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يادداشت- 1

يادداشت- 2

خطاي ساختاري  نظام مند 
يا فردي غيرنظام مند؟ 

 تسهيالتي به نام توليد
 به كام دالالن

در توضيح علت حوادثي 
چون ش��ليك موشك 
ب��ه ناوچ��ه كن��ارك يا 
خط��وط  هواپيم��اي 
هواي��ي اوكراي��ن، ب��ه 
خطاي انس��اني اش��اره 
انسان  مي ش��ود. خب، 
ب��ه اعتب��ار جايز  الخطا 
بودنش, ممكن است در هر موقعيتي كه قرار دارد 
مرتكب خطا بش��ود. ولي، وقتي تع��داد يا فراواني 
خطاهايي از اين دس��ت افزايش ياب��د و از حدي 
بگذرد، قطع به يقين به صورِت ساختاري نظام مند 
در مي آيد. يعني، فاجعه اي كه در كشورهاي ديگر 
ممكن است گاه به گاهي پيش بياييد، به صورت 
پي در پي ظاهر مي شود و داّل بر مشكالت جدي 
در سازمان يابي فعاليت هاس��ت. وقتي انجام امور 
مختلف، چارچوب هاي سازماني و تشكيالتي قوي 
داشته باشند، خطاهاي انس��اني حداقل، و وقتي 
چنين نباشند، حداكثر مي ش��وند. يعني درست 
است كه افراد فرمان مي دهند و افرادي ديگر فرمان 
را اجرا مي كنند، ولي بر بستر ساختارهاي سازماني 
و تش��كيالتي مختلف، خروجي هاي رفت��ار افراد 
ادامه در صفحه 2 يكسان   نيست.  

همان ط��ور ك��ه حتما 
درخبره��ا خوان��ده ي��ا 
ش��نيده اي��د، ، بع��د از 
راه اندازي س��امانه كارا، 
سرانجام از ديروز امکان 
متقاضي��ان  ثبت ن��ام 
ب��رای  کارفرماي��ان  و 
تس��هيالت  درياف��ت 
حمايتی کرونا فراهم شد تا فرآيند تزريق مالي به 
بنگاه هاي آسيب ديده آغاز ش��ود. اما هر زمان كه 
طرح هاي جديد تس��هيالتي ويژه توليد كننده ها 
و فعاالن كس��ب و كار آغاز مي شود، اين نگراني در 
فضاي رسانه اي و تحليلي جامعه شكل مي گيرد 
كه نكن��د اين تس��هيالت ب��ه ج��اي بخش هاي 
مولد اقتص��ادي و فعاليت هاي بنگاه ها به س��اير 
بخش هاي واس��طه اي تخصيص پيدا كند. تجربه 
اقتصاد اي��ران از پرداخت يك چني��ن طرح هاي 
تسهيالتي چندان تجربه هاي موفقي نبوده است، 
چرا كه معموال جهت گيري كل��ي اين پرداخت ها 
به جاي توليدكننده هاي واقعي و صاحبان كسب 
و كار به جيب افراد و جرياناتي س��رازير مي شد كه 
مناسبات ارتباطي نزديكي با بانك ها و گروه هاي 
بانفوذ ايجاد مي كردند. واقع آن اس��ت كه حمايت 
از توليد و بن��گاه هاي تولي��دي و اساس��ا فعاالن 
كسب و كار صرفا از طريق تزريق پول و تخصيص 
وام صورت نمي گيرد؛ بلك��ه فرآيند بهبود بايد در 
فضاي كلي كس��ب و كار و توليد ايجاد شود تا يك 
فعال اقتصادي بتواند ش��اخص هاي كلي فعاليت 
هاي اقتصادي خود را به سامان برساند. اين در حالي 
است كه از گذشته تا به امروز هر زمان كه مشكلي 
در فضاي اقتصادي و توليد كشور بروز مي كرد تنها 
راهكاري كه به فكر مسووالن وقت مي رسيد؛ اين 
بود كه به تناسب موقعيت تسهيالت مالي تزريق 
كنند؛ اينكه اين حجم انبوه نقدينگي به جيب چه 
شخص يا جرياناتي مي رود چندان مورد توجه قرار 
نمي گيرد ؛ چرا كه هدف اصلي اين برنامه ريزي هاي 
تس��هيالتي چندان مش��خص نيس��ت و نظارت 
مناس��بي هم بر ابعاد گوناگون آن نمي شود. با اين 
توضيحات ممكن است اين پرسش ايجاد شود كه 
در شرايط فعلي آنچه كه براي بهبود وضعيت فعاالن 
اقتصادي و صاحبان بنگاه ها بايد انجام شوند، كدام 
موارد است؟شخصا معتقدم مطالبه اصلي فعاالن 
اقتصادي در كشورمان نه پرداخت تسهيالت مالي 
بلكه رفع موانعي است كه پيش روي توليد و اقتصاد 
ايران گشوده شده است. موانعي كه امكان پويايي و 
رشد را از بنگاه ها گرفته و آنها را در وضعيتي ساكن 
قرار داده اس��ت. بر اساس اعالم مس��ووالن وزارت 
صمت بعد از تم��ام تالش هاي ص��ورت گرفته  از 
100درصد موانع پيش روي توليد، تنها 25درصد 
موانع برداشته شده است و بيش از 75 درصد موانع 
همچنان پيش روي اقتصاد و توليد قرار دارد. كمك 
واقعي به توليدكننده ها اين است كه اين حجم انبوه 
از موانع را در بخش هايي چون صدور مجوز، تامين 
مواد اوليه، مشكالت مالياتي، مشكالت گمركي و...
برداريم. زماني كه اين موانع برداش��ته شود ، فعال 
اقتصادي خودش ب��راي تامين نقدينگي واحدش 
تصميم مي گيرد كه آيا اين نقدينگي را از طريق وام 
تامين مي كند يا روش ه��اي ديري كه به هر حال 
وجود دارد. ضمن اينك��ه نبايد فراموش كرد كه در 
دوره هاي قبلي،  معموال تس��هيالتي كه به عنوان 
تسهيالت ويژه حمايت از توليد بايد به توليدگران 
پرداخت مي شد به دست دالالني افتاده است كه در 
بازارهاي كاذب اقتصادي فعاليت مي كنند. يعني به 
نام توليد اما به كام دالالن.  ادامه در صفحه 2

علي ديني تركماني

حسن حسيني شاهرودي

سالروز شهادت مولي الموحدين، اميرالمومنين حضرت علي )ع( را تسليت مي گوييم

گروه پشتيباني توليد  | پرايد 90 ميليون توماني؛ اين 
امروز پرتكرار ترين جمله اي است كه در بازار خودروي 
ايران شنيده مي ش�ود. خودرويي كه قرار بود با وجود 
تمام انتقادات از س�طح كيفي�ت و ايمن�ي، گزينه اي 
ارزان براي خودرودار ش�دن اقش�ار كم درآمد باشد، 
امروز خود به م�رز 100 ميليون تومان رس�يده و ديگر 
خودروهاي داخلي نيز همزم�ان افزايش قيمت جدي 
را تجربه كرده اند. در اين س�ال ها با وجود اشاره هايي 
كه از فعاالن صنعت خودرو براي عبور از قيمت گذاري 
دولتي و آزادس�ازي نرخ ها ص�ورت مي گرفت، دولت 
همچنان در نرخ گ�ذاري باقي ماند و از ش�وراي رقابت 
تا ورود وزارت صم�ت، تالش كرد نرخ ه�ا را مديريت 
كند. در نتيج�ه امروز خودروس�ازان و قطعه س�ازان 
از زيان هاي س�ال هاي گذش�ته و بدهي هاي انباشته 
ش�ده مي گويند، مردم از افزايش قيمت ها همزمان با 
پايين ماندن كيفيت ناراضي ان�د و در دولت نيز برنامه 
مشخصي ديده نمي شود. در روزهاي گذشته در كنار 
مطرح شدن دوباره نام شوراي رقابت در قيمت گذاري 
خودرو، رضا رحمان�ي وزير صنعت، مع�دن و تجارت 
يك ضرب االجل 24 س�اعته داد تا بازار مديريت شود 
و در همين فاصله ب�ا حكم رييس جمه�ور از كار خود 
بركنار شد تا شايد سرپرست جديد وزارت خانه بتواند 
ش�وكي مثبت در اين عرص�ه ايجاد كن�د. محمد رضا 
نجفي منش - رييس انجمن صنايع همگن قطعه سازي 
خودرو و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران- 
در گفت وگو با »تعادل« مي گويد دليل سردرگم شدن 
كالف قيمت خودرو در بازار ايران، پافش�اري بي دليل 
دولت ها بر باقي ماندن در عرصه قيمت گذاري خودرو 
اس�ت و تا زماني كه اين روش ادامه يابد، ه�ر روز بايد 
ش�اهد قيمت هاي عجي�ب در ب�ازار خودرو باش�يم. 
او معتقد اس�ت، حاش�يه بازار، بهترين تعيين كننده 
قيمت خودروس�ت كه مي توان با يك برنامه مشخص 
در چارچوب آن از سويي فاصله قيمتي عجيب شكل 
گرفته ميان نرخ خ�ودرو در كارخانه و ب�ازار را كاهش 
داد و از سوي ديگر به كاهش قيمت خودرو تا جايي كه 

اعداد منطقي باشد، فكر كرد.

   با وجود تم�ام برنامه هايي از ماه ها قب�ل، براي مديريت 
قيمت خودرو در بازار صورت گرفته ب�ود، در روزهاي اخير 
بار ديگر قيمت ها افزايشي جدي را تجربه كردند. آيا چنين 

اتفاقي قابل پيش بيني بود؟
وقتي قيمت گذاري خودرو در كشور ما از اساس با ابهام و ايراد مواجه 
است، رخ دادن موج هاي افزايشي قيمت دور از انتظار نيست. وقتي 
با وجود تمام بحث هاي كارشناس��ي و ايراداتي كه كارشناس��ان و 
فعاالن اين صنعت وارد مي كنند، ما همچنان اصرار داريم به شيوه 
قيمت گذاري دستوري ادامه دهيم، چنين نتيجه اي دور از انتظار 
نيست. يعني شايد در مدتي كوتاه با دستور دولت، قيمت ها كاهش 

يابد اما باز با گذشت زمان همان اتفاقات سابق رخ خواهد داد.
   در س�ال هاي گذش�ته دولت ش�يوه هاي مختلفي براي 
قيمت گذاري بازار خودرو در نظر گرفته است و براي مثال در 
زمان هايي شوراي رقابت اين مسووليت را بر عهده گرفت. 

چرا هيچ يك از اين شيوه ها راه به جايي نبرده است؟
وقتي صحبت از قيمت گذاري مي شود، يعني ما قصد داريم به دور 
از واقعيت هاي بازار و ش��رايط اقتصادي، نرخ ه��ا را نهايي كنيم. از 
ابتداي سال 97، تحت تاثير تورم و افزايش نرخ ارز، قيمت بسياري از 
محصوالت در بازارها افزايش جدي يافت و حتي به چند برابر رسيد 
اما با توجه به تاكيد دولت بر لزوم قيمت گذاري در بازار خودرو، اين 
اتفاق در اين بازار رخ نداد. نتيجه امر چه بود؟ افزايش حضور دالل ها 
و باال بردن غيرمنطقي قيمت ها از يك سو و افزايش جدي فشار بر 
خودروسازان از سوي ديگر. وقتي خودروساز با زيان انباشته مواجه 
ش��ود، توان پرداخت بدهي هاي خود را نخواهد داش��ت و نتيجه 
ابتدايي اين موضوع افزايش فشار بر قطعه س��ازان كشور است كه 
صنعتي مهم با نيروي كار فراوان هستند. تداوم اين شرايط ما را به 

نقطه اي مي رساند كه اكنون روي آن ايستاده ايم.
   راهكار برون رفت از اين شرايط چيست؟ اگر بنا باشد 
دولت قيمت گ�ذاري نكند، قيمت خ�ودرو چگونه بايد 

تعريف شود؟
شيوه درست و امتحان شده كه در بس��ياري از كشورهاي جهان 
وج��ود دارد و در ايران ني��ز برخي بازاره��ا  آن را تجرب��ه كرده اند، 
سپردن قيمت گذاري به بازار يا اصطالحا حاش��يه بازار است. اگر 
ما مي خواهيم تعادل را تجربه كنيم و دست دالالن را از بازار كوتاه 

كنيم، بهترين شيوه، سپردن قيمت ها به بازار است.
ادامه در صفحه 4

گروه پش�تيباني توليد | بازار بورس در ادامه روزهاي 
طاليي خود در س�ال 99، روز گذش�ته )دوشنبه( نيز 
رش�دي بيش از 20 هزار واحدي را تجرب�ه كرد تا در 
آس�تانه ش�اخص تاريخي يك ميليون واحدي قرار 
گيرد. ش�اخصي كه اگر چن�د ماه قبل به افس�انه اي 
دور و دست نيافتني مي مانس�ت، امروز هدفي بسيار 
كوتاه مدت به ش�مار مي رود. اين ركوردش�كني هاي 
مداوم، در عي�ن حال كه اميدواري ها را به گس�ترش 
سهم بورس از اقتصاد ايران افزايش داده، همزمان اين 
نگراني را نيز به وجود آورده كه آيا اين رش�د مداوم و 
چش�م گير تحت تاثير عوام�ل واقع�ي در اقتصاد به 
وجود آمده يا عدد ش�اخص امروز نتيجه يك حباب 
است؟ اقتصاد ايران كه تحت تاثير تحريم هاي امريكا 
در سال 97، كوچك شد و رشدي منفي را تجربه كرد، 
با وجود تمام اتفاقاتي كه در سال 98 رخ داد، توانست 
رشد منفي خود در بخش غيرنفتي را جبران كند و اگر 
كرونا نبود، شايد در سال جاري، دستاورد اين تغيير 
وضعيت بيشتر خود را نش�ان مي داد. با اين وجود در 
ش�رايطي كه عمال جذابيت بازارهايي مانند طال، ارز، 
مسكن و خودرو بسيار كاهش پيدا كرده، بازار بورس 
يكه تازي مي كند و همين امر، بس�ياري از افرادي كه 
تاكنون در بورس حضور نداش�تند را وسوس�ه كرده 
كه تني به آب بازار س�هام بزنند. مرتضي دلخوش - 
كارشناس بازار سرمايه و اقتصاد كالن - در گفت وگو با 
»تعادل«، از چرايي افزايش جذابيت بورس در اقتصاد 
ايران مي گويد و معتقد است اگر شفافيت در دستور 
كار قرار گيرد و تكليف شركت هاي دولتي عرضه شده 
يا در صف عرض�ه از نظر صورت هاي مالي مش�خص 
شود، رونق بورس و افزايش توجهات به آن، مي تواند 
اتفاقي بس�يار مثبت براي اقتصاد ايران تلقي ش�ود، 
هرچند پرداخت�ن به اما و اگرهاي باق�ي مانده، كاري 

دشوار و پيچيده خواهد بود.

    آيا آنچه در بازار بورس ايران در حال رخ دادن اس�ت را 
مي توان تعبير آرزوي طوالني مدت فع�االن اين بازار، در 

محوريت يافتن بورس در اقتصاد ايران دانست؟

با توجه به شرايطي كه امروز اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصاد ايران 
در آن قرار دارد، نمي توان از يك تحول بزرگ يا اتفاق كالن صحبت 
كرد. اقتصاد ايران كه در س��ال هاي گذشته تحت فشار تحريم ها 
قرار داشته، اين روزها نيز مانند تمامي كشورهاي جهان با تبعات 
حاصل از شيوع ويروس كرونا مواجه شده است. از اين رو حتي اگر 
خبر خوبي مانند رشد شاخص بورس ايران منتشر شود نيز الاقل 
فعال ارايه تحليلي دقيق يا نتيجه گيري قطع��ي از تحوالت زود و 

دشوار است.
    وقت�ي در اي�ام ش�يوع كرونا، ش�اخص در بس�ياري از 
بورس هاي جهاني ش�روع ب�ه ريختن كرد، ب�ورس ايران 
حركت صع�ودي خ�ود را ادام�ه داد و حت�ي ركوردهاي 
تاريخي به ثبت رساند. آيا اين مقايسه مي تواند به ترديد 

درباره عملكرد بورس ايران منجر شود؟
اقتصاد ما در سال هاي گذشته همواره ويژگي ها و شرايط خاص 
و منحصر به فرد خود را داشته اس��ت و در تحليل شرايطي كه 
امروز در ب��ازار بورس وج��ود دارد نيز بايد به همين ش��رايط و 
مقدمات اش��اره كرد. يكي از اصلي ترين مسائلي كه همواره در 
اقتصاد ايران به عنوان يك تهديد مهم مطرح بوده و هيچ چاره 
بلندمدتي برايش پيدا نش��ده، موضوع رشد نقدينگي است. بر 
اس��اس آخرين ارزيابي ها عدد نقدينگي در ايران از مرز 2000 
هزار ميليارد تومان نيز عبور كرده و با سرعتي باال افزايش پيدا 
مي كند. در شرايطي مناس��ب، اين نقدينگي به سمت توليد و 
سرمايه گذاري مولد حركت مي كند و در شرايط نامناسب اين 
نقدينگي با هدف رشد سرمايه و سودآوري به بازارهاي مختلف 
گسيل مي شود. اتفاقات عجيبي كه در س��ال هاي گذشته در 
بازار طال، ارز، مس��كن يا خودروي ايران رخ داد، بخشي از اين 

نقدينگي سرگردان و اثرات منفي آن را نشان مي دهد.
    امروز بازار سرمايه مقصد اين نقدينگي سرگردان شده است؟

وقتي از نقدينگي س��رگردان صحبت مي كنيم، بايد توجه داشته 
باشيم كه اصلي ترين مش��خصه آن، معلق بودن در فضاي اقتصاد 
اس��ت. يعني وقتي بازار ارز سودده مي ش��ود اين پول به اين بازار 
مي رود و وقتي طال رش��د مي كند، نقدينگي به طال مي رسد. در 
ماه هاي گذشته با توجه به ثبات نسبي كه در اين بازارها به وجود 
آمده، صاحبان نقدينگي سرگردان به دنبال محل جديدي براي 

سود آوري بودند كه بهترين گزينه بازار بورس بود.
ادامه در صفحه 2

مرتضي دلخوش، اقتصاد دان و كارشناس بازار سرمايه: محمدرضا نجفي منش در گفت وگو با »تعادل«: 

بهترين قيمت گذار 
خودرو، بازار است

درد  بي درمان 
نقدينگي در ايران

نس��ل جديد به دو اب��زار يا س��الح مجهز 
اس��ت كه نس��ل ما آن دو ابزار را نداشتند: 
نخس��ت ش��بكه هاي مج��ازي و ابزارهاي 
ارتباط��ي جدي��د، و دوم انديش��ه روادار 
نس��ل  م��ا  نس��ل  غيرايدئولوژي��ك.  و 
جزوه ه��اي پلي كپ��ي و نوارهاي كاس��ت 
بود. نس��ل از ه��م بريدگي و ش��يفتگي به 
كالم و ش��خصيت هاي كاريزم��ا. چن��د 
ماه مي گذش��ت تا يك نوار كاس��ت يا يك جزوه به دست ما برسد 
كه در آن هم س��خنان كس��اني بود مانند امام يا دكتر شريعتي يا 
فخرالدين حجازي ونظاير آنها. آن نوارها يا كتاب ها به ما اطالعات 

دقيق يا ق��درت تحليل نمي دانن��د بلكه ذهن ما را به س��وي يك 
ايدئولوژي مقدس هدايت مي كردند. حلقه ارتباط نس��ل ما با هم، 
كالم يا ش��خصيت كاريزماها بود. ما تك تك، كسي نبوديم، بدون 
محوريت  ش��خصيت هاي كاريزما، ما با هم نبوديم. انفرادهايي كه 
همه به يك نقط��ه وصل اند و انرژي و هدف و جنبش ش��ان همه از 
يك نقطه است. نسل ما نقاط پراكنده اي در يك دايره بود كه همه 
به يك نقطه مركزي وصل بودند و همه يك آبشخور فكري داشتند. 
پس ما نس��ل آدم هاي تك افتاده اي بوديم كه با طناب ايدئولوژي 
به يك نقطه مركزي يعني به شخصيت هاي كاريزما متصل بوديم. 
»اما وضعيت نس��ل جديد متفاوت اس��ت. نس��ل جديد به كمك 
فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي و به كمك شبكه هاي مجازي به 

سرعت خطاها را كشف مي كند، آن را جار مي زند و به سرعت نقد 
مي كند، هيچ حرفي را مقدس نمي داند وهيچ مرز مقدس��ي را به 
رسميت نمي شناسد. به س��رعت همديگر را پيدا مي كنند، نيازي 
به حلقه اتصال مرك��زي و ايدئولوژي ندارند؛ خودش��ان مركزند و 
عقل شان ايدئولوژي آنهاست. هيچ كس را جز عقلشان قبول ندارند 
و ... . بنابراين نس��ل جديد به س��رعت ايده هاي بهتر، انديشه هاي 
بهت��ر و روش ه��اي »جايگزين« را كش��ف و جايگزي��ن مي كند. 
اين نس��ل، اگر در فرآيند يك حرك��ت اقتصادي/علمي/اجتماعي 
احس��اس كند كه نهادهاي موجود همراه��ي نمي كنند و »همراه 
مناسب« ندارد، به س��رعت مي تواند جايگزين بيايد و فضا را براي 
خود باز كند. نسل جديد بن بس��ت نمي شناسد؛ نه بن بست فكري 
و نه بن بست عملي. نسل ما نسل بن بست بود، نسلي كه چشمش 
به بزرگان بود تا به پنجه تدبير، بن بس��ت ها و گره ها را بگش��ايند. 
اما اين نسل بن بس��ت نمي شناس��د بنابراين نيازي به »بزرگان« 
 ندارد و همين وجه امتياز اين نس��ل نس��بت به نس��ل ماس��ت.«

»سالح دوم اين نس��ل، »رواداري« است. نس��ل جديد مانند نسل 
ما نيس��ت كه انتظار داشتيم دوست يا همس��فر يا فرد همراهمان 
الزاما مثل خودمان باشد، يعني همچون ما مذهبي باشد يا چپگرا 
باشد يا نوگرا باش��د. اين نس��ل مي تواند با هر كس با هر عقيده اي 
كار كند و كنار بيايد به ش��رط آنكه حقوق يكديگر و قواعد بازي را 
رعايت كنند. اين سازگاري و رواداري در نسل جديد هست كه دو 
نفر براي رفاقت يا همكاري با هم، انتظار نداشته باشند دقيقا مانند 
هم فكر كنند يا مثل هم رفتار كنند يا مثل هم لباس بپوشند. اين 
ويژگي را پدر من نداشت. من هم نداشتم! من شايد انتظار داشتم 
كه »دوست من« عالوه بر اينكه مذهبي باشد، ادبيات را هم بفهمد، 
اهل مطالعه مطالب سياس��ي هم باش��د. اما در ذهن نس��ل جديد 
اين محدوديت ها وجود ندارد. اين نس��ل، نسل بختياري است كه 
تحول يا گذار دويست ساله از انديش��ه ورزي سنتي يا ايدئولوژيك، 
به رواداري در انديشه و مدارا در پيش��ه را در يك دوره بيست ساله 

طي كرده است«.

آينده ايران تماشايي است 
حرف هاي هميشه تازه

محسن  رناني

دي
دي

 ج
ير

 ام
س:

عك



اخبار

ادامه از صفحه اول

 فروش وكالتي سهام عدالت
از طريق بانك ها مجاز شد

س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت با حضور حسن 
روحاني تصويب كرد: صاحبان سهام عدالت با انتخاب 
و مراجعه يكي از بانك ها ضمن ارايه وكالت نامه فروش 
قادر به برداشت پول در موعد اعالمي باشند در جلسه 
اخير س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت كه ديروز با 
حضور حسن روحاني برگزار شد، گزارشي از آخرين 
وضعيت تامين كاالهاي اساس��ي ارايه و اعالم شد 
خريد تضميني گندم در مقايسه با سال گذشته از نظر 
ميزان توليد و تامين نياز داخلي مناسب بوده و ذخاير 
استراتژيك كاالها طبق برنامه  صورت گرفته است. 
همچنين در اين جلسه مقرر شد با هماهنگي وزارت 
صنعت و بانك مركزي، ج��دول واردات به گونه اي 
تهيه شود تا ضمن تامين به موقع كاالهاي مورد نياز 
مردم، چرخه توليد داخلي نيز دچار خلل نشود.اين 
گزارش مي افزايد: عالوه بر تصويب چگونگي تامين 
مالي نوسازي نيروگاه جديد ري، وزير اقتصاد گزارشي 
از آزادسازي سهام عدالت ارايه كرد كه با توجه به تاكيد 
روحاني مبني بر تسهيل در فرآيند آسان سازي شيوه 
واگذاري براي س��هامداران، مقرر شد طبق برنامه 
اعالمي سازمان خصوصي سازي، صاحبان سهام با 
انتخاب يكي از بانك ه��ا و مراجعه به آن ضمن ارايه 
وكالت نامه فروش بتوانند در موعد اعالم شده پول 
برداشت كنند. رييس جمهور در جلسه هيات دولت 
از تصويب فروش سهام عدالت مشموالن به صورت 
وكالتي توسط بانك ها با تصميم شوراي عالي بورس 
خبر داد.حسن روحاني در جلسه هيات دولت با بيان 
اينكه بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه سهام عدالت 
براي آنهايي كه مي خواهند بفروشند به سهل ترين 
روش انجام شود، مصوبه شوراي عالي بورس در زمينه 
كمك بانك ها براي فروش بورس را خوشحال كننده 
دانست و افزود: بر اين اساس هر كسي كه مي خواهد 
سهام خود را بفروش��د، مي تواند به بانك مراجعه و 
در آنجا وكالت دهد ت��ا آن بانك در روزي كه معلوم 
مي شود، سهامش را در بورس فروخته و پولش را به 

صاحب سهام برمي گرداند.

واريز ۴ هزار و ۱۸۰ ميليارد 
تومان به وزارت بهداشت 

 وزارت امور اقتص��ادي و دارايي اعالم كرد: مبلغ
 ۴ ه��زار و ۱۸۰ ميليارد توم��ان در وجه وزارت 
بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��كي با هدف 
پشتيباني مالي و تداوم ارايه خدمات پايدار درماني 
به بيماران كرونا واريز ش��ده اس��ت. به گزارش 
كميته اطالع رساني ستاد مقابله با ويروس كرونا، 
معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور در 
شرايط كرونا، پرداخت منابع مالي مورد نياز بخش 
بهداش��ت و درمان كشور را با تاكيد وزير اقتصاد 
در اولويت اول كاري خود قرار داده اس��ت.واريز 
اين مبلغ با توجه به تاكيد وزير اقتصاد از س��وي 
معاونت نظارت مالي و خزانه داري اين وزارتخانه 

انجام شده است.

 تسهيالتي به نام توليد
 به كام دالالن

ممكن است بپرسيد كه چگونه تسهيالت پرداختي 
سر از جيب دالالن در مي آورد؟به هر حال شبكه هاي 
داللي تالش مي كنند مناسبات ارتباطي نزديكي را با 
افراد داراي نفوذ در بانك ها و ساير بخش ها ايجاد كنند. 
از اين روابط براي دريافت تسهيالت بانكي  انتقال اين 
نقدينگي به ساير بازارها استفاده مي شود. موضوعي 
كه به نظرم نهادهاي نظارتي بايد روي ابعاد و زواياي 

مختلف آن حساسيت داشته باشند.
سخنگوي كميسيون اقتصادي
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سرشماريعمومينفوسومسكنسال۱۴۰۵برگزارميشود

افزايش ساالنه ۴2۸ هزار فرصت  شغلي از سال 92
گروه كالن | در جلسه روز چهارشنبه هيات 
دولت مقرر ش�د »س�تاد ملي سرش�ماري 
عمومي نفوس و مسكن ثبتي مبنا« تشكيل 
و سرشماري عمومي نفوس و مسكن، سال 
۱۴۰۵ برگ�زار  ش�ود. همچنين در جلس�ه 
هيات وزيران كه به رياس�ت حجت االسالم 
والمسلمين حسن روحاني رييس جمهوري 
برگزار شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش�كي از مهار بيم�اري كرون�ا و رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي در مراسم شب 

نوزدهم ماه مبارك رمضان گزارش داد.

به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر هيات دولت، در اين جلسه 
رييس جمهوري ضمن قدرداني از كادر پزش��كي، مردم با 
فرهنگ كشور و شهروندان متدين كه ضمن رعايت موازين 
بهداشتي مراسم احياء شب نوزدهم را برگزار كردند، به آثار 
و آسيب هاي بيماري كرونا اشاره و اظهار كرد: تحريم هاي 
همه جانبه و مهندسي شده به عالوه بحران جهاني كرونا باعث 
شده كه دولت دوازدهم در چنان شرايط دشواري قرار گيرد 

كه نمونه مشابهي براي آن نمي توان سراغ گرفت.
روحاني در ادامه، ضمن تشكر از خدمات آقاي رحماني در 
سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز تبريك به آقاي 
مدرس خياباني، از وي خواست با جديت وظايف سنگين اين 
وزارتخانه را در هر 3 بخش صنعت، معدن و تجارت دنبال كند.  
وي همچنين با اشاره به متعدد و متنوع بودن مسووليت هاي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأكيد كرد كه اين وزارتخانه 
نيازمند مديريت بسيار قوي، هماهنگي و سنجيده است.  در 
جلسه ديروز هيات وزيران همچنين، گزارش مركز آمار ايران 
درخصوص »طرح آمارگيري نيروي كار در سال ۱3۹۸ با 
تمركز ويژه بر فصل زمستان قبل« به اطالع اعضاي دولت 

رسيد. مطابق داده هاي اين طرح كه در ماه مياني هر فصل با 
هدف شناخت ساختار و وضعيت جاري نيروي كار كشور و 
تغييرات آن اجرا مي شود، در كل سال ۱3۹۸ نسبت به سال 
۱3۹۷ حدود ۴3۰ هزار نفر به خالص آمار ش��اغالن افزوده 
شده كه اين ميزان افزايش تقريبًا معادل متوسط افزايش 

ساالنه از ابتداي سال ۱3۹۲ تا پايان سال ۱3۹۸ يعني رقم 
۴۲۸ هزار نفر بوده است. همچنين، از مجموع ۶۱ ميليون 
و ۶۶۶ هزار نفر جمعيت ۱۵ س��اله و بيش��تر در سال مورد 
بررسي، حدود ۱ /۴۴ درصد در گروه جمعيت فعال و ۹ /۵۵ 
درصد در گروه جمعيت غيرفعال ق��رار دارند. عالوه بر اين 

 3 /۸۹ درصد از جمعيت فعال كشور در زمره افراد شاغل و
 ۷ /۱۰ درصد اين گروه در زمره افراد بيكار قرار داش��ته اند. 
جمعيت فعال، حاصل جمع جمعيت شاغل و جوياي كار 
)بيكار( و جمعيت غيرفعال افرادي كه صرفا محصل، خانه دار 
يا داراي درآمد بدون كار مي باشند، شامل مي شود. همچنين، 

بررسي نرخ بيكاري افراد ١٥ ساله و بيشتر در فصل زمستان 
گذش��ته نش��ان مي دهد كه ١٠,٦درصد از جمعيت فعال 
)شاغل و بيكار( بيكار بوده اند، كه اين شاخص، نسبت به فصل 
مشابه در سال ١٣٩٧ معادل ۱.۷ درصد كاهش يافته و نيز 
نرخ بيكاري جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله در زمستان سال ۱3۹۸ 
نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲.۴ درصد كاهش داشته 
است.  همچنين، نرخ بيكاري گروه س��ني ١٨ تا ٣٥ ساله 
در زمستان ١٣٩٨ نسبت به زمستان ١٣٩٧ به ميزان ۱.۶ 
درصد كاهش نشان مي دهد. در اين جلسه همچنين، هيات 
وزيران به استناد قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور 
و در راستاي نوسازي نظام آماري و با هدف افزايش سرعت 
و كاهش هزينه اجرا و نيز كاهش بار پاسخگويي، با تشكيل 
»ستاد ملي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ثبتي مبنا« 
موافقت كرد. بر اين اساس، مركز آمار ايران مكلف است نسبت 
به تشكيل اين ستاد به رياست رييس سازمان برنامه و بودجه 
و عضويت دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، اقدام و سرشماري 
عمومي نفوس و مسكن سال ۱۴۰۵ را با رويكرد ثبتي مبنا و 
پس از آن در دوره هاي زماني معين اجرايي كند. همچنين، 
مطابق اين تصميم كليه وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات 
و شركت هاي دولتي، نهادهاي انقالب اسالمي و نهادهاي 
عمومي غيردولتي مكلفند ضمن همكاري كامل با مركز 
آمار اي��ران، هر نوع ريزداده و اطالعات آماري موردنياز را در 
چارچوب قانون مرك��ز آمار ايران، بدون مطالبه ما به ازاء در 
اختيار آن مركز قرار دهند. فراهم شدن زيرساخت هاي الزم 
براي ارتقاء و توسعه پايگاه هاي اطالعاتي، فعال سازي ستاد 
ملي سرشماري عمومي نفوس و مسكن و تحقق قانون احكام 
دايمي برنامه هاي توسعه كشور، از ديگر اهداف تشكيل اين 
ستاد به شمار مي رود.بر همين اساس، تصويب نامه قبلي 
هيات وزيران در س��ال ۱3۸۶ مبني بر انجام سرش��ماري 

عمومي نفوس و مسكن هر ۵ سال يك بار لغو شد.

