيح قوانين هم كه به عهده ديوان 
محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و حتي خود مجلس 
هم ضرورت هاي الزم پيش بيني نشده است. كما اينكه شما 
مي شنويد حتي خود نماينده مجلس كه قانوني را تصويب 
مي كند و خودش هم مي تواند نظارت كند، در دام اين فساد 
گرفتار شده است. اين نشان مي دهد يك جاي كار قانوني ما و 

تقنين ما اشكال دارد. 
  يك بخش اشاره كرديد كه خألهاي موجود درحوزه 
تقنيني است؛ موضوع مهم بعدي كه بستر وقوع اين 

نوع تخلفات است كدام است؟
مساله دوم كه مي شود گفت كه هم عرض با مساله تقنين است، 
در قوه اجراي ما است. متاسفانه در نهادهاي اجرايي افرادي 
به كار گرفته مي شوند كه خيلي سابقه يا اطالعي از عملكرد 
حرفه اي آنها وجود ندارد يا حوزه اي كه به كار گماشته مي شوند، 
حوزه تخصص شان نيست، يا شناخت كافي از آنها وجود ندارد 
و اساس��ا صالحيت حضور در اين مناصب حساس را ندارند، 
ضمن اينكه روي اين افراد نظارت خاصي هم اعمال نمي شود. 
يعني افرادي كه مبس��وط اليد در منصبي كار مي كند و يك 
امضاي آنها مي تواند ظرفيت هاي اقتصادي و ارتباطي فراواني 
را جابه جا كند بايد نظارت كافي بر روي آنها وجود داشته باشد. 
فرض كنيد امروز، فردي در وزارت جهاد كشاورزي كار مي كند، 
فردا روزي همين فرد در وزارت تعاون پست سطح باال مي گيرد، 
پس فردا در وزارت نفت منصوب مي شود و... اينها نشان مي دهد 
كه فرد تخصص و صالحيت الزم را ندارد و احتماال به خاطر 
ارتباطاتي كه با مقامات يا صاحب منصبان با نفوذ دارد هرروز 
پست و منصب تازه اي را تجربه مي كند. بنابراين چنانچه ما در 
حوزه قانونگذاري درست عمل كنيم، چاشني آن را نيز توام با 
نظارت كنيم و از س��وي ديگر هم قوه مجريه هم افرادي را به 
كار بگمارد كه هم از حيث سالمت و هم تخصص و هم تعهد 

شايستگي هاي الزم را داشته باشند و بر روي اين چرخه هم 
نظارت رسانه اي و اداري الزم صورت بگيرد، ما با پديده هايي 
اينچنيني مواجه نخواهيم شد كه ناگهان هزاران ميليارد تومان 
پول چه از باب اختالس، چه از باب ارتش��ا چه از باب تخلفات 
اقتصادي از بيت المال غيب شود. ضمن اينكه هم طرف ممكن 
است مجازات الزم را نبيند و هم اموال بيت المال كه بايد صرف 
مقابله بافقر، حمايت از اقشار آسيب پذير و پيشرفت كشور شود؛ 
اينگونه با باد رود. نمونه بارز اين موضوع پرونده بابك زنجاني 
است، كه گفته شده بيش از ۲ميليارد يورو بدهكار است؛ سال ها 
هم در زندان است؛ اما هنوز حقوق بيت المال در اين پرونده بر 
اساس اسناد و اخبار اعاده نشده است. اينها ضررهاي هنگفتي 
اس��ت كه به اقتصاد و اعتماد عمومي وارد مي ش��ود و مردم 
هزينه هاي آن را مي پردازند. مديران ما در تخصيص پس��ت 
به افراد بايد بسيار حساس باشند اينكه مديري به محض به 
دست گرفتن سكان هدايت سازمان يا وزارتخانه اي افراد داراي 
شايستگي را كنار بگذارد و به جاي آن افرادي را به كار بگمارد كه 
داراي روابط فاميلي يا دوستانه يا ارتباطات جناحي با او هستند 

را به كار بگمارند. اينها ريشه اصلي اين ماجراست. 
   تحليل ش�ما درست است، اما تا چه اندازه الگوهاي 
رفتاري حاكم بر جامعه در اين زمينه اثرگذار اس�ت؛ 
زماني كه از كودكي به بچه ها الگوهايي ارايه مي شود 
كه در آنها رس�يدن به موفقيت و ثروت به هر روشي 
ترويج مي شود؛ طبيعي است كه از درون اين الگوهاي 
رفتاري چهره هايي با تخلف اقتصادي نيز ظهور و بروز 

پيدا مي كند. اين طور فكر نمي كنيد؟
كامال درست است. موضوع الگوهاي رفتاري در كنار شرايط 
ناپاي��دار اقتصادي هم دليلي اس��ت كه اف��راد در ناخودآگاه 
جمعي شان تصور مي كنند كه به هر روشي بايد بار خودشان 
را ببندند و ثروت به دس��ت بياورند. در اين مدل فكري اساسا 
افرادي كه سمتي را دارند اما تخلف نمي كنند؛ رشوه نمي گيرند 
يا اقدام به زد و بند كردن نمي كنند، افرادي بي عرضه و ناتوان 

تعريف مي شوند. اين گونه اس��ت كه تغييرات ايجاد شده در 
ارزش هاي رفتاري آرام آرام جامعه را دچار تكانه هاي رفتاري 
مي كند و از درون اين تكانه هاي رفتاري هم تخلفات اقتصادي 
و اختالس هاي بزرگ س��ر بر مي آورند. ما بايد در زمينه هاي 
آموزش��ي و ارزش هاي بنياديني كه ترويج مي شود تجديد 

نظر صورت دهيم. 
   بررس�ي ها نش�ان مي دهد كه در كشوري مثل 
چين كه مثال مجازات اعدام براي پولشويي وجود 
دارد؛ باالترين آمارهاي اختالس، رشوه و تخلفات 
اقتصادي هم وجود دارد؛ آيا معني اين اعداد و ارقام 
مستند اين نيست كه برخوردهاي شديد قضايي و 
صدور حكم اعدام براي تخلفات اقتصادي معموال 
منجر به كاهش اين نوع تخلفات نخواهد شد و بايد 

سرچشمه هاي اين نوع تخلفات  خشكيده شود؟
از نظر اصول جرم شناسي، جرم شناسان معتقدند كه در جوامع 
نوين با اين گستردگي و شرايط تشديد مجارت ها راه حل نيست. 
شما مثال چين را زديد؛ من مثال كشور خودمان را مي زنم. ما در 
حوزه مبارزه با مواد مخدر و اصالحيه قانون مبارزه با مواد مخدر 
مجازات اعدام را داشتيم و سال ها وقت و سرمايه صرف كرده 
ايم؛ اما از ابتداي انقالب تا به امروز اين همه سال ما اين همه حكم 
اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر صادر كرديم؛ آيا جلوي قاچاق 
مواد مخدر گرفته شد؟اينها ريشه هايش جاي ديگر است؛ بايد 
زمينه هاي تقاضاي مواد مخدر محدود ش��ود تا خود به خود 
فضاي مقابله با مواد مخدر تاثيرات خود را بر جاي بگذارد. اما اگر 
تقاضا وجود داشته باشد طبيعي است كه قاچاق به هر قيمتي 
انجام مي شود. در حوزه تخلفات اقتصادي هم بايد زمينه هاي 
بروز چنين تخلفاتي سد شود. زماني كه جامعه به سمت فقر 
مطلق، بيكاري، داللي و... سوق پيدا كند، تخلفات اقتصادي 
هم هر روز پر دامنه تر گسترش پيدا مي كنند. اين موضوعات 
بر مي گردد به شرايط اقتصادي. يعني اينها مواردي است كه 
حوزه هاي جامعه شناسي، جرم شناسي، علوم رفتاري و... بايد 

در خصوص آن نظر تخصصي بدهند، هر كدام از اين حلقه ها 
كه پاره شوند كل زنجيره از هم خواهد گسيخت. شما فرموديد 
كه در چين مجازات اعدام وجود دارد و در عين حال در رتبه اول 
تخلفات اقتصادي قرار دارد. اين نشان دهنده اين واقعيت است  
كه برخوردهاي قهرآميز و شديد معموال به كاهش آمارهاي 
تخلف نخواهد انجاميد. اگر رابطه عكس نداشته باشند رابطه 
منطقي دارند. ما بايد ريشه هاي فساد در اتمسفر اقتصادي را از 
بين ببريم؛ بايد دست افرادي كه به بيت المال رحم نمي كنند 
كوتاه شود. اينها دست قوه قضاييه نيست؛ قوه قضاييه بعد از 
وقوع جرم است كه حكم نهايي را براي متخلف صادر مي كند. 
ما نبايد همه توقعاتمان از قوه قضاييه باش��د و فكر كنيم كه 
مسووليت مقابله تخلفات اقتصادي با اين قوه است. اينكه اجازه 
بدهيم متخلفان هر كاري كه خواستند با اقتصاد انجام دهند و 
بعد انتظار داشته باشيم كه قوه قضاييه مسووليت اين موضوع 

را به عهده بگيرد. 
   به هر ح�ال موضوع آقاي طبري ب�ه عنوان يكي از 
معاونت هاي مهم دستگاه قضايي يك پرونده متفاوت 
است؛ از يك منظر نشان مي دهد كه ساختار قضايي به 
خوبي قادر است تا ناهنجاري هاي درون سيستمي را 
شناسايي وبا آن برخورد كند؛ بحثي مطرح است كه 
احكامي كه در زمان وي صادر ش�ده است بايد مورد 

بازبيني قرار بگيرد؛ در اين زمينه چه فكر مي كنيد؟ 
موضوع اين نيست كه ايشان حكم صادر كرده باشد چرا كه 
حكمي از سوي اين فرد صادر نشده است، مساله اعمال نفوذ 
است؛ به جزش��رايط ماده ۴۷۷ و ۴۷۴مقرره اي نداريم كه در 
يك چنين شرايطي اقدام به بررسي دوباره پرونده ها شود. البته 
موضوعات بايد از منظر حقوقي بررسي شود؛ كه آيا اين اعمال 
نفوذها منجر به صدور احكام شده و آيا اين اعمال نفوذ ها اثراتي 
بر سرنوشت پرونده هاي مورد بحث داشته است يانه؟ شخصا 
گمان نمي كنم كه نتيجه اين پرونده منجر به تجديد نظر در 

احكام صادر شده باشد.

ادامه از صفحه اول

فساد اقتصادي  ضد توسعه است



اخبار 3 بانك و بيمه

 »تعادل« از ثبات بازار ارز و طال گزارش مي دهد 

 تدبير بانك مركزي براي تامين ارز كاالهاي اساسي

كاهش ۷۰ هزار توماني قيمت سكه
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

در جريان معام�ات ارزي قيم�ت دالر و يورو 
نسبت به معامات روز يكشنبه تغييري نكرده 
و صرافي هاي بانكي هر دالر امريكا را به قيمت ۱۶ 
هزار و ۹۰۰ تومان مي خرند و به قيمت ۱۶ هزارو 
۹3۰ تومان مي فروشند كه نسبت به معامات 
روز گذش�ته تغييري نكرده است. همچنين، 
اين صرافي ه�ا هر ي�ورو را مع�ادل ۱۸ هزار و 
۵۰۰ تومان خريدند و به قيم�ت ۱۸ هزار و ۶۰۰ 
تومان هم فروختند كه اين نوع ارز هم همچون 
دالر تغيير قيمتي نداشته است. عاوه براين، 
بانك ها هر دالر امريكا را معادل ۱۶ هزار تومان 
و هر يورو را به قيمت ۱۸ هزار تومان مي خرند. 
به گزارش »تعادل«، در ب�ازار طا نيز به دنبال 
اعام قيمت اونس جهان�ي ۱۶۹3 دالري و نرخ 
دالر در بازار آزاد به قيمت ۱7۵۹۰ تومان، قيمت 
طا و س�كه كاهش يافت. هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد تهران روز 
دوش�نبه با افت 7۰ هزار توماني قيمت نسبت 
به روز معاماتي گذش�ته به رقم هفت ميليون 
و ۲۶۵ هزار تومان فروخته شد.هر قطعه سكه 
تمام به�ار آزادي طرح قديم نيز هفت ميليون 
تومان قيمت گذاري ش�د. همچنين نيم سكه 
س�ه ميليون و ۶7۰ هزار تومان، ربع سكه يك 
ميلي�ون و ۹۹۰ ه�زار تومان و هر قطعه س�كه 
گرمي يك ميليون و ۶۰ هزار تومان تعيين قيمت 
شد.هر گرم طاي خام ۱۸ عيار 7۰۹ هزار تومان 
و هر مثقال طا نيز سه ميليون و 7۵ هزار تومان 

به فروش رسيد.

نوسان قيمت اونس در بازارهاي جهاني به عنوان مهم ترين 
عامل افت و خيز نرخ سللكه و طا در معامللات بازارهاي 
داخلي به شمار مي رود.قيمت اونس با رشد حدود هشت 
دالري بلله يك هزار و ۶۹۳ دالر رسلليده، بهاي اونس پس 
از شلليوع ويروس كرونا و افت شللرايط اقتصادي كشورها 
روندي افزايشي يافته است.قيمت اونس كه در اوايل هفته 
گذشته به حدود يك هزار و ۷۴۰ دالر نيز رسيده بود، پس 
از بهبود شاخص هاي اقتصاد جهاني، به زير يك هزار و ۷۰۰ 
دالر عقب نشيني كرد. در بازار آزاد نرخ دالر 1۷۶۳۰، يورو 
1۹۷۰۰، پونللد 221۰۰، درهم ۴۹15، لير تركيه 2۶2۰، 
يوان 25۰۰، دالر كانادا 1۳۳۰۰ تومان اعام شللد. سامانه 
سنا براي معامات روز يكشنبه 18 خرداد ۹۹، نرخ ميانگين 
را بللراي دالر 1۷۰۶۴، يللورو 18۷58، درهم ۴۶۴۹، پوند 
2۰۶۶2، دالر كانادا 1۳۰۴۰، لير تركيه258۴ تومان اعام 
كرد. در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ رسمي ۴۷ ارز 
را اعام كرد كه بر اساس آن نرخ 25 ارز از جمله يورو و پوند 
افزايش و قيمت 11 ارز كاهش يافت؛ همچنين نرخ دالر و 1۰ 
ارز ديگر نيز ثابت ماند.بر اساس اعام بانك مركزي هر دالر 
امريكا ۴2 هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس 
با 1۶5 ريال افزايش به قيمت 5۳ هزار و ۳۶5 ريال و هر يورو 
با ۳۹ ريال افزايش به قيمت ۴۷ هزار و ۴۳۷ ريال اعام شد.

  تدبير بانك مركزي 
براي تامين ارز كاالهاي اساسي

يك نماينده مجلس با اشاره به اقدامات صورت گرفته از 
سوي بانك مركزي به منظور تامين ارز مورد نياز كاالهاي 
اساسللي، افزود: مشللكلي در تامين كاالهاي مورد نياز 
وجود ندارد. رحيم زارع در گفت وگو با ايِبنا با بيان اينكه 
خوشبختانه با تدبير بانك مركزي مشكلي در تامين ارز 
مورد نياز براي واردات به ويژه در بخش كاالهاي اساسي 
وجود ندارد، گفللت: گردش منابللع ارزي براي تامين 
كاالهاي اساسي جلوي فريز ارزي را گرفته و به اين ترتيب 

مشكلي نيز در تامين كاالهاي مورد نياز وجود ندارد.
نماينده مردم آباده در مجلس يازدهم، با تاكيد بر اينكه 
گردش مالي نفس تازه اي به مسائل ارزي كشور تزريق 
مي كند، افزود: ارايه ارز دولتي بللراي واردات كاالهاي 
اساسللي بدون توقف اداملله دارد، اما در اين راسللتا اگر 
نظارت دقيقي صورت نگيرد و اين منابع در جايي ديگر 
هزينه شود به طور حتم مشكات عديده اي رخ خواهد 

داد.وي با بيان اينكه توقف ارايه ارز دولتي براي واردات 
كاالهاي اساسي و تك نرخي شدن ارز در اين حوزه براي 
همه آحاد مردم و كشللور ضررهايي را به همراه خواهد 
داشت، تصريح كرد: خوشبختانه با مديريتي كه بانك 
مركزي در دسللتور كار قرار داده، گردش ارزي كاال نيز 
وارد كشور مي شود. اين نماينده مردم در مجلس دهم، 
در پاسخ به اين سوال كه براي جهش توليد به چه ميزان 
ارز دولتي جهت ارايه به صادركنندگان نياز است؟ گفت: 
در اين رابطه بايد يارانه هايي به صادر كننده ها داده شود 
تا فرمايش مقام معظم رهبري و شعار سال محقق شود. 
وي با بيان اينكه بانك مركزي بايد با ارايه برنامه اي كارآمد 
نحوه حمايت از صادركنندگان را مشخص كند، افزود: 
مجلس يازدهم با برگزاري نشست هاي مستمر مطالبه 
جدي در خصوص بهبود وضعيت بللازار ارز از دولت به 
ويژه بانك مركزي خواهد داشت. زارع بر ضرورت ارايه 
مشوق هاي الزم به صادرات تاكيد كرد و گفت: كميسيون 
ويژه حمايت از توليد ملي به طور حتم در مجلس يازدهم 
مشوق هايي را با تعامل بانك مركزي براي اين بخش در 

نظر خواهد گرفت.

  طال همچنان جاي ريزش دارد
بازار طا در تاش براي احياي كاهش حدود ۳ درصدي 
در روز جمعه، در آغاز معامات شروع هفته شاهد كمي 
ثبات بود اما تحليل گران با اشللاره بلله داده هاي اخير 
مشاغل امريكا آينده روشللني را براي فلز زرد متصور 
نيستند. به گزارش ايِبنا به نقل از »كيت كو«، معامات 
آتي فلز زرد براي ماه آگوسللت با ۰.۳۹ درصد افزايش 
هر اونس با قيمت 1۶8۹.5۰ دالر انجام شد. طا جمعه 
با ضربه قابل توجهي مواجه شد؛ در واقع پس از انتشار 
داده هاي كار مبني بر ايجاد 2.5 ميليون شللغل در ماه 
مه در امريكا، فلز زرد به زير نقطه حياتي حمايت يعني 
1۷۰۰ دالر بلله ازاي هر اونس تنزل كللرد؛ داده هاي 
مشللاغل امريكا شللوك بزرگي بود زيرا اقتصاددانان 
انتظار داشتند كه شللاهد از دست رفتن ۷.5 ميليون 
شغل باشند. اگرچه برخي از سرمايه گذاران افت قيمت 
روز جمعه طللا را نوعي فرصت خريللد تلقي كردند، 
تحليل گران نسللبت به تداوم كاهللش قيمت فلز زرد 
هشدار داده اند؛ اتفاقي كه در خاف مسير بازار بورس 
و اوراق قرضه حركت مي كند. با توجه به كاهش قيمت 
طا در روز جمعه، بسياري از تحليل گران انتظار دارند 
كه قيمت ها در منطقه حمايت بعدي مابين 1۶۴5 و 
1۶5۰ دالر محك بخورند. »مارك چندلر« تحليل گر 
  Bannockburn Global Forex ارشد بازار در
در يادداشتي نوشت: فرض پايه ما اين است كه فلز زرد 
در هر دو سوي نقطه حمايت 1۷۰۰ دالري، تا 5۰ دالر 
نوسللان كند. طا در اواسط ماه مه در كران باال نوسان 
مي كرد اما حاال سه هفته متوالي است كه در كران پايين 
در نوسللان بوده و هفته گذشته نيز پايين ترين سطح 
خود را در ۶ هفته اخير به ثبت رساند. تا پيش از گذر از 
منطقه 1۶5۰ دالري نمي توان به قيمت ها تكيه كرد. 
چندلر اضافه كرد كه شاخص هاي كليدي همچنان بر 
روند نزولي قيمت طا در كوتاه مدت داللت دارد؛ وي 
همچنين گفت كه همزمان با جريان پيدا كردن رويكرد 
ريسك گريزي در بازارهاي مالي، نسبت طا به بورس 
DailyFX. منفي شده است. »نيك كاولي« تحليل گر

com  در گزارشللي نوشللت كه وي نيز كانال 1۶۴5 
دالري را براي طا تحت نظر گرفته اسللت؛ وي افزود 
كه سود اوراق قرضه و قدرت پايدار دالر امريكا مي تواند 
درخشللش فلز زرد را كدر كند. )قيمللت آن را نزولي 
كند.(  وي در اين گزارش نوشللت: در طول سه هفته 
اخير طا بيشترين منفعت را از ضعف دالر و نرخ بهره 
پايين در امريكا برده و به نظر اين موضوع در كوتاه مدت 
معكوس خواهد شد. سود اوراق قرضه 1۰ ساله امريكا 
از حدود ۰.۶5 درصد در هفته گذشللته به يك درصد 
نزديك شللده و تقاضا براي فلز گرانبها را تحت الشعاع 
قرار داده است. البته به اعتقاد كاولي در بازار همچنان 
به اندازه اي ابهام و بي ثباتي وجود دارد كه در بلندمدت 
از قيمت طا حمايت كند. وي نوشت: مناسبات امريكا 
و چين در حال تيره و تار شدن است و به نظر وخيم تر 

هم خواهد شد و اين در حالي است كه تاثير اقتصادي 
كوويد-1۹ تا سال ها پديدار خواهد بود. اين فاكتورهاي 
منفي تاثيرگذار بر بازار به نظللر به اين زودي ها از بين 
نخواهد رفت و در نتيجه در هفته ها و ماه هاي آتي از طا 

حمايت خواهد كرد.

  كريپتو ريال 
 از سوي ديگر، اعضاي كميسيون تحول ديجيتال اتاق تهران 
به بررسي و تحليل راه اندازي رمز ارز بانك مركزي چين كه 
به تازگي به نام كريپتو يوان خبر آن جهاني شده و همچنين 

امكان راه اندازي »كريپتو ريال« در ايران پرداختند.
اهميللت اين اتفللاق در دنياي فناوري و طللرح آن در اين 
كميسيون از آن جهت بود كه به باور صاحبان كسب وكارهاي 
نو و مديران استارت آپي، در اتفاقي نادر يك دولت در جهان 
گام در مسير راه اندازي رمز ارز گذاشته و در اكوسيستمي 
كه رمزارزها مي روند تا تحول شگرفي در دنياي مالي جهان 

رقم زنند، كريپتو يوان مي تواند تجربه اي نو و بزرگ باشد.
از سللوي ديگر، ورود دولت چين به ايجاد رمز ارز رسمي و 
دولتي در اين كشور، از اين جهت نزد تحول گران اقتصاد 
ديجيتال در ايران قابل اهميت است كه به واسطه مناسبات 
تجاري ميان دو كشور و اينكه چين شريك نخست تجاري 
ايران طي ساليان اخير بوده است، كريپتو يوان ممكن است 
نقش ويژه اي در تبادالت مالي ميان تجار ايران و چين بازي 
كند. با اين حال، برخي ديگر از صاحبان كسب وكارهاي نو 
بر اين باورند كه تجربه دولت چين در راه اندازي رمز ارز را 
مي توان به فال نيك گرفت و دولت را در ايران مجاب كرد 
كه اين نظام مالي جديد مي تواند گره بسللياري از موانع و 

مشكات پيش روي اقتصاد تحريم خورده ايران را باز كند.
اين درحالي است كه به اعتقاد تحول گران اقتصاد ديجيتال 
در ايران، ايجاد رمز ارز بومي در ايران با هدف ورود به تبادالت 
مالي كه به گفته برخي، مي تللوان از آن به »كريپتو ريال« 
ياد كرد، الزامات و مقدماتي نياز دارد كه بخش مهمي از آن 
در دست دولت است؛ از جمله آنكه بانك مركزي در ايران، 
تراكنش هاي رمز ارز را بپذيرد و سازمان امور مالياتي نيز آن 
را در محاسبات مالي بگنجاند. در همين رابطه، سهيل نيكزاد 
عضو هيات مديره انجمن باكچين و از فعاالن حوزه رمز ارز در 
ايران، خودمختار و غيرمتمركز بودن شبكه انتشار رمز ارزها را 
يكي از ويژگي هاي بارز اين فناوري دانسته و در توضيحاتي 
كه براي اعضاي كميسيون اقتصاد نوآوري و تحول ديجيتال 
اتاق تهران ارايه داد، يادآور شللد كه ارزشمند بودن شبكه 
پرداخت رمز ارزها منجر به آن شده كه كاربردهاي ديگر اين 
پول مجازي جز خريد، امروز جذابيت باالتري پيدا كند. وي 
اندازه بازار رمز ارزها در جهان را رقمي معادل نيم تريليون 

دالر اعام كرد و به گفته وي، نيمي از حجم اين بازار نيز در 
اختيار بيت كوين است. به گفته نيكزاد، حجم تراكنش هاي 
بيت كوين روزانه معادل ۴۰ ميليارد دالر است در حالي كه 
ديگر ارز ديجيتال شناخته شده اين بازار نوين مالي، يعني 
تتر، حجم بازاري نزديك به 1۶ ميليارد دالر را در دسللت 
دارد حال آنكه تراكنش روزانه اين رمز ارز 1۶۰ ميليارد دالر 
برآورد مي شللود. اين فعال حوزه رمز ارز با اين توضيحات، 
به اين استدالل رسلليد كه دولت چين از حجم بازاري كه 
ارزهاي ديجيتال در جهان براي خود ايجاد كرده اسللت، 
استقبال كرده و بانك مركزي اين كشور براي ايجاد رمز ارز 
يوان خيز برداشته است. نيكزاد با بيان اينكه هنوز مشخص 
نيست كه كريپتو يوان قرار است روي چه باكچيني منتشر 
شود، افزود: آنچه كه در حال حاضر روشن است، اينكه رمز ارز 
يوان قرار است در دو اليه منتشر شود؛ اليه نخست آنكه بانك 
مركزي چين اين رمز ارز را منتشر كند و مشتريان آن نيز 
بانك هاي تجاري باشند. اليه دوم نيز اين است كه بانك هاي 
تجاري منتشركننده آن براي مردم و خريداران باشند. عضو 
هيات مديره انجمن باكچين ايران سپس با اين توضيح 
كه دولت چين برنامه اي مدون براي اسللتفاده از رمز ارزها 
تا سال 2۰۳5 منتشر كرده است، به اين نكته اشاره كرد كه 
مناسبات تجاري ايران و چين مي تواند فرصت مناسبي براي 
آزمون استفاده از رمز ارزها در تبادالت مالي ميان دو كشور 
باشد. با اين حال، او تصريح كرد كه كاربرد ارزهاي ديجيتال 
در مناسبات مالي تجار و بازرگانان ايراني، منوط به پذيرش 
اين فناوري از سوي بانك مركزي و ديگر نهادهاي مرتبط با 
تجارت خارجي است. بحث و گفت وگو پيرامون شكل گيري 
كريپتو يوان و جايللگاه و اهميت آن در تحوالت اقتصادي 
جهان در حالي در نشسللت هفدهم كميسلليون اقتصاد 
نوآوري و تحول ديجيتال اتاق تهران ادامه يافت كه اعضاي 
اين كميسيون با تاييد بر نقش پررنگ ارزهاي ديجيتال در 
رفع محدوديت هاي فعلي حاكم بر مناسللبات مالي ايران 
با ديگر كشللورها، تصميم گرفتند در نشست ديگري، با 
مشاركت كميسيون صادرات اتاق ايران، موضوع استفاده 
از رمز ارزها در تبادالت مالي صادركنندگان و واردكنندگان 
مورد بحث و بررسي قرار داده و طي تبادل دانش و تجربيات 
خود، راهكارهايي براي آن به دسللت آورند. در اين جلسه 
همچنين، فرزين فرديس نايب رييس كميسيون اقتصاد 
نوآوري و تحول ديجيتال اتاق تهران از آمادگي اين اتاق براي 
راه اندازي و شروع به كار مركز نوآوري و تحول ديجيتال در 
آينده اي نزديك خبر داد. به گفته فرديس، پيشنهاد ايجاد 
مركز نوآوري و تحول ديجيتال اتاق تهران يكي از مصوبات 
سال گذشته كميسيون اقتصاد نوآوري و تحول ديجيتال 
اتاق تهران بود كه مورد موافقت هيات رييسه اتاق تهران نيز 

قرار گرفت. وي با بيان اينكه مقدمات شروع به كار اين مركز 
در اتاق تهران آماده و مدير اجرايي آن نيز تعيين شده است، 
كمك و پشتيباني از بنگاه هاي بخش خصوصي عضو اتاق 
تهران در راستاي ايجاد تحول ديجيتال در كسب وكارها، 
فرهنگ سازي نفوذ فناوري در صنايع و همچنين برگزاري 
رويدادهاي فناورانه از جمله اهداف اين مركز نوآوري است.

