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 اعمال محدوديت كرونايي 
در مترو پايتخت از امروز

 صفحه 2 

 پرداخت 3‚19 هزار ميليارد تومان
 وام قرض الحسنه به خانوارها

ورود افراد فاقد ماسك از شنبه به ايستگاه هاي مترو ممنوع استوام يك ميليوني براي حدود ۲۰ ميليون سرپرست خانوار واريز شد

يادداشت- 1

معادله انتقال ارزش افزوده 
اقتصادي به داخل كشور

به عن��وان يك مخاطب 
اقتصادي نه كارشناس 
اقتصادي فكر مي كنم در 
شرايطي كه اقتصاد ايران 
مش��كالت عديده اي را 
پيش روي خود مي بيند 
و در حوزه هاي��ي چون 
كاهش  سرمايه گذاري، 
ادامه در صفحه 7 قيمت نفت ...  

قاسم  ميرزايي نكو

يادداشت- 2

بازار سرمايه، پناهگاه 
نقدينگي هاي خرد

بورس نماد بازار سرمايه 
اس��ت، همچن��ان ك��ه 
بانك نم��اد ب��ازار پول 
اس��ت. در ب��ازار پ��ول 
عموما مردم ب��ه دنبال 
بانك هاي��ي مي روند كه 
سود بيش��تري بدهد و 
س��رمايه گذارها هم به 
ادامه در صفحه 7 دنبال بانكي مي روند كه ...  

هادي حق شناس

يادداشت- 3

  اثر عدم استقالل كانون وكال 
 بر اقتصاد ايران

براي شناخت جامعه اي 
ك��ه رون��د توس��عه اش 
متوق��ف ش��ده ي��ا در 
ح��ال توس��عه اس��ت، 
معيارها و ش��اخص هاي 
متع��ددي وج��ود دارد؛ 
وليكن يكي از بارزترين 
شناس��ايي  راه ه��اي 
يك جامعه توسعه نيافته و در حال توسعه، وجود 
پارادوكس هاي غريب و خالف قاعده اي اس��ت كه 
در سيس��تم هاي مديريتي و اركان اساسي جامعه 
به چش��م مي خورد. از اين پارادوكس هاي غريب 
مي توان به تح��والت اواخر س��ال ۱۳۹۸ اش��اره 
داش��ت كه »پيش  نويس آيين نامه اجرايي اليحه 
قانوني استقالل كانون وكالي دادگستري« توسط 
معاونت حقوقي قوه قضاييه ارايه شد و با بررسي متن 
آن دريافت مي  شود كه عليرغم اينكه قوه قضاييه 
مظهر »حاكميت قانون« است؛ اما  پيش نويس فوق 
مظهر عدم حاكميت قانون، ناقض حقوق شهروندي 
و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مي باشد! 
و پارادوكس��ي غريب بين »پيش  نويس آيين نامه 
اجراي��ي اليحه قانوني اس��تقالل كان��ون وكالي 
دادگستري« و فلسفه و ماهيت قوه قضاييه موجود 
است.  در ادبياتي ساده، در نظريه تفكيك قوا بين 
سه امر تقنين، اجرا و قضا تفكيك قايل مي شوند. 
قانونگذاري )تفنين( از وظايف قوه مقننه اس��ت؛ 
در جايي كه اجراي قانون برعهده حاكميت باشد، 
نقش قوه مجريه هويدا مي ش��ود و قوه قضاييه در 
جايي كه در اجراي قانون خللي ايجاد شود، نقش 
آن در »حاكميت قانون« و رس��يدگي به شكايات 
و ناكارآمدي ها تجلي مي ياب��د. بنابراين از وظايف 
هس��ته اي قوه قضاييه، ماهيت و علت وجودي آن 
رس��يدگي به حل و فصل اختالف ه��ا و حاكميت 
قانون در اختالف هاي حادث ش��ده است؛ در كنار 
وظيفه اصلي، وظيفه هاي ثانوي ديگر چون نظارت 
بر نهادهاي اداري و لوايح قضايي و... را نيز بر عهده 
دارد. بنابراين قوه قضاييه به عن��وان مظهر و نماد 
حاكميت قانون مي بايست ابتدا خود به اصول ذاتي 
نهاد خويش پايبند باشد و خالف آن هدف غايي اش 
عمل نكند . بر طبق قانون اساسي، استقالل وكيل 
در پاس��داري از حقوق م��ردم و قض��اوت عادالنه 
داراي ارزش ذاتي اس��ت و در اين باره اصول قانون 
اساسي مبين اين است كه حق برخورداري از وكيل 
مس��تقل مطابق اصل ۳۵ از حقوق اوليه، بديهي و 
اساسي ملت است. عالوه بر قانون اساسي در اصول 
بين المللي نيز به استقالل وكيل و عدم وابستگي آن 
به نهاد رسيدگي كننده در اسناد بين المللي تاكيد 
شده اس��ت . تمام جوامع دموكرات حضور »وكيل 
مستقل« را مشروعيت بخش محاكمه و از بارزترين 
نكات در تضمينات دادرسي منصفانه مي دانند. در 
ايران اولين كانون وكال در س��ال ۱۳۰۹ تش��كيل 
شد و اليحه استقالل كانون وكالي دادگستري در 
سال ۱۳۳۳ توس��ط مرحوم دكتر مصدق تصويب 
شد و پايه گذاري وكيل مس��تقل از آن زمان شكل 
گرفت. در ماده ۲۲ اليحه فوق به طور صريح تنظيم 
آيين نامه هاي مرب��وط به كانون را ب��ر عهده خود 
كانون وكال دانسته است كه مي بايست ظرف مدت 
معين تنظيم شود و تصويب آن نيز بر عهده وزارت 
دادگستري است.حال بعد از گذشت ۶۷ سال قوه 
قضاييه بدون در نظر گرفتن متن صريح قانون در 
ماده ۲۲، به تدوين »پيش  نويس آيين نامه اجرايي 
اليحه قانوني استقالل كانون وكالي دادگستري« 
در ۱۹۸ ماده پرداخته است و ...  
ادامه در صفحه 7  

مريم  دهقان

كرونا در مناسبات مالي بازار نيز قرباني گرفت/ آمار يكساله سيستم بانكي منتشر شد

افزايش  82 درصدي مبلغ  چك هاي برگشتي

 مه�دي بي�ك|  »دس�تيابي به توس�عه پاي�دار با 
بهره گي�ري از الگوه�ا، اف�كار و روش ه�اي فعلي 
ممكن نيس�ت.« اين گزاره اي اس�ت كه امروز همه 
كارشناس�ان اقتص�ادي و تحليلگ�ران اقتصادي 
روي آن متفق القول هس�تند و در ض�رورت عبور 
از آن س�خن مي گوين�د. الگوهايي تقريبا مش�ابه 
كه در تاريخ معاصر كش�ورمان و بعد از نفتي شدن 
اقتصاد ايران از س�وي س�اختارهاي سياسي وقت 
به كار گرفته شدند تا فاصله ايران را با توسعه كمتر 
كنند، اما مرور اظهارنظرهاي كارشناسان اقتصادي 
طي دهه هاي متمادي نش�ان مي دهد كه علي رغم 
س�رمايه گذاري هاي ف�راوان اقتصاد اي�ران، امروز 
از همان مش�كالتي گاليه مي كند كه مثال نيم قرن 
پيش ني�ز در زواي�اي گوناگون اقتصادي به چش�م 
مي خورد. مشكالتي چون دخالت نهادهاي سياسي 
در اقتصاد، فساد گسترده اقتصادي، عدم بهره وري 
در اقتصاد، عدم استفاده از نظريات كارشناسي و... 
از جمله اين مشكالت هستند كه در طول زمان هاي 
متمادي به نظر مي رس�د ك�ه به گون�ه اي خاص در 
اقتصاد اي�ران رس�وب كرده اند و ام�روز به صورت 
بخش�ي از پيكره اقتصادي درآمده ان�د. زايده هاي 
اقتص�ادي ك�ه علي مزيك�ي دكت�راي اقتص�اد از 
دانشگاه گوته فرانكفورت آلمان و عضو هيات علمي 
موسس�ه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي 
معتقد اس�ت براي بهب�ود ش�اخص هاي اقتصادي 
بايد اقتص�اد را از وجود چنين نارس�ايي هايي پاك 
كرد. اي�ن كارش�ناس اقتصادي اما موض�وع بهبود 
مناسبات خارجي را يك عامل اساسي براي بهبود 
شاخص هاي اقتصادي مي داند و معتقد است ايران با 
توجه به ويژگي هاي ژئوپلتيكي كه در منطقه از آن 
برخوردار اس�ت و به عنوان كريدور شرق به غرب و 
بالعكس شناخته مي ش�ود بايد از اين ويژگي ها در 
مسير بهبود سطح زندگي مردم استفاده كند. بر اين 
اساس»ارتباط متقابل چش�م اندازها و ظرفيت هاي 
اقتصادي«كالس�ه موضوع�ي ش�د ك�ه در جريان 
گفت وگو با عل�ي مزيكي تحليلگر اقتص�ادي ابعاد 
و زواياي گوناگون آن را مورد بررس�ي قرار داديم تا 
در نهايت تصويري از چشم انداز پيش روي اقتصاد 
براي مخاطبان »تعادل« فراهم ش�ود؛ چشم اندازي 
كه مزيكي معتقد اس�ت بر اس�اس اقدامات و نظام 

تصميم سازي امروز ما شكل خواهد گرفت.

  در ش�رايطي كه اقتصاد ايران با چالش هاي مختلفي 
چون كرون�ا، تحريم ه�ا، كاهش قيمت و ف�روش نفت 
و... مواجه اس�ت؛ ما يكس�ري اهداف اقتصادي كالن 

را ترس�يم كرده اي�م ك�ه بايد در مس�ير تحق�ق آنها 
گام برداري�م. لطفا بفرماييد براي دس�تيابي به جهش 
توليد و بهب�ود فضاي كس�ب و كار و بهب�ود وضعيت 
معيشتي مردم چه اولويت هايي را بايد مورد توجه قرار 

دهيم؟
به نظرم مي رس��د كه با مشكالت فعلي كه ش��ما به آن اشاره 
كرديد، تحقق اهدافي كه ترس��يم ش��ده كار چندان س��اده 
نباش��د. اما به اگر بخواهيم به س��مت اهداف ترسيم شده در 
توليد، فضاي كس��ب و كار و در كل اقتص��اد گام برداريم بايد 
نوع خاصي از انعطاف پذيري را در اقتصادمان ايجاد كنيم. اين 
انعطاف پذيري يعني چه؟ يعني اگر برخي از قوانين دس��ت و 
پاگير و مواردي كه دولت و نظام سياس��ي روي آنها نظر دارد 
و بعضا به ص��ورت بخش نامه اي روي آنه��ا تاكيد مي كند كه 
فالن ش��اخص اقتصادي بايد اينطور ش��ود يا آنطور بشود در 
حالي كه شايد منطق اقتصادي ايجاب مي كند كه به صورت 
ديگري تصميم سازي شود از پيش پاي اقتصاد برداشته شود، 
اگر مناس��بات ارتباطي مان با جهان را بهبود بخشيم، اگر به 
تحليل ها و نظرات كارشناسان توجه كنيم و اگر اراده عمومي 
براي حركت به س��مت بهبود وضعيت اقتصادي ايجاد شود، 
چرا كه نه؟ مي توان نس��بت به بهبود شاخص هاي اقتصادي 
اميدوار بود. اما همانطور كه گفتم بايد ضرورت ايجاد اين تغيير 
در ميان مسووالن و نظام سياسي شكل بگيرد. بدون اين تغيير 
در رويكردها و افكار گمان نمي كنم كه بتوان قدم قابل توجهي 

به سمت جلو برداشت.
  در اين ميان كرونا هم عاملي شد براي تشديد برخي 

مشكالت اقتصادي و معيشتي؟
بله؛ در اين مي��ان كرونا هم به يك متغير ناگهاني بدل ش��ده 
كه ضرورت اتخاذ تصميمات خردمندانه را يادآور مي س��ازد؛ 
به ه��ر حال دامن��ه وس��يعي از طبق��ات كمتربرخ��وردار با 
مش��كالت فراوان معيشتي به دليل مش��كالت كرونا روبه رو 
ش��ده اند؛ موضوع عاجل و فوري براي اقتص��اد ايران حمايت 
از اين طبقات است. اقش��اري كه كرونا باعث شده تا در تامين 
نيازهاي اوليه ش��ان دچار مشكل ش��وند و نيازمند رسيدگي 
فوري هس��تند. اين فرآيند در خصوص مش��اغل خرد هم به 
همين صورت است و اين طيف از مش��اغل بايد در راس هرم 
رسيدگي ها قرار داشته باشند. س��رمايه گذاري هايي كه براي 
ساختارس��ازي هاي حمايتي طي دهه هاي گذش��ته صورت 
گرفته، اگر ام��روز به نفع طبقات محروم به كار گرفته نش��ود 
چه زماني قرار اس��ت به كار بيايند؟ به خصوص براي اقش��ار 
كم درآمد بايد مشخص ش��ود كه چه ميزان آسيب ديده اند، 
بايد شناس��ايي ش��وند كه چه تبعاتي را متحمل ش��ده اند؛ 
دولت هم بايد بودجه هاي مورد ني��از را تخصيص دهند براي 
توانمند س��ازي خانواده هايي كه تحت تاثير ق��رار گرفته اند و 

بنگاه هايي كه دچار مشكل شده اند.
ادامه در صفحه۲

جواد هاش�مي|هرچند ش�يوع جهاني ي�ك ويروس 
پيش از هرچيز نظام س�المت و دغدغه هاي بهداشتي 
ميان دولت و جوامع تحت مديريت ش�ان را تحت تاثير 
قرار داد اما ب�ا عبور از روزه�اي ابتدايي ش�يوع و الزام 
دولت ه�ا بر برق�راري برخي محدوديت ه�ا در فعاليت 
كسب و كارهاي مختلف كه به قرنطينه كلي بسياري از 
شهرهاي بزرگ جهان انجاميد، دغدغه هاي اقتصادي 
را نيز در كنار ديگر نگراني ها گسترش داد. در هفته هاي 
گذشته بسياري از مش�اغل خدماتي در نقاط مختلف 
جهان از جمله ايران، عمال تعطيل ش�ده اند، بسياري از 
كسب و كارهاي كوچك با ضرر و زيان هايي گسترده تر 
از توان بنگاه هايش�ان دس�ت و پنجه ن�رم مي كنند و 
توليدكنندگان و فعاالن بزرگ  اقتصادي نيز مي گويند در 
صورتي كه حمايت هاي الزم نرسد و بازار براي توليدات 
آتي آماده نشود، به سمت ورشكستگي يا بيكار كردن 
تعداد زيادي از نيروهاي كارش�ان حركت خواهند كرد. 
تصويري ترس�ناك از آين�ده اقتصاد زير س�ايه كرونا، 
كه بس�ياري از دولت ها را بر آن داش�ته تا مستقيما به 
اين عرصه ورود كنند و دولت اي�ران نيز از اين تصميم، 
مس�تثني نيس�ت. در هفته هاي اخير ميان بسياري از 
نظريه پردازان اقتصادي و فعاالن اين حوزه، اش�تراك 
نظري قطعي درباره لزوم ورود دولت به حوزه خسارات 
ناشي از شيوع كرونا به وجود آمده و كمتر كسي از ايده 
مخالف دفاع مي كن�د. در عين حال اما س�والي مهم و 
كليدي كه همچنان پاس�خي قطعا به آن داده نمي شود 
اين است كه دولت منابع الزم براي اين كار را بايد از كجا 
فراهم كند؟ كسري در منابع بودجه س�ال 98، كاهش 
جدي درآمدهاي نفتي تحت تاثير تحريم و پايين آمدن 
قيمت در بازارهاي جهاني و محدوديت هايي كه دولت 
در سال هاي گذشته در مسير تخصيص اعتبارات داشته 
همگي اين سوال را جدي تر مي كنند كه با توجه به نياز 
جدي براي ورود به اقتصاد، پ�ول الزم براي اين امر بايد 
از كجا برسد؟ علي اكبر نيكو اقبال - اقتصاددان و عضو 
هيات علمي دانشگاه تهران - در گفت وگو با »تعادل«، از 
لزوم حركت دولت به سمت منابعي مي گويد كه تاكنون 
فراموش ش�ده يا الاقل همت الزم براي استفاده از آنها 
وجود نداشته اس�ت. منابعي كه در صورت پرداختن به 
آنها نه تنها مي توان بخشي از مشكالت حاصل از كرونا 
را پوشش داد كه حتي در آينده به شفافيت اقتصادي و 

عبور از بحران منابع اعتباري كمك خواهد كرد.

  تحليل هاي اقتصادي در نقاط مختلف دنيا، نشان مي دهد 
اقتصاد بسياري از كشورها كه شرايطي مثبت داشته اند نيز 
تحت تاثير كرونا، با رشد منفي مواجه خواهند بود. اقتصاد 
ايران كه از س�ال ها قبل درگي�ر تحريم ه�اي اقتصادي و 

تالطم هاي داخلي بوده در چه شرايطي با كرونا مواجه شده 
است؟

ش��رايط اقتصادي ايران را نمي توان با بسياري از كشورها مقايسه 
كرد. ما در دهه هاي گذشته همواره با مسائلي چون نوسانات تورمي، 
كسري بودجه، رشد نقدينگي، ابهام در عملكرد نظام بانكي، منفي 
شدن رش��د اقتصادي و موضوعي مانند تحريم ها مواجه بوده ايم و 
در حالي كه دولت در ماه هاي قبل به شكل بالفعل با بسياري از اين 
موضوعات دست و پنجه نرم مي كرد، ناگهان شيوع ويروس كرونا 
نيز در كشور رخ داد و ش��وكي جديد در اقتصاد ايران شكل گرفت. 
تحليل ها نش��ان مي داد كه حتي در صورت به وجود نيامدن كرونا 
نيز اقتصاد ايران دوران دش��واري را پشت سر مي گذاشت. هرچند 
برخالف تحليل هاي دولت امريكا، اقتصاد ايران در برابر تحريم هاي 
ماه هاي اخير مقاومت كرد و پس از ش��وك هاي ابتدايي، عملكرد 
در برخي حوزه ها بهبودي نس��بي يافت ام��ا در عمل همچنان با 
محدوديت هايي داشتيم كه ورود كرونا اثرگذاري آنها را تشديد كرد. 
در كنار آن نپرداختن به برخي اصالحات اساسي اقتصادي در تمام 
سال ها و دهه هاي گذشته، آس��يب پذيري اقتصاد را باال برده و در 
مواجهه با چنين بحران هايي كه از پيش قابل ارزيابي نبود، كار دولت 

و فعاالن اقتصادي دشوار مي شود.
  هرچند چند ماه زم�ان نياز بود تا كرونا از چين به س�اير 
كشورها از جمله ايران برسد، نوع اين بحران و سرعت باالي 
آن، بس�ياري از دولت ها را در ارزيابي از ش�رايط با سختي 
مواجه كرده است. كرونا در ابتدا به كدام بخش ها از اقتصاد 

آسيب مي زند؟
كرونا در ابتدا بر بازارهاي اقتصادي تاثير مي گذارد و در گام بعدي 
با به وجود آمدن مش��كل براي بنگاه ها، مي تواند به بيكاري با عدد 
بسيار باال منجر شود. مس��اله اي كه چه در ايران و چه در بسياري 
از كش��ورهاي دنيا رخ داده اس��ت. با توجه به ارزياب��ي دولت ها و 
روش هايي كه براي جلوگيري از ش��يوع وي��روس در نظر گرفته 
شد، فعاليت بسياري از مشاغل خدماتي چه در سطح كالن و چه 
در سطح خرد ممنوع يا بسيار محدود ش��د. اين در حالي است كه 
خدمات بخش قابل توجهي از بار اش��تغال را به دوش مي كش��د و 
طوالني شدن اين روند، موجي از بيكاري خواهد ساخت. از سوي 
ديگر محدود ش��دن تجارت بين المللي و كاهش مصرف داخلي، 
چه براي كس��ب و كارهاي كوچ��ك و چه ب��راي توليدكنندگان 
بزرگ بسيار آس��يب زا خواهد بود. از اين رو تحليل هاي جهاني از 
اين مي گويند كه در صورت برطرف نشدن محدوديت ها، احتماال 
اقتصاد با بحراني جهاني مواجه مي ش��ود كه ابعاد آن هنوز به طور 

كامل مشخص نيست.
  با توجه به ارزيابي كه از وضعيت اقتصاد ايران ارايه كرديد. 
آيا كرونا صرفا به تشديد مشكالت سابق منجر خواهد شد 

و راه حلي وجود ندارد؟ 
با وجود تمام مشكالت و محدوديت ها، بايد توجه داشت كه اقتصاد 

ايران ظرفيت هاي بالقوه فراواني دارد كه عمال فراموش شده اند. 
ادامه در صفحه۲

 علي مزيكي،  اقتصاددان   از راهكار حل مشكالت اقتصادي 
در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

علي اكبر نيكو اقبال، اقتصاددان  از گزينه هاي دولت در اقتصاد 
مي گويد كرونا زده  به »تعادل «

ضرورت توسعه 
ارتباطات اقتصادي 

با جهان 

 ضرورت 
بازگشت به منابع 

فراموش شده

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

 صفحه 3 



اخبار

قدردانيرييسجمهور
ازتالشكارگرانايراني

رييس جمهور با تبريك روز كارگر و قدرداني از 
تالش و مجاهدت همه كارگران ايراني، گفت: 
در طول سال هاي گذشته و به ويژه امسال كه 
سال سختي براي همه مردم بود، با مشكالتي 
كه اين بيماري براي سالمت مردم و هم براي 
ش��غل و كار مردم ايجاد كرد، اما در عين حال 
كارگران عزيز در كارگاه هاي خود فعال بودند 
و با همه توان براي رفع نيازمندي هاي كش��ور 
خدمت كردند.  به گزارش ايسنا، حجت االسالم 
والمسلمين حس��ن روحاني در جلسه هيات 
دولت گفت اينك��ه امروز مي بينيم محصوالت 
كشاورزي مورد نياز مردم، محصوالت غذايي 
مردم و محصوالت مربوط به نيازهاي بهداشتي، 
به وفور در اختيار مردم اس��ت، در سايه كار و 
تالش كارگران عزيز است و در كنار تالشي كه 
كادر درماني و پزشكي در اين ايام انجام دادند 
كه مجاهدت بزرگي بود، كارگران هم براي رفع 
نيازمندي هاي جامعه تالش ومجاهدت كردند.

تالش ما بر اين متمركز بوده كه بتوانيم در اين 
ايام، سالمت مردم را به عنوان هدف اول مورد 
حراس��ت قرار دهيم و بعد ه��م نيازهاي مردم 
را بتواني��م در بازار تأمين كني��م و كارگاه ها و 
بنگاه هاي توليدي بتوانند به فعاليت خودشان 

ادامه دهند.

رهبري در پيامي به مناسبت روز معلم 
درباره كار بزرگ معلمان گفت:

آموزششكوفاسازياستعدادها
برايارزشهايمتعالي

رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي با تبريك 
روز معلم به همه معلمان در مدارس، دانشگاه ها 
و حوزه هاي علميه، كار بزرگ و جهاد معلمان را 
آموزش شكوفاسازي اس��تعدادهاي كودكان و 
نوجوانان در مسير ارزش هاي اسالمي و انقالبي با 
هدف ايجاد يك جامعه ديني عادالنه و آرمان خواه 
دانستند و خاطرنشان كردند: »نسل جواني كه در 
اين مسير پرورش مي يابد ثروتي آن چنان انبوه 
است كه هيچ پديده ارزشمند ديگري با آن برابري 
نمي كند.« متن پيام حضرت آيت اهلل خامنه اي به 

اين شرح است: 
بسمه تعالي

روز معلم را به همه معلمان عزيز كه در مدارس و 
دانشگاه ها و حوزه هاي علميه به پرورش انديشه و 
دانش كودكان و جوانان كشور مي پردازند تبريك 
مي گويم. اين س��خن امام خميني كه معلمي را 
شغل انبيا دانستند، يك ش��عار تبليغاتي نبود، 
س��خن قرآن بود كه فرموده اس��ت: ويزكيهم و 
يعلمهم الكتاب و الحمكه... تزكيه و تعليم و كتاب 
و حكمت الهي چهار واژه كليدي در دعوت اسالم 
و همه پيامبران است. واژه كليدي ديگر قيام به 
قسط است. در مدرسه نبّوت ها، نسل هاي بشر با 
كتاب و حكمت، آموزش وپرورش مي يابند و آنگاه 
زندگي عدالت محور بنا مي كنند و جوامع بشري 
بدين ترتيب به هدف هاي آفرينش انسان نزديك 
مي ش��وند.  نظام اس��المي با همين هدف يعني 
شكل گيري يك جامعه ديني عادالنه و آرمان خواه 
پديد آمد و طبيعي است كه نظام آموزشي كشور 
نيز نمي تواند هدفي جز هدف كّلي نظام داشته 
باشد. كودك و نوجوان و جوان در كشور اسالمي 
مي آموزد كه اس��تعداد و توان بالقوه خود را براي 
ارزش هاي متعالي ملي يعني ارزش هاي اسالمي 
و انقالبي ش��كوفا كند و به كار گيرد. اين آموزش 
حياتي و س��ازوكار تحقق آن، هم��ان كار بزرگ 
و جهاد مباركي اس��ت كه معلمان عهده دار آن 
شده اند. اسالم ما را به علم نافع فرا مي خواند، علم 
نافع از سويي جوان ايراني را به ابزارهاي الزم براي 
پيشرفت و اعتالي كشور و ملتش مجهز مي سازد، 
و از سويي به او هويت مي بخشد و او را از وزانت و 
اعتبار روحي و معنوي و اعتماد به نفس برخوردار 
مي كند.نسل جواني كه در اين مسير، صيرورت و 
پرورش مي يابد، ثروتي آن چنان انبوه و ذخيره اي 
آنچنان عظيم اس��ت كه هيچ پديده ارزش��مند 
ديگري براي كش��ور با آن برابري نمي كند.اين 
ثروت، محصول كار و انگيزه معلمان در مدارس 
و دانش��گاه ها و حوزه هاي علميه است. رحمت و 
فضل خدا بر دست هاي پركار و دل هاي پر انگيزه 
آنان باد.نسل جوان ما بحمداهلل الگوهاي درخشان 
و برجسته اي را هم مي شناسد كه در دنياي مادي 
امروز نظاير آنها را كمتر مي توان يافت. از شهيد 
چمران و ش��هيد آويني تا شهداي هسته اي و تا 
شهيد س��ليماني و تا شهيد بزرگوار مطهري كه 
در دهه س��ي از عمر خود در حوزه قم و دانشگاه 
تهران درخش��يد و در دهه پنجاه با بال شهادت 
به ملكوت اعلي پركشيد.درود خدا بر شهيدان و 
سپاس ما به معلمان و خوشامد ما نثار نسل جوان 

خوش عاقبت ملت ايران باد.

