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 سهم مسكن از هزينه خانوار
 به 48 درصد رسيد

هزينه ساالنه خانوار شهري ۴۷ و روستايي 26 ميليون تومان است

گزارش »تعادل« درباره تجربه 35 كشور در بازار اجاره  مسكن

تعادل | چرا حال صنعت خودروي 
كشور خوب نيس�ت؟ كدام نسخه 
مي تواند اين صنع�ت را از بحراني 
كه بدان گرفتار شده، نجات دهد؟ 
»مجيد جليلي« كارش�ناس حوزه 
صنع�ت در گفت وگ�و ب�ا روزنامه 
»تعادل« در پاسخ به اين پرسش ها 
معتقد اس�ت كه صنع�ت خودرو 
قرباني تضاد مناف�ع ذينفعان اعم 

از »قطعه س�ازان و توليدكنن�دگان، سيس�تم 
مديريتي و مصرف كننده« شده است؛ بازيگراني 
كه هر كدام سازخودش�ان را مي زنن�د و تعامل 
نادرست آنها موجب شده كه صنعت خودرو در 
طول عمر نزديك به 50 ساله خود مسير مشخص 
و واحدي نداشته باش�د. از نگاه اين كارشناس، 
راه نجات و توسعه صنعت خودرو درگرو رعايت 
چند اصل مهم ازجمله »1. بسترس�ازي مناسب 
سياسي و اقتصادي براي تعامل با دنيا، 2. حذف 
رويه هاي نادرس�تي ك�ه پي�ش از اي�ن در اين 
صنعت وجود داش�ته اس�ت، 3. تعيي�ن برنامه 
مشخص دولت براي صنعت خودرو و خودداري 
از حمايت ه�اي ب�دون ضابط�ه، غيرزمان مند 
و غيرمش�روط از صنع�ت خ�ودرو، ۴. دول�ت 
ميان مالكيت دولتي و مديري�ت دولتي تفاوت 
قائل ش�ود، 5. موض�وع رقاب�ت در اين صنعت 
جدي گرفته ش�ود، كه ب�ا ايجاد فضاي�ي براي 
ورود خودروهاي وارداتي در ش�رايط مناس�ب 
امكانپذير اس�ت، 6. در بخش خرد وبنگاهي نيز 
اصالحاتي در مديريت منابع انس�اني، تحقيق 
و توس�عه، مديريت س�رمايه گذاري ها، تامين 
مالي و... صورت پذيرد، ۷. »عمق داخلي س�ازي 
و تيراژ توليد« در صنعت قطعه سازي دو موضوع 
بسيار مهم اس�ت كه بايد به آن پرداخته شود.« 
جليلي در بخش ديگري ازاي�ن گفت وگو، »آزاد 
گذاشتن قيمت ها و حركت قيمت ها در حاشيه 
بازار« را شيوه درستي براي تعيين قيمت خودرو 
نمي داند و قيمت گذاري دس�توري را تنها راهي 
مي بيند كه در شرايط كنوني پيش پاي دولت قرار 
دارد، اما به شرطي كه ضوابط ديگر اين سياست 
به درستي تعريف ش�وند. اين كارشناس حوزه 
صنعت، فاكتور اثر گذار براي بازگش�ت آرامش 
به بازار خ�ودرو را افزايش عرضه مي داند كه اين 
مهم از طريق افزايش تيراژ توليد يا واردات قابل 
تحقق اس�ت. اما ازآنجايي ك�ه واردات به دليل 
محدوديت هاي ارزي به صالح نيس�ت، چاره  اي 

جز افزايش توليد نيست. 

  صنعت خودروي كش�ور در ش�رايط خوبي به 
س�ر نمي برد، به نظرتان گير اصل�ي اين صنعت 

كجاست؟ 
براي پاسخ به اين س��وال، الزم است اش��اره اي به اين 
مصرع مول��وي كنم كه »هركس��ي از ظن خود ش��د 
يارمن«. حكايت صنعت خودرو در كشور ما نيز برگرفته 
از مضمون اين مصرع اس��ت. اگر نگاه��ي به ذينفعان 

صنعت خودرو از قبيل ش��بكه تامين 
)قطعه سازان، توليدكنندگان مواد اوليه 
و ...(، سيس��تم مديريتي )سطح كالن 
دولتي و خرد بنگاهي(، مصرف كننده 
و غيره كنيم، متوجه مي شويم كه اين 
صنعت قرباني تضاد منافع آنها ش��ده 
است. نمونه هاي چنين تضاد منافعي به 
وفور در مصاحبه ها، گزارش هاي مرتبط 
با صنعت خودرو و پرونده هاي قضايي 
اخير مالحظه مي ش��ود. هرچند وج��ود تضاد منافع 
ميان بازيگران و ذينفع��ان يك صنعت امر غيربديهي 
نيست، اما درك درست از منافع مشترك نهايتا موجب 
هم نوايي بازيگران مي شود. اما در صنعت خودرو چنين 
رويه اي ديده نمي شود. هر بازيگري ساز خود را مي زند. 
اين تعامل نادرس��ت در نهايت موجب ش��ده است كه 
صنعت خودرو در طول عمر نزديك به 50 س��اله خود 
مسير مش��خص و واحدي نداشته باش��د. تا زماني كه 
كليه بازيگران و ذينفعان اين صنعت به درك درستي از 
منافع مشترك نرسند، نمي توان به حركت اين صنعت 
در مسير درست اميد داش��ت. بعد از اين موضوع است 
كه مي توان به موارد جزيي تر نظي��ر انحصار يا رقابت، 

مديريت دولتي يا خصوصي و ... ورود نمود.
 آي�ا دولتي ب�ودن اي�ن صنعت، موجب ش�ده 
تااكنون ش�اهد حاكم ش�دن چني�ن وضعيت 

آشفته  اي در بازار خودرو باشيم؟
اگر منظور ش��ما از دولتي بودن، مالكيت دولتي است 
بايد بگويم كه اين موضوع به خودي خود موضوع منفي 
نيست و در دنيا ش��ركت هاي بزرگ و موفق بسياري 
وجود دارند كه دولت در مالكيت آنها س��هم عمده اي 
دارد. اما الزم اس��ت بي��ن مالكيت دولت��ي و مديريت 
دولتي تفاوت قائل شد. تجربه بنده از فعاليت در صنايع 
كشور كه اتفاقا هم دربرگيرنده طيف دولتي و هم طيف 
خصوصي بوده اين موضوع را براي من مسجل نموده كه 
يك مدير دولتي در تصميم هاي خود مجبور به رعايت 
موضوعاتي كه ممكن اس��ت با منافع مجموعه تحت 
امر خود هم خواني نداش��ته باشد اما به داليل مختلف 
مجبور به اجراي آنهاست. اين شكل مديريتي در حال 
حاضر يكي از بزرگ ترين مشكالت صنعت خودرو است. 
انباشت نيروي انساني، تحميل هزينه هاي كالن ناشي 
از سرمايه گذاري هاي غيرمولد و زيان ده و... از پيامدهاي 
مديريت دولتي اس��ت. اما مش��كل مهم تر به نظر من 
عدم ثبات در برنامه ريزي ها و سياست گذاري هاست. 
در عم��ده ش��ركت هاي دولتي ب��ا تغيي��ر مديريت، 
جهت گيري ه��ا و برنامه هاي ش��ركت ني��ز تغييرات 
اساسي مي كند و سياس��ت هايي كه بخش بزرگي از 
زمان و منابع مالي شركت را به خود اختصاص داده اند 
به حاشيه مي روند. البته وضعيت آشفته اي كه اكنون 
در بازار مي بينيم تنها ناشي از كمبودها و كاستي هاي 
صنعت خودرو نيست. محيط كالني كه اين صنعت در 
آن ايفاي نقش مي كند نيز الزم اس��ت مورد توجه قرار 
گيرد. در فضاي پرنوسان سياس��ي و اقتصادي كشور، 
صنعت خودرو با چالش هايي مواجه شده كه در وقوع 

آنها بي تقصير است.
ادامه در صفحه ۷

 فاصله 4 هزار توماني
 دالر نيما با بازار و صرافي ها 

بازار ساز 4۵ ميليون دالر وارد بازار كرد

نسخه خروج صنعت 
خودرو از بحران

 جليلي، كارشناس صنعت
 در گفت وگو با »تعادل« پيشنهاد مي دهد

 در انتظار
 ۲۷ ميليارد 

دالر ارز 
صادراتي

رييس اتحاديه مشاوران امالك با اشاره به موضوع همخانگي 
دوخان��واده در يك واحد گف��ت: قاعدتا وقت��ي اعضاي اين 
دو خانواده ب��ه يكديگر محرم نيس��تند نمي توانند زير يك 
س��قف با يكديگر زندگي كنند. وقتي ك��ه در هتل ها اجاره 
يك اتاق به دو خانواده منع قانوني دارد اين موضوع به اجاره 
واحد مسكوني هم تسري مي يابد.  به گزارش ايلنا، افزايش 
تصاعدي و روزانه اجاره بها در ش��رايطي در بازار رخ مي دهد 
كه هيچ نهادي مس��ووليت نظارت را بر عه��ده نمي گيرد و 
دستگاه هاي عريض و طويل حاكميتي در اين حوزه مدعي 
هس��تند كه نمي توان در نرخ گذاري ورود كرد چراكه اجازه 
دخالت در معامالتي كه بين دو نفر انجام مي شود را ندارند و 
همواره مي گويند اين بازار متاثر از ساير بازارها است و تا زماني 

كه ساير بازارها در اين بخش التهاب سازي مي كنند، امكان 
كنترل وجود ندارد. در اين وضعيت، شاهد افزايش درخواست 
اجاره مسكن به صورت هم خانگي هستيم. شايد تا سال هاي 
قبل اين هم خانگي بين مجردها افزايش يافته بود اما امروز 
گزارش هايي حاكي از اجاره نشيني دو خانواده در يك واحد به 
گوش مي رسد كه نشانه عمق درماندگي مستاجران و كاهش 
قدرت اين قش��ر در پرداخت اجاره است. حس��ام عقبايي، 
نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك در اين باره اظهار كرد: 
اين موضوعات را در بازار مس��كن تاييد نمي كنم چراكه هم 
موجران از اجاره دادن واحد خود به دو خانواده مجزا معموال 
امتناع مي كنند و هم اينكه اين موضوعات در معامالت فراگير 
نيست و براي اولين بار اس��ت كه در جريان آن قرار گرفته ام. 

وي با بيان اينكه اخيرا بحث كانكس نشيني در پشت بام ها 
را مطرح كردند كه پس از بررس��ي ها ديديم كه اين موضوع 
هم واقعي نبود، گفت: به نظرم هر چند كه مس��تاجران در 
فش��ار و تنگنا قرار دارند و رشد اجاره بها متناسب با درآمدها 
نيست، اما در وضعيت بازار اجاره بها شاهد بزرگنمايي هستيم.  
عقبايي افزود: در حال حاضر حتي موضوع محل سكونت جدا 
از خانواده همسر، يكي از شروط ازدواج است و در اين شرايط 
پذيرش اينكه دو خانواده غريبه در يك منزل زندگي كنند، 
سخت است. وي در پاسخ به اينكه از نظر قانوني آيا اجاره يك 
واحد به دو خانواده اشكالي ندارد، گفت: قاعدتا وقتي اعضاي 
اين دو خانواده به يكديگر محرم نيستند، نمي توانند زير يك 
سقف با يكديگر زندگي كنند. وقتي كه در هتل ها اجاره يك 

اتاق به دو خانواده منع قانوني دارد اين موضوع به اجاره واحد 
مسكوني هم تسري مي يابد. رييس اتحاديه مشاوران امالك 
ادامه داد: قانون و ابالغيه اي در اين باره به ما ابالغ نشده است 
اما اگر افراد ساكن به يكديگر محرم نباشند براساس قوانين 
شرعي امكان زندگي در يك واحد مسكوني را نخواهند داشت 
مگر اينكه آنقدر شرعيات را رعايت كنند كه اين موضوع هم 
در يك واحد مسكوني بعيد اس��ت. عقبايي گفت: مشاوران 
امالك نسبت به تنظيم قرارداد براي اين موارد اقدام نمي كنند 
و از سوي ديگر موجران هم حاضر نمي شوند واحد خود را به 
اين موارد اجاره دهند. اگر اج��اره كوتاه مدت يك اتاق  براي 
افراد نامح��رم منع قانوني دارد، حتما اين موض��وع در اجاره 

بلندمدت هم نافذ است.

  نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك: تاييد   نمي كنم

عباس سليمي نمين، مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران: 

 سياست ورزي معيوب 
عامل توسعه نيافتگي است

يادداشت- 2

 جهش نرخ ارز
 و زندگي شهروندان

آي��ا جه��ش قيم��ت 
زندگ��ي  روي  دالر 
شهروندان ايراني تاثير 
دارد؟ متناسب با منشأ 
جهش قيمت و شرايط 
اقتصادي كشور جواب 
س��وال گاهي »قطعا« 
اس��ت و گاه��ي »ن��ه 
چندان«. براي فهم بهتر موضوع چهار سناريوي 

اصلي براي تغيير قيمت دالر را ببينيم.
1- جهش براي متناسب شدن با تورم داخلي: اين 
حالتي است كه تجارت خارجي كشور دچار شوك 
خاصي نشده است ولي به خاطر تورم داخلي قيمت 
اس��مي دالر از رش��د قيمت بقيه كاال عقب افتاده 
است. مثال سال هاي حدود ۸۸-۸0 كه دوره طاليي 
قدرت خريد خارجي براي »مصرف كننده ايراني« 
بود. قيمت ريالي همه چيز متورم ش��ده بود غير از 
دالر 1000 توماني! اين همان دوراني بود كه با پول 
فروش يك آپارتمان در تهران مي شد در تورنتو يك 
آپارتمان و در شهرهاي اروپايي حتي چند آپارتمان 
خريد يا با دستمزد دانشجويي سفر خارجي رفت و 
لپ تاپ خريد و الخ. مصرف كننده خوشحال است 
و بنگاه هاي داخلي در معرض نابودي.  جهش ارزي 
در اين شريط عمدتا از نوع »تصحيح قيمت نسبي 
ارز« است و هر چند در زمان جهش، ناگهان قدرت 
خريد مصرف كننده را كم مي كند ولي در بلندمدت 
اثر خيلي مهمي ن��دارد )دوره هاي طالي��ي و دوره 
سختي نهايتا هم را خنثي مي كنند.(. جهش و شوك 
البته هزينه زا است و احتماال اگر قيمت شناور بود و 
ساالنه به صورت كوچك تغيير مي كرد مردم ممكن 
بود شوك هاي بزرگ قيمت را كمتر حس كنند و 
ضررهاي كمتري از محل جهش ناگهاني نرخ ارز به 

اقتصاد برسد.
۲- جهش ب��ه خاطر ش��وك ماندگار ب��ه تجارت 
خارجي: فرض كنيم به خاطر تحريم يا افت ماندگار 
قيمت جهاني كاالهاي صادراتي، درآمد ارزي كشور 
ناگهان براي مدت طوالني نصف شود. در اين حالت 
سرانه حقيقي ارز كم شده و مردم ما به لحاظ ارزي 
واقعا فقيرتر شده اند )قيمت نسبي كاالي مبادله پذير 
براي آنان باال رفته است(. دولت ممكن است بتواند 
براي مدتي ن��رخ را در قيمت قبلي نگ��ه دارد ولي 
تعادل بلندمدت و فشار خريد احتياطي/سوداگرانه 
و امثال آن باالخره قيمت را عوض خواهد كرد )مثل 

جهش  سال ۹1-۹0 و برخي سال هاي اخير(.
  ادامه در صفحه 5

حامد  قدوسي

يادداشت- 1

وعده هاي محقق نشده 
دولت به اصناف

گفت��ن از اي��ن روزها و 
مش��كالتي ك��ه اصناف 
با آن دس��ت وپنجه نرم 
مي كنن��د كار س��ختي 
نيست. كافي است سري 
بزنيم به بازاره��ا و مراكز 
خريد يا از مردم بپرسيم 
كه در اين روزها چند نفر 
از اعضاي خانواده  آنان بيكار شده اند، يا حقوق خود 
را دريافت نكرده اند و در يك پرس��ش كلي در چند 
ماه گذشته تا چه حد دخلشان به خرجشان نخورده 
و بيش از گذشته فشار اقتصادي را به صورت ملموس 
تحمل كرده اند.  مواردي كه به آن اشاره كرديم تنها 
ذكر مصيبت نيست، حقايقي است از روزهايي كه 
دارد بر كش��ورمان و مردم ايران عزيزمان مي گذرد. 
با توجه به وضعيتي كه اقشار گوناگون جامعه از سر 
مي گذرانند، ناگفته پيداست كه كسبه چه وضعيتي 
دارند، آنها حال وروزي به مرات��ب بدتر دارند، با اين 
تفاوت كه شرايط ذكر ش��ده براي آنها تنها به چند 
ماه گذش��ته ختم نمي ش��ود.  اگر پاي درددل آنها 

بنشينيم  بي شك  از سالي سخت مي گويند. 
ادامه در صفحه 5

ابراهيم  درستي٭

مهدي بي�ك | گفته ش�ده ژاپني ها چند س�ال 
بع�د از افتت�اح دارالفن�ون در اي�ران توس�ط 
اميركبير متوجه اولويت هاي امر توس�عه شدند 
و برنامه ري�زي براي ني�ل به اين مقص�ود را آغاز 
كردند. چند س�ال بعد از آنكه اميركبير متوجه 
ض�رورت امر توس�عه ش�د و ب�راي تحق�ق آن 
دارالفنون را تاس�يس ك�رد تا از طري�ق تربيت 
مديران و متخصصان بس�تر الزم براي توس�عه 
را فراهم كن�د، ژاپني ها متوجه پيش�رفت هاي 
ش�گرف غ�رب در زمينه هاي مختلف ش�دند و 
ماجراجويي هاي خود را در اين بخش آغاز كردند. 
اين در حالي اس�ت كه امروز زماني كه به مس�ير 
طي شده توسط ژاپن براي دستيابي به امر توسعه 
نگاه مي كنيم و آن را با تالش ه�اي ايران در اين 
زمينه مقايسه مي كنيم متوجه مي شويم كه يكي 
از مهم ترين عواملي كه باعث ش�ده تا كش�وري 
مانند ژاپن به راس هرم توس�عه دست پيدا كند، 
بهره مندي از س�اختار سياس�ي مطل�وب و به 
كارگيري مديران كاربلد در بخش هاي اقتصادي 
است؛ ضرورتي كه به نظر مي رسد اقتصاد ايران 
هنوز هم قادر به تحقق ابعاد و زواياي گوناگون آن 
نباشد، چرا كه نگاه جناحي و گروهي به مقوالت 
اقتصادي باعث ش�ده تا هر دولتي ك�ه در ايران 
روي كار مي آيد به جاي رسيدگي و برنامه ريزي 
براي بهبود ش�اخص هاي اقتص�ادي بايد تالش 
كند ت�ا بحران هاي ريز و درش�تي ك�ه رقيب بر 
سر راه آنان گذاش�ته است را از س�ر راه بردارد. 
اين رويكرد اس�ت كه تفاوت ما را با اقتصادهاي 
پيش�روي جه�ان مي س�ازد. براي گ�پ و گفت 
تحليل�ي در زمينه اي�ن موضوع س�راغ عباس 
سليمي نمين مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ 
ايران رفتيم تا پاسخي براي اين چراهاي متعدد 
بيابيم. سليمي نمين با بازخواني مطالبات مردم 
ايران از عصر مشروطه مهم ترين مشكل اقتصاد 
ايران براي عبور از چالش هاي پيش رو را فقدان 

مديران ش�جاع، س�الم و متخصص مي داند كه 
بتوانند از فراز رويكردهاي جناحي و سياس�ي، 

فاصله اقتصاد ايران با توسعه را كاهش دهند.

  ايراني�ان در دوران جديد با اس�تفاده از انقالب 
مش�روطه ت�الش داش�تند ت�ا از طري�ق نظ�ام 
پارلمانتاريستي نوزاد توسعه را در آغوش بكشند. 
اما اين روند هرگز محقق نش�د. در شرايطي قرار 
داريم ك�ه هر زم�ان كه ي�ك طيف سياس�ي در 
كشور قدرت را در دس�ت مي گيرد؛ جناح مقابل 
تالش مي كند تا در مسير فعاليت هاي اقتصادي و 
اجرايي رقيب سنگ اندازي كند؛ يعني رقابت هاي 
انتخاباتي و سياس�ي به نظر مي رس�د در كشور 
ما هرگز به پايان نمي رس�د. نظر ش�ما درباره اين 

تناقضات چيست؟ 
رشد سياسي و اساسا توسعه اين گونه نيست كه كشوري 
به سرعت بتواند مدارج آن را طي كند؛ يعني بايد توسعه 
فرهنگي در تك تك سياستمداران و سياست پيشگان 
جايگاه خود را پيدا كند تا شاهد سياست ورزي سازنده 
باشيم. بسياري به درستي معتقدند كه سياست ورزي 
امروز در كشور ما امري معيوب اس��ت در نزد صاحبان 
احزاب و گروه هاي سياسي. نگاه بسيار تماميت خواهي 
دارند و حاضر نيس��تند رقيب را تحم��ل كنند، چرا كه 
سهل طلبند. سهل طلبي سياس��ي موجب مي شود كه 
جريانات مختلف مدع��ي قدرت براي ح��ذف رقيب و 
به شكست كشاندن سياس��ت هاي رقيب برنامه ريزي 
كنند نه در مسير تحليل درس��ت ايده هاي رقيب و نقد 
درس��ت آن و اساس��ا تحمل مواضع رقيب. اين تحمل 
ديدگاه هاي رقيب مستلزم نگاه سازنده است كه چون 
اين نگاه سازنده وقت گير اس��ت و از عهده هر شخصي 
بر نمي آيد، تحقق آن س��خت اس��ت. آن است كه شما 
مي بينيد دولت اصالح طلب و ميانه رو كه سر كار مي آيد؛ 
رويكرد جناح مقابل آن اس��ت كه هر كاري بكند تا اين 
دولت يا مجلس موفق نشوتد و بالعكس. واقع آن است 
كه اغلب سياس��تمداران ايراني قادر نيستند تا در مقام 

نقد سازنده در مقابل سياس��ت هاي رقيب قرار بگيرند. 
بنابراين س��هل طلبي بيش��تر جايگاه خود را باز كرده 
و آن س��عي كردن براي حذف و بي آب��رو كردن رقيب 
است. شما اين سياست معيوب را در خصوص دولت ها 
و مجلس ها اش��اره كرديد، ام��ا در بخش هاي ديگر هم 
مي توان تبعات س��وء اين نگاه و اين رويكرد را مشاهده 
كرد كه ظرفيت هاي كش��ور به جاي پيش��رفت صرف 

طناب كشي هاي سياسي مي شود.
  يعني ش�ما فكر مي كنيد حداقل 120سال زمان 
بعد از مش�روطه براي دس�تيابي ايراني�ان به امر 
توسعه كافي نيست؟ گفته مي شود ژاپن مطالبه 
مرتبط با توس�عه  را چند س�ال بعد از تالش هاي 
اميركبي�ر در اي�ران آغاز ك�رده اس�ت؛ ژاپن به 
س�رمنزل توس�عه دس�ت پيدا كرد اما م�ا هنوز 

اندرخم يك كوچه ايم، چرا؟
ما البته بايد توجه كنيم كه رشد ايران چشمگير بوده است 
و نمي توان آن را انكار كرد. اين گونه نيست كه ما نسبت به 
مقاطع تاريخي كه شما مثال زديد هيچ پيشرفتي نداشته 
باشيم. اين در حالي است كه در صدر مشروطه تاكنون 
براي يك مقطع طوالني مش��روطه از روحش تهي شد، 
يعني از زمان استبداد پهلوي ما مش��روطه را نداشتيم؛ 
يعني ظاهرا مش��روطه بود اما محتواي مشروطه عمال 
وجود خارجي نداشت و به هيچ وجه راي و نظر مردم در 
ارتباط با شكل گيري مجلس، جايگاهي نداشت. يعني 
اسما نظام پارلمانتاريستي داشتيم اما  رسما نداشتيم، بعد 
از پيروزي ملت ايران بر استبداد و سلطه، مجددا مجلس 
در مس��ير راي مردم قرار گرفت. خب؛ در اين چهار دهه 
ما شاهد رشد و پيشرفت بوديم، اما اين رشد علي القاعده 
انتظارات مردم را تامين نكرده اس��ت. به عبارت روشنتر 
مي توان ادعا كرد كه رشد سياسي مردم از رشد سياسي 
احزاب و فعاالن سياسي باالتر بوده است. ما حتي مسائل 
سال۸۸رانيز ناشي از عدم تحمل مردم نمي بينيم بلكه 
ناشي از عدم تحمل احزاب و نخبگان سياسي مي دانيم 
وگرنه تا قبل از آن ما هرگز شاهد كم تحملي مردم نبوديم. 
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  رشد سياسي مردم 
از رشد سياسي  احزاب  و  فعاالن 

سياسي  باالتر  است

رواج درخواست همخانگي 2  خانوار در يك واحد؟
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تامل بر پذيرش سهام عدالت 
به عنوان وثيقه كارت اعتباري

