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يادداشت- 1

يادداشت- 2

 اقتصاد آزاد
 يگانه راه است

 اقتصاد 99 
به كدام  سمت  مي رود؟

در اين يادداش��ت كوتاه 
دي��دگاه خ��ود را راجع 
ب��ه مهم تري��ن موضوع 
يعن��ي  روزه��ا  اي��ن 
وضعي��ت جه��ان پس 
از كرون��ا و ني��ز راهبرد 
مطلوب كش��ورمان در 
اين خص��وص خدمت 
خوانندگان گرامي تقديم مي كنم . اميد كه مفيد 
واقع شود. مهم ترين سوال حال حاضر آن است كه 
آينده اقتصادي، اجتماعي و سياسي جهان به چه 
سمت و سويي اس��ت و وضعيت مطلوب و ممكن 
كدام وضعيت اس��ت: كاهش ارتباط��ات، انزوا و 
درون گرايي و حضور سنگين تر دولت ها در روابط 
اجتماعي و تبادالت اقتصادي يا بالعكس، بس��ط 
ارتباطات و ايجاد همفكري و همبستگي عمومي 
و افزايش حضور و نقش آفريني مردم و نهادهاي 
مدني و تشكل هاي اقتصادي براي افزايش اعتماد 
و سرمايه اجتماعي ؟ ارادتمند قايل به ديدگاه دوم 
هستم. چراكه كشورهايي در مبارزه با اين ويروس 
مهلك موفق تر عمل كردند كه عنصر »اعتماد« در 
ميان دولت و ملت هاي آنها بيش��تر وجود داشت. 
ادامه در صفحه 2  

زمان��ي ك��ه دولت ه��ا 
تصمي��م ب��ه تقوي��ت 
بخش تقاضا در اقتصاد 
مجب��ور  مي گيرن��د 
ب��ه تزري��ق نقدينگ��ي 
ك��ه  ش��د  خواهن��د 
همي��ن مس��اله باعث 
افزايش تورم در اقتصاد 
مي ش��ود. اين نقدينگي ها عمدتا بدون پشتوانه و 
از محل استقراض از منابع پرقدرت بانك مركزي 
تامين مي ش��ود كه همي��ن قضيه رون��د تورمي 
فعلي را افزايش��ي مي كند. كرونا از دو جهت روي 
شاخص هاي اقتصادي تاثير مي گذارد؛ از يك جهت 
كرونا منجر به كاهش درآم��د عمومي و كوچك 
شدن اقتصادها در همه جاي دنيا خواهد شد، چرا 
كه سطح تقاضاها به نسبت كاهش درآمدها پايين 
مي آيد. از جهت ديگر كرون��ا با اثرگذاري منفي بر 
مصرف كنندگان به خصوص در دهك هاي پايين 
جامعه باعث مي ش��ود دولت ها به سمت راه هاي 
تامين مال��ي بروند تا بتوانند اين اقش��ار را تقويت 
كنند. در بخش معامالت بازار سرمايه هم يكي از 
داليلي كه باعث شده بورس به يك مقصد جذاب 
براي سرمايه گذاران تبديل ش��ود، از دست رفتن 
فرصت ه��اي اقتصادي در س��اير حوزه ها اس��ت. 
عدم س��ودآوري در حوزه هاي اقتص��ادي و حتي 
سرمايه اي باعث شده تا افراد به سمت بازار بورس 
بيايند كه از قضا قدرت نقدش��وندگي بيشتري را 
هم براي سرمايه ها فراهم كرده است.  همزمان با 
رشد و رونق در بازار بورس، بازار مسكن اما روندي 
معكوس را طي مي كند كه پيش بيني مي شود اين 
روند در سال جاري هم ادامه پيدا كند؛ با اين حال 
چون هزينه تمام شده براي توليد مسكن تغييري 
نكرده و چه بس��ا افزايش هم داشته بعيد است كه 
كاهش قيمتي در اين حوزه اتف��اق بيفتد.  با اين 
توصيفات پيش بيني مي شود بازار مسكن امسال 
را در يك ركود تورمي به س��ر ببرد. در سال 1399 
دو اتفاق جديد افتاده كه پيش از اين سابقه نداشته 
اس��ت؛ يكي از اين اتفاقات مولدسازي دارايي هاي 
دولت به پشتوانه بازارهاي مالي است كه ناشي از 
رشد هيجاني بازارهاي مالي و س��رمايه اي مانند 
بورس اس��ت. ETFهاي س��ه گانه ك��ه دولت به 
بازار عرضه كرد در عمل يك اتفاق اس��تثنايي در 
سال هاي اخير بوده است. به نظر مي رسد امسال 
دولت حداكثر اس��تفاده را از اين طرح مولدسازي 
دارايي هاي خود ببرد و با عرضه رقابتي دارايي هاي 
خود در بازار س��رمايه بتواند بخش��ي از كس��ري 
بودجه خود را جبران كند. واقعيت اين اس��ت كه 
مقاومت اي��ران در برابر تحريم ه��اي اقتصادي در 
سال هاي گذشته باعث شده تا دولت به يك ثبات 
در بودجه ريزي برسد. بنابراين مسائلي مانند ركود 
ناشي از كرونا يا كاهش قيمت نفت خام نمي تواند 
دولت را آنچنان متاثر كند كه نتواند كسري بودجه 
خود را جبران كند. همچنين ابزار عمليات بازار باز 
كه توسط بانك مركزي شروع شده و آن را در بازار 
اوراق پيش مي برد باعث شده تا بخشي از نقدينگي 
خطرناكي كه در ب��ازار وج��ود دارد از طريق اين 
عمليات خنثي و تبعات مخرب آن مسدود شود. با 
توجه به پيش بيني هايي كه در برنامه هاي توسعه 
ديده شده اس��ت، بخش زيادي از كسري بودجه 
دولت از طريق آزادسازي دارايي هاي دولت جبران 
خواهد شد كه با توجه به حجم و ارزش باالي اين 
دارايي ها انتظار مي رود كه دول��ت از اين محل بار 

تورمي جديدي را به بازار تحميل نكند. 
ادامه در صفحه 4

بيراهه بورس براي عرضه امالك 
دولتي به خريداران سهام

با عقب نشيني دولت واگذاري 
»ايميدرو« از دستور كار خارج شد

لغو يك عرضه اوليه بزرگ كه پيشتر اعالم شده بودچرا واگذاري مستغالت ساز و كار متفاوتي طلب مي كند؟

محسن خليلي ٭

ايمان اسالميان٭

 پارادوكس
  استقبال عمومي از بورس 

 در گفت و گو ي » تعادل« 
با داوود سوري، اقتصاددان

بورس 
 بدون توليد
 بي اثر است

مه�دي بيك |تبع�ات اس�تقبال دامنه دار 
مردم از بازار بورس چيس�ت؟ آيا با هدايت 
نقدينگ�ي ب�ه س�مت ب�ورس مش�كالت 
اقتصادي و معيشتي كش�ور حل مي شود؟ 
چش�م انداز اين ن�وع س�رمايه گذاري ها و 
بروز آن در اقتصاد و معيشت كشور چگونه 
خواه�د بود؟ اين پرس�ش و پرس�ش هايي 
از اين دس�ت اي�ن روزه�ا ه�م در محافل 
كارشناس�ي و تحليل�ي و هم در م�راودات 
ع�ادي م�ردم كوچ�ه و ب�ازار ب�ه عن�وان 
پرسش هايي به روز مطرح هستند. ابهاماتي 
كه طيف ه�اي مختل�ف مردمي ب�ه دنبال 
آگاهي از ابعاد و زواياي گوناگون آن هستند 
تا ب�ا اس�تفاده از اي�ن اطالع�ات تحليلي 
بهترين تصميم را براي س�رمايه هاي خود 
اتخاذ كنند. از يك طرف مردم مي خواهند 
بدانند ك�ه آيا خ�روج سرمايه هايش�ان از 
بازاره�اي ط�ال و ارز و انتق�ال آن ب�ه بازار 
ب�ورس و اوراق بهادار مي تواند چش�م انداز 
اقتصادي موثرت�ري را ه�م در كوتاه مدت 
و هم در بلندم�دت براي آنها ايج�اد كند و 
از س�وي ديگر تحليلگران تالش مي كنند 
تصوي�ري احتمالي از ش�رايطي كه اقتصاد 
ايران ب�ا آن روبه رو خواهد ش�د به دس�ت 
آورن�د. در اين ميان اما برخ�ي تحليلگران 
معتقدند كه علي رغم برخي بزرگ نمايي ها 
كه در زمينه هدايت سرمايه ها به بازار هاي 
مولد صورت مي گيرد، اساس�ا آزاد س�ازي 
موثري در حوزه هاي اقتصادي ايجاد نشده 
و نحوه كنشگري نظام سياس�ي و دولت در 
بازار ب�ه گونه اي اس�ت كه ان�گار دولت هم 
مي خواهد سهام خود را آزاد كند و از منابع 
برآمده از آن استفاده كند و هم نمي خواهد 

تا تسلطش بر بنگاه هاي بزرگ اقتصادي را 
از دست بدهد. براي پاس�خگويي به برخي 
از پرس�ش هايي كه اين روزه�ا در خصوص 
ارتباط متقابل انتقال س�رمايه هاي عمومي 
به بورس و چش�م انداز آينده اقتصاد ايران 
وجود دارد س�راغ داوود س�وري تحليلگر 
اقتصادي و عضو سابق هيات علمي دانشگاه 
صنعتي شريف رفتيم تا در جريان گفت وگو 
با اي�ن تحليلگ�ر اقتص�ادي به بخش�ي از 

پرسش ها پاسخ دهيم.

  طي سال ها و ش�ايد دهه هاي اخير، همواره 
موضوع هدايت نقدينگي س�رگردان كشور 
به س�مت بازارهاي مولدي چون بورس يكي 
از اولويت هايي بود كه كارشناسان اقتصادي 
به عنوان يك ض�رورت عاجل اقتصادي از آن 
ياد مي كردند. اما بعد از ارايه سهام بنگاه هاي 
بزرگ اقتص�ادي مانند شس�تا و ايميدرو در 
بورس ش�اهد اين امر هس�تيم ك�ه برخي از 
تحليلگران با هشدار نس�بت به اين موضوع 
اعالم مي كنند كه چنانچه اين فرآيند انتقال 
سرمايه ها به درس�تي انجام نش�ود، خود به 
عاملي بر ضد اقتصاد و معيش�ت بدل خواهد 
شد. يعني اين س�رمايه ها آرام آرام به صوت 
حب�اب بزرگ�ي در مي آيند كه آس�يب هاي 
بزرگ تري را ممكن است متوجه اقتصاد ايران 
كنند. نظر ش�ما درباره اين وضعيت متناقض 

چيست؟
اساسا من با اصِل اين تعريفي كه در خصوص هدايت 
سرمايه ها مطرح مي شود مشكل دارم. بحث هدايت 
نقدينگي به اين صورت كه يك دولتي وجود داشته 
باش��د مثل چوپان كه نقدينگي را مانند گله اي كه 
در اختيار دارد به س��مت و س��وي خاصي هدايت 

كند از نظر من تفس��ير و تحليل اش��تباهي اس��ت 
و من نمي دانم كس��اني كه يك چنين م��واردي را 
مطرح مي كنند مبتني بر كدام داده هاي اطالعاتي 
يك چنين اظهاراتي را مط��رح مي كنند. نقدينگي 
زماني كه گسترش پيدا مي كند، تورم زاست. وقتي 
مي توان نقدينگي را از تبع��ات تورم زا، محفوظ كرد 
كه در اثر اين نقدينگي چيزي توليد شود كه داراي 
ارزش افزوده اس��ت. كااليي صنعتي توليد ش��ود، 
محصول كشاورزي ارايه ش��ود، خدمات مورد نياز 
ارايه شود و...توليد چه زماني محقق مي شود؟وقتي 
توليد صورت مي گيرد كه موان��ع توليد از بين رفته 
باش��د. بنابراين توليد صرفا نيازمن��د به نقدينگي 
نيس��ت. اگر موانع توليد برداشته ش��ده باشد، اگر 
توليد سودآور شده باشد، اگر بستر توليد فراهم شده 
باش��د، آن وقت نقدينگي به سادگي به سمت توليد 
مي رود و نيازمند چوپان و نگهبان . گله هم نيس��ت 
كه نقدينگي را به سمت و سوي خاصي هدايت كند.

  اما مس�ووالن اجراي�ي و اقتص�ادي اعالم 
كرده اند كه دولت با ه�دف هدايت نقدينگي 
جامعه به سمت توليد، فرآيند آزاد سازي ها را 

انجام داده اند؟
 همانطور كه اش��اره كردم، بحثي هم كه اين روزها 
مطرح اس��ت به هيچ عنوان بحث هدايت نقدينگي 
نيست. نقدينگي وقتي كه ايجاد مي شود و به سمت 
بازارهايي مثل طال، مسكن يا ارز مي رود، اين كاالها 
را با افزايش قيمت مواجه مي كند اما ورود نقدينگي 
به بورس به هي��چ عنوان باعث نمي ش��ود كه مثال 
قيمت سهام در بورس باال رود. زماني كه نقدينگي 
وارد بازار سهام مي شود اما در سوي مقابل بنگاه هاي 
ارايه شده به سوددهي نرسيده اند و بستر الزم براي 
رشد آنها فراهم نشده و اين نقدينگي بازدهي براي 
خريداران سهام ندارد؛ اين نقدينگي صرفا از جيب 

يك عده اي به جيب يك عده ديگري مي رود.

  ممكن اس�ت بفرماييد از جيب چه كس�اني 
به جيب چه كس�اني مي رود؟مالباخته در اين 

ميان چه كساني هستند؟
طبيعي است از جيب عموم مردم به جيب يك عده 
معدودي فرصت طلب مي رود. تا زماني كه ما شاهد 
سودآوري بنگاه ها نباشيم شاهد خلق ثروت نباشيم 
صرف اينكه قيمت سهم ها باال مي رود هيچ اهميت 
بنيادين اقتصادي ندارد و قادر نيس��ت تاثير خاصي 
هم در فرآيندهاي اقتصادي كالن كش��ور داش��ته 
باشد. متاسفانه آن چيزي كه در بازار بورس ما مبناي 
ارزش گذاري اس��ت، ارزش جايگزيني هست. مثال 
فكر مي كنند كه اين كارخانه در بازار اينقدر مي ارزد 
و با توجه به تعداد س��هامش بايد اين ميزان قيمت را 
برايش در نظر گرفت. اين فرآيند ش��ايد در خصوص 
مسكن، اتومبيل، طال و...درست باشد اما در خصوص 
يك بنگاه ب��زرگ كه هرگز به فروش نمي رس��د اين 
فرآيند به هيچ عنوان صدق نمي كن��د. بعد از مدتي 
مردم و كساني كه عنوان س��هامدار را دارند نيازمند 
اين هستند كه سودي واقعي به آنهاپرداخته شود و 
زماني كه بنگاهي به سمت سوددهي و ايجاد ارزش 
افزوده نرفته باشد عمال سود واقعي در اقتصاد ايجاد 
نمي ش��ود و مردم ه��م به��ره اي از آن نخواهند برد. 
اوايل ممكن اس��ت تحركات مثبتي به چشم بخورد 
اما اين قيمت گذاري غير واقعي بعد از مدتي ش��كل 
واقعي خود را نش��ان مي دهد. البته ممكن است در 
كوتاه مدت و ميان مدت س��ودهايي ه��م پرداخت 
ش��ود اما در بلندمدت چ��ون س��اختار بنگاه ها در 
مس��ير درس��تي قرار ندارد ارزش واقعي در اقتصاد 
ايجاد نمي كند. ممكن هم هس��ت برخي به صورت 
فردي س��ودهاي كالني را از اين فضا ببرند اما عموم 
سهامداران و اقتصاد كشور بعيد است كه در بطن يك 
چنين ساختار مشكل داري دستاورد شايان توجهي 
ادامه در صفحه 2 كسب كنند. 

يادداشت- 3

با زيرساخت هاي حداقلي 
فناوري به نتيجه نمي رسد

اتفاق  وي��روس كرون��ا 
همه گيري است و همه 
دنيا اولين ب��ار با چنين 
معضلي مواجه مي شوند 
از  بس��ياري  ش��ايد  و 
كشورها آمادگي چنين 
شرايطي را نداشتند. اما با 
توجه به اينكه ما دركشور 
با يك س��ري موارد از جمله تحريم روبرو هستيم، 
باعث شده كه ما آمادگي هاي از پيش تعيين شده اي 
براي يك سري از كارها داشته باشيم و اين كمك 
مي كند كه ما راه ب��رون رفت از اين موض��وع را در 
كس��ب و كارهايمان هم به درستي پيش ببريم. اما 
نقش فناوري اطالعات در اين معضل چيس��ت؟ 
فن��اوري اطالع��ات مي تواند براي بهب��ود فضاي 
كس��ب و كارها مثمرثمر باش��د و نكته اي كه حائز 
اهميت اس��ت، اينكه ما در حوزه فناوري اطالعات 
كار بس��ياري داريم و اگرچه هنوز به جايي كه بايد 
نرسيديم، اما ويروس كرونا در كشور نشان داد كه 
مي تواند در كس��ب و كارهاي مختل��ف اثر بگذارد 
و حتي بعضي از آنها را رو به بهبود بب��رد. اما موارد 

ديگري هم براي ما مشخص شد...
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علي  مسعودي٭

يادداشت- 4

 فرصـت هاي
 بر باد رفته 

از اوايل بهمن پارس��ال 
كرون��ا  ورود  ش��ايعات 
ب��ه اي��ران مط��رح بود؛ 
ش��ايعاتي كه اين بار اول 
اس��فند رن��گ واقعيت 
گرفت. اگر تاري��خ ورود 
و ش��يوع كرونا در ايران 
را همان يكم اس��فند در 
نظر بگيريم، چه فرصت هايي براي كنترل كرونا از 
دس��ت رفت؟ چه صدماتي به مردم، به كشور و به 
سرمايه هاي اجتماعي دولت وارد شد؟  كرونا به طور 
رسمي اول اسفند وارد ايران شد و در شرايطي كه 
بسياري معتقد به قرنطينه و كنترل ترددها بودند، 
وزارت بهداشت طبق تصميمي كه گويا در خارج 
از مجموعه وزارتخانه گرفته ش��ده ب��ود، به نقل از 
قائم مقام اين وزارتخانه اع��الم كرد قرنطينه براي 
قرون وس��طي اس��ت! اين مهم ترين فرصتي بود 
كه دولت براي كنترل كرونا از دس��ت داد. بر كسي 
پوشيده نيست كه از پانزدهم تا بيست و نهم اسفند، 
بس��ياري از امور اداري در حالت تعليق قرار دارد و 
به قول معروف خيلي چيزها تق و لق است. دولت 
مي توانست با استفاده از اين فرصت، دو هفته ادارات 
و اصن��اف را تعطيل اعالم كند و ب��ا توجه به وصل 
شدن آن به دو هفته به تعطيالت نوروزي، حداقل 
يك ماه تعطيلي كم هزينه به خود هديه كند و رفت 
و آمدها و مسافرت ها را نيز ممنوع اعالم كند، اما از 
وارد آمدن هزينه هاي كالن به كش��ور جلوگيري 
كند. اين فرصت از دس��ت رفت و اگر دولت از اين 
فرصت اس��تفاده كرده بود، احتماال االن تا اين حد 
درگير كرونا نبوديم و مي توانستيم با توجه به توان 
پزش��كان و سيس��تم درماني مان، كشوري موفق 
در كنترل اين ويروس نام بگيريم.  ريشه اين تعلل 
در ضعف سيستماتيك نظام تصميم گيري است 
و اينكه دولت توان اين را ن��دارد تا تصميم گيرنده 
نهايي باش��د. دولتي كه برآمده از راي مردم است، 
با اتفاق اخير در اعالم ديرهنگام و همچنين ضعف 
عملكرد در مقابله با كرونا، اندك سرمايه اجتماعي 
خود را كه در ماه هاي گذشته كاهش يافته بود، از 
دست داد. البته كه همچنان بايد اذعان كرد، ايران، 
در ميان كشورهاي موفق در كنترل كرونا بوده است 
و نظام درماني كشور كه در دوره هاي گذشته و دهه 
نخست انقالب پايه گذاري شده، كارنامه به نسبت 

موفقي داشته است. 
در اين بين بايد عملك��رد كادر درمان را از عملكرد 
وزارت بهداشت جدا دانس��ت. به سختي مي توان 
اين موضوع را رد ك��رد كه برخي مدي��ران وزارت 
بهداشت، كرونا را سكوي پرش و محل اثبات خود 
قرار دادند. اين موض��وع در جاي خود محل بحث 
است. اما نكته مهم اين است كه فرصت هاي زيادي 
از دست رفت؛ دولت فرصت سوزي هايي كرد كه در 
چند سال گذشته هم در موارد ديگر سابقه داشت. 
با پذيرش فشارها و مشكالتي كه براي دولت وجود 
دارد، نبود يكپارچگي تصميم گيري در دولت نيز 
اين فشارها را موثر تر كرده است. از طرفي، دولت در 
انسجام نسبي اجتماعي و مردمي كه براي مقابله با 
كرونا ايجاد شد، از قافله عقب ماند و فرصت انسجام 
ملي را تبديل به تهديد بي اعتمادي به دولت كرد. 
اما در نهايت، اين دولت به عنوان قوه اجرايي كشور 
اس��ت كه بايد در قبال كوتاهي در تعطيلي كشور 
پيش از نوروز 99 پاسخگو باشد و به مردم توضيح 
بدهد. اين كوتاهي خسارات جاني و مالي و معنوي 
كمي به م��ردم، كش��ور و دولت وارد نكرد. ش��ايد 
شفافيت در اعالم خطاها، بتواند اندكي از سرمايه 

اجتماعي از دست رفته را به دولت بازگرداند. 

مهران  فرجي 

  اگر بستر توليد فراهم شده باشد
 آن وقت نقدينگي به سادگي به سمت توليد مي رود

يك- از ابتداي سال 9۷ و همزمان با آغاز نوسانات ارزي 
ناشي از خروج اياالت متحده از برجام، بازار سهام رشد 
زيادي را تجربه كرده است. ارزش بورس تهران در نيمه 
ارديبهشت 99 نسبت به ابتداي س��ال 99 بيش از ۷۵ 
درصد، نسبت به ابتداي س��ال 9۸ بيش از 3۸۰ درصد 
و نسبت به ابتداي سال 9۷ بيش از ۷۶۰ درصد افزايش 

يافته اس��ت. براي درك بزرگي اين عدد توجه داشته 
باشيد كه مجموع رش��د ارزش بازار از ابتداي دهه نود 
تا آغاز نوس��انات ارزي اخير )فروردين 9۰ تا فروردين 
9۷( تنها برابر با ۲۴۰ درصد بوده اس��ت.دوم- ش��وك 
ارزي به صورت كامل در بازار س��هام تخليه شده است. 
محاس��به ش��اخص ارزش دالري بورس تهران نشان 

نكات قابل توجه  و ضروري در سرمايه گذاري سهامداران

ي
رع
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مهدي كرامت فر|
با توجه به رشدهاي اخير بازار 
سهام كه با رونق معامالتي و 
ورود هيجاني سهامداران همراه 
شده، شرايط فعلي و چشم انداز 
آتي بازار تنها براساس شدت 
ورود پول جديد و متغيرهاي 
رفتاري قابل توضيح است.

مي دهد كه در پايان فروردين  99 اين شاخص نسبت 
به ابتداي س��ال 9۷ ن��ه تنها كمتر نب��وده بلكه حدود 
س��ي درصد نيز باالتر قرار گرفته است. با توجه به آنكه 
تكانه ارزي، نقطه آغاز رشد اخير بورس بوده و در حال 
حاضر اين تكانه به صورت كامل يا حتي بيش از حد در 
بازار تخليه شده، مي توان گفت رشدهاي اخير بورس 
چندان مبتني بر اص��ول بنيادين قرار نگرفته اس��ت.

سوم- چشم انداز وضعيت درآمد و سودآوري شركت ها 
نيز بهبود محسوسي نداشته است. هرچند كه پس از 
جهش ارزي، درآمد ريالي بس��ياري از ش��ركت هاي 
صادراتي رشدهاي دو تا س��ه برابري را تجربه نمود اما 
تداوم اين رشد سودآوري براي سال جاري بنا به برخي 
داليل نامحتمل است. از يكسو جهش نرخ ارز و افزايش 
معادل ريالي درآمد صادراتي شركت ها در سال هاي 9۷ 
و 9۸ محقق شده و براي سال جاري رشد نرخ ارز تنها 
در محدوده نرخ تورم ب��رآورد مي گردد و جهش ارزي، 

بسيار دور از انتظار است.از سوي ديگر با توجه به تشديد 
فضاي تحريمي انتظ��ار مي رود كه ب��ه تدريج هزينه 
مبادله در تج��ارت خارجي افزايش يابد و ش��ركت ها 
ناچارند ذيل عناويني نظير تخفيف، حاشيه سود خود 
را كاهش دهند. در نهايت آنك��ه به دليل افت تقاضاي 
جهاني پس از شيوع بيماري كرونا )و همچنين جنگ 
نفتي ميان عربستان و روسيه( انتظار مي رود كه قيمت 
جهاني كاالهاي پايه در سال جاري نسبت به سال قبل 
كاهش يابد. در مجموع برآوردهاي خوشبينانه بيانگر 
آن است كه سود 1۲1 هزار ميليارد توماني شركت ها 
در س��ال 139۸، براي سال آينده رش��د حداكثر 1۰ 
درصدي را تجرب��ه خواهد نمود. ب��رآورد بدبينانه نيز 
كاهش 1۵ درصدي را نشان مي دهد. چهارم- در كنار 
رونق قيمتي، معامالت سهام نيز در دو سال اخير رونق 

محسوسي داشته است. 
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اخبار

وضعيت بازار سرمايه و بورس 
در مجلس بررسي شد

رييس كميسلليون اقتصادي مجلس اعللام كرد: 
آخرين وضعيت بازار سرمايه و بورس با حضور وزير 
اقتصاد، رييس سازمان  بورس و اوراق بهادار و رييس 
سازمان خصوصي سللازي مورد بررسللي و ارزيابي 
قرار گرفت.به گزارش خانه ملت، الياس حضرتي در 
تشريح نشست كميسيون متبوع خود، به حضور وزير 
اقتصاد و دارايي، معاونان وي، رييس سازمان  بورس 
و اوراق بهادار و رييس سللازمان خصوصي سازي در 
اين جلسه و بررسي آخرين وضعيت بازار سرمايه و 
بورس و نحوه واگذاري ها و خصوصي سازي بنگاه هاي 
اقتصادي اشللاره كرد. وي با بيان اينكه فرصت هاي 
موجود در بورس براي سرمايه گذاري ها و تهديدهاي 
اين بازار در نشسللت ديروز مورد بررسي قرار گرفت، 
اظهار كرد: وزير اقتصاد گزارشي از نحوه پررنگ شدن 
نقش بورس در تامين مالي بنگاه هاي مالي طي يك 
سال گذشته و اسللتراتژي حركت از بانك محوري 
به سللمت بازار محوري ارايه كرد.نماينده مردم در 
مجلس دهم با بيللان اينكه وزير اقتصاد توضيحاتي 
درباره نگراني كارشناسان و مردم از وضعيت بورس و 
واگذاري ها داد ، تصريح كرد: نحوه قيمت گذاري، تاييد 
اهليت خريداران در خصوصي سازي ها و ... از جمله 
محورهاي صحبت هاي دژپسند بود.حضرتي با بيان 
اينكه براساس گزارش هاي ارايه شده، وزارت اقتصاد 
به دنبال شفافيت بيشتر در واگذاري ها و مردمي كردن 
اقتصاد اسللت، اضافه كرد: حضور حدود ۶۰ ميليون 
نفر در بازار سرمايه و بورس تحول و جنبشي در نحوه 
تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي و جذب سرمايه هاي 
سرگردان است. ظرفيت سازي در بورس متناسب با 
استقبال و دارايي مردم با به كارگيري ابزارهاي نوين و 
امكانات فضاي مجازي از جمله موضوعات مورد تاكيد 

نمايندگان در نشست ديروز بود.

افزايش تسهيالت زنان 
سرپرست خانوار در سال ۹۹

معاون امور زنللان و خانواده رييس جمهور از افزايش 
تسهيات زنان سرپرست خانوار در سال ۹۹ خبر داد.

به گللزارش ايِبنا، معصومه ابتكار، معللاون امور زنان 
و خانواده رييس جمهور افزود: براي ايجاد مشللاغل 
جديد برنامه ريزي هايي در نظر گرفته شده است؛ با 
همكاري نظام بانكي مقرر شد تا براي زنان سرپرست 
خانوار تسللهياتي به صورت وام هاي قرض الحسنه 
در نظر بگيريم. الزم به ذكر اسللت كه امسللال ارايه 
تسهيات به زنان سرپرست خانوار افزايش مي يابد. 
وي درباره اقدامات مهم معاونت امور زنان و خانواده 
رياست جمهوري در حوزه هاي اشتغالزايي در سال ۹۸، 
اظهار داشت: يكي از اقدامات مهم معاونت، اجراي طرح 
توانمند سازي سرپرست خانوار بود، اين طرح پيشرفت 
خوبي در سال ۹۸ داشت و سال ۹۹ هم اين كار با توجه 
به نامگذاري شعار سال يعني »جهش توليد«  با قوت 
و مشاركت تشكل هاي كارآفرين دنبال خواهد شد. 
ابتكار ادامه داد: اميدواريم در زمينه استارت آپ ها و 
فعاليت هاي دانش بنيللان هم همكاري هاي خوبي 
با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري داشته 
باشلليم؛ چراكه بخشللي از زنان در شتاب دهنده ها 
مشغول به فعاليت هستند و با توجه به بازديدهايي 
كه سال قبل از شتاب دهنده داشتم، به نظرم بانوان 
تحصيل كرده آينده خوبللي در بخش فناوري هاي 
نوين داشته باشللند. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، وي افزود: تشكل هاي كارآفرين طي سال هاي 
اخير در كشور رشد داشتند، اين تشكل ها غيردولتي 
هستند و در حوزه آموزش و مهارت افزايي كارآفريني 
فعاليت مي كنند. اين طرح با همكاري وزارت كار و 
وزارت كشور ادامه پيدا مي كند؛ آنچه براي ما اهميت 
دارد حمايت از مشاغل خانگي است؛ ما با همكاري 
سازمان ملي استاندارد درباره استانداردهاي مشاغل 

خانگي اقدامات بسياري انجام داده ايم.