ازبكستانمحدوديتهاي
ترانزيتيرالغوكرد

س��خنگوي گمرك ايران گفت: بر اساس اعالم 
س��فارت جمهوري اس��المي ايران در تاشكند 
محدوديت هاي ترانزيتي كاميون هاي ايراني در 
قلمرو كش��ور ازبكستان لغو ش��د.  سيد روح اهلل 
لطيفي افزود: با تصميم كميسيون مقابله با بحران 
جمهوري ازبكستان، محدوديت هاي حمل و نقلي 
براي كشورهاي ايران، افغانستان و ايتاليا، با رعايت 
دقيق موازين بهداشتي لغو شد.مدت توقف براي 
كاميون هاي خارجي در ازبكستان براي رويه هاي 
ترانزيت، صادرات و واردات حداكثر ۱۰ روز تعيين 
شده است و رانندگان قبل از پايان اين زمان بايد 

اين كشور را ترك كنند.

كالن2

وام يك ميليوني براي حدود ۲۰ ميليون سرپرست خانوار واريز شد

پرداخت3‚19هزارميلياردتومانوامقرضالحسنهبهخانوارهاييارانهبگير
رييس كل بانك مركزي گفت: تاكنون بيش از 
3‚19 هزار ميليارد تومان وام قرض الحسنه به 
خانوارهاي يارانه بگير پرداخت ش�ده است. 
عبدالناصر همتي گفت: درحال تدارك منابع 
الزم جهت اجراي مرحله دوم طرح و پرداخت 
تسهيالت 12درصدي به بنگاه ها و واحدهاي 

آسيب ديده از كرونا هستيم.
رييس كل بانك مركزي افزود: با توجه به اقبال 
مردم به حضور در بازار سرمايه، عرضه سهام 
شركت هاي دولتي و بانك ها و تكميل سهام 
شناور شركت هاي بورس�ي از ضرورت هاي 
ايج�اد تع�ادل در عرض�ه و تقاض�ا و عم�ق 

بخشيدن به بازار سرمايه است.
همت�ي اضاف�ه ك�رد: در راس�تاي اج�راي 
ضوابط قانوني كاهش بن�گاه داري بانك ها، 
بخشنامه اي را در خصوص ضرورت واگذاري 
سهام شركت هاي وابسته به بانك ها در بورس 
صادر كردم. نحوه اق�دام و عملكرد بانك ها، 
شاخص مهم ارزيابي عملكرد مديران بانك ها 
در همراهي با سياس�ت هاي اقتصادي دولت 

است.
وي ادام�ه داد: در خص�وص كس�ري بودجه 
دولت، ناشي از سقوط ش�ديد قيمت نفت و 
فرآورده هاي نفتي، براي چندمين بار تأكيد 
مي كنم؛ در ش�رايط حاضر اقتصادي، انتشار 
اوراق بدهي روش مناس�ب تري براي تأمين 
كسري و نيز جلوگيري از پولي كردن كسري 

بودجه و تورم است.

ريي��س كل بانك مركزي گفت: بان��ك مركزي آماده 
استفاده گس��ترده از عمليات بازار باز، براي كمك به 

دولت و رشد اقتصاد كشور است.
همتي افزود: دولت با انتشار اوراق بدهي، نه تنها مي تواند 
نيازهاي خود را پوشش دهد، بلكه به تعميق بازار بدهي و 
اصالح ترازنامه بانك ها نيز كمك كرده و ابزار كنترل بهتر 

تورم را در اختيار بانك مركزي قرار مي دهد.
وي اضافه كرد: س��طح پايين بدهي هاي دولت نسبت 
به اس��تانداردهاي دنيا و روند آتي نرخ سود حقيقي و 
رشداقتصادي، افق مناسبي در پيش روي دولت براي 

استفاده از اين ابزار قرار داده است.
همچنين مديركل اعتبارات بانك مركزي از پرداخت 
تسهيالت يك ميليون توماني به بيش از ۱۹ ميليون 
سرپرس��ت خانوار از هفته گذش��ته تاكنون خبر داد. 
علي اصغر ميرمحمد صادقي گفت: بانك هاي عامل تا 
ساعت ۱۳ امروز پنج ش��نبه ۱۱ ارديبهشت، از تعداد 
دو ميلي��ون و ۲۶۶ هزار و ۲۶۳ فقره تس��هيالت قابل 
پرداخت به يارانه بگيران )براس��اس فهرست اعالمي 
از سوي سازمان هدفمندس��ازي يارانه ها(، تعداد دو 

ميلي��ون و ۲۵۱ هزار و ۶۴۴ فقره از اين تس��هيالت را 
پرداخت كرده اند كه ۹۹.۳ درصد از كل تسهيالت قابل 

پرداخت بوده است.
وي افزود: همچنين امكان واريز مابقي تسهيالت ياد 
شده نيز به داليلي از جمله مسدودي حساب، شماره 
حساب اشتباه، عدم سازگاري شماره حساب با كدملي 
ارس��الي، نامعتبر بودن اطالعات معرفي شده و ساير 

خطاها ميسر نشده است.
به گفته وي، برخي از اين موارد در هفته آتي با همكاري 

سازمان هدفمندسازي يارانه رفع مي شود.
مديركل اعتبارات بانك مركزي ادامه داد: با احتساب 
تسهيالت پرداختي مرحله اول )هفته گذشته( تاكنون 
از تعداد ۱۹ ميليون و ۴۱۵ هزار و ۵۷۹ خانوار معرفي 
شده از سوي سازمان هدفمندسازي يارانه ها، تعداد ۱۹ 
ميليون و ۳۶۰ هزار و ۶۴۸ سرپرست خانوار تسهيالت 

يك ميليون توماني را دريافت كرده اند.
طي دو مرحله اي كه وام يك ميليوني براي يارانه بگيران 
واريز ش��د، بيش از ۱۹ ميليون خانوار دريافت كردند، 
اما بيش از س��ه ميليون خانوار ديگر باقي مانده اند كه 

وضعيت آنها مشخص نشده است.
با اعالم تامين مالي براي پرداخت وام يك ميليوني به 
۲۳ ميليون خانوار يارانه بگير، اين امكان وجود داشت 
تا متقاضيان با ثبت درخواس��ت خ��ود بتوانند از اين 

تسهيالت قرض الحسنه استفاده كنند.
اما طي فرايندي كه براي ثبت تقاضا تعريف شد برخي 
خانوارها به مش��كل برخوردند، اي��ن در حالي بود كه 
خواسته شد تا بعد از دريافت پيامكي از وزارت ارتباطات 
براي ثبت درخواست، به شماره ۶۳۶۹ با شماره همراه 
سرپرست خانوار پيامك ارسال كنند كه اين موضوع 
باعث شد برخي خانوارها از اعالم باز بمانند. از اين رو با 
اتمام فرصت ارسال پيامك، مهلتي تا ۱۸ ارديبهشت 
تمديد شد تا جاماندگان بتوانند درخواست خود را ثبت 
كنند. اسامي خانوارهايي كه توانسته بودند براي دريافت 
وام ثبت نام كنند طي دو مرحله آماده و به بانك مركزي 
ارايه شد؛ به طوري كه درمرحله اول ۱۷ ميليون و ۱۵۳ 
هزار و ۲۱ خانوار و در مرحله دوم نيز دو ميليون و ۲۶۶ 
ه��زار و ۲۶۳ خانوار در ليس��ت دريافت كنندگان قرار 

گرفتند و پرداخت ها براي آنها انجام شد.
در اين حالت حدود ۱۹ ميليون و ۴۱۹ هزار و ۴۶۳ هزار 
خانوار مشمول دريافت وام يك ميليوني در دو مرحله 
ش��دند كه البته طبق اع��الم وزارت كار، تعاون و رفاه 
اجتماعي حدود ۳۴ هزار نفر از خانوارهاي ليست اول 
به دليل مشكالتي در حساب بانكي موفق به دريافت 
نشده بودند.بر اين اساس تاكنون تا مرز ۴‚۱۹ ميليون 
خانوار تسهيالت يك ميليوني دريافت كردند و نزديك 
به ۱۹هزار و ۴۰۰ ميلي��ارد تومان هزينه پرداخت آن 
 اس��ت كه از محل منابع بانك ها تامين ش��ده اس��ت.

ام��ا با توجه به اينك��ه ۲۳ ميليون خان��وار يارانه بگير 

امكان ثبت درخواست براي دريافت اين تسهيالت را 
داشتند با پرداخت هاي انجام شده حدود ۳.۶ ميليون 
خانوار ديگر باقي مي مانند كه البته مشخص نيست از 
بين آنها همچنان متقاضي براي دريافت وجود دارد يا 
اينكه ليست ديگري از سوي وزارت تعاون به سازمان 
هدفمندي و در نهايت بانك مركزي ارايه خواهد شد يا 
خير؟تسهيالت يك ميليوني براي حمايت در شرايط 
كرونايي، به صورت قرض الحس��نه به حس��اب يارانه 
متقاضيان واريز و طي ۳۰ ماه با اقساط ۳۵ هزار توماني 

بازپرداخت مي شود.
سخنگوي س��تاد تس��هيالت حمايتي كرونا گفت: با 
احتس��اب مرحله دوم وام حمايت��ي يك ميليوني كه 
امروز انجام مي شود، تاكنون حدود ۱۹ ميليون و ۳۸۵ 
هزار و ۲۴۲ خانوار وام يك ميليوني حمايت كرونايي 

دريافت مي كنند.
حسين ميرزايي سخنگوي ستاد تسهيالت حمايتي 
كرونا افزود: در مرحله اول پرداخت وام يك ميليوني، 
ب��راي حدود ۱۷ ميليون سرپرس��ت خان��وار وام يك 
ميليوني واريز شد و مرحله دوم كه امروز طبق روال بانك 
مركزي تا پايان وقت انجام مي شود، در مجموع به ۳‚۱۹ 
ميليون سرپرست خانوار وام يك ميليوني واريز مي شود.

وي گفت: در مرحله دوم ۲ ميليون و ۲۶۶ هزار و ۲۶۳ 

نفر سرپرس��ت خانوار يارانه بگير با ارسال شماره ملي 
خود به س��امانه ۶۳۶۹ وزارت رفاه درخواست وام يك 
ميليوني داشته اند. سخنگوي ستاد تسهيالت حمايتي 
كرونا همچنين در مورد نحوه بازپرداخت وام هاي يك 
ميليوني گفت: اين وام ها طي ۳۰ قسط به مبلغ ۳۵ هزار 
و ۱۰۰ تومان از تير ماه ۹۹ از يارانه ماهانه خانواده ها كسر 
مي شود كه كارمزد شبكه بانكي ۴ درصد در نظر گرفته 
شده است. ميرزايي گفت: در مرحله اول كه ۱۷ ميليون 
سرپرست خانوار وام يك ميليون دريافت كردند تعداد 
۳۴ هزار سرپرست خانوار به دليل مغايرت بين شماره 
ملي و شماره حساب يا مسدود بودن شماره حساب يا 
مشكالت ديگر نتوانستند وام دريافت كنند. كه دليل 
 v.refah اين مش��كالت در هفته آينده از سرشماره
داليل عدم واريز وام به آنها اعالم مي ش��ود تا نسبت به 
رفع مشكل اقدام كنند. البته برخي از حساب ها با دستور 
مقام قضايي مسدود اس��ت كه بايد در موقع مقتضي 

مشكل حل شود.
وي همچني��ن به مردم تاكيد كرد: درخواس��ت براي 
وام يك ميليوني فقط از طريق ش��ماره موبايل به نام 
سرپرست خانوار با ارسال ۱۰ رقم كد ملي سرپرست به 
سرشماره ۶۳۶۹ اقدام شود كه در آن صورت پيامكي 
به عنوان اينكه سرپرس��ت محترم خانوار درخواست 

شما براي دريافت وام يك ميليوني واصل شد و بعد از 
بررسي هاي الزم نسبت به واريز وام اقدام مي شود كه اين 

پيامك با سرشماره v.refah خواهد بود.
ميرزايي تاكيد كرد: درخواست براي وام يك ميليوني 
سرپرست خانوار يارانه بگير بدون محدوديت زماني فعال 
ادامه دارد و فقط به شرط اينكه سيم كارت همراه به نام 
سرپرست باشد و تنها شماره ملي سرپرست خانوار به 

سرشماره ۶۳۶۹ ارسال شود.
وي گفت:  تاكن��ون حدود ۴۷ ميلي��ون پيامك براي 
تقاض��اي وام دريافت ش��د كه برخ��ي از آنها تكراري 
بوده و برخي سرپرست خانوار نيستند و برخي اصوال 
جزو فهرس��ت يارانه بگيران قرار ندارند. س��خنگوي 
ستاد تسهيالت حمايتي كرونا گفت: كساني كه قبال 
سرپرست خانوار بودند و يارانه آنها قطع شده نمي توانند 

درخواست وام يك ميليون بدهند.
ميرزاي��ي ادام��ه داد: در حال حاض��ر ۲‚۲۴ ميليون 
سرپرست خانوار يارانه بگير وجود دارند كه از اين تعداد 
۲۱ و نيم ميليون نفر سيم كارت به نام خود دارند و تنها 
۶‚۱ ميليون سرپرست خانواده يارانه بگير سيم كارت 
ندارند كه در هماهنگي با وزارت ارتباطات قرار ش��ده 
سيم كارت به صورت رايگان با درخواست آنها تحويل 

سرپرستان خانوار شود.

ضرورتتوسعهارتباطاتاقتصاديباجهان
   ش�ما به فرايند شناس�ايي درس�ت بخش هاي 
آس�يب ديده در اثر كرونا اشاره كرديد؛ در خبرها 
آم�د كه دولت تس�هيالت مالي جدي�دي را براي 
حمايت از بنگاه هاي آس�يب ديده تخصيص داده 
است، هر زمان كه يك چنين بسته هاي تسهيالتي 
اراده مي ش�ود اين خطر وجود دارد كه تسهيالت 
ارايه شده منحرف شوند و به جاي اينكه به دست 
توليدگ�ران واقعي برس�د راهي جي�ب دالالن و 
رانت خواران ش�وند. اين روزه�ا هم برخي فعاالن 
توليدي و خدماتي درباره جهت گيري اين تسهيالت 
انتقاداتي را مطرح كرده اند، از چه طريقي مي توان 
از اين تس�هيالت به نفع رش�د توليد و بهبود بازار 

كسب و  كار بهره برد؟
مشكالت اين حوزه چند بخشي است؛ در كنار بخش هاي 
توليدي كه واقعا در اثر اين تكانه آسيب ديده اند، ممكن 
است برخي بنگاه ها اعالم ورشكستگي كنند تا تسهيالت 
مالي بيش��تري را داشته باشند؛ ممكن است دالالن وارد 
ميدان ش��وند و مش��كالت ديگري كه معموال در چنين 
شرايطي بروز مي كند. براي جلوگيري از اين نوع مشكالت 
بايد سيستم شناسايي هوشمندي در اقتصاد داشته باشيم 
تا در مواقع اينچنيني بتوانيم بر داده هاي آن تكيه كنيم. 
بدون يك چنين داده هاي شفاف و هوشمندي مطمئن 
باشيد كه سرمايه گذاري هاي صورت گرفته به نتايج مورد 
نظر ختم نخواهد شد. در خأل و تاريكي و بدون بهره مندي از 
داده هاي مستند كه نمي توان دست به تصميم سازي هاي 
اقتصادي زد. نحوه تس��هيالت دهي در كشور به صورتي 
اس��ت كه براي برخي بنگاه هاي انگي��زه ايجاد مي كند 
كه ش��رايط خود را بدتر جلوه دهن��د. اينگونه در اقتصاد 
مسابقه اي ش��كل مي گيرد بر سر اينكه وضع كدام بنگاه 
اقتصادي از همه بدتر است. در يك چنين شرايطي آنچه 
ارزش برشمرده مي شود؛ نه كارايي بيشتر، بهره وري بيشتر 
و رشد بيشتر؛ بلكه مشكالت بيشتر است. در حالي كه ما 
بايد رشد و پيشرفت مستمر را به عنوان يك ارزش متعالي 
نشان دهيم و حركت نهايي توليد، صادرات و كسب و كار 

را به اين سمت و سوي حركت دهيم.
  نظ�ام حكمران�ي خردمندانه در اي�ن ميان چه 
نقش�ي را بر عهده دارد؟دولت و نظام سياسي چه 

راهبردهايي را بايد مورد توجه قرار دهند؟
به هر حال اقتصاد همينطور خود به خود كه به سمت جلو 
و رو به رشد حركت نمي كند، بايد تغييري در ديدگاه ها و 
روش ها ايجاد شود. اگر بخواهيم با همان ديدگاه هاي قبلي و 
همان نگاه هاي قبلي حركت كنيم، دستاوردهايمان هماني 
است كه تا به امروز بوده است؛ اگر خوب بوده است؛ همان ها 
را ادامه دهيم، آمار اگر خوب نبوده اند، اثر گذار نبوده اند و 
دستاورد نيافريده اند، رويكردهايمان را تغيير دهيم. اگر 
به اين باور رس��يده ايم كه نيازمند رشد در توليد هستيم، 
نيازمند بهبود فضاي كس��ب و كار هستيم، نيازمند رشد 
اقتصادي هستيم و... بايد بستر مورد نياز براي اين اهداف را 
هم فراهم كنيم. وقتي چنين اهدافي را ترسيم كرده ايم بايد 
از تفكراتي كه فيلترينگ شبكه هاي اجتماعي را در پي دارد 
دست برداريم، بايد از چالش آفريني در فضاي بين المللي 
پرهيز كنيم، بايد دخالت نهادهاي خاص در اقتصاد را پايان 
بخشيم و ساير بايدها و نبايدهايي كه بايد مورد توجه قرار 
دهيم. نمي شود كه فضاي شبكه هاي اجتماعي را فيلتر 
كنيم بعد اعالم كنيم كه رش��د مشاغل آنالين و مشاغل 
خرد را در دستور كار قرار داده ايم. اين دو با هم نمي خواند؛ 
نمي شود كه مدام نهادهاي خاص و داراي نفوذ در اقتصاد 
دخالت كند بعد بگوييم رشد اقتصادي پايدار را هدف گذاري 
كرده ايم. هر هدف اقتصادي بايد مبتني بر ظرفيت هايي 
باشد كه براي رس��يدن به اين اهداف تخصيص داده ايم. 
بخش��ي از اين ظرفيت ها قانوني است، برخي سرمايه اي 
اس��ت و بخش��ي ديگر حمايت هاي پيراموني است و...ما 
بايد اپيشنزي يا كارآمدي اقتصاد را زياد كنيم و اين تنها با 
تسهيالت به دست نمي آيد، سيستم بايد به نحوي هزينه 
بنگاه داري كه در دوره هاي اخير بسيار زياد شده را كاهش 
دهد، از طريق آزاد س��ازي هاي اقتصادي، از طريق بهبود 
روابط با جهان و... به هر حال يك كاري بايد بشود اقتصاد 

كه همينطوري رشد نمي كند بايد يك تغيير ايجاد شود.

   دامنه وسيعي از تحليلگران از شكاف طبقاتي و 
اقتصادي جديدي خبر مي دهند كه بعد از مشكالت 
اخي�ر اقتص�ادي ظهور و ب�روز پيدا كرده اس�ت. 
قش�رهايي كه تورم 40درصدي و كاهش مستمر 
دارايي هاي خود را شاهد هستند زير چنان فشاري 
قرار گرفته اند كه عالوه بر اخطار مسووالن براي در 
خانه ماندن، راهي كوچه و خيابان مي شوند و بساط 
دستفروشي خود را پهن مي كنند تا درآمدي را كه 
به صورت روزانه دارند از دس�ت ندهند؛ كارگران 
صنعتي هم همين مشكالت را دارند، براي حمايت 

از اين اقشار چه بايد كرد؟
تحليلگران اقتص��ادي خيلي قبل تر هش��دار دادند كه 
مشكالت اقتصادي برآمده از تحريم ها و تورم ۴۰درصدي 
و سه برابر شدن ارز در نهايت در جامعه و طبقات محروم سر 
ريز خواهد شد، اين مشكالت ايجاد شد اما دستمزدها به 
روز نشدند. يعني هر سال فشار بيشتري روي دوش طبقات 
محروم ايجاد شد. زير ساختهايي مثل اتحاديه كارگري 
در يك چنين ش��رايطي اهميت بيشتري پيدا مي كنند. 
بايد اين اتحاديه ها از جانب دولت به رس��ميت شناخته 
شوند تا آنها بيايند با دولت گفت وگو كنند، مذاكره كنند و 
مطالبات كارگران و ساير صنف ها را منتقل كنند. البته باال 
بردن دستمزدها به تنهايي تبعات خاصي در اقتصاد دارد. 
يعني باال بردن قيمت اجناس در جامعه راحت اس��ت اما 
باالبردن دستمزدها بدون ايجاد زيرساختهاي اقتصادي 
الزم و ايجاد كارايي الزم، خودش مشكل ساز مي شود. باال 
بردن دستمزدها با روش ها و قوانين قبلي خودش باعث 
تورم مي شود. اما اگر كارايي اقتصادي را باال ببريم مي توانيم 
اميدوار باش��يم كه از اين مهلكه جان س��الم به در ببريم. 
اما اگر اقتصاد همان مش��كالت قبلي را داشته باشد، بعد 
دستمزدها را هم افزايش دهيم و بهره وري هم باال نرود؛ 

هيچ بهبودي حاصل نخواهد شد.
   با اين شرايط اقتصادي كه شما هم بخش هايي از 
آن را تشريح كرديد؛ به نظر شما چه چشم اندازي 

در مقابل اقتصاد ما قرار دارد؟

چش��م انداز اقتص��اد را عمدتا خودمان مي س��ازيم؛ 
ماهستيم كه چش��م انداز را مي سازيم نتيجه اقتصاد 
ما بس��تگي به رفتارها و سياس��ت هاي خودمان دارد. 
اقتصاد يك رويه معمول نيس��ت كه بشود فردا را عينا 
تصويرس��ازي كرد، اگر راندمان اقتصادي باال نرود؛ به 
فالن قوانين س��لبي اقدام كنيم و... نتيجه اش همان 
دستاوردهاي قبلي مي شود. چشم انداز، مسيري است 
كه در پيش مي گيريم، چشم انداز، ميزان خردمندي 
است كه به كار مي گيريم؛ در كل سرنوشت اقتصادي ما 
به تصميمات خود ما بستگي دارد. اگر به همان الگوي 
قبلي بخواهيم عمل كنيم نتيجه اش هم همان خواهد 
شد.بايد روابط اقتصادي مان را با جهان پيراموني بهبود 
بخشيم. بايد از ظرفيت هاي اقتصادي را در مسير توليد 
به كار بگيريم؛ مسيرهاي صادراتي تازه اي را شناسايي 
كنيم و...نبايد فراموش كرد از كوزه همان برون تراود كه 
در اوست. از كوزه اقتصاد ايران هم در نهايت همان برون 
تراود كه قبال برايش برنامه ريزي كرده ايم و مهم تر از آن 

در مسير اجراي درست برنامه ها هم تالش كرده ايم.
   در اين مسير موضوع كاهش قيمت نفت انعطاف 
اقتصاد ايران ب�راي حركت به س�مت اهدافش را 

كندتر نمي كند؟
يك مش��كل ثانويه اس��ت، كاهش درآمدهاي نفتي 
هرچند مشكالتي را مي آفريند اما سرنوشت ساز نيست. 
دوره هاي قبلي و در زمان دولت اصالحات قيمت نفت به 
پايين ترين ميزان خودش رسيد اما عملكرد اقتصادي 
ما در آن دوره حتي از دوره اي كه باالترين درآمدهاي 
نفتي را داشتيم مناسب تر بوده است. چرا چون مناسبات 
اقتصادي با جهان در آن دوران اوضاع مناسبي داشت. 
چون ساختار سياسي وقت به نظرات كارشناسي اهميت 
ميداد؛ چون تصميمات خلق الساعه در اقتصاد گرفته 
نمي شد و... بنابراين مس��اله قيمت نفت براي اقتصاد 
ايران به نظر من يك مساله ثانويه است و عامل كليدي 
نيست. اين عملكرد ماست كه سرنوشت اقتصادي ما را 
مشخص مي كند. بهتر شدن روابطه با خارج از كشور 

دست ماس��ت. توسعه مناس��بات اقتصادي با جهان 
پيرامون دست ماست. جلوگيري از دخالت نهادهاي 
خاص در اقتصاد دست ماست. اينكه مي گويم دست 
ماست يعني دس��ت نظام سياسي و حاكميتي كشور 

است كه اين موضوعات را حل كنند. 
   ش�ما يك جمله را چند ب�ار در طول گفت وگو 
تكرار كرديد كه به نظ�رم جمله مهمي مي آيد. 
ش�ما مدام از ضرورت بهبود وضعيت مناسبات 
اقتصادي با دنيا صحبت مي كنيد؛ منظور شما از 
توسعه روابط با دنيا چيست؟ منظورتان روابط با 
همسايگان است. رابطه با چين يا روسيه يا اروپا 

يا چه كشوري؟
ببينيد، من به طور خالصه به شما بگويم كه ايران بر سر 
راه روابط شرق و غرب قرار دارد. ايران نمي تواند خود را 
از دنيا جدا كند. تجربه تاريخي هم به ما همين موضوع 
را يادآور مي شود. چه بخواهيم چه نخواهيم سر راه دنيا 
قرار داريم و بايد با جهان پيراموني تعامل كنيم. هيچ 
فرقي ندارد كه با چه كش��وري، منظور همه دنياست. 
اتفاقا كرونا به انسان امروز نشان داد كه همگي بر روي 
يك دهكده جهاني هستيم. باالخره در اين دنيا كشوري 
وجود دارد كه زورگوست؛ يكي كمتر زورگوست، يكي 
تعامل دارد و يكي ندارد.به هر حال بايد با اتخاذ سياست 
مطلوب با اين ساكنان دهكده جهاني تعامل كنيم. من 
نمي گويم كه بايد همه جا كوتاه آمد اما اصل تعامل با 
دنياست. آخرش گفت وگو بهتر است. حتي كشورهايي 
كه به مرز جنگ هم مي رسند، تهش بايد دور يك ميز 
بنشينند و با هم گفت وگو كنند. من وارد استراتژي هاي 
نظامي و سياسي كشور نمي شوم اما از منظر يك فرد 
اقتصادي مي گويم كه راهبرد تعامل بهترين روش است. 
بايد سياستمدارانه با اينها كنار بياييم؛ اگر مي خواهيم 
كه مردم اين دهكده بهت��ر زندگي كنند بايد با اهالي 
دهكده كج دار و مريز گفت وگو كنيم. ممكن اس��ت با 
يكي از اهالي دهكده هم هم نظر نباشيم؛ ضرورتي ندارد 

كه خودمان را در وضعيت چالش مستمر قرار دهيم.