مهدي كرامتفر |
براساس آمارهاي رسمي تا پايان فصل بهار بيش از ۲۰۰ 
هزار ايراني به بيماري كرونا مبتال شده اند و البته با توجه 
به افزايش سرعت انتشار بيماري، انتظار روند صعودي 
تعداد مبتاليان همچنان وجود دارد. محدوديت هاي 
اجباري يا داوطلبانه ناشي از شيوع اين بيماري سبب 
شده تا حجم فعاليت هاي اقتصادي در كشور شبيه به 
ساير نقاط دنيا افت چشمگيري را تجربه كند. بر همين 
اساس، اتخاذ سياست هاي حمايتي نيز شبيه به ساير 
نقاط دنيا در دس��تور كار سياستگذار اقتصادي قرار 
گرفته و انواع كمك ها و تسهيالت به خانوار و بنگاه اعطا 
شده است. البته با توجه به شرايط نامناسب درآمدي 
دولت طي سال هاي اخير، ارقام مربوط به كمك هاي 
بالعوض نسبت به ساير كشورها بسيار كمتر بوده است 
و همين موضوع سبب شده تا ساير روش هاي پرداخت 
انتقالي به خانوارها توسط مجموعه سياست گذاري 
اتخاذ شود. آزادسازي سهام عدالت پس از حدود ۱۵ 
سال، يكي از همين اقدامات بوده كه طي ماه هاي اخير 
صورت پذيرفته است. هرچند كه موضوع آزادسازي 
سهام عدالت اساسا امري مثبت و مطلوب تلقي مي شود 
اما آزادسازي يك باره آن با ارزشي حدود ۲۰ درصد از 
مجموع ارزش بورس تهران، ريس��ك بزرگي بود كه 
مي توانست عواقب بسيار زيادي را از منظر مازاد عرضه 
بر بازار سرمايه )كه خود به زعم بسياري از كارشناسان 
در آستانه ريزش بود( تحميل كند. بر همين اساس و 
ذيل اقدامات احتياطي سياست گذار جهت حمايت 
از بازار س��رمايه در مقابل شوك عرضه سهام عدالت، 
گزينه اي براي ايجاد امكان پذيرش سهام عدالت جهت 
وثيقه صدور كارت اعتباري نزد شبكه بانكي پديدار شد. 
بانك مركزي نيز بخشنامه اي را در همين راستا با سه 
شرط )تعلق سهام به خود فرد تسهيالت گيرنده، الزام 
پذيرش سهام تمامي شركت هاي پورتفوي عدالت و 
پذيرش بخشي از ارزش سهام آزادشده فرد به عنوان 
وثيقه( به شبكه بانكي ابالغ كرد. اثرات اين تصميم نيز 
به سرعت جو رواني بازار سرمايه را تغيير داد و ريسك 
عرضه سنگين سهام عدالت را حداقل براي مدتي از 
بازار سهام دور كرد. اما پيامدهاي اين تصميم در سطح 
نظام بانكي چيست؟ استفاده از مدل هاي مصرف و 
پس انداز مي تواند تا حدي به پاسخ اين سوال كمك 
كند. افراد در هر لحظه از زمان و با هدف حداكثرسازي 
مطلوبيت كل زندگي خود كه به مصرف فعلي و آتي 
بس��تگي دارد، تصميمات مربوط به مصرف خود را 
اتخاذ مي كنند. بر اين اساس، تصميم بسيار مهمي 
كه تمامي افراد )مصرف كنندگان( بايد اتخاذ كنند آن 
است كه امروز چه مقدار و در آينده چه مقدار مصرف 
كنند. اين جمله، چكيده مدل مصرف نئوكالسيك 
اس��ت. انتخاب اف��راد در زمينه مي��زان مصرف نيز 
براساس متغيرهاي نرخ بهره، تابع مطلوبيت ذهني و 
قيد بودجه بين دوره اي و البته با فرض رفتار عقاليي 
صورت مي گيرد. قيد بودجه بي��ن دوره اي، مجموع 
تنزيل شده ارزش درآمدهاي )دايمي يا اتفاقي( فرد 
را نشان مي دهد و مجموع مصارف فرد در تمامي ادوار 
نمي تواند از اين رقم بيشتر باشد. نظريه درآمد دايمي، 
از مشتقات بعدي اين مدل است كه بيان مي كند در 
صورت وقوع ش��وك مثبت يا منفي به درآمد افراد، 
هموارسازي مصرف صورت مي گيرد و افراد ترجيح 
مي دهند مصرف خود را در سطوح نسبتا ثابتي قرار 
دهند. بر اين اساس، شوك منفي درآمدي به خانوار، 
نظير آنچه در دوره كرونا اتفاق افتاد، اثر متناظري بر 
مصرف نخواهد داشت و افراد سعي مي كنند بخشي 
از درآمد گذشته يا آينده خود را صرف مصرف فعلي 
كنند. اما اين موضوع نيازمند يك پيش شرط اساسي 
است و آن هم امكان پس انداز و استقراض آزادانه در نرخ 
بهره بازار است؛ انگاره اي كه در اقتصاد ايران حداقل به 
صورت جزئي برقرار نيست. عدم دسترسي به منابع 
مالي خرد براي شمار زيادي از خانوارها، به ويژه اقشار 
طبقات پايين اقتصادي و اجتماعي، مساله  مهمي است 
كه مي تواند تركيب متقاضيان تسهيالت اخير )يعني 
تسهيالت با پشتوانه سهام عدالت( را به شكلي تغيير 
دهد كه نسبت افراد با درآمد پايين تر )و با ريسك نكول 
باالتر( در بين دريافت كنندگان تس��هيالت افزايش 
يابد چرا كه ايجاد امكان دريافت اينگونه تسهيالت 
سبب خواهد شد شمار زيادي از اين افراد، كه تا پيش 
از اين به سادگي امكان دريافت تسهيالت را نداشتند، 
با هدف هموارس��ازي مصرف خود اقدام به دريافت 
تسهيالت نمايند. بر اين اس��اس، انتظار مي رود كه 
هجوم اقشار طبقات پايين جهت دريافت تسهيالت با 
پشتوانه سهام عدالت سبب شود كه بانك ها به زودي با 
شمار زيادي از مطالبات خرد نكول شده مواجه شوند. 
هرچند كه وجود پشتوانه سبب مي شود كه در نهايت 
بانك ها هزينه مالي چنداني از اين ناحيه متحمل نشوند 
اما بسته به حجم نكول تسهيالت مذكور، ممكن است 
منابع نقد بانك ها جهت پرداخت تس��هيالتي نظير 
سرمايه در گردش كاهش يابد. با توجه به موارد فوق و 
جهت جلوگيري از ايجاد اخالل در عملكرد نظام بانكي 
و يا تحميل زيان احتمالي به بانك ها، به نظر مي رسد 
مقام سياست گذار در اين زمينه حداقل بايد سه نكته 
را مورد نظر قرار دهد؛ تعيين سهميه هر بانك براساس 
نسبتي از مجموع تسهيالت اعطايي )جهت توزيع 
برابر ريسك در تمامي شبكه بانكي(، اعطاي اختيارات 
قانوني و حقوقي تام به بانك ها براي تمليك س��هام 
عدالت و فروش بخشي از آن معادل مطالبات و جرايم 
خود )به دليل وجود يك برگه سهم از برخي نمادها در 
پورتفوي سهام عدالت امكان فروش به نسبت براي 
تمامي سبد وجود ندارد و بانك بايد در فروش هر بخش 
از دارايي مختار باشد( و الزام بانك ها به فروش سهام طي 
يك بازه زماني بسيار كوتاه مدت مثال يك ماه پس از 
قرار گرفتن در فهرست معوق )جهت اطمينان از عدم 
انجماد دارايي در سهام( . به اين ترتيب به نظر مي رسد 
طرح توثيق سهام عدالت جهت دريافت كارت اعتباري 
با انجام برخي اصالحات نظير آنچه ذكر شد و يا موارد 
مشابهي كه از طريق اجماع نظرات كارشناسان حوزه 
بانكي و بازار سرمايه حاصل شود، مي تواند گام مناسبي 

جهت توسعه تامين مالي خرد در كشور باشد. ايپنا

رييس جمهور: بايد مانع از ايجاد بار رواني تاثير افزايش قيمت ارز بر قيمت ساير اقالم و كاالها شويم

رييس كل بانك مركزي: شوك هاي بازار ارز گذراست
گروه كالن|

رييس جمهور با بيان اينكه شوك ايجاد شده در 
بازار ارز موقت و گذرا بوده و ريشه بنيادي ندارد، 
تاكيد كرد: دولت ب�ه دنبال هدايت نقدينگي 
براساس سياست هاي پايدار در جهت تقويت 

توليد و پايه هاي اقتصاد مولد است.

به گزارش پايگاه اطالع رس��اني رياس��ت جمهوري، 
حجت االسالم و المسلمين حسن روحاني در جلسه 
س��تاد هماهنگ��ي اقتصادي دول��ت، اف��زود: برنامه 
اجرايي اين سياست به طور منسجم آغاز شده است و 
موضوعاتي نظير فعال كردن بورس براي عرضه منطقي 
سهام يا فعال كردن معادني كه عده اي مالكيت آن را 
در طي سال هاي گذشته در اختيار گرفته اند اما هيچ 

فعاليت اقتصادي ندارند، پيگيري مي شود.
وي افزود: فروش اوراق به ص��ورت كامال اقتصادي و 
باصرفه به مردم و از آن مهم تر فروش اموال و زمين هاي 
دولتي براي ساخت مسكن از ديگر اقدامات مهم دولت 
براي تحول پايدار و اساس��ي در اقتصاد است تا بتواند 
نقدينگي كشور را به سمت يك اقتصاد مولد و پايدار 
هدايت كند. روحاني تش��كيل بورس امالك را نيز از 
جمله اقداماتي برشمرد كه موجب تشويق و حمايت 
از سرمايه گذاري و توليد مسكن در سطح گسترده از 
طريق تامين زمين و تسهيالت مالي الزم خواهد شد. 
رييس جمه��ور در ادامه تاكيد ك��رد: دولت با جديت 
سياست هاي پولي خود را اعم از كنترل نقدينگي و تورم 
و همچنين مديريت بازارهاي مالي و به ويژه قيمت ارز، 

دنبال مي كند.
وي با بيان اينكه مردم ش��ريف ايران ش��رايط كشور 
و مشكالتي كه ناخواسته مانع پيش��برد برنامه هاي 
اقتصادي كشور شده اس��ت را درك مي كنند، گفت: 
اطمينان دارم با همراهي يكديگر از اين شرايط سخت 

و ناخواسته عبور خواهيم كرد.
روحاني با تاكيد بر اينكه نوس��انات اخي��ر در بازار ارز 
و شوك ايجاد شده دليل و ريش��ه بنيادي اقتصادي 
ندارد، افزود: برخي تحركات و عمليات رواني در عرصه 
بين المللي عليه اي��ران و همچنين ايجاد يك نگراني 
غيرواقع��ي در بين مردم از عوامل اصلي آش��فتگي و 

نوسانات اخير در بازار ارز است.
رييس جمهور با بيان اينكه مسووالن اقتصادي كشور به 
ويژه دست اندركاران اصلي بازارهاي مالي مي بايست با 
قوت و جديت اجراي سياست ها و برنامه هاي تصويب 
شده براي كنترل و مديريت اين بازار را در دستور كار 
داش��ته باش��ند، گفت: همه بايد تالش كنيم تا مانع 
از ايج��اد بار رواني تاثير افزاي��ش قيمت ارز بر قيمت 
ساير اقالم و كاالها شويم و مراقبت كنيم كه نوسانات 

كوتاه مدت و گذراي ارز كنترل شود.
روحاني با بي��ان اينكه همه دس��تگاه هاي نظارتي و 
انتظامي در كن��ار بانك مركزي و ب��ا همكاري موثر 
خود مانع از برخي فعاليت هاي س��ودجويانه از سوي 
سوداگران شوند، اظهار داشت: مطمئن ترين راه براي 
آرامش بازار ايفاي تعهد صادركنندگان براي برگشت 
ارز به چرخه اقتصاد و مديريت بانك مركزي در فضاي 

آرام و باثبات بازارها است.
رييس جمهور با تاكيد بر اهميت نقش رسانه ها در ايجاد 
فضاي آرام در اقتصاد و كاهش نگراني هاي مردم و بار 
رواني نوسانات كوتاه مدت و گذراي ارز، گفت: كمك 
دس��تگاه هاي تبليغي و رس��انه ها در كنار مساعدت 
نهاده��اي نظارتي و اقدامات در دس��ت اجراي بانك 

مركزي، هيجانات غير واقعي را مهارمي كند.
وي همچنين گزارش هاي واصله مبني بر باز ش��دن 
مرزه��ا و بازگش��ت وضعي��ت ص��ادرات و واردات به 
ش��رايط قبل از ش��يوع كرونا را در آرامش بازار مالي و 
ارز موثر خواند و افزود: افزايش صادرات و تالش هاي 
موفقيت آمي��ز براي بازگش��ت درآمده��اي ارزي به 
كش��ور و همچنين عرض��ه ارز حاصل از ص��ادرات از 
س��وي صادركنندگان، وضعيت آرام ت��ري را در بازار 
ارز به وجود خواهد آورد. در بخش ديگري از جلس��ه 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، موضوع تنظيم بازار 
مس��كن به ويژه بازار اجاره بها مورد بحث و بررس��ي 
قرار گرفت و رييس جمهور با اش��اره به شرايط ناشي 
از محدوديت هاي ايجاد ش��ده براي مقابله با ش��يوع 
كرونا و تاثيرات آن در فضاي اقتصادي كشور و درآمد 

و معيشت مردم، گفت: سياس��ت دولت مساعدت و 
حمايت از قشرهاي كم برخوردار و آسيب ديده از اين 
شرايط اقتصادي است و در كنار بسته هاي حمايتي و 
ارايه تسهيالت براي كسب و كارها، پيش نويس بسته 
حمايتي براي تنظيم بازار اجاره مس��كن آماده شده 
است كه به زودي در ستاد ملي كرونا بررسي و تصويب 
خواهد ش��د كه تنگناي ايجاد شده را كاهش دهد. از 
س��وي ديگر، رييس كل بانك مرك��زي با بيان اينكه 
نوسانات فعلي بازار ارز، شوك هاي گذرا و موقتي است، 
گفت: تمام تالشمان را براي بازگشت تعادل به اقتصاد 

به كار مي گيريم. 
به گزارش تعادل، دكتر عبدالناصر همتي با بيان اينكه 
سياست پولي بانك مركزي به نحوي تدوين شده است 
كه نقدينگي كنترل شود، گفت: هدف گذاري تورم را 
براي يك سال آينده اعالم كرديم كه همان ۲۲ درصد 
است و مصر هستيم با اقداماتي كه در پيش داريم آن را 
تحقق بخشيم. همچنين سال گذشته رشد نقدينگي، 
3۱ درصد بود كه اگر با ميانگين بلندمدت اين ميزان 
را مقايس��ه كنيم، تنها 6 واحد درصد اضافه شده كه 
اين 6 واحد درصد نمي تواند چنين التهابي را در بازار 

ارز ايجاد كند.
وي با اشاره به اتفاقات ماه هاي ابتدايي سال جاري به 
دليل شيوع ويروس كرونا تصريح كرد: پيش از اين نيز 
گفته ام و االن هم مجدداً تأكيد مي كنم كه در اتفاقاتي 
در دو ماه اول سال به دليل كرونا اتفاق افتاد و همچنين 
از نظر ارزش نيز محصوالت صادراتي مانند فراورده ها، 
نفت و پتروش��يمي دچار كاهش شدند و بعد از اينكه 
دوباره اين مرزها باز ش��د و رفت وآمده��ا و ورود كاال 
به طور جدي راه افتاد، طبيع��ي بود كه ناترازي هايي 
بين عرضه و تقاضاي ارز به وجود آمد. همه اين موارد 
و نيز شوك هاي رواني كه به دليل تصميم آژانس بين 
المللي انرژي اتمي گرفت و قطعنامه اي به ناحق عليه 
جمهوري اسالمي صادر كرد موجب ايجاد جو رواني 

عليه ايران ايجاد شد. 
همتي با بيان اينكه شوك هاي ارزي گذراست، عنوان 
كرد: بايد توجه داش��ت كه اين ش��وك ها گذراست. 
آنچه براي ما مهم است قيمت ارز در سامانه نيماست 
چراكه تجارت كش��ور در آنجا تأمين مي شود. همين 
امروز ميانگين دالر در نيما زير ۱6 هزار تومان مبادله 
مي شود و امروز چيزي در حدود ۱۲۰ ميليون دالر در 
سامانه نيما عرضه صورت گرفته است. روز گذشته نيز 
باالي ۱۲۰ ميليون دالر در س��امانه نيما عرضه شده 
بود. ميانگين يك ماه گذشته سامانه نيما، درهم حدود 

44۰۰ تومان و قميت دالر زير ۱6 هزار تومان است.
وي در ادامه يادآور ش��د: پس آنچه در ب��ازار رخ داده 
شوك موقتي است و براي شوكهاي موقتي نمي توانيم 
سياس��ت هاي پوليم��ان را تغيير دهي��م. تغيير در 

سياس��ت هاي پولي بايد زماني فرابرسد كه احساس 
كنيم فروضي كه براي پيش بيني تورم داريم كه يكي 
از آنها نيز نرخ ارز است، آن هم نرخ ارزي كه براي توليد 
ما مصرف مي شود، اگر اينها دچار تغيير شود دخالت 
مي كنيم. تمام تالش ما اين اس��ت كه بازار را كنترل 
كنيم وتا حدودي نيز كنترل كرديم. انشاهلل تعادلي كه 
بين عرضه و تقاضا در س��امانه نيما بايد اتفاق بيفتد و 
اكنون نيز در حال رخ دادن است، طي هفته هاي آينده، 
تمام تالشمان را براي بازگشت تعادل به اقتصاد به كار 
مي گيريم. عالي ترين مقام بانك مركزي با بيان اينكه 
در حال حاض��ر از اقتصاد نفتي به اقتصادي غيرنفتي 
گذر كرديم، عنوان كرد: ايفاي تعهدات صادركنندگان 
براي ما مهم است. سال گذشته چيزي نزديك به 4۲ 
ميليارد دالر واردات داش��تيم و اين واردات بخشي از 
آن از طريق بانك مركزي و ذخاير و درآمدهاي نفتي 
كه داريم، تأمين مي كنيم ولي بخش عمده از طريق 
صادرات غيرنفتي تأمين مي شود و بايد صادركنندگان 
غيرنفتي به تعهدات خود عمل كنند. ما ظرف دوسال 
گذش��ته چيزي نزديك به 7۲ ميليارد دالر صادرات 
غيرنفتي مان بوده است كه بايد ارزش برمي گشته و از 
اين ميزان در حدود 4۵ ميليارد دالر بازگش��ته است. 

يعني ۲7 ميليارد دالر بازنگشته است. 
دكتر همتي با اش��اره به ضرب االجل تعيين ش��ده تا 
پايان تير ماه عنوان ك��رد: اميدواريم صادركنندگان 
شتاب بيشتري در بازگشت ارز بدهند. از شخصيت هاي 
حقيقي و حقوقي كه 4۵ ميليارد دالر را بازگردانده اند 
تشكر مي كنيم و به بقيه نيز كه به هر دليل نتوانسته اند 
ارز را بازگردانند اعالم مي كنيم االن صادركنندگان بايد 
به وظيفه ملي خود عمل كنند، در زماني كه دش��من 
فشار حداكثري را بر مردم وارد مي كند حداقل كاري 
كه صادركنندگان مي توانند انجام دهند اين است كه 

سريع تر ارز را به كشور بازگردانند.
وي با اش��اره به اطالعيه روز گذش��ته وزارت صمت 
درخص��وص صادركنندگان��ي ك��ه ارز را به كش��ور 
بازنگردانده اند، گفت: وزارت صمت ديروز اعالم كرده 
است، كساني كه ارز به كشور برنگردانده اند، ديگر كارت 
بازرگاني به آنها تعلق نمي گيرد، دوم اينكه به هر حال 
ابزاري كه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قانون است 
به ما اين اجازه را داده است و مي توانيم اين موارد را به 
قوه قضاييه ارجاع دهيم و س��ال گذشته نيز بخشي را 
ارجاع داديم. اميدواريم كه به اين مرحله نرسيم. روابط 
ما صادركنندگان صميمي و دوستانه است. اميدواريم 
تا پايان سال بخش اعظم ارز به كشور بازگردد كه نياز 
نباش��د اين كار را انجام دهيم. رييس ش��وراي پول و 
اعتبار ضمن تش��ريح نحوه دخالت در بازار ارز، تأكيد 
كرد: دخالت در بازار ارز دو نوع است. يك نوع ارزپاشي 
است كه اگر آن را ضروري ندانيم، انجام نمي دهيم. اگر 

نوسانات را به مانند نوسانات فعلي كوتاه مدت ببينيم، 
براي آن سياس��ت هاي كليمان را تغيير نمي دهيم و 
ذخايرمان را صرف اين كار نمي كنيم. اگر احس��اس 
كنيم كه اين نوسانات بلندمدت تر شود حتما مداخله 
مي كنيم و اجازه نمي دهيم براي فرضي كه در هدف 
گذاري تورم براي نرخ ارز ديديم و براي بانك مركزي 
مشخص اس��ت اگر از آن فاصله بگيريم و حس كنيم 

ميان مدت است، حتمًا دخالت مي كنيم.
وي افزود: دوم اينكه ما دخالت را بيشتر در حد تأمين 
مناب��ع الزم ب��راي واردات مي داني��م. ما تنه��ا امروز 
۱۲۰ميلي��ون دالر ب��راي واردات كاال تأمين كرديم، 
اين در حالي اس��ت كه كل حجم مبادل��ه در بازار ارز 
اسكناس زير 4 ميليون دالر است. يعني از ۵ درصد نيز 
كمتر است. اگر بخواهيم با نرخ پايين دخالت كنيم در 
واقع نسبت به خروج سرمايه اجازه داده ايم و اين همان 
چيزي است كه امريكا مي خواهد. ما نمي خواهيم در تله 
امريكا قرار بگيريم. ذخايرمان را حفظ مي كنيم، ثبات 
بازار براي ما مهم است و از همه مهم تر تأمين با قيمت 

مناسب كاال براي توليدكنندگان است.
رييس كل بانك مركزي در ادامه يادآور شد: من گفتم 
گشاده دستي در واردات با ارزهاي ترجيحي نداريم. 
يعني اينكه ارز ترجيحي براي واردات اساسي كشور 
است و براي واردات غيرضروري صرف نمي كنيم. در 
حال حاضر براساس اس��تاندارد صمت ثبت سفارش 
انجام و از ارز نيمايي تخصيص مي دهيم و مانعي وجود 
ندارد. در مورد كاالي اساس��ي دو وظيفه مهم داريم. 
يكي تأمين كاالهاي اساسي و داروي مردم است. االن 
كشور ما از اين نظر از تمام كشورهايي كه دچاركرونا 
شده اند بهتر است. همه امكانات در كشور وجود دارد 
پس تأمين نيازهاي روزمره مردم براي ما مهم است. 

نوسانات كوتاه مدت نرخ ارز نيز رفع مي شود. 
وي با اش��اره به س��فر خود به عراق و دس��تاوردهاي 
آن عن��وان كرد: من درباره نكت��ه اي توضيح دهم كه 
عده اي گفتند در س��فر به عراق نفت در برابر غذا بوده 
است اينگونه نيست اواًل گاز بوده است، ثانيًا ما پولمان 
در عراق اس��ت و مي خواهيم خريد كنيم و دوس��تان 
عراقي كمك مي كنند از طريق كانال شركت هاي آنان 
خريد مان را از خارج كشور انجام مي دهيم. باالخره ما 
درحدود ۱4 يا ۱۵ ميليارد دالر دارو و كاالي اساسي 
بايد براي مردم تهيه كنيم. من با هر وس��يله اي شود 
اين كار را انجام مي دهم و در برابر آنها متعهدم. اولويت 
اول ما اين اس��ت. اولويت دوم ما تأمي��ن مواد اوليه و 
قطعات كارخانجات و س��وم نيز كاالهاي ضروري كه 
احساس كنيم در اين شرايط مردم به آنها نياز دارند. 
مطمئن باشيد بانك مركزي با برنامه پيش مي رود و 
سياست هاي پولي اش انشاهلل جواب خواهد داد و مهم 

براي ما كنترل تورم است.

هزينه ساالنه خانوار شهري ۴۷ ميليون و روستايي 26 ميليون تومان

سهم مسكن از هزينه خانوار به 48 درصد رسيد
 گروه كالن |

مركز آمار اي�ران اعالم ك�رد: در س�ال ١٣٩٨ 
متوسط هزينه  ساالنه  يك خانوار شهري و يك 
خانوار روس�تايي به ترتي�ب ٤٧ و ٢٦ ميليون 
تومان بوده است.متوس�ط هزين�ه  كل خالص 
ساالنه  يك خانوار ش�هري ٤٧٤ ميليون ريال 
بوده است كه نسبت به رقم مشابه در سال قبل 
٢٠,٦ درصد افزايش نشان مي دهد. از هزينه  كل 
ساالنه  خانوار شهري ۱۱۷۵۲۹ هزار ريال با سهم 
٢٤.٨ درص�د مربوط به هزينه ه�اي خوراكي و 
دخاني و ٣٥٦ ميليون ريال با س�هم ٧٥ درصد 
مربوط به هزينه هاي غيرخوراكي بوده اس�ت. 
در بين هزينه هاي خوراكي و دخاني، بيشترين 
سهم با ٢٢ درصد مربوط به هزينه  گوشت و در 
بين هزينه هاي غيرخوراكي بيشترين سهم با 
٤٨ درصد مربوط به هزينه مس�كن، سوخت و 

روشنايي بوده است.

 متوسط درآمد اظهار شده  ساالنه  يك خانوار شهري ٥٤۱ 
ميليون ريال بوده اس��ت كه نسبت به س��ال قبل، ٢٤,٤ 

درصد افزايش داشته است. بر اين اساس در سال ١٣٩٨ 
رشد متوس��ط درآمد ساالنه خانوارهاي شهري بيشتر از 
رشد متوسط هزينه كل ساالنه است. منابع تامين درآمد 
خانوارهاي شهري نشان مي  دهد كه ٣٢.٥ درصد درآمد 
از مش��اغل مزد و حقوق بگيري، ١٦.١ درصد از مشاغل 
آزاد كش��اورزي و غيركش��اورزي و ٥١.٤ درصد از محل 
درآمدهاي متفرقه خانوار تأمين شده است.  مقايسه درصد 
خانوارهاي ش��هري استفاده كننده از لوازم عمده زندگي 
در سال ١٣٩٧ نس��بت به سال ١٣٩٨ نشان مي دهد كه 
خانوارهاي استفاده كننده خودرو ش��خصي از ٥٣,٢ به 
٥٣.١، يخچال فريزر از ٦٨.٥ به ٧٠.٢، جاروبرقي از ٩١.٥ 
به ٩١.٧، ماش��ين لباسش��ويي از ٨٦.٦ به ٨٧.١، ماشين 
ظرفش��ويي از ٨.٤ به ٧.٦، اج��اق گاز از ٩٩.٢ به ٩٩.١ و 
مايكرووي��و و فرهاي هال��وژن دار از ١٢.٦ به ١٢.٣ درصد 
تغيير يافته است. در سال ١٣٩٨، عمده ترين نوع سوخت 
مصرفي ٩٣,٦ درصد از خانوارهاي شهري براي گرما، گاز 
طبيعي )شبكه عمومي( بوده است.  متوسط هزينه  كل 
خالص ساالنه  يك خانوار روس��تايي ٢٦١ ميليون ريال 
بوده است كه نسبت به س��ال قبل ٢١,٧ درصد افزايش 
نشان مي دهد. از هزينه  كل ساالنه  خانوار روستايي ١٠٢، 

٦٦٤ هزار ريال با سهم ٣٩.٣ درصد مربوط به هزينه هاي 
خوراكي و دخاني و ١٥٨،٣٤٢ هزار ريال با س��هم ٦٠.٧ 
درصد مربوط به هزينه هاي غيرخوراكي بوده اس��ت. در 
بين هزينه هاي خوراكي و دخاني، بيشترين سهم مربوط 
به هزينه  آرد، رشته، غالت، نان و فرآوردهاي آن و گوشت 
هر ك��دام ٢٢.٠ درصد و در بين هزينه هاي غيرخوراكي، 
بيشترين سهم با ٣٠.٠ درصد مربوط به مسكن، سوخت 
و روشنايي بوده است. متوسط درآمد اظهار شده ساالنه  
يك خانوار روستايي ٢٩٧,٠٢٢ هزار ريال بوده است كه 
نس��بت به س��ال قبل ٢٧,٤ درصد افزايش داشته است. 
منابع تامين درآمد خانوارهاي روستايي نشان مي دهد كه 
٣٠,٧ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، ٣٣.٥ درصد 
از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و ٣٥.٨ درصد از 
محل درآمدهاي متفرقه خانوار تأمين شده است.  مقايسه 
درصد خانوارهاي روستايي استفاده كننده از لوازم عمده 
زندگي در سال ١٣٩٧ نسبت به سال ١٣٩٨ نشان مي دهد 
كه خانوارهاي استفاده كننده؛ اتوميبل شخصي از ٣٢,٣ به 
٣٢.٧، يخچال فري��زر از ٤٩.٢ به ٥٠.٤، اجاق گاز از ٩٨.٣ 
به ٩٨.٤، جاروبرقي از ٦٦.١ به ٦٥.٩، ماشين لباسشويي 
از ٥٦.٠ به ٥٦.٥ و مايكروويو و فرهاي هالوژن دار از ٢.٠ به 

٢.٣ درصد تغيير يافته است. همچنين درصد خانوارهاي 
روستايي اس��تفاده كننده از ماشين ظرفش��ويي با ٠.٥ 
درصد بدون تغيير بوده است. در سال ١٣٩٨ عمده ترين 
نوع سوخت مصرفي ٧١,٧ درصد از خانوارهاي روستايي 
براي گرما، گاز طبيعي )شبكه عمومي( و ١٦.٤ درصد نفت 

سفيد بوده است.
بررسي متوسط هزينه كل ساالنه يك خانوار شهري نشان 
مي دهد كه استان تهران با ٧٢٧،١٧٥ هزار ريال بيشترين و 
استان كرمان با ٢٦٣،٢٠٧ هزار ريال كمترين هزينه را در 
سال ١٣٩٨ داشته اند.همچنين استان تهران با ٨١٣،١٧٠ 
هزار ريال بيشترين و استان كرمان با ٣٤٠،٨٨٨ هزار ريال، 
كمترين متوسط درآمد ساالنه يك خانوار شهري را در سال 
١٣٩٨ به خود اختصاص داده است.بررسي متوسط هزينه 
كل ساالنه يك خانوار روستايي نشان مي دهد كه استان 
البرز با ٤١٧،٧١٤ هزار ريال بيشترين و استان سيستان و 
بلوچستان با ١٤٦،٤٣٠ هزار ريال كمترين هزينه را در سال 
١٣٩٨ داشته اند.همچنين استان البرز با ٤٦١،٤٨٨ هزار 
ريال بيشترين و استان سيستان و بلوچستان با ١٢٨،١٠٤ 
هزارريال، كمترين متوس��ط درآمد س��االنه يك خانوار 

روستايي را در سال ١٣٩٨ به خود اختصاص داده است.

در دو سال گذشته حدود ۷۲ ميليارد دالر صادرات انجام شده كه نزديك 4۵ ميليارد دالر از ارز آن برگشته و ۲۷ ميليارد دالر هنوز برنگشته است
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به گزارش خبرنگار طنز طناز اين روزها 
دونال�د ترامپ وضع خوبي ن�دارد، راه 
مي رود و مي گويد:»ترا آوردم قاتق نونم 

باشي، دشمن جونم شدي«.
اين سخنان رييس جمهور امريكا اشاره 
به جان بولتون، مش�اور سابق شوراي 
امنيت ملي خودش اس�ت. ظاهرا جان 
بولتون كه به تندروي ش�هره اس�ت و 
دش�من ايران و ايراني ب�ه ترامپ قول 
داده ب�ود، طرح هاي�ي اج�را كن�د كه 
رييس جمه�ور به آرزوي خ�ود درباره 
ايران برس�د ول�ي در عمل نتوانس�ته 
بود كوچك تري�ن قدمي در اين زمينه 

بردارد.
بولتون ن�ه  تنها به وظاي�ف خود عمل 
نكرده ب�ود با چاپ كتاب�ي از خاطرات 
دوران كاخ س�فيد خ�ود ب�راي آقاي 

رييس جمهور شاخ هم شده است.
به گفته مفسران اين كتاب آقاي بولتون 
مي تواند تتمه آبروي آقاي ترامپ را بر 
باد دهد و به همي�ن جهت او اين روزها 

هراسان شده است.
بايد نشس�ت و ديد كه آيا بولتون شاخ 
ترامپ را مي شكند يا ترامپ شاخ او را. 

اندكي صبر بايد.