    رقيب چيني بيت كوين
اكنللون حللدود 8۰ درصللد مردم چيللن بللراي انجام 
تراكنش هاي مالي خود از روش هاي ديجيتالي استفاد 
مي كنند. بلومبرگ در گزارشللي مي نويسد: مردم چين 
خيلي با شلليوه هاي پرداخت ديجيتال غريبه نيستند. 
خيلي از مواقع خريد كردن در شانگهاي و پكن با استفاده 
از اپليكيشللين هايي نظير “ الي پي “ يللا “ وي چت پي “ 
كار راحت تللري از خريد با اسللكناس هاي كاغذي يوان 
در كيف پول اسللت. اكنون دولت چين از آغاز آزمايشي 
عمليات ارز ديجيتالي اين كشللور خبللر داده و اميدوار 
است تا زمان برگزاري مسابقات المپيك زمستاني سال 
2۰22 اين ارز را رسللما راه اندازي كند. به عقيده برخي 
ناظران، ايللن كار مي تواند روزي توازن نفوذ اقتصادي در 
جهللان را به نفع چين تغيير دهللد. مهم ترين فرق يوان 
ديجيتالي با ساير ارزهاي ديجيتالي موجود درآن است 
كه اين ارز رسللما توسط دولت مركزي حمايت مي شود 
در حالي كه ديگرارزهاي ديجيتالي از چنين پشتوانه اي 
بي بهره هستند. در سال هاي اخير رشد روزافزون ارزهاي 
ديجيتالي نظير بيت كوين و اتريوم يك خطر واقعي براي 
سياست گذاران پولي ايجاد كرده و در شرايطي كه خيلي 
از كشورها هرگونه فعاليت ارزهاي ديجيتالي را ممنوع 
كرده اند، بانك مركزي چين با درك فرصت هاي بزرگ 
ارزهاي ديجيتالي در اين مسللير پيشللگام شده است. 
اريك روزنباخ، استاد دانشگاه هاروارد گفت: شايد هنوز 
خيلي تا عصر ارزهاي ديجيتالي فاصله داشته باشيم اما 
اقدامات چين در حوزه ارزهاي ديجيتالي مي تواند سلطه 
مالي دالر را به چالش بكشد.بانك مركزي چين در تاش 
است تا برخاف بيت كوين، فعاليت هاي يوان ديجيتالي 
را نظارت پذير و حتي محدوديت پذير كند بدان معنا كه 
بانك مركزي خواهد توانست تا بر ميزان و مبدا و مقصد 
انتقاالت نظارت و در صورت لزوم آنها را محدود كند. متئو 
گراهام، مدير ارشد اجرايي در موسسه »سينو گلوبال« 
گفت: اين احتمال وجود دارد كه بسللياري از كشورهاي 
جهان بپذيرند از يوان ديجيتالي استفاده و در آينده نيز 
ارز ديجيتالي خود را بر بستر توسعه دهند و اين بهترين 

سناريوي ممكن براي چين است.
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7 هزار ميليارد ريال تسهيالت 
بانك آينده به دانش بنيان ها

بانك آينده با هدف حمايت از اقتصاد دانش بنيان 
و فن آور محور، طي سال 1۳۹8 بيش از ۷، ۰۰۰ 
ميليارد ريال تسهيات به شركت هاي دانش بنيان 
اعطا كرده است. اين امر پس از انعقاد تفاهم نامه 
همللكاري با صندوق نوآوري و شللكوفايي براي 
تأمين مالي شللركت هاي دانش بنيان از طريق 
اعطاي تسللهيات و صدور ضمانتنامه، صورت 
گرفته است.در نشستي كه با حضور محمد فطانت 
مديرعامل، برخي از اعضاي هيات مديره و مديران 
ارشد بانك آينده و همچنين وحدت، مديرعامل 
و تني چند از مديران ارشد صندوق شكوفايي و 
نوآوري كشور برگزار شد، همكاري هاي دوجانبه 
مورد بررسي و تأكيد قرار گرفت.در اين نشست، 
فطانللت شللركت هاي دانش بنيللان )SMe( را 
موتور رشللد اقتصاد دنيا دانست و تاكيد كرد كه 
در اين فرآيند، افراد صاحللب ايده بايد حمايت 
شللوند تا بتوانند نظر خود را به سرعت عملياتي 
سللازند كه اين امر در كشللور ما با برخورداري از 
مزيت جمعيت جوان و خاق، رسللالتي بزرگ 
براي ما به شللمار مي رود.كمك به شركت هاي 
دانش بنيان براي معرفي و فروش محصول خود 
به مشتريان نيز از جمله ديگر حمايت هايي است 
كه بسللتر آن با همكاري بانك آينده و صندوق 
شكوفايي و نوآوري، محقق مي شود.بانك آينده 
به اسللتناد گزارش هاي عملكردي ارايه شللده، 
88 )هشتاد و هشللت( فقره تسهيات با رقمي 
بالغ بللر ۷، ۰۰۰ ميليارد ريال طي سللال 1۳۹8 
به شركت هاي دانش بنيان پرداخت كرده است. 
همچنين در مدت مشابه، ۴1 )چهل ويك( فقره 
ضمانتنامه با ارزش ريالي 1,1۳۳ )يك هزار و صد 
و سي وسلله( ميليارد ريال، با شللرايطي مناسب 
براي شللركت هاي مذكور، صادر نموده است. بر 
اساس اين مستندات، بانك آينده موفق شد؛ به 
عنوان شريك اسللتراتژيك صندوق شكوفايي و 
نوآوري، رتبه نخسللت همكاري با اين صندوق 
طي سللال 1۳۹8 را بلله خود اختصللاص دهد.

بانك آينده بر آن اسللت تا با حضللور جدي تر از 
پيش در حللوزه نوآوري هاي نويللن و نيز ايجاد 
بازار براي شللركت هاي دانش بنيان و فن آور در 
عرصه هاي راهبردي، زمينه بروز بيشتر استعدادها 
و توان مندي هللاي دانش آموختللگان و نوآوران 

كشور را فراهم آورد.

سرمايه گذاري شناسا روي 
استارت آپ »جاروب «

شركت شناسا در راستاي توسعه فعاليت هاي خود 
و بر اساس اسللتراتژي هاي كان اين مجموعه و با 
بررسي روند  سرمايه گذاري هاي  فناورانه و نوآورانه، 
در آخرين روزهاي سال ۹8 اقدام به سرمايه گذاري 
در تأسيس اسللتارت آپ »جاروب« به  عنوان يكي 
از كسللب و كارهاي نوآور فعللال در حوزه مديريت 
پسماند كرد. اين مجموعه با اتخاذ استراتژي ورود 
به زنجيره ارزش حوزه مديريت پسماند، از آذرماه 
1۳۹8 بر اسللاس اولويت هاي تعيين شده، در گام 
نخست، اقدام به شناسايي و ارزيابي كسب و كارهاي 
زيرحوزه مديريت توليد و جمع آوري پسماند كرد 
و در نهايت استارت آپ »جاروب« به عنوان گزينه 
نهايي انتخاب شد و به سبد سرمايه گذاري شركت 
سرمايه گذاري شناسا اضافه شد. مجموعه شناسا 
قصد دارد كه در ادامه، با هدف تكميل زنجيره ارزش 
مديريت پسماند، سرمايه گذاري هاي خود را به ساير 
حلقه هاي اين زنجيره گسللترش داده و در توسعه 
اين اكوسيستم كسب و كاري و اجتماعي كه جزو 
نيازهاي اولويت دار و مهم ايران و جهان است، نقشي 

تأثيرگذار ايفا كند.
بر اسللاس اين گزارش، »جاروب« سامانه اي براي 
جمع آوري زباله خشللك در شللهر تهران است كه 
در قالب اپليكيشن و سايت امكان ثبت درخواست 
شللهروندان براي تحويل زباله هاي خشك را مهيا 
مي كند. جاروب با بهره گيري از تكنولوژي روز دنيا، 
لجستيك قدرتمند و سللرمايه انساني مجرب و با 
انگيزه در جهت سامان بخشي به سيستم جمع آوري 
پسماند كشور فعاليت خواهد داشت.  بنيان گذاران 
»جاروب« مهدي فيروزان و امير نيك مرام با گذشت 
1۴ مللاه از آغاز فعاليت اين برنامه معتقد هسللتند 
ايده هاي بزرگي براي تحقق اهدافشان دارند. امير 
نيك مرام هم بنيان گللذار جاروب مي گويد: از ميان 
دو راه سود يا رشللد كه پيش روي هر استارت آپي 
است ما مسللير رشللد را انتخاب كرديم. از طرفي 
مكانيزم توسللعه اسللتارت آپ ها بعد از رسيدن به 
محصول براي بالندگي و رشللد، جذب منابع مالي 
الزم براي توسعه كسب و كار است. »جاروب« نيز 
توانمندي و استعداد بااليي براي جهش و رشد دارد 
و از اين قاعده مستثني نيست.  مهدي فيروزان نيز از 
داليل انتخاب مجموعه شناسا براي جذب سرمايه 
مي گويد. او كه تجربه همكاري شهر كتاب مجازي 
)bookcity online( با شللركت فناپ را موفق، 
شلليرين و لذت بخش مي داند، ادامه مي دهد: اين 
تجربه موفق و استراتژيك باعت شد كه از پيشنهاد 
شناسللا اسللتقبال كنم. شناسللا داراي ريشه هاي 
محكمي در گروه مالي پاسارگاد است كه از طرفي 
تعامل سللازنده اش با بازيگران جدي زيسللت بوم 
كارآفريني و با تجارب ارزنده، سللاختاري محكم، 
قابل اتكاء و در عين حال روزآمد را براي يك شريك 
استراتژيك شكل داده است. فيروزان در خصوص 
ايده شكل گيري »جاروب« توضيح مي دهد: ايده 
اوليه سللامانه اي براي جمع آوري پسماند خشك، 
ابتدا در آبان ۹۷ براي مديريت پسماند لبنان شكل 
گرفت. از سويي شهر كتاب سابقه طوالني پيشگامي 
در فرهنگ سازي و نيل به اهداف توسعه پايدار را با 
تجربيات موفقي در حل مساله مصرف كاغذ از طريق 
پروژه هايي نظير شللهر كتاب مجازي و فيديبو در 

كارنامه كاري خود داشت. 

بانك مركزي چين به دنبال معرفي يوان ديجيتالي است تا رقيب چيني براي بيت كوين باشد 

طرح كاداستر در سال 99 پيگيري مي شود

افزايش ۲۶ سانتيمتري تراز درياچه اروميه
گروه كان | 

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور روز دوشنبه 
۱۹ خرداد، در بازديد از برخي طرح ها و پروژه هاي 
آذربايجان گفت: در س�ال جاري خ�ود را آماده 
كرده اي�م كه در ي�ك مرحله 7۰ ه�زار ميليارد 
تومان و در مرحله بعد ۸۰ ه�زار ميليارد تومان 
براي طرح هاي زيربنايي تخصيص دهيم كه طرح 
كاداستر يكي از آنهاست. همچنين بخش زيادي 
از طرح هاي احياي درياچه اروميه در سال جاري 

به بهره برداري مي رسد.

به گزارش ايرنا، وي با اشللاره به طرح تونل انتقال آب زاب 
به درياچه اروميه اظهار كرد: وعده رييس جمهوري درباره 
احيللاي درياچه اروميه، به خوبي پيگيري شللد و افزايش 
2۶ سانتيمتري تراز درياچه و همچنين وسعت آن، نشان 
از موفقيت طرح هاي احيا بوده است.با اجراي اين طرح ها، 
درياچه اروميه احيا شده و اكنون ارزش طرح هاي احياي آن 

حدود 1۰ هزار ميليارد تومان است.
نوبخت بللا تاكيد بر اينكه در كنللار طرح هاي احيا، در 
خصللوص راه آهن ميانلله به تبريز نيللز پيگيري هاي 
مستمري از سوي استانداري آذربايجان شرقي انجام 

شد و 1۳2 كيلومتر از اين خط ريلي در حد فاصل ميانه 
تا  بستان   آباد افتتاح شد، گفت: در سال جاري هم تاش 
خواهيم كرد راه آهن ميانه را به تبريز و ايستگاه خاوران 
برسانيم.وي با بيان اينكه در اعتبارات مربوط به سفر 
نخست رياست جمهوري به آذربايجان شرقي، بيش از 
1۰۰ درصد اعتبارات از نظر ريالي تامين شد و متعهد 
هسللتيم كه كار را دنبال كنيم، گفت: از اولويت هاي 
ماست كه 1۰۰ درصد اعتبارات سفر رياست جمهوري 
تخصيص و پرداخت شللود. رييس سللازمان برنامه و 
بودجه از سد كاني سيب و تونل انتقال آب زاب و برخي 

طرح ها در تبريز بازديد كرد. رييس سللازمان برنامه و 
بودجه كشور اعام كرد: احياي درياچه اروميه با اجراي 
طرح هاي مختلفي از سال 1۳۹۳ آغاز شد و مي توانيم 
بگوييم امسال بخش بزرگي از اين طرح ها پايان مي يابد 

و به بهره برداري مي رسد.
وي اظهار كرد: افزايش 2۶ سللانتيمتري تراز و حدود 
يكهزار و 8۹ كيلومتر مربعي وسللعت درياچه اروميه، 
نشان از موفقيت اين طرح ها در راستاي احياي درياچه 
اروميه اسللت. مي توان گفت با اجللراي اين طرح هاي 
درياچلله اروميه احيا شللده و اكنون حللدود 1۰ هزار 

ميليارد تومان ارزش طرح هاي احياي درياچه اروميه 
است. امسال تاش مي كنيم راه آهن ميانه را به تبريز و 

ايستگاه خاوران برسانيم.
وي همچنين در مورد وضعيت اعتبارات آخرين سفر 
رييس جمهوري به آذربايجان شرقي گفت: همانطور كه 
در اعتبارات مربوط به سفر نخست بيش از 1۰۰ درصد 
اعتبارات از نظر ريالي تامين شد، خود را متعهد مي دانيم 
كه دنبللال كار را بگيريم. جزو اولويت هاي سللازمان 
برنامه و بودجه اين است كه 1۰۰ درصد اعتبارات سفر 

رييس جمهوري تخصيص يافته و پرداخت شود.

توليد گاز حتي در تحريم، اولويت وزارت نفت است
در كنار اين مللوارد، يكي ديگر از مزيت هاي افزايش 
توليد گاز را بايد در عمل بلله تعهدات و انتظارات در 
مقوله اشتغالزايي و كارآفريني در كشور جست وجو 
كللرد. طللي سللال هاي اخير، بخللش عمللده اي از 
مسللووليت هاي اجتماعي به ويژه در مناطق كمتر 
توسعه يافته به شللركت ملي نفت ايران واگذار شده 
و شللركت ملي نفت ايران به عنوان بللازوي توانمند 

دولللت در تامين بخش قابل توجهللي از درآمدهاي 
ارزي، متصدي اجراي اين تعهدات به ويژه در حوزه 
اشتغالزايي شللده است. شكي نيست كه با گسترش 
خدمات گازرسللاني كلله به صورت جدي از سللوي 
مجموعلله وزارت و صنعللت نفت كشللورمان دنبال 
مي شللود، عاوه بر تامين بخش عمده اي از نيازهاي 
شهري، سوخت نيروگاه ها و صنايع نيز تامين خواهد 

شدكه اين موضوع به عنوان پيشللنيازي در رونق و 
شكوفايي اقتصادي كشورمان مطرح است.

در نگاهي كلللي آنچه از بايدهللا و نبايدها و الزامات 
وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران در افزايش توليد 
گاز وجود دارد را مي توان در چند محور كلي خاصه 
كرد: »ارتباط تنگاتنگ ميزان توليد سللوخت هاي 
فسيلي با قدرت چانه زني و ارتقاي جايگاه كشورمان 

در محافل سياسي، انتظارات از مجموعه صنعت نفت 
براي گازرسللاني و تامين سوخت مداوم نيروگاه ها و 
صنايع در داخل كشور، فروش منابع هيدروكربوري 
و تامين درآمد ارزي، دستيابي به سهم ايران در حوزه 
ميادين مشترك و همچنين انتظاراتي كه از وزارت 
نفت در مقوله اشللتغالزايي مي رود« تنها گوشلله اي 
از الزاماتي اسللت كه افزايش توليللد گاز را به هدفي 

استراتژيك در وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران 
بدل كرده و پاسخي است به برخي از گمانه زني هاي 
رسللانه اي مبني بر اينكه چرا وزارت نفت و شللركت 
ملي نفت ايران، در شرايط فعلي كه ايران بازار هدف 
صادراتي جديدي براي فروش گاز ندارد، بايد نسبت 
به تعهدات خود در افزايش اين هيدروكربور ارزشمند 

پايبند باشد؟!

ادامه از صفحه اول



سهام عدالت

آمار معامالت

در خالل معامالت روز گذشته رخ داد

بازارسهامدرخطرقانونگذاريفلهاي
گروه بورس|

در سومين روز از معامالت هفته جاري و پس 
از دو روز رشد قابل توجه قيمت ها در بورس و 
فرابورس، شاخص هاي بازار سهام در واكنش 
به ريسك هاي احتمالي با نوسان مواجه شدند 
و در حالي كه بسياري از س�رمايه گذاران به 
دليل نارسايي هاي موجود در هسته معامالت 
با ريسك نقدش�وندگي دس�ت و پنجه نرم 
مي كردند، تس�ليم عاملي شدند كه از سوي 

قوه مقننه به بازار تحميل شد.

 داس��تان از اين قرار بود كه اليحه پيشنهادي مجلس 
براي به جريان افتادن طرح ماليات بر عايدي سرمايه 
بار ديگر و از سوي نمايندگان تازه وارد به بهارستان، بر 
س��ر زبان ها افتاده است. همين امر سبب شد تا جز در 
س��اعت ابتدايي معامالت روز دوشنبه شاهد واژگوني 
جريان تقاضا در بازار سهام باشيم. اين عامل سبب شد 
تا شاخص كل بورس تهران كه در دقايق نخست داد و 
ستدها به رغم ضعف هسته معامالت تا پله يك ميليون و 
127 هزار و 894 واحدي رشد كرده بود در ادامه فعاليت 
روزانه بازار سهام با كاهش مواجه شود و در نهايت ضمن 
ثبت افزايش اندك 2 هزار و 717 واحدي تا سطح يك 

ميليون و 118 هزار و 905 واحدي افت كند.  
مساله ماليات س��تاني از معامالت بازار سهام و عايدي 
سرمايه در حالي مجددا در خانه ملت دنبال مي شود كه 
تا پيش از اين تصور مي شد يك بار و براي هميشه پرونده 
اين مطالبه در مجلس شوراي اسالمي بسته شده است. 
در ماه هاي پاياني سال گذشته بود كه اعالم شد دولت 
برنامه اي براي تعريف پايه مالياتي از محل ياد ش��ده 
ندارد و به همين سبب تهديد از جانب اداره امور مالياتي 
متوجه بازار س��هام نخواهد ش��د. با اي��ن وجود اصرار 
نمايندگان حكايت از آن دارد كه نه تنها شر اين عامل 
منفي همچنان از سر بازار سرمايه كم نشده است بلكه 
با مطرح شدن آن همواره اين خطر وجود دارد كه مسير 
صعودي دو س��اله در بازار سهام با موانع ايجاد شده در 

خارج از اين بازار تهديد شود. 
 بنا بر آنچه در اليحه ياد ش��ده آمده است، متقاضيان 
بررسي آن در نظر دارند تا نه تنها از عايدي سهام بلكه از 
دارايي هايي نظير سكه و ارز نيز ماليات دريافت كنند. 
اين مس��اله خود مويد آن اس��ت كه در تدوين اليحه 
پيشنهادي آن طور كه بايد وجوه تمايز بازار سرمايه با 
دارايي هايي كه اثر تورمي بر سبد معيشتي خانوار دارند 

در نظر گرفته نش��ده و ارايه كنندگان آنقدر كه بايد از 
ماهيت دارايي هاي موجود در بازار سهام مطلع نيستند. 
البته آن طور كه در بررس��ي اليح��ه ماليات بر عايدي 
سرمايه  توسط كارشناسان به نظر مي رسد اين اليحه 

براي تبديل شدن به قانون شانس اندكي دارد. 

   چكيده طرح نمايندگان مجلس 
با شانس بسيار اندك

اين درحالي است كه اليحه پيشنهادي وزارت اقتصاد 
نشان از تغييرات عمده اي در قانون ماليات هاي مستقيم 
دارد و در آن خبري از دريافت ماليات بر سهام نيست 
اما در اليحه پيشنهادي نمايندگان مجلس، اعالم شده 
ماليات براي دوره تملك كمتر از شش ماه 20 درصد، 
بيش از شش ماه و تا سقف دو سال 10 درصد و بيشتر 

از دو سال سال 5 درصد باشد .
 براساس گزارش بورس پرس، با توجه به حمايت هاي 
بي س��ابقه دولت و نظام از بورس و نياز ش��ديد به بازار 
س��رمايه براي جبران كس��ري بودجه و جلوگيري از 
افزايش تورم و تاكيد چندين باره رييس جمهور و ديگر 
مس��ووالن حتي رييس جديد مجلس، شانس تاييد 
اليحه نمايندگان بسيار اندك است اما به هرحال موجب 

دلواپسي سرمايه گذاران شده است.
در اين رابطه وحيد هاللت اعالم كرد: طرح در مجلس 
به اين معنا است كه گروهي از نمايندگان كه حداقل 15 
نفر هستند در خصوص برنامه هاي مرتبط يا نامرتبط 
به حوزه تخصصي خود پيش��نهادي به هيات رييسه 
مجلس مي دهند. طرح ماليات بر عايدي س��رمايه از 
كميسيون هاي مرتبط به دست هيات رييسه نرسيده 
بنابراين مجلس در جلسات بعدي كليت آن را به راي 

مي گذارد.
 اگر كليت آن تصويب ش��د آن��گاه فوريت آن هم بايد 
تصويب شود كه اين طرح بعيد است دو فوريتي هم راي 

بياورد. لذا ازا ين حيث زمانبر است.
نكت��ه مهم اينج��ا اس��ت ك��ه در اكثر م��واردي كه 
جمعي از نمايندگان طرحي پيش��نهاد داده اند كه با 
كميسيون هاي مربوطه هماهنگ نبوده، هيات رييسه 
آن را به كميسيون ها ارجاع داده تا بررسي صورت گيرد 
و در كميسيون هم از وزير اقتصاد و اعضاي شوراي عالي 

و همين طور رييس سازمان دعوت به عمل مي آيد.
نهايتا كميس��يون اگر ب��ه جمع بندي برس��د، طرح 
نمايندگان را به صح��ن مي آورد و آن��گاه راي گيري 

مي شود.