آخرين مهلت ويرايش اطالعات 
دارندگان سهام عدالت

 رييس سللازمان خصوصي سازي از مهلت ويرايش 
اطاعات دارندگان سهام عدالت كه از طريق سامانه 
اقدام به آزادسازي كرده اند، خبر داد.به گزارش سنا، 
عليرضا صالح، در تشريح جلسه ستاد سهام عدالت 
با صاحب نظران اقتصادي و اعضاي سازمان بورس، 
اظهار كرد: سللازمان خصوصي سازي در حال انجام 
يك سري هماهنگي هاي درون سللازماني است تا 
افرادي كه اطاعات خود را به سامانه سهام عدالت 
وارد كرده اند، تنها براي يك بار بتوانند اطاعات خود 
را ويرايش كنند.وي افزود: تا ساعت ۲۴ دوشنبه هر 
سهامداري وارد سامانه شده و اطاعات خود را وارد 
كرده است، امكان ويرايش خواهد داشت و از فردا هر 
فردي اطاعات خود را در روش مستقيم آزادسازي 
تنهللا يك بللار مي توانللد وارد كند. از عمللوم مردم 
درخواست مي كنيم دقت و بررسي الزم را قبل از ورود 
به سامانه انجام دهند تا دچار مشكات اينچنيني و 
دوباره كاري ها نشويم.اين مقام مسوول در پاسخ به 
اين سللوال كه چه فكري به حال جاماندگان سهام 
عدالت شده است؟ بيان كرد: سهام عدالت در سال 
۱۳۸۵ به اذن مقام معظم رهبري از بين سهام شركت 
سودده كشور انتخاب شد، مشموالن سهام عدالتي 
كه امروز بحث آزادسللازي مطرح است مجموعا ۶ 
دهك پايين جامعه را شامل مي شدند.براي دو گروه 
از اين دهك ها كه شامل مددجويان تحت پوشش 
كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي بودند 
با ۵۰ درصد تخفيف اين سهام ها صادر شد و مابقي 

مشموالن شامل تخفيف نشدند.

كالن2

 كارشناسان با اشاره به دستاوردهاي حذف ۴ صفر از پول ملي اشاره كردند

اثر حذف صفرها بر كاهش توهم پولي و تقويت ارزش پول
 گروه بانك وبيمه |

كارشناسان معتقدند، با توجه به تصويب حذف 
صفر از پول ملي و تغيير واحد پول ملي كشور 
به تومان، اين امر تاثي�رات مثبتي بر اقتصاد 
همچ�ون كاهش ميزان ت�ورم پولي، افزايش 
اعتماد عمومي نس�بت به پ�ول ملي، كاهش 

تورم، آسان سازي تسويه مبادالت و ... دارد.

بسياري از كشورهاي جهان در پي از سر گذراندن تورم هاي 
انفجاري كوتاه مدت يا تجربه تورم فزاينده بلندمدت با پديده 
كاهش خريد پول ملي روبرو شده اند كه در نتيجه اين امر، 
حجم بااليي از اسللكناس و مسكوك كم ارزش در اقتصاد 
ايجاد شده كه عاوه بر آثار رواني ناخوشايند بر افكار عمومي 
جامعه، مشكات اجرايي عديده اي نيز به دنبال داشته است؛ 
بنابراين، اين كشورها ناچار به اجراي برنامه اصاح پولي به 
صورت هاي مختلف شده اند.اصاح پولي به سه صورت شكل 
مي گيرد كه شامل تغيير نام واحد پول يك كشور، حذف چند 
صفر از واحد پول و تركيبي از هر دو روش است و اجراي هر 
يك از اين سلله روش، نيازمند پياده سازي بسته سياستي 
جامعي است كه عاوه بر كنترل تورم، آماده سازي جامعه 

براي پذيرش شرايط جديد را نيز فراهم كند.

   فوايد اقتصادي حذف چهار صفر از پول ملي
در كشللور ما كه چندي اسللت طرح حذف چهار صفر از 
واحد پول ملي مطرح شللده است، نهايتا روز گذشته )۱۵ 
ارديبهشت( از سوي نمايندگان مجلس تصويب شد تا طي 
سه سال آينده واحد پول ملي از ريال به تومان تغيير كند كه 
به بهانه اين اقدام، در اين گزارش به تاثيرات اقتصادي حذف 
چهار صفر از پول ملي پرداخته شده است.به گزارش ايسنا، 
بانك مركزي مجموعه فوايد و هزينه هاي تغيير واحد پول را 
بررسي كرده كه طبق آن، اين اصاح پولي فوايدي همچون 
كاهش ميزان توهم پولي، افزايش اعتماد عمومي نسبت به 
پول ملي، كاهش تورم، آسان سازي تسويه مبادالت و... را در 
پي دارد كه در ادامه جزئيات آن مطرح شده است. يكي از 
منافع تغيير واحد پول، دستيابي به كارايي بيشتر در جريان 
گردش نقدينگي است كه براساس اين منفعت، وقتي پول 
يك كشور تعداد زيادي صفر داشته باشد، بسياري از مبادالت 
در مقياس ميليون، تريليون يا مانند تركيه هزار تريليون 
صورت مي گيرد. چنين شللرايطي عاوه بر مشكاتي كه 
در زمينه هاي محاسباتي و حسابداري دفاتر ايچاد مي كند، 
ناامني حمل مقادير زياد پول، معطل شدن در صف بانك ها 
و معضات شمارش حجم باالي اسكناس و سكه را نيز در پي 
دارد كه با حذف صفرهاي اضافي برطرف مي شود. آسان تر 
شدن تسويه مبادالت نيز از ديگر منافع اقتصادي تغيير واحد 
پول است كه هنگامي كه افراد و موسسات براي مبادالت 
خود نياز به حجم كمتري پول نقد داشته باشند، مشكاتي 
كه در بند قبلي نيز اشاره شد، كمتر بوده و در نتيجه تسويه 

مالي مبادالت كاال و خدمت راحت تر انجام مي شود.

   كاهش ميزان توهم پولي
وقتي پول يك كشور تعداد زيادي صفر داشته باشد، به طور 
معمول توهم پول نزد آحاد جامعه بيشتر مي شود كه اين امر 
انتظارات تورمي را افزايش مي دهد و بر روند افزايش قيمت ها 
نيز موثر است كه با اجراي برنامه اصاح پولي و حذف صفر از 
پول ملي، از اثر انتظارات تورمي كاسته شده و روند قيمت ها به 
سمت پايين تعديل مي شود كه اين كاهش ميزان توهم پولي 

و از ديگر محسنات تغيير واحد پول است.

   افزايش اعتماد عمومي نسبت به پول ملي
طبق اعام بانك مركزي، افزايش اعتماد عمومي نسبت به پول 
ملي نيز، از ديگر فوايد تغيير واحد پول است. يكي از مشكات 
سياست گذاران در هر كشور كاهش اعتماد عمومي نسبت به 
پول ملي در اثر تورم و وجود صفرهاي متعدد در پول است كه 
اين امر موجب جايگزيني پول پرقدرت تر شده و به دالريزه 
شدن اقتصاد ختم مي شود و با حذف صفرهاي اضافي و تغيير 

واحد پول اين مشكل تا حد زيادي برطرف مي شود.

   كاهش تورم
آخرين مزيت تغيير واحد پول ملي، كاهش تورم است كه اين 
مزيت هنگامي قابل وصول است كه تغيير واحد پول در انتهاي 
برنامه تثبيت اقتصادي انجام شللود. شواهد تاريخي نشان 
مي دهد كه تغيير واحد پول در فضاي مناسب به وجود آمده 
پس از اجراي برنامه اصاحات ساختاري يا تثبيت اقتصادي 
به مراتب موفق تر از ساير شرايط است و امكان دستيابي به 
نرخ هاي پايين تر تورم محتمل تر است.با اين تفاسير، عملياتي 
شدن اين فوايدي كه بانك مركزي در پي تغيير واحد پول ملي 
اعام كرده، مستلزم به كارگيري بسته سياستي جامعي است 
كه عاوه بر كنترل تورم، آماده سازي جامعه براي پذيرش 
شرايط جديد را نيز فراهم كند.طرح حذف چهار صفر از پول 
ملي براي سال هاي طوالني باتكليف باقي مانده بود كه به نظر 
كارشناسان، اجراي آن مزايايي مانند تقويت موقت و رواني 
پول ملي، كاهش هزينه ضرب، چاپ و امحاي پول و تسهيل 

امور حسابداري را به همراه خواهد داشت.

   حذف چهار صفر تاثير تورمي ندارد
»ميثم رادپور« در گفت وگو با ايرنا درباره حذف چهار صفر 
از پول ملي گفت: حذف چهار صفر به دليل اينكه تغييري 
در ارزش پول و كاال ايجاد نمي كند يك طرح خنثي به شمار 
مي رود، بنابرايللن، اجراي اين طرح نمي تواند تاثير بزرگي 
بر متغيرهاي اقتصادي كشور داشته باشد.اين كارشناس 
اقتصادي با بيان اينكه حذف چهار صفر هيچ تاثير تورمي 
واقعي ندارد، افزود: با حذف چهار صفر هيچ تغييري در ارزش 
پول و يا كاالها رخ نمي دهد بنابراين نمي توان انتظار تورمي 
داشته باشيم. وي درباره تاثير رواني اجراي اين طرح، اظهار 
داشت: حتي به نظر مي رسد كه در بخش »مالي-رفتاري« و 
رواني نيز اين طرح تاثيري نداشته باشد و شاهد تغييري در 
قيمت ها نخواهيم بود.اين كارشناس اقتصادي به جنبه هاي 

مثبت اجراي اين طرح اشاره كرد و گفت: از مزيت هاي حذف 
چهار صفر، تسهيل فعاليت هاي مربوط به حسابداري است 
كه باعث روان شدن اعداد مي شود.رادپور با بيان اينكه تاثير 
ديگر اجراي اين طرح، كاهش هزينه هاي چاپ و انتشللار 
اسكناس و سكوك است، گفت: به دليل باال رفتن قيمت ها 
و تورم، اسكناس ها و سكه هاي موجود فاقد ارزش چنداني 
بوده و به همين دليل به تعداد زياد بايد چاپ شوند كه اين 
موضوع، هزينه زيادي را به كشور تحميل مي كند.همچنين 
با ضرب سكه به جاي اسكناس، هزينه انتشار، نگهداري و 

امحاي اسكناس را نيز كاهش داد.

   تاثير رواني در تقويت پول ملي
تبديل واحد پولي از ريال به تومان، در واقعيت تاثير چنداني بر 
ارزش پول ملي نخواهد داشت، زيرا ارزش آن تغيير نمي كند.

اما اين اقدام مي تواند در كوتاه مدت از نظر رواني تاثير مثبتي 
داشته باشللد؛ اكنون هر يورو حدود ۱۷ هزار تومان ارزش 
دارد، امللا در واحد پولي جديد ارزش فعلي هر يورو معادل 
۱۷ تومان مي شود. رييس كل بانك مركزي نيز در اين باره 
گفت: حفظ حيثيت ظاهري پول ملي بسيار مهم است. در 
حال حاضر پول ملي با دالر و يورو بسيار اختاف دارد و رابطه 
پول ملي با دالر ۰.۰۰۰۰۰۶ است كه رابطه بسيار ضعيفي 
در دنيا محسوب مي شود.به نظر كارشناسان، تبديل واحد 

پولي اين فرصت را در اختيار نظام پولي و اقتصادي كشور قرار 
مي دهد كه به تدريج ساختارهاي واقعي اقتصادي كشور نيز 

سامان يافته و تقويت شود.

   كاهش هزينه ضرب، چاپ و امحاي پول
بارها شنيده شده است كه برخي افراد، اقدام به جمع آوري 
سكه هاي رايج از بازار و ذوب آن كرده اند كه دليل آن ارزش 
ذاتي باالي سكه، نسبت به رقم درج شده در روي آن است.

در واقع، ضرب برخي سكه اكنون به زيان اقتصاد كشور بوده 
و هزينه بااليي را تحميل مي كند؛ در عمل نيز مردم كمتر 
از آن سللكه ها در مبادالت مالي خود استفاده مي كنند. بر 
اساس گزارشي كه رييس كل اسبق بانك مركزي ارايه كرد: 
اگر بخواهيم ريال را ضرب كنيم براي تهيه يك ريال و تامين 
نيكل آن بايد ۳۵ ريال هزينه كنيم. به گفته محمود بهمني، 
هزينه هايي كه براي چاپ و ضرب پول هاي خرد در كشور 
صورت مي گيرد بسيار بيشتر از ارزش واحد پولي است كه در 
مبادالت به كار مي رود؛ امروز براي چاپ اسكناس هاي ۱۰۰ 
توماني و ۲۰۰ توماني و ۵۰۰ توماني بايد بسيار هزينه كنيم.

بر اساس گزارش ها، هشت ميليارد اسكناس در كشور موجود 
است كه از اين ميزان پنج ميليارد مربوط به اسكناس هاي 
زير دو هزار تومان مي شود. با حذف چهار صفر قرار است كه 
سكه هاي يك توماني جديد جايگزين اسكناس يك هزار 

توماني و سكه دو توماني جديد جايگزين اسكناس هاي دو 
هزار توماني فعلي شود.همچنين ساالنه هزينه زيادي صرف 
امحاي اسكناس هاي فرسوده و مستهلك قديمي و چاپ 
اسكناس هاي جديد مي شود به طوري كه همتي، رييس 
كل بانك مركزي از هزينه ۴۰۰ ميليارد توماني امحاي آنها 
خبر مي دهددر صورت حذف چهار صفر و كوچك شدن 
رقم ها، با توجه به ماندگاري بيشتر سكه، در صورت ضرب 
سكه به جاي اسللكناس هاي خرد مي توان هزينه امحاي 

اسكناس را كاهش داد.

   تسهيل امور حسابداري
كاهش پي در پي ارزش پول ملي در سال هاي گذشته و قرار 
گرفتن صفرهاي متعدد جلوي رديف هاي بودجه و هزينه 
در دفاتر حسابداري، از گايه هاي فعاالن رسته حسابداري 
اسللت.وجود صفرهاي متعدد و طوالني شدن رقم هاي 
مربوط بلله بودجه بخش هاي مختلف گاهي اوقات باعث 
اشتباه نيز شده است.كارشناسان معتقد هستند حذف 
چهار صفرگام بزرگي براي اصاح اين روند و تسهيل امور 
حسابداري است.رادپور، كارشناس اقتصادي در اين باره 
به ايرنا مي گويد: از مهم ترين مزيت هاي حذف چهار صفر، 
تسهيل فعاليت هاي مربوط به حسابداري است كه باعث 

رند و روان شدن اعداد مي شود.

بورس   بدون توليد  بي اثر است

نكات قابل توجه  و ضروري در سرمايه گذاري سهامداران

اقتصاد آزاد،  يگانه راه است

  شما مشكل را به خوبي تشريح كرده و زخم را به 
درستي نش�ان داديد؛ حاال بفرماييد براي درمان 
اين زخم و بهبود اين وضعيت چه بايد كرد؟ اينكه 
مي گويم چه بايد كرد منظورم نظام تصميم سازي 

كشور است؟
راه ما مشخص اسللت؛ تحليلگران سللاليان سال است 
كه نيازهاي توسعه را تشللريح و ارايه كرده اند اما به نظر 
مي رسد نظام سياسي  و مديران تصميم ساز گوشي براي 
شنيدن اين راهكارها ندارند. آخرش مي گويند آن راهي 
را كه ما دوست داريم بگوييد. اينكه مي گويم ما، منظورم 
نهادهاي دولتي و تصميم سازان است. معموال مي گويند 
راهي كه ما دوست داريم و قصد داريم آن را برويم بررسي 
كنيد.اين طور كه نمي شود با امر توسعه روبه رو شد. راه 
اين است كه دخالت هاي دولتي در اقتصاد كم شود، موانع 
توليد برداشته شود. بحث هاي انحصاري دولت كاهش 
يابد، اجازه بدهيللم بنگاه هاي ما به راحتي كاالي خود را 
توليد كنند. به راحتي بازاريابي كنند و دست به صادرات 

بزنند و به راحتي هم پول صادرات را به كشور بازگردانند. 
طبيعي اسللت كه ايجاد اين چرخه نيازمند حل مسائل 
سياسي است. اقتصاد ايران بايد بتواند بخشي از چرخه 
توليد، خدمات و تجارت بين الملل شود؛ طبيعي است كه 
رسيدن به يك چنين شرايطي نيازمند آن است كه بتوانيم 
چالش هاي پيش آمده با نظام بين الملل را حل كنيم. اگر 
بنگاه هاي ما بتوانند چنين روابطي را داشللته باشند و به 
راحتي به توليد و صادرات بپردازند در آن صورت به راحتي 
مي توانند به سوددهي برسند و مي توانند به سهامداران 
خود سود واقعي پرداخت كنند. در غير اين صورت اينكه 
تصور شود دولت هر زمان كه مشكلي بروز مي كند، وارد 
فضاي توليد و كسب و كار شود و جلوي صادرات را بگيرد 
و دستور العمل هاي ناگهاني صادر كند، قيمت كاالها را 
كنترل كند بنگاه هاي ايراني به سللوددهي نمي رسند و 
اگر سودي نباشدبنگاه ها به فنا مي روند و در اين شرايط 
هر چقدر هم كه پول به بنگاه ها تزريق شود به سرانجام 

موردنظر نخواهيم رسيد.

  مجموعه اين مشكالت اقتصادي و معيشتي كه 
شما هم به آن اشاره كرديد، باعث بروز مشكالت 
فراواني براي طبقات كمتربرخوردار و عموم مردم 
شده است. كرونا هم عامل ديگري شد؛ مردمي كه با 
مشكالتي مثل فقر و بيكاري و...مواجهند به سمت 
بورس مي روند تا چشم اندازي براي خودشان ايجاد 
كنند، آن هم كه مشكالت خاص خودش را دارد. با 

اين مشكالت چگونه بايد برخورد كنيم.
من از آمارهاي جديد خبر نللدارم؛ آخرين آمارها درباره 
نظللام طبقاتي ايران مربوط به سللال ۹۷ اسللت و در آن 
سال نشان مي دهد كه شكاف طبقاتي در حال عميق تر 
شدن است. اما به نظرم همه در اين بازي زيان مي بينيم. 
هرچند طبقات محروم بيشللتر در تيررس تحليل هاي 
طبقاتي قرار دارند اما يك نفر با سرعت بيشتر به سمت 
سللقوط مي رود يك نفر با سرعت كمتر. مساله فقر همه 
طبقات را در بر مي گيرد. نمي خواهم بگويم اين تفاوت ها 
توجيه پذير اسللت، طبيعي اسللت كه خانواده هايي كه 

وابستگي كمتري به بازار دارند و مشكات بيشتري دارند، 
افزايش شكاف طبقاتي بعد از كرونا غيرقابل چشم پوشي 
است، همه هم آن را قبول دارند. دولت در اين ميان بايد به 
حمايت وسيع از اين اقشار بپردازد اما به اندازه كافي پول 
ندارد و توانايي هايش محدود است. حتي توانايي اجرايي 
و اداري اش را هللم ندارد. بعد از ده ها سللال بحث درباره 
هدفمندسازي يارانه ها هنوز مشكل داريم در اينكه به چه 
كسي بايد يارانه داده شود به چه كسي نبايد يارانه بدهيم. 
در اين شرايط انتظار زيادي از دولت نمي توان داشت تنها 
توقعي كه مي توان از دولت داشت اين است كه اجازه بدهد 

اقتصاد مسير خودش را برود.
  موضوع مهم ديگري كه به نظرم ضروري اس�ت 
در مباحث تحليلي اقتصاد به آن پرداخته ش�ود 
تغييراتي است كه به زودي در سطح مجلس قرار 
است به وقوع بپيوندد و مجلس يازدهم جايگزين 
مجلس دهم مي ش�ود؛ برخي از تحليلگران نحوه 
آراي�ش و تركيب مجل�س يازده�م را نزديك به 

مجلس هفتم مي دانند به نظر شما مهم ترين كاري 
كه مجلس يازدهم در فضاي اقتصادي فعلي بايد 

مورد توجه قرار بدهد، چيست؟
تا جايي كه من اطاع دارم عمده رهبران و ليدرهاي سياسي 
مجلسي كه قرار است روي كار بيايد كساني بوده اند كه قبا 
هم در نظام سياسي و اقتصادي كشور حضور داشته اند و 
بخشي از شرايط امروز اقتصاد كشورمان محصول عملكرد 
آنهاست. واقعيت آن است كه هنوز ما نمي دانيم چه الگوي 
اقتصادي در كشور ما در حال پياده سللازي است. در اين 
شللرايط اگر فرض بگيريم كه مجلسي قرار است روي كار 
بيايد كه براي خودش دست به يك نوع تصميم سازي هاي 
غيركارشناسي شده و ...بزند، مي تواند مشكلي بر مشكات 
قبلي اقتصاد ما اضافه كند. به هر حال مسووالن و مديران 
كشور چه انتخابي و چه انتصابي بايد بدانند كه بدون توجه 
به نظريات تحليلي و كارشناسللي، اقتصاد ايران نه تنها از 
چالش هاي پيش رو عبور نمي كند بلكه در گرداب مشكات 

تازه اي نيز فرو خواهد رفت.

ارزش معامات بورس تهللران در فروردين ۹۹ كه يك ماه 
نيمه تعطيل محسوب مي شود به حدود ۱۰۰ هزار ميليارد 
تومان رسيده است. اين رقم تقريبا سه برابر ميانگين ارزش 
معامات ماهانه سال ۹۸، ده برابر ميانگين ارزش معامات 
ماهانه سللال ۹۷ و بيش از مجموع معامات تمام ماه هاي 
سال هاي ۹۵ و ۹۶ )دوره بيست و چهار ماهه( است. الزم به 
ذكر است كه بيش از سه  چهارم معامات توسط افراد حقيقي 
صورت مي گيرد. تمام اين ارقام گوياي اقبال عمومي و حجم 

گسترده تقاضا در بازار سهام است.
پنجم- حضور افراد حقيقي در بازار سرمايه افزايش يافته 
اسللت. طي دوره يك و نيم ماهه ابتداي سال جديد حدود 
۳۵۰ هزار سهامدار جديد وارد بازار سرمايه شده و در حال 
حاضر حدود ۲.۵ ميليون كد سللهامداري متعلق به افراد 

حقيقي در بازار فعال است. با توجه به آهنگ صعودي صدور 
كدهاي جديد، انتظار مي رود اين روند همچنان ادامه يابد و 
دو مساله مهم آزادسازي سهام عدالت و عرضه عمومي سهام 
دولت در قالب ETF در نيمه دوم ارديبهشت مي تواند نقطه 
عطف اين رشد باشد و تعداد سهامداران حقيقي را به چند 

ده ميليون نفر بالغ گرداند.
ششم- ورود سرمايه جديد توسللط افراد حقيقي به بازار 
سهام يا اصطاحا ِفِرش ماني، به صورت تصاعدي در حال 
 افزايش است. افراد حقيقي تنها در هفته دوم ارديبهشت 
)۵روز كاري( بيش از ۶۳۰۰ ميليارد تومان پول جديد وارد 
بازار سللهام نموده اند كه اين رقم با مجموع پول وارد شده 
توسط اين افراد در نيمه اول سال قبل برابر است! از ابتداي 
سال ۱۳۹۹ تا نيمه ارديبهشت نيز حدود ۲۰ هزار ميليارد 

تومان پول جديد توسللط اين افراد وارد بازار شده كه با كل 
عملكرد سال ۱۳۹۸ برابري مي كند. اين ارقام به خوبي شدت 
هيجان افراد حقيقي براي ورود به بازار سهام را نشان مي دهد. 
دانش تحليلي پايين و رفتار توده وار، دو ويژگي مهم اين گروه 
از سهامداران است. هفتم- طرف عرضه سهام به سرعت در 
حال تقويت اسللت. طي دوره يك و نيم ماهه ابتداي سال 
جديد سه شركت عرضه اوليه شده و بيش از ۱۰ هزار ميليارد 
تومان سللرمايه از بازار جمع آوري نموده اند. براي داشتن 
تصوير مقايسه اي توجه كنيد كه ارزش وجوه جمع آوري 
شده در اين سه فقره عرضه اوليه، بيش از سرمايه  جمع آوري 
شده در مجموع عرضه هاي اوليه سال هاي ۹۵ تا ۹۸ )بيش 
از ۶۸ مورد عرضه اوليه( است. در نيمه دوم ارديبهشت ماه نيز 
بيش از ۱۵ هزار ميليارد تومان از سهام دولت در سه شركت 

بانكي و دو شللركت بيمه اي در قالب ETF پذيره نويسللي 
خواهد شد و البته بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان سهام دولت 
در شركت هاي پااليشي نيز به زودي در سازوكار مشابه عرضه 
خواهد شللد. اضافه نمودن عرضه سهام بانك ها، نهادهاي 
عمومي و آزادسازي سهام عدالت اين ارقام، نشانگر شدت 
عرضه سهام در ماه هاي آينده خواهد بود.  اين موضوع، چالش 
بزرگي براي رشد بازار با اتكاء به فشار تقاضا و ورود سرمايه 
جديد خواهد بود. هشتم- ريزش بازارها هميشه در شرايط 
غيرمنتظره روي مي دهد. اصطاح »لحظه مينسكي « بر پايه 
كارهاي اقتصاددان امريكايي هايمن مينسكي ابداع شده و به 
لحظه اي اطاق مي شود كه بازار مالي در نهايت ناباوري فرو 
مي ريزد، افراد سراسيمه به فروش دارايي ها روي مي آورند 
و همين هجوم باعث ريزش بيشللتر قيمت ها مي شللود. 

 اين لحظه درسللت شللبيه زمان هايي در كارتون رود رانر 
)Road Runner( يا ميگ ميگ است كه در آن كاراكتر 
گرگ، دوان دوان از لبه پرتگاه رد مي شود و همچنان مسير 
خود را ادامه مي دهد چرا كه تصور مي كند در حال دويدن 
روي زمين است. اما در يك لحظه كه همان لحظه مينسكي 
است، ناگهان متوجه مي شود كه در چه وضعيتي قرار دارد 
و به سرعت سقوط را تجربه مي كند. سرعت اين سقوط به 
حدي است كه يك نگاه كوچك به پايين، تنها عكس العمل 
كاراكتر خواهد بود. به نظر مي رسد شرايط بازار سهام كشور 
در حال حاضر مشللابهت زيادي با اين الگللو دارد و لحظه 
مينسكي بسيار نزديك است. در اين شرايط، استراتژي بهينه 
سهامداران بايد حداقل سازي ريسك )و نه حداكثرسازي( 

سود باشد.

كشللورهايي كه با دورانديشي، ذخيره مناسبي از منابع 
مالي و لجستيكي فراهم كرده و داراي نهادهاي قوي تري 
بودند و امكان حضور و مشاركت رسانه ها و نهادهاي مدني 
را براي همراهي و همكاري جامعه با سياست هاي علمي و 
كارشناسي تامين كردند. دولت هايي كه توانستند قدرت 
را بللراي محافظت از جامعه، حفظ نظللم عمومي و ارايه 
خدمات عمومي متمركز و اعمال كنند. اين البته به معناي 
به حاشلليه راندن حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي 
نبوده و نيست و قدرت دولت و توان ملت هم جهت و در 
تكميل و تكامل يكديگر است.  بنابراين وضعيت مطلوب و 

ممكن پيش روي جهان به گمان نگارنده با توجه به تجارب 
فردي و تاريخي و روند طي شده تاكنون و نيز ساختار ها و 
نهادهاي موجود، »اقتصاد آزاد و رقابتي« در پرتو همكاري 
و مشاركت نهادها و تشكل هاي بخش خصوصي است. 
همچنين ارتقاي حقوق و آزادي هاي مشللروع قانوني و 
ارتباط و همكاري صميمانه تردولت ها با يكديگر و بازتر 
شدن درهاي گفت وگوي جهاني. اما در مورد ميهن مان كه 
حتي قبل از همه گيري اين ويروس و در واقع طي سال هاي 
متمادي بر سللر انتخاب يكي از دوگانه: اقتصاد دولتي و 
درونگرا و اقتصاد آزاد و رقابتي و در تعامل با جهان، بحث 

واختاف نظر جدي وجود داشته و دارد، نگارنده اعتقاد به 
همان راهبرد جهاني فوق با تاكيد و قدرت بيشتر دارد؛ يعني 
اقتصاد آزاد و رقابتي و در تعامل با جهان و كاهش مداخات 
اختال زاي دولت ها نظير كنترل قيمت ها و محدوديت ها 
و ممنوعيت هاي غير كارشناسانه تعرفه اي و بهره گيري 
از دانش اقتصاد و تخصص كارشناسان مجرب و دلسوز 
اقتصادي و توجه هر چه بيشتر به توصيه هاي تشكل هاي 
بخش خصوصي.  اكنون كه دولت در قالب چند واگذاري 
بزرگ نظير واگذاري سهام شستا و سهام چند بانك و بيمه 
و آزادسازي سللهام عدالت )فارغ از قضاوت راجع به كم و 

كيف اين واگذاري هللا( عزم بر كاهش تصدي هاي خود 
كرده است، الزم است در راستاي ايجاد بسترهاي ضروري 
براي به ثمرنشستن اين اقدامات نيز اهتمام ورزد و ضمن 
انجام اصاحات ساختاري در اقتصاد اعم از اصاح نظام 
بودجه ريزي، اصاح نظام بانكي و تامين اجتماعي و بهبود 
محيط كسب وكار، آزادسازي اقتصادي را بيش از پيش 
مورد توجه جدي قرار دهد؛ چراكه بدون وجود فضاي آزاد و 
رقابتي و تداوم مديريت دولت در بنگاه ها و نگرش دستوري 
به مولفه هاي كان اقتصادي )قيمت محصوالت و خدمات، 
نرخ ارز و سود بانكي و تعرفه و...(، تداوم فعاليت بنگاه هاي 

اقتصادي و صنعتي هر روز دشوارتر و فاصله ميهن مان با 
جهان افزون تر مي شود. چرا كه به قول »مايكل پورتر«؛ 
»توان رقابت هر كشللوري را مزيت رقابتي بنگاه هاي آن 
كشور تعيين مي كند« تهديد بيماري همه گير كرونا و 
درد و رنج هاي بسيار هموطنان مان در اين ايام مي تواند 
فرصت و بزنگاهي براي ارتقاي همكاري ها و پيوند هاي 
ملي و جهاني و افزايش توان اقتصاد داخلي و توسعه و رفاه 
و آسايش مردم سرزمين عزيزمان در چارچوب اقتصادي 

آزاد و رقابتي باشد. اميد كه چنين شود. 
٭رييس هيات مديره انجمن مديران صنايع

  Wed. May 6. 2020  1652   چهار شنبه  17  ارديبهشت 1399   12 رمضان1441  سال ششم    شماره 

كارشناسان با اشاره به آثار مثبت حذف صفرها بر بي اثر بودن آن بر نرخ تورم تاكيد دارند

ادامه از صفحه اول



اخبار 3 بانك و بيمه

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

بانك مركزي گزارش ۴.۸ ميليارد ارز گم شده را به مجلس داد
 گروه بانك و بيمه |

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از ارايه 
گزارش بانك مركزي درباره وضعيت ارز دولتي 
سال ۹۷ به مجلس و ديوان محاسبات خبر داد 
و با اش�اره به گزارش تفريغ بودجه س�ال ۹۷ 
ديوان محاسبات كه بخش�ي از آن مربوط به 
اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني به كاالها بود، اظهار 
داشت: بانك مركزي پاس�خ اين گزارش را به 
رياست جمهوري، مجلس و ديوان محاسبات 
ارسال كرده است. جزييات اين گزارش امروز 
در جلسه كميته امور عمومي كميسيون برنامه 

و بودجه مجلس بررسي مي شود.