طنز طناز- 4

ارزش سهام عدالت 22 برابر شد
آزادسازي ۱۰۰ درصدي سهام 

عدالت تا سال ۱4۰۰
گروه كالن| معاون سازمان خصوصي سازي 
اعالم كرد: براساس برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته شوراي عالي بورس در نظر دارد در يك 
سال و به صورت تدريجي اقدامات الزم براي 

آزادسازي باقي سهام عدالت را انجام دهد. 
به گ��زارش »تعادل«، حس��ين عاليي  گفت: 
تصويب پروس��ه آزادسازي س��هام عدالت در 
اختيار شوراي عالي بورس است كه قرار است 
برنامه ريزي هاي الزم براي آزادس��ازي باقي 
سهام را در چند مرحله در دستور كار قرار دهد. 
وي اعالم كرد، براس��اس صحبت هاي انجام 
شده قرار است تا شوراي عالي بورس در طي 
يك س��ال و به صورت تدريجي اقدامات الزم 
براي آزادسازي باقي سهام عدالت را انجام دهد 
اما نحوه اجراي آن تاكنون به ما ابالغ نش��ده 
است.  عاليي خاطرنشان كرد: پرتفوي سهام 
عدالت از جمله سهم هاي بسيار خوبي است و 
تاكيد ما به مشموالن اين سهام جهت انتفاع 
از اين درآمد آتي نگهداري از اين سهم ها است. 
معاون سازمان خصوصي سازي به افرادي كه 
روش غيرمس��تقيم را انتخاب كرده اند اشاره 
كرد و گفت: س��از و كار روش غيرمستقيم در 
حال دنبال شدن است، پرتفويي در اين زمينه 
به شركت س��پرده گذاري اعالم ش��ده و اين 
شركت قرار است براس��اس پرتفوي اعالمي 
افرادي كه روش غيرمستقيم را اعالم كردند 
وارد شركت هاي سرمايه گذاري استاني شوند 

و از طريق اين شركت ساماندهي شوند. 
عاليي خاطرنشان كرد: شركت سرمايه گذاري 
اس��تاني قرار اس��ت تا وارد بورس ش��ود كه 
زمان بندي آن توس��ط ش��وراي عالي بورس 
اعالم خواهد ش��د. از س��وي ديگر، ارزش روز 
4۹ ش��ركت حاضر در پرتفوي سهام عدالت 
در پي رشد شاخص و نمادهاي معامالتي در 
بازار س��هام در حال حاضر به بيش از ۵۸۸7 
هزار ميليارد ريال رسيده كه نشان از رشد ۲۲ 

برابري ارزش سهام عدالت دارد. 
تعداد ش��ركت هاي حاضر در پرتفوي سهام 
عدالت 4۹ شركت هس��تند كه ارزش مقطع 
واگذاري آنه��ا ۲66 هزار و 363 ميليارد ريال 
است. بر اين اساس با توجه به تورم اقتصادي و 
در پي آن رشد شاخص و افزايش قيمت سهام 
شركت ها در بازار سرمايه، ارزش روز پرتفوي 
بيش از 4۹ ميليون مش��مول س��هام عدالت 
افزايش يافته و در حال حاضر به ۵۸۸7هزار و 

3۰6ميليارد ريال رسيده است.
در اي��ن خص��وص نگاهي به پرتفوي س��هام 
عدالت نشان مي دهد از 4۹ شركت حاضر در 
اين سبد تعداد 36 شركت بورسي هستند كه 
ارزش مقط��ع واگذاري آنها ۲۲7 هزار و ۸۲۵ 
ميليارد ري��ال مي باش��د و ارزش روز آنها به 
۵۸۵۱هزار و 34۱ميليارد ريال افزايش يافته 
است كه حكايت از رشد بيش از ۲۲.۱درصدي 
ارزش اسمي س��هام عدالت مشموالن دارد. 
به ع��الوه اينكه در اين پرتفوي، ۱3 ش��ركت 
غيربورس��ي نيز حضور دارند كه ارزش مقطع 
واگذاري آنها 3۵ه��زار و ۹6۵ميليارد ريال و 
ارزش روز آنها همين مبلغ برآورد شده است. 
ب��ر پايه اي��ن گ��زارش، افزاي��ش ۲۲ برابري 
ارزش سهام عدالت مش��موالن به لطف تورم 
س��نگين حاكم بر اقتص��اد و در پي آن تداوم 
روند صعودي شاخص بورس و معامالت بازار 
س��رمايه در حالي رخ داده اس��ت كه به گفته 
سخنگوي س��تاد آزادسازي س��هام عدالت، 
كس��اني كه ۱۰ خرداد اقدام به فروش سهام 
عدالت خود كرده اند حدود ۱6 درصد متضرر 

شده اند.

خبر



ديدگاه 3 بانك و بيمه

فاصله 4 هزار توماني دالر نيما با بازار و صرافي ها 

بازار ساز 4۵ ميليون دالر وارد بازار كرد

بازار در انتظار بازگشت ۲۷ ميليارد دالر ارز صادراتي

سياست ورزي معيوب  عامل توسعه نيافتگي است

گروه بانك و بيمه |
قيمت دالر در بازار آزاد به 20420 رسيد. خود به 
خود ياد يك فيلم قديمي افتاديم به نام آقاي 420 
و حاال آقاي دالر در بازار به باالي 20 تومان رسيده 
و 20420 را ثبت كرده و اكنون اين پرسش اساسي 
مطرح است كه با رشد شديد نقدينگي و سپرده 
بانكي، در سال 1400 بازار ارز به كجا خواهد رسيد؟

     افزايش ۷۹۵ توماني نرخ دالر
 دالر در صرافي هاي بانكي روز سه ش��نبه ب��ا ۷۹۵ تومان 
افزايش قيمت به بهاي ۱۹ هزار و ۵۹۵ تومان فروخته شد. 
نرخ خريد هر دالر در تابلوي صرافي هاي بانكي ۱۹ هزار و 
۴۹۵ تومان و فروش ۱۹ هزار و ۵۹۵ تومان بود.قيمت خريد 
هر يورو نيز ۲۱ هزار و ۵۹۵ تومان و نرخ فروش آن ۲۱ هزار 
و ۶۹۵ تومان شد. ميانگين بهاي هر يورو در روز معامالتي 
گذشته در سامانه سنا ۲۱ هزار و ۱۵۸ تومان و هر دالر ۱۸ 
هزار و ۹۵۰ تومان اعالم شده است.همچنين هر حواله دالر 
در س��امانه نيما در روز معامالتي گذشته، ۱۵ هزار و ۸۴۱ 
تومان فروخته شد، حواله يورو نيز ۱۸ هزار و ۴۸۴ تومان به 
فروش رسيد. در سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي خريد دالر به 
۱۹۴۹۵ و فروش دالر  ۱۹۵۹۵ تومان، خريد يورو ۲۱۵۹۵ 
و فروش يورو ۲۱۶۹۵ تومان رسيد. سامانه سنا نرخ ميانگين 
ارز معامله شده در تاريخ ۲ تير ماه ۹۹ را براي دالر ۱۸۹۵۰، 
يورو ۲۱۱۵۸، درهم ۵۲۷۰، ي��وان ۲۵۷۶، پوند ۲3۱۴۶، 
دالر كانادا ۱۴۷۹۰و لير تركي��ه ۲۸۷۸ تومان اعالم كرد. 
در سامانه نيما نيز نرخ حواله دالر ۱۵۸۴۱، يورو ۱۸۴۸۴، 
درهم ۴۵۶۶ و يوان ۲3۷۵ تومان اعالم كرده اس��ت. براين 
اساس، اختالف نرخ دالر در نيما با صرافي ها و سنا به  3۷۵۴ 
تومان رسيده است. نرخ دالر نيما با نرخ دالر آزاد به ۴۵۸۰ 

تومان رسيده است.

     دالر و سكه همچنان در مسير صعود
 عامل اصلي رش��د قيمت س��كه و طال در معامالت، ادامه 
افزايش قيمت دالر و نرخ اونس جهاني طال اس��ت، بهاي 
اونس نيز به يك هزار و ۷۵۶ دالر افزايش يافت. نرخ دالر در 
صرافي ها با ۷۹۱ توم��ان افزايش به ۱۹ هزار و ۵۹۰ تومان 
صعود كرد. هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد 
در بازار آزاد تهران روز سه ش��نبه با رشد 3۴3 هزار توماني 
قيمت به هشت ميليون و ۵۵۸ هزار تومان فروخته شد و 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم هشت ميليون و 
۴۰۰ هزار تومان قيمت گذاري شد. همچنين نيم سكه نيز 
چهار ميليون و 3۸۰ هزار تومان، ربع سكه دو ميليون و ۴۸۰ 
هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي يك ميليون و ۲۸۰ هزار 
تومان تعيين قيمت شد.هر گرم طالي خام ۱۸ عيار ۸۴۴ 
هزار و ۵۰۰ تومان و هر مثقال طال نيز سه ميليون و ۶۵۸ هزار 

تومان به فروش رسيد.

     ب�ازار در انتظار بازگش�ت ۲۷ ميليارد دالر 
ارز صادراتي

 صادركنندگان تا پايان تيرماه فرصت دارند كه ارز ناش��ي 
از ص��ادرات را به چرخ��ه اقتصاد كش��ور بازگردانند كه با 
تمهيدات اتخاذ ش��ده براي برخورد ب��ا متخلفان، به نظر 
مي رسد با بازگشت بخشي از ۲۷ ميليارد دالر تعهد ارزي 
صادركنندگان در هفته هاي آتي به تدريج تالطم بازار ارز 
كاهش يافته و قيمت ها در اين بازار به ثبات و تعادل برسد. 

صادركنندگان بايد تا پايان تيرماه ارز ناشي از صادرات را به 
چرخه اقتصاد بازگردانند كه با نزديك شدن به اين مهلت، 
فشارها به صادركنندگان متخلف در حال افزايش است 
و در اين راستا، ۲۵۰ صادركننده متخلف نيز به نهادهاي 
ذي ربط اعالم شده است.مجموع ارزي كه صادركنندگان 
هنوز بازنگردانده اند به بيش از ۲۷ ميليارد دالر مي رسد 
كه در صورت ورود بخشي از اين مبلغ، بازار ارز اشباع شده 

و بساط دالالن و سفته بازان جمع مي شود.
با توجه به اينكه ارز صادراتي بايد در سامانه نيما و براي 
رفع نياز واردكنندگان عرضه شود، ورود اين حجم از منابع 
جديد، مي تواند دغدغه موجود در ميان واردكنندگان را 
نيز برطرف كن��د و از نگراني ها بكاهد.رييس كل بانك 
مركزي نيز با اشاره به ضرب االجل تعيين شده تا پايان 
تير ماه اعالم كرده است: اكنون صادركنندگان بايد به 
وظيفه ملي خود عمل كنند، در زماني كه دشمن فشار 
حداكثري را ب��ر مردم وارد مي كن��د حداقل كاري كه 
صادركنندگان مي توانند بكنند اين است كه سريع تر ارز 

را به كشور بازگردانند.

     جزييات ۲۷.۵ ميليون دالر ارزي كه هنوز 
بازنگشته است

مدير اداره صادرات بانك مركزي با تشريح جزييات ۲۷.۵ 
ميليون دالر ارزي كه توسط صادركنندگان بايد بازگشت 
داده شود، گفت: اين رقم مي تواند كل مصارف ارزي يك سال 
كشور را تامين كند. از اين رقم حدود ۲۵ ميليارد دالر مربوط 
به سال هاي پيش و بيش از دو ميليارد دالر مربوط به سه ماه 
نخست امسال و بيشتر آن مربوط به بخش خصوصي است.
بر اين اساس، از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادر كننده، ۱۶ هزار و ۴3۵ 
نفر كه حدود ۸۶ درصد اين بخش را تشكيل مي دهند با تعهد 
صادراتي حدود ۲۷ و نيم ميليارد يورو فقط ۵.۷ ميليارد يورو 

به چرخه اقتصادي كشور باز گردانده اند.
»صمد كريمي« مي گويد: كساني كه ارز حاصل از صادرات 
را كامل به روش هاي مصوب هيات وزيران بازگردانده اند ۱۴ 
درصد صادركنندگان از جمله پتروشيمي ها،  فوالدي ها و 
ايميدرويي ها هستند كه تا پايان سال ۹۷، ۲۸ و نيم ميليارد 
يورو را به چرخه اقتصادي ب��از گردانده اند.كريمي گفت: 
حدود ۶.۸ ميليارد يورويي كه به كشور بازنگشته مربوط به 
۲۵۰ صادر كننده از ۱۶ هزار و ۴3۵ صادر كننده اي است كه 
ارز خود را به كشور باز نگردانده اند. مدير اداره صادرات بانك 
مركزي گفت: ۲۲ ميليارد يورويي كه بازنگشته براي حق 
العمل كارهايي است كه كارت بازرگاني دارند و هر كدام به 
۱۰۰ تا ۲۰۰ صادر كننده بزرگ وصل هستند و نمي خواهند 
شناسايي شوند و ارزشان به چرخه اقتصادي باز گردد.كريمي 
افزود: آنها مشتريان خاص خود را دارند و براي قاچاق كاال، 
 واردات كاالهايي كه مشابه آنها در فروشگاه ها وجود دارد يا 
براي خروج سرمايه از اين ارز استفاده مي كنند. وي با بيان 
اينكه رتبه بندي بايد در صادرات و واردات وجود داشته باشد، 
گفت: كميسيون ماده ۲ شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
مي گويد صادركنندگان بايد بر اساس روش هاي اعالمي 
ارزشان را به چرخه اقتصادي كشور باز گردانند و اگر اين اتفاق 
نيفتاد، نبايد خدمات بگيرند يا دوباره صادرات و واردات انجام 
دهند و كارت بازرگاني آنها نيز تعليق مي شود. چرا اين كار را 
براي متخلفان انجام نمي دهيم؟ كريمي تصريح كرد: بانك 
مركزي اكنون نيز رويكرد تعامل با صادركنندگان دارد، اما 
چرا موقعي كه تعهدات ارزي وضع مي شود تعداد كارت هاي 
بازرگاني افزايش مي يابد. دليل افزايش صدور كارت هاي 
بازرگاني ديده نشدن صادركنندگان اصلي و فرار مالياتي 
آنهاست.مدير اداره صادرات بانك مركزي گفت: با برنامه هاي 
بانك مركزي و با تعاملي كه با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
دارد بخشي از ۲۷ و نيم ميليارد دالر ارز حاصل از صادرات 

به كشور باز مي گردد و اثر خود را روي نرخ ارز مي گذارد.

     معرفي ۲۵۰ صادركننده متخلف 
با توجه به اصرار متخلفان ارزي براي خودداري از بازگشت ارز، 
بانك مركزي اسامي شماري از اين متخلفان را به نهادهاي 
ذي ربط براي پيگيري و اعمال فشار معرفي كرده است. مدير 

اداره صادرات بانك مركزي در اين باره مي گويد: يك سال 
اس��ت اطالعات ۲۵۰ صادركننده متخلف را به نهادهاي 
ذي ربط داده ايم و بانك مركزي ماهانه اطالعات بازگشت ارز 
يا عكس آن را به سازمان امورمالياتي، گمرك و اتاق بازرگاني 
اعالم مي كند.چندي پيش نيز بانك مركزي در اطالعيه اي 
اعالم كرد در صورت ادامه تخلف، اس��امي صادركنندگان 

متخلف در رسانه ها اعالم خواهد شد.

     ۴۵ ميليون دالر وارد بازار شد
 تازه ترين وضعيت معامالت ارزي از عرضه ۴۵ ميليون دالري 
از سوي بازار ساز خبر مي دهد. در حالي طي روزهاي اخير 
روند بازار ارز دچار نوسان بوده و قيمت صعودي پيش رفته 
كه گزارش دريافتي ايسنا از جريان معامالت ارزي سه شنبه 
بين صرافان، از اين حكايت دارد كه حدود ۴۵ ميليون دالر 
از سوي بازارساز عرضه شده است كه شامل عرضه و تقاضاي 
بازار نيمايي نمي شود.اين عرضه كه از سوي بازارساز صورت 

گرفته، با تقاضاي ناچيزي مواجه بوده است.
اين در حالي اس��ت كه عبدالناصر همتي رييس كل بانك 
مركزي در آخرين اظهارات خود گفته بود كه نوسانات فعلي 
بازار ارز، شوك هاي گذرا و موقتي است. البته او در عين حال 
تاكيد دارد كه اگر احساس شود اين نوسانات بلندمدت تر 

شود حتما بانك مركزي مداخله مي كند.

     دورنماي بازار ارز از زبان مسووالن
 درپي افزايش نرخ ارز در بازار، رييس كل بانك مركزي 
تصريح كرد كه نوسانات بازار ارز كوتاه مدت و مقطعي است 
و اگر اين نوسانات بلندمدت باشد حتما با ارزپاشي در بازار 
دخالت مي كنيم. همچنين رييس جمهور هم تاكيد كرده 
كه اين نوسانات، دليل و ريشه بنيادي اقتصادي ندارد و 
اين نويد را داده كه با بازگشت ارزهاي صادراتي، فضاي 
بازار آرام مي شود. در اين ميان امروز در جريان معامالت 
ارزي بين صرافان، ۴۵ ميليون دالر عرضه از سوي بازارساز 
انجام شد.  درحالي كه در دو سال گذشته بانك مركزي با 
اعمال سياست هاي پولي و ارزي خود توانست بازار ارز را به 
ثبات برساند تا در پي آن قيمت ها به تعادل برسد، نرخ اين ارز 
به حدود ۱۱ هزار تومان كاهش يافت اما پس از بازگشايي 
مرزها بر اثر ش��يوع ويروس كرونا و افزايش تقاضا براي ارز، 

اكنون مجدد قيمت ارز روند صعودي به خود گرفت.
پس از اين، تاكيدات بر كنترل بازار ارز و رساندن آن به ثبات، 
قوت گرفت و در اين زمينه رييس كل بانك مركزي اين گونه 
توضيح داد كه اكنون بازار ارز داراي ش��وك هاي موقتي و 
گذراست و علت اين امر هم اين است كه بعد از اينكه مرزها باز 
شد و ورود كاال به كشورهاي طرف تجاري راه افتاد، طبيعي 
است كه ناترازي بين عرضه و تقاضاي ارز در بازار وجود  آيد 
كه همه اين موارد و جو رواني كه بعد از تصميم آژانس انرژي 
اتمي و صدور قطعنامه عليه ايران ايجاد شد، موجب برهم 

خوردن تعادل بازار ارز شد.

     بانك مركزي ارزپاشي نمي كند
همچنين همتي تصريح كرده كه در اين شرايط مي توان در 
بازار ارز، ارزپاشي كرد اما براي نوسانات كوتاه مدت ذخاير 
را صرف اين كار نمي كنيم و اگر احساس شود كه نوسانات 
بلندم��دت خواهند بود، مداخله مي كني��م. عالوه براين، 
رييس جمهور نيز در جلسه امروز ستاد اقتصاد دولت اعالم 
كرد كه نوسانات اخير در بازار ارز و شوك ايجاد شده دليل 
و ريشه بنيادي اقتصادي ندارد و برخي تحركات و عمليات 
رواني در عرصه بين المللي عليه ايران و همچنين ايجاد يك 
نگراني غير واقعي در بين مردم از عوامل اصلي آشفتگي و 

نوسانات اخير در بازار ارز است.

     مطمئن ترين راه براي آرامش بازار ارز
به اعتقاد روحاني، مطمئن ترين راه براي آرامش بازار ارز، 
ايفاي تعهد صادركنندگان براي برگشت ارز به چرخه 
اقتصاد و مديريت بانك مركزي در فضاي آرام و باثبات 
بازارها است و افزايش صادرات و تالش هاي موفقيت آميز 
براي بازگشت درآمدهاي ارزي به كشور و همچنين عرضه 
ارز حاصل از صادرات از سوي صادركنندگان وضعيت 

آرام تري را در بازار ارز به وجود خواهد آورد.
همچنين پيام مولوي - يك تحليلگر اقتصادي - درباره 
وضعيت بازار ارز و چگونگ��ي كنترل آن در گفت وگو با 
ايسنا، اظهار كرد كه نوسانات و افزايش قيمت در بازار ارز 
ناش��ي از افزايش تقاضاي تجاري در اين بازار است و در 
تابستان نيز با كاهش كرونا و گشايش بيشتر مرزها، تقريبا 
شاهد افزايش تقاضا براي ارزهاي مسافرتي هم خواهيم 
بود كه اين امر هم بر بازار تاثيرگذار است. وي افزود: اين 
گفته رييس كل بانك مركزي كه اين بانك ارزپاش��ي 
نمي كند، يك سيگنال افزايشي به بازار منتقل مي كند. 
به عب��ارت ديگر وقتي مي گوييم كه روال ما ارزپاش��ي 
نيست، فارغ از اينكه اين اقدام در گذشته مناسب بوده يا 
خير، شرايط اقتصاد كشور به گونه اي است كه براي ارز 
محدوديت وج��ود دارد و با وجود اين محدوديت، براي 
اولين بار در اقتصاد داريم به سمتي حركت مي كنيم كه 
قيمت ارز دارد واقعي مي شود. به گفته مولوي، گرچه اين 
افزايش قيمت در بازار ارز موجب مي شود كه تورم را در 
بازارها و بازارهاي موازي تجربه كنيم اما براي اولين بار در 
اقتصاد به نقطه اي مي رسيم كه تقاضا قيمت را تعيين 
مي كند و بايد اجازه دهند كه همه امور در بازارها را تقاضا 

تعيين كند.

     انتقال سيگنال منفي به بازار صادرات 
اين تحليلگر اقتص��ادي درباره بحث هاي ت��ازه اي درباره 
بازگش��ت ارز از س��وي صادركنندگان و منتشر شدن نام 
افراد متخلف نيز گفت كه اين امر س��يگنال منفي به بازار 
صادرات منتقل مي كند و موجب مي شود در شرايط تحريم 
و فشارهاي اقتصادي تمايل صادركنندگان براي صادرات كم 

شود؛ بنابراين، بهتر است در اين زمينه با گفتمان، علت عدم 
بازگشت ارز مشخص شود و دولت بايد در خدمت صادرات 
و توليد باشد. وي در پايان اظهار كرد كه ممكن است بازار ارز 
در قيمتي باال به تعادل و ثبات برسد و زماني كه اخبار بد و 
نااميدكننده به اقتصاد منتقل مي شود، بازارهاي موازي هم 

نسبت به اين امر واكنش نشان مي دهند.

     رييس جمهور فعاالنه ورود كند
يك عضو هيات رييسه مجلس يازدهم از رييس مجلس 
خواس��ت ك��ه از رييس جمهور بخواه��د در خصوص 
وضعيت ارز اقدامات عملي انجام دهد.  به گزارش ايسنا، 
سيد ناصر موسوي الرگاني در جلسه علني روزسه شنبه 
مجلس در تذكري شفاهي با اشاره به جلسات مجلس 
يازدهم ب��ا وزراي مختلف دولت گفت: ب��ا وجود اين 
جلس��ات، در فضاي مجازي برخي اظهارات در مورد 
بي توجهي مجل��س به قيمت ارز مطرح ش��د كه اين 
موضوع پايه و اساسي ندارد؛ چرا كه مسووالن دولتي 
مث��ل رييس كل بانك مركزي ني��ز در مجلس حاضر 
خواهند شد و در روزهاي اخير نيز به اين منظور دعوت 
ش��دند. نماينده مردم فالورج��ان در مجلس يازدهم 
افزود: الزم است رييس مجلس ضمن دفاع از حيثيت 
مجلس به رييس جمهور متذكر شود كه در خصوص 
افزايش قيمت ارز اقدام عملي انجام داده و گزارشاتي 
را به مجلس ارايه كند. زيرا ش��رايط موجود و افزايش 
هر روزه نشان مي دهد كه اين اتفاق ها مقطعي نيست 
و اين گراني ها موجب تورم و افزايش قيمت كاال و فشار 
روي اقشار مختلف جامعه شده و خواهد شد. موسوي 
الرگاني در پايان تذكر خود با بيان اينكه »متاس��فانه 
رييس جمهور اين روزها در اين زمينه س��كوت كرده 
است« گفت: انتظار مي رود هر چه سريع تر اين سكوت 
شكسته شود و ايشان فعاالنه وارد عمل شوند. از رييس 

مجلس نيز مي خواهيم اين موضوع را پيگيري كند.

     مهار قيمت ها با كنترل نرخ ارز 
 از سوي ديگر، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با بيان اينكه طبيعي است كه افزايش نرخ دالر، 
موجب رشد قيمت ها مي ش��ود، گفت: مديريت موثر 
نرخ ارز از الزمه هاي كنترل قيمت ها و ساماندهي بازار 
است. به گزارش خانه ملت، رحيم زارع عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از رشد نرخ ارز 
در هفته هاي اخير گفت: اگرچه در حال حاضر كشور با 
كاهش درآمدهاي نفتي روبه رو است اما دولت مي تواند 
با گسترش صادارت غيرنفتي به دنبال ايجاد درآمدهاي 
پايدار ارزي بوده و نياز ارزي كشور را تامين كند. نماينده 
مردم آباده در مجلس يكي ديگ��ر از راهكارهاي بهبود 
وضعيت ارزي كشور را بازگش��ت ارز صادراتي دانست 
و افزود: اگر صادركنندگان ارز حاص��ل از صادرات را به 
كشور باز گردانند، منابع ارزي تامين و نرخ دالر كاهش 
مي يابد. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات با 
بيان اينكه در حال حاضر به دليل كاهش ارزش پول ملي، 
مردم به دنبال حفظ سرمايه خود هستند، اظهار كرد: با 
سياست گذاري هاي مناسب مي توان نقدينگي سرگردان 
در جامعه را به سمت بورس و استفاده در توليد هدايت 
كرد، با تحقق اين مهم نه تنها شعار سال يعني»جهش 
توليد« محقق مي ش��ود بلكه از افزايش قيمت دالر نيز 
جلوگيري خواهد ش��د. اين نماينده مردم در مجلس 
يازدهم اضافه كرد: تجربه بيانگر اين است همواره افزايش 
نرخ دالر، عالوه بر تاثير اقتصادي در گراني ها، از ُبعد رواني 
نيز به رشد قيمت ها دامن زده و فرصتي براي سوداگران 
در زمينه ايجاد هرج و مرج در بازار فراهم مي كند، بنابراين 
بديهي است مديريت موثر نرخ ارز از الزمه هاي كنترل 

قيمت ها و ساماندهي بازار است.

     دالر عقب رفت
ش��اخص دالر از كانال ۹۷ واحدي عقب نشست. به 
گزارش رويترز، ادامه روند بازگشايي كسب و كارها در 
شهرهاي بزرگ امريكاي شمالي كماكان ادامه دارد 
و فاز دوم بازگش��ايي اقتص��ادي در نيويورك- قطب 
مالي و بانكي امريكا -باعث دلگرمي معامله گران شده 
است. از سوي ديگر در كانادا نيز اين روند ادامه دارد و 
بخش بزرگي از كسب و كارها در تورنتو، بزرگ ترين 
ش��هر كانادا اجازه يافتند تا پس از س��ه ماه تعطيلي 

بازگشايي شوند.

اگر اين رخدادهاي تلخ را ش��اهد بودي��م بر مي گردد به 
عدم تحمل و بردباري جريانات سياسي در زماني كه راي 
نمي آورند. به كرات و بارها شده كه مردم روي كانديداي 
خاصي نظر داشتند اما طرف راي نياورده ولي هرگز شاهد 
درگيري هاي خياباني نبوديم؛ در حالي كه در بسياري از 
كشورها اين درگيري ها امر رايجي است. در اين ۴دهه ما 
زياده خواهي هاي بسياري را از سوي احزاب و جناح هايي 
شاهد بوديم، ولي مردم به گونه اي ديگر عمل مي كنند و 
اغلب راه خود را مي روند. اين يك نمود كامل از توس��عه 

سياسي مردم است كه در همين دوره محقق شده است.
  يعني شما معتقديد كه سياست ورزي معيوب دليل 

اصلي فاصله بعيد ما با امر توسعه است؟
تجربه هاي تاريخ��ي اين را به ما مي گويد؛ ش��ما از زمان 
شكل گيري مشروطه كه نگاه كنيد متوجه مي شويد اين 
سياست ورزي هاي معيوب چهره هاي سياسي آن زمان 
بوده كه باعث شده كشور مشكالت فراواني در امر توسعه 
داشته باشد. يك زمان تقليد صرف از غرب را مطرح كردند؛ 
بعد موضوع صنعتي سازي بدون بستر سازي الزم  و  بعد هم 

برنامه ريزي هاي بدون پشتوانه مطرح شد.

