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نيـازاقتـصادايـران

ايران مخالف
تضعيف عراق است

در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران
و رييس اداره چين در وزارت امور خارجه مطرح شد

قرارداد ايران و چين
برد  -برد تنظيم ميشود
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بهدنبال مديريت عرضه و تقاضا
از سوي بانك مركزي صورت گرفت
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دكتر زهرا كريمي ،اقتصاددان در نشست مجازي كانون دانشآموختگان اقتصاد:

اقتصاد ايران
نيازمندتصميمي بزرگ است

نرخ ارز كاالهاي اساسي تغيير نميكند

صفحه 3

يادداشت1 -

رفع مشكالت نهادي

براي نجات بيدود

پروژه بي��دود يك��ي از آن
طرحهاي��ي ب��ود ك��ه اگر
به درس��تي اجرا ميش��د،
ميتوانس��ت يك��ي از
شاخصههاي بارز مديريت
ش��هري در دوره جدي��د
پس��اقاليباف باش��د و در
مهران فرجي
خاطره جمعي مردم تهران
براي هميش��ه باقي بماند .كاه��ش ترافيك ،كاهش
آلودگي ه��وا ،كاه��ش هزينههاي جاري اس��تفاده
از حم��ل و نق��ل عموم��ي و خودروهاي ش��خصي،
افزايش سرانه ورزش در شهر تهران و افزايش نشاط،
ميتوانس��ت از دس��تاوردهاي اجراي صحيح پروژه
دوچرخههاي بيدود باشد .اما به داليل مختلف ،اين
طرح با شكست رو به رو شد .نخست آنكه شهرداري
تهران با يك شركت خاص براي وارد كردن ،استقرار
و بهرهبرداري ،استفاده كرد .ش��ركت مورد اشاره نيز
دوچرخههايي را وارد كرد كه ايرادهاي بارز و واضحي
براي شهر تهران داشتند .نخست آنكه اين دوچرخهها
با وجود شيبدار بودن بس��ياري از خيابانهاي تهران،
دندهاي نبودند و به سختي در مسيرهايي حتي مثل
مسير ميدان فردوس��ي تا خيابان كريمخان زند كه
ش��يب ماليمي دارد ،تردد ميكنن��د ،دوم اينكه اين
دوچرخهها به لحاظ اندازه ،در اندازه استاندارد كه 26
است ،نيستند و كمي از سايز استاندارد ،كوچكترند
و افراد ق��د بلند به س��ختي ميتوانند ب��ا آنها ركاب
بزنند ،نكته ديگر س��نگين بودن اين دوچرخهها بود
كه باعث ميش��د تردد ،با توجه به مش��كل دندهاي
نب��ودن دوچرخهها ،س��ختتر هم بش��ود .موضوع
ديگر در اين بين ،ثبتنام براي استفاده از اپليكيشن
بيدود بود .هر فرد بايد ح��دود  180هزار تومان براي
ثبتنام در بيدود پرداخت كند .اين نشان ميدهد كه
كارشناس و متخصص فروش و بازاريابي در اين طرح،
ناديده گرفته شده اس��ت وگرنه براي شروع طرحي
با اين عظم��ت و اهميت ،وروديه  180ه��زار توماني
براي ثبتنام در نظر گرفته نميش��د .به همين دليل
ساده ،بسياري از افرادي كه قصد داشتند يكي دو بار
اين دوچرخهها را امتحان كنند و بعد از آن اس��تفاده
كنند ،منصرف شدند .البته اين هزينه بعدتر مقداري
كاهش يافت .اما به عنوا ن نمونه در كشور آلمان ،هيچ
نيازي به پرداخت هزينه اوليه براي ثبتنام در طرحي
مشابه ،وجود ندارد و كاربران بعد از نصب اپليكيشن،
با اس��تفاده از كارت اعتباري بانكي خود به راحتي از
اين دوچرخهها استفاده ميكنند و در پايان هر روز با
توجه به ميزان استفاده روزانه از دورچرخه ،از حساب
كاربران كسر ميشود .ش��هرداري ميگويد براي اين
پروژه هزينهاي نكرده و فقط فضاي استقرار دوچرخه
را در اختيار اين ش��ركت قرار داده و برخي مسيرهاي
تردد دوچرخه را در خيابان ايجاد كرده اس��ت .البته
امكان تبليغات در ايستگاههاي بيدود را هم در اختيار
اين شركت قرار داده اس��ت .اما درست است كه شايد
شهرداري جز در اختيار قرار دادن فضاي عمومي براي
ايستگاههاي بيدود و البته هزينه ساخت مسيرهاي
تردد ،هزينه ديگري نكرده ،اما آيا مساله فقط اين است
كه شهرداري پول چنداني خرج نكرده است؟ قطعا نه.
ش��هرداري بايد از اجراي اين طرح ،دستاوردهايي را
كه در باال به آنها اشاره شد كسب ميكرد .مدير واحد
توسعه حمل و نقل پاك شهرداري تهران در توضيحي
درباره عملكرد بيدود گفته االن 2هزار دوچرخه بيدود
در تهران مستقر است .اما آيا استقرار  2هزار دوچرخه
در س��طح ش��هر حداقل  12ميليون نفري تهران به
معني شكست پروژه پس از بيش از 2سال نيست؟
ادامه در صفحه4

عكس :صبا طاهريان

هر چند كه دول��ت فعلي از
س��ال  93تالش كرده كه از
طريقمذاكره،امضايبرجام
و اقدام��ات مختل��ف ديگر،
فضاي اقتصاد ايران را تغيير
دهد و با كاهش هزينههاي
محسنشمشيري مبادله تحريم ،امكان فروش
نفت ،انضب��اط مالي و پولي
در نظام بانكي ،تقويت بورس و نظ��ام مالياتي ،فروش
اوراق ،عمليات بازار ب��از و ...به بهبود درآمدها و كاهش
هزينهها و س��اماندهي بازارها كمك كند ،اما گزارش
اخير مرك��ز پژوهشهاي مجلس نش��ان ميدهد كه
مش��كل اقتصاد ايران در  14س��ال اخير ،تنها متاثر از
تحريم نبوده و تشديد مشكالت س��اختاري و نهادي
عمال رشد اقتصادي و س��رمايهگذاري را كاهش داده
و وضعيت ش��اخصها را بدتر كرده اس��ت .به عبارت
ديگر ،اقتصاد ايران حتي در دهه  1380و در سالهاي
اوج درآمد نفت نيز از مشكالت س��اختاري و نهادي و
افت رتبه فضاي كس��ب وكار ايران رنج ب��رده و برخي
شاخصها مانند تورم ،رشد نقدينگي ،توزيع درآمد و
نابرابري ،فضاي كس��ب وكار ،ريسك اقتصادي و رتبه
اعتبار اقتصاد ايران در سطح جهاني و منطقهاي ،حتي
در س��الهاي اوج درآمد دولت نيز در حال بدتر شدن
بوده و نشان ميدهد كه اين مش��كالت تنها از طريق
رشد درآمد نفت ،تزريق پول و نقدينگي ،كنترل بازار
ارز و ...قابل حل نيست و نيازمند اصالحات ساختاري
و نهادي اس��ت تا روابط ايران با منطقه و جهان را بهتر
كرده و موجب بهبود روابط بانك��ي و تجاري و كاهش
ريسك فضاي كسب وكار ش��ود و سرمايهگذاريهاي
توليدي و اشتغال زا را افزايش دهد .به خصوص از سال
 1387و بعد از بحران مالي جهان ،به تدريج نشانههاي
مش��كالت س��اختاري و نهادي و رواب��ط اقتصادي و
سياس��ي ايران با جهان و اثر آن بر س��اير شاخصها،
عميقتر و گستردهتر شده است و حتي افزايش قيمت
نفت در سالهاي  88تا  90و همچنين امضاي برجام،
نتوانست شاخصهاي كالن اقتصاد را به حالت قبلي
بازگرداند .درآمد س��رانه و قدرت خريد مردم ،مصرف
خانوار،سرمايهگذاريهاورشداقتصاديبهحالتقبلي
برنگشت و كيك اقتصاد ايران و ميزان توليد ناخالص
داخلي كوچكتر شد .به عبارت ديگر ،در كنار افزايش
درآمدنفتوسايرسياستهايدولت،بايدنوعيتحول
در ساختار قانون ،سياست خارجي ،سياست داخلي،
روابط بينالمللي ،استانداردسازي بانكها و نظام پولي
و ارزي كشور ،پذيرش كنوانسيونهاي بينالمللي ،در
دستور كار قرار ميگرفت تا فضاي كسب وكار كشور را
بهتر كند و رتبه و اعتبار اقتصاد ايران را تقويت نمايد.
نگاهي به ش��اخصهاي كالن اقتصاد نشان ميدهد
كه تورم س��اختاري ،ورود جمعيت جوان به بازار كار،
كاهش قدرت خريد مردم و مصرف خانوارها ،كاهش
بهره وري و از بين رفتن بسياري از فرصتهاي شغلي،
كاهشسرمايهگذاري،رشدمنفياقتصادوپايينبودن
رشد اقتصادي و كوچك شدن كيك اقتصاد ايران و در
نتيجه كاهش درآمد سرانه ،بدتر شدن نابرابري و توزيع
درآمد و شكاف طبقاتي و ...به داليل مختلف از جمله
تحريم ،كاهش درآمد نفت و مهمتر از همه مشكالت
س��اختاري و نهادي ،ادامه يافته و تشديد شده است.
به عبارت ديگر ،به نظر ميرس��د كه در كنار مشكالت
تحريم و كاهش درآمد نفت و ساير درآمدها ،يكسري
مشكالت قانوني ،ساختاري و نهادي ،موجب شده كه
توان دولت براي س��اماندهي فضاي كسب وكار كافي
نباش��د .به عنوان مثال ،در موضوع اخير عدم امضاي
 FATFوكنوانسيونهايمربوطهو...
ادامه در صفحه4

يادداشت2 -

محسن شمشيري|كانوندانشآموختگاناقتصاد،
جلسه ماهانه خود را به صورت مجازي در شرايط شيوع
كرونا ،با محوريت بررس��ي گزارش مركز پژوهشهاي
مجلس در مورد اقتصاد ايران در دهه  1390با حضور
خانم دكتر زهرا كريمي اقتصاددان و عضو هيات علمي
دانشگاه برگزار كرد .دكتر كريمي با اشاره به شاخصها
و آمارها و نمودارهاي منتشر ش��ده در اين گزارش ،به
نكات اساس��ي در ارتب��اط با كاهش رش��د اقتصادي،
كاهش قدرت خريد خانوارها ،تورم و رش��د قيمت در
بازار داراييها و اثر آن بر مص��رف و قدرت خريد مردم،
بيكاري پنه��ان و كاهش ن��رخ مش��اركت ،نابرابري و
افزايش ضريب جيني ،باال رفتن رقم خط فقر و افزايش
خانوارهاي زير خط فقر به  18درصد خانوارهاي كشور،
كاهش سرمايهگذاري و محيط كسب وكار نامناسب،
امضا نشدن  ،FATFاثر بورس بر خلق نقدينگي و رشد
قيمتها در كل اقتصاد ،اثر كس��ري بودجه بر رش��د
نقدينگي و تورم ،معكوس ش��دن رابط��ه ارز و بورس،
پرداخت و در پايان تاكيد كرد ك��ه اقتصاد ايران بايد با
يك تصميم بزرگ و يك اراده سياس��ي فراتراز دولت
از وضعيت كنوني خارج ش��ود و نبايد اين تصميم را تا
انتخابات امريكا در سال جاري و انتخابات ايران در سال
آيندهبهتاخيراندازيم.
رشد اقتصادي
مرك��ز پژوهشهاي مجل��س گزارش ارزش��مندي را
در مورد اقتصاد ايران و رش��د اقتصادي منتش��ر كرده
كه جاي قدرداني و سپاس��گزاري دارد .قبل از انتشار
اين گ��زارش ،برخ��ي اقتصاددانان و پژوهش��گران و
كارشناسان نيز نس��بت به روند نگران كننده اقتصاد
اي��ران و كاه��ش رش��د اقتص��ادي و وضعيت س��اير
ش��اخصهاي كالن اقتصادي ،وضعيت خانوارها ،فقر
و سياست پولي و بازار داراييها هش��دار داده اند البته
مركز پژوهشهاي مجل��س ،در گزارش خود ،رش��د
اقتصادي را بين س��ال  1390تا  1398بررس��ي كرده
اس��ت اما بايد توجه داشته باش��يم كه اقتصاد ايران از
سال  1387با روند نزولي رش��د اقتصادي مواجه شده

و بهخصوص پس از بحران مالي جه��ان در  ،2006به
دليل كاهش قيمت جهاني نفت ،اثر خود را بر اقتصاد
ايران گذاشته و رشد اقتصادي را كاهش داده است .در
اين دوره ،قيمت نفت از ح��دود  147دالر به  30دالر
كاهش يافت و ضرب��ه بزرگي را به درآم��د ارزي ايران
وارد كرد و رش��د منفي را در اقتصاد ديديم .با اينكه در
س��الهاي  88تا  ،90قيمت نفت دوباره افزايش يافت
اما درآمد سرانه و مصرف خانوار همچنان كاهش يافته
و قدرت خريد خانوارها كمتر ش��ده است .يعني حتي
بهبود درآمد نفت نتوانسته قدرت خريد و درآمد سرانه
را بهتر كند .از س��ال  86به بعد ،درآمد سرانه و مصرف
خانوارها روند منفي را نشان داده وروند نگران كنندهاي
داشته است  .اكنون اين برداشت ايجاد شده كه حتي
اگر اقتصاد خوب كار كند و بهبود داشته باشد و درآمد
نفت بهتر شود ،به اين سادگي نميتوانيم شاهد بهبود
درآمد س��رانه و مصرف خانوارها باش��يم و اقتصاد به
كارهاي بزرگتر از رشد درآمد نفت نياز دارد تا اوضاع را
بهبود بدهد .اين موضوع حتي قبل از تحريمها نيز خود
را نشان داده و متاثر از مسائل ساختاري ،شاهد كاهش
درآمد سرانه و مصرف و قدرت خريد خانوارها بودهايم و
عالوه بر تحريمها و كاهش درآمد نفت ،متاثر از فضاي
كس��ب وكار و وضعيت كالن و ساختاري اقتصاد ايران
بوده اس��ت .به عبارت ديگر ،اگرچه اقتصاد ايران بعد
از انقالب ،عملكرد خوبي نداش��ته اما تا س��ال 1386
مصرف خانوار و قدرت خريد مردم رش��د خود را حفظ
كرده بود و از طريق يارانههاي كاالهاي اساسي ،تامين
ماليهاي مختلف ،سياستهاي مختلف ،درآمد سرانه
و مصرف خانوار و قدرت خريد مردم حفظ شده است.
ولي از سال  1386به اين سو ،روند حفظ قدرت خريد
خانوار قابل دوام نبوده ،و شاهد روند نزولي قدرت خريد
و مصرف خانوارها بوده ايم .خانوارها نه تنها نتوانستهاند
قدرت خريد خود را حفظ كنن��د ،بلكه قدرت خريد و
مصرف آنها روند نزولي به خود گرفت��ه و از اواخر دهه
 ،1380زنگ خطر كاهش قدرت خريد و مصرف خانوار
به صدا درآمده است .به عقيده كارشناسان ،در فاصله
سالهاي  88به بعد ،يكسري ناآراميها در كشور بروز

كرده كه بخش��ي از آن ميتواند ناشي از كاهش قدرت
خريد مردم باشد كه خانوارها احساس كردهاند قدرت
خريد خود را از دس��ت دادهاند و چشمانداز بهبود براي
قدرت خريد و درآمد و هزينههاي خود نديدهاند .اين
روند نگران كننده و عالئم نامطلوب آن از سال 1390
به بعد نگران كنندهتر ميشود و تحريمهاي بين المللي
از س��ال  1391تا  ،1395اثر قابل توجهي بر اين روند
داش��ته و يك ضربه جدي به قدرت خري��د خانوارها
وارد كرده است .البته در س��ال  1395متاثر از اجراي
برجام ،انتظار ميرفت كه ش��اهد بهب��ود روند قدرت
خريد خانوار باشيم اما يكي دو س��ال پس از آن ،دوباره
آهنگ رشد منفي اقتصاد و كاهش قدرت خريد خانوار
راشاهدهستيم.
تشديد التهاب بازارها از تيرماه99
اگرچه گزارش مركز پژوهشهاي مجل��س در خرداد
 ،99وضعيت اقتصاد ايران را از س��ال  1390تا بهار 99
بررسي كرده اس��ت .از تيرماه  99نيز التهاب در بورس،
ب��ازار ارز و ط�لا ،چش��مانداز را نگران كنندهت��ر از آن
چيزي كرده ك��ه مركز پژوهشه��اي مجلس گزارش
كرده و طبيعي اس��ت كه اين رون��د روي قدرت خريد
خانوارها ،رش��د اقتصادي و شاخصهاي كالن و درآمد
س��رانه اثر منف��ي بيش��تري خواهد داش��ت .گزارش
مركز پژوهشهاي مجلس ،در مورد رش��د اقتصادي و
براس��اس پيش بينيهاي صندوق بين المللي پول ،به
نكاتي اشاره كرده و نشان ميدهد كه از سال  ،97رشد
اقتصادي منفي ش��ده و اين رش��د منفي در سال  98و
 99ادامه يافته است .بانك مركزي اعالم كرده كه رشد
اقتصادي در سالهاي  97و  98منفي  5.6و منفي 6.5
درصد بوده است .يعني تنها در دو سال  97و  98بيش از
 12درصد از توليد ناخالص داخلي كشور كاهش يافته
و كيك اقتصاد ايران كوچكتر شده است همچنين در
سال  ،99با شيوع ويروس كرونا ،تعطيلي برخي از كسب
وكاره��ا و فعاليتهاي اقتص��ادي در فروردين ،عمال با
ادامه تشديد ركود همراه ش��ده است حتي با باز شدن
برخي فعاليتها در ارديبهشت ماه ،روند تشديد ركود

متوقف نشده و التهاب بازارها و افزايش قيمتها ،عمال
به تش��ديد ركود و كاهش رش��د اقتصادي و مشكالت
واحدهاي اقتصادي دام��ن زده اس��ت .عالئمي كه از
بخشهاي مختلف اقتصادي ثبت شده نشان ميدهد
كه خريد بس��ياري از كاالها از جمله پوشاك و كفش،
لوازم خانگي ،ش��وينده وبهداش��تي و ...كاهش داشته،
تامين مواد اوليه براي برخي فعاليتها با مشكل همراه
اس��ت .خريد نيازهاي حياتي و معيشتي مردم كاهش
يافته ،اقتصاد بهشدت دچار آسيب شده ،حتي مراجعه
به بيمارستانهاي غير كرونايي و مطبهاي پزشكان،
دندانپزش��كي و ...كاهش يافته اس��ت .مدي��ر يكي از
بيمارس��تانها گفته بود كه راهي ج��ز تعديل نيمي از
كاركنان خود ندارد .يعني خدمات سالمت و بهداشت
نيز تحت تاثير قرار گرفته و بخشهاي مختلف اقتصاد
نيز تحت تاثير قرار گرفته است.
دهه  1390دهه گم شده و از دست رفته
به عبارت ديگر ،سال  99تصوير ما از شرايط اقتصادي،
نگران كنندهتر ميش��ود .آنچه كه در گ��زارش مركز
پژوهشهاي مجلس آمده ،نشان ميدهد كه ميانگين
رش��د اقتصادي از س��ال  90تا  98حدود صفر بوده و
اگر تصوير و وضعي��ت چهارماه اول س��ال  99را به آن
اضافه كنيم ،به اين نتيجه ميرس��يم كه دهه 1390
در اقتصاد ايران يك دهه گم ش��ده و از دس��ت رفته از
نظر رش��د اقتصادي و س��رمايهگذاري بوده است .در
صورتي كه در دهه  ،1390جمعيت جوان ايراني وارد
بازار كار ش��ده و افراد بين  15تا  65سال كه آماده كار
و فعاليت اس��ت ،بخش عمدهاي از جمعي��ت ايران را
تشكيل ميداده و از اين فرصت ميتوانستيم براي رشد
سرمايهگذاري ،اش��تغال و توليد استفاده كنيم و رشد
اقتصادي را افزايش دهيم .ولي اين پنجره جمعيتي را
بهره مند نشده ايم و عمال اين جمعيت جوان و توانمند
در مواردي تبديل به بيكاري و نگراني و تهديد ش��ده
اس��ت .زيرا كيك اقتصاد ايران دايم كوچكتر شده و
ضعيف شده و فرصتهاي ش��غلي در حد مورد انتظار
ادامه در صفحه2
ايجادنشده است.

طهماسب مظاهري مطرح كرد

ايجاد ثبات در بازار ارز با ادامه مديريت عرضه و تقاضا

رييس كل اس��بق بان��ك مركزي ب��ا اش��اره به افت
قيمت ارز از روز دوش��نبه گفت :اگر مديريت عرضه
و تقاضاي ارز از س��وي بانك مركزي ادامه پيدا كند،
ش��اهد ايجاد يك ثبات نس��بي در بازار ارز خواهيم
بود .به گزارش تسنيم ،طهماس��ب مظاهري با بيان
مطلب فوق گفت :دولت بايد اقدام��ي انجام دهد كه
بين عرضه و تقاضاي ميزان ارز در بازار ،تعادلي وجود
داش��ته باش��د .وي افزود :پديده عرضه و تقاضا طي
چند وقت اخير باعث ايجاد آشفتگي در بازار ارز شده
و همين موضوع روز گذشته هم سبب كاهش قيمت
ارز در كشور شد .اين كارشناس مسائل پولي و بانكي

با اش��اره به نقدينگي موجود در كش��ور تصريح كرد:
اين نقدينگي باعث افزايش قدرت خريد ميش��ود و
در نتيجه ميزان تقاضا در بازار افزايش پيدا ميكند.
وي با بيان اينكه در طول  7س��ال گذش��ته در دولت
روحاني ش��اهد رش��د نقدينگي بوديم و اين موضوع
باعث افزاي��ش تقاض��ا در ب��ازار ش��ده در حالي كه
عرضه متناس��ب با اين تقاضا نبوده است ،تاكيد كرد:
وقتي عرضه متناسب با تقاضا نباش��د بازار به سمت
آشفتگي حركت ميكند .مظاهري همچنين با بيان
اينكه جلوگي��ري از افزايش نقدينگ��ي راهحل دارد
اگرچه اجراي آنها كمي س��خت اس��ت ،گفت :دولت

براي كنترل نقدينگ��ي در ابتدا بايد از خود ش��روع
كند و جلوي هزينههاي اضافي خ��ود را بگيرد .اين
كارشناس مسائل پولي و بانكي همچنين به موضوع
عرض��ه در ب��ازار ارز نيز اش��اره كرد و اف��زود :ميزان
صادرات نفت كشور در حال حاضر محدود شده و اين
موضوع درآمد ارزي را كاهش داده است ،اكنون تكيه
ما بر روي درآمد ارزي حاصل از ص��ادرات غيرنفتي
است ،در اين بخش وضع خوبي داريم ولي سياستي
كه دولت در برابر صادركنندگان اتخاذ كرده اس��ت
باعث شده كه آنها ترجيح بدهند ارز حاصله را ديرتر
وارد بازار كنند چرا كه از اين طريق س��ود بيش��تري

ميبرند .وي ادامه داد :از طرف ديگر با توجه به فضاي
كسب و كار در كش��ور ،صادركنندگان ميگويند كه
اگر ما ارزمان را به بانك مرك��زي و خزانه ارايه دهيم،
اطمينان نداري��م كه دوباره به راحت��ي ارز در اختيار
ما قرار داده ش��ود و مجبوريم با طي بروكراسي زياد
كارمان را پيش ببريم.
در همين چارچوب الزم اس��ت كه فرايند برگرداندن
ارز صادراتي به كش��ور تس��هيل و شفاف ش��ود .اگر
آرامش به بازار ارز بازگ��ردد ،از ميزان تقاضاي خريد
ارز از سوي مردم نيز كاسته ميش��ود و اين موضوع
ميتواند به ايجاد آرامش در بازار كمك كند.

راهبرد
رهبر معظم انقالب
در ديدار نخستوزير عراق:

ايران مخالف
تضعيف عراق است

رهبر معظم انقالب اسالمي عصر روز (سهشنبه)
در ديدار آقاي مصطفي الكاظمي نخس��توزير
عراق ،روابط ايران و عراق را به پشتوانه اشتراكات
ف��راوان تاريخي ،مذهبي ،فرهنگ��ي و عادات و
س��نن به معني واقعي كلم��ه برادرانه خواندند
و تاكيد كردن��د« :آنچه در روابط دوجانبه براي
جمهوري اسالمي ايران بسيار حايز اهميت است
منافع ،مصالح ،امنيت ،عزت ،اقتدار منطقهاي و
بهبود شرايط در عراق است ».حضرت آيتاهلل
خامنهاي با تاكي��د بر اينكه ايران هيچگاه بناي
دخالت در امور عراق را نداشته و نخواهد داشت،
گفتند« :ايران ،خواهان عراق عزتمند ،مستقل و
با حفظ تماميت ارضي و وحدت و انسجام داخلي
است ».رهبر معظم انقالب اسالمي خاطرنشان
كردند« :ايران قطعا با هر آنچه موجب تضعيف
دولت عراق شود ،مخالف است».
حضرت آيتاهلل خامنهاي افزودند« :البته ديدگاه
امريكاييها درباره عراق درست در نقطه مقابل
ماست؛ زيرا امريكا به معني واقعي كلمه دشمن
اس��ت و مواف��ق عراق مس��تقل ،ق��وي و داراي
حكومتي با راي اكثريت نيس��ت ».ايشان تاكيد
كردن��د« :ب��راي امريكاييها اينك��ه چه فردي
نخستوزير عراق باشد ،مهم نيست؛ آنها بهدنبال
حكومتي همچون حكوم��ت «پل برمر» حاكم
امريكايي عراق در اوايل سقوط صدام هستند».
رهبر معظم انقالب اس�لامي گفتند« :ايران در
خصوص روابط عراق با امريكا دخالتي نميكند
ام��ا انتظار دارد كه دوس��تان عراق��ي ،امريكا را
بشناسند و بدانند كه حضور امريكا در هر كشوري
منش��ا فس��اد ،خرابي و ويراني است ».حضرت
آيتاهلل خامن��هاي تاكيد كردن��د« :جمهوري
اس�لامي ايران انتظار دارد تصميم دولت ،ملت
و مجلس عراق براي اخراج امريكاييها پيگيري
ش��ود؛ زيرا وجود آنه��ا موجب ناامني اس��ت».
ايش��ان جنايت امريكا در ترور سردار سليماني و
ابومهدي المهندس را يك نمونه از نتيجه حضور
امريكاييها برشمردند و خطاب به نخستوزير
عراق افزودند« :آنها ميهمان شما را در خانه شما
كش��تند و صريحا به اين جنايت اعتراف كردند
كه اين موضوع كوچكي نيس��ت ».رهبر معظم
انقالب اسالمي تاكيد كردند« :جمهوري اسالمي
ايران هرگز اين موضوع را فراموش نخواهد كرد
و قطع��ا ضربه متقابل را ب��ه امريكاييها خواهد
زد ».حضرت آي��تاهلل خامنهاي ،اجماع گروهها
و جريانهاي سياسي عراق براي انتخاب دولت
آقاي كاظم��ي را اقدامي پس��نديده خواندند و
گفتند« :امريكاييها و عوامل آنها هموارهدنبال
خأل قدرت در كشورهاي منطقه هستند تا از آن
طريق هرج و مرج ايجاد و زمينه را براي دخالت
خود فراهم كنند ،همان كاري كه در يمن انجام
دادند و اكنون اوضاع تاسفبار يمن را همه شاهد
هس��تند ».ايش��ان با تاكيد بر حماي��ت ايران از
دولت آقاي كاظمي خاطرنش��ان كردند« :عقل،
دين و تجرب��ه اقتضا ميكند ك��ه روابط ايران و
عراق در همه زمينهها بيش از پيش ارتقا يابد».
رهبر معظم انقالب اس�لامي افزودن��د« :البته
گس��ترش روابط ايران و عراق مخالفاني دارد كه
در راس آنها امريكاست ولي به هيچوجه نبايد از
امريكا ترسيد؛ زيرا هيچ غلطي نميتواند بكند».
حضرت آيتاهلل خامنهاي گفتند« :امريكاييها
زحمت و اذيت ايجاد ميكنن��د اما دولت عراق
بايد بدون اعتنا به اين مزاحمتها به مسير خود
با قدرت ادامه دهد و مردم را به عنوان پش��توانه
خود حفظ كند ».ايش��ان مرجعيت و ش��خص
آيتاهلل سيستاني را يك نعمت بزرگ براي عراق
خواندند و خاطرنش��ان كردند« :حشدالشعبي
يك نعمت بزرگ ديگر در عراق است كه بايد آن
را حفظ كرد».

