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 الياس حضرتي، رييس كميسيون اقتصادي با ابراز اميدواري 
به احياي وزارت بازرگاني   تشريح كرد

جمشيد پژويان، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه تشريح كرد

 ما صنعتي داريم كه نه مردم از آن رضايت دارند 
و نه توانسته جايگاهي در اقتصاد جهاني براي خود دست و پا كند

مونتاژ، متهم گراني خودرو

مه�دي بي�ك |از نخس�تين س�اعات روز 
چهارشنبه بود كه زمزمه هايي در فضاي عمومي 
كشور و شبكه هاي اجتماعي پيچيد كه پرايد 
90 ميليوني شده است؛ خبري كه به سرعت در 
س�ايت هاي خبري و خبرگزاري ها نيز بازتاب 
پيدا كرد و در اندك زماني به مهم ترين س�وژه 
عمومي كشور بدل ش�د. اين در حالي است كه 
مديران اين شركت خودروسازي در بيانيه هاي 
بلندبااليي كه منتشر مي كردند از اين افزايش 
قيمت ها اظه�ار بي اطالعي مي كردن�د و اعالم 
مي كردند كه ريشه اصلي اين گراني ها به فضاي 
داللي پيرام�ون خ�ودرو مربوط اس�ت. اما در 
ادامه اش گراني پرايد به اندازه اي ش�ور شد كه 
پاي شخص رييس جمهوري و مردان اقتصادي 
كابينه اش هم به ميان اين منازعه قيمتي باز شد 
و رييس جمهوري دس�تور رسيدگي به عوامل 
اعالم اي�ن گراني را ص�ادر كرد. اما با گذش�ت 
72 س�اعت از اعالم اين گراني ها هنوز موضوع 
از منظ�ر تحليلي در رس�انه ها مورد بررس�ي 
قرار نگرفته اس�ت. اينكه چرا بع�د از بروز هر 
نوس�ان قيمتي در جامعه صنعت خودروسازي 
كشور پرچم دار گراني ها مي ش�ود و بالفاصله 
اقالم عرضه ش�ده را با قيمت هايي بيش�تر به 
فروش مي رساند، موضوعي اس�ت كه از منظر 
تحليلي كمتر به آن پرداخته شده است . براي 
آگاهي از اين داليل و بررس�ي ساير موضوعات 
اقتصادي سراغ جمش�يد پژويان اقتصاد دان 
و اس�تاد اقتصاد دانش�گاه عالم�ه طباطبايي 
رفتيم تا درباره اين رازهاي س�ر به مهر صنعت 

خودروسازي گفت وگو كنيم. 

  موضوع گراني خودروه�اي داخلي در محدوده 
اعداد و ارق�ام باور نكردني 90 ميلي�ون تومان و... 
اين روزها به بحث اصلي جامعه بدل شده و از مردم 

كوچه و بازار گرفته تا كارشناسان مجرب اقتصادي 
در خص�وص آن اظهارنظر مي كنند، ش�بكه هاي 
اجتماعي هم پر ش�ده از اعتراضات�ي كه ايرانيان 
نسبت به اين موضوع دارند، شما با توجه به تجاربي 
كه در شوراي رقابت داشته ايد؛ دليل اصلي مشكل 
گراني خودروهاي داخلي و نوساناتي كه گاه و بيگاه 

در اين بازار بروز مي كند را چه مي دانيد؟
براي بررسي آنچه كه امروز صنعت خودروسازي ما با آن 
روبه رو شده است بايد به سرچشمه هاي تصميم سازي 
در اين زمينه برگرديم؛ يعني آنچه كه امروز پيداس��ت، 
ريش��ه اش در گذشته اس��ت. ما در داخل كش��ورمان 2 
خودروس��از اصلي داريم كه بيش از 95 درصد توليدات 
خودرو در كشورمان را در دست دارند. البته كارخانه هاي 
خودروسازي ديگري هم در داخل داريم كه سهم جزئي 
در توليد و واردات خودرو دارند كه سهم آنها بسيار اندك 
است. موضوع قطعه س��ازي در صنعت خودروسازي ما 
از گذشته مطرح شده و در برخي دوره ها دولت ها تالش 
كردند تا مفهومي ذيل عنوان خودروي داخلي را در فضاي 
صنعتي كش��ور مطرح كنند و آن را جا بيندازند. معناي 
توليد خودروي داخلي چيست؟ يعني اينكه بخش قابل 
توجهي از نيازمندي هاي خودروها در داخل توليد شوند. 
يعني قطعه ها در داخل توليد ش��وند تا آرام آرام صنعت 
خودروسازي كشورمان به سمت رشد حركت كند. يعني 
اگر مثال موتور و گريبكس خودروه��ا را ناچاريم از خارج 
وارد كنيم و اينجا مونتاژ كنيم س��اير نيازمندي ها را در 
داخل توليد كنيم. اين شرايط و اين ايده اگر واقعا محقق 
مي شد، مي شد اميدوار بود كه وضعيت قيمت گذاري ها 
در صنعت خودروسازي ما تغيير كند و مردم هر بار با بروز 
نوسانات در قيمت دالر شاهد اين امر نباشند كه قيمت 

خودرو باال مي رود.
  به رغم اين هدف گذاري كه شما هم به آن اشاره 
كردي�د، چرا اي�ن ش�رايط محقق نش�د؟چرا ما 

نتوانستيم خودروي داخلي توليد كنيم.
اين شرايط نه تنها محقق نشد بلكه بعد از گشايش شديد 

توليدات در چين و گس��ترش توليدات چين��ي، مديران 
ايراني به صرفه ديدند كه به جاي تكيه ب��ر توان داخلي از 
چين قطعات مورد نياز خود را وارد كنند. اينگونه شد كه 
نيازهاي قطعه اي صنعت خودروس��ازي ما نگاه خود را به 
جاي داخل به چين دوخت. در آن دوران بود كه مردم هم 
آگاه شدند كه قطعات خودرويي كه توليد مي شود چيني 
است. اما درست است كه اين قطعات چيني هستند و مثال 
از آلمان و امريكا وارد نمي شوند؛ اما فرقي ندارد، وقتي كه 
قيمت دالر در كشور باال رود قيمت قطعات و متعاقب آن 
قيمت خودروهاي داخلي هم افزايش پيدا مي كند. چون 
قطعات ما از چين وارد مي ش��ود و زماني كه ارز گران شود 
خودرو هم گران مي ش��ود. اين يك بخش از داليلي است 
كه قيمت خودرو در ايران افزايش پيدا مي كند.ما قطعات 
مورد نيازمان را وارد مي كنيم وقتي كه دالر و س��اير ارزها 
گران مي شود قيمت تمام شده خودرو هم افزايش مي يابد.

  معني اين اظهاراتي كه شما مي فرماييد اين است 
كه ما هم چوب را خورديم ه�م پياز را. هم صنعت 
خودروسازي مان داخلي نشد و هم مردم مان بايد 
گاه و بيگاه ش�اهد افزايش قيمت ه�اي پياپي در 

خودروها باشند؟ درست است؟
همان طور كه گفتم اين ضرورت در داخلي سازي قطعات 
نه تنها اتفاق نيفتاد، بلكه ما حتي جزئي ترين نيازهايمان 
در صنعت خودروس��ازي را هم وابس��ته به توليد چين 
كرديم. ضمن اينكه مردم ما هم در خصوص استفاده از 
قطعات با كيفيت تر آلماني و امريكايي محروم ماندند، هم 
بايد گراني را تحمل كنند. در زمان آقاي احمدي نژاد هم 
كه نوسانات ارزي گسترده اي ايجاد شد، شما مي بينيد 
كه بالفاصله خودرو گران شد؛ در زمان دولت تدبير و اميد 
هم بعد از نوسانات ارزي شاهد افزايش قيمت ها هستيم. 
در آينده اگ��ر باز هم ارز گران ش��ود خودروس��از باز هم 
خودروي عرضه شده را گران خواهد كرد؛ چون ما زماني 
كه مي توانس��تيم و فرصت و بودجه بومي سازي صنعت 
خودروسازي را داشتيم سراغ برنامه راحت تر كه واردات 
ادامه در صفحه 2 قطعات  باشد   رفتيم.  

رييس كميته محاس��بات عمومي كميسيون برنامه 
و بودجه با اشاره به بررس��ي گزارش تفريغ بودجه 9۷ 
در اين كميته گفت كه طبق گ��زارش بانك مركزي 
2.۶ ميلي��ارد دالر ارز اختصاص يافته بابت خريد كاال 
تاكن��ون تعيين تكليف نهايي نش��ده اس��ت. محمد 
حسيني در گفت وگو با ايسنا با اشاره به جمع بندي گزارش 
تفريغ بودجه 9۷ در كميته محاسبات عمومي كميسيون 
برنامه و بودجه گف��ت: گزارش كميته فردا يكش��نبه در 
جلسه كميسيون برنامه و بودجه قرائت خواهد شد و پس 
از بررسي نقطه نظرات همكاران كميسيون تالش خواهيم 
كرد كه اين گزارش را براي قرائت به جلسه روز سه شنبه 
صحن علني ارايه كنيم. وي افزود: ما اع��داد و ارقامي را از 
بانك مركزي گرفتيم و آنها را با گزارش ديوان محاسبات 
تطبيق داديم ك��ه براين اس��اس اعداد بان��ك مركزي و 
ديوان محاس��بات در مورد كل ارز پرداختي در سال 9۷ با 

يكديگر تفاوتي ن��دارد اين رقم ۳۱.9 ميلي��ارد دالر بوده 
كه 29.۸ ميلي��ارد دالر آن ارز ۴2۰۰ توماني بوده اس��ت. 
همچنين اع��داد مربوط ب��ه ارز اختصاص داده ش��ده به 
خريد كاال و خدم��ات در گزارش بانك مرك��زي و ديوان 
محاسبات يكسان است فقط تفاوت در اين است كه ميزان 
ارز اختصاص داده ش��ده به خدمات در گزارش ديوان ۱.۶ 
ميليارد دالر و در گزارش بان��ك مركزي 2.9 ميليارد دالر 
اس��ت و در اين زمين��ه ۱.5 ميلي��ارد دالر اختالف وجود 
داشت. نماينده مردم تفرش و آشتيان در مجلس شوراي 
اسالمي ادامه داد: ما از بانك مركزي صورت ريز اين گزارش 
را گرفتيم و به ديوان محاس��بات ارجاع كرديم تا بررسي 
شود در كجا تفاوت وجود داشته است. همچنين اعداد و 
ارقام مربوط به كل كاالي وارد ش��ده از طريق گمرك در 
گزارش ديوان محاس��بات و بانك مركزي تفاوتي ندارد و 
ميزان كاالي وارد شده و ارز اختصاص داده شده در تاريخ 

گزارش ديوان صحيح است اما عدد بانك مركزي در همين 
زمينه 2.۶ ميليارد دالر اس��ت كه با توجه به ۱.5 ميليارد 
دالر تفاوت در ارقام مربوط به ارز اختصاص يافته شده به 
خدمات اين رقم همان ۴.۱ ميليارد دالري مي ش��ود كه 
در گزارش تفريغ بودجه به آن اش��اره شده بود. حسيني 
اضافه كرد: علت اينكه كاالي وارد ش��ده كمتر است اين 
است كه طبق گزارشات بانك مركزي و ديوان محاسبات 
۱.۱ ميليارد به مراجع نظارتي ارجاع شده است. همچنين 
اختالف ۱.5 ميليارد دالري توسط بانك مركزي در حال 
بررسي اس��ت. طبق اعالم بانك مركزي از اين رقم 9۱۴ 
ميليون دالر اس��ناد حمل، ثبت ش��ده ولي كااليي وارد 
نشده و ۶۰۷ ميليون دالر تاكنون اسنادي ثبت نشده كه 
اينها هم بايد به تعزيرات و قوه قضاييه ارجاع شود .رييس 
كميته محاسبات عمومي كميسيون برنامه و بودجه ادامه 
داد: از تاريخ تهيه ديوان محاس��بات تا تهي��ه اين گزارش 

5۸2 ميلي��ون دالر كاال وارد يا 
رفع تعهد صورت گرفته است. 
االن به طور كلي اع��دادي كه 
ما در نهايت اس��تخراج كرديم 
نش��ان مي ده��د 2.۶ ميليارد 
دالر از ارز اختصاص داده شده 
بابت خريد كاال تاكنون تعيين 
تكليف نهايي نش��ده كه بايد 
پيگي��ري الزم ص��ورت گيرد. 

در مورد تفاوت مي��زان كل ارز اختصاص يافته در گزارش 
بانك مركزي و ديوان محاس��بات نيز قرار اس��ت موضوع 
توسط ديوان محاسبات بررسي و نظر نهايي ارسال شود. 
حسيني در پايان با بيان اينكه سامانه هاي بانك مركزي 
طي اين چند سال به روزرساني شده، تاكيد كرد: براساس 
همين رويه و نظارت ها خطا در خصوص شناس��ايي ثبت 

س��فارش ها از 2۷ درصد به حدود ۱۰ درصد رسيده است 
كه نشان از فعاليت هاي بانك مركزي در تدوين سامانه هاي 
جديد و جلوگيري از اين امور دارد. علت اينگونه مغايرت ها 
عدم ارتباط دقيق و شكاف بين سامانه هاي وزارت صمت و 
بانك مركزي و گمرك جمهوري اسالمي ايران بوده كه بايد 

به صورت جدي پيگيري شود.

۲,۶ ميليارد دالر ارز خريد كاال تاكنون تعيين تكليف نشده است
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يادداشت- 2

اثر پذيري بورس از روند 
كاهش ارزش پول ملي

افزاي��ش  ه��ر چن��د 
ك��ه  س��هامي  ارزش 
اي��ن روزه��ا در بورس 
ايران معامله مي ش��ود 
سرمايه گذاري  حاصل 
و افزاي��ش تولي��د كاال 
و خدمات و ص��ادرات 
نيس��ت ام��ا عوام��ل 
بنيادي نش��ان مي دهد در اين ب��ازار تورمي به 
هر شكل كار كني س��ود مي كني! در شرايطي 
كه در سه ماهه گذش��ته ويروس كرونا بيشتر 
فعاليت هاي اقتص��ادي جهان را ب��ه تعطيلي 
كشانده و انتشار صورت هاي مالي شركت هاي 
بزرگ بورس��ي و نفتي جهان نش��ان مي دهد 
با كاهش محس��وس درآمد ب��ه دليل كاهش 
تقاضا و بح��ران مال��ي روبرو هس��تند، بورس 
ايران برعكس جهان س��بز پوش اس��ت! ارزش 
سهام شركت هاي اپل و مايكروسافت امريكا به 
صورت متوالي كاهش يافته و ده ها ميليارد دالر 
زيان به اين ش��ركت ها زده اس��ت و پيش بيني 
مي شود صنايع محصوالت لوكس ۴۰ ميليارد 
دالر، ش��ركت هاي هواپيماي��ي ۳۰ ميلي��ارد 
دالر، ش��ركت هاي نفت��ي ۱۰۰۰ ميليارد دالر 
به خاطر ش��يوع ويروس كرونا زيان ببينند. اما 
ارزش سهام بانك ها و صنعت خودرو در ايران با 
هزاران ميليارد تومان زيان انباشته هر روز بيشتر 
مي شود!  بر خالف تمام كش��ورهاي جهان كه 
سرمايه گذاران پول هاي خود را از بورس بيرون 
مي كش��ند تا در حوزه امن تر س��رمايه گذاري 
كنند، مردم در ايران به ب��ورس هجوم آورده اند 
وهر روز شاهد خلق حماس��ه اي جديد در اين 
بازار هس��تيم. دولت هم هر روز تبليغ مي كند 
ETF بخريد. ملغمه اي از س��هام سه بانك و دو 
بيمه كه برخي از اين شركت ها با كفايت سرمايه 
پايين و زيان انباشته باال مواجه هستند و تكليف 
خريدار س��هم مش��خص نيس��ت كه صاحب 
كدام س��هم اس��ت و اجازه انتخاب و مديريت و 
خريد و فروش به ش��خص داده نمي شود و بعدا 
مشخص مي شود كه چه تعداد سهام از هر بانك 
و شركت بيمه اي در سبد صندوق هاي معامله 
ETF وجود دارد!  اين طور كه بورس سبزپوش 
ايران نش��ان مي دهد، با نفت زير 2۰ دالر، رشد 
اقتصادي س��االنه منفي، يك ت��ورم كوچك به 
برآورد بانك مركزي و البته تورم بزرگ ديداري 
چش��يداري به نظر م��ردم و مصرف كنندگان، 
پيش بيني كس��ري بودجه بيش از 55 تا ۱۳۱ 
هزار ميلي��ارد تومان��ي، تحريم ريز و درش��ت 
صنايع كش��ور از معدن و فلزات گرفته تا نفت و 
پتروش��يمي و بانك ها و بيمه ها، كاهش بيش 
از ۷۰ درصدي درآمدهاي نفتي، قرار داش��تن 
در ليس��ت س��ياه FATF و احتم��ال تحري��م 
شركت هاي بورسي، بسته بودن بيشتر مرزهاي 
زمين��ي با همس��ايه ها كه س��هم ۴۰ درصدي 
در واردات كاال از اي��ران و س��هم 25 درص��دي 
در صادرات كاال ب��ه ايران دارند، رتب��ه اولي در 
بي ارزش ترين پول دنيا، افزاي��ش قيمت دالر، 
سكه، زمين و مس��كن وكاال و خدمات و خودرو 
در س��ال هاي اخير و... گويا نبض اقتصاد ايران 
در دوران ويروس كرونا بهتر از هميشه مي زند! 
و حال بايد پرسيد كه دليل اين رشد شاخص ها 
در بورس چيس��ت آيا متاثر از رشد نرخ دالر در 
سال هاي اخير و رش��د نقدينگي است يا داليل 

ديگري نيز براي آن مي توان در نظر گرفت؟
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پيمان  جنوبي

يادداشت- 1

 بيت كوين
 كرونا را شكست داد

اپيدمي كرون��ا ويروس 
در جهان تنها سالمتي 
فردي انسان ها را نشانه 
نگرف��ت. اي��ن بح��ران 
باعث ش��د كه جهان به 
رك��ودي بي س��ابقه در 
اقتصاد نيز دچار ش��ود. 
ارزش دالر، ي��ورو، پوند، 
دالر نيوزيلند و كانادا و س��اير پول هاي جهاني با 
سقوط بي سابقه اي مواجه ش��دند. شاخص هاي 
صنعتي و اقتص��ادي مانند داوُجن��ز در امريكا به 
نقطه اي از نمودار رس��يدند كه ش��ايد در دو دهه 
اخير بي سابقه است. بانك هاي جهاني و دولت هاي 
پشتيبان ارزهاي جهاني همچنان با كرونا ويروس 
اقتصادي درگيرند و نتوانس��تند به رغم داش��تن 
مديران و دستگاه هاي اقتصادي كارآمد، پول هاي 
خود را نجات دهند. قيم��ت طالي جهاني هم در 
سردرگمي به سر مي برد و در هفته گذشته اُنس 
با ريزش مواجه ش��د؛ اگرچه اميد م��ي رود طي 
هفته هاي آينده اين سردرگمي خاتمه پيدا كند 
اما انگار تا امروز سيلي كرونا، نمودار اين شاخص 

ارزشمند را حسابي گيج كرده است. 
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محمدرضا  ابراهيمي٭

انتقاد عضو شوراي عالي بورس از قيمت دستوري كاالها

قيمت خودرو به صورت دستوري ابالغ مي شود 
در حالي كه حتي يك نفر نيز وجود ندارد كه اين 

كاال را با قيمت مصوب خريده باشد

 همزمان با يك ميليوني شدن
 دماسنج اصلي بازار سهام مطرح شد

شاخص كل بورس 
از مرز يك ميليون 

گذشت

 بازار سرمايه 
جاي فساد نيست

گروه بورس|
سيل خروش�ان تقاضا كه به واسطه رشد 
ميزان نقدينگي در س�ال هاي گذش�ته 
چند ماهي است به بورس تهران رسيده 
در خالل معامالت نخس�تين روز از هفته 
جاري شاخص كل بورس تهران را به ميزان 
يك ميليون و 20 هزار و 17واحد ارتقا داده 
و آن را براي اولين بار در تاريخ محاس�به 
اين نمايش�گر به س�طح ي�ك ميليون و 
بيس�ت هزار و 217 واحدي رساند. رشد 
دماسنج بازار سهام تا اين سطح كه قبل 
از آن بسيار دور از ذهن به نظر مي آمد در 
حال�ي اتفاق افتاده كه به گفته بس�ياري 
از كارشناس�ان قيمت ه�اي موج�ود در 
تابلوه�اي بورس و فرابورس بس�ياري از 
نمادها محدوده باب شده و هيچ تناسبي 

با درآمد انتظاري از آنها ندارد.

با اين حال آنچه در هفته هاي گذش��ته ش��اهد آن 
هستيم افزايش اقبال به بازار سهام است كه بخشي 
از آن همسو با حمايت هاي كالمي روز افزون دولت 
ساز و كار بازار سهام و بخشي ديگر از آن به واسطه 
رخوت ادامه داري است كه در بازارهاي موازي نظير 
مسكن، طال و ارز ش��اهد آن هستيم. اين امر سبب 
شده تا در روزهاي گذش��ته ارزش معامالت هر روز 
بيشتر و بيشتر شود و تا آنجا پيش برود كه بسياري 
از نمادها در طول معامالت روزانه حتي يك لحظه 
هم بدون صف خريد نمانند.  در همين راس��تا طي 
روز معامالت��ي اخير ب��ورس و فراب��ورس در حالي 
معامالتي با ارزش حدودي ۱5 هزار ميليارد تومان 
را به ثبت رس��اندند كه ارزش بورس ته��ران براي 
اولين بار در تاريخ فعاليت آن به ۳ هزار و ۸29 هزار 
و 9۸۷ ميليارد تومان رس��يد و فراب��ورس نيز براي 
اولين بار در تاريخ داد و ستد هاي اين بازار ۷25 هزار 
ادامه در صفحه 4 و ۳۶۶ ميليارد توماني شد.  

گروه بورس| محمد امين خدابخش|
تاثير تعيين قيمت ها به شيوه دستوري محدود به 
بازار مصرف و توليد كننده نمي ماند و مس��ووليت 
جدي ض��رر احتمالي س��هامداران ني��ز به عهده 
تصميم گيران است. سعيد اس��المي بيدگلي، در 
خصوص لزوم دوري از فس��اد در بازار س��رمايه به 
خصوص بورس كاال گف��ت: بازار س��رمايه محل 
شفافيت و آزاد سازي است نه محل توسعه فساد. به 
عنوان يك فعال بازار سرمايه كه از طرف نهادهاي 
مالي فعال در بازار سمت دبيركلي كانون نهادهاي 
س��رمايه گذاري اي��ران دارم و به اين واس��طه در 
شوراي عالي بورس عضو هستم، فكر مي كنم كه 
كه اگر قرار باشد فساد دوام داشته باشد، جاي آن 
در بازار سرمايه نيست. وي افزود: اگر يك كااليي 
بيرون از بازار قيمتي بسيار متفاوت از آنچه كه در 
بورس كاال ب��ا آن موافقت مي ش��ود، دارد و اعالم 
مي شود كه كاال بايد به خريداري كه از خارج از بازار 
مشخص شده تخصيص داده ش��ود، فكر مي كنم 
دليلي براي معامله آن كاال در بازار س��رمايه وجود 
ندارد. براي قيمت گذاري هايي از اين دست نيازي 
به بورس كاال نيست و مي توان آن را با عرف خارج 

از بازار نيز تعيين كرد.

   بايد تعارف را كنار گذاشت
اسالمي بيدگلي تاكيد كرد: به نظر من همه فعاالن بازار 
س��رمايه بايد تعارف را كنار بگذارند و جلوي اين رويه 
غلط بايستند. فكر مي كنم كه اين نوع قيمت گذاري 
و اين ش��يوه توزيع به رغم تمامي داليلي كه براي آن 
مطرح مي شود، صرفا دس��تاويزي براي توزيع رانت و 
فساد است كه از س��وي مافياي پشت اين توزيع رانت 
وجود دارد و هيچ كمكي به اقتصاد كش��ور نمي كند.  
اين عضو ش��وراي عالي ب��ورس با ذكر مثال��ي از بازار 
خودرو و اثرات مخرب تعيين دس��توري قيمت ها در 
بازار سهام گفت: در حال حاضر شاهد آن هستيم كه 
قيمت خودرويي مانند پرايد به صورت دس��توري به 

توليدكنندگان ابالغ مي ش��ود در حالي كه حتي يك 
نفر نيز وجود ندارد ك��ه اين كاال را ب��ا قيمت مصوب 
خريداري كرده باش��د. اين در حالي اس��ت كه تاثير 
اين نحوه قيمت گذاري در بازار س��هام كامال مشهود 
است. هم اكنون شاهد آن هس��تيم كه زيان سنگين 
خودرو س��ازي ها منجر به اثرپذيري س��هامداران اين 
شركت ها از اين شيوه غلط شده است.  اسالمي ادامه 
داد: اين در حالي است كه اگر روزي رونق موجود بازار 
سرمايه متوقف شود و قيمت ها براساس صورت هاي 
مالي تعيين شود، ممكن است بسياري از سهامداران 
به طور جدي از تصميماتي كه در جهت قيمت گذاري 
خودرو گرفته شده متضرر شوند. بنابراين تاثير تعيين 
قيمت ها به ش��يوه دس��توري محدود به بازار مصرف 
و توليد كنن��ده نمي ماند و مس��ووليت ج��دي ضرر 
احتمالي س��هامداران نيز به عهده تصميم گيران اين 
حوزه اس��ت. وي تاكيد كرد: من به عن��وان فعال بازار 
س��رمايه، نگران فعاليت اين بازار هس��تم اما به نظرم 
اگر كسي نگران اقتصاد كشور و صنعت است بايد در 
اين خصوص تذكرات جدي بدهد.  س��عيد اس��المي 
افزود: ما در مورد بسياري از كاالها كه وارد بورس كاال 
ش��ده اند ش��اهد اثرات مثبتي بوده ايم. بنا بر اين فكر 
مي كنم اگر قيمت گذاري كاالها را از دست نهادهاي 
حاكميتي خارج كنيم و به بازار سرمايه بسپاريم حتما 
به نفع اقتصاد كشور خواهد بود.  اين عضو شوراي عالي 
بورس گفت: فكر مي كنم كه هم دولت و هم نهادهاي 
حاكميتي بايد بنگاهداري را رها كنند. اين دستگاه ها 
بايد سهامي را كه در ش��ركت هاي بورسي در اختيار 
دارند متعهدانه در بورس عرض��ه كنند و تامين مالي 
خود را از اين طريق انجام دهند. درصورتي كه اين كار 
صورت گيرد بايد درخصوص وج��وه حاصل از فروش 
اين سهام شفاف سازي صورت بگيرد تا مشخص شود 
درآمدهاي حاصل از فروش س��هام آنها چگونه صرف 
ش��ده اس��ت. چراكه در حال حاضر نگران��ي در مورد 

كسري بودجه دولت وجود دارد.
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اخبار

سهام عدالت فرصتي براي ورود 
50 ميليون نفر به بازار سرمايه

رييس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار از صدور ۳۰ 
ميليون كد بورسي براي مش��مولين سهام عدالت 
خبر داد.حسن قاليباف اصل در نشست خبري ستاد 
راهبري آزادسازي سهام عدالت با بيان اينكه تعداد 
مشمولين سهام عدالت حدود ۵۰ميليون نفر است، 
اظه��ار كرد: اين به اين معني اس��ت كه ۵۰ميليون 
سهام دار جديد به بازار س��رمايه اضافه مي شود.۴۹ 
شركت در پرتفوي سهام عدالت هستند كه شامل 
۳۶شركت بورسي و ۱۳ شركت غيربورسي مي شود. 
ارزش شركت هاي بورسي ۴۹۰هزار ميليارد تومان 
است. ۳۰شركت س��رمايه گذار استاني هستند كه 
سهام دار ۱۳شركت غيربورسي محسوب مي شوند.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: افرادي 
كه غيرمستقيم سهام عدالت خود را مديريت كنند به 
نوعي از طريق ۳۰ شركت سرمايه گذار استاني وارد 
بورس مي شوند زيرا اين ۳۰ شركت موظف هستند 
براي پذيرش در بورس يا فرابورس اقدام كنند و سهام 
شركت هاي سرمايه گذار استاني قابليت معامله را پيدا 
مي كند.قاليباف با بيان اينكه ارزش سهام عدالت ۱۴ 
س��ال پيش يك ميليون تومان بود، اظهار كرد: اين 
رقم در حال حاضر رقم بااليي شده است و روزي كه 
آزادس��ازي صورت بگيرد رقم نهايي اعالم مي شود. 
بهتر است مردم براي فروش آن عجله نكنند.در ادامه 
مراسم حسين فهيمي - سخنگوي آزادسازي سهام 
عدالت - با بيان اينكه افرادي كه قصد مديريت مستقيم 
سهام خود را دارند بايد در سامانه اعالم كنند، گفت: 
حدود ۵۰ ميليون نفر مشمول سهام عدالت هستند 
و تاكنون براي حدود ۳۵ ميليون نفر كه مشخصات 
هويتي آنها از سوي ثبت احوال تاييد شده بود و شماره 
شباي آنها ثبت شده بود، كد بورسي صادر شده است.

مهلت ٢٠ روزه براي تعيين 
روش مديريت سهام عدالت

رييس سازمان خصوصي سازي از پايان مهلت تعيين 
روش مديريت سهام عدالت تا ٢٠ روز آينده خبر داد. 
»عليرضا صالح« در نشس��ت خبري ستاد راهبري 
آزادسازي سهام عدالت در جمع خبرنگاران گفت: با 
توجه به ابالغيه رهبر معظم انقالب، سهام عدالت از 
نهم ارديبهشت آزاد و از دهم ارديبهشت به مشموالن 
اين سهام فرصت داده شد تا از طريق مراجعه به سامانه 
سهام عدالت روش مديريت سهام خود را به دو روش 
مستقيم و غيرمستقيم تعيين كنند.به مدت يك ماه 
به مشموالن فرصت داده شد تا نحوه مديريت خود را 
انتخاب كنند كه براساس مدت تعيين شده سهامداران 
تا هش��تم خرداد اين فرصت باقي است.صالح افزود: 
در صورتي كه سهامداران روش مستقيم را انتخاب 
نكنند سيستم به صورت اتوماتيك روش غيرمستقيم 
را براي اين افراد انتخاب خواهد كرد. مشموالن سهام 
عدالت بايد بدانند كه فق��ط ٢٠ روز تا تعيين نحوه 
مديريت س��هام عدالت باقي مانده است و اين زمان 
به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.به گفته وي، ساعت 
۲۴روز هش��تم خرداد ۱۳۹۹، آخرين مهلت اعالم 
نحوه مديريت سهام عدالت است. صالح با بيان اينكه 
برخي از افراد داراي سهام عدالت ٤٩٢ هزار توماني و 
برخي ديگر از سهام ٥٣٢ هزار توماني برخوردارند، 
گفت: در يك مقطع زماني ٤٠ هزار تومان سود بين 
مشموالن توزيع شد، عده اي اين سود ٤٠ هزار تومان 
را دريافت نكردند كه به رقم ٤٩٢ هزار تومان اضافه شد 
ودر مجموع ارزش سهام آنها به رقم ٥٣٢ هزار تومان 
رسيد. وي خاطرنشان كرد: برخي از افراد داراي سهام 
عدالت بيش از يك ميليون تومان هستند كه از طريق 
سهم االرث به سهام آنها اضافه شده و عده اي هم ممكن 
است داراي س��هام عدالت كمتر از ٤٩٢ هزار تومان 
باشند كه اين افراد جزو مشمولين سهام عدالت در 
سال ٨٥ نبودند و از طريق سهم االرث رقمي از سهام 
عدالت فرد متوفي به آنها اختصاص يافته است. صالح با 
بيان اينكه از سال ٩٥ تا ٩٧ در سه مرحله سود پرداخت 
كرديم، افزود: به ازاي سهام عدالت يك ميليون توماني 
در سال ٩٦ سود سال ٩٥ را به مبلغ ١٥٠ هزار تومان 
پرداخت كرديم. در س��ال ٩٧ سود سال ٩٧ به مبلغ 
١٧٥ هزار تومان و در س��ال ٩٨ سود سال ٩٧ به رقم 

٢٠٥ هزار تومان واريز شد.

