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 موافقت بانك مركزي
 با واردات مواد اوليه بدون انتقال ارز

 هفت تهديد
 صادرات غيرنفتي ايران 

بازوي پژوهشي مجلس در گزارشي معرفي كردخبر مهم سرپرست وزارت صنعت براي توليدكنندگان

يادداشت- 1

يادداشت- 2

يادداشت- 3

خودروهاي توليد ايران 
»ارزان« است؟

 موتور سوم خلق پول 
روشن شد؟

آقاي مدرس خياباني 
ژنرال  بياوريد

ديدم دوستي نوشته بود 
خودروهاي ايراني حتي 
ب��ا افزاي��ش قيمت هاي 
از  همچن��ان  اخي��ر 
»ارزان ترين ه��ا« در دنيا 
به حساب مي آيند و مثال 
پرايد با قيمتي در حدود 
5000 دالر را كمتر بتوان 
ادامه در صفحه 8 در جاي ديگري پيدا كرد و...  

آش��يل  پاش��نه  تورم 
ه��ر اقتصادي اس��ت. 
از ونزوئ��ال )ب��ا2431 
درص��د ت��ورم در ماه 
ت��ا   )2020 م��ارس 
س��ودان  و  زيمباب��وه 
و اي��ران. ت��ورم عامل 
بي ثباتي و هرج و مرج 
در بازارها شناخته مي شود.  ادامه در صفحه 8

عصرگاه دوش��نبه 22 
روحاني  ارديبهش��ت 
در حكمي، »حس��ين 
مدرس خيابان��ي« را 
به سرپرس��تي وزارت 
صمت منص��وب كرد. 
انتصاب��ي ك��ه موجب 
برخ��ي  خش��نودي 
جريان ه��ا، ام��ا ناراحتي برخ��ي جريان هاي 
سياسي مخالف دولت شد. اما در همين مدت 
كوت��اه، كه سرپرس��ت جدي��د وزارت صمت 
دس��ت به تغييرات مهمي زده، صداي برخي 
جريان هاي سياسي و صاحبنظران را درآورده 
اس��ت. مدرس خياباني طي روزه��اي اخير، 
»محمدحس��ن صبوري ديلمي« را مديركل 
دفتر وزارتي اين وزارتخانه، »صدراله دولت« 
را به عنوان سرپرس��ت معاونت امور حقوقي، 
مجل��س و اس��تان هاي وزارتخان��ه، »مهدي 
اصفهان��ي« را سرپرس��ت معاون��ت توس��عه 
مديريت و منابع انساني، »محمدرضا كالمي« 
را سرپرس��ت معاون��ت بازرگان��ي داخل��ي، 
»جمشيد گلپور شاره« را به عنوان دبير هيات 
عالي نظارت بر س��ازمان هاي صنفي و »امير 
صباغ« را به عنوان مس��وول پ��روژه عملياتي 
سازي دس��تورات  جمهور منصوب كرد. اما در 
اين ميان، انتصاب »مه��دي صادقي نياركي« 
به عنوان مع��اون امور صنايع اي��ن وزارتخانه، 

خبرسازتر از ساير انتصاب ها بود. 
او كه پيش تر سرپرستي اين معاونت را بر عهده 
داش��ت، قبل از برگزاري نشست ستاد تنظيم 
ب��ازار درباره قيمت خ��ودرو، از بررس��ي تداوم 
توليد خ��ودروي پرايد 131 ب��ا حضور مراجع 
تصميم گير تا س��اماندهي بازار خ��ودرو خبر 
داد كه انتقادات زيادي به همراه داش��ت. حال 
مدرس خياباني كه برخي در زمان رضا رحماني 
از او ب��ه عنوان وزير در س��ايه ي��اد مي كردند و 
اكنون تنها يك گام براي تكيه زدن بر صندلي 
وزارت صم��ت، پي��ش رو دارد، در مع��رض 
يك آزمون ب��زرگ ق��رار دارد. بنابراين به نظر 
مي رسد، با تعجيل در انتصاب افرادي با كمترين 
كارنامه، بدون تخصص وتجرب��ه كافي آن هم 
در پس��ت هاي كليدي بايد روزهاي دش��واري 
را پيش روي خود متصور باش��د. به طوري كه 
در همين مدت، برخي از جريانات وابس��ته به 
اصولگرايان ك��ه بركناري »رض��ا رحماني« را 
برنتابيدند، تغييرات انجام شده در وزارت صمت 
را به شبه كودتا تعبير كردند. در اين ميان ذكر 
اين نكته ضروري اس��ت كه سرپرس��ت جديد 
وزارت صمت ممكن است بخواهد افرادي را به 
كار بگيرد كه با او و برنامه هايش همراه باشند كه 
امري كامال طبيعي است، اما همراه بودن تنها 
فاكتور اساسي براي واسپاري امور نيست و بايد 
افرادي به كارگرفته شوند كه توان پيش بردن 
اهداف ترسيم شده در س��طح كالن وزارتخانه 
در سه بخش صنعت، معدن و تجارت را داشته 

باشند. 
از طرفي، نگاهي جناحي و سياسي به مسائل 
نداشته باش��ند. موضوعي كه مدرس خياباني 
بايد نگاه ويژه به آن داش��ته باش��د؛ چراكه در 
غيراين صورت قدم در مسير اشتباهي خواهد 
گذاشت كه وزراي پيش��ين اين وزراتخانه در 
آن قدم گذاش��ته و به جاي رف��ع چالش ها و 

مشكالت به آن عمق بخشيدند.  
ادامه در صفحه 8

اميرحسين خالقي

مجيد  اعزازي

فرشته فريادرس

ش�وك هاي ب�رون زا به ط�ور همزم�ان دربردارنده 
آميزه اي از فرصت ها و تهديدها هس�تند و بنابراين 
اگر ما از فرصت هاي ناشي از كرونا و تحريم  و سقوط 
قيمت نفت هم آگاه باش�يم و آنه�ا را هم ب�ه اندازه 
تهديدها جدي بگيريم، شايد تركيب چيزهايي كه 
اكنون به ش�دت منحوس به نظر مي رس�ند بستري 
فراهم كند براي اينكه بتوانيم يك برون رفت عالمانه 
و مشاركت جويانه از اين بحران ها از طريق دانايي هاي 
ارتقا يافته و س�ازه هاي ذهني پذيرنده ابعاد اهميت 
مشاركت مردم را داشته باشيم.  فرشاد مومني كه در 
يك نشست اينترنتي درباره اقتصاد پسا كرونا سخن 
مي گفت، به تشريح گزارش هاي مركز پژوهش هاي 
مجلس درب�اره ابع�اد اقتص�اد كالن ش�يوع كرونا 
پرداخت و گفت: با اينكه نقص هاي قابل اعتنايي هم 
در اين گزارش مشاهده مي شود اما امتيازهاي مثبت 

آن بيشتر از نقص ها  است.

استاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبايي گفت: اولين نكته اي كه 
در اين گزارش مورد توجه قرار گرفته اينكه روي اين مساله تأكيد 
مي گذارد كه ايران پيش از كرونا هم اوضاع بسيار شكنندگي آوري 
داشت. بخش اندكي از آن به مساله تحريم هاي بازگشته و سقوط 
قيمت نفت مربوط مي شد اما بخش بزرگ تر به خطاهاي سياستي 
فاجعه سازي كه طي سه دهه گذشته براي ما حاصل شده است، 
بازمي گش��ت.  وي گفت: در اين گزارش چندان وارد اين بحث ها 
نمي شود به اشاره هايي بس��نده مي كند اما روي اين مساله تأكيد 
مي كند و مي گويد: »ما بايد بفهميم براي مواجهه با شرايطي كه 
كرونا هم به گرفتاري هاي قبلي اضافه شده با هفت محدوديت مهم 
روبرو هستيم. اولي اينكه ما با بحران تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 
روبرو هستيم و من اضافه مي كنم در س��ال 1398 از اين نظر ما با 
يك نقطه عطف در تاريخ پنجاه ساله اخير اقتصادي روبرو شديم 
و آن هم اينكه س��رمايه گذاري هاي انجام شده به اندازه اي سقوط 
كرده كه حتي قادر به جبران اس��تهالك ها هم نيست. اين بدين 
معنا است كه ما با بحران توليد بالقوه و با سقوط ظرفيت توليد هم 
روبرو هستيم. به طور همزمان در عين حال كه با تورم بسيار باال كه 
جزو پنج كشور با باالترين ميزان تورم در دنيا محسوب مي شويم 
قرار داريم به اين دليل و ب��ه داليل ديگر با يك ركود عميق همراه 

با نااطميناني هاي فزاينده هم روبرو هس��تيم.  وي گفت: مس��اله 
بحران تقاضاي موثر در همه عرصه ها در س��طح اف��راد، خانوارها، 
بنگاه ها و دولت بيداد مي كند كه البته آن گزارش اينها را با جزييات 
توضيح نداده اجمااًل روي بحران تقاضاي موثر تأكيد كرده و يك 
تمركز ويژه اي هم روي اين كرده كه كرونا باعث شده حتي كساني 
كه وجوه انساني وحش��تناك فقر در ايران را ناديده مي گرفتند و 
مانند آدم هايي كه نمي دانم بايد به چه تشبيه كرد مي گفتند اگر 
فقرا قادر نيس��تند نيازهاي حياتي بقاي خودشان را بخرند عيب 
ندارد اينها را صادر كنيد؛ حتي  كساني كه چنين توصيه هايي در 
گذشته مي كردند هم اكنون اگر چنين توصيه اي كنند بيشتر اعتبار 
خودشان را از دس��ت مي دهند به اعتبار اينكه در گزارش تصريح 
مي كند شيوع كرونا باعث شده حتي همسايگان ما كه بزرگ ترين 
مش��تريان بخش اعظم كاالهاي صادراتي غير نفتي بودند اكنون 
از ترس مالحظات بهداش��تي تجديد نظرهايي در آن زمينه هم 
انجام مي دهند.  مومني ادامه داد: نكته بسيار مهم ديگري كه در 
اين گزارش تصريح مي كند اينكه اوضاع بنگاه هاي توليدي و به ويژه 
بنگاه هاي كوچك و متوسط به شدت شكننده است. زماني كه اين 
محدوديت ها را مالحظه مي كنيد و در هم تنديگي ها و پيوندهاي 
آنها را هم مي بينيد به وضوح مشاهده مي كنيد كه چرا ما مدت ها 
چه در دولت قبلي و چ��ه در اين دولت كه هر دو مس��ابقه برنامه 
گريزي با يكديگر گذاشته اند مي گفتيم بدون برنامه نمي توان با اين 
مسائل برخورد كرد، نمي توان اولويت ها را منطقي انتخاب كرد. به 
دليل اينكه فقط در كادر برنامه است كه مي توانيد ناهماهنگي هاي 
فاجعه س��از و پر خس��ارتي كه در اين كش��ور وجود دارد در همه 
عرصه هاي نظام تصميم گيري و اجرا و همين طور موازي كاري ها 
و اتالف منابع را حل و فصل كرد. وي گفت: به نظرم گزارش مركز 
پژوهش ها از اين نظر خيلي خوب نشان مي دهد كه چرا حتي به 
كساني كه از منظر تحليل هاي سطح توسعه هم به ماجراي كرونا 
و مسائل جاري اقتصاد ايران نگاه مي كنند ناگزير هستيم رويارويي 
فراگير و موثر با مساله فقر شكنندگي آور را در دستور كار قرار دهيم. 
به غير از محدوديت هايي كه به شكل قابل قبولي در اين گزارش 
مورد توجه قرار گرفته خدمت بزرگي كه اينها كرده اند و اميدواريم 
كساني كه گوششان بايد بش��نود زودتر بشنود اينكه پيش بيني 
كرده اند فقط در اثر كرونا در س��ال جاري بين 7.5 تا 11 درصد از 
ستانده كل اقتصاد از بين مي رود. يك رشد منفي به اين اندازه فقط 
از ناحيه كرونا ايجاد مي شود.  ادامه در صفحه 6  و 7

از ۱۴ م�رداد ۱۲8۵ زمان امضاي فرمان مش�روطه تا 
امروز، دقيقا ۱۱۴ س�ال مي گذرد؛ سال هايي كه در آن 
ايرانيان مسيرهاي گوناگوني را براي دستيابي به امر 
توسعه، بهبود شاخص هاي زيس�ت انساني و ارتقاي 
كرامت انس�اني پشت س�ر گذاش�ته اند اما هنوز بر 
اساس اظهارات صاحب نظران، تحليلگران و اساتيد 
دانش�گاهي به كرانه هاي توس�عه دس�ت نيافته اند؛ 
هرچند قبل از انقالب مشروطه نيز تالش هايي براي 
دستيابي ايرانيان به امر توسعه در زمان عباس ميرزا 
وليعهد فتحعلي ش�اه و بع�د از آن در دوران صدارت 
اميركبير آغاز ش�ده ب�ود؛ اما ردپ�اي مواجهه جدي 
ايرانيان با امر توسعه پايدار را مي توان از زمان نهضت 
مشروطه دنبال كرد؛ دوره اي كه در آن ايرانيان متوجه 
اهميت ساختارس�ازي هاي مدرن براي دستيابي به 
امر توس�عه ش�دند و برنامه ريزي براي اج�راي آن را 
در دس�تور كار قرار دادند. اما به رغ�م تمام تالش ها و 
برنامه ريزي ه�ا و س�رمايه گذاري هاي كالني كه طي 
اين ۱۱۴ س�ال براي تحقق امر توسعه در كشور انجام 
شده؛ هنوز دس�تاوردهاي مورد نظر در ابعاد و زواياي 
مختلف محقق نش�ده اس�ت. اين در حالي است كه 
نمونه هاي ديگري چون ژاپن و ك�ره و چين كه بعد از 
ايران، برنامه هاي خود براي دستيابي به توسعه پايدار 
را آغاز ك�رده بودند در مدت زمان بس�يار كوتاه تري 
از ايران توانس�تند به اهداف مورد نظرش�ان دس�ت 
پيدا كنند. ايراد كار كجاس�ت؟ چرا به رغم اين حجم 
از تالش ه�اي زايد الوص�ف نوزاد توس�عه در ايران پا 
نمي گيرد و به بالندگي و سرافرازي نمي رسد؟ مشكل 
از اقتصاد نفتي اس�ت؟ از نداشتن الگوهاي اقتصادي 
موثر اس�ت؟ مش�كالت فرهنگي و رفتاري ايرانيان 
عامل اين فقدان اس�ت؟ يا عامل و عوامل ديگري در 
اين بي�ن اثر گذار است؟محس�ن رنان�ي عضو هيات 
علمي دانش�كده اقتصاد دانش�گاه اصفهان يكي از 
چهره هايي اس�ت كه تالش مي كند چراغ به دس�ت 
بگيرد و در اعماق داالن هاي تاري�ك تاريخ، نوري به 
ابعاد پنه�ان داليلي بتابان�د كه در تمام اين س�ال ها 
باعث دوري ما از امر توس�عه شده اند. رناني با بررسي 

سير تحول اقتصادي جوامع مختلف نتيجه مي گيرد 
كه اغلب جوامع توس�عه يافته در اث�ر يك چالش كه 
بعضا مي تواند اتفاقي هم باشد در مسير توسعه قرار 
گرفته اند. اين اس�تاد اقتص�اد در ادامه اي�ن مقاله با 
بررس�ي تحوالتي كه در اثر تكانه كرونا در كشورمان 
ايجاد ش�ده اس�ت؛ تالش مي كند اثرات اي�ن تكانه 
عظيم را بر امر توس�عه ارزيابي و كن�كاش كند. او با 
اشاره به اين واقعيت كه كرونا نام سياسي كشور را از 
وضعيت معلق خارج مي كند و او را در ابتداي مسير 
يك دوراهي قرار مي دهد؛ دوراهي كه بايد ساختار 
سياسي انتخاب كند كه آيا در مسير گذشته و تكرار 
كليشه هاي قبلي اقتصادي گام برمي دارد يا اينكه 
ترجيح مي دهد وارد مس�ير تازه اي شود؛ مسيري 
كه هرچند ممكن اس�ت مثل چاهي ك�ه آليس در 
سرزمين عجايب در درون آن غلتيد ناشناخته باشد 
اما در نهايت اقتص�اد ايران را در براب�ر واقعي ترين 

تصوير ممكن از خودش قرار مي دهد. 

درباره علل و زمينه هاي اصلي توس��عه در كشورها، هيچ اتفاق 
نظري وجود ن��دارد. اقليم، فرهنگ، مناب��ع طبيعي، موقعيت 
جغرافيايي، نظام سياس��ي، جمعيت، مذهب، سرمايه گذاري، 
آموزش و... از مواردي هس��تند كه در هر ك��دام از نظريه هاي 
مختلف توس��عه، بر يك يا چند م��ورد از آنها ب��ه عنوان عامل 
محوري توس��عه آفرين تاكيد شده اس��ت. اما واقِع قضيه اين 
اس��ت كه ابروباد و مه و خورش��يد و فلك بايد با هم همكاري 
كنند تا يك كش��ور به موقع و به طور طبيعي روي ريل توسعه 
قرار گيرد. نكت��ه اي كه تقريبا مورد قبول اكث��ر نظريه پردازان 
توسعه اس��ت اين اس��ت كه در بيش��تر موارد، يك »تصادف 
تاريخي« يا يك »واقعه بزنگاهي« وجود داشته كه باعث شده 
است مجموعه عوامل توسعه آفرين، دست به دست هم دهند 
و مسير يك كشور را تغيير بدهند.   مثال هاي فراواني از تجربه 
واقعه بزنگاهي براي كشورهاي مختلف مي توان بر شمرد كه در 
اين جا فقط براي نمونه به تجربه ژاپن اشاره مي كنم. داستان از 
اين قرار بود كه اين كشور تا س��ال 1853 براي بيش از دو قرن، 
به علت سيطره حكومت استبدادي با روحيه خارجي ستيزي، 
ادامه در صفحه ۵ سياست ساكوكو را اعمال مي كرد.  

محسن رناني : كرونا ما را وادار به تصميم افق گشايانه مي كندفرشاد مومني: اولويت كشور كاهش فقر و نابرابري است

 ماليات از سپرده ها 
و خانه هاي خالي بگيريد

 نظام سياسي ما
 بايد تصميم سخت بگيرد

تعادل | سرپرست وزارت صمت از موافقت 
بانك مركزي با واردات م��واد اوليه بخش 
تولي��د از روش بدون انتق��ال ارز خبر داد و 
گفت: با هماهنگي و نظارت بانك مركزي، 
واردات مواد اولي��ه كارخانجات توليدي با 
اولويت مواد موجود در بنادر كش��ور، بدون 
انتقال ارز امكان پذير خواهد بود. حس��ين 
مدرس خياباني در جلسه روز گذشته قرارگاه حمايت از توليد گفت: امسال 
مفهوم توجه به توليد كه در نامگذاري سال جاري با شعار »جهش توليد« 
متبلور شده، بسيار متفاوت از س��ال هاي قبل است و مقام معظم رهبري 
نيز اهميت ويژه اي را براي ح��وزه توليد به خصوص با توجه به تحريم ها و 

محدوديت هايي كه برخي كش��ورها عليه اقتصاد ايران در نظر گرفته اند، 
مبذول داشته و خواستار جهش توليد در سال جاري شده اند. وي با اشاره 
به هوشمندي مقام معظم رهبري در تعيين شعار س��ال جاري با عنوان 
»جهش توليد« افزود: نامگذاري امسال به نام »جهش توليد« در شرايطي 
از سوي مقام معظم رهبري صورت گرفته كه دشمنان در فضاي تحريم، 
تالش كرده اند تا دو بخش معيشت مردم و اشتغال را هدف گرفته و از محل 
آن، به كشور آسيب برس��انند؛ اين در حالي است كه شيوع ويروس كرونا 
نيز به عنوان يك عامل پيش بيني نشده، به مجموعه محدوديت هاي كشور 
اضافه شد؛ اما درست در همين ش��رايط سخت، جهش به معناي واقعي، 
در توليد برخي اقالم و تجهيزات پزشكي رخ داده است. مدرس خياباني با 
تاكيد بر اينكه راه دس��تيابي به اهداف جهش توليد از صادرات مي گذرد، 

تصريح كرد: با توجه به مجموعه مشكالت اقتصادي كه پيش روي ايران 
قرار گرفته است، تقريبا هيچ افزايش تقاضايي را در بازار داخلي نمي توان 
متصور بود و حتي خوشبينانه ترين اقتصاددانان نيز بر اين باورند كه كيك 
تقاضاي داخلي، در شرايط كنوني قابليت بزرگ شدن ندارد؛ در حالي كه 
توليد بدون تقاضا، مسير درستي را ادامه نمي دهد؛ پس مسير اصلي جهش 
توليد از صادرات مي گذرد. وي اظهار داشت: اعتقاد وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اين اس��ت كه بايد براي صادرات، يك مس��ير كامال همواره و به 
اصطالح سبز در نظر گرفت تا صادركنندگان بدون هيچ گونه محدوديت 
و چالشي حركت كرده و كاالهاي صادراتي، راه خود را به سمت بازارهاي 
خارجي باز كنند؛ اما در طرف مقابل اين ج��اده دوبانده تجارت خارجي، 
مسير واردات كامال سنگالخ و مواجه با چراغ  قرمزهاي متعدد است و در 
اين مسير، تنها يك الين ويژه براي عبور مواد اوليه، تجهيزات و ماشين آالت 
مورد نياز توليد بايد در نظر گرفته ش��ود. مدرس خياباني گفت: مديريت 
واردات در سال جهش توليد، يكي از دستوركارهاي جدي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است كه عالوه بر اجراي سياست هاي مرتبط با آن از سوي 

اين وزارتخانه، برخي شرايط محيطي از جمله نرخ و محدوديت هاي ارزي 
نيز سبب ش��ده تا واردات به طور طبيعي با افت مواجه ش��ود. وي اظهار 
داشت: ممنوعيت هاي وارداتي در مرحله اول براي 1600 قلم كاال از سوي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شد و در مرحله جديد نيز، براي 50 
رديف تعرفه ديگر نيز ممنوعيت واردات در نظر گرفته شده؛ ضمن اينكه 
به شدت جلوي واردات كاالهاي داراي مشابه توليد داخلي را سد خواهيم 
كرد و در اين مسير، هيچ گونه چشم پوشي جايز نيست. مدرس خياباني با 
بيان اينكه برخي شرايط و محدوديت هاي ارزي، سد راه واردات شده است، 
گفت: مسير واردات بايد از مس��ير صادرات بگذرد؛ به اين معنا كه بخش 
عم��ده اي از واردات بايد براي كاالهايي صورت گي��رد كه توليد صادراتي 
داشته و خود مي تواند در مقابل استفاده از ارز وارداتي، محصول توليد شده 
آن، خود ارزآور باشد؛ بنابراين بايد ش��رايط را براي واردات تنها در فضايي 
تسهيل كرد كه اشتغال كشور را حفظ كرده و توليد را به حركت درآورد؛ 
در غير اين صورت مسير واردات براي كاالهاي لوكس، غيرضرور و داراي 
مشابه توليد داخلي بايد سنگالخ باشد.  ادامه در صفحه ۵

موافقت بانك مركزي با واردات مواد اوليه بدون انتقال ارز
خبر مهم سرپرست وزارت صنعت براي توليدكنندگان



اخبار

 مبلغ وام كرونا 
و زمان پرداخت آن اعالم شد

براساس اعالم وزارت كار براي پرداخت تسهيالت 
حمايتي به كسب وكارهاي آسيب ديده از ويروس 
كرونا، مبلغ ۵۰ ه��زار ميليارد تومان اعتبار درنظر 
گرفته ش��ده كه پرداخت آن به بنگاه ه��ا از اوايل 
خرداد آغاز خواهد ش��د. به گزارش ايِبنا، ثبت نام 
براي دريافت تسهيالت كس��ب وكارهاي آسيب 
ديده از ش��يوع وي��روس كرونا از روز چهارش��نبه 
۲۴ ارديبهش��ت ماه در س��امانه كارا آغاز ش��ده و 
كارفرمايان مي توانند در صورت تمايل به دريافت 
اين تسهيالت به اين سامانه مراجعه كنند.فرايند 
ثبت نام از متقاضيان با ورود كدملي آغاز ش��ده و 
س��پس از آنها اطالعات فهرست تامين اجتماعي 
درخواس��ت مي ش��ود. به گفته عالالدين ازوجي 
مديركل دفتر سياس��ت گذاري و توسعه اشتغال 
وزارت كار، بنگاه هاي مشمول دريافت وام كرونايي، 
۱۳ رسته ش��غلي هستند كه اسامي آنها به تازگي 
از سوي بانك مركزي به روزرساني شده است. اين 
بنگاه ها به شدت از ش��يوع كرونا آسيب ديده اند و 
از سوي ديگر برخي از مش��اغل نيز از سوي ستاد 
ملي مبارزه با كرونا و باالجبار تعطيل شده اند. اين 
بنگاه ها حمايت هاي بيشتري نسبت به بنگاه هايي 
كه تعطيل نبوده اند، خواهند گرفت. يكي از مبناهاي 
اصلي براي ارايه تسهيالت كرونا، نيروي كار شاغل 
بيمه شده در اين بنگاه ها است. به ازاي هر يك نفر 
شاغل بيمه شده كه در بنگاه فعال باشد ۱۲ ميليون 
تومان وام پرداخت خواهد ش��د. واحدهايي كه به 
اجبار تعطيل شده باشند اين رقم ۱۶ ميليون تومان 
خواهد بود و حداكثر تا ۲ ماه آينده وام اين دسته از 
واحدها پرداخت خواهد شد. به گفته مديركل دفتر 
سياست گذاري و توس��عه اشتغال وزارت كار براي 
بنگاه هاي با نيروي شاغل كمتر از ۵۰ نفر، ۷۰ درصد 
حمايت در قالب پرداخت دستمزد خواهد بود و ۳۰ 
درصد به عنوان س��رمايه در گردش در نظر گرفته 
شده است. براي بنگاه هاي بزرگ تر نيز ۵۰ درصد 
به عنوان دستمزد و ۵۰ درصد به عنوان سرمايه در 

گردش منظور شده است.

 ضرورت تسهيل گري 
در ارايه وام هاي قرض الحسنه

 عضو هيات رييس��ه كميس��يون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس بر ضرورت ابالغ دستورالعمل هاي 
الزم از سوي بانك مركزي به شبكه بانكي در راستاي 
تسهيل گري در ارايه وام هاي قرض الحسنه تاكيد 
كرد. محس��ن بيگلري در گفت وگو با ايِبنا با بيان 
اينكه طبق قانون ارايه تسهيالت ازدواج بايد با يك 
ضامن صورت بگيرد، تصريح كرد: س��خت گيري 
در اين موضوع مص��داق تخلف بوده و به طور حتم 
بانك مركزي بايد به آن ورود داش��ته باش��د. اين 
نماينده م��ردم در مجلس دهم با تاكيد بر اينكه از 
بانك مركزي مي خواهيم گ��زارش ماهانه از نحوه 
برخورد بانك ها با مشتريان در بحث ارايه وام ازدواج 
و حتي ساير وام هاي قرض الحسنه به مجلس ارايه 
كنند، افزود: گزارش هاي بانك مركزي در اين راستا 
بايد مالكي براي امتياز دهي به بانك ها در راستاي 
حمايت از مطالبات آنها باشد. بيگلري همچنين با 
اشاره به عملكرد مثبت و رو به رشد بانك مركزي در 
نظارت بر بانك ها و همچنين ايجاد تحول در بازار، 
اظهار داشت: خوشبختانه بانك مركزي عملكرد 
مثبتي داش��ته، از اي��ن رو مي خواهي��م در حوزه 
تسهيالت دهي قرض الحس��نه بانكي نيز نظارت 
بيشتري اعمال و در نتيجه بهبود شرايط را رقم بزند.

عضو هيات رييس��ه كميس��يون برنامه، بودجه و 
محاسبات اس��المي يادآور ش��د: اميدواريم بانك 
مركزي در حوزه تسهيالت دهي بانك ها نيز مانند 
س��اير حوزه ها بتواند تحولي ايجاد كرده و با ابالغ 
دس��تورالعمل هاي الزم، ش��بكه بانكي را ملزم به 

رعايت قوانين در مسير بهبود شرايط كند.

بسته ۳ تريليون دالري امريكا 
تصويب شد

مجلس نمايندگان امريكا اليحه بس��ته محرك 
۳تريلي��ون دالري پيش��نهادي دموكرات هاي 
مجلس را به منظور تامين كمك بيشتر در راستاي 
مقابله با پاندمي كوويد-۱۹ و حمايت از اقتصاد 
كرونازده اين كشور تصويب كرد. اقتصاد امريكا 
به ش��دت از ش��يوع ويروس كرونا ضربه خورده 
به طوري كه از آغاز بحران، حدود ۳۶.۵ ميليون نفر 
يا به عبارتي از هر پنج كارگر بيش از يك نفر براي 
استفاده از كمك هزينه بيكاري ثبت نام كرده اند.  
به گزارش رويترز، اين اليحه با ۲۰۸ راي موافق 
برابر ۱۹۹ راي مخالف به تصويب رسيد؛ اليحه اي 
كه رهبران جمهوري خواه كه كنترل مجلس سنا 
را در دست دارند، متعهد ش��ده اند كه در مسير 
آن س��نگ اندازي كنند؛ اين در حالي است كه 
برخي ديگر از جمهوري خواهان از سهميه درنظر 
گرفته ش��ده در اين طرح براي كمك به اياالت و 
دولت هاي محلي حمايت كرده اند.  دونالد ترامپ 
رييس جمهور جمهوري خواه امريكا متعهد شده 
اس��ت كه در صورت تصويب اين اليحه آن را وتو 
خواهد كرد. با اين حال، اقدام دموكرات ها مي تواند 
باب دور تازه اي از مذاكرات را با جمهوري خواهان 
كنگره و ترامپ باز كند؛ كساني كه حرف هايي را 
درخصوص ضرورت حمايت هاي جديد بيمه اي 
و يا كاهش مضاعف ماليات در دوران پاندمي كرونا 
مطرح كرده اند.  هرچند دموكرات ها با هر دو طرح 
پيشنهادي مخالف  هستند. از ماه مارس تاكنون، 
دولت ترامپ با همراه كنگره امريكا در رونمايي از 
چهار اليحه كمك كرونايي به ارزش كلي حدود 
۳ تريليون دالر همكاري كرده و با حمايت فزاينده 
هر دو حزب اين لوايح را تصويب كردند. با اين حال، 
بسته پنجم نتوانسته است نظر مساعد جمهوري 
خواهان را جلب كند. سرنوشت تصويب نهايي اين 

بسته هنوز معلوم نيست.
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رييس كل بانك مركزي اعالم كرد

هدف گذاري تورم از طريق نرخ سود  و  اوراق بدهي جبران كسري بودجه
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |

رييس كل بانك مركزي با اش�اره به نكاتي در 
مورد هدف گذاري تورم اع�ام كرد كه بانك 
مركزي، آماده است كه سياست »هدف  گذاري 
تورم« را به اجرا بگذارد و براي رسيدن به آن، 
از ابزار مديريت نرخ سود در بازار باز استفاده 
خواهد شد. نرخ سود سياستي كوتاه مدت در 
داالن نرخ سود بازار باز، يك هدف مياني براي 
تحقق هدف خواهد بود. موفقيت و اثربخشي 
اين سياس�ت، درگرو اقدام دولت در انتش�ار 
هرچه سريع تر اوراق بدهي براي جبران كسري 
بودجه، جهت ضدسيكلي كردن بودجه و البته 
تاش بيشتر براي كاهش كسري بودجه است.

به گزارش »تعادل«، همتي اظهار داش��ت ريشه تورم 
باال، به عنوان گره اصلي اقتصاد كشور در طول چند دهه 
گذشته، سلطه سياست هاي مالي و پولي نمودن كسري 
بودجه و اتكاي مستمر بر سياست هاي انبساطي پولي 
براي رشد اقتصادي بوده است. در دوره  هاي فراواني منابع 
ارزي، دولت ها به انبساط  بودجه مبتني بر منابع ارزي 
و س��ركوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزايش عرضه، 
به كمك واردات، روي آورده  و در مواقع افت درآمدهاي 
ارزي به روش هاي مستقيم و غيرمستقيم به منابع بانكي 
متوسل شده اند. اينگونه روش ها، نه تنها پايدار نبوده، 
بلكه مشكالت بسيار زيادي، از جمله تحليل منابع ارزي 
و تضعيف توليد ملي و نوسانات شديد چرخه هاي تجاري 

را به دنبال داشته است.
وي افزود: پس از تغيير در سياست هاي ارزي، پولي و مالي 
كشور، به همراه انباشت منابع الزم براي ادامه سياست 
كنترل و ثبات سازي در بازار ارز، كه از دو سال پيش آغاز 
شده است و با طراحي و توسعه ابزارهاي عملياتي كردن 
سياس��ت هاي جديدپولي، امروز بانك مركزي، آماده 
است كه سياست »هدف  گذاري تورم« را به اجرا بگذارد.

وي اظهار داشت: در قالب اين سياست، قطب نماي اصلي 
سياست هاي پولي و ارزي بانك مركزي، »تورم هدف« 
خواهد بود و براي رسيدن به آن، از ابزار مديريت نرخ سود 
در بازار باز استفاده خواهد شد. همان گونه كه قباًل گفته 
بودم، نرخ سود سياستي كوتاه مدت در داالن نرخ سود 
بازار باز، يك هدف مياني براي تحقق هدف خواهد بود. 
موفقيت و اثربخشي اين سياست، درگرو اقدام دولت در 
انتشار هرچه سريع تر اوراق بدهي براي جبران كسري 
بودجه، جهت ضدس��يكلي كردن بودجه و البته تالش 

بيشتر براي كاهش كسري بودجه است.

   4 ماه پس از عمليات بازار
 نرخ سود بانكي به چه سمتي مي رود؟ 

در رابط��ه ب��ا دو راهكار اعالم ش��ده ريي��س كل بانك 
مركزي، يعني نرخ سود بانكي در عمليات بازار باز و بازار 
بين بانكي و همچنين انتشار اوراق بدهي دولتي جهت 
تامين كسري بودجه، موضوعات و پرسش هاي مختلفي 
مطرح است كه دولت و بانك مركزي چگونه قرار است 
اين سياست را به پيش ببرند. زيرا عملكرد بازار بين بانكي 
در سال هاي اخير نشان دهنده افزايش شديد معامالت 
بين بانكي است كه سال گذشته به ۱۸۰۰۰ هزار ميليارد 
تومان رس��يده و قبل از شيوع كرونا، نرخ سود بازار بين 
بانكي باالتر از ۱۸ درصد بوده اس��ت و به عبارت ديگر، 
با وجود افزايش ش��ديد معامالت نرخ سود در بازار بين 
بانكي تمايل به كاهش شديد نداش��ته است و تنها در 
شرايط ويروس كرونا و اثر آن بر ركود و كاهش تقاضاي 

تسهيالت، نرخ سود به زير ۱۴ درصد رسيد. 
از سوي ديگر، با وجود فروش سهام شركت هاي دولتي، 
شستا، صندوق معامله يكم ETF، و رونق ماه هاي اخير 
بورس، هنوز رقم قابل توجهي براي كمك به تامين مالي 
دولت جمع آوري نشده و اگر ميزان كسري بودجه دولت 
در سال ۹۹ را حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار ميليارد تومان با 
برآوردهاي مختلف در نظر بگيريم، اين پرسش مطرح 
است كه چگونه قرار است رقم بزرگ كسري بودجه دولت 
از طريق ف��روش اوراق بدهي دولتي، اوراق خزانه و... در 
سال ۹۹ تامين شود. نرخ سود اين اوراق چقدر بايد باشد 
كه با اس��تقبال مردم همراه شود. ضمن اينكه نرخ هاي 
باالي ۱۸ درصد و ۲۰ درصد ب��راي اوراق بدهي، عمال 
برنامه كاهش نرخ سود بانكي و اثر آن بر تورم و خلق پول 

را تضعيف مي كند. 
ش��نيده ها حكايت از آن دارد كه در جلسات مسووالن 
اقتصادي كش��ور، موضوع نرخ سود اوراق بدهي مطرح 
شده و نرخ هايي بين ۱۸ درصد تا ۲۰ درصد براي ايجاد 
جذابيت اوراق بدهي مطرح ش��ده اس��ت تا نه تنها اثر 
تورمي كسري بودجه در سال ۹۹ كنترل شود و نياز دولت 
و مخارج دولت را تامين كند، بلكه نقدينگي سرگردان 
موجود را جذب كرده و مانع از رشد قيمت دارايي ها شود. 
در اين زمينه برخي صاحب نظران گفته اند كه بازگشت 
اصل و فرع اين اوراق در س��ال هاي آين��ده مي تواند بار 

تورمي براي اقتصاد داش��ته باشد، اما در عين حال ابراز 
امي��دواري كرده اند ك��ه در س��ال هاي آينده وضعيت 
درآمدي دولت بهتر شود و به دنبال آن امكان بازپرداخت 
اصل و فرع اوراق بدهي و اوراق مشاركت فراهم شود. اين 
كارشناسان معتقدند كه كنترل تورم و كسري بودجه 
در سال ۹۹ از اهميت بااليي برخوردار است و هزينه هاي 
مهار اين كس��ري بودجه به مراتب كمتر از هزينه هاي 
بازپرداخت اصل و ف��رع اوراق در آينده خواهد بود. زيرا 
خلق پول به صورت رشد پايه پولي يا خلق پول بانك ها 
در بازار بين بانكي، رشد بدهي دولت به بانك ها و... عمال 
آثار تورمي بيش��تري نسبت به هزينه اصل و فرع اوراق 
بدهي خواهد داشت.  براين اساس، بايد ديد كه در سال 
۹۹، بانك مركزي و دولت در عمل چگونه مي توانند نرخ 
سود را كاهش داده و همچنين برنامه انتشار اوراق بدهي 

براي كنترل كسري بودجه را اجرا كنند. 

  نرخ سود و عمليات بازار باز
به دنبال اعالم آغاز عمليات بازار باز توسط آقاي روحاني 
رييس جمه��ور در تاريخ ۲۶ دي ۹۸ در مجمع عمومي 
بانك مركزي، ۲۸ دي ماه ۱۳۹۸، براي اولين بار، معامله 
اوراق بدهي دولتي در چارچ��وب عمليات بازار باز و در 

قالب خريد قطعي اوراق مزبور انجام شد. 
رييس كل بانك مركزي در اي��ن زمينه در مورد هدف 
عمليات بازار ب��از اعالم كرد كه اجراي چارچوب جديد 
سياست گذاري پولي با هدف مديريت نرخ سود در بازار 
بين بانكي و كنترل نقدينگي و مهار تورم و فراهم سازي 
بستر الزم براي سياست پولي مبتني بر هدفگذاري تورم 
با استفاده از ابزارهاي كوتاه مدت غيرمستقيم سياست 
پول��ي صورت مي گيرد. ه��دف بانك مركزي از معرفي 
عمليات بازار باز، نوسازي چارچوب سياست گذاري پولي 
با به كارگيري ابزارهاي غيرمستقيم پولي است. عمليات 
بازار باز به همراه اس��تفاده از دامنه نرخ س��ود )اعطاي 
تسهيالت به بانك ها در قبال اخذ وثيقه و سپرده پذيري 
از بانك ه��ا( به بانك مركزي اج��ازه مي دهد مديريت 
موثرتري بر نرخ سود بانكي و تخصيص بهينه نقدينگي 
در بازار بين بانكي ريالي داش��ته باش��د؛ تا از مسير آن، 
كانال هاي سازوكار اشاعه پولي- به ويژه كانال نرخ سود- 
تقويت شود. عمليات بازار باز يك ساز و كار پيچيده و فني 
است كه به تدريج، نحوه كاركرد آن توسط بانك مركزي 
تشريح شده و با فعاالن بازار در عمل به پيش خواهد رفت. 
اين س��ازوكار براي كنترل نوسانات نرخ سود در حول و 
حوش »نرخ سياست گذاري« بسيار كوتاه مدت در »بازار 
ذخاير« بانك ها اس��تفاده مي شود. در اين بازار، خريد و 
فروش قطعي اوراق دولتي و نيز قراردادهاي »بازخريد« 
و » بازخريد مجدد« اوراق دولتي انجام خواهد ش��د. در 
مواقعي كه نرخ سود باالتر از »نرخ سياست گذاري« قرار 
گيرد بانك مركزي اقدام به خريد اوراق و افزايش عرضه 
پول مي كند. و برعكس، هنگامي كه نرخ سود پايين تر 
از »نرخ سياست گذاري «بيايد، اقدام به فروش اوراق و 
كاهش عرضه پول مي كند.   همزمان، »داالن نرخ سود 
بين بانك��ي« را تعريف كرده نرخ »كف داالن« نرخ پس 
انداز منابع بانك ها نزد بانك مركزي، نرخ»سقف داالن«، 
نرخ تنزيل مجدد نهايي مي باشند. »نرخ سياست گذاري« 
همان نرخ ميانه داالن نرخ اس��ت.هدف بانك مركزي، 
به ثبات رس��اندن نرخ مبادالت بين بانك ها، در حول و 
حوش نرخ سياست گذاري اس��ت.  بانك مركزي تنها 
زماني در ب��ازار دخالت مي كند، كه ن��رخ بين بانكي از 

نرخ سياست گذاري »فاصله معناداري« پيدا كند. اين 
دخالت مي تواند با خريد، فروش، خريد مجدد، يا معكوس 
خريد- مجدد انجام گيرد. بانك مركزي، با لحاظ تورم 
هدف، نسبت به تعيين داالن نرخ سود و بالطبع، عمليات 

بازار باز اقدام مي كند. 
به فعاالن بازار و بانك ها توصيه مي كنم كه دارايي هايي 
غيرنقد خود را ب��ه اوراق دولتي تبديل كنند، تا بتوانند 
فعاالنه در بازار بين بانكي حضور داش��ته و از مزاياي آن 
بهره مند ش��وند، بانك مركزي، با ق��درت در پي تغيير 
كانال انتقال سياست پولي، در كنار اصالح و سالم سازي 
ترازنامه بانك هاس��ت.  ب��ا وجود نكات مطرح ش��ده و 
راه اندازي عمليات بازار باز در دي ماه ۹۹، و خريد اوراق 
بدهي دولتي بانك ها توسط بانك مركزي، با هدف تامين 
كسري منابع بانك ها و نظارت بانك مركزي بر اين بازار، 
از ۱۴ هفته برگزاري اين بازار در ۴ ماه اخير، اس��تقبال 
از انتش��ار اين اوراق بدهي توس��ط بانك ها و موسسات 
اعتباري در عمليات بازار باز بس��يار كم بوده و بانك ها و 
خود بانك مركزي تمايلي به افزايش معامالت و استفاده 
از اين مكانيزم براي كمك به كاهش نرخ س��ود بانكي 
نداشته اند و عمال همان مسير قبلي يعني تامين كسري 
بانك ها از بازار بين بانكي حاكم بوده اس��ت.  در برخي 
هفته ها اساس��ا هيچ تقاضايي براي انتشار اوراق بدهي 
دولتي توسط بانك ها در عمليات بازار باز وجود نداشته، 
در برخي هفته ها نيز تقاضا اعالم شده اما بانك مركزي 
با اين ارزيابي كه قيمت ها باالست و نشان دهنده كفايت 
منابع در بازار بين بانكي است از پذيرش آنها خود داري 
كرده است. در مجموع در چند هفته و براي ارقام بسيار 
محدود اين معامالت انجام ش��ده و بانك مركزي اوراق 

بدهي بانك ها را خريداري كرده است. 
برخي كارشناس��ان بانك مركزي دليل استقبال كم از 
بازار را وضعيت مناسب بانك ها از نظر منابع در شرايط 
شيوع كرونا، وجود منابع كافي و نرخ مناسب بازار بين 
بانكي ارزيابي كرده اند. برخي كارشناسان نيز معتقدند 
كه به دليل ش��يوع كرونا و ركود اقتص��اد، تقاضا براي 
تسهيالت بانك ها كاهش يافته و همين موضوع تقاضاي 
دريافت تسهيالت از بازار بين بانكي و همچنين انتشار 
اوراق بدهي دولتي در عمليات بازار باز را كاهش داده و در 
نتيجه نرخ سود در بازار بين بانكي نيز كاهش يافته و به 
همين دليل مديران بانك ها در اوايل ارديبهشت خواستار 
كاهش نرخ س��ود س��پرده و رعايت نرخ ۱۵ درصدي 
مصوب شوراي پول و اعتبار شدند.  اما مدتي بعد، برخي 
بانك ها به ش��كل هاي مختل��ف از جمله صندوق هاي 
س��رمايه گذاري، نرخ هاي باالي ۱۵ درصد و ۱۸ درصد 
را به مشتريان خود اعالم كرده اند و از بيم خروج سپرده 
از بانك ها و حركت آن به س��مت بورس، س��هام و ارز و 
طال بار ديگر به سمت نرخ هاي سود باالتر از ۱۵ درصد 
رفته اند.  در اين زمينه، با وجود تالش نظام بانكي براي 
كاهش نرخ سود، اخبار كاهش نرخ سود به زير ۱۵ درصد 
تكذيب شده و حتي برخي مسووالن اعالم كرده اند كه 
به دنبال فشار بر بانك ها براي كاهش نرخ سود به صورت 
دستوري نيستند و تالش مي كنند كه دست بانك ها باز 
باشد و منابع خود را تامين كنند.  براين اساس، نگاهي 
به عمليات بازار باز در ۴ ماه اخير نشان مي دهد كه بانك 
مركزي از اوايل بهمن ۹۸ تا آخر ارديبهشت در مجموع 
در ۱۴ روز براي خريد اوراق بدهي منتشر شده از سوي 
بانك ها اعالم آمادگي كرده اما در اكثر روزها از جمله در 
۴ هفته يعني ۵ اسفندماه ۹۸ و ۱۸ فروردين ماه، ۱ و ۱۵ 

ارديبهشت ماه ۹۹ بانك مركزي هيچ سفارش فروشي از 
طرف بانك ها دريافت نكرد وعدم ارسال سفارش فروش 
توسط بانك ها را نشان دهنده كفايت نقدينگي در بازار 
بين بانكي و عدم نياز به تغيير ذخاير با اجراي عمليات بازار 

باز ارزيابي كرده است. 
در برخي روزها از جمل��ه ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ يك بانك 
و يك موسس��ه اعتباري، ۲۱ بهمن م��اه يك بانك، ۱۳ 
اس��فند ماه دو بان��ك و ۲۳ ارديبهش��ت ماه يك بانك، 
سفارش هاي فروش قطعي اوراق بدهي دولتي خود را 
به بانك مركزي ارسال كردند.اين سفارش ها در حجم 

محدود ارسال شده و معامالت انجام شده است. 
اما در برخي روزها نيز سفارش ها از سوي بانك ها صورت 
گرفته و از جمله در ۲۹ بهمن ماه سه بانك، ۱۹ اسفند ماه 
۱۳۹۸ ي��ك بان��ك، ۲۵ فروردين م��اه ۹۹ يك بانك، 
س��فارش هاي فروش قطعي اوراق بهادار دولتي خود را 
در حجم محدود ارسال كردند اما بازار باز، با توجه به باال 
بودن قيمت اوراق در سفارش هاي فروش دريافت شده 
كه نشان دهنده عدم كمبود نقدينگي در بازار بين بانكي 
است، معامله اي نداشته است.  به عبارت ديگر، از ۱۴ روز 
تنها ۴ روز معامله انجام شده و در بقيه روزها يا سفارش 
صورت نگرفته يا به دليل باال بودن قيمت معامله انجام 
نشده است. اين نكته نش��ان مي دهد كه عمليات بازار 
باز، نمي تواند به هدف عمده اثر گذاري بر كاهش هزينه 
بانك ها و ايجاد كريدور و كمك به كاهش نرخ سود كمك 
كند و عمال بانك ها و خود بانك مركزي تمايل دارند تا 
همچنان بازار بين بانكي ب��ه روش قبلي به عنوان بازار 
اصلي تامين منابع براي رفع كسري منابع بانك ها كار 
كن��د و خود بانك ها نيز تمايل چنداني به عمليات بازار 
باز نشان نداده اند و تمايل دارند كه بيشتر از همكاران و 
ساير بانك ها منابع مورد نظر را تامين كنند. اين وضعيت 
موجب ش��ده كه عمال حجم معامالت بازار بين بانكي 
به شدت رش��د كرده و به بيش از ۱۸۰۰۰ هزار ميليارد 
تومان در س��ال ۹۸ برسد.  اما س��وال اين است كه چرا 
عمليات بازار باز و سياست هاي بانك مركزي نتوانسته 
به كاهش نرخ سود و كاهش هزينه بانك ها، خلق پول و 
رشد نقدينگي و اثر آنها بر تورم كمك كند؟ و به چه دليل 
اين ابزارها و سياست ها نمي تواند كارايي الزم را داشته 
باشد و به چه دليل همچنان رشد فزاينده عمليات بازار 
بين بانكي و خلق پول روزانه ۱۴۰۰ ميليارد تومان در روز 
به راه خود ادامه مي دهد؟ چرا بر آن نظارت نمي شود تا 
نقدينگي و تورم كنترل شود؟ همچنين اين تسهيالت 
عظيم ۱۸۰۰۰ هزارميليارد توماني بانك ها در چه اموري 
و در چه بخش هايي و هدف هايي خرج مي شود چرا به 
رش��د و رونق اقتصاد كمك نمي كند و چرا با وجود اين 
همه رش��د نقدينگي و خلق پول و تسهيالت بازار بين 
بانكي، همچنان رش��د اقتصاد و توليد و اشتغال در حد 

مورد انتظار نيست؟
آيا ابزارهاي عمليات ب��ازار باز، بازار بين بانكي، كريدور 
نرخ سود و... همچنان به دليل معضل عمده نقدينگي 
سرگردان اقتصاد، قادر به كنترل نقدينگي و نرخ سود 
و تامين نياز بانك ها و هدايت پول و سپرده ها به سمت 
توليد و امور مولد نيستند؟ آيا بخش غير رسمي، خريد و 
فروش، سفته بازي و واردات و داللي و خريد دارايي ها و 
نقدينگي سرگردان مانع از شكل گيري يك نظام بانكي 

و سياست پولي مناسب و كارآمد است؟
نتيجه اين عمليات عظي��م در بازار بين بانكي، عالوه بر 
اثرگذاري بر ضريب تكاثر پولي و رشد نقدينگي، خلق پول 

فراوان و رشد نقدينگي و تورم چه بوده است؟ چرا با وجود 
چند برابر شدن حجم معامالت بازار بين بانكي، همچنان 
رش��د اقتصادي، ركود تورمي، تورم، قيمت ها و التهاب 
بازارها، توليد و اشتغال در حد مورد انتظار نيست؟ به چه 
دليل برخي بانك ها تمايلي به افزايش سطح نظارت بانك 
مركزي ندارند و استفاده از ابزارهايي كه مقصد و مبدا پول 

را بهتر نمايان مي كند، با بي توجهي همراه است؟
هر چند كه برخي كارشناسان اثر رشد نقدينگي در بازار 
بين بانكي را بهتر از رشد پايه پولي ارزيابي مي كنند اما 
بايد به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود كه نوع نظارت 
دولت و بانك مركزي بر بازار بين بانكي چگونه است و آيا 
به ميزان نقش بازار بين بانكي و اثر آن بر متغيرهاي كالن 
نظارت نيز بيشتر شده است؟ وقتي حجم معامالت در 
سال هاي اخير از ۲۰۰۰ به ۱۸۰۰۰ هزار ميليارد تومان 
رسيده، و رشد سرسام آور نقدينگي و قيمت دارايي ها را 
شاهد هستيم، به چه دليل اثري بر توليد و اشتغال و رشد 
اقتصادي ندارد؟ آيا به اين معني نيس��ت كه خلق پول 
عمدتا بازار ارز و طال وبورس و سفته بازي را هدف گرفته 

و تنها تورم را به مردم و طبقه متوسط هديه مي دهد؟
در شرايطي كه بخش��ي از نقدينگي سرگردان بورس 
و ارز و طال و خودرو و س��اير كااله��ا و دارايي ها را هدف 
گرفته است، بانك ها نيز تمايل دارند كه نرخ سود جذب 
سپرده ها را افزايش دهند تا بتوانند در بازار باقي بمانند و 
منابع مورد نياز را تامين كنند و البته بخشي از اين منابع 
توس��ط افراد مختلف در سفته بازي بازارهاي دارايي به 
كار گرفته شود. از سوي ديگر بانك ها تمايلي به استفاده 
از ابزارهاي جديد بانك مركزي نداشته و همچنان بازار 
بين بانكي را براي دسترسي به منابع كارآمدتر و سريع تر 
ارزيابي مي كنند. اما پرسش اساسي اين است كه خلق 
پول و تسهيالت دريافت شده بانك ها و سپرده پذيري 
بانك هاي عمدتا خصوصي در بازار بين بانكي، عمدتا در 
چه اموري و در چه بخش هايي از اقتصاد هزينه مي شود؟ 
چرا برخي بانك ها تمايل ندارند كه نرخ سود كاهش يابد و 
به چه دليل همچنان به دريافت تسهيالت از ساير بانك ها 
تمايل نشان مي دهند و به عمليات بازار باز و انتشار اوراق 

بدهي دولتي بي توجه هستند؟
آيا نظارت ب��ر انتش��ار اوراق بدهي دولت��ي و دريافت 
تسهيالت از بانك مركزي در عمليات بازار باز، با شفافيت 
و كارآمدي و پاسخگويي بيشتري همراه است؟ و برخي 
بانك ها عالقه اي به آن ندارند؟آيا عمليات بازار مي تواند 
روي كاهش نرخ س��ود اثرگذار باشد و هزينه بانك ها را 
كاهش دهد و به همين دليل يا داليل ديگر، سيس��تم 

بانكي تمايلي به آن نشان نمي دهد؟
پرسش اساس��ي در شرايط حاضر اين است كه با وجود 
ركود تورمي، رشد منفي اقتصاد و كاهش قدرت خريد 
مردم و بيكاري و شيوع كرونا، به چه دليل در سال هاي 
اخير معامالت بازار بين بانكي به ش��دت رشد كرده و به 
س��االنه ۱۸۰۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است و اثر 
خلق روزانه بي��ش از ۱۴۰۰ ميليارد تومان نقدينگي و 
افزايش س��پرده هاي بانكي به كجا خواهد رسيد و چه 
اثري مي تواند روي تورم و قيمت ها و قدرت خريد مردم 
و نوسان قيمت ها و التهاب در بازار دارايي ها داشته باشد؟ 
چه بخشي از اين رشد نقدينگي و سپرده ها حاصل بازار 
بين بانكي و خلق پول توسط بانك هاست و چه ميزان 
از آن به رفتار دولت، رشد بدهي دولت به بانك ها، رشد 
پايه پولي و استفاده از منابع بانك مركزي مرتبط است؟

به نظر مي رسد به هر ميزاني كه حجم عمليات و خلق 
پول در بازار بين بانكي شدت مي گيرد نوع نظارت بانك 
مركزي و وظيفه حفظ ارزش پول ملي، و جلوگيري از 
انتشار نقدينگي دور از دسترس مي شود، و عمال اقتدار 
بانك مركزي در بازار پ��ول را تضعيف مي كند. لذا الزم 
است كه با گس��ترش بازار بين بانكي، مقام ناظر بازار بر 
اثرگذاري آن بر شاخص هاي كالن، نقدينگي و تورم و 
رشد سفته بازي و كارهاي مولد نظارت بيشتري داشته 
باشد.  اخيرا كارگزاري بانك مركزي نيز اعالم كرده كه در 
راستاي كاهش هزينه هاي معامالتي، تسهيل دسترسي 
بانك ها و موسسات مالي غيربانكي به اوراق بدهي دولتي 
و نيز اتكاي تامي��ن مالي دولت از محل ف��روش اوراق 
بهادار، در نظر دارد بازار اوليه فروش اين اوراق را در بازار 

بين بانكي ايجاد كند.
در اين زمينه نيز جاي اين پرسش اساسي مطرح است كه 
حضور نهادها و سازمان هاي مختلف و انتشار اوراق بدهي 
دولتي، ت��ا چه حد مي تواند به كنترل هزينه ها، مخارج 
دولت و كسري بودجه، رشد نقدينگي، تورم و... كمك 
كند و آيا مهم گذر كردن از دوران كسري بودجه شديد 
دولت و زيان سازمان ها و شركت ها از دوران كنوني است 
يا بانك مركزي برنامه موثري را براي آينده اقتصاد ايران 
در نظر دارد؟ به طور خالصه نقش بازار بين بانكي و ابزارها 
و سياست هاي پولي بانك مركزي در شرايط رشد شديد 
سفته بازي و تسهيالت و سپرده و نقدينگي و تورم فعلي 
مبهم است و مشخص نيست كه در آينده اقتصاد ايران 

و بازار ارز و پول با چه شرايط تورمي مواجه خواهد شد.