اخبار
مراقب كالهبرداران اينترنتي
باشيد

دادستان انتظامي مالياتي سازمان امور مالياتي
كشور درباره سوءاس��تفاده برخي افراد شياد از
طريق ايجاد س��ايتهاي جعلي اخذ ماليات و
دستيابي به اطالعات كارتهاي بانكي موديان،
هشدار داد.
به گزارش ايبِنا ،عباس بهزاد با بيان اين مطلب
اف��زود :موديان محترم مالياتي مراقب ش��گرد
اين كالهبرداران در فضاي مجازي باشند .وي
با بيان اينكه برخي از جرايم رايانهاي با تكيه بر
اصول مهندسي اجتماعي و بهكارگيري صفحات
جعلي به منظور القاي تفكر به كاربران در راستاي
انجام اقدامات مورد نظر مهاجمان سايبري انجام
ميپذيرد ،گفت :اخيرا مشاهده شده برخي از اين
جرايم در فضاي مجازي توسط ثبتكنندگان
آگهي در س��ايتهاي همچون دي��وار و غيره،
تح��ت عنوان اخ��ذ ماليات انج��ام ميگيرد به
گونهاي كه اين آگهيه��ا ،موديان مالياتي را به
سايتهاي جعلي پرداخت ماليات هدايت كرده
و نهايتا اطالعات كارتهاي بانكي ايشان مورد
سوءاستفاده قرار ميگيرد.
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ايران

دكتر زهرا كريمي ،اقتصاددان در نشست مجازي كانون دانشآموختگان اقتصاد :

اقتصاد ايران نيازمند تصميمي بزرگ است

ادامه از صفحه اول|
هر چند كه با رش��د فناوريها ،استارتاپها ،شغلها و
درآمدهاي مختلفي ايجاد شده است اما در عين حال
برخي شغلها نيز از بين رفته يا كوچكتر شده است.
يعنيافرادباشغلهايتخصصيوحرفهايعمالتبديل
به راننده اسنپ ش��دهاند .يعني فرصتهاي از دست
رفته بسيار فراتر از فرصتهايي است كه ايجاد شده و
اين دهه ،اضطراب ،نگراني و نااميدي از آينده را تشديد
كرده است .نگراني از آينده در بخشهاي مختلف بروز
كرده و باعث نارضايتيهايي شده كه نشانه آن را در آبان
 98ديده ايم كه باعث بروز ناآراميهايي در كشور شد.
يعني آمارها و شاخصهاي اقتصادي به وضوح نشان
ميدهد كه نارضايتهاي اجتماعي روي هم انباشت و
تل انبار شده است.
تورم
خان��م دكتر كريمي در مورد وضعي��ت تورم و ارتباط
بازارها بر فشار وارد شده بر خانوارها گفت :گزارش مركز
پژوهشهاي مجلس ،يك��ي از نكات بارز اقتصاد ايران
را وجود تورمهاي باال اعالم ك��رده ،در برخي ماههاي
 ،1398تورم به  50درصد رس��يده است .اقتصاد ايران
چهارمين كشور از نظر تورم باال بوده است بعد از ونزوئال،
زيمباب��وه و آرژانتين ،باالترين تورم را در جهان داريم.
وليبااينرونديكهدرسال 99شاهدهستيم،ميتوان
پيش بيني كرد كه تورم ايران از آرژانتين پيشي گرفته
و به رتبه س��وم اقتصاد جهان از نظر تورم باال برسيم.
با ش��رايطي كه در بازار ارز ،پول و طال ،و بورس شاهد
هستيم ،فشار سنگيني از سوي بازار دارايي به سمت
بازاره��اي كاالها و خدمات وارد خواهد ش��د و رش��د
قيمته��ا در بازار دارايي باعث رش��د قيمت كاالهاي
اساسي خواهد شد.
اگرتورمهمينطورافزايشيابد،مانندآرژانتين،عدهاي
ممكن است كه كاال انبار كنند و به فروشگاهها هجوم
آورند .اين موضوع خطر خالي ش��دن فروشگاهها را به
همراه دارد و باعث تورم بيش��تر خواهد شد و تقاضاي
بي��ش از حد و مصنوعي در برخي كاالها ايجاد خواهد
كردواميداستكهاينپيشبينيبرايسال 99تحقق
نيابد .اگر در ماههاي آين��ده اين روند افزايش بورس و
ارز و قيمتها كنترل نش��ود ،بايد شاهد هجوم مردم
به بازارهاي كاال باش��يم كه وحشت زده به انبار كردن
كاال بپردازند.
در گزارش مركز ،به اين نكته اش��اره شده كه تورم به
تنهايي نش��انه فش��ار بر خانوارها و دهكهاي پايين
درآمدي و فقير نيست ،رشد قيمت كاالهاي معيشتي
و مواد غذايي ،شتاب بيشتري داش��ته و باالتر از تورم
ميانگين رش��د كرده و در عين حال بيكاري ،افزايش
قيمت مسكن و ساير داراييها ،نگراني از آينده ،كاهش
درآمد ،تغيير ش��غل و ...موضوعات ديگر ،فشار تورم را
تشديد كرده است .افزايش قيمت برخي مواد غذايي در
سال  98به باالي  85درصد رسيده است .اثر تحريمها
روي تورم و كاالهاي معيش��تي و مصرفي ش��ديدتر
ب��وده و اثر نرخ ارز روي كاالهاي معيش��تي و مصرفي
خانوارها و مواد غذايي بالفاصله و س��ريع و شديد بوده
كه نشاندهنده اثر تحريمها و نرخ ارز بر قدرت خريد
خانوارها و معيشت و تورم كاالهاي مصرفي بوده است.
به دنبال افزاي��ش نرخ ارز ،تورم باال رفته و اثر س��ريع
روي بازار كاالها و خدمات گذاش��ته و قيمتها را باال
برده اس��ت در نتيجه قيمت ارز نيز فشار بر خانوارها را
افزايش ميدهد .مجموعه افزايش قيمتها در بورس،
بازار داراييها ،ارز و طال و قيمت كاالهاي مصرفي ،مواد
غذايي و ...نش��انگر كاهش توان دولت و محدود شدن
قدرت اثرگذاري سياس��تهاي دولت در كنترل تورم
است.مجموعهاينعوامليكديگرراتشديدميكندوبه
دنبال افزايش نرخ ارز ،تورم باال ميرود و يك اثر تشديد
كننده متقابل روي ب��ازار داراييها و كاالها و خدمات
ميبينيم .رشد قيمتها و شاخصها در بازار دارايي و
بورسي نيز دوباره روي تورم و نرخ ارز اثرگذاشته و اثرات
متقابل رشد قيمتها را تشديد ميكند .به عبارت ديگر،
همه شاخصها و بازارها روي هم اثر ميگذارد و همه
آنها نقدينگي و تورم و قيمته��ا را افزايش ميدهند.
اين وضعيت نش��انگر توان روبه افول دول��ت در بازار
دارايي ،كاالهاي مصرفي و ارز و ..است .مجموعه شتاب
قيمتها نش��اندهنده توان روبه افول دولت در بازار
داراييها و تورم و كاالها و خدمات و كنترل و نظارت و
اثر سياستها بر آن است.
بازار كار
كريمي با اشاره به شاخصها و وضعيت بازار كار گفت:
مركز پژوهشهاي مجلس در مورد بازار كار نيز اعالم
كرده كه اين بازار وضعيت نگران كنندهاي دارد .حدود
 60درصدشاغالنبامزدهايپايينبدونچترحمايتي
قانون كار و پوش��ش بيمهاي در حال فعاليت هستند.
البته اين گزارش امكان پرداختن به همه مش��كالت
و ش��اخصها را نداشته است .مزدهاي واقعي در ايران
روند نزولي داشته ،بهره وري نيروي كار كاهش يافته و
بسياري از مشاغل ايمن و با بهره وري باالتر به مشاغل
ناامن و با بهره وري كمت��ر انتقال يافتهاند .يك راننده
اس��نپ ميگفت كه از مدير كارگاه تخصصي اطراف
تهران به راننده تبديل شده و بسياري از شغلها تبديل
به راننده اسنپ شدهاند .كاهش نرخ مشاركت در بازار
كار ،كاهش مزدهاي واقعي و ...نشانه وضعيتي است كه
نيروي كار و خانوارها را تحت فشار قرار داده و به دنبال
آن پرداختها نيز به موقع نبوده و در نتيجه اعتراضات
كارگري نيز افزايش يافته است.
اين كاهش مش��اركت در آمارها ،ناشي از آن است كه
حضور جوانان در دانشگاهها به معناي بيكاري پنهان
است و چون كار نبوده ،به درس و دانشگاه پناه بردهاند
و خود را مشغول كردهاند .يك بخش بزرگي از بيكاري
پنهان نيز زناني هستند كه تحصيل كرده هستند اما

تبديل به زنان خانهدار ش��دهاند و يا به ادامه تحصيل
مشغول ش��دهاند و يا عمال بيكار هستند و يا بيكاري
پنه��ان دارند .تع��داد اين نوع بي��كاري و كاهش نرخ
مشاركت در حال افزايش است.
تشديد نابرابري
اگر تورم ،كاهش درآمد سرانه و قدرت خريد و مصرف
خانواره��ا را در نظر بگيريم ،نش��اندهنده وضعيتي
نامناس��ب اس��ت اما وضعيت نابرابري نيز در كنار آن
تشديد شده اس��ت .وقتي توليد سرانه تقسيم بر كل
جمعيت شود ميانگين درآمد سرانه را نشانميدهد اما
به اين معني نيست كه درآمد سرانه به صورت يكسان
تقسيم شده است .بلكه شاخصها نشان ميدهد كه
نابرابري نيز تشديد شده و وضعيت را نگران كنندهتر
نش��ان ميدهد .ضريب جيني از  0.37در سال  90به
 0.41در س��ال  98رسيده و نشانه تشديد نابرابري در
اين دهه  1390است.

 18درصد خانوارها زير خط فقر
عدهاي با خودروهاي لوكس و زندگيهاي پر از ريخت
و پاش ،يك طبقه جديد مرفه را نشان ميدهند كه در
كنار آن فقر گسترده و نابرابريها و مشكالت خانوارها
افزايش يافته است .خط فقر در تهران به  4.5ميليون
تومان رسيده و خط فقر در كشور به  2ميليون تومان
رسيده در حالي كه حداقل دستمزد در سال  99زير 2
ميليون تومان است .به عبارت ديگر ،با تشديد وضعيت
تورم ،خط فقر ،دس��تمزدها ،بيكاري ،التهاب بازارها،
تشديد نابرابري و ...عمال ميزان خانوارهاي زير خط فقر
را از  15درصد در سال  90به  18.5درصد در سال 97
افزايش داده اس��ت .براي سال  99اين وضعيت نگران
كنندهتر اس��ت و فقر و نابرابري شديدتر را ايجاد كرده
و باعث ش��ده كه عدهاي از كارشناس��ان ،نگران نوعي
انفجار اجتماعي و بروز نارضايتيهاي ش��ديد باشند.
ش��اخصهاي اقتصادي نيز نگراني از بروز نارضايتي و
ناآرامي را نشان ميدهد.
كاهش سرمايهگذاري
و محيط كسب و كار نامناسب
كريم��ي به رتبه ايران در محيط كس��ب وكار منطقه
و جهان اش��اره كرد و افزود :در كنار متغيرهاي كالن
اقتصادي كه نش��ان ميدهد رش��د اقتصادي و توليد
س��رانه ،و مصرف خانوارها كم شده ،و نابرابري تشديد
شده و تورم بيشتر شده اس��ت .شاخصهاي ديگري
نيز وجود دارد كه چشمانداز اقتصاد ايران در سالهاي
آينده را روش��نتر ميكن��د و يك��ي از مهمترين آنها
محيط كس��ب وكار و ميزان سرمايهگذاريهاس��ت.
س��رمايهگذاري نيز در ايران از سال  90كاهش يافته
است .سرمايهگذاري بلندمدت عمال در ايران در حال
توقف است و مجموعه س��رمايهگذاريها و طرحهاي
عمراني اشتغال زا و بلندمدت ،در حال كوچك شدن
است .ميزان س��رمايهگذاريهاي بلندمدت و بزرگ
كاهش يافته است .عدهاي ترجيح دادهاند كه پول خود
را به بازار دارايي مانند بورس ،ارز و طال و مسكن و خودرو
ببرند تا هم ارزش راله آنها آسيب نبيند و هم پول آنها
بالفاصله قابل نقد باشد و نقد شوندگي باال داشته باشد
تا بتوانند از بازار دارايي مورد نظر خارج شوند .در حالي
كه سرمايهگذاري نيازمند چند سال صبر و انتظار است
تا سرمايهگذاري به نتيجه برس��د و بهرهبرداري شود
و سود آور باشد .اگرچه ريشه كاهش سرمايهگذاري،
در تنشها ،ناآرامي ،نگراني از آينده ،خشونت ،افزايش
هزينهها ،سياس��ت خارجي و داخلي ،فضاي سياسي
داخليوخارجي،بيثباتي،وضعيتشاخصهايكالن
اقتصادي و ...اس��ت اما ميتوان از نگاه ديگري ،دليل
كاهش س��رمايهگذاري را بررسي كرد و از نظر محيط
كسب وكار به آن پرداخت.مركز پژوهشهاي مجلس
در اين مورد به شاخصهايي اشاره دارد كه نشانههاي
بي ثباتي را آشكارتر ميكند .فضاي كسب وكار در ايران
در مقايسه با كشورهاي جهان و منطقه نشان ميدهد
كه رتبه ايران در س��ال  98در بين  20كشور منطقه،
 17بوده است .يعني وضعيت ما بهتر از يمن و پاكستان
بوده است و وضعيت و رتبه ايران از بسياري كشورهاي
منطقه بدتر بوده است .در سطح جهاني نيز رتبه مصر با
وجود بهار عربي و تغيير حكومتها 93 ،بوده در حالي
كه رتب��ه ايران  99بوده اس��ت .در مصر همچنان زدو
خورد ،فعاليتهاي تروريس��تي و ...وجود دارد ولي به
دليلحفظروابطبينالملليرتبهبهتريازايرانداشته
است.حتيرتبهلبنانباوجودمشكالتفراوان 88بوده
است .رتبه كشور فقير اردن  70بوده است.
در مورد علت اين وضعيت ،هر چه باش��د و درس��ت يا
غلط ،تصويري به شركتهاي بين المللي ميدهد كه
بايد به سرمايهگذاري در ايران چگونه نگاه كنند .بعد از
اجراي برجام ،مبادالت آلمان با ايران 25درصد افزايش
يافت اما بعد از تحريم امريكا ،ريس��ك سرمايهگذاري
افزايش يافت.
امضا نشدن FATF
وي با اش��اره به اثر قرار گرفتن در ليس��ت گروه اقدام
مالي گفت :يكي از عوامل موث��ر در اين وضعيت ،قرار
گرفتن در ليس��ت گروه اقدام مالي يا  FATFاست كه
باعث ميشود شركتها و بانكها و حتي افراد ايراني
نتوانند از امكانات و روابط بانكي و كارگزاري استفاده
كنند و نقل و انتقال مالي داش��ته باش��ند .بسياري از
ايرانيان حتي خارج از كشور نميتوانند از مبادالت بين
المللي استفاده كنند و همين موضوع قطعا روي نقل و
انتقالها و سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي اثرگذار
بودهاست.مجموعهتنشهاوبيثباتيهادرمناسباتو
مبادالتدرمنطقهوبينالملل،باعثشدهكهصاحبان
سرمايه ايراني و خارجي ،وحش��ت زده كار را متوقف
كنند.يكيازمشكالتاساسيكهباعثعملكردضعيف

كارشناسان ميگويند كه تصميمگيري بزرگ هرچه زودتر ناگزير است
سرمايهگذاري ش��ده همين موضوع اثر فضاي كسب
وكار بر سرمايهگذاريهاست.

افزايش نرخ سود سپردهها رفتهاند كه عمال هزينههاي
بيشتري را براي بانكها به همراه خواهد داشت.

اثر بورس بر تورم و نقدينگي
اين اقتصاددان همچنين با اشاره به تحليل نادرست اثر
رشد بورس در جذب نقدينگي و تورم گفت :درخرداد
و تيرماه  ،99نگراني از رشد بيمارگونه بورس افزايش
يافت و بس��ياري از اقتصاددانان نسبت به آن هشدار
دادند .بس��ياري گفتوگو كردند و نوش��تند و هشدار
دادند كه اگر مهار نش��ود باعث از كنترل خارج شدن
بازار ميش��ود .عدهاي اين تصور را داش��تهاند كه اگر
نقدينگ��ي وارد بورس ش��ود ،خطر در ب��ازار ارز و طال
كم ميش��ود و تورم قابل كنترل ميش��ود .اما اينها
تصورات و تحليلهاي نادرس��تي اس��ت .زيرا بازارها
به صورت همس��طح و با تاخير چند ماهه تحت تاثير
يكديگر هستند و رشد بورس ،رشد باالي ارز و كاالها
را نيز به همراه خواهد داشت .نقدينگي در همه بازارها
جريان دارد و از بازاري به بازار ديگر سرريز ميشود .ما
تحليل درستي از بورس نداش��تيم و بورس قبال يك
بازار حاشيهاي در بازار سرمايه ايران بود و سهم اندكي
داشت .ولي وقتي در زمان كوتاهي رشد بيمارگونهاي
پيدا كرد عدهاي خوشحال شدند اما بورس رشد زيادي
داشته و از نرم متعارف جهاني بيشتر رشد كرد .عدهاي
گمانميكردندكهباعثجذبنقدينگيوكنترلتورم
ميشود.اماپسازمدتيمشخصشدكهنهتنهاكمكي
به كنترل نقدينگي و تورم نميكند بلكه عامل محرك
خلقپولونقدينگي،رشدپايهپولي،رشدنرخارز،تورم،
نقدينگي و قيمت طال و ...است و عدهاي به هر شكلي به
دنبال خلق پول هستند تا پول خود را به سمت بورس
هدايت كنند و سود ببرند و اين سوداگري عمال موجب
ش��د كه بورس اثر متقابل بر ساير بازارها با تاخير چند
ماهه داشته باشد و باعث التهاب ساير بازارها شود .در
گزارش مركزپژوهشهاي مجلس تاكيد شده كه در
سال  99طي دو ماه 45 ،هزار ميليارد تومان نقدينگي
جذب بورس ش��ده در حالي كه در كل س��ال  ،98در
مجموع كل سال  30هزار ميليارد تومان جذب بورس
شده است.يعني در دو ماه  1.5برابر كل سال  98پول
وارد بورس شده است يعني اگر ميانگين جذب پول دو
ماه از سال  98معادل  5هزار ميليارد تومان بوده ،در دو
ماه سال ،99به ميزان 9برابر ميانگين دوماهه سال،98
پول جذب بورس شده است .اين وضعيت عمال باعث
تشديد نقدينگي و تورم و رشد قيمتها در كل اقتصاد
ميشود .عدهاي از مسووالن دولت نيز تشويقكننده
جذب نقدينگي در بورس بودند و عدهاي از كارشناسان
تصور ميكردند كه ب��ورس عامل خوبي براي كنترل
تورم اس��ت .اما بعد از چند م��اه برخي صاحب نظران
متوجه شدند كه اثر منفي بورس خود را نمايان كرده و
حتيبرخيكارشناساننسبتبهاثراتآنوحشتزده
هستند .عدهاي تشويق ميكردند كه خطري نيست و
پول خود را به بورس بياوريد .اما پس از چند ماه ،اكنون
ميليونها نفر در بورس حاضر هستند و نگراني در مورد
س��رمايهها و افت شاخصها و قيمتها وجود دارد كه
چه بايد كرد تااين مسائل باعثاعتراضو ناآرامي نشود.

كسري بودجه
نمودارها نشاندهنده وضعيت كسري بودجه ،شكاف
درآمد و هزينه دولت در سالهاي  98و  99است .يكي
از راههاي دولت استفاده از منابع صندوق توسعه ملي
است اما بخش عمدهاي از منابع اين صندوق در چين،
كره جنوبيو ....بلوكه شدهاست و دسترسي به آن ندارد.
دولت تاجايي كه ميتواند از اين منابع براي واردات دارو،
كاالهاي مصرفي و اساس��ي استفاده ميكند .در كنار
برداش��ت از منابع صندوق توسعه ملي ،بانك مركزي
نيز در ح��ال ايجاد نقدينگي اس��ت  48 .درصد از كل
بودجه 99بايد از طريق انتشار اوراق بدهي و برداشت از
صندوق توسعه ملي تامين شود .اين وضعيت كسري
بودجه نشان ميدهد كه به سالهاي سخت دهه  60و
كسري بودجه 50درصدي دولت بر گشتهايم.

سود بانكي
كريميبااشارهبهوضعيتبانكهاورشدهزينهبانكها
در جذب سپردهها گفت :در گزارش مركز پژوهشهاي
مجلس ،به مش��كالت رش��د هزينه بانكها نيز اشاره
شده اس��ت و ميزان سودي كه بانكها به سپردهها در
س��الهاي  97و  98پرداخت كردهاند بيشتر از درآمد
تس��هيالت آنها بوده است .يعني درآمد بانكها كمتر
از سود سپردهها بوده اس��ت و عمال دست بانكها در
جيب بانك مركزي بوده است .دولت با تشويق حركت
نقدينگي ب��ه بورس ،امي��د اين را داش��ته كه جلوي
افزايش قيمت ارز و طال و تورم را بگيرد اما جذب شديد
نقدينگي در بورس و تشويق بانكها و اقتصاد به خلق
پول و نقدينگي و رشد تورم ،عمال باعث شده كه بورس
به مركز اخالل و پارازيت در اقتصاد تبديل شود و فشار
س��نگيني را به بازار دارايي و ارز و تورم و مس��كن وارد
كند .حتي در ماههاي ابتداي ،99دولت و بانك مركزي
با كاهش نرخ س��ود در بانكها ،عم�لا زمينه هدايت
نقدينگي به سمت بورس را فراهم كردند .اما اكنون بعد
از رشد نرخ ارز و نگراني در مورد بورس ،دوباره به سمت

 6برابر شدن نقدينگي
استفاده دولت از منابع بانك مركزي ،رشد پايه پولي و
رشدنقدينگيوتورمرابههمراهخواهدداشت.پايهپولي
در سالهاي  90تا  98چهار برابر و نقدينگي  6.4برابر
شده است .شكاف بين درآمد و هزينه دولت زياد شده و
تورم نيز باعث رشد هزينههاي دولت شده است .دولت
از افزايش نرخ ارز سود ميبرد اما در تورم باال هزينههاي
دولت نيز افزايش مييابد زيرا يكي از خريداران بزرگ
كاالها خود دولت است و اين موضوع عمال باعث رشد
هزينههاي دولت و كسري بودجه ميشود.
بازارهاي مالي
از سال 90تا 98نقدينگي و پايه پولي سريع رشد كرده
و افزايش ضري��ب فزاينده پولي نيز افزايش يافته و اثر
بيشتري روي نقدينگي داشته و شيب رشد نقدينگي
بيشتر ش��ده و آثار منفي خواهد داش��ت .در تعاريف
نقدينگي معم��وال از  M1و  M2اس��تفاده ميكنيم
كه پول و شبه پول است اما در تعاريف ديگر نقدينگي
ميتوان از  M3و  M4نيز اس��تفاده كرد يعني ارزش
اوراق سهام نيز ميتواند روي نقدينگي و تقاضا اثرگذار
باشد .چون اوراق قابل تبديل شدن به پول و شبه پول
اس��ت و اگر ارزش س��هام را اضافه كنيم يك هيوالي
وحشتانگيز را در بازار پول وسرمايه و نقدينگي و تقاضا
و تورم خواهيم داشت  .لذا نبايد خيلي خوشحال باشيم
كه بورس نقدينگي را جذب ك��رده زيرا همين اوراق
سهام و خلق پول و اعتباري كه در بورس كارگزاريها و
شركتهابهسهامدارانميدهد،مانندخلقپولورشد
نقدينگيمخرباستوميتواندآثارمنفيداشتهباشد.
ناترازي بانكي نيز تشديد شده و ميزان درآمد بانكها
از هزينههاي س��ود س��پردهها كمتر است و به همين
دليل دولت نرخ س��ود را كم كرد تا نقدينگي به سمت
بورس برود اما عمال گرفتاري ش��ديدي ايجاد كرده و
بانكها دوباره مجبور شدند كه نرخ سود را باال ببرند كه
نقدينگي در بانكها حفظ شود.
تجارت خارجي
دكتر كريم��ي به كاهش تجارت خارج��ي و اثر آن بر
اقتصاد ايران اش��اره ك��رد و گفت :مي��زان واردات در
سالهاي  96تا  98كمتر شده و سهم و ميزان واردات
كاالهايسرمايهايكاهشيافتهوتالشدولتايناست
كه كاالهاي مصرفي و واسطهاي سهم بيشتري داشته
باشد تا نياز معيشتي مردم حفظ شود اما اين موضوع به
معناي كاهش سرمايهگذاريهاي مولد است .آمارها به
وضوحنشانميدهدكهوضعيتنگرانكنندهايداريم
اما در عين حال ،تحليلهاي مختلفي در مورد راهكارها
و ريشههاي اين پديدهها وجود دارد.
اثر بورس بر رشد نرخ دالر
خانم كريمي به معكوس ش��دن رابطه ب��ورس و نرخ
ارز اش��اره كرد و ادامه داد :دكتر عبده تبريزي صاحب
نظر اقتصادي نكات بسيار مهمي را در كانال اكو ايران
در اي��ن زمينه مطرح كرده كه بايد به آن توجه ش��ود.
برخي كارشناسان ميگويند قبال وقتي نرخ ارز افزايش
مييافت قيمت س��هام كارخانههايي ك��ه كاالهاي
وارداتي داشتند و يا صادرات داشتهاند تحت تاثير قرار

ميگرفتندوقيمتسهامآنهاافزايشياكاهشمييافت
امادرحالحاضرقيمتسهامتابعاينموضوعاتنيست
و ارزش سهام بسياري از شركتها بدون اثرگرفتن از
ن��رخ ارز باال رفته در حالي كه ارزش ذاتي آنها بس��يار
كمتر بوده است.
نرخ ارز براي خرداد 15هزار تومان بوده است ولي در عرض
يك ماه  23هزار تومان شد مگر در اين مدت نقدينگي تا
چه حد رشد كرده است؟ بنابر اين عوامل ديگري در اين
زمينهوجوددارد.وقتيقيمتسهامبورسبسيارباالرفته،
روي نرخ ارز نيز اثرگذاشته است يعني به جاي اينكه نرخ
ارزقيمتسهامراباالببرد.برعكسقيمتسهامباعثرشد
نرخ ارز شده است .يعني برآوردي كه دولت و كارشناسان
ماليداشتهاندكهبورسوبازارسرمايهوبازارماليميتواند
نقدينگي را جذب كند و مانع از رشد نرخ ارز شود ،اشتباه
بودهوعمالنتيجهبرعكسشدهاستواينبارقيمتسهام
بوده كه باعث رشد نرخ ارز ش��ده است .يعني فشار بازار
سرمايه است كه روي بازار ارز و كاالهاي ديگر وارد شده و
باعثرشدآنهاشدهاست.بنابراينبورسايرانعمالباعث
جذب نقدينگي و تورم نشده است .لذا بورس ايران را بايد
با بازار ونزوئال مقايسه كرد نه با بازارهاي توسعه يافته .زيرا
عمال رشد قيمت سهام ،التهاب بازارها و تورم و نقدينگي
و رش��د نرخ ارز را به همراه داشته است .در روزهاي اخير
اعالم ش��ده بود كه  300ميلي��ون دالر نيمايي وارد بازار
شده اس��ت و عدهاي از صادركنندگان در حال بازگشت
تعهد ارزي خود هستند و اين عامل كاهش قيمت دالر در
روزهاياخيربودهاستامابايدبهعواملريشهايوبنيادي
توجه كنيم زيرا رشد نقدينگي ،رشد بورس ،و خلق پول
از طريق رشد سهام و اعتباري كه كارگزاران به خريداران
سهامميدهند،عمالبهمعنايافزايشنقدينگيوقيمت
سهام و تورم و اثر آن بر نرخ ارز و ...است .لذا وضعيت بازار
سهام ايران در حال لطمه زدن به اين بازارهاست و باعث
تشديد نرخ ارز و طال و ....شده است .دكتر كريمي در پاسخ
به پرسشي در مورد اثر مالحظات و رقابتهاي سياسي
در اقتصاد ايران گفت :برخي مالحظات سياسي نيز باعث
شده كه عدهاي با كاهش تنشها همراهي نكنند تا امتياز
ايجاد ثبات سياسي و اقتصادي به حساب دولت روحاني
نباشد و لذا برخي تصور ميكنند كه ممكن است كه اين
روند تا سال آينده ادامه يابد.
وقتي  FATFامضا نميشود و س��خنان آقاي همتي
رييس كل بان��ك مركزي و مس��ووالن دولتي باعث
تصويب آن نش��د ،طبيعي است كه بر اقتصاد ايران اثر
گذاراستولذانبايداثررفتارسياسيجناحهايمختلف
را ناديده گرفت .بسياري از كشورها با وجود مشكالتي
كهدارنداينكنوانسيونهاراامضاكردهانداماايرانامضا
نكرد.دراينزمينه،دكترمسعودنيليبهمشكلنهادي
اشاره كرده و ميگويد كه برخي مشكالت را هيچ فردي
در دولت ،نميتواند حل كند و اين مشكالت نهادي به
س��ادگي قابل حل نيست .يعني با يك سياست و يك
تصميم قابل حل نيست بلكه بايد س��اختار و نهادها
را اصالح كرد تا امكان بهبود فراهم ش��ود .بسياري از
كارشناسان معتقدند كه حل برخي مشكالت نهادي
و س��اختاري مانند امضا نشدن  fatfو همراه نشدن با
دولت براي ايجاد ثبات و كاهش مش��كالت و كاهش
تنشهاي سياست خارجي و سياست داخلي به يك
اراده سياسي بزرگتري نياز دارد.
ام��ا بايد گفت كه وضعي��ت اقتصاد اي��ران قابل ادامه
نيس��ت .بايد فكري كنيم و چارهاي بينديش��يم و از
يك اراده سياسي بزرگ براي حل مشكالت استفاده
كنيم .عدهاي منتظر انتخابات آبان امريكا هس��تند و
عدهاي منتظر انتخابات س��ال آينده ايران هستند تا
دولت جديدي س��ر كار آيد و بتوانند ش��رايط را براي
تصميمگيريهاي جديد فراهم كنند .اما كارشناسان
ميگويند كه تصميمگيري بزرگ هر چه زودتر ناگزير
است.لذاعدهايمعتقدندكهبايدانتخاباتامريكاوايران
انجام شود تا دولت جديد ايران تصميم اثرگذاري براي
اقتصاد ايران بگيرد .از جمله دكتر رناني در اين زمينه
ميگويد كه تغييراساسي در تصميمگيريهاي بزرگ
اقتصاديناگزيراستوبايدازسقوطاقتصادايرانبهدره
خطرناكجلوگيريكنيم.برخيكارشناسانمعتقدند
كه بايد يكسال آينده را به شكلي پشت سر بگذاريم و
دريكسالآيندهبهسالمتعبوركنيمتابعدازانتخابات
امريكا و انتخابات ايران ،ش��رايط براي تصميمگيري
جدي در اين زمينهها فراهم شود.
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توافق ارزي ميان ايران و عراق در مراحل نهايي