يارانه نقدي واريز شد
يكصد و يازدهمي��ن مرحله يارانه نقدي مربوط به 
فروردين ماه س��ال جاري به ازاي هر نفر ۴۵ هزار 
و ۵۰۰ تومان به همراه افزايش حداقل مس��تمري 
خانواره��اي مددجوي��ان تح��ت حمايت كميته 
امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور ۲۰ 
ارديبهشت ماه به حساب سرپرستان خانوارها واريز و 
قابل برداشت شد. براساس اعالم سازمان هدفمندي 
يارانه ها، عالوه بر واريز يكص��د و يازدهمين يارانه 
نق��دي، افزاي��ش حداقل مس��تمري خانوارهاي 
مددجويان تحت حمايت كميته امام خميني )ره( 
و سازمان بهزيستي نيز پرداخت شده است. در حال 
حاضر حدود ۷۸ ميليون ايراني هر ماه يارانه نقدي 
دريافت مي كند. پرداخت يارانه نقدي در حالي ادامه 
دارد كه بعد از سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين، 
يارانه ديگري به نام يارانه معيشتي دهم هر ماه به 

حساب سرپرستان خانوار واريز مي شود.

روش واگذاري
پرسپوليس و استقالل

شوراي عالي نظارت بر اصل ۴۴ پيشنهاد خود را 
براي واگذاري دو باشگاه استقالل و پرسپوليس 
مطرح كرد كه بر اين اس��اس ۱۰ درصد از سهام 
باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس براي كشف 
قيمت در ب��ورس و ۵۰ درصد به ش��ركت هاي 
س��هامي عام با حداقل ۱۰ هزار س��هامدار و ۴۰ 
درصد ديگر به تعاوني هاي سهامي و فراگير كل 

كشور واگذار مي شود.

ايران2

مقابله سياست زده و افشاگري، مقابله بنيادي با فساد نيست

ربيعي: مجلس يازدهم براي فسادزدايي به دولت كمك كند
س�خنگوي دول�ت ب�ا بي�ان اينك�ه مقابله 
سياس�ت زده و مبتني بر افش�اگري، مقابله 
بنيادي با فس�اد نيس�ت، گفت: با فساد بايد 
به طور ساختاري مقابله كنيم و مجلس يازدهم 

بايد در فسادزدايي به دولت كمك كند. 

»علي ربيعي« روز ش��نبه در گفت وگو با ايرنا درباره تعامل 
دولت و مجلس يازدهم و با توجه به شرايط كشور و مسائلي 
مانند شيوع كرونا، تش��ديد تحريم ها و ضرورت هاي تحقق 
ش��عار »جهش توليد« اظهار داش��ت: دولت، قوه قضاييه و 
مقننه و ساير نهادهاي عمومي و نيروهاي مسلح همه در كنار 
هم در قبال حل و فصل مسائل زندگي روزمره مردم، رشد و 
پيشرفت و شادابي كشور و حفظ امنيت مسووليت مشترك 
دارند. سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه »رابطه بين دولت و 
مجلس بايد به سمت حل و فصل مسائل مردم باشد« گفت: 
اين رابطه بايد بر اساس نامه هاي بلندمدت و يك رابطه هم 
افزا پايه گذاري ش��ود.  وي تصريح كرد: ما نگاه نمي كنيم به 
اينكه از عمر اين دولت يكس��ال و چندماه باقي مانده است، 
بلكه معتقديم پايه گذاري هاي نهادينه براي مسائل مهم آينده 
كشور در همين عمر باقي مانده دولت هم با مجلس بايد صورت 
بگيرد. ربيعي با بيان اينكه »انتخاب رييس، هيات رييسه و 
كميسيون ها مسائلي اس��ت كه بايد بر اساس سازوكارهاي 
مجلس صورت مي گيرد، گف��ت: دولت هيچ گونه دخالت، 
ديدگاه و نظري در سازوكارهاي مجلس براي انتخاب اركان آن 
ندارد.  وي با تاكيد بر لزوم رعايت اصل تفكيك قوا و عدم مداخله 
قوا در امور يكديگر، اظهارداشت: روي مرزهاي همپوشاني 
ايستادن و دخالت كردن آفتي است كه با آن روبه رو هستيم، 
ولي ما به تفكيك و در كنار آن به هم افزايي قوا اعتقاد داريم.

سخنگوي دولت با بيان اينكه دولت هر كمكي را كه مجلس 
بخواهد، انجام مي دهد، افزود: آمادگي داريم در جلسات اوليه 

توجيهي از آخرين وضعيت كشور با مجلس مشاركت كنيم و 
آخرين وضعيت كشور را براي ايجاد يك آمادگي ذهني براي 
نماين��دگان دوره يازدهم انجام دهيم زيرا غالب نمايندگان 
مجلس يازدهم، دور اول حضور آنها در مجلس است.  ربيعي 
افزود: دولت همچنين آمادگي دارد كه فهرستي از مهم ترين 

مسائل كشور چه مسائلي كه در كوتاه مدت و چه مسائلي را 
كه بايد در ميان مدت و درازمدت به آن پرداخته ش��ود، تا به 
عنوان كار مشترك با مجلس تعريف شود.سخنگوي دولت با 
تاكيد بر اينكه عقب راندن تحريم ها مساله بسيار جدي است، 
گفت: تحريم از موضوعاتي است كه مقابله با آن نياز به اجماع، 

درك مشترك و همكاري بين دولت و مجلس دارد.  دستيار 
ارتباطات اجتماعي رييس جمهوري به شيوع ويروس كرونا و 
آثار آن در كشور اشاره كرد و گفت: بحث كرونا و آسيبي كه اين 
ويروس به اقتصاد، زندگي، مسائل اجتماعي و فرهنگي مردم و 
جامعه ما زده به درك مشترك و برنامه ريزي مشترك نياز دارد. 

ربيعي به ضرورت برنامه ريزي براي تحقق »جهش توليد« و 
رشد و پيشرفت كشور اشاره كرد و گفت: نرخ رشد و پيشرفت 
كشور بدون نفت را بايد بتوانيم همچنان مثبت نگه داريم، 
البته رشد نياز به برنامه مشخص و حمايت هاي قانوني دارد 
كه ديدگاه هاي بودجه اي مجلس متناسب با وضعيت كشور 
مي تواند يكي ديگر از موضوعات مشترك بين دولت و مجلس 
باش��د. وي با اشاره به آثار تحريم و شيوع كرونا گفت: جهش 
توليد و پيشي گرفتن توليد به طور قطع به شغل هاي جديد 
و بيشتر نياز دارد زيرا بخشي از اشتغال هاي ما با توجه به اين 
شرايط نابود شده است.سخنگوي دولت گفت: بحث عدالت 
و فقرزدايي در قوانين و كار اجرايي، و همچنين امنيت ملي، 
امنيت جامعه و امنيت رواني جامعه و به خصوص فسادزدايي 
از جمله مسائل ديگري است كه مجلس يازدهم بايد از نظر 
حقوقي به دولت كم��ك كند كه دولت بتواند از نظر اجرايي 
آن را دنبال كند.دستيار ارتباطات اجتماعي رييس جمهوري 
با بيان اينكه با فساد بايد به طور ساختاري مقابله كنيم افزود: 
مقابله سياست زده و مبتني بر افشاگري، مقابله بنيادي با فساد 
نيست. فساد ديرينه است و رفع آن نيازمند اصالح ساختارها 
است كه اين هم به عنوان يكي از موضوعات اصلي مي تواند 
به طور جدي كار مشترك بين دولت و مجلس آينده باشد.

ربيعي تاكيد كرد: دولت به طور قطع براي استقالل مجلس 
نه تنها احترام قائل است، بلكه تمام توان خود را براي پوياتر و 
با نشاط تر شدن مجلس و در كنار آن اثر بخشي بيشتر براي 
اداره مطلوب كشور دنبال خواهد كرد.سخنگوي دولت گفت: 
انتظار خاص ما اين است كه در كنار هم بتوانيم كار و هم افزايي 
كنيم و دولت اين آمادگي را دارد، امروز مردم مشكل، نگراني و 
درد زياد دارند، آسيب ديدگان زياد هستند و همه بايد بتوانيم 
فصل مشترك و برنامه هاي مشترك داشته باشيم تا بتوانيم 
در اين قالب كشور را بهتر اداره كنيم تا الگوي خوبي از رابطه 

بين دولت و مجلس را بتوانيم سامان دهيم.

اثر پذيري بورس از روند كاهش ارزش پول ملي

مونتاژ، متهم گراني خودرو
  دليل مجموعه اين مش�كالت را چه ميدانيد؛ يعني 
ما در تمام طول ساليان اخير سرمايه گذاري كرده ايم 
اما بهره مورد نظر را از س�رمايه گذاري مان نبرده ايم. 
آيا اساسا توليد خودرو براي اقتصاد ايران يك مزيت 

محسوب مي شود؟
صنايع خودروسازي ما در حال حاضر همه به دولت وابستگي 
دارند؛ يعني دولتي هستند. دولت ها هم مشخص است كه در 
اقتصاد به چه صورتي عمل مي كنند. اصل اين است كه زماني 
كه شما اعالم مي كنيد مي خواهيم خصوصي سازي را عملياتي 
كنيم بايد مديريت اين صنايع و بنگاه هاي بزرگ را خصوصي 
كنيد؛ اصل خصوصي س��ازي مديريت اس��ت ن��ه مالكيت؛ 
خودروس��ازي هاي بزرگ ما نقش اصلي را در ب��ازار دارند؛ ۹۵ 
 درصد بازار در اختيار اين برند ها  اس��ت؛ زماني كه مديران اين

 خودروساز ها را دولت تعيين مي كند و مديران؛ هيات مديران 
و س��اير اركان مديريت را دولت مشخص مي كنند؛ ديگر اين 
واحدها به مردم و افكار عمومي پاس��خگو نيس��تند و آرامش 
مردم براي آنها اهمتي ندارد؛ بلكه اين مديران دولتي و حياط 
خلوت هايي كه آنها شكل مي دهند هستند كه داراي اهميت 
هس��تند و بايد رونق داده ش��وند نه توليد . اين مديران كه در 
صنعت خودروسازي هستند به جاي راضي نگه داشتن مردم 
سعي مي كنند به مطالبات مديران باالدستي دولتي پاسخ دهند. 
اينگونه مي شود كه شما مي بينيد ما صنعتي داريم كه نه مردم از 
آن رضايت دارند و نه توانسته جايگاهي در اقتصاد جهاني براي 

خود دست و پا كند.
  اگر موافق هس�تيد از بحث خودرو فاصله بگيريم و 
به ديگر موضوع مهم اقتصادي كشورمان بپردازيم؛ 
ش�ما قبل از اين بارها از دولت تدبي�ر و اميد به خاطر 

افزايش نقدينگي انتقاد كرده ايد و در خصوص افزايش 
دامنه هاي نقدينگي در جامعه هشدار داده ايد، بعد از 
اقبال عمومي مردم به بورس برخي چهره هاي دولتي 
اعالم كرده اند كه اين آزاد س�ازي ها در سهام شستا، 
سهام عدالت و...نقدينگي را به سمت بازارهاي مولد 

هدايت مي كند؛ به نظر شما اين ادعاي درستي است؟
بعد از عرضه هاي اخير در بازار بورس معموال كساني كه قصد 
ورود به بازار س��هام را دارند، قاعدتا افرادي هستند كه از ساير 
بازارهاي مالي به سمت بازار سهام كوچ كرده اند؛ يعني فعاالن 
قبلي بازار س��هام كه در اين بازار حضور داش��ته و دارند و اين 
دارندگان پول در ساير بازارهاي اقتصادي مثل طال، ارز، مسكن 
و... هستند كه با حضورش��ان در بازار بورس به اين بازار رونق 
داده اند و اقبال عمومي اخير را ايجاد كرده اند. يعني اين افراد 
در درجه اول نقدينگي را كه بازه خاصي ندارد  تبديل به سهام 
مي كنند در نتيجه افزايش سهام به دارايي مالي خانواده هاي 
ايراني اضافه شده است. يعني مردمي كه دارايي هايي نقدي در 
بانك ها داشتند و دارند؛ طال دارند؛ ارز دارند و...وقتي با رونق بازار 
سود مواجه شوند طبيعي است كه دارايي هاي خود را از ساير 
بازارها به سهام منتقل كنند. از اين منظر شايد برخي بتوانند 

بگويند كه سرمايه ها به بخش خاصي هدايت شده است.
  اين چشم انداز روش�ن بورس تا چه زماني ادامه 
خواهد داشت؛ چرا كه برخي كارشناسان معتقدند 
كه بر اساس نظريه فواره به زودي بايد شاهد نوسانات 

مالي در بورس باشيم؟
اين حرف گزاره درس��تي است. اين چشم انداز روشن، زماني 
قابل استناد و تداوم است كه بورس در وضعيت مستمر رشد 
قرار داشته باشد كه يك چنين پيش بيني از بازار بورس فعلي 

نمي توان ارايه كرد. اگر اين دارايي ها به صورت مداوم سودآور 
باش��د و بازدهي بااليي داشته باش��ند اين گزاره شايد گزاره 
درستي باشد كه نقدينگي به سمت بازار مولد هدايت شده است 
اما در شرايطي كه اقتصاد ضرب آهنگ مناسبي ندارد، نمي توان 

تحليل هاي خيلي خوش بينانه اي ارايه كرد.
  از س�وي ديگر بايد ببينيم نتيجه اين فعل و انفعال 
اقتصادي در سفره هاي مردم و معيشت خانواده ها به 
چه صورت بروز خواهد كرد؟ به هر حال دامنه وسيعي 
از خانواده هاي ايراني در حال انتقال دارايي هاي نقدي 
خود به بازار بورس هستند و هر فراز و نشيب احتمالي 
در اين بازار تبعات اقتصادي، اجتماعي، سياس�ي و... 

بسياري خواهد داشت؟
مي پرس��يد نتيج��ه اي��ن نق��ل و انتق��االت در معيش��ت 
خانواده هاچيست؟ نتيجه اش اين است كه دارايي هاي نقدي 
بدون تحرك مردم تبديل به سهام مي شود. اما اينكه اين فرآيند 
چه تاثيري بر ش��اخص هاي اقتصادي كشور و بحث معيشت 
خواهد داشت، بايد منتظر روزهاي آينده بمانيم. اين فرضيه در 
صورتي تداوم خواهد داشت كه استقبال از بازار بورس در آينده 
هم ادامه داشته باشد. آيا كسي مي تواند تضمين دهد كه اين 
سهام قطعا سودآور خواهد بود؟ خير. كسي نمي تواند تضمين 
دهد كه اين سهام سودآور خواهد بود. چرا؟ چون هنوز اطالعاتي 
از مجموعه بنگاه هايي كه قرار است در جريان طرح سهام عدالت 
و... واگذار شوند ارايه نشده است. مشخص نيست اين كارخانجات 
و بنگاه ها سودآور خواهند بود يا زيان ده يا مجموعه اي از هر دو 
نوع بنگاه ها. بدون اين داده هاي اطالعاتي نمي توانيم چشم انداز 

آينده بورس بعد از اين واگذاري ها را مشخص كنيم. 
  موضوع ديگري كه اي�ن روزها در محافل اقتصادي 

مباحث دامنه داري در خصوص انها مطرح مي ش�ود 
موضوع م�رز دخالت ه�اي دولت در اقتصاد اس�ت؛ 
برخي از تحليلگران اقتص�ادي مثل آقايان مومني و 
ليالز معتقدند كه بحران هاي اخير نشان داد كه نقش 
دولت در اقتصاد بسيار كليدي است و برخي ديگر از 
اقتصاددان ها هم نظري برخالف اين را مطرح مي كنندو 
از اقتصاد بدون دخالت دولت دفاع مي كنند. نظر شما 

درباره اين خط كشي ها چيست؟
شايد مشكل اصلي جايي باشد كه رسانه ها هر شخص و 
هر فردي را اقتصاد دان و استاد اقتصاد معرفي مي كنند. 
افراد بايد ابتدا الفباي اقتص��اد بدانند و بعد در خصوص 
موضوع دخالت يا عدم دخالت دولت در اقتصاد صحبت 
كنند. در اين زمينه يك بحثي در اواخر دهه ۶۰ ميالدي 
در فض��اي اقتص��ادي مطرح ش��د و در اواي��ط دهه ۸۰ 
مي��الدي از قالب تئوريك به فضاي عمل��ي اقتصاد وارد 
ش��د و به نظريه ريگانيسم و تاچريس��م معروف شد؛ از 
آن زمان موض��وع دخالت دولت يا ع��دم دخالت دولت 
ابعاد و زواياي بيش��تري پي��دا كرد. البته اي��ن ديدگاه 
اقتصادي متعلق به تاچر )نخست وزير انگليس در دهه۸۰ 
ميالدي( يا ريگان )رييس جمهوري امريكا در دهه۸۰( 
نبود؛ بلكه اين مش��اوران اقتصادي مجرب آنها بودند كه 
اين نظريه هاي اقتص��ادي را برداش��ت و در نهايت اجرا 
 مي كردند. اين اقتصادانان نگاه اقتصادي را بردند به سمت 
Public Sector Economics كه به معناي »اقتصاد 
بخش عمومي«است؛ اين رشته موضوعات اصلي اقتصاد 
در اكثر كش��ورهاي دنيا را ش��كل مي ده��د و اين بناي 
اقتصادشان را بر اساس اقتصاد بخش عمومي مي گذارند. 

  يعني شما از نظريه اقتصاد بخش عمومي دفاع مي كنيد؟
من اشاره كردم كه اگر بخواهيم در مورد اندازه دولت و زواياي 
حضورش در اقتصاد يك نظريه علمي مطرح كنيم و فقط حرف 
نزده باشيم بايد از اين علوم استفاده كنيم كه امروز آزمون خود 
را پس داده است؛ در حال حاضر عمده ترين گرايش اقتصادي 
بر اساس همين نظريه اقتصادي است و آنجا شرح داده مي شود 
كه اندازه دولت در اقتصاد هاي مختلف به چه صورت و بر اساس 
چه مكانيسمي محقق شود. اينكه امروز كارشناسي بگويد دولت 
بايد در اقتصاد حضور جدي نداشته باشد و دخالت خود را در 
اقتصاد به طور كامل محدود كند و فردا اعالم كند كه بنا به اين 
داليل فكر مي كنم حضور دولت در فضاي كسب و كار و اقتصاد 
ضروري است؛ نشان مي دهد كه نه از نظريه هاي روز اقتصادي 
باخبر است و نه شناختي از شاخص هاي اقتصاد كشورمان دارد.
  در پايان اگر بخواهيم براي مشكالت اقتصادي امروز 
كش�ور نس�خه اي به اختصار بپيچيم به چه مواردي 

مي توانيم اشاره كنيم؟
اقتصاد ايران به ان��دازه اي درگير ديدگاه هاي متفاوت و 
در برخي موارد متضاد ش��ده اس��ت كه براي اصالح آن 
بايد برخي حوزه هاي اقتصادي را شخم بزنيم و از ابتدا بر 
اساس فوندانسيون تازه اي بنا شود. از ابتدا بايد ستون ها، 
پايه ها و بسترهاي تازه اي را ايجاد كنيم. وگرنه تا زماني 
كه برخي افراد و جريانات بيايند و موضوع اقتصاد را نه بر 
اساس مطالبات مردم بلكه بر اساس مطامع فالن شخص 
و جناح پيش ببرد، به صورت دوره اي مشكالت در فضاي 
اقتصادي ظهور و بروز پيدا خواه��د كرد و اثرات عميق 
خود را بر معيشت طبقات مختلف مردمي و خانواده ها 

خواهد گذاشت.

   اما اقتصاد ايران هر روز كوچك تر مي شود!
صندوق بين المللي پول ۲۷ ارديبهشت ماه گزارشي منتشر 
كرد كه بر اس��اس آن انتظار مي رود در سال ۲۰۲۰ بدهي 
خال��ص دولت ايران ب��ه حدود ۳۳.۸ درص��د از كل توليد 
ناخالص داخلي كشور برسد كه نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود 
۲۲.۵ درصد رشد خواهد داشت. اين گزارش مي گويد توليد 
ناخالص داخلي ايران در سال جاري حدود ۴۳۹ ميليارد دالر 
خواهد بود كه نسبت به سال ۲۰۱۹ با توليد ناخالص داخلي 
۴۹۱ ميليارد دالري حدود ۵۲ ميليارد دالر كمتر است و در 
اين شرايط پيش بيني مي كند بدهي خالص دولت ايران 
در سال ۲۰۲۰ ميالدي به باالي ۱۴۸ ميليارد دالر برسد.

اقتصاد ايران در س��ال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ حدود 
۷.۶ درصد و در سال ۲۰۱۸ نيز نسبت به سال قبل آن ۵.۴ 
درصد كوچك تر شده بود.اكنون تحريم هاي امريكا و شيوع 
ويروس كرونا فشار مضاعفي بر اقتصاد كشور وارد كرده است 
و صندوق بين المللي پول مي گويد انتظار مي رود اقتصاد 
كشور در سال جاري شش درصد نسبت به پارسال كوچك تر 
شود. صندوق برآوردهاي آماري خود را بر اين اساس انجام 
داده كه ايران بتواند در سال جاري روزانه معادل ۵۰۰ هزار 
بشكه نفت و گاز طبيعي بفروشد. بر اساس آمارهاي شركت 
اطالعات ان��رژي و رديابي نفتكش ها، كپلر، صادرات نفت 
خام ايران در ماه مارس ۲۰۲۰ حدود ۱۴۴ هزار بش��كه در 
روز بوده است. ايران در سال ۲۰۱۹ ميالدي روزانه حدود ۴۸ 
ميليون متر مكعب گاز نيز به تركيه، عراق و ارمنستان صادر 
كرده كه معادل ۳۰۰ هزار بشكه نفت در روز است.صندوق 
بين المللي پول مي گويد انتظار مي رود كل صادرات ايران 
اعم از نفت، كاال، خدمات و غيره در سال جاري ميالدي تنها 
۴۶ ميليارد دالر باشد كه نزديك ۲۰ درصد كمتر از پارسال 
اس��ت. اين رقم در سال ۲۰۱۷ و قبل از تحريم هاي امريكا 
نزدي��ك ۱۱۰ ميليارد دالر بود و نش��ان مي دهد صادرات 
ايران به بيش از نصف كاهش يافته است. همچنين انتظار 
مي رود واردات كشور به ۶۴ ميليارد دالر برسد كه بيش از 
۱۱ درصد بيشتر از پارسال است. بدين ترتيب، براي اولين بار 
واردات ايران با فاصله چشمگيري از صادرات كشور پيشي 

خواهد گرفت. بر اساس ارزيابي صندوق، اين وضعيت همراه 
با ديگر مشكالت اقتصادي كشور باعث خواهد شد ذخاير 
ارزي ايران در سال جاري با افتي نزديك به ۱۹ درصد نسبت 
به پارسال، به ۸۵ ميليارد دالر كاهش يافته و در سال آينده 
نيز به ۶۹ ميليارد دالر برسد.عالوه بر اين نبايد فراموش كنيم 
كه اقتصاد ايران به خاطر مديريت ناكارآمد به شدت آسيب 
ديده و سهم اقتصاد ايران از اقتصاد جهاني از حدود دو درصد 
در س��ال ۱۳۵۷ به زير يك درصد رسيده است. نگاهي به 

آمارها نشان مي دهد، در حالي كه شاخص هاي كل بورس 
تهران و فرابورس ايران در پايان فروردين ماه ۹۷ به ترتيب 
برابر ۹۵۵۲۴ و ۱۰۶۴ واحد و ارزش مجموع بازار سهام در 
بورس تهران و فرابورس ايران ۵۳۰ هزار ميليارد تومان بوده 
ولي تا روز شنبه ۱۴ ارديبهشت ۹۹ شاهد تغييرات عجيب 
و غريبي در اين شاخص ها هستيم به طوري كه طي دو سال 
مورد بررسي، شاخص كل بورس تهران به ۹۷۷۹۲۳ واحد 
و شاخص كل فرابورس ايران به ۱۱۱۴۹ واحد و ارزش كل 

اين دو بازار به ۴۱۱۶ ميليارد تومان رس��يد و روز شنبه نيز 
شاخص كل از مرز ۱ ميليون واحد عبور كرد. يعني در طي 
دو سال گذشته ش��اخص كل بورس ۱۰.۲ برابر، شاخص 
فرابورس ۱۰.۵ برابر و مجموع ارزش كل بازار بورس تهران 
و فرابورس ايران ۷.۸ برابر شده است. اما چرا با وجود رشد 
اقتصادي منفي ايران در دو س��ال گذشته و به رغم اينكه 
صادرات غيرنفتي ايران طي اين دوره تقريبا ثابت و حدود ۴۰ 
ميليارد دالر در سال بوده بورس چنين جهش هاي بزرگي را 
شاهد است.  پاسخ اين است كه در اقتصاد بدون برنامه ريزي و 
مديريت ايران كه هيچ وقت با بازار جهاني ادغام نبوده و اصوال 
چيزي تحت عنوان سرمايه گذاري خارجي در بورس و ديگر 
بخش هاي آن به معني واقعي كالم وجود ندارد، شما هر نوع 
دارايي كه بخري برنده اي. قيمت نزولي به هيچ وجه معني 
ندارد. زيرا حجم پول و نقدينگي و مخارج دولت و بانك ها دايم 
روبه افزايش است و هر روز بيش از ۱۳۰۰ ميليارد تومان به 
نقدينگي و سپرده هاي بانكي اضافه مي شود و موجب كاهش 
بيشتر ارزش پول در مقابل كاالها و دارايي هاي تقريبا ثابت 
مي شود. بازارهاي ايران توسط دولت و كارگزاران به گونه اي 
مديريت مي ش��ود كه فقط افزايش قيمت هاي جهاني در 
قيمت هاي داخلي ايران تاثير مي گذارد و كاهش قيمت ها 
چ��ه در بورس هاي جهاني و چه در بخ��ش واردات كاال به 
گونه اي مهندسي مي شود كه خللي در افزايش قيمت ها در 
داخل ايجاد نكند!  به طور مثال در ايران پرايد ظرف فقط چند 
ماه از ۵۰ ميليون تومان به ۹۰ ميليون تومان و سمند از ۸۰ 
ميليون تومان به ۱۵۰ ميليون تومان رسيده و چون اين دو 
خودروساز با قدرت حمايت مي شوند هيچ كس تصور حذف 
تعرفه ها و آزادسازي واردات براي كاهش قيمت ها و حمايت 
از مصرف كننده را حتي در مخيله خود نمي گنجاند. ضمنا با 
افزايش قيمت ارز و تورم افسانه اي و بازار انحصار مطلقي كه 
اين خودروسازان در ايران دارند هر روز به ارزش دارايي هاي 
آنها هم افزوده مي ش��ود و هر بار در يك چشم برهم زدن با 
تجديد ارزيابي دارايي ها از شمول ماده ۱۴۱ بيرون مي آيند. 
پس ارزش س��هام خودروسازان باال مي رود هر چند داراي 
زيان انباشته ۴۵ هزار ميليارد توماني باشد. سهام بانك ها 

هم علي رغم زيان انباشته ۵۶ هزار ميليارد توماني به داليل 
مشابه باال مي رود.  همه اينها به مدد تحريم، تزريق دالرهاي 
دولتي بدون بازگشت، تورم مهندسي شده شگفت انگيز، 
كاهش ارزش پول ملي، افزايش نرخ ارز، كسري بودجه دولت 
و افت شديد صادرات نفت، بنگاه داري بانك ها وخودروسازان 
و در اختيار داشتن سهم اصلي بازار امالك و زمين، بوسيله 
تجديد ارزيابي دارايي ها، كاهش سود سپرده ها، تسعير نرخ 
ارز، تاخير در اجراي تعهدات، افزايش قيمت ها و حمايت 
قوانين از انحصار ممكن است. مردم به تجربه آموخته اند براي 
اينكه ارزش يك سهام يا دارايي باال برود نه نياز به بهره وري 
وجود دارد نه سرمايه گذاري و نه توليد. در گوشه ذهنشان 
فقط نگاهي به نمودار افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول 
ملي و افزايش قيمت ها از سال ۱۳۵۷ تا ارديبهشت ۱۳۹۹ 
مي اندازند و مي گويند با اين شيب تند كاهش ارزش پول 
ملي و تورم چشم نواز امكان ندارد رنگ سبز بورس و افزايش 
قيمت زمين و مس��كن و خودرو، ارز و طال و ديگر كاالها و 
خدمات متوقف شود. اگر امروز نخريم فردا هرگز نخواهيم 
توانست. به قولي: »سه سال پيش با نود ميليون تومان خانه 
خريدم. ديروز پرايد شد ۹۰ ميليون تومان. چهل سال پيش 
نه!؟، سه سال پيش«افزايش ارزش سهامي كه اين روزها در 
بورس ايران معامله مي شود حاصل سرمايه گذاري و افزايش 
توليد كاال و خدمات و صادرات نيس��ت. هيچ بازاري بدون 
حمايت تورمي دولت توان رشد بيش از ۸۰ درصدي در يك 
س��ال )۱۳۹۷( و رشد ۱۸۰ درصدي در سال بعد )۱۳۹۸( 
و رش��د ۷۰ درصدي در يك ماه از سال )فروردين ۱۳۹۹( 
را ندارد و يك جايي البته نه به اين زودي ها، شايد باالخره 
متوقف شود و خود را با بقيه بازارها هماهنگ كند. عده اي از 
فعاالن بازار گفته اند كه بورس بايد به اندازه دالر رشد كند و 
لذا هنوز جا دارد تا شاخص كل چهار برابر شود.پيشنهاد اين 
است كه خريداران تازه وارد بورس با تركيبي از افزايش دانش 
شخصي و استفاده از مش��اوران سرمايه گذاري در بورس، 
پرتفويي از دارايي تش��كيل دهند و سعي كنند خود را در 
برابر تالطم ها پوشش دهند. هر چند فعال در اين بازار تورمي 
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اخبار 3 بانك و بيمه

»تعادل« از تحوالت بازار ارز و سكه و حباب ۳۰۰  هزار توماني سكه گزارش مي دهد 

داليل افزايش قيمت سكه و ركود حاكم بر بازار طال
 گروه بانك و بيمه| 

ابراهيم محمدولي رييس اتحاديه طال و جواهر 
با تش�ريح داليل افزايش قيمت طال و سكه طي 
روزهاي اخير و اعالم حباب 3۰۰ هزار توماني سكه 
گفت: افزايش قيمت طال و سكه در روزهاي اخير 
به چند عامل داخلي و خارجي ارتباط داشت كه 
مي توان به نوسانات اونس جهاني و برهم خوردن 
ارتباط امريكا و چين به دليل شيوع ويروس كرونا 
اش�اره كرد كه تاثير مستقيمي بر آرامش بازار و 
شيب تند افزايش قيمت ها دارد.البته اين افزايش 
قيمت آزاردهنده نبوده اما داد و س�تد را با ركود 

مواجه كرده و ركود بر بازار حاكم است.