محمد حسيني با بيان اينكه ۴.۸ ميليارد دالر ارز دولتي 
بالتكليف بود، افزود: در گزارش بانك مركزي ميزان ارز 
اختصاص داده ش��ده )۳۱.۴ ميليارد دالر( به كاالهاي 
اساسي و غيره را منطبق با گزارش ديوان محاسبات اعالم 
ك��رد. وي با بيان اينكه اختالف گزارش بانك مركزي با 
ديوان محاس��بات حدود ۱.۶ ميليارد دالر است، بيان 
داس��ت: در گزارش آمده است؛ ۱- حدود ۸۳۰ ميليون 
دالر ارز اختصاص يافته مربوط به بخش خدمات ارزي 
است. ۲- بخشي مربوط به ارز كاالهايي بوده كه واردات 
صورت گرفته و تعهدات آن انجام ش��ده اس��ت. ۳- به 
ميزان ۱.۵ ميلي��ارد دالر گزارش ارز اختصاص يافته به 
دس��تگاه قضايي و تعزيرات حكومتي داده شده است. 
۴- ۱.۸ ميلي��ارد دالر ارز اختصاص يافته كه كاالي آن 

به كشور نيامده است كه اين بخش مربوط به كاالهاي 
خط توليد كارخانجات است كه كشور مبدا به تعهدات 
عمل نكرده يا توليد كننده بايد مجددا ارز ارسال مي كرده 
كه اين اتفاق نيفتاده است. اين نماينده مجلس با تاكيد 
بر اينكه بانك مركزي در حال بررسي آخرين وضعيت 
ارزهاي اختصاص يافته است، تصريح كرد: در حقيقت 
۳.۲ ميليارد دالر از ارز اختصاص يافته به كاالها را تاييد 
ك��رده و آورده ك��ه كاالي مربوط ب��ه ۱.۶ ميليارد دالر 
ارز ۴۲۰۰ توماني پرداختي به كش��ور وارد نشده است. 
حسيني يادآور شد: كميس��يون برنامه و بودجه بعد از 
استماع و بررسي گزارش بانك مركزي، اظهارنظر نهايي 

را اعالم مي كند.

    قيمت ها در بازار 
روز سه شنبه ۱۶ ارديبهشت 99، قيمت دالر و يورو در 
صرافي هاي مجاز بانك مركزي ثابت مانده صرافي هاي 
مجاز بانك مركزي قيمت خريد هر دالر امريكا را ۱۵ هزار 
و ۵۰۰ توم��ان و نرخ فروش آن را ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان 
اعالم كردند كه نسبت به روز گذشته تغييري نكرده است. 
همچنين اين صرافي ها هر يورو را بدون تغيير قيمت ۱۷ 
هزار تومان خريدند و در مقابل با قيمت ۱۷ هزار و ۱۰۰ 
تومان فروختند . ميانگين ارز معامله ش��ده در روز ۱۵ 
ارديبهشت 99 نيز نشان مي دهد كه بهاي هر يورو در در 
سامانه سنا ۱۷ هزار و ۸۷ تومان و هر دالر ۱۵ هزار و ۶۴۵ 
تومان بود. هر حواله يورو در س��امانه نيما ۱۶ هزار و ۴۸ 
تومان فروخته شد، اما براي حواله دالر سفارش فروشي 

ثبت نشد. كاهش تقاضا در بازار ارز و افزايش عرضه باعث 
كاهش سفته بازي و در نتيجه برقراري ثبات و آرامش در 
بازار ارز شده اس��ت، بر اين اساس، اين بازار نوسان هاي 
اندكي را تجربه مي كند. در بازار طال اونس جهاني طال 
به كانال يك هزار و ۶۰۰ دالري عقب نش��يني كرد و به 
رقم يك هزار و ۶99 دالر معامله ش��د و در ساعات عصر 
به قيمت ۱۶9۶ دالر رسيد. همچنين دالر در بازار آزاد 
و معامالت نقدي به قيمت ۱۶۱۷۰ تومان دادوستد شد 
و در نتيجه قيمت سكه و طال نيز اندكي افزايش داشت. 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد 
تهران با رشد ۱۵ هزار توماني به مبلغ ۶ ميليون و ۵۳۰ 
هزار تومان فروخته شد. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم ۶ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان قيمت گذاري 
ش��د. همچنين نيم سكه نيز س��ه ميليون و ۳۲۰ هزار 
تومان، ربع س��كه يك ميليون و ۸۴۰ هزار تومان و هر 
قطعه سكه گرمي 9۸۰ هزار تومان تعيين قيمت شد.هر 
گرم طالي خام ۱۸ عيار ۶۴۵ هزار تومان و هر مثقال طال 
نيز ۲ ميليون و ۷9۸ هزار تومان ارزش گذاري شد. با وجود 
افت اندك نرخ اونس در بازارهاي جهاني، كارشناسان 
روند حركت اونس را صعودي مي دانند به همين دليل 
جذابيت طال براي سرمايه گذاري باال رفته است. در بازار 
ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ رسمي ۴۷ ارز را اعالم 
كرد كه بر اس��اس آن نرخ ۱۳ ارز از جمله يورو كاهش، 
ن��رخ ۲۷ واحد پولي همانند پون��د افزايش و نرخ دالر و 
۶ ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر اس��اس اعالم بانك مركزي 
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بدون تغيير نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ريال قيمت خورد. 
همچنين هر پوند انگلي��س با ۳ ريال افزايش به قيمت 
۵۲ ه��زار و ۳۴۱ ريال و هر يورو نيز با ۱۵۱ ريال افت به 
قيمت ۴۵ هزار و ۸۳۵ ريال اعالم شد. قيمت بيت كوين 
با انتشار خبر تالش دولت اياالت متحده براي يك بسته 
محرك ۳ تريليون دالري ديگر براي احياي اقتصادي بار 
ديگر به كانال 9 هزار دالري بازگشت.اگرچه بيت كوين 
در معامالت روز يكش��نبه به قيمت ۸ هزار و ۵۰۰ دالر 
معامله مي ش��د روز گذشته بار ديگر با قيمت بيش از 9 
هزار دالر معامله شد.روز گذشته بيت كوين با افزايش ۴.۸ 
دالري به قيمت 9 هزار و ۵۰ دالر مورد معامله قرار گرفت

    طال به شدت مستعد عبور از ۱۸۰۰دالر است
براساس پيش بيني بانك يوبي اس سوييس، طال پس از 
افت قيمت در ماه مارس به همراه ساير كاالها، حاال قادر 
است تا از ارتفاعات يك هزار و ۸۰۰ دالري خود در ابتداي 
س��ال س��بقت بگيرد.به گزارش سي ان بي سي، »توني 
تِوس« استراتژيس��ت فلزات گرانبها در بانك يوبي اس 
گفت: به اعتقاد من طال استعداد بااليي براي شكستن 
ركورد يك ه��زار و ۸۰۰ دالر )به ازاي هر اونس( را دارد. 
اين بانك سوييس��ي در كوتاه مدت براي هر اونس طال 
قيمت يك هزار و ۷9۰ دالر را هدف گذاري كرده است.

ت��وس ادامه داد: اين پيش بيني به اين دليل اس��ت كه 
تمايل سرمايه گذاران در محيط و شرايط پرابهام فعلي 
و نرخ هاي بهره منفي، به سمت طال كشيده مي شوند.

قيمت لحظه اي هر اونس طال  روز دوش��نبه  بعدازظهر 

حوالي ۱۶9۸.۶۱ دالر در نوسان بود؛ رقمي كه در مقايسه 
با مدتي مش��ابه از ابتداي س��ال جاري ۱۲ درصد رشد 
داشته است. شوراي جهاني طال هفته گذشته نخستين 
گزارش خ��ود را در خصوص روند تقاضاي جهاني براي 
فلزات گرانبها در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ منتشر 
كرد؛ گزارش��ي كه در آن تاكيد ش��ده است كه پاندمي 
ويروس كرونا »تنها و عمده مولفه تاثيرگذار بر تقاضاي 
طال بوده است.« در ادامه اين گزارش آمده است: همزمان 
با پديدار شدن وسعت پاندمي و آثار احتمالي اقتصادي 
آن، سرمايه گذاران به سمت سرمايه هاي امن كشيده 
شدند. صندوق هاي ETF  طال در سه ماهه نخست سال 
و در بحبوحه بي ثباتي و ابهام جهاني و نوسان بازارهاي 
مالي، بيشترين جريان ورود نقدينگي خود را در چهار 

سال اخير تجربه كردند.
توس افزود: در چنين محيطي طال به كااليي جذاب بدل 
مي شود زيرا )در درجه اول( درجه ابهام و بي ثباتي بسيار 
باال است؛ انتظار مي رود رشد اقتصادي تضعيف شود و در 
عين حال شما با نرخ بهره منفي روبه رو هستيد كه متعاقبا 
نگهداري طال را در سبد سرمايه گذاري جذاب مي كند.

اين در حالي است كه »ديويد لنوكس« تحليلگر منابع در 
شركت فت پرافيت در ايميلي ارسالي براي سي ان بي سي 
نوش��ت كه »وزش باد موافق قوي تر« براي قيمت طال 
در گرو اقدام��ات دولت ها و بانك هاي مركزي اس��ت.

هزينه هاي هنگفت دولتي براي تحريك »اقتصاد تضعيف 
شده و كرونازده«، نگراني هايي را در خصوص بدهي ها در 

دوران پساكرونا مطرح كرده است.

معاون نظارت بيمه مركزي ارايه كرد

گزارش عملكرد نظارتي بيمه مركزي در سال ۱39۸ 
معاون نظ�ارت بيمه مرك�زي، گزارش�ي از 
اقدامات اين معاونت در راستاي حفظ سالمت 
بازار بيمه، ارتقاي عملكرد بيمه گري و حمايت 
از حقوق بيمه ش�دگان، بيمه گذاران و ساير 
ذينفعان ارايه ك�رد. به گزارش بيمه مركزي، 
مفيد اميني در ارتباط با حل معضل ش�ركت 
بيمه توسعه آورده است: با توجه به پيگيري ها 
و هماهنگي ه�اي ب�ه عمل آمده ب�ا بازپرس 
پرونده شركت بيمه توسعه، همكاري شركت 
بيمه ايران، صندوق تامين خسارت هاي بدني 
و بيمه توس�عه، باقي مانده خسارت بيش از 
۷.5۰۰ نفر از زياندي�دگان و بيمه گذاران آن 
شركت به مبلغ حدود 3.۴۰۰ ميليارد ريال تا 
پايان سال 13۹8پرداخت شد و خسارت هاي 
حدود 6۲.۰۰۰ نفر از زيانديدگان بيمه توسعه، 
ط�ي اين س�ال ها مجموعًا ب�ا دريافت مبلغ 

13.۰۰۰ ميليارد ريال پرداخت شد.

اميني از پيگيري و كمك به ش��ركت هاي بيمه براي 
وصول مطالبات حدود ۱۳.۰۰۰ ميليارد ريالي از يك 
بيمه گ��ذار عمده خبر داد و گف��ت: از طريق برگزاري 
جلسات متعدد با مسووالن شركت هاي مربوطه و بيمه 
گذار طرف حساب، كارگزاري موردنظر تعليق كد شد 
كه با دريافت چك و وصول مطالبات، اين كارگزاري رفع 
تعليق گرديد. معاون نظارت بيمه مركزي، انجام مكاتبه 
و پيگيري مستمر از شركت هاي بيمه در خصوص واريز 
سهم وزارت بهداشت از محل بيمه هاي شخص ثالث 
به منظور ياري رساندن به مراكز درماني و بيمارستانها 

ك��ه در خط مقدم مقابله با كرونا ق��رار دارند را از ديگر 
اقداماتي برشمرد كه طي آن از هفته آخر اسفند حدوداً 
مبلغ ۴.۳۷۷ ميليارد ريال به حساب وزارت بهداشت 
واريز شده است. در بخش ديگر اين گزارش، از همكاري 
با اداره كل حراس��ت بيمه مركزي در راستاي كمك 
به شناس��ايي، پيگيري و برخورد با تخلفات در بخش 
صدور بيمه نامه توس��ط ش��بكه فروش در پايانه هاي 
مرزي سراسر كشور شامل بازرگان، سرو، خوي )رازي(، 
تمرچين، كيله، جلفا، نوردوز، آستارا، بيله سوار، مهران، 
خس��روي، ش��لمچه، چذابه، اينچه برون، پرويزخان 
و باش��ماق ياد ش��ده كه منجر به ساماندهي وضعيت 
عرضه بيمه توس��ط شبكه فروش در پايانه هاي مرزي 
كشور است. اميني، مشاركت فعال در تدوين و تصويب 
صورت هاي مالي جديد شركت هاي بيمه، پيگيري و 
نظارت مستمر بر عملكرد شركت هاي بيمه در پرداخت 
خسارت هاي سيل فروردين سال ۱۳9۸ و زلزله استان 
آذربايجان شرقي و اغتشاشات آبان ماه سال ۱۳9۸ را 
از ديگر اقدامات اين حوزه برشمرد. معاون نظارت بيمه 
مرك��زي، در بخش ديگري از گزارش، به س��اماندهي 
وضعيت مديريتي و پرداخت خسارت شركت هاي بيمه 
پرداخته و از نظارت مستمر بر كليه اقدامات و اصالحات 
ضروري در اين حوزه و تعليق فعاليت يك شركت بيمه 
در يكي از رشته ها نام برد كه پس از انجام اصالحات الزم 
رفع تعليق از فعاليت مربوطه شركت صورت پذيرفت. 
اميني از مشاركت فعال در ۳۷ جلسه كميته صيانت از 
شركت هاي بيمه و برگزاري بيش از ۲۰ جلسه مشترك 
با مديران عامل و اعضاي هيأت مديره، معاونين مالي و 
اقتصادي و مديران مالي شركت هاي بيمه در راستاي 

اصالح ساختار مالي آنها، به عنوان يكي ديگر از اقدامات 
اصلي در سال گذشته ياد كرد به نحوي كه يكي از آثار 
اين اقدام طراحي و ارسال جدول اصالح ساختار مالي 
به شركت هاي بيمه بوده است.  اين اقدام موجب شد 
كه كسري ذخاير جبران شده در سال ۱۳9۷ نسبت به 
سال ۱۳9۶معادل ۴.۶۴9 ميليارد ريال )۲۴۰درصد( 
رشد داشته و تعداد ش��ركت هاي فاقد كسري ذخاير 
فني از ۲ شركت در پايان س��ال ۱۳9۶ به ۱۰ شركت 
در پايان سال ۱۳9۷ افزايش يابد. مبالغ كسري ذخيره 
اعمالي در صورت هاي مالي سال ۱۳9۷ شركت هاي 
بيمه »مبلغ۶.۵۸۷ ميليارد ريال« و كس��ري ذخيره 
اعمالي در صورت هاي مالي سال ۱۳9۶ »مبلغ ۱.9۳۸ 
ميليارد ريال« بوده است. معاون نظارت بيمه مركزي در 
خصوص توانگري مالي شركت هاي بيمه گفت: بر اساس 
اطالعات مندرج در صورت هاي مالي پايان سال ۱۳9۷، 
درصد مربوط به هر يك از شركت هاي بيمه اعالم شد و 
اطالع رساني آن از طريق پورتال بيمه مركزي )حدود 
۵ ماه زودتر از دوره مشابه سال ما قبل( صورت پذيرفت 
به نحوي كه حسب بررس��ي هاي به عمل آمده از ۲9 
ش��ركت بيمه كه توانگري مالي آنها براي سال ۱۳9۸ 
مورد بررسي قرار گرفته، تعداد ۲۲ شركت در سطح ۱ 
توانگري مالي، تعداد ۶ شركت در سطح ۲ و ۱ شركت 
در سطح ۴ قرار گرفتند؛ ضمن آنكه از كليه شركت هاي 
بيمه كه از سطح ۲ توانگري مالي و پايين تر برخوردار 
بوده ان��د، برنامه ترميم وضعيت مال��ي دريافت و پس 
از بررس��ي و انجام اصالحات الزم توسط شركت هاي 
بيمه، برنامه مربوطه جه��ت اجرا به آنها ابالغ گرديده 
است.  اميني از آغاز برون سپاري برخي از فعاليت هاي 

مرتبط با نظارت مالي به موسسات حسابرسي؛ طراحي 
سامانه انتقال تخفيفات عدم خسارت در بيمه شخص 
ثالث؛ طراحي و تهيه كارتابل بيمه نامه هاي مشترك 
در سامانه سنهاب با همكاري مركز فاواي بيمه مركزي 
ج.ا. اي��ران؛ تدوين گزارش جام��ع در خصوص نحوه 
فعاليت اس��تارت آپ هاي بيمه اي فعال در بازار بيمه 
كشور؛ پيگيري مس��تمر جمع آوري آنالين اطالعات 

عمليات بيمه گري در حوزه حمل كاال و الزامات قانون 
و آيين نامه هاي مبارزه با قاچاق كاال و ارز با مش��اركت 
مركز فاوا و شركت هاي بيمه؛ تهيه گزارش هاي نظارتي 
و بازديد ميداني با حض��ور رييس كل بيمه مركزي از 
۱۱شركت بيمه و همچنين بازديد از ۵ استان كشور، 
به عنوان بخش ديگري از اقدامات معاونت نظارت در 

سال ۱۳9۸ ياد كرد.
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پذيره نويسي صندوق 
سرمايه گذاري  يكم در  پاسارگاد

پذيره نويسي واحد هاي س��رمايه گذاري صندوق 
 )ETF( س��رمايه گذاري قاب��ل معامله در ب��ورس
واسطه گري مالي يكم به منظور واگذاري باقي مانده 
س��هام دولت در بانك هاي ص��ادرات ايران، ملت، 
تجارت، بيمه البرز و بيمه اتكايي امين، از تاريخ ۱۵ 
ارديبهش��ت لغايت ۳۱ ارديبهشت سال ۱۳99، از 
طريق بانك پاسارگاد انجام خواهد شد. به گزارش 
روابط عمومي بانك پاس��ارگاد، بر اس��اس تصميم 
دولت، باقي مانده س��هم دولت در بانك هاي ملت، 
تجارت و صادرات و همچنين ش��ركت هاي بيمه 
البزر و اتكايي امين از طريق پذيره نويسي واحدهاي 
س��رمايه گذاري صن��دوق س��رمايه گذاري قابل 
معامله در بورس ETF  »واس��طه گري مالي يكم« 
واگذار خواهد ش��د. قيمت س��هام تشكيل دهنده 
واحدهاي س��رمايه گذاري صن��دوق، در روز آغاز 
پذيره نويس��ي، متوسط قيمت س��هام در ۳۰ روز 
گذش��ته )منتهي به انتش��ار فراخوان واگذاري( با 
احتساب ۲۰ درصد تخفيف اس��ت. بر اساس اين 
خبر، اش��خاص حقيقي، بدون محدوديت سني، 
مي توانند با مراجعه به سامانه پذيره نويسي واحد هاي 
سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 
 در بورس ETF   »واسطه گري مالي يكم« به نشاني
 eft.bpi.ir، اطالع��ات هويت��ي خ��ود را تكميل 
و نس��بت به خريد واحدهاي س��رمايه گذاري اين 
صندوق، اق��دام نماين��د. براي خري��د واحدهاي 
مذكور ك��ه هر ي��ك ب��ه ارزش ۱۰۰ ه��زار ريال 
اس��ت، الزامي به داش��تن كد بورس��ي نيست؛ اما 
متقاضي��ان بايد براي معامله اي��ن واحدها كه از ۲ 
ماه پس از پايان پذيره نويس��ي امكان پذير اس��ت، 
نسبت به ثبت نام در س��امانه احراز هويت سجام و 
دريافت كد بورس��ي اقدام نمايند. مركز مشاوره و 
اطالع رساني بانك پاس��ارگاد به شماره ۸۲۸9۰ 
 و س��امانه CRM در س��ايت اين بانك به آدرس
 https://www.bpi.ir/crm  ب��ه ص��ورت 
ش��بانه روزي آم��اده اراي��ه اطالعات بيش��تربه 

هم ميهنان هستند.

ليست وام يك ميليوني باز است
بع��د از پرداخ��ت دو مرحله از وام ي��ك ميليوني به 
متقاضيان معرفي شده، اكنون در كنار تعدادي كه 
همچنان به داليلي با با مشكل واريز مواجه هستند 
ساير خانوارها همچنان امكان دريافت اين تسهيالت 
را در صورت معرفي به بانك مركزي خواهند داشت.

به گزارش ايسنا، پايان هفته گذشته بود كه دومين 
ليست متقاضيان دريافت وام يك ميليوني از وزارت 
كار، تعاون و رفاه اجتماعي به سازمان هدفمندي و در 

نهايت به بانك مركزي براي پرداخت ارايه شد.
در مرحل��ه دوم ح��دود دو ميلي��ون و ۲۶۶ هزار و 
۲۶۳خانوار معرفي شدند كه ۱۷ ميليون و ۱۵۳ هزار 
و ۲۱خانوار مرحله اول در مجموع بيش از ۱9 ميليون 
و ۴۱9 هزار نفر مشمول دريافت وام شده بودند، اما 
اين در ش��رايطي بود كه از اين تعداد حدود ۴۱ هزار 
خانوار در دريافت وام با مشكل مواجه شدند كه دليل 
آن نيز مس��ائلي از جمله مسدودي حساب، شماره 
حساب اشتباه، عدم سازگاري شماره حساب با كد 
ملي ارسالي، نامعتبر بودن اطالعات معرفي شده يا 
برخي خطاها بود كه امكان پرداخت را براي آنها ايجاد 
نمي كرد. به تازگي بانك مركزي اعالم كرد از ۴۱ هزار 
خانواري كه پرداخت به آنها با مشكل مواجه شده بود 
براي حدود ۳۵ هزار خانوار حل شده و وام آنها واريز 
شده است در عين حال كه براي حدود ۵۰۰۰ خانوار 
ديگر هم احتماال به زودي با هماهنگي هايي كه صورت 
گرفته وام يك ميليوني واريز مي شود. در حالي تاكنون 
دو مرحله پرداخت انجام ش��ده كه ظاهرا اين پايان 
پرداختي ها نيست، به هر حال با توجه به اينكه بانك 
مركزي از ابتدا اعالم كرده بود كه ۲۳ ميليون خانوار 
يارانه بگير مشمول طرح پيشنهادي آن براي پرداخت 
وام يك ميليوني از محل منابع بانكي مي ش��وند، در 
صورتي كه ليست جديدي از وزارت كار، تعاون و رفاه 
اجتماعي و به تبع آن سازمان هدفمندي يارانه ها به 
بانك مركزي ارايه شود، پرداختي ها انجام خواهد شد. 

تركيه در آستانه تورم تك رقمي 
نرخ تورم تركي��ه به ۱۰.9۴ درص��د كاهش يافت. 
به گزارش تريدينگ اكونوميكس، تورم تركيه در ۱۲ 
ماه منتهي به آوريل به ۱۰.9۴درصد رسيد كه ۰.9۲ 
درصد كمتر از تورم ثبت شده در بازه مشابه منتهي 
به ماه قبل و كمترين تورم ثبت ش��ده اين كشور از 
نوامبر سال قبل تاكنون محسوب مي شود. در بين 
بخش هاي مختلف، باالترين نرخ تورم مربوط به مواد 
غذايي و نوشيدني با ۱۱.۲۸ درصد بوده است و پس از 
اين بخش نيز، تنباكو با 9.9۳ درصد قرار دارد. از سوي 
ديگر كمترين نرخ تورم مربوط به حمل و نقل با ۵.۵۴ 
درصد و فرهنگ و آموزش با ۶.۲ درصد بوده است. از 
ماه اكتبر سال ۲۰۱۸ كه نرخ تورم تركيه با رسيدن 
به ۲۵ درصد در باالترين سطح ۱۵ سال اخير خود 
قرار گرفت، شيب افزايش قيمت ها عمدتا در مسير 
كاهشي بوده است و كاهش مجدد قيمت ها در ماه 
مارس خبر خوبي براي سياست گذار محسوب خواهد 
شد؛ به ويژه در زماني كه مقامات دولت و بانك مركزي 
حاضر شده اند ريسك داغي بيش از حد را براي اقتصاد 
به بهاي كاهش سرعت نرخ تورم و نرخ بهره بپذيرند. 
هسته تورمي كه تغييرات قيمتي مواد غذايي و انرژي 
را به دليل نوس��انات باالي آنها در نظر نمي گيرد، با 
۱.۷۲ درصد كاهش نسبت به ماه قبل خود به 9.9۳ 
درصد رسيد كه كمترين تورم ثبت شده سه ماه اخير 
محسوب مي شود. بر مبناي ماهانه نيز نرخ تورم تركيه 
در ماه آوريل ۰.۸۵ درصد اندازه گيري شده كه ۰.۲۸ 
درصد بيشتر از تورم ثبت شده ماه قبل در اين كشور 
است. متوسط نرخ تورم تركيه در سال گذشته ۱۱.۸۴ 
درصد بوده است كه باالترين نرخ ثبت شده مربوط به 
۲۰.۳۵ درصد در ماه ژانويه و كمترين تورم ثبت شده 
نيز مربوط به تورم ۸.۵۵ درصدي ماه اكتبر بوده است.

در اسفند 99 نسبت به اسفندماه 9۸ 

 كرونا مراجعه مردم به خودپردازها را  15 درصد كاهش داد 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

بر اساس آمار منتشره از سوي بانك مركزي 
بالغ ب�ر 5 ميلي�ارد و 3۹8 ميليون تراكنش 
توس�ط خودپردازهاي بانك ها و موسسات 
مالي و اعتباري در سراسر كشور در طول سال 

13۹8 انجام شده است.
به گ�زارش تع�ادل، در اس�فندماه ۹8 آمار 
تراكنش خودپردازها به دليل شيوع ويروس 
كرونا، تالش مردم و بانك ها براي مراجعه كمتر 
به خودپردازها و ايجاد ركود نسبي در اقتصاد 
و كس�ب وكارها به ش�دت كاهش يافته و به 
۴۲۰ميليون تراكنش رسيده كه ۹۲ ميليون 
تراكنش در تهران و 3۲۷ ميليون تراكنش در 
ساير استان ها صورت گرفته است.  اين آمار 
نس�بت به اسفند س�ال ۹۷ كه ۴۹۴ ميليون 
تراكنش شامل 115 ميليون تراكنش در تهران 
و 3۷۹ ميلي�ون تراكنش در اس�تان ها بوده 
كاهش قابل توجهي داشته است و تراكنش 
اسفند ۹8 نس�بت به اسفند ۹۷ به ميزان 15 
درصد كاه�ش در كش�ور، 1۴درصد كاهش 
تراكن�ش در اس�تان ها و ۲۰ درص�د كاهش 

تراكنش در تهران داشته است. 

مبلغ تراكنش ها نيز نش��ان مي دهد كه متاثر از شيوع 
ويروس كرونا و ركود كس��ب وكارها در اس��فند 9۸، 
مبلغ تراكنش ها از ۱۵۱۸ هزار ميليارد ريال در اسفند 
9۷ به ۱۳۰9 هزار ميليارد ريال در اسفند 9۸ رسيده 
و ۱۴ درصد كاهش داشته اس��ت. در تهران نيز مبلغ 
تراكنش ه��ا از ۳9۲ هزار ميليارد ريال در اس��فند 9۷ 
به ۳۴۲ هزار ميليارد ريال در اس��فند 9۸ رسيده و ۱۳ 
درصد كمتر ش��ده است. مبلغ تراكنش هاي استان ها 
نيز از ۱۱۲۵ هزار ميليارد ريال در اس��فند 9۷ به 9۶۷ 
هزار ميليارد ريال در اس��فند 9۸ رسيده و ۱۴ درصد 

كاهش يافته اس��ت.  اداره نظام ه��اي پرداخت بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران گزارش تعداد تراكنش 
ابزارهاي پرداخت ش��بكه بانكي را به تفكيك تا پايان 
س��ال ۱۳9۸ اعالم كرد؛ گزارش عملكرد دوازده ماهه 
سال گذشته در بخش هاي خودپرداز نشان مي دهد كه 
بالغ بر ۵ ميليارد و ۳9۸ ميليون و ۱۱۱ هزار تراكنش 

در ش��بكه خودپردازهاي سيس��تم بانكي انجام شده 
است؛ همچنين در اين گزارش اعالم شده كه در حدود 
۳۴۱ ميليون و ۸۵۶ هزار تراكنش از طريق پايانه هاي 
شعب )كارتخوان هاي ش��عبه( شبكه بانكي در مدت 
مشابه به ثبت رسيده است. بر اساس گزارش منتشره 
از سوي اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي تا پايان 

اس��فند 9۸ بالغ بر ۵۶ هزار و ۶۱۶ دستگاه خودپرداز 
از سوي شبكه بانكي راه اندازي و فعاليت داشته است 
كه با استفاده از اين خودپردازها توسط شهروندان در 
حدود ۵ ميليارد و ۳9۸ ميليون و ۱۱۱ هزار تراكنش 
انجام دادند؛ بانك صادرات ايران با تعداد ۵ هزار و ۱۵۳ 
دستگاه خودپرداز بيشترين ميزان دستگاه عابربانك تا 

پايان سال گذشته را در ميان بانك ها و موسسات مالي 
و اعتباري كش��ور به خود اختصاص داده است كه در 
آمار اعالم شده در خصوص سهم از تعداد تراكنش نيز 
اين بانك بالغ بر ۵۰۸ ميليون و ۱9۷ هزار تراكنش را به 
خود اختصاص داده است؛ اين در حالي بوده كه بانك 
ملي ايران بيشترين ميزان تراكنش خودپرداز را با تعداد 
كمتري ماشين بانكي خودپرداز نسبت به بانك صادرات 
اي��ران با تعداد ي��ك ميلي��ارد و ۱۷۳ در صدر جدول 
تراكنش قرار گرفته اس��ت. بررسي جدول آمار دوازده 
ماهه تراكنش خودپردازها در طول سال 9۸ و مقايسه 
آن نسبت به سال هاي گذشته حاكي از كاهش بسيار 
زياد تراكنش ماش��ين هاي بانكي خودپرداز در طول 
اسفند 9۸ است كه كارشناسان بخش بانكي و پرداخت 
معتقدند دليل اصلي و مهم آن موضوع شيوع ويروس 
كرونا در كش��ور و لزوم رعايت نكات بهداشتي و عدم 
استفاده از ابزارهاي عمومي است؛ در واقع در اين مدت 
تراكنش هاي اينترنتي با افزايش روبه رو شد كه نشان 
مي دهد تا بسياري براي اموري همچون انتقال وجه از 
ابزار اپليكيش��ن هاي موبايلي و سامانه هاي بانكداري 
اينترنتي و موبايلي استفاده كرده و ميزان مراجعه و در 
نهايت تراكنش خودپردازها با كاهش روبه رو بوده است.

اس��تان تهران: آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي 
در خصوص تعداد تراكن��ش خودپردازهاي فعال در 
اس��تان تهران حاكي از آن است كه در پايتخت بالغ بر 
يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تراكنش در حدود بيش از 
يك پنجم تمام تراكنش هاي خودپرداز در سراسر كشور 
در طول سال گذشته توسط دستگاه خودپرداز شبكه 

بانكي انجام شده است.
ساير استان ها: اين گزارش نشان مي دهد كه در ساير 
اس��تان هاي ايران در حدود ۴ ميليارد و ۱9۷ ميليون 
تراكنش با استفاده از دستگاه خودپرداز انجام شده كه 
بيشترين فراواني تراكنش خودپرداز در شهرستان ها به 

بانك  ملي ايران اختصاص دارد.