4 ماه پس از عمليات بازار باز نرخ سود بانكي به چه سمتي مي رود و اوراق بدهي با چه نرخي مي تواند جذابيت الزم براي رشد تقاضا را داشته باشد

مالحظات بازپرداخت تسهيالت در شرايط كرونا
ياسر مرادي| كارشناس حقوقي بانكي|

اف�رادي كه تا قب�ل از اين ق�راردادي با بانك 
براي دريافت تس�هيات منعقد كرده و حال 
مي خواهند بدانند كه آيا بازپرداخت تسهيات 
آنها در شرايط كرونا به چه صورت خواهد بود، 

بايد به هفت نكته مهم توجه كنند.

شما با بانك قراردادي را منعقد كرديد و حال مي خواهيد 
ببينيد كه آيا با توجه به ش��رايط ايجاد شده ناشي از كرونا 
بايد اقساط تان را به موقع پرداخت كنيد يا خير؟  در هيچ 
يك از قراردادهاي بانكي، امري به عنوان فورس ماژور حتي 
به عنوان قوه قاهره هم وجود ندارد. صرفا در قراردادها آمده 
كه اگر مشتري به هر دليلي )از جمله فورس ماژوري مثل 

كرونا( به تعهداتش عمل نكند، مثال قسطش را نپردازد يا 
موضوع مش��اركت را محقق نكند و مواردي از اين دست، 
بانك حق فس��خ قرارداد را دارد و در ص��ورت عدم ايفاي 
تعهدات مشتري، تمام ديون او حال مي شود و بانك حق 
مطالبه يكجاي تمامي تعهدات آينده را خواهد داشت.  حال 
كه در شروط قراردادهاي بانكي هيچ نكته اي درخصوص 
فورس ماژور وجود ندارد، بنابراي��ن اگر فردي بخواهد به 
اين امر اس��تناد كند، بايد اظهارنامه قضايي داده و به ماده 
۲۲۹ قانون مدني استناد كند كه اثبات اين ادعا مستلزم 
رسيدگي قضايي است.  اگر عقدي كه با بانك منعقد كرديد 
عقد مشاركتي مثل مشاركت مدني و مضاربه باشد، در اين 
شرايط طبق ذات عقد شركت، بانك با شما در سود و زيان 
شريك خواهد بود؛ بنابراين اگر به واسطه كرونا نزد مرجع 

قضايي اثبات كنيد فورس ماژور به اندازه اي بوده است كه 
موضوع شركت در قرارداد مشاركت يا قرارداد مضاربه منجر 
به تحقق سود نشده است و در عين حال مرجع قضايي به 
شرط مندرج در قرارداد مبني بر پرداخت زيان مشاركت 
از اموال تسهيالت گيرنده توجه نكند، از اينجا به بعد ديگر 
بانك حق مطالبه سود از شما را نخواهد داشت چراكه سودي 
محقق نشده است كه طرفين بخواهند در آن شريك باشند.  
اين امر به صورت غيرمستقيم در فرم متحدالشكلي كه براي 
قرارداد مضاربه بانك مركزي ابالغ كرده، آمده كه چنانچه به 
تشخيص بانك يا موسسه اعتباري عامل بنا به داليلي خارج 
از اراده قادر به انجام موضوع قرارداد يا اتمام آن نباشد، بانك 
مي تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند و در اين صورت 
بعد از اقدام به فسخ بانك، عامل مكلف به بازپرداخت سرمايه 

مضاربه و در صورت تحصيل سود، پرداخت سهم بانك از 
سود مكتسبه است. يعني در صورت كسب سود، عامل بايد 
سهم خودش را به بانك پرداخت كند. اما در صورت محقق 
نش��دن س��ود، ديگر بانك حق دريافت چيزي را نخواهد 
داش��ت.  در عقود مبادله اي كه مش��تري با بانك شريك 
نيست، ما چند دس��ته قرارداد داريم؛ در حالت اول فرض 
كنيد كااليي را با مرابحه يا فروش اقساطي يا اجاره به شرط 
تمليك از بانك خريداري كرده ايد. اينجا سود از ابتدا در قالب 
قيمت تمام شده كاال محقق شده و همين كه كااليي به شما 
فروخته يا مرابحه شده، يعني سود محقق شده است و شما 
ديگر نمي توانيد به اين موضوع كه بر اساس شرايط كرونا 
سودي محقق نشده است، استناد كنيد.  در بيشتر تسهيالت 
مبادله اي به استناد فورس ماژور نمي توان از پرداخت سود 
معاف شد، اما يك نظر مترقي وجود دارد كه مي گويد اگر 
شما در دوران فورس ماژور، به واسطه اينكه كسب وكارتان 
خوابيده اس��ت و از آن ملك يا كاال فعال درآمدي كس��ب 

نمي كنيد، دچار اعسار شديد، در اين صورت بانك امكان 
مطالبه سود از شما را در دوران اعسار نخواهد داشت. البته 
اين سود بر ذمه شماست، اما موقتا بانك امكان مطالبه آن 
را در دوران كرونا و فورس ماژور ندارد؛ بنابراين بعد از تمام 
شدن قوه قاهره مجددا اين دين بر گردن شما محقق خواهد 
بود.  تمامي موارد فوق در فرض تداوم قرارداد است اما اگر 
مدت قرارداد به اتمام رسيده باشد، بانك از شما وجه التزام 
مركب از سود پس از سررسيد و ۶ درصد جريمه را مطالبه 
مي كند. به نظر مي رسد با توجه به اينكه فلسفه وجه التزام 
اين است كه مشتري را ملزم به ايفاي تعهد طرف مقابلش 
كند، وقتي به واسطه قوه قاهره موضوعا تحقق ايفاي تعهد 
منتفي مي شود، بنابراين اصال ديگر زمينه اي براي دريافت 
وجه التزام وجود ندارد. در واقع تمكني براي مديون وجود 
ندارد تا بتوان وجه التزام دريافت كرد؛ بنابراين اساسا حق 
مطالبه وجه التزام براي بانك وجود نخواهد داشت. چه در 

قرارداد مشاركتي و چه در قرارداد مبادله اي.



اخبار 3 بانك و بيمه

بانك و بورس در افزايش قيمت سكه نقشي ندارند

    فاصله 1642 توماني دالر در نيما و سنا        لير تركيه بر قله يك ماهه قرار گرفت 

حذف گواهي سكه بازگشت به عقب است 
گروه بانك و بيمه|

روز شنبه 27 ارديبهشت، قيمت اونس جهاني 
طال، قيمت طال و سكه و ارز دوباره روند افزايشي 
به خود گرفت. در صرافي هاي مجاز بانكي و نرخ 
لحظه اي سامانه س�نا، نرخ خريد دالر 16700، 
ف�روش دالر 16800، خريد يورو 18100 و فروش 
ي�ورو 18200 تومان اعالم ش�د. همچنين دالر 
در ب�ازار آزاد و معامالت نقدي به 17160 تومان، 
ي�ورو 18400، پون�د 20500، دره�م 4700، لير 
تركي�ه 2500، ي�وان 2420، دالر كان�ادا 12600 

تومان رسيد.

به گزارش »تعادل«، در بازار طال نيز با اعالم هراونس طال 
به قيمت 1743 دالر و نرخ دالر به قيمت 17160 تومان، 
قيمت طال و سكه افزايش داشت و هر گرم طالي 18 عيار 
706 ه��زار، مظنه مثقال 17 عي��ار 3 ميليون و 36 هزار، 
سكه طرح جديد 7 ميليون و 250 هزار، سكه طرح قديم 6 
ميليون و 950 هزار، نيم سكه 3 ميليون و 740 هزار، ربع 
سكه 2 ميليون و 50 هزار تومان، سكه گرمي 1 ميليون و 

20 هزار تومان معامله شد. 

    فاصله 1642 توماني دالر در نيما و سنا
سامانه سنا نيز نرخ ميانگين ارز معامله شده در تاريخ 25 
ارديبهشت 99 را براي دالر 16552، يورو 18159، درهم 
4495، يوان 2340، پوند 20236، دالر كانادا 12416، لير 
تركيه 2487 تومان اعالم كرد. همچنين سامانه نيما نرخ 
حواله ارزي معامله شده در تاريخ 25 ارديبهشت 99 را براي 
دالر 14910، ي��ورو 15827، درهم 4077، يوان 2247 
تومان اعالم كرد. بدين ترتيب فاصله نرخ دالر حواله در نيما 

و اسكناس در سامانه سنا به 1642 تومان رسيده است.

    حذف گواهي سكه بازگشت به عقب است
از سوي ديگر، افزايش قيمت سكه در بورس كاال نسبت به 
بازار نقدي درحالي مطرح مي شود كه يك كارشناس بازار 
سرمايه بر اين باور است كه حذف گواهي سكه، بازگشت به 

عقب بوده و شفافيت بازار سكه را از بين مي برد.
تفاوت قيمت حدود 300 تا 500 هزار توماني س��كه در 
بورس كاال نسبت به بازار نقدي، بحث داغ اين روزهاي بازار 
سكه است؛ موضوعي كه صرافي ها معتقدند حضور تعدادي 
از بانك ها در بورس و اقدام آنها به خريد سكه با حدود 500 
هزار تومان باالتر از بازار آزاد سبب شده كه مردم اقدام به 
خريد سكه از صرافي ها و عرضه آنها در بورس كنند كه اين 

كار سبب افزايش قيمت سكه شده است.

    افزايش تعداد بانك ها در كارشناسي سكه
از س��وي ديگر، برخي كارشناسان معتقدند كه تضمين 
كيفيت س��كه، نگهداري در خزانه بانك ه��ا، باعث رونق 
خريد وفروش در بورس و نگراني مردم از بابت كيفيت سكه 
رفع مي شود. براين اساس، بهتر است كه تعداد بيشتري 
از بانك ها در اين كار مشاركت كنند و سكه هاي مردم را 
كارشناس��ي كرده و در خزانه خود حفظ كنند تا افزايش 
عرضه سكه در بانك ها و بورس، عمال به كاهش اختالف 
قيمت سكه بانكي و قيمت سكه بازار منجر شود. در حال 
حاضر تنها چهار بانك س��امان، ملت، ص��ادرات و رفاه به 
اين كار مشغول هستند و الزم است كه تعداد بيشتري از 
بانك ها در اين كار مشاركت كنند تا اختالف قيمت موجود 
كاهش يافته و با افزايش عرضه سكه بانكي موجود در خزانه 
بانك ها در بورس، انتقاد از اختالف قيمت 500 هزار توماني 
نيز برطرف شود. بانك ها به جاي نگهداري ميليون ها برگ 
كاغذ در خزانه و صندوق هاي خود بهتر است اوراق و سكه 
ارزشمند را نگهداري و به ساماندهي بازار سكه كمك كنند 
و مردم نيز به جاي خريد سكه از بازار و خطرات آن، سكه را 

از بورس خريداري كنند. 
اين كار باعث مي شود كه س��كه هاي بدون كيفيت و 
غيربانكي و تقلب نيز كاهش يابد و مردم با خيال راحت 
سكه را در بورس معامله كرده و به جاي خريد و فروش 
فيزيكي و نگهداري در خانه، بدون نگراني سكه مورد 
نظر خود را خري��داري كنند. اين درحالي اس��ت كه 
كارشناسان بر اين باورند كه رشد تقاضا در پي انتظارات 
تورمي، اطمينان در معامالت و سهولت دسترسي و... 
باعث افزايش قيمت سكه در بورس كاال شده است. از 
س��وي ديگر بنابر توضيح بانك ها، آنها دخالتي در اين 
روند ندارند و دليل اصلي افزايش قيمت سكه را افزايش 

تقاضا در بورس كاال مي دانن��د. اين مباحث درحالي 
مطرح مي شود كه اخبار تاييد نشده اي از تعطيلي بازار 
گواهي سپرده س��كه طال در بورس كاال حكايت دارد؛ 
اتفاقي كه يك كارشناس بازار سرمايه آن را بازگشت 
به عقب مي داند و بر اين باور است كه باعث از بين رفتن 

شفافيت بازار سكه خواهد شد.
حسن كاظم زاده در گفت وگو با ايسنا، درمورد افزايش 
قيمت طال و سكه اظهار كرد: تورم انتظاري كه در سطح 
جامعه وجود دارد، روي بازار سكه و طال هم مانند ساير 
كاال تاثير گذاشته است. البته اين تاثير روي سكه و طال 
نسبت به مسكن و خودرو كمتر بوده اما برخي تمايل 
دارند سرمايه خود را از طريق خريد سكه و طال در مقابل 

تورم حفظ كنند.
وي با اشاره به شيوع كرونا اظهار كرد: از سوي ديگر به دليل 
شيوع كرونا، بازارهايي كه نياز به حضور فيزيكي دارند با 
استقابل كمتري نسبت به بازارهاي آنالين مواجه شدند. 
اين جو درمورد هم��ه كاالها وجود دارد. در برخي بازارها 
مانند خودرو و مسكن به واسطه داللي شديد بدون اينكه 
معامله اي انجام شود قيمت تغيير مي كند اما در بازار طال و 

سكه هميشه تعدادي خريدار و فروشنده هستند.
اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه گواهي سپرده 
س��كه از نظر ماهيت مانند سكه است، گفت: تنها تفاوت 
گواهي سكه با سكه اين است كه مي توان گواهي را از طريق 
س��امانه هاي آنالين معامالتي خريد كرد. از سوي ديگر 
زماني كه انتظار رش��د قيمت كااليي وجود داشته باشد، 
قيمت در، در دسترس ترين جا زودتر از همه رشد مي كند.

    بانك و بورس در افزايش قيمت نقشي ندارند
كاظ��م زاده با بيان اينكه ب��ورس كاال يا بانك ها كه نقش 
خزنه دار را دارند، نقشي در نوسانات قيمت سكه ندارند، 
افزود: قيمت س��كه عرضه و تقاضاي صرف است. به طور 
كلي دو سناريو در اين افزايش قيمت مطرح است. نخست 
آنك��ه افرادي كه در بازار گواهي س��كه خريدند، زودتر از 
س��ايرني متوجه موضوعي شدند و س��ريع تر به پيشواز 
افزايش قيم��ت طال رفتن. به همين دليل قيمت گواهي 
سكه افزايش داشته و ممكن است قيمت در بازار نقد هم 
افزايش يابد. وي ادامه داد: فرض دوم اين است كه افزايش 
قيمت گواهي مقطعي بوده و برخي گمان كردند طال گران 
مي شود و تقاضاي مقطعي درست كردند. اين تقاضا بعد 
از مدتي هم در بازار گواهي و هم در بازار فيزيكي متعادل 
مي شود. البته درحال حاضر مشخص نيست كدام سناريو 
قابل اتكا است. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه با تاكيد 
بر اينكه حذف گواهي سكه تصميم اشتباهي است، اظهار 
كرد: اگر بازار گواهي سكه بسته شود، همه تقاضاها به بازار 
فيزيكي كه شفافيت ندارد، منتقل خواهد شد. در اين بازار 
فروشنده و خريدار مشخص نيست. البته بعيد است بانك 
مركزي همچنين تصميمي بگيرد زيرا اين تصميم اشتباه 

و بازگشت به عقب است و باعث عدم شفافيت خواهد شد.
كاظم زاده پيش��نهاد داد: راهكار اين اس��ت كه انبارها را 
توسعه دهند تا همه بتوانند سكه گواهي كنند و در قيمت 
باالتر بفروشند. در اين شرايط تقاضا در نهايت جايي تمام 
مي شود. اين ش��رايط بهترين فرصت براي بانك مركزي 
است كه سكه ها را بفروشد و انبارها را توسعه دهد. هرقدر 
معامالت گواهي در بورس بيش��تر باشد نوسانات قيمت 

بيشتر كنترل مي شود و شفافيت افزايش مي يابد.

    قيمت حبابي طال مردم را فريب ندهد
همچنين عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس گفت: حباب نرخ طال به زودي از بين خواهد رفت از 
اين رو مردم نبايد گول سرمايه گذاري در اين بازار را بخورند. 
غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي در گفت وگو با ايِبنا با اشاره 
به وضعيت بازار طال و سكه، گفت: اقتصاد ما در حوزه خريد 
و فروش طال و سكه حبابي شده از اين رو قيمت ها واقعي 
نيست. نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه طال و س��كه در كسب ارزش افزوده در اولويت 
اول و دوم نيستند، افزود: حباب نرخ طال و سكه با توجه به 

غيرواقعي بودن قيمت به زودي از بين خواهد رفت.
وي با تاكيد بر اينكه حباب قيمتي طي سال هاي گذشته 
هر بار در يك حوزه به اوج خود رسيده است، تصريح كرد: 
در بازه ٢5 ساله قيمت طال در حدود 6٨ درصد رشد داشته 
و نرخ هاي كنوني آن كامال غيرواقعي است. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم با بيان اينكه قيمت طال و س��كه را 
بايد به صورت مقطعي تحليل كرد، گفت: اينكه گفته شود 
نرخ طال باز هم بيشتر خواهد شد صحت نداشته و روندها 
در اين حوزه نزولي خواهد شد. وي با تاكيد بر اينكه مردم 
بايد بدانند سرمايه گذاري در حوزه طال و سكه با توجه به 
ناپايداري قيمت ها به صالح نيست، افزود: سرمايه گذاري 
در اين حوزه با توجه به حبابي بودن نرخ ها دير يا زود متضرر 
شدن افراد را در پي خواهد داشت. عضو كميسيون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس ش��وراي اسالمي يادآور شد: 
قيمت طال و سكه با خارج شدن از وضعيت حبابي به شرايط 
قبل باز خواهد گشت از اين رو مردم بايد با عدم اعتماد به 

اين بازار كاذب جلوي ضرر خود را بگيرند.

    اقدامات مجلس در مبارزه با قاچاق كاال و ارز
از سوي ديگر، سخنگوي هيات رييسه مجلس اقدامات 
مجلس در مب��ارزه ب��ا قاچ��اق كاال و ارز را در دو بعد 
قانونگذاري و نظارتي تش��ريح كرد.اسداهلل عباسي با 
بيان اينكه مجلس در دور دهم مطابق تاكيدات مقام 
معظم رهبري همواره سياست حمايت و رونق توليدات 
داخلي را در دستوركار قرار داد، گفت: در اين زمينه بعد 
از رصدهاي انجام شده از سوي هيات رييسه و همچنين 
كميسيون اقتصادي مجلس به اين نتيجه رسيديم كه 
يكي از تهديدات جدي در رونق و حمايت از توليدات 

داخلي قاچاق كاال اس��ت كه باعث مي شود كاالهاي 
خارجي به صورت غيررس��مي و در مواردي به صورت 
سازماندهي شده وارد كشور شده و بازار توليدات داخلي 
را با مشكالت جدي روبه رو كند. نماينده مردم رودسر 
و املش در مجلس با يادآوري بروز مشكالتي در بازار ارز 
طي سال هاي اخير ادامه داد: در بازار هم شاهد تحركات 
غيرقانوني از اين دست بوديم كه افرادي با وجود دريافت 
ارز دولتي اما در نهايت اق��دام به واردات كاالهاي غير 
ضرور كردند. عباسي افزود: در پي بروز مشكالتي هم 
در ب��ازار توليدات داخلي و هم ب��ازار ارز مجلس بر آن 
ش��د تا در راستاي انجام وظايف خود از دو بعد نظارتي 
و قانونگذاري وارد عمل شده و گلوگاه هاي بروز چنين 
تخلفاتي را مسدود كند. وي در تشريح اقدامات نظارتي 
مجلس دهم در مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: مجلس 
در اين زمينه از بازوهاي نظارتي خود همچون ديوان 
محاس��بات بهره گرفت و در دو حوزه قاچاق كاال و ارز 
گزارش هاي دقيقي دريافت كرد كه مبناي عمل خود 
قرار داد؛ عالوه بر اين مجلس با تصويب طرح تحقيق 
و تفح��ص از قاچ��اق كاال و ارز و همچنين تش��كيل 
كميسيون هاي ويژه پيگير چگونگي واردات ساالنه 20 
ميليارد دالر كاال به كشور شد كه در اين زمينه گزارش 
آن پس از جمع بندي نهايي و تاييد آن از س��وي مركز 
پژوهش ها، در صحن علني قرائت و براي رسيدگي به قوه 
قضاييه ارسال شد. اين نماينده مردم در مجلس دهم در 
توضيح اقدامات مجلس در حوزه قانونگذاري در مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز افزود: مجلس پس از دريافت گزارش ها 
مبني بر قاچاق وسيع كاال و ارز با بهره گيري از ظرفيت 
كميسيون تخصصي اقتصادي جلس��اتي را با حضور 
كارشناسان ذي ربط برگزار كرد تا خألهاي قانوني در 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز را شناسايي و رفع كند، در اين 
زمينه متوجه شديم كه مشكالتي در گمركات كشور 
از نظ��ر مجهز نبودن مبادي ورودي به دس��تگاه هاي 
شناسايي و همچنين مسائلي در زمينه ترخيص كاال 
وجود دارد. سخنگوي هيات رييسه مجلس تصريح كرد: 
مجلس پس از شناسايي خألهاي موجود در مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز در اقدامي كارشناسي به اصالح قانون 
مبارزه با كاال و ارز و همچنين قانون مرتبط با گمركات 
پرداخت تا به اين وسيله هم امكان تسريع در ترخيص 
كاالها و هم شناسايي كاالهاي قاچاق در مبادي ورودي 

با استفاده از دستگاه هاي مجهز فراهم شود.

    لير تركيه بر قله يك ماهه قرار گرفت
 پس از چندي��ن ريزش تند، لير مج��ددا در محدوده 
6.9 تثبيت ش��د. به گزارش رويترز، انتشار اخباري از 
روند مثبت مذاكرات مقامات ترك با همتايان ژاپني، 
انگليسي و امريكايي براي دريافت خطوط اعتباري ارزي 
جديد باعث شد تا لير كه هفته گذشته به پايين ترين 

سطح تاريخ خود رسيده بود به باالترين سطح يك ماه 
اخير خود برس��د و نرخ براب��ري دالر در كانال 6.9 لير 
تثبيت ش��ود. تركيه همچنين مذاكراتي با بانك هاي 
مركزي قطر و چين براي اس��تفاده از تسهيالت ارزي 

طبق مفاد قراردادهاي سواپ داشته است.
س��ودا ييلماز، قائم مقام حزب حاكم عدالت و توسعه 
در امور خارجي گفت: مذاكراتي با بانك هاي مركزي 
مختلف براي استفاده از فرصت هاي سواپ داشته ايم 
و اين مذاكرات تنها محدود به امريكا نبوده اس��ت.   در 
آخرين دور از معامالت ارزي استانبول، هر دالر با 0.2 
درصد كاهش به 6.905 لير رسيد. با اين حال لير تركيه 
كماكان نسبت به ابتداي سال در موقعيتي ضعيف قرار 
دارد و تنها طي چهار ماه، 14 درصد ارزش خود در برابر 
دالر را از دست داده است. در حال حاضر بانك مركزي 
تركيه تنها 26 ميليارد دالر ذخيره ارزي در اختيار دارد 
كه اين رقم 14 ميليارد دالر كمتر از رقم ثبت شده در 
ابتداي سال است. طبق گفته فعاالن ارزي، بانك مركزي 
از ابتداي سال تاكنون حدود 30 ميليارد دالر ارز براي 
حفظ ثبات نسبي لير به بازار تزريق كرده است.  به گفته 
كارشناس��ان اگر تركيه نتواند به منابع ارزي جديدي 
دست پيدا كند بايد منتظر عواقب شديدي در بازار ارز 
باشد به ويژه حاال كه كاهش هاي متوالي نرخ بهره در اين 
كشور بر توانايي بانك مركزي براي اجراي سياست هاي 
حمايتي تاثير زيادي گذاش��ته است.  ارزش پول ملي 
تركيه از سال 2018 تاكنون 45 درصد در برابر اسكناس 
امريكايي تضعيف شده است. در برابر ديگر ارزهاي مهم، 
نرخ برابري هر يورو معادل 7.465 لير و هر پوند معادل 

8.37 لير اعالم شد.

    دالر كماكان صعودي است
دالر به دنبال تصويب اليحه حمايتي سه تريليون دالري 
از اقتص��اد امري��كا در كنگره صعودي مان��د. به گزارش 
رويترز، مجلس نمايندگان امريكا با اختالف كمي به طرح 
پيشنهادي دموكرات ها براي اختصاص يك بسته حمايتي 
س��ه تريليون دالر ديگر به كس��ب و كارها و بخش هاي 
مختلف اقتصاد اين كش��ور به منظور كاستن از تبعات 
اقتصادي ويروس كرونا راي مثبت داد كه اين اليحه براي 
تاييد نهايي بايد به تاييد سنا و رييس جمهور امريكا نيز 
برسد. پيش تر نيز امريكا سه تريليون دالر براي حمايت از 
بخش هاي مختلف اقتصاد اين كشور در نظر گرفته بود. با 
اين حال احتماال اين اليحه در سنا راي نخواهد آورد، چرا 
كه برخي از مقامات ارشد جمهوري خواه از جمله استيو 

اسكاليز آن را بذل و بخشش سوسياليستي خوانده اند. 
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، با افت 0.15 درصدي نس��بت 
به روز قبل و در س��طح 100.398 واحد بسته شد. نرخ 
برابري هر فرانك سوييس معادل 1.029 دالر اعالم شد. 
داده هاي جديد منتشر شده از منطقه يورو نشان مي دهد 
كه كشورهاي اروپايي با حادترين بحران اقتصادي يك 
دهه اخير خود مواج شده اند. طبق اعالم مركز آمار اروپا، 
متوسط رشد اقتصادي 19 كشور عضو منطقه يورو در سه 
ماهه نخست امس��ال در مقايسه با سه ماهه پاياني سال 
قبل 3.8 درصد و در مقايس��ه با مدت مش��ابه سال قبل 
3.2 درصد كمتر شده است. از سوي ديگر ميزان تجارت 
خارجي كشورهاي عضو منطقه يورو در ماه مارس نسبت 
به مدت مشابه س��ال قبل با افت 12.1 درصدي مواجه 
ش��ده و به 153.3 ميليارد يورو رسيده است. در انگليس 
نيز وضعيت چندان بهتر نيست و بانك مركزي انگليس 
در گزارشي هشدار داده است رشد اقتصادي اين كشور 
به كمترين سطح خود از زمان جنگ جانشيني اسپانيا در 
قرن هجدهم خواهد رسيد.  در تازه ترين دور از معامالت، 
پوند با افت 0.8 درصدي نس��بت ب��ه روز قبل خود و به 
ازاي 1.21 دالر مبادله ش��د. يورو 0.14 درصد باال رفت 
و با باقي مان��دن در كانال 1.08 به 1.081 دالر رس��يد. 
كيث تمپرتون - تحليلگر بازار سرمايه در موسسه تاويرا 
سكيوريتيز - گفت: بازارها بين اخبار سياست هاي محرك 
پولي، آمار جديد مبتاليان به كرونا و داده هاي بد اقتصادي 
گير كرده ان��د و فكر مي كنم اين وضعي��ت حاال حاالها 
ادامه خواهد داشت.  در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، 
همچنين هر دالر با 0.17 درصد افزايش به 107.037 ين 
رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 
1.558 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 

7.102 يوان چين اعالم شد.
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 روابط عمومي بانك ها 
 مصداق روابط عمومي هوشمند

در حال حاضر در آستانه هفته روابط عمومي هستيم كه 
به عنوان قلب تپنده هر سازماني منافع درون سازماني 
و برون س��ازماني را پيش برده و همگرايي و همراهي 
سازمان و ذي نفعان را بهبود مي بخشد و به نوعي تعامل 
دو سويه نهاد با مخاطب كه شامل مديران، كاركنان، 
سهامداران، مش��تريان، مردم و رسانه ها هستند را با 
رويكرد دستيابي به اهداف تسهيل مي كنند، بر همين 
مبنا با توجه به اينكه بعد از س��ال ها تالش و پيگيري 
دس��ت اندركاران روابط عمومي، اين جامعه صاحب 
روز و هفته مل��ي روابط عمومي ش��ده اند و فرصتي 
هست تا نقش روابط عمومي ها به ويژه روابط عمومي 
بانك ها را در ارتباط با مخاطبان بررسي كنيم. روابط 
عمومي بانك رفاه كارگ��ران از جمله روابط عمومي 
بانك هايي است كه با اس��تفاده از ابزارهاي ارتباطي 
و اجراي سياس��ت هاي تعاملي گام هاي بلندي را در 
مسير ارتقاي منافع س��ازماني و ذي نفعان برداشته 
و در روزهاي كرونايي حمايت آنها از كس��ب و كارها، 
جلوگيري از شيوع كرونا در شعب بانكي و ارايه خدمات 
آموزشي، حكايت از عملكرد هوشمندانه آنها دارد. با 
شيوع ويروس كرونا دركشور بانك رفاه به عنوان يكي 
از بانك هاي پيشرو در مقابله با اين بيماري دست به كار 
شد و اقدامات مهمي در اين حوزه انجام داد. در اولين 
گام به عنوان بانكي كه حامي سالمت كشور شناخته 
مي شود، تعامالت خود را با دانشگاه هاي علوم پزشكي 
سراسر كشور، بيمارستان ها و مراكز درماني گسترش 
داد. به ياري كادر درماني كشوركه درخط مقدم مبارزه 
با اين بيماري بود شتافت و تالش كرد تا همدوش آنها 
خدمت رساني به شهروندان را سرعت بخشد. حمايت  
مالي از بيمارس��تان ها، كمك به تجهيز وسايل مورد 
نياز مراكز درماني و حمايت از واحدهاي توليدكننده 
محصوالت بهداشتي بخشي از اين فعاليت است كه 
همچنان ادامه دارد.  در حوزه مسووليت هاي اجتماعي 
نيز بانك رفاه كارنامه قابل قبولي دارد. حضور مستمر و 
آمادگي براي ايفاي نقش در رويداد ها و وقايع كشور به 
ويژه در زمان هاي بحراني از جمله ويژگي هاي شاخص 
اين بانك است. نمونه بارز آن، سيل استان هاي جنوبي 
به ويژه استان سيستان و بلوچستان است كه هيأت 
مديره اي��ن بانك به منظوركاه��ش آالم هم وطنان 
سيل زده، مصوبات مهمي به اين شرح داشت: اختصاص 
30 ميليارد ريال از بودجه تبليغاتي خود در قالب كمك 
بالعوض براي تهيه مخازن آب و تانكر آبرساني، 130 
ميليارد ريال تس��هيالت قرض الحسنه براي كمك 
به هموطنان سيل زده اس��تان، احداث بيمارستان 
200 تختخوابي فوق تخصصي به عنوان بزرگ ترين 
بيمارستان جنوب شرق كشور و احداث بيمارستان 
100 تختخوابي در زاهدان از برنامه هاي ديگر بانك 

براي شهروندان سيستان و بلوچستان است. 

استخدام فارغ التحصيالن 
كامپيوتر و IT در مدرسه داتين

مدرسه داتين در نظر دارد فارغ التحصيالن دانشگاهي 
در رش��ته كامپيوت��ر و IT را ب��دون در نظر گرفتن 
جنسيت و سابقه كار پذيرفته و پس از كسب تجربه 
در يك محيط واقعي، ام��كان ادامه فعاليت را براي 
آنها فراهم كند. اين مدرسه با هدف توانمندسازي 
و اس��تخدام افراد مس��تعد و خالق راه اندازي شده 
است و به فارغ التحصيالن اين دو رشته دانشگاهي 
كمك مي كند تا ع��الوه بر انجام صف��ر تا صد يك 
پروژه با هم تيمي هاي خود مه��ارت و توانايي هاي 
فن��ي و ارتباطي الزم را ب��راي ورود به دنياي واقعي 
كار كسب كنند. در حال حاضر مدرسه داتين با سه 
عنوان شغلي برنامه نويسي جاوا، NET و تحليلگر و 
با توجه به شرايط ويژه ناشي از بحران ويروس كرونا 
به صورت آنالين و از راه دورآغاز به كار كرده اس��ت و 
به عالقه مندان اين ام��كان را مي دهد تا زماني را به 
منظور آمادگي حضور در فضاي كار حرفه اي، صرف 
يادگيري و تجربه آموزي  كنند. اين افراد در صورت 
تأييد در فرايند جذب، وارد مدرسه داتين مي شوند و 
ضمن برخورداري از حقوق و بيمه و با همراهي مربيان، 
خود را براي ورود به دنياي كسب وكار آماده مي كنند. 
در نهايت، پس از تكميل مراحل مدرسه داتين مورد 
ارزيابي ق��رار مي گيرند و در ص��ورت قبولي در اين 
ارزيابي به عنوان يك نيروي كار حرفه اي در داتين 
مشغول به فعاليت مي ش��وند. داوطلبان مي توانند 
اطالعات فردي خود را از طريق سايت داتين به نشاني 

DOTIN.IR  براي مدرسه داتين ارسال كنند.

امتياز اخذ تسهيالت ويژه 
سپرده گذاران بانك آينده

بانك آين��ده با هدف جلب رضايت مش��تريان و در 
راس��تاي دسترس��ي گروه هاي مختلف جامعه به 
تس��هيالت ارزان قيمت، براي آن دسته از مشتريان 
بانك كه داراي انواع حس��اب سپرده بلندمدت بوده 
يا نس��بت به افتتاح اين نوع حساب، اقدام مي كنند، 
اولويِت اخذ امتياز تسهيالت فوري را فراهم خواهد 
ساخت. بر اين اساس، كليه مشتريان بانك آينده كه 
داراي يكي از انواع سپرده هاي بلندمدت هستند، در 
صورت نياز به نقدينگي، مي توانند بدون فسخ قرارداد 
يا برداشت بخشي از سپرده سرمايه گذاري خود، از 
امتيازات ويژه اين طرح، ش��امل دريافت تسهيالت 
با كم ترين تش��ريفات اداري )بدون نياز به ضامن( و 
در سريع ترين زمان ممكن )حداقل 24ساعت بعد 
از افتتاح حساب(، بهره مند شوند. ميزان تسهيالت 
اعطايي )حداكثر تا 85 درصد مبلغ س��پرده( و نرخ 
سود تسهيالت اين طرح )حداكثر تا 18 درصد(، بر 
اساس نرخ سود س��پرده  بلندمدت مشتري، متغير 
خواهد بود. بازپرداخت تس��هيالت اين طرح، به دو 
روش اقساطي )حداكثر 24ماهه( يا يك جا )حداكثر 
6ماهه( براي كليه مشتريان، فراهم شده است. گفتني 
اس��ت؛ پرداخت اين تسهيالت در قالب يكي از انواع 
عقد مشاركت مدني يا مرابحه، ضمن رعايت شرايط و 

ضوابط مربوط، امكان پذير خواهد بود.

افزايش تعداد بانك ها در كارشناسي سكه، اختالف قيمت سكه در بورس با بازار را كاهش مي دهد

پيش فروش راهكار افزايش تقاضا در گذر از كرونا 
وحيده  ستوده|

هرچند پاراداي�م غالب رفتار مصرف كننده، 
مصرف در زم�ان حال و پرداخ�ت در آينده 
است، تحت شرايطي خاص مصرف كنندگان 
مي توانند از پرداخت در زمان حال و مصرف در 

زمان آينده منتفع شوند.

با شيوع بيماري كرونا در عرصه جهاني و تاثير چشمگير 
آن بر جنبه هاي مختلف اقتصاد كشورها، كسب وكارهاي 
كوچك و بزرگ بسياري براي ادامه حيات خود با مشكالت 
جدي دس��ت و پنجه ن��رم مي كنند. اگرچ��ه دولت ها با 
تمام توان براي حمايت از اين كس��ب وكارها پا به ميدان 
گذاشته اند اما در عمل آنچه در بلندمدت اين كسب وكارها 
را س��رپا نگه مي دارد مش��تريان و تقاضاي آنهاست. يك 
راه حل ساده در عين حال كاربردي براي مواجهه با بحران 
تقاض��ا، پيش فروش محصوالت و خدمات اس��ت به اين 
معني كه مش��تريان هزينه محصوالت يا خدماتي كه در 
آينده دريافت خواهند كرد را اكنون پرداخت كنند. در اين 
نوشتار به تحليل انگيزه هاي مصرف كننده براي مشاركت 

در پيش فروش محصوالت و خدمات برخي كسب وكارها 
پرداخته مي ش��ود و با اش��اره به چالش پي��ش روي اين 
راه حل، نقش آن در كاهش تبعات اقتصادي كرونا بر برخي 

بنگاه هاي اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
ي��ك روش  س��اده ب��راي حمايت مال��ي مش��تريان از 
رستوران ها، تئاتر، سينما، كنسرت ها، موزه ها، نمايشگاه ها، 
باش��گاه هاي ورزش��ي و بس��ياري از مراك��ز تفريحي و 
گردش��گري پيش پرداخت براي استفاده در آينده است. 
اين پيش پرداخت مي تواند از طري��ق خريد بن كارت يا 
كارت هديه يا رزرو آنالين اين گونه محصوالت و خدمات 
باشد. اين كسب و كارها مي توانند از طريق پيش فروش و 
ارايه مشوق هايي نظير تخفيفات، مصرف كننده را به خريد 
زودتر از موعد ترغيب كرده تا از اين طريق منابع مالي براي 

استمرار فعاليت خود را تأمين كند.
بايد توجه داشت كه اين موضوع در كشور ما ايده جديدي 
نيست و پيش از اين در سال 97 در دوران نوسانات شديد 
نرخ ارز برخي از واحدهاي توليدي از جمله توليدكنندگان 
لوازم خانگي با هدف مديريت تقاضا و تأمين مالي واحدهاي 
توليدي اقدام به پيش فروش لوازم خانگي با قيمت مقطوع 

كردند. فوايد اين پيش فروش براي توليدكنندگاني كه با 
بحران تقاضا مواجه شده اند واضح است اما مصرف كنندگان 
چه انگيزه اي براي پرداخت زودتر از موعد خواهند داشت؟

هرچند پارادايم غالب رفتار مصرف كننده بر اين ايده استوار 
است كه مصرف كنندگان تمايل به مصرف در زمان حال 
و پرداخت در آينده دارند و توسعه ابزارهاي مالي متنوعي 
از جمله كارت هاي اعتباري گواهي بر اين ادعاست، تحت 
شرايطي خاص مصرف كنندگان مي توانند از پرداخت در 
زمان حال و مصرف در زمان آينده منفعت  يابند؛ به عنوان 
مثال:  بسياري از رستوران ها، كافه ها و باشگاه هاي ورزشي 
مش��تريان وفاداري دارند كه عالقه مند هس��تند پس از 
پايان بحران همچنان بتوانند از خدمات اين كسب وكارها 
استفاده كنند بنابراين انگيزه كافي دارند تا با پيش خريد 
خدمات و محصوالت آينده از ورشكستگي و تعطيلي آنها 
جلوگيري كنند.كمك به كس��ب و كارهاي نوپا از طريق 
پيش خريد محصوالت و خدمات آنها اقدامي خيرخواهانه 

و راهي براي ايفاي مسووليت اجتماعي است.
 از نظر اقتصاد رفتاري در حالي كه اس��تراتژي خريد در 
زمان حال و پرداخت در آينده به افراد لذت آني مي دهد، 

اما با افزايش بار مالي بر دوش او نگراني نسبت به آينده را 
افزايش خواهد داد. بالعكس پيش خريد به افراد چشم انداز 
مثبت��ي از مصرف در آين��ده را مي دهد ك��ه مي تواند بر 
س��المت رواني افراد در زمان بحران تأثيرگذار باشد. در 
يك اقتص��اد تورمي كه قيمت ها م��دام در حال افزايش 
است پيش خريد خدمات و محصوالت حتي اگر با تخفيف 
همراه نباش��د بازهم براي مصرف كننده به صرفه خواهد 
بود. با حمايت مصرف كنن��دگان از بنگاه هاي اقتصادي 
نياز به حمايت هاي دولتي كه عمدتًا از كانال انتشار پول و 
اعطاي تسهيالت است كاهش يافته و اين امر به نوبه خود 
از تورم آينده كه نهايتاً  گريبانگير خود مصرف كنندگان 
خواهد بود، مي كاهد. با وجود پتانسيل باالي اين راه حل 
هنوز چالش هاي مهمي پيش رو وجود دارد كه بايد به نحو 
مناسبي مديريت شوند، برخي از اين چالش ها عبارتند از: 
 در شرايط تورمي كه هزينه هاي توليد و عرضه به صورت 
مستمر در حال افزايش اس��ت پيش فروش محصوالت 
ممكن اس��ت در نهايت بنگاه اقتص��ادي را با ضرر مواجه 
كند. اما بايد درنظر داش��ت كه تا زماني كه اولويت اصلي 
بنگاه جلوگيري از تعطيلي و ورشكستگي باشد زيان هاي 

جزيي قابل تحمل است. نامعلوم بودن زمان پايان بحران 
مي تواند مشتريان را با ابهام و چالش هايي در مورد چگونگي 
دريافت خدمات و محصوالت مواجه كند. با اين حال اين 
ابهامات مي تواند با مديريت صحيح و شفاف سازي تا حد 

زيادي مرتفع شود.
شايد مهم ترين چالش اين راه حل اين باشد كه بخشي از 
كاهش تقاضاي كسب وكارها از كاهش درآمد مشتريان 
نش��أت مي گي��رد و در اين ص��ورت اولويت هاي كااليي 
مش��تريان تغيير كرده و حتي ارايه مشوق ها و تخفيفات 
هم نمي تواند تأثير زيادي بر تقاضاي آنها داشته باشد. با 
اين وجود هنوز مشترياني وجود دارند كه درآمد آنها تاثير 
زيادي از بحران نپذيرفت��ه و توان و تمايل به پيش خريد 

خدمات و محصوالت بنگاه ها داشته باشند.
قابل ذكر است كه دولت ها هم مي توانند از طريق تبليغ، 
تسهيل و ارايه مشوق هايي از جمله مشوق هاي مالياتي 
اثرگذاري اين راه ح��ل را افزايش دهند ليكن بايد درنظر 
داش��ت كه نحوه و دامنه اجراي آن بس��يار مهم است و 
بهترين ايده ها در صورت عدم اجراي صحيح مي تواند به 

ضد خود تبديل شود.

يادداشت



خبر

»تعادل« تغيير جريان عرضه و تقاضا در بازار سهام را بررسي كرد

فقدان نگاه تحليلي يا ترس از عاملي ديگر

سود قابل توجه ETF دولت در صورت ورود به بازار سهام
عضو هيات مديره كانون كارگ�زاران با بيان 
اينكه طبق برآوردها هم اكنون ارزش سهام 
صندوق واس�طه گري مالي يكم كه هنوز در 
مرحله پذيره نويس�ي به س�ر مي ب�رد به دو 
برابر افزايش يافته، گفت: سرمايه گذاري در 
صندوق هاي ETF فرص�ت خوبي براي مردم 
اس�ت تا بخش�ي از پس انداز خ�ود را در اين 

صندوق ها سرمايه گذاري كنند.

عليرضا تاجبر در گفت وگو با ايس��نا، ب��ا تاكيد بر اينكه 
جامعه هدف تشكيل صندوق هاي ETF افرادي هستند 
كه تاكنون در بورس سرمايه گذاري نداشته يا مشاركت 
بس��يار كمي در اين بازار داش��ته اند، اظه��ار كرد: يعني 
صندوق ه��اي ETF فع��االن خ��ارج از ب��ورس را هدف 
قرار داده اند. اما متأس��فانه هم اكنون بيش��تر تبليغات 
و اطالع رس��اني ها درباره اين صندوق ها در نش��ريات و 
كانال هاي بورسي و به طور كلي رسانه هاي كارگزاران در 
حال انجام است. در حالي كه براي جلب توجه مردم ناآشنا 
با بورس بايد اطالع رساني ها از طريق رسانه هاي عمومي و 
رسانه ملي انجام شود تا آحاد مردم از موضوع مطلع شوند. 
وي در مقايسه جايگاه بورس در ايران و امريكا به عنوان 

كشوري با سابقه بورسي طوالني، عنوان كرد: خوب است 
كه از تجربيات ممالك پيش��رفته از نظر بازارهاي مالي 
اس��تفاده كنيم. بازار بورس اياالت متحده پيشينه ۲۵۰ 
ساله دارد و دو نفر از هر سه نفر، بخشي از پس انداز خود 
را در بورس به شكل غيرمستقيم وارد كرده اند. به عبارتي 
مي توان گفت كه ش��غل دوم و درآم��د دوم مردم امريكا 
از بازار بورس تأمين مي ش��ود. عضو هيات مديره كانون 
كارگزاران ادامه داد: در ايران نيز اكنون دولت سهام چند 
عدد از بهترين، با بنيادترين و بزرگ ترين ش��ركت هاي 
 ETF خود را با نرخ تنزيل بسيار جذابي وارد سه صندوق
كرده و در حال عرضه به مردم اس��ت. اين فرصتي بسيار 
جذاب اس��ت تا مردم در بازار س��رمايه مشاركت داشته 
باشند و اتفاقا به دنبال سهم هاي كوچك و با ريسك باالتر 
نروند، زيرا شركت هاي عضو صندوق ETF جزو بهترين 
شركت هاي موجود در بورس هستند. تاجبر با تاكيد بر 
اينكه سرمايه گذاري در صندوق هاي ETF فرصت خوبي 
براي مردم اس��ت تا بخش��ي از پس انداز خ��ود را در اين 
صندوق ها سرمايه گذاري كنند، گفت: راه سرمايه گذاري 
بس��يار آسان ش��ده اس��ت. در حالت عادي، گرفتن كد 
بورسي و فرايند ثبت نام در سامانه سجام فرآيند سخت و 
زمانگيري است. اما اكنون با مساعدت دولت، صرفأ با يك 

كد ملي و با ورود به سايت بانك ها يا اپليكيشن بانك ها يا 
رجوع به باجه بانك ها مي توان به ازاي كد ملي هر يك از 
اعضاي خانواده تا سقف دو ميليون تومان سرمايه گذاري 
كرد. به گفته وي ارزش سرمايه صندوق هاي ETF مذكور، 
همان دو ميليون تومان س��رمايه گذاري ش��ده از طرف 
مردم نيست، بلكه هم اكنون بيش از چهار ميليون تومان 
شده است. اين در حالي است كه معموأل سرمايه گذاران 
براي گرفتن پاداش س��رمايه گذاري خ��ود بايد حداقل 
دو ماه صبر كنند. به عب��ارت ديگر هر فردي كه اقدام به 
خريد سهام صندوق واسطه گري مالي يكم كند، ارزش 
دارايي خود در اين صندوق را دو برابر كرده اس��ت.  عضو 
هيات مديره كانون كارگزاران ادامه داد: به نظر من اگر كسي 
مي خواهد وارد بورس شود و سرمايه گذاري كند، بهترين 
روش سرمايه گذاري غيرمستقيم است و چه بهتر است كه 
اين سرمايه گذاري غيرمستقيم از طريق يك صندوق قابل 
معامله باشد و باز هم چه بهتر كه متولي اين صندوق دولت 
باشد و اعتبار دولت پشت آن باشد. تاجبر با بيان اينكه بيش 
از ۲۳ هزار ميليارد تومان ارزش صندوق ETF اس��ت و 
نزديك به ۲۰۰۰ ميليارد تومان وجه براي بازارگرداني آن 
اختصاص داده شده است، اظهار كرد: يعني نقدشوندگي 

اين اوراق بعد از اعطا به مردم تا حدي تأمين مي شود.