  اين فرآيند كه درب�اره آن صحبت كرديد تا چه 
زماني ادامه خواهد داش�ت؟ يعني م�ا چه زماني 
شاهد اين سيكل معيوب در سياست ورزي خواهيم 
بود؟همين امروز مجلسي روي كار آمده كه بيشتر 
از آنكه در خصوص مس�ائل اقتصادي و معيشتي 
اظهارنظ�ر كند درب�اره فيلترينگ ش�بكه هاي 

اجتماعي و...اظهارنظر مي كند؟
من فكر مي كنم كه به تدريج اين آفت يا معضلي كه شما به 
آن اشاره كرديد در جريان تعامالت ارتباطي به گونه اي در 
حال كمرنگ شدن است. يعني گروه هاي سياسي ناگزير 
هستند به تدريج خودشان را همپاي مردم رشد بدهند. 
آمادگي اين را داشته باشند كه اگر راي نياوردند، بازي را به 
هم نزنند و تالش كنند تا با تقويت رويكردها و گفتمان هاي 

خودشان دوباره به صحنه برگردند.
  يعني شما معتقديد كه بعد از اين فهم مشترك 

فاصله اقتصاد ما با توسعه كمتر مي شود؟
قطعا تخريب هاي فراگير اقتص��ادي وقتي كاهش يابد 
طبيعتا انرژي ها بيشتر متمركز خواهد شد در ارتباطات 
سياس��ي، اقتص��ادي و فرهنگي و...وقتي ك��ه مديران و 

مسووالن و فعاالن سياسي در مسير تخريب رقيب حركت 
كنند ظرفيت هاي كشور به هدر مي رود بايد از داشته هاي 

موجود استفاده كنيم تا باالخره توسعه را به چنگ آوريم.
  يكي از مهم تري�ن گزاره هاي تاثيرگ�ذار در امر 
توس�عه در هر س�اختاري، افزاي�ش فعاليت هاي 
مدني است؛ در حالي كه شاهد آن هستيم كه بستر 
الزم براي رشد فعاليت هاي مدني در كشور فراهم 
نمي ش�ود. نمونه متاخر اين برخوردهاي چكشي 
با فعاليت هاي مدني، ماجراي برخوردي اس�ت كه 
طي روزهاي اخير با فعاالن جمعيت حمايتي امام 
علي)ع( شده است. شما فرموديد كه ما در مسير 
توسعه قرار داريم؛ ولي حتي همين مسائل جزيي 

هم رعايت نمي شود؟
همان طور كه عرض كردم ما در بحث بهبود شاخص هاي 
توس��عه، هنوز جوانيم. ما س��ال هاي متمادي استبداد و 
تماميت خواهي را تجربه كرديم و بعد از دوره اي تصميم 
به تغيير مس��ير گرفتيم. عرض كردم بعد از شكل گيري 
مشروطه وقتي انگليسي ها نتوانستند مشروطه را به طور 
كامل منحرف كنند و متمم قانون اساسي كه تدوين شد، 

انگليسي ها تصميم به پايان مشروطه گرفتند. اتفاقا برنامه 
انگليس��ي ها اين بود كه از درون اي��ن نهضت را منحرف 
كنند منحرف هم كردند؛ اما برخي مقاومت ها منجر شد 
كه انگليسي ها با يك كودتا هم به قاجار پايان دهند و هم 
مشروطه را از درون بي محتوا ساختند. لذا ما در مسير توسعه 
بسيار جوانيم يا به تعبير بهتر نظام پارلمانتاريستي را تازه 
تجربه كرده ايم؛ بنابراين خيلي نبايد انتظارات باال از اين 
ساختار داشته باشيم كه سياست ورزان در اين مدت كوتاه 

از نظر فكري رشد كاملي داشته باشند. 
  با اين توضيحات كه ش�ما مي فرماييد نبايد زياد 
به فكر توس�عه در م�دت زمان كوتاهي باش�يم، 
چشم انداز آينده اقتصاد و معيشت در آينده چگونه 

خواهد بود؟
اگر از مشكالت جاري و دعواهاي بدون حاصل عبور كنيم 
از نظر من دورنماي آينده اقتصادي بسيار روشن خواهد 
بود چرا كه گروه هاي سياسي و جناح هاي فعال در كشور 
متوجه شده اند كه با جنجال و شانتاژ و... نمي توانند توجه 
مردم را جلب كنند. اين حركت مهم در فضاي اقتصادي 
اس��ت. براي سياست ورزي و رش��د پايدار در كشور هيچ 

راهي جز مردمي كردن اقتصاد و سياست و... وجود ندارد. 
اين مطالب در جريانات سياسي آرام آرام در حال رسوب 
اس��ت. قبال افراد تصور مي كردند با قلدري در برابر قانون 
با تماميت خواهي و اس��تبداد و اردوكشي هاي خياباني 
مي توانند كاري از پيش ببرند اما امروز شفافيت به اندازه اي 
اس��ت كه كس��ي نمي تواند فيلم بازي كن��د و از طريق 

ظاهرسازي افكار مردم را منحرف كند.
   با اين توضيحات ما بايد منتظر ظهور چه دولتي در 

سال آينده باشيم؟
ما انتظار داريم دولتي روي كار بيايد كه همه توان خود را 
براي حل مشكالت جامعه بگذارد و سابقه خوبي هم در اين 
زمينه داشته باشد. رييس دولت بعدي بايد كارنامه مورد 
قبولي درخصوص مسائل اقتصادي و معيشتي داشته باشد 
و از رفتارهاي مردم فريبانه دوري كند. نبايد در اين دوره 
حساس ريسك كرد و به افراد ناشناخته اعتماد كنيم. دولت 
آينده بايد داراي كارنامه قابل قبولي باشد تا بتواند در برابر 
مشكالت اقتصادي بايستد؛ فراموش نكنيد كه تحريم ها و 
مشكل كرونا آسيب هاي فراواني را به بحث معيشت و اقتصاد 

خانواده ها وارد ساخته است.
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۲۰ ميليارد دالر منابع ارزي 
در خانه ها

اقتصاد كشور در خصوص 
مسائل ارزي قابل مديريت 
است، بيش از ۲۰ ميليارد 
دالر منابع ارزي كش��ور 
در خانه ها اس��ت كه اين 
به خاطر سياس��ت هاي 
گذشته مالي بانك مركزي 

مي باشد.
با توجه به تاخير در تشكيل 
كميس��يون هاي تخصصي، موضوع��ات مربوط به 
دستور كارهاي كميسيون ها با تاخير مورد بررسي 
قرار گرفت البته كه مجلس يازدهم از همان ابتداي 
تشكيل در قالب كارگروه هاي تخصصي موضوعات 
مهم اقتصادي، مسائل بازار پولي، سرمايه اي، حوزه 
ارزي، سهام عدالت و موارد ديگر را مورد بررسي قرار 
داد. كميسيون اقتصادي هم در همان جلسه اول و بعد 
از تعيين هيات رييسه به موضوع بررسي مسائل ارزي 

ورود كرد و محورها احصا شد.
اين كميسيون با معاونان سه وزارتخانه درباره مسائل 
ارزي جلسه داشت. وزارت خارجه به خاطر ماموريت 
برون مرزي در بحث ديپلماسي اقتصادي و تكاليف 
محوله جلسه اي با حضور معاون اقتصادي وزير خارجه 
برگزار كرد همچنين جلسه ديگري با معاونان وزارت 
كش��اورزي به دليل اهميت و لزوم تامين كاالهاي 
اساسي و نهاده هاي دامي و آخرين وضعيت موجود 
برگزار شده و جلسه ديگر با مديران وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و رييس سازمان توسعه و تجارت براي 
بررسي برنامه هايي جهت تامين كاالهاي اساسي بود. 
جلسه كميسيون اقتصادي با حضور رييس كل بانك 
مركزي براي بررسي التهابات ارزي در جامعه تشكيل 
مي ش��ود كه از رييس مجلس هم به دليل اهميت 
موضوع دعوت كرديم در نهايت هم جمع بندي را به 

نمايندگان ارايه مي كنيم.
بخش��ي از اين موضوع به ن��گاه دولت به موضوعات 
اقتصادي برمي گردد ادبيات دولت براي حل مشكالت 
اقتصادي نگاه بيرون به جاي درون بود همين موضوع 
باعث شد حل بسياري از مس��ائل به مذاكرات گره 
خورده و اقدامات كش��ورهاي اروپايي در مس��ائلي 
همچون كانال مالي اينستكس تعيين كننده باشد. 
موضوعي كه خروجي آن نه تنها گره گش��ا نشد كه 
نتايج تصميمات اتخاذ شده تضعيف نظام ارزي و پولي 
كشور بود. اگر دولت از همان ابتدا براي حل مشكالت 
اقتصادي نگاهي به درون داشت با اين شرايط مواجه 

نمي شديم.
ما براي حركت انقالبي جهت رسيدن به توسعه با 
نگاه به درون و مبتني ب��ر اولويت هاي مورد تاكيد 
مقام معظم رهبري براي سياس��ت هاي اقتصادي 
ع��زم و اراده داريم.عدم تع��ادل در منابع و مصارف 
ارزي باعث ايجاد وضعيت موجود ش��د و اينكه ارز 
به خارج از كش��ور منتقل ش��د. عملكرد ۱۰ سال 
گذش��ته قبل و بعد از تحريم بيانگر اين اس��ت كه 
به طور متوسط ساالنه حدود ۸۰ ميليارد دالر منابع 
ارزي از درآمدهاي غير نفتي حاصل مي ش��ود كه 
۴۰ ميليارد دالر در طول ۱۰ سال گذشته مصارف 
ارزي داش��ته ايم. جمهوري اسالمي ايران به خاطر 
توانمندي ه��اي اقتصادي ظرفيت ه��اي تجاري 
مثبتي دارد و مصارف ارزي ما نصف منابع ارزي بوده 
اس��ت. حتي با تحريم ۱۰۰ درصدي درآمد نفتي 
در س��ال هاي ۹۷ و ۹۸ مجلس باز هم ميزان منابع 
صادرات غير نفت��ي جوابگوي كل نيازهاي واردات 
كشور بوده البته بايد واردات مديريت شده كه اين 
اتفاق مي افتد ما در جلسات كميسيون اقتصادي در 
مجلس دهم و در جلسه با سران قوا بر اين موضوع 
تاكيد داشتيم كه در نهايت ممنوعيت واردات ۱۴۰۰ 

قلم كاال از ۷۰۰ قلم كاال تصويب شد.
اگر ما حتي نتوانيم يك بش��كه نفت صادر كنيم باز 
هم تراز خارجي ما به خاطر ظرفيت درآمد غيرنفتي 
مي تواند پاسخگوي كل واردات باشد.بايد سازوكار 
وصول منابع مردم ايران در كشورهاي آسيايي تغيير 
پيدا كند بخش��ي از منابع ارزي متعلق به مردم در 
بانك هاي كره، ژاپن، هند و چين و برخي كشورهاي 
عربي است دولت بايد سازوكاري براي دسترسي به اين 
منابع داشته باشد. اخيرا آقاي همتي سفري به عراق 
داشته، مي دانيم كه حجم قابل توجهي از منابع ما در 
عراق بوده كه بايد دسترسي به اين منابع به عنوان يك 
اولويت دنبال شود و ما اين موارد را از دولت پيگيري 

خواهيم كرد.
پيمان هاي پولي دو جانبه و چن��د جانبه حداقل با 
كشورهاي طرف مشاركت سياسي در منطقه ضروري 
است كه راهكاري جهت تقويت منابع ارزي به شمار 
مي آيد دولت همچنين بايد به موض��وع رمز ارزها و 
ارزهاي ديجيتال ورود پيدا كند، ما به بانك مركزي 
گفتيم كه يك��ي از راهكارهاي تامين منابع ارزي در 
كشور رمز ارزها است امكان توليد آن در داخل وجود 
دارد كه مي توان از طريق آن مقدار قابل توجهي از نياز 
ارزي كشور را تامين كرد در شرايطي كه شاهد اين 
اتفاق بوديم يك مرتبه وزارت نيرو تعرفه ها را به حدي 
باال برد كه همه چيز تعطيل شد دولت بايد اين مسير را 
هموار كند. درباره رمز ارزها و تغيير نگاه درباره وضعيت 
بازار متشكل ارزي يك ضرورت است. اشكاالت اساسي 
در بازار متشكل ارزي وجود دارد اين بازار بايد براساس 
مكانيسم عرضه و تقاضا باشد كه نه تنها اين اتفاق رخ 
نمي دهد كه فقط با دخالت بانك مركزي بوده، اخيرا 
ش��اهد تجمع تعدادي از وارد كنندگان براي تامين 
ارز مورد نياز بوديم اگر قرار بر استفاده از سامانه نيما 
باشد بانك مركزي بايد همه تعهدات را بپذيرد. اگر 
اين بازار درست مديريت شود ديگر صادركنندگان 
از كارت هاي اج��اره اي اس��تفاده نمي كنند و همه 
چيز به شرايط عادي برمي گردد. بايد موضوع تامين 
اس��كناس براي مواردي همچون گردشگري، سفر 
دانشجويي، اعزام افراد نيازمند درمان به خارج كشور 
تغيير پيدا كرده و آنها ارز مورد نياز را از طريق درگاه 
الكترونيكي تامين كنند؛ كاري كه بسياري از كشورها 

انجام مي دهند. 
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محمد رضا پورابراهيمي
رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس

ادامه از صفحه اول



خبر

رويخطشركتها

يك كارشناس اقتصادي مطرح كرد

بازار سرمايه، ضربه گير معيشت مردم
گروه بورس|

بازار س�هام و رونق آن در حالي اين روزها س�ر 
زبان ها افتاده كه از سياستمدار تا مردم عادي همه 
از آن سخن مي گويند كه اين بازار در چند سال 
قبل براي آحاد مردم ناشناخته بود و همواره از آن 
در ميان عموم به عنوان بازاري مبهم ياد مي شد. 
امروزه ام�ا بورس نه تنها در ميان مردم به خوبي 
شناخته شده است، بلكه سهم بزرگي از مبادالت 
روزانه در كل بازارهاي كشور را به خود اختصاص 
داده و در صورت فقدان آن معلوم نبود، چه بر سر 

تورم و ساير بازارها مي آمد.

در پايان معامالت روز گذشته بازار سهام ارزشي برابر با 6هزار 
و 179 هزار و 961 ميليارد تومان داش��ت كه از اين ميان 5 
هزار و 192 هزارو 554 تومان آن متعلق به بورس و مابقي 
ارزش فرابورس ايران بوده اس��ت. اين در حالي است كه تا 
كمتر از سه سال قبل ارزش بازار ياد شده در مجموع حتي 
به 500 هزار ميليارد تومان نيز نمي رسيد و اگر جهش ارزي 
آغاز ش��ده در سال 97 رخ نمي داد به آساني ممكن نبود تا 
شاهد ثبت چنين ارقامي در بازار سرمايه باشيم. به هر روي 
ريشه اين رشد هر جا كه باشد آنچه كه امروزه در پس صعود 
ش��اخص كل بورس تهران در آستانه يك ميليون و 400 
هزار واحدي شدن قرار دارد، نه فقط بالندگي يك بازار بلكه 
نقدينگي است كه خوشبختانه از ساير بازارها دريغ مي شود. 
در روزهاي اخير قيمت هر دالر امريكا در حالي در بازار آزاد 
تا 20 هزار تومان نيز صعود كرده كه مشخص نيست اگر 50 
هزار ميليارد تومان خالص نقدينگي وارد شده به بازار سهام 
نبود، بهاي دارايي هايي همچون ارز، طال و مسكن تا امروز به 
چه ميزان افزايش مي يافت. پر واضح است كه در شرايط فعلي 
آنچه كه توانسته قيمت ها در بازارهاي موازي را تا حدودي 
از گزند رشد باالي نقدينگي، س��رعت گردش پول و عدم 
تناسب در ميان اين دو با توليدناخالص داخلي حفظ كند، 
ورود نقدينگي به بازارهاي مالي كشور است. در همين راستا 
يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بورس، جاذب نقدينگي 
است و اگر ابر تورم نداريم، تنها دليل آن بورس است، گفت: 
اگر بازار بورس دچار ريزش شود ما ديگر نمي توانيم تورم را به 
اين راحتي كنترل كنيم. علي سعدوندي، استاد اقتصاد كالن 
و بانكداري در گفت وگو با مهر، گفت: آمار رشد اقتصادي سال 
گذشته، با توجه به حقايق اقتصادي كشور، ظاهر شدن اثر 
تحريم ها و بحران كرونا در آخر سال كه اقتصاد بسياري از 
كشورها را تحت تأثير قرار داد آماري منفي نيست. وي ادامه 
داد: اينكه رشد اقتصادي مثبت يك درصد است يا منفي 
شش دهم درصد، تفاوت زيادي ندارد تفاوت اين است كه 
ما در سال گذشته اقتصاد با ثباتي داشتيم، رشد نداشتيم اما 
سقوط قابل توجهي نيز نداشتيم. اين را بايد در كنار اين قرار 

دهيم كه رشد نفتي ما به شدت منفي بوده است.

  نقش درآمد نفتي در اقتصاد ايران، مثبت نيست
سعدوندي درباره ارتباط بين اقتصاد نفتي و غير نفتي در 
ايران، گفت: رشد نفتي منفي حكايت از اين دارد كه نقش 
درآمد نفتي در اقتصاد ما قطعًا مثبت نبوده اس��ت چرا كه 
اگر مثبت بود وقتي درآمدهاي نفتي به شدت كاهش پيدا 
مي كرد بايد اقتصاد غير نفتي ما هم به شدت كاهش پيدا 
مي كرد كه خوش��بختانه اين طور نبود. وي افزود: عكس 
اين موضوع هم ثابت شده است، وقتي در زمان آزاد شدن 
تحريم ها، صادرات نفت از قيد تحريم آزاد شد، رشد درآمد 
نفتي ما به ش��دت باال بود اما تأثير چنداني ب��ر رفاه مردم 
نگذاشت. اين موضوع بايد سنجيده شود كه چرا درآمد نفتي، 
تأثيري در درآمد غير نفتي ما ندارد. اين كارشناس اقتصادي 
 اظهار داشت: به باور بنده اتفاقًا درآمد نفتي تأثير در درآمد

 غير نفتي دارد اما اين تأثير در دراز مدت، تأثيري منفي است 
چرا كه درآمد نفتي باعث شده ذخاير ارزي بانك مركزي و 
پايه پولي افزايش يافته و موجب بروز تورم شود. از طرف ديگر 
ما از درآمد نفتي براي پرداخت يارانه به كاالهاي خارجي 
استفاده كرديم. نكته قابل توجه اينجاست كه حتي در شرايط 
تحريم نيز به كاالي اساسي خارجي يارانه مي داديم و باعث 
تضعيف توليد كاالهاي اساسي مي شديم. سعدوندي در 
پاسخ به اين سوال كه چه پيش بيني اي مي توان براي رشد 
اقتصادي امس��ال و سال هاي آينده داشت، گفت: واقعيت 
اين است كه ما متأسفانه مطلقًا سياست گذاري در زمينه 
رشد اقتصادي نداريم و مانند قايقي هستيم كه در اقيانوس 

رها شده است.
وي ادامه داد: اين ادعا مطرح ش��ده كه ما عمليات بازار باز 
داريم، درحالي كه نرخ س��ود بازار بين بانكي از 1۸ درصد 
به ۸ درصد كاهش يافته اس��ت. اگر سياست گذاري وجود 
داشت و بانك مركزي نرخ هدف داشت، نبايد اين نرخ به اين 
سطح كاهش مي يافت. اگر سياست گذاري مالي - بودجه اي 
داشتيم از اين فرصت اس��تفاده مي كرديم، مقدار زيادي 
اوراق مي فروختيم و اين اوراق را صرف رش��د اقتصادي در 
كش��ور مي كرديم؛ ولي سياس��ت گذاري بودجه اي و نيز 

سياست گذاري پولي مناسبي در كشور وجود ندارد.

  در صورت وجود سياست پولي
 تورم به زير ۲۰ درصد كاهش مي يافت

اين كارش��ناس اقتص��ادي اظه��ار داش��ت: اگ��ر واقعًا 
سياست گذاري پولي صحيحي تنظيم مي كرديم، آوردن 
نرخ تورم به زير 20 درصد و مثبت شدن بيش از اين مقدار 
رشد اقتصادي ممكن بود. وي افزود: در اين زمينه مقداري 
نيز ترس وجود دارد چرا كه مسووالن كشور به جاي اينكه به 
درمان مشكل بپردازند سعي مي كنند فقط امروز را به فردا 
واگذار كنند و به شدت دچار روز مرگي شده اند. سعدوندي 
گفت: اوراق قرضه مي تواند تورم را به زير 20 درصد كاهش 
دهد. اين روش در هر كشور جهان هم كه استفاده شده بدون 
استثنا تورم را كاهش داده است. در مقابل، كشورهايي مانند 
ونزوئال، آرژانتين و زيمبابوه كه سياست پولي سازي جبران 
كسري بودجه را استفاده كردند به فاجعه انجاميد. افرادي كه 
از اوراق انتقاد مي كنند در مقابل روش پولي سازي يا سكوت 
مي كنند يا تلويحاً تأييد مي كنند و كشور را به پرتگاه مي برند 

و متأسفانه تاكنون نيز موفق بوده اند.

  براي يك انقالب مالياتي 
به ۵ سال زمان نياز است

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اصالح نظام مالياتي براي 
جبران كس��ري بودجه، گفت: بنده از طرفداران ماليات بر 
مجموع درآمد و ماليات برعايدي سرمايه بوده ام اما با توجه 
به شرايط كشور در كوتاه مدت نتايج آن حاصل نمي شود؛ چرا 
كه براي ايجاد يك انقالب مالياتي به حداقل 5 سال زمان نياز 
است. اين سخن صحيحي است كه ماليات بر مجموع درآمد 
بر اوراق مقدم است اما در يك بازه ده ساله، نه براي يك سال! 
چرا كه كمترين زمان مورد نياز براي پياده شدن سيستم 

ماليات بر مجموع درآمد 5 سال است.

  حتي يك مولدسازي موفق در كشور 
انجام نشده است

وي با اش��اره به راه ديگر جبران كسري بودجه گفت: نكته 
ديگري كه برخي پيشنهاد مي كنند، جبران كسري از طريق 
مولد سازي دارايي هاست، اين درحالي است كه تا به حال 
يك مورد مولد سازي دارايي انجام نشده است چون هنوز 
بستر قانوني و اداري آن فراهم نيست! علي سعدوندي گفت: 
چگونه در اين حال مي توان 240 هزار ميليارد تومان را از اين 

طريق جبران كرد در حالي كه قانوني در اين زمينه وجود 
ندارد. ايران با كشوري مانند تركيه مقايسه مي شود كه تنها 

5000 كارمند مولد سازي دارايي ها دارد.

   ورود درآمد حاصل از مولد سازي در بودجه 
۲۰ سال زمان مي برد

وي تصريح كرد: زماني كه مولد سازي شروع شود، درآمد 
حاصل از مولد سازي بايد بار ديگر صرف مولد سازي شود، 
يعني به عنوان مثال يك مدرسه تبديل به پاساژ مي شود، 
مغازه هاي آن را اجاره مي دهيد و اين درآمد را براي پروژه هاي 
مولد سازي ديگر هزينه مي كنيد، سپس بايد بار ديگر درآمد 
آن، براي يك مدرس��ه درحال تخريب خرج شود بنابراين 
شايد 20 سال زمان نياز باشد تا درآمد حاصل از مولد سازي 
در بودجه عمومي كشور ظاهر شود. طرحي بلندمدت تر از 
مولد سازي دارايي ها در كشور نداريم و جبران شدن كسري 

بودجه با مولد سازي، تخيلي و فضايي است.

  طرح ماليات اگر جامع نباشد
 فاجعه آفرين است

س��عدوندي درباره طرح ماليات بر عايدي سرمايه گفت: 
اگر طرح جامع نباشد، فاجعه به بار مي آورد. ما اگر بر ملك، 
ماليات بر عايدي سرمايه را تصويب كنيم و باقي بازارها را رها 
كنيم، در اين صورت چه اتفاقي در كشور خواهد افتاد؟ در 
اين صورت بازار ملك در ركود مي رود و نقدينگي به بازارهاي 
ديگر سر ريز مي كند و تورم ما را نيز باالتر مي برد. وي افزود: 
بنده با هر طرح بدون مطالعه مخالفم. طرح هاي مالياتي نياز 
به نظام جامع دارد. ما متأسفانه متخصص ماليات در كشور 
نداريم و بايد از صفر ايجاد كنيم. نظام ماليات ما نظامي قجري 

است و بايد آن را از صفر ايجاد كنيم.

  پرداخت يارانه نقدي، افتخار ايران در دنيا بود
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه ما افتخارات خودمان 
را نيز نابود كرده ايم، گفت: ما افتخاري در دنيا داشتيم و آن، 
پرداخت يارانه نقدي بود. در بحران كرونا بسياري از كشورها 

پرداخت نقدي را اعالم كردن��د و برخي نيز اعالم نكردند؛ 
اما ريش��ه آن را بگرديد اين اس��ت كه اين كار اولين بار در 
ايران اجرا شد. وي ادامه داد: زماني كه نظام مالياتي مدرن 
نداريم چگونه مي توانيم در دو ماه، ماليات بر مجموع درآمد 
بگيريم؟ به دليل اينكه ماليات بر مجموع درآمد يك طرح 
جامع است، ارجح است به اينكه يك طرح ناقص، به خصوص 
در عايدي سرمايه اجرا شود كه مي تواند ايجاد مشكل كند. 
علي س��عدوندي درباره ماليات بر سود سپرده هاي بانكي 
گفت: در حال حاضر گفته مي شود نظام بانكي سود سپرده 
مي دهد و بايد از آن عايدي سرمايه بگيريم، اين در حالي است 
محاسبات نرخ سود سپرده بر اساس محاسبات واقعي انجام 
مي شود نه محاسبات اسمي. يعني شما بايد زماني ماليات 
از سود سپرده مي گرفتيد كه نرخ تورم ۸ درصد و نرخ سود 
سپرده 20 درصد بود، نه درشرايطي كه نرخ سود سپرده به 
15 درصد رسيده و تورم 40 درصد؛ در اين شرايط اگر ماليات 
بر سود سپرده گرفته شود، سپرده تخليه مي شود و زماني كه 

سپرده تخليه شد فاجعه به بار مي آيد.

  بورس، تنها سد راه ابر تورم 
اين تحليلگر اقتصادي با اشاره به تحوالت اخير بازار بورس 
كشور نيز گفت: بورس جاذب نقدينگي است و اگر ما در حال 
حاضر ابر ت��ورم نداريم، تنها يك دليل دارد و آن هم بورس 
است. اما درحال حاضر بورس به سمت گران شدن و حبابي 
شدن پيش مي رود، معموالً زماني كه بورس حباب مي شود 
اين حباب در بازار اوراق تخليه مي شود كه البته اين تخليه 
به قدري هم انجام شده است. وي ادامه داد: چرا نرخ اوراق 
پايين است؟ چون قيمت اوراق به دليل افزايش خريداران 
افزايش يافته اس��ت. آن زمان كه نرخ اوراق ۳5 درصد بود، 
كسي در مورد عمق بازار اوراق تشكيك نكرد درحالي كه 
تورم ۸ درصد بود در حال حاضر نرخ تورم 40 درصد است 
و نرخ اوراق 1۳.5 اس��ت. اين نشان مي دهد خريداران بازار 
اوراق شديداً افزايش پيدا كرده اند و تشكيك درباره عمق 
بازار بي پايه است. سعدوندي درباره فرصت استثنايي بازار 
اوراق گفت: هميشه اين پنجره فرصت باز نيست. االن با توجه 

به كرونا اين پنجره باز شده است و بايد از آن نهايت استفاده 
را انجام داد. وي ادامه داد: اكثر محاسباتي كه در اوراق ديدم 
مشكالت جدي دارد و به عمد در حال نمايش اين است كه 
ايران در آس��تانه بحران بدهي قرار دارد درحالي كه كاماًل 
برعكس بوده و ما به بحران تورم نزديك هس��تيم و بحران 

تورم و بدهي در تعارض باهم هستند.

  اگر بورس ريزش كند
 تورم به راحتي قابل كنترل نيست

سعدوندي با هشدار نسبت به تبعات ريزش بورس، گفت: اگر 
بازار بورس دچار ريزش شود تبعات بسياري خواهد داشت و 
ما ديگر نمي توانيم تورم را به اين راحتي كنترل كنيم توصيه 
من اين است كه كس��ري بودجه از راه اوراق تأمين شود و 
نه از راه تزريق گس��ترده به بازار بورس. وي ادامه داد: طرح 
ديگري كه وجود دارد اين است كه اگر روزي ده هزار ميليارد 
تومان در بازار بورس مبادله صورت بگيرد و اگر دولت، هزار 
ميليارد تومان سهام در بورس بفروشد، كسري بودجه دولت 
تأمين شده است. اين حرف در اين شرايط خطرناك است و 
منجر به ريزش بازار خواهد شد، اما اگر بازار بورس را به ثبات 
برسانيم، مي شود قدري از كسري بودجه را از محل بورس 
تأمين كرد.اين كارشناس اقتصادي گفت: بايد درعمل ديد 
كه اگر بازار را متعادل نگه داريم، دولت چه مقدار مي تواند 
اوراق بفروشد. اين احتمال وجود دارد كه اگر بخواهيد بازار 
را متعادل نگه داريد بيشتر از پولي كه به دست مي آيد بايد 

براي ثبات بازار هزينه كنيد.

