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افزايش ۲۶سانتيمتري
تراز درياچه اروميه

رييس بخش زلزله مركز تحقيقات ،مسكن و شهرسازي عنوان كرد

هشدار درباره
ويالسازي رويگسل مشاء

صفحه 3

گزارش يكساله سيستم بانكي منتهي
به بهمن  98اعالم شد

افزايشروزانه
 972ميليارد
تومانيتسهيالت

سپرده بانكها نيز روزانه
 1523ميليارد تومان افزايش يافتهاست
صفحه 2

تحليل فقدان راهبرد توسعه صنعتي در ايران

چرا استراتژيتوسعهصنعتي
عملياتينشدهاست؟
تعادل|گروهصنعت|
پيگيري يك راهبرد توس��عه صنعت��ي از مهمترين
اقدامات كش��ورها براي دستيابي به توسعه صنعتي
است .كشورهاي صنعتي با رويكردهاي مختلفي از
جمله «توسعه صادرات ،جايگزيني واردات و ارتقاي
بخشكااليسرمايهايوياتركيبيازآنها»بهتوسعه
صنعتي دس��ت پيدا كردهاند .البته هر ك��دام از اين
رويكردها داراي پيامدهاي مختلفي است و ارزيابي
موفقيت كلي آنها بس��تگي به اين دارد كه كش��ور
اجراكننده آن در پي دس��تيابي به چه هدفي است.
اين در حالي است كه پس از پيروزي انقالب اسالمي،
تابه حال برنامهاي تحت عنوان اس��تراتژي توسعه
صنعتي از سوي متوليان وزارت صمت ،تدوين شده
است .البته نخس��تين دليل آن را شايد بتوان فقدان
فهم مشترك از مفهوم توسعه و برنامهريزي توسعه
در كشور عنوان كرد .برهمين اساس ،ضرورت دارد
تدوين استراتژي توسعه صنعتي در كمترين زمان
ممكن و با بهرهگيري از نخب��گان صنعت ،اقتصاد،
آيندهپژوهان و تصميمس��ازان اقتصادي در دستور
كار دولتمران قرار گيرد .البت��ه در تدوين اين برنامه
صنعتي ،درنظ��ر گرفتن و اولويتبن��دي اهداف در
كنار توجه به شرايط اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي
و سياسي هر كشور ضرورت دارد .تدوين استراتژي
توسعهصنعتيهمچنينبايددرچارچوبمشخصي
از جمله انتخاب با دقت صنايع و حمايت مشروط و
زمان بندي ش��ده از آنها انجام ش��ود؛ چراكه تنها با
تكيه بر تدوين يك استراتژي خوب ،توسعه صنعتي
رخ نميدهد .بلكه پيشش��رط اجراي موفق راهبرد
توس��عه صنعتي ،وجود يك دولت توسعه گرا با سه
ويژگي «وجود نخبگان يا حاكمان سياس��ي سالم
(غيرفاس��د) ،ملي گراو تحول خواه ،ارتباط ريشهدار
با بخش خصوص��ي و وجود نظام اداري مس��تقل با
صالحيتوحرفهاي»است.
استراتژي توسعه صنعتي و اهداف آن
اس��تراتژي توس��عه صنعت��ي ب��ه مجموع��هاي از
جهتگيريهاي بلندمدت دولت اطالق ميش��ود
كه در بُعد خارجي چارچ��وب و نحوه ارتباط بخش
صنعت كش��ور با اقتصاد جهاني را تعريف ميكند و
در بُعد داخلي بهطور غيرمستقيم بر تخصيص منابع
بين صنايع و ي��ا گروههاي صاحب نف��وذ جامعه اثر
ميگذارد؛ بنابراين با در نظر گرفتن مفهوم توس��عه
صنعتي به عنوان يك مس��ير و يا يك مرحله از گذار
توسعه اقتصادي ،ميتوان اس��تراتژي صنعتي را به
نقشهراهيتشبيهكردكهسياستصنعتيدراليهاي
پايينترازآن،ابزارها،بودجه،ملزوماتوتاكتيكهاي
اجرايي طي مس��ير را مش��خص ميكند .در واقع،
سياس��ت مذك��ور دربردارنده كليه سياس��تهاي
صنعتي ،تجاري ،ارزي ،پولي و مالي است كه همگي
در يك راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق
استراتژيتوسعهصنعتيتنظيمميشوند.
سياس��تگذاران با تدوين اس��تراتژيهاي توسعه
صنعتي اه��داف متفاوتي را دنب��ال ميكنند .اين
اه��داف عبارتن��د از« :قطع حلقههاي وابس��تگي

بهجامانده از دوران اس��تعماري و ايجاد اس��تقالل
سياس��ي ،خلق اقتصادي مدرن و متنوع بهصورت
هماهنگ و منسجم ،ايجاد اشتغال ،صرفهجويي در
هزينههاي ارزي از طريق سياستهاي جايگزيني
واردات و ايجاد درآمدهاي ارزي از طريق گسترش
صادرات ،ايجاد تغييرات مطلوب اجتماعي؛ نهادي و
سياسيدرجهتمدرنيزاسيونجامعه،كسبشأن
و اعتبار سياسي ناشي از توفيقات اقتصادي و حفظ
امنيت ملي ».با اين حال صنعتي شدن لزوما تنها راه
دستيابي به رشد س��ريع درآمد سرانه نيست .براي
مثال در بسياري از كش��ورها ،با گسترش صادرات
مواد معدني و منابع طبيعي مانن��د نفت ،درآمدها
افزايش پيدا كرده است .اما در بلندمدت براي حفظ
روند رش��د بهصورت پايدار ،قطعا اقتصاد مبتني بر
يك صنعت پوي��ا موردنياز اس��ت .بنابراين يكي از
اهداف مهم استراتژي توسعه صنعتي دسترسي به
رشدپايداراست.
سياست صنعتي
در همين راس��تا ،مرك��ز تحقيقات و بررس��يهاي
اقتص��ادي ات��اق اي��ران ،در پژوهش��ي به بررس��ي
«استراتژيتوسعهصنعتيدرايرانوجهان»پرداخته
اس��ت .براس��اس اين پژوهش ،بهرغم گس��تردگي
اس��تفاده از سياس��تهاي صنعتي در دنياي امروز،
همچنان بر سر انتخاب نوع سياستها مناقشه وجود
دارد .با اين وجود يك وفاق كل��ي در ارتباط با ايجاد
محيط مطلوب براي صنعتي ش��دن از طريق ثبات
اقتصاد كالن ،تأمين عمومي آموزش ،حقوق مالكيت
تضمينش��ده و اجراي قانوني قراردادها مش��اهده
ميشود .در كنار ايجاد محيط مطلوب براي فعاليت
هرچه بهتر صنايع ،سياس��تهاي صنعتي نيز بايد
داراي چارچوبهاي مشخصي باش��ند .در ادامه اهم
اين چارچوبها كه در مطالعات سازمانهاي معتبر
بينالملليازجملهآنكتادوسازمانهمكاريوتوسعه
اقتصادي،بهآنهااشارهشدهاست،ذكرميشود.
 .۱بوميسازي سياست صنعتي :امكان تجويز يك
نس��خه واحد در تدوين سياس��تهاي صنعتي براي
همه كش��ورها وجود ندارد .گرچه تجربه كشورهاي
موفق آسياي ش��رقي حاوي درسهاي مفيدي براي
كشورها در اين زمينه است ولي چنين سياستهايي
ممكن اس��ت در كش��ورهاي ديگر منجر به موفقيت
نشود .همانطور كه كشورهاي آسياي شرقي نيز همه
از يك سياست صنعتي خاص پيروي نكردهاند .از اين
رو ،الزم است هر كشوري با توجه به شرايط خود يك
سياست صنعتي مناسب انتخاب كند؛ به عبارت ديگر
استراتژيهاي توس��عه صنعتي در واكنش به عواملي
چونميزانبهرهمندييككشورازمواهباوليه،وقوع
حوادثتاريخي ،ش��وكهاي خارج��ي ،انتخابهاي
ممكنسياسيناشيازتعاملگروههايذينفعداخلي
و در دسترس بودن و عقالني جلوه كردننظريههاي
اقتصادي حاكم در آن مقطع زماني و سرانجام سنتها
و باورهاي فرهنگ��ي در جوامع مختلف ،ش��كلها و
قالبهايمتفاوتيبهخودميگيرند.
ادامه در صفحه7

صفحه 5

ستون اول

زير پوست جامعه ماديگرا

چ��را زمين��ه ب��روز تخلف��ات
اقتصادي در ايران باالست؟ اين
پرسشي است كه اين روزها بعد
از آغاز دادگاه تخلفات اقتصادي
معاون س��ابق ق��وه قضاييه در
محافلگوناگونمطرحميشود.
اماناهللقراييمقدم همانط��ور ك��ه مس��تحضريد
مس��اله اقتصاد در جهان امروز
مسالهاي بنيادين و كليدي اس��ت به گونهاي كه ميتوان
گفت س��اير ش��وون تاثيرگذار جامعه از اين اصل اساسي
اثر ميپذيرند .چه از نظر ماركس و چه از نقطه نظر س��اير
متفكرانايناقتصاداستكهشالودهسايررفتارهايانساني
را ش��كل ميدهد .از ديدگاه امروزين هم جامعه شناساني
مثل پارسون استاد هاروارد معتقد اس��ت كه از قرن  16و
17ميالدي تا به امروز آنچه ذهنيت و ش��اكله كلي هويت
افراد را تش��كيل ميدهد ،ذهنيت ذاتي و حسي است .اين
ذهنيت ذاتي و حسي يعني چه؟ يعني پول و ظواهر مادي.
اينظواهرمادياستكههستيامروزفرزندانآدمراشكل
دادهاست.زمانيكهفلسفهكليجامعهبراساسارزشهاي
مادي و پول و النگوي طال و ماشين گرانتر و خانه اعيانيتر
و ...شكل ميگيرد ،برون داد يك چنين رفتاري به صورت
گسترشتخلفاتاقتصادي،ارتشا،اختالسودزدينمايان
ميشود .وقتي اقتصاد بر اس��اس تئوريهاي ماركس و...
گس��ترش مييابد و زيربناي هر رفتار ديگري ميش��ود؛
معنويات كمتر ميشود و همه رفتارها حول محور ماديات
و پول ميچرخد .در اين جامعه حت��ي اگر ظواهر ديني را
هم داشته باشد روابط و تعامالت رنگ صوري و ظاهري به
خود ميگيرد و ارزشها و معنويات عقبنشيني ميكنند.
طبيعي اس��ت كه در جامعهاي كه در آن پول حرف اول و
آخر را ميزند؛ ميل و رغبت بيشتري به تخلفات اقتصادي،
اختالس ،ارتش��ا و...وجود دارد .خب اما س��والي كه با اين
توضيحات مطرح ميشود آن اس��ت كه چرا آمار تخلفات
اقتصادي و اختالس در جوامع توسعه يافته و كشورهايي
كهاساسامبدانظامسرمايهداريهستند(مثلژاپن،آلمان،
كانادا و )...پايين است ،اما در جوامع توسعه نيافته تا اين حد
اين آمارها باالست؟ پاسخ اين است كه در اين جوامع قانون
به عنوان اصل اساسي نظام سياسي جريان دارد و بر تمام
اركان و ش��ؤون تقنيني ،اجرايي و قضايي نظارت ميكند
و در كنار قانون ،رس��انههاي مس��تقل و آزادي هم وجود
دارند كه هر گونه تخلفي را رصد و اطالعرساني ميكنند.
اين است كه آمار تخلف در اين كشورها پايين است اما در
ايران ،در ليبي ،در عراق ،در عربستان و ...باالست .در ايران
به دليل عدم اين نظارتهاي بنيادين ش��اهد اين هستيم
كه مثال دختر ي��ك وزير تخلفات چند ص��د ميلياردي را
انجام ميدهد؛ يا پسر فالن مس��وول دستش در اختالس
و...گير است .اين نگاه مادي گرايانه و عدم نظارتها باعث
شده كه هر از گاهي در كشور شاهد برگزاري دادگاههايي
باش��يم كه در آن ميلياردها دالر از سرمايه كشور به غارت
رفته است .دادگاه بايك زنجاني ،ش��هرام جزايري واخيرا
هم دادگاه طبري نمونههاي��ي از اين نوع نگاه در كش��ور
است .اين در حالي است كه ما مثال در دوران هخامنشيان
ميخوانيمكهپوستيكقاضيمتخلفرارويميزپسرش
كه جانشينپدربراي قضاوت شدهبود قرار ميدهند تاپسر
همواره بداند كه در صورت تخلف چه سرنوش��تي خواهد
داشت .اين در حالي اس��ت كه امروز دختر فالن مسوول با
ماشين ميلياردياش شخصي را زير ميگيرد و ميكشد
اما با خيال راحت اعالم ميكند كه كشتم؟ پولش رو ميدم.
اين نگاه مادي گرايانه است كه زير پوست شهرها جريان
دارد و نتايج عملي يك چنين نگاههايي هم ميشود؛ اينكه
افراد به خاطر پول بيشتر هر كاري ميكنند .براي مقابله با
اين رويكرد فكري بايد الگوهاي ارزشي وفكري تازهاي در
جامعه ترويج شود .بايد براي نسلهاي آينده اين ديدگاه را
آموزش دهيم كه توليد ثروت تنها از طريق راههاي قانوني
است كه ارزش محسوب ميشود و به دست آوردن پول از
هر مسيري اشتباه است؛ ضمن اينكه ساختارهاي نظارتي
كشور بايد دقيق تمام ابعاد و زواياي مديريتي در كشور را
زيرنظرداشتهباشندودرنهايتبهرسانههاهمفضايكافي
براي نظارت داده شود .اگر ميبينيم كه تخلف ،اختالس،
ارتشاو...دركشورهايتوسعهيافتهكمتراستبهخاطراين
ساختارهاينظارتياستكهتعبيهشدهاست.
جامعهشناس

هوشنگ پوربابايي
و كيل پايه يك دادگستري:

فساداقتصادي
ضدتوسعه است

شبكهبانكيگلوگاه
مبارزه با فساد

ويژه
ت
دادگ حليل
اهمف
اقتصا اسد
دي

مهدي بي�ك | طي هفتهه�اي اخير و بع�د از آغ�از دادگاهه�اي مقابله با
مفاسد اقتصادي يكبار ديگر موضوع مقابله با فساد در راس ارزيابيهاي
تحليلي رسانهها قرار گرفت .واقع آن اس�ت كه فساد ريشه بروز بسياري
از ناهنجاريهاست و چنانچه روند بروز مفاسد اقتصادي در فضاي عمومي
كشور مهار نشود ،اين توقع كه كش�ور در مسير توس�عه ،اعتماد و ترقي
گام بردارد؛ بيش�تر به روياي در دوردس�ت ش�بيه خواهد بود تا واقعيتي
در دس�ترس .به عبارت روش�نتر جامعهاي كه در آن تخلف�ات اقتصادي،
اختالس ،ارتشا و ...افزايش پيدا ميكند ،به همان نسبت فاصله بعيدتري از
توسعه پايدار خواهد داشت .با توجه به اثر اين تخلفات اقتصادي در توسعه
پايدار در اين شماره سراغ هوشنگ پوربابايي وكيل پايه يك دادگستري
رفتيم تا در خص�وص راهكارهايي صحبت كنيم ك�ه از طريق آن ميتوان
زمينه بروز فساد در اتمسفر اقتصادي را محدودتر كرد .پوربابايي با اشاره
به اين واقعيت كه ريشه اصلي تخلفات اقتصادي را بايد در الگوهاي ارزشي
حاكمبرجامعهجستوجوكرد،ميگويد:قدماولبرايمقابلهبااينتخلفات
را در خانواده و نهادهاي آموزش�ي و عمومي بايد ديد  .نهادهايي كه امروز
ثروتمندش�دن به هر طريقي را ترويج ميكنند بايد در رويكردهاي خود
تغييراتبنيادينيايجادكنندتاكودكديروزكهامروزراهيجامعهميشود
بداند كه ثروت آفريني از مسيرهاي مولد و معقول است كه ارزش محسوب
ميشودواختالس،ارتشا وتخلفازهرنوعيضدارزشاست.اينحقوقدان
مفاسداقتصاديرابهنوعيضدتوسعهارزيابيميكند.

گروه پشتيباني توليد |هرچند در ماههاي گذشته با تاكيد جدي ابراهيم
رييسي  -رييس قوه قضاييه  -بر لزوم برخورد جدي با فساد در بخشهاي
مختلفاقتصادايران،دادگاههايگستردهايدرسراسركشوربرگزارشده
كه با محوريت مبارزه با فس�اد به جرايم تعداد زيادي از متهمان رسيدگي
شده و احكامي سنگين نيز عليه آنها صادر شده است اما در روزهاي اخير
آغاز دادگاه اكبر طبري -معاون اجرايي سابق حوزه رياست قوه قضاييه -
بمبي جديد در فضاي خبري كش�ور منفجر كرد .فردي كه س�الها ،جزو
پرنفوذترينافراددرقوهقضاييهبهشمارميرفتباپروندهايقطوروتعداد
زيادي اتهام اقتصادي به دادگاه آمده و بايد پاس�خگوي پروندهاي بس�يار
گسترده باشد .آغاز دادگاه طبري ،بار ديگر اين سوال را به وجود آورده كه
اگرقوهقضاييهحلقهپايانيبرخوردبافسادوپيگيريمتهماناست،منشأ
ابتدايي فساد از كجا آغاز ميش�ود و چگونه طبري و امثال او ،فضايي را به
دست ميآورند كه ميلياردها تومان را به نفع شخصي خود مصادره كرده و
با تشكيل گروههايي گسترده به شكل تيمي در فضاي اقتصادي و قانوني
كشور نفوذ كنند؟ عباس آرگون  -عضو اتاق بازرگاني تهران و نايبرييس
كميسيون بازار پول و سرمايه اين اتاق  -در گفتوگو با «تعادل» از اهميت
مواجهه با فس�اد در فضاي علت و معل�ول ميگويد و معتقد اس�ت ،آنچه
بيشترين اهميت را دارد بستن راه فساد از منش�أ است تا شانس به وجود
آمدن پروندههايي شبيه به آنچه در حال حاضر در دست بررسي قرار دارد
بهحداقلممكنبرسد.

با توجه به اينكه اخي�را چند پرونده حقوقي و اقتص�ادي بزرگ در
فضاي عمومي كشور مطرح شده ،موضوع صدور حكم اعدام براي زن
و شوهر متخلف در پرونده خريد خودرو و متعاقب آن آغاز دادگاههاي
طبري ،باعث ش�ده تا اي�ن ابهام كه زمين�ه بروز تخلف�ات اقتصادي
چيس�ت در افكار عمومي مطرح ش�ود .لطفا بفرماييد كه چه بستر و
فضاييباعثبروزتخلفاتاقتصاديگستردهدريكجامعهميشود؟
اين سوال ،سوال خوبي است؛ متاسفانه ماهمواره قوه قضاييه را به عنوان يگانه
راهحل موجود در نظر گرفتهايم و هميشه چش��م اميدمان به برخوردهايي از
ناحيه قوه قضاييه بوده كه بخواهد با مجرم��ان و متخلفان اينچنيني برخورد
تنبه ديگران ش��ود تا ديگر به سمت تخلفات
قاطع كند كه اين برخورد باعث ُ
اقتصادي و اختالس و ...نروند.
ادامه در صفحه2

باوجودتصويبقوانينجديددرمبارزهبافسادوتاكيدجديقوهقضاييه
در برخورد با مفسدين ،چرا باز كشور شاهد رونمايي از پروندههايي مانند
اتهاماتطبريدردادگاهاست؟
قوه قضاييه ،آخرين حلقه مبارزه با فس��اد اس��ت .يعني جايي كه فس��اد رخ داده و
سرنخهايي از اين فساد به دست آمده ،قوه قضاييه به پرونده ورود ميكند و در صورت
اثبات اتهامات ،مجرم يا مجرمين را دستگير و دادگاهي ميكند .هيچكس ترديدي
نداردكهاينقوانينسختگيرانهدرمبارزهبافساداهميتفراوانيدارندوجامعهانتظار
دارد كه با مجرمان اقتصادي با شدت زياد برخورد شود .اما فساد نيز مانند بسياري از
مسائل يك علت و يك معلول دارد .فردي كه در دادگاه به عنوان متهم يا مجرم حضور
دارد ،معلول فضايي است كه به او امكان فساد را داده است .ما براي آنكه پرونده فساد
جديدشكلنگيردبايدسراغعلتهابرويم.
ادامه در صفحه7

يادداشت

توليد گاز حتي در تحريم ،اولويت وزارت نفت است
تيناجعفرزاده|كارشناسانرژي|
دارا بودن ذخاير هيدروكربوري در عص��ر صنعت و انرژي،
برگ برندهاي اس��ت كه ميتوان از آن در معادالت جهاني
بهره ب��رد و به تب��ع آن ق��درت چانهزني و نفوذ سياس��ي
كش��ورهاي ذينفع را افزايش داد .ايران به عنوان نخستين
دارنده منابع هيدروكربوري و دومي��ن دارنده ذخاير گازي
در جهان ،سهم قابل توجهي از تامين سوختهاي ارزشمند
فس��يلي را به خود اختصاص داده است و به تبع آن جايگاه
ويژهاي از تعامالت جهاني در اين عرص��ه را در اختيار دارد.
اگرچه با تنگتر ش��دن حلقه تحريمها در سالهاي اخير،
بازارهاي هدف صادراتي ايران با بحرانهايي مواجه ش��ده
است ،اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه يكي از عوامل
موثر و بازدارنده در افزايش بيش��تر فش��ارهاي غرب ،نياز
كشورهاي صنعتي به منابع هيدروكربوري ايران است .اين

عباس آرگون
عضو اتاق بازرگاني تهران پيشنهاد كرد

موضوع به ويژه در مورد سوخت گاز (با توجه به گستره باالي
عملياتي در صنايع) از اهميت بيش��تري برخوردار اس��ت.
اروپا به عنوان يكي از خاس��تگاههاي سوختهاي فسيلي
همواره توجه ويژهاي به ايران داش��ته است و با وجود اينكه
سالهاس��ت بخش عمدهاي از نياز خود به اين س��وخت
ارزشمند را از روس��يه تامين ميكند ،اما به دليل بدعهدي
برخي از طرفين معامله و هزينههاي سرسام آور انتقال گاز
از ديگر كشورها ،حساب ويژهاي بر روي گاز ايران باز كرده
اس��ت؛ اولويتي كه با علم به موقتي بودن تحريمها ،باعث
شده تا همچنان اروپاييها در برخورد با ايران محتاطانهتر
برخورد كنند و مواضع خود را در بح��ث تحريمها تعديل
كرده و تالش كنند تا با ميانجيگري ،ب��ه دنبال راهي براي
رفع اختالفها ميان ايران و امريكا باشند .بدون شك ،حفظ
قدرت چانهزني و س��نگينتر بودن وزنه ايران در تعامالت

جهاني و ارايه پاس��خ به غرب ،يكي از مواهبي اس��ت كه
مرهون همين ذخاير استراتژيك فس��يلي است .از سوي
ديگر ،پارس جنوبي به عنوان قطب توليد گاز ايران۱۴.۲ ،
تريليون متر مكع��ب ذخاير گازي معادل هش��ت درصد
از ذخاير گازي جهان و ح��دود  ۴۰درصد از مجموع ۳۳.۸
تريليون متر مكعب ذخاير گازي ايران را در اختيار دارد .اين
ميدانمشتركباقطرهمچنين ۱۸ميلياردبشكهميعانات
گازي را در خود جاي داده اس��ت و نقش اس��تراتژيكي در
تكميل زنجيره توليد گاز كش��ورمان ب��ازي ميكند .اين
ميدان در دو دهه گذش��ته در حدود  ۶۰درصد از مجموع
توليد گاز ايران سهم داشته و در اهداف ايران براي تبديل
ش��دن به يك بازيگر كليدي در ب��ازار جهاني گاز طبيعي
مايع ( )LNGنقشي اساسي داشته و دارد .از سوي ديگر،
در حالي كه ايران تا سال  13۹۶همواره توليد گاز كمتري
از ش��ريك خود در پارس جنوبي داش��ت ،اما از س��ال ۹۲
و با تمركز سرمايه و نيروي انس��اني در فازهاي اولويتدار
سرانجامايرانبرندهماراتننفسگيرتوليدگازشدوتوانست
در توليد گاز از اين ميدان مشترك از رقيب ديرينه خود نيز

پيشي بگيرد .اين در حالي است كه  ۶۵درصد از چاههاي
ميدان مشترك ايران و قطر در دولت تدبير و اميد و وزارت
بيژن نام��دار زنگنه حفر و عملياتي ش��ده اس��ت .نگاهي
به خطوط دريايي ايجاد ش��ده هم نش��ان ميدهد كه ۶۷
درصد از اين خط��وط در دوره وزارت زنگنه در دولتهاي
يازدهم و دوازدهم ايجاد شده اس��ت .در حالي كه تا پيش
از سال  ۹۲تنها  ۲۰رديف پااليش��گاهي در پارس جنوبي
به بهرهبرداري رسيده بود ،از س��ال  ۹۲تاكنون ۳۰رديف
پااليش��گاهي جديد كه  ۶۰درصد از كل واحدهاي فعلي
را شامل ميشود به بهرهبرداري رسيده اس��ت .در واقع از
سال  ۹۲تاكنون معادل  ۱۲فاز استاندارد در پارس جنوبي
به توليد رسيده است كه به معناي افزايش ساالنه متوسط
 ۱۷درصد توليد گاز و افزايش دو برابري توليد از سال ۹۲
است .با توجه به اين آمار ،در  ۶سال گذشته ،بيش از ۱۵۰۰
ميليارد متر مكعب گاز غني ب��ه ارزش  ۲۷۰ميليارد دالر
توليد ش��ده اس��ت كه بخش عمدهاي از درآمدزايي ارزي
برايكشورمانرابهدنبالداشتهاست.
ادامه در صفحه3

اخبار
پرداخت يارانه به مواليد
جديد تغيير نكرده است

سخنگويدولتگفت:هيچتغييريبرايپرداختيارانه
نقدي به مواليد جدي��د در مصوبه اخير دولت صورت
نگرفته اس��ت .علي ربيعي درباره خبر حذف مواليد
جديدازدريافتيارانهنقديگفت:نحوهپرداختيارانه
به مواليد جديد مانند سنوات گذشته است و تغييري
نكرده است بلكه آنچه مطرح بوده موضوع شناسايي و
تاييدمشموالندربافتيارانهنقدياست.بهوزارترفاه
ماموريت داده شده كه فرزندان خانوادههايي كه يارانه
آنها طبق مصوبه مجلس حذف شده را شناسايي و از
ليستدريافتيارانهحذفكند.

واريزبيمهبيكاريبراي ۱۰۳هزار
متقاضيبيكارشدهبراثركرونا
معاون وزير كار از واريز مقرري بيمه بيكاري براي۱۰۳
هزار متقاضي بيكارش��ده در دوران كرونا خبر داد .به
گزارشايبِنا،عيسيمنصوريمعاونتوسعهكارآفريني
واشتغالوزيركارورفاهاجتماعيدرجمعخبرنگاراندر
محلوزارتكاراعالمكرد:تعدادبيكارانيكهبراثركرونا
بيكار ش��دهاند طبق ثبت نامشدگان در سامانه جامع
اشتغال و بيكاري در اسفند ماه ۸۴۰هزار نفر بودند كه
درماههايبعداينروندروبهكاهشگذاشتبهگونهاي
كهتعدادمتقاضيانبرايدريافتبيمهبيكاريدرخرداد
امسال به ۲هزار و ۸۰۰نفر كاهش يافت .وي ادامه داد:
از  ۸۴۰هزار نفر ثبت نام شده از اسفند تاكنون ،تعداد
 ۷۰۳نفر مشمول بيمه بيكاري ميشدند .از اين تعداد
 ۲۴۱هزار نفر فقط بيكار شده در اسفند سال گذشته
بودندكهبرايشانپيامكارسالشدهوتاكنون ۱۱۰هزار
متقاضيمقرريبيمهايشمارهحساباعالمكردهاند
وبراي ۱۰۳هزارنفرمقرريبيمهبيكاريواريزشدهوتا
 ۱۰روزآيندهبراي ۲۶۰هزارنفرديگرنيزبيمهبيكاري
واريز ميشود .معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير
كارورفاهاجتماعيهمچنينگفت:براياثراتكرونابر
كسبوكارهاچندسناريووجودداردكهدريكسناريو
ميگويداحتماالروندكسبوكارهادوبارهرونقبگيرد
و بهتر از زمان قبل از كرونا باش��د ،در سناريوي ديگر
ميگويد ابتدا به خاطر كرونا كس��ب و كارها يك افت
داشتهباشندوبعدازآنسريعابهروندگذشتهبرگردند
ودريكسناريونيزميگويداحتماالبهخاطرموجدوم
كرونا دوباره ركود كس��ب و كارها ش��روع شود و براي
بررسي اين سناريوها ۱۱مولفه اساسي در كسب و كار
موردبررسيقرارگرفتهاست.ويهمچنينگفت:براي
كسانيكهازكرونابيكارشدهامامشمولبيمهبيكاري
نميشوندمانندرانندگانتاكسيويامشاغلساختماني
كه بيمه خويشفرما هس��تند ،تسهيالت  ۶ميليون
توماني با نرخ  ۱۲درصد پرداخت ميش��ود كه با يك
تنفس سه ماهه بازپرداخت از مهر ماه شروع ميشود و
مدتبازپرداختآن ۲۴ماههخواهدبود.

ابالغ آييننامه پرداخت
تسهيالتمسكنبهبازنشستگان

معاون اول رييسجمهور آييننامه اجرايي موضوع
پرداخت تسهيالت مسكن به بازنشستگان را براي
اجرا به دس��تگاههاي ذيربط اب�لاغ كرد.به گزارش
پايگاه اطالعرساني دفتر هيات دولت ،هيات وزيران
در جلس��ه  ۱۱خرداد  ۱۳۹۹به پيش��نهاد سازمان
برنامه و بودجه كش��ور ،آييننامه اجراي��ي بند (ز)
تبصره ( )۱۶قانون بودجه س��ال  ۱۳۹۹كل كشور،
موضوع پرداخت تسهيالت مسكن به بازنشستگان
را تصويب كرد.بر اين اس��اس ،به منظور تسهيل در
تامين مسكن بازنشستگان صندوقهاي كشوري،
لش��كري و تامين اجتماعي از محل منابع حاصل از
بازپرداختاقساطمسكنمهر۴۰هزارفقرهتسهيالت
خريد يا س��اخت مس��كن با رعايت الگوي مصرف
مسكن پرداخت ميش��ود .سقف فردي تسهيالت
پرداختي در كالنشهرها  ۵۰۰ميليون ريال و ساير
شهرهاوروستاها ۴۰۰ميليونريالتعيينميشود.
نرخ تس��هيالت مذكور در ش��هر ته��ران ۹درصد،
مراكز استانها هفت درصد و ساير مناطق شهري و
روستايي چهار درصد تعيين ميشود.گفتني است،
بازنشستگان كش��وري ،لشگري و تامين اجتماعي
براي دريافت تسهيالت مذكور بايد طي ( )۱۰سال
گذش��ته خود و همسرش��ان فاقد واحد مسكوني
بوده و از تسهيالت خريد يا ساخت مسكن استفاده
ننمودهباشند.سپريشدنحداقلپنجسالازتاريخ
بازنشستگيودريافتمستمريكمترازسيميليون
ريال در ماه ،از ديگر شرايط اخذ اين تسهيالت است.
الزم به ذكرست ،افراد با سابقه بازنشستگي باالتر در
اولويتپرداختتسهيالتقراردارند.ضمناتسهيالت
مزبورصرفاًبرايواحدهايكمتراز()۱۵سالساخت
قاب��ل پرداخت بوده و مدت بازپرداخت اقس��اط آن
( )۱۰سال تعيين ميشود.همچنين ،صندوقهاي
بازنشستگي كشوري ،لش��كري و تامين اجتماعي
موظفند بازپرداخت اقساط تسهيالت پرداختي به
بازنشستگان معرفي شده را تا تسويه كامل تضمين
نمايند و ظرف يك ماه بعد از ارسال اطالعات اعالمي
بانكمسكننسبتبهكسراقساطماهانهتسهيالت
يادشدهازمستمريدريافتكنندگانتسهيالت،اقدام
و حداكثر تا ده روز از تاريخ پرداخت مستمريهاي
ايشانبهحساببانكمسكنكارسازيكنند.