پس از سرشماري هاي اخير سرشماري بعدي  براي سال ۱۴۰5 پيش بيني شده است 

درخواست فروش سهام خودروسازان به مردم در نامه  72   اقتصاددان  به رييس جمهور 
گروه كالن|  ۷2 نفر از متخصصان علوم اقتصادي 
ازمنتخبان دوره يازدهم مجلس، اعضاي هيات 
علمي دانش�گاه و متخصصان عل�وم اقتصادي 
با ارس�ال نامه اي به حس�ن روحاني خواس�تار 
آن ش�دند ك�ه س�هام خودروس�ازان ب�ه جاي 
شركت هاي زيرمجموعه به مردم در بورس كاال 
واگذار ش�ود.  تعدادي از منتخبان دوره يازدهم 
مجلس ش�وراي اس�المي، اعضاي هيات علمي 
دانشگاه و متخصصان علوم اقتصادي در نامه اي 
به رييس جمهور خواس�تار عرضه فوري سهام 

شركت هاي زيرمجموعه سايپا و ايران خودرو در 
بورس به جاي شركت هاي زيرمجموعه شدند.

متن اين نامه بدين ش��رح است: با س��الم و آرزوي قبولي 
طاعات، همان گونه كه مستحضريد، صنعت خودرو كشور 
سال هاس��ت گرفتار سه س��طح )حكمراني و رگوالتوري، 
سياست صنعتي و بنگاهداري( در خودرو از مسائل جدي 
و عميق است كه متاسفانه بدون تعيين تكليف، به صورت 
روزمره و متاثر از گروه هاي ذي نفع ذي نفوذ اداره مي شود. 
اكنون در شرايط خاص بازار سرمايه، فرصتي وجود دارد كه 
بخشي از مسائل سطح بنگاهداري به ويژه پيوندهاي معيوب 

مالكيتي - مديريتي با زيرمجموعه و مفاسد سيستمي ناشي از 
آن، تاحدي شفاف و اصالح شود.سال هاست كه دو خودروساز 
بزرگ كش��ور )س��ايپا و ايران خودرو(، به دلي��ل پرداخت 
هزينه هاي گزاف مالي با زيان سنگين مواجه هستند. آنچه 
بيشتر جلب توجه مي كند آن است كه بخش قابل توجهي 
از بدهي ها و هزينه هاي مالي شركت سايپا، مربوط به خريد 
سهام سايپا توسط شركت هاي زيرمجموعه خود در سنوات 
گذشته پديد آمده است به گونه اي كه بر اساس صورت هاي 
مالي تلفيقي سال ۹۷ آن شركت كل هزينه هاي مالي بالغ 
بر ۴۰ هزار ميليارد ريال اس��ت كه در س��ال ۹۸ به بيش از 

۵۰هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.  از طرفي بر اساس ماده 
۲۸ دستورالعمل حاكميت شركتي شركت هاي پذيرفته 
شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، شركت ها 
نمي توانند تملك سهام شركت اصلي خود را داشته باشند و 
شركت هايي كه سهام شركت اصلي خود را در تملك دارند، 
بايد، سهام خود را واگذار كنند، اين در حالي است كه شركت 
سايپا از طريق شركت هاي سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا، 
پيشگامان بازرگاني ستاره تابان، گروه سرمايه گذاري سايپا، 
تجارت الكترونيك خودرو تابان، توليدي موتور گيربكس و 
اكسل سايپا و سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتكار كه 

خود مديريت آنها را بر عهده دارد، حدود ۴۵.۶ درصد از سهام 
خود را در اختيار دارد كه مغاير با اصول حاكميت شركتي 
است. همچنين تملك ۲۷درصدي سهام توسط شركت هاي 
گروه صنعتي رنا و گروه سرمايه گذاري سايپا مغاير با مفاد ماده 
۲۸ دستورالعمل مذكور مي باشد. اكنون كه نماد شركت 
سايپا بعد از ثبت افزايش سرمايه، در تاريخ ۲۲ ارديبهشت با 
تقاضاي خريد بيش از هزار ميليارد توماني و با رشد بيش از 
صددرصدي قيمت بازگشايي شده است و صرفا 3۱ ميليارد 
تومان از تقاضاي مذكور عرضه گرديده، الزم است كه سهام 

مذكور توسط شركت هاي تابعه سايپا به عموم عرضه گردد

الگويبازگشتارزصادراتيطراحيشود

دژپسند: دادگاه ويژه اقتصادي به زودي راه اندازي مي شود
وزير اقتصاد از نهايي ش�دن تفاهمات اوليه براي 
راه اندازي پنجره واحد الكترونيك و دادگاه هاي 
ويژه اقتصادي خبر داد و گفت: موضوع دادگاه ويژه 
اقتصادي كه مورد استقبال قوه قضاييه نيز هست 
تا پايان ارديبهش�ت نهايي مي شود.  دژپسند از 
پيگيري هاي مكرر سازمان امور مالياتي در مورد 
كد اقتصادي، روان سازي روند شروع كسب وكار 
و ابالغ بخشنامه جديد از شنبه گذشته خبر داد و 
تأكيد كرد: با اجرايي شدن اين بخشنامه شاخص 
شروع كسب وكار به ميزان ۴۸ رتبه و شاخص كل 
نيز به ميزان ۱2 رتبه ارتقا پيدا مي كند. وي به شرايط 
مناسب بازار سرمايه و بسيج دولت و حاكميت در 
اين بخش نيز اشاره و تصريح كرد: بايد به گونه اي 
عمل كنيم كه عرضه س�هام در بازار س�رمايه به 
صورت مستمر باشد البته آزادسازي سهام عدالت 

نيز ظرفيت خوبي است كه اجرايي شد.

فرهاد دژپسند در نخستين نشست شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي در س��ال ۹۹ گف��ت: راهكاري 
اجرايي و مناس��ب براي بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
مي تواند در ش��وراي گفت وگو مطرح و مراحل بعدي آن 
طي شود. الگوي مناس��ب در مورد ش��يوه بازگشت ارز 
صادراتي به چرخه اقتص��ادي با همكاري دولت و بخش 
خصوصي طراحي شود. وي با اش��اره به همكاري دولت 
و بخش خصوصي در رفع مش��كالت پيش روي توليد و 
تجارت كشور گفت: سال گذشته بر اساس دغدغه هايي 
كه از سوي بخش خصوصي مطرح شد حدود 3۵ درصد 
ارزش پايه كاالهاي صادراتي را اصالح كرديم.  دژپسند، 
شوراي گفت وگو را محل مناسبي براي تبادل اطالعات 
بين دولت و بخش خصوصي توصيف كرد و افزود: شوراي 
گفت وگو بايد همواره برقرار باش��د. ض��رورت برگزاري 
اين جلس��ات به ويژه در دوران شيوع كرونا باالست، زيرا 
اثرگذاري مثبتي روي وضع اقتصاد كش��ور دارد. اقتصاد 

ايران پي��ش از كرونا با محدوديت هاي ناش��ي از تحريم 
 مواجه بود و امروز با ابعاد جديدي از مسائل مواجه است.

رييس شوراي گفت وگو با بيان اينكه بسياري معتقد بودند 
ايران نمي تواند از پس مش��كالت ناشي از تحريم و كرونا 
برآيد، اضافه كرد: خوشبختانه وضع ايران خيلي بهتر از آنچه 
كه تصور مي شد؛ است و از نظر تعداد بيكاران ناشي از كرونا 
در مقايسه با ديگر كشورها وضع بهتري داريم البته به طور 
حتم اين فرآيند مقطعي نبوده و بايد مراقب بود كه از اين 
پس با مشكالت غيرقابل حل مواجه نشويم. رييس شوراي 
گفت وگو از جلسه اي با 3۰ الي ۴۰ شركت خصوصي بزرگ 
خبر داد و افزود: از اين شركت ها خواستيم كه براي تأمين 
مالي خود به سمت بازار سرمايه سوق پيدا كنند. اين بازار 
مي تواند مورد اعتماد بخش خصوصي و شركت هاي بزرگ 
باشد. امروز بانك هاي كشور به شدت زير فشار هستند، زيرا 
ميزان تس��هيالت اعطايي آنها از ميزان سپرده گذاري ها 
باالتر است.  غالمحسين شافعي، رييس اتاق ايران نيز در 

اين نشست با اشاره به اينكه دولت به انواع هزينه هايي كه 
امروز بر صادركنندگان تحميل مي شود، بي توجه است 
گفت: اگر بانك مركزي قادر است ارز حاصل از صادرات را 
به كشور برگرداند پيشنهاد مي كنيم كه صادركنندگان ارز 
را خارج از كشور به بانك مركزي تحويل دهند و خود آنها 

براي بازگشت ارز اقدام كنند. دبير شوراي گفت وگو افزود: 
دولت بايد واقعيت ها را ببيند، زيرا اگر قرار باشد صادركننده 
ارز خود را برنگرداند در طول س��اليان گذش��ته بايد كل 
سرمايه كشور از ايران خارج شده بود. از اين رو نگراني هاي 
اينچنيني فقط به وضع صادرات كشور لطمه وارد مي كند.

طرح حمايت از توسعه 
كسب و كارهاي نمايشگاهي

مديرامور نمايش��گاه هاي داخلي شركت سهامي 
نمايش��گاه هاي بين المللي از نهايي شدن تدوين 
طرحي به منظور حمايت از توسعه كسب و كارهاي 
نمايشگاهي كشور خبر داد. عباس احساني با اعالم 
اين خبر »تعادل« گفت: ادامه تحريم هاي ظالمانه 
عليه كش��ورمان موجب ش��ده كس��ب و كارهاي 
نمايشگاهي با تنگناهايي مواجه شوند كه اين تنگناها 
با شيوع بيماري كرونا تشديد شده است. از اين رو 
با همكاري كارشناسان شركت سهامي نمايشگاه ها 
تحت نظارت مديرعامل ش��ركت، از اواخر س��ال 
گذشته، با انجام مطالعات ميداني، طرحي را تدوين 
كرده ايم كه با توجه به نهايي ش��دن جزييات آن، 
هفته آينده براي تصويب در نشس��ت هيات مديره 
ارايه مي ش��ود.  مدير امور نمايشگاه هاي داخلي با 
اش��اره به اينكه در قالب اين طرح، تمهيداتي براي 
حماي��ت از همه فعاالن صنعت نمايش��گاهي اعم 
از برگزاركنن��دگان، غرفه س��ازان و ارايه دهندگان 
خدمات وابسته انديشيده شده است، گفت: عالوه بر 
اين با اجراي اين طرح شركت سهامي نمايشگاه ها 
امكان حمايت از شركت هاي داخلي براي حضور در 
نمايشگاه هاي خارجي را خواهد يافت كه در توسعه 

صادرات غيرنفتي كشور بسيار موثر است .
احساني همچنين حمايت گسترده از نمايشگاه هاي 
نوپا براي توسعه و تبديل ش��دن به نمايشگاه هاي 
بزرگ و  مطرح در سطح ملي و بين المللي را از ديگر 

اهداف اين طرح برشمرد.

خطايساختارينظاممنديافرديغيرنظاممند؟
در جايي كه ساختارهاي سازماني ضعيف باشند، فاجعه 
پشت فاجعه و در جايي كه قوي باشند، فاجعه به ندرت پيش 
مي آيد.  ساختارهاي س��ازماني قوي، مبتني بر عقالنيت 
روشي يا فرآيندي هستند. يعني، بر مبناي اصول صحيح 
سامان يافته اند و در گذر زمان تكامل پيدا كرده اند. بنابراين، 
اين ساختارها، مانند قالب ها، تصميمات و رفتارها را تا حد 
زيادي شكل مي دهند و خطاهاي انساني را حداقل مي كنند.

جذب بهترين بهترين ه��ا بر مبناي معيارهاي تخصص  و 
شايستگي، پرهيز از ش��تابزدگي  ها، رهايي از استرس ها و 
تمركز بر امور، رعايت استانداردها، و توانايي كار گروهي قوي، 
از جمله اين اصول اس��ت كه وقتي در كنار هم قرار بگيرند 
نتيجه بهتري خلق مي كنند. ميكاييل كرمر، اقتصادداني 

كه جايزه نوبل ۲۰۱۹ را به همراه برنجي و دوقلو ُبرد، در سال 
۱۹۹3 »نظريه واشر حلقوي« )O-Ring theory( را ارايه 
كرد كه برگرفته از علت انفجار سفينه فضايي چلنجر در سال 
۱۹۸۶ است. علت انفجار، واشر معيوب ميان دو قطعه بود كه 

نتوانسته بود وظيفه آب بند را به خوبي انجام دهد. 
اين نظريه، دال بر اين واقعيت اس��ت كه اگر مجموعه اجزا 
سيستم، به خوبي با هم جفت و جور باشند، خروجي خوبي 
به دست مي آيد. اين نكته بديهي است. آنچه در اصل، اين 
نظريه مي گويد اين است كه اجزاي سيستم ها، اگر متناسب 
با هويت شان، در كنار هم قرار بگيرند خروجي بهتر مي شود.

كارگران ماهر با هم كار مي كنند چون بر سرعت و كيفيت 
كار هم تاثير منفي نمي گذارند. متخصصان با هم فعاليت 

مي كنند چون زب��ان هم را بهتر مي فهمن��د. همينطور 
ورزشكاران حرفه اي. اگر، در تمريناِت ورزشكارن حرفه اي، 
چند ورزشكارآماتور قرار بگيرند، نه تنها حرفه اي ها نمي توانند 
خود را به خوبي محك بزنند و ايرادهاي شان را رفع و رجوع 
كنند بلكه انگيزه براي تمرين را هم به مرور از دست مي دهند 
و دچار افت مي ش��وند. آماتورها نيز چيزي نصيب ش��ان 
نمي ش��ود. يا كال با از دس��ت رفتن اعتماد به نفس شان از 
صحنه خارج مي شوند يا دچار غرور كاذب مي شوند. نظام 
حكمراني ايران واشرهاي معيوب زياد دارد. مهم ترين شان 
ناشي از »تودرتويي نهادي« است كه در همه جا مصاديقش 
ديده مي شود. دو تيكه يا چند تكه بودن بودن ساختارها، 
ضمن مشكل ساز كردن امر هماهنگي و مديريت، موجب 

بروز واحدهاي معيوبي چون شتابزدگي و استرس و بي دقتي 
و غيره مي شود. سال ها پيش در سال ۱3۸۲، هنگام غرق 
شدن ۷ طفل معصوم در استخر پارك شهر، در مطلبي با 
عنوان »حلقه هاي گمشده مسووليت پذيري نوشتم« در 
همه جاي دنيا، گاهي از اين اتفاق ها مي افتد. اما در جامعه 
ما، از گاهي، بهت آور و باورنكردني به پديده اي مكرر، آشنا و 
مورد انتظار تبديل شده است.... بنابراين، اين حادثه اولين بار 
نيست و آخرين بار نيز نخواهد بود.« به عنوان مشت نمونه 
خروار، به چند مورد اشاره مي كنم: غرق شدن ۷ كودك در 
استخر پارك شهر، سقوط چندين هواپيما و هلي كوپتر، 
چند دفعه كشته شدن دانش آموزان و دانشجويان المپيادي 
سوار بر كاميون، كشته شدن چند نفر بر اثر انفجار ديناميت 

به هنگام تهيه فيلم، برخورد قطار باري با تانكر س��وختي، 
برخورد دو قطار با هم و كشته ش��دن عده اي زياد، حوادث 
زياد مرتبط با پروژه هاي پل و زيرگذر ساز  و تصادفات بيش 
از اندازه رانندگي و مرگ ومير ناشي از آنها، شليك موشك 
به هواپيما و ناوچه و...  چنانچه پيش تر و  هنگام آتش سوزي 
ساختمان پالسكو نوشته بودم »تكرار پي درپي اين حوادث 
دال بر اين است كه در جامعه و اقتصاد ما واشر استاندارد سالم 
نيست. نه از سازوكارهاي پيشگيري حوادث نشاني هست و 
نه از سازوكارهاي امدادرساني به موقع. نبود اين سازوكارها يا 
استانداردايز نبودن جامعه و اقتصاد، مشكلي است مرتبط با 
ضعف هاي سازماني و مديريتي. ضعف هايي كه تا باقي است، 

بروز چنين حوادثي را به ناچار موجب مي شود.«

ادامه از صفحه اول
دردبيدرماننقدينگيدرايران

    در سال هاي اخير يكي از انتقادهايي كه به دولت ها 
وارد بوده، محدود نگه داش�تن ب�ازار بورس و عدم 
جذب سرمايه براي رشد آن بوده است. آيا مي توان 
ش�رايط امروز را گامي ب�راي عبور از اي�ن انتقاد و 

عملكرد گذشته دانست؟
در اين شكي وجود ندارد كه بخشي از عملكرد امروز بازار 
سرمايه، تحت تاثير عملكرد دولت يا بر اساس برنامه ريزي 
آن بوده است. اين برنامه ريزي را نيز بايد بر اساس دو هدف 
مهم و كالن جداگانه بررس��ي كرد. هدف نخست، جذب 
نقدينگي سرگردان در بازار اس��ت. بايد توجه داشت كه 
حتي اگر ابهام و س��واالتي وج��ود دارد نيز همچنان بازار 
سرمايه، بهترين گزينه براي جذب نقدينگي جامعه است. 
در سال هاي گذشته اين نقدينگي از سويي به رشد تورم 
دامن زده و از سوي ديگر نظم را در بازارهاي مهمي مانند 
طال و ارز بر هم ريخته است، از اين رو عبور از اين شرايط نياز 

به گزينه جايگزيني دارد كه بازار بورس بهترين آنهاست. با 
رسيدن نقدينگي به بورس، تامين مالي شركت هاي حاضر 
در اين بخش نيز تسهيل مي شود كه يكي ديگر از اهداف 
دولت به شمار مي رود. از سوي ديگر تحت تاثير تحريم هاي 
امريكا و كاهش فروش نفت و به دنبال آن ش��يوع كرونا و 
محدود شدن جدي فعاليت هاي اقتصادي، دولت از بخش 
قابل توجهي از درآمدهاي خود محروم شده است. يعني اگر 
زماني كه درآمدهاي نفتي كنار رفتند، دولت به ماليات رو 
آورد، امروز با كاهش فعاليت كسب و كارها، قطعا بخشي از 
درامدهاي مالياتي محقق نخواهد شد و بايد براي امورات 
كشور، به شكلي ديگر درآمدزايي كرد. يكي از گزينه هاي 
موجود عرضه سهام شركت ها و بنگاه هاي دولتي به بورس 
است كه هم تعهد اجرايي دولت را كاهش مي دهد و هم 
به جذب درآمدي جديد براي عبور از شرايط فعلي كمك 

خواهد كرد.

    يك�ي از انتقادات�ي ك�ه به عمكرد اخي�ر دولت 
وارد ش�ده به روند اين عرضه ها اختصاص دارد. آيا 
شركت هاي دولتي كه بخشي از سهامشان در بورس 

عرضه شده، عملكرد شفاف اقتصادي دارند؟
در نگاه كالن و از نظر تئوري، مي ت��وان اين واگذاري ها را 
مثبت تلقي كرد. چه از طريق ب��ازار بورس و چه از طريق 
صندوق هاي قابل معامله، اينكه تعداد بنگاه هاي اقتصادي 
دولتي كاهش پيدا كند، امري مثبت تلقي مي شود. براي 
مثال وقتي خريد و فروش س��هام عدالت آزاد مي ش��ود، 
تعدادي از بنگاه هاي دولتي كه وارد بورس مي ش��وند كه 
حجم بازار را گسترده تر مي كند و به نوعي ظرف بازار براي 
رشد بيشتر را بزرگ مي كند اما در عين حال بايد به نكات 
منفي نيز توجه داشت. برخي از اين شركت هاي دولتي كه 
در بازار عرضه شده اند، ابهام هايي درباره عملكردشان با خود 
به همراه دارند، حتي صحبت هايي شده كه براي مثال در 

واگذاري سهام هلدينگي مانند شستا، بنگاه هايي عرضه 
شوند كه زيان ده هستند. اين تلقي ها در بازار اثرات منفي 
جدي از خود بر جاي مي گذارد. شفافيت صورت هاي مالي 
و مشخص شدن دليل رشد سهام برخي بنگاه ها، مي تواند 
برخ��ي از نگراني ها را برطرف كن��د و در غير اين صورت، 

ريسك بازار را افزايش مي دهد.
    وقتي بورس رشد شديد خود را آغاز كرد، تعداد 
زيادي از مردم ك�ه تاكنون حض�وري در اين بازار 
نداشتند با دريافت كد، خريد و فروش را آغاز كردند، 
موضوعي كه بسياري از كارشناسان بازار نسبت به 
خطرناك بودن تبعات آن هشدار مي دهند. آيا راهي 

براي كاهش اين تهديدها وجود دارد؟
در اين ترديدي نيست كه بازار بورس نسبت به بسياري از ديگر 
بازارها كه تاكنون مردم عادي در آنها حضور پيدا مي كردند 
بسيار پيچيده تر است و از اين رو فردي كه با پيچيدگي ها آشنا 

نباشد، قطعا با چالش مواجه خواهد بود. براي مثال در ماه هاي 
اخير، صفحاتي در فضاي مجازي باال آمده اند كه وضعيت را 
پيش بيني كرده و به مخاطبان خود توصيه مي كنند سهام 
فالن شركت را بخرند يا بفروشند. وقتي كسي نوسان گيري 
نداند يا شرايط خريد و فروش آني نداشته باشد، به راحتي 
مي تواند سرمايه خود را از دست بدهد يا برخي شركت ها كه 
سهامشان در بورس عرضه شده، عمال شرايط مطوبي ندارند 
و صورت هاي مالي شان با اما و اگر مواجه است اما مي بينيم 
كه صف خريد آنها به شكلي بسيار گسترده و طوالني تشكيل 
شده كه نشان دهنده نبود شناخت و مطالعات دقيق است. 
به نظر در شرايط فعلي كه سهامداران جديد بخشي از بازار 
شده اند، توجه به مشاوره متخصصان و حتي استخدام مشاور 
براي اين افراد اهميت خواهد داشت، زيرا در بازار بورس ورود 
كوركورانه و بدون ش��ناخت، حتي در ش��رايط امروز بازار، 

مي تواند به معني از دست رفتن سرمايه تازه واردها باشد.



اخبار 3 بانك و بيمه

رييس كل بانك مركزي در مورد ريسك بازار ارز به خريداران دالر هشدار داد

اثر بهبود منابع بانك مركزي و احياي صادرات بر بازار ارز 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

رييس كل بانك مرك�زي اعالم كرد: با وجود 
مشكالت ناش�ي از ش�يوع كرونا و اقدامات 
پيشگيرانه كشورهاي همسايه و بسته شدن 
بيشتر پايانه هاي مرزي و نيز تعطيلي بسياري 
از صرافي ها و مراكز جابه جايي ارز، در طول ۵۰ 
روز گذشته بيش از 2.۵ ميليارد دالر از طريق 
بانك مركزي و صادركنندگان غيرنفتي تأمين 
شده اس�ت كه حدود ۵۰ درصد آن، عرضه از 

طريق سامانه نيما بوده است.

عبدالناصر همتي افزود: ب��ا احياي مجدد و تدريجي روند 
صادرات غيرنفت��ي و نفتي، پيش بيني بان��ك مركزي از 
برگشت وضعيت طبيعي صادرات غيرنفتي و عرضه ارز به 
روال گذشته حكايت مي كند. در كنار همه اين موارد، موضوع 
دسترسي به منابع بانك مركزي در خارج از كشور نيز روند 
مثبتي پيدا كرده است.همتي تاكيد كرد: جو رواني و تبليغاتي 
ايجاد شده در مورد ميزان تورم انتظاري و شرايط آتي ارزي 
كشور، دور از پيش بيني برمبناي واقعيت ها و اطالعات در 
دسترس بوده و عمدتاً توسط ذي نفعان مطرح مي شود. مردم 
عزيز اين حق را دارند منابع و دارايي خود را در بخش هاي 
مختلف نظير بورس، بانك، امالك و ارز و طال، سرمايه گذاري 
كنند، ولي اين وظيفه را دارم كه ريسك سرمايه گذاري در 

ارز را مجدداً گوشزد كنم.

   نرخ دالر و انتظارات تورمي
 عامل رشد تقاضاي سكه

نايب رييس اتحاديه طال و جواهر از بورس كاال در ايجاد 
شفافيت معامالتي در حوزه معامالت سكه طال حمايت 
كرد و روند قيمت ها را ناش��ي از عرضه و تقاضاي بازار 
دانست. محمد كشتي آراي درخصوص معامالت گواهي 
س��پرده س��كه در بورس گفت: بورس كاال با سازوكار 
ش��فافي كه براي انجام معامالت كاالهاي مختلف از 
جمله سكه طال در اختيار دارد، مي تواند نقش موثري در 
تعادل بخشي به بازارها ايفا كند و بر همين اساس همواره 
از اين بازار و ابزارهاي معامالتي آن حمايت كرده ايم، هر 
چند اين روزها شاهد فاصله قيمت سكه طال در اين بازار 

با نرخ بازار آزاد هستيم.
رشد شديد نرخ ارز و افزايش تقاضا طي چند روز گذشته 
دو عامل تاثيرگذار بر جهش قيمت طال و سكه است. 
شرايط موجود فعال افزايشي است و پيش بيني قيمت ها 
حتي براي يك ساعت آينده امكان ندارد. در پي افزايش 
قيمت هاي اخير حباب سكه به ۴۵۰هزار تومان رسيده 
اس��ت.وي با بيان اينكه بورس تنها سازوكار معامالت 

را فراهم مي كن��د، روند معامالت و قيمت ها را متاثر از 
تالقي بين عرضه و تقاضاي خريدار و فروشنده دانست 
و گفت: مسلما اين عرضه و تقاضاست كه تعيين كننده 
قيمت هاس��ت كه اميدواريم با تدابيري كه بورس در 
اين رابطه مي انديشد طي روزهاي آتي شاهد بازگشت 
تعادل در ب��ازار و از بين رفتن حباب قيمتي باش��يم.

كش��تي آراي در خصوص ايجاد اختالف قيمتي بين 
بازار آزاد با قيمت سكه در بازار گواهي سپرده كااليي در 
بورس و داليل آن گفت: چند روزي است كه اختالف 
قيمت بين اين دو بازار افزايش يافته و تحت تاثير عواملي 
همچون رش��د نرخ دالر و انتظارات تورمي موجود در 
جامعه نس��بت به آينده شاهد س��بقت اين دو بازار از 

يكديگر هستيم. 
وي افزود: در اين شرايط برخي افراد از فرصت آربيتراژي 
)خريدوفروش هم زمان يك دارايي براي كسب سود از 
تفاوت قيمت ها( موجود بين اين دو بازار براي كس��ب 
سود استفاده كرده و با خريد سكه از بازار آزاد و سپس 

فروش آن در بازار گواهي سپرده سكه طال، سود كسب 
مي كنند كه اين شرايط موجب رشد تقاضاي خريد سكه 
در بازار سنتي شده است.كشتي آراي با بيان اينكه رشد 
تقاضا در بازار سنتي موجب بروز حباب قيمتي در سكه 
طال شده است، گفت: طي چند روز اخير بهاي دالر نيز 
در بازار آزاد رشد كرده و همين امر به افزايش قيمت ها 

و ايجاد حباب قيمتي منجر شده است.

   بانك ها دخالتي در افزايش قيمت سكه ندارند
خريد و فروش گواهي س��پرده س��كه در بورس كاال با 
قيمتي باالتر از بازار در حال انجام است كه طالفروشان 
را نگران كرده و از بانك ها دلخورند. اين در حالي است 
كه بنابر توضيح بانك ها، آنها دخالتي در اين روند ندارند 
و آنها دليل اصلي افزايش قيمت سكه را افزايش تقاضا 

در بورس كاال مي دانند.
به گ��زارش ايس��نا، اين روزها طالفروش��ان ب��ازار از 
تاثيرگذاري قيمت هاي بورس كاال بر اين بازار ناراحت 

و نگرانند. آنها معتقدند كه بايد بورس متاثر از بازار باشد 
نه برعكس.بازار خريد و فروش گواهي هاي سپرده در 
بورس كاال به  اندازه اي داغ ش��ده كه بسياري از مردم 
طالي خود را تبديل به س��كه ك��رده و با تبديل آن به 
گواهي سپرده در بورس كاال، سود بيشتري مي برند.به 
گفته فعاالن بازار طال در حال حاضر گواهي هاي سپرده 
در بورس كاال حدود ۵۰۰ هزار تومان گران تر از قيمت 
سكه در بازار خريد و فروش مي شود.يكي از مهم ترين 
داليل اين موضوع، رونق بازار س��رمايه و توجه بيشتر 
مردم به بورس در روزهاي اخير بوده كه عده بيشتري را 
به سمت اين بازار كشانده و در شرايطي كه هنوز اوضاع 
بورس خوب است، مردم كماكان به سمت اين بازار در 
حركتند؛ هرچند كه كارشناسان معتقدند كه به زودي 
اين بازار روند اصالح پيش گرفته و ريزش خواهد كرد. 
گفته مي ش��ود در حال حاضر چهار نماد بانكي رفاه، 
صادرات، ملت و تجارت در بورس كاال گواهي س��پرده 
ص��ادر كرده و مردم نيز اين گواهي را با قيمتي باالتر از 

قيمت سكه در بازار معامله مي كنند.طالفروشان نسبت 
به اين موضوع ابراز نگراني كرده و از بانك ها دلخورند و 
اين در حالي است كه بنابر توضيح بانك ها، آنها دخالتي 
در اين روند ندارند.يكي از بانك ها در توضيح اين ماجرا 
گفته است كه بانك ها در بورس كاال سكه خريد و فروش 
نمي كنند، بلكه تنها گواهي س��پرده براي سكه هاي 
مردم صادر مي كنند و اين گواهي ها بين خود مردم بر 
اساس سيستم عرضه و تقاضا خريد و فروش مي شود. 
اين گواهي ها داراي اعتبار و زمان سررس��يد است و با 
توجه به نرخ تورم، افزايش قيمتي در بورس كاال خواهد 
داش��ت و بر همين اس��اس مردم نيز اقدام به خريد و 
فروش آن مي كنند. البته اين اتفاق در نهايت مي تواند 
به رشد قيمت سكه و طال در بازار منجر شود و ممكن 
است س��ازوكاري براي آن انديشيده شود، اما در حال 
حاضر اقدام غيرقانوني انجام نمي شود.بانك ها عالوه 
بر صدور گواهي س��پرده در بورس كاال، اين گواهي ها 
را به عنوان ضمانت تسهيالت نيز مي پذيرند و به نظر 
مي رسد كه در حال انجام فرآيند عادي خود هستند، 
اما افزايش تقاضا در بورس كاال قيمت س��كه را در اين 

بازار افزايش داده است.