  ثبات بورس بر تأمين كسري بودجه از اين راه 
ارجح است

وي افزود: بازار بورس ممكن است ظرفيت تأمين كسري 
بودجه را نداشته باشد. شكي نيست كه ثبات بورس بر 
اس��تفاده ابزاري از بورس جهت تأمين كسري بودجه 
ارجح است چون اگر بورس بريزد منابعي كه در دست 
مردم است وارد بخش بازار و خدمات شده و باعث رشد 

شديد قيمت ها خواهد شد. 

ETF احتمال تعويق در آغاز معامالت صندوق هاي
معاون ش�ركت بورس تهران با اشاره به مشكل 
بازارگرداني معام�ات صندوق هاي ETF، گفت: 
ممكن است معامات اين صندوق ها با تاخير يك 
يا دو روزه مواجه شود، اما به احتمال زياد مشكات 

ايجاد شده تا پايان امروز برطرف مي شود.

ب��ا توجه به اينكه پي��ش از اين اعالم ش��ده بود معامالت 
صندوق  ETF )دارا يكم( از امروز آغاز مي شود، اما »محمود 

گودرزي«، معاون شركت بورس تهران امروز در گفت وگو 
با ايرنا اعالم كرد: تا حدودي كارهاي اساسي صندوق هاي 
ETF مانند انتقال دارايي انجام ش��ده اما برخي از س��از و 
كارهاي مربوط به بازارگرداني آن نيمه تمام مانده كه اين 
موضوع نيازمند جمع بندي است و در اين زمينه جلسه اي 
برگزار خواهد ش��د. وي ادامه داد: در صورت رفع مشكل 
بازارگرداني اقدامات مربوط به انجام معامله صندوق هاي 
ETF انجام خواهد شد و ديگر موضوع خاصي براي معامالت 

فردا وجود نخواهد داشت. گودرزي در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه آيا احتمال لغو معامالت صندوق هاي ETF در بازار 
فردا وجود دارد يا خير، اظهار داشت: احتمال كنسلي آن 
وجود ندارد و ممكن است معامالت اين صندوق ها با تاخير 
يك يا دو روزه مواجه شود اما به احتمال زياد مشكالت ايجاد 
شده تا پايان امروز برطرف خواهد شد. معاون شركت بورس 
تهران اظهار داشت: مسائل فني براي معامالت فردا برطرف 
شده و اميدواريم كه اين معامالت روز جاري كه از قبل، تاريخ 

آن مشخص شده بود انجام شود و شاهد خريد و فروش اين 
صندوق ها در بازار فردا باشيم. وي افزود: افرادي كه در يك 
ماه گذشته در پذيره نويسي اين صندوق ها مشاركت كردند 
براي معامالت فردا بايد داراي كد بورسي باشند و افرادي هم 
كه از طريق سيستم هاي بانكي اين صندوق ها را خريداري 
كردند بايد هر چه زودتر سجامي شوند و مراحل دريافت 
كد را طي كنند تا بتوانن��د صندوق هاي در اختيار خود را 
بفروشند يا اقدام به خريد دوباره كنند. گودرزي به افرادي 

كه تاكنون نماد دارايكم در پرتفوي آنها درج نش��ده است 
اشاره كرد و افزود: اكنون اقدامات مربوط به اين موضوع در 
حال انجام است و تا آخر وقت امروز اين نماد در پرتفوي اين 
افراد نمايش داده خواهد شد. معاون شركت بورس تهران 
درباره زمان عرض��ه مرحله دوم صندوق هاي ETF گفت: 
قرار است كه مرحله دوم در تير ماه پذيره نويسي شود اما 
تا جايي كه ما از اين موضوع اطالع داريم اين اقدام فعال به 

تعويق افتاده است.

بازار سرمايه4   Wed. Jun 24. 2020  1687   چهار شنبه 4 تير 1399   2 ذي القعده 1441  سال هفتم    شماره 

آمادگي بورس كاال 
براي ورود به حوزه مسكن

مدير مطالعات اقتصادي شركت بورس كاالي ايران 
گفت: ايده به كارگيري چند ابزار مالي در حوزه مسكن 
براي عملياتي شدن در بورس كاالي ايران مورد طرح و 
بررسي قرار گرفته است كه براي مثال در بحث عرضه 
اموال مازاد دولت و زمين هاي دولتي و همچنين انتشار 
اوراق سلف موازي در حوزه مسكن، دستورالعمل و 
سامانه هاي معامالتي براي استارت معامالت، آماده 
است. به گزارش سنا، جواد فالح در گفت وگو با راديو 
اقتصاد افزود: براي اين موضوع ابزارهايي كه طراحي 
و پيش بيني شده در قالب آن ابزارها بتوانيم يكسري 
معامالت مسكن را در بورس كاالي ايران اجرايي كنيم. 
وي اظهارداشت: يكي از اين ايده ها كه دستورالعمل 
معامالتي آن اجرايي شده و به قولي سامانه معامالتي 
آن هم براي اس��تارت معامالت آماده اس��ت، بحث 
عرضه اموال مازاد دولت، زمين هاي دولتي و... است 
كه اكنون در قالب مزايده ها توسط نهادهاي مختلف 
دولتي و بخش عمومي واگذار مي شود. مدير مطالعات 
اقتصادي بورس كاالي ايران افزود: ايده هاي ديگري 
وجود دارد مثل قرارداد س��لف موازي اس��تاندارد يا 
پيش فروش مسكن از طريق بازار سرمايه كه آن هم 
داراي دستور العمل و سامانه معامالتي آماده است. 
وي افزود: يكسري ايده هاي ديگري نيز مانند بحث 
تهاتر مس��كن در مقابل مصالح يا پيمانكاري مثل 
ايجاد قراردادهاي آتي روي يونيت  هاي صندوق هاي 
امالك و مستغالت وجود دارد كه در مرحله طراحي 
و تدوين مقررات قرار دارد. فالح بيان داشت: يكسري 
ايده ها هم از قبل عملياتي و با مشكالتي مواجه شده 
مثل صندوق زمين و س��اختمان، صندوق امالك و 
مس��تغالت و صندوق پروژه كه در حال رايزني براي 
رفع مشكالت اين صندوق ها هستيم. وي ادامه داد: 
هريك از اين ايده ها در دل خود هدفي را دنبال مي كند 
براي مثال در بحث انتشار اوراق سلف موازي استاندارد 
حوزه مسكن به دنبال آن هستيم كه منابعي از بازار 
سرمايه جمع آوري شده و در اختيار سازنده قرار گيرد 
كه برآيند اين موضوع، رشد عرضه امالك خواهد بود.

  »خبهمن« از واگذاري هاي خود به س�ود 
رسيد: گروه بهمن در دوره يك ماهه منتهي به ۳1 
خرداد ماه 1۳99، فروشنده و خريدار سهام چند 
شركت بورس��ي بود و از واگذاري هاي خود 512 
ميليارد و ۸95 ميليون ريال س��ود كسب كرد. به 
گزارش سنا، گروه بهمن با سرمايه 10 هزار ميليارد 
ريال، صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري ها 
در دوره يك ماهه منتهي به ۳1 خرداد ماه 1۳99 
را حسابرس��ي نشده منتش��ر كرد. گروه بهمن با 
انتشار عملكرد يك ماهه منتهي به ۳1 خرداد سال 
جاري اعالم كرد در ابتداي دوره يك ماهه ياد شده، 
تعدادي از سهام چند ش��ركت بورسي را با بهاي 
تمام ش��ده 5 هزار و 254 ميليارد و 46۸ ميليون 
ري��ال و ارزش بازار معادل 77 هزار و ۸70 ميليارد 
و 7۳2 ميليون ريال در س��بد سهام خود داشت. 
بهاي تمام شده سهام بورسي اين شركت طي اين 
مدت با افزايش 697 ميليارد و ۳75 ميليون ريال 
به 5 هزار و 951 ميليارد و ۸4۳ ميليون ريال رسيد. 
ارزش بازار گروه بهمن نيز با افزايش 20 هزار و 296 
ميليارد و 22۳ ميليون ريال معادل 9۸ هزار و 166 

ميليارد و 955 ميليون ريال محاسبه شد. 

  پيش�نهاد افزايش س�رمايه ۱۰۰ درصدي 
»بورس«:  هيات مديره شركت بورس اوراق بهادار 
تهران پيشنهاد افزايش س��رمايه 2 هزار ميليارد 
ريالي، معادل 100 درصد سرمايه اين شركت را به 
مجمع عمومي فوق العاده اين شركت پيشنهاد داد. 
شركت بورس اوراق بهادار تهران عنوان كرده است 
برنامه افزايش سرمايه از مبلغ 2 هزار ميليارد ريال 
به 4 هزار ميليارد ريال دارد. بر اساس اين گزارش، 
افزايش سرمايه »بورس« از محل سود انباشته، ساير 
اندوخته ها به منظور رعايت مصوبه سازمان بورس 
و اوراق بهادار در خصوص تعيين حداقل سرمايه 
مطلوب بورس ها كه در تاريخ 25 خرداد 1۳99 به 
تصويب هيات مديره رسيده و جهت اظهارنظر به 
حسابرس و بازرس قانوني ارسال شده، خواهد بود.

  ارزش بازار »سيدكو« ۹ هزار ميليارد ريال 
افزايش يافت:  ارزش بازار شركت سرمايه گذاري 
و توسعه صنايع سيمان در دوره يك ماهه منتهي 
به ۳1 خ��رداد م��اه 1۳99، با افزاي��ش 9 هزار و 
5۳7 ميليارد و 797 ميليون ري��ال به 44 هزار و 
4۳ ميليارد و ۸4 ميليون ريال رس��يد. ش��ركت 
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان با سرمايه 4 
هزار و ۸00 ميليارد ريال، صورت وضعيت پرتفوي 
سرمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي به ۳1 
خرداد ماه 1۳99 را حسابرسي نشده منتشر كرد. 
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان با 
انتشار عملكرد يك ماهه منتهي به ۳1 خرداد سال 
جاري اعالم كرد در ابتداي دوره يك ماهه ياد شده، 
تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
شده 5 هزار و 164 ميليارد و 576 ميليون ريال و 
ارزش بازار معادل ۳4 هزار و 505 ميليارد و 2۸7 
ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. بهاي تمام 
شده سهام بورسي اين ش��ركت طي اين مدت با 
افزايش ۳70 ميليارد و 269 ميليون ريال به 5 هزار 
و 5۳4 ميليارد و ۸45 ميليون ريال رسيد. ارزش 
بازار شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان 
نيز با افزايش 9 هزار و 5۳7 ميليارد و 797 ميليون 
ريال معادل 44 ه��زار و 4۳ ميليارد و ۸4 ميليون 
ريال محاسبه شد.  »سيدكو« تعدادي از سهام چند 
شركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل 121 
ميليارد و 76 ميليون ريال به مبلغ ۸57 ميليارد 
و 771 ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت 7۳6 

ميليارد و 695 ميليون ريال سود كسب كرد .

خريداران بازار اوراق،شديدا افزايش يافته است
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دولتهايعضوسازمانهمكاريوتوسعهاقتصاديتاچهحددربازاراجارهمداخلهميكنند؟

تجربه 35 كشور در بازار اجاره  مسكن
گروه راه و شهرسازي|

نتيجه يك پ ژوهش علمي درباره ميزان مداخله 
دولت ه�اي عضو س�ازمان همكاري و توس�عه 
اقتصادي )OECD( در بازار اجاره مسكن نشان 
مي دهد كه اين كشورها در همه شرايط به ويژه 
بروز بحران، مسكن را به حال خود رها نمي كنند.

به گزارش »تعادل«، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، 
يك سازمان بين المللي متشكل از ۳۵ عضو است كه اعضاي 
آن متعهد به اصول دموكراس��ي و اقتصاد آزاد هس��تند. 
اين س��ازمان به تعبيري عمده ترين سازمان بين المللي 
تصميم گيرنده اقتصادي اس��ت.  بر مبن��اي اين پژوهش 
علمي، دولت ها در كشورهاي مبتني بر اقتصاد بازار، حتي 
در شرايط عادي نيز اجاره مسكن را به حال خود رها نكرده 
و در اين بازار مداخله مي كنند؛ چرا كه صاحبان مس��كن، 
قدرت چانه زني بااليي دارند و از طرفي مسكن جز كاالهاي 
اساسي است. دولت ها در زمينه هاي كنترل اجاره بهاي اوليه، 
ميزان افزايش اج��اره، ويژگي هاي قرارداد اجاره و كيفيت 
مس��كن اجاره اي مقررات گذاري كرده اند. وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي نتايج بررسي سياست هاي دولت هاي 
عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي درباره بازار اجاره 
مسكن را ترجمه و قالب يك گزارش پژوهشي منتشر كرده 
است. اين گزارش كه توسط دكتر زهرا كريمي، استاد اقتصاد 
دانشگاه مازندران ترجمه شده تصريح شده است: دولت ها 
از طريق سياست هايي نظيرس��اخت مسكن اجتماعي، 
اجراي اصول صحيح شهرس��ازي يا مداخله مستقيم در 
قيمت گذاري در شرايط قرارداد مداخله مي كنند. در اين 
گزارش همچنين آمده است: نرخ افزايش اجاره بها در طول 
مدت قرارداد يا دوره هاي افزايش اجاره در ۲۲ كشور از ميان 
۳۵ كشور مورد بررسي، بر اساس مقررات تعيين مي شود. 
در استراليا، اتريش، دانمارك، فرانسه، آلمان، ايرلند، هلند و 
امريكا كنترل اجاره بها در مورد بخشي از واحدهاي مسكوني 
اعمال مي شود. در آلمان، مقررات مربوط به اجاره مسكن در 
مناطقي اجرا مي شود كه بازار مسكن با فشار باالي تقاضا 
مواجه است. در اين مناطق اجاره فقط مي تواند تا ۱۰ درصد 
بيشتر از نرخ تعيين شده براي هر منطقه باشد. در اياالت 
متحده امريكا، مقررات كنترل اجاره مس��كن در برخي از 
ش��هرهاي بزرگ اجرا مي ش��ود؛ اما به صورت يكنواخت 
در س��طح ملي اجرا نشده اس��ت. در ايرلند دولت در سال 
۲۰۱۶ مقررات تنظيم اجاره بها را براي مناطق با تقاضاي 
باال براي مسكن اجاره اي تعيين كرده است، بر اساس اين 
مقررات اجاره ها حداكثر تا ۴ درصد در س��ال به مدت سه 

سال مي توانند افزايش يابند. اين گزارش همچنين نتيجه 
گرفته است كه در ش��رايط كرونا كه اش��كال متنوعي از 
مسائل اقتصادي خانوارها را تهديد مي كند، تمهيد و اجراي 
سياست هاي مناسب درحوزه اجاره بهاي مسكن بيش از 

شرايط عادي ضروري است.

كنترلاجارهبها
كنترل مي��زان اوليه اج��اره در مورد حداقل قس��متي از 
خانه ه��اي اجاره اي بخش خصوصي در ۱۳ كش��ور عضو 
OECD گزارش شده اس��ت. در كلمبيا، لوكزامبورگ و 
سوئد هم مقررات و هم چانه زني ميان مالك و مستأجر در 

كل بخش مسكن اجاره اي وجود دارد.
  در كلمبيا، اجاره بهاي ماهانه نمي تواند بيش از يك درصد 

ارزش تجاري محل مسكوني اجاره شده باشد.
به عالوه برآورد ارزش تجاري ملك نمي تواند بيش از دو برابر 

ارزش رسمي ملك در دفاتر مالياتي باشد.

  در لوكزامبورگ، اجاره بهاي س��االنه نمي تواند بيش از ۵ 
درصد سرمايه به كاررفته در واحد مسكوني باشد.

  در سوئد، ميزان اجاره و افزايش آن همه ساله بر اساس نر 
خ مرجعي تنظيم مي گردد كه از طريق چانه زني جمعي 
در سطح ش��هرداري ها ميان اتحاديه مستأجران، شركت 
مسكن شهرداري و نمايندگان صاحبخانه هاي خصوصي 

تعيين مي شود.
  در برخي از ديگر كش��ورها، ق��رارداد اجاره هم بر مبناي 
مقررات و هم بر اس��اس چانه زني ميان مالك خصوصي و 
مستأجر وجود دارد. در استراليا، اتريش، دانمارك، فرانسه، 
آلمان، ايرلند، هلند و امريكا كنترل اجاره بها در مورد بخشي 

از واحدهاي مسكوني اعمال مي شود.
  به طور مثال در استراليا، كانادا و مكزيك هر ايالت يا استان 
به نحو متفاوتي عمل مي كند. در هلند، در تمامي واحدهاي 
مس��كوني با اجاره كمتر از 7۲۰ يورو، )درسال ۲۰۱9( بر 
اس��اس مقررات قرارداد اجاره، حداكثر افزايش اجاره بها و 

مقررات ديگر )مانند كاهش اجاره بها در صورت تغيير كيفيت 
واحد مسكوني( تنظيم مي شود.

  در فرانسه قانون اصالح وضعيت مسكن )ELAN( مصوب 
س��ال ۲۰۱8 به ش��هرهاي بزرگ كه تقاضا براي مسكن 
اجاره اي در آنها بس��يار باال اس��ت، اجازه داده تا به صورت 
آزمايشي براي مدت ۵ سال مقررات كنترل اجاره بها را به 
اجرا گذارند. در اين شهرها ميزان اجاره اوليه )به جز موارد 
استثنايي( در محدوده معيني مشخص مي شود. شهر پاريس 
اولين منطقه اي بود كه در سال ۲۰۱9 اين مقررات را اجرا 
كرد. انتظار مي رود كه متروپليتن »ليل« نيز در اواخر سال 

۲۰۱9 اين مقررات را به اجرا بگذارد.
در آلمان، مقررات مربوط به اجاره مسكن در مناطقي اجرا 
مي شود كه بازار مسكن با فشار باالي تقاضا مواجه است. در 
اين مناطق اجاره بها فقط مي تواند تا ۱۰ درصد بيشتر از نر خ 

تعيين شده براي هر منطقه باشد.
  در اياالت متحده امريكا، مقررات كنترل اجاره مس��كن 

در برخي از ش��هرهاي بزرگ اجرا مي ش��ود؛ اما به صورت 
يكنواخت در س��طح ملي اجرا نشده اس��ت. نر خ افزايش 
اجاره بها در طول مدت ق��رارداد اجاره يا دوره هاي افزايش 
اجاره در ۲۲ كشور از ميان ۳۵ كشور موردبررسي، براساس 

مقررات تعيين مي شود.

ويژگيهايقراردادهاياجاره
در ا كثر كشورهاي مورد بررسي شرايط اجاره به صورت آزادانه 
ميان مالك و مستاجر تعيين مي شود.  در ا كثر كشورهاي 
عضو OECD زمان قرارداد اجاره عموما حداقل يك سال )9 
كشور( يا سه سال )۵ كشور( است.  در كانادا، ايرلند، لهستان، 
انگلستان و اياالت متحده امريكا مدت زمان قرارداد اجاره 
كمتر از يك سال است. در دانمارك، آلمان، هلند و سوئد اكثر 

قراردادهاي اجاره مدت زمان نامحدود دارند.
1- ايرلند: زماني كه شش ماه از عقد قرارداد اجاره گذشته 
باشد، مستأجر حق دارد براي ۵.۵ سال ديگر در خانه اقامت 
داشته باشد )به معني ۶ سال اقامت( . صاحبخانه به موجب 
ماده ۳۴ از قانون اجاره واحدهاي مسكوني )مصوب سال هاي 
۲۰۰۴ و ۲۰۱۶( در فاصله ماه هفتم از سال اول تا پايان سال 
شش��م در لغو قرارداد اجاره محدودي��ت دارد. اما مي تواند 
قرارداد اجاره را در پايان سال ششم خاتمه دهد. درصورتي كه 
اجاره وارد سال هفتم شود، مستأجر حق دارد براي شش سال 
ديگر در آن خانه اقامت داشته باشد. امنيت اقامت تا شش 
سال تضمين مي شود، اما امكاني به منظور محدود كردن 
اجاره هاي بلندمدت تر در صورت توافق طرفين وجود ندارد.

2- ژاپ�ن: س��ازوكارهاي مختلفي اعمال مي شود: الف- 
شيكيبيكي يك سپرده تضميني است و معموال جزيي از آن 
بازگردانده نمي شود. ب- كنريكين/ ريكين پرداختي از سوي 
مستأجر در پايان دوره اجاره بوده كه بازپرداخت نمي شود.

3- هلند: قراردادهاي اجاره براي مدتي بيش از ۵ س��ال، 
در پاي��ان دوره به صورت خودكار لغو نمي ش��وند. لغو اين 
نوع قراردادها مش��ابه خاتمه دادن به قراردادهاي با مدت 

نامعين است.
4- اس�پانيا: مدت دوره مي تواند آزادانه موردتوافق قرار 
گيرد. اما، در قراردادهاي اجاره واحدهاي مسكوني، مستأجر 
مي تواند آزادانه مدت دوره را در ۵ س��ال اول افزايش دهد؛ 
درصورتي كه صاحبخانه نهاد حقوقي باش��د، مس��تأجر 

مي تواند قرارداد را براي 7 سال تمديد كند.
5- سوئد: همه قراردادهاي اجاره اي به منظور ايجاد امنيت 
خاطر براي مستأجر، بدون محدوديت زماني هستند. در 
صورت عدم پرداخت اجاره يا ايجاد اخالل، مستأجر از طريق 

مجاري قانوني از محل مسكوني تخليه مي شود.

دولتهادرزمينههايكنترلاجارهبهاياوليه،ميزانافزايشاجاره،ويژگيهايقرارداداجارهوكيفيتمسكناجارهايمقرراتگذاريكردهاند

جزيياتتازهاز
بستهحمايتيدولتازمستاجران

آنگونه ك��ه پروانه اصالني، مدي��ركل دفتر اقتصاد 
مسكن وزارت راه و شهرس��ازي اعالم كرده است، 
نرخ افزايش اجاره بها براي امسال از سوي وزارت راه و 
شهرسازي ثابت و اعالم خواهد شد. همچنين دولت 
به مس��تاجران كه در واحدهاي مسكوني كوچك 
متراژ و پايين تر از الگوي مصرف زندگي مي كنند، 
وام وديعه مس��كن مي دهد.  به گ��زارش فارس، در 
خصوص بسته حمايتي دولت براي وديعه اجاره به 
مستاجران واجد شرايط به منظور ساماندهي بازار 
اجاره بها و تاثيرات آن بر بازار مسكن، با اشاره به اينكه 
اقدامات و سياست گذاري هاي حوزه مسكن در دو 
بخش كوتاه و ميان مدت قابليت اجرا دارد، گفت: با 
توجه به شرايطي كه هم اكنون در بازار مسكن حاكم 
اس��ت، پرداخت وديعه اجاره  بها راهكار كوتاه مدت 
دولت براي ساماندهي بازار اجاره بهاست. مديركل 
دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي با تاكيد 
بر اينكه راهكارهاي ميان مدت دولت همچون طرح 
اقدام ملي و اخذ ماليات از خانه هاي خالي با راه اندازي 
سامانه امالك و اسكان راهكارهاي ميان مدت است، 
افزود: در خصوص تاثيراتي ك��ه راهكارهاي ميان 
مدت و بلندمدت بر بازار مس��كن مي گذارد بايد با 
زمانبن��دي و فاصله زمان��ي منتظر حصول نتيجه 
بود. اصالني توضي��ح داد: در پرداخت وديعه اجاره، 
تالش مي شود تا خانوارهاي اجاره نشيني كه جزو 
خانواده هاي كم درآمدي هس��تند و در واحدهاي 
مسكوني كوچك متراژ و پايين تر از الگوي مصرفي 
زندگي مي كنند، وديعه اجاره از سوي دولت دريافت 
كنند. اصالني همچنين در پاسخ به اينكه آيا پرداخت 
وديعه اجاره در ميان مدت موجب افزايش اجاره بهاي 
بيشتري خواهد شد يا خير؟  ضمن رد اين گفته كه 
توسط برخي از كارشناسان مطرح شده است، اعالم 
كرد: برنامه هاي دولت و وزارت راه و شهرسازي براي 
ساماندهي اجاره بها و كنترل قيمت مسكن به شكل 
يك بسته طراحي شده است و شامل يك سياست 
نيس��ت. اگر تنها اين سياست را درنظر بگيريم اين 
گفته صحيح است اما ما بسته سياستي براي حل 
معضل اجاره نشيني در كشور داريم كه يكي از آنها 
پرداخت وديعه اجاره به خانوارهاي واجد ش��رايط 
اس��ت. وي ادامه داد: مورد ديگري كه در اين بسته 
حمايتي در نظر گرفته شده اين است كه ثبت تمام 
معامالت در سامانه با دريافت كد رهگيري الزامي 
ش��ود. بنابراين همه اينها قابل رصد است كه اجاره 
با چه نرخي در حال افزايش است. اصالني تصريح 
كرد: نرخ افزايش اجاره بها براي امسال از سوي وزارت 
راه و شهرسازي ثابت و اعالم خواهد شد. بدين معنا 
نرخ هاي افزايشي پيشنهاد ش��ده و در حال نهايي 
ش��دن اس��ت. مديركل دفتر اقتصاد مسكن اعالم 
كرد: بر اساس اين سياست، افزايش اجاره بها ثابت 
و كارشناسي ش��ده و از آنجايي كه اين قراردادها در 
سامانه كد رهگيري ثبت و افزايش اجاره بها نيز لحاظ 
مي شود بنابراين امكان كنترل بازار اجاره وجود دارد.

ارتقايديپلماسيشهريبا
استفادهازظرفيتهاييونسكو
رييس شوراي اسالمي استان تهران گفت: هدف از 
امضاي تفاهم نامه همكاري با كمسيون ملي يونسكو، 
استفاده از ظرفيت هاي اين كميسيون براي ارتقاي 
ديپلماسي شهري است. الهام فخاري رييس شوراي 
اسالمي استان تهران در مراسم امضاي تفاهم نامه 
شوراي اسالمي اس��تان تهران و كميسيون ملي 
يونسكو با اش��اره به هجوم اخبار منفي، گفت: چرا 
مدام بايد از آس��يب ها خبر تهيه ش��ود درصورتي 
كه شهرستان هاي استان تهران گنج هاي بزرگي 
هس��تند. وي افزود: تالش ما در دوره پنجم شورا، 
بهره برداري مردم از ميراث فرهنگي بوده است. هدف 
از همكاري و همراهي براي زنده نگه داشتن فضاهاي 

مهم شهري براي مردم و توسط مردم است.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسالمي استان 
تهران، فخاري درادامه شهرستان ورامين را مثال 
زد و گفت: در اين شهرستان همكاري هاي بين 
مردم، فرمانداري، شوراها و ائمه جمعه دركنار هم 
مكان هاي تاريخي اين شهرس��تان را زنده و پويا 

نگه داشته است.
وي گفت: اميدواريم با همكاري كميس��يون ملي 
يونسكو بتوانيم ظرفيت هاي جهاني و بين المللي 
را به كار گيريم. البته تمام تالش ما اس��تفاده از اين 
ظرفيت ها در راستاي س��وددهي به مردم و براي 
فعال تر كردن ديپلماس��ي ش��هري است. رييس 
شوراي اسالمي اس��تان تهران تاكيد كرد: بايد در 
فرصت باقي مان��ده از دوره پنجم ب��ا به كارگيري 
ظرفيت ها ارتباطات و دانش سازمان يونسكو، رويكرد 
موثرتري را پيش ببريم و همكارانمان در دوره ششم 
پرچم اين نهاد را برافراشته نگاه دارند. فخاري با اشاره 
به ظرفيت هاي گردشگري شهرستان هاي استان 
تهران گفت: با انتقال فرهنگ به نس��ل هاي جوان 
و ارتقاء صنعت گردشگري فرهنگي اميدواريم كه 
بتوانيم پرچم ايران مان را همواره سرافراز نگاه داريم. 
حجت اهلل ايوبي، دبيركل كميسيون ملي يونسكو 
در اين مراسم با اشاره به فرهنگ غني ايران زمين، 
گفت: تمام كساني كه در طول تاريخ قصد ويراني اين 
سرزمين را داشتند در هاضمه فرهنگي ايران زمين 
هضم شده اند.  حسين فرجي، رييس شوراي شهر 
ورامين نيز در اين مراسم با اش��اره به آثار تاريخي 
شهرس��تان ورامين گفت: در حوزه فرهنگي اين 
شهرستان ۲۰۰اثر تاريخي وجود دارد كه از اين تعداد 
۶8اثر ثبت ملي و يك اثر با عنوان فرش ميناخاني 
به ثبت جهاني رس��يده اس��ت.  او با اشاره به بحث 
خواهر خواندگي شهرستان ورامين با ساير مناطق 
كشور توضيح داد: اين شهرس��تان در زمينه هاي 
بسياري از جمله بناهاي تاريخي و فرهنگي مي تواند 
با مناطقي مانند شهرس��تان گنبد و در خصوص 
موضوعات كويرگردي با طبس ارتباط الزم را برقرار 

كرده و پتانسيل هاي شهرستان را افزايش دهد.