به گزارش »تعادل«، رييس اتحاديه طال و جواهر، گفت: 
البته موضوع حذف چهار صفر از پول ملي نيز بر نوس��ان 
بازار تاثيرگذار بوده كه اميدواريم آرامش بر بازار حاكم و به 
حالت قبل بازگردد. به گفته محمدولي، حباب سكه نيز به 
۳۰۰ هزار تومان رسيده است. هرگاه قيمت سكه افزايش 
مي يابد، حباب س��كه نيز ايجاد مي شود كه در مطلب زير 
قصد داريم درباره اين مفهوم توضيح دهيم.سكه در بازار 
اغلب به قيمتي متفاوت از قيمت تئوريك معامله مي شود 
كه علت اصلي آن را مي توان به پيش بيني معامله گران از 
قيمت آتي طال در بازارهاي جهاني و نرخ دالر در بازار داخلي 
مرتبط دانست. چنانچه س��رمايه گذاران اين بازار قيمت 
جهاني طال را صعودي پيش بيني كنند در اين حالت سكه 
كمي باالتر از قيمت تئوريك دادوستد خواهد شد؛ بنابراين 
قيمت سكه در عمل عالوه بر ارزش تئوريك خود به برآيند 
انتظارات سرمايه گذاران و بازيگران اصلي از آينده اين بازار 
نيز وابسته است. در بازار سكه اغلب افراد به اشتباه تفاوت 
قيمت بازار و قيمت تئوريك را به عنوان حباب قيمت سكه 
معرفي مي كنند كه اين تلقي چندان صحيح نيست. اين 
درحالي است كه حباب در دانش مالي به تفاوت ارزش ذاتي 
يك سهم باقيمت جاري آن اطالق مي شود. در خصوص 
سكه نيز اين برداشت صحيح تر است.محاسبه حباب سكه 
با روش زير مقدور مي باشد: ارزش ذاتي سكه - قيمت بازار 

سكه = حباب قيمتي سكه 

    افزايش ۱۰۰ توماني نرخ ارز
قيمت ارز در نخس��تين روز هفته جاري نسبت به هفته 
گذشته افزايش يافت و به صورت آرام و تدريجي به سمت 
كانال 16 هزار توماني در حال حركت است. صرافي هاي 
مجاز بانك مركزي روز شنبه قيمت خريد هر دالر امريكا 
را 1۵ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ فروش آن را 1۵ هزار و ۸۰۰ 
تومان اعالم كردند كه نسبت به آخرين روز هفته گذشته 
رشد 1۰۰ توماني داشته است.همچنين اين صرافي ها يورو 
را 1۷ ه��زار و 1۰۰ تومان خريدند و در مقابل با قيمت 1۷ 
هزار و ۲۰۰ تومان فروختند كه نسبت به هفته پيش 1۰۰ 
تومان افزايش داشته است. نرخ لحظه اي در سامانه سنا نيز 
براي خريد دالر 1۵۷۰۰، ن��رخ فروش دالر 1۵۸۰۰، نرخ 
خريد يورو 1۷1۰۰ و نرخ فروش يورو 1۷۲۰۰ تومان رسيد.

كاه��ش تقاضا در ب��ازار ارز و افزايش عرضه باعث كاهش 
سفته بازي و در نتيجه برقراري ثبات و آرامش در بازار ارز 
شده است، بر اين اس��اس، اين بازار نوسان هاي اندكي را 
تجربه مي كند. قيمت خريد ارز در بانك ها نيز اندكي كمتر 
از قيمت خريد در صرافي هاي مجاز بانك مركزي اس��ت؛ 
هرچند كه به دليل شيوع ويروس كرونا در كشور، در حال 

حاضر تالش مي شود كه كمترين مراجعه به شعب بانكي 
صورت گيرد. سامانه س��نا نرخ ميانگين ارز معامله شده 
در تاريخ 1۸ ارديبهش��ت 99 را براي دالر 1۵۷۲۷، يورو 
1۷16۷، درهم 4۲1۸، ي��وان ۲۲۲۰، پوند 19۳۸6، دالر 
كانادا 11۷۸۵، لير تركيه ۲۲6۷ تومان اعالم كرد. سامانه 
نيما نيز نرخ حواله معامله شده در تاريخ 1۸ ارديبهشت 99 
را ب��راي دالر 1۳۷6۲، يورو 1۵۲۸۵، درهم 414۳ و يوان 
۲1۸4 تومان اعالم كرده است.  در بازار طال نيز با اعالم هر 
اونس جهاني طال به قيمت 1۷۰۳ دالر، و قيمت هر دالر 
در بازار آزاد و معامالت نقدي ب��ه قيمت 1644۰ تومان، 
قيمت طال و س��كه نيز افزايش يافت. هر گرم طالي خام 
1۸ عيار 66۲ هزار توم��ان و هر مثقال طال نيز ۲ ميليون 
و ۸۷1 هزار تومان ارزش گذاري ش��د هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد تهران با رشد 1۲۰ هزار 
توماني قيمت به مبلغ 6 ميليون و 9۰۰ هزار تومان فروخته 
شد.عامل اصلي رشد قيمت طال و سكه افزايش قيمت دالر 
در داخل و بهاي اون��س در بازارهاي جهاني بود. نرخ دالر 
صرافي با رشد 1۰۰ توماني به 1۵ هزار و ۸۰۰ تومان رسيد.  
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 6 ميليون و 
6۰۰ هزار تومان قيمت گذاري شد. همچنين نيم سكه نيز 
سه ميليون و 4۵۰ هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 96۰ 
هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي يك ميليون و ۳۰ هزار 
تومان تعيين قيمت شد. برخي فعاالن بازار معتقدند كه 
سكه قيمت ۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان را براي هفته هاي 
آينده هدف گرفته است زيرا با افزايش اونس جهاني طال و 
نرخ دالر، پيش بيني ها حكايت از رشد قيمت سكه و طال در 
هفته هاي آينده دارد.  در بازار ارز رسمي نيز، بانك مركزي 
نرخ رسمي 4۷ ارز را براي روز شنبه اعالم كرد كه بر اساس 
آن نرخ ۲6 ارز افزايش، نرخ 1۲ واحد پولي ديگر كاهش و 
نرخ 9 ارز ديگر نيز ثابت ماند.بر اساس اعالم بانك مركزي 
هر دالر امريكا براي روز »ش��نبه بيستم ارديبهشت 99« 
بدون تغيير نسبت به روز قبل 4۲ هزار ريال قيمت خورد. 
همچنين هر پوند انگليس با ۳۵۰ ريال افزايش به قيمت ۵۲ 
هزار و 1۰۸ ريال و هر يورو نيز با 6۲۳ ريال رشد به قيمت 

4۵ هزار و 994 ريال اعالم شد. 

    ممنوع شدن مبادله لير 
در سه بانك خارجي تركيه 

رگوالتور بانكي تركيه بانك هاي اين كشور را از داد و ستد 
با سه بانك خارجي فعال در تركيه منع و علت اين تصميم 
را عدم اجراي الزامات اين سه بانك در قبال لير عنوان كرد.

به گزارش بلومبرگ، پس از اينكه رسانه هاي داخلي تركيه 
چند موسسه مالي مجهول مس��تقر در لندن را به اتخاذ 
مواضع سودجويانه در قبال لير متهم كردند، رگوالتور تركيه 
ممنوعيت داد و ستد با سيتي بانك نيويورك، بي ان پي پاريبا 
فرانسه و يوبي اس سوييس را صادر كرد. لير تركيه پنجشنبه 
برابر دالر با ريزشي بي سابقه تضعيف شد اما به دنبال اطالعيه 
رگوالتور اين كشور، كمي از افت ارزش خود را جبران كرد. 
در حال حاضر هر دالر با ۷.11 لير دست به دست مي شود. 
رگوالتور بانكي تركيه به تازگي و در تالش��ي آشكار براي 
س��خت تر كردن پيش بيني افت ارزش لير، ميزان ارزي 
را كه بانك هاي تركيه قادرند در اختيار س��رمايه گذاران و 
بانك هاي خارجي قرار دهند، محدود كرد. اين نهاد عالوه 
بر اين، تعريف دستكاري تجاري را در بازارهاي مالي توسعه 
داد و بر اس��اس تعريف جديد، معامالتي كه »قيمت هاي 
گمراه كننده« به وجود آورده يا قيمت دارايي ها را در سطوح 

»غيرعادي و مصنوعي« نگه دارند، غيرمجاز بوده و تخطي از 
قانون تلقي خواهند شد.

   ۱۳ ميليارد دالر سود ارز ديجيتالي
بيت كوين به باالترين سطح خود از ماه فوريه رسيده است.

به گزارش سي ان بي سي، بيت كوين پس از دو بار تالش 
ناموفق براي شكستن كانال 9۵۰۰ دالري موفق به عبور از 
آن شد و حتي در مقطعي به باالي 1۰ هزار دالر نيز رسيد. 
اين براي نخستين بار از فوريه امسال است كه بيت كوين 
به چنين سطحي مي رس��د و برخي از معامله گران فني 
اميدوارند دستيابي به اين سطح زمينه را براي صعودهاي 
بعدي اين ارز ديجيتالي فراهم كند.  صعود اخير باعث شد 
دارندگان ارزهاي ديجتال��ي 1۳ ميليارد دالر ثروتمندتر 
ش��وند كه از اين ميزان، ۲6۸ ميليون دالر مربوط به بيت 
كوين بوده است. از مارس سال گذشته تاكنون بهاي بيت 
كوين 1۵۰ درصد افزايش يافته اس��ت. در روزهاي اخير، 
خبر راه اندازي آزمايشي ارز ديجيتالي بانك مركزي چين 
به صورت محدود در چهار شهر اين كشور جان تازه اي به 
معامالت بخشيده است.  متيو ديب، بنيان گذار موسسه 
اس��تك گفت: ما شاهد يك افزايش محس��وس در ورود 
جريان سرمايه اي جديد به بازار ارزهاي ديجيتالي بوده ايم 
و بسياري از بازارهاي ارز ديجيتالي و پلتفرم هاي ديجيتالي 
شاهد افزايش جريانات سرمايه اي بوده اند.  از زمان تعطيلي 
گسترده كسب و كارها در سطح جهان به دليل شيوع كرونا 
و ريزش شديد شاخص هاي بورسي، تمايل سرمايه گذاران 
به هدايت سرمايه خود به سمت ارزهاي ديجيتالي افزايش 
يافته است و برخالف شاخص هاي بورسي، بيشتر ارزهاي 
ديجيتالي اكنون در سطح باالتري از زمان قبل شيوع كرونا 
قرار دارند. تاكنون بيش از ۲۷4 هزار نفر در سراسر جهان 
جان خود را بر اث��ر ابتال به كوويد-19 از دس��ت داده اند. 
آرتور هايز، مديرعامل موسس��ه  » بي��ت مكس«  گفت: 
شيوع گسترده كرونا در سطح جهان باعث شده است كه 
تقاضا براي ارزهاي ديجيتالي به سطح بسيار بااليي برسد. 
اكنون زمان جشن گرفتن بيت كوين است و معامله گران 
مي توانند انتظار سود خوبي از نوسانات بازار داشته باشند. به 
مانند بيت كوين، قيمت بسياري از ارزهاي ديجيتالي ديگر 
صعودي بود؛ به گونه اي كه اتريوم با 1.66 درصد افزايش به 
۲14.94 دالر، بيت كوين كش با 4.6۷ درصد افزايش به 
۲6۲.9۷ دالر، اليت كوين با ۲.1۵ درصد صعود به 4۸.۲4 
دالر، مونرو ب��ا ۲.۸1 درصد افزايش به 64.6۸ دالر، دش با 
1.۳1 درصد افزايش به ۷9.۸۵ دالر، زدكش با 4.۷1 درصد 
افزايش ب��ه 46.۰۵ دالر و دكارد با 1.۲۷ درصد كاهش به 

14.۸9 دالر رسيد.

    دالر كوتاه آمد
شاخص دالر پس از س��ه صعود متوالي عقب نشست.به 
گزارش ايس��نا و به نقل از رويترز، ن��رخ بيكاري عجيب و 
كم سابقه امريكا در ماه آوريل باعث شد تا برخالف پيش 
بيني هاي اوليه، دالر نتواند آخر هفته را نيز به مانند سه روز 
قبل با پيشروي در برابر رقبايش به پايان ببرد هر چند كه 
بازدهي هفتگي دالر در برابر هر پنج ارز مهم جهاني ديگر 
مثبت باقي ماند به گونه اي كه بازدهي دالر در برابر يورو و 
فرانك به باالترين سطح يك ماه اخير رسيد.  مارك شاندلر، 
استراتژيست ارشد بازار در موسسه بنكبورن گلوبال فاركس 
گفت: واقعيت اين است كه اقتصاد در بد وضعيتي گرفتار 
ش��ده و اينكه ۲۰.۵ ميليون نفر در امريكا بيكار شده اند يا 

۲۲ ميليون نفر خيلي فرقي نمي كند. بانك مركزي و دولت 
بايد كارهاي بيشتري بكنند و گرنه بازارها دوباره متالطم 
خواهند شد.  وقايع معامالت ارز همچنين تحت تاثير اخبار 
مربوط به ويروس كرونا قرار دارد. در امريكا دونالد ترامپ، در 
اظهاراتي عجيب مدعي شده ويروس كرونا در آزمايشگاهي 
در ش��هر ووهان چين، جايي كه پاندمي كرونا از آنجا آغاز 
شد، ساخته شده و تهديد كرد كه در صورت اثبات اين ادعا، 
چين را از طريق اعمال تعرفه هاي جديد تنبيه خواهد كرد.

امريكا و چين از س��ال ۲۰1۸ ب��ا يكديگر وارد يك جنگ 
تجاري گسترده شدند و س��رانجام اواخر سال گذشته دو 
طرف بر س��ر اجراي يك جدول زماني براي متوازن شدن 
تجارت دوجانبه توافق كردند. اكنون تهديدات ترامپ باعث 
افزايش هراس معامله گران از ايجاد يك جنگ تجاري جديد 
شده است؛ آن هم در زماني كه رشد اقتصادي بسياري از 
كشورها تحت تاثير شيوع كرونا و تعطيلي كسب و كارها به 

پايين ترين سطوح تاريخ معاصر رسيده است. 
رايان فلسمان، كارشناس ارشد مسائل اقتصادي در موسسه 
كامان سكيوريتيز گفت: بازارها اكنون اميدوارترند اما هنوز 

نسبت به قبل از بحران در وضعيت بدتري قرار داريم. 
در امريكا اما شمار كساني كه براي دريافت مزاياي بيكاري 
درخواست كرده اند به رقم بي سابقه ۳۰ ميليون نفر رسيده 
اس��ت. دونالد ترامپ از مردم خواسته است تا كم كم روند 
عادي زندگي خود را از س��ر بگيرن��د و در آلمان نيز آنگال 
مركل، صدراعظم اين كشور از پشت سر گذاشتن فاز نخست 
بيماري خبر داده است. بسياري از واحدهاي اقتصادي نيز به 
صورت محدود بازگشايي شده اند و بخشي از كاركنان خود 
را به كار ف��را خوانده اند.  وزارت خزانه داري امريكا با هدف 
ثبات بخشي به بازار اوراق قرضه براي نخستين بار در طول 
۲۰ سال اخير تصميم گرفته است اوراق قرضه با سررسيد 
۲۰ ساله منتشر كند. بخشي از حمايت ها از دالر در معامالت 
مربوط به تقويت بازدهي اوراق قرضه دالري بوده اس��ت. 
مقامات بانك مركزي امريكا نيز از تداوم حضور پررنگ اين 
بانك در بازارهاي مالي و انجام عمليات بازار آزاد براي تامين 
نقدينگي الزم خبر داده اند هر چند كه اميدها براي منفي 
اعالم شدن نرخ بهره در امريكا تقريبا به صفر رسيده است و 
گويا فدرال رزرو قصد ندارد مسير بانك هاي مركزي اروپا، 
سوييس و ژاپن را برود.  بانك آف امريكا هشدار داده است 
كه اقتصاد اين كشور با بدترين بحران خود از دهه 19۳۰ 
تاكنون مواجه است و رشد اقتصادي اين كشور به احتمال 
بسيار زيادي به پايين ترين سطح تاريخي خود خواهد رسيد.  
مايك لوونارت - استراتژيست سرمايه گذاري در موسسه 
»اي تريد فايننشيال« - گفت: همه گيري كرونا باعث تغيير 
اساسي در شيوه زندگي و كار كردن ما شده است و اگر از بين 
رفتن مشاغل به يك رويه دايمي تبديل شوند، اقتصاد با يك 
بحران مالي كم سابقه مواجه خواهد شد و آن وقت همه چيز 
جور ديگري خواهد بود. تاكنون بيش از چهار ميليون و 14 

هزار و ۵۰۰ مورد ابتال به كرونا گزارش شده است كه در اين 
بين ۲۷6 هزار و ۲۵۳ نفر جان خود را از دست داده اند. در 
بين كشورهاي مختلف، باالترين تلفات مربوط به امريكا با 
۷۸ هزار و 616 نفر، انگليس با ۳1 هزار و ۲41 نفر، ايتاليا با 
۳۰ هزار و ۲۰1 نفر، اسپانيا با ۲6 هزار و ۲99 نفر وفرانسه با 
۲6 هزار و ۲۳۰ نفر بوده است. اريك برگر، كارشناس بازار ارز 
در بانك مركزي كانادا گفت: اكنون نگاه معامله گران به دور 
تازه تنش هاي لفظي بين پكن و واشنگتن دوخته شده است 
و اگر وضعيت آرام تر نشود شاهد آغاز دور دوم جنگ تجاري 
بين دو اقتصاد نخست جهان خواهيم بود. در اين صورت نرخ 
برابري دالر و يوان به ويژه در برابر ارزهاي امن شاهد تغييرات 
گسترده اي خواهد بود و شاهد ثبت ركوردهاي جديدي از 

ارزهايي نظير ين و فرانك خواهيم بود. 

    شاخص دالر
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با ريزش ۰.46 
درصدي نسبت به روز قبل و در سطح 99.۷۷۳ واحد بسته 
شد. نرخ برابري هر فرانك س��وييس معادل 1.۰۲9 دالر 
اعالم شد.  با تداوم بس��ته ماندن كسب و كارها، آمارهاي 
رشد به طرز كم سابقه اي همه را نااميد مي كنند؛ در امريكا 
براي نخستين بار از سال ۲۰14 رشد اقتصادي در سه ماهه 
نخست امسال منفي شد كه اين رشد منفي 4.۸ درصدي 
از زمان ركود بزرگ س��ال ۲۰۰9 تاكنون بي س��ابقه بوده 
اس��ت. با اين حال رييس بانك مركزي امريكا نس��بت به 
بازگشت اقتصاد به سطح اوليه ثبات در آينده اي نزديك 
ابراز اميدواري كرده اس��ت.  اكنون بسياري از كشورهاي 
اروپايي در حال بررس��ي گزينه هاي موج��ود براي فرار از 
رشد اقتصادي منفي هستند و نخست وزير ايتاليا با بحراني 
خواندن شرايط اقتصادي منطقه يورو خواستار تسريع در 
تهيه بسته نجات شده است. هر چند سران اروپايي بر سر 
ايجاد يك بسته نجات يك تريليون يورويي به توافق رسيدند 
اما اختالف بر سر جزييات آن باعث شد اجرايي شدن آن تا 
تابستان به تعويق بيفتد.  در تازه ترين دور از معامالت، پوند 
با افزايش ۰.۷۸ درصدي نسبت به روز قبل خود و به ازاي 
1.۲4 دالر مبادله شد. يورو ۰.9۵ درصد باال رفت و با عبور 
از كانال 1.۰۸ به 1.۰94 دالر رسيد. كريگ ارالم - تحليلگر 
بازار در موسسه اواندا - گفت: در روزهاي اخير شاهد افزايش 
ميل معامله گران به خريد دارايي هاي پرريسكتر با توجه به 
كاهش سرعت شيوع بيماري بوده ايم و اين مي تواند بر روي 
نرخ برابري دالر و ديگر ارزهاي امن مقابل ساير ارزها تاثير 
زيادي داشته باش��د.  در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، 
همچنين هر دالر با ۰.۲9 درصد افزايش به 1۰6.6۷4 ين 
رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 
1.۵۳ دالر مبادله ش��د. همچنين نرخ برابري دالر معادل 

۷.۰۷۳ يوان چين اعالم شد.
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راهبرد بانك مركزي در مقابله 
با واردات غيرضروري

رييس كل بانك مركزي با اشاره به سياست هاي اين 
بانك براي جلوگيري از واردات غيرضروري گفت: 
تذكرات مقام معظم رهب��ري در خصوص واردات 
غيرضروري و نيز مقابله با قاچاق، بيانگر صحيح بودن 
راهبرد بانك مركزي است.   همتي در گفت وگو با ايرنا 
تاكيد كرد: مخالف��ت بانك مركزي با واردات بدون 
انتقال ارز، دقيقا به معناي جلوگيري از وارداتي است 
كه بدون بررسي ضرورت ورود آن به كشور و بي توجه 
به مالحظات و تعهدات ارزي، توسط واردكنندگان 
انجام مي شود. در اين زمينه، محدوديت هاي ارزي 
و ضرورت تقوي��ت توليد ملي دالئل محكمي براي 
ممنوعيت واردات بدون انتقال ارز است. از سوي ديگر 
مقابله با قاچاق عالوه بر اينكه توليد ملي را تقويت 
مي كند، با كاهش تقاضاي ارز در بازار، موجب كنترل 

و ثبات بيشتر بازار ارز خواهد شد. 

رد پاي كرونا در افزايش 
چك هاي برگشتي

شيوع كرونا به بسياري از كسب و كارها آسيب  زده، 
به طوري كه صاحبان مشاغل مختلف در پاس كردن 
چك هاي خود دچار مشكل شده و شمار قابل توجهي 
از چك ها به دليل كسري يا فقدان موجودي برگشت 
خورده اس��ت. آسيب بخش هاي مختلف اقتصادي 
و كس��ب و كارها از شيوع كرونا را مي توان در جهش 

قابل توجه شمار چك هاي برگشتي مشاهده كرد. 
در اسفند 9۸ يعني نخستين ماهي كه كشور به طور 
جدي درگير كرونا ش��د، بسياري از كسب و كارها يا 
ناچار به تعطيلي ش��ده يا با كاهش شديد مشتري و 
فروش مواجه شدند كه باعث شد آنها نتوانند به تعهدات 
مالي خود عمل كنند. نگاهي به آمار به خوبي گوياي 
وضعيت پيچيده و دشوار كسب و كارهاي مختلف به 
ويژه مشاغل خرد در دوران شيوع كروناست.  در حالي 
كه مي��زان چك هاي برگش��تي در دي 9۸ )پيش از 
شيوع كرونا( از نظر تعداد ۳. 9 درصد و از نظر مبلغ ۷. ۷ 
درصد افزايش داشت و در بهمن ماه نيز ميزان چك هاي 
برگش��تي از نظر تعداد ۳. 6 درصد و از نظر مبلغ 4. 1 
درصد باال رفت؛ به يك باره در اسفند ماه )پس از شيوع 
كرونا( با رشد بي سابقه و شتابان چك هاي برگشتي 
مواجه شديم. گزارش ها نشان مي دهد كه در اسفند 
9۸، حدود يك ميليون و ۳6 هزار فقره چك به ارزش 
حدود ١٧٧ هزار ميليارد ريال در كل كشور برگشت 
داده شد كه نس��بت به بهمن ماه از نظر تعداد 44. ۲ 
درصد و از نظر ارزش ۵1. 9 درصد افزايش داشته است.  
روند صعودي ميزان چك هاي برگشتي در ايام كرونا به 
حدي بوده كه بانك مركزي تالش كرده است، از شدت 
قوانين سخت گيرانه نسبت به چك هاي برگشتي كم 
كند تا صاحبان مشاغل آسيب ديده از كرونا با مشكالت 
كمتري مواجه شوند. بر اس��اس اصالح قانون چك، 
قوانين س��خت گيرانه اي براي دارندگان چك هاي 
برگشتي در نظر گرفته شده بود كه باعث مي شد ادامه 
فعاليت براي آنها دشوار شود. اين قوانين سخت گيرانه 
اگرچه در حالت عادي باعث افزايش شفافيت عملكرد 
صادركنندگان چك شده و امنيت معامالت را باال برده 
بود، اما در زمان شيوع كرونا، اين قوانين سخت گيرانه، 
مشكل ساز شده بود.  وابستگي و تعامل مشاغل و كسب 
و كارهاي مختلف به حدي اس��ت كه عدم توان يك 
فعال اقتصادي در عمل به تعهدات مالي و ناتواني در 
پاس كردن چك، مي تواند باعث ناتواني ساير مشاغل 
مرتبط در پاس كردن چك هايشان شود. مشاغل خرد 
به همديگر وابسته هستند به طوري كه پول دريافتي 
از يك مشتري را به حساب يكي ديگر واريز مي كنند؛ 
آن فرد نيز پول دريافتي را به شخص ديگر پرداخت 
مي كند. بر اين اساس، چرخه تعامالت اقتصادي به 
حركت در آمده و اف��راد زيادي را منتفع مي كند.  اما 
اگر در اين چرخه پولي، يك نفر نتواند به تعهدات مالي 
خود عمل كند، به طور دومينو وار همه كسب و كارهاي 
مرتبط دچار چالش شده و نمي توانند چك هاي خود را 
پاس كنند و بدين ترتيب چك هاي اغلب آنها برگشت 
مي خورد. در حال حاضر به علت شيوع كرونا، چنين 
وضعيتي در چرخه اقتصاد كشور حاكم شده به طوري 
كه شماري از كسب و كارهاي خرد، با معضل بدهي 
و ناتواني در عمل به تعهدات مالي دس��ت به گريبان 
هس��تند.  حدود ٩ ميليون و ۵۰۰ هزار فقره چك به 
ارزش بيش از ١٤٩٤ هزار ميليارد ريال در اسفندماه 
٩٨ در كل كش��ور مبادله شد. بر اس��اس آمار بانك 
مركزي، حدود ٨ ميلي��ون و ۵۰۰ هزار فقره چك به 
ارزش ح��دود ١٣١٨ هزار ميليارد ريال در اين مدت 
وصول شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به 
ترتيب ۸. ۲ درصد و 19. ۵ درصد افزايش داشته است 
همچنين در اسفند 9۸ حدود يك ميليون و ۳6 هزار 
فقره چك به ارزش حدود ١٧٧ هزار ميليارد ريال در 
كل كشور برگش��ت داده شده است كه نسبت به ماه 
قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 44. ۲ درصد و ۵1. 
9 درصد افزايش را نش��ان مي دهد.  بر اين اساس، در 
دوره مورد بررسي به ترتيب 1۰. 9 درصد تعداد و 11. ۸ 
درصد ارزش چك هاي صادره برگشت داده شده است. 
اين در حالي است كه در اسفندماه سال ١٣٩٧، فقط 
معادل ۸. ۸ درصد تعداد و 4. 9 درصد ارزش چك ها 

برگشت خورده بود. 
كس��ري يا فقدان موجودي از نظ��ر تعداد عامل ٩٧ 
درص��د و از نظ��ر ارزش، عل��ت 91. ۵ درصد از كل 
چك هاي برگشتي در كش��ور بوده است. در اسفند 
9۸، حدود يك ميليون و ٥ هزار فقره چك به ارزش 
حدود ١٦٢ هزار ميليارد ريال به داليل كس��ري يا 
فقدان موجودي برگشت داده شده است.  ساير عوامل 
برگشت خوردن چك، شامل عدم تطابق امضا، نقص 
امضا، مغايرت تاريخ عددي و حروفي، مخدوش بودن 
امضا با مندرجات چك، مغايرت مبلغ حروفي و عددي 
چك و مسدود بودن حساب است. با توجه به باال رفتن 
شمار چك هاي برگشتي به علت شيوع كرونا، شرايط 
سخت گيرانه براي چك هاي برگشتي، تلطيف شده و 
تسهيالت موقتي براي دارندگان چك هاي برگشتي 

در نظر گرفته شده است. 

به دنبال تصميم 2۰ روز پيش مديران بانك ها براي رعايت نرخ هاي مصوب صورت گرفت

تالش برخي بانك ها براي حفظ سپرده ها با نرخ هاي باالتر از 15 درصد
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

به دنبال تصميم 2۰ روز پيش مديران بانك ها 
براي رعايت حداكثر سود سپرده 15 درصدي 
مصوب شوراي پول و اعتبار، كه به دنبال كاهش 
تقاضا براي تسهيالت، تعطيلي كرونا و كاهش 
نرخ س�ود بازار بين بانكي به زير 14 درصد رخ 
داده ب�ود، ش�نيده ها و گزارش ه�اي ميداني 
خبرنگاران از بانك ها حكايت از آن دارد كه به 
دنبال رشد ش�اخص بورس و هجوم بخشي از 
نقدينگي و متقاضيان سهام به بورس، تعدادي 
از بانك ها به تكاپو افتاده و با اعالم نرخ هاي سود 
باالي 15درصد تا 18 درصد در شعب بانكي به 

دنبال جذب سپرده  هستند. 

به گزارش »تع��ادل«، برخي افراد و مش��تريان بانك ها 
معتقدند كه بانك ها براي جذب سپرده و همچنين حفظ 
سپرده گذاران خود، تمايل دارند كه سود باالتر از 1۵ درصد 
را به مشتريان خود اعالم كنند و تعدادي از بانك ها نيز علنا 
اعالم كرده اند كه سود 1۸ درصدي براي سپرده پرداخت 
مي كنند و احتماال روش صندوق هاي س��رمايه گذاري و 
اوراق سپرده سرمايه گذاري را براي اعالم نرخ سود باالتر 
و جذب سپرده بيشتر در دستور كار قرار داده اند. اگر چه 
جلسه مديران بانك هاي دولتي و خصوصي براي رعايت 
نرخ حداكثر 1۵ درصدي مصوب شوراي پول و اعتبار براي 
سپرده هاي بانكي، و ضرورت كاهش هزينه بانك ها به دنبال 
تعطيلي واحدهاي اقتصادي و كرونا و كاهش تقاضا براي 
تسهيالت و همچنين كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي به 
زير 1۵ درصد و 14 درصد در ماه هاي اخير صورت گرفته، 
اما برخي صاحب نظران در همان روزها اعالم كردند كه اگر 
ساير بازارها از جمله بورس و ارز و طال جذابيت بيشتري 
داشته باشند، بانك ها تالش خواهند كرد كه براي حفظ 
سپرده گذاران و جلوگيري از خروج سپرده ها، روش هاي 
تشويقي ديگري را به كار بگيرند تا با سود بيشتر، مشتريان 
خود را حفظ كنند. لذا نمي توان انتظار داشت كه در شرايط 
باال بودن تورم و سودآوري بورس و... بانك ها خود را ملزم 
به رعايت نرخ سود كمتر كنند و احتماال روش هايي را براي 
پرداخت سود بيشتر و جذب سپرده ارايه خواهند كرد.  به 

نظر مي رس��د كه پس از تعطيلي واحدهاي اقتصادي به 
دنبال شيوع كرونا و همچنين كاهش تقاضا براي تسهيالت 
بانكي، بانك هاي كش��وراز يك سو با كاهش نرخ سود در 
بازار بين بانكي به زير 14 درصد مواجه شدند و در نتيجه 
تالش كردند كه سود سپرده ها را نظام مند كنند و حداكثر 
س��ود س��پرده را همان مصوب 1۵ درصدي شوراي پول 
واعتبار اعالم نمايند تا هزينه خود را در سال سخت كاهش 
درآمدها كمتر كنند. اما از سوي ديگر، پديده رشد باالي 
شاخص سهام و هجوم نقدينگي به سمت بورس، تقاضاي 
باالي مردم براي دريافت كد سهامداري، خريد و فروش 
سهام و... موجب شد كه بخش��ي از سپرده هاي بانكي به 

سمت بورس منتقل شود و در نتيجه از حجم سپرده هاي 
بلندمدت بانك ها كاسته شد.  