  ETF چيست؟
بر اس��اس اين گزارش، وزارت امور اقتصادي و دارايي 
چندي پيش طي اطالعيه اي فراخوان واگذاري )شماره 
۱( پذيره نويسي واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق 
س��رمايه گذاري قابل معامله )ETF( “واس��طه گري 
مالي يكم “ را منتشر كرد. در اين اطالعيه آمده بود كه 
وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق اين واگذاري، به 
نمايندگي از دولت جمهوري اسالمي ايران، باقيمانده 
سهام خود در بانك هاي ملت، تجارت و صادرات ايران 
و بيمه هاي البرز و اتكاي��ي امين را واگذار خواهد كرد. 
به طور كلي قرار اس��ت ۲۳ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان 
باقيمانده سهام دولت در سه بانك و دو شركت بيمه اي 
مذكور در قالب ي��ك صندوق س��رمايه گذاري قابل 
معامله در بورس )ETF( با عنوان »واس��طه گري مالي 

يكم« عرضه شود.

  براي پذيره نويسي چه بايد كرد؟
در اين راستا، بانك هاي ملي، سپه، مسكن، كشاورزي، 
رفاه كارگران، ملت، تجارت، صادرات و قرض الحسنه 
مهر ايران، پارس��يان و پاس��ارگاد به عنوان بانك هاي 
 منتخ��ب از تاريخ ۱۴ تا ۳۱ ارديبهش��ت م��اه، آماده

 پذي��ره نويس��ي متقاضي��ان خري��داري واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق س��رمايه گذاري قابل معامله 
)ETF( هستند. در واقع متقاضيان مي توانند به صورت 
غير حضوري و با مراجعه ب��ه درگاه  بانك هاي مذكور 

نسبت به پذيره نويسي اقدام كنند.

  همه از تخفيف برخوردارند؟
ويژگي بارز اين واگذاري، بهره  مندي كليه ايرانيان از 
تخفيف ۲۰ درصدي است. سقف سرمايه گذاري هر 
ش��خص حقيقي )هر كد ملي( ۲۰ ميليون ريال )دو 
ميليون تومان( تعيين شده است. پذيره  نويسي براي 
هر فرد داراي كد ملي امكان پذير است و محدوديت 
س��ني براي متقاضيان وجود ندارد. پذيره نويس��ي 
واحده��اي اين صن��دوق براي اش��خاص داراي كد 
معامالت��ي )كد بورس��ي( از طري��ق كارگزاري هاي 
بورس و س��امانه هاي آنالين معامالتي و درگاه هاي 
غيرحضوري و حضوري بانك ه��اي منتخب و براي 
اش��خاص فاقد ك��د بورس��ي، از طري��ق درگاه هاي 
غيرحض��وري و حضوري بانك ه��اي منتخب انجام 
مي شود. شروع پذيره  نويسي از ۱۴ ارديبهشت و پايان 

پذيره نويسي ۳۱ ارديبهشت خواهد بود.
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اضافه شدن 3 بانك براي 
پذيره نويسي ETF دولت

وزارت اقتص��اد با انتش��ار اطالعي��ه اي بانك هاي 
اقتصادنوين، پس��ت بانك ايران و توس��عه تعاون را 
به فهرس��ت بانك هاي عامل جهت پذيره نويس��ي 
واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري 
قابل معامله بورسي افزود. به گزارش شادا، اطالعيه 
ش��ماره )۴( وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد 
فراخوان واگذاري واحد هاي سرمايه گذاري صندوق 
سرمايه گذاري قابل معامله )( )واسطه گري مالي يكم( 
منتشر شد. وزارت اقتصاد در اين اطالعيه، بانك هاي 
اقتصادنوين، پس��ت بانك ايران و توسعه تعاون را به 
فهرست بانك هاي منتخب كشور جهت پذيره نويسي 
افزوده است. در اين اطالعيه تاكيد شده است، تنها ۴ 
روز ديگر تا پايان پذيره نويس��ي واگذاري واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 
)ETF( )واسطه گري مالي يكم( يعني ۱۳۹۹/۲/۳۱ 
باقي مانده است. عباس معمارنژاد معاون امور بانكي، 
بيمه و شركت هاي دولتي پيش از اين، ويژگي هاي 
اين صندوق را كاهش ريس��ك خري��داران، قيمت 
قابل رقابت )قيمت فروش واحد هاي صندوق حدود 
٥٠ درصد قيمت فعلي تابل��وي بازار بورس(، امكان 
خريد واحدهاي اين صندوق براي هر ايراني و  بدون 
محدوديت سني و همچنين فرهنگ سازي و افزايش 

ضريب نفوذ بورس در جامعه عنوان كرده است.

مردم با چشم باز در بورس 
سرمايه گذاري كنند

عضو كميسيون برنامه، بودجه  و محاسبات مجلس، 
بر ض��رورت آينده نگري س��رمايه گذاري در بورس 
تاكيد كرد و گفت: نسنجيده عمل كردن در بورس 
مي تواند زيان هاي جبران ناپذي��ري را رقم بزند. به 
گزارش ايبنا، غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي با اشاره 
به استقبال بسيار زياد مردم در هفته هاي اخير از بورس 
و سرمايه گذاري در آن، گفت: مردم در سرمايه گذاري 
بورس بايد جانب احتي��اط را رعايت كرده و با دقت 
نظر بيشتري وارد عمل شوند. نماينده مردم رشت در 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه استقبال گسترده 
مردم نسبت به بورس، تب سرمايه گذاري در آن را باال 
برده است، افزود: مردم بايد با دقت نسبت به حضور 
در بورس عمل كنند زيرا اگر تب س��رمايه گذاري ها 
فروكش كند، به طور حت��م افرادي كه همه زندگي 
خ��ود را به بورس آورده اند نابود خواهند ش��د. وي با 
تاكيد بر اينكه ايران تافته ج��دا بافته از اقتصاد دنيا 
نيس��ت، تصريح كرد: بايد سياس��ت دولت در رونق 
بخشي به بورس شفاف شود تا آينده سرمايه گذاري 
در آن مبهم نباشد. جعفرزاده ايمن آبادي با بيان اينكه 
س��رمايه گذاري كوركورانه در هر حوزه حتي بورس 
مي تواند به پشيماني منجر شود، افزود: شايد سياست 
دولت در خصوص بورس در ش��رايط فعلي جامعه 
كاهش نقدينگي باشد، اما مردم بايد بدانند كه خود 
آنها بايد با سبك و سنگين كردن جوانب كار نسبت به 

سرمايه گذاري اقدام كنند.
ايمن آبادي ادامه داد: مردم بايد با آينده نگري نسبت 
به س��رمايه گذاري در بورس اقدام كنند و بدانند كه 
اگر جوانب كار سنجيده نشود همين بورس مي تواند 
حباب كاذب ايجاد كرده و به س��قوط ش��اخص ها 
بينجامد. اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان 
اينكه بزرگ شدن يك باره شاخص هاي بورس منطقي 
نيست، گفت: شاخص هاي فعلي بورس با علم اقتصاد 
و بازار بورس همخواني ندارد، از اين رو تاكيد و اصرار بر 

اين داستان تاكيد خوبي نيست.

فرصت 4 روزه براي مشاركت 
در تامين مالي كرونا

فراب��ورس ايران بار ديگ��ر از معامله گران حقيقي و 
حقوقي دعوت كرد با خريد اوراق گواهي نيكوكاري، 
از طرح ملي »پيشگيري،  درمان و تحقيق در زمينه 
بيماري كرونا« حمايت كنن��د.  مدير عمليات بازار 
فرابورس ايران با بيان اينكه تا اين لحظه ۴ روز كاري 
براي  مش��اركت در خريد اوراق نيك��وكاري كرونا 
فرصت باقي است، گفت: خانواده بازار سرمايه كشور، 
همزمان از آغاز پويش مردمي  بازار سرمايه عليه كرونا 
تاكنون با خري��داري اوراق كرونا۱ و كرونا۲، حدود 
۲۰ ميليارد تومان براي كمك به تامين هزينه هاي 
 اقتصادي مقابله با اين بيماري جمع آوري كرده اند و 
اين پويش همچنان ادامه دارد.  به گفته محمدصادق 
غزنوي، همچنين شمار نيكوكاراني كه در اين طرح 
مشاركت كرده اند، به بيش از ۳۰ هزار نفر رسيده است. 
  مدير عمليات بازار فرابورس ايران يادآور شد: با خريد 
اوراق گواهي نيكوكاري در نماد كرونا۱ اصل و منافع 
مبالغ، اهدا مي شود و  با خريد نماد   كرونا ۲ اصل مبلغ 
تامين شده به تشخيص امين، سرمايه گذاري شده و 
منافع حاصل از سرمايه گذاري در  اهداف  نيكوكارانه 
به كار مي رود.  وي اف��زود: در گواهي نيكوكاري در 
نماد كرونا۱ منافع اصل پولي كه پرداخت مي شود، 
به وزارت بهداشت هديه و هبه مي شود در  نتيجه در 
اين نماد صرفا خريد مي تواند انجام گيرد و چيزي به 
عنوان فروش نداريم؛ ام��ا در نماد كرونا۲ اصل پول 
بخشيده نمي شود  و پولي را كه بابت خريد گواهي 
نيكوكاري صرف مي شود مي توان با فروش گواهي 
نيكوكاري به قيمت اسمي بار ديگر برگرداند و  منافع 
حاصل از آن را ب��راي اين امر خير هبه كرد.     غزنوي 
توضيح داد: همچنين در نم��اد كرونا ۲ وقتي پول 
را براي خري��د اوراق صرف مي كنيم، امين طرح كه 
همان ناظر تامين  منابع و مصرف آن است، تصميم 
مي گيرد مناب��ع را در صندوق هاي با درآمد ثابت يا 
اوراق تامين مالي دولت مثل اس��ناد خزانه  اسالمي 
سرمايه گذاري كند تا منافع و سود حاصل از آن را در 
اختيار وزارت بهداشت قرار دهد.  وي با اشاره به اينكه 
در نماد كرونا۱ اصل مبلغ و تمام منافع حاصل از آن 
در امور خيرخواهانه مقابله با بيماري كرونا اهدا شده 
 است، از نيكوكاران درخواست كرد اقدام به فروش نماد 
كرونا۱ در سامانه معامالتي نكنند؛ چراكه معامالت 

اين نماد مورد تاييد  قرار نمي گيرد.

گروه بورس| محمد امين خدابخش|
رشد بي وقفه شاخص هاي بورس و فرابورس كه 
به لطف هجوم نقدينگي بازار سهام، در يك ماه و 
نيم گذشته تداوم داشت، اين روزها جاي خودرا 
به ضعف تقاضا داده و ه�ر روز مقداري از ارزش 
بازار س�هام مي كاهد. بر اين اس�اس معامالت 
نخستين روز هفته نيز با چنين سمت و سويي 
تداوم يافت و در حالي كه از ديد بسياري انتظار 
مي رفت تا س�طح رواني يك ميلي�ون واحدي 
ش�اخص كل بورس، ب�ه عن�وان حمايتي مهم 
در جه�ت افت ميزان عرضه ه�ا عمل كند، اين 
امر محقق نش�د و پايان معامالت روز ياد شده 
دماسنج اصلي بازار س�هام به كانال 987 هزار 

واحدي رسيد.

 اي��ن كاهش كه بيش از هر چيز ب��ه دليل رفتار هيجاني 
سرمايه گذاران تازه وارد به چرخه معامالت روي داد و سبب 
شد تا در پايان داد و ستدهاي روز شنبه شاهد افت ۲.۹7 
درصدي ش��اخص كل بورس تهران باشيم. بر اين اساس 
عقبگرد ياد شده به ميزان ۳۰ هزار و ۱۸7 واحد از ارتفاع 
نماگر اصلي بورس كاست و سبب شد تا اين شاخص نتواند 
به جايگاهي بهتر ازس��طح ۹۸7 هزار و ۴7۵ واحد دست 
يابد. در اي��ن روز نمادهاي »فوالد«، »فارس« و »فملي« 
بيش��ترين تاثير را بر افت ش��اخص كل بورس داشتند و 
اگر بازگشايي »خودرو« با افزايش ۱۰۰ درصدي قيمت 
نسبت به بهاي تئوريك محقق نمي شد چه بسا افت نماگر 
بورسي تا محدوده ۹۸۳ هزار واحدي نيز تداوم مي يافت. 
الزم به ذكر است كه روز گذشته بازگشايي نماد معامالتي 
شركت ايران خودرو به تنهايي تاثير مثبت ۴ هزار و 7۱7 
واحدي بر شاخص كل داشت كه بيشترين وزن مثبت بر 

نماگر ياد شده بود. 
در بازخواني آنچه ديروز در بازار سهام رخ داد، چيزي كه 
بيش از هر چيز بايد مورد توجه قرار گيرد، رفتار هيجاني 
معامله گران خرد بازار بود كه پس از مدت ها كسب سود در 
ادامه ضعف معامالت روزهاي پاياني هفته قبل، به سنگيني 
عرضه ها افزودند و صف هاي فروش سنگيني را شكل دادند 
كه بخش بزرگي از آن در تمامي س��اعات معامالتي روز 
گذشته، بي تقاضا باقي ماند. همين امر سبب شد تا ارزش 

بورس تهران در پايان داد و ستدهاي روز گذشته به ۳ هزار 
و 7۰6 هزار ميليارد تومان س��قوط كند. بر اين اساس با 
توجه به بهاي ۱6 ه��زار و ۸۰۰ توماني هر دالر امريكا در 
صرافي هاي دولتي ارزش دالري بورس تهران به محدوده 

۲۲۰ ميليارد و ۵۹۵ ميليارد تومان كاهش يافته است.

  از فروش هيجاني 
تا بروز مشكل در سامانه معامالت

در بررسي رفتار س��هامداران طي چند روز گذشته آنچه 
كامال مشهود اس��ت، عدم آمادگي فعاالن تازه وارد بازار 
با افت قيمت هاست كه به سادگي مي تواند هم در جهت 
مثبت و هم در جهت منفي بازار، فشاري سنگين بر جريان 

معامالت وارد كند. البته بايد به خاطر داش��ت كه چنين 
عكس العملي آن هم در ش��رايط فعلي اقتصاد كشور كه 
انتظارات تورمي در كنار ريسك هاي سرمايه گذاري قرار 
گرفته، دست به ماشه رفتار كردن سرمايه گذاران امري 
دور از انتظار نيست. در حال حاضر اين ذهنيت كه حجم 
باالي نقدينگي وارد شده به بورس و فرابورس در كنار عدم 
تطبيق سامانه هاي معامالتي با حجم عظيم عرضه  و تقاضا 
شرايطي را فراهم آورده كه بسياري آن را ريسك مضاعف 
در فضاي س��رمايه گذاري تلقي مي كنن��د. در خصوص 
شكل گيري چنين ذهنيتي آنچه حائز اهميت است، ضعف 
معامالت و ناهماهنگي در سيستم هاي معامالتي است كه 
طي يك هفته اخير مش��كالتي عديده اي را براي فعاالن 

بازار پديد آورد و بسياري را نسبت به تداوم رشد قيمت ها 
با كيفيت قبلي بدبين كرد. در چنين ش��رايطي طبيعي 
اس��ت كه فروش��نده ها نگاهي منفي به قرمز رنگ شدن 
تابلوي معامالت داشته باشند و با افت قيمت ها درصدد 

شناسايي سود برآيند. 

  ضعف اطالع رساني به مخاطب عام
اگرچه روند صعودي بازار سهام، از سال ۹7 آغاز شده با اين 
حال بررسي ورود نقدينگي به بازار ياد شده در دو سال اخير 
حكايت از آن دارد كه بخش بزرگي از اقبال شكل گرفته 
به بازار سرمايه در ماه هاي اخير به وجود آمده است. دليل 
اين امر نيز اطمينان خاطري است كه عموم مردم از تداوم 

روند رو به رشد قيمت ها داشته اند، اما آنچه به نظر مي آيد 
در اينجا مغفول مانده لزوم توجه دس��تگاه هاي مربوطه 
به امر اطالع رس��اني به آحاد مردم است كه در امر تامين 
مالي در بازار سرمايه براي تامين اعتبار مورد نياز دولت، 
نقشي مهم بازي كرد. با بررسي روند معامالت بازار سهام 
آنچه بيش از پيش خود را نشان مي دهد توجه به آموزش 
جمعي و اطالع رسانه از طريق رسانه ملي است كه به نظر 
مي آيد در سال هاي گذشته مورد توجه قرار نگرفته و حاال 
كه مردم به بازار سهام مي آيند، از توانايي الزم براي تحليل 
صحيح فضاي سرمايه گذاري در بورس برخوردار نيستند. 
همين امر سبب شده تا بسياري بازار سهام را به مانند گاوي 
شيرده ببينند كه هر روز بازدهي معين مي دهد و هيچ گاه 
قرار نيست از ارزش داريي ها در آن كاسته شود؛ تصوري 
غلط كه با اولين قرمزپوش قيمت ها در بازار سرمايه رنگ 

مي بازد و نوحقيقي ها را به فروش هيجاني وا مي دارد. 
در اينجا آنچه از اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت لزوم 
همگرايي عملكرد دس��تگاه هاي اجراي��ي با انتظاري 
اس��ت كه آنها از حضور مردم در بازار سرمايه دارند. در 
حالي كه بسياري از تحليلگران و اقتصاددانان گسيل 
نقدينگي به معامالت سهام را تنها در صورت تبديل آن 
به سرمايه گذاري بلندمدت و ورود نقدينگي به فرآيند 
عملياتي ش��ركت ها موثر مي دانند، به نظر مي آيد كه 
حمايت دولت از اين بازار تاكنون نتوانسته به تحقق اين 
مهم كمكي موثر داشته باشد، چراكه حصول آن نياز به 
چيزي بيشتر از حمايت كالمي دارد و در صورت توسعه 
زير ساخت ها و اصالح رويه هاي مربوطه، به خصوص 
در بخش تامين مالي از طريق افزايش سرمايه از محل 

آورده نقدي محقق مي شود. 
با توجه به چنين مسائلي به نظر مي آيد كه بازار سرمايه از 
سوي سياست گذاران تنها به مثابه ابزاري كوتاه مدت در 
نظر گرفته شده كه به رغم ظرفيت هاي بكري كه دارد، 
قرار نيست از آن در بلندمدت به نفع مصالح اقتصاد ملي 
بهره برداري شود، چرا كه اگر اين طور بود، تالش بيشتري 
براي به روزآروي و تطابق زيرساخت معامالتي در بازار 
انجام مي ش��د تا از اين طريق هم تامين مالي دولت به 
سرانجام معقول برسد و هم حضور بيشتر سرمايه گذاران 
تازه وارد در ب��ازار به جاي افزايش اختالل در س��امانه 

معامالتي بر نقدشوندگي و عميق تر شدن بازار بيفزايد.

شاخص كل بورس تهران در نخستين روز معامالتي هفته حمايت يك ميليون واحدي را از دست داد

يك كارشناس بازار سرمايه به علت افت بيش از ۳۰ هزار واحدي 
شاخص بورس در بازار روز گذشته اشاره كرد و گفت: علت اصلي 
اين افت، اصالح موقتي است كه از قبل پيش بيني شده بود و بازار 
بايد به طور حتم آن را تجرب��ه مي كرد اما اميدواريم بازار تا دو روز 

آينده به روند صعودي خود بازگردد.
به گزارش ايرنا، عليرضا تاج بر ارزيابي خود از افت شديد شاخص 
بورس در معامالت روز شنبه بازار افزود: بازار روز شنبه چهره ديگر 
از معامالت خود را نشان داد، روند صعودي شاخص بورس به صورت 
مداوم و ايجاد صف هاي خريد طوالني با پنج درصد سود به صورت 
روزانه به عنوان ماهيت اصلي هيچ يك از بازارهاي مالي در دنيا تلقي 
نمي شود. وي ادامه داد: بازار ۵۰ روز توفاني را در روزهاي گذشته 
پشت سر گذاشت و سرمايه گذاران سودهاي كالني را در اين مدت 

كسب كردند كه در هيچ جاي دنيا شاهد چنين بازاري نبوديم.
تاج بر با بيان اينكه رش��دي كه براي يكسال پيش بيني شده بود 
در كمتر از يك ماه اتفاق افتاد، گفت: روند صعودي را كه شاخص 
در پيش گرفته بود به صالح بازار نبود و حتي شائبه هايي از سوي 
برخي افراد مطرح ش��د كه بازار س��رمايه داراي حباب است و با 
توجه به اينكه بازار س��هام در حال دوري ك��ردن از اصول اوليه 
بود؛ بنابراين حالتي از قمار را به خود گرفت. اين كارشناس بازار 
سرمايه معتقد اس��ت، روند منفي كه اكنون بازار در پيش گرفته 
است چندان ادامه دار نخواهد بود و شاخص بورس بعد از ۱۰ درصد 
اصالح دوباره به روند اصلي خود باز مي گردد. وي اظهار داش��ت: 
سهامداران تازه وارد كه اقدام به خريدهاي هيجاني در بازار كرده 
بودند بايد روي ديگر بازار را مي ديدند و از طرف ديگر سهم ها رشد 
شتاباني را تجربه كرده بودند كه بهتر بود تا نقدينگي هر چه زودتر 
بين سهم ها جابه جا شود. تاج بر خاطرنشان كرد: اتفاقات اخير در 
بلندمدت براي بازار مثبت ارزيابي مي شود و سرمايه گذاران بايد 
اين را بدانند كه قرار نيست بازار هميشه با صف هاي طوالني خريد 

و افزايش پنج درصدي قيمت سهام همراه باشد.

  عوامل تاثيرگذار بر افت شاخص بورس
اين كارش��ناس بازار سرمايه با اش��اره به عامل تاثيرگذار بر افت 
ش��اخص بورس گفت: موضوعي كه زمينه اصالح بازار سهام را 
فراهم كرد حبابي اعالم كردن ش��اخص بورس از س��وي برخي 
كارشناس��ان بود كه اين موضوع زمينه ترس بين س��هامداران 
و تصميم گيري هاي هيجاني از س��وي اين اف��راد را فراهم كرد، 
همچنين برخي افراد به س��ودهاي كالني دست پيدا كردند كه 
تصميم گرفتند از طريق ذخيره س��ود به ص��ورت موقت از بازار 

خارج شوند.
وي ادامه داد: اطالعيه اي مبني بر بازگش��ايي نماد ايران خودرو 
و اختصاص ۱۰۰ هزار كد به هر سهم منتشر شد كه اين موضوع 
موقعيت جذاب و ش��به عرضه اي را براي س��رمايه گذاران ايجاد 
كرد تا بتوانند شانس خود را براي خريد سهام خودرويي امتحان 
كنند. اين كارش��ناس بازار س��رمايه با اش��اره به اينكه براساس 
پيش بيني هاي صورت گرفته شاخص بورس تا پايان سال۹۹ به 
كانال يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد خواهد رس��يد، افزود: رشد 
پرش��تاب براي بازار خوب نيس��ت بلكه معامالت بايد به صورت 
متعادل در مسير خود قرار بگيرند زيرا رشد شتابان روزهاي منفي 

سنگيني را با خود به همراه خواهد داشت.
وي با اعالم اينكه رشدهاي پرشتاب شاخص بورس به سود بازار 
نيست، خاطرنشان كرد: بهترين شكل براي بازار ايران يك شكلي 

از صعود كم شيب و به صورت متعادل است.
به گفته تاج بر، س��هامداران بايد در اين بازار سهامداري كنند و 
سهم هاي بنيادي كه توسط سهامداران عمده حمايت مي شود 

را با ديد ميان مدت نگهداري كنند.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه بازار در حال فاصله 
گرفتن از س��هم هاي كوچك است، اظهار داش��ت: گروه بانك، 
خودرو، پااليشي و پتروش��يمي در وضعيت كنوني با اقبال بازار 

مواجه شده اند.

تجديد قواي شاخص بورس در روزهاي آينده
كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

نايب رييس هيات  مديره شركت بورس تهران مساله عدم شناخت 
كافي مردم با صندوق هاي ETF را مشكلي بر سر راه جذب سرمايه هاي 
مردمي اعالم كرد. از نظر عمده كارشناسان اقتصادي، تشكيل صندوق 
واسطه گري مالي يكم در قالب صندوق هاي ETF به منظور واگذاري 
اموال دولتي امري مثبت و اميدواركننده است، به عبارتي در ۱۵ سال 
گذشته دولت با آزمون و خطاي شيوه هاي مختلف واگذاري، سرانجام 
به شيوه اي دست يافت كه به نظر مي رسد عادالنه ترين راه واگذاري 
اموال دولتي باش��د، اما »محمودرضا خواجه نصيري«، نايب رييس 
هيات مديره شركت بورس تهران روز )شنبه( در گفت وگو با ايرنا مساله 
اصلي صندوق هاي ETF را ناآشنايي مردم با چنين ابزاري مي داند و 
مي گويد: اين روزها سوال نخس��ت مردم درباره اين صندوق ها اين 
اس��ت كه ETF چيست و اغلب مردم در س��وال دومشان پرس و جو 
درباره نسبت به خريد يا عدم خريد اين سهام دارند كه اين امر بيانگر 
آن است، سطح آشنايي مردم از اين صندوق ها همچنان ناكافي است. 
 ETF به گفته وي، اگر فرهنگ سازي خوبي در خصوص واگذاري هاي
صورت بگيرد و تالش شود كه مردم بيشتر با اين ابزار آشنا شوند، اين 
راه مي تواند در ميان مدت و درازمدت خصوصي سازي را تسهيل كند.

خواجه نصيري با بيان اينكه براي واگذاري سهام شركت هاي دولتي 
در مقياس بزرگ و همچنين در ش��رايط كنوني ايران دو راه بيشتر 
پيش روي دولت نبوده است، افزود: واگذاري ها مي بايست يا از طريق 
تجميع سهام شركت ها در صندوق هاي ETF انجام مي شد كه اكنون 
دولت همين راه را انتخاب كرده اس��ت؛ يا بايد از طريق تشكيل يك 
شركت سهامي عام و ريختن سهام شركت ها در آن صورت مي گرفت 
كه در اين صورت سهام مي توانست به صورت عرضه اوليه در بورس 
عرضه شود. نايب رييس هيات مديره شركت بورس تهران در واكنش 
به نظر برخي از منتقدان كه معتقدند ش��يوه جديد واگذاري اموال 
دولتي، نشان دهنده تداوم مديريت دولتي است كه در قالب واگذاري 
صندوق هاي ETF كماكان باقي مي ماند، گفت: اين نقد چندان وارد 
نيس��ت زيرا در طرح ETF ديده شده اس��ت كه چنانچه سهامداران 

باالي ۰.۱ درصد سهم داشته باشند مي توانند با ورود به مجامع در امر 
مديريت نقش ايفا كنند. وي با اعتقاد بر اينكه بايد راه هاي جايگزين 
نوع واگذاري ها را مورد بررسي قرار داد، خاطرنشان كرد: در اين شكل 
واگذاري از طريق صندوق ETF تالش ش��ده تا س��رمايه هاي خرد 
مردم جمع آوري شود و در اين مرحله تخفيف هايي هم به مردم براي 

مشاركت در خريد اين صندوق ها داده شده است. 
خواجه نصيري با بيان اينكه اگر دولت يك ش��ركت س��هامي عام را 
تأس��يس مي كرد تا عرضه اوليه صورت بگيرد، جذب س��رمايه هاي 
مردمي سريع تر اتفاق مي افتاد، گفت: مصداق اين روش شكل واگذاري 
هلدينگ شستا اس��ت كه در يك روز توانست حدود ۹ هزار ميليارد 
تومان از سرمايه هاي مردمي را از بازار جذب كند. اين كارشناس بازار 
سرمايه با بيان اينكه تجربه نشان داده كه عرضه سهام در قالب عرضه 
اوليه، تاثيرگذار بر گستردگي استقبال مردم است، افزود: انگيزه هاي 
سرمايه گذاري از جمله مسائلي است كه بايد در شكل هاي مختلف 
واگذاري ها مورد توجه قرار گيرد. خواجه نصيري با بيان اينكه فرصت 
اش��غال صندلي مديريتي در صورت خريد ميزان مشخصي سهام 
باعث افزايش انگيزه سرمايه گذاري خواهد شد، اظهار داشت: رابطه 
خريد سهام با كس��ب صندلي مديريت در صندوق هاي ETF كمي 
تضعيف شده اس��ت، در اين صندوق ها، متقاضي بايد ابتدا اقدام به 
خريد واحدهاي ETF كند سپس واحدهاي ممتازي كه در وضعيت 
فعلي، تملكشان در دست دولت است را صاحب شود تا در نهايت به 
سطح مديريت شركت ها برسد. نايب رييس هيات مديره شركت بورس 
تهران با تاكيد بر اينكه اگر ساير واگذاري ها را بتوان به سمت حالت 
تشكيل شركت سهامي عام برد، احتمال موفقيت عرضه سهام بيشتر 
خواهد بود، خاطرنشان كرد: در صورت حركت به سمت واگذاري در 
قالب شركت هاي س��هامي عام مي توان از تجربه ETF ها استفاده و 
عرضه اوليه شركت ها را گسترده تر كرد، بدين معنا كه بايد اجازه داد 
سه روز براي شركت سهامي عام ثبت سفارش صورت گيرد و سپس 

عرضه انجام شود.

ETF ناآشنايي مردم، پاشنه آشيل صندوق هاي
نايب رييس هيات  مديره شركت بورس تهران تاكيد كرد
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محسنرناني،كروناماراواداربهتصميمافقگشايانهميكند

نظام سياسي ما بايد تصميمات سخت بگيرد
ادامه از صفحه اول

طب��ق اين سياس��ت هرگون��ه رابطه و دادوس��تد 
ژاپني ها با خارجي ها ممنوع بود و خروج ژاپني ها از 
كشورشان يا ورود خارجي ها به ژاپن مي توانست با 
مجازات مرگ روبرو شود. بنابراين بيش از دو قرن، 
سياست درهاي بسته، خودكفايي كامل، انزواگرايي 
و دوري كردن از برقراري رابطه با دنيا بر ژاپن حاكم 
بود. حتي در سال ۱۸۲۵ حكومت ژاپن دستور داده 
بود كه هر كشتي خارجي كه به سواحل اين كشور 

نزديك شود مورد هدف قرار گيرد. 
    

 زمينه هاي سياس��ي و اجتماعي برآمدن امپراتور 
ميجي و شروع عصر اصالحات مدرن در ژاپن شكل 
گرفت. با اصالحات ميجي )كه ش��روع آن تازه ۲۰ 
س��ال بعد از مرگ اميركبير در ايران بود( ژاپن وارد 
دوران جديد شد و فرآيندهاي توسعه را به سرعت 
طي كرد. )عالقه من��دان مي توانند ب��راي مطالعه 
مثال هاي فراوان و جذاب ديگ��ر از وقايع بزنگاهي 
در كشورهاي مختلف، به كتاب »آشوب«، ترجمه 
اصالن قودجاني، انتشارات طرح نو مراجعه كنند(. 
 اكنون گمان من بر اين است كه ايران امروز نه تنها 
از جنبه اقتصادي يا در »عدم تعادل هاي پايدار« يا 
در مواردي در »دام تعادل سطح پايين« قرار گرفته 
اس��ت بلكه در حوزه هاي سياسي و اجتماعي نيز به 
علت كاهش ش��ديد ظرفيت هاي كشور، كه ناشي 
از كاهش ش��ديد انرژي هاي مالي، جسمي، رواني، 
طبيعي و اجتماعي در كش��ور است، ما گرفتار يك 
فروبس��تگي يا »درماندگي آموخته شده« هستيم. 
ما نيازمند يك ش��وك درونزا يا برونزا هستيم تا ما 
را از اين تعادل هاي س��طح پايين و درماندگي هاي 
آموخته بيرون ببرد. بدون آنكه اس��تدالل قوي در 
اين مورد داش��ته باشم، با نگاهي شهودي گمانم بر 
اين است كه كرونا ممكن است آن »واقعه بزنگاهي« 
باش��د كه مي تواند با ش��وك ها پي درپ��ي خود در 
حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي، 
كه به تدريج ظاهر خواهند شد، ما را از بن بست ها و 

فروبستگي هاي جاري بيرون ببرد.
 

    تعليِق حكومِت تعليق
به گمان م��ن مهم ترين پيامد كرونا اين خواهد بود 
كه نظام سياس��ي ما را از »وضعيت تعليق« بيرون 
خواهد آورد. يعني او را بر س��ر »دوراهي تصميم« 
ق��رار خواهد داد. و اين مي توان��د يكي از مهم ترين 
پيامدهاي مثبت احتمالي كرونا براي جامعه ما باشد. 
يكي از توانمندي هاي ويژه نظام سياسي ما در اين 
چهل س��ال، »قدرت تعليق« آن بوده است. قدرت 
تعلي��ق يعني توانايي نادي��ده گرفتن يك معضل و 
عدم تصميم گيري در مورد آن و واگذار كردن حل 
آن بر عهده مرور زمان. به زبان ساده يعني الپوشاني 
و س��كوت در مورد هر مس��اله يا معضل يا چالش، 
تا جامعه دوباره وارد چالش��ي ديگر ش��ود و چالش 
پيشين را فراموش كند. نمونه هاي تعليق فراوانند: 
از موارد سطح كالن تعليق، مانند مسكوت گذاردن 
برخي از اصول قانون اساسي گرفته، تا موارد سطح 
ُخرد تعليق، مانند س��كوت در مورد گم شدن فالن 
مقدار از دالرهاي كش��ور يا س��كوت در مورد اتهام 
فس��اد فالن مقام؛ از معلق نهادن وضعيت رهبران 
جنبش سبز گرفته، تا بازگذاشتن و عدم صدور راي 
قطعي در مورد بس��ياري از پرونده هاي سياسي؛ از 
سكوت و ناديده گرفتن مساله نياز جنسي چندين 
ميليون دختر ايراني كه به علت تغيير تركيب سني 
جمعي��ت ديگر فرص��ت ازدواج به ش��يوه متداول 
نخواهند داش��ت، تا س��كوت در مورد گس��ترش 
كارگران جنسي؛ از معلق نگهداشتن برخي حقوق 
اقليت هاي ديني، تا س��كوت در مورد شايعه اعدام 
فالن كنش��گر مدني اقليت؛ از بالتكليف گذاشتن 
و عدم اجراي بس��ياري از معاهدات بين المللي كه 
ما عضو آنها هستيم، تا بالتكليف نهادن بسياري از 
قوانين مصوب مجلس ش��وراي اسالمي؛ از سكوت 
در م��ورد نرخ واقعي بيكاري در كش��ور و عدم ارايه 
اطالعات دقي��ق و قابل رديابي در اين مورد، تا عدم 
اعالم كشتگان اعتراضات آبان ۹۸؛ از ناديده گرفتن 
ضايعات ۳۰ تا ۵۰ درصدي محصوالت كشاورزي، 
تا س��كوت در مورد اس��تفاده خطرناك از كودهاي 
شيميايي و سموم دفع آفات در كشاورزي كه عامل 
بيماري  و مرگ خاموش ش��هروندان اس��ت؛ از رها 
كردن الگوي مصرف بي ضابطه آب و انرژي در ايران 
)دو تا س��ه برابر ميانگين جهاني(، تا مصرف سرانه 
دارو در ايران )سه برابر اس��تاندارد جهاني(. و البته 
نمونه هاي فراوان ديگ��ري در زندگي روزمره همه 
ما قابل شناس��ايي است؛ نظير اين شيوه مرسوم در 
دستگاه قضايي كه براي اتهام هاي كوچك منتقدان 
مدني، احكام سنگين مي دهند و بعد آن را براي چند 
سال تعليق مي كنند، كه در واقع زندگي فرد را براي 
چند س��ال تعليق در تعليق نگه   مي دارند. و روشن 

است كه اين رشته سر دراز دارد.
به گمان من پيامدهاي بح��ران كرونا، اين »قدرت 
تعليق« نظام  را در همه حوزه ها به چالش مي كشد. 
نمون��ه اش همي��ن تعلي��ق »حق خري��د و فروش 
س��هام عدالت« در طول ۱۳ سال گذشته، كه فشار 
اقتصادي كرونا باعث ش��د از همين ماه جاري اين 
تعليق را بردارند و خريدوف��روش آن را آزاد كنند. 
كرونا همچنين اجراي تفس��ير جدي��د از اصل ۴۴ 
قانون اساس��ي را از حالت تعليق خارج كرد و دولت 
را مجبور كرد ابالغيه س��ال ۱۳۸۵ مربوط به بند ج 
اصل ۴۴ )مربوط به واگذاري ۸۰ درصد سهام بخش 
دولتي به بخش خصوصي( را از تعليق نانوشته به در 
آورد و آن را به سرعت و ظرف يك ماه اجرايي كند. 

اين غوغايي كه اكنون در بورس مي بينيم، ناشي از 
مجبور ش��دن دولت به اجراي همين ابالغيه است 
تا بلكه بتواند بخش��ي از كسري مالي كرونايي خود 
را تامين كن��د. كرونا ط��رح حبس زدايي و كاهش 
جمعيت زندانيان و استفاده از دست بند الكترونيك 
را كه قوه قضاييه سال هاس��ت در برنامه داشت اما 
جدي اجرا نمي ش��د را از حالت تعليق به در آورد و 
باعث شد يك باره بس��ياري از زندانيان آزاد شوند و 
احتماال همين تجربه، راه را بر حبس زدايي گسترده 

و حتي اصالح قوانين جزايي باز كند. 
در واقع كرونا دارد ما را به سمتي مي برد كه حكومت 
ديگر نمي توان��د تصميم گيري در خيلي از حوزه ها 
را همچن��ان معلق نگهدارد، كه اگ��ر همچنان رها 
كند به س��رعت بحراني مي شوند. يكي از مهم ترين 
حوزه هايي كه حكومت به س��رعت بايد از وضعيت 
تعليق خارج شود، حل وفصل تنش هاي فرساينده 
بين ما و ديگر كشورهاست. مثال ما چند دهه است 
كه مذاكره با امريكا را معل��ق كرده ايم. در واقع هر 
وقت مجبور باش��يم به اندازه »اكل ميته« با امريكا 
مذاك��ره محرمانه مي كني��م اما از مذاك��ره علني 
وحشت داريم.كرونا ما را آماده خواهد كرد كه براي 
حل و فصل اختالفات چهل س��اله، ب��ا دولت بعدي 

امريكا )خواه ترامپ بيايد، خ��واه رقيب او( مذاكره 
علني كنيم. در واقع از اين پ��س پيامدهاي كرونا، 
در حوزه ه��اي مختلف، حكوم��ت را گام به گام به 
نقطه تصميم مي برد و نظ��ام را در برابر »انتخاب« 

قرار مي دهد.

    انتخاب هاي پيرانه سر
پيش ت��ر در چندي��ن مقاله درباره پي��ري زودرس 
سيستم سخن گفته ام )اين نوش��ته ها در تارنماي 
رس��مي من در دس��ترس اس��ت(. اكنون معتقدم 
پيامدهاي كرونا، نظام سياسي ما را پيرانه سر وادار 
به انتخاب هاي س��خت مي كند. چ��را؟ چون كرونا 
چالش هاي��ي كه تاكن��ون در اي��ران در مرز بحران 
بودند و با همان سياس��ت تعليق، معلق شده بودند 
را فعال خواهد كرد. براي مثال پيامدهاي اقتصادي 
آن به تدريج موجب گسترش چالش هاي كارگري 
خواهد شد؛ يا بي ثباتي هاي اقتصادي كه اكنون تازه 
از بورس ش��روع شده اس��ت موجب تعيين تكليف 
بخش بزرگي از بنگاه ه��اي توليدي كوچك كه در 
آستانه تعطيلي يا ورشكستگي هستند خواهد شد. 
 نكته اين جاس��ت كه ب��ه علت اخت��الل جدي در  

فرآينده��اي »بازخ��ورِد اطالعات« در كش��ور ما، 
سازوكارهاي اصالح گر و انطباق گر در نظام سياسي 
مختل ش��ده است. س��ازوكارهاي اصالح گر، نقص 
عملكرد سيس��تم را رفع مي كنند و س��ازوكارهاي 
انطباق گر، سيس��تم را با تحول ش��رايط در بيرون، 
متحول، س��ازگار و منطبق مي كنند. وقتي اين دو 
سازوكار تضعيف مي ش��وند، خطاها باقي  مي مانند 
و انباشته مي ش��وند و شكاف بين سيستم و محيط 
پيرامونش زيادتر و زيادتر مي ش��ود تا آنكه سيالب 
بحران ها سيس��تم را با خود ببرد. ما دس��ت كم به 
س��ادگي نمي توانيم مي��زان و ش��دت اختالل در 
س��ازوكار هاي اصالح گ��ر و انطباق گ��ر را در نظام 
سياسي نشان دهيم، اما پيامدهاي اين اختالل قابل 
مشاهده است. وقتي اين  فرآيندها به صورت مستمر 
و بلندمدت در سيس��تمي تضعيف شوند، پيامدش 
دو چيز است: كاهش همزمان »انعطاف پذيري« و 
»كنترل پذيري« سيستم. شواهد فراواني مي توان 
آورد كه نشان دهد انعطاف پذيري و كنترل پذيري 
نظام تدبير در اي��ران در همه حوزه هاي اقتصادي، 
اجتماعي و سياس��ي به طور مس��تمر كاهش يافته 
است. براي روشن شدن س��خنم، تنها به ذكر يكي 

دو مثال در هر مورد اكتفا مي كنم. 
 در حوزه اقتصادي دولت ديگر نمي تواند كس��ري 
درآمد از ي��ك بخش را از طري��ق بخش هاي ديگر 
جبران كند. يعني مثال اگر درآمد نفتي اش كاهش 
 ياف��ت نمي توان��د آن را از طريق افزاي��ش ماليات 
جب��ران كند؛ ي��ا با سياس��ت كاهش ن��رخ بهره و 
وام دهي نمي تواند بخش توليد را به تحرك وادارد؛ يا 
نمي تواند به راحتي تصميم بگيرد به فالن بخشي كه 
تمايل دارد، سرمايه تزريق كند و آن را توسعه دهد؛ 
يا نمي تواند متناس��ب با تورم، حق��وق كارمندان و 
دستمزد كارگران را افزايش دهد؛ يا ديگر نمي تواند 
با افزايش قيمت خدمات ش��هري )آب و برق و گاز 
و تلفن و بنزي��ن و...( درآمدهايش را باال ببرد. اينها 
همه نش��انه هاي كاهش ش��ديد انعطاف پذيري در 
س��اختارهاي اقتصادي ماس��ت. در م��ورد كاهش 
كنترل پذيري نيز مثال ه��اي فراواني داريم. دولت 
ديگر نمي تواند مثل گذشته قيمت ها را در بسياري از 
حوزه ها كنترل كند؛ يا نمي تواند با مديريت يارانه ها، 
فق��ر را كاهش ده��د؛ يا نمي تواند جل��وي افزايش 
سريع شكاف درآمدي فقير و غني را بگيرد؛ يا مانع 
ورشكستگي صنعت مرغداري شود؛ يا مانع اخراج 
نيروي كار از بنگاه هاي اقتصادي شود. در همه اين 
موارد، انعطاف پذيري و كنترل پذيري نه در مقايسه 
با دولت هاي پيشين بلكه حتي در مقايسه با دولت 

اول أقاي روحاني نيز شديدا كاهش يافته است.
در حوزه سياسي نيز انعطاف پذيري و كنترل پذيري 
روبه كاهش اس��ت. مقايس��ه ش��دت و گستردگي 
اعتراضات در س��ال هاي گذش��ته نش��ان مي دهد 
ك��ه كنترل پذيري سيس��تم رو به كاهش اس��ت. 
همچنين مقايسه كش��تگان اين اعتراضات نشان 
مي ده��د ك��ه انعطاف پذيري سيس��تم ني��ز رو به 
كاهش است. مقايسه شدت رد صالحيت كانديداها 
دردوره ه��اي مختل��ف انتخابات مجلس نش��ان از 
كاهش انعطاف پذي��ري سياس��ي دارد. همچنين 
در گذش��ته مطبوعات و احزاب آزادي عمل بسيار 
باالتري داش��تند، ام��روز احزاب رس��مي حتي در 
برگزاري كنگره ساالنه خود مشكل دارند كه نشانه 
كاه��ش انعطاف پذيري سيس��تم اس��ت. در عين 
حال ورود ش��بكه هاي مجازي به عرصه سياست، 
كنترل پذيري حوزه سياس��ت را كامال كاهش داده 

است.
 در ح��وزه اجتماع��ي از ي��ك س��و انعطاف پذيري 
حكوم��ت پايين آمده اس��ت، يعني گش��ت بانوان 
مي گذارد، و پارك ها را مراقبت مي كند، و تلگرام را 
فيلتر مي كند، و با قاچاق و مصرف مشروبات الكلي 
مبارزه مي كند، و كنسرت ها را محدود و لغو مي كند، 
و كتاب ها را سانسور مي كند، و فالن امام جمعه اش 
دوچرخه س��واري بانوان را حرام اع��الم مي كند؛ و 
خيلي موارد ديگر. از سوي ديگر كنترل پذيري او هم 
پايين آمده است يعني ديگر كنترل پوشش زنان و 

دوچرخه سواري دختران برايش ناممكن شده است؛ 
كنترل تلگرام و ش��بكه هاي مجازي ناممكن شده 
اس��ت؛ كنترل اعتياد و مصرف مشروبات ناممكن 
شده است؛ كتاب هاي غيرمجاز به صورت گسترده 

در اينترنت پخش مي شود و نظاير اين ها.
بنابراين جمع بندي س��خن اين اس��ت كه به علت 
ورود به مرحله »پيري زودرس«، كه ناشي از ضعف  
فرآيندهاي ج��دي بازخورد اطالع��ات و بنابراين 
از كار افتادن س��ازوكارهاي اصالح گر و انطباق گر 
سيس��تم اس��ت؛ و نيز با توجه به ته كشيدن منابع 
مادي و انس��اني حمايت كننده )نف��ت و توده هاي 
مس��تضعف( ك��ه اج��ازه مي دادند نظام سياس��ي 
همچنان بدون تحول، مس��ير گذشته خود را ادامه 
دهد، اكنون ديگر كش��ور توان اتخاذ تصميم براي 
اص��الح و انطباق خودش را ندارد. نش��انه هاي اين 
ناتواني و پيري زودرس هم كاهش انعطاف پذيري 
و كنترل پذيري سيستم در بيشتر حوزه هاست. در 
واقع گرفتار »پارادوكس غرور و ناتواني« شده است. 
بگذاريد مثالي بزنم؛ فرد سالخورده اي را تصور كنيد 
كه در جواني، شخصي مغرور با توانايي جسمي باال و 
درآمد خوب و داراي موقعيت برجسته اي بوده است 
و به همين علت با بچه هايش با تندي رفتار مي كرده 

و به توصيه ه��اي آنان در مورد بهداش��ت غذايي و 
س��المت زندگي خودش توجه نمي كرده اس��ت و 
حتي رابطه اش را با فرزندان كامال قطع كرده است. 
اكنون كه اين ش��خص پير و فرسوده شده است و با 
انواع بيماري ها و ناتواني ها دس��ت به گريبان است، 
نمي توان از او انتظار داشت كه خلق وخو و رفتارش 
را عوض كند و برود سراغ فرزندانش و از آنها پوزش 
بخواهد يا به سراغ دكتر برود و وقتي متوجه شد كه 
بيماري اش جدي است و نياز به يك جراحي سنگين 
دارد، خودش به تنهاي��ي تصميم به جراحي بگيرد 
و برود بستري شود و خودش را به تيغ بسپارد. اين 
ش��خص گرفتار »پارادوكس غرور و ناتواني« است 
معتقدم به همين خاطر اس��ت كه نظ��ام تدبير ما 
سال هاست گرفتار »سياست تعليق« شده است. و 
از همين روي، اكنون يك شوك جدي الزم است تا 
اين سيستم را به سوي تصميمات جدي و سخت و 
افق گشايانه سوق دهد. و من گمانم بر اين است كه 
كرونا دارد شرايط چنين شوكي را فراهم مي كند به 
گونه اي كه ديگر »امكان تعليق« و »عدم انتخاب« 
در برابر نظام سياسي وجود نخواهد داشت. نظام يا 
بايد تن به سيلي از بحران هاي منهدم كننده بسپارد، 

يا تصميمات جدي افق گشايانه بگيرد.
درواقع اگر يك چنين ش��وكي نباش��د سيستم تا 
وقتي بتواند همين گونه وضعيت موجود را در حالت 
تعليق ك��ش مي دهد و الباق��ي فرصت هاي ما و به 
ويژه فرصت هاي نس��ل  هاي بعدي را مي س��وزاند. 
و مهم ترين فرصتي كه از دس��ت م��ي رود »پنجره 
جمعيتي« اس��ت كه اكنون در كش��ور ما گشوده 
است و مي تواند موتور يك جهش عظيم اقتصادي 
و اجتماعي شود و اين فرصت بهره برداري از پنجره 
عظيم جمعيتي را در كل جهان تنها سه چهار كشور 
ديگر داشته اند. اگر دهس��ال آينده وضع به همين 
منوال بگذرد، به شرط آنكه هيچ حادثه اي از جنس 
درهم ريزي رخ ندهد، پنجره جمعيتي كنوني بسته 
مي ش��ود و ما مي مانيم و جمعيتي پير و فرس��وده، 
چاه ه��اي خالي نفتي ك��ه خودش ه��م بي ارزش 
شده اس��ت و س��فره هاي خالي آبهاي زير زميني 
)خيلي س��اده، پنجره جمعيتي به ش��رايطي گفته  
مي شود كه تعداد افراد در سنين فعاليت و اشتغال 
در يك كشور، بس��يار بيش��تر از مجموع جمعيت 

سالخوردگان و كودكان آن كشور است(. 
نكت��ه ديگر، ب��از به زب��ان نظريه سيس��تم، هرچه 
سيستمي پيچيده تر و پيشرفته تر و تكامل يافته تر 
باشد، زيسِت پايدارتري خواهد داشت. يعني تاثير 
و قدرت متغيرهاي دروني براي حفظ پايداري اش 
بيش��تر از تاثير و قدرت متغير هاي بيروني اس��ت. 
مس��ووالن دس��ت كم در دو دهه اخير روشي را در 
پيش گرفته اس��ت كه روز ب��ه روز تاثير متغيرهاي 
بيروني ب��ر پاي��داري اش افزايش يافت��ه و از تاثير 
متغيرهاي دروني كاس��ته شده اس��ت. مثال امروز 
را كه ب��ا پنج يا ده س��ال پيش مقايس��ه مي كنيم 
مي بينيم چقدر تاثير تصميمات امريكا، يا روس��يه 
يا چين بر زندگي ما ايرانيان ش��ديدتر شده است؛ 
يعني پاي��داري زندگي امروز ما خيلي وابس��ته به 
تصميمات آنها شده است. همچنين در اعتراضات 
س��ال هاي ۹۶ و ۹۸ خود حكومت مكررا اعالم كرد 
كه اين اعتراضات به تحريك رس��انه هاي خارج از 
كشور رخ داده و از آن جا هدايت مي شود. يا  تصورش 
را بكنيد، در قضيه ترور ش��هيد سليماني به راحتي 
ممك��ن بود يك تصميم عجوالنه از س��وي طرفين 
ما را وارد يك برخ��ورد خطرناك با امريكا بكند. در 
همين قضيه كرونا، قيمت نفت س��قوط كرد و فعال 
هم چشم اندازي نيست كه طي يكي دو سال آينده 
به وضعيت قبل برگردد و اين در ش��رايطي است ما 
چنان گرفت��ار كمبود دالر هس��تيم كه از صندوق 
بين المللي پول تقاضاي وام كرده ايم و سرنوش��ت 
همي��ن وام هم بس��تگي به رفت��ار امريكا و س��اير 
متحدانش در صندوق خواهد داشت. بنابراين يكي 
ديگر از خدمات كرونا اين اس��ت ك��ه نظام تدبير را 
متوجه مي كند كه متغيرهاي كنترل گر دروني اش 
به غايت ضعيف شده اند و بنابراين عوامل بيروني به 
راحتي مي توانند پايداري آن را مخدوش كنند. . با 
توجه به چنين شرايطي اس��ت كه نظام تدبير بايد 
بين ادامه مسير كنوني يا حركت به سوي تحوالت 

افق گشايانه، تصميم بگيرد.
نكته آخر اينكه، باز از نگاه نظريه سيس��تم، هر چه 
يك سيس��تم پيش��رفته تر و كارآمدتر باشد تعداد 
انتخاب هاي تصادفي اش در برابرانتخاب آگاهانه اش 
كاه��ش مي يابد. يعن��ي هرچه تع��داد گزينه ها و 
وضعيت هاي تصادفي، در مقايس��ه با وضعيت هاي 
آگاهانه انتخاب ش��ده، در يك سيستم باال برود به 
معني آن است كه پايداري سيستم در حال كاهش 
اس��ت. االن واقعا چه كسي مي داند سرانجام بورس 
چه خواهد شد؟ اگر سقوط كند از االن پيامدهايش 
خيلي مش��خص نيس��ت و معلوم نيست دولت چه 
واكنش��ي مي تواند نش��ان بدهد، و اگ��ر به همين 
وضعي��ت ادامه بدهد ب��از پيامدهايش مش��خص 
نيست. همين مساله در مورد بازار دالر و طال وجود 
دارد. يا معلوم نيس��ت سرانجام بحران آب در ايران 
چه خواهد شد. اگر تصادفا بارش هاي دو سال اخير 
نبود، ما اكنون براي آب آشاميدني كالن شهرها هم 
مشكل داش��تيم. به گمان من پيامدهاي كرونا اين 
وضعيت هاي تصادفي را تشديد مي كند و نظام را در 

برابر انتخاب هاي جدي قرار مي دهد.