ضرورتبازگشتبهمنابعفراموششده
يك��ي از اصلي تري��ن چالش ها در اين س��ال ها نحوه 
بازگش��ت دولت به اين ظرفيت ها و بهره بردن از آنها 
بود. در دو سال گذشته تحت تاثير تحريم هاي نفتي، 
دولت توجه به دو منبع فراموش شده را جدي تر كرد 
كه هر دوي آنها تا امروز توانسته اند بخشي از توقعات 
را به خوبي برآورده كنند. يكي صادرات غيرنفتي بود 
كه در ماه هاي اخير بخش��ي از ارز مورد نياز كش��ور را 

در نب��ود نفت تامين ك��رده و يكي از مس��ائلي كه در 
سال هاي گذش��ته پس از مدت ها بي توجهي از سوي 
دولت دنبال ش��ده، افزايش درآمدهاي مالياتي بوده 
اس��ت. در س��ال جاري با توجه به مشكالت بنگاه ها، 
احتماال تحقق درآمدها در اين حوزه با دشواري مواجه 
شود اما بخش هاي فراموش شده اقتصادي مي توانند 

نقش آفرين شوند.

   منظور از بخش هاي فراموش شده اقتصادي 
چيس�ت؟ آيا اين بخش ه�ا در ش�رايط كرونا 

مي توانند كمك حال دولت باشند؟
براي مثال برخي از نهادهاي دولتي و شبه دولتي كه 
بنگاه هاي اقتصادي كالني در اختيار دارند و در طول 
اين سال ها ماليات نداده اند، مي توانند وارد اين عرصه 
شوند. از سوي ديگر بخش زيادي از فعاليت در اقتصاد 

ايران همچنان پنهاني است و در صورت شفاف كردن 
فرآيندها و پيگيري مس��ائل كالن��ي مانند ماليات بر 
ثروت، مي توان درآمد قابل توجهي براي دولت به وجود 
آورد و از اين درآمد چه در مقابله با كرونا و چه در ساير 
شقوق بهره گرفت. اقتصاد ايران در اين سال ها همواره 
از نبود شفافيت رنج برده است. اگر دولت مي خواهد به 
مسووليت خود در حمايت از اقتصاد در ايام كرونا عمل 

كند و در اين راه به شيوه هاي نادرستي مانند استقراض 
از بانك مركزي متوسل نشود، ايجاد فرصت هاي جديد 
درآمدي اهميت جدي دارند و در كوتاه مدت بهترين 
گزينه، ماليات ستاني از نهادها و اصنافي است كه در 
طول اين سال ها يا ماليات نداده اند يا رقم نهايي واريز 
شده از سويشان بسيار پايين تر است درآمدهاي واقعي 

آنها در اقتصاد كشور بوده است.
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اخبار 3 بانك و بيمه

كرونا در مناسبات مالي بازار نيز قرباني گرفت/ آمار يكساله سيستم بانكي منتشر شد

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

افزايش  82 درصدي مبلغ  چك هاي برگشتي

آسيب كرونا به توليدكنندگان طال بيشتر از طالفروشان است

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
تعداد و رقم چك برگشتي در اسفندماه ١٣٩٧، 
بالغ بر ٦٧١ هزار فقره چك به ارزش�ي بالغ بر 
٩٧ هزار ميليارد ريال بوده كه در اس�فند 98 
به يك ميليون و 3۶ هزار فقره چك به ارزشي 
حدود ١٧٧ ه�زار ميليارد ريال رسيده است. 
به عبارت ديگر، در يك س�ال اخير اثر كرونا 
و ركود تورمي س�ال 98 باعث شده كه چك 
برگشتي از نظر تعداد 54 درصد و از نظر مبلغ 

82 درصد رشد كند. 

به گزارش »تعادل«، همان طور كه كارشناسان اقتصادي 
و فعاالن اقتصادي پيش بيني كرده بودند، متاثر از شيوع 
ويروس كرونا از بهمن 98 و اثر آن بر تعطيلي بس��ياري از 
واحدهاي اقتصادي كش��ور و ايجاد شرايط ركود تورمي، 
چك هاي برگشتي در سه ماه اخير و اسفند 98، فروردين 
و ارديبهشت 99 به شدت افزايش يافته است و پيش بيني 
مي شود كه اين روند در ماه هاي آينده نيز نسبت به مدت 
مشابه سال قبل رشد كند.  با وجود فرصت سه ماهه شبكه 
بانكي براي پرداخت اقساط و تمديد فرصت پرداخت اجاره 
در برخي واحدهاي مسكوني و تجاري، بسياري از فعاالن 
اقتصادي به دليل عدم فعاليت، تعطيلي، هزينه هاي مختلف 
اجاري و تجاري ومسكوني و... با مشكل كسري موجودي 
و چك برگشتي مواجه ش��ده اند و تمهيدات و تسهيالت 
دولت و سيستم بانكي نتوانسته اثر قابل توجهي بر هزينه ها 
و چك هاي برگشتي كسب وكارهاي مختلف داشته باشد. 
 به همين دليل در اسفندماه كه دومين ماه تعطيلي هاي 
اقتصادي در ايران به ش��مار مي رود و اصطالحا با كاسبي 
شب عيد و تسويه حساب هاي كسب وكارها در آخر سال 
مواجه بوده، و فعاالن اقتصادي انتظار داشتند كه شب عيد 
بتوانند تاحدودي ركود سال سخت 98 را جبران كنند، اما 
به دليل شيوع كرونا و تعطيلي بسياري از كسب وكارها، 
كاهش تقاضا ومصرف در كالن اقتصاد، تعطيلي بسياري 
از فعاليت ه��ا مانند رس��توران ها، هتل ه��ا، فعاليت هاي 
گردشگري، پوشاك، حمل و نقل و... عمال تعداد برگشتي 
چك ها به شدت رش��د كرده و نسبت به بهمن ماه با رشد 
تعداد 44 درصدي و رشد مبلغ 52 درصدي برگشت چك 

مواجه شده است. 
آمار تازه بانك مركزي نشان مي دهد كه بالغ بر يك ميليون و 
۳۶ هزار فقره چك به ارزشي حدود ١٧٧ ه�زار ميليارد ريال 
در اسفندماه ١٣٩٨ در كل كشور برگشت داده شده است 
كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبل�غ به ترتيب 44.2 
درصد و 5۱.9 درصد افزايش نشان مي دهد. از كل تعداد و 
مبلغ چك هاي مبادله شده در ماه مذكور به ترتيب ۱۰.9 
درصد و ۱۱.8 درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد 
و مبلغ چك هاي برگشت داده شده در بهمن ماه ١٣٩٨ به 
ترتيب معادل 8.4 درصد و 9.5 درصد و در اسفندماه سال 

١٣٩٧ به ترتيب برابر 8.8 درصد و 4.9 درصد بوده است.
به عبارت ديگر، نس��بت تعداد چك برگش��تي به مبادله 
شده در اسفند 98 نسبت به اس��فند 97 از 8.8 درصد به 
۱۰.9 درصد رسيده و 2.۱ واحد بيشتر شده است. نسبت 
مبلغ چك برگشتي به مبادله شده نيز در اسفند 98 نسبت 

به اس��فند 97 از 4.9 درصد به ۱۱.8 درصد رسيده و ۶.9 
واحد بيشتر شده است. مقايسه اين آمار نشان مي دهد كه 
دريك سال منتهي به اسفند 98، سهم مبلغ چك برگشتي 

به مبادله شده عمال ۱4۰ درصد رشد داشته است. 

     كاهش 23 درصدي مبلغ وصول چك 
از نظ��ر مبلغ وصول چك در اس��فند 98، ح��دود ٣٠٨٧ 
هزار ميليارد ريال چك وصول شد كه حدود ١٣١٨ هزار 
ميليارد ريال چك عادي و بالغ بر ١٧٦٩ هزار ميليارد ريال 
چك رمزدار مي باشد. به عبارتي 4۳ درصد مبلغ عادي و 
57 درصد رمزدار بوده است. اما در اسفند 97 از نظر مبلغ 
مع��ادل 4۰۳5 هزار ميليارد ريال چك وصول ش��ده كه 
9۳4 هزار ميليارد ريال چك عادي و ۳۱۰۱ هزار ميليارد 
ريال رمزدار بوده اس��ت كه از نظر مبلغ 2۳ درصد عادي و 
77 درصد رمزدار بوده است.  به عبارت ديگر، مبلغ وصول 
چك در اسفند 98 نسبت به اسفند 97 معادل 2۳.5 درصد 
كاهش يافته است. مبلغ رمزدار نيز در اسفند 98 نسبت 
به اسفند 97 معادل 4۳ درصد كاهش داشته است. مبلغ 
چك عادي نيز 4۱ درصد در اسفند 98 نسبت به اسفند 97 

كاهش داشته است. 

     افزايش تعداد وصول چك 
در اسفندماه ١٣٩٨، بالغ بر9.4 ميليون فقره چك وصول 
شد كه از اين تعداد 8.5 ميليون فقره عادي و بيش از 9۰۰ 
هزار فقره رمزدار بوده است ٩٠ درصد از كل تعداد چك هاي 
وصول��ي، عادي و ۱۰ درصد رمزدار بوده اس��ت. اما از نظر 

تعداد در اسفند 97 بالغ بر 8.4 ميليون فقره چك وصول 
شده كه ۶.9 ميليون فقره عادي و ۱.5 ميليون فقره رمزدار 
بوده است از نظر تعداد 82 درصد چك ها عادي و ۱8 درصد 
رمزدار بوده است. به عبارت ديگر، از نظر تعداد وصول چك 
در اسفند 98 نسبت به اس��فند 97 افزايش داشته و يك 
ميليون فقره بيشتر شده اس��ت. البته تعداد چك رمزدار 
در اس��فند 98 نسبت به اسفند 97 معادل ۶۰۰هزار فقره 
كاهش داشته است.  در اسفندماه ١٣٩٨، دركل كشور بالغ 
بر ٩٣٣ هزار فقره چك رمزدار به ارزشي بيش از ١٧٦٩ هزار 
ميليارد ريال وصول شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
و مبلغ به ترتيب 4.5 و ۱۰.۶ درصد افزايش داشته است. 
اما در اس��فندماه ١٣٩٧، دركل كشور بالغ بر ۱.5 ميليون 
فقره چك رمزدار به ارزشي بالغ بر ٣١٠١ هزار ميليارد ريال 
وصول شد. به عبارت ديگر، از نظر تعداد چك هاي رمزدار 
نيز در اسفند 98 نسبت به اس��فند 97 معادل ۳8 درصد 

كاهش داشته است

     چك برگشتي در استان ها 
در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ٣٣١ هزار فقره 
چك به ارزشي بالغ بر ٨٥ ه�زار ميليارد ريال برگشت داده 
ش��د كه از نظ�ر تعداد ۱۰.4 درص��د و از نظر ارزش ۱۰.8 
درصد از كل چك هاي مبادله اي برگشت داده شده است. 
در ماه مذكور در بين س��اير استان هاي كشور، بيشترين 
نسبت تعداد چك هاي برگشتي به كل چك هاي مبادله اي 
در استان، به ترتيب به استان هاي كهگيلويه و بويراحم�د 
)۱7.۶ درصد(، كردستان )۱۶.2 درصد( و هرمزگان )۱4.۶ 

درصد( اختصاص يافته اس��ت و اس��تان هاي البرز و يزد 
)هركدام 9.۱ درصد(، خوزستان )9.5 درصد( و گيالن )9.۶ 
درصد( پايين ترين نسبت تعداد چك هاي برگشتي به كل 
تعداد چك هاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص 
داده اند. در ماه مورد بررسي در بين ساير استان هاي كشور، 
بيشترين نس��بت ارزش چك هاي برگشتي به كل ارزش 
چك هاي مبادله ش��ده در استان به ترتيب به استان هاي 
هرمزگان )۱8.5 درص��د(، كردس��تان )۱7.۱ درصد( و 
چهار محال و بختياري )۱۶.8 درصد( اختصاص يافته است 
و استان هاي البرز )8.8 درص��د(، خوزستان و گيالن )هر 
ك��دام ۱۱.2 درصد( و مازن��دران )۱۱.4 درصد( كمترين 
نسبت ارزش چك هاي برگشتي به كل ارزش چك هاي 

مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

     چك هاي برگشتي به تفكيك علل
حدود يك ميليون و ٥ هزار فقره چك به ارزش��ي حدود 
١٦٢ هزار ميليارد ريال در اسفندماه ١٣٩٨، در كل كشور 
به داليل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده است. 
در واقع در كل كشور از نظر تعداد ٩٧ درصد و از نظر ارزش 
9۱.5 درصد از كل چك هاي برگشتي به داليل كسري يا 
فقدان موجودي بوده است. در ماه مورد بررسي در استان 
تهران حدود ٣١٨ هزار فقره چك به ارزشي حدود ٧٤ هزار 
ميليارد ريال به داليل كسري يا فقدان موجودي برگشت 
داده شده اس��ت. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ٩٦ 
درصد و از نظر مبلغ 8۶.7 درصد از كل چك هاي برگشتي 

به داليل كسري يا فقدان موجودي بوده است.

     مبادله ٩ ميليون و ۵۰۰ هزار فقره چك
در اسفندماه ۹۸

براساس تازه ترين آمار بانك مركزي، بالغ بر ٩ ميليون 
و 5۰۰ هزار فقره چك به ارزش��ي بيش از ١٤٩٤ هزار 
ميليارد ريال در اسفندماه ٩٨ در كل كشور مبادله شد 
كه نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد و مبل�غ به ترتيب 
۱۱.2 درص�د و 22.۶ درصد افزايش نش��ان مي دهد. 
در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۳ ميليون و 
2۰۰ هزار فقره چك به ارزشي حدود ٧٩٠ هزار ميليارد 
ريال مبادله شد. در اسفندماه سال گذشته، 52.۱ درصد 
از تعداد چك هاي مبادله اي كل كش��ور در سه استان 
تهران، اصفهان و خراس��ان رضوي مبادله شده است 
كه به ترتيب با ۳۳.۶ درصد، ۱۰.7 درصد و 7.8 درصد 
بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. 
همچنين ۶5.7 درصد از ارزش چك هاي فوق در سه 
اس��تان تهران )52.9 درصد(، اصفهان )۶.8 درصد( و 
خراس��ان رضوي )٦ درصد( مبادله گرديده است كه 
بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند.

     چك هاي وصولي
حدود ٨ ميليون و 5۰۰ هزار فقره چك به ارزش��ي حدود 
١٣١٨ هزار ميلي��ارد ريال در اس��فندماه ١٣٩٨ در كل 
كشور وصول ش��د كه نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد و 
مبلغ به ترتيب 8.2 درصد و ۱9.5 درصد افزايش نش��ان 
مي دهد. از كل تعداد و مبلغ چك هاي مبادله شده در ماه 
مذكور به ترتيب 89.۱ درصد و 88.2 درصد وصول شده 
است. درصد تعداد و مبلغ چك هاي وصول شده در بهمن 
ماه ١٣٩٨ به ترتيب معادل 9۱.۶ درصد و 9۰.5 درصد و 
در اس��فندماه ١٣٩٧ به ترتيب برابر 9۱.2 درصد و 9۰.۶ 

درص�د بوده است.
حدود 2 ميليون و 9۰۰ هزار فقره چك به ارزش��ي حدود 
٧٠٥ ه�زار ميليارد ريال در اس��فندماه ١٣٩٨ در استان 
تهران وصول ش��د كه از نظر تع��داد 89.۶ درصد و از نظر 
ارزش 89.2 درص��د از كل چك ه��اي مبادله اي وصول 
شده است. در ماه مذكور در بين ساير استان هاي كشور، 
بيشترين نسبت تعداد چك هاي وصولي به ك�ل چك هاي 
مبادله اي در اس��تان، به ترتيب به استان هاي البرز و يزد 
)هركدام 9۰.9 درص��د(، خوزس���تان )9۰.5 درصد( و 
گيالن )9۰.4 درصد( اختصاص يافته است و استان هاي 
كهگيلويه و بويراحمد )82.4 درصد(، كردستان )8۳.8 
درصد( و هرمزگان )85.4 درصد( پايين ترين نسبت تعداد 
چك هاي وصولي به كل چك هاي مبادله شده در استان را 

به خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد بررس��ي در بين س��اير اس��تان هاي كشور، 
بيشترين نس��بت ارزش چك هاي وصولي به كل ارزش 
چك هاي مبادله اي در اس��تان به ترتيب به اس��تان هاي 
البرز )9۱.2 درصد(، خوزس�تان و گيالن )هر كدام 88.8 
درصد( و مازندران )88.۶ درصد( اختصاص يافته است و 
اس��تان هاي هرمزگان )8۱.5 درصد(، كردستان )82.9 
درصد( و چهار محال و بختياري )8۳.2 درصد( كمترين 
نس��بت ارزش چك هاي وصولي به كل ارزش چك هاي 

مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

گروه بانك و بيمه | 
عضو اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان 
ط�ا، جواهر، نقره و س�نگ هاي قيمت�ي ايران 
مي گويد آس�يب هاي اقتصادي ناشي از شيوع 
ويروس كرونا بيش از طافروشان، به طاسازان 
و توليدكنندگان مصنوعات طا ضربه زده است.

سيدحجت شفايي در گفت وگو با ايِبنا درباره تاثير شيوع 
ويروس كرونا بر بازار طال گفت: صنعت طال نيز مانند تمامي 
كس��ب وكارها در طول دو ماه گذش��ته فعاليتي نداشته و 
حتي تعدادي از همكاران ما نيز به دليل ابتال به اين بيماري 
فوت شدند. وي افزود: صنعت طال در سال هاي گذشته به 
دليل اخذ ماليات بر ارزش افزوده آسيب ديده و ذائقه خريد 
مردم براي خريد مصنوعات طال به سمت سكه تغيير كرده 
بود ولي در دو ماه گذشته به دليل شيوع كرونا ركود حتي 
بيشتر شده است. اين فعال صنعت طال خاطرنشان كرد: 
در روزهاي گذشته مراجعه مردم براي فروش طالي خود 
نسبت به گذشته افزايش يافته و دليل اصلي آن نيز تعطيلي 
كس��ب وكارها به دليل كرونا، ركود و كاهش درآمد و نياز 
مردم به نقدينگي بوده است. عضو اتحاديه توليدكنندگان 
طال ادامه داد: با اين حال طالفروشان و طالسازان تا حدي 
امكان خريد طال دارند. فعاالن صنعت طال به شرطي طالي 
مردم را خريداري مي كنند كه بتوانند آن را بفروشند ولي از 
آنجايي كه در حال حاضر فروش طال كاهش يافته، ظرفيت 
فعالين اين صنف نيز براي خريد طال كاهش يافته اس��ت. 
شفايي تصريح كرد: فعالين صنعت طال سرمايه مازاد ندارند 
و در صورتي كه طال بفروش��ند، بالفاصله آن را جايگزين 
مي كنند ولي اگر طاليي فروخته نشود، امكان خريد طال 
از مردم كاهش مي يابد. وي اظهار داش��ت: در حال حاضر 
بيشتر طاليي كه در ويترين طالفروشي ها موجود است، 
مربوط به س��ال هاي قبل است و طالفروشان از طالسازان 
خريد كمتري دارند. اين فعال صنعت طال گفت: آسيبي 
كه كرونا به طالسازان زده، بيشتر از طالفروشان است زيرا 
توليدكنندگان طال كارگران و كارمندان بيشتري دارند و 
هزينه حقوق و بيمه آنها با توليدكننده است در حالي كه 

نيروي كار طالفروشان بسيار كمتر است.

     بهترين ماه طال
طال اگرچه اندكي افت داش��ت اما متاث��ر از محرك هاي 
هنگفت ارايه ش��ده توس��ط بانك هاي مرك��زي جهان با 

هدف مهار خسارت اقتصادي ناشي از شيوع كوويد-۱9، 
در مسير بهترين ماه خود از سال 2۰۱۶ تاكنون قرار دارد. 
به گزارش رويت��رز، فلز زرد همواره تماي��ل دارد تا از ِقبل 
محرك هاي اقتصادي گس��ترده منفعت ببرد زيرا اغلب 
از آن به عنوان س��پري برابر ت��ورم و كاهش ارزش پول ياد 
 مي شود. »ديويد مگر« مدير واحد تجارت فلزات در شركت

 High Ridge Futures، در اي��ن خصوص گفت: طال 
پيش از اين اكث��ر خبرهاي خوب و حمايت��ي را دريافت 
كرده و به اعتقاد من اين موضوع ممكن است اندكي باعث 
عقب نشيني و ثبات موقت آن شود. احتماال در كوتاه مدت 

افزايش قيمت چشمگيري را شاهد نخواهيم بود.
قيم��ت لحظه اي هر اونس طال روز گذش��ته ب��ا افت ۰.5 
درصدي ب��ه ۱7۰۳.49 دالر رس��يد. در ب��ازار معامالت 
آتي امريكا نيز قيمت هر اونس طال با ۰.2 درصد رش��د به 
۱7۱7.2۰ دالر افزايش پيدا كرد. طال در ماه جاري بيش از 

8درصد افزايش قيمت داشته است.
داده هاي منتشر شده توس��ط اداره كار امريكا حاكي از آن 
بود كه هفته گذشته ميليون ها امريكايي ديگر براي استفاده 
از مزايا و كمك هزينه بيكاري ثبت نام كرده اند و اين بدان 
معنا است كه تعديل نيروي كار به صنايعي بسط پيدا كرده 
است كه در ابتدا به طور مستقيم تحت تاثير تعطيلي كسب 
و كارها و اختالالت ايجاد شده ناشي از شيوع ويروس كرونا، 
قرار نداشتند. ِمگر ادامه داد: احتماال متقاضايان كمك هزينه 
بيكاري به طور مشخص يكي از غم انگيزترين شاخص هاي 
اقتصادي محسوب مي شوند؛ شاخصي كه عمق تاثير ويروس 
كرون��ا را بر ما پديدار مي كند و فكر نمي كن��م پس از آغاز 
بازگشايي كسب و كارها، اين ارقام به سرعت معكوس شوند.

فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را نزديك صفر نگه داشت 
و متعهد شد كه براي كمك به اقتصاد آسيب ديده امريكا، 
برنامه هاي اضطراري خود را گسترش دهد. نرخ هاي پايين 
بهره، هزينه فرصت نگه��داري طال را كاهش مي دهد و در 
نتيجه فلز زرد در جريان آشفتگي هاي اقتصادي سرمايه اي 
امن به شمار مي رود. براس��اس اعالم روز گذشته شوراي 
جهاني طال، ذخيره انبوه طال توسط سرمايه گذاران وحشت 
زده از پاندمي كرونا، افت ش��ديد توليد جواهرات را جبران 
كرده و در نتيجه تقاضاي جهاني براي فلز زرد در سه ماهه 

نخست سال 2۰2۰ بدون نوسان باقي مانده است.
»كارلو آلبرتو دو كازا« تحليلگر ارشد ActivTrades در 
يادداشتي نوشت: سرمايه گذاران همچنان در مورد راه حلي 
نسبتا سريع براي پاس��خ به ويروس كرونا اطمينان دارند 

اگرچه حاال بي اندازه روشن اس��ت كه بانك هاي مركزي 
مجبور خواهند شد مبالغ هنگفتي نقدينگي به بازار تزريق 
كنند. از منظر فني، جهِش بديهي كه باالتر از نقطه مقاومت 
۱7۳۰ تا ۱7۳5دالر، واقع شده و در اوايل ماه جاري دوبار هم 
محك خورده است، براي ادامه افزايش قيمت و روند صعودي 

طال فضاسازي خواهد كرد.

      كرونا در معادن طال
در حالي كه عمق معادن طالي آفريقاي جنوبي روزبه روز 
بيشتر شده و افزايش هزينه هاي استخراج آثار خود را آشكار 
مي كند، تهديدي بزرگ تر به نام كرونا توليد طالي اين كشور 

را به يك پنجم ارتفاعات دهه 7۰ آن رساند.
به گزارش بلومبرگ، پاندم��ي كوويد-۱9 آينده صنعتي 
۱۳4 س��اله را كه روزگاري بيش از نيم ميليون كارگر را در 
بزرگ ترين قطب توليدكننده طالي جهان به اس��تخدام 
خ��ود در آورده ب��ود، به خطر انداخته اس��ت. در حالي كه 
دولت »سيريل رامافوسا« بابت واكنش سريع به اين بحران 
بهداش��تي مورد تمجيد قرار گرفته اس��ت، قرنطينه پنج 
هفته اي و شروط سختگيرانه مرتبط با بازگشايي معادن طال 
و ريسك هاي آن، تداوم فعاليت اين صنعت را تحت الشعاع 
قرار داده است. توليدكنندگان طالي آفريقاي جنوبي در 
راستاي حصول اطمينان از رعايت فاصله اجتماعي الزم به 
منظور حفظ سالمت ده ها هزار كارگر شاغل در عميق ترين 
معادن جهان، مجازند تا تنها با نيمي از كارگران معمول خود 
به فعاليت ادامه دهند.  اين امر بازدهي توليدكنندگان را از بين 
مي برد و اين در حالي است كه آنها بايد بار مضاعف نظارت بر 
كارگران را به منظور تشخيص عالئم كرونا و نمونه گيري از 
آنهايي كه اين عالئم را بروز مي دهند، بر دوش بكشند. »رنه 
 Noah Capital Markets هوخ رايتر« تحليلگر شركت
مي گويد: آنها تقريبا به طور كامل در لبه پرتگاه هس��تند. 