براين اساس، با توجه به پيش بيني مديران بانك ها، يك 
روز قب��ل از اجراي تصميم جديد مدي��ران بانك ها براي 
رعايت سود 1۵ درصدي، تعدادي از شعب بانك ها اقدام 
به تبديل س��پرده هاي كوتاه مدت به بلندمدت و تماس 
با مشتريان خود كرده و تالش كردند كه براي نگهداري 
سپرده ها اقدامات مختلفي را انجام دهند.  در روزهاي بعد 
نيز تعدادي از بانك ها براي جلوگيري از خروج سپرده ها و 
هدايت آن به سمت بورس و ساير دارايي ها، اعالم كردند 
كه از طريق صندوق هاي س��رمايه گذاري، انتشار اوراق 

گواهي سپرده و... نرخ هاي باالتري را پرداخت مي كنند تا 
مشتريان پول خود را به بازارهاي ديگري هدايت نكنند. 
اين نكات نش��ان مي دهد كه برخي بانك ها از همان ابتدا 
نگران خروج سپرده ها بوده و براي حفظ سپرده گذاران، 
روش هاي متعددي را اجرا كرده اند تا با وعده سود بيشتر 

سپرده گذاران را حفظ كنند.  
هنوز از آمار كاهش سهم سپرده هاي بلندمدت در ماه هاي 
اسفند تا ارديبهشت 99 خبري در دسترس نيست و بايد 
منتظر ماند تا مشخص ش��ود كه چه ميزان سپرده هاي 
بانكي و سهم سپرده بلندمدت از آنها تغييرات داشته اند اما 
تكاپوي بانك ها براي حفظ سپرده ها و اعالم نرخ سود بيشتر 

نشان مي دهد كه بانك ها نگران خروج سپرده ها هستند. 
از يك سو رعايت مصوبه 1۵ درصدي شوراي پول و اعتبار 
و كاهش هزينه ها را در سال سخت 99 خواستار شده اند 
تا سپرده هاي بدون هزينه و كم هزينه را افزايش دهند و 
هزينه بانك ها را در سال كاهش درآمد تسهيالت كمتر 
كنند. اما از س��وي ديگر، بالفاصله براي حفظ سپرده ها و 
منابع خود، روش هاي ديگري را براي پرداخت سود بيشتر 
از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري و... دنبال كرده اند.  
در اين زمينه، حجت اهلل صيدي مديرعامل بانك صادرات، 
قبال گفته بود كه بر اس��اس مصوبه شوراي پول و اعتبار و 
تصميم اخير مديران بانك ها، نظام مند شدن و رعايت نرخ 
سود سپرده و مصوبات ش��وراي پول واعتبار تاكيد شده 
اس��ت اما در عين حال، انتشار اوراق گواهي سپرده با نرخ 
1۸ درصد به رسميت شناخته شده و بانك ها در زماني كه 
بخواهند تامين مالي بيشتري داشته باشند، مي توانند از 
اين محل و با انتشار اوراق، تامين مالي خود را انجام دهند. 
وي درباره مصوبه شوراي پول و اعتبار و تمديد نرخ سود 
1۵ درصدي براي سپرده هاي يكساله گفته بود كه سود 
سپرده هاي بانكي كاهش نيافته و همانند نرخ سود مصوبه 
شوراي پول و اعتبار در سال گذشته است. وي با بيان اينكه 
برخي از بانك ها و در برخي از موارد نرخ سود 1۵ درصدي 
ساليانه را با ابزارهاي مختلف رعايت نمي كردند، گفت: در 
جلسه اخيري كه بين اعضاي شوراي هماهنگي بانك هاي 
دولتي و نيمه دولتي با اعضاي كانون بانك هاي خصوصي 
داش��تيم، مقرر شد يك نظام بخش��ي به سود سپرده ها 
صورت بگيرد. مديرعامل بانك صادرات با بيان اينكه مصوبه 
جديد شوراي پول و اعتبار درباره نرخ سود بانكي همانند 
مصوبه سال گذشته است، افزود: البته اين مصوبه تاثيري 
بر س��ودآوري بانك ها ندارد. اين نكات نشان مي دهد كه 
بانك ها در عين حال كه خواستار رعايت مصوبه سود 1۵ 
درصدي، و كاهش هزينه هاي خود هس��تند، اما در عين 
حال از امكان انتشار اوراق گواهي سپرده با نرخ 1۸ درصد 
و همچنين صندوق هاي سرمايه گذاري با نرخ 1۸ درصد 
برخوردار هس��تند و از همين كانال مي توانند تعدادي از 
مشتريان خود را كه تمايل به دريافت سود بيشتر دارند، در 
شعب بانك ها نگه دارند تا مانع از خروج سپرده ها از شعب 

و حركت آن به سمت بازار سرمايه و ساير دارايي ها شوند.

رشد شاخص بورس  و ساير دارايي ها بانك ها را بر سر دو راهي كاهش نرخ سود قرار داده است



خبر

همزمان با يك ميليوني شدن دماسنج اصلي بازار سهام مطرح شد

شاخص كل بورس از مرز يك ميليون گذشت

ادامه از صفحه اول
مجموع اي��ن دو رقم حكاي��ت از آن دارد كه مجموع 
ارزش دالري بورس فرابورس با احتس��اب هر دالر 15 
ه��زار و 800 تومان براي اولين بار از 288 ميليارد دالر 

فراتر رفته است. 
بر اساس آنچه در گزارش هاي پيشين نيز به آن اشاره 
ش��د اعداد و ارقامي از اين دس��ت در حالي اين روزها 
فعاالن بازار س��رمايه را شگفت زده كرده كه تا چندي 
پيش انتظار يك ميليوني شدن شاخص بورس امري 
بسيار نامحتمل به نظر مي رسيد. حال اين بيم مي رود 
كه تداوم تقاضا در نمادهاي بورسي و فرابورسي بيش 
از آنكه به رونق تامين مالي در اقتصاد ملي كمك كند، 
تنها به افزاي��ش بدون توجيه قيمت ه��ا روي تابلوي 
معامالت بينجامد و در بلندم��دت اعتماد عمومي را 
نسبت به كاركردهاي بازار سهام خدشه دار كند. تمامي 
اين حرف ها به كنار، عرضه دارايي هاي دولت در بورس 
و فرابورس كه اين روزها بحث پيرامون آن بس��يار داغ 
ش��ده به عاملي بدل شده اس��ت كه نگراني از فروش 
سرمايه هاي بين نس��لي به منظور تامين هزينه هاي 
جاري را قوت بخشيده است. همين امر سبب شده تا 
بسياري از كارشناسان راه هاي ديگري را براي نيل به 
تامين نيازهاي دولت پيشنهاد كنند. در اين خصوص 
يك كارشناس اقتصادي گفت: عرضه دارايي هاي دولت 
در بازار سهام به شيوه فعلي ممكن است اثرات تورمي 
داش��ته باش��د و بهترين روش جبران كسري بودجه 

فروش اوراق است.
به گزارش اقتصادآنالي��ن، كامران ندري با بيان اينكه 
حذف صفر تاثي��ري روي بازارهاي بورس و س��رمايه 
نخواهد داشت، گفت: اين كار فقط يك اصالح ظاهري 
است و آقاي روحاني هم گفتند كه مي خواهند پول ملي 
را زيباتر بكنند و منظورشان از زيباتر كردن هم اين است 

كه امروز كه يك دالر 16هزار تومان است پس از حذف 
چهار صفر 16تومان خواهد شد.

وي افزود: به همين دليل فكر مي كنم كه به لحاظ رواني 
مي تواند تاثيرگذار باشد اما اثر واقعي روي نرخ تورم و 

رشد اقتصادي نخواهد داشت.
اين كارشناس در رابطه با ادعاي رييس كل بانك مركزي 
مبني بر كاهش تورم پس از حذف چهار صفر ادامه داد: 
بعيد مي دانم باعث كاهش تورم شود زيرا آنچه بر تورم 
تاثير مي گذارد رشد نقدينگي است و در كوتاه مدت هم 
شوك هايي مثل خروج از FATF يا تشديد تحريم ها يا 
بحراني مثل كرونا اگر عرضه كاال و خدمات را در اقتصاد 
با چالش مواجه كند مي تواند بر نرخ تورم تاثير بگذارد.

ندري با تاكيد بر اينكه حذف چهار صفر تاثيري بر رشد 
نقدينگي نخواهد داشت، خاطرنشان كرد: اتفاقا عامل 
بلندمدتي كه اقتصاد ما چند دهه است دچار آن شده 
رشد باالي نقدينگي است و حذف چهار صفر هم رشد 
نقدينگي را حل نمي كند و مشكالت بانك ها و كسري 
بودجه در سال 99 همچنان پابرجاست و حذف چهار 

صفر تاثيري بر آن نخواهد داشت.
وي درباره روند تغييرات نرخ تورم در س��ال 99 تاكيد 
كرد: ممكن است عوامل كوتاه مدت موثر بر نرخ تورم 
در سال 99 محدود شود يعني شوكي نداشته باشيم 
هرچند كه سال خوبي را شروع نكرديم و ممكن است 
تورم از ميانگين بلندمدت خود فاصله بگيرد و كمتر شود 
اما تورم ناشي از رشد نقدينگي را داريم و ميانگين تورم 

حدود 25 درصد خواهد ماند.
اين كارشناس با اشاره به اينكه اگر شوك هايي از جنس 
آنچه در سال 97 و 98 اتفاق افتاد ظهور بكند احتمال 
تورم باال در س��ال 99 را داريم، افزود: اگر براي كسري 
بودجه دولت هم چاره اي انديشيده نشود و روش هاي 
خوبي براي جبران آن اتخاذ نشود باز هم مشكل افزايش 

تورم را خواهيم داشت. وي در پاسخ به اين پرسش كه 
فروش دارايي هاي دولت در بورس شيوه خوبي است يا 
خير؟ گفت: اين كار روش بهتري نسبت به استقراض 
از بانك مركزي است اما اگر دارايي ها بخواهد اينگونه 
افزايش قيمت داشته باشد و دولت هم بخواهد بازار را 

تشويق كند تا قيمت ها افزايش يابد اين كار تنها باعث 
افزايش انتظارات تورمي خواهد ش��د و آثار تورمي در 
اقتصاد ايجاد مي كند. ندري با بيان اينكه بهترين روش 
براي جبران كسري بودجه فروش اوراق است، ادامه داد: 
متاسفانه دولت از اين روش استفاده گسترده اي نكرده 

است هرچند درست است كه عرضه دارايي ها در بازار 
سهام رشد نقدينگي را افزايش نمي دهد و باعث مي شود 
دولت كمتر به سراغ استقراض از بانك مركزي برود اما 
باز هم اثرات تورمي خواهد داشت و باعث مي شود مردم 

نخواهند پول ملي را نگه دارند.

بورسكاالخانهدارميشود
در سال هاي گذشته و در بحبوحه راه اندازي 
بورس نفت، هرازگاهي بحث ورود مس�كن 
ب�ه بورس نيز مطرح ش�د اما ب�ه دليل نبود 
عزمي جدي اي�ن موضوع در حد يك وعده 
از سوي مسووالن وقت باقي ماند. اما امسال 
به نظر مي رسد كه همه چيز در رابطه با بازار 
س�رمايه تغيير كرده و عالوه ب�ر نگاه ويژه 
دولت به اين بازار و تبديل شدن بورس به نقل 
محفل هيات دولت، اين بار براي بهره گيري 
از ظرفيت ه�اي بازار س�رمايه، قرعه به نام 

مسكن افتاده است.

به گزارش ايلنا، با بررسي تاريخچه مباحث مطرح شده در 
خصوص راه اندازي بورس مس��كن، به طور طبيعي بايد به 
س��راغ بورس كاالي ايران برويم. بورسي كه در سال هاي 
گذشته با وجود چالش هاي فراوان اقتصاد كشور ناشي از 
تحريم و نوسانات شديد ارزي، توسعه يافته و به مهره اصلي 
براي كش��ف قيمت كاالها، تامين مواد اوليه توليد و البته 

توسعه ابزارهاي مالي در حوزه كاالها مبدل شده است.
 البته همواره انتقادهايي به نحوه سياس��ت گذاري در بازار 
كاالها از سوي برخي نهادها وجود دارد و كارشناسان بر لزوم 
تكيه صنايع به سازوكار مبتني بر عرضه و تقاضاي بورس كاال 
تاكيد دارند اما دولت با رويكرد دستوري در اقتصاد بعضا از 

اين نقطه مطلوب فاصله مي گيرد؛ جداي از اين بحث كه در 
مجال گزارش فعلي نمي گنجد، موضوع روز بورس امالك 
است. حسن روحاني رييس جمهور كش��ورمان در ادامه 
تاكيدات خود بر توسعه و رونق بازار سرمايه در تماس تلفني 
با فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي به راه اندازي 
بورس امالك و مس��تغالت اشاره كرد. روحاني گفت: بايد 
بررسي هاي الزم براي ايجاد بورس امالك و مستغالت براي 
عرضه امالك انجام و ساز و كار مربوط به آن تدوين شود. اين 
تاكيد رييس جمهور در شرايطي است كه وزير اقتصاد هفته 
گذشته از راه اندازي بورس مسكن در آينده نزديك خبر داده 
و در س��مت مقابل معاون وزير راه و شهرسازي نيز از انجام 

برنامه ريزي هاي نهايي براي توليد و عرضه مسكن از طريق 
س��ازوكار بورس كاال خبر داده است. اميرمحمود غفاري، 
معاون برنامه ريزي و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازي 
هفته گذشته اعالم كرد كه برنامه ريزي به منظور توليد و 
عرضه بيش از 1000 واحد مسكوني در فاز نخست احداث 
مس��كن از طريق بورس كاال صورت گرفته اس��ت كه اين 
مرحله به زودي اجرايي و در مراحل بعدي با ابعاد وسيع تري 
عرضه واحدهاي مسكوني متناسب با ميزان سرمايه گذاري 
ادامه خواهد يافت. حت��ي در تازه ترين توييت عبدالناصر 
همتي رييس كل بانك مركزي نيز ردپاي اين موضوع ديده 
مي شود به طوري كه در بخشي از نوشته همتي آمده است: 

امروز شرايط بازار سرمايه امكان خوبي براي بهبود شرايط 
تامين مالي در كنار تامين كسي بودجه، از راه عرضه سهام 
بنگاه ها و اموال مازاد فراهم كرده است. درپايان گفتني است 
اين اظهارنظرها بيانگر جديت مسووالن امر براي بورسي 
شدن امالك است كه نگاهي به جزييات طرح هاي اعالمي 
نش��ان مي دهد كه اين عرضه ها به امالك بزرگ و با ارزش 
دولت، امالك مازاد بانك ها و همچنين استفاده از ظرفيت 
بورس كاال براي توليد و عرضه مسكن هاي عمده مانند طرح 
مسكن مهر يا طرح ملي مسكن مربوط مي شود و بايد منتظر 
ماند ديد، نخستين عرضه مسكن بر تابلوي بورس كاال چه 

زماني رقم مي خورد.

صدور ۳۵ ميليون كد بورسي تا اين لحظه
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست خبري 
ستاد راهبري آزادس��ازي سهام عدالت گفت: ابالغيه 
مقام معظم رهبري فرصتي بي نظير براي بازار سرمايه 
فراهم كرد. به گزارش سنا، حسن قاليباف اصل بيان كرد: 
سياس��ت هاي اصل ۴۴، آزادسازي سهام عدالت و قابليت 
معامله اين سهام از بستر بازار س��رمايه را در نظر گرفته و 
اين امر يك تحول بزرگ در بازار س��رمايه است. وي تاكيد 
رهبر معظم انقالب بر اجراي صحيح اصل ۴۴ و همچنين 
آزاد سازي سهام عدالت را منشأ اتفاقات مثبت پيش روي 
بازار سرمايه دانست و گفت: حدود 59ميليون نفر مشمول 
دريافت سهام عدالت هستند و اين تعداد سهامدار به خانواده 

بازار سرمايه پيوستند و مردم عزيز ايران فعاليت رسمي در 
بازار سرمايه را آغاز كردند. سكاندار سازمان بورس آشنايي 
عموم مردم با حق و حقوق س��هامداري در بازار سرمايه را 
الزمه داد و ستد مستقيم سهام عدالت عنوان كرد و گفت: 
حتي افرادي كه تمايل به معامله سهام عدالت خود ندارند، 
ضمن كسب دانش مالي بايد از قانون تجارت، نحوه حضور 
در مجامع و .... اطالع داشته باشند. قاليباف در ادامه به حضور 
۴9 شركت در سبد سهام عدالت اشاره كرد و گفت: از اين 
تعداد ۳6شركت در بازار سهام فعال هستند و 1۳شركت 
ديگر نيز غيربورسي هستند. ارزش كنوني ۳6شركت فعال 
در بورس نيز معادل ۴90 هزار ميليارد تومان است. رييس 

س��ازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به قابليت داد و ستد 
سهام عدالت اشاره كرد و گفت: شوراي عالي بورس طراحي 
ساز و كار آزادسازي سهام عدالت را در دستور كار قرار داده و 
طبق دستورالعمل هاي اجرايي شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني نيز تعيين تكليف مي شوند. قاليباف در ادامه افزود: بر 
اساس راهكارهاي كنوني شوراي عالي بورس، شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني يك ماه بعد از اتمام مهلت مشمولين 
براي انتخاب شيوه آزادسازي، موظف هستند درخواست 
پذيرش خود را به بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران 
ارسال كنند و بورس و فرابورس نيز بايد فرآيند پذيرش اين 
شركت ها را در اولويت قرار دهند. رييس سازمان بورس در 

ادامه تاكيد كرد: همچنين 1۳ شركت موجود در سبد سهام 
عدالت نيز مي بايست بحث پذيرش در بازار سهام را دنبال 

كنند و به شركت هاي بورسي يا فرابورسي تبديل شوند.

مراحلصدوركدبراي۳۵ميليوننفر
قاليباف در ادامه به ماموريت شركت سپرده گذاري مركزي 
و تس��ويه وجوه )سمات( اشاره كرد و گفت: سمات متولي 
صدور كد در بازار سرمايه است كه تاكنون مراحل صدور كد 
براي ۳5 ميليون نفر از 50ميليون نفر مشمول سهام عدالت 
انجام شده است. سخنگوي سازمان بورس در ادامه به ارزش 
بسيار باالي هر برگه سهام عدالت اشاره كرد و گفت: ارزش هر 

برگه سهام عدالت در 1۴سال پيش معادل يك ميليون تومان 
بود. اين در حالي است كه با توجه به رشد بورس در سال هاي 
اخير، ارزش هر برگه سهام عدالت بسيار باالتر از اين رقم است 
و در روز آزادسازي سهام عدالت رقم دقيق آن اعالم مي شود.

قاليباف اصل در ادامه با اشاره به اينكه مردم عجله اي براي 
فروش سهام عدالت خود نداشته باشند، گفت: قطعا منافع 

بسيار باالتري در انتظار سهامداران عدالت خواهد بود.
سكاندار بازار سرمايه در ادامه به مزيت سرمايه گذاري 
در بازار سرمايه اش��اره كرد و افزود: سرمايه گذاري در 
بورس، رشد و توسعه بنگاه هاي اقتصادي و در نهايت 

رشد اقتصادي را به دنبال دارد. 
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افزايش۳۴درصديارزش
بازارسرمايهدرسال۹۹

تازه تري��ن آمارها نش��ان مي دهد ك��ه در پايان 
معامالت فروردين م��اه 99 ارزش بازار »بورس 
ته��ران، فرابورس، بورس ان��رژي و بورس كاال« 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل ۳۴.67 درصد 
رش��د را به ثبت رسانده است. به گزارش ايلنا، به 
نقل از واحد آمار و تحليل ريسك سازمان بورس 
و اوراق بهاداردر پايان معامالت فروردين ماه 99 
ارزش بازار اوراق بهادار ش��امل ارزش  كل بورس 
تهران، فرابورس، بورس ان��رژي و بورس كاال به 
۳5215 ه��زار ميليارد ريال رس��يد كه ۳۴.67 
درصد رش��د نس��بت به ارزش بازار اوراق بهادار 
در پايان س��ال 1۳98 )ماه قبل( داش��ته است. 
بررسي شاخص هاي بازار سرمايه نشان مي دهد، 
شاخص كل )وزني ارزشي( بورس اوراق بهادار در 
پايان معامالت فروردين ماه نسبت به پايان سال 
1۳98 )ماه قبل( ۳۴.5 درصد رشد داشته است. 
به اين ترتيب شاخص كل )وزني ارزشي( به مقدار 
هزار690 واحد رس��يده است كه اين بيشترين 
مق��دار ش��اخص كل ط��ي دوره 1۳ ماهه اخير 
محسوب مي شود. ش��اخص كل )وزني ارزشي( 
فرابورس ايران نيز در پايان فروردين ماه با ۳0.2 
درصد افزايش نس��بت به پايان سال 1۳98 )ماه 
قبل( به مقدار 858۳ واحد رسيد كه اين بيشترين 
مقدار طي دوره 1۳ ماهه اخير بوده است. به طور 
كلي مجموع ارزش معام��الت بورس ها )بورس 
تهران، فراب��ورس، بورس كاال و بورس انرژي( در 
پايان فروردين ماه 1۳99 به 1709582 ميليارد 
ريال رسيد كه اين مقدار 5.9۴ درصد نسبت به ماه 
گذشته )پايان سال 1۳98( كاهش داشته است. 
از س��ويي ديگر، ارزش جذب و تجهيز منابع به 
تفكيك سرمايه اي و بدهي از ابتداي سال تا پايان 
فروردين ماه 1۳99 حدود 299 هزار ميليارد ريال 
بوده اس��ت. اين در حالي است كه ارزش جذب و 
تجهيز منابع در دوره يك ماهه مشابه سال 1۳98، 
۳7 هزار ميليارد ريال بوده است. همچنين ارزش 
مان��ده اوراق بدهي منتش��ره در پايان فروردين 
ماه 1۳99 به بي��ش از 1.607 هزار ميليارد ريال 
رسيد كه از اين مقدار 82.7 درصد اوراق با ناشر 
دولتي، 1۳.5 درصد اوراق شركتي و ۳.8 درصد 
سهم اوراق شهرداري ها است. همچنين از منظر 
نوع اوراق، بيشترين ارزش مانده اوراق به ترتيب 
مربوط به اوراق اسناد خزانه اسالمي با ۴2.5 درصد 

و اوراق منفعت با 20 درصد است.

رويخطشركتها

  پوش�ش س�ود ۲۰۹۵ ريالي »كفرا« براي 
هر س�هم:  شركت فرآورده هاي نس��وز ايران در 
يك س��ال مالي توانست به ازاي هر سهم دو هزار و 
95ريال سود پوشش دهد. به گزارش سنا، شركت 
فرآورده هاي نسوز ايران در اطالعات و صورت هاي 
مالي 12ماهه منتهي به 29اسفند1۳98 اعالم كرد 
كه طي اين دوره سود انباشته شركت به 989ميليارد 
ريال رسيده است. همچنين سود خالص دوره به 
مبلغ 781ميليارد ريال و س��ود عملياتي به مبلغ 
995ميليارد ريال رس��يد. »كف��را« در اين دوره 
فروش خود را ۳9ه��زار و 795تن محصوالت و به 
ارزش ۳ه��زار و 179ميليارد ريال بوده اس��ت كه 
توانسته س��ود ناخالص را يك هزار و 1۴2ميليارد 
ريال ثبت كند. اين شركت در برنامه هاي خود به 
تنوع توليد و فروش، ورود به بازارهاي بين المللي 
وجذب مشتريان جديد، تحقيق در زمينه كاهش 
بهاي تمام شده با توجه به نوع تركيب توليد و فروش 
محصوالت مي پردازد. »كفرا« در خصوص تشريح 
برنامه هاي خود در جهت تكميل طرح هاي توسعه 
اعالم كرد كه در نظر دارد به منظور تغذيه خط اصلي 
توليد و تامين زنجيره تامين نسبت به راه انداري طرح 
توسعه تا تاريخ پيش بيني شده اقدام كند. همچنين 
اين شركت با تشكيل كميته وصول مطالبات نسبت 
به تامين مالي اقدام ودر صورت نياز از تس��هيالت 
استفاده مي كند و عالوه بر اين استراتژي شركت بر 

مبناي فروش نقدي قرار داده شده است.

بهلطفموجپرقدرتنقدينگي،شاخصكلبورستهرانبراياولينباردرتاريخمحاسبهآنازيكميليونواحدفراتررفت

شاهد رشدي در بورس بوده ايم كه قابل پيش بيني نبوده است. انتظار 
داشتيم در يك بازه دست كم يك ساله شاخص از مرز يك ميليون 
واحد عبور كند، اما اين اتفاق تنها در دو ماه رخ داده است. به گزارش 
اقتصادآنالين، عليرضا تاج بر، كارش��ناس بازار سرمايه گفت: سيل 
ورود نقدينگي به بازار، فراتر از پيش بيني ها بوده است و تعداد زيادي 
از مردم براي گرفتن كد بورسي اقدام كرده اند.  رشد بازار در چنين 
حدي براي كارشناس��ان بازار قابل پيش بيني نبود. وي افزود: اين 
موضوع بايد تا حدودي كنترل شود و شدت اين رشد، كاهش يابد. 
راه حل اين موضوع، باال رفت��ن حجم عرضه  ها در روندي متعادل تر 
بوده و اين امر درحال رخ دادن اس��ت. اما حجم معامالتي كه شاهد 
هستيم، قابل قياس با سال هاي قبل نيست.  تاج بر اضافه كرد: درحال 
حاضر، حجم معامالت در بازار حدود يك ميليارد دالر اس��ت و اين 

امر نمايانگر گردش باالي سهام است در قيمت هاي فعلي است.
 اين موضوع نشان از آن دارد كه بهاي تمام شده سهام براي فعاالن 
بازار درحال افزايش اس��ت. اگر اين روند چن��د روز ادامه پيدا كند، 
مي توان قدرت بااليي را براي رش��د در بازار متصور شد. شاخص در 
ان��دازه يك ميليون، هم به دليل قاعده »اع��داد رند« و هم به دليل 
بحث رواني كه وجود دارد، ممكن است مقداري درجا بزند اما حجم 
معامالت باال، نشانگر قدرت گرفتن شاخص براي صعود ديگري است. 

امكان منفي بودن تعدادي از نمادها در روزهاي آتي وجود دارد اما 
به نظر من اين موضوع براي آينده بازار، خوب است.

اين كارشناس بازار س��رمايه اظهار داش��ت: درحال حاضر، شاهد 
مهاجرت پس اندازهاي مردم از س��پرده هاي بلندمدت و كم سود به 
سوي بورس هستيم و عمده منبع رشد بورس، همين موضوع است.

 چني��ن پول هاي��ي مي توانن��د ب��ه نفع اقتص��اد ملي باش��ند و در 
موقعيت هاي مناسب استفاده ش��وند. همچنين مي توان به وسيله 
آنها، بنگاه هاي مازاد شركت ها يا بانك ها را خريداري كرد و بانك ها 
و هلدينگ ها از اين نقدينگه براي افزايش سرمايه يا توسعه، استفاده 
كنن��د. وي تصريح كرد: اين موضوع مي تواند به درس��تي هدايت و 
مفيد واقع شود اما به ش��رطي كه اطالع رساني و فرهنگ سازي در 
بازار ما تقويت و رفتارهاي هيجاني تا جايي كه امكان دارد كم شود. 
تاج بر افزود: نكته مهمي كه وجود دارد اين اس��ت كه ورود مردم به 
بورس توسط يك واسطه يا ارشاد و راهنمايي صورت گيرد. واسطه ها 
همان صندوق ها و س��بدها هس��تند و منظور از ارشاد و راهنمايي 
نيز، فرهنگ س��ازي هايي است كه بايس��تي صورت گيرد. اگر اين 
اقدامات صورت گيرد، پول هاي راكد كه يا در بانك هستند يا در طال 
سرمايه گذاري شده اند، وارد چرخه اقتصاد مي شوند وچنانچه اين 

اتفاق رخ دهد، اقتصاد ملي منتفع مي شود.

رشد شديد بورس قابل پيش بيني نبود
از نظر تكنيكال، كانال ش��اخص بورس و قيمت سهم ها به سمت رشد 
شكسته شده و انتظار مي رود اين رشد در بازار ادامه دار باشد و در وضعيت 
كنوني هيچ نشانه اي از اصالح بازار به چشم نمي خورد. به گزارش ايرنا، 
اميرعلي اميرباقري گفت: هفته گذشته ارزش معامالت با دستيابي به 
ركورد بي سابقه اي به عدد ٢٠ هزار ميليارد تومان در روز رسيد كه عمده 
بازيگران اين بازار، حقيقي ها بودند و ورود نقدينگي تا پايان هفته از جانب 
حقيقي هاي خرد به بازار ادامه پيدا كرد. وي ادامه داد: موضوعي كه اخيرا 
زياد با آن مواجه هستيم، مطرح شدن بحث حباب شاخص بورس است 
كه به دليل رش��د اخير بورس اين موضوع از سوي برخي از فعاالن بازار 
مطرح ش��ده است. اميرباقري اظهار داش��ت: در دو سال گذشته با ورود 
نقدينگي سهامداران حقيقي به بورس، شركت هاي كوچك و متوسط 
وارد فاز صعودي شدند و شركت هاي بزرگ به دليل عرضه سهام توسط 
حقوقي هاي خود از رشد بازار جا مانده بودند. اين كارشناس بازار سرمايه 
افزود: اكنون س��يل ورود نقدينگي به بازار تا حدودي عرضه حقوقي ها 
را محدودتر و زمينه رشد پرش��تاب بازار را فراهم كرده است. وي با بيان 
اينكه اخيرا حقوقي ها ديگر نسبت به گذشته يكه تاز بازار نيستند، گفت: 
سهام شركت هاي بزرگ كه نسبت به شركت هاي كوچك از رشد بازار جا 
مانده بودند با محوريت ورود نقدينگي در مسير رشد قرار گرفتند. به گفته 
اميرباقري، با توجه به اينكه روند معامالت شركت هاي بزرگ تاثير بسزايي 

را بر شاخص كل و شاخص هم وزن در بازار دارند رشد اخير اين شركت ها 
باعث صعود چشمگير اين دو ش��اخص در كنار يكديگر شده است. اين 
كارشناس بازار سرمايه معتقد است كه از چند روز آينده مسير سهام از 
يكديگر جدا خواهند شد و ديگر با كليت رشد در سهام همه شركت هاي 
حاضر در بورس مواجه نخواهيم بود. وي گفت: پيش بيني مي شود سهامي 
كه برپايه نقدينگي و عمليات سفته بازي رشدهاي چندبرابري را تجربه 
كرده بودند وارد فاز اصالح شوند اما رشد در بدنه بازار يعني سهم هاي بزرگ 
بازار ادامه دار خواهد بود. اميرباقري افزود: سهام شركت هاي بزرگ كه از 
رشد حقيقي بر پايه تورم و صورت هاي مالي خود جا ماندند مورد اقبال 
سهامداران در بازار قرار خواهند گرفت و مي توان بر رشد اين سهم هاي 
بزرگ و شاخص ساز اميد داش��ت.  وي گفت: در ميان مدت و بلندمدت 
به دليل استقبال دولت و بانك مركزي از بورس، ورود نقدينگي حقيقي 
به بازار تا حد زيادي افزايش يافته كه اين موضوع به مراتب باعث افزايش 
حجم معامالت در بازار خواهد ش��د و زمينه رشد معامالت بازار و زمينه 
عمق بخشيدن معامالت را فراهم خواهد كرد. اميرباقري خاطرنشان كرد: 
در چنين بازاري كه تعداد زيادي سهامدار وجود دارد و نقدينگي زيادي با 
اين بازار درگير شده است شاهد افزايش كارايي بازار و و قوام بخشيدن به 
شاخص ها خواهيم بود كه به نظر مي رسد احتمال ريزش و واكنش هاي 

هيجاني در بازار به مرور زمان كمتر خواهد شد.

