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 انتشار عمومي اطالعات نهادهاي دولتي 
براي تسهيل كسب وكار ضروري است

علي مزيكي، عضو هيات علمي موسسه آموزش و پژوهش مديريت 
و برنامه ريزي در گفت و گو  با » تعادل« مطرح كرد

 خطر نگاه ايدئولوژيك 
به مقوالت اقتصادي

يادداشت- 2

 سرمايه گذاران خرد، موثر
 اما بي صدا

س��رمايه گذاري ب��ا ديد 
بلندمدت هم��واره يكي 
از مس��ائل مهمي است 
كه از س��وي بس��ياري 
ب��ازار  كارشناس��ان  از 
س��هام به عن��وان پيش 
ني��از س��ودآوري پايدار 
و حداكثر كردن س��ود 
نس��بت به س��اير بازارها مورد توجه قرار مي گيرد. 
ب��ا اين ح��ال حص��ول اين ام��ر منوط ب��ه وجود 
پيش نيازهاي بسياري اس��ت كه فقدان هريك از 
آنها مي تواند هر بازار مالي را از حالت مطلوب خارج 
كند و ضمن افزايش نوسان قيمت جوي هيجاني را 
به بازار سرمايه تحميل كند. وقوع چنين رخدادي 
اگرچه در نگاه اول تنها آس��يبي نسبي به بخشي 
از اقتصاد كه هم��ان بازارهاي مالي باش��ند، وارد 
مي كند، اما در واقع تبعات��ي دارد كه در بلندمدت 
دامان همه اقتص��اد را خواهد گرفت.  اگر بخواهيم 
نگاهي موشكافانه تر به اين موضوع داشته باشيم، 
بايد مس��اله را از بعد وظايف ذاتي كه براي تمامي 
بازارهاي مالي در نظر گرفته مي شوند بسنجيم. در 
تمامي كشورها بازار سرمايه به خصوص بازار سهام 
محلي مناسب براي تامين مالي بنگاه هايي است كه 
بنا بر داليلي همچون اجتناب از پذيرش هزينه هاي 
مالي و دش��وار بودن تامين اعتبار نسبت به حضور 
در اين بازار، تمايل چنداني به وام گيري از بازار پول 
ندارند. همين امر س��بب مي ش��ود تا بازارهاي ياد 
ش��ده ضمن جهت دهي به پس اندازهاي مردم و 
تامين مالي شركت هاي كوچك، متوسط و بزرگ، 
عاملي مهم براي توس��عه اقتصادي كشور باشند.  
براي اين رس��يدن به س��ر منزل مقصود كه همان 
جهت دهي به پس اندازهاي خرد اس��ت، منوط به 
وجود پيش نيازهايي است كه در صورت فقدان آنها 
هدف ياد شده نيز محقق نخواهد شد. از جمله اين 
عوامل مي توان به وجود سطح مناسبي از فرهنگ 
سرمايه گذاري، ثبات نسبي اقتصادي، قانون زدايي 
و به حداقل رس��اندن ريس��ك هاي سيستماتيك 
به خصوص در بعد قانونگذاري اشاره كرد. در ميان 
اين عوامل اگرچه موارد نخس��ت در گير و دار رابطه 
دوطرفه م��ردم با سياس��ت گذاري هاي كالن قرار 
دارد، اما در مورد قانونگذاري مي توان اينطور قلمداد 
كرد كه عمده مسووليت به عهده سياست گذاراني 
است كه ورطه كالم همواره بر تبل حمايت از توسعه 
بازارها مي كوبند و در عمل يا دستاوردي مهم ندارند 

يا خود سنگي مي شوند بر پاي لنگ بازار. 
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محمد امين خدابخش

مهدي بيك| بسياري از تحليلگران اقتصادي 
در تحليل بروز مش�كالت اقتصادي كش�ور و 
نزول شاخص ها بر يك مش�كل مبنايي تاكيد 
مي كنند؛ مشكلي كه از منظر اين اقتصاددانان 
باعث ش�ده تا اقتصاد اي�ران نتواند يك الگوي 
جامع را براي رشد و توسعه پايدار تدارك ببيند 
و با اس�تفاده از آن از چالش هاي پيش رو  عبور 
كند. علي مزيكي عضو هيات علمي موسس�ه 
آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي يكي 
از همين اقتصاددانان است كه به اين نكته اشاره 
مي كند هرچند گزاره هايي چون سوءمديريت، 
تحريم ه�ا، كمب�ود ارز و...در ب�روز تكانه هاي 
تورمي و اقتصادي كشور نقش دارد اما مشكل 
اصلي اقتص�اد اي�ران را بايد در ج�اي ديگري 
جست وجو كرد. از منظر اين تحليلگر، مشكل 
اصلي اقتصاد ايران در نگاه ايدئولوژيكي است 
كه در ابعاد و زواياي گوناگون تصميم سازي هاي 
اقتصادي كشور النه كرده اس�ت. اين در حالي 
است كه مزيكي معتقد است مسائل اقتصادي به 
دليل هويت مستندي كه دارند به رويكردهاي 
علم�ي و محس�وس بيش�تر از رويكرده�اي 
ايدئولوگ و آرماني نياز دارند. با اين مقدمات به 
بهانه بروز تكانه هاي تورمي سراغ علي مزيكي 
عضو هيات علمي موسس�ه آموزش و پژوهش 
مديريت و برنامه ريزي رفتيم تا ن�وري به ابعاد 

پنهان مشكالت اقتصادي كشور بتابانيم.

  تكانه ه�اي تورم�ي اخي�ر باع�ث ش�ده تا 
چش�م انداز پيش روي اقتصاد كشور چندان 
مشخص نباشد؛ به نظر شما چه عواملي باعث 

بروز اين مشكالت شده است؟
بحث در خصوص ارز و راهبردهاي ارزي بسيار تخصصي 
است و علم و دانش وسيعي مي طلبد، من تنها مي توانم از 
منظر كالن اقتصادي به موضوع بپردازم؛ به نظر مي رسد 
بخش قابل توجهي از مشكالت اقتصادي به دليل مشكل 
تحريم ها به عن��وان يك متغير بنيادين اس��ت؛ يعني 

حوادثي كه در اقتصاد امروز ما بروز كرده جداي از داليل 
زمينه اي و مشكالت مديريتي ناشي از يك متغير مهم 
است كه در ادبيات رسانه اي از آن ذيل عنوان تحريم ها 
ياد مي ش��ود. بدون حل مش��كل ارتباطي ب��ا جهان، 
مجموعه اي متنوع از مشكالت ريز و درشت اقتصادي 
ظهور پيدا مي كند كه يك روز اين مش��كالت در حوزه 
مسكن بروز مي كند، فردا در حوزه قيمت دالر، روز ديگر 
س��كه ركورد قيمتي مي زند و ...در تمام طول مدت اين 
تكانه هاي اقتصادي هم وضعيت معيش��ت دهك هاي 
پاييني جامعه رو به سمت بدتر ش��دن خواهد رفت. به 
همين دليل اس��ت كه مي گويم، مش��كل تحريم ها در 
اقتصاد ايران يك متغير بنيادين است كه اثرات منفي آن 
تمام شاخص هاي اقتصادي ما را درنورديده است. براي 
حل مشكالت اقتصادي هم چاره اي جز بهبود تعامالت 

ارتباطي با ساير كشورها نداريم.
  يعن�ي ش�ما معتقديد ك�ه مش�كالت داخلي 
و س�وءمديريت ها در زمين�ه ب�روز مش�كالت 

اقتصادي اثري ندارد؟
م��ن نگفتم بي اثر اس��ت؛ اش��اره كردم ك��ه تحريم ها 
يك عامل بنيادين اس��ت؛ عامل بنيادي��ن يعني چه؟ 
يعني متغي��ري كه بر روي س��اير گزاره ه��ا تاثيرگذار 
است. يعني شما مي خواهيد توليد پويا داشته باشيد؛ 
در زم��ان تحريم ها تامين م��واد اولي��ه و تامين مالي 
و انتق��ال تكنولوژي ب��راي توليدگران ب��ا محدوديت 
مواجه مي ش��ود؛ پس توليد با مش��كل روبرو مي شود 
چرا كه روند تامين مواد اولي��ه و تكنولوژي و...محدود 
مي ش��ود. مي خواهيد صادرات داش��ته باش��يد كه به 
دليل عدم تواناي��ي در نقل و انتق��االت مالي و تحريم 
بانكي قادر به صادرات نيس��تيد؛ مي خواهيد در زمينه 
ج��ذب س��رمايه هاي خارج��ي كار كني��د، تحريم ها 
اجازه نمي دهد. مي خواهيد از نهاده��اي پولي و مالي 
بين المللي وام بگيريد؛ تحريم ه��ا اجازه نمي دهد؛ اين 
اس��ت كه تحريم هاي اقتصادي براي اقتصاددانان در 
حكم يك عامل بنيادين مطرح مي شود. البته نوسانات 
تورمي داليل داخلي و مديريتي ه��م دارد؛ مثال درباره 
رش��د قيمت ارز مي توان گفت كه انتظ��ارات عمومي 

باعث افزايش تقاضا در بازار ارز شده است و چون كشور 
در زمينه ارزي با محدوديت روبه رو اس��ت اين افزايش 
تقاضاها در نهايت رشد قيمت ارز را در پي داشته است. 
اما اين داليل ريشه اصلي مشكالت نيست. ريشه اصلي 

مشكالت نگاهي ايدئولوژيك به مقوله اقتصاد است.
  ش�ما به بحث تحريم هاي اقتصادي اش�اره 
كردي�د؛ آق�اي رنان�ي و تع�دادي ديگ�ر از 
كارشناس�ان اقتصادي اخيرا اش�اره كرده اند 
كه از منظر اقتصادي )نه سياس�ي و جناحي( 
االن بهترين زمان اس�ت تا ب�اب گفت وگوي 
جدي را براي حل مشكالت اقتصادي با جهان 
پيراموني آغ�از كنيم؛ نظر ش�ما درب�اره اين 

ديدگاه ها چيست؟
ه��ر چند مش��كالت اي��ران اقتص��ادي اس��ت اما 
ريشه هاي اين مش��كالت اقتصادي و معيشتي در 
حوزه هاي سياس��ي و ديپلماس��ي است. مشخص 
اس��ت كه اتفاق تازه اي در اقتصاد ايران نيفتاده تا 
قيمت دالري كه تازه از حول و حوش 4الي 5هزار 
تومان به 14 ال��ي 15هزار تومان رس��يده بود؛ در 
مدت زمان كوتاهي دوباره اوج بگيرد و به محدوده 
قيمتي 19ال��ي 20هزار تومان برس��د؛ اين صعود 
نش��ان مي دهد كه عوامل غيراقتصادي و سياسي 
در اين صعود دخيل هس��تند؛ واقع آن اس��ت كه 
س��رمايه گذاران )چ��ه داخلي و چ��ه خارجي( در 
شرايط تحريمي مايل به س��رمايه گذاري نيستند؛ 
از قديم گفته شده سرمايه مانند كبوتري است كه 
تنها روي بام هايي كه در آنها امنيت بيشتري وجود 
داشته باشد مي نشيند. وقتي اين امنيت ارتباطي 
بنا به هر دليلي وجود نداش��ته باشد سرمايه ها هم 
پر مي كشند و بام هاي ديگري را انتخاب مي كنند. 
حرف آقاي رناني حرف همه اقتصاددانان دلس��وز 
اس��ت. فقط مس��اله اين اس��ت كه نمي دانم چرا 
ايش��ان اعالم كرده اند ك��ه االن وق��ت گفت وگو و 
مذاكره است؟به نظر من هميشه وقت گفت وگو و 

گسترش تعامالت است. امروز و فردا هم ندارد.
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مع��اون اول رييس جمهور گف��ت: باي��د از اقدامات و 
افزاي��ش س��رمايه گذاري هاي ش��ركت هاي دولتي و 
عمومي از منابع داخلي براي توس��عه كش��ور حمايت 
كرد. به گزارش ايبنا، اس��حاق جهانگيري در جلس��ه 
شوراي اقتصاد روز دوشنبه، با اشاره به اهميت موضوع 
تأمين كاغذ ب��راي رفع نيازهاي داخلي بر تس��ريع در 
اجراي مصوبه پيشين شوراي اقتصاد به منظور احداث 
كارخانه توليد كاغذ از باگاس نيشكر در منطقه محروم 
ش��ادگان تأكيد كرد و گفت: در حال حاضر با توجه به 
حذف ارز دولت��ي براي واردات كاغذ، فش��ار فراواني بر 
صنعت چاپ و نشر و مطبوعات كشور وارد شده كه بايد 
با فراهم كردن شرايط توليد داخلي عالوه بر جلوگيري 

از خروج ساالنه ميليون ها دالر ارز از كشور، براي واردات 
كاغذ مانع از هدر رفت مواد اوليه باگاس در خوزستان 
شد كه ساالنه شاهد آتش گرفتن آنها و ايجاد مشكالت 
زيس��ت محيطي در منطق��ه هس��تيم. جهانگيري با 
اشاره به وضعيت س��رمايه گذاري در كشور با توجه به 
محدوديت هاي فعلي اظهار داش��ت: باي��د از اقدامات 
و افزايش س��رمايه گذاري هاي ش��ركت هاي دولتي و 
عمومي از منابع داخلي براي توس��عه كش��ور حمايت 
كرد. مع��اون اول رييس جمهور ضمن تأكيد بر تجهيز 
دانشگاه هاي كشور به تجهيزات آزمايشگاهي نوين، از 
سازمان برنامه و بودجه خواس��ت تا به منظور پيشبرد 
طرح هاي مربوط به بهينه س��ازي مصرف سوخت و از 

رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، راهكار عملياتي 
تهيه و ظرف يكماه آينده به ش��وراي اقتصاد ارايه كند. 
در اين جلس��ه كه وزراي نيرو، نفت، علوم، تحقيقات و 
فناوري و سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
رييس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمي و فناوري 
رييس جمهور حضور داش��تند با درخواس��ت وزارت 
نيرو در خصوص سرمايه گذاري از محل منابع داخلي 
ش��ركت توانير براي اج��راي طرح تأمين زيرس��اخت 
صادرات برق به ش��هر زرنج افغانس��تان و بندر گوآدر 
پاكستان و نيز واگذاري كار به شركت خارجي و خريد 
كاال و تجهي��زات براي اج��راي پروژه مدرنيزاس��يون  
)بازتوان��ي(، نيروگاه بخ��ار رامين اهواز موافقت ش��د. 

ش��وراي اقتصاد همچنين با س��رمايه گذاري از محل 
منابع داخلي سازمان آب و برق خوزستان براي ترميم و 
بهسازي سد و نيروگاه مسجد سليمان و توسعه نيروگاه 
دز و نيز س��رمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت 
مادرتخصصي نيروي برق حرارتي ب��ه منظور احداث 
نيروگاه س��يكل تركيبي موافقت كرد. در اين جلس��ه 
عالوه بر موافقت با طرح خريد تجهيزات آزمايشگاهي 
دانشگاه شهيد بهشتي با استفاده از تسهيالت خارجي  
)فاينانس( با اصالحيه مصوبه مربوط به طرح كمك به 
جايگزيني و اسقاط يك ميليون دستگاه بخاري مرسوم 
)گازي و نفت��ي( ب��ا بخاري هاي گازس��وز دودكش دار 

راندمان باال )هرمتيك هوشمند( موافقت شد.

حمايت از سرمايه گذاري شركت هاي دولتي در توسعه

مجيد اع�زازي| اجراي دس��تور 
رييس جمهور مبني بر تعيين سقف 
براي رش��د اجاربها طي سال جاري و 
همچنين تمديد خودكار قراردادهاي 
اجاره تا س��ه ماه پس از پايان كرونا از 
ديروز در ش��رايطي آغاز ش��ده است 
كه مسووالن اتحاديه مشاوران اعالم 
كردند، ش��وراي هاي ح��ل اختالف 
)تحت نظر صنف مش��اوران امالك( 

هيچ گونه شكايتي در اين زمينه را بررسي نمي كنند.  
اين در حالي است كه به گفته نعمت احمدي، حقوقدان 
دس��تور رييس جمهور الزم االجرا نيست و هيچ گونه 
دستور يا بخشنامه اي نمي تواند قانون مالك و مستاجر 
را بي اثر كند. ب��ه گفته احمدي، هر گون��ه دخالتي در 
رابطه ميان مالك و مستاجر، برخالف اصل آزادي اراده 
و قرارداده��ا و توافقات بين طرفين اس��ت.به گزارش 
»تعادل«، روز يكشنبه حسن روحاني، رييس جمهور 
طي سخناني در ستاد ملي مقابله با كرونا، در شرايطي 
كه به دليل التهاب در فضاي اقتصاد ايران، و همچنين 
همه گيري بيماري كرونا در كشور،  نوسان قيمت ها در 
بازار رهن و اجاره مسكن فشار سنگيني را به مستاجران 
تحميل كرده است، دستور داد تا نرخ رشد اجاره بها در 
سال جاري در تهران،  كالن ش��هرها و ساير شهرها به 
ترتيب از 25درصد، 20 درصد و 15 درصد فراتر نرود.

همچنين محمد اس��المي، وزير راه و شهرسازي چند 
س��اعت بعد از اين دس��تور اعالم كرد كه مصوبه ستاد 
ملي مقابله با كرونا،  چند تبصره دارد؛ اولين تبصره آن 
است كه چنانچه مستاجري تكاليف خودش را انجام 
ندهد و دادگاه حكمي را صادر كرده باش��د، مس��تاجر 
موظف اس��ت ظرف 2 ماه واحد را تخليه كند. عالوه بر 
اين چنانچه مالكي به شكل رسمي ملك  خود را در اين 
مدت فروخته باشد، مستاجر موظف است ظرف دو ماه 
نسبت به تخليه ملك اقدام كند.به گفته اسالمي، تبصره 
سوم اين است كه تمام معامالت بايد در سامانه امالك و 
مستغالت ثبت شود و كد رهگيري دريافت كند. يك 
تبصره هم براي مواردي كه خارج از بنگاه ثبت مي شود 
در نظرگرفته شده تا آنها نيز كد رهگيري دريافت كنند 
بنابراين تمام معامالت امالك و مس��تغالت بايد ثبت 

رسمي شوند و كد رهگيري دريافت كنند.
 

   مداخله دولت نتيجه عكس مي دهد
در همين حال، نعمت احمدي، حقوقدان در بررس��ي 
ابعاد حقوقي دس��تور رييس جمهور اظهار كرد: در هر 
قضيه اي ك��ه دولت، چه به صورت بخش��نامه و چه به 
صورت درخواس��تي كه رييس جمهور داشته، دخالت 
كرده است، نتيجه عكس گرفته است. رييس جمهور 
درخواست و خواهش كرد. احمدي با بيان اينكه برخي 
از كارها فرماني و دس��توري نيس��تند، گفت: اوال عقد 
اجاره، به عنوان عقد بين طرفين مالك و مستاجر برابر 
ماده 494 قانون مدني، با انقضاي مدت قرارداد فس��خ 
مي ش��ود. اما براي اينكه اجراي آن درست انجام شود 
گفتند برويد ش��وراي حل اختالف »دستور« تخليه 
بگيريد. وقتي مدت قرارداد تمام مي شود اما مستاجر 
تخليه نمي كند،  مالك مي تواند برابر قانون به ش��وراي 

حل اختالف مراجعه كرده و »دستور« 
تخلي��ه بگي��رد. از اين رو، ه��ر گونه 
دخالتي در اينجا برخالف اصل آزادي 
اراده و قراردادها و توافقات بين طرفين 
است.به گفته اين حقوقدان، اصوال هر 
زماني كه دولت در روابط بين مالك و 
مستاجر، از زمان رضاشاه و از زماني كه 
ميلس��پو بعد از جنگ جهاني دوم به 
ايران آمد، تا االن دخالت كرده،  نتيجه 
عكس گرفته است. واقعيت اين اس��ت كه بازار اجاره و 
روابط حاكم بر آن، تابع قانون عرضه و تقاضا است. يعني 
وقتي ملك زياد باشد، مستاجر به راحتي منزل دلخواه 
خود را انتخاب مي كند. گفته مي شود در تهران تعداد 
زيادي خانه خالي وج��ود دارد. دولت بايد بر خانه هاي 
خالي مالياتي را وضع كند كه خالي نگه داشتن خانه، 
از نظر اقتصادي به صرفه نباشد، در اين صورت فرمول 
اوليه عرضه وتقاضا كه از قديم بوده است، عمل مي كند. 
وقتي كه تقاضا براي اجاره ملك بيشتر از عرضه است، 
گروهي كه باالجبار عرضه مي كنند،  انگشت شمارند و 
به همين دليل قيمت ها باال مي رود.احمدي افزود: آقاي 
رييس جمهور،  حقوقدان است. سرهنگ كه نيست كه 
مي خواهد سرهنگي عمل كند، اين روش نتيجه عكس 
مي دهد. ش��ما حقوقدان هس��تيد. اصل آزادي اراده و 
قراردادها و توافقات بين طرفين حاكميت قرارداد بين 
مردم را مي دانيد.اين حقوقدان تصريح كرد: اگر قرارداد 
مطابق با آنچه در قانون تصريح شده است، دو تا شاهد 
داشته باشد و زمانش منقضي شده باشد، بايد مساله در 
شوراي حل اختالف بررسي ش��ود و اين شورا هم بايد 
فورا »دس��تور« تخليه – نه حكم- صادر كند و ظرف 
يك هفته ملك مورد نظر بايد تخليه شود.او با تاكيد بر 
اينكه با بخشنامه نمي شود قانون را محدود كرد، اظهار 
كرد: قانون مي گويد اين كار را بكني��د. در صورتي كه 
رييس جمهور مي خواهد مساله را حل كند، بايد مساله 
را در قالب اليحه به مجلس ببرد و اين دس��تور تبديل 
به قانون ش��ود. البته اين كار، نتايج بسيار منفي و بدي 
خواهد داش��ت. بنا براين، راهكار اين است كه عرصه را 
بر مالكين ساختمان هاي خالي با بستن ماليات تنگ 
كنيم تا عرضه و تقاضا متعادل شود و قيمت ها تعديل 
شود.او با بيان اينكه شوراي حل اختالف هم نمي تواند 
دس��تور ش��فاهي يا بخش��نامه رييس جمهور را اجرا 
كند و بايد قانون را مالك عمل قرار دهند، در پاسخ به 
اينكه آيا مالك��ي مي تواند براي احق��اق حقوق فردي 
خودش به دي��وان عدالت اداري ش��كايت كند؟ اظهار 
كرد: اصال نيازي به ديوان عدالت اداري ندارد. دس��تور 
رييس جمهور الزم االجرا نيس��ت. اگر زماني با صدور 
دستورالعمل دولت به اين مس��اله اهميت داد، مالك 
مي تواند به ديوان عدالت اداري شكايت كند. واال نيازي 
نيست و هر دستوري، جامعيت قانون را ندارد. احمدي 
تصريح كرد: بخشنامه، آيين نامه و مصوبه هيات وزيران 
نمي تواند مخالف قانون باش��د. قان��ون روابط مالك و 
مستاجر مصوب س��ال 1376 مي گويد كه به محض 
انقضاي مدت قرارداد، مستاجر بايد ملك را تخليه كند. 