   تغيير پيش بيني بنك آوامريكا از قيمت طال 
قيمت طال اوايل هفت��ه جاري به هدف بنك آو امريكا 
رس��يد و هر اونس باالتر از۱۷۵۰دالر معامله شد و به 
ارتفاعات ۷.۵سال اخير خود رسيد و حاال تحليلگران 
اين بانك پيش بيني خود را به ارتفاعات تاريخي آن تغيير 
دادند. به گزارش كيت كو، اگرچه تحليل گران با اشاره به 
نشانه ها و شاخص هاي محرك، نسبت به ورود به قلمرو 
خريد افراطي را هشدار داده اند اما همچنان نسبت به 
روند صعودي طال خوشبين هستند. بنك آو امريكا در 
گزارش چهارش��نبه هفته گذشته خود اعالم كرد كه 
انتظ��ار دارد طال در نهايت و در ص��ورت گذر از كانال 
مقاومت يك ه��زار و ۸۰۰ دالري، به باالترين قيمت 

خود دست پيدا كند.

   افت جهاني دالر
ش��اخص دالر در معامالت كاهش يافت .شاخص دالر كه 
نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي جهاني را اندازه 
مي گيرد، در معامالت  ديروز با افت ۰.۱۸ درصدي نسبت به 
روز قبل و در سطح ۹۹.۹۸ واحد بسته شد. نرخ برابري هر 
فرانك سوييس معادل ۱.۰۳۱ دالر اعالم شد. در تازه ترين 
دور از معامالت، پوند با افت ۰.۲۹ درصدي نسبت به روز قبل 
خود و به ازاي ۱.۲۲۹ دالر مبادله شد. يورو ۰.۳۱ درصد باال 

رفت و با باقي ماندن در كانال ۱.۰۸ به ۱.۰۸۴ دالر رسيد.

بديل هايي استراتژيك براي بانك ها
عليرضا   جاللي فراهاني|

رييس مركز تحقيقات و تحول استراتژيك بانك 
ملت در يادداش�تي نوشته اس�ت كه تحوالت 
فزاينده اقتصادي، ظهور فناوري هاي نوين و تغيير 
رفتار مش�تريان صنعت بانكي را با چالش هاي 

كم سابقه اي مواجه كرده است.

تحوالت فزاينده اقتصادي، ظهور فناوري هاي جديد، عدم 
رعايت برخي از قواعد بازي و رقابت درون صنعتي، تحوالت 
در حوزه قانون گذاري، تغيير الگوي رفتاري مشتريان و ده ها 
مورد ديگر، متغيرهاي مستقل يا ميانجي هستند كه صنعت 
بانكي را با چالش هاي كم سابقه اي مواجه ساخته اند.برآيند 
اين چالش ها از نظر اهميت و دامنه، ظرفيت آن را دارد كه 
حيات بانك ها را به عنوان بنگاه هاي اقتصادي با خطر جدي 
مواجه كنند. هر چند بسياري از بانك ها به ضرورت تغيير 
مسير بنيادي و در پيش گرفتن استراتژي هاي جديد، وقوف 
پيدا كرده اند اما عمومًا در شناسايي بديل هاي استراتژيك 
)Strategic Alternatives( و به تبع آن، انتخاب يك يا 
دو بديل ناكام بوده اند. هدف نوشتار حاضر آن است كه برخي 
از اين بديل ها يا گزينه هاي استراتژي پيش روي بانك ها براي 
تفوق بر اين چالش ها و بعضاً تبديل كردن آنها به فرصت را به 
اختصار مورد اشاره قرار دهد. بديهي است انتخاب هر يك از 
اين بديل ها )كه الزاماً جملگي مانعه الجمع هم نيستند( بايد 
بر اساس مقتضيات و مختصات هر بانك و پس از مداقه فراوان 

روي ظرفيت ها و شرايط اقتضايي، صورت پذيرد.
 قبل از پرداختن به اين بديل ها ذكر دو نكته ضروري است: 
-سطح تحليل در اين نوشتار، صنعت بانكي در سطح جهان 
بوده است و طبيعي است كه بستر قانوني در هر كشور، ممكن 
است محدوديت هايي را در به كارگيري برخي از اين بديل ها 
به وجود آورد.فرض نوش��تار حاضر، بهره مندي بانك ها از 
استانداردهاي صنعت بانكي از منظر استحكام مالي و رعايت 
هنجارهاي حرفه اي نظير الزامات كميته بال است. بديهي  

است بانك هايي كه از اين منظر، كاستي هايي دارند بايد بدواً 
انرژي و ظرفيت خود را مصروف رفع اين كاستي ها كنند.

يكي از فعاليت هايي كه در بانك ها سابقه اي نسبتا طوالني 
دارد، فروش متقاطع اس��ت. در اين فعاليت، بانك تالش 
مي كند تا س��اير محصوالت خود را به مشتري كه در حال 
حاضر از يك محصول به خصوص استفاده مي كند، بفروشد 
اما عموماً دامنه انجام اين كار، فروش ساير محصوالت ناظر بر 
فعاليت محوري )Core Practice( بانك ها يعني دريافت/

پرداخت و تس��هيالت/تعهدات بوده است. اما بانك ها با در 
اختيار داشتن پايگاه داده هاي عظيم مشتريان، اين ظرفيت 
را دارند كه برآوردهايي دقيق از س��اير نيازهاي غيربانكي 
مش��تريان داش��ته و فروش متقاطع را درخصوص ساير 
محصوالت غيربانكي به اجرا گذارند. لذا يكي از بديل هاي 
اس��تراتژيك بانك ها، عبور از مرزهاي فعاليت  محوري و 
ورود به اكوسيستم هاي متجانس يا نامتجانس است. يك 
روش براي شناسايي اين اكوسيستم ها، بازنگري در مفهوم 
سفر مشتري )Customer Journey( در بانك هاست.

در حال حاضر از نظر بانك ها عمومًا س��فر مشتري با ارايه 
خدمت / محصول به مشتري و نهايتاً ارايه خدمات پشتيبان، 
پايان مي يابد اما واقعيت آن است كه محصوالت و خدمات 
بانكي، به ندرت هدف غايي محس��وب مي شوند بلكه اين 
خدمات و محصوالت، هدفي واسط هستند كه مشتريان 
از آنها به عنوان ابزاري جهت نيل به خواس��ته هاي غايي، 
استفاده مي كنند. به عنوان مثال، مشتري تسهيالت مسكن، 
به دنبال گرفتن وام )هدف واسط( است تا هدف غايي خود 
يعني تهيه مسكن را محقق كند. لذا بانك ها با بهره گيري از 
ديدي فراخ )Wide( در نگاه به تجربه مشتري )در قياس 
با ديد ضايِق )Tele( فعلي( مي توانند اكوسيس��تم هاي 
جديد را شناسايي و برخي را هدف گيري كنند.براين اساس 
گسترش افق اكوسيستمي مي تواند حتي حوزه هاي كاماًل 
 ICT غير مرتبط نظير خدمات سالمت، بازار مسكن، حوزه
و حتي حوزه خدمات مصرفي نظير آب برق و غيره را نيز در 

بر بگيرد. البته ورود به اين اكوسيستم ها مي توانند بر اساس 
طيف��ي از رويكردها صورت گيرد كه در يك س��ر آن ورود 
مستقيم از طريق ايجاد / تملك شخصيت هاي حقوقي در اين 
حوزه ها قرار دارد و در سر ديگر طيف، شكل دادن پيوندهاي 
اس��تراتژيك با بازيگران كليدي در اين حوزه ها. اما نهايتًا 
انتخاب اين بديل استراتژيك  مي تواند در ميان مدت، زنجيره 
ارزش منحصر به فرد و پرقدرتي را براي بانك مربوطه ايجاد 
كند و آن را تا حدي در برابر تهديد تازه واردها، ايمن كند. البته 
انتخاب اين بديل استراتژيك عموماً براي بانك هايي مناسب 
اس��ت كه در حوزه محصوالت و خدمات مرتبط با فعاليت 
محوري بانكي، از جايگاه مستحكم و به تبع آن پايه مشتريان 

)Customer Base( بااليي برخوردارند.
در مقاب��ل بانك هايي كه از خدمات مح��وري قوي و پايه 
مشتريان بااليي برخوردارند، بانك هايي نيز هستند كه از هيچ 
يك از اين دو ويژگي برخوردار نيستند اما از مزيت هايي نظير 
شبكه توزيع گسترده برخوردارند. بديلي كه براي اين بانك ها 
مي تواند مورد توجه قرار گيرد، ايجاد يك سوپرماركت مالي/
بانكي است؛ سوپرماركتي كه صرفًا عرضه كننده خدمات/

محصوالتي است كه ارايه دهنده آنها، مجموعه هاي ديگري 
هستند. بر اساس اين بديل استراتژيك، بانك دقيقًا شبيه 
يك س��وپرماركت، بدون ترجيح و وسواس خاصي )و يا با 
اعمال برخي استانداردهاي كيفي حرفه اي(، امكان عرضه 
محصوالت مشابهي كه از سوي تامين كنندگاني متنوع، ارايه 
مي شوند را فراهم مي آورد. اين تامين كنندگان هم تالش 
مي كنند روي ويژگي هايي نظير قيمت، كيفيت يا خدمات 
پشتيباني با يكديگر رقابت كنند. در اين ميان ممكن است 
خود بانك هم در برخي حوزه ها، محصول يا خدمتي براي 
ارايه داشته باشد كه در چنين حالتي، اين محصول يا خدمت 
هم در كنار ساير محصوالت و خدمات مشابه، درسوپرماركت 
عرضه خواهد شد.بانك ها، مجموعه هايي هستند كه با در 
اختيار داشتن امكانات سخت افزاري گسترده از يك سو و 
ثبت داده هاي تراكنشي و بعضًا رفتاري مشتريان از سوي 

ديگر، از ذخاير بس��يار ارزش��مند داده اي و ظرفيت باالي 
پردازش��ي برخوردارند اما اين ظرفيت عمومًا در بهترين 
حالت براي هوشمند سازي فعاليت هاي بازاريابي/ ارتقاي 
فروش يا نهايتًا توسعه محصوالت جديد مورد استفاده قرار 
مي گيرد. هرچند كه اين كاركردها در جاي خود الزم و بسيار 
ارزشمند هستند اما ظرفيت كس��ب وكاري داده ها و توان 
پردازشي بانك ها بسيار فراتر از اين است. بانك ها مي توانند 
نسبت به ارايه خدماتي نظير ارايه داده )با رعايت الزاماتي 
نظير حريم شخصي و ...( يا تحليل هاي مبتني بر كالن داده 
به ساير كسب وكارها، از اين ظرفيت استفاده مولدتري داشته 
باشند. انتخاب چنين بديل استراتژيكي باعث مي شود كه 
بانك ها تدريجًا نسبت به برخي ستون هايي اطالعاتي كه 
پيشتر از نظر آنها كم ارزش قلمداد مي شده، حساس شوند 
و با تكميل آنها، تصوير ۳۶۰ درجه اي از مشتري خود شكل 
دهند كه هم در ارتقاء كسب و كار اصلي شان به آنها كمك 
مي كند و هم طيف مشتريان آنها را در حوزه فروش تحليل و 
ارايه خدمت شناخت عميق مشتري، گسترش دهد.تحول 
ديجيتال به عنوان ي��ك ابرروند فراگير، تمامي حوزه هاي 
كس��ب و كاري را به درجات گوناگون متاثر كرده است. در 
حوزه خدمات مالي/بانكي، ظهور ش��تابان مجموعه هاي 
نوآفرين )Startup( در حوزه خدمات مالي بانكي موسوم 
به فين تك ها، يكي از پيامدهاي اين تحول محسوب مي شود. 
آورده اصلي اين مجموعه ها را مي توان ايده ناب شان دانست 
كه در كنار قابليت هايي كه تحول ديجيتال عرضه كرده، 
كاميابي هاي كم سابقه اي را براي آنها ايجاد كرده است. اين 
مجموعه ها با ارايه تجربه اي متفاوت و خوشايند به مشتريان، 
در حال جذب تدريجي مشتريان بانك ها هستند. باتوجه به 
چابكي اين مجموعه ها )و كندي و لختي بانك هاي بزرگ(، 
مي توان پيش بيني كرد كه برنده نبرد براي جذب مشتري 
نهايي، در بس��ياري از حيطه ه��ا، مجموعه هاي نوآفرين 
خواهند بود. لذا بانك ها مي توانند مفروضات فعاليت خود 
را عوض كرده و از نقش رقيب براي تصاحب مشتري نهايي 

به نقش تامين كننده خدمات پشت سيستمي براي اين 
مجموعه ها تغيير موقعيت دهند. در اين نقش، زيرساخت ها 
و محصوالت/خدمات مالي و بانكي به عنوان محصولي بدون 
نام )White label( توسعه داده شده و به مجموعه هاي 
نوآفرين، عرضه مي شود. يكي از نمودهاي بالغ اين رويكرد، 
خود را در شكل ارايه خدمات بانكي به شكل سكوي خدمت 

)Banking as a Platform(، نمايان مي كند.
برخي از مجموعه هاي نوآفرين در س��طح دنيا به سطحي 
از بلوغ در شناسايي نيازهاي مشتريان و ارتباط با مشتري 
رسيده اند كه فقط و فقط محدوديت هاي مالي و پايه سرمايه، 
مانع از رشد كوانتومي آنها شده است. لذا بانك ها مي توانند 
در سايه اين بديل استراتژيك، حتي نسبت به اجاره بخشي 
از ترازنامه خود به اين مجموعه ها اقدام كنند. بديهي است 
بانك هايي مي توانند به اين بديل استراتژيك فكر كنند كه 
اواًل از توان زيرس��اختي و تخصص توسعه محصول خوبي 
برخوردار باش��ند و ثانيًا ترازنامه آنها از اس��تحكام بااليي 
برخوردار باشد.شاخه ديگري از بديل استراتژيك تمركز بر 
استفاده از ظرفيت هاي تحول ديجيتال، تالش براي رسوخ 
به بازارهاي جغرافيايي جديد بدون حضور فيزيكي است. 
در قالب اين ش��اخه بانك ها مي توانند با اتحاد استراتژيك 
با س��ازمان هاي غيربانكي ك��ه بتوانند الزام��ات KYC را 
پوشش دهند، نس��بت به حضور در بازارهاي پر پتانسيل 
جديد اقدام كنند. بديهي است در چارچوب اين استراتژي، 
توانمندي هايي نظير طراحي ديجيتال و شناخت عميق از 
بازار و مش��تريان، از جمله پيش نيازها محسوب مي شود.

تك تك اين بديل هاي اس��تراتژيك اشاره ش��ده )و ساير 
بديل هايي كه به دليل ضيق مجال، در اين نوشتار به آنها اشاره 
نشد(، داراي ظرفيت هاي درآمدزايي و سودآوري سرشاري 
هستند ليكن همان گونه كه در مقدمه بدان اشاره شد راز 
موفقيت در بهره گيري از ظرفيت هاي يك استراتژي در آن 
است كه در زمان انتخاب، مختصات سازمان و مقتضيات 

محيطي، به درستي مورد تحليل و مداقه قرار گيرد.
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مراجعه كارفرمايان 
براي تسهيالت كرونايي به كارا 

ثبت نام كارفرمايان ب��راي دريافت وام كرونايي 
از روز چهارشنبه آغاز ش��ده است و متقاضيان 
مي توانند با مراجعه به س��امانه كارا نس��بت به 
ثبت نام اقدام كنند.پس از ش��يوع ويروس كرونا 
و بر هم خوردن تعادل بازارهاي مختلف، دولت 
تصمي��م گرفت جهت حفظ اش��تغال كارگران 
و كمك به بنگاه هاي اقتصادي، تس��هيالتي را 
در اختيار كارفرماهاي ۱۳ رس��ته ش��غلي قرار 
دهد. بر اين اساس، يك ميليون واحد اقتصادي 
آسيب ديده از كرونا كه سه ميليون شاغل بيمه 
شده در آنها مشغول به كار بوده اند توسط وزارت 
كار شناسايي ش��ده و مطابق ضوابط ستاد ملي 
مبارزه با كرونا مشمول دريافت تسهيالت شدند.
در اين راس��تا مقرر شد، پس از ارسال پيامك به 
كارفرمايان از سوي وزارت كار، مشموالن از امروز 
 kara.mcls.gov.ir در سامانه كارا به نشاني
ثبت نام كنند و پس از ثبت نام، اطالعات از سوي 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به بانك عامل 
جهت پرداخت وام كرونايي ارسال شود.مطابق 
با آنچه پيش بيني شده است، براي بنگاه هاي با 
نيروي شاغل كمتر از ۵۰ نفر، ۷۰ درصد حمايت 
در قالب پرداخت دستمزد كاركنان خواهد بود 
و ۳۰ درصد به عنوان سرمايه در گردش در نظر 
گرفته شده است. براي بنگاه هاي بزرگ تر نيز ۵۰ 
درصد به عنوان دستمزد كاركنان و ۵۰ درصد به 
عنوان سرمايه در گردش منظور شده است. بر اين 
اساس؛ يكي از مبناهاي اصلي براي ارايه تسهيالت 
كرونا، تداوم اش��تغال نيروي كار در اين بنگاه ها 
است. به ازاي هر يك نفر شاغل بيمه شده كه در 
بنگاه فعال باشد ۱۲ ميليون تومان وام پرداخت 
خواهد شد. واحدهايي كه به اجبار تعطيل شده 
باش��ند اين رقم ۱۶ ميليون تومان خواهد بود. 
شرط پرداخت تسهيالت حمايتي به بنگاه هاي 
آسيب ديده از كرونا حفظ اشتغال موجود است 
و واحدهايي كه كد بيمه و پروانه كس��ب داشته 
باشند مش��كلي در دريافت تسهيالت نخواهند 
داشت ولي آن دس��ته واحدهايي كه فاقد بيمه 
هستند، روند پرداخت تسهيالت به آنها ظرف دو 

ماه آينده عملياتي مي شود.

ضرورت ورود وزارت اقتصاد 
و بانك مركزي به اوراق سكه

برخي فعاالن بازار طال معتقدند، يكي از داليل اصلي 
افزايش قيمت سكه در روزهاي اخير، افزايش قيمت 
اوراق گواهي سكه در بورس بوده است؛ درحالي كه 

دليلي ندارد سكه مبناي بازي بورسي شود.
قيمت س��كه در روزهاي اخير رش��د چشم گيري 
داش��ت و از ابتداي هفته ركورد جديدي را به ثبت 
رسانده است؛ سكه درحالي از ۶ ميليون وارد كانال 
۷ ميليون ش��د كه طبق اعالم برخي فعاالن بازار، 
سيگنال اصلي افزايش قيمت را از بورس دريافت 
كرده بود.بيش از يك هفته است كه قيمت گواهي 
س��كه يك روزه در ب��ورس كاال ۵۰۰ تا۷۰۰ هزار 
تومان بيشتر از بازار است و به اعتقاد برخي فعاالن 
بازار، محركي براي قيمت سكه فيزيكي شده است، 
البته ۲۱ ارديبهشت ۹۹ دامنه نوسان سكه بورسي 
به ۱ درصد محدود شد و اندكي قيمت ها افت كرد.

مشاهدات خبرنگار تسنيم از بازار سبزه ميدان در 
روزهاي اخير حكايت از آن دارد كه با افزايش قيمت 
سكه در بورس، اكثر كاسب هاي اين صنف از فروش 
سكه به مردم عادي امتناع كرده و سكه ها را در بورس 
عرضه مي كنند و با اين حساب سودهاي كالن به 
جيب مي زنند.البته محمد كشتي آراي نايب رييس 
اتحاديه طال در اين خصوص به خبرنگار تس��نيم 
گفت: در روزهاي قبل تعداد افرادي كه سكه ها را از 
بازار خريداري و به بورس مي فروختند خيلي زياد 
بود ولي االن ديگر آن تعداد نيستند.اين فعال بازار 
طال و سكه با تأكيد براينكه در روزهاي اخير فقط 
س��كه طرح جديد )امامي( در بازار خريد و فروش 
مي شود، درباره تأثير سكه بورسي در روند قيمتي 
سكه در بازار گفت: سكه بورسي اثر مستقيم روي 
بازار مي گذارد درحالي كه قديم ها قيمت ها در بورس 
متاثر از بازار بود ولي االن وضعيت برعكس ش��ده 
است.برخي از فعاالن بازار طال كه از حرفه اي هاي 
اين صنف محسوب مي شوند با انتقاد از فروش اوراق 
س��كه در بورس مي گويند: فروش سكه در بورس 
از همان ابتدا غلط بود؛ س��كه مگر ارزش افزوده اي 
دارد كه االن اين وضعيت قيمت��ي را دارد!فعاالن 
اقتص��ادي نيز معتقدند: هر گونه اوراق و مش��تقه 
براي كاالهايي كه در توليد اس��تفاده نمي شوند، 
خالف اصول اقتصادي اس��ت و نبايد به كار گرفته 
شود.يكي از كارشناسان اقتصادي با تأكيد براينكه 
بايد توليد توسعه داده شود، گفت: نبايد روي سكه 
اوراق ايجاد مي شد از همان ابتدا اما حاال بايد جلوي 
اين كار گرفته شود.امير تهراني مدير كل دفتر وزير 
اقتصاد در همين ارتباط گفته: اين بازار را نه مي شود 
تعطيل كرد و ن��ه به حال خود رها كرد. هر دو فعل 
فوق سيگنال منفي را مخابره مي كند. بهترين روش 
مي تواند تعيين بازارگردان هاي متعدد براي اين بازار 
باشد كه بتواند در هيجان هاي خريد و فروش نقش 
بازيگر متعادل كننده را بازي كند.برخي كارشناسان 
اقتصادي هم معتقدند بهتر اس��ت بانك مركزي 
و وزارت اقتص��اد برنامه اي ب��راي مديريت گواهي 
سكه داشته باش��ند.بانك مركزي كه طبق بند د 
ماده ۱۱ قانون پولي و بانكي كشور وظيفه تنظيم 
مقررات و نظارت بر معامالت طال را به عهده دارد و 
تنها توليد كننده انحصاري سكه طالست تا جايي 
كه مي دانيم تاكنون مجوزي براي فروش سكه در 
بورس كاال از سوي اين بانك صادر نكرده، البته اين 
كار مجوز ش��وراي عالي بورس وجود دارد، اگر اين 
روند داللي بدون هيچ ارزش اف��زوده اي كه برهم 
زننده بازار اس��ت ادامه يابد، بعيد نيست سكه يك 

روزه بورس كاال به سرنوشت سكه آتي دچار شود!

نرخ دالر و انتظارات تورمي عامل رشد تقاضاي سكه

عقبگرد سكه و رشد نرخ دالر 
روز چهارشنبه 24 ارديبهش�ت 99، به دنبال 
افزاي�ش ن�رخ ارز در بازار آزاد، ن�رخ لحظه اي 
فروش دالر در سامانه س�نا افزايش يافت و به 
168۵۰ تومان و نرخ خريد دالر به 167۵۰ تومان 
رس�يد. همچنين نرخ فروش يورو به 182۵۰ و 

خريد يورو 181۵۰ تومان رسيده است. 
دالر در صرافي هاي بانكي روز چهارشنبه با رشد 
3۵۰ توماني قيمت به بهاي 16 هزار و 8۵۰ تومان 
فروخته ش�د. نرخ يورو نيز به 18 ه�زار و 2۵۰ 
تومان رسيد. قيمت ارزهاي عمده در روزهاي 
اخير روندي افزايش�ي يافته به طوري كه دالر 
از رقم حدود 1۵ هزار و 6۰۰ تومان به جايگاه 16 

هزار و 8۵۰ تومان صعود كرده است.
به نظر كارشناس�ان، روند عرضه و تامين ارز با 
وضعيت مناسبي ادامه دارد و كمبودي از طرف 

عرضه وجود ندارد، اما در روزهاي اخير برخي 
نابس�اماني ها در بازارهاي موازي مانند خودرو 
و طال، زمينه رشد قيمت ها را در بازار ارز فراهم 
كرد. رييس كل بانك مركزي در واكنش به اين 
تحوالت به مردم نس�بت به باالرفتن ريس�ك 

سرمايه گذاري در بازار ارز هشدار داده است.
نرخ خريد هر دالر در تابلوي صرافي هاي بانكي 
16 ه�زار و 7۵۰ تومان و ف�روش 16 هزار و 8۵۰ 
تومان بود.قيمت خريد هر يورو نيز 18 هزار و 1۵۰ 
تومان و نرخ فروش آن 18 هزار و 2۵۰ تومان شد.

سامانه سنا نرخ ميانگين معامالت ارز در روز 23 
ارديبهشت 99 را براي دالر 1646۵، يورو 17949، 
درهم 4۵31، يوان 23۰4، پوند 2۰239، ليرتركيه 
2462 و دالر كان�ادا 12324 توم�ان اعالم كرده 
است. سامانه نيما نيز نرخ حواله ارز در تاريخ 23 

ارديبهشت 99 را براي دالر 14۰34، درهم 3894، 
يورو 16۰67، لير تركيه 222۰، يوان 2۰77 تومان 
اعالم كرده اس�ت. دالر در بازار آزاد و معامالت 
نقدي ب�ه 1723۰ تومان، ي�ورو 186۰۰، پوند 21 
هزار، درهم 476۰ تومان، لير تركيه 248۰، يوان 

244۰، دالر كانادا 12۵۰۰ تومان معامله شد. 
در ب�ازار ارز رس�مي ني�ز بان�ك مرك�زي روز 
چهارشنبه نرخ 47 ارز را اعالم كرد كه بر اساس 
آن ن�رخ 13 ارز كاهش و قيم�ت 26 واحد پولي 
ديگر افزايش يافت؛ نرخ بقيه ارزها نيز ثابت ماند. 
هر دالر امريكا بدون تغيير قيمت همانند روزهاي 
گذشته 42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر 
پوند انگليس ۵1 هزار و ۵19 ريال و هر يورو نيز 
4۵ هزار و ۵6۵ ريال ارزش گذاري شده است.به 
دنبال اعالم هر اونس جهاني طال به قيمت 17۰3 

دالر و قيمت دالر به نرخ 1723۰ تومان، نرخ طال و 
سكه افزايش يافت و هر گرم 18 عيار با ثبت 7۰2 
هزار تومان از مرز 7۰۰ هزار تومان گذشت، مظنه 
مثقال 17 عيار 3 ميليون و 42 هزار، سكه گرمي 
1 ميليون و 1۰۰ هزار، نيم سكه 3 ميليون و 7۵۰ 
هزار، ربع سكه 2 ميليون و 1۰۰ هزار، سكه طرح 
جديد 7 ميليون و 3۰۰ هزار، سكه طرح قديم 6 
ميليون و 8۵۰ هزار تومان معامله شد. البته در 
ساعات عصر قيمت طال و سكه نسبت به ساعات 
اول صبح كاهش داشت. هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد در بازار آزاد تهران عصر روز 
چهارشنبه با افت حدود 2۰۰ هزار توماني قيمت 
به رقم هفت ميلي�ون و ۵۰ هزار تومان فروخته 
شد. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز 6 ميلي�ون و 8۵۰ هزار تومان قيمت گذاري 

شد.همچنين نيم سكه سه ميليون و 7۰۰ هزار 
تومان، ربع س�كه دو ميليون و ۵۰ هزار تومان و 
هر قطعه سكه گرمي يك ميليون تومان تعيين 
قيمت شد. هر گرم طالي خام 18 عيار 687 هزار 
تومان و هر مثقال طال نيز 2 ميليون و 98۰ هزار 
تومان ارزش گذاري شد.قيمت اونس طال حدود 
دو دالر پايي�ن آم�د و به يك ه�زار و 7۰3 دالر 
رسيد. پيش بيني ها حاكي از رشد بيشتر آن در 

هفته هاي آتي است.
عامل اصلي رشد قيمت طال و سكه در معامالت 
روزهاي اخي�ر، افزايش قيم�ت دالر در داخل 
و همچنين چش�م انداز رش�د به�اي اونس در 
بازارهاي جهاني اس�ت.قيمت دالر در روزهاي 
اخير رش�د قابل توجهي داش�ته به طوري كه 
امروز به رقم 16 هزار و 8۵۰ تومان رسيده است.

برش



روي خط خبر

در گفت وگو با يك كارشناس بازار سرمايه مطرح شد

ضرورت حمايت از بازار سهام و حفظ اعتماد عمومي
گروه بورس|

معامالت سهام در پايان هفته جاري با قرار گرفتن 
شاخص كل بورس تهران در محدوده يك ميليون 
و ۱۷ ه�زار و 662 واحدي به اتمام رس�يد. بر اين 
اساس پنج روز معامالتي گذشته در حالي تمام 
مي شود كه در طول فعاليت اين هفته بازار سرمايه، 
هيچ روزي را بدون مشكل در سامانه معامالتي 
طي نكرد. همين امر س�بب ش�د تا ب�ا افزايش 
ريسك سرمايه گذاري در بازار سهام شاهد منفي 
شدن قيمت ها در بازاري باشيم كه پس از رشدي 
بي وقفه، تقريبًا از ابتداي سال هيچ روز نزولي را 

به خود نديده بود.

بر اين اساس ياد شده در هفته جاري پايدار نماند و به رغم 
آنكه شاخص كل بورس تهران تا نزديكي كانال يك ميليون 
و ۴۸ هزار واحدي نيز پيش رفته بود در نهايت روز چهارشنبه 

را 30 هزار واحد پايين تر از سطح ياد شده به اتمام رساند.
تحوالتي از اين دس��ت حكايت از آن دارد كه بازار سرمايه 
نيازمند حمايتي جدي در بعد س��خت افزاري و توس��عه 
زيرساخت معامالت اس��ت. اگرچه در طول چند ماه اخير 
ش��اهد آن بوديم كه بس��ياري از دولتمردان و مسووالن 
اقتصادي كشور از لزوم حمايت از بازار سرمايه و جذابيت آن 
سخن گفته اند با اين حال هم اكنون اين نياز احساس مي شود 
كه حمايت آنها اس��ت از اين حد فراتر و با كاهش ريسك 
نقدشوندگي از طريق تامين امنيت معامالت حمايتي فراتر از 
سخن از بازار سرمايه به عمل آورند. در همين راستا، تحليلگر 
بازارهاي مالي با اشاره به سه عارضه ريزش سنگين شاخص از 
ضرورت ايجاد ساز و كار جلوگيري از ايجاد حباب در دو سمت 
سرمايه گذار و قانونگذار براي حمايت از سرمايه هاي مردم 
خبر داد. به گزارش بورس پرس، هومن مقراضي درخصوص 
خطر ريزش بورس تهران و راهكارهاي مقابله با آن به بورس 
پرس اعالم كرد: اين روزها با وارد شدن آحاد جامعه به بازار 
سرمايه و افزايش شديد قيمت ها، نگراني هاي زيادي ميان 
معامله گران در خصوص تركيدن حباب احتمالي بورس 
وجود دارد. حتما در اخبار و مصاحبه ها شنيده ايد كه بسياري 
از كارشناس��ان و حتي تعدادي از مسووالن سابق سازمان 
بورس بر طبل حبابي بودن بورس تهران مي كوبند و نگران 

از بين رفتن سرمايه هاي مردم هستند.
به رغ��م اينكه در ش��رايط فعل��ي نيز هنوز ش��ركت هاي 
ارزشمندي وجود دارند كه در محدوده ارزش ذاتي يا كمتر 
معامله مي شوند بايد قبول كرد بخشي از سهم ها كه با سيل 
نقدينگي رشد كردند نه سودآوري قابل مالحظه اي نسبت 
به رشد قيمت داشته اند و نه دارايي هايي دارند كه اين رشد 
قيمت را توجيه كند بنابراين درصورت اصالح بازار، خريداران 
تازه وارد كه بدون طي كردن آموزش هاي مورد نياز، ديرتر 

از ديگران سوار بر امواج نقدينگي شده اند احتماال بازندگان 
اصلي اين قمار خواهند بود.