نشانه اي از ريزش شاخص بورس وجود ندارد

بيت كوين  كرونا را شكست داد
اما در اين ميان ارزهاي ديجيتال هم از اين ريزش بي نصيب 
نبودند. بيت كوين همزمان با ريزش ارزش پول هاي جهاني، 
5 هفته قرمز بود. قيمت اين ارز بين المللي از 10 هزار و 500 
دالر به حدود ۳ هزار و 700 دالر سقوط كرد. تاكيد دولت ها 
و بانك هاي پشتيباِن پول هاي كشورهاي اقتصادي دنيا به 
ارزهاي ديجيتال، در همين جمله است: نبود سازمان ها و 
بانك هاي پشتيبان براي بيت كوين. كساني كه در اين ارز 
ديجيتال سرمايه گذاري كردند، با پروپاگانداي فعاالن مالي 
جهاني وابسته به بانك ها و سازمان مالي بين المللي مبني بر 
بدون پشتيبان بودن اين ارز، سعي كردند پول هاي خود را 

درخطر صفر شدن ببينند؛ اما بانك هاي جهاني پس از تالش 
فراوان، اندكي وضعيت پول هاي خود را بهبود بخش��يدند. 
ش��اخص هاي مطرح و اقتصادهاي بزرگ توانستند نيمي 
از س��قوط خود را جبران كنند. ش��اخص داو جونز اگرچه 
توانست پس از سقوط به 18 هزار دالر به محدوده 25 هزار 
دالر برگردد، اما تحليل گران معتقدند در همين هفته هاي 
پيش رو با ۳ هزار دالر ريزش در اين شاخص مواجه خواهيم 
بود و وضعيت همچنان نزولي است. درواقع وضعيت ارزهاي 
ديگر هم مانند دالر از اين شرايط بهتر نيست، شاخص دالر 
كه معياري است براي سنجش ارزش دالر در برابر سبدي 

متش��كل از ش��ش ارز اصلي يورو، ين ژاپن، پوند انگليس، 
دالر كانادا، كرون سوئد و فرانك سوييس، هنوز در يك  روند 
نزولي است و مشخص نيست چه زماني قرار است اين ارزها 
و ش��اخص ها بتوانند دوباره به محدوده هايي برگردند كه 
سرمايه گذاران آنها پيش از بحران كرونا سرمايه هاي خود 
را در آن وارد كرده بودند. اما درست در زماني كه همه بيم از 
منفي شدن قيمت نفت كه پشتيباني كشورهاي بزرگ دنيا 
و سازمان جهاني اپك را دارد و درست زماني كه بانك هاي 
جهاني و اقتصادهاي دنيا در شاخص هاي خود آماده تسليم 
شدن در برابر يك ركود بي سابقه جهاني هستند، بيت كوين 

بدون داشتن هيچ كدام از اين سازمان ها و بانك هاي جهاني 
توانست كرونا ويروس را شكست بدهد. در چند روز گذشته 
ارزش بيت كوين به محدوده 10 هزار دالري خود بازگشت و 
آماده يك اصالح يك هزار دالري براي حركت به سمت 11 
هزار دالر شده و احتماال در سال جديد تجربه 15 هزار دالر 
را نيز خواهد داشت. اين اتفاق نشان مي دهد كه اقتصادهاي 
جهاني اگرچه بر مبناي اقتصاد بازار آزاد س��نگ بناي خود 
را گذاشتند، اما همچنان به دس��ت نامرئي بازار آنچه آدام 
اسميت بنيان گذار تفكر اقتصادي بازار آزاد آن را عامل اصلي 
شكل گيري قيمت ها و كنترل بازار دانست، اعتقاد ندارند. به 

گفته اس��ميت، افراد در بازار، منافع شخصي خود را دنبال 
مي كنند )نه دولت ها و بانك هايشان( و دست نامرئي بازار 
منافع شخصي را در جهت ارتقا و بهبود و رفاه كلي اقتصاد 
هدايت مي كند. اين روزها نيز اين مهم به اثبات رسيد، هر جا 
دولتي يا سازماني خللي در نيروي عرضه و تقاضا ايجاد كند و 
حتي يك پله باالتر با نيت حمايت از سرمايه، به عرضه و تقاضا 
وارد شود توانايي دس��ت نامرئي بازار را براي هدايت منافع 
شخصي افراد در جهت ارتقاي بازار، از بين خواهد برد. شايد 
بهتر است بانك هاي جهاني اين شكست تاريخي از بيت كوين 
٭تحليلگر   مالي را هرگز از ياد نبرند. 

ادامهازصفحهاول

ادامهازصفحهاول

به گفته اسالمي اساس��ا موضوع واگذاري سهام 
و فروش بنگاه ها مس��اله مهمي است كه به نظر 
مي آيد بخش��ي از آن در س��ال هاي اخير جنبه 
نمايشي داشته اس��ت. چرا كه براي مثال عرضه 
5 درصد سهام يك شركت تاثير چنداني بر روند 

خصوصي سازي ندارد.

ل�زومتوج�هجديب�همص�رفمنابع
حاصلازفروشسهام

وي اف��زود: وقت��ي تامين مال��ي از محل فروش 
دارايي هاي بلندمدت است، طبيعتا منابع حاصل 
از آن بايد صرف طرح هايي ش��ود ك��ه بازدهي 
بلندمدت ايجاد مي كنند. بايد توجه داش��ت كه 
هزينه هاي جاري هميشه وجود دارند اما فروش 
دارايي ها تنها يك بار ميسر مي ش��ود، از اين رو 
به رغم وجود مشكالتي نظير كسري بودجه نيز 
منطقي نيست چنين كاري انجام شود، مگر آنكه 
پ��ول حاصل از فروش س��هام در جهتي مصرف 
شود كه جريان نقد پايدار براي كشور ايجاد كند.  
دبيركل كانون نهادهاي س��رمايه گذاري ايران 
در پايان خاطرنش��ان كرد: به نظر من بسياري از 
ش��ركت هاي بزرگ در حال حاضر مي توانند از 
طريق فروش س��هام در بازار سرمايه منابع مالي 
جذب كنند و وجوه حاصل از اين روش را صرف 

تامين مالي طرح هاي خود كنند. 

بازارسرمايهجايفسادنيست



5 ايرانشهر راه  و شهرسازي

سهامفروشگاه»شهروند«دربازارسرمايهعرضهميشود؟

دوپينگ درآمدهاي شهرداري با »مكمل« بورس
گروه  راه و شهرسازي|

كمتر از يك هفته پس از تصويب اليحه »بسته 
محرك اقتصادي در شرايط كرونايي« در پارلمان 
شهري پايتخت، مديريت شهري از احتمال عرضه 
سهام برخي از شركت ها و موسسه هاي اقتصادي 
وابسته به ش�هرداري تهران همچون فروشگاه 

شهروند در بازار بورس خبر داد.

در نشست علني يكشنبه هفته گذشته شوراي شهر تهران، 
جزييات اليحه بسته محرك اقتصادي در شرايط كرونايي 
تصويب ش��د.  آنگونه كه محسن هاشمي، رييس شوراي 
شهر تهران در حاشيه دويست و يازدهمين جلسه شوراي 
ش��هر تهران در جمع خبرنگاران اعالم كرد: اين بسته به 
صورت كلي 3 بخش دارد كه بخش اول مربوط به موضوع 
خوش حسابي شهروندان است و بر اساس آن در صورتي كه 
مردم بدهي هاي خود را به شهرداري زودتر پرداخت كنند، از 
تخفيف هاي مناسبي برخوردار خواهند شد. بخش دوم اين 
بسته مربوط به كمك هاي داوطلبانه و مومنانه به شهرداري 
است تا از اين طريق درآمدهايي براي شهرداري كسب شود 
و بتوان به شهروندان نيازمند كمك كرد. بخش سوم اين 
بسته مربوط به موضوع افزايش درآمد از طريق كميسيون 
ماده 100 بود كه بر اساس آن به شهرداري اجازه داده شد 

درآمدهايي را در اين حوزه كسب كنند.
به گفته هاشمي، حدود 70 تا 80 هزار پرونده در كميسيون 
ماده 100 وجود دارد كه مربوط به 40 سال پيش تاكنون 
اس��ت و اين پرونده ها مربوط به امالكي بوده كه بالتكليف 

مانده و نه تخريب شده و نه مالكان آن جريمه شده اند.
به گزارش »تعادل«، براساس ماده يك اليحه بسته محرك 
اقتصاد در شرايط كرونايي كه مربوط به نحوه اخذ مطالبات 
حوزه شهرسازي اس��ت، در صورتي كه مودي مايل باشد 
بدهي خ��ود را به صورت نقد و يكجا پرداخت كند، از زمان 
تاريخ الزم االجرا ش��دن اين مصوبه تا تاريخ 31 ش��هريور 
سال ۹۹ مشمول پاداش و جايزه خوش حسابي به ميزان 
۲۵ درصد خواهد ش��د.  براساس ماده دو اليحه يادشده به 
شهرداري اجازه داده مي شود تا در راستاي وصول مطالبات 
ناشي از آرا قطعي كميسيون ماده 100 و اسناد موكول شده 
س��ال ۹۹ به قبل، به شرط واريز ۵0 درصد از مبالغ جريمه 
و ع��وارض به صورت نقدي، مابقي را به صورت غيرنقد، در 

چارچوب مصوبه منابع و مصارف غيرنقد تهاتر كند.

3روياييكهتعبيرنميشوند
در اين حال، به نظر مي رسد، شوراي شهر تهران با نگاهي 
خوش بينانه اين اليحه را تصويب كرده است و ميزان تحقق 
درآمد از مسيرهاي سه گانه يادش��ده به اندازه اي نخواهد 
بود كه هزينه هاي سنگين اداره شهر تهران را تامين كند. 
از همين رو، روزنامه تعادل، دوش��نبه هفته گذش��ته، در 
يادداش��تي تحليلي، داليل عدم تحقق يا تحقق ضعيف 
درآمدهاي ناشي از محورهاي س��ه گانه در مصوبه بسته 
محرك اقتصادي شهرداري در شرابط كرونايي را برشمرد 
و در انتهاي پيشنهاد كرد كه شهرداري تهران نيز همچون 

دولت، با هدف كسب درآمد، بخشي از دارايي هاي خود را 
در بازار بورس عرضه كند.

با توجه به اينكه بودجه سال جاري شهرداري بدون در 
نظر گرفتن تبعات شيوع بيماري كرونا تدوين شده و به 
تصويب رسيده، ناگفته پيداس��ت كه تبعات اقتصادي 
كرونا در تعطيلي كسب و كارها به تدريج خود را نمايان 
كرد و ب��ا توجه به نتاي��ج برخ��ي از پژوهش ها و حتي 
گمانه زني هاي پزشكي، چش��م انداز از سرگرفته شدن 
فعاليت هاي اقتصادي تغيير كرد. از اين رو، متغير كرونا 
وارد معادله تاب آوري كسب و كارها و در پي آن تراز مالي 
سازمان هاي دولتي و غيردولتي شد و مسووالن مديريت 
شهري نيز با يك حساب سرانگشتي متوجه شدند كه 
دخل و خرج شهرداري در سال ۹۹ تحت شرايط جديد 
به شدت واگراست، چرا كه از سويي هزينه هاي مربوط 
به ضدعفوني معابر شهر و فعاليت سيستم حمل و نقل 
عمومي با مس��افران اندك و... در حال افزايش است و از 
س��وي ديگر، منابع مالي به دليل شرايط ناشي از كرونا 
به شدت تضعيف مي ش��ود و اين همه در حالي است كه 
شهرداري تهران در كنار نيروي انساني 3 برابر ظرفيت 
مورد نياز خود و بدهي ۵۵ هزار ميليارد توماني، از كمبود 
منابع مالي انباشته براي طرح هاي عمراني و تهيه واگن 
قطار مترو و اتوبوس ب��راي ناوگان حمل و نقل عمومي 
رنج مي برد. با توجه به موارد گفته ش��ده درباره شرايط 
كرونا زده اقتصاد ايران، به نظر نمي رسد، كانال نخست 

مصوبه هفته گذشته شوراي شهر تهران مبني بر تخفيف 
به موديان خوش حساب از كارايي الزم برخوردار باشد، 
چه آنكه حال و روز بنگاه هاي اقتصادي و موديان طرف 
حساب شهرداري تهران نيز مساعد نيست و توان مالي 
آنان نيز به شدت تحليل رفته است. در اين شرايط حتي 
كانال دوم تعبيه شده براي شارژ درآمدهاي شهرداري 
مبني بر كمك هاي داوطلبانه و مومنانه نيز به احتمال 
زياد كارآمد نخواهد بود، چرا كه توان مالي اغلب افراد و 
بنگاه ها تحت تاثير تحريم ها و كرونا تضعيف شده و در اين 
شرايط، انجام پرداخت هاي داوطلبانه آن هم به سازمان نه 
چندان خوشنام شهرداري را با ترديد مواجه كرده است. 
اما درباره 80 هزار پرونده معطل مانده و انباش��ته شده 
در كميسيون ماده 100 طي چند دهه اخير نيز اميدي 
به گش��ايش نمي رود، چرا كه با فرض اينكه كميسيون 
يادشده فعاليت هاي خود را چند برابر كرده و احكام الزم 
را صادر كند و تكليف اين پرونده ها تعيين شود، معلوم 
نيست وضعيت مالي متشاكيان به گونه اي باشد كه بتوانند 
جريمه هاي خود را پرداخت كنند. در چنين شرايطي، 
شايد بهتر بود كه شهرداري تهران مسيري كه دولت در 
حال طي كردن آن است را در پيش مي گرفت و بخشي 
از امالك و شركت هاي خود را با هدف كسب منابع مالي 
و ايجاد ش��فافيت از طريق بازار بورس واگذار و همزمان 
قانون بودجه ۹۹ تهران را با هدف كاهش هزينه ها بازبيني 

و تعديل مي كرد.

ابعادتنگنايماليدرشهرداريتهران
در اين حال، از آنجا كه تصوي��ب اليحه مزبور از كارآمدي 
الزم در كس��ب درآمدهاي تازه توسط ش��هرداري تهران 
برخوردار نيست، به نظر مي رسد، مديريت شهري با طرح 
واگذاري برخي از ش��ركت هاي ش��هرداري تهران در بازار 
بورس، از كارآمدي مصوبه پيش��ين خود نااميد شده و در 
يك چرخش، سياست مالي جديدي را براي گذر از شرايط 
سخت كرونايي در پيش گرفته است. البته اين احتمال نيز 
وجود دارد كه مديريت شهري با ارايه گزينه جديد كسب 
درآمد در پي تقويت مضاعف درآمدهاي شهرداري از طريق 

مكمل بورس است.
چه آنكه به گفته حسن رسولي، عضو شوراي اسالمي شهر 
تهران، شهرداري براي تحقق بودجه 30 هزار ميليارد توماني 
شهرداري در سال جاري بايد ۲۵47 ميليارد تومان در هر ماه 
درآمد كسب مي كرد، در حالي كه بعيد است در 3 ماهه اول 
سال جاري ماهانه بيش از هزار ميليارد تومان درآمد كسب 
كند. اين يعني اينكه كمتر از 30 درصد درآمد الزم خود را 

به دست خواهد آورد.
پيروز حناچي، شهردار تهران نيز هفته گذشته در ديدار و 
گفت وگو با تعدادي از كارآفرينان و فعاالن اقتصادي گفته 
بود كه اداره شهرداري تهران حداقل نياز به اعتبار روزانه بين 
۵0 تا 80 ميليارد تومان دارد با اين وجود شهرداري در دوران 
كرونا فعاليت خود را ادامه داد. براي نمونه ناوگان حمل و نقل 
عمومي با 80 درصد ظرفيت فعاليت مي كرد، در حالي كه 

تنها 10 درصد مسافران هميشگي از آن استفاده مي كردند.
به گفته ش��هردار تهران، اين انتقاد كه »شهرداري تهران 
هزينه هايش باال ست«، به شهرداري وارد است و تالش شده 
كه اين مشكل تا حدودي برطرف شود. اما بدنه شهرداري 
سنگين است هر چند كه حقوق بگيران شهرداري از ابتداي 
مديريت جديد از ۶7 هزار به ۶۲ هزار نفر رسيده، اما بايد در 
اين زمينه با رعايت تمام جوانب اخالقي و انس��اني بيشتر 

تالش كنيم.

ورودشهروندبهبازاربورس؟
در چنين شرايطي است كه ديروز شهردار و يكي از اعضاي 
شوراي شهر تهران از احتمال واگذاري برخي از دارايي هاي 
ش��هرداري در بازار بورس س��خن به ميان آوردند.  مجيد 
فراهاني، رييس كميته بودجه شوراي شهر تهران البته با 
صراحت بيشتري سخن گفت و از احتمال ورود فروشگاه 
شهروند به بازار بورس خبر داد. فراهاني در گفت وگو با ايسنا، با 
تاكيد بر لزوم ورود شركت ها و سازمان هاي شهرداري تهران 
به بازار بورس گفت: با ورود سهام شركت ها و سازمان هاي 
شهرداري تهران به بازار بورس نه تنها عمال مشاركت مردم 
در اداره شهر افزايش مي يابد، بلكه زمينه براي شفاف سازي 
نيز ايجاد مي شود. وي با بيان اينكه شركت هايي كه وارد 
بورس مي شوند بايد صورت هاي مالي خود را منتشر 
كرده و نظارت و كنترل روي اقدامات مالي آنها افزايش 
 يابد، افزود: برخي از شركت هاي شهرداري تهران توان 
گذراندن استانداردهاي سازمان بورس را دارند و بايد 
اين اتفاق مهم يعني ورود ش��ركت هاي شهرداري به 

بازار سرمايه تا پايان سال محقق شود.
رييس كميته بودجه شوراي شهر تهران با اشاره به استقبال 
مردم از سهام »شستا« گفت: مالحظه كرديد كه 10 درصد 
بلوك سهام شستا با 7000 ميليارد تومان در عرض دو ساعت 
به فروش رفت و اين در حالي است كه بسياري از شركت هاي 
شهرداري از شستا جلوتر هستند، اما هنوز باور لزوم ورود 

سهم شركت ها در مديران ايجاد نشده است.
فراهاني ادامه داد: با پيگيري هاي انجام شده مقرر شد كه 
شهرداري تهران ليستي از شركت هايش كه توان عرضه 
در بازار بورس را دارند ارايه دهد كه به نظر مي رسد شركت 
ش��هروند از ش��انس بيش��تري براي ورود به بازار سرمايه 
برخوردار باش��د و تا پايان سال سهام فروشگاه شهروند در 
بورس عرضه مي شود، اما بايد مقدمات اين مهم فراهم شود.

حناچي نيز در يك مصاحبه مطول، در پاسخ به اينكه 
آيا شهرداري سازمان هاي خود را به بورس مي آورد يا 
اوراق مشاركت خواهد فروخت؟ گفته است: از فرصت 
بورس براي سازمان هايي مثل شهروند، ميادين ميوه 
و تره بار و شهر آفتاب اس��تفاده مي كنيم ولي فروش 
اوراق مش��اركت، مجوز بودجه س��االنه را مي خواهد. 
۹10 ميليارد تومان بانك آينده هم اوراق مش��اركت 
بود ك��ه براي جذب اوراق مش��اركت بانك هاي عامل 
معرفي مي شوند و شهرداري نبايد به آنها بدهي داشته 
باشد. آنها وثيقه هاي مناسبي مي خواهند كه اين كمي 

دشوار است. 
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پلحافظبرچيدهميشود
صفا صبوري ديلم��ي، معاون فن��ي و عمراني 
ش��هرداري تهران اعالم كرد: ش��وراي ترافيك 
پايتخت برچيده ش��دن پل حاف��ظ حدفاصل 
خيابان كري��م خان ت��ا انقالب را ب��ه تصويب 

رسانده  است.
به گزارش روابط عمومي معاونت فني و عمراني 
ش��هرداري تهران، صبوري ديلمي توضيح داد: 
براساس مطالعات انجام ش��ده از نظر ترافيكي 
برچيدن اين پل مورد تاييد است. پل حافظ كه 
روي خيابان طالقاني واقع شده كاربرد چنداني 
ندارد چراكه اين پل از لحاظ ترافيكي مشكلي 
را از شهر حل نمي كند و تنها باعث مي شود كه 
خودروها پشت چراغ راهنمايي خيابان طالقاني 

توقف نداشته باشند.
صبوري با بيان اينكه اين پل عرش فلزي است و 
در سال هاي قبل به صورت موقت احداث شده 
بود، گفت كه اين پل ب��زرگ تاثيرات منفي بر 
خانه و مغازه هاي خيابان حافظ گذاشته و هزينه 

تعمير و نگهداري آن بسيار زياد است.
به گفته معاون شهردار تهران، شوراي ترافيك 
نيز برچيده ش��دن پل حافظ حدفاصل خيابان 
كريم خان ت��ا انقالب را در محدوده دانش��گاه 
پلي تكنيك به تصويب رسانده  اما در حال حاضر 

در حال انجام مطالعات اجتماعي هستيم.
صبوري با بيان اينكه پل حافظ يكي از پل هاي 
موقت تهران اس��ت كه پي عميقي ن��دارد و از 
 نظر ايمن س��ازي بس��يار سخت اس��ت، گفت: 
پل كريم خان چند سال پيش ايمن سازي شد و 
ميلياردها تومان هزينه داشت، اما پل حافظ در 
محدوده طالقاني طوالني تر است و اگر بخواهيم 
براساس ش��اخص هاي مهندس��ي امروز آن را 
ايمن سازي كنيم به اندازه ساخت يك پل جديد 
هزينه دربر دارد. معاون ش��هردار تهران اظهار 
ك��رد: در مجموع برداش��تن اين پل براس��اس 
مطالعات انجام ش��ده به نفع شهر و شهروندان 
اس��ت. معاون فني و عمراني شهرداري تهران 
همچنين درباره ادعاي مطرح شده در خصوص 
مالكيت زمين پروژه بلديه نيز توضيحاتي را ارايه 
كرد. به گزارش مه��ر، ميدان امام خميني )ره( 
قرار است به يكي از ميدان گاه هاي بزرگ شهر 
تهران تبديل شود و ساختمان بلديه نيز در آن 
احيا شود، اما مدتي است شنيده مي شود زميني 
كه پروژه بلدي��ه در آن در حال احداث اس��ت 
مدعي پيدا كرده و بانك مركزي در خصوص آن 

ادعاهايي دارد.
صب��وري ديلم��ي در اين خص��وص گفت: اگر 
مش��كلي هم در خص��وص امالك اي��ن پروژه 
وجود داشته باشد سازمان امالك آن را برطرف 
مي كند و پروژه با سرعت گذشته در حال انجام 
است و اين ادعاهاي ملكي سبب نشده سرعت 
پروژه كاهش پيدا كند. وي ادامه داد: معمواًل در 
هر پروژه اي ممكن است ادعاهاي ملكي وجود 
داشته باشد كه شهرداري وارد مذاكره مي شود 
و به قيمت روز ميزان بدهي را مشخص خواهد 
كرد. اما نمي توان حق��وق مالكانه ديگران را در 

پروژه هاي شهري ناديده گرفت.
صبوري ديلمي تصريح ك��رد: اين ادعاي بانك 
مركزي از گذش��ته مطرح بوده و پس از بررسي 
در خصوص آن تعيين تكليف مي شود اما باعث 

توقف پروژه نشده است.

مرگ۱3۶نفردرتهرانبراثر
گازگرفتگيطيسالگذشته

اداره كل پزشكي قانوني اس��تان تهران اعالم 
كرد: س��ال گذش��ته 13۶ مورد فوت ناشي از 
مس��موميت با گاز منواكس��يد كربن به مراكز 
پزشكي قانوني استان تهران ارجاع شده است.

 به گزارش پزش��كي قانوني استان تهران، اين 
رقم در مقايسه با مدت مشابه سال ۹7 كه تعداد 
فوت ناش��ي از گاز منواكس��يدكربن 1۶8 نفر 
اعالم شده بود 1۹ درصد كاهش يافته است. از 
تعداد فوتي هاي س��ال گذشته 10۵ نفر مرد و 

31 نفر زن بوده اند.
در گزارش پزشكي قانوني استان تهران تاكيد 
شده اس��ت: گاز دي اكسيد كربن، گازي است 
سمي كه از احتراق ناقص كربن به وجود مي آيد 
كه رنگ و ب��وي خاصي ندارد و به همين دليل 

آن را قاتل خاموش مي نامند.
وقتي دي اكس��يد كربن وارد سيستم تنفسي 
ش��خصي ش��ود بالفاصله با گلبول هاي قرمز 
ش��خص وارد واكنش ش��ده و باعث مي شود 
تا اكس��يژن كمتري به اعضاي بدن برسد كه 
اولين عوارض اين مساله ابتدا سوزش چشم ها 
و پس از سپري شدن زماني بين 1 الي ۲ ساعت 
بسته به غلظت گاز كربن مونواكسيد موجود در 
مكان،فرد احس��اس خواب آلودگي و احساس 

خستگي مفرط مي كند.
در اين حال��ت اعضاي بدن ِگزِگ��ز كرده و اگر 
بدن شخص حس��اس باش��د دچار خونريزي 

بيني مي شود.
اگر ش��خص س��عي كند سرپا بايس��تد دچار 
سرگيجه به همراه حالت تهوع شده و چشم ها 
در اين حالت اغلب س��ياهي مي رود. در ادامه 

ممكن است شخص دچار بيهوشي شود.
افرادي كه در يك فضاي سربس��ته در معرض 
استنشاق اين گاز قرار مي گيرند ابتدا احساس 
كرختي و خواب آلودگي مي كنند و در صورتي 
كه هرچه سريع تر مكان را ترك نكنند يا هواي 
تازه تنفس نكنند دچار بيهوش��ي و در نهايت 

خفگي مي شوند.
كودكان، سالمندان، افراد با سابقه بيماري هاي 
قلب��ي - ري��وي و افراد مبتال ب��ه بيماري هاي 
خوني بيشتر از سايرين دچار عوارض ناشي از 

مسموميت با گاز CO مي شوند.

آغازمرمتماشيندوديشهرريبعداز۱۴ماه
»طرح مرمت و استحكام بخشي ريل ماشين دودي 
شهرري با اعتبار ۶۰ ميليون توماني در دستور كار 

اداره كل ميراث فرهنگي شهرري قرار گرفت.«

به گزارش ايس��نا، اواسط اس��فند دو سال قبل بود كه 
كارگران شهرداري در زمان انجام عمليات عمراني در 
خيابان فداييان اسالم و درست مقابل امامزاده عبداهلل 
ش��هرري به حدود 40 متر از ريل ساده  قطار برخورد 
كردند كه ري شناسان و كارشناسان ميراث فرهنگي 
آن را ريل اولين ماش��ين دودي در تهران يعني همان 

»نخس��تين خط ترامواي تهران« دانس��تند كه سال 
1۲۶1 خورش��يدي در دوره ناصرالدين ش��اه ساخته 
شد و امتياز آن را يك مهندس فرانسوي به نام »مسيو 
بواتال« به نمايندگي يك شركت بلژيكي از ناصرالدين 
شاه گرفت. با كشف اين خط ريل حرف ها و نقشه هاي 
زيادي براي حفاظت از آن برنامه ريزي و مطرح ش��د. 
در يكي، دو روز اول بعد از كش��ف خط ريل، معصومه 
پورنظري - شهردار ناحيه يك شهرري- به ايسنا اعالم 
كرد: »تصميم شهرداري و ميراث فرهنگي بر حفظ آثار 
است، بنابراين بايد نسبت به مرمت و بازسازي ريل اقدام 

ش��ود. اگر ميراث فرهنگي طبق قولي كه داده تا پايان 
سال بتواند بازسازي را به سرانجام برساند، شهرداري نيز 
بتن ريزي در پياده رو را با طرح نقاشي ايراني - اسالمي 

اجرا مي كند.«  
محسن شيخ االسالمي، معاون وقت ميراث فرهنگي اداره 
كل ميراث فرهنگي استان تهران نيز گفت: »در نخستين 
قدم اين مسير و ريل هاي مشخص شده بايد مرمت شوند و با 
كمك دستگاه هايي مانند شهرداري، ماشين دودي به صورت 
نمادين در كنار همان پايه قرار گيرد، چون ريل به دست آمده 
با آن ماشين هويت پيدا مي كند.«. هرچند پيش بيني هاي 

كسبه اين مسير تاريخي در شهرري كه در زماِن كشِف خط 
ريل به ايسنا گفته بودند »برويد بعد از نوروز بياييد، ببينيد 
به كدام يك از قول هاي شان عمل كردند، فقط همين خط 

ريل مي ماند و خودش« درست از آب درآمد.
اكنون بعد از گذشت حدود 14 ماه از كشف اين خط ريل، 
امير مس��يب رحيم زاده - ريي��س اداره ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي شهرس��تان ري - اعالم كرد: 
ريل ماشين دودي شهرس��تان ري كه در پياده راه خيابان 
فداييان اسالم كشف شده بود، با اعتبار ۶0 ميليون تومان 
در حال مرمت اس��ت. او با اش��اره به اينكه فاز نخست اين 

طرح مرمتي شامل استحكام بخشي ريل، مرمت و تعويض 
تراورس هاي پوس��يده، كف س��ازي و نصب تابلو معرفي 
تاريخچه ماشين دودي در استان تهران است، اين كشف 
را اثري به دس��ت آمده از هويت صنعتي و مدرنيته شدن 

تهران دانست.
او با بيان اينكه اين نقطه مي تواند بخشي از هويت حمل و 
نقل درون شهري منطقه نيز در نظر گرفته شود، افزود: نام 
ماش��ين دودي در تهران قديم به اولين خط آهن ايران كه 
بين تهران و شهر ري كشيده شد، تعلق گرفت و علت اين 

نام گذاري بخاري بود كه از دودكش قطار خارج مي شد.

هراسدوبارهاززلزله؛پايتختانتقالمييابد؟
گروه راه و شهرسازي|

با بروز هر بحران يا رويدادي همچون زلزله، دوباره 
پرس�ش درباره انتقال پايتخ�ت در ذهن مردم 
و مس�ووالن ش�كل مي گيرد. زمين لرزه بامداد 
جمعه نيز اين مس�اله را بار ديگر طرح كرده. اما 
آنگونه كه رييس شوراي شهر تهران گفته است، 
كارشناس�ان هنوز به نتيجه جدي براي انتقال 

پايتخت  نرسيده اند.

محسن هاشمي، در پاسخ به اينكه نظر شما درباره انتقال 
پايتخت براي پيشگيري از كاهش خسارات و تلفات احتمالي 
ناشي از زمين لرزه بزرگ در پايتخت چيست؟ گفت: برخي 
معتقدند كه پايتخت را بايد جايي غير از تهران در نظر گرفت. 
ولي بايد توجه داشت كه اين موضوع مي تواند هزينه چندين 
برابر اعتبار مورد نياز براي افزايش تاب آوري پايتخت مقابل 
 زمين لرزه و زيرس��اخت هاي آن را داشته باش��د. از اين رو

 كارشناسان هنوز به نتيجه جدي در مورد انتقال پايتخت 
به نقطه ديگر در كشور نرسيده اند. هاشمي در گفت وگو با 
فارس، درباره وقوع زلزله در پايتخت، اظهار كرد: گسل هاي 
تهران و اطراف آن فعال هستند و از دماوند تا هشتگرد اين 
گسل ها داراي گس��تردگي بوده و حدود 17 ميليون نفر 
جمعيت در منطقه اي با گسل هاي فعال حضور دارند. به 
دليل اينكه سياست هاي مهاجرتي به درستي اعمال نشده 
جمعيت همچنان به س��مت اين منطقه روان است و در 
سال هاي اخير حدود 4.۵ ميليون نفر اطراف تهران ساكن 
شده كه اكثرا مهاجر هستند و از نقاط مختلف در اين منطقه 

حضور يافته اند.
رييس ش��وراي ش��هر تهران ادام��ه داد: در منطقه اي كه 
گسل هاي فراوان وجود دارد، تراكم پذيري زياد است پس 
از زلزله سال ۹۶ صحبت هاي زيادي در مورد پيشگيري از 
اين حادثه در ميان بخش هاي مختلف جامعه مطرح ولي 

متأسفانه با گذشت زمان اين موضوع به فراموشي سپرده شد 
تا اينكه دوباره تهران دچار زمين لرزه  شد. هاشمي گفت:  از 
موضوعاتي كه ذهن مردم را در اين زمينه درگير مي كند اين 
بوده كه اگر زلزله بزرگي با شدت ۶ تا 7 ريشتر به وقوع بپيوندد 
تهران چه خواهد شد؟ و هميشه اين سوال مردم از مسووالن 
وجود دارد. وي اظهار كرد: تهران هم سازه هاي بلند بسياري 
دارد و هم تراكم ساختماني در پايتخت زياد است از طرفي 
زيرساخت هاي آب، برق، تلفن و اتوبان ها نيز زياد بوده البته 
براي اينكه زمين لرزه قرباني كمتري داشته باشد اولين نكته 

رعايت موارد خودمراقبتي توسط شهروندان است.
رييس شوراي ش��هر تهران بيان داش��ت: معموال در 
زلزله هاي ب��زگ نكته اي كه وج��ود دارد اين بوده كه 
8 س��اعت طول مي كشد تا كمك رس��اني به صورت 
سازمان يافته انجام شود لذا در اولين ساعات و حتي تا 
يكي ،دو روز پس از زلزله نقش مردم در كاهش تلفات و 
آسيب ها بسيار حائز اهميت است. خانواده ها بايد كيف 
اضطراري داشته باشند و موارد ضروري را در اين كيف 
لحاظ كنند تا امكانات سازماني در زمان حادثه به داد 
آنها برسد. او افزود: غذاهاي فاسدنشدني، اسناد هويتي، 
جعبه كمك ه��اي اوليه، رادي��و، آب از جمله مواردي 
اس��ت كه بايد در كيف اضطراري در نظر گرفته شود و 
حتي يك چادر اسكان كوچك هم اگر دم دست باشد 

مي تواند در زمان حادثه موثر واقع شود.