بنابراين مساله ماليات بر عايدي سرمايه اوال بحثي جديد 
نيست، ثانيا در پيشنهادات جديد براي اصالح قانون 
ماليات بحث شده كه نرخ ماليات شركت ها از 25 درصد 
به 10 درصد كاهش ياب��د . در حالي كه در اين بخش 
ماليات 28 درصد پيشنهاد شده و همين نشان مي دهد 
اساسا بدنه اقتصادي مجلس و دولت، موافق اين طرح 
نخواهند بود و طرح مزبور در داالن بررسي كميسيون ها 

و راهروهاي مجلس، راه خود را گم خواهد كرد.
در مقدمه توجيهي اين گزارش آمده است كه »پايه هاي 
مالياتي با اهداف مختلفي مانند افزايش منابع عمومي، 
ايجاد عدالت اجتماعي، كاهش فاصله طبقاتي و تنظيم 
فعالي��ت بخش هاي مختلف اقتص��ادي به كار گرفته 
مي شود. ماليات بر عايدي سرمايه نيز يكي از پايه هاي 
مالياتي اس��ت كه اگرچه مي تواند ب��ه افزايش منابع 
عمومي بينجامد، ولي عمدتاً كاركرد تنظيم گري داشته 
و مي تواند با تضعي��ف فعاليت هاي غيرمولد و كاهش 

انگيزه هاي سوداگرانه نقش موثري در تنظيم  بازارهاي 
مختلف از جمله مسكن، خودرو، طال و ارز ايفا  كند. اين 
پايه مالياتي از ديرباز )بيش از 100 سال( در بسياري از 

كشورها وجود داشته است.
 بدون ش��ك وجود حجم باالي نقدينگي در كش��ور و 
ورود آن به بازارهايي از جمله خودرو و مسكن كه مورد 
تقاضاي آحاد جامعه است مي تواند مشكالت فراواني در 

اين بازارها ايجاد كند.
در همين راستا طرح قانون ماليات بر عايدي سرمايه با 
هدف حمايت از توليد و سرمايه گذاري مولد، كاهش 
نوسانات بازارهاي دارايي از جمله خودرو، مسكن، طال 
و ارز و همچنين جلوگيري از افزايش قيمت ناگهاني 
اين بازارها پيشنهاد مي شود. اعمال اين ماليات موجب 
خواهد شد انگيزه سوداگري در بازارهاي دارايي كاهش 
يافته و در نتيجه منجر به جلوگيري از افزايش قيمت 
نامتعارف در اين بازارها خواهد شد. با خروج سوداگران از 

اين بازارها، متقاضيان واقعي اين دارايي ها از جمله اقشار 
با درآمدهاي متوسط و پايين راحت تر خواهند توانست 
خودرو و مسكن كه از جمله دارايي هاي ضروري خانوار 
محسوب مي شود را خريداري كنند. همچنين افرادي 
كه بر اثر سوداگري در اين بازارها از افزايش قيمت اين 
دارايي ها منتفع شده اند، مكلف خواهند شد بخشي از 
سود را به عنوان ماليات به دولت پرداخت كنند تا به نفع 

عموم مردم هزينه شود.«
با توجه به جمالتي كه در مقدمه توجيهي اين اليحه 
 درج ش��ده اس��ت، به نظر مي آيد كه نگاه نمايندگان 
اراده كننده اليحه آنقدر كه بايد با واقعيات بازار سهام و 
اقتصاد كشور همخواني ندارد و نمايندگان حامي اين 
اليحه با حذف تقاضاه��اي كوتاه مدت و معامله گران 
ريسك پذير در عمل برنامه اي براي تامين نقدشوندگي 
به عنوان يكي از مهم ترين پيش نيازهاي داشتن بازار 

مالي توسعه يافته نخواهند داشت.

رشد ۵۷۸  درصدي بورس در دو سال گذشته
رشد قيمتي بازار سهام در دو سال اخير بي سابقه 
بوده و اين بازار رشد سريع و قابل مالحظه اي را 
تجربه كرده است. اين رشد آنچنان سريع بوده 
كه در دوسال گذشته بازار سرمايه رشد ۵۷۸ 

درصدي را تجربه كرده است.

به گزارش س��نا، در پايان فروردين 1۳99 ارزش بورس 
تهران به حدود دو هزار و ۶00 هزار ميليارد تومان رسيده 
كه اين رقم رشد ۳8.5 درصدي را نسبت به ابتداي سال 
نشان مي دهد، رشد ارزش بورس تهران نسبت به ابتداي 
س��ال 98 و 97 نيز به ترتيب معادل 279 درصد و 578 

درصد بوده است.
به اين ترتيب عملكرد بازار سهام پس از شوك ارزي اخير، 
بسيار بيشتر از ساير دارايي هاي مالي بوده است. همچنين 
بايد توجه داشت كه رشد فعلي بورس در مقايسه با عملكرد 
تاريخي بازار سهام نيز بسيار بيشتر بوده به شكلي كه در 
تجربه شوك ارزي ابتداي دهه 1۳90، بازار سهام كمتر از 
۳00 درصد رشد را تجربه كرد؛ اين در حالي است كه در آن 
زمان، قيمت نفت و كاالهاي پايه در سطوحي بسيار باالتر 
از امروز قرار داشت. توجه داشته باشيد كه نمودار ارزش 
بازار به صورت لگاريتمي )و نه خطي( ترسيم شده است.

بازار سهام ركورد رشد ماهانه عجيبي را طي فروردين ماه 
ثبت كرده، رشد ۳8.5 درصدي ارزش بورس طي فروردين 
ماه، بيشترين ميزان رشد ماهانه بورس در يك دهه اخير 
بوده است. حتي بدون در نظر گرفتن اثرات عرضه سهام 
شستا بر رش��د بازار، باز هم نرخ رشد بورس در فروردين 
ماه به رقم ۳4.۶ درصد مي رسد كه اين رقم نيز در مقايسه 

با ركوردهاي قبلي )2۳.1 درصد در مرداد 1۳97( بسيار 
باالتر است.

الزم به ذكر است كه ميانگين رشد ماهانه ارزش بازار در 
يك دهه اخير معادل ۳.2 درصد بوده و مجموع اين اعداد 
به خوبي بيانگر ابعاد عجيب رشد بازار سهام در فروردين 

ماه سال جاري است.
توجه به اين مس��اله كه به دليل تعطيالت آغاز س��ال، 
فروردين نسبت به س��اير ماه ها همواره داراي كمترين 
روزهاي كاري است و به دليل نيمه تعطيل بودن بسياري از 
شركت ها و نهادهاي سرمايه گذاري غالبا با ركود معامالتي 
همراه است، موجب اس��تنتاج اين گزاره مي شود كه در 
فروردين 1۳99 يكي از منحصربه فردترين ماه هاي تاريخ 

بازار سهام رقم خورده است.
بازار س��هام در كنار رشد قيمتي، شاهد رونق محسوس 
معامالتي است. بررسي ميانگين ارزش روزانه معامالت 
سهام در بورس تهران نشان مي دهد كه اين رقم در هفته 
پاياني فروردين به حدود هشت هزار ميليارد تومان طي 
روز رسيده است. به منظور مقايسه توجه داشته باشيد كه 
ميانگين روزانه ارزش معامالت در سال 1۳98 فقط حدود 
2.1 هزار ميليارد تومان بوده است و در سال 1۳97 اين رقم 

كمتر از يك هزار ميليارد تومان بوده است.
مباني اقتصاد بيانگر آن است كه افزايش قيمت و افزايش 
مقدار معامالت در يك بازار تنها يك علت دارد و آن هم 
انتقال تابع تقاضا به سمت باالست. به زبان ساده، خريداران 
حاضر به خريد مقادير بيشتر در قيمت هاي باالتر هستند. 
در مورد داليل رشد تقاضا در بازار سهام طي يك ماه اخير، 
در كنار عوامل بنيادين نظير رش��د ن��رخ ارز و انتظارات 

تورمي، به نظر مي رس��د كه كاهش امكان معامالت در 
بس��ياري از بازارها نظير مسكن و خودرو به دليل شيوع 
كرونا سبب شده تا ورود پول به بازار سهام افزايش يابد و 
فعاليت هاي سفته بازانه تشديد شود. آمار معامالت مسكن 
شهر تهران و كاهش ترافيك بازديد سايت هاي تخصصي 
خريد و فروش خودرو از ميانه هاي اسفند، مويد كاهش 

معامالت و خروج پول از بازارهاي مذكور است.
معامله گران حقيقي، اصلي ترين علت رونق معامالت بازار 
سهام بوده اند. بررس��ي ارزش معامالت به تفكيك افراد 
حقيقي و حقوقي نش��ان مي دهد كه در يك سال اخير، 
رشد ارزش معامالت غالبا ناشي از افزايش ارزش معامالت 
افراد حقيقي بوده و رشد معامالت افراد حقوقي بسيار آرام 
و نسبتا هموار بوده است. ميانگين ارزش روزانه معامالت 
س��هام توس��ط افراد حقيقي در بورس تهران طي هفته 
پاياني فروردين ماه سال جاري به بيش از ۶ هزار ميليارد 
تومان رس��يده و اين در حالي است كه در نيمه اول سال 
گذشته، اين رقم به زحمت به يك هزار ميليارد تومان در 

روز مي رسيده است.
خاطرنشان مي ش��ود، روند رشد معامالت افراد حقيقي 
در بازار س��هام، از اواخر آبان ماه 98 آغاز ش��ده، در اوايل 
دي ماه 98 تشديد شده و از ابتداي فروردين 99 جهش 
يافته است. در مورد علت رشد معامالت در پنج ماه پاياني 
سال گذشته )آبان تا اسفند(، به نظر مي رسد كه فضاي 
اقتصاد، تحريك انتظارات تورمي و انعكاس آنها در رشد 
نرخ ارز، مهم ترين عاملي است كه مي توان ذكر كرد؛ چرا 
كه طي دوره مذكور مواردي نظير افزايش قيمت بنزين و 
ارايه اليحه بودجه با كسري به مجلس روي داده است. در 

مورد داليل جهش معامالت در فروردين ماه 99 در ادامه 
بحث خواهد شد.

جريان ورود پول جديد يا ِفِرش ماني به بازار در حال تشديد 
است. بنا به داليلي كه پيش تر گفته شد در ماه هاي اخير 
ارزش معامالت، به ويژه معامالت افراد حقيقي افزايش 
يافته اما در كنار ابعاد معام��الت، جهت معامالت نيز از 
اهميت بااليي برخوردار اس��ت. آنچه از اواخر آبان ماه در 
بازار سهام رخ داده و البته از دي ماه شدت يافته، افزايش 

ميزان خريد سهام توسط افراد حقيقي است.
در هفته پاياني فروردين ماه 99، افراد حقيقي به صورت 
خالص )خريد منهاي فروش( بي��ش از ۳500 ميليارد 
تومان س��هام به دارايي هاي قبلي خود اضافه كرده اند و 
اين رقم براي مجم��وع 17 روز كاري فروردين ماه بيش 
از 11 هزار ميليارد تومان بوده است. براي داشتن تصوير 
مقايسه اي توجه داشته باشيد كه در سال گذشته براي 
رس��يدن دارايي جديد افراد حقيقي به اين سطح، بيش 
از 207 روز زمان )از ابتداي س��ال تا نيمه بهمن ماه( نياز 
بوده اس��ت. به عبارت روش��ن، افراد حقيقي در يك ماه 
ابتداي امسال بيش از ده ماهه ابتداي سال گذشته سهام 
جديد خريده اند. اين ارقام گوياي ورود نقدينگي جديد يا 
اصطالحا ِفِرش ماني توسط افراد حقيقي با حجم باال به 

بازار سهام است.
 سرعت معامالت سهام به شدت افزايش يافته و ركوردهاي 
تاريخي جديدي را ثبت كرده است. نسبت ارزش معامالت 
روزانه به ارزش بازار در فروردين ماه به بيش از 0.21 درصد 
رسيده است. اين عدد نش��ان مي دهد كه روزانه به طور 
متوسط روي هر يك ريال از سهام شركت ها، چه ميزان 

معامله صورت مي گيرد و ش��اخص مناس��بي از سرعت 
گردش سهام يا سرعت معامالت است. )به بيان ديگر در 
فروردين ماه به ازاي هر هزار تومان سهام شركت ها روزانه 

21 تومان معامله صورت گرفته است( .
به منظور مقايسه شرايط فروردين ماه با سال هاي گذشته 
توجه داش��ته باشيد كه اين رقم در س��ال 1۳98 برابر با 
0.14 درصد بوده و در يك دهه اخير معادل 0.07 درصد 
بوده است. با توجه به آنكه حتي وقايع بنيادين كامال موثر 
بر بازار سرمايه )نظير اجراي برجام ايجاد بازار ثانويه ارز و 
سامانه نيما( نيز نتوانسته اند تا بدين حد بر روند معامالت 
اثرگذار باشند، ارقام معامالت فروردين ماه نشانگر آن است 
كه معامالت سفته بازانه روي سهام به شدت افزايش يافته 

يا اصطالحا سهام داغ شده است.
ورود س��رمايه گذاران جديد به بازار همچنان ادامه دارد. 
تعداد شركت كنندگان در عرضه  اوليه شستا در تاريخ 27 
فروردين م��اه 1۳99 از 2 ميليون نفر فراتر رفته و اين در 
حالي است كه ميانگين شركت كنندگان در عرضه هاي 
اوليه سال 1۳98 حدود 950 هزار نفر و براي سال 1۳97 
كمتر از 250 هزار نفر بوده است. اين اعداد به خوبي گوياي 
افزايش تصاعدي حضور سهامداران خرد در بازار سهام طي 

ماه هاي اخير است.
برنامه دولت جهت واگذاري بخش زيادي از سهام خود در 
بنگاه هاي بورسي و فرابورسي در قالب صندوق هاي قابل 
معامله )ETF( طي س��ال جاري و سازوكار پيشنهادي 
براي آن )هر كد ملي س��قف دو ميلي��ون تومان( عاملي 
است كه مي تواند فرآيند صدور كدهاي معامالتي جديد 

را شدت بخشد.

بازار سرمايه4   Tue. Jun 9.  سه شنبه 20 خرداد 1399   17 شوال1441  سال ششم    شماره   1676  2020 

تعديل شدن تاثير رواني 
آزادسازي سهام عدالت

يك كارشناس بازار سرمايه گفت: اين روزها اثرات 
رواني و منفي آزادسازي سهام عدالت بر معامالت 

بازار سرمايه بي تاثير شده است.
به گزارش ايِبنا، ابراهيم خليلي با اش��اره به رشد 
و رونق بازار س��رمايه گفت: بعد از افت و اصالحي 
كه ش��اخص بورس و قيمت س��هام شركت ها در 
هفته هاي گذشته داشتند كه در برخي نمادها تا 
40 درصد اصالح نيز اتفاق افتاد، طبيعي است كه 
با رسيدن قيمت ها به س��طوح جذاب اين اصالح 
متوقف و بازار س��رمايه روند رو به رش��د خود را از 
سر بگيرد. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: نكته 
مهم ديگر در پاسخ به چرايي ركوردشكني دوباره 
شاخص بورس و اقبال به سمت بازار سهام، ركود 
س��نگين بر ساير بازارها اس��ت كه موجب شده تا 
نقدينگي دوباره به س��مت تاالر شيشه اي بيايد. 
بنابراين تا مادامي كه نقدينگي در اين بازار حاضر 
باشد رونق بازار سهام تداوم خواهد داشت. وي اذعان 
داشت: از سوي ديگر پيش فروش خودرو و تقاضاي 
بسيار زياد براي خريد خودرو نشان داد كه نقدينگي 
زيادي در جامعه وجود دارد كه به دليل ركود حاكم 
بر ساير بازارها بدون شك اين نقدينگي براي آمدن 
به بازار سرمايه از انگيزه هاي الزم برخوردار است. 
اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد: همچنين 
اين روزها شاهد حمايت دوباره متوليان اقتصادي 
كش��ور از بازار سرمايه هستيم كه اين موضوع نيز 
نشان مي دهد حداقل در ماه هاي پيش رو بازار سهام 
روند رو به رشد خود را ادامه خواهد داد. وي تاكيد 
كرد: افزون بر موارد اشاره ش��ده اين روزها اثرات 
رواني و منفي آزادسازي سهام عدالت بر معامالت 
بازار سرمايه نيز بي تاثير شده و اين موضوع نيز به 
عامل ديگري براي توقف ريزش شاخص و قيمت ها 
در بورس و فرابورس تبديل ش��ده اس��ت. خليلي 
تصريح كرد: نكته مهم ديگ��ر در خصوص تداوم 
ركوردش��كني هاي ش��اخص بورس رشد قيمت 
سهام شركت ها و همچنين اقبال سرمايه گذاران با 
بازار سهام اين است كه ريسك هاي بين المللي به 
ويژه از سوي اياالت متحده كاهش يافته و نه تنها 
از تهديدها ديگر خبري نيست، بلكه رييس جمهور 
اين كش��ور به دنبال احياي برجام است كه از اين 
منظر نيز بازار سهام از انگيزه الزم براي تداوم رشد 

و رونق برخوردار است.

تغيير مالكيت ۱۰ ميليارد   برگه 
اوراق  بهادار

ش��اخص بورس تهران در پاي��ان معامالت روز 
گذش��ته با رش��د 2710 واحدي در سطح يك 
ميليون و 118 هزار و 89۶ واحدي قرار گرفت.

به گزارش س��نا، س��هام نمادهاي »قلرس��ت، 
قپيرا، خراسان، قزوين، كاما، زپارس و پارسان« 
بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي »خرينگ، 
قصفها، فاذر، ش��لعاب، حتايد، فجر و شپاكسا« 
بيشترين سهم را در كاهش قيمت در بازار سهام 
ايفا كردند . پااليش نفت تهران )ش��تران( بيمه 
آسيا )آسيا(، باما )كاما، بانك پارسيان )وپارس(، 
پااليش نفت اصفهان )ش��پنا(، سرمايه گذاري 
ملي )ونيكي( و سيمان خوزستان )سخوز( هفت 
نماد با باالترين تقاضا بودند . بيشترين عرضه هم 
متعلق به فرآورده هاي نسوز پارس )كفپارس(، 
مخابرات ايران )اخاب��ر(، صنايع آذرآب )فاذر(، 
س��رمايه گذاري  س��ايپا )وس��اپا(، داده گستر 
عص��ر نوين )هاي وب(، توس��عه معادن وفلزات  
)ومع��ادن(، توليدكنندگان بورس كاالي ايران 
)تكاال( بود . به اين ترتي��ب، در پايان معامالت 
روز گذش��ته، بيش از 10 ميلي��ارد برگه اوراق 
بهادار ب��ه ارزش 1۳۶ هزار و 94۶ ميليارد ريال 
در يك ميلي��ون و 747 ه��زار نوبت معامالتي 

دادوستد شد. 

از قطار بازدهي سهام عدالت 
پياده نشويد

مديرعامل ش��ركت تامين سرمايه سپهر گفت: 
دارندگان سهام عدالت بايد قدر اين سبد سهام 
را بدانند و به راحتي از قطار كس��ب بازدهي بازار 
س��رمايه پياده نش��وند. به گزارش ايِبنا، محمد 
وطن پور به دارندگان سهام عدالت توصيه كرد: با 
توجه به چشم انداز مثبت بازار سرمايه و ارزندگي 
سهام شركت هاي موجود در سبد سهام عدالت 

نسبت به فروش آن عجله نكنند.
وي با بيان اينكه با آزادسازي سهام عدالت، تعداد 
كثيري از م��ردم به جمع فعاالن بازار س��رمايه 
پيوس��ته اند، تاكيد كرد: اين اتفاق مباركي براي 
تعميق بورس و توس��عه فرهنگ سهامداري در 
كشور به ش��مار مي رود و بايد اين فرصت را براي 
حمايت از توليد و باال بردن نرخ رش��د اقتصادي 
مغتنم دانست. وطن پور تصريح كرد: سهام عدالت 
سبدي از سهام بزرگ ترين و پربازده ترين و البته 
بهترين بنگاه هاي اقتصادي كشور است كه همگي 
آنها در سال هاي گذشته بازدهي و عايدي مناسبي 
را براي سهامداران خود ايجاد كرده اند و در آينده 
نيز براي آنه��ا ظرفيت هاي مختلفي پيش بيني 
مي ش��ود. وي با بيان اينكه بازار سرمايه محلي 
براي انتقال ثروت از اشخاص عجول به اشخاص 
صبور است، توصيه كرد: دارندگان سهام عدالت 
قدر ثروت خود را بدانند و به راحتي از قطار كسب 

بازدهي در بازار سرمايه پياده نشوند.
مديرعامل ش��ركت تامين سرمايه سپهر اظهار 
اميدواري كرد سهامداران سهام عدالت از جمله 
سهامداران صبور بازار سرمايه باشند كه بيشترين 
بازدهي را از صبوري خود در اين بازار خواهند برد.

 شانس تاييد اليحه نمايندگان بسيار اندك است اما به هرحال موجب دلواپسي سرمايه گذاران شده است

محسن فاضليان از آمادگي اين بانك به منظور انتشار 
دومين مرحله از اوراق رهني خبر داد و گفت: تير ماه 
سال جاري شاهد انتشار اين اوراق در بازار فرابورس 
ايران و با مشاركت همه جانبه نهادهاي مالي فعال در 
بازار سرمايه خواهيم بود. به گزارش سنا، سيدمحسن 
فاضليان با اشاره به اينكه بانك مسكن براي دومين بار 
اقدام به انتشار اوراق رهني در بازار سرمايه مي كند، 
اظهار داشت: اين مهم در راستاي نامگذاري سال 99 
به نام سال »جهش توليد« توسط مقام معظم رهبري و 
دستورات ايشان و عملگرايي به منظور تغيير محسوس 
در زندگي مردم و محورهاي هفت گانه اولويت هاي 
وزارت راه و شهرس��ازي جه��ت اثرگذاري در بخش 
مس��كن و تقويت بخش هاي مختلف اقتصاد كشور 
صورت گرفته است. وي افزود: بانك مسكن به عنوان 
بازوي اجرايي وزارت راه و شهرسازي نقشي بي بديل در 
تخصيص بهينه و به موقع منابع به بخش هاي كارآمد 
مسكن دارد كه از اين مسير تحريك ساير بخش هاي 

توليدي كشور را به ارمغان خواهد آورد.
سيدمحسن فاضليان با اشاره به موافقت اصولي صادر 
شدن انتشار اين اوراق در هفته گذشته توسط سازمان 
بورس و اوراق بهادار افزود: اين مهم دومين پيوند بانك 
مسكن و بازار سرمايه است. به موجب مجوز اخذ شده 

بانك مسكن اقدام انتشار 1000 ميليارد تومان اوراق 
رهني دو ساله و با نرخ سود اسمي 1۶درصد نموده و 
اين مبلغ را صرف اعطاي تسهيالت فروش اقساطي به 
مشتريان خود مي كند. عضو هيات مديره بانك مسكن 
اظهار داشت: اين اوراق رهني به پشتوانه حدوداً يك 
هزار و يكصد ميليارد تومان تسهيالت فروش اقساطي 
بانك مسكن مي باشد كه نقدينگي قابل توجهي را براي 
بانك مس��كن به دنبال خواهد داشت. سيدمحسن 
فاضليان افزود: اوراق رهني بانك مسكن با اخذ مجوز 
از بانك مركزي در راستاي ضوابط ناظر بر انتشار اوراق 
رهني مصوب شوراي پول و اعتبار و در بازار سرمايه و 
با تبعيت كامل از مقررات بازار سرمايه در دستورالعمل 
انتشار اوراق رهني مصوب سال 1۳94 سازمان بورس 
و اوراق بهادار منتشر مي شود. عضو هيات مديره بانك 
مسكن همچنين اظهار داشت: بانك مسكن در نقش 
عامليت وصول اوراق اقدام به جمع آوري مبلغ اقساط 
از مشتريان و پرداخت به SPV اوراق كرده و در نقش 
ضامن اوراق مسووليت 100درصدي پرداخت اصل و 
سودهاي اوراق را به سرمايه گذاران دارد. همچنين اين 
اوراق با مشاركت همه جانبه مجموعه بانك مسكن با 
قبول تعهد پذيره نويسي و بازار گرداني توسط شركت 
تامين سرمايه بانك مسكن و عامليت فروش توسط 

 ش��ركت كارگزاري بانك مس��كن منتشر مي شود.
فاضليان فرآيند چند ساله انتشار اين مرحله از اوراق 
رهني را يادآور شد و افزود: پس از انتشار اولين مرحله 
اوراق رهني بانك مس��كن در تير ماه س��ال 1۳95 و 
با توجه به استقبال گس��ترده فعاالن بازار از اين ابزار 
نوين تامين مالي در كش��ور، بانك مس��كن دومين 
مرحله از اوراق رهني را در دستور كار خود قرار داده و 
فرآيند تهيه گزارش توجيهي را آغاز كرد كه با توجه 
به حساسيت موضوع اقدامات اخذ تاييديه سازمان 
حسابرس��ي در خصوص گ��زارش توجيهي و صدور 
مجوز بانك مركزي تا روزهاي پاياني سال 1۳98 به 
طول انجاميد. وي افزود: همزمان با آغاز سال جديد 
درخواست موافقت اصولي به سازمان بورس و اوراق 
بهادار داده ش��د كه ماحص��ل آن، موافقت اوليه اين 

سازمان با انتشار اين اوراق است.
سيد محسن فاضليان با اشاره به اينكه اجرايي سازي 
انتش��ار اين اوراق مس��تلزم انجام برخي مقدمات از 
جمله انعقاد قراردادهاي مرتبط با اوراق SPV است، 
خاطرنش��ان كرد: ان ش��اء اهلل در تير ماه سال جاري 
ش��اهد انتش��ار اين اوراق در بازار فرابورس ايران و با 
مش��اركت همه جانبه نهادهاي مالي فع��ال در بازار 

سرمايه خواهيم بود.