تنقيح بيمه شخص ثالث
هيات وزيران در جهت پااليش و شفافسازي نظام
حقوقي و ضرورت تنقيح و تدوين مقررات كش��ور،
تصويبنامه تنقيحي مربوط به بيمه خسارات وارد
شدهبهشخصثالثدراثرحوادثناشيازوسايلنقليه
زميني را تصويب كرد .بهگزارش پايگاه اطالعرساني
دفتر هي��ات دولت ،هي��ات وزيران در جلس��ه ۳۱
ارديبهشت ۱۳۹۹تصويب كرد ،مصوبات مندرج در
فهرستهاي پيوست شماره يك ،اعم از اينكه اجراء
شدهياموضوعآنمنتفييابهموجبقانونيامصوبه
الحق ،نس��خ ضمني شده باش��د ،به نحو مذكور در
پيوستها،نسخميشود.
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در يكسال منتهي به بهمن  98رخ داد

افزايش روزانه 1523ميليارد سپرده و 972ميليارد تسهيالت
گروهكالن|محسنشمشيري|
آمارهاي بانك مركزي از افزايش  ۲۷.۵درصدي
ماندهسپردههاو ۲۴.۳درصديماندهتسهيالت
بانكي در پاي�ان بهمن ماه  ۹۸نس�بت به مقطع
مشابهسالقبلحكايتدارد.همچنينبانكهابا
نگهداري766هزارميلياردتومانيعني30درصد
مبلغ 2578هزار ميليارد تومان س�پرده1812،
هزارميلياردتومانراتسهيالتپرداختكردهاند.

به گزارش «تعادل» ،گزارش بانك مركزي از وضعيت كل
ماندهسپردههاوتسهيالتتومانيوارزيبانكهاوموسسات
اعتباريدرپايانبهمنماهسال ۱۳۹۸حاكيازآناستكه
مانده كل سپردهها بالغ بر  ۲۵۷۸هزار ميليارد تومان شده
كهنسبتبهمقطعمشابهسالقبل ۵۵۵هزارميلياردتومان
( ۲۷.۵درصد) و نسبت به پايان سال قبل معادل ۵۱۰هزار
ميلياردتومان(۲۴.۷درصد)افزايشنشانميدهد.بيشترين
مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده  ۱۳۷۳هزار
ميلياردتومانوكمترينمبلغمربوطبهاستانكهگيلويهو
بويراحمدمعادل 6910ميلياردتوماناست.
مانده كل تسهيالت بالغ بر ۱۸۱۲هزار ميليارد تومان است
كهنسبتبهمقطعمشابهسالقبل ۳۵۴هزارميلياردتومان
( ۲۴.۳درصد)ونسبتبهپايان سال قبل ۳۰۳هزارميليارد
تومان ( ۲۰.۱درصد) افزايش داشته است .بيشترين مبلغ
تسهيالتمربوطبهاستانتهرانبامانده ۱۱۴۶هزارميليارد
تومانوكمترينمبلغمربوطبهاستانكهگيلويهوبويراحمد
معادل ۶۶70ميلياردتوماناست.
كاهشنسبت تسهيالتبه كمتراز 80درصد
شايان ذكر است نسبت تسهيالت به سپردهها بعد از كسر
سپرده قانوني ۷۸.۴درصد است كه نسبت به مقطع مشابه
سال قبل و پايان سال قبل ،به ترتيب ۱.۸و ۲.۹واحد درصد
كاهش نشان ميدهد .نسبت مذكور در استان تهران۹۲.۳
درصدواستانكهگيلويهوبويراحمد ۱۰۸.۸درصداست.
بانكمركزيتوضيحدادهاستكهيكيازعللمهمباالبودن
رقم تسهيالت و سپردهها در اس��تان تهران استقرار دفاتر
مركزي بسياري از شركتها و موسسههاي توليدي ساير
استانهادراستانتهرانبودهوعمدهفعاليتهايبانكيآنها
توسط شعب بانكها و موسسههاي اعتباري استان تهران
انجامميشود.
 30درصد سپردهها در بانك باقي ماند
بانكها از مبلغ  2578هزار ميليارد تومان سپرده به مبلغ
 269هزارميلياردتومانسپردهقانونيداشتهاندكه10.43
درصد كل سپردهها را شامل شده است .همچنين از مبلغ
 2309هزارميلياردتومانسپردهبعدازكسرسپردهقانوني،
 497هزار ميليارد تومان يعني  19.3درصد سپردهها را به
عنوانذخيرهاحتياطي،يانقدينگيموردنيازشعبياسقف
اعتباريدرنظرگرفتهاندوبقيهرايعني 1812هزارميليارد
تومان را تسهيالت پرداخت كردهاند .براين اساس ،بانكها
به ميزان 766هزار ميليارد تومان يا  29.7درصد سپردهها
را براي سپرده قانوني و ذخيره احتياطي نگه داشتهاند و در
نهايت 70.3درصدسپردههاراتسهيالتپرداختكردهاند.
ازسويديگر،نسبتتسهيالت1812هزارميلياردتومانيبه
سپردهبعدازكسرسپردهقانونيبهميزان 2309هزارميليارد
توماني معادل  78.4درصد است كه اين نسبت تسهيالت
نسبت به عدد 81.3درصد پايان اسفند 97معادل نزديك
به 3واحددرصدكاهشداشتهاست.ونسبتبه 80.2درصد
بهمن 97نيز 1.8واحدكاهشداشتهاست.
اين نكته نشان ميدهد كه با وجود رش��د  27.5درصدي
سپردهها در يكسال و  24.7درصدي سپردهها در  11ماه،
تس��هيالت 24.3درصد در يكس��ال و 20.1درصد در11
ماه رش��د كرده كه حدود 3.2تا 4.6واحد كمتر بوده است.
براين اساس ميتوان نتيجه گرفت كه بان كها براي كاهش

مطالبات معوق ،سياس��ت انضباط مالي و افزايش توان در
پاسخدادنبهنيازمشتريانخود،بخشكمتريازسپردهها
را تس��هيالت داده و حدود 30درص��د منابع خود را حفظ
كردهاندوتسهيالتندادهاند.البتهايننسبتتسهيالتدر
برخيشهرهاواستانهاكمترازميانگينودربرخيديگراز
استانهاباالترازميانگين 30درصديبودهاست.

سهم تسهيالت تهران
 10درصد باالتر از سهم سپردهها
از جمله در تهران ،بانكها باالتر از  83درصد س��پردهها را
تسهيالت پرداخت كردهاند  .همچنين در تهران با توجه به
سهم 53درصديسپردههاياستانتهرانازكلسپردههاي
كشور ،سهم تسهيالت  1147هزار ميليارد توماني استان
تهران معادل 63.3درصد كل تسهيالت كشور بوده است.
يعني تهران 10واحد درصد سهم تسهيالت بانكي بيش از
سهمخودازسپردههايبانكيداشتهاست.
ايننكتهنشانميدهدكهازديماه 96وشروعالتهاببازار
ارز و طال و قبل از خروج امريكا از برجام ،تاكنون ،فشار براي
دريافتتسهيالتووامبانكيدرتهرانباالترازنقاطمختلف
كشور است و تهران عمال دو سوم تسهيالت بانكي كشور را
جذب كرده اس��ت .برخي كارشناسان معتقدند كه بخش
عمدهاي از اين تسهيالت در بخش خدمات مالي ،خريد و
فروش و واس��طهگري مالي استفاده ميشود .اين در حالي
است كه ساير استانهاي كشور تشنه اعتبارات صنعتي و
عمراني و كش��اورزي و توليدي هستند تا رشد اقتصادي و
سرمايهگداريواشتغالراافزايشدهند.
افزايش روزانه  1523ميليارد تومان سپرده
و 972ميليارد تومان تسهيالت
نكته مهم ديگر كه حاصل از افزايش حجم سپردهها و
تسهيالت در يكسال منتهي به بهمن 98است ،افزايش
روزان��ه  1523ميليارد تومان س��پرده و  972ميليارد
تومان تسهيالت است كه حاصل خلق پول ،انتشار پول،
افزايش نقدينگي روزانه است و اين موضوع در شرايط
رشد منفي اقتصادي و نبود سرمايهگذاري و رشد قدرت
خريدمردم،عمالشرايطرابرايتورمباالدرآيندهفراهم
ميكند و در شرايطي كه ركود وجود دارد جذب اقتصاد
نشده و عمال در بازار داراييهاي مختلف مسكن ،سهام،
خودرو ،طال و ارز ،عامل رش��د قيمتها خواهد بود .لذا
برايتوضيحافزايش 1500ميلياردتومانيروزانهسپرده
و نقدينگي ،بايد توجه داشت كه مهمترين عامل پايين
بودن بهرهوري و كارايي است كه باعث شده براي سرپا
ماندنشركتهاوكارگاههاوواحدهاياقتصادي،نيازبه
تزريقدايميوخلقپولباشدتابراياستمهالبدهيها
و وامهاي بانكي و تامين نياز روزانه خود و س��رمايه در
گردش دايم به افزايش نقدينگي و وامهاي بانكي بيشتر
نيازداشتهباشند.آمارهايبانكيدرديماه 98نيزنشان
ميدهد كه بانكهاي تهران عمال از 1344هزار ميليارد
تومان سپرده ،به ميزان 1131هزار ميليارد تومان يعني
 84درصد سپردهها را تسهيالت پرداخت كردهاند و16
درصد يا  213هزار ميليارد تومان را براي سپرده قانوني
و نقدينگي مورد نياز ش��عب حفظ كردهاند .از اين رقم
معادل  127هزار ميليارد تومان  9.4درصد س��پردهها
را سپرده قانوني و  86هزار ميليارد تومان يا  6.4درصد
كل سپردهها راعنواننقدينگي موردنياز شعب يا سقف
اعتباريحفظكردهاند.ايننسبتهاازميانگينبانكها
و استانهاي كش��ور فاصله دارد و در حالي كه نسبت
تسهيالت در كشور  78درصد اس��ت در تهران به 93
درصد رسيده است .همچنين در حالي كه  19درصد
سپردهها در بانكها باقي مانده اين سهم در تهران بيش
از  6درصد بوده است و در عين حال در حالي كه سپرده
قانوني در بانكهاي كشور باالي  10.3درصد بوده در
تهران  9.4درصد بوده است.

تهران با سهم 53درصدي از سپردههاي بانكي ،سهم 63درصدي از كل تسهيالت و وامهاي بانكي كشور داشته است
سهم بيشتر تهران در جذب تسهيالت جديد
از دي  96تاكنون
نكته مهم در مورد وضعيت س��پرده تس��هيالت استانها
توجه به اين مطلب است كه از دي 96كه بخش عمده رشد
تسهيالت بانكها به دليل رشد قيمتها در بازار ارز و طال
و نوسان قيمتها متوجه تهران بوده و نسبت تسهيالت را
در تهران بهشدت افزايش داد ،تاكنون نسبت تسهيالت در
تهرانهمچنانباالستونسبتتسهيالتدراستانتهران
بهسپردهبعدازكسرسپردهقانونيمعادل 93درصدگزارش
شدهاست.بهعبارتديگر،ازرقم 1344هزارميلياردتومان
س��پرده در تهران معادل 127هزار ميليارد تومان يا9.45
درصد سپردهها را س��پرده قانوني تشكيل داده است كه از
ميانگينكشوري 10.37درصديكلبانكهاواستانهاي
كشور كمتر است .از سوي ديگر ،از رقم 1217هزار ميليارد
توماني سپرده بعد از كسر س��پرده قانوني 92.93 ،درصد
سپرده بعد از كسر سپرده قانوني يعني معادل  1131هزار
ميليارد تومان تس��هيالت پرداخت شده است كه نسبت
تسهيالت در تهران با رقم نزديك به 93درصد از عدد78.6
درصديميانگينكلكشوربهميزانبيشاز 14واحدباالتر
است .نكته مهم ديگر توجه به سهم تهران از كل سپردهها و
تسهيالتكشوراست.تهرانبارقم1344هزارميلياردتومان
سپردهعمالبهميزان 53.4درصدازكلسپردههاي2516
هزار ميليارد توماني كشور سهم دارد .اما با عدد 1131هزار
ميليارد تومان تسهيالت عمال به ميزان 63.8درصد از كل
 1773هزارميلياردتومانماندهتسهيالتكلكشورسهم
دارد .به عبارت ديگر ،تهران با وجود س��هم 53.4درصدي
از س��پردههاي بانكهاي كشور ،س��هم 63.8درصدي در
تسهيالت بانكهاي كش��ور دارد و سهم آن از تسهيالت،
 10.4واحدبيشترازسهمتهراندرسپردههابودهاست.اين
نكتهنشانميدهدكهدرسالهاياخيربهدليلجذبپول
بانكهاوتسهيالتبانكهادرخدماتماليتهران،وتقاضاي
باالي دريافت تسهيالت در تهران ،عمال بخش عمدهاي از
رشد تسهيالت بانكها جذب تهران شده و همين موضوع
باعث شده كه نه تنها سهم تهران از تسهيالت بيش از سهم
آنازسپردههاباشد،بلكهنسبتتسهيالتدرتهرانباالتراز
ميانگينكشوربودهاستودرصدسپردهقانونيونقدينگي
موردنيازشعبازكلسپردهبانكهايتهران،عمالكمتراز

ميانگيناينشاخصهاازكلسپردههايبانكيكشوراست.
بانكهايتهرانعمالاز 1344هزارميلياردتومانسپرده،به
ميزان 1131هزارميلياردتومانيعني 84درصدسپردههارا
تسهيالتپرداختكردهاندو 16درصديا 213هزارميليارد
تومانرابرايسپردهقانونيونقدينگيموردنيازشعبحفظ
كردهاند .از اين رقم معادل  127ه��زار ميليارد تومان 9.4
درصد سپردهها را سپرده قانوني و 86هزار ميليارد تومان يا
 6.4درصدكلسپردههاراعنواننقدينگيموردنيازشعبيا
سقفاعتباريحفظكردهاندكهاينرقمازسهم 19درصدي
كلبانكهايكشورازكلسپردههابابتجوابگوييبهنيازروز
مشتريانبانكهاكمتراست.
 66درصد تسهيالت جديد بانكها
در دوسال اخير جذب تهران شده است
باتوجهبهالتهابهايبازارپولوارزوقيمتكاالهاوخدمات
ونرختورمكهچندماهقبلازاعالمخروجامريكاازبرجام،آغاز
شدهبودونرخارزوطالوقيمتبرخيكاالهاراباخودافزايش
داد ،الزم اس��ت كه تحوالت و شاخصهاي پولي و بانكي از
جملهميزانرشدتسهيالتوتوزيعآندراستانهايكشور،
ازاينمنظرموردارزيابيقرارگيرد.برايناساس،ازديماه96
كهوضعيتبازارارزوسكهباالتهابمواجهشدودولتوبانك
مركزي براي مقابله با آن ،پيش فروش بيش از 60تن سكه
و همچنين فروش اوراق سپرده 20درصدي به ميزان230
هزارميلياردتوماندراسفندماه 96رادردستوركارقرارداد،
نسبت مانده تسهيالت به مانده سپردهها نيز بهشدت رشد
كردهوازجملهدراستانتهران،بيشازسايراستانها،موجب
جذبرشدتسهيالتدراينمدتشدهاست.
بهطوري كه ميزان تس��هيالت در كشور در دي 96معادل
 1130هزار ميليارد توم��ان ،بوده كه اين رقم در دي 98به
 1773هزار ميليارد تومان اعالم شد و مقايسه اين دو رقم
نشان از افزايش  57درصدي ميزان تسهيالت در كشور در
 2س��ال منتهي به دي  98خبر ميدهد يعني تسهيالت
 643هزار ميليارد تومان اضافه شده است.همچنين ميزان
مجموع سپردههاي كش��ور در دي 96معادل 1503هزار
ميلي��ارد تومان بوده ك��ه اين رق��م در دي 2516 98هزار
ميليارد تومان شده كه نشان از رشد 67درصدي سپردهها
در 2س��ال منتهي به دي 98است .يعني سپردهها1013

هزارميلياردتومانبيشترشدهاست.اينآمارنشانميدهد
كهميزاننقدينگيدركشوردراينسالهارشدچشمگيري
داشته و موجب افزايش سپردهها و تسهيالت بانكي شده
استكهالبتهسهمتهرانازسپردههاكاهشوسهمتهراناز
تسهيالتروبهافزايشگذاشتهكهنشانميدهدهمچنان
مشكلرشدسهمتهرانازمنابعبانكيوتسهيالتروبهرشد
است.درتهراندردي 96سپردهها 883هزارميلياردتومان
و تس��هيالت 707هزار ميليارد تومان بوده است .اين ارقام
در دي  98به  1344هزار ميليارد تومان س��پرده و 1131
هزارميلياردتومانتسهيالتميرسد.بهعبارتديگر،در2
سال منتهي به دي ،98ميزان سپردهها در تهران 461هزار
ميلياردتومانوتسهيالت 424هزارميلياردتومانافزايش
يافته و مقايسه دو رقم نشان ميدهد كه تقريبا به اندازه كل
رشدسپردههادرتهرانميزانتسهيالتنيزافزايشداشته
و رقم سپرده قانوني و نقدينگي مورد نياز شعب در اين دوره
دوسالهرشداندكيداشتهاست مقايسهرشدتسهيالتدر
كشور و تهران نش��ان ميدهد كه در 2سال منتهي به دي
 ،98ميزان سپردهها در كشور  1013هزار ميليارد تومان و
در تهران 461هزار ميليارد تومان بيشتر شده است .يعني
 45.5درصد رشد سپردههاي كشور مربوط به سهم تهران
بودهاستهمچنينميزانتسهيالتدركشوردرفاصلهدي
 96تا  98معادل  643هزار ميليارد تومان و در تهران 424
هزارميلياردتومانافزايشيافتهاست.يعني 66درصدرشد
ماندهتسهيالتبانكهايكشوردرفاصلهدوسالدي 96تا
دي 98سهمتهرانبودهاست.بهعبارتديگر 66،درصدرشد
تسهيالتبانكهادردوسالاخيرجذب تهران شدهاستو
اين به معناي تمايل بانكها به پرداخت بيشتر تسهيالت
در استان تهران است كه ميتواند به معناي تمركز شديد
امكانات اقتصادي و همچنين ايجاد معضالت و مشكالت
مختلفاقتصاديواجتماعيازبابتتمركزدهيوايجادتراكم
جمعيتيوامكاناتاقتصاديياحداقلتمركزتصميمگيريو
ايجاددفاتربنگاههاوسازمانهاياقتصاديدرتهرانباشد.از
سويديگر،التهاببازارهايارزوطالوبورسعمدتامتعلق
بهتهرانبودهودرنتيجهتقاضابرايدريافتتسهيالتعمدتا
ازسويفعاالنبازارتهرانبرايخدماتماليوخريدوفروش
وسرمايهگذاريدربازارهايداراييدردوسالاخيربهبانكها
ارايهشدهاست.

ادامهازصفحهاول

فساد اقتصادي ضد توسعه است
اينراهغلطياست؛صرفنظرازاينكهبسترايجادشدهتجربه
نشاندادهكهحتيبرخوردهاي ُمشدده،وتحكمآميز،اسباب
تنبه افراد خصوصا در خصوص بسياري از صاحب منصبان يا
مردم عادي به وجود نياورده اس��ت .چرا كه مردم عادي اين
تلقي را دارن��د كه صاحب منصبان باالخره از چنگال عدالت
فرار ميكنند .به صحت و سقم اين گزاره كاري ندارم؛ درباره
تلقيعموميصحبتميكنم.تلقيعموميايناستكهافراد
بانفوذباارتباطاتيكهممكناستداشتهباشندياشرايطيكه
قانونگذاردرخصوصتخفيف،تعويقصدورحكم،عفوو..لحاظ
كرده. ،ممكن است نجات پيدا كنند .بنابراين در اينجا حس
عدالت و برگزاري عدالت اس��ت كه مطرح ميشود .اما اينكه
خودقوهقضاييهرابهعنوانتنهاراهحلوراهحلنهاييدانستن
يكاشتباهعمدهوبزرگاست.بهعبارتروشنترقوهقضاييه
آخرينحلقهاززنجيرهاياستكهقبالبايدبرايجلوگيرياز
وقوعچنينحوادثيتداركديدهشود.
ق�رار بود درباره زمينهه�اي وقوع چنين تخلفاتي
صحبتكنيم؛چهبسترهاييباعثتشديدوقوعاين
تخلفاتميشود؟
برگرديمبهسوالشماكهچطورميتوانشرايطيراايجادكرد
كهيكچنينتخلفاتاقتصاديبزرگيدرفضاياقتصاديو
سياسيكشوربهوقوعنپيوندد؟بهنظرم2نكتهدراينخصوص
وجود دارد .مس��اله اول ،ش��يوهاي اس��ت كه ما در خصوص
قانونگذاري داري��م .متخلفان به راحت��ي از منافذ قانوني ما
استفادهميكنندوبوسيلهقانون،قانو نرادورميزنند.بررسي
دادگاههاي متخلفان اقتصادي نشان ميدهد كه بسياري از
اينتخلفاتبهدليلمنافذقانونيبهوقوعميپيوندند.درشيوه
قانونگذاري ما رصد اطالعاتي و پژوهشي با توجه به نيازهاي
روز جامعه انجام نشده است؛ يعني بستر الزم براي پُر كردن
خالهاي قانوني يا كوركردن منافذ قانوني كه ممكن اس��ت
يكسريافرادبانياتخاصازاينخألهاومنافذسوءاستفاده
كنندتابهامروزيهخوبيشناساييورفعنشدهاست.ساختار

تقنينيكشورمصونسازيفضاياقتصاديازمنافذقانونيرا
سر و شكل نداده است.اي بسا مشكل مهمتر هم اين استكه
درحوزهنظارتبراجرايصحيحقوانينهمكهبهعهدهديوان
محاسبات ،سازمان بازرسي كل كشور و حتي خود مجلس
هم ضرورتهاي الزم پيش بيني نشده است .كما اينكه شما
ميشنويد حتي خود نماينده مجلس كه قانوني را تصويب
ميكند و خودش هم ميتواند نظارت كند ،در دام اين فساد
گرفتار شده است .اين نشان ميدهد يك جاي كار قانوني ما و
تقنينمااشكالدارد.
يكبخشاشارهكرديدكهخألهايموجوددرحوزه
تقنيني است؛ موضوع مهم بعدي كه بستر وقوع اين
نوعتخلفاتاستكداماست؟
مسالهدومكهميشودگفتكههمعرضبامسالهتقنيناست،
در قوه اجراي ما است .متاسفانه در نهادهاي اجرايي افرادي
به كار گرفته ميشوند كه خيلي سابقه يا اطالعي از عملكرد
حرفهايآنهاوجودنداردياحوزهايكهبهكارگماشتهميشوند،
حوزهتخصصشاننيست،ياشناختكافيازآنهاوجودندارد
و اساس��ا صالحيت حضور در اين مناصب حساس را ندارند،
ضمناينكهروياينافرادنظارتخاصيهماعمالنميشود.
يعني افرادي كه مبس��وطاليد در منصبي كار ميكند و يك
امضايآنهاميتواندظرفيتهاياقتصاديوارتباطيفراواني
راجابهجاكندبايدنظارتكافيبررويآنهاوجودداشتهباشد.
فرضكنيدامروز،فرديدروزارتجهادكشاورزيكارميكند،
فرداروزيهمينفرددروزارتتعاونپستسطحباالميگيرد،
پسفردادروزارتنفتمنصوبميشودو...اينهانشانميدهد
كه فرد تخصص و صالحيت الزم را ندارد و احتماال به خاطر
ارتباطاتي كه با مقامات يا صاحب منصبان با نفوذ دارد هرروز
پستومنصبتازهايراتجربهميكند.بنابراينچنانچهمادر
حوزه قانونگذاري درست عمل كنيم ،چاشني آن را نيز توام با
نظارت كنيم و از س��وي ديگر هم قوه مجريه هم افرادي را به
كار بگمارد كه هم از حيث سالمت و هم تخصص و هم تعهد

شايستگيهاي الزم را داشته باشند و بر روي اين چرخه هم
نظارت رسانهاي و اداري الزم صورت بگيرد ،ما با پديدههايي
اينچنينيمواجهنخواهيمشدكهناگهانهزارانميلياردتومان
پول چه از باب اختالس ،چه از باب ارتش��ا چه از باب تخلفات
اقتصاديازبيتالمالغيبشود.ضمناينكههمطرفممكن
استمجازاتالزمرانبيندوهماموالبيتالمالكهبايدصرف
مقابلهبافقر،حمايتازاقشارآسيبپذيروپيشرفتكشورشود؛
اينگونه با باد رود .نمونه بارز اين موضوع پرونده بابك زنجاني
است،كهگفتهشدهبيشاز2ميليارديوروبدهكاراست؛سالها
هم در زندان است؛ اما هنوز حقوق بيتالمال در اين پرونده بر
اساساسنادواخباراعادهنشدهاست.اينهاضررهايهنگفتي
اس��ت كه به اقتصاد و اعتماد عمومي وارد ميش��ود و مردم
هزينههاي آن را ميپردازند .مديران ما در تخصيص پس��ت
به افراد بايد بسيار حساس باشند اينكه مديري به محض به
دستگرفتنسكانهدايتسازمانياوزارتخانهايافرادداراي
شايستگيراكناربگذاردوبهجايآنافراديرابهكاربگماردكه
دارايروابطفاميلييادوستانهياارتباطاتجناحيبااوهستند
رابهكاربگمارند.اينهاريشهاصلياينماجراست.
تحليلش�مادرستاست،اماتاچهاندازهالگوهاي
رفتاري حاكم بر جامعه در اين زمينه اثرگذار اس�ت؛
زماني كه از كودكي به بچهها الگوهايي ارايه ميشود
كه در آنها رس�يدن به موفقيت و ثروت به هر روشي
ترويجميشود؛طبيعياستكهازدروناينالگوهاي
رفتاريچهرههاييباتخلفاقتصادينيزظهوروبروز
پيداميكند.اينطورفكرنميكنيد؟
كامال درست است .موضوع الگوهاي رفتاري در كنار شرايط
ناپاي��دار اقتصادي هم دليلي اس��ت كه اف��راد در ناخودآگاه
جمعيشان تصور ميكنند كه به هر روشي بايد بار خودشان
را ببندند و ثروت به دس��ت بياورند .در اين مدل فكري اساسا
افراديكهسمتيرادارنداماتخلفنميكنند؛رشوهنميگيرند
يا اقدام به زد و بند كردن نميكنند ،افرادي بيعرضه و ناتوان

تعريف ميشوند .اينگونه اس��ت كه تغييرات ايجاد شده در
ارزشهاي رفتاري آرام آرام جامعه را دچار تكانههاي رفتاري
ميكندوازدروناينتكانههايرفتاريهمتخلفاتاقتصادي
و اختالسهاي بزرگ س��ر بر ميآورند .ما بايد در زمينههاي
آموزش��ي و ارزشهاي بنياديني كه ترويج ميشود تجديد
نظرصورتدهيم.
بررس�يها نش�ان ميدهد كه در كشوري مثل
چين كه مثال مجازات اعدام براي پولشويي وجود
دارد؛ باالترين آمارهاي اختالس ،رشوه و تخلفات
اقتصاديهموجوددارد؛آيامعنيايناعدادوارقام
مستندايننيستكهبرخوردهايشديدقضاييو
صدور حكم اعدام براي تخلفات اقتصادي معموال
منجربهكاهشايننوعتخلفاتنخواهدشدوبايد
سرچشمههايايننوعتخلفاتخشكيدهشود؟
ازنظراصولجرمشناسي،جرمشناسانمعتقدندكهدرجوامع
نوينبااينگستردگيوشرايطتشديدمجارتهاراهحلنيست.
شمامثالچينرازديد؛منمثالكشورخودمانراميزنم.مادر
حوزهمبارزهباموادمخدرواصالحيهقانونمبارزهباموادمخدر
مجازات اعدام را داشتيم و سالها وقت و سرمايه صرف كرده
ايم؛اماازابتدايانقالبتابهامروزاينهمهسالمااينهمهحكم
اعدامبرايقاچاقچيانموادمخدرصادركرديم؛آياجلويقاچاق
موادمخدرگرفتهشد؟اينهاريشههايشجايديگراست؛بايد
زمينههاي تقاضاي مواد مخدر محدود ش��ود تا خود به خود
فضايمقابلهباموادمخدرتاثيراتخودرابرجايبگذارد.امااگر
تقاضاوجودداشتهباشدطبيعياستكهقاچاقبههرقيمتي
انجامميشود.درحوزهتخلفاتاقتصاديهمبايدزمينههاي
بروز چنين تخلفاتي سد شود .زماني كه جامعه به سمت فقر
مطلق ،بيكاري ،داللي و ...سوق پيدا كند ،تخلفات اقتصادي
هم هر روز پر دامنهتر گسترش پيدا ميكنند .اين موضوعات
بر ميگردد به شرايط اقتصادي .يعني اينها مواردي است كه
حوزههايجامعهشناسي،جرمشناسي،علومرفتاريو...بايد

در خصوص آن نظر تخصصي بدهند ،هر كدام از اين حلقهها
كهپارهشوندكلزنجيرهازهمخواهدگسيخت.شمافرموديد
كهدرچينمجازاتاعداموجودداردودرعينحالدررتبهاول
تخلفاتاقتصاديقراردارد.ايننشاندهندهاينواقعيتاست
كه برخوردهاي قهرآميز و شديد معموال به كاهش آمارهاي
تخلفنخواهدانجاميد.اگررابطهعكسنداشتهباشندرابطه
منطقيدارند.مابايدريشههايفساددراتمسفراقتصاديرااز
بينببريم؛بايددستافراديكهبهبيتالمالرحمنميكنند
كوتاه شود .اينها دست قوه قضاييه نيست؛ قوه قضاييه بعد از
وقوعجرماستكهحكمنهاييرابرايمتخلفصادرميكند.
ما نبايد همه توقعاتمان از قوه قضاييه باش��د و فكر كنيم كه
مسووليتمقابلهتخلفاتاقتصاديبااينقوهاست.اينكهاجازه
بدهيممتخلفانهركاريكهخواستندبااقتصادانجامدهندو
بعدانتظارداشتهباشيمكهقوهقضاييهمسووليتاينموضوع
رابهعهدهبگيرد.
به هر ح�ال موضوع آقاي طبري ب�ه عنوان يكي از
معاونتهايمهمدستگاهقضايييكپروندهمتفاوت
است؛ازيكمنظرنشانميدهدكهساختارقضاييبه
خوبي قادر است تا ناهنجاريهاي درون سيستمي را
شناسايي وبا آن برخورد كند؛ بحثي مطرح است كه
احكامي كه در زمان وي صادر ش�ده است بايد مورد
بازبينيقراربگيرد؛دراينزمينهچهفكرميكنيد؟
موضوع اين نيست كه ايشان حكم صادر كرده باشد چرا كه
حكمي از سوي اين فرد صادر نشده است ،مساله اعمال نفوذ
است؛ به جزش��رايط ماده 477و474مقررهاي نداريم كه در
يكچنينشرايطياقدامبهبررسيدوبارهپروندههاشود.البته
موضوعاتبايدازمنظرحقوقيبررسيشود؛كهآياايناعمال
نفوذهامنجربهصدوراحكامشدهوآياايناعمالنفوذهااثراتي
بر سرنوشت پروندههاي مورد بحث داشته است يانه؟ شخصا
گمان نميكنم كه نتيجه اين پرونده منجر به تجديد نظر در
احكامصادرشدهباشد.