كرونا مراجعه مردم به بانك ها را كاهش داد



بازار سرمايه

بازار جهاني

يك كارشناس اقتصادي مطرح كرد

افزايش شناوري در بازار سهام با فروش سهام دولتي
گروه بورس|

رونق معام�ات در بورس تهران و رش�د دور از 
تصور شاخص هاي بازار سهام در دو سال اخير 
موجب شده تا در چند ماه اخيرتوجه بسياري به 
ظرفيت هاي بازار سهام شود و بر خاف گذشته 
بسياري از دولت مردان در مورد آن به سخنراني 
بپردازند. اين توجه ها و حمايت ها اگرچه گاه و 
بيگاه به صدر خبرها مي آيند و ضمن فرستادن 
س�يگنال حمايتي به فعاالن بازار سهام، مردم 
عادي را با ظرفيت هاي اين بازار آشنا مي كنند، 

مويد نياز دولت به تامين مالي هستند.

همان طور كه در ماه هاي اخير ش��اهد بوديم، بنگاه هاي 
زيرنظر دولت براي حضور در بازار سرمايه معرفي شدند و 
برخي نيز همانند »شستا« طي فرايند عرضه اوليه به بازار 
سهام آمدند. هم اكنون و پس از تمامي حمايت هاي كالمي 
آنچه كه به نظر مي رسد واگرايي ميان حرف و عمل است. از 
سويي انتقادات به نحوه واگذاري ها و ماهيت دارايي هاي در 
انتظار واگذاري زير سوال رفته از سويي ديگر نيز نگاه دولت 
و در صدر آن متوليان اقتصاد كش��ور به عرضه دارايي ها 

آنچنان كه بايد، بلندمدت و موثر نيست. 
در اين خصوص آن طور كه سيد محمد صادق الحسيني به 
فارس گفته، واگذاري سهام در قالب صندوق ETF خالف 
سياست هاي ابالغي اصل 44 قانون اساسي است زيرا در 
متن قانون صريحا ذكر ش��ده كه بايد مالكيت و مديريت 
ش��ركت ها هر دو واگذار شود. اما كاري كه دولت در حال 
حاضر انجام مي دهد اين است كه به رغم واگذاري سهام، 

مديريت را در دست خود نگه مي دارد.
وي درباره سياس��ت دولت براي واگذاري س��هام برخي 
ش��ركت هاي دولتي در قالب صندوق هاي قابل معامله 
)ETF( گفت: واگذاري سهام دولتي در بورس اقدام خوبي 
است و دولت بايد در راستاي سياست ابالغي اصل 44 قانون 
اساس��ي، منطق اقتصادي و كاهش تصدي گري دولتي، 
اموال و سهام خود را واگذار كند. به ويژه آنكه امسال دولت 
با كسري بودجه  اي روبرو شده كه در آن نقش نداشته است 

و از اين طريق مي تواند اين كسري را جبران كند.
وي تصريح كرد: بهترين نوع واگذاري هم اين اس��ت كه 
سهام شركت هاي بورسي كه در اختيار دولت هستند را 
واگذار كند يعني هم مالكيت را واگذار كند و هم مديريت 
را. بنابراين در حالت كلي، اين اقدام درستي است اما كاري 

كه دولت در حال حاضر انجام مي دهد اين است كه به رغم 
واگذاري س��هام، مديريت را در دست خود نگه مي دارد. 
براي اجراي اين مدل ه��م، صندوق هاي قابل معامله يا 

ETF ايجاد كرده است.
صادق الحسيني خاطرنشان كرد: اين اقدام دولت خالف 
سياس��ت هاي ابالغي اصل 44 اس��ت زيرا در متن قانون 
صريحا ذكر شده است كه بايد مالكيت و مديريت هر دو 
واگذار ش��ود. بنابراين روش دولت به نوعي دور زدن اين 
قانون است. اما براي اينكه اين مدل واگذاري سهام ها در 
بورس شكل قانوني به خود بگيرد، دولت اعالم كرده است از 
سال 1400 به بعد مديريت بنگاه ها هم به صورت تدريجي 
به مردم واگذار خواهد شد. از سال 1400 به بعد مگر قرار 

است چه اتفاقي بيفتد؟!
اين كارشناس اقتصادي افزود: در اين مدل ديگر مزايايي 
كه براي خصوصي سازي در اصل 44 قانون اساسي مطرح 
شده، محقق نمي شود زيرا هدف خصوصي سازي اصالح 
مديريت ها و افزايش بهره وري اس��ت. اما اگر قرار باش��د 
مديريت دولتي بماند، اسم اين كار خصوصي سازي نيست 
و مزاياي آن هم عايد بنگاه ها نمي شود. نكته ديگر آنكه، با 
اين روش دولت مانند قبل هم ديگر پاسخگو نخواهد بود. 
زيرا قبال مش��خص بود كه دولت امور را كنترل مي كند. 
اكنون اليه جديدي اضافه مي شود كه ميزان پاسخگويي، 

شفافيت و حضور دستگاه هاي نظارتي را كم مي كند.

 ETF مديريت صندوق هاي  
تحت نظارت وزير اقتصاد خواهد بود

 )ETF( وي درباره شيوه مديريت صندوق هاي قابل معامله
گفت: براي اين صندوق ها هيات امناي دولتي تش��كيل 
مي شود كه با توجه به تركيب آن مي توان گفت كه همه 
امور آن زيرنظر وزير اقتصاد است. اين ساختار جديد، نياز 
به كارمندان و س��اختمان اداري جديد دارد. ضمن آنكه 
عالوه بر ايجاد هزينه، فسادهاي ديگري هم بر آن مترتب 

خواهد بود.
صادق الحسيني ادامه داد: حتي اگر دولت درصدد حفظ 
مديريت خود بر بنگاه ها باش��د، روش اجراي آن استفاده 
از صندوق هاي قابل معامله نيس��ت. اي��ن صندوق  ها در 
مديريت بنگاه ها انفعالي عمل مي كنند. يعني شركت  هاي 
سرمايه گذاري معموال در مديريت ها دخالت مي كنند. به 
اين صورت كه مديرعامل را خود شركت تعيين مي كند. 
اما صندوق قابل معامله وقتي ببيند مديرعاملي شركتي 

خوب كار نمي كند، سهام آن بنگاه را مي فروشد و خارج 
مي شود، يعني كاري به تعيين مدير ندارد.

اين كارش��ناس اقتصادي گفت: بر اين اساس استفاده از 
راهكار صندوق قابل معامله، روش مناسبي براي نگه داشتن 
مديريت در دس��ت دولت نيست زيرا اگر به داليلي مردم 
بخواهند يونيت  هاي صندوق را باطل كنند و پولش��ان را 
بگيرند، بايد صندوق اين سهام را در بازار بفروشند. اما وقتي 
مديريت را برعهده دارد اين كار را انجام نخواهد بود چرا كه با 
فروش يك درصد سهام، مديريت بنگاه را از دست مي  دهد.

  تعارض منافع وزراي دولت 
مانع عرضه سهام شركت هاي بزرگ در بورس

وي در خصوص مش��كالتي ك��ه صندوق هاي قابل 
معامله مي تواند براي بنگاه هاي عرضه شده در بورس 

ايجاد كند، عنوان كرد: اگر بنگاه ها بخواهند افزايش 
س��رمايه بدهند، صندوق قادر به اين كار نيست. اين 
محدوديتي براي توس��عه بنگاه  هايي اس��ت كه جزو 
مهم ترين بنگاه هاي ايران به حساب مي  آيند. اگر آنها 
نتوانند توس��عه پيدا كنند، فاجعه  بار اس��ت. بنابراين 
دولت با اج��راي اين روش گره بزرگ��ي در اقتصاد به 
وجود مي آورد كه حل شدني نيست و مانند بحث سهام 
عدالت ممكن است 10 سال طول بكشد تا راهكاري 
پيدا شود. پيشنهاد ما اين است كه دولت به صورت خرد 

سهام خودش را بدهد. 
صادق الحس��يني با اش��اره به الزام قانوني ش��ناوري 
10 درصدي س��هام شركت ها خاطرنش��ان كرد: در 
حال حاضر فقط 5 درصد س��هام شركت پتروشيمي 
خليج فارس در بازار است. چرا مابقي سهام  ها عرضه 

نمي ش��ود؟ در حالي كه طبق قان��ون بايد 10 درصد 
سهم ش��ناور ديگر داشته باش��ند. علت عدم اجراي 
اين بند قان��ون، به وزرا برمي گردد كه مديرعامل هاي 

شركت هاي بزرگ را تعيين مي كنند.
اين كارش��ناس اقتصادي در پايان گف��ت: اگر دولت 
مي خواهد بازار را كنترل كند بايد ميزان شناوري سهام 
شركت  هايي كه مديريت  آنها را در اختيار دارد افزايش 
دهد. در اينجا مديريت مطرح است و نه لزوما مالكيت. 
زيرا مثال مالكيت شستا دولتي نيست اما مدير آن را وزير 
رفاه انتخاب مي كند. بنابراين دولت بايد سهم شناور 
چنين بنگاه هايي را افزايش دهد تا مردم سهم بخرند. با 
اين كار، هم بازار سهام كنترل مي شود و هم سهم بخش 
خصوصي بيشتر خواهد شد زيرا االن خريداران سهام 

در بورس واقعا بخش خصوصي هستند.

تقويت بورس ها به جاي تعدد بورس ها
يك كارشناس بازار سرمايه گفت: بورسي شدن 
معام�ات اماك و مس�كن ب�زرگ دولت در 
شفاف سازي و گردش مطلوب معامات حوزه 
ام�اك نقش قابل توجهي خواهد داش�ت. با 
معامله مسكن در بورس كاال، كشف قيمت ها 
شفاف شده، ابهام ها كنار مي رود و واسطه گري 
كاهش پيدا مي كند از سوي ديگر دسترسي 
به داده ه�اي آم�اري قوي تر ش�ده و قدرت 
پيش بيني پذيري براي مسكن ايجاد مي شود.

به گزارش ايرنا، فرهاد دژپس��ند وزي��ر امور اقتصادي 
و داراي��ي به تازگي در ادامه حمايت ه��اي خود از بازار 
سرمايه اعالم كرده است كه بورس امالك و مسكن به 
زودي راه اندازي مي شود و امالك مازاد دولت را از طريق 
بورس مستقل امالك واگذار مي كنيم. اين اظهارنظر كه 

با حمايت فعاالن بازار سرمايه روبرو شده اما به كار بردن 
»بورس مستقل امالك« از سوي وزير، يك ابهام ايجاد 

كرده است كه مي توان براي آن دو سناريو تصور كرد.
نخست اينكه با توجه به گفته هاي قبلي وزير اقتصاد در 
خصوص عرضه امالك مازاد بانك ها و دولت در بورس 
كاال، منظور دژپسند عرضه امالك در تابلوي مستقلي 
در بورس كاال بوده است، اما سناريوي دوم اين است كه 
بايد يك بورس جديد به عنوان بورس مسكن راه اندازي 
شود كه كارشناس��ان بازار س��رمايه با توجه به فراهم 
بودن زير س��اخت هاي اين معام��الت در بورس كاال و 
همچنين وجود قانون براي عرضه امالك در اين بورس 
)بند 1۶ و 1۷ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير بر لزوم 
عرضه امالك مازاد بانك ها و دولت در بورس كاال تاكيد 
مي كند(، صرف هزينه و زمان زياد براي راه اندازي يك 

بورس جديد در كشور را امري منطقي نمي دانند.

در اين زمينه »علي اسالمي بيدگلي« كارشناس بازار 
س��رمايه گفت: نفس اينكه قرار است مكانيزم بورس 
براي معامالت امالك و مس��كن راه اندازي ش��ود كار 
شايسته اي اس��ت زيرا مي تواند موجب شفاف سازي و 
گردش معامالت در حوزه امالك ش��ود اما با توجه به 
ظرفيت هاي موجود در بازار سرمايه، اين بورس مي تواند 
در زير مجموعه بورس كاال راه اندازي شود زيرا در بورس 
كاال تجربه و سابقه معامالتي براي محصوالت مختلف 
وجود دارد و مسكن نيز مي تواند به عنوان كاالي ديگر 

در اين بورس معامله شود.
وي تصريح كرد: اين در حالي اس��ت ك��ه بنده با تعدد 
بورس ها موافق نيستم هر چند در بسياري از كشورهايي 
كه بازار پايه هستند و اقتصاد آنها بر اساس توسعه بازار 
سرمايه بنا گذاشته شده است تعداد زيادي بورس وجود 
دارد، ولي تجربه برخي كشورها كه بورس هاي واحدي 

داش��ته و بر يك بورس تمركز دارند، تجربه موفق تري 
است بنابراين اين موضوع بايد آسيب شناسي شود.

اسالمي بيدگلي تصريح كرد: در مورد راه اندازي بورس 
مسكن نيز همين روند حاكم اس��ت به طوري كه اين 
بورس مي تواند در زير مجموعه بورس كاال و به عنوان 
تابلوي مستقل بورس مسكن در بورس كاال راه اندازي 
شود زيرا اين بورس تجربه و سابقه معامالتي خوبي براي 
محصوالت مختلف دارد و از سوي ديگر زير ساخت هاي 
معامالت مسكن نيز در آن فراهم شده است لذا مسكن 
مي تواند به عنوان كاالي ديگر در اين بورس معامله شود.

وي با بيان اينكه بايد مطالعات تطبيقي در اين خصوص 
صورت بگيرد، تاكيد كرد: اين در حالي است كه تمركز 
بر تقوي��ت بورس ها به جاي تعدد بورس ها، به افزايش 
عمق معامالت بازار سرمايه كمك مي كند و يك بورس 
قدرتمند نيز مي تواند اطمينان بخشي بيشتري براي 

سرمايه گذاران فراهم كند. اسالمي بيدگلي عنوان كرد: 
به اين ترتيب با توجه به آنكه وزير اقتصاد اخيرا عنوان 
كرده اند كه بورس مستقل امالك و مسكن راه اندازي 
مي شود، بهتر اس��ت طرح توجيهي آن نيز اعالم شود 
اما در مجموع به اعتقاد من راه اندازي يك بورس جديد 

منطقي نيست.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در پاي��ان در خصوص 
مزاياي راه اندازي تابلوي مس��كن در بورس كاال براي 
معامله امالك دولت و بانك ها گفت: با معامله مسكن 
در بورس كاال، كش��ف قيمت ها ش��فاف شده، ابهام ها 
كنار مي رود و واسطه گري كاهش پيدا مي كند از سوي 
ديگر دسترسي به داده هاي آماري قوي تر شده و قدرت 
پيش بيني پذيري براي مس��كن ايجاد مي شود ضمن 
اينكه به تقويت همزمان عرضه و تقاضا در مسكن كمك 

كرده و موجب رونق معامالت مسكن مي شود.
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 دم و بازدم شاخص كل 
با بازگشايي »شستا«

روز گذشته بورس بعد از چندين روز سير صعودي، 
باالخره نفس كشيد تا مقبول كارشناسان باشد ولي 
بازگشايي نماد شس��تا منجر به جبران افت 10۸5 
واحدي و رش��د 100۸ واح��دي در دقايق ابتدايي 
ش��د. به گزارش بورس پ��رس، در جريان معامالت 
چهارمين روز كاري اين هفته، بازار سهام مثبت آغاز 
به كار كرد و برخي نمادها كه از روز گذش��ته فش��ار 
فروش داشتند با عقب نشيني خريداران در ابتداي 
بازار همراه ش��دند. به طوري ك��ه افزايش عرضه ها، 
صف خريد نمادهاي بزرگ ص��ف و ورود نمادهاي 
كوچك تر به محدوده هاي منفي با نزديك ش��دن 
شاخص به محدوده يك ميليون واحدي همزمان با اثر 
عواملي چون هيجان و احساسات زودگذر تازه واردها، 
اختالل در سيستم معامالت و ... درنهايت منجر به 
افت 10۸5 واحدي دماس��نج بازار سرمايه شد. اين 
رويداد شايد براي تازه واردان خوشايند نبود اما براي 
كارشناسان و تحليل گران، رضايت بخش بود. چرا 
كه بازار س��هام بعد از چندين روز سير صعودي كه 
موجب نگراني هم شده بود با روند نزولي قيمت ها و 
شاخص روبرو شد تا ضمن برگشت بخشي از تعادل، 
قادر به نفس كشيدن باشد . به اين ترتيب در نتيجه اثر 
 منفي شركت هاي بزرگي چون هلدينگ پتروشيمي 
خليج فارس، مپنا، تاپيكو، همراه اول، سرمايه گذاري 
غدير، كشتيراني و...، دماسنج بازار سهام شاهد افت 
اندك و معامله بيش از 15.۷ هزار ميليارد تومان در 
بورس و 5.5 هزار ميليارد تومان در فرابورس ش��د. 
اما اين پايان راه نبود و با بازگشايي نماد شستا بعد از 
پايان معامالت )پس از پاسخ به سواالت مطرح شده 
در كنفرانس اطالع رس��اني و از 13: 10( و اثر مثبت 
دو هزار و 50۷ واح��دي بزرگ ترين هلدينگ چند 
رشته اي ايران، ش��اخص با اضافه كردن هزار و 424 
واحد از نيم��ه كانال 9۸0 هزار تايي هم عبور كرد . با 
اين اوصاف همين كه سير نزولي قيمت سهام برخي 
شركت هاي بزرگ و شاخص بعد از مدت هاي مديد 
رخ داد، مي تواند نشانه كوچكي باشد از برگشت تعادل، 
معقول شدن رفتارها، كاهش حرص و آزها و صد البته 

نگراني از سقوط قيمت ها.

تاثير منفي كشمكش سياسي
بر بازارهاي جهاني

بازارهاي سهام دنيا در روز دوشنبه به خاطر منازعه 
چين و امريكا بر س��ر منشأ ش��يوع ويروس كرونا و 
ترس از ب��ه راه افتادن يك جنگ تج��اري جديد، 
س��قوط كردند. به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، 
وال استريت به خاطر برداشته شدن تعطيلي ها در 
برخي آيالت ه��اي امريكا و اميد به رونق اقتصادي، 
پيش��رفت كرد.  ب��ازار بورس نزدي��ك يك درصد 
افزايش داش��ت. نيويورك كه به ش��دت از شيوع 
ويروس كرون��ا ضربه خورده اس��ت آخرين ايالتي 
اس��ت كه فعاليت ه��اي اقتص��ادي آن با صنايعي 
خاص آغاز مي ش��ود. ادوارد مويا، تحليلگر ارش��د 
بازار در امريكا مي گويد: » افزايش ش��اخص سهام 
نتيجه صحبت هاي خوشبينانه فرماندار كاليفرنيا 
است كه مي گفت باز شدن فعاليت هاي اقتصادي 
در كاليفرنيا باعث شده بازارهاي مالي در پايان روز 
شرايط مثبتي داشته باشند.مردم مي خواهند باور 
كنند شرايط بهتر مي شود. تمام اين اطالعيه ها براي 
بازگش��ايي فعاليت هاي اقتصادي باعث اميدواري 
سرمايه گذاران است كه اوضاع رو به بهبود مي رود.«  
خطر ريسك گريزي از آنجا ناشي شد كه تحقيقات 
تجاري نشان داد فعاليت هاي كارخانه اي در آسيا و 
اروپا در ماه آوريل كاهش شديدي داشته است.   خبر 
وضع عوارض بيشتر بر كاالهاي چيني و اختالل در 
زنجيره عرضه زماني منتشر شد كه دورنماي رشد 
اقتصادي جهان همچنان آسيب پذير است.  شاخص 
مديران خريد براي منطقه يورو تا 33.4 كاهش يافته 
كه پايين ترين حد از اواسط 199۷ است. شاخص 
پايين تر از 50 نش��ان دهنده ركود اقتصادي است.  
پس از اينكه شاخص صنعتي داوجونز و اس پي 500 
تقريباً تمام فصل را در سطح پاييني معامله شده اند، 
وال استريت حاال رشد كرده است.  شاخص صنعتي 
داوجونز 2۶.0۷ واحد معادل 0.11 درصد افزايش 
داشت. شاخص اس پي 500، 12.03 واحد معادل 
0.42 درصد رشد داش��ته و نزدك 105.۷۷ واحد 
برابر با 1.23 درصد باال رفته است.  سهام شركت هاي 
هواپيمايي سقوط كرده است. سهام دلتا اير، امريكن 
ايرالينز، ساوت وست و يونايتد ايرالينز بين 5.1 و ۷.۷ 
سقوط كرده است.  ارزش دالر در برابر اكثر ارزهاي 
عمده دنيا افزايش يافته است. شاخص دالر 0.2۸۸ 
درصد افزايش يافته در حالي كه يورو 0.۷۶ درصد 
پايين آمده است. ين ژاپن هم 0.25 درصد افزايش 
داشته است. ارزش طال هم به خاطر درگيري هاي 
بين امريكا و چين و ترس از يك جنگ تجاري ديگر 
افزايش يافته اس��ت چون سرمايه گذاران دوباره به 

دنبال سرمايه هاي ايمن هستند.

ادامه از صفحه اول

 اقتصاد  99 
سمت  مي رود؟ به كدام 

از طرف ديگر آن بخش هايي هم كه دولت مجبور است 
از طريق سياست هاي حمايتي آنها را در اين شرايط 
كرونايي تقويت كند، به دليل اتخاذ سياست هاي بازار 
باز بعيد است كه باعث افزايش تورم شوند. در مجموع 
به نظر مي رسد روند بغرنج تر شدن شرايط را در پيش 
نداشته باشيم و چه بسا تا حد معيني هم اقتصاد به 

سمت تثبيت شاخص هاي اساسي برود.
٭تحليلگر بانكداري و توسعه

 اگر دولت مي خواهد بازار را كنترل كند بايد ميزان شناوري سهام شركت  هايي كه مديريت  آنها را در اختيار دارد افزايش دهد

با زيرساخت هاي حداقلي فناوري به نتيجه نمي رسد
اينكه هنوز در برخي از مناطق نتوانستيم زيرساخت ها را فراهم 
كنيم و هنوز با يك سري مشكالتي مواجهيم. ويروس كرونا 
شايد به مثابه يك رزمايش بود و باعث شد متوجه شويم چه 
جاهايي امكاناتمان كم است و مي توانيم اين امكانات را به روز 
كنيم براي اينكه در اقدامات آينده مان اثرگذار باشد. در حال 
حاضر همه كسب وكارها به اين نكته رسيدند كه مي توانند به 
سمتي بروند كه موارد كاري خود را با بستر فناوري اطالعات 
همسو كنند. وقتي كه آي تي و آي سي تي الزمه كار قرار بگيرد، 
اهميت موضوع را دو چندان مي كند كه بخواهيم به روز باشيم 
و پاسخ به روز براي كسب وكارمان داشته باشيم. پيش بيني 
مي شود تا 10 سال آينده بسياري از مشاغل تغيير مي كند 
و همين تغيير روي روال كاري اثر مي گذارد. چه بهتر اينكه 
از امروز به اين سمت برويم و البته بهتر بود كه پيش تر از اين، 
اقداماتي را شروع مي كرديم و به سمتش مي رفتيم. ويروس 
كرونا در اين شرايط باعث شده كه به سمت بهبود اين فضا براي 
كسب وكارها پيش برويم. از طرفي درست است كه ما بايد در 

حوزه هاي فناوي اطالعات خود را با دنيا مقايسه كنيم، اما برخي 
نكات هم در حوزه بومي ما وجود دارد و مشاغل سنتي وقتي 
مي خواهند به مشاغل به روز و مدرن تبديل شوند و فناوري 
اطالعات را لحاظ كنند، الزم است كه همسان سازي ايجاد 
كنند. اين همان حلقه مفقوده است و اگر كسي به اين سمت 
نمي رود، دليلش اين است كه راه حل را نمي داند و اينجا نقش 
تشكل ها مي تواند پررنگ شود، زيرا آنها مي توانند راه چاره و 
مسير رو به جلو را براي آنها هم از نظر فني و تخصصي و هم از 
نظر اوضاع اقتصادي مهيا كنند كه بتوانند در اين بستر كارهاي 
خود را بهتر پيش ببرند. اتاق هاي بازرگاني در چنين شرايطي 
مي توانند نقش محوري اجرا كنند، زيرا خودشان از جنس 
مردم و بخش خصوصي هستند و مي توانند اين بستر را فراهم 
كنند و مطالبات خود را در زمينه مسائل فني از دولت بخواهند 
تا بتوانيم براي حل مسائل به وجود آمده گام برداريم. اگر فقط به 
اين زمان كرونا بپردازيم، در بعضي از مسائل و كاالهاي اساسي 
در اين يك ماه اخير، شايد براي فروشگاه هاي اينترنتي اتفاق 

خوبي افتاده، اما در موارد ديگر، يك سري مشاغل هستند كه 
خود را با اين اوضاع جديد و حوزه فناوري اطالعات وفق ندادند 
و اينكه بخواهند فروششان را در بستر آي تي صورت دهند. 
اين همان حلقه مفقوده است و آنها را بايد به اين سمت آورد. 
نكته ديگر اينكه در اين مدت و فروش از طريق فروشگاه هاي 
اينترنتي، مشكالتي در حوزه هاي ديگر وجود داشت، از جمله 
در بحث حمل ونقل يا تامين كاال. هم زماني شب عيد و تعطيلي 
بسياري از بنگاه هاي اقتصادي، با جشنواره هاي به روزي توسط 
فروشگاه هاي اينترنتي ايجاد شد، بدون هماهنگي با بخش 

خصوصي مشكالتي را در پي داشت.
 براي اينكه بسترهاي ما زير فشار كاري درست پيش برود، 
بسياري از فروشگاه هاي اينترنتي كار مي كنند اما براي اينكه 
افراد و شركت هاي ديگر بخواهند وارد اين حيطه شوند، بايد 
زيرساخت ها فراهم شود، از بحث حمل ونقل و تامين كاال و 
ارتباط توليدكنندگان با فروشگاه ها بايد فراهم شود. اينكه 
صرفا يك فروشگاه اينترنتي وجود داشته باشد، نمي تواند خلق 

ارزش كند زيرا همين حاال و با يك هزينه كم هم مي توان يك 
فروشگاه اينترنتي ايجاد كرد. مهم ارايه خدمات به مشتريان 
است كه در نحوه كار فروشگاه تاثيرگذار است. زيرساخت هاي 
فني دو قسمت دارد، زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري 
و بعد از اين بخش هم وارد تامين محتوا مي شويم. ما در بخش 
سخت افزار با مشكالتي مواجه هستيم، اما شرايط بدي نداريم. 
در بخش نرم اف��زاري از جمله پهناي باند و اينترنت، تا امروز 
پيشرفت خوبي داشتيم اما هنوز از كشورهاي همسايه خودمان 
كه در برخي از موارد در رده هاي پايين تر از ما هستند، در بخش 
اينترنت و پهناي باند در رتبه پايين تري قرار داريم، به همين 
خاطر بايد تالش كنيم از زيرسطحي و هم سطحي با آنها باالتر 
بياييم، به دليل وسعت سرزمينمان و وسعت كسب وكارهايي 
كه در كشورمان وجود دارد. ما تازه شروع كننده كسب وكارهاي 
فناوري هستيم و مي خواهيم در اين حوزه فعاليت خود را ادامه 
دهيم و اما تازه در حال فراهم كردن زيرساخت ها هستيم. اگر 
قرار باشد ظرفيت مان پايين تر از ظرفيت كشورهاي ديگر باشد، 

عمال نمي توانيم به نتيجه برسيم. فناوري اطالعات يك بستر 
است كه بر همه كسب وكارها تاثير دارد و مورد احتياج همه 
است. در زندگي امروز بدون فناوري اطالعات نمي توان هيچ 
كاري انجام داد. يكي از مهم ترين تاثيرات فناوري اطالعات بر 
كسب وكارها، برگزاري جلسات به صورت آنالين است. شايد 
خيلي وقت است كه موضوع برگزاري جلسات به صورت آنالين 
مطرح مي ش��ود اما تاكنون اين اتفاق نيفتاد كه شيوع كرونا 
منجر شد اين اتفاق بيفتد و االن بسياري از جلسات به صورت 
غيرحضوري در بستر فضاي مجازي و به صورت ويديوكنفرانس 
برگزار مي شود. اين احتياجي بوده كه برآورده شده، االن ديگر 
همه اذعان دارند كه برگزاري جلسات به صورت غيرحضوري 
مي تواند در كاهش هزينه ها و صرفه جويي در زمان تاثيرگذار 
باشد. اين مي تواند به توسعه فعاليت هاي ما در بستر آي تي 

هم كمك كند.
٭ عضو هيات مديره فدراسيون فناوري اطاعات و 
ارتباطات ايران

ادامه از صفحه اول

مديرعامل مديريت فناوري بورس تهران با اعالم نبود اختالل در سامانه 
معامالت از ورود 40 ميليون سهامدار جديد با آزاد سازي سهام عدالت 

و پيشنهاد افزايش دسته سفارش از 100 به 300 هزار سهم خبر داد.
به گزارش بورس پرس، روح اهلل دهقان در پاس��خ به اين پرس��ش كه با 
توجه به اقبال مردم به س��رمايه گذاري در بورس، آيا سامانه معامالت 
دچار اختالل ش��ده به فارس گفت: درحال حاضر مش��كلي نيست و 
س��فارش گيري و خريد و فروش به راحتي انجام مي شود. البته فشار 

معامالت بر سيستم زياد است كه باعث كندي چند ثانيه اي مي شود. 
وي افزود: بخشي از سيستم معامالت آنالين در اختيار شركت مديريت 
فناوري اس��ت و ي��ك بخش هم مرب��وط به ش��ركت هاي نرم افزاري 
ارايه دهنده خدمات به كارگزاري ها است. بنابراين شايد برخي معامالت 
آنالين با كندي همراه باشد. اين مقام مس��وول در مورد اثر آزادسازي 
سهام عدالت بر سيستم هاي معامالت بورس هم توضيح داد: پيش بيني 
مي شود با آزادسازي سهام عدالت، حدود 40 ميليون نفر به بازار سرمايه 
اضافه شوند. ورود مس��تقيم و يك باره اين تعداد جمعيت، مخاطراتي 

براي سيستم معامالت دارد اما با اقداماتي سامانه معامالت براي پذيرش 
سفارش هاي بيشتر توسعه مي يابد .

دهقان با اشاره به ورود 30 شركت سرمايه گذاري استاني سهام عدالت 
به بازار س��رمايه، درباره افزايش حجم معامالت هم گفت: تعداد روزانه 
معامالت مهم است كه همواره اندازه گيري مي شود. به طوري كه در اول 
سال نسبت به فروردين گذشته، تعداد معامالت 4.5 برابر شده و حجم 
معامالت نيز افزايش يافته اما سامانه معامالت بورس فعاًل پاسخگو است.

وي با اشاره به اقداماتي مانند انجام معامالت برخي شركت هاي بزرگ 
و تازه وارد در بعد از ساعت 12:30 و ادامه اصالح دستورالعمل ها، ادامه 
داد: متخصصان ش��ركت مديريت فناوري ب��ورس تهران اصالحات را 
انجام مي دهند. البته دانشگاه تهران هم روي طرحي براي ايجاد سامانه 

معامالت بومي به صورت بلندمدت و زيربنايي فعاليت مي كند.
دهقان افزود: بورس تهران هم در حالي حداكثر سفارش خريد به 100 
هزار سهم افزايش داده كه پيشنهاد شده اين رقم به 300 هزار سهم برسد 

تا از تعداد معامالت و سفارش ها كاسته شود .