كاهش قيمت ارز و سكه در بازار
نرخ ارز واردات كاالهاي اساسي تغيير نميكند

گروه بانك و بيمه |
بهاي ارزهاي دالر و يورو در بازار غير رسمي
وصرافيهايبانكيهمچنانبرايدومينروز
روندكاهشيخودراادامهداد.نرخفروشدالر
در صرافيهاي بانكي روز (سهشنبه) كاهش
 ۲۰۰۰توماني داش�ت و به بهاي  ۲۰هزار و ۶۰۰
تومانمعاملهشد.همچنينقيمتخريددالر
در اين صرافيها نيز نس�بت به روز گذش�ته
كاهش  ۱۷۰۰توماني داش�ت و  ۱۹هزار و ۹۰۰
تومان اعالم ش�د تا همچنان فاصله معنادار
ميان قيمت خريد و فروش ارز در صرافيهاي
بانكي برقرار مانده باشد .بهاي خريد و فروش
يورو هم در صرافيهاي بانكي شاهد كاهش
 ۱۵۰۰توماني بود .بر اين اس�اس براي فروش
هر يورو رق�م  ۲۳هزار و  ۶۰۰تومان بر تابلوها
ثب�ت و خريد يورو نيز با قيمت ۲۲هزار و۹۰۰
معاملهشد.
به گزارش «تعادل» ،در بازار آزاد و معامالت نقدي نيز
نرخ دالر  22600تومان اعالم ش��د و با اعالم هر اونس
طالي جهاني به قيمت  1829دالر ،هر گرم طالي 18
عيار به  987هزار تومان ،مظنه مثقال طالي  17عيار
به  4ميليون و  275هزار تومان ،سكه طرح جديد 10
ميليون و 300هزار ،بهار آزاد 9ميليون و400هزار ،نيم
س��كه  5ميليون و  50هزار ،ربع سكه  3ميليون ،سكه
گرمي 1ميليون و 600هزار تومان معامله شد.
برپايه س��امانه س��نا نيز ،بهاي فروش هر يورو در بازار
معامالتيدوشنبه،كاهشيحدود ۱۷۰۰تومانيداشت
و به قيمت  ۲۵هزار و  ۳۳۶تومان معامله ش��د .در اين
سامانه بهاي دالر نيز كاهش  ۱۵۰۰توماني داشت و به
بهاي  ۲۲هزار و  ۹۱۶تومان به فروش رسيد.
در س��امانه نيما طي روز معامالتي گذشته اما شاهد
افزايش به��اي ارز بوديم و هر حواله ف��روش يورو با
افزايش��ي  ۳۰۰توماني قيمت  ۲۰هزار و  ۸۹۳تومان
معامله ش��د ،فروش حواله دالر نيز با افزايشي حدود
 ۱۰۰۰تومان ب��ه قيمت ميانگين  ۱۸ه��زار و ۲۸۷
تومان انجام ش��د.بانك مركزي نرخ رسمي  ۴۷ارز را
اعالم كرد كه بر اس��اس آن نرخ  ۳۲ارز افزايش ۵ ،ارز
كاهش و دالر و  ۹ارز ديگر نيز ثابت اعالم شدهر دالر
امريكا  ۴۲هزار ريال قيمت خورد .همچنين هر پوند
انگليس با افزايش  ۶۶۵ريال به قيمت  ۵۳هزار و ۲۴۸
ريال و هر يورو نيز با رش��د  ۱۸۹ريالي به قيمت ۴۸
هزار  ۱۳۸ريال اعالم شد .بهاي طال و سكه همچنان
تحت تاثير كاهش نرخ ارز روند نزولي خود را حفظ كرد
و براي ساعاتي س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد در
مرز بازگشت به كانال  ۹ميليون توماني قرار گرفت.در
اين بازار ،هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد به
قيمت  ۱۰ميليون و  ۲۵۰هزار تومان به فروش رسيد.
س��كه تمام طرح قديم نيز با قيمت  ۹ميليون و ۵۰۰
هزار تومان معامله شد .نيم سكه  ۵ميليون و  ۲۰۰هزار
تومان ،ربع سكه ۳ميليون و ۲۰۰هزار تومانوهر قطعه
سكه يك گرمي يك ميليون و  ۷۰۰هزار تومان قيمت
خورد.يك گرم طالي خام  ۱۸عيار نيز به قيمت ۹۲۹
هزار تومان معامله ش��د .هر مثقال طال نيز همچنان
روند كاهشي را حفظ كرد و  ۴ميليون و  ۲۵هزار تومان
به فروش رسيد.اين كاهش قيمت در حالي رخ داد كه
اونس جهاني با افزايشي قابل توجه  ۱۲دالري به بهاي
يك هزار و  ۸۲۴دالر معامله شد.
بازدهي بورس ،ارز و طال از ابتداي امسال
بررس��ي بازدهي بازارهاي س��رمايه ،ارز و طال نش��ان
ميدهد از ابتداي امس��ال ش��اخص ب��ورس با ثبت
بازدهي بيش از  ۲۵۲درصدي بيشترين سود را نصيب
سرمايهگذاران اين بازار كرده است.اين در حالي است
كه در اين مدت سرمايهگذاران بازار ارز (دالر) ۵۵درصد
و خريداران سكه طال  ۸۶درصد سود كسب كردهاند.
همچنين از ابتداي تيرماه ش��اخص بورس رش��د ۴۳
درصدي داش��ته اس��ت و در مقابل دالر  ۳۱درصد و
سكه  ۴۱درصد بازدهي را نصيب سرمايهگذاران خود
كردهاند.
مسدودسازي مسير جوالن دالالن ارز
در بازار
نماينده مردم صومعه س��را در مجل��س گفت :بانك
مركزي بايد تجربه ساماندهي ارزي در ماههاي گذشته
را دوباره تكرار كرده و به اين ترتيب مسير جوالن دالالن
را مسدود كند.
س��يدكاظم دلخوش در گفتوگو با ايبِنا با بيان اينكه

دالر در صرافيهاي مجاز بانكي  ۲۰هزار و ۶۰۰تومان و در بازار آزاد 22600تومان معامله شد و سكه به 10ميليون و 300هزار تومان رسيد
بازار ارز براي رس��يدن به ثبات قيمتي نيازمند اتخاذ
تصميمات عاجلي اس��ت ،گفت :ايجاد بازار متشكل
ارزي طرح��ي بوده كه در يكي ،دو س��ال اخير بانك
مركزي و كميس��يون اقتصادي مجل��س پيگير آن
بودهاند ،اما هنوز طرح يا اليحه مشخصي در اين باره
وجود ندارد.
نماينده مردم صومعه سرا در مجلس شوراي اسالمي
ب��ا تاكيد بر اينك��ه س��اماندهي ارزي نيازمند انجام
اقدامات ريشهاي از سوي بانك مركزي است ،افزود:
كنترل بازار ارز ،س��كه و غيره از ملزومات رسيدن به
آرامش در بازار است .وي با بيان اينكه بانك مركزي
بايد كنترل بازار را به دست گرفته و از نوسانات قيمتي
جلوگيري كند ،تصريح كرد :كاهش ارزش پول ملي
در نتيجه رشد بيسابقه نرخ ارز نشان ميدهد كه بايد
طرحهاي دولت با سرعت بيشتري براي ساماندهي
بازار عملياتي شوند.
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با تاكيد بر اينكه
براي ساماندهي بازار ارز بايد تقاضا رصد شده و جلوي
خريد و فروشهاي كاذب گرفته ش��ود ،گفت :بانك
مركزي بايد تجربه ساماندهي ارزي در ماههاي گذشته
را دوب��اره تكرار كرده و به اين ترتيب مس��ير جوالن
دالالن را مسدود كند.
وي با بيان اينكه انتظار ما از دولت به ويژه بانك مركزي
ارايه اليحهاي در خصوص ايجاد بازار متشكل ارزي به
مجلس براي بررسي برنامه دولت در اين حوزه است،
تصريح كرد :بايد س��ازوكار دولت براي س��اماندهي
اقتصادي با ارايه لوايح به مجلس مشخص شود.
دلخوش در پاسخ به اين سوال كه آيا علت افزايش نرخ
ارز دستكاري قيمتها از س��وي دولت براي جبران
كسري بودجه است؟ گفت :نميتوان اين موضوع را
بهطور  100درصد قبول كرد زيرا مولفههاي بسياري
در وضعي��ت فعلي موثر هس��تند .وي ادام��ه داد :در
شرايط فعلي ش��يوع ويروس كرونا و محدوديتهاي
ايجاد شده براي صادرات و كاهش فروش نفت عامل
اصلي نوسانات ارزي و رشد قيمت آن هستند .دلخوش
تاكيد كرد :مجلس با علم به فشاري كه بر دولت و بانك
مركزي اعمال شده آماده كمك بوده و در اين حوزه در
صورت لزوم به تصويب قوانين نيز اقدام خواهد كرد.
نماينده مردم صومعه سرا در مجلس شوراي اسالمي
يادآور ش��د :اينكه عامل اصلي افزايش نرخ ارز را بانك
مركزي بدانيم اش��تباه اس��ت ،زيرا اكن��ون وضعيت
بازارهايبينالملليومراوداتماليدراينحوزهشرايط
بهتري از كشور ما نيست.
نرخ ارز واردات كاالهاي اساسي
يكند
تغييرنم 
عليربيعيسخنگويدولتگفت:دولتتصميميبراي
تغيير نرخ دالر در واردات كاالهاي اساسي از  ۴۲۰۰به
ارز نيمايي ندارد.تروريستزدايي از منطقه و گسترش
روابطدوجانبهاقتصاديازمهمترينپيامهايسفراخير
آقاي ظريف به عراق بوده است و در سفر آقاي الكاظمي
نيز دنبال ميشود .وي با بيان اينكه بودجه خودكفايي

گندم حذف نش��ده است ،گفت :ذخاير كاالي اساسي
كافياستواهتمامبهاينموضوعوجوددارد.همچنين
در زمينه ذرت و جو در شرايط مطلوبي هستيم .ربيعي
يادآور شد ۳۲ :هزار ميليارد تومان از بدهيهاي دولت
به تامين اجتماعي در راس��تاي همسانسازي حقوق
بازنشستگانپرداختشد.سخنگويدولتبابياناينكه
نويدهايخوبيازآزادسازيمنابعماندرخارجازكشور
داده شده است كه در وضعيت بازار ارز موثر است ،افزود:
باكنترلنرخارزاميدواريمدركنارسياستهاينظارتي
قيمت ساير كاالها كنترل شود.
توافق ارزي ميان ايران و عراق
در مراحل نهايي
حميد قنبري مديركل بينالمل��ل بانك مركزي كه
براي انجام مذاكرات بانكي به همراه هيات وزارت امور
خارجه به عراق سفر كرده بود ،از گسترش بيش از پيش
همكاريهاي ارزي و بانكي ميان دو كشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي ،حميد قنبري،
مديركل بينالملل بانك مركزي كه روز يكشنبه هفته
جاري به همراه وزير امور خارجه براي انجام مذاكرات
بانكي به عراق س��فر ك��رده بود ،گف��ت :در اين ديدار
مذاكرات مفيد و سازندهاي با طرف عراقي انجام گرفت
كه نتايج آن در سفر نخستوزير عراق و هيات همراه به
تهراننهاييميشود.ويافزود:انتظارميروددرصورت
تحقق اين امر ،حجم قابل توجهي از منابع ارزي كه به
چندين ميليارد دالر ميرسد ،وارد بازار شده و بخش
زيادي از تقاضاي ارز از اين محل پوش��ش داده خواهد
شد.گفتنياستسالگذشتهتفاهمنامهروابطبانكيو
مالي ميان روساي بانكهاي مركزي دو كشور به امضا
رسيده بود و به گفته قنبري ،مذاكرات روز يكشنبه ،در
ادامه تفاهمنامه ياد شده و سفر ماه گذشته رييس كل
بانك مركزي صورت گرفته است.
نامهنگاري بازگشت ارز حاصل از صادرات
مسعود خوانس��اري رييس اتاق تهران از نامهنگاري با
رييسجمهور و رييس كل بانك مركزي در خصوص
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات در سالهاي  ۹۷و ۹۸
خبر داد.
وي با اش��اره به پايان مهلت بازگش��ت ارز حاصل از
صادرات سالهاي  ۹۷و  ۹۸گفت :در روزهاي گذشته
دو نامه جداگانه را ب��راي رييسجمهور و رييس كل
بانك مركزي از طرف اتاق تهران ارسال كرديم كه به
تفكيك شخص و بنگاه ،ميزان ارز بازنگشته حاصل از
صادرات را اعالم كنيد و فهرست افرادي كه ارز خود
را بازنگردادهاند را به ما اعالم كنيد تا با كمك دولت،
وزارت صمت و بانك مركزي اين ارز به كشور بازگردد.
وي خواستار آسيبشناس��ي عدم بازگشت ارزهاي
حاصل از صادرات شد و افزود :علت اصلي اين موضوع
در اين است كه بدون مشورت با كساني كه در موضوع
صادرات ذينفع هستند ،بستههايي تدوين ميشود.
دستكم بايد در اين موضوع با صادركنندگان خوشنام
صحبت شود .خوانس��اري ادامه داد :ما سه خواسته

درب��اره ارز حاصل از صادرات از دولت و بانك مركزي
داريم؛ اول اينكه بهطور تفكيك شده اعالم كنند كه
رقم  ۲۷ميليارد دالر از چه مي��زان رفع تعهد و براي
چه افرادي است.
وي با بيان اينكه خواسته دوم ما بررسي راهكارهاي
مشترك در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات
اس��ت ،اظهار داشت :خواسته س��وم ما هم اين است
كه بهطور ش��فاف اعالم كنند چه كساني به عمد ارز
صادراتي خود را بازنگرداندهاند.
خوانساري در ادامه به موضوع قرارداد  ۲۵ساله ايران
و چين پرداخت و افزود :بررسيهاي ما نشان ميدهد
كه اين موض��وع در حد يك پيشنويس و تفاهمنامه
بوده و اگر قرار باش��د به توافقي بين دو كشور منجر
ش��ود ،بايد ابتدا در دولت بررسي و سپس در مجلس
به تصويب برسد.
نايبرييس ات��اق بازرگاني ايران خاطرنش��ان كرد:
پيش داوريهاي فراواني در خصوص اين تفاهمنامه
به وجود آمد ولي بايد بپذيريم كه هيچ كشوري بدون
سرمايهگذاري خارجي توس��عه و پيشرفت نخواهد
كرد .خوانساري ادامه داد :در حال حاصر ما در صنايع
نفت ،گاز ،پتروش��يمي ،فوالد و گردش��گري نياز به
س��رمايهگذاري خارجي داريم و مع��ادن ما نيز براي
توسعه و صادرات به اين موضوع نيازمند هستند.
يكند
سلطه دالر ،بحران كرونا را تشديد م 
براساس مطالعات صندوق بينالمللي پول ،در مسير
احي��اي اقتصاد جه��ان از پاندمي كرون��ا ،نرخ تبادل
دالر فاكتوري كليدي بوده و ارزهاي داخلي كش��ورها
تاثير به مراتب كمتري در اين مسير دارند .به گزارش
فايننشال تايمز ،يافتههاي اين تحقيقات در يادداشتي
به ن��ام «ارزهاي غالب و هماهنگ��ي خارجي» چاپ و
در آن ذكر ش��ده است كه نقش ارز امريكا در تجارت و
س��رمايهگذاري ،تاثير بحران كرونا را بر اقتصاد جهان
تشديدميكند.
ارزهايبازارهاينوظهوردرجريانپاندميارزشخودرا
برابردالرازدستدادهواميدآنانمبنيبراينكهتضعيف
نرخ ارز ،صادراتشان را رقابتيتر كرده و اقتصادهاي در
تقاليآنانراتقويتكند،افزايشدادهاست.اماصندوق
بينالمللي پول در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده
است كه نرخ ضعيف ارز نسبت به گذشته تاثير كمتري
در جذب شوكهاي اقتصادي داشته و دليل آن نقش
دالر در مبادالت و سرمايهگذاريهاي بينالمللي است.
از آنجا كه صادرات عمدتا از طريق دالر انجام ميش��ود،
زماني كه ارز داخلي تضعيف ميشود ،تقاضا افزايش پيدا
نميكند .حدود  ۲۳درصد از ص��ادرات جهان از طريق
دالر فاكتور ميش��ود و اين بدون در نظ��ر گرفتن بازار
كاموديتيها است كه بهطور عمده با واحد پولي امريكا
سر و كار داشته و قيمتگذاري ميشوند.
وابستگي بيش از حد تجارت جهاني به دالر همچنين
ارزش ارز امريكا را به فاكتوري تعيينكننده در رش��د
اقتصادي جهان بدل كرده اس��ت .زماني كه اسكناس
امريكا تقويت ميشود ،واردات براي كشورهاي خارجي

پرهزينهتر ش��ده و تقاضا و فعاليت اقتصادي كاهش
مييابد .به گفته نويسندگان اين مقاله از جمله «گيتا
گوپينات» و «گوس��تاوو آدلر» ،اقتصاددانان ارشد
صندوق« ،س��لطه دالر در تجارت و سرمايهگذاري
احتماال تاثير بحران كوويد ۱۹-را تشديد ميكند».
پس از آنكه سرمايهگذاران در ماه مارس از تاثيرات
پاندمي آگاه ش��دند ،بازار بورس بهش��دت فروكش
كرد و در نتيجه به تقالي جهاني براي دالر منجر شد
كه خود متعاقبا ن��رخ ارز را افزايش داد و در نهايت
فدرال رزرو را مجبور كرد تا با بيش از يك دوجين از
بانكهاي مركزي سراسر جهان توافق سوآپ ارزي
اضط��راري منعقد كند .از پايان ماه م��ه به بعد ،دالر
تضعيف و تقاضا براي سوآپ ارزي فدرال رزرو تعديل
شد ،اما ارزهاي بازارهاي نوظهور همچنان در مقايسه با
روزهاي پيش از پاندمي برابر دالر به شكلي چشمگير
تضعيف ش��ده ،ماندند .رئال برزيل در سال جاري يك
سوم ارزش خود را از دست داده اين در حالي است كه
پزو مكزيك تقريبا  ۲۰درصد برابر دالر تضعيف شده
اس��ت .بخشهايي همچون گردش��گري كه بهطور
معمول بيش��ترين حساس��يت را برابر نوسانات ارز
داخلي دارند ،بهشدت تحت تاثير ويروس كرونا قرار
گرفته و بر مشكالت بازارهاي نوظهور افزودهاند .در
اين مقاله آمده اس��ت :در بحران جاري كوويد،۱۹-
س��لطه دالر ب��ر ارز كش��ورهاي در حال توس��عه و
بازارهاي نوظه��ور به معناي اين اس��ت كه ارز اين
كش��ورها در كوتاهمدت تاثير قابل توجهي در رشد
اقتصادي آنان نخواهد داشت.
صندوق بينالمللي پول در پاي��ان اعالم كرد :با وجود
احياي بازارها و خوشبين��ي نويدبخش در خصوص
دورنماي احياي اقتصادي جهان ،اين خطر وجود دارد
كه اوجگيري دوباره نرخ دالر فعاليت اقتصادي را مختل
كند .افزايش موارد ابتال به كرونا و همچنين تش��ديد
تقاضاازسويسرمايهگذارانيكهبدنبالامنيتهستند،
ميتواند نرخ تبادل دالر را تقويت كرده كه متعاقبا ركود
كوتاهمدت تجارت و فعاليت اقتصادي جهان را تشديد
ميكند .دالر قوي روي فعاليت اقتصادي جهان تاثير
«انقباضي» دارد.
توافق تاريخي سران اتحاديه اروپا
سران اتحاديه اروپا پس از نشستي كه حدود پنج روز
به طول انجاميد ،س��رانجام بر سر بسته نجات اروپا به
منظور احياي اقتصادهاي كرونازده اين بلوك به توافق
تاريخي دست يافتند.
به گزارش رويترز ،اين توافق راه را براي كميسيون اروپا،
به منظور تامين ميلياردها يورو در بازارهاي سرمايه به
نيابت از  ۲۷كشور عضو هموار ميكند؛ اقدامي حاكي
از اتحاد كه تقريبا در ح��دود هفت دهه ادغام منطقه
يورو بيسابقه بوده است« .چارلز مايكل» كه رياست
اين نشست را برعهده داشت ،اين توافق را «لحظهاي
حيايي» براي اروپا خواند .اخبار اين توافق در بروكسل،
موج��ب افزايش يورو و رس��يدن به باالترين س��طح
چهارماهه اخير آن شد؛ هر يورو حاال با  ۱.۱۴۷۰دالر
مبادله ميش��ود« .امانوئل مكرون» رييسجمهوري
فرانس��ه كه به همراه «آنگال مركل» صدراعظم آلمان
طالي��ه داران اين توافق بودند ،آن را «به معناي واقعي
تاريخي» خواندند .س��ران اتحادي��ه اروپا اميدوارند تا
صندوقاحياي ۷۵۰ميليارديورويي( ۸۵۷.۳۳ميليارد
دالري) و بودجه  ۱.۱تريليون دالري مربوط به آن ،به
احيا و ترميم بزرگترين ركود اين قاره از زمان جنگ
جهاني دوم تاكنون كه شيوع كرونا آن را رقم زده است،
كمك كند .اما در اين بلوك وسيع متشكل از ۲۷كشور
كه همگي حق وتو دارند ،اختالف نظراتي وجود دارد
كه احتماال تصميمات آتي بلوك را در خصوص مسائل
پولي به تعويق خواهد انداخت زيرا كشورهاي ثروتمند
ش��مالي برابر كمك به كش��ورهاي جنوبي مقاومت
كردهاند.
هلندكهرهبرگروهبهاصطالح«اقتصاديها»متشكلاز
اتريش،سوئد،دانماركوفنالنداست،تاكيدكردهاست
كه كمك به ايتاليا ،اسپانيا و ساير كشورهاي مديترانه
كه بهشدت از پاندمي آسيب ديدهاند ،تنها بايد در قالب
وام باش��د و نه كمك بالعوض« .مارك روت» نخست
وزير هلن��د در اين باره گفت :كمي اختالف نظر وجود
دارد اما همه جزيي از بازي است .براساس توافق جديد،
كميسيون اروپا با استفاده از رتبه اعتباري خود ۷۵۰
ميليارد يورو قرض خواهد ك��رد و  ۳۹۰ميليارد يورو
آن را در قالب كمك بالعوض و  ۳۶۰ميليارد ديگر آن
را به صورت وامه��اي ارزان توزيع ميكند؛ رقم كمك
بالعوض در ابتدا  ۵۰۰ميليارد يوور بود.

افزايش سرمايه بانك پاسارگاد به  ۶۵هزار و  ۵۲۰ميليارد ريال
مجمع عموم�ي عادي س�اليانه و فوقالعاده
بانكپاسارگادسالماليمنتهيبه ۲۹اسفند
س�ال  ،۱۳۹۸در تاري�خ  ۳۱تير س�ال ۱۳۹۹
در محل س�اختمان مركزي بانكپاسارگاد
با حضور بي�ش از  ۶۸درصد از س�هامداران
ب�ه ص�ورت حض�وري و بي�ش از  ۵۰۰نفر از
سهامداران بهصورت مجازي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد ،در اين مجمع
صورتهاي مالي بانكپاس��ارگاد و معامالت مشمول
ماده  ۱۲۹قانون تجارت توس��ط سهامداران تصويب
ش��د .همچنين مبلغ  ۵۰ريال به عنوان س��ود نقدي
تصويب شد .موسسه حسابرسي دايارهيافت به عنوان
بازرساصليوروزنامهاطالعاتبهعنوانروزنامهرسمي
بانكپاسارگاد تعيين شدند .رشد  36.53درصدي در

ميزانسپردههايبانكپاسارگادنسبتبهسال،1397
رشد تسهيالت اعطايي توسط بانك به ميزان 29.06
درصد نسبت به س��ال  ،1397كاهش ميزان ذخيره
مطالباتمشكوكالوصولنسبتبهسالماليگذشته،
رشد داراييهاي بانك به ميزان 32.07درصد نسبت به
سال ،1397افزايش 29درصدي در ميزان سود خالص
بانك نسبت به سال مالي گذشته ،رشد چشمگير در
فعاليتهاي ارزي و بينالمللي بانك پاسارگاد عليرغم
وجودمشكالتدرحوزهمبادالتارزي،ارتقايخدمات
بانكداريالكترونيك بانكپاس��ارگاد و انجام بيش از
 96درصد از تراكنشها توس��ط مش��تريان بهصورت
غيرحض��وري و  ...از موارد مطرح ش��ده در خصوص
عملكرد بانكپاسارگاد در سال 1398بود.
در ادامه اين مجم�� ع ضمن تصويب صورتهاي مالي
بانكپاسارگاد و معامالت مش��مول ماده  129قانون

تجارت توسط سهامداران ،مبلغ 50ريال به عنوان سود
نقدي تصويب شد كه پس از مهرماه سال جاري قابل
پرداخت خواهد بود .الزم به ذكر است بانكپاسارگاد
مبلغ ۴۹۱ريال سود به ازاي هر سهم محقق كرده است
كه پس از كسر  ۱۵درصد از آن بابت اندوخته قانوني۵ ،
درصد به عنوان اندوخته احتياطي و ۲۶۷ريال به عنوان
سود تسعير ارز ،در نهايت  ۱۰درصد از سود باقيمانده
معادل  ۵۰ريال به ازاي هر سهم تقسيم شد.
همچنين با رأي س��هامداران موسس��ه حسابرس��ي
دايارهيافت به عنوان بازرس اصلي و روزنامه اطالعات
به عنوان روزنامه رسمي بانكپاسارگاد تعيين شدند.
بر اساس اين گزارش ،در مجمع عمومي عادي بهطور
فوقالعادهبانكپاسارگادنيزدرخصوصافزايشسرمايه
از محل سود انباشته تصميمگيري شد .در اين راستا
افزايش س��رمايه از محل اندوخته تسعير ارز طي يك

اخبار
توليد ريل در ذوبآهن انقالب
در زيرساختهاي حمل و نقل
عباس خطيبي معاون ش��ركت س��اخت و توسعه
زيربناهاي حمل و نقل كشور و هيات همراه دوشنبه
 30تيرماه از خط تولي��د ذوبآهن اصفهان و كارگاه
توليد ريل اين شركت بازديد كرد  .خطيبي گفت :از
همهتالشگرانذوبآهناصفهانكهدرراستايتوليد
ريلمليوخودكفاييكشورنسبتبهتاميناينكاالي
استراتژيك تالش كردند به ويژه مهندس يزديزاده
مديرعامل اين ش��ركت كه اهتمام وي��ژهاي در اين
خصوصداشتندتشكروقدردانيميكنم.ويافزود:
درسال 97صحبتازريلمليمطرحشدوهماكنون
كه در سال 99قرار داريم مصرف ريل ما در پروژههاي
مختلفكشوردرشركتساختوتوسعهزيربناهاي
حمل و نق��ل از ذوبآهن اصفهان تامين ميش��ود.
خطيبي بيان كرد :با توجه به كيفيت ،ظرفيت و توان
توليدريلدراينشركت،صالحبرايناستكهمتكي
به توليد داخل باش��يم و اين مهم يك ارزش براي ما
تلقيميشودزيراانقالببزرگيرادرزيرساختهاي
حمل و نقل كش��ور رقم زد .معاونت شركت ساخت
و توس��عه زيربناهاي حمل و نقل كشور اضافه كرد:
شركتساخت،حدود 50هزارتنريلنيازداردامادر
كلكشورپيشبينيميشودكهتا 100هزارتنريل
در سال مورد نياز باشد .منصور يزديزاده مديرعامل
ذوبآهن اصفهان نيز گفت :اگر بخواهيم توليد ساير
محصوالترادركنارريلادامهبدهيم،توانتوليداين
محصولتا 200هزارتنوجودداردامادرصورتتوقف
توليدسايرمحصوالت،ذوبآهناصفهانتوانتوليد
 400هزار تن ريل را دارا است.
مهندس مهدي نصر معاون برنامهريزي و توس��عه
شركت گفت :ذوبآهن اصفهان به عنوان پرچمدار
توليدفوالددركشور،بهايبسيارزياديبرايتوليدريل
دادوايثارگرانهوفرايازاينكهيكبنگاهاقتصادياست
اين محصول استراتژيك را براي توسعه حمل و نقل
ريليكشورمطابقباآخريناستانداردهاتوليدميكند.
فزادهمديرمهندسينوردذوبآهن
محمدامينيوس 
نيزگفت:اينمجتمععظيمصنعتيهماكنونتوانايي
توليدانواعريلراداردومتناسببادرخواستمشتري
اينمحصولاستراتژيكراواردبازارميكند.

جناب ايرانسل بيخيال
كنسرت ساالر عقيلي شو
ق��رار اس��ت جمعه س��االر عقيلي يك كنس��رت
آنالين برگزار كند؛ رويدادي كه در فضاي مجازي
واكنشهاي بسياري در پي داشته است .كاربران،
شركت ايرانسل را به عنوان برگزاركننده اين رويداد
نش��انه گرفتهاند.يك��ي دو ماه پيش هم ايرانس��ل
كنس��رتي را براي همايون ش��جريان برگزار كرد،
خيليها هم براي خريد بليت دست به جيب شدند؛
اما در ش��ب مورد نظر س��امانههاي برگ��زاري اين
كنسرت آنالين قطع شدند و مخاطبان نتوانستند
از كنسرت مورد نظرشان استفاده كنند.مخاطبان
كه ظاهرا دل بس��يار پري از اتفاق قبلي دارند ،خط
و نشان ميكشند كه جناب ايرانسل كوتاه بيا؛ چرا
ميخواهيبازهمهمانباليقبليراسرمانبياوري.