بانك و بيمه
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«تعادل» از ثبات بازار ارز و طال گزارش ميدهد

كاهش ۷۰هزارتوماني قيمت سكه
تدبير بانك مركزي براي تامين ارز كاالهاي اساسي

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
در جريان معاملات ارزي قيم�ت دالر و يورو
نسبت به معامالت روز يكشنبه تغييري نكرده
وصرافيهايبانكيهردالرامريكارابهقيمت۱۶
هزار و  ۹۰۰تومان ميخرند و به قيمت  ۱۶هزارو
 ۹۳۰تومان ميفروشند كه نسبت به معامالت
روز گذش�ته تغييري نكرده است .همچنين،
اين صرافيه�ا هر ي�ورو را مع�ادل  ۱۸هزار و
 ۵۰۰تومان خريدند و به قيم�ت  ۱۸هزار و ۶۰۰
تومان هم فروختند كه اين نوع ارز هم همچون
دالر تغيير قيمتي نداشته است .عالوه براين،
بانكها هر دالر امريكا را معادل  ۱۶هزار تومان
و هر يورو را به قيمت  ۱۸هزار تومان ميخرند.
به گزارش «تعادل» ،در ب�ازار طال نيز به دنبال
اعالم قيمت اونس جهان�ي  1693دالري و نرخ
دالر در بازار آزاد به قيمت 17590تومان ،قيمت
طال و س�كه كاهش يافت .هر قطعه سكه تمام
بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد تهران روز
دوش�نبه با افت  ۷۰هزار توماني قيمت نسبت
به روز معامالتي گذش�ته به رقم هفت ميليون
و  ۲۶۵هزار تومان فروخته شد.هر قطعه سكه
تمام به�ار آزادي طرح قديم نيز هفت ميليون
تومان قيمتگذاري ش�د .همچنين نيم سكه
س�ه ميليون و  ۶۷۰هزار تومان ،ربع سكه يك
ميلي�ون و  ۹۹۰ه�زار تومان و هر قطعه س�كه
گرمييكميليونو ۶۰هزارتومانتعيينقيمت
شد.هر گرم طالي خام ۱۸عيار ۷۰۹هزار تومان
وهرمثقالطالنيزسهميليونو ۷۵هزارتومان
به فروش رسيد.
نوسانقيمتاونسدربازارهايجهانيبهعنوانمهمترين
عامل افت و خيز نرخ س��كه و طال در معام�لات بازارهاي
داخلي به شمار ميرود.قيمت اونس با رشد حدود هشت
دالري ب��ه يك هزار و ۶۹۳دالر رس��يده ،بهاي اونس پس
از ش��يوع ويروس كرونا و افت ش��رايط اقتصادي كشورها
روندي افزايشي يافته است.قيمت اونس كه در اوايل هفته
گذشته به حدود يك هزار و ۷۴۰دالر نيز رسيده بود ،پس
ازبهبودشاخصهاياقتصادجهاني،بهزيريكهزارو۷۰۰
دالر عقبنشيني كرد .در بازار آزاد نرخ دالر  ،17630يورو
 ،19700پون��د ،22100درهم ،4915لير تركيه،2620
يوان ،2500دالر كانادا 13300تومان اعالم ش��د .سامانه
سنابرايمعامالتروزيكشنبه 18خرداد،99نرخميانگين
را ب��راي دالر ،17064ي��ورو ،18758درهم ،4649پوند
 ،20662دالر كانادا ،13040لير تركيه 2584تومان اعالم
كرد .در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ رسمي ۴۷ارز
را اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ ۲۵ارز از جمله يورو و پوند
افزايشوقيمت ۱۱ارزكاهشيافت؛همچنيننرخدالرو۱۰
ارز ديگر نيز ثابت ماند.بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر
امريكا۴۲هزارريالقيمتخورد.همچنينهرپوندانگليس
با ۱۶۵ريالافزايشبهقيمت ۵۳هزارو ۳۶۵ريالوهريورو
با ۳۹ريال افزايش به قيمت ۴۷هزار و ۴۳۷ريال اعالم شد.
تدبير بانك مركزي
براي تامين ارز كاالهاي اساسي
يك نماينده مجلس با اشاره به اقدامات صورت گرفته از
سويبانكمركزيبهمنظورتامينارزموردنيازكاالهاي
اساس��ي ،افزود :مش��كلي در تامين كاالهاي مورد نياز
وجود ندارد .رحيم زارع در گفتوگو با ايبِنا با بيان اينكه
خوشبختانه با تدبير بانك مركزي مشكلي در تامين ارز
مورد نياز براي واردات به ويژه در بخش كاالهاي اساسي
وجود ندارد ،گف��ت :گردش مناب��ع ارزي براي تامين
كاالهاياساسيجلويفريزارزيراگرفتهوبهاينترتيب
مشكلي نيز در تامين كاالهاي مورد نياز وجود ندارد.
نماينده مردم آباده در مجلس يازدهم ،با تاكيد بر اينكه
گردش مالي نفس تازهاي به مسائل ارزي كشور تزريق
ميكند ،افزود :ارايه ارز دولتي ب��راي واردات كاالهاي
اساس��ي بدون توقف ادام��ه دارد ،اما در اين راس��تا اگر
نظارت دقيقي صورت نگيرد و اين منابع در جايي ديگر
هزينه شود بهطور حتم مشكالت عديدهاي رخ خواهد

داد.وي با بيان اينكه توقف ارايه ارز دولتي براي واردات
كاالهاي اساسي و تكنرخي شدن ارز در اين حوزه براي
همه آحاد مردم و كش��ور ضررهايي را به همراه خواهد
داشت ،تصريح كرد :خوشبختانه با مديريتي كه بانك
مركزي در دس��تور كار قرار داده ،گردش ارزي كاال نيز
وارد كشور ميشود .اين نماينده مردم در مجلس دهم،
در پاسخ به اين سوال كه براي جهش توليد به چه ميزان
ارز دولتي جهت ارايه به صادركنندگان نياز است؟ گفت:
در اين رابطه بايد يارانههايي به صادركنندهها داده شود
تا فرمايش مقام معظم رهبري و شعار سال محقق شود.
ويبابياناينكهبانكمركزيبايدباارايهبرنامهايكارآمد
نحوه حمايت از صادركنندگان را مشخص كند ،افزود:
مجلس يازدهم با برگزاري نشستهاي مستمر مطالبه
جدي در خصوص بهبود وضعيت ب��ازار ارز از دولت به
ويژه بانك مركزي خواهد داشت .زارع بر ضرورت ارايه
مشوقهايالزمبهصادراتتاكيدكردوگفت:كميسيون
ويژه حمايت از توليد ملي بهطور حتم در مجلس يازدهم
مشوقهايي را با تعامل بانك مركزي براي اين بخش در
نظر خواهد گرفت.
طال همچنان جاي ريزش دارد
بازار طال در تالش براي احياي كاهش حدود ۳درصدي
در روز جمعه ،در آغاز معامالت شروع هفته شاهد كمي
ثبات بود اما تحليل گران با اش��اره ب��ه دادههاي اخير
مشاغل امريكا آينده روش��ني را براي فلز زرد متصور
نيستند .به گزارش ايبِنا به نقل از «كيت كو» ،معامالت
آتي فلز زرد براي ماه آگوس��ت با  ۰.۳۹درصد افزايش
هر اونس با قيمت ۱۶۸۹.۵۰دالر انجام شد .طال جمعه
با ضربه قابل توجهي مواجه شد؛ در واقع پس از انتشار
دادههاي كار مبني بر ايجاد  ۲.۵ميليون ش��غل در ماه
مه در امريكا ،فلز زرد به زير نقطه حياتي حمايت يعني
 ۱۷۰۰دالر ب��ه ازاي هر اونس تنزل ك��رد؛ دادههاي
مش��اغل امريكا ش��وك بزرگي بود زيرا اقتصاددانان
انتظار داشتند كه ش��اهد از دست رفتن  ۷.۵ميليون
شغل باشند .اگرچه برخي از سرمايهگذاران افت قيمت
روز جمعه ط�لا را نوعي فرصت خري��د تلقي كردند،
تحليلگران نس��بت به تداوم كاه��ش قيمت فلز زرد
هشدار داده اند؛ اتفاقي كه در خالف مسير بازار بورس
و اوراق قرضه حركت ميكند .با توجه به كاهش قيمت
طال در روز جمعه ،بسياري از تحليل گران انتظار دارند
كه قيمتها در منطقه حمايت بعدي مابين  ۱۶۴۵و
 ۱۶۵۰دالر محك بخورند« .مارك چندلر» تحليلگر
ارشد بازار در Bannockburn Global Forex
در يادداشتي نوشت :فرض پايه ما اين است كه فلز زرد
در هر دو سوي نقطه حمايت  ۱۷۰۰دالري ،تا  ۵۰دالر
نوس��ان كند .طال در اواسط ماه مه در كران باال نوسان
ميكرداماحاالسههفتهمتوالياستكهدركرانپايين
در نوس��ان بوده و هفته گذشته نيز پايينترين سطح
خود را در  ۶هفته اخير به ثبت رساند .تا پيش از گذر از
منطقه  ۱۶۵۰دالري نميتوان به قيمتها تكيه كرد.
چندلر اضافه كرد كه شاخصهاي كليدي همچنان بر
روند نزولي قيمت طال در كوتاهمدت داللت دارد؛ وي
همچنينگفتكههمزمانباجريانپيداكردنرويكرد
ريسك گريزي در بازارهاي مالي ،نسبت طال به بورس
منفي شده است« .نيك كاولي» تحليلگرDailyFX.
 comدر گزارش��ي نوش��ت كه وي نيز كانال ۱۶۴۵
دالري را براي طال تحت نظر گرفته اس��ت؛ وي افزود
كه سود اوراق قرضه و قدرت پايدار دالر امريكا ميتواند
درخش��ش فلز زرد را كدر كند( .قيم��ت آن را نزولي
كند ).وي در اين گزارش نوش��ت :در طول سه هفته
اخير طال بيشترين منفعت را از ضعف دالر و نرخ بهره
پايين در امريكا برده و به نظر اين موضوع در كوتاهمدت
معكوس خواهد شد .سود اوراق قرضه  ۱۰ساله امريكا
از حدود  ۰.۶۵درصد در هفته گذش��ته به يك درصد
نزديك ش��ده و تقاضا براي فلز گرانبها را تحت الشعاع
قرار داده است .البته به اعتقاد كاولي در بازار همچنان
به اندازهاي ابهام و بيثباتي وجود دارد كه در بلندمدت
از قيمت طال حمايت كند .وي نوشت :مناسبات امريكا
و چين در حال تيره و تار شدن است و به نظر وخيمتر

بانك مركزي چين به دنبال معرفي يوان ديجيتالي است تا رقيب چيني براي بيتكوين باشد
هم خواهد شد و اين در حالي است كه تاثير اقتصادي
كوويد ۱۹-تا سالها پديدار خواهد بود .اين فاكتورهاي
منفي تاثيرگذار بر بازار به نظ��ر به اين زوديها از بين
نخواهد رفت و در نتيجه در هفتهها و ماههاي آتي از طال
حمايت خواهد كرد.
كريپتو ريال
ازسويديگر،اعضايكميسيونتحولديجيتالاتاقتهران
بهبررسيوتحليلراهاندازيرمزارزبانكمركزيچينكه
بهتازگيبهنامكريپتويوانخبرآنجهانيشدهوهمچنين
امكانراهاندازي«كريپتوريال»درايرانپرداختند.
اهمي��ت اين اتف��اق در دنياي فناوري و ط��رح آن در اين
كميسيونازآنجهتبودكهبهباورصاحبانكسبوكارهاي
نوومديراناستارتآپي،دراتفاقينادريكدولتدرجهان
گام در مسير راهاندازي رمز ارز گذاشته و در اكوسيستمي
كهرمزارزهاميروندتاتحولشگرفيدردنيايماليجهان
رقمزنند،كريپتويوانميتواندتجربهاينووبزرگباشد.
از س��وي ديگر ،ورود دولت چين به ايجاد رمز ارز رسمي و
دولتي در اين كشور ،از اين جهت نزد تحولگران اقتصاد
ديجيتالدرايرانقابلاهميتاستكهبهواسطهمناسبات
تجاريمياندوكشورواينكهچينشريكنخستتجاري
ايرانطيسالياناخيربودهاست،كريپتويوانممكناست
نقشويژهايدرتبادالتماليميانتجارايرانوچينبازي
كند.بااينحال،برخيديگرازصاحبانكسبوكارهاينو
بر اين باورند كه تجربه دولت چين در راهاندازي رمز ارز را
ميتوان به فال نيك گرفت و دولت را در ايران مجاب كرد
كه اين نظام مالي جديد ميتواند گره بس��ياري از موانع و
مشكالتپيشروياقتصادتحريمخوردهايرانرابازكند.
ايندرحالياستكهبهاعتقادتحولگراناقتصادديجيتال
درايران،ايجادرمزارزبوميدرايرانباهدفورودبهتبادالت
مالي كه به گفته برخي ،ميت��وان از آن به «كريپتو ريال»
ياد كرد ،الزامات و مقدماتي نياز دارد كه بخش مهمي از آن
در دست دولت است؛ از جمله آنكه بانك مركزي در ايران،
تراكنشهايرمزارزرابپذيردوسازمانامورمالياتينيزآن
رادرمحاسباتماليبگنجاند.درهمينرابطه،سهيلنيكزاد
عضوهياتمديرهانجمنبالكچينوازفعاالنحوزهرمزارزدر
ايران،خودمختاروغيرمتمركزبودنشبكهانتشاررمزارزهارا
يكيازويژگيهايبارزاينفناوريدانستهودرتوضيحاتي
كهبراياعضايكميسيوناقتصادنوآوريوتحولديجيتال
اتاق تهران ارايه داد ،يادآور ش��د كه ارزشمند بودن شبكه
پرداخترمزارزهامنجربهآنشدهكهكاربردهايديگراين
پولمجازيجزخريد،امروزجذابيتباالتريپيداكند.وي
اندازه بازار رمز ارزها در جهان را رقمي معادل نيم تريليون

دالر اعالم كرد و به گفته وي ،نيمي از حجم اين بازار نيز در
اختياربيتكويناست.بهگفتهنيكزاد،حجمتراكنشهاي
بيتكوين روزانه معادل ۴۰ميليارد دالر است در حالي كه
ديگر ارز ديجيتال شناخته شده اين بازار نوين مالي ،يعني
تتر ،حجم بازاري نزديك به  ۱۶ميليارد دالر را در دس��ت
داردحالآنكهتراكنشروزانهاينرمزارز ۱۶۰ميليارددالر
برآورد ميش��ود .اين فعال حوزه رمز ارز با اين توضيحات،
به اين استدالل رس��يد كه دولت چين از حجم بازاري كه
ارزهاي ديجيتال در جهان براي خود ايجاد كرده اس��ت،
استقبال كرده و بانك مركزي اين كشور براي ايجاد رمز ارز
يوانخيزبرداشتهاست.نيكزادبابياناينكههنوزمشخص
نيستكهكريپتويوانقراراسترويچهبالكچينيمنتشر
شود،افزود:آنچهكهدرحالحاضرروشناست،اينكهرمزارز
يوانقراراستدردواليهمنتشرشود؛اليهنخستآنكهبانك
مركزي چين اين رمز ارز را منتشر كند و مشتريان آن نيز
بانكهايتجاريباشند.اليهدومنيزايناستكهبانكهاي
تجاريمنتشركنندهآنبرايمردموخريدارانباشند.عضو
هياتمديره انجمن بالكچين ايران سپس با اين توضيح
كه دولت چين برنامهاي مدون براي اس��تفاده از رمز ارزها
تا سال ۲۰۳۵منتشر كرده است ،به اين نكته اشاره كرد كه
مناسباتتجاريايرانوچينميتواندفرصتمناسبيبراي
آزمون استفاده از رمز ارزها در تبادالت مالي ميان دو كشور
باشد.بااينحال،اوتصريحكردكهكاربردارزهايديجيتال
درمناسباتماليتجاروبازرگانانايراني،منوطبهپذيرش
اينفناوريازسويبانكمركزيوديگرنهادهايمرتبطبا
تجارتخارجياست.بحثوگفتوگوپيرامونشكلگيري
كريپتو يوان و جاي��گاه و اهميت آن در تحوالت اقتصادي
جهان در حالي در نشس��ت هفدهم كميس��يون اقتصاد
نوآوري و تحول ديجيتال اتاق تهران ادامه يافت كه اعضاي
اينكميسيونباتاييدبرنقشپررنگارزهايديجيتالدر
رفع محدوديتهاي فعلي حاكم بر مناس��بات مالي ايران
با ديگر كش��ورها ،تصميم گرفتند در نشست ديگري ،با
مشاركت كميسيون صادرات اتاق ايران ،موضوع استفاده
ازرمزارزهادرتبادالتماليصادركنندگانوواردكنندگان
موردبحثوبررسيقراردادهوطيتبادلدانشوتجربيات
خود ،راهكارهايي براي آن به دس��ت آورند .در اين جلسه
همچنين ،فرزين فرديس نايبرييس كميسيون اقتصاد
نوآوريوتحولديجيتالاتاقتهرانازآمادگيايناتاقبراي
راهاندازي و شروع به كار مركز نوآوري و تحول ديجيتال در
آيندهاي نزديك خبر داد .به گفته فرديس ،پيشنهاد ايجاد
مركز نوآوري و تحول ديجيتال اتاق تهران يكي از مصوبات
سال گذشته كميسيون اقتصاد نوآوري و تحول ديجيتال
اتاقتهرانبودكهموردموافقتهياترييسهاتاقتهراننيز

قرارگرفت.ويبابياناينكهمقدماتشروعبهكاراينمركز
دراتاقتهرانآمادهومديراجراييآننيزتعيينشدهاست،
كمك و پشتيباني از بنگاههاي بخشخصوصي عضو اتاق
تهران در راستاي ايجاد تحول ديجيتال در كسبوكارها،
فرهنگسازينفوذفناوريدرصنايعوهمچنينبرگزاري
رويدادهايفناورانهازجملهاهدافاينمركزنوآورياست.
رقيب چيني بيتكوين
اكن��ون ح��دود  ۸۰درص��د مردم چي��ن ب��راي انجام
تراكنشهاي مالي خود از روشهاي ديجيتالي استفاد
ميكنند .بلومبرگ در گزارش��ي مينويسد :مردم چين
خيلي با ش��يوههاي پرداخت ديجيتال غريبه نيستند.
خيلي از مواقع خريد كردن در شانگهاي و پكن با استفاده
از اپليكيش��ينهايي نظير “ الي پي “ ي��ا “ وي چت پي “
كار راحتت��ري از خريد با اس��كناسهاي كاغذي يوان
در كيف پول اس��ت .اكنون دولت چين از آغاز آزمايشي
عمليات ارز ديجيتالي اين كش��ور خب��ر داده و اميدوار
است تا زمان برگزاري مسابقات المپيك زمستاني سال
 ۲۰۲۲اين ارز را رس��ما راهاندازي كند .به عقيده برخي
ناظران ،اي��ن كار ميتواند روزي توازن نفوذ اقتصادي در
جه��ان را به نفع چين تغيير ده��د .مهمترين فرق يوان
ديجيتالي با ساير ارزهاي ديجيتالي موجود درآن است
كه اين ارز رس��ما توسط دولت مركزي حمايت ميشود
در حالي كه ديگرارزهاي ديجيتالي از چنين پشتوانهاي
بيبهره هستند .در سالهاي اخير رشد روزافزون ارزهاي
ديجيتالي نظير بيتكوين و اتريوم يك خطر واقعي براي
سياستگذاران پولي ايجاد كرده و در شرايطي كه خيلي
از كشورها هرگونه فعاليت ارزهاي ديجيتالي را ممنوع
كردهاند ،بانك مركزي چين با درك فرصتهاي بزرگ
ارزهاي ديجيتالي در اين مس��ير پيش��گام شده است.
اريك روزنباخ ،استاد دانشگاه هاروارد گفت :شايد هنوز
خيلي تا عصر ارزهاي ديجيتالي فاصله داشته باشيم اما
اقدامات چين در حوزه ارزهاي ديجيتالي ميتواند سلطه
مالي دالر را به چالش بكشد.بانك مركزي چين در تالش
است تا برخالف بيتكوين ،فعاليتهاي يوان ديجيتالي
را نظارتپذير و حتي محدوديتپذير كند بدان معنا كه
بانك مركزي خواهد توانست تا بر ميزان و مبدا و مقصد
انتقاالت نظارت و در صورت لزوم آنها را محدود كند .متئو
گراهام ،مدير ارشد اجرايي در موسسه «سينو گلوبال»
گفت :اين احتمال وجود دارد كه بس��ياري از كشورهاي
جهان بپذيرند از يوان ديجيتالي استفاده و در آينده نيز
ارز ديجيتالي خود را بر بستر توسعه دهند و اين بهترين
سناريوي ممكن براي چين است.

طرح كاداستر در سال  99پيگيري ميشود

افزايش  ۲۶سانتيمتري تراز درياچه اروميه
گروهكالن|
رييسسازمانبرنامهوبودجهكشورروزدوشنبه
 19خرداد،دربازديدازبرخيطرحهاوپروژههاي
آذربايجان گفت :در س�الجاري خ�ود را آماده
كردهاي�م كه در ي�ك مرحله ۷۰ه�زار ميليارد
تومان و در مرحله بعد  ۸۰ه�زار ميليارد تومان
برايطرحهايزيربناييتخصيصدهيمكهطرح
كاداستريكيازآنهاست.همچنينبخشزيادي
ازطرحهاياحيايدرياچهاروميهدرسالجاري
بهبهرهبرداريميرسد.

ادامهازصفحهاول

به گزارش ايرنا ،وي با اش��اره به طرح تونل انتقال آب زاب
به درياچه اروميه اظهار كرد :وعده رييسجمهوري درباره
احي��اي درياچه اروميه ،به خوبي پيگيري ش��د و افزايش
 ۲۶سانتيمتري تراز درياچه و همچنين وسعت آن ،نشان
از موفقيت طرحهاي احيا بوده است.با اجراي اين طرحها،
درياچهاروميهاحياشدهواكنونارزشطرحهاياحيايآن
حدود ۱۰هزارميلياردتوماناست.
نوبخت ب��ا تاكيد بر اينكه در كن��ار طرحهاي احيا ،در
خص��وص راهآهن ميان��ه به تبريز ني��ز پيگيريهاي
مستمري از سوي استانداري آذربايجان شرقي انجام

شد و ۱۳۲كيلومتر از اين خط ريلي در حد فاصل ميانه
تا بستانآباد افتتاح شد ،گفت :در سالجاري هم تالش
خواهيم كرد راه آهن ميانه را به تبريز و ايستگاه خاوران
برسانيم.وي با بيان اينكه در اعتبارات مربوط به سفر
نخست رياستجمهوري به آذربايجان شرقي ،بيش از
 ۱۰۰درصد اعتبارات از نظر ريالي تامين شد و متعهد
هس��تيم كه كار را دنبال كنيم ،گفت :از اولويتهاي
ماست كه ۱۰۰درصد اعتبارات سفر رياستجمهوري
تخصيص و پرداخت ش��ود .رييس س��ازمان برنامه و
بودجه از سد كاني سيب و تونل انتقال آب زاب و برخي

توليد گاز حتي در تحريم ،اولويت وزارت نفت است

در كنار اين م��وارد ،يكي ديگر از مزيتهاي افزايش
توليد گاز را بايد در عمل ب��ه تعهدات و انتظارات در
مقوله اشتغالزايي و كارآفريني در كشور جستوجو
ك��رد .ط��ي س��الهاي اخير ،بخ��ش عم��دهاي از
مس��ووليتهاي اجتماعي به ويژه در مناطق كمتر
توسعه يافته به ش��ركت ملي نفت ايران واگذار شده
و ش��ركت ملي نفت ايران به عنوان ب��ازوي توانمند

دول��ت در تامين بخش قابل توجه��ي از درآمدهاي
ارزي ،متصدي اجراي اين تعهدات به ويژه در حوزه
اشتغالزايي ش��ده است .شكي نيست كه با گسترش
خدمات گازرس��اني ك��ه به صورت جدي از س��وي
مجموع��ه وزارت و صنع��ت نفت كش��ورمان دنبال
ميش��ود ،عالوه بر تامين بخش عمدهاي از نيازهاي
شهري ،سوخت نيروگاهها و صنايع نيز تامين خواهد

شدكه اين موضوع به عنوان پيش��نيازي در رونق و
شكوفايي اقتصادي كشورمان مطرح است.
در نگاهي كل��ي آنچه از بايده��ا و نبايدها و الزامات
وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران در افزايش توليد
گاز وجود دارد را ميتوان در چند محور كلي خالصه
كرد« :ارتباط تنگاتنگ ميزان توليد س��وختهاي
فسيلي با قدرت چانهزني و ارتقاي جايگاه كشورمان

طرحها در تبريز بازديد كرد .رييس س��ازمان برنامه و
بودجه كشور اعالم كرد :احياي درياچه اروميه با اجراي
طرحهاي مختلفي از سال  ۱۳۹۳آغاز شد و ميتوانيم
بگوييمامسالبخشبزرگيازاينطرحهاپايانمييابد
و به بهرهبرداري ميرسد.
وي اظهار كرد :افزايش  ۲۶س��انتيمتري تراز و حدود
يكهزار و  ۸۹كيلومتر مربعي وس��عت درياچه اروميه،
نشان از موفقيت اين طرحها در راستاي احياي درياچه
اروميه اس��ت .ميتوان گفت با اج��راي اين طرحهاي
درياچ��ه اروميه احيا ش��ده و اكنون ح��دود  ۱۰هزار

در محافل سياسي ،انتظارات از مجموعه صنعت نفت
براي گازرس��اني و تامين سوخت مداوم نيروگاهها و
صنايع در داخل كشور ،فروش منابع هيدروكربوري
و تامين درآمد ارزي ،دستيابي به سهم ايران در حوزه
ميادين مشترك و همچنين انتظاراتي كه از وزارت
نفت در مقوله اش��تغالزايي ميرود» تنها گوش��هاي
از الزاماتي اس��ت كه افزايش تولي��د گاز را به هدفي

ميليارد تومان ارزش طرحهاي احياي درياچه اروميه
است .امسال تالش ميكنيم راهآهن ميانه را به تبريز و
ايستگاه خاوران برسانيم.
وي همچنين در مورد وضعيت اعتبارات آخرين سفر
رييسجمهوريبهآذربايجانشرقيگفت:همانطوركه
در اعتبارات مربوط به سفر نخست بيش از ۱۰۰درصد
اعتباراتازنظررياليتامينشد،خودرامتعهدميدانيم
كه دنب��ال كار را بگيريم .جزو اولويتهاي س��ازمان
برنامه و بودجه اين است كه  ۱۰۰درصد اعتبارات سفر
رييسجمهوري تخصيص يافته و پرداخت شود.

استراتژيك در وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران
بدل كرده و پاسخي است به برخي از گمانه زنيهاي
رس��انهاي مبني بر اينكه چرا وزارت نفت و ش��ركت
ملي نفت ايران ،در شرايط فعلي كه ايران بازار هدف
صادراتي جديدي براي فروش گاز ندارد ،بايد نسبت
به تعهدات خود در افزايش اين هيدروكربور ارزشمند
پايبند باشد؟!

اخبار
 7هزار ميليارد ريال تسهيالت
بانكآينده به دانشبنيانها

بانك آينده با هدف حمايت از اقتصاد دانشبنيان
و فنآورمحور ،طي سال  1398بيش از 000 ،7
ميلياردريالتسهيالتبهشركتهايدانشبنيان
اعطا كرده است .اين امر پس از انعقاد تفاهمنامه
هم��كاري با صندوق نوآوري و ش��كوفايي براي
تأمين مالي ش��ركتهاي دانشبنيان از طريق
اعطاي تس��هيالت و صدور ضمانتنامه ،صورت
گرفتهاست.درنشستيكهباحضورمحمدفطانت
مديرعامل،برخيازاعضايهياتمديرهومديران
ارشد بانك آينده و همچنين وحدت ،مديرعامل
و تني چند از مديران ارشد صندوق شكوفايي و
نوآوري كشور برگزار شد ،همكاريهاي دوجانبه
مورد بررسي و تأكيد قرار گرفت.در اين نشست،
فطان��ت ش��ركتهاي دانشبني��ان ( )SMeرا
موتور رش��د اقتصاد دنيا دانست و تاكيد كرد كه
در اين فرآيند ،افراد صاح��ب ايده بايد حمايت
ش��وند تا بتوانند نظر خود را به سرعت عملياتي
س��ازند كه اين امر در كش��ور ما با برخورداري از
مزيت جمعيت جوان و خالق ،رس��التي بزرگ
براي ما بهش��مار ميرود.كمك به شركتهاي
دانشبنيان براي معرفي و فروش محصول خود
به مشتريان نيز از جمله ديگر حمايتهايي است
كه بس��تر آن با همكاري بانك آينده و صندوق
شكوفايي و نوآوري ،محقق ميشود.بانك آينده
به اس��تناد گزارشهاي عملكردي ارايه ش��ده،
( 88هشتاد و هش��ت) فقره تسهيالت با رقمي
بالغ ب��ر  000 ،7ميليارد ريال طي س��ال 1398
به شركتهاي دانشبنيان پرداخت كرده است.
همچنين در مدت مشابه( 41 ،چهلويك) فقره
ضمانتنامه با ارزش ريالي( 1,133يكهزار و صد
و سيوس��ه) ميليارد ريال ،با ش��رايطي مناسب
براي ش��ركتهاي مذكور ،صادر نموده است .بر
اساس اين مستندات ،بانك آينده موفق شد؛ به
عنوان شريك اس��تراتژيك صندوق شكوفايي و
نوآوري ،رتبه نخس��ت همكاري با اين صندوق
طي س��ال  1398را ب��ه خود اختص��اص دهد.
بانك آينده بر آن اس��ت تا با حض��ور جديتر از
پيش در ح��وزه نوآوريهاي نوي��ن و نيز ايجاد
بازار براي ش��ركتهاي دانشبنيان و فنآور در
عرصههايراهبردي،زمينهبروزبيشتراستعدادها
و توانمنديه��اي دانشآموخت��گان و نوآوران
كشور را فراهم آورد.