مجوز انتشار دومين مرحله از اوراق رهني بانك مسكن صادر شد
يك كارش��ناس اقتصادي گفت: وجود ي��ك بازار آتي 
مس��تحكم در بازار سرمايه كش��ور از انتقال سرمايه ها 
به بازارهاي غيررس��مي و غيرشفاف جلوگيري كرده و 
س��رمايه گذاران در دوره هاي ريسكي، راه بازار سرمايه 
و معامالت س��كه و طال در اين بازار را در پيش خواهند 
گرفت. در دو سال گذش��ته قيمت طال و سكه در بازار 
نوسان زيادي داشته و رشد چند برابري را تجربه كرده 
است؛ اما برخي فعاالن سنتي بازار سكه معمواًل افزايش 
قيمت ها در ب��ازار فيزيكي را ف��ارغ از همه فاكتورهاي 
تاثيرگذار به گردن معامالت س��كه در بورس انداخته و 
همين حرف وحديث ها، در كم��ال حيرت فعاالن بازار 
سرمايه كشور باعث تعطيلي بازار آتي سكه شده است، 
بازاري كه با بيش از 10 س��ال س��ابقه براي فعاالن بازار 
سرمايه و سرمايه گذاران جذابيت زيادي داشته و حاال 
چشم بس��ياري از بورسي ها نه فقط به راه اندازي مجدد 
اين بازار، بلكه توس��عه آن اس��ت. به گزارش ايرنا، علي 
حيدري در خصوص معامالت س��كه در بازار س��رمايه 
گفت: به طوركلي معامله گران بازار آتي به دليل اهميت 
باالي پيش بيني در اين بازار چه در بورس ايران و چه در 
بورس هاي خارجي، تورم آينده را پيش خور مي كنند و 
به نوعي به استقبال تورم مي روند و همين روند در بازار 
فيزيكي هم با يك وقفه زماني كوتاه مدت اتفاق مي افتد، 

اين روند مي تواند در مسير صعودي يا نزولي باشد و به اين 
ترتيب معموال روندها در بازار آتي و بازار فيزيكي با كمي 
اختالف اما همسو باهم حركت مي كنند.  وي افزود: اما در 
كشور ما متاسفانه به محض استقبال از يك بازار همچون 
رش��د حجم معامالت بازار آتي س��كه طال، به صورت 
دستوري اين بازار متوقف مي شود در صورتي كه در دنيا 
سعي در توسعه بازارها و ورود بيشتر سرمايه گذاران به 
ابزارهاي مالي و افزايش عمق معامالت مي شود. حيدري 
با بيان اينكه معامالت بازار آتي س��كه طي س��ال هاي 
گذشته مزايايي براي اقتصاد كشور به همراه داشته است، 
ادامه داد: فراموش نكنيد عم��ده فعاالن بازارهاي آتي، 
سرمايه گذاران ريسك پذير هستند و در همه جاي دنيا 
مرسوم است هرگاه سرمايه گذاران در ساير بازارها، ريسك 
زيادي متوجه سرمايه شان باشد، به سمت معامالت آتي 
و فيزيكي طال و سكه حركت مي كنند. اين كارشناس در 
پايان تأكيد كرد: در مجموع راه اندازي مجدد بازار آتي 
سكه و توسعه آن در گرو تغيير نگرش مديران و همچنين 
اصالح زيرساخت هاي فني معامالت است، مهم ترين 
اصلي كه بهتر اس��ت مديران مياني بپذيرند، حركت از 
اقتصاد ارزشي و آرمان گرايي ها به سمت اقتصاد اثباتي 
است؛ در صورت پذيرش چنين تغييري، اقتصاد ما تعامل 

مثبت تري هم با اقتصاد جهاني خواهد داشت.

قرارداد آتي سكه طال مجدد فعال شود



ايرانشهر 5 راه  و شهرسازي

رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي عنوان كرد

هشدار درباره ويالسازي روي گسل مشاء
گروه راه و شهرسازي|

زلزل�ه 5.1 ريش�تري گس�ل مش�اء در 19 
ارديبهشت سال جاري و پس لرزه هاي بعدي 
آن و از جمل�ه وق�وع بزرگ تري�ن پ�س لرزه 
ب�ا قدرت 4 ريش�تر در 7 خرداد س�ال جاري 
نگراني ه�ا و البت�ه مراقبت ها و بررس�ي ها را 

افزايش داده است.

علي بيت اللهي، رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي درباره شرايط تنش زا بودن زمين در 
محدوده استان تهران در صفحه شخصي خود در تلگرام 
نوشته است: »زمين لرزه هاي دو ماه اخير جنوب غرب 
تهران، جهت يافتگي زمين لرزه هاي كوچك از قم تا آوج 
در طول 220 كيلومتري جالب توجه است. اين زمين 
لرزه ها همراه با زلزل��ه دماوند و پس لرزه هاي آن معرف 
وجود تنش در ناحيه است. ابعاد تنش نامعين است و لذا 
نمي توان در مورد رهايي آن با رخداد همين زلزله هاي 

كوچك اظهارنظر كرد.«
در اين ح��ال، بيت اللهي ديروز از انجام مطالعه و بازديد 
ميداني روي س��اخت و س��ازهاي منطقه دشت مشاء 
خبر داد و گفت: در امتداد گس��ل مش��اء در پهناي 20 
كيلومتري در دو طرف گسل حدود ۸ شهر با 2۶0 هزار 
نفر و 20۱ آبادي با ۹۵ هزار نفر جميعت متاثر از فعاليت 
گسل هستند. او در گفت وگو با پايگاه خبري وزارت راه و 
شهرسازي در خصوص ساخت وسازها و ميزان مقاومت 
ساختمان هاي مس��كوني در مجاورت گسل مشاء كه 
موجب لرزه خيزي فراوان در منطقه دماوند و تهران شده 
و موجبات نگراني مردم ساكن در اين مناطق را فراهم 
كرده است، به ارايه توضيحاتي پرداخت. رييس بخش 
زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي گفت: در 
پي وقوع زلزله با بزرگي ۵.۱ دماوند در ۱۹ ارديبهشت ۹۹ 
ضمن تهيه گزارشي كامل از اين زلزله با جزئيات آن در 
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي اقدام به بازديد 
ميداني و مستندسازي ساخت و ساز روي حريم گسل 

مشاء شد كه اين كار به اتمام رسيده است.
عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
ادامه داد: با بررسي هاي انجام شده مشخص شد كه طول 
تقريبي گسل مهم و لرزه زاي اطراف تهران؛ گسل مشاء 
كه از آن به عنوان مهم ترين گسل براي خطر زلزله تهران 

نام برده مي شود، حدود 220 كيلومتر است.

    ۸ شهر و ۲۰۱ آبادي متاثر از فعاليت گسل مشاء
بيت اللهي هدف از اين بازديد و مطالعه را بررسي وضعيت 
محدوده مشاء،  دشت مشاء، روستاي مشاء و همچنين 
بررسي ساخت و ساز و وضعيت مراكز مسكوني روي اين 
گس��ل و اطراف آن عنوان كرد و افزود: در امتداد گسل 
مشاء در پهناي 20 كيلومتري در دو طرف گسل مشاء 

حدود ۸ شهر قرار دارند كه شامل بومهن، آبعلي، رودهن، 
شمش��ك، دماوند، لواسان، فش��م و پرديس هستند و 
جمعيت شهري ساكن در اين شهرها حدود 2۶0 هزار 
نفر است. همچنين در همين پهنه در اطراف گسل مشاء 
از شرق تا غرب تهران حدود 20۱ پارچه آبادي واقع شده 
كه در اين روستاها نزديك به ۹۵ هزار نفر جميعت ساكن 
هستند. به گفته وي، واحدهاي روستايي فاقد اسكلت 
حدود ۱۴ هزار واحد و واحدهاي ش��هري فاقد اسكلت 
حدود ۱۱ هزار واحد است كه در مجموعه حدود 2۵ هزار 
واحد مسكوني و حدود ۸0 هزار نفر جمعيت در واحدهاي 

فاقد مقاومت در برابر زلزله ساكن هستند.
بيت الله��ي اعالم كرد: با اينكه روس��تاي مش��اء ۳۷0 
نفرجمعي��ت را در خود جاي داده اس��ت ولي در همان 
محدوده دشت مشاء و اطراف آن كه محدوده خوش آب و 
هواست نزديك به ۳000 بنا و عمدتا به شكل ويال احداث 
شده است. همه اين ساختمان ها روي گسل مشاء و يا در 

مجاورت نزديك آن قرار دارند.
عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
در بيان پيشنهادات آن مركز براي محدوده مشاء و شهرها 
و آبادي هاي پيرامون آن، توضيح داد: در اولويت نخست، 
ضرورت دارد، واحدهاي مسكوني فاقد اسكلت در اولويت 

بهسازي و مقاوم سازي قرار بگيرند. همچنين، با توجه 
به اينكه گسل مشاء گسل فعالي است، ضرورت دارد تا 

اقدامات پيشگيرانه در محدوده آن انجام شود. 

    ضرورت ايجاد محدوديت در ويالسازي
بيت اللهي تصريح كرد: بايد محدوديتي براي اين آهنگ 
شتابان ويالسازي در اين منطقه انجام و اهرم كنترلي 
ايجاد ش��ود. اين منطقه از نظر لرزه خيزي، لرزه خيزي 
بااليي دارد و ش��اهد هس��تيم كه در روزهاي تعطيل 
جميعت فراواني در اين جمعيت خطر س��كني دارند. 
همين دليل در صورت بروز زلزله مديريت بحران زلزله 
اهمي��ت دارد. وي گفت: بايد تجهي��زات لرزه نگاري و 
شتاب نگاري در منطقه با توجه به اهميت منطقه توسعه 
يابد و همچنين ضرورت دارد در خصوص شرق تهران و 

لرزه خيزي آن اقدامات كافي انجام شود.

    مطلقا بودجه نداريم
بيت الله��ي در حالي از لزوم توس��عه تجهي��زات لرزه 
نگاري و ش��تاب نگاري در منطقه يادش��ده سخن به 
ميان آورده اس��ت كه پيش از اين، دكتر مهدي زارع، 
استاد زلزله شناس��ي به »تعادل« گفته بود: مسووالن 

امر مي گوين��د مطلقا بودجه اي ب��راي انجام كارهاي 
علمي در حوزه زلزله نداري��م. او اظهار كرده بود: يك 
كمبود خيلي بزرگي كه در كشور وجود دارد، كمبود 
درك و شناخت واقعيت اس��ت. وقتي كمبود درك و 
شناخت وجود داشته باشد، آن وقت ديگر درد هم حس 
نمي شود. يعني كمبود درد هم داريم. در اين صورت، 
 براي درمان اقدامي صورت نمي گيرد. من و همكارانم 
اگر سال هاي سال هم درباره اين مسائل حرف بزنيم، 
مسووالن به ما مي گويند كه چون رشته و تخصص شما 
اين هست، مساله زلزله برايتان به دغدغه تبديل شده 
و مهم است. البته اين سخن درست است و ما به دليل 
رشته و تخصصمان بيشتر از سايرين نسبت به اين مساله 

حساس هستيم و صحبت مي كنيم.
دكتر زارع افزوده بود: اما اين همه ماجرا نيست. به عنوان 
مثال صبح چهارشنبه و قبل از وقوع پس لرزه ۴ ريشتري 
۷ خرداد، اتفاقا درباره زلزله تهران در جلس��ه اي دنبال 
بودجه بوديم، اما يكي از پاسخ هايي كه دريافت كرديم، 
اين بود ك��ه مطلقا بودجه اي وجود ن��دارد. اما من فكر 
مي كنم نبود بودجه به خاطر اين است كه اساسا مساله اي 
وجود ندارد و هر گونه ص��رف بودجه درباره هر نوع كار 
مطالعاتي و علمي، اگر به زبان هم نيايد، تصور پس ذهن 

اين است كه داريم پولمان را دور مي ريزيم. احساس اين 
است كه داريم پول را تو جوي مي ريزيم و آن را آب مي برد 
و چرا اين كار را بكنيم. هزارتا مشكل ديگر از قبيل بيكاري 
و تغذيه و... در كشور وجود دارد و آن مسائل را بايد برويم 
و حل كنيم. بنابراين، صحبت اين بود كه با همكاري هاي 
بين المللي كمبودهاي مطالعاتي را جبران كنيم، اما ما 
تحريم هستيم و اگر كشورهاي ديگر خواسته باشند با 
ما كار كنند، مسائل مختلفي وجود دارد كه مانع اين كار 
مي شود حتي چين و روسيه مالحظاتي در اين باره دارند. 
در واقع هم تحريم هس��تيم و هم خودمان، خودمان را 
تحريم كرده ايم. از يك طرف، جامعه علمي با كشورهاي 
خارجي نمي تواند همكاري كند يا نمي توانند از امكانات 
موجود در خارج به صورت برون سپاري استفاده كنند. 
از طرف ديگ��ر، در داخل هم كه بخواهد حركتي انجام 
دهد، پاسخ اين است كه حتي يك ريال بودجه هم وجود 
ندارد. اما، حسم اين است كه بودجه وجود دارد و با توجه 
به مشاهداتم، فكر مي كنم كه در همين شرايط سخت 
اقتصادي هم بودجه و امكانات حتي براي اين جور كارها 
وجود دارد و راه حل هايي را مي شود فكر كرد كه از دل آن 
بودجه هايي را براي انجام يكسري از كارها كنار بگذاريم. 
دكتر زارع همچني��ن درباره پيامدهاي وقوع يك زلزله 
بزرگ در تهران اظهار كرده بود: پيامدهاي زلزله بزرگ 
تهران متعدد اس��ت. زلزله بزرگ، احتماال يك س��ري 
پيامدهاي زنجيره اي مانند آتش سوزي، ناامني، متالشي 
شدن شيرازه امور، خرابي هاي و آسيب هاي ثانويه ناشي از 
پس لرزه ها خواهد داشت. همچنين مشكالت مضاعفي از 
سمت بخش هاي آسيب پذيرتر شهر براي ساير بخش ها 
ايجاد خواهد شد. مثال مناطق مركزي و جنوب تهران، 
در صورت وقوع زلزله بزرگ، دچار مشكل مي شوند و اين 
مشكل ناحيه اي مي تواند منشأ مشكل براي ساير مناطق 
شهر شود. همچنين مناطق حاشيه نشين در صورتي 
كه از زلزله دچار آسيب شوند، مي توانند براي محله هاي 

داخل شهرها مساله درست كنند.
او افزوده بود: يك مث��ال ديگر بزنم. اكثر مراكز درماني 
تهران، تقريب��ا در يك محور ش��مالي- جنوبي توزيع 
شده اند، يعني تمركز اكثر مناطق تهران در يك كريدور 
شمالي- جنوبي است اما تهران االن يك شهري است 
كه كشيدگي شرقي و غربي دارند و تقريبا به شكل يك 
مستطيل است. در اين ش��رايط، اگر در مناطق غربي و 
شرقي پايتخت دچار مشكل شويد بايد بيماران و آسيب 
ديدگان را ب��ه مراكز درماني واقع در محور ش��مالي – 
جنوبي مركز شهر بياوريد. همين مساله، بار مشكالت 
اضافه مي كند. اگر در روز زلزله رخ دهد، چهار ميليون 
جمعيت اضافه هم كه براي كار ب��ه تهران مي آ يند، به 
مشكالت ناشي از زلزله اضافه مي شود. اگر شب زلزله رخ 
دهد، جمعيتي كه خواب هستند و آسيب مي بينند، اين 

مشكالت را تشديد مي كنند.
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توقف  برقي شدن خط آهن 
تهران -  مشهد 

معاون وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به توقف پروژه 
 برقي ش��دن خط آهن تهران � مشهد گفت: در سال 
۹۹ جمعا 2000 دس��تگاه انواع ناوگان ريلي توليد 
داخل وارد شبكه ريلي مي ش��ود. به گزارش فارس، 
سعيد رسولي در يك نشس��ت خبري اظهار كرد: از 
ابتداي سال ۹۸ تا امروز هيچ ناوگان و واگن و لكوموتيو 
خارجي وارد شبكه ريلي نشد. او همچنين اعالم كرد: 
درباره خط آهن برقي تهران � مشهد تأمين مالي با 
سرمايه گذاري از محل فاينانس خارجي صورت گرفته 
بود، ضمن آنكه آورده ايران هم تأمين شده بود. اما به 
دليل مشكالت طرف خارجي كار متوقف شد. رسولي 
گفت: با اين حال كنسرسيوم داخلي براي استفاده از 
اين ظرفيت اعالم آمادگي ك��رده ولي در كل پروژه 

برقي سازي تهران � مشهد متوقف است.

احتمال
افزايش قيمت مسكن ملي

جلسات كارشناس��ي براي اصالح قيمت واحدهاي 
طرح اقدام ملي مسكن متناسب با نرخ تورم مصالح 
ساختماني برگزار مي شود. به گزارش ايسنا،  از زماني 
كه طرح اقدام ملي مسكن به شكل رسمي از شهريور 
سال گذشته آغاز شد مسووالن وزارت راه و شهرسازي 
همواره اعالم كردند كه قيمت ه��ر متر مربع از اين 
واحد ها 2.۵ تا ۳.۵ ميليون تومان اس��ت. هر چند در 
برخي شهرها از جمله پرند رقم هاي باالتري از سوي 
مسووالن محلي اعالم و بعداً عنوان شد كه واحدهاي 
گران قيمت تر داراي مش��اعات بيش��تري است و از 
مرغوبيت باالتري برخوردار است. اما از نيمه دوم سال 
۱۳۹۸ نرخ تورم مصالح ساختماني روند صعودي به 
خود گرفت. با توجه به اينكه تامين منابع مالي طرح 
اقدام ملي مسكن صرفا از طريق آورده متقاضيان و 
سقف ۱00 ميليون تس��هيالت بانكي ۱۸ درصدي 
اس��ت و دولت يارانه اي را ب��ه اين واحدها اختصاص 
نمي دهد و با توجه به خبري كه محمود محمودزاده 
معاون وزير راه و شهرسازي در اختيار ايسنا قرار داد 
احتمال تغيير قيمت هايي كه قباًل اعالم ش��ده بود 
وجود دارد. بر اساس اعالم محمودزاده، اخيرا جلسات 
كارشناسي بين دستگاه هاي متولي طرح اقدام ملي 
مسكن در حال برگزاري است تا با توجه به تاثير گذاري 
آيتم هاي مختلف، نرخ ها را اصالح و به روز رساني كنند. 
او البته اين را هم گفت كه قراردادهايي كه پيش از اين با 
سازندگان منعقد شده با همان ارقام متري 2.۵ تا ۳.۵ 
ميليون تومان است. بر اساس اين گزارش، طرح اقدام 
ملي توليد و عرضه ۴00 هزار واحد مسكوني، شهريور 
۱۳۹۸ ب��ا حضور رييس جمهور آغاز ش��د. البته در 
برخي از مناطق از پايان سال ۱۳۹۷ كليد خورده بود. 
در قالب اين طرح تا نيمه ارديبهشت ماه ۱۳۹۹ براي 
۳00 هزار واحد تامين زمين شده و 2۳0 هزار واحد 
مراحل اجرايي را طي مي كند. بر اساس اعالم اسالمي 
وزير راه و شهرسازي، اولين واحدهاي مسكن ملي در 
بعضي مناطق كشور، خرداد يا تيرماه امسال تحويل 
مي شود. پيش از اين هم محمودزاده معاون وزير راه و 
شهرسازي به ايسنا گفته بود كه ۱۷ هزار و ۵00 واحد 

در شهرهاي كوچك آماده واگذاري است. 

مقاومت ايرالين ها در عودت 
پول بليت مردم 

رييس انجمن شركت هاي خدمات مسافرت هوايي 
همچنان نس��بت به اهم��ال در بازپس گيري پول 
مردم از ايرالين هاي داخلي و خارجي انتقاد مي كند. 
حرمت اهلل رفيعي در گفت وگو با مهر درباره آخرين 
وضعيت بازگرداندن پول مردم از س��وي ايرالين ها 
)پس از شيوع ويروس كرونا، قرار شد هزينه بليت هاي 
خريداري شده بدون كسر خسارت كنسلي، به آنها 
عودت داده شود(، اظهار كرد: در حال حاضر بيش از 
۳ ماه از دستور وزير راه و شهرسازي مبني بر استرداد 
وجه بليت ها بدون كسر خسارت كنسلي مي گذرد و 
به طور خاص، ايرالين هاي داخلي و خارجي به مردم 
هنوز اين وجوه را مسترد نكرده اند. وي افزود: پيش 
از ش��يوع كرونا، بيش از ۱,۵00 ميليارد تومان پول 
بليت هواپيما همراه با هزينه اقامت و تور و هتل براي 
دوره سفرهاي نوروزي ۹۹ به مردم فروخته شده بود 
اين در حالي است كه سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كشوري اعالم كرده بيش از ۸00 ميليارد تومان به 
مردم بازپس داده ايم. بنابراين ۷00 ميليارد تومان 
ديگر بايد به مردم بازپس بدهند. رييس انجمن دفاتر 
خدمات مسافرتي و گردشگري ادامه داد: تركيش اير، 
امارات، لوفت هانزا، اوكراين اير، ماهان و ايران اير جزو 
اصلي ترين ايرالين هاي بدهكار به مردم هستند؛ اين 
پول ها در حساب هاي بانكي شركت هاي هواپيمايي 
باقي مانده و از محل سود حاصل از گردش اين منابع، 
به پرسنل خود حقوق مي دهند. رفيعي يادآور شد: 
بالفاصله پس از مصاحبه اي كه ماه گذش��ته درباره 
عدم اس��ترداد ۴00 ميليارد تومان از وجوه بليت ها 
به مردم انج��ام دادم، بخش عمده اي از اين وجوه به 
مشتريان ايرالين ها بازگردانده شد؛ مهم اين است كه 
پول مردم عودت داده شود. آژانس هاي مسافرتي هم 
كه وجوه بليت ها را عودت نكرده اند، بايد بالفاصله اقدام 
به استرداد پول مردم كنند. به گفته عضو هيات مديره 
فدراسيون حمل و نقل و لجستيك ايران، همچنان 
بيش از ۱00 ميليارد تومان از اين پول ها در اختيار 
ايرالين ها باقي مانده اس��ت. وي خاطرنشان كرد: 
بخش عمده اين پول در اختيار ايرالين هاي خارجي 
است؛ ايرالين هاي داخلي و هتل ها هم جزو بدهكاران 
به مشتريان آژانس هاي گردشگري هستند. رفيعي 
ادامه داد: دولت و شخص وزير راه و شهرسازي بايد 
پيگير بازپس گيري وجوه مردم از ايرالين هاي داخلي 
و خارجي باش��ند. مثاًل ايرعربيا هنوز هيچ پولي به 
مردم بازپس نداده است؛ قطرايرويز اعالم كرده بود 
به مسافران ادكلن مي دهيم يك ايرالين ديگر گفته 
بود چند ماه طول مي كشد تا به مردم پول بليت هاي 

فروخته شده را پس  دهيم.

»اكنون زمان توجه به طبيعت« است

فعاليت كارواش ها زير ذره بين شهرداري تهران
ريي�س اداره محيط زيس�ت و توس�عه پايدار 
شهرداري تهران، از راه اندازي گشت هاي محيط 
زيستي به منظور پايش كانون هاي آالينده خبر 
داد. او همچنين با اعالم اينكه 451 كارواش در 
شهر تهران فعال هستند،  اظهار كرد: كارواش ها 
از دو منظ�ر مصرف ب�ي رويه آب و اس�تفاده از 
مواد ش�يميايي مورد توجه اي�ن اداره كل قرار 
دارد. ب�ا توجه به محدودي�ت منابع زيرزميني 
بايد از سيس�تم هاي بازچرخاني در اين مراكز 

استفاده شود.

به گزارش مهر، شينا انصاري، در يك نشست خبري كه به 
مناسبت هفته محيط زيست در موزه ارتباطات برگزار شد، از 
ايجاد بانك اطالعات تنوع زيستي به منظور بررسي وضعيت 
۱۳0۸ گونه گياهي خبر داد و گفت: الزم است محل زيست 
اين گونه ها از جمله رود دره ها و مناطق تحت حفاظت توجه 
ويژه اي شود. وي با اش��اره به مصوبه روز يكشنبه شوراي 

ش��هر تهران در ثبت توچال به عنوان ميراث طبيعي شهر 
تهران افزود: اين مس��اله باعث ساماندهي ساخت و سازها 
و تبديل اين منطقه كوهس��تاني به زون طبيعي مي شود. 
انصاري، توجه به مصرف بهينه مصرف آب به خصوص در 
بوستان ها و فصاهاي سبز ش��هر تهران را مورد تاكيد قرار 
داد و گفت: در حوزه بازچزخاني آب و استفاده از منابع آب 
سطحي برنامه ريزي كرده ايم تا به منابع آب هاي زيرزميني 
فشار نيايد. وي ادامه داد: اخيرا كارگروهي با همه مسووالن 
اين حوزه تشكيل شد و بايد براي استفاده از اين منابع آب 
برنامه ريزي كنيم. انصاري افزود: ذخيره سازي آب باران در 
دس��تور كار قرار گرفته است. رييس اداره محيط زيست و 
توسعه پايدار شهرداري تهران، با بيان اينكه الگوي كشت 
با توجه به محدوديت منابع شهر تهران حائز اهميت است، 
افزود: تالش مي كنيم كاشت چمن با توجه به اقليم تهران، 
از گياهان كم آب بر و همس��از با اقليم اس��تفاده شود. و با 
اشاره به توسعه نيروگاه هاي خورشيدي كوچك مقياس 
و توس��عه انرژي هاي تجديد پذير و اصالح الگوي مصرف 

در ساختمان ها نيز اظهار كرد: پايش آالينده هاي محيط 
زيست و مديريت منابع از حوزه ديگر فعاليت است. انصاري 
ادامه داد: هرچند پايش آلودگي هوا توسط شركت كنترل 
كيفيت هواي انجام مي ش��ود اما طرح هايي در اين زمينه 
پيش بيني شده كه از جمله آنها به روز رساني اطلس پايش 
منابع آب و شناسايي منابع آالينده است. وي با بيان اينكه 
كارواش ها از دو منظر مصرف بي رويه آب و استفاده از مواد 
شيميايي مورد توجه اين اداره كل قرار دارد، گفت: با توجه به 
محدوديت منابع زيرزميني بايد از سيستم هاي بازچرخاني 
در اين مراكز استفاده شود. انصاري افزود: ۴۵۱ واحد كارواش 
در شهر تهران شناس��ايي و پايش شده اما به دليل قوانين 
باالدستي در حوزه برخورد با متخلفان اين حوزه، اداره كل 
محيط زيست تهران صاحب اختيار است. رييس اداره محيط 
زيست شهرداري تهران، از هوشمندس��ازي چاه ها براي 
آبياري فضاي سبز و جلوگيري از هدر رفت منابع آب خبر 
داد و گفت: در سطح شهر تهران پروژه هاي توسعه زيربنايي 
متعددي وجود دارد و به همين دليل ارزيابي هاي زيست 

محيطي بايد مدنظر قرار گيرد، به همين منظور با توجه به 
مصوبه شوراي شهر تهران كميته فني غربالگري پروژه ها 
تشكيل شده اس��ت. انصاري در خصوص اصالح مصرف 
پالستيك در شهرداري نيز گفت: با پيگيري هاي انجام شده 
دبيرخانه كاهش مصرف پالستيك به اداره كل محيط زيست 
منتقل و با ابالغيه شهرداري تهران، مصرف ظروف پالستيك 
ممنوع اعالم شد. وي ادامه داد: گشت و پايش محيط زيست 

به زودي در تهران با خودروهاي اختصاصي و تجهيزات مد 
نظر راه اندازي مي شود تا امكان نمونه برداري داشته باشند.