در شرايط فعلي اگر حتي اصالح كوچكي در بورس بخواهد 
اتفاق بيفتد كه طبيعي هم است، جو رواني منفي حبابي 
بودن بازار، ترس عظيمي به دل سرمايه گذارهاي تازه وارد 
مي ان��دازد و مي دانيد كه همين ت��رس باعث عرضه هاي 

سنگين تر و نهايتا ريزش بسيار عظيمي خواهد شد.
اما در اين صورت آيا مي توان همه تقصيرات را به گردن افراد 
تازه وارد در بورس انداخت؟ افرادي كه به دنبال راهي براي 
حفظ ارزش دارايي ها ناشي از تورم لجام گسيخته به اين سو 

و آن سو مي زنند؟!
با تجربه سال ها حضور در بازارهاي مالي داخلي و بين المللي 
قطعا در اين شكس��ت س��هم مس��ووالن بورس كمتر از 
سهامداران ناآگاه نيست و بخشي از راه حل اين مشكل را در 
عدم توسعه يافتگي بورس تهران در مقايسه با ساير بازارهاي 
جهاني بايد جس��ت. در بازاري كه خبري از ابزارهاي نوين 
مالي نيست كه سال هاي سال مورد استفاده قرار گرفته و 
كارايي آنها به تجربه به اثبات رسيده يا اگر هم وجود دارد 
آنچنان با محدوديت هاي عحيب و غريب و نامانوس گره 

خورده كه براي همگان قابل درك و استفاده نيست و اقبالي 
به آنها نمي ش��ود، طبيعي است كه شاهد رخ دادن چنين 

آشفتگي هاي گاه و بي گاهي باشيم.

  ض�رورت ايج�اد س�ازوكار هاي جلوگي�ري
 از ايجاد حباب احتمالي و حمايت از سرمايه ها

در سمت سرمايه گذار بخشي از مشكل به آموزش نديدن و 
آگاهي نداشتن سرمايه گذاران برمي گردد. سرمايه گذاراني 
كه قدرت تحليل اصولي را ندارند و به اش��تباه تحت تاثير 
جو مثبت بازار س��هام هاي ضررده اي را مي خرند و قيمت 
را با پمپاژ نقدينگي به ش��كل حباب گونه اي باال مي برند و 
بعد با يك اصالح كوچك دست به فروش سنگين سهم ها 
مي زنند و بورس را به زمين مي كوبند. حاال سوال اينجا است 
چرا از تجربه موفق ساير كشورها الگو نگيريم؟ در كشورهاي 
اروپايي كارگزاري ها اجازه ندارند براي كس��ي كه آموزش 
نديده و دانش كافي ندارد افتتاح حساب كنند. سهامداراني 
كه مدت ها انتظار مي كشند تا كار احراز هويت آنها در سامانه 
سجام انجام ش��ود و كد معامالتي بگيرند چرا نبايد كمي 
بيشتر صبر كنند يك دوره آموزشي هر چند مختصر مفيد 

را نيز بگذرانند و بعد وارد بورس ش��وند؟ آيا همان طور كه 
پليس راهنمايي و رانندگي از رانندگي افراد بدون گواهينامه 
جلوگيري مي كند، سازمان بورس نمي تواند همين ساز و كار 
را پياده كند؟ آيا ضرري كه سرمايه گذاران در بورس به خود، 
ديگران و آبروي بورس مملكت مي توانند وارد كنند كمتر از 
ضرري است كه كسي با خودرو در خيابان به ديگران مي زند؟

اما در سمت قانونگذار، سال ها است كه نياز به ساز و كاري 
اثربخ��ش تحت عنوان فروش اس��تقراضي ب��راي بورس 
تهران داريم اما همچنان بعد از س��ال ها بحث و بررس��ي، 
فروش استقراضي در حد يك حرف باقي مانده و در عمل 
سرمايه گذاران از آن استفاده اي نمي كنند. شايد دليل اين 
امر باور غلطي باشد كه س��از و كار فروش استقراضي را به 
دست آوردن سود از ضرر ديگران مي داند يا اين شيوه را باعث 

كاهش قيمت سهام شركت هاي ارزشمند جلوه مي دهد.
مطالعات علمي دانشگاهي و تجربيات بورس هاي بين المللي 
نش��ان مي دهد فروش استقراضي كارايي بازار و عمق بازار 
را افزايش خواهد داد. در فروش اس��تقراضي به طور ساده 
سرمايه گذار نسبت به فروش يك دارايي در قيمت هاي باال 
اقدام مي كند با اين اميد كه مجددا همان دارايي را پس از 

افت در قيمت هاي پايين تر خريداري كند و سود از محل 
كاهش قيمت يك دارايي شناس��ايي خواهد شد. عموما 
سرمايه گذاري كه از اين شيوه استفاده مي كند يا اصطالحا 
موقعيت فروش اتخاذ كرده، مال��ك دارايي نبوده و آن را از 
ساير سرمايه گذاران قرض خواهد گرفت. مثال فرض كنيد 
پيش بيني مي كنيد قيمت سكه يك ميليون تومان ارزان 
خواهد شد. مي توانيد 100 عدد سكه قرض بگيريد و سريع 
بفروشيد، بعد كه هر سكه يك ميليون تومان ارزان تر شد 
100 سكه بخريد و قرض تان را پس دهيد. اين وسط شما 

100 ميليون تومان سود كرده ايد.
ريسك اين س��رمايه گذاران اين است كه برخالف انتظار 
آنها قيمت به جاي كاهش، افزايش يافته و مجبور شوند در 
قيمت هاي باالتري مجددا دارايي را بخرند. به رغم اينكه سود 
اين دسته سرمايه گذاران در افت قيمت ها است اين موضوع 
لزوما به معناي ضرر مابقي سرمايه گذاران ديگر نيست. به 
عنوان مثال در شرايطي كه سهمي بيش از ارزش ذاتي آن 
در بازار قيمت خورده، سرمايه گذاران هوشمند ديگر تمايلي 

براي خريد آن در قيمت هاي باال نخواهند داشت.
در اين شرايط سرمايه گذاران مي توانند با استفاده از ساز و 
كار فروش استقراضي موقعيت فروش اتخاذ كرده و از افت 
قيمت اين س��هام به ارزش ذاتي آن سود برند و پس از افت 
قيمت، مجددا سرمايه گذاراني كه قيمت را ارزنده مي بينند 
مي توانند وارد بازار شده و س��هم را به ميزان ارزش واقعي 
خريداري كنند. بنابراين اين ساز و كار باعث مي شود سهامي 
كه حباب دارند شناسايي شده و به سرعت به قيمت هاي 
تعادلي بازگردند. اگر بورس تهران به چنين ساز و كاري مجهز 
بود قاعدتا مدت ها پيش از پمپاژ نقدينگي به سهم هاي بعضا 
زيانده جلوگيري مي شد و اكنون به جاي خوشحالي از جذب 
نقدينگي جديد به بازار، نگراني از بابت بزرگ تر شدن اين 
حباب ها نبود! استفاده از اين ساز و كار باعث مي شود چه در 
شرايط صعود قيمت ها و چه در نزول، بورس همچنان محل 
جذابي براي سرمايه هاي سرگردان جامعه باشد و عمق بازار 
را افزايش خواهد داد. اجراي اين ساز و كار احتمال رخ دادن 
حباب هاي سنگين در سهام را كاهش داده و با درنظر گرفتن 
چشم اندازي وسيع تر در نهايت به نفع جامعه سهامداران 
ايراني خواهد بود. ريزش شاخص 3 عارضه سنگين از بين 
رفتن سرمايه هاي تعداد زيادي از مردم، خارج كردن پول 
ساير سرمايه گذاران از بورس و سرازير شدن نقدينگي به 
ساير بازارها مثل دالر، طال و ملك و عواقب شديد تورمي، از 
بين رفتن اعتماد مردم به بورس و عدم استفاده از اين بازار 
تا سال ها بعد به عنوان محلي براي جذب سرمايه و كنترل 
نقدينگي براي همه خواهد داش��ت. اميد مي رود با همت 
متوليان امر و رييس جديد سازمان بورس به زودي شاهد به 
حداقل رسيدن چنين مشكالتي در بورس تهران و رقابتي تر 
شدن آن در مقايسه با بورس هاي منطقه اي و جهاني باشيم.

آيا سهام عدالت بورس را به هم مي  ريزد؟
در روزهاي اخير تقارن آزاد سازي سهام عدالت 
با ورود نقدينگي سرگردان به بازار سرمايه ابهام 

برانگيز شده است.

به گزارش تسنيم، در روزهاي اخير بسياري از كارشناسان 
اقتصادي نسبت به تبعات رش��د پر سرعت بازار سرمايه 
كشور هش��دار داده اند. شاخص كل بورس در پايان سال 
139۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل 1۸6 درصد رشد 
كرده است و از ابتداي سال تا تاريخ 16 ارديبهشت 1399 
اين رش��د به رقم بي س��ابقه 91 درصد رسيده كه اين به 
معناي آن است شاخص بورس طي 27 روز كاري تقريباً 50 
درصد رشد كل سال گذشته را داشته است.  از ابتداي سال 

1399 تاكنون در برخي روزها بيش از 100 هزار نفر كد 
سهامداري دريافت كرده اند و مردم نسبت به سرمايه گذاري 
در بورس استقبال ويژه اي كرده اند به طوري كه از ابتداي 
سال 99 تا تاريخ 16 ارديبهشت ماه بالغ بر 3۸ هزار ميليارد 
تومان منابع نقدينگي جديد وارد بازار سرمايه شده است 
و ميانگين ارزش معامالت بورس تهران به روزانه 6.۸00 

ميليارد تومان رسيده است.
پور ابراهيمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين 
باره نوشته است، امروز با توجه به شرايط اقتصادي كشور 
و لزوم ثبات در حوزه اقتصاد و نيز اجتناب از سفته بازي 
در ارز و مسكن و … فرصتي تاريخي براي تأمين مالي 
از طريق بازار سرمايه به وجود آمده است، افزايش چند 

برابري شاخص بازار بورس در مدت كوتاه اگر با تمهيدات 
و تصميم گي��ري صحيح به همراه نباش��د به رغم تمام 
محس��نات آن مي تواند تبعات منفي مهلكي نيز براي 
اقتصاد كشور به همراه داشته باشد. دولت بايد از فرصت 
تاريخ��ي به وجود آم��ده )اذن مقام معظ��م رهبري در 
آزادسازي سهام عدالت، امكان عرضه سهام شركت هاي 
دولتي، س��هام ش��ركت هاي ش��به دولتي و نيز سهام 
ش��ركت هاي متعلق به بانك هاي دولتي( جهت جذب 
نقدينگي سرگردان حداكثر استفاده را بنمايد، اين حجم 
از نقدينگي اگر با عرضه هاي عمده همراه نباشد مي تواند 
اثرات مخربي در اقتصاد ايجاد و موجب گردد ارزش ذاتي 
سهام ش��ركت هاي موجود در بورس با ارزش روز سهام 

فاصله معنادار پيدا نموده و در آينده مخاطرات جدي را 
براي سرمايه گذاران، بنگاه هاي اقتصادي و منافع ملي 
به همراه آورد. بر اساس اعالم سخنگوي ستاد آزاد سازي 
سهام عدالت از ميانه خرداد ماه تكليف متقاضيان سهام 
عدالت روشن خواهد شد و احتماال از اوايل تير مجوز خريد 
)يا فروش( براي سهامداراني كه حاال خبر رسيده براي 35 
ميليون نفر از آنان كد بورسي نيز صادر شده است اجرايي 
مي شود. در اين ميان يك چالش اساسي وجود دارد، اگر 
ارزش س��هام عدالت موجود در ب��ورس همان 300 هزار 
ميليارد تومان اعالم شده باشد در صورتي كه 70 درصد 
متقاضيان به دنبال آزاد سازي و استفاده از روش مستقيم 
باش��ند عمال تقاضاي خروج 200 هزار ميليارد توماني از 

بازار سرمايه ايجاد مي شود.  حتي اگر يك فرمول عرضه 
مرحله اي نيز تدوين شود اگر قرار باشد اين فرايند تا پايان 
دولت دوازدهم نيز اجرايي ش��ود مشخصا مي توان پيش 
بيني كرد كه روزانه 1000 ميليارد تومان از بازار سرمايه 

خارج شود.
اين خروج نقدينگي و ورود به بازارهاي ديگر نمي تواند يك 
خبر خوش براي اقتصاد ايران كه امروز شرايط ملتهبي دارد 
به حساب آيد. در جلسات برگزار شده در خصوص سهام 
عدالت هرچند پيگيرهاي جدي در خصوص دريافت يك 
پاسخ قانع كننده به اين پرسش انجام شد اما تاكنون هيچ 
قاعده، ضابطه يا فرمول مشخصي براي ايجاد اطمينان در 

اين رابطه ارايه نشده است.
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هشدار پليس به كالهبرداري 
جديد از كد بورسي اشخاص

رييس پليس امنيت پايتخت با اش��اره به نوع جديد 
كالهبرداري استفاده از كد بورسي اشخاص توسط 
افراد الكچري، توصيه كرد براي سرمايه گذاري از طريق 
كارگزاري هاي مجاز اقدام و بدون كسب مهارت وارد 
بورس نشوند. به گزارش بورس پرس، نعمت اهلل عليپور 
با بيان اينكه اس��تفاده از كد بورس��ي و اوراق هويتي 
ديگران براي كسب انتفاع مالي در حالي كه خود آن 
اشخاص مطلع نباشند، تخلف است، گفت: بديهي است 
با موارد خالف قانون نيز برابر مقررات برخورد خواهد 
شد. وي افزود: دريافت كدهاي بورسي ساير اشخاص 
و كسب سودهاي كالن پديده جديدي است كه در 
حاشيه اقتصاد شكل گرفته است و بعضي افراد سودجو 
با استفاده از كدهاي بورسي ديگران و حتي مدارك 
هويتي آنان از سرمايه گذاران كالهبرداري مي كنند. 
اين افراد با رفتارهاي متقلبان��ه و وعده هاي واهي از 
مدارك هويتي و كدهاي بورس��ي آنان سوءاستفاده 
و كالهبرداري مي كنند. به همين دليل الزم اس��ت 
عالقه مندان به سرمايه گذاري در بورس حتما اقدام 
به كسب مهارت و دانش مربوط به اين حوزه كنند و 
حتما از طريق كارگزاري هاي معتبر وارد اين بازار شوند.

حبابي در پاكت هاي 
سيماني ها نيست

قيمت سهم هاي سيماني هنوز از ارزش جايگزيني 
كمتر است و سهم سيماني ها حباب ندارد. به گزارش 
بورس نيوز با وجود ش��يوع كرونا و توقف ساخت و 
س��از و صادرات، فروش سيماني ها در فروردين ماه 
قابل قبول بوده است. عبدالرضا شيخان دبير انجمن 
صنفي كارفرمايان صنعت س��يمان در گفت وگو با 
بورس نيوز در خصوص وضعيت بازار سيمان بيان 
كرد: در سنوات گذشته، به دليل احتمال افزايش نرخ 
سيمان در ابتداي سال، تقاضاي سيمان در اسفندماه 
افزايش مي يافت اما؛ از آنجا كه از اواخر س��ال قبل 
گفته شد بررسي افزايش نرخ سيمان به سال جديد 
)س��ال99( موكول شده، بنابراين تقاضاي سيمان 
در فروردين ماه هم مطلوب بوده و بعضي مشتريان 
بازار سيمان خريدهاي خود را جلو انداخته اندو در 
صورت افزايش نرخ سيمان، در همان ماهي كه نرخ 
سيمان افزايش يافته، تقاضاي سيمان افت خواهد 
كرد. شيخان در پاس��خ به اين سوال كه آيا قيمت 
س��هم هاي س��يماني حباب دارد يا نه، گفت: براي 
راه اندازي يك كارخانه سيمان 1 ميليون تني، بايد 
سرمايه گذاري 1200 ميليارد توماني صورت بگيرد. 
ضمن اينكه براي تامين تجهيزات و ماش��ين آالت 
بايد اقدام به واردات از چين ش��ود . در حالي كه در 
كارخانجات س��يمان قديمي تر، تمام تجهيزات و 
ماشين آالت اروپايي بوده و كيفيت به مراتب بهتري 
هم دارند. بنابراين با در نظر گرفتن ارزش جايگزيني 
شركت هاي سيماني معتقدم قيمت سهم هاي اين 
گروه هنوز به ارزش جايگزيني شركت ها هم نرسيده 

و در صنعت سيمان، حبابي در كار نيست.

اثر مصوبه جديد افزايش
۴۴ درصدي برق اعالم شد

دو ش��ركت بورسي و فرابورس��ي ديگر، اثر مصوبه 
جديد افزايش نرخ فروش ۴۴ درصدي هر كيلو وات 
س��اعت انرژي را توضيح دادند و براي يك و دو روز 
كاري با توقف نماد روبه رو شدند. به گزارش پايگاه 
خبري بورس پرس، سرمايه گذاري نيروگاهي ايران 
و سرمايه گذاري نيرو هم در پي ابالغ مصوبه وزير نيرو 
مبني بر نرخ جديد خريد برق از نيروگاه ها در بازار 
عمده فروشي و بورس با توقف نماد اقدام به توضيح 
و اعالم مجوز تغيير بيش از 10 درصدي نرخ فروش 
محصوالت و خدمات كردند و آماده بازگشت به تابلو 
بعد از دو و يك روز كاري شدند. مرتضي برومندفر 
مديرعامل »وسنا« اعالم كرد: بر اساس مصوبه قبلي 
وزير نيرو نرخ هاي فروش در بازار رقابتي برق از يك 
آذر س��ال 95 به ازاي هر كيلووات ساعت آمادگي 
1۸5 ريال و سقف نرخ فروش هر كيلووات ساعت 
انرژي ۴16 ريال تعيين شده بود. بر اساس اطالعيه 
23 ارديبهش��ت بازار برق، نرخ فروش هر كيلووات 
ساعت آمادگي كمافي السابق 1۸5 ريال باقيمانده 
اما س��قف نرخ فروش هر كيلووات ساعت انرژي به 
600 ريال افزايش يافته است. مصوبه جديد از 25 
ارديبهش��ت در بازار برق اجرايي ش��ده و بر اساس 
مقررات جاري ب��ازار برق، نرخ فروش انرژي به ازاي 
هر كيلو وات س��اعت كمتر يا حداكثر برابر با سقف 
نرخ تعيين شده خواهد بود. لذا تغييرات سقف نرخ 
فروش انرژي در بازار رقابتي برق مي تواند منجر به 
افزايش مبلغ فروش انرژي در بازار برق ش��ود اما با 
توجه به اينكه مبلغ فروش انرژي در بازار رقابتي برق 
متاثر از عواملي مانند عرضه، تقاضا، نرخ هاي رقابتي 
ارايه شده توسط تمامي شركت كنندگان در بازار برق 
و شرايط خاص عرضه و فروش برق در بازار است.مبلغ 
فروش محصول يا ارايه خدمت در س��ال مالي قبل 
137.5 ميليارد تومان و نسبت فروش محصول يا 
ارايه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالي قبل 
90 درصد بوده است. همچنين »ونيرو« اعالم كرد: 
براساس مصوبه قبلي وزير نيرو نرخ هاي فروش در 
بازار رقابتي برق از يك آذر سال 95 به ازاي هر كيلو 
وات ساعت آمادگي 1۸5 ريال و سقف نرخ فروش 
هر كيلو وات ساعت انرژي ۴16 ريال تعيين شده بود 
كه براساس اطالعيه جديد نرخ فروش هر كيلو وات 
ساعت آمادگي كمافي السابق 1۸5 ريال و سقف نرخ 
فروش هر كيلووات ساعت انرژي به 600 ريال افزايش 
يافته است. س��رمايه گذاري نيرو از طريق شركت 
توسعه مديريت نيروگاهي ايرسا مالك 61.5 درصد 
شركت انرژي گستر جم است كه اين شركت مالك 
100 درصدي نيروگاه 500 مگاواتي تابان يزد و 50 
درصدي نيروگاه 350 مگاواتي خوي است. در سال 
مالي 97 از 100.5 ميليارد تومان درآمد عملياتي 
شناسايي شده »ونيرو« ۸۸.5 ميليارد تومان از محل 
شركت توسعه مديريت نيروگاهي ايرسا بوده است. 

مطالعات علمي دانشگاهي و تجربيات بورس هاي بين المللي نشان مي دهد فروش تعهدي كارايي و عمق بازار را افزايش خواهد داد

يك كارشناس بازار س��رمايه به بهترين گزينه هاي 
س��رمايه گذاري در بورس اش��اره كرد و گفت: گروه 
سرمايه گذاري ها، فرآورده هاي نفتي، فلزات اساسي 
و كاني هاي معدني مي توانند نس��بت به ساير صنايع 

نقدينگي بيشتري را به سمت خود جذب كنند.
علي صادقين در گفت وگو با ايرنا به اصالح ش��اخص 
بورس اش��اره ك��رد و افزود: چند فاكت��ور در اصالح 
معامالت اخير بورس تاثيرگذار بود، در ابتدا با توجه 
به اينكه كانال يك ميليون واحد، عددي رويايي براي 
شاخص بورس تلقي مي ش��د بنابراين با ورود به اين 
كانال بازار در انتظار اصالح است. وي ادامه داد: ثبات 
مش��خصي براي ش��اخص يك ميليون واحد وجود 
نداش��ت و انتظار هم مي رفت شاخص با ورود به اين 
كانال چند روزي را درجا بزند. صادقين با بيان اينكه 
حداقل ٦٠ درصد از سهم هاي موجود در بازار باالتر 
از ارزش ذاتي خود قيمت داش��تند، گفت: بازار در 
انتظار اصالح براي اين گونه سهم ها بود و افت قيمت 
آنها از قبل پيش بيني شده است. اين كارشناس بازار 

سرمايه با تاكيد بر اينكه روند بازار به گونه اي است كه 
احتمال ادامه اصالح در ش��اخص بورس وجود دارد، 
افزود: نبايد در انتظار ريزش ش��اخص بورس مانند 
سال ٩٢ بود، فاكتورهايي مانند نرخ دالر و نرخ رشد 
تورم كه تعيين كننده عوامل بنيادي بازار هستند و در 
شرايط فعلي ريزش قيمت دالر پيش بيني نمي شود. 
به گفته وي، بازگشايي سهم هايي مانند سايپا از جمله 
عومل تاثيرگذار بر اصالح چند روز اخير شاخص بورس 
بود كه باعث ش��د جريان نقدينگي را به سمت خود 
جذب كنند. صادقين اظهار داشت: تا حدودي انتظار 
تورمي براي بازارهايي مانند ارز، مس��كن و طال زياد 
شده و با توجه به اينكه اكثر سرمايه گذاران در كشور 
ريسك گريز هستند به همين دليل به سمت ذخيره 
سود در بازار سهام رفتند. اين كارشناس بازار سرمايه 
خاطرنش��ان كرد: در معامالت دو روز گذشته بورس 
شاهد سهامداران حقيقي مضطرب و نگراني بوديم 
كه از ترس ريزش شاخص بورس با اندك اصالحي كه 
در بازار ايجاد شد به سمت فروش سهام خود رفتند و 

باعث افزايش شتاب در اصالح شاخص بورس شدند.
وي اظهار داشت: ارزيابي معامالت بورس نشان دهنده 
اين اس��ت كه رون��د كنوني معامالت معقول اس��ت 
و در مي��ان مدت جايگزي��ن بهتري از ب��ورس براي 
س��رمايه گذاري وجود ندارد. صادقين معتقد است، 
به طور حتم بازار ارز مورد كنت��رل قرار مي گيرد و به 
نظر مي رسد از روزهاي آينده دوباره شاهد برآيند ورود 
نقدينگي به بورس باشيم. اين كارشناس بازار سرمايه 
پيش بيني كرد كه جاي نگراني براي روند ميان مدت 
و بلندمدت معامالت بورس وجود ندارد اما قطعا شاهد 
اصالح موقتي در بازار خواهيم بود. وي گفت: دولت و 
تمام��ي اركان نظام مانند بانك مركزي و قوه قضاييه 
ارزيابي خود از روند معام��الت بورس را مثبت اعالم 
كردند و سرمايه گذاري در اين بازار را منطقي مي دانند.

صادقين با تاكيد بر ادامه روند صعودي شاخص بورس 
افزود: سهم هايي كه به نسبت از رشد بازار جا ماندند 
و افزايش سرمايه دارند شاهد ورود نقدينگي بيشتري 

نسبت به ساير سهم ها خواهند بود.

بهترين گزينه هاي سرمايه گذاري در بورس 
بهزاد احمدي نسب كارشناس بازار سرمايه درخصوص 
روند امروز بازارسرمايه و بازگشت جو بازار به بورس نيوز 
اظهاركرد: كليت بازار س��رمايه براي س��رمايه گذاري 
ريسكي را به همراه نخواهد داشت و به P/E بازارسرمايه 
نسبت به ديگر بازارهاي موازي مناسب تر بوده و بازدهي 
بهتري را از خود برجاي گذاش��ته است. وي در ادامه به 
سياس��ت دولت در بازار سرمايه اش��اره داشت و گفت: 
دولت در سيستم بازارس��رمايه براي خود نقشه راهي 
برابر با برد-برد را مدنظر ق��رار داده و هر قيمتي كه در 
س��بدهاي خود بگذارد، نقدينگي بااليي را عايد دولت 
مي كند ضمن آنكه تنها بازاري كه اين روزها مي تواند 
كمك حال دولت در مهار تورم و نقدينگي برآيد، همين 
بورس بوده كه سيل نقدينگي را در خود جاي مي دهد.  
اين كارشناس بازارسرمايه با اشاره به اينكه سهامداران 
بايد از جوه��اي رواني منفي دوري كنند، تصريح كرد: 
ب��ازار در ادامه فعاليت هاي خ��ود روند مثبتي را پيش 
روي خود مي بيند و س��هامداران نبايد اسير جو رواني 
منفي ش��وند كه ش��ايد برخي از اين اخبار اصال هيچ 

ربطي به بازار نداشته باشد. احمدي نسب تاكيد كرد: 
س��هامداران تازه وارد به بازارس��رمايه، سرمايه گذاران 
هوشمند نيس��تند چراكه به راحتي نمادهاي بنيادي 
مثل »فملي«، »ومعادن« و »ش��پنا« كه قديمي بازار 
هستند را هم نمي توانند درس��ت مديريت كنند. وي 
با انتقاد از س��ازمان بورس در ع��دم راهنمايي صحيح 
س��رمايه گذاران تازه وارد، گفت: متاس��فانه س��ازمان 
نيز در اين راس��تا ك��م كاري مي كن��د و صندوق هاي 
س��رمايه گذاري يا شركت هاي س��بدگردان را به بازار 
معرفي نمي كند وحتي مجوزهاي سبدگردان را صادر 
نمي كند؛ در شرايطي كه بازار به سوي فروش هاي انبوه 
و صف نشيني حركت مي كند بازار نيازمند شركت هاي 
سبدگرداني بوده تا سرمايه گذاراني كه چندان از محيط 
بازار آشنايي ندارند، سرمايه خود را در بازار نسوزانند. وي 
در پايان خاطرنشان كرد: صف نشستن هاي انبوه حاكي 
از ناآگاهي صحيح از بازارسرمايه بوده و اين نوع رفتارها 
نشان از بي برنامگي افراد سرمايه گذاري دارد كه با تفكر 

سودسازي كوتاه مدت به بورس  آمده اند، دارد.

صف نشين هايي كه هوشمند نيستند

بهترين قيمت گذار خودرو، بازار است
   اما اين نگراني وجود دارد كه با توجه به فشاري كه 
بر خودروسازان بوده، سپردن نرخ به بازار، به افزايش 
دوباره و شديد قيمت ها منجر ش�ود. آيا اين شيوه 

فشار را بر مردم افزايش نخواهد داد؟
امروز مشكل بازار، خودروسازان نيستند. خودروساز قيمت 
خودرو را عددي اعالم مي كند كه ب��ا قيمت بازار چند ده 
ميليون فاصله دارد. اين دالالن هستند كه در بازار، قيمت ها 
را به اين شكل باال مي برند. پيشنهاد ما اين است كه قيمت 
اعالم شده از سوي خودروس��ازان چند درصد پايين تر از 
قيمت بازار بشود. براي مثال اگر قيمت خودرويي در بازار ۸0 
ميليون تومان است، قيمت خودروساز 75 ميليون تومان 
اعالم ش��ود. وقتي قيمت ها به 75 ميليون تومان رس��يد، 

خودروساز قيمت را خود 70 ميليون تومان اعالم كند و به 
همين ترتيب كاهش مرحله اي قيمت ها تا جايي ادامه پيدا 

كند، بازار به تعادل رسيده و قيمت ها معقول شوند.
   يكي از مسائلي كه دولت در سال هاي اخير بر آن 
تاكيد كرده، فاصله قابل توجه ميان تقاضاي موجود 
در بازار خودرو و عرضه محصوالت به اين بازار است. 
آيا محدود بودن ظرفي�ت توليد، خود عاملي براي 

افزايش قيمت ها نيست؟
ظرفيت توليد خودرو در ايران عدد قابل توجهي اس��ت. ما 
در سال هاي گذش��ته، ركورد توليد بيش از يك ميليون و 
600 هزار دستگاه خودرو در س��ال را نيز داشته ايم اما در 
سال گذش��ته اين عدد پايين آمد و دليل آن نيز مشكالت 

اقتصادي است كه پيش روي خودرو سازان قرار داشته است. 
اگر اين مشكالت برطرف شوند و حمايت الزم از اين صنعت 
صورت گيرد، قطعا امكان افزايش توليد وجود خواهد داشت. 
دولت امس��ال عددي بين يك ميليون و 200 هزار تا يك 
ميليون و 300 هزار دستگاه خودروي توليدي را پيش بيني 
و هدف گذاري كرده است، رسيدن به اين عدد نياز به حمايت 
دارد و اگر مقدمات الزم فراهم شود، نه تنها اين عدد كه حتي 
توليد بيش از اين هدف گذاري نيز ممكن خواهد بود. اين 
اميد وجود دارد كه در سالي كه به جهش توليد نام گذاري 

شده، مشكالت پيش رو برطرف شوند.
   اساسي ترين مشكالت موجود در صنعت خودرو 
كدامن�د؟ آيا با توجه به ش�رايط خ�اص اقتصادي 

كشور، دولت در سال جاري توان برطرف كردن آنها 
را خواهد داشت؟

يكي از جدي ترين مشكالت، تامين نقدينگي الزم براي 
خطوط توليد اس��ت. براي مثال قطعه سازان براي بهبود 
ش��رايط و افزايش توليد نياز به ح��دود 20 هزار ميليارد 
تومان اعتبار دارند. از اين عدد حدود ش��ش هزار ميليارد 
تومان مربوط به طلب هاي گذشته است و بخش ديگر به 
حمايت ها و تس��هيالت بانكي اختصاص دارد. متاسفانه 
دريافت تسهيالت از ش��بكه بانكي كشور دشواري هاي 
خاص خ��ود را دارد. مث��ال ما مي گوييم اگر بنا باش��د به 
قطعه سازان 12 هزار ميليارد تومان تسهيالت جديد ارايه 
شود، اين وام ها بايد با كم كردن تشريفات و با استفاده از 

پرونده ها و اس��نادي كه در حال حاضر نيز از قطعه سازان 
در اختيار شبكه بانكي كش��ور قرار دارد، اجرايي شود. از 
س��وي ديگر، بحث تامين ارز، نرخ نهايي آن و زماني كه 
ارز به دس��ت توليدكنندگان مي رسد نيز مساله  ديگري 
اس��ت كه نياز به برنامه ريزي و اجراي ب��ه موقع دارد. اگر 
اين خواس��ته ها برآورده شوند، با توجه به ظرفيتي كه در 
صنعت خودروسازي و قطعه سازي كشور شكل گرفته، 
قطعا مي توان ب��ه افزايش توليد و دس��ت يابي به اهداف 
كالن اميدوار بود. هرچند باز هم بايد در نظر داش��ت كه 
صرف افزايش توليد به كنترل قيمت ها و كاهش آنها منجر 
نخواهد شد و بايد ساز و كار قيمت گذاري در بازار را تغيير 

دهيم تا اين عرصه به آرامش برسد.