ما قانون جديدي نداريم. 
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يادداشت- 1

رويكردهاي سنتي همچنان 
بر بخش دولتي حاكم است

اگ��ر ارزش كل اقتص��اد 
دني��ا را 9۸ تريلي��ون 
دالر در نظ��ر بگيري��م، 
24 تريليون دالر س��هم 
اقتصاد ديجيتال است، 
يعني يك چهارم از ارزش 
كل اقتصاد جهان. با توجه 
به اهميتي ك��ه اقتصاد 
ديجيال دارد، فع��االن حوزه ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات بايد گفتمان شان را با ساير حوزه ها متحول 
كنند و بدين ترتيب نقش فن��اوري اطالعات را در 
توسعه ساير رشته ها و صنايع براي فعاالن حوزه هاي 
ديگر تبيين كنند. فعاالن حوزه بايد وظيفه توسعه 
كاربرد فناوري اطالعات را به  عنوان يك ابزار مهم 
و موثر براي توس��عه اقتصاد، بر عهده بگيرند. يكي 
از برنامه هايي كه كميس��يون فن��اوري اطالعات 
و ارتباط��ات در ح��ال پيگي��ري آن اس��ت، اعزام 
هيات هاي مجازي تجاري براي مذاكرات اقتصادي 
و معرفي ظرفيت هاي تجاري و صنعتي كش��ور با 
همتايان خارجي اس��ت. در دوران شيوع ويروس 
كرونا كه مذاكرات حضوري و س��فرهاي خارجي 
بسيار مشكل تر و ...  ادامه در صفحه 2

محمدرضا   طاليي٭



ديدگاه

 اثر سياست ارتباطي 
بانك مركزي بر بازارهاي مالي

 در صورت پاس��خ مثبت، 
اين مداخالت شفاهي از 
طريق چ��ه كانالي بر اين 
ب��ازار تاثي��ر مي گذارند؟ 
ش��واهدي بس��ياري از 
مطالعات تجربي داللت بر 
اين دارد كه اطالع رساني 
بانك مرك��زي )اغلب به 
صورت سخنراني( مي تواند بازارهاي مالي را به طور 
قابل توجهي تكان دهد. شواهد تجربي حاكي از آن 
است كه قيمت دارايي هاي مالي به طور معناداري به 
سخنراني هاي مقامات پولي يا همان مداخله شفاهي 
واكنش نش��ان مي دهد. بر اس��اس نتايج مطالعات 
تجربي، عالوه بر سخنراني ها، ساير ابزارهاي ارتباطي 
)مانند گزارش تورم، انتش��ار به موقع صورتجلسات 
شورا، كنفرانس خبري پس از برگزاري جلسات شورا 
و گزارش سياست پولي( نيز اثر معناداري در نوسانات 
قيمت دارايي ه��اي مالي ايجاد مي كنن��د. با توجه 
به آثار غيرقابل ان��كار ابزارهاي ارتباطي در تحوالت 
بازارهاي مالي، اطالع رس��اني مي تواند بخش مهم و 
موثري از جعبه ابزار بانك مركزي باشد زيرا قابليت 
تاثيرگذاري بر بازارهاي مالي را دارد. در دوره هايي كه 
بازارهاي مالي در تالطم هستند، بانك هاي مركزي 
مي توانند از طريق ابزار سياست ارتباطي، انتظارات را 
تحت تاثير قرار دهند. البته تنظيم سياست ارتباطي 
و پايه ريزي درست مداخله شفاهي در راستاي تحقق 
هدف عالمت دهي درس��ت و كنترل بهتر انتظارات 
فعاالن بازار از اهميت بااليي برخوردار اس��ت. بدون 
داشتن يك خط مشي مشخص و برنامه ريزي شده 
دستيابي به اين مهم ميسر نخواهد بود و گاه ممكن 
است استفاده از ابزار ارتباطي نظير مداخله شفاهي 
در بازار، به جاي كاهش نوسانات به افزايش آن دامن 
زند و هدف سياست گذار از انتقال پيام با پيام دريافتي 
توسط فعاالن بازار و ش��كل گيري انتظارات آنها در 
تضاد باشد و سياست گذار را از مسير مديريت بهتر 
بازار دور كند. اس��تراتژي ارتباطي بانك مركزي به 
سياست پولي محدود نمي شود. در طول دهه گذشته، 
بسياري از مقامات پولي به جاي مداخالت مستقيم 
در بازار ارز به استفاده از استراتژي ارتباطي يا همان 
مداخالت ش��فاهي در اين بازار )اظهارنظر در مورد 
تقويت يا تضعيف ارزش پولي ملي( روي آوررده اند 
و اين ابزار را براي تاثيرگ��ذاري بر نرخ هاي ارز به كار 
گرفته اند. مقام��ات پولي در اياالت متحده و منطقه 
يورو از سال ۱۹۹۵ مداخالت مستقيم در بازار ارز را 
محدود كرده و بيشتر از مداخالت شفاهي در اين بازار 
بهره  برده اند. بانك مركزي ژاپن نيز از مارس ۲۰۰۴ 
از مداخالت ش��فاهي در بازار بس��يار استفاده كرده 
است. شواهد تجربي بسياري در رابطه با تأثيرگذاري 
مداخالت شفاهي مقامات پولي در بازار ارز وجود دارد. 
سخنراني هاي مناسب كه به روشن شدن ماهيت و 
اهداف مداخالت ج��اري در بازار ارز كمك مي كند، 
مي تواند اثرات مثبتي بر سطح و نوسان نرخ ارز داشته 
باشد. فراتزشر در مطالعه اي در سال ۲۰۰۸ با بررسي 
نقش مداخله شفاهي در بازار ارز توسط مقامات پولي 
كش��ورهاي كلمبيا، مكزيك و ونزوئال به اين نتيجه 
رسيد كه اظهارات مقامات پولي، نرخ ارز را تحت تأثير 
قرار مي ده��د و به عبارت ديگر اين نوع از مداخله در 
بازار ارز، ابزار سياستي كارايي براي مقامات پولي اين 
كشورها محسوب مي شود. حال سوال اين است كه 
مداخله شفاهي )سياست ارتباطي نرخ ارز( از طريق 
چه كانالي مي تواند بر بازار ارز تاثير بگذارد؟ مداخله 
ش��فاهي مي تواند از طريق دو كانال عالمت دهي و 
هماهنگي بر نرخ ارز موثر باشد:  كانال عالمت دهي: 
بر اساس اين كانال، اظهارنظر بانك مركزي در مورد 
نرخ ارز، اطالعاتي را در رابطه با سياست هاي پولي )يا 
مداخالت واقعي در بازار ارز( در آينده به فعاالن بازار 
مي دهد. در نتيجه فعاالن بازار، انتظاراتشان را بر اساس 
اطالعات دريافتي تعديل مي كنند. كارايي مداخالت 
شفاهي به اين بستگي دارد كه فعاالن بازار تا چه اندازه 
اين سيگنال هاي ارسالي را معتبر ارزيابي مي كنند. 
به عب��ارت ديگر، درجه اعتبار سياس��ت گذار پولي 
كه هم��واره در ادبيات بانكداري مركزي به آن توجه 
ويژه اي شده و حتي در چارچوب هدف گذاري تورمي 
)و ميزان موفقيت اين چارچوب( بر آن تاكيد شده در 
كارايي و اثربخشي مداخله شفاهي در بازار ارز نيز از 
اهميت بااليي برخوردار است و نقش انكارناپذيري 
در شكل دهي به انتظارات فعاالن بازار ايفا مي كند. 
كانال هماهنگي: در بازارهاي مالي ممكن اس��ت به 
دليل فعاليت هاي سفته بازي، حباب هايي در قيمت 
دارايي ه��اي مالي بروز كن��د. در اين صورت قيمت 
دارايي ها از تعادل بنيادين فاصله مي گيرد و ممكن 
است براي بازار، برگرداندن قيمت به سطح تعادلي 
دشوار باش��د )اگر فعاالن به صورت همزمان دارايي 
كه ارزشش بيشتر از سطح تعادلي است را بفروشند، 
حباب از بين مي رود ولي در عمل به ندرت اين اتفاق 
مي افتد(. در ادبيات اقتصادي به اين شرايط شكست 
هماهنگي اطالق مي شود. استراتژي ارتباطي بانك 
مركزي مي توان��د در اينجا نقش هماهنگ كننده را 
ايفا كند. به عبارت ديگر، كانال هماهنگي داللت بر 
اين دارد كه مداخالت شفاهي توسط مقامات پولي 
مي تواند به صورت يك ابزار هماهنگ كننده عمل كند 
به نحوي كه باعث همگرايي و هدايت باور فعاالن بازار 
در يك مسير خاص شود. بانك مركزي ايران نيز در 
ادوار مختلف بروز نوسانات در بازارهاي مالي باالخص 
بازار ارز از اين ابزار ارتباطي مهم استفاده كرده و سعي 
كرده است تا با مداخله شفاهي، انتظارات فعاالن بازار را 
در مسير مناسب خود قرار دهد. با اين وجود در بسياري 
از ادوار اين تالش آن طور كه بايد اثربخش نبوده و در 
برخي از دوره ها به تقويت دامنه نوس��انات دامن زده 
است. اين تجارب ارزشمند مي تواند ضرورت طراحي 
يك برنامه مدون براي سياست ارتباطي بانك مركزي 
و تعيين استراتژي هاي مناسب براي برقراري ارتباط 

كارا و اثربخش با فعاالن بازار را گوشزد نمايد.
به نقل از ايبنا

بررسي فاصله تورمي دهك ها در بهار ۹۹

تورم  28  درصدي براي فقيرترين خانوارهاي كشور
گروه كالن|

بررس�ي ش�دت اصابت تورم بر دهك ها نش�ان 
مي دهد نرخ تورم در فصل گذشته كاهش يافته و 
به تناسب آن فاصله بين نرخ تورم دهك اول )قشر 
كم برخوردار( و ده�ك دهم )ثروتمندان جامعه( 
همواره در حال افزايش بوده و از رقم ۳.۴ درصد در 

فروردين ماه به ۴.۲ درصد رسيده است.

هر جامعه اي به لحاظ درآمد و مصرف به ۱۰ گروه تقسيم بندي 
مي شود كه به هركدام از اين گروه ها دهك مي گويند. دهك 
اول قشر كم برخوردار جامعه و ثروتمندان در دهك دهم قرار 
دارند. دهك هاي كم درآمد به علت درآمد كمتر، هزينه كمتري 
را به تفريح و س��رگرمي و حتي بهداشت و درمان اختصاص 
مي دهند. بنابراين وزن اين كاالها در سبد مصرفي آنها كمتر 
است. در مقابل بيشترين سهم را خوراكي ها و آشاميدني ها 
دارند. بيش از ۴۰ درصد از سبد مصرفي گروه هاي كم درآمد را 
خوراكي ها و آشاميدني ها تشكيل مي دهند. اگر در اين كاالها 
گراني اتفاق بيفتد، براي كم درآمدها بسيار قابل لمس است. 
در نتيجه اگر تورم خوراكي ها زياد ش��ود، فشار بر گروه هاي 
كم درآمد نيز افزايش خواهد يافت.چنانچه رشد تورم به دليل 
افزايش قيمت كاالهاي غيرخوراكي و خدمات باشد، آنگاه 
فشار تورمي از س��وي پردرآمدها بيشتر احساس مي شود. 
ضريب اهميت خوراكي ها در دهك هاي پايين درآمدي ۴۳.۳ 
درصد و غيرخوراكي ها و خدمات ۵۶.۷ درصد است. در مقابل 
ضريب اهميت خوراكي هاي و آشاميدني هاي در دهك هاي 
باالي درآمدي ۱۷.۲ درصد و غيرخوراكي ۸۲.۷ درصد است. 
اتفاقي كه در فصل گذشته )بهار( رخ داد به اين صورت بود كه 
نرخ تورم كل در فروردين ماه براب��ر ۳۲.۲ درصد بود. در اين 

ماه شاخص كل قيمت مصرف كننده )نرخ تورم( در دهك  
اول ۳۰.۸ درصد و دهك دهم ۳۴.۲ درصد رس��يد و فاصله 
تورمي ۳.۴ درصد ش��د.مطابق اعالم مركز آمار، نرخ تورم در 
ارديبهشت ماه نسبت به فروردين ۲.۴ درصد كم شد و به تبع 
آن نرخ تورم دهك اول نيز ۲.۸ درصد و دهك دهم ۲.۳ درصد 
كم شد. نرخ تورم در آخرين ماه فصل بهار همچنان سير نزولي 
داشت و معادل ۲۷.۸ درصد بود. براساس اعالم مركز آمار نرخ 
تورم قيمت مصرف كنن��ده در اين تاريخ براي دهك اول ۲۸ 
درصد و دهك دهم ۳۱.۹ درصد ثبت شد و فاصله تورمي در 
بين قشر كم برخوردار و ثروتمند جامعه برابر ۳.۹ درصد بوده 
است. بررسي جزييات تورم دو درصدي ماهانه در خردادماه 
۱۳۹۹ نشان مي دهد كه افزايش بهاي مسكن، خوراكي ها و 
آشاميدني ها و حمل و نقل سه عامل مسلط در تغييرات نرخ 
تورم بوده اند. نرخ تورم س��االنه خردادماه ۲۷.۸ درصد، تورم 
نقطه به نقطه ۲۲.۵ درصد و تورم ماهانه دو درصد محاسبه 
شده است.بر اين اس��اس تورم نقطه به نقطه مسكن ۲۴.۲ 
درصد، اجاره بها ۲۴.۱ درصد، خوراكي ها و آشاميدني ها ۱۴.۹ 
درصد و حمل و نقل نيز ۴۸.۶ درصد افزايش يافته است. اين 
در حالي است كه سهم بخش مسكن از تورم نقطه به نقطه 
كل در اين ماه ۶.۱۷ درصد، اجاره بها ۶.۰۶ درصد، خوراكي ها 
و آش��اميدني ها ۴.۹۱ درصد و حمل و نقل ۴.۶۶ درصد بوده 
است. بر اساس اين گزارش، تورم نقطه به نقطه بخش مسكن، 
آب، ب��رق و گاز در )در مجم��وع( ۲۱.۷درصد و س��هم آن از 
تورم نقطه به نقطه كل معادل ۶.۲۵ درصد ثبت شده است. 
سبزيجات تنها بخشي بوده كه داراي تورم منفي بوده و تورم 
نقطه به نقطه آن منفي ۰.۴ درصد و سهم آن از تورم نقطه به 
نقطه كل نيز منفي ۰.۰۲ درصد محاسبه شده است. براساس 
اين گزارش تورم نقطه به نقطه خردادماه گروه هاي نان و غالت 

۲۹.۴ درصد، گوشت قرمز و ماكيان ۰.۴درصد، شير، پنير و 
تخم مرغ ۲۸.۹ درصد، روغن ها و چربي ها ۷.۹ درصد، ميوه 
و خش��كبار ۲۵درصد، چاي، قهره، كاكائو، نوشابه و آبميوه 

۳۶.۳ درصد و شكر، مربا، عسل، شكالت و شيريني نيز ۱۶.۷ 
درصد بوده است. همچنين تورم نقطه به نقطه دخانيات ۱۶ 
درصد، پوش��اك و كفش ۲۸ درصد، مبلمان و لوازم خانگي 

۲۶.۶ درص��د، بهداش��ت و درمان ۲۴ درص��د، ارتباطات ۷ 
درصد، تفريح و فرهنگ ۲۶.۵ درصد و هتل و رس��توران نيز 

۱۷.۹ درصد بوده است.

تورم نقطه به نقطه خردادماه ۹۹ براي مسكن ۲۴.۲، اجاره بها ۲۴.۱، خوراكي ها و آشاميدني ها ۱۴.۹ و حمل و نقل ۴۸.۶ درصد بوده است

صادركنندگان فعال ۱۶ هزار نفرند كه تعداد كثيري از آنها ارز خود را باز نگردانده اند

راهي براي بازگشت ارزهاي صادراتي به كشور 
اين روزها كه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد 
توجه مس�ووالن قرار گرفته و با انتش�ار اسامي 
متخلفان در اين زمينه و تعليق كارت هاي بازرگاني 
سعي دارند صادركنندگان را ملزم به بازگرداندن 
ارزهاي خود كنند، عده اي از كارشناسان اقتصادي 
و مسووالن راهكارهايي براي بازگشت اين ارزها 

مطرح مي كنند.

به گزارش ايسنا، از دو سال پيش و همزمان با افزايش نرخ ارز 
در بازار داخلي ايران، بانك مركزي به منظور تضمين بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به كشور از سويي براي صادركنندگان 
تعهدات ارزي قطعي در نظر گرفت و از سوي ديگر اعالم كرد 
صادركنندگاني كه در موعد مقرر، ارز خود را بازگردانند امكان 
استفاده از مشوق هاي صادراتي را خواهند داشت. در ابتداي 
سال جاري نيز، بانك مركزي اعالم كرد كه صادركنندگان 
تا پايان تير ماه فرصت دارند نس��بت به ايفاي تعهدات ارزي 
صادراتي س��ال ۱۳۹۸ خود اقدام كنند و در غير اين صورت 
محدوديت هاي مندرج در بسته سياستي بازگشت ارز حاصل 

از ص��ادرات و نحوه رف��ع تعهد ارزي آن، براي اين دس��ته از 
صادركنندگان اجرا خواهد شد.

پ��س از اين با افزاي��ش قيمت دالر، عدم بازگش��ت ارزهاي 
صادراتي يكي از عوامل اين افزايش قيمت و نابساماني بازار ارز 
خوانده شد كه در اين زمينه بانك مركزي به صادركنندگاني 
كه ارز خود را بازنگردانده اند، اين گونه گوشزد كرد كه مطابق 
مقرارت، اس��امي متخلفان در رس��انه ها منتشر مي شود و 
رييس جمهور هم مطمئن ترين راه ب��راي آرامش بازار ارز را 
ايفاي تعهد صادركنندگان براي برگشت ارز به چرخه اقتصاد 
و تالش هاي موفقيت آميز براي بازگش��ت درآمدهاي ارزي 
به كش��ور و همچنين عرضه ارز حاصل از صادرات از سوي 

صادركنندگان دانست.
همچنين، در اين زمينه طبق اعالم اتاق بازرگاني، دارندگان 
كارت هاي بازرگاني كه نسبت به ايفاي تعهدات ارزي خود 
تاكنون اقدامي نكرده اند در دو زمان بندي جريمه خواهند شد 
و واحدهاي غيرتوليدي كه با داشتن كارت هاي بازرگاني اقدام 
به صادرات كرده ولي ارز خود را باز نگردانده اند، از تاريخ هفتم 
تير امسال مشمول جريمه مي شوند و كارت هاي بازرگاني 

آنها معلق خواهد شد. عالوه بر اين، واحدهاي توليدي كه به 
تعهد ارزي خود عمل نكرده اند نيز تا پايان تير امسال زمان 
دارند نس��بت به اين تعهد اقدام كنن��د؛ در غير اين صورت، 
كارت هاي اين افراد نيز تعليق خواهد ش��د.حال، نگاهي به 
اظهارنظر مسووالن در اين رابطه مي اندازيم كه رييس جمهور 
معتقد است صادركنندگان بايد بدانند، مالك ارز دولت است 
و موظفند ارز را برگردانند و كساني كه بخواهند تخلف كنند، 

قوه قضاييه و بانك مركزي وارد عمل مي شوند.

    ۲7 ميليارد ارز برنگشته است
همچنين رييس كل بانك مركزي اعالم كرده كه در دو سال 
گذشته معادل ۷۲ ميليارد دالر صادرات غيرنفتي داشته ايم 
كه از اين ميزان نزديك ۴۵ ميليارد دالر بازگش��ته اس��ت و 
مهلت داده ايم كه تا پايان تيرماه، ۲۷ ميليارد دالر باقيمانده نيز 
بازگردد.همتي به تازگي گفته خوشبختانه صادركنندگان 
عمده كه همان پتروشيمي ها و صنايع فوالد هستند، ارز خود 
را به كشور بازگردانده اند و اميدواريم ساير صادركنندگان نيز 
نسبت به بازگش��ت ارز حاصل از صادرات خود اقدام كنند.

زادبوم - رييس سازمان توسعه تجارت ايران - نيز از صدور ۲۰ 
هزار كارت بازرگاني خبر داده كه طبق گفته وي، معادل ۱۵ 
هزار و ۳۰۰ كارت هيچ ارزي وارد كشور نكرده اند؛ به طوري كه 

ميزان ارزآوري هشت ميليارد دالر بوده است.

    ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادركننده فعال داريم
همچنين صمد كريمي - مدير اداره صادرات بانك مركزي - 
اعالم كرده كه ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادركننده در كشور داريم و 
تعداد صادركنندگان فعال ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر است كه تعداد 
كثيري از آنه��ا ارز خود را به چرخه اقتصادي باز نگردانده اند 
و براساس اظهارنظر وي، معادل ۶.۸ ميليارد يورو به چرخه 
اقتصادي بازنگش��ته اس��ت. پس از طرح اي��ن صحبت ها، 
كارشناسان اقتصادي واكنش هايي نسبت به نحوه نظارت 
بر بازگشت ارز داشتند كه طبق آن يك تحليلگر اقتصادي 
معتقد است كه انتشار نام صادركنندگان متخلف در بازگشت 
ارزهاي خود، سيگنال منفي به بازار صادرات منتقل مي كند و 
موجب مي شود در شرايط تحريم و فشارهاي اقتصادي تمايل 
صادركنندگان براي صادرات كم شود؛ بنابراين، بهتر است در 

اين زمينه با گفتمان، علت عدم بازگشت ارز مشخص شود و 
دولت بايد در خدمت صادرات و توليد باشد. به گفته مولوي، 
دواي كمبود ارز سالخي صادركنندگان نيست و در كشوري 
كه صادرات آن ثروت ملي است، معافيت هاي صادراتي بايد 
لغو و سوبس��يدهايي چون انرژي حذف شوند. همچنين، از 
صادركنندگان همانند ساير كسب وكارها ماليات اخذ شود و 
با اين روش، خواهيد ديد كه صادركنندگان براي ايفاي بدهي 
مالياتي، ارز را به كشور بازمي گردانند. عالوه براين، حسين 
سالح ورزي - نايب رييس اتاق بازرگاني - نيز در واكنش به 
سخنان رييس جمهور در مورد بازار ارز اعالم كرد تعبيري كه 
آقاي رييس جمهور به كار بردند مبني بر اينكه مالك ارز حاصل 
از صادرات خود دولت است، پسنديده و مورد قبول نيست، 
چون در تعارض و مغايرت با حقوق مالكيت افراد است و اساسًا 
مي تواند پديده مخربي باشد كه در ميان مدت و بلندمدت تاثير 
نامطلوبي در سرمايه گذاري و رشد اقتصادي دارد. همچنين 
توقع دولت از بخش خصوصي در اين موضوع بايد متناسب 
با شركت هاي دولتي مانند پتروشيمي ها باشد و بايد به همان 

ميزان نيز از بخش خصوصي انتظار داشته باشند.
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خطر نگاه ايدئولوژيك  به مقوالت اقتصادي
  بانك مركزي براي مهار تكانه هاي تورم ارزي بيش 
از 70ميلي�ون دالر را طي چند روز اخير تزريق كرده 
است، فكر مي كنيد اين تزريق ها به نفع اقتصاد است؟

قطعا اثرگذار اس��ت؛ بانك مركزي توانايي كنترل ش��رايط 
را دارد؛ اما به دليل اينكه اقتصاد ايران به صورت س��نتي به 
درآمدهاي نفتي متكي بوده و همواره حسابهاي ارزي بانك 
مركزي مساعد بود و در بزنگاه ها از اين منابع استفاده مي كرد، 
ام��ا امروز حتي بانك مركزي هم نگراني كمبود ارز را دارد و 
نمي تواند ولنگارانه ارز مصرف كن��د. به هر حال رفتارهاي 
معقول بانك مركزي اين پالس را به بازار مي فرستد كه حتي 
به صورت اندك و مقطعي تصميم سازي هاي معقوالنه وجود 
دارد. فراموش نكنيد كه تزريق ارز ساده ترين تصميمي است 
كه مديران اقتصادي مي توانند اتخاذ كنند. بر اساس يك عهد 
مرس��وم هم هر زمان كه قيمت ارز روند صعودي مي گرفت 
روس��اي بانك مركزي وقت به س��رعت ارز در بازار تزريق 
مي كردند تا جلوي تكانه ها را بگيرد. ام��ا امروز ديگر ارزي 
وجود ندارد كه بخواهند در بازار بريزند، اينجاست كه اهميت 
تصميم سازي هاي معقول نمايان مي شود . مثل بچه پولداري 
كه هميشه روي جيب و حساب بانكي پدر پولدارش حساب 
مي كرد اما ناگهان پدرش ورشكسته مي شود يا فوت مي كند 

و ديگر اين فرزند نازپرورده بايد روي پاي خودش بايستد.

  بياييد فرض كنيم كه ترامپ در ۴س�ال آينده نيز 
سكان هدايت كاخ س�فيد را در دست داشته باشد 
در شرايطي كه گفته مي شود كيك اقتصاد ايران در 
يك سال گذش�ته به دليل كرونا و تحريم ها حداقل 
۲0درصد كوچك تر شده، اقتصاد ايران تا چه ميزاني 

مي تواند چنين آسيب هايي را تحمل كند؟ 
در خص��وص وضعيت اقتصادي كش��ور مطالب مختلف و 
عديده اي مي ت��وان مطرح كرد. ممكن اس��ت اين كاهش 
رشدكه شما مطرح كرديد در مدت زمان كوتاهي محاسبه 
شده باش��د؛ فراموش نكنيد، اقتصاد اين ويژگي را دارد كه 
به سرعت خود را بازسازي كند و در مسير رشد قرار بگيرد. 
اين شاخصه يكي از ويژگي هاي جالب اقتصاد است؛ اقتصاد 
مي تواند رشد منفي يا كاهش شاخص ها را در صورت بهبود 
اوضاع جبران كند. چه ترامپ در كاخ سفيد بماند و چه برود 
ما بايد به يك اقتصاد عادي بدل شويم. بايد يك عضو عادي 
در مجموعه كشورها باشيم. ما مدام تحت تكانه هاي خارجي 
قرار داريم؛ اين از منظر اقتصادي نكته مناسبي نيست. اينكه 
هر روز در فضاي بين المللي اخبار حاش��يه اي در خصوص 
ايران منتش��ر ش��ود و هر از گاهي ناگهان يكي از مسووالن 
كش��ور اظهارنظر تندي را در خصوص موضوعات مختلف 
عنوان كنند، به ضرر اقتصاد كشور است. ما بايد تالش كنيم 

تا روابط مان با جهان پيراموني عادي شود. 
  فكر مي كنم انتقادات ش�ما مربوط به برخوردهاي 
ايدئولوژي�ك با مقوله اقتصاد اس�ت. آيا موضوعات 
اقتصادي را مي ت�وان از منظر ايدئولوژيك تحليل و 

تفسير كرد؟
به نظ��رم همه اين موضوعات را در يك تركيب بند مي توان 
تشريح كرد و آن هم بحث منافع ملي است. اساسا اقتصاد با 
اعداد و ارقام مستند سروكار دارد اما ايدئولوژي با هرمنوتيك 
و تفسير و...سرو كار دارد. اقتصاد با دو دو تا چهار تا سر و كار 
دارد، اما رهيافت هاي ايدئولوژيك به گونه اي ديگر موضوعات 
را مي بينند. مثال اقتصاد مي گويد كه براي تامين منافع ملي 
ايرادي ندارد كه ش��ما با يك كش��ور حتي اگر دشمن شما 
باشد؛ مناسبات ارتباطي سازماندهي شده برقرار كنيد، اما 
رويكردهاي ايدئولوگ معتقدن��د كه براي حفظ آرمان ها و 
ارزش ها اگر تمام س��رمايه هاي مادي و معنوي جامعه هم 
صرف ش��ود، باز هم ايرادي ندارد. اقتصاد ايران بايد تكليف 
خود را با اين مفاهيم بنيادي مش��خص كرده باش��د؛ نظام 
اقتصادي اتحاد جماهير ش��وروي نمون��ه جالب توجهي از 
نظام هاي ايدئولوژيك در فضاي بين الملل بود. يعني در عين 
اينكه نظام ش��وروي به دين و مذهب و ...اعتقادي نداشت 
ام��ا در مقوله اقتصاد ايدئولوژيك برخ��ورد مي كرد؛ تجربه 

شوروي نشان مي دهد كه برخوردهاي آرماني و ايدئولوگ با 
مقوالت اقتصادي چه سرانجامي خواهد داشت. نظامي كه 
از پيشرفته ترين ابزارهاي نظامي و لجستيكي برخوردار بود؛ 

به دليل نگاه ايدئولوگ به اقتصاد از درون از هم فروپاشيد.
  م�ردم در اين ميان�ه چگونه مي انديش�ند؟يعني 

رويكردهاي عمومي ايدئولوگ است يا اقتصادي؟
پاسخ به اين پرسش س��طوح مختلفي دارد؛ مثال اينكه آيا 
تناقضي ميان حفظ ارزش ها و دستاوردهاي اقتصادي وجود 
دارد؟ آيا مي توان ارزش ها را طوري تعريف كرد كه تضادي با 
منافع ملي نداشته باشد؟ آيا مي توان هم زمينه حفظ ارزش ها 
را فراهم كرد و هم به رفاه طبقات مختلف مردمي توجه كرد؟ 
اينها پرسش هايي است كه پاسخگويي به آنها مي تواند مسير 
آينده اقتصاد ايران را ترسيم كند. من اقتصاد خوانده ام و دو 
دو تا چهار تا خوانده ام؛ معتقدم كه هرچيزي كه رفاه مردم را 
خدشه دار كند امري غير قابل قبول است اما ديگراني هستند 

كه طور ديگري مي انديشند.
  كشورهاي مختلف الگوهاي اقتصادي ويژه اي را در 
زمان بروز تكانه ها در پيش مي گيرند تا از بحران هاي 
مختلف عبور كنند؛ ما اساسا الگوي اقتصادي خاصي 

براي عبور از چالش ها داريم؟
ما هيچ الگوي اقتصادي را در كشور بومي سازي نكرده ايم. 

همانطور كه عرض كردم بانك مركزي ما اساسا استقاللي 
ندارد كه بخواهد در زمان هاي بحران در كنترل تورم و نرخ ارز 
از آن استفاده كند. يكي از ابزارهايي كه براي كنترل تورم به 
كار مي برند؛ كار كردن با نرخ بهره است ما اساسا ابزارهاي اين 
موضوع را در بانك مركزي بومي سازي و عملياتي نكرده ايم. 
مثال روسيه زماني كه ارزش پولش كاهش يافت به سرعت 
نرخ بهره اش را باال برد تا از فرار س��رمايه ها جلوگيري كند؛ 
فرض كنيد اقتصاد ايران يك چنين تصميمي را بگيرد؛ فكر 
مي كنيد تا چه اندازه ساختارهاي اجرايي ما آماده عملياتي 
كردن اين موضوع هستند؟ مسووالن ما بايد به اين نتيجه 
برس��ند كه اقتصاد يك علم است و بايد مبتني بر داده هاي 
علمي با آن روبرو شد. سال ها گفته مي شود نرخ بهره يكي از 
ابزارهاي كنترل اقتصاد است، اما در ايران اساسا اين داده ها 
نفي مي شود. ما يك كشور اس��المي هستيم اين در حالي 
اس��ت كه يكي از باالترين نرخ هاي بهره در دنيا را داريم در 
عين حال هم مسووالن ما مدام اصل بهره را نفي مي كنند. در 
ساير كشورهاي غير اسالمي بهره نفي نمي شود اما در عين 
حال پايين ترين نرخ هاي بهره )تقريبا نزديك به صفر( را دارند 
و اسالمي تر از هر كشور مسلماني عمل مي كنند. همه اين 
تناقضات است كه در نهايت باعث بروز مشكالت عديده اي 

در اقتصاد ما شده است.