سرمايهگذاري شناسا روي
استارتآپ «جاروب »

شركت شناسا در راستاي توسعه فعاليتهاي خود
و بر اساس اس��تراتژيهاي كالن اين مجموعه و با
ي فناورانه و نوآورانه،
بررسي رون د سرمايهگذاريها 
در آخرين روزهاي سال  98اقدام به سرمايهگذاري
در تأسيس اس��تارتآپ «جاروب» بهعنوان يكي
از كس��ب و كارهاي نوآور فع��ال در حوزه مديريت
پسماند كرد .اين مجموعه با اتخاذ استراتژي ورود
به زنجيره ارزش حوزه مديريت پسماند ،از آذرماه
 1398بر اس��اس اولويتهاي تعيين شده ،در گام
نخست ،اقدام به شناسايي و ارزيابي كسب و كارهاي
زيرحوزه مديريت توليد و جمعآوري پسماند كرد
و در نهايت استارتآپ «جاروب» به عنوان گزينه
نهايي انتخاب شد و به سبد سرمايهگذاري شركت
سرمايهگذاري شناسا اضافه شد .مجموعه شناسا
قصد دارد كه در ادامه ،با هدف تكميل زنجيره ارزش
مديريتپسماند،سرمايهگذاريهايخودرابهساير
حلقههاي اين زنجيره گس��ترش داده و در توسعه
اين اكوسيستم كسب و كاري و اجتماعي كه جزو
نيازهاي اولويتدار و مهم ايران و جهان است ،نقشي
تأثيرگذار ايفا كند.
بر اس��اس اين گزارش« ،جاروب» سامانهاي براي
جمعآوري زباله خش��ك در ش��هر تهران است كه
در قالب اپليكيشن و سايت امكان ثبت درخواست
ش��هروندان براي تحويل زبالههاي خشك را مهيا
ميكند .جاروب با بهرهگيري از تكنولوژي روز دنيا،
لجستيك قدرتمند و س��رمايه انساني مجرب و با
انگيزهدرجهتسامانبخشيبهسيستمجمعآوري
پسماند كشور فعاليت خواهد داشت .بنيانگذاران
«جاروب» مهدي فيروزان و امير نيكمرام با گذشت
 14م��اه از آغاز فعاليت اين برنامه معتقد هس��تند
ايدههاي بزرگي براي تحقق اهدافشان دارند .امير
نيكمرام همبنيانگ��ذار جاروب ميگويد :از ميان
دو راه سود يا رش��د كه پيشروي هر استارتآپي
است ما مس��ير رش��د را انتخاب كرديم .از طرفي
مكانيزم توس��عه اس��تارتآپها بعد از رسيدن به
محصول براي بالندگي و رش��د ،جذب منابع مالي
الزم براي توسعه كسب و كار است« .جاروب» نيز
توانمندي و استعداد بااليي براي جهش و رشد دارد
و از اين قاعده مستثني نيست .مهدي فيروزان نيز از
داليل انتخاب مجموعه شناسا براي جذب سرمايه
ميگويد .او كه تجربه همكاري شهر كتاب مجازي
( )bookcity onlineبا ش��ركت فناپ را موفق،
ش��يرين و لذتبخش ميداند ،ادامه ميدهد :اين
تجربه موفق و استراتژيك باعت شد كه از پيشنهاد
شناس��ا اس��تقبال كنم .شناس��ا داراي ريشههاي
محكمي در گروه مالي پاسارگاد است كه از طرفي
تعامل س��ازندهاش با بازيگران جدي زيس��تبوم
كارآفريني و با تجارب ارزنده ،س��اختاري محكم،
قابل اتكاء و در عين حال روزآمد را براي يك شريك
استراتژيك شكل داده است .فيروزان در خصوص
ايده شكلگيري «جاروب» توضيح ميدهد :ايده
اوليه س��امانهاي براي جمعآوري پسماند خشك،
ابتدا در آبان  97براي مديريت پسماند لبنان شكل
گرفت.ازسوييشهركتابسابقهطوالنيپيشگامي
در فرهنگسازي و نيل به اهداف توسعه پايدار را با
تجربياتموفقيدرحلمسالهمصرفكاغذازطريق
پروژههايي نظير ش��هر كتابمجازي و فيديبو در
كارنامه كاري خود داشت.

سهامعدالت
تعديل شدن تاثير رواني
آزادسازي سهام عدالت

يك كارشناس بازار سرمايه گفت :اين روزها اثرات
رواني و منفي آزادسازي سهام عدالت بر معامالت
بازار سرمايه بيتاثير شده است.
به گزارش ايبِنا ،ابراهيم خليلي با اش��اره به رشد
و رونق بازار س��رمايه گفت :بعد از افت و اصالحي
كه ش��اخص بورس و قيمت س��هام شركتها در
هفتههاي گذشته داشتند كه در برخي نمادها تا
 ۴۰درصد اصالح نيز اتفاق افتاد ،طبيعي است كه
با رسيدن قيمتها به س��طوح جذاب اين اصالح
متوقف و بازار س��رمايه روند رو به رش��د خود را از
سر بگيرد .اين كارشناس بازار سرمايه افزود :نكته
مهم ديگر در پاسخ به چرايي ركوردشكني دوباره
شاخص بورس و اقبال به سمت بازار سهام ،ركود
س��نگين بر ساير بازارها اس��ت كه موجب شده تا
نقدينگي دوباره به س��مت تاالر شيشهاي بيايد.
بنابراين تا مادامي كه نقدينگي در اين بازار حاضر
باشدرونقبازارسهامتداومخواهدداشت.وياذعان
داشت :از سوي ديگر پيش فروش خودرو و تقاضاي
بسيارزيادبرايخريدخودرونشاندادكهنقدينگي
زيادي در جامعه وجود دارد كه به دليل ركود حاكم
بر ساير بازارها بدون شك اين نقدينگي براي آمدن
به بازار سرمايه از انگيزههاي الزم برخوردار است.
اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد :همچنين
اين روزها شاهد حمايت دوباره متوليان اقتصادي
كش��ور از بازار سرمايه هستيم كه اين موضوع نيز
نشانميدهدحداقلدرماههايپيشروبازارسهام
روند رو به رشد خود را ادامه خواهد داد .وي تاكيد
كرد :افزون بر موارد اشاره ش��ده اين روزها اثرات
رواني و منفي آزادسازي سهام عدالت بر معامالت
بازار سرمايه نيز بيتاثير شده و اين موضوع نيز به
عاملديگريبرايتوقفريزششاخصوقيمتها
در بورس و فرابورس تبديل ش��ده اس��ت .خليلي
تصريح كرد :نكته مهم ديگ��ر در خصوص تداوم
ركوردش��كنيهاي ش��اخص بورس رشد قيمت
سهام شركتها و همچنين اقبال سرمايهگذاران با
بازار سهام اين است كه ريسكهاي بينالمللي به
ويژه از سوي اياالت متحده كاهش يافته و نه تنها
ازتهديدهاديگرخبرينيست،بلكهرييسجمهور
اين كش��ور به دنبال احياي برجام است كه از اين
منظر نيز بازار سهام از انگيزه الزم براي تداوم رشد
و رونق برخوردار است.

از قطار بازدهي سهام عدالت
پيادهنشويد

مديرعامل ش��ركت تامين سرمايه سپهر گفت:
دارندگان سهام عدالت بايد قدر اين سبد سهام
را بدانند و به راحتي از قطار كس��ب بازدهي بازار
س��رمايه پياده نش��وند .به گزارش ايبِنا ،محمد
وطنپور به دارندگان سهام عدالت توصيه كرد :با
توجه به چشمانداز مثبت بازار سرمايه و ارزندگي
سهام شركتهاي موجود در سبد سهام عدالت
نسبت به فروش آن عجله نكنند.
وي با بيان اينكه با آزادسازي سهام عدالت ،تعداد
كثيري از م��ردم به جمع فعاالن بازار س��رمايه
پيوس��تهاند ،تاكيد كرد :اين اتفاق مباركي براي
تعميق بورس و توس��عه فرهنگ سهامداري در
كشور به ش��مار ميرود و بايد اين فرصت را براي
حمايت از توليد و باال بردن نرخ رش��د اقتصادي
مغتنمدانست.وطنپورتصريحكرد:سهامعدالت
سبدي از سهام بزرگترين و پربازدهترين و البته
بهترينبنگاههاياقتصاديكشوراستكههمگي
آنهادرسالهايگذشتهبازدهيوعايديمناسبي
را براي سهامداران خود ايجاد كردهاند و در آينده
نيز براي آنه��ا ظرفيتهاي مختلفي پيشبيني
ميش��ود .وي با بيان اينكه بازار سرمايه محلي
براي انتقال ثروت از اشخاص عجول به اشخاص
صبور است ،توصيه كرد :دارندگان سهام عدالت
قدر ثروت خود را بدانند و به راحتي از قطار كسب
بازدهي در بازار سرمايه پياده نشوند.
مديرعامل ش��ركت تامين سرمايه سپهر اظهار
اميدواري كرد سهامداران سهام عدالت از جمله
سهامدارانصبوربازارسرمايهباشندكهبيشترين
بازدهي را از صبوري خود در اين بازار خواهند برد.

آمارمعامالت
تغييرمالكيت ۱۰ميليارد برگه
اوراق بهادار

ش��اخص بورس تهران در پاي��ان معامالت روز
گذش��ته با رش��د  ۲۷۱۰واحدي در سطح يك
ميليون و  ۱۱۸هزار و  ۸۹۶واحدي قرار گرفت.
به گزارش س��نا ،س��هام نمادهاي «قلرس��ت،
قپيرا ،خراسان ،قزوين ،كاما ،زپارس و پارسان»
بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي «خرينگ،
قصفها ،فاذر ،ش��لعاب ،حتايد ،فجر و شپاكسا»
بيشترين سهم را در كاهش قيمت در بازار سهام
ايفا كردند  .پااليش نفت تهران (ش��تران) بيمه
آسيا (آسيا) ،باما (كاما ،بانك پارسيان (وپارس)،
پااليش نفت اصفهان (ش��پنا) ،سرمايهگذاري
ملي (ونيكي) و سيمان خوزستان (سخوز) هفت
نماد با باالترين تقاضا بودند  .بيشترين عرضه هم
متعلق به فرآوردههاي نسوز پارس (كفپارس)،
مخابرات ايران (اخاب��ر) ،صنايع آذرآب (فاذر)،
ي س��ايپا (وس��اپا) ،داده گستر
س��رمايهگذار 
عص��ر نوين (هاي وب) ،توس��عهمعادنوفلزات
(ومع��ادن) ،توليدكنندگان بورس كاالي ايران
(تكاال) بود  .به اين ترتي��ب ،در پايان معامالت
روز گذش��ته ،بيش از  ۱۰ميلي��ارد برگه اوراق
بهادار ب��ه ارزش  ۱۳۶هزار و  ۹۴۶ميليارد ريال
در يك ميلي��ون و  ۷۴۷ه��زار نوبت معامالتي
دادوستد شد.
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بازارسرمايه

در خالل معامالت روز گذشته رخ داد

بازار سهام در خطر قانونگذاري فلهاي
گروه بورس|
در سومين روز از معامالت هفته جاري و پس
از دو روز رشد قابل توجه قيمتها در بورس و
فرابورس ،شاخصهاي بازار سهام در واكنش
بهريسكهاياحتماليبانوسانمواجهشدند
و در حالي كه بسياري از س�رمايهگذاران به
دليلنارساييهايموجوددرهستهمعامالت
با ريسك نقدش�وندگي دس�ت و پنجه نرم
ميكردند ،تس�ليم عاملي شدند كه از سوي
قوهمقننهبهبازارتحميلشد.

داس��تان از اين قرار بود كه اليحه پيشنهادي مجلس
براي به جريان افتادن طرح ماليات بر عايدي سرمايه
بار ديگر و از سوي نمايندگان تازه وارد به بهارستان ،بر
س��ر زبانها افتاده است .همين امر سبب شد تا جز در
س��اعت ابتدايي معامالت روز دوشنبه شاهد واژگوني
جريان تقاضا در بازار سهام باشيم .اين عامل سبب شد
تا شاخص كل بورس تهران كه در دقايق نخست داد و
ستدهابهرغمضعفهستهمعامالتتاپلهيكميليونو
 127هزار و 894واحدي رشد كرده بود در ادامه فعاليت
روزانه بازار سهام با كاهش مواجه شود و در نهايت ضمن
ثبت افزايش اندك  2هزار و  717واحدي تا سطح يك
ميليون و  118هزار و  905واحدي افت كند.
مساله ماليات س��تاني از معامالت بازار سهام و عايدي
سرمايه در حالي مجددا در خانه ملت دنبال ميشود كه
تاپيشازاينتصورميشديكباروبرايهميشهپرونده
اين مطالبه در مجلس شوراي اسالمي بسته شده است.
در ماههاي پاياني سال گذشته بود كه اعالم شد دولت
برنامهاي براي تعريف پايه مالياتي از محل ياد ش��ده
ندارد و به همين سبب تهديد از جانب اداره امور مالياتي
متوجه بازار س��هام نخواهد ش��د .با اي��ن وجود اصرار
نمايندگان حكايت از آن دارد كه نه تنها شر اين عامل
منفي همچنان از سر بازار سرمايه كم نشده است بلكه
با مطرح شدن آن همواره اين خطر وجود دارد كه مسير
صعودي دو س��اله در بازار سهام با موانع ايجاد شده در
خارج از اين بازار تهديد شود.
بنا بر آنچه در اليحه ياد ش��ده آمده است ،متقاضيان
بررسي آن در نظر دارند تا نه تنها از عايدي سهام بلكه از
داراييهايي نظير سكه و ارز نيز ماليات دريافت كنند.
اين مس��اله خود مويد آن اس��ت كه در تدوين اليحه
پيشنهادي آن طور كه بايد وجوه تمايز بازار سرمايه با
داراييهايي كه اثر تورمي بر سبد معيشتي خانوار دارند

در نظر گرفته نش��ده و ارايه كنندگان آنقدر كه بايد از
ماهيتداراييهايموجوددربازارسهاممطلعنيستند.
البته آنطور كه در بررس��ي اليح��ه ماليات بر عايدي
سرماي ه توسط كارشناسان به نظر ميرسد اين اليحه
براي تبديل شدن به قانون شانس اندكي دارد.

چكيده طرح نمايندگان مجلس
با شانس بسيار اندك
اين درحالي است كه اليحه پيشنهادي وزارت اقتصاد
نشانازتغييراتعمدهايدرقانونمالياتهايمستقيم
دارد و در آن خبري از دريافت ماليات بر سهام نيست
اما در اليحه پيشنهادي نمايندگان مجلس ،اعالم شده
ماليات براي دوره تملك كمتر از شش ماه  20درصد،
بيش از شش ماه و تا سقف دو سال  10درصد و بيشتر
از دو سال سال  5درصد باشد .
براساس گزارش بورس پرس ،با توجه به حمايتهاي
بي س��ابقه دولت و نظام از بورس و نياز ش��ديد به بازار
س��رمايه براي جبران كس��ري بودجه و جلوگيري از
افزايش تورم و تاكيد چندين باره رييسجمهور و ديگر
مس��ووالن حتي رييس جديد مجلس ،شانس تاييد
اليحهنمايندگانبسياراندكاستامابههرحالموجب
دلواپسي سرمايهگذاران شده است.
در اين رابطه وحيد هاللت اعالم كرد :طرح در مجلس
بهاينمعنااستكهگروهيازنمايندگانكهحداقل15
نفر هستند در خصوص برنامههاي مرتبط يا نامرتبط
به حوزه تخصصي خود پيش��نهادي به هيات رييسه
مجلس ميدهند .طرح ماليات بر عايدي س��رمايه از
كميسيونهاي مرتبط به دست هيات رييسه نرسيده
بنابراين مجلس در جلسات بعدي كليت آن را به راي
ميگذارد.
اگر كليت آن تصويب ش��د آن��گاه فوريت آن هم بايد
تصويب شود كه اين طرح بعيد است دو فوريتي هم راي
بياورد .لذا ازا ين حيث زمانبر است.
نكت��ه مهم اينج��ا اس��ت ك��ه در اكثر م��واردي كه
جمعي از نمايندگان طرحي پيش��نهاد دادهاند كه با
كميسيونهاي مربوطه هماهنگ نبوده ،هيات رييسه
آن را به كميسيونها ارجاع داده تا بررسي صورت گيرد
و در كميسيون هم از وزير اقتصاد و اعضاي شوراي عالي
و همين طور رييس سازمان دعوت به عمل ميآيد.
نهايتا كميس��يون اگر ب��ه جمع بندي برس��د ،طرح
نمايندگان را به صح��ن ميآورد و آن��گاه رايگيري
ميشود.

شانس تاييد اليحه نمايندگان بسيار اندك است اما به هرحال موجب دلواپسي سرمايهگذاران شده است
بنابراينمسالهمالياتبرعايديسرمايهاوالبحثيجديد
نيست ،ثانيا در پيشنهادات جديد براي اصالح قانون
مالياتبحثشدهكهنرخمالياتشركتهااز 25درصد
به  10درصد كاهش ياب��د  .در حالي كه در اين بخش
ماليات 28درصد پيشنهاد شده و همين نشان ميدهد
اساسا بدنه اقتصادي مجلس و دولت ،موافق اين طرح
نخواهندبودوطرحمزبوردرداالنبررسيكميسيونها
و راهروهاي مجلس ،راه خود را گم خواهد كرد.
درمقدمهتوجيهياينگزارشآمدهاستكه«پايههاي
مالياتي با اهداف مختلفي مانند افزايش منابع عمومي،
ايجادعدالتاجتماعي،كاهشفاصلهطبقاتيوتنظيم
فعالي��ت بخشهاي مختلف اقتص��ادي به كار گرفته
ميشود .ماليات بر عايدي سرمايه نيز يكي از پايههاي
مالياتي اس��ت كه اگرچه ميتواند ب��ه افزايش منابع
عموميبينجامد،وليعمدتاًكاركردتنظيمگريداشته
و ميتواند با تضعي��ف فعاليتهاي غيرمولد و كاهش

مجوز انتشار دومين مرحله از اوراق رهني بانك مسكن صادر شد

محسن فاضليان از آمادگي اين بانك به منظور انتشار
دومين مرحله از اوراق رهني خبر داد و گفت :تير ماه
سال جاري شاهد انتشار اين اوراق در بازار فرابورس
ايران و با مشاركت همهجانبه نهادهاي مالي فعال در
بازار سرمايه خواهيم بود .به گزارش سنا ،سيدمحسن
فاضليان با اشاره به اينكه بانك مسكن براي دومين بار
اقدام به انتشار اوراق رهني در بازار سرمايه ميكند،
اظهار داشت :اين مهم در راستاي نامگذاري سال ۹۹
بهنامسال«جهشتوليد»توسطمقاممعظمرهبريو
دستوراتايشانوعملگراييبهمنظورتغييرمحسوس
در زندگي مردم و محورهاي هفت گانه اولويتهاي
وزارت راه و شهرس��ازي جه��ت اثرگذاري در بخش
مس��كن و تقويت بخشهاي مختلف اقتصاد كشور
صورت گرفته است .وي افزود :بانك مسكن به عنوان
بازوياجراييوزارتراهوشهرسازينقشيبيبديلدر
تخصيص بهينه و به موقع منابع به بخشهاي كارآمد
مسكن دارد كه از اين مسير تحريك ساير بخشهاي
توليدي كشور را به ارمغان خواهد آورد.
سيدمحسن فاضليان با اشاره به موافقت اصولي صادر
شدنانتشارايناوراقدرهفتهگذشتهتوسطسازمان
بورس و اوراق بهادار افزود :اين مهم دومين پيوند بانك
مسكن و بازار سرمايه است .به موجب مجوز اخذ شده

بانك مسكن اقدام انتشار  ۱۰۰۰ميليارد تومان اوراق
رهني دو ساله و با نرخ سود اسمي ۱۶درصد نموده و
اينمبلغ راصرفاعطايتسهيالت فروشاقساطيبه
مشتريانخودميكند.عضوهياتمديرهبانكمسكن
اظهار داشت :اين اوراق رهني به پشتوانه حدوداً يك
هزارويكصدميلياردتومانتسهيالتفروشاقساطي
بانكمسكنميباشدكهنقدينگيقابلتوجهيرابراي
بانك مس��كن به دنبال خواهد داشت .سيدمحسن
فاضليان افزود :اوراق رهني بانك مسكن با اخذ مجوز
از بانك مركزي در راستاي ضوابط ناظر بر انتشار اوراق
رهني مصوب شوراي پول و اعتبار و در بازار سرمايه و
باتبعيتكاملازمقرراتبازارسرمايهدردستورالعمل
انتشار اوراق رهني مصوب سال ۱۳۹۴سازمان بورس
و اوراق بهادار منتشر ميشود .عضو هياتمديره بانك
مسكن همچنين اظهار داشت :بانك مسكن در نقش
عامليت وصول اوراق اقدام به جمعآوري مبلغ اقساط
از مشتريان و پرداخت به  SPVاوراق كرده و در نقش
ضامن اوراق مسووليت۱۰۰درصدي پرداخت اصل و
سودهاياوراقرابهسرمايهگذاراندارد.همچنيناين
اوراق با مشاركت همهجانبه مجموعه بانك مسكن با
قبول تعهد پذيره نويسي و بازار گرداني توسط شركت
تامين سرمايه بانك مسكن و عامليت فروش توسط

ش��ركت كارگزاري بانك مس��كن منتشر ميشود.
فاضليان فرآيند چند ساله انتشار اين مرحله از اوراق
رهني را يادآور شد و افزود :پس از انتشار اولين مرحله
اوراق رهني بانك مس��كن در تير ماه س��ال  ۱۳۹۵و
با توجه به استقبال گس��ترده فعاالن بازار از اين ابزار
نوين تامين مالي در كش��ور ،بانك مس��كن دومين
مرحله از اوراق رهني را در دستور كار خود قرار داده و
فرآيند تهيه گزارش توجيهي را آغاز كرد كه با توجه
به حساسيت موضوع اقدامات اخذ تاييديه سازمان
حسابرس��ي در خصوص گ��زارش توجيهي و صدور
مجوز بانك مركزي تا روزهاي پاياني سال  ۱۳۹۸به
طول انجاميد .وي افزود :همزمان با آغاز سال جديد
درخواست موافقت اصولي به سازمان بورس و اوراق
بهادار داده ش��د كه ماحص��ل آن ،موافقت اوليه اين
سازمان با انتشار اين اوراق است.
سيد محسن فاضليان با اشاره به اينكه اجراييسازي
انتش��ار اين اوراق مس��تلزم انجام برخي مقدمات از
جمله انعقاد قراردادهاي مرتبط با اوراق  SPVاست،
خاطرنش��ان كرد :ان ش��اءاهلل در تير ماه سال جاري
ش��اهد انتش��ار اين اوراق در بازار فرابورس ايران و با
مش��اركت همهجانبه نهادهاي مالي فع��ال در بازار
سرمايه خواهيم بود.

رشد  ۵۷۸درصدي بورس در دو سالگذشته
رشدقيمتيبازارسهامدردوسالاخيربيسابقه
بوده و اين بازار رشد سريع و قابل مالحظهاي را
تجربه كرده است .اين رشد آنچنان سريع بوده
كه در دوسال گذشته بازار سرمايه رشد ۵۷۸
درصدي را تجربه كرده است.

به گزارش س��نا ،در پايان فروردين  ۱۳۹۹ارزش بورس
تهران به حدود دو هزار و ۶۰۰هزار ميليارد تومان رسيده
كه اين رقم رشد  ۳۸.۵درصدي را نسبت به ابتداي سال
نشان ميدهد ،رشد ارزش بورس تهران نسبت به ابتداي
س��ال  ۹۸و  ۹۷نيز به ترتيب معادل  ۲۷۹درصد و ۵۷۸
درصد بوده است.
به اين ترتيب عملكرد بازار سهام پس از شوك ارزي اخير،
بسياربيشترازسايرداراييهايماليبودهاست.همچنين
بايدتوجهداشتكهرشدفعليبورسدرمقايسهباعملكرد
تاريخي بازار سهام نيز بسيار بيشتر بوده به شكلي كه در
تجربه شوك ارزي ابتداي دهه ،۱۳۹۰بازار سهام كمتر از
 ۳۰۰درصدرشدراتجربهكرد؛ايندرحالياستكهدرآن
زمان ،قيمت نفت و كاالهاي پايه در سطوحي بسيار باالتر
از امروز قرار داشت .توجه داشته باشيد كه نمودار ارزش
بازار به صورت لگاريتمي (و نه خطي) ترسيم شده است.
بازار سهام ركورد رشد ماهانه عجيبي را طي فروردين ماه
ثبتكرده،رشد ۳۸.۵درصديارزشبورسطيفروردين
ماه ،بيشترين ميزان رشد ماهانه بورس در يك دهه اخير
بوده است .حتي بدون در نظر گرفتن اثرات عرضه سهام
شستا بر رش��د بازار ،باز هم نرخ رشد بورس در فروردين
ماه به رقم ۳۴.۶درصد ميرسد كه اين رقم نيز در مقايسه

با ركوردهاي قبلي ( ۲۳.۱درصد در مرداد  )۱۳۹۷بسيار
باالتر است.
الزم به ذكر است كه ميانگين رشد ماهانه ارزش بازار در
يك دهه اخير معادل  ۳.۲درصد بوده و مجموع اين اعداد
به خوبي بيانگر ابعاد عجيب رشد بازار سهام در فروردين
ماه سال جاري است.
توجه به اين مس��اله كه به دليل تعطيالت آغاز س��ال،
فروردين نسبت به س��اير ماهها همواره داراي كمترين
روزهايكارياستوبهدليلنيمهتعطيلبودنبسيارياز
شركتهاونهادهايسرمايهگذاريغالباباركودمعامالتي
همراه است ،موجب اس��تنتاج اين گزاره ميشود كه در
فروردين ۱۳۹۹يكي از منحصربه فردترين ماههاي تاريخ
بازار سهام رقم خورده است.
بازار س��هام در كنار رشد قيمتي ،شاهد رونق محسوس
معامالتي است .بررسي ميانگين ارزش روزانه معامالت
سهام در بورس تهران نشان ميدهد كه اين رقم در هفته
پاياني فروردين به حدود هشت هزار ميليارد تومان طي
روز رسيده است .به منظور مقايسه توجه داشته باشيد كه
ميانگينروزانهارزشمعامالتدرسال ۱۳۹۸فقطحدود
 ۲.۱هزارميلياردتومانبودهاستودرسال ۱۳۹۷اينرقم
كمتر از يك هزار ميليارد تومان بوده است.
مباني اقتصاد بيانگر آن است كه افزايش قيمت و افزايش
مقدار معامالت در يك بازار تنها يك علت دارد و آن هم
انتقالتابعتقاضابهسمتباالست.بهزبانساده،خريداران
حاضربهخريدمقاديربيشتردرقيمتهايباالترهستند.
در مورد داليل رشد تقاضا در بازار سهام طي يك ماه اخير،
در كنار عوامل بنيادين نظير رش��د ن��رخ ارز و انتظارات

تورمي ،به نظر ميرس��د كه كاهش امكان معامالت در
بس��ياري از بازارها نظير مسكن و خودرو به دليل شيوع
كرونا سبب شده تا ورود پول به بازار سهام افزايش يابد و
فعاليتهايسفتهبازانهتشديدشود.آمارمعامالتمسكن
شهر تهران و كاهش ترافيك بازديد سايتهاي تخصصي
خريد و فروش خودرو از ميانههاي اسفند ،مويد كاهش
معامالت و خروج پول از بازارهاي مذكور است.
معاملهگرانحقيقي،اصليترينعلترونقمعامالتبازار
سهام بودهاند .بررس��ي ارزش معامالت به تفكيك افراد
حقيقي و حقوقي نش��ان ميدهد كه در يك سال اخير،
رشد ارزش معامالت غالبا ناشي از افزايش ارزش معامالت
افراد حقيقي بوده و رشد معامالت افراد حقوقي بسيار آرام
و نسبتا هموار بوده است .ميانگين ارزش روزانه معامالت
س��هام توس��ط افراد حقيقي در بورس تهران طي هفته
پاياني فروردينماه سال جاري به بيش از  ۶هزار ميليارد
تومان رس��يده و اين در حالي است كه در نيمه اول سال
گذشته ،اين رقم به زحمت به يك هزار ميليارد تومان در
روز ميرسيده است.
خاطرنشان ميش��ود ،روند رشد معامالت افراد حقيقي
در بازار س��هام ،از اواخر آبانماه  ۹۸آغاز ش��ده ،در اوايل
ديماه  ۹۸تشديد شده و از ابتداي فروردين  ۹۹جهش
يافته است .در مورد علت رشد معامالت در پنج ماه پاياني
سال گذشته (آبان تا اسفند) ،به نظر ميرسد كه فضاي
اقتصاد ،تحريك انتظارات تورمي و انعكاس آنها در رشد
نرخ ارز ،مهمترين عاملي است كه ميتوان ذكر كرد؛ چرا
كه طي دوره مذكور مواردي نظير افزايش قيمت بنزين و
ارايه اليحه بودجه با كسري به مجلس روي داده است .در

انگيزههاي سوداگرانه نقش موثري در تنظي م بازارهاي
مختلف از جمله مسكن ،خودرو ،طال و ارز ايفاكند .اين
پايه مالياتي از ديرباز (بيش از  100سال) در بسياري از
كشورها وجود داشته است.
بدونش��ك وجود حجم باالي نقدينگي در كش��ور و
ورود آن به بازارهايي از جمله خودرو و مسكن كه مورد
تقاضايآحادجامعهاستميتواندمشكالتفراوانيدر
اين بازارها ايجاد كند.
در همينراستا طرح قانون ماليات بر عايدي سرمايه با
هدف حمايت از توليد و سرمايهگذاري مولد ،كاهش
نوسانات بازارهاي دارايي از جمله خودرو ،مسكن ،طال
و ارز و همچنين جلوگيري از افزايش قيمت ناگهاني
اين بازارها پيشنهاد ميشود .اعمال اين ماليات موجب
خواهد شد انگيزه سوداگري در بازارهاي دارايي كاهش
يافته و در نتيجه منجر به جلوگيري از افزايش قيمت
نامتعارفدراينبازارهاخواهدشد.باخروجسوداگراناز

اينبازارها،متقاضيانواقعياينداراييهاازجملهاقشار
با درآمدهاي متوسط و پايين راحتتر خواهند توانست
خودرو و مسكن كه از جمله داراييهاي ضروري خانوار
محسوب ميشود را خريداري كنند .همچنين افرادي
كه بر اثر سوداگري در اين بازارها از افزايش قيمت اين
داراييها منتفع شدهاند ،مكلف خواهند شد بخشي از
سود را به عنوان ماليات به دولت پرداخت كنند تا به نفع
عموم مردم هزينه شود».
با توجه به جمالتي كه در مقدمه توجيهي اين اليحه
درج ش��ده اس��ت ،به نظر ميآيد كه نگاه نمايندگان
اراده كننده اليحه آنقدر كه بايد با واقعيات بازار سهام و
اقتصاد كشور همخواني ندارد و نمايندگان حامي اين
اليحه با حذف تقاضاه��اي كوتاهمدت و معامله گران
ريسكپذيردرعملبرنامهايبرايتاميننقدشوندگي
به عنوان يكي از مهمترين پيش نيازهاي داشتن بازار
مالي توسعه يافته نخواهند داشت.