ادامه از صفحه اول



ايرانشهر 5 راه  و شهرسازي

بازوي پژوهشي مجلس براي توسعه مسكن و شهرسازي 11 راهكار پيشنهاد كرد

سرگذشت مسكن در 6 دهه گذشته
گروه راه وشهرسازي|

بازوي پژوهش�ي مجلس در گزارشي با بررسي 
ابعاد و چالش هاي جمعيتي، آمايشي، اجتماعي، 
اقتصادي و محيط زيس�ت در حوزه مس�كن و 
شهرس�ازي، 11 راهكار براي توس�عه اين حوزه 

پيشنهاد كرد.

گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، تغييرات صورت گرفته 
در حوزه مسكن و شهرسازي قبل و پس از انقالب اسالمي 
را مورد توجه و بررس��ي قرار داده است كه خالصه اي از آن 

را مي خوانيد.
 بر اساس گزارش بازوي پژوهشي مجلس، تحوالت جمعيتي 
در ايران در دوره پس از انقالب اسالمي قابل توجه بوده و اين 
تغييرات جمعيتي بدون شك بر تقاضاي مسكن تأثيرگذار 

بوده است.
در اين دوران تعداد خانوارها و تعداد واحدهاي مس��كوني 
هر دو افزايش قابل توجهي داشته اما با كوچك تر شدن بعد 
خانوار )خانوارهاي كم جمعيت تر( نسبت به پيش از انقالب 
تعداد خانوار نسبت به جمعيت با سرعت و شدت بيشتري 

افزايش يافته است.
در اين ميان شاخص تراكم خانوار در واحد مسكوني در طي 
دوره هاي مختلف كاهش يافته كه نشان از افزايش تعداد 
واحدهاي مسكوني ساخته شده در اين دوران دارد، اما اين 
ش��اخص كه در حالت ايده آل برابر با يك است )يك واحد 
مسكوني به ازاي هر خانوار( تاكنون محقق نشده است و با 
ش��اخص 1.06 در سال 95 در كشور مي توان گفت حدود 
6 درصد از واحدهاي مسكوني بيش از يك خانوار را در خود 

اسكان داده اند.
از طرفي ساختمان هاي غيرمس��تحكم در بافت فرسوده 
شهرها و روستاها نيازمند بازسازي هستند و به رغم برنامه ها 
و تكاليف متعدد تعيين شده طي دوره هاي مختلف در رابطه 
با بازآفريني شهري همچنان بافت فرسوده محل سكونت 

درصد قابل توجهي از هموطنانمان را تشكيل مي دهد.
س��كونتگاه هاي غيررسمي و بافت حاش��يه اي شهرها و 
كالنشهرها باافزايش شكاف طبقاتي و فاصله گرفتن قيمت 
مسكن از استطاعت خانوار همچنان مأمن اقشار كم درآمدو 
محروم جامعه هس��تند و رش��د آنها بدون ترديد تبعات 
اجتماعي و اقتصادي ناخوشايندي به دنبال خواهد داشت.

با وج��ود اينكه درصد تملك مس��كن در اي��ران در ميان 
بسياري از كشورها نسبت بااليي )حدود 65 تا 70( است، 
اما در سال هاي اخير نسبت اجاره نشيني با سرعت بااليي 
به خصوص در كالنشهرها )نرخ 42 درصدي در كالنشهر 
تهران در سال 98( درحال افزايش است كه ناشي از افزايش 
سهم هزينه مسكن از س��بد هزينه خانوار و گسترش فقر 
است و آسيب هاي مخصوص خود را براي جامعه به دنبال 

خواهد داشت.
بنابراين مي ت��وان گفت، با وجود بهب��ود قابل توجه روند 
تغييرات مسكن پس از انقالب همچنان وضعيت مسكن در 
كشور با حالت مطلوب فاصله دارد و نيازمند رسيدگي مهم 

و تدابير اثرگذار است.
بخش مسكن به نحوي است كه اقشار متوسط و پردرآمد 
بيشتر نياز به سياست هاي هدايتي دارند و اقشار كم درآمد 
نياز به سياست هاي حمايتي. اين درحالي است كه اغلب 
سياست ها همواره به سمت گروه هاي پردرآمد است و اقشار 

كم درآمد مغفول مي مانند.
از اين رو، وضع سياس��ت ها و اتخ��اذ برنامه هاي مقطعي 
دقيق متناسب با مشكالت موجود در هر دوره تحت لواي 
يك سياست و برنامه كالن با افق بلندمدت با هدف تأمين 
مس��كن در ش��أن خانوار ايراني و رفع محروميت و ايجاد 
عدالت اجتماعي در بهره مندي از مسكن درخور سكونت 
با استفاده از تمام ابزارها، ظرفيت ها و توانمندي هاي كشور 

ضرورت دارد . 

  كمبود يك ميليوني مسكن
نتايج سرشماري عمومي نفوس و مس��كن ايران مربوط 
به س��ال هاي 1355 و 1395 نش��ان از افزايش بيش از دو 
برابري جمعيت ايران در طول 40 س��ال دارد. همچنين 
تعداد شهرهاي بزرگ )با جمعيت بيش از 100هزار نفر( 
در اين 40 سال از 23 شهر به 98 شهر رسيده و متعاقب با 
آن نسبت شهرنشيني نيز با يك سير صعودي از 47 درصد 

در سال 1355 به 74 درصد در سال 1395 رسيده است.
تعداد خانوار كل كشور از حدود 6.7 ميليون به 24.1 ميليون 
خانوار و تعداد واحد مسكوني از حدود 5.3 به 22.8 واحد 
مسكوني افزايش يافته است كه به ترتيب نرخ رشد 3.6 و 

4.3 برابري را نشان مي دهد.
مقايس��ه تعداد خانوار و تعداد واحد مسكوني در كشور در 
دوره هاي 10 س��اله نش��ان مي دهد كه در همه دوره هاي 
مورد نظر بيش از يك ميليون واحد مسكوني كمبود نسبت 

به خانوار وجود داشته است .بعد خانوار نيز از 5 نفر در سال 
1355 به 3.3 نفر در سال 1395 رسيده است.

برآيند اين شاخص ها بيانگر آن است كه عليرغم افزايش بيش 
از دو برابري جمعيت، به واسطه كاهش بعد خانوار، تعداد 

خانوار نزديك به چهار برابر افزايش يافته است.
ش��اخص خانوار در واحد مسكوني به عنوان يك شاخص 
مهم در تعيين تراكم خانوار و برآورد كمبود تعداد واحدهاي 
مسكوني در طي 40 سال گذشته در كل كشور با يك روند 

كاهشي از مقدار 1.26 به مقدار 1.06 رسيده است.
ش��اخص تراكم خانوار ش��هري نيز با توجه به گس��ترش 
شهرنشيني در طي اين مدت )كه داراي يك روند صعودي 
و افزايش تقريبًا 1.5 برابري است( كاهش يافته و از مقدار 

1.37 به مقدار 1.04 رسيده است.
از نظر كيفيت واحدهاي مس��كوني، سهم واحد مسكوني 
بادوام با اس��كلت مقاوم از 0.3 درصد در سال 1355 به 57 

درصد در سال 1395 افزايش يافته است.
اين شاخص يك شاخص كيفي مهم در بررسي وضعيت 
دوام و استحكام ساختمان است و پايين بودن اين نسبت 
يكي از نش��انه هاي فراگيري بافت فرسوده و زاغه نشيني 
است. مالكيت مسكن در فرهنگ ايرانيان جايگاه مهمي دارد 
و ميزان مالكيت مسكن در ايران همواره بيش از حدود 70 
درصد بوده كه البته در دهه هاي گذشته كاهش داشته و در 
چند سال اخير بعد از سال 1395 اين نسبت به كمتر از 70 
درصد نيز رسيده است. اين امر نشان از افزايش اجاره نشيني 

در چهار دهه اخير در كشور دارد .

  سهم دولت از ساخت در قبل و بعد از انقالب
بررسي ها نش��ان مي دهد، در طي دهه هاي اخير نقش و 
س��هم دولت در ساخت مس��كن كاهش يافته و بيشتر به 
سياس��ت هاي حمايتي از مس��كن انبوه و كوچك سازي 

واحدهاي مسكوني روي آورده است.
در يك تخمين تقريبي در سال هاي قبل از انقالب دولت 
سهم 20 درصدي در ساخت مسكن داشته كه در سال هاي 
اخير اين ميزان به حدود 4 درصد رس��يده است. در دوران 
قبل از انقالب با پيدايش مشكل مسكن در شهرها به دليل 
مهاجرت گسترده مردم از روس��تا به شهر توجه دولت به 
سياست هاي مسكن در قالب برنامه هاي پنج ساله معطوف 
ش��د. در برنام��ه اول و دوم عمراني كش��ور برنامه و اعتبار 
مشخصي براي تأمين مسكن در نظر گرفته نشد. از برنامه 
سوم به بعد )مصوب خرداد 1346( طرح ها و برنامه هايي براي 

تأمين مسكن انديشيده شد.
در دو ده��ه ميان��ي پ��س از انقالب، جهت گي��ري اصلي 
سياست هاي مس��كن دولت به س��مت تحريك تقاضا با 
تخصيص و افزايش وام هاي خريد مسكن، آزادسازي زمين 
با فروش زمين هاي دولتي و كاهش مداخله دولت در بازار 
مسكن بوده است كه منجر به ايجاد حلقه بسته ركود و رونق 
تورمي در زمان نياز شديد كشور به توليد مسكن شده است.
بيشترين مداخله دولت درخصوص مسكن نيز مربوط به 
اعطاي اعتبارات مالي ساخت مسكن از طريق بانك، ساخت 
مسكن توسط كميته امداد امام خميني براي محرومان، 
تأمين زمين براي ساخت مسكن طبقات كم درآمد )مسكن 
مهر( و برخي سياست هاي تشويقي براي انبوه سازان بوده 

است. امروزه بخش خصوصي بيشترين سهم )بيش از 90 
درصد( از ساخت مسكن را به خود اختصاص داده است كه 

به طور عمده شامل سازندگان جزو و انبوه سازان هستند.
تعاوني ها ني��ز در قالب تعاوني هاي مس��كن كارمندان يا 
كارگران نهادهاي مختلف سهم بسيار محدودي در توليد 
مسكن دارند. برخي سياس��ت هاي كلي مسكن در ايران 
در قالب برنامه هاي پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و 

فرهنگي بيان شده است.
همچنين طبق تكليف وزارت راه و شهرس��ازي در برنامه 
چهارم توسعه نسبت به تهيه طرح جامع مسكن، اين طرح با 
تأكيد بر توسعه پايدار توليد مسكن، بازآفريني بافت فرسوده، 
ساماندهي سكونتگاه هاي غيررس��مي و رفع محروميت 
و توانمندس��ازي اقشار ضعيف براي بهره مندي از مسكن 

تدوين شده است.

   چشم انداز تا 1405
براساس طرح جامع مسكن بررسي تحوالت آتي جمعيتي 
و سياس��ت هاي كلي نظام مبني بر افزايش ن��رخ باروري 
پيش بيني مي ش��ود جمعيت كشور در س��ال 1405 به 
رقمي معادل 88.2 ميليون نفر برسد. پيش بيني شده كه 
در س��ال 1405 يا افق طرح جامع مسكن، 68.2 ميليون 
نفر در مناطق شهري و 25 ميليون نفر در مناطق روستايي 

ساكن خواهند بود.
تعداد خانوارهاي ساكن در كل كشور به دليل تداوم كاهش 
بعد خانوار و ساختار س��ني جمعيت، نرخ رشد باالتري از 
جمعيت مي يابد و برآورد مي شود كه در سال 1405 تعداد 
خانوارها به حدود 28.27 ميليون برسد كه 22.1 ميليون 
خانوار در شهرها و 6.15 ميليون خانوار در روستاها ساكن 

خواهند بود.
براس��اس طرح جامع مسكن نياز بالقوه به مسكن به شرح 

زير است: 
نياز خانوارهاي تازه تشكيل شده در دوره ده ساله منتهي 
به سال 1405 بالغ بر 4076 هزار واحد )3997هزار خانور 

شهري و 79هزار خانوار روستايي( 
كمبود مسكن براي تحقق ش��اخص يك خانوار در واحد 
مس��كوني، 1370هزار واحد )673هزار واحد ش��هري و 

697هزار واحد روستايي( 
نياز به تخريب و نوسازي واحدهاي مسكوني فرسوده در كل 
كشور، 5313هزار واحد )3003 واحد شهري و 2310هزار 

واحد روستايي( 
در س��ال هاي 85 تا 95 به طور متوس��ط س��اليانه حدود 
590هزار واحد مسكوني توليد و به بازار مصرف در كشور 
عرضه شده اس��ت كه بيش��ترين مقدار آن برابر با حدود 
820هزار واحد در سال 1392 و كمترين آن حدود 390هزار 

واحد در سال 1395 بوده است.
حدود 2.5 ميليون واحد مس��كوني خالي در كشور وجود 
دارد. در محاسبات نيازسنجي نرخ بهينه خانه هاي خالي 
5 درصد در نظر گرفته شده است كه به عنوان ذخيره بازار 
عمل مي كند در صورتي كه اين نرخ درحال حاضر در نقاط 
شهري 10.3درصد و در نقاط روستايي 8.5 درصد است. 
تالش دولت با ابزار مختلف در جه��ت كاهش اين نرخ به 
سطح 5 درصد در ش��هرها و 2.5درصد در روستاها، تعداد 

واحد مسكوني خالي را در افق 1404 طرح جامع مسكن 
به 1.1 ميليون واحد در نقاط ش��هري و 300هزار واحد در 
نقاط روستايي كاهش خواهد داد و بر اين اساس در طول 
10 سال آتي از حجم خانه هاي خالي 1.4 ميليون كاسته 
شده و تعداد واحد مسكوني جديد نيز به 4046هزار واحد 

تقليل خواهد يافت.

   داليل ناكامي سياست ها؟
با توجه به كمبود و نياز دايمي به مسكن در كشور ايران طي 
دوره هاي مختلف، قوانين و سياست هاي متعدد و مختلفي 
در اين حوزه وضع ش��ده اند، اما يك��ي از داليل ناكامي اين 
سياست ها نبود يك برنامه مدون با دورنماي بلندمدت براي 

رفع مشكالت مسكن است.
از ديگر عوامل مهم موثر بر عدم توفيق اين سياست ها نبود 
بانك اطالعاتي جامع و شفاف براي شناخت وضع موجود و 
برنامه ريزي دقيق است كه رصد و پايش اجراي سياست ها و 

ميزان كارايي آنها را با مشكل مواجه كرده است.
افزايش چندين برابري قيمت مسكن كه در دوره هاي متوالي 
وجود داشته منجر به دامن زدن به شكاف قيمت مسكن و 
اس��تطاعت خانوار به خصوص اقشار متوسط درآمدي كه 
بخش مهمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند شده 
و هزينه مسكن به عمده ترين هزينه خانوارها بدل گشته 
است و از اين رو با گذشت هر سال به تعداد متقاضيان خريد 

مسكن افزوده شده است.
تأمين مسكن اقشار ضعيف جامعه و رفع معضل بدمسكني 
به رغم اتخاذ سياست هاي حمايتي دچار مشكالتي بوده 
و پس از گذش��ت چهار دهه از پيروزي انقالب اسالمي در 
دستيابي به عدالت اجتماعي در برخورداري تمام اقشار از 
مسكن مناسب كه يكي از آرمان هاي انقالب اسالمي بوده 
است همچنان ناكام مانده است. مطالعات متعدد انجام شده 
در موضوع بررسي وضعيت مسكن در دهه هاي گذشته نشان 
مي دهند كه با فاصله گرفتن از دهه اول انقالب اس��المي، 
سياست گذاري هاي مسكن عمدتاً به نحوي بوده اند كه سبب 
شكل گيري سرمايه داري و ايجاد سرمايه براي قشر محدودي 
در حوزه مسكن شده اند و ازسوي ديگر اين سياست ها در 
شناخت جامعه هدف درست عمل نكرده و به همين دليل 
عليرغم وجود سياست ها و برنامه هاي متعدد در حوزه مسكن 

بسياري از آنها در دستيابي به هدف ناكام مانده اند.
يكي از نمونه هاي اين سياس��ت ها برنامه مسكن مهر 
است كه از هدف اوليه خود يعني تأمين مسكن ارزان 
براي اقشار كم درآمد به دليل ضعف در شناخت جامعه 
هدف و متقاضيان واقعي و عدم اجراي كارشناس��انه 
دور مانده و با وجود هزينه هاي بسيار كه براي دولت به 
همراه داشته با مشكالتي ازجمله ورود سوداگري، عدم 
تحقق عدالت در برخورداري از مسكن مناسب و رفع 

بدمسكني مواجه شده است.
رويكردهاي متعددي كه در طول دهه هاي گذشته اتخاذ 
شده اند به دليل نارسايي هايي از اين قبيل داراي كاستي و 
خألهايي بوده اند. برخي ديگر از موانعي كه مي تواند از تحقق 
اهداف در حوزه مسكن جلوگيري كند و سد راه سياست هاي 
وضع شده جهت بهبود وضعيت مس��كن در كشور شود 

به شرح زير است: 

مقطعي بودن سياس��تها و عدم اتخاذ سياست هايي با 
افق بلندمدت، 

نبود آمار و اطالعات جامع، دقيق و ش��فاف از وضعيت 
توليد، موجودي و تقاضاي مسكن، 

عدم توسعه زيرساخت ها و ابزار مورد نياز براي ثبت و رصد 
معامالت و قيمت مسكن جهت كنترل بازار، 

توجه ناكافي به گروه هاي پايين درآمدي، حاشيه نشينان 
و س��اكنان س��كونتگاه هاي غيررس��مي و عدم اتخاذ 
سياست هاي كافي و مناسب در مقوله مسكن حمايتي، 
متعادل نبودن هزينه مس��كن در سبد هزينه خانوار و 
افزايش روزافزون ش��كاف استطاعت و قيمت مسكن و 

بروز نتيجه آن به شكل بدمسكني، 
فقدان نگاه ويژه به استمالك مسكن خانوارهاي تازه 
تشكيل شده( خانه اولي )و سهم باالي آنها از انباشت 
تقاضاي مسكن و تش��ديد نابرابري در بهره مندي از 

مسكن، 
پررنگ شدن جنبه سرمايه اي مسكن نسبت به جنبه 

مصرفي و عدم كنترل ورود آن به بازار سوداگري، 
رويكرد نامش��خص به مس��اله مهاجرت از روستاها و 
شهرهاي كوچك و گسترش افسارگسيخته شهرنشيني 

به خصوص در كالنشهرها
گسترش بافت فرسوده و عدم تحقق برنامه هاي بازآفريني 

و احياي آن
عدم تشويق و حمايت از سرمايه گذاري در توليد مسكن و 

انباشت سرمايه در بازارهاي موازي غيرمولد
ضعف در كيفيت س��اخت و س��از و كاهش عمر مفيد 

ساختمان ها و هدررفت سرمايه هاي ملّّي
توجه كمتر به حوزه ساخت و س��از و مسكن سازي به 
عنوان يك بخش محرك در رشد توليد ناخالص داخلي 

و افزايش اشتغال.
افت سرمايه گذاري در دهه اخير

بررسي ها نشان مي دهد كه سرمايه گذاري در بخش مسكن 
و ساختمان در برنامه هاي توسعه اقتصادي در دو دهه مياني 
بعد از انقالب بهبود يافته، اما به داليل متعددي در دهه اخير 

مطلوب نبوده است.
ازجمله اين داليل مي توان به مواردي از قبيل سهم كم 
س��رمايه گذاري دولتي، گرايش كم تعاوني ها و بخش 
خصوصي، متناسب نبودن تسهيالت اعطايي با قيمت 
مسكن و توان اقتصادي خانوارها، عدم مديريت مناسب 
در هدايت نقدينگي در ب��ازار، تداخل وظايف در حوزه 
مديريت شهري و بخش مسكن و شهرسازي، مقطعي 
بودن سياست گذاري ها و مازاد و انباشت تقاضا در بازار 

مسكن اشاره كرد.
در صورت رفع اين مش��كالت با مداخل��ه كارآمد دولت و 
حاكميت، رونق پايدار بازار مسكن مي تواند منجر به رشد 
اقتصادي در كشور شود كه اشتغالزايي بااليي نيز به دنبال 

خواهد داشت.
ركود در صنعت مس��كن باعث از دست رفتن فرصت هاي 
شغلي بسياري مي شود و با توجه به ضرايب پيشين و پسين 
بخش مسكن و ارتباط و وابستگي اين بخش با حدود 120 
صنعت ديگر، ركود آن مي توان��د به ركود بخش مهمي از 
صنايع وابسته و بيكاري نيروي كار آنها منجر شود و در طرف 
مقابل رونق اين بخش به رونق اين صنايع و افزايش فرصتهاي 

شغلي منجر شود.
بنا به اذعان فعاالن حوزه مسكن، بخش ساختمان به ازاي 
هر 60 مترمربع ساختوساز يك ش��غل مستقيم و 1.24 
شغل به طور غيرمستقيم ايجاد يا تثبيت مي كند و از نظر 
حجم اشتغال نيز حدود 13 تا 15 درصد اشتغال مستقيم 

و غيرمستقيم وابسته به صنعت ساختمان و مسكن است .

   11 پيشنهاد براي توسعه مسكن
 مرك��ز پژوهش هاي مجل��س، پس از بررس��ي تغييرات 
صورت گرفته در حوزه مس��كن و شهرس��ازي قبل و پس 
از انقالب اسالمي و مرور چش��م اندازهاي آتي اين بخش، 
11پيشنهاد براي توسعه بخش مسكن و شهرسازي ارايه 

كرده كه اين شرح است: 
دستيابي به شاخص برابري تعداد واحد مسكوني در مقابل 

تعداد خانوار 
كاهش سهم زمين در هزينه تمام شده قيمت مسكن 

مسكن اجتماعي و حمايتي 
نظام اجاره داري حرفه اي 

نوسازي بافت هاي فرسوده 
جوازهاي ساختماني 

تناسب الگوي ساخت و تقاضاي مسكن 
تسهيالت حمايتي مسكن 

 ورود خانه هاي خالي به چرخه مصرف 
ماليات بر عايدي سرمايه امالك 

مديريت يكپارچه شهري 
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احتمال وقوع زلزله شديدتر 
در پايتخت وجود دارد

رييس س��ازمان پيش��گيري و مديريت بحران 
شهردار تهران گفت: حركات گسل فعال است و 
احتمال وقوع زلزله شديدتري در تهران وجود دارد 

و بايد براي آن آمادگي داشت.
رضا كرمي محمدي، رييس سازمان پيشگيري 
و مديريت بحران ش��هرداري تهران در گفت وگو 
با ايلنا در خص��وص تحليل پس لرزه هايي كه در 
پي زلزل��ه بامداد جمعه تهران رخ داد گفت: هيچ 
روش و تحقيقاتي براي اينكه نشان دهد، مي توان 
پيش بيني از لرزه خيزي داشت، وجود ندارد و تنها 
چيزي كه مي بينيم، حركات گسل و فعال بودن آن 
است كه اين احتمال را نشان مي دهد، امكان وقوع 
زلزله شديدتري وجود دارد و بايد براي آن آمادگي 
داش��ت، اما اينكه بگويم اين پس لرزه ها منجر به 
زلزله قوي تري مي شود يا خير را نمي توان تاييد 

كرد و نه مي توان تكذيب كرد.
او با بيان اينكه آماده باش س��ه روزه اي كه در پي 
زلزله بامداد جمعه تهران اعالم شده بود، برداشته 
شده است، گفت: آنگونه كه در سه روز ابتدايي بعد 
از زلزله قرار داشتيم، در حالت آماده باش نيستيم 
اما به لحاظ ذهني اكنون همه آماده هس��تند و 

به طور كلي آمادگي وجود دارد. 
رييس س��ازمان پيش��گيري و مديريت بحران 
ش��هرداري تهران در پاس��خ به اينكه بنابراعالم 
سخنگوي شوراي شهر تنها ده درصد مردم تهران 
آموزش هاي مرتبط با مقابله با زلزله را ديده اند، در 
چنين شرايطي برنامه آموزش شهروندي چقدر 
س��رعت خواهد گرفت، اظهار داشت: اين مساله 
به يك تصميم كلي تر نياز دارد. بارها در جلسات 
مختلف اعالم كرديم كه صدا و سيما بايد خيلي 
جدي تر در بحث آموزش مردم وارد شود. ما با صدا 
و سيما حتي قرارداد نيز بسته ايم و شهرداري در 
حد مقدورات كار خود را انجام مي دهد، اما صدا و 
سيما بايد بيشتر روي اين موضوع فعال شود و يك 
بخش ويژه آموزشي را در ليست برنامه هاي خود 
قرار دهد تا ارتقاي دانش مردم راحت تر و ارزانتر 
انجام ش��ود و آنها آموزش هاي الزم حين وقوع و 

پس از زلزله را ببينند. 
او ادام��ه داد: اينكه مي گوين��د 10 درصد مردم 
آموزش ديده اند نيز باال است، چرا كه آموزش ها 
خيلي كم است. وقتي مردم در هنگام وقوع زلزله 
اينگونه به خيابان ها مي ريزند و آمادگي ندارند و 
از طرفي مس��ووالن نيز در اطالع رساني به مردم 
نگران هس��تند با اين وضعيت چيزي درس��ت 
نمي شود. از يك طرف خطر زلزله وجود دارد و از 
طرف ديگر آموزش هم نمي دهيم و صبر مي كنيم 
تا يك بحران ديگر اتفاق افتد و اين همان سيستم 
مديريت بحران قديمي و پنجاه ساله اي است كه 

در پيش گرفته ايم.

   افزايش احتمالي كرونا 
در صورت بازگشايي دانشگاه ها

كرم��ي محم��دي از طرفي به رش��د اس��تفاده 
شهروندان از اپليكيشن شهر آماده نيز اشاره كرد 
و گفت: تا زمان وقوع زلزله ته��ران كمتر از هزار 
نفر از شهروندان اپليكيش��ن شهر آماده را نصب 
كرده بودند كه اين آمار تا دو روز گذش��ته به 30 
هزار ثبت رسيده است.  وي درخصوص اظهارات 
معاون برنامه ريزي ستاد فرماندهي كرونا كالنشهر 
تهران مبني بر روند افزايشي شيوع كرونا در تهران 
و اعمال قرنطينه هاي ش��ديدتر گف��ت: ما تابع 
تصميمات ستاد مبارزه با كرونا هستيم، اما آمار 
ابتال در تهران مقداري بيشتر شده است و احتمال 
اينكه باالتر برود نيز با توجه به بازگشايي هاي ده 

روز گذشته وجود دارد. 
او با بيان اينكه با بازگشايي مدارس به طور كامل 
و دانشگاه ها نيز اين احتمال وجود دارد كه شاهد 
افزايش روند بيماري در تهران باشيم، گفت: اما در 
مجموع به نظر مي رسد، اقدامات ما موثر بوده است.

شناسايي 5   هزار دستفروش 
در پايتخت 

مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل 
ش��هر تهران اعالم كرد: تاكنون پنج هزار نفر به 
عنوان دس��تفروش شناس��ايي و اطالعات آنها 
مورد تاييد قرار گرفته اس��ت. به گزارش روابط 
عمومي ش��ركت س��اماندهي صنايع و مشاغل 
شهر تهران، سيدعلي مفاخريان در جلسه كميته 
اجتماعي شوراي اسالمي شهر تهران كه با موضوع 
ساماندهي دست فروشان برگزار شد، با بيان اينكه 
دست فروشي طيفي از صنوف بدون مجوز است، 
گفت: فعاالن اين صنوف فاقد اتحاديه يا ارتباط 
با اتاق اصناف هس��تند و با وجود آسيب پذيري، 
بسيار آسيب زا هستند. وي ادامه داد: دستفروشي 
آسيب زا است چراكه ماهيت آن  براي مديريت 
شهري شفاف نيست؛ بنابراين مي تواند مشكالتي 
پيرامون عبور و مرور براي ش��هروندان يا كسبه 
رسمي ايجاد كنند. مفاخريان تصريح كرد: تامين 
زمين و صدور مجوز براي ايجاد روز بازارها در كنار 
شناسايي دست فروشان مي تواند به ساماندهي 

كامل دستفروشي بينجامد.
مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل 
ش��هر تهران با تاكيد بر اينكه نرم افزار س��امان 
ب��ازار مي توان��د نق��ش زي��ادي در شناس��ايي 
ماهيت و ظرفيت هاي موجود براي س��اماندهي 
دست فروشان ايفا كند، گفت: تاكنون اطالعات 
حدود 5 هزار نفر بر اس��اس س��كونت در تهران، 
سرپرست خانواده بودن و ش��اغل نبودن تاييد 
شده است و تعدادي از ثبت نام شدگان هم به دليل 
نقص در اطالعات واردشده فرصتي براي اصالح 

اطالعات خواهند داشت.
وي يادآور ش��د: براي اين افراد ب��ا توجه به نوع 
كسب وكارشان در روز بازارها مكان يابي مي شود.

جهش توليد مسكن در حال حاضر ممكن نيست
فرهاد بيضايي، كارشناس حوزه مسكن با اشاره 
به شرايط الزم براي تسهيل شرايط جهش توليد 
در حوزه مس�كن گفت: »از دي�دگاه اقتصادي 
جهش توليد در بخش مسكن نيازمند بررسي دو 
حوزه عرضه و تقاضا در اين بخش است. بررسي 
حوزه عرضه واحد مسكوني مشخص مي كند 
كه ساخت واحد مس�كوني در شرايط كنوني 
براي سرمايه گذاران بخش خصوصي از جذابيت 
كافي برخوردار نيست زيرا ارزش افزوده ناشي 
از سرمايه گذاري در بخش مسكن كمتر از ساير 

حوزه هاي سرمايه گذاري است«.

بيضايي در گفت وگو با فارس در بيان بررس��ي وضعيت 
حوزه تقاضا در بازار مسكن به منظور ايجاد جهش توليد 
در اين بخش، اظهار كرد: »فشار حضور و افزايش تقاضاي 
مردم در بازار مسكن با توجه به فضاي اقتصادي حاكم بر 

كشور ميسر نيس��ت چرا كه شرايط اقتصادي مسلط بر 
خانوارها به سبب افزايش نيافتن درآمد و مناسب نبودن 
شرايط موجود براي ورود به بازار مسكن مهيا نشده است«. 
اين كارشناس حوزه مسكن با اشاره به راهكارهاي موجود 
به منظور ايجاد جذابيت براي سرمايه گذار و تحريك تقاضا 
به كمك تسهيل ش��رايط حضور مردم در بازار مسكن، 
گفت: »يكي از راهكارهاي موجود به منظور ايجاد جهش 
توليد در بخش مسكن با توجه به شرايط فعلي، حضور 
دولت با استفاده از تامين نهاده هاي ساخت واحد مسكوني 
نظير زمين و كمك به تامين مالي در اين حوزه اس��ت. 
اقدامات ياد شده منجر به كاهش قيمت تمام شده مسكن 
ش��ده و عالوه بر ايجاد جذابيت براي بخش خصوصي، 

زمينه حضور مردم در بازار مسكن را فراهم مي كند«.
وي با تاكيد بر اينكه دولت در حال حاضر عزم جدي براي 
سامان دادن به بازار مسكن و جهش توليد در اين بخش 
را ندارد، افزود: »اصلي ترين راهبرد دولت به منظور ايجاد 

جهش توليد در بخش مس��كن، تامين زمين به منظور 
ساخت واحدهاي مسكوني است. اين موضوع در شرايطي 
است كه دولت قصد كسب درآمد 50 هزار ميليارد توماني 
از محل فروش امالك و دارايي هاي خود را دارد. در نتيجه، 
عالوه بر اينكه از ارايه زمين به منظور س��اخت مسكن 
خودداري مي كند، از هر عاملي كه منجر به افزايش قيمت  

دارايي ها در اين حوزه بشود نيز استقبال خواهد كرد«.
در ش��رايط تحريمي، لزوم توجه ب��ه جهش توليد در 
حوزه مسكن به سبب ويژگي هاي منحصر به فرد توليد 
واحد مسكوني مانند بي نيازي نسبت به واردات، يكي 
از بهترين راهبردهاي اقتصادي به حساب مي آيد. در 
همين خصوص، ش��مس الدين حسيني وزير اقتصاد 
دولت دهم و منتخب مردم در مجلس يازدهم، در بيان 
لزوم توجه به جهش توليد در حوزه مسكن، گفت: » در 
تمام دنيا و همين امريكا كه مركز نظام س��رمايه داري 
است، بخش مسكن، پيش��تاز و موتور اشتغال و توليد 

است. همانطور كه پروژه عظيم 4 ميليون و 200هزار 
واحدي مس��كن مهر نقش مهمي در توليد و اشتغال 
مربوط به دوره خود را داشت«. وزير اسبق اقتصاد با اشاره 
به نقش دولت در روشن كردن موتور لوكوموتيو مسكن 

و تسهيل مس��ير حركت آن در جهت رشد اقتصادي، 
افزود: »در ش��رايط فعلي، اگر يك مگاپروژه جديد در 
اندازه مسكن مهر به وجود آيد، جهش توليد در حوزه 

مسكن اتفاق خواهد افتاد«.