هيچ كس با 5۰ درصد نيروي كار نمي تواند پول در بياورد.
به گفته »نيك هالند« مدير اجرايي ارشد شركت گلد فيلدز، 
اين ش��ركت احتمال افزايش هزينه هاي خود را در معادن 
عميق آفريقاي جنوبي به 5درصد محدود كند به شرط آنكه 
اين معادن بتوانند تا پايان ماه مه به حداكثر ظرفيت خود 
برسند. در اين بين، افزايش شمار مبتاليان به كرونا مي تواند 

بار ديگر به طور موقت فعاليت ها را متوقف كند.
معادن ط��الي آفريقاي جنوبي پي��ش از اين نيز از حيث 
توليد جزو پرهزينه ترين معادن جهان بودند و براس��اس 
اعالم مورگان اس��تنلي، هزينه توليد هر اونس طال در اين 
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سهام شركت ها را با 2۰   درصد 
تخفيف از بانك تجارت بخريد 
 بانك تجارت باقيمانده س��هام دول��ت در بانك هاي 
تجارت، ملت، صادرات و بيمه هاي البرز و اتكايي امين 
را بدون نياز به كد بورس��ي پذيره نويسي مي كند. به 
گزارش روابط عموم��ي بانك تجارت، وزارت اقتصاد 
در اطالعي��ه اي، فراخوان واگذاري و پذيره  نويس��ي 
واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه  گذاري قابل 
معامله) ETF ( »واسطه گري مالي يكم« را منتشر كرده 
و از طريق اين واگذاري، به نمايندگي از دولت جمهوري 
اسالمي ايران، باقيمانده سهام خود در بانك هاي ملت، 
تجارت و صادرات ايران و بيمه هاي البرز و اتكايي امين را 
واگذار مي كند.  در همين راستا بانك تجارت به منظور 
س��هولت در فرآيند پذيره نويسي و حفظ سالمتي 
هموطنان به س��بب ش��يوع بيماري كرونا با ايجاد 
درگاه هاي پرداخت غيرحضوري شامل پايگاه اينترنتي 
بانك به نشاني www.tejaratbank.ir )اينترنت 
بانك، همراه بانك، ست و پات و همچنين حضوري از 
طريق شعب بانك تجارت، امكان پذيره نويسي سهام 
دولت در بانك هاي تجارت، ملت، صادرات و بيمه هاي 
البرز و اتكايي امين را بدون نياز به كدبورسي و تنها با 
كدملي از طريق صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 
فراهم كرده است. پذيره نويسي از بامداد روز يكشنبه 
۱4 ارديبهشت ۱۳99 آغاز و تا ساعت 24 چهارشنبه 
۳۱ ارديبهش��ت ۱۳99 ادام��ه دارد. حداق��ل مبلغ 
پذيره نويسي براي هر يك از اشخاص حقيقي داراي 
كد ملي ۱۰۰ هزار ريال و حداكثر مبلغ 2۰ ميليون ريال 
قابل انجام است و محدوديت سني براي متقاضيان 
وجود ندارد. قيمت هر واحد سرمايه گذاري مبلغ ۱۰۰ 
هزار ريال در نظرگرفته شده اس��ت و وجوه واريزي 
بايد مضربي از اين عدد باش��د. از مزاياي اين خريد، 
بهره مندي هموطنان از تخفيف 2۰درصدي است. 
قيمت سهام تشكيل دهنده واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق در روز آغاز پذيره نويسي، متوسط قيمت سهام 
در سي روز گذش��ته )منتهي به انتشار اين آگهي( با 
احتساب 2۰ درصد تخفيف )كه 5 واحد درصد از آن به 
عنوان دارايي سرمايه  گذاران و به منظور انجام عمليات 

بازارگرداني نزد صندوق نگهداري خواهد شد( است.

واگذاري سهام شركت هاي 
وابسته به بانك ها در بورس

رييس كل بانك مركزي به تش��ريح موضوعات وام 
بنگاه هاي آس��يب ديده از كرونا، ضرورت واگذاري 
سهام شركت هاي وابسته به بانك ها در بورس و انتشار 
اوراق بدهي پرداخت.  به گزارش روابط عمومي بانك 
مركزي، عبدالناصر همتي به س��ه نكته زير درباره 
شرايط كنوني اشاره كرده است: در اجراي تصميمات 
س��تاد ملي مقابله با كرونا، سيس��تم بانكي تاكنون 
بيش از ۱9.۳ هزار ميليارد تومان وام قرض الحسنه به 
خانوارهاي يارانه بگير پرداخت كرده و درحال تدارك 
منابع الزم جهت اجراي مرحله دوم طرح و پرداخت 
تسهيالت۱2درصدي به بنگاه ها و واحدهاي آسيب 
ديده از كرونا مي باشيم.   باتوجه به اقبال مردم به حضور 
در بازار س��رمايه، عرضه سهام شركت هاي دولتي و 
بانك ها و تكميل س��هام شناور شركت هاي بورسي 
از ضرورت هاي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا و عمق 
بخشيدن به بازار سرمايه اس��ت. در راستاي اجراي 
ضوابط قانوني كاهش بنگاهداري بانك ها، بخشنامه اي 
را درخصوص ضرورت واگذاري س��هام شركت هاي 
وابس��ته به بانك ها در بورس صادر كردم. نحوه اقدام 
و عملكرد بانك ها، ش��اخص مهم ارزيابي عملكرد 
مديران بانك ها در همراهي با سياست هاي اقتصادي 
دولت است.  در خصوص كسري بودجه دولت، ناشي  
از سقوط ش��ديد قيمت نفت و فرآورده هاي نفتي، 
براي چندمين بار تأكيد مي كنم؛ در شرايط حاضر 
اقتصادي، انتشار اوراق بدهي روش مناسب تري براي 
تأمين كسري و نيز جلوگيري از پولي كردن كسري 
بودجه و تورم اس��ت. بانك مركزي آماده اس��تفاده 
گس��ترده از عمليات بازار باز، براي كمك به دولت و 
رشد اقتصادكشوراست. دولت با انتشار اوراق بدهي، 
نه تنها مي تواند نيازهاي خود را پوشش دهد، بلكه به 
تعميق بازار بدهي و اصالح ترازنامه بانك ها نيز كمك 
كرده و ابزار كنترل بهتر تورم را در اختيار بانك مركزي 
قرار مي دهد. سطح پايين بدهي هاي دولت نسبت 
به استاندارهاي دنيا، و روند آتي نرخ سود حقيقي و 
رشداقتصادي، افق مناسبي در پيش روي دولت براي 

استفاده از اين ابزار قرار داده است.

تاثير مثبت تعويق 3 ماهه 
اقساط قرض الحسنه بانك ها

 عضو كميسيون اقتصادي مجلس بيان داشت: مصوبه 
تعويق سه ماهه پرداخت اقساط وام هاي قرض الحسنه 
مي تواند شرايط زندگي را براي قشر اعظمي از خانوارها 
تس��هيل كند. ش��هاب نادري در گفت وگو با ايِبنا با 
اشاره به مصوبه بانك مركزي مبني بر تعويق اقساط 
وام هاي قرض الحسنه گفت: گزارش گيري از بانك ها 
درخصوص نحوه برخورد با مش��تريان و همچنين 
اجراي مصوبه اس��تمهال سه ماهه اقس��اط بايد در 
دستور كار بانك مركزي قرار بگيرد تا به اين ترتيب 
بانك هاي قانون مدار مورد تش��ويق و حمايت هاي 
الزم قرار بگيرند. وي با تاكيد بر اينكه اقساط بانكي 
بخش مهمي از زنجيره معيشت يك خانوار را تشكيل 
مي دهد، تصريح كرد: همين مصوبه تعويق سه ماهه 
پرداخت اقساط وام هاي قرض الحسنه مي تواند شرايط 
زندگي را براي قشر اعظمي از خانوارها تسهيل كند. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم همچنين با اشاره 
به تصميم دولت براي قرص الحس��نه شدن وام يك 
ميليون توماني گفت: دولت حتي مي تواند با افزايش 
يارانه هاي خود به بانك مركزي ارايه اين نوع وام را به 
صورت بالعوض براي مردم در نظر بگيرد. وي با بيان 
اينكه شيوع ويروس كرونا در كشور همه مشاغل را 
دستخوش ركود كرده است، افزود: الزم است دولت 
حمايت هاي مستمري را از زنجيره توليد و همچنين 

مشاغل مختلف در دستور كار خود قرار دهد.

چك برگشتي نسبت به بهمن ماه ۵2 درصد و نسبت به سال قبل ۸2 درصد رشد كرد

برش

معادن به طور ميانگي��ن حدود يك هزار دالر اس��ت و به 
 گفته »جيمز ِولس��ِتد« سخنگوي ش��ركت توليدكننده

 Sibanye Stillwater، اي��ن هزين��ه باالي توليد، اين 
صنعت را در آفريقاي جنوبي »آسيب پذيرتر« مي كند.

»ِتِبلو چابانا« مدير ارشد روابط عمومي شوراي مواد معدني 
آفريقاي جنوبي كه نماينده بيشتر توليدكنندگان اين كشور 
است، مي گويد كه برخي از معادن با نصف نيروي كار تنها 

قادرند به ۳۰ درصد توليد گذشته خود برسند. 
با اين حال، به گفته هوخ رايتر، هنوز خيلي زود اس��ت كه 
كار صنعت طالي آفريقاي جنوبي را تمام شده بدانيم زيرا 
راه اندازي مجدد معادن دست كم به توليدكنندگان اجازه 
مي دهد تا هزينه هاي مربوط به ب��رق و حقوق كارگران را 
پوشش دهند. اين صنعت كه هم اكنون حدود 95 هزار كارگر 
در آن مش��غول به كار هستند، سال گذشته با كاهش ۱4 

درصدي توليدات، بيشترين افت تاريخ خود را تجربه كرد.
توليدكنندگان طال در آفريقاي جنوب��ي عالوه بر اين، در 
سال جاري از قبل كاهش 2۳ درصدي ارزش رند برابر دالر 
منفعت بردند؛ اتفاقي كه عمال موجب كاهش هزينه هاي آنان 
ش��د و در عين حال، رشد ۱2 درصدي قيمت طال به دالر، 

درآمدهايشان را افزايش داد.

با اين وجود، »آرنولد فن گران« تحليلگر معدن در »ِندبنك« 
آفريقاي جنوبي با اشاره به اينكه اين ميزان سود براي مقابله با 
آثار ناشي از كاهش سطح بهره برداري كفايت نمي كند، گفت: 
يك فاكتور حياتي در معدن كاري به ويژه معدن كاري عميق 
زيرزميني، حجم توليدات است. بنابراين اين صنعت بايد هر 
چه زودتر براي تشديد فعاليت و رسيدن به ظرفيت كامل 

خود، راه چاره اي پيدا كند.

     حمايت رييس بانك مركزي لبنان
از نظام نرخ ثابت ارز 

رييس بانك مركزي لبنان با مقاومت برابر سيل انتقادات تند 
از وي در خصوص نحوه مديريت بحراِن گريبان گير اقتصاد 
اين كش��ور، گفت كه نظام نرخ ثابت ارز )نوس��ان با دالر( 

همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند.
به گزارش بلومبرگ، »رياض سالمه« كه از سال ۱99۳ بر 
مسند رياست بانك مركزي لبنان تكيه زده است، معتقد 
اس��ت كه »پوند ثابت تصميمي سياسي است. ما در بانك 
مركزي به اين نتيجه رسيده ايم چون از امور آگاه هستيم و 
حاال شما در صرافي ها شاهد اين تصميم و تاثير آن بر قدرت 

خريد مردم لبنان هستيد.« 

روز جمعه نرخ اونس جهاني طا بار ديگر به زير 
1700 دالر كاهش يافت و با ثبت رقم 1۶78 دالر، 
موجب كاهش نرخ طا و سكه در بازار شده است. 
در بازار آزاد نيز نرخ دالر به 1۶090 تومان رسيد 
و در نتيجه شرايط براي كاهش نرخ طا و سكه 

فراهم شد. 
به گزارش »تع�ادل«، صرافي ه�اي مجاز بانك 
مركزي روز پنجش�نبه قيمت خري�د هر دالر 
امريكا را 15 هزار و 500 تومان و نرخ فروش آن را 
15 هزار و ۶00 تومان اعام كردند كه نسبت به روز 
چهارشنبه 50 تومان رشد داشته است.همچنين 
اين صرافي ها يورو را 1۶ هزار و 900تومان خريدند 
و در مقابل با قيمت 17 هزار تومان فروختند كه 
افزايش 50 توماني داشته است.قيمت خريد ارز 
در بانك ها نيز اندكي كمت�ر از قيمت خريد در 
صرافي هاي مجاز بانك مركزي اس�ت؛ هرچند 
كه به دليل ش�يوع ويروس كرونا در كش�ور، در 
حال حاضر تاش مي شود كه كمترين مراجعه به 
شعب بانكي صورت گيرد. در سامانه سنا نيز نرخ 
ميانگين ارز در تاريخ 10 ارديبهش�ت 99 براي 

دالر 15481، ي�ورو 1۶902، دره�م 4200، يوآن 
1850، پوند 19339، دالر كانادا 11820 و لير تركيه 
2373 تومان اعام شد. در سامانه نيما نيز حواله 
يورو 15858، دره�م 3887، يوآن 2015 و دالر 

13810 تومان اعام شده است. 
در بازار طا نيز، هر گرم طاي 18 عيار ۶42 هزار، 
مظنه مثقال 17 عي�ار 2 ميلي�ون و 775 هزار، 
س�كه طرح جديد ۶ ميليون و 550 هزار، طرح 
قديم ۶ ميليون و 350 هزار، نيم سكه 3 ميليون 
و 310هزار، ربع سكه 1 ميليون و 870 هزار، سكه 

گرمي 1 ميليون تومان اعام شد. 
 در بازار ارز رسمي نيز، بانك مركزي نرخ رسمي 
47 ارز را اعام كرد كه بر اس�اس آن نرخ 30 ارز 
افزايش، نرخ 7 ارز كاهش و نرخ 10 ارز ديگر نيز 
ثابت ماند.بر اساس اعام بانك مركزي هر دالر 
امريكا پنجشنبه يازدهم ارديبهشت 99 بدون 
تغيير 42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر 
پوند انگليس با كاهش 84 ريالي به قيمت 52 هزار 
و 302 ري�ال و هر يورو نيز با 219 ريال افزايش به 

قيمت 45 هزار و 789 ريال اعام شد.

نرخ  طال  و ارز 



معامالت  هفتگي

مصاحبه

كارشناس اقتصادي مطرح كرد

ارتقاي جايگاه بازار سهام با عرضه سهام عدالت 
گروه بورس|

دومي�ن هفته معامالتي ارديبهش�ت م�اه، روز 
چهارش�نبه در حالي خاتمه يافت كه از ابتداي 
اين ماه ت�ا كنون اخبار مهمي از بازار س�رمايه و 
يا پيرامون آن مخابره ش�ده است. در اين هفته 
اگرچه افزايش ارزش معامالت ب�ه محدوده 15 
هزار ميلي�ارد توم�ان در روز و افزايش بي امان 
خالص خريد حقيقي توجه بس�ياري را به خود 
جلب كرد، با اين حال آنچه در پايان اين هفته در 
مركز توجه همگاني قرار گرفت خبر ابالغيه مقام 
معظم رهبري در جهت آزاد سازي سهام عدالت 
و رسمي شدن اختيار مديريت اين دارايي توسط 

خود مردم بود. 

اين ابالغيه در حالي به در خواست رييس جمهور در جهت 
آزادسازي سهام ياد شده پاسخ مثبت مي داد كه در هفته 
نخس��ت ماه جاري نيز خبرها از عزم دولت براي تبديل دو 
سازمان توسعه اي به شركت س��هامي عام و عرضه آن در 
آينده نزديك به بازار سهام حكايت داشت. در اين ميان اگرچه 
كليت واگذاري سهام عدالت به مالكان حقيقي آن يعني مردم 
از اهميت ويژه اي برخوردار بود و با اقبال تمامي كارشناسان 
رو به رو شد، با اين حال فروش سازمان هاي توسعه اي مانند 

»ايدرو« و »ايميدرو« منتقداني داشت.
اموري از اين دست سبب شد تا سازو كار عرضه سهام عدالت 
در بورس و چگونگي عرضه سازمان هاي ياد شده طي يك 

هفته اخير توجه بسياري را به خود جلب كند.
در اين خصوص كيوان جعفري طهراني تحليلگر ارش��د 
سنگ آهن و فوالد در خصوص مش��كالت قانوني عرضه 
ايميدرو در بازار سرمايه گفت: به نظر من با تاييد وزير و تغيير 
ايميدرو به شكل سهامي  عام مشكالت ساختاري و حقوقي 
آن براي حضور در بازار سرمايه مرتفع خواهد شد. لذا دولت 
تمهيدات الزم براي رفع اين مش��كل را انجام خواهد داد و 
زماني بحث عرضه را اعالم كرده كه مطمئن است مشكلي 

در اين راه وجود نخواهد داشت.
به گزارش اقتصادآنالين، وي در مورد اينكه ورود شركت هاي 
مادر تخصصي به بازار سرمايه مستلزم داشتن شفافيت در 
صورت هاي مالي، بازاريابي و حاكميت است، ادامه داد: در 
مورد صورت هاي مالي ايمي��درو اطالعات كافي به دليل 
دولتي بودن وجود ندارد اما عرضه ايميدرو در بازار سرمايه 
باعث مي شود تا اسناد مالي اين شركت شفافيت الزم را پيدا 

كند. شايد اين تنها نكته مثبت قضيه باشد.
جعفري طهراني افزود: مشكلي كه عرضه ايميدرو در بورس 
دارد، اين است كه چون يك شركت توسعه اي وارد بورس 

مي شود بيش��ترين چيزي كه برايش ارزش پيدا مي كند 
گزارش س��ود به سهامداران اس��ت. خيلي از فعاليت هاي 
شركت هاي توسعه اي سودده نيس��ت مانند هزينه هاي 
سرباري كه براي اكتشافات تحميل مي شود. لذا اگر قرار باشد 
بعد از واگذاري، ايميدرو به سهامداران پاسخگو باشد كم كم 
شكل خود به عنوان شركت توسعه اي را از دست مي دهد و 
تبديل به بنگاه خصولتي مي شود كه فقط سود و عدم زيان 

برايش اهميت دارد كه اين با ساختار شركت منافات دارد.
وي تاكيد كرد: از داليلي كه اين حجم از سرمايه سمت بازار 
سرمايه آمده است، متوقف بودن اكثر فعاليت هاي اقتصادي 
در ايران و كل دنيا است، از سوي ديگر كشورما با مشكالت 
مالي زيادي دست به گريبان بوده و مشكالت اقتصادي و 
بحران كرونا نيز مزيد بر علت ش��ده است. از سوي ديگر به 
خاطر كاهش س��ود بانكي مردم تمايل به سرمايه گذاري 
در بورس پيدا كرده ان��د اما افرادي كه وارد بازار س��رمايه 
شده اند، خيلي حرفه اي نيستند كه بتوانند نوسان گيري 
كنند و زمان افزايش و كاهش قيمت ها را تشخيص دهند 
لذا بايد با كارشناسان خبره بازار مشورت و سپس اقدام به 

سرمايه گذاري كنند.
تحليلگر ارشد اقتصادي بيان داشت: در عرضه شستا شاهد 
هجوم مردم براي گرفتن كد بورسي بوديم كه چطور هيجان 
بازار باال رفت. در عرضه ايميدرو هم شايد اين اتفاق بي افتد. 
يكي از نگراني هايي كه در عرضه شركت هاي دولتي وجود 
دارد اين است كه بعد از سهامي  عام شدن و ورود به بورس، 
اگر نتوانند انتظارات مردم را برآورده و به تعهداتشان از منظر 
يك بنگاه اقتصادي عمل كنند، باعث از بين رفتن وجهه آنها 
نزد مردم شده و اعتماد مردم به اين شركت ها و سپس بورس 

ايران از بين مي رود كه اين خطري بزرگ است.
وي تصريح كرد: مديريت اين عرضه ها بايد آهسته و پيوسته 
باش��د. اگر دولت به خاطر كمبود نقدينگي بخواهد سهام 
شركت هاي دولتي و توسعه اي را وارد بورس كند و نتواند 
كنترل الزم را انجام دهد، نه تنها ساختار شركت ها را برهم 
مي زند و تبديل به بنگاه خصولتي مي شوند بلكه ارجحيت 
بنگاه دادن سود به سهامداران مي شود و به نظر من در طول 
سال جاري به ويژه در كوتاه مدت )۳ ماه( سودده خواهند بود 
ولي در بلندمدت )سال آينده( اين اقدامات نتيجه معكوسي 

خواهد داشت.
جعفري طهراني اظهار ك��رد: من موافق مجموعه حضور 
ايميدرو در بورس نيس��تم و معتقدم ايمي��درو به عنوان 
شركت مادر تخصصي بايد جايگاه حاكميتي خود را حفظ 
 NPC كند. ما تجربه تلخ شركت ملي صنايع پتروشيمي
 را در اوايل دهه 80 داش��ته ايم كه زيرمجموعه هاي خود 
را وارد ب��ورس كرد. عده اي كه طرف��دار واگذاري ايميدرو 

هستند ادعا مي كنند چون شركت ملي صنايع پتروشيمي 
زيرمجموعه هاي خود را واگذار كرد دچار بحران شد اما در 
مورد ايميدرو موضوع برعكس است و قرار است خود شركت 
مادر تخصصي واگذار شود و هيچ تبعات منفي براي ايميدرو 
نخواهد داش��ت. جعفري طهراني در اين رابطه پاسخ داد: 
شايد مسووالن به فكر اقدامات مشابهي در رابطه با »شركت 
مادر تخصصي فوالد هند بنام SAIL كه مشابه ايميدرو ولي 
اختصاصي در رابطه با صنايع فوالد هند مي باشد، هستند. 
ولي بايد گفت مقايسه »سيل« با »ايميدرو« اشتباه است، 
چرا كه »سيل« با وجود اينكه سهامي عام است ولي هيچ 
فعاليت توسعه اي ندارد و اگر ۷۵ درصد از سهامش دولتي 
اس��ت ولي ۲۵ درصد آن تحت مالكيت مردم و همچنين 

سهامداران خارجي است.
دقيقا در طول يك ماه گذش��ته در بورس هند س��هام كل 
فوالدسازان هند )چه خصوصي و چه دولتي( خريد و فروش 
شد به استثناي سهام »س��يل« كه هيچ متقاضي خريد 
نداشت و هميشه صف فروش بوده است! علت نام و عنوان 

شركت »سيل« است كه عنوان شركت مادر تخصصي را 
يدك مي كش��د ولي در واقع مشابه يك مجموعه »دولتي 
خصوصي« عمل مي كند و باعث ناامني  سهامداران مي شود.

 وي در مورد ابالغيه رهبر انقالب در موافقت با آزادس��ازي 
س��هام عدالت كه به درخواست رياس��ت جمهوري بوده 
است، خاطرنشان كرد: اين ابالغيه نكات مهمي  دارد. اولين 
و مهم ترين نكته كه از ديد ما تغيير نگرش بزرگي اس��ت، 
اين بوده كه بازار سرمايه كش��ور به جايگاه واقعي خود در 
اقتصاد خواهد رس��يد و از اين پس اين ب��ازار يك ويترين 
براي نمايش برخي اعداد نخواهد بود. بازار س��رمايه از اين 
پس يكي از اساسي ترين و اصولي ترين محورهاي اقتصاد 

كشور خواهد بود.
جعفري طهراني اضافه كرد: يك��ي ديگر از مهم ترين 
نكات اين ابالغيه به رسميت شناخته شدن سيستم 
سهامداري مالكيت س��همي  به عنوان دارايي مالي و 
فردي است، به زبان ساده تر سهامدار بودن از اين پس 

يك ارزش خواهد بود نه ضد ارزش!

وي ادامه داد: از فضاي فعلي اين طور برداشت مي شود كه 
مدل واگذاري دارايي هاي دولت به مردم به شكل خرد و در 
قالب صندوق هاي مختلف شكل جدي تري به خود خواهد 
گرفت و حتي شركت هاي س��رمايه گذاري استاني سهام 
عدالت نيز در مس��ير واگذاري باشند. نكته ديگر اين است 
كه همه اركان نظام به اين نتيجه رسيدند كه حضور فعلي و 
گسترده مردم در بازار سرمايه يك فرصت بزرگ خواهد بود 
نه يك تهديد، لذا بايستي از ظرفيت به وجود آمده حداكثر 
استفاده را جهت مشاركت بيشتر مردم در اين حوزه به كار 
برد. اين حضور و توجه بيش��تر مردم به بازار سرمايه با اين 

فرامين و ابالغيه ها به رسميت شناخته مي شود.
وي در پايان افزود: به نظر خيلي زود است كه قضاوت كنيم 
كه اثرات اين ابالغيه در بازار چه خواهد بود و سازوكار اين 
موضوع چه مي شود، آيا اين عرضه ها به واسطه آزادسازي 
سهام عدالت در بازار زياد مي شود و توجه مردم بيشتر خواهد 
شد و تقاضا رشد مي كند؟ نكته مهم از اين پس اهميت بازار 

سرمايه در اقتصاد كشور و ادبيات مسووالن است.