درپارلمانشهريپايتختعنوانشد

هشداردربارهدگرديسيفرسايشيباغاتطرشت
گروه راه وشهرسازي|

در نشس�ت دي�روز ش�وراي ش�هر ته�ران، 
ش�وراياري هاي منطقه 2 به همراه شهردار اين 
منطقه حضور يافتند و گزارش كاملي از چالش ها 
و توانمندي هاي فرهنگي و اجتماعي اين منطقه 
را اراي�ه دادن�د و برخي از اعضاي ش�ورا نيز در 
واكنش به اين گزارش نظرات خود را اعالم كردند 
و نس�بت به تغيير كارب�ري و تخريب مويرگي 
باغات طرشت هشدار دادند. همچنين بررسي 
طرح حري�م آثار هنري نيز مورد بررس�ي قرار 

گرفت و پيشنهادات اعضاي شورا بررسي شد.

آرش حسيني ميالني،  رييس كميته محيط زيست شوراي 
ش��هر تهران در جريان دويست و بيست و دومين جلسه 
شوراي شهر تهران پس از استماع گزارش رابط شوراياري 
منطقه ۲ گفت: در محدوده باغات طرشت انتظار مي رود 
مصوبه خانه باغ اجرايي شود و فرصت هاي سرمايه گذاري 
در باغات به نحو مناسب توسط شهرداري منطقه اجرا شود 
چرا كه در صورت اجرايي نشدن شاهد تخريب مويرگي 
و كوچك شدن باغات خواهيم بود. اين در حالي است كه 
گزارش هاي واصله حاكي از آن است كه باغات طرشت به 
صورت فرسايشي در حال تغيير كاربري هستند. ميالني 
همچنين با اشاره به وجود پارك پرديسان در اين منطقه 
گفت: پرديسان محدوديت هايي براي ساخت و ساز دارد 
تا تنوع زيستي آن حفظ شود اما خدماتي كه در اين مكان 
به شهروندان ارايه مي شود بايد گسترش يابد. هنوز از نظر 

روشنايي مشكالتي در پرديس��ان وجود دارد و نيازمند 
مشاركت شوراياران محالت اطراف در زمينه حفاظت و 

بهره برداري از اين دارايي مهم هستيم .

ساختوسازغيرمجازدرفرحزادوطرشت
رييس كميسيون س��المت، محيط زيست و خدمات 
شهري شوراي ش��هر تهران گفت: بايد هرچه سريعتر 
جلوي بارگذاري در دره حسنك، فرحزاد و باغات طرشت 
گرفته ش��ود.  زهرا صدراعظم نوري، رييس كميسيون 
سالمت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر 
تهران نيز در جلس��ه ديروز اين ش��ورا بر جلوگيري از 
ساخت وس��از غيرمجاز در دره فرحزاد و باغات طرشت 
تاكيد كرد و گفت: گزارش هاي متعددي از س��اخت و 
سازهاي غيرمجاز در اين محدوده داريم كه بايد جلوي 

آنها گرفته شود.

پروانهساختبرايباغبررهصادرنشدهاست
رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران 
نيز درخصوص تغيير كاربري برخي باغات از جمله باغ برره در 
منطقه ۲ گفت: اكنون هم هيچ پروانه اي صادر نشده و حقوق 
مكتسبه اي نيز ايجاد نشده است و بارگذاري ها بايد مطابق 
دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمين شهري انجام شود. محمد 
ساالري با اشاره به مطرح شدن تغيير كاربري برخي باغات 
از جمله باغ برره گفت: شوراي پنجم همچنان بر موضع خود 
ايستاده كه اين باغات حفظ شوند و اكنون هم هيچ پروانه اي 

صادر نشده و حقوق مكتسبه اي نيز ايجاد نشده است.

تذكردربارهتغييركاربرياراضيبوستانواليت
زهرا نژادبهرام، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران نيز 
ديروز در نشست علني اين شورا درخصوص تغيير كاربري 
7۰ هكتار از اراضي ۳۵۰ هكتاري بوستان واليت و دريافت 

سند مالكيت توسط يك نهاد به شهردار تهران تذكر داد. 
به گفته نژادبه��رام، رويكرد مديريت ش��هري حفظ 
فضاهاي سبز است. او با بيان اينكه در محدوده بوستان 
واليت اقدامات موثري در دوره قبلي صورت گرفت كه 
به صورت ابتر باقي مانده اس��ت، تصريح كرد: تاكنون 
بيش از ۶ مطالعه درباره اين بوستان صورت گرفته كه 
هيچكدام مورد اس��تفاده قرار نگرفته است.  دغدغه و 
نگراني از اينجا ش��روع مي شود كه عدم ورود مديريت 
شهري به ساماندهي بوستان واليت منجر به اين شده 
است كه يكي از نهادها اقدام به دريافت سند مالكيت 
براي 7۰ هكتار از اين مجموعه ۳۵۰ هكتاري از محدوده 
اراضي قلعه مرغي مي كند. نژادبهرام گفت: از شهردار 
تهران انتظار مي رود در دفاع از حقوق شهر و شهروندان 
و اهتمام به اجراي دقيق بيانات مقام معظم رهبري در 
خصوص تبديل كل اراضي مذكور كه در طرح تفصيلي 

مالك عمل تهران نيز در زير پهنه G۱۱۱ )پارك هاي 
ويژه( قرار گرفته، به فضاي سبز و باز اقدامات الزم را به 
عمل آورد. نژاد بهرام افزود: متاسفانه  به رغم پيگيري 
كميته شهرسازي و كميسيون شهرسازي و معماري 
براي تهيه طرحي با رويكرد يكپارچه، شهرداري تهران 
پيش��نهاد برگزاري مسابقه ايده مفهومي براي اراضي 
مذكور را مطرح نموده كه با توجه به حساسيت شرايط 
كنون��ي و وجود نگراني بابت تكه تكه ش��دن اراضي و 
پيدا شدن مدعياني براي دريافت جواز ساخت و ساز و 
همچنين وجود مطالعات متعدد و مكرر در اين زمينه، 

منطقي به نظر نمي رسد.

منطقهمالهاوگودهايرهاشده
احمد مس��جدجامعي،  عضو شوراي ش��هر تهران نيز در 
نشست علني ديروز اين ش��ورا گفت: در منطقه دو، ۵۵ 
مجتمع تجاري فعال است و مجوز ساخت ۵۰ مجتمع ديگر 
هم صادر شده است، چرا در مورد تأثير مجتمع تجاري و 
مال ها بر روند زندگي مردم تاكنون بررسي انجام نداده ايم. 
مسجدجامعي با بيان اينكه منطقه ۲ را مي توان منطقه 
مال و گودهاي رها ش��ده ناميد، اظهار كرد: سال گذشته 
كه بازديدي از اين منطقه داشتم ۳۵ گود رها شده در اين 
منطقه وجود داشت و بايد تعيين تكليف شوند.  او همچنين 
به محالت اسكان غيررسمي در منطقه ۲ نيز اشاره كرد و 
گفت: نگاه شهرداري به اين محالت هميشه حذفي بوده 
اس��ت، اما يك بار براي هميشه بايد در مورد اين محالت 

تصميم گيري شود.

محس�ن هاش�مي، رييس ش�وراي ش�هر، 
دي�روز در حاش�يه نشس�ت علن�ي اي�ن 
ش�ورا در خص�وص ساخت وس�از در نه�اد 
رياست جمهوري در جماران گفت: شهرداري 
مي توانس�ت در اين رابطه بهتر عمل كند و 
عجله در تخريب باعث ايجاد سوءتفاهماتي 

ش�د. هفتاد ه�زار پرونده كميس�يون ماده 
1۰۰ كه چه�ل درصد آن مرب�وط به تخريب 
است، اجرايي نشده و اين كار اگرچه قانوني 
بود، مي توانس�ت با تدبير بهتري عمل شود 
به وي�ژه آنك�ه حناچ�ي خود عض�و هيات 
دولت اس�ت . اين ملك ش�خصي نبوده و به 

نهاد رياس�ت جمهوري تعلق داش�ت و قرار 
بود ب�ه دفتر نهاد رياس�ت جمهوري تبديل 
ش�ود، س�ال ها پيش تر وقتي آقاي خاتمي 
رييس جمهور بود تا زماني كه آپارتمان شان 
ساخته شود، در آن سكونت داشت؛ به نظر 

من در اين رابطه به روحاني ظلم شد.

حاشيه پارلمان شهري
هاشمي: در ماجراي ملك جماران به روحاني ظلم شد

جهشنرخارزوزندگيشهروندان
۳- جهش هاي موقت به خاطر مثال بسته شدن كانال هاي 
مبادالتي ي��ا تزريق و امث��ال آن. اين جهش ه��ا به خاطر 
شوك هاي بلندمدت و حقيقي نيستند ولي »جريان« ورود ارز 
به بازار موقتا مختل شده است. اگر حالت قبلي را به كاهش آب 
تانكر تشبيه كنيم، اين حالت به گرفتن موقت شير آب شبيه 
است. برخي نوسانات اين يكي دو ساله )باال رفتن و برگشتن 

به قيمت پايين تر( از اين نوع بوده است.
۴- يك حالت چهارم هم هس��ت كه به تغيير نسبي ارزش 

جهاني دالر در مقابل ساير ارزها )مثال يورو( بر مي گردد كه 
اين روزها خيلي مهم نيست ولي مثال ۱۵ سال پيش بخشي 

از تحوالت ارزي را توضيح مي داد.
شوك هاي حالت ۱ و ۳ در بلندمدت اثر ماندگار جدي روي 
وضعيت مصرف كننده ايراني ندارد، ولي حالت ۲ دارد: »قدرت 
حقيقي خريد كاالهاي خارجي« از لپ تاپ و دارو گرفته تا سفر 
و تحصيل براي مردم ما كم مي شود. اين اثر كمابيش براي همه 
روشن است ولي يك سوال سخت و كليدي هم باقي مي ماند: 

جهش ارزي چه اثري روي بخش داخلي اقتصاد دارد؟ مثال من 
اگر آرايش گري هستم كه براي شام نان و سوسيس و گوجه 
فرنگي توليد داخل مي خرم و پول تاكسي و سينما و اجاره 
منزل مي دهم، آيا بابت اين بخش هاي كامال داخلي درآمد/

مصرفم هم بايد نگران نرخ دالر باشم؟ جواب اين سوال اصال 
ساده و بديهي نيست! در نگاه اول ممكن است بگوييم اينها 
همه مبادالت داخلي هستند و ربطي به نرخ ارز ندارند ولي 
در واقعيت درآمد همه اقشار و قيمت همه كاالها/خدمات/

دارايي هاي داخلي يك سان از شوك ارزي تاثير نمي گيرند. 
در واقع شوك هاي ارزي اثر مهم بازتوزيعي دارند: دست مزد 
حقيقي آرايش گر ممكن است خيلي باال نرود، ولي اجاره خانه 
او ممكن اس��ت جهش كند يا قيمت محصوالت خوراكي 
صادراتي زياد شود. يا مثال ثروت كساني كه در معرض ريسك 
ارز هستند )مثال سهام شركت هاي پتروشيمي را دارند( با 
جهش ارز باال مي رود ولي براي بقيه خير و الخ. خطاي بزرگي 

است اگر اين قسمت ماجرا را فراموش كنيم. 

سوالي براي جمع بندي: جهش هاي 89-99 از نوع ۱ بوده يا 
۲؟ احتماال تركيبي از هر دو: مقداري تصحيح تورم و قيمت 
اسمي ارز و مقدار مهم تري جهش نرخ حقيقي ارز فراتر از صرفا 
نرخ تورم.  اين را هم بگويم كه در اين توضيحات نگاه ما خيلي 
روي مصرف كننده ميانه ايراني بود و بنگاه ها را خيلي دخيل 
نكرديم. جهش هاي ارزي اثرات مهمي هم روي قدرت رقابت 
بنگاه هاي داخلي و انگيزه هاي صادراتي آنها دارد كه بحث 

جداگانه و تخصصي مي طلبد.

وعدههايمحققنشدهدولتبهاصناف
سالي كه سرنوشت بسياري از كسبه را ناباورانه بسيار سخت 
رقم زد. آنها با مشكالت متعددي دست وپنجه نرم كردند؛ از 
افزايش قيمت ارز و نوسانات آن گرفته تا تحريم و كمبود 
مواد اوليه كه وضعيت توليدات آنها را تحت تاثير قرار داد 
و به آنها آس��يبي جدي وارد، سرآخر هم خودشان متهم 
شدند و با آنها برخورد شد. با وجود تمام اين بي مهري ها 
اميد آنها به واپس��ين روزهاي سال سخت ۱۳98 و نوروز 
۱۳99 بود. ويروس منحوس كرونا با وجود آمالي كه كسبه 
داشتند، ناخوانده وارد حجره هاي آنان شد و نگذاشت تا 

آنها ثمره تالش هايشان را بچينند و به اهداف خود جامه 
عمل بپوشانند. كرونا تير خالصي بود كه كسبه را با بحران 
نااميدي مواجه كرد. بحراني كه ادامه پيدا كرد و حاال در 
اين شرايط و در روز ملي اصناف، شادباش ما چندان براي 
آنها خوشايند نيست و چه بسا باعث شود كه داغ دلشان 

را تازه كنيم.
ش��ايد هرقدر زمان بگذرد زخم هايي كه بر پيكره نحيف 
اصناف وارد ش��ده، التيام يابد اما حقيقت اين است كه با 
وجود وعده هاي داده ش��ده هيچ گونه پشتيباني جدي و 

عملي از س��وي دولت و نهادهاي حامي شاهد نبوديم. از 
يك س��و وعده پرداخت وام هاي حمايتي و تسهيالتي به 
كسبه داده شد، اما هنوز هيچ كدام از آنها پرداخت نشده و 
سرعت اعطاي اين تسهيالت به قدري كند است كه اگر هم 
به نتيجه برسد نوش دارو بعد از مرگ سهراب خواهد بود. 

از س��وي ديگر اين روزها در ش��رايطي به موعد پرداخت 
ماليات اصناف و كس��به نزديك مي ش��ويم كه به دليل 
شرايط اقتصادي موجود در كشور و وعده هايي كه محقق 
نش��د، اميدي به همراهي دولت با اصناف نيز نيست. در 

اين ميان بد نيست جانب انصاف را رعايت كنيم، حافظه 
تاريخي خود را تقويت كنيم و بر اين نكته تاكيد كنيم كه 
هرچقدر اصناف در ط��ول تاريخ نظام مقدس جمهوري 
اسالمي ايران و پيروزي آن، نقشي بي بديل داشتند و در 
بحران هاي متفاوت همسو و همگام با دولت هاي مختلف 
عمل كردند تا رضايت مردم جلب شود، انتظار مي رود حاال 
ديگر اين دولت باشد كه با در نظر گرفتن تسهيالت متعدد، 
اصناف را در اين روزها حمايت كند. چه بخواهيم بپذيريم 
يا نه اين اصناف هستند كه مي توانند به دولت هاي متعدد 

كمك كنند و چرخ اقتصاد را در شرايط سخت بچرخانند. با 
وجود تمام اين تفاسير و تمام مواردي كه تمام دولتمردان و 
اقتصاددان بر آن اشراف دارند، متاسفانه آنچه تاكنون انتظار 
داشتيم و از سوي دولت وعده داده شده، محقق نشده است. 
اميد داريم با حمايت دولت و نهادهاي حمايت گر بتوانيم 
اين روزهاي هرچند دشوار را به خوبي پشت سر بگذاريم 
و بتوانيم باري ديگر، اعتالي نام ايران و ايراني را از س��وي 

اصناف شاهد باشيم.
٭ عضو هيات رييسه اتاق اصناف تهران

ادامه از صفحه اول



دانش و فن6دنياي فناوري

دولت در زمينه برخورد با شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان هاي خارجي، تدافعي و منفعالنه عمل كرده است

انفعال دولتي، ايجاد انحصار در شبكه هاي اجتماعي
گروه دانش و فن|

در حالي ك�ه محيط هاي رس�انه اي جهاني 
مانند يوتيوب و توييت�ر و فيس بوك ابزار و 
آوردگاه نبرد رسانه اي، ديپلماسي عمومي، 
ترويج گردش�گري و ارزش ه�اي فرهنگي 
و تقويت تولي�دات ملي هس�تند، ايران به 
واس�طه فيلترين�گ از تمام اينه�ا محروم 
ش�ده، از طرفي فيلترينگ نه تنها منجربه 
انحصار براي تعداد محدودي شبكه  مي شود، 
بلكه جل�وي ايجاد ش�بكه هاي اجتماعي و 

پيام رسان هاي بومي را گرفته است.

يكي از بحث هايي كه اين روزها مطرح مي شود، موضوع 
ساماندهي شبكه اجتماعي اينستاگرام است. درواقع 
منشأ اين اخبار، صحبت هاي نمايندگان هنگام حضور 
وزير ارتباطات در مجلس بود. آنها نسبت به اختصاص 
نيمي از ترافيك اينترنت كشور به اينستاگرام، انتشار 
تصاوير عرضه نگاري، پست هاي تسليت كاربران ايراني 
هنگام شهادت سردار قاسم سليماني و تاثير اين شبكه 
اجتماعي بر اعتقادات افراد انتقاد كردند و خواس��تار 
ساماندهي فضا شدند. البته همان زمان، محمدجواد 
آذري جهرم��ي، وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات، 
اظهار كرد: »اينس��تاگرام با سياست هاي ما به قطب 
تبديل ش��ده؛ زيرا پلت فرم هاي ديگر بسته است.« اما 
پس از آن، اخباري از تالش نمايندگان براي فيلترينگ 

اينستاگرام شنيده شد. 

    جنجال توييتري بر سر اينستاگرام
در واكنش به اين اخبار، س��يدمحمود رضوي، مشاور 
فرهنگي و هنري مجلس يازدهم در توييتر نوشت: »در 
بحث دكتر قاليباف در جلسه يك شنبه مجلس، محور 
شبكه ملي اطالعات، پيام رسان ها، موتور جست وجوي 
ملي و سهم غيرمعقول پلتفرم هاي خارجي از پهناي باند 
بين الملل بود كلمه اي در مورد فيلترينگ اينستاگرام 
بيان نشد دروغ بزرگ گوبلزي، راه حل برخي آقايان به 
جاي پاسخ به اش��كاالت و ناكارآمدي ها است.« امير 
ناظمي، رييس سازمان فناوري اطالعات، نيز در توييتر 
نوش��ت: »بعد از فيلتر تلگرام كانال هاي مذهبي، 33 
درصد كاهش يافتند؛ در حالي كه س��هم پست هاي 
وايرال غيراخالقي در همان سطح ۰.۴ درصد باقي ماند. 
فيلتر تنها فرصت بيان جامعه مذهبي را از خودش��ان 
گرفت. مسدودسازي با شبكه هاي اجتماعي، قهر كردن 

با فرصت بزرگ حضور و شنيده شدن است، كاش بدانيم 
پويايي يعني تصحيح.«

در اين راس��تا، پوريا آس��تركي، كارش��ناس كاربرد 
ش��بكه هاي اجتماعي در گفت وگو با تع��ادل با بيان 
اينكه دولت در زمينه برخورد با شبكه هاي اجتماعي و 
پيام رسان هاي خارجي، تدافعي و منفعالنه عمل كرده، 
افزود: »اين موضوع باعث شده حلقه فيلترينگ با تمام 
هزينه ها و اثرات زيان بارش تنگ تر شود. آقاي روحاني 
بعد از اينكه راي آورد بايد با اس��تفاده از اختياراتش به 
عنوان پاسدار قانون اساسي، براي تضمين آزادي هايي 
كه در قانون اساس��ي براي مردم تصريح شده، به وزير 
ارتباطات دس��تور مي داد كه فيلترينگ ش��بكه هاي 
اجتماع��ي را باز كند و به اين مس��اله هم پافش��اري 
مي كرد.« وي درباره نق��ش كارگروه تعيين مصاديق 
محتواي مجرمانه در فيلترينگ سايت ها و شبكه هاي 
اجتماعي بيان كرد: »اين كارگروه وظايف مشخصي 
دارد. ايرادي كه به اين كارگروه وجود دارد، اين است كه 
سايتي كه مي خواهد فيلتر شود، نماينده اي براي دفاع از 
خودش ندارد و اين از نظر حقوقي عادالنه نيست و تمام 
سايت هاي فيلترشده به صورت غيابي محكوم و فيلتر 
شدند. مساله ديگر اين است كه شبكه هاي اجتماعي 
مانند توييتر و تلگرام از طريق كارگروه فيلتر نشده اند، 
بلكه يك مقام قضايي تصميم گرفته در كل كشور اين 

دسترسي را قطع كند.«

    ايرادات و هزينه هاي فيلترينگ 
اين كارش��ناس كاربرد ش��بكه هاي اجتماعي درباره 
هزينه هاي فيلترينگ توضيح داد: »فيلترينگ ايرادات 
مختلفي دارد. يك ايراد بزرگ��ش، ايجاد انحصار براي 
تعداد محدودي شبكه  اجتماعي است. كاربران نيازها و 
ساليق مختلفي دارند. در شرايط طبيعي كه شبكه هاي 
اجتماعي مختلف در دسترس اس��ت، اين كاربران در 
ش��بكه هاي اجتماعي مختلف پخش مي ش��وند و هر 
كاربر هم بيشتر از 2۴ ساعت وقت ندارد و بنابراين زمان 
خود را با توجه به ساليق و عادات خود، به اين شبكه ها 
اختصاص مي دهد. انحصاري ك��ه در تلگرام به عنوان 
رسانه اصلي كشور ايجاد ش��د و االن در اينستاگرام به 
عنوان محيط اصلي فرهنگي، اجتماعي، كسب وكاري و 
رسانه  اي كشور ايجاد شده، ناشي از فيلترينگ است. ايراد 
دوم فيلترينگ، ضربه اي است كه به توانايي رسانه اي و 
فرهنگي كشور مي زند. دو درصد محتواي وب به زبان 
فارسي عمدتا توسط كاربران ايراني توليد شده. زماني در 

وبالگستان در حوزه توليد محتوا در وبالگ، در رده هاي 
اول دنيا بوديم اما برخورد حاكميت باعث شد وبالگستان 
فارسي از رونق و تحرك بيفتد. اگر وبالگستان از رونق 
نيفتاده بود، رشد طبيعي پلتفرم هاي وبالگ نويسي، 
باعث ايجاد شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان هاي بومي 
مي شد. اين تجربه  اي است كه درمورد ساير پلتفرم ها 
در دنيا ديده مي ش��ود. االن دو پيام رسان بزرگ يعني 
فيس بوك مس��نجر و واتس اپ متعل��ق به فيس بوك 
هستند و اين نشان مي دهد شبكه ها از دل هم ابزارهاي 
جديدي ايجاد مي كنند اگر كسي مزاحمشان نباشد و 
اجازه فعاليت به آنها بدهد. وقتي حاكميت با پلتفرم هاي 
وبالگ نويسي در دهه 8۰ برخورد كرد و اين پلتفرم ها 
ضعيف شدند، ديگر نتوانستند در يك فرآيند طبيعي، 
شبكه اجتماعي توليد كنند. موضوع ديگر درباره منافع 
ملي و امنيت ملي ايران است. االن محيط هاي رسانه اي 
جهاني مانند يوتيوب، توييتر و فيس بوك ابزار و آوردگاه 
نبرد رسانه اي، ديپلماسي عمومي، ترويج گردشگري و 
ارزش هاي فرهنگي، تبليغ محصوالت و تقويت توليدات 
ملي هس��تند، ايران به واسطه فيلترينگ از تمام اينها 
محروم شده است. يعني ما نمي توانيم محصول ايراني را 
در اين فضا تبليغ كنيم، چون فيس بوك فيلتر بوده و تاجر 
و بازارياب ايراني هم ياد نگرفته با اين شبكه اجتماعي 
كار كند. بنابراين فيلترينگ شبكه هاي اجتماعي حتي 
در تجارت، امنيت، منافع ملي و گردشگري هم براي ما 

آسيب و ضرر زيادي داشته است.«

    مشكل شبكه هاي اجتماعي، پلتفرم ها  نيستند
آستركي با بيان اينكه مشكل شبكه ها و پيام رسان هاي 
بومي، حوزه نرم افزار نيس��ت، اظه��ار كرد:»اگر بحث 
فني و نرم افزاري باش��د، مي گوييم كه وزارت ارتباطات 
و ش��ركت ها بايد نرم افزارهاي بهتري توليد كنند، اما 
اينجا، بحث فني مطرح نيست. چون اتفاقا زيرساخت 
ش��بكه ملي اطالعات خوب ش��كل گرفته اس��ت، از 
نظر ظرفيت ديتاسنترها و دسترس��ي كاربران و رشد 
سرعت و پهناي باند، هزينه مناسب مزيت هاي شبكه 
ملي اطالعات در فرم فعلي اس��ت. اما مساله موفقيت 
شبكه هاي اجتماعي اصال فني نيست، مساله اش بحث 
آزادي هاي ارتباطي و محتوايي است. اگر شما نرم افزار 
مشابهي مانند اينستاگرام هم ايجاد كنيد، مردم از آن 
اس��تفاده نمي كنند، چون همان مكانيزم هايي كه در 
فيلترينگ وجود دارد، روي نرم افزارهاي داخلي هم اجرا 
مي شود، و آن مشكلش با تعامالت و محتواي كاربران در 
شبكه هاست. يعني با كاربران در شبكه هاي اجتماعي 
داخلي هم برخورد مي شود. اگر كل اينترنت را ببندند 
و فقط يكي از پيام رسان هاي داخلي هم باز باشد، با اين 
ابزار هم همين مشكل را پيدا مي كنند، چون مشكل با 
پلتفرم نيست، مشكل با بخشي از جامعه است كه سبك 
زندگي و فرهنگ��ش مورد قبول بخش��ي از حاكميت 
نيست. اين چند ده ميليون جامعه هر جا بروند، همين 
مسائل هس��ت. براي رفع اين مشكل، يا بايد حاكميت 
مداراي��ش را باال ببرد و يا مردم عوض ش��وند؛ مردم كه 

عوض نمي ش��وند، پس حاكميت بايد مدارايش را زياد 
كند.« وي در پاسخ به اينكه آيا امكان تعامل با شبكه هاي 
اجتماعي خارجي وج��ود دارد، گفت: »زمينه تعامل با 
اين پلتفرم ها وجود دارد اما بايد به جنبه جرايمي كه در 
اين حوزه مطرح مي شود توجه كرد. براي مثال اگر يك 
اتفاق تروريستي در يك كشور بيفتد و متوجه شوند كه 
اين اتفاق تروريس��تي از طريق اينستاگرام ساماندهي 
ش��ده است. در اين ش��رايط پليس و دستگاه قضايي از 
اينستاگرام مي خواهند كه اطالعات مربوط  به اين فعاليت 
تروريستي را در اختيارشان بگذارد، اينستاگرام هم اين 
كار را مي كند. در همه دنيا اين تعامل وجود دارد. هزاران 
پرونده قضايي هر س��ال از طريق دولت هاي مختلف به 
ش��ركت هايي مثل فيس بوك، گوگل و ساير پلتفرم ها 
ارجاع مي شود. اما اين جنبه در ايران متفاوت است. مثال 
اين مساله مطرح مي ش��ود كه يك مقام مسوول اعالم 
مي كند نداشتن حجاب در تصاوير شبكه هاي اجتماعي 
تخلف است. اگر بخواهند اطالعات ده ها فرد بي حجاب را 
از اينستاگرام دريافت كنند، چنين اطالعاتي را نمي دهد. 
قوانين و نوع برخورد ما به  نحوي است كه نمي توانيم با 
آنها تعامل كنيم. آنها از تعامل استقبال مي كنند چون 
مي خواهند كه شبكه شان توس��عه پيدا كند و كاربران 
بيشتري از كش��ورهاي مخلتف داشته باشند. بنابراين 
مساله شبكه هاي اجتماعي، زيرساخت، نرم افزار و شبكه 
ملي اطالعات نيست؛ مساله اين است كه سبك زندگي 

بخشي از جامعه مورد قبول بخشي ديگر نيست.«
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نيوزيلند، ميزبان بيشترين 
حمالت سايبري 

بر اساس تازه ترين گزارش هاي منتشرشده از سوي 
كارشناس��ان امنيتي، نيوزيلند يكي از نخستين 
كشورهاي آس��يب پذير از لحاظ امنيت سايبري 
در جهان به شمار مي رود. به گزارش ايسنا به نقل 
از فيوچرفايو، كارشناس��ان و تحليلگران فعال در 
موسسه امنيتي NordVPN به تازگي با بررسي و 
تحليل ۵۰ كشور مختلف در جهان و زيرساخت هاي 
امنيتي آنها دريافته و اعالم كرده اند كه نيوزيلند از 
نخستين كشورهاي آسيب پذير از لحاظ حمالت 
س��ايبري و بدافزاري در جهان به شمار مي رود. از 
جمله كشورهايي كه بيش��ترين جذابيت را براي 
مجرمان سايبري داش��تند، مي توان به نيوزيلند، 
انگلس��تان، س��نگاپور، دانمارك، ايرلن��د، اياالت 
متحده آمريكا، نروژ، امارات متحده عربي، س��وئد 
و ايس��لند اش��اره كرد. اين كارشناسان با شاخص 
Cyber Risk Index )CRI( وضعي��ت امنيت 
س��ايبري را بر اس��اس تعداد افراد س��اكن يعني 
جمعيت و وسعت كشورهاي مختلف سنجيده و 
تعيين مي كنند. همچنين طبق اين گزارش ميزان 
حمالت س��ايبري در اروپاي شمالي رتبه نخست 
رده بندي خطرناك ترين و آسيب پذيرترين مناطق 
مختلف جهان را به خود اختصاص داده كه بعد از آن 
منطقه آمريكاي شمالي در رتبه دوم ايستاده است. 