فراموشيدستورالعملهايمقابلهبابحران
هاشمي تأكيد كرد: بايد دستورالعمل هاي مقابله با بحران 
دايما با مردم تمرين شود، در سال ۹۶ كه زلزله تهران را لرزاند 
7 ماه اين مساله بيشتر مدنظر بود ولي به تدريج از ميزان آن 
كاسته شد. عالوه بر تمرين اين دستورالعمل ها بايد مردم به 
نوعي امدادگر زلزله باشند و اين موضوع را آموزش ببينند. 
تا در 7۲ ساعت اوليه پس از وقوع زمين لرزه بتوانند اقدامات 

موثر را براي نجات خود و خانواده هايشان انجام دهند.
وي درباره تاب آوري شهري گفت: در اين زمينه وضعيت 
پايتخت نسبت به قبل بهتر شده و ساختمان ها در حال حاضر 
با همكاري شهرداري و نظام مهندسي بهتر از گذشته ساخته 
مي شوند و حتي در روس��تاها نيز اين موضوع مدنظر قرار 
گرفته و با ارايه وام هايي درجهت بهبود وضعيت تاب آوري 

ساختمان ها پيش رفته ايم.

3اصلمقابلهبازلزلهدرپايتخت
رييس شوراي شهر تهران گفت: 3 عامل فني و ساختماني 
زيرساخت ها، نحوه عمل و س��اختار ارگان ها و تاب آوري 
اجتماعي و اقتصادي از موضوعات مهمي است كه جهت 

مقابله با زلزله بايد بيشتر مدنظر باشد و فعال شود.
هاشمي اظهار كرد:  حدود 1۵ هزار هكتار بافت فرسوده از 
دماوند تا هشتگرد وجود دارد كه حتي برخي معتقدند اين 
بافت فرس��وده حتي به 17 هزار هكتار هم مي رسد اين در 
حالي است كه ساالنه تنها 400 تا ۵00 هكتار از اين بافت 
فرسوده تغيير وضعيت در آن و به نوعي اصالح بافت برايش 
صورت مي گيرد كه سرعت در اين مساله بستگي به مردم 
و اختصاص وام به آنها دارد؛ نوس��ازي بافت فرسوده سبب 
مي شود كه تحمل ساختمان ها در مقابل زلزله 7 ريشتري 
بيشتر شود البته اين مساله در برنامه نظام و دولت وجود دارد 

ولي سرعت آن كم بوده است.

آبتهرانشبكهاضطراريضدزلزلهندارد
رييس شوراي شهر تهران ادامه داد: در مبحث زيرساخت ها 
وظيفه همه دستگاه ها از جمله سازمان آب، برق و گاز، ايجاد 
شبكه اضطراري ضدزلزله است؛ آب تهران همچنان دچار 
مشكل است هر محله بايد يك مخزن آب قابل استفاده تا 
7۲ ساعت پس از حادثه را داشته باشد لذا ايجاد شبكه هاي 
اضطراري در حوزه هاي مختلف از جمله برق، مخابرات و آب 

ضروري است البته دستگاه ها اقداماتي را در اين زمينه انجام 
داده اند ولي سرعت عمل آنها باال نيست و دولت بايد مداوم 

نظارت بر اين اقدامات را دنبال كند.

برقتهرانجايگزينكاملگازشود
هاشمي اظهار كرد: در بسياري از كشورهاي دنيا جايگزين 
كردن برق به جاي گاز مورد توجه قرار گرفته است حادثه 
پالسكو به دليل حريق ايجاد شد و آوا ربرداري آن بيش از 
10 روز به طول انجاميد كه اگر در سيستم اين ساختمان 
به جاي گاز از برق استفاده مي شد وضعيت اينچنين نبود 
لذا تغيير زيرساخت هاي آن بايد مدنظر باشد. وي با اشاره 
به اينكه س��ازمان ها و ارگان هاي مختلفي جهت مقابله با 
زلزله در پايتخت مسوول هستند، گفت: بحران در تهران 
اگر باالي 300 كشته داشته باشد مسووليت آن در اختيار 
شهرداري نيست و ستاد بحران كشور و وزارت كشور وارد 
عمل مي شود البته بايد توجه داشت روزهاي اوليه بحران 
قطعا دستگاه ها نمي توانند به صورت دقيق وارد عمل شوند 
و تا به خود آيند زماني طول مي كشد. وي تصريح كرد: در 
زمينه ساختار اجتماعي و اقتصادي براي پايتخت هنگام 

وقوع زمين لرزه اقدام جدي نشده است بايد دانشگاه ها، مراكز 
علمي و خيريه ها پالن برنامه ريزي دقيقي مانند شرايطي كه 
براي كرونا ايجاد شد داشته باشند و تكليف ها در اين زمينه به 
صورت دقيق روشن شود. رييس شوراي شهر تهران با بيان 
اينكه بايد فعاليت جدي براي پيشگيري از زمين لرزه داشته 
باشيم، گفت: دستگاه لرزه نگاري در تهران كمبود داريم اين 
دستگاه ها سبب مي شود كه با دقت بيشتري زمان و مكان 
زمين لرزه را شناس��ايي كرد در مقاله اي كه اخيرا مربوط 
به كش��ور تركيه بود و من آن را مطالعه كردم تنها اطراف 
استانبول 300 تا 400 دستگاه لرزه نگاري وجود دارد ولي 
در كل كشور پيش از اين فقط 100 دستگاه لرزه نگار وجود 
داشت كه اكنون به 140 مورد رسيده در حالي كه حداقل 

به ۵00 مورد از اين دستگاه ها نياز داريم.
هاشمي افزود: همچنين در پايتخت تنها 103 سوله 
مديريت بحران در 131 ايس��تگاه آتش نشاني وجود 
دارد در حالي كه براي هر محله حداقل يك س��وله و 
يك ايستگاه آتش نشاني نياز است. تهران حدود 3۵0 
محله دارد و تعداد س��وله هاي بحران ايس��تگاه هاي 

آتش نشاني كافي نيست.

ادارهشهرداريتهرانروزانهدستكمنيازمند۵۰تا۸۰ميلياردتوماناعتباراست



دانش و فن6دنياي فناوري

تقريبا ۵۰ درصد خانواده ها در ايران از ابزارهاي هوشمند برخوردارند

در سوداي عدالت آموزشي با گسترش آموزش مجازي
در حالي كه امير ناظمي، معاون وزير ارتباطات 
و رييس سازمان فناوري اطالعات اعالم كرد 
معتقد اس�ت اگ�ر باند هاي فركانس�ي 700 و 
800 از س�وي دول�ت آزاد ش�ود، اينترنت به 
راي�گان در اختي�ار دانش آم�وزان و معلمان 
قرار خواهد گرفت، رضا تقي پور، وزير اس�بق 
ارتباطات و عضو شوراي عالي فضاي مجازي 
معتقد است باند فركانس�ي 700 و 800 ارتباط 
مستقيمي با زيرس�اخت و توسعه پهناي باند 
ندارد درحال�ي كه اگر ش�بكه ملي اطالعات 
تاكنون راه اندازي شده بود هزينه دسترسي 
به شبكه به يك دوازدهم يا حتي يك شانزدهم 

هزينه فعلي مي رسيد.

۱۸ ميليون گيگابايت پيام در عرض يك ماه از طريق 
ش��بكه اجتماعي دانش آموزي »شاد« جابه جا شده و 
طبق برآوردهاي صورت گرفته هزينه اين ميزان پيام 
جابه جا شده حداقل در حدود ۴۰ ميليارد تومان است. 
اين ارقامي است كه در برنامه پرسشگر شبكه آموزش 
اعالم شد و تقريبا تمامي حاضران در اين جلسه از جمله 
مهدي شرفي، سرپرست مركز برنامه ريزي و فناوري 
اطالعات وزارت آموزش و پرورش، امير ناظمي، رييس 
سازمان فناوري اطالعات و رضا تقي پور، عضو حقيقي 
ش��وراي عالي فضاي مجازي آن را تايي��د كردند. اما 
موضوعي كه موجب اختالف ش��د، آزادس��ازي باند 
فركانسي ۷۰۰ و ۸۰۰ از سوي صدا و سيما بود. در اين 
نشست اين پرسش مطرح شد كه آيا پرداخت حدود 
۴۰ ميليارد تومان از سوي خانواده هاي دانش آموزان و 
همچنين معلمان منافاتي با آموزش رايگان كه در قانون 
اساسي بر آن تاكيد شده ندارد و آيا پرداخت اين هزينه 
از سوي خانواده ها منجربه عدالت آموزشي خواهد شد 
يا خير. ناظمي درباره عدالت آموزشي، سه سوال ديگر 
مطرح كرد. به عقيده او اگر مي خواهيم به پاسخ واقعي 
عدالت آموزشي برسيم بايد در ابتدا به اين سوال پاسخ 
داده شود كه آيا امكان دسترسي به زيرساخت از قبيل 
زيرساخت ش��بكه و زيرساخت تجهيزات براي عموم 
مردم فراهم است؟ آيا تمامي بخش هاي جامعه از سواد 
ديجيتالي يكساني براي دسترس��ي و استفاده از اين 
تجهيزات برخوردارند و آيا محتوايي كه توليد مي شود 
به صورت برابر در اختيار افراد گذاش��ته مي شود؟ و در 
نهايت اينكه آيا مجازي كردن آموزش منجر به عدالت 

آموزشي مي شود؟ 

   10 درصد دانش آموزان ابزار شخصي 
هوشمند  دارند

ناظمي اعالم كرد كه نرخ نفوذ اينترنت در ايران در حدود 
۹۰ درصد است و با اين شرايط جزو كشورهاي به نسبت 
خوب در دنيا به ش��مار مي آييم؛ اما از سويي دسترسي 
به ابزارهاي هوش��مند براي استفاده از محتواي آنالين 

موضوع ديگري است كه با زيرساخت شبكه در ارتباط 
نيست و به صورت مستقيم به وضعيت اقتصادي كشور 
مرتبط است. او در اين زمينه گفت: »بررسي هاي ما نشان 
مي دهد كه امروز در حدود ۷۰ ميليون ابزار هوش��مند 
)smart device( به شبكه متصل است؛ اما اين ميزان 
تجهيزات همه به صورت برابر ميان خانواده ها توزيع نشده 
 است. ممكن است يك خانواده از چهار گوشي هوشمند 
برخوردار باشد و خانواده ديگري فقط يك گوشي داشته 
باشد يا اصال نداشته باشد. در چنين وضعيتي اين سوال 
مطرح مي شود كه آيا كودكان اجازه استفاده از تجهيزات 
پدر و مادر خود را خواهند داشت يا خير؟« طبق گفته 
او بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد كه تقريبا ۵۰ 
درصد خانواده ها از ابزارهاي هوشمند برخوردار هستند 
و از اين ميزان ۱۰ درصد دانش آموزان از ابزار ش��خصي 
خود برخوردارند و در ۴۰ درص��د ديگر خانواده ها اين 
ابزار براي ساير اعضاي خانواده است. او معتقد است كه 
اگر مي خواهيم س��راغ آموزش مجازي برويم بايد روي 
ابزار فراگيرتر مانند تلويزيون، راديو و ابزارهاي آفالين 
مانند س��ي دي و دي وي دي كار كنيم. رييس سازمان 
فناوري اطالعات ب��ا بيان مثال هاي��ي از پلتفرم هايي 
چون خان آكادمي و كورس��را گفت: »نوع خدماتي كه 
ما از طريق پلتفرم فعلي نيز ارايه مي دهيم ممكن است 
در هزينه ه��اي دانش آموزان موثر باش��د چرا كه وقتي 

مي خواهيم تم��ام آموزش خود را به ص��ورت آنالين و 
بالدرنگ ارايه دهيم طبيعي است كه در زمان پيك بار 
شبكه و درست زماني كه شبكه در گران ترين وضعيت 
خود قرار دارد، اين آموزش ها ارايه مي شود، در صورتي كه 
اگر محتواها به گونه اي بود كه امكان دسترسي آنها براي 
دانش آموزان در هر زمان فراهم بود آنان مي توانستند در 
زمان هايي غير از پيك بار ش��بكه به محتواي مورد نياز 

خود دسترسي يابند.« 

    اينترنت رايگان دانش آموزي
با آزادسازي باندهاي فركانسي

رييس سازمان فناوري اطالعات يكي از داليل هزينه ها 
را توسعه ناهمگون شبكه عنوان كرد و گفت: »هم اكنون 
از ۹۰درصد افرادي كه به پهن باند دسترسي دارند ۱۰ 
درصدشان از پهن باند ثابت و ۸۰ درصد آنها از پهن باند 
سيار استفاده مي كنند اين در حالي است كه دسترسي 
به پهن باند سيار بسيار هزينه بر تر از پهن باند ثابت است.« 
او تاكيد كرد كه اگر باند فركانس��ي ۷۰۰ و ۸۰۰ كه در 
اختيار صداوسيما است، از سوي اين سازمان آزاد مي شد 
امكان توسعه پهن باند ثابت بيش از پيش فراهم بود. يكي 
از اپراتورهاي مطرح كشور اعالم كرده است كه اگر اين 
دو باند فركانسي آزاد شود در عرض يك هفته مي تواند 
به مردم س��رويس دهد.« امير ناظمي اعالم كرد: »من 

از طرف وزارت ارتباطات قول مي دهم كه اگر س��ازمان 
صدا و سيما اين دو باند فركانسي را آزاد كند دسترسي 
دانش آموزان به شبكه شاد رايگان خواهد شد.« همچنين 
او با بيان اينكه در ش��رايط فعلي نيز فقط هشت درصد 
هزينه هاي دسترس��ي به شبكه از س��مت دولت است 
گفت: »اگر اپراتورها قول بدهند كه دولت هشت درصد 
سهم خود از دسترس��ي به اينترنت را نگيرد، رايگان به 
دانش آموزان سرويس مي دهد مطمئنا اين هزينه ها را 
دريافت نخواهد كرد. اما آيا اگر دولت سهم خود را دريافت 
نكند  آيا اپراتورها مي توانند ق��ول دهند كه مي توانند 

خدمات رايگان در اختيار دانش آموزان قرار دهند؟«

   يك دوازدهم هزينه هاي فعلي
با شبكه ملي اطالعات 

رضا تقي پور، عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي و 
وزير پيشين ارتباطات و فناوري اطالعات در دولت دهم 
با بيان اينكه آموزش هزين��ه دارد، گفت: »بايد در نظر 
گرفت كه آموزش حضوري براي خود يك هزينه هايي 
دارد و آموزش مجازي هزينه هاي ديگر. ش��ايد چون از 
ابتدا آمادگي برخورد با آموزش مجازي را نداش��تيم در 
شرايط فعلي كه بسياري از هزينه ها از سوي خانواده ها 
پرداخت ش��ده اين احس��اس ايجاد مي ش��ود كه ما در 
حال پرداخت يك هزينه اضافي هستيم.« او بيشترين 

تاكيد در صحبت هايش را بر تامين زيرساخت و پهناي 
باند گذاش��ت. به عقيده او اگر ش��بكه مل��ي اطالعات 
تاكنون راه اندازي شده بود هزينه دسترسي به شبكه به 
يك دوازدهم يا حتي يك شانزدهم هزينه فعلي مي رسيد. 
او در پاس��خ به اين سوال كه در شرايط فعلي آيا مي توان 
هزينه اتصال به شبكه را از دانش آموزان و معلمان نگرفت، 
گفت: »اگر چنين موضوعي در دس��تور كار اس��ت بايد 
پيشنهادش مطرح شود و در بودجه در نظر گرفته شود.« 
تقي پور همچنين در مخالفت با اظهارات ناظمي مبني بر 
تاثير آزادس��ازي باندهاي فركانسي بر توسعه اينترنت، 
بيان كرد: »باند فركانسي ۷۰۰ و ۸۰۰ ارتباط مستقيمي 
با زيرساخت و توسعه پهناي باند ندارد، از سويي تجهيزاتي 
كه هم اكنون در اپراتورهاي ما وجود دارد هماهنگ با اين 
دو باند فركانسي نيست و تقريبا استفاده و زيربار بردن اين 
باندهاي فركانسي يك سال زمان مي برد. بهتر است براي 
توسعه پهناي باند روي شبكه ملي اطالعات تمركز شود 
تا دسترسي ساده تر و ارزان تري در اختيار دانش آموزان 
قرار گيرد.« او همچنين بيان كرد: »براي آموزش مجازي 
بايد نرم افزار حرفه اي توليد كنيم و تاكنون در اين بخش 

ضعيف عمل كرده ايم.«
مهدي شرفي، سرپرس��ت مركز برنامه ريزي و فناوري 
اطالعات وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه آموزش 
موضوعي هزينه بر اس��ت تاكيد كرد كه مدارس كشور 
حدود س��ه ماه اس��ت كه تعطيل ش��ده و بس��ياري از 
هزينه ه��اي خانواده ه��ا از قبيل هزين��ه رفت وآمد و 
موضوعات ديگر با هزينه اي كه براي اينترنت يا اتصال 
به شبكه صورت مي گيرد جايگزين شده است. او اعالم 
كرد كه در حال تالش و پيگيري هستند تا هزينه هاي 
دسترسي به ش��بكه شاد رايگان ش��ود تا از اين طريق 
دانش آموزان س��اده تر به اين ش��بكه دسترسي داشته  
باشند. شرفي همچنين اظهار كرد: »آموزش و پرورش 
در همان ابتدا با كمك صدا و سيما آموزش هاي خود را از 
طريق تلويزيون آغاز كرد و محتواي آموزشي الزم براي 
دانش آموزان را آماده كرده و در اختيارشان قرار داد اما 
مشكل اينجاست كه تلويزيون يك ابزار تعاملي نيست 
و آموزش در آموزش و پرورش نيازمند يك ابزار تعاملي 
است از همين رو ما سراغ پلتفرم پيام رسان رفتيم.« او 
همچنين اعالم كرد كه هم اكنون در حدود ۱۱ ميليون 
و ۳۰۰ هزار دانش آموز به ش��بكه دانش آموزي »شاد« 
متصل شده اند و بيش از ۵۰۰۰ محتواي آموزشي روي 
اين ش��بكه بارگذاري شده است. ش��رفي با بيان اينكه 
كساني كه از اين شبكه اس��تفاده كرده اند از آن راضي 
بوده اند، گفت: »پيش از ايجاد اين شبكه چون معلمان 
و دانش آموزان از بس��ترهاي ديگر استفاده مي كردند، 
هزينه شان براي اتصال به شبكه باالتر بود حال با توجه به 
اينكه اين يك پلتفرم ايراني است هزينه ها بسيار كاهش 
يافته اس��ت. او تاكيد كرد كه شاد در حدود ۱۲ ميليون 
نصب مستمر داشته است و تنها كانال رسمي آموزش 

به شمار مي آيد.«

  Sun. May 10. 2020  1655   يكشنبه  21  ارديبهشت 1399   16 رمضان1441  سال ششم    شماره 

 مايكروسافت قابليت
»reply-all« را منسوخ مي كند

مايكروس��افت قابليتي را به ايميل خ��ود افزوده 
ت��ا از قابلي��ت reply-all براي بي��ش از ۵۰۰۰ 
دريافت كنن��ده جلوگيري كند. ب��ه گزارش مهر 
 reply-all به نقل از تلگراف، ب��ه زودي قابليت
منسوخ مي شود. تعداد زيادي از كارمندان به طور 
اش��تباهي يك ايميل را به تمام هم��كاران خود 
ارس��ال مي كنند و اين موضوع زنجيره اي از انبوه 
ايميل ها را ب��ه وجود مي آورد ك��ه اينباكس فرد 
را پر مي كنن��د. در همين راس��تا نرم افزار ايميل 
مايكروسافت به كاربر هش��دار مي دهد تا چنين 
اش��تباهي را انجام ندهد و اجازه نمي دهد رش��ته 
 ايميل ها به افراد ارسال شود. سال گذشته ويژگي

»Reply All Storm Protection«  اع��الم و 
هفته گذشته به نرم افزار Office۳6۵ افزوده شد. 
اين ويژگي براي رديابي رشته ايميل هايي با بيش 
از ۵۰۰۰ دريافت كننده ساخته شده است. در اين 
حالت فرد reply all را در يك ساعت حداقل ۱۰ 
بار تكرار مي كند. در صورت ارس��ال ايميلي براي 
بيش از ۵۰۰۰ دريافت كننده، قابليت reply براي 
رشته ايميل مذكور به مدت چهار ساعت مسدود 
مي شود. به گفته مايكروسافت اين ويژگي عالوه بر 
جلوگيري از پر شدن اينباكس افراد، مزاياي ديگري 
نيز دارد. ايميل ه��اي Reply-all به اختالل در 
كسب وكار منجر مي شود و در برخي موارد حتي 
ايميل شركت را براي مدتي دچار مشكل مي كند. 
در حال حاض��ر نمي توان تعداد دريافت كنندگان 
رشته ايميل را مشخص كرد اما مايكروسافت در نظر 

دارد چنين ويژگي را در آينده ارايه كند.

فروشگاه هاي امريكايي اپل 
هفته بعد باز مي شوند

اپل اعالم كرده كه فروشگاه هاي خود را در ايداهو، 
كاروليناي جنوبي، آالباما و آالس��كا از هفته آينده 
بازگش��ايي خواهد كرد. به گزارش فارس به نقل از 
سي ان بي سي، همزمان با بازگشايي فروشگاه هاي 
اپل از هفته آينده كنترل هايي در آنها براي جلوگيري 
از شيوع ويروس كرونا به عمل خواهد آمد. همچنين 
در آن واحد تنها تعداد محدودي از افراد مي توانند 
در فروشگاه هاي اپل حضور داشته باشند. در حال 
حاضر تمامي فروشگاه هاي اپل در جهان به غير از 
كشور چين بسته است و مشخص نيست چه زماني 
بازگشايي مي شوند. فروشگاه هاي مذكور به دنبال 
ش��يوع ويروس كرونا از اواسط ماه مارس به تدريج 
بسته ش��دند و با توجه به تداوم شيوع اين ويروس 
تاريخي براي بازگشايي آنها مشخص نشده است. در 
روزهاي اخير برخي فروشگاه هاي اپل به طور محدود 
در كشورهايي همچون كره جنوبي، استراليا و آلمان 
بازگشايي شده اند. پيش از اين تيم كوك مديرعامل 
اپل بازگشايي فروشگاه هاي اپل در شرايط فعلي را 
يكي از پرچالش ترين كارهايي دانسته بود كه اپل 

بايد انجام دهد.

ضرر ۲,۹ ميليون دالري 
تاكسي هاي اينترنتي از قرنطينه

شركت اوبر اعالم كرد كه در سه ماهه نخست سال 
۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۲.۹ 
ميليارد دالر ضرر و زيان كرده است.. به گزارش ايسنا، 
دارا خسروشاهي، مديرعامل شركت اوبر كه يكي از 
بزرگ ترين ش��ركت  هاي حمل و نقل و درخواست 
تاكسي اينترنتي در جهان به شمار مي رود، به تازگي 
اعالم كرده كه اين شركت تحت تاثير شيوع گسترده 
و همه گيري ويروس كرونا در س��ه ماهه اول سال 
۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۲.۹ 
ميليارد دالر ضرر و زيان كرده است. وي در پاسخ به 
گزارشگر رسانه هاي خبري خاطرنشان كرده است 
كه اين ش��ركت بزرگ در نخس��تين فصل از سال 
۲۰۲۰ درآمدي بالغ بر ۳.۵۴ ميليارد دالر داش��ته 
كه به علت شيوع گسترده و بحران پاندمي كرونا كه 
منجر به اعالم وضعيت اضطراري و قرنطينه از سوي 
دولت كشورهاي مختلف شد، ۲.۹ ميليارد دالر از 
درآمدهاي خود را از دس��ت داده است. اين شركت 
چندي پيش اعالم كرده بود كه حدود ۳۷۰۰ نفر از 
كاركنان تمام وقت خود يعني ۱۴ درصد از نيروهاي 

خود را تعديل و اخراج خواهد كرد.

برآورد هزينه پيام هاي جابه جا شده در عرض يك ماه از طريق شبكه اجتماعي دانش آموزي »شاد«، ۴0  ميليارد تومان است

برابر رأي شماره 139860315001003391 مورخ 1398/10/30 هيات اول/ هيات دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا عباسي، فرزند حسن، به كد ملي 
4490296886 )ششدانگ( يك باب ساختمان به مساحت 228/08 مترمربع، پالك شماره 
531 فرعي از 1291 اصلي، واقع در ايالم- آزادي 9- انتهاي خ گلس�تان، خريداري شده از 

محمد نصرت پور منتسب به مالكيت درويش نصرت پور. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش�ود در صورتيكه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي  توانند ظرف مدت 
دو ماه و در مورد آگهي هاي اصالحي ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي، اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواس�ت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند، بديهي است در صورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/02/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/02/21

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

صفري رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم

قوه قضائيه 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم 

قطعه يك ايالم 
براب�ر رأي ش�ماره 139860315001003693 مورخ 1398/11/27 هي�ات اول/ هيات دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي بهمن عباس زاده، فرزند صيدقنبر، به 
كدملي 4500400631 )ششدانگ( يك باب ساختمان، به مساحت 146/47 مترمربع، پالك 
شماره 201 فرعي از 1477 اصلي، واقع در ايالم- محله آشوري- كوچه ماهر، خريداري شده 

از نعمت اله محمدي منتسب به مالكيت جمشيد رئيسي. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش�ود در صورتيكه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي  توانند ظرف مدت 
دو ماه و در مورد آگهي هاي اصالحي ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي، اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواس�ت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند، بديهي است در صورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/02/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/02/21

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

صفري رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم

قوه قضائيه 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم 

قطعه يك ايالم 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139760316014001979 مورخ 1397/8/29  هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی  اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه دو تصرفات مالکانه  بال معارض آقای شاه محمد نوری دوکشکانی 
فرزند نورمحمد  بشماره شناسنامه 288 صادره از ماهيدشت درششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 120.36 متر مربع قسمتی از پالک 
1965 فرعی از 123 اصلی واقع در کرمانش�اه بخش 3 حومه به آدرس کرمانش�اه ميدان  جمهوری به سمت ترمينال کوی شهيد جان سپار 
کوی 107 پالک 34 خريداری از مالک رس�می خانم زهرا اشجاری محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز  آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/2/6
تاريخ انتشار نوبت دوم:1399/2/21

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

فرهاد نوری رييس ثبت اسناد و امالک کرمانشاه 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 

کرمانشاه ناحيه دو 

چرخ توليد و صنعت با معرفي محصوالت مي چرخد

  66124025   
 66429973

تلفن:

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

روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

اخبار
آغار عمليات اجرايي مرحله دوم تقاطع غيرهمسطح شهيد كاوه نبيري اراك 

گام بلند فوال مباركه در حوزه بومي سازي

همزمان با افتتاح مرحله اول تقاطع غيرهمس��طح 
ش��هيد كاوه نبيري اراك عملي��ات اجرايي مرحله 
دوم اين طرح هم آغاز ش��د. در مراس��مي با حضور 
جمالي نژاد رييس س��ازمان همياري شهرداري ها 
و دهياري هاي كش��ور، آي��ت اهلل دري نجف آبادي 
نماينده، ولي فقيه در اس��تان مركزي، س��يد علي 
آقازاده اس��تاندار مركزي و ديگر مسووالن استاني 

تقاطع غيرهمسطح سردار شهيد كاوه نبيري شهر 
اراك به بهره برداري رسيد و همزمان عمليات اجرايي 
مرحله دوم اين طرح هم آغاز ش��د. با بهره برداري از 
تقاطع غيرهمسطح سردار شهيد كاوه نبيري، شهر 
اراك از سمت شهر صنعتي از بن بست خارج شده و 
با اتصال به بزرگراه جهان پناه، از كمربندي جنوبي 

يك ورودي جديد براي شهر اراك ايجاد مي شود.

مديرعام��ل ف��والد مباركه گفت: ف��والد مبارك��ه مولد 
 و عام��ل جه��ش تولي��د و رون��ق اقتص��ادي خواه��د
بود. فوالد مباركه با استفاده از تجارب ارزنده خود در طول 
مسير تعالي، مرزهاي توليد را پشت سر گذاشته و عالوه بر 
اين، براي ارتقاي جايگاه رقابتي خود و به تبع آن صنعت فوالد 
كشور گام هاي بلندي در حوزه بومي سازي، ارتقاي سطح 
تكنولوژي و كسب و انتقال دانش فني صنعت فوالد برداشته 

است. عظيميان در يادداشتي نوشت: فضاي كسب وكار از 
جمله شاخص هاي تعيين كننده وضعيت اقتصادي هر كشور 
است كه با استناد به آن مي توان به بررسي و تجزيه وتحليل 
شرايط اقتصادي هر كشور پرداخت. به همين دليل صنعت 
فوالد به عنوان يكي از صنايع مهم و استراتژيك و قابل رقابت، 
مي تواند با افزايش قابليت ها و توانمندي هاي خود س��هم 

قابل توجهي در بهبود فضاي كسب وكار كشور ايفا كند.

عملكرد اپراتورها در محاسبه حجم اينترنت رصد مي شود
مديركل نظارت بر س��رويس هاي ارتباطي رگوالتوري از 
رصد و نظارت دوره اي بر عملكرد اپراتورها در محاسبه حجم 
ترافيك بسته هاي اينترنت خبر داد و گفت: »بسته هاي 
اينترنت بايد به تاييد رگوالتوري برس��د.« محمد امامي 
در گفت وگو با مهر، در خصوص تمهيدات سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي براي اظهارنارضايتي كاربران 
از اتمام زودهنگام بسته هاي اينترنت، گفت: »رگوالتوري 
بررسي و نظارت دوره اي بر حجم ترافيك مصرفي كاربران 
اپراتورهاي ثابت و همراه را در دس��تور كار قرار داده است. 
به اين معني كه حجمي كه در بسته اينترنت به مشترك 
فروخته مي شود، در بازه هاي مشخص به صورت دوره اي 
مورد بررسي و نظارت قرار مي گيرد تا بسته ها زودتر از موعد 
به اتمام نرسد و همان حجمي كه به مشترك فروخته شده، 
توسط وي مصرف شود.« وي با بيان اينكه نظارت بر عملكرد 
اپراتورها در فروش بس��ته هاي اينترنت، از سوي سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي پيگيري مي شود، ادامه 
داد: »ع��الوه بر اين نظارت كلي، اگر كاربري در اين زمينه 

شكايتي داشته باش��د نيز، اين شكايت به صورت موردي 
بررسي مي شود. اما از آنجا كه ممكن است موردي وجود 
داشته باشد اما كسي متوجه نشود، بايد برنامه نظارتي در 
خصوص حجم بس��ته ها به صورت دوره اي صورت گيرد. 
در اين مدل نظارتي، مش��خص خواهد شد كه آيا تمامي 
اپراتورهاي ثابت و همراه كه در كش��ور فعاليت مي كنند 
عملكرد مناسبي نسبت به بسته هاي اينترنتي كه به كاربر 
مي فروشند دارند يا خير و آيا بسته اي كه مي فروشند همان 
حجمي است كه فروختند يا كمتر است.« امامي در مورد 
عدم اطالع رساني اپراتورها در خصوص بسته هاي اينترنت 
و تعريف نامفهوم بسته هاي اينترنت توسط برخي اپراتورها، 
گفت: » اپراتور بايد براي بس��ته هاي اينترنتي كه تعريف 
مي كند از رگوالتوري تاييديه بگيرد. در اين رابطه اگر چيزي 
خالف مصوبه رگوالتوري باشد مورد بررسي قرار گرفته و 
با آن برخورد مي كنيم؛ درصورت تخلف نيز به اپراتور تذكر 
مي دهيم.« اين مقام مسوول در رگوالتوري افزود: »بسته اي 
كه كاربر خري��داري مي كند بايد حجمي معادل مصرف 

اينترنت بين الملل كاربر يا دو برابر مصرف داخلي يا تلفيقي 
از اين دو به صورت شناور باشد. به اين معني كه زماني كه 
بسته اي با ۴۰ گيگابايت مصرف منصفانه براي كاربر فعال 
مي شود، كاربر مي تواند ۴۰ گيگ اينترنت بين الملل مصرف 
كند يا معادل ۸۰گيگ، مصرف داخلي داشته باشد. اما اگر 
قرار است تلفيقي از اين دو باشد، بايد به صورت شناور به هر 
ميزان مصرف اينترنت بين الملل، دو برابر مصرف داخلي 
داشته باشد. پس از اتمام مصرف منصفانه، در صورتي كه 
هنوز بسته كاربر به اتمام نرسيده باشد، اپراتور بايد سرعت 
پايه را براي كاربر برقرار كند و اگر س��رويس را قطع كند، 
تخلف كرده و با آن برخورد مي ش��ود.« وي در مورد ارايه 
برخي بسته هاي اينترنت با عنوان نامحدود توسط اپراتورها 
كه داراي حجم مصرف و سرعت مشخص است، تاكيد كرد: 
»رگوالتوري با بسته هاي اينترنتي اغواكننده و داراي ابهام 
برخورد مي كند؛ اگر در بسته اينترنتي، چارچوب مصوبه 
رگوالتوري رعايت نش��ده باشد تخلف است و اپراتور بايد 

نسبت به آن پاسخگو باشد.«



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

الياس حضرتي، رييس كميسيون اقتصادي با ابراز اميدواري به احياي وزارت بازرگاني تشريح كرد

قيمت گذاري خودرو با معجوني از شوراي رقابت و سازمان حمايت؛

پشت صحنه مخالفت با طرح تفكيك 

دولت جلوي اصالح قيمت ها را نگيرد

تعادل |فرشته فريادرس |
طرح احي�اي وزارت تج�ارت و بازرگاني امروز 
روي ميز نمايندگان قرار دارد. طرح تش�كيل 
اين وزارتخانه جديد، س�رانجام پس از كش و 
قوس هاي فراوان و البت�ه رايزني هاي طوالني 
سوم مهرماه ۹۸ در مجلس تصويب شد. اما در 
ادامه با ايرادهاي ش�وراي نگهبان اين طرح به 
كميسيون اجتماعي براي بررسي بيشتر ارجاع 
داده شد.به  رغم پيگيري رييس مجلس مبني بر 
رفع زودهنگام ايرادات شوراي نگهبان اما برخي 
از نمايندگان مجلس با اصالحات مذكور بازهم 
مخالفت كردند تا اي�رادات مذكور در مجلس 
يازدهم بررسي شود. اما هيات رييسه مجلس 
براي آخرين بار در مجلس دهم قصد دارد يك بار 
ديگر اين طرح را ب�ه راي نمايندگان بگذارد تا 
شانس تصويب طرح تفكيك يك بار ديگر در 
اين مجلس آزموده شود. در همين رابطه، الياس 
حضرتي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس در 
گفت وگو با »تعادل« ضمن برش�مردن اهميت 
احياي وزارت بازرگاني از پشت صحنه مخالفت 
برخي از نمايندگان با احياي اين طرح س�خن 
گفت ودر عين حال ابراز اميدواري كرد كه طرح 

تفكيك راي آورد.