مزايا و معايب عرضه دولتي ها در بورس
دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران 
گفت: دولت به لحاظ اقتصادي در تنگناي مالي 
قرار دارد و شرايط بين المللي دولت نيز چندان 
مناسب نيست و شانس بازگشت به بازارهاي 
نفت نيز براي دولت بسيار اندك است، لذا دولت 
به قصد تامين مالي و ايجاد ش�فافيت تصميم 
دارد هلدينگ هاي بزرگ مانند شستا، ايدرو و 
ايميدرو را كه سابقه عرضه سهام در بازار ندارند 
و به لحاظ تئوريك نيز چالش هايي بر س�ر راه 
عرضه شان وجود دارد، در بورس عرضه كند. 
البته عرضه اين ش�ركت ها مقداري شفافيت 
ايجاد مي كند و عمق بازار را افزايش مي دهد. 
همچنين با توجه به جو رواني موجود در كشور 
كه بعضي روزها بيش از ه�زار ميليارد تومان 
پول جديد وارد بازار سرمايه شد، اين عرضه ها 
مي تواند ضربه گيري براي عدم تشكيل حباب 

در بازار سرمايه باشد.

به گزارش اقتصادآنالين، سعيد اسالمي بيدگلي دبيركل 
كانون نهادهاي س��رمايه گذاري اي��ران در گفت وگو با 
اقتصادآنالين در خصوص عرضه ش��ركت هاي دولتي 
و سازمان هاي توس��عه اي در بازار سرمايه گفت: قبل از 
هرچيز بايد جوانب مختلف اين عرضه ها را بررسي كرد. 
دولت به لحاظ اقتصادي در يك تنگناي مالي قرار دارد و 
شرايط بين المللي دولت نيز چندان مناسب نبوده و شانس 

بازگشت به بازارهاي نفت براي دولت بسيار اندك است.
وي با اشاره به اينكه پيش بيني كسري بودجه دولت دور 
از ذهن نبود، افزود: با شيوع ويروس كرونا و هزينه هايي كه 
به دولت تحميل شد، كسري بودجه بسيار بيشتر از قبل 
پيش بيني مي شود. لذا دولت به دنبال راه هاي مختلفي 
براي تامين مالي و جبران اين كسري مي گردد. اين موضوع 
را هم نبايد از ياد برد كه طي سال هاي گذشته فشارهايي 
براي كوچك تر كردن بدنه دولت از طريق فروش سهام 
شركت ها، روي دوش دولت بوده است. دولت هاي گذشته 
به داليل مديريتي و طمع كرسي هاي هيات مديره تمايلي 

به عرضه سهام شركت هاي بزرگ خود نداشتند به ويژه كه 
بخش هاي حاكميتي نيز سهام خود را عرضه نمي كردند. 
در نتيجه اين طرح )واگذاري سهام شركت هاي دولتي( 
در سال هاي گذش��ته چندان موفق نبود. اما در سال 99 
به خاطر مجموع فشارها و وعده هاي بر زمين مانده، دولت 
ترجيح مي دهد كه وعده هاي قابل انجام خود را اجرايي 
كند، لذا فش��ار بر دولت ايجاد ش��ده تا باقي مانده سهام 

شركت هاي خود را عرضه كند.
س��عيد اس��المي بيان كرد: واگذاري ها به چند دس��ته 
تقسيم مي شود؛ دس��ته اول عرضه سهام پااليشگاه ها، 
پتروشيمي ها، بانك ها و بيمه ها و مجموعه هاي صنعتي 
اس��ت كه قبال بخش هايي از آنها در بازارعرضه ش��ده و 
دولت باقي مانده سهام هايش��ان را نگه داشته و درحال 
بنگاه داري است. دسته ديگر واگذاري كه با هدف تامين 
مالي و ايجاد شفافيت است، فروش هلدينگ هاي بزرگ 
مانند شستا، ايدرو و ايميدرو است كه سابقه عرضه سهام 
در بازار را نداشته و به لحاظ تئوريك نيز چالش هايي بر سر 

راه عرضه شان وجود دارد.
وي تصريح كرد: در دس��ته اول، ش��ركت هايي كه قبال 
بخش هايي از س��هام آنه��ا در بازار عرضه  ش��ده بود و به 
اندازه 1۵الي ۲0 درصد سهام در اختيار دولت باقي مانده 
است، نهايتا با وجود اينكه شركت ها خصوصي شده اند 
ام��ا مديرعامل يا جزئي از هيات مديره توس��ط دولت يا 
دس��تگاه هاي حاكميتي تعيين مي ش��ود. در مورد اين 
ش��ركت ها بايد گفت كه به هرحال مشكالت حقوقي و 
قانوني ش��ان حل شده و به نظر مي رسد بازار نيز آمادگي 
پذيرش سهام را دارد. حتي مي توان عرضه سهام خرد را 

هم مدنظر داشت.
اس��المي افزود: آنچه از سهام اين ش��ركت ها مي ماند 
در قالب طرحي با عنوان صندوق ه��اي قابل معامله يا 
»اي تي اف«هاي بازارس��رمايه شناسايي و قرار است در 
بازار عرضه ش��ود. البته نگراني هايي در شيوه مديريت 
صندوق ها و تاثيرگذاري بر قيمت سهام شركت ها و نوع 
تخفيفي كه به س��هامدار حقيقي داده مي شود، وجود 
دارد. اگرچه يك بند در مصوبه سران قوا و شوراي عالي 

بورس مبني بر اينكه مديريت صندوق هاي قابل معامله 
حداكثر تا پايان برنامه ششم توسعه بايستي نزد نهادهاي 
دولتي و حاكميتي باشد گنجانده شده است. همانطور 
كه مي دانيد ETF ش��ركت هاي نفتي، بانكي، بيمه اي و 
صنعتي عمال آماده اس��ت و شركت هايي كه در اختيار 
وزارت نفت، اقتصاد و صمت هس��تند ب��ه صورت يك 
ETF به وجود آمده اند و درحال حاضر سهام ممتاز اين 
صندوق ها هنوز در دست دولت خواهد ماند. لذا چالش 
مديريتي اين شركت ها همچنان برقرار بوده اما چالش هاي 
عرضه سهام شان كمتر از دسته دوم )شركتهايي كه تا حاال 
عرضه سهام نداشته اند( است. دبيركل كانون نهادهاي 
سرمايه گذاري چالش هاي عرضه دسته دوم شركت ها را 
قانوني و حقوقي دانست و افزود: ظاهرا اين مشكالت نيز تا 
حدودي حل شده كه شستا توانست عرضه شود. همچنين 
يك سري چالش هاي تئوريك وجود دارد اينكه اساسا به 
نظر نمي رسد با عرضه 10 الي 1۵ درصدي شركت هاي 
توسعه اي، چشم انداز بلندمدتي براي واگذاري كليه امور 
مديريتي وجود داشته باشد چراكه سياست هاي كلي نظام 
از نظر اقتصادي و اجتماعي حول استراتژي  هلدينگ هاي 

مطرح، اجرايي مي شود.
اس��المي بيدگلي اف��زود: دولت به قص��د تامين مالي 
مي خواهد ايميدرو و سازمان هاي توسعه اي خود را در 
بورس عرضه كند. البته عرضه اين ش��ركت ها مقداري 
شفافيت ايجاد مي كند و عمق بازار را افزايش مي دهد. 
همچنين در جو رواني موجود در كشور كه بعضي روزها 
بيش از هزار ميليارد تومان پول جديد وارد بازار سرمايه 
مي ش��ود اين عرضه ها مي تواند ضربه گيري براي عدم 

تشكيل حباب در بازار سرمايه باشد.
وي اظهار داش��ت: دولت بايد تكليف روش��ن كند كه تا 
چشم انداز ۵ ساله )1404( قصد دارد كه شستا، ايميدرو و 
ايدرو را به طور كامل واگذار كند يا فعال به اندازه 10 درصد 
آن را عرضه كند و ساليان سال بار مديريت اين شركت ها 
را به دوش كش��د. اينجا اين سوال مطرح مي شود كه اگر 
هدف از عرضه تامين مالي است چرا دولت شركت هاي 
گروه پايين تر خود را كه ۲0 تا ۳۵ درصد سهم آنها باقي 

مانده است عرضه نمي كند. اين كارش��ناس ارشد بازار 
سرمايه شفافيت در صورت هاي مالي و شيوه حاكميتي را 
از شرايط ضروري در پذيرش شركت ها در بورس عنوان 
كرد و گفت: كميته اي در س��ازمان بورس اوراق بهادار با 
عنوان كميته پذيرش وجود دارد كه مس��وول بررس��ي 
صورت هاي مالي ش��ركت ها است. هرچند كه مشخصا 
به دليل توان مذاك��ره اي نهادهاي دولتي و حاكميتي و 
سرپرستي كه نسبت به بازار سرمايه دارند، مسير پذيرش 
بسيار راحت تر طي مي شود اما بايستي يك سري حداقل ها 

را نيز طي كنند.
وي معتقد است عرضه س��هام شركت هاي بزرگ قطعا 
مزايايي هم دارد. به عنوان مثال ش��ركتي مانند شستا 
كه تاكنون هيچ خبري از گ��زارش صورت هاي مالي آن 
نبوده، هر سه ماه يك بار بايد صورت هاي مالي حسابرسي 
شده اش را در كدال قرار دهد. اگرچه سهامدار اقليت در بازار 
است اما همين سهامدار نيز مي تواند برخي از نظارت ها را 

عهده دار باشد.
سعيد اسالمي در پاسخ به اين سوال كه آيا زمان مناسبي 
براي عرضه ايميدرو و ايدرو است، گفت: بخش بزرگي از 
سياس��ت هايي كه مطرح مي شود اساسا شمشير دولبه 
است. از سال گذش��ته تا به امروز بازار رشد بسيار زيادي 
)بيش از ۲00درصد رش��د از فروردي��ن 98 تا فروردين 
99( داشته است. هرچه به پايان سال 98 نزديك تر  شديم 
مخصوصا در فروردين ماه سال جاري، حجم ورود پول به 
بازار سرمايه سرسام آور شد كه بخش بزرگي از اين پول از 

سوي سرمايه گذاران حقيقي وارد بازار شده است.
اي��ن موضوع هم اميدهايي را در بازار س��رمايه و مديران 
ايجاد كرد كه هميشه آرزوي رش��د بازار را داشتند، هم 
نگراني هايي را ايجاد كرده كه اگر توس��عه بازار سرمايه و 
افزايش عمق بازار متناسب با ورود اين پول نباشد، ممكن 
است منجر به افزايش بي رويه و غيرمنطقي قيمت برخي 
سهام ها ش��ود. بنابراين از نيمه دوم سال گذشته به طور 
مداوم كارشناسان و فعاالن بازار سرمايه برخي راهكارها 
را به عنوان راهكار كوتاه مدت و سريع پيشنهاد كردند از 
جمله افزايش عرضه ها، تصويب افزايش سرمايه شركت ها 

و افزايش سهام شناور ش��ركت هاي موجود در بازار. وي 
تصريح كرد: ورود ش��ركت هاي ب��زرگ مي تواند جلوي 
تشكيل حباب در بازار را بگيرد و بخش بزرگي از نقدينگي 
را جذب كند اما از سوي ديگر گفته مي شود عرضه هاي 
اوليه در بازار جذابيت هاي بيشتري دارد و جو هيجاني ورود 

نقدينگي را افزايش مي دهد.
اسالمي در مورد پيش بيني بازار در سال 99 گفت: در حال 
حاضر ترس از پيش بيني بازار وجود دارد. منتهي بايد دقت 
كرد كه محرك اصلي رشد بازار در ابتدا توليد نقدينگي 
يعني نرخ رشد باالي نقدينگي بوده و ركود همزمان در 
ساير دارايي هاي قابل سرمايه گذاري بوده است. بعد ازآن 
عدم رشد متناسب بازار سرمايه و ظرفيت هاي آن و شنيدن 

خبر سودآوري مداوم، بازار را تهييج كرده است .
وي اف��زود: به چند موضوع بايد به طور جدي توجه كرد؛ 
اوال هركدام از بازارهاي دارايي جايگزين اگر امكان جذب 
نقدينگي برايش ايجاد شود امكان دارد بر رشد هيجاني 
بازار سرمايه تاثير بگذارد. به نظر من دولت حتما بايد در 
ميان مدت فكري به حال رشد نقدينگي بازار كند چراكه 
رشد نرخ نقدينگي باالخره در يكي از بازارها، اقتصاد كشور 
را با چالش جدي مواجه خواهد كرد . نكته بعدي اين است 
همه افراد »ترند تريدر« شدند حتي تحليلگران بنيادي نيز 
به سمت ترند تريدينگ رفته اند، يعني تا بازار مثبت است 
خريد مي كنند. اگر در يك جا و زماني تقاضا را بيشتر از 
آنكه »ترند تريدينگ« شكل دهد، »فاندامنتال تريدينگ« 
شكل دهد، آن زمان ممكن است رشد بازار متوقف و ترند 
تريدرها هم از معامالت مثبت بازار خارج ش��وند و بازار 

حركت اصالحي به خود گيرد.
اس��المي در پايان افزود: بايد اول ديد كه نقدينگي قرار 
اس��ت به كدام س��مت پيش رود و نكته بعدي هم بايد 
ظرفيت هاي بازار را به نحوي توسعه داد كه وقتي نقدينگي 
وارد بازار مي شود منجر به افزايش بي رويه قيمت سهام و 
احتماال تشكيل حباب در بازار نشود كه از طريق افزايش 
ش��ركت هاي عرضه كننده در بازار، تس��ريع در افزايش 
سرمايه ها، سهام هاي شناور و حتي قوانيني مثل اجازه ثبت 

افزايش سرمايه از طريق سلب حق تقدم اتفاق مي افتد.
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نگاهي به عملكرد يك هفته اي 
بورس تهران

طي يك هفته گذش��ته عملكرد بازارهاي مالي 
كش��ور با رشدي بي س��ابقه تداوم يافتن. بر اين 
اس��اس طي مدت ياد شده براي نخستين بار در 
تاريخ معامالت بازار سهام، ارزش بورس تهران به 

۳ هزار و ۳۲0 هزار ميليارد تومان رسيد. 
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان 
معامالت روز چهارشنبه به سطح 8۷8 هزار و 1۲۲ 
واحد رسيد كه در مقايسه با پايان هفته گذشته 

18.۵ درصد رشد را تجربه كرد.
در پنج روز معامالت هفته  اخير، شاخص بورس 
1۳۶ هزار و 1۷0 واحد افزايش داشت؛ شاخص 
كل در پايان روز چهارشنبه )سوم ارديبهشت ماه( 
با عدد ۷41 هزار و 9۵۲ واحد به معامالت پايان داد 
كه اين رقم در روز چهارشنبه )10 ارديبهشت ماه( 

به عدد 8۷8 هزار و 1۲۲ واحد رسيد.
همچنين شاخص كل )هم وزن( در پايان هفته 
گذش��ته ۲۵۲ هزار و ۵۷ واح��د بود كه در هفته 
جاري اي��ن عدد ب��ه ۲8۵ ه��زار و ۶۶8 واحد و 
ش��اخص قيمت )ه��م وزن( از 1۶۷ هزار و ۵۷0 

واحد به عدد 189 هزار و ۷۲9 واحد رسيد.
در پنج روز معامالتي اين هفته بورس نمادهاي 
پااليش نفت اصفهان، مل��ي صنايع مس ايران، 
بانك اقتصاد نوي��ن، بانك تجارت، فوالد مباركه 
اصفهان، گلوكوزان، سرمايه گذاري خوارزمي در 

گروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند.
در هفته اي كه گذش��ت گروه هاي شيميايي ها، 
فرآورده هاي نفتي، س��رمايه گذاري ها، بانك ها، 
فلزات اساس��ي، مواد دارويي، سيمان، خودرو و 
قطعات، بيمه و بازنشسته، صنايع غذايي به جز 
قند و شكر، كاني هاي غيرفلزي، كاني هاي فلزي، 
چند رشته اي صنعتي با رشد مثبت بر شاخص 

كل همراه بودند.
همچنين طي ي��ك هفته گذش��ته گروه هاي 
ش��يميايي، خودرو و قطعات، فلزات اساس��ي، 
س��يمان، آهك و گچ، مواد دارويي، محصوالت 
فل��زي، رايانه، بانك ه��ا و موسس��ات اعتباري، 
فرآورده هاي نفتي، س��رمايه گذاري ها، صنايع 
غذايي به جز قند و ش��كر، بيمه و بازنشستگي، 
كانه هاي فلزي، صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله، انبوه سازي امالك و مستغالت، حمل و نقل 
انبارداري و ارتباطات، واس��طه گري هاي مالي و 
پولي، محصوالت كاغ��ذي و محصوالت فلزي و 
فني و مهندسي نسبت به ديگر صنايع بيشترين 

حجم معامالت را داشتند.
گفتني اس��ت، گروه هاي ش��يميايي، خودرو و 
قطعات، مواد دارويي، فلزات اساس��ي، سيمان، 
آهك و گ��چ، رايانه، محص��والت فلزي، بانك ها 
و موسس��ات اعتب��اري، س��رمايه گذاري ها، 
فرآورده ه��اي نفتي، صنايع غذاي��ي به جز قند 
و ش��كر، كانه هاي فلزي، حمل و نق��ل، بيمه و 
بازنشستگي، محصوالت فلزي، انبوه سازي امالك 
و مس��تغالت، واس��طه گري هاي مالي و پولي و 
صندوق س��رمايه گذاري قابل معامله بيشترين 
ميزان از ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند.

نقش موثر بورس كاال در بهبود 
فضاي كسب و كار و تعادل بازارها

محمدرضا منصوري عضو كميس��يون صنايع و 
معادن مجلس معتقد اس��ت كه در سال جاري 
افزايش شفافيت در عملكرد شركت ها و بازارها 
در جهش توليد اثر ويژه اي دارد كه در اين حوزه 
نقش سازوكار بورس كاال كه منطبق بر عرضه و 

تقاضاست، تعيين كننده است.
به گزارش سنا، اين نماينده مجلس عنوان كرد: 
اين واقعيت را بايد پذيرفت كه بدون ش��فافيت 
قابل قبول در فعاليت هاي اقتصادي، سرمايه ها به 
بخش هاي مولد جذب نمي شود و همچنان انگيزه 

براي ورود به بازارهاي سفته بازي باقي مي ماند.
منصوري افزود: ش��فافيت و ايجاد رقابت واقعي 
در ميان توليدكنن��دگان و فراهم كردن زمينه 
انحصارزدايي در بازاره��ا از اصول بهبود فضاي 
كسب و كار اس��ت كه اين روزها توجه ها به بازار 
س��رمايه به عنوان يكي از بازارهاي شفاف كشور 
زياد شده است. عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس اظهار داشت: ش��فافيت در بازار كاالي 
كشور در بستر بورس كاال به عنوان بازار رسمي 
كااليي رقم مي خورد كه بايد زمينه رشد عرضه 
كاالها در اين بس��تر به خصوص در سال جهش 
تولي��د فراهم ش��ود؛ با تمركز عم��ده معامالت 
محص��والت مهم و م��واد اوليه در ب��ورس كاال، 
شركت هايي كه ش��فافيت را به جاي فعاليت در 
فضاي غيرشفاف ترجيح مي دهند مشخص شده 
و مي توان مشوق هايي براي اين دست شركت ها 
عالوه بر مزاياي فعلي ورود به بورس در نظر گرفت.

منصوري گفت: نوسانات باالي اقتصاد و تورم ما كه 
عمدتا ناشي از نرخ ارز است بازهم بر لزوم تمركز 
معامالت و عرضه هاي مناسب مواد اوليه در بورس 
كاال تاكيد مي كند تا واحدهاي توليدي بتوانند با 
برنامه و بدون دغدغه محصول مورد نيازشان را از 

بورس تامين كنند.
وي در پايان با بيان اينكه مكانيسم كشف قيمت 
كاالها در بورس برپايه عرضه و تقاضاي فعاالن بازار 
است، گفت: اگر در اين سازوكار، عمده عرضه يك 
كاال در برابر عمده حجم تقاضا قرار گيرد، بهترين 
نرخ كه مورد رضايت طرفين است كشف مي شود 
كه همين اتفاق در تورم، كاهش التهابات و تعادل 
بازارها اثر ويژه اي خواهد داشت اما به همين نسبت 
هر مقدار كه عرضه ها در بورس كم يا بخش��ي از 
تقاضا در بازار غيررس��مي باشد، از نقطه ايده آل 

براي كشف قيمت فاصله مي گيريم.

بهتر است دارندگان سهام عدالت اقدام به نگهداري 
سهام خود كنند و اگر نياز به نقدينگي دارند، حداقل 
فقط به ميزان رفع نياز، سهم بفروشند و كل اين دارايي 

ارزشمند را يك باره به فروش نرسانند.
به گزارش بورس نيوز، بحث آزادسازي سهام عدالت 
از جمله داغ ترين مباحث اين روزهاي كش��ور است. 
آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از 
طريق گسترش س��هم بخش تعاون براساس توزيع 
سهام عدالت، 9 بهمن ماه سال 1۳84 به تصويب هيات 
وزيران رس��يد. تصويب اساسنامه شركت كارگزاري 
سهام عدالت در همان روز بر عزم راسخ دولت جديد در 
عملي ساختن اين پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور 

پيش از آغاز سال 1۳8۵، در چهار استان به تعدادي 
از مشموالن طرح اعطا ش��د. در مرحله اول واگذاري 
س��هام عدالت به برخي از افراد تحت پوشش كميته 
امداد، سازمان بهزيستي و رزمندگان بيكار فاقد شغل 
تقسيم شد و برگه هايي به عنوان برگه سهام عدالت نيز 

به مشموالن طرح سهام عدالت داده شد.
در حال حاضر ارزش اين برگه ه��ا در ابتدا ۵00 هزار 
تومان سهام بود كه بعد به يك ميليون تومان افزايش 
يافت. ارزش روز سهام عدالت دارندگان برگه هاي 1 
ميليون توماني به حدود 11 ميليون تومان، رس��يده 
است. سهام عدالت به حدود 4۶ ميليون و ۵۶4 هزار 
نفر از مردم تخصيص يافته اس��ت. در س��بد س��هام 

عدالت، بخشي از سهام 49 شركت سودده قرار دارد 
كه ۳۵ شركت آن بورسي و 14 شركت، غير بورسي به 

ارزش۲۶ هزار و ۶00 ميليارد تومان بوده است. 
در شرايطي كه كرونا، بس��ياري از كسب و كارها را با 
ركود مواجه كرده، آزادسازي سهام عدالت مي تواند 
گره از مشكالت مالي بخشي از مردم بگشايد. از سوي 
ديگر، بورس تهران به شدت تشنه عرضه است و اين 
اقدام، مي تواند عطش سهامداران را هم كاهش دهد.

 با توجه ب��ه اينكه ح��دود 4۶ ميليون نف��ر از مردم 
كشورمان سهامدار سهام عدالت محسوب مي شوند، 
آزادسازي اين حجم از س��هام، آثاري بر بازار سرمايه 
خواهد داشت. آلبرت بغزيان اقتصاددان در گفت وگو 

با ب��ورس نيوز در خصوص تاثير آزادس��ازي س��هام 
عدالت بيان كرد: يكي از راه هاي سهيم كردن مردم 
در ش��ركت هاي دولتي، آزادسازي سهام عدالت بود. 
با آزاد س��ازي س��هام عدالت هم باري از دوش دولت 
برداشته مي شود و سواالت مكرر پيرامون اين موضوع، 
به نتيجه خواهد رسيد و هم آزادسازي سهام عدالت 
از طريق بازار سرمايه، عرضه و تقاضاي بازار را متعادل 
خواهد كرد و بازار رونق خواهد گرفت. وي در پاس��خ 
به اين س��وال كه »آيا آزادسازي سهام عدالت تورم زا 
خواهد بود؟« گفت: آزادسازي سهام عدالت، اقدامي 
تورم زا نيست؛ چون در مقابل سهمي كه فروخته شده، 
پول بين خريدار و فروشنده، جابه جا شده و نقدينگي 

جديدي خلق نخواهد شد. 
مگر آنكه س��وء اس��تفاده اي صورت بگي��رد و مثال 
فرصت طلبان قيمت ف��روش كاال و خدمات خود را 

افزايش دهند. بغزيان ضمن تاكيد بر مثبت بودن اثر 
اين آزادس��ازي بر روند بازار سرمايه اظهار كرد: ميل 
نهايي به مصرف، احتماال افراد كم درآمد را به فروش 
سهام عدالت و خريد كاالهاي مصرفي سوق مي دهد 
و افراد متوسط، اقدام به نگهداري خواهند كرد. به نفع 
مردم است كه سهام خود را نگه دارند. قيمت سهم ها 
در بازار سرمايه، به سمت واقعي تر شدن مي رود و بهتر 
است دارندگان سهام عدالت اقدام به نگهداري سهام 
خود كنند و اگر نياز به نقدينگي دارند، حداقل فقط 
به ميزان رفع نياز، سهم بفروش��ند و كل اين دارايي 
ارزش��مند را يك باره به فروش نرسانند. شايد قيمت 
برخي سهم ها در بازار سرمايه، رشد بيش از حد كرده، 
ولي هنوز خيلي از س��هم ها ب��ا دالر 1۶ هزار توماني 
جاي رشد دارند و اين شرايط، نگهداري سهام عدالت 

را توجيه مي كند.