رويكردهاي سنتي همچنان بر بخش دولتي حاكم است
در بسياري از موارد حتي غيرممكن شده  است، مذاكرات 
مج��ازي و اعزام مج��ازي هيات هاي تج��اري مي تواند 
يك راهكار موثر براي اس��تمرار رايزني ه��اي تجاري و 
مناسبات بازرگاني با خارج از كشور باشد، به اضافه اينكه 
در دراز مدت هم استفاده از اين روش مي تواند در مصرف 
ارز ب��راي س��فرهاي خارجي و مذاك��رات و رايزني هاي 
تجاري صرفه جويي كند و درواقع اين امكاني است كه با 
ش��يوع كرونا به آن توجه شده است. در اين ميان، دولت 

الكترونيك نيز مي تواند يكي از ابزارهاي مهم ش��فافيت 
در كش��ور باش��د. دولت همواره اعالم كرده اس��ت كه 
ش��فافيت يكي از راهكارهاي اصلي مبارزه با فساد است 
و مي توان با استفاده از ابزار دولت الكترونيك گامي مهم 
در جهت افزايش ش��فافيت و مبارزه با فس��اد برداشت. 
زيرساخت هاي دولت الكترونيك به گفته وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات آماده  است و فقط اتصال دستگاه هاي 
ذي ربط به اين زيرس��اخت ها باقي مانده است، بنابراين 

الزم است با اراده موجود در وزارت ارتباطات، دست كم تا 
پايان دولت كنوني زمينه سازي الزم براي ايجاد امكانات 
دولت الكترونيك به نتيجه برسد. اين در حالي است كه 
رويكردهاي سنتي همچنان بر بخش دولتي حاكم است. 
برخي تصور مي كنند نفس مكانيزه كردن عملكرد سنتي 
به معناي ايجاد دولت الكترونيك است، در حالي كه نه تنها 
بايد رويه هاي س��نتي را با رويه هاي جديد و رويكرد تازه 
جايگزين كرد، بلكه بايد يك گام به پيش گذاشت و برخي 

از اين موانع و مقررات را رفع كرد. مثاًل چرا بايد براي صدور 
مجوز استعالم عدم سوءپيشينه كيفري دريافت شود؟ 
وقتي اطالعات برخط موجود است و به سرعت مي توان 
اس��تعالم را دريافت كرد، چرا نه��اد صادركننده مجوز 
نيازمند اين استعالم است؟ اين رويه مكانيزه كردن يك 
عملكرد سنتي است؛ در حالي كه مي توان اين استعالم را 
به طور كل حذف كرد و نهاد صادركننده به صورت خودكار 
و برخط سوءپيشينه كيفري را بررسي كند. درباره مصوبه 

دولت براي تاسيس شركت ها بدون آدرس يكتا نيز بايد 
توجه داشت كه با افزايش قيمت مسكن، اصواًل تاسيس 
دفاتر و ايجاد آدرس فيزيكي براي كسب و كارها به يك 
معضل و هزينه سنگين سربار تبديل شده است. اگر قرار 
باشد كسي كار غيرقانوني يا كالهبرداري انجام دهد، بدون 
آدرس يكتا يا با آدرس يكتا مي تواند اين كار را انجام دهد و 
لزوم داشتن آدرس يكتا براي همه شركت ها، اصواًل نقشي 

در كاهش جرايم و فساد ندارد.

ادامه از صفحه اول

مقايسه وضعيت ايران با ابر تورم خطاي فاحش است
 رش��د نقدينگي در سه ماه 
ابتداي سال جاري هرچند 
به طور س��اختاري باالست 
ولي در مقايسه با زمان هاي 
مش��ابه در س��ال هاي قبل، 
روند خيلي متفاوتي را نشان 
نمي دهد ام��ا مهم تر اينكه 
بخش قابل توجه اين افزايش 

ناشي از پرداخت تس��هيالت بانكي بابت حمايت از 
معيشت خانوارها در شرايط كرونايي بوده است كه 
نرخ يارانه اي آن از طريق كاهش نرخ سپرده قانوني 

بانك ها تأمين شده است.
 سلسله مراتبي از تأمين مالي كسري بودجه در دولت 
وجود دارد و بر اساس همان اولويت عمل مي شود. در 
اين سلسله مراتب اولين اولويت با كاهش هزينه هاي 
غيرضرور و كاهش ب��ار هزينه اي به خصوص هزينه 

جاري در بودجه است. در مرتبه دوم تأمين از طريق 
فروش دارايي ها و اموال مازاد )اعم از امالك و سهام( 
و يا درآمدزايي از مولدسازي آنها قرار دارد و مراتب 
بع��دي متعلق به انتش��ار اوراق بده��ي و همچنين 
افزاي��ش درآمد ماليات��ي )با مالحظ��ه جدي عدم 

افزايش بار مالياتي توليد( است.
اس��تقراض از بانك مركزي در سلسله مراتب تامين 
مالي كس��ري بودجه از ن��گاه وزارت اقتصاد جايي 

ندارد و تمام تالش ها بر آن است كه از طريق اعمال 
مجموعه اي از چهار اولويت ياد شده، از ناگزيرشدن 

در اين مسير دوري شود.
مقايسه اقتصاد كشور با اقتصادهايي كه در معرض 
ابر تورم قرار گرفته اند خطاي فاحش است. اقتصاد 
كش��ور ما داراي ظرفيت ها و ويژگي هايي است كه 
امكان ب��روز ابرت��ورم را از آن دور مي كند كه از آن 
جمله مي توان به سطح بسيار پايين بدهي خارجي 

)نزديك به صفر(، سطح غيربحراني بدهي داخلي و 
باور عميق اقتصادي مبني بر اجتناب از اس��تقراض 
از بان��ك مرك��زي و پولي ك��ردن كس��ر بودجه در 
مجموعه اقتصادي دولت اش��اره كرد. اميد است كه 
با تحكيم پايه هاي اقتصادي كشور از طريق اجراي 
سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اقتصاد ايران 
به جايگاه واقعي خود در اقتصاد جهاني دست يابد.
معاون  وزير اقتصاد محمدعلي دهقان

يادداشت



نگاه 3 بانك و بيمه

قيمت دالر و يورو در صرافي ها ثابت ماند

با وجود عرضه ۵۰۰ ميليون دالر ظرف ۷ روز در بازار ارز و نبود تقاضاي موثر، قيمت ارز در بازار آزاد افزايش يافت

120 ميليون دالر عرضه ارز و نبود تقاضاي موثر 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

همزمان با افزايش قيمت ارز، بازارساز با افزايش 
عرضه مانع از تش�ديد نوس�انات و س�وداگري 
دالالن ش�د؛ طي يك هفته گذش�ته بازارس�از 
ح�دود ۵۰۰ميلي�ون دالر در ب�ازار عرضه كرده 
است. عرضه هاي س�نگين ارز از سوي بازارساز 
كه از هفته قبل آغاز شده درحالي ادامه دارد كه 
روز دوشنبه نيز بازارس�از 12۰ ميليون دالر وارد 
بازار كرده اس�ت كه تنها 6۰۰ ه�زار دالر فروش 
رفته است و پرسش اساسي اين است كه با وجود 
عرضه سنگين، چرا تقاضاي كافي وجود ندارد و 
چرا نرخ دالر در بازار آزاد همچنان افزايش يافته 
و به باالي 2۰ هزار تومان رسيده است. با اين حال 
اين پرسش اساس�ي مطرح است كه چرا قيمت 
دالر در بازار آزاد به 2۰2۰۰ تومان رسيده و قيمت ها 
روند كاهشي نداشته است. آيا محدوديت ميزان 
خريد ارز توس�ط صرافي ها، نظارت و كنترل بر 
خريد و فروش ارز و گردش مالي در بازار، برخورد 
با دالالن ارز، موجب شده كه تقاضا براي ارز نيمايي 
و سنا كم باشد و تقاضا براي بازار آزاد افزايش يابد 
يا نوع تخصيص ارز به گونه اي است كه بخشي از 
بازار نمي تواند نياز خود را تامين كند و در نتيجه 
به بازار آزاد مراجعه مي كند. اينكه چه بخش�ي 
از نيازه�اي ارزي در بازار آزاد، صرافي هاي مجاز 
و سنا و نيما تامين مي شود نيز خود نكته مهمي 
است كه نرخ هاي مختلفي را مطرح كرده است 
اما در شبكه هاي اجتماعي عمدتا به نرخ بازار آزاد 
توجه دارند كه بخش كوچك�ي از تقاضاي ارز را 
پوشش مي دهد. در نتيجه قيمت بازار آزاد افزايش 
يافته و قيمت صرافي ها نيز در حاشيه آن با فاصله 

1۰۰۰توماني قرار دارد. 

به گزارش »تعادل«، بر اساس بررسي هاي انجام شده از 
شبكه صرافي ، ميزان عرضه ارز بسيار بيشتر از تقاضا بوده 
و بازار ارز در يك ثبات نسبي قرار دارد و انتظارات حاكي 
از كاهش نرخ ها در روزهاي آتي اس��ت. بازارساز در تداوم 
سياست پوشش تقاضاي موثر مصرفي اقدام به عرضه ارز 
در نرخ هاي حاشيه بازار كرده و ضمن تامين ارز مورد نياز 
جامعه به صورت اسكناس، با ترغيب صادركنندگان به 
عرضه ارز در سامانه نيما نيازهاي اصلي كشور در زمينه 

واردات كاالهاي ضروري كشور را فراهم كرده است.
بعد از افزايش قيمت ارز در روزهاي اخير و ثبت ركوردهاي 
نجومي براي دالر، با ورود بازارس��از و افزايش عرضه مدار 
قيمتي ارز تغيير جهت داد و بر همين اساس ترمز گراني 
بيشتر دالر كشيده شد. بازارساز از روز سه شنبه هفته قبل 
با عرضه سنگين مانع از رشد بيشتر قيمت ها در بازار شد؛ 
روز يكشنبه و دوشنبه عرضه بازارساز نسبت به روزهاي 
قبل بسيار بيشتر بوده اس��ت. طي روز دوشنبه بازارساز 
120 ميليون دالر با نرخ 18 ه��زار و 950 تومان در بازار 
عرضه كرده كه از اين ميزان 600 هزار دالر معامله شده 
است، ضمن اينكه 2.5 ميليون يورو نيز عرضه شده از اين 
ميزان 25 هزار يورو با قيمت 21 هزار و 100 تومان معامله 

شده است.
بررس��ي هاي صورت گرفت��ه از معام��ات ارزي در بازار 
ارز تهران حاكي از آن اس��ت كه تقاض��اي خريد به طور 
چش��م گيري در نرخ هاي اعامي در كانال ها به ش��دت 
كاهش يافته است و نرخ معامات در بازار رسمي به مراتب 
پايين تر مي باشد.گفتني است، بازارساز از روز سه شنبه تا 
ظهر پنج شنبه هفته گذشته بيش از 180 ميليون دالر در 
بازار عرضه داشته است، ضمن اينكه روز شنبه 71 ميليون 
دالر، يكشنبه 120 ميليون دالر و امروز نيز 120 ميليون 
دالر عرضه ارز داشته است.بعد از ثبت ركوردهاي باال در 
بازار ارز و عبور دالر از كانال 20 هزار و 500 تومان با ورود 
بازارساز به بازار قيمت ها تغيير جهت داد و با سير نزولي 

همراه شد.
صرافي ها و فعاالن بازار پيش بيني مي كنند عرضه هاي ارز 
از سوي بازارساز در روزهاي آينده نيز ادامه داشته باشد و 
همين امر سبب كاهش بيشتر قيمت ها خواهد شد. نكته 
مهم در بازار ارز اين اس��ت كه در روزهاي اخير خريداري 

در بازار وجود نداشته و تعداد فروشنده ها بسيار بيشتر از 
خريداران است؛ تشديد نوسانات و ورود بازارساز به بازار 
موجب شده است فروشنده ها بيشتر شوند.گفتني است، 
قيمت دالر براي فروش در بازار متش��كل ارزي 18 هزار 
و 950 تومان و صرافي هاي بانك��ي 19 هزار و 50 تومان 

اعام شده است.
روز دوشنبه 9 تيرماه 99، نرخ لحظه اي سامانه سنا و قيمت 
ارز صرافي ه��ا ثابت ماند و نرخ خريد ه��ر دالر در تابلوي 
صرافي هاي بانكي 18 هزار و 900 تومان و فروش 19 هزار 
و 50 تومان بود كه تغيير قيمتي نداشت. قيمت خريد هر 
يورو نيز 21 هزار توم��ان و نرخ فروش آن 21 هزار و 100 
تومان شد.بانك ها نيز هر دالر امريكا را به قيمت 18 هزار و 
500 تومان و هر يورو را نيز معادل 20 هزار و 797 مي خرند 
كه در مقايسه با روز گذشته نرخ خريد دالر در بانك ها ثابت 

ماند اما نرخ خريد يورو افزايش يافت. 
ميانگين بهاي نرخ ارز در سامانه سنا نيز در روز 8 تيرماه 
99 نشان مي دهد كه هر يورو 21 هزار و 187 تومان و هر 
دالر 18 هزار و 850 تومان، درهم 4854، پوند 23767، 
دالر كانادا 14711، ليرتركيه 2918 تومان بوده اس��ت. 
همچنين براي هر حواله دالر در سامانه نيما درخواستي 
ثبت نشد، حواله يورو نيز 18 هزار و 724 تومان، ليرتركيه 
2603، درهم 4866، يوان2260 تومان به فروش رسيد.

در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي روز دوشنبه  نرخ رسمي 
47 ارز را اعام كرد كه در مقايسه با روز گذشته نرخ 25 ارز 
افزايش يافت، نرخ 11 ارز كاهش و نرخ 11ارز نيز ثابت ماند.

هر دالر امريكا بدون تغيير قيمت مانند روزهاي گذشته 
42 هزار ريال قيمت خورد، همچنين هر پوند انگليس 
51 هزار و 936ريال و هر يورو ني��ز 47 هزارو 214ريال 

ارزش گذاري شد.
نرخ دالر در بازار آزاد و معامات نقدي روز دوشنبه 9 تير 99 
به 20200 تومان يورو به 22400 و درهم به 5610 تومان، 
پوند 24600، ليرتركيه 3 هزار، يوان 2880، دالر كانادا 
14950 تومان رسيد. همچنين با اعام نرخ اونس جهاني 
به قيمت 1772 دالر، قيمت طا و سكه در بازار افزايش 
يافته و هر گرم طاي 18 عيار به 854 هزار، مظنه مثقال 
17 عيار يا طاي آبشده 3 ميليون و 700 هزار، سكه طرح 
جديد 8 ميليون و 790 هزار، سكه طرح قديم 8 ميليون 
و 400 هزار، نيم سكه 4 ميليون و 440 هزار، ربع سكه 2 
ميليون و 440 هزار و سكه گرمي 1 ميليون و 290 هزار 

تومان معامله شد.
 فعاالن بازار مي گويند در حالي كه در جريان معامات بازار 
ارز، نرخ خريد و فروش دالر و يورو ثابت ماند، در بازار سكه 
و طا هم به جز سكه طرح جديد، انواع ديگر سكه، كاهش 

قيمت را تجربه كردند.
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با افزايش50 هزار 
توماني، به هشت ميليون و 780 هزار تومان رسيده اما سكه 
تمام طرح قديم با كاهش50 هزار توماني هشت ميليون 
و 400 هزار تومان داد و ستد مي شود. هر گرم طاي 18 
عيار نيز 852 هزار و 298 تومان در طافروشي ها معامله 
مي شود.قيمت نيم س��كه نيز چهار ميليون و 440 هزار 
تومان و قيمت ربع س��كه دو ميليون و 450 هزار تومان 
است كه هر كدام 10 هزار تومان كاهش قيمت داشتند.

بر اساس اعام اتحاديه طا و جواهر تهران، سكه گرمي 
هم كاهش 20 هزار توماني را تجربه كرده و يك ميليون و 
300 هزار تومان فروخته مي شود.همچنين در بازار جهاني، 
آخرين قيمت هر اونس طا به 1772 دالر ثبت شده است. 

  ۶.۲ ميليارد يورو براي واردات در نيما
بانك مركزي اعام كرد كه بر اساس گزارش هاي دريافتي 
از سامانه نيما، از ابتداي سال جاري تا 8 تيرماه 99، حدود 
6.2 ميليارد يورو براي واردات انواع كاالها تأمين ارز شده 
اس��ت كه از اين ميزان حدود 2.2 ميليارد يورو از محل 
عرضه ارز در س��امانه نيما، 2.1 ميليارد يورو از محل ارز 
بانكي براي كاالهاي اساسي و دارو و تجهيزات پزشكي و 
1.9 ميليارد يورو از محل ارز اشخاص )شامل صادرات در 
مقابل واردات حدود 800 ميليون يورو و از محل صادرات 
غير 1.1 ميليارد يورو( بوده است. نكته حائز اهميت در 
تأمين ارز از محل منابع عرضه شده به سامانه نيما ثبت 
ركورد 260 ميليون يورويي در هفته گذشته بوده است، 

اين رقم نسبت به هفته قبل حدود 37 درصد رشد نشان 
مي دهد.يادآوري مي شود، ميزان فروش ارز در سامانه 
نيما طي هفته گذشته معادل 429 ميليون يورو بوده كه 
نسبت به هفته پيش از آن 92 درصد رشد داشته است.

همچنين معادل دالري ميانگين موزون نرخ تامين ارز 
واردات از محل سامانه نيما حدود 16 هزار و 400 تومان 
بوده اس��ت، اين رقم حاكي از اين اس��ت كه نرخ تامين 
ارز واردات كاالهاي مورد نياز كش��ور، فاصله معناداري 
با نرخ هاي اعامي در كانال هاي غيررس��مي دارد.الزم 
به توضيح اس��ت كه منظور از فروش ارز، ميزان كل ارز 
فروخته شده در سامانه نيما و منظور از تامين ارز واردات، 
ميزان رقم عملياتي شده براي واردات كاالست. لذا تفاوت 
ميزان ارز فروخته شده و ارز تامين شده بدين معناست كه 
مبلغ باقيمانده در روزهاي آتي عملياتي شده و به آمار ارز 

تامين شده اضافه مي شود.

   بانك ها دخالتي در قيمت گذاري سكه ندارند
مهدي كباري مديرعامل كارگزاري بانك صادرات با اشاره 
به نقش بانك ها در معامات گواهي سپرده سكه طا و 
تغييرات قيمتي اين نوع كاال در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: بانك ها از مردم سكه دريافت نمي كنند تا در قبال 
آن گواهي سپرده بدهند بلكه اين عمل را بانك كارگشايي 
به عنوان زيرمجموعه بانك ملي، انجام مي دهد و ساير 
بانك ها گواهي س��پرده يك روزه دارند. گواهي سپرده 
كاال تنها به سكه مربوط نمي شود بلكه شامل زعفران و 

زيره هم مي شود. 
وي افزود: گواهي سپرده سكه طا بيانگر مالكيت كاالي 
سپرده شده است و اين كاال )سكه( به انبار داده مي شود 
و مردم در قبال آن رسيد انبار را دريافت مي كنند كه بايد 
اصالت كاال تاييد شود و اصالت طا در اين زمينه، با نوع 
تمام بهار، عيار 90 درصدي و وزن 8.33 گرمي تعيين 

و تاييد مي شود. 

  بانك ها تنها عاملي در معامالت طال هستند
مدير عامل كارگ��زاري بانك صادرات درب��اره مزاياي 
گواهي سپرده طا، گفت: بازار گواهي سپرده سكه طا 
از مزيت هايي چون كارمزد پايين نسبت به صرافي ها، 
قابليت وثيقه گذاري، ريس��ك پايين سرقت و معافيت 
مالياتي برخوردار اس��ت كه باعث جذابي��ت اين بازار 
مي شود. به گفته اين مقام مس��وول بانك ها در زمينه 
معامات گواهي سپرده طا نقش عامل دارند و طاها نزد 
بانك مركزي است و اين بانك ها با همكاري بانك مركزي 
براي كنترل بازار سكه از گواهي سپرده استفاده مي كنند.

   دليل قيمت باالي طال در بورس كاال 
كباري در بخش ديگري از صحبت هاي خود درباره دليل 
افزايش قيمت طا در بورس كاال نسبت به بازار فيزيكي 
طا اعام كرد كه اين امر به دليل انتظارات بازار براي روز 
آينده است زيرا، معامات سكه در بازار آزاد از صبح تا شب 
ادامه دارد اما در بورس كاال دو تا سه ساعت به اين موضوع 
اختصاص پيدا مي كند و در آغاز معامات در بورس كاال، 
اين بازار قيمت و معامات آتي را هم مي بيند كه موجب 
افزايش در نرخ سكه مي شود و در كاهش قيمت هم اين 
بازار مي تواند بيش��تر از بازار آزاد در همان روز نسبت به 

فردا عمل كند. 
وي با بيان اينكه اتفاقي كه در افزايش بيش از حد قيمت 
گواهي سپرده طا اتفاق افتاد به اوضاع و نابه ساماني ها 
در بازار طا بود، تاكيد كرد: با اين وجود اين نوع معامات 
توانس��تند تا حدودي بازار را كنترل كنند و توقف اين 
معامات يك موضوع اقتصادي امنيتي بود كه پيشنهاد 
من در اين زمينه اين اس��ت كه در بازار دخالتي صورت 
نگيرد.  مدير عامل كارگزاري بان��ك صادرات در پايان 
سخنانش خاطرنشان كرد كه ذخاير طا پشتوانه، منابع 
و جز ترازنامه بانك مركزي است و در خلق نقدينگي و 
پايه پولي نقش دارد بنابراين، در چنين، شرايطي بانك 
مركزي بايد با خريد و فروش در اين بازار اقدام كند كه 
در حال حاضر به دليل وضعيت خاص اقتصادي، رويكرد 

كنترلي و متناسب با بازار را در پيش گرفته است. 
همچنين همايون دارابي كارشناس بازار سرمايه با بيان 
اينكه بانك ها در معامات گواهي س��پرده سكه تنها به 
عن��وان خزانه عمل ك��رده و در قيمت گذاري دخالتي 
ندارند، گفت: آنها براي نگه داشتن هر قطعه سكه تنها 
روزي 70 تومان از مشتري دريافت مي كنند كه اين رقم 

بسيار ناچيز است. 
دارابي با بي��ان اينكه بانك ها هيچ نقش��ي در افزايش 
قيمت س��كه ندارند به خبرنگار اقتص��ادي ايرنا گفت: 
بانك ها در معامات گواهي سپرده سكه تنها به عنوان 
خزانه عمل كرده و در قيمت گذاري دخالتي ندارند، آنها 
براي نگه داشتن هر قطعه سكه تنها روزي 70 تومان از 
مشتري دريافت مي كنند كه با توجه به ضريب امنيتي 
بانك و همچنين مس��ائل ايمني، اين رقم بسيار ناچيز 
است.از سوي ديگر هم اينكه بانك ها بتوانند سكه هاي 
مردم را از پس��توي خانه ها جدا كرده و آن را وارد خزانه 
خود كنند، اتفاقي مهم است.بانك ها نفع چنداني از اين 
كار نمي برند، زيرا كارمزد بس��يار كمي مي گيرند كه به 
چشم نمي آيد، از سوي ديگر، اگر بانك ها بتوانند مردم را 
ترغيب كنند كه سكه ها را در نزد خزانه بانك ها نگه داري 

كنند، يك خزانه بزرگ از گواهي سپرده سكه تشكيل 
خواهد شد كه به موقع بانك مركزي مي تواند با استفاده 
از آن، بازار سكه را در زمان هاي التهاب و نوسان آرام كند.   
وي  تاكيد كرد: در بازار گواهي سپرده سكه، بانك هايي 
هستند كه گواهي سكه صادر مي كنند يعني شما سكه 
را به آنها تحويل مي دهيد و به  جاي آن گواهي دريافت 
مي كنيد كه در بورس كاال قابل معامله اس��ت. اين كار 
مزيت هاي زيادي دارد؛ اول اينكه امنيت س��رمايه شما 
برقرار بوده و ديگر نگراني در اين زمينه وجود ندارد. دوم 
اينكه خريدوف��روش در بورس كاال هزينه خيلي كمي 
دارد، يعني وقتي در بيرون ب��ورس، معامله تا 3 درصد 
بين خريدوف��روش اختاف دارد ام��ا در بورس هزينه 
خريدوفروش بسيار اندك اس��ت.همچنين در بورس 
كاال چون سپرده گذاري صورت مي گيرد پرداخت ها نيز 
تضمين شده است، در اين ميان طبيعي است كه گواهي 
س��كه گران تر از سكه فيزيكي باش��د چون مزيت هاي 
زيادي به نس��بت معامات نقدي از جمله نبود ريسك 
حمل و نق��ل، امنيت باال، هزينه ك��م، معامله آناين و 

لحظه اي و پرداخت تضمين شده دارد.
اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين پرسش كه 
مدتي اس��ت قيمت س��كه افزايش پيدا كرده و در اين 
ميان، برخي، معامات گواهي سپرده سكه را دليل اين 
گراني مي دانند، اظهار داشت: افزايش قيمت سكه، هيچ 
ارتباطي به معامات سكه در بورس ندارد، چون بورس 
نه فروشنده است و نه مي تواند خريدار باشد. اكنون مساله 
اساسي اين است كه بعضي افراد تازه كار وجود دارند كه 
نس��بت به برخي ابزارها مثل »گواهي سپرده سكه« و 
»صندوق هاي درآمد ثابت« آشنايي ندارند و متأسفانه 
چون آموزش كمي ديده ان��د اقدام به خريدهاي خارج 
از ارزش واقعي مي كنند. مثًا ديده ش��ده كه صندوق 
با درآمد ثابت را ب��ا 25 درصد باالتر از قيمت خريداري 
مي كنند يا ي��ك صندوق طا را ت��ا 100 درصد باالي 
قيمت واقعي خريداري مي كنند اما اين موضوع ارتباطي 

به بستر معامات يعني بورس ندارد.
دارابي با بيان اينكه محدود بودن موجودي خزانه ها از 
سكه در برابر افزايش تقاضا يكي از مواردي است كه بايد 
به آن توجه شود، تصريح كرد: اين مساله نهايتا با افزايش 
موجودي خزانه ها و هم با ورود بانك مركزي، قابل حل 
است، به بيان ديگر بايد تاش كنيم تا ظرفيت خزانه ها 
باال برود و بانك مركزي بايد از اين موضوع استقبال كند 
كه مي تواند سكه فيزيكي را با سكه كاغذي عوض كند و 
بدون ضرب سكه بازار را تنظيم كند؛ همين كار مي تواند 

نقش مهمي در حفظ ذخاير كشور داشته باشد.