    بورس كالس ملي قماربازي
كرونا البته در حوزه هاي ديگِر توسعه )اجتماعي و 
فرهنگي( نيز با همين قدرت تاثير خواهد گذاشت. 
در اين جا تنها ب��ه يكي از مواردي ك��ه كرونا دارد 
منجر به يك تحول فرهنگي در كشور مي شود اشاره 
مي كنم.  در اين س��الها از تمام ابزارهاي تبليغاتي، 
توجيهات فقهي و ارشادات سياسي  بهره برده شده 
تا پيش از انقالب با بانك، بهره، بيمه و بورس مشكل 
داشتند، با اينها آش��تي بدهد. فراموش نمي كنيم 
تالش هاي ارزنده شهيد مطهري در اين زمينه را و 
بعد همت فقيهان ديگر را. در هر صورت مهم ترين 
موفقيت جمهوري اس��المي در اين زمينه، همين 
آش��تي دادن جامعه ايران با مس��اله بهره و فراگير 
كردن آن در اكثر خانواده ها بود. در عين حال همين 
مساله زمينه را براي جا افتادن فرهنگ پخته خواري 
در كش��ور و تضعيف فرهنگ تالش و توليد مساعد 
كرد )يادمان باش��د ك��ه در همي��ن دوره اي كه ما 
بهره خواري را رواج داديم، غرب رباخوار متوجه شد 
كه براي رشد مستمر و پايداري اقتصادي الزم است 
نرخ هاي بهره به سمت صفر برود و اكنون در بيشتر 
كشورهاي غربي ش��اهد نرخ هاي بهره بسيار پايين 
و نزدي��ك به صفر و در برخي از آنها نيز ش��اهد نرخ 

بهره صفر هستيم(. 
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يككارشناساقتصاديپاسخداد
هدف گذاري تورم قيمت ها را 

كاهش مي دهد؟
با اعالم آمادگ��ي بانك مركزي در اجراي سياس��ت 
هدف گذاري تورم، يك كارش��ناس اقتصادي معتقد 
است كه نمي توان در كوتاه مدت انتظار داشت كه اين 
سياست منجر به ثبات قيمت ها ش��ود، بلكه اين امر 
مستلزم همراهي دولت، كاهش كسري بودجه، پنهان 
نكردن كسري بودجه، موفقيت بانك مركزي در بازار باز، 
هدف گذاري نرخ بهره و تورم است. به تازگي رييس كل 
بانك مركزي از آمادگي اين بانك براي اجراي سياست 
هدف گذاري تورم خب��ر داده كه در اين زمينه محمد 
صادق الحسيني درباره چگونگي تحقق اين سياست 
و ملزومات آن به ايس��نا، توضيح داد: وجود بازار اوراق 
دولتي عميق در سياست هدف گذاري تورم از اهميت 
برخوردار است كه به واسطه اي كه اين بازار گسترده، 
بانك مركزي امكان ايجاد عمليات بازار باز بانكي پيدا 
مي كند و با اين عمليات مي تواند نرخ بهره بين بانكي را 
در حدي كه تامين كننده نرخ تورم هدف است، تنظيم 
كند. وي ادامه داد: با توجه به ميزان زياد تورم هاي موجود 
در اقتصاد، تحقق اين سياست اقدام سختي است. اكنون 
بايد اين سياست به عنوان يك دوره آزمايشي اجرا شود تا 
اگر موفق بود بتواند در آينده هم ادامه پيدا كند. در ادامه 
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه مشكل تورم در 
اقتصاد ايران ريشه مالي دارد، گفت: اين اقدام مي تواند 
ابزارهايي را در اختيار بانك مركزي قرار بدهد تا امكان 
تاثيرگذاري سياست هاي مالي و انبساطي بر تورم را 
كاهش بدهد. اما مهم ترين موضوع در اين زمينه اين 
است كه كسري بودجه دولت كاهش پيدا كند. به گفته 
وي، بانك مركزي با اين اقدام مي تواند كمي در كاهش 
شدت رشد تورم يا رشد قيمت ها نقش داشته باشد اما 
نبايد اين انتظار را داشت كه در سال آينده تورم به نرخي 
كه بانك مركزي در اين زمينه درنظر گرفته برسد، بلكه 
تورم ريشه هاي ديگري در اقتصاد دارد كه بايد آنها هم 
اصالح شوند. صادق الحسيني معتقد است كه تحقق 
هدف گذاري تورم به شرايطي همچون وجود بازار اوراق 
عميق، دانش استفاده از عمليات بازار باز، كنترل نرخ بهره 
نياز دارد و اكنون در كوتاه مدت اين اقدام تورم را كاهش 
نخواهد داد و تاثير ملموسي بر معيشت مردم نخواهد 
داشت. اين اقتصاددان افزود: اينكه سياست هدف گذاري 
تورم به ثبات قيمت ها كمك كند به همراهي دولت، 
كاهش كسري بودجه، پنهان نكردن كسري بودجه، 
موفقيت بانك مركزي در ب��ازار باز، هدف گذاري نرخ 
بهره و تورم نياز دارد كه اگر تمام اين عوامل اجرا شود، 
مي توان به تاثيرگذاري اين سياست در ثبات قيمت ها 
اميدوار بود. وي در پايان سخنانش خاطرنشان كرد: تاثير 
اين سياست در كوتاه مدت بر ثبات قيمت ها دور از انتظار 
اس��ت، اما در كل، اجراي اين سياست و ارتقاي دانش 

در اين زمينه، اقدام موثري و مفيدي در اقتصاد است.

ادامه از صفحه اول

موافقت بانك مركزي با واردات 
مواد اوليه بدون انتقال ارز

وي افزود: توسعه صادرات، ممنوعيت واردات و توجه به 
ساخت داخل از جمله اركان اصلي قرارگاه جهش توليد 
هستند؛ اين در حالي است كه جهش توليد نيز بايد يك 
هدفگذاري كمي داشته باشد و به تناسب رسته هاي 
توليدي كشور، بايد برنامه هايي با هدفگذاري كمي و 
كيفي داشته باشيم؛ ضمن اينكه ادارات كل تخصصي نيز 
بايد از تمامي زيرمجموعه هاي خود، تدوين برنامه هاي 
كمي و كيفي و داراي برش اس��تاني درخواست كنند. 
مدرس خياباني ادامه داد: مقام معظم رهبري با نامگذاري 
س��ال با عنوان »جهش توليد« يك تكليف ملي اعالم 
كرده اند و اجراي منويات ايشان، وظيفه آحاد مردم است 
و تمام استان ها بايد درگير شوند. مدرس خياباني با تاكيد 
بر اينكه مديريت و كنترل واردات، يكي از اولويت هاي 
كشور در شرايط حساس كنوني است، گفت: به صراحت 
اعالم مي كنيم كه كاالهاي داراي مش��ابه داخلي و آن 
دسته از اقالم غيرضروري و لوكس به هيچ عنوان اجازه 
واردات نخواهند داشت. وي با تاكيد بر ضرورت حفظ 
وض��ع موج��ود در گام اول و اجراي سياس��ت جهش 
توليد در گام بعدي، خاطرنشان كرد: برش هاي استاني 
براي تحقق جهش توليد بايد در ۴ ركن توليد صنعتي، 
توليد معدني، صادرات و واردات تدوين شده و هر يك 
هدفگذاري كمي داشته باش��ند؛ ضمن اينكه واردات 
نيز بايد به شكلي پيش رود كه تنها براي اولويت هاي 
كشور شامل واردات كاالهاي اساسي، ماده اوليه مورد 
نياز كارخانجات و نيز قطعات و تجهي��زات مورد نياز 
توليد پوشش داده شوند. مدرس خياباني با بيان اينكه 
هدفگذاري كمي بايد نس��بت به اجراي سياست هاي 
داخلي سازي، تعميق س��اخت داخل و كاالي ساخت 
داخلي صورت گرفته و به صورت هفتگي، گزارش هاي 
مرتبط با آن تهيه و منتشر شود؛ گفت: بايد قطعاتي كه 
بيشترين ارزبري در صنايع كشور را داشته و در مقابل، 
بيشترين نياز كش��ور نيز به آنها وجود دارد، در داخل 
كشور ساخته شوند. وي گفت: در موضوع داخلي سازي، 
صرفا ميزان ارزبري و ارزش يك كاال، مالك نيس��ت و 
يك قطعه كوچك ممكن است حتي ارزبري بااليي هم 
نداشته باشد، اما براي توليد بسيار حائز اهميت باشد. وي 
وضعيت ذخاير كااليي كشور را مطلوب عنوان و تاكيد 
كرد: انبارهاي محل ذخيره سازي كاال پر است و از نظر 
تامين مايحتاج مورد نياز مردم مشكلي وجود ندارد. به 
گفته مدرس خياباني، توليد تنها از منظر اقتصاد ملي 
و ارزآوري حائز اهميت به شمار نمي رود، بلكه مهم تر 
از آن، موضوع اشتغال است كه بايد در اين حوزه مورد 
توجه قرار گيرد؛ اين در حالي است كه در حوزه توليد 
نكته حائز اهميت ديگر آن است كه بايد صنايع بزرگ، 
پيشر و نيروي محركه بوده و در كنار آنها، صنايع كوچك 
و متوسط نيز مورد توجه واقع شود؛ اين در حالي است كه 
صنايع كوچك و متوسط به لحاظ اقتصادي و سرانه توليد 
نيز نقش اثرگذاري دارند؛ بنابراين هر دو بايد مكمل هم 
باشند. مدرس خياباني از موافقت بانك مركزي با واردات 
مواد اوليه بخش توليد از روش بدون انتقال ارز خبر داد و 
گفت: با هماهنگي و نظارت بانك مركزي، واردات مواد 
اوليه كارخانجات توليدي با اولويت مواد موجود در بنادر 

كشور، بدون انتقال ارز امكان پذير خواهد بود.

به علت اختالل جدي در فرآيندهاي »بازخورِد اطالعات« در كشور ما، سازوكارهاي اصالح گر و انطباق گر در نظام سياسي مختل شده است

  به گم�ان م�ن مهم ترين پيام�د كرونا 
اين خواهد ب�ود كه نظام سياس�ي ما را از 
»وضعيت تعليق« بيرون خواهد آورد. يعني 
او را بر سر »دوراهي تصميم« قرار خواهد 
داد. و اي�ن مي توان�د يك�ي از مهم تري�ن 
پيامده�اي مثب�ت احتمالي كرون�ا براي 
جامعه ما باشد. يكي از توانمندي هاي ويژه 
نظام سياسي ما در اين چهل سال، »قدرت 
تعليق« آن بوده است. قدرت تعليق يعني 
توانايي نادي�ده گرفتن يك معضل و عدم 
تصميم گيري در م�ورد آن و واگذار كردن 
حل آن بر عهده مرور زمان. به زبان س�اده 
يعني الپوش�اني و س�كوت در م�ورد هر 
مساله يا معضل يا چالش، تا جامعه دوباره 
وارد چالشي ديگر شود و چالش پيشين را 
فراموش كند. نمونه هاي تعليق فراوانند: 
از موارد سطح كالن تعليق، مانند مسكوت 
گ�ذاردن برخ�ي از اصول قانون اساس�ي 
گرفته، تا موارد س�طح ُخرد تعليق، مانند 
سكوت در مورد گم ش�دن فالن مقدار از 
دالرهاي كشور يا س�كوت در مورد اتهام 
فس�اد فالن مقام؛ از معلق نهادن وضعيت 
رهبران جنبش سبز گرفته، تا بازگذاشتن 
و عدم صدور راي قطعي در مورد بسياري 

از پرونده هاي سياسي.

برش
    باز به زبان نظريه سيستم، هرچه سيستمي 
پيچيده تر و پيش�رفته تر و تكام�ل يافته تر 
باشد، زيسِت پايدارتري خواهد داشت. يعني 
تاثير و قدرت متغيره�اي دروني براي حفظ 
پايداري اش بيشتر از تاثير و قدرت متغير هاي 
بيروني اس�ت. جمهوري اس�المي دست كم 
در دو ده�ه اخي�ر روش�ي را در پيش گرفته 
است كه روز به روز تاثير متغيرهاي بيروني بر 
پايداري اش افزايش يافته و از تاثير متغيرهاي 
دروني كاسته شده اس�ت. مثال امروز را كه با 
پنج يا ده سال پيش مقايسه مي كنيم مي بينيم 
چقدر تاثير تصميمات امريكا، يا روسيه يا چين 
بر زندگي ما ايرانيان ش�ديدتر ش�ده است؛ 
يعني پايداري زندگي امروز ما خيلي وابسته 
به تصميمات آنها ش�ده اس�ت. همچنين در 
اعتراضات س�ال هاي ۹۶ و ۹8 خود حكومت 
مكررا اعالم كرد كه اين اعتراضات به تحريك 
رس�انه هاي خارج از كشور رخ داده و از آن جا 
هدايت مي شود. يا  تصورش را بكنيد، در قضيه 
ترور شهيد سليماني به راحتي ممكن بود يك 
تصميم عجوالنه از سوي طرفين ما را وارد يك 
برخورد خطرناك با امري�كا بكند. در همين 
قضي�ه كرونا، قيمت نفت س�قوط كرد و فعال 
هم چشم اندازي نيست كه طي يكي دو سال 

آينده به وضعيت قبل برگردد.

برش
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ادامه از صفحه اول
با مفروضاتي كه توضيح دادند فرض كردند اوضاع و احوال 
قيمت و درآمد حاصل از صدور نفت خيلي بهتر از آن باشد 
كه اكنون در عمل مش��اهده مي شود و مفروضات ديگر. 
بدين معنا فرض كرده ان��د آن محدوديت ها و تحريم ها 
نباش��ند فقط در اثر كرونا يك چنين سقوطي در توليد 
ملي اتفاق خواهد افتاد و كس��اني كه بايد حواسشان را 
جمع كنند بايد به اين نكته هم توجه داش��ته باشند كه 
اين سقوط روي پايه اي است كه در عملكرد اقتصادي دو 
ساله گذشته ما چيزي حدود 15 درصد اندازه اقتصاد قباًل 
كوچك شده بود و روي اين مقياس كوچك است كه باز 
يك سقوطي به اين اندازه دوباره موضوعيت پيدا مي كند. 
وي گفت: نكته بسيار قابل اعتناء و قابل تقدير ديگري كه 
اينها مطرح كردند اين اس��ت كه نشان دادند فقط در اثر 
كرونا چيزي بين دو ميليون و هشتصد و هفتاد هزار نفر تا 
شش ميليون و چهارصد و سي و يك هزار نفر از شاغالن 
فعلي هم به واسطه كرونا در معرض از دست دادن شغل 
خودشان هس��تند. كاش مجال بود و ما مي توانستيم با 
جزييات خيلي بيش��تر درباره معني اين مساله صحبت 
كنيم. متأسفانه زماني كه علم و حساسيت بايسته درباره 
توسعه و نابرابري هاي ناموجه وجود ندارد درباره جزيياتش 
هم توجه الزم وجود ندارد. خيلي ها از سر دلسوزي درباره 
ناهنجاري ه��اي اجتماعي و گس��يختگي هاي اخالقي 
غير متعارف در جامعه ما خيلي اظهار ش��كوه و شكايت 
مي كنند. ما متفكران بزرگي در اس��تاندارد آمارتيا سن 
داريم كه بررس��ي كردند و متوجه شدند بر خالف تصور 
رايج كه درك��ي صرفا اقتصادي از مس��اله ش��غل ارايه 
مي دهند، ش��غل براي حيات فردي و جمعي انس��ان ها 
چهارده كاركرد دارد كه فقط سه تا از آنها جنبه اقتصادي 
دارد. وج��وه غير اقتصادي اش��تغال و بي��كاري از وجوه 
اقتصادي اش با ضريب اهميت چندين برابر بيشتر است و 
تقريبا بزرگ ترين نيروي محركه ناهنجاري هاي اجتماعي 
كه كم و بيش در ايران مش��اهده مي شود برخورد سهل 
انگارانه و غير كارشناسانه اي است كه درباره ابعاد اهميت 

اشتغال وجود دارد. 
مومني ادامه داد: اين گزارش مي گويد در اثر كرونا ادامه 
زندگي بين سه تا ش��ش و نيم ميليون خانوار در ايران با 
ماجرا روبه رو مي ش��د در حالي كه قبل از اينكه گزارش 
بيايد در گزارش هاي رسمي مطالعه هايي داريم كه اندازه 
جمعيت فقير جامعه ما برآوردهايي تا نزديكي هاي 40 

درصد جمعيت دارد. 
وي گفت: مطالعات بسيار ارزشمندي در وزارت كار و امور 
اجتماعي شده كه درباره نقش تحريم ها در اشتغال زدايي 
هم صحبت كرده اس��ت. در واقع در اي��ن گزارش روي 
ابعاد اش��تغال زدايان��ه و توليد زدايانه كرونا كه بس��يار 
قابل اعتناء هست صحبت شده اس��ت. دعوت مي كنم 
تا باب گفت وگوهاي كارشناس��ي سطح باال در مقياس 
درون حكومت و با مردم در اين باره باز ش��ود. اينها فقط 
عوارض فقرزا و نابرابرسازي اس��ت كه در اثر كرونا با آن 
روبه رو خواهيم شد. در وزارت كار، امور اجتماعي و غيره 
مطالعه هايي وجود دارند كه نشان مي دهند در موج قبلي 
تحريم ها كه سال 90 و 91 كليد خورد فقط در سال 90 و 
91 در اثر بازگشت تحريم ها حدود پنج ميليون نفر به فقرا 
اضافه شده است. برآوردهايي كه در وزارت كار وجود دارد 
نشان مي دهد دوباره در موج نقض برجام توسط امريكا 
و برگش��ت دوباره تحريم ها هم فقط در سال اول چيزي 
حدود دو ميليون نفر دوباره به زير خط فقر مي افتند و اين 
مسير شكنندگي آور همچنان استمرار دارد و هر سال كه 
جلوتر مي رويم بدتر مي ش��ود. مهم ترين نكته اي كه در 
مطالعه هاي قبلي وزارت كار درباره آثار فقرزا و نابرابرساز 
تحريم وجود دارد وحشتناك ترين قسمت قضيه است 
اينكه فقر خوراكي كه ش��ديدترين شكل شناخته شده 
فقر در دنيا اس��ت ب��ا يك آهنگ رش��د نگران كننده اي 

افزوده مي شود.
وي افزود: در اين صورت زماني كه در اثر كرونا آن ميزان 
افت توليد و اش��تغال زدايي داشته باشيم طبيعتا از اين 
زاويه هم ماجرا خيلي پيچيده تر مي ش��ود. كار بس��يار 
ارزشمند و مهم ديگري كه در اين گزارش صورت گرفته 
برجسته ترين نقايص و ضعف هاي بسيار نگران كننده نظام 
حمايت هاي اجتماعي در ايران هس��ت. در اين گزارش 
نش��ان داده ش��ده بخش بزرگي از جمعيت شاغل ما در 
بخش غير رسمي فعال هستند و بنابراين آمارهاي بسيار 
تكان دهنده اي از اين قبيل در اين گزارش آمده اس��ت؛ 
به طور مثال گفته شده 69 درصد خانوارها در سال 1397 
در ايران تحت پوشش بيمه هاي غير درماني اساسًا قرار 
ندارد. بنابراين بخش بزرگ��ي از حمايت هاي اجتماعي 
كه دولت طراحي مي كند و عمومًا اصابتش به بخش هاي 

رسمي هست از اينها دريغ مي شود.
فرش��اد مومن��ي ادام��ه داد: يك��ي ديگ��ر از داده هاي 
تكان دهن��ده اي كه در اين گزارش ذكر ش��ده و نش��ان 
مي دهد زماني كه اينها به توسعه، كيفيت اشتغال و رشد 
توجه نمي كنند چگونه فاجعه هاي انس��اني و اجتماعي 
رقم مي خ��ورد. در اين گزارش گفته ش��ده بيش از 70 
درصد اش��تغال زايي هايي كه در سال هاي اخير شده در 
كارگاه هاي زير پنج نفر اتفاق افتاده كه بخش اعظم آنها هم 
در بخش غير رسمي فعال هستند و بنابراين اشتغال هاي 
آنها به هيچ وجه اشتغال هاي با كيفيت كه قادر به حل و 
فصل كردن مساله فقر باشد هم نيست. تكان دهنده ترين 
آمار در اين گ��زارش كه بايد سپاس��گزار بزرگواري اين 
دوس��تان باش��يم اينكه مي گويد در دهكي ك��ه از نظر 
درآمدي فقيرترين محسوب مي شود 78 درصد كساني 
كه در آن دهك قرار دارن��د و فقيرترين گروه اجتماعي 
هستند اگر هم ش��غل دارند در بخش غير رسمي است. 
بدين معنا به هيچ وجه حمايت هاي اجتماعي مشمول 
حالشان نمي ش��ود. بنابراين روي مساله بحران پوشش 
بيمه اي داده هاي بس��يار قابل اعتناي��ي را مطرح كرده 
كه به نظرم به واقع بيني در مواجهه با سياست ها خيلي 

كمك مي كند. 
وي گف��ت: متأس��فانه حت��ي در تبليغات رس��مي هم 
بي دقتي ها به اين مس��ائل مالحظ��ه مي كنيد؛ به طور 
مثال مسووالن رسمي كش��ور كه سخنگويي مي كنند 
من نمي دانم با چه س��طح از مطالعات اينگونه صحبت 
مي كنند. به طور مثال مي گويند مردم خيالشان راحت 
باشد كه ما به اندازه كافي مواد غذايي وارد كرده ايم. صرف 
نظر از اينكه چرا به جاي تقويت بنيه توليد داخلي هميشه 

ساده ترين راه را انتخاب مي كنيد حتي اگر به خاطر دقت 
و توجه از آنها تقدير كنيم اين حرف براي جمعيتي با اين 
پوشش نه تنها اطمينان خاطر ايجاد نمي كند بلكه نفرت 
آفريني مي كند به دليل اينكه ماجراي آنها اين نيست كه 
دسترسي به مواد غذايي از نظر وجودش در جامعه ندارند 
ماجرا اينكه قادر به تأمين مالي براي تهيه آن غذا نيستند. 
بنابراين اينكه وارد كرده ايد تا حدودي ممنون هس��تيم 

وليكن به هيچ وجه گره آنها را باز نمي كند. 
مومني ادامه داد: نكته بسيار مهم ديگري كه وجود دارد 
اينكه زماني كه شما دهك هاي درآمدي را نگاه مي كنيد 
در اين گزارش توضيح داده ش��ده هر قدر ش��دت نياز به 
حمايت هاي اجتماعي در جمعيت فقير ايران باالتر هست 
شدت پوشش بيمه اي كمتر است. اين نشان مي دهد ما 
با يك وضعيت بسيار خطيري روبه رو هستيم كه بايد به 
اندازه اي كه اهميت دارد به آن توجه شود. نكته بسيار مهم 
ديگري كه در ادامه مطالب در اين گزارش آمده و ارزشمند 
تلقي مي شود اينكه مي گويد بخش اعظم كساني كه شغل 
خود را از دست مي دهند اساساً بيمه نيستند كه بگوييد ما 
اينها را مشمول بيمه بيكاري مي كنيم يا تخفيف بيمه اي 
به كارفرمايان مي دهيم اگر اينها را اخراج نكنند. به دليل 
اينكه غير رسمي هستند به تس��هيالت مالي كه دولت 
براي كمك به بنگاه هاي كوچك و متوسط قرار مي دهد 
دسترسي پيدا نمي كنند. مس��اله اساسي تر اينكه همه 
كارهايي كه دولت براي حمايت از حفظ مشاغل موجود 

مي كند مشمول اينها نخواهد شد. 
استاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبايي گفت: آخرين 
نكته مهمي كه در اين گزارش ذكر شده، يكي از نقايص 
ساختاري مزمن نظام بودجه ريزي كشور هست، اينكه 
درآمدهاي غير قابل تحقق در سند بودجه كه امسال به 
شكل اسفبار جنبه قانوني پيدا كرد، به ابعاد بي سابقه اي 
رسيده است. اندازه اي كه در اين گزارش در اين زمينه با 
مالحظه ها و مفروضات بس��يار خوشبينانه مطرح كرده 
است اين است كه مي گويد كس��ري مالي ناشي از عدم 
تحقق ها در حد رقمي نزديك به 185 هزار ميليارد تومان 
داريم. اين آن چيزي هس��ت من ع��رض كردم كه براي 
ما اميد ايجاد مي كند اگر مس��اله را جدي بگيريم كرونا 
مي تواند دربردارنده اين فرصت باش��د كه ما با خطاهاي 
سياستي فاجعه آميز و كارهايي كه ناشي از تسخير شدگي 
غيرعادي نظام تصميم گيري به دست غير مولدها است 

مواجه شويم.
وي گفت: متأسفانه با اينكه همه مي فهمند دولت در اين 
شرايط بايد كاري انجام دهد وضعيت كنوني مالي دولت 
به گونه اي اس��ت كه به نحوي آنه��ا را مأيوس مي كند از 
اينكه واقعًا بتوان كاري كرد. ما برآورد كرده ايم كه اگر يك 
سيستم حمايت اجتماعي فراگير و كارا براي مواجهه و 
رويارويي صريح با مساله فقر شكنندگي آور غذايي پديدار 
شود با چيزي حدود سي هزار ميليارد تومان قابليت حل 
و فصل دارد. در بحث هاي قبلي گفتم متأسفانه ماجرا اين 
نيست كه منابع در اختيار نداريم بلكه ماجرا اينكه بنيه 
انديشه اي ضعيف در كنار تسخير شدگي بخش هايي از 
نظام تصميم گيري و تخصيص منابع اينها را ناتوان كرده از 
اينكه براي برون رفت از بحران فكري كنند و اين وضعيتي 
است كه برنامه فسادزا و وابستگي آور تعديل ساختاري به 

جامعه ما تحميل كرده است. 
وي گفت: ماجرا اين است كه راه حل هايي كه اكنون طيف 
نئوكالسيك هاي وطني مي دهند و مانند كل سي ساله 
گذشته توسط دولت ها با كوته نگري پذيرفته مي شود. 
بدين معنا دولتي كه به صورت نظ��ام وار مالحظه هاي 
دور مدت را قرباني مالحظه ه��اي كوته نگرانه مي كند 
آنها را مي پس��ندد. رويه هايي ك��ه آنها توصيه مي كنند 
درآمدزايي هاي فاجعه ساز اس��ت. در حالي كه كرونا به 
مثابه يك فرصت مي تواند از اي��ن زاويه مورد توجه قرار 
بگي��رد كه به ج��اي درآمدزايي هاي فاجعه س��از دولت 
را به س��مت درآمدس��ازي هاي توس��عه آفرين هدايت 
كنيم. اكنون ما مطالع��ه اي را در اختيار داريم كه خيلي 
تكان دهنده است. در اين مطالعه پيش بيني شده تا پايان 
تابستان سال 1399 اندازه سپرده هاي سرمايه گذاري دور 
مدت بانكي از مرز دو هزار هزار ميليارد تومان عبور خواهد 
كرد. ويژگي مهم س��پرده ها اين است كه با وجود اينكه 
بخش هاي بزرگي از سيستم بانكي تبعيت نمي كند حتي 
اگر تبعيت هم كند حداقل بابت اين بايد بهره 15 درصدي 
دريافت كنند كه ما مي دانيم متأسفانه به خاطر حاكميت 
زدايي در بازار پول بر اثر برنامه تعديل س��اختاري بخش 
بزرگي از تصميمات مقام پولي مورد اعتناء بانك ها به ويژه 
بانك هاي خصوصي قرار نمي گيرد. اما محاسبه هاي ما 
بر اساس ميانگين واقع بينانه از بهره اي كه بابت اين پول 
پرداخت مي شود حكايت از اين دارد زماني كه به آن رقم 
برسد سود ماهانه اي كه به اين سپرده ها تعلق مي گيرد 
حدود سي هزار ميليارد تومان در ماه است. نكته كليدي 
اينكه يكي از ضد توسعه اي ترين سياست ها كه كشور را 
به چنين وضعيت از نظر آقايي پول كش��انديم و مساله 
تكان دهنده تر اينكه يك نظام پاداش دهي در چارچوب 
قوانين و مقررات تعريف شده كه صاحبان اين سپرده ها از 

پرداخت هر نوع مالياتي هم معاف هستند. 
مومني گفت: بسيار غم انگيز است؛ به غير از مطالعه هايي 
كه ما كردي��م و مطالعه هايي هم در درون وزارت اقتصاد 
وجود دارد كه نش��ان داده معافيت سپرده هاي مدت دار 
سودشان از ماليات چقدر مي تواند مضمون ضد توسعه اي 
و نابرابرساز و فقر آفرين داشته باش��د. من داده هاي آن 
را آماده كرده بودم بر اس��اس مطالعه هايي كه خودمان 
انجام داديم ولي اكنون فقط به يكي از مطالعه هاي وزارت 
اقتصاد اشاره خواهم كرد تا بدانيد ماجرا چه ابعادي دارد. 
مطالعه ما نشان مي دهد اين سود ماهانه سي هزار ميليارد 
تومان معادل پرداخت ماهي يك ميليون تومان به سي 
ميليون نفر است. بنابراين چنين ظرفيتي وجود دارد و 
اگر ما يك بازنگري توسعه گراي عادالنه به نظام مالياتي 
به شدت ضعيف كش و غير مولد پرور داشته باشيم ابعاد 
ماجرا مي تواند به گونه اي باش��د كه كرونا فرصتي شود 
تا خطاهاي راهبردي كه عمدتًا ناش��ي از تعارض منافع 
تسخير شدگي تصميم گيران در خدمت غير مولدهاي 
قرار گرفتن يا ندانستن آنها هست اصالح شود. اگر اسلوب 
ماليات گيري ما در اين كانال قرار بگيرد دولت مي تواند به 

شيوه توسعه گرا كسب درآمد كند. 
وي گف��ت: اين ش��يوه ن��ه دول��ت را مجب��ور مي كند 
سياست هاي مخرب و ضد توسعه اي كسب درآمد را به 

گونه اي كه نئوكالسيك هاي وطني گفته اند دنبال كند تا 
بي ثباتي و ناامني دايمًا شدت ببخشد و فشارهاي مافوق 
طاقت فرساتري به فقرا اضافه كند و هم اينكه نابرابري هاي 
ناموجه را كاهش مي دهد، آقايي پول را كه كاهش مي دهد 
انگيزه سرمايه گذاري مولد افزايش پيدا مي كند و بسياري 
بحران هاي زنجي��ره اي كه بر اثر اين ش��يوه ناعادالنه و 
ضد توسعه اي قاعده گذاري وجود دارد يكي پس از ديگري 
اصالح خواهد شد كه بايد شرح مبسوط آن را در فرصت 
ديگري بگذاريم. فقط براي اينكه ابعاد ساالنه اين سودي 
كه پرداخت مي شود و هيچ مالياتي به آن تعلق نمي گيرد 
بخواهيم درك كنيم توجه كنيم اين رقم تقريبًا س��الي 
سيصد و ش��صت هزار ميليارد تومان مي شود كه بسيار 
نزديك به كل بودجه عمومي كش��ور است. به آن اندازه 
پتانسيل وجود دارد كه به هر ميزان دولت با لحاظ كردن 
ساير مالحظه هايي كه در يك برنامه توسعه گرا بايد مورد 

توجه قرار بگيرد در اختيار داشته باشد.
وي گفت: مسووالن كشور را مي ترسانند كه اگر دست به 
تركيب اين چيزها بگذاريد سيستم بانكي به هم مي ريزد، 
در حالي كه اگر از دريچه مساله نابرابري به اين مساله نگاه 
كنيد مالحظه مي فرماييد گزارش هاي رسمي مي گويد 
85 درصد سپرده هايي كه در سيستم بانكي وجود دارد 
به 2.5 درصد كل سپرده گذاران تعلق دارد. كانون اصلي 
نابرابري ناموجه فاجعه ساز در آنجا قرار دارد. چند وقت 
پيش من مطالعه اي دي��دم كه يكي از وزارتخانه ها تهيه 
كرده بود كه در اين زمينه خيلي تكان دهنده بود آن هم 
اينكه در چارچوب توزيع به شدت نابرابر سپرده ها در سه 
دهه گذش��ته بررسي هاي رسمي نشان داده بود بيش از 
90 درصد تس��هيالت كه سيستم بانكي پرداخت كرده 
منحصراً به دهك ثروتمندترين افراد جامعه رسيده كه 
سهم جمعيتي آنها از كل صاحبان حساب بانكي كمتر از 

6 درصد بوده است. 
وي گفت: آن چيزي كه خيلي تكان دهنده تر و خيلي قابل 
تأمل تر هست اينكه در آن گزارش تصريح شده بود حدود 
50 درصد خانوارهاي ايراني در اين سه دهه هرگز قادر به 
استفاده از هيچ نوع تسهيالت بانكي نبوده اند. اگر چنين 
افقي كه وجود دارد و به نظرم ما را از كشورهاي صنعتي 
تمايز مي كند. چند وقت پيش استيگليتز مقاله ممتازي 
را نوشته بود و در آنجا نش��ان داد نسبت بدهي دولت به 
GDP امريكا كه پيشاكرونا حدود 5 درصد بود كه در تاريخ 
اقتصادي امريكا گفته بود همين نسبت بي نظير است فقط 
در چند ماهه به خاطر مسووليت شناسي دولت نسبت به 
فرودستان و كساني كه غير رسمي هستند و ناديده گرفته 
مي شوند منابعي كه دولت امريكا خرج كرده باعث شده 
نسبت كسري مالي از 5 درصد در عرض چند ماه به 15 

درصد برسد. توسط استيگليتز برآورد شده بود اگر مرحله 
چهارم اين پرداخت ها كه از چند وقت ديگر شروع مي شود 
استارت بخورد طبيعتًا اين نسبت از آن هم باالتر مي رود. 
وي گفت: ما مي توانيم دستگيري توس��عه گرا از فقرا را 
از طريق اصالح خطاهاي فاجعه س��از و فساد آفرين در 
دس��تور كار قرار دهيم كه در نظام قاعده گذاري مالياتي 
كش��ور وجود دارد. اكنون من براي شما ماليات بر سود 
سپرده هاي بانكي را مطرح كردم كه چه فرصتي دارد ما 
به هر اندازه  از سيصد و شصت هزار ميليارد تومان عايدي 
ساالنه ناشي از سود بانكي ماليات بگيريم بدين معنا است 
كه دولت درآمدي كس��ب مي كند كه هيچ ضربه اي به 

هيچ قسمت اداره اقتصاد نمي زند اما ده ها فايده كوچك 
و بزرگ ديگر دارد. در آن مطالعه اي كه در وزارت اقتصاد 
شده و من گوشه هايي را يادداشت كردم تا براي شما بگويم 
ولي متأسفانه مجبور هستم خيلي سريع فقط يك نمونه 
را بگويم. در آنجا تصريح شده كه ماليات بر سود سپرده 
آسان ترين و س��هل الوصول ترين و غير فسادزاترين نوع 
شناخته شده ماليات گيري در دنيا است كه ما خودمان را 
از آن محروم كرده ايم. محاسبه هاي گزارش معاونت امور 
اقتصادي در آبان 1396 مي گويد حتي اگر يك ماليات 
تكليفي 5 درصدي با داده ها و اعداد و ارقام سال 96 داشته 
باشيم دولت مي تواند با فايده هايي كه دارد حدود هفت 
هزار ميليارد تومان كس��ب درآمد كند. بعد براي اينكه 
نسبت ها را خوب متوجه شويد به دليل اينكه داده ها براي 
سال 96 است و با اكنون متفاوت هست در آنجا مي گويد 
هفت هزار ميليارد تومان در آن سال معادل دو برابر كل 
ماليات بر مشاغل و معادل 81 درصد كل ماليات بر حقوق 
و سه برابر ماليات بر ثروت است. اگر زمان بود من با جزييات 
براي شما توضيح مي دادم ميزان ماليات بر ثروت در ايران 

به چه طرز فاجعه آميزي اندك هست و آن عالمت تسخير 
شدگي را به وضوح نش��ان مي دهد. در گزارش هايي كه 
وزارت اقتصاد در جاهاي ديگر منتشر كرده و در دانشكده 
ما هم در اين باره كار شده گفته شده اكنون نرخ ارز مبناي 
محاسبه حقوق ورودي كاالهاي مصرفي و خودرو با همان 
استانداردي محاسبه مي شود كه براي كاالهاي اساسي 

درنظر گرفته شده است. 
وي گف��ت: در فروضي كه آنج��ا آورده ام و از نظر علمي 
بسيار قابل دفاع هست مي گويد اگر فقط مبناي محاسبه 
حق��وق ورودي كاالهاي مصرفي خودرو را در قس��مت 
ماليات بر واردات اصالح كنند براي س��ال 1399 برآورد 

شده دولت مي تواند فقط چهارده هزار ميليارد تومان از 
اين محل درآمد كس��ب كند كه نه تنها مخل توس��عه و 
عدالت اجتماعي نيست بلكه بزرگ ترين نيروي محركه 
تقويت انگيزه هاي توليدي هم هس��ت. عين اين مساله 
در مورد ماليات بر خانه هاي خالي هم هست كه به طرز 
فاجعه آميزي س��ه بار به مجلس رفت و برگشت خورد و 

همه اينها نشانه هاي قابل اعتناء است.
مومني تأكيد كرد: فهرس��ت خيلي طوالني دارد اينكه 
راه هاي كسب درآمد توس��عه گرايي وجود دارد كه من 
كارهايي انجام دادم و ديگ��ر ذكر نكردم درباره رانت ها و 
معافيت هاي وحشتناكي كه بنگاه هاي رانتي معدني از آن 
برخوردار هستند كه براي خود ماجرايي دارد و حكايت 
از اين دارد اگر ما رانت خواري هفت اليه آن بنگاه ها را هم 
به سامان كنيم مي تواند براي كشور ظرفيت هاي مالياتي 
توس��عه گرا و خارق العاده را بازگ��و كند. من جمع بندي 
عرايضم را اينگونه بيان مي كنم كه مساله فقر و نابرابري 
به ويژه با اضافه شدن كرونا به بحران هاي ناشي از تحريم، 
سقوط قيمت نفت و كژ كاركردي نهادي سه دهه گذشته 

كش��ور افزوده شده اس��ت كه يك مساله بسيار خطير و 
حياتي اس��ت و هزينه فرصت غفلت از آن مي تواند براي 

كشور بسيار باال باشد. 
وي ادامه داد: ما مزيت داريم نس��بت به كشورهايي كه 
قباًل نظام مالياتي خود را كارآمد كردند كه اكنون از اين 
ظرفيت هاي توسعه گرا در جهت بازنگري بنيادي سيستم 
استفاده كنيم و ان ش��اء اهلل بتوانيم با كمترين هزينه و با 
توسعه گراترين و انساني ترين شكل ممكن از اين بحران 
عبور كنيم. من صميمانه عرض مي كنم اگر اين اتفاق ها 
بيفتد و باب هاي مفت خوارگي غير متعارف بسته شود 
ش��اهد خواهيد بود نه تنها بر كرونا غلبه مي كنيم بلكه 
تحريم كنندگان ايران اگر بدانند تحريم آنها مانند كرونا 
باعث ش��ده ما از ريل غلط اداره اقتصاد كشور روي ريل 
توسعه گرا بيفتيم ترديد ندارم آنها در تحريم ها تجديدنظر 
خواهند ك��رد و آنگاه ما مي توانيم چش��م انداز بس��يار 

روشن تري را براي آينده كشور تصور كنيم. 
مومني گفت: از نيمه اول دهه 1980 به عنوان جمع بندي 
كل ذخيره دانايي موجود بش��ر در زمينه توس��عه گفته 
شد كه گام نخس��ت براي برون رفت از بحران هاي فقر و 
عقب ماندگي و توس��عه نيافتگي در كشورهاي در حال 
توسعه اين است كه سياست گذاران كشور تكليف خود را با 
اين مساله روشن كنند كه كانون اصلي  گرفتاري هاي خود 
را چه مي دانند؟ آيا كمبود منابع اعم از ارز، ريال و منابع 
مادي است؛ يا نظام تصميم گيري ناكارآمد و ايجاد كننده 
ساختار نهادي كژ كاركرد را ريشه هاي اصلي گرفتاري ها 

مي دانند؟ 
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي گفت: استريتن 
در جمع بندي خودش اين مس��اله را برجس��ته كرد كه 
براي مدت هاي طوالني در كش��ورهاي در حال توسعه 
كانون اصلي بحران ها را كمبود منابع مي دانس��تند در 
حالي كه ب��ه تدريج و به صورت فزاين��ده و امروز تقريبًا 
با اتفاق نظر عمومي گفته مي ش��ود كانون اصلي ماجرا 
كاس��تي ها، ضعف ها و فقدان صالحيت هاي بايسته در 
نظام تصميم گيري هاي اساسي براي هر كشور است و اگر 
آنجا مش��كل حل و فصل شود حتي اگر كشوري كمبود 
منابع هم داشته باشد با سر پنجه خرد و دانايي مي توانند 
آن تنگنا را برطرف كنند در حالي كه به قاعده تجربه هاي 
سرش��ار از غم و تأسف در كشورهاي در حال توسعه و در 
غياب يك نظام تصميم گيري صاحب صالحيت و كارآمد، 
وفور منابع شدت آسيب زنندگي و شكنندگي آوري اش 
نسبت به دوراني كه اين كشورها با تنگناي منابع روبه رو 

بودند به مراتب بيشتر بوده است. 
وي گفت: در مورد كشورهايي مثل ايران و ساير كشورهاي 
صادركننده نفت خام ديگر ترديدي وجود ندارد كه كانون 

فرشاد مومني: اولويت كشور كاهش فقر و نابرابري است

 360 هزار ميليارد تومان سود بانكي نزديك به كل بودجه عمومي است
ماليات از سپرده ها و خانه هاي خالي بگيريد

      ماجرا اين است كه راه حل هايي كه اكنون طيف نئوكالسيك هاي وطني مي دهند و مانند كل 
سي ساله گذشته توسط دولت ها با كوته نگري پذيرفته مي شود. بدين معنا دولتي كه به صورت 
نظ�ام وار مالحظه هاي دور مدت را قرباني مالحظه هاي كوته نگرانه مي كند آنها را مي پس�ندد. 
رويه هايي كه آنها توصيه مي كنند درآمدزايي هاي فاجعه ساز است. در حالي كه كرونا به مثابه يك 
فرصت مي تواند از اين زاويه مورد توجه قرار بگيرد كه به جاي درآمدزايي هاي فاجعه ساز دولت را به 
سمت درآمدسازي هاي توسعه آفرين هدايت كنيم. اكنون ما مطالعه اي را در اختيار داريم كه خيلي 
تكان دهنده است. در اين مطالعه پيش بيني شده تا پايان تابستان سال 1399 اندازه سپرده هاي 
سرمايه گذاري دور مدت بانكي از مرز دو هزار هزار ميليارد تومان عبور خواهد كرد. ويژگي مهم 
سپرده ها اين است كه با وجود اينكه بخش هاي بزرگي از سيستم بانكي تبعيت نمي كند حتي اگر 
تبعيت هم كند حداقل بابت اين بايد بهره 15 درصدي دريافت كنند كه ما مي دانيم متأسفانه به 
خاطر حاكميت زدايي در بازار پول بر اثر برنامه تعديل ساختاري بخش بزرگي از تصميمات مقام 

پولي مورد اعتناي بانك ها به ويژه بانك هاي خصوصي قرار نمي گيرد.