رونق بازار سرمايه با ورود دارندگان سهام عدالت

 ايميدرو به عنوان شركت مادر تخصصي بايد جايگاه حاكميتي خود  را حفظ كند



اخبار 5 راه  و شهرسازي

ورود افراد فاقد ماسك از شنبه به ايستگاه هاي مترو ممنوع است

اعمال محدوديت كرونايي در مترو پايتخت از امروز
گروه راه و شهرسازي|

استفاده از ماس�ك از امروز در ايستگاه ها و 
قطارهاي مت�روي تهران اجباري ش�ده و از 
همين رو، از ورود افراد فاقد ماس�ك به مترو 
جلوگيري خواهد شد. در همين حال عرضه 
ماس�ك با قيمت مص�وب در ۲5 ايس�تگاه 
منتخب متروي تهران و حومه صورت خواهد 
گرفت تا مانعي در رفت و آمد ش�هروندان با 

استفاده از مترو وجود نداشته باشد.
به گزارش »تعادل«، تعداد مسافران مترو در 
هفته گذشته از مرز 440 هزار نفر، در روز عبور 
كرد. به گفته مسووالن مترو، در محدوده اين 
مرز جمعيتي، امكان رعايت فاصله اجتماعي 
ممكن اس�ت، اما با افزايش روز افزون تعداد 
مس�افران مترو، رعايت اين مساله در مترو 

سخت خواهد شد. 
پي�ش از اين، علي رضا زالي، فرمانده س�تاد 
مقابله با كرونا در كالنشهر تهران، گفته بود: 
50 درصد مس�افران مترو از وسايل حفاظت 
شخصي اعم از ماس�ك و دستكش استفاده 
مي كنن�د. او همچنين گفته بود، اس�تفاده 
5۷0هزار نفر از مترو تهران در روزهاي اخير 

عدد قابل توجهي است.

فرنوش نوبخت،  مديرعامل شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه با اشاره به اينكه از روز شنبه از ورود افراد 
فاقد ماسك جلوگيري به عمل خواهد آمد، اعالم كرد: 
تمامي شهرونداني كه قصد اس��تفاده از مترو را دارند 
بايد ماسك داش��ته باشند و اين طرح به منظور حفظ 
س��المتي افرادي كه قصد دارند از سامانه هاي حمل و 
نقل عمومي دورن شهري استفاده كنند، تصويب شده 
و نيازمند ياري شهروندان و مسافران براي اجراي هرچه 

بهتر اين طرح هستيم.
او همچنين از عرضه ماس��ك با قيمت مصوب در ۲۵ 

ايستگاه منتخب متروي تهران و حومه خبر داد.
به گزارش ايسنا، نوبخت با اشاره به مصوبه ستاد ملي 
مقابله با كرونا مبني بر اجباري شدن استفاده از ماسك 
در مترو افزود: شركت بهره برداري مترودر همين رابطه 
از روز شنبه ۱۳ ارديبهش��ت ماه ۹۹ در مرحله اول در 
۲۵ ايس��تگاه منتخب كه جمعيت بيش از ۵۰۰ هزار 
نفر در آن تردد مي كند، اقدام به عرضه ماسك با قيمت 

مصوب مي كند.
وي تصري��ح كرد: اين كار با محوري��ت وزارت صمت، 
ش��هرداري تهران و معاون��ت حمل و نق��ل ترافيك 
ش��هرداري تهران و با همكاري ات��اق اصناف تهران و 
اتحاديه پوشاك تهران در ايستگاه هاي تهران )صادقيه(، 
كرج، گلش��هر، امام خمين��ي )ره(، ش��هرري، پانزده 

خرداد، تئاتر شهر، ميدان آزادي، بيمه، آزادگان، ميدان 
محمديه، شادمان، سعدي، فرهنگسرا، فردوسي، خيام، 
پايانه جنوب، جوانمرد قصاب، ميدان انقالب اسالمي، 
حسن آباد، شهداي هفتم تير، ش��هيد نواب صفوي، 

دروازه دولت، ميدان شهدا و سبالن اجرا مي شود.
نوبخت گفت: در اين طرح سعي شده تا ماسك با قيمت 
مصوب در اختيار مردم قرار گيرد تا اين طرح با موفقيت 

اجرايي شود.

   جلوگيري از تجمع هنگام توزيع ماسك 
كرمي محمدي، رييس سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران ش��هرداري ته��ران ضمن تش��ريح تمهيدات 
ش��هرداري براي مقابله با موج دوم ش��يوع كرونا، در 
پاسخ به اينكه آيا سازوكار اجباري شدن توزيع ماسك 
در حمل و نقل عمومي تعيين ش��ده و براساس مهلت 
وزارت كشور از شنبه اجرايي خواهد شد يا خير؟ گفت: 
اميدواريم و دوستان به ما اين قول را داده اند كه از شنبه 

اجرايي شود.
رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرداري 
تهران در پاسخ به اينكه با توجه به وعده همكاري وزارت 
صمت براي تامين ماسك، شهرداري چه تمهيداتي در 
رابطه با چگونگي توزي��ع و جلوگيري از تجمع و ورود 
بدون ماسك به حمل و نقل عمومي در نظر گرفته است؟ 
اظهار كرد: در مترو برنامه ريزي شده است تا فضايي براي 
اين كار اختصاص داده شود و در اتوبوسراني و تاكسيراني 
نيز به همين صورت است. برنامه ريزي دقيق آن هنوز 
به ما اعالم نشده است، اما معاون حمل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران تيمي را براي اين منظور اختصاص 

داده است.

   ماسك در تاكسي اجباري نيست
در همين حال،  عليرضا قنادان، مديرعامل س��ازمان 
تاكسيراني تهران با اشاره به اينكه استفاده از ماسك در 
تاكسي ها اجباري نيست گفت: طي دو هفته آينده بيش 
از ۱۵ هزار تاكسي مجهز به فضاي جداكننده راننده و 

مسافر مي شوند.
قنادان در گفت وگو با فارس، در پاس��خ به اين پرسش 
كه آيا استفاده از ماس��ك در تاكسي هاي تهران از روز 
شنبه اجباري اس��ت؟ اظهار كرد: در اين زمينه هيچ 
دس��تورالعمل و پروتكلي از سوي ستاد مقابله با كرونا 
ابالغ نشده است، بنابراين استفاده از ماسك در تاكسي ها 

اجباري نيست.
وي با اشاره به اينكه البته بهتر است شهروندان حتما 
هنگام استفاده از تاكسي از ماسك استفاده كنند، گفت: 
تا دو هفته آينده بيش از ۱۵ هزار تاكس��ي در پايتخت 

مجهز به فضاي جداكننده مسافر و راننده مي شود.
مديرعامل سازمان تاكسيراني تهران گفت: پيش از 

اين نيز تعداد زيادي تاكس��ي مجهز به اين فضاهاي 
جداكننده ش��ده بودند كه با افزايش ظرفيت توليد 
كاورهاي جداكننده س��رعت تهي��ه و نصب فضاي 

جداكننده بيشتر مي شود.
قنادان گفت: خوش��بختانه به تازگي آمار تاكسيرانان 
مبتال به كرون��ا افزايش چنداني نيافت��ه و 8۰ درصد 
رانندگاني كه در اثر كرونا فوت ش��ده و يا به طور كلي 
درگير اين بيماري شده اند در بازه زماني اوايل اسفند 
بوده و ۱۵ درصد اين آمار مربوط به نيمه اول فروردين و 

۵ درصد مربوط به نيمه دوم فروردين است.
وي اظه��ار ك��رد: اي��ن آمار نش��ان مي ده��د اجراي 
فاصله گذاري اجتماعي در تاكسي ها و سوار شدن تنها 
دو مسافر در صندلي عقب همچنين ارايه آموزش ها به 
تاكسيرانان و جديت در ضدعفوني تاكسي ها نتايج بسيار 

خوبي داشته است.

   تمهيدات براي موج دوم احتمالي كرونا
رضا كرم��ي محمدي، رييس س��ازمان پيش��گيري 
و مديري��ت بحران ش��هرداري ته��ران همچنين در 
گفت وگو با ايلنا درباره تمهيدات شهرداري براي موج 
دوم احتمالي ش��يوع كرونا در پاس��خ به اين سوال كه 

شهرداري يك پيش بيني ۳ماهه براي تامين موادغذايي 
و اقالم اساسي داشت و با توجه به نزديكي به اتمام آن آيا 
بازهم برنامه زمان بندي براي ذخيره سازي مواد غذايي 
دارد يا خير؟ گفت: خوشبختانه با اقدامات انجام شده در 
ابتداي شيوع كرونا، تا اواسط عيد كه فشارها هم زياد بود 
تامين همه مواد پاسخگو بود و ذخيره سازي نيز تا ۳ ماه 
انجام شد و برخي مكان هايي جديد نيز براي انبار كردن 
اقالم غذايي اختصاص يافت و اين تجربه باعث شد تا 
ذخيره سازي چندماه جلوتر نيز درنظر گرفته شود و اين 
اقدام با توجه به اينكه حداقل تا يك سال آينده با مساله 

كرونا درگير هستيم، ادامه خواهد يافت.
رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرداري 
تهران ادامه داد: ذخيره سازي مواد غذايي بستگي به 
مصرف دارد و هميشه به ميزان سه ماه ذخيره تامين 
است و هر كااليي كه مصرف شود، بالفاصله جايگزين 

خواهد شد.
او همچنين درخصوص تامين مواد بهداشتي و شوينده 
گفت: توليد اين مواد معموال زياد و ارزان قيمت است و 

مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.
كرمي محمدي اظهار كرد: اكنون تنها مشكلي كه به نظر 
مي رسد؛ مساله كادر پزشكي و درماني است و در اين 

مدت استخوان هاي آنها خرد شده است و ادامه يافتن 
اين فرآيند و تمام نش��دن دوره بيماري باعث مي شود 
تا فش��ار همچنان بر دوش كادر درماني باش��د و اين 
بيشترين آسيب را در آينده به كشور خواهد زد، چرا كه 
جايگزين اين نيرو نيز زمانبر است و بايد تالش كنيم اين 

سرمايه را حفظ كنيم و براي آن فكري شود.
رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرداري 
تهران در پاس��خ به س��والي در خصوص بازگش��ايي 
بوستان ها و تاكيدهايي كه براي جلوگيري از تجمع در 
اين اماكن مي شود، گفت: شهرداري هر اقدامي در اين 
رابطه هم كه انجام دهد، اما وقتي مردم حضور داشته 
باشند، اين مساله رخ مي دهد. يك جمعي در پارك ها 
كنار همديگر مي نشينند كه يا بايد به صورت انتظامي 
برخورد شود كه اين مساله در توان شهرداري نيست و 
يا اقدامات بهداشتي، تبليغ و تذكر به مردم صورت گيرد 
و هم اكنون نيز توسط نگهبان هاي پارك ها و بوستان ها 
اين كار در حال انجام است، اما اينكه مردم چقدر گوش 
دهند نيز مهم است و شهرداري در سطح شهر در اين 
حد نيرو ندارد كه بخواهد در اين زمينه نظارت كند و 
حتي اگر برخوردي هم كنيم محكوم هستيم و از لحاظ 

قانوني امكان برخورد براي ما وجود ندارد.
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هاشمي: براي عادي كردن 
شرايط شتابزده نباشيم

محسن هاشمي، رييس ش��وراي اسالمي شهر 
تهران با انتش��ار مطلبي در صفحه توييتر خود 
نوشت: كاهش آمار قربانيان و مبتاليان به كرونا 
نتيجه همراهي شهروندان با طرح فاصله گذاري 
اجتماعي و رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي 
و در خانه ماندن در فروردين ماه اس��ت. هاشمي 
تاكيد كرد: با شتابزدگي براي عادي كردن شرايط 

جان مردم را به خطر نيندازيم.

 نبض بازار مسكن 
در 10 روز نخست ارديبهشت

طبق بررس��ي ها در ۱۰ روز ابتدايي بازگش��ايي 
بازار مسكن، معامالت نسبت به روزهاي تعطيل 
كرونايي افزاي��ش يافته اما در مقايس��ه با زمان 
مشابه س��ال گذش��ته ۴۹ درصد كاهش نشان 
مي دهد؛ البته در شرايط ركود فعلي نيز رگه هايي 
از انتظارات تورمي ديده مي شود. به گزارش ايسنا، 
با ايجاد انتظارات تورمي ناشي از رفتار سنتي بازار 
مسكن در ارديبهشت ماه، برخي فروشندگان وارد 
فاز احتياطي شدند و گزارش هاي ميداني از تغيير 
نگرش فروش��ندگان و خريداران به بازار مسكن 
حكايت دارد. طرف عرضه با اين تصور كه ممكن 
است قيمت ها در هفته هاي آينده افزايش پيدا 
كند، نرخ هاي پيشنهادي را مقداري باال برده است. 
طرف تقاضا نيز به دليل نگراني از رشد قيمت ها 
حضور پررنگ تري نس��بت به بهمن و اسفندماه 
پيدا كرده است. از س��وي ديگر احتياط ناشي از 
شيوع بيماري كرونا در بازديدها كمتر شده است. 
البته كماكان بخش عمده مراجعات به واحدهاي 
خالي از سكنه انجام مي شود. آمار اتحاديه امالك 
نش��ان مي دهد كه از يكم تا نهم ارديبهشت ماه 
۱۳۹۹ مبايعه نامه ها در ته��ران ۴۹ درصد و در 
كل كشور ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل كاهش يافته است. اما در شرايط فعلي بازار 
كماكان از كمبود فايل هاي مناسب و به قيمت رنج 
مي برد. تنها عاملي كه به عنوان سقف مقاومتي در 
رشد لجام گسيخته قيمت ها عمل مي كند، توان 
پايين متقاضيان خانه اولي اس��ت؛ به طوري كه 
اغلب خريد و فروش ها از نوع جابه جايي و تبديل 

به احسن است.

»دوچرخه« جذاب ترين مد حمل و نقل در دوران كرونا
رييس مركز مطالعات و برنامه ريزي ش��هر ته��ران دوچرخه را يكي 
از جذاب تري��ن مدهاي حمل و نقل در دوران كرونا دانس��ت و گفت: 

متاسفانه تهران در اين دوران نتوانست از اين ظرفيت استفاده كند.
به گزارش تسنيم، محمدحس��ين بوچاني تشكيل كميته تحقيق و 
توس��عه )R&D( با كار ويژه بررسي تاب آوري شهر تهران را از جمله 
نخس��تين اقدامات اين مركز براي مواجه با وي��روس كرونا معرفي و 
اظهار كرد: رويك��رد فعاليت اين كميته نخس��ت پذيرش فراگيري 
ويروس در تهران و ايران و ضرورت تهيه پروتكل ها و دستورالعمل هاي 
مديريت شهري و محله اي و دوم بهره مندي از تجربيات جهاني وتهيه 
پروتكل هاس��ت. بوچاني، گزارش هاي تهيه ش��ده در اين مركز را در 
۳گروه تجربه نگاري، افكارسنجي و هوشمندسازي طبقه بندي كرد و 
دگرگوني برخي از روش ها در مديريت شهر همانند جمع آوري و دفن 

پسماند در دوران كرونا را محصول اين مطالعات دانست.
وي يكي از دس��تاوردهاي دوران كرونا براي شهرداري را گره خوردن 
مطالعات با اجرا معرفي كرد و گفت: براي اينكه شهرها در دوران اپيدمي 
دچار تشنج و در عين حال رخوت نشوند بايد ۴ ويژگي ساختارهاي 
هماهنگ، بسترهاي هوشمند، فضاي روشن و شفاف اجتماع شهري 

و برنامه ريزي براي شرايط بحران را داشته باشد.
رييس مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران بر ضرورت پايبندي 
شهرها به پژوهش تأكيد كرد و افزود: هر ساختار اجرايي بايد براي دو 
زمان عادي و بحران برنامه ريزي جداگانه داشته باشد؛ كالن شهرهاي 
دنيا با يك بحران مانند كرونا آزمايش شدند و شهرهايي كه ضوابط و 
مقررات تاب آوري را لحاظ كرده اند توانس��ته اند با آمادگي بيشتري 

دربرابر كرونا مقاومت كنند. به گفته وي تاب آوري شهر بعد فراموش 
شده تهران در سال هاي گذش��ته بوده كه كرونا اين تذكر جدي را به 
تمامي دولت هاي ملي و محلي براي آماده سازي شهرها بر اين اساس 

داده است.
بوچاني س��رمايه اجتماعي را به عنوان يكي ديگر از درس آموزه هاي 
كرونا در تهران معرفي كرد و گفت: شهرهايي كه داراي اين ويژگي اند با 
مشاركت و همكاري شهروندان روبه رو مي شوند همانطور كه در تهران 
نواحي اي كه سرمايه اجتماعي باالتر دارند توانسته اند در برابر كرونا 
مقاومت بيشتر و با مديريت شهري نيز همكاري مطلوب تري داشته 
باشند. رييس مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران دوچرخه را يكي 
از جذاب ترين مدهاي حمل و نقل در دوران كرونا دانست و خاطرنشان 
كرد: متاس��فانه تهران در اين دوران نتوانست از اين ظرفيت استفاده 
كند؛ كوتاه بودن طول سفرها و خلوت بودن شهر دو خصيصه اي است 

كه دوچرخه را شيوه پاسخگو جابه جايي مي كند.
به گفته وي، دوچرخه آينده حمل و نقل شهري را در سيطره خود قرار 
مي دهد؛ مدي ارزان، ش��اداب ولي ناسازگار با توپوگرافي تهران است 
كه با تغيير مدل دوچرخه ها از دنده اي به برقي مي تواند نجات بخش 

شهرهايي مانند تهران باشد.
بوچان��ي از انتش��ار ۱۱۰ عنوان كتاب در س��ايت مرك��ز مطالعات و 
برنامه ريزي ش��هر تهران همزمان با ش��روع كرونا خبر داد و گفت: ما 
معتقديم پژوهش هاي شهري صورت گرفته در شهرداري تهران حق 
همه شهروندان است از همين  رو يك هزار و 66۰ عنوان پروژه مطالعاتي 

به طور كامل در اين سايت و سايت شفافيت بارگذاري شده است.

گواهي مالياتي نقل و انتقال امالك مسكوني برخط شد
محمد مس��يحي، معاون س��ازمان مالياتي از امكان صدور گواهي 
الكترونيكي برخط در دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال قطعي 
و قطعي رهني امالك مسكوني داراي پايان كار با كاربري مسكوني 

براي اخذ ماليات خبر داد.
به گزارش فارس، مسيحي در نامه اي به ادارات مالياتي سراسر كشور 
از امكان صدور گواهي الكترونيكي برخط در دفاتر اسناد رسمي براي 
نقل و انتقال قطعي و قطعي رهني امالك مسكوني داراي پايان كار 

با كاربري مسكوني براي اخذ ماليات خبر داد.
در اين نامه آمده اس��ت: پيرو اطالع رس��اني هاي قبلي در خصوص 
اس��تقرار س��امانه موضوع تبصره ۴ ماده ۱8۷ قان��ون ماليات هاي 
مستقيم و اجراي طرح اخذ ماليات نقل و انتقال امالك به دفاتر اسناد 
رسمي )منتهي به نامه شماره ۲۳۰/۳8۰6/د مورخ ۱۳8۹/۰۲/۰8 
موضوع توسعه طرح مذكور به دفاتر اسناد رسمي سراسر كشور به 
منظور تبيين فرآيند انجام كار در مرحله نخست اجراي اين طرح، 
ترتيبات بهره برداري از سامانه موصوف و وظايف واحدهاي سازماني 

ذي ربط، به شرح زير ابالغ مي گردد.
در بخشي از اين نامه آمده است: در حال حاضر و در مرحله نخست 
اين طرح، امكان صدور گواهي الكترونيكي برخط در دفاتر اس��ناد 
رس��مي براي نقل و انتقال قطعي و قطعي رهني امالك مسكوني 
داراي پايان كار با كاربري مسكوني وجود دارد. در مورد ساير امالك، 
از جمله امالك با كاربري هاي غيرمس��كوني امالك فاقد پايان كار 
با در دست ساخت، امالكي كه نقل و انتقال قبلي آنها بر اساس بند 
ج ماده ۱ قانون تس��هيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي انجام 

شده اس��ت )فارغ از نوع كاربري(، امالك فاقد سند تفكيكي و نيز 
امالك داراي سند تفكيكي كه بخشي از عرصه آنها داراي كاربري 
غيرمسكوني باشد و نيز در موارد انتقال امالك متوفي به وراث، در 
اين مرحله از طرح، گواهي مالياتي به صورت برخط صادر نش��ده و 
استعالم هاي فيزيكي دفاتر اسناد رسمي بايد به صورت حضوري در 
ادارات امور مالياتي ذي ربط پاسخ داده شده و حسب مورد، گواهي 

مربوط با استفاده از فرم هاي ضدجعل صادر گردد.
اين نامه افزوده اس��ت: در مورد امالك داراي كاربري مسكوني كه 
فاقد بدهي مالياتي باش��ند، پس از ثبت استعالم الكترونيكي دفتر 
اسناد رس��مي در س��امانه، ماليات نقل و انتقال قطعي ملك مورد 
معامله به صورت برخط توسط س��امانه محاسبه و اطالعات قبض 
مالياتي به صورت الكترونيكي به دفتر اسناد رسمي ارسال مي شود. 
پس از اعالم بدهي مالياتي و ارسال اطالعات پرداخت به دفتر اسناد 
رسمي، مودي مي تواند از طريق دفتر اسناد رسمي براي پرداخت 

ماليات اقدام نمايد. 
پس از اع��الم وصول برخط بان��ك عامل، گواهي مالياتي ش��امل 
اطالعات كامل ملك مورد انتقال صادر مي شود. شماره واحدي كه 
از طريق س��امانه به اين گواهي تخصيص داده شده و به دفتر اسناد 
رس��مي اعالم مي گردد، بايد به عنوان ش��ماره گواهي مالياتي در 
اسناد مربوط لحاظ شود. گواهي مالياتي موضوع ماده ۱8۷ قانون 
ماليات هاي مستقيم و شماره تخصيص يافته به آن براي مدت ۳ماه 
داراي اعتبار اس��ت. چنانچه ظرف اين مدت معامله انجام نش��ود، 

استعالم مجدد بدهي مالياتي مورد معامله ضروري است.

نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك عنوان كرد

مكمل سياست كاهش سود سپرده بانكي 
نايب رييس اتحاديه امالك با تاكيد بر اينكه 
دول�ت سياس�ت هاي اقتص�ادي را وارونه 
و از پايي�ن به ب�اال اجرا مي كن�د درباره راه 
نجات اقتصاد كشور و صنعت مسكن ايران 
توضيحاتي داد. حسام عقبايي در گفت وگو 
با تس�نيم، اظهار كرد: كاهش س�ود بانكي 
اساسا كار خوبي در اقتصاد كشور محسوب 
مي شود، اين اقدام به روان سازي اقتصادي 
و گردش خوب مالي كمك مي كند. از سوي 
ديگر سال هاس�ت ك�ه فع�االن اقتصادي 
اع�م از كارخانه داران و فع�االن اقتصادي و 
دهك هاي ضعيف جامعه كه وام هاي 5،  10، 
 15 ميليون توماني دريافت مي كنند همواره 
به دنبال اين بودند، تا نرخ س�ود تسهيالت 

كاهش پيدا كند.
وي تصريح كرد: ام�ا بايد به اين نكته توجه 
شود كه در كنار كاهش سود سپرده بانكي، 
كاهش سود تس�هيالت ديده شود و از اين 

مساله غفلت نشود.

وي بابيان اينكه سود تسهيالت ۱8 و ۲۴ درصدي 
با سياست هاي كالن اقتصادي مغايرت دارد، ادامه 
داد: زماني كه سود س��پرده بانكي كاهش مي يابد، 
ع��ده اي از موجران ك��ه از مس��تأجران خود پول 
پيش )رهن( درياف��ت مي كنن��د و آن را در بانك 
س��پرده گذاري مي كنند. وقتي سود اين سپرده ها 
كاه��ش مي ياب��د، توقع موج��ران از مس��تأجران 

افزايش مي يابد.
نايب ريي��س اتحادي��ه امالك با اش��اره ب��ه اينكه 
صاحب خانه ها با كاهش نرخ س��ود س��پرده بانكي 
انتظار افزايش پ��ول پيش را دارند، اف��زود: اينكه 
مي گويم كاهش سود س��پرده بانكي براي اقتصاد 
مفيد اس��ت در اين صورت اس��ت ك��ه يك پكيج 

اقتصادي داشته باشيم.
 اقتص��اد كش��ور را باي��د از ب��اال به پايي��ن اصالح 
كني��م ن��ه از پايي��ن ب��ه ب��اال. به عبارت ديگ��ر 
اص��الح سياس��ت هاي پول��ي و بانك��ي تنه��ا راه 
 نج��ات اقتصاد كش��ور و صنعت مس��كن اس��ت.