    ماجراي يك تفكيك 
15 اسفندماه سال 1397 برخي از نمايندگان مجلس 
براي چهارمين بار متوالي طرحي در خصوص تشكيل 
وزارت تجارت و خدمات بازرگاني تقديم هيات رييسه 
مجلس كردند. براساس اين طرح وظايف بازرگاني از دو 
وزارتخانه توليدي صمت و جهاد كش��اورزي جدا و در 
اختيار وزارت تجارت و خدمات بازرگاني قرار مي گيرد. 
بر اس��اس اعالم طراحان طرح تشكيل وزارت تجارت 
و خدمات بازرگان��ي، هدف از اين اقدام س��اماندهي 
مشكالت اقتصادي و وضعيت بازار محصوالت اساسي 
اس��ت. برخي در مخالفت از آن سخن گفتند و برخي 
ديگر از موافقت با آن و اين طرح همچنان در راهروهاي 
خانه ملت در حال چكش كاري بود. برآيند نظر مخالفان 
حاكي از اين است كه بدون سياست تجاري هماهنگ با 
صنعت، نمي توان توليد قدرتمند داشت. براساس چنين 
نگاهي، سياست هاي تجاري و صنعتي بايد به صورت 
يكپارچه و يكجا اتخاذ ش��ود. اما دليل ديگر مخالفت 
آنها اين بود كه وظايف بازرگاني با صنعت تداخل دارد 
و همي��ن تداخل موجب اختالف مي ش��ود. »تنظيم 
سياست هاي تجاري با هدف تقويت توليد و جلوگيري 
از واردات بي رويه كاالهاي مصرفي و نهايي توسط بخش 
بازرگاني مس��تقل« و همچنين »همگرايي صنعت و 
تجارت براي تسهيل فرايند صادرات، واردات و حمايت 
از توليد و برقراري موافقتنامه و قطعنامه هاي تجارت 
آزاد منطقه اي، بين المللي و چندجانبه با كش��ورهاي 
ديگر در قالب يك وزارتخانه قابل انجام است« از ديگر 
مواردي بود كه مخالفان طرح تفكيك مطرح مي كردند. 
اما در مقابل چنين ديدگاهي، موافقان طرح تفكيك 
نظر ديگ��ري را مطرح مي كردند؛ ل��زوم هماهنگي و 
يكپارچگ��ي دركل زنجيره هاي توليد وتوزيع به چند 
دليل با تجميع اين دو وزارتخانه امكان پذير نيست. به 
گفته آنها، ادغام بخش صنعت و معدن كه بيشتر دغدغه 
توليد و بهره برداري را دارد با بخش بازرگاني كه بيشتر 
ماهيتي فرابخشي دارد و دغدغه اش تجارت و حضور در 
بازارهاي جهاني و نيزحمايت از مصرف كنندگان است، 
امري اشتباه است. همچنين ماهيت وظايف فرابخشي 
وزارت بازرگاني سبب شد تا با ادغام در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و قانون تمرك��ز وظايف وزارت جهاد 

كشاورزي، نظام بازرگاني كشور بدون متولي كارآمد 
باقي بماند. از سوي ديگر، با ادغام فعاليت هاي تجاري 
و بازرگاني، بخش هاي موث��ر در صنعت مانند صنايع 
پتروشيمي، صنايع مخابراتي، صنايع دارويي، صنايع 
نظامي وصنايع كشاورزي مورد غفلت قرار مي گيرند. 
»به فراموشي رفتن ديپلماسي تجاري و مسكوت ماندن 
موضوع پيوستن به س��ازمان تجارت جهاني«، »عدم 
تحقق افزايش توليدات صادرات گرا كه از اهداف اصلي 
ادغام بوده اس��ت«، »افزايش چابكي و تسريع در امور 
تجاري«، »عدم ادغام در ساختار فعلي وزارت صمت« و 
»عدم شكل گيري نظام تعرفه اي براي حمايت هدفمند 
از توليد بخش هاي مختلف پس از ادغام« از ديگر موارد 

مورد اشاره موافقان تفكيك است.
اما پس از رايزني هاي طوالني، طرح تش��كيل وزارتخانه 
جديد، سوم مهرماه 9۸ در مجلس تصويب شد. اما اتفاقي 
كه در اين بين رخ داد اين بود كه ش��وراي نگهبان، طرح 
تشكيل »وزارت تجارت و خدمات بازرگاني« را تاييد نكرد. 
شوراي نگهبان پس از بررسي طرح مذكور آن را مغاير با 
اصل ۸5 و 133 قانون اساسي تشخيص و آن را مجدد به 
مجلس ارجاع داد. البته شوراي نگهبان اعالم كرده بود كه 
در صورت رفع اين مشكل در مجلس و تعيين دقيق حيطه 
اختيارات وزارتخانه هاي جدي��د، مصوبه مجلس تاييد 
خواهد شد. زيرا دولت بار مالي اين طرح را پذيرفته است 
و ايراد مغايرت با برنامه هاي توسعه نيز وارد دانسته نشد.  
به رغم پيگيري رييس مجل��س مبني بر رفع زودهنگام 
ايرادات شوراي نگهبان اما نمايندگان مجلس با اصالحات 
مذكور مخالفت كردند تا ايرادات مذكور در مجلس يازدهم 
بررسي ش��ود. پس از بحث و بررس��ي طوالني، ايرادات 
شوراي نگهبان به طرح تشكيل وزارت بازرگاني را براي 
بررسي مجدد به كميسيون اجتماعي ارجاع دادند. پس 
از اصالح صورت گرفته از سوي كميسيون اجتماعي اين 
طرح روز يكشنبه )19 مهرماه 9۸( در صحن علني مجلس 
به راي گذاش��ته شد. بر همين اس��اس، رييس مجلس 
شوراي اسالمي به دليل مخالفت خانه ملت با اصالح طرح، 
5 بار تالش كرد تا ايراد شوراي نگهبان به طرح تشكيل 
وزارت بازرگاني را در صحن مجلس رفع كند و ارجاع اين 

طرح به مجمع تشخيص را به راي نمايندگان نگذاشت. 
تعدادي از نمايندگان با اس��تناد به ماده 193 آيين نامه 
داخلي مجلس ش��وراي اس��المي درخواست مسكوت 
ماندن اين طرح را براي مدت 6 ماه به هيات رييسه ارايه 
كرده اند كه مورد موافقت علي الريجاني قرار نگرفت. در 
نهايت نمايندگان مجلس يك بار ديگر اين طرح را مجدداً 
جهت رفع ايراد شوراي نگهبان به كميسيون اجتماعي 

ارجاع دادند. 
اكنون به روزهاي پاياني مجلس دهم نزديك مي شويم، 
طرح تشكيل وزارت تجارت و بازرگاني براي آخرين بار در 
نشست علني امروز مجلس روي ميز نمايندگان قرار دارد 
تا بلكه تكليف اين طرح در مجلس دهم مشخص شود. 
البته برخي از اعضاي كميسيون اجتماعي طي روزهاي 
گذشته مدعي شدند كه اصالحات طرح وزارت بازرگاني 
در كميسيون اجتماعي طي ماه هاي اخير بررسي نشده 
است. به گفته آنها هيات رييسه مجلس در تالش است تا 
هر طور شده تشكيل وزارت بازرگاني در اين مجلس كليد 

بخورد و سرنوشت آن مشخص شود. 
اينكه اين طرح در آخرين روزهاي اين مجلس قرار است به 
راي گذاشته شود، شائبه وجود البي سياسي بودن تصويب 
اين وزارتخانه را ايجاد كرده است. مخالفان مي گويند كه 
دولت و هيات رييسه مجلس با البي و فشار سياسي قصد 
دارند نس��بت به تش��كيل اين وزارتخانه جديد تصميم 
بگيرند. به هر ترتيب امروز يكشنبه 21 ارديبهشت ماه 99 
نمايندگان مجلس قرار اس��ت به طرحي راي بدهند كه 
دراين سال ها حواشي زيادي به همراه داشت و مخالفان و 

موافقان نيز بارها درباره آن صحبت كردند. 

    چرا بايد تفكيك صورت بگيرد؟ 
براي آگاه شدن از فضاي حاكم بر مجلس براي راي دادن 
به اين طرح س��راغ »الياس حضرتي« نماينده و رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس رفتيم. حضرتي در ابتداي 
صحبت هاي خود در مورد ضرورت ش��كل گيري طرح 
احياي وزارت بازرگاني عنوان ك��رد: آقاي روحاني در 4 
ساله دوم كاري خود، مهم ترين موضوعي كه در دستور كار 
خود قرار داد اين بود كه وزارت بازرگاني از وزارت صنعت 

جدا شود. از مهم ترين داليل هم براي انجام اين كار اين 
بود كه كشور با مشكالت و بحران ها وحشتناكي مواجه 
است كه الزمه برون رفت از شرايط تمركز بر فعاليت هاي 
صنعتي وتجاري است چراكه بنابه اظهارات اين نماينده 
مجلس، استراتژي براي براندازي در ايران، »دونالد ترامپ« 
رييس جمهور امريكا بر حمله نظامي بنا نشده بود، بلكه 
بيشتر به دنبال اين است تا جنگ اقتصادي فرسايشي با 
ايران راه بيندازد و در اين جنگ فرسايش��ي، ركن اصلي 
داستان موضوعات اقتصادي است. به عبارتي، دامن زدن به 
تعطيلي مراكز توليدي، ضربه زدن به صادرات كاال، افزايش 
نرخ بيكاري، ضربه زدن به اشتغال و ايجاد فاصله طبقاتي 
و راه ان��دازي مباحثي مثل گران��ي و جلوگيري از توزيع 
مناسب تا كاال به دست مردم نرسد. اين نماينده مجلس 
با بيان اينكه كش��ور بحران هاي زي��ادي را از دي ماه 96 
تاكنون با اضافه شدن مساله كرونا پشت سر گذاشته است، 
گفت: در وضعيت فعلي ما با 3 جنگ خيلي بزرگ مواجه 
هستيم؛ يكي جنگ نفتي است كه كاهش قيمت آن در 
طول دهه هاي اخيربي سابقه بوده است. دومين مساله 
اينكه صادرات نفتي و غيرنفتي ما را نشانه گرفته شده و در 
نهايت در كنار جنگ تحريم ها، عدم همكاري هاي بانكي 
در سطح بين الملل براي نقل وانتقال پول و بيمه اي ما را با 

چالش جدي مواجه كرده است. 
حضرتي با اش��اره به اين مس��ائل عنوان كرد كه اقتصاد 
كشور با همه اين مسائل و وجود بيماري همه گير كرونا 
آس��يب پذيرتر هم شده اس��ت. هرچند كشور توانسته 
س��ال هاي 96، 97 و 9۸ را با وجود همه اين مشكالت به 
خوبي پشت س��ر بگذارد و حتي در برخي از بخش هاي 
توليدي عملكرد قابل قبولي داشته باشد. به طوري كه در 
سال 9۸ حجم تجارت خارجي كش��ور به ۸5 ميليارد و 
1۰5 ميليون دالر رسيده است؛ يعني واردات كاال در سال 
گذشته 43 ميليارد دالر و صادرات به 41 ميليارد و 37۰ 
ميليون دالر رسيده كه يك اقدام مثبت به شمار مي رود. 
حتي بحث كرونا را كشور به خوبي توانست مديريت كند. 
اما به گفته حضرتي موضوعي كه ضرورت احياي وزارت 
بازرگاني را پيش مي كشد اين است كه فعاليت هاي تجاري 
اعم از واردات و صادرات آن هم در ش��رايطي بيش��ترين 

فش��ارهاي بين المللي براين بخش هاست، نيازمند يك 
مديريت واحد است. قبال بخشي از اين وظايف بر عهده 
وزارت كشاورزي بود و بخشي بر عهده وزارت صمت. اما 
اكنون همه اين وظايف در وزارتخانه متمركز شده واين 
كار را دشوار كرده است. حضرتي معتقد است در شرايطي 
كه كشور با انواع بحران هاي سياسي، اقتصادي و تجاري 
روبه رو است، بايد تقسيم وظايف و تفكيك مديريت در 
دستوركار قرار گيرد. او حتي مي گويد بايد وزارت صمت 
به سه وزارتخانه از جمله »صنايع«، »معادن« و »تجارت 
و بازرگاني« تفكيك شود. البته به داليلي كه ممكن است 
اين موضوع بار مالي داشته باشد، بهترين حالت اين است 

كه وزارت بازرگاني فعال احيا شود. 

    مخالفان چه كساني هستند؟ 
او همچنين برخالف مخالفان كه مي گويند اين تفكيك 
ب��ار مالي روي دوش دولت مي گ��ذارد، تصريح مي كند: 
اين تفكيك هيچ گونه هزين��ه جديدي را ايجاد نخواهد 
نكرد، چراكه ساختمان ها و پرس��نل سر جاي خودش 
است و فقط بايد تفكيك مديريتي صورت بگيرد. به گفته 
حضرتي، ادغام اين دو وزارتخان��ه هم هيچ وقت به طور 
كامل صورت نگرفته و فقط تمركز مديريتي پيش آمد. 
از اي��ن رو، با احياي وزارت بازرگاني تنها يك وزير جديد 
منصوب خواهد شد تا بتواند امور تجاري را به صورت كامال 

تخصصي انجام دهد. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين اين موضوع 
را مورد اشاره قرار مي دهد كه وزارت صمت در حال حاضر 
با مسائل توليدي زيادي دست به گريبان است. بنابراين از 
يك طرف بايد بحران صنايعي مثل »ايران خودرو، هپكو، 
فوالد مباركه و ذوب آهن « را مديريت و حل كند و از سوي 
ديگر براي مباحث تجاري مثل توزيع جوجه يكروز هم 
نظر بدهد. يعني هم بايد مسائل را در سطح كالن پيگيري 
كند و هم در سطح خيلي ريز وجزيي. خب اين كار در توان 

هيچ مديري نيست.
ام��ا به گفته حضرتي آنچه موجب ش��ده تا طرح احياي 
وزارت بازرگاني در مجل��س نتواند راي مثبت بگيرد، به 
نوعي لجبازي با دولت و سياسي كاري است. البته رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس، دفاع ضعيف تيم اقتصادي 
دولت از اين طرح و مخالفت و نارضايتي برخي از وزراي 
مربوطه را كه نمي خواهند حوزه اختياراتش��ان محدود 
ش��ود، جزو موانع اصلي بر س��ر راه تصويب اين طرح در 
مجل��س مي داند. اين نماينده مجلس در پاس��خ به اين 
پرسش كه بيشتر چه كساني در مجلس در مقابل تصويب 
اين طرح س��از مخالف مي زنند، نيز گفت: اصولگرايان و 
فراكسيون واليي عمدتا مخالف احياي وزارت بازرگاني 

هستند. 

    آيا طرح تفكيك راي مي آورد؟ 
حضرتي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا هيات 
رييسه مجلس قصد دارد از طريق اهرم فشار اين طرح را 
به تصويب نمايندگان مجلس برساند، گفت: خير اين طور 
نيست؛ اين اليحه 4 الي 5 ماه است كه براي بررسي بيشتر 
به كميسيون اجتماعي رفته و در نهايت هيات رييسه بايد 
تصميم مي گرفت كه اين طرح به صحن علني بازگردد 
كه تصميم خوبي هم گرفته است. اين نماينده مجلس 
همچنين در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اينكه آيا اين 
اميدواري وجود دارد كه اين طرح با راي مثبت نمايندگان 
تصويب شود و پرونده آن در همين مجلس بسته شود، نيز 

بيان كرد: من اميدوارم كه راي بياورد. 
ب��ا همه اينها به نظر مي رس��د، به رغ��م پيگيري رييس 
مجلس مبني بر رفع زودهنگام ايرادات شوراي نگهبان اما 
نمايندگان مجلس با اصالحات مذكور مخالف هستند تا 

ايرادات مذكور در مجلس يازدهم بررسي شود.

تعادل |
بازار خودرو در سال ۹۹ با افزايش قيمت كار 
خود را آغاز ك�رد. منحني صعودي قيمت ها 
كه هيچ دليل منطقي يا اقتصادي در پش�ت 
آن نيست، اما اين روزها بازار خودرو به حدي 
آشفته است كه نه تنها مردم و مشتريان بلكه 
فعاالن حوزه را نيز متحير كرده است. اين در 
حالي است كه بازار خودرو مثل ساير كسب 
وكارها به واسطه شيوع كرونا در تعطيلي به سر 
مي بردند، چنين شرايطي را تجربه مي كرد. 
اما در اتفاقي عجيب، بازار خودرو بدون تقاضا 
در ح�ال تجربه ك�ردن قيمت ه�اي نجومي 
است. كارشناسان خودرويي در گفت وگو با 
»تعادل« دو فاكتور مهم را در بروز اين شرايط 
در بازار خودرو دخيل مي دانند؛ »قيمت گذاري 
دس�توري و جوالن دالالن در بازار خودرو« 
به گفته آنها، قيمت گذاري دستوري، فاصله 
ش�ديد قيمتي محصوالت از كارخانه تا بازار 
آزاد را در پي داشته و همين امر موجب شده 
تا دالالن و واسطه گران با حضور در اين بازار 
پرسود و با ايجاد تقاضاي كاذب از اين فضاي 
سودآور به نفع خود بهره ببرند و با برهم زدن 
نظم بازار قيمت ها را به صورت نجومي جابه جا 
كنند. از ديدگاه آنها، نمي توان برهم خوردن 
آرامش قيمتي بازار خودرو را به خودروسازان 
نسبت داد و آنها را مقصر گراني معرفي كرد. 
كارشناسان همچنين مي گويند كه متوليان 
ام�ر، اين روزها در مع�رض آزموني مهم قرار 
گرفته اند؛ چراكه دو راه پيش روي خود دارند 
يا بايد به سياست دستوري تعيين قيمت ها 

تن بدهن�د و تبعات آن را بپذيرن�د يا اينكه 
قيمت گذاري در حاشيه بازار را برگزينند. 

    چرا خودرو گران شد؟ 
طبق روال هرساله در فروردين ماه با پايان يافتن تعطيالت 
و به دليل كاهش تقاضاي خريد، قيمت خودرو به داليل 
مختلف از جمله اتمام فصل مسافرت روند نزولي به خود 
مي گرفت و با شروع فصل تابستان افزايش قيمت اندكي 
مي يافت. اما امسال روند معكوسي در بازار خودرو در حال 
رقم خوردن است؛ يعني به جاي اينكه قيمت ها نزولي يا 
حداقل در وضعيت ثباتي قرار بگيرند، مدام در حال جهش 
قيمت هس��تند. حاال جدا از اينكه در بازار تقاضايي براي 
اين قيمت هاي كاذب و هيجاني وجود ندارد، اما به تعويق 
افتادن پياپي جلسات قيمت گذاري خودرو در سال 99، 
بازار خودرو دريك بالتكليفي قرار گرفته و فرصت را براي 
برخي فضاسازي ها فراهم كرده است. از ديگر سو، در پيش 
گرفتن روند افزايشي سبب مي شود تا برخي از دارندگان 
خودرو تمايلي براي فروش خودروهاي شان با قيمت هاي 
فعلي را نداشته باشند و با ايجاد جو رواني منفي سعي در 
تنش بيشتر در بازار كنند. اما چرا اين اتفاق رخ داد و ترمز 
قيمت خودرو بريد؟ در پشت پرده گراني اين روزهاي بازار 
خودرو چه مي گذرد؟ كدام متغيرهاي غيراقتصادي موجب 
ش��ده تا قيمت خودرو تا اين حد افزايش يابد؟ ومسوول 

آشفتگي هاي اخير بازار خودرو چه كساني هستند؟ 
شايد نخس��تين عامل را بتوان همان اختالف نهادهاي 
تصميم گير بر سر مش��خص كردن قيمت خودرو و ابالغ 
نشدن ميزان رشد قيمت ها به خصوص خودروهاي پرتيراژ 
معرفي كرد كه باعث ش��ده قيمت خ��ودرو به خصوص 
خودروه��اي پرتيراژ مانن��د پرايد، پژو 2۰6 و... با رش��د 
چش��م گيري روي كاغذ و در آگهي هاي اينترنتي مواجه 

ش��وند. اما حرف حس��اب خودروس��ازان چيست؟ آنها 
مي گويند، س��ال گذش��ته هم دولت اجازه نداد آنها نرخ 
كارخانه اي قيمت خودرو را باوجود ميانگين تورم بيش از 
4۰ درصدي آنچنان كه مي خواستند تغيير دهند و حاال در 
شرايط كنوني كه خودروسازان با مشكالت بسيار پساكرونا 
و تحريم روبه رو هس��تند، عرضه خودرو به قيمت س��ال 
گذش��ته براي آنها مشكل ساز خواهد بود. از سوي ديگر، 
بيماري كرونا در چين در ماه هاي گذشته قبل باعث شده 
تا توليد قطعات خودرو كاهش شديدي پيدا كند؛ همچنين 
كند شدن تجارت خارجي چالش هايي را براي تأمين مواد 
اوليه بسياري از كارخانه ها ازجمله خودروسازان به وجود 
آورده كه درنهايت به كاهش شديد توليدات خودرو منجر 

شده است. 

    كدام فرمول كارساز است؟ 
در اين ميان، رصد تغييرات قيمت��ي در بازار خودرو هم 
نشانگر اين است كه نمودار قيمت خودرو از سال گذشته 
تاكنون روند صعودي در پيش گرفته است. برهمين اساس، 
صاحبنظران خودرويي در گفت وگو »تعادل« براين باورند 
كه فرمول حاشيه بازار بايد به اجرا درآيد، چراكه تعلل در 
اجراي اين فرمول قيمتي، موجب شده فاصله قيمت برخي 
خودروها از كارخان��ه تا بازار از مرز 3۰ ميليون تومان هم 
گذر كند. به گفته آنها، اين اتفاق موجب شده تا دالالن از 
اين فضاي س��ودآور به نفع خود بهره ببرند و با برهم زدن 
نظم بازار قيمت ها را به صورت نجومي جابه جا كنند. از اين 
منظر، نمي توان بر هم خوردن آرامش قيمتي بازار خودرو 
را به خودروس��ازان نس��بت داد و آنها را مقصر گراني اين 

روزهاي خودرو معرفي كرد. 
به طوري كه مديرعامل سابق ايران خودرو نيز اين ادعا كه 
مسبب گراني خودرو، خودروسازان هستند را رد مي كند 
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واردات 14 محموله دارويي 
آزمايشگاهي و تجهيزات پزشكي 
ايرن�ا | مديركل گمرك بازرگان گف��ت: از ابتداي 
امس��ال تاكنون 14 محمول��ه مواد اولي��ه دارويي، 
آزمايشگاهي و تجهيزات پزشكي از كشورهاي فرانسه، 
آلمان و اسپانيا بارگيري و از طريق بازارچه ساري سو 
وارد كشور شده و راهي مركز شدند. صادق نامدار روز 
شنبه در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: اين محموله ها پس 
از آنكه امكان واردات آن از طريق مرز بازرگان ميسر 
نشد، طبق توافق قبلي مديران مرزي ايران و تركيه، از 
طريق بازارچه مرزي »ساري سو« در ماكو وارد كشور 
شد تا در اختيار مديران بخش درمان قرار گيرد. وي 
ارزش اين محموله هاي ارسال ش��ده را بيش از 11 
ميليون يورو اعالم كرد. وي اضافه كرد: اين محموله ها 
پس از پذيرش، تحويل و انجام تشريفات گمركي راهي 
گمرك شهريار، پيام و منطقه ويژه اقتصادي فرودگاه 
امام خميني)ره( تهران شد. مديركل گمرك بازرگان 
اظهار كرد: نخستين محموله دارويي خريداري شده از 
كشور آلمان نيز 4۰ روز پيش به ميزان 26 تن از طريق 

همين بازارچه وارد كشور شد.

مردم هيجاني وارد بازار 
خودرو نشوند

سرپرس��ت معاونت امور صناي��ع وزارت صمت از 
بررسي تداوم توليد خودروي پرايد 131 با حضور 
مراجع تصميم گير تا ساماندهي بازار خودرو خبر 
داد. مهدي صادقي نياركي در واكنش به نوسانات 
بازار خودرو و سوءاس��تفاده س��وداگران از فضاي 
كنوني بازار خودرو، تصريح كرد: مديريت فضاي 
داللي س��ودا گرايانه و واسطه گري در اين شرايط 
كنوني بس��يار ضروري و داراي اهميت است. وي 
خطاب به مردم و متقاضيان خريد خودرو تصريح 
كرد: مردم هيجاني و تحت تاثير فضاي سوداگري، 

وارد اين فضا نشوند چون متضرر خواهند شد.

درج قيمت خودرو در 
آگهي هاي اينترنتي ممنوع شد

عضو هيات مديره اتحاديه كسب و كارهاي مجازي از 
ممنوعيت درج قيمت خودرو در پلتفرم هاي انتشار 
آگهي اينترنتي خبر داد، فضاي مجازي را در افزايش 
قيمت اخير بازار خودرو بي تقصير توصيف كرد و گفت 
كه ممنوعيت درج قيمت در آگهي فروش خودرو تاثير 
چنداني بر كنترل بازار نخواهد داشت و فقط معامالت از 
فضاي رسمي به فضاي غير رسمي مثل تلگرام منتقل 
مي شود كه نظارتي بر آن وجود ندارد. رضا الفت نسب 
در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: مشخص نيست اين 
ممنوعيت تا چه زماني ادامه داشته باشد اين مساله 
موجب نگراني دس��ت اندر كاران كس��ب و كارهاي 
مجازي هم شده است. وي با اشاره به ممنوعيت ثبت 
آگهي اينترنتي كه سال گذشته در پي افزايش قيمت 
خودرو اتفاق افتاد، تصريح كرد: تجربه قبلي نشان داد 
كه ممنوعيت درج قيمت در آگهي فروش خودرو تاثير 
چنداني بر كنترل بازار نخواهد داشت و فقط معامالت از 
فضاي رسمي به فضاي غيررسمي مثل تلگرام منتقل 
مي شود كه نظارتي بر آن وجود ندارد. به گفته عضو 
هيات مديره اتحاديه كسب و كارهاي مجازي از سال 
گذشته تاكنون در سايت هاي رسمي تعداد آگهي هاي 
رايگان در حوزه خودرو محدود شده است. همچنين 
براي ثبت قيمت در سايت هاي مجازي محدوده قيمت 
تعيين شده كه براي اين كار كارشناساني استخدام 
ش��دند تا بر اس��اس الگوريتم قيمت هاي درج شده 
محدوده قيمت را مش��خص كند اگر كسي بخواهد 
خودرو خود را پيش از قيمت تعيين ش��ده بفروشد 
نمي تواند قيمت را درج كند و بايد به صورت توافقي 
معامله كند. الفت نسب مشكل اصلي بازار خودرو را نبود 
متولي مشخص براي قيمت گذاري عنوان كرد و گفت 
كه پيش از ممنوعيت درج قيمت هم در سايت هاي 
مجاز تنها 1۰ تا 2۰ درصد آگهي ها قيمت داش��ته و 

مابقي را به صورت توافقي معامله مي كردند.

پرايد با قيمت بيشتر از ۷۳ 
ميليون تومان معامله نشده است

اخبار شركت ها؛ به گزارش سايپانيوز، سعيد موتمني 
درباره اينكه پرايد با چه قيمتي در بازار خودرو، خريد 
و فروش مي شود، گفت: باالترين عددي كه خودروي 
پرايد معامله ش��ده 73 ميليون تومان بوده و مابقي 
اعدادي كه اعالم مي ش��ود، تنها روي كاغذ است و 
اين بدان معنا اس��ت كه پرايد ب��ا قيمت هاي ۸۰ و 
9۰ ميليون توماني كه گفته مي شود، اصال خريد و 
فروش نمي شود. رييس اتحاديه نمايشگاه داران و 
فروشندگان خودرو ادامه داد: از روزي كه گفته شده 
قيمت پرايد به بيش از ۸۰ ميليون تومان رس��يده 
نه ف��ردي خريده و نه فردي ب��ا اين قيمت فروخته 
است. وي گفت: چند وقتي است كه در بازار خودرو، 
خريداري وجود ندارد و كسب و كار نمايشگاه داران 
به شدت كساد است؛ از سويي حضور برخي از دالالن 
در بازار خودرو باعث شده كه نمايشگاه داران و ساير 
فعاالن اين حوزه با چالش هاي زيادي مواجه شوند. 
رييس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو 
ادامه داد: از زماني كه اعالم ش��د قيمت خودرو قرار 
است بازنگري شود، قيمت پرايد و ساير خودروها باال 
رفت و اين امر ربطي به توقف خط توليد پرايد ندارد. 
وي با بيان اينكه نمايش��گاه داران مخالف هر گونه 
افزايش قيمت خودرو هستند، چرا كه اين امر ركود 
بازار خودرو را تشديد مي كند، تصريح كرد: بازار خودرو 
به نظارت نياز دارد تا دالالن نتوانند جوالن دهند، اين 
افراد با سوءاستفاده از شرايط بازار مي خواهند قيمت ها 
را باال ببرند. موتمني اظهار داشت: اگر شركت هاي 
خودروسازي حجم بيشتري خودرو وارد بازار كنند، 
قيمت ها معقول خواهد شد و ديگر امكان سوءاستفاده 
از بازار نيس��ت. وي در پايان تصريح كرد: اميدواريم 
مراجع نظارتي، سطح نظارت بر بازار خودرو را بيشتر 

كنند تا مشكالت به وجود آمده برطرف شود.