بهترين شهرهاي جهان از 
لحاظ دسترسي به اينترنت

بر اس��اس تازه ترين آمارهاي منتشر شده، لندن 
عنوان بهترين شهر جهان از لحاظ زيرساخت هاي 
مناسب براي استفاده از شبكه جهاني اينترنت را به 
خود اختصاص داده است. به گزارش ايسنا به نقل 
از فيوچرفايو، كارشناس��ان و تحليل گران فعال در 
موسسه تحقيقاتي Business Fibre با بررسي 3۱ 
شهر محبوب، بزرگ و توريستي در جهان دريافته 
و اعالم كرده اند كه شهر لندن، پايتخت انگلستان، 
بهترين شهر و مقصد گردشگري از لحاظ زيرساخت 
و بسترهاي اينترنتي در جهان به شمار مي رود كه به 
بسياري از شهروندان و مسافران امكان بهره مندي 
از امكانات مختلف همچون واي فاي عمومي رايگان، 
دسترسي به نسل جديد اينترنت پرسرعت همراه 
موسوم به شبكه ۵G، تجهيز اماكن عمومي همچون 
رستوران، هتل و ايس��تگاه هاي مترو و اتوبوس به 
اينترنت واي فاي را مي دهد. لندن در انگلس��تان، 
توكيو در ژاپن، پاريس در فرانسه، سنگاپور، نيويورك 
در اياالت متحده آمريكا، آمستردام در هلند، بارسلونا 
در اسپانيا، بانكوك در تايلند، سئول در كره جنوبي 
و اوس��اكا در ژاپن ۱۰ ش��هر برتر جه��ان از لحاظ 

زيرساخت و بسترهاي اينترنتي هستند. 

مساله شبكه هاي اجتماعي، اين است كه سبك زندگي بخشي از جامعه مورد قبول بخشي ديگر نيست

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در نظر دارد از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای کاالی مشروحه ذيل را از طريق شرکت های تامين کننده داخلی خريداری نمايد.
1-  شرح مختصر کاالی مورد نياز :

 تعداد 60 قلم قطعات خودروی نيسان پيکاب
اطالعات تکميلی متعاقبا به همراه فرم مناقصه ارسال می گردد. 

1- محل تحويل کاال : شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری- اداره تدارکات و امور کاال
2- نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی به مبلغ -419/700/000ريال

3-شرايط متقاضی: توانايی ارائه تضمين شرکت در مناقصه و تضمين انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاری شرکت ملی نفت ايران داشتن شخصيت حقيقی / حقوقی شماره اقتصادی توانايی 
مالی ارائه سوابق کاری و همچنين مدارک و گواهينامه های مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.

 متقاضيان می توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم با مراجعه حضوری و پايگاه يا پايگاه اطالع رسانی زير نسبت به تهيه و تکميل اطالعات مورد نياز اقدام نموده و تقاضای کتبی خود را به همراه 
مدارک درخواستی حداکثر ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت ارزيابی کيفی و بررسی صالحيت تامين کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسليم نمايند.
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و ارزيابی کيفی مناقصه گران طبق قانون برگزاری مناقصات از شرکتهای واجد شرايط جهت شرکت در مناقصه دعوت 

به عمل خواهد آورد. ضمناارائه مدارک و سوابق هيچگونه حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد کرد و اين شرکت در رد يا قبول پيشنهادات در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار است .
))فقط مدارک ارزيابی ارسالی که در دفترخانه رسمی کپی برابر اصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.((

 آدرس پايگاه اطالع رسانی http//: agogpc. nisoc.ir  بخش مناقصه ها و مزايده 
نشانی محل اعالم آمادگی و دريافت اسناد:استان خوزستان- شهرستان اميديه- بلوار نفت- شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری/اداره تدارکات و امور کاال 

فکس06152622683 تلفکس 06152620897  فاکس: 3504داخلی06152622273

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 
تامين کاال  026/ت ک آ ج/99 شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری 
)سهامی خاص(

نوبت اول
شماره مجوز :  1399.1476 

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي نفت ايران در 
پيامي به مناسبت هفته محيط زيست، اقدامات نفت در 

اين حوزه را تشريح كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني شركت ملي نفت ايران، در 

پيام مسعود كرباسيان آمده است: 
 

وِس  ِ ما ِفي الّسماواِت و ما ِفي اْلْرِض اْلمِلِك اْلُقدُّ يسبُِّح ِلّ
اْلعِزيِز اْلحِكيِم

 )آيه يكم سوره مباركه جمعه( 
آنچه در آس��مان ها و آنچه در زمين است، براي خداوند 

تسبيح گويند، فرمانرواي با قداسِت عزيز حكيم.
همكاران گرامي، محيط زيس��ت بزرگ ترين موهبت 
پروردگار است كه به همه موجودات زنده هديه شده و 
تالش در جهت حفظ و نگهداش��ت آن از متعالي ترين 
فعاليت هاي بشري محسوب مي شود. توسعه پايدار به 
معناي توس��عه و افزايش رفاه جوامع و تأمين نيازهاي 
كنوني، بدون لطمه زدن به يكپارچگي و ثبات نظام هاي 
حياتي نس��ل هاي آتي نيازمند عزمي جدي در جهت 
حفظ، نگهداري و بهره برداري صحيح از مواهب و منابع 
ارزشمند الهي است كه در اصل پنجاهم قانون اساسي 
 كشورمان به عنوان وظيفه عمومي مورد تاكيد قرار گرفته 
است. لذا هفته محيط زيست )از ۱۶ تا 22 خردادماه( را كه 
از سوي سازمان حفاظت محيط زيست با موضوع تنوع 
زيستي و ش��عار »زمان براي طبيعت « نام گذاري شده 
است گرامي مي داريم. در اين راستا اهم برنامه ها و اقدامات 
شركت ملي نفت ايران در جهت حفاظت محيط زيست 
كه طي يكسال گذشته صورت پذيرفته يا در حال انجام 

است به شرح زير مي باشد: 
۱- اج��راي پ��روژه جمع آوري گازهاي مش��عل در 
حوزه ش��ركت مل��ي مناطق نفت خي��ز جنوب به 
ميزان ۱8 تا 2۰ ميليون متر مكعب در روز در قالب 
س��رمايه گذاري شركت هاي پتروش��يمي مارون و 
پااليشگاه بيدبلند خليج فارس با هدف تامين خوراك 
صنايع پتروشيمي تا سال ۱۴۰۱ و همچنين پيگيري 
اجراي قرارداد واحد هاي جمع آوري و فرآورش گاز و 
گاز ماي��ع32۰۰ و 3۱۰۰ به ترتيب در حوزه جنوب 
غرب و غرب كش��ور با هدف جمع آوري حدود ۱2 
ميليون متر مكعب در روز گازهاي مشعل به عنوان 

خوراك صنعت پتروشيمي تا پايان سال ۱۴۰۰
2- رعايت استانداردهاي مديريت پسماند در ميادين 
نفتي غرب كارون از طريق احداث مراكز دفن كنده هاي 
حفاري مطابق با الزامات معرفي شده از سوي سازمان 

حفاطت محيط زيست
3- تدوين سند بهبود كيفيت هواي منطقه ويژه اقتصادي 
انرژي پارس در وزارت نفت و ارسال به هيات محترم دولت 

جهت تصويب نهايي و ابالغ جهت اجرا
۴- انج��ام مطالعات فاز يك مهندس��ي و پيگيري 
تامين اعتبار اجراي پروژه بهبود وضعيت واحدهاي 
تصفيه پسآب صنعتي پااليشگاه هاي پارس جنوبي 
)مشتمل بر هشت تصفيه خانه مجزا در سايت يك و 

يك تصفيه خانه متمركز در سايت دو( 

۵- اجراي پروژه طراحي مجتمع مديريت پسماندهاي 
صنعتي و ويژه سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 

با استفاده از توانمندي بخش خصوصي
۶- برگ��زاري مناقصه و انتخاب مش��اور جهت تدوين 
راهنماي انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي 

پروژه هاي صنعت نفت
۷- انجام معامله لجن هاي نفتي در سطح شركت ملي 
نفت ايران )به شركت هاي بازيافتي( به ميزان ۱2۱۱۴ 

تن از ابتداي سال ۹۷ تا پايان سال ۹8
8- تهيه طرح اقتضايي واكنش در شرايط اضطراري و 
مقابله با آلودگي هاي نفتي غرب كارون شركت مهندسي 

و توسعه نفت
 ۹- انجام طرح يكپارچه مديريت پسماند و تهيه و استقرار 
سامانه نرم افزاري مديريت پسماند شركت ملي نفت ايران
۱۰- تهيه، تصويب و اخذ مصوبه هيات دولت در خصوص 

سند بهبود كيفيت هواي منطقه عسلويه
۱۱- تامين اعتبار اجراي تجهيزات مقابله با آلودگي هاي 
نفتي، سيستم تصفيه پساب بهداشتي و طراحي، ساخت 
و راه اندازي مشعل بدون دود در شركت نفت و گاز اروندان

۱2- پاكسازي ۱۰۰ تن خاك هاي آلوده به مواد نفتي به 
روش بيولوژيكي در شركت هاي پايانه هاي نفتي ايران و 

نفت مناطق مركزي ايران
۱3- تهيه گزارش��ات محيط زيس��تي نظير گزارشات 
مديريت پسماند و شاخص هاي عملكرد زيست محيطي 

و انتشار گازهاي گلخانه اي
۱۴- بررسي و اصالح تمامي گزارش��ات ارزيابي اثرات 
زيست محيطي پروژه هاي ش��ركت ملي نفت ايران و 

برگزاري جلسات كميته EIA شركت ملي نفت
۱۵- تهيه گزارشات ميزان انتشار گازهاي ارسالي 
به فلر )Flare( و كاهش آنها به ميزان 2۵ درصد در 

مقايسه با سال قبل
۱۶- پيگي��ري، هماهنگي و نظارت ب��ر تحقق اهداف 
ابالغيه مقام عالي محترم وزارت مبني بر جلوگيري از 
سوزاندن نفت خام در گودال هاي سوخت طي نامه شماره 

3۷۶-2۰/2 مورخ ۱3۹۶/۰۶/۱۹
 )MOT( ۱۷- استفاده از ۵ دستگاه فرآورش سيار نفت

و ۴ دستگاه تفكيك گر سيار نفت )MOS( و يك دستگاه 
مشعل سبز )Oil Green Burner( جهت پيشگيري 
از آلودگي هوا و سوزاندن مواد زائد نفتي ناشي از عمليات 

حفاري چاه هاي نفت در گودال هاي سوزا
۱8- راه اندازي قريب الوقوع پروژه سيكل تركيبي نيروگاه 
بعثت به منظور پيشگيري از اتالف انرژي حرارتي سوخت 
مصرف شده و مديريت آالينده هاي هوا در شركت نفت 

و گاز پارس
۱۹- پروژه نصب كمپرس��ورهاي بخارهاي برگشتي 
پروپان و بوتان در بندر اقتصادي – انرژي پارس در شركت 

نفت و گاز پارس
2۰- تصويب پروژه تهيه و اس��تقرار سيستم مقابله با 
آلودگي نفتي در مناطق عملياتي شركت نفت فالت قاره
2۱- احياي تاالب هورالعظيم كه تا قبل از سال ۹2 كامال 
خشك ش��ده بود و آبگيري كامل اين تاالب همزمان با 

فعاليت و بهره برداري و توسعه اي ميادين غرب كارون
22- احداث آبگير چنگوله در استان ايالم و متعاقب آن 
احياي زيستگاه پرندگان مهاجر و ايجاد پوشش گياهي 

منطقه چنگوله در شهرستان مهران
بديهي است براي رسيدن به سطح مطلوب محيط 
زيست و توس��عه پايدار در سطح شركت ملي نفت 
اي��ران، برنامه هاي متنوعي در دس��ت اقدام بوده و 
با توجه ب��ه ارزش گذاري اس��تراتژيك اين مقوله، 
رعايت هرچه بيشتر موازين زيست محيطي و اتخاذ 
روش هايي جهت كاهش توليد آالينده هاي صنعتي 
از اهميت بسيار بااليي برخوردار بوده و اين امر جز 
با همكاري و هماهنگي سطوح مختلف سازماني و 
اهتمام مديران، سرپرستان و كاركنان اين صنعت 

امكان پذير نمي باشد.
در پايان، اينجانب هفته محيط زيس��ت را به همه 
تالش گران صنعت نف��ت و حاميان عرصه محيط 
زيس��ت، تبريك عرض نموده و امي��دوارم با توكل 
و اس��تعانت از خداي متعال و با بهره گيري از توان 
تخصصي موجود در س��طح ش��ركت ملي نفت در 
راس��تاي حفظ محيط  زيس��ت و حركت به سوي 

صنعتي سبز گام هاي اساسي برداشته شود.

پيام مديرعامل شركت ملي نفت ايران به مناسبت هفته محيط زيست

سامانه پيامكي

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه 

را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

 روزنامه تعادل 

به اطالع سرمايه گذاران محترم مي رساند، در مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك 
نقش جهان م�ورخ 1399/03/27 تغيير تعداد حداكثر واحدهاي س�رمايه گذاري 
صندوق از 50 هزار واحد به 200 هزار واحد و تغيير حداكثر تعداد واحد سرمايه گذاري 
عادي نزد سرمايه گذاران صندوق از 49 هزار واحد به 199 هزار واحد به تصويب رسيد. 

مدير صندوق 
شركت سبدگردان سرآمد بازار

صندوق سرمايه گذاري مشترك نقش جهان 
به شماره ثبت 30534

شهرداری قزوين در نظر دارد نسبت به خريد، نصب 
و راه اندازی 5 عدد تابلو متغير خبری )VMS( در 
معابر سطح شهر قزوين، از طريق برگزاری مناقصه 
عمومي با شرکت های دارای صالحيت اقدام نمايد. 
متقاضيان می توانند پس از انتشار آگهی به مدت ده 
روز جهت آگاهی و دريافت اسناد مناقصه به آدرس 
اينترنتی www.qazvin.ir يا به مديريت پيمان و 
رسيدگی واقع در شهرداری مرکز مراجعه نمايند. 

هزينه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس: 33239283

 سياوش طاهرخانی
 شه�ردار قزوي�ن

آگهی مناقصه عمومی



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

جليلي،كارشناسصنعتدرگفتوگوبا»تعادل«پيشنهادميدهد

نسخه خروج صنعت خودرو از بحران
ادامه از صفحه اول

   قيمت گذاري دستوري يا آزاد گذاشتن قيمت ها 
در ش�رايط كنوني؛ كدام يك نسخه بهتري براي 

تجويز است ؟ 
قيمت يك محصول تابع دو عامل است؛ نخست بهاي تمام 
شده آن و دوم رقابت عرضه و تقاضا. به نظر من در مورد عامل 
اول بايد طرف خودروساز قرار گرفت و در مورد عامل دوم طرف 
مصرف كننده. نبايد انتظار داشته باشيم كه خودرو پايين تر از 
قيمت تمام ش��ده آن قيمت گذاري شود. اما خودروساز هم 
نمي تواند عدم تعادل در عرضه و تقاضا را دست آويزي براي 
افزايش قيمت قرار دهد. شيوه آزاد گذاشتن قيمت ها درنهايت 
منجر به افزايش قيمت خودرو به اندازه اي مي شود كه بخشي 
از تقاضا به دليل كاهش قدرت خريد از بازار خارج شود و در 
نهايت در يك قيمت تعادلي عرضه و تقاضا به تعادل برسند. 
اين رويه شايد براي برخي از كاالهاي لوكس قابليت توجيه 
داشته باشد، اما براي خودرو خير. امروزه خودرو يك كاالي 
لوكس نيست، يك كاالي ضروري در سبد هر خانواده است. 
بنابراين نمي توان با رويه ذكر شده با آن مواجه شد. بنابراين 
نبايد دست خودروسازي را براي باالبردن قيمت آزاد گذاشت. 
تجربه يك سال و نيم اخير نيز نشان داد كه رويه قيمت گذاري 
حاشيه بازار نادرست بوده است. در حال حاضر چاره ديگري 
جز قيمت گذاري دستوري وجود ندارد. اما الزم است ضوابط 

ديگر اين سياست به درستي تعريف شوند. 
  آي�ا تحويل خودرو به ش�يوه بخت آزمايي ش�يوه 
درستي بود كه اجرا شد؟ چراكه برخي معتقدند اين 

روش موجب توزيع رانت شده است. 
اجازه دهيد ابتدا نگاهي به تعريف رانت بيندازيم. رانت به امتياز 
و منافعي گفته مي شود كه يك فرد با استفاده از نفوذ نامشروع 
خود به دس��ت آورد. بنابراين شيوه قرعه كشي را نمي توان 
مصداقي از توزيع رانت دانست. اتفاقا به نظر من در شرايط حال 
حاضر مناسب ترين اقدامي است كه مي تواند صورت پذيرد. 
اما نحوه اجراي آن نيازمند اصالحاتي است. اقدامي كه دولت 
بايد مورد توجه قرار دهد شناسايي و تفكيك »مصرف كننده 
واقعي« و »سوداگر يا دالل« در بخش تقاضاست. شيوه اي كه 
دولت در قرعه كشي در پيش گرفت، قابليت چنين تفكيكي را 
نداشت. تنها تفاوت آن با رويه هاي قبل پيش فروش )باز شدن 
محدود سايت هاي فروش در يك زمان مشخص( آن است كه 
فرصت سوداگري را در اختيار عموم مردم گذاشت. هر كسي 
كه شرايط مطرح شده را داشت )باوجود عدم نياز به خودرو( 
شانس خود را در اين قرعه كشي آزمود تا شايد منافعي براي 
خود ايجاد كند. كل تقاضاي خودروي نو در كشور در طول 
يكسال به 2 ميليون دستگاه نمي رسد، اما همين تعداد فقط 
براي خودرو پژو پارس ثبت نام كردند. دولت بايد سازوكارهاي 
دقيق تري براي تفكيك مصرف كننده و سوداگر در نظر بگيرد 

كه الزمه آن تقويت بانك هاي اطالعاتي اس��ت. براي نمونه 
مي توان كساني را كه در طول چند سال گذشته به طور مكرر 
خودرو خريد و فروش كردند، را از چرخه پيش فروش خارج 
كرد. اما در نهايت بايد توجه داشت كه شرايط اقتصادي امروز 
جامعه عموم مردم را مجبور به تصميم هاي اقتصادي كرده كه 
در ظاهر سوداگرانه است، اما در عمل تالشي در جهت حفظ 
قدرت خريد سرمايه هاي آنهاس��ت. براي اين موضوع چاره 

كوتاه مدتي وجود ندارد.
  فاكتورهاي اثر گذار براي بازگش�ت آرامش به بازار 

خودرو چيست؟ 
مهم ترين عامل افزايش عرضه است. اين مهم يا بايد از طريق 
افزايش تيراژ توليد صورت پذيرد يا واردات. واردات در حال 
حاضر به داليل مختلف از جمله محدوديت هاي موجود در 
منابع ارزي به صالح كشور نيست. از اين رو چاره اي جز افزايش 
توليد نيست كه البته در دستور دولت و خودروسازان نيز قرار 
دارد و ش��اهد اين موضع نيز هستيم. از سوي ديگر مديريت 
تقاضا نيز بايد مورد توجه قرار گيرد، من جمله تالش در جهت 

شناسايي مصرف كنندگان واقعي.
  آيا خودروسازان كشور واقعا زيان ده هستند؟ 

نگاهي به صورت هاي مالي شركت هاي خودروساز تاييد كننده 
زيان ده بودن آنها است. مهم داليل زيان ده بودن آنهاست كه 
دربرگيرنده مجموعه از عوامل مختلف است كه در نهايت منجر 

به نتايج امروز براي اين صنعت شده است.
  به نظرتان تزريق پول يا حمايت هاي اينچنيني اساسا 

شيوه درستي است كه اعمال مي شود؟ 
آنچه از خود سياست و برنامه مهم تر است، نحوه اجراي آن است. 
تزريق پول و وام سياست درستي است كه در بسياري از بحران ها 
توس��ط دولت ها صورت گرفته اس��ت. امريكا نيز در بحران 
سال هاي 2007 و 2008، منابع مالي عظيمي را در حمايت 
از صنعت خودروسازي خود تزريق كرد. نكته مهم آن است كه 
اين منابع چگونه مصرف خواهند شد و پرداخت آنها منوط به 
چه انتظارات و تكاليفي شده است. اگر اين سازوكار به درستي 
تعريف و اجرا نشود، اينگونه حمايت هاي مقطعي خواهند بود 

و اثر بلندمدتي بر وضعيت صنعت خودرو نخواهند داشت.
   كش�ورهايي كه در صنعت خودرو كارنامه موفقي 

دارند؛ آيا اين شيوه هاي حمايتي را به كار بردند؟ 
حمايت دولت ها از صنايع همواره وجود داش��ته هرچند كه 
شدت آن بسته به چرخه رشد آنها متفاوت بوده است. نگاهي 
به صنعت خودرو كره نيز نشان مي دهد كه در برهه هايي حتي 
ممنوعيت واردات نيز در حمايت از اين صنعت اعمال شده 
است. نكته مهم در حمايت هاي دولتي زمان مند و مشروط 
بودن آنها است. امري كه در كشور ما مشاهده نشده و در صنعت 
خودرو نيز حمايت هايي در برهه هاي مختلف زماني صورت 
گرفته كه متاسفانه فاقد دو شرط اساسي ذكر شده بوده اند. 

البته در مقايسه با برخي از صنايع ديگر )نظير پتروشيمي( 
مي توان گف��ت كه حمايت هاي آن چناني از صنعت خودرو 

صورت نگرفته است.
  با اين اوصاف ممنوعيت واردات خودرو را سياست 

درستي مي دانيد... 
در بلندمدت خير. اما در شرايط كنوني چاره اي نيست و منابع 

ارزي كشور نمي تواند پاسخگوي اين موضوع باشد.
   اما با برداش�تن اين ممنوعيت ه�ا مي توان جلوي 

نوسان قيمت را در بازار گرفت...
تا حدودي به واسطه افزايش عرضه بله. به شرطي كه خودروي 
وارداتي در قيمت متناسب با قدرت خريد مصرف كننده در 
اختيار او قرار گيرد. اما معتقدم به اين موضوع نمي توان نگاه 

تك ُبعدي داشت.
   با واگذاري س�هام ايران خودرو و سايپا مي توان به 

آينده اين صنعت اميدوار بود؟
اين امر لزوما نمي تواند امر مفيدي باش��د. صنايع متعددي 
وجود دارند كه دولت آن ها را واگذار كرده، اما منجر به نتايج 

مثبت نشده و حتي به واسطه خروج دولت از تصميم گيري، 
بخش خصوصي در جهت منافع خود حقوق مصرف كننده 
و صنايع پايين دس��ت را نيز تضييع كرده اس��ت. الزم است 
سازوكار درستي در واگذاري سهام و ورود بخش خصوصي در 
چارچوب هاي مشخص تعريف شود تا مشكالت اين صنعت 
پيچيده تر نشود. اگر قرار باشد شركت هاي خودروساز واگذار 
شوند، اما سياس��ت هاي دولت نظير سياست هاي تجاري 
)واردات و تعرفه گذاري( و... ثابت بماند، شركت هاي خودروساز 

واگذار نشوند بهتر است.
   راه نجات صنعت خودروسازي كشور در چه چيزي 

نهفته است؟
اين موضوع را در چند سطح بايد بررسي كرد. اگر نگاهي كالن 
به موضوع داشته باشيم، توسعه صنعت خودرو نيازمند بستر 
مناسب سياسي و اقتصادي براي تعامل با دنياست. در دنياي 
امروز نمي توان انتظار رشد و توسعه از يك صنعت جزيره اي 
داشت كه ارتباطي با دنياي خارجي ندارد. در سطح بخشي نيز 
الزم است رويه هاي نادرستي كه پيش از اين در اين صنعت 

وجود داشته حذف ش��وند. بايد دولت برنامه مشخص براي 
صنعت خودرو داشته باش��د و از حمايت هاي بدون ضابطه، 
غيرزمان مند و غيرمشروط خودداري كند. همچنين الزم 
است دولت ميان مالكيت دولتي و مديريت دولتي تفاوت قائل 
شود. موضوع رقابت در اين صنعت بايد جدي گرفته شود و 
شرايطي ايجاد كرد كه شركت هاي خودروساز خود را در فشار 
رقابت احساس كنند. اين امر لزوما بايد از طريق ايجاد فضاي 
ورود خودروهاي وارداتي در ش��رايط مناسب ايجاد شود. در 
بخش خرد و بنگاهي نيز الزم اس��ت اصالحاتي در مديريت 
منابع انساني، تحقيق و توسعه، مديريت سرمايه گذاري ها، 
تامين مالي و ... صورت پذيرد. از صنايع وابسته به اين صنعت 
خصوصا صنعت قطعه سازي نيز نبايد غافل شد. دو موضوع 
عمق داخلي سازي و تيراژ توليد در صنعت قطعه سازي بسيار 
مهم اس��ت. خصوصا آنكه صادرات در بخش قطعه سازي با 
چالش هاي كمتري در مقايسه با خودرو مواجه است و بايد اين 
فرصت غنيمت شمرده شود. بدون صنعت قطعه سازي پويا و 

قدرتمند، صنعت خودرو نمي تواند موفق باشد.
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سه اقدام تنبيهي گمرك 
درباره ارز صادراتي 

فارس | رييس كل گمرك از اقدامات اين سازمان 
براي صادركنندگاني كه رفع تعهد ارزي نكنند خبر 
داد. سيد مهدي ميراشرفي با اشاره به مصوبه دولت 
مبني بر پيگيري دس��تگاه هاي مرتب��ط با تجارت 
خارجي براي بازگشت ارز ناشي از صادرات به كشور 
اظهارداشت: با هماهنگي بانك مركزي و وزارت صمت 
و س��ازمان مالياتي موضوع رفع تعهد ارزي ناشي از 
صادرات در دستور كار قرار گرفته است تا از اين طريق 
صادركنندگان براي بازگرداندن ارز راغب شوند. وي 
با بيان اينكه رويكرد ما تسهيل صادرات و واردات با 
استفاده از مسير سبز گمركي است، بيان داشت: قطعا 
در اين رويه براي صادركنندگاني كه رفع تعهد ارزي 
نكرده باشند تجديد نظر مي كنيم و اين اقدام شروع 
شده است. رييس گمرك تاكيد كرد: در حال حاضر 
اطالعات صادرات به بانك مركزي ارسال مي شود و بعد 
از پااليش، نام شركت هايي كه رفع تعهد ارزي نكرده 
يا رفع تعهد آنها ناقص باشد به گمرك ارايه مي شود. 
بر اين اساس تا جايي كه قانون اجازه بدهد با آنها رفتار 
مي شود. وي در مورد اقداماتي كه قرار است براي رفع 
تعهد ارزي صادركنندگان انجام شود، اعالم كرد: در 
گام اول از تس��هيالت ويژه گمركي محروم خواهند 
شد، همچنين معافيت مالياتي صادراتي آنها مراعا و 
منوط به رفع تعهد ارزي خواهد  ماند و در ادامه كاالي 
آنها از مسير سبز گمركي به مسير زرد و قرمز  هدايت 
مي شود.معاون وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: وزارت 
صمت نيز براي كارت هاي بازرگاني اشخاصي كه رفع 
تعهد ارزي نكرده اند محدوديت اعمال خواهد كرد و 
اگر به نتيجه نرسد اين كارت ها ابطال مي شود و در 
صورتي كه اين روش ها جواب ندهد به مراجع ذي ربط 

و قضايي معرفي خواهند شد.

 سقف صادرات 
بار اول ۵۰۰  هزار دالر شد

تسنيم |رييس سازمان توسعه تجارت در يك 
گفت وگوي تلويزيوني گفت: بر اساس آمار بانك 
مركزي 20 هزار كارت بازرگاني از فروردين 97 
تا پايان ارديبهشت امس��ال صادرات داشته اند. 
حميد زادبوم اف��زود: از اين تعداد تعهد ارزي 15 
هزار و 368 كارت صفر درصد، هزار و 425 كارت 
صفر تا 50 درص��د و دو هزار كارت، بيش از 50 و 
كمتر از صددرصد بوده است و هزار و 464 كارت 
نيز صددرصد به تعهد ارزي خود عمل كرده اند.  
رييس سازمان توسعه تجارت ايران افزود: از دو 
هفته آينده براي كارت هاي بازرگاني كه در سال 
99 صادر شده، سقف صادرات قرار داده مي شود و 
دارندگان اين كارت ها امسال مي توانند فقط 500 

هزار دالر صادرات داشته باشند.