بازگشت ۱۰۰ هزار دستگاه كارتخوان به اكوسيستم پرداخت

هزينه صدور هر كارت بانكي ۴ برابر كارمزد صدور
حسين محمودي كارشناس بانكي از افزايش 
هزينه صدور كارت در بانك ها به دليل مشكالت 
در تامي�ن كارت خام خب�ر داد و گفت: هزينه 
صدور هر كارت بانكي ۴ برابر كارمزدي است كه 

بانك ها از مشتري دريافت مي كنند.

وي در گفت وگو با ايِبنا در خصوص مديريت چالش تامين 
و صدور كارت هاي بانكي گفت: اعمال تحريم هاي ظالمانه 
امريكا در زمينه فرآيند تامين كارت خام مغناطيسي مورد 
نياز در شبكه بانكي مشكاتي را ايجاد كرده چرا كه امكان 
واردات مواد اوليه توليد كارت خام به كش��ور به راحتي 
ميسر نيست و همين موضوع باعث شده تا در حال حاضر 
نسبت به سال گذش��ته هزينه صدور كارت و پشتيباني 

دستگاه هاي صدور كارت بانكي تا 4 برابر افزايش يابد.
مديركل اداره بانكداري شخصي و بهبود تجربه مشتري 
بانك ملت ادامه داد: هموطنان بايد توجه داشته باشند كه 
هزينه اخذ ش��ده از آنها درباره كامزد صدور كارت بانكي 
درآمدي براي بانك ها نيست و بانك ها فقط بخش كوچكي 
از هزينه را از مشتريان دريافت مي كنند؛ به صورت متوسط 
هزينه صدور هر كارت بانكي 4 برابر كارمزدي اس��ت كه 
بانك ها تحت عنوان هزينه صدور كارت از مشتري دريافت 

مي كنند و اين فشار كارمزدي باعث مي شود تا بانك در 
نقطه ديگري از جمله تسهيات هزينه ها را جبران كند؛ 

وي از اعمال تغييراتي در خصوص صدور دوباره كارت هاي 
مفقودي و هزينه صدور 15 هزار توماني خبر داد و اظهار 
داشت: براي مديريت بهتر چالش تامين كارت مغناطيسي 
بانكي و هزينه ه��اي افزايش يافته تصميم گرفتيم تا در 
نقطه اي كه بايد رفتار مش��تري اصاح شود بدون آنكه 
فشاري به عموم مشتريان وارد ش��ود و از مقررات بانك 
مركزي سرپيچي نكنيم، اگر مشتري قبل از تاريخ انقضاء 
كارت، كارت را مفقود و در يكي از شعب بانك ملت نسبت 
به درخواست صدور دوباره كارت به دليل مفقودي اقدام 
كند، بايد هزينه كامل و واقعي صدور كارت يعني 15 هزار 
تومان را بپردازد؛ اين در حالي است كه اگر مشتري براي 
اولين بار كارت را براي حسابي دريافت كند يا نسبت به 
تمديد كارت اقدام كند و حتي فيزيك كارت قبلي فرسوده 
و معيوب را به شعبه ارايه كند، با تعرفه صدور كارت اعامي 
از سوي شوراي پول و اعتبار يعني دو هزار و 300 تومان 

همچون گذشته در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.
محمودي افزود: متاسفانه حجم قابل توجهي از كارت هاي 
بانكي صادره در سال قبل به دليل مفقودي صادر مي شد 
و مشتريان از آن جايي كه هزينه صدور كارت بسيار پايين 

بود، حتي اگر كارت را در منزل جا مي گذاشتند، به جاي 
آنكه مراجعه كنند و كارت را پيدا كنند يا حتي از خدمات 
بدون كارت بانك ملت استفاده كنند، با مراجعه به شعبه 
با توجه به كارمزد پايين دو هزار و 300 توماني درخواست 
كارت جديد مي دادند؛ آمارها در بانك ملت حاكي از آن 
است كه مشترياني وجود دارند كه تا قبل از اتمام تاريخ 
انقضا 10 الي 15 بار درخواس��ت ص��دور كارت به دليل 
مفق��ودي مي دادند و با توجه به تعداد زي��اد، صدور اين 
كارت ها با تعرفه يارانه اي بار هزينه اي بانك را افزايش داده 
بود كه حاال خوشبختانه با مصوبه دريافت 15 هزار تومان 
براي صدور كارت بانكي به دليل مفقودي در بانك ملت، 
ش��اهد بهبود رفتار هستيم و تعداد كمتري كارت تحت 
اين عنوان صادر مي شود. وي تاكيد كرد: در بانك ملت 
تصميم بر اين بود كه براي اعمال تمايز ميان مشترياني 
كه در حفظ جسم كارت خود كوشا هستند و مشترياني 
كه هر س��اله چندين مرتب��ه كارت بانكي آنها مفقود 
مي شود، با كارشناسي و بررسي دقيق هزينه 15 هزار 
توماني به عنوان هزينه واقعي و حداقلي صدور كارت 
بانكي با اعام مفقودي كارت اخذ شود كه شامل هزينه 
جسم كارت مغناظيسي، هزينه دستگاه صدور كارت، 
چاپ و نيروي انساني فعال در شعبه است؛ الزم است تا 

مشتريان در حفظ جسم كارت بانكي كوشا باشند و به 
كاهش هزينه بانك ها كمك كنند و هدف بانك ملت با 
انجام اقدامات اصاحي در صدور كارت بانكي، مديريت 
وضعيت كارت بانكي و تامين كارت هاي مغناطيسي 
است.كارت هديه كمتر از 50 هزار تومان صادر نمي شود 
چرا كه در بازده مبلغي كمتر از 50 هزار تومان بانك ها 
در حاش��يه زيان هستند و عددي كه از رسوب حاصل 
مي ش��ود، هزينه هاي صدور كارت كه رايگان بوده را 
پوشش نمي دهد و همين موضوع باعث شده تا صدور 
كارت كمتر از مبلغ پنجاه هزار تومان متوقف شود و بين 
50 تا 200 هزار تومان با كارمزد 2 هزار و 300 توماني 
صادر مي ش��وند و براي مبالغ باالي 200 هزار تومان 

كارت هديه به صورت رايگان صادر مي شود.
محمودي درباره روند استفاده از كارت هاي هديه گفت: 
آمارها بيانگر آن اس��ت كه مبلغ درص��د قابل توجهي از 
كارت هاي هديه بافاصله بعد از صدور خالي مي شوند و 

صرفا درصد كوچكي به مرور استفاده مي شوند.

   بازگشت۱۰۰ هزار دستگاه كارتخوان 
 همچنين بابك رهنماپور كارشناس بانكي گفت: بر 
اساس برنامه ريزي انجام ش��ده، تا پايان اسفند ماه 

س��ال جاري بيش از 100 هزار دس��تگاه كارتخوان 
)POS( به تناوب تعمير و روانه بازار مي شود.تا پايان 
اس��فند ماه س��ال جاري بيش از 100 هزار دستگاه 
كارتخ��وان )POS( ب��ه تناوب تعمي��ر و روانه بازار 
مي شود.در »سال جهش توليد« يكي از اولويت هاي 
باالي ما استفاده از توان و ظرفيت بومي و ملي براي 
توس��عه زيرس��اخت هاي پرداخ��ت الكترونيك در 

كشور بوده است.
وي افزود: عاوه بر اين، با توجه به تحريم هاي ظالمانه 
از يك سو و نوس��انات نرخ ارز از س��وي ديگر، تامين 
دستگاه هاي كارتخوان مورد نياز، به جز دشواري هاي 
تحميلي به ش��ركت هاي ايراني، باعث خروج مقادير 
قابل توجهي ارز از كشور نيز مي شود.مديرعامل شركت 
پرداخت الكترونيك س��پهر اضافه كرد: خوشبختانه 
هم اكنون دانش، فناوري و نيروهاي متخصص براي 
تعمير دس��تگاه هاي كارتخوان در ش��ركت پرداخت 
الكترونيك با استاندارد بسيار باال وجود دارد و ما طبق 
برنامه ريزي ها تا پايان امسال بيش از صدهزار دستگاه 
كارتخواني كه تاكنون امكان تعمير نداشته و در انبارها 
تجميع شده بود را با تعميرات تخصصي و كيفيت باال 

روانه بازار خواهيم كرد.
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نسل جديد عالقه اي به مراجعه 
حضوري در شعب ندارد

به رسميت شناختن احراز 
هويت غيرحض��وري در 
نظام بانكي ب��راي تداوم 
فعالي��ت بانك ها با توجه 
به ش��يوع ويروس كرونا 
ضروري است.بحران كرونا 
در دنيا و به تبع ايران منجر 
به استقبال عامه مردم از 
خدمات غيرحضوري شده 
و در حال حاضر شركت هايي در اين فضا توانسته اند 
فعاليت خود را اس��تمرار و توسعه دهند كه با ايجاد 
زيرساخت هاي الزم خدمات غيرحضوري متنوعي 
باارزش افزوده را به مش��تريان خود ارايه دهند. اين 
فضا فرصت خوبي را براي شبكه بانكي كشور به وجود 
آورده تا با تقويت زيرساخت هاي خود بتواند خدمات 
متنوع تري را به  صورت غيرحضوري به مشتريان خود 
عرضه كند؛ البته براي ارايه خدمات الكترونيكي به 
مردم و توسعه بانكداري ديجيتال در كشور نيازمند به 
رسميت شناختن احراز هويت غيرحضوري در شبكه 
بانكي هستيم تا مردم بتوانند با روش هاي غيرحضوري 
نس��بت به افتتاح حس��اب اقدام كنند و از بسياري 
از خدم��ات بانكي كه الزمه آن احراز هويت اس��ت، 
بهره مند شوند.احراز هويت ديجيتال الزمه توسعه 
بانكداري ديجيتال است و اين مهم در شرايط كنوني 
كشور اولويت بااليي دارد و بانك مركزي نيز با درك 
اين نياز كميته اي تخصصي در اين بخش با حضور 
متخصصان صنعت راه اندازي كرده كه فعاليت ها در 
اين بخش خوشبختانه به نتيجه رسيده و پيش نويس 
EKYC نيز نهايي و به شوراي عالي مبارزه با پول شويي 
ارايه ش��ده كه در صورت تأييد آن از سوي اين شورا 
وتصويب در هيات دولت با تعيين سازوكار آن از سوي 
بانك مركزي بهره گيري از احراز هويت غيرحضوري 
مي تواند در شبكه بانكي به رسميت شناخته شود كه 
اميدواريم فعاليت ها در اين بخش با توجه به شرايط 
خاص كشور تسريع شود.با به رسميت شناخته شدن 
احراز هويت غيرحضوري مانع جدي بر سر راه بانك 
برداشته مي شود، بانك ها با س��ه مفهوم بانكداري 
ديجيتال، بانك ديجيتال و نئوبانك ها مواجه هستند 
كه سه مفهوم كامًا متفاوت هستند كه اگر درست 
تفكيك نشوند با مشكل مواجه مي شويم.بانكداري 
ديجيتال درواقع همان كاري است كه بانك هاي كشور 
در حال انجام آن هستند و از جنس تحول است كه از 
وضعيت بانكداري فعلي به بانكداري ديجيتال برسيم 
و براي حركت در اين مسير بانك ها تنها نيازمند ابزار 
هستند كه مهم ترين آن، همان استقرار احراز هويت 
غيرحضوري در ش��بكه بانكي اس��ت و در كنار آن 
فرآيندها در بانك ها ديجيتالي مي شوند و تعامل با 

مشتريان تسهيل مي شود.
بانك ديجيتال يك بانك تمام الكترونيك محسوب 
مي شود كه درگذش��ته در كش��ور نيز دو مجوز در 
اين بخش براي بانك آرين و امين صادرشده بود كه 
به سرانجام نرس��يد. بانك ديجيتال مي تواند بانكي 
بدون ش��عبه باشد كه تمام عمليات در آن به صورت 
الكترونيكي و با استفاده از ابزارهاي ديجيتال انجام 
مي شود و اگر نيازمند شعبه باشد از شعب بانك هاي 
ديگر بهره مي گيرد كه تأس��يس چنين بانك هايي 

نيازمند اخذ مجوز از مقام ناظر است.
با ي��ك مفهوم ديگر با عن��وان نئوبانك نيز مواجه 
هستيم كه اين مدل بانكداري در دنيا خيلي مجوز 
محور نيست و اين نوع از بانكداري مي تواند تحت 
نظارت و در زيرمجموعه يك بانك ش��كل بگيرد؛ 
ول��ي فعاليت ه��اي آن محدود و تنها بخش��ي از 
فعاليت هاي بانكي را مي تواند پوشش دهد.نسل 
جديد عاقه اي به مراجعه حضوري به شعب ندارند، 
بانك ايران زمين به منظور پاسخگويي به نياز نسل 
جديد در پاييز امسال از پايلوت بانكداري ديجيتال 
خود رونمايي مي كند و يك شعبه تمام ديجيتال 
را نيز در اين راس��تا طراح��ي و افتتاح مي كند.در 
پايل��وت بانكداري ديجيتال مش��خصه هاي يك 
بانك ديجيتال اعم از چگونگي بهره گيري از كان 
داده براي سرويس دهي به مشتريان، فرآيندهاي 
ديجيتال، باشگاه مشتريان ديجيتال، مركز تماس 
ديجيتال و همچنين ارتباط با فين تك ها و بوم ها 
به صورت عيني به نمايش گذاش��ته خواهد شد و 
به صورت يك پكيج به مش��تريان اين بانك ارايه 
مي ش��ود و اين فعاليت در راس��تاي تحقق هدف 
بانك ايران زمين اس��ت كه برنامه ريزي كرده و تا 
سال 1400 يك بانك تمام ديجيتال باشد.يك بانك 
ديجيتال داده محور عمل مي كند و بر اساس داده 
به مشتريان خود سرويس دهي مي كند؛ ازاين رو 
هر ميزان بانكي با داده هاي مشتريان خود بيشتر 
درگير شود به مفهوم بانكداري ديجيتال نزديك تر 
شده است.توسعه بانكداري ديجيتال نيازمند تغيير 
نگرش در ديدگاه مدي��ران و كاركنان بانكي دارد. 
بزرگ ترين چالش براي حركت در مسير بانكداري 
ديجيتال تغيير فرهنگ س��ازمان از س��مت يك 
ساختار سلسله مراتبي و شعبه محور به سمت يك 
سازمان سرويس محور است. اين تحول نيز نيازمند 
ايجاد تغييرات اساسي هم در نگرش مديران ارشد و 
هم نگرش كارمندان ستاد و شعب است.همچنين 
در اين روند نيازمند تغيير فرآيندها نيز هستيم كه 
بسيار پيچيده و سخت است و براي توسعه بانكداري 
ديجيتال بايد تمام مديران و كاركنان يك بانك و 
حتي مقام هاي ناظر همزبان باشند تا بتوان در اين 
بخش موفق عمل كرد.رويكرد جديد بانك مركزي 
كه مشاوره محور اس��ت. بانك مركزي با تشكيل 
كارگروه ها و كميته هاي تخصصي رويكرد همفكري 
و مش��اوره با صاحب نظ��ران را در پيش گرفته كه 
بسيار خوب و قابل قدرداني است.ديجيتالي كردن 
يك بانك بزرگ خيلي سخت و پيچيده است؛ اما 
راه اندازي يك بانك ديجيتال كوچك در كنار يك 
بانك بزرگ آسان تر است و انتقال تدريجي بانك 
بزرگ به بانك كوچك شايد مدل موفق تري باشد.
به نقل از ايبنا

 در ۱۰۰ روز ابتداي سال ۶.۲ ميليارد يورو براي واردات در نيما عرضه شده كه از محل تزريق بانك ها  وصادرات در مقابل واردات تامين شده است

فرهاد اينالوئي
كارشناس بانكي
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بررسي نقصان عملياتي در نخستين تجربه بورسي دولت

چرا »دارايكم« به پرتفوها نيامده است؟
گروه بورس|

در روزهاي اخير برخي نارسايي هاي موجود 
در سامانه هاي معامالتي، در كنار ابهاماتي كه 
در خصوص ق�رار گرفتن دارايي هايي مانند 
صندوق س�رمايه گذاري دارا يكم در س�بد 
سرمايه گذاري برخي از س�رمايه گذاران به 
وجود آمده س�بب شده تا سواالت پيرامون 
كاستي ها در زمينه قرار نگرفتن اين دارايي 
در پرتفوي س�رمايه گذاران موجود بيش از 

پيش افزايش يابد.

در اين ميان آغاز معامالت واحدهاي صندوق ياد شده 
در كنار بروز اين مشكل سبب شده تا بسياري از فعاالن 
بازار با ديده ترديد نسبت به ساز و كار معامالت صندوق 
ياد ش��ده بنگرن��د. از آنجايي كه دق��ت در معامالت 
الكترونيكي بازار س��رمايه در تمام��ي نقاط جهان از 
اهميت خاصي برخوردار است و بروز هر نوع اختالل 
در آن به مثابه افزايش ريسك در كل سامانه معامالتي 
تلقي خواهد شد از اين رو مي توان گفت كه رسيدگي 
به مورد ياد ش��ده و حل و فص��ل آن تنها به محدوده 

صندوق ETF دولتي محدود نمي شود.
البته بايد به خاطر داش��ت كه با توجه به جديد بودن 
ابزار ياد شده و نبود موارد مشابه در ساختار اجرايي، 
بروز چنين مش��كالتي چندان هم عجيب نيست، با 
اين حال آنچه كه اهمي��ت دارد تامين امنيت خاطر 
س��رمايه گذاران به خصوص در شرايط فعلي است. از 
آنجايي كه قرار است تا تجاربي مانند صندوق دارا يكم 
در ماه هاي پيش رو براي ساير دارايي هاي دولت نيز 
تكرار شود، رفع مشكالت فعلي مي تواند گامي مهم 
در جلب اقبال عمومي به دارايي هايي باشد كه تا پايان 

سال عرضه خواهد شد. 
درحالي كه اعالم شده بود دارايكم به عنوان نخستين 
صن��دوق ETF دولتي از روز ش��نبه )هفتم تيرماه(، 
قابل معامله اس��ت، با گذش��ت تقريبا ۴۸ س��اعت، 
اين نماد بورس��ي هنوز در س��بد برخي كارگزاري ها 
ننشسته و بسياري از سهامداران اين سهام، همچنان 
ام��كان معامله آنالي��ن را ندارند كه مدي��ر دارايي و 
سرمايه گذاري بانك مسكن در اين زمينه توضيحاتي 

را اعالم كرد.
محمد بختيار نصرآبادي در گفت وگو با ايسنا، با تاكيد 
بر اينكه سازمان بورس، تامين سرمايه بانك مسكن، 
نهاده��اي مرتبط و دولت وظيفه خ��ود مي دانند كه 
كارها س��ريع تر پيگيري ش��ود، اظهار كرد: در زمان 

پذيره نويسي دارايكم، به جز روز آخر اعالم شده بود 
كه م��دت زمان انتظار دو ماه اس��ت. همان زمان هم 
مردم استقبال نكردند؛ به طوري كه اين صندوق بايد 
۱۷ هزار ميليارد توم��ان وجه جذب مي كرد اما فقط 
۶۰۰۰ ميليارد توم��ان جذب كرد. اما پس از آنكه دو 
ماه انتظار با تصمي��م دولت به يك ماه انتظار كاهش 
ياف��ت و بازده��ي ۱۰۰ درصدي داده اس��ت، مردم 

عالقه مند شدند.
وي ادام��ه داد: تا روز آخر پذيره نويس��ي مدت زمان 
انتظار دو ماه اعالم ش��ده بود. همان ي��ك ماه هم با 

تعطيالت خرداد هم زمان شد و كل روز كاري خرداد 
۱۷ روز ب��ود كه بخش��ي از تاخيرات ب��ه خاطر اين 

موضوع است.

  سجامي ها و غيرسجامي ها چه بايد بكنند؟
مدير دارايي و سرمايه گذاري بانك مسكن با بيان اينكه 
تقريبا سه و نيم ميليون كد براي دارايكم پذيره نويسي 
شد، گفت: از اين تعداد تقريبا دو ميليون و ۶۰۰ هزار 
نفر كد بورس��ي سجامي داش��تند. ما به عنوان مدير 
صندوق اطالعات را در اختيار شركت سپرده گذاري 

قرار داديم و درخواست كرديم امكان معامله دارايكم به 
همه ثبت نام كنندگان داده شود، اين شركت به دليل 
محدوديت هاي نرم افزاري، پرسنلي و زماني كه با آن 

مواجه بود بخشي از كدها را آزاد كرد.
نصرآبادي ادامه داد: در اين راستا، روز چهارشنبه هفته 
گذشته از دو ميليون و ۶۰۰ هزار نفر، براي يك ميليون 
نفر فعال شده است. اين آمار در روز شنبه به دو ميليون 
نفر، روز گذشته به دو ميليون و ۲۰۰ هزار نفر رسيد و 
امروز و فردا دارايكم براي دو ميليون و ۶۰۰ هزار نفر كه 

كد بورسي سجامي داشتند فعال مي شود.

وي درم��ورد افرادي كه در س��جام ثبت نام نكرده اند 
نيز توضيح داد: دارايكم افرادي كه در سجام ثبت نام 
نكرده اند به عنوان كد ناشناس رزرو در سپرده گذاري 
مي نش��يند. يعني حق آنها پايمال نمي شود اما بايد 
س��جامي ش��وند. افرادي هم كه به تازگي س��جامي 
شده اند بايد صبر كنند. مدير دارايي و سرمايه گذاري 
بانك مسكن درمورد افرادي كه دارايكم در پرتفوي 
آنها ننشس��ته اس��ت نيز توضيح داد: اگ��ر اين افراد 
سجامي هس��تند مي توانند به سايت سپرده گذاري 
مراجعه كنند و در س��امانه ذي نفعان ناظر س��هم را 

ببينند، و بعد اگر مي خواهند آن را تغيير دهند.

  منشأ برخي مشكالت، كارگزاري ها هستند
نصرآبادي با بيان اينكه برخي مشكالت به كارگزاري ها 
مربوط مي ش��ود، اظهار كرد: ما به كارگزاري ها فشار 
مي آوريم اما اين موضوع در اختيار س��ازمان بورس 
نيست. كارگزاري ها بايد كد را فعال كنند. حتي ممكن 
است كد در سامانه ذي نفعان مشاهده كنند اما امكان 
تغيير آن را نداشته باشند. برخي هم واريز وجه مازاد 

داشتند كه اين هم به كارگزاري ها مربوط مي شود.
وي با تاكي��د بر اينك��ه خري��داران دارايكم ضرري 
نكرده اند، گفت: دارايكم بازدهي ۱۶۰ درصدي داشته 
است. اگرچه وظيفه داشتيم س��ر يك ماه اين كار را 
انجام دهيم اما تصميم بزرگ��ي در اين حد نياز دارد 
سهام داران صبوري كنند و چيزي را با صبر از دست 

ندادند. مشكالت تا پايان هفته برطرف مي شود.
مدير دارايي و س��رمايه گذاري بانك مسكن درمورد 
مش��كالت بانكي و برخي نرم افزارهاي بانكي در اين 
راستا نيز گفت: شركت بورس در زمان پذيره نويسي 
به شركت هاي كارگزاري ابالغيه اي مي زند مبني بر 
اينكه از انجايي كه پذيره نويسي مانند عرضه اوليه ها 
يك روزه نيست، هر فردي پذيره نويسي كرد در آخر 
روز ثبت مي ش��ود و امكان حذف آن توسط مشتري 

در روز بعد وجود ندارد.
نصرآبادي ادامه داد: سازمان به شركت كارگزاري اعالم 
مي كند مس��ووليت اينكه دو ميليون را از مشتريان 
بگيريد با شما است. در اين راستا به دليل اختالالت 
ايجاد شده، گاهي مش��تري به داليلي متوجه نشده 
كارگزاري خريد را انجام داده است و مجدد به درگاه 
بانكي مراجعه كرده است. غافل از اينكه سفارش ثبت 
شده است؛ بنابراين سفارشي كه از طريق بورس ثبت 
شده بود در اولويت قرار داشت و درخواست بانكي كه 
ممكن است از طريق آپ بوده باشد، حذف شده است.

بازار سرمايه4   Tue. Jun 30. 2020  1692   سه شنبه 10 تير 1399   8 ذي القعده 1441  سال هفتم    شماره 

پيشنهاد كاهش دامنه مجاز نوسان 
و حجم مبناي تسهيالت مسكن

مديرعامل فرابورس با اشاره به نوسانات غيرمتعارف 
قيمت اوراق تسهيالت مسكن در ماه هاي اخير، ايجاد 
تغييراتي در قوانين معامالتي اين ب��ازار را ضروري 
دانست و گفت: به منظور حفظ قيمت هاي تعادلي در 
اوراق گواهي حق تقدم  استفاده از تسهيالت مسكن، 
موضوعاتي همچون كاهش دامنه نوسان، استفاده 
از حجم مبنا، تغيير در نحوه انجام معامالت و حضور 
بازارگردان براي اين اوراق را مطرح كرده ايم. به گزارش 
س��نا، امير هاموني با تاكيد بر اينكه اوراق تسهيالت 
مسكن صرفا ابزاري  براي كمك به تامين مالي افراد 
براي خريد مسكن است و ورود سفته بازان به بازار اين 
اوراق مورد رصد و پيگيري هاي فرابورس قرار دارد، 
اظهار ك��رد: با هدف كنترل هيجانات و ايجاد تعادل 
قيمت پاياني در نمادهاي اوراق تسهيالت مسكن، دو 
موضوع كاهش دامنه مجاز نوسان قيمت و استفاده از 
حجم مبنا در اين نمادها از پيشنهادهاي مورد بررسي 
است. هاموني، بهبود روند معامالت و كشف قيمت 
بهتر اوراق تسهيالت مسكن را از اهداف اصالح قواعد 
معامالتي اين اوراق دانست و افزود: به منظور تغيير در 
نحوه انجام معامالت اين نمادها پيشنهاد شده كه در 
آغاز بازار يك حراج ناپيوسته انجام شود و تا پايان روز، 
مابقي معامالت به صورت حراج پيوسته صرفا بر اساس 
قيمت كشف شده در حراج ناپيوسته ادامه يابد. به گفته 
مديرعامل فرابورس ايران همچنين حضور بازارگردان 
با منابع مالي الزم و كافي براي بازارگرداني در نمادهاي 
مختلف اوراق تسهيالت مسكن، مي تواند در كنترل 
هيجانات موثر باشد و به كشف قيمت مناسب تر در اين 
اوراق كمك كند. او در پايان تاكيد كرد: پيشنهادهايي 
كه ب��راي مديريت بهتر و تع��ادل قيمت هاي اوراق 
تسهيالت مسكن ارايه شده، در دست بررسي است 
كه پس از نهايي شدن يك يا چند مورد از آنها، اقدامات 

الزم در اين خصوص صورت خواهد گرفت.