طرح احياي وزارت تجارت و بازرگاني امروز در صحن علني مجلس به راي گذاشته مي شود

و مي گويد: زماني كه يك فضاي داللي و دو نرخي در بازار 
خودرو وجود دارد، بايد انتظار هجوم سرمايه هاي سرگردان 
به اين بازار براي كسب سود نهفته در اين فضا را داشت كه به 
دنبال آن افزايش قيمت ها رقم مي خورد. به گفته او، كسب 
س��ودهاي باالي 3۰ ميليون تومان هر فردي را وسوسه 
مي كند تا در اين بازار ورود كند و مقصر خودروساز نيست. 
به گفته ميرخاني رشتي، راه برون رفت از اين شرايط، حذف 
قيمت گذاري دس��توري و حركت به سمت حاشيه بازار 
است. او تاكيد كرده كه با نزديك شدن نرخ كارخانه و بازار 

خودروها، بساط دالالن برچيده خواهد شد. 
اما مهم تر از اين مساله، بخشي از اين آشفتگي بازار خودرو را 
مي توان به قيمت گذاري دستوري ربط داد. روند دستوري 
كه هيچگاه اجازه نداده اين گپ قيمتي از بين رود و فضا را 
براي عده اي سودجو فراهم كرد. سودهاي كالن و نهفته اي 
كه هر كسي را وسوسه مي كند تاسهمي از اين بازار ببرد 
وبا ايج��اد تقاضاي كاذب منحني قيمت ها را به س��مت 
صعودي بودن سوق مي دهند، چراكه دو نرخي بودن در هر 
محصولي موجب ايجاد فضاي رانتي و واسطه گري خواهد 
شد. برهمين اساس تا اين روند بر بازار آزاد خودرو حاكم 
اس��ت و نرخ كارخانه اي خودروها نيز به صورت دستوري 
تعيين مي شود، كسي نمي تواند بس��اط دالالن را از بازار 

جمع كندو بازار خودرو هر روز ملتهب تر خواهد شد. 
در همين راستا، حسن كريمي سنجري كارشناس بازار 
خ��ودرو، در گفت وگو با »تعادل« با بيان اينكه بازار با نرخ 
دستوري و بگير وببند قابل كنترل نيست، تاكيد مي كند: 
نهادهايي مثل ش��وراي رقابت با موضوع قيمت منطقي 
برخورد نمي كنند و بازگشت به فرمول هاي شوراي رقابت 
بازگشت به عقب اس��ت؛ چراكه بخشي از آشفتگي بازار 

نتيجه قيمت گذاري دستوري است. 
براساس اظهارات اين كارشناس خودرويي، قيمت گذاري 
دستوري باعث تحميل زيان انباشته غير قابل تصوري به 
شركت هاي خودروساز شده و شكاف بزرگ قيمتي را از 
فاصله كارخانه تا بازار رقم زده اس��ت. به گفته سنجري، 
با تداوم قيمت گذاري دستوري زياندهي اين شركت ها 
كماكان ادامه خواهد داش��ت، بنابراين متوليان امر بايد 

به گونه اي تدبير كنند كه با شرايط شركت هاي خودروساز 
متناسب باش��د. اين ش��ركت ها به صورت دولتي اداره 
مي ش��وند بنابراين مديريت و اداره آنها براساس الزامات 
و ضروريات سياس��ي و دولتي است؛ به عنوان مثال، يك 
شركت خودروساز كه اكنون ۸۰۰ هزار دستگاه در سال 
توليد مي كند با س��ال 96 كه حدود يك ميليون و 2۰۰ 
هزار دس��تگاه توليد كرده، تعداد نيروي كارش تغييري 
نكرده اس��ت. اين تفاوت بهره وري، در مس��ائل مالي و 
سودآوري اين شركت ها خود را نشان مي دهد. او افزود: 
همچنين نرخ تورم عمومي كشور كه در سال گذشته به 
باالي 4۰ درصد رسيد، به عالوه نرخ ساالنه افزايش حقوق 
و دستمزد در كنار نوسانات غير قابل پيش بيني نرخ ارز 
از جمله پارامترهاي تاثيرگذار روي افزايش قيمت تمام 
شده خودرو است كه با تثبيت قيمت كارخانه اي خودرو 
به نرخ دس��توري در سال 9۸ هيچ يك از اين موارد ديده 
نشد و همين موضوع هزاران ميليارد تومان زيان به اين 
شركت ها تحميل شد. سنجري تاكيد مي كند كه بازار با 
نرخ دستوري و بگير و ببند قابل كنترل نيست. در سال 
9۸ و همين ابتداي س��ال 99 شاهديم كه با وجود ثابت 
بودن قيم��ت كارخانه اما قيمت خودرو در بازار مس��ير 
خود را مي رود و افزايش��ي است. از سوي ديگر، فربد زاوه 
نيز با تاكيد بر اينكه خودروسازان به دليل سياست هاي 
اش��تباه، متحمل زيان هاي هنگفتي ش��ده اند كه توان 
پرداخ��ت بدهي هاي خ��ود به بانك ها را ني��ز ندارند، به 
»تعادل« گفت: تنها اتفاقي كه در اين زمينه رخ داده،  اين 
بوده كه گپ قيمتي كارخانه تا بازار بيشتر شود و دراين 
ميان دالالن و واسطه گران از اين وضعيت منتفع شوند. 
اين كارشناس صنعت خودرو، در ادامه تاكيد مي كند كه 
باتوجه به تجربياتي كه به دست آمده و با آزمون شيوه هاي 
مختلف بايد قيمت گذاري از حال دستوري خارج شود. 
با اين اوصاف به نظر مي رس��د، براي اينكه بازار خودرو از 
اين بالتكليفي دربيايد، بايد فرمولي در دستوركار شوراي 
رقابت و س��تاد تنظيم بازار قرار بگيرد كه فاصله قيمتي 
كارخانه تا بازار را بپوشاند؛ شايد متحمل ترين گزينه همان 

قيمت گذاري در حاشيه بازار باشد. 
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مرزپرگوهر

چهرهروز

هنرهاي تجسمي در بالتكليفي
كامبيز درم بخش با اشاره به وضعيت معيشتي هنرمندان در ايام كرونا، اظهار كرد: االن كه گالري ها تعطيل شده و كساني كه كار مي خريدند 
زياد رغبتي نشان نمي دهند، همه ما در حالتي از بالتكليفي قرار گرفته ايم . اين هنرمند كاريكاتوريست كه اين روزها مجموعه اي از آثارش 
را به صورت آنالين منتشر مي كند، در گفت وگويي با ايسنا درباره اينكه چقدر هنرهاي تجسمي تحت تاثير جريان شيوع ويروس كرونا قرار 
مي گيرد، اظهار كرد: در همين مدت نيز آثاري خلق شده كه مربوط به همين روزگار است و من نيز از اولين كساني بودم كه در اين زمينه 
شروع به كار كردم. او ادامه داد: به هرحال اين روزها دوراني است كه در آينده ثبت مي شود. ممكن است اين آثار را هم كسي نخرد و ما نيز با 

هدف فروش آنها را خلق نمي كنيم، اما موقعيتي است كه بايد حتما ثبت شود و به نوعي تاريخ نگاري محسوب مي شود. 

اعدام دكتر حشمت؛ روايت تلخ از قيام جنگل 
ميرزاكوچك خان بعد از ورود به الهيجان 
درنگ را صالح نديد، زيرا قواي 20 هزار نفره 
دولت در تعقيبش بود و اجبار داشت كه با 
آنها بجنگد، در حالي كه قصدش جنگيدن با قواي دولت 
نبود و حتي المقدور از اين كار پرهيز داشت. قيام جنگل در 
بحبوحه  جنگ اول جهاني آغاز شد و هدف اصلي و اوليه  
آن بيرون كردن اشغالگران روس از خاك گيالن ) سپس 
اخراج كامل بيگانگان از سراسر ايران( بود. جنگلي ها بعد از 
چند پيروزي بر بخش هاي وسيعي از گيالن مسلط شدند 
و دولت نيم بندي به نام دولت جنگل تش��كيل دادند. اما 
چندي بعد در حمله نيروهاي دولتي متحمل شكست 
شدند و به ناچار از مواضع خود عقب نشستند و شهرهاي 
زير فرمان خود را رها كردند. در روزهاي اين عقب نشيني 
بود كه دكتر حشمت خود را به قشون دولت تسليم كرد و 
برخالف همه وعده هايي كه به او داده بودند اعدام شد. البته 
بعدها جنگلي ها دوباره قدرت گرفتند و به ياري شوروي، 
يك جمهوري سوسياليستي در گيالن و مازندران برپا 
كردند؛ كه آن  هم دوام نيافت. ابراهيم ميرفخرايي يكي از 
آخرين بازماندگان قيام جنگل بعدها كتابي به نام »سردار 
جنگل« به رش��ته تحري��ر درآورد و در آن درباره اعدام 
دكتر حشمت نوشت: : »مقامات نظامي دولت، به دكتر 
پيام فرستاده و به استناد اينكه مسلمانند و فرد مسلمان 
به ريختن خون برادران هم كيش راضي نيس��ت، پشت 
قرآني را به عالمت تأمين مهر كرده سوگند ياد نمودند كه 
در صورت تسليم، جان و مال او مصون از هر نوع تعرض 
خواهد بود و به عالوه امكان دارد آينده درخشاني نيز در 
انتظارش باشد. دكتر حشمت كه به مباني ديني ايمان 

داشت، سوگند مقامات نظامي را حمل به صحت نمود و 
يك روشنايي مبهمي از اعتماد و اطمينان به آنچه شنيده 
و از نظرش گذشت در قلبش تابيد و فكركرد كه سخناني 
بدين صميميت و غلظت، هرگز بيهوده نخواهد بود. لذا 
با پيش بيني و ارزيابي حوادث محتمل الوقوع، سرانجام 
تسليم ش��دن به قواي دولت را به عقب نشيني بي هدف 
كه نتيجه اي نامعلوم داش��ت رجحان داد و با 2۷0 نفر از 
مجاهدين تحت فرماندهي اش باقي مانده بودند تسليم 
شد. بدرفتاري فرماندهان قواي دولت در همان لحظات 
اوليه تسليم، وي را به اشتباهي كه كرده بود متوجه ساخت. 
سرهنگ قريب ]يكي از فرماندهان قشون دولت[ از رعايت 

قول شرف نظاميش سرباز زده از هيچ گونه اهانت نسبت 
به دكتر خودداري نكرده و حتي وي را مورد ايراد ضرب و 
شتم قرار داد. طولي نكشيد جلسه محاكمه نظامي كه به 
خيمه شب بازي بيشتر شباهت داشت ترتيب داده شد و 
بدون اينكه حق دفاعي براي دكتر قايل شوند، حكمي را 
كه از پيش انشا نموده بودند قرائت و به اعدام محكومش 
كردند  ژست دكتر هنگام اعدام، مظلومانه و يك متانت و 
وارستگي عجيبي را نشان مي داد و تجسمي از خونسردي 
و بي اعتنايي اش نسبت به زندگي بود. چه بدون اندك تغيير 
حال يا احساس اضطراب، و بدون اينكه كمترين تشويشي 

از مشاهده اين منظره رعب انگيز در وي پديد آيد. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

 ايراني ها پشت خط 

تلفن دومين فن��اوري مخابرات پس از تلگراف 
است كه از نخستين سال هاي اختراع، در ايران 
از آن اس��تفاده شد. سابقه انديشه بهره گيري از 
ابزار تلگراف براي ارسال گفتار به كمك جريان 
برق به سال 1854 برمي گردد. شارل بورسول، 
تلگرافچي فرانسوي، 6 س��ال قبل از پيشنهاد 
يوهان فيليپ رايس و 22 س��ال قبل از گراهام 
بل، براي نخستين بار در مجله »ليلوستراسيون 
دوپاري« اس��اس تلف��ن را مطرح ك��رد. چند 
س��ال بعد رايس، فيزيكدان آلماني، دستگاهي 
بر اس��اس ساختمان گوش انس��ان ساخت كه 
به دلي��ل كمياب بودن انباره م��دار آن، در حد 
نمونه اي آزمايش��گاهي باقي ماند. سرانجام، در 
14 فوريه 18۷6 گراهام بل تلفن اختراعي خود 
را به ثبت رساند. مخترع ديگري به نام اليشا گري 
نيز تلفن اختراعي خود را 2 ساعت پس از بل به 
اداره ثبت عرضه كرد. در سال 18۷۷ نيز اديسون 
تلفن بل را تكميل كرد كه اساس تلفن امروزي 
محسوب مي شود. 11 يا 12 سال پس از اختراع 
آن، تلفن به ايران وارد ش��د. ناصرالدين شاه در 
يادداشت هاي خود، در شرح وقايع جمادي اآلخر 
سال 1302، به تلفني اشاره مي كند كه ره آورد 
سفر فرنگ معين الملك )سفير ايران در عثماني( 
بوده و از آن براي برقراري تماس از شمس العماره 
تا باغ سپهساالر اس��تفاده مي شده و ظاهرا اين 
نخس��تين تماس تلفني در ايران بوده است. از 
سوي ديگر كمپاني بلژيكي »شركت خط آهن 
ايران« صاحب امتياز راه آهن تهران � ري و واگن 
اس��بي، براي برقراري تماس ميان 2 ايس��تگاه 
ماش��ين دودي ته��ران و ري و ني��ز بين گاري 
شهري با واگنخانه، از تلفن استفاده مي كرد.  به 
اين ترتيب، تلفن نخستين بار در دستگاه دولتي 
ايران و در عص��ر ناصري به راه افتاد ولي اعطاي 
نخستين امتياز تلفن و رواج آن در عصر مظفري 
بود. در ذيحجه 1319 نخستين امتياز تلفن در 
تبريز به مدت 50 س��ال به شركتي واگذار شد 
تا ب��راي راه اندازي تلفن به ش��عاع 24 كيلومتر 
اقدام كند. ولي با انحالل شركت، سيدمرتضي 
مرتضوي )يكي از شركا( با ضبط اموال شركت 
بابت مطالبات خود، اداره آن را شخصا به عهده 
گرف��ت و پس از فوت او موسس��ه تلفن تبريز و 

حومه به شركت سهامي بدل شد.
امتياز بع��دي 1320 در مش��هد، بدون تعيين 
مدت امتياز، به منش��ورالملك )احمد منشور( 
واگذار شد. سومين امتياز در گيالن به دوست 
محمدخان معيرالممالك )داماد ناصرالدين شاه( 
اعطا شد. حاج محمداسماعيل تهرانچي امتياز 
را خريداري كرد ولي پس از مرگ او و تقس��يم 
امتياز به 20 سهم، تمامي سهام را كوچصفهاني 
تا سال 1333 خريداري كرد و شركت سهامي را 

به صورت اداره خصوصي درآورد.
در مح��رم 1321، امتي��از تلف��ن تم��ام ايران 
را به م��دت 60 س��ال به دوس��ت محمدخان 
معيرالممالك واگذار كردند و وي ملزم ش��د از 
 تاري��خ صدور فرمان تا 3 س��ال تلفن تهران و تا
 10 س��ال بعد تلفن ساير ش��هرهاي ايران را با 

هزينه خود راه اندازي كند.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران
بيست و يكم ارديبهشت 1339  كميسيون مشترك كار 
مجلسين شوراي ملي و سنا، قانون بيمه هاي اجتماعي 
كارگران را در 102 ماده تصويب كردند.  بر اساس ماده يك 
اين قانون، تأمين و اجراي بيمه هاي اجتماعي كارگران به 
عهده سازمان بيمه هاياجتماعي كارگران محول  شد. اين 
سازمان عهده دار بيمه و تعاون كليه كارگران حوادث ناشي 
از كار و بيمار حرفه اي، حوادث و بيماري هاي غير ناشي از 
كار، حاملگي، وضع حمل، ازكارافتادگي، بازنشستگي، فوت 
و ازدواج است. همچنين بيمه شدگان حق استفاده از كمك 
عائله مندي به نحو مقرر در اين قانون را خواهند داشت. 
طبق ماده 3 اين قان��ون، كارفرمايان موظفند كارگران 
خود را صرف نظر از نوع قرارداد كار و ترتيب اس��تخدام و 
نحوه پرداخ��ت مزد يا حقوق ) اعم از نقدي يا غير نقدي( 
نزد سازمان بيمه كنند. اما سازمان مي تواند پيشه وران و 
صاحبان مشاغل آزاد را طبق آيين نامه مخصوصي در مقابل 
تمام يا بعضي از مواد مندرج در اين قانون بيمه نمايد ولي 
بيمه مستخدمين خانه ها و دفاتر كار اشخاص و كارگراني 
كه در خانه ها براي كارهاي اتفاقي كار مي كنند اختياري و 
به موجب موافقت كارفرما و كارگر خواهد بود. همچنين در 
اين قانون تاكيد شد كه مزد يا حقوقي كه بر ماخذ آن حق 
بيمه حساب مي شود شامل هر گونه وجوه نقدي يا مزاياي 
غير نقدي است كه به عنوان مزد يا حقوق  به بيمه شده داده 
مي شود.  از اين رو كارفرمايان موظفند از تمامي وجوه زير 

فوق العاده هايي كه به عنوان اضافه كار و كار نوبتي مزد ايام 
تعطيل و مرخصي - كار شب- فوق العاده انجام كارهاي 
سخت و زيان آور و فوق العاده سختي معيشت و نظاير آن 
) به استثناي كمك عائله مندي همچنين پرداخت هاي 
غيرمستمر از قبيل هزينه سفر و عيدي( به بيمه شدگان 
پرداخت مي كنند، حق بيمه مقرره را به شرح ماده 21 كسر 
و به ضميمه سهمي كه خود بايد بر آن بيفزايند به سازمان  
پرداخت كنند.  بر اساس ماده 45 اين قانون نيز، در صورتي 
كه بيمه شده در نتيجه حوادث ناشي از كار آسيب ببيند 
يا مبتال به بيماري حرفه اي شود سازمان كليه معالجات و 
مداوا ) كه طبق فارماكوپه سازمان( و معاينات طبي را به 
منظور تشخيص بيماري امتحانات از قبيل راديوگرافي، 
راديوسكوپي، آزمايش هاي طبي نسبت به شخص بيمه 
ش��ده انجام خواهد داد اين معالجات مادام كه طبق نظر 
پزشك معالج الزم تشخيص داده شود ادامه خواهد يافت. 
در صورتي كه به تشخيص پزشك سازمان بيمه شده در 
اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه اي قادر به كار نباشد 
استحقاق دريافت غرامت دستمزد ايام بيماري را خواهد 
داشت. همچنين هر گاه بيمه شده فوت كند، هزينه كفن 
و دفن او از طرف س��ازمان بيمه اي پرداخت خواهد شد 
همچنين، كمك ازدواج به بيمه شده زن يا مرد كه براي 
اولين بار ازدواج كند تعلق مي گيرد مشروط بر آنكه در موقع 

ازدواج مشغول كار بوده باشند

تهران، پاشنه آشيل كرونا 
معاون كل وزارت بهداشت با ابراز نگراني 
از روند افزايشي بروز كرونا در خوزستان، 
گف��ت: اگ��ر در جاي��ي بازگش��ايي ها 
موجب افزايش بيماري شود يا به دليل 
خصوصيت اپيدمي يك شهرس��تان يا 
خصوصيات اجتماعي آنجا، بازگشايي ها 
باعث شود كه با تشديد موارد ابتال مواجه 
شويم، حتما تصميمات سختگيرانه تر و 

بازگشت به گذشته را خواهيم داشت. ايرج حريرچي 
درب��اره روند صعودي كرونا در تهران و خوزس��تان و 
احتمال بازگشت تعطيلي ها، گفت: در تهران به دليل 
جمعيت باال، درصد بااليي از ابتالها را داش��ته است. 
روند خوزستان هم افزايش��ي است. قاعدتا سياست 
ما به صورت شهرس��تاني و بر اساس كم خطر، خطر 
متوسط و خطر باالس��ت. اگر در جايي بازگشايي ها 
موجب افزايش بيماري ش��ود يا به دليل خصوصيت 
اپيدمي يك شهرستان يا خصوصيات اجتماعي آنجا، 

اگر بازگشايي باعث ش��ود كه با تشديد 
موارد ابتال مواجه شويم، حتما تصميمات 
سختگيرانه تر و بازگش��ت به گذشته را 
خواهيم داش��ت. حريرچي تاكيد كرد: 
اهواز دومين شهر كش��ور از نظر ميزان 
حاش��يه نشين محسوب مي ش��ود و در 
حال حاضر تمركز موارد افزايش بيماري 
در خوزستان هم در اهواز است كه حتما 
بايد تدابير مناسبي برايش چيده شود. امروز هم جلسه 
ستاد استان تهران با حضور وزير بهداشت و مسووالن 
استاني و ساير دستگاه هاي استاني بود. خود تهران هم 
از نظر خصوصيات خاصي كه از نظر تراكم جمعيت و 
جمعيت شناوري كه روزانه به تهران اضافه مي شود و 
از نظر تبادلي كه با مناطق ديگر دارد و از اين نظر كه 
تعداد قابل توجهي از مردم به بخش خصوصي مراجعه 
مي كنند، جاي مهم و خطيري براي ماست و مي تواند 

در كنترل كرونا پاشنه آشيل ما باشد.

آتش به جان كپرهاي جنگلوك چابهار 
آتش س��وزي محله كپرنشين جنگلوك 
چابهار باعث شد تا اندك اموال مردم فقير 
ومحروم اين محله در كمتر از 2 س��اعت 
طعمه آتش و كامال خاكس��تر ش��ود. اين 
حادثه براي مردم اين محله آتش��ي داغ تر 
از وي��روس كرونا بود چرا ك��ه هم اينك با 
بي خانم��ان ش��دن بي��ش از 30 خانوار و 
جمعيت حدود 200 نفري هم كرونا آنان را 

تهديد مي كند و هم نبود امكانات رفاهي بيش از گذشته 
رنج شان مي دهد. وقوع سه آتش سوزي در فاصله چهار 
روز در چابهار كه هر كدام در مناطق مختلف پالژ ساحلي 
تيس يك نقطه تفريحي و گردشگري، اسكله صيادي 
هفت تير درياكوچك يك منطقه اقتصادي و شيالتي 
و آتش س��وزي در فقيرترين محله ش��هر و سكونتگاه 
غيررسمي با نام جنگلوك در نزديكي دريا بزرگ و شركت 
نفت رخ داده كه خسارات مالي زيادي به بار آورده است. 
از همه مهم تر خاكستر شدن اندك اموال مردم محروم 

و فقيرنشين در كپرهاي جنگلوك است 
كه خوشبختانه خس��ارت جاني نداشته 
ولي تمام داروندار زندگي شان نابود شده 
اس��ت. مهم ترين نياز اهالي اين محله هم 
اينك موادغذايي، پوشاك، دمپايي، وسايل 
و اقالم بهداشتي، كلمن آب، لوازم خانگي، 
پنكه ايستاده و س��اير نيازمندي ها است. 
اهالي محله جنگلوك بعد از آتش سوزي 
با همت خيران، جمعيت هالل احمر و نهاهاي خدمات 
رسان دولتي از اقالم ضروري و اسكان اضطراري برخوردار 
شدند اما براي نيازهاي ضروري و رفاه بهتر نياز فوري به 
كمك هاي خيران و نهادهاي دولتي دارند. امام جماعت 
مسجد حضرت مهدي محله جنگلوك چابهار به ايرنا 
گفت: كل آمار محله جنگلوك بيش از 350 خانوار با حدود 
يكهزار و 500 نفر جمعيت است كه از حدود 30 سال قبل 
در اين منطقه بدون امكانات برق، آب، مدرسه، بهداشت و 

ساير امكانات رفاهي سكونت دارند. 

میراثنامه

عصارخانه اي ۳۰۰ ساله در معرض تخريب براي خيابان كشي
اگر روزي در جهان براي تمام بافت ها و بناهاي تاريخي اي 
كه در جريان خيابان كشي نيست و نابود شدند فهرستي 
ايجاد شود، شكي نيست كه »ايران« هم جزو صدرنشين ها 
خواه��د بود. 25 س��ال پيش حماِم صفوي خس��رو آقا 
كه ش��اهكار حمام هاي ايران و جهان بود، براي ساخت 
خيابان حكيم با خاك يكسان شد و امروز بافت تاريخي 
خميني شهر در چنين مهلكه اي افتاده، آن هم با مصوبه 
ميراث فرهنگي؛ چراكه بنا به گفته سعيد حاج هاشمي، 
مدير منطقه 2 شهرداري خميني شهر: »خيابان مركزي 
در طرح تفصيلي تاييد شده و آزادسازي ها هم بر همين 
مبنا بوده است. اجراي اين خيابان به امضاي باالترين مقام 
ميراث فرهنگي رسيده و اگر مخالفتي داشته باشند بايد 
ببينيم طرح جام��ع را چطور امضا كردند.« منظور حاج 
هاشمي، خياباني شرقي غربي، با نام فعلي خيابان مركزي 
است كه تالش شهرداري خميني شهر براي احداث آن 
از حدود 20 س��ال پيش آغاز ش��ده و تا امروز هم  ادامه 
دارد. سال 1386، به دليل بارندگي ها، حفره اي در محل 
احداث اين خيابان ايجاد شد و از وجود عصارخانه صفوي 
ورنوسفادران در زير زمين خبر داد؛ تنها بناي باقيمانده از 
مجموعه بازار قديم ورنوسفادران كه با تالش يگان حفاظت 
ميراث فرهنگي از محو شدِن شبانه مصون ماند  و به ناچار از 
سوي شهرداري مرمت و تبديل به سفره خانه شد. حاال و با 
ادامه خيابان كشي بنا به گفته دوستداران ميراث فرهنگي، 
حيات اين عصارخانه كه در بافت تاريخي خميني شهر قرار 
دارد در معرض تهديد است. علي قربانيان، فعال ميراث 
فرهنگي خميني شهر در اين باره به ايسنا مي گويد: خيابان 
مركزي از وسط بافت تاريخي خميني شهر رد مي شود و 
جاي شگفتي است كه يك بار در دهه ۷0 و بار ديگر دهه 90 

در طرح جامع شهري با احداث اين خيابان موافقت شده 
است. وي ادامه مي دهد: در مسير اين خيابان عصارخانه اي 
از دوره صفويه وجود دارد كه بعد از كشف ناگهاني آن به 
مدد ايجاد يك حفره، به شيوه اي غلط توسط شهرداري 

مرمت و به طرز ناشيانه اي تغيير كاربري داده شد. 
تنها تغييري كه يافت اين بناي وابسته به بازار تاريخي 
خميني شهر در مسير شهرداري ايجاد كرد، اين بود 
كه با مشورت ميراث فرهنگي تصميم گرفتند عصار 
خانه در مركز يك مي��دان قرار بگيرد و خيابان به راه 
خودش ادامه بدهد اما بديهي است كه چنين كاري 
باعث نقض حريم اين بناي صفوي و آسيب رسيدن 
به س��اختمان اصلي آن  كه زير زمين قرار دارد و نيز 
خسارت غيرقابل جبران به ماهيت بنا به خاطر جدا 

ش��دن از بافت تاريخي و مجموعه بازار خواهد شد. 
قربانيان اظهار مي كند: همه شهرهاي ايران عصارخانه 
ندارند. عصارخانه فقط در شهرهايي موجود است كه 
رش��د اقتصادي داشته اند، ضمن اينكه وجود آن نيز 
وابسته به بازار و كاروانسراست. در حال حاضر قسمتي 
از اين عصارخانه كه كاروانسرا بوده و داراي اتاقك هاي 
اسكان و اصطبل و... است، توسط شهرداري پر از خاك 
ش��ده و دري كه از عصارخانه به بازار باز مي شده نيز 
مسدود و  ورودي آن به آشپزخانه تبديل شده و به جاي 
اين در، در ديگري در خيابان ايجادشده است. او تاكيد 
مي كند: شهرداري خميني شهر قباًل چند طاق به قصد 
احياي بازار خميني شهر در اين محدوده  ايجاد كرده بود 
اما اكنون آن طاق هاي تازه ساز را هم خراب كرده است. 

كتابخانه

سقلمه 
با گسترش علم، فناوري و امكانات زندگي، انتخاب هاي مردم در هر زمينه اي روز 
به روز بيشتر شده است. گستره اي كه در بعضي موارد به جاي راحتي و آسايش، 
به دغدغه فكري براي انتخاب تبديل مي شود. اين دغدغه سياست مداران را در 
تصميمات كالن اقتصادي، سياسي، اجتماعي و اداره جامعه درگير كرده است. 
همچنين باعث سردرگمي مردم در انتخاب ها و تصميم گيري هاي روزمره شان 
شده است. تيلر و سانس��تين در كتاب سقلمه با ش��رح نظريه اقتصاِد رفتاري، 
تصميم گيري درست را براي دولت مردان و مردم عادي قابل دسترس كرده اند. 

نام اين كتاب Nudge است كه در فارسي با نام هاي سقلمه و »تلنگر« ترجمه 

ش��ده اس��ت. در س��ال 201۷ براي تقدير 
از ت��الش و فعاليت تيل��ر در زمينه اقتصاد، 
جايزه نوبل اقتصاد به او اهدا ش��د. انتشارات 
»هورمزد« كتاب سقلمه را س��ال 1396 با 
ترجمه »مه��دي مدآبادي« منتش��ر كرد. 
»مهدي حبيب اللهي« ب��ا همكاري »بهاره 

شيرزادي« و »كوثر ايزك شيريان« برگردان ديگري از اين اثر را به فارسي ترجمه 
كرد. اين ترجمه سال 139۷ از سوي انتشارات »شفاف« منتشر شد. 

هنر

هشدار كانون فيلمنامه نويسان درباره  در خطر بودن سينما
كانون فيلمنامه نويسان سينماي ايران در پي اتفاقات صنفي و درون خانواده اي سينما پس 
از وقوع كرونا، با انتشار بيانيه اي نسبت به آنچه تالش هاي ساختارشكنانه براي تضعيف 
اجماع صنفي در خانه  سينما مي داند هشدار داد و خواستار ايجاد ساز و كار حمايتي فراتر 
از ظرفيت هاي موجود از سوي نهادهاي مسوول براي اعضاي خانواده  سينما شد. متن 
بيانيه  كانون فيلمنامه نويسان سينماي ايران به شرح زير است:  »تركيب تهي از معناي 
»در اين برهه  حساس«، با حاكميت مرگبار بيماري كوويد 19، معنايي واقعي پيدا كرده 
و به شكلي همگاني و بدون تبعيض، همه  انسان ها در »برهه اي حساس« قرار گرفته اند. 
موقعيتي كه مي توان آن را بزرگ ترين بحران اقتصادي و اجتماعي جهاني كه مي شناسيم 
ناميد؛ ناگوارترين سناريو ممكن، سقوط تمدن انساني به ژرفاي پرتگاهي  است كه برآورد 
و گمانه  عواقب زيان بار آن هنوز غيرممكن است. سينما به عنوان يك هنر-صنعت، چنان 
با ش��الوده هاي جهان مدرن آميخته كه سرنوشتش به فراز و فرود اين موقعيت جهاني 
بستگي تام دارد. با وجود اينكه تمامي مشكالت و معايب ساختاري سينماي ايران پيش 
از همه گيري بيماري، همچنان به جاي خود باقي مانده، اما مديريت سينما در اين دوران، 
اهميتي نزديك به مرگ و زندگي يافته است. كانون فيلمنامه نويسان سينما در اين روزهاي 
تلخ كه زندگان آن بهار و مردگانش تعزيتي ندارند، بر حفظ هماهنگي و هم گرايي ميان 
همه  اصناف سينما و مديريت آن در »خانه سينما«، به عنوان تنها گزينه  معقول و ممكن 
تأكيد مي كند و هر نوع تالش ساختارشكنانه را به ضرر سينما مي داند. كوويد 19 نشان داد 
ساز و كار اداره  سينما آمادگي مواجهه با بحراني بزرگ را ندارد. بحث ناتواني افراد نيست؛ 
صحبت بر سر ناكارآمدي آشكارشده  سيس��تم اداري موجود است. نه شوراي مركزي 
 كانون فيلمنامه نويسان، نه بقيه صنوف و نه هيات مديره  خانه سينما نتوانستند حمايتي

 در خور از اعضاي خود بكنند. اين ناتواني چيزي فراتر از خواست قلبي و اراده افراد است؛ 
ضعف مالي بنيادين خانه  سينما و اصناف آن، بزرگ ترين مانع در راه خدمت رساني به اعضا 
ست. اكنون كه هم دانشمندان و هم متوليان بهداشت كشور، هشدار تداوم و بازگشت 
متوالي اين بيماري را داده اند، الزم است ساز و كار حمايتي فراتر از ظرفيت هاي موجود 
براي اعضاي خانواده  سينما انديشيده شود تا جهان پيش رو، بهتر و شريف تر و خردمندانه تر 
محقق شود. بديهي  است كرده هاي نيك و بد ما در اين روزهاي ناگزير، براي داوري ناگزير 

ثبت خواهند شد و هيچ حسابي بدون تسويه شدن باقي نخواهد ماند.« 
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