قرارداد آتي سكه طال مجدد فعال شود

يك كارش��ناس اقتصادي گفت :وجود ي��ك بازار آتي
مس��تحكم در بازار سرمايه كش��ور از انتقال سرمايهها
به بازارهاي غيررس��مي و غيرشفاف جلوگيري كرده و
س��رمايهگذاران در دورههاي ريسكي ،راه بازار سرمايه
و معامالت س��كه و طال در اين بازار را در پيش خواهند
گرفت .در دو سال گذش��ته قيمت طال و سكه در بازار
نوسان زيادي داشته و رشد چند برابري را تجربه كرده
است؛ اما برخي فعاالن سنتي بازار سكه معموالً افزايش
قيمتها در ب��ازار فيزيكي را ف��ارغ از همه فاكتورهاي
تاثيرگذار به گردن معامالت س��كه در بورس انداخته و
همين حرفوحديثها ،در كم��ال حيرت فعاالن بازار
سرمايه كشور باعث تعطيلي بازار آتي سكه شده است،
بازاري كه با بيش از 10س��ال س��ابقه براي فعاالن بازار
سرمايه و سرمايهگذاران جذابيت زيادي داشته و حاال
چشم بس��ياري از بورسيها نهفقط به راهاندازي مجدد
اين بازار ،بلكه توس��عه آن اس��ت .به گزارش ايرنا ،علي
حيدري در خصوص معامالت س��كه در بازار س��رمايه
گفت :بهطوركلي معاملهگران بازار آتي به دليل اهميت
باالي پيش بيني در اين بازار چه در بورس ايران و چه در
بورسهاي خارجي ،تورم آينده را پيشخور ميكنند و
بهنوعي به استقبال تورم ميروند و همين روند در بازار
فيزيكي هم با يك وقفه زماني كوتاهمدت اتفاق ميافتد،

مورد داليل جهش معامالت در فروردينماه  ۹۹در ادامه
بحث خواهد شد.
جريانورودپولجديديافِ ِرشمانيبهبازاردرحالتشديد
است .بنا به داليلي كه پيشتر گفته شد در ماههاي اخير
ارزش معامالت ،به ويژه معامالت افراد حقيقي افزايش
يافته اما در كنار ابعاد معام�لات ،جهت معامالت نيز از
اهميت بااليي برخوردار اس��ت .آنچه از اواخر آبانماه در
بازار سهام رخ داده و البته از ديماه شدت يافته ،افزايش
ميزان خريد سهام توسط افراد حقيقي است.
در هفته پاياني فروردينماه  ،۹۹افراد حقيقي به صورت
خالص (خريد منهاي فروش) بي��ش از  ۳۵۰۰ميليارد
تومان س��هام به داراييهاي قبلي خود اضافه كردهاند و
اين رقم براي مجم��وع  ۱۷روز كاري فروردينماه بيش
از  ۱۱هزار ميليارد تومان بوده است .براي داشتن تصوير
مقايسهاي توجه داشته باشيد كه در سال گذشته براي
رس��يدن دارايي جديد افراد حقيقي به اين سطح ،بيش
از  ۲۰۷روز زمان (از ابتداي س��ال تا نيمه بهمنماه) نياز
بوده اس��ت .به عبارت روش��ن ،افراد حقيقي در يك ماه
ابتداي امسال بيش از ده ماهه ابتداي سال گذشته سهام
جديد خريدهاند .اين ارقام گوياي ورود نقدينگي جديد يا
اصطالحا فِ ِرش ماني توسط افراد حقيقي با حجم باال به
بازار سهام است.
سرعتمعامالتسهامبهشدتافزايشيافتهوركوردهاي
تاريخيجديديراثبتكردهاست.نسبتارزشمعامالت
روزانه به ارزش بازار در فروردينماه به بيش از ۰.۲۱درصد
رسيده است .اين عدد نش��ان ميدهد كه روزانه بهطور
متوسط روي هر يك ريال از سهام شركتها ،چه ميزان

اينروندميتوانددرمسيرصعودييانزوليباشدوبهاين
ترتيب معموال روندها در بازار آتي و بازار فيزيكي با كمي
اختالفاماهمسوباهمحركتميكنند .ويافزود:امادر
كشورمامتاسفانهبهمحضاستقبالازيكبازارهمچون
رش��د حجم معامالت بازار آتي س��كه طال ،به صورت
دستوري اين بازار متوقف ميشود در صورتي كه در دنيا
سعي در توسعه بازارها و ورود بيشتر سرمايهگذاران به
ابزارهايماليوافزايشعمقمعامالتميشود.حيدري
با بيان اينكه معامالت بازار آتي س��كه طي س��الهاي
گذشتهمزاياييبراياقتصادكشوربههمراهداشتهاست،
ادامه داد :فراموش نكنيد عم��ده فعاالن بازارهاي آتي،
سرمايهگذاران ريسكپذير هستند و در همه جاي دنيا
مرسوماستهرگاهسرمايهگذاراندرسايربازارها،ريسك
زياديمتوجهسرمايهشانباشد،بهسمتمعامالتآتي
وفيزيكيطالوسكهحركتميكنند.اينكارشناسدر
پايان تأكيد كرد :در مجموع راهاندازي مجدد بازار آتي
سكهوتوسعهآندرگروتغييرنگرشمديرانوهمچنين
اصالح زيرساختهاي فني معامالت است ،مهمترين
اصلي كه بهتر اس��ت مديران مياني بپذيرند ،حركت از
اقتصاد ارزشي و آرمانگراييها به سمت اقتصاد اثباتي
است؛درصورتپذيرشچنينتغييري،اقتصادماتعامل
مثبتتريهمبااقتصادجهانيخواهدداشت.

معامله صورت ميگيرد و ش��اخص مناس��بي از سرعت
گردش سهام يا سرعت معامالت است( .به بيان ديگر در
فروردين ماه به ازاي هر هزار تومان سهام شركتها روزانه
 ۲۱تومان معامله صورت گرفته است) .
به منظور مقايسه شرايط فروردينماه با سالهاي گذشته
توجه داش��ته باشيد كه اين رقم در س��ال  ۱۳۹۸برابر با
 ۰.۱۴درصد بوده و در يك دهه اخير معادل  ۰.۰۷درصد
بوده است .با توجه به آنكه حتي وقايع بنيادين كامال موثر
بر بازار سرمايه (نظير اجراي برجام ايجاد بازار ثانويه ارز و
سامانه نيما) نيز نتوانستهاند تا بدين حد بر روند معامالت
اثرگذارباشند،ارقاممعامالتفروردينماهنشانگرآناست
كه معامالت سفتهبازانه روي سهام بهشدت افزايش يافته
يا اصطالحا سهام داغ شده است.
ورود س��رمايهگذاران جديد به بازار همچنان ادامه دارد.
تعداد شركتكنندگان در عرض ه اوليه شستا در تاريخ۲۷
فروردينم��اه  ۱۳۹۹از  ۲ميليون نفر فراتر رفته و اين در
حالي است كه ميانگين شركتكنندگان در عرضههاي
اوليه سال  ۱۳۹۸حدود  ۹۵۰هزار نفر و براي سال ۱۳۹۷
كمتراز ۲۵۰هزارنفربودهاست.ايناعدادبهخوبيگوياي
افزايشتصاعديحضورسهامدارانخرددربازارسهامطي
ماههاي اخير است.
برنامه دولت جهت واگذاري بخش زيادي از سهام خود در
بنگاههاي بورسي و فرابورسي در قالب صندوقهاي قابل
معامله ( )ETFطي س��ال جاري و سازوكار پيشنهادي
براي آن (هر كد ملي س��قف دو ميلي��ون تومان) عاملي
است كه ميتواند فرآيند صدور كدهاي معامالتي جديد
را شدت بخشد.

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

هشدار درباره ويالسازي روي گسل مشاء

گروه راه و شهرسازي|
زلزل�ه  5.1ريش�تري گس�ل مش�اء در 19
ارديبهشت سال جاري و پس لرزههاي بعدي
آن و از جمل�ه وق�وع بزرگتري�ن پ�س لرزه
ب�ا قدرت  4ريش�تر در  7خرداد س�ال جاري
نگرانيه�ا و البت�ه مراقبتها و بررس�يها را
افزايش داده است.
علي بيتاللهي ،رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه،
مسكنوشهرسازيدربارهشرايطتنشزابودنزميندر
محدوده استان تهران در صفحه شخصي خود در تلگرام
نوشته است« :زمين لرزههاي دو ماه اخير جنوب غرب
تهران ،جهت يافتگي زمين لرزههاي كوچك از قم تا آوج
در طول  220كيلومتري جالب توجه است .اين زمين
لرزهها همراه با زلزل��ه دماوند و پسلرزههاي آن معرف
وجود تنش در ناحيه است .ابعاد تنش نامعين است و لذا
نميتوان در مورد رهايي آن با رخداد همين زلزلههاي
كوچك اظهارنظر كرد».
در اين ح��ال ،بيتاللهي ديروز از انجام مطالعه و بازديد
ميداني روي س��اخت و س��ازهاي منطقه دشت مشاء
خبر داد و گفت :در امتداد گس��ل مش��اء در پهناي ۲۰
كيلومتري در دو طرف گسل حدود  ۸شهر با  ۲۶۰هزار
نفر و ۲۰۱آبادي با  ۹۵هزار نفر جميعت متاثر از فعاليت
گسل هستند .او در گفتوگو با پايگاه خبري وزارت راه و
شهرسازي در خصوص ساختوسازها و ميزان مقاومت
ساختمانهاي مس��كوني در مجاورت گسل مشاء كه
موجب لرزهخيزي فراوان در منطقه دماوند و تهران شده
و موجبات نگراني مردم ساكن در اين مناطق را فراهم
كرده است ،به ارايه توضيحاتي پرداخت .رييس بخش
زلزله مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي گفت :در
پي وقوع زلزله با بزرگي ۵.۱دماوند در ۱۹ارديبهشت۹۹
ضمن تهيه گزارشي كامل از اين زلزله با جزئيات آن در
مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي اقدام به بازديد
ميداني و مستندسازي ساخت و ساز روي حريم گسل
مشاء شد كه اينكار به اتمام رسيده است.
عضوهياتعلميمركزتحقيقاتراه،مسكنوشهرسازي
ادامه داد :با بررسيهاي انجام شده مشخص شد كه طول
تقريبي گسل مهم و لرزهزاي اطراف تهران؛ گسل مشاء
كه از آن به عنوان مهمترين گسل براي خطر زلزله تهران
نام برده ميشود ،حدود ۲۲۰كيلومتر است.
 ۸شهر و ۲۰۱آبادي متاثر از فعاليت گسل مشاء
بيتاللهيهدفازاينبازديدومطالعهرابررسيوضعيت
محدوده مشاء،دشت مشاء ،روستاي مشاء و همچنين
بررسي ساخت و ساز و وضعيت مراكز مسكوني روي اين
گس��ل و اطراف آن عنوان كرد و افزود :در امتداد گسل
مشاء در پهناي  ۲۰كيلومتري در دو طرف گسل مشاء

نمايي از حجم انبوه ويالسازي در لواسان
حدود ۸شهر قرار دارند كه شامل بومهن ،آبعلي ،رودهن،
شمش��ك ،دماوند ،لواسان ،فش��م و پرديس هستند و
جمعيت شهري ساكن در اين شهرها حدود  ۲۶۰هزار
نفراست.همچنيندرهمينپهنهدراطرافگسلمشاء
از شرق تا غرب تهران حدود ۲۰۱پارچه آبادي واقع شده
كهدراينروستاهانزديكبه ۹۵هزارنفرجميعتساكن
هستند .به گفته وي ،واحدهاي روستايي فاقد اسكلت
حدود  ۱۴هزار واحد و واحدهاي ش��هري فاقد اسكلت
حدود ۱۱هزار واحد است كه در مجموعه حدود ۲۵هزار
واحدمسكونيوحدود ۸۰هزارنفرجمعيتدرواحدهاي
فاقد مقاومت در برابر زلزله ساكن هستند.
بيتالله��ي اعالم كرد :با اينكه روس��تاي مش��اء ۳۷۰
نفرجمعي��ت را در خود جاي داده اس��ت ولي در همان
محدوده دشتمشاء و اطراف آنكه محدوده خوش آب و
هواستنزديكبه ۳۰۰۰بناوعمدتابهشكلويالاحداث
شده است .همه اين ساختمانها روي گسل مشاء و يا در
مجاورت نزديك آن قرار دارند.
عضوهياتعلميمركزتحقيقاتراه،مسكنوشهرسازي
دربيانپيشنهاداتآنمركزبرايمحدودهمشاءوشهرها
و آباديهاي پيرامون آن ،توضيح داد :در اولويت نخست،
ضرورتدارد،واحدهايمسكونيفاقداسكلتدراولويت

بهسازي و مقاومسازي قرار بگيرند .همچنين ،با توجه
به اينكه گسل مشاء گسل فعالي است ،ضرورت دارد تا
اقدامات پيشگيرانه در محدوده آن انجام شود.
ضرورت ايجاد محدوديت در ويالسازي
بيتاللهي تصريح كرد :بايد محدوديتي براي اين آهنگ
شتابان ويالسازي در اين منطقه انجام و اهرم كنترلي
ايجاد ش��ود .اين منطقه از نظر لرزهخيزي ،لرزهخيزي
بااليي دارد و ش��اهد هس��تيم كه در روزهاي تعطيل
جميعت فراواني در اين جمعيت خطر س��كني دارند.
همين دليل در صورت بروز زلزله مديريت بحران زلزله
اهمي��ت دارد .وي گفت :بايد تجهي��زات لرزهنگاري و
شتابنگاريدرمنطقهباتوجهبهاهميتمنطقهتوسعه
يابد و همچنين ضرورت دارد در خصوص شرق تهران و
لرزه خيزي آن اقدامات كافي انجام شود.
مطلقا بودجه نداريم
بيتالله��ي در حالي از لزوم توس��عه تجهي��زات لرزه
نگاري و ش��تاب نگاري در منطقه يادش��ده سخن به
ميان آورده اس��ت كه پيش از اين ،دكتر مهدي زارع،
استاد زلزلهشناس��ي به «تعادل» گفته بود :مسووالن

امر ميگوين��د مطلقا بودجهاي ب��راي انجام كارهاي
علمي در حوزه زلزله نداري��م .او اظهار كرده بود :يك
كمبود خيلي بزرگي كه در كشور وجود دارد ،كمبود
درك و شناخت واقعيت اس��ت .وقتي كمبود درك و
شناخت وجود داشته باشد ،آن وقت ديگر درد هم حس
نميشود .يعني كمبود درد هم داريم .در اين صورت،
براي درمان اقدامي صورت نميگيرد .من و همكارانم
اگر سالهاي سال هم درباره اين مسائل حرف بزنيم،
مسووالنبه ماميگويندكهچونرشتهو تخصص شما
اين هست ،مساله زلزله برايتان به دغدغه تبديل شده
و مهم است .البته اين سخن درست است و ما به دليل
رشتهوتخصصمانبيشترازسايريننسبتبهاينمساله
حساسهستيموصحبتميكنيم.
دكتر زارع افزوده بود :اما اين همه ماجرا نيست .به عنوان
مثال صبح چهارشنبه و قبل از وقوع پسلرزه 4ريشتري
 7خرداد ،اتفاقا درباره زلزله تهران در جلس��هاي دنبال
بودجه بوديم ،اما يكي از پاسخهايي كه دريافت كرديم،
اين بود ك��ه مطلقا بودجهاي وجود ن��دارد .اما من فكر
ميكنمنبودبودجهبهخاطرايناستكهاساسامسالهاي
وجود ندارد و هر گونه ص��رف بودجه درباره هر نوع كار
مطالعاتي و علمي ،اگر به زبان هم نيايد ،تصور پس ذهن

اين است كه داريم پولمان را دور ميريزيم .احساس اين
است كه داريم پول را تو جوي ميريزيم و آن را آب ميبرد
وچرااينكاررابكنيم.هزارتامشكلديگرازقبيلبيكاري
و تغذيه و ...در كشور وجود دارد و آن مسائل را بايد برويم
وحلكنيم.بنابراين،صحبتاينبودكهباهمكاريهاي
بينالمللي كمبودهاي مطالعاتي را جبران كنيم ،اما ما
تحريم هستيم و اگر كشورهاي ديگر خواسته باشند با
ما كار كنند ،مسائل مختلفي وجود دارد كه مانع اين كار
ميشودحتيچينوروسيهمالحظاتيدراينبارهدارند.
در واقع هم تحريم هس��تيم و هم خودمان ،خودمان را
تحريم كردهايم .از يك طرف ،جامعه علمي با كشورهاي
خارجي نميتواند همكاري كند يا نميتوانند از امكانات
موجود در خارج به صورت برون سپاري استفاده كنند.
از طرف ديگ��ر ،در داخل هم كه بخواهد حركتي انجام
دهد ،پاسخ اين است كه حتي يك ريال بودجه هم وجود
ندارد .اما ،حسم اين است كه بودجه وجود دارد و با توجه
به مشاهداتم ،فكر ميكنم كه در همين شرايط سخت
اقتصادي هم بودجه و امكانات حتي براي اين جور كارها
وجود دارد و راهحلهايي را ميشود فكر كرد كه از دل آن
بودجههايي را براي انجام يكسري از كارها كنار بگذاريم.
دكتر زارع همچني��ن درباره پيامدهاي وقوع يك زلزله
بزرگ در تهران اظهار كرده بود :پيامدهاي زلزله بزرگ
تهران متعدد اس��ت .زلزله بزرگ ،احتماال يك س��ري
پيامدهايزنجيرهايمانندآتشسوزي،ناامني،متالشي
شدنشيرازهامور،خرابيهايوآسيبهايثانويهناشياز
پسلرزههاخواهدداشت.همچنينمشكالتمضاعفياز
سمتبخشهايآسيبپذيرترشهربرايسايربخشها
ايجاد خواهد شد .مثال مناطق مركزي و جنوب تهران،
در صورت وقوع زلزله بزرگ ،دچار مشكل ميشوند و اين
مشكلناحيهايميتواندمنشأمشكلبرايسايرمناطق
شهر شود .همچنين مناطق حاشيه نشين در صورتي
كه از زلزله دچار آسيب شوند ،ميتوانند براي محلههاي
داخل شهرها مساله درست كنند.
او افزوده بود :يك مث��ال ديگر بزنم .اكثر مراكز درماني
تهران ،تقريب��ا در يك محور ش��مالي -جنوبي توزيع
شدهاند ،يعني تمركز اكثر مناطق تهران در يك كريدور
شمالي -جنوبي است اما تهران االن يك شهري است
كه كشيدگي شرقي و غربي دارند و تقريبا به شكل يك
مستطيل است .در اين ش��رايط ،اگر در مناطق غربي و
شرقي پايتخت دچار مشكل شويد بايد بيماران و آسيب
ديدگان را ب��ه مراكز درماني واقع در محور ش��مالي –
جنوبي مركز شهر بياوريد .همين مساله ،بار مشكالت
اضافه ميكند .اگر در روز زلزله رخ دهد ،چهار ميليون
جمعيت اضافه هم كه براي كار ب��ه تهران ميآ يند ،به
مشكالت ناشي از زلزله اضافه ميشود .اگر شب زلزله رخ
دهد ،جمعيتي كه خواب هستند و آسيب ميبينند ،اين
مشكالت را تشديد ميكنند.

«اكنون زمان توجه به طبيعت» است

ريي�س اداره محيط زيس�ت و توس�عه پايدار
شهرداريتهران،ازراهاندازيگشتهايمحيط
زيستي به منظور پايش كانونهاي آالينده خبر
داد .او همچنين با اعالم اينكه  451كارواش در
شهرتهرانفعالهستند،اظهاركرد:كارواشها
از دو منظ�ر مصرف ب�ي رويه آب و اس�تفاده از
مواد ش�يميايي مورد توجه اي�ن اداره كل قرار
دارد .ب�ا توجه به محدودي�ت منابع زيرزميني
بايد از سيس�تمهاي بازچرخاني در اين مراكز
استفادهشود.
به گزارش مهر ،شينا انصاري ،در يك نشست خبري كه به
مناسبتهفتهمحيطزيستدرموزهارتباطاتبرگزارشد،از
ايجادبانكاطالعاتتنوعزيستيبهمنظوربررسيوضعيت
 ۱۳۰۸گونهگياهيخبردادوگفت:الزماستمحلزيست
اينگونههاازجملهروددرههاومناطقتحتحفاظتتوجه
ويژهاي شود .وي با اش��اره به مصوبه روز يكشنبه شوراي

ش��هر تهران در ثبت توچال به عنوان ميراث طبيعي شهر
تهران افزود :اين مس��اله باعث ساماندهي ساخت و سازها
و تبديل اين منطقه كوهس��تاني به زون طبيعي ميشود.
انصاري ،توجه به مصرف بهينه مصرف آب به خصوص در
بوستانها و فصاهاي سبز ش��هر تهران را مورد تاكيد قرار
داد و گفت :در حوزه بازچزخاني آب و استفاده از منابع آب
سطحيبرنامهريزيكردهايمتابهمنابعآبهايزيرزميني
فشارنيايد.ويادامهداد:اخيراكارگروهيباهمهمسووالن
اين حوزه تشكيل شد و بايد براي استفاده از اين منابع آب
برنامهريزي كنيم .انصاري افزود :ذخيرهسازي آب باران در
دس��تور كار قرار گرفته است .رييس اداره محيطزيست و
توسعه پايدار شهرداري تهران ،با بيان اينكه الگوي كشت
با توجهبه محدوديت منابع شهر تهران حائز اهميت است،
افزود:تالشميكنيمكاشتچمنباتوجهبهاقليمتهران،
از گياهان كم آب بر و همس��از با اقليم اس��تفاده شود .و با
اشاره به توسعه نيروگاههاي خورشيدي كوچك مقياس
و توس��عه انرژيهاي تجديد پذير و اصالح الگوي مصرف

محيطي بايد مدنظر قرار گيرد ،به همين منظور با توجه به
مصوبه شوراي شهر تهران كميته فني غربالگري پروژهها
تشكيل شده اس��ت .انصاري در خصوص اصالح مصرف
پالستيكدرشهردارينيزگفت:باپيگيريهايانجامشده
دبيرخانهكاهشمصرفپالستيكبهادارهكلمحيطزيست
منتقلوباابالغيهشهرداريتهران،مصرفظروفپالستيك
ممنوعاعالمشد.ويادامهداد:گشتوپايشمحيطزيست

به زودي در تهران با خودروهاي اختصاصي و تجهيزات مد
نظر راهاندازي ميشود تا امكاننمونهبرداري داشته باشند.
انصاري،شناساييمنابعوكانونهايآلودگيراازاهدافاين
گشتها عنوان كرد .وي با اشاره به اينكه شعار امسال روز
محيطزيستزمانيبرايطبيعتاست،گفت:درراستاي
اينشعارمحيطزيستشهرداريشعار«اكنونزمانتوجه
بهطبيعت»برگزيدهشد.

درشهر
حناچي ۸:سالازورودآخريناتوبوس
بهناوگانحملونقلتهرانميگذرد
پيروزحناچي،شهردارتهرانگفت:حدودهشتسالازورود
آخرين اتوبوس به ناوگان حملونقل پايتخت ميگذرد .به
گزارشايرنا،حناچيدرجلسهايكهبامديرانشركتايران
خودرو براي خريد اتوبوس و مينيبوس داشت ،اظهار كرد:
تالش شهرداري بر اين است كه هرچه زودتر اتوبوسهاي
جديد وارد ش��بكه حملونقل شهر ش��ود .وي ادامه داد:
دولت هم ب��ر اين موضوع تاكيد دارد و امي��د ميرود تا در
نزديكترين زمان ممكن دستكم  ۵۰۰دستگاه اتوبوس
به سيستم حملونقل شهر تهران اضافه شود .در صورتي
كه توليدكنندگان داخلي ظرفيت توليد و تامين اتوبوس
براي تجهيز شبكه حملونقل شهر تهران را داشته باشند،
شهرداريتمايلداردكهايناتوبوسهاراازتوليدكنندگان
داخل��ي تهيه كند ام��ا در صورت نبود آمادگ��ي در ميان
خودروسازان ايراني ،مجبور به واردات از كشورهاي ديگر
هستيم.ويهمچنينابرازاميدواريكردكهزمينهمذاكره
سايركالنشهرهاباخودروسازانداخلينيزفراهمشود.
در اين جلسه مديران ايرانخودرو اعالم آمادگي كردند كه
در صورت همراهي ش��هرداري تهران ،تا پايان سال ۸۰۰
دس��تگاه اتوبوس و ۳۰۰دستگاه مينيبوس به شهرداري
تهرانتحويلدهند.
آغازرصدهواييحريمشهرتهران
مدير كل حريم شهر تهران از آغاز رصد هوايي حريم شهر

تهران از روز دوشنبه  19خرداد خبر داد .به گزارش ايلنا،
مجتبي شكوري ،مدير كل حريم شهر تهران درخصوص
رصد هوايي ش��هر تهران گفت :رصد هوايي حريم شهر
تهران به جهت صيانت دقيقتر از حريم و كنترل ساخت
و سازها توسط كوادكوپتر مورد رصد هوايي قرار ميگيرد.
شكوري ادامه داد :به دليل صعبالعبور بودن مناطقي از
تهران امكان رصد آن وجود نداشت و با اين اقدام اين امكان
فراهم ميش��ود .او افزود :با همكاري دوستان در شركت
شهربان و حريمبان و دادستاني اين عمليات اجرايي شد و
به وسيله آن ميتوانيم كنترل ساخت و ساز و رصد حريم
در مناطق تهران را فعال و به صورت آنالين حريم تهران
را رصد كنيم .مدير كل حريم شهر تهران در پاسخ به اين
س��وال كه با دريافت تصاوير ،پ��ردازش آنها چقدر طول
ميكش��د ،گفت :همان لحظه امكان رص��د وجود دارد و
تصاوير مورد بازبيني قرار ميگيرند .او درخصوص فاصله
زماني بين پروازها گفت :در زمانهاي مختلف با توجه به
مكانپروازمتفاوتاستوفاصلهبيندوپروازبدينصورت
اس��ت كه هر هفته در تمام مناط��ق  11گانه پرواز انجام
خواهدشد .شكوريدرخصوصوضعيتحريمشهرتهران
گفت :در يك سال و نيم اخير باالترين سطح همكاري در
شهرداري و استانداري رخ داده است و شهر تهران با1300
كيلومترمربع حريم ،پايينترين سطح تخلف را در حريم
داشتهاست.اوهمچنيندرخصوصساختوسازغيرمجاز
در حريم شهر تهران گفت :طي نامهاي كه به استانداري
داش��تيم هرگونه دادن انش��عاب ممنوع و تخلف است و

پيگيري قضايي خواهد ش��د .تاكنون به صورت موردي
انشعاب غيرمجاز داشتيم و گزارش شده و مراحل بررسي
قضايي آن در حال انجام است.
تجهيزمناطقدارايبوستانهايجنگلي
بهلوازماطفايحريق
رييسكميسيونسالمت،محيطزيستوخدماتشهري
شوراي ش��هر تهران از تجهيز مناطق داراي بوستانهاي
جنگليبه تجهيزات آتشنشانيخبر داد .زهرا صدراعظم
نوري،رييسكميسيونسالمت،محيطزيستوخدمات
ش��هري شوراي ش��هر تهران در گفتوگو با ايلنا درباره
آتشسوزي سريالي در بوس��تانها و پاركهاي تهران
طي روزهاي اخير گفت :آتشس��وزي در تابس��تان در
پاركها و بوستانهاي جنگلي بيشتر به واسطه گرماي
هواوتابشنورخورشيدوهمچنينرهاسازيبرخياشيا
از جمله شيش��ه و فلزات در پاركها رقم ميخورد .او در
پاسخ به اينكه با توجه به توسعه سوزني برگها در اغلب
بوستانهاي دست كاشت تهران كه كمترين مقاومت
در برابر آتشسوزي را دارند ،نوع پوشش گياهي چقدر
در آتشس��وزي روزهاي اخير اثرگذار بوده است ،گفت:
سازمان بوستانها دستورالعملهايي دارد و براساس آن
اقدامميشود.دربوستانهابخشيازگونههاسوزنيبرگ
وبخشيازآنهاپهنبرگهستندكهبراساسدستورالعمل
سازمانبوستانهاكاشتميشوند .اوبااشارهبهبرگزاري
جلسهاي با شهرداران مناطق ۲۲،۱۹،۱۵،۵،۴،۱اظهار

توقفبرقيشدن خطآهن
تهران  -مشهد
معاون وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به توقف پروژه
برقيش��دن خطآهن تهران ـ مشهد گفت :در سال
 99جمعا  2000دس��تگاه انواع ناوگان ريلي توليد
داخل وارد شبكه ريلي ميش��ود .به گزارش فارس،
سعيد رسولي در يك نشس��ت خبري اظهار كرد :از
ابتدايسال 98تاامروزهيچناوگانوواگنولكوموتيو
خارجيواردشبكهريلينشد.اوهمچنيناعالمكرد:
درباره خط آهن برقي تهران ـ مشهد تأمين مالي با
سرمايهگذاريازمحلفاينانسخارجيصورتگرفته
بود ،ضمن آنكه آورده ايران هم تأمين شده بود .اما به
دليلمشكالتطرفخارجيكارمتوقفشد.رسولي
گفت :با اين حال كنسرسيوم داخلي براي استفاده از
اين ظرفيت اعالم آمادگي ك��رده ولي در كل پروژه
برقيسازيتهرانـمشهدمتوقفاست.

احتمال
افزايش قيمت مسكن ملي
جلسات كارشناس��ي براي اصالح قيمت واحدهاي
طرح اقدام ملي مسكن متناسب با نرخ تورم مصالح
ساختمانيبرگزارميشود.بهگزارشايسنا،اززماني
كهطرحاقداممليمسكنبهشكلرسميازشهريور
سالگذشتهآغازشدمسووالنوزارتراهوشهرسازي
همواره اعالم كردند كه قيمت ه��ر متر مربع از اين
واحدها ۲.۵تا ۳.۵ميليون تومان اس��ت .هر چند در
برخي شهرها از جمله پرند رقمهاي باالتري از سوي
مسووالنمحلياعالموبعداًعنوانشدكهواحدهاي
گرانقيمتتر داراي مش��اعات بيش��تري است و از
مرغوبيتباالتريبرخورداراست.اماازنيمهدومسال
 ۱۳۹۸نرخ تورم مصالح ساختماني روند صعودي به
خود گرفت .با توجه به اينكه تامين منابع مالي طرح
اقدام ملي مسكن صرفا از طريق آورده متقاضيان و
سقف ۱۰۰ميليون تس��هيالت بانكي ۱۸درصدي
اس��ت و دولت يارانهاي را ب��ه اين واحدها اختصاص
نميدهد و با توجه به خبري كه محمود محمودزاده
معاون وزير راه و شهرسازي در اختيار ايسنا قرار داد
احتمال تغيير قيمتهايي كه قب ً
ال اعالم ش��ده بود
وجوددارد.براساساعالممحمودزاده،اخيراجلسات
كارشناسي بين دستگاههاي متولي طرح اقدام ملي
مسكندرحالبرگزارياستتاباتوجهبهتاثيرگذاري
آيتمهايمختلف،نرخهارااصالحوبهروزرسانيكنند.
اوالبتهاينراهمگفتكهقراردادهاييكهپيشازاينبا
سازندگانمنعقدشدهباهمانارقاممتري ۲.۵تا۳.۵
ميليونتوماناست.براساساينگزارش،طرحاقدام
مليتوليدوعرضه ۴۰۰هزارواحدمسكوني،شهريور
 ۱۳۹۸ب��ا حضور رييسجمهور آغاز ش��د .البته در
برخيازمناطقازپايانسال ۱۳۹۷كليدخوردهبود.
در قالب اين طرح تا نيمه ارديبهشت ماه ۱۳۹۹براي
 ۳۰۰هزار واحد تامين زمين شده و  ۲۳۰هزار واحد
مراحلاجراييراطيميكند.براساساعالماسالمي
وزيرراهوشهرسازي،اولينواحدهايمسكنمليدر
بعضي مناطق كشور ،خرداد يا تيرماه امسال تحويل
ميشود.پيشازاينهممحمودزادهمعاونوزيرراهو
شهرسازيبهايسناگفتهبودكه ۱۷هزارو ۵۰۰واحد
درشهرهايكوچكآمادهواگذارياست.