واكنش وزارت نفت به انتشار 
راي ديوان داوري بين المللي

وزارت نفت طي اطالعيه اي توضيحاتي درباره اعالم 
نتيجه ديوان داوري بين المللي درخصوص اختالف 
بين ش��ركت هاي ملي گاز ايران و تركمن گاز ارايه 
كرد. اختالفي كه ريشه آن به سال ۱۳۸۶ و زماني كه 
سرماي بي سابقه ايران را فرا گرفته بود باز مي گردد. 
درست در بزنگاه تامين گاز زمستاني در شمال كشور، 
 تركمنستان بدون اعالم قبلي شيرهاي گاز صادراتي 
خود به ايران را بس��ت. در آن زمان از آنجا كه هنوز 
فازهاي پارس جنوبي به مدار توليد نيامده بود و توليد 
گاز ايران از اين ميدان مشترك به ۲۸۰ ميليون متر 
مكعب در روز مي رسيد،  ايران به گاز تركمنستان نياز 
داش��ت. از همين رو مذاكرات براي برقراري مجدد 
جريان گاز صادراتي به ايران در دولت نهم آغاز شد و 
حتي در مواردي به دولت دهم نيز رسيد. تركمنستان 
از نياز ايران در آن سال ها استفاده كرد و قيمت گاز 
صادراتي را تقريبا تا ۳ برابر باال برد. موضوعي كه مورد 
توافق دوطرف قرار گرفت. اما اين افزايش قيمت باعث 
شد تا ايران در سال هاي بعد و در دولت دهم با بدهي 
انباشته اي مواجه شود،  بدهي كه در ادامه به عنوان 
ميراثي شوم به دولت تدبير و اميد رسيد. وزارت نفت 
و در راس آن بيژن زنگنه كه حاال عالوه بر پرداخت 
پول گازي كه وارد كش��ور مي شد، با بدهي گذشته 
ني��ز مواجه بود،  تفاهم جدي��دي را با طرف تركمن 
امضا كرد. توافقي ك��ه اين فرصت را به ايران مي داد 
تا طرح هاي گازرس��اني خود را تكميل كند و بعد از 
بي نيازي از گاز وارداتي از تركمنستان اين موضوع را 
حل و فصل كند. با بي نيازي ايران از گاز تركمنستان، 
 طرف تركمن قطع ص��ادرات گاز به ايران را در اوايل 
زمستان سال ۱۳۹۵ دوباره انجام داد. موضوعي كه 
اختالف را به دادگاه هاي بين المللي كش��اند و حاال 
نتيجه آن مشخص شده است. به گزارش ايسنا، متن 
اطالعيه اداره كل روابط عمومي وزارت نفت به شرح 
زير است: »در پي قطع صادرات گاز به ايران از سوي 
شركت تركمن گاز در اوايل زمستان سال ۱۳۹۵، با 
وجود پيگيري هاي انجام شده توسط شركت ملي 
گاز ايران براي حل اختالف هاي مالي بين دو طرف 
از طريق مذاكره، شركت تركمن گاز تصميم به ارجاع 
اختالف ب��ه داوري بين المللي گرفت. مطابق مفاد 
پيش بيني شده در قراردادهاي فيمابين، موضوع به 
ديوان داوري بين المللي در مقر س��وييس ارجاع و 
بررسي شد. داوري در تاريخ ۱۳۹۹/۴/۴ راي خود را 
به دوطرف ابالغ كرد. مطابق مقررات داوري، اين رأي 
از سوي هيچ يك از طرف هاي اختالف قابل انتشار 
نيس��ت، مگر با توافق طرفين. در ادامه اين اطالعيه 
آمده است: در اينجا الزم است بر اين نكته تأكيد شود 
كه اساسا اختالف هاي جاري بين شركت تركمن گاز 
و شركت ملي گاز ايران تنها يك اختالف براي تعيين 
ميزان دقيق بدهي به تركمن گاز و مطالبات شركت 
ملي گاز ايران بابت جرايم مربوط به كميت و كيفيت 
گاز صادراتي تركمنستان به ايران بوده است، بنابراين 
اين دعوي تجاري برنده يا بازنده ندارد. آنچه درباره 
رأي صادره قابل بيان است، اين است كه رأي صادره 
ابعاد و جوانب مختلفي دارد، در مواردي نظر شركت 
تركمن گاز و در مواردي هم نظر ش��ركت ملي گاز 
ايران پذيرفته شده است. اين اطالعيه تاكيد مي كند: 
تأكيد مي ش��ود كه به خالف برخ��ي گزارش هاي 
رسانه اي، شركت ملي گاز ايران، مشمول پرداخت 
هيچ جريمه اي نشده و اساسا درخواست تركمن گاز 
اعمال جريمه نبوده كه شركت ملي گاز ايران در اين 
باره محكوميتي داشته باشد. چنانكه گفته شد، بحث 
مطروحه در داوري فقط تدقيق رقم بدهي شركت 
مل��ي گاز ايران به تركمن گاز باب��ت گاز دريافتي از 
شركت تركمن گاز تا تاريخ قطع گاز و متقاباًل تعيين 
ميزان جرايم متعلقه به ش��ركت تركمن گاز بابت 

كميت و كيفيت گاز تحويلي بوده است.

افرادي كه به تازگي سجامي شده اند  بايد  صبر كنند

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 
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  مدير دارايي و سرمايه گذاري بانك مسكن با بيان اينكه تقريبا سه و نيم ميليون كد براي دارايكم پذيره نويسي شد، گفت: از اين تعداد تقريبا دو 
ميليون و ۶۰۰ هزار نفر كد بورس�ي سجامي داش�تند. ما به عنوان مدير صندوق اطالعات را در اختيار شركت سپرده گذاري قرار داديم و درخواست 
كرديم امكان معامله دارايكم به همه ثبت نام كنندگان داده شود، اين شركت به دليل محدوديت هاي نرم افزاري، پرسنلي و زماني كه با آن مواجه بود 

بخشي از كدها را آزاد كرد.

برش
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بررسي ابعاد حقوقي تعيين سقف رشد اجاره در گفت وگوي »تعادل« با نعمت احمدي

دستور مسكني رييس جمهور الزم االجرا نيست

سرمايهگذارانخرد،موثرامابيصدا

ادامه از صفحه اول
شورايحلاختالفشكايتنميپذيرد!

در همين حال،  مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه 
مش��اوران امالك گفت: در ش��رايط جدي��د موجران و 
مستاجران بايد مس��المت آميز براي قراردادها به توافق 
برسند چراكه هيچ يك از شوراي حل اختالف شكايتي را 
نمي پذيرد، مگر براي موارد خاص.خسروي در گفت وگو با 
ايلنا درباره قراردادهاي اجاره پس از مصوبات جديد دولت 
اظهار كرد: تجربه تمديد قراردادهاي اجاره جديد نيست 
در ابتداي انقالب هم براي س��اماندهي بازار در ش��رايط 
هرج و مرج، اعالم ش��د كه قراردادهاي اجاره تا سه سال 
تمديد مي شوند.وي ادامه داد: در شرايط كرونا بسياري 
از كشورها نس��بت به تمديد خودكار قراردادهاي اجاره 
اقدام كردند. در ايران هم تصميم س��تاد مبارزه با كرونا 
براي ايجاد امنيت و ارتقاي س��المت مردم بوده اس��ت.

رييس اتحاديه مشاوران امالك تاكيد كرد: هر چند كه از 
نظر شرع، مالكيت محترم است و كسي اجازه دخالت در 
اين معامالت را ندارد اما در اين شرايط اضطراري، تصميم 
دولت اين بوده كه تمام قراردادها تا يك سال تمديد شود 
مگر در شرايط خاص. اين قانون هم از روز دوشنبه 9 تير 
نيز در تمام كشور به اجرا مي رسد.خسروي با تاكيد بر اينكه 
تمام جوانب اين مصوبه و اين تصميم با سران قوه و مراجع 
قضايي بررسي شده اس��ت، گفت: در اين شرايط جديد 
موجران و مستاجران بايد مسالمت آميز براي قراردادها 
به توافق برسند چراكه هيچ يكي از شوراي حل اختالف 
شكايتي را نمي پذيرد مگر براي موارد خاص.وي افزود: اگر 
موجر و مستاجر با مسالمت به توافق برسند و در صلح و 
سازش بخواهند قرارداد خود را تمديد كنند،  كسي حق 
دخالت ندارد و نيازي نيست براي تمديد قرارداد از طريق 

مشاوران امالك اقدام كنند. 

برخوردبابنگاههايمتخلف
رييس اتحاديه مشاوران امالك همچنين در گفت وگو با 
تسنيم، با بيان اينكه صدور كد رهگيري براي قراردادهاي 
اجاره مسكن الزامي است، گفت: با بنگاه هاي متخلفي كه به 
هر دليل كد رهگيري را صادر نكنند، برخورد خواهيم كرد.

وي در پاسخ به اينكه بعضا برخي مشاوران امالك دريافت كد 
رهگيري را به داليلي انجام نمي دهند، افزود: مشاوران امالك 
به هيچ عنوان چنين حقي را ندارند كه براي قرارداد اجاره 
كد رهگيري دريافت نكنند،  مگر اينكه بنگاه  امالك فاقد 
مجوز باشد كه عمال نمي تواند كد رهگيري براي معامالت 
را دريافت كند.رييس اتحاديه مشاوران امالك با تاكيد بر 
اينكه كميسيون نظارت براي دريافت كد رهگيري دستور 
داده است، تصريح كرد: اگر يك نفر در اين خصوص شكايت 
كند، در اسرع وقت به آن رسيدگي شده و با بنگاه متخلف 
به شدت برخورد خواهد شد. اين احتمال نيز وجود دارد كه 
بنگاه امالك تخلفي را مرتكب شده و اتحاديه دسترسي به 
صدور كد رهگيري را براي آن مسدود كرده است. دريافت 
كد رهگيري براي معامالت مسكن براي امنيت كشور الزم 
است و ما با بنگاه هاي امالكي كه در اين زمنيه تخلف كنند 

برخورد خواهيم كرد.

دادگاهحكمتخليهنميدهد
حس��ام عقبايي، نايب رييس اتحاديه مش��اوران امالك 
نيز با بيان اينكه تعيين س��قف افزايش ن��رخ اجاره بها در 
شرايط كنوني اقدام مناسبي بود، گفت: مستأجران زيربار 
قراردادهاي زيرزميني نروند، چراكه مصوبه ستاد ملي مبارزه 
با كرونا الزم االجرا بوده و سه قوه براي اجراي آن وارد شده اند. 
عقبايي در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به مصوبه ديروز ستاد 
ملي مبارزه با كرونا در خصوص حمايت از مستأجران، اظهار 
كرد: در ش��رايط بحراني بازار اجاره بهاي مسكن، مصوبه 

ستاد ملي مبارزه با كرونا اقدام مناسبي براي حمايت از قشر 
متوسط و پايين جامعه بود.وي ادامه داد: مصوبه ستاد ملي 
كرونا الزم االجراست و با توجه به اينكه تا سه ماه بعد از سفيد 
شدن وضعيت شيوع كرونا قراردادها اجراه تمديد خواهد شد، 

از اين رو دادگاه و مراجع قضايي دستور تخليه واحد را صادر 
نمي كنند.وي گفت: اگر مصوبه ستاد كرونا نمي آمد نگران 
يك سونامي در بازار اجاره بها بوديم. در زمان اجاره دادن يك 
واحد افزايش قيمت همه كاال نان، مرغ، گوشت، بنزين، و... 

به ذهن مالك مي آيد و مي خواهد آن را تامين كنند ضمن 
اينكه برخي موجران از طريق اجاره امرار معاش مي كنند. از 
اين رو به دولت و وزارت راه گفتيم عددي را براي افزايش نرخ 

اجاره بها اعالم كنند كه مردم آن را پس نزنند.

در ايران بورس اوراق بهادار تهران از بدو شكل گيري اهدافي 
مشابه آنچه گفته شد داشته اس��ت، با اين حال تغييرات 
مداومي كه در فضاي كلي اقتصاد، ساختارها و قوانين رخ 
داده سبب شده است تا شاهد بلوغ اين بازار و افزايش سهم 

بازارهاي مالي كشور از تامين مالي به 50 درصد، نباشيم.
با اين حال در سال هاي اخير به لطف كاهش ارزش پول ملي 
لشگري عظيم از نقدينگي با سوداي حفظ قدرت خريد، به 
سمت بازار سرمايه آمده و آنقدر سريع ارقام و آمارها را متحول 
كرده كه منجر به ش��گفتي فعاالن بازار و سرمايه گذاران 
قديمي شده است. تمامي اين تغييرات در حالي رخ مي دهد 
كه به گفته بسياري از دس��ت اندركاران و فعاالن بازار ياد 
شده زير ساخت هاي معامالتي در بخش هاي نرم افزاري و 
سخت افزاري تحت تاثير عواملي همچون تحريم يا ناتواني 

شركت ها در تطابق خود با نيازهاي روز نوعي خأل در فضاي 
سرمايه گذاري به وجود آورده كه گاه و بيگاه به بروز مشكالتي 
در حوزه كالن بازار سرمايه يا كارگزاري ها مي شود؛ مشكالتي 
كه بدون شك بازار را با افزايش ريسك نقدشوندگي مواجه 
مي كنند.  از طرفي اگر در سال هاي گذشته سهامداران خرد، 
افرادي بودند كه آشنايي قديمي با بازار سهام داشتند، امروز با 
خيل عظيمي رو به رو هستيم كه بدون توجه و آگاهي نسبت 
به قوانين و مقررات موجود در بازار سرمايه به ميزان آمده اند 
تا از اين خوان پر س��ود بي بهره نمانند. ورود اين افراد بدون 
شك شرايطي را پديد مي آورد كه در رهگذر آن بازار سرمايه 
نيازمند مراقبت بيشتري از منافع سهامداران خرد است؛ 
سهامداراني كه به رغم پرتعداد بودن و داشتن سهم بااليي 
از منابع وارد شده به بازار، همچنان كانوني براي حفاظت از 

منافع خود و پيگيري مشكالت احتمالي ندارند.  بنا بر آنچه 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار چندي پيش عنوان 
كرده است، در س��ال 98، 820 هزار كد معامالتي جديد 
صادر شده است و تنها در سه ماهه نخست سال جاري اين 
رقم به يك ميليون و 500 هزار كد رسيده است. به عبارت 
ديگر، ظرف 15 ماهه اخير، 2 ميليون و 350 هزار نفر به جمع 
سهامداران اضافه شده اند. با اين حساب مشخص نيست كه با 
ورود سهامداران شركت هاي استاني سهام عدالت كه شمار 
آنها از 49 ميليون نفر فراتر مي رود، چطور مي توان بستري را 
فراهم كرد تا با استفاده از آن تمامي مشكالت و كاستي هاي 
احتمالي كه از احتمال حضور پايدار مردم در بازار سرمايه 
مي كاهد را تقليل داد. يكي از مصاديق اين فقدان در هفته 
گذشته و با از دسترس خارج شدن سامانه معامالتي يكي 

از كارگزاري هاي به نام كشور نمايان شد. در حالي كه حجم 
عظيمي از مشتريان كارگزاري ياد شده طي روزهاي اخير با 
مشكل مواجه بوده اند و در روز چهارشنبه هيچ كدام از آنها 
نتوانستند از طريق سامانه برخط به دارايي خود دسترسي 
الزم را داشته باشند، با اين حال به دليل آنكه پيگيري حقوقي 
اين مس��اله منوط به وقت، هزينه و مهارت حقوقي است، 
در عمل مغفول مانده و تا اين لحظه نه تنها هيچ خبري از 
دادخواهي حقوقي نشده است، بلكه صداي افراد ذي نفع 
در اين مورد حتي از گروه ه��اي موجود در فضاي مجازي 
نيز فراتر نرفته است. در اين ميان هر كه ناراضي بوده به تنها 
گزينه پيش رو يعني تغيير كارگزار ناظر بسنده كرده است. 
اين در حالي است كه امكان تشكيل كانون براي سهامداران 
خرد در قانون نيز ديده شده و شكل گيري چنين جايگاهي 

در بازار س��رمايه امري دور از ذهن نيست. با توجه به آنچه 
گفته شد به نظر مي رسد كه تعميق و توسعه بازار سرمايه 
در س��ال هاي پيش رو و استفاده بهينه از ظرفيت هاي آن 
در جهت تامين مالي پايدار بخش هاي مختلف اقتصادي 
در گرو تامين پيش نيازهايي است كه يكي از آنها، كانوني 
متش��كل و كارآمد براي پيگيري منافع سهامداران خرد 
است. بديهي است كه حصول اين امر به رغم آنكه در طول 
سال هاي اخير قدم هاي ارزشمندي در جهت توسعه بازار و 
افزايش سهم آن در فضاي تامين مالي كشور برداشته شده، 
بدون ايجاد ساختار مورد بحث به سر منزل مقصود نخواهد 
رسيد. تا زماني كه سرمايه گذار نسبت به احقاق حقوق خود 
در فضاي بازار مطمئن نباشد به هيچ روي برنامه بلندمدت 
براي بهره گيري از ظرفيت هاي بازار سرمايه نخواهد داشت.
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كميسيونماده۱۰۰درجلوگيري
ازخالفابترشدهاست

محس��ن هاش��مي، رييس ش��وراي ش��هر تهران 
درخصوص نظر دادستان كل كشور درباره كميسيون 
ماده 100 مبني بر اينكه شهرداري ها اجازه مي دهند، 
ابتدا تخلفي ش��كل بگي��رد و بع��د از آن تخلف در 
كميسيون ماده 100 مطرح مي ش��ود، اظهار كرد: 
كميس��يون ماده 100 متاسفانه در بخش تخريب، 
جلوگيري و پيشگيري از خالف كامال ابتر شده است.

هاشمي در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به سوالي درباره 
اظهارات دادس��تان كل كش��ور در ديدار با شهردار 
تهران مبني بر قديمي بودن قانون شهرداري ها گفت: 
قانون شهرداري ها بسيار قديمي است و شايد نزديك 
به ۷0 س��ال از آن مي گذرد. البته در مجلس قانون 
شهرداري ها چند باري بازنگري شده است، اما به طور 
كلي در زماني كه قانون شهرداري نوشته شد، همه 
كارها در شهرداري ها انجام نمي شد و قانون شوراها نيز 
وجود نداشت.هاشمي ادامه داد: در نتيجه اگر آن قانون 
و قانون شوراها كه پس از آن شكل گرفت، را در كنار 
يكديگر قرار دهيد، با همديگر مطابقت ندارد و براساس 
قانون شوراها، بايد قانون شهرداري ها نيز وسيع تر شود.

رييس شوراي ش��هر تهران با ذكر مثالي در توضيح 
وسيع تر شدن قانون شهرداري ها گفت: براي مثال در 
قانون شوراها آمده است كه بسياري از فعاليت هاي 
صنفي در شهر را بايد شهرداري انجام دهد و مواردي 
از جمله سياست گذاري تنها بايد از سوي دولت انجام 
ش��ود. براي مثال توزيع برق، آب، پليس، راهنمايي 
و رانندگ��ي، حمل و نقل، حتي بهداش��ت، درمان و 
آموزش و پرورش را هم بايد شهرداري برعهده گيرد، 
اما در قانون شهرداري ها هيچ كدام از اين موارد نيامده 
است. هاشمي همچنين درخصوص نظر دادستان 
كل كشور درباره كميسيون ماده 100 مبني بر اينكه 
شهرداري ها اجازه مي دهند ابتدا تخلفي شكل بگيرد و 
بعد آن تخلف در كميسيون ماده 100 مطرح مي شود، 
اظهار داشت: كميسيون ماده 100 متاسفانه در بخش 
تخريب، جلوگيري و پيشگيري از خالف كامال ابتر 
شده است.همه احكامي كه براي يك تخلف در اين 
كميسيون ذكر شده است، عمدتا اجرا نمي شود و اين 

نقطه ضعف كميسيون ماده 100 شده است.

شرطورودشهرداري
بهساختمسكناجتماعي

پيروزحناچي، ش��هردار تهران در م��ورد احتمال 
ورود شهرداري به حل مش��كل مسكن در تهران 
توضيحاتي را ارايه كرد. حناچي در گفت وگو با ايسنا، 
درباره وضعيت مسكن در تهران و احتمال كمك 
شهرداري به اين حوزه گفت: در قانون شهرداري ها 
به مس��كن اجتماعي خيلي ضعيف اشاره اي شده 
اس��ت؛ اما مانند يك ماموريت براي شهرداري به 
اين موضوع پرداخته نشده است. وي گفت: طبيعتا 
اگر منابعي كه اختصاص داده مي ش��ود همچون 
تسهيالت بانكي مربوط به مسكن، به شهرداري ها 
هم تخصيص داده شود و در كل حمايت و پشتيباني 
كنند، چراكه نه. ابزارهاي اين موضوع مثل همه جاي 
دنيا در اختيار شهرداري هس��ت همچون صدور 
پروانه، زمين اختصاص يافته به اين موضوع و حتي 
به جهت اجاره داري بعد از بهره برداري كه معموال 
توسط شهرداري ها صورت مي گيرد. شهردار تهران 
با تاكيد بر اينكه ظرفيت هايي در شهرداري وجود 
دارد و اگ��ر حمايت هاي الزم ص��ورت گيرد، قطعا 
امكان پذير اس��ت، تصريح كرد: ب��ه عبارتي ديگر 
اگر پشتيباني و حمايت هايي كه معموال از الگوي 
مسكن اجتماعي و مسكن مهر با دادن تسهيالت با 
بهره هاي پايين به اين موضوع اختصاص پيدا كند، 

انجام اين مهم عملي خواهد بود.

فرآيندهوشمندسازي
صدورپروانهدرجاميزند

رييس كميته ش��فافيت و شهر هوشمند شوراي 
ش��هر ته��ران ب��ا گالي��ه از معاونت معم��اري و 
شهرسازي ش��هرداري تهران گفت: 3سال است 
فرايند هوشمندسازي صدور پروانه درجا مي زند 
در حالي كه بيش��ترين گاليه مردم از شهرداري 
در همين حوزه اس��ت.بهاره آروين عضو شوراي 
اسالمي ش��هر تهران در گفت وگو با فارس ضمن 
گاليه از معاونت شهرسازي و معماري شهرداري 
تهران گفت: شوراي شهر پنجم از ابتداي كار خود 
در راستاي تسريع و تسهيل فرايند صدور پروانه، 
هوشمندسازي و تمام الكترونيك كردن فرايند و 
اصالح و كاهش مراحل آن را در قالب چند مصوبه 
مورد مطالبه قرار داد اما در فاز اجرا شاهد مقاومت 
از س��وي معاون��ت ذي ربط هس��تيم.وي يكي از 
گاليه مندي هاي بزرگ مردم از مجموعه شهرداري 
را كندي و بروكراسي موجود در فرايند صدور پروانه 
دانست و تصريح كرد: متاسفانه شرايط موجود به 
گونه اي است كه مراجعين حتي براي يك دستور 
نقشه ساده مجبورند ماه هاي طوالني در پله هاي 
ش��هرداري پايين و باال بروند و تعداد زيادي امضا 
جمع كنند!او با تاكيد بر اينكه قرار نيست شهرداري 
به جاي راه اندازي كار مردم به صورت قانوني، خود 
به مانعي بزرگ بر سر راهشان تبديل شود، تصريح 
كرد: شوراي شهر تهران از ابتدا معاونت شهرسازي 
و معماري شهرداري را موظف ساخت در ارتباط با 
اصالح و هوشمندسازي فرايند صدور پروانه يك 
اليحه به شورا ارايه كند اما متاسفانه با گذشت سه 
سال هنوز خبري از اليحه نيست! او با بيان اينكه 
اعضاي شوراي شهر هم تذكراتي درخصوص عدم 
ارايه اليحه به شهردار داده اند، اظهار داشت: گذشته 
از مطالبه جدي مربوط به اصالح و كاهش فرآيند ها، 
اگر همين فرآيند هاي موجود هم تمام الكترونيك 
شود و شهروند بتواند خودش با مراجعه به سايت به 
صورت الكترونيك مراحل كارش را پيگيري كند 
عالوه بر تامين رضايت شهروندان، پتانسيل هاي 

فسادزا نيز حذف مي شوند. 

هرگونهدخالتيدررابطهميانمالكومستاجر،برخالفاصلآزاديارادهوقراردادهاوتوافقاتبينطرفيناست
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سقف اجاره بها قابليت اجرا ندارد
علي بماني، كارشناس مسكن در گفت وگو با »تعادل« در 
رابطه با تعيين سقف رشد اجاره بها در سال جاري اظهار 
كرد: در حال حاضر، اين س��وال براي ما نيز وجود دارد 
كه چه كس��ي اين دستور را قبول كرده و اجرا مي كند؟ 
مواردي در گذشته وجود داشته است كه مالك به بهانه 
اينكه واحد مسكوني را مي خواهد در اختيار فرزند خود 
قرار دهد، مستاجر را مجبور به جابه جايي كرد و اساسا 
هم بحث قيمت ميان مالك و مستاجر مطرح نشده بود. 
بماني با بيان اينكه بعيد مي دانم كه اين دستور اجرايي 
شود،  گفت: مالك از اين دستور تبعيت نمي كند و دليلي 

نمي بيند تبعيت كند. يك طرف قرارداد مالك اس��ت 
و طرف ديگر هم مس��تاجر،  دولت ه��م در اين قرار داد 
نقشي ندارد و ابزاري هم براي كنترل اجرايي شدن اين 
دستور وجود ندارد.اگر مالكان عمده را فاكتور بگيريم، 
مالكان خرد، امور زندگ��ي خود را از محل همين اجاره 
رتق و فتق مي كنند. اين دسته از مالكان كه تعدادشان 
هم زياد است، با توجه به نرخ تورم و افزايش قيمت هاي 
گوشت،  لبنيات، آب و برق و ...اجاره واحد مسكوني خود را 
تعيين مي كنند.در همين حال، مهدي سلطان محمدي، 
كارش��ناس مس��كن نيز در گفت وگو با فارس، در بيان 

كارآمدي قوانين وضع شده بر بازار اجاره، گفت: بررسي 
افزايش قيمت اجاره در بازه زماني 10 سال اخير مشخص 
مي كند، اجاره بها از نرخ تورم تبعيت كرده است و به نظر 
مي رسد، كنترل نرخ تورم از سوي دولت راهكار موثرتري 
براي كنترل بازار اجاره باشد. با بيان اين نكته كه بخش 
اعظمي از موجران جزو دهك هاي متوس��ط جامعه به 
حس��اب مي آيند، گفت: دولت در بازارهايي كه عرضه 
تقريبا انحص��اري را در اختيار دارد، نظي��ر بازار خودرو 
و س��كه، توان كنترل بازار با استفاده از تعيين قيمت را 
ندارد. حال مشخص نيست، تعيين سقف قيمت براي 

بازار اجاره كه عرضه و تقاضاي آن به طور كامل از دست 
دولت خارج است، چگونه مي تواند بر كنترل بازار اثرگذار 
باشد. او با اشاره به اينكه مداخله دولت در تعيين قيمت 
منجر به بدتر ش��دن شرايط مس��تاجران در بلندمدت 
مي شود، اذعان كرد: قيمت در بازار اجاره بر اساس تعادل 
عرضه و تقاضا تعيين مي شود و مداخله دستوري دولت 
در تعيين سقف افزايش قيمت اجاره بها عالوه بر كاهش 
عرضه مسكن، ش��رايط را براي افزايش تقاضا ناشي از 
كاهش قيمت دس��توري مهيا مي سازد. بدين ترتيب، 
در بلندمدت شاهد افزايش اجاره بها خواهيم بود.وي در 

توضيح نتايج مداخله دستوري دولت در بازار اجاره، افزود: 
اقدام دولت در بازار اجاره منجر به افزايش سهم معامالت 
غير رسمي مي شود كه اين امر آثار بسيار مخربي در بازار 
خواهد داشت. وي با اشاره به تجربيات خارجي مداخله 
دول��ت در بازار اجاره، اظهار كرد: كش��ورهايي كه براي 
افزايش اجاره بها سقف تعيين كردند، با درنظر گرفتن 
نرخ تورم اقدام به تعيين سقف نموده اند، در كشور ما با 
توجه به تاثيرگذاري تقاضاي مصرفي در بازار اجاره، نرخ 
اجاره به طور طبيعي از نرخ تورم تبعيت مي كند و نيازي 

به مداخله دستوري دولت نيست.