پيشنهاد  افزايش دسته سفارش  به ۳۰۰ هزار سهم
تاخت و تاز بازار سرمايه همه نگاه ها را به سمت خود جلب كرده است. 
رشد اين بازار به صورتي است كه حتي ثبت باالترين ارقام در آن دور از 
انتظار نيست و چراغ هميشه سبز اين روزهاي بورس و فرابورس، صف 
متقاضيان ورود به بازار سرمايه را بيش از هر زمان ديگري طوالني كرده 
است. در اين ميان اما اين سوال كه بازار تا چه زماني با اين سرعت صعود 
خواهد كرد، در گوشه ذهن بسياري از سهامداران جا خوش كرده است. 
به گزارش ايسنا، رشد بازار سرمايه در هفته جاري رنگ ديگري به خود 
گرفته است و در نخستين روز معامالت )شنبه( شاهد صعود بيش از 3۸ 
هزار واحدي شاخص كل بورس و ورود آن به كانال 900 هزار واحد بوديم. 
شاخص كل كه روزگاري روي محور 200 هزار واحد حركت مي كرد، اين 
روزها به راحتي مي تواند وارد كانال يك ميليون واحد شده و حتي از اين 
رقم هم گذر كند. همسو با رشد شاخص بازار سرمايه، تعداد متقاضيان 
ورود به اين بازار هم رشد مي كند. اعداد و ارقام صعودي بازار سرمايه به 
قدري وسوسه انگيز است كه هر فردي بخواهد براي يك بار هم كه شده 
شانس خود را در اين بازار امتحان كند. اما مشخص نيست رشد افسار 

گس��يخته بازار تا چه زماني ادامه داشته باشد و آيا برگ برنده در دست 
سهامداران بورسي است؟ در اين راستا مهرزاد منتظري تحليلگر بازار 
سرمايه در گفت وگو با ايسنا، درمورد روند صعودي بازارسرمايه اظهار كرد: 
مشخص نيست رشد بازار سرمايه، با اين سرعت تا چه زماني ادامه خواهد 
داشت. درواقع هيچ كس نمي تواند اين موضوع را پيش بيني كند. تا زماني 
كه جريان پول به سمت بازار ادامه دارد، بازار رشد مي كند و قيمت ها به 
صورتي است كه با ارزش ذاتي بنگاه ها هيچ رابطه اي ندارد. وي ادامه داد: 
درحال حاضر دولت هم از اين بازار حمايت و به بازار خبرهاي مثبت تزريق 
مي كند. البته نه اخباري كه در سودآوري شركت هاي بورسي تاثيرگذار 
باشد، زيرا اين موضوع در حيطه اختيار دولت نيست بلكه منظور اخباري 
از اين دست كه بازار سرمايه رونق پيدا خواهد كرد و بورس ايران بهترين 
بورس دنيا است و امثال آن است. دولت قصد دارد از طريق بازار سرمايه، 
كسري بودجه را جبران كند. اين اخبار تمايل مردم به ورود به بازار سرمايه 
را بيشتر مي كند. به گفته اين تحليلگر بازار سرمايه آخر اين ماجرا ريزش 

بازار است اما اصال مشخص نيست اين ريزش چه زماني رخ دهد.

برگ برنده در دست سهامداران بورسي است
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چراواگذاريمستغالتنسبتبهواگذاريشركتها،سازوكارمتفاوتيطلبميكند؟

بيراهه بورس براي عرضه امالك دولتي
گروه راه و شهرسازي|

رونق ب�ازار بورس تهران بح�ث داغ محافل 
كارشناسي و غيركارشناسي است. اين رونق 
يا به باور برخي از كارشناس�ان، حباب بازار 
بورس به قدري شگفت انگيز است كه دولت 
نيز براي واگذاري برخي از شركت هاي خود 
از اين طريق اقدام كرده اس�ت. از همين رو، 
فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي 
به تازگي اعالم كرده است كه بورس امالك و 
مسكن به زودي راه اندازي مي شود و امالك 
مازاد دولت از طريق بورس مس�تقل امالك 

واگذار خواهد شد.

ب��ه گزارش »تع��ادل«، فارغ از اينك��ه جزييات فني 
راه اندازي بورس امالك و مس��كن، يا بورس مستقل 
مس��كن چيس��ت و چگونه خواهد بود، مرور اخبار و 
گزارش هاي چند ساله اخير نشان مي دهد كه تاكنون 
چندين ب��ار از فراهم آوردن بس��تر معامله ملك در 
بازار بورس و به ويژه بورس كاال س��خن به ميان آمده 
است و مسووالن و برخي كارشناسان بازار بورس نيز 
از آن اس��تقبال كرده اند، اما اين بستر تاكنون فراهم 

نشده است.
آنگونه كه كارشناسان مسكن عنوان مي كنند، يكي 
از داليل عمده عدم عرضه مسكن در بورس، همگن 
نبودن اين كاال اس��ت. همانطور كه مي دانيم در بازار 
بورس، س��هام به عنوان ي��ك كاالي همگن خريد و 
فروش مي شود و هر سهم از يك شركت معين با ساير 
سهم هاي آن شركت، تفاوتي ندارد. اما مسكن كااليي 
است كه همگن ش��دن آن نه تنها مشكل كه اساسا 
غيرممكن مي نمايد. حتي واحدهاي مسكوني مستقر 
در يك ساختمان معين نيز به داليل مختلف از جمله 
تفاوت طبقه،  شمالي و جنوبي بودن و شاخص هايي 
نظي��ر آن، با يكديگر همگن و همس��ان نيس��تند و 
نمي توان آنه��ا را در بورس عرضه و معامله كرد. يكي 
از كاركردهاي اصلي بازار بورس، كشف قيمت سهام 
به عنوان كاالي همگن اس��ت، از اين رو، وقتي مثال 
100 واحد مسكوني يا غيرمسكوني در بورس عرضه 
مي شود، به دليل غيرهمگن بودن، مانع اجرا و عملياتي 
شدن اين كاركرد بورس مي شود و نظام كشف قيمت 

را مختل مي كند.
درباره مساله واگذاري امالك دولتي در بازار بورس 
كه وزير اقتصاد ب��ه تازگي مطرح ك��رده و برخي از 
كارشناسان بورسي نيز از آن استقبال كرده اند، چنين 
مشكالتي وجود داش��ته و خواهد داشت. در اين جا 
الزم است كه بين عرضه شركت هاي دولتي و عرضه 
امالك دولتي تفاوت قايل شويم. چرا كه نقاط قوت 
و ضع��ف بنيان اقتصادي ش��ركت ها در صورت هاي 

مالي ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و دوازده 
ماهه آنها بازتاب مي يابد و در كنار نهاد ناظر يا همان 
سازمان بورس، حس��ابرس هاي رسمي و قانوني هر 
شركت نيز بر رفتار مالي آن نظارت دارند و از همين 
رو است كه درباره عملكرد مالي شركت ها شفافيت 
ايجاد مي شود. اما اين مس��اله درباره امالك دولتي 
نمي تواند صادق باش��د، چون ام��الك دولتي مانند 
شركت ها داراي صورت هاي مالي نيستند و صرفا يك 
داراي فيزيكي با مشخصات فني – مهندسي در يك 
نقطه جغرافيايي معين هستند و از همين رو، كشف 
بازه قيمتي امالك س��از وكار كارشناسي ديگري را 
طلب مي كند و در چهارچوب اين بازه قيمتي اس��ت 
كه عرضه و تقاضا شكل مي گيرد و قيمت معامله شده 

به دست مي آيد. 
به همين دليل هم هس��ت كه تا قبل از اين، همواره 
ش��اهد بوده ايم كه واگ��ذاري امالك و مس��تغالت 
دولتي ي��ا عموم��ي غيردولتي از طري��ق مزايده به 
عنوان يك س��از و كار شناخته ش��ده صورت گرفته 
اس��ت. از منظر حقوقي، مزايده به نوعي از معامله و 
فروش اموال منقول و غير منقول شخصيت حقوقي 
يا حقيقي اطالق مي شود كه با ساز و كاري حقوقي و 
شرايطي مطابق قانون به مرحله اجرا مي رسد. از اين 
رو، تش��ريفات قانوني و رعايت ساز و كار حقوقي در 
خصوص اجراي مزايده داراي اهميت ويژه اي است و 
اساسا، مزايده  اي كه ساختار قانوني را رعايت نكرده 
باشد، داراي ارزش حقوقي و وجاهت قانوني نيست.

بها و قيمت پايه مزايده به واسطه كارشناسي نماينده 
رسمي دادگستري تعيين شده و خريداران با رعايت 
تشريفات قانوني، اقدام به ارايه قيمت پيشنهادي خود 
براي اموال مورد نظر مي كنند و فروش��نده )شخص 
حقيقي يا حقوقي( با بررسي قيمت هاي پيشنهادي، 
اقدام به انتخاب باالترين قيمت پيش��نهاد ش��ده به 
عنوان خريدار مي كند. در واقع با س��از و كار مزايده، 
اموالي كه داراي تقاضاي خريد زيادي بوده و به جهات 
مختلف، زمينه ساز منفعت مادي مي شود، در بستري 
عادالن��ه و با نظارت قان��ون و ارگان هاي ذي ربط به 

فروش مي رسد.

  2 سلناريو براي عرضه املاك دولتي  در 
بورس

در همين حال، از منظر كارشناسان موافق با اظهارنظر 
وزير اقتصاد مبني بر واگذاري امالك دولتي از طريق 

بورس، از نظر فني دو سناريو قابل تصور است.
به گزارش ايرنا، نخس��ت اينكه با توجه به گفته هاي 
قبل��ي وزير اقتصاد در خصوص عرض��ه امالك مازاد 
بانك ها و دولت در بورس كاال، منظور دژپسند عرضه 
امالك در تابلوي مستقلي در بورس كاال بوده است، 

اما سناريوي دوم اين است كه بايد يك بورس جديد 
به عنوان بورس مسكن راه اندازي شود كه كارشناسان 
بازار س��رمايه با توجه به فراهم بودن زير ساخت هاي 
اين معام��الت در بورس كاال و همچنين وجود قانون 
براي عرضه امالك در اين بورس )بند 16 و 17 قانون 
رفع موانع توليد رقابت پذير بر لزوم عرضه امالك مازاد 
بانك ها و دولت در بورس كاال تاكيد مي كند(، صرف 
هزينه و زم��ان زياد براي راه اندازي يك بورس جديد 

در كشور را امري منطقي نمي دانند. 

  بورس مستقل يا تابلوي مستقل؟
در اين رابطه، علي اسالمي بيدگلي، كارشناس ارشد 
بازار س��رمايه در گفت وگو با ايرنا گفت: نفس اينكه 
قرار اس��ت، مكانيزم بورس براي معامالت امالك و 
مس��كن راه اندازي شود كار شايس��ته اي است زيرا 
مي تواند موجب شفاف سازي و گردش معامالت در 
حوزه امالك شود اما با توجه به ظرفيت هاي موجود 
در بازار سرمايه، اين بورس مي تواند در زير مجموعه 
بورس كاال راه اندازي شود زيرا در بورس كاال تجربه و 

سابقه معامالتي براي محصوالت مختلف وجود دارد 
و مس��كن نيز مي تواند به عنوان كاالي ديگر در اين 

بورس معامله شود.
وي تصري��ح ك��رد: اين در حالي اس��ت ك��ه بنده با 
تعدد بورس ها موافق نيس��تم هر چند در بسياري از 
كشورهايي كه بازار پايه هستند و اقتصاد آنها بر اساس 
توس��عه بازار سرمايه بنا گذاشته ش��ده است تعداد 
زيادي بورس وجود دارد، ولي تجربه برخي كشورها 
كه بورس هاي واحدي داشته و بر يك بورس تمركز 
دارند، تجربه موفق تري است بنابراين اين موضوع بايد 
آسيب شناسي شود. اسالمي بيدگلي تصريح كرد: در 
مورد راه اندازي بورس مسكن نيز همين روند حاكم 
است به طوري كه اين بورس مي تواند در زير مجموعه 
بورس كاال و به عنوان تابلوي مستقل بورس مسكن 
در بورس كاال راه اندازي شود زيرا اين بورس تجربه و 
سابقه معامالتي خوبي براي محصوالت مختلف دارد 
و از سوي ديگر زير ساخت هاي معامالت مسكن نيز 
در آن فراهم شده است، از اين رو، مسكن مي تواند به 

عنوان كاالي ديگر در اين بورس معامله شود.

  ضرورت انجام مطالعات تطبيقي
 وي با بيان اينكه بايد مطالعات تطبيقي در اين خصوص 
صورت بگيرد، تاكيد كرد: اين در حالي است كه تمركز بر 
تقويت بورس ها به جاي تعدد بورس ها، به افزايش عمق 
معامالت بازار سرمايه كمك مي كند و يك بورس قدرتمند 
نيز مي تواند اطمينان بخشي بيشتري براي سرمايه گذاران 
فراهم كند. اسالمي بيدگلي عنوان كرد: به اين ترتيب با 
توجه به آنكه وزير اقتصاد اخيرا عنوان كرده اند كه بورس 
مستقل امالك و مس��كن راه اندازي مي شود، بهتر است 
طرح توجيهي آن نيز اعالم شود اما در مجموع به اعتقاد من 
راه اندازي يك بورس جديد منطقي نيست.   اين كارشناس 
بازار سرمايه در پايان در خصوص مزاياي راه اندازي تابلوي 
مسكن در بورس كاال براي معامله امالك دولت و بانك ها 
گفت: با معامله مس��كن در بورس كاال، كشف قيمت ها 
شفاف شده، ابهام ها كنار مي رود و واسطه گري كاهش پيدا 
مي كند، از سوي ديگر دسترسي به داده هاي آماري قوي تر 
شده و قدرت پيش بيني پذيري براي مسكن ايجاد مي شود 
ضمن اينكه به تقويت همزمان عرضه و تقاضا در مسكن 

كمك كرده و موجب رونق معامالت مسكن مي شود.
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 استفاده از ماسك 
در طول پرواز اجباري است 

معاون وزير راه وشهرس��ازي گفت: تمام ايرالين ها 
موظف به ارايه ماسك رايگان به مسافران در هر پرواز 
هستند. شهرام آدم نژاد، معاون حمل و نقل وزارت 
راه و شهرسازي در گفت وگو با ايلنا با بيان اينكه تمام 
ش��ركت هاي هواپيمايي در تمام پروازها مكلف به 
اجراي پروتكل هاي بهداشتي ابالغ شده، هستند، 
اظه��ار داش��ت: وزارت راه و شهرس��ازي به اجراي 
دس��تورالعمل هاي وزارت بهداشت در بخش هاي 
حمل و نقل مسافري تاكيد دارد. وي درباره اجراي 
پروتكل هاي بهداشتي در بخش حمل و نقل هوايي 
تاكيد كرد: تمام ش��ركت هاي هواپيمايي مكلف به 
ارايه ماسك استاندارد رايگان به مسافران در هر پرواز 
هستند. معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: استفاده 
از ماسك در پرواز براي مسافران اجباري است و همه 
مسافران ملزم به اس��تفاده از ماسك در طول پرواز 
هستند. ش��ركت هواپيمايي كي ال ام )KLM( نيز 
ديروز با انتش��ار بيانيه اي از قانون جديد خود براي 
از س��رگيري پروازهاي مس��افري خبر داده و اعالم 
كرده است كه پوشيدن ماسك در تمامي پروازهاي 
مسافري اين ايرالين اجباري خواهد بود و مسافران 
بايد توجه داش��ته باش��ند كه هم به هنگام ورود به 
هواپيما و هم در حين پرواز بايد ماسك بهداشتي بر 

روي صورت خود داشته باشند. 

راه اندازي اتاق مصرف 
در گرمخانه ها قطعي نيست

راه اندازي اتاق مصرف در گرمخانه هاي تهران منوط به 
صدور مجوز از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر است كه 
تاكنون اين ستاد پاسخ قطعي در اين باره نداده است.

به گزارش مهر، س��يدمالك حس��يني، سرپرست 
س��ازمان رفاه، خدمات و مش��اركت هاي اجتماعي 
ش��هرداري تهران درباره تشكيل »اتاق مصرف« در 
گرمخانه هاي پايتخت گفت: ش��هرداري تهران در 
ابتداي ش��يوع بيماري كرونا در كشور، درخواست 
تشكيل اتاق مصرف در گرمخانه ها را داد. اين كار با 
صدور مجوزهاي الزم از سوي س��تاد مبارزه با مواد 
مخدر ممكن مي شود كه ستاد تا اين لحظه به سازمان 
رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي پاسخ قطعي 
مبني بر مثبت يا منفي بودن نظرش را نداده است. اما 
برآيند كلي براساس صحبت هايي كه از جانب كميته 
درمان ستاد مبارزه با موادمخدر مطرح شده، اين است 
كه گويا ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به موضوع 
راه اندازي اتاق مصرف نظر مثبتي ندارد و بعيد است 

كه با اين موضوع موافقت شود.

 بازگشايي رسمي 
بوستان هاي تهران از آخر هفته

علي محمد مختاري، مديرعامل سازمان بوستان ها 
و فضاي س��بز ش��هر تهران گفت: تمامي ۲ هزار و 
۲6۸ بوستان شهر تهران به جز بوستان هاي جنگلي 
چيتگر، سرخه حصار، لويزان و ياس فاطمي از آخر 
اين هفته پذيراي شهروندان هستند. به گزارش مهر، 
مختاري درباره تعطيلي بوستان هاي شهر تهران در 
هنگام شيوع بيماري كرونا گفت: بر اساس مصوبات 
كارگروه هاي پنج گانه ستاد مقابله با بيماري كرونا 
در شهرداري تهران نسبت به تعطيلي بوستان هاي 
شهري و جنگلي از هفتم فروردين ماه سال 1۳۹۹ 
اق��دام الزم به عم��ل آمد. متعاقب آن و بر اس��اس 
مصوبات س��تاد موصوف و مجوز صادره از س��وي 
سازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر تهران 
نسبت به باز گشايي بوستان ها از تاريخ 1۹ فروردين 
ماه اقدام الزم به عمل آمد، ليكن در پي دستور رياست 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، 
مجدداً نسبت به تعطيلي بوس��تان ها از تاريخ ۲4 

فروردين ۹۹ تا اطالع ثانوي اقدام شد.

۴۰ درصد سفرها در محدوده 
طرح ترافيك ضروري است

شهريار افندي زاده، مشاورعالي معاونت حمل ونقل 
و ترافيك ش��هرداري تهران تاكيد كرد: اجرا يا عدم 
اجراي طرح ترافيك پيشنهادي، منوط به تصويب 
نهايي در »ستاد ملي مقابله با كرونا« است. به گزارش 
تسنيم، شهريار افندي زاده با اش��اره به اينكه طرح 
ترافيك در هفته سوم فروردين ماه به دليل جلوگيري 
از انتشار و شيوع ويروس كرونا لغو شد، اظهار كرد: بنا 
بر سياس��ت هاي ستاد ملي مقابله با كرونا كه همان 
كاهش س��فر با حمل و نقل عمومي بود، همچنان 
طرح ترافيك اجرا نمي شود. وي با بيان اينكه از ۳0 
فروردين ماه به واسطه حضور دو سوم كاركنان دولت 
و بازگشايي بخش��ي از اصناف و مشاغل، استفاده از 
حمل و نقل عمومي و در عين حال، تردد خودروهاي 
شخصي افزايش يافت، افزود: با توجه به آثار و عوارض 
توقف اجراي طرح ترافيك و طرح كنترل آلودگي هوا، 
بر اجراي مجدد اين دو طرح تاكيد داريم. افندي زاده 
در توضيح داليل تاكيد بر اجراي مجدد طرح ترافيك 
گفت: افزايش ترافيك معابر اصلي در محدوده هاي 
مركزي شهر، تردد سنگين وسايل نقليه و افزايش 
تاخير در ترددها و بروز ترافيك هاي ش��ديد، اشباع 
فضاي پارك حاش��يه اي و افزايش پارك دوبله و در 
نتيجه، كاهش ظرفيت معابر از جمله نتايج لغو طرح 
ترافيك اس��ت. مش��اور عالي معاونت حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه تنها 40 درصد 
سفرها در محدوده طرح ترافيك و محدوده كنترل 
آلودگي هوا، س��فرهاي ضروري كاري و آموزش��ي 
است كه از اين رقم سفرهاي آموزشي هم فعال انجام 
نمي ش��ود، اظهار كرد: با توجه به افزايش سفرهاي 
غير ض��روري و تردد بيش از حد وس��ايط نقليه در 
محدوده هاي مذكور، جلسه مشتركي ميان معاونت 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، پليس راهور 
فاتب و كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسالمي 
شهر تهران، جهت بررسي وضعيت ترافيكي برگزار و 

طرح پيشنهادي در اين خصوص ارايه شد.

صعودقيمت»تسه«دربازاربورستوافقسپاهوشهرداريبرسرعمارتكالهفرنگي
علي اعطا، سخنگوي شوراي ش��هر تهران از توافق سپاه و 
ش��هرداري بر س��ر عمارت كاله فرنگي خبر داد و گفت: بر 
اس��اس اين تفاهم نامه عمارت كاله فرنگي به موزه سالح 
تبديل مي شود. به گزارش فارس، اعطا در نشست خبري كه 
به صورت مجازي برگزار شد، درباره انجام اقدامات جديد در 
عمارت )كاله فرنگي( عشرت آباد اظهار كرد: مقدمات تفاهم 
شهرداري با سپاه محمد رسول اهلل )ص( درباره اين عمارت 
كه در ميدان سپاه واقع ش��ده، فراهم است و بر اساس اين 
تفاهم عمارت كاله فرنگي كاربري ويژه اي پيدا كرده و تبديل 
به موزه سالح خواهد شد. وي گفت: عمارت كاله فرنگي پس 
از تبديل به موزه سالح و اسلحه پنجشنبه و جمعه ها جهت 

بازديد عموم فعال خواهد بود.

 ماجراي جريمه 26 ميليارد توماني شهرداري 
سخنگوي ش��وراي شهر تهران در پاسخ به پرسشي درباره 
جريمه ۲6 ميليارد توماني سازمان ورزش شهرداري توسط 
سازمان تعزيرات اظهار كرد: بهتر بود كه با توجه به شرايط 
كرونايي كشور و به ويژه ابعاد ناشي از شيوع ويروس كوويد 
1۹ در پايتخت اين موضوع پيش از ابالغ، رسانه اي نمي شد 
و تا زماني كه ابالغ رسمي نشود امكان بررسي دقيق تر اين 
مساله را نداريم. اعطا گفت: اين مساله مرتبط به اقدام انجام 

گرفته ش��هرداري در سال ۹4 اس��ت و طبق بررسي هاي 
اوليه اي كه انجام داده ايم فعاليت ها طبق مصوبه ش��وراي 
شهر آن زمان بوده است.  سخنگوي شوراي شهر تهران در 
پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه رويكرد شهرداري به 
پروژه هاي انسان محور به چه صورت است، گفت: انسان محور 
شدن نحوه اداره شهر مورد توجه بوده و ما از ادامه يك روند 
اشتباه كه منجر به فروش سرمايه هاي آينده شهر جهت انجام 
پروژه هايي كه معلوم نيست چقدر نياز شهر است پيشگيري 
كرده ايم، البته اكثر ش��هرها به اين رويه ها دچار بوده و بايد 
اقدامات الزم انجام شود. اعطا درباره تأمين پاركينگ براي 
ساختمان پالسكو گفت: بر اس��اس گزارشي كه به دست 
شوراي شهر رسيده است تأمين پاركينگ بر اساس مصوبه 
اخير شوراي عالي شهرسازي تنها از طريق پاركينگ پاساژ 
پروانه و بازس��ازي آن پيش بيني شده اس��ت در حالي كه 
پالسكو به بيش از اين ميزان پاركينگ نياز دارد. وي گفت: 
سال ۹6، اعالم كرديم كه ساخت پالسكو بايد با اخذ پروانه 
ساختماني انجام گيرد ولي اعالم كردند به دليل مشكالت 
مالي و ضررهايي كه كسبه داشته اند اكنون بالتكليف در حوزه 
فعاليت شان هستند، زودتر ساخت و ساز انجام گيرد، از اين رو، 
 با تسامح بدون پروانه كار ساخت آغاز شد و اكنون در زمينه 

پاركنيگ نيز دچار دغدغه و مشكالتي هستيم.

در حال��ي كه طي روزه��اي اخي��ر وزارت راه مرتبا 
اخباري در خصوص افتتاح، بهره برداري از پروژه هاي 
مس��كني و آغاز س��اخت پروژه هاي جديد منتشر 
مي كند، اوراق تسهيالت مسكن نيز روند صعودي در 
پيش گرفته است. به گزارش مهر، در روزهاي اخير 
قيمت اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت 
مسكن در معامالت فرابورس، سير صعودي گرفته 
و از كانال 40 هزار تومان، به ش��دت در حال فاصله 
گرفتن اس��ت. به گونه اي كه از 40 ه��زار تومان در 
ابتداي امس��ال به ۵۳ هزار توم��ان در معامالت روز 

سه شنبه 16 ارديبهشت رسيد.
اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه ب��ه گفت��ه حس��ام 
عقباي��ي، نايب ريي��س اتحاديه مش��اوران امالك، 
تعداد معامالت مس��كن در 4۵ روز نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، يك سوم كمتر 
بود، اما قيمت اوراق تسهيالت مسكن روند افزايشي 
داشته است؛ به نظر مي رسد با توجه به عدم افزايش 
قيمت مس��كن در دو م��اه ابتدايي امس��ال، تمايل 
مصرف كنندگان واقعي براي خريد مسكن افزايش 
يافته و سوداگران و سفته بازان بازار مسكن نيز به بازار 
سرمايه متمايل شده و ترجيح مي دهند تا از معامالت 

بازار سرمايه سود ببرند. دامنه قيمتي اوراق تسه در 
معامالت امروز بين 4۸ هزار ت��ا ۵۲ هزار تومان در 
نوسان بود تعدادي نمادهاي معامالت تسه در جريان 
معامالت امروز اوراق تسهيالت مسكن در گران ترين 
حالت به بيش از ۵۲ هزار و ۵00 تومان رس��يدند و 
ارزان ترين نمادهاي معامالتي نيز كمي بيش از 4۸ 
هزار تومان به فروش رسيدند. دو نماد معامالتي تسه 
۹۸1۲ و ۹۹01 ني��ز با فروش بيش از ۲۲ هزار برگه 
در معامالت دي��روز، ركورددار تعداد فروش برگه ها 
بودند ساير نمادهاي معامالتي نيز در دامنه ۲ تا 10 
هزار برگه به فروش رسيده اند. ضمن اينكه حدود 6 
هزار فقره معامله اوراق تسهيالت مسكن در معامالت 
ديروز فرابورس به ثبت رس��يد و ارزش كل بازار نيز 

حدود ۸0 ميليارد تومان بوده است.
برخي كارشناس��ان معتقدند، سياست اخير وزارت 
راه و شهرسازي مبني بر پوش��ش رسانه اي اجراي 
تفاهمنامه هاي خود با دس��تگاه هاي اجرايي مانند 
نيروهاي مسلح و فرهنگيان براي ساخت واحدهاي 
مس��كوني و نيز بهره برداري هاي اخير از پروژه هاي 
مسكن مهر و آغاز طرح ملي مسكن در افزايش قيمت 

اوراق تسهيالت بي تأثير نيست.

همچنين ورود منابع صندوق توسعه ملي به بخش 
نوسازي بافت فرس��وده كه در اختيار بانك مسكن 
قرار گرفته و به انبوه س��ازان يا مالكان براي نوسازي 
واحدهاي فرسوده پرداخت مي شود، در اين افزايش 
قيم��ت بي تأثير نيس��ت؛ خصوصًا تس��هيالتي كه 
به انبوه س��ازان براي نوس��ازي بافت فرسوده اعطا 
مي ش��ود، ۲۵0 ميليون تومان به ازاي هر واحد در 
تهران اس��ت كه با توجه به اينكه سازندگان نيز بايد 
براي دريافت اين تسهيالت، اوراق تهيه كنند از اين 
رو، استقبال خوب خريداران از برگه هاي تسهيالت 
مسكن، س��بب افزايش قيمت آنها در روزهاي اخير 

شده است.
طي 14 ماه اخير، باالترين قيمت اوراق تس��هيالت 
مسكن در دو هفته ابتدايي اسفند ماه سال گذشته 
ثبت ش��د كه قيمت اين برگه ها ب��ه 60 هزار تومان 
رسيد؛ كارشناس��ان عدم افزايش قيمت مسكن در 
بهمن ماه و افزايش تعداد معامالت را علت افزايش 
قيمت اوراق در آن زمان دانس��تند كه اگر ش��يوع 
ويروس كرونا، سبب تعطيلي صنف مشاوران امالك 
نمي ش��د، قطعًا روند افزايش��ي معامالت مس��كن 

ادامه دار مي بود.

بخشمسكن،محركاقتصادايراندردورانپساكرونا
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه جريان توليد 
پايدار مسكن در ايران آغاز شده است، گفت: با 
وزارت رفاه براي تامين مسكن جامعه كارگري 

مذاكراتي داشته ايم.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، محمد 
اس��المي، وزير راه و شهرسازي در حاش��يه مراسم آغاز 
عمليات اجرايي مسكن فرهنگيان و در جمع خبرنگاران، 
با اشاره به طرح اقدام ملي مسكن و ثبت نام در آنكه تاكنون 
در دو مرحله انجام گرفته است، اظهار كرد: طرح مسكن 
فرهنگيان يك گام مكمل در طرح اقدام ملي مسكن ويژه 
فرهنگيان كشور است. در اين خصوص يك تفاهمنامه 
170 هزار واحدي براي فرهنگيان شاغل و بازنشسته با وزير 

آموزش و پرورش امضا و مبادله شده بود.
وي افزود: اين تفاهمنامه با مش��اركت وزارت آموزش و 
پرورش در سطح كش��ور اجرايي مي شود. به اين معني 
كه وزارت آموزش و پرورش در هر بخش��ي اعم از آوردن 
زمين، پشتيباني و تامين مالي و حضور تعاوني هاي مسكن 
فرهنگيان كه داراي رزومه قابل قبول هستند، مي تواند در 

اين طرح نقش داشته باشد.
اين عضو كابينه دولت دوازدهم با اشاره به اينكه انتخاب 
تعاوني ها با وزارت آموزش و پرورش و تاييد آنها با وزارت 
راه و شهرسازي است، تصريح كرد: امروز گام نخست براي 
احداث اين واحدهاي مسكوني ويژه فرهنگيان برداشته و 

با حضور معاون اول رييس جمهور عمليات اجرايي بيش از 
14 هزار واحد در 11 استان آغاز شد.