مقاومت ايرالينها در عودت
پول بليت مردم

فعاليتكارواشها زير ذرهبين شهرداري تهران
در ساختمانها نيز اظهار كرد :پايش آاليندههاي محيط
زيستومديريتمنابعازحوزهديگرفعاليتاست.انصاري
ادامه داد :هرچند پايش آلودگي هوا توسط شركت كنترل
كيفيت هواي انجام ميش��ود اما طرحهايي در اين زمينه
پيشبينيشدهكهازجملهآنهابهروزرسانياطلسپايش
منابع آب و شناسايي منابع آالينده است .وي با بيان اينكه
كارواشها از دو منظر مصرف بي رويه آب و استفاده از مواد
شيمياييموردتوجهاينادارهكلقراردارد،گفت:باتوجهبه
محدوديتمنابعزيرزمينيبايدازسيستمهايبازچرخاني
دراينمراكزاستفادهشود.انصاريافزود ۴۵۱:واحدكارواش
در شهر تهران شناس��ايي و پايش شده اما به دليل قوانين
باالدستي در حوزه برخورد با متخلفان اين حوزه ،اداره كل
محيطزيستتهرانصاحباختياراست.رييسادارهمحيط
زيست شهرداري تهران ،از هوشمندس��ازي چاهها براي
آبياري فضاي سبز و جلوگيري از هدر رفت منابع آب خبر
دادوگفت:درسطحشهرتهرانپروژههايتوسعهزيربنايي
متعددي وجود دارد و به همين دليل ارزيابيهاي زيست

ايرانشهر

كرد:دراينجلسهبراي ۱۳بوستانجنگليوبزرگسطح
شهرتهرانتمهيداتودستورالعملهايالزممنظورشد.
همچنين تجهيزات آتشنشاني مربوط به آتش فراهم و
مقررشد،درمناطقيكهازبوستانهايجنگليبرخوردار
هستند،اينتجهيزاتتوزيعشود .نوريادامهداد:دراين
جلسه نسبت به علفزني و از بين بردن بوتههاي خشك
وتجهيزعرصههايپاركهابهآتشبرتاكيدشد .اوادامه
داد:اينآمادگي،نظارتوكنترلدرفصلتابستانوجود
دارد ،اما از همه ش��هروندان درخواست داريم ،همكاري
كنند و هم حضور آنها در پاركها حتما با رعايت فاصله
اجتماعي باشد و سعي كنند ،در پاركها خيلي تجمع
نداشتهباشند.نوريباتاكيدبراينكهپاركهاوفضايسبز
تهران سرمايههاي شهر هستند كه بايد از آنها حفاظت
شود ،تصريح كرد :در كنار اس��تفاده از مواهب طبيعي
در پارك ش��هروندان سعي كنند ،نسبت به جمعآوري
زباله اقدام كنند و از اس��تفاده از مواد آتشزا و هرچيزي
كه ميتواند ،باعث ايجاد حريق شود ،اجتناب كنند .او
در پاسخ به اينكه آيا نبايد در پاركها بيلبوردهاي حاوي
پيامهاي آموزشي و فرهنگي بيشتري درباره حفاظت از
فضاي سبز و نقش فردي در جلوگيري از بروز حادثه در
عرصه طبيعي نصب شود؟ گفت :پيامهاي آموزشي در
پاركهاوجوددارد،امابايدبيشترشودومدامبايدبهمردم
گفته شود .نبايد از تذكر دادن و كار فرهنگي و آموزشي
پرهيز و متوقف شود ،بلكه بايد به صورت دايم و مستمر
وجودداشتهباشد،امامردمهمبايدرعايتكنند.

طرح ترافيك براي كادر درماني رايگان شد
مدير واحد س��اماندهي محدودهه��اي طرح ترافيك
شهرداري تهران گفت :طرح ترافيك براي كادر درماني
درگير با كرونا رايگان ش��د .به گزارش مركز ارتباطات
و امور بينالملل ش��هرداري تهران ،عمار سعيديانفر
به تشريح تس��هيالت در نظر گرفته ش��ده براي كادر
درماني درگير با كرونا پرداخت و اظهار كرد :مكاتبهاي
با عليرضا زالي فرمانده ستاد مقابله با كروناي كالنشهر
تهران به منظور معرفي كادر درماني درگير با كرونا براي
اختصاص معافيت از پرداخت عوارض در تهران انجام و
مقرر ش��د كه افراد را به شهرداري تهران معرفي كنند.
وي افزود :اين تسهيالت به افرادي در كادر درماني تعلق
ميگيردكهازسويفرماندهستادمقابهباكروناكالنشهر
تهران به ش��هرداري معرفي شوند و محل خدمتشان
در محدوده طرح ترافي��ك و آلودگي هوا بوده و درگير
خدمترس��اني به بيماران كرونايي باشند .مدير واحد
ساماندهي محدودههاي طرح ترافيك شهرداري تهران
گفت :افراد معرفي شده بهطور رايگان ميتوانند از طرح
ترافيك استفاده كنند .دو طرح «ترافيك» و «كاهش و
كنترل آلودگي هوا» در محدوده مركزي شهر تهران از
ساعت  ۸تا  ۱۶روزهاي غيرتعطيل اجرا ميشود .بنابر
اعالم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،تا ظهر
 ۱۸خرداد ۱۷۱هزار و ۷۸۹نفر بهطور قطعي به ويروس
كرونا مبتال شده و تعداد جانباختگان كرونا در كشور
به  ۸۲۸۱نفر رسيد.

رييسانجمنشركتهايخدماتمسافرتهوايي
همچنان نس��بت به اهم��ال در بازپسگيري پول
مردمازايرالينهايداخليوخارجيانتقادميكند.
حرمتاهلل رفيعي در گفتوگو با مهر درباره آخرين
وضعيت بازگرداندن پول مردم از س��وي ايرالينها
(پسازشيوعويروسكرونا،قرارشدهزينهبليتهاي
خريداري شده بدون كسر خسارت كنسلي ،به آنها
عودت داده شود) ،اظهار كرد :در حال حاضر بيش از
 ۳ماهازدستوروزيرراهوشهرسازيمبنيبراسترداد
وجهبليتهابدونكسرخسارتكنسليميگذردو
بهطورخاص،ايرالينهايداخليوخارجيبهمردم
هنوز اين وجوه را مسترد نكردهاند .وي افزود :پيش
از ش��يوع كرونا ،بيش از ۱,۵۰۰ميليارد تومان پول
بليتهواپيماهمراهباهزينهاقامتوتوروهتلبراي
دوره سفرهاي نوروزي ۹۹به مردم فروخته شده بود
ايندرحالياستكهسخنگويسازمانهواپيمايي
كشوري اعالم كرده بيش از  ۸۰۰ميليارد تومان به
مردم بازپس دادهايم .بنابراين  ۷۰۰ميليارد تومان
ديگربايدبهمردمبازپسبدهند.رييسانجمندفاتر
خدماتمسافرتيوگردشگريادامهداد:تركيشاير،
امارات،لوفتهانزا،اوكرايناير،ماهانوايرانايرجزو
اصليترينايرالينهايبدهكاربهمردمهستند؛اين
پولهادرحسابهايبانكيشركتهايهواپيمايي
باقيماندهوازمحلسودحاصلازگردشاينمنابع،
به پرسنل خود حقوق ميدهند .رفيعي يادآور شد:
بالفاصله پس از مصاحبهاي كه ماه گذش��ته درباره
عدم اس��ترداد ۴۰۰ميليارد تومان از وجوه بليتها
به مردم انج��ام دادم ،بخش عمدهاي از اين وجوه به
مشتريانايرالينهابازگرداندهشد؛مهمايناستكه
پولمردمعودتدادهشود.آژانسهايمسافرتيهم
كهوجوهبليتهاراعودتنكردهاند،بايدبالفاصلهاقدام
بهاستردادپولمردمكنند.بهگفتهعضوهياتمديره
فدراسيون حمل و نقل و لجستيك ايران ،همچنان
بيش از  ۱۰۰ميليارد تومان از اين پولها در اختيار
ايرالينها باقي مانده اس��ت .وي خاطرنشان كرد:
بخشعمدهاينپولدراختيارايرالينهايخارجي
است؛ايرالينهايداخليوهتلهاهمجزوبدهكاران
بهمشتريانآژانسهايگردشگريهستند.رفيعي
ادامه داد :دولت و شخص وزير راه و شهرسازي بايد
پيگيربازپسگيريوجوهمردمازايرالينهايداخلي
و خارجي باش��ند .مث ً
ال ايرعربيا هنوز هيچ پولي به
مردم بازپس نداده است؛ قطرايرويز اعالم كرده بود
به مسافرانادكلنميدهيميكايرالينديگرگفته
بودچندماهطولميكشدتابهمردمپولبليتهاي
فروختهشدهراپسدهيم.

ويژه
اتصالروستاهايكبودرآهنگ
بهاينترنتپرسرعتهمراهاول

چند روز پي��ش ،بع��د از آيين افتت��اح اتصال
١۵٨٧روس��تاي كش��ور ب��ه ش��بكه اينترنت
پرسرعت همراه اول ،پرويز پرستويي در برنامه
تلويزيوني باغ رمضان درخواستي از اپراتور اول
تلفن همراه مطرح كرد.
اين بازيگر پرافتخار سينماي ايران در واكنش
به توس��عه اينترنت پرس��رعت همراه اول ابراز
اميدواري ك��رد روزي روس��تاي «چارلي» كه
در آن متولد ش��ده اس��ت ني��ز داراي اينترنت
همراه شود.
با گذش��ت كمتر از س��ه هفته ،هم��راه اول در
راستاي شعار «تحقق روياي ديجيتال» روستاي
«چارلي» و ديگر روس��تاهاي اط��راف از توابع
شهرس��تان كبودرآهنگ اس��تان همدان را به
آخرين نسل از فناوري تلفن همراه مجهز كرد.
پرستويي در اين مراسم كه با استقبال چشمگير
ساكنان روستاي چارلي مواجه شد ،اظهار كرد:
ديروز عصر اينترنت موبايلم را در اين نقطه كه
سايت نصب شده است ،چك كردم .اين سايت
سرعتي مطابق اس��تاندارد پايتخت را به مردم
كبودرآهنگ هديه داده است و همين موضوع
باعث ش��ده روح جوانان اين منطقه از كش��ور
شاد شود.

عذرخواهي مترو بهدليلنقص
فنييكيازقطارهايخطيك

مديري��ت ارتباطات و امور بينالملل ش��ركت
بهرهبرداري متروي تهران و حومه گفت :صبح
ديروز توقف يكي از قطارها در ايستگاه محمديه
منجر به اختالل در حركت قطارها در خط يك
متروي تهران شد.
به گ��زارش مديريت ارتباطات و امور بينالملل
ش��ركت بهرهبرداري متروي ته��ران و حومه؛
محس��ن محمدي��ان ضم��ن عذرخواه��ي از
شهروندان و مس��افران در اين خصوص گفت:
يك رام قطار از سمت ايستگاه شهر ري به سمت
ايس��تگاه تجريش در حال حرك��ت بود كه در
ايستگاه محمديه پس از توقف دچار مشكل فني
شد و سبب شد تا در اين خط با اختالل حركت
قطارها مواجه شويم.
وي اف��زود :اين اتفاق در س��اعت  10:30صبح
ديروز افتاد و رفع مشكل آن  ۲۵دقيقه به طول
انجاميد كه توسط كارشناسان فني شركت اين
نقص برطرف ش��د و تردد در اين خط به حالت
عادي بازگشت.

بيمهشدگان روستايي
درگيركرونا حمايت ميشوند

مدير صندوق بيمه تامين اجتماعي كشاورزان،
روس��تاييان و عش��اير اس��تان اصفهان ،عماد
استكي به مناسبت پانزدهمين سالگرد تاسيس
صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان ،روستاييان
و عشاير اس��تان اصفهان در جمع خبرنگاران،
گفت :اين صندوق يك نهاد عمومي غير دولتي
و زير مجموعه وزارت كار ،تعاون و رفاه اجتماعي
است كه فعاليت اجرايي خود را از سال  ۸۴آغاز
كرد .استكي هدف اصلي از تشكيل اين صندوق
را حمايت از روستاييان و عشاير و افراد ديگري
دانست كه مشمول هيچ بيمهاي نيستند.
مدير صندوق بيمه تامين اجتماعي كشاورزان،
روس��تاييان و عش��اير اس��تان اصفهان افزود:
كش��اورزان ،روس��تاييان ،عش��اير ،قاليبافان،
شاغالن حوزه صنايع دستي ،كارگران فصلي،
رانندگان كه بار و مس��افر بي��ن جادهاي حمل
ميكنند ،دامپزش��كان و مهندسان كشاورزي
ساكن شهرهاي زير  ۲۰هزار نفر مشموالن اين
صندوق هستند .وي با بيان اينكه هماكنون در
اس��تان اصفهان  ۷۶هزار و  ۶۷۶نفر در صندوق
بيمه عضو شدهاند ،گفت :اين صندوق سه تعهد
در قبال بيمهشدگان دارد كه شامل مستمري
بازنشستگان است و شرط اصلي آن داشتن ۶۵
سال سن و  ۱۵س��ال پرداخت حق بيمه است،
همچنين ازكارافتادگي و فوت جزو تعهدات اين
صندوق اس��ت ،اما بحث درمان توسط سازمان
بيمه سالمت انجام ميشود.
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دانش و فن

بسياري از نهادها و افراد از ابزارهاي فناوري استفاده نميكنند

دانش كم مديران و لو رفتن اطالعات كاربران
پروژه شبكه ملي اطالعات در سالهاي اخير
در دستور كار دولتهاي مختلف قرار گرفته
و حواشي بسيار زيادي داشته است .به دليل
عدم اطالعرساني دقيق و درست درباره اين
شبكه ،به محض اينكه كاربران ايراني اين نام
را ميشنوند ،افكاري مانند اينترنت محدود
و بس�ته و به دور از ارتباط�ات بينالمللي به
ذهنشانخطورميكند.بنابراين،نيازاستدر
اين زمينه اطالعات دقيقي به مردم داده شود
شبكه ملي

تا نگرانيهاي احتمالي رفع شود.
متشكل از زيرس�اختهاي ارتباطي ،مراكز
داد ه توسعهيافته داخلي دولتي و غيردولتي
و همچنين زيرساختهاي نرمافزاري است
كه در سراسر كشور گسترده شده است .اين
ش�بكه ظرفيت الزم براي نگهداري و تبادل
ام�ن اطالعات داخل�ي در كش�ور بهمنظور
توس�ع ه خدمات الكترونيكي و دسترسي به
اينترنت را از طريق بس�تر ارتباطي باند پهن
سراسري براي كاربران خانگي ،كسبوكارها
و دس�تگاههاي اجراي�ي فراه�م ميكن�د.
ازطرفي به گفته امير ناظمي ،رييس سازمان
فناوري اطالعات ،لو رفتن اطالعات كاربران
و مش�كالتي كه به دنبال آن ايجاد ميشود،
داليل مختلفي را در ب�ر ميگيرد كه يكي از
ن مديران
م�وارد قابل توجه آن ،دان�ش پايي 
است ،زيرا فقط مساله زيرساخت نيست كه
مهمبودهواهميتداردبلكهدانشهماهميت
دارد اما متأسفانه بسياري از نهادها و افراد از
ابزارهايفناورياستفادهنميكنند.

ايده اوليه شبكه ملي اطالعات در سال ۱۳۸۴در وزارت
ارتباطات و فن��اوري اطالعات تحت عنوان «اينترنت
ملي»و«شبكهملياينترنت» طرحو مراحلمطالعاتي
آن در دولت نهم انجام شد .س��پس در سال  ۱۳۸۹با
عنوان «ش��بكه ملي اطالعات» در قانون برنامه پنجم
توسعه گنجانده شد و طبق قانون برنامه بنا بر آن بود كه
اين شبكه تا پايان اين برنامه ،سال  ،۱۳۹۵كامل شود.
تاپاياندولتدهم،ضمناصالحاتيدرطراحي،مرحله
آزمايشي و پايلوت آن انجام شد .در دولت يازدهم ،پس
از تعيين الزامات اين شبكه توسط شوراي عالي فضاي
مجازي،نسخهاوليهآنافتتاحشدكهشاملمركزتبادل
ترافيكداده،زيرساختوكارسازنامدامنهمليميشود
وامكانتفكيكترافيكداخليوخارجيشبكهرافراهم
ميكند ،تا رشد توليد محتواي داخلي و استفاده بيشتر
از ترافيك داخلي صورت پذيرد و هزينههاي ترافيك
كاهش و سرعت افزايش پيدا كند .امير ناظمي ،معاون
وزير ارتباطات و رييس س��ازمان فناوري اطالعات در
گفتوگو با فارس ،درباره تعريف شبكه ملي اطالعات

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات :ظرفيت ترافيكي شبكه داخلي حدوداً چهار برابر ظرفيت ترافيكي شبكه اينترنت است
اظهار كرد« :اين ش��بكه يعني ش��بكهاي كه مكمل
اينترنتجهانينيستوخيليجاهاباهمانپروتكلكار
ميكند.شبكهملياطالعاتامكانحكمرانيراافزايش
ميدهد يعني اگر بخواهيم فيلمي را از تلويزيونهاي
اينترنتي مشاهده كنيم ،خواهيم ديد كه كيفيت آن با
عرضهكنندهخارجيمتفاوتاست.اين تفاوتبهخاطر
همانشبكهملياطالعاتاستدرواقعاينشبكهعمال
در حال حاضر هم وجود دارد و كيفيت در دسترس را
براي مردم باالتر ميبرد و قيم��ت را كاهش ميدهد.
اگر ترافيك درونشبكه داخلي باشد ،ميتوانيم تا ۵۰
درصدكاهشهزينهداشتهباشيم،ايندرحالياستكه
وقتي شبكه ملي اطالعات را تبديل به يك واژه سياسي
ميكنيم ،مردم نسبت به آن موضعگيري اساسي پيدا
ميكنند ،بهطوري كه مدام فرض ميكنند شبكه ملي
اطالعات در تقابل با اينترنت تعريف شده است».
چه نيازي به شبكه ملي اطالعات داريم
وي در پاسخ به اينكه در شرايط برخورداري از اينترنت،
چه نيازي به ش��بكه ملي اطالعات اس��ت ،گفت« :با
شبكه ملي اطالعات ،مردم كيفيت بهتري از سرويس
دريافتميكنند،برايمثالزمانيكهدرتلويزيونهاي

تالش براي رفع مشكالت شبكه شاد
وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات از راهاندازي
بزرگترين بان��ك داده فناوري اطالع��ات در پارك
فناوري پرديس خب��ر داد .محمدجواد جهرمي ،روز
گذشته در حاشيه مراس��م امضاي تفاهمنامه ايجاد
پارك اقتصاد ديجيتال ،با بيان اينكه پاس��خ فش��ار
حداكثري ،جهش توليد است ،افزود« :جهش توليد
پيامي از سمت مقام معظم رهبري است كه در ابتداي
امسال مطرح شد و دولت همه عزم خود را در سالي كه
همه قدرتها بناي به زانو درآوردن جمهوري اسالمي
ايران را دارند ،جزم كرده تا جهش مهمي را در حوزه
اقتصادي رقم بزند .دولت وظيفه دارد زير ساختهايي
براي اين جهش فراهم كند تا مشكالت جوانان رفع و
تسهيلگري شود ،ضمن آنكه بايد مقررات متناسب با
نيازهايآنهاوضعشود.نمودفعاليتهايتسهيلگري
دولت در دو اقتصاد دانشبنيان و ديجيتال با تجهيزاتي
كه فراهم شده ،رقم ميخورد و نمونه بارز اين اقدامات
پاركهاي فناوري هس��تند كه به خوبي توسعه داده
ش��دهاند ».وزير ارتباطات با اشاره به راهاندازي پارك
اقتصاد ديجيتال در فضاي  ۳۰هكتاري در كنار پارك

را انجام دهيم ،چون موضوع��ات مختلف مورد اقبال
گروههاي سياسي نيست ،نميتوانيم».

فناوري پرديس ،يادآور شد« :پارك اقتصاد ديجيتال
نماد همكاري اقتصاد ديجيتال با اقتصاد دانشبنيان
است و بر اساس برنامهريزيهاي انجام گرفته تا قبل
از پايان دولت تمام زيرس��اختهاي اين پارك آماده
و اين پارك آم��اده بهرهبرداري اوليه خواهد ش��د».
جهرمي ،از ايجاد بزرگترين مركز داده ايران در حوزه
مركز داده مادر شبكه ملي اطالعات در پارك فناوري
پردي��س خبر داد و اف��زود« :با اين اق��دام اين پارك
تبديل به قطب مركز داده كشور ميشود .فاز اول اين
مركز مرداد ماه امس��ال به بهرهبرداري ميرس��د كه
ظرفيت را براي خدمات پايشي شبكه ملي اطالعات
مانند پيامرسانها و موتور جستوجو فراهم خواهد
كرد .ايجاد زيرساختهاي الزم و تسهيلگري براي
جوانان در راس��تاي رقم زدن قدرت و قوت ايران در
فضاي مجازي اس��ت كه در يك اليه سختافزاري و
يك اليه نرمافزار و نيروي انساني هوشمند ميتواند
اين فضا را رقم بزند ».وزير ارتباطات بر توس��عه بازار
براي شركتهاي فعال در اين حوزه تاكيد كرد و گفت:
«قدم بعدي ايجاد بازار است و طبيعتاً با رفع انحصار
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اينترنتي به مش��اهده فيلم ميپردازيم ،كيفيتي كه
دريافت ميش��ود به مراتب بهتر است ،حتي خيلي از
مردم كه پس از دانلود به مشاهده فيلم ميپرداختند،
اكنونبهصورتآنالينفيلمهارانگاهميكنند.ازطرفي
اينكه ما ميتوانيم قيمت داخلي را براي س��ايتهاي
داخلي كاهش دهيم ،به خاطر اين اس��ت كه ظرفيت
ترافيكي شبكه داخليمان حدوداً چهار برابر ظرفيت
ترافيكيشبكهاينترنتاستوهمههزينههايآنبراي
ما پايينتر است .چون وقتي با يك اينترنت خارجي در
حالاستفادهازديتاسنترخارجيهستيمبهازايتبادل
دادهبهدالرهزينهميكنيمامادراستفادهداخليهزينه
آن به صورت ريالي برداش��ت ميش��ود ،در واقع براي
مردم كاهش هزينه و افزايش كيفيت معناي ش��بكه
ملي اطالعات است .اما خيلي از مواقع سياسيون براي
منفعتهاي سياسي خود آنچه براي مردم و ذهن آنها
اينطورجاانداختندكهدرشبكهملياطالعاتكنترلو
فيلترينگبيشترانجامميشودكهاينخطرناكاست،
اگردرذهنمردمكلمهفيلترينگوقطعاينترنتمتبادر
ميشود يعني راه اشتباه بوده است در واقع بايد بگويم
يك ويژگي مهم را به ويژگي بد تبديل كرديم».
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات درباره مفهوم

و رقابت ش��رايطي براي آنها فراهم ميشود تا بتوانند
رشد و نمو بزرگي داشته باشند و يك قوت براي ايران
در فضاي مجازي رقم بزنند».
عدم دسترسي دانشآموزان به اينترنت
جهرمي در رابطه با چالشهاي ايجادشده در پوشش
ارتباطات در زمان تعطيلي مدارس و ارايه آموزشهاي
مجازي گفت« :امروز  ۹۵درصد مردم كشور در شهرها
و روستاها به خدمات با كيفيت  4Gدسترسي دارند
و اگر ما يك مقدار ضري��ب كيفيت را كاهش دهيم،
اين آمار به  ۹۸درصد ميرسد .همچنين  ۱۰۰درصد
شهرهاي كش��ور و  ۸۹درصد در روس��تاها به لحاظ
جمعيتي تحت پوش��ش  4Gقرار دارند .بايد در اين
زمينه در كشور تسهيلگري ش��ود و البته در برنامه
ششم توسعه اعالم شده  ۹۰درصد روستاهاي باالي
 ۲۰خانوار پوشش اينترنتي داشته باشند ،ولي برنامهها
فراتر از اين ميزان است .برنامه داريم تا پايان سال تمام
روستاها را به شبكه ملي اطالعات متصل كنيم ».وي
بخش ديگ��ري از چالشهاي آموزش مجازي را عدم

ش��بكه ملي اطالعات در كشورهاي ديگر توضيح داد:
«وجود ش��بكه ملي اطالعات به معناهاي مختلف در
تعداد كشورها تغيير پيدا ميكند اما اگر سه بخش را در
نظر بگيريم اول بخشي است كه خارج از اينترنت بين
دستگاههاي دولتي تبادل اطالعات ميشود كه تقريبا
خيلي از كش��ورها اين بخش را دارند .مثل انگليس و
امريكا كه ش��بكه بين نهادهاي داخلي خود دارند كه
هيچ نقطه تماسي با اينترنت ندارند .شبكه ارتباط بين
دستگاهها به يك معنا از ش��بكه ملي اطالعات است،
شبكههاي اختصاصي هر كش��وري هر چقدر توسعه
يافتهتر باشد داراي شبكه قويتر است اما شبكههاي
عمومي ،جايي است كه در آن خبرگزاريها وجود دارد،
به اين معني كه هر چقدر از ترافيك كش��ور ما داخلي
باشدكيفيتوهزينهمردمكاهشمييابد.بهطورمثال
نمونه قابل توجه كش��ور كرهجنوبي اس��ت كه حدود
 ۷۰تا  ۸۰درصد كل ترافيك آن داخلي است اما الزاماً
ت داخلي باشد يعني اگر
اينگونه نيست كه همه فعالي 
مردمكشوركرهجنوبيازاينستاگراماستفادهميكنند
از آن ش��ركت تقاضا ميكنند كه يك سرور در داخل
كشورشان بگذارد و با پروتكلهايي كه دارند با شركت
مربوطه كار ميكنند اما اگر ما بخواهيم چنين كاري

دسترسي دانشآموزان به ابزارها و كامپيوتر دانست
و گفت« :فضاي مجازي را نبايد بيضابطه در اختيار
بچهها ق��رار داد و ما در اي��ن وزارتخانه در اين زمينه
س��رمايهگذاري كرديم و از ابت��داي دولت اينترنت
مخصوص و سيستم كودكان را در نظر گرفتيم و امروز
ه��م محصوالتي در اين زمينه عرضه ش��ده كه از آن
جمله ميتوان به تبلتهاي مخصوص كودكان اشاره
ك��رد ».جهرمي با بيان اينكه از اين طريق كودكان از
فضاي مثبت مجازياستفادهميكنند،افزود«:شرايط
بودجهاي آموزش و پرورش ايجاب نميكند تبلت را
براي همه دانشآموزان تهيه كند ،زيرا هزينه هنگفتي
ميطلبد و برنامه بودجهاي دولت همچنين اجازهاي به
دولت نميدهد؛ از اين رو ما برنامهاي را در اين زمينه
شروع كرديم .بر اين اساس براي برخي از دانشآموزان
تبل��ت مخصوص تهيه كرديم ك��ه در برخي مناطق
مشكلگشا بود ،ولي پاسخگوي نيازها نيست و برنامه
ديگري با وزير آموزش و پرورش شروع كرديم كه هفته
آينده در اين زمينه جلسه داريم تا بررسي كنيم چگونه
از ظرفيتهاي بودجهاي براي اين امر بهره برد».

برنده شديد هم اطالعات بانكي ندهيد
استفادهازروشهايمهندسياجتماعيوگرفتناطالعات
بانكي با ارايه پيشنهادهاي جذاب و پرسود ،از روشهايي
اس��ت كه به س��رقت و كالهبرداري منجر ميشود و به
هميندليلالزماستافراددرلحظاتحساسبهدرستي
تصميمگي��ري كنند و فريب وسوس��ههاي مهاجمان را
نخورند .به گزارش ايسنا ،محمدجواد آذري جهرمي ،وزير
ارتباطات و فناوري اطالعات ،در صفحه شبكه اجتماعي
اينس��تاگرام نوشت« :س��ه تماس داش��تم ،همه قرباني
كالهبرداري تلفني .پنج ميليون تومان از آنها دزدي شده
بود .دزدها خود را مجري راديو جا زده و گفتهاند با حضور
وزير جوان قرعهكش��ي ش��ده و جايزهاي بردهايد .شماره

كارت بانكي گرفت ه و حسابش��ان را خال��ي كردهاند .لطفا
ديگران را هم آگاه كنيد تا كاله سرشان نرود ».موضوعي
كه وزير ارتباطات به آن اشاره كرده ،استفاده از مهندسي
اجتماعي براي كالهبرداري اس��ت .مهندسي اجتماعي
ي��ا  ،social engineeringسوءاس��تفاده زيركانه از
تمايل طبيعي انسان به اعتماد كردن است كه به كمك
مجموعهاي از تكنيكها ،فرد را به فاش كردن اطالعات يا
انجامكارهاييخاصمتقاعدميكند.درسيستممهندسي
اجتماعي ،مهاجم بهجاي استفاده از روشهاي معمول و
مستقيم نفوذ جمعآوري اطالعات و عبور از ديواره آتش
براي دسترسي به سيستمهاي سازمان و پايگاه دادههاي

مشكالت محفوظ نماندن اطالعات
رييس س��ازمان فناوري اطالعات درباره علل لو رفتن
اطالعات كاربران و مش��كالتي كه به دنبال آن ايجاد
ميش��ود ،اظهار كرد« :اين موضوع داليل مختلفي را
در بر ميگيرد كه يك��ي از موارد قابل توجه آن ،دانش
ن مديران است ،زيرا فقط مساله زيرساخت نيست
پايي 
كه مهم ب��وده و اهميت دارد بلك��ه دانش هم اهميت
دارد اما متأسفانه بسياري از نهادها و افراد از ابزارهاي
فناوري استفاده نميكنند .يكي از مشكالت محفوظ
نماندن اطالعات ،برداش��ت غيرقانوني پول از حساب
مردم است ،يا اگر يك نفر از اكانت تلگرام يا اينستاگرام
شما اطالع داشته باشد ،ميتواند با تغيير كوچكي در
نام ش��ما ،يك اكانت مشابه بسازد و بهصورت جعلي با
مخاطبان ش��ما صحبت كرده و امكان كالهبرداري و
سوءاستفاده را فراهم كند .نمونههاي اين كالهبرداري
حتي با طراحي صفحات بانكي و فيشينگ با اين روش
هم رخ داده است .امروز هويتفروشي يك تخلف جدي
است.برايمثالكلهويتيكفردراميگيرندوبهاسم
آن شركت ميزنند و با آن شركت تخلف ميكنند .در
واقعهردادهايميتواندجذابباشدوباهردادهميتوان
يك تجارت شكل داد .از آنجايي كه در كشور زيرساخت
وجود دارد اكنون ما به افراد نوگرا در اين زمينه احتياج
داريم ،زيرا هر چقدر سن مديران پايينتر باشد ،افراد
نوگراترهستند».
ناظمي با اشاره به موضوع قدرت در فناوري اطالعات،
اظهار كرد« :سازمانهايي كه پول ندارند با استفاده از
داده ميخواهن��د اين نقص را جبران كنند و به قدرت
برسند .در واقع داشتن داده يا همان اطالعات در ايران
قدرت م��يآورد .البته هر نوع اش��تراكگذاري داده،
شفافسازي ميآورد و فساد را شناسايي ميكند .چرا
بسياري از سازمانها پافشاري ميكنند كه دادههاي
قرارداده��اي دولتي را محافظت كنن��د؟ به دو دليل
است يا نميخواهند فسادي آشكار شود يا ميترسند
كه شايد در زيرمجموعهاي كه دارند فسادي بوده كه
از آن بياطالع باش��ند .البته بايد يكس��ري از دادهها
طبق قوانين محرمانه باشد درواقع هرچه دانش فني
كمتر باشد ،افراد را بيشتر ميترساند ».وي با تاكيد بر
لزوم آموزش دانش فناوري به مديران كالن و مديران
آيتي،بيانكرد«:نيازكشورايناستكه مديرانكالن
و مديران آيتي بايددانش فناوريراببينندكه ميتوان
به دانش آيتي و دانش س��اختار آيتي اشاره كرد كه
اينموضوعدرتحققدولتالكترونيكازاهميتزيادي
برخوردار است ،البته اگر فردي در حوزه آيتي متبحر
باشد اما دانش دولت الكترونيكش پايين باشد ،فاجعه
اتفاق ميافتد».