نخستين گزارش ساالنه
ديجيكاال منتشر شد
كت��اب گزارش س��ال ۹۸ديجيكاال روز دوش��نبه
 ۳۰تير م��اه در روي��دادي آنالين با حضور س��عيد
و حميد محم��دي ،بنيانگ��ذاران و مديران عامل
گروه ديجيكاال رونمايي و منتش��ر شد.براس��اس
اين گ��زارش تعداد كارب��ران يكتــ��اي ماهانــه
( )Monthly Unique Visitorsديج��يكاال
در سال ۹۸به ۲۶ميليون نفر رسيد و متوسط مبلغ
هر سفارش در اين سال  ۴۹۶هزار تومان بوده است.
در سال  ۹۸تنوع كاالهاي اين شركت به بيش از دو
ميليونو ۲۰۰هزاركاالرسيد.طبقگزارشسال۹۸
ناوگان ديجيكاال در اين سال براي ارسال كاالهاي
مشتريان  ۳۳ميليون كيلومتر مسافت را طي كرده
اس��ت .گزارش س��ال ۹۸ديجيكاال بــ��ه بيش از
 ۶۰هزار كس��بوكار ايراني كه محصوالت خود را از
طريق بازارگاه يا ماركت پِليس ()Marketplace
اين ش��ركت به فروش ميرسانند ،كمك ميكند تا
فرآيندهاي فروش و عرض��ه كاالهاي خود را بهينه
تكسبوكارهاي
كنند.سعيدمحمديدرموردفعالي 
ايرانيدرسال ۹۸درپلتفرمماركتپليساينشركت
گفت«:ديجيكاالحمايتازكسبوكارهايايرانيرا
مهمترينمسووليتاجتماعيخودميداند.درحال
حاضر بيش از  ۶۱هزار كسبوكار ايراني در ماركت
پليسديجيكاالمشغولبهفعاليتهستند.براساس
آمارهاي اس��تخراج شده هر فروشنده فعال ماركت
پليسدرسال ۹۸بهطورمتوسطماهانه ۳۹ميليون
تومان فروش داش��ته اس��ت».در ادامه اين رويداد
حميد محمدي ،موسس و مديرعامل ديجيكاال از
برنامههاياينشركتبرايورودبهبورسوهمينطور
ريبرندينگوتغييرهويتبصريديجيكاالخبرداد.

مشموالن جامانده سهام
عدالت تعيين تكليف شدند

مرحله عملياتي خواهد شد و سرمايه بانك از  ۵۰هزار
و  ۴۰۰ميلي��ارد ريال به  ۶۵هزار  ۵۲۰ميليارد ريال به
ميزان  30درصد (معادل  3سهم جايزه به ازاي هر10

س��هم) افزايش يافت .اين افزايش سرمايه در راستاي
بهبود نسبت كفايت س��رمايه و افزايش سقف اعطاي
تسهيالتاست.

«مهدي طغياني» در تش��ريح جلسه روز سهشنبه
كميسيوناقتصاديمجلساظهارداشت:درجلسه
امروزجزيياتمرتبطباطرحساماندهيسهامعدالت
وجاماندگاننهادهايحمايتي،جمعبنديوتعيين
تكليفشد.درواقعبهافراديكهجزو ۶دهكنخست
جامعههستندوهمچنينخانوادهايثارگران،شهداو...
كه سهام عدالت خود را دريافت نكردهاند ،اين سهام
تعلقميگيرد.سخنگويكميسيوناقتصاديمجلس
افزود :همچنين از آنجا كه از وضعيت جاماندگان ۶
دهك نخست ،برآورد عددي دقيقي وجود نداشت،
مقرر شد ،معاون وزير كار برآورد عددي آن را بهطور
كامل به كميسيون ارايه دهد تا بتوان اين موضوع را
همبهنتيجهرساند.

رويخطشركتها
«ونوين» به سود رسيد :بانك اقتصاد نوين
در دوره  ۳ماهه منتهي به  ۳۱خرداد ماه ،۱۳۹۹
به ازاي هر س��هم خود  ۳۵ريال كنار گذاشت كه
نسبت به دوره مش��ابه در سال گذشته كه زيان
هر س��هم  ۶۸ريال اعالم ش��ده ب��ود ،حكايت از
سودسازي در دوره ياد شده دارد.
به گزارش س��نا ،بانك اقتصاد نوين با س��رمايه
 ۳۰ه��زار و  ۴۲۵ميلي��ارد و  ۷۳۴ميليون ريال
صورتهاي مال��ي  ۳ماهه نخس��ت دوره مالي
منته��ي ب��ه  ۳۰اس��فند  ۱۳۹۹را ب��ه صورت
حسابرسي نشده منتشر كرد.
بانك اقتصاد نوين در دوره ياد ش��ده ،مبلغ يك
هزارو ۶۰ميلياردو ۱۶۹ميليونريالسودخالص
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ  ۳۵ريال سود به
ازاي هر سهم خود اختصاص داد.
اين شركت بورسي زيان انباش��ته پايان سال را
با كاهش  ۳۶درصدي نس��بت به سال گذشته،
 ۵هزار و  ۳۸۶ميليارد و  ۲۹۶ميليون ريال اعالم
كرده است« .ونوين» در دوره ۳ماهه نخست سال
مالي منتهي به اسفند  ،۹۸به صورت حسابرسي
شده،مبلغيكهزارو ۹۸۱ميلياردو ۹۷۷ميليون
ريال زيان خالص محقق كرد و بدينترتيب مبلغ
 ۶۵ريال زيان به ازاي هر س��هم خود شناسايي
كرده بود.
سود هر سهم «شپارس» تغيير چنداني
نداش�ت :ش��ركت بينالملل��ي محص��والت
پ��ارس در دوره  ۹ماه��ه منتهي ب��ه  ۳۱خرداد
م��اه  ،۱۳۹۹به ازاي هر س��هم خ��ود  ۴۹۹ريال
كنار گذاش��ت كه نس��بت ب��ه دوره مش��ابه در
س��ال گذش��ته كه س��ود هر س��هم  ۴۶۵ريال
اعالم ش��ده بود ،تنها  ۷درصد افزايش داش��ته
اس��ت .ش��ركت بينالمللي محصوالت پارس با
س��رمايه  ۵۱۵ميليارد ريال ،صورتهاي مالي
 ۹ماهه دوره مالي منتهي به ۳۱شهريور ۱۳۹۹را
به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد.
ش��ركت بينالمللي محصوالت پارس در دوره
ياد شده ،مبلغ  ۲۵۶ميليارد و  ۹۶۶ميليون ريال
سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ ۴۹۹
ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه
نسبت به دوره مشابه گذشته ،حكايت از افزايش
 ۷درصدي در سود هر سهم دارد.
«شپارس» در دوره  ۹ماهه سال مالي منتهي به
ش��هريور  ،۹۸به صورت حسابرسي شده ،مبلغ
 ۲۳۹ميليارد و  ۶۰۳ميليون ريال س��ود خالص
كسب كرد و بدينترتيب مبلغ  ۴۶۵ريال سود به
ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.
همچنينبراساساينگزارش،شركتبينالمللي
محصوالت پارس در ب��رآورد خود از نرخ فروش
محصوالت در دوره ۳ماهه منتهي به ۳۱شهريور
 ۱۳۹۹اعالم كرده اس��ت :در صورتي كه نوسان
قابل مالحظ��هاي در عوامل موثر بر قيمت تمام
شده صورت نگيرد ،تغيير نرخ فروش صرفأ تابع
تغييرات تخفيفات خواهد بود.
س�ود هر س�هم «جم» تغيي�ر چنداني
نداشت :شركت پتروش��يمي جم در دوره سه
ماه��ه منتهي به  ۳۱خرداد م��اه  ،۱۳۹۹به ازاي
هر سهم خود  ۶۰۴ريال كنار گذاشت كه نسبت
به دوره مشابه در سال گذشته كه سود هر سهم
 ۶۲۹ريال اعالم ش��ده بود ،از كاهش  ۴درصدي
برخوردار است.
شركت پتروشيمي جم با سرمايه ۱۳هزار و۸۰۰
ميليارد ريال ،صورتهاي مالي  ۳ماهه نخست
دورهماليمنتهيبه ۳۰اسفند ۱۳۹۹رابهصورت
حسابرسينشدهمنتشركرد.شركتپتروشيمي
جم در دوره ياد شده ،مبلغ  ۸هزار و  ۳۳۷ميليارد
و  ۲۶۵ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر
اين اساس مبلغ  ۶۰۴ريال سود به ازاي هر سهم
خود اختصاص داد كه نس��بت به دوره مشابه در
سال گذشته از كاهش ۴درصدي برخوردار است.
«جم» در دوره  ۳ماهه نخست سال مالي منتهي
به اس��فند  ،۹۸به صورت حسابرسي شده ،مبلغ
 ۸هزار و  ۶۷۸ميليارد و  ۵۵۳ميليون ريال سود
خالص كسب كرد و بدينترتيب مبلغ  ۶۲۹ريال
سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.
همچني��ن بر اس��اس اي��ن گزارش ،ش��ركت
پتروش��يمي جم در برآورد خ��ود از نرخ فروش
محصوالت در دوره  ۹ماهه منتهي به  ۳۰اسفند
 ۱۳۹۹اعالم كرده است :نرخ فروش محصوالت
شركتپتروشيميجمطبققراردادهايفيمابين
با مشتريان خارجي و فروش محصوالت داخلي از
طريق بورس كاال و نشريه بينالمللي ICISاست.
س�ود هر س�هم «وايران» افزايشي بود:
شركت ليزينگ ايرانيان در دوره  ۳ماهه منتهي
به  ۳۱خرداد ماه  ،۱۳۹۹به ازاي هر س��هم خود
 ۱۳۹ريال كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه
در سال گذشته كه سود هر سهم  ۶۸ريال اعالم
شده بود ،از افزايش ۵۰۶درصدي برخوردار است.
ش��ركت ليزينگ ايرانيان با س��رمايه يك هزار
ميليارد ريال ،صورتهاي مالي  ۳ماهه نخست
دورهماليمنتهيبه ۳۰اسفند ۱۳۹۹رابهصورت
حسابرسي نشده منتش��ر كرد .شركت ليزينگ
ايرانيان در دوره ياد ش��ده ،مبلغ  ۱۳۸ميليارد و
 ۶۴۶ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد و بر
اين اساس مبلغ  ۱۳۹ريال سود به ازاي هر سهم
خود اختصاص داد كه نس��بت به دوره مشابه در
سال گذشته از افزايش  ۵۰۶درصدي برخوردار
است .اين شركت بورسي سود انباشته پايان سال
را با افزايش  ۹۵درصدي نسبت به سال گذشته
 ۱۷۶ميليارد و  ۳۵۷ميليون ري��ال اعالم كرده
است« .وايران» در دوره ۳ماهه نخست سال مالي
منتهي به اسفند  ،۹۸به صورت حسابرسي شده،
مبلغ ۹۸ميليارد و ۴۴۲ميليون ريال سود خالص
كسب كرد و بدينترتيب مبلغ  ۶۸ريال سود به
ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.
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بازارسرمايه

همسو با تصويب افزايش شناوري شركتها در بازار سرمايه بررسي شد

لزوم همگامسازي بازارسرمايه با تغييرات
گروه بورس|
رونق ب�ازار س�رمايه در ماههاي اخير ش�دت
بيش�تري گرف�ت و همين امر س�بب ش�د تا
نگرانيهاي بس�ياري مبني بر هم�گام نبودن
زير ساختهاي بازار س�هام با تغييرات سريع
رخ داده در اين بازار ش�كل بگي�رد .از آنجا كه
بازاره�اي مالي داخل�ي در ش�رايط تحريمي
اقتص�اد كش�ور ق�ادر ب�ه ،ب�ه روز رس�اني
زي�ر س�اختهاي خ�ود ب�ه خص�وص در بعد
آيتيوسختافزارهايمعامالتينبودهاند.اين
مساله سبب شد تا با افزايش تقاضا براي خريد
سهام شاهد شكلگيري نارساييهايي در بعد
نرم افزاري و س�خت افزاري باشيم كه در كتار
نبودقوانينالزمبرايپاسخگوييبهحجمباالي
عطش خريد ،شرايطي ناپايدار را روي تابلوهاي
معامالتيرقمميزد.

همين امر سبب شد تا اعتراضهايي مبني بر متناسب
نبودن تصميمات در سازمان بورس با تغييرات رخ داده
در بازار س��هام شكل بگيرد .در راستاي اين اعتراضات
چندي قبل نامهاي از سوي 25اقتصاددان و متخصص
بازار سرمايه تدوين ش��د كه به مباحثي در خصوص
راهكارهاي الزم ب��راي برون رف��ت از وضعيت فعلي
ميپرداخت .به گزارش اقتصاد آنالين ،در جلسه هيات
دولت ،در روز يكش��نبه مورخ  ۲۲تيرماه سال جاري،
با افزايش س��هم ش��ناور آزاد ش��ركتهاي وابسته به
دستگاههاي اجرايي در بازار سرمايه با هدف ساماندهي
وضعيت بازار سرمايه و با توجه به كشش تقاضاي باال
در بازار سرمايه به منظور استفاده از فرصتهاي تأمين
مالي از اين بازار ،موافقت ش��د .به موجب اين تصميم
كليه دس��تگاههاي اجرايي مكلفند همكاري الزم را با
وزارت امور اقتصادي و دارايي در افزايش سهم شناور
آزاد (حداق��ل به ميزان  ۲۵درصد ش��ركتهاي تابعه
اعم از شركتهاي دولتي و شركتهاي تابعه نهادهاي
عمومي و س��ازمانها و صندوقهاي بازنشس��تگي)
مطابق مقررات بورسي در بازار سرمايه به عمل آورند.

سازمان بورس موظف به ارايه گزارشهاي ماهانه به شوراي عالي بورس شد
همچنين س��ازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است
ماهانه  ۵درصد از تخصيص بودجه دس��تگاههايي را
كه متناسب با گزارش س��ازمان بورس و اوراق بهادار
نسبت به افزايش سهام شناور آزاد شركتهاي مربوط
اقدام نميكنند ،كاهش دهد .هيات وزيران مصوبهاي
در مورد الزام ش��ركتهاي دولتي به عرضه  25درصد
سهام خود گذرانده كه اين مصوبه در تاريخ  29تير 99
با امضاي اسحاق جهانگيري ،معاون اول رييسجمهور
براي اجرا ابالغ شده است .در اين مصوبه ،عرضه سهام
شناور حداقل به ميزاني اس��ت كه صندلي مديريتي

دليليبرايجذابيتمجددسرمايهگذاريدربورس

افزايش شناوري سهام شركتها ،ميتواند به اصالح و تعديل قيمت
سهمهابيانجامدودرنهايت،تعديلقيمتهاموجبجذابيتدوباره
سرمايهگذاريدربازارسرمايهشود.بهگزارشبورسنيوز،روزگذشته
بازار با پرش  ۵۹هزار و  ۷۷۰واحدي ش��اخص كل خوش درخشيد
و با اقتدار وارد كانال  ۱ميليون و  ۹۰هزار واحدي ش��د .راه زيادي تا
فتح كانال  ۲ميليون واحدي نمانده؛ ولي با توجه به رشد ديروز بازار
سرمايه در سايه افت نرخ ارز و خبر افزايش شناوري سهام شركتها
تا  ۲۵درصد ،فش��ار عرضه در روزهاي پاياني هفته محتمل اس��ت.
آنچه بيشتر اهميت دارد دغدغههايي است كه متوجه بازار سرمايه
است .خيلي از تحليلگران و كارشناسان اقتصادي و بازار سرمايهاي،
معتقدند رشد بعضي نمادها حبابي بوده و از آنجا كه بازيگران اصلي
اين بازار در حال حاضر سهامداران خرد هستند ،بايد نگران آينده اين
بازار و ريزش احتمالي بورس تهران باشيم .در مقابل عدهاي هم بر اين
باور هستند كه قيمت كاالها و خدمات در كشور ما صعودي بوده و با
در نظر گرفتن رشد بازارهاي موازي از جمله مسكن و طال و خودرو
و  ...و نيز حجم باالي نقدينگي س��رگردان در كشور نقدينگي راهي
جز بازار س��رمايه ندارد .با اين حال ،اقداماتي براي كنترل رشد بازار
سرمايه صورت گرفته و مصوبه افزايش شناوري سهام شركتها از
جملههميناقداماتاست.اتفاقيكهشايدعرضههادربرخينمادها
را افزايش دهد و سبب افت قيمت سهم يا توقف رشد قيمتها شود.
حسن رضاييپور كارشناس بازارسرمايه در گفتوگو با بورسنيوز
تاثير افزايش ش��ناوري س��همها بر وضعيت بازارسرمايه بيان كرد:
افزايش شناوري سهام شركتها و عرضه سهام در بازارسرمايه ،اتفاق
مثبتي براي اين بازار خواهد بود؛ اين اتفاق از دو جنبه بر بازارسرمايه
ما اثرگذار است؛ نخست آنكه با افزايش عرضه سهمها ،سرمايههاي
جديدبهسمتسفتهبازينخواهدرفتودومآنكهباافزايششناوري
سهام شركتهاي ارزنده بازار ،نقدينگي سرگردان به جاي ورود به
سهمهاي حبابي ميتواند وارد سهمهاي ارزنده بازار شود .وي افزود:
معتقدم افزايش شناوري سهمها ،سرمايهگذاريهاي با كيفيت را
جايگزين برخي سرمايهگذاريهاي كمكيفيت خواهد كرد و اگر اين
اتفاق ،منجر به اصالحي هم شود؛ اين اصالح عميق و نگرانكننده

موجود در شركتها حفظ ش��ود .همچنين در بند 2
مصوبه دولت ،خريد سهام عرضه شده توسط هر يك
از دستگاههاي موضوع بند يك اين تصويبنامه توسط
ساير دستگاههاي موضوع بند مذكور ،ممنوع است و
در صورت انجام چنين معاملهاي ،سازمان بورس اوراق
بهادار ميتواند نسبت به ابطال آن اقدام كند .براساس
بند  3مصوبه ،س��ازمان برنامه و بودجه كشور مكلف
است،ماهانه 5درصد از تخصيص مصوب دستگاههايي
را كه متناسب با گزارش س��ازمان بورس اوراق بهادار
اقدام به افزايش سهام شناور آزاد شركتهاي موضوع

نخواهد بود و فقط شايد از سرعت رشد بازار بكاهد .البته تاثير افزايش
شناوري سهام شركتها ،تاثير متفاوتي بر هر شركت خواهد داشت.
چهبساشركتهايبزرگيكهحتيآزادشدنيكدرصدازسهامشان،
چندبرابرارزشيكشركتكوچكبازارپايهاي،نقدينگيجذبكند.
بنابراينتاثيرافزايششناوريسهامشركتهابستگيبهسايزشركت
و ميزان سهام آزاد ش��ده خواهد داشت .اين كارشناس بازارسرمايه
در رابطه با مدت زماني كه احتماال فرآيند افزايش ش��ناوري سهام
شركتهابهطولميانجامد،گفت:بخشيازاينكاربستگيبهميزان
همكاري شركتها براي افزايش شناوري سهمهاست .بايد ديد چند
درصد از شركتها داوطلبانه اقدام به افزايش شناوري سهام ميكنند
ومشوقهايدرنظرگرفتهشده،چقدردرترغيبشركتهامخصوصا
شركتهاي دولتي موثر خواهد بود .اگر هم اين فرآيند در بخشي از
شركتها به صورت دستوري اجرا شود ،بايد مراحل قانوني كار طي
شود .در مجموع به نظر ميرس��د اجراي اين مصوبه  ۳ماهي زمان
ببرد .رضاييپور در پيشبيني وضعيت بازار اظهار كرد :خوشبختانه
همچنان جريان ورود نقدينگي به بازار سرمايه ،مثبت است .بنابراين
اگر بابت افزايش عرضه س��همها ،نگرانيهايي وجود داشته باشد ،با
در نظر گرفتن جريان ورود نقدينگي به اين بازار ،احتماال فعال شاهد
اتفاقمنفيدربازارسرمايهنخواهيمبود.ضمناينكهافزايششناوري
سهاموعرضهآنهمكميزمانخواهدبردوبهيكبارهشناوريسهام
تمامشركتهايبازارسرمايهافزايشنخواهديافت.افزايششناوري
سهام شركتها ،ميتواند به اصالح و تعديل قيمت سهمها بيانجامد
و در نهايت ،تعديل قيمتها موجب جذابيت دوباره سرمايهگذاري
در بازار سرمايه ش��ود .عالوه بر اين ،حباب بازارها هم بزرگ شده و
بسياري از مردم ،قدرت خريد كافي براي سرمايهگذاري در بازارهاي
موازي را ندارند و با سرمايههاي كوچك ،نميتوان در بازارهاي رقيب
س��رمايهگذاري كرد .از اين رو ،كماكان بازار سرمايه مناسبترين
گزينه براي س��رمايه گذاري است .وي در مورد گزينههاي مناسب
برايسرمايهگذاريهمگفت:سهامشركتهايمعدني،پتروشيمي،
پااليشي همچنين س��هام شركتهاي سرمايهگذاري ،گزينههاي
معقولتري براي سرمايهگذاري هستند.

بند يك اين تصويبنام��ه نميكنند ،كاهش دهد .در
صورتي كه تا پايان مهر ماه س��ال جاري ،دستگاههاي
مشمول بند يك اين مصوبه نسبت به اجراي آن اقدام
نكنند ،س��ازمان خصوصيس��ازي مكلف است طبق
شرايط بازار نسبت به فروش سهام تا نصابهاي تعيين
ش��ده در بند مذكور اقدام و گزارش آن را به س��ازمان
بورس اوراق بهادار ارايه كند .همچنين سازمان بورس
و اوراق بهادار موظف است ماهانه گزارشي از روند كار
را به ش��وراي عالي بورس و اوراق به��ادار ارايه كند .در
نامه  ۲۵پژوهش��گر مالي و اقتصادي خطاب به دولت

و بانك مركزي ،يكي از پيش��نهادات ،ش��تابدهي به
عرضههاي اوليه ش��ركتها و افزايش درصد شناوري
بود .سهام شناور آزاد ،بخشي از سهام يك شركت است
كه دارندگان آن ،آماده عرضه و فروش سهام بوده و قصد
ندارند با حفظ آن قسمت از سهام ،در مديريت شركت
مشاركت كنند .بنابراين در آينده نزديك قابل معامله
است .مطابق با نامه منتشر شده توسط  25پژوهشگر
ماليواقتصادي،درصدشناوريبراساسقوانينموجود
ميتواند به س��رعت افزايش پيدا كن��د و در گام بعد با
اصالح قوانين ،سهامداران عمده موظف شوند هرچه
سريعتر درصد شناوري سهام مربوطه را افزايش دهند.
به گفته حسن قاليباف اصل ،رييس سازمان بورس و
اوراق بهادار ،اين سازمان حداقل سهام شناور آزاد ۳۰
درصد را پيشنهاد داده بود كه از اين ميزان ۲۵ ،درصد
بهشرطآنكهكرسيمديريتيشركتحفظشود،مورد
تصويب قرار گرفت .بازار س��رمايه در دو س��ال اخير با
استقبال بيسابقهاي مواجه شده و ارزش معامالت در
ماههاي اخير ،رشد زيادي را شاهد بوده است .بنابراين
در ش��رايط فعلي ،بورس به عنوان يكي از گزينههاي
مناسببرايسرمايهگذاريدرمقايسهباسايربازارهاي
موازي مطرح است .بايد توجه داشت كه بازار سرمايه،
چه به لحاظ ورود نقدينگي جديد ،چه به لحاظ ورود
سرمايهگذاران جديد ،افزايش كدهاي فعال معامالتي
و نيز طرحهايي مثل صندوقهاي سرمايهگذاري قابل
معامله دولت و آزادس��ازي معامالت سهام عدالت ،كه
خود منجر به افزايش تعداد سرمايهگذاران شد ،رشد
زيادي داش��ته اس��ت .اما به نوعي برخي از اركان بازار
سرمايه ،انتظار چنين رشدي نداشتهاند .بنابراين لزوم
همگامسازيتمامنهادهايبازارسرمايهواركاناجرايي
باچنينرشدياحساسميشودوافزايشسهامشناور
آزاد شركتها ،يكي از مهمترين عوامل براي پيشبرد
هرچه بيش��تر اين همگامسازي اس��ت .بديهي است
اجراي اين مصوبه ،ابزار خوبي را در اختيار بازار سرمايه
برايافزايشعمقبازار،كاهشامكاندستكاريقيمت،
كاهش احتمال ايجادحباب ،مانع شدنازنوسانات زياد
سهم و ...قرار ميدهد.

كارگزاريها ملزم به راهاندازي مركز داده پشتيبان هستند

مركز نظارت ب��ر امنيت اطالعات بازار س��رمايه به كارگزاريها
ابالغ كرد تنها در صورت فعالسازي مركز داده پشتيبان امكان
بهرهبرداري از سامانه معامالتي اختصاصي خود را خواهند داشت.
پيش بيني ميش��ود با راهاندازي اين مركز پشتيبان ،اختالالت
در سامانه آنالين كارگزاريها همچنين سامانه معامالتي بورس
كامال محدود ش��ود .در همين رابطه حامد سنجري ،سرپرست
مركز نظارت بر امنيت اطالعات بازار سرمايه به پايگاه خبري بازار
سرمايه (سنا) ،گفت :س��ال  ۹۸بند جديدي مبني بر راهاندازي
مركز داده پشتيبان به الزامات امنيت اطالعات بازار سرمايه اضافه
و مراتب به كارگزاريها ابالغ ش��د و اكنون با افزايش روزافزون
اس��تقبال از بورس و ورود تعداد زيادي از سرمايهگذاران ،مقرر
شد تا موارد كنترلي بيش��تري به آن افزوده شود تا كارگزاران با
مشكالتي مشابه آنچه پيش از اين رخ داده است ،مواجه نشوند.
وي با اش��اره به اينكه بر اساس تصميم جديد،از اين پس سامانه
معامالت��ي كارگزاريها بايد به يك مركز داده پش��تيبان مجهز
باشد ،ادامه داد :حساسيت اين امر به ويژه با توجه به رونق اخير
بازار سرمايه بيش از گذشته نمايان شده و بر اين اساس مجددا
الزاماتي از سوي سازمان بورس به كليه كارگزاريها اعالم شد و
مكاتباتي با اين نهادهاي مالي صورت گرفت تا نسبت به راهاندازي
يك مركز داده پش��تيبان اقدام كنند .سنجري ادامه داد :بر اين
اساس ،هر كارگزاري كه درخواستي مبني بر ايجاد يك شركت
نرم افزاري  ITاختصاصي داش��ته باش��د بايد مركز پش��تيبان
اطالع��ات خود را راهان��دازي كند؛ در غير اين ص��ورت تاييديه
امنيتي از سوي س��ازمان بورس صادر نميشود .وي در ادامه به
كارگزاريهايي اشاره كرد كه با شركتهاي خدمات بر خط بازار
سرمايه ( )OMSهمكاري دارند و افزود :اين كارگزاريها نيز بايد
ماهانه وضعيت پيشرفت خود را گزارش دهند و هر چه سريعتر
نسبت به راهاندازي مركز داده پشتيبان اقدام كنند.
به گفته سنجري ،چنانچه مدت زمان مدنظر و تعيين شده براي
راهاندازي اين مركز تمام ش��ود و اقدام��ي در اين زمينه صورت
نگيرد ،مجوزهاي تاييديه امنيتي كارگزاريها لغو خواهد ش��د.

سرپرس��ت مركز نظارت بر امنيت اطالعات بازار در پاسخ به اين
سوال كه الزام كارگزاريها به تجهيز مركز پشتيبان چه كمكي
به س��رمايهگذار خواهد كرد؟ گفت :ما مصر هس��تيم كه مركز
پشتيبان فعالسازي شود و دقيقا نتيجه مستقيم اين امر معطوف
به س��رمايهگذاران است .در واقع اختالل در س��امانه معامالت
آنالي��ن كارگزاريها آن هم به م��دت ۲تا  ۳روز ،ض��رر و زيان
معامالتي براي سهامداران و سرمايهگذاران به دنبال خواهد شد
و بايد در رفع اين مشكل اقدامات جدي صورت گيرد .سنجري با
اشاره به اينكه مشكل فني و امنيتي حوزه آيتي در نهاد مالي يك
امر طبيعي اس��ت ،گفت :زماني كه به اين مركز پشتيبان مجهز
باشيم ،در صورت بروز چنين مشكالتي اين مركز داده پشتيبان
در مدت زمان كوتاهي فعال شده و سهامدار قطعي طوالني مدت
نخواهد داش��ت و اين قطعي ش��ايد تنها محدود به چند ساعت
باشد .به گفته اين مقام مس��وول ،چنانچه اين مركز داده بهينه
پيادهسازي شود كه تالش و هدف اصلي سازمان بورس نيز تحقق
اين امر اس��ت ،زمان قطعي و اختالل به حداقل ممكن ميرسد.
سنجري در ادامه افزود :همين رويهاي كه براي كارگزاريها در
نظر گرفته ش��ده به ش��ركت مديريت فناوري بورس تهران نيز
ابالغ ش��ده و در واقع بايد اين شركت معامالت را به صورت كپي
در يك مرك��ز جداگانه نگهداري كند كه اگر قطعي س��امانه به
صورت زيرس��اختي يا هر مشكلي از جمله سوختن قطعهاي رخ
داد ،مركز داده دوم از بازار س��رمايه پشتيباني كند .وي در ادامه
خاطرنش��ان كرد :البته در اين راستا ش��ركت مديريت فناوري
اقدامات مناسبي انجام داده و فعاليت مثبتي در زمينه راهاندازي
و پيادهسازي اين مركز پشتيبان صورت داده است .سنجري در
ادامه تاكيد كرد :مركز نظارت بر اطالعات بازار س��رمايه شديدا
پيگي��ر اين موضوع اس��ت و تعارفي براي راهان��دازي اين مراكز
امنيتي با هيچ كدام از كارگزاريهاي فعال در بازار سرمايه وجود
ندارد.كارگزاريها بايد در حوزه آي ت��ي به ويژه در بحث مركز
پشتيبان داده سرمايهگذاري منطقي انجام دهند و قطعا اين امر
به پايداري درآمد آنها كمك ميكند.