انصاري، شناسايي منابع و كانون هاي آلودگي را از اهداف اين 
گشت ها عنوان كرد. وي با اشاره به اينكه شعار امسال روز 
محيط زيست زماني براي طبيعت است، گفت: در راستاي 
اين شعار محيط زيست شهرداري شعار »اكنون زمان توجه 

به طبيعت« برگزيده شد.

    حناچي: ۸ سال از ورود آخرين اتوبوس
به ناوگان حمل ونقل تهران مي گذرد

پيروز حناچي، شهردار تهران گفت: حدود هشت سال از ورود 
آخرين اتوبوس به ناوگان حمل ونقل پايتخت مي گذرد. به 
گزارش ايرنا، حناچي در جلسه اي كه با مديران شركت ايران 
خودرو براي خريد اتوبوس و ميني بوس داشت، اظهار كرد: 
تالش شهرداري بر اين است كه هرچه زودتر اتوبوس هاي 
جديد وارد ش��بكه حمل ونقل شهر ش��ود. وي ادامه داد: 
دولت هم ب��ر اين موضوع تاكيد دارد و امي��د مي رود تا در 
نزديكترين زمان ممكن دست كم ۵00 دستگاه اتوبوس 
به سيستم حمل ونقل شهر تهران اضافه شود. در صورتي 
كه توليدكنندگان داخلي ظرفيت توليد و تامين اتوبوس 
براي تجهيز شبكه حمل ونقل شهر تهران را داشته باشند، 
شهرداري تمايل دارد كه اين اتوبوس ها را از توليدكنندگان 
داخل��ي تهيه كند ام��ا در صورت نبود آمادگ��ي در ميان 
خودروسازان ايراني، مجبور به واردات از كشورهاي ديگر 
هستيم. وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه زمينه مذاكره 

ساير كالنشهرها با خودروسازان داخلي نيز فراهم شود.
در اين جلسه مديران ايران خودرو اعالم آمادگي كردند كه 
در صورت همراهي ش��هرداري تهران، تا پايان سال ۸00 
دس��تگاه اتوبوس و ۳00 دستگاه ميني بوس به شهرداري 

تهران تحويل دهند.

    آغاز رصد هوايي حريم شهر تهران 
مدير كل حريم شهر تهران از آغاز رصد هوايي حريم شهر 

تهران از روز دوشنبه ۱۹ خرداد خبر داد. به گزارش ايلنا، 
مجتبي شكوري، مدير كل حريم شهر تهران درخصوص 
رصد هوايي ش��هر تهران گفت: رصد هوايي حريم شهر 
تهران به جهت صيانت دقيق تر از حريم و كنترل ساخت 
و سازها توسط كوادكوپتر مورد رصد هوايي قرار مي گيرد.  
شكوري ادامه داد: به دليل صعب العبور بودن مناطقي از 
تهران امكان رصد آن وجود نداشت و با اين اقدام اين امكان 
فراهم مي  ش��ود. او افزود: با همكاري دوستان در شركت 
شهربان و حريم بان و دادستاني اين عمليات اجرايي شد و 
به وسيله آن مي توانيم كنترل ساخت و ساز و رصد حريم 
در مناطق تهران را فعال و به صورت آنالين حريم تهران 
را رصد كنيم. مدير كل حريم شهر تهران در پاسخ به اين 
س��وال كه با دريافت تصاوير، پ��ردازش آنها چقدر طول 
مي كش��د، گفت: همان لحظه امكان رص��د وجود دارد و 
تصاوير مورد بازبيني قرار مي گيرند. او درخصوص فاصله 
زماني بين پروازها گفت: در زمان هاي مختلف با توجه به 
مكان پرواز متفاوت است و فاصله بين دو پرواز بدين صورت 
اس��ت كه هر هفته در تمام مناط��ق ۱۱ گانه پرواز انجام 
خواهد شد.  شكوري درخصوص وضعيت حريم شهر تهران 
گفت: در يك سال و نيم اخير باالترين سطح همكاري در 
شهرداري و استانداري رخ داده است و شهر تهران با ۱۳00 
كيلومترمربع حريم، پايين ترين سطح تخلف را در حريم 
داشته است. او همچنين در خصوص ساخت وساز غيرمجاز 
در حريم شهر تهران گفت: طي نامه اي كه به استانداري 
داش��تيم هرگونه دادن انش��عاب ممنوع و تخلف است و 

پيگيري قضايي خواهد ش��د. تاكنون به صورت موردي 
انشعاب غيرمجاز داشتيم و گزارش شده و مراحل بررسي 

قضايي آن در حال انجام است.

    تجهيز مناطق داراي بوستان هاي جنگلي
به لوازم اطفاي حريق

رييس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري 
شوراي ش��هر تهران از تجهيز مناطق داراي بوستان هاي 
جنگلي به تجهيزات آتش نشاني خبر داد. زهرا صدراعظم 
نوري، رييس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات 
ش��هري شوراي ش��هر تهران در گفت وگو با ايلنا درباره 
آتش سوزي سريالي در بوس��تان ها و پارك هاي تهران 
طي روزهاي اخير گفت: آتش س��وزي در تابس��تان در 
پارك ها و بوستان هاي جنگلي بيشتر به واسطه گرماي 
هوا و تابش نور خورشيد و همچنين رهاسازي برخي اشيا 
از جمله شيش��ه و فلزات در پارك ها رقم مي خورد.  او در 
پاسخ به اينكه با توجه به توسعه سوزني برگ ها در اغلب 
بوستان هاي دست كاشت تهران كه كمترين مقاومت 
در برابر آتش سوزي را دارند، نوع پوشش گياهي چقدر 
در آتش س��وزي روزهاي اخير اثرگذار بوده است، گفت: 
سازمان بوستان ها دستورالعمل هايي دارد و براساس آن 
اقدام مي شود. در بوستان ها بخشي از گونه ها سوزني برگ 
و بخشي از آنها پهن برگ هستند كه براساس دستورالعمل 
سازمان بوستان ها كاشت مي شوند.   او با اشاره به برگزاري 
جلسه اي با شهرداران مناطق ۱، ۴، ۵، ۱۵، ۱۹، 22 اظهار 

كرد: در اين جلسه براي ۱۳ بوستان جنگلي و بزرگ سطح 
شهر تهران تمهيدات و دستورالعمل هاي الزم منظور شد. 
همچنين تجهيزات آتش نشاني مربوط به آتش فراهم و 
مقرر شد، در مناطقي كه از بوستان هاي جنگلي برخوردار 
هستند، اين تجهيزات توزيع شود.  نوري ادامه داد: در اين 
جلسه نسبت به علف زني و از بين بردن بوته هاي خشك 
و تجهيز عرصه هاي پارك ها به آتش بر تاكيد شد.  او ادامه 
داد: اين آمادگي، نظارت و كنترل در فصل تابستان وجود 
دارد، اما از همه ش��هروندان درخواست داريم، همكاري 
كنند و هم حضور آنها در پارك ها حتما با رعايت فاصله 
اجتماعي باشد و سعي كنند، در پارك ها خيلي تجمع 
نداشته باشند.  نوري با تاكيد بر اينكه پارك ها و فضاي سبز 
تهران سرمايه هاي شهر هستند كه بايد از آنها حفاظت 
شود، تصريح كرد: در كنار اس��تفاده از مواهب طبيعي 
در پارك ش��هروندان سعي كنند، نسبت به جمع آوري 
زباله اقدام كنند و از اس��تفاده از مواد آتش زا و هرچيزي 
كه مي تواند، باعث ايجاد حريق شود، اجتناب كنند.  او 
در پاسخ به اينكه آيا نبايد در پارك ها بيلبوردهاي حاوي 
پيام هاي آموزشي و فرهنگي بيشتري درباره حفاظت از 
فضاي سبز و نقش فردي در جلوگيري از بروز حادثه در 
عرصه طبيعي نصب شود؟ گفت: پيام هاي آموزشي در 
پارك ها وجود دارد، اما بايد بيشتر شود و مدام بايد به مردم 
گفته شود. نبايد از تذكر دادن و كار فرهنگي و آموزشي 
پرهيز و متوقف شود، بلكه بايد به صورت دايم و مستمر 

وجود داشته باشد، اما مردم هم بايد رعايت كنند. 

    طرح ترافيك براي كادر درماني رايگان شد
مدير واحد س��اماندهي محدوده ه��اي طرح ترافيك 
شهرداري تهران گفت: طرح ترافيك براي كادر درماني 
درگير با كرونا رايگان ش��د. به گزارش مركز ارتباطات 
و امور بين الملل ش��هرداري تهران، عمار سعيديان فر 
به تشريح تس��هيالت در نظر گرفته ش��ده براي كادر 
درماني درگير با كرونا پرداخت و اظهار كرد: مكاتبه اي 
با عليرضا زالي فرمانده ستاد مقابله با كروناي كالنشهر 
تهران به منظور معرفي كادر درماني درگير با كرونا براي 
اختصاص معافيت از پرداخت عوارض در تهران انجام و 
مقرر ش��د كه افراد را به شهرداري تهران معرفي كنند. 
وي افزود: اين تسهيالت به افرادي در كادر درماني تعلق 
مي گيرد كه از سوي فرمانده ستاد مقابه با كرونا كالنشهر 
تهران به ش��هرداري معرفي شوند و محل خدمتشان 
در محدوده طرح ترافي��ك و آلودگي هوا بوده و درگير 
خدمت رس��اني به بيماران كرونايي باشند. مدير واحد 
ساماندهي محدوده هاي طرح ترافيك شهرداري تهران 
گفت: افراد معرفي شده به طور رايگان مي توانند از طرح 
ترافيك استفاده كنند. دو طرح »ترافيك« و »كاهش و 
كنترل آلودگي هوا« در محدوده مركزي شهر تهران از 
ساعت ۸ تا ۱۶ روزهاي غيرتعطيل اجرا مي شود. بنابر 
اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تا ظهر 
۱۸ خرداد ۱۷۱ هزار و ۷۸۹ نفر به طور قطعي به ويروس 
كرونا مبتال شده و تعداد جان باختگان كرونا در كشور 

به ۸2۸۱ نفر رسيد.

نمايي از حجم انبوه ويالسازي در لواسان

در شهر



دانش و فن6ويژه

بسياريازنهادهاوافرادازابزارهايفناورياستفادهنميكنند

دانش كم مديران و  لو رفتن  اطالعات كاربران
پروژه شبكه ملي اطالعات در سال هاي اخير 
در دستور كار دولت هاي مختلف قرار گرفته 
و حواشي بسيار زيادي داشته است. به دليل 
عدم اطالع رساني دقيق و درست درباره اين 
شبكه، به محض اينكه كاربران ايراني اين نام 
را مي شنوند، افكاري مانند اينترنت محدود 
و بس�ته و به دور از ارتباط�ات بين المللي به 
ذهنشان خطور مي كند. بنابراين، نياز است در 
اين زمينه اطالعات دقيقي به مردم داده شود 
تا نگراني هاي احتمالي رفع شود. شبكه   ملي 
متشكل از زيرس�اخت هاي ارتباطي، مراكز 
داده  توسعه يافته داخلي دولتي و غيردولتي 
و همچنين زيرساخت هاي نرم افزاري است 
كه در سراسر كشور گسترده شده است. اين 
ش�بكه ظرفيت الزم براي نگهداري و تبادل 
ام�ن اطالعات داخل�ي در كش�ور به منظور 
توس�عه  خدمات الكترونيكي و دسترسي به 
اينترنت را از طريق بس�تر ارتباطي باند پهن  
سراسري براي كاربران خانگي، كسب وكارها 
و دس�تگاه هاي اجراي�ي فراه�م مي كن�د. 
ازطرفي به گفته امير ناظمي، رييس سازمان 
فناوري اطالعات، لو رفتن اطالعات كاربران 
و مش�كالتي كه به دنبال آن ايجاد مي شود، 
داليل مختلفي را در ب�ر مي گيرد كه يكي از 
م�وارد قابل توجه آن، دان�ش پايين  مديران 
است، زيرا فقط مساله زيرساخت نيست كه 
مهم بوده و اهميت دارد بلكه دانش هم اهميت 
دارد اما متأسفانه بسياري از نهادها و افراد از 

ابزارهاي فناوري استفاده نمي كنند.

ايده اوليه شبكه ملي اطالعات در سال ۱۳۸۴ در وزارت 
ارتباطات و فن��اوري اطالعات تحت عنوان »اينترنت 
ملي« و »شبكه ملي اينترنت« طرح و مراحل مطالعاتي 
آن در دولت نهم انجام شد. س��پس در سال ۱۳۸۹ با 
عنوان »ش��بكه ملي اطالعات« در قانون برنامه پنجم 
توسعه گنجانده شد و طبق قانون برنامه بنا بر آن بود كه 
اين شبكه تا پايان اين برنامه، سال ۱۳۹۵، كامل شود. 
تا پايان دولت دهم، ضمن اصالحاتي در طراحي، مرحله 
آزمايشي و پايلوت آن انجام شد. در دولت يازدهم، پس 
از تعيين الزامات اين شبكه توسط شوراي عالي فضاي 
مجازي، نسخه اوليه آن افتتاح شد كه شامل مركز تبادل 
ترافيك داده، زيرساخت و كارساز نام دامنه ملي مي شود 
و امكان تفكيك ترافيك داخلي و خارجي شبكه را فراهم 
مي كند، تا رشد توليد محتواي داخلي و استفاده بيشتر 
از ترافيك داخلي صورت پذيرد و هزينه هاي ترافيك 
كاهش و سرعت افزايش پيدا كند. امير ناظمي، معاون 
وزير ارتباطات و رييس س��ازمان فناوري اطالعات در 
گفت وگو با فارس، درباره تعريف شبكه ملي اطالعات 

اظهار كرد: »اين ش��بكه يعني ش��بكه اي كه مكمل 
اينترنت جهاني نيست و خيلي جاها با همان پروتكل كار 
مي كند. شبكه ملي اطالعات امكان حكمراني را افزايش 
مي دهد يعني اگر بخواهيم فيلمي را از تلويزيون هاي 
اينترنتي مشاهده كنيم، خواهيم ديد كه كيفيت آن با 
عرضه كننده خارجي متفاوت است. اين تفاوت به خاطر 
همان شبكه ملي اطالعات است در واقع اين شبكه عمال 
در حال حاضر هم وجود دارد و كيفيت در دسترس را 
براي مردم باالتر مي برد و قيم��ت را كاهش مي دهد. 
اگر ترافيك درون شبكه داخلي باشد، مي توانيم تا ۵۰ 
درصد كاهش هزينه داشته باشيم، اين در حالي است كه 
وقتي شبكه ملي اطالعات را تبديل به يك واژه سياسي 
مي كنيم، مردم نسبت به آن موضع گيري اساسي پيدا 
مي كنند، به طوري كه مدام فرض مي كنند شبكه ملي 

اطالعات در تقابل با اينترنت تعريف شده است.«

    چه نيازي به شبكه ملي اطالعات داريم
وي در پاسخ به اينكه در شرايط برخورداري از اينترنت، 
چه نيازي به ش��بكه ملي اطالعات اس��ت، گفت: »با 
شبكه ملي اطالعات، مردم كيفيت بهتري از سرويس 
دريافت مي كنند، براي مثال زماني كه در تلويزيون هاي 

اينترنتي به مش��اهده فيلم مي پردازيم، كيفيتي كه 
دريافت مي ش��ود به مراتب بهتر است، حتي خيلي از 
مردم كه پس از دانلود به مشاهده فيلم مي پرداختند، 
اكنون به صورت آنالين فيلم ها را نگاه مي كنند. از طرفي 
اينكه ما مي توانيم قيمت داخلي را براي س��ايت هاي 
داخلي كاهش دهيم، به خاطر اين اس��ت كه ظرفيت 
ترافيكي شبكه داخلي مان حدوداً چهار برابر ظرفيت 
ترافيكي شبكه اينترنت است و همه هزينه هاي آن براي 
ما پايين تر است. چون وقتي با يك اينترنت خارجي در 
حال استفاده از ديتاسنتر خارجي هستيم به ازاي تبادل 
داده به دالر هزينه مي كنيم اما در استفاده داخلي هزينه 
آن به صورت ريالي برداش��ت مي ش��ود، در واقع براي 
مردم كاهش هزينه و افزايش كيفيت معناي ش��بكه 
ملي اطالعات است. اما خيلي از مواقع سياسيون براي 
منفعت هاي سياسي خود آنچه براي مردم و ذهن آنها 
اينطور جا انداختند كه در شبكه ملي اطالعات كنترل و 
فيلترينگ بيشتر انجام مي شود كه اين خطرناك است، 
اگر در ذهن مردم كلمه فيلترينگ و قطع اينترنت متبادر 
مي شود يعني راه اشتباه بوده است در واقع بايد بگويم 

يك ويژگي مهم را به ويژگي بد تبديل كرديم.«
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات درباره مفهوم 

ش��بكه ملي اطالعات در كشورهاي ديگر توضيح داد: 
»وجود ش��بكه ملي اطالعات به معناهاي مختلف در 
تعداد كشورها تغيير پيدا مي كند اما اگر سه بخش را در 
نظر بگيريم اول بخشي است كه خارج از اينترنت بين 
دستگاه هاي دولتي تبادل اطالعات مي شود كه تقريبا 
خيلي از كش��ورها اين بخش را دارند. مثل انگليس و 
امريكا كه ش��بكه بين نهادهاي داخلي خود دارند كه 
هيچ نقطه تماسي با اينترنت ندارند. شبكه ارتباط بين 
دستگاه ها به يك معنا از ش��بكه ملي اطالعات است، 
شبكه هاي اختصاصي هر كش��وري هر چقدر توسعه 
يافته تر باشد داراي شبكه قوي تر است اما شبكه هاي 
عمومي، جايي است كه در آن خبرگزاري ها وجود دارد، 
به اين معني كه هر چقدر از ترافيك كش��ور ما داخلي 
باشد كيفيت و هزينه مردم كاهش مي يابد. به طور مثال 
نمونه قابل توجه كش��ور كره جنوبي اس��ت كه حدود 
۷۰ تا ۸۰ درصد كل ترافيك آن داخلي است اما الزامًا 
اينگونه نيست كه همه فعاليت  داخلي باشد يعني اگر 
مردم كشور كره جنوبي از اينستاگرام استفاده مي كنند 
از آن ش��ركت تقاضا مي كنند كه يك سرور در داخل 
كشورشان بگذارد و با پروتكل هايي كه دارند با شركت 
مربوطه كار مي كنند اما اگر ما بخواهيم چنين كاري 

را انجام دهيم، چون موضوع��ات مختلف مورد اقبال 
گروه هاي سياسي نيست، نمي توانيم.«

    مشكالت محفوظ نماندن اطالعات
رييس س��ازمان فناوري اطالعات درباره علل لو رفتن 
اطالعات كاربران و مش��كالتي كه به دنبال آن ايجاد 
مي ش��ود، اظهار كرد: »اين موضوع داليل مختلفي را 
در بر مي گيرد كه يك��ي از موارد قابل توجه آن، دانش 
پايين  مديران است، زيرا فقط مساله زيرساخت نيست 
كه مهم ب��وده و اهميت دارد بلك��ه دانش هم اهميت 
دارد اما متأسفانه بسياري از نهادها و افراد از ابزارهاي 
فناوري استفاده نمي كنند. يكي از مشكالت محفوظ 
نماندن اطالعات، برداش��ت غيرقانوني پول از حساب 
مردم است، يا اگر يك نفر از اكانت تلگرام يا اينستاگرام 
شما اطالع داشته باشد، مي تواند با تغيير كوچكي در 
نام ش��ما، يك اكانت مشابه بسازد و به صورت جعلي با 
مخاطبان ش��ما صحبت كرده و امكان كالهبرداري و 
سوءاستفاده را فراهم كند. نمونه هاي اين كالهبرداري 
حتي با طراحي صفحات بانكي و فيشينگ با اين روش 
هم رخ داده است. امروز هويت فروشي يك تخلف جدي 
است. براي مثال كل هويت يك فرد را مي گيرند و به اسم 
آن شركت مي زنند و با آن شركت تخلف مي كنند. در 
واقع هر داده اي مي تواند جذاب باشد و با هر داده مي توان 
يك تجارت شكل داد. از آنجايي كه در كشور زيرساخت 
وجود دارد اكنون ما به افراد نوگرا در اين زمينه احتياج 
داريم، زيرا هر چقدر سن مديران پايين تر باشد، افراد 

نوگراتر هستند.«
ناظمي با اشاره به موضوع قدرت در فناوري اطالعات، 
اظهار كرد: »سازمان هايي كه پول ندارند با استفاده از 
داده مي خواهن��د اين نقص را جبران كنند و به قدرت 
برسند. در واقع داشتن داده يا همان اطالعات در ايران 
قدرت م��ي آورد. البته هر نوع اش��تراك گذاري داده، 
شفاف سازي مي آورد و فساد را شناسايي مي كند. چرا 
بسياري از سازمان ها پافشاري مي كنند كه داده هاي 
قرارداده��اي دولتي را محافظت كنن��د؟ به دو دليل 
است يا نمي خواهند فسادي آشكار شود يا مي ترسند 
كه شايد در زيرمجموعه اي كه دارند فسادي بوده كه 
از آن بي اطالع باش��ند. البته بايد يك س��ري از داده ها 
طبق قوانين محرمانه باشد درواقع هرچه دانش فني 
كمتر باشد، افراد را بيشتر مي ترساند.« وي با تاكيد بر 
لزوم آموزش دانش فناوري به مديران كالن و مديران 
آي تي، بيان كرد: »نياز كشور اين است كه مديران كالن 
و مديران آي تي بايد دانش فناوري را ببينند كه مي توان 
به دانش آي تي و دانش س��اختار آي تي اشاره كرد كه 
اين موضوع در تحقق دولت الكترونيك از اهميت زيادي 
برخوردار است، البته اگر فردي در حوزه آي تي متبحر 
باشد اما دانش دولت الكترونيكش پايين باشد، فاجعه 

اتفاق مي  افتد.«

برندهشديدهماطالعاتبانكيندهيد

خطپايانيسوءاستفادهازخدماتارزشافزوده

تالش براي رفع مشكالت شبكه شاد
وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات از راه اندازي 
بزرگ ترين بان��ك داده فناوري اطالع��ات در پارك 
فناوري پرديس خب��ر داد. محمدجواد جهرمي، روز 
گذشته در حاشيه مراس��م امضاي تفاهم نامه ايجاد 
پارك اقتصاد ديجيتال، با بيان اينكه پاس��خ فش��ار 
حداكثري، جهش توليد است، افزود: »جهش توليد 
پيامي از سمت مقام معظم رهبري است كه در ابتداي 
امسال مطرح شد و دولت همه عزم خود را در سالي كه 
همه قدرت ها بناي به زانو درآوردن جمهوري اسالمي 
ايران را دارند، جزم كرده تا جهش مهمي را در حوزه 
اقتصادي رقم بزند. دولت وظيفه دارد زير ساخت هايي 
براي اين جهش فراهم كند تا مشكالت جوانان رفع و 
تسهيل گري شود، ضمن آنكه بايد مقررات متناسب با 
نيازهاي آنها وضع شود. نمود فعاليت هاي تسهيل گري 
دولت در دو اقتصاد دانش بنيان و ديجيتال با تجهيزاتي 
كه فراهم شده، رقم مي خورد و نمونه بارز اين اقدامات 
پارك هاي فناوري هس��تند كه به خوبي توسعه داده 
ش��ده اند.« وزير ارتباطات با اشاره به راه اندازي پارك 
اقتصاد ديجيتال در فضاي ۳۰ هكتاري در كنار پارك 