چالشهاي شبكه شاد
وي با اشاره به زيرساخت شبكه شاد ،ادامه داد« :اين
شبكه مش��كالتي دارد و برخي مدارس اين شبكه را
كنار گذاشتند و از بله و اسكايروم استفاده ميكنند؛
چ��را كه يك��ي از چالشه��اي آن حض��ور حداقلي
دانشآموزان اس��ت؛ ول��ي بايد بپذيري��م كه وزارت
آموزش و پ��رورش در اين مدت كوت��اه اقدام مهمي
انجام داده است».
جهرمي با بيان اينكه اش��كاالت شبكه شاد مشخص
شده كه نميتوان كتمان كرد ،گفت« :بايد به وزارت
آموزش و پرورش فرصت داد تا گامي كه برداش��ته،
مشكالتش را برطرف كند و رسانهها نيز بايد انتقادات
را منتشر كنند تا در فرايند اصالح لحاظ شود».
وي با اشاره به درخواس��ت وزير آموزشوپرورش در
هيات دول��ت در زمينه كميته مش��ترك ميان اين
وزارتخانه ،دبيرخانه ش��وراي عالي فضاي مجازي و
وزارت ارتباط��ات ،ادامه داد« :با همكاري اين كميته
شرايط را براي اول مهر فراهم ميكنيم .در اين زمينه
بايد جلسات هفتگي برگزار كنيم تا به نتيجه برسيم».

آن ،از مسير انس��انهايي كه به اين اطالعات دسترسي
دارند و با استفاده از تكنيكهاي فريفتن ،به جمعآوري
اطالعات در راستاي دستيابي به خواستههاي خود اقدام
ميكند.برايدفاعدرمقابلحمالتمهندسياجتماعي،
به شناسايي محركهاي روانشناس��ي متقاعدسازي و
سپس تكنيكهاي مورد استفاده در حمالت نياز است.
در اكثر حمالت مهندسي اجتماعي پيشنهاداتي به شما
ارايه ميشود كه در نگاه اول بسيار پرسود و جذاب به نظر
ميآيند ،اما بايد بر وسوسه پاس��خگويي به اين دسته از
پيشنهادات غلبه كرد ،زيرا برخي از آنها طعمههايي براي
حمالتمهندسياجتماعيهستند.

خط پاياني سوءاستفاده از خدمات ارزش افزوده
معاون امور پستي ،ارتباطي و فناوري اطالعات رگوالتوري
اعالمكرداپراتورهايتلفنهمراهملزمهستندالحاقيهمصوبه
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات درباره ضوابط ارايه و
استفاده از خدمات ارزش افزوده را اجرا كنند .مجيد حقي،
معاون امور پستي ،ارتباطي و فناوري اطالعات رگوالتوري
اعالم كرد« :اپراتورهاي تلفن همراه ملزم هستند الحاقيه
مصوبهكميسيون تنظيم مقررات ارتباطات درباره ضوابط
ارايهواستفادهازخدماتارزشافزوده()VASرااجراكنند».
وي با بيان اينكه اين مصوبه در آخرين جلسه كميسيون
تنظيممقرراتارتباطاتدرسال ۹۸تصويبشده،گفت«:با

توجهبهوجودبرخيچالشهادرارايهخدماتارزشافزوده،
اينموضوعباهدفحمايتازحقوقمصرفكنندهتصويب
شده اس��ت .با اجراي اين مصوبه از سوي اپراتورهاي تلفن
همراه ،سوءاستفاده و كالهبرداري از طريق خدمات ارزش
افزوده پايان يافته و خدمات ارزش افزوده بهطور ش��فاف و
قابلنظارتدراختيارمشتركانقرارميگيرد».حقيدرباره
شرايط و هزينههاي عضويت ،روشهاي استعالم وضعيت
عضويت يا لغ��و آن افزود« :در اي��ن مصوبه موضوع اعتبار
خدماتارزشافزودهپيشبيني شدهاستكهبراساسآن
مشترك ميتواند بس��ته خدمات ارزش افزوده را با قيمت

مشخصي خريداري كند و اپراتورها نيز صرفاً به مشترك
اجازهميدهندخدماتارزشافزودهراتاسقفاعتبارتعيين
شدهفعالكند.هرگونهمبلغيكهبابتخدماتارزشافزوده
ازمشتركانتلفنثابتياتلفنهمراهدايمييااعتباريكسر
ميشود بايد از محل اعتبار تعيين ش��ده باشد .دارندگان
پروانههمموظفهستندپسازدريافتدرخواستخدمات
ارزشافزودهازسويمشترك،شرحخدمات،هزينهوزمان
اس��تفاده از آن را به مشترك اطالع داده و حداكثر تا سقف
اعتبار خدمات ارزش افزوده مشترك ،خدمت درخواستي
رابرايويفعالكنند».

صنعت،معدنوتجارت
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تحليل فقدان راهبرد توسعه صنعتي در ايران

چرا استراتژي توسعه صنعتي عملياتي نشده است؟
پيششرط اجراي موفق راهبرد توسعه صنعتي وجود يك دولت توسعهگراست

ادامه از صفحه اول
 .۲ايجاد انگيزه در فعاليتهاي جديد داراي مزيت:
هدف اصلي سياست صنعتي ،تنوع بخشيدن به اقتصاد و
ايجادمزيتهاينسبيجديداست.بهاينترتيب،انگيزهها
بايدبرفعاليتهاياقتصاديكهبراياقتصادداخليجديد
است( ،از منظر توليد محصول جديد و فناوري جديد براي
محصوالتموجود)تمركزكنند.
.۳انتخابصنايعخاص:آنچهمشخصاستقيمتهاي
بازار بهتنهايي قادر به هدايت تصميمات سرمايهگذاري به
بخشهاييكهتحولساختارياقتصادرادرپيداشتهباشد
نيس��تند .از طرفي انگيزه الزم براي ارتقاء مهارت سرمايه
انسانينيزتوسطقيمتهايبازارشكلنميگيرد.بنابراين
انتخابصنايعخاصكهموردحمايتدولت قراربگيرنداز
ملزومات سياست توسعه صنعتياست.درانتخاب صنايع
مذكور الزم است تا ش��رايط بازار و قابليتهاي موجود در
كشوردرنظرگرفتهشود.همچنينبهرهگيريازمشاورهو
مشاركتبخشخصوصيدرانتخابصنايعميتواندامكان
انتخابصنعتاشتباهتوسطسياستگذارانراكاهشدهد.
.۴حمايتمشروطوزمانبنديشده:حمايتهاييكه
ازصنايعمنتخبميشودبايدضابطهمند،مشروطبهافزايش
بهرهوري و داراي بازه زماني تعيينشده باشد و مسووليت
اجرايآنبرعهدهسازمانهايدارايصالحيتهايمعين
گذاشتهشود.اينامكانوجودداردكهصنعتمنتخببهرغم
عملكردضعيفهمچنانازحمايتهايدولتاستفادهكند.
براي جلوگيري از چنين اتفاقي الزم اس��ت معياري براي
سنجشعملكردصنعتموردحمايتدولتتعيينشودتا
در صورت تعدي از آن ،حمايت از صنعت متوقف شود .در
اينارتباطبهتراستبهجايقراردادنمعيارهاييهمچون
اش��تغال و يا خروجي صنعت ،از ميزان مطلق و نرخ رشد
بهرهورياستفادهشودكهبهترينمعياراست.
.۵حمايتازفعاليتهايصنعتيخاص:حمايتهاي
عمومي باي��د فعاليتهاي صنعت��ي را هدف ق��رار دهد
كه پتانسيل س��رريز به س��اير فعاليتها را داشته باشد،
س��رمايهگذاري مكمل باش��د يا اثر س��رريز اطالعاتي يا
تكنولوژيكايجادكند.
انواع سياستهاي صنعتي
ب��ا توج��ه ب��ه گس��تردگي و تن��وع اقدام��ات الزم براي
تحق��ق توس��عه صنعتي ،سياس��تهاي صنعت��ي را در
ادبيات موضوع به س��ه بخش تقسيم كردهاند .۱:سياست
عمودي يا گزينشي (انتخابي) :منظور از اين نوع سياست
صنعتي،ايناستكهصنايعخاصيمحورتوسعهصنعتي

تدوين استراتژي توسعه صنعتي در كمترين زمان ممكن در دستور كار دولت قرار گيرد
قرارگيرند.هرچهموضوعسياستگذاريمشخصترباشد،
اين گزينش خاصتر ميشود .۲ .سياست افقي :سياست
افقيبهتدابيرياطالقميشودكههرچندمعطوفبهبخش
خاصينيستندو عموميتدارند،وليمتوجه فعاليتهاي
ويژهايمانندتحقيقوتوسعهدرصنعتهستند.۳.سياست
كاركردي:منظورسياستهايياستكهبهوضعبازارتوجه
دارند و ميتوانند يك زنجيره و يك چرخه را تكميل كنند؛
بهعبارت ديگر سياس��ت كاركردي حد واس��ط سياست
عموديوافقياستويكشاخهوزنجيرهرابرايبهبودوضع
آندرنظرميگيرد.گفتنياستكهدربُعدعمودي،گزينش
وانتخابصورتميگيردودربُعدافقيتوسعهزيرساختها
و فعاليتهاي ويژه در عرض صنايع مطرح است؛ بنابراين
دو سياست صنعتي عمودي و افقي مكمل يكديگرند ،اما
آنچهبراياستراتژيتوسعهصنعتياهميتداردهماهنگي
سياستهاينوعاولوسوماست.چراكهسياستهاينوع
اول،دخالتدولتدراقتصادبهصورتگزينشيوغيرموافق

بازار هس��تند و موجب تخصيص منابع بهنفع گروههاي
خاص ميشوند ،در حاليكه سياس��تهاي كاركردي از
نوع دخالتهاي موافق بازا ِر دولت هستند كه گرچه باعث
جهتدهيمنابعبهسمتخاصينميشوند،وليناتواناييها
وشكستهايبازاررارفعميكنند.حمايتازسرمايهانساني
(بهداشتوآموزش)،آزادگذاشتنجرياناطالعاتوبهبود
صادراتازجملهدخالتهايكاركرديهستند.
نگاهي به استراتژي توسعه صنعتي در ايران
باگذشتچنديندههازانقالباسالمي،بهرغمآنكهوظيفه
تدوين استراتژي توسعه صنعتي بهموجب قانون بر عهده
وزارت صنايع و معادن قرار داده شده ،هنوز برنامهاي كه از
آنبتوانبهعنواناستراتژيتوسعهصنعتييادكرد،تدوين
نشدهاست.بعضااسنادراهبردي(همانندسندهايراهبردي
توسعه كش��ور كه در س��الهاي 1392،1385و)1394
هم كه در خصوص صنايع تهيه شده ،مشخصههاي يك

استراتژيتوسعهصنعتيراندارند.تنهاتالشقابلتوجهي
كه در اين راستا انجام شده است تدوين «استراتژي توسعه
صنعتي كشور» در سال  1382است كه آن هم اجرا نشد.
دليل عدم وجود استراتژي صنعتي در ايران را شايد بتوان
فقدان فهم مشترك از مفهوم توسعه و برنامهريزي توسعه
در كشور عنوان كرد .اين امر بهوضوح در برنامههاي توسعه
قابلمشاهدهاست.دراينبرنامههاتعريفروشنيازمفهوم،
ابعاد و ويژگيهاي توس��عه ارايه نشده است .عالوه بر آنكه
برنامههايتوسعهبهدرستيتدويننشدهاند،هيچاستراتژي
توسعه صنعتي نيز در اين برنامهها مورد تأكيد قرار نگرفته
است.بديهياستدرفضاييكهبرنامهاياستراتژيكبراي
توسعهوجودنداردنميتوانتوقعبرنامهاستراتژيكبخشي
(برنامهتوسعهصنعتي)داشت.همچنين،برنامههايتوسعه
 5ساله پس از انقالب ،از يكسو فاقد نگاه آسيبشناسانه و
از سوي ديگر فاقد رويكرد آيندهپژوهانه به توسعه صنعتي
بودهاند ،نه در آنها واكنش��ي مناس��ب به ع��دم توفيقات

گذش��ته و علل بنيادين آن صورت گرفته و نه طرحريزي
هوشمندانهايبرايبهرهگيريازامكانهايدردسترسدر
آيندهبهچشمميخورد.درعوضانبوهيازخطمشيهاي
مختلف در برنامههاي توسعه بدون جهتگيري مشخص
و با نوسانات متعدد اتخاذ شده است .به عنوانمثال ،در هر
يكازبرنامههايتوسعهچندينصنعت،متفاوتازصنايع
منتخبدرسايربرنامههاموردحمايتقرارگرفتهاند.تعدد
صنايع منتخب نهتنها رديابي اولويتهارا با مشكل مواجه
كرده بلكه مانع عملي شدن برنامهها و سياستهاي دولت
شدهاست.اصوالخطمشييكسانيميانبرنامههايتوسعه
 5ساله كشور ديده نميشود .از سوي ديگر بين برنامههاي
مذكوروبودجههايسنواتينيزهماهنگيوجودندارد.بدون
شكعدموجودروحواحدميانبرنامههايتوسعهراميتوان
بهخأليكاستراتژيتوسعهصنعتيمرتبطدانست.فقدان
استراتژي توسعه صنعتي دركشور مشكالت عديدهاي را
بههمراه داشته است .مش��خص نبودن بخشهاي داراي
اولويتوصنايعيكهبايددرآنهاخلقمزيتشود،سببشده
است ،منابع كشوربه درستي هدايتنشده و دستاوردهاي
توسعهاي براي ايران به همراه نداشته باشند .متأسفانه در
كشور بيش��تر صنايع در بخشهاي متكي به رانت و مواد
خام تمركز پيداكردهاند .از ديگر مشكالت بخش صنعتي
ميتوانبهوجوددوگانگيدربنگاههايصنعتياشارهكرد.
بهاينمعنيكهدرصدزياديازبنگاههاداراياندازهكوچك
و درصد اندكي نيز در اندازه بزرگ فعاليت ميكنند و تعداد
بنگاههاي متوسط و س��هم آنها از توليدات صنعتي اندك
است .از طرفي ديگر وابستگي بخش صنعت به درآمدهاي
نفتيوافزايشدرآمدهايارزيحاصلازنفت،سببناديده
گرفته شدن صادرات صنعتي و افزايش انگيزه در تأسيس
بنگاههايصنعتيعموميشدهاست.درآمدهايقابلتوجه
حاصلازصدورنفتنيزسببايجادساختاريشبيهبهتوزيع
درآمد بهجاي فرآيند توليد درآمد شده است.عدم تمايل
واحدهاي صنعتي به استخدام نيروي كار خصوصاً نيروي
كارمتخصص،عدمتمايلسرمايهگذارانبهسرمايهگذاري،
نقشمسلطبخشعموميودولتيبهجايبخشخصوصي
درفرآيندتوليدصنعتيووجودفاصلهعميقفناوريصنعت
در ايران با ساير كشورها ،از ديگر مشكالت بخش صنعت
ايران بهحس��اب ميآيد .شايانذكر است مهمترين عامل
رشداقتصاديكشورهايتوسعهيافتهدرقرنبيستمرشد
فناوريدر توليداتصنعتيآنهابودهاست 78.درصدرشد
اقتصادي آلمان 76 ،درصد رش��د اقتصادي فرانسه و 50
درصد رش��د اقتصادي امريكا مرهون رشد فناوري در اين
كشورهابودهاست.

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

پاركينگها يك هفته فرصت تخليه خودروهاي صفر را دارند
سازمانحمايتمصرفكنندگانوتوليدكنندگان
به همراه پليس راهور ناجا و س�ازمان تعزيرات
حكومتيباصدوربيانيهايمشتركاعالمكردند
كه براي كنترل التهابات بازار خودرو اقداماتي با
لحاظسهمحوراساسيمديريتتوليدوعرضه،
مديريتتقاضاونظارتبرخريدوفروشخودرو
در بازار اجرا ميش�ود و ضرورت دارد متصديان
پاركينگها و مراكز نگه�داري خودرو حداكثر
ظرف مدت يك هفته پاركينگ را از خودروهاي
صفركيلومتريافاقدپالكتخليهكنند.

در اي��ن بيانيه به الته��اب بازار خودرو «متاثر از تش��ديد
اقداماتواسطهگريورواجسفتهبازيوسوداگريباهدف

سوءاستفاده از فضاي رواني حاكم بر بازار و انتفاع من غير
حق از طرق مختلف ازجمله نگهداري و انباشت بالوجه
انواع خودرو س��واري اصطالحا صفر كيلومتر در اماكني
نظير پاركينگ رس��مي و غير رسمي يا فضاي نگهداري
خودرو براي مدت طوالني» اشاره و اعالم شده كه با توجه
بهتأثيرقابلتوجهفرآينديادشدهدرنابسامانيبازارونهايتا
متضرر شدن مصرفكنندگان واقعي ناشي از بازارسازي
كاذب و رشد روز افزون قيمتها ،متعاقب مصوبات جلسه
كارگروه تنظيم بازار در خصوص ساماندهي بازار خودرو و
تأكيدات رييسجمهور در اين زمينه ،مقرر شده اقداماتي
شامل نظارتهاي پيش��گيرانه و برخوردهاي تعزيري و
قضاييدرقالبهمكاريمشتركسازمان،بابهرهگيرياز
ظرفيت سازمانهاي صنعت ،معدن و تجارت و ادارات كل

تعزيراتحكومتيدرسراسركشورتوأمباهمكارينزديك
پليس راهور ناجا با لحاظ سه محور اساسي مديريت توليد
و عرضه ،مديريت تقاضا و نظارت بر خريد و فروش خودرو
در بازار ،اجرا ش��ود .بنابراين بر اساس اين بيانيه مواردي
نظي��ر -۱« :اعمال نظارت بر عدم پذي��رش انواع خودرو
سواري صفر كيلومتر براي نگهداري با هدف سودجويانه و
داللي در سطح كليه پاركينگها و مراكز نگهداري خودرو
و اطالعرساني مراتب از طريق نصب پارچه نوشته ،بنر و...
در اين اماكن -۲ ،كنترل و نظارت بر عدم تحويل هر گونه
خودرو سواري فاقد پالك انتظامي از طريق شركتهاي
خودروساز و نمايندگيهاي ذيربط و منوط شدن تحويل
خودرو مش��تري به الصاق پالك روي خودرو -۳ ،پايش
مس��تمر و نظارت بر جابهجايي انواع خودرو س��واري با

معاون گمرك اعالم كرد

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

بهگزارشايسنا،بعدازموافقتهياتدولتدر ۲۹بهمنسال
گذشته براي ترخيص خودروهاي باقي مانده در گمركها
و بنادر ،حدود  ۵۱۰۸دستگاه امكان ترخيص پيدا كردند،
اما با اتمام اين مهلت مشخص شد كه فقط ۱۳۸۹دستگاه
ترخيص ش��ده و مابقي همچنان باقي مانده است .اين در
حالياستكهگفتهشدبخشيازاينخودروهايباقيمانده
نيازمندتمديدزمانبودهوبخشيديگردرقيدزماننيستند
وامكانترخيصبرايآنهاهمچنانوجوددارد.ازسوييازآن

دستهكهنيازمندتمديدزمانبودتعداديبدونثبتسفارش
ب��وده و الزم بود تا وزارت صمت براي آنها اقدام الزم را انجام
دهد.امااكنونحدود ۲۰روزازپايانزمانسهماههگذشتهو
همچنانازسويوزارتصمتيادولتتصميميدررابطهبا
تمديدزماناينخودروهااعالمنشدهاست،درحاليكهظاهرا
رايزنيهايي با دولت براي تمديد زمان و ايجاد س��ازوكاري
در رابطه با تعيين تكليف اين خودروها در دس��تور كار قرار
دارد .پرس و جوي آخرين وضعيت ترخيص خودرهاي دپو

همكاري نيروي انتظامي و پليس راهور با هدف ممانعت
از دپوي خودروهاي صفر كيلومتر يا بدون پالك موجود
در پاركينگها در اماكن غير رسمي با اهداف سودجويانه،
 -۴تشديد بازرسيهاي شناسايي اطالعات محور »،طي
روزهاي آتي به شكل جدي در دستور كار عوامل بازرسي،
تعزيرات و پليس راهور ناجا قرار خواهد داشت .در ادامه
اين بيانيه ذكر شده كه در همين راستا ضمن بهرهگيري
از ظرفيت ساير دستگاهها بهويژه مقامات قضايي و نيروي
انتظامي با هرگونه اقدام س��فته بازي و سوداگري حسب
مورد به عن��وان تخلف احتكار ،طب��ق قوانين تعزيري و
قضايي برخورد بازدارن��ده معمول صورت خواهد گرفت
و عوامل بازرسي س��ازمانهاي صنعت ،معدن و تجارت
در همكاري نزديك ب��ا ادارات كل تعزيرات حكومتي و با

لحاظ اولويت ،ساماندهي وضعيت بازار خودرو و برخورد
با تخلفات احرازي را دنبال خواهند كرد .همچنين در اين
بيانيه تاكيد شده كه طي فرآيند نظارتي ياد شده ،ضرورت
دارد متصدي��ان پاركينگها و مراكز نگه��داري خودرو
حداكثر ظرف مدت يك هفته ضمن هماهنگي با مالكان
خودروها ،پاركينگ را از خودروهاي صفر كيلومتر يا فاقد
پالك تخليه كنند تا آن دسته از خودروهايي كه مربوط
به اشخاص عادي بوده و براي استفاده شخصي خريداري
شدهاستمورداستفادهقرارگيردوخودروهاييكهباهدف
افزايش قيمت و برهم زدن نظم و تعادل بازار و در نهايت
فروش خودرو به قيمتهاي غيرمتعارف (گرانفروشي) و
كسبمنافعنامشروعدراماكنمذكوردپوشدهاندازطريق
مجاري رسمي و قانوني به بازار عرضه و به فروش برسد.

شده از مهرداد ارونقي -معاون فني و امور گمركي ايران -از
اين حكايت دارد كه هنوز زماني براي تمديد ثبت سفارش
انجامنشدهوليدردستبررسياست.ويبابياناينكهطبق
مصوبه ۲۹بهمنسالگذشتههياتوزيرانمهلتترخيص
خودروهامشمولبند()۳مصوبهديماه ۱۳۹۷بودوبهمدت
سهماهتمديدشد،گفت:بنابراينمهلتسهماهتعيينشده
فقطخودروهايمشمولاينبندراشاملميشودودردوبند
ديگرمصوبههيچمحدوديتزمانيتعييننشدهاست.ارونقي
ادامه داد :براين اساس خودروهاي باالي ۲۵۰۰سيسي كه
مستنثيشدهاند،خودروهايمربوطبهجانبازانوهمچنين
آنهاييكهدارايپروندهقضاييكهحكمبرائتآنهاصادرشده
استدرقيدزماننبودهوامكانترخيصبدونتمديدمهلت
مصوبه از س��وي هيات وزيران همچنان برقرار است .وي با

بياناينكهازتعداد ۵۱۰۸دستگاهيكهباقيماندهبودوبايد
طي مصوبه بهمن ماه ترخيص ميش��دند ۱۳۸۹دستگاه
ترخيصشدهو ۳۷۱۹دستگاهباقيماندهاستافزود:ازبين
خودروهايباقيمانده ۲۴۷۱دستگاههيچنيازيبهتمديد
زمان مصوبه براي ترخيص ندارند و با طي تشريفات قانوني
قابلترخيصازگمركاست.اوبابياناينكهاز ۱۲۴۸دستگاه
ديگربرايترخيصنيازمندتمديدزمانازسويهياتدولت
است افزود :از اين تعداد  ۱۱۰۰دستگاه فاقد ثبت سفارش
است و اگر وزارت صنعت ،معدن و تجارت تصميمي براي
افتتاح ثبت س��فارش اين خودروها اتخاذ نكند درخواست
تمديد زماني ،عم ً
ال براي ترخيص كمتر از  ۱۴۸دس��تگاه
خودرو سواري است و باز هم خودروهاي فاقد ثبت سفارش
رسوبيدرگمركوبنادرترخيصنخواهدشد.

ادامهازصفحهاول

شبكه بانكي گلوگاه مبارزه با فساد

در ايران قوانين گس�تردهاي براي مبارزه با فس�اد
وجود دارد و شعار تمام دستگاهها نيز مبارزه جدي با
فساداست.چرابااينوجودحركتبهسمتهاعلتها
ومنشأفسادباقدرتانجامنميشود؟
فسادبرايايجادبهيكبسترويكوسيلهاحتياجدارد.شفاف
نبودن اقتصاد ايران ،بروكراسي گسترده ،امضاهاي طاليي و
رانتهاي ف��ردي و گروهي كه در بخشهاي مختلف وجود
دارد،بسترمناسببرايشكلگيريفسادايجادميكندوابزار
اصليفسادپولاست.بهاينترتيبمااگرقصدداريمكهبافساد
برخوردكنيم،ابتدابايدبسترفسادراازبينببريم،تصديگري
دولت در اقتصاد را كنار بگذاري��م و قوانين و مقرراتي كه به
شكلگيريفسادكمكميكندراحذفكنيموازسويديگر
پ��ول را رصد كنيم ،گردش پول را رصد كنيم و اجازه ندهيم
وسيلهفسادبهراحتيبهگردشدربيايد.
مبداومنشأپولراچگونهميتوانرصدكرد؟
برايمشخصشدنابعاداينامرميتوانبهتجربهبسيارياز
كشورهاپرداخت.امروزدربسيارازكشورهاصرفنظرازاينكه

توسعهيافتهبهشمارميرونديانه،اصليترينسوالدربارهپول
ازافرادايناستكهازكجاآوردهاي؟برايمثالاگرحقوقيك
كارمند 200،هزار يورو در سال تعريف شده اما در پايان سال
 400هزاريورودرحساباوجابهجاشده،اينفردبايدبهدولت
پاسخگوباشدكهمحلوروداينپولبهحسابشكجابوده؟از
طريقچهكسيواريزشده؟چهتوجيهقانونيبرايآنوجود
دارد؟ اگر يك فرد اصطالحا كاسب است و حقوق ثابت ندارد،
اطالعاتمربوطبهدرآمدشدرسامانهمالياتيتصويبشده
و باز هم اگر فرد درآمدي بيش از خوداظهاري خود به دست
آورد،بايدپاسخگوباشدكهاينافزايشدرآمدوسرمايهازكجا
وچگونهبهوجودآمدهاست؟
اينقيدوبندهاتاچهحددرايراناجراييميشود؟
م��ا در ايران عمال نظارتي بر اين فرآيند نداريم .يعني حقوق
كارمندان ثبت ش��ده و كاس��بها نيز اظهارنامه مالياتي پر
كردهان��د ولي اگر يك كارمند به جاي س��الي 100ميليون
تومان ،در س��ال يك ميليارد تومان در حساب خود داشته
باش��د ،هيچكس از او سوال نميكند كه اين پول چگونه و از

طريقبهدستآمدهاست؟اگريكفعالاقتصاديچندبرابر
درآمد اظهارشده در سامانه مالياتي را در حسابهاي خود به
گردشدربياورد،كسيپيگيراونميشود.دراينشكيوجود
ندارد كه وقتي فس��اد يا پول كثيفي شكل ميگيرد ،بخش
عمدهآنواردنظامبانكيشدهوازاينطريقجابهجاميشود
و تا وقتي نظام بانكي ما طوري اصالح نشده كه در برابر ورود
اين پولها ،سنجش كامل انجام داده و اطالعات مشكوك را
ل ميگيرد
رصد كند ،همچنان پروندههاي جديد فساد شك 
و افراد با استفاده از اين بستر به نفع شخصي خود ،در اقتصاد
اخاللايجادميكنند.اينبهمعنيمسووليتمستقيمبانكها
نيست ،بلكه ما بايد بستر قانوني و اجرايي را به كار ببنديم كه
وقتيپولمشكوكيواردبانكهاشد،سريعارصدشدهو فرد
مجبوربهپاسخگوييشود.
آيا امكان رصد حس�اب همه افراد در شبكه وجود
دارد؟تاچهحدميتوانبازيرساختهايفعليبهاين
هدفدستيافت؟
پاسخگوييدربرابرثروتودرآمدچيزجديدوعجيبينيست.

همانطور كه در تمام كشورهاي دنيا وجود دارد ،در ايران نيز
قوانين ما به اين موضوع پرداختهاند .براي مثال در س��امانه
جامعهمالياتيبايداطالعاتدرآمديوثروتافرادثبتشود.
بهاينترتيبوقتيكدمليفرديدرسامانهواردشد،مشخص
ميش��ود كه اين فرد چه قدر درآمد ساالنه دارد ،چه امالك،
خودروياسهامهاييبهنامشوجودداردومالياتهريكازآنها
به چه شكل محاسبه ميشود .با رصد اطالعات اگر مشخص
شد فردي خالف واقع گفته يا پول خود را از طريق حساب يا
مشخصاتديگريجابهجاكرده،بايددربرابرقانونپاسخگو
باشدواگرسعيدرفرارازمالياتداشته،بايدجريمهايمضاف
بررقمقبليپرداختكند.
در كنار ش�كلگيري پروندههاي فس�اد ،عدم
شفافيتچهآسيبهايديگريرابهاقتصادايران
واردكردهاست؟
وقتيمامنبعومنشأپولرارصدكنيم،فضاييبرايفعاليتهاي
خالف قانون ديگري نيز باز ميشود .براي مثال اقتصاد ايران
سالهاستكهباموضوعقاچاقدستبهگريباناست.قاچاق

ازسوييدستدولتراازدرآمدهايگمركيكوتاهميكندواز
سويديگربازاركارخانههايداخليتوليدكنندهكاالراازبين
ميبرد .بر اساس آمارهاي موجود در ايران ساالنه عددي بين
 10تا 20ميليارددالرقاچاقكاالصورتميگيرد.اينكاالها
بدوننظارترسميواردكشورشدهوبهفروشميرسند.اگرما
درنظامبانكيودررفتوآمدپولنظارتداشتيم،صاحباناين
كاالهايقاچاق،چگونهميتوانستندپولحاصلازايناقدامات
خودراجابهجاكنند.وقتيرقميبزرگبهحسابيكشخص
واردميشود،اوبايدپاسخگوباشدووقتياطالعاتاظهارشده
با وضعيت حسابها همخواني نداشته باشد ،مسائل كالني
مانندقاچاقنيزبامشكلمواجهميشود.ازاينرومنمعتقدم
درصورتيكهماترددپولبهبانكهايخودرارصدكنيمودر
رابطه با آن سختگيريهاي جدي داشته باشيم ،بستر 90
درصدازفسادموجوددراقتصادايرانبرچيدهميشودوليدر
غير اين صورت ،ما بايد همچنان شاهد برگزاري دادگاههايي
باشيمكهدرآنهايكجرماقتصاديبزرگرخدادهوهمچنان
اينفرآيندادامهدارد.