برش
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انتقاد صاحبان خودروهاي دپو 
شده از موانع ترخيص گمرك

گفت وگو با صاحبان خودروهاي دپو شده در گمرك ها 
در آستانه اتمام زمان ترخيص، همراه با گله از وجود موانع 
و عدم هماهنگي در دستگاه هاي مربوطه است كه بدون 
حل و فصل و شفاف سازي امكان رفع آن وجود ندارد. 
آنها معتقدند تا زماني كه سازوكار ترخيص خودروها بين 
مراجع ذي ربط مورد توافق قرار نگيرد هر بار تمديد زمان 

نمي تواند گرهي از مشكل آنها باز كند.
به گزارش ايس��نا، از 29 بهمن  سال گذشته با مصوبه 
هيات دولت فرصت س��ه ماهه اي تعيين شد تا حدود 
5108 خودرويي كه از سال ها پيش در گمركها و بنادر 
توقيف شده بود با طي فرآيند قانوني ترخيص شده و 
در اختيار صاحبانشان قرار گيرد. اين در حالي است كه 
سال هاي گذشته بيش از 12 هزار و 200 دستگاه خودرو 
وارداتي به داليلي همچون تغيير شرايط ارزي، ضوابط 
واردات خودرو، ممنوعيت ثبت سفارش و واردات خودرو 
و البته پرونده هاي قضايي امكان ترخيص پيدا نكرده و 
دپو شده بودند ولي در دي ماه 1397 طي مصوبه هيات 
دولت و در فرصتي كه دو بار تمديد شد، تا نيمه تيرماه 
سال 1398 بيش از 7500 دستگاه ترخيص و مابقي به 
دليل پايان زمان تعيين شده و مشكالتي كه در آن مهلت 
حل نشده بود، در گمرك ها باقي مانده است. اكنون دو 
روز ديگر از مهلت سه ماهه تعيين شده در بهمن ماه براي 
ترخيص خودروها باقي مانده اما گزارش هاي رسمي و 
اعالم صاحبان اين خودروها بيانگر آن است كه اتفاق 
خاص��ي در اين فرصت نيفتاده و فق��ط حدود 1000 
دستگاه كه پيش از اين و در دوره قبلي زمان تعيين شده 
تمامي فرآيند ترخيص را انجام داده بودند و در مرحله 
خروج قرار داشتند در اختيار صاحبانشان قرار گرفتند. 
طي مدت اخير آنچه از س��وي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و برخي ديگر از دس��تگاه هاي ذيربط اعالم 
ش��د، نش��ان داد كه در مهلت تعيين ش��ده ضوابط و 
سازوكار مشخص و ش��فافي براي ترخيص به ويژه در 
مورد خودروهاي فاقد ثبت س��فارش وجود نداش��ته 
است و قرار نيس��ت كه براي آنها ثبت سفارشي انجام 
شود. از سوي ديگر درخواست هايي براي تمديد زمان 
ترخيص خودروها به داليلي از جمله شرايط ويروس 
كرونا و تعطيلي هايي كه ايجاد ش��د يا عدم توافق در 
رابطه با تعيين ش��رايط و ضوابط براي ترخيص وجود 
داشت كه البته تاكنون با واكنشي از سوي دولت روبرو 
نبوده است.اما در آستانه به اتمام رسيدن مهلت تعيين 
شده براي ترخيص خودروها، ايسنا در گفت وگويي با 
صاحبان خودرو و نماينده آنها چالش ها و موانعي كه 
براي ترخيص خودرو با آن مواجه بودند را مورد بررسي 
قرار داده است كه در ادامه گزارش به آن اشاره خواهد 
شد. آن طور كه از اظهارات صاحبان خودرو بر مي آيد از 
حدود 5000 خودرو باقي مانده عمدتا با مشكل قضايي 
مواجه نيستند، اما براي ترخيص آنها موانعي در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( و گمرك وجود دارد 
كه نشان دهنده عدم هماهنگي و توافق بين دستگاه ها 
است كه از يك دستورالعمل شفاف با ضوابط و سازوكار 
مشخص پيروي نمي كنند؛ به طوري كه صاحبان خودرو 
با گله از عدم صدور دستورالعمل مشخصي مي گويند 
مصوبات به صورت شفاف به ما اعالم نمي شود كه بدانيم 
دقيق��ا بايد چه كاري انجام دهيم و اگر دس��تگاه هاي 
مربوطه دستورالعمل مش��خصي با ضوابط و سازوكار 
شفاف اعالم كنند، حداقل تكليف ما نيز روشن خواهد 
شد. يكي از مسائل مطرح شده به سازمان حمايت بر 
مي گردد؛ به طوري كه براس��اس مصوبه هيات دولت 
خودروهايي كه در درب خروج گمرك قرار دارند نياز به 
تمديد يا اصالح ثبت سفارش نخواهند داشت اما ظاهرا 
س��ازمان حمايت از صاحبان خودرو خواسته كه ثبت 
س��فارش را تمديد و اصالح كرده و گارانتي در سامانه 
آپلود شود. در حالي كه صاحبان خودرو مي گويند ما 
طبق مصوبه نياز به ثبت سفارش نداريم و از سوي ديگر 
گارانتي را دريافت كرده ايم بنابراين سازمان حمايت 
مي تواند آن را از ما دريافت كرده و فرآيند را طي كند. با 
اين حال تاكنون در اين رابطه كمكي به ما نشده است. 
مش��كل ديگري كه از س��وي صاحبان خودرو مطرح 
مي شود به موضوع ضوابط و استانداردها باز مي گردد. 
ظاه��را دفتر نيرو محرك��ه در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از آنها خواس��ته كه ضوابط فني و استانداردها 
بايد از س��وي نمايندگان رسمي صادر شده باشد. اين 
در حالي است كه صاحبان خودرو مي گويند حدود سه 
سالي است كه يك سري از ضوابط فني و استانداردهاي 
خودرو به دليل توقف واردات يا ابطال شده و از بين رفته 
يا اينكه مدل ماش��ين ها باالتر از ضوابط فني آن زمان 
بوده است؛ از سويي ديگر برخي نمايندگي هاي رسمي 
هم كه بايد اين كار را انجام دهند در حال حاضر با توجه 
به اينكه خودرويي در گمركها ندارند دليلي هم براي 
تمديد ضوابط نمي بينند و انجام نمي دهند. اما مساله  
ديگر مربوط به گارانتي خدمات پس از فروش اس��ت 
كه گفته مي شود شركت هاي نمايندگي هاي رسمي 
بايد غير از نمايندگي ها گارانتي خدمات پس از فروش 
بدهند. اين در شرايطي است كه به گفته صاحبان خودرو 
اين شركت ها اعالم كرده اند كه ديگر نمايندگي رسمي 
نيستند و در تحريم ها عزل شده اند و دليلي ندارد كه 
بخواهند تعهد سه ساله خدمات پس از فروش داشته 
باشند. از سويي ديگر اين خودروها بيش از سه سال است 
كه در گمركها باقي مانده و ديگر شامل خدمات پس از 
فروش نمي شوند؛ بنابراين گارانتي به آنها اختصاص پيدا 
نمي كند.برخي از آنان در رابطه با خودروهايي كه داراي 
پرونده هاي قضايي بوده يا تبرئه شده اند نيز مي گويند 
اين مشكل وجود دارد كه طبق مصوبه در صورت حكم 
برائت قطعي، خودروها امكان ترخيص دارند. اما آنچه 
در حال حاضر براي ترخيص اين قبيل خودروها مانع 
ايجاد كرده اين است كه شركت ها هيچ كدام حكم برائت 
نمي گيرند چون تخلف كرده اند و از اين رو بازپرس پرونده 
خودروها را تفكيك مي كند؛ يعني مالك شناسايي و به 
وي تحويل مي شود و موضوع صاحب شركت به صورت 
جداگانه بررسي خواهد شد. اما مجري اين مصوبه در 
وزارت صمت به صاحبان خ��ودرو اعالم كرده كه بايد 
حكم برائت قطعي شركت وجود داشته باشد تا خودرو 
در اختيار مالك آن قرار گيرد و اين تناقض نيز اكنون 

يكي از موانع ترخيص به شمار مي رود.

اصلي گرفتاري نظام تصميم گيري ناكارآمد و ناشايسته 
است. به همين خاطر هس��ت در كل دوره نزديك به دو 
دهه اي كه جلسات پنجشنبه را برگزار مي كنيم همواره 
روي اين مساله تأكيد كرده بوديم كه صرف نظر از اينكه 
چه كساني تصميم گيرنده هس��تند، هر كس كه دل در 
گروي نجات كش��ور و ارتقاء كيفي��ت زندگي مردم اين 
سرزمين دارد بايد بيشترين سهم از وجهه همت خودش 
را به ارتقاء بنيه دانايي نظام تصميم و تخصيص منابع ملي 

مصروف كند. 
وي گفت: در اينجا قسمت عرضه ماجرا يعني نخبگان و 
متفكران و انديشه ورزان مهم اند كه چقدر انگيزه و باور به 
اين مساله داشته باشند و هم اينكه اگر آنها تالش كردند 
نظام تصميم گيري به خاطر ويژگي هاي خاص خودش 
چقدر آمادگي پذيرش اين مساله را دارد. ولي آن چيزي 
كه سهم ما هست اينكه فعاًل در گام نخست ارتقاء ظرفيت 
دانايي را در اولويت قرار دهيم. دليل اينكه ما اين موضوع 
را براي جلسه انتخاب كرده ايم اين است كه تقريبًا شخصًا 
در مطالعاتي كه طي دو ماهه گذش��ته داش��تم و تقريبًا 
يافته هاي پژوهشي نزديك به ده سازمان بين المللي مهم 
و تأثيرگذار را مورد بررسي قرار دادم، يك اتفاق نظر بسيار 
شگفت انگيز در آن ماجرا و مطالعه ها مشاهده مي شود و 
آن هم عبارت از اينكه تقريبًا در سراسر جهان با اولويت 
كشورهاي در حال توسعه و در ميان كشورهاي در حال 
توسعه در باالترين سطح كشورهاي منطقه خاورميانه 
و شمال آفريقا در دوران پساكرونا آسيب پذيري آنها در 
مواجهه ب��ا جنبش ها و ش��ورش هاي اجتماعي فراگير 
فقيران و جنبش نان و چيزهايي از اين قبيل قطعي است.

وي گفت: زماني كه ش��ما به كاره��اي UNDP، بانك  
جهاني، ILO  و از اي��ن قبيل نگاه مي كنيد و بحث هاي 
آنها را در اين زمينه مطالعه مي كنيد مالحظه مي فرماييد 
در واقع مي گويند اين خطر حتي براي كشورهايي كه در 
پيشاكرونا چنين مساله حادي نداشته اند، موضوعيت دارد. 
بنابراين با توجه به اينكه ايران در دوران پيش از كرونا هم 
با انبوهي از بحران هاي كوچك و بزرگ دست به گريبان 
بوده و پيش از كرونا مساله تحريم ها هم به اين ماجرا اضافه 
شد، به دنبال تحريم كرونا هم به اين عوامل شدت بخش 
پيوسته طبيعتًا مساله فقر و نابرابري اگر به عنوان اولويت 
شماره يك در نظام تصميم گيري و تخصيص منابع ملي 
قرار نگيرد ايران مي تواند آينده بس��يار تلخ و دردناكي را 

تجربه كند. 
مومني افزود: مس��اله اساس��ي و اميد بخ��ش اينكه در 
بررسي هايي كه درباره شوك هاي برون زا مانند سقوط 
قيمت نفت يا تحريم يا تغيير اقليم يا تحوالت علمي فني 
و از اين قبيل ش��ده و به كرونا هم تسري پيدا كرده روي 

اين مساله تأكيد مي ش��ود كه شوك هاي برون زا به طور 
همزم��ان دربردارنده آمي��زه اي از فرصت ها و تهديدها 
هس��تند و بنابراين اگر ما از فرصت هاي ناشي از كرونا و 
تحريم  و س��قوط قيمت نفت هم آگاه باشيم و آنها را هم 
به اندازه تهديدها جدي بگيريم، شايد تركيب چيزهايي 
كه اكنون به ش��دت منحوس به نظر مي رسند بستري 
فراهم كند براي اينك��ه بتوانيم يك برون رفت عالمانه و 
مشاركت جويانه از اين بحران ها از طريق دانايي هاي ارتقاء 
يافته و سازه هاي ذهني پذيرنده ابعاد اهميت مشاركت 

مردم را داشته باشيم. 
اين صاحب نظر اقتصاد ايران گفت: در گذشته من درباره 
مساله نابرابري مكرر صحبت و روي نابرابر هاي ناموجه 
تمركز كردم و اينكه عدالت اجتماعي در واقع برنامه اي 
براي برون رفت از بحران س��ازي هاي نابرابرهاي ناموجه 
محسوب مي ش��ود. در كتابي كه در سال 1396 منتشر 
كردم با جزييات در اين زمينه بحث كردم. ادعاي من از 
ديرباز تا امروز اينكه اگر نظام تصميم گيري هاي اساسي ما 
درباره ابعاد اهميت نابرابري هاي ناموجه و گستره و عمق 
ش��كنندگي آوري هايي كه دارد آگاهي هاي خودشان را 
ارتقاء دهند بي گمان بسياري از جهت گيري هاي سياستي 
سهل انگارانه ما جاي خودش را به جهت گيري هاي اصالح 
ش��ده اي مي دهد كه مي تواند براي كش��ور آينده بسيار 

بهتري را رقم بزند. 
وي گفت: در اينجا من براي اينكه ابعاد اهميت اين مساله 
مكشوف ش��ود به يك تمثيل از يك متفكر بسيار بزرگ 
توس��عه به نام جرارد هرينر كه كانادايي هس��ت استناد 
مي كن��م. حرف او به اعتبار ش��رايط كنوني اي��ران الهام 
بخشي هاي خاص خود را دارد و مي تواند كمك كار ارتقاء 
فهم ما از بايسته هاي ش��رايط كنوني كشور باشد. بحث 
در اوج بحران بدهي ها در نيم��ه دوم دهه 1990 مطرح 
شده و متأس��فانه كتابي كه مقاله هرينر در آن قرار دارد 
به فارسي ترجمه نش��ده وليكن اصل كتاب در كتابخانه 
دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه وجود دارد. در آنجا زماني 
كه فاجعه آفريني هاي وحشتناك بحران بدهي ها را براي 
كشورهاي در حال توسعه و به ويژه جمعيت فقير و بي پناه 
آن كشورها توضيح مي دهد روي دو نكته تأكيد مي كند كه 
ما مي توانيم آن دو نكته را درباره مساله نابرابري و فقر هم به 
مسووالن گرامي كشور و البته به انديشه ورزان و معلمان 
و استادان گرامي گوشزد كنيم تا ان شاء اهلل همه ما به نحو 
بايسته اي در اين زمينه براي خودمان مسووليت تعريف 
كنيم.  وي گفت: هرينر مي گويد: »اگر ابعاد فاجعه هاي 
انس��اني، اجتماعي، محيط زيستي بدهي خارجي براي 
رهبران كش��ورهاي در حال توسعه آشكار مي شد من با 
اطمينان اظهار مي كنم آنها براي مواجه با كمبود منابع 

فرشاد مومني: اولويت كشور كاهش فقر و نابرابري است

 360 هزار ميليارد تومان سود بانكي نزديك به كل بودجه عمومي است
ماليات از سپرده ها و خانه هاي خالي بگيريد

ارزي به هر سياس��تي جز توس��ل به وام گيري خارجي 
متوسل مي ش��دند.« اين ماجرايي دارد كه بايد در جاي 
خودش درباره اش صحبت ش��ود. نكت��ه دومي كه او در 
مقاله درخشان خودش مطرح مي كند اينكه مي گويد: 
»من مسلمان نيستم، از آموزه اسالمي هم اطالعي ندارم 
اما شنيده ام كه در آموزه اسالمي شديدترين واكنش ها 
عليه مساله ربا و پرداخت بهره بابت وام ها وجود دارد. من 
به عنوان متخصص اقتصاد سياسي بين المللي مي گويم 
ارزش دارد ك��ه جهان به صورت آزمايش��ي مدتي همه 
وجوه ديگر اقتصاد اس��المي را هم بپذيرد فقط به اعتبار 
حساسيت هاي عميق و خارق العاده اي كه به مساله بهره 

و ربا در اين رويكرد به مساله اقتصادي وجود دارد.«
وي گفت: من در ادامه بحث ها براي شما توضيح خواهم 
داد كه مساله ربا و آنچه به عنوان سود بانكي در ايران مطرح 
هست يكي از بزرگ ترين كانون هاي باز توليدكننده فقر 
و نابرابري اس��ت. بنابراين من مي خواه��م ادعا كنم اگر 
توصيه جرارد هرينر در ايران جدي گرفته ش��ود و ما در 
اين زمينه هم بازنگري و تجديد نظر اساسي داشته باشيم 
چشم اندازهاي آينده كشور بسيار اميدوار كننده تر از آن 
چيزي خواهد بود كه امروز با آن روبه رو هستيم. بنابراين 
با الهام گيري از بحث او من اين ادعا را مطرح مي كنم كه 
اگر مقامات و مس��ووالن كليدي كش��ور درك و آگاهي 
بايسته اي از ابعاد فاجعه سازي هاي نابرابري هاي ناموجه و 
فقر مي داشتند به يقين عبارتي كه من در نهايت خضوع 
مطرح كردم، هيچ اولويتي در شرايط كنوني ايران باالتر 
از طراحي برنامه اي براي حل و فصل نظام وار مساله فقر 
و نابرابري است قابل تصور نيست. مطالعه  سازمان هاي 
بين المللي برجسته و تخصصي هم درباره كرونا در مقياس 

جهاني روي اين مساله تمركز و تاكيد مي گذارند.
مومني ادامه داد: همه ما كم و بيش مي دانيم هم به اعتبار 
اينكه ايران در منطقه آشوبناك خاورميانه قرار دارد و هم 
اعتبار اينكه پيش از كرونا و تحريم هم چه از نظر گستره و 
عمق فقر و نابرابري و چه از نظر گرفتاري هايي كه كشور 
از اين ناحيه متحمل شده است. در اين زمينه خيلي زود 
مي توانيم به جمع بندي برس��يم كه هر كس مي خواهد 
در اي��ران كمكي به آينده اين س��رزمين كند بايد نظام 
تصميم گيري و تخصيص منابع م��ا را برانگيزد به اينكه 
عالمان��ه و عميق كار كنند و اولويت خودش��ان را حمله  
به همه عناصر و مولفه هايي قرار دهند كه نابرابري هاي 
ناموجه را در ايران دامن مي زند. نابرابري هاي ناموجه هم 
به شرحي كه توضيح خواهم داد مهم ترين پيامدش اين 
است كه بر گس��تره و فقر در اين سرزمين مي افزايد. اگر 
حساسيت بايسته در اين زمينه پيدا مي شد آنگاه ديگر اين 
حد سياست هاي سهل انگارانه تورم زا با توجيه هاي ناجور 
و برچسب هاي ناچس��ب در دستور كار قرار نمي گرفت. 
و اين حد سياست گذاري هاي س��هل انگارانه در زمينه 
سياس��ت هاي تعميق كننده ركود و گس��ترش دهنده 
بيكاري در دس��تور كار م��ا قرار نمي گرف��ت و به تعبير 
هرينر آن موقع ما هر كاري انجام مي داديم اال اينكه تن 
به سياست هاي تورم زا و اشتغال زدا دهيم. اما در نهايت 
اجمال آن چيزي كه اتفاق نظر در بين متفكران درباره اش 
وجود دارد اينكه هيچ عنصري در طول تاريخ بشر موثرتر 
از نابرابرهاي ناموجه در زمينه ايجاد س��قوط همه جانبه 
كيفيت زندگي مردم شناخته نش��ده و در دوران مدرن 
گفته مي شود هيچ عنصري به اندازه نابرابري هاي ناموجه 
استمرار دهنده فقر و عقب ماندگي در كشورهاي در حال 

توسعه نيست. 
مومني گفت: مهم ترين مساله اي كه در اينجا ذكر مي كنند 
اينكه مي گويند نابرابري هاي ناموجه شناخته شده ترين 
عامل براي ايجاد بي ثباتي و خش��ونت و جرم زايي است. 
به اعتبار اين ناپايدارس��ازي هايي ك��ه نابرابري ها ايجاد 
مي كنند از يكس��و عدم اطمين��ان و ناامني ها را در همه 
عرصه هاي حيات جمعي افزايش مي دهند و از س��وي 
ديگر منجر به س��قوط انگيزه هاي س��رمايه گذاري و در 
نتيجه س��قوط بنيه توليد مي شوند. در ادبيات توسعه با 
زبان هاي متفاوتي درباره اين مساله توضيح داده مي شود 
كه چگونه نابراب��ري اهميت حقوق مالكيت را به چالش 
مي كشد، فعاليت هاي رانت جويانه و غير مولد را تشديد 
مي كند و هر كدام از آنها يكي از عناصر و مولفه هاي كليدي 
شكل دهنده به دورهاي باطل توسعه نيافتگي هستند. 
در سال هاي جديد به اعتبار رونق گيري نگرش هاي بين 
رشته يا فرا رشته اي گفته مي شود درست است عريان ترين 

فاجعه هاي نابرابري هاي ناموجه در زندگي اقتصادي مردم 
منعكس و مشاهده مي شود اما آنها كه عميق تر هستند 
مي دانند آثار و پيامدهاي غيراقتصادي نابرابري مواجه به 
مراتب شكنندگي آور از وجه اقتصادي اش هست و شايد 
بتوان ادعا كرد خود آثار و پيامدهاي سياسي، اجتماعي، 
فرهنگي و اخالقي نابرابرهاي ناموجه هست كه بيشترين 
نقش آفريني ها را در ب��ه هم ريختگي هاي اقتصادي در 

كشورهاي دنيا دارد.
وي گفت: در اين زمينه مهم ترين مساله اي كه مطرح 
مي كنن��د اينكه مي گوين��د هيچ عنصري ب��ه اندازه 
نابرابري ه��اي ناموجه نيروي محركه نفرت و آش��تي 
ناپذيري در جامعه ها نيست و به دنبال اين مناسبات 
كه اصل بر خشونت و س��تيز و نفرت مي گذارند آنگاه 
نتايج ديگري پديد مي آيد؛ به طور مثال مي گويند در 
چارچوب اين مناس��بات كسي انگيزه همكاري ندارد 
و همه درصدد حذف همديگر برمي آيند. به تعبير آدام 
اسميت چنين جامعه اي كه در آن انگيزه هاي همكاري 
تضعيف شده باشد امكان بهره مندي از معجزه تقسيم 

كار و تخصصي شدن امور جامعه محروم مي شود. در 
چنين جامعه اي اعتماد اجتماعي زايل مي شود، تعهد 
اجتماعي به حداقل مي رسد، عزت نفس افراد تهديد 
مي شود، اميد به زندگي كاهشي پيدا مي كند، كينه و 
حسد و نفرت افزايش پيدا مي كند و از همه مهم تر نكته 
راهبردي است كه از قول پال استريتن مطرح كردند. 
بحث بر سر اين است كه حكومت ها زماني كه بحث از 
غذا، مس��كن، دانش، آموزش و سالمت مردم مي شود 
سهل انگاري و مسووليت گريزي مي كنند تحت عنوان 
اينكه پولي نداريم. اما زماني كه آثار و عوارض خشونت 
زاي اين مناس��بات نابرابرساز آشكار شد آنگاه مجبور 
مي شوند همين منابعي كه از مردم دريغ كردند هزينه 
كنند  و اگر آن كار را انجام مي دادند هم احساس تعلق 
به جامعه افزايش پيدا مي ك��رد، هم فاجعه ها منتفي 
مي ش��ود و هم معجزه همكاري و تقس��يم كار اتفاق 

مي افتد بايد صرف سركوب كنند. 

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي گفت: متفكران 
بزرگ برندگان جايزه نوبل در زمينه اقتصاد كه دستي در 
مطالعات توسعه دارند در اين زمينه كارهاي كمي بسيار 
ارزنده اي انجام دادند كه شايد يكي از مشهورترين و البته 
دسترس ترين آنها به خاطر ترجمه شدن آثار اين متفكر 
بزرگ كارهاي جوزف استيگليتز هست كه نشان مي دهد 
در دهه هاي 1980 و 1990 اين سياست گذاران نابخرد در 
امريكاي التين و آفريقا بودند كه برنامه تعديل ساختاري 
را در دس��تور كار قرار دادند. اما زماني كه سياس��ت هاي 
نادرست آنها از طريق تورم زايي و اشتغال زدايي كارد را 
به استخوان مردم رس��اند و آنها سر به شورش و عصيان 
برداشتند حكومتگران در آن دو منطقه طريقه سركوب را 
برگزيدند. استيگليتز در مطالعه درخشان خودش نشان 
داد كساني كه مي گفتند به مقدار اندك پول ندارند كه به 
مدرسه ها، دانشگاه ها يا بيمارستان ها دهند در اينجا به طور 
متوسط در آن دو دهه و در آن دو منطقه ساالنه بين شش 
تا هفت درصد توليد ناخالص داخلي خودش��ان را خرج 
سركوب مردم كردند. پس بنابراين دور باطل نفرت پراكني 
و خشونت ورزي و باز توليد توسعه نيافتگي به شرحي كه 
اشاره كردم از هيچ عاملي به اندازه نابرابري هاي ناموجه 
ناشي نمي شود.  وي گفت: اقتصادشناس هاي بزرگ در 
اين زمينه بحث هاي بسيار عالي انجام دادند و با جزييات 
توضيح دادند كه چگونه نابرابري و به دنبال آن فقر نيروي 

محركه تشديد تخريب محيط زيست مي شود، نيروي 
محركه تشديد بي ثباتي اقتصاد كالن مي شود، كشور را 
بدهكار و وابسته به خارج مي كند، براي اقليتي دسترسي 
افراطي به كاالهاي لوكس و تجمل��ي ايجاد مي كند در 
حالي كه ب��راي اكثريت بزرگي از جمعيت دسترس��ي 
به ابتدايي ترين نيازه��اي معطوف به بقاء را هم ناممكن 
مي كنند، چگونه نرخ تشكيل سرمايه انساني را كاهش 
مي دهد، چگونه افزايش انص��راف از تحصيل را در ميان 
جمعيت فقير دامن مي زند، چگونه آهنگ رشد توليد را 
كند مي كند و بنابراين وابستگي هاي ذلت آور به دنياي 
خارج را افزاي��ش مي دهد. اين صاحب نظر اقتصاد ايران 
نتيجه گرفت: يك مس��اله حياتي اينكه انديشه ورزان و 
خردورزان گرامي اين س��رزمين كه دل در گروي نجات 
ما از اين گرفتاري ها دارند بايد به اين نكته توجه داش��ته 
باش��ند كه آگاهي هاي نظام تصميم گيري را هم درباره 
ابعاد اهميت نابرابري هاي موجه و فاجعه سازي هاي آن 
و هم درباره منشأها و هم درباره پيامدهاي آن ارتقاء داد. 
من در اينجا به ويژه كس��اني كه حيطه مطالعات ديني 

فعال هستند و به ويژه درباره رابطه دين و توسعه هم كار 
مي كنند دعوت مي كنم به آثار متفك��ران بزرگ مانند 
شهيد مطهري، ش��هيد بهشتي، آقا محمدباقر صدر، آقا 
موسي صدر و ديگر اسالم شناسان بزرگ مراجعه كنند. 
برداش��ت من از مطالعاتي كه در ميان آثار اين انديش��ه 
ورزان داشتم نشان مي دهد درخشان ترين بحث ها را در 
اين زمينه از موضع اسالمي آيت اهلل شهيد بهشتي ارايه 
كرده اند كه من به اين مناسبت ياد ايشان را گرامي مي دارم 
و همه ايران دوستان و دينداران را دعوت مي كنم مطالعه 
آثار ايشان را هم در دستور كار قرار دهند. ايشان جامعه 

نابرابرساز را تعبير به لجن مي كند.
مومني درباره تعبير بس��يار تكان دهنده شهيد بهشتي 
گفت: ايشان اينكه مي گويد: »در جامعه اي كه نابرابرساز 
هس��ت اگر ظاهرس��ازانه و ظاهرگرايانه در سراسر اين 
سرزمين هم آيات قرآن را بنويسيد و پخش و پهن كنيد 
چيزي از لجن بودن مناس��بات حاكم بر اين جامعه كم 
نخواهد كرد.« در اين زمينه نكته هاي بسيار فوق العاده اي 
را مطرح مي كنند درباره اينكه اگر مس��اله نابرابري هاي 
ناموجه و در نتيجه مس��اله عدالت اجتماع��ي به اندازه 
اهميتي ك��ه دارد در مركز توجه تصميم گيران كش��ور 
نباشد. ايشان مي فرمايد: »آن جامعه از تمام كاركردهاي 
مناس��بات عادالنه محروم خواهد شد و به طور مشخص 
حياتي ترين مس��اله را اثرات فقر و نابرابري روي انديشه 
انس��ان ها مي دانن��د و مي فرمايد: »جامع��ه ناعادالنه و 
نابرابرساز جامعه اي اس��ت كه در آن هرج و مرج فكري 
حاكم مي شود. افراد تربيت مي شوند براي اينكه انتظار 
پاداش هاي بدون عمل داشته باشند و استفاده ابزاري از 

دين به طرز فاجعه آميزي گسترش پيدا مي كند.«
 وي گفت: شهيد بهش��تي مي گويد: فكر نكنند ماجراي 
نابرابرس��ازي هاي نظام وار را با رويك��رد صدقه محوري 
مي ت��وان حل و فصل كرد. تعبيري كه ايش��ان در كتاب 
بي بديل بانكداري ربا و مسائل مالي در اسالم دارد اينكه 
مي فرمايد: »رويكرد صدقه اي به حل و فصل مس��اله فقر 
و نابراب��ري در واقع هم زايده بدتري��ن نوع اقتصاد حاكم 
هست و هم دايمًا آن را استمرار مي بخشد.« بنابراين يك 
ركن بحث اين است كه ما بايد دانسته هاي خودمان را در 
اين زمينه افزايش دهيم و به مناسبت بحث امروز تقريبًا 
متخصصان توسعه عادالنه اتفاق نظر دارند هيچ عنصري 
به اندازه نابرابري هاي ناموجه نقش در ايجاد و گسترش 
و تعميق فقر ندارد.  وي گفت: نكته بس��يار حياتي ديگر 
اينكه باز درباره آن هم اتفاق نظر وجود دارد، اين است كه 
هيچ عنصري به اندازه سياست هاي اقتصادي نادرست در 
گسترش و تعميق فقر و نابرابري هاي ناموجه موثر نيست. 
به نظرم شايد يكي از شاه بيت هاي كار درخشان و ممتاز 
توماس پيكتي به عنوان »سرمايه در قرن بيست و يكم« اين 
است كه مي گويد: »ژست هايي كه حكومتگران مي گيرند 
را كنار بگذاريد و به واقعيت هاي محرز شده توجه كنيد. 
مهم ترين واقعيت محرز شده در عرصه مديريت توسعه 
اينك��ه مهم ترين نقش دولت تعيي��ن قواعد اصلي بازي 
اقتصادي، اجتماعي و سياس��ي است كه آن هم از طريق 
وضع قوانين و مق��ررات صورت مي گيرد.« بعد مي گويد: 
»بايد دايمًا به آنها گوشزد كرد اگر شما مي فهميد كه فقر و 
نابرابري جامعه را چقدر شكننده مي كند بايد دانسته باشيد 
هر قانوني پيامدهاي توزيعي خاص خودش را دارد و به ضرر 
كساني تمام مي شود.« بنابراين به تعبير او: »هر سياستي 
كه حكوم��ت در هر حيطه اي اتخاذ كند كه البته اولويت 
و از نظر ضريب اهميت با سياس��ت هاي اقتصادي است؛ 
مهم ترين آثار هر سياست پيامدهاي توزيعي آن هست.« 
بنابراين اينكه ما تا اين حد از حكومت مي خواهيم راه باز 
كند براي اينكه امكان ارتقاء بنيه انديشه اي آنها فراهم شود 
و هم اين امكان فراهم شود كه در عمل يك ارتقاء كيفيتي 
حاصل ش��ود تا بتوانيم آثار ملموس و نجات دهنده آن را 
احساس كنيم حد و حدودش بهتر درك مي شود. به همين 
قياس به نظرم ما مي توانيم درباره مساله فقر صحبت كنيم. 
وي گفت: براي اينكه متوجه ش��ويم چه اوضاع و احوالي 
در اين زمينه وجود دارد حتي اگر كرونا و تحريمي در كار 
نبود من فكر مي كنم مطالعه مجموعه ميراث انديشه اي 
كه در اختيار ما هست مي تواند خيلي كمك كند. در اينجا 
من از حكمت شماره 319 نهج البالغه بهره مي گيرم كه 
در آنجا موال)ع( خطاب به محمد حنفيه مي فرمايد: »من 
از تهي دستي بر تو بيمناك هستم.« بعد آنجا مي گويد: 
»از فقر به خدا پناه ببر چرا كه تهيدستي سه كاركرد بسيار 
تكان دهن��ده از ديدگاه ايش��ان دارد.« در عرايض قبلي 
من به شكلي گفته ش��د در اين زمينه در ميان متفكران 
توسعه اجماع وجود دارد و علي ابن ابي طالب)ع( خطاب 
به پسرش��ان اين گونه مي فرمايد: »چه در درون و چه در 
بيرون جامعه فقر نيروي محركه ايجاد دشمني ها است. 
دوم اينكه فقر دين را ناقص مي كند و سوم اينكه فقر عقل 
را سرگردان مي كند.« شايد براي شما جالب باشد چند 
صد سال بعد از آن اقتصادشناسان بزرگ و متفكران غير 
اقتصاددان هم در اين زمينه نكته هايي را مطرح مي كنند 
كه واقعًا تكان دهنده است و البته براي ما نوعي اعتماد به 

نفس نسبت به نظام باورهايمان به بار مي آورد.
مومني به بيان ديدگاه هاي جان كن��ت گالبرايت در اين 
زمينه پرداخت و با اش��اره به اينك��ه او يكي از بزرگ ترين 
و مطرح ترين اقتصادش��ناس هاي توسعه در قرن بيستم 
محسوب مي شود، گفت: گالبرايت مي گويد: »قوي ترين و 
عمومي ترين به معناي فراگيرترين مصيبتي كه بشر در طول 
تاريخ با آن روبه رو شده مساله فقر است و مساله اساسي اينكه 
هيچ عنصري به اندازه نابرابري هاي ناموجه نيروي محركه 
گسترش و تعميق فقر نيست. در مطالعه اي كه به مناسبت 
آماده شدن براي اين جلسه داشتم آن چيزي كه براي من 
خيلي شگفت انگيز بود اين است كه سال گذشته از برنده 
جايزه نوبل كتابي تحت عن��وان »فقر احمق مي كند« به 
زبان فارسي ترجمه شد و در آنجا با جزييات به شكل خيلي 
بديعي نشان داده بود مهم ترين قسمت فاجعه ساز عنصر فقر 
اينكه انديشه ها و ذخيره دانايي جامعه را دچار كژ كاركردي 
مي كند و از كاركرد مي اندازد. من ديدم ش��ايد نزديك به 
پنجاه سال با بيشتر قبل از آن جرج اورول هم به اين جنبه 
توجه كرده بود. او مي گويد: »اولين تأثير يا شايد مهم ترين 
تأثير فقر كشتن فكر و انديشه است.« بعد ادامه مي دهد: »اگر 
شما به اندازه كافي براي حيات پول نداشته باشيد در عمل 
برده بي اختيار پول خواهيد شد.« در آنجا مي گويد: »در واقع 
چنين مناسباتي انسان ها را از همه ويژگي هاي به معناي 

دقيق كلمه انساني خودشان جدا مي كند.«

  مطالعات بسيار ارزش�مندي در وزارت 
كار و امور اجتماعي ش�ده كه درباره نقش 
تحريم ه�ا در اش�تغال زدايي هم صحبت 
كرده اس�ت. در واقع در اين گ�زارش روي 
ابعاد اش�تغال زدايانه و توليد زدايانه كرونا 
كه بسيار قابل اعتناء هست صحبت شده 
است. دعوت مي كنم تا باب گفت وگوهاي 
كارشناس�ي س�طح باال در مقياس درون 
حكوم�ت و با م�ردم در اين باره باز ش�ود. 
اينه�ا فقط ع�وارض فقرزا و نابرابرس�ازي 
اس�ت كه بر اثر كرونا با آن روبه رو خواهيم 
ش�د. در وزارت كار، امور اجتماعي و غيره 
مطالعه هايي وجود دارند كه نشان مي دهند 
در موج قبلي تحريم ها كه سال 90 و 91 كليد 
خورد فقط در س�ال 90 و 91 بر اثر بازگشت 
تحريم ه�ا حدود پنج ميلي�ون نفر به فقرا 
اضافه شده است. برآوردهايي كه در وزارت 
كار وجود دارد نش�ان مي ده�د دوباره در 
موج نقض برجام توس�ط امريكا و برگشت 
دوباره تحريم ها هم فقط در سال اول چيزي 
حدود دو ميلي�ون نفر دوباره ب�ه زير خط 
فقر مي افتند و اين مس�ير شكنندگي آور 
همچنان استمرار دارد و هر سال كه جلوتر 
مي رويم بدتر مي ش�ود. مهم ترين نكته اي 
كه در مطالعه هاي قبل�ي وزارت كار درباره 
آثار فقرزا و نابرابرس�از تحريم وجود دارد 
وحشتناكترين قسمت قضيه است اينكه 
فقر خوراكي كه شديدترين شكل شناخته 
شده فقر در دنيا اس�ت با يك آهنگ رشد 

نگران كننده اي افزوده مي شود.

برش

      ما مزيت داريم نس�بت به كشورهايي كه قباًل نظام مالياتي خود را كارآمد كردند كه اكنون از اين 
ظرفيت هاي توسعه گرا در جهت بازنگري بنيادي سيستم استفاده كنيم و ان شاء اهلل بتوانيم با كمترين 
هزينه و با توسعه گراترين و انساني ترين شكل ممكن از اين بحران عبور كنيم. من صميمانه عرض مي كنم 
اگر اين اتفاق ها بيفتد و باب هاي مفت خوارگي غير متعارف بس�ته شود شاهد خواهيد بود نه تنها بر 
كرونا غلبه مي كنيم بلكه تحريم كنندگان ايران اگر بدانند تحريم آنها مانند كرونا باعث شده ما از ريل 
غلط اداره اقتصاد كشور روي ريل توسعه گرا بيفتيم ترديد ندارم آنها در تحريم ها تجديدنظر خواهند 
كرد و آنگاه ما مي توانيم چشم انداز بسيار روشن تري را براي آينده كشور تصور كنيم.  از نيمه اول دهه 
1980 به عنوان جمع بندي كل ذخيره دانايي موجود بشر در زمينه توسعه گفته شد كه گام نخست براي 
برون رفت از بحران هاي فقر و عقب ماندگي و توسعه نيافتگي در كشورهاي در حال توسعه اين است 
كه سياست گذاران كشور تكليف خودشان را با اين مساله روشن كنند كه كانون اصلي  گرفتاري هاي 
خود را چه مي دانند؟ آيا كمبود منابع اعم از ارز، ريال و منابع مادي است؛ يا نظام تصميم گيري ناكارآمد 

و ايجاد كننده ساختار نهادي كژ كاركرد را ريشه هاي اصلي گرفتاري ها مي دانند؟ 

برش



خبر

محسنرناني،كروناماراواداربهتصميمافقگشايانهميكند

نظام سياسي ما بايد تصميمات سخت بگيرد

 موتور سوم خلق پول روشن شد؟

آقاي مدرس خياباني ژنرال بياوريد

ادامه از صفحه 5
من اكنون وارد شرح درستي يا نادرستي و مفيد يا مضر 
بودن اين روش نمي شوم كه بحثي مستقل و پردامنه 
است. اما اكنون مي خواهم بگويم كه كرونا چگونه دارد 
كم��ك مي كند و من البته اين تح��ول را براي آينده 
توسعه ملي مفيد مي دانم.  پيش از آنكه به داليل مفيد 
بودن اين تحول بپ��ردازم بايد نكته اي را تذكر بدهم. 
قماربازي از آن پديده هايي است كه معموال ما در مورد 

آنها گرفتار »خطاي تركيب« مي شويم.
 در نوشته هاي پيشين مثال خطاي تركيب را زده ام، 
اما براي خواننده اي كه ممكن است با آن آشنا نباشد 
به صورت مختصر تكرار مي كنم. اگر يك فرد ولخرج، 
بر اثر يك تحول روحي و معنوي، قناعت پيش��ه شود 
و كمتر خرج كن��د، درآمدهايش بيش��تر پس انداز 
خواهد شد و در پايان س��ال، ثروتمندتر خواهد بود. 
اما اگر همه افراد يك جامعه، يك باره تصميم بگيرند 
قناعت گر ش��وند و كمتر خرج كنند، در پايان س��ال 
هم��ه آنها فقيرتر خواهند بود )ش��رح چرايي آن را با 
جست وجوي اصطالح »معماي خست« يا »تناقض 
خست« در اينترنت بخوانيد(. نتيجه  اين كه، خصايل 
نيكوي فردي الزاما از نظر اجتماعي نيكو و س��توده 
نخواهن��د بود و برعكس )و اين دقيقا نكته اي اس��ت 
كه فقيهان ما در سياست گذاري به آن توجه ندارند. 
قماربازي هم يك��ي از همان پديده هايي اس��ت كه 
معموال نسبت به آن گرفتار خطاي تركيب مي شويم. 
اگر روحيه قماربازي در يك فرد ممكن است براي او 
آسيبناك و گاهي ويرانگر باشد )خواه از نظر اخالقي، 
خواه از نظر اقتصادي( به اين معني نيست كه قماربازي 
براي جامعه و در سطح ملي هم پديده نامباركي است. 
معتقدم ويروس مبارك كرونا، نخستين پيامد مباركي 
كه دارد، همين است كه شرايط را فراهم كرده است 
تا حكومت، بتواند اكثريت مردم ايران را قمارباز كند.

 اما داستان چيس��ت؟ در علم اقتصاد مردم را به سه 
دس��ته افراد ريس��ك پذير، افراد ريسك گريز و افراد 
ريسك متوسط )يا ريسك خنثي( تقسيم مي كنيم. 
هر كدام از سه دسته، رفتارهاي اقتصادي و اجتماعي 
متفاوتي دارند. يعني نس��بت به ي��ك پديده واحد، 
واكنش هر ك��دام از آنها متفاوت اس��ت. مثال وقتي 
مي خواهيد تصادفات رانندگي كمتر شود، اگر بيشتر 
مردم ريسك گريزند، تعداد پليس ها را بيشتر كنيد 
ولي اگر بيش��تر مردم ريس��ك پذيرند، جريمه ها را 
بيشتر كنيد. معموال كساني در بورس سرمايه گذاري 
مي كنند كه ريسك پذيري ش��ان باالست. برعكس 
كس��اني كه پولش��ان را به بانك مي س��پارند و بهره 
آن را مي گيرند، ريس��ك پذيري پايين��ي دارند. اهل 
كس��ب وكار و توليد كنندگان نيز معموال بيشترشان 

ريسك پذيري متوسط دارند.
برداشت شهودي من اين است كه مردم ايران اغلب 
ريس��ك  گريزند. مطالعات مح��دودي در اين مورد 
براي ايران وجود دارد ك��ه اين نكته را تاييد مي كند 
اما قابل تعميم به كل جامعه نيس��ت. اميدوارم يكي 
از دانشجويان اقتصاد يا جامعه شناسي به زودي اين 
مساله را در قالب رساله دكتري بررسي كند. اما براي 
اين ادعاي خود يك شاهد عيني خيلي مهم دارم و آن 
نرخ بهره است. در جوامعي كه بيشتر مردم حاضرند 
با نرخ بهره باال وام بگيرند )نرخ بهره اي خيلي بيشتر 
از نرخ تورم( به اين معني اس��ت كه آنها منفعت كم 
امروز را به منفعت زيادتر ف��ردا ترجيح مي دهند. در 
اقتصاد اصطالحا مي گويند »نرخ ترجيح زماني« آنها 
باالست. درايران هميشه نرخ بهره باال بوده است )در 
اين جا منظور نرخ بهره بانكي نيست، بلكه نرخ بهره  اي 
است كه در بازار آزاد و در مورد قرض هايي كه در بخش 
خصوصي به يكديگر مي دهن��د جريان دارد(. اين به 
معني اين است كه نرخ ترجيح زماني در ايران باالست 
و به معني اين اس��ت كه مردم ايران با شدت زيادي 
منافع امروز يا امس��ال را به منافع فردا يا سال آينده 
ترجي��ح مي دهند. اين خلق وخ��و را در ضرب المثل 

بس��يار رايج »س��ركه نقد به از حلواي نسيه است« 
نيز مي توان ديد. اكن��ون مي گويم هر چه جامعه اي 
ريسك گريزتر باشد نرخ ترجيح زماني اش باالتر است 
و بنابراين نرخ بهره   اش هم باالتر است. چرا؟ چون وقتي 
ريسك گريز است پس حاضر نيست يك منفعت نقد 
امسال را با يك منفعت ريسكي سال آينده عوض كند، 
مگر اينكه منافعي )بهره اي( كه سال آينده به دست 
مي آورد خيلي باال باش��د. پس اگر در بلندمدت، نرخ 
بهره آزاد در ايران باال بوده است، به اين معني است كه 
اكثريت مردم ايران ريس��ك گريزند. و من ريشه اين 
مس��اله را تاريخي و فرهنگي مي دانم و راه حل نهايي 
آن را هم البته در تحول در ش��يوه تربيتي نسل هاي 
آينده مي دانم )اين كه شيوه آموزش و تربيت در خانه 

و مدرسه به گونه اي باشد كه كودكان ما ريسك پذيري 
را تمرين و تجربه كنند(. 

گرچه به اين بحث مربوط نمي شود، اما اكنون در حد 
اش��اره مي گويم كه معتقدم علت انقالب هاي مكرر 
در ايران همين ريسك گريزي ملت ايران بوده است. 
در نگاه اول، انتظارمان عكس اين است، يعني انتظار 
داريم وقتي ملتي ريسك گريز است كمتر انقالب كند، 
اما دقيقا برعكس است، هر چه ملتي ريسك گريزتر 
باش��د، ش��ورش ها و انقالب ها و جنگ  هايش بيشتر 

خواهد بود. اين پارادوكس، و نيز ريشه هاي تاريخي 
و فرهنگي ريس��ك گريزي مردم اي��ران بماند تا اگر 
توفيق ش��د در آينده در نوشتار ديگري به تفصيل به 

آن بپردازم.
 اكنون خالصه س��خنم اين اس��ت: در دنياي مدرن 
از يك ملت محافظه كار، تقديرگرا و ريس��ك گريز، 
توس��عه زاده نمي شود. توس��عه مدرن در جامعه اي 
رخ دادني است كه دس��تكم دو ويژگي »عقالنيت« 
و »ريس��ك پذيري« را داشته باش��د. تعداد زيادي 
از مطالعات ۵۰ س��ال اخير كه در مورد ريش��ه هاي 
رشد مستمر اقتصادهاي توسعه يابنده قرن بيستم 
بوده است، نش��ان داده اند كه عامل اصلي اين رشد 
مستمر و سريع )كه ش��رط الزم براي توسعه است( 
در كشورهاي توسعه يافته )غربي ها( و توسعه يابنده 
)آسيايي هاي توس��عه يافته( نه سرمايه و نه نيروي 
كار، بلكه كارآفريني و نوآوري و خالقيت بوده است. 
در عين حال نوآوري و كارآفريني فقر و فساد را هم 
زايل مي كند. تجربه كش��ورهاي تازه توس��عه يافته 
نش��ان مي دهد كه چگونه نوآوري و كارآفريني در 
حوزه هاي مختلف نه تنها موجب شكوفايي اقتصادي 
بلكه موجب كاهش فقر و فساد و حتي موجب بهبود 
كيفيت حكمراني حكومت ها هم شده است. در يك 
كالم نوآوري، هم موتور رشد مس��تمر و هم زمينه 
ساز توسعه است )در اين زمينه مي توانيد تجربه هاي 
جهاني زيادي را دركتاب »معماي شكوفايي« ترجمه 
دكتر جعفر خيرخواهان مطالعه كنيد(. و اين دقيقا 
مشكل كشور ماست كه در چهار دهه گذشته رشد 
داشته ايم اما شكوفايي نداشته ايم و نتوانسته ايم در 
بازاره��اي جهاني قد علم كنيم و اي��ن به ناتواني ما 

نوآوري و كارآفريني باز مي گردد. 
در ايران، دولتي ها به اشتباه هر كس كه شغل ايجاد 
مي كن��د را كارآفري��ن مي نامن��د. كارآفرين معادل 
نادرستي براي entrepreneur است كه ترجمه 
درس��تش »نوآفرين« يا »فن آفرين« است. در واقع 
فن آفرين ها كساني هستند كه يا كاالي كامال جديدي 
ابداع و توليد مي كنند )يعني خلق نياز مي كنند(، يا 
روي فناوري موجود ن��وآوري مي كنند و آن را ارتقاء 
مي دهند )يعني ي��ا هزينه توليد ب��ا همين فناوري 
را كاه��ش مي دهند يا كيفيت كاالي توليد ش��ده را 
افزايش مي دهند(، يا كال فناوري جديدي مي آفرينند 
)يعني كيفيت و هزينه  را با ه��م بهبود مي دهند( يا 

بازارهاي جديدي كشف يا خلق مي كنند )يعني تقاضا 
مي آفرينند(. پس مديري كه همان كاالي سابق را با 
همان فناوري و هم��ان هزينه و همان كيفيت توليد 
مي كند و فق��ط تعداد كارگران و حج��م توليدش را 
زياد مي كن��د، كارآفرين يا فن آفرين نيس��ت. فرق 
فن آفرين با مدير يا توليد كننده معمولي در اين است 
كه فن آفرين عالوه بر دانش و تجربه )كه مدير معمولي 
دارد(، ريسك پذيري بااليي هم دارد، صبر زيادي هم 
دارد، و بس��يار نوآور و خالق است. اگر مديري صبر و 
خالقيت داشته باش��د اما ريسك پذيري باال نداشته 

باشد، فن آفرين نخواهد بود. 
فن آفرين ها خط ش��كنان جبهه فن��اوري و خالقان 
بازارهاي جديدند. آنان هس��تند كه با ايجاد و ارتقاي 

ق��درت رقابت براي كش��ور در حوزه ه��اي مختلف، 
راه رش��د را براي اقتصاد ب��از مي كنند و فرصت هاي 
جديدي براي ساير فعاالن اقتصادي ايجاد مي كنند. 
جامعه اي كه به اندازه كافي فن آفرين نداشته باشد، 
نمي تواند نرخ هاي رشد مستمر و باال را تجربه كند و 
سهم مناسبي در ميان اقتصادهاي جهان كسب كند و 
فقر را كاهش دهد و رشد علمي واقعي ايجاد كند. البته 
همه اين كاره��ا را با پول نفت مي توان كرد اما موقت 
و پرهزينه خواهد بود و درونزا نخواهد بود و بنابراين 

پايدار نمي ماند. يكي از نشانه هاي اينكه فن آفريني در 
ايران بسيار اندك است، اين است كه نود و چند درصد 
بنگاه ها و كارگاه هاي ايران، كوچك مقياس هستند. 
و البته بي ثباتي هاي سياسي و مديريتي در ايران بعد 
از انقالب نيز باعث ش��ده است كه بسياري از كساني 
ك��ه ذاتا فن آفري��ن )يعني ريس��ك پذير( بوده  اند، با 
شكست هاي فجيع روبرو شوند و درس عبرتي شوند 

براي ديگران كه گرد فن آفريني نچرخند.
 اكنون به داس��تان بورس و قماربازي بازمي گرديم. 
جامعه ما خودش از نظر فرهنگي ريس��ك گريز بوده 
است و در چهل س��ال گذش��ته نيز عادت به كسب 
درآمد از طريق سپرده گذاري در بانك نيز آن را بيشتر 
به پخته خواري و ريسك گريزي و محافظه كاري سوق 
داده است. و البته بي ثباتي هاي سياسي و مديريتي هم 
اين روند را تشديد كرده است. جامعه ما بايد تمرين 
ريس��ك پذيري كند، بايد تجربه باخت هاي مكرر و 
بردهاي سنگين داشته باشد، بايد لذت قمار كردن را 
بچشد. به قول موالنا، ُخُنك آن قماربازي كه بباخت 
هر چه بودش / بنماند هيچش اال هوس قمار ديگر. و 
مهم تر از همه اينكه مادران ما بايد ريسك  كردن را و 
شكست و پيروزي اقتصادي را تجربه كنند. يك نسل 
اگر تمرين قماربازي كند فرزندانش ريس��ك پذيرتر 

خواهند شد. 
بخش بزرگي از پول هايي كه اين روزها به سوي بورس 
هجوم برده است پول هاي ُخردي است كه متعلق به 
خانواده هاست. خانواده هاي زيادي پول هاي شان را از 
بانك بيرون آورده اند و سهام خريده اند و هجوم براي 
خريد همچنان ادامه دارد. آزاد ش��دن خريد وفروش 
سهام عدالت نيز كمك مي كند تا بسياري از خانواده ها 
كم كم با بورس آشنا ش��وند. جامعه ايران به صورت 
ميليوني دارد به سوي بورس مي شتابد. شوخي نيست 
نزديك به ۵۰ ميليون نفر سهام عدالت دارند و اكنون 
ارزش هر سهم آنها يازده برابر شده است. بيشتر اين 
سهام داران سرپرس��ت خانوار هستند، يعني بخش 
اعظم خانوارهاي ايراني به زودي مزه معامله در بورس 
را تجرب��ه خواهند كرد. ميليون ه��ا نفر نيز همچنان 
دارند نقدينه هاي ُخ��رد خود را وارد بورس مي كنند. 
تجربه ش��يرين جهش ۵۰ درصدي ارزش س��رمايه 
ي��ك فرد در يك ماه، هر كس��ي را ش��ديدا به بورس 
معتاد مي كند. ب��ورس دارد به كالس ملي قماربازي 
ايرانيان تبديل مي ش��ود. و البته در جامعه تقديرگرا 
و محافظه كار ايران، تقويت روحيه قماربازي موجب 
تقويت عقالنيت هم مي شود. مي دانيم كه شكل گيري 
علم آمار از بازي قمار شروع شده است. چون قماربازان 
حرفه اي نياز داش��تند خيلي دقيق احتماالت برد و 
باخت قمار بعدي خود را محاس��به كنند. بنابراين با 
محاسبات بسيار دقيق، عقالني ترين شيوه را انتخاب 
مي كردند. مردمي كه در بورس فعال هس��تند، الزم 
است تحوالت اقتصادي را دنبال كنند و برخي مفاهيم 
اقتص��ادي را بياموزند و به آنها فكر كنند و درباره آنها 
صحبت كنند. همچنين تالش كنند خودشان تحليل 
كنند يا از تحليل هاي ديگران بهره ببرند و همه اينها 
موجب گسترش عقالنيت عمومي در جامعه مي شود. 
همچنين حضور ميليوني م��ردم در بورس عملكرد 
بنگاه هاي اقتصادي را حساس مي كند و آنها مجبور 
مي شوند ش��فاف تر و كارآمدتر عمل كنند. بنابراين 
بورس – دس��تكم در بلندمدت – موجب ش��فافيت 

بيشتر نظام اقتصادي مي شود. 
 در هر صورت دول��ت قمار بزرگي كرد كه بورس را تا 
اين حد و با اين سرعت گسترش داد؛ بايد به جسارت 
او تبريك گفت. چون بر اساس دانش اقتصاد مي دانيم 
كه بورس اگر همچنان مثل امروز باال بماند يا شديدا 
سقوط كند، هر دو براي اقتصاد ملي پيامدهاي منفي 
س��نگيني دارد و اين پيامدها به زودي آشكار خواهد 
شد. اما من از نگاه تغيير رفتار ايرانيان و آثار بلندمدت 
توس��عه اي آن، يعني از نگاه يك افق سي ساله به اين 
پديده مي نگرم و مست مي شوم. آه آه چه ديدني است.