 تحليل  اقتصادي

ادامه از صفحه اول



دانش و فن6اخبار ويژه

انتشار عمومي اطالعات نهادهاي دولتي براي تسهيل كسب وكار ضروري است

دولتالكترونيكبهكنديپيشميرود
يكي از مهم ترين اركاني كه در شكل گيري 
دول�ت الكتروني�ك موث�ر اس�ت، ق�رار 
دادن اطالع�ات س�ازماني ب�ر بس�ترها و 
زيرس�اخت هاي فناوري است در حالي كه 
بس�ياري از س�ازمان ها در برابر در اختيار 
قرار دادن اطالعات خود مقاومت مي كنند. 
دبير ش�وراي اجراي�ي فن�اوري اطالعات 
معتقد است نهاد ها و س�ازمان هاي دولتي 
بايد اطالع�ات خود را در اختيار عموم قرار 
دهند تا كسب و كارها از اين اطالعات براي 
توسعه استفاده كنند، در حالي كه به دليل 
رويكرد سنتي و مادامي كه هر دستگاهي به 
صورت مجزا بررسي ها و مجوزها و امضاهاي 
خ�ودش را نگ�ه دارد و اطالع�ات كافي در 
اختيار فعاالن اقتصادي قرار ندهد، پنجره 

واحد اصواًل كارايي ندارد.«

بارها از سوي كارشناسان گفته شده اگر در راستاي 
تس��ريع راه اندازي دولت الكترونيكي تالش كنيم، 
فس��اد كاهش  مي يابد و مردم نبايد ب��راي دريافت 
خدمات به طبقات باالي يك ساختمان اداري بروند. 
البته پروژه هايي مانند ش��بكه ملي اطالعات، دولت 
الكترونيك��ي و دولت همراه از پروژه هايي هس��تند 
كه افتتاح آنها تازه سرآغاز فعاليت هاي الزم در اين 
طرح ها به شمار مي رود و آغاز به كارشان، به اين معنا 
نيست كه كامال به اتمام رسيده اند؛ بلكه الزم است 
خدمات متنوع در بس��تر اين امكانات قرار بگيرد تا 
آنچه از ابتدا درباره كاهش مراجعات و صرفه جويي 
در زمان و سهولت در بروكراسي اداري مدنظر بوده 

محقق شود. 
رض��ا باقري اص��ل دبير ش��وراي اجراي��ي فناوري 
اطالعات معتقد است: »در مورد دولت الكترونيك، 
شفافيت، تسهيل فضاي كس��ب وكار و پنجره هاي 
واحد، تا جايي كه چش��م كار كن��د مصوبه و برنامه 
و آيين نام��ه و قان��ون داريم. به نظر نمي رس��د خأل 
قانوني، سياست گذاري و مقررات گذاري زيادي در 
اين حوزه وجود داشته باش��د. البته قطعًا نمي توان 
گفت ك��ه قواني��ن كامل هس��تند و هي��چ خاليي 
نداريم، ام��ا قطع��ًا قوانين و سياس��ت گذاري هاي 
موجود فراتر از ظرفيت هاي اجرا ش��ده هستند.« او 
در نشست كميس��يون فاواي اتاق ايران اظهار كرد: 
»يكي از مقرراتي كه همچن��ان تصويب آن معطل 
 مانده اس��ت، قوانين مربوط به صيان��ت از داده ها يا 

Data Protection ي��ا حريم خصوصي اس��ت. 
خالهاي حقوق��ي اين چنيني وجود دارد، اما بخش 
عمده اي از زيرس��اخت ها و قواني��ن الزم و ضروري 
براي تج��ارت ديجيتال و دولت الكترونيك تصويب 
شده است. براي مثال قانون تجارت الكترونيك سال 
۱۳۸۲ به تصويب رسيده ، اما يكي از آيين نامه هاي 
آن يعني آيين نامه س��المت كه بايد توس��ط وزارت 
بهداش��ت تهيه مي ش��د، به تصويب نرسيده است. 
كمبودها به لحاظ سياس��ت گذاري و قانون گذاري، 

ناچيز است. 
مي توان گفت در حالي ك��ه حاكميت به مثابه مغز، 
امكان��ات و مقررات الزم براي فراگير ش��دن دولت 
الكتروني��ك و ضوابط تج��ارت الكترونيك را اعالم 
كرده ، اين فرمان ها و ذهنيت موجود، به مثابه خون 
در رگ ه��اي نهادهاي پايين دس��تي دولت جاري 
نش��ده اس��ت و در نتيجه ما در حوزه اجرا با تعلل ها 
و كم كاري هاي زيادي مواجه هس��تيم. دو مش��كل 

عمده اي كه در تسهيل فضاي كسب وكار در كشور 
وجود دارد، موضوع اطالعات و زمان است. متأسفانه 
اطالعات به ش��كل آزاد و منصفان��ه در ميان فعاالن 
اقتصادي منتشر نمي شود و دولت داده ها را در اختيار 
فعاالن كسب وكار قرار نمي دهد. يكي از فعاليت هايي 
كه اتاق پيگير آن اس��ت، ايجاد اتاق هاي گفت وگو 
است تا اين اطالعات ميان نهادهاي دولتي و فعاالن 

بخش خصوصي به اشتراك گذاشته شود.«

  زمان و اطالعات
عوامل اصلي تسهيل شرايط كسب وكار 

باقري اصل با بيان اينكه بر اساس مطالعات موجود، 
 Time to Market زمان ارايه محصول به بازار يا
بيش��ترين اث��ر را در موفقيت در ب��ازار دارد، گفت: 
»نمونه هاي زيادي از كس��ب وكارهاي نوپا هستند 
كه مدلي مناس��ب براي كسب وكار و سرمايه الزم را 
داش��تند، ولي زمان ارايه به بازار را از دست داده اند، 
يكي زودتر از آنها اقدام كرده ي��ا تقاضا براي كاال يا 
خدمات ارايه ش��ده از بين رفته است. هر اندازه كه 
موانع براي شروع كسب وكار در زمان مناسب بيشتر 
باشد، امكان موفقيت كسب وكار هم كمتر مي شود. 
وقت��ي رويه صدور مجوزه��ا و مجوزهاي الزم براي 
فعاليت در ه��ر صنف تج��اري را ارزيابي مي كنيم، 
مي بينيم كه براي ايجاد هر كسب وكار به ده ها مجوز 
و گواهينامه نياز است كه بسياري از آنها مدت ها براي 
تهي��ه زمان مي برند. براي مثال براي تاس��يس يك 

آرايشگاه مردانه ده ها مجوز و گواهينامه و سند الزم 
است كه تهيه آنها دس��ت كم ۷۰ روز زمان مي برد. 
بس��ياري از فعاالن بخش خصوصي با اين مش��كل 
مواجه شده اند كه وقتي يك گواهي عدم سوءپيشينه 
كيفري مي گيرند، مدت انقضاي ۳۰ روزه دارد و در 
طول طي كردن مسير صدور مجوزها، بارها و بارها 
مجبور مي ش��وند كه اين گواه��ي را تمديد كنند، 
چراكه زمان بر بودن صدور س��اير مجوزها، موجب 
انقضاي اين مجوز مي ش��ود و باي��د مجددا گواهي 
دريافت كنند. بسياري از كشورها چنين موانعي در 
مقابل توليدكنندگان و بازرگانان و كسب وكارها قرار 
نمي دهند. همين موانع هستند كه باعث مي شوند 
زمان رسيدن به بازار كاالها و خدمات ايراني، باعث 
گران تر شدن و غيررقابتي تر شدن كاالها و خدمات 

ما در برابر رقباي خارجي شود.«

  رويكرد س�نتي در ميان بسياري از نهادها 
رايج است

دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات تصريح كرد: 
»گروهي از موانع مانند صدور س��ريع گواهي عدم 
سوءپيش��ينه كيفري يا تأييد تعلق شماره حساب 
به فرد توس��ط بانك مركزي با پنجره واحد و دولت 
الكترونيك قابل حل اس��ت. اما در بخش هاي ديگر 
بايد اقدامات بيشتري انجام شود. مثاًل استعالم محل 
استقرار، س��ند زمين، مجوزهاي ميراث فرهنگي و 
محيط زيست و حريم خطوط لوله گاز و آب و شبكه 

برق و جاده ها فرآيند ثبت كس��ب وكارها را پيچيده 
كرده اند. مش��كل اينجاس��ت كه اطالعات بازار به 
شكل آزاد و منصفانه در اختيار فعال اقتصادي قرار 
نمي گيرد. همه اين مجوزه��ا در نهادهاي مختلف 
صادر مي ش��وند، هر يك هم نظرهاي خودش��ان را 
دارند. محيط زيس��ت كاًل با پيش فرض مخالفت با 
تاس��يس هر كارخانه اي برخ��ورد مي كند، ميراث 
فرهنگي نيز به فراخور مسووليت خود كه حفاظت 
از آثار ملي يا جهاني اس��ت، ب��ا متقاضيان برخورد 
متفاوتي دارد. وزارت نيرو ب��راي خطوط برق و آب 
و گاز، حريم هاي متفاوتي قائل اس��ت؛ جالب آنكه 
وزارت راه اص��واًل مجوز دايمي براي هيچ كس صادر 
نمي كند و از نظر اين وزارتخانه همه مجوزها موقت 
و مشروط هستند، چرا كه حريم جاده ممكن است 
تغيير كند. ضروري اس��ت كه اين اطالعات كامل و 
مجتم��ع در اختيار فعاالن اقتصادي قرار گيرد، يك 
فعال اقتصادي بايد بداند كه چه كسب وكاري را در 
چه نقطه اي مي تواند راه اندازي كند و كجا نمي تواند. 
در ح��ال حاض��ر، مي��راث فرهنگي در اي��ن زمينه 
همكاري كرده اس��ت. نقاط حفاظت ش��ده از ۱۲۲ 
هزار نقطه به ۲۲ هزار نقطه رسيد و حريم هاي يك 
س��ري از اين نقاط به تدريج در حال انتشار عمومي 
است. محيط زيست متأسفانه حاضر به همكاري با 
دولت الكترونيك در اين زمينه نيس��ت. اما در مورد 
برق و گاز و آب، يك بخش از وزارت نيرو بسيار خوب 
عمل ك��رده و يك س��رويس الكترونيكي اطالعات 
در مورد حريم ش��بكه برق ايجاد كرده اس��ت كه به 
سرعت و به شكل الكترونيكي به راحتي وضع حريم 
شبكه را در مقابل نقشه زميني كه براي كسب وكار 
در نظر گرفته شده است بالفاصله اعالم مي كند. اما 
شبكه هاي آب و گاز حاضر به استفاده از اين پلتفرم 
نيس��تند. وزارت راه هم اطالعات نقشه هاي خود را 

حاضر نيست منتشر كند.« 
دبير ش��وراي اجرايي فناوري اطالعات گفت: »در 
اين مورد هم قانون داريم، هم دس��تورات از س��وي 
رياس��ت جمهوري صادر ش��ده اس��ت، اما رويكرد 
نهادهاي ذي ربط هنوز تغيير نكرده است. چند سال 
پيش مي گفتيم شرايط براي دولت الكترونيك فراهم 
نيست، االن مانع زيرساختي وجود ندارد. اما رويكرد 
س��نتي در ميان بس��ياري از نهادها همچنان رايج 
اس��ت.« باقري اصل گفت: »در برخي از موارد بايد 
رويكرد مديران دولتي تغيير كند، يك مدير ارش��د 
بايد حاضر باشد از حق امضاي طاليي خود بگذرد و 
يك نهاد يا سازمان حاضر باشد اطالعات را در اختيار 
عموم قرار دهد. اينجا مشكل، زيرساخت الكترونيك 
نيس��ت؛ بلكه رويكرد مديريت دولتي است. پنجره 
واحد يك شعار اس��ت، اجرايي كردنش هم شوآف 
است. در واقع تا تغيير ديدگاه در مديريت ايجاد نشود 
و مادامي كه هر دستگاهي به صورت مجزا بررسي ها 
و مجوزها و امضاهاي خودش را نگه دارد و اطالعات 
كافي در اختيار فعاالن اقتصادي قرار ندهد، پنجره 

واحد اصواًل كارايي ندارد.«
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عملكرد »همراه« با كسب 
بازدهي ۹۷ درصدي منتشر شد

هم��راه اول با ارايه گزارش عملكرد س��ومين ماه از 
س��ال مالي جاري، درآمد ۵.۱ هزار ميليارد توماني 
شناسايي كرد و با رشد ۲۹ درصدي نسبت به دوره 
مشابه قبل روبرو شد.  به گزارش پايگاه خبري بورس 
پرس، شركت ارتباطات سيار ايران با سرمايه ۱.۹۲ 
هزار ميليارد توماني، گزارش عملكرد سومين ماه 
سال مالي منتهي به اسفند ۹۹ را منتشر كرد. براين 
اس��اس، »همراه« در اين م��دت از خالص خدمات 
ارزش افزوده، كاركرد مشتركين خطوط اعتباري 
و دايمي، اس��تفاده از امكانات ش��بكه توسط ساير 
ش��ركت هاي تلفن همراه، ف��روش خطوط جديد 
تلفن همراه و ساير بالغ بر ۱.۷ هزار ميليارد تومان 
درآمد داشته است. اين شركت در عملكرد سه ماهه 
۵.۱ هزار ميليارد تومان درآمد داشته كه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد رشد داشته است. 
بيش��ترين درآمد كسب ش��ده طي دوره خرداد از 
كاركرد مشتركين خطوط اعتباري به ميزان ۹۲۷.6 
ميليارد تومان )معادل ۵۲ درصد درآمد( و كاركرد 
مش��تركين خطوط دايمي بالغ بر 6۷۷.6 ميليارد 

تومان بوده )معادل ۳۸ درصد درآمد( است. 

اجراي پروژه تعميق خط لوله 
در بستر رودخانه چشمه كيله

مدير منطقه ۹ عمليات انتقال گاز از اجراي پروژه 
تعميق خط لوله در بستر رودخانه چشمه كيله 
تنكابن خبر داد.  به گزارش روابط عمومي منطقه 
۹ عمليات انتقال گاز، مقدم بيگلريان با اشاره به 
اجراي پروژه تعميق خط لوله در بستر رودخانه 
چشمه كيله تنكابن اظهار نمود: عمليات تجهيز 
كارگاه و جوش��كاري و آماده سازي لوله ها از اول 
هفته گذشته توس��ط تيم عمليات خطوط لوله 

منطقه آغاز شده و در حال انجام است.

بررسي مشكالت
حوزه آب و فاضالب دليجان 

مديرعامل شركت هاي آب و فاضالب استان مركزي 
با حض��ور در فرمانداري شهرس��تان دليجان طي 
جلس��ه اي با فرماندار و مس��ووالن اين شهرستان، 
ضمن بررسي مسائل و مشكالت حوزه آب و فاضالب 
دليجان، از تاسيسات آبرساني به برخي از روستاهاي 
اين شهرستان بازديد نمودند. صبح روز پنجشنيه 
پنج تيرماه يوس��ف عرفاني نس��ب مديرعامل اين 
شركت با حضور در فرمانداري شهرستان دليجان، 
طي جلسه اي با حضورس��ليماني فرماندار، فدايي 
بخش��دار و نظري مدير آبفاي شهرستان دليجان 
در خصوص موضوع��ات حوزه آب و فاضالب بحث 

و تبادل نظر كردند.

دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات: قانون و مصوبه به اندازه كافي وجود دارد، عزم و اراده اجرايي غايب است

سامانهپيامكي

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را 

با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

بهشماره30005320دردسترسشماست

روزنامهتعادل

اداره کل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردش�گری مازندران در نظر دارد پروژه های مشروح ذيل را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد. کليه 
 مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس
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اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

»تعادل« در گفت وگو با فعاالن چالش هاي پيش روي بخش مولد را واكاوي كرد

ايميدرو به مناسب روز صنعت و معدن گزارش مي دهد 

توليد گرفتار در چنبره مصائب

توسعه با رويكرد محروميت زدايي؛ اشتغالزايي مستقيم ايميدرو  براي 4100  نفر در سال 99

تعادل| فرشته فريادرس |
مصائب توليد كدامند؟ و چ�را فعاليت توليدي 
در ايران اساسا كاري س�خت ودشوار است؟ به 
مناسب دهم تيرماه؛ »روز ملي صنعت ومعدن« 
و براي پاسخ به اين پرسش ها به سراغ چندتن از 
فعاالن حوزه صنعت ومعدن رفتيم تا نظراتشان 
راجويا شويم. ازنگاه صاحبان بنگاه ها، چالش هاي 
بخش صنعت در دو سطح خارجي وداخلي قابل 
دسته بندي اس�ت. »افزايش ريسك مبادالت 
تج�اري در عرصه جهان�ي وهزينه هاي مبادله، 
مش�كالت مرتبط با نقل وانتقال پول و مس�ائل 
بانكي، ع�دم ورود تكنولوژي ه�اي روز دنيا به 
كش�ور به دليل تحريم ه�ا و...« از جمله تبعات 
اعمال تحريم هاي ظالمانه است كه بخش صنعت 
كشور را به شدت تحث تاثير قرار داده است. اما 
جداي از اين معضالت، بنگاه ها از يكسري عوامل 
داخلي نيز رنج مي برند كه بخشي درون بنگاهي 
اس�ت وبخش�ي ديگر برون بنگاهي. براساس 
اظهارات فع�االن اقتصادي »فضاي نامس�اعد 
كسب وكار، عدم ثبات سياست هاي اقتصادي و 
ارزي، نوسانات نرخ ارز، افت تقاضاي موثر و نبود 
س�رمايه در گردش كافي، صدور بخشنامه هاي 
متعدد و متناقض، مزاحمت دستگاه هاي مختلف 
در امر توليد و...« از ديگر معضالتي است كه مانع 
از حركت رو به رشد و توسعه بخش مولد كشور 
مي ش�ود. برآيند نظرات مطرح ش�ده از سوي 
فعاالن بخش خصوصي، حاكي از اين اس�ت كه 
دو بخش صنعت و مع�دن از مصائب زيادي رنج 
مي برند كه نياز به يك اجماع و تفكر جمعي از همه 
طيف هااز حاكميت و سران سه قوه گرفته تا بخش 
خصوصي براي رفع عوامل مزاحم بر سر راه توليد 
دارد. در ادامه نظرات سه تن از فعاالن اقتصادي 

آورده مي شود.

    رصد توليد از سه زاويه 
وضعيت توليد كشور را در شرايط 

حسن فروزان فرد 
فعال اقتصادي

سخت كنوني، بايد از سه زاويه 
رص��د ك��رد. از زاويه نخس��ت، 
اتفاقاتي كه در چند ماه اخير در 
اقتصاد كش��ور رخ داده، شرايط 
دشواري را براي روند توليد رقم 
زده است؛ به طوريكه توان خريد 
مصرف كنندگان و مشتريان به 
دليل كاهش درآمد، به ش��دت 
كاهش يافته است. همچنين پيش بيني تورم افسارگسيخته 
پيش رو، رفتار آنها را به شدت تحت تاثير قرار داده است. از 
زاويه ديگر، توليد كشور به دليل عدم دسترسي به اقالم و مواد 
اوليه مورد نياز به دليل تش��ديد ممنوعيت هاي وارداتي و 
همچنين افزايش نرخ ارز، با افزايش چش��م گير قيمت ها 
مواجه است. از اين رو، يك توليدكننده توان دسترسي آسان 
به اقالم باكيفيت مورد نياز براي توليد محصولش را ندارد و 
دراين زمينه با محدوديت جدي مواجه است. امااگر بخواهيم 
از زاويه سومي به بخش صنعت وتوليد كشور نگاه كنيم؛ بحث 
نيروي انس��اني مطرح اس��ت كه تحت تاثير تورم، از نظر 
اقتصادي ناتوان شدند. درمقابل كارفرمايان نيز به دليل افت 
توليد و فروششان امكان حفظ نيروي هاي انساني خود را 
ندارند. اين در حالي است كه هيچ كارفرمايي تمايلي ندارد 
در چنين شرايطي دست به تعديل نيروي انساني خود بزند. 

اما به دليل شرايط سخت حاكم بر اقتصاد كشور ناگزير از 
انجام اين كار اس��ت. از طرف��ي، صاحب يك بنگاه چگونه 
مي تواند نيروي انساني اش را كه بيشتر از قبل در محاصره 
مصائب و مشكالت گرفتار آمده، به سمت خلق ارزش افزوده 
باالتر سوق دهد؟ نيروي انساني كه تاچند سال پيش به دنبال 
دريافت تسهيالت براي تامين مسكن در حاشيه شهر تهران 
ب��ود، امروز ب��ه دنبال تس��هيالت براي تمديد مس��كن 
استيجاري اش است و با حداقل ها مي خواهد زندگي اش را 
ادامه دهد. اينها مش��كالتي اس��ت كه قطعا روند فعاليت 
كاركنان را تحت تاثير قرار خواهد داد. از اين رو، نمي توان با 
وجود اين مسائل و نيروي هاي انساني دغدغه مند وگرفتار 
به دنب��ال توليد با كيفيت و رقابتي ب��ود. به عبارتي ديگر، 
چالش هايي ازاين دست موجب مي شود تا توليد آنطور كه 
بايد پا نگيرد. عالوه بر اينها موضوع كرونا نيز دامنه مصائب را 
گسترده تر كرد؛ چراكه هزينه هاي توليد و هزينه هاي سربار 
افزايش يافته و در مقابل امكان بازار گرداني را در بازار فروش 
كاهش داده است. البته صنايعي كه بتوانند از منابع داخلي 
بهره بگيرند و فرصتي براي صادرات داشته باشند، در شرايط 
فعلي در وضعيت بهتري قرار مي گيرند. يعني هراندازه ميزان 
داخلي سازي و زمينه هاي واقعي صادرات براي آنها بيشتر 
فراهم باشد، از فضاي موجود بهتر مي توانند بهره بگيرند. البته 
اين امر در مورد صنايع جوان، كوچك ومتوسط خيلي صدق 
پيدا نمي كند ونمودآن بيش��تر در بنگاه هاي بزرگ است. 
به طورمثال، بنگاه هاي بزرگي مثل صنايع ملي مس، فوالد و 
برخي از بنگاه هاي فعال در حوزه پتروشيمي. چراكه عمده 
فروش آنها به دالر است، اما هزينه هاي آنها به ريال است؛ از 
اين رو، حاشيه سود بهتري دارند. اما در مابقي صنايع چنين 
موقعيتي وجود ندارد. از سوي ديگر، مشكالتي كه در بخش 
صادرات به ويژه در حوزه حمل ونقل با بسته شدن يا محدود 
شدن مرزها ايجاد ش��د، كار براي توليدات صادرات محور 
سخت تر شد. اين در حالي است كه ما اميدوار بوديم كه در 
سال 99 زمينه هاي صادراتي در كنار افزايش نرخ تورم و نرخ 
ارز فضايي ايجاد كند كه توليدكنندگان كوچك ومتوسط تا 
حدي بتوانند كاهش ف��روش و توليد خود را جبران كنند 
وسرپا بمانند، اما محدوديتهاي ايجاد شده در سال جاري كار 

را دشوارتر كرده است. 

   مزاحمت دستگاه ها براي توليد
واكاوي مش��كالت صنع��ت 

محمد حسين ديده ور 

فعال اقتصادي

وسيع تر و عميق تر از آنچيزي 
اس��ت كه بتوان در چند سطر 
بدان پرداخ��ت. ام��ا در وهله 
نخست، اولين چالشي كه بخش 
مولد كشور با آن درگير است، 
مزاحمت دستگاه ها و ارگان هاي 
مختلف اس��ت كه بعضا گفته 
مي شود تعداد آنها حتي به 146 
دستگاه هم مي رسد. البته با اوج گيري بيماري كرونا و با 
دستور مقام معظم رهبري، برخي از موانع پيش روي توليد 
برداش��ته شد. اما بخش مولد كش��ور، به دليل مشكالت 
عديده اي كه با آن درگير است، هيچگاه نمي تواند حضور 
فعالي در بازارهاي جهاني داشته باشد؛ بااين حال، واقعا جاي 
سوال است كه چرا با وجود نيروي كار و انرژي ارزانقيمت، 
توليدات ايراني نباي��د در عرصه بين الملل حضور فعالي 
داشته باش��ند؟ مشكل كجاست؟ در پاسخ مي توان ده ها 
دليل را رديف كرد كه س��بب شده توليدكننده ايراني، به 
دنبال جذب مشتريان خارجي نباشد. نمونه كوچك آن 
»معطلي در روند ثبت س��فارش و تخصيص ارز« است. 

معضل ديگر، »تغيير مدام سياس��ت هاي ارزي كشور« و 
»جابه جايي كاالهاي مش��مول درياف��ت ارز در 4گروه 
كااليي« است. تغييراتي كه واقعا توليدكننده و صادركننده 
را دچار س��ردرگمي و بالتكليفي مي كند. اگر دولت واقعا 
ارزي براي تخصيص ندارد، بايد به ذينفعان اين بخش اطالع 
بدهد تا آنها نيز تكليف خودشان را بدانند. جداي از اينها 
»نوسانات نرخ ارز« مساله ديگري است كه توليدكننده را 
در ش��رايط سختي قرار داده اس��ت. به طور مثال اگر من 
توليدكننده چند سال پيش با 100 ميليون تومان نقدينگي 
قادر بودم بنگاه توليدي خود را بچرخانم، در شرايط كنوني، 
براي اداره بنگاهم نياز به 500 ميليون نقدينگي دارم؛ چرا؟ 
چون نرخ ارز چندبرابر شده و به همان نسبت نقدينگي من 
كاهش يافته است. موضوع ديگر »تعيين دستوري نرخ ارز« 
از س��وي دولت اس��ت. اين در حالي است كه علم اقتصاد 
مي گويد، هيچگاه قيمتگذاري نبايد دستوري باشد؛ چراكه 
قيمت هر كاال يا محصول��ي را بازار، عرضه وتقاضا تعيين 
مي كند. اما متاسفانه تعيين دستوري نرخ ارز و باال وپايين 
شدن آن، قدرت پيش بيني را از فعاالن اقتصادي و صاحبان 
كسب وكارها گرفته است؛ به طوريكه حتي يك توليدكننده 
نمي تواند به راحتي تن به ق��راردادي بدهد كه نمي داند 
چندماه ديگر بازار ارز به كدام سو خواهد رفت. متاسفانه 
بايد گفت كه نظام بانكي كشور هيچ گونه همكاري با بخش 
مولد ندارد. در ساده ترين نمونه آن، وام هاي كرونايي كه 
قرار بود با سود 12 درصد پرداخت شوند، اما هيچ اقدامي از 
س��وي بانك هاي عامل صورت نگرفته اس��ت. معضالت 
ديگري كه دست وپاي صاحبان بنگاه هاي توليدي را بسته 
است، »قوانين سختگيرانه« اي است كه دو سازمان امور 
مالياتي و تامين اجتماعي براي بخش مولد ايجاد كرده اند. 
اين در شرايطي اس��ت كه اگر مي خواهيم اشتغال رونق 
بگيرد و به دنبال آن بيكاري كاهش يابد، بايد توليد رونق 
بگيرد و تحقق اين هدف نيز از مسير آسان سازي و تسهيل 
امور مربوط به توليد مي گذرد. البته فراموش نشود كه بخش 

خصوصي ني��ز به م��وازات دولت باي��د در توليد وعرضه 
محصوالت با كيفيت كوشا باشد. 