اخبار
افت توليد خودرو
طي دو ماهه اول امسال
ارزيابيها حاكي از اين است كه توليد انواع خودرو
طي دوماهه ابتدايي امس��ال با اف��ت 3.3درصدي
نسبت به مدت مش��ابه س��ال قبل به  126هزار و
 535دس��تگاه رس��يد .در اين مدت توليد سواري
نس��بت به دوماهه ابتدايي س��ال قبل  4.1درصد
افت داشت و به  117هزار و  176دستگاه رسيد .به
گزارش «خبرگزاري فارس» طي دوماهه امس��ال
 57دستگاه ون در كش��ور توليد شد كه نسبت به
دوره مشابه سال قبل  47درصد رشد داشته است.
همچنين توليد وانت با رشد 6.8درصدي به 8هزار
و  392دستگاه رسيد .در مورد توليد ميني بوس و
ميدلباسنيزبايدبهافت 8.2درصديطيدوماهه
امسال اشاره كنيم بهطوري كه در اين مدت توليد
اين محصوالت فقط 89دستگاه بوده است .در عين
حال توليد اتوبوس با رشد  200درصدي نسبت به
دوماهه اول سال گذشته به  147دستگاه رسيده و
توليدكاميونت،كاميونوكشندهنيزباافزايش14.2
درصدي به 674هزار دستگاه رسيده است .در مورد
توليدخودرو طيارديبهشتامسالنيزبايدبهرشد
 166.3درصدي نس��بت به مدت مشابه سال قبل
اشارهكنيمبهطوريكهدردومينماهازامسال101
هزار و  612دستگاه انواع خودرو در كشور به توليد
رسيده است .توليد سواري در اين مدت معادل 93
هزار و  911دستگاه بوده كه نسبت به ارديبهشت
 98با رش��د  16.1درصدي همراه است .در بررسي
وضعيتتوليدگروهصنعتيايرانخودروطيدوماهه
ابتدايي امسال بايد به رشد  7.9درصدي نسبت به
مدت مشابه سال قبل اشاره كنيم بهطوري كه در
اينمدت 66هزارو 845دستگاهخودرودراينگروه
صنعتي به توليد رسيده است .طي دوماهه امسال
 65هزارو 600دستگاهسواريدرايرانخودروتوليد
شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.4درصد
رشدداشتهاست.توليدگروهخودروسازيسايپانيز
دردوماههاولامسالباافت 16.1درصدينسبتبه
دوره مشابه سال قبل همراه بوده و به 53هزار و672
دستگاه رسيده است .توليد سواري توسط سايپا در
دوماهه امسال با كاهش  17.8درصدي به  47هزار
و 150دستگاه رسيده است.

مرز مهران باز شد
سرانجام بعد از مدتها توقف فعاليت در مرز مهران
طي رايزنيهاي صورت گرفته اين مرز از ديروز (۱۹
خرداد) باز ش��د .از اسفند س��ال گذشته و با شيوع
ويروس كرونا ،فعالي��ت در مرزهاي ايران و عراق از
روال عادي خارج و با توقف فعاليت در اغلب مرزها
مواجه شد .در ادامه مرزهاي با اقليم كردستان عراق
به تدريج بازگش��ايي و فعال شد ،اما مرزهاي عربي
بسته بودند .طي مدت اخير رايزنيهايي در رابطه
با بازگشايي مرزهاي عربي وجود داشت و دو طرف
پيشنهاداتي نيز در اين باره داشتند تا اينكه توافقي
در رابط��ه با مرز مهران صورت گرفت .اين در حالي
اس��ت كه طبق اعالم روحاهلل لطيفي  -سخنگوي
گمرك ايران  -به ايسنا ،فعاليت مرز مهران از ديروز
(دوش��نبه) همزمان با  ۱۹خرداد ماه از سر گرفته
شده اس��ت .فعاليت مرز مهران به صورت هر روزي
نيست و در هفته جاري فقط در روزهاي دوشنبه و
چهارشنبه و از هفته آينده طي روزهاي يكشنبه و
چهارش��نبه تردد كاال انجام ميشود .قرار است كه
روزانه  ۲۵۰كاميون حامل كاالهاي صادراتي براي
تخليه كاال وارد عراق شوند كه در مجموع به ۵۰۰
كاميون در هفته ميرس��د ،انجام مبادالت تجاري
در چارچوب پروتكلهاي بهداش��تي انجام خواهد
ش��د .در حال حاضر از مرزهاي عربي با عراق فقط
مرز مهران بازگشايي شده است ،اما هفت مرز ديگر
با اقليم كردستان از مدتها قبل باز شده و در حال
فعاليتهستند.فعالفعاليتدرمرزهايايرانوعراق
فقط تجاري فعال بوده و در رابطه با مسافر توافقي
انجام نشده است.

تعطيلي ۹ساله
ِ
يك
قانون حمايتي از توليد
تسنيم |نايب رييس اتاق بازرگاني ايران از توقف
 ۹س��اله اجراي يك ماده قانوني كه سال  ۹۰براي
حمايت از توليد مصوب شده بود ،خبر داد .حسين
سالحورزي نايب رييس اتاق بازرگاني ايران گفت:
در سنوات گذشته مطابق ابالغ اجراي سياستهاي
اصل،44قانونبهبودكسبوكارسال 90بهتصويب
مجلس شوراي اسالمي رسيد .در ماده 28اين قانون
حكم مشخصي وجود دارد كه دولت را مكلف كرده
ظرف  6ماه سازوكار رسيدگي به مشكالت موديان
مالياتي و بيمه تامين اجتماعي تصويب شود كه با
گذشت  9س��ال از اين قانون هنوز اقدامي صورت
نگرفته اس��ت .او افزود :بعدها به دليل مش��كالت
بنگاههاي اقتصادي در حوزههاي بيمهاي ،مالياتي
و بانكي؛ پيشنهادي در هيات وزيران مصوب شد كه
باز هم به دليل تمكين نكردن دستگاههاي اجرايي،
قانون متمم ستاد تس��هيل براي رفع مشكالت به
صورت قانون درآمد .او افزود :كماكان دستگاههايي
مثل سيستم بانكي و نظام مالياتي توجهي به اين
موضوع ندارن��د و كماكان اجراي مصوبات س��تاد
تسهيل با مش��كل مواجه است .سالح ورزي گفت:
وظيفه اصلي حاكميت اين است كه فضاي كسب
و كار را براي انگيزه بخش��يدن به توليد فراهم كند
اما به دليل ديده نش��دن الزام و بس��تري كه بتواند
قانون ،ضمانت اجرا داشته باشد و به دليل مقاومت
دستگاههاي اجرايي خيلي از تصميمات و مصوبات
اجرايي نميش��ود .او افزود :در جلس��ه اخير ستاد
مقرر شد ،رسيدگي موردي به مصاديق و مشكالت
واحدهاي توليدي بايد در س��طح استانها بررسي
شود اما به دليل مس��اعد نبودن بستر كسب و كار
و فضاي توليد نتوانسته ايم در اين زمينه قدمهاي
جدي و محكميبرداريم.
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تاريخچه

حراج ،از لندن و رم تا تهران

موجي ك��ه از اقبال عمومي و اهمي��ت روزافزون
حراجيها برخاس��ته اس��ت ،تصوير قديم حراج
خانه را تغيير داده است .تصوير يك اتاق تاريك با
ديوارهاي چوبكاري شده و صندليهايي كه در
رديفهاي موازي چيده ش��دهاند و نور متمركزي
كه بر شيء فروش��ي ميتابد ،ديگر در شيوههاي
نوين فروش به چش��م نميخورند .ام��روز ديگر
ش��ركت در يك حراجي به اينجا و اكنون بستگي
ندارد ،بلكه با امكاناتي مانند پيشنهاد دادن تلفني
و گسترش اينترنت ،روشهاي فروش تغيير كرده
اس��ت .با نگاهي به تاريخچ��ه حراجيها ميتوان
نگاهي شفافتر نسبت به آن پيدا كرد .در ابتداي
تاريخ حراجي ،فروش با روش��ن كردن يك شمع
آغاز و با س��وختن و تمام شدن آن پايان مييافته
اس��ت .كلمه « »auctionريش��ه در واژه التين
« »Auctusدارد كه به معني « باالبردن» است.
اولين نش��انههاي به دس��ت آمده از يك حراجي
به  ۵۰۰س��ال قبل از ميالد در يونان باز ميگردد.
در اين دوران زنان توس��ط خانوادههايشان براي
ازدواج به رقابتي حراج مانند گذاش��ته ميشدند.
روميان نيز به اين سنت عالقه وافري داشتند و به
صورت دايمي حراجيهايي از غنائم جنگي ،برده و
دارايي بدهكاران برگزار ميكردند .در واقع در۱۹۳
بعد از ميالد زماني كه امپراتور پرتيناكس توسط
محافظانش كشته شد و اموالش به حراج گذاشته
شد ،مردم از سرتاس��ر امپراتوري رم براي شركت
دراين حراج خودشان را رساندند .در  ۲۰۱۴بنياد
هنرهاي زيباي اروپا رقم  ۲.۸ميليارد يورو را براي
فروش آثار هنري ثبت ك��رده كه معادل  ۶درصد
فروش كل جهاني هنر است .از جمله با سابقهترين
و مشهورترين خانههاي حراجي در جهان ميتوان
از خانه حراج كريس��تيز نام برد ،اين خانه در سال
 ۱۷۶۶توس��ط جيمز كريس��تي در لندن افتتاح
ش��ده و امروزه شعبه اصلي آن در كينگ استريت
لندن قرار دارد و شعبه ديگري نيز در مركز راكفلر
نيويورك دارد و عالوه بر آن شعبات فرعي بسياري
در ساير نقاط جهان از جمله امارات متحده عربي و
هنگ گنگ دارد .معروفترين حراجي كه هم آوازه
كريستيز محسوب ميش��ود ،حراجخانه ساتبيز
است .ساتبيز20سال از كريستيز پيرتر است و در
 ۱۱مارس  ۱۷۴۴تاس��يس شده است .ساتبيز در
لندن افتتاح شده ولي اينك به صورت چند مليتي
اداره ميشود و مركز اصلي آن در نيويورك است.
در فهرست برترين حراجيهاي دنيا خانه ديگري
نيز ق��رار دارد كه حراجخانه بونامز اس��ت ،بونامز
رقيب دو حراجي كريستيز و ساتبيز ،سال ۱۷۹۳
درلندن افتتاح شده است .اما قديميترين حراجي
فعال جهان ،حراج خانه استكهلم در كشور سوئد
است با نام  Stokholms Auktionsverkاين
حراجي در س��ال  ۱۶۷۴باز شده و تا امروز كارش
ادام��ه دارد .اين حراجي توس��ط ب��ارون كالوس
رولمب از دولتمردان سوئدي ايجاد شدهاست .اين
حراجي امروز دو شعبه ديگر در سوئد در شهرهاي
يوتبري (گوتنبرگ) و مالمو دارد .حراج تهران نيز
از خردادماه س��ال  ۱۳۹۱آغاز به كار كرد و اينك
يازدهمين دوره خود را با آثار كالسيك و مدرن هنر
ايران ارايه كرده است.

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

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

جامعه

دو سناريو براي بازگشايي مدارس از مهر99

رييس س��ازمان پژوه��ش و برنامهريزي
آموزش��ي درباره س��ناريوهاي س��ازمان
پژوهش براي ارايه محتواي درسي در سال
تحصيلي آتي گفت :براي سال تحصيلي
آينده روي دو س��ناريوي مش��خص فكر
ميكنيم .يك حالت اين است كه مدارس
بهشكلتركيبيازحضوريوغيرحضوري
تشكيلوادارهشود.بخشياززمانآموزش
حضوريباشدوبخشيرامجبورشونديهصورتمجازي
ارايه دهند .در اين رويكرد تركيبي در سازمانپژوهش و
برنامهريزيآموزشيدردفترتاليفآموزشهايعمومي
ومتوسطهنظريالگوييبايدآمادهشودوتجربياتقبلي
هم وجود دارد .حسن ملكي افزود :حالت دوم اين است
اصال دانشآموزان اجازه نداشته باشند به مدرسه بروند

كه رويكرد آموزش مجازي است و الگوي
ديگري بايد طراحي شود .روي هر دو الگو
كار ميكنيم و كارشناس��ان ذيربط را به
همكاري دعوت ميكنيم .بسته آموزشي
مناسبرادرهردوحالتتوليدخواهيمكرد
وباكاريكهدرشبكهشادانجامميشودبايد
همسوييو هماهنگي الزم شكلبگيرد .او
همچنين درباره آس��يبهاي اجتماعي و
راهكارهاي پيش��گيري از آن در محتواي درسي گفت:
مساله آسيبهاي اجتماعي از جهت نوع و نحوه بروز و
ظهور در جامعه پيچيدگيهاي خاصي دارد ،معتقديم
نيازمندمطالعاتبيشتريهستيم.درگامهاوبرنامههاي
جديد س��ازمان باي��د پژوهش در عرصه آس��يبهاي
اجتماعيبهويژهآسيبهاينوپديدونوينانجامشود.

گام بلند قانون براي حمايت از كودكان و نوجوانان

اين روزها ب��ا قتل دختر  14س��اله به نام
رومينابهدستپدرش،جامعهباحساسيت
بيشتريموضوعقوانينحمايتازكودكان
واليج هبالتكليفماندهحمايتازكودكان
و نوجوان��ان را پيگي��ري ميكند .رييس
انجمن مددكاران اجتماع��ي ايران قانون
حمايت از حقوق ك��ودكان و نوجوانان را
قانوني مترقيانه دانست و خواستار اجراي
سريعوصحيحآنشد.حسنموسويچلكبابياناينكه
مطالبهانجمنمددكاراناجتماعيازرييسقوهقضاييه
اجرايسريعوصحيحقانونحمايتازحقوقكودكانو
نوجواناناست،گفت:قانونحمايتازكودكانونوجوانان
نيازيبودكهدركشوربرايحمايتازگروههايمختلف
اطفال و نوجوانان زير ۱۸سالي كه به هر دليلي نيازمند
حمايتهاياجتماعيوقضاييهستند،احساسميشد.
او با اشاره به اينكه اين قانون گروههاي مختلف اطفال از
جمله افرادي كه مورد بي توجهي ،س��هل انگاري ،سوء
رفتار،بهرهكشياقتصادي،معامله،فحشا،هرزهنگاري،
خطر ش��ديد و قريب الوقوع و ...قرار ميگيرند ،را شامل
ميشود ،افزود :حس��ن قانون مذكور اين است كه مبنا
كودكان زير  ۱۸سال هستند ،بنابراين حتي «رومينا»
مجلس در گذر تاريخ

هم ميتوانس��ت مصداق اين قانون باشد.
رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران
ادام��ه داد :نكته ديگري كه وجود دارد اين
است كه قانون ماهيت پيشگيري هم دارد
و فقط شامل كودكاني كه دچار بزه و آزار و
آسيبشدهاند،نيست.رويكردپيشگيرانه
اين قانون هم به س�لامت جسمي ،رواني،
اجتماعي،اخالقيوهمبهوضعيتآموزش
آنها رسيدگي ميكند يعني از ابعاد معمول سالمت هم
فراتررفتهاستوحتيوقتيسالمتآموزشيفردمورد
مخاطره قرار ميگيرد هم آن را شامل ميشود .موسوي
چلكبابياناينكهاينقانونابتدايكاليحهقضاييبوده
و قوه قضاييه ابتدا سال ۸۷آن را تصويب كرده و به دولت
فرستاده است ،به ايسنا گفت :اما ماهيت اين اليحه يك
رويكرد اجتماعي دارد .در اين بين مددكاران اجتماعي
يك جايگاه ويژه دارند؛ ه��م تفكر مددكاري و حمايت
اجتماعي و هم مددكاران اجتماعي در آن ديده شدهاند.
جنبههايحمايتهمدراينقانونمتنوعومتعدداست.
البتهماقبالهمقانونحمايتازحقوقكودكانداشتيم،
امااينقانونهمجامعيتبيشتريداردوهمقوانينقبلي
راشاملميشود.

مخالفتمجلسباحكيمي

بيستمخرداد،1324رييسمجلسشورايمليبهطور
رس��مي اعالم كرد كه اين مجلس ب��ه كابينه ابراهيم
حكيمي راي اعتماد نداده اس��ت .اي��ن مجلس درروز
سيزدهمهمينسالباگرفتن 25رايمثبتازمجموع
 95راي ،به دولت راي اعتماد نداده بود .ابراهيم حكيمي
پس از سقوط دولت قوام در سال 1321كه در آن مشاور
نخستوزيربودتا ۱۳۲۴عهدهدارسمتدولتيديگري
نشد .در ارديبهش��ت  ،۱۳۲۴فراكسيونهاي مختلف
مجلسبهنخستوزيريويبهعنواندولتمرديمحترم
وبدون مناسباتنزديكبا قدرتهاي خارجي ،متمايل
شدندولياودرانتخابوزيران،نظرنمايندگانراتأمين
نكردودرنتيجه،مجلسبهويرأياعتمادنداد.دراسناد
مجلسشورايمليدربارهاينجلسهآمدهاست«:مجلس
شوراي ملي در جلس��ه  1324/۳/۱۳نسبت به كابينه
آقاي حكيمي نخس��توزير رأي اعتماد گرفته و چون
 ۲۵نفر از ۹۵نفر عده حاضر فقط رأي مثبت داده بودند
لذااكثريتحاصلنگرديد ».اودربخشيازبرنامههايش
برايادارهدولتگفتهبود«:دولتدرضمنمذاكراتيكه
دربابمناسباتاقتصاديوتجارتيمملكتبامتحدين
خودبهعملخواهدآوردوضعادارهاموراقتصاديومالي
مملكت را نيز مورد مطالعه قرار خواهد داد تا كم و كيف
آنراباتوجهبهوضعيكهبهمناسبتخاتمهجنگاروپا

پيش خواهد آمدبس��نجد و اقداماتي را كه به اقتضاي
اوضاع فعلي مملكت و به منظور تعديل بودجه و تجديد
نظردرمالياتهاوتهيهكاروبهبوديوفالحتوصناعت
ووضعمستخدمينوبهبوديوضعكارگرانوكشاورزان
و نظاير آن ضروري شمرده شود معين نمايد و البته در
ضمن اموري كه همواره توجه خاصدولت مصروف آن
خواهدشداستقرارامنيتواصالحوتكميلقوايتأمينيه
مملكت اس��ت كه مخصوصاً در اين اوقات حائز كمال
اهميتاست.شايدتكراراينمطلبزائدنباشدكهامروز
در نتيجه وقايعي كه از چگونگي آن نمايندگان محترم
خودبهخوبيآگاههستندحتييكرشتهازامورمملكت
را هم نتوان نام برد كه محتاج به اصالحات نباشد و ناچار
دولت در ضمن برخورد به هر يك از آنها آنچه در حيطه
امكان باشد براي بهبوديكيفيت آن بذل جهد خواهد
كرد ».حكيمي در پ��ي راي عدم اعتماد به كابينهاش،
ترجيحداداستعفادهداماپسازآندوبارديگرنيزمامور
ماههمانسالكهدولتش
تشكيلكابينهشد،يكبارآبان 
 ۷۶روزعمركردوديگربارآذرماه ۱۳۲۶بودكهحكيمي
جايگزين قوام شد .اين بار نيز حكيمي نتوانست حتي
يك سال بر مس��ند امور بماند و در طوالنيترين دوران
نخس��توزيرياش كمتر از  ۶ماه دوام آورد و در اواسط
خرداد ۱۳۲۷ازسمتخوداستعفاكرد.

انتخابات شوراي صنفي نمايش دوباره برگزار ميشود؟

محمدمهدي طباطبايينژاد معاون نظارت و ارزش��يابي سازمان سينمايي ،درباره سرانجام مسالهاي كه بين خانه سينما و شوراي
صنفي نمايش رخ داده بود ،گفت :هيچ مش��كلي بين ما و خانه سينما وجود ندارد .دوستان ما در خانه سينما نيز ميدانند كه رفتار
غيرقانوني از سازمان سر نزده است .اما ما براي همراهي هرچه بيشتر پيشنهاد داديم كه حاضريم هر زمان كه گفتند ،انتخابات شوراي
صنفي نمايش را تجديد كنيم .او افزود :در صورتي كه دوستان ما نكته يا اعتراضي به انتخابات شوراي صنفي داشته باشند ،هر زمان
كه گفتند ،آن را تجديد ميكنيم .از نظر ما هيچ مانعي براي تجديد انتخابات وجود ندارد و آن چيزي كه مهم است اين بوده كه يك
شوراي حرفهاي با اطمينان خاطر همه ذينفعانش كارش را انجام دهد.
مرزپرگوهر

عكس    :ايسنا

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

چهره روز

قلعهالموتيادژالموتمق ّرحسنصباحيكيازقالعتاريخيايراناست.دژالموتدرمنطقهالموتقزوينشمالشرقيروستايگازرخان(قصرخان)
قرار دارد .اين دژ با ارتفاع  ۲۱۶۳متر از س�طح دريا و با تعداد حدود  ۴۰۰پلكان سنگي ،تنها يك ورودي از گوشه شمال شرقياش دارد كه بنا به قول
عطاملك جويني به شكل شتر خوابيده است .در دامنه جنوبي كوه خندقي وجود دارد كه هر گونه راه نفوذ را ميبندد .طول دژ حدود ۱۲۰متر و عرض
آن بين ۱۰تا ۳۵متر است .هنگامي كه باالي دژ ميايستيم تا فاصله حدود ۱۰كيلومتر دورتر هم قابل مشاهده است .دور تا دور اين دژ پرتگاه است ،در
حقيقت انتخاب جغرافيا و معماري قلعه تسخيرناپذير است .قلعه الموت درسال ۸۱به عنوان يكي از آثار ملي ايران ثبت شده است.
ميراثنامه

الوند زخمي و بيپناه؛ در آتش بيتدبيري
الوندي كه پيوندگاه تاريخ و طبيعت است ،اينروزها
زخم لودرها را بر تن خويش به تماش��ا نشسته و راه
باريك و زيگزاكي كه از گنجنامه به س��مت ميدان
ميشان ميرفت ،با نام «جاده سالمت» تعريض شد.
حتيمتوليانمجموعهتفريحيوتوريستيگنجنامه
به همين ميزان بس��نده نكردند و بر سر الوند منت
گذاشته و در كنار اين جاده درختكاري هم كردند!
تعرض قبلي به دش��ت ميشان در
فقط  5س��ال از ِ
مس��ير قله الوند ميگ��ذرد ،هر چند پي��ش از اين
اتفاق در طول سالهاي گذش��ته ايجاد تلهكابين
گنجنامه و تاسيس��اتي كه براي اين تلهكابين نياز
بود خود راه را براي آسيب بيشتر به كوهستان الوند
كه بخش��ي از آن در فهرست ميراث ملي كشور نيز
ثبت شده هموار كرد ،اقداماتي كه به نظر ميرسد
هنوز ادامهدار است ،شايد به همين دليل هم اينبار
س��راغ جادهاي هموار براي رسيدن به همان مسي ِر
ميش��ان به گنجنامه رفتهاند .از حدود  ۱۰روز قبل
كارشان براي زيرسازي جاده ميشان را آغاز كردهاند
و كارگران پروژه هم تاكيد كردند كه كارش��ان قرار
است به درختكاري ختم ش��ود ،اين خود نشانهاي
است كه احتمال آغاز تخريبهاي بيشتر در دل اين
مسيررابيشترميكند،آنهمدرشرايطيكهفعاالن
ميراثفرهنگياز ِ
كشفكتيبهايدرنزديكيهمين
مسير خبر دادهاند كه احتمال تخريباش در زمان
ِ
تس��طيح محوطه وجود دارد .ناهيد
عمليات
انجام
ِ
زنديصادق ،دانشآموخته ايرانشناس��ي و فعال
ميراث فرهنگي همدان ميگويد« :الوند؛ همان كوه

مقدس و سپندي كه در طول تاريخ همواره تكيهگاه
و پناه هگمتانه باستاني ،مادستان و همدان بوده و
هست ،اين روزها رنجور و مجروح نظارهگر بيمهري
فرزندان خويش است ،از همان روزها كه راهاندازي
تلهكابين ،كوهنوردي را به تفريح و تفرجي آس��ان
بدل كرد و «دشتميش��ان» زير پاي مس��افران و
گردش��گران با زبالهها انباشته شد ،دل الوند و الوند
دوستان شكس��ت .او به ايسنا گفت :سنگنگارهها
و سنگنوش��تههايي كه در جايجاي كوهستان
الوند به يادگار ماندهان��د از روزگار پيش از تاريخ تا
دوره اشكانيان را برميگيرد كه شايد معروفترين

و بزرگترين آنها سنگنوشتههاي داريوش بزرگ
و فرزندش؛ خشايارشاه باشد .دره گنجنامه و دامان
الون��د همواره يي�لاق همدانيها ب��وده و اديبان و
مورخان از سرسبزي و آب هواي اين منطقه بسيار
نوش��تهاند .متوليان مجموعه تفريحي و توريستي
گنجنامه به همين ميزان بس��نده نكردند و بر سر
الوند منت گذاشته و در كنار اين جاده درختكاري
هم كردند! حال آنكه اين بخش از كوهپايه اساس��ا
مرتع اس��ت و نيازي به درخت ندارد ،از سوي ديگر
بايد كارشناسان نظر دهند كه درختان كاشته شده،
اصال با اقليم الوند سازگار هستند يا خير؟

كتابخانه

«رياضت» پيشينه انديشهاي هولناك

كتاب «رياضت» پيشينه انديشهاي هولناك نوشته مارك بليت ،براي تمام كساني
كه در پي يادگيري مطالبي در باب وضعيت اقتصادي حال حاضر جهان ،چگونگي
رسيدنبهاينوضعيتونقطهآغازيبراييافتنراهحلهايبلندمدتهستندكتاب
مفيدياست.اودراينكتابدربابهمينموضوع،تحليليجامعازمنشئاتوسير
تكامليانديشهرياضتارايهميدهدودرعينحالنقديويرانگرازپيشينهآنمطرح
ميكند.اوپيشزمينهفكريوعملياينقالبسياستماليراشرحدادهوچگونگي

كسبجايگاهواهميتتوسطاينانديشهرادر
اياالت متحده و اروپا شرح ميدهد .طبق آنچه
در كتاب ميخواني��م ،در مجموع بايد گفت
رياضت انديش��هاي خطرناك است و آنطور
كه معموال توسط اقتصاددانان ارتدوكس القا
ميشود موفق نبوده است.

هنر

وقتي بازگشايي تئاترُ ،پرزيانتر از تعطيلي آن است

پس از انتشار اطالعيه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي درباره بازگشايي سالنهاي تئاتر،
سينماوكنسرتهايموسيقي،بعضيازهنرمندانيكهنمايشهايشانرويصحنهبود
و به دليل كرونا اجرايشان متوقف شد ،اعالم كردند اين اطالعيه مشكالت زيادي دارد از
جملهاينكهسالمتگروهاجراييدرآنلحاظنشدهاست.شاهينچگيني،رييسانجمن
صنفيتماشاخانههايايراننيزاززاويهايديگربهاينموضوعمينگرد.اودربارهبازگشايي
مجموعههايخصوصيتئاترميگويد:پسازصدوراطالعيهوزارتارشاد،باآقايآشنا،
مدير اداره كل هنرهاي نمايشي صحبت كردم و ايشان اعالم كرد تا يكي ،دو روز آينده با
هماهنگيوزارتارشادووزارتبهداشت،پروتكلهايبهداشتيبهسالنهاينمايشيابالغ
ميشود.چگينيادامهداد:براساساينصحبت،قراراستتجهيزاتبهداشتيتادو،سه
ماهآيندهباحمايتدولتدراختيارسالنهاقراربگيردكهاينبرايماخبريخوشاست؛
زيراتهيهايناقالمبرايتماشاخانههايخصوصي،هزينهبرخواهدبود.مديرتماشاخانه
مشايخي درباره حمايت مالي از سالنهاي خصوصي تئاتر توضيح داد :همچنان پيگير
دريافتاينحمايتهاهستيموبهآقايآشناهمگفتهامكهبازگشاييسالنهاعمالمشكلي
راازماحلنميكندزيرااگرقرارباشدنيميازظرفيتسالنخاليبماند،شايدگروههاي
نمايشيوسالنهاتمايليبهفعاليتنداشتهباشندچونبههرحالاينوضعيت،تبعاتي
براي هر دوي ما دارد .چگيني به ايسنا گفت :اگر سالنها باز شوند ،بسياري از كساني كه
بهدنبالمطالباتشانهستند،حتماپيگيريخواهندكردوايندرحالياستكهماهنوز
هيچحمايتيدريافتنكردهايموهيچچشماندازروشنيهمنداريمكهبتوانيمپاسخگوي
آنان باشيم .او اطالعيه فعلي وزارت ارشاد را مبهم دانست و افزود :بايد جزييات اين طرح
مشخصشودچوناگرقراراستتئاترهاازاولتيربازگشاييشوند،بايددرفرصتكوتاه
باقيماندهكاركارشناسيانجامدهيمتادوبارهدرعملانجامشدهقرارنگيريم.
رييس انجمن صنفي تماش��اخانههاي ايران در پاسخ به اين پرسش كه آيا بعد از انتشار
اطالعيه وزارت ارش��اد ،گروههاي نمايشي تمايلي به اجرا نشان دادهاند و آيا پيگير اجرا

شدهاند؟گفت:سالنهامشغولرايزينيباگروههاهستندوليآناننيزهمانپرسشهايي
را كه ما درباره ابهامات اين اطالعيه داريم ،دارند و سوال همه اين است كه با زيان ناشي از
خاليماندننيميازظرفيتسالنچهبايدكرد.بنابرايناگرشرايطهمچنانمبهمبماند،
با تعطيلي سالن كمتر ضرر ميكنيم .در حال حاضر هم گروهها منتظر مشخص شدن
وضعيتقراردادهاهستند.چگينياضافهكرد:باتوجهبهدستوريبودناينبخشنامه،
منطقياستكهوزارتارشادخودپايضررشبماندوزيانناشيازظرفيتخاليسالنرا
جبرانكند.پيشازاينهمدرجلساتيكهباآقايآشناداشتهايم،ايشانهماينمسالهرا
پذيرفتهاندولياينموضوعبايدبهقطعيتبرسدتابعدبتوانيمدربارهشكلقراردادگروهها
و ديگر جزييات به نتيجه برسيم .او همچنين ابراز اميدواري كرد مبلغي كه قرار بوده به
حمايتازتماشاخانههايخصوصيتعلقبگيرد،زودترپرداختشود.