ادامهازصفحهاول

رفع مشكالت نهادي

در نتيجه قرار گرفتن ايران در ليس��ت گروه اقدام
مالي ،روابط مالي و بانكي و نقل و انتقال پول تحت
تاثير قرار گرفته و در اين موضوع با وجود هش��دار
دولت و توضيحات ريي��س كل بانك مركزي ،اين
موضوع خارج از اراده دولت بوده است.
نظير چنين موضوعاتي در حوزه سياست خارجي
و سياس��ت داخلي ،موجب ميشود كه دولت توان
كافي ب��راي عب��ور از چالشها نداش��ته و قادر به
اثرگذاري بر فضاي كس��ب وكار ،سر مايهگذاري،
تج��ارت خارجي و  ...نباش��د زيرا با سياس��تها و
ابزاره��اي متعارف پول��ي و ارزي نميت��وان تمام
مش��كالت و هزينهها را كاهش داد .براين اساس،
براي عب��ور از چالشه��اي امروز اقتص��اد ايران و

براي نجات بيدود

ب��ا اين  2هزار دوچرخه روزانه حدود چهار هزار س��فر
انجام ميشود؛ يعني  22صدم درصد سفرهاي شهري
روزانه تهران! پس از دو س��ال و چند ماه ،نبايد اين را به
معنيشكستبيدودتلقيكرد؟آيااعضايشورايشهر
تهران درباره قرارداد ش��هرداري با اين شركت و صرف
هزينههاي ش��فاف و غيرش��فاف براي آن ،به موضوع
ورود كردهاند؟ سال پيش اين شركت به دليل اتفاقات

بهبود ش��اخصهاي كالن اقتص��ادي ،بايد نوعي
اراده سياسي براي تصميمگيري بزرگ جهت حل
مشكالت س��اختاري و نهادي در مجموعه نظام و
مسووالن كشور ايجاد و تقويت شود تا توان دولت را
در حل مشكالت اقتصاد ايران افزايش دهد.
زيرا ب��دون كاهش هزينهه��اي مبادله بينالمللي
و منطقهاي و رفع مش��كالت نهادي و س��اختاري،
اقتصاددانان و مسووالن اقتصادي دولت ،توان كافي
براي حل مش��كالت ندارند و قادر به حل مشكالت
تنها از طريق تزريق پول ،ارز ،محدود كردن صادرات
و واردات و تجارت خارج��ي ،رونق بورس ،كنترل
بازار ارز ،تامين كس��ري بودجه با ابزارهاي مختلف
و ...نيستند و با هر تزريق سنگين نقدينگي ،اقتصاد

آبان ،دوچرخههايش را از سطح شهر جمع كرد و بعد از
جنجالهاي فراوان و اعتراضات كاربراني كه پولشان در
حساب شركت بود ،شركت ،از شهرداري درخواست 8
ميليارد تومان كمك كرد .مدتي پس از اين درخواست،
دوچرخهها به سطح شهر برگشتند و هرگز شفاف نشد
كه آيا شهرداري آن  8ميليارد تومان كمك را پرداخت
كرد يا نه و اگر پرداخت ش��د با چه مكانيسمي و به چه

توان جذب اين همه پول را ندارد زيرا در مقابل توليد
رشد نكرده و ظرفيت س��رمايهگذاري ايجاد نشده
است و اكثر فعاالن اقتصادي مشغول خريد و فروش
داراييهاي مختلف هستند.
بدتر ش��دن ش��اخصهاي اقتصادي مانند قدرت
خريد م��ردم ،رش��د اقتصادي و س��رمايهگذاري،
التهاب بازارها و رش��د قيمتها ،رش��د نقدينگي و
تورم و اثر آن بر س��اير ش��اخصها ،ه��ر چند وقت
يكبار رخ ميدهد و در  14س��ال گذش��ته ،بارها
تجربه شده اس��ت اما هر بار ،دولت عمال به قيمت
پذيرش قيمتهاي باالتر و كاهش درآمد س��رانه و
رش��د اقتصادي و قدرت خريد مردم ،تنها با برخي
ابزارها و مكانيسمهاي اقتصادي مانند سياستهاي

دليلي .به هر حال آنچه گفته شد نه در راستاي كوبيدن
بيدود و نه در جهت نقد و زير سوال بردن همه اقدامات
و برنامههاي شهرداري بود؛ بلكه نقدي دلسوزانه براي
نجات بيدود و نجات تهران از دود بود .چه ميشود كرد؟
ابتدا سازمان بازرسي شهرداري و اعضاي شوراي شهر،
اعضاي كميسيون حمل و نقل ،كميته ورزش ،معاونت
حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري و ش��خص شهردار

ارزي ،پولي ،بانكي ،كاهش و افزايش نرخ سود و ...با
مشكالت مقابله كرده اما چالشها ريشه كن نشده
است و اكنون ايران در بين  4كشور داراي باالترين
تورم ق��رار دارد و رتب��ه اقتصاد اي��ران در جهان و
منطقه در وضع مطلوبي نيست.
براين اس��اس ،كارشناس��ان معتقدند كه در كنار
تالش دولت ،بانك مركزي ،وزارت اقتصاد و س��اير
دستگاههاي اجرايي دولت ،كه در نهايت براي حل
مش��كالت اقتصاد ايران ناكافي اس��ت ،بايد براي
جلوگيري از بدتر ش��دن ش��اخصها و سرنوشت
محتوم ،تصميم ناگزير گرفت و براي رفع مشكالت
نهادي و س��اختاري كه خارج از اراده دولت اس��ت
تصميم قاطعانه گرفت .به عنوان مثال ،براي ايجاد

محترم ،به موضوع قرارداد با اين ش��ركت ورود كند كه
چرا با يك ش��ركت قراردادي به اين شكل منعقد شده
و تنها عايدياش براي شهر  22صدم درصد سفرهاي
درونشهري و البته س��ود براي شركت بوده است؟ در
مرحلهبعدشهرداريازشركتهايديگربخواهددراين
زمينه ورود كنند و با دوچرخههاي استاندارد ،دندهاي،
سبك با سايز مناسب ،با شركتهاي ديگر رقابت كنند.

روابط بانكي و بينالمللي و بهبود تجارت با جهان،
بايد موضع ايران در مورد كنوانسيونهاي FATF
بازنگري ش��ود .بس��ياري از كارشناسان معتقدند
كه تصميمگيري در اين موارد را نبايد به انتخابات
امريكا يا انتخابات س��ال آينده ايران موكول كرد و
براي رفع برخي مش��كالت موجود ،بايد س��ريعتر
تصميمگيري ش��ود و توان دولت در س��اماندهي
بازارها را تقويت كرد .زيرا وضعيت بازار ارز ،بورس،
و ساير داراييها و تورم و نقدينگي و رشد قيمتها،
تنها با سياستهاي جاري و ابزارهاي موجود قابل
حل نيس��ت و ب��ه تصميمگيريه��اي بزرگتري
جهت بهبود فضاي كسب وكار و روابط بينالمللي
و منطقهاي ،بانكي و تجاري نياز دارد.

حتي اگر چنين شركتهايي نبودند ،شهرداري راسا در
اين زمينه ورود كند.
مردم ش��هر با توجه به ش��يوع كرونا ،قطعا اس��تقبال
بيشتري به اس��تفاده از دوچرخه نشان ميدهند ،اگر
هزينههاي ثبتنام منطقي ،عاقالنه و كارشناسانه باشد
و دوچرخهها استاندارد باشند و اپليكيشن استفاده از
آنها نيز به روز و پرسرعت باشند.

راهو شهرسازي
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گزارش پارلمان شهري پايتخت از روند نوسازي ناقص ،سهلگيرانه و بدون توجه به قوانين باالدستي

بازسازي مخرب در بافت فرسوده تهران

گروهراهوشهرسازي|
بافت فرسوده نقطه ضعف ش�هرها به شمار
ميرود به ويژه در شهرهايي همچون تهران
كه با خطر بزرگ زلزله و فرونشس�ت مواجه
هستند .از همين رو اس�ت كه در برنامههاي
توس�عه چهارم و پنجم نوسازي س�االنه ۱۰
درصدي بافتهاي فرس�وده كش�ور الزامي
شده اس�ت .اگر چه به گفته زهرا نژادبهرام،
رييسكميتهشهرسازيشورايشهرتهران،
روند نوسازي در پايتخت در باالترين ميزان
خود طي س�الهاي گذشته از ۵درصد فراتر
نرفته اس�ت ،اما ش�ايد زياد هم نبايد از اين
مساله نگران بود ،چه آنكه بر اساس گزارش
نژادبهرام مطالعات انجام ش�ده در سال 94
درباره  100پروژه نوس�ازي در بافت فرسوده
نش�ان ميده�د ۴۵ ،درصد پروژهه�ا ،فاقد
اس�تانداردهاي قانوني و مرتب�ط با كيفيت
ساختوس�از بودهان�د كه اين امر ،هش�دار
بزرگي در اداره پايتخت محسوب ميشود.

به گفته او ،بيشترين نرخ نوسازيها در سالهاي ،۹۰
 ۹۱و  ۹۲بوده است اما شهرداري وقت با ضوابط سهل
گيرانه ،كسر پاركينگها و اضافه طبقات را به راحتي
پذيرفته بوده است.
گزارش رييس كميته شهرسازي شوراي شهر تهران
همچنين حاكي اس��ت ،در پي نوسازي تراكمي صرفا
در س��الهاي  ۸۰تا  ۴۸ ،۹۵هزار واحد كسر پاركينگ
فقط در بافت فرسوده شهر تهران ايجاد شده كه امروز
پايتخت با تبعات و پيامدهاي آن مواجه است.
تمركز بافت فرسوده در 4منطقه
نژادبهرام در جلسه ديروز اين شورا گزارشي درباره نوسازي
بافتفرسودهپايتختگفت:حدود ۲۱درصدازپارسلهاي
شهرتهران(۲۱۰هزارپارسل)باجمعيتساكن۱.۵ميليون
نفر،درزمرهبافتهايفرسودهمشمولسهشرطريزدانگي،
ناپايداريسازهايونفوذناپذيريقرارميگيرد.
نژادبهرام با بيان اينكه با وجود س��هم  ۵.۳درصدي بافت
فرسودهازكلمساحتتهران ۱۵،درصدجمعيتپايتخت
را در خود جاي داده اس��ت ،گفت :يعني تقريبا تراكم اين
محدودههاسهبرابرسايرمناطقاستونكتهحائزاهميت،
تمركز اين بافتها در محدودههاي مش��خص اس��ت ،به
گونهاي كه بيش از  ۵۰درصد پارس��لهاي فرسوده شهر
تهرانصرفادر مناطق ۱۵،۱۲،۱۰و ۱۷قرارگرفتهاند.
عقب ماندگي از برنامههاي توسعه اي
وي با تاكيد بر اينكه اين در حالي است كه آمارها نشان
ميدهد پارس��لهاي داراي ناپايداري سازهاي سهم
س��ه برابري نسبت به بافت فرس��وده دارند و قريب به
 ۴۵درصد از پارسلهاي شهر تهران با جمعيت ساكن
 ۳ميليون نفر در اين محدوده سكونت دارند ،ادامه داد:

در برنامههاي پنج ساله چهارم و پنجم توسعه كشور،
نوسازي ساالنه  ۱۰درصدي بافتهاي فرسوده كشور
الزامي ش��ده اس��ت اما روند نوس��ازي در پايتخت در
باالترين ميزان خود طي سالهاي گذشته از  ۵درصد
فراتر نرفت.

سهلگيري در ضوابط نوسازي
نژادبهرام افزود :بيشترين نرخ نوسازيها در سالهاي
 ۹۱ ،۹۰و  ۹۲ب��وده اس��ت .در اين س��الها با توجه به
مش��وقهاي تراكمي گس��ترده براي بافت فرسوده،
بس��ياري از مالكين امالك واق��ع در اين بافتها براي
نوسازي هجوم آوردند و از طرفي طرح تفصيلي جديد
هنوز ضوابط و تكاليفش احصا نش��ده بود و شهرداري
وقت با ضوابط سهل گيرانه ،كسر پاركينگها و اضافه
طبقات را به راحتي ميپذيرفت.
وي ب��ا بيان اينكه در پي نوس��ازي تراكم��ي صرفا در
سالهاي ۸۰تا ۴۸،۹۵هزار واحد كسر پاركينگ فقط
در بافت فرسوده شهر تهران ايجاد شده كه امروز شهر
تهران با تبعات و پيامدهاي آن مواجه است ،به گونهاي
كه در حال حاضر كالنشهر تهران با اشكاالت و تبعات
اين رويكرد در قبال نوسازي ،دست و پنجه نرم ميكند،
گفت :تمركز صرف بر نوسازي كالبدي ،عدم توجه به
تامينسرانههايخدماتيازجملهفضايسبز،تفريحي،
ورزشي ،درماني ،آموزشي ،تراكم بيش از حد جمعيت
در بافتها و تشديد كمبودهاي خدماتي ،تبديل شدن
حاشيه معابر به انبار پارك خودروها ناشي از پذيرش
كسر پاركينگ به صورت گسترده ،كاهش حس تعلق
به زندگي در محالت داراي بافت فرس��وده بر اس��اس
مطالعاتانجامشدهازجملهمشكالتومعايبنوسازي
بدون توجه به طرحهاي باالدستي است.
عضو شوراي ش��هر تهران تاكيد كرد :شوراي پنجم و
شهرداري تهران به منظور جلوگيري از تشديد تراكم
در بافت فرسوده ،مصوبه ش��وراي عالي شهرسازي و
معماري را كه در اسفند سال ۹۵به تصويب رسيده بود
و در قالب آن طبقات مازاد تشويقي بافتهاي ناپايدار
و فرس��وده حذف ش��ده بود ،با رويكرد ارتقاي ارزش
س��كونت در بافت ،اجرايي كرد ،اما از آنجا كه همزمان
سياس��تهاي ارايه خدمات و بهسازي محيطي را پي
گرفت ،از كند ش��دن روند نوس��ازي جلوگيري كرد.
همچنين در راستاي تقويت اعمال تسهيالت تشويقي
براي تمامي پارس��لهاي داراي شاخصهاي سهگانه
ريزدانگي ،ناپاي��داري و نفوذناپذيري ،موضوع تدقيق
محدوده بافتهاي فرسوده در اين دوره در دستور كار
خود قرار گرفت.
وي با بيان اينكه شوراي عالي شهرسازي و معماري در
س��ال  ۳۲۶۸ ،۱۳۸۶هكتار را به عنوان بافت فرسوده
در تهران ،مصوب كرد ،افزود :اين در حالي است كه به
علتضعفاطالعاتومدلسازيتشخيص،بسيارياز
بلوكهايي كه واجد شرايط قرارگيري در محدودههاي
بافت فرس��وده و بهرهمندي از تشويقات و تسهيالت

در سالهاي ۸۰تا ۴۸،۹۵هزار واحد كسر پاركينگ فقط در بافت فرسوده شهر تهران ايجاد شده است
تخصيصي براي اين بافتها بودند ،محروم ش��دند كه
اخيراً سازمان نوسازي  ۱۰۰۰هكتار از بافتهايي كه
شامل اين ش��رايط ميش��وند اما در زمان ابالغ طرح
تفصيلي از قلم افتادهاند را تحت عنوان بافت فرسوده
تدقيق ش��ده در مقي��اس بلوك شناس��ايي كرده كه
احتماالً طي هفتههاي آتي در دستور كار كميسيون
ماده  ۵شهر تهران قرار خواهد گرفت.
 ۱۵۰۰۰هكتار بافت ناپايدار شهري
نژادبهرام ادام��ه داد :در بحث ناپايداري س��ازهاي كه
مهمترين ش��اخص شناس��ايي بافتهاي فرسوده از
جهت تامين ايمني در زمان بروز بحرانهاي طبيعي
همچون زلزله به ش��مار ميرود ،در كمال تاسف بايد
بگويم كه تهران قريب به  ۱۵۰۰۰هكتار بافت ناپايدار
شهري دارد كه يقينا ازجهت سازهاي و كالبدي ناپايدار
هستند و اين بافتها همان بافتهايي هستند كه در
صورت وقوع زلزله خس��ارتهاي جدي خواهند ديد
كه كميته شهرسازي شورا طي دو سال گذشته پيگير
پيشبينيمشوقهايماليوعوارضيازطرفمديريت
شهري به منظور ترغيب مالكين اين قبيل بافتها به
نوسازي بوده است .اما متاسفانه به دليل عدم همراهي
شهرداري تهران و بروز مسائل و مشكالت مالي جدي
در امر مديريت شهر ،اين امر تاكنون در خصوص اين
بافتها تحقق نيافته است .وي با بيان اينكه همچنين

در سال ۹۵شوراي عالي شهرسازي و معماري با اصالح
بند  ۱۵طرح تفصيلي ش��هر تهران ،كليه مشوقهاي
بافتهاي ناپاي��دار را حذف كرد و اكن��ون اين قبيل
بافتها با بافتهاي نوس��از واقع در محدودههاي غير
فرس��وده ،هيچگونه تفاوت و تمايزي از نظر مشوقها
ندارند ،گفت :از س��وي ديگر پاسخ به اين پرسش كه
آيا همه بافتهاي نوسازي ش��ده شهر تهران ،اكنون
از كيفيت سازهاي مطلوب برخوردارند؟ محل دغدغه
جدي شوراي شهر تهران بود كه در سال  ۹۴مطالعاتي
توس��ط مركز مطالعات و برنامهريزي ش��هر تهران در
خصوص كيفيت ساختوسازهاي جديد در بافتهاي
فرسوده شهر تهران انجام شده كه نتايج جالبي دارد.
بر اساس اين مطالعات كه  ۱۰۰پروژه نوسازي در بافت
فرسوده را بررسي كرده است ۴۵ ،درصد پروژهها ،فاقد
استانداردهاي قانوني و مرتبط با كيفيت ساخت و ساز
بودهاند كه اين امر ،هش��دار بزرگ��ي در اداره پايتخت
محسوب ميشود.
نژادبه��رام با بيان اينكه بر مبن��اي همين مطالعات و
مطالعات مش��ابه و با پيگيريهاي ص��ورت گرفته در
فروردين سال ،۹۷تفاهمنامهاي بين شهرداري تهران،
نظام مهندسي ،س��ازمان استاندارد اس��تان تهران و
انجمنهايصنفيتوليدمصالحشهرتهرانمنعقدشد،
ادامهداد:پايشورصدكيفيتپارسلهاينوسازيشده
طي سال گذش��ته در منطقه  ۸كالنشهر تهران نشان

ميدهد تفاهم نامه مذكور منجر به بهبود قابل توجه
ساخت و س��از شده و استانداردهاي سختگيرانه براي
كيفيت مصالح مورد توافق ،اعمال ميشود.
ضعفدراحداثپاركينگدربافتفرسوده
وي با بي��ان اينكه يكي از مس��ائل ج��دي مترتب بر
بافتهاي فرس��وده كالنشهر تهران مس��اله كمبود
پاركينگ اس��ت كه به نزاع و درگيري روزانه ساكنين
مبدل ش��ده است ،افزود :متاس��فانه عليرغم تصويب
بودجهاي قريب به  ۲۵۰ميليارد تومان طي سالهاي
 ۹۸ ،۹۷و  ۹۹ب��راي موضوع اح��داث پاركينگهاي
عمومي در بافت فرسوده ،اما به دليل عدم پيشبيني
مناسب از هزينهها و منابع شهرداري تهران در بودجه
س��نوات اخير كه منجر به پيشخور بخش عمدهاي
از منابع در حوزه هزينههاي جاري و نگهداش��ت شهر
ميشود ،عم ً
ال تخصيص اين منابع با محدوديت جدي
مواجه ب��وده و در نتيجه تكميل اي��ن پاركينگهاي
عموم��ي از برنامه زماني تعيين ش��ده ،عق��ب افتاده
است و سطح پيشرفت س��ه پروژه مهم كم بوده است
كه كميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسالمي
شهر تهران در تالش است با تعيين متولي مشخص،
پيشبيني حساب جداگانه و ارايه تسهيالت تشويقي
براي حضور سرمايهگذاران ،روند احداث پاركينگ در
سطح محالت بافت فرسوده را تسريع ببخشد.

ديروز در شوراي شهر تهران صورت گرفت

تصويب يك اساسنامه براي همه شركتهاي شهرداري

گروهراهوشهرسازي|
پارلمان شهري پايتخت در آخرين روز كاري
خ�ود قبل از آغ�از تعطيالت تابس�تاني ،روز
پركاروالبتهپرمصوبهايراپشتسرگذاشت،
بهگونهايكه 7مصوبهداشتند.اعضايشوراي
شهر تهران در نشست علني خود ،به اصالح
«اساسنامهشركتساماندهيصنايعومشاغل
ش�هر تهران»؛ يك فوريت طرح س�اماندهي
وضعيت خدمت مراكز دامپزش�كي حيوانات
ش�هري؛ يك فوريت اليحه الزام ش�هرداري
تهران به تهيه و ارايه اليحه نظام نامه و برنامه
عمليات�ي مس�ووليتپذيري اجتماع�ي در
شهرداريتهران؛بهالزامشهرداريبهتشكيل
كميته فني نظارت و ارزشگذاري تعيين آثار
هنري در فضاهاي عمومي و يك فوريت طرح
ارايه تسهيالت ويژه خيرين مسكن ساز براي
كمكبهتامينمسكناقشارمحرومرايمثبت
دادن�د و با راي فرمان�داري درباره تعيين نرخ
پاركحاشيهايمخالفتكردهومصوبهپيشين
خود را بارديگر تاييد كردند.

يك اساسنامه براي همه شركتها
ديروز در جريان دويس��ت و بيست و هشتمين جلسه
شورايشهرتهراناصالح«اساسنامهشركتساماندهي
صنايع و مشاغل ش��هر تهران» در دستور كار اعضاي
شوراي ش��هر تهران قرار گرفت.سيد حسن رسولي،
رييس كميته تشكيالت و منابع انساني شوراي شهر
تهران در اين باره گفت :ماده  ۸۴قانون شهرداري ،ما را
موظف ميكند كه براي راهاندازي و تاسيس شركتها،
حتما تاييديه وزير كشور را داشته باشيم .همچنين در
بند  ۱۵ماده  ۸۰قانون شوراها نيز اين تكليف را متوجه
شورا و شهرداري كرده است.او با اشاره به اينكه پيش
از اين اعضاي ش��وراي شهر تهران به اساسنامه نمونه
سازمانهاي شهرداري تهران راي دادهاند ،اعالم كرد:
اصالحيهمذكوردرعملبهايندوماده قانونيذكرشده
است.براياينمنظورنيزباوزارتكشورهماهنگيهاي
الزم انجام شده است.نائب رييس كميسيون برنامه و
بودجه شوراي شهر تهران تاكيد كرد :در سال ۱۳۹۵
شوراي وقت شهر ،نسبت به تصويب اساسنامه شركت
س��اماندهي صنايع و مشاغل ش��هرداري اقدام كرد،
اما وزارت كش��ور اين مصوبه را تاييد نميكند و عدم
تاييد وزير كشور ،بالاثر تلقي شدن مصوبه سال ۱۳۹۵
است .رس��ولي با بيان اينكه هماكنون اساسنامه اين

ش��ركت از لحاظ حقوقي فاقد وجاهت قانوني است و
مديرعامل شركت س��اماندهي صنايع و مشاغل شهر
تهران درخواست افزايش سرمايه دارد ،تاكيد كرد :اگر
اعضاي شوراي شهر تهران به اين اساسنامه راي دهند،
تكليفشركتهاي شهردارينيز مشخصخواهد شد.
او با اشاره به جلسات متعدد براي تهيه اين اساسنامه
با بخشهاي مختلف وزارت كش��ور ،ش��وراي شهر و
ش��هرداري تهران ،تصريح كرد :تنها اختالف در تهيه
اين اساسنامه عنوان اين شركت است كه وزارت كشور
معتقد بود كه نام اين شركت به «شركت سازماندهي
اصنافومشاغل»تغييريابدكهبهدليلمخالفتدربدنه
شهرداريبهصورتغيررسميباوزارتكشورهماهنگ
شد اگر با همين نام تصويب كنيم ،مخالفتي نخواهند
داشت .اين عضو شوراي شهر تهران تصريح كرد :اينكه
چرانتوانستيمازهمانفرمتاساسنامهنمونهسازمانها
براي شركتها نيز استفاده كنيم ،براي اين است كه به
لحاظ حقوقي و عملكردي تفاوت و تمايز آش��كار بين
قالبهاي شركتي و س��ازماني وجود دارد .بنابراين به
ناچار بايد رايگيري داشته باشيم .همچنين با وزارت
كشور در اجراي بند ۱۵ماده ۸۰قانون شوراها و ماده۸۴
قانون شهرداري هماهنگ شده است تا اساسنامه اين
شركت به عنوان اساسنامه تيپ شركتهاي شهرداري
باش��د كه درصورت رايگيري و تصويب قابل تسري
به همه شركتهاي متعلق به شهرداري تهران باشد.
اساسنامه شركت «س��اماندهي و مشاغل شهر تهران
(سهامي خاص) »با اصالحات انجام شده در قالب يك
ماده واحده و يك تبصره تهيه شده و مشتمل بر چهار

فصل و  ۶۲م��اده و  ۹تبصره اس��ت .در نهايت اعضاي
شوراي شهر تهران به اين اصالحيه راي مثبت دادند.
ساماندهيوضعيتخدمتمراكزدامپزشكي
حيوانات شهري
اعضاي شوراي شهر تهران ديروز همچنين به يك فوريت
طرح س��اماندهي وضعيت خدمت مراكز دامپزش��كي
حيوانات شهري راي مثبت دادند.الهام فخاري در تشريح
يك فوريت اين طرح گفت :متاسفانه مكررا ميبينيم كه
به صورت سينوسي موجي از مناقشه با مراكز دامپزشكي
در شهر ايجاد ميش��ود و اختالف است كه آيا اين مراكز
ميتوانند در بافت مسكوني باش��ند يا خير .او ادامه داد:
اين بحث به يك كشمكش مداوم تبديل شده است و در
قالب آن ميخواهيم يك فرصت مشخص دو ماهه براي
شهرداري معين كنيم و آنها را ملزم كنيم تا ظرف دو ماه
ضوابطراروشن،مصرحومستندتنظيموبهشوراارايهدهد
تا از اين وضعيت سليقهاي و مناقشهاي خارج شود چرا كه
مراكز دامپزشكي شهري بخشي از ضرورتهاي سالمت
زندگي شهري هستند و متاس��فانه به صورت سليقهاي
در مراكز مختلف نسبت به اين مراكز رويههاي متفاوتي
اعمالميشود.درنهايتاعضايشورايشهرتهرانبهيك
فوريتطرحساماندهيوضعيتخدمتمراكزدامپزشكي
حيوانات شهري راي مثبت دادند.
برنامهعملياتيمسووليتپذيرياجتماعي
اعضاي شوراي شهر تهران ديروز به يك فوريت اليحه الزام
ش��هرداري تهران به تهيه و ارايه اليحه نظام نامه و برنامه

عملياتي مسووليتپذيري اجتماعي در شهرداري تهران
نيز راي مثب��ت دادند.الهام فخاري ،در تش��ريح ضرورت
يك فوري��ت اين اليحه گفت :اين اليح��ه در دوره چهارم
شورا در سال ۹۶مصوب شد ،اما تا به امروز هنوز اين اليحه
ارايه نشده است .او درخصوص داليل ارايه يك فوريت اين
طرح گفت :بديهي است نقش مديريت شهري در راهبري
و ترويج مس��ووليتپذيري اجتماعي و اثربخشي و بهبود
آن در زندگي ش��هروندان در زمينههايي از قبيل آموزش،
محيط زيست ،س�لامت ،فقرزدايي و كاهش آسيبهاي
اجتماعيبسيارحياتيوپر اهميت است.فخاري ادامهداد:
نظامنامهمسووليتپذيرياجتماعيسازمانهاوبنگاههاي
اقتصادي ش��هر تهران براي مدت سه سال در اواسط سال
 ۱۳۹۶و روزهاي پاياني دوره چهارم شورا به تصويب رسيد.
گرچه ش��واهد و گزارشها گوياي آن است كه شهرداري
اقدامات جدي و موثر در راستاي تحقق اين مصوبه انجام
ندادهاستامابهموجبماده ۸اينمصوبهمدتاعتبارآندر
شهريور ماه سال جاري به پايان ميرسد .لذا ضروري است
شورا در دوره پنجم در راستاي جهتگيريهاي مشاركت
محور با تصويب سندي جايگزين با استحكام و كارآمدي
بيش��تر ،اين موضوع مهم را راهبري و مس��ووليتپذيري
اجتماعيدرمديريتشهريپيگيريكند.اوگفت:درمفاد
برنامهپنجسالهسومتوسعهشهرتهرانهمرونقبخشيبه
مسووليتپذيري اجتماعي مورد تاكيد قرار گرفته است.
فوريت اين طرح از اين جهت است كه اعتبار مصوبه قبلي
در شهريور ماه به پايان ميرسد و با توجه به اهميت بحث
مسووليت اجتماعي سازماني نياز است كه با يك فوريت
اين طرح موافقت شود.مس��جدجامعي به عنوان مخالف
در ضرورت يك فوريت اين اليحه گفت :مسووليتپذيري
اجتماعيبنگاههاوسازمانهاياقتصاديايدهبسيارخوبي
است اما نحوه مواجهه با اين موضوع اهميت بسياري دارد
و بايد به آن توجه شود .بايد كاري كنيم كه شهرداري يك
گزارش دهد وبعد از آن سند را تكميل كنيم .درنتيجه نياز
به سند جديد نداريم و بايد گزارش بگيريم و بعد آن سند
را اصالح كنيم.در پايان اعضاي شوراي شهر تهران به يك
فوريتايناليحهرايمثبتدادند.
ارزشگذاريآثارهنريدرفضاهايعمومي
اعضاي شوراي شهر تهران در پي اعتراض هيات تطبيق به
غيرشفافبودنوظايفوحدوداختياراتكميتهفنينظارت
و ارزشگذاري آثار هنري در فضاهاي عمومي شهر تهران،
ش��هرداري را موظف به تشكيل كميته فني در اين راستا
براينظارتبرحسناجرايامورمربوطبهاينمصوبهشد.
محمد جواد حق شناس در تشريح گزارش سه كميسيون

مشتركمعماريوشهرسازي،نظارتوحقوقيوفرهنگي
و اجتماعي گفت :در خصوص ايراد وارده به مصوبه تعيين
حريم آثار هنري در فضاهاي عمومي ش��هر تهران مبني
بر عدم شفافيت در وظايف و حدود اختيارات كميته فني
نظارت و ارزشگذاري آثار هنري در فضاهاي عمومي شهر
تهران از سوي هيات تطبيق مصوبات شوراي شهر تهران
«موضوعماده ۹۰قانونشوراها»بهاستحضارميرسانمدر
راستاي شفاف نمودن حدود اختيارات كميته پيشنهادي
درجهتابهامزداييدرمادهدوممصوبهبهشرحذيلاصالح
گردد .او ادامه داد :در ماده دوم اين مصوبه شهرداري تهران
به عنوان متولي حفظ و نگهداري آثار هنري ش��هر ملزم
به تش��كيل كميته فني نظارت و ارزشگذاري تعيين آثار
هنري در فضاهاي عمومي شهر تهران در چارچوب اسناد
فرادست و قوانين موضوعه شده است .رييس كميسيون
فرهنگيشوراياسالميشهرتهراندرتشريحضوابطي
كه شهرداري بر اساس آنها بايد نسبت به تشكيل اين
كميته اقدام كند گفت :تعيي��ن حريم حفاظتي آثار
هنري شهر تهران ،ارزيابي ارزش آثار هنري موجود در
عرصههاي عمومي شهر با هدف تعيين حريم ،نظارت
بر تهيه شناس��نامه تمامي آثار هنري واجد ارزش در
فضاهايعموميشهر،نظارتبرتهيهواجرايطرحهاي
حفاظتازآثارهنريواجدارزشدرعرصههايعمومي
شهر و نظارت بر تهيه دستورالعملها و آييننامههاي
مربوط به حفظ و نگهداري آثار هنري از مواردي است
كه شهرداري در تشكيل اين كميته بايد مد نظر قرار
دهد.حق ش��ناس گفت :همچنين تصميمگيري در
خصوص تغييرات و جابهجايي آثار هنري ،بررس��ي و
تاييد مطالعات هنر شهري واجد ثبت در فهرست آثار
ملي كش��ور و ارايه گزارش دورهاي از عملكرد كميته
در راستاي نظارت و ارزشگذاري و تعيين آثار هنري
از ديگر مواردي است كه ش��هرداري بايد انجام دهد.
او گفت :اين نامه به امضاي روس��اي كميسيونهاي
شهرسازي،نظارتوفرهنگياجتماعيشوراياسالمي
شهر تهران رسيده است .اين پيشنهاد در قالب مصوبه
تعيينحريمآثارهنريدرفضاهايعموميشهرتهران
به تصويب رسيد.
به گ��زارش «تعادل» تصويب ي��ك فوريت طرح ارايه
تس��هيالت ويژه خيرين مسكن س��از براي كمك به
تامينمسكناقشارمحرومومخالفتبانامهفرمانداردر
خصوص مصوبه «تعيين نرخ عوارض پارك حاشيهاي
در سال  ۱۳۹۹و تعيين ضوابط واگذاري بهرهبرداري
از پاركينگهاي عمومي شهرداري تهران» دو مصوبه
ديگر شوراي شهر در نشست علني ديروز بود.