وي ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش براي احداث 7۲0 
واحد در يكي از استان ها زمين تامين مي كند و در مابقي 
اس��تان ها زمين از طريق وزارت راه و شهرسازي تامين 

شده است.
اسالمي تصريح كرد: در اين زمينه اما نكته حائز اهميت اين 
است كه فرهنگيان نيز مانند همه مردم كشور بايد ضوابط و 

مقررات قانوني كه براي تعيين وضعيت و شرايط و صالحيت 
اعالم شده را رعايت و طي كنند. در غربالگري انجام شده 
حدود 7۵ هزار نفر واجد شرايط تشخيص داده شده اند و 
ليست اوليه واجدان شرايط توسط وزارت آموزش و پرورش 

اعالم شده است.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: در اين مسير ممكن است 
اعتراضاتي وجود داشته باشد كه مجددا به كمك آموزش 
و پرورش رسيدگي خواهد ش��د. برآورد اين است كه در 

ارديبهشت و خرداد براي واجدين شرايط بابت حدود 100 
هزار واحد تعيين و تكليف انجام شود تا پروژه ها را در سطح 

كشور آغاز كنيم.
وزير راه و شهرسازي با تبريك هفته معلم به همه معلمان 
و فرهنگيان كش��ور، اظهار كرد: اهتم��ام وزير آموزش و 
پرورش و همكاران ما در وزارت راه و شهرس��ازي اين بود 
كه در هفته معلم خشت نخست اين طرح گذاشته شود 
كه خوشبختانه با حضور معاون اول و استانداران كار در 

سراسر كشور آغاز شد.
اين عضو كابينه دولت دوازدهم با تاكيد بر اينكه موضوع 
مهم در بحث مس��كن اين است كه بتوان در همه ابعاد از 
ظرفيت ها بهره برد، تصريح كرد: به جز اين تفاهمنامه براي 
تامين مسكن جامعه كارگري نيز يك تفاهمنامه با وزارت 
رفاه به امضا رسيده است. همچنين برنامه هايي براي تامين 
مسكن بازنشستگان، نيروهاي مسلح و اصحاب فرهنگ، 
هنر و رسانه در جريان است كه در اين خصوص مذاكراتي 

با وزارت ارشاد داشته ايم.
وي افزود: در اين زمينه با همه دس��تگاه هايي كه داراي 
ظرفيت كار با وزارت راه و شهرسازي هستند، تفاهمنامه 
امض��ا كرده ايم. به نظر مي رس��د با اي��ن تفاهمنامه ها و 
زمين هاي تعيين و انتخاب شده در كنار حمايت بانك ها 
و مشاركت مردم بتوانيم نهضت خانه سازي را به معناي 
واقعي كلمه در سال جاري در همه نقاط كشور فعال كنيم. 
محمد اسالمي ادامه داد: به اين ترتيب از طريق فعال شدن 

بخش مسكن، صنايع، مشاغل و نيروهاي انساني وابسته 
در بخش ساختمان و تاسيسات فعال شده و فعاليت شان 
مي تواند روزافزون شود. با اين شرايط مي توانيم در دوران 
پساكرونا يك محرك واقعي را كه اشتغال و توليد را به همراه 
دارد و به رفع دغدغه اي از نيازهاي مبرم جامعه مي انجامد، 

به اقتصاد معرفي كنيم.
وزير راه و شهرسازي در پاسخ به سوالي كه اين تعداد واحد در 
چند استان احداث مي شود اظهار كرد: در اين طرح احداث 
170 هزار واحد مورد تفاهم را دنبال مي كنيم و براي آن هيچ 
سقفي نخواهيم داشت. هدف مان با اين تفاهمنامه ايجاد 
يك جريان بود. به همين خاطر بود كه اسم اين طرح، اقدام 
ملي گذاشته شد تا بدانيم اين طرح متعلق به همه است و 

براي يك مقطع و برهه زماني خاص نيست.
اين عضو كابينه دولت دوازده��م ادامه داد: فراهم كردن 
زمينه خانه دار ش��دن مردم وظيفه ما ب��وده كه با تاكيد 
آقاي رييس جمهور اين مساله را با اهتمام ويژه اي دنبال 
مي كنيم. آقاي رييس جمهور تاكيد دارند كه پروژه هاي 
نيمه تمام و تعهدات كه عمدتا در قالب مسكن مهر هستند، 

تعيين  تكليف   شوند.
وي افزود: البته بسياري از اين تعهدات انجام شده و بخش 
قليلي كه باقي مانده به بحث مشكالت قضايي آنها در محاكم 
بر مي گردد كه در حال رسيدگي است. اميدواريم با تسريع 
در اين روند، مردمي كه در اين پروژه ها گرفتار هستند به 

واحدهاي مسكوني خود دسترسي پيدا كنند.

تاكنون چندين بار از فراهم آوردن بستر معامله ملك در بازار بورس و به ويژه بورس كاال سخن به ميان آمده اما اين بستر تاكنون فراهم نشده است
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موانع فني پياده سازي فرآيندهاي مناسب در شبكه اپراتورها به دليل ويروس كرونا

تمديد يك ماهه مصوبه خدمات ارزش افزوده
ضواب�ط اس�تفاده از خدم�ات ارزش افزوده 
در كميس�يون تنظي�م مق�ررات ارتباطات 
تصويب شد كه به  موجب آن مقرر شد دارنده 
پروانه ارايه خدمات ارتباطي پس از دريافت 
درخواس�ت خدمات ارزش افزوده از س�وي 
مشترك، شرح خدمات، هزينه و زمان استفاده 
از آن را به مشترك اطالع دهد و همچنين براي 
مشترك به صورت جداگانه صورتحساب صادر 
كند و اجراي اين مصوبه از 15 ارديبهشت ماه 
الزامي شد، اما با توجه به شرايط ناشي از شيوع 
ويروس كرونا و موانع فني براي پياده س�ازي 
فرآيندهاي مناسب در شبكه اپراتورها براي 
اجراي مف�اد مصوبه، مهلت اج�راي الحاقيه 
مصوبه ارايه و استفاده از خدمات ارزش افزوده 

تا يك ماه ديگر تمديد شده است.

 )Value Added Services( خدمات ارزش اف��زوده
كه به اختصار VAS ناميده مي ش��وند، ش��امل مواردي 
غير از خدمات اس��تاندارد اپراتورها مانند تماس صوتي و 
پيامك معمول است. مهم ترين موضوعات خدمات ارزش 
افزوده تلفن همراه، شامل مسابقات و راي گيري، تبليغات 
موبايلي، پرداخت موبايلي، تلويزي��ون آنالين، پخش يا 
دانلود موسيقي، زنگ انتظار تماس، بازي آنالين، خدمات 
ورزش��ي و اطالع رساني اين قبيل س��رويس ها مي شود. 
اگرچه استفاده از اين خدمات ارزش افزوده بايد اختياري و 
توسط كاربر انتخاب شود، اما ارايه اين خدمات براي برخي 
از شركت هاي ارزش افزوده، به روشي براي كالهبرداري 
از كاربران تبديل شد و به دليل هزينه نسبتا بااليي كه اين 
خدمات در مقايس��ه با تماس و پيامك دارند، در دو سال 
گذشته به مشكل حل نشدني باال رفتند قبض هاي گوشي و 
تمام شدن شارژ پولي كاربران تبديل شده بود. اين موضوع 
به واكنش محمدج��واد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات، منجر شد و اواسط سال ۹۷، او از كشف 
ي��ك باند بزرگ تخلف در ح��وزه ارزش افزوده خبر داد و 
اعالم كرد كه طي مدت چند ماه بالغ بر ۲۲ ميليارد تومان 
از مردم كالهبرداري ش��ده بود كه شركت هاي متخلف 
موظف به بازگرداندن وجوه اخاذي ش��ده به مش��تركان 
شدند و همچنين اعالم شد اين پرونده براي سير قضايي 
به دادستاني ارسال مي شود. پس از آن، با اطالع رساني به 
كاربران، امكان ش��كايت از خدمات ارزش افزوده فراهم 
شد و وزير ارتباطات هشدار داد اگر خدمات واقعي ارزش 
افزوده كه در حمايت از كسب وكارها صورت مي گيرد از 
كالهبرداري ها جدا نشود، كل سرويس هاي ارزش افزوده 
براي هميش��ه تعطيل خواهد شد و همچنين اعالم كرد 
پيگيري ها براي اينكه پولي كه به صورت ناصحيح از جيب 
م��ردم رفته، برگردد و اين روند ناصحيح ادامه پيدا نكند، 
ادام��ه دارد. در نهايت ضوابط اس��تفاده از خدمات ارزش 
افزوده در كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات تصويب 
شد كه به  موجب آن مقرر شد دارنده پروانه ارايه خدمات 
ارتباطي پس از دريافت درخواست خدمات ارزش افزوده 
از سوي مشترك، شرح خدمات، هزينه و زمان استفاده از 

آن را به مش��ترك اطالع دهد و همچنين براي مشترك 
به صورت جداگانه صورتحس��اب صادر كند و اجراي اين 

مصوبه از 15 ارديبهشت ماه الزامي شد.

     موانع فني پياده سازي مصوبه رگوالتوري 
به دليل كرونا

محمد امامي، مديركل نظارت بر سرويس هاي ارتباطي 
و فناوري اطالعات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي، با اش��اره به وجود برخي چالش ه��ا در ارايه 
خدمات ارزش افزوده و ناآگاهي برخي از مشتركان در 
مورد شرايط و هزينه هاي عضويت، روش هاي استعالم 
وضعي��ت عضويت يا لغو آن اظهار كرد: »كميس��يون 
تنظيم مقررات ارتباطات در آخرين جلسه سال ۹۸ با 
توجه به مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي، الحاقيه اي 
براي مصوبه ۲۴۸ درباره ارايه و استفاده از خدمات ارزش 
افزوده تصويب كرد. اي��ن موضوع به منظور حمايت از 
حقوق مشتركين در اسفند سال گذشته در كميسيون 
تنظيم مقررات ارتباطات تصويب شد و از 15 ارديبهشت 
س��ال ۹۹ الزم االجرا بود كه با توجه به ش��رايط ناشي 
از ش��يوع ويروس كرونا و موانع فني براي پياده سازي 
فرآيندهاي مناسب در شبكه اپراتورها براي اجراي مفاد 

مصوبه، اين زمانبندي تا يك ماه ديگر تمديد شد.«
امامي در تشريح الحاقيه مصوبه مربوط به ارايه خدمات 
ارزش افزوده گفت: »در اين مصوبه موضوع اعتبار خدمات 
ارزش افزوده پيش بيني ش��ده اس��ت كه براس��اس آن 
مشترك مي تواند بسته خدمات ارزش افزوده را با قيمت 
مشخصي خريداري كند و اپراتورها نيز صرفًا به مشترك 
اجازه مي دهند خدمات ارزش افزوده را تا س��قف اعتبار 
تعيين ش��ده فعال كند. هرگونه مبلغي كه بابت خدمات 
ارزش افزوده از مشتركان تلفن ثابت يا تلفن همراه دايمي 
يا اعتباري كس��ر مي شود بايد از محل اعتبار تعيين شده 
باشد. دارندگان پروانه هم موظف هستند پس از دريافت 
درخواست خدمات ارزش افزوده از سوي مشترك، شرح 
خدمات، هزينه و زمان استفاده از آن را به مشترك اطالع 
داده و حداكث��ر تا س��قف اعتبار خدم��ات ارزش افزوده 
مشترك، خدمت درخواس��تي را براي وي فعال كنند.« 
امامي با بيان اينكه هرگونه تمديد يا فعال س��ازي دوباره 
اعتبار خدمات ارزش افزوده بايد پس از درخواست مجدد 
از سوي مشترك انجام شود، افزود: »دارنده پروانه موظف 
اس��ت پس از پايان اعتبار خدمات ارزش افزوده، پيامكي 
مبني بر پايان اعتبار اين خدمات براي مش��ترك ارسال 
كند و براي مشتركين تلفن ثابت و همراه دايمي به صورت 

جداگانه صورتحساب صادر كند.«

    ضرر  مشتركان  از پيام تصويري
پيام رسان هاي بومي

امامي همچنين از صدور بخشنامه جديد به پيام رسان هاي 
بومي در راس��تاي اعمال تخفيف يك سوم در استفاده 
مشتركان از خدمات آنها خبر داد و گفت: »دستورالعمل 
جديدي از س��وي رگوالتوري به پيام رسان هاي بومي 
ارسال شده اس��ت تا اين خدمات دهندگان از اين پس 

هرگونه س��رويس جديدي را همزمان ب��ا راه اندازي به 
رگوالتوري و اپراتوره��ا اطالع دهند تا نرخ ترافيك اين 
خدمات براي مشتركان، يك سوم نرخ ترافيك اينترنت 
بين الملل محاسبه شود.« وي با اشاره به پيگيري موضوع 
اعتراض ي��ك كاربر به اتمام زودهنگام بس��ته اينترنت 
بين الملل وي به دليل استفاده از سرويس تماس تصويري 
يكي از پيام رسان هاي بومي و دستور وزير ارتباطات براي 
بررسي مشكل پيش آمده، گفت: »هفته گذشته پس از 
آنكه اعتراض كاربري به نحوه محاسبه اپراتور از تماس 
تصويري پيام رس��ان بومي به ثبت رسيد، بررسي مورد 
فوق با تشكيل كميته ويژه اي انجام و مشخص شد كه در 
تماس تصويري پيام رسان داخلي، تعرفه ترافيك داخلي 
از سوي اپراتور لحاظ نشده بود.« امامي دليل اين موضوع 
را بي اطالعي اپراتور از سرويس جديد تماس تصويري 
پيام رس��ان بومي عنوان كرد و گفت: »ب��ا وجود اينكه 
تمامي آدرس هاي IP پيام رسان طبق توافقات قبلي در 
اختيار اپراتورها قرار داده شده تا تخفيف ويژه استفاده از 
پيام رسان هاي بومي براي آنها لحاظ شود، اما سرويس 
جديد تماس تصويري، مشمول اين تخفيف نشده بود. 
تخفيف مربوط به محاسبه ترافيك داخلي پيام رسان هاي 
بومي ش��امل حال IP آدرس هايي مي شود كه از سوي 
پيام رس��ان در اختيار اپراتور قرار گرفته باشد، به دليل 
مشكل در پيكربندي سرويس تماس تصويري پيام رسان 
بومي، تخفيف يك سوم قيمت در محاسبه حجم اينترنت 

براي كاربران اين خدمات اعمال نشده است.« 

     نظارت بر تعرفه هاي سرويس هاي داخلي
مدي��ركل نظارت بر س��رويس هاي ارتباط��ي و فناوري 
اطالعات رگوالتوري گفت: »در اين ميان پيام رسان بايد 
سرويس جديدي را كه راه اندازي كرده بود به اطالع اپراتور 
مي رساند و اپراتور نيز بايد كنترل مي كرد كه آيا كاربراني كه 
از اين سرويس خاص پيام رسان استفاده مي كنند، مشمول 
تخفيف مي ش��وند يا خير. موضوع مهم در بررسي هاي 
صورت گرفته از وضعيت تمامي پيام رس��ان هاي بومي، 
نشان داد كه اين تخفيف فقط در خصوص تماس تصويري، 
با مشكل عدم محاسبه نرخ اينترنت داخلي مواجه شد و 
تخفيف يك سوم شامل حال مشتركاني كه از ساير خدماتي 
همچون س��رويس چت و انتقال فايل كه پيام رسان هاي 
بومي ارايه مي دهند، مي ش��ود. اين مش��كل در سيستم 
محاسبه برخي اپراتورها و تنها در خصوص تماس تصويري 
رخ داد. اما هم اكنون مش��كل رفع شده و با هماهنگي با 
پيام رسان ها و تيم فني اپراتور، بخشنامه و دستورالعمل 
جديدي براي پيام رسان هاي بومي صادر شد تا از اين پس 
هرگونه تغييراتي در خصوص سرويس خود را به اپراتور و 
سازمان تنظيم مفررات و ارتباطات راديويي اطالع دهند. 
نحوه جبران براي مشتركان بر مبناي عودت درصد ترافيك 
اضافه اي كه از مشترك كسر شده، خواهد بود و اين جبران 
زيان، بيش از يكي دو هفته طول نمي كش��د.« امامي در 
مورد عمدي يا سهوي بودن اينگونه اتفاقات در محاسبه 
بسته اينترنت كاربران، اضافه كرد: »ترافيك اينترنتي كه 
به صورت ماهانه و روزانه در كش��ور جابه جا مي شود عدد 

زيادي اس��ت كه عمده آن مربوط به ويديو است. به بيان 
ديگر در روز چندين هراز ترابايت پهناي باند در كش��ور 
جابه جا مي شود و اين ترافيك آنقدر زياد است كه دليلي 
براي اپراتور وجود ندارد كه بخواهد از تماس تصويري يك 
پيام رس��ان بومي، با كالهبرداري درآمدزايي كند.« اين 
مقام مسوول در رگوالتوري به اقدامات اپراتورها در ارايه 
ترافيك اينترنت رايگان به كاربران در شرايط كرونا اشاره 
كرد و گفت: »اگرچه عمدي در كار نبوده اما مس��ووليت 
اين موضوع و عدم ارايه ليست سرويس هاي فعال، متوجه 
پيام رس��ان بومي و اپراتور است و ما در اين زمينه نظارت 
داريم. پيام رس��ان بومي بايد نس��بت به اعالم سرويس و 
پروتكل هايي كه براي انتقال اطالعات استفاده كرده، به 
اپراتور اطالع رساني كند.« وي درباره اينكه آيا نظارتي بر 
اعمال تعرفه هاي تخفيفي اينترنت مي شود يا خير، توضيح 
داد و گفت: »ما نظارت داريم و هم اكنون يكي از موضوعات 
مهم و چالشي ما در حوزه نظارت بر سرويس هاي فناوري 
اطالعات مربوط به همين موضوع يك دوم و يك سوم شدن 
تعرفه سايت هاي داخلي و پيام رسان هاي بومي مي شود. 
رگوالتوري به كمك شركت ارتباطات زيرساخت و سازمان 
فناوري اطالعات، به صورت دايم در حال نظارت بر ليست 
آدرس هاي IP و سايت هايي كه ترافيكشان بايد به يك دوم 
محاسبه شود، اس��ت تا تعرفه ها درست اعمال شود. اين 
امكان فراهم شده كه محاسبه نرخ يك دوم و يك سوم شدن 
اينترنت اتفاق بيفتد و نتايج نظارت ما نيز نشان مي دهد كه 

اين تعرفه ها اعمال مي شود.«

كاهش نقدينگي؛ چالش جدي براي آينده اقتصاد

افزايش قابل توجه قيمت لپ تاپ

رييس كميس��يون فناوري اطالعات اتاق بازرگاني 
گفت: »در شرايط كنوني نقدينگي جامعه به سمت 
بورس، ارز، طال يا س��اختمان سوق داده شده و عمال 
سرمايه اي براي فعاليت  كسب وكارها باقي نمي ماند. 
اين مي تواند چالش جدي براي آينده اقتصاد باشد.« 
به گزارش فدراس��يون فاوا، محمدرضا طاليي اظهار 

كرد: »با شيوع ويروس كرونا بنا بود اقساط بانك هايي 
كه به اش��خاص حقيقي و حقوقي تس��هيالت داده 
بودن��د، تا مرداد ماه به تعويق بيفتد. اما عمال اين كار 
براي كس��ب وكارهايي صورت گرفته كه در ليست 
معاونت اقتصادي اعالم شده و بانك ها بر مبناي همان 
ليست عمل و اقساط را با تعويق دريافت مي كنند. از 

طرفي ديگر اين نگراني وجود دارد كه با هجوم افراد 
به سمت بورس، رشد نقدينگي ايجاد شود.« طاليي 
همچنين اظهار كرد: »اگرچ��ه امارات در خصوص 
دولت الكترونيك در ميان كشورهاي منطقه پيشگام 
ب��وده؛ اما امضاي الكترونيك را به تازگي آغاز كرده و 
در اين مس��ير گام گذاشته است. از طرفي با توجه به 

طرح هاي تطبيقي و مقايسه اي كه با ساير كشورها در 
اتاق صورت گرفته، قصد داريم به دولت نشان دهيم 
چيزي كه اكنون به عنوان دولت الكترونيك در دنيا 
وجود دارد بسيار متفاوت از چيزي است كه در كشور 
ما اجرايي مي شود.« وي در خصوص آموزش رايگان 
مجازي عن��وان كرد: »قصد داريم طي 1۰ روز آينده 

آموزش ها را آغاز كنيم. در اين زمينه اگر انجمن ها و 
تشكل ها مي خواهند اقدامي انجام دهند، پيشنهادات 
خود را به كميسيون ارسال كنند. چرا كه قصد داريم با 
افزايش آموزش در اين زمينه اجازه ندهيم استقبالي 
كه در دوره كرونا از فضاي مجازي صورت گرفت، پس 

از كرونا به شرايط گذشته بازگردد.«

ايام شيوع كرونا مصادف شد با دوركاري و آموزش از 
راه دور در تمام اصناف كش��ور و اين مساله باعث شد 
تا تقاضاي كاالهاي الكترونيكي بيشتر از پيش شود. 
موبايل، تبلت و لپ تاپ گل سر سبد اين تقاضاها شدند 
و با باز شدن پاساژها، خريدها بيشتر هم شد. در اين 
بين اما قيمت لپ تاپ ها در بازار ايران به شدت گران 
و به اصطالح برخي افراد، كمرش��كن شده است. در 
حال حاضر لپ تاپي كه بتوان با آن كارهاي كاربردي 
انجام داد قيمتي چند ده ميليون توماني دارد و بيشتر 
خريداران نيز دنبال لپ تاپ قيمت پنج ميليون توماني 
هستند. محمد دارابي، يكي از فروشندگان پاساژ ايران 
به ديجياتو اظهار كرد: »بودجه اي كه بسياري از مردم 
براي خري��د لپ تاپ در نظر گرفته ان��د پنج ميليون 
تومان است ولي لپ تاپي كه در اين قيمت به كارشان 
بيايد موجود نيست و معموال بايد با بودجه اي دو برابر 
برگردن��د. وضعيت واردات در بازار لپ تاپ مناس��ب 
نيست و مشخص نيست چرا عده كمي در اين زمينه 
فعال هس��تند. ش��رايط فعلي منجر ش��ده تا قيمت 
لپ تاپ باال برود چرا ك��ه در حال حاضر نياز اين كاال 
در خانه هايي كه در آن يك كارمند دوركار يا دانشجو 
باشد بيشتر حس مي شود. البته بازار تبلت داغ تر است 
 All ولي در اين اوضاع بسياري از افراد دنبال كامپيوتر
In One و پرينتر هم هستند، زيرا بيشتر كارشان در 
خانه اس��ت.« به گفته اين فروشنده، كميابي كاال در 
بازار به خاطر شروع فصل جديد است و او باور دارد اين 
كميابي به زودي از بين مي رود، اما در پاس��خ به اين 
سوال كه آيا ممكن است با رفع معضل كميابي، كاالها 
نيز ارزان شوند يا خير، اظهار كرده: »هيچ چيزي ارزان 

نمي شود، نهايتا همين قيمت باقي مي ماند.«

    اتحاديه: قيمت ها در بازار تعديل خواهد شد
از س��وي ديگر محمد فرجي، رييس اتحاديه فناوران 
رايانه اي تهران با تاييد كمياب بودن كاال در بازار مي گويد 

كه شايعاتي نظير مافياي واردات لپ تاپ، از اساس كذب 
است. او ضمن رد شايعاتي مبني بر اينكه بازار دست چند 
واردكننده معدود است و آنها در حال حاضر قيمت هاي 
كااليي چون لپ تاپ را تعيين مي كنند، اظهار كرد كه 
اين موارد صحت ن��دارد و دليل گراني برخي قطعات 
كامپيوتري، به موضوعات ديگري مرتبط است. او گفت: 
»در ابتداي سال بر اساس جدول توانمندي كل استان ها 
روي ورود كاالها تصميم گيري مي كنند. تا سال هاي 
پيش قانوني وجود داش��ت كه اگر يك شخص مجوز 
توليد داشته باشد به وزارت صمت آن را اعالم مي كند 
و وزارت صمت هم يك ماخذ براي آن انتخاب مي كرد.

اما امس��ال با توجه به ش��عار جهش توليد سياست 
جدي��دي در وزارت صم��ت ش��كل گرفت��ه كه اگر 
توليدكننده داخلي وجود داش��ته باشد، به طور كلي 
واردات آن دس��تگاه را مخت��ل مي س��ازد؛ حتي اگر 
توليدكننده داخلي نتواند نياز بازار را تامين كند. اين 
موضوع سر لپ تاپ هم رخ داد و واردات آن براي مدتي 
مشكل پيدا كرد و االن اين موضوع حل شده است.« 
او با بيان اينكه در حال حاض��ر يك خأل در كاالهاي 
الكترونيكي همچون لپ تاپ وجود دارد: اظهار كرد: 
»تقاضاي كاالي لپ تاپ هيچگاه در آغاز سال جديد 
به اندازه امروز نبوده و شرايط شيوع كرونا باعث شده 
تا برخالف تصور ما درخواس��ت لپ تاپ بيشتر از حد 
معمول ش��ود و بازار هم كه واردات اجناس جديدش 

هنوز انجام نشده بود دچار كمبود بشود و قيمت ها به 
دليل كميابي كاال باال برود.« فرجي همچنين اظهار 
كرد: »تقريبا ۴۰ درصد ثبت سفارش هاي لپ تاپ در 
گمرك مورد پذيرش واقع شده و اين روند با همراهي 
وزارت صمت سريع تر از حالت معمول پيش مي رود 
و به زودي كليه سفارش��اتي كه به اشتباه بسته شده 
بودند وارد بازار خواهند شد. در واقع بايد گفت سايت 
ثبت س��فارش براي لپ تاپ ها باز شده است. شماره 
پرونده ها را به سازمان صمت تهران ارسال كرديم كه 
به نظر مي رسد ترخيص كاال از 15 روز آينده به جريان 
افتد. بار كاالها به محض اينكه وارد بازار شود قيمت ها 
به روال درست خودش برمي گردد. افراد صنف فناوران 
رايانه اكثرا با س��ود جزئي فعاليت دارند. اين افزايش 
قيمت سوءاستفاده نيست، عرضه و تقاضا با يكديگر 

همخواني نداشته و قيمت ها باال رفته است.«
به گفت��ه فرجي پروس��ه فروش از عم��ده فروش به 
تك فروش و س��پس به مصرف كننده نهايي در حال 
حاضر به چندين مرحله تقس��يم شده و تك فروشان 
از همديگ��ر خريد مي كنند تا نياز مش��تريان خود را 
برطرف سازند و همين موضوع به گراني كااليي چون 
لپ تاپ دامن مي زند. او اظهار كرد: »سوءاس��تفاده از 
سوي واردكنندگان نبوده و اين سوداگري در همين 
چرخه به وجود آمده اس��ت. واردكنن��ده اين كار را 
نمي كند چرا كه هيچ وقت فكر نمي كرده ثبت سفارش 
اين كاال بسته شود كه آن را گران كند و همچنين آنها 
اكثرا بار بع��د عيد خود را در اوايل ارديبهش��ت وارد 
كش��ور مي كنند و اين پيك 15 روزه فعلي است كه 
باعث شده بازار به سمت اين قيمت ها برود. مطمئننا 
دو هفته آينده قيمت ها متعاد ل تر خواهد شد، البته 
قيمت ه��ا به هيچ وجه به نرخ قب��ل از عيد برنخواهد 
گشت چون ديگر واردات لپ تاپ با ارز نيمايي صورت 
نمي گيرد و ارز آزاد در آن دخيل است. به همين دليل 

افزايش 15 درصدي روي قيمت ها منطقي است.«
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سريع ترين دوربين دنيا
با ۷۰ تريليون فريم در ثانيه 

محققان از توليد دوربيني خبر داده اند كه سريع ترين 
دوربين جهان محسوب شده و با سرعت ۷۰ تريليون 
فريم در ثانيه قادر به عكاسي است. به گزارش مهر به 
نقل از نيواطلس، بهترين دوربين هاي تلفن همراه 
جهان مي توانند با س��رعت زير ه��زار فريم در ثانيه 
عكس بگيرند، ام��ا اين رقم در م��ورد دوربين هاي 
حرفه اي تجاري به چند هزار فريم در ثانيه ارتقا مي يابد. 
س��ريع ترين دوربين جهان با س��رعت عكاسي ۷۰ 
تريليون فريم در ثانيه قادر به عكاسي از امواج نور نيز 
خواهد بود. اين دوربين كه در دانشگاه كل تك ساخته 
شده، CUSP نام گرفته و براي عكاسي از پالس هاي 
كوتاه اشعه ليزر استفاده مي كند كه مدت زمان تابش 
هر يك از آنها تنها يك فمتوثانيه است. هر فمتو برابر 
با 1۰ به توان منفي 15 ثانيه است. سيستم اپتيكي 
اين دوربين پالس هاي يادشده را به تابش هاي نوري 
كوچك تري تقسيم مي كند و هر يك از آنها با اتصال به 
حسگرهايي خاص در اين دوربين تصوير نهايي را توليد 
مي كنند. سريع ترين دوربين جهان تا قبل از توليد اين 

دوربين قادر به ثبت 1۰ تريليون فريم در ثانيه بود.

بهره برداري از فاز توسعه
تصفيه خانه فاضالب فوالد شهر

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم 
كرد: هم اكنون احداث و توسعه هفت باب تصفيه خانه 
فاضالب در استان اصفهان با پيش بيني اعتباري بالغ 
بر ۴۴1 ميليارد ريال در دستور كار قرار دارد. مهندس 
هاشم اميني افزود: در حال حاضر چهار باب تصفيه خانه 
فاضالب جديداالحداث در شهرهاي چادگان، نطنز، 
گلپاي��گان، تي��ران و توس��عه تصفيه خانه فاضالب 
ش��هر هاي فوالدش��هر و بويين و پكيج تصفيه خانه 
تودش��ك در حال اجرا است كه پيش بيني مي شود 
در سال جاري توسعه تصفيه خانه فاضالب شهرهاي 
بويين و فوالدشهر و پكيج تصفيه خانه تودشك درمدار 
بهره برداري ق��رار گيرد. وي با بي��ان اينكه اصفهان 
بيشترين تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب را در كشور 
به خود اختصاص داده است خاطرنشان ساخت: هم 
اكنون ۲6 باب تصفيه خانه فاضالب در استان اصفهان 
در مدار بهره برداري قرار دارد كه بيانگر بيشترين تعداد 
تصفيه خانه فاضالب استاني دركشور است. مهندس 
اميني با اشاره به روش هاي گوناگون تصفيه فاضالب در 
اصفهان تصريح كرد: فاضالب در اصفهان به روش هاي 
متنوع تصفيه مي شود كه مي توان در اين راستا به روش 
بركه تثبيت، الگون هوادهي، لجن فعال و لجن فعال 
پيشرفته با حذف ازت و فسفر اشاره كرد. مديرعامل 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان اظهار داشت: در 
حال حاضر 1۲ تصفيه  خانه به روش الگون هوادهي، 
11 تصفيه خانه به روش لجن فعال و ۹ تصفيه خانه به 
روش بركه تثبيت فاضالب را تصفيه مي كنند. وي با 
تاكيد بر ارتقاي كيفيت پساب بيان داشت: هم اكنون 
بيش از 1۷1 ميليون مترمكعب پس��اب در سال، در 
استان اصفهان مطابق با استانداردهاي تعريف شده 
توليد مي شود كه حس��ب اولويت به صنعت، فضاي 
سبز و در نهايت محيط زيس��ت اختصاص مي يابد.  
مديرعامل ش��ركت آبفا اس��تان اصفهان احداث 
و توس��عه تصفيه خانه هاي فاض��الب را ضروري 
برشمرد و عنوان كرد: جلوگيري از آلوده شدن منابع 
آب هاي سطحي و زير زميني، خاك و هوا، ارتقاي 
سطح بهداشت عمومي و بهداشت محيط زيست با 
جلوگيري از وارد شدن مواد آلوده كننده به محيط، 
بازيافت حجم قابل مالحظه اي از آب هاي به ظاهر 
زائد و غير قابل استفاده و كاربرد آن در امر كشاورزي 
و فضاي سبز از جمله عوامل موثر در احداث و توسعه 

تصفيه خانه فاضالب محسوب مي شود.