عقباي��ي تأكيد كرد: اصالح سياس��ت هاي پولي و 

بانكي بايد توسط مجلس دهم انجام مي شد كه اين 
كار را متاسفانه نكردند. از مجلس يازدهم كه شعار 
اقتصادي دارد و اكثر نمايندگان آن با هم هماهنگ 
هستند انتظار مي رود اصالح سياست هاي پولي و 

بانكي كشور را عملياتي كند.
وي يادآور شد: حتي رهبر معظم انقالب نيز نوروز 
س��ال گذش��ته اين موضوع را به ص��ورت تلويحي 
مطالبه گري كردن��د. از اين رو مجلس يازدهم بايد 

اين مساله را در دستور كار خود قرار دهد.
وي بي��ان ك��رد: يك��ي از زيرمجموعه هاي اصالح 
سياس��ت هاي پولي و بانكي مي تواند كاهش سود 
سپرده گذاري و در كنار آن كاهش سود تسهيالت 
بانك��ي باش��د. به اين ترتيب دهك ه��اي مختلف 
جامعه مي توانند براي خريد خانه از اين تسهيالت 

استفاده كنند.
وي بابي��ان اينكه اگر در كنار كاهش س��ود بانكي 
ساير بخش هاي مالي و سياست هاي پولي و بانكي 
را اصالح كنيم تا جلوي تورم گرفته شود كار بسيار 
خوبي اس��ت، اظهار كرد: نبايد از مساله تورم غافل 

شويم؛ تورم كشور در فروردين ماه ۹۹ بيش از ۲برابر 
سود بانكي بوده است، اين اتفاق خوبي نيست. بايد 

فاصله بين تورم و سود بانكي بسياركم باشد.
وي در بيان راهكار كاهش فاصله بين تورم و س��ود 
س��پرده هاي بانكي، گفت: دولت بايد در س��اختار 
سياس��ت هاي پول��ي و مالي خود از ب��اال به پايين 
اقدام كند نه از پايين به باال. در اين صورت كاهش 
س��ود بانكي مي تواند در رون��ق اقتصادي، افزايش 
سرانه هاي ملي، درآمدهاي س��رانه افراد و جهش 

توليد مدنظر رهبر معظم انقالب تأثيرگذار باشد.
نايب رييس اتحاديه مش��اوران ام��الك با تأكيد بر 
اينكه مجلس يازدهم بايد قوانيني را تصويب كند تا 
عالوه بر تورم، جلوي پول شويي را بگيرد، افزود: در 
اين صورت كاهش س��ود سپرده هاي بانكي توأم با 
كاهش سود تسهيالت، مي تواند عامل بازدارنده اي 
در كنترل تورم كش��ور  به خص��وص كنترل تورم 

مسكن و نرخ اجاره بهاي مسكن باشد.
عقبايي در پاس��خ به اينكه آيا عزمي در دولت براي 
اصالح سياست هاي اقتصادي و اجراي آن از باال به 

پايين مي بينيد، گفت: متأس��فانه چنين عزمي كه 
دولت براي اجراي سياست هاي اقتصادي از باال به 
پايين داشته باشد، ديده نمي شود. فعاًل اين كار را 

برعكس )پايين به باال( انجام مي دهند. 
الزمه اصالح سياست هاي اقتصادي تا آنجايي كه 
دولت اختيارات دارد در هيات دولت، شوراي پول و 
اعتبار و بانك مركزي از حداكثر ظرفيت ها استفاده 
كند، ضمن اينكه با تعامل با مجلس يازدهم جاهايي 
كه به قوانين خاص نياز دارد، بتواند در كميسيون 

اقتصادي مجلس رايزني هاي الزم را انجام دهد.
وي تاكي��د ك��رد: مطالبه گري دول��ت در اصالح 
سياست هاي پولي و بانكي در مجلس دهم كم رنگ 
بود؛ به عبارت ديگر اينها از مجلس دهم مطالبه گري 

نكردند.
 اميدواريم مجلس يازدهم در اين زمينه ريل گذاري 
كرده و سياس��ت هاي پولي و بانكي كالن كه يكي 
از زيرشاخه هاي كوچك آن اصالح سود سپرده ها 
و تس��هيالت بانكي اس��ت را به دولت ابالغ و بر آن 

نظارت كند.

تعداد مسافران مترو در هفته گذشته از مرز 440 هزار نفر در روز عبور كرد

توليد 12 هزار خودروي   
تجاري  در سال جهش توليد

مديرعامل گروه صنعتي ايران خ��ودرو از عرضه ۱۲ 
هزار دستگاه انواع خودروهاي تجاري و سنگين در 
سال جاري خبر داد و افزود: اين تعداد در سال ۱۴۰۰ 
نيز به ۲۳ هزار دستگاه افزايش خواهد يافت.   فرشاد 
مقيمي در نشست مربوط به بهره برداري از پروژه هاي 
توسعه اي ايران خودرو ديزل در شهر تبريز با حضور 
وزير صمت و مقامات اس��تاني ضمن گراميداشت 
روز كارگر، تاكيد كرد: توليد و عرضه محصوالت اكثر 
محصوالت ايران خودرو ديزل با اعالم نيازمندي ها 
از س��وي بهره برداران آنك��ه در نهادهاي حاكميتي 
قرار دارند محقق مي ش��ود. وي تصريح كرد: با عقد 
تفاهم نامه و قرارداد با بهره ب��رداران و پرداخت وجه 
اوليه قرارداد براي تزريق به شبكه تامين، برنامه توليد 
خودروهاي تجاري و س��نگين با نظم و يكنواختي 
بيش��تري صورت خواهد گرفت. ايران خودرو ديزل 
آمادگي نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي را دارد. 
مقيمي تولي��د موتور ۳۵۵ ديزل با اس��تانداردهاي 
يورو۵ براي دستيابي به محيط زيست سبز را يكي 
از نيازمندي هاي مهم صنعت حمل و نقل كش��ور 
خواند  و گفت: اين موتور با همت و توان مهندس��ي 
داخلي رونمايي شده و به زودي به توليد انبوه خواهد 
رس��يد. خودروهاي مجهز به اين موتور نيز در ايران 
خودرو ديزل در حال آماده سازي براي فروش است. 
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو بازار خودروهاي 
تجاري و سنگين را از موضوعات مهم صنعت خودروي 
كشور دانست و گفت: همت ايران خودرو بر اين اصل 
استوار است تا در شرايط تحريم نياز بازار را براساس 
راهبرده��ا و سياس��ت هاي وزارت صمت به نتيجه 
برساند. وي با اش��اره به راه اندازي مجدد خط توليد 
موتور ۴۵۷ بعد از 8 س��ال توقف گفت: تفاوت خط 
توليد فعلي با سابق در داخلي سازي پوسته اين موتور 
است كه اين دستاورد مهمي در بخش خودروهاي 
تجاري به ش��مار مي آيد.  مقيمي از عرضه كشنده 
۲6۳۰ ظرف كمتر از دوم��اه آينده خبر داد و گفت: 
نمونه اوليه اين كشنده با موتور ۳۵۵ توليد شده كه 
در آينده با موتور ۴۵۷ توسعه خواهيم داد. وي با بيان 
اينكه همان طور كه شعار رونق توليد را در سال گذشته 
به همت كاركنان مجموعه ايران خودرو محقق كرديم 
در سال جديد نيز شعار جهش توليد را به عمل خواهيم 
رساند، سه برابر شدن فعاليت هاي شركت ايدم را يكي 
از مصاديق اصلي جهش در توليد دانست و گفت: اين 
موضوع محصول نگاهي است كه در ايران خودرو ديزل 
شكل گرفته و براس��اس توان مهندسي و پتانسيل 
داخلي انجام شده است. مقيمي تجميع توليد قطعات 
مورد نياز سمند سايت ايران خودرو تبريز را از اهداف 
ايران خودرو دانست و گفت: در اين مسير چرخشگر 
توليد گيربكس س��مند را برعهده خواهد داش��ت. 
نخستين دستاورد اين اقدام كاهش هزينه لجستيك 
و در نتيجه تاثير آن در قيمت تمام ش��ده محصول 
خواهد بود. وي در ادامه به پروژه توليد گيربكس ۱۲ 
سرعته چرخشگر اشاره كرد و گفت: اين محصول نيز 
در مرحله تس��ت قرار دارد كه به زودي به توليد انبوه 
خواهد رسيد. مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو 
جهش در نوآوري و شكوفايي و همچنين داخلي سازي 
و كاهش وابستگي توليد را طبق راهبردهاي وزارت 
صمت از اهداف سال جاري اين خودروساز دانست و 
گفت: جهش در حوزه كيفيت و ادامه اجراي پروژه هاي 
ارتقاي كيفيت نيز از اهداف گروه صنعتي ايران خودرو 

در سال جاري است.



دانش و فن6خبر
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موج جديد گراني گوشي در راه است
عواملي همچون كمب�ود جهان�ي كاال به دليل 
كرونا، باال رفتن نرخ ارز، بس�ته ش�دن مرزها و 
محدوديت ه�اي ترانزيتي ب�راي واردات كاال و 
معرفي اپليكيشن »ش�اد« منجر به ايجاد عدم 
اطمينان بازار ب�راي تأمين محصوالت در آينده 
ش�ده كه در نهايت تمام اي�ن عوامل تعادل بين 
عرضه و تقاض�ا را بر ه�م زده و منجربه افزايش 
قيمت گوشي شده است و انجمن واردكنندگان 
موبايل و تبلت پيش بيني مي كند با ادامه داشتن 
اين رون�د و مش�كالت واردات، افزايش قيمت 
گوشي ادامه داشته باش�د. با وجود اين اتحاديه 
فروشندگان تلفن همراه معتقد است 90 درصد 
افزايش قيمت ها مربوط به شركت هاي واردكننده 

است و واحد هاي صنفي نقشي در آن ندارند.

ش��يوع كرونا در جهان تبعات زيادي داشته و تاثيرات آن 
بر دنياي فناوري هم چشمگير بوده است. توليدكنندگان 
گوشي در بسياري از كشورها با سلسله تعطيلي مواجه شدند 
و اين موضوع س��اخت گوشي و قطعات را با مشكل مواجه 
كرد. از طرفي اگرچه همواره در سال هاي اخير در ماه اسفند 
با رشد فروش گوشي مواجه بوديم، اما امسال شرايط كمي 
متفاوت است. در ماه پاياني سال گذشته، شاهد افزايش نرخ 
ارز بوديم كه بر خالف رويه سابق موجب ايجاد ركود تورمي 
در بازار شد؛ به اين شكل كه قيمت اجناس باالرفته اما تقاضا 
پايين آمد و افق كوتاه مدت و ميان مدت براي واردكنندگان 
موبايل تيره شد. همچنين بازار با كاهش شديد ٣٠ تا٤٠ 
درصدي در تقاضا مواجه بود. از طرفي انجمن واردكنندگان 
موبايل و تبلت در فروردين ماه اعالم كرده بود كه در پي شيوع 
ويروس كرونا عرضه گوشي هاي هوشمند تحت تاثير شيوع 
ويروس كرونا در ماه هاي اخير )به ويژه در چين(، با كاهش 
۳۸ درصدي نسبت به سال گذشته مواجه شده كه بيشترين 
كاهش عرضه گوشي هاي هوشمند ظرف يك ماه در طول 
تاريخ است و بازار موبايل ايران هم با ركودي ۶۰ درصدي در 
اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به بهمن ماه مواجه شد. حاال به نظر 
مي رسد بعد از بازگشايي واحدهاي صنفي كم خطر، فعاالن 
اين حوزه با چالش هاي جديد مواجه شدند. عواملي همچون 
كمبود جهاني كاال به دليل كرونا، باال رفتن نرخ ارز، بسته 
شدن مرزها و محدوديت هاي ترانزيتي براي واردات كاال و 
معرفي اپليكيشن »شاد« منجر به ايجاد عدم اطمينان بازار 
براي تأمين محصوالت در آينده شده كه در نهايت تمام اين 

عوامل تعادل بين عرضه و تقاضا را بر هم زده است.

  افزايش قيمت گوشي متاثر از باال رفتن نرخ ارز
انجمن واردكنن��دگان موبايل و تبلت، كمبود جهاني كاال 
به دليل كرونا، باال رفتن نرخ ارز و افزايش تقاضا براي خريد 

گوشي در پي معرفي اپليكيشن شاد را از جمله عوامل التهابات 
بازار موبايل اعالم كرد. ب��ا توجه به تحوالت بازار موبايل در 
چند روز اخير و افزايش قيمت گوش��ي تلفن همراه و تأثير 
مستقيم آن بر بخش آسيب پذير جامعه، انجمن واردكنندگان 
موبايل، تبلت و لوازم جانبي در بيانيه اي توضيحاتي را با هدف 
شفاف سازي و ارايه راهكار برون رفت از التهابات موجود در 
حوزه موبايل كشور ارايه داد. در اين بيانيه آمده است: انجمن 
واردكنندگان موبايل به عنوان يكي از تشكل هاي تخصصي 
اتاق بازرگاني ايران، همواره با رصد تحوالت بازار تلفن همراه، 
تحليل شرايط مصرف موبايل در كشور و تحليل بازار، نظرات 
كارشناسي خود را به دستگاه هاي ذي ربط و تصميم گيران 
اين حوزه اعالم كرده است. از اين رو پس از دريافت گزارش 
واردات و مصرف كش��ور از س��امانه همتا، اين انجمن طي 
نام��ه اي، وزارت صمت و ديگر دس��تگاه هاي ذي ربط را از 
پيامدهاي پيش روي بازار تلفن همراه آگاه كرد. اين انجمن 
معتقد است تنظيم بازار و برنامه ريزي تأمين كاالي موردنياز 
كشور كه به طور متوس��ط فرآيندي حدود ۵۰ روز از زمان 
سفارش گذاري تا مرحله آماده س��ازي و توزيع را دارا است 
تنها با سفارش و تخصيص ارز منظم و ادامه دار و بدون وقفه 

امكان پذير است. اما از اواس��ط اسفندماه با شيوع ويروس 
كرونا تا به امروز بخش عمده اي از تخصيص ارز بازرگانان اين 
حوزه بي اعتبار و منقضي شده است. اين در حالي است كه 
حجم عمده اي از كاال در گمركات كشور دپو شده كه به علت 
شرايط حاكم بر جامعه و فشارهاي اقتصادي تحميل شده بر 
كشور به واسطه شيوع بيماري كرونا و تحريم ها، تخصيص 
ارز جهت ترخيص اين كاالها از گمرك صورت نگرفته است. 
اين انجمن پيش بيني كرده بود در صورتي كه توقف هاي 
متعدد و زمان بر در ثبت س��فارش و تخصيص ارز به شيوه 
حاضر ادامه پيدا كند، با معضل بزرگ كمبود جهاني كاال و 
افزايش بي سابقه بيش از ۳۰ درصدي قيمت ها و تشنج دوباره 
در زنجيره عرضه و توزيع مواجه خواهيم شد. حاال پس از 
گذشت دو هفته شرايط از آنچه كه تصور مي شد نيز بحراني تر 
شده است. ادامه تعطيلي مراكز آموزشي و به طبع آن تمركز 
بر آموزش آنالين و البته معرفي برنامه كاربردي »شاد« براي 
استفاده آموزشي دانش آموزان، تقاضاي موبايل را در بازار 
افزايش داده است. از ابتداي سال ۹۹ تا نيمه ارديبهشت ماه 
تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبايل وارد كشور شده در حالي كه 
مصرف ماهانه كشور يك ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه است. 

از اين رو ميزان موبايل واردشده در فروردين و ارديبهشت ۹۹ 
پاسخگوي تقاضاي ايجادشده در بازار نيست و همين موضوع 
باعث التهاب در بازار شده است. در مجموع عواملي همچون 
كمبود جهاني كاال به دليل كرونا، باال رفتن نرخ ارز، بسته 
شدن مرزها و محدوديت هاي ترانزيتي براي واردات كاال و 
معرفي اپليكيشن »شاد« منجر به ايجاد عدم اطمينان بازار 
براي تأمين محصوالت در آينده شده كه در نهايت تمام اين 

عوامل تعادل بين عرضه و تقاضا را بر هم زده است.

  افزايش تقاضا  براي گوشي 
اينك ما با سيل عظيمي از تقاضا در بازار مواجه شده ايم. كاال 
در سطح عرضه به حداقل رسيده است. قيمت ارز افزايش 
يافته و تخصيص ارز به واردات موبايل داده نمي ش��ود. و از 
همه مهم تر احتمال از س��رگرفتن قاچاق با سوءاستفاده از 
رويه مسافري به بهانه عدم تأمين كاال توسط واردكنندگان، 
تهديدي جدي اس��ت كه بايد چاره اي براي آن انديشيده 
ش��ود. طبق گزارش هاي دريافتي از سامانه همتا، مصرف 
ساالنه موبايل به طور متوسط در كشور در حدود ۱۴ ميليون 
دستگاه با ارزش ميانگين ۱۵۰ دالر است و در شرايط جديد 

به ويژه دوران كرونا و پساكرونا در حوزه هاي آموزش آنالين، 
ارتباطات و جلس��ات، فرآيندهاي خري��د مجازي و حتي 
پزش��كي )ويزيت بيماران( و امور بانكي، موبايل به عنوان 
موثرترين ابزار ارتباطي موردنياز عموم مردم كشور است. از 
اين رو با توجه به شرايط حاكم بر كشور و نياز جامعه به اين 
وسيله كاربردي، از تمام دستگاه هاي ذي ربط همچون وزارت 
صمت و بانك مركزي درخواست داريم تا نسبت به تخصيص 
ارز م��ورد نياز جه��ت واردات موبايل اق��دام و فرآيند ثبت 
سفارش و ترخيص را تسريع كنند؛ در اين صورت مي توان 
اميدوار بود كه التهاب��ات در بازار موبايل فروكش كرده و در 
نهايت مصرف كننده نهايي مي تواند در اين شرايط نامناسب 
اقتصادي، موبايل را با قيمت واقعي خود خريداري كند. در غير 
اين صورت فشارها به مصرف كننده و صنوف فعال در حوزه 
تلفن همراه بيش از پيش خواهد شد و بايد در آينده اي نزديك 
شاهد افزايش نامتعارف قيمت موبايل، تعطيلي كسب و كارها 
و تعديل صدها هزار نفر شاغل در صنعت موبايل كشور باشيم.

  نقش واردكنندگان در افزايش قيمت گوشي
اظهارات انجمن واردكنندگان در حالي اس��ت كه ابراهيم 
درستي، رييس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه در گفت وگو 
با ميزان درباره آخرين وضعيت بازار تلفن همراه اظهار كرد: 
»با اقداماتي كه صورت گرفت و راه اندازي سامانه رجيستري 
در حال حاضر تلفن همراه قاچاق در بازار وجود ندارد. پيش 
از راه اندازي رجيستري ساالنه ۲ هزار ميليارد تومان به جيب 
قاچاقچيان مي رفت، اما اكنون اين مبلغ به حساب دولت واريز 
مي ش��ود و از طرفي مردم نيز ديگر كاالي قاچاق خريداري 
نمي كنند.« وي درباره قيمت تلفن همراه گفت: »قيمت تلفن 
همراه وابسته به نرخ دالر است و با نوسان آن قيمت تلفن همراه 
دچار تغيير مي شود. واحد هاي صنفي نقشي در افزايش قيمت 
تلفن همراه ندارند و قيمت ها را شركت هاي واردكننده تعيين 
مي كنند و سود اصلي را آنها مي برند. برخي از شركت ها براي 
تعدادي از اجناس دو قيمت دارند يعني قيمت كاال در فاكتور 
با قيمت فروش متفاوت است و فروشنده   واحد هاي صنفي 
براي پول مازادي هم كه پرداخت مي كند بدون سند مي ماند. 
۹۰ درصد افزايش قيمت ها مربوط به شركت هاي واردكننده 
است و واحد هاي صنفي نقشي در آن ندارند.« درستي با اشاره 
به افزايش تقاضا در بازار به واسطه برگزاري آموزش مدارس در 
فضاي مجازي افزود: »با وجود افزايش تقاضا خوشبختانه بازار 
با كمبود مواجه نيست و با پشت سر گذاشتن كرونا و بهبود 
شرايط، وضعيت بازار بهتر خواهد شد. از واحد هاي صنفي 
تقاضا داريم كه حداقل سود را دريافت كنند تا به خانواده هاي 
دانش آموزاني كه براي خريد مراجعه مي كنند فشار كمتري 
وارد شود. شركت هاي واردكننده قيمت هايي را تعيين كنند 
كه هم واحد هاي صنفي سود عادالنه خود را دريافت كنند و 

هم به مصرف كننده اجحاف نشود.«

افزايش3درصديتعدادمشتركانتوزيعبرقمازندراندرسال98
مديرعامل توزيع برق مازندران از افزايش ۳ درصدي تعداد 
مشتركان اين شركت در س��ال ۹۸ خبر داد. مهندس رضا 
غفاري در آستانه دهم ارديبهشت روز صنعت برق ايران ضمن 
گراميداش��ت اين روز و تبريك و تقدير و تشكر از مجموعه 
تالشگر صنعت برق در عرصه هاي مختلف گفت: در سال ۹۸ 

تعداد ۴۲ هزار و ۸۱۰ مشترك به تعداد مشتركان توزيع برق 
مازندران افزوده شده است.وي افزود: در حال حاضر تعداد 
مشتركان به يك ميليون و ۴۲۵ هزار و ۱۵۸ مشترك رسيده 
است. مديرعامل شركت توزيع برق مازندران همچنين از 
افزايش يك درصدي مصرف مش��تركان در فروردين ۹۹ 

نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. درفروردين سال 
۹۸ ميزان مصرف مشتركان ۴۴۷ هزار و ۷۶۴ مگاوات ساعت 
بوده كه در س��ال ۹۹ اين ميزان به ۴۵ هزار و ۱۱۵ مگاوات 
ساعت رسيده است .در فروردين ۹۹ ميزان مصرف مشتركان 

۶۳۵۱ مگاوات ساعت افزايش داشته است.

نقشذوبآهناصفهاندرپيشرفتوسازندگيفوالدكشور
براي اولين بار و به مناس��بت هفت��ه كار و كارگر اولين 
گفت وگ��وي ويدئو كنفرانس��ي غالمرضا س��ليماني 
مديرعامل هلدينگ صدرتامين با نمايندگان كارگري 
شركت هاي زير مجموعه، سه شنبه نهم ارديبهشت ماه 
در سالن جلسات دفتر مديرعامل شركت برگزار شد. در 
اين نشست كه تني چند از نمايندگان كارگري بخش هاي 
مختلف شركت حضور داشتند، نماينده كارگري ذوب 

آهن اصفهان ضمن تشكر از منصور يزدي زاده مديرعامل 
ش��ركت كه همواره حامي كارگران است و با حضور در 
بخش هاي مختلف خط توليد كارخانه روحيه مضاعفي 
ب��ه كارگران مي دهد، گفت: بزرگ ترين مش��كل فعلي 
ذوب آهن اصفهان و دغدغه كاركن��ان، نبود مواد اوليه 
پايدار به ويژه سنگ آهن است كه سبب شده متاسفانه 

اين شركت توليد كامل نداشته باشد.

مديرعامل هلدينگ صدر تامين نيز ضمن تبريك ايام ماه 
مبارك رمضان و هفته كار و كارگرگفت: زحمت اصلي 
توليد و خلق ارزش افزوده به پشتوانه زحمات كارگران 
است. اگر امروز كشور ايران در حوزه هاي مختلف دفاعي، 
علمي و... دستاوردهاي ارزشمندي را كسب كرده، اين 
مهم از ثمره تالش و كوش��ش قشرزحمتكش كارگران 

محقق شده است.

آموزشرايگانمهارتهايامنيتسايبريبهنوجواناندرانگليس
نوجوانان انگليس در قرنطينه ويروس كرونا مي توانند 
به طور رايگان در كالس هاي مجازي امنيت سايبري 
ثبت نام كنند. به گزارش مهر به نقل از پرس آسوسيشن، 
دولت انگليس تصميم دارد دروس مجازي رايگان درباره 
امنيت سايبري براي هزاران نوجوان در قرنطينه ويروس 
كرونا ارايه كند. اين بخشي از طرح دولت براي گسترش 

مهارت هاي سايبري است. آموزشگاه مجازي »سايبر 
ديسكاوري« براي نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ ساله ايجاد شده 
و بازي ها و فعاليت هاي آموزش��ي ارايه مي كند كه به 
ايجاد مهارت هاي سايبري منجر مي شود. نوجوانان 
مي توانند به طور رايگان در آموزشگاه مجازي ثبت نام 
كنند تا به مركز بازي هاي آنالين و وبينارهاي هفتگي 

كارشناس��ان صنعت سايبري دسترس��ي يابند. اين 
ابزار جدي��د در حقيقت ادامه طرح فعلي »مركز ملي 
امنيت سايبري« انگليس به نام كالس هاي تابستاني 
»سايبرفرست« براي هزار دانش آموز است. اين طرح 
براي ارتقاي مهارت هاي س��ايبري در نوجوانان ارايه 

شده بود. 
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 VPN حذف معروف ترين 
به دليل مسائل امنيتي

گوگل بزرگ ترين برنامه VPN اندرويدي را با ۱۰۰ 
ميليون نصب فعال به داليل امنيتي از پلي اس��تور 
حذف كرد. در برخي از كشورهاي جهان كه قوانين 
محدودكننده اي براي استفاده كاربران و شهروندان 
از اينترنت و اپليكيش��ن هاي اينترنتي وجود دارد و 
بس��ياري از نرم افزار و برنامه هاي محبوب آنها فيلتر 
و مسدود اس��ت، كاربران مجبورند براي دسترسي 
و اس��تفاده از آن ب��ه نص��ب، دريافت و اس��تفاده از 
اپليكيشن هاي فيلترشكن موس��وم به VPN روي 
آورند كه بسياري از آنها در پلتفرم فروشگاه هاي آنالين 
و اينترنتي همچون گوگل پلي استور و اپ استور اپل 
وجود دارد كه برخي از آنها رايگان و برخي ديگر نيز 
به صورت پولي در دس��ترس كاربران قرار مي گيرد. 
گزارش هاي منتشرش��ده از س��وي متخصصان و 
كارشناسان فعال در حوزه امنيت سايبري حاكي از آن 
است كه در اپليكيشن هاي فيلترشكن رايگان موسوم 
به VPN، حفره هاي امنيتي و آس��يب پذيري هاي 
زيادي وجود دارد كه اطالعات و داده هاي ش��خصي 
كاربران را شديدا به مخاطره خواهد انداخت و حريم 
خصوصي آنها را نقض خواهد كرد. درباره استفاده از 
فيلترشكن ها و موضع دولت با فيلترينگ، محمدجواد 
آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات پيش 
از اين اظهار كرده بود: »درس��ت اس��ت كه بسياري 
از فيلترش��كن ها خدمات ظاهري خوب��ي به كاربر 
ارايه مي دهند و به همين دليل كاربران به اس��تفاده 
از آنها عالقه مندند ام��ا بنا به گزارش هايي كه مراكز 
معتبر منتشر مي كنند، اين نوع نرم افزارها استفاده 
ضدامنيتي دارند و نوعي باج افزارند كه به جمع آوري 
اطالعات مش��تركين اقدام مي كنن��د و فراگيري و 
استفاده از فيلترشكن ها تبعات بسيار زيادي دارد.« 
برنام��ه SuperVPN Free VPN Client يك 
برنامه اندرويدي رايگان است كه از چهار سال پيش 
با ۱۰ هزار نصب ش��روع به فعاليت كرد و هم اكنون 
بي��ش از ۱۰۰ ميليون نصب فعال دارد. گوگل تاييد 
كرده است كه اين برنامه با بيش از ۱۰۰ ميليون نصب 
فعال داراي آس��يب پذيري است كه منجر به شنود 
همه  ترافيك كاربر مي ش��ود. مركز ماهر )مديريت 
امداد و هماهنگي رخدادهاي رايانه اي( به بررس��ي 
اين آس��يب پذيري كه توس��ط محققان امنيتي در 
VPNpro كشف شده، اشاره كرده است. اين برنامه 
به هاست هاي متعدد متصل مي ش��ود و در يكي از 
اين هاس��ت ها payload )حاوي كدهاي مخرب( 
مشكوكي با اتصال ناامن HTTP از برنامه به هاست 
ارس��ال مي ش��ود. اين payload حاوي داده هاي 
رمزنگاري شده بود كه در پاسخ، payload مشابهي  
دريافت مي كرد. اي��ن payload حاوي كليدهاي 
مورد نياز براي رمزگشايي داده بود كه با رمزگشايي 
آن، اطالعات حس��اس سرور شامل گواهينامه هاي 
سرور و اعتبارنامه ها كه سرور VPN براي احراز هويت 
احتياج داشت به دست آمد.  محققان با جايگذاري 
اطالعات سرور SuperVpn با سرور آزمون خود، 
به نتايجي دست يافتند. اتصاالتي كه از HTTP ناامن 
و آشكار استفاده مي كنند ممنوع نيستند، ترافيك 
HTTP رمزنگاري نمي شوند در نتيجه هر فردي با 
رهگيري ترافيك قادر به شنود ارتباطات كاربر خواهد 
بود. از طرفي Payloadهاي ارس��الي مبهم سازي 
)obfuscated( شده اند: اطالعات ارسالي از برنامه 
)كاربر( و س��رور رمزنگاري ش��ده اس��ت، در برنامه 
كليدهاي رمزنگاري hardcode شده يافت شده 
و وجود رمزنگاري payloadهاي مذكور، كليدهاي 
موردنياز براي رمزگشايي در خود برنامه موجود است. 
اين Payloadها حاوي اعتبارنامه هاي EAP هستند 
و VPNها از اعتبارنامه هاي EAP براي جلوگيري از 
اتصاالت خارج از برنامه به سرور خود استفاده مي كنند. 
payload در EAP اما با ارس��ال اعتبارنامه ه��اي

هايي كه رمزنگاري نش��ده اند يا رمزنگاري ضعيفي 
دارند استفاده از اعتبارنامه هاي EAP عمال بي فايده 

خواهد بود.
با استفاده از اين آسيب پذيري عالوه بر امكان حمله 
مرد مياني و شنود ترافيك، مهاجم مي تواند با تغيير 
جزييات اتص��ال VPN، كاربر را ب��ه جاي اتصال به 
سرور VPN اصلي  مجبوربه اتصال به سرور مخرب 
خود كند. همچنين برنام��ه Supervpn پيش تر 
در سال ۲۰۱۶ در مقاله اي پروهشي به عنوان برنامه 
مخرب شناخته شده بود. به همين دليل در نهايت اين 
برنامه، در هفتم آوريل از پلي استور گوگل حذف شد.