در واقع، تورم با بي ثبات كردن بازارها و اقتصادها، قدرت 
پيش بيني روندهاي آتي و در پي آن برنامه ريزي نظام مند 
براي رشد اقتصاد و توسعه پايدار كشورها را نشانه مي رود. 
1-تورم به عنوان يك پديده مالي و ناشي از رشد نابهنجار 
نقدينگي علل مختلفي داشته و دارد. اما در ايران به عنوان 
يكي از كشورهاي داراي منابع طبيعي و خدادادي همواره 
ريشه مشخصي داشته است. از آنجا كه در كشورهاي داراي 
منابع طبيعي، نفت، گاز و محص��والت معدني به صورت 
خام فروخته مي شوند و اين كشورها با تقبل هزينه اندك 
استخراج، به ثروت هاي بادآورده اي دست مي يابند، ورود 
پول هاي حاصل از خام فروشي مواد نفتي و معدني منجر به 
عدم تعادل مالي در اقتصاد اين كشورها مي شود. به عبارت 
ديگر، رش��د ظرفيت ها و فعاليت هاي اقتصادي درچنين 
كشورهايي متناسب با ميزان درآمدهاي اين كشورها نيست 

و تا زماني كه روند بازارهاي جهاني مواد خام مثبت و داراي 
رونق باشد، قدرت مالي اين كشورها نيز بزرگ تر و بيشتر 
از توان و تكنولوژي حاضر در اقتصاد آنها است. چرا در اين 
كشورها، دالرهاي نفتي يا معدني از طريق بانك مركزي به 
پول ملي آنها تبديل شده و به طور مستقيم به اقتصاد و جامعه 
تزريق مي ش��ود. از همين رو است كه برخي از كشورهاي 
داراي منابع طبيعي و در راس آنها كشور نروژ براي ممانعت 
از تورم ناشي از دالرهاي نفتي، اين دسته از درآمدهاي خود 
را در صندوقي ملي ذخيره مي كنند و اجازه نمي دهند كه اين 
درآمدها به اقتصاد يا ساير بخش هاي اجتماع تزريق شود. 
يكي از مهم ترين كاركردهاي اين صندوق، كمك به تنظيم 
بودجه هاي ساالنه است. به گونه اي كه در صورت كسري 
بودج��ه، دولت اجازه مي يابد، درصد مش��خصي از ذخاير 

يادشده را برداشت كرده و كسري بودجه را جبران نمايد. 

2- آنگون��ه كه اقتصاددان��ان عنوان مي كنن��د، از اواخر 
دهه 138۰ خورش��يدي كه تب راه اندازي شبه بانك ها 
و موسس��ه هاي اعتباري باال گرفت و اين موسس��ه ها به 
مشتريان خود س��ودهايي باالتر از سودهاي رايج در بازار 
پول كشور پرداخت مي كردند، در كنار مكانيسم مخرب 
تزريق دالرهاي نفتي به بودجه كشور، دومين موتور خلق 
پول )بخوانيد دومين مكانيسم مالي تورم ساز( در اقتصاد 
ايران روشن شد. اگر چه موسسه هاي اعتباري روي موج 
بلند جهش هاي قيمتي سال هاي 86، 89 و 91 سوار بودند 
و در پروژه هاي لوكس س��از خود، سودهايي تا 7۵ درصد 
شناسايي مي كردند، اما توان همه آنها يكسان نبود و همين 
مساله هم سود وام هاي بين بانكي را تا 36 درصد نيز باال 
برده بود و دومين موتور خلق پول را به مدت چند س��ال 

پرقدرت نگه داشته بود. 

بانك ها با رقم هاي باالي سود از يكديگر وام مي گرفتند 
و با رقم هاي پايين تر به مشتريان خود سود مي دادند. 
مساله اي كه با تش��ديد تحريم ها و شوك ارزي سال 
91 كه منجر به ركود اقتصادي در سمت تقاضا شد، 
دوام نياورد و طي چند ساله گذشته شاهد بوديم كه 
دولت براي جمع و جور كردن اين مساله داراي تبعات 
اجتماعي، ناچ��ار به پرداخت 3۵ هزار ميليارد تومان 

به سرمايه گذاران خسارت ديده شد.
3- طي دو سال گذشته و به ويژه طي سه ماهه اخير، 
بازار بورس تهران روند مثبت و پر قدرتي را ثبت كرده 
است. مساله اي كه به بحث هاي زيادي درباره حبابي 
بودن يا نب��ودن قيمت ها در اين ب��ازار دامن زده و از 
سوي ديگر، نقدينگي قابل توجهي را به بورس گسيل 

كرده است. 

گفته مي ش��ود حدود ۵۰۰ هزار ميلي��ارد تومان در 
بورس تهران درآمد يا سود ايجاد شده است.

 در همين حال، در كنار س��ودهايي كه س��هامداران 
توانسته اند از اين بازار كسب كنند، انواع صندوق هاي 
س��رمايه گذاري بورسي نيز توانس��ته اند، سودهاي 
بسيار باالتر از سود س��پرده هاي بانكي به مشتريان 

خود پرداخت كنند.
 از اين رو، به نظر مي رسد، - اگر نگويم كاركرد كل بازار 
بورس- كاركرد صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد 
ثابت، تداعي گر فعاليت موسسه هاي اعتباري در خلق 
پول اس��ت و يحتمل موج تورمي تازه را ايجاد خواهد 
كرد. در اين ش��رايط، اين س��ئوال در ذهن خلجان 
مي كند كه آيا موتور سوم خلق پول در اقتصاد ايران 

روشن شده است؟ 

در عين حال، مدرس خياباني بايد دست به تغيير مديراني 
بزند كه پله ه��اي ترقي را به جاي اينك��ه يكي يكي باال 
بروند، با استفاده از روابط خاص چند تايكي باال رفته اند 
و پس��ت هاي كليدي وزارتخانه را بدون هيچ گونه عقبه 
مديريتي اشغال كرده اند. از ديگر سو، با وجود همه حواشي 
كه براي قيمت ها در بازار خودرو پيش آمد و برخي وزير 
صمت را مقصر اين آشفتگي معرفي كردند، اين پرسش 
قابل طرح است كه سرپرس��ت جديد آيا برنامه اي براي 
تغيير مديريت��ي در بدنه دو صنعت خودرو طي روزهاي 

آتي دارد يا ترجيحش اين اس��ت ك��ه صنعت خودرو در 
زمان باقي مانده از دولت روحاني، با همين فرمان پيش 
رود؟! با درنظر گرفتن موارد مورد اشاره، سرپرست جديد 
با دس��تور رييس جمهور بايد ۵ ماموريت ويژه ش��امل 
»مديريت بازار و تأمين كاالهاي اساسي، ساماندهي قيمت 
خودرو، رفع موانع توليد و تعميق ساخت داخل، كمك به 
توسعه صادرات غيرنفتي و بهبود فضاي كسب و كار« را 
هم دنبال كند، آنهم در فاصله تقريبا 1۵ ماهه. بنابراين با 
فرض تكيه زدن مدرس خياباني بر صندلي وزارت صمت، 

مسير سختي در پيش رو دارد و براي پيشبرد اين اهداف 
نمي تواند دست به آزمون وخطا بزند. 

در اين ميان الزم به يادآوري اس��ت كه بخش صنعت 
در سال 99 با چهار چالش جدي مواجه است؛ چالش 
نخس��ت همان »مساله تحريم ها« اس��ت كه با تداوم 
اين روند ش��اهد افزايش قيمت نهاده ها و هزينه هاي 
توليد، ش��وك منفي بهره وري، عدم گشايش اعتبار و 
كاهش صادرات نفتي و غيرنفت��ي و به تبع آن كمبود 
منابع ارزي هستيم. دومين چالش پيش روي صنعت 

همان بحث »FATF« است كه در صورت حل نشدن 
اين مس��اله ش��اهد افزايش رتبه اعتب��اري و افزايش 
هزينه هاي مبادالتي توليد وتجارت خواهيم بود. »شيوع 
ويروس كرونا« سومين چالشي است كه آسيب پذيري 
زنجيره تامين و كاهش توليد، كاهش تقاضاي داخلي 
و در نهايت كاهش تقاض��اي خارجي يا همان كاهش 
صادرات غيرنفتي را سبب مي شود. در نهايت چهارمين 
چالشي كه در س��ال 99 بخش صنعت كشور را درگير 
خواهد كرد، »كاه��ش قيمت نفت و افت تقاضا« براي 

اين محصول اس��ت كه سبب كاهش درآمدهاي ارزي 
نفتي، كاهش قيمت محصوالت صادراتي با پايه نفتي 
مي ش��ود. بنابراين، تبعات چالش هاي مورد اش��اره بر 
بخش صنعت در سال 99 بر »كاهش توليد يعني ركود 
عرضه«، »كاهش قدرت خريد يا همان ركود تقاضا« و 
در نهايت »كمبود ارز براي واردات كاالهاي اساس��ي و 
م��واد اوليه« اثر گذار خواهد بود. از اين رو، براي عبور از 
اين چالش ها، وزارتخانه عريض و طويل صمت، نيازمند 

حضور ژنرال ها است نه افراد بدون كارنامه. 
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تغيير نحوه استعالم 
بيمه گذاران با تاريخ تولد كامل 
با توجه به تغيير رويكرد س��ازمان ثبت احوال به 
عنوان متولي ارايه س��رويس استعالم اشخاص 
حقيقي، به زودي امكان اس��تعالم اش��خاص با 
داشتن سال تولد و شماره ملي، غيرفعال خواهد 
شد و به منظور استعالم بايستي تاريخ تولد به طور 
كامل –يعني سال و ماه و روز- به شرحي كه در 
مستند سرويس آمده اس��ت، به عنوان ورودي 
به س��رويس ارايه ش��ود. به گ��زارش »تعادل«، 
بيمه  مركزي در ابالغيه اي به شركت هاي بيمه 
اعالم كرده كه با توجه به تغيير رويكرد سازمان 
ثبت احوال، امكان اس��تعالم اشخاص حقيقي 
با داشتن س��ال تولد و كد ملي غيرفعال خواهد 
ش��د. در ابالغيه اي كه بيمه مركزي در تاريخ 23 
ارديبهشت ماه براي مديران فناوري شركت هاي 
بيمه ارس��ال كرده، آمده است: با توجه به تغيير 
رويكرد سازمان ثبت احوال به عنوان متولي ارايه 
سرويس استعالم اش��خاص حقيقي، به زودي 
امكان استعالم اش��خاص با داشتن سال تولد و 
ش��ماره ملي، غير فعال خواهد ش��د و به منظور 
استعالم بايستي تاريخ تولد به طور كامل -يعني 
سال و ماه و روز- به شرحي كه در مستند سرويس 
آمده است، به عنوان ورودي به سرويس ارايه شود. 
در اين ابالغيه تصريح شده است كه شركت هاي 
بيمه گر حداكثر تا تاريخ س��ي آم خرداد امسال 
فرصت دارند ب��ه منظور جلوگيري از اختالل در 
عمليات بيمه گري نسبت به اصالح موارد استفاده 
از سرويس استعالم اشخاص حقيقي اقدام كنند.

ادامه از صفحه اول

 خودروهاي توليد ايران 
»ارزان« است؟

اگر بخواهيم بسياري از خودروهاي مورد نظر خلق اهلل 
را حتي با عوارض كم وارد كنيم با به قيمت هايي دو 
برابر پرايد يعني 1۰ تا 2۰ هزار دالر مي رسيم و روشن 
است كه بس��ياري از مردم توان خريد آن را ندارند، 
پس خودروهاي توليدي به طور نسبي »ارزان« است 
به نظر مي رس��د در بررسي گله و شكايت ها از وضع 
خودروسازي بايد اين نكته را در نظر داشت.نگارنده 
اين سطور به عنوان يك غيرمتخصص صنعت خودرو 
كه از قضا عالقه اي هم به اقتصاد دارد، معتقد است به 

چنين استداللي مي توان از چند محور نقد داشت: 
اول؛ ارزان بودن و گران بودن بدون در نظر داش��تن 
ارزش مورد نظر مشتري بي معناست، فرض كنيد من 
انتظار مشخصي از »رايانه« دارم كه عملكرد خاصي 
را برآورده س��ازد و كمترين قيمت با ب��رآوردن اين 
انتظارات مثال 1۰۰۰ دالر است، اگر شركتي چيزي 
توليد كند كه آن انتظارات را برآورده نمي كند گيرم 
به قيمت ۵۰۰ دالر، اسم چيزي كه توليد كرده است 
هرچه باشد »رايانه« نيست. اگر ايران خودرو مثال يك 
فرغون چهارچرخ موتوردار به نام »سمند جديد« توليد 
كند، البته قيمت آن شايد به ۵۰۰ دالر هم نرسد، ولي 
بعيد اس��ت اين را كسي فتح الفتوح به حساب آورد، 
اساسا يادمان باشد »كشف ترجيحات مشتري و ارزان 
و گ��ران بودن فقط و فقط در يك بازار آزاد و با در نظر 
داشتن رقابت موضوعيت دارد و من از بيرون نمي توانم 
بگويم فالن محصول ارزان يا گران است.«دوم؛ قيمت 
خريد به تنهاي گوياي واقعيت نيست، مشتري علي 
االصول قيمت كل )يعني قيمت خريد + هزينه هاي 
استفاده از محصول در طول دوره عمر آن( را در نظر 
مي گيرد و البته به اصطالح ارزش اس��قاطي )يعني 
بهاي محصولي كه عمر مفيدش تمام شده است( هم 
بخشي از كار است. قيمت خريد شايد پايين باشد، ولي 
هزينه هاي استفاده از محصول مي توان چنان باال باشد 

كه در كل محصول مطلوبيت بااليي نداشته باشد.
سوم؛ بنا نيس��ت همه هزينه خريد يكجا پرداخت 
ش��ود كه قيمت هاي مطلق را با هم مقايسه كنيم، 
خريد اعتباري 1۵۰۰۰ هزار دالري يك خودرو شايد 
مطلوب تر از خريد نق��دي 7۵۰۰ دالري خودروي 

ديگر به حساب  آيد.
چهارم؛ فرض كنيم يارانه هاي انرژي و حمايت هايي 
نظير آن از خودروس��ازي چش��مگير نباش��د، اين 
محصوالت بايد با اين مزيت قيمتي بتوانند يك منبع 
درآمد مستمر صادراتي مناسب به حساب آيند كه در 
ظاهر چنين نيست )تا جايي كه شنيده ام كساني بحث 
ضرورت ادغام خودروسازها براي بزرگ شدن اندازه 
بازار مطرح كرده اند و كساني هم از تحريم ياد مي كنند 
كه جلوي تحقق درآمدها را علي رغم قيمت پايين 
گرفته است و البته بحث كيفيت سيستم خدمات 
پس از فروش و مانند آن هم هست، هرچند صادرات 
خودروي ايران در گذش��ته كم نبوده است. پنجم: 
سناريوي توليد و احداث تاسيسات توليد فالن كمپاني 
خودروسازي در بازار مصرف نهايي هم بخشي از كار 
است، فرض كنيم فورد امكان توليد در ايران را داشته 
باشد، در شرايط كمي رقابتي شايد اين مزيت قيمتي 
خودروسازهاي وطني دود شود و به هوا رود! )البته از 
دشواري هاي سياسي و »امنيتي« فعاليت اجنبي در 
ايران بي خبر نيستم. خالصه كنم قضيه شبيه اين است 
كه يكي دنبال خورش قيمه مي گردد، هرچقدر اشكنه 
خوب جلوي او بگذاري، كارش راه نمي افتد، اينجا هم 
بايد كار را آزاد گذاشت، اقتصاد بازار هيچ خوبي نداشته 
باشد، امكان ظهور پديده هايي مثل هنري فورد كه 
مي توانند جنس ارزان مناسب بازار توليد كنند در آن 

هست، واهلل اعلم.
ضمن اينكه نبايد فراموش كرد مقايسه دالري بين 
كاالها در مواردي است كه كاال در بازار جهاني امكان 
مبادله داش��ته باش��د؛ فرض كنيد محصولي توليد 
مي شود كه اساس��ا صادرات محدودي دارد و عمدتا 
براي بازار داخلي ساخته مي شود )تعداد مشترياني 
كه دست در جيب كنند و ارز معتبر در ازاي محصول 
پرداخت كند زياد نيست( مقايسه دالري اين محصول 

با رقباي اجنبي اساسا نارواست!

توسعه مدرن در جامعه اي رخ دادني است كه دست كم دو ويژگي »عقالنيت« و »ريسك پذيري« را داشته باشد

   بخش بزرگ�ي از پول هايي كه اين روزها 
به س�وي بورس هجوم برده است پول هاي 
ُخردي اس�ت كه متعلق به خانواده هاست. 
خانواده هاي زيادي پول هاي شان را از بانك 
بيرون آورده اند و سهام خريده اند و هجوم 
براي خريد همچنان ادامه دارد. آزاد شدن 
خريد وفروش سهام عدالت نيز كمك مي كند 
تا بسياري از خانواده ها كم كم با بورس آشنا 
شوند. جامعه ايران به صورت ميليوني دارد 
به سوي بورس مي ش�تابد. شوخي نيست 
نزديك به 5۰ ميليون نفر سهام عدالت دارند 
و اكنون ارزش هر سهم آنها يازده برابر شده 
است. بيش�تر اين س�هام داران سرپرست 
خانوار هستند، يعني بخش اعظم خانوارهاي 
ايراني به زودي مزه معامله در بورس را تجربه 

خواهند كرد. 

برش
   در علم اقتصاد مردم را به س�ه دسته افراد 
ريسك پذير، افراد ريسك گريز و افراد ريسك 
متوسط )يا ريسك خنثي( تقسيم مي كنيم. 
هر كدام از سه دس�ته، رفتارهاي اقتصادي و 
اجتماعي متفاوتي دارند. يعني نسبت به يك 
پديده واح�د، واكنش هر كدام از آنها متفاوت 
است. مثال وقتي مي خواهيد تصادفات رانندگي 
كمتر ش�ود، اگر بيشتر مردم ريسك گريزند، 
تعداد پليس ها را بيشتر كنيد ولي اگر بيشتر 
مردم ريسك پذيرند، جريمه ها را بيشتر كنيد. 
معموال كساني در بورس سرمايه گذاري مي كنند 
كه ريس�ك پذيري شان باالس�ت. برعكس 
كساني كه پولشان را به بانك مي سپارند و بهره 
آن را مي گيرند، ريسك پذيري پاييني دارند. 
اهل كس�ب وكار و توليد كنندگان نيز معموال 

بيشترشان ريسك پذيري متوسط دارند

برش

ادامه از صفحه اول
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 آمار  صفر متوفيان كرونا
در بيمارستان هاي دولتي تهران

ناهيد خداكرمي، عضو كميسيون سالمت شوراي شهر 
تهران از صفر شدن آمار متوفيان ناشي از كرونا براي 
نخستين بار در بيمارستان هاي دانشگاه  علوم پزشكي 
تهران خبر داد و گفت: اجرايي نشدن طرح ترافيك 
تاثيري در كاهش بار بيماري كرونا ندارد. خداكرمي 
در گفت وگ��و با فارس، درباره اج��راي طرح ترافيك 
در پايتخت، اظهار ك��رد: اجراي دوباره طرح ترافيك 
ارتباطي به موضوع درآمدزايي شهرداري ندارد چرا كه 
رسيدگي به ترافيك در مركز شهر و جلوگيري از تراكم 
خودروها، هدف اصلي اجراي طرح محسوب مي شود. 
وي افزود:  عليرغم اينكه از ابتداي سال طرح ترافيك 
اجرا نشده است، ولي به لحاظ قانوني و منطقي بايد 
عوارض آن توسط شهروندان پرداخت مي شد ولي با 
اين وجود شهرداري از اين مساله گذشت كرد و اكنون 
هم با اجراي ط��رح ترافيك بحث درآمدزايي مطرح 
نيست. او در پاس��خ به اينكه آيا اجراي طرح ترافيك 
سبب ازدحام جمعيت در مترو پايتخت نمي شود؟ 
گفت: شهرداري جهت پيشگيري از ازدحام جمعيت 
در مترو و اتوبوس نمي توان��د كاري انجام دهد ما بر 
اساس سياست هاي دولت و ستاد ملي مقابله با كرونا 
عمل مي كنيم، ستاد مقابله با كرونا تصميم گيرنده 
اصلي است و شوراي شهر و مديريت شهري نظرات 
كارشناسي خود را در اختيار س��تاد قرار داده است. 
خداكرمي اعالم كرد: خوشبختانه ميزان ورودي به 
بيمارستان ها به دليل بيماري كرونا كاهش پيدا كرده 
و روز جمعه براي نخستين بار از ابتداي اسفند تاكنون، 
هيچ مورد فوتي در بيمارس��تان هاي دانشگاه علوم 
پزشكي تهران نداشتيم. سرعت شناسايي بيماري افراد 
مبتال به كرونا نيز افزايش يافته و شايد همين مساله 

يكي از داليل كاهش مرگ و مير ناشي از كرونا باشد.

پيشنهاد افزايش دوباره وام 
ساخت مسكن به دولت مي رود

معاون مسكن و س��اختمان وزير راه و شهرسازي از 
برنامه اين وزارتخانه براي افزايش سقف وام ساخت 
مسكن در كش��ور خبر داد. محمود محمودزاده در 
گفت وگو با تسنيم، اظهار كرد: پيشنهاد افزايش وام 
مسكن را مجددا مطرح كرده ايم و در حال كار روي 
آن براي ارس��ال به دولت هستيم. در شرايط ويژه اي 
به سر مي بريم اما تالش مي كنيم اين وضعيت را آرام تر 
كنيم. اميدواريم بتوانيم كمك بيشتري را در حوزه 
تامين مالي مسكن انجام دهيم. وي درباره جزييات 
پيشنهاد وزارت راه و شهرس��ازي براي افزايش وام 
مسكن، افزود: پيشنهادي را بانك مسكن براي افزايش 
سقف وام ساخت مسكن از قبل به دولت ارسال كرده 
بودند، بخشي از اين پيشنهاد در دي ماه سال گذشته 
توسط ش��وراي پول و اعتبار تصويب شد.بر اساس 
مصوبه شوراي پول و اعتبار تا 80 درصد مبلغ ساخت 
يك واحد مسكوني بانك ها مي توانند تسهيالت ارايه 
دهند و منعي در اين زمينه وجود ندارد. محمودزاده 
گفت: مشكل اين تسهيالت مبلغ بازپرداخت اقساط 
اس��ت. در حال كار روي اين مس��اله هستيم و بايد 
ببينيم براي مبلغ اقساط چه كاري مي تواند انجام داد. 
در زمان حاضر به س��ازندگان مسكن براي هر واحد 
مسكوني 250 ميليون تومان وام پرداخت مي شود 
كه رقم خوبي است. وي در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا وزارت راه برنامه اي براي افزايش سقف وام خريد 
دارد، اظهار كرد: براي وام خريد نيز با احتساب اوراق و 
امتياز صندوق يكم 240 ميليون تومان وام پرداخت 
مي شود و تمركز ما روي افزايش وام ساخت مسكن 

براي افزايش توليد است.

راه اندازي دهكده ورزش
در پايتخت

رييس كميته ورزش شوراي شهر تهران از برنامه ريزي 
براي ايجاد دهكده هاي ورزش در پايتخت خبر داد. 
حجت نظري در اين باره در گفت وگو با ايسنا، گفت: 
مطابق برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران، بناست 
در پنج پهنه تهران، مجتمع هاي صنايع خالق داشته 
باشيم و ما در كميسيون فرهنگي و اجتماعي تالش 
كرديم در بودجه سال ۹۹ اين اتفاق خوب را پيش بيني 
كنيم. منتها با توجه به شيوع كرونا و مشكالت شديد 
درآمدي كه براي كش��ور به وجود آمده و شهرداري 
تهران هم از آن مس��تثني نيست، ما نتوانستيم هر 
پنج پهن��ه را در بودجه پيش بيني كنيم و ايجاد اين 
مجتمع ها براي امسال تنها در دو پهنه مركز و جنوب 
اجرا خواهد شد و مابقي در سال هاي آتي اجرا مي شود. 
وي با اش��اره به ايده ايجاد دهكده ورزش اظهار كرد: 
يكي از محيط هاي ورزشي بكر پايتخت، مجموعه 
شهر ورزش در جنوب تهران و بوستان واليت بود كه 
متاسفانه سال ها بدون استفاده رها شده بود. با همراهي 
سازمان ورزش به اين نتيجه رسيديم كه در اين محيط 
37 هكتاري، دهكده ورزش با محوريت خانواده ايجاد 
كنيم تا شهروندان بتوانند با حضور در آن، نوعي از باهم 
بودن متفاوت را در زندگي تجربه كنند و تجربه هاي 

متفاوت ورزشي و تفريحي كسب كنند.

پيشنهاد آغاز فعاليت دستفروشان 
با رعايت اصول بهداشتي

شهرداري تهران با ارايه پيشنهادي به ستاد مقابله با 
كروناي تهران، خواستار آغاز فعاليت دستفروشان با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي شد. به گزارش تسنيم، 
زهرا نژاد بهرام، عضو هيات رييس��ه ش��وراي شهر 
تهران در اين باره گفت: با توجه به اينكه كمك هاي 
صورت گرفته به زنان سرپرست خانوار و دستفروشان 
مقطعي است نه اساسي، مذاكره اي با معاونت خدمات 
شهري ش��هرداري تهران داش��تيم و مسووالن اين 
حوزه پيشنهادي به ستاد مقابله با كروناي تهران ارايه 
كرده اند.  وي ادامه داد: پيشنهاد مطرح شده از سوي 
شهرداري تهران اين بود كه بتوانيم بازارچه هاي شب 
و روز براي دستفروشان، در جانمايي جديد و در فضاي 

باز با اعمال محدوديت براي تعداد افراد، داير كنيم.

ميزان شكايات مردمي ثبت شده نسبت به دريافت كرايه مازاد ۵۰ درصد كمتر شد

كاهش ۶۰ درصدي درآمد راننده هاي تاكسي
عليرض�ا قن�ادان، مديرعام�ل س�ازمان 
تاكسيراني شهر تهران با تاكيد بر اينكه ديگر 
توانايي پاسخگويي به مشكالت تاكسيران ها 
را نداريم، گفت: شايد اجراي هرچه سريع تر 
نرخ كرايه سال 99 تا حد كمي مساله معيشتي 
رانندگان را حل كند. به گزارش ايلنا، رانندگان 
تاكسي پس از شيوع كرونا عالوه بر از دست 
دادن بخش قابل توجه�ي از منابع درآمدي 
خود و به واس�طه الزام حضور در سطح شهر 
به منظور امرار معاش جزو بزرگ ترين خانواده 
مديريت شهري بودند كه از كرونا متاثر شدند. 
براس�اس آخرين آم�ار بي�ش از ۳۰۰ راننده 
تاكس�ي تنها در تهران به كرونا مبتال شدند 
و ۱۳ نفر جان خود را از دست دادند. از طرفي 
عدم اجراي طرح ترافيك و تاكيد بر استفاده 
مردم از خودروهاي ش�خصي ب�دون درنظر 
گرفتن كمك معيشتي به تشديد آسيب ها 
ب�ه آنها دامن زد و در اين بين حلقه فش�ار به 
تاكسيران ها به رغم بازگشت شرايط رفت و 

آمد در پايتخت هر روز تنگ تر شد. 

به گفته قنادان در تهران 80 هزار راننده تاكسي مشغول 
به فعاليت هس��تند، اين در حالي است كه شهرداري 
درنظر دارد پس از شب هاي قدر مجددا طرح ترافيك 
را از س��ر بگيرد. در اين طرح ب��راي كارمندان دولت و 
پرستاران تسهيالت ويژه اي درنظر گرفته شده است، 

همچنين رانندگان تاكسي و اسنپ مي توانند به صورت 
رايگان در محدوده طرح تردد كنند، اما اين مس��اله با 
توجه به گران بودن نرخ كرايه تاكسي هاي اينترنتي و 
آژانس ها حتما منجر به سرازير شدن بار مسافر به سمت 
س��اير مدهاي حمل و نقل عمومي از جمله تاكسي ها 
خواهد شد، از طرفي براساس گفته مديرعامل سازمان 
تاكس��يراني اس��امي تمامي رانندگان براي دريافت 
كمك هاي دولتي معرفي شده است، اما هنوز مبلغي به 
رانندگان به عنوان كمك معيشتي جداگانه داده نشده 
است و حال سوال اين است؛ جبران خسارت وارده به 
رانندگان تاكسي و كمك به بهبود معيشت آنها چگونه 

ميسر خواهد شد؟
مديرعامل س��ازمان تاكسيراني ش��هرداري تهران با 
اشاره به اينكه نصب كاور محافظ براي تاكسي ها ادامه 
دارد، گفت: اين مساله توسعه خواهد يافت و عالوه بر 
ظرفيتي كه خود سازمان تاكسيراني در دست اجرا دارد، 
شهرداري برخي مناطق تهران نيز در سطح منطقه خود 

تعدادي كاور تامين و توزيع كرده اند. 
 او ادامه داد: برنامه ما تامين ۱5 هزار كاور نصب بوده كه 
ادامه دارد و مطمئنا تا هفته آينده بيشتر هم خواهد شد. 
قنادان درباره اضافه شدن بار مسافر به تاكسي ها در پي 
اجراي طرح ترافيك از هفته آينده گفت: ميزان مسافر 
حمل  شده توس��ط تاكسي ها بر اس��اس آمار موجود 
هنوز به طور چشمگيري نس��بت به دوره مشابه سال 
گذشته كاهش نش��ان مي دهد. براي مثال، مسافران 
تاكسي در هفته سوم ارديبهشت ماه ۹۹ نسبت به دوره 

مشابه سال قبل 58 درصد كمتر است. به طور متوسط 
نسبت حمل مسافر همچنان حدود ۶0 درصد كمتر از 
تعداد سال گذشته است و به نظر مي رسد، حتي اگر در 
حدود پيشنهادي كه در بسته ترافيكي جديد مطرح 
شده تقاضا افزايش يابد، همچنان توانايي پاسخگويي 
را داريم، چرا كه ظرفيت خالي در ناوگان تاكس��يراني 

همچنان زياد است. 
او همچنين در خصوص كرايه هاي تاكسي با بيان اينكه 
اجراي نرخ هاي كرايه تاكسي روال اجرايي مشخصي 
دارد، گفت: رانندگان ملزم ب��ه رعايت نرخ كرايه درج 
شده روي برچسب ها هستند، اما در سال ۹۹ با شرايط 
خاص و پيچيده اي مواجه شده ايم. از يك طرف ابالغ 
كرايه سال ۹۹ به دليل مساله كرونا و شرايط اقتصادي 
مردم به تعويق افتاد و از طرف ديگر هم مساله معيشت 
تاكس��يرانان مطرح است كه در اين مدت واقعا آسيب 
ديده اند. در حال حاضر كرايه هاي تاكس��ي بر مبناي 
نرخ سال گذشته است، اما به طور غيررسمي بعضي از 
شهروندان با درك شرايط خاص تاكسيرانان خودشان 
كرايه نفر چهارم را بين 3 مس��افر ديگر تقسيم و آن را 
تقبل مي كنند، اما در هر حال ما به تمام تاكسيران ها 
ابالغ كرده ايم كه اگر شهروندي به اين كار راضي نبود 
اجبار به پرداخت مازاد نداشته باشند. جالب آن است 
كه امسال ميزان شكايات مردمي ثبت شده در سامانه 
۱888 شهرداري تهران از دريافت كرايه مازاد تاكسي ها 
نسبت به سال گذشته بيش از 50 درصد كاهش داشته 
است. او با بيان اينكه براي اجراي نرخ سال ۹۹ منتظر 

ابالغ معاونت حمل و نقل و ترافيك هس��تيم، گفت: 
هميشه تغيير كرايه هاي حمل ونقل شهري از مسائل 
مهم و اثرگذار در زندگي ش��هروندان است و به همين 
دليل مي بايست با هماهنگي شهرداري و دولت انجام 
شود. تاخير امسال بيش��تر به دليل آن بوده است كه 
مراعاتي در مورد مردم لحاظ شود، اما هر زماني كه به ما 

ابالغ شود، آمادگي اجراي آن را داريم. 
قنادان درباره مساله حمايت هاي دولت از تاكسيران ها 
گفت: بر اساس پيگيري هاي مداومي كه از دستگاه هاي 
دولتي در اين زمينه داريم، برنامه هايي در دست اقدام 
است، اما هنوز براي تاكس��يران ها برنامه اي عملياتي 
نش��ده اس��ت. البته ظرف هفته هاي اخير اقداماتي از 
محل منابع سازمان تاكسيراني و شهرداري تهران انجام 
شده، اما منابع شهرداري براي حل مسائل تاكسيران ها 
به هيچ وجه كافي نيست. تاكنون تنها در يك مرحله به 
رانندگان تاكس��ي همان كمك معيشتي يارانه اي كه 
براي ساير شهروندان در نظر گرفته شده بود، پرداخت 
شده اما برنامه  حمايتي ديگري مازاد بر آن تاكنون اتفاق 
نيفتاده است. مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران 
در خصوص اقدام برخي رانندگان براي فروش تاكسي 
و گذراندن زندگي گفت: در اين مدت مراجعات خيلي 
زيادي درباره افزايش مشكالت معيشتي تاكسيران ها 
داش��ته ايم. ش��هرداري تهران منابع خود را از س��وي 
شهروندان تهراني و براي ارايه خدمات شهري به آنها 
تامين مي كند و در مديريت ناوگان تاكسيراني نيز اين 

منابع بسيار محدود هستند.

او ادامه داد: حفظ اش��تغال و حمايت از كسب و كارها 
و صن��وف منابعي مي طلبد كه در اختي��ار دولت و در 
چارچوب اختيارات و امكانات دولت است. تاكسيراني 
در حد وسع و در راستاي مسووليت هاي اجتماعي خود 
كمك كرده و حداكثر تالش خود را به كار گرفته است، 
اما براي حل مش��كالتي كه طي اين مدت پيش آمده 
نيازمند كمك هاي جدي تري از سوي دولت هستيم. 

قنادان با اش��اره به اينكه ش��هرداري تهران در تامين 
منابع براي عمليات پايه اي خود نيز دچار مشكل شده 
است، افزود: دولت اگر مي خواهد كمك خاصي به قشر 
تاكسيران ها داشته باشد، آن را اجرايي كند، چرا كه آمار 
ما نشان مي دهد حجم حمل مسافر ۶0 درصد كمتر از 
سال گذشته است و اين بدان معني است كه درآمد يك 
تاكس��يران ۶0 درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل 
اس��ت، در حالي كه تورم در همين مدت مشابه نيز در 
جامعه رشد داشته، اما درآمد تاكسيران ها نه تنها ثابت 

نمانده، بلكه كاهش نيز داشته است. 
مديرعامل سازمان تاكسيراني شهرداري تهران ادامه 
داد: ديگر توانايي پاسخگويي به مشكالت تاكسيران ها 
را نداريم. شايد اجراي هرچه سريع تر نرخ كرايه سال 
۹۹ در تاكسي ها مقدار كمي مساله معيشتي رانندگان 
را حل كند.  قنادان با انتقاد از تاخير در اجراي نرخ جديد 
كرايه ها كه مش��كالت آنها را در اين شرايط دوچندان 
كرده است، گفت: امسال كه تاكسيرانان به دليل كرونا 
آسيب بيشتري ديده اند، حتي با افزايش نرخ كرايه هم 

به اين زودي به درآمد سال گذشته برنخواهند گشت.

دوره بازگشت زمين لرزه در پايتخت چقدر است؟

زلزله 7 ريشتري؛ تهران در وقت اضافه
گروه راه و شهرسازي|

علي بيت الله�ي، رييس بخ�ش زلزله مركز 
تحقيق�ات راه، مس�كن و شهرس�ازي در 
مقاله اي دوره بازگش�ت زمين لرزه در تهران 
را محاس�به و اعالم كرده اس�ت. براس�اس 
محاسبات او، ميانگين آماري دوره بازگشت 
زلزله هاي 7ريش�تري و باالتر از آن در شعاع 
۱5۰ كيلومتري تهران حدود ۱59 سال است 
و آخري�ن زلزله با اين قدرت در س�ال ۱8۳۰ 
رخ داده اس�ت.  به گزارش »تعادل« بر اساس 
آماره�اي اعالم ش�ده از س�وي بيت اللهي، 
مش�خص مي ش�ود كه تهران در سال ۱989 
ميالدي از مرز ميانگين آماري زلزله 7ريشتري 
و باالتر از آن )يا همان ۱59 س�ال( گذشته و 
تاكنون ۳۰ س�ال از آن مرز زماني عبور كرده 
است و در واقع در وقت اضافي دوره بازگشت 

زلزله قرار دارد.
بيت اللهي همچنين در يك گفت وگو با اعالم 
اينكه شرق تهران پرلرزه ترين منطقه پايتخت 
است، اظهار كرده است: بر مبناي مانيتورينگ 
زلزله هاي رخ داده هنوز ديده نشده است كه 
ارتباطي بين گسل مش�اء و ساير گسل هاي 
تهران پس از وقوع زلزله دماوند ايجاد ش�ده 
باشد.  رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي طي مقاله اي كه در پايگاه 
خبري وزارتخانه راه و شهرس�ازي منتش�ر 
شده، با تشريح مفاهيم علمي مربوط به دوره 
بازگشت زلزله ها، درباره وضعيت تهران از نظر 
اين شاخص، محاسبات خود را منتشر كرده 
است. بخش هايي از اين مقاله را پيش رو داريد.

   مفهوم دوره بازگشت زلزله
به تناوب زماني ميانگين گيري شده وقوع زلزله ها در 
يك منطقه، در طول كل دوره زماني ثبت زلزله ها، دوره 
بازگشت زلزله مي گويند. بدين معنا اگر طول كل دوره 
آمار زلزله ها در يك منطقه ۱00 س��ال باش��د و در آن 
منطقه طي اين صد سال، 20 زلزله با بزرگي هاي معين 
رخ داده باشد، دوره بازگشت كوچك ترين زلزله از آن 

20 زمين لرزه، 5 سال خواهد بود.

   دوره بازگشت و ميانگين وقوع زلزله ها
اگر در يك دوره ۱00 ساله آمار ثبت زلزله ها 20 زلزله 
باش��د، دوره بازگشت حاصل تقسيم ۱00 سال بر 20 
زلزله يعني 5 س��ال براي كوچك ترين زلزله از آن 20 
زمين لرزه خواهد بود. معني عدد 5 اين اس��ت كه در 
اين منطقه، به طور متوس��ط هر 5 سال، يك زلزله رخ 

داده است.

   دوره بازگشت كدام زلزله ها؟ 
موضوع مهم ديگر در خصوص دوره بازگش��ت زلزله، 
روش��ن كردن زلزله هايي اس��ت كه در خصوص دوره 
بازگشت آنها صحبت مي شود. به عنوان نمونه، گفته 
مي شود كه دوره بازگشت زلزله تهران، ۱50 يا ۱80 يا... 
سال است. سوال مهم اين است، كه زلزله با چه بزرگي 
دوره بازگشت آن ۱50 يا ۱80 سال است؟ اين ابهام نيز 
بايد روشن ش��ود تا مفهوم دقيق تري از دوره بازگشت 
زلزله به دس��ت  آيد. براس��اس آمار مركز لرزه نگاري 
ژئوفيزيك، طي ۱2 س��ال اخي��ر، از 200۶ تا 20۱8 
زلزله هاي اطراف تهران تا نيمه اول ماه اول سال 20۱8، 
حدود ۱۱85 زلزله با بزرگي 2.5 و بزرگ تر، تعداد 780 
زلزل��ه با بزرگي 2.5 تا 3، 303 زلزله با بزرگي 3 تا 3.5، 
تعداد ۶5 زلزله با بزرگي بين 3.5 تا 4، همچنين تعداد 
3۱ زلزل��ه با بزرگي 4 تا 4.5، تع��داد 4 زلزله با بزرگي 
4.5 تا 5 و يك زلزله با بزرگي 5 تا 5.5 و همان تعداد با 
بزرگي 5.5 تا ۶ بوده است.  براي محاسبه دوره بازگشت 
زلزله هاي 2.5 و بزرگ ت��ر از آن يعني به عبارت ديگر 
همه زلزله هاي دوره، ۱2 س��ال را بر تعداد كل زلزله ها 

كه ۱۱85 زلزله اس��ت، تقسيم مي كنيم. عدد حاصله 
حدود 0.0۱ مي ش��ود. اين بدان معني است كه در هر 
سال به طور تقريبي حدود ۹۹ زلزله در تهران و اطراف 

آن رخ داده است. 

   دوره بازگشت زلزله و محدوده مكاني آن
مس��اله مهم در دوره بازگش��ت زلزله ها، مح��دوده و 
گستره اي است كه زلزله ها در آن واقع مي شوند. اگر سه 
دايره با ش��عاع 50، ۱00 و ۱50 كيلومتري به مركزيت 
شهر تهران رسم كرده و زلزله هاي رخ داده در داخل هر 
كدام از اين دايره ها را نيز شمارش كنيم، واضح است، در 
دايره به شعاع 50 كيلومتري، تعداد زلزله هاي كمتري 

نسبت به دو دايره ديگر خواهد بود. بر اساس آمار ۱2 سال 
گذشته در محدوده دايره به شعاع 50 كيلومتر، 7۱ زلزله، 
در داخل دايره به ش��عاع ۱00 كيلومتري از مركز شهر 
تهران، 384 زلزله و در دايره با شعاع ۱50 كيلومتري از 
مركز تهران، ۹5۶ زلزله با بزرگي 2.5 و باالترواقع مي شود. 
براي دوره بازگشت زلزله ها، كافي است تعداد زلزله هاي 
داخل هر كدام از اين دايره ها تقسيم بر طول دوره نگاشت 
زلزله شود. در دايره كوچك تر در هر سال ۶ زلزله با دوره 
بازگشت دو ماهه، در دايره مياني با شعاع ۱00 كيلومتر 
در هر سال 32 زلزله با دوره بازگشت ۱۱ روز و در دايره 
به شعاع ۱50 كيلومتر از وسط شهر تهران، هر سال 80 
زلزله با دوره بازگشت 4.5 روز رخ مي دهد. مثال ها نشان 

مي دهد كه دوره بازگشت زلزله، وابسته به بزرگي زلزله، 
مدت زمان كل آمار زلزله ها، و وسعت محدوده اي است 

كه زلزله رخ مي دهد.

   دوره بازگشت زلزله تهران؟
براي زلزله ته��ران، توجه به زلزل��ه ۶ و بزرگ تر از آن و 
حداكثر شعاع ۱50 كيلومتري اطراف مركز شهر تهران 
بايد مورد توجه باشد.  بر اساس آمار از سال 743 ميالدي 
تا آخر سال ۱3۹8 در شعاع ۱50 كيلومتري از مركز شهر 
تهران، ۱5 زلزله با بزرگي ۶ و بزرگ تر از آن رخ داده است 
كه آخرين زلزله ثبت شده مربوط به زلزله بلده كجور در 
سال 2004 است. در اين زلزله شهر تهران اندكي لرزيد، 

ولي آسيبي در ش��هر رخ نداد. دوره بازگشت زلزله ۶ )۶ 
و بزرگ تر از آن(، حاصل تقسيم دو عدد ۱275 سال بر 
۱5 )تع��داد زلزله هاي ۶ و بزرگ تر از آن( خواهد بود كه 
برابر 85 سال مي شود. به بيان روشن تر در محدوده اي 
به ش��عاع ۱50 كيلومتري اطراف نقطه مركزي ش��هر 
تهران، بر اس��اس آمار و كاتالوگ زلزله هاي تهيه شده، 
به طور متوسط هر 85 سال يك بار زلزله اي به بزرگي ۶ 
ي��ا بزرگ تر از آن رخ مي دهد كه معني آن در واقع وقوع 
قطعي زلزله در هر 85 سال نيست كه بگوييم چون زلزله 
بزرگ تر از ۶ در س��ال 2004 در اطراف تهران رخ داده، 
بنابراين تا 20۹0 زلزله ۶ و بزرگ تر از آن نخواهيم داشت! 
بلكه 85 سال عدد ميانگيني است كه نحوه محاسبه آن 
توضيح داده شد. در همين دوره زماني )743- 20۱8(، 
تعداد زلزله ه��اي رخ داده با بزرگي 7 و بزرگ تر از آن، 8 
زلزله است. دوره بازگشت زلزله 7 )زلزله هاي 7 و باالتر(، 
برابر ۱5۹ س��ال مي شود كه معني آن، ميانگين زماني 
۱5۹ ساله براي رخداد زلزله هاي 7 و بزرگ تر از آن، در 
شعاع ۱50 كيلومتري اطراف تهران است. براي زلزله 7 و 
بزرگ تر از آن نيز، آخرين زلزله اطراف تهران، زلزله سال 
۱830 ميالدي است كه در فاصله ۱00 كيلومتري شرق 
تهران )از مركز شهر( بين شهر دماوند و شهر فيروزكوه 
)25 كيلومتري غرب فيروزكوه به س��مت دماوند( قرار 
دارد. بر اس��اس نوشته هاي تاريخي، در اثر اين زلزله در 
تهران، خرابي هايي به بار آمد و عمارت سفارت بريتانيا 
نيز آس��يب ديد )فاصله ۱00 كيلومتري فاصله نسبتا 
زيادي است و تا مركز تهران، شتاب زلزله به اندازه زيادي 

كاهش پيدا مي كند( . 

   مطالبه ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله
با توجه به مسائلي كه باالتر ذكر شد، توجه به نكات زير 

ضروري به نظر مي رسد: 
  خطر زلزله با توجه به گسله هاي فعال و زمين لرزه هاي 
متعدد رخ داده در تهران و اطراف آن هميشگي، دايمي 
و جدي است. رويكرد كارشناسانه، مطالبه ساخت و ساز 
مقاوم در برابر زلزله، با اهرم هاي نظارت جدي و مسووالنه 
است. استمرار به س��ختگيري هاي مهندسي، رعايت 
وجدان كاري از سوي عناصر دخيل در ساخت و ساز و 
مطالبه عمومي مردم و فرهنگ زندگي با زلزله مهم ترين 

ابزارهاي كاهش ريسك زلزله در كشور خواهد بود.
  دوره بازگش��ت زلزله، مفهوم وق��وع زلزله در زمان يا 
زمان هاي معين را ندارد و گاه فواصل وقوع زلزله 20سال 
و گاه 300 سال نيز اس��ت. بنابراين اين موضوع، نبايد 

اسباب دلهره و استرس باشد.
  زلزله هاي تهران - منظور زلزله هايي است كه به نوعي 
مي توانند بر تهران تاثير داش��ته باش��ند- تا شعاع ۱50 
كيلومتري در نظر گرفته شده اند، اگر اين شعاع به ۱00 
كيلومتر كاهش يابد، دوره بازگش��ت زلزله 7 )و بزرگ تر 
از آن( از ۱5۹ سال به 255 سال تبديل خواهد شد و اگر 
فاصله 50 كيلومتري از مركز ش��هر مدنظر باشد، دوره 

بازگشت زلزله 7 بيش از ۱000 سال خواهد بود. 
  زلزله اي بزرگ كه در فاصله ۱00 كيلومتري رخ مي دهد، 
با زلزله اي كه در وسط شهر رخ مي دهد، اثر كامال متفاوتي 
دارد. بنابراين، وقتي گفته مي شود اگر زلزله ۶.5 رخ دهد 
تهران زير و رو مي شود، به هيچ وجه سخن كارشناسانه اي 
نيست. تجربه زلزله 7.3 ازگله كرمانشاه در فاصله معيني 
از شهر كوچك سرپل ذهاب به خوبي اثر يك زلزله بزرگ 
را بر محدوده شهري در فاصله معين نشان مي دهد، در اين 
زلزله، نمي توان گفت اين شهر كوچك ويران شد! در زلزله 
بم تخريب گسترده شهر عمدتا به دليل ساختمان هاي 
خش��ت و گلي آن محدوده بود تا بزرگي زلزله كه اتفاقا 
درس��ت در محدوده ش��هر رخ دهد، در همين زلزله نيز 

تعدادي از ساختمان هاي اسكلت دار  فرو نريختند.
    مهم تري��ن پارامتر كنترل كننده ابع��اد بحران زلزله، 
كيفيت س��اخت و ساز و س��كونتگاه ها است. اگر همتي 
مس��تمر در طراحي، نظ��ارت، اج��را و كيفيت مصالح 
درسازوكار ساخت و ساز نهادينه شود، مي توان مطمئن 

بود كه تاب آوري بااليي خواهيم داشت.