فناوري پرديس، يادآور شد: »پارك اقتصاد ديجيتال 
نماد همكاري اقتصاد ديجيتال با اقتصاد دانش بنيان 
است و بر اساس برنامه ريزي هاي انجام گرفته تا قبل 
از پايان دولت تمام زيرس��اخت هاي اين پارك آماده 
و اين پارك آم��اده بهره برداري اوليه خواهد ش��د.« 
جهرمي، از ايجاد بزرگ ترين مركز داده ايران در حوزه 
مركز داده مادر شبكه ملي اطالعات در پارك فناوري 
پردي��س خبر داد و اف��زود: »با اين اق��دام اين پارك 
تبديل به قطب مركز داده كشور مي شود. فاز اول اين 
مركز مرداد ماه امس��ال به بهره برداري مي رس��د كه 
ظرفيت را براي خدمات پايشي شبكه ملي اطالعات 
مانند پيام رسان ها و موتور جست وجو فراهم خواهد 
كرد. ايجاد زيرساخت هاي الزم و تسهيل گري براي 
جوانان در راس��تاي رقم زدن قدرت و قوت ايران در 
فضاي مجازي اس��ت كه در يك اليه سخت افزاري و 
يك اليه نرم افزار و نيروي انساني هوشمند مي تواند 
اين فضا را رقم بزند.« وزير ارتباطات بر توس��عه بازار 
براي شركت هاي فعال در اين حوزه تاكيد كرد و گفت: 
»قدم بعدي ايجاد بازار است و طبيعتًا با رفع انحصار 

و رقابت ش��رايطي براي آنها فراهم مي شود تا بتوانند 
رشد و نمو بزرگي داشته باشند و يك قوت براي ايران 

در فضاي مجازي رقم بزنند.«

  عدم دسترسي دانش آموزان به اينترنت 
جهرمي در رابطه با چالش هاي ايجادشده در پوشش 
ارتباطات در زمان تعطيلي مدارس و ارايه آموزش هاي 
مجازي گفت: »امروز ۹۵ درصد مردم كشور در شهرها 
و روستاها به خدمات با كيفيت ۴G دسترسي دارند 
و اگر ما يك مقدار ضري��ب كيفيت را كاهش دهيم، 
اين آمار به ۹۸ درصد مي رسد. همچنين ۱۰۰ درصد 
شهرهاي كش��ور و ۸۹ درصد در روس��تاها به لحاظ 
جمعيتي تحت پوش��ش ۴G قرار دارند. بايد در اين 
زمينه در كشور تسهيل گري ش��ود و البته در برنامه 
ششم توسعه اعالم شده ۹۰ درصد روستاهاي باالي 
۲۰ خانوار پوشش اينترنتي داشته باشند، ولي برنامه ها 
فراتر از اين ميزان است. برنامه داريم تا پايان سال تمام 
روستاها را به شبكه ملي اطالعات متصل كنيم.« وي 
بخش ديگ��ري از چالش هاي آموزش مجازي را عدم 

دسترسي دانش آموزان به ابزارها و كامپيوتر دانست 
و گفت: »فضاي مجازي را نبايد بي ضابطه در اختيار 
بچه ها ق��رار داد و ما در اي��ن وزارتخانه در اين زمينه 
س��رمايه گذاري كرديم و از ابت��داي دولت اينترنت 
مخصوص و سيستم كودكان را در نظر گرفتيم و امروز 
ه��م محصوالتي در اين زمينه عرضه ش��ده كه از آن 
جمله مي توان به تبلت هاي مخصوص كودكان اشاره 
ك��رد.« جهرمي با بيان اينكه از اين طريق كودكان از 
فضاي مثبت مجازي استفاده مي كنند، افزود: »شرايط 
بودجه اي آموزش و پرورش ايجاب نمي كند تبلت را 
براي همه دانش آموزان تهيه كند، زيرا هزينه هنگفتي 
مي طلبد و برنامه بودجه اي دولت همچنين اجازه اي به 
دولت نمي دهد؛ از اين رو ما برنامه اي را در اين زمينه 
شروع كرديم. بر اين اساس براي برخي از دانش آموزان 
تبل��ت مخصوص تهيه كرديم ك��ه در برخي مناطق 
مشكل گشا بود، ولي پاسخگوي نيازها نيست و برنامه 
ديگري با وزير آموزش و پرورش شروع كرديم كه هفته 
آينده در اين زمينه جلسه داريم تا بررسي كنيم چگونه 

از ظرفيت هاي بودجه اي براي اين امر بهره برد.«

  چالش هاي شبكه شاد
وي با اشاره به زيرساخت شبكه شاد، ادامه داد: »اين 
شبكه مش��كالتي دارد و برخي مدارس اين شبكه را 
كنار گذاشتند و از بله و اسكاي روم استفاده مي كنند؛ 
چ��را كه يك��ي از چالش ه��اي آن حض��ور حداقلي 
دانش آموزان اس��ت؛ ول��ي بايد بپذيري��م كه وزارت 
آموزش و پ��رورش در اين مدت كوت��اه اقدام مهمي 

انجام داده است.« 
جهرمي با بيان اينكه اش��كاالت شبكه شاد مشخص 
شده كه نمي توان كتمان كرد، گفت: »بايد به وزارت 
آموزش و پرورش فرصت داد تا گامي كه برداش��ته، 
مشكالتش را برطرف كند و رسانه ها نيز بايد انتقادات 

را منتشر كنند تا در فرايند اصالح لحاظ شود.« 
وي با اشاره به درخواس��ت وزير آموزش وپرورش در 
هيات دول��ت در زمينه كميته مش��ترك ميان اين 
وزارتخانه، دبيرخانه ش��وراي عالي فضاي مجازي و 
وزارت ارتباط��ات، ادامه داد: »با همكاري اين كميته 
شرايط را براي اول مهر فراهم مي كنيم. در اين زمينه 
بايد جلسات هفتگي برگزار كنيم تا به نتيجه برسيم.«

استفاده از روش هاي مهندسي اجتماعي و گرفتن اطالعات 
بانكي با ارايه پيشنهادهاي جذاب و پرسود، از روش هايي 
اس��ت كه به س��رقت و كالهبرداري منجر مي شود و به 
همين دليل الزم است افراد در لحظات حساس به درستي 
تصميم گي��ري كنند و فريب وسوس��ه هاي مهاجمان را 
نخورند. به گزارش ايسنا، محمدجواد آذري جهرمي، وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات، در صفحه شبكه اجتماعي 
اينس��تاگرام نوشت: »س��ه تماس داش��تم، همه قرباني 
كالهبرداري تلفني. پنج ميليون تومان از آنها دزدي شده 
بود. دزدها خود را مجري راديو جا زده  و گفته اند با حضور 
وزير جوان قرعه كش��ي ش��ده و جايزه اي برده ايد. شماره 

كارت بانكي گرفته  و حسابش��ان را خال��ي كرده اند. لطفا 
ديگران را هم آگاه كنيد تا كاله سرشان نرود.« موضوعي 
كه وزير ارتباطات به آن اشاره كرده، استفاده از مهندسي 
 اجتماعي براي كالهبرداري اس��ت. مهندسي اجتماعي 
ي��ا social engineering، سوءاس��تفاده زيركانه از 
تمايل طبيعي انسان به اعتماد كردن است كه به كمك 
مجموعه اي از تكنيك ها، فرد را به فاش كردن اطالعات يا 
انجام كارهايي خاص متقاعد مي كند. در سيستم مهندسي 
اجتماعي، مهاجم به جاي استفاده از روش هاي معمول و 
مستقيم نفوذ جمع آوري اطالعات و عبور از ديواره آتش 
براي دسترسي به سيستم هاي سازمان و پايگاه داده هاي 

آن، از مسير انس��ان هايي كه به اين اطالعات دسترسي 
دارند و با استفاده از تكنيك هاي فريفتن، به جمع آوري 
اطالعات در راستاي دستيابي به خواسته هاي خود اقدام 
مي كند. براي دفاع در مقابل حمالت مهندسي اجتماعي، 
به شناسايي محرك هاي روانشناس��ي متقاعدسازي و 
سپس تكنيك هاي مورد استفاده در حمالت نياز است. 
در اكثر حمالت مهندسي اجتماعي پيشنهاداتي به شما 
ارايه مي شود كه در نگاه اول بسيار پرسود و جذاب به نظر 
مي آيند، اما بايد بر وسوسه پاس��خ گويي به اين دسته از 
پيشنهادات غلبه كرد، زيرا برخي از آنها طعمه هايي براي 

حمالت مهندسي اجتماعي هستند. 

معاون امور پستي، ارتباطي و فناوري اطالعات رگوالتوري 
اعالم كرد اپراتورهاي تلفن همراه ملزم هستند الحاقيه مصوبه 
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات درباره ضوابط ارايه و 
استفاده از خدمات ارزش افزوده را اجرا كنند. مجيد حقي، 
معاون امور پستي، ارتباطي و فناوري اطالعات رگوالتوري 
اعالم كرد: »اپراتورهاي تلفن همراه ملزم هستند الحاقيه 
مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات درباره ضوابط 
ارايه و استفاده از خدمات ارزش افزوده )VAS( را اجرا كنند.« 
وي با بيان اينكه اين مصوبه در آخرين جلسه كميسيون 
تنظيم مقررات ارتباطات در سال ۹۸ تصويب شده، گفت: »با 

توجه به وجود برخي چالش ها در ارايه خدمات ارزش افزوده، 
اين موضوع با هدف حمايت از حقوق مصرف كننده تصويب 
شده اس��ت. با اجراي اين مصوبه از سوي اپراتورهاي تلفن 
همراه، سوءاستفاده و كالهبرداري از طريق خدمات ارزش 
افزوده پايان يافته و خدمات ارزش افزوده به طور ش��فاف و 
قابل نظارت در اختيار مشتركان قرار مي گيرد.« حقي درباره 
شرايط و هزينه هاي عضويت، روش هاي استعالم وضعيت 
عضويت يا لغ��و آن افزود: »در اي��ن مصوبه موضوع اعتبار 
خدمات ارزش افزوده پيش بيني شده است كه براساس آن 
مشترك مي تواند بس��ته خدمات ارزش افزوده را با قيمت 

مشخصي خريداري كند و اپراتورها نيز صرفًا به مشترك 
اجازه مي دهند خدمات ارزش افزوده را تا سقف اعتبار تعيين 
شده فعال كند.  هرگونه مبلغي كه بابت خدمات ارزش افزوده 
از مشتركان تلفن ثابت يا تلفن همراه دايمي يا اعتباري كسر 
مي شود بايد از محل اعتبار تعيين ش��ده باشد. دارندگان 
پروانه هم موظف هستند پس از دريافت درخواست خدمات 
ارزش افزوده از سوي مشترك، شرح خدمات، هزينه و زمان 
اس��تفاده از آن را به مشترك اطالع داده و حداكثر تا سقف 
اعتبار خدمات ارزش افزوده مشترك، خدمت درخواستي 

را براي وي فعال كنند.« 
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اتصال روستاهاي كبودرآهنگ 
به اينترنت پرسرعت همراه اول

چند روز پي��ش، بع��د از آيين افتت��اح اتصال 
١۵٨٧روس��تاي كش��ور ب��ه ش��بكه اينترنت 
پرسرعت همراه اول، پرويز پرستويي در برنامه  
تلويزيوني باغ رمضان درخواستي از اپراتور اول 

تلفن همراه مطرح كرد.
اين بازيگر پرافتخار سينماي ايران در واكنش 
به توس��عه اينترنت پرس��رعت همراه اول ابراز 
اميدواري ك��رد روزي روس��تاي »چارلي« كه 
در آن متولد ش��ده اس��ت ني��ز داراي اينترنت 

همراه شود.
با گذش��ت كمتر از س��ه هفته، هم��راه اول در 
راستاي شعار »تحقق روياي ديجيتال« روستاي 
»چارلي« و ديگر روس��تاهاي اط��راف از توابع 
شهرس��تان كبودرآهنگ اس��تان همدان را به 

آخرين نسل از فناوري تلفن همراه مجهز كرد.
پرستويي در اين مراسم كه با استقبال چشم گير 
ساكنان روستاي چارلي مواجه شد، اظهار كرد: 
ديروز عصر اينترنت موبايلم را در اين نقطه كه 
سايت نصب شده است، چك كردم. اين سايت 
سرعتي مطابق اس��تاندارد پايتخت را به مردم 
كبودرآهنگ هديه داده است و همين موضوع 
باعث ش��ده روح جوانان اين منطقه از كش��ور 

شاد شود.

عذرخواهي  مترو به دليل نقص 
فني يكي از قطارهاي خط يك

 مديري��ت ارتباطات و امور بين الملل ش��ركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه گفت: صبح 
ديروز توقف يكي از قطارها در ايستگاه محمديه 
منجر به اختالل در حركت قطارها در خط يك 

متروي تهران شد.
به گ��زارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل 
ش��ركت بهره برداري متروي ته��ران و حومه؛ 
محس��ن محمدي��ان ضم��ن عذرخواه��ي از 
شهروندان و مس��افران در اين خصوص گفت: 
يك رام قطار از سمت ايستگاه شهر ري به سمت 
ايس��تگاه تجريش در حال حرك��ت بود كه در 
ايستگاه محمديه پس از توقف دچار مشكل فني 
شد و سبب شد تا در اين خط با اختالل حركت 

قطارها مواجه شويم.
وي اف��زود: اين اتفاق در س��اعت ۱۰:۳۰ صبح 
ديروز افتاد و رفع مشكل آن ۲۵ دقيقه به طول 
انجاميد كه توسط كارشناسان فني شركت اين 
نقص برطرف ش��د و تردد در اين خط به حالت 

عادي بازگشت.

 بيمه شدگان روستايي 
درگير كرونا   حمايت مي شوند 

مدير صندوق بيمه تامين اجتماعي كشاورزان، 
روس��تاييان و عش��اير اس��تان اصفهان، عماد 
استكي به مناسبت پانزدهمين سالگرد تاسيس 
صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان 
و عشاير اس��تان اصفهان در جمع خبرنگاران، 
گفت: اين صندوق يك نهاد عمومي غير دولتي 
و زير مجموعه وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي 
است كه فعاليت اجرايي خود را از سال ۸۴ آغاز 
كرد. استكي هدف اصلي از تشكيل اين صندوق 
را حمايت از روستاييان و عشاير و افراد ديگري 

دانست كه مشمول هيچ بيمه اي نيستند.
مدير صندوق بيمه تامين اجتماعي كشاورزان، 
روس��تاييان و عش��اير اس��تان اصفهان افزود: 
كش��اورزان، روس��تاييان، عش��اير، قاليبافان، 
شاغالن حوزه صنايع دستي، كارگران فصلي، 
رانندگان كه بار و مس��افر بي��ن جاده اي حمل 
مي كنند، دامپزش��كان و مهندسان كشاورزي 
ساكن شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر مشموالن اين 
صندوق هستند. وي با بيان اينكه هم اكنون در 
اس��تان اصفهان ۷۶ هزار و ۶۷۶ نفر در صندوق 
بيمه عضو شده اند، گفت: اين صندوق سه تعهد 
در قبال بيمه شدگان دارد كه شامل مستمري 
بازنشستگان است و شرط اصلي آن داشتن ۶۵ 
سال سن و ۱۵ س��ال پرداخت حق بيمه است، 
همچنين ازكارافتادگي و فوت جزو تعهدات اين 
صندوق اس��ت، اما بحث درمان توسط سازمان 

بيمه سالمت انجام مي شود.

معاون  وزير ارتباطات و فناوري اطالعات: ظرفيت ترافيكي شبكه داخلي حدودًا چهار برابر ظرفيت ترافيكي شبكه اينترنت است

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی  و اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه شهرستان ساری منطقه يک 

برابر رای ش�ماره 139960310001001134 مورخ 99/2/31 که در هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه يک ساری تصرفات مالکانه آقای/خانم مينا اکبری کالگری فرزند 
حسين به شماره ملی 2161373137 نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 347 متر مربع قسمتی 
از پالک باقيمانده 3306 اصلی واقع در يک بخش يک ثبت ساری خريداری از مالک رسمی محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  م الف 19901629
مهدی داودی

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری
   تاريخ انتشار نوبت اول 99/3/20
   تاريخ انتشار نوبت دوم 99/4/3

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی  و اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه شهرستان ساری منطقه يک 

برابر رای ش�ماره 139960310001001098 مورخ 99/2/30 که در هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه يک ساری تصرفات مالکانه آقای/خانم امير هوشنگ خورسند 
فرزند اسماعيل به شماره ملی 2091877026 نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر انباری به مساحت 122،50 متر 
مربع قسمتی از پالک 3442 اصلی واقع در يک بخش يک ثبت ساری خريداری از مالک رسمی محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  م الف 19901632
مهدی داودی

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری
   تاريخ انتشار نوبت اول 99/3/20
   تاريخ انتشار نوبت دوم 99/4/3



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

تحليل فقدان راهبرد توسعه صنعتي در ايران 

پيش شرط اجراي موفق راهبرد توسعه صنعتي وجود يك دولت توسعه گراست
چرا استراتژي توسعه صنعتي عملياتي نشده است؟

ادامه از صفحه اول
۲. ايجاد انگيزه در فعاليت هاي جديد داراي مزيت: 
هدف اصلي سياست صنعتي، تنوع بخشيدن به اقتصاد و 
ايجاد مزيت هاي نسبي جديد است. به اين ترتيب، انگيزه ها 
بايد بر فعاليت هاي اقتصادي كه براي اقتصاد داخلي جديد 
است، )از منظر توليد محصول جديد و فناوري جديد براي 

محصوالت موجود( تمركز كنند.
۳. انتخاب صنايع خاص: آنچه مشخص است قيمت هاي 
بازار به تنهايي قادر به هدايت تصميمات سرمايه گذاري به 
بخش هايي كه تحول ساختاري اقتصاد را در پي داشته باشد 
نيس��تند. از طرفي انگيزه الزم براي ارتقاء مهارت سرمايه 
انساني نيز توسط قيمت هاي بازار شكل نمي گيرد. بنابراين 
انتخاب صنايع خاص كه مورد حمايت دولت قرار بگيرند از 
ملزومات سياست توسعه صنعتي است. در انتخاب صنايع 
مذكور الزم است تا ش��رايط بازار و قابليت هاي موجود در 
كشور در نظر گرفته شود. همچنين بهره گيري از مشاوره و 
مشاركت بخش خصوصي در انتخاب صنايع مي تواند امكان 
انتخاب صنعت اشتباه توسط سياستگذاران را كاهش دهد.

۴. حمايت مشروط و زمان بندي شده: حمايت هايي كه 
از صنايع منتخب مي شود بايد ضابطه مند، مشروط به افزايش 
بهره وري و داراي بازه زماني تعيين شده باشد و مسووليت 
اجراي آن بر عهده سازمان هاي داراي صالحيت هاي معين 
گذاشته شود. اين امكان وجود دارد كه صنعت منتخب به رغم 
عملكرد ضعيف همچنان از حمايت هاي دولت استفاده كند. 
براي جلوگيري از چنين اتفاقي الزم اس��ت معياري براي 
سنجش عملكرد صنعت موردحمايت دولت تعيين شود تا 
در صورت تعدي از آن، حمايت از صنعت متوقف شود. در 
اين ارتباط بهتر است به جاي قرار دادن معيارهايي همچون 
اش��تغال و يا خروجي صنعت، از ميزان مطلق و نرخ رشد 

بهره وري استفاده شود كه بهترين معيار است. 
۵. حمايت از فعاليت هاي صنعتي خاص: حمايت هاي 
عمومي باي��د فعاليت هاي صنعت��ي را هدف ق��رار دهد 
كه پتانسيل س��رريز به س��اير فعاليت ها را داشته باشد، 
س��رمايه گذاري مكمل باش��د يا اثر س��رريز اطالعاتي يا 

تكنولوژيك ايجاد كند.

     انواع سياست هاي صنعتي
ب��ا توج��ه ب��ه گس��تردگي و تن��وع اقدام��ات الزم براي 
 تحق��ق توس��عه صنعتي، سياس��ت هاي صنعت��ي را در

ادبيات موضوع به س��ه بخش تقسيم كرده اند:۱. سياست 
عمودي يا گزينشي )انتخابي(: منظور از اين نوع سياست 
صنعتي، اين است كه صنايع خاصي محور توسعه صنعتي 

قرار گيرند. هرچه موضوع سياست گذاري مشخص تر باشد، 
اين گزينش خاص تر مي شود. ۲. سياست افقي: سياست 
افقي به تدابيري اطالق مي شود كه هرچند معطوف به بخش 
خاصي نيستند و عموميت دارند، ولي متوجه فعاليت هاي 
ويژه اي مانند تحقيق و توسعه در صنعت هستند. ۳. سياست 
كاركردي: منظور سياست هايي است كه به وضع بازار توجه 
دارند و مي توانند يك زنجيره و يك چرخه را تكميل كنند؛ 
به عبارت ديگر سياس��ت كاركردي حد واس��ط سياست 
عمودي و افقي است و يك شاخه و زنجيره را براي بهبود وضع 
آن در نظر مي گيرد. گفتني است كه در ُبعد عمودي، گزينش 
و انتخاب صورت مي گيرد و در ُبعد افقي توسعه زيرساخت ها 
و فعاليت هاي ويژه در عرض صنايع مطرح است؛ بنابراين 
دو سياست صنعتي عمودي و افقي مكمل يكديگرند، اما 
آنچه براي استراتژي توسعه صنعتي اهميت دارد هماهنگي 
سياست هاي نوع اول و سوم است. چرا كه سياست هاي نوع 
اول، دخالت دولت در اقتصاد به صورت گزينشي و غيرموافق 

بازار هس��تند و موجب تخصيص منابع به نفع گروه هاي 
خاص مي شوند، در حالي كه سياس��ت هاي كاركردي از 
نوع دخالت هاي موافق بازاِر دولت هستند كه گرچه باعث 
جهت دهي منابع به سمت خاصي نمي شوند، ولي ناتوانايي ها 
و شكست هاي بازار را رفع مي كنند. حمايت از سرمايه انساني 
)بهداشت و آموزش(، آزاد گذاشتن جريان اطالعات و بهبود 

صادرات ازجمله دخالت هاي كاركردي هستند.

    نگاهي به استراتژي توسعه صنعتي در ايران
با گذشت چندين دهه از انقالب اسالمي، به رغم آنكه وظيفه 
تدوين استراتژي توسعه صنعتي به موجب قانون بر عهده 
وزارت صنايع و معادن قرار داده  شده، هنوز برنامه اي كه از 
آن بتوان به عنوان استراتژي توسعه صنعتي ياد كرد، تدوين 
 نشده است. بعضا اسناد راهبردي )همانند سندهاي راهبردي 
توسعه كش��ور كه در س��ال هاي ۱۳85، ۱۳9۲ و ۱۳94( 
هم كه در خصوص صنايع تهيه شده، مشخصه هاي يك 

استراتژي توسعه صنعتي را ندارند. تنها تالش قابل توجهي 
كه در اين راستا انجام شده است تدوين »استراتژي توسعه 
صنعتي كشور« در سال ۱۳8۲ است كه آن هم اجرا نشد.  
دليل عدم وجود استراتژي صنعتي در ايران را شايد بتوان 
فقدان فهم مشترك از مفهوم توسعه و برنامه ريزي توسعه 
در كشور عنوان كرد. اين امر به وضوح در برنامه هاي توسعه 
قابل مشاهده است. در اين برنامه ها تعريف روشني از مفهوم، 
ابعاد و ويژگي هاي توس��عه ارايه نشده است. عالوه بر آنكه 
برنامه هاي توسعه به درستي تدوين نشده اند، هيچ استراتژي 
توسعه صنعتي نيز در اين برنامه ها مورد تأكيد قرار نگرفته 
است. بديهي است در فضايي كه برنامه اي استراتژيك براي 
توسعه وجود ندارد نمي توان توقع برنامه استراتژيك بخشي 
)برنامه توسعه صنعتي( داشت. همچنين، برنامه هاي توسعه 
5 ساله پس از انقالب، از يك سو فاقد نگاه آسيب شناسانه و 
از سوي ديگر فاقد رويكرد آينده پژوهانه به توسعه صنعتي 
بوده  اند، نه در آنها واكنش��ي مناس��ب به ع��دم توفيقات 

گذش��ته و علل بنيادين آن صورت گرفته و نه طرح ريزي 
هوشمندانه اي براي بهره گيري از امكان هاي در دسترس در 
آينده به چشم مي خورد. در عوض انبوهي از خط مشي هاي 
مختلف در برنامه هاي توسعه بدون جهت گيري مشخص 
و با نوسانات متعدد اتخاذ شده است. به عنوان مثال، در هر 
يك از برنامه هاي توسعه چندين صنعت، متفاوت از صنايع 
منتخب در ساير برنامه ها موردحمايت قرارگرفته اند. تعدد 
صنايع منتخب نه تنها رديابي اولويت ها  را با مشكل مواجه 
كرده بلكه مانع عملي شدن برنامه ها و سياست هاي دولت 
شده است.اصوال خط مشي يكساني ميان برنامه هاي توسعه 
5 ساله كشور ديده نمي شود. از سوي ديگر بين برنامه هاي 
مذكور و بودجه هاي سنواتي نيز هماهنگي وجود ندارد. بدون 
شك عدم وجود روح واحد ميان برنامه هاي توسعه را مي توان 
به خأل يك استراتژي توسعه صنعتي مرتبط دانست. فقدان 
استراتژي توسعه صنعتي دركشور مشكالت عديده اي را 
به همراه داشته است. مش��خص نبودن بخش هاي داراي 
اولويت و صنايعي كه بايد در آنها خلق مزيت شود، سبب شده 
است، منابع كشور به درستي هدايت نشده و دستاوردهاي 
توسعه اي براي ايران به همراه نداشته باشند. متأسفانه در 
كشور بيش��تر صنايع در بخش هاي متكي به رانت و مواد 
خام تمركز پيداكرده اند. از ديگر مشكالت بخش صنعتي 
مي توان به وجود دوگانگي در بنگاه هاي صنعتي اشاره كرد. 
به اين معني كه درصد زيادي از بنگاه ها داراي اندازه كوچك 
و درصد اندكي نيز در اندازه بزرگ فعاليت مي كنند و تعداد 
بنگاه هاي متوسط و س��هم آنها از توليدات صنعتي اندك 
است. از طرفي ديگر وابستگي بخش صنعت به درآمدهاي 
نفتي و افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از نفت، سبب ناديده 
گرفته شدن صادرات صنعتي و افزايش انگيزه در تأسيس 
بنگاه هاي صنعتي عمومي شده است. درآمدهاي قابل توجه 
حاصل از صدور نفت نيز سبب ايجاد ساختاري شبيه به توزيع 
درآمد به جاي فرآيند توليد درآمد شده است.عدم تمايل 
واحدهاي صنعتي به استخدام نيروي كار خصوصًا نيروي 
كار متخصص، عدم تمايل سرمايه گذاران به سرمايه گذاري، 
نقش مسلط بخش عمومي و دولتي به جاي بخش خصوصي 
در فرآيند توليد صنعتي و وجود فاصله عميق فناوري صنعت 
در ايران با ساير كشورها، از ديگر مشكالت بخش صنعت 
ايران به حس��اب مي آيد. شايان ذكر است مهم ترين عامل 
رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته در قرن بيستم رشد 
فناوري در توليدات صنعتي آنها بوده است. 78 درصد رشد 
اقتصادي آلمان، 76 درصد رش��د اقتصادي فرانسه و 50 
درصد رش��د اقتصادي امريكا مرهون رشد فناوري در اين 

كشورها بوده است.