در سال هاي قبل از انقالب دولت سهم 20 درصدي در ساخت مسكن داشته كه در سال هاي اخير اين ميزان به حدود 4 درصد رسيده است



دانش و فن6دنياي فناوري

تحريم هاي بانكي و كااليي مزيد بر علت چالش هاي صنعت آي تي است

داستان پر آب ِ چشم تخصيص ارز
 ICT تازه ترين چالشي كه كسب و كارهاي حوزه
ب�ا آن روبه رو ش�ده اند، تخصي�ص ارز حاصل از 
صادرات براي وارد كردن كاالهاي ش�ان است و 
سيامك غنيمي فرد، رييس كميسيون سخت افزار 
نظام صنفي رايانه اي كش�ور معتقد است اعالم 
ش�فاهي اين خبر اگر ب�ه اعالم كتب�ي و صدور 
ابالغيه منجر شود، به كش�ور صدمه خواهد زد. 
در حالي كه مدتي قبل ثبت س�فارش هاي حوزه 
IT با ممنوعيت روبه رو شد. كسب و كارهاي اين 
صنف بعد از اعتراض و نوشتن نامه هاي سرگشاده 
باالخره توانستند دس�توري كه از سوي وزارت 
صنعت جه�ت اين ممنوعيت ابالغ ش�ده بود را 
لغو كنند. هنوز تركش ه�اي آن تصميم به بدنه 
كس�ب وكارهاي حوزه ICT باقي مان�ده بود كه 
زمزمه هايي مبني بر تخصيص پي�دا نكردن ارز 
مس�تقيم ب�راي واردات اين كاالها س�ر زبان ها 
افتاد. به اين صورت كه وزارت صمت شفاها اعالم 
كرده كاالهاي ICT مشمول دريافت ارز حاصل از 

صادرات خواهند شد. 

چندي پيش اعالم شد وزارت صمت تصميم دارد واردات 
هرگونه كاالي خارجي داراي مشابه داخلي را ممنوع كند. 
اما ممنوعيت واردات برخي تجهيزات فناوري اطالعات 
و ارتباط��ات باعث اعتراض ش��ركت هاي تامين كننده و 
فعاالن حوزه فناوري شده و سازمان نظام صنفي رايانه اي 
به اين موضوع واكنش نشان داد و در نهايت نيز اعالم شد 
ممنوعيت واردات تجهيزات آي تي لغو شده است. بعد از 
رفع ممنوعيت يك ماه ثبت س��فارش برخي تجهيزات 
زيرساختي فناوري اطالعات از سمت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت حاال واردكنندگان اين بازار خبر از مش��كالت 
جديد با بانك مركزي مي دهند. واردكنندگان كاالهاي 
فناوري اطالعات و ارتباطات مي گويند كه هنوز و بعد از 
گذشت دو ماه از س��ال ۱۳۹۹ موفق به دريافت ارز براي 

واردات كاالهاي خود به كشور نشده اند. 

  تاثير زيرساخت هاي آي تي 
بر جلوگيري از شيوع كرونا

س��يامك غنيمي فرد، رييس كميسيون سخت افزار نظام 
صنفي رايانه اي معتقد است اين صحبت شفاهي اگر به ابالغيه 
بدل شود، صرفا صنف ICT را دچار مشكل نمي كند و صدمه 

اصلي به كل كش��ور وارد مي شود. او تاكيد مي كند: »زمان 
شيوع كرونا اعالم شد ۳۰۰ هزار نفر قرار است براي غربال گري 
استخدام شوند. خوش��بختانه اين اتفاق به دليل خطرات 
 ICT بهداشتي كه داشت رخ نداد اما با استفاده از زيرساخت
در كشور اپليكيشني توس��عه داده شد كه بيش از نيمي از 
جمعيت ايران توانس��تند با استفاده از آن به صورت آنالين 
غربالگري شوند. همين يك اقدام به تنهايي از سرايت بيشتر 
كرونا جلوگيري كرد، ضمن اينكه هزينه اي نيز به اين واسطه 
به دولت تحميل نشد. قبل از شيوع كرونا، زيرساخت هاي 
الزم براي انجام اين كارها را داش��تيم اما حاال فرض كنيد 
ثبت سفارش ممنوع شود، ارز مناسب براي ورود كاالهاي 
مهمي كه مورد نياز است در اين حوزه تخصيص پيدا نكند، 
آيا اگر دوباره اتفاق اين چنيني رخ دهد مي توانيم از مقابله با 
آن س��ربلند بيرون بياييم؟ به اين دليل است كه به واسطه 

ايجاد مشكل براي ورود تجهيزاتي كه ما از عهده ساخت آن 
برنمي آييم نه تنها فعاالن اين حوزه بلكه كل كشور صدمه 
مي بينند.« غنيمي فرد در ادامه گفت: »بر اساس اولويت بندي 
بانك مركزي و با نظر كارشناس��ي وزارت صمت، به كاالها 
مانند گندم و دارو كه جزو موارد اولويت دار هستند ارز ۴۲۰۰ 
توماني تعلق مي گيرد. برخي ديگر در گروهي هستند كه بايد 
ارز نيمايي دريافت كنند. ارزي كه بانك مركزي تخصيص 
مي دهد. به اين شكل كه فرد متقاضي بايد هزينه كاال را به 
بانك بدهد، پس از تاييد بانك مركزي حواله صادر مي شود. 
معموال اين كار نزديك به يك ماه طول مي كشد و در اين مدت 
پول نزد بانك باقي مي ماند. البته ماجراي ارز نيمايي اينقدر هم 
ساده نيست. گاهي اوقات زمان تحويل ارز ممكن است بگويند 
ارز درخواستي را نداريم. در آن شرايط دو راه پيش روي مان 
است يا بايد به جاي مثال يورو، يوآن بگيريم يا دوباره مدتي 

صبر كنيم تا شايد ارز مورد نظر به بانك تزريق شود.« رييس 
كميسيون سخت افزار نظام صنفي رايانه اي كشور افزود: »بر 
اساس يك خبر شفاهي اعالم شده به كاالهايي كه درگروه 
۲۱ و ۲۲ قرار دارند ارز نيمايي تعلق مي گيرد كه زمان آن بين 
۳۰ تا ۳۵ روز است، كاالهاي گروه ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶ بايد از ارز 
اشخاص استفاده كنند و ورود كاالهايي كه در گروه هاي ۲۷ 
به باال قرار دارند نيز ممنوع است.« او درباره مشكالت اين طرح 
گفت: »پيدا كردن اشخاصي كه مي توان از ارز آنها استفاده 
كرد ممكن است زمان ببرد، اما مشكل صرفا اين نيست. ارز 
اشخاص از ارز نيمايي قيمت بيشتري )حدود ۱۰ درصد( دارد 
كه اين مساله روي قيمت تمام شده كاال تاثيرگذار خواهد بود. 
عالوه بر اين پول فردي كه متقاضي واردات است بايد در اين 
مدت در بانك بماند و او زمان دريافت ارز، مابه التفاوت آن را 

به قيمت روز دريافت كند.«

 ضرر و زيان واردكنندگان 
از تغيير ارز نيمايي به اشخاص

غنيمي فرد درباره فعاالن اين حوزه گفت: »االن وضعيت 
همكاران من به دو صورت اس��ت. عده اي ك��ه تا االن ارز 
نيمايي به آنها تعلق مي گرفت و با همان ارز در مناقصات 
ش��ركت كردند و براي انجام كارشان تعهد و ضمانتنامه 
بانك��ي داده اند. با تغيير ارز نيمايي به ارز اش��خاص، آنها 
ضرر بسياري زيادي مي بينند. حتي اگر بخواهند به دليل 
باالرفتن نرخ ارز معامله را برهم بزنند، باز هم ضرر و زياني 
كه بايد پرداخت كنند به آنها آسيب مي رساند. گروهي از 
همكاران هم تعهدات اينچنيني ندارند، نهايت خواسته شان 
تعلق گرفتن ارز است. حاال يا نيمايي يا اشخاص. آنها در 
هر صورت عالقه مند هستند از ارز استفاده كنند.« به گفته 
رييس كميسيون سخت افزار نظام صنفي رايانه اي كشور 
چالش هاي صنعت IT صرفا به مس��ائل داخلي محدود 
نمي شود و مسائلي مانند تحريم هاي بانكي و كااليي هم 
مزيد بر علت آشفتگي اين صنعت است. او در توضيح بيشتر 
مي گويد: »كارخانه هاي چين حدود يك ماه قبل از كل دنيا 
به دليل شيوع كرونا تعطيل شدند. پس از فروكش كردن 
تب كرونا در آن كشور و بازگشايي كارخانه ها بقيه دنيا به 
حالت تعطيل درآمدند. اين مساله توليد كاالهاي حوزه 
ICT را به شدت كاهش داد.« از آن طرف تقاضا براي خريد 
كاالهاي حوزه ICT بيش از گذشته شد و قيمت نيز به اين 
واسطه باال رفت. مودم، دوربين وب كم، لپ تاپ، مانيتور، 
كنسول هاي بازي جزو مواردي بود كه تقاضا براي خريد 
آنها افزايش يافت.« غنيمي فرد بر اهميت زيرساخت هاي 
مناسب پهناي باند اينترنت نيز تاكيد كرده و مي گويد: 
»براي انجام بس��ياري از نيازهاي امروز مانند دوركاري، 
آموزش و مسائلي از اين دست نياز به اينترنت داريم. اگر در 
اين مدت توانستيم سرويس پايداري در اختيار مشتركان 
قرار دهيم ب��ه اين دليل بود كه تجهيزات مورد نياز براي 
تامين پهناي باند اينترنت را در دسترس داشتيم. اما معلوم 
نيس��ت در آينده چه اتفاقي رخ خواهد داد.« او در پايان 
تاكيد كرد: »اكنون ظرفيت توليد بسيار كمتر از ميزان 
تقاضاست و همين مساله منجر به افزايش قيمت كاالها 
شده است. كسب و كارهاي حوزه IT نزديك به دو ماه بود 
كه نمي توانستند سفارشي را به ثبت برسانند، پس از آن نيز 
اگر تخصيص ارز صورت نگيرد، ما در انتهايي ترين نقطه از 
صف متقاضيان قرار مي گيريم. اين اتفاق به كشور صدمه 

جبران ناپذيري وارد مي كند.«

سلطنت محتواي ديجيتال
امروزه اكثر مردم جهان گوشي هاي هوشمند در دست دارند. 
بخشي از س��رگرمي مردم و اوقات فراغت آنها با تلفن هاي 
همراه و ابزارهايي كه پلتفرم ديجيتال دارند مي گذرد. به 
خصوص نقش اين ابزارها در دوره قرنطينه پس از شيوع كرونا 
افزايش پيدا كرد. در اين بين توليد محتوا در بستر ابزارهاي 
ديجيتال بيش از هر زماني اهميت پيدا كرده است. طبق 
پيش بيني هاي صورت گرفته بازار توليد محتواي ديجيتال 
بين سال هاي ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ مي تواند رشدي حدود ۲۸۳ 
ميليارد دالري داشته باش��د. اين تجزيه و تحليل توسط 
TechNavio منتشر شده است. ارزيابي ها بر اساس محتوا 
)محتواي ويديويي ديجيتال، بازي هاي ديجيتال، محتواي 
متني ديجيتالي و محتواي صوتي ديجيتال( و نوع دستگاهي 

كه از آن استفاده مي شود برآورد شده است. البته تجزيه و 
تحليل هاي اطالعاتي بيشتر با محوريت شركت هايي مانند، 
آلفابت، آمازون، اپل، مايكروسافت و نتفليكس صورت گرفته 
است. از طرفي ديگر تعداد فزاينده و روبه رشد دستگاه هاي 
هوشمند تبديل به يكي از مهم ترين عوامل رشد بازار توليد 
محتواي ديجيتال ش��ده است. سيس��تم هاي ديجيتال 
هوشمند باعث شده است تا افراد بتوانند به محتواي آنالين 
از طريق دستگاه هاي مختلف دسترسي پيدا كنند. اين امر 
منجر به تقاضاي بيشتر براي محتواي ديجيتال شده است؛ 
زيرا مردم با هر سليقه اي و درخواستي بدون در نظر گرفتن 
مكان و زمان مي توانند به محتواي مورد نظر دسترسي داشته 
باشند. از طرفي ديگر نوآوري ها در حوزه هاي مختلف منجر به 

تقاضاي بيشتر براي سيستم عامل هايي شده كه توليد كننده 
و ارايه دهنده محتواهاي ديجيتالي هس��تند. اين موضوع 
باعث افزايش ترافيك داده ها و تنوع محتواي مصرفي آنالين 
مي شود. امروزه محتواي ديجيتال شامل محتوايي است كه 
براي اهداف تجاري توليد شده و متناسب با خواست كاربران 
است. اين نوع محتوا بر اساس داده ها و تجزيه و تحليل هايي 
توليد مي شود كه از روي همان دستگاه هاي هوشمند به 

دست مي آيد.

  رسانه  و  سرگرمي
از سويي ديگر بحث رسانه و سرگرمي تبديل به يك صنعت 
بزرگ شده است كه از پنج بخش عمده تشكيل مي شود. 

از جمله آن فيلم، بازي هاي ويديويي، تلويزيون، انتشارات 
مكتوب و ديجيتال و در آخر موسيقي است. طبق برخي 
برآوردها، صنعت رس��انه و س��رگرمي در اياالت متحده 
درآمدي به حدود ۷۳۵ ميليارد در س��ال ۲۰۱۹ رسيده 
و اكنون س��هم بزرگي از اقتصاد اين كش��ور را در اختيار 
گرفته است. اكنون نيز صنعت رسانه و سرگرمي تبديل 
به سومين صنعت جهان شده است. اما اين صنعت سال 
به سال در حال يك تحول عمده و بزرگ است و ديگر به 
صورت سنتي پيش نمي رود؛ بلكه سهم بخش ديجيتال 
آن سال به سال رو به رشد است. ديجيتالي شدن خدمات 
اين بخش را جهاني و حوزه س��رگرمي و حتي رس��انه را 
با يك تحول عمده روبه رو كرده اس��ت. اين رشد مديون 
افزايش تعامالت و ابزارهاي شخصي است كه در اختيار 
افراد قرار گرفته و تبديل به يك نياز امروزي ش��ده است. 
اكنون كاربران مي توانند از محتوا بر مبناي سليقه و عاليق 

شخصي بهره برداري كنند. اين نكته را نبايد ناديده گرفت 
اينترنت در رشد اين صنعت نقش محوري را ايفا مي كند و 
اين پيشرفت نيز كماكان ادامه دارد. اينترنت باعث تغيير 
در توليد محتوا همچنين نح��وه مصرف و بهره برداري از 
آن شده است. پيش بيني مي ش��ود بازار جهاني رسانه و 
سرگرمي تا سال ۲۰۲۳ به ارزشي حدود ۲/۶ تريليون دالر 
برسد كه سهم بخش محتواي ديجيتال حدود ۶۱ درصد 
از اين بازار خواهد بود. با موج شديد محبوبيت بازي هاي 
ويديويي و همچنين فيلم و تصوير، تبليغ كنندگان و ساير 
ناش��ران به طور فزاينده اي به سمت سيستم عامل هاي 
ديجيتال حركت مي كنند. در حقيقت طبق گزارشي كه 
موسسه PWC در بريتانيا در راستاي چشم انداز جهاني 
اين صنعت داده تا س��ال ۲۰۲۳ تخمين زده مي شود كه 
بازارياب��ان بيش از ۵۰ درصد بودج��ه بازاريابي خود را به 

تبليغات ديجيتال اختصاص مي دهند .

اينترنت اپليكيشن شاد تا پايان خرداد رايگان شد
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از رايگان شدن اپليكيشن 
ش��اد تا پايان خرداد خبر داد. به گزارش ايس��نا، تعطيلي 
مدارس در شرايط كرونايي به اين منظور نبود كه آموزش 
تعطيل اس��ت، بلكه بع��د از مدتي و ب��دون هيچ درنگي 
كالس هاي آموزش��ي و مجازي هم ب��راي دانش آموزان 
و هم براي دانش��جويان راه اندازي ش��د. با ادامه دار شدن 
شرايط و روند صعودي كرونا در كشور و تصميم اتخاذ شده 
مبني بر ادامه تعطيلي مدارس و دانش��گاه ها و به منظور 
ت��داوم و پايداري يادگيري دانش آم��وزان و جلوگيري از 
ايجاد وقفه در آموزش آنه��ا، وزارت آموزش و پرورش كل 
كشور اقدام به راه اندازي اپليكيشن شاد كرد. در اين راستا 
محمدجواد آذري جهرمي در حاشيه جلسه هيات دولت 
اظهار كرد: »با مساعدت سازمان برنامه و بودجه و موافقت 
رييس جمهوري قرار شد كه از فردا مصرف ترافيك شبكه 
شاد كه براي آموزش آنالين و برگزاري مجازي كالس هاي 

درس دانش آموزان همه كشور در نظر گرفته شده است تا 
پايان فصل امتحانات رايگان باشد.« به گفته جهرمي اين 
دستور چهارشنبه صادر شد و با پيگيري هاي صورت گرفته 
و فراهم كردن مقدمات الزم، مقرر است از امروز پنج شنبه، 
اين امكان براي همه دانش آموزان و معلمان و كادر آموزشي 
كشور فراهم شود. همچنين جهرمي در توييتر درباره اين 
موضوع نوشت: »تالش مي كنيم مصوبات الزم براي رايگان 
شدن هميشگي اين شبكه نيز اخذ شود.« وزير ارتباطات 
همچنين خاطرنش��ان كرد: »بي��ش از ۹۰ درصد مراكز 
آموزش عالي كه وزارت علوم نام آنه��ا را به ما اعالم كرده 
است، االن خدمات آموزش آنالين براي شان رايگان است. 
البته در مقطعي مشكالتي هم وجود داشت كه در گزارشي 
كه دريافت كردم تا ۹۰ درصد از اين مراكز به صورت رايگان 
از خدم��ات آموزش آنالين اس��تفاده مي كنند.« با وجود 
اين، اتصال به ش��بكه آموزش آنالين دانش آموزان، اين 

روزها كه به دليل ش��يوع ويروس كرونا امكان حضور در 
مدارس را ندارند، با مش��كالت زيادي همراه است؛ گاليه 
خانواده ها، معلم ها و دانش آموزان براي چالش هاي اتصال 
به اين برنامه يك س��مت اين ماج��را و ناتواني در تامين 
سخت افزار مورد نياز براي اتصال به شبكه آموزش مجازي 
طرف ديگر ماجراست. نداشتن تلفن همراه، اتصال سخت 
به ش��بكه، يوزر فرندلي نبودن سامانه، مشكالت ورود به 
اپليكيشن در گوش��ي هاي آيفون و بسياري از اين موارد 
سبب ش��ده آموزش مجازي با چالش هايي روبه رو شود. 
برخي خانواده ها به داليل متعددي اعم از سرعت پايين 
اينترنت، كيفيت اندك ش��يوه آموزش و ملموس كردن 
ش��كاف ديجيتال در جامعه از اين شبكه رضايت خاطر 
ندارند. برخي از والدين هم معتقدند طراحي اين سامانه 
آنگونه كه بايد در يادگيري دانش آموزان تاثيري نداشته و 

عمده كار تدريس بر دوش والدين افتاده است.
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 كاركنان توييتر
 براي هميشه دوركار شدند

توييتر اعالم كرده تعداد زيادي از كارمندان اين شركت 
مي توانند حتي پس از پايان يافتن همه گيري ويروس 
كرونا و به طور دايم دوركاري كنند. به گزارش مهر به 
نقل از تلگراف، توييتر معتقد است به دليل وضعيت 
خاص شركت توانسته كارمندان خود را دوركار كند. 
همچنين نيروهاي انساني اين شركت طي چندماه 
گذشته ثابت كرده اند مي توانند از راه دور به فعاليت خود 
ادامه دهند. تعداد اندكي از كارمندان توييتر كه حضور 
فيزيكي آنها الزم است مانند كارمندان بخش نگهداري 
سرورها همچنان بايد در محل كار حاضر شوند. توئيتر 
تصميم بازگشت كارمندان به دفاتر كاري را به عهده 
خود آنها گذاشته و تمام دفاتر اين شركت به جز تعداد 

اندكي از آنها تا ماه سپتامبر بازگشايي نخواهند شد.

ثبت ركورد روزانه در ناحيه 
آهن سازي شركت فوالد مباركه

همكاران تالشگر ناحيه آهن سازي با ثبت ركورد توليد 
روزانه آهن اس��فنجي به ميزان ۸ هزار و ۸۱۵ تن در 
واحد شهيد خرازي موفقيت ديگري را در سال جهش 
توليد به نام خود ثبت كردند. داريوش رشيدي مدير 
ناحيه آهن سازي با اعالم اين خبر افزود: ركورد روزانه 
قبلي به ميزان ۸هزار و ۶۴۰ تن بود كه در فروردين ماه 
۹۹ به دست آمده بود. اين ركورد توليد روزانه در سال 
جهش تولي��د و در ادامه عملكرد موفقيت آميز اين 
ناحيه در اين سال حاصل شده كه ناشي از عزم راسخ 
همكاران در اين ناحيه براي مشاركت هرچه بيشتر در 
حركت روبه رشد در مسير توليد بيشتر و اقتصاد كشور 
است. وي همچنين افزود: اميدواريم با برنامه ريزي 
صورت گرفته و اهتمام كليه كاركنان ناحيه آهن سازي 
و واحدهاي پشتيباني، عملكرد درخشاني در سال ۹۹ 

به ثبت برسانيم.

تلگرام تسليم امريكا شد
مديرعامل اپليكيش��ن تلگرام به تازگي از لغو پروژه 
بالك چي��ن و عرضه رم��ز ارز اختصاصي خود خبر 
داد. ب��ه گزارش ايس��نا، پ��اول دوروف، موس��س و 
مديرعامل اپليكيشن پيام رس��ان تلگرام به تازگي 
اعالم ك��رده كه پروژه بالكچي��ن و معرفي و عرضه 
رم��ز ارز اختصاص��ي خ��ود را تحت تاثير و فش��ار 
 مقامات امريكايي لغو خواهد كرد. شبكه باز تلگرام 
)Telegram Open Network( ك��ه به ط��ور 
مخفف TON ناميده مي شد قرار بود بستري براي 
كاربران اپليكيشن تلگرام فراهم كند تا بدون ارتباط 
با سرورهاي خود فعال بماند و به كاربران رمزارز هاي 
مختلف همچون بيت كوين ام��كان فعاليت دهد. 
اپليكيش��ن تلگرام كه اخيراً به يك ركورد جديد در 
تعداد كاربران دست يافته بود و بالغ بر ۴۰۰ ميليون 
كاربر فعال در ماه را براي خود به ثبت رسانده بود، حاال 
به نظر مي رسد كه پس از مدت ها درگيري و اختالف 
با كميته امنيت مبادالت اياالت متحده امريكا، تسليم 
شده و اعالم كرده كه پروژه پلتفرم بالك چين و رمز 
ارز اختصاصي خود تحت عنوان گرام را لغو كرده است.

ساعت هوشمندي كه 
با عرق بدن كار مي كند

محققان دانشگاه گالسگوي اسكاتلند موفق به ابداع 
ساعت هوشمندي شده اند كه از عرق بدن كاربر نيرو 
مي گيرد. به گزارش ايسنا و به نقل از تك رادار، محققان 
دانشگاه گالسگو در اسكاتلند يك فناوري ابداع كرده اند 
كه مي تواند از عرق بدن به جاي باتري هاي سنتي در 
دستگاه ها استفاده كند. اين فناوري با جمع آوري عرقي 
كه بدن به طور طبيعي توليد مي كند، كار مي كند و 
باعث مي ش��ود يون هاي موجود در آن به پليمرهاي 
موجود در اي��ن فناوري واكنش دهن��د و در نتيجه 
واكنشي ايجاد مي شود كه برق توليد مي كند. محققان 
اين فناوري را با بستن يك نسخه كوچك از اين سلول 
به دونده هاي در حال دويدن آزمايش كردند و ديدند 
كه اين سلول توانست چند المپ LED را روشن كند 
كه نشان داد اين فناوري كار مي كند و از لحاظ تئوري 
مي تواند در مقياس بزرگ ت��ر نيز كار كند. اما آيا اين 
فناوري مي تواند در زندگي واقعي به ش��كل مناسب 
كار كند؟ با توجه به نتايج آزمايش اوليه، اين فناوري 
مبتني بر عرق كار مي كند، اما به نظر نمي رسد كه به 
اندازه كافي نيرو توليد كند تا به كاربر امكان دهد شارژ 
دستگاه پوشيدني خود را به روش سنتي كنار بگذارد. 
در عوض اين فناوري مي تواند مكمل شارژ استاندارد 
باش��د، به اين معني كه مي توان با وجود آن، ردياب 
تناسب اندام يا ساعت هوشمند را به مراتب كمتر از 
آنچه در حال حاضر مجبور هس��تيم، شارژ كنيم. به 
نظر مي رس��د اين فناوري براي ردياب هاي تناسب 
اندام مناسب است، چرا كه به طور معمول هنگام انجام 
فعاليت ورزشي كه با توليد عرق همراه است، پوشيده 
مي شوند، اما اين امكان وجود دارد كه اين فناوري در 

ساعت هاي هوشمند نيز كار كند.

سيامك غنيمي فرد:  به واسطه ايجاد مشكل براي ورود تجهيزاتي كه از عهده ساخت آن برنمي آييم كل كشور صدمه مي بينند

نرخ خدمات مخابراتي تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد داشته است
مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت با اشاره به ادامه 
نيافتن توزيع بس��ته هاي رايگان اينترن��ت، اظهار كرد: 
»نرخ خدمات مخابراتي به ويژه پهناي باند در چند سال 
اخير تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد رش��د داشته كه در مقايسه با 
ديگر خدمات و محصوالت كمتر بوده است.« به گزارش 
ايسنا، شيوع كرونا در كشور، افراد را به قرنطينه اختياري 
در خانه تشويق كرده است و محمدجواد آذري جهرمي 
با درخواس��ت مردم براي ارايه اينترنت رايگان موافقت 
ك��رد و از تخصي��ص ۱۰۰ گيگابايت اينترن��ت رايگان 
ثابت خبر داد كه اين حجم اينترنت تا روزهاي ابتدايي 
فروردين هم تمديد ش��د، اما پس از آن ديگر از اينترنت 
رايگان خبري نش��د كه مديرعامل ش��ركت ارتباطات 
زيرساخت علت اين موضوع را توضيح داد. در اين راستا 
به نقل از شركت ارتباطات زيرساخت، حميد فتاحي از 
س��رويس دهي رايگان دو وب سايت مربوط به مناجات 
هيات هاي مذهبي در شب هاي قدر خبر داد و با اشاره به 
موضوع مناس��ك ديني و فضاي مجازي و سخنان مقام 
معظم رهبري درباره مناجات مردم در ماه رمضان، گفت: 
»رهبري اخيرا بر ضرورت حف��ظ مناجات رمضانيه به 
صورت خانگي و از طريق فضاي مجازي تاكيد كرده اند. 