روزانه در كشور چندين هزار ترابايت پهناي باند جابه جا مي شود و دليلي ندارد اپراتور بخواهد با تماس تصويري يك پيام رسان بومي كالهبرداري كند

آقای بهمن جوادی نيا با ارائه استشهاد محلی مصدق طی درخواست مورخ 98/12/7 تقاضای صدور سند 
مالکيت المثنی سه دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی تحت پالک 193 فرعی مفروز 
و مجزی شده از 65 فرعی از 112 اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبتی شهرستان تنکابن به شماره چاپی 
165485 ، ج/94  که در اثر جابه جايی مفقود شده ، را نموده است. در اجرای ماده 120 اصالحی آئين نامه 
قانون ثبت مراتب در يک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله يا وجود سند مالکيت نزد 
خود می باشند ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکيت يا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسيد دريافت نمايند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد 
و يا در صورت اعتراض سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور 
م الف 19900640  سند مالکيت المثنی به نام مالک خواهد نمود.   

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيش�نهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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با عقب نشيني دولت واگذاري »ايميدرو« از دستور كار خارج شد

رييس شوراي رقابت با اعالم اينكه توافقي با ستاد تنظيم بازار براي تعيين قيمت خودرو نشده، بيان كرد

مركز پژوهش هاي اتاق ايران منتشر كرد

لغو يك عرضه اوليه بزرگ

اعالم قيمت جديد تخلف است

راهبردهايي براي عبور بنگاه ها از بحران ها در پساكرونا

تعادل|
عرض�ه اوليه ب�زرگ »ايميدرو« لغو ش�د. پس 
از چن�دي از اعالم اي�ن خبر كه قرار اس�ت دو 
سازمان توس�عه اي »ايدرو« و»ايميدرو« روانه 
بازار سهام شوند، با عقب نشيني دولت واگذاري 
س�ازمان توس�عه و نوس�ازي معادن و صنايع 
معدني ايران منتفي و از دس�توركار خارج شد. 
هرچند واگذاري »ايميدرو« از دستور كار دولت 
خارج شد اما ش�نيده ها حاكي از اين است كه 
شركت هاي تابعه ايميدرو مانند »فوالد مباركه، 
ملي م�س، مس سرچش�مه و.. « در فهرس�ت 
واگذاري ق�رار گرفته اند. همچنين براس�اس 
توضيحات امير صباغ، مدير اقتصادي و توسعه 
س�رمايه گذاري ايميدرو، اين سازمان مشمول 
ش�ركت هاي س�ود ده و زيان ده ب�وده و جنبه 
حاكميتي دارد، بنابراين واگذاري س�هام آن به 
سادگي امكان پذير نيست، اما در مرحله اول ۱7.۱ 
درصد از سهام شركت فوالد مباركه و ۱۲ درصد 
از سهام شركت ملي مس كه متعلق به ايميدرو 
است، براساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي 
قرار است، سهام اين دو شركت تا دو ماه آينده 
واگذار شود. بااين حال هنوز مشخص نيست كه 
چه سرنوشتي در انتظار سازمان »ايدرو« باشد. 
آيا اين س�ازمان توسعه اي برخالف »ايميدرو« 
راهي بازار س�هام مي ش�ود يا اينك�ه دولت در 
تصمي�م خود مبني ب�ر واگذاري اين س�ازمان 

توسعه اي نيز عقب نشيني خواهد كرد. 

    يك عرضه اوليه دردسرساز
چندي پيش بود كه خبر واگذاري دو سازمان توسعه اي 
»ايدرو« و »ايميدرو« حاشيه ساز شد. بنابر تصميم دولت  
وبراساس اعالم رييس سازمان خصوصي سازي قرار بود 
مجموعه ايميدرو به صورت ش��ركت سهامي عام در بازار 
سرمايه پذيرش و كش��ف قيمت صورت بگيرد. عليرضا 
صالح، اظهار كرده بود، عرضه اوليه اين سازمان در انتظار 
اخذ مصوبه دولت و در صورت تصويب دولت، اين عرضه 
تا شهريور ماه انجام مي ش��ود. او با بيان اينكه در صورت 
اخذ مصوبه دولت تا پايان ارديبهشت، مراحل آماده سازي 
براي عرضه در بورس انجام خواهد ش��د، گفته بود: عزم 
جدي سازمان خصوصي س��ازي بر تداوم واگذاري ها در 
بورس است و اميدواريم در نيمه نخست امسال مقدمات 
پذيرش ايميدرو در بازار سرمايه فراهم شود. رييس سازمان 
خصوصي س��ازي درب��اره مقدمات الزم ب��راي واگذاري 

ايميدرو گفته بود: س��ازمان هايي مانند »ايميدرو« بايد 
پيش از واگذاري به شركت سهامي عام تبديل شود و پس 
از كسب مصوبات قانوني و اصالح ساختار، سهام اين شركت 

امكان عرضه در بورس را خواهد داشت.
البته در همان برهه زماني و در واكنش به اين نوع واگذاري 
دو ديدگاه مطرح شد؛ برخي در موافقت با دولت، اين اقدام 
را در صورتي كه درآمدهاي حاصل از اين واگذاري صرف 
اجراي طرح هاي توسعه اي شود، مثبت عنوان كردند اما 
برخي ديگ��ر، اين تصميم دولت را ش��تابزده و بدون كار 
كارشناسي دانستند. يكي مخالفان سرسخت واگذاري 
دوسازمان ايدرو )سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران( 
و ايميدرو )سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني 
ايران(، مهدي كرباس��يان بود كه خودش هم چندسالي 
رياست ايميدرو را بر عهده داشته است. در همين رابطه 
»تعادل« در گفت وگويي با او، به تشريح داليل مخالفت 
با بورسي شدن اين دو سازمان پرداخت. كرباسيان براي 
بورسي نشدن اين دو سازمان چند دليل مهم آورد. او گفته 

بود: »1- با واگذاري سهام هلدينگ هاي ايدرو و ايميدرو 
در بورس، عمال دولت بازوي توس��عه اي خود را از دست 
مي دهد. 2- با واگذاري بخشي از سهام اين دو سازمان، نه 
تنها خصوصي سازي رخ نخواهد داد، بلكه اين مجموعه ها 
ساختاري خصولتي پيدا خواهند كرد. 3- نتيجه چنين 
اقدامي، اين خواهد بود كه عمال از تيررس نهادهاي ناظر 
خارج شوند و شفافيتي ايجاد نخواهد شد. 4- دولت روش 
خوبي براي تامين كسري بودجه خود انتخاب نكرده است؛ 
چراكه اين واگذاري مي تواند تبعات زيان آوري براي بخش 
معدن كشور به دنبال داشته باشد.« كرباسيان در بخش 
ديگ��ري از صبحت هاي خود گفته بود كه يك س��ازمان 
توسعه اي را وارد بورس نمي كنند؛ آن هم به دليل اينكه 
وقتي اين سازمان وارد بورس شود و عالوه بر سهامداران 
دولتي، سهامداران غيردولتي پيدا كند در اين حالت هيچ 
فردي در پروژه هاي داراي ريسك بلندمدت وارد نخواهد 
شد كه نمونه آن هم فعاليت هاي توسعه معادن يا استفاده 
از فناوري ه��اي جديد اس��ت. به عبارتي ديگر س��ازمان 

توسعه اي اگر حتي 1 درصد سهم خود را بفروشد به اين 
معنا اس��ت كه بايد از زير پوشش دولت خارج شود و وارد 
پروژه هاي سود آور  شود و آنجا فعاليت  كند، در كشور در 
حال توس��عه اي مثل ايران كه در صنايع معدني و معدن 
يك عقب ماندگي تاريخي داريم، سازمان توسعه اي بايد 

فعاليت كند. 
به گ��زارش »خبرگزاي فارس« س��عيد صمدي، رييس 
كميس��يون معدن خانه اقتصاد ايران نيز در مخالفت با 
بورسي شدن اين سازمان توس��عه اي گفته بود: سازمان 
توسعه و نوسازي معادن داراي قانون مصوب مجلس هم 
هست و به اين ترتيب ايميدرو داراي يك جايگاه قانوني 
است و وظيفه توسعه و حاكميتي دارد كه نمي توان آن را 
به بخش خصوصي فروخت. موضوع فروش ايميدرو مانند 
اين است كه وزارت صنعت اعالم كند قصد فروش معاونت 
معدني خود را دارد كه چنين كاري امكان پذير نيس��ت. 
وي گفته بود: اگر بنگاه هاي زيرمجموعه ايميدرو واگذار 
شوند اين س��ازمان فقط بايد به وظايف حاكميتي خود 

بپردازد و ديگر نمي تواند بنگاه داري انجام دهد ولي وقتي 
كل سازمان واگذار شود همچنان سيستم هاي دولتي در 
اين سازمان ادامه حيات خواهند داشت. براساس اظهارات 
صمدي، يكي از مشكالتي كه با واگذاري ايميدرو پيش 
مي آيد وضعيت پروانه تعداد زيادي از معادن بزرگ كشور 
است كه به نام اين سازمان توسعه اي است و اگر ايميدرو  
خصوصي شود يك رانت وحشتناك در خصوص اين پروانه 
معادن وجود دارد و طبق قانون پس از عرضه س��هام يك 
شركت در بورس، دولت نمي تواند اموال آن را جابه جا كند. 
رييس كميسيون معدن خانه اقتصاد ايران پيشنهاد داده 
بود كه بنگاه هاي زيرمجموعه واگذار شوند. چراكه ايميدرو 
يك سازمان توسعه اي است كه طي سال هاي گذشته به 
اشتباه در حال انجام كار بنگاه داري است حاال بايد معادن 
و بنگاه هايش را از طريق بورس واگذار كنند و در عين حال، 
سهامي كه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس دارد را 

نيز بايد واگذار كنند. 

    واگذاري »ايميدرو« منتفي شد
 حال با گذشت بيش از دو هفته از اعالم خبر عزم دولت براي 
واگذاري سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني 
ايران و پس از برگزاري جلس��اتي ب��ا حضور وزير صمت، 
مسووالن ايميدرو و سازمان خصوصي سازي در نهايت، 
واگذاري اين س��ازمان توسعه اي از دستور كار خارج شد. 
امير صباغ، مدير اقتصادي و توسعه سرمايه گذاري ايميدرو 
با بيان اينكه واگذاري ايميدرو از دستور كار دولت خارج 
شده است، گفت: اين سازمان مشمول شركت هاي سودده 
و زيان ده بوده و جنبه حاكميتي دارد، بنابراين واگذاري 
سهام آن به سادگي امكان پذير نيست. او افزود: ايميدرو به 
عنوان يك سازمان توسعه اي از طرف دولت وظيفه هدايت، 
ارايه اطالعات و كمك به بخش خصوصي را بر عهده دارد. 
به عبارتي اين سازمان وظيفه دارد در حوزه معدن و صنايع 
معدني سرمايه گذاري كرده و به بهبود شرايط توليد كمك 
كند. مدير اقتصادي و توسعه سرمايه گذاري ايميدرو در 
بخش ديگري از اظهارات خود عنوان كرد: بر اين اساس، 
سازمان توس��عه و نوس��ازي معادن داراي قانون مصوب 
مجلس است. پس ايميدرو جايگاهي قانوني داشته و وظيفه 
توسعه اين بخش را بر عهده دارد. اين به معناي آن است كه 
اين سازمان ذاتي دولتي داشته و نمي توان آن را به بخش 
خصوصي واگذار كرد. البته او در عين حال گفته است كه 
در مرحله اول 1۷.1 درصد از سهام شركت فوالد مباركه 
و 12 درصد از سهام شركت ملي مس متعلق به ايميدرو 
است كه قرار است براساس مصوبه مجلس، سهام اين دو 

شركت تا دو ماه آينده واگذار شود. 

رييس شوراي رقابت با اعالم اينكه طي روزهاي 
اخير اخبار مختلفي مبني بر تعيين قيمت هاي 
جديد خودرو شنيده مي ش�ود، گفت: ما هيچ 
توافقي با س�تاد تنظيم بازار نداش�ته ايم و اگر 
قيمت ه�اي جديد بدون هماهنگي با ش�وراي 
رقابت اعالم ش�ود غير قانوني است. رضا شيوا 
در گفت وگو با تسنيم، با بيان اينكه در سال 97 
براساس ماده 3 ابالغيه سران سه قوه، شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي »هرگونه تصميم گيري 
در مورد ن�رخ و ضوابط قيمت گ�ذاري و تعيين 
س�هميه كاال و خدمات كه به موج�ب قوانين و 
مقررات مختلف در اختيار دستگاه ها و شوراهاي 
مختلف قرار گرفته اس�ت منوط به تأييد ستاد 
تنظيم بازار ش�د«، اظهار داشت: به موجب اين 
ماده هر تشكيالتي نه تنها شوراي رقابت كه در 
بخش قيمت گ�ذاري كاال فعاليت مي كرد، بايد 
دس�تورالعمل ها را براي تأييد به ستاد تنظيم 

بازار ارسال كند اما اين مصوبه به هيچ عنوان 
به معناي سلب وظيفه از شوراي رقابت نبود.

وي ب��ا بيان اينكه پي��ش از اين ابالغيه، ش��وراي رقابت 
دستورالعمل قيمت گذاري را به ستاد تنظيم بازار ارسال 
نمي كرد، گفت: قانون گذار براساس ماده 58 اصل 44 به 
ما گفته بود بايد دستورالعمل قيمت گذاري را به صورت 
مستقل اعالم كند تا براساس آن چارچوب قيمت ها تعيين 
شود اما بعد از ابالغيه ماده 3 مصوبه سران قوا در شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي، دس��تورالعمل تنظيم قيمت 
بايد براي تأييد به ستاد تنظيم بازار ارسال مي شد. رييس 
ش��وراي رقابت در پاسخ به اين پرسش كه؛ بعد از ابالغيه 
ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي ش��ما دستورالعمل 
قيمت گذاري خود را به س��تاد تنظيم بازار ارسال كرديد 
يا خير؟ اظهار داشت: بله، ما ارسال كرديم ولي وزير وقت 
صنعت از اين ابالغيه برداشت اشتباهي كرد و اين تصور به 
وجود آمد كه قيمت گذاري از شوراها، نهادها و ارگان هايي 

كه قيمت گذاري مي كردند گرفته شده است. در حالي كه 
براساس قانون، شوراي رقابت مكلف به تعيين دستورالعمل 
قيمت گذاري كاالهاي انحصاري است. وي با بيان اينكه 
البته ما در آن مقطع ب��ه ديوان عدالت و معاونت حقوقي 
رياست جمهوري شكايت كرديم و در نهايت تأييد شد كه 
بايد شوراي رقابت براساس قانون در كاالهاي انحصاري 
ورود پيدا كرده و دستورالعمل قيمت گذاري آنها را تهيه 
كند، گفت: در طول چند هفته اخير به ما اعالم ش��ده كه 
دستور العمل قيمت گذاري خودرو را به ستاد تنظيم بازار 
ارايه كنيم، ما نيز دس��تورالعمل خود را به اين ستاد ارايه 
كرده و در جلس��ات مختلف نظرات خود را اعالم كرديم. 
رييس شوراي رقابت با بيان اينكه در دو هفته اخير ما هيچ 
جلسه اي با ستاد تنظيم بازار نداشته ايم، افزود: بايد ستاد 
تنظيم بازار دستورالعمل قيمت گذاري شوراي رقابت را 
بررس��ي و اگر ايرادي داشت به ما اعالم كند تا اصالحات 
الزم را انجام دهيم. اما متأس��فانه خب��ري از اين موضوع 
نيست و حتي شنيده شده ستاد تنظيم بازار در مورد قيمت 

خودرو به توافق رسيده، در حالي كه اين كار قانوني نيست. 
به گفته ش��يوا، روش قيمت گذاري م��ا در بخش خودرو 
براساس سقف قيمتي است به نحوي كه مطابق نرخ تورم 
بخشي براي هر خودرو در مدت معين به اضافه قيمت پايه 
و لحاظ كردن دو متغيير بهره وري و كيفيت دستور العمل 
قيمت گذاري خودرو تعيين مي ش��ود. وي با اعالم اينكه 
ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت معتقد به لحاظ كردن 
هزينه تمام شده براي قيمت گذاري خودرو هستند، تصريح 

كرد: به اعتقاد ما بخشي از اين هزينه هاي تمام شده خودرو 
مرتبط با هزينه هايي غير از كار توليدي اس��ت به همين 
دليل اين هزينه ها مورد قبول ما نيس��ت.  رييس شوراي 
رقابت با اعالم اينكه طي روزه��اي اخير اخبار مختلفي 
مبني بر تعيين قيمت هاي جديد خودرو شنيده مي شود، 
گفت: ما هيچ توافقي با ستاد تنظيم بازار نداشته ايم و اگر 
قيمت هاي جديد بدون هماهنگي با شوراي رقابت اعالم 

شود غير قانوني است.

تعادل |
مركز پژوهش هاي اتاق ايران با ترجمه گزارشي 
از شركت مكنزي، به تشريح 5 راهبرد براي در 
امان ماندن شركت ها از آسيب هاي اقتصادي 
ناشي از ش�يوع ويروس كرونا پرداخته است. 
بر اس�اس گزارش ش�ركت مكنزي، بالفاصله 
بعد از ش�يوع كروناويروس، موج دوم اختالل 
- بزرگ ترين ش�وك اقتصادي از زمان جنگ 
جهاني دوم- در مس�ير ما قرار گرفته اس�ت و 
اين صرفًا يك شوك اقتصادي نيست؛ اين يك 
شوك به رفتارهاي مشتري و مدل هاي كسب و 
كار هم هست. چالش هاي همراه با اين شوك، 
بزرگ تر از آنهايي است كه معمواًل با آن مواجه 
مي ش�ويم. براي مديريت آنها، بايد يك مدل 
عمليات اتخاذ كرد كه با سطوح باالي نااطميناني 
كه كس�ب و كار با آن مواجه مي ش�ود، سازگار 
باشد. اكثر شركت ها در برابر پيامدهاي اقتصادي 
ناشي از اقدامات گسترده جداسازي عمومي و 
كارفرما آسيب پذير هستند. از آنجايي كه تعداد 
مسائلي كه كسب و كارها با آن مواجه مي شوند 
به سرعت افزايش خواهد يافت، دو گام تجربي 
است كه مي تواند به پيشگام ماندن شما كمك 
كند؛ ۱- يك تي�م پيش برنامه ريزي راه اندازي 
كنيد تا از مرحله بعدي بحران پيشي بگيريد. 
۲- اين تيم را به س�مت كار در افق هاي زماني 

چندگانه با استفاده از 5 قالب هدايت كنيد. 

بر اساس گزارش مكنزي، يك تيم پيش برنامه ريزي، 
س��ناريوها، توصيه هايي براي اقدام، و نقاط ماشه اي را 
به مديرعامل و تيم مديريت ارايه مي كند تا آنها بتوانند 
در مورد راهكار درست، تصميم بگيرند. اين تصميمات 
براي اجرا به تيم بحران يا ساير بخش هاي سازمان ابالغ 
خواهد ش��د. اگر توضيحات بيش��تري نياز باشد، تيم 
پيش برنامه ريزي بار ديگر وارد مي شود و براي كاهش 
نااطميناني، اطالعات بيش��تري جمع آوري مي كند. 
نكته مهم اينكه، ساختار تيم پيش برنامه ريزي، ماژوالر 
است، به گونه اي كه هر بخش بر موضوعاتي خاص در 
افق هاي زماني متمركز است. با ظهور مسائل جديد يا 
گسترش افق هاي زماني، ممكن است نياز به اضافه كردن 
بخش هاي جديد داشته باشيد. اين باعث مي شود تيم 
بتواند خود را مطابق با حجم بحران ارتقا دهد. انتخاب 
بهترين واكنش براي راهبري در بح��ران كوويد-19 
و بازيابي متعاقب آن، به ش��رايط شركت بستگي دارد. 
ب��راي برخي، صرفًا حفظ آرام��ش و ادامه كار، رويكرد 
بهينه خواهد بود. برخي ديگر ممكن است نياز به انجام 
فوري دگرگون سازي هاي بنيادي در مباني هزينه اي 
و مدل هاي كس��ب و كار خود داشته باشند. حتي اگر 
بهترين مسير رو به جلو را ارزيابي مي كنيد، تنها چيزي 
كه نبايد انجام دهيد، اتكا به چيزي است كه ما اغلب در 
فرآيندهاي برنامه ريزي استراتژيك معمول مي بينيم: 
كنار گذاشتن نااطميناني و واگذار كردن آن به تحليل 

ريسك در پشت ميز ارايه.
تيم پيش برنامه ريزي بايد از طريق 5 قالب زير عمل كند: 

» 1- ديدي واقع گرايانه از موقعيت آغازين خود به دست 
آوريد، 2- سناريوهايي براي نسخه هاي چندگانه از آينده 
خود ايج��اد كنيد، 3- وضعيت و جه��ت حركت خود را 
مشخص كنيد، 4- اقدامات و حركات راهبردي را تعيين 
كنيد كه در سناريوها، قوي هستند. 5- نقاط ماشه اي را 
تعيين كنيد كه سازمان ش��ما را به سمت اقدام در زمان 

درست حركت مي دهند.« 

    1- ديدي واقع گرايانه از موقعيت آغازين
تيم پيش برنامه ريزي شما بايد در سه حوزه نقش داشته 
باشد: »فروض مالي، اقدامات در حال انجام، و انتخاب هاي 
راهبردي بزرگ ش��ما.« رجوع به يك برنامه سه ساله و 
فهرست كردن فروض برنامه ريزي در آن سند، مي تواند به 
تعيين پيشران هاي عملكرد مالي شركت در آينده كمك 
كند. اين عوامل بايد به سه دسته تقسيم شوند: آنهايي كه 
هنوز درست به نظر مي آيند، آنها كه نادرست هستند، و 
آنهايي كه در موردشان اطمينان نداريد. در صورت امكان، 
يك تحليل حساسيت سريع جهت ارزيابي اهميت فروض 
انجام دهيد. كار بعدي، فهرست كردن اقدامات عمده در 
حال انجام، با شروع از پروژه هاي بزرگ در فهرست مخارج 
سرمايه اي، و س��ازماندهي آنها در همان دسته هاست. 
گام آخر، فهرس��ت كردن انتخا ب هاي راهبردي بزرگ 
است كه زيربناي مدل كس��ب و كار شركت هستند به 
عنوان مثال، نرخ افزوده را حفظ كنيد، س��رمايه گذاري 
در يك شبكه فيزيكي را ادامه دهيد، و سريع تر از رقابت، 

سرمايه گذاري كنيد.
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وضعيت تجارت ايران
با كشورهاي عربي

سازمان توسعه تجارت ايران |مديركل دفترعربي 
و آفريقايي سازمان توس��عه تجارت ايران با اشاره به 
تجارت 22 ميليارد دالري ايران با كشورهاي عربي 
گفت: ايران سال گذش��ته 9 ميليارد دالر واردات از 
كشورهاي عربي داشته است. فرزاد پيلتن مديركل 
دفتر عربي و آفريقايي سازمان توسعه تجارت ايران 
گفت: ايران در سال 1398 حدود 22 ميليارد دالر با 
كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و خاورميانه شامل 
عراق، امارات، عمان، قطر، كويت، سوريه، لبنان، اردن 
و عربستان تجارت داشته است. او اعالم كرد: حدود 
12 ميليارد و 5۰۰ ميليون دالر از عدد مذكور مربوط 
به صادرات ايران به كشورهاي فوق و حدود 9 ميليارد 
دالر واردات كشور از اين كشورها بوده است. در حوزه 
ص��ادرات به ترتيب عراق با ح��دود 9 ميليارد دالر و 
امارات با 2.5 ميليارد دالر رتبه اول و دوم و كشورهاي 
عمان با 45۰ ميليون دالر، قطر با 2۰۰ميليون دالر، 
كويت با 18۰ ميليون دالر، س��وريه با 1۶۰ ميليون 
دالر، لبنان با 3۰ ميلي��ون دالر، اردن با 21 ميليون 
دالر و بحرين با 1۰ ميليون دالر در رتبه هاي بعدي 
قرار داش��ته اند. پيلتن در ادامه بيان ك��رد: در حوزه 
واردات نيز به ترتيب كشورهاي امارات با 8.۷ ميليارد 
دالر در رتبه اول و كش��ورهاي عمان با 1۶۷ميليون 
دالر، عراق ب��ا 131ميليون دالر، اردن با 21 ميليون 
دالر، لبنان با 18ميليون دالر، قطر با 12ميليون دالر، 
سوريه با 11ميليون دالر و بحرين با 2 ميليون دالر در 
رتبه هاي بعد قرار گرفته اند. وي افزود: روابط تجاري 
ايران و عربستان در سال 1398 قطع بوده است و عمال 
تجارت مستقيمي بين دو كشور رخ نداده است. الزم 
به توضيح است كه براساس آمارهاي منتشر شده، در 
سال 1398 از ميان كشورهاي مذكور امارات در رتبه2 
تجارت خارجي ايران با كشورهاي جهان و عراق در 
رتبه 4، عمان در رتبه 18، قطر در رتبه 34، كويت در 
رتبه 39، سوريه در رتبه 41، لبنان در رتبه ۶2، اردن 

در رتبه ۶3 و بحرين در رتبه 88 قرار گرفته اند.

بازگشايي محدود مرز بازرگان 
خبرگزاري مهر |سخنگوي گمرك ايران گفت: 
صبح دي��روز در مالقات م��رزي مديركل گمرك 
بازرگان و مديركل گمرك گوربالغ تركيه، مقرر شد 
روزي ۶۰ كاميون از محموله هاي صادراتي ايران وارد 
خاك تركيه شود. سيدروح اهلل لطيفي اظهار داشت: 
پس از گفت وگوي ويديو كنفرانسي روساي گمرك 
ايران و تركيه در عصر روز دوش��نبه، و تاكيد رييس 
كل گمرك ايران در اجراي پروتكل هاي بهداشتي 
و ممانعت از توقف مرزها بر اس��اس سياس��ت هاي 
سازمان جهاني تجارت و سازمان جهاني گمرك و 
برداش��تن موانع تجارت بين دو كشور، صبح ديروز 
با درخواس��ت مالقات مرزي فوري از سوي گمرك 
بازرگان، ضمن بازديد مديران مرزي گمرك گوربالغ 
تركيه از زير ساخت هاي بهداشتي بازرگان، مقرر شد 
45۰ كاميون حامل محموله هاي صادراتي شامل 
هندوان��ه، خرما، كي��وي و… ترانزيتي كه به علت 
عدم پذيرش كشور تركيه در مرزبازرگان بالتكليف 
مانده بود مجدداً نس��بت به پذيرش ازطرف تركيه 
اقدام شود كه ظرف يك ساعت 2۰ كاميون ترك از 
مرز خارج شد و همچنان نيز خروج اين كاميون ها 
ادامه دارد. وي افزود: در اين مالقات اضطراري مرزي 
درباره تردد كاميون هاي ايراني مانند ساير كشورها 
به تركيه و تعيين تكليف 1۶۰ كاميون محموله هاي 
تجاري كه به مقصد ايران با ناوگان كشور تركيه كه 
از زمان بسته ش��دن مرز در طرف تركيه متوقف و 
بالتكليف هستند، مذاكراتي صورت گرفت كه اعالم 
شد، منتظر دستور »رضا تونا توراگاي«، رييس كل 
گمرك تركيه هستند. سخنگوي گمرك ايران اعالم 
كرد: در اين مالقات مرزي مقامات ترك از تمهيدات 
بهداشتي گمرك و اكيپ مستقر شده وزارت بهداشت 
)غربالگري( و محل داگت ضدعفوني كاميون ها در 
مرز بازرگان نيز بازديدي داشتند و طرف ايراني اعالم 
آمادگي كرد تا با داگت و تونل هاي ضدعفوني، كليه 
كاميون هاي خروجي به سمت تركيه كامالً ضدعفوني 
شوند و تيم وزارت بهداشت نيز امكان صدور گواهي 
س��المت براي رانندگان را پ��س از معاينه خواهند 
داش��ت. طرف ترك نيز ضم��ن رضايت از عملكرد 
بهداشتي ايران اعالم كرد كه اقدامات بهداشتي ايران 

به اطالع مقامات ارشد گزارش خواهد شد.

مشكالت ارز ۴۲۰۰ توماني
در صنعت دارو

ايس�نا |رييس كميس��يون اقتصاد سالمت اتاق 
بازرگاني تهران مي گويد تداوم تخصيص ارز 42۰۰ 
تومان��ي به اين صنعت، ب��راي توليدكنندگان دارو 
در ايران مش��كالتي به وجود آورده اس��ت. محمود 
نجفي عرب اظهار كرد: فع��االن صنعت دارو همان 
ابتدا اعالم كردند ك��ه مخالف تخصيص ارز دولتي 
به اين بخش هس��تند، زيرا از س��ويي ش��فافيت را 
در اين ح��وزه از بين مي برد و از س��وي ديگر براي 
توليدكنندگان واقعي مشكل س��از مي شود. وي با 
اش��اره به محدوديت هاي دول��ت در تخصيص ارز 
42۰۰ توماني گفت: با توجه به محدوديت هايي كه 
در درآمدهاي ارزي كش��ور به وجود آمده، دولت در 
تامين اين منابع در تنگناست و از اين رو تعدادي از 
شركت هاي فعال در حوزه دارو براي رسيدن به اين 
ارز بايد پيگيري هاي گسترده اي انجام دهند و همين 
امر براي سرمايه گذاران مشكل ساز مي شود. رييس 
كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران با اشاره 
به تفاوتي كه در تزريق ارز دولتي براي توليدكننده و 
واردكنندگان به وجود آمده، توضيح داد: براي توليد 
دارو، واردات م��واد اوليه ب��ا ارز 42۰۰ توماني انجام 
مي شود اما در گام هاي بعدي، هزينه تجهيزات، هزينه 
بسته بندي و ساير مراحل با ارز آزاد يا نيمايي انجام 
مي شود و اين يعني در نهايت بخش زيادي از هزينه 

توليد دارو با ارز غيردولتي پيگيري مي شود. 

واگذاري سازمان توسعه ايميدرو از دستور كار دولت خارج شد

    ۲- سناريوهايي چندگانه براي آينده
ايجاد س��ناريوها، مزاياي مس��تقيم و فوري به همراه 
دارد. اين كار به ش��ما اجازه مي ده��د تا نااطميناني را 
در قالب هاي قابل مديريت و س��نجش محصور كرده، 
س��ردرگمي را كاهش داده و موارد كاماًل ناشناخته و 
موضوعات مهم را دس��ته بندي كنيد. شما مي توانيد 
بااطمينان، اقدامات بي ضرر را شناسايي كنيد كه با آنها 
مي توانيد به سرعت پيش برويد، در حالي كه ساختاري 
مش��خصي را ايجاد مي كني��د ت��ا از آن در زمان كار با 
گزينه ها جهت مديريت دامنه اي از پيامدهاي احتمالي 
استفاده كنيد. نهايتًا، اين كار شما را قادر به شناسايي 
سيگنال هايي مي كند كه نشانه هاي اوليه اين خواهد بود 
كه يك سناريو در حال رخ دادن است. اين نكته بسيار 
مهم است كه يك تيم پيش برنامه ريزي، چندين سناريو 
را به عن��وان ورودي در نظر گرفته و آنها را به ايده هاي 

ملموسي براي اقدام تبديل كند.