به طور ميانگين هر 159 سال، در شعاع 15۰ كيلومتري مركز تهران، زلزله 7 ريشتري رخ مي دهد

رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرسازي در گفت وگو با ايلنا، با بيان اينكه 
شرق تهران پرلرزه ترين منطقه است، گفت: 
بعد از وقوع زلزله دماوند در اين مدت ۱4 زلزله 

با ريشترهاي 2.5 تا ۳.9 رخ داده است.
علي بيت اللهي با اشاره به اظهاراتي مبني بر 
اينكه پس از وقوع زلزله 5.۱ ريشتري دماوند 
گسل مشاء فعال شده است، اظهار كرد: اينكه 
اين گسل پس از وقوع زلزله دماوند فعال شده، 

عبارت كارشناسي شده  اي نيست.
وي گفت: گس�لي كه آبرفت ه�ا را قطع كرده 
و در طول ۱۰ س�ال  گذشته زلزله ايجاد كرده، 
فعال بوده است. روند انباشت تنش و فشار در 
اليه هاي زمين يك امر تدريجي اس�ت كه در 
مرحله اي موجب شكستگي اليه هاي زمين 
مي ش�ود. هر چند اين دوره در زمين شناسي 
دوره كوتاهي است اما در مقابل عمر انسان اين 
روند ۱۰ ساله دوره طوالني محسوب مي شود.

او ادام�ه داد: زمين لرزه ناش�ي از شكس�ت 
اليه هاي زمين و اين شكست ناشي از حركت 
پوس�ته هاي قطعاتي زمين اس�ت كه نسبت 
به هم حرك�ت مي كنند ك�ه در نهايت باعث 
شكس�تگي در زمين مي شود كه به آن گسل 

گفته مي شود.

بيت اللهي با بيان اينكه طول شكستگي برخي 
از اين لرزه ها به 6۰ كيلومتر مي رسد، ادامه داد: 
زمين لرزه نيازمند وجود فشار و تنش بااليي 
است كه تجميع اين تنش به يك دوره زماني 
نياز دارد و گذشت اين مدت به معناي سكون 
گسل نيس�ت. وي با تاكيد اينكه گسل مشاء 
گس�ل فعالي بوده كمااينكه در سال گذشته 
هم چند زلزله كوچك منطبق با اين گسل رخ 
داده اس�ت، افزود: اين زلزله هاي كوچك به 
معناي شكستگي هاي كوچك است اما وقوع 
اين خردلرزه ها باعث مي ش�ود كه بخشي از 
نيروهاي تجميع ش�ده آزاد شود و زلزله هاي 

بزرگ تر ديرتر رخ مي دهد. 
او در پاس�خ به اينكه آيا وقوع زلزله در حريم 
گسل مش�اء مي تواند منجر به تحريك ساير 
گس�ل هاي تهران ش�ود، تاكيد ك�رد: بخش 
شرقي تهران به ويژه ۳۰ كيلومتري مرز شرق 
تهران در حوالي جنوب دماوند و روس�تايي 
به نام ايرا محل تالقي دو گس�ل مشاء و گسل 
شمال تهران است و جزو منطقه هاي خطرناك 

در تهران محسوب مي شود.
بيت اللهي گفت: در نقشه تهران مي بينيم كه 
تعداد زلزله ها در ش�رق تهران بيشتر است و 
هرچه از سمت شرق تهران كه در امتداد گسل 

مشاء اس�ت به س�مت مركز و غرب مي رويم 
تعداد زلزله ها كمتر مي شود چنانكه زلزله به 
بزرگي 4.۱ س�ه سال گذشته در تهران هم در 

حوالي فيروزكوه بوده است.
وي اف�زود: در واق�ع فعاليت ه�اي لرزه هاي 
معمول حاصل تجمع فشار در اليه هاي دروني 
زمين اس�ت و اين تنش در گس�ل مش�اء به 
گس�ل ش�مال و ري هم وارد مي ش�ود و آنها 
هم پتانس�يل لرزش را دارند. با اين تفاس�ير 
در تئوري هاي بني�ادي مفاهيم زلزله ممكن 
است تنش در يك گسل باعث تحريك ساير 
گسل ها هم شود. اما اگر بخواهيم با مستندات 
در اين ب�اره حرف بزنيم تاكن�ون اين رخداد 

اثري بر ساير گسل ها را نشان نداده است.
بيت اللهي ادامه داد: ب�ر مبناي مانيتورينگ 
زلزله هاي رخ داده هنوز ديده نشده است كه 
ارتباطي بين گسل مش�اء و ساير گسل هاي 
تهران پس از وقوع زلزله دماوند ايجاد ش�ده 
باش�د. البته باي�د اين موض�وع را هم در نظر 
داش�ته باش�يم كه تجهي�زات و امكانات ما 
براي رصد لحظه اي زلزله ها محدود است اگر 
اين تجهيزات ب�ه روز را در اختيار داش�تيم 
مي توانستيم با مستندات بهتري در اين باره 

اظهارنظر كنيم.

گسل
شرق تهران پرلرزه ترين منطقه پايتخت است



دانش و فن10دنياي فناوري

شيوع كرونا، خدمات هوش مصنوعي و تجارت الكترونيك را افزايش داده است
كوويد 1۹ به طور مس�تقيم آثار اقتصادي منفي 
روي زنجي�ره عرضه، تقاض�ا، بازاره�اي مالي، 
سرمايه گذاري، توليد و تجارت بين المللي دارد كه 
نتايج آن مي تواند موقعيت ژئوپليتيك كشورها 
را در جهان دس�تخوش تغيير كن�د. به گزارش 
مهر، هرچند تاكنون آمار دقيق و رسمي درباره 
خس�ارت ظهور ويروس كرونا در جهان منتشر 
نشده اما در اين رابطه پيش بيني هاي متعددي 
براي تغييرات رش�د اقتصادي، كاهش اشتغال، 
توليد، سرمايه گذاري و هزينه هاي تحميلي بر 
تجارت بين المللي توسط سازمان هاي بين المللي 
منتشر ش�ده و تأثيرات اين بحران، بر صنايع و 
كسب وكارها در همه بخش ها قابل لمس است. 
اگرچ�ه نحوه كنترل ش�يوع كرونا و كم ش�دن 
ارتباطات انساني غيرضروري براي قطع زنجيره 
اين بيماري روي مشاغل گوناگون با توجه به نوع 
خدمات و بستر ارايه آنها تاثير گذاشته است، اما 
شواهد نشان مي دهد كه برخي از كسب وكارها 
به وي�ژه در حوزه ارتباط�ات و فناوري اطالعات 
در زمان قرنطينه نيز، فعاليت خود را ادامه داده 
و حتي نسبت به گذشته از رش�د نيز برخوردار 
شده اند. سياست قرنطينه كه با تغيير الگوي كاري 
و مصرف كاربران همراه بوده، اگرچه روي برخي 
بخش هاي اقتصادي تأثير منفي داشته اما توانسته 
با ظرفيت هاي فن�اوري اطالع�ات و ارتباطات، 
كشورها را از خطر تعطيلي كامل نجات دهد. در 
اين راستا پژوهشكده سياست پژوهي و مطالعات 
راهبردي ف�اوا وضعيت كس�ب وكارهاي حوزه 
فناوري اطالعات و ارتباطات كشورهاي جهان را 
در پي بحران كرونا مورد بررسي قرار داده كه نشان 

مي دهد شيوع كرونا، خدمات هوش مصنوعي و 
تجارت الكترونيك را افزايش داده است.

  پيمايش وضعيت 
كسب و كارهاي فناوري خارجي

بر خ��اف كاه��ش ش��ديد ارزش س��هام در بخش هاي 
پتروشيمي و صنعتي، شركت هاي حوزه فناوري ابتدا و با 
ش��وك اوليه از بحران كرونا نرخ كاهشي محدودتري را در 
ارزش بازار تجربه كرده اند و در ادامه نيز برخي از شركت ها 
مانند آمازون و نتفليكس در مسير رشد قرارگرفته اند. بحران 
كرونا با تعطيلي كارخانجات در چين موجب شده بر زنجيره 
توليد و تامين بسياري بخش ها در كشورهاي مختلف جهان 
تاثيرات مخربي به جاي بگذارد. با توجه به نقش كليدي چين 
در زنجيره هاي تامين جهاني مي توان پيش بيني كرد كه 
كاهش توليد در چين خيلي زود بر كسب وكارهاي سراسر 
دنيا تاثير منفي خواهد داشت. در همين رابطه دولت فرانسه 
از شركت ها خواسته است تا در مورد وابستگي بيش از حد 
به چي��ن در رابطه با مواد خام و قطعات، تجديدنظر كنند. 
اختال در زنجيره تامين، منجر به مش��كاتي در ميزان 
فروش تلفن هاي هوشمند نيز ش��ده است. انتظار مي رود 
ميزان فروش اين تجهيزات در چين براي فصل اول ۲۰۲۰ 
حدود ۲۰ درصد كاهش يابد كه در سطح جهاني اين ميزان 
برابر ۱۰ درصد است. كمپاني هواوي نيز به عنوان بزرگ ترين 
توليد كننده گوشي هوشمند در چين و يكي از بزرگ ترين ها 
در جهان، به صورت مستقيم تحت تاثير مشكات ناشي از 

گسترش ويروس كرونا قرار گرفته است.
بررسي ميزان ترافيك آناين حوزه هاي مختلف نيز نشان 
مي دهد كه ميزان خريد و فروش در بسياري صنايع مانند 
تجهيزات ورزشي، لوازم منزل، كاالهاي لوكس و گردشگري 
رو به كاهش گذاشته و درنتيجه كاهش تراكنش هاي بانكي 

و بيمه اي آناين را نيز س��بب شده است. در مقابل، حجم 
خريدهاي آناين سوپرماركتي و خرده فروشي در كنار ميزان 
عرضه و تقاضاي خدمات رسانه اي و ارتباطاتي در بسياري از 
مناطق دنيا افزايش داشته است. براي مثال، شركت آمازون 
اعام كرده است كه تنها در امريكا ۱۰۰ هزار نيروي جديد 
استخدام مي كند. همچنين، قرار است دستمزد كاركنان اين 
شركت در اروپا و ساير نقاط جهان نيز افزايش يابد. در همين 
رابطه، فروش مواد غذايي آناين و برنامه هاي تحويل مواد 
غذايي روزانه با رشد بسياري در چين روبه رو بوده است. به 
گفته خرده فروشي Carrefour ميزان تحويل سبزيجات 

نسبت به سال گذشته رشد ۶۰۰ درصدي داشته است.

  افزايش اپليكيشن هاي حوزه فين تك 
شيوع ويروس كرونا، موجب افزايش تجارت الكترونيكي نيز 
شده است. با اين حال پيش بيني شده كه در صورت ورود به 
دوره ركود اقتصادي و تعميق آن با كمبود محصول، مسائل 
مربوط  به زنجي��ره تأمين و كاهش تقاضاي مصرف كننده 
مي تواند رشد تجارت الكترونيكي را نيز با شكست مواجه كند. 
بر اساس تازه ترين گزارش deVere Group، شيوع كرونا 
سبب افزايش ۷۲ درصدي استفاده از برنامه هاي كاربردي 
حوزه فين تك ش��ده است. با ش��يوع ويروس كرونا تمايل 
مصرف كنندگان به استفاده از خدمات پولي و مالي ديجيتال 
افزايش يافته است كه درنتيجه بسياري از موسسه هاي مالي 
سنتي مجبور ش��ده اند تا تاش براي نوآوري ديجيتالي را 
سريع تر دنبال كنند. شيوع ويروس كرونا زمان بسيار خوبي 
براي حركت به سمت يك تجربه بانكي جديد است. در حال 
حاضر بسياري از بانك ها با همكاري شركت هاي فين تك 
به دنبال مدرن سازي و اضافه كردن قابليت هاي جديد به 
محصوالت خود هستند. افزايش تقاضا براي نرم افزارهاي 
بانكداري ديجيتال مي تواند كسب وكارهاي حوزه فين تك را 

تقويت كند. اين بررسي ها نشان مي دهد كه با وجود فرصتي 
كه شيوع كرونا در اختيار توسعه فين تك هاي حوزه پرداخت 
قرار مي دهد، آمار و ارقام مرتبط با درآمدها و گردش مالي 
اين كسب وكارها، در اغلب موارد روندي كاهشي را نشان 
مي دهد. به عنوان نمونه، مس��تر كارت و ويزا كارت، در پي 
شيوع كرونا، براي سه ماهه اول ۲۰۲۰ افت ۲ تا ۳.۵ درصد 

را پيش بيني كرده اند.
اگرچه اپيدمي كرونا در برخي حوزه ها مانند بانكداري برخط 
و پرداخت هاي موبايلي به افزايش تقاضا منجر خواهد شد، 
اما به احتمال قوي شركت هاي فين تك حوزه سرمايه گذاري 
و مديريت ثروت را با كاهش تقاضا روبه رو خواهد كرد. زيرا 
مشتريان تصميم مي گيرند، سرمايه گذاري هاي ايمن تر 
و قابل پيش بيني تري را در محي��ط فعلي انتخاب كنند. 
شرايط ناپايدار بازارهاي بورس در هفته هاي اخير و هراس از 
ركورد تجاري در كنار تصميم برخي كشورها براي كاهش 
نرخ س��ود بانكي، حداقل در كوتاه مدت، خروج قابل توجه 
سرمايه مشتريان براي سرمايه گذاري هاي ايمن را به دنبال 
خواهد داشت، كه مي تواند بر درآمد فين تك ها در اين حوزه 
و پلتفرم هاي معامات برخط كه عموم��ًا درآمد خود را از 
كارمزد دريافتي از مشتريان خود تأمين مي كنند، تأثير منفي 
بگذارد. توقف فعاليت ها، كاهش سرمايه، افزايش بيكاري، 
برخي از داليل افزايش تقاضا و رش��د فين تك هاي حوزه 

بيمه و وام دهي است.

  توسعه خدمات مبتني بر هوش مصنوعي
بررسي هاي پژوهشكده سياست پژوهي و مطالعات راهبردي 
فاوا، همچنين نشان مي دهد كه توسعه خدمات مبتني بر 
فناوري هاي نوين مانند هوش مصنوعي مانند چت روبات ها، 
روبات ها، عينك هاي ضدتب و پهپادهاي ضدعفوني كننده 
و مراقبتي و پزشكي از راه دور نيز پيامدهاي بحران كرونا در 

كسب وكارهاي حوزه فناوري هستند. با توجه به توسعه اين 
خدمات و كسب وكارها پيش بيني شده است رشد بخش 
ارتباطات و فناوري اطاعات چين كه در ابتداي سال ۲۰۲۰ 
با كاهش ۱۰ درصدي روبه رو شده در انتهاي سال ۲۰۲۰ 
به رشد ۵.۵ درصد افزايش يابد. براي مثال شركت تجاري 
علي بابا يكي از بزرگ ترين پلتفرم هاي تجارت الكترونيكي 
در چين با اتكا به زيرس��اخت هاي ارتباط��ي و اطاعاتي 
خود در حوزه مراقبت هاي بهداش��تي ورود كرده اس��ت. 
اين ش��ركت خدمات تحويل دارو را براي افرادي كه براي 
درمان بيماري هاي مزمن نياز به دارو دارند، راه اندازي كرده 
است. همچنين بازوي تحقيقاتي علي بابا، الگوريتم هوش 
مصنوعي جديدي را براي تحليل اسكن هاي توموگرافي 
كامپيوتري )CT( تهيه كرده اس��ت. واحد پردازش ابري 
شركت تجاري علي بابا بسترهاي نرم افزاري و سخت افزاري 
خود را براي تس��ريع در يافتن توالي ژنوم ويروس و توليد 
واكسن بيماري در اختيار موسسات تحقيقاتي جهاني قرار 
داده است. بايدو بزرگ ترين موتور جست وجوي چين نيز 
در حال حاضر يك بستر مشاوره آناين براي هرگونه سؤال 
پزشكي و به صورت رايگان اجرا كرده است. همچنين اين 
شركت يك مدل هوش مصنوعي را براي شناسايي افرادي 
كه ماسك محافظ ندارند تهيه كرده است. شركت تجاري 
Tencent يك��ي از بزرگ ترين ش��ركت هاي بازي هاي 
ويديويي در جهان است كه محبوب ترين پلتفرم پيام رساني 
چين يعني وي چت را نيز اجرا مي كند. اين شركت خدمات 
مشاوره بهداشت آناين را از طريق وي  چت راه اندازي كرده 
است. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه نظاير اين 
خدمات توسط بس��ياري از كسب وكارهاي حوزه فناوري 
اطاعات و ارتباطات در كشورهاي مختلف مانند كره جنوبي، 
هنگ كنگ، استراليا، سنگاپور، اسپانيا، فرانسه، سوييس و 

سوئد توسعه يافته است.

چارچوب مشترك براي رتبه بندي امنيتي اپليكيشن ها 
س�ازمان فناوري اطالعات با همكاري پليس 
فتا در نظر دارند تا با مشخص كردن مجموعه 
چارچوب هاي امنيتي به ارزيابي و رتبه بندي 
اپلكيش�ن ها از نظ�ر امنيت و حف�ظ حريم 

خصوصي كاربران بپردازند.

 اين همكاري در قالب يك چارچوب مشترك ارزيابي 
اپليكيشن ها پيشنهاد خواهد شد و پيروي يا اخذ آن از 
سوي اپليكيشن ها و تمامي  برنامه ها الزام آور نيست، بلكه 
هركدام از برنامه ها كه خود عاقه مند باشند مي توانند 
در اين ارزيابي ش��ركت كنند و در نهايت تاييديه اين 
ارزيابي مش��ترك را دريافت كنند. ابوالقاسم صادقي، 
معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل اطاعات سازمان 

فناوري اطاعات در گفت وگو با پيوست گفت: »ما در 
حال آماده كردن يك چارچوب مش��ترك با همكاري 
پليس فتا هستيم تا طبق آن اپ ها را رتبه بندي كنيم و 
آنها را از نظر امنيت و حفظ حريم خصوصي كاربرانشان 
بسنجيم.« صادقي پيش بيني كرد كه اگر امسال اين 
چارچوب شكل بگيرد مشخص خواهد كه در مجموع 
كدام اپ ها از لحاظ امنيتي بهتر از سايرين عمل كرده اند. 
طبق گزارش كافه بازار تا پايان سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰۹ 
هزار برنامه و ۱۸ هزار بازي اندرويد در اين پلتفرم قرار 
داشته است. همچنين هر روز ميزان استقبال كاربران 
نيز به استفاده از اپ ها و بازي ها بيشتر مي شود از همين 
رو امنيت اپليكشن ها از اهميت ويژه اي برخوردار است. 
هرچند پلتفرم هاي عرضه كننده اپليكيشن ها هركدام 

سعي مي كنند كه به نوعي برنامه هاي قرارگرفته روي 
سامانه هايشان را از نظر امنيتي ارزيابي كنند؛ اما تاكنون 
هيچ چارچوب مش��تركي براي تمامي اين بسترها يا 

برنامه ها منتشر نشده است.
صادق��ي با اش��اره ب��ه نگراني هايي كه ب��راي فعاليت 
اپليكيش��ن ها و برنامه ها وجود دارد گفت: »هم اكنون 
اپ ها كانون اشتغال در فضاي مجازي هستند از همين 
رو نبايد به گونه اي عمل كنيم كه اين بخش آسيب ببيند 
و اگر مي خواهيم يك استاندارد يا چارچوب كلي براي 
تمامي اپليكيشن ها و برنامه ها منتشر كنيم بايد حتما 
جامع االطراف باشد اما در شرايط فعلي به اين جايگاه 
هنوز دس��ت پيدا نكرده ايم. ورود ب��ه فرآيند ارزيابي 
اپليكيشن ها و برنامه ها براي تمامي اپ ها الزام آور نيست؛ 

بلكه آنهايي كه عاقه مند هستند كه وارد اين فرآيند 
شوند مي توانند همكاري كنند. از سويي مردم و كاربران 
برنامه ها نيز مي توانند از نظر هاي دو نهاد تخصصي در 
مورد امنيت اپليكيشني كه مي خواهند آن را نصب كنند 
مطلع شوند. ما هنوز نمي توانيم يك پروتكل كلي و جامع 
راجع به امنيت براي تمامي اپ ها و برنامه ها صادر كنيم 
از همين رو شركت در ارزيابي رتبه بندي امنيتي اپ ها 

نيز براي همه الزامي نيست.«
موضوع فعاليت اپليكيش��ن ها و امني��ت آنها فقط در 
دستور كار س��ازمان فناوري اطاعات و پليس فتا قرار 
ندارد بلكه بانك مركزي نيز از دو سال پيش )اسفند ۹۷( 
طرح احراز هويت اپ هاي بانكي را در دستور كار خود 
قرار داده بود. بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد 

با توجه به گسترش اس��تفاده از خدمات الكترونيكي 
مي توان انتظار داش��ت كه به زودي بس��ياري از اپ ها 
جايگزين سامانه هايي شوند كه امروز خدمات رساني 
مي كنند. صادقي تاكيد كرد در شرايط فعلي برخي از 
اپ ها بدون دليل هنگام نصب از كاربر اجازه دسترسي 
به گالري يا ميكروفون را مي گيرند كه مش��خص است 
اين اپليكيشن تا پايان دوره حياتش نيز، از زمان نصب 
كاربر تا پاك كردن آن از روي گوشي، نياز به دسترسي 
به گالري و ميكروفن را ندارند؛ از همين رو كاربران نيز 
بايد در اين خصوص دقت كنند و اگر احساس كردند كه 
برخي از اپليكيشن ها دسترسي هاي غيرضروري از آنان 
مي گيرند و آن اپلكيشن جزو الزامات زندگي آنها نيست، 

آن برنامه را نصب نكنند.
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اقدام جديد دولت امريكا 
عليه هواوي

به گفته وزي��ر بازرگاني امريكا، ش��ركت هاي 
امريكايي كه تراش��ه مي س��ازند براي تامين 
ذخاير قطعات هواوي بايد از دولت امريكا مجوز 
دريافت كنند. چين اعام ك��رده اين اقدام را 
تافي مي كند. به گزارش مهر به نقل از تلگراف، 
جنگ تجاري امري��كا و ه��واوي وارد مرحله 
جديدي شده زيرا كاخ سفيد محدوديت هاي 
تازه اي بر هواوي تحميل كرد. از س��وي ديگر 
چين نيز تهديد كرده با اقدامات مشابهي عليه 
ش��ركت هاي امريكايي از جمل��ه اپل، تافي 
مي كند. ويلبر راس وزير بازرگاني امريكا اعام 
كرد ش��ركت هايي كه از تجهي��زات امريكايي 
براي تامين ذخاير ميكروتراشه هواوي استفاده 
مي كنند، تحت كنترل بيشتري قرار مي گيرند. 
اين اقدام براي زمينگير كردن ش��ركت چيني 
انجام مي ش��ود. چنين دستوري به معناي آن 
است كه پس از ۱۲۰ روز شركت هاي طراحي 
و توليد تراشه كه محصوالت آنها در تجهيزات 
ه��واوي به كار م��ي رود، باي��د از دولت امريكا 
مجوز درياف��ت كنند. امريكا س��لطه مالكيت 
معنوي خود را يك ابزار مه��م براي به چالش 
كش��يدن چين مي داند. راس هواوي را متهم 
كرد ب��ا دور زدن قوانين نظارتي امريكا، تاش 
دارد تا فناوري نيمه رسانا را داخل چين توليد 
كند اما با وجود اين همچنان به صنعت امريكا 
تكيه دارد. پس از انتش��ار اين خبر دولت چين 
در رسانه رسمي اين كشور اعام كرد، مي تواند 
با اقداماتي مش��ابه اپل، كوالكام و شركت هاي 
ديگر را هدف قرار دهد تا محدوديت هايي براي 
آنها وضع يا تحقيقاتي درباره ش��ركت ها انجام 
شود. به نوشته نش��ريه گلوبال تايمز )روزنامه 
انگليسي زبان چيني( اقدامات مقابله اي چين 
به امريكا يادآوري مي كند اين كشور بايد بهاي 
سنگيني براي سركوب هواوي پرداخت كند. از 
بهار ۲۰۱۹ ميادي شركت هاي تراشه سازي و 
توليد نرم افزار امريكايي از جمله گوگل از تامين 
سرويس و كاال براي هواوي منع شده اند. امريكا 
ادعا مي كند هواوي تهديدي عليه امنيت ملي 
اس��ت. در نتيجه اين اق��دام چين تاش هاي 
خود براي توليد تراش��ه در داخل كشورش را 
افزود. به هرحال اين دستور از ۱۲۰ روز ديگر 
اجراي��ي مي ش��ود. طب��ق آن توليدكنندگان 
تراشه از تامين ذخاير هواوي با كمك تجهيزات 
امريكايي منع نشده اند اما براي انجام آن بايد 
مج��وز دريافت كنند. ش��ركت تراشه س��ازي 
تايوانيTSMC هفته گذشته اعام كرد يك 
كارخانه در امريكا مي سازد. اين شركت يكي از 
بزرگ ترين تامين كنندگان ذخاير هواوي است 
 TSMC و چنين اقدامي بدان معنا اس��ت كه
نيز براي ادامه كسب وكار خود با هواوي بايد از 

دولت امريكا مجوز دريافت كند.

پايان فروش ويندوز 32 بيتي 
به شركت هاي سازنده رايانه

مايكروس��افت از متوقف كردن فروش ويندوز 
۳۲ بيتي به ش��ركت هاي س��ازنده انواع رايانه 
خبر داده است. البته قرار نيست مشكلي براي 
كاربران فعلي ويندوزهاي ۳۲ بيتي ايجاد شود. 
به گزارش فارس به نقل از انگجت، ويندوز ۱۰ 
هم مانند نس��خه هاي قبلي اين سيستم عامل 
در دو نس��خه ۳۲ بيتي و ۶۴ بيتي عرضه شده 
و نس��خه ۶۳ بيتي قابليت ها و توانمندي هاي 
بيش��تري دارد. اما همزمان با به پايان رسيدن 
عص��ر پردازنده هاي ۳۲بيتي، مايكروس��افت 
قصد دارد نسخه ۳۲ بيتي اين سيستم عامل را 
ديگر در اختيار شركت هاي سازنده رايانه قرار 
ندهد. اين شركت از سازندگان رايانه در جهان 
خواس��ته تا در توليدات خود تنها از نسخه ۶۴ 
بيتي ويندوز ۱۰ استفاده كرده و از نصب نسخه 
۳۲ بيتي اين سيس��تم عامل خودداري كنند. 
در عين حال پش��تيباني از وين��دوز ۳۲ بيتي 
و عرضه وصله هاي امنيتي به روزرس��ان براي 
آن ادامه مي يابد. نس��خه ۳۲ بيتي ويندوز ۱۰ 
محدوديت هاي متعددي دارد و از جمله تنها از 
۳.۲ گيگابايت رم پشتيباني مي كند و قابليت ها 

و امكانات امنيتي آن كمتر است.

لزوم كاهش 10 درصدي آب 
شرب و بهداشتي در اصفهان

معاون بهره برداري و توس��عه آب، ش��ركت آبفا 
اصفهان گفت: عبور از فصل گرم امسال بدون افت 
فشار يا قطعي آب نيازمند اين است كه مشتركان 
دست كم ۱۰ ليتر از مصرف سرانه آب در شبانه روز 

را كم كنند. 
ناصر اكبري افزود: آبفا استان اصفهان يك ميليون 
و ۱۸۰ هزار مشترك دارد كه حدود ۸۰۰ هزار از 
آن، مشتركان خانگي هس��تند و در صورتي كه 
روزانه هر ك��دام ۱۰ ليتر از مصرف خود بكاهند 
روزانه هشت ميليون ليتر صرفه جويي مي شود، 

كه رقم چشمگيري است.
وي اضافه كرد: مصرف آب از آغاز س��ال تاكنون 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به طور متوسط 
۱۸ درصد بيش��تر ش��ده و دليل اين امر شيوع 
ويروس كرونا و تاكيد مسووالن بهداشت و درمان 
بر شست وش��وي مكرر دست ها و رعايت بيشتر 
مسائل بهداش��تي براي جلوگيري از ابتا به اين 

بيماري است.
اكبري افزود: سرانه مصرف خانگي آب در استان 
اصفهان در سال ۱۳۹۷، ۱۴۹ ليتر در شبانه روز 
بود كه با افزايش مصرف در اواخر س��ال ۱۳۹۸ 
اين ميزان نيز افزايش يافت و كاهش دس��ت كم 
۱۰ ليتر در شبانه روز از اين رقم، براي سال جاري 

ضروري و الزم است.

هفدهم مه، روز جهاني ارتباطات

خبرسازي شبكه ملي اطالعات
ارتباطات امروز به تلف�ن و اينترنت محدود 
نمي شود و اگرچه اين مسير بيش از 1۵0 سال 
پيش با تلگراف آغاز شد، اما با فناوري هايي 
مانند نسل پنجم اينترنت كه صنعت ارتباطات 
و فناوري اطالعات را دگرگون خواهد كرد، گره 
خورده و از آنجايي كه س�رعت رشد فناوري 
بس�يار باالس�ت، در آينده ش�اهد تحوالت 
بيش�تري نيز خواهيم بود. صنعت ارتباطات 
حدود 1۵0 س�ال پيش با تلگراف آغاز ش�د 
و پ�س از آن تلف�ن بود كه براي م�دت زمان 
زيادي وظيفه برقراري ارتباط بين افراد را بر 
عهده داش�ت. اما عمر گوشي  همراه به كمتر 
از س�ه دهه مي رس�د و موبايل هاي امروزي 
با سيس�تم هاي عامل هوش�مند، عمري 10 
ساله دارند. با وجود اين در همين سال ها هم 
فناوري هاي جدي�د، ارتباط�ات را به نحوي 
دگرگون كردند كه پيام ه�ا از حالت متني و 
صوتي به تصويري تبديل ش�ده اس�ت. روز 
جهاني ارتباطات، هفدهم ماه مه  اس�ت و به 
همين مناسبت محمدجواد آذري جهرمي، 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به 
گسترش رسانه هاي مجازي و امن شدن آنها 
پس از تحقق شبكه ملي اطالعات، از تكميل 
زيرس�اخت  اليه هاي اطالعاتي شبكه ملي 

و نتايج جديدي درباره اين شبكه خبر داد.

وزير ارتباطات و فناوري اطاعات با اش��اره به توس��عه 
ارتباطات در كش��ور گفت: »در حال حاضر در كش��ور 
با س��رمايه گذاري هاي قابل توجه روبه رو هستيم و از 
طرفي بخش زيادي هم دولت سرمايه گذاري كرده است، 
خدمات ارتباطي نس��ل ۳ و ۴ در همه شهرهاي كشور 
برقرار اس��ت و نزديك به ۸۳ درصد روس��تاهاي باالي 
۲۰ خانوار كشور دسترس��ي به اينترنت دارند. بيش از 
۷۰ ميليون كاربر شبكه اينترنت در كشور داريم« وي با 
بيان اينكه فعاليت بخش آي سي تي در همه حوزه ها اعم 
از آموزش، سامت و بانكداري فعال است، افزود: »تقريبا 
هيچ كدام از اين حوزه ها بدون استفاده از فضاي ارتباطي 
و امكانات زيرساختي توفيقاتي كه در حال حاضر دارند 
را نخواهند داشت به نوعي موفقيت هايشان وابسته به 
ميزان استفاده از ظرفيت هاي حوزه آي سي تي است و 
آي سي تي هم تاش كرده بهترين خدمات را براي اين 

مجموعه ها فراهم كند.«

    رش�د اقتصادي حوزه ارتباطات و فناوري 
اطالعات

وزير ارتباطات و فناوري اطاعات با پيش بيني رش��د 
اقتصادي حوزه ارتباطات و فن��اوري اطاعات به رقم 
چهار درصد از س��هم اقتصاد كشور گفت: »سهم رشد 

اقتصادي حوزه ارتباطات و فناوري اطاعات در ابتداي 
دولت يازدهم ح��دود ۱,۷ درص��د و در ابتداي دولت 
دوازدهم ح��دود ۲.۵ درصد بوده و ام��روز اين عدد به 
چهار درصد رسيده كه عدد قابل توجهي است و نشان 
از رشد اقتصادي دارد.« آذري جهرمي با اشاره به رشد 
اقتصادي بخش ارتباطي كشور در سال ۹۷ كه گزارش 
آن نهايي ش��ده، افزود: »با وجود اينكه بخش ارتباطي 
كش��ور به دليل تحريم هاي ظالمانه رشد منهاي ۴,۸ 
درصد را به لحاظ اقتصادي در سال ۱۳۹۷ تجربه كرده، 
رشد اقتصادي بخش آي سي تي يعني ارتباطات مثبت 
۱.۷ درصد و رشد اقتصادي بخش فناوري اطاعات ما 
۶.۴ درصد است.« وي به محسوس بودن دسترسي به 
امكانات و فناوري در ايام قرنطينه و شيوع كرونا اشاره 
كرد و گفت: »با شيوع كرونا در كشورهاي مختلف، ما هم 
با اين پديده مواجه بوديم و مي توان به عينه ديد كه اگر 
فناوري و اطاعات در اين چند سال توسعه پيدا نكرده 
بود، ما با شيوع كرونا به چه وضعيتي گرفتار مي شديم.« 
وزير ارتباطات و فناوري اطاعات با بيان اينكه در چند 
روز آينده اخباري در مورد تكميل زيرساخت اليه هاي 
اطاعاتي ش��بكه ملي اطاعات اعام مي شود، افزود: 
»اين هفته خبرهاي بس��يار خوبي براي مردم داريم. 
 اقدامات��ي ك��ه از دي ماه ۹۸ پ��س از ص��دور فرمان 
۵ ماده اي مقام معظم رهبري براي تكميل زيرساخت  
اليه هاي اطاعاتي شبكه ملي اطاعات پيگيري شده بود 
به نتايج خيلي خوبي رسيده كه در اين هفته گزارش آن 
را به مردم مي دهيم.« آذري جهرمي همچنين در توييتر 
با اش��اره به اخبار خوب ش��بكه ملي اطاعات، نوشت: 
»همزمان با روز جهاني ارتباطات، سه پروژه  مهم در اين 
هفته، براي تكميل زيرس��اخت هاي فناوري اطاعات 
كشور، به بهره برداري خواهد رسيد. ۲۵ درصد افزايش 
در ظرفيت مراكز داده كشور، خدمات ابري )Iaas( براي 
استارت آپ هايي كه همواره از ما تقاضاي سرور دارند و 

طرح »هرخانه ايراني، يك ويديوي اينترنتي.«

    خدمات ويژه دولت الكترونيكي
 در روز ارتباطات

به گزارش ايسنا، بارها از سوي كارشناسان گفته شده 
اگر در راس��تاي تس��ريع راه اندازي دولت الكترونيكي 
تاش كنيم، فس��اد كاهش  مي يابد و مردم نبايد براي 
دريافت خدمات به طبقات باالي يك ساختمان اداري 
بروند. در نتيجه با »دولت هم��راه« به جاي اينكه نياز 
باشد مردم براي دريافت خدمات مراجعه كنند، مي توان 
خدمات دولتي را همه وقت و همه جا به مردم ارايه داد. 
اين ويژگي متمايز دولت همراه نسبت به گروه هاست. 
اين روزها و در ش��رايطي كه به دليل ش��يوع كرونا در 
كشور، يكي از مهم ترين  راه هاي جلوگيري از گسترش 
بيشتر اين ويروس، تا حد ممكن خانه نشيني و رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي عنوان شده، دولت الكترونيك و 

ارايه خدمات دولتي به صورت غيرحضوري و الكترونيكي 
يكي از مهم ترين اقداماتي است كه مي تواند مورد توجه 
افرادي كه به اين خدمات نياز دارند قرار بگيرد. هرچند 
به نظر مي رسد برخي دستگاه ها تمايل چنداني براي 
يكپارچه ك��ردن خدمات الكترونيك��ي ندارند. برخي 
سازمان ها ميانه اي با الكترونيكي شدن ندارند، برخي 
روش خود را براي ارايه خدمات به صورت الكترونيكي 
در پيش مي گيرند و شايد تنها عده معدودي درخواست 
وزارت ارتباطات براي يكپارچه شدن خدمات را اجابت 
كنند. در اين راستا رضا باقري اصل، دبير شوراي اجرايي 
فناوري اطاعات از چند اتفاق ويژه دولت الكترونيكي 
در روز جهاني ارتباطات خبر داد و آنها را نام برد. سرويس 
الكترونيكي استعام ضمانتنامه هاي بانكي توسط بانك 
مركزي، سرويس اس��تعام كدهاي شبا بر اساس كد 
ملي توسط بانك مركزي، ثبت نام رايگان و الكترونيكي 
تأمين كنن��دگان كاال و خدمات در س��امانه تداركات 
الكترونيكي توسط وزارت صمت از جمله اين خدمات 
اس��ت. باقري پيش از اين هم به خدمات الكترونيكي 
كه تاكنون به نتيجه رس��يده اشاره كرد كه شامل نقل 
و انتقال اماك مسكوني، ثبت نام الكترونيكي سجام و 
خدمت يكپارچه استعام شبا مي شد و اظهار كرد كه 

منتظر نهايي شدن نسخه الكترونيكي، حذف دفترچه 
بيمه، ماليات بر ارث، يكپارچه سازي قبوض و مجامع 

الكترونيكي هستيم.

   از بين بردن شكاف ديجيتالي 
دستور كار ارتباطات تا 2030

همچنين هولي��ن ژائو، دبي��ر كل اتحاديه بين المللي 
مخابرات در پيامي روز جهاني ارتباطات را تبريك گفت. 
در متن اين پيام آمده است: »ملت ها و اعضاي خانواده 
اتحاديه جهاني مخابرات )ITU( در سراسر جهان، در 
روز بيست و هفتم ارديبهش��ت ماه هر سال، مراسمي 
را به نام س��الروز جهاني مخابرات و جامعه اطاعاتي، 
برگزار مي كنند. امسال از همه شما اعضاي اين اتحاديه 
مي خواهم كه با من همراه ش��ويد تا برنامه موسوم به 
دس��تور كار ارتباطات تا س��ال ۲۰۳۰ اتحاديه جهاني 
مخابرات را به پيش ببريم. اين دستور كار، دربرگيرنده 
يك ديدگاه مشترك جهاني براي از بين بردن شكاف 
يا نابرابري ديجيتالي ميان جوامع و اس��تفاده از توان 
فناوري اطاعات و ارتباطات )فاوا( در زمينه پشتيباني از 
دستور كار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد، در راستاي توسعه 
پايدار است. من از ش��ما دعوت مي كنم تا به جهانيان 

نشان دهيد فناوري هاي نويني مانند نسل پنجم تلفن 
همراه )۵G(، ترابري هوشمند، اينترنت اشياء، هوش 
مصنوعي و فناوري باك چين در زمينه ارتقاي زندگي 
مردم و آسان سازي توسعه اجتماعي و اقتصادي آنان، 
چه كارهايي را مي توانند به اجرا درآورند. اين فناوري ها 
و نوآوري هاي جديد، توان بالقوه و خيلي زيادي را براي 
پيشرفت بشر به وجود مي آورند و ابزارهاي قدرتمندي 
را نيز براي نيل به تك تك اهداف توسعه پايدار، در اختيار 
ما ق��رار مي دهند. تقريبًا نيمي از جمعيت جهان هنوز 
از اينترنت اس��تفاده نمي كنند و رشد كلي دسترسي 
به اينترنت، كند اس��ت. ما براي اينكه بتوانيم همگان 
را به اقتصاد ديجيتال��ي جهاني متصل كنيم، نيازمند 
هماهنگي بيشتر و چند برابر كردن تاش هايمان در اين 
زمينه هستيم و الزم است براي كساني كه به اين موهبت 
دس��ت  يافته اند، تضمين دهيم، در اي��ن زندگي پر از 
امكانات ارتباطي كه دارند، از امنيت، اطمينان و سامت 
كافي برخوردار باشند. بياييد تا به مناسبت روز جهاني 
مخابرات و جامعه اطاعاتي و به خاطر اين دهه جديد، 
ميوه هاي فناوري اطاعات و ارتباطات را براي ش��تاب 
دادن به رشد اجتماعي، اقتصادي، محيط زيست پايدار، 

توسعه فراگير و همگاني و همه جايي، به كار گيريم.«

 وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: بهره برداري از پروژه هاي افزايش ظرفيت مراكز داده، خدمات ابري براي استارت آپ ها و »هرخانه ايراني،
 يك ويديوي اينترنتي«، براي تكميل زيرساخت هاي فناوري اطالعات 
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بازوي پژوهشي مجلس در گزارشي معرفي كرد

هفت تهديد صادرات غيرنفتي ايران 
تعادل | گروه تجارت |

بازوي پژوهش�ي مجل�س در پژوهش�ي به 
»آسيب شناسي صادرات غيرنفتي در ايران« 
پرداخته است. نتايج اوليه اين گزارش نشان 
مي دهد، وضعيت صادرات كاالهاي غيرنفتي 
در هفده سال گذشته با رشد ساالنه متوسط 
16/2 درصدي از 4/2 ميلي�ارد دالر به 46/8 
ميليارد دالر رس�يده كه بيشترين سهم آن 
مربوط به گروه محص�والت »معدني، صنايع 

شيميايي و مواد پالستيكي« است. 

به طوري كه محصوالت معدني كمي بي��ش از 40 درصد 
درآمد صادراتي را به خود اختصاص داده اند. از سوي ديگر، 
روند تغييرات بازار هدف براساس يافته هاي اين پژوهش 
حاكي از اين اس��ت كه تغيير محسوس��ي در كشورهاي 
واردكننده كاال از ايران ايجاد نشده، اما روند كلي آن نزولي 
است و نشان از آن دارد كه بازار برخي از كشورها را در اين بازه 
زماني از دست داده ايم. اما مساله  ديگري كه صادرات ايران 
را تهديد مي كند، تمركز نسبتا ش��ديد در بازارهاي هدف 
صادراتي اس��ت. در اين ميان، داده هاي آماري بيانگر اين 
است كه سهم »امارات عربي متحده« از واردات كاال از ايران 
در مجموع نزولي، اما سهم دو »چين و عراق« صعودي بوده، 
با اين تفاوت كه شيب افزايش سهم صادرات ايران به چين 
تقريبا دو برابر شيب افزايش سهم صادرات به عراق است. 
اين پژوهش همچنين به بيان هفت واقعيت مهم درباره روند 
صادرات غيرنفتي ايران پرداخته است كه به نوعي صادرات 

كشور را مورد تهديد قرار داده است. 

   تحليلي از وضعيت صادرات كااليي
اين پژوهش در ادامه نگاهي به روند كلي صادرات غيرنفتي 
كشور طي سال هاي 1380 تا 1397 داشته كه داده هاي 
به دست آمده نش��انگر اين است كه ارزش دالري صادرات 
غيرنفتي در ب��ازه زماني ياد ش��ده، از 4.2 ميليارد دالر به 
44.7 ميليارد دالر رسيده است. به عبارت ديگر، طي 17 
سال، ارزش دالري صادرات غيرنفتي با نرخ رشد متوسط 
س��االنه 16.32 درصد 10.6 برابر شده است. از نظر وزني 
طي اين س��ال ها، ميزان صادرات با متوس��ط رشد ساالنه 
13.9 درصد تقريبا 7.28 برابر ش��ده است. اگرچه از نظر 
ارزش ريالي، ارزش صادرات با متوسط رشد ساالنه 41.3 
درصدي روبه روست، اما اين رشد، هم دربرگيرنده تغييرات 
ارزش ريال در برابر دالر، هم ش��امل رشد مقدار صادرات و 
هم پوشش دهنده قيمت كاالهاي صادراتي طي اين دوره 
زماني اس��ت و لذا تحليل چندان قابل اتكايي از آن حاصل 
نمي شود. حال چنانچه كش��ور بخواهد اهداف خود را در 
برنامه ششم توسعه پيگيري كرده و به آن برسد بايد بتواند 
به گسترش روابط تجاري با كشورهاي بيشتري ادامه دهد 
تا بتواند سهم صادرات غيرنفتي خود را در افق 2020 به 1۵ 
درصد توليد ناخالص داخلي خود برساند.همچنين بررسي 
روند صادرات غيرنفتي ايران براس��اس آمارهاي ارايه شده 

ازسوي گمرك كشور نشان مي دهد از ابتداي اجراي برنامه 
سوم توس��عه تا س��ال 1390 صعودي بوده و با يك وقفه 
دوساله در سال هاي 1391 و 1392 مجدداً از سال 1393 
)به استثناي سال 1394( به روند صعودي خود ادامه داده 
است. براساس اين گزارش حجم صادرات غيرنفتي ايران در 
سال هاي اوج درآمد نفتي كشور از 32 دالر فراتر نرفته است. 
اما كشور در سال هاي اخير توفيق هاي بيشتري در تحقق 
درآمدهاي ارزي در اين حوزه به دست آورده است، هرچند 
اخيرا به دليل تشديد تحريم هاي اقتصادي صادرات غيرنفتي 
با كاهش ارزشي مواجه شده است. در سنوات و دولت هاي 
گذشته كه كشور تجربه كسب باالترين درآمد نفتي تاريخ را 
داشته است، حجم درآمدهاي حاصل از صادرات غيرنفتي 
از 32 ميليارد دالر فراتر نرفته است. به رغم تالش دولت براي 
افزايش صدور كاالهاي صنعتي به بازارهاي جهاني، آمارهاي 
ارايه شده درخصوص تجارت خارجي ايران نشان دهنده آن 
اس��ت كه هنوز بخش عمده اي از صادرات غيرنفتي ايران 
تحت تأثير نفت قرار دارد و ميعان��ات گازي و محصوالت 
پتروشيمي در صدر فهرست كاالهاي غيرنفتي ايران است 
و كاالهاي معروف ايران در بازارهاي جهاني نيز سال هاست 
كه تغييري نكرده و همچنان»پسته، زعفران و فرش ايراني« 
معروفترين كاالهاي صادراتي كشور تلقي مي شوند. با اينحال 
بس��ياري از كارشناسان معتقدند ايران پتانسيل صادرات 

كاالهاي غيرنفتي فراواني را در خود دارد و با سرمايه گذاري 
و توجه مي توان برندهاي فراواني را براي كشور در بازارهاي 
جهاني ساخت. ساختار صادراتي يك كشور با گذر از مراحل 
توسعه يافتگي به تدريج متنوع تر مي شود و طي زمان در 
برخي از بخش هاي اقتصادي تمركز بيشتر و تنوع كمتري 
خواهد يافت. براين اساس متنوع ساختن ساختار توليد يك 
كشور براي تنوع بخشي صادرات و سپس رسيدن به مرحله 

تخصص صادراتي امري ضروري است.

   تصويري از بازارهاي هدف 
روند تغييرات بازار هدف نيز حاكي از آن است كه به لحاظ 
تعداد كش��ورهايي كه كاال از اي��ران وارد كرده اند، تغيير 
محسوسي ايجاد نشده، اما روند كلي آن نزولي است و نشان 
از آن است كه بازار بخشي از كشورها را در اين دوره زماني 
از دس��ت داده ايم. اما بررس��ي حجم صادرات به هريك از 
كشورهاي طرف تجارت با ايران نشان داد كه تعداد اندكي 
از كشورها سهم بااليي در صادرات ما دارند و تعداد بسيار 
زيادي از آنها داراي سهمي اندك هستند و متأسفانه روند 
اين تغييرات به گونه اي است كه تعداد كشورهايي كه 80 
درصد درآمد صادراتي ما را تأمين مي كرده اند از 23 كشور 
در س��ال 1380 به 9 كشور در س��ال 1396 تقليل يافته 
است. در سال 1380 يك كشور كمي بيش از 1۵ درصد از 

كل صادرات كااليي ايران سهم داشته و حدود ۵۵ درصد 
صادرات ايران به 9 كش��ور صورت مي گرفته است. الگوي 
صادرات ما از نظر شركاي تجاري الگوي نامتقارني است. 
منظور از عدم تقارن، اين اس��ت كه تعدادكمي ازكشورها 
سهم بااليي در تجارت ما دارند و تعداد زيادي از آنها سهمي 
بسيار اندك. همچنين در سال 1397 از ميان 147 كشور، 
تنها سه كش��ور »چين، امارات متحده عربي و عراق« ۵4 
درص��د ارز حاصل از صادرات كااله��اي غيرنفتي را عايد 
كشور ما س��اخته اند. به عبارت ديگر، در اين سال، تنها 2 
درصد از كشورهاي طرف معامله ما، ۵4 درصد درآمد ارزي 
از محل صادرات كاالهاي غيرنفتي مان را تشكيل داده اند.

اين درحالي است كه تمركز نسبتا شديد در بازارهاي هدف 
صادراتي مي تواند براي كشور يك تهديد تلقي شود. در اين 
بين سهم كش��ور »امارات عربي متحده« از واردات كاال از 
ايران در مجموع نزولي اما سهم كشورهاي »چين و عراق« 
هر دو صع��ودي بوده اند با اين تفاوت كه ش��يب افزايش 
سهم صادرات ايران به چين تقريبا دو برابر شيب افزايش 
س��هم صادرات به عراق اس��ت. همچنين نتايج به دست 
آمده از محاسبه شاخص هاي تمركزگرايي مويد وضعيت 
تمركزگرايي صادراتي كاالهاي غيرنفتي است. شاخص 
تمركز 16 كااليي، حاكي از تمركز نسبي در صادرات است و 
شاخص تمركز برحسب گروه هاي كااليي بيست ويك گانه 

نشان از تمركز نسبتًازياد در قسمت هاي ۵ و6 و 2 و 1۵ و 7 
است. شاخص »تايل« )شاخصي كه هنري تايل معرفي كرد 
و به آن شاخص آنتروپي هم گفته مي شود( نشان مي دهد 
كه نوعي تمركز نسبتًا ش��ديد در بازار كاالهاي صادراتي 
غيرنفتي به چش��م ميخورد و روند زماني آن نيز حاكي از 
حركت به سمت عدم تمركز اس��ت. صادرات كاالهاي با 
ارزش افزوده پايين، ارزآوري عمده توسط چند گروه كااليي 
خاص و با ارزش افزوده پايين و تمركز عمده صادرات كاال بر 
چند كشور از آسيب هاي جدي در صادرات غيرنفتي است. 