خانواده ها در اين روزها ناچار به خانه نش��يني ش��ده اند 
و عمال جمع مذهبي و مناج��ات در ماه مبارك رمضان 
مانند سابق قابل برگزاري نيست. در همين راستا وزارت 
ارتباط��ات تالش خود را براي برق��راري ارتباط مردم با 
هيات هاي مذهبي در روزهاي ش��يوع وي��روس كرونا 
متمركز كرد.« معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
با بيان اينكه دو سامانه ايجادشده تنها مختص شب هاي 
قدر نيس��ت، اظهار كرد: »وزارت ارتباطات پيش از ماه 
رمضان دو فضا را براي مخاطبان و عالقه مندان هيات هاي 
 مذهب��ي و مناج��ات ايجاد ك��رد. در ابتدا وب س��ايت
www.mahafel.live  ايجاد شد كه امكان پخش 
مستقيم هيات ها، با همكاري وزارت ارتباطات و بخش 
خصوصي فراهم شد. پس از مدتي وب سايت هيات آنالين 
هم به بهره برداري رسيد كه به همين شيوه اما تخصصي تر 
هيات هاي شاخص و پرمخاطب را تحت پوشش خود قرار 
داد.« وي درباره هزينه اينترنت مصرفي اين دو وب سايت 
گفت: »ترافيك به صورت يك دوم اس��ت. يعني هزينه 
اينترنت نصف ساير سايت هاست اما براي شب هاي قدر 
استفاده از اين دو سايت رايگان خواهد بود. بنا به داليلي 
با ادامه توزيع بسته هاي رايگان اينترنت موافقت نشد اما 

با توجه به سبد مصرفي خانوار و هزينه هاي پهناي باند، 
درمي يابيم كه نرخ خدمات مخابراتي به ويژه پهناي باند 
در چند سال اخير تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد داشته كه در 
مقايسه با ديگر خدمات و محصوالت كمتر بوده است.« 
فتاحي در پاسخ به اين سوال كه براي افزايش كيفيت و 
سرعت اينترنت در ش��ب هاي قدر چه تدابيري در نظر 
گرفته ش��ده، گفت: »در حال حاضر نسبت به استفاده 
از اين وب سايت ها و ديگر توليداتي كه در كشور عرضه 
مي شود و ما آن را به عنوان محتواي شبكه ملي اطالعات 
مي شناسيم، رشد قابل توجهي در چند سال اخير ايجاد 
شده و عمال مشكل سرعت يا افت كيفيت اينترنت وجود 
ندارد. ممكن اس��ت در برخي از نيازمندي ها در بس��تر 
اينترنت مشكالتي ايجاد شود كه عمدتا به دليل افزايش 
غيرقابل پيش بيني مصرف در زمان شيوع ويروس كرونا 
بوده اس��ت.« معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
در پايان تاكيد كرد: »در اين دو وب س��ايت ۱۰ مورد از 
هيات هاي منتخب كشور در شهرهاي مختلف زنجان، 
مشهد و  قم نمايش داده مي شود و اين امكان وجود دارد 
كه هر يك از مخاطبان با پيامك رايگان هيات مورد نظر 

خود را به ديگران معرفي كنند.«

تنها برخي از سايت هاي دانشگاهي رايگان شده
به گفته معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، ترافيك 
دانشجويان رايگان نش��ده، بلكه دسترسي به سايت هاي 
دانشگاهي رايگان شده و به همين دليل درصورت مراجعه 
دانش��جويان به س��ايت هاي ديگر، از حجم اينترنت آنها 
كم مي ش��ود. به گزارش ايسنا، پس از تصميم به برگزاري 
كالس هاي دانشگاه ها به صورت مجازي به دليل گسترش 
ويروس كرونا در كش��ور، يكي از مسائل اصلي، دسترسي 
دانشجويان به اينترنت اعالم شد و اينكه مشكل اصلي براي 
آموزش مجازي دانشجويان، بحث تهيه اينترنت و هزينه بر 
بودن آن است، به همين دليل دانشجويان خواستار رايگان 
ش��دن حجم اينترنت مصرفي كالس هاي مجازي شدند 
و وزارت ارتباطات وعده هايي را در راس��تاي رايگان شدن 
اينترنت آموزش مج��ازي داد. با وجود اين، فرآيند رايگان 
شدن اين سامانه هاي آموزشي همچنان فراز و فرودهايي 
دارد، از طرفي دانشجويان معتقدند حضور در كالس هاي 
آنالين از حجم اينترنت آنها مي كاهد و در مقابل اپراتورهاي 
اينترنتي ادعا مي كنند ترافيك ليست  آي پي هاي ارايه شده 
به آنها رايگان شده و اگر س��امانه اي رايگان نيست، حتما 
آي پي آن در فهرس��ت وجود ندارد. در اين راس��تا حسين 
فالح جوشقاني، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 

راديويي به ايس��نا گف��ت: »براي رايگان ك��ردن اينترنت 
دانشگاهي، ليس��تي از دانش��گاه ها و وزارت علوم، وزارت 
بهداش��ت و مراكز حوزوي گرفتيم كه ممكن است شامل 
همه دانشگاه هاي كشور نباشد. اين ليست شامل آدرس 
سايت هاي آموزشي است كه امكان آموزش آنالين را داشته 
باشند.« وي درباره كم شدن حجم اينترنت به دليل تغيير 
آي پي توضيح داد: »اگر هنگام استفاده از خدمات آنالين 
دانشگاه آي پي عوض مي شود و اين آي پي در ليست نيست، 
ما كاري نمي توانيم كنيم. از طرفي ما ترافيك دانشجويان را 
رايگان نكرديم، بلكه دسترسي به سايت هاي دانشگاهي 
را رايگان كرديم. دانش��جويان ممكن است با اين اينترنت 
به س��ايت هاي ديگري هم مراجعه كنند كه ترافيك اينها 
رايگان نيست و از حجم اينترنت آنها كم مي كند.« معاون 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه اين ليست 
تاكنون بيش از ۱۷۰ سايت و سامانه را شامل شده، اظهار كرد: 
هر آدرسي كه در اين ليست به ما اعالم شده، آنها را به اپراتورها 
اعالم كرديم و اپراتورها هم اينترنت رايگان را اعمال كردند. 
طبق بررسي ها، اين اقدام در اپراتورهاي بزرگ و سروكوها 
انجام شده و اگر غير از اين باشد به محض اينكه ما گزارشش 

را دريافت كنيم، پيگيري مي كنيم.«



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

»تعادل« از روند تجارت كااليي ايران با تركيه در فصل نخست سال 2020 گزارش مي دهد 

فاكتورهاي	اثرگذار	بر	افت	شديد	صادرات	به	تركيه		
تعادل| گروه تجارت |

ارزش تجارت كااليي ايران با كشور تركيه در 
فصل نخست سال 2020 حدود 645 ميليون 
دالر بوده كه نس�بت به فصل نخس�ت س�ال 
2019، كاه�ش ح�دود 70 درص�دي را تجربه 
كرده اس�ت. از اين ميزان تجارت، حدود 270 
ميليون دالر مربوط به صادرات ايران به تركيه 
و حدود 376 ميلي�ون دالر مربوط به واردات 
ايران از تركيه بوده كه هر دو نس�بت به مدت 
مشابه س�ال قبل خود كاهش داشته اند. تراز 
تجاري ايران و تركيه در فصل نخس�ت سال 
2020 به شدت كاهش يافته كه عامل اصلي آن، 
افت 99 درصدي صادرات اقالم نفتي ايران به 
تركيه گزارش شده اس�ت. در اين ميان تاثير 
همه گيري ويروس كوويد-19 بر افت تبادالت 
تجاري دو كش�ور ايران و تركيه در ماه مارس 
2020، مشاهده مي ش�ود. عامل ديگر، اينكه 
تنوع اقالم صادراتي تركيه ب�ه ايران از تنوع 
اقالم صادراتي ايران به تركيه، بيشتر است. اين 
درحالي است كه صادرات تركيه برخالف ايران، 
از كاالهاي با ارزش افزوده باالتر و حتي كاالهاي 
سرمايه اي تشكيل شده است. همچنين آمارها 
حاكي از اين اس�ت كه ميانگين ارزش ماهانه 
صادرات غيرنفتي اي�ران به تركيه طي دو ماه 
نخس�ت 2020 قبل از ش�يوع ويروس كرونا، 
بس�يار كم و فقط حدود 100 ميليون دالر بوده 
كه مي تواند عالمتي ب�ر توان پايين صادراتي 
اين بخش و همچنين كم توجهي به لزوم رفع 
موانع، تقويت و پشتيباني از صادرات غيرنفتي 

در كشور باشد. 

  تجارت در فروردين ۹۹
در پي شيوع كرونا، تجارت بين المللي ايران و بسياري از 
كشورهاي جهان از اسفندماه سال گذشته تحت تاثير 
قرار گرفته است و بسياري از كشورها عمال يا مرزهاي 
اقتصادي خود را بس��ته اند يا محدوديت هاي جدي در 
اين زمينه وضع كرده اند. ايران نيز پس از آنكه از ابتداي 
اسفند محدوديت هايي در مسير فعاليت هاي اقتصادي 
خود به وجود آورد، تالش كرده از مرزهاي موجود تجارت 
خود را ادامه دهد و با اين حال تحت تاثير كرونا، آمارهاي 

فروردين حاكي از كاهش جدي تجارت است.
اما آمار از وضعيت صادرات غيرنفتي ايران در فروردين 
س��ال ۹۹ در قياس با مدت مشابه س��ال قبل، افت۳۶ 
درصدي را نشان مي دهد. ارزيابي هاي آماري گوياي اين 
است كه صادركنندگان در نخستين ماه از سال جاري، 
حدودا يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دالر صادرات داشته اند 
كه اين عدد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كاهشي 
۳۶ درصدي را نشان مي دهد. واردات ايران در فروردين 
۹۸ نيز بيش از ۲.۳ ميلي��ارد دالر بوده كه در فروردين 
امسال به كمتر از دو ميليارد دالر رسيده و كاهشي ۱۷ 

درصدي را نشان مي دهد.
وزن صادراتي ايران نيز از بيش از هشت ميليون تن در 
فروردين ۱۳۹۸ به حدود پنج ميليون تن در نخستين 
ماه امسال رسيده و كاهشي ۳۹ درصدي را نشان مي دهد. 

وزن واردات ايران در اين دوره اما ۲۱ درصد افزايش يافته 
است. متوسط قيمت كاالهاي تجاري كشور ديگر گزارش 
منتشر شده در فروردين ماه است. بر اين اساس متوسط 
قيمت صادراتي كاالهاي ايران در فروردين ماه امسال به 
۳۰۹ دالر در هر تن رسيده كه در قياس با مدت مشابه 
سال گذشته، افزايشي چهار درصدي را نشان مي دهد. 
متوسط ارزش واردات ايران اما از ۱۱۲۱ دالر در هرتن 
در فروردين گذش��ته به ۷۶۴ تن در ماه ابتدايي س��ال 
۱۳۹۹ رسيده كه كاهشي ۳۲درصدي را نشان مي دهد. 
بررسي ها نش��ان مي دهد، اصلي ترين شركاي تجاري 
كشور در ابتداي سال ۱۳۹۹ را اعالم كرده كه همچنان 
چين را در صدر اين فهرست نش��ان مي دهد. ايران در 
فروردين ۳۱ درصد از كل صادرات خود را به چين انجام 
داده و پس از آن امارات متحده عربي با ۲۱ درصد، عراق 
با ۱۵ درصد، افغانستان با هفت درصد و تركيه با چهار 
درصد در رده هاي بعدي هس��تند. نكته قابل تامل در 
اين آمارها، تبديل شدن امارات متحده عربي به دومين 
مقصد عمده صادراتي ايران است كه تا پيش از اين براي 
مدت طوالن��ي در اختيار عراق بود. تركيه نيز با كاهش 
جدي واردات از ايران، در يك ماه تنها ۷۲ ميليون دالر 
واردات داشته است. در همين حال معاونت بررسي هاي 
اقتصادي اتاق تهران، در تحليلي به روند افت شديد صدور 

كاال به تركيه در ماه هاي اخير پرداخته است. 

  تصوير كلي تجارت كااليي ايران و تركيه 
اما با توجه به اينكه تركيه چند وقتي است كه در ليست 
شركاي عمده تجاري ايران قرار ندارد، در گزارشي به اين 
موضوع با تكيه در داده هاي آماري پرداخته شده است. 
ارزيابي ها نشان مي دهد، ايران و تركيه در فصل نخست 
س��ال ۲۰۲۰ حدود ۶۴۵ ميليون دالر تجارت كااليي 
)صادرات و واردات( داش��ته اند كه اين ميزان نسبت به 
فصل نخست سال ۲۰۱۹ با كاهش ۷۰ درصدي مواجه 
شده اس��ت. رقم تجارت سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰، 
ح��دود ۲۷۰ ميليون دالر مربوط به ص��ادرات ايران به 
تركي��ه و ۳۷۶ ميليون دالر مربوط ب��ه واردات ايران از 
تركيه بوده كه هر دو نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹، 

كاهش داشته اند.

  روند فصلي و ماهانه تجارت با  تركيه 
بررسي روند فصلي تجارت كااليي ايران و تركيه از ابتداي 
سال ۲۰۱۸ نش��ان مي دهد، صادرات ايران به تركيه از 
فصل دوم س��ال ۲۰۱۹ روند كاهشي در پيش گرفته و 
در فصل پاياني سال ۲۰۱۹ به حدود ۲۶۸ ميليون دالر 
رسيده است. در فصل نخست سال ۲۰۲۰ صادرات ايران 
به تركيه تغيير چنداني نداشته و تنها با ۰.۸ درصد بهبود 
نسبت به فصل قبل، به حدود ۲۷۰ ميليون دالر رسيده 
است. واردات كااليي ايران از تركيه در فصل نخست سال 
۲۰۲۰ نسبت به فصل قبل آن با كاهش ۳۴ درصدي به 

۳۷۶ ميليون دالر رسيده است. 
بررسي روند ماهانه تجارت كااليي ايران و تركيه نشان 
مي دهد اما صادرات ايران به تركيه كه از ابتداي س��ال 
۲۰۱۹ روندي نوساني داشته، در ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ با 
كاهش بالغ بر ۷۰ درصدي دچار افت شديد شده و پس 
از آن روند نوساني خود را تا پايان سال ۲۰۱۹ ادامه داده 

است .در ابتداي س��ال ۲۰۲۰ با وجود افزايش صادرات 
ماهانه ايران به تركيه طي دو ماه نخست ۲۰۲۰، در ماه 
مارس )۱۰ اس��فند ۱۳۹۸ ال��ي ۱۰ فروردين ۱۳۹۹(، 
رقم صادرات ايران به تركيه نسبت به ماه قبل، كاهش 
حدود ۵۵ درصدي را تجربه كرده كه يكي از علل اصلي 
آن، شيوع ويروس كوويد-۱۹، است. روند ماهانه واردات 
كااليي ايران از تركيه از ابتداي س��ال ۲۰۲۰ نيز نزولي 
بوده و در ماه مارس به ۳۶.۳ ميليون دالر رسيده است . 
با توجه به افت قابل توجه و توام واردات و صادرات ايران 
و تركي��ه در ماه مارس ۲۰۲۰، در اي��ن ماه كل تجارت 
كااليي ايران و تركيه برابر ب��ا ۸۷ ميليون دالر بوده كه 
كمترين رقم طي سال هاي اخير و تقريبا ۰.۱ رقم مشابه 

در مارس ۲۰۱۹ است. 

  تراز تجاري دو كشور 
با توجه به كاهش صادرات كااليي ايران به تركيه و كاهش 
واردات از اين كشور، تراز تجاري ايران و تركيه در فصل 
نخست سال ۲۰۲۰ نسبت به فصل نخست سال ۲۰۱۹ 
به علت كاهش بيشتر در صادرات ايران، به شدت كاهش 
يافته و به منفي ۱۰۶ ميليون دالر رسيده است. به منظور 
بررسي اين كاهش در صادرات، صادرات و واردات كااليي 
به دو گروه كاالهاي نفتي فصل ۲۷ و كاالهاي غيرنفتي 
تقسيم بندي شده است. در فصل نخست سال ۲۰۱۹ 
تراز تجاري ايران و تركي��ه داراي مازاد ۹۹۴.۵ ميليون 
دالري ب��وده كه عل��ت اصلي آن ص��ادرات حدود ۲.۱ 
ميليارد دالري كاالهاي نفتي فصل ۲۷ از ايران به تركيه 
بوده اس��ت، اما در فصل نخست سال ۲۰۲۰، با كاهش 
۹۹ درصدي صادرات محصوالت اين فصل، تراز تجاري 

ايران با تركيه دچار كاهش شديد و منفي شده است. 
تراز تجاري كاالهاي غيرنفتي نيز كه در فصل نخست 
س��ال ۲۰۱۹ داراي كسري منفي ۲۵۰ ميليون دالري 
بوده، با بهبود حدود ۱۳۳ ميليون دالري در فصل نخست 
۲۰۲۰، به منفي ۱۱۷ ميليون دالر رسيده است. با وجود 
كاهش ص��ادرات و واردات كاالهاي غيرنفتي در فصل 
نخست سال ۲۰۲۰ نس��بت به فصل مشابه سال قبل، 
علت كاهش تراز منفي تجارت غيرنفتي ايران با تركيه، 
ناشي از كاهش بيشتر در واردات كاالهاي غيرنفتي ايران 

از تركيه در مدت زمان مذكور بوده است. 

    جزئيات روند صادرات و واردات با تركيه
مطابق آمارها، ايران در س��ه ماهه نخست سال ۲۰۲۰، 
حدود ۲۷۰ ميليون دالر كاال به كشور تركيه صادر كرده 
كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، حدود 
۸۳ درصد كاهش يافته است. مطابق آمارهاي رسمي 
كش��ور تركيه، مهم ترين عامل در كاهش ۸۳ درصدي 
صادرات ايران به تركيه، كاه��ش صادرات محصوالت 
نفتي فصل ۲۷ )با مشاركت منفي ۷۸ واحد درصدي( 
بوده كه صادرات اين اقالم در فصل نخست سال ۲۰۲۰ 
نسبت به فصل نخست ۲۰۱۹، حدود ۹۹ درصد كاهش 
يافته است. پس از آن، صادرات كاالهاي فصل ۷۲- آهن 
و فوالد، با مش��اركت منفي ۲.۴ واحد درصدي دومين 
عامل موثر در كاهش صادرات ايران به تركيه بوده است 
.صادرات كاالهاي غيرنفتي ايران به تركيه نيز در فصل 
نخست سال ۲۰۲۰ با كاهش ۲۱.۵ درصدي نسبت به 

فصل نخست سال ۲۰۱۹، مواجه شده است. 
ده كاالي عمده صادراتي ايران به تركيه در فصل نخست 

سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۹۷ درصد از ارزش صادراتي ايران به 
اين كشور را به خود اختصاص داده اند .عمده گروه هاي 
صادراتي ايران به تركيه در فصل نخست سال ۲۰۲۰، 
نشان داده شده، تنوع كاالهاي صادراتي ايران به تركيه در 
حوزه كاالهاي غيرنفتي، كم و عمدتًا محدود به كاالهاي 
توليدش��ده با ارزش افزوده پايين در صنايع باالدستي 

برخوردار از مزاياي نهاده هاي ارزان است. 
 از سوي ديگر، واردات كااليي ايران از تركيه نيز در سه 
ماهه نخست س��ال ۲۰۲۰ به حدود ۳۷۶ ميليون دالر 
رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ حدود ۳۵ 
درصد كاهش داشته است. طبق محاسبات انجام شده 
بر اقالم وارداتي ايران از تركيه، عامل مسلط در كاهش 
۳۵ درص��دي واردات ايران از تركي��ه، كاهش واردات 
محصوالت گروه ۳۷ »توتون و تنباكو و مواد مورد استفاده 
به جاي آن« با مش��اركت منف��ي ۳.۷ واحد درصدي، 
محصوالت گروه ۳۹ »مواد پالستيكي و اشياء ساخته 
شده از اين مواد« با مشاركت منفي ۲.۶ واحد درصدي و 
محصوالت گروه ۴۸ »كاغذ، مقوا و اشياي ساخته شده از 
خمير كاغذ و مقوا« با مشاركت منفي ۲.۵ واحد درصدي 
بوده اس��ت. واردات كاالي غيرنفتي از تركيه نيز كه در 
فصل نخست ۲۰۱۹ معادل ۵۷۹ ميليون دالر بوده در 
فصل نخست سال ۲۰۲۰ با كاهش حدود ۳۵ درصدي 
به حدود ۳۷۵ ميليون دالر رسيده است. ده قلم عمده 
وارداتي ايران از تركيه سهمي بالغ بر ۴۲ درصد از ارزش 
واردات ايران از اين كشور را به خود اختصاص داده اند كه 
اين سهم نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافته 
است .جدول ۳ كاالهاي عمده وارداتي ايران از تركيه را 

در فصل نخست سال ۲۰۲۰ نشان مي دهد. 

مدرس خياباني سرپرست جديد وزارت صمت خبر داد 

بسته ويژه براي كنترل بازار خودرو 
سرپرس�ت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از فروش فوق العاده خودرو در آس�تانه عيد 
فطر خبر داد. »حس�ين م�درس خياباني« 
روز گذشته در حاشيه نشست هيات دولت 
در جمع خبرنگاران درباره آخرين وضعيت 
فروش خ�ودرو گفت: در سيس�تم ثبت نام، 
فروش و تحوي�ل خ�ودرو اصالحاتي انجام 
شده است و بر اساس ش�عار »واقعي كردن 
تقاض�ا و عدال�ت در توزي�ع« كار را پي�ش 
مي بريم. وي تصريح كرد: ع�ده اي به دليل 
وجود نقديگي در بازار از آشفته بازار خودرو 
كاسبي مي كنند بنابراين ابتدا بايد تقاضاهاي 

كاذب را حذف كنيم.

اين مقام مس��وول ب��ا اش��اره به س��ه روش فروش 
فوق العاده، پيش فروش و مش��اركت در توليد گفت: 
احتماال پيش از ايام عيد فطر، فروش فوق العاده خودرو 
را خواهيم داشت كه به متعادل كردن بازار و كاهش 
 التهابات كمك مي كند. مدرس خياباني توضيح داد: 

پيش فروش خودرو مانند گذش��ته ادامه دار بوده كه 
مدت تحويل آن طوالني و حدود يك س��ال است. در 
شيوه مشاركت در توليد نيز تحويل خودروها مربوط 
به س��ال ۱۴۰۰ و پس از آن مي شود. وي اعالم كرد: 
بر اساس تصميم جديد كميته خودرو سود مشاركت 
به فروش فوق العاده تعلق نمي گيرد اما دو روش ديگر 

همچنان شامل سود مشاركت هستند.
سرپرس��ت وزارت صنعت با اش��اره به حلقه كنترلي 
فروش خودرو گفت: بايد اطمينان يابيم فرد ثبت نام 
كنن��ده خودرو را براي اس��تفاده و نه كاس��بي تهيه 
مي كند. به اي��ن منظور خودروهاي صفر كيلومتر در 
فروش جديد تنها س��ه ماه گارانتي دارند و اگر كسي 
بخواهد به منظور سود آنها را نگه دارد، بعد از سه ماه 

گارانتي صفر كيلومتر خودرو از بين مي رود.
م��درس خياباني با بي��ان اينكه تم��ام پاركينگ ها 
وانبارهاي خودرو مش��مول اعالم موجودي اس��ت، 
اف��زود: از اي��ن به بعد ع��دم اعالم موجودي ش��امل 
تخلف احتكار و امتناع از عرضه مي ش��ود. همچنين 
در فروش فوق العاده، س��ند خودرو يك سال در رهن 

 ش��ركت خودروس��از مي ماند و در تالش هس��تيم 
صلح نامه اي هم انجام نشود تا متقاضي واقعي سراغ 
خودرو بيايد. وي تصريح كرد: از س��وي ديگر در نظر 
داريم اولويت تحويل خودرو با كساني باشد كه اكنون 

خودرو و پالك فعال ندارند.
سرپرست وزارت صنعت جهش توليد، توسعه صادرات 
و مديريت واردات و مديريت بازار را محورهاي سه گانه 
اين وزارتخانه دانست و افزود: موضوع جهش توليد در 
حوزه هاي صنعت��ي و معدني و حتي خدمات مرتبط 
به اين دو حوزه مد نظر اس��ت. وي درباره محور دوم 
توضيح داد: توسعه صادرات و مديريت واردات مكمل 
يكديگر هس��تند، چرا كه اعتقاد داريم جهش توليد 
حتما از مسير صادرات اتفاق مي افتد. مدرس خياباني 
با تاكيد بر اينكه موضوع ممنوعي��ت واردات با قوت 
بيشتري ادامه دارد، تصريح كرد: براي كمك به تامين 
مواد اوليه مايحتاج كاالهاي اساسي مردم حتما بايد 
از منابع ارزي محافظت كنيم. در اين زمينه مديريت، 
كنترل يا حت��ي صراحتا بگويم ممنوعيت واردات در 

دستور كار قرار دارد.

  ص�دور مج�وز ص�ادرات نامح�دود اقالم 
بهداشتي 

همچنين به گزارش وزارت صمت، سرپرست وزارت 
صمت از صدور مج��وز صادرات نامحدود ماس��ك 
N۹۵، لباس پرستاري و كيت سرولوژي كرونا خبر 
داد و گفت: ب��ه منظور حماي��ت از توليد كنندگان 
داخلي، ثبت س��فارش و واردات تجهيزات پزشكي 

داراي مشابه داخلي، ممنوع شد.
حسين مدرس خياباني افزود: ش��رايط توليد اقالم 
بهداش��تي و تجهيزات پزش��كي مرتبط با كرونا در 
كشور به نحوي است كه ايران را به يكي از قطب هاي 
صادرات محصوالت پزش��كي و بهداشتي مرتبط با 
كرونا، تبديل كرده اس��ت. وي اضافه ك��رد: بر اين 
اس��اس به منظور حمايت از توليد كنندگان داخلي 
و پاسخگويي به بخش��ي از نياز كشور هاي درگير با 
شيوع ويروس كرونا در دنيا، اجازه صادرات نامحدود 
براي اقالمي همچون ماسك N۹۵، لباس پرستاري 
و كيت س��رولوژي تشخيص كرونا صادر شده است؛ 
چرا كه توليد اين محصوالت فراتر از نياز داخلي است. 

مدرس خياباني گفت: آزاد س��ازي صادرات اين سه 
قلم تجهيز پزش��كي به اداره كل مقررات صادرات و 
واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ شده و 
بر اساس هماهنگي به عمل آمده با وزرات بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي و سازمان غذا و دارو اجازه 
صادرات ۵۰ درصد توليدات ونتيالتور، مانيتور هاي 
عالئم حياتي و دستگاه اكس��يژن ساز خانگي داده 
ش��ده اس��ت. سرپرس��ت وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت افزود: تصميم براي آزاد سازي صادرات سه 
قل��م كاالي مذكور به صورت ب��دون محدوديت، به 
منظور حمايت از توليد داخلي صورت گرفته و اين 
اميدواري وجود دارد كه با توس��عه بازار هاي فروش 
اين محصوالت زمينه توليد هر چه بيشتر آن، فراهم 
شود. مدرس خياباني اضافه كرد: همچنين به منظور 
حمايت از توليد داخلي، ثبت سفارش واردات اقالم 
و تجهيزات پزش��كي كه توانايي توليد آنها در كشور 
وج��ود دارد، بر روي سيس��تم ثبت س��فارش قفل 
 ش��ده واجازه واردات اين اقالم به منظور حمايت از 

توليد كنندگان داخلي داده نخواهد شد.

معاون وزير و رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران خبر داد

رشد 85 درصدي صادرات ايران به اوراسيا 
رييس كل س�ازمان توس�عه تجارت ايران 
از رش�د 85 درص�دي صادرات اي�ران به 
اوراس�يا در اقالم مش�مول تخفيف تعرفه 
خبر داد. به گزارش روابط عمومي سازمان 
توس�عه تجارت ايران، حميد زادبوم گفت: 
مقايس�ه آمار تجارت ايران و اوراس�يا در 
اقالم ترجيحي بيانگر رشد مثبت صادرات 
ج. ا اي�ران ب�ه اتحاديه اقتصادي اوراس�يا 
)رش�د 85 درص�دي ص�ادرات اي�ران در 
اقالم مشمول تخفيف( در چارچوب اقالم 
مشمول موافقتنامه نسبت به واردات از آن 

اتحاديه است.

زادبوم افزود: برآوردها نش��ان دهنده آن است كه از 
كل واردات ايران از اتحاديه اقتصادي اوراس��يا تنها 

۱۳ درصد در چارچوب موافقتنامه فيمابين مشمول 
تخفيف تعرفه اي هستند در صورتي كه اين رقم در 
مورد كل صادرات ايران به اوراسيا بالغ بر ۴۹ درصد 
است. ضمن اينكه رصد اقالم مورد مبادله بيانگر آن 
اس��ت كه صادرات ايران از تنوع بيشتري برخوردار 
بوده و قابليت توسعه بيشتر را نيز دارد. اين در حالي 
اس��ت كه اقالم وارداتي از اتحاديه اقتصادي اوراسيا 
عمومًا كاالهاي اساس��ي، محدود و مورد نياز كشور 
اس��ت و عمدتًا بدون ارايه تخفيف تعرفه اي )تثبيت 
تعرفه( به كشور وارد شده اند. معاون وزير و رييس كل 
سازمان توسعه تجارت ايران افزود: ميزان صادرات 
ايران ب��ه اتحاديه اقتصادي اوراس��يا در فهرس��ت 
امتي��ازات اعطايي اي��ران به اوراس��يا در چارچوب 
موافقتنامه موقت فيما بين از زمان اجرايي ش��دن 
موافقتنامه )آب��ان ۱۳۹۸ تا پايان اس��فند ۱۳۹۸( 

بالغ بر ۲۸۱.۳ ميليون دالر بوده اس��ت كه نس��بت 
به مدت مشابه س��ال گذشته با رقم ۱۶۶.۱ ميليون 
دالر، ۶۹.۴ درصد رش��د نش��ان مي دهد. وي ادامه 
داد: با تفكيك كاالهاي مش��مول تخفيف تعرفه اي 
از كاالهاي تثبيت تعرفه ك��ه بدون ارايه تخفيف به 
اوراسيا وارد كشور شده اند، ميزان صادرات ايران در 
اقالم مش��مول تخفيف تعرفه بالغ بر ۲۴۴.۳ درصد 
بوده كه نسبت به مدت مشابه قبل ۸۵.۶ درصد رشد 
نشان مي دهد. از لحاظ وزني نيز ۵۲ درصد رشد در 
كل فهرست و ۵۸.۶ رشد در اقالم مشمول تخفيف 

تعرفه اي صورت گرفته است.
زادبوم با اشاره به آمار صادرات ايران به اوراسيا گفت: 
نتايج بررس��ي آمار صادرات ايران به اوراسيا در اقالم 
ترجيح داده شده توسط آن اتحاديه بيانگر رشد ۶۹.۴ 
درصدي صادرات ايران به اوراسيا در كل اقالم فهرست 

اعطايي اوراس��يا و رش��د ۸۵.۶ درصدي در صادرات 
ايران به اوراسيا در اقالم مشمول تخفيف تعرفه است. 
معاون وزير و رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران 
افزود: ۸۶ درصد كل صادرات ايران به اوراسيا در اقالم 
ترجيحي مش��مول تخفيف تعرفه اي مي شوند و ۴۹ 
درصد از كل صادرات ايران به اوراسيا مشمول تخفيف 
تعرفه اي شده اند كه ۲۴۴ ميليون دالر از ۴۸۹ ميليون 
دالر است. همچنين از ۱۵ قلم عمده صادراتي ايران 
به اوراسيا در اقالم موافقتنامه اي ۱۴ رديف مشمول 

تخفيف تعرفه هستند.
زادبوم در مورد آم��ار واردات ايران در اقالم ترجيح 
داده ش��ده به اوراسيا نيز گفت: واردات از اوراسيا در 
كل فهرس��ت ترجيحات اعطايي ايران ۲۵.۱ درصد 
كاهش داشته است و در اقالم مشمول تخفيف ۵۹ 
درصد كاهش در واردات از اوراس��يا صورت گرفته 

اس��ت. به گفته وي ۱۸ درص��د كل واردات ايران از 
اوراسيا در اقالم ترجيحي، مشمول تخفيف تعرفه اي 
مي ش��ود و از كل واردات ايران از اوراس��يا )۵۴۶.۲ 
ميلي��ون دالر( ۷۱ ميليون دالر يعن��ي ۱۳ درصد 

مشمول تخفيف تعرفه اي بوده اند.
زادبوم افزود: از ۱۵ قلم عمده وارداتي ايران از اوراسيا 
در اقالم موافقتنامه اي تنه��ا ۲ رديف )روغن خام و 
س��اير چوب داراي دو اليه( مشمول تخفيف تعرفه 
هستند. رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران در 
مورد عمده اقالم صادراتي به اوراسيا گفت: اين اقالم 
شامل اقالمي مانند پسته، س��يب، كيوي، پرتقال، 
فرش، انگور و خرما اس��ت و از مي��ان اين اقالم تنها 
كيوي مش��مول تثبيت تعرفه در ن��رخ صفر درصد 
است و بقيه اقالم مشمول تخفيف تعرفه اي از طرف 

اوراسيا هستند.
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درخواست رييس اتاق ايران 
از معاون اول رييس جمهور

پايگاه خبري اتاق ايران |در نامه غالمحسين 
شافعي به اسحاق جهانگيري آمده است: متاسفانه 
تركيب اعضاي هيأت هاي فوق و ساز و كارهاي 
قانوني اتخاذ تصميم توس��ط آنها از جمله زوج 
بودن تعداد اعضاي هيأت هاي بدوي تشخيص 
مطالبات و عدم رعايت توازن در تركيب هيأت هاي 
بدوي و تجديدنظر؛ مشكالتي را براي كارفرمايان 
بخش خصوصي ايجاد كرده اس��ت. رييس اتاق 
اي��ران در نامه اي به اس��حاق جهانگيري معاون 
اول رييس جمه��ور خواس��تار انتخاب و معرفي 
نماينده وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از اداره 
كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و يا س��اير مراجع 
به غيراز سازمان تأمين اجتماعي براي حضور در 
تركيب هيات  هاي بدوي و تجديدنظر تشخيص 
مطالبات س��ازمان تأمين اجتماعي، بر اس��اس 
مصوبه پنجمين نشس��ت ش��وراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي شد. غالمحسين شافعي 
در اين نامه خاطرنش��ان كرده اس��ت: »تركيب 
اعضاي هيأت هاي بدوي و تجديدنظر تشخيص 
مطالبات سازمان تأمين اجتماعي و سازوكارهاي 
قانوني اتخاذ تصميم توسط آنها ازجمله زوج بودن 
تعداد اعضاء هيأت هاي بدوي تشخيص مطالبات 
و عدم رعايت توازن در تركيب هيأت هاي بدوي و 
تجديدنظر؛ مشكالتي را براي كارفرمايان بخش 
خصوصي ايجاد نموده  كه بعضاً عدم رعايت عدالت 

در تشخيص مطالبات را به دنبال داشته  است.«

آغاز بازرسي هاي سازمان 
صمت در بازار خودرو

تسنيم |رييس سازمان صنعت استان تهران 
از شروع بازرسي هاي اين سازمان از بازار خودرو 
خبر داد و گفت: در صورت تخلف و فروش قيمت 
خودرو صفر در بازار، پرونده به تعزيرات ارس��ال 
مي ش��ود. يداهلل صادقي در گفت وگو با تسنيم، 
در خصوص بازگش��ايي صنوف پ��ر خطر اظهار 
داشت: هنوز تصميمي در خصوص اين مشاغل 
گرفته نش��ده و تا زماني كه ستاد ملي كرونا نظر 
خود را اعالم نكند، نمي توان پيش بيني در اين 
خصوص داش��ت. وي در خصوص بازرسي بازار 
خودرو نيز گفت: پس از اينكه ٢٢ارديبهش��ت 
ماه )دوشنبه( س��تاد تنظيم بازار قيمت گذاري 
خودرو را اعالم كرد و مقرر ش��د قيمت خودرو 
صف��ر در بازار ۱۰ درصد باالت��ر از نرخ كارخانه، 
بفروش برسد، بازرسي هاي سازمان صنعت در 
اين خصوص شروع شد. رييس سازمان صنعت 
اس��تان تهران ادامه داد: با توجه به اينكه هنوز 
دس��تورالعمل قيمت گذاري رسما ابالغ نشده 
است ولي س��ازمان صمت كار بازرسي را شروع 
كرده و درصورت شكايت و يا تخلف فروش خودرو 
در نمايشگاه هاي ماش��ين بيش از نرخ مصوب، 

پرونده به تعزيرات ارسال مي شود.