سازمان حمايت، پليس راهور ناجا و سازمان تعزيرات حكومتي با صدور بيانيه اي مشترك اعالم كردند

پاركينگ ها يك هفته فرصت تخليه خودروهاي صفر را دارند
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
به همراه پليس راهور ناجا و س�ازمان تعزيرات 
حكومتي با صدور بيانيه اي مشترك اعالم كردند 
كه براي كنترل التهابات بازار خودرو اقداماتي با 
لحاظ سه محور اساسي مديريت توليد و عرضه، 
مديريت تقاضا و نظارت بر خريد و فروش خودرو 
در بازار اجرا مي ش�ود و ضرورت دارد متصديان 
پاركينگ ها و مراكز نگه�داري خودرو حداكثر 
ظرف مدت يك هفته پاركينگ را از خودروهاي 

صفر كيلومتر يا فاقد پالك تخليه كنند.

در اي��ن بيانيه به الته��اب بازار خودرو »متاثر از تش��ديد 
اقدامات واسطه گري و رواج سفته بازي و سوداگري با هدف 

سوءاستفاده از فضاي رواني حاكم بر بازار و انتفاع من غير 
حق از طرق مختلف ازجمله نگهداري و انباشت بالوجه 
انواع خودرو س��واري اصطالحا صفر كيلومتر در اماكني 
نظير پاركينگ رس��مي و غير رسمي يا فضاي نگهداري 
خودرو براي مدت طوالني« اشاره و اعالم شده كه با توجه 
به تأثير قابل توجه فرآيند ياد شده در نابساماني بازار و نهايتا 
متضرر شدن مصرف كنندگان واقعي ناشي از بازار سازي 
كاذب و رشد روز افزون قيمت ها، متعاقب مصوبات جلسه 
كارگروه تنظيم بازار در خصوص ساماندهي بازار خودرو و 
تأكيدات رييس جمهور در اين زمينه، مقرر شده اقداماتي 
شامل نظارت هاي پيش��گيرانه و برخوردهاي تعزيري و 
قضايي در قالب همكاري مشترك سازمان، با بهره گيري از 
ظرفيت سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت و ادارات كل 

تعزيرات حكومتي در سراسر كشور توأم با همكاري نزديك 
پليس راهور ناجا با لحاظ سه محور اساسي مديريت توليد 
و عرضه، مديريت تقاضا و نظارت بر خريد و فروش خودرو 
در بازار، اجرا ش��ود. بنابراين بر اساس اين بيانيه مواردي 
نظي��ر: »۱- اعمال نظارت بر عدم پذي��رش انواع خودرو 
سواري صفر كيلومتر براي نگهداري با هدف سودجويانه و 
داللي در سطح كليه پاركينگ ها و مراكز نگهداري خودرو 
و اطالع رساني مراتب از طريق نصب پارچه نوشته، بنر و... 
در اين اماكن، ۲- كنترل و نظارت بر عدم تحويل هر گونه 
خودرو سواري فاقد پالك انتظامي از طريق شركت هاي 
خودروساز و نمايندگي هاي ذي ربط و منوط شدن تحويل 
خودرو مش��تري به الصاق پالك روي خودرو، ۳- پايش 
مس��تمر و نظارت بر جابه جايي انواع خودرو س��واري با 

همكاري نيروي انتظامي و پليس راهور با هدف ممانعت 
از دپوي خودروهاي صفر كيلومتر يا بدون پالك موجود 
در پاركينگ ها در اماكن غير رسمي با اهداف سودجويانه، 
4- تشديد بازرسي هاي شناسايي اطالعات محور،« طي 
روزهاي آتي به شكل جدي در دستور كار عوامل بازرسي، 
تعزيرات و پليس راهور ناجا قرار خواهد داشت.  در ادامه 
اين بيانيه ذكر شده كه در همين راستا ضمن بهره گيري 
از ظرفيت ساير دستگاه ها به ويژه مقامات قضايي و نيروي 
انتظامي با هرگونه اقدام س��فته بازي و سوداگري حسب 
مورد به عن��وان تخلف احتكار، طب��ق قوانين تعزيري و 
قضايي برخورد بازدارن��ده معمول صورت خواهد گرفت 
و عوامل بازرسي س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
در همكاري نزديك ب��ا ادارات كل تعزيرات حكومتي و با 

لحاظ اولويت، ساماندهي وضعيت بازار خودرو و برخورد 
با تخلفات احرازي را دنبال خواهند كرد. همچنين در اين 
بيانيه تاكيد شده كه طي فرآيند نظارتي ياد شده، ضرورت 
دارد متصدي��ان پاركينگ ها و مراكز نگه��داري خودرو 
حداكثر ظرف مدت يك هفته ضمن هماهنگي با مالكان 
خودروها، پاركينگ را از خودروهاي صفر كيلومتر يا فاقد 
پالك تخليه كنند تا آن دسته از خودروهايي كه مربوط 
به اشخاص عادي بوده و براي استفاده شخصي خريداري 
شده است مورد استفاده قرار گيرد و خودروهايي كه با هدف 
افزايش قيمت و برهم زدن نظم و تعادل بازار و در نهايت 
فروش خودرو به قيمت هاي غيرمتعارف )گران فروشي( و 
كسب منافع نامشروع در اماكن مذكور دپو شده اند از طريق 

مجاري رسمي و قانوني به بازار عرضه و به فروش برسد.
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افت توليد خودرو
طي دو ماهه اول امسال

ارزيابي ها حاكي از اين است كه توليد انواع خودرو 
طي دوماهه ابتدايي امس��ال با اف��ت ۳.۳ درصدي 
نسبت به مدت مش��ابه س��ال قبل به ۱۲6 هزار و 
5۳5 دس��تگاه رس��يد. در اين مدت توليد سواري 
نس��بت به دوماهه ابتدايي س��ال قبل 4.۱ درصد 
افت داشت و به ۱۱7 هزار و ۱76 دستگاه رسيد. به 
گزارش »خبرگزاري فارس« طي دوماهه امس��ال 
57 دستگاه ون در كش��ور توليد شد كه نسبت به 
دوره مشابه سال قبل 47 درصد رشد داشته است. 
همچنين توليد وانت با رشد 6.8 درصدي به 8 هزار 
و ۳9۲ دستگاه رسيد. در مورد توليد ميني بوس و 
ميدل باس نيز بايد به افت 8.۲ درصدي طي دوماهه 
امسال اشاره كنيم به طوري كه در اين مدت توليد 
اين محصوالت فقط 89 دستگاه بوده است. در عين 
حال توليد اتوبوس با رشد ۲00 درصدي نسبت به 
دوماهه اول سال گذشته به ۱47 دستگاه رسيده و 
توليد كاميونت، كاميون و كشنده نيز با افزايش ۱4.۲ 
درصدي به 674 هزار دستگاه رسيده است. در مورد 
توليد خودرو طي ارديبهشت امسال نيز بايد به رشد 
۱66.۳ درصدي نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
اشاره كنيم به طوري كه در دومين ماه از امسال ۱0۱ 
هزار و 6۱۲ دستگاه انواع خودرو در كشور به توليد 
رسيده است. توليد سواري در اين مدت معادل 9۳ 
هزار و 9۱۱ دستگاه بوده كه نسبت به ارديبهشت 
98 با رش��د ۱6.۱ درصدي همراه است. در بررسي 
وضعيت توليد گروه صنعتي ايران خودرو طي دوماهه 
ابتدايي امسال بايد به رشد 7.9 درصدي نسبت به 
مدت مشابه سال قبل اشاره كنيم به طوري كه در 
اين مدت 66 هزار و 845 دستگاه خودرو در اين گروه 
صنعتي به توليد رسيده است. طي دوماهه امسال 
65 هزار و 600 دستگاه سواري در ايران خودرو توليد 
شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.4 درصد 
رشد داشته است. توليد گروه خودروسازي سايپا نيز 
در دوماهه اول امسال با افت ۱6.۱ درصدي نسبت به 
دوره مشابه سال قبل همراه بوده و به 5۳ هزار و 67۲ 
دستگاه رسيده است. توليد سواري توسط سايپا در 
دوماهه امسال با كاهش ۱7.8 درصدي به 47 هزار 

و ۱50 دستگاه رسيده است.

تعطيلي ۹ ساله
يك قانوِن حمايتي از توليد

تسنيم |نايب رييس اتاق بازرگاني ايران از توقف 
9 س��اله اجراي يك ماده قانوني كه سال 90 براي 
حمايت از توليد مصوب شده بود، خبر داد. حسين 
سالح ورزي نايب رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: 
در سنوات گذشته مطابق ابالغ اجراي سياست هاي 
اصل 44، قانون بهبود كسب و كار سال 90 به تصويب 
مجلس شوراي اسالمي رسيد. در ماده ۲8 اين قانون 
حكم مشخصي وجود دارد كه دولت را مكلف كرده 
ظرف 6 ماه سازوكار رسيدگي به مشكالت موديان 
مالياتي و بيمه تامين اجتماعي تصويب شود كه با 
گذشت 9 س��ال از اين قانون هنوز اقدامي صورت 
نگرفته اس��ت. او افزود: بعدها به دليل مش��كالت 
بنگاه هاي اقتصادي در حوزه هاي بيمه اي، مالياتي 
و بانكي؛ پيشنهادي در هيات وزيران مصوب شد كه 
باز هم به دليل تمكين نكردن دستگاه هاي اجرايي، 
قانون متمم ستاد تس��هيل براي رفع مشكالت به 
صورت قانون درآمد. او افزود: كماكان دستگاه هايي 
مثل سيستم بانكي و نظام مالياتي توجهي به اين 
موضوع ندارن��د و كماكان اجراي مصوبات س��تاد 
تسهيل با مش��كل مواجه است. سالح ورزي گفت: 
وظيفه اصلي حاكميت اين است كه فضاي كسب 
و كار را براي انگيزه بخش��يدن به توليد فراهم كند 
اما به دليل ديده نش��دن الزام و بس��تري كه بتواند 
قانون، ضمانت اجرا داشته باشد و به دليل مقاومت 
دستگاه هاي اجرايي خيلي از تصميمات و مصوبات 
اجرايي نمي ش��ود. او افزود: در جلس��ه اخير ستاد 
مقرر شد، رسيدگي موردي به مصاديق و مشكالت 
واحدهاي توليدي بايد در س��طح استان ها بررسي 
شود اما به دليل مس��اعد نبودن بستر كسب و كار 
و فضاي توليد نتوانسته ايم در اين زمينه قدم هاي 

جدي و محكمي برداريم.

مرز مهران باز شد
سرانجام بعد از مدت ها توقف فعاليت در مرز مهران 
طي رايزني هاي صورت گرفته اين مرز از ديروز )۱9 
خرداد( باز ش��د. از اسفند س��ال گذشته و با شيوع 
ويروس كرونا، فعالي��ت در مرزهاي ايران و عراق از 
روال عادي خارج و با توقف فعاليت در اغلب مرزها 
مواجه شد. در ادامه مرزهاي با اقليم كردستان عراق 
به تدريج بازگش��ايي و فعال شد، اما مرزهاي عربي 
بسته بودند. طي مدت اخير رايزني هايي در رابطه 
با بازگشايي مرزهاي عربي وجود داشت و دو طرف 
پيشنهاداتي نيز در اين باره داشتند تا اينكه توافقي 
در رابط��ه با مرز مهران صورت گرفت. اين در حالي 
اس��ت كه طبق اعالم روح اهلل لطيفي - سخنگوي 
گمرك ايران - به ايسنا، فعاليت مرز مهران از ديروز 
)دوش��نبه( همزمان با ۱9 خرداد ماه از سر گرفته 
شده اس��ت. فعاليت مرز مهران به صورت هر روزي 
نيست و در هفته جاري فقط در روزهاي دوشنبه و 
چهارشنبه و از هفته آينده طي روزهاي يكشنبه و 
چهارش��نبه تردد كاال انجام مي شود. قرار است كه 
روزانه ۲50 كاميون حامل كاالهاي صادراتي براي 
تخليه كاال وارد عراق شوند كه در مجموع به 500 
كاميون در هفته مي رس��د، انجام مبادالت تجاري 
در چارچوب پروتكل هاي بهداش��تي انجام خواهد 
ش��د. در حال حاضر از مرزهاي عربي با عراق فقط 
مرز مهران بازگشايي شده است، اما هفت مرز ديگر 
با اقليم كردستان از مدت ها قبل باز شده و در حال 
فعاليت هستند. فعال فعاليت در مرزهاي ايران و عراق 
فقط تجاري فعال بوده و در رابطه با مسافر توافقي 

انجام نشده است.

تدوين استراتژي توسعه صنعتي در كمترين زمان ممكن در دستور كار دولت قرار گيرد

معاون گمرك اعالم كرد

خودروهاي دپويي همچنان بالتكليف 
معاون فني گمرك ايران با اعالم اينكه هنوز 
تصميم�ي در رابطه با تمديد زمان ترخيص 
خودروهاي دپو ش�ده اتخاذ و ابالغ نشده 
اس�ت، گفت كه ۱۱۴۸ دس�تگاهي كه نياز 
ب�ه تمديد زم�ان دارند، عمدت�ا فاقد ثبت 
س�فارش هس�تند و تا وقتي در مورد آنها 
اقدامي نشود عمال اتفاق خاصي در ترخيص 

اين خودروها نمي افتد.

به گزارش ايسنا، بعد از موافقت هيات دولت در ۲9 بهمن سال 
گذشته براي ترخيص خودروهاي باقي مانده در گمرك ها 
و بنادر، حدود 5۱08 دستگاه امكان ترخيص پيدا كردند، 
اما با اتمام اين مهلت مشخص شد كه فقط ۱۳89 دستگاه 
ترخيص ش��ده و مابقي همچنان باقي مانده است. اين در 
حالي است كه گفته شد بخشي از اين خودروهاي باقي مانده 
نيازمند تمديد زمان بوده و بخشي ديگر در قيد زمان نيستند 
و امكان ترخيص براي آنها همچنان وجود دارد. از سويي از آن 

دسته كه نيازمند تمديد زمان بود تعدادي بدون ثبت سفارش 
ب��وده و الزم بود تا وزارت صمت براي آنها اقدام الزم را انجام 
دهد. اما اكنون حدود ۲0 روز از پايان زمان سه ماهه گذشته و 
همچنان از سوي وزارت صمت يا دولت تصميمي در رابطه با 
تمديد زمان اين خودروها اعالم نشده است، در حالي كه ظاهرا 
رايزني هايي با دولت براي تمديد زمان و ايجاد س��ازوكاري 
در رابطه با تعيين تكليف اين خودرو ها در دس��تور كار قرار 
دارد. پرس و جوي آخرين وضعيت ترخيص خودرهاي دپو 

شده از مهرداد ارونقي -معاون فني و امور گمركي ايران- از 
اين حكايت دارد كه هنوز زماني براي تمديد ثبت سفارش 
انجام نشده ولي در دست بررسي است.وي با بيان اينكه طبق 
مصوبه ۲9 بهمن سال گذشته هيات وزيران مهلت ترخيص 
خودروها مشمول بند )۳( مصوبه دي ماه ۱۳97 بود و به مدت 
سه ماه تمديد شد، گفت: بنابراين مهلت سه ماه تعيين شده 
فقط خودروهاي مشمول اين بند را شامل مي شود و در دو بند 
ديگر مصوبه هيچ محدوديت زماني تعيين نشده است. ارونقي 
ادامه داد: براين اساس خودروهاي باالي ۲500 سي سي كه 
مستنثي شده اند، خودروهاي مربوط به جانبازان و همچنين 
آنهايي كه داراي پرونده قضايي كه حكم برائت آنها صادر شده 
است در قيد زمان نبوده وامكان ترخيص بدون تمديد مهلت 
مصوبه از س��وي هيات وزيران همچنان برقرار است. وي با 

بيان اينكه از تعداد 5۱08 دستگاهي كه باقي مانده بود و بايد 
طي مصوبه بهمن ماه ترخيص مي ش��دند ۱۳89 دستگاه 
ترخيص شده و ۳7۱9 دستگاه باقي مانده است افزود: از بين 
خودروهاي باقي مانده ۲47۱ دستگاه هيچ نيازي به تمديد 
زمان مصوبه براي ترخيص ندارند و با طي تشريفات قانوني 
قابل ترخيص از گمرك است. او با بيان اينكه از ۱۲48 دستگاه 
ديگر براي ترخيص نيازمند تمديد زمان از سوي هيات دولت 
است افزود: از اين تعداد ۱۱00 دستگاه فاقد ثبت سفارش 
است و اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت تصميمي براي 
افتتاح ثبت س��فارش اين خودروها اتخاذ نكند درخواست 
تمديد زماني، عماًل براي ترخيص كمتر از ۱48 دس��تگاه 
خودرو سواري است و باز هم خودروهاي فاقد ثبت سفارش 

رسوبي در گمرك و بنادر ترخيص نخواهد شد.

شبكه بانكي گلوگاه مبارزه با فساد
   در ايران قوانين گس�ترده اي براي مبارزه با فس�اد 
وجود دارد و شعار تمام دستگاه ها نيز مبارزه جدي با 
فساد است. چرا با اين وجود حركت به سمت ها علت ها 

و منشأ فساد با قدرت انجام نمي شود؟
فساد براي ايجاد به يك بستر و يك وسيله احتياج دارد. شفاف 
نبودن اقتصاد ايران، بروكراسي گسترده، امضاهاي طاليي و 
رانت هاي ف��ردي و گروهي كه در بخش هاي مختلف وجود 
دارد، بستر مناسب براي شكل گيري فساد ايجاد مي كند و ابزار 
اصلي فساد پول است. به اين ترتيب ما اگر قصد داريم كه با فساد 
برخورد كنيم، ابتدا بايد بستر فساد را از بين ببريم، تصدي گري 
دولت در اقتصاد را كنار بگذاري��م و قوانين و مقرراتي كه به 
شكل گيري فساد كمك مي كند را حذف كنيم و از سوي ديگر 
پ��ول را رصد كنيم، گردش پول را رصد كنيم و اجازه ندهيم 

وسيله فساد به راحتي به گردش دربيايد.
   مبدا و منشأ پول را چگونه مي توان رصد كرد؟ 

براي مشخص شدن ابعاد اين امر مي توان به تجربه بسياري از 
كشورها پرداخت. امروز در بسيار از كشورها صرف نظر از اينكه 

توسعه يافته به شمار مي روند يا نه، اصلي ترين سوال درباره پول 
از افراد اين است كه از كجا آورده اي؟ براي مثال اگر حقوق يك 
كارمند، ۲00 هزار يورو در سال تعريف شده اما در پايان سال 
400 هزار يورو در حساب او جابه جا شده، اين فرد بايد به دولت 
پاسخ گو باشد كه محل ورود اين پول به حسابش كجا بوده؟ از 
طريق چه كسي واريز شده؟ چه توجيه قانوني براي آن وجود 
دارد؟ اگر يك فرد اصطالحا كاسب است و حقوق ثابت ندارد، 
اطالعات مربوط به درآمدش در سامانه مالياتي تصويب شده 
و باز هم اگر فرد درآمدي بيش از خوداظهاري خود به دست 
آورد، بايد پاسخ گو باشد كه اين افزايش درآمد و سرمايه از كجا 

و چگونه به وجود آمده است؟
   اين قيد و بندها تا چه حد در ايران اجرايي مي شود؟

م��ا در ايران عمال نظارتي بر اين فرآيند نداريم. يعني حقوق 
كارمندان ثبت ش��ده و كاس��ب ها نيز اظهارنامه مالياتي پر 
كرده ان��د ولي اگر يك كارمند به جاي س��الي ۱00 ميليون 
تومان، در س��ال يك ميليارد تومان در حساب خود داشته 
باش��د، هيچ كس از او سوال نمي كند كه اين پول چگونه و از 

طريق به دست آمده است؟ اگر يك فعال اقتصادي چند برابر 
درآمد اظهارشده در سامانه مالياتي را در حساب هاي خود به 
گردش دربياورد، كسي پيگير او نمي شود. در اين شكي وجود 
ندارد كه وقتي فس��اد يا پول كثيفي شكل مي گيرد، بخش 
عمده آن وارد نظام بانكي شده و از اين طريق جابه جا مي شود 
و تا وقتي نظام بانكي ما طوري اصالح نشده كه در برابر ورود 
اين پول ها، سنجش كامل انجام داده و اطالعات مشكوك را 
رصد كند، همچنان پرونده هاي جديد فساد شكل  مي گيرد 
و افراد با استفاده از اين بستر به نفع شخصي خود، در اقتصاد 
اخالل ايجاد مي كنند. اين به معني مسووليت مستقيم بانك ها 
نيست، بلكه ما بايد بستر قانوني و اجرايي را به كار ببنديم كه 
وقتي پول مشكوكي وارد بانك ها شد، سريعا رصد شده و فرد 

مجبور به پاسخ گويي شود.
  آيا امكان رصد حس�اب همه افراد در شبكه وجود 
دارد؟ تا چه حد مي توان با زيرساخت هاي فعلي به اين 

هدف دست يافت؟
پاسخ گويي در برابر ثروت و درآمد چيز جديد و عجيبي نيست. 

همانطور كه در تمام كشورهاي دنيا وجود دارد، در ايران نيز 
قوانين ما به اين موضوع پرداخته اند. براي مثال در س��امانه 
جامعه مالياتي بايد اطالعات درآمدي و ثروت افراد ثبت شود. 
به اين ترتيب وقتي كدملي فردي در سامانه وارد شد، مشخص 
مي ش��ود كه اين فرد چه قدر درآمد ساالنه دارد، چه امالك، 
خودرو يا سهام هايي به نامش وجود دارد و ماليات هريك از آنها 
به چه شكل محاسبه مي شود. با رصد اطالعات اگر مشخص 
شد فردي خالف واقع گفته يا پول خود را از طريق حساب يا 
مشخصات ديگري جابه جا كرده، بايد در برابر قانون پاسخ گو 
باشد و اگر سعي در فرار از ماليات داشته، بايد جريمه اي مضاف 

بر رقم قبلي پرداخت كند. 
   در كنار ش�كل گيري پرونده هاي فس�اد، عدم 
شفافيت چه آسيب هاي ديگري را به اقتصاد ايران 

وارد كرده است؟
وقتي ما منبع و منشأ پول را رصد كنيم، فضايي براي فعاليت هاي 
خالف قانون ديگري نيز باز مي شود. براي مثال اقتصاد ايران 
سال هاست كه با موضوع قاچاق دست به گريبان است. قاچاق 

از سويي دست دولت را از درآمدهاي گمركي كوتاه مي كند و از 
سوي ديگر بازار كارخانه هاي داخلي توليدكننده كاال را از بين 
مي برد. بر اساس آمارهاي موجود در ايران ساالنه عددي بين 
۱0 تا ۲0 ميليارد دالر قاچاق كاال صورت مي گيرد. اين كاالها 
بدون نظارت رسمي وارد كشور شده و به فروش مي رسند. اگر ما 
در نظام بانكي و در رفت و آمد پول نظارت داشتيم، صاحبان اين 
كاالهاي قاچاق، چگونه مي توانستند پول حاصل از اين اقدامات 
خود را جابه جا كنند. وقتي رقمي بزرگ به حساب يك شخص 
وارد مي شود، او بايد پاسخگو باشد و وقتي اطالعات اظهار شده 
با وضعيت حساب ها همخواني نداشته باشد، مسائل كالني 
مانند قاچاق نيز با مشكل مواجه مي شود. از اين رو من معتقدم 
در صورتي كه ما تردد پول به بانك هاي خود را رصد كنيم و در 
رابطه با آن سخت گيري هاي جدي داشته باشيم، بستر 90 
درصد از فساد موجود در اقتصاد ايران برچيده مي شود ولي در 
غير اين صورت، ما بايد همچنان شاهد برگزاري دادگاه هايي 
باشيم كه در آنها يك جرم اقتصادي بزرگ رخ داده و همچنان 

اين فرآيند ادامه دارد.

ادامه از صفحه اول
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انتخابات شوراي صنفي نمايش دوباره برگزار مي شود؟ 
محمدمهدي طباطبايي نژاد معاون نظارت و ارزش��يابي سازمان سينمايي، درباره سرانجام مساله اي كه بين خانه سينما و شوراي 
صنفي نمايش رخ داده بود، گفت: هيچ مش��كلي بين ما و خانه سينما وجود ندارد. دوستان ما در خانه سينما نيز مي دانند كه رفتار 
غيرقانوني از سازمان سر نزده است. اما ما براي همراهي هرچه بيشتر پيشنهاد داديم كه حاضريم هر زمان كه گفتند، انتخابات شوراي 
صنفي نمايش را تجديد كنيم. او افزود: در صورتي كه دوستان ما نكته يا اعتراضي به انتخابات شوراي صنفي داشته باشند، هر زمان 
كه گفتند، آن را تجديد مي كنيم. از نظر ما هيچ مانعي براي تجديد انتخابات وجود ندارد و آن چيزي كه مهم است اين بوده كه يك 

شوراي حرفه اي با اطمينان خاطر همه ذي نفعانش كارش را انجام دهد. 