ايرانشهر
«لواسانات» در صدر آمار
زمينخواري در تهران
رييس اداره حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست
تهران گفت :بيش��ترين ميزان تصرفات در مناطق
حفاظتشدهتحتمديريتسازمانحفاظتمحيط
زيست در اس��تان تهران مربوط به بخش لواسانات
و محدودهاي از ش��مال شرق استان تهران است كه
شاملپاركمليخجيروسرخهحصارميشود.علي
امراللهيمجددرگفتوگوباايسنا،بابياناينكهاداره
منابعطبيعيمتولياراضيملياستوآماردقيقتري
ازميزانتصرفاتعرصههايطبيعيدارد،اظهاركرد:
بيش��ترين ميزان تصرفات و پروندههاي مربوط به
زمينخواري و كوهخواري در مناطق حفاظت شده
اس��تان تهران كه تحت مديريت سازمان حفاظت
محيطزيستهستنددرمحدودهايازپاركهايملي
خجيروسرخهحصاروبيشتردربخشلواساناتاتفاق
ميافتد.ويدربارهميزانرفعتصرفمناطقحفاظت
شدهاستانتهرانطيسالجاريخاطرنشانكرد:با
توجهبهاينكهفرايندرسيدگيبهپروندههايمربوط
بهزمينخواريورفعتصرفاراضيزمانبروطوالني
وگاهيممكناسترسيدگيبهپروندهاييكسال،
دو سال يا چندين سال طول بكشد بنابراين در طول
سال هم تصرف اراضي توسط اش��خاص و هم رفع
تصرف صورت ميگيرد يعني ش��ايد از ابتداي سال
جاري چندين مورد رفع تصرف وجود داشته باشد
كهپروندههايآنهامربوطبهسنواتگذشتهباشد.از
اين رو بهتر است بگوييم كه زمينخواري به صورت
جاري و يوميه اتفاق ميافتد و ميزان شدت و حدت
آنمتغيراست.
امراللهي با اشاره به اينكه متولي حفاظت از اراضي
ملي اداره منابع طبيعي اس��ت ،اظهاركرد :تصرف
غيرقانون��ي عرصهه��اي طبيعي زماني اس��ت كه
شخصي بدون داشتن هيچگونه مالكيتي اقدام به
تصرفوفعاليتدرعرصههايمليوطبيعيميكند
بنابراين ماموران دس��تگاههاي اجرايي و نهادهاي
متوليبهمحضمشاهدهمواردزمينخواريوتصرف
اراضي ملي و طبيعي از آن گزارش تهيه ميكنند و
براي رفع تصرف آن پرونده تشكيل ميشود.رييس
اداره حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست تهران
ضمن بيان اينكه براساس تبصره  1ماده  55قانون
حفاظت و بهرهب��رداري از جنگلها و مراتع ،ادارات
منابعطبيعيمتوليرفعتصرفاراضيمليهستند،
گفت :مناطقي كه براساس موضوع بند الف ماده 3
قانونحفاظتوبهسازيمحيطزيستتحتعنوان
مناطق چهارگانه شناخته ميشوند ،تحت مديريت
ادارات كل محيط زيس��ت استانها هستند .از اين
رو ماموران ما درصورت مش��اهده فعاليت شخصي
خارج از محدودههاي قانوني تعريف شده براي شهر،
روستا و س��اير مناطق ،آن را به اداره منابع طبيعي
گزارشميكنندچراكهمرجعتشخيصمستثنيات
از اراضي ملي نيز ادارات منابع طبيعي هستند .وي
ادامه داد :با توجه به اينكه زمينخواران و متصرفان
ادعاي مالكيت ميكنند ،ادارات منابع طبيعي بايد
براساسنقشههايمستثنياتازاراضيمليمشخص
كنند كه عرصه مورد نظر جزو مستثنيات از اراضي
ملي و در تملك شخص است يا خير .درصورتي كه
مشخص شود شخص زمينخوار است و اراضي ملي
را تصرف كرده اس��ت اداره منابع طبيعي ميتواند
بر حسب آنچه در قانون ذكر شده شخص متصرف
را تحت پيگرد قضايي قرار دهد تا در نهايت مراجع
قضايي نيز اقدام ب��ه صدور راي مبني بر اعاده وضع
سابق يا رفع تصرف كنند كه پس از اعالم آراء اجرا و
با متصرف برخورد ميشود.

عضويت داوطلبانه۱۰هزار
تهراني براي واكنش اضطراري
رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر
تهران از اعطاي كارت عضويت ۳۵۴مسوول خانه
دوام و ايمني در پايتخت خبر داد و گفت :اين افراد
هنگاموقوعبحرانهادرپايتختدرستادمديريت
بحران هر محله فعال خواهند بود.
رضا كرمي محمدي در گفتوگو با ايسنا ،در اين
باره گفت :حفظ جان و مال انس��انها از جايگاه
و مرتبه وااليي به لح��اظ ارزشهاي ديني و نيز
ارزشهاي انس��اني برخوردار است و زمينه ساز
تحقق اهداف دستيابي به شهر ايمن و تاب آور و
مديريتجامعهمحورسوانحوحوادثخواهدشد.
در همين راستا نيز سازمان پيشگيري و مديريت
بحران شهر تهران از س��الها پيش طرح دوام را
اجرايي كرد كه بر اساس آن از ظرفيت مشاركت
خود مردم براي ارتقاء ايمني و امدادرساني هنگام
بحرانها و حوادث استفاده شود.
وي ادامه داد :در حال حاضر بر اساس اين گزارش
با توجه به اطالعات ثبت شده در سامانه خانه دوام
و ايمني ،تاكنون بيش از ۱۰هزار نفر از شهروندان
عضو خانه دوام و ايمني سراي محالت شهر تهران
ش��دهاند كه عمده اين افراد آموزشهاي الزم را
براي مواقع اضطراري فراگرفتهاند.
رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر
تهران با بيان اينكه انس��جام بخشي و حمايت از
فعاليت گروههاي دوام جزو اهداف اين سازمان
اس��ت ،اظهاركرد :در همين راس��تا ني��ز براي
گروههاي دوام در هر محله يك مسوول انتخاب
كرده و آن��ان به عنوان مس��وول خانههاي دوام
معرفي ش��ده و تحت آموزشهاي خاص و ويژه
قرار گرفتند تا بتوانند هنگام بحرانها و حوادث
در سطح محله خود فعال باشند.
كرمي محمدي اضافه ك��رد :به همين دليل نيز
كارت عضويت براي  ۳۵۴مس��وول خانه دوام و
ايمني به منظور هويت بخشي به اين اعضا صادر و
به كارشناسان ستادهاي مديريت بحران مناطق
۲۲گانه تحويل داده ش��ده اس��ت .اين افراد در
مدتي كه كارت شناساييشان داراي اعتبار باشد
ميتواننددر امور محليمربوطبهمديريتبحران
حضور و مشاركت داشته باشند.

خبر
هشدار به سوءاستفادهكنندگان
ازرويهمسافري
كس��اني كه قصد خريد تلفن همراه دارند الزم
است استعالم اصالت كرده و در صورت مسافري
بودن يا ثبت نشدن تلفن همراه ،از خريد امتناع
كنند .با اجراي رجيستري براي تمامي برندهاي
گوش��ي ،افرادي كه منافعشان از طريق قاچاق
تامين ميشد ،دست به كارهاي مختلفي براي
دور زدن اين طرح زدند .يكي از اين راهها ،واردات
چمداني گوشيهاي مسافري بود؛ بدينترتيب
كه در برههاي از زمان ،براي واردكنندگان اين
رسم باب ش��ده كه در مس��افرت به سفرهاي
ي مس��افري
خارجي ،به واردات هزاران گوش�� 
اقدام كنند .اين موضوع باعث شد مسووالن به
دنبال راه چارهاي باشند كه واردات بيرويه كه
رسما قاچاق بود و اسما مسافري ،برچيده شود
و در مقابل هم واردات مس��افري پابرجا باش��د
و آن دريافت مس��تقيم كد فعالسازي گوشي
مس��افري پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق
شناسه سريال دستگاه در گمرك بود كه با اتصال
گمرك به س��امانه همتا امكانپذير شد .اين در
حالي است كه طبق اطالعات كانال اطالعرساني
ثبت تلفن همراه (رجيستري) ،باپايش سامانه
شناسايي و مبارزه با قاچاق ،سوءاستفاده عدهاي
از رويه مسافري محرز شده است .بعد از ارسال
پيامك هشدار در شهريور ماه سال  ۹۸به برخي
از متخلفي��ن و عزم حاكمي��ت جهت برخورد،
با توجه ب��ه اصرار اصناف جه��ت جلوگيري از
متضرر شدنش��ان ،با ارايه تعهد توسط ايشان و
اتحاديهه��اي مربوطه مبني بر «عدم تكرار اين
رفتار» ،برخورد در آن زم��ان به تعويق افتاد .با
توجه به تذكرات و اتمام حجت پيشين ،سامانه
شناسايي و مقابله با قاچاق به اين افراد هشدار
ميدهد در ص��ورت ادامه اين رفت��ار ،عالوه بر
قطع گوشيهاي ثبتش��ده ،نسبت به معرفي
متخلفين ب��ه مراجع امنيتي ي��ا قضايي اقدام
خواهد كرد و هر گونه وساطت جهت مسامحه
قابل پذيرش نخواه��د بود و متخلفين عالوه بر
مجازاتهاي من��درج در قانون مبارزه با قاچاق
كاال و ارز طبق قانون جراي��م رايانهاي نيز تا دو
سال حبس در پيش خواهند داشت .همچنين
به كس��اني كه قصد خريد تلفن هم��راه دارند
اكيداً توصيه ميش��ود قب��ل از خريد ،از طريق
 *۷۷۷۷#اس��تعالم اصالت كرده و در صورت
مس��افري بودن يا ثبت نش��دن تلفن همراه ،از
خريد امتناع كنند ،زيرا ثبت تلفن همراه از طريق
رويه مسافري ،صرفاً براي مصارف غيرتجاري و
براي استفاده شخصي مس��افر مجاز بوده و هر
زمان كه هر تخلفي در مراح��ل ثبت آن احراز
شود ،تلفن همراه مزبور مسدود خواهد شد.
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دانش و فن

نگهداري درست از قطعات كامپيوتر ،مهمترين اقدام براي افزايش طول عمر آن است

راههايافزايشطولعمرقطعاتآسيبپذيركامپيوتر
نصبقطعاتجديدياجابهجاييآنهابايدبهمادربورددست
بزنيد،اماسعيكنيدتاجايممكنآنراازكيسخارجنكنيد
و آن را در محي��ط بيرون قرار ندهيد .زماني كه ميخواهيد
مادربورد را لمس كنيد ،قبلش حتما از تخليه بار الكتريكي
ساكن بدن خود مطمئن شويد تا به صورت تصادفي به اين
قطعهشوكواردنكنيد.

دردنيايايدهآل،قطعاتكامپيوترهميشهسالم
باقي ميمان�د و تنها براي بهبود عملكرد نياز به
تعويضدارند،اماچنينموضوعيدردنيايواقعي
صحتنداردوبايدبرايافزايشطولعمرقطعات
آس�يبپذير كامپيوتر اقداماتي انج�ام دهيد.
نگهداريدرستازقطعاتكامپيوتر،مهمترين
كارياستكهبايدانجامدهيد.عمريككامپيوتر
با عادتهاي مناسب نگهداري شروع شده و به
پايان ميرسد ،مخصوصا اگر خودتان كامپيوتر
را جمع كرده باش�يد .وبسايت ميكيوزاف در
گزارش�ي به آموزش افزايش طول عمر قطعات
آسيبپذيركامپيوترپرداختهاست.

راههاي افزايش طول عمر  HDDو SSD
حافظههايذخيرهسازيدردونوعهاردديسك()HDD
و دراي��و حالت جامد ( )SSDوجود دارند و كامپيوتر بدون
آنها نميتواند كار كند ،چرا كه سيستم عامل روي آنها قرار
دارد.بههمينعلتاهميتباالييبرايسيستمشمادارندو
در صورت خرابي بايد آن را سريعا تعويض كنيد .اين دو نوع
حافظه ذخيرهسازي شايد خراب شوند كه البته دليل اين
موضوعبرايآنهامتفاوتاست.هاردديسكياهمانHDD
مكانيكي است و قطعات متحرك دارد ،بنابراين با گذشت
زمانازنظرفيزيكيدچارآسيبميشوند.شايدرويپالتر
خطوخشبيفتد Head،ياسردچارمشكلشودياقطعات
به علت نوسانات برق فلج شوند .درايو جالت جامد يا همان
 ،SSDمبتني بر تراشههاي فلش مموري است ،بنابراين
بخشهايمتحركندارد،بااينحالدرنگهداريبلندمدت
اطالعاتغيرقابلاعتمادهستند،بهدماهايباالحساسيت
باالتريدارندوقطعيبرقميتواندمنجربهخرابيديتاشود.
فرقينميكندازكدامحافظهذخيرهسازيدرسيستمخود
اس��تفاده ميكنيد ،براي جلوگيري از خرابي آنها به سراغ
محافظ برق برويد چرا كه نوس��انات ب��رق ميتوانند تمام
قطعاتسيستمشمارادچارمشكلكنند.تاجايممكناز
گرمادوريكنيدوبراياطالعازدمايمناسببراياستفاده
ازآنها،راهنمارابخوانيد.سعيكنيدكامپيوترشماخالياز
خاك و گرد و غبار باشد تا هوا به خوبي در آن گردش كند
و از افزايش دما جلوگيري ش��ود .عالوه بر اين موارد ،سعي
كنيد HDDيا SSDخودراازيكبرندمعتبرتهيهكنيد.

چرا مادربورد سريع خراب ميشود
برايافزايشعملكردكامپيوترخوداحتماالمجبورميشويد
هرچندساليكبارمادربوردخودراتعويضكنيد،البتهشايد
دراينميانبهخاطرخرابياينقطعهمجبوربهانجامچنين
كاريشويد.همانطوركهانتظارداريد،ميزاناطمينانپذيري
مادربوردها نسل به نسل افزايش پيدا ميكند ،اما همچنان
يكي از قطعات آسيبپذير كامپيوتر محسوب ميشود .در
حالي كه مادربوردها بخشهاي متحرك ندارند ،به خاطر
طراحيخودبسيارپيچيدههستندوبهعلتاينكهدرمركز
سيستمشماقرارگرفتهاند،نقصهايكوچكنيزميتوانند
اثرات فاجعهباري داش��ته باش��ند .طول عمر مادربورد را
نميتوان دقيق اندازهگيري كرد چرا كه به عادتهاي كاربر
و همچنين محيط بستگي دارد .بر اساس مطالعات صورت
گرفته،باپيشرفتهتروپيچيدهترشدنمادربوردها،احتمال
خرابي آنها كاهش پيدا كرده .در سال ۲۰۱۸يك تحقيق از
احتمالخرابي ۲.۱درصدييا ۱ازميانهر ۴۹مادربوردخبر
داد كه نسبت به سال ،۲۰۱۷نصف شده است .گزارشي در
سال  ۲۰۱۶اين ميزان خرابي را براي مادربوردهاي آزراك
برابر ۱.۴۵درصد و براي MSIبرابر ۲.۳۶درصد اعالم كرده
بود.دليلاصليخرابيمادربوردها،كاهشعملكردخازنها
بهمرورزمانوخستهشدنآنهااست.باتوجهبهاينموضوع،
مادربوردنيزازقطعاتآسيبپذيركامپيوترمحسوبميشود
كه بايد اقداماتي براي افزايش عمر آن انجام دهيد .اما براي
اينكه طول عمر مادرب��ورد را افزايش دهيد ،بايد كامپيوتر
خود را از عوامل محيطي مضر مانند رطوبت اضافه يا هواي
بسيار خش��ك دور نگه داريد .برخي مواقع گرماي بيش از
حد هم تاب برداشتن مادربورد را در پي دارد كه نتيجه آن،
شكستگيقطعاترويآناست.باوجوداينموارد،بهترين
راه براي جلوگيري از خرابي اين قطعه ،عدم دست زدن به
آن است كه البته چنين كاري امكانپذير نيست .شما براي

افزايش عملكرد سيستم با ارتقاي رم
رم يك قطعه ضروري براي اس��تفاده مناسب از كامپيوتر
محسوب ميشود و اگر بخواهيد عملكرد سيستم خود را
افزايشدهيد،يكيازاولينقطعاتياستكهبايدارتقادهيد.
رم يكي از قطعات آس��يبپذير كامپيوتر است ،با اين حال
ميزان خرابي آن نسبت به ساير قطعات تقريبا كمتر است.
در شرايط مناسب ،رم عمر طوالني دارد .پژوهشي در سال
 ۲۰۱۶نشان داد كه ميزان خرابي رمهاي كينگستون برابر
 ۰.۲۰درصد و رمهاي كورس��ير نيز برابر ۱.۰۸درصد است
كهباتوجهبهاستفادهگستردهازرمدرسراسرجهان،چنين

عمر يك كامپيوتر با عادتهاي مناسب نگهداري شروع شده و به پايان ميرسد
اعداديبسياركممحسوبميشوند.باوجودچنينمواردي،
دما ونوساناتبرققاتلرمهستند.بسياريازماژولهايرم
دردماي ۰تا ۸۵درجهسلسيوسكاراييدارندواگردرخارج
از اين بازه از آنها كار بكشيد ،احتماال خراب ميشوند .اگر رم
برايمدتزمانطوالنيدرمعرضدمايباالقراربگيرد،عمر
آنكاهشپيداميكند.نوساناتبرقبهعلتمادربوردخراب،
منبعتغذيهنامناسبيااسپايكولتاژنيزخرابيآنرادرپي
دارند.مهمترينتوصيهمابهشما،خريدرمازبرندهايمطرح
و معتبر است .رمها و سازندگان زيادي مانند كينگستون،
كروشيالوكورسيردربازاروجوددارند،بنابراينقبلازخريد
بررسي آنها را بخوانيد .عالوه بر اين موضوع ،دوباره به شما
توصيهميكنيمكهازمحافظبرقاستفادهكنيد.
علت خراب شدن منبع تغذيه
پاور يا منبع تغذيه ( )PSUقدرت موردنياز تمام قطعات در
كامپيوتر شما را تامين ميكند و به همين علت طول عمر
آن اهميت بااليي دارد .از نظر ميزان خرابي ،وضعيت پاور
مقداري بدتر از رم است .ميزان خرابي آنها تقريبا در حدود

جوابيه

 ۰.۴۹تا ۲.۴۱درصد قرار ميگيرد .در استفادهعادي ،منبع
تغذيه عمر بااليي دارد كه حداقل به ۵سال ميرسد ،البته
اگر خوش شانس باشيد پاور شما تا ۱۰سال نيز كار خواهد
كرد .اگر به آن براي مدت زمان طوالني فش��ار وارد كنيد،
دچارمشكلخواهدشد.اولازهمهبهسراغبرندهايمعتبر
برويد ،چرا كه خريد منبع تغذيه از يك برند ناش��ناخته به
معناي كيفيت پايين و در نهايت خرابي خواهد بود .يكي
ديگرازموارديكهبايدمدنظرقراردهيد،ايناستكهاكثر
برندهاخودپاورراتوليدنميكنندوآنراازتوليدكنندگان
ديگرتهيهميكنند،بنابراينكيفيتپاورهايمختلفيك
برند ميتواند متفاوت باشد .براي افزايش طول عمر،PSU
فشار زيادي به آن وارد نكنيد .براي مثال استخراج رمزارز
فشارزياديبهپاورواردميكنديااوركالكپردازندهياكارت
گرافيكنيزچنينكاريراانجامميدهد.
فنهاي خنككننده هم
جزوقطعاتآسيبپذيرهستند
احتماال توجه چنداني به فنهاي سيستم خود نداريد،

اما آنها نيز ج��زو قطعات آس��يبپذير كامپيوتر قرار
ميگيرند .فنهاي كيس قيمت تقريبا پاييني دارند،
اما فنهاي پردازنده و كارت گرافيك با قيمت باالتري
به فروش ميرس��ند .فنها نيز مانند هارد ديسكها
مكانيكي هستند ،بنابراين بخشهاي متحرك دارند
كه مستعد خرابي هستند .با چرخش مداوم ،اين قطعه
از بين ميرود .اين فرايند با افزايش گرد و غبار و ذراتكه
رويپرههاقرارميگيرندوهمچنينمكانيزمچرخش،
سرعت ميگيرد .اگر در هوا رطوبت وجود داشته باشد
يا فن در معرض گرما قرار بگيرد ،مش��كالت ناشي از
ذرات دوچندان ميشوند .براي افزايش طول عمر فن
كامپيوتر ،اولي��ن كاري كه بايد انجام دهيد ،اطمينان
از تمي��ز بودن فن اس��ت .گرد و خ��اك روي پرههاي
فن و همچنين كيس را تمي��ز كنيد .ميتوانيد محل
قرارگيري كيس را نيز تغيير دهيد تا غبار كمتري وارد
آن شود و همچنين دماي آن در محدوده مناسبي قرار
بگيرد .با تميزكاري ميتوانيد طول عمر يكي از قطعات
آسيبپذير كامپيوتر را افزايش دهيد.

پروژه شبكه علمي متوقف نشده است

آگهی شرکت فوالد مبارکه
رديف

نوع فراخوان

موضوع

مهلتارسال
مدارک

مدیریت
مرتبط

1

شناسایی و ارزیابی
پیمانکاران

تامینبخشی ازتجهیزات و نصب خط
نوردگرم شماره 2شامل خطتکمیلی
اسکین پاس به ظرفیت 500.000تن

99/05/15

قرارداد های
خرید

2

شناسایی و ارزیابی
پیمانکاران

تامین بخشی از تجهیزات و نصب خط نوردگرم
شماره 2شامل سه عدد کوره پیش گرم

99/05/15

قرارداد های
خرید

3

شناسایی و ارزیابی
پیمانکاران

تامینبخشیازتجهیزاتونصبخط
نوردگرم شماره 2شامل خط اصلی نورد (دو
قفسهرافینگوهفتقفسه فینیشینگوسه
عدد کالف پبچ) به ظرفیت 4/2میلیون تن

99/05/15

4

شناسایی و ارزیابی
پیمانکاران

احداث تصفیه خانه آب فرآیند نورد گرم
شماره 2شامل حوضچه های پوسته،
فیلترهایشنی،برجهایخنککنندهو
پساب سیستم آب خنک کاری غلطک ها و
ورق به صورت EPC

99/05/15

قرارداد های
خرید

5

شناسایی و ارزیابی
پیمانکاران

احداث پست برق 63به 6/6کیلوولت ()AIS
خط نورد گرم شماره 2و تونل انتقال برق
بصورتEPC

99/05/15

قرارداد های
خرید

6

شناسایی و ارزیابی
پیمانکاران

احداثایستگاهتقلیلفشارگازخط
تکمیلی اسکین پاس به ظرفیت50,000
متر مکعب بر ساعت به همراه خط انتقال و
اتصال به شبکه داخلی شرکت فوالد مبارکه
بصورتEPC

99/05/15

قرارداد های
خرید

قرارداد های
خرید

مناقصات و مزایدات  :جهت دريافت اسناد و کسب اطالعات بيشتر به نشانی  www.msc.irلینک مناقصات و مزایدات
بخشخريدوتأمينكنندگانمراجعهوطبقراهنمايموجود،نسبتبهانتخابمناقصهموردنظرازطريقسيستمارتباط
با تأمين كنندگان ( )SRMا قدام نمائيد.
س�ایر فراخوان ها :جهت کسب اطالعات بیشتر به نش�انی  www.msc.irبخش اطالعیه ها ،فراخوان مربوطه مراجعه
بفرمایید.

کد آگهی 99130:

روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه

بهدنبال انتش��ار خبري با عنوان «توقف شبكه علمي
بهدليل عم��ل نكردن س��رمايهگذاران ب��ه تعهدات»
در صفح��ه  6روزنامه «تعادل» در تاري��خ  31تير ،99
روابطعمومي اين ش��ركت جوابيهاي ب��راي «تعادل»
ارسال كرده است.
شركت سرمايهگذار و مجري پروژه شبكه علمي كشور
با رد اظهارات مديركل دفتر فناوري اطالعات سازمان
پژوهشه��اي علمي و صنعت��ي درباره پروژه ش��بكه
علمي ،تاكيد كرد كه پروژه متوقف نشده است .در اين
توضيحات آمده اس��ت :وضعيت حساس استراتژيك
فعلي اي��ران ايجاب ميكند ،كه تمامي آحاد جامعه ،به
عوض فرافكني ،پيشداوري و اقدامات و سخنرانيهاي
يكطرفه درونسازماني ،مش��كالت فعلي كشور را با
همكاري و همدلي به نتيجه مثبت برسانند .مشكالتي
كه از يكسو نش��اتگرفته از جنگ اقتصادي نسبت به
ايران عزيز بوده و از سوي ديگر بحران جهاني كرونا نيز بر
غلظت آن افزوده است .بديهي است در اين روند ،مطرح
كردنموضوعاتيكهمربوطبهداخليكشاكلهسازماني
است و رسانهاي كردن آن ،به هيچوجه عقالني و از هيچ
نگاه سياسي و حزبي صحيح نبوده و بر اين اساس بسيار
تعجبآور اس��ت كه چطور از جايگاه سازماني خاص،
اين اصل اساس��ي فعلي كشور جمهوري اسالمي ايران
ناديده گرفته شده است .اين در حالي است كه با توجه
به نامگذاري امسال از س��وي مقام معظم رهبري با نام
«جهشتوليدملي»حمايتازبخشخصوصيبهعنوان
پيش��اني توليد و خودكفايي كشور و توسعه بسترهاي
مناسب علمي ايران ،از ضروريات دستگاههاي اجرايي
دولت اس��ت و انتش��ار اخبار غيرواقع ،آن هم به عنوان
مكنونات ش��خصي يك فرد در جايگاه دولتي به مثابه
سنگاندازي برسرراه پروژههاي ملي و به خطر انداختن
امنيت ملي ،تش��ويش اذهان عمومي و سرمايه بخش
خصوصيبودهكهنتيجهايجزدلسردكردنكارآفرينان

و از بين بردن فرصتهاي توسعه علمي كشور را به همراه
ندارد .لذا باوجود ميل باطني ،برخود واجب دانس��تيم
به عنوان سرمايهگذار ،مجري ،بهرهبردار و ارايهكننده
خدمات شبكه علمي ايران (شعا) نكاتي در جهت رفع
تشويش اذهان عمومي بهصورت رسمي اعالم كنيم:
 -۱متاسفانه تيتر خبر كه از مفاد مصاحبه برداشت شده
است كامال نادرست بوده ،چراكه شبكه علمي كشور نه
تنها هرگز متوقف نشده است ،بلكه در حال حاضر و در
واكنش درست و اساسي به بحران كرونا و مقتضيات آن،
باشدتوحدتبيشتريدرحالانجاموظايفخوداست.
لذا به خاطر رفع نگراني مشتركين كه از زمان انتشار اين
خبر،مكررادرپيروشنشدنموضوعهستند،بهصورت
رسميبهاطالعميرساندكهخدماتدهيشبكهعلمي
كشور هرگز متوقف نش��ده بلكه در حال ارايه خدمات
و توس��عه آن بوده و ابراز اينگونه اخبار آن هم از س��وي
فردي در مقام دولتي بسيار جاي تاسف است ،كه قطعا
سازمانهاينظارتيمربوطهبهآنتوجهالزمورسيدگي
خواهند كرد.
 -۲درب��اب موض��وع عدم ايف��اي تعهدات از س��وي
س��رمايهگذار (گرچ��ه موضوع��ي داخل س��ازماني و
غيررسانهاي است) جهت تنوير افكار عمومي به اطالع
ميرس��اند كه نه تنها سرمايهگذار ،مجري ،بهرهبردار و
ارايهكننده خدمات تا به امروز ،براس��اس قواعد حاكم
بر پيشبرد طرحهاي نيمهتمام كشور ،به تعهدات خود
به صورت كامل عمل كرده اس��ت؛ ك��ه در حال حاضر
نيز با وجود تمام��ي معضالت داخل��ي و بينالمللي و
كارش��كنيهاي صورتپذيرفت��ه ،بر اي��ن امر جديت
وافري دارد و در حال انجام خدمات اس��ت .نشانههاي
مش��خص اين امر ،توسعه ش��بكه علمي كشور از شهر
تهران به گستره  27استان كشوري طي سه سال اخير،
دريافتباالترينجايزهبينالملليسازمانملل،بهعنوان
موفقترين پروژه حوزه علم جهاني در رقابت با نزديك به

 1100پروژه ملي و جهاني و ارايه خدمات به بخش قابل
توجهي از مراكز علمي و پژوهشي در حال حاضر است.
 -۳پروانه ش��بكه علمي هرگز سه دوره تمديد نشده و
تنها يك دوره ذيل توافقات صورت پذيرفته مابين دولت
جمهوري اس�لامي ايران و بخش خصوصي در جهت
سرمايهگذاري ،اجرا ،بهرهبرداري و ارايه خدمات بخش
خصوصي در اواخر سال 1395تمديد شده كه متاسفانه
در خبر منتشر شده به اشتباه سه بار قيد گرديده است.
 -۴متاسفانه و به علت عدم آگاهي كامل فني ،مصاحبه
شونده محترم اعالم كردهاند كه شبكه علمي در بحران
كرونا و اهميت توسعه آموزش مجازي ،هيچ وظيفهاي
نميتواند و نميبايست داشته باشد .اين در حالي است
كهشبكهعلميكشوروظيفهارايهخدماتوسرويسدر
شرايطبحرانرابرخودواجبدانستهوتابهامروزوپساز
وقوعاينبحرانوعليرغمكارشكنيهايصورتپذيرفته؛
به تعهدات خود عمل ك��رده و درگير ماجراجوئيهاي
وخيم ماههاي گذشته نشده و به عنوان عضو كوچكي از
دايره فناوري اطالعات و ارتباطات كشور ،نقشي هرچند
اندك را ايفا كرده و به وظايف و مس��ووليتهاي خود به
عنوان تامينكننده بستر مناس��ب و قدرتمند اجراي
آموزش مجازي عمل و در حال توسعه آن است.
متاسفانه برخي از كارشناس��ان حاضر در جايگاههاي
حاكميتي كش��ور ،بعضا وضعيت فعلي آن را فراموش
نموده و خصوصا ،جامعه فرهيخته علمي كش��ور را كه
در حال حاضر با تمام ت��وان خود در تالش براي خروج
از بحران جاري هس��تند را ،با ارايه اطالعات نادرست و
ايجاد اخبار حاشيهاي و شايعات دچار بحران و نگراني
كرده ،با ايجاد تشويش اذهان عمومي ،ناخودآگاه گام در
مسير دشمنان ايران زمين ميگذارند .در نهايت اعالم
ميدارد؛ جهت رفع تشويش حاصل شده از فوق «پروژه
شبكه علمي كما في سابق و با قدرت تمام در حال انجام
وظايف و توسعه كشوري است».