    3- مشخص كردن جهت  و حركت
يكي از مسووليت هاي اصلي تيم پيش برنامه ريزي، تعيين 
بهتري��ن واكنش به يك موقعي��ت پيش رونده بر مبناي 
شرايط شركت پس از گذش��تن از بحران است. در حالي 
كه برخي شركت ها ممكن اس��ت نياز به ورود به دوره اي 
طوالني و دش��وار از بازسازي كند را داشته باشند، برخي 
ديگر فرصت هاي قريب الوقوعي را در حركات و ابتكارات 
بزرگ و راهبردي خواهند يافت. نكته در اينجا، نه توسعه 
برنامه هاي مفصل بلكه ش��كل دادن جهت حركت است  
ايد ه اي هوش��مندانه كه حول آن مي توانيد يك واكنش 
راهبردي را شكل دهيد. در جهاني سرشار از نااطميناني، 
ش��ما بايد به دنبال هدفي باشيد كه به همه اينها بيارزد. 
ايده هوشمندانه، به واكنش تاكتيكي در حال تكامل شما، 

انسجام و قاطعيت مي بخشد.

    ۴- توجه به اقدام�ات و حركات راهبردي در 
سناريوها

در جهاني مملو از نااطميناني، يك برنامه انعطاف ناپذير و 
قطعي براي طوالني مدت جواب نمي دهد. اما انعطاف پذير 
كردن همه برنامه ها هم مي تواند مسيري پرهزينه به ناكجاآباد 
باش��د. در عوض شما بايد به فكر ايجاد يك سبد از حركات 
راهبردي باش��يد كه در تمام سناريوهاي احتمالي نسبتًا 
خوب عمل كند، حتي اگر هر حركت في نفسه برنده نباشد. 
يك رويكرد امتحان  شده و معتبر، پرداختن به يك سناريو در 
يك زمان و تعريف مجموعه بهينه اي از حركاتي است كه اگر 
مطمئن باشيد اين سناريو جواب مي دهد، انجام خواهيد داد. 
از فهرست اقدامات موجود خود شروع كنيد -آنهايي كه پيش 
از بحران در فهرست بودند و سپس قبل از تصميم گيري در 
مورد اينكه چه اقداماتي گلچين شود و چه اقدامات جديدي 
اضافه شود، فرصت ها و تهديدها را به طور گسترده و دقيق 
بررسي نماييد. سپس به دنبال اشتراكات و اختالفات عمده 

در ميان راهبردهاي خاص سناريوها بگرديد.

    5- تعيين نقاط ماشه اي
در محيطي نامطمئن مانند بحران كوويد- 19، گذر زمان 
سريعاً يك برنامه انعطاف ناپذير را منسوخ مي كند. جهان به 
سرعت در حال تغيير است. شما هنوز نمي دانيد كه ما در حال 
نزديك شدن به كدام سناريو هستيم. اما بايد سعي كنيد كه 
بهترين يادگيرنده )اولين چيزي كه بايد بدانيد اين است كه 
جهان به كدام سمت مي رود( و بهترين تصميم گير )كسي 
كه بهترين تصميمات را مي گيرد و برنامه را اجرا مي كند( 
باشيد. مهم، شروع كردن با يك برنامه كامل نيست: بلكه 
آنچه اهميت دارد، بودن در سريع ترين مسير بهبود است. 
در جهاِن به سرعت در حال حركت، اين بيشترين اهميت 
را خواهد داش��ت، زيرا حتي يك برنامه عالي هم مهجور و 

منسوخ خواهد شد.
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مرزپرگوهر

چهرهروز

قدرداني محمود فرشچيان از كادر درمان 
محمود فرشچيان با انتشار پيامي تصويري، از جامعه پزشكي و پرستاري كشور تقدير كرد. محمود فرشچيان  عضو پيوسته فرهنگستان هنر  
كه اين روزها در قرنطينه خانگي در خارج از كشور به سر مي برد، از زحمات جامعه پزشكي و پرستاري كشورمان در اين روزهاي كرونايي 
قدرداني كرد. او در بخشي از پيامش گفته است: من محمود فرشچياِن نقاش هستم. پزشكان عالي قدر واالمقام! پرستاران دلسوز فداكار! و كادر 
درماني بيمارستان ها! كه با سعي و كوشش و جديت فراوان در مداواي بيماران كوشش مي كنيد و جان بركف با همت شبانه روزي خودتان، آالم 
بيماران را دوا مي بخشيد و شفا مي بخشيد، خداوند به شما اجر و پاداش فراوان بدهد! من به عنوان عضوي كوچك از جامعه بزرگ هنري ايران، 
به شما هزاران بار تحسين و ستايش و آفرين عرض مي كنم. خداوند كمك كند و اين آالم و اين معضل جهاني را از جامعه جهان مرتفع كند.

نخستين ورود مورگان شوستر به ايران 
روزگار اي��ران در اواخر حكومت سلس��له 
قاجار تاسف انگيز و اندوهبار بود. در حالي 
كه در دنياي غرب، نهال دموكراسي رشد 
مي كرد و نقش خانواده و بنگاه ها در اداره جامعه بيشتر 
مي شد، در ايران سلطنت تك نفره شاه و يك گروه كوچك 
از شاهزادگان و درباريان رايج بود. در اين سال ها، حكومت 
مركزي مقتدر در ايران بي اثر شده بود و دو دسته عوامل 
خارجي و روس��اي ايالت و واليات نيز كار اداره جامعه را 
دش��وارتر مي كرد. هفدهم ارديبهشت 1290، مورگان 
شوستر امريكايي كه براي سر و سامان دادن به شرايط مالي 
ايران استخدام شده بود، به همراه چند رايزن امريكايي 
وارد تهران ش��د. شوستر در 1290 شمسي ۵ سال پس 
از انقالب مشروطه و 9 س��ال پيش از كودتاي رضاخان 
به ايران آمد تا در ۳۵س��الگي خزانه داري كل را در ايران 
برعهده گيرد. او پيش از آنكه امريكا را به قصد ايران ترك 
كند، كتاب انقالب مشروطه »ادوارد براون« را خوانده و 
سخت تحت تاثير آرا و نظرات براون قرار گرفت. مورگان 
شوستر در جهت گيري هاي سياسي به حزب دموكرات 
گرايش بسيار داشت و مشروطه ايراني را به ديده مثبت 
مي نگريست. او پيش از آنكه به ايران اعزام شود، در ميانه 
راه در شهر استانبول با سيدحسن تقي زاده يكي از اعضاي 
دموكرات مجلس اول مالقات كرد و پيش از آن، تحت تاثير 
بيانات عليقلي نبيل الدوله كاردار سفارت ايران در واشنگتن 
قرار گرفت. مورگان شوستر عالوه بر ۴ معاون و 1۴ كارمند 
امريكايي در ايران 2 معاون ايراني نيز داش��ت كه در كار 
ماليه و حسابرسي ها به او ياري مي رساندند. ورود شوستر 
به تهران در روز 12 جمادي االول 1۳29 صورت گرفت. اين 

امريكايي از   همان روز اول شروع به مطالعه اوضاع و احوال 
سياسي و اقتصادي و حتي اجتماعي و شناخت رجال و 
دولتمردان ايراني كرد. در ابتداي ورود شوستر، موضوع 
استقراض 12۵0000 پوندي از بانك شاهي مطرح شد و 
به تصويب رسيد. روزي كه ويليام مورگان شوستر، خزانه 
را تحويل مي گرفت فقط حواله ۶00 هزار تومان موجودي 
در خزانه بود. تنها محاس��بات عددي در خزانه نبود كه 
مورگان شوستر را از ادامه اصالحات اقتصادي بازمي داشت. 
چرخش معادالت سياسي و اتفاقات ناگوار و غيرمترقبه كه 
شايد طي هر دهه هركدام از آنها يك بار صورت مي گرفت، 
باعث شد كه شوستر به سرعت به حاشيه كشانده شود، 

قتل عالءالدوله و ترور نافرجام مشيرالسلطنه به دستور 
يپرم خان ارمني رييس نظميه كه از شائبه توطئه پردازي 
شوستر خبر مي داد، حمله محمدعلي ميرزا و شكست او 
و برادرانش شعاع السلطنه و ساالرالدوله به تدريج ابرهاي 
توفان زايي براي شوس��تر به ب��ار آورد. در نهايت با اصرار 
روس ها در ايران، شوستر از ايران اخراج شد. او پس از اينكه 
در بهمن 1290 ايران را ترك كرد به امريكا بازگشت و در 
كتابي به نام »اختناق ايران« شرح مفصل اين ماجرا و تجربه 
خود در ايران را نوشت. شوستر با تقديم نامه اي انفصال 
خود را از خدمت اعالم كرد. او البته در سال هاي بعد باز هم 

به ايران آمد و كنترل امور مالي ايران را به دست گرفت. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

صابون، از پيه بز تا مواد شيميايي 

اين روزهاي كرونايي باعث ش��ده بيش��تر قدر 
صاب��ون و مواد ش��وينده را بداني��م! اما صابون 
اولين بار كي و كجا استفاده شد؟ در كتاب هايي 
كه در قرن دوم به بعد از ميالد مس��يح تعريف 
ش��ده، در برخي از كتاب ها به صابون هايي كه 
از پيه بز و خاكس��تر زغال چ��وب و آهك تهيه 
مي شده، اش��اره شده اس��ت. همچنين تاكيد 
شده استفاده از اين نوع صابون ها براي رعايت 
بهداش��ت و جلوگيري از مريض��ي و بروز زخم 
الزم و ضروري است. در قرون وسطا نيز صابون 
در كش��ورهاي حاش��يه مديترانه تهيه و مورد 
استفاده قرار مي گيرد اما در هر حال صابون از 
لوازم تجملي بوده و توده مردم نمي توانس��تند 
به آن دسترس��ي داشته باشند تا اينكه در قرن 
1۷ميالدي گولبر وزير لويي چهاردهم اساس 
صنعت بزرگ صابون را در مارسي به كار گرفته 
و در ق��رن 1۸ به تدريج تولي��د صابون در چند 
منطقه انجام مي ش��ود. اما س��اختن صابون تا 
زماني كه از علم ش��يمي در توليد صابون بهره 
گرفته نشد، پيش��رفت نكرد. در سال 1۸1۸ و 
با پيشرفت علم شيمي، مراكز توليد صابون به 
انگليس انتقال پيدا ك��رد و به تدريج هرچقدر 
علم شيمي جلوتر رفت، در ساختن صابون نيز 
پيشرفت هاي بيش��تري پيش آمد. به تدريج و 
ب��ا وارد كردن روغن هاي نباتي از كش��ورهاي 
گرمس��ير به كش��ورهاي صنعتي، طريقه هاي 
علمي گوناگون��ي براي س��اختن صابون هاي 
مختلف به كار گرفته شد، به گونه اي كه صنعت 
صابون يكي از مهم ترين صنايع شيمي جديد به 
شمار مي آمد. بدين ترتيب صابون هاي مختلف 
از قرن 19مي��الدي تكامل يافت��ه و توليد آن 
افزايش يافت. با فاصله زياد و در آغاز قرن بيستم، 
تالش هايي براي توليد صابون در ايران هم شد. 
درحقيقت از سال هاي بسيار دور در ايران، بدين 
صورت معمول بوده كه صابون را با خاكس��تر و 
پيه به صورت دس��تي و در كارگاه هاي كوچك 
تهيه مي كردند. در س��ال هاي قب��ل از جنگ 
جهاني اول )191۸ ميالدي( كارخانه نظافت در 
ايران )تهران( با سرمايه اي ايراني تاسيس شد 
ولي به دليل نداشتن بازار مناسب و متقاضي و 
همچنين به واسطه نبودن متخصصان مناسب 
پس از چند سال مجبور به تعطيلي شد. بعد از 
جنگ جهاني در تبريز چند كارخانه كوچك به 
ساختن صابون مبادرت ورزيدند و تا اندازه اي از 
واردات آن جلوگيري شد اما صابون هاي توليد 
داخل ايران نتوانس��تند با صابون هاي اروپايي 
رقابت كنند تا اينكه در سال 1۳10 يك كارخانه 
صابون سازي جديد با نام داروگر تاسيس شد. 
با حمايت هايي كه از اين كارخانه به عمل آمد، 
داروگر موفق شد در سال 1۳1۳ توليدات خود 
را افزاي��ش داده و حتي در ح��وزه بين المللي 
صنعت صابون سازي نيز مطرح شود. بعدتر براي 
مصرف صابون توالت، صابون هاي لباسشويي 
و ديگ��ر صابون ه��ا، كارخانج��ات مختلف نيز 
تاسيس شدند. هم اينك در همه مناطق كشور 
شركت هاي گوناگوني با بهره گيري از بهترين 

روش ها به توليد صابون اشتغال دارند.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب آيين نامه جلوگيري از احتكار 
اواخ��ر ارديبهش��ت س��ال 1۳21، آيين نام��ه قانون 
جلوگيري از احتكار كه در اسفند سال 20 به تصويب 
رسيده بود، در مجلس سيزدهم شوراي ملي تصويب 
ش��د.  طبق ماده يك اين مصوبه، ه��ر كس كاالهاي 
مورد احتي��اج ضروري عامه را كه زياده از مصرف خود 
داشته باشد و براي جلوگيري از فروش به دولت يا مردم 
پنهان كند،  محتكر محسوب ش��ده و براي دفعه اول 
عالوه بر ضبط عين كاال به حبس تأديبي از س��ه ماه تا 
شش ماه و كيفر نقدي معادل يك برابر قيمت كاالي 
مزبور محكوم مي شود. در صورت تكرار براي دفعه دوم 
مرتكب عالوه بر ضبط عي��ن كاال به حبس تأديبي از 
سه ماه تا يك سال و تأديه كيفر نقدي معادل دو برابر 
قيمت كاالي مزبور محكوم مي شود. دولت مي تواند انواع 
كاالهاي مورد احتياج عموم را ) از خوراكي و پوشاكي 
و دارو و وس��ائل بار بري و متعلق��ات آن و غيره(  اعم از 
ضروري و غير ضروري معين و آگهي كند.   اگر كاالهاي 
نامبرده طبق صورتي ك��ه رييس هر خانواده مي دهد 
زائد از مصرف شخصي و عائله صاحب آن باشد و دولت 
خريد آن را براي مصارف كشور الزم بداند صاحب كاال 
مكلف است به نرخي كه دولت معين مي نمايد آن را به 
دولت بفروشد و در صورت استنكاف او از فروش دولت 
كاال را گرفته و به نرخ مزبور قيمت آن را خواهد پرداخت. 
همچنين طبق ماده ۳ اين قانون، دولت مي تواند نسبت 
به تحصيل اطالعات راجع به ميزان موجودي كاالهاي 

مورد آگهي و تعيين مصرف افراد و طرز تشخيص مازاد 
آن و ساير امور مربوطه به اين موضوع و همچنين براي 
نسخه هاي پزشكان و فروش دارو مقرراتي با تصويب 
كميسيون قوانين دادگستري وضع نمايد كه به موجب 
آن براي تخلف كنندگان بر حسب موارد تعيين كيفر 
خواهد شد و حداكثر كيفر در اينگونه موارد از ده هزار 
ريال كيفر نقدي و يا ش��ش م��اه حبس تأديبي تجاوز 
نخواهد كرد. همينطور، دولت هر وقت مقتضي بداند 
مي تواند قيمت هر كااليي را معين و اعالن كند و در اين 
صورت كليه بازرگانان و بنكداران و خرده فروش ها مكلف 
هستند مطابق قيمتي كه دولت معين نموده آن كاال را 
بفروشند.  متخلف براي دفعه اول به كيفر نقدي معادل 
دو برابر قيمت كااليي كه گران فروخته محكوم مي شود 
و در صورت تكرار مرتكب به حبس تأديبي از يك ماه تا 
سه ماه و به كيفر نقدي معادل سه برابر قيمت كااليي 
كه گران فروخته است محكوم مي شود و به عالوه دادگاه 
مي تواند مرتكب را به محروميت از شغل خود از يك ماه تا 
شش ماه محكوم كند.  هر كس نيز كاالهاي مورد احتياج 
عموم را كه مطابق ماده دوم غير ضروري اعالن ش��ود 
براي جلوگي��ري از فروش پنهان نمايد عالوه بر ضبط 
عين كاال به كيفر نقدي معادل يك برابر قيمت كاالي 
مزبور محكوم مي شود  و در صورت تكرار عالوه بر ضبط 
عين مال مرتكب به كيفر نقدي معادل دو برابر قيمت 
كاال و به حبس تأديبي از دو تا شش ماه محكوم مي شود. 

بازگشايي مدارس در ۲۰  ارديبهشت منتفي است
س��خنگوي س��تاد مقابله با كرونا گفت: 
بازگش��ايي مدارس در 20 ارديبهش��ت 
منتفي است. روز 2۷ ام هم مشروط است 
به اينكه منطقه سفيد باشد. ولي سياست 
كلي اين اس��ت كه اولين جا كه تعطيل 
شد مدارس و دانشگاه ها بودند و آخرين 
جا هم كه گش��وده مي ش��ود، مدارس و 
دانشگاه ها است.  كيانوش جهانپور، اظهار 

كرد: مناطقي كه سفيد اعالم ش��ود و تا سفيد بماند، 
امكان نماز جماعت وجود خواهد داشت. سفيد اعالم 
شدن شرايط پايدار نيست. تا زماني كه مناطق سفيد 
باقي بمانند، مي توانن��د فعاليت هاي محدود مذهبي 
داشته باشند. دقت كنيد كه افراد مي توانند با سجاده 
شخصي و فاصله مشخص به عبادت در بقاع بپردازند. 
دعا، سوگواري جمعي، توزيع چاي و... نخواهد بود. اين 

مناطق محدود اس��ت. حرم هاي معروف 
ممكن اس��ت در اين پروتكل نباشد.  وي 
افزود: احتمال اينكه ما صعود مجدد داشته 
باشيم، در همين تابستان است. وقتي در 
خوزستان بيماري را مشاهده مي كنيم، 
انتظ��ار رفع بحران در تابس��تان منطقي 
نيست. اميدواريم اين اتفاق نيفتد. به طور 
كلي دنبال پيش بيني قطعي نباشيد. همه 
اينها حدس و گمان هاي البته علمي است.  وي افزود: 
اگر ما فقط وزارت بهداشت و سالمت باشيم، مي خواهيم 
كشور يك سال تعطيل ش��وند. باور كنيد ما راحت تر 
خواهيم بود. اما باقي ارگان هاي كشور مي توانند نظم را 
نگاه دارند كه وزارت بهداشت باشد؟ بايد اقتصاددانان 
ديگر بيايند و اين موضوعات را توجيه كنند. اگر راهكاري 

دارند كه مي توانيم انجام دهيم، ما تشنه آن هستيم.

قرنطينه معتادان متجاهركرونايي در مكاني مجزا
فرمان��دار تهران از آغاز ط��رح جمع آوري 
معتادان متجاهر از هفته جاري در تهران 
خبر داد و اف��زود: معتادان متجاهر مبتال 
ب��ه كروناويروس در محلي ج��دا از مراكز 
ماده 1۶ نگهداري و قرنطينه مي ش��وند. 
عيسي فرهادي در تشريح روند جمع آوري 
معتادان متجاهر در شهر تهران گفت: طرح 
جم��ع آوري معتادان متجاه��ر از ابتداي 

اين هفته آغاز ش��ده و هر هفته ۵00 نفر از سطح شهر 
جمع آوري مي شود. او به ايسنا گفت: اين طرح تا پاكسازي 
كامل تهران ادامه خواهد داشت و جمع آوري معتادان 
متجاهر توس��ط نيروي انتظامي انجام و بهزيستي كار 
نگهداري را برعهده دارد؛ بي ترديد در اجراي اين طرح 
تس��ت كرونا از معتادان متجاهر انجام خواهد شد و در 
اجراي طرح نيروهاي دانش��گاه هاي علوم پزشكي نيز 
حضور دارند. فرهادي تاكيد كرد: اگر تست كرونا معتادان 
متجاهر جمع آوري شده در طرح مثبت باشد در محلي 
جداگانه از مراكز ماده 1۶ نگهداري خواهند شد. ازسوي 

ديگر، س��ازمان پزش��كي قانوني كشور از 
افزاي��ش 21 درصدي آم��ار جانباختگان 
س��وءمصرف موادمخدر در سال گذشته 
خبر داد. سازمان پزشكي قانوني اعالم كرد:  
در سال گذشته چهار هزار و ۴۷2 نفر بر اثر 
سوءمصرف مواد مخدر، محرك، داروهاي 
مخدر و مصرف چندگانه در كش��ور جان 
خود را از دست دادند. اين رقم در مقايسه 
با مدت مش��ابه سال قبل كه آمار تلفات سه هزار و ۶۷2 
مورد بود، 21.۸ درصد افزايش يافته است. همچنين از 
كل تلفات سوءمصرف مواد ذكر شده در كشور طي سال 
1۳9۸؛ سه هزار و ۸۳۴ نفر مرد و ۶۳۸ نفر زن بودند. در 
اين مدت استان هاي تهران با يكهزار و 1۴۴، فارس با ۴01 
و خراسان رضوي با ۳2۳ فوتي بيشترين و استان هاي 
س��منان و ايالم هر كدام با 2۶، هرمزگان و آذربايجان 
غربي با 2۷ و قم با ۳0 فوتي كمترين آمار تلفات اعتياد را 
داشتند همچنين بيشترين آمار تلفات اعتياد با ۴0۷ نفر 

در تيرماه ثبت شده است.

میراثنامه

طرح شكايت براي تغيير منظر تاريخي بافت روستايي ابرندآباد
در پي انتشار فيلم هايي از تخريب تل هاي روستاي 
ابرندآباد كه گفته مي ش��ود تاريخي هستند، طرح 
ش��كايت براي تخريب تل ها و تغيير منظر تاريخي 
بافت روس��تايي ابرندآباد انجام ش��د. مدتي است 
فيلمي از تخريب زيس��ت بوم و بافت تاريخي شهر 
شاهديه، روستاي ابرندآباد يزد و تل هايي كه گفته 
مي شود باستاني هستند، در فضاي مجازي دست به 
دست مي شود. حتا گفته مي شود كه سودجويان در 
هنگامه بيماري كرونا، از فرصت بهره برده و به جان 
هويت و شناسنامه روس��تا افتاده اند.  در اين راستا 
مصطفي فاطمي، مدي��ر اداره كل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي استان يزد، با اشاره به آنكه 
اين تخريب ها در سه روستا كه در كنار هم قرار دارند 
انجام شده، گفت: دو باغ كه براي تخريب آن مجوز 
داشتند و تعدادي درخت كه در بلوار قرار داشتند، 
قطع شده اند. هريك از اين تخريب ها در روستاهاي 
مختلف اعم از گرد فرامرز، ابرندآباد و نصرت آباد اتفاق 
افتاده است. برخي از اين تخريب ها در اواخر سال 9۸ 
ا تفاق افتاده است و برخي ديگر همچنان ادامه دارد. 

او در مورد تخريب تل هاي باستاني نيز به ايلنا گفت: 
درواقع اين تل ها باستاني نيستند و گل انداز هستند. 
در گذش��ته وقتي قنات مي كندند گل ه��ا را به باال 
منتقل مي كردند. اين تل ها همان گل اندازها هستند 
و با تل باس��تاني فرق دارد. در سال هاي بعد بر روي 
تعدادي از اين تل ها خانه تاريخي ساخته شده است. 
آنها تاريخي هستند و توسط ما حفاظت مي شوند و 
درصدد ثبت ملي آنها نيز هستيم. ضمن آنكه براي 
برداشتن اين تل ها، مجوز داشتند و هنوز نمي دانيم 
كه شهرداري برداشته يا خير. البته ما به دليل آنكه 

منظر تاريخي بافت روستايي ابرندآباد را تغيير داده اند 
طرح ش��كايت كرده ايم و پيگير موارد حقوقي آن 
هستيم. با وجود آنكه خودمان جلوي ادامه فعاليت 
ماشين ها را در اين منطقه گرفتيم اما همچنان شبانه 
مي روند و گل ها را بار مي كنن��د و مي آورند و قصد 
دارند در آن بخش خيابان اح��داث كنند. فاطمي 
با تاكيد بر آنكه هيچ خانه تاريخي در اين روس��تاها 
تخريب نشده اند، گفت: شكايتي كه تنظيم كرديم 
بابت برداشت تل هاست و نمي دانيم چه كسي اين 
كار را انجام مي دهد. در بافت تاريخي شاهديه شاهد 
ساخت و س��ازهاي جديد هستيم و طي سال هاي 
متمادي خانه هاي تاريخي در اين منطقه تخريب 
شده اند. مديركل ميراث و گردشگري يزد درخصوص 
وضعيت قنات زارچ كه طي بارندگي هاي اخير آسيب 
ديده بود، گفت: س��يل به اين ميراث جهاني 200 
ميليون تومان خس��ارت وارد كرد و باوجود آنكه از 
همان اول درصدد خال��ي كردن گل ها برآمديم اما 
اين كار تا پايان ارديبهشت به طول مي انجامد. ورود 

آب به قنات متوقف شده است.

كتابخانه

تغيير مسير علم اقتصاد
كتاب تغيير مسير علم اقتصاد اثر توني الوسون كه نشر نهادگرا آن را ترجمه و 
منتشر كرده پاسخي به وضعيت آكادميك اقتصاد مدرن است. نويسنده كتاب 
در مقدمه آن مي نويسد: »تحليل آكادميك اقتصاد مدرن من را از اين ديدگاه 
كه علم اقتصاد به صورت مشروع يك موضوع مطالعه مجزا است، دور مي كند. 
موضعي كه من خلق كرده ا م بيش��تر يك موضع ميان رش��ته اي بين نظريه 
اجتماعي و علم است. نتيجه گيري من اين است كه علم اقتصاد كه به صورت 
مناسب بنيان گذاري مجدد شده است و به تبع آن به طور مستدل تري دنبال 
مي شود، در نهايت بخشي از علوم اجتماعي است نه يك علم مجزا يا مستقل، 

بنابراين، اگرچه اين كتاب در ظاهر خطاب 
ب��ه اقتصاددان��ان بالفعل و بالقوه اس��ت و 
زمينه انگيزه بخش آن وضعيت موسسات 
آكادميك مدرن اقتصاد اس��ت، اما بيشتر 
نتيجه گيري ه��اي آن به طور كلي متأثر از 
نظريه پردازي اجتماعي است.« مترجمان 

اين كتاب حميد پاداش، رامينه س��ليمان زاده و فرش��اد مومني هستند. اين 
كتاب ۴9۶ صفحه اي به قيمت ۶0 هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار دارد. 

هنر

وداع با پيرمرد درياي ترجمه
قلمش براي مترجم ها كالس درس است و خيلي ها مي گويند ديدگاه شان را درباره 
زندگي و هنر و ادبيات شفاف تر كرده  است. نجف بندري را از باهوش ترين افراد و 
»مولف« در عرصه ترجمه مي دانند؛ كسي كه اجازه نمي داد غمگين در او بنگري. 
نجف دريابندري يادگاري هاي ارزش��مندي را به جا گذاش��ت و رفت: »پيرمرد و 
دريا« و »وداع با اسلحه( )ارنست همينگوي(، »بيگانه اي در دهكده« و »هاكلبري 
فين« )مارك تواين(، »يك گل سرخ براي اميلي« و »گور به گور« )ويليام فاكنر(، 
»پيامبر و ديوانه« )جبران خليل جبران(، »رگتايم« و »بيلي باتگيت«، )دكتروف(، 
»بازمانده روز« )كازوئو ايشي گورو(، »تاريخ فلسفه غرب« )برتراند راسل(، »فلسفه 
روشن انديشي« )ارنست كاس��يرر(، »خانه برناردا آلبا« )فدريكو گارسيا لوركا(، 
»كتاب مس��تطاب آشپزي، از س��ير تا پياز« )با همكاري همسر فقيدش، فهيمه 
راستكار( و چندين و چند كتاب ديگر. اين مترجم و نويسنده متولد سال 1۳09، 
پس از تحمل سال ها بيماري در پانزدهمين روز ارديبهشت ماه سال 1۳99 چشم 
از جهان فروبست. قرار است پيكر او امروز چهارشنبه )1۷ ارديبهشت ماه( در كنار 
مزار همسر هنرمندش، فهيمه راستكار در بهشت سكينه كرج آرام گيرد. پسرش، 
س��هراب دريابندري خبر رفتن او را اعالم كرد و نوشت: نجف دريابندري، دقايقي 
پيش، پس از بيماري طوالني درگذش��ت. ضمن تس��ليت به همه دوستداران او، 
تقاضا مي كنم به دليل جلوگيري از بيماري به منزل ايشان مراجعه نكنند. اصغر 
رستگار، نويسنده و مترجم درباره نجف دريابندري به ايسنا گفت: آقاي دريابندري 
از مترجماني بود كه به زبان فارسي احاطه كامل داشت و به خاطر همين احاطه بود 
كه با وجود ضعف هايي در شاخه هاي مختلف كارش، به دليل فارسي خوب، داشتن 
استخوان بندي محكم در نگارش و اينكه چه در سطح باال و چه زير متوسط، مفهوم 
مي نوش��تند و جمله بندي هاي شان رسا بود، خواننده شيفته نثر ايشان مي شد و 

مطالب را مي خواند. او افزود: متاسفانه اكثر مترجمان ايراني به دليل آشنا نبودن با 
متون كالسيك فارسي، احاطه نداشتن به زبان نگارش و آشنا نبودن با سبك هاي 
مختلف ضعف هايي از اين نظر دارند و ترجمه هايي كه از آنها مي خوانيم جمالت 
بسياري دارند كه اصال مفهوم نيست و نمي فهميم مترجم چه نوشته و نويسنده در 
اصل چه گفته است اما آثار دريابندري با همه ضعف هايي كه داشت، به خاطر مفهوم 
بودن كالمش كار را جذاب مي كرد و خواننده را از خواندنش خس��ته نمي كرد. او 
در پايان گفت: قلم نجف دريابندري براي ما جنبه كالس داشت و ما از آن چيز ياد 

مي گرفتيم، اين خيلي مهم است و چيز كوچكي نيست.

پيكر سازنده نماد ميدان انقالب به خاك سپرده شد
پيكر فريدون صديقي  �   هنرمند مجسمه ساز و مرمتگر آثار هنري  �  كه در سن ۸۴ سالگي بر 
اثر ايست قلبي درگذشت، به خاك سپرده شد. صديقي تحصيالت آكادميك مجسمه سازي 
و مرمت مجسمه را در آكادمي هنر اتريش تكميل كرد و سپس در كارگاه پدرش در رم، به 
عنوان دستيار او كار كرد. از آثار مهم فريدون صديقي مي توان به نماد ميدان انقالب اشاره 

كرد كه در سال ۶1 ساخته و نصب شد. اين هنرمند فقيد مرمت برخي از مجسمه هاي مهم 
پدرش از جمله خيام، اميركبير و مجسمه مشهور فردوسي كه در ميدان فردوسي نصب شده 
است را هم بر عهده داشت. پيكر اين هنرمند روز دوشنبه )1۵ ارديبهشت ماه( به خواسته 

خودش در قطعه اي عادي در بهشت زهرا)س( در كنار همسرش به خاك سپرده شد.
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