   مشكالت معدن از دو بعد
»بخش معدن« يكي از بخش هاي 

فريال مستوفي

فعال اقتصادي

مهم اقتص��ادي كش��ور بعد از 
»نفت« اس��ت كه مي تواند اثر 
بسزايي هم در رشد اقتصادي و 
هم اش��تغالزايي داشته باشد. از 
همي��ن رو، توج��ه وي��ژه ب��ه 
ظرفيتهاي بخش معدن در همه 
جاي دنيا مرسوم است؛ چراكه 
اساسا اين بخش نسبت به ساير 
بخش ها از يك مزيت نس��بي برخودار اس��ت، اما موضوع 
اينجاست كه سرمايه گذاري انجام شده در اين بخش نسبت 
به ظرفيتي كه در آن وجود دارد، متناسب نيست. البته اين 
مس��اله از دو بعد قابل بررس��ي اس��ت؛ در بعد نخس��ت، 
چالش هايي است كه بخش معدن كشور در سطح بين المللي 
با آن مواجه است كه شامل مواردي چون»مساله تحريم ها«، 
»عدم نقل و انتقال پول ومسائل بانكي«، » عدم دسترسي به 
تكنولوژي هاي روز دنيا«، »عدم ورود دانش مديريتي براي 
افزايش س��طح بهره وري« و در نهايت » راه نيافتن صنايع 
معدني كشور در بازارهاي جهاني« مي شود. عالوه براينها 
بخش معدن كشور در بعد داخلي نيز با مصائب ديگري درگير 
اس��ت. »عدم ثبات در سياس��ت هاي اقتص��ادي، صدور 
بخش��نامه هاي متضاد وبعض��ا متناقض و لحظ��ه اي«، 
»بروكراس��ي هاي اداري«، »قوانين سختگيرانه و دست 
وپاگير« و »عدم مش��ورت ونظرخواه��ي دولت از بخش 
خصوصي«، از جمله مواردي است كه بخش توليد و معدن 
را با چالش هاي جدي روبرو كرده است. اين در شرايطي است 
كه ايران از يكس��ري منابع خدادادي بي نظيري در بخش 
معدن برخوردار است كه متاسفانه به دليل عدم مديريت 

صحيح نتوانسته از اين ظرفيت وثروت ملي بهره الزم را در 
راستاي رشد اقتصادي به كار بگيرد. ناگفته نماند كه براساس 
سند چشم انداز 1404 پيش بيني شده كه توليد مواد معدني 
به 700 ميليون تن برس��د. اما مس��اله اينجاست كه براي 
دستيابي به اين هدف بايد زيرساخت ها از جمله، بازسازي 
ماشين آالت در دستور كار قرار مي گرفت كه اقدام خاصي 
در اين زمينه انجام نشد. از سوي ديگر، »تامين منابع مالي و 
نبود نقدينگي« از ديگر دغدغه هاي فعاالن حوزه معدن است 
كه كار را براي ادامه فعاليت آنها سخت كرده است. در اين 
ميان، شيوع »ويروس كرونا« بر دامنه گرفتاري ها در اين 
بخش نيز افزوده است؛ به طوريكه به دليل بسته شدن مرزها 
و محدوديت ه��اي تجاري خصوصا در بخش حمل ونقل، 
تقاضا حتي براي خام فروشي در بخش معدن، نيز به شدت 
كاهش يافته است.  باهمه اينها، حال ممكن است اين پرسش 
مطرح شود كه چرا اساسا سرمايه پذيري در بخش معدن به 
فراخور نقشي كه مي تواند در اقتصاد كشور بازي كند، باال 
نيست؟ در پاسخ بايد گفت، زماني كه بخش معدن در دايره اي 
از مصائب، محدوديت ها ومشكالت گرفتار آمده، قطعا يك 
سيگنال منفي به سرمايه گذار چه داخلي وچه خارجي يا 
سرمايه هاي سرگردان مي دهد كه سرمايه خود را وارد اين 
بخش نكنند. بنابراين سرمايه شان را جايي مي برند كه هم 
دردسر كمتري دارد و هم سود بيشتري عايد آنها مي شود. 
به طوريكه در شرايط كنوني شاهد سرريز شدن سرمايه هاي 
سرگردان در بازارهاي غيرمولد مثل بازار ارز، سكه و مسكن 
هستيم. شايد عمده ترين دليل وضع فعلي را بتوان ركود 
حاكم بر اقتصاد و بخش هاي مولد دانس��ت. از اين منظر، 
سرمايه جايي مي رود كه هم امنيت دارد و هم سود بيشتر. 
البته در شرايطي كه نقدينگي به سمت بازار سرمايه در حال 
حركت است،  بايد با فراهم كردن زيرساخت ها از اين ظرفيت 
در بخش هاي توليدي ومعدني استفاده كرد تا از اين مسير 
هم توليد رونق بگيرد و هم به دنبال آن رش��د اقتصادي و 

اشتغالزايي فراهم شود.

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران )ايميدرو( 
در راستاي وظايف تعيين شده ذيِل سياست هاي كالن كشور، 
امس��ال نيز همچون سال هاي گذشته با راهبري بخش معدن 
و صنايع معدني، 2.2 ميليارد دالر طرح را با مش��اركت بخش 
خصوصي در مدار توليد قرار مي دهد كه زمينه ساز ايجاد 4 هزار 
شغل مس��تقيم در نقاط مختلف كشور به ويژه مناطق محروم 
خواهد ش��د. اين اقدامات در حالي صورت مي گيرد كه كاهش 
وابستگي به نفت، انتظارات از نقش آفريني اين حوزه در اقتصاد 
ملي را باال برده است. در اين ميان ايميدرو سياست هاي جديد 
خود را بر مبناي كاهش ارزبري و توسعه بومي سازي قرار داده 
است.عالوه بر هدفگذاري افزايش سهم معدن و صنايع معدني 
در توليد ناخالص داخلي و صادرات، » رونق اشتغال« از جمله 
عواملي محسوب مي ش��ود كه بيش از پيش نياز امروز كشور 
است. بيش از 90 درصد معادن كشور، در شعاع 20 كيلومتري 
روستاها قرار دارد. در اين راستا ايميدرو برنامه توسعه متوازن و 
محروميت زدايي در مناطق غير برخوردار )با تعريف طرح هاي 
توسعه اي( كه يكي از مقوله هاي مهم كشور محسوب مي شود را 
به همراه شركت هاي معدن و صنايع معدني اجرايي كرده است. 

    ارزآوري و افزايش سهم اقتصاد معدن
 در صادرات غيرنفتي

از سوي ديگر قابليت ارز آوري و توسعه صادرات غير نفتي يكي 
ديگر از رويكردهاي كالن دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و ايميدرو به ش��مار مي رود و در اين زمينه سهم ارزش بخش 
معدن و صنايع معدني از صادرات غيرنفتي از 20 درصد به 33 
درصد افزايش يافته است.اين جهش صادراتي موجب شده تا اين 
حوزه اثرگذار در اقتصاد، قابليت تأمين نيازهاي بخش گسترده اي 
از صنايع داخلي و كمك به استقالل صنعتي كشور را داشته باشد. 
اين مهم در سايه افزايش حضور بخش خصوصي در اقتصاد ملي 
كه ذيل برنامه هاي توسعه اي كشور آمده است، به عنوان يك اصل 
در ايميدرو مورد توجه است كه مشاركت اين سازمان و بخش 

خصوصي در بسياري از پروژه ها گواه اين مدعا است. 

   بهره برداري از 3.2 ميليارد دالر طرح در سال 98 
عملكرد كالن ايميدرو در توس��عه و تكميل طرح هاي بخش 
معدن و صنايع معدني موجب ش��د تا در سال 98، حدود 3.2 
ميليارد دالر طرح به بهره برداري برسد. اين دستاورد در حالي 

محقق شد كه كشور در وضعيت تحريم هاي بي سابقه قرار دارد. 

  اشتغالزايي 4100 نفر در سال 99
افتتاح 2.2 ميليارد دالر طرح در س��ال99 با اشتغال مستقيم 
4100 نفر و 15 هزار نفر به طور غير مستقيم هدفگذاري شده 
اس��ت. همچنين عالوه بر هدفگذاري فوق، ايميدرو به عنوان 
يك سازمان توسعه اي بستر كمك به افتتاح يك ميليارد دالر 
طرح بخش خصوصي در سال99 را فراهم خواهد كرد. ايميدرو 
همچنين در راستاي استراتژي توانمندسازي، از 108 شهرستان 
كمتر توسعه يافته كشورمان، در 82 شهرستان سرمايه گذاري 
كرده است كه 44 درصد شهرس��تان هاي كمتر توسعه يافته 

كشور را شامل مي شود. 

  توسعه اكتشافات؛ تضميني براي جهش توليد
در حوزه اكتش��اف، ايمي��درو فعاليت هاي اكتش��افي در 41 
ناحيه كمتر توس��عه يافته را مورد توجه قرار داد كه 82 درصد 
شهرستان هاي كمترتوسعه يافته كشور را پوشش داده است. تا 
پايان نيمه نخست سال 97، ايميدرو 250 هزار كيلومتر مربع 
كار اكتش��افي انجام داده بود اما از نيمه دوم 97 تا پايان س��ال 
98، مع��ادل 400 هزار كيلومتر مربع به پهنه هاي اكتش��افي 
افزوده ش��د. در حال حاضر كل مس��احت اكتشافي ايميدرو و 
شركت هاي زيرمجموعه 650 هزار كيلومتر مربع )65 درصد 
مس��احت قابل اكتشاف كشور( اس��ت. ايميدرو، عالوه بر اين، 
به سبب نيازهاي كشور به مواد معدني، اكتشافات عمقي را در 

دستور كار قرار داده است.

   احياي معادن كوچك و متوسط با مشاركت 
بخش خصوصي 

طرح فعالسازي معادن كوچك و متوسط در نقاط مختلف كشور، 
با هدف فعال سازي معادن بخش خصوصي كه به دليل شرايط 
داخلي يا بين المللي نيمه فعال يا تعطيل شده اند، از آذر ماه سال 
97 تعريف و در س��ال 98 با راهبري ايميدرو و توسط شركت 
تهيه و توليد مواد معدني ايران )از زيرمجموعه هاي ايميدرو(، 
عملياتي شد. معادن كوچك و متوسط به دليل گستردگي )98 
درصد از تعداد كل معادن كشور(، اش��تغالزايي )85 درصد از 
سهم اشتغال معادن كشور( و توليد )65 درصد از سهم توليدات 
معدني كشور( داراي اهميت هستند و مي توانند در ايجاد اشتغال 

پايدار در بخش معدن و توسعه متوازن كشور نقش بسيار مهمي 
ايفا كنند. با اجراي اين طرح تا پايان سال گذشته، 146معدن 
در مناطق كمتر توس��عه يافته احيا شده است.  در ادامه اجراي 
برنامه هاي مرتبط با فعال س��ازي اينگونه معادن، احياي 200 
معدن و احداث 25 واحد فرآوري در سال 99 هدفگذاري شده 
است. عملكرد تا ارديبهشت 99 نشان نيز مي دهد كه بررسي 
2183 معدن در قالب 375 پروژه انجام و اقدام كلينيكي بر روي 

1058 معدن عملياتي شده است. 

  رش�د توليد ب�ا مديري�ت ارزي بنگاه هاي بزرگ 
معدني و صنايع معدني توسط ايميدرو

آمارها حاكي است، ميزان توليد محصوالتي همچون شمش 
طال، آهن اسفنجي، محصوالت فوالدي، شمش فوالد، كنسانتره 
آهن و كاتد مس در ش��ركت هاي بزرگ، طي سال 98 نسبت 
به سال 97، رشد داشته اس��ت.  اين گزارش مي افزايد، به رغم 
محدوديت هاي حاكم در داخل كشور )تحريم هاي بي سابقه( 
و جهان )بيماري كرونا(، طي 2 ماهه امس��ال همچنان )طبق 
جدول( توليد ش��ركت هاي بزرگ ادامه دارد و خانواده معدن 
و صنايع معدن��ي محدوديت ها را به فرص��ت تبديل كرده اند.  
افزايش س��رمايه ش��ركت ها با توجه به نياز مالي شركت هاي 
بزرگ در تعريف طرح هاي توسعه اي، ايميدرو استراتژي افزايش 
سرمايه شركت ها از محل سود انباشته را از سال گذشته كليد 
زد و امس��ال هم شركت هايي همچون مباركه، مس، گل گهر، 
چادرملو و... اين راهبرد را عملياتي خواهند كرد. اين رويكرد به 
منظور تكميل راه اندازي طرح هاي توسعه اي شركت ها و با هدف 
»جهش توليد«  اجرا مي شود. بر اين اساس امسال مباركه و مس 
هر كدام 10000 ميليارد تومان، گل گهر 5200 ميليارد تومان، 
چادرملو 1200 ميليارد تومان و خوزستان 1300 ميليارد تومان 

افزايش سرمايه خواهند داشت.

    برنامه رشد توليد انواع محصوالت در سال 99 
اهداف مورد توجه در سال »جهش توليد« گوياي اين است كه 
توليد انواع محصوالت در س��ال 99 نسبت به سال 98، روندي 
افزايش��ي خواهد داشت به طوري كه ش��مش آلومينيوم 90 
درصد، دانه بندي سنگ آهن 31 درصد، استخراج سنگ آهن 
19 درصد، ش��مش طال 17 درصد، آهن اسفنجي 13درصد و 

كاتد مس 12 درصد رشد خواهد داشت. 

  اولين ها در ايميدرو 
برنامه تولي��د الكترود گرافيت��ي به ميزان 15 ه��زار تن براي 
نخستين بار در كشور، بهينه سازي صنعت سنگ هاي قيمتي و 
نيمه قيمتي و سنگ هاي تزئيني با تشكيل كارگروه توسعه اي 
اين صنعت در ايميدرو، افزايش اس��تخراج م��س به ميزان 7 
ميليون تن، افزايش استخراج سرب و روي به ميزان 32 هزار تن 

در سال جاري صورت خواهد گرفت. 

  راه اندازي نخستين بازارچه تخصصي سنگ هاي 
قيمتي و نيمه قيمتي

نخستين بازارچه سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي با حدود 
هزار و 500 مترمربع مساحت و 18 غرفه خردادماه امسال با 
حضور خداداد غريب پور معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
در ارگ جهان نماي شهر اصفهان افتتاح شد. عالوه بر ارگ 
جهان نما 80 غرفه نيز در س��راي گوهر واقع در ميدان امام 
)ع( به اين موضوع اختصاص يافته اس��ت. قرار است بازارچه 
سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در پنج نقطه از كشور احداث 
شود كه 2 نقطه از آن در اصفهان است.از سوي ديگر تفاهم نامه 
همكاري بين ايميدرو و استانداري خراسان رضوي به منظور 
ايجاد بازارچه سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در مشهد امضا 
شده اس��ت. از اهداف اين سند عالوه بر شكل گيري بازارچه 
سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در مشهد، مي توان به تشويق 
فعاالن بخش خصوصي براي س��رمايه گذاري و هم افزايي و 
تسهيل ورود گوهر سنگ ها از افغانستان با فعال كردن پايانه 

مرزي دوغارون اشاره كرد.

   صادرات و برنامه ريزي 3.5 ميليارد دالري
برنامه سال 99 در بخش صادرات اين حوزه نيز نشان مي دهد كه 
صادرات 3.5 ميليارد دالري شركت هاي زيرمجموعه ايميدرو 
رقم خواهد خورد كه حاكي از رشد 9 درصدي برنامه نسبت به 

عملكرد سال 98 دارد. 
بومي س��ازي و توسعه س��اخت داخل ايميدرو از ابتداي سال، 
استراتژي بومي سازي و توسعه س��اخت داخل را ابالغ، اهداف 
عملياتي آن را از شركت هاي زيرمجموعه دريافت كرده و پايش 
اين اس��تراتژي را در اولويت برنامه هاي خود قرار داده است. به 
عنوان نمونه ش��ركت هاي بزرگ، بومي سازي 1000 قطعه در 

سال جاري را هدفگذاري كرده اند.  

  از حفظ سود شركت ها جهت توسعه تا ارايه تسهيالت 
از طريق صندوق سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني

بهبود مديريت شركت ها و نقش ايميدرو در حفظ سود شركت ها 
جهت توسعه، حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي از طريق 
افزايش س��رمايه صندوق بيمه معدن��ي و صنايع معدني، ايجاد 
زيرساخت هاي مورد نياز توسعه بخش معدن و صنايع معدني و 
پرداخت بي سابقه مطالبات و ديون دولت از ديگر اقدامات توسعه اي 
ايميدرو به شمار مي رود كه اجراي اين برنامه ها به منظور دستيابي 
به اهداف، همچنان ادامه دارد.  ديون و تعهدات ايميدرو از س��ال 
89 تاكنون به دولت ش��امل حقوق دولتي، س��ود سهام دولت، 
ماليات، ع��وارض و ... به ميزان بي��ش از 4400 ميليارد تومان به 
خزانه پرداخت و تسويه شده است. پژوهش، توسعه و بومي سازي 
فناوري و س��اخت داخل نيز با تمركز ب��ر تعريف همكاري هاي 
دوجانبه با دانشگاه هاي مطرح كشور و همچنين حمايت از ايده هاي 
ارزش آفريني كه پاسخگوي عرصه توليد در اين صنعت باشد، در 
اهداف توسعه اي ايميدرو گنجانده شده است. ايميدرو جشنواره 
ايده هاي ارزش آفرين با نام اينوماي��نINNOMINE( 2( را با 
همكاري معاونت فناوري رياست جمهوري )و صندوق نوآوري و 
شكوفايي( و دانشگاه تهران در بهمن ماه سال 98 برگزار كرد. در اين 
جشنواره تعداد شركت هاي ثبت نام كننده و ايده هاي ارسال شده، 
با جهش نسبت به سال قبل به 380 مورد رسيد. 15 ايده برتر اين 
حوزه نيز در پايان اين رويداد معرفي شدند. ايميدرو، »هم آفريني 
ارزش«، را در همكاري با مراكز علمي و تحقيقاتي پيگيري مي كند. 

امسال برگزاري اينوماين 3 در دستور كار اين سازمان قرار دارد. 

    ايفاي نقش مسووليت اجتماعي 
ايميدرو و ش��ركت هاي معدن و صنايع معدني در جديدترين 
اقدام انسان دوس��تانه، 200 ميليارد تومان كمك بالعوض به 
بحران كرونا اختصاص دادند تا اين حوزه طاليه دار ايفاي نقش 
مسووليت اجتماعي در بين حوزه هاي مختلف اقتصادي باشد. 

   ماموريت ايميدرو
ايميدرو تا سال 1404، سازماني توسعه دهنده، تقويت كننده، 
يكپارچه كننده، تسهيلگر و توانمندساز شبكه معادن و صنايع 
معدني خواه��د بود كه با همراهي ش��ركت هاي اين بخش، 
مي كوش��د تا در رش��د توليد، صادرات، اش��تغال و ... نقش 

توسعه اي خود را ايفا كند. 
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عمده ارزصادراتي برگشته است
تسنيم|رييس اتاق بازرگاني تهران گفت: بخش 
عمده اي از ارز حاصل از صادرات به كش��ور بازگشته 
است. مسعود خوانساري افزود: توافقي كه بين اتاق 
بازرگاني و بانك مركزي شده اين بود كه در سال اول 
80 درصد ارز برگردد، چون قيمت هاي پايه كاالهايي 
كه صادر مي شود ممكن بود سال هاي قبل به خاطر 
جوايز صادراتي قيمت هاي بااليي باشد از اين رو قرار 
شد 70 درصد آن 80 درصد برگردد. وي همچنين 
اظهار داشت: در سال دوم يعني 98 به همين روال قرار 
بود انجام شود البته بعد بانك مركزي طي بخشنامه اي 
بحث 20 درصد را منتفي كرد. رييس اتاق بازرگاني 
تهران گفت: قرار بر اين بود كه 70 درصد ارز حاصل 
از صادرات برگردد و تاكنون قسمت اعظم اين ارزها 
برگشته است البته با توجه به بحث تحريم و مشكالتي 
كه وجود دارد آوردن ارز به سامانه نيما با مشكالتي رو 
به روست وي افزود: ناگفته نماند ممكن است برخي ها 
هم سوءاس��تفاده كرده و ارز حاصل از صادرات را به 
مملكت بر نگردانده باشند و اين قضيه را نمي توان انكار 
كرد. خوانساري تصريح كرد: مشكل اساسي كشور 
در حال حاضر كسري بودجه است معني اين حرف 
اينكه بودجه كم است و دولت مجبور به استقراض از 
بانك مركزي است. وي ادامه داد: استقراض از بانك 
مركزي افزايش پايه پول��ي، تورم و تبعات ديگري را 
براي اقتصاد كشور به دنبال دارد. به گفته وي، براي 
اينكه كش��ور دچار ابر تورم نشود دولت بايد به چهار 
راهكار مهم توجه جدي داش��ته باش��د. وي افزود: 
راهكار اول اينكه سهام شركت هاي دولتي را بصورت 
عرضه اوليه وارد بورس كند و از محل فروش اين سهام 
براي كسري بودجه ريال تامين كند. خوانساري بيان 
داشت: راهكار دوم انتشار اوراق بدهي است كه بانك 
مركزي تعهد كرده اين كار را انجام دهد كه يك اقدام 
بسيار خوبي است البته نرخ اين اوراق بايد به نحوي 
تعيين شود كه براي مردم جذاب باشد. وي ادامه داد: 
راهكار سوم افزايش پايه هاي مالياتي و راهكار چهارم 
كوچك كردن بدنه دولت است. رييس اتاق بازرگاني 
تهران گفت: كوچك كردن دولت در بين تمامي اين 
راهكارها از همه مهم تر است. وي افزود: پيشنهاد اول 
و دوم درست است كه امسال قدري كمك مي كند 
تورم كمتر شود اما بدهي امسال را به سال هاي بعد 
مي اندازد. خوانساري تصريح كرد: اگر دولت ها كسري 
بودجه خود را نتوانند متوازن كنند بحث تورم هر سال 
ادامه دار خواهد ب��ود. وي ادامه داد: مهم ترين بحث 
اين است كه دولت هزينه ها و حجم خود را كم كند 
و به بخش خصوصي بيشتر ميدان دهد. رييس اتاق 
بازرگاني تهران يادآورشد: بهترين حالت اين است كه 
دولت بسترهاي الزم را براي فعاليت بخش خصوصي 
به بهترين وجه فراهم و از محل فعاليت اين بخش 25 
درصد ماليات دريافت كند و هزينه هاي خود را پوشش 

دهد، چه شراكتي بهتر از اين!

صدور ضمانتنامه ارزان تر 
براي واردات موقت كاال

رييس هيات مديره و مديرعامل صندوق ضمانت 
صادرات ايران ب��ا اعالم پذيرش ضمانتنامه هاي 
اين صندوق براي ورود موقت كاال توسط گمرك، 
گفت: ضمانتنامه هاي صندوق ضمانت صادرات 
هزينه و بروكراسي كمتري نسبت به ضمانتنامه 
بانك ه��ا دارد. اف��روز بهرامي درب��اره پذيرش 
ضمانتنامه هاي صندوق ضمانت صادرات توسط 
گمرك گفت: با توجه به اينكه امسال از سوي رهبر 
معظم انقالب به نام سال جهش توليد نام گذاري 
شده اس��ت، تمامي ظرفيت هاي كشور بايد در 
خدمت تحقق شعار سال باش��د. اولويت وزارت 
صمت نيز در س��ال جاري، تحقق جهش توليد 
اس��ت كه اين مهم به طور قطع از مسير توسعه 
ص��ادرات مي گذرد. وي افزود: براس��اس تفاهم 
مهمي ك��ه بين وزراي صم��ت و اقتصاد صورت 
گرفت صادركنندگان مي توانند با ضمانتنامه هاي 
صندوق ضمانت صادرات، ورود موقت كاال داشته 
باش��ند. رييس صندوق ضمانت ص��ادرات اين 
موضوع را از جمله مطالبات طوالني مدت بخش 
خصوصي عنوان كرد و اظهار داشت: اين موضوع 
باعث مي شود تا هزينه هاي صدور ضمانتنامه در 
گمرك براي صادركنن��دگان كاهش يافته و به 
تسهيل امور كمك كند. بهرامي با بيان اينكه اين 
ضمانتنامه ها سقف ريالي ندارند، تصريح كرد: در 
عمل اين ضمانتنامه جايگزين ضمانتنامه بانكي 
در گم��رك براي ورود موقت كاال مي ش��ود. وي 
توضيح داد كه تا پيش از اين، ذيحسابي گمرك 
ضمانتنامه ه��اي صندوق ضمانت ص��ادرات را 
نمي پذيرفت، ولي با تفاهم حاصل شده بين وزارت 
اقتصاد، خزانه داري كشور، بانك مركزي و گمرك 
با وزارت صم��ت و صندوق ضمانت صادرات اين 
مهم انجام ش��د. بهرامي، مزيت ضمانتنامه هاي 
اين صندوق را هزينه و بروكراسي كمتر نسبت به 

ضمانتنامه هاي بانكي عنوان كرد.

قيمت سيمان 20 درصد 
افزايش يافت

دبير انجمن س��يمان از مصوبه جدي��د افزايش 20 
درصدي قيمت سيمان خبر داد. عبدالرضا شيخان 
اظهار داشت: در پي افزايش قيمت تمام شده توليد 
سيمان، توليدكنندگان درخواست افزايش قيمت 
محصوالتش��ان را داش��تند كه در نهايت رشد 20 
درصدي قيمت ها مصوب شد. وي با بيان اينكه قيمت 
تمام شده توليد سيمان 60 درصد افزايش يافته است، 
گفت: در اين مرحله فعاًل مديران شركت هاي سيماني 
بر سر رشد 20 درصدي قيمت ها توافق كردند و اين 
مصوبه از امروز 10 تيرماه اجرايي مي ش��ود. افزايش 
20 درصدي شامل سيمان تيپ يك مي شود كه در 
اين مورد موافقت وزارت صنعت نيز جلب شده است. 
وي در مورد وضعيت توليد كارخانه هاي سيماني نيز 
گفت: مشكلي در توليد وجود ندارد و تعطيلي در هيچ 

كارخانه اي رخ نداده است. 