صنعت خودرو قرباني تضاد منافع ذي نفعان اعم از قطعه سازان و توليدكنندگان شده است



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Wed. Jun 24. 2020  1687   چهار شنبه 4 تير 1399   2 ذي القعده 1441  سال هفتم    شماره  

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الیاسحضرتي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري3)روزتاب(-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:13:07اذانمغرب:20:45اذانصبحفردا:4:03

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

محورهرازدرورودياس�تانمازندرانحوزهاستحفاظيشهرستانآمليكيازديدنيترينمحورهايمواصالتيكشوربهشمارميرود.
دش�تشقايقپلوردرشهررينهيكيازمعروفترينجاذبههايطبیعيدرمحورهرازاست.بازشدنگلهايشقايقدردشتزيبايپلور
ودردامنهقلهدماوندگردشگرانبسیاريرابهاينمنطقهميكشاند.گلشقايقدرطولدورهگلدهيدارايغنچههايفراورياستكه
عمرگلهايبازش�دهكمتراز10ساعتاس�ت،بهطوريكهگلهادراوايلصبحبازشدهودشترايكپارچهبهصورتفرشيقرمزمفروش

ميكنندودرساعاتپايانيروزبیشترگلهايبازشدهريختهميشوندومجدداًغنچههايجديددرروزبعدخودنماييميكنند.

سنا
: اي

س
عك

مرزپرگهر

چهرهروز

فردوسكاويانياينروزهاچهميكند؟
دو، سه سال قبل تصويري از فردوس كاوياني در يك مراسم منتشر شد كه خيلي ها را ناراحت و نگران كرد، اما اين روزها خوشبختانه حال اين 
بازيگر قديمي خوب است و اگرچه پيشنهادهايي براي بازيگري دارد، فعال مشغول استراحت است. ارديبهشت سال ۱۳۹۶ بود كه فردوس 
كاوياني براي شركت در مراسم بزرگداشت خود در »شب بازيگر« خانه تئاتر به تئاتر شهر آمد ولي چهره رنجور و بيمارش مهم ترين تصويري 
بود كه از آن مراس��م ثبت شد.  پسر فردوس كاوياني درباره حال اين روزهاي پدرش كه در آستانه ۸۰ سالگي است و از دهه ۴۰ بازيگري را 
با تئاتر آغاز كرده، به ايسنا مي گويد: خدا را شكر حال پدرم خيلي خوب است، به دستور پزشك استراحت مي كند و بيماري شان هم تحت 

كنترل است. اين روزها هم حواسمان هست كه كمتر بيرون بروند و ما هم سعي مي كنيم در رفت وآمدها مراقبت بيشتري داشته باشيم.

نخستوزيريكهبازداشتشد
چهارم تير ۱۳۱۹، احمد متين دفتري كه 
در س��وم آبان ۱۳۱۸ خورشيدي كابينه 
خود را تش��كيل داده بود به دس��تور رضا 
پهلوي بركنار و بازداشت شد. دوران نخست وزيري متين 
دفتري با مشكالتي مواجه شد، از جمله مشكل بازرگاني 
بين ايران و آلمان كه نتوانست كاري از پيش برد و بيش از 
هشت ماه به طول نينجاميد و در شب چهارم تيرماه ۱۳۱۹ 
مغضوب رضاشاه شد و از كار بركنار شد و به دستور رضاشاه 
و توسط سرپاس مختار به شهرباني برده شد. فرداي آن 
روز به دستور رضاشاه، دكتر مصدق پدرزن و عموي دكتر 
متين دفتري بازداشت و به زندان شهرباني منتقل شد و 
پس از يازده روز به بيرجند تبعيد گرديد. متين دفتري 
چندي در زندان باقي ماند، س��پس به منزل خود انتقال 
يافت و تحت نظر قرار گرف��ت. برخي در علت بركناري 
مي گويند كه طراحي يك كودتا توس��ط متين دفتري 
با همكاري آلماني ها و حمايت دكتر مصدق بوده است. 
قانون تشكيالت دادگستري، قانون استخدام قضات، جلد 
دوم و سوم قانون مدني، قانون آيين دادرسي مدني، قانون 
امور حسبي، اليحه قانون كيفر و آيين دادرسي كيفري، 
قانون اجراي احكام و قانون تعديل مال االجاره و... قوانين 
مهمي بودند كه احمد متين دفتري براي تسهيل در كارها 
و امور قضايي دادگاه هاي كشور، تدوين كرد. دانش آموخته 
دكتراي حقوق از فرانس��ه، بعد از پايان تحصيل به ايران 
بازگش��ت و در خالل فعاليت هاي قضايي، اين قوانين را 
هم تدوين كرد. او دومين وزير دادگس��تري نوين ايران 
در س��ال هاي ۱۳۱5 تا ۱۳۱۸ بود. قاضي ديوان داوري 
بين المللي الهه، داور حقوقي و نماينده دولت در جامعه 

ملل، رييس هيات نمايندگي ايران در يازدهمين كنگره 
بين المللي جزايي و ششمين كنفرانس بين المللي حقوق 
جزايي و دومين كنفرانس بين المللي حقوق تطبيقي، 
استاد آكادمي حقوق بين المللي الهه به مدت يك سال، 
دادرس ديوان داوري الهه به مدت ۶سال از ۱۹۳۹ كه پس 
از پايان اين دوره، دوباره به اين سمت انتخاب شد، بخشي 
از عناوين متين دفتري بوده است. او بعدها وارد وزارت امور 
خارجه شد و از آنجا به وزارت دادگستري )در زمان علي اكبر 
داور( منتقل شد. در زمان وزارت صدراالشراف معاون وزير 
و در زمان نخس��ت وزيري محمود جم وزير دادگستري 
شد. در س��ال ۱۳۱۸ )۱۹۳۹( در اوج قدرت حزب نازي 
در آلمان به دس��تور رضاشاه پهلوي يك كابينه جوان به 

نخست وزيري احمد متين دفتري روي كار آمد. سياست 
خارجي اين كابينه نزديك شدن به آلمان بود. در عمل هم 
روابط تجاري و صنعتي بين ايران و آلمان توسعه يافت. ولي 
اين دوران ۹ ماه بيشتر طول نكشيد و متين دفتري مدتي 
را هم در زندان رضاشاه به سر برد. او سپس در كابينه احمد 
قوام وزير مشاور شد. در سال ۱۳۲۶ نماينده مشكين شهر 
در مجلس شوراي ملي و دو س��ال بعد سناتور انتخابي 
تهران شد و س��ال ها در كسوت سناتوري باقي ماند و در 
همين سمت درگذشت. او تيرماه ۱۳5۰ در ۷۶ سالگي در 
تهران دارفاني را وداع گفت. پيكرش در قبرستان حضرت 
عبدالعظيم)س( در تهران، به خاك س��پرده شده است. 

آرامگاه او در باغچه عليجان شاه عبدالعظيم قرار دارد.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

گازيكهجهانرامتحولكرد

س��ال ۱۳5۳ در چنين روزي يعني چهارم تير، 
مطبوعات نوش��تند كه بزرگ تري��ن منبع گاز 
جهان در كنگان ايران كشف شد.  وجود بقاياي 
آتشكده ها و معابد نظير آتش جاوداني نزديك 
كركوك كه به مشعل بخت النصر معروف بود در 
نزديكي يك مخزن گاز طبيعي قرار داشت. برابر 
اس��ناد تاريخي، ايرانيان پيش از فلسطيني ها، 
س��ومري ها و چيني ها از نفت و گاز به گونه هاي 
بس��يار ابتدايي، تصادفي و ب��دون برنامه ريزي 
استفاده مي كردند و تالش زيادي در جهت پايدار 
داشتن آتش هاي مقدس از خودنشان مي دادند، 
اما با اين همه، سخن بسيار زيادي درباره تاريخ 
پيدايش نفت و گاز در ايران نمي توان گفت، زيرا 
آنچه كه از اين صنعت با امكانات ابتدايي آن در 
روزگار كهن ايران خبر مي دهد بسيار اندك و غير 
مستدل است، اما بي ترديد در سال هاي نه چندان 
دور يعني از آغاز بهره برداري شركت هاي خارجي 
نفتي در ايران، صنايع نفت و گاز در ايران رش��د 
قابل مالحظه اي داش��ته است كه بر آمار و ارقام 
متكي است.  نخستين اسناد تاريخي از استفاده 
برنامه اي گاز در ايران به زمان قاجاريه و سلطنت 
ناصرالدين ش��اه مربوط مي ش��ود، هنگامي كه 
ناصرالدين شاه در سال ۱۸۷۳ ميالدي به لندن 
سفر كرده بود، چراغ هاي گازي كه روشني بخش 
معابر بودند تعجب وي را بر انگيخت و عالقه مند 
ب��ه بازديد از كارخانه چراغ گاز ش��د. وي پس از 
بازگشت به ايران، دس��تور احداث و استفاده از 
كارخانه چراغ گاز را صادر كرد، استفاده محدود 
گاز در ايران تا تاريخ ۱۹۰۸ ميالدي كه نخستين 
چاه ايران در مسجد سليمان به نفت رسيد كم و 
بيش ادامه داشت، پس از استخراج نفت، گازهاي 
همراه اجبارا در محل سوزانده مي شدند. شركت 
ملي نفت ايران از بدو تش��كيل هم��واره به  فكر 
چاره جويي و اس��تفاده از گاز طبيعي بود كه به 
علت بعد مسافت بين منابع توليد و نقاط مصرف 
و سنگيني سرمايه گذاري و كمي مصرف داخلي 
كه تنه��ا محدود به بعض��ي از مناطق نفت خيز 
جنوب مي شد اين امر به تعويق افتاد و همچنان 
گازهاي استحصالي سوخته و به هدر مي رفت، 
به تدريج ك��ه منابع نفت يكي پ��س از ديگري 
احداث و به بهره برداري مي رس��يد، استفاده از 
گاز طبيعي براي تامين س��وخت و محركه هاي 
كمپرس��ور و مولدهاي برق، مص��ارف داخلي، 
منازل س��ازماني در مناط��ق نفت خيز از جمله 
مس��جد س��ليمان، آغاجاري، هفتگل و آبادان 
م��ورد توجه قرار گرف��ت و در كنار فعاليت هاي 
اصلي توليد، انتقال و پااليش نفت خام در نواحي 
جنوبي ايران، فعاليت هاي محدودي براي تهيه 
و به عمل آوردن گاز طبيعي توسط شركت هاي 
عامل در حوزه قرارداد به عم��ل مي آمد. اولين 
استفاده از گاز طبيعي، خارج از مناطق نفت خيز 
براي تغذيه كارخانه تازه تاس��يس مجتمع كود 
ش��يميايي شيراز بود كه در س��ال ۱۳۴۴ واحد 
مذكور احداث و بهره برداري از آن آغاز شد و براي 
خوراك اوليه آن نياز به گاز طبيعي بود، براي اين 
منظور خط لوله اي به قطر ۱۰اينچ و طول تقريبي 
۲۱5 كيلومتر از گچساران به شيراز احداث شد.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويبقانونتسهيلوصولمالياتها
تير ۱۳۴۲ و در مجلس بيست و يكم شوراي ملي، قانون 
تسهيل وصول ماليات ها به تصويب رسيد. بر اساس ماده 
يك اين قانون، به وزارت دارايي اجازه داده مي ش��ود كه 
اختالفات ماليات هاي مستقيم را در هر حوزه يا رشته اي 
از امور مالياتي كه مقررات تصويب نامه شماره۱۱۲۴ - 
۱۳۴۲.۱.۲۴ سازمان تشخيص ماليات مستقيم در آن 
حوزه يا رشته اجرا نشده است،  از طريق توافق و در صورت 
عدم حصول توافق به وسيله هيأتهاي حل اختالف مقرر 
در اين قانون قط��ع و فصل كند.  بنا بر  ماده ۲ اين قانون 
نيز، در نقاطي كه اداره دارايي داير اس��ت كميسيون يا 
كميسيون هايي به نام كميس��يون توافق از اعضاء ذيل 
تشكيل خواهد شد:  الف - دو نفر نماينده دارايي در مركز 
به انتخاب وزارت دارايي و در حوزه هاي تابع پيشكاري به 
انتخاب پيشكار دارايي و در حوزه ادارات دارايي مستقل 
شهرستان ها به انتخاب رييس اداره دارايي شهرستان. 
ب - در مورد اختالفات مالياتي بازرگانان و شركتها يك 
نفر بازرگان به نمايندگي اتاق بازرگاني محل و در مورد 
اختالفات كارخانجات و موسسات صنعتي و معدني يك 
نفر از صاحبان صنايع و معادن به نمايندگي اتاق صنايع 
و در مورد ساير اختالفات يك نفر از نمايندگان حرف و 
مشاغل بنا به انتخاب سنديكا يا اتحاديه صنفي مربوطه و 
در صورت عدم تشكيل سنديكا يا اتحاديه صنفي بنا به 
دعوت پيشكار يا رييس دارايي شهرستان و در نقاطي كه 

اتاق بازرگاني يا شعبه اتاق صنايع و معادن داير نشده است 
يك نفر بازرگان يا معتمد محل به معرفي انجمن شهر و 
در صورتي كه انجمن شهر تشكيل نشده باشد به معرفي 
فرماندار يا بخشدار محل. براي اجراي توافق در هر حوزه 
از طرف ادارات دارايي در هر س��ال به انتشار آگهي اقدام 
خواهد شد.  مودياني كه حاضر به توافق باشند مي توانند 
ظرف ۳۰ روز از تاريخ انتش��ار آگهي مزب��ور در يكي از 
جرايد كثيراالنتشار محل كتبًا درخواست توافق نموده 
و تقاضانامه خود را به اداره دارايي محل تس��ليم كنند. 
وزارت دارايي مي تواند مدت س��ي روز را فقط براي يك 
بار و منتهي براي م��دت ۱5 روز تمديد يا تجديد كند. 
در هر يك از نقاطي كه اداره دارايي داير اس��ت هيأت يا 
هيأت هايي به نام حل اختالف مالياتي مركب از سه نفر 
عضو اصلي و به تعداد كافي عضو علي البدل از اشخاص 
ذيل تشكيل خواهد شد: يك نفر نماينده دارايي در مركز 
به انتخاب وزارت دارايي و در حوزه هاي تابع پيشكاري به 
انتخاب پيشكار دارايي و در حوزه ادارات دارايي مستقل 
شهرستان ها به انتخاب رييس اداره دارايي شهرستان. 
يك نفر قاضي دادگس��تري در مركز به انتخاب وزارت 
دادگستري و در ساير نقاط به انتخاب رييس دادگستري 
و يا رييس عالي ترين دادگاه محل و در نقاطي كه دادگاه 
وجود ندارد فرماندار يا بخشدار محل يا نماينده آنها. يك 

نفر نماينده مودي. 

اليوها زير ذره بين پليس
اجراي قرنطينه خانگي در روزهاي نخست 
س��ال جاري منجر به افزايش اس��تفاده 
گروهي از ش��هروندان از فضاي مجازي و 
شبكه هاي اجتماعي شد، همين موضوع 
و احتماال عوامل ديگر اجتماعي س��بب 
ش��د كه در اين دوره پخش ه��اي زنده و 
گفت وگوهاي دو نفره در اينستاگرام رواج 
بيشتري پيدا كند، رويه اي كه پس از پايان 

قرنطينه هم ادامه پيدا كرد و در اين ميان هم عده اي با 
اليوهاي اصطالحا جنجالي به دنبال جلب توجه و افزايش 
فالوور هستند. اليوهاي اينستاگرامي كه محتواي آن 
منجر به هشدار برخي كارشناسان اجتماعي شده است 
و حاال پليس هم از برخورد با اين موارد خبر داده است. 

سردار علي ذوالقدري، رييس پليس امنيت 
عمومي تهران ب��زرگ در مورد محتواي 
منتشر شده در برخي از اليوها و پست هاي 
اينستاگرامي به ايسنا گفت: يكي از اقداماتي 
كه از سال گذشته در پليس امنيت عمومي 
تهران بزرگ انجام داديم، موضوع بررسي و 
رصد فضاي مجازي است و ما به صورت ويژه 
و تخصصي رصدهاي خود در اين زمينه را 
در حوزه هاي مختلف نظير فعاليت اشرار و اراذل و اوباش، 
حامالن و فروشندگان سالح، مزاحمان و هنجارشكنان 
حوزه اخالقي و... انجام مي دهيم.  او تاكيد كرد: در نتيجه 
رصدهاي انجام ش��ده نيز با هماهنگي مقام قضايي با 

مجرمان برخورد مي شود. 

اما و اگرهاي يك بازداشت
گفته مي شود كه موسس و دو عضو جمعيت 
امام علي)ع( بازداشت شده اند. خبري كه در 
چند روز اخير پرسش ها و ابهاماتي را ايجاد 
كرده اس��ت. جمعيت امداد دانش��جويي 
مردمي امام علي)ع(، يك تشكل مردم نهاد 
و غيردولتي است كه از سال ۱۳۷۸ تاسيس 
شده و به انجام اقدامات خيريه به خصوص 
در حمايت از كودكان اشتغال داشته است. 

طبق اطالعيه اين جمعيت كه در صفحه توئيتر رسمي 
آن منتشر شده، شارمين ميمندي نژاد موسس جمعيت 
امام علي و دو تن از اعضاي آن )مرتضي كي منش مسوول 
رس��انه اي و كتايون افرازه بازرس علي البدل( ش��امگاه 
يك ش��نبه اول تير با ش��كايت قرارگاه ثاراهلل سپاه و به 
اتهام اقدام عليه امنيت ملي بازداشت شده اند. خبري كه 
البته هنوز از سوي منابع رسمي تاييد نشده است. ايسنا 
نوشت: اين خبر در سه روز اخير باعث ايجاد پرسش هايي 
در نزد افكار عمومي شده است:  ۱- اگر آن گونه كه برخي 
سايت ها مدعي شده اند، اين جمعيت در قالب امور خيريه 
ب��ه اقداماتي ديگر به خصوص اق��دام عليه امنيت ملي 
مشغول بوده چرا در اين بيش از ۲۰ سال، اقدامي عليه آن 
صورت نگرفته يا اجازه عضوگيري در محيط دانشگاه و 

فعاليت آزادانه به آن داده شده است؟ ۲- با 
گذشت دو روز از انتشار اين خبر غيررسمي و 
ايجاد سواالت و ابهاماتي درباره آن در فضاي 
مجازي و برخي سايت ها، چرا هنوز مقامات 
رسمي نسبت به تاييد يا تكذيب يا توضيح 
درباره آن اقدامي انجام نداده و واكنش��ي 
نداش��ته اند؟ ۳- براي اطالع رساني درباره 
داليل بازداش��ت و نحوه فعاليت اعضاي 
اين جمعيت تا كي مي توان افكار عمومي را معطل نگه 
داشت؟ ۴- اگر داليل مطرح شده درباره بازداشت اعضاي 
اين جمعيت درست باشد چرا سال ها توانسته فعاليت 
رسمي كند و اگر داليل محكمي وجود ندارد، چرا چنين 
بازداشتي صورت گرفته است؟ 5- چگونه است كه يك 
سازمان غيردولتي مي تواند به راحتي با جلب اطمينان 
مردم سال ها فعاليت كند؟ ۶- آيا اين ادعاي جمعيت كه 
بازداشت اعضاي جمعيت به دليل شكايت قرارگاه ثاراهلل 
سپاه بوده درست است؟ در كل كدام نهاد چنين اقدامي 
را انجام داده است؟ ۷- اعضاي اين موسسه مدعي هستند 
كه مجوز فعاليت شان در ماه هاي اخير تمديد شده است، 
با توجه به اتهامات مطرح شده چرا مسووالن ذي ربط در 

تمديد مجوز به اين اتهامات توجه نداشتند.

میراثنامه

تلهكابين؛خوشبختييازخميبر»طاقبستان«؟
به نظر مي رسد احداث تله كابين در بناهاي تاريخي به وحي منزلي تبديل شده كه قرار 
است در هر بناي تاريخي با يك معجزه، زيرساخت هاي گردشگري را در استان هايي 
كه تا امروز طعم محروميت از حضور گردشگران را چشيده اند، تامين كرده و آنها را 
از فرش به عرش برساند.  كم نيس��تند محوطه هاي تاريخي كه در طول چند سال 
گذشته به دست متوليان شهري شان به داِم تله كابيني افتاده اند كه انگار اگر نباشد، نه 
گردشگري مي ماند، نه محل درآمدزايي و نه جذِب سرمايه اي كه آينده را با آن ببينند. 
از »كوه صفه« در اصفهان گرفته تا »شيوشگان« كرمان و اين روزها هم »طاق بستان« 
كرمانشاه كه تنها موردي كه از آن چشم پوشي نمي كنند، همين تله كابين است و گويا 
حتي حاضرند به قيمت از دست دادن امتياز ثبت جهاني اين محوطه، آن را با زخم هاي 
تله كابين آشنا كنند! هرچند طرِح اوليه نصِب تله كابين بر فراز طاق بستان در طول 
سال هاي گذشته به تصويب رسيده و حتي امضاي برخي از اعضاي شوراي فني سازمان 
وقت ميراث فرهنگي نيز روي صورت جلس��ه  آن حك شده، اما با باز شدن تدريجي 
داستاِن آن چه قرار است به مرور اين وسيله  درآمدزاي سرگرم كننده براي طاق بستان 
به ارمغان ببرد، در نخس��تين قدم به اما و اگرهاي ثبت جهاني اش طعنه مي زند و به 
مرور اين محوطه  تاريخي را با آسيب هاي زيادي روبرو مي كند. حاال از يك سو متوليان 
ش��هري استان در حال پينه دوزي تكه هاي ناهمخوان در اين محوطه تاريخي اند تا 
تكه  آخر طاق بستان را زشت تر بر تن آن بدوزند و از سوي ديگر گويا مسووالن شهري 
كرمانشاه قصد دارند طاق بستان را با وصله پينه هاي جديدش به يونسكو بفرستند! 
اميد قادري، مديركل ميراث فرهنگي استان كرمانشاه از مطالباتي حرف مي زند كه 
از سال هاي خيلي دور در كرمانشاه و براي ايجاد زيرساخت هاي مناسب گردشگري 
مطرح مي شدند و مي گويد: با وجود جاذبه هاي تاريخي زيادي كه در اين استان وجود 
دارد، اما اين منطقه زيرس��اخت هاي الزم گردش��گري را ندارد و گردشگراني كه به 

استان مي آيند، عموما از نبود بسياري از امكانات تفريحي شاكي اند و در همين راستا 
بحث هايي مانند شهربازي، تله كابين، تفريحات آبي و جذاب براي كودكان و جوانان 
مطرح مي شدند كه هميشه جاي خالي شان در استان احساس مي شد. او با اشاره به 
تامين برخي زيرساخت ها در استان هايي مانند همدان از جمله احداِث تله كابين در 
محدوده تاريخي گنجنامه از حدود ۲۰ سال گذشته، بيان مي كند: هميشه اين بحث 
مطرح مي شد كه گردشگري در همدان رونق بيشتري از كرمانشاه دارد، چون چنين 
زيرساخت هايي در اطراف مكان هاي تاريخي دارند، همدان نيز از وضعيت طبيعي 
و اكوتوريسم و تاريخي كرمانشاه برخودار است و از همه جنبه ها با طاق بستان قابل 

مقايسه است، بنابراين اين كار مي تواند رونق اقتصادي به وجود آورد.

كتابخانه

اقتصادسياسيتطبيقي
كتاب اقتصاد سياسي تطبيقي كه اساسا يك متن درسي است، از چند ويژگي متمايز برخوردار است: ۱.كتاب متني تقريبا روان و قابل 
فهم دارد و همين ويژگي خواندن آن را هم براي دانشجويان اقتصاد و همه علوم سياسي آسان مي كند. ۲. نظريات حدود ۲5 اقتصاددان 
سياسي را از توماس هابز گرفته تا جان رالز به صورت مختصر ارايه و بحث مي كند. ۳. با تقسيم بندي چهارگانه مكاتب اقتصاد سياسي، 
هم نظريات اقتصاددانان سياس��ي را به صورت منسجم ارايه مي نمايد و هم امكان مقايسه آنها را فراهم مي سازد. ۴. با اختصاص برخي 
از فصول كتاب به اصلي ترين موضوعات اقتصاد سياسي در دوره معاصر، طيف گسترده اي از مباحث، از اقتصاد سياسي تورم و بيكاري 
گرفته تا اقتصاد سياسي مسائل توسعه را مطرح و به شكل تطبيقي پاسخ مي دهد. مطالعه اين كتاب به ويژه به دانشجويان رشته هاي 

علوم اجتماعي، علوم سياسي، اقتصاد و اقتصاد سياسي توصيه مي شود.

هنر

توقففعاليت»سامانهفروشسينمايايران«
مديرعامل موسسه »سينماشهر« از توقف فعاليت »سامانه فروش سينماي ايران« كه 
پيش از اين تحت نظارت اين موسسه اقدام به انتشار آمار فروش فيلم ها مي كرد، همزمان 
با فعال شدن سامانه »سمفا« خبر داد. همزمان با آغاز فعاليت سامانه »سمفا« به منظور 
مديريت فرآيند اكران و اعالم سازمان سينمايي مبني بر ثبت گزارش روزانه جزييات 
آمار فروش و اكران فيلم هاي سينمايي در سراسر كشور در اين سامانه، انتشار اين آمار 
در »سامانه فروش سينماي ايران« متوقف شد. »سامانه فروش سينماي ايران« كه يكي 
از مهم ترين دستاوردهاي حسين انتظامي در مقام رياست سازمان سينمايي در مسير 
تحقق شعار »شفاف سازي« بود، حاال و پس از يك سال فعاليت رسمي و بي حاشيه، 
به واسطه تولد »سمفا« تعطيل مي شود. مجيد مسچي مديرعامل موسسه سينماشهر 
در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن تأييد اين خبر، در اين زمينه توضيح داد: از اين پس 
كليه آمارهاي فروش سينماها از طريق سامانه »سمفا« منتشر مي شود با اين وجود 
اطالعات مرتبط با اكران و فروش آثار سينمايي تا پايان اسفندماه سال ۹۸ همچنان 
روي سامانه »سينماشهر« قابل دس��ترس عالقه مندان خواهد بود. وي افزود: از اول 
تيرماه و همزمان با از سرگيري فعاليت سينماها، سيستم گزارش دهي و اطالع رساني 
در زمينه آمار فروش فيلم ها در سامانه سمفا متمركز مي شود از همين رو مي توان گفت 
كار سامانه سينماش��هر به پايان رسيده است. مسچي تأكيد كرد: سايت اين سامانه 
همچنان در دسترس خواهد ماند تا آمار آرشيوي ثبت شده در اين سايت قابل استفاده 
باشد. ضمن اينكه اين آمار را در آينده به صورت پي دي اف هم بارگذاري مي كنيم تا 
افراد بتوانند نسخه اي از آن را دانلود كنند و در اختيار داشته باشند. مديرعامل موسسه 
»سينما ش��هر« در پاسخ به اينكه چرا آمار درج شده در آرشيو اين سايت تنها شامل 

اكران سال ۹۳ به بعد است و آمار فروش سال هاي قبل به اين آرشيو افزوده نمي شود 
هم توضيح داد: با توجه به اينكه فروش هاي پيش از سال ۹۳ به صورت مكانيزه نبود، 
آمار مربوط به آن از سوي وزارت ارشاد به صورت كتابچه منتشر شده است اما از سال 
۹۳ به بعد و با رسميت يافتن فروش مكانيزه در سينماهاي كشور، آمارهاي مرتبط در 
سامانه سينماشهر به طور كامل ثبت شده و قابل مشاهده است. حاال فعاليت اين سامانه 
موفق با تولد »سمفا« متوقف شده است؛ بايد ديد آيا سيستم متمركز ثبت آمار در سمفا 
مي تواند توفيق تجربه »سينماشهر« را در قالب جديد تكرار كند يا سينماي ايران از يكي 

از اميدواركننده ترين نمادهاي »شفافيت« خود محروم خواهد ماند!

داعشدر»خانهامن«
س��ريال »خانه امن« به كارگرداني احمد معظمي با موضوعي سياس��ي-  امنيتي و 
تهديدات منطقه اي داعش در مركز سيما فيلم در حال ساخت است و تاكنون ۷5 درصد 
از تصويربرداري به پايان رسيده است. در مجموعه تلويزيوني »خانه امن« قربان نجفي 
� بازيگر سينما و تلويزيون � اين بار با نقشي متفاوت و پيچيده ظاهر شده است. او كه در 
»خانه امن« نقش ابوعامر را ايفا مي كند، يكي از عناصر گروهك تروريستي داعش است. 

اولين پوس��تر از سريال امنيتي � جاسوسي »خانه امن« به كارگرداني احمد معظمي 
و تهيه كنندگي ابوالفضل صفري رونمايي ش��ده و طراحي اين پوستر برعهده سميرا 
بختياري بوده است. تازه ترين اثر احمد معظمي نيمه دوم سال ۹۹ به آنتن تلويزيون 
مي رسد. در اين مجموعه تاكنون حميدرضا پگاه، سيماتيرانداز، امين زندگاني، سامان 

صفاري و پرويز فالحي پور جلوي دوربين احمد معظمي رفته اند. 
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