سامانه پيامكي
روزنامه تعادل
به شماره  30005320در دسترس شماست

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

صنعت،معدنوتجارت
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در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران و رييس اداره چين در وزارت امور خارجه مطرح شد

قرارداد ايران  و چين برد  -برد تنظيم ميشود

رييس اتاق تهران ،سه خواسته بخش خصوصي درباره بازگشت ارز صادراتي از دولت را تشريح كرد

تعادل | گروه تجارت |
«بازگشت ارز صادراتي» و «قرارداد  ۲۵ساله
با چين» دو موضوع مهمي بود كه در نشست
هيات نمايندگان اتاق تهران در دس�تور كار
قرار گرفت .ب�ا توجه به پاي�ان ضرباالجل
بازگش�ت ارز صادراتي در  ۳۱تيرماه ،رييس
اتاقتهرانبهبياننكاتيدراينبارهپرداختو
سهدرخواستراازدولتمطرحكرد«:نخست
اينكهجزييات 27ميليارددالرعدمبازگشت
ارز حاص�ل از صادرات به تفكيك ش�خص و
بنگاه اعالم ش�ود؛ چراكه محاسبههاي ما با
ق�ول و قرارهاي بانك مركزي در س�الهاي
۹۷و ۹۸با اين رقمها همخواني ندارد« ».دوم
اينكه بايد قبول كرد كه آوردن ارز به كش�ور
دچ�ار مش�كل ش�ده و در اين ش�رايط بايد
ببينيم چه راهكارهاي�ي را همه با كمك هم
ميتوانيم به دس�ت بياوري�م و اينكه صرف ًا
بخواهيمبرخوردخشنداشتهباشيممشكلي
حل نخواهد شد« ».سومين مورد اينكه بايد
موضوع را شفاف بيان كنيم و اعالم شود چه
كس�اني خطا كردهاند و واقع ًا بهعمد اين كار
را صورت دادهاند يا اينكه با توجه به ش�رايط
تحريمهابازگشتارزشانبامشكالتيمواجه
شده است؟» در بخش ديگري از اين نشست،
قرارداد همكاري  ۲۵س�اله با چين با حضور
ريي�س اداره چي�ن در وزارت ام�ور خارجه
مورد واكاوي قرار گرفت .فعاالن اقتصادي با
ابراز نگراني و نااطميناني از عقد اين قرارداد
بلندم�دت و اس�تراتژيك ،خواهان احتياط
وپايشقويعملكردچينيهادرايرانشدند
ودر عين حال از دولت درخواست كردند كه
از نظ�رات بخش خصوصي ب�راي قراردادها
اس�تفاده كنند .برخ�ي از اعض�اي اتاق نيز
پيشنهاد دادند كه كارگروهي مشترك ميان
اتاق تهران و وزارت امور خارجه براي بررسي
بيشتر برنامه همكاري  25ساله ايران و چين
تشكيلشود.رييسادارهچيندروزارتامور
خارجه،درواكنشبهنظراتفعاالناقتصادي،
عنوانكرد:وقتيايراننميخواهدبهكشوري
مانند امريكا باج دهد ،چگونه راضي خواهد
شد كه به چين باج دهد؟ ما آگاهيم كه به اين
كشور باج ندهيم و قراردادي را تنظيم كنيم
كه برد -برد باشد.
اسامي متخلفان ارزي را به اتاق اعالم كنيد
رييساتاقبازرگانيتهراندرنشستهياتنمايندگان
اتاق تهران بيان كرد :بانك مركزي اعالم كرده كه27.5
ميليارد دالر ارز حاصل از صادرات به كشور بازنگشته
لذا رسانهها به اين مساله پرداختند و شايد جو خوبي
ساخته نشد و متاسفانه مثل خيلي از مسائل موضوع
قطبي شد و صادركنندگان به يك طرف رانده شدند
و حت��ي موضوع خائن بودن افرادي ك��ه ارز حاصل از
صادرات رابازنگرداندهاندمطرحشد؛بدترينبحثصفر
و يك و قطبي كردن جامعه است و كل صادركنندگان
خوب و بد را در يك صف قرار داديم .مسعود خوانساري
افزود :در اين مقطع ك��ه نميتوانيم نفت صادر كنيم
اگ��ر صادركننده هم در حال انجام كاري اس��ت با آن
هم برخورد شود اين موضوع روا نيست و منافع ملي به
خطر ميافتد .او در ادامه عنوان كرد كه اتاق بازرگاني
ميخواه��د كه اج��زاي  27ميلي��ارد دالر و جزييات
ميزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت دقيق
اعالم ش��ود زيرا با توجه به مراجع��ات طي هفتههاي
اخير و صادركنندگان س��ال  97كه گفته ميشد ارز
را بازنگردانده و به آنها اعالم كرديم كه براي بررس��ي
مراجعه كنيد وگرنه كارت بازرگاني تعليق ميش��ود،
نشان داد اگرچه بازگش��ت ارز حاصل از صادرات اين
افراد در گزارش��ات بانك مركزي صفر بوده ،اما عدد و
ارقام موجود ما اينگونه نبود .به گفته خوانس��اري27 ،

«از مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات تا ماجراي قراداد ۲۵ساله با چين»

برش

ابوالفضل علماييفر ،رييس اداره چين در وزارت امور خارجه كه به منظور ارايه توضيحاتي در باب كم و كيف برنامه راهبردي 25ساله ايران و چين
در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران حضور يافته بود ،سخنان خود را ايراد كرد .او سخنانش را با اشاره به سرعت تحوالت چين آغاز كرد و گفت :اگر
ساير كشورها طي 400سال ،تحوالت را تجربه كردند اين فرآيند در چين 30سال به طول انجاميد.
در سفر اخير آقاي ظريف به پكن ،طرف ايراني پيشنهادات خود را براي تدوين اين سند ارايه كرده و در مرحله بعد ،طرف مقابل نيز پيشنهادات خود را
ارايه خواهد كرد و پس از آن براي نهايي شدن اين سند رايزنيهايي صورت خواهد گرفت .در واقع سند همكاري 25ساله با چين با توجه به مزيتهاي
نسبي و مطلق و استراتژي كالن تدوين خواهد شد.
ميليارد دالر جاي بحث بسيار زيادي دارد و لذا دو هفته
قبل نامهاي به رييس كل بانك مركزي از س��وي اتاق
بازرگاني تهران ارسال شد و از وي خواستار شديم كه
جزييات  27ميليارد دالر عدم بازگش��ت ارز حاصل از
صادرات اعالم شود .ما ميخواهيم به تفكيك شخص
و بنگاه جزييات اعالم ش��ود اما هن��وز آماري دريافت
نشده است .او همچنين با اش��اره به اينكه نامهاي نيز
به رييسجمهور ارسال شده ،گفت :از رييسجمهور
هم خواستهايم كه جزييات عدم بازگشت ارز حاصل از
صادرات اعالم شود زيرا اين موضوع حق همه مردم و
حداقل حق اتاق بازرگاني است كه در جريان قرار گيرد
كه ك��دام عضو خطا كرده و كدام عضو درس��ت عمل
كرده است .خوانساري ادامه داد :قطعا خطاهايي وجود
دارد ولي همه را به يك چشم نگاه كردن قطعا خطايي
بزرگ است .خوانساري تاكيد كرد كه عدم بازگشت ارز
بايد مورد آسيبشناسي قرار گيرد و دليل آن بررسي
ش��ود و علت اصلي آن است كه بدون اينكه مشورت با
ذينفعانانجامشوددستورالعملتنظيمميشودوبااين
مشكالتبرخوردميكنيملذاازرييسجمهورخواستار
شديم كه با صادركنندگان خوشنام جلسهاي برگزار
شود و موانع عدم بازگشت ارز بررسي شود.
نقد اتاق به دولت
او در اينجا نقدي هم به دولت زدو گفت :دولت مقادير
زي��ادي نفت صادر ك��رده؛ در حالي ك��ه ارز حاصل از
صادرات آن را ندارد .آيا اگر دولت توانايي بازگشت دالر
رانداردياديربرميگردد،بخشخصوصيياصادركننده
ميتواندارزرابرگرداند؟اگرعادينيستومشكلوجود
دارد مش��كل را حل كنم .فقط برخورد كردن موجب
لطمه به صادرات ميشود .خوانساري در بخش ديگري
از صحبتهايش عنوان ك��رد كه از دولت ميخواهيم
كه  27ميليارد دالر به صورت دقيق تفكيك شود؛ زيرا
آنچهمامحاسبهكرديموباتوجهبهقولوقرارهايبانك

هدفگذاري تجارت  ۲۰ميليارد دالري با عراق
رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق با بيان اينكه
سفر نخس��توزير عراق به ايران در توسعه و استحكام
روابط دو كشور تأثير مهمي خواهد داشت ،گفت :درباره
برنامهريزي براي رس��يدن به افق تج��ارت  ۲۰ميليارد
دالري ايران بين دو كشور نيز در جريان اين سفر رايزني
ميشود .يحيي آل اسحاق در خصوص سفر «مصطفي
الكاظمي»نخستوزيرعراقبهايراناظهارداشت:مسائل
اقتصادي ،بخش��ي عمده از اين سفر را در بر ميگيرد .او

اضافه كرد :يكي از موضوعات ،پيگيري توافقات با ايران
در سفرهاي قبلي مسووالن كشورمان است تا در حوزه
اقتصادي مش��كالت و موانع موجود تجاري رفع شود.
به گفته او ،زمينهس��ازي و برنامهريزي براي رسيدن به
افق تجارت  ۲۰ميلي��ارد دالري ايران با ع��راق از ديگر
موضوعاتي است كه در سفر نخستوزير عراق موردبحث
قرار خواهد گرفت .او ،بدهي عراق به ايران بابت دريافت
برق و انرژي را از ديگر موضوعات مهم اين سفر دانست

مركزي با اين ارقام مطابقت ندارد .موضوع بعدي اينكه
بايد قبولكردكه آوردن ارزبهكشور دچار مشكل است.
لذا بايد بررسي كرد كه چه راههايي براي بازگشت ارز و
تسهيل بازگشت وجود دارد و برخورد خشن مشكل را
حل نميكند .نكته بعدي ازنگاه رييس اتاق ايران اين
بود كه اين موضوع بايد كامال شفاف شود و كساني كه
ارز را بازنگرداندهاند بهصورت ش��فاف مشخص شود و
با آن طيف خاص برخورد ش��ود و همه را در يك صف
قرار ندهيم.
توضيحاتي درباه سند همكاري با چين
در بخش ديگري از اين نشست ،ابوالفضل علماييفر،
ريي��س اداره چين در وزارت امور خارجه كه به منظور
ارايه توضيحاتي در باب كم و كي��ف برنامه راهبردي
 25س��اله ايران و چين در نشس��ت هيات نمايندگان
اتاق تهران حضور يافته بود ،سخنان خود را ايراد كرد.
او سخنانش را با اش��اره به سرعت تحوالت چين آغاز
كرد و گفت :اگر ساير كشورها طي  400سال ،تحوالت
را تجربه كردند اين فرآيند در چين 30س��ال به طول
انجاميد .علماييفر س��پس به حجم تجارت چين در
مقايس��ه با ديگر اقتصادها اش��اره كرد و گفت :ارزش
صادرات چين در سال  2019حدود  2تريليون و 499
ميليارد دالر برآورد شده است و ارزش صادرات امريكا،
يك تريليون و  645ميليارد دالر عنوان شده است .در
عين حال ،از  500ش��ركت برت��ر اقتصادي در جهان،
 121شركت مربوط به چين 119 ،شركت مربوط به
امريكاست و ژاپن 5شركت ،فرانسه 31شركت و آلمان
 29شركت را به خود اختصاص داده است .او در بخش
ديگري از سخنانش به اختالفات چين و امريكا كه پس
از شيوع كرونا تشديد شده ،اشاره كرد و گفت :ايده يك
كمربند يك راه به منظ��ور پويا كردن حضور چين در
خشكي اجرايي شده و چين ظرف  12سال توانسته،
ميزان خطوط ريلي خود را به 31هزار كيلومتر برساند.

و گفت :پيشتر در زمينه بازگش��ت حدود سه ميليارد
دالر بدهي به ايران توافقاتي انجام شده كه بهتدريج در
حال عملياتي شدن است و در اين سفر ،نظام پرداخت
آن موردبررسي قرار خواهد گرفت .آل اسحاق با تأكيد بر
اينكهدراينسفربيشتربهمسائلكلياقتصاديپرداخته
ميش��ود ،تصريح كرد :با توجه به شيوع ويروس كرونا و
ايجاد محدوديتهايي براي رعايت مس��ائل بهداشتي
در مرزهاي جنوبي ايران ،اين س��فر ميتواند در تسريع

بدينترتيب چين قصد دارد س��رعت در آسمان را به
زمين بياورد .بهطور كلي حركت چين از شرق به غرب
تحت عنوان كمربند -راه فرصتهاي بسياري را براي
آسيا ايجاد خواهد كرد .او با بيان اينكه چين به قدرت
نوظهور در شرق آسيا تبديل شده ،گفت :الزم است با
تدوين اس��تراتژي مشخصي براي روابط با اين كشور،
ضمنكاهشتهديداتازفرصتهااستفادهكنيم.البته
ايران تنها كشوري نيست كه به دنبال روابط راهبردي
با اين كشور است ،چه آنكه اكنون چين شريك نخست
تجاري 130كشور در جهان است .علماييفر با اشاره
به سفر رييسجمهوري چين به ايران در سال 1394
عنوان كرد كه دو كشور به دنبال اين مالقات ،بيانيهاي
براي ارتقاي سطح مشاركت راهبردي صادر كردند كه
بند  6آن به تدوين برنامه  25ساله همكاري اختصاص
دارد .او افزود :در سفر اخير آقاي ظريف به پكن ،طرف
ايراني پيش��نهادات خود را براي تدوين اين سند ارايه
كرده و در مرحله بعد ،طرف مقابل نيز پيشنهادات خود
را ارايه خواهد كرد و پس از آن براي نهايي ش��دن اين
سند رايزنيهايي صورت خواهد گرفت .در واقع سند
همكاري 25ساله با چين با توجه به مزيتهاي نسبي و
مطلق و استراتژي كالن تدوين خواهد شد.
واكاوي قرار داد  ۲۵ساله با چين
در ادامه اين جلسه ،نوبت به اعضاي هيات نمايندگان
اتاقتهرانرسيدتاديدگاههاودغدغههايخودرادرباره
اين سند همكاري مطرح كنند .ابتدا رييس اتاق تهران
به اهميت تفاهمنامه با چين در جذب سرمايهگذاري
خارجي اش��اره كرد وگفت :اين موضوع در چند هفته
اخير رسانهاي شد ،با توجه به اطالعات كسب شده اين
موضوع اصال قرارداد نبود بلكه تفاهم نامه بوده است.
آنچه مسلم است كه اين تفاهم نامه در حد يك پيش
نويس بوده و تا اندازهاي در اين زمينه كارشناسي انجام
ش��ده ،هنوز در دولت مطرح نيست و اگر قرار باشد كه

بازگش��ايي و بهبود تجارت تأثير مستقيم داشته باشد.
رييس اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و عراق گفت :سفر
نخس��توزير عراق به ايران در توسعه و استحكام روابط
تأثير مهمي داشته و نقش جدي در تعامالت تجاري دو
كشور خواهد داشت .ارزش صادرات ايران به عراق در سال
 ۹۸حدود  ۹ميليارد دالر بوده است؛ در سهماهه نخست
امسال نيز ۵ميليون تن كاال به ارزش يك ميليارد و۴۵۰
ميليون دالر به عراق صادر شده است.

از امروز ،پروندهها بهصورت الكترونيكي به تعزيرات ارسال ميشود
از اول مرداد ماه تمامي پروندهها بصورت الكترونيكي به
تعزيرات ارسال ميشود /تنها درگاه تاييدكننده گارانتي
دركشورسامانهگارانتياستمعاونوزيرورييس سازمان
حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان در نشس��ت
هماهنگي تشديد بازرس��ي كاالهاي هدف و رونمايي از
س��امانه يكپارچه مديريت بازرسي (س��يمبا) بيان كرد:
با توجه به تكميل شدن س��امانههاي الكترونيكي از اول
مرداد ماه هيچ پروندهاي را به صورت فيزيكي به سازمان
تعزيرات حكومتي ارس��ال نميكنيم .به گزارش ش��اتا،
عباس تابش با بيان اين مطلب افزود :هر چهار سامانه كه
به استناد قوانين و مقررات محوله تكليف سازمان حمايت
مصرفكنن��دگان و توليدكنندگان بوده ،خوش��بختانه
راهاندازي ش��ده است و اين سازمان وظيفه خود را در اين

حوزه به نحو احس��نت انجام داده اس��ت .وي با يادآوري
اينكه س��امانه مبارزه با قاچاق كاال و ارز كه از س��ال ۹۲
تكليف سازمان بوده است ،عملياتي شده ،گفت :سامانه
قيمت نيز راهاندازي شد و س��امانه گارانتي و سيمبا نيز
كه از  ۱۷ماه قبل بر اس��اس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق
كاال و ارز تكليف س��ازمان حمايت ب��وده امروز رونمايي
شده است .رييس س��ازمان حمايت مصرفكنندگان و
توليدكنندگان از همه ذينفعان و دستگاههاي فرابخشي
و مرتبط خواست كه از اين سامانه استفاده نمايند و اعالم
كرد:باتوجهبهتكميلسامانههايالكترونيكيازاولمرداد
ماههيچپروندهايرابهصورتفيزيكيبهسازمانتعزيرات
حكومتيارسالنميكنيم.تابشگفت:باراهاندازيسامانه
سيمبارسيدگيبهپروندههاباارسالسيستميبهحداقل

زمان ممكن ميرسد ،جلوگيري از مصرف بيرويه كاغذ و
كاهشبروكراسياداريازمزيتهايراهاندازياينسامانه
است كه طول و زمان رسيدگي به پروندهها را به حداقل
ممكن ميرساند .وي در خصوص سامانه گارانتي نيز بيان
كرد :تنها درگاه تاييدكننده گارانتي در كشور ،اين سامانه
است كه همه خدماتدهندهها بايد عضو اين سامانه شوند
تا خدمات گيرندگان بتوانند با اس��تعالم از اين سامانه از
خدمات پس از فروش محصول و كاالي خريداري ش��ده
خودمطلعشوند.رييسسازمانحمايتمصرفكنندگان
و توليدكنن��دگان اطمينان از خدمات پ��س از فروش،
جلوگيري از فروش كاالهاي تقلبي (فيك) و جلوگيري
از قاچاق كاال را از مزيتهاي اين س��امانه برشمرد .تابش
همچنين با بيان اينكه سامانه انبار از قبل عملياتي شده

و انبارها در آن ثبت ش��ده است ،بيان كرد :سامانه قيم 
ت
نيز براي رصد يكصد قلم كاال بر روي آپ و اپليكيشن فعال
است و امكان ثبت شكايتها در سامانه قيمت و گارانتي
فراهم ش��ده است .وي ،اس��تانها را خط مقدم مبارزه با
گرانفروشي دانست و با اش��اره به برخي آمارهاي مثبت
اين س��ازمان بيان كرد :افزايش  51درصدي گش��تهاي
مش��ترك ،ارتقاي  ۱۱درصدي بازرسيها و رشد ۱۶۰۰
درصدي بررس��ي پروندههاي كالن در سازمان حمايت
نشانگرعزمجديبرايبرخوردبااجحافكنندگاندرحق
مصرفكنندگان ميباشد .گفتني است در اين نشست با
حضورحسينمدرسخياباني«سرپرستوزارتصمت»
از دو سامانه گارانتي و سامانه يكپارچه مديريت بازرسي
(سيمبا) رونمايي به عمل آمد.

به تصويب برس��د بايد به مجلس برود و مراحل را طي
كند .خوانساري با بيان اينكه پيش داوريهاي زيادي
در مورد اين موضوع انجام ش��د در حالي كه با توجه به
مطالعه پيش نويس متوجه شديم بسياري از مسائل
مطروحهاصالدرپيشنويسوجودندارد،بيانكرد:يك
اصل را همه بايد بدانيم كه هيچ كشوري توسعه نيافته
مگر اينكه با سرمايهگذاري خارجي شروع كرده باشد،
بنابراين اگر چين امروز چين شده قطعا سرمايهگذاري
خارجيباعثآنشدهاست«.كرهجنوبي،ژاپن،مالزي،
اندونزي» و شايد تمامي كشورهاي توسعهيافته با ورود
سرمايهگذاري خارجي و ورود تكنولوژيهاي جديد به
اين مهم دست يافتهاند.
به گفته او ،يقينا ما هم اگر قرار باشد كه توسعه يابيم با
توجه به رشد منفي سه سال گذشته و با توجه به اينكه
روز به روز فقر در حال بيش��تر شدن است و با توجه به
اعالم مركز آمار كه  5يا  6دهك زير خط فقر هستند،
قطعا نيازمند به يك سرمايهگذاري خارجي هستيم و
بايد از آن در بخشهاي مختلف از جمله معدن ،نفت و
گاز و فوالد و حتي گردشگري استقبال كنيم .به گفته
او ،در مورد مضر بودن س��رمايهگذاري خارجي هياهو
ميش��ود و به خاطر داريم موضوع قرارداد كرسنت را
كه  15س��ال پيش قرار بود گاز به دوبي صادر كنيم و
بحثهايي مطرح شد مبني بر اينكه ميخواهيم گاز را
ارزان بفروشيم در حالي كه با گذشت 15سال همچنان
گاز در هوا ميسوزد اما حتي يك سنت نتوانستيم از آن
قرارداد بهره ببريم .وي با تاكيد بر اينكه بايد نسبت به
قراردادهاي خارجي هوشيار بود بيان داشت :اما نبايد
در يك جو قرارگيريم  .در ادامه ،فريال مستوفي رييس
كميسيون بازار پول و س��رمايه اتاق تهران با اشاره به
برخيزيادهخواهيهاييكهگاهاًدرقراردادهايتجاري
بينطرفهايايرانيوچينيديدهشدهاست،گفت:آيا
بهترنيستكهبرايعقداينگونهقراردادهادرسطحملي
از بخش خصوصي دعوت و از نظرات آنها استفاده شود؟
سيدهفاطمهمقيمي،عضوهياترييسهاتاقتهران،نيز
در اين باره گفت :با توجه به آنچه در قانون تعريف شده،
قراردادها بايد طرف مش��اوره سه قوه قرار گيرد .عالوه
بر اين موضوعي كه به عنوان دغدغه بخش خصوصي
مطرحميشودايناستكهبايكنگاهيبهتاريخدولت
چين و فعاليتهاي اقتصادي اين كشور در نقاط ديگر
جهان نظير سريالنكا ،ونزوئال و غيره ،سواالتي مطرح
ميشودكهبايدبهآنهاپاسخداد.مثالتابهحالكداميك
از قراردادهاي چين با ديگر كشورها منجر به شكوفايي
اقتصادي كشور طرف قرارداد چين شده است؟
محمد اتابك ،عضو هيات رييس��ه اتاق ته��ران هم از
ضرورتپايشقويفعاليتچينيهادرايراندرصورت
انعقادقرارداد 25سالهسخنگفتوادامهداد:درمعامله
با چينيها بايد بهطور دقيق بدانيم كه چهميخواهيم.
درادامه،محمداميرزادهنيزبااشارهبهسوابققراردادهاي
ايران و چين گفت :نگاهي به قراردادهاي قبلي ايران با
چين ميتواند براي ما آموزنده باشد.
ناصر رياحي ،خزانهدار اتاق بازرگاني تهران ،نيز گفت:
چينيها مذاكرهكنندگاني قوي هس��تند و افرادي را
صرفا ب��راي مذاكره آموزشميدهند .او س��پس اين
پرسش را مطرح كرد كه آيا وزارت امور خارجه ايران،
مذاكرهكنندگاني هم��اورد مذاكرهكنندگان چيني
در اختيار دارد كه بتواند يك ب��ازي برد-برد را در اين
قرارداد شكل دهد؟
محمدرضا انصاري ،هم از علماييفر درخواست كرد كه
حامل نگرانيها و دغدغههاي فعاالن اقتصادي در باب
قرارداد  25ساله ايران و چين به مسووالن وزارت امور
خارجهباشد.اووزارتامورخارجهرابهاحتياط،احتياط
و احتياط در تعامل با چين دعوت كرد
در ادامه رييس اداره چي��ن در وزارت امور خارجه ،در
واكنش به صحبتهاي فعاالن اقتصادي ،عنوان كرد:
وقتي ايران نميخواهد به كش��وري مانند امريكا باج
دهد ،چگونه راضي خواهد شد كه به چين باج دهد؟ ما
آگاهيم كه به اين كشور باج ندهيم و قراردادي را تنظيم
كنيم كه برد -برد باشد.

اخبار
كمبودي در زمينه
كاالهاي اساسي وجود ندارد

رييساتاقاصنافتهرانبااشارهبهصحبتهاياخير
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت در جلسه
ستاد تنظيم بازار مبني بر اينكه دولت ،ارز كاالهاي
اساس��ي را تامين ميكند ،گفت :با اعالم تامين ارز
دولتي براي كاالهاي اساس��ي و وج��ود  4ميليون
تن كاال در بنادر و گمركات كش��ور ،مردم اطمينان
داشته باش��ند كمبودي در زمينه تامين كاالهاي
اساس��ي در بازار وجود ندارد .به گزارش شاتا ،قاسم
نوده فراهاني با تاكي��د بر وجود همكاري بين مراكز
ذيربط جهت تامين كاالهاي اساسي گفت :هرچند
كه برخي افراد فرصت طل��ب در اين اوضاع و احوال
حساسازشرايطسوءاستفادهكردهوميخواهندجو
را براي مردم عزيزمان ناآرام كنند ،اما خوشبختانه با
همكاريوزارتصنعت،معدنوتجارت،اتاقاصناف،
اتحاديهها و واحدهاي صنفي تمام تالشمان را وقف
تامين نيازه��اي مردم كردهايم ت��ا به لحاظ تامين،
توزيع و دسترس��ي به كاالهاي اساس��ي با مشكلي
روبهرونباشند.ويهمچنيندرزمينهتوليدوتوزيع
مناسبماسكنيزاعالمكرد:باتوجهبهتاثيراستفاده
از ماسك جهت جلوگيري از شيوع ويروس كرونا و
نياز شديد جامعه در حال حاضر به اين وسيله ،براي
تامين و توليد آن گامهاي اساس��ي برداش��ته شده
و بس��ياري از اتحاديههاي مرتبط با پوشاك نيز در
اين امر فعاليت مثبتي انجام دادهاند .خوش��بختانه
در زمينه توليد ماس��ك در كشور مسالهاي نداريم و
بس��ياري از توليدكنندگان صنفي در اين راستا گام
برداشته و تالش كردهاند تا نياز اقشار گوناگون را رفع
كنند .رييس اتاق اصناف تهران اس��تفاده از ماسك
و رعايت پروتكلهاي بهداش��تي از سوي اصناف را
عاملي مهم در راستاي كنترل شيوع ويروس كرونا
برشمرد و بيان كرد :كليه اصناف هم خود را متعهد
به رعاي��ت پروتكلهاي بهداش��تي ميدانند هم از
پذيرفتنافرادمراجعهكنندهبدوناستفادهازماسك
خودداريميكنند؛چراكهايننحوءعملكردبهسود
خودشان و ديگران خواهد بود .وي در مورد برخورد با
احتكاركنندگانكاالنيزگفت:متاسفانهبرخيافراد
سودجو و فرصت طلب كه فقط به دنبال منافع خود
ميباشندبااحتكاربرخيكاالهاوامتناعازعرضهآن
سعي در ايجاد آشفتگي و جو رواني نامناسب در بازار
دارند كه خوشبختانه در روزهاي اخير با تصميمات
شوراي هماهنگي تشديد كنترل و نظارت اقدامات
ويژهايدرزمينهجلوگيريازاحتكاردرانبارهاصورت
گرفتهاستتابانظارتبيشترفضابرايفعاليتهاي
اينچنينيناايمنشود.