    نتايج پژوهش 
 يافته هاي اصلي اين تحقيق را مي توان در هفت محور مهم 
برشمرد كه شامل موارد زير اس��ت. 1- برنامه ريزي براي 
حفظ بازار صادراتي و توس��عه صادرات كاال و نيز احصاي 
مسائل و مشكالت موجود در سر راه صادرات غيرنفتي كه 
مستلزم شناخت وضعيت موجود امكانات صادراتي از يكسو 
و مشتريان خارجي ازسوي ديگر اس��ت. 2- ارزش دالري 
صادرات غيرنفتي طي س��ال هاي 1380 تا 1397 از 4.2 
ميليارد دالر به 44.7 ميليارد دالر رسيده است. به عبارت 
ديگر، طي هفده سال، ارزش دالري صادرات غيرنفتي با نرخ 
رشد متوسط ساالنه 16.23 درصد 10.6 برابر شده است. 3- 
بررسي هاي آماري نشان مي دهد كه طي سال هاي 1380 تا 
1397 در سال 1387 بيشترين بازار صادراتي از نظر تعداد 
با 170 كشور قرار داشته و كمترين آن هم مربوط به سال 
1393 با 140 كشور اس��ت. بااين حال، روند كلي نشانگر 
كاهش تعداد كشورها يا بازارهاي هدف در اين سال هاست. 
4- الگوي صادرات ايران از نظر شركاي تجاري الگوي 
نامتقارني اس��ت. منظور از عدم تقارن، اين اس��ت كه 
تعداد كمي از كشورها سهم بااليي در تجارت ما دارند و 
تعداد زيادي از آنها سهمي بسيار اندك. در سال 1380 
از ميان 163 كشور داراي رابطه تجاري با ايران، تعداد 
هشت كش��ور( يعني 4.9 درصد از كشورهاي طرف 
معامله ما( بيش از نيمي از ارز حاصل از صادرات كاالهاي 
غيرنفتي را عايد كشورمان ساخته اند و كمتر از نيم ديگر 
اين درآمد ارزي از 1۵۵ كشور باقيمانده حاصل شده 
است.۵- سهم چهار كشور »امارات متحده عربي، چين، 
عراق و كره جنوبي«، مجموعا بيش از ارزش صادرات 
به 14۵ كشور ديگر به عنوان مقصد كاالهاي صادراتي 
ايران در سال 1397 بوده است. اين تمركز نسبتًا شديد 
در بازارهاي هدف صادراتي مي تواند براي كش��ور يك 
تهديد تلقي شود. 6- روند حركت ما در طول زمان در 
جهت توسعه صادرات در بخش كاالهاي غيرنفتي، به 
تمركز برخي كشورها انجاميده است. به عبارت ديگر، 
در طول زمان، رابطه تجاري ما با كش��ورهاي مختلف 
به طور يكسان رشد نكرده است.7- با در نظر گرفتن، 
ارزش صادراتي گروه هاي كااليي برحسب قسمت در 
نظام HS مقدار شاخص تمركزگرايي هيرشمن براي 
دوره زماني 1396-1380 به طور متوسط به عدد 0.38 
مي رسد كه نشان از تمركز نسبي باالي صادرات است.

 جزييات نامه نگاري گمرك براي تسهيل صدور مجوزها 
رييس كميسيون تسهيل تجارت اتاق تهران 
از نامه نگاري گمرك ب�راي حذف مجوزهاي 
زايد بان�ك مركزي خب�ر داد و گفت: اگرچه 
معاون اول رييس جمهور دستور لغو مقررات 

زايد را داده بود، اما دستگاه ها عمل نكردند.

محمد الهوتي در گفت وگو با »خبرگزاري مهر« با اشاره به 
نامه نگاري معاون گمرك ايران با رييس كل اين مجموعه در 
خصوص تسهيل در فرآيندهاي صدور مجوزهاي مرتبط 
با بانك مركزي در مسير تجارت خارجي كشور گفت: در 

ش��رايط كنوني اقتصاد ايران و به ويژه تجارت خارجي كه 
كشور از يك سو به ارزهاي حاصل از صادرات غيرنفتي نياز 
داشته و از سوي ديگر، مس��ير واردات بايد براي ورود مواد 
اوليه و تجهيزات مورد نياز توليد هموار شود، مراجعه يك 
فعال اقتصادي به دستگاه هاي سياست گذار و صادركننده 
مجوز بايد تسهيل شده و شرايط براي تسهيل امور و عملياتي 
كردن اخذ مجوزها از طريق سيس��تمي، هموار شود.وي 
افزود: از همه مهم تر، كاهش و حتي از بين بردن كاغذبازي 
در فرآيند ص��دور مجوزهاي الزم ب��راي تجارت خارجي 
است؛ در حالي كه اين يكي از موضوعاتي است كه در بحث 

بهبود مستمر محيط كسب و كار، از سوي وزارتخانه ها و 
دستگاه هاي دولتي مورد بي توجهي واقع شده؛ در حالي 
كه بس��ياري از مجموعه هاي دولتي، مي توانند از طريق 
سامانه ها و انجام فعاليت ها بر بستر اينترنت و در قالب دولت 
الكترونيك، عالوه بر اينكه زمان صدور مجوزها را كاهش 
دهند، كاغذبازي را نيز كم كرده و با فسادهاي احتمالي شكل 
گرفته در اين حلقه ها به مبارزه بپردازند.وي تصريح كرد: اين 
موضوع بعد از شروع دولت يازدهم، در دستگاه هاي مختلف 
مورد تاكيد قرار گرفت و با دستور جهانگيري، مقرر شد تا 
هر دستگاه دولتي، براي از بين بردن موانعي كه در حيطه 

اختيارات آن دستگاه بود، حذف مقررات و مجوزهاي زائد 
را در دس��تور كار قرار دهد، در حالي كه تنها وزارتخانه اي 
كه در آن زمان توانس��ت 600 تا 700 مورد مجوز زائد را از 
فرآيندهاي خود حذف كند، وزارت جهاد كشاورزي بود و 
مابقي دستگاه ها، از اين امر و دستور معاون اول رييس جمهور 
استقبال نكردند.به گفته الهوتي، در هفته جاري، شاهد 
مكاتبه اي از س��وي معاون فني گمرك ايران با رييس كل 
اين دستگاه حاكميتي بوديم كه در قالب آن، پيشنهاداتي 
براي حذف مجوزهاي زائد مطرح شده بود و بر اين اساس، 
به نظر مي رسد اقدامي در جهت بهبود محيط كسب و كار 

از سوي گمرك شكل گرفته كه مي تواند ياري رسان فعاالن 
اقتصادي باشد؛ به نحوي كه روحيه چنين دستگاه و مديراني 
نشانگر عالقه مندي به ارتقاي جايگاه سازماني و بهبود محيط 
كسب و كار است؛ لذا فعاالن اقتصادي، صادركنندگان و اتاق 
بازرگاني، ضمن قدرداني از اين دست اقدامات، حمايت 
خود را از اين پيشنهاد اعالم كرده و به ديگر دستگاه ها نيز 
توصيه مي كنيم كه هر يك به نوبه خود، در زدودن موانع 
كسب و كار به خصوص در هجمه تحريم هاي خارجي 
كه شرايط را بر توليدكنندگان و صادركنندگان به مراتب 

سخت تر از گذشته كرده، اقدام  كنند.

»حسين كاظم پور اردبيلي« ديپلمات باسابقه ايراني كه بود؟ 

»آقاي اوپك ايران« درگذشت
تعادل |

»آقاي اوپك يا همان ژنرال نفتي« درگذشت. 
ضايع�ه اي دردناك براي صنعت نف�ت ايران. 
»حسين كاظم پور اردبيلي« كه از نجات يافتگان 
بمب گذاري دفتر حزب جمهوري اسالمي در 
هفت تيرماه سال 1۳6۰ بود، بامداد روز گذشته 
27 ارديبهشت ماه 99 به ديار باقي شتافت. او 
سياستمدار، ديپلمات ومدير اجرايي ايراني بود 
كه در دولت احمدي نژاد بركنار شد، اما با روي 
كار آمدن حسن روحاني، به عنوان يك ژنرال 

نفتي در دولت به كار گرفته شد.

 او از سال 92 تا زمان مرگ همچنان نمايندگي ايران در اوپك 
را برعهده داشت. بسياري معتقدند كاظم پور اردبيلي نقش 
كليدي در اوپك داشته و به عنوان يكي از استراتژيست هاي 
اين نهاد مهم نفتي جهان تاثيرگذار بوده اس��ت. برخي از 
روزنامه نگاران او را »آقاي اوپك« مي خواندند. او كه به عنوان 
يك ديپلمات باهوش و عملگرا شناخته مي شود، در اكثر 
تحوالت نفتي دو دهه اخير تاثيرگذار بوده و منافع ملي ايران 
را پيش برده است. كاظم پور در دوران تحريم نفتي كشور 
ماموريت بسيار دشوار و سنگين بر عهده داشت. با اين حال 

در افكار عمومي كمتر شناخته شده است.

   مروري بر كارنامه »كاظم پور اردبيلي« 
»حس��ين كاظم پور اردبيلي« نماينده اي��ران در اوپك و 
ديپلمات باسابقه كشور كه چندي پيش به دليل خونريزي 
مغزي در بيمارستاني در تهران به كما رفته بود، روز گذشته 
دارفاني را وداع گفت. او در سال 1331 در تهران زاده شد. 
وي دوران ابتدايي و متوسطه تا دريافت ديپلم را در تهران 
گذراند و در س��ال 1349 براي تحصيالت دانش��گاهي 

وارد مدرس��ه عالي بازرگاني شد و در سال 13۵3 مدرك 
كارشناسي بازرگاني را از مدرسه عالي بازرگاني )دانشگاه 
عالمه طباطبايي فعلي( دريافت نمود. او پس از چندي، 
براي ادام��ه تحصيل به اياالت متحده امري��كا رفت و در 
سال 13۵7 تحصيالت خود را در رشته مديريت بازرگاني 
)ام بي اي( در مقطع كارشناس��ي ارش��د، به پايان رساند. 
اين ديپلمات برجسته در مدت اقامت در اياالت متحده 
امريكا، با انجمن هاي اسالمي دانشجويان خارج از كشور، 
همكاري داشت و اندكي پس از پيروزي انقالب 13۵7، به 
ايران بازگشت و فعاليت خود را ابتدا در بخش خصوصي، در 
زمينه واردات وتجارت خارجي آغاز كرد. كاظم پور اردبيلي 
فعاليت سياسي خود را از مهرماه 13۵8 در وزارت بازرگاني، 
در جايگاه مديرعامل و رييس هيات مديره شركت گسترش 
خدمات بازرگاني ايران آغاز نم��ود. كاظم پور اردبيلي از 
نجات يافتگان بمب گذاري دفتر حزب جمهوري اسالمي 
در 7 تيرماه بود. در واقعه هفت تير او به عنوان وزير بازرگاني 
در جلسه حزب جمهوري ش��ركت كرد. دستور جلسه 
بررسي مسائل بازرگاني كشور و سخنران اصلي كاظم پور 
اردبيلي بود. با حضور سيد محمد بهشتي در جلسه، دستور 
كار عوض ش��د و كاظم پور از پشت تريبون كنار رفت و بر 
روي صندلي خود نشس��ت. همين باعث شد او از انفجار 
جان سالم به در ببرد. به همين دليل است كه محمدجواد 
ظريف روز گذشته در پيام تسليت خود كاظم پور اردبيلي 
را »شهيد زنده« خواند.پس از واقعه 7 تير، او به وزارت امور 
خارجه نقل مكان كرد و در دوره نخست وزيري ميرحسين 
موس��وي، به عنوان معاون اقتصادي وزارت امور خارجه، 
فعاليت نمود. يكي از مهم ترين مذاكرات وي در اين دوران، 
مذاكره با »آندره كورميگو«؛ وزير امور خارجه اتحاد جماهير 
ش��وروي بود. در آن زمان ايران مي خواس��ت بداند كه آيا 
شوروي )در زمان جنگ تحميلي( به رژيم صدام موشك 

دوربرد داده است يا خير. گفته مي شد مذاكرات كاظم پور 
و وزير خارجه شوروري به جدال هم كشيده شده است. او 
در سال 1364 معاونت امور بين الملل وزارت نفت را برعهده 
گرفت و از اعضاي هيات مديره شركت ملي نفت ايران بود. 
يكي از هنرهاي كاظم پور ايجاد شگردهاي تازه براي فروش 
نفت ايران در دوران جنگ تحميلي بوده است. كاظم پور در 
فاصله سال هاي 1369 تا 1373 عهده دار سفارت ايران در 
ژاپن بود. او در سال 1373 بار ديگر به وزارت نفت بازگشت 
و براي يك دوره 1۵ ساله، تا 1387 نماينده ايران در سازمان 
اوپك بود، ولي در انتهاي فعاليت دولت نهم، از اين سمت 
بركنار شد. او با نفت 6 دالري از وزارت خارجه به نفت آمد 
و سال 87 با نفت 126 دالري از وزارت نفت رفت. اما با روي 
كار آمدن حسن روحاني، كاظم پور اردبيلي نيز به عنوان 
يك ژنرال نفتي در دولت به كار گرفته شد. او از سال 92 تا 
زمان مرگ همچنان نمايندگي ايران در اوپك را برعهده 
داشت. او از سهامداران شركت صنايع غذايي دلپذير نيز بوده 
است. اين ديپلمات تاثيرگذار كشور سال ها توانسته بود از 
مواضع كشورمان در مجامع بين المللي دفاع كند و خدمات 
خالصانه او از يادها نخواهد رفت. »تدوين استراتژي تعامل 
سازنده و شراكت در عين رقابت، تالش هايي براي تشكيل 
IEF و شكل دهي به كشورهاي صادركننده گاز در سال 
2001« از كارهاي مهم كاظم پور در دوره مسووليتش بود. 

   مقامات درباره او چه گفتند؟ 
درگذش��ت حس��ين كاظم پور اردبيلي با واكنش هاي 
فراواني روبه رو ش��ده اس��ت. بس��ياري از دولتمردان و 
فعاالن رسانه اي به تحسين او پرداخته اند و از او به نيكي 
ياد مي كنند. حسن روحاني رييس جمهور در پيامي با 
تسليت درگذشت »حسين كاظم پور اردبيلي«، درباره 
او نوشت: »اين تالشگر پيشكس��وت عرصه سياست و 

مديريت، با قبول سمت هاي مختلف، كارنامه ارزنده اي از 
خود برجا گذاشت.« محمد جواد ظريف وزير امور خارجه 
از اولين مقاماتي بود كه پيام تس��ليتي در اين باره صادر 
كرد. ظريف كاظم پور اردبيلي را ديپلماتي »برجس��ته، 
كم نظير، صادق« توصيف كرد و نوشت: »اين شهيد زنده 
هفت تير در تمامي چهار دهه گذشته از وزارت تا سفارت 
و از معاونت وزير تا عضوي��ت هيات عامل اوپك همواره 
مدافعي تيزهوش و باصالبت براي منافع ملي و مشاوري 
امين و دقيق و صريح براي مسووالن جمهوري اسالمي 
ايران بود.« بيژن زنگنه وزير نفت هم كاظم پور اردبيلي 
را همكار و دوست 23 ساله خود خواند كه درگذشتش 
را باور نمي كند. زنگنه در پيام احساس��ي خود صفاتي 
همچون »متدي��ن، فرهيخته، متواضع، ش��رافتمند، 
بي ادعا، خدمتگزار و عاشق ايران« براي كاظم پور به كار 
برد و نوشت: »از بارزترين وجوه شخصيتي او، صراحتش 
در بيان عقايدش بود. او ديپلماتي برجسته بود كه بيش از 
سه دهه از منافع ملي ما در اوپك، در سخت ترين شرايط 
و به رغم همه ناماليمات، هوشمندانه و جانانه دفاع كرد« 
زنگنه همچنين تاكيد كرد: »او در دولت شهيد رجايي، 

وزير بازرگاني ب��ود و جانباز انفجار مقر حزب جمهوري 
اسالمي در 7 تير 1360 بود، ولي هرگز از جانبازي خود يا 
از خدماتش در دوران جنگ با كسي سخن نگفت. او براي 
خدماتش از كسي اجر و مزدي نمي طلبيد. امروز او با ره 
توشه اي پر بار از خدمت صادقانه به مردم و كشورش، در 
برابر داور نهايي هستي ايستاده است.«اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور و محمود واعظي رييس دفتر 
رييس جمهور هم با تعابير مشابهي از خدمات كاظم پور 
اردبيل��ي تجليل كردند.در گذش��ت كاظم پور اردبيلي 
پيام هايي در سطح بين المللي را هم در پي داشته است. 
»محمد سينوسي باركيندو« دبيركل اوپك در اين باره 
نوشت: »درگذشت برادر و همكارمان را با قلب سنگين 
)شكسته( دريافت كرده ام. باشد كه خداوند متعال او را در 
بهشت قبول كند... باشد كه خداوند به خانواده او و همه ما 
اين بردباري را بدهد كه بتوانيم اين خسارت جبران ناپذير 
را تحمل كنيم.« باركيندو افزود: »او در 34 سال گذشته در 
اوپك دوست و همكار ما بود. او نماينده شجاع كشور خود 
در اوپك بود. او به عنوان طوالني ترين عضو هيات عامل 

اوپك، عضو موثري بود.«
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بازنگري در روش عرضه 
محصوالت فوالدي

شاتا | سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از برگزاري جلس��ه كميته سامان دهي فوالد در 
هفته جاري خبر داد و گفت: بازنگري در ش��يوه 
عرضه محص��والت فوالدي و تعيي��ن قيمت با 
اتكا به فرمول هاي اقتصادي در دس��تور كار اين 
كميته قرار دارد. حسين مدرس خياباني با اشاره 
به دس��تور رييس جمهور مبني بر ضرورت رفع 
دغدغه توليدكنندگان و صاحبان كارخانه ها براي 
تامين مواد اوليه گفت: جلسه كميته ساماندهي 
محصوالت ف��والدي در هفته ج��اري با حضور 
توليدكنن��دگان برگزار خواهد ش��د تا بتوان در 
شيوه عرضه محصوالت فوالدي و تعيين قيمت 
با فرمول هاي اقتصادي، تجديدنظر الزم صورت 
گيرد.وي اف��زود: ه��دف وزارت صنعت، معدن 
و تجارت آن اس��ت كه عالوه بر اينكه مواد اوليه 
مورد نياز صنايع پايين دستي فوالد تامين شود، 
صادرات نيز به عنوان يكي از دستور كارهاي جدي 

اين وزارتخانه، مورد حمايت قرار گيرد.
وي تصريح كرد: پيرو سياست هاي جديد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اجازه داده نخواهد شد 
تا فوالد نيز به عنوان يك كاالي سرمايه اي مورد 
معامله قرار گيرد، بلكه با مكانيزم هاي جديدي كه 
طراحي خواهد شد، تالش مي شود تا محصوالت 
فوالدي به دست مصرف كنندگان واقعي و صنايع 
پايين دستي آن هم بر اساس نيازهاي واقعي آنها، 
برسد. به گفته مدرس خياباني، در واقع سياست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت عدم معطلي صنايع 
پايين دستي و توليدكنندگان در دسترسي به مواد 
اوليه خود است و اين سياست را با مكانيزم هاي 
صحيح و به روش هاي مختلف عملياتي خواهد 
كرد.به گفته وي، بنا بر اين است كه ضمن افزايش 
توليد فوالد در كش��ور، برنامه افزايش صادرات 
محصوالت ف��والدي نيز در س��ال 99 با قوت و 
قدرت بيشتري نسبت به س��ال 98 پيش رود و 
در اين ح��وزه، وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
هيچ كمكي به توليدكنندگان و صادركنندگان 
دريغ نخواهد كرد. مدرس خياباني افزود: كميته 
تخصصي محصوالت ف��والدي در هفته جاري 
نسبت به بازنگري مجدد سياست ها و ابالغ تكاليف 
مرتبط با حوزه تامين و توزيع اين محصوالت اقدام 
خواهد كرد. ضمن اينكه تاكيد بر اين است كه در 
سال جهش توليد، عالوه بر اينكه توليد و صادرات 
فوالد مطابق با هدفگذاري هاي انجام شده با رشد 
مواجه شود، بلكه صنايع پايين دستي كه اجزاي 
اثرگذار در دستيابي به جهش توليد هستند نيز به 

موقع مواد اوليه خود را تامين كنند.

صادرات رب گوجه آزاد شد
دبير س��تاد كارگ��روه تنظيم بازار از آزاد ش��دن 
ص��ادارت رب گوج��ه فرنگ��ي تا اط��الع ثانوي 
خبرداد و گفت: قرار اس��ت دو كميته مجزا براي 
حمايت از محص��والت كش��اورزي و حمايت از 
بازار مرغ و تخم مرغ تش��كيل ش��ود. محمدرضا 
كالمي در گفت وگ��و با »خبرگزاري تس��نيم« 
درباره جديدترين تصميمات ستاد تنظيم بازار 
اظهار كرد: در جلس��ه دوش��نبه هفته گذش��ته 
)22 ارديبهش��ت 99( ب��ه منظورحماي��ت از 
توليدكنندگان محصوالت كش��اورزي و حفظ 
روند تولي��د محصوالتي از جمله پي��از و گوجه 
فرنگي، به منظور خريد حمايتي اين محصوالت 
از سوي س��ازمان مركزي تعاون روستايي، قرار 
است در اس��رع وقت و پس از هماهنگي الزم در 
خصوص مقدار، قيم��ت خريد و همچنين نحوه 
تامي��ن منابع ريالي، كميته اي تش��كيل و اقدام 
الزم در اين خصوص را انجام دهند. دبير كارگروه 
ستاد تنظيم بازار با بيان اينكه اين كميته با حضور 
سازمان برنامه و بودجه، دبيرخانه كارگروه تنظيم 
بازار و با مس��ووليت وزارت جهاد كشاورزي قرار 
اس��ت اين مسائل را مورد بررس��ي و تصميمات 
الزم را اتخ��اذ كند، گفت: تصميمات اين كميته 
به منزله تصميمات كارگ��روه تنظيم بازار بوده و 

الزم االجرا است.
وي تصريح كرد: در اين راستا قرار است استانداران 
و سازمان جهاد كشاورزي سراسر كشور، ساز و كار 
الزم، با استفاده از ظرفيت هاي موجود در هر استان، 
از جمله سازمان ميادين ميوه و تره بار را براي عرضه 
مستقيم محصوالت كش��اورزي از سوي سازمان 
مركزي تعاون روس��تايي با اس��تفاده از غرفه هاي 
عرضه مستقيم كاال، برنامه ريزي و اقدامات الزم را 
انجام دهد.وي با بيان اينكه كليه شبكه هاي توزيع 
با هماهنگي سازمان هاي صمت استان ها مكلف به 
همكاري هستند، خاطرنش��ان كرد: سقف قيمت 
خرده فروشي پياز و گوجه فرنگي با در نظر گرفتن 
حداكثر منفعت براي كش��اورز و بر اس��اس قيمت 
فروش اين كاال در ميادين مادر هر استان و رعايت 
ضرايب س��ود و هزينه هاي خرده فروش��ي مصوبه 
هيات نظارت بوده و بايد توسط سازمان هاي سمت 
اس��تاني تعيين، كنترل و با تخلفات گران فروشي 
در س��طح عرضه برخورد شود. دبير كارگروه ستاد 
تنظيم بازار با اش��اره به اينكه در راستاي حمايت از 
توليدكنندگان و كشاورزان سراسر كشور، صادرات 
رب گوجه فرنگ��ي در حجم هاي مختلف تا اطالع 
ثانوي آزاد است، گفت: اين اقدام بايد بالفاصله اجرا 
و توس��ط دفترمقررات صادرات و واردات پيگيري 
شود.وي تأكيد كرد: با توجه به ضرورت حفظ روند 
صادرات محصوالت كشاورزي )ترجيحا به صورت 
فرآورده هاي فراوري شده( در راستاي رونق توليدات 
اين محصوالت، قرار شد سازمان توسعه تجارت ايران 
و اتاق بازرگاني ايران با حداكثر توان نسبت به بررسي 
كشورهاي مقصد صادراتي ايران از طريق ميز هاي 
كااليي صادرات اقدام و از همه ظرفيت ها در اختيار 
براي تحقق صادرات استفاده و گزارش اقدامات را به 

دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار ارايه كنند.

وضعيت صادرات غير نفتي ايران در فاصله سال هاي 80 تا 97 آسيب شناسي شد
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مرزپرگوهر

چهرهروز

آلبومساالرعقيليپساز۱۹سالمنتشرميشود
يك تهيه كننده و ناشر آثار موسيقايي با اشاره به انتشار يك آلبوم موسيقايي به خوانندگي ساالر عقيلي كه ۱۹ سال از توليد آن مي گذرد، 
از وضعيت نگران كننده فروش محصوالت موسيقايي سخن گفت. نيما جوان گفت: آلبومي كه بر اساس برنامه ريزي هاي قبلي مان تصميم 
داريم منتشر كنيم، اثري به آهنگسازي اميرحسين سام و خوانندگي ساالر عقيلي است كه حدود ۱۹ سال پيش در قالب يك مجموعه 
ساز و آوازي توليد شد و اين بار تصميم گرفته شده بعد از دو دهه با عنوان »مي دانم كه مي آيي« براي عالقه مندان موسيقي ايراني منتشر 
شود. اين آلبوم به دليل اينكه در سال هاي دور توليد شده قطعًا از حال و هواي متفاوت تري با آثار فعلي ساالر عقيلي برخوردار است. به هر 

حال اين آلبوم جزو اولين آثاري است كه اين خواننده اجرا كرده و قطعًا جذابيت بيشتري براي مخاطب خواهد داشت.

تصويبنخستينقانونكاردرهياتوزيران
اگرچ��ه در س��ال ۱3۱5 قانوني در جهت 
ساعت كاري و حقوق كارگران در كارخانه ها 
تصويب ش��د، اما به دليل نداشتن الزام و 
جامعيت كافي نتوانست اجرايي شود. با سقوط رضاشاه 
و ايج��اد آزادي نس��بي در كش��ور، فعالي��ت گروه هاي 
ماركسيس��تي در ايران افزايش ياف��ت و آنها مهم ترين 
گروه هدف خ��ود را جامعه كارگ��ري تعريف و توجه به 
مسائل كارگري را در صدر شعارهاي خود اعالم كردند. 
به اين ترتيب، فضايي ايجاد شد تا قانون كار دوباره مطرح 
شود. طرح نخستين قانون كار در ۲۸ ارديبهشت ۱3۲5 
و در تعطيلي مجلس به تصويب هيات وزيران رسيد. در 
همان سال، وزارت كار و تبليغات هم تشكيل شد. پيش از 
آن در وزارت پيشه و هنر در سال ۱3۲3 اداره مستقلي به 
نام اداره كل كار تشكيل شده بود. اين قانون بيشتر ناظر بر 
چگونگي نظارت بر اعتصاب كارگران بود و كارگران كشاورز 
را از ش��مول خود خارج كرده بود. ساعات كار ۴۸ ساعت 
در هفته، مرخصي ۱5 روز در سال، تعطيلي يك روز در 
هفته به ازاي ۶ روز كار، حداقل س��ن كارگري ۱۲ سال و 
كارآموزي ۱۰ سال، مرخصي زايمان، مهلت شير دادن به 
نوزادان، تأسيس شيرخوارگاه و اجراي آيين نامه بهداشتي 
براي كارفرمايان ازجمله مفاد اين قانون بود. همچنين در 
اين قانون، تشكيل هياتهاي حل اختالف براي رسيدگي 
به اختالفات كارگري و كارفرمايي، مجاز بودن تشكيل 
اتحاديه هاي كارگري و كارفرمايي، تعيين حداقل دستمزد 
ساالنه و به صورت منطقه ا  ي، تساوي مزد كارگر زن و مرد 
از ديگر مواد اين قانون بود. شركت نفت انگليس حاضر به 
پذيرش اين قانون نشد و برخورد و درگيري گسترده اي 

ميان كارگران و نيرو هاي امنيتي روي داد. اين قانون كار 
همچنين وعده داد كه حداقل دستمزد را بر اساس قيمت 
محلي مواد غذايي تعيين كند؛ استخدام كودكان را ممنوع 
سازد؛ ساعات كار روزانه را به هشت ساعت برساند؛ پرداخت 
حقوق روز هاي جمعه و شش روز تعطيلي ساالنه ازجمله 
روز كارگر را اجرا كند و به اتحاديه ها اجازه تشكل و مذاكره 
با مديريت را بدهد. با فروكش كردن جنبش هاي كارگري و 
تسلط دولت بر اوضاع، پيشنهاد جديدي بامطالعه مشترك 
كارشناسان داخلي و هيأتي از كارشناسان دفتر بين المللي 
كار تنظيم شد و پس از تصويب شوراي عالي كار به مجلس 
ارايه شد. اين پيشنهاد در تاريخ هفدهم خرداد سال ۲۸ 

تحت عن��وان قانون اجازه اجراي گزارش كميس��يون و 
پيشه و هنر و بازرگاني، مربوط به كارگران و كارفرمايان به 
تصويب مجلس رسيد. اين قانون در مقايسه با قانون قبل، 
مضامين حمايتي كمتري براي كارگران داشت و قرار بود 
صرفاً  به مدت يك سال به صورت آزمايشي به اجرا درآيد. 
اين قانون تا سال ۱33۷ اجرا مي شد و بحث آزمايشي بودن 
آن به بوته فراموشي سپرده شد. در سال ۱33۶ با همكاري 
كارشناساني از سازمان بين المللي كار، طرح جديدي تهيه  
و پس از نظرخواهي از دفتر بين المللي كار به مجلس ارايه 
شد. اين اليحه در سال 3۷ به تصويب نهايي كميسيون 

كار مشترك مجلسين )سنا و ملي( رسيد. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

سدسازيدرايران
ازنقطهآغازتاكنون

تاريخ سد سازي در ايران قدمتي بسيار طوالني 
دارد.پادش��اهان عصر هخامنشي به واسطه نياز 
جغرافيايي كش��ور و عالق��ه اي ك��ه در آباداني 
س��رزمين تحت فرمانروايي خود داش��تند، در 
زمان حكومت خود س��دها و بندهاي زيادي در 
بخش هاي جنوب غربي و جنوبي ايران ساختند. 
يك��ي از رودخانه هايي كه از قدي��م به رودخانه 
اروند مي پيوسته است » دياله« بوده است كه به 
دستور كوروش بزرگ سدي براي آبياري از خاك 
و چوب بر روي آن س��اخته ش��ده بود كه شبكه 
كانال هاي آبرساني را تغذيه مي كرد .همچنين 
در زمان پادشاهان هخامنش��ي اولين كوشش 
براي سدس��ازي بر روي اروند و فرات انجام شده 
است. در زمان سلسله ساسانيان و هنگام حكومت 
ش��اپور اول، ارتش شكست خورده والرين رومي 
كه مركب از هفتاد هزار نفر مي ش��دند به اسارت 
ايرانيان در آمدند . شاپور اول از اين اسيران براي 
ساختن ساختمان هايي در ايران استفاده كرد . 
يكي از اين ساختمان ها »سد شادروان شوشتر« 
بر روي رودخانه كارون است. اما ماجراي سدسازي 
به ش��كل مدرن در ايران از سال هاي پاياني دهه 
۲۰ آغاز شد، اما پس از پيروزي انقالب اسالمي، 
ظرفيت هاي بسياري براي توسعه سدسازي به 
وجود آمد تا جايي كه بر اس��اس آمار كميسيون 
بين المللي س��دهاي بزرگ )ICOLD(، ايران 
در منطقه، پس از تركي��ه، رتبه دوم و در جهان، 
رتبه هفدهم را در حوزه سدسازي دارد. تاكنون 
۱۷۲ س��د ملي در س��طح ايران به بهره برداري 
رسيده كه از اين تعداد، ۱۹ طرح مربوط به قبل 
از انقالب اسالمي و مابقي به بعد از انقالب مربوط 
مي شود؛ البته روند سدسازي در آن زمان، بسيار 
كند بود، به گونه اي ك��ه در دولت هاي اول و دوم 
تنها يك س��د، در دولت سوم، سه سد و در دولت 
پنجم نيز دو سد مورد بهره برداري قرار گرفت. در 
هر كدام از دولت هاي شش��م و هفتم، ۱3 سد به 
بهره برداري رسيد. اين در شرايطي است كه پس 
از دولت شش��م، با حجم وسيع سدسازي  مواجه 
شديم، به طوري كه تنها در دولت هشتم، 35 سد 
به مدار بهره برداري وارد شد. سدسازي هايي كه 
كارشناسان محيط زيست برخي از آنها را مضر و 
آسيب زننده به محيط زيست و غيركارشناسي 
مي دانن��د.  در ادام��ه اي��ن رون��د، در دولت بعد 
يعن��ي دولت نهم، از اول مهرماه س��ال ۱3۸۴ تا 
پايان ش��هريورماه س��ال ۱3۸۸، بالغ  بر ۱۸ سد 
به بهره برداري رس��يد اما قله سدسازي در دولت 
دهم و با تعداد 3۹ سد قرار داشت. پس از آن، دولت 
تدبير و اميد، به طور جدي در بحث سدسازي مورد 
انتقاد قرار گرفت و همين مساله موجب شد كه 
تعداد سدهاي بهره برداري شده در اين دولت، با 
كاهش روبرو شود و دولت يازدهم، ۲5 سد و دولت 
دوازدهم نيز تنها سه سد را به بهره برداري برساند.

اما درمجموع طي اين سال ها، ۱۷۲ سد به ظرفيت 
5۱۷۶5 ميليون مترمكعب به بهره برداري رسيده 
و براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، اكنون 
۶۷۲ سد در دست بهره برداري، ۱۲۰ سد در دست 

ساخت و ۱۷۶ سد در دست مطالعه قرار دارد.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

آييننامهايبرايتصاحباراضيمورداحتياجعملياتعمراني
بيست و هشتم ارديبهشت سال ۱33۶ آيين نامه خريد 
اراضي و ابنيه و موسسات مورد احتياج عمليات عمراني 

به تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين رسيد. 
اراضي و ابنيه و موسسات مورد احتياج عمليات عمراني 
و نيازمندي هاي عمومي عبارت از آن قسمت از اراضي و 
ابنيه و تأسيسات است كه براي اجراء يكي از برنامه هاي 
مصوب كميسيون هاي مشترك مجلسين طبق تصويب 
شوراي عالي سازمان برنامه ضرورت داشته باشد.  سازمان 
برنامه پس از تصويب طرح هر يك از برنامه هاي عمراني 
در شوراي عالي آن س��ازمان كه مستلزم خريد ملكي 
باش��د در صورت عدم حصول توافق با مالك يا مالكين 
آن ملك تقاضانامه خريد ملك را براي هيأت مذكور در 
ماده ۱۶ قانون برنامه عمراني هفت ساله دوم ارسال و به 
دفتر آن هيأت تسليم خواهد كرد. طبق اين مصوبه، در 
موردي كه مالك از تحويل ملك امتناع كند و همچنين 
در مورد امالك غير زراعتي و غير مس��كوني دادستان 
محل بالفاصله پس از امضاء س��ند ملك مورد انتقال را 
تحويل دستگاه اجراكننده عمليات عمراني بنا به معرفي 
سازمان برنامه خواهد داد و نس��بت به امالك زراعي و 
مسكوني دادستان محل مي تواند براي تحويل ملك تا 
سه ماه به مالك مهلت بدهد و اگر مالك در انقضاء مهلت 
ملك را تحويل ندهد دادستان محل بالفاصله اقدام به 
خلع يد مال��ك و تحويل ملك خواهد كرد.  هرگاه ملك 

مورد انتقال به وس��يله زارعين و خوش نشينان محل 
زراعت شود و اين امر بنا بر گزارش شوراي محلي به گواهي 
فرمانداري مربوطه برسد سازمان برنامه عالوه بر مبالغي 
كه به مالك بايد بپردازد از معادل پانزده درصد بهاي ملك 
به وسيله شوراي محلي بين زارعين و خوش نشينان آن 
ملك تقسيم خواهد شد.  بر اساس ماده ۲۸ اين قانون،  
نسبت به امالكي كه مالك و متصرف آن معلوم نباشد 
سازمان برنامه بايد براي تشخيص مالك آن امالك به اداره 
ثبت محل مراجعه و يا از طريق ديگر مالك را معين كند و 
اگر از اين طريق نتواند مالك را معين كند و همچنين در 
اراضي مباحه عمليات عمراني را بدون هيچ گونه تشريفات 
به موقع اجراء بگذارد و نسبت به امالك مجهول المالك و 
امالكي كه مالكيت آن مورد اختالف باشد هيأت وظايف 
مالك را از حيث انتخاب كارشناس انجام خواهد داد و بهاي 
مالك تا تعيين تكليف مالكيت آن در صندوق دادگستري 
توديع خواهد شد. در موردي كه ملك مورد انتقال وثيقه 
دين مالك باشد اگر دين حال باشد بهاي حاصل از فروش 
به بستانكار پرداخت خواهد شد و اال چنانچه توافقي بين 
راهن و مرتهن راجع به تعلق بهاي فروش به هر يك و يا 
تقسيم آن بين آنها حاصل شود پرداخت خواهد شد و 
در صورت عدم حص��ول توافق تا موعد تأديه دين بهاي 
ملك در صندوق ثبت به عنوان سپرده باقي خواهد ماند و 

در رأس موعد به بستانكار  تأديه خواهد شد. 

 N۹۵ قيمت مصوب ماسك هاي سه اليه و
مديركل اداره تجهيزات و ملزومات پزشكي 
س��ازمان غذا و دارو نح��وه تامين و توزيع 
تجهيزات مرتبط با كرونا مانند ماس��ك، 
دستكش و... با قيمت مصوب آنها را اعالم 
كرد. حسين صفوي گفت: ماسك هايي كه 
به صورت نيمه صنعتي توليد مي شوند، عمال 
براي تزريق به بازار و در سطح داروخانه ها 
آماده ش��ده و با توجه ب��ه اينكه كارگاهي 

هس��تند و با چرخ خياطي تهيه مي شود، قيمت تمام 
شده آنها باالتر است. بنابراين بر اساس مصوبه اي كه در 
ستاد كروناي وزارت صمت تصويب شد، سقف قيمت 
۱۶۰۰ تومان براي آنها تعيين ش��د. ماس��ك هايي كه 
به صورت صنعتي در كش��ور توليد مي ش��ود، در حال 
حاضر حجم توليدشان از حدود 3۰۰ هزار به بالغ بر دو 

ميليون و 5۰۰ هزار ماسك رسيده است. 
توزيع اين ماسك ها در مراكز درماني اعم 
از دولت��ي، خصوصي، تامي��ن اجتماعي، 
نيروهاي مسلح و... انجام مي شود. قيمت 
مصوب اين نوع ماس��ك ها درب كارخانه 
۷۰۰ تومان است كه اين ماسك ها با حواله 
اداره كل تجهيزات پزشكي توزيع مي شوند 
و بخشي از اين ماسك ها هم براي آينده دپو 
مي شود. او همچنين گفت: قيمت ماسك هاي N۹5 هم 
اخيرا مش��خص شد كه با توجه به نوع ماسك قيمت ها 
متفاوت اس��ت و از حدود ۴5۰۰ تومان شروع مي شود 
و نهايتا به ۱55۰۰ تومان مي رسد. در عين حال ميزان 
توليد ماسك N۹5 در كشور به بيش از ۱5۰ هزار عدد 

در روز رسيده است. 

انتقاد از شرط رضايت  همسر  در آزمون دستياري 
چند روزي بود كه انتش��ار خبري درباره 
اخذ رضايت همسر براي آزمون دستياري 
دندانپزشكي در رس��انه ها، ذهن جامعه 
پزشكي را به خود مشغول كرد، اما درنهايت 
بهزاد هوش��مند - دبير ش��وراي آموزش 
 دندانپزشكي و تخصصي وزارت بهداشت - 
براي شفاف س��ازي اين موض��وع به ارايه 
توضيحاتي پرداخت و در توضيح ش��رط 

اخذ تعهدنامه و ثبت رضايت همسر براي داوطلبان زن 
آزمون دستياري دندانپزشكي اظهار كرد: اين موضوع 
اتفاق جديدي نيست و وزارت بهداشت هيچ مصوبه يا 
تصميمي طي سال هاي اخير درخصوص شرط رضايت 
همسر براي ش��ركت در آزمون دستياري اعالم نكرده 
است. در واقع اين يك خبر جعلي، نادرست و پروپاگانداي 
رسانه هاي خارجي و بيگانه است كه دنبال حاشيه سازي 
هستند. دستيار حقوق شهروندي معاون رييس جمهور 
در امور زنان و خانواده ضمن انتقاد از ضرورت اخذ رضايت 
شوهر براي محل خدمت زنان پذيرفته شده در آزمون 
دستياري رشته هاي تخصصي دندانپزشكي مي گويد: در 
صورتي كه در موقع اجراي تعهد خدمت در برابر وزارت 

بهداشت، رضايت عملي شوهر و همكاري 
و تعامل و درك صحيح و منصفانه از شرايط 
همسر پزش��ك، فراهم نشود، بالطبع زن 
ناگزير به انتخاب انجام يكي از دو تعهد، در 
عرصه خانوادگي يا حرفه اي، دچار چالش 
مي ش��ود كه به طور قطع اين سردرگمي 
در ش��رايط تعامل و تفاهم رخ نمي دهد. 
شهناز سجادي به ايسنا مي گويد: آيا اصوال 
ضرورت اعالم رضايت زوج در اين خصوص اساس و پايه 
حقوقي و قانون��ي دارد؟ ذي النفع اين رضايت نامه چه 
كسي است همسر يا وزارت بهداشت ؟ الزام ارايه چنين 
رضايت نامه اي مغاير و ناقض حقوق اشخاص در كسب 
تحصيل و تخصص و اشتغال به عنوان حقوق اساسي و 
شهروندي است يا خير؟ وي با تاكيد بر اينكه ارايه حق 
مطلق به يك طرف از زوجين مانع از رشد تعامل و تفاهم 
و گذشت بين آنان مي شود، بيان مي كند: طبيعت بشر 
با دارا بودن حقوق مطلق و اختيار سلطه گري بر جنس 
مخالف، دچار مش��كل مي ش��ود و اغلب عهد و پيمان 
زناشويي و توافقات اوليه و انصاف و عدالت ممكن است 

اهميت خود را از دست بدهد.

میراثنامه

هنگامسفرباكروناچهكاركنيم؟
وس��ايل نقليه به عنوان يكي از مكان ه��اي آلوده و 
پخش كننده ويروس كرونا شناخته شده اند. با اين 
وجود، استفاده از اين وسايل پس از رفع محدوديت 
تردد و از س��رگيري س��فر، بيشتر ش��ده است. اما 
هنگام اس��تفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي چه 
كار بايد كرد تا كمتر در معرض آلودگي اين ويروس 
قرار گرفت؟ ش��يوع ويروس كرونا س��فرها را تقريبا 
درصددرصد كشورها تحت ش��عاع قرار داده است. 
س��ازمان جهاني گردش��گري گزارش كرده كه ۷۲ 
درصد مرزها همچنان به روي مسافران بسته است. 
با اين حال ش��ركت هاي هواپيمايي، قطار و هتل ها 
كه ضرر س��نگيني را در اين دوره متحمل ش��ده اند 
درصدد بازيابي خود براي جلب دوباره اعتماد از دست 
رفته گردشگران و مسافران جهان هستند. در ايران 
س��ازمان هواپيمايي و شركت قطارهاي مسافربري 
نيز اعالم كرده ان��د پروتكل هايي را براي كنترل اين 
ويروس هنگام سفر و حفاظت مسافران در برابر آن، 
به اجرا گذاشته اند. هرچند هنوز قطعيتي در اجراي 
رفتارهاي ايمن��ي و محافظتي در اي��ن مكان هاي 
عمومي گزارش نش��ده و مسافران نسبت به رعايت 
نش��دن فاصله مجاز كه س��ازمان بهداشت جهاني 
تعيين كرده در محيط بسته و محدود هواپيما، قطار 
و اتوبوس ش��اكي هستند. از س��وي ديگر مسافران 
بايد تجهيزات بهداش��تي مثل ماسك، دستكش و 
مواد ضدعفوني كننده را خود همراه داش��ته باشند 

و در هواپيم��ا، قطار و اتوبوس ه��ا و خودروهاي بين 
ش��هري كمتر ديده شده كه اين وسايل را در اختيار 
مسافر قرار دهند، كنترل و نظارتي هم وجود ندارد. 
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با 
صدور دستورالعملي كه متكي به توصيه هاي وزارت 
بهداشت است، س��عي كرده قواعد و راهكارهايي را 
براي مسافر و خدمات دهندگان در ناوگان حمل و نقل 
عمومي مشخص كند كه البته بيشتر از آنكه الزاماتي 
را ب��راي بخش هاي خدمات دهن��ده تعيين كند، از 
مسافران مي خواهد هوشمندانه و مسووليت پذير سفر 
كنند و مراقب خودشان باشند. پروتكل حمل و نقل 
زميني اين دستورالعمل، ضمن اينكه تاكيد مي كند 
از سفرهاي غيرضروري پرهيز شود، ضوابط استفاده 
از »خودروهاي شخصي« هنگام مسافرت را اينگونه 
تشريح كرده است: قبل از سفر از سالمت وسيله نقليه 
مطمئن شويد و داخل خودرو و دستگيره هاي در را 

نظافت و گندزدايي كنيد. قبل از سفر حتما براي تهيه 
اقالم بهداش��تي حفاظت شخصي شامل دستكش 
يك بار مصرف، ماس��ك، محلول ضدعفوني دست، 
دستمال كاغذي اقدام شود. هنگام سوختگيري در 
جايگاه هاي ارايه سوخت از ماسك و دستكش استفاده 
شود. در سفرهاي كوتاه از مواد غذايي سبك از پيش 
تهيه شده در منزل استفاده شود. در سفرهاي طوالني 
فقط در واحدهاي بين راهي تح��ت نظارت وزارت 
گردشگري توقف شود. پس از استفاده از سرويس هاي 
بهداشتي عمومي دست خود را طبق پروتكل هاي 
اعالم شده از سوي وزارت بهداشت به خوبي شستشو 
داده و خش��ك كنيد يا از محلول ضد عفوني دست 
استفاده كنيد. پس از خريد هر نوع كاال يا ماده غذايي 
قبل از اس��تفاده يا ورود به خودرو، بس��ته بندي آن 
گندزدايي ش��ود. براي پرداخت عوارض بزرگراهي 
ترجيح��ا از روش هاي الكترويكي اس��تفاده كنيد. 
توصيه شده هنگام استفاده از »خودروهاي سواري 
بين ش��هري« عالوه بر حفظ ظرفيت مسافرگيري 
)حداكثر سه مسافر( طبق راهنماي گام دوم وزارت 
بهداشت،  مسافران و رانندگان در طول سفر از ماسك 
استفاده كنند و مسافران تا حد ممكن اينترنتي بليت 
بخرند و ساير موارد بهداشتي از جمله ضدعفوني مكرر 
دست ها و استفاده از ماسك در طول سفر رعايت شود. 
راننده نيز موظف است پروتكل مربوط به خودروهاي 

شخصي را دقيق رعايت كند.

كتابخانه

كتابيدرباره»اقتصادرسانه«
كتاب »اقتصاد رسانه« نوشته اس��توارت كانينگهام، تري فلو و آدام سويفت 
با ترجمه داتيس خواجه ئيان، س��ياوش صلواتيان و كاميار نيستاني، از سوي 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است. 
كت��اب »اقتصاد رس��انه« به ب��اور مترجمان آن، اثري برجس��ته در رش��ته 
مديريت رس��انه و حوزه هاي وابس��ته اس��ت كه به شكلي س��ازنده، ديدگاه 
مكاتب و جريان ه��اي فكري به اقتصاد رس��انه را بيان مي كن��د.  بنيان اين 
كتاب بر چهار رويكرد اقتصاد جريان اصلي، اقتصاد سياس��ي انتقادي، اقتصاد 

نه��ادي و اقتص��اد تكاملي بنا نهاده ش��ده 
است. به استناد اين اثر، كتاب بينشي براي 
خواننده فراه��م مي آورد ك��ه از طريق آن 
بتواند منطق اقتصادي رويدادها و تصميمات 
 مختلف در صنع��ت رس��انه را درك كند.

 اين كتاب در ۲۸۶ صفحه و با قيمت ۲۷ هزار 
تومان از سوي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وارد بازار نشر شده است.

هنر

ساخت»منوخارپشتوعروسكم«باموضوعفقر
انيميشن »من و خارپشت و عروسكم« به كارگرداني امير سحرخيز با موضوع فقر 
توليد مي شود. امير سحرخيز كارگردان انيميشن »من و خارپشت و عروسكم« كه 
به تهيه كنندگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان توليد مي شود، اظهار 
كرد: اين انيميشن به موضوع فقر كه در حال حاضر كمتر در آثار ويژه گروه سني 
نوجوان به آن پرداخته مي شود، س��اخته خواهد شد. سحرخيز درباره موضوع 
مدنظر در انيميش��ن »من و خارپشت و عروس��كم« توضيح داد: اين انيميشن 
بر اس��اس كتابي با همين نام نوش��ته راضيه دهقان سلماسي از توليدات كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان س��اخته مي شود و داستان آن درباره دنياي 
خيالي دختربچه اي با عروسك خود و همچنين شخصيت هايي غيرواقعي مانند 
خارپشت و برداشت فانتزي اين دختربچه از موضوع فقر است. او با اشاره به اينكه 
كتاب »من و خارپشت و عروسكم« براي مربيان كتابخانه هاي كانون كه با كودكان 
و نوجوانان در ارتباط هستند نوشته شده، افزود: با رشد اجتماعي و اتفاق هايي 
كه در اين زمينه رخ داده، اكنون نوجوانان مي توانند مخاطب اين كتاب و داستان 
باشند. كتاب »من و خارپشت و عروسكم« مفاهيمي مهم و جدي را بيان مي كند 

كه كمتر در اين سال ها در كتاب هاي كودك و نوجوان به آنها پرداخته شده است. 
تاثيري كه اين كتاب روي من گذاشت سال ها بود تجربه نكرده بودم. 

خانهبيسقفچاپشد
رمان »خانه  بي سقف« نوشته اليزابت برگ با ترجمه ندا ُلُهردي به تازگي توسط نشر 
خزه منتش��ر و راهي بازار نشر شده است. اليزابت برگ از جمله نويسندگاني است 
كه آثارش جزو پرفروش ترين هاي نيويورك تايمز هستند. اما بين آثارش، »خانه  
بي سقف« جايگاه ويژه اي دارد و عالوه بر پيدا كردن مخاطباني فراوان، رماني مهم 
و جدي محس��وب مي شود. چنان كه باشگاه كتابخواني اپرا وينفري اين رمان را به 
عنوان كتابي تأثيرگ��ذار انتخاب كرد تا خوانندگانش درباره  آن بحث و تبادل نظر 
كنند. از رمان مذكور در سال ۲۰۰3 فيلمي تلويزيوني با همين نام اقتباس و ساخته 
شد. داستان »خانه بي سقف« درباره ترس ها، ترديدها و البته اميدواري هاي زني 

اس��ت كه بسياري از انسان ها در زندگي خود تجربه كرده اند. نشريه سنت لوييس 
پست ديسپچ در مقاله اي درباره اين كتاب نوشته بود: »اليزابت برگ با شوخ طبعي و 
درك مسائل احساسي يك زن، اين رمان را نوشته است. ديدگاه مثبت و درست اين 
نويسنده نسبت به انسانيت، در شخصيت هاي داستانش و البه الي صفحات كتابش 
كامال پيداست.« مجله نيويورك ديلي نيوز هم درباره اين كتاب چنين جمالتي را 
چاپ كرده بود: »ديالوگ هاي سرگرم كننده و بي نقص... خواندن اين كتاب شبيه 
گوش دادن به درد دل هاي محرمانه و خصوصي يك زن اس��ت.« اين كتاب با ۲۷۲ 

صفحه و قيمت 3۷ هزار تومان منتشر شده است. 
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