بررسي راه هاي حل مشكالت 
مرزي بين ايران و ارمنستان

گمرك ايران |روس��اي كل گم��رك ايران و 
ارمنس��تان آمادگي خود را براي رفع مشكالت 
مرزي و توسعه مناسبات تجاري طرفين همزمان 
با رعايت پروتكل هاي بهداش��تي اعالم كردند. 
مهدي ميراشرفي رييس كل گمرك ايران وداويد 
آنانيان، رييس كميته درآمدي ارمنستان در اين 
مذاكرات كه به صورت ويدئو كنفرانس انجام شد 
همچنين بر تسهيل و روان سازي امور گمركي 
محموله ه��اي تج��اري در مرزهاي مش��ترك 
دو كش��ور تأكيد كردند. بر اس��اس اين گزارش 
طرف ارمنس��تاني با ابراز خرس��ندي از توسعه 
همكاري ها با گمرك ايران، موافقت خود را با همه 
پيشنهادهاي رييس كل گمرك ايران ازجمله 
استفاده بيشتر كاميون هاي ارمنستاني از امكانات 
كمرك مرزي نوردوز و ايجاد تس��هيالت براي 
رانندگان كاميو ن هاي ايراني در مسير مرزايران 
تا ش��هر ايروان موافق��ت كرد. از س��وي ديگر، 
سخنگوي گمرك ايران خبر داد كه كيت هاي 
تشخيص كرونا، ساخته شده توسط متخصصان 
ايراني، به آلمان رسيد. سيد روح اهلل لطيفي اظهار 
داشت: كيت هاي تشخيص بيماري كوويد ۱۹ كه 
توسط متخصصان ايراني ساخته شده است، طي 
دو روز گذشته به آلمان رسيد. وي ادامه داد: اين 
محموله شامل ۲۰۰ ست از كيت هاي تشخيصي 
كرونا است كه هر س��ت آن براي ۱۰۰ آزمايش 
تش��خيصي به كار مي رود، اي��ن محموله براي 
۲۰ هزار تست تشخيصي اين بيماري استفاده 
خواهد شد. سخنگوي گمرك ايران افزود: اين 
محموله به همراه محموله ۲۲۰ ستي براي تركيه 
در گمرك فرودگاه امام )ره(، ۱۷ ارديبهش��ت 
اظهار ش��ده و مراحل قانوني آن انجام شده بود 
كه ب��ه دليل محدوديت هاي پ��روازي محموله 
براي كش��ور تركيه روز بعد از صدور اظهارنامه 
صادراتي و محموله كشور آلمان دو روز گذشته 
پس از چند روز توقف با پرواز هواپيمايي قطر به 
اين دو كشور ارسال ش��ده است. وي با اشاره به 
ظرفيت هاي صادراتي كش��ور در موضوع كيت 
تش��خيص كوويد ۱۹ گفت: از اين دو محموله 
۴۲۰ هزار تست كرونا گرفته مي شود و شركت 
دانش بنيان داخلي س��ازنده اين كيت ها اعالم 
كرده اس��ت كه ظرفيت بسيار باالتري در توليد 
انبوه و صادرات آن به كشورهاي جهان را داراست 
و چند كشور از جمله كشورهاي آفريقايي منتظر 
دريافت و خريد اين محموله ها از ايران هستند 
كه محدوديت هاي پ��روازي مانعي بزرگ براي 
ارسال اين كيت ها ايجاد كرده است كه اميدواريم 
 با افزاي��ش پروازه��اي بين المللي مش��كالت 

پيش رو بي اثر شوند.

 تجارت كااليي ايران با تركيه در فصل نخست سال 2020 با كاهش 70  درصدي مواجه شده است
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كاش انسان آدم شود!
ديروز ۹۰ س��اله شد و درست ۷۰ سال اس��ت كه قلم مو به دست گرفته و با خلق نقاشي هاي آرام، به زيباترين شيوه ممكن به 
بالهايي كه انسان بر سر طبيعت آورده، اعتراض مي كند. مناظر طبيعي، سبز و آرام مهم ترين ويژگي نقاشي هاي اوست. اگرچه 
خودش مي گويد اين نقاش��ي هاي آرام در واقع اعتراض به »انسان« است. حسين محجوبي، معمار و طراح پارك هاي معروف 
تهران از جمله پارك هاي س��اعي و ملت است. او مي گويد: از چهل سال پيش، چنين روزهايي را در تهران مي ديدم؛ روزهايي 
كه ديگر شهر زيبا نباشد. ماشينيس��م زندگي را راحت كرده، ولي عوارض آن واقعا وحشتناك است. در ۹۰ سالگي آرزو دارم 

كه انسان، »آدم« شود. آدم كسي است كه همه را دوست داشته باشد و انسان به اين خاطر آدم نمي شود كه حريص است.

مشيرالسلطنه رييس الوزرا شد 
يكصد و دوازده سال پيش در چنين روزي 
در بيست و پنجم ارديبهشت 128۷، ميرزا 
احمدخان مشيرالسلطنه با حكم محمدعلي 
ش��اه به رييس الوزرايي برگزيده شد. پس از كشته شدن 
اتابك، براي تعيين جانش��ين او بي��ن محمدعلي ميرزا 
و مجلس اختالف نظر حاصل ش��د. مجل��س تمايل به 
ناصرالملك وزير دارايي كابينه قبل داش��ت، ولي محمد 
علي ميرزا مايل به زمامداري مشيرالسلطنه بود. سرانجام 
شاه پيروز و فرمان نخس��ت وزيري به نام مشيرالسلطنه 
صادر شد و او كابينه خود را در 1۶ شهريور ماه 128۶ ش 
به مجلس معرفي كرد. در اين كابينه وزارت كشور را خود 
بر عهده گرفت ولي تحريكاتي از طرف بعضي از نمايندگان 
مجلس به عمل مي آمد و ب��ا در نظر گرفتن اين نكته كه 
محمدعلي شاه قصد آشتي و سازش با مشروطه و مجلس 
را داشت مشيرالسلطنه را وادار به استعفا كرد و به جاي او 
ناصرالملك همداني به رياست دولت رسيد. ناصرالملك نيز 
مدتي كوتاه نخست وزير بود تا اينكه واقعه توپخانه پيش آمد 
و ناصرالملك معزول به اروپا تبعيد شد و نظام السلطنه به 
زمامداري رس��يد و او نيز پس از پنج ماه نخس��ت وزيري 
چون نتوانست بين شاه و مجلس را التيام دهد كنار رفت و 
مشيرالسلطنه بالفاصله نخست وزير و كابينه خود را تشكيل 
داد و وزارت كش��ور را نيز عه��ده دار و در تهران حكومت 
نظامي برقرار شد. حادثه به توپ بستن مجلس و تشكيل 
محكمه باغشاه و اعدام عده اي از مشروطه خواهان در اين 
دوره صورت گرفت. مشيرالسلطنه در مجموع يازده ماه بر 
سر كار بود و سه كابينه تشكيل داد كه در هر سه كابينه 
وزارت كشور با خودش بود. در كابينه مشيرالسلطنه افراد 

موجهي مانند مستوفي و موتمن الملك و مشيرالدوله و 
محتشم السلطنه هم عضويت داشتند. دوران يازده ماهه 
صدارت مشيرالس��لطنه در تاريخ مش��روطيت ايران به 
استبداد صغير تعبير شده است. سه ماه پيش از اينكه قواي 
مجاهدين، تهران را فتح كند مشيرالس��لطنه از صدارت 
اعظم كنار رفت و ناصرالملك براي زمامداري از لندن احضار 
شد، ولي ناصرالملك در ترديد بود و در غياب او سعدالدوله 
كابينه را سرپرستي مي كرد. اين كابينه چون پيشرفت 
مجاهدين را ديد به هيات اجتماع استعفا داد و كشور بدون 
نخست وزير و هيات دولت بوسيله محمدعلي ميرزا و چند 
نفر از همكاران نزديك او اداره مي شد. پس از فتح تهران 

محمدعلي شاه به سفارت روس پناهنده شد. عده زيادي 
از رجال به س��فارت انگليس رفتند ولي مشيرالسلطنه 
سفارت عثماني را براي پناهندگي انتخاب كرد و در آنجا 
متحصن شد. در عفو عمومي كه براي پناهندگان از طرف 
فاتحين تهران صادر شد مشيرالسلطنه يكي از سه استثناء 
بود و دولت مشروطه عقيده به تعقيب و مجازات او داشت. 
ادوارد براون، در كتاب انقالب ايران با ترديد نوشته است كه 
مشيرالسلطنه ۶۰ هزار تومان به اردوي ملي كمك مالي كرد 
تا مورد عفو قرار گرفت ولي ابراهيم صفايي در كتاب رهبران 
مشروطه قاطعا متذكر شده است كه وي يكصد هزار تومان 

به مجاهدين داد تا آزادي خود را بازخريد كند.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

تاريخچه تاريخ 

تاريخ و تقويمي كه ما از آن اس��تفاده مي كنيم، 
يك��ي از دقيق ترين و مناس��ب ترين تقويم هاي 
جهان است، اما متاسفانه فقط اندكي از ما آن را 
به خوبي مي شناسيم و تاريخچه به وجود آمدن 

آن را مي دانيم.
تاريخ گاه  شماري ايراني به بيش از چهار هزار سال 
پيش باز مي گ��ردد. با گذر زمان و در طول تاريخ 
گاه  شماري در ايران تغييرات زيادي در خودش 
ديده  است. يافته ها نشان مي دهد كه گاه  شماري 
در ايران از گاه  ش��ماري بابلي، كه گاه  ش��ماري 

خورشيدي مهمي بود ريشه گرفته  است.
اما ايرانيان نظام خورشيدي را براي گاه شماري ها 
به كار بردن��د. حدود 2۵۰۰ س��ال پيش، يعني 
بعد از ميالد زرتش��ت و ش��كل گيري حكومت 
هخامنشيان، گاه  شماري در ايران تغييراتي كرد. 
با گسترش آيين زرتشت، گاه  شماري زرتشتي در 
ايران رسميت يافت. تغييرات گاه  شماري در طول 
دوره پيش  از اس��الم، ادامه يافت و با ورود اسالم 
به ايران، براي قرن ها گاه  شماري قمري در كنار 

گاه  شماري خورشيدي كاربرد داشت.
ب��ا توجه به ني��از اجتماعي و اقتص��ادي جامعه 
و همچنين پيش��رفت علوم در دوره اس��المي، 
دانشمندان ايراني به مطالعه و اصالح گاه  شماري 
پرداختند. خيام ب��ا ارايه گاه  ش��مار جاللي كه 
دقيق ترين نظام گاه  ش��ماري خورشيدي است، 
گام بزرگي در اين راس��تا برداشت. در ادامه دوره 
اسالمي نيز گاه  ش��ماري ايراني با دگرگوني هاي 
زي��ادي رو برو بود و انواع نظام هاي گاه  ش��ماري 
به صورت گس��ترده يا محدود در اي��ران كاربرد 
داش��ت. در در ابتداي ق��رن چهاردهم هجري 
خورشيدي، گاه  شماري رسمي ايران كه يكي از 
پيشرفته ترين و دقيق ترين و منظم ترين نظام هاي 
گاه  شماري است، كه در سه   شنبه 11 فروردين 
1۳۰۴، قانون تبديل بروج به ماه هاي فارس��ي از 
نوروز 1۳۰۴ شمسي با تصويب مجلس شوراي 

ملي ايران كاربرد سراسري يافت.
سال هجري شمسي برجي از نوع سال شمسي 
حقيقي است يعني طول سال برابر با مدت زمان 
دو عبور متوالي مركز خورش��يد از نقطه اعتدال 
بهاري است. مدت متوس��ط آن ۳۶۵ شبانه روز 
و ۵ ساعت و ۴8 دقيقه و 2/۴۵ ثانيه اندازه  گيري 
شده؛ اما مدت سال شمسي حقيقي ثابت نيست 
و بر اث��ر تغيير تعدادي از پ��ارا مترهاي نجومي، 

تغيير مي كند.
در اواخر س��ال 1۳۰۳ هجري شمس��ي ُبرجي، 
جمعي از نمايندگان دوره پنجم مجلس شوراي 
ملي ايران، طرحي را پيشنهاد كردند كه بر اساس 
آن نام برج هاي عربي متداول در تقويم ُبرجي به 
نام هاي فارسي تبديل مي شد و نام سال ها در دوره 
دوازده حيواني رايج نيز كنارگذاشته مي شد. پس 
از بحث هاي فراوان، باالخره مجلس شوراي ملي 
ايران در سه  ش��نبه 11 فروردين 1۳۰۴، قانون 
تبديل بروج به ماه هاي فارس��ي از نوروز 1۳۰۴ 
شمسي به تصويب رسيد و تقويم هجري شمسي 
به عنوان تقويم رسمي كشور پذيرفته شد. آغاز 
سال تقويم هجري شمسي، با سالگرد تولد بهار و 

شكوفايي دوباره طبيعت شروع مي شود. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قانون تشكيل سازمان بازرسي شاهنشاهي 
اواخر ارديبهشت 1۳۴۷ و در دوره بيست و دوم مجلس 
شوراي ملي، قانون تشكيل سازمان بازرسي شاهنشاهي 
ب��ه تصويب مجلس ش��وراي ملي و مجلس س��نا و در 
تاريخ ۷ خرداد 1۳۴۷ به توشيح محمدرضا شاه پهلوي 
رسيد.  البته اين سازمان در سال 1۳۳۷ و بدون ساختار 
قانوني ايجاد شده بود اما 1۰ سال بعد قانون تشكيل اين 
سازمان، در مجلسين به تصويب رسيد. سازمان بازرسي 
شاهنشاهي يكي از اين مكانيسم ها به شمار مي رفت كه 
در اواخر دهه 1۳۳۰هجري شمسي در نتيجه وضعيت 
بحراني و تحوالت بعد از كودتاي 28 مرداد1۳۳2 تأسيس 
شد و تا زمان وقوع انقالب اسالمي با يك وقفه چند ساله 
به اراي��ه گزارش ها و تهيه آمارهاي دولتي در راس��تاي 
ارزيابي نظام اداري مش��غول بود. اين سازمان از ابتدا تا 
انتها دو رييس داش��ت كه هر دو از نظاميان سرشناس 
و ديوانس��االران دوره پهلوي محسوب مي شدند؛ يكي 
»س��پهبد مرتضي قلي خان يزدان پناه« كه در فاصله 
س��ال هاي 1۳۳۷ تا 1۳۴۷ و ديگري »سپهبد حسين 
فردوست«.  ش��اه در ديدار با اس��تانداران و فرمانداران 
كل كشور، در خرداد 1۳۴۷گفته بود: »اين سازمان به 
شكايات مردم رسيدگي مي كند. اگر افرادي شكايتي 
داش��تند و بعد از طي سلسله مراتب اداري هم به جايي 
نرسيدند، يك مرجع و پناهگاهي وجود خواهد داشت كه 
به شكايات رسيدگي خواهند كرد و گزارش خود را بدهد.«  

در ماده يك قانون تشكيل سازمان بازرسي شاهنشاهي 
آمده اس��ت: به منظور رسيدگي به ش��كايات مردم از 
كاركنان وزارتخانه ها و موسسات دولتي و سازمان هاي 
انتفاع��ي و بازرگاني وابس��ته به دولت و س��ازمان هاي 
انتظامي ) شهرباني كل كشور و ژاندارمري كل كشور( و 
شهرداري ها در صورت انتصابي بودن شهردار و موسسات 
عام المنفعه و كليه س��ازمان هايي كه تمام يا قسمتي از 
سرمايه آنها متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء 
بر آنها نظارت مي نمايد سازماني به نام بازرسي شاهنشاهي 
تحت نظارت عاليه شاهنشاه تشكيل مي شود.  نخست 
وزير مسوول امور مربوط به سازمان بازرسي شاهنشاهي 
در مجلسين است. طبق اين قانون، ارتش شاهنشاهي 
مش��مول مقررات به خود خواهد بود. و رييس سازمان 
بازرسي شاهنشاهي با فرمان همايوني تعيين مي شود.  
همچنين طبق ماده ۳، طرز اجراي بازرسي و تشكيالت 
و وظايف قسمت هاي مختلف سازمان طبق آيين نامه اي 
تعيين خواهد شد كه از طرف سازمان تنظيم و به تصويب 
هيأت دولت برس��د. در امور فني و تخصصي سازمان از 
افراد متخصص و كارشناسان فني استفاده خواهد كرد. 

بر اساس ماده ۴ اين قانون، سازمان بازرسي شاهنشاهي به 
تعداد الزم داراي بازرساني خواهد بود كه از بين ماموران 
كشوري يا لشكري يا قضايي اعم از شاغل يا بازنشسته 

انتخاب مي شوند.

حضور در مدارس الزامي نيست
خبرها حاكي از اين است كه از هفته آينده 
مدارس قرار است بازگشايي شوند اما معاون 
برنامه ري��زي و نظارت س��تاد فرماندهي 
مقابله با كرونا در تهران برخي جزييات را 
در ارتباط با بازگشايي مدارس، دانشگاه ها 
و باشگاه هاي ورزشي تشريح كرد و گفت 
كه حضور در مدارس الزامي نيست.  علي 
ماهر با تاكيد بر اينك��ه حضور در مدارس 

براي دانش آموزان اختياري اس��ت، با اش��اره به مصوبه 
ستاد ملي مبارزه با كرونا درباره بازگشايي مدارس، اظهار 
كرد: اين امكان از س��وي س��تاد ملي كرونا با هدف رفع 
اشكاالت درس��ي براي دانش آموزان فراهم شده است؛ 
چراكه در برخي مناطق امكان��ات الزم براي آموزش از 
راه دور و مجازي براي دانش آم��وزان فراهم نبوده و لذا 
اين امكان براي رفع اشكاالت دانش آموزان فراهم شده 
و همان طور كه اشاره ش��د اين حضور كامال اختياري 
بوده و الزامي وجود ندارد. او با اش��اره به ابالغ بيش از 8۶ 
پروتكل بهداشتي درباره اصناف و مشاغل مختلف از جمله 
محيط هاي آموزشي، اظهار كرد: اين پروتكل ها از طرف 

آموزش و پرورش به مدارس ابالغ ش��ده و 
الزم االجراست. استفاده از وسايل حفاظتي 
از جمله ماس��ك، دس��تكش و همچنين 
گندزدايي محيط هاي آموزشي و رعايت 
فاصله گذاري هاي اجتماعي، برخي از موارد 
مطرح شده در اين پروتكل هاست. ماهر با 
بيان اينكه در رابطه با بازگش��ايي مساجد 
تهران در ش��ب هاي احيا از پروتكل هاي 
ستاد ملي كرونا پيروي مي ش��ود، گفت: در اين رابطه 
پروتكل هاي مربوطه از سوي مسووالن اعالم شده كه 
برگزاري مراس��م در ساعات محدود، رعايت فاصله 1 تا 
1.۵ متر، اس��تفاده از وس��ايل حفاظتي و دستگاه هاي 
تهويه مناس��ب برخي از اصول اعالم شده است. معاون 
برنامه ريزي و نظارت س��تاد فرماندهي مقابله با كرونا 
در تهران در ادامه با بيان اينكه هنوز درباره بازگش��ايي 
دانشگاه ها تصميم جديدي گرفته نشده است، به ايسنا 
گفت: تنها مقط��ع دكترا حضوري برگزار مي ش��ود و 
آموزش ها در ساير مقاطع همچنان از راه دور ادامه پيدا 

مي كند تا مجددا تصميم گيري شود.

بازگشايي تدريجي مشاغل و رستوران ها از خرداد
ح��اال نزديك به س��ه م��اه مي ش��ود كه 
رس��توران ها و كافه ه��ا در حالت تعليق 
هستند و كسب و كارشان با مشكل جدي 
رو به رو ش��ده اس��ت. اما وزير بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشكي خبرهاي خوبي 
درب��اره رس��توران ها دارد. او درباره زمان 
بازگشايي مشاغل گفت: در رابطه با وضعيت 
رستوران ها و ساير كسب و كارها جلساتي 

برگزار خواهيم كرد تا از خردادماه كسب و كارها به مرور 
راه اندازي شود. سعيد نمكي با اشاره به برگزاري مراسم 
احياي ش��ب 1۹ ماه رمضان گفت: خوشبختانه شب 
گذشته مردم ما را در مقابل همه همكاران و كساني كه 
از روز اول مواردي را مطرح مي كردند روس��فيد كردند 
و با انضباط و با اصول و رعايت پروتكل هاي بهداش��تي 
اين مراسم را برگزار كردند. او با بيان اينكه همكاراني را 

به سطح شهر و اس��تان ها فرستادم تا اين 
موضوع را بررس��ي كرده و گزارش دهند، 
افزود: خوشبختانه گزارشات ارسال شده 
نشان داد كه جز موردي كه آن هم در يكي 
از شهرس��تان ها كه چايي را در ميزي در 
بيرون از مسجد قرار داده بودند و مردم از آن 
استفاده مي كردند كه اين موضوع قدغن 
بود و قرار نبود كه پذيرايي داش��ته باشيم، 
بقيه در حداكثر رعايت اصول، اين مراس��م را با عظمت 
برگزار و دلمان را گرم تر كردند. نمكي از همكاري همه 
مردم روزه دار تشكر كرد و گفت: التماس دعاي ويژه در 
اين شب هاي مقدس دارم كه خداوند بنده و همكاران 
را كمك بيش��تري كند تا بتوانيم با كم��ك عزيزان در 
دستگاه ها و مشاركت مردم هر چه زودتر اين بيماري را 

در سطح كشور مهار كنيم.

میراثنامه

از پاسپورت مصونيت تا باز شدن مرزها
 با توجه به پيش بيني سازمان جهاني گردشگري درباره 
كاهش چشمگير شمار گردشگران بين المللي در سال 
2۰2۰ مي توان نتيجه گرفت گس��ترش ويروس كرونا 
تاثير ويرانگري بر حوزه گردشگري داشته است، از اين 
رو كارشناسان و مقامات كشورهاي مختلف طرح هايي 
براي احياي گردشگري ارايه داده اند. به گزارش سي ان ان، 
در تايلند، جايي كه گردش��گري 18 درصد از توليدات 
ناخال��ص داخلي را در برمي گيرد، مقامات اين كش��ور 
۶۵ درصد كاهش را براي شمار گردشگران پيش بيني 
كرده اند. در ماه آوريل، تمام پروازهاي بين المللي تايلند 
متوقف شد و به دنبال اين شرايط، كسب و كار بسياري از 
افراد با مشكالت جدي مواجه شد. براي مثال درآمد روزانه 
يكي از فروشندگان سوغاتي در تايلند كه پيش از بحران 
ويروس كرونا به ۳۰۰ دالر مي رسيد اين روزها به 2 دالر 
كاهش يافته است. با وجود اين قبيل مشكالت اقتصادي، 
 كشورهاي مختلف سراسر دنيا به دنبال راهي براي احياي 
دوباره كسب وكارهاي وابسته به گردشگري هستند.  براي 
مثال، مقامات نيوزيلند و استراليا ارايه طرحي براي ايجاد 
امكان سفر شهروندان دو كشور به يكديگر در شرايطي 
كه اين تصميم بي خطر باشد را در نظر گرفته اند. البته به 
نظر مي رسد طرح پيشنهادي نيوزيلند و استراليا تا چند 
ماه آينده هم تكميل نشود. كارشناسان معتقدند موفقيت 
چشمگير چنين طرح هايي به س��ال ها زمان نياز دارد. 
همچنين اين احتمال را مطرح كرده اند كه شايد هيچگاه 
نتوانيم همچون گذشته سفر كنيم. اگر بخواهيم نتيجه 
اين طرح ها را در كوتاه مدت در نظر بگيريم، شاهد فعاليت 
دوباره گردشگري به صورت منطقه اي خواهيم بود. در 

اروپا نيز استوني، لتوني و ليتواني اعالم كرده اند مرزهاي 
داخلي شان را از پانزدهم » ِمي« به روي شهروندان سه 
كشور باز خواهند كرد. كارشناسان معتقدند براي بسياري 
از كشورها، ادامه دادن قرنطينه گزينه اي بلندمدت نيست 
و بازكردن تدريجي مرزها در آين��ده نه چندان دور رخ 
خواهد داد. به گفته »ماريو هاردي« يكي از اعضاي انجمن 
مسافرتي آسيا و اقيانوسيه، ويتنام و تايلند نيز مي توانند در 
ماه هاي  آينده طرح مشابه  نيوزيلند و استراليا را در دستور 
كار قرار دهند. »برندون سوبي« كارشناس سفر نيز معتقد 
است زماني كه كش��ورها به دنبال كشوري براي تبادل 
گردشگر هستند، چند نكته را در نظر خواهند گرفت كه 

تحت كنترل درآمدن ويروس در آن كشور يا قابل اعتماد 
بودن آمار ارايه ش��ده  در خصوص مبتاليان به ويروس 
كرونا را ش��امل خواهد ش��د. تدابير مختلفي را در كنار 
تبادل گردشگر مي توان در نظر گرفت. براي مثال تايلند 
طرح تعيين مناطقي مشخص براي حضور گردشگران 
خارج��ي را در نظر دارد كه به اين ترتيب، گردش��گران 
فقط در يك منطقه مشخص همچون يك جزيره حضور 
خواهند داشت.  از ديگر طرح هاي پيشنهادي به استفاده 
از »پاسپورت مصونيت« توسط مسافران مي توان اشاره 
كرد كه به كمك آن، افرادي را كه از ابتال به ويروس كرونا 

در امان هستند مي توان شناسايي كرد.

كتابخانه

اعترافات يك قاتل اقتصادي
كتاب اعترافات يك قاتل اقتصادي نوش��ته جان پركينز را هم با ترجمه لطف اهلل 
ميثمي و هم با ترجمه مشترك ميرمحمود نبوي و خليل شهابي مي توانيد خريداري 
كنيد. البته در حال حاضر نس��خه اينترنتي اين كتاب موجود است.  جان پركينز 
مي نويسد: مزدوران و قاتالن اقتصادي افرادي حرفه اي با دستمزدهاي باال هستند 
كه كشورهاي مختلفي در سراسر جهان را از دسترسي به تريليون ها دالر پول محروم 
مي كنند. در اين راه آنها از ابزارهايي مانند گزارش هاي اقتصادي فريبكارانه، انتخابات 
تقلبي، رشوه و حق السكوت، تهديد، رابطه جنسي، قتل و جنايت استفاده مي كنند. 

بازي، همان بازي قديمي سلطه و فرمانروايي 
اس��ت با اين تفاوت كه در عصر جهاني سازي 
ابعاد بسيار وحشتناكي به خود گرفته است.  
»اعترافات يك قاتل اقتصادي« روايت يك 
انسان از تجربياتش در بطن دسيسه، حرص 
و آز، فساد و فعاليت هاي سري و شناخته نشده 

دولت امريكا و كمپاني هاي اين كشور از جنگ دوم جهاني به بعد است. 

هنر

احتمال توليد نمايش هاي تازه براي پخش آنالين
مدير مجموعه تئاتر شهر درباره ورود اين مجموعه به فضاهاي آنالين گفت: در اين زمينه و 
با درنظر گرفتن اتفاقاتي كه رخ داده، مطالعاتي انجام داده ايم. بايد توجه داشت هنرمندان 
هميشه خالقيت هاي فردي خود را دارند ولي ما در مجموعه تئاتر شهر بايد با هدفي معين، 
در اين فضا فعاليت كنيم، به ويژه كه در شرايط فعلي، مباحث حقوقي و بحث مجوزها هم 
مطرح است. سعيد اسدي ادامه داد: ابتدا ظرفيت هاي خود و بخش خصوصي را گردآوري 
كرديم. يك وجه اين ماجرا به تامين امكانات برمي گردد و وجه ديگر هم منوط به استفاده از 
ساير ظرفيت هاست. ولي در هر حال براي مان مهم است كه اعتبار و برند مجموعه تئاترشهر 
را حفظ كنيم، به اين معنا كه وارد سليقه رايج بازار نشويم، چون اعتبار تئاتري از هر نكته 
ديگري براي مان مهم تر است. او اضافه كرد: فعال درخواست هايي را براي تامين اعتبار ارايه 
كرده ايم و پس از تصويب شدن، براي انجام فعاليت هاي جديد و با هماهنگي گروه هاي 
نمايشي، زمينه هاي الزم را ايجاد خواهيم كرد. اسدي از احتمال توليد نمايش هاي تازه بر 
اساس شرايط تئاتر آنالين خبر داد ولي در عين حال متذكر شد: البته بايد با طمانينه و در 
نظر گرفتن همه جوانب وارد اين فضا شويم، ضمن اينكه بخشي از اجرايي شدن اين ايده، 
به تامين اعتبار وابسته است و بخشي ديگر هم به فراهم كردن زمينه هاي قانوني و حقوقي 
به ويژه درمورد صدور مجوز؛ چراكه در حال حاضر مباحثي درباره صدور مجوز فيلم تئاترها 
مطرح شده است. به هر حال با هماهنگي اداره كل هنرهاي نمايشي، درخواست هاي مان را 
در اين زمينه ها ارايه كرده ايم. مدير تئاتر شهر در پاسخ به اين پرسش كه اگر گروه هايي كه 
اجراي شان به دليل كرونا متوقف شده است، به ادامه اجرا به صورت آنالين تمايل داشته 
باشند، آيا چنين امكاني در مجموعه تئاتر شهر فراهم است، به ايسنا گفت: اين احتمال 
هست، ولي به گروه و شرايط پخش آنالين بستگي دارد. ضمن اينكه براي اجراي آنالين 
بايد كيفيت هنري را هم در نظر بگيريم. اين نكته را هم فراموش نكنيم كه اگر اجراهاي 
صحنه اي از سر گرفته شود، اجراي آنالين اين نمايش ها مي تواند بر ريزش مخاطبان شان 

تاثيرگذار باشد و همه اينها چالش ها و پرسش هايي است كه بايد به آنها بينديشيم و تصميم 
ش��تاب زده اي نگيريم. اسدي با تاكيد بر اينكه ناچاريم با احتياط قدم برداريم، ادامه داد: 
تصميم نهايي درباره اين شرايط به اجماع نظر هنرمندان، گروه ها و مديران بستگي دارد. 
ضمن اينكه بايد شرايطي را در نظر بگيريم كه مشكلي براي اجراي صحنه اي نمايش ها 
پيش نيايد. او درباره توليد نمايش هاي تازه ويژه پخش آنالين گفت: بايد بررسي كرد در 
چنين شرايطي چه متن، اجرا و چه عواملي مي توانند براي مخاطب جذاب باشند، چون 
در فضاي اينترنت، نسبت ما با مخاطب متفاوت مي شود و طبيعتا بايد توليدات جديد 
متناسب با ويژگي هاي اين فضا باشد و همان گونه كه توضيح دادم، معيارهاي كيفي تئاتر 

هم براي ما اهميت بسيار دارد.
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