فعاالن اقتصادي از مصائب پيش روي بخش مولد كشور مي گويند

ويژه
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هيچ انقالبي با كتاب و فيلم شروع نشده است
بهمن فرمان آرا مي گويد: هيچ انقالب يا حركت اجتماعي، با يك كتاب، نقاشي، فيلم و نمايشنامه شروع نشده و زيربنا هميشه اقتصادي 
است. در مملكت ما زماني كه قرار است چاپ اول يك كتاب منتشر شود، اگر خيلي اميدوار باشند ۲۵۰۰ نسخه از آن چاپ مي كنند. 
جمعيت كشور از ۳۷ ميليون به بيش از 8۰ ميليون رسيد اما خريد كتاب جزو نيازمندي هاي مردم عادي مملكت نيست. براي اينكه 
كتابي هم كه قبال ۲ تومان مي خريديد، اكنون ۲۵۰ تومان شده است.  او به ايلنا گفت: بنابراين هدفمند بودن فيلم آخر من در جهت 
اين بوده كه به مردم بگويم اين آينه اي است كه به نظر من مي آيد. به درون اين آينه نگاه كنيد، اين ما هستيم؛ حكايت دريا، حكايت 

همه ماست. هم وسعت دارد و هم چيزهاي ديگر ولي من در حال نشان دادن درياي آرام آن هستم. 

تشكيل كابينه دوم  مشيرالدوله
دهم تير 1۲99، كابينه دوم ميرزاحسن 
خان پيرنيا )مشيرالدوله( تشكيل شد. اين 
كابينه تا چهارم آبان اين سال برقرار بود. 
هنگامي كه مشيرالدوله براي دومين بار به نخست وزيري 
منصوب شد انتخابات دوره چهارم مجلس شوراي ملي 
در جريان بود و اولين تدبير او براي اينكه دولت را از قيد 
تعهدات ناشي از قرارداد 1919 رها كند موكول كردن 
اجراي اين قرارداد به نظر مجلس آينده بود. مشيرالدوله 
در اين دوره از زمامداري خود با مشكالت بزرگ ديگري 
هم مواجه بود كه از جمله مهم ترين آنها مي توان به قيام 
ميرزا كوچك خان جنگلي در گيالن و قيام شيخ محمد 
خياباني در تبريز اشاره كرد. مشيرالدوله در هر دو مورد 
براي حل مش��كل از طريق مسالمت آميز سعي فراوان 
كرد، ولي نتيجه اي نگرفت. با اعزام مخبرالسلطنه به تبريز 
خياباني سركوب و خود او كشته شد، ولي قواي اعزامي 
به رشت از عهده جنگلي ها برنيامد و اين مشكل تا پايان 
دوره زمامداري مشيرالدوله بر جاي ماند. از سوي ديگر 
انگليس��ي ها كه از تعليق قرارداد 1919 ناراضي بودند 
بناي كارشكني و مخالفت با مشيرالدوله را گذاشتند و 
مشيرالدوله ناچار روز سوم آبان 1۲99 از كار كناره گرفت. 
مشيرالدوله براي س��ومين بار، 11 ماه پس از كودتاي 
1۲99 با رأي تمايل اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان 
مجلس، به نخس��ت وزيري منصوب ش��د. در كابينه 
جديد مشيرالدوله كه روز سوم بهمن 1۳۰۰ شمسي به 
مجلس معرفي شد، سردار سپه )رضاخان( وزير جنگ و 
سردار معظم خراساني )تيمورتاش( وزير عدليه بودند. 
احمدشاه بعد از رأي اعتماد مجلس به دولت مشيرالدوله 

عازم اروپا شد. مداخالت سردار سپه در كار دولت منجر 
به استعفاي مشيرالدوله از مقام نخست وزيري گرديد، 
كابينه سوم مشيرالدوله فقط چهار ماه و نيم دوام آورد. 
حسن پيرنيا فرزند ميرزا نصراهلل خان ناييني )نصراهلل 
مشيرالدوله( نخستين رييس الوزراي عصر مشروطيت 
بود. تقارن دوران تحصيل و س��فارت پيرنيا در روسيه 
)1۳۲۳–1۳۰۷( با سلس��له وقاي��ع منتهي به انقالب 
19۰۵ روسيه، و آشنايي وي با ايرانيان اصالح طلب در 
قفقاز، از عوامل همراهي او با مشروطه خواهان بود. پيرنيا 
در آستانه انقالب مشروطه به ايران آمد و پس از صدور 
فرمان تأسيس عدالتخانه، در كميسيوني كه براي تهيه 

نظامنامه عدالتخانه داير شد عضويت داشت. مشيرالدوله 
در اين دوره از نخست وزيري اش نيز اصالحات در عدليه 
را ادامه داد. براي پيش��برد اين اصالحات تيمورتاش را 
وزيرعدليه كرد كه هيچ تجربه اي در كار دادگس��تري 
نداشت اما شخصي قاطع و داراي برش كالم بود و با تجربه 
شركت در دو دوره قانونگذاري، ساز و كار مجلس و شيوه 
كار كردن با نمايندگان را به خوبي مي دانست. مشيرالدوله 
اعتماد و حمايت مدرس و ديگر روحانيون مجلس را نيز 
همراه داشت و با اتكا به آنان در ۲۵ بهمن 1۳۰۰ اختياراتي 
به مدت 6 ماه از مجلس گرفت كه اليحه هاي وزارت عدليه 
تنها با تصويب در كميسيون، قانوني شود و به اجرا درآيد. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

نفت در ايران و جهان 

نفت در ايران از هزاران س��ال پيش به واسطه 
نش��ت طبيعي آن در مناطق جنوبي شناخته 
شده بود. در دايرة المعارف بزرگ الروس آمده 
اس��ت نخس��تين چاه نفت به فرمان داريوش 
شاهنشاه هخامنشي در استان شوش حفاري 
شده اس��ت. كاوش هاي باستان شناسي نشان 
داده كه مردمان كش��ور ايران حدود پنج هزار 
س��ال قب��ل از قير ب��راي تهيه م��الت و اندود 
كردن كشتي ها و همچنين از نفت براي ايجاد 
روش��نايي و درمان بعضي از امراض اس��تفاده 
مي كرده اند. در دنياي م��درن اولين چاه نفت 
توسط ش��خصي به نام دريك )DRAKE( به 
تاريخ ۲۷ آگوس��ت 18۵9 مي��الدي در ايالت 
پنسيلوانياي آمريكا حفر شد، از اين حلقه چاه 
كه بعد از حدود ۵ سال تالش در عمق ۲۳ متري 
به نفت رسيد در اولين روز حدود چهار هزار ليتر 
نفت به دست آمد و اين مقدمه پيدايش صنعت 
بزرگي به نام صنعت نفت در جهان بود كه تمام 
معادالت سياسي و اقتصادي دنيا را تحت شعاع 
قرار داد. لوفتوس )W. K. LOFTUS( اولين 
فرد خارجي بود كه به طور تخصصي از مناطق 
نفت خيز ايران بازديد كرد. او در گزارشي كه به 
سال 18۵۵ منتش��ر كرد اظهار كرده كه تنها 
چمش��ه قير بررسي شده توسط او، در نزديكي 
كوه آسماري مسجد سليمان قرار داشته است. 
در سال 19۰1 ميالدي )1۲8۰ شمسي( طبق 
امتياز نامه اي اجازه اكتشاف، استخراج، تصفيه، 
حمل و نقل و ف��روش نفت و همچنين احداث 
خ��ط لوله در تمام خاك اي��ران بجز پنج ايالت 
ش��مالي به يكي ديگر از اتباع انگلستان به نام 
 )W. K. DARCY( »ويليام ناكس دارس��ي«
به مدت 6۰ س��ال داده شد. در تابستان 19۰۳ 
حفاري ها در عمق ۵۰۷ متري در كرمانشاه به 
گاز نفت  س��پس به نفت رس��يد. چند ماه بعد 
دومين چاه نيز در عمق مشابهي حفر شده و به 
نفت رسيد.  بهره برداري از اين چاه ها با توجه به 
بازده كم روزانه حدود ۳۰ تن و هزينه هاي باالي 
حفاري و حمل و نقل مقرون به صرفه تشخيص 
داده نش��د، دارسي كه س��رمايه گذاري زيادي 
انجام داده بود و به نتيجه مطلوب نرس��يده بود 
مجبور به همكاري با شركت نفت برمه شد كه 
آن نيز يك ش��ركت انگليسي بود. جورج برنالد 
رينولدز زمين شناس معروف بعد از تحقيقات 
ابتدايي اعالم كرد كه حفاري ها بايد در منطقه 
مسجد س��ليمان صورت گيرد. ولي شركت با 
تكرار اش��تباه اوليه اقدام به حف��اري دو حلقه 
چاه به عمق ه��اي 661 و ۵91 متر در منطقه 
رامهرمز كرد كه هيچ كدام به نفت نرسيد. بعد 
از اين اشتباه، ش��ركت با نااميدي تمام دستور 
توقف حفاري را ص��ادر كرد ولي رينولدز كه به 
وجود نفت در مسجد سليمان اطمينان داشت 
حفاري ها را به منطقه نفتون در مسجد سليمان 
منتقل كرد و از اجراي دس��تور خودداري كرد. 
در ۲6 م��ه 19۰8 )پنجم خرداد 1۲8۷( وقتي 
حفاري چاه در مسجد سليمان به پايان رسيد 
نفت به ارتفاع ۵۰ فوت در ه��وا فوران كرد كه 
سطح توليد آن به ۲۳۰۰ بشكه در روز مي رسيد.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

پايان بررسي اعطاي امتياز نفت شمال 
دهم تير 1۳۰۳، بررسي اعطاي امتياز نفت شمال به 
كمپاني سينكلر در كميسيون نفت مجلس شوراي 
ملي پايان يافت. امتيازي كه خيلي ساده و بي درد سر 
به خوشتاريا داده شده بود به مهم ترين مساله ايران 
آن روز تبديل شد و انگليس و روسيه و امريكا را بر سر 
يكه تازي در اين عرصه به جان هم انداخت اما نهايتا 
بازي بين دو شركت امريكايي استاندارد اويل و سينكلر 
جريان يافت و سرانجام كمپاني سينكلر كه متعلق به 
پسر روزولت رييس جمهور امريكا بود پس از مدت ها 
گفت و شنود و سياس��ت بازي در زمان نخست وزير 
رضاخان امتياز مذكور را به دس��ت آورد؛ هر چند كه 
هرگز نتوانست به اكتشاف و استخراج نفت شمال نايل 
آيد. )۷( در حالي كه، دولت قوام به شدت در تنگناي 
مالي قرار داشت و به حسين عال وزير مختار ايران در 
امريكا فشار مي آورد تا هر چه سريع تر قرارداد امتياز 
نفت شمال را به امضاي شركت استاندارد اويل برساند 
و »بدوا هر مبلغي كه ممكن ش��ود؛ به طور مساعده 
برس��اند كه هرگاه به فوريت، وجه نرس��د؛ از شدت 
اضطرار، كابينه استعفا خواهد داد. اما دولت قوام كه 
به دليل تعويق در پرداختن حقوق كارمندان دولت 
و نيروهاي نظامي و انتظامي به شدت زير فشار بود و 
پيشرفت كند روند انعقاد امتياز نفت شمال با استاندارد 
اويل و امتن��اع دولت امريكا از اعط��اي وام به خاطر 
مخالفت دولت انگليس با وثيقه گذاشتن عايدات نفت 

جنوب، آن را در معرض حمالت ش��ديد نمايندگان 
مخالف در مجلس قرار داده بود، بيش از اين تاب نياورد 
و در بهمن ماه 1۳۰۰ استعفاكرد.  انتشار خبر تصويب 
اليحه اعطاي امتياز نفت شمال ايران به يك شركت 
نفتي امريكايي به نام استاندارد اويل با واكنش شديد 
دولت هاي انگليس و شوروي و همچنين شركت نفت 
ايران و انگليس روبه رو شد. دولت انگلستان كه نگران 
از دس��ت دادن كنترل انحصاري خود بر منابع نفت 
ايران بود، از طريق س��فارت خود در تهران به وزارت 
امورخارجه ايران اعتراض و تاكيد كرد: »خوشتاريا، 
امتياز نفت خود را به ش��ركت نفت ايران و انگليس 
واگذار كرده و دولت ايران حق ندارد، آن را به ديگري 
واگذار كند.« از سوي ديگر كاردار سفارت انگلستان در 
ايران در ديدار با احمد قوام نخست وزير وقت از اينكه 
دولت ايران در قضيه امتياز نفت شمال با آن سفارت 
مشورت نكرده اس��ت، اعالم نارضايتي كرد و »عدم 
مراجعه دولت به سفارت انگليس را غيردوستانه تلقي 
كرد.«  دولت ش��وروي هم با ارسال نامه اعتراضي به 
دولت ايران، اعطاي امتياز نفت شمال به يك شركت 
امريكاي��ي را خالف تعهدات ايران دانس��ت و عنوان 
كرد كه براس��اس پيمان هاي بي��ن دو دولت ايران و 
روسيه، اعطاي امتياز نفت در جوار مرزهاي آن كشور 
به دولت هاي ديگر بدون جلب نظر و موافقت مسكو، 

خالف تعهدات دولت ايران است. 

روند صعودي كرونا در ۱۱ استان كشور
بر اساس گزارش اپيدميولوژي منتشر شده 
از سوي وزارت بهداشت، در هفته منتهي 
به ششم تيرماه، روند كشوري كوويد-19 
داراي تغيي��رات مختصر صعودي اس��ت 
و از طرف��ي ه��م روند صعودي يا ش��روع 
پيك در 11 اس��تان گزارش شده است. تا 
ديروز دوشنبه نهم تيرماه، تعداد مبتاليان 
قطعي كرونا در جه��ان از مرز 1۰ميليون 

و ۲۴9ه��زار تن عبور كرده و بي��ش از ۵۰۴هزار تن نيز 
به دليل اين بيم��اري در دنيا جان باخته ان��د. در ايران 
نيز مجموع بيماران كووي��د19 به ۲۲۲ هزار و 669 نفر 
رسيده و بر اساس آخرين آمار اعالمي وزارت بهداشت 
تا لحظه انتش��ار اين گزارش، 1۰هزار و ۵۰8 نفر نيز به 
دليل اين بيماري در كشور جان خود را از دست داده اند. 
البته تا كنون 18۳ هزار و ۳1۰ نفر از مبتاليان كرونا در 
كشور، بهبود يافته و يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
بنابر گزارش كميته اپيدميولوژي وزارت بهداشت، در 

روند كشوري بيماري، تغييرات مختصر 
صعودي مشاهده مي ش��ود. روند ثبات با 
تغيي��رات مختصر صعودي در ۷ اس��تان 
)هرمزگان، كردستان، لرستان، خراسان 
جنوبي، كرمان، چهارمحال و بختياري و 
تهران( ديده ش��د. روند ثبات با تغييرات 
مختصر در ۳ استان )يزد، خوزستان و البرز( 
مشاهده شد. روند صعودي يا شروع پيك 
در 11 استان )زنجان، آذربايجان غربي، ايالم، اصفهان، 
قزوين، فارس، خراس��ان رضوي، قم، گلستان، گيالن 
و مازندران( مش��اهده ش��د. به نظر مي رسد پنج استان 
)كرمانشاه، بوشهر، آذربايجان شرقي، سمنان و مركزي( 
اخيرا پيك اپيدم��ي را تجربه كرده اند. در پنج اس��تان 
)اردبيل، كهگيلويه و بويراحمد، خراسان شمالي، سيستان 
و بلوچستان و همدان( ناسازگاري داده ها اجازه تحليل 
درستي از وضعيت اپيدمي را نمي دهد. بايد مدنظر داشت 
كه يك استان مي تواند چندين پيك منحني را تجربه كند. 

اطفاي حريق جنگل ها با بيل و كلنگ!
با توج��ه به وق��وع بي��ش از 11۰۰ فقره 
آتش س��وزي در جنگل ها و مراتع كشور 
از ابتداي س��ال جاري و ت��الش نيروهاي 
مردمي براي اطف��اي آن، يك عضو هيات 
علمي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع 
كشور مي گويد: سازمان هاي ذي ربط بايد 
نيروهاي مردمي را س��ازماندهي كنند و 
آموزش  دهند تا اي��ن نيروها هنگام وقوع 

آتش سوزي از آمادگي الزم براي اطفاي حريق برخوردار 
باش��ند اما متاسفانه مردم و س��ازمان هاي مردم نهاد با 
ابتدايي ترين وسايل مانند بيل و كلنگ وارد عمل مي شوند 
كه در برخي موارد منجربه مصدوميت يا مرگ هموطنان 
مي ش��ود. احمد رحماني با بيان اينكه مردم ما دلسوز 
طبيعت هستند و اگر به خاطر سازمان هاي مردم نهاد 
نبود، حجم خسارات وارد شده به طبيعت بيش از اين بود، 
اظهاركرد: در اين شرايط الزم است نيروهاي مردمي از 

امكانات، تجهيزات، تخصص و آموزش هاي 
الزم در زمينه اطفاي حريق برخوردار باشند. 
اين عضو هيات علمي موسسه تحقيقات 
جنگل ها و مراتع كشور تاكيد كرد: نيروهاي 
مردمي نيز بايد مس��ائل ايمني را هنگام 
كمك ب��ه اطفاي حريق رعاي��ت كنند. از 
اين رو آموزش و آمادگي مردم براي اقدام 
اطفاي حريق اهميت زيادي دارد. او با اشاره 
به اينكه دستگاه هاي متولي بايد در مديريت و اطفاي 
آتش سوزي هاي جنگلي بزرگ مقياس نقش پررنگ تري 
از مردم داشته باشند، به ايسنا گفت: سازمان هايي مانند 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت و سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري بايد با امكانات و تجهيزات الزم وارد 
عمل ش��وند اما ما اين امكانات را نداريم و مردم دلسوز، 
سازمان هاي مردم نهاد و مردم محلي با كمترين امكانات 

در اطفاي حريق كمك مي كنند.

میراثنامه

جديدترين كشف در محوطه  »كافركلي ها«ي آمل
در نخستين فصل پروژه بررسي و شناسايي مجموعه 
كاِفركلي ها )مجموعه  دستكند صخره اي و كوهستاني( 
در شهرس��تان آمل در مازندران، نخس��تين شواهد از 
وجود اس��تودان، گور دخمه و مقب��ره در البرز مياني، 
كشف و شناسايي ش��د. ميثم فالح، سرپرست هيات 
باستان شناس��ي مجموعه كافركلي ها، ب��ا اعالم اين 
خبر گفت: در بررس��ي هاي انجام ش��ده ت��ا امروز كه 
نزدي��ك به 1۰ مجموعه در روس��تاهاي كوهس��تاني 
دره هراز بخش الريج��ان مانند »كهرود«، »پنجاب«، 
»نياك«، »ُپل مون«، »اِنِهه«، »گزانه« و »مالر« بررسي، 
شناسايي و مستندنگاري شده اند، ش��واهد جذابي از 
موجوديت كاركردهاي متفاوت براي ما آش��كار شده 
است، به طوري كه تحليل هاي ابتدايي نشان مي دهد كه 
در نهايت دو مجموعه از نظر كاربرد مي توانست شبيه 
به هم باشد و ديگر محوطه ها از منظر عملكرد متفاوت 
هس��تند. اين باستان ش��ناس با بيان اينكه مهم ترين 
تحليل هاي اوليه از اين مجموعه هاي دستكند، نشان 
از كاربري اس��تودان، گوردخمه و مقبره )شايد يكي از 
شاهك نش��ين هاي البرز( دارد و اين فرايض، با مبناي 
كاماًل علمي، محصولي از مقايسه ابعاد، فرم، شكل و گونه 
با نمونه هاي مشابه در كشور است، ادامه داد: در فرضيه 
آرامگاهي، شكل و ش��مايل ساختاري و فضاي تدفين 
به صورت تخم مرغي )يا وان مانند( در بستر سنگي اين 
دستكندها حفر شده و با مصالح سنگ و آجر و مالت گچ 
و ساروج مشخص بود. همچنين در فرضيه گوردخمه، 

نوع پالن تو در تو و اتاقك ش��كل )در يكي از آنها، چهار 
اتاق در دل كوه و مرتبط با هم ايجاد شده( و بقاياي مالت 
بر بدنه ورودي كه احتمااًل زماني بس��ته بودن در آن را 
قوت مي بخشد، وجود داشت. از سوي ديگر در فرضيه 
استودان، شكل، ساختار و فضاي داخلي و ايجادشده آن با 
نمونه هاي استودان هاي استان فارس مشابه بوده و برخي 
به گونه شكلي، قوسي و استوانه اي بوده اند. سرپرست 
هيات باستان شناسي با اشاره به اينكه اين فرايض زماني 
براي ما محتمل تر مي شود كه همه اين مجموعه ها در 
كنار منابع آبي )رودخان��ه، حوضچه هاي طبيعي آب، 

آبش��ار و رودهاي ميان دره اي( ايجاد ش��ده اند افزود: 
مجاورت اين مجموعه ها در كنار منابع آبي را مي توان به 
نظريه هاي مطروحه آييني در ارتباط با مهرپرستي در 
منطقه البرز و آمل ربط و بس��ط داد. او با ابراز اميدواري 
براي كش��ف نقوش، خط و عالئمي در اين مجموعه بر 
اساس شواهد و آناليزهاي انجام شده تا امروز، گفت: در 
اين ش��رايط مي توان به استنادهاي دقيق تر و متقن تر 
اش��اره كرد، عالوه بر اينكه كاركرد ديده باني و استقرار 
موقت برخي مجموعه هاي بررسي ش��ده، همچنان به 

قوت خويش باقي است. 

كتابخانه

استراتژي بنگاه مادر
بنگاه مادر عبارتي است كه مترجمين كتاب از آن براي مفهوم Corporate كه در عنوان انگليسي كتاب مطرح شده است استفاده كرده اند. 
يكي، دو دهه مي شود كه شركت هاي به اصطالح هلدينگ يا مادر تخصصي با زمينه هاي گسترده اي از كسب و كار و سرمايه گذاري يا خريداري 
شركت هاي متنوع شكل گرفته اند. بسياري از اين شركت ها به دليل دولتي بودن يا وابستگي به منابع دولتي شايد تا اندازه زيادي دغدغه سود 
و زيان خود را نداشته اند و با استراتژي هاي مديريتي عمومي مديريت شده اند. كتاب حاضر نشان مي دهد كه براي سودده بودن يك بنگاه مادر 
بايد ديدگاهي فراتر از برنامه ريزي و استراتژي يك بنگاه تك كاركرد داشت. نويسندگان كتاب استراتژي بنگاه مادر، ماركوس الكساندر و مايكل 

گولد هستند و اسماعيل صادقي و ناهيد صفايي آن را به فارسي ترجمه كرده اند. 

هنر

»درخت گردو« در خانه هنرمندان ايران افتتاح شد
نمايش��گاه عكس هاي فيلم »درخت گردو« در خانه هنرمندان ايران افتتاح شد. 
آيين افتتاحيه مجموعه عكس هاي فيلم سينمايي »درخت گردو« كه مجيد طالبي 
عكاسي آن را بر عهده داشته است، به بهانه سالروز بمباران سردشت، با حضور مجيد 
رجبي معمار مديرعامل خانه هنرمندان ايران و محمدحسين مهدويان كارگردان 
فيلم »درخت گردو« در گالري زمستان خانه هنرمندان ايران برگزار شد. پيمان 
معادي بازيگر اين فيلم در متني به مناسبت برگزاري اين رويداد هنري نوشته است: 
عكاسي سينمايي به عنوان اثري مستقل، سخت پيچيده و چند اليه است. اگر عكس 
روايتي باشد بر آنچه اتفاق افتاده، سينماي داستاني، به خصوص گونه مستند گراي 
تاريخي، روايتي است بر آنچه مي توانسته اتفاق بيفتد. از اين منظر اين عكس ها به 
ما يادآوري مي كنند كه ما آنجا نبوده ايم. كه اين همه ماجرا نبوده. كه حتما چيزي 
جا مانده.. ثبت اين لحظات ما را به واكنش وا مي دارند كه چگونه به ياد بياوريم؛ كه 
به ياد آوردن وظيفه آنهايي اس��ت كه آنجا نبوده اند، آنهايي كه نديده اند و آنهايي 
كه حتي نشنيده اند. باشد كه با ديدن اين عكس ها، لحظاتى چشمانمان را ببنديم، 
گوشمان را ببنديم و زبانمان را ببنديم. مگر خيال، ابعاِد تاريكي فاجعه را برايمان 

كمي روشن كند. اين نمايشگاه تا ۲۳ تير همه روزه )به استثناء شنبه ها( از ساعت 
1۵ الي ۲۰ ميزبان عالقه مندان است. 

پايان فيلمبرداري »لحظه اي و ديگر هيچ«
فيلمبرداري فيلم س��ينمايي »لحظه اي و ديگر هيچ« كه در خرداد ماه آغاز شده 
بود، پايان يافت. فيلم سينمايي »لحظه اي و ديگر هيچ« به كارگرداني كاوه قهرمان 
و تهيه كنندگي سيد غالمرضا موسوي طي دو مرحله فيلمبرداري شد. بخش اول 
به دليل فصل، در زمستان آغاز اما همزمان با شيوع كرونا، فيلمبرداري تعطيل شد. 
بخش دوم، پس از صدور مجوز براي فيلم هاي سينمايي توسط سازمان سينمايي 
كشور در خردادماه آغاز شد.  رعنا آزادي ور، مهدي پاكدل، سروش صحت، نازنين 
فراهاني، مجيد نوروز، معصومه بيگي، مهدي بزرگ زاده، سعيد آجرلو و مهال عرب 
بازيگران اين فيلم هس��تند. »لحظه اي و ديگر هيچ« داستان زندگي يك زوج در 
سه مقطع متفاوت است كه همچون رويايي آشفته در هم تنيده اند. روياي زني كه 

در خوابش خود را زني ديگر مي بيند. كاوه قهرمان فارغ التحصيل دانشگاه هنر با 
مدرك كارشناسي ارشد است. او فيلمسازي را از سال ١٣٨٠ با ساخت فيلم كوتاه 
آغاز كرد و تاكنون ۲8 فيلم كوتاه داستاني، تجربي و مستند ساخته است. »لحظه اي 
و ديگر هيچ« اولين فيلم بلند سينمايي اوست. عوامل فيلم عبارتند از: نويسنده و 
كارگردان: كاوه قهرمان- تهيه كننده: سيدغالمرضا موسوي- مدير فيلمبرداري: 
سينا كرماني زاده - طراح صحنه و لباس: سارا فالح، طراح گريم: فيروزه پرچمي، 
صدابردار: امير حاجي شاهوردي، دس��تيار: آرش نجفيان، جانشين تهيه كننده: 
سينا ش��عربافي، مجري طرح: محمد سعيدي، مديرتوليد: ميثم معراجي، مدير 

تداركات: امير رزه نازي.
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