صادرات فوالد در بهار ۹۹
به بيش از يك ميليون تن رسيد

ايرنا|فوالدسازانكشوردرسهماههنخستامسال
يكميليونو ۴۱هزارتنشمش(بيلتوبلومواسلب)
به بازارهاي هدف صادرات داش��تند .برپايه جداول
آماري انجمن توليدكنندگان فوالد ايران ،مجموع
صادرات ش��مش فوالدي در سه ماهه ابتدايي سال
 ۹۸رقم يك ميليون و ۴۲۵هزار تن بود .ميزان توليد
فوالددرسهماهنخستامسالبههفتميليونو۱۳۵
هزارتنرسيدكهنسبتبهمدتمشابهپارسالرشد
سه درصدي دارد .برپايه آمار انجمن توليدكنندگان
فوالد ،با وجود اينكه ميزان توليد ش��مش فوالدي
(بيلت و بلوم) در سه ماهه نخست امسال ،نزولي بود،
امامجموعتوليدفوالدميانيكشوررشدسهدرصدي
نسبت به سه ماهه نخست پارس��ال دارد .براساس
آمار صادرات سه ماهه نخست امسال ميزان صدور
بيلت و بلوم با ۸۳۷هزار تن ،سهم ۸۰درصدي از كل
صادرات شمش فوالدي را به خود اختصاص دادند و
سپس اسلب با  ۲۰۴هزار تن سهم بقيه را از آن خود
ساخت .ميزان توليد شمش فوالد كشور در دوره سه
ماههنخستسالجاريبهرقمهفتميليونو۱۳۵
هزار تن رسيد كه از اين رقم سهم بيلت و بلوم ،چهار
ميليون و  ۱۲۰هزار تن و سهم اسلب ،سه ميليون و
 ۱۵هزارتنبودوتوليدبيلتوبلومدرسهماهنخست
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،كاهش
سه درصدي و توليد اسلب ،رشد ۱۲درصدي را ثبت
كرد.جداولآماريموردبررسيحاكيازآناستكه
مجموع صادرات توليدات فوالدي به رقم  ۳۸۸هزار
تن رسيد و در مقايسه با  ۷۵۸هزار تن عملكرد دوره
مشابه در سال ۱۳۹۸كاهش ۴۹درصدي دارد.

آگهي استفاده از حقتقدم

شركت افق ثروتآفرينان (سهامي خاص)
به شماره ثبت  396783و شناسه ملي 10320474343

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل

30005320

ب�ه اطلاع كلي�ه س�هامداران ش�ركت اف�ق ثر وتآفرين�ان
(س�هامي خاص) ثبت شده به ش�ماره  396783و شناسه ملي
 10320474343ميرس�اند ،با عنايت به مصوبه مجمع عمومي
فوقالعاده م�ورخ 1399/4/28و تفوي�ض اختيار عملي نمودن
افزايش سرمايه به هيات مديره نظر به اينكه مقرر است سرمايه
ش�ركت از مبلغ ( 1ي�ك) ميليون ريال به مبلغ ( 200دويس�ت)
ميلياردريالمنقسمبه( 140يكصدوچهل)ميليونسهمعاديبا
ناميكهزاررياليو( 60شصت)ميليونسهمممتازباناميكهزار
ريالي از طریق آورده نقدی و مطالبات حال ش�ده س�هامداران
افزایش یابد  ،از كليه س�هامداران محترم ش�ركت درخواست
ميشود از تاريخ نشر اين آگهي به مدت  60روز از حقتقدم خود
نسبتبهخريدسهاماستفادهنمايندومبلغاسميخريدسهامرا
بهحسابسپردهبهشماره 100843690024نزدبانكشهرشعبه
ش�هرداري مركز تهران واريز و فيش مربوطه را به دفتر شركت
واقع در تهران ،محله گاندي ،بنبس�ت بخشندگان ،ساختمان
مديكوپالس ،طبق�ه  ،3واحد  303كد پس�تي 1516743368
تس�ليم نمايند .بديهي اس�ت پس از انقضاء مهلت مقرر ،هيات
مديرهميتواندسهامباقيماندهرابهسايرمتقاضيانواگذارنمايد.

هيئتمديره
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رياستستاد ارتش به رزمآرا رسيد
يكم مرداد  1322س��رتيپ حاجي علي
رزم آرا براي نخستينبار به رياست ستاد
تاريخ
نگاري ارتش منصوب شد .او در سال  1327بار
ديگر اين س��مت را به دس��ت آورد و در سال  1329با
درجه سپهبدي به نخست وزيري رسيد .ظاهرا شاه به
رزمآرا وعده نخستوزيري داده بود اما ابراهيم حكيمي
و سپس عبدالحسين هژير به نخستوزيري رسيدند و
صميميت سابق ميان شاه و رييس ستاد ارتش از ميان
رفت.بااينحالسپهبد،درمياننيروهاينظاميچنان
جايگاهي داشت كه بركناري او برابر بود با كودتايي به
سبك سردار سپه .شاه براي جلب رضايت مجدد او در
فروردين ۱۳۲۷درجه سپهبدي را به رزمآرا اعطا كرد و
ناماوبهعنوانچهارميننفريكهصاحبايندرجهشد
در تاريخ ارتش ايران به ثبت رسيد .اينها آرزوهاي علي
رزمآرا را برآورده نميكرد ،چرا كه همه او را با رضا شاه
مقايسه ميكردند .از اين رو در انتخابات دوره شانزدهم
در ۱۳۲۸تصميمبه مداخلهگرفت و موفقهمبود؛ ولي
با كشته شدن هژير انتخابات تهران دوباره تكرار شد و با
مقابلهفضلاهللزاهديرييسشهربانيكهرقيبديرينه
او بهش��مار ميرفت ،نامزدهاي جبهه ملي و هواداران
ملي شدن نفت ،به مجلس راه يافتند تا نيرومندترين
اقليت تاريخ پارلماني ايران را برسازند .در تيرماه۱۳۲۹
مجلس��ي كه ظاهرا در اكثريت ه��واداران رزمآرا بود،
رأي تمايل به نخستوزيري او داد و شاه بهناچار آن را
پذيرفتودر ۵تير ۱۳۲۹اورابهنخستوزيريمنصوب
كرد؛وليدربار،جبههمليدرمجلسونيروهايمذهبي
به رهبري سيدابوالقاس��م كاش��اني در خيابان ،از سه
تاريخچه

وقتي چك جاي پول را گرفت

چ��ك از دس��تاوردهاي بانك��داري اس��ت و
قديميترين ش��واهدي كه از چك و بانكداري
در دست اس��ت ،به دوره هخامنشيان ميرسد.
به گفته دكتر شيرينبياني ،تاريخنگار ،بانكداري
در دوره پيش از اسالم ،به خصوص دوره ساساني
اهميت زيادي داشته اس��ت .مراكزي همچون
بانكه��اي امروزي وج��ود داش��تهاند و در آنها
كاره��اي بانكي از قبيل قرضه ،ب��رات ،چك و...
صورت ميگرفته اس��ت .قديميترين ش��كل
بانكداري را در بينالنهرين در دوره هخامنشيان
سراغداريمكهعمدهترينمركزسكونتيهوديان
بود و در آن جا يهوديان عهدهدار امور بانكداري
بودند .مداركي هم از اين ناحيه به دس��ت آمده
كه كامال حكم چك دارد .گفته ميش��ود لغت
«چ��ك» نيز از هم��ان زمان متداول ش��ده كه
تا امروز باقي مانده اس��ت .در نوش��تههاي دوره
ساس��اني به زبان پهلوي لغت چ��ك را داريم و
همين واژه از اي��ران به زبانهاي ديگر جهان راه
يافته اس��ت .قانون تجارت ايران در سال ۱۳۱۱
به تصويب رسيد .براي اولين بار نيز از «چك» در
همين قانون سخن به ميان آمد .در اولين قانون
تجارت كش��ورمان از چك به عنوان يك فرد يا
مصداقي از اسناد تجاري به معناي خاص  -برات
و سفته  -ياد شده بود .اما به علت رواج روزافزون
چك به عنوان «س��ند پرداخت نقدي» و از آنجا
كه قانون تجارت تكافوي مقتضيات چك در آن
زمان را نميداده است ،در سال  ۱۳۱۲ماده ۲۳۸
به قانون تجارت اضافه شد كه براساس آن صدور
چك بالمحل ،مش��مول جرم كالهبرداري قرار
گرفت .سپس در سال  ،۱۳۳۱قانونگذار با توجه
به توس��عه روزافزون گردش چك در بين مردم،
قانون صدور چك مشتمل بر  ۱۲ماده و  ۵تبصره
را به تصويب رساند .در همين سال براي اولين بار
در قانون تجارت ،صدور چك بالمحل مس��تق ً
ال
عنوان مجرمانه پيدا ك��رد و از جرايم عمومي به
شمارآمد.بهعبارتديگر،اگركسيچكبالمحل
صادر ميكرد ،حتي در صورت گذش��ت و عدم
شكايتشاكي،جنبهعموميچكهمچنانباقي
ميماند .اما در سالهاي  ۱۳۳۷و  ،۱۳۴۴قوانين
ديگري در زمينه چك و مسائل و مشكالت آن به
تصويب رسيد .يكي از نوآوريهاي قانون مصوب
س��ال  ،۱۳۴۴جنبه عمومي چك بود؛ بهطوري
كه صدور چ��ك بالمحل ،جنب��ه خصوصي به
خود گرفت .بدين ترتيب ،برخالف گذش��ته با
چشمپوشي و گذشت شاكي خصوصي ،دعواي
چكبيمحلفيصلهمييافت.باتصويبواجراي
اين قانون ،از بار س��نگين دعاوي دادگستري و
زندانها به ميزان قابل توجهي كاس��ته شد .در
تيرماه سال ۱۳۵۵به دليل شرايط خاص حاكم و
براي حل مشكالت دادگستري وقت و همچنين
به منظور كوتاه كردن دس��ت شرخرها ،قوانين
چك مجدداًتغيير كرد و قان��ون جديدي براي
صدور چك به تصويب رسيد .بعد از انقالب ،در۱۱
آبان ۱۳۷۲در يك سياست چرخشي ،قانونگذار
با اصالح موادي از قانون س��ال  ،۱۳۵۵مقررات
جديدي را تحت عنوان «قانون اصالح موادي از
قانون صدور چك»به تصويب رساند.

جهت بر او ميتاختند؛ بهطوريكه او با داشتن دولت،
ارتش و اكثريت پارلمان و در شرايطي كه چراغ سبز دو
ابرقدرت شوروي و بريتانيا را نيز همراه داشت ،يكي از
ضعيفترين دولتهاي ايران را در اختيار داشت .رزمآرا
قصد داش��ت قرارداد الحاقي نفت (معروف به قرارداد
گس-گلش��اييان) را در مجلس به تصويب برس��اند،
اما مخالفت جدي و گس��ترده جبهه ملي به وي اجازه
اين كار را نداد كه اين امر موجب ش��د كه او در  ۵دي
 ۱۳۲۹اليحه قرارداد الحاقي را از مجلس پس بگيرد.
شانزدهم اسفند سال  ۱۳۲۹سپهبد حاجعلي رزمآرا
در مسجد شاه تهران كشته شد .خليل طهماسبي كه

پس از دستگيري در همان لحظه خود را عبداهلل موحد
رستگاري معرفي كرد ،عضو فداييان اسالم ،همان روز
قتل رزمآرا را گردن گرفت .در روز ترور ،اسداهلل علم كه
خود مش��وق رزمآرا براي حضور در مسجد بود پس از
اطالع از قتل رزمآرا به نزد شاه رفته و اعالم كرد :كلك او
كنده شد .هيكل روزنامهنگار شهير مصري مينويسد:
«بعدا شوهر اشرف پهلوي به من گفت وقتي كه خبر
ترور رزمآرا را به شاه دادند ،گيج شد .او نميتوانست باور
كندكهنخستوزيرشبدينطريقازصحنهمحوشده
باشد» .شاه بعد از شنيدن خبر گفت« :نميتوانم باور
كنم ،نميدانم چه كار بكنم».

جامعه

كرونا به عوامل شيب كاهشي ازدواج اضافه شد

معاون امور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان از افزايش
متقاضيانوامازدواجدرسهماههنخستامسالنسبت
به سه ماهه نخست سال گذشته خبر داد و گفت :تعداد
متقاضياناينوامتاپايانخردادماهامسالبيشاز۴۲۰
هزارموردبودهكهاينرقمدرمدتمشابهسالگذشتهبه
۴۱۴هزارموردميرسيد.محمدمهديتندگويانبابيان
اينكه در عرض دو دهه گذشته كاهش فرزندآوري در
كشوربهوجودآمدهاست،افزود:تاثيراتاينموضوعدر
دهههايآيندهخودرانشانميدهد.تعويقفرزندآوري
زوجينهمازديگرموضوعاتاستكهمتاسفانهفرهنگ
خوبي نيست ،اما به هر حال كاهش اوالد و فرزندآوري
تاثيراتشراكمكمدرهرمجمعيتينشانميدهد.وي
با بيان اينك��ه بخشهايي از اين موضوع به موضوعاتي
مثل اقتصاد ،مسكن و اشتغال مربوط است ،ادامه داد:
اينعواملدرمجموعموجبشيبكاهشيازدواجشده
است .امس��ال بحث كرونا هم مشكل را مضاعف كرده
است تا خيلي از كس��انيكه تصميم به ازدواج داشتند

اينموضوعرابهتاخيربيندازند.تندگويانبابياناينكه
يكي از مش��كالت جوانان اين است كه هزينههايي كه
پارسال ميتوانستند با آن زندگي خود را شروع كنند
در حال افزايش است و اگر بخواهند زندگي را به بعد از
كرونامنتقلكننداينكهچقدربايدهزينهكنند،نيازمند
هشدارهاي جدي اس��ت ،افزود :درخواست ما شروع
زندگي بدون مراسم است كه هم موجب جلوگيري از
شيوع كروناست و هم حذف مراسمهاي زايد و موجب
كاهشهزينهزوجهايجواناست.

لزوم پوشش مناسب دانشآموزان در كالسهاي آنالين

مديركل انجمن اولياء و مربيان به ابهامات مطرح شده
درباره الزام دانشآموزان به داش��تن پوشش مناسب
در كالسهاي مجازي پاس��خ داد .نورعلي عباس پور
در واكنش به برخي ابهامات مطرح ش��ده درباره الزام
دانشآموزان به داشتن پوشش مناسب در كالسهاي
مجازي،گفت:ماتاكيدماناينبودكهكالسهايدرسي
كه در فضاي مجازي برگزار ميش��ود ،كالس رسمي
اس��ت و بايد تمام قواعد كالس رسمي اعم از حضور و
غياب و ...در آن رعايت شود .وي افزود :در زمينه پوشش
زمانيكه ارتباط به صورت تصويري انجام ميش��ود
و معلم دانشآموزان را ميبين��د ،براي حفظ ارتباط
رسمي ميان معلم و دانشآموزان ،دانشآموزان بايد
پوشش مناسبي داشته باشند .حال منظور اين نبوده
كه دانشآموزان حتما بايد لباس فرم بپوش��ند ،بلكه
بيشتر تاكيد بر اين بوده است كه فضاي رسمي كالس
حفظ شود ،نه اينكه دانشآموزان ملزم باشند كه حتما
لباس خاصي را بپوشند .عباس پور ادامه داد :به هر حال
تاكيداينبودهاستكهروابطرسميكالسحفظشود
و اگر ارتباط تصوي��ري ميان معلم و دانشآموز برقرار
مجلس در گذر تاريخ

ميشود،پوششمناسبيداشتهباشندكهالبتهمعموال
افراد خودشان رعايت ميكنند .بنابراين اينطور نبوده
كه اعالم كنيم كه دانشآموزان لباس خاصي را تهيه
كنند.مديركلانجمناولياءومربيانتاكيدكرد:بهطور
كلي در آيين نامه اجرايي مدارس تاكيد شده است كه
پوش��ش دانشآموزان در زماني كه در شرايط عادي
به مدرس��ه ميروند ،با توجه به چارچوبي كه در آيين
نامه اجرايي اعالم شده ،بايد با فرهنگ ديني و ملي ما
سازگار باشد ،زننده نباشد و رنگ مناسب داشته باشد
كه اين موارد از سوي شوراي مدرسه مشخص شده و
اين مصاديق را هماهنگ ميكنند.

چهره روز

اميرخانيگنجينه زنده بشري در خط نستعليق

روزدوشنبهطينامهوزيرميراثفرهنگي،خطاببهاستاندارانتهرانوقزوين،ناماستادغالمحسيناميرخانيدررديفگنجينهزندهبشري
درخطنستعليقثبتشد.مديركلهنرهايتجسميبههمينمناسبتپيامتبريكيرامنتشركردهاست.هاديمظفريدرپيامخودنوشته
است«:خطنستعليقعصارهنگاهزيباييشناسانسانايرانياست،درهمهقرون«،نادرهكاراني»كهدستبهقلمبردندوخطيبرجريدههستي
بهيادگارگذاردند،دريادوخاطرهفرهنگوبرتاركميراثفرهنگيماخوشنشستهاندوتبلورهنرايشانزبانفارسيرارونقبخشيدوتماشاي
شعر و ادب پارسي را به شكوه رسانيد .جناب استاد غالمحسين اميرخاني ،از صميم قلب انتخاب شما را به عنوان گنجينه زنده بشري در خط
نستعليقتبريكعرضميكنموازخداوندمنانبرايشماآرزويبهروزيوسالمتيدارم».
مرز  پرگهر

عمارتشاپوريشيرازبهدورهاولپهلويميرسد.اينبنامتعلقبهيكيازتجاربزرگشيرازيبودكهدردهه 70بهثبتآثارباستانيرسيد.شاهكار
هنرمعماريمعاصررادراينبنالمسميكنيدكهتفاوتزياديباخانههايتاريخيديگرداردوبيشتربهسبكمعمارياروپاييساختهشدهاست.
اگرچه بعدها از اين سبك ،بسيار تقليد شد ،اما جزو الكچريترين خانههاي زمان خود بود .از بدو ورود به عمارت ،تزئينات و كاشيكاري عمارت با
آنستونهايپرشكوهوحوضچندپرخاص،نظرهاراجلبميكند  .اگرزمانبازديدتانازعمارت،شباست،بهترينزمانرابرايبازديدانتخاب
كرديد .نورپردازي اين عمارت منحصر به فرد با معماري اروپايياش و انعكاس تصويري كه در حوض مقابلش مياندازد ،حال و هواي ديگري دارد.
ميراثنامه

كابوس شيوشگان به واقعيت تبديل شد!
گودبرداريها بيشتر شدهاند و تيرآهنهاي ساختماني
روي كوه بيش از پيش در حال قد برافراشتناند! در اين
شرايط اگر قرار باشد همچنان نام نخستين سكونتگاه
انسان در كرمان را به «شيوش��گان» بدهند ،بايد رتبه
تخريب قديميترين نقط ه يك ش��هر به
اول را ب��راي
ِ
تخريب بناها و
داس��تان كرمان و
آن اختصاص دهند.
ِ
ِ
يدانند،شهريكه
محوطههايتاريخياشراديگرهمهم 
روزي فعاالن ميراثي نامش را «جهنم ميراث فرهنگي»
گذاش��تند؛ منطقهاي ك��ه گودال «خش��تمالها» و
داستان ساخت سيتيسنتر در مركز شهرش شهره عام
و خاص ش��د و از مخدوش كردن حريم «قلعه دختر» و
«قلعهاردشير»،تكيههايقاجاريقرارگرفتهدر«محله
قلعه» تا همين «شيوشگان» يا«بام كرمان» امروز هر
كدام به يك سند از تخريب آثار تاريخي تبديل شدهاند.
«شيوشگان»يكهكابوسساختتلهكابينوهتلبربا ِم
آنازبينرفتنهمه محوط ه تاريخياشبودو حاالهمه
آن محوطه كه از شمال به دامنه كوههاي سيدحسين
و اراضي سعيدي (س��يدي) ،از شرق و شمال شرقي به
كوههاي آهكي شيوشگان (صاحبالزمان) ،از جنوب به
باغ بيرمآباد و تخت درگاه قليبيگ ،از غرب به كوههاي
«تندرستان» و اراضي و باغهاي «زريسف» و از جنوب
غربيبهقلعههايقديمي(اردشيرودختر)ميرسد،ترس
ِ
تاسيساتگردشگرييك
ازفروريختندارند،ازبسكه
هتل براي شان كابوس هميشگي شده است! هر چند
امروز بخشهايي از اين محوطه تاريخي را در فهرست
آثار ملي به ثبت رساندهاند ،اما ساخت تلهكابين و هتل
رويعرصهومحوط ه«شيوشگان»ازاولويتهايياست
كه گويا مسووالن شهري نسبت به آن توجه ويژهتري

دارن��د تا حفاظ��ت از اين محوط ه تاريخي! از يك س��و
محمدحسنطالبيان-معاونميراثفرهنگيوزارتخانه
ميراث فرهنگي ،گردش��گري و صنايع دستي  -مرداد
سالگذشتهدرنامهايبهفعالي-رييسسازمانميراث
فرهنگياستانكرمان–نسبتبهضرورتحفاظتازكوه
صاحبالزمانكرمانبهمثابهيكاثرفرهنگيوطبيعي
تاكيد كرده و خواسته تا «طرحهاي گردشگري در پهنه
فرهنگي و طبيعي اين كوه با درنظر گرفتن اولويتهاي
حفاظتي تهيه شود و به مرحله اجرا درآيد ».اما از سوي
ديگر سيدمهران عالمزاده  -ش��هردار كرمان  -دوم تير
ماه در نشست خبري با رسانههاي استاني كرمان درباره
آخرينوضعيتپروژهبامكرماناعالمميكندكه«هتل
بامكرماندرمرحل هتاييدنقشههاازسويميراثفرهنگي

كشوراستاماعملياتمحوطهسازيوكاشتدرختدر
داستانشيوشگانرااين
بااليكوهدرحالانجاماست».
ِ
بار قويتر از قبل بس��تهاند؛ همين يكي ،دو روز قبل نيز
ميرحسينيرييسكميسيونگردشگريشورايشهر
كرمان گفت« :پروژه بام كرمان شامل ساختمان هتل،
درياچهوپنجهكتارفضايسبزاستكهبخشيازفضاي
سبزوديوارهحفاظتياطرافپروژهنيزاجراشدهاست».
اي��ن اعالمها يعني هر چيزي كه فع��االن ميراثي براي
كرمانباستانيرشته
تاريخ ِ
حفاظتازشيوشگانوقلعهو ِ
بودند،پنبهشد.كابوسيكههميشهازايجاديكتلهكابين
ِ
تاسيساتگردشگريو
نصب
وبهدنبالآنادام هداربودن ِ
تاريخچندهزارسالهدرشيوشگانوجودداشت،
قمع ِ
قلعو ِ
درحالتبديلبهواقعيتاست.

كتابخانه

تاريخمختصرنئوليبراليسم

نئوليبراليسم،نظريهايكهمبادلهمبتنيبربازاررايكنظاماخالقيميداندكهميتواندرهنمونيبرايهمهكنشهايانسانيباشد،ازحدود
دهه 1970بر انديش��ه و عمل بسياري از رهبران و مردم كشورهاي جهان حاكم شده است .اين نظريه بر بازنگري قدرتهاي دولت و به ويژه
بر خصوصيسازي ،اداره امور مالي و فرآيندهاي بازار تاكيد ميكند .براساس اصول نئوليبراليسم ،از يكسو مداخله دولت در اقتصاد به حداقل
ميرسدوازسويديگرتعهداتآندرموردتامينرفاهشهروندانشكاهشمييابد.ديويدهاروياستادممتازدانشگاهنيويوركومولفكتابهاي
«وضعيتپستمدرن»و«امپرياليسمنوين»دركتابحاضرداستانسياسياقتصاديخاستگاهنئوليبراليسموگسترشآندرسطحجهان
رابازگوميكند.كتابتاريخمختصرنئوليبراليسمراديويدهاروينوشتهوانتشاراتداتآنراباترجمهمحمودعبداهللزادهمنتشركردهاست.
هنر

تصويب قانون صدور چك

اواخر تير  1355قانون صدور چك به تصويب مجلس
بيس��ت و چهارم ش��وراي ملي و مجلس سنا رسيد .بر
اساسمادهيكاينقانون،چكهايصادرهبانكهاييكه
طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا ميشوند
همچنين ش��عب آنها در خارج از كشور در حكماسناد
الزماالجرااستودارندهچكدرصورتمراجعهبهبانك
و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن
محلويابههرعلتديگريكهمنتهيبهبرگشتچكو
عدمپرداختشود،ميتواندطبققوانينوآييننامههاي
مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقيمانده آن
را ازصادركننده وصول كند .براي صدور اجراييه دارنده
چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده  3و يا
گواهينامهمندرجدرماده 4رابهاجرايثبتاسنادمحل
تسليمكند.صادركنندهچكبايددرتاريخصدور،معادل
مبلغ چك در بانك مورد نظر داشته باشد و نبايد تمام
يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده
به صورتي از بانك خارج كند يا دس��تور عدم پرداخت
وجه چك را به دهد و نيز نبايد چك را بهصورتي تنظيم
نمايد ك��ه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا
قلم خوردگي در متن چك ي��ا اختالف در مندرجات
چك و امث��ال آن از پرداختوجه چك خودداري كند.

طبقماده 3اين قانون ،هرگاه وجه چك به علتي از علل
مندرج در ماده  2پرداخت نشود ،بانك مكلف است در
برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت ونشاني
كامل صادركننده در آن ذكر ش��ده باشد علت يا علل
عدم پرداخت را صريحاً قي��د و آن را امضاء و مهر كرده
و به دارنده چك تسليم كند .همچنين ،در صورتي كه
موجودي حس��اب صادركننده چك نزد بانك كمتر از
مبلغ چك باش��د به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف
است مبلغموجودي در حساب را به دارنده چك بپردازد
و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت ش��ده در پشت چك
و تسليم آن به بانك گواهينامه مشتمل برمشخصات
چكومبلغيكهپرداختشدازبانكدريافتمينمايد.
چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نشده بيمحل
محس��وب و گواهينام ه بانك در اين مورد براي دارنده
چكجانشيناصلچكخواهدبود.براساسماده 5نيز،
بانكهامكلفنددررويهربرگچكنامونامخانوادگي
صاحب حس��اب را قيد كنند .هر كس مرتكب تخلف
مندرج در ماده 2شود به حبس جنحهاي از شش ماه تا
دو سال و حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي معادل
يكچهارم تمام وجه چك يا يكچهارم كسر موجودي
هنگامارايهچكمحكومخواهدشد.

حرفهاي جواد مجابي پس از رهايي از كرونا

جواد مجاب��ي پس از رهايي از كرون��ا ،ابراز اميدواري ك��رد بتوانيم در دوران
پساكرونا با اخالقيات بهتر و حفظ شأن انس��اني بيشتر ،زندگي خود را تغيير
بدهيم .اين شاعر ،نويس��نده و منتقد پس از بهبودي از كرونا ،اظهار كرد :من
درباره اين كرونا هم مقاله نوش��تهام و هم حدود  ۵۰شعر سرودهام .نظرم من
درباره كرونا اين اس��ت ك��ه اين بيماري يك بالي جهانگير اس��ت و حاالحاال
دس��ت از سر ما برنميدارد و همدلي جهانيان را ميطلبد .اميدوارم با توجه به
اين همه قرباني كه ميگيرد ،ما را به مرحله ديگري از توجه به جامعه برساند،
نه فقط در ايران كه در جاهاي ديگر تا بتوانيم در دوران پساكرونا با اخالقيات
بهتر و حفظ ش��أن انساني بيشتر ،زندگي خود را تغيير بدهيم .وضعي كه فعال
در دنيا وجود دارد بر اثر س��رمايهداري مهاجم ،كثيف و بياخالق بوده و نه در
ش��أن انسان است و نه جامعهجهاني .اميدم اين اس��ت به رغم مسائلي كه در
يكي ،دو سال آينده تحمل خواهيم كرد ،بتوانيم ارزيابي تازهاي از وضع جامعه
و انسان معاصر داشته باشيم.

ضربه اكران آنالين به حضور در جشنوارههاي خارجي

كارگردانفيلم«بيصداحلزون»يكيازمشكالتاكرانآنالينفيلمهارادرازدسترفتن
يزادهكهدرجشنواره
فرصتحضوردرجشنوارههايخارجيعنوانميكند.بهرنگدزفول 
سالگذشتهفيلمفجر«بيصداحلزون»رابهتهيهكنندگيمرتضيشايستهدربخشنگاه
نوبهنمايشگذاشتونامزددريافتجايزههمشد،بهتازگيبراياينفيلمپروانهنمايش
گرفتهاست.اودربارهاكرانآنبهايسناگفت:باتوجهبهشرايطفعليبايددربارهاكرانفكر
كنيمودراينبارهتهيهكنندهوسرمايهگذاربايدتصميمبگيرند،اماحقرأيخودرادارم
وحتماتازمانتصميمگيريفكرميكنمونظرخودرااعالمميكنمچونهنوزتصميم

مشخصي ندارم .دزفوليزاده در پاسخ به اينكه آيا اكران آنالين را هم مدنظر دارد يا خير؟
بيان كرد :قاعدتا بايد براساس شرايط موجود براي اكران هر فيلمي تصميم گرفت ،اما به
نظرم يكي از مشكالت اكران آنالين در اين است كه وقتي فيلمي به اين شكل به نمايش
درميآيدوبعدهمبافاصلهكميواردشبكهنمايشخانگيميشود،اوليناتفاقيكهدر
ارتباطباآنشكلميگيردموضوعكپيرايتاستوجشنوارههايمهمدنيافيلمهاييكه
بهاينشكلعرضهشدهباشندراازبخشمسابقهخودخارجميكنند.اينبرايفيلمهايي
كهاميدحضوردرجشنوارههايخارجيرادارنديكمسالهمهماست.