كودتاي قوچان، قتل نادرشاه و تغيير مسير تاريخ ايران زمين
ده��م ژوئن س��ال 1747 مص��ادف با 
بيس��تم خرداد 1126 شمس��ي، در 
فتح آباد قوچان، نادرشاه در خوابگاهش 
به دس��ت چند تن از ژنرال هايش به قتل رسيد و به 
اين ترتيب ناپلئون شرق از اين دنيا رفت؛ مردي كه 
آرزو داش��ت ايران را بار ديگر ابرقدرت جهان كند.   
نادر در سال 1736 ميالدي در يك اجتماع بزرگ 
در آذربايج��ان با راي زعماي ايران، س��ران قبايل، 
كدخدايان و معتمدان نقاط مختلف كشور به شاهي 
انتخاب شده بود. وي نيروهاي روسيه را به آن سوي 
داغستان فراري و عثماني را گوشمالي داده و برجاي 
خود نشانده بود، منطقه فرارود )آسياي ميانه( را آرام، 
 و گردنكشان ايران خاوري )پختون ها = پشتون ها( 
را تنبيه و دهلي را در سال 1739 )نوروز( به تصرف 
خود درآورده بود. نادر حاكميت ايران را بر سراسر 
خليج فارس مسلط كرد و سران مسقط و عّمان را نيز 
به سوي خود جلب كرد و سرگرم ساخت ناو جنگي 
و درصدد تصرف جزيره زنگبار در حاشيه آفريقا بود.  
عالقه  بيش از حد به كشورگش��ايي باعث شد نادر 
طبق برخي روايات دو سوم از ايام عمر خود را روي 
زين اسب بگذراند و لشكركشي هاي مداوم و ضعف 
مزاج و خستگي جسماني ناشي از آن، او را به تدريج 
بسيار تندخو و خشن كرده بود كه نتيجه اش اتخاذ 
تصميمات سخت و نيز اعمال مجازات هاي شديد، 
غيرانساني و فوري اطرافيان خود و مقامات از جمله 
افسران ارشد بود. نادر كه آخرين آيين هاي نوروزي 
دوران حيات را در كرمان گذرانيده بود، نيمه خرداد 

در راه بازگش��ت به پايتخت خود )مشهد(، در فتح 
آباد قوچ��ان اردو زده بود. در اين اردوگاه كه در 12 
كيلومتري قوچان )خبوشان آن زمان( برپا شده بود، 
نادر دژباني اردو را به احمدخان دراني، افسر 25 ساله 
پشتون، سپرده بود كه اين امر باعث ترس افسراني 
شده بود كه بر جان خود ايمن نبودند. نادر در جواني 
با مادرش به اسارت افشارها درآمده بود � كه گهگاه 
خراسان جنوب غربي را غارت مي كردند. وي پس 
از مرگ مادر از اسارت گريخته بود و با اينكه همين 
دوران اسارت، اورا به نادر افشار معروف كرده بود ولي 
از افشارها دلخوش نبود و ميان دو طرف كينه ادامه 

داشت.  اين بيم و نگراني به زودي 70 افسر و عمدتا 
از قاجارها و افش��ارها را برآن داشت كه »هم قسم« 
ش��وند تا نادر را بكشند. آنها شبانه به چادر خوابگاه 
نادر نزديك ش��دند، نگهبان چادر را خفه كردند، و 
وارد چادر ش��دند. نادر با شمشير دست به دفاع زد 
ولي صالح خان دست نادر، و يك ژنرال قاجار سر او 
را قطع كرد و روز بعد، در آن اردوگاه عظيم جز جسد 
نادر � تقريبا چيزي ديگر بر جاي نمانده بود. قتل نادر 
مس��ير تاريخ ايران و منطقه را به لحاظ لشگركشي  
كش��ورهاي مختلف پس از مرگ ن��ادر و تغييرات 

مرزي دگرگون كرد. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

حراج، از لندن و رم تا تهران 

موجي ك��ه از اقبال عمومي و اهمي��ت روزافزون 
حراجي ها برخاس��ته اس��ت، تصوير قديم حراج 
خانه را تغيير داده است. تصوير يك اتاق تاريك با 
ديوارهاي چوب كاري شده و صندلي هايي كه در 
رديف هاي موازي چيده ش��ده اند و نور متمركزي 
كه بر شيء فروش��ي مي تابد، ديگر در شيوه هاي 
نوين فروش به چش��م نمي خورند. ام��روز ديگر 
ش��ركت در يك حراجي به اينجا و اكنون بستگي 
ندارد، بلكه با امكاناتي مانند پيشنهاد دادن تلفني 
و گسترش اينترنت، روش هاي فروش تغيير كرده 
اس��ت. با نگاهي به تاريخچ��ه حراجي ها مي توان 
نگاهي شفاف تر نسبت به آن پيدا كرد. در ابتداي 
تاريخ حراجي، فروش با روش��ن كردن يك شمع 
آغاز و با س��وختن و تمام شدن آن پايان مي يافته 
اس��ت. كلمه »auction« ريش��ه در واژه التين 
»Auctus« دارد كه به معني » باالبردن« است. 
اولين نش��انه هاي به دس��ت آمده از يك حراجي 
به 500 س��ال قبل از ميالد در يونان باز مي گردد. 
در اين دوران زنان توس��ط خانواده هايشان براي 
ازدواج به رقابتي حراج مانند گذاش��ته مي شدند. 
روميان نيز به اين سنت عالقه وافري داشتند و به 
صورت دايمي حراجي هايي از غنائم جنگي، برده و 
دارايي بدهكاران برگزار مي كردند. در واقع در 193 
بعد از ميالد زماني كه امپراتور پرتيناكس توسط 
محافظانش كشته شد و اموالش به حراج گذاشته 
شد، مردم از سرتاس��ر امپراتوري رم براي شركت 
دراين حراج خودشان را رساندند.  در 2014 بنياد 
هنرهاي زيباي اروپا رقم 2.۸ ميليارد يورو را براي 
فروش آثار هنري ثبت ك��رده كه معادل 6 درصد 
فروش كل جهاني هنر است.  از جمله با سابقه ترين 
و مشهورترين خانه هاي حراجي در جهان مي توان 
از خانه حراج كريس��تيز نام برد، اين خانه در سال 
1766 توس��ط جيمز كريس��تي در لندن افتتاح 
ش��ده و امروزه شعبه اصلي آن در كينگ استريت 
لندن قرار دارد و شعبه ديگري نيز در مركز راكفلر 
نيويورك دارد و عالوه بر آن شعبات فرعي بسياري 
در ساير نقاط جهان از جمله امارات متحده عربي و 
هنگ گنگ دارد. معروفترين حراجي كه هم آوازه 
كريستيز محسوب مي ش��ود، حراج خانه ساتبيز 
است. ساتبيز20سال از كريستيز پيرتر است و در 
11 مارس 1744 تاس��يس شده است. ساتبيز در 
لندن افتتاح شده ولي اينك به صورت چند مليتي 
اداره مي شود و مركز اصلي آن در نيويورك است.  
در فهرست برترين حراجي هاي دنيا خانه ديگري 
نيز ق��رار دارد كه حراج خانه بونامز اس��ت، بونامز 
رقيب دو حراجي كريستيز و ساتبيز، سال 1793 
درلندن افتتاح شده است. اما قديمي ترين حراجي 
فعال جهان، حراج خانه استكهلم در كشور سوئد 
است با نام Stokholms Auktionsverk اين 
حراجي در س��ال 1674 باز شده و تا امروز كارش 
ادام��ه دارد. اين حراجي توس��ط ب��ارون كالوس 
رولمب از دولتمردان سوئدي ايجاد شده  است. اين 
حراجي امروز دو شعبه ديگر در سوئد در شهرهاي 
يوتبري )گوتنبرگ( و مالمو دارد. حراج تهران نيز 
از خردادماه س��ال 1391 آغاز به كار كرد و اينك 
يازدهمين دوره خود را با آثار كالسيك و مدرن هنر 

ايران ارايه كرده است.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

مخالفت مجلس با حكيمي 
بيستم خرداد 1324، رييس مجلس شوراي ملي به طور 
رس��مي اعالم كرد كه اين مجلس ب��ه كابينه ابراهيم 
حكيمي راي اعتماد نداده اس��ت. اي��ن مجلس درروز 
سيزدهم همين سال با گرفتن 25 راي مثبت از مجموع 
95 راي، به دولت راي اعتماد نداده بود. ابراهيم حكيمي 
پس از سقوط دولت قوام در سال 1321 كه در آن مشاور 
نخست وزير بود تا 1324 عهده دار سمت دولتي ديگري 
نشد. در ارديبهش��ت 1324، فراكسيون هاي مختلف 
مجلس به نخست وزيري وي به عنوان دولتمردي محترم 
و بدون مناسبات نزديك با قدرت هاي خارجي، متمايل 
شدند ولي او در انتخاب وزيران، نظر نمايندگان را تأمين 
نكرد و در نتيجه، مجلس به وي رأي اعتماد نداد. در اسناد 
مجلس شوراي ملي درباره اين جلسه آمده است: »مجلس 
شوراي ملي در جلس��ه 1324/3/13 نسبت به كابينه 
آقاي حكيمي نخس��ت وزير رأي اعتماد گرفته و چون 
25 نفر از 95 نفر عده حاضر فقط رأي مثبت داده بودند 
لذا اكثريت حاصل نگرديد.«  او در بخشي از برنامه هايش 
براي اداره دولت گفته بود: »دولت در ضمن مذاكراتي كه 
در باب مناسبات اقتصادي و تجارتي مملكت با متحدين 
خود به عمل خواهد آورد وضع اداره امور اقتصادي و مالي 
مملكت را نيز مورد مطالعه قرار خواهد داد تا كم و كيف 
آن را با توجه به وضعي كه به مناسبت خاتمه جنگ اروپا 

پيش خواهد آمد بس��نجد و اقداماتي را كه به اقتضاي 
اوضاع فعلي مملكت و به منظور تعديل بودجه و تجديد 
نظر در ماليات ها و تهيه كار و بهبودي و فالحت و صناعت 
و وضع مستخدمين و بهبودي وضع كارگران و كشاورزان 
و نظاير آن ضروري شمرده شود معين نمايد و البته در 
ضمن اموري كه همواره توجه خاص دولت مصروف آن 
خواهد شد استقرار امنيت و اصالح و تكميل قواي تأمينيه 
مملكت اس��ت كه مخصوصًا در اين اوقات حائز كمال 
اهميت است.  شايد تكرار اين مطلب زائد نباشد كه امروز 
در نتيجه وقايعي كه از چگونگي آن نمايندگان محترم 
خود به خوبي آگاه هستند حتي يك رشته از امور مملكت 
را هم نتوان نام برد كه محتاج به اصالحات نباشد و ناچار 
دولت در ضمن برخورد به هر يك از آنها آنچه در حيطه 
امكان باشد براي بهبودي كيفيت آن بذل جهد خواهد 
كرد.«  حكيمي در پ��ي راي عدم اعتماد به كابينه اش، 
ترجيح داد استعفا دهد اما پس از آن دو بار ديگر نيز مامور 
تشكيل كابينه شد، يك بار آبان ماه   همان سال كه دولتش 
76 روز عمر كرد و ديگر بار آذرماه 1326 بود كه حكيمي 
جايگزين قوام شد. اين بار نيز حكيمي نتوانست حتي 
يك سال بر مس��ند امور بماند و در طوالني ترين دوران 
نخس��ت وزيري اش كمتر از 6 ماه دوام آورد و در اواسط 

خرداد 1327 از سمت خود استعفا كرد.

گام بلند قانون براي حمايت از كودكان و نوجوانان
اين روزها ب��ا قتل دختر 14 س��اله به نام 
رومينا به دست پدرش، جامعه با حساسيت 
بيشتري موضوع قوانين حمايت از كودكان 
و اليجه  بالتكليف مانده حمايت از كودكان 
و نوجوان��ان را پيگي��ري مي كند. رييس 
انجمن مددكاران اجتماع��ي ايران قانون 
حمايت از حقوق ك��ودكان و نوجوانان را 
قانوني مترقيانه دانست و خواستار اجراي 

سريع و صحيح آن شد. حسن موسوي چلك با بيان اينكه 
مطالبه انجمن مددكاران اجتماعي از رييس قوه قضاييه 
اجراي سريع و صحيح قانون حمايت از حقوق كودكان و 
نوجوانان است، گفت: قانون حمايت از كودكان و نوجوانان 
نيازي بود كه در كشور براي حمايت از گروه هاي مختلف 
اطفال و نوجوانان زير 1۸ سالي كه به هر دليلي نيازمند 
حمايت هاي اجتماعي و قضايي هستند، احساس مي شد. 
او با اشاره به اينكه اين قانون گروه هاي مختلف اطفال از 
جمله افرادي كه مورد بي توجهي، س��هل انگاري، سوء 
رفتار، بهره كشي اقتصادي، معامله، فحشا، هرزه نگاري، 
خطر ش��ديد و قريب الوقوع و... قرار مي گيرند، را شامل 
مي شود، افزود: حس��ن قانون مذكور اين است كه مبنا 
كودكان زير 1۸ سال هستند، بنابراين حتي »رومينا« 

هم مي توانس��ت مصداق اين قانون باشد. 
رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران 
ادام��ه داد: نكته ديگري كه وجود دارد اين 
است كه قانون ماهيت پيشگيري هم دارد 
و فقط شامل كودكاني كه دچار بزه و آزار و 
آسيب شده اند، نيست. رويكرد پيشگيرانه 
اين قانون هم به س��المت جسمي، رواني، 
اجتماعي، اخالقي و هم به وضعيت آموزش 
آنها رسيدگي مي كند يعني از ابعاد معمول سالمت هم 
فراتر رفته است و حتي وقتي سالمت آموزشي فرد مورد 
مخاطره قرار مي گيرد هم آن را شامل مي شود. موسوي 
چلك با بيان اينكه اين قانون ابتدا يك اليحه قضايي بوده 
و قوه قضاييه ابتدا سال ۸7 آن را تصويب كرده و به دولت 
فرستاده است، به ايسنا گفت: اما ماهيت اين اليحه يك 
رويكرد اجتماعي دارد. در اين بين مددكاران اجتماعي 
يك جايگاه ويژه دارند؛ ه��م تفكر مددكاري و حمايت 
اجتماعي و هم مددكاران اجتماعي در آن ديده شده اند. 
جنبه هاي حمايت هم در اين قانون متنوع و متعدد است. 
البته ما قبال هم قانون حمايت از حقوق كودكان داشتيم، 
اما اين قانون هم جامعيت بيشتري دارد و هم قوانين قبلي 

را شامل مي شود.

دو سناريو براي بازگشايي مدارس از مهر 99 
رييس س��ازمان پژوه��ش و برنامه ريزي 
آموزش��ي درباره س��ناريوهاي س��ازمان 
پژوهش براي ارايه محتواي درسي در سال 
تحصيلي آتي گفت: براي سال تحصيلي 
آينده روي دو س��ناريوي مش��خص فكر 
مي كنيم. يك حالت اين است كه مدارس 
به شكل تركيبي از حضوري و غيرحضوري 
تشكيل و اداره شود. بخشي از زمان آموزش 

حضوري باشد و بخشي را مجبور شوند يه صورت مجازي 
ارايه دهند. در اين رويكرد تركيبي در سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي در دفتر تاليف آموزش هاي عمومي 
و متوسطه نظري الگويي بايد آماده شود و تجربيات قبلي 
هم وجود دارد.  حسن ملكي افزود: حالت دوم اين است 
اصال دانش آموزان اجازه نداشته باشند به مدرسه بروند 

كه رويكرد آموزش مجازي است و الگوي 
ديگري بايد طراحي شود. روي هر دو الگو 
كار مي كنيم و كارشناس��ان ذي ربط را به 
همكاري دعوت مي كنيم. بسته آموزشي 
مناسب را در هر دو حالت توليد خواهيم كرد 
و با كاري كه در شبكه شاد انجام مي شود بايد 
همسويي و هماهنگي الزم شكل بگيرد. او 
همچنين درباره آس��يب هاي اجتماعي و 
راهكارهاي پيش��گيري از آن در محتواي درسي گفت: 
مساله آسيب هاي اجتماعي از جهت نوع و نحوه بروز و 
ظهور در جامعه پيچيدگي هاي خاصي دارد، معتقديم 
نيازمند مطالعات بيشتري هستيم. در گام ها و برنامه هاي 
جديد س��ازمان باي��د پژوهش در عرصه آس��يب هاي 

اجتماعي به ويژه آسيب هاي نوپديد و نوين انجام شود.

میراثنامه

الوند زخمي و بي پناه؛ در آتش بي تدبيري
الوندي كه پيوندگاه تاريخ و طبيعت است، اين روزها 
زخم لودرها را بر تن خويش به تماش��ا نشسته و راه 
باريك و زيگزاكي كه از گنجنامه به س��مت ميدان 
ميشان مي رفت، با نام »جاده سالمت« تعريض شد. 
حتي متوليان مجموعه تفريحي و توريستي گنجنامه 
به همين ميزان بس��نده نكردند و بر سر الوند منت 
گذاشته و در كنار اين جاده درختكاري هم كردند! 

فقط 5 س��ال از تعرِض قبلي به دش��ت ميشان در 
مس��ير قله الوند مي گ��ذرد، هر چند پي��ش از اين 
اتفاق در طول سال هاي گذش��ته ايجاد تله كابين 
گنجنامه و تاسيس��اتي كه براي اين تله كابين نياز 
بود خود راه را براي آسيب بيشتر به كوهستان الوند 
كه بخش��ي از آن در فهرست ميراث ملي كشور نيز 
ثبت شده هموار كرد، اقداماتي كه به نظر مي رسد 
هنوز ادامه دار است، شايد به همين دليل هم اين بار 
س��راغ جاده اي هموار براي رسيدن به همان مسيِر 
ميش��ان به گنجنامه رفته اند. از حدود 10 روز قبل 
كارشان براي زيرسازي جاده  ميشان را آغاز كرده اند 
و كارگران پروژه هم تاكيد كردند كه كارش��ان قرار 
است به درختكاري ختم ش��ود، اين خود نشانه اي 
است كه احتمال آغاز تخريب هاي بيشتر در دل اين 
مسير را بيشتر مي كند، آن هم در شرايطي كه فعاالن 
ميراث فرهنگي از كشِف كتيبه اي در نزديكي همين 
مسير خبر داده اند كه احتمال تخريب اش در زمان 
انجام عملياِت تس��طيِح محوطه وجود دارد. ناهيد 
زندي صادق، دانش آموخته ايران شناس��ي و فعال 
ميراث فرهنگي همدان مي گويد: »الوند؛ همان كوه 

مقدس و سپندي كه در طول تاريخ همواره تكيه گاه 
و پناه هگمتانه باستاني، مادستان و همدان بوده و 
هست، اين روزها رنجور و مجروح نظاره گر بي مهري 
فرزندان خويش است، از همان روزها كه راه اندازي 
تله كابين ،كوهنوردي را به تفريح و تفرجي آس��ان 
بدل كرد و »دشت ميش��ان« زير پاي مس��افران و 
گردش��گران با زباله ها انباشته شد، دل الوند و الوند 
 دوستان شكس��ت. او به ايسنا گفت: سنگ نگاره ها 
و سنگ نوش��ته هايي كه در جاي جاي كوهستان 
الوند به يادگار مانده ان��د از روزگار پيش از تاريخ تا 
دوره اشكانيان را برمي گيرد كه شايد معروف ترين 

و بزرگ ترين آنها سنگ نوشته هاي داريوش بزرگ 
و فرزندش؛ خشايارشاه باشد. دره گنجنامه و دامان 
الون��د همواره يي��الق همداني ها ب��وده و اديبان و 
مورخان از سرسبزي و آب هواي اين منطقه بسيار 
نوش��ته اند. متوليان مجموعه تفريحي و توريستي 
گنجنامه به همين ميزان بس��نده نكردند و بر سر 
الوند منت گذاشته و در كنار اين جاده درختكاري 
هم كردند! حال آنكه اين بخش از كوهپايه اساس��ا 
مرتع اس��ت و نيازي به درخت ندارد، از سوي ديگر 
بايد كارشناسان نظر دهند كه درختان كاشته شده، 

اصال با اقليم الوند سازگار هستند يا خير؟

كتابخانه

»رياضت« پيشينه انديشه اي هولناك 
كتاب »رياضت« پيشينه انديشه اي هولناك نوشته مارك بليت، براي تمام كساني 
كه در پي يادگيري مطالبي در باب وضعيت اقتصادي حال حاضر جهان، چگونگي 
رسيدن به اين وضعيت و نقطه آغازي براي يافتن راه حل هاي بلندمدت هستند كتاب 
مفيدي است. او در اين كتاب در باب همين موضوع، تحليلي جامع از منشئات و سير 
تكاملي انديشه رياضت ارايه مي دهد و در عين حال نقدي ويرانگر از پيشينه آن مطرح 
مي كند. او پيش زمينه فكري و عملي اين قالب سياست مالي را شرح داده و چگونگي 

كسب جايگاه و اهميت توسط اين انديشه را در 
اياالت متحده و اروپا شرح مي دهد. طبق آنچه 
در كتاب مي خواني��م، در مجموع بايد گفت 
رياضت انديش��ه اي خطرناك است و آن طور 
كه معموال توسط اقتصاددانان ارتدوكس القا 

مي شود موفق نبوده است.

هنر

وقتي بازگشايي تئاتر، ُپرزيان تر از تعطيلي آن است
پس از انتشار اطالعيه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي درباره بازگشايي سالن هاي تئاتر، 
سينما و كنسرت هاي موسيقي، بعضي از هنرمنداني كه نمايش هايشان روي صحنه بود 
و به دليل كرونا اجرايشان متوقف شد، اعالم كردند اين اطالعيه مشكالت زيادي دارد از 
جمله اينكه سالمت گروه اجرايي در آن لحاظ نشده است. شاهين چگيني، رييس انجمن 
صنفي تماشاخانه هاي ايران نيز از زاويه اي ديگر به اين موضوع مي نگرد. او درباره بازگشايي 
مجموعه هاي خصوصي تئاتر مي گويد: پس از صدور اطالعيه وزارت ارشاد، با آقاي آشنا، 
مدير اداره كل هنرهاي نمايشي صحبت كردم و ايشان اعالم كرد تا يكي ،دو روز آينده با 
هماهنگي وزارت ارشاد و وزارت بهداشت، پروتكل هاي بهداشتي به سالن هاي نمايشي ابالغ 
مي شود. چگيني ادامه داد: بر اساس اين صحبت، قرار است تجهيزات بهداشتي تا دو ،سه 
ماه آينده با حمايت دولت در اختيار سالن ها قرار بگيرد كه اين براي ما خبري خوش است؛ 
زيرا تهيه اين اقالم براي تماشاخانه هاي خصوصي، هزينه بر خواهد بود. مدير تماشاخانه 
مشايخي درباره حمايت مالي از سالن هاي خصوصي تئاتر توضيح داد: همچنان پيگير 
دريافت اين حمايت ها هستيم و به آقاي آشنا هم گفته ام كه بازگشايي سالن ها عمال مشكلي 
را از ما حل نمي كند زيرا اگر قرار باشد نيمي از ظرفيت سالن خالي بماند، شايد گروه هاي 
نمايشي و سالن ها تمايلي به فعاليت نداشته باشند چون به هر حال اين وضعيت، تبعاتي 
براي هر دوي ما دارد. چگيني به ايسنا گفت: اگر سالن ها باز شوند، بسياري از كساني كه 
به دنبال مطالبات شان هستند، حتما پيگيري خواهند كرد و اين در حالي است كه ما هنوز 
هيچ حمايتي دريافت نكرده ايم و هيچ چشم انداز روشني هم نداريم كه بتوانيم پاسخگوي 
آنان باشيم. او اطالعيه فعلي وزارت ارشاد را مبهم دانست و افزود: بايد جزييات اين طرح 
مشخص شود چون اگر قرار است تئاترها از اول تير بازگشايي شوند، بايد در فرصت كوتاه 

باقي مانده كار كارشناسي انجام دهيم تا دوباره در عمل انجام شده قرار نگيريم.
رييس انجمن صنفي تماش��اخانه هاي ايران در پاسخ به اين پرسش كه آيا بعد از انتشار 
اطالعيه وزارت ارش��اد، گروه هاي نمايشي تمايلي به اجرا نشان داده اند و آيا پيگير اجرا 

شده اند؟ گفت: سالن ها مشغول رايزيني با گروه ها هستند ولي آنان نيز همان پرسش هايي 
را كه ما درباره ابهامات اين اطالعيه داريم، دارند و سوال همه اين است كه با زيان ناشي از 
خالي ماندن نيمي از ظرفيت سالن چه بايد كرد. بنابراين اگر شرايط همچنان مبهم بماند، 
با تعطيلي سالن كمتر ضرر مي كنيم. در حال حاضر هم گروه ها منتظر مشخص شدن 
وضعيت قراردادها هستند. چگيني اضافه كرد: با توجه به دستوري بودن اين بخش نامه، 
منطقي است كه وزارت ارشاد خود پاي ضررش بماند و زيان ناشي از ظرفيت خالي سالن را 
جبران كند. پيش از اين هم در جلساتي كه با آقاي آشنا داشته ايم، ايشان هم اين مساله را 
پذيرفته اند ولي اين موضوع بايد به قطعيت برسد تا بعد بتوانيم درباره شكل قرارداد گروه ها 
و ديگر جزييات به نتيجه برسيم. او همچنين ابراز اميدواري كرد مبلغي كه قرار بوده به 

حمايت از تماشاخانه هاي خصوصي تعلق بگيرد، زودتر پرداخت شود.
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