از ابتداي سال ۹۹ تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبايل وارد كشور شده   در حالي كه مصرف ماهانه كشور يك ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه است

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب
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NACE  MR-0175.
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کد فراخوان: 3233938  شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران
شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب)سهامی خاص(
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نوبت اول: 1399/02/13                         نوبت دوم: 1399/02/20

دنياي فناوري
رشد ۷۰ درصدي كاربران 

مايكروسافت تيمز
اپل باز كردن قفل آيفون با 

ماسك را ممكن مي كند
افزايش كاربران توييتر به لطف 

كوويد ۱۹
 نجات بازار گوشي هوشمند 

با فعاليت هاي آنالين دوره كرونا
مايكروس��افت به تازگي اعالم كرده كه آمار كاربران روزانه 
سرويس ويدئو كنفرانس مايكروسافت نيز به ۷۵ ميليون نفر 
رسيده است. به گزارش ايسنا به نقل از مايكروسافت، همزمان 
با شيوع گسترده ويروس كرونا، اعالم قرنطينه، تعطيلي مراكز 
آموزشي و ادارات و همچنين دوركاري شهروندان در بسياري 
از كشورهاي جهان استفاده از اپليكيشن هاي ويدئو كنفرانس 
يا تماس هاي ويدئويي گروهي جايگزين فعاليت حضوري 
كاركنان در محل كار خود شده، رشد و افزايش قابل توجهي 
يافته است. آمار كاربران فعال اپليكيشن مايكروسافت تيمز 
)microsoft teams( با رشدي ۷۰ درصدي نسبت به 
ماه گذشته همراه بوده و به عدد ۷۵ ميليون كاربر فعال در 
روز رسيده است. اين آمار كه توسط ساتيا نادال، مديرعامل 
مايكروس��افت همزمان با ارايه گزارش مالي اين ش��ركت 
اعالم و منتشر ش��ده است، نشان مي دهد كه آمار كاربران 
مايكروسافت تيمز به بزرگ ترين رقيب خود يعني اپليكيشن 
زوم نزديك شده است و انتظار مي رود آنها به زودي وارد يك 
رقابت تنگاتنگ شوند. اين گزارش ها همچنين حاكي از آن 
است كه بالغ بر ۲۰۰ ميليون كنفرانس ويدئويي تنها در يك 
روز براي سرويس مايكروسافت تيمز ثبت شده است، اين در 
حالي است كه اپليكيشن زوم حدود ۳۰۰ ميليون كنفرانس 

در روز را براي خود به ثبت رسانده است. 

اپل به تازگي نس��خه بتا و آزمايشي سيستم عامل ios را 
براي توسعه دهندگان منتشر كرده كه قابليت باز كردن 
قفل آيفون به هنگام پوشيدن ماسك روي صورت كاربران 
را داراست. به گزارش ايسنا به نقل از تك كرانچ، با توجه به 
آنكه خيل عظيمي از كاربران گوشي هاي آيفون از قابليت 
تشخيص هوشمند چهره موسوم به فيس آي دي استفاده 
مي كنند و در زمان شيوع گسترده ويروس كرونا به منظور 
رعايت نكات بهداشتي روي صورت خود ماسك مي زنند، 
در حال حاضر در صورتي كه كاربري قابليت فيس آي دي 
را روي گوشي آيفون خود فعال سازي كرده باشد، هنگام 
پوش��يدن ماس��ك براي باز كردن قفل گوش��ي با تاخير 
آزاردهنده اي روبه رو مي شود و در آخر نيز مجبور مي شود 
ماسك را از صورت خود بردارد كه اين كار از لحاظ رعايت 
نكات بهداشتي در زمان شيوع گسترده ويروس خطرناك 
 ios كرونا مورد تاييد نخواهد بود. حاال در اين نسخه جديد
۱۳.۵، اپل فرآيند باز كردن قفل گوشي هاي آيفون را براي 
كاربراني كه از ماس��ك استفاده مي كنند، تسهيل كرده و 
صفحه passcode را به صفحه اصلي آورده اس��ت و اين 
بدان معناست كه در صورت پوشيدن ماسك، كاربر تنها 
كافي  است صفحه فيس آي دي را رد و براي باز كردن قفل 

گوشي گذرواژه مورد استفاده خود را وارد كند.

تعداد كاربران روزانه توييتر در س��ه ماهه اول سال جاري 
ميالدي به خاطر قرنطينه افزايش داشته اما براي اين شبكه 
اجتماعي سودآوري نداشته است. به گزارش ديجياتو به نقل 
از انگجت، توييتر در گزارش خود از افزايش ۲۴ درصدي 
كاربران روزانه اين پلتفرم در س��ه ماهه اول س��ال جاري 
ميالدي و رسيدن آنها به ۱۶۶ ميليون نفر خبر داده است. 
اين آمار نسبت به ۱۳۴ ميليون كاربر سه ماهه اول ۲۰۱۹ 
و ۱۵۲ ميليون كاربر روزانه پولس��از در سه ماهه گذشته، 
افزايش قابل توجهي داشته است. درآمدزايي توييتر تا حد 
زيادي به تبليغات وابسته است و همه گيري كرونا با وجودي 
كه تعداد كاربران اين پلتفرم را افزايش داده، ولي سودي 
براي آن به همراه نداشته است. با وجود افزايش كاربران، 
كوويد ۱۹ قدرت خريد بسياري از شركت ها را كاهش داده 
و همين عامل بر درآمدهاي توييتر تاثير منفي گذاشته 
است. در نتيجه به اين ش��ركت در مقايسه با مدت زمان 
مشابه در سال قبل، زيان عملياتي ۷ ميليون دالري وارد 
شده است. توييتر مي گويد براي جبران اين خسارت، منابع 
و اولويت هاي خود را معطوف محصوالت درآمدزا مي كند. 
اين شركت قصد دارد مهندساني كه سرگرم پروژه هاي 
ديگر هستند را مامور كار روي پلتفرم تبليغات موبايل توييتر 

و انجام ديگر اقدامات پولساز كند. 

شركت سامسونگ هشدار داده است كه كوويد-۱۹ به فروش 
گوشي هاي هوشمند و گسترش فناوري5G آسيب مي زند 
اما انقالب »كار كردن از خانه«، بازار را در امان نگه مي دارد. به 
گزارش ايرنا به نقل از سي ان ان بيزينس، سامسونگ هشدار 
داده اس��ت كه ماه هاي پيش رو ب��ه دليل اختالل زنجيره 
عرضه جهاني براي بازار فناوري دردناك خواهد بود چرا كه 
عالم گيري كوويد-۱۹، تقاضا براي گوشي هاي هوشمند و 
سازگار شدن با فناوري 5G را مختل مي كند. اما اين شركت 
كره اي، همچنين اعالم كرده است كه بحران كرونا، تغييرات 
اساسي در نحوه زندگي مردم ايجاد كرده است. حاال بسياري 
از مردم در خانه هايشان قرنطينه شده اند و به همين دليل، 
وابستگي دنيا به خدمات ديجيتالي، حداقل بازار گوشي هاي 
هوش��مند را نجات خواهد داد. در شرايطي كه غول هاي 
خودروسازي دنيا و شركت هاي هواپيمايي همه با زيان هاي 
گسترده ميليارد دالري مواجه ش��ده اند، با وجود كاهش 
تقاضا و اختالل در عرضه شركت هاي فناوري هنوز در مسير 
سودآوري هستند. سامسونگ هفته گذشته اعالم كرد كه 
در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰، يعني تا پايان ماه مارس، ۵.۳ 
ميليارد دالر سود عملياتي كسب كرده است. با وجود اينكه 
سامسونگ سود خوبي كسب كرده، اما اوضاع بازار چنان 
آشفته است كه نمي تواند براي سال پيش رو، پيش بيني 

داشته باش��د. حتي در اضطراب اين اس��ت كه سودآوري 
س��ه ماه گذشته، كوتاه و موقت باش��د. سي ان ان بيزينس 
مي نويسد: »سود پايين سه ماه  گذشته سامسونگ، ممكن 
است كه عمر كوتاهي داشته باشد. اين شركت هشدار داده 
اس��ت كه همه گيري ويروس كرون��ا، بي ثباتي هايي را در 
بخش هاي بزرگ تر اين كسب وكار ايجاد كرده است. به دليل 
نوسانات زياد، سامسونگ نمي تواند يك پيش بيني كامل از 
وضعيت شركت در سال پيش رو داشته باشد.« سامسونگ، 
بزرگ ترين توليدكننده گوشي هوشمند در جهان است كه 
عرضه كننده كليدي براي تراشه حافظه و صفحه نمايش 
ديگ��ر توليدكنندگان مانند اپل و هوآوي هم به حس��اب 
مي آيد. حاال جونگمين لي، معاون رييس اين شركت اعالم 
كرده است: »انتظار مي رود كه به دليل كوويد-۱۹ تقاضا براي 
گوشي هوشمند افت شديدي داشته باشد. كوچك شدن 
بازار گوشي هوشمند و بسته بودن فروشگاه ها منجر به افت 
اجتناب ناپذير در سه ماهه جاري خواهد شد.« تجارت تراشه 
حافظه كه براي سال ها منبع مهم سودآوري سامسونگ بوده 
است، حاال با ركود بازار گوشي هاي هوشمند آسيب خواهد 
ديد. اما از آنجايي كه مردم حاال  در  خانه كار مي كنند، افزايش 
تقاضا براي سرويس هاي حافظه ابري و كامپيوترهاي خانگي 

از اين شركت حفاظت خواهد كرد.



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

فعاالن اقتصادي در گفت وگو با »تعادل« پيش بيني كردند

ركود كرونايي توليد در روزهاي ۹۹ 
تعادل | فرشته فريادرس |

شيوع كرونا از انتهاي سال 1398 و تداوم آن در سال 
1399اقتصاد اي�ران را در يك وضعيت ركود همراه 
با نا اطميناني قرار داده اس�ت. به طوري كه براساس 
گزارش اخير بازوي پژوهشي مجلس، كاهش تقاضا 
براي صادرات محص�والت ايران وتقاض�اي كل را 
از طرف تجارت خارجي متأث�ر مي كند. همچنين 
در بخش داخلي، تقاض�اي كل هم به دليل كاهش 
درآمد خانوار و هم كاه�ش برخي كاالها و خدمات 
كه به شيوع بيشتر ويروس منجر مي شوند، تحت 
تأثير قرار مي گيرد. از سوي ديگر، عرضه كل اقتصاد 
نيز به دليل اختالل در ش�بكه تأمين م�واد اوليه و 
محدودي�ت فعاليت  برخ�ي از واحدهاي صنفي، با 
ش�وك عرضه مواجه ش�ده اس�ت. همه اين موارد 
نشانگر اين است كه اقتصاد ايران روزهاي خوبي را 
در سال 99 سپري نخواهد كرد و دچار ركود تورمي 
عميق تر خواهد شد. حال با ترسيم چنين وضعيتي 
از اقتصاد كشور، اين پرسش قابل طرح است كه آيا 
جهش توليد در سال جاري رخ خواهد داد يا خير؟ 
پيش بيني فعاالن اقتصادي در اين باره چيس�ت؟ 
برخي از فعاالن اقتص�ادي در گفت وگو با »تعادل« 
با واكاوي دامنه اثرگ�ذاري كرونا ويروس بر اقتصاد 
كشور، روزهاي خوبي را براي كسب وكارها و توليد 
در سال 99 ترس�يم نمي كنند. به گفته آنها، كرونا 
موجب شده، اقتصاد ايران هم از سمت عرضه و هم 
از سمت تقاضا در بحران قرار گيرد و همين امر كاهش 
توليد و ركود را در اقتصاد رقم خواهد زد.آنها بر اين 
باورند كه شايد تنها بتوان در چنين شرايطي توليد را 
در همان سقف سال گذشته حفظ كرد. البته فعاالن 
اقتصادي راه هايي براي حمايت از توليد و مسير رونق 

آن بازتعريف كردند. 

    شرح حال توليد  در سال جاري 
شرايط اقتصادي كشور در سال هاي اخير به گونه اي رقم خورده 
كه تمركز ويژه حاكميت بر حوزه توليد و اشتغالزايي همچنان 
تداوم يافته اس��ت. به اين ترتيب كه سال ۱۳۹۹ به تدبير مقام 
معظم رهبري و در ادامه مسير طي شده در سال هاي اخير با هدف 
تداوم حمايت از توليد ملي سال »جهش توليد« نام گذاري شده 
است. اما شيوع ويروس كرونا و پيامدهاي اقتصادي ناشي از آن، 
۳ كانال اصلي اقتصاد جهان يعني عرضه، تقاضا، و تأمين مالي را 
مختل كرده است. به طوري كه بخش توليد نه تنها در ايران بلكه در 
بسياري از كشورهاي دنيا متحمل خسارت هاي سنگين ناشي از 
بيماري كوويد۱۹ شده است. همچنين شوك عرضه، در زنجيره 
تأمين جهان اختالل ايجاد كرده و به تقاضاي كل هم رس��يده 
است. زنجيره هاي ارزش جهاني به شدت تحت تأثير قرار گرفته 
و با افزايش نااطميناني در فضاي اقتصادي جهان، فرار سرمايه، 
كاهش سرمايه گذاري مستقيم خارجي و خطر بحران و رشد 
بدهي در افق پيش روي اقتصاد جهان قرار گرفته است؛ اقتصاد 
ايران هم در چنين فضايي با مشكالت زيادي دست به گريبان 
است. با اين حال اين پرسش قابل طرح است كه آياسال جاري 
شاهد جهش توليد خواهيم بود و راهبرد اصلي براي تحقق اين 

الزام چيست؟ صاحبان كسب وكارها چه نظري دارند؟ 

    ضربه به اقتصاد از دو جهت 
در همين رابطه، حسين سالح ورزي نايب رييس اتاق بازرگاني 
ايران در گفت وگو با »تعادل« با اشاره به اثرات شيوع كرونا بر 

كسب وكارها، گفت: طيف گسترده اي از مشاغل به دليل شيوع 
ويروس كرونا با تعطيلي كامل مواجه ش��دند. همچنين اكثر 
كسب و كارها و بنگاه ها به صورت مستقيم و غيرمستقيم متاثر 
از آثار كرونا بوده اند. به طوري كه كرونا، آثار جبران ناپذيري بر 
ميزان فروش، ميزان توليد، ميزان اشتغال و تعهداتشان داشته 
است.  نايب رييس اتاق ايران، با بيان اينكه كرونا بر فعاليت هاي 
اقتصادي ايران مثل ساير كشورها تبعات زيادي به همراه داشته 
اس��ت، عنوان كرد: به طور نمونه، كرونا موجب شده، كه هم از 
سمت عرضه و هم از سمت تقاضا اقتصاد در بحران قرار گيرد. به 
گفته او، اين چرخه، موجب كاهش تقاضا كه در نهايت كاهش 
توليد و ركود در اقتصاد را رقم خواهد زد.  اين فعال اقتصادي در 
ادامه و در پاسخ به اين پرسش كه دولت چگونه مي تواند كسب 
وكارها را مورد حمايت قرار دهد، توضيح داد: دولت بايد تدابيري 
براي بخش تقاضا و عرضه بينديشد، به معناي ديگر اگر قرار 
است بنگاه هاي توليدي يا شركت هاي ارايه دهنده خدمات را 
حمايت كنيم تا به ادامه فعاليت بپردازند اين حمايت در زماني 
كه تقاضاي كافي براي محصوالت و خدمات نباشد موثر نخواهد 
بود.نايب رييس اتاق بازرگاني ايران افزود: بنابراين نياز است كه 
براي تحريك تقاضا در دو س��مت تقاضاي داخلي و خارجي 
برنامه ريزي ه��اي الزم صورت گيرد. ب��ه همين منظور براي 
تحريك تقاضاي داخلي مي توان از روش هاي مختلف از جمله 
اعطاي بسته هاي كمكي  به اقشار آسيب پذير و مردم استفاده 
كرد تا قدرت خريد آنها افزايش يافته همچنين از اين طريق 
بتوان تقاضا را در بازار ايجاد كرد.  به گفته سالح ورزي، در حوزه 
صادرات غيرنفتي نيز با اعطاي تسهيالتي خاص سازوكاري را 
در نظر داشته باشيم تا بتوانيم تقاضا براي محصوالت و خدمات 
ايراني ايجاد كنيم. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين در 
پاسخ به اينكه آيا تسهيالت اعطايي دولت، آسيب  هاي وارده به 
كسب و كارها از ناحيه كرونا را جبران خواهد كرد يا خير، بيان 
كرد: دولت مصوب كرده كه كسب و كارهاي ۱۰ گانه براي ۳ 
ماه بخشي از حق بيمه را پرداخت نكنند و بدهي هايشان نيز به 
آينده موكول شود اما در اين زمان بخشنامه اي از طرف سازمان 
تأمين اجتماعي منتشر مي شود كه همه تسهيالتي كه براي 
همه كس��ب و كارها در نظر گرفته بودند در ازاي معافيت سه 
ماهه اين رسته لغو شده است. در برخي حوزه ها نه تنها حمايتي 
نمي شود بلكه در حال بازگشت به عقب هستيم.او همچنين با 
تاكيد بر اينكه دليل انتخاب مبلغ ۱2 ميليون تومان تسهيالت 
براي بنگاه هاي آس��يب ديده از كرونا مبهم است، اظهار كرد: 
دولت در اين سياست حمايتي تنها به دنبال حفظ نيروي كار 
است وديگر معضالتي كه بنگاه ها در دوران كرونا به آن دچار 
ش��ده اند، را ناديده گرفته است. س��الح ورزي در ادامه عنوان 
كرد: اگر معتقديم كه كسب و كارهايي به دليل شيوع ويروس 
كرونا تعطيل شده اند، و ميزان فروش آنها به شدت كاهش يافته 
است، بايد معافيت هاي مالياتي و بخشودگي حق بيمه تامين 
اجتماعي و صرف نظر كردن از پرداخت سود تسهيالت بانكي 
را در دستور كار قرار دهيم. سالح ورزي در پايان اين پيشنهاد 
را مطرح كرد كه دولت به جاي پرداخت اين تسهيالت، كارايي 
بازار كار و بنگاه ها را براي افزايش اش��تغال بهبود ببخشد.   او 
همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا فعاليت همه كسب 
وكاره��ا بايد به حالت عادي برگردد ي��ا خير، عنوان مي كند: 
تصميم گيري در اين مورد حتي بستگي به نظر سياست گذاران 
هم ندارد، بلكه يك تصميم فني است و كميته اپيدميولوژيست 
كشور يا ستاد ملي مبارزه با كرونا بايد در اين باره نظر بدهد كه 
آيا شرايط به گونه اي هست كه اجازه فعاليت به صاحبان كسب 
وكارها داده شود و شرايط به حالت عادي برگردد يا خير. آنها 
در واقع مي توانند به اين پرسش پاسخ دهند آيا ما توانسته ايم 

اين بيماري همه گير را كنترل كنيم و چنانچه كسب وكارها 
به حالت عادي بازگردند، آيا شاهد پيك دوباره شيوع بيماري 
خواهيم بود يا خير؟  سالح ورزي در ادامه با تاكيد براينكه، اين 
كميته بايد حتما به اين پرسش پاسخ دهد كه از سرگيري كسب 
وكارها و برگشت به حالت عادي، ممكن است منجر به مبتالي 
چه تعداد بيمار جديد و چه تعداد مرگ و مير جديد شود؟  اين 
فعال اقتصادي افزود: با اعالم نظر متخصصان و وزارت بهداشت، 
هرگونه اظهارنظري در اين زمينه از سوي افراد غيرمتخصص، 
منطقي نيست. ضمن اينكه ما بايد از كسب و كارها هم آمار و 
اطالعات دقيقي داشته باشيم. همچنين بايد يك اولويت سنجي 
داشته باشيم كه چه كسب و كارهايي ميزان اشتغال كمتري 
و چه كسب و كارهايي ميزان اشتغال بيشتري دارند و چگونه 
مي توان آنجا پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي 

را رعايت كرد تا توليد عقب نماند. 

    جهش توليد نخواهيم داشت
 از سوي ديگر، رييس كميسيون صنايع اتاق ايران هم درباره 
تاثير كرونا بر بخش توليد در ماه هاي اخير به »تعادل« گفت: 
ش��يوع ويروس كرونا نه تنها اثر نامطلوبي بر فعاليت كس��ب 
وكارها داشته، بلكه كل اقتصاد رنجور ايران را نيز دچار چالش 
كرده است. از همين رو، بايد شاهد كوچك تر شدن اقتصاد در 
وضعيت كرونايي باشيم. به گفته ابوالفضل روغني، از آنجايي كه 
نمي توان يك پايان قطعي براي از بين رفتن بيماري كوويد ۱۹ 
اعالم كرد، بنابراين با تداوم چنين وضعيتي نمي توان چشم انداز 
دقيقي ازوضعيت توليد نيز در ماه هاي آينده متصور بود. اما هر 
چه هست، كرونا خيلي از كسب وكارها را به تعطيلي كشانده 
است. رييس كميسيون صنايع اتاق ايران، معتقد است دولت 
در زمينه بازگشايي فعاليت بنگاه ها تصميم درستي اتخاذ كرده، 
چرا كه اگر روند تعطيلي ادامه دار مي شد، اقتصاد كشور و معيشت 
مردم آسيب بيشتري مي ديد. از همين رو، مي توان با رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي هوشمند و پروتكل هاي بهداشتي كه 
در ديگر كشورهاي اروپايي نيز اجرا شده، اقتصاد را به جريان 
انداخت. چون فروپاشي اقتصادي هم در كنار سالمتي مردم 
در درجه اهميت بااليي قرار دارد.  روغني همچنين با بيان اينكه 

تبعات كرونا بر برخي كسب وكار خيلي مشهود است، عنوان 
كرد: به طور نمونه كسب وكارهاي اينترنتي و آنالين تاثير پذيري 
كمتري از ش��يوع كرونا داشتند وكمتر در معرض آسيب قرار 
گرفتند. در مقابل اما برخي كس��ب وكارها از جمله واحدهاي 
خدماتي و بنگاه هاي كوچك ومتوسط و بخش گردشگري زيان 
بيشتري ديدند كه دولت بايد اين رسته ها را براي حمايت بيشتر 
مدنظر قرار دهد.  او در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره 
به اينكه در شرايط كنوني بسياري از دولت ها در سطح دنيا براي 
حمايت از بنگاه هايشان دست به جيب شده اند، عنوان كرد:  حتي 
برخي از كشورها از ذخاير و منابعي كه در اختيار دولت ها بوده واز 
صندوق هايشان، كمك گرفته اند، تاخسارت هاي ناشي از شيوع 
اين ويروس به كسب وكارها را جبران كنند. روغني در ادامه افزود: 
اما ايران به دليل كاهش فروش نفت، درآمدهاي ارزي اش بسيار 
افت كرده، از همين رو، ذخاير زيادي در اختيار ندارد كه بخواهد 
خسارت هايي كه به بخش توليد و خدمات با آمدن ويروس كرونا 
وارد آمده، را جبران كند، بنابراين ناگزير است اقدام به اعطاي 
تسهيالت آن هم با بهره باال را در دستور كار قرار دهد. بااين اوصاف 
نمي توان خيلي دولت را براي حمايت از فعاليت هاي اقتصادي 
تحت فش��ار قرار داد. البته روغني اين انتقاد را به برخي نهادها 
و سازمان ها، از جمله تامين اجتماعي، بانك ها وسازمان امور 
مالياتي وارد كرد كه دستورات حمايتي دولت را اجرا نمي كنند. 
رييس كميسيون صنايع اتاق ايران، همچنين درباره وضعيت 
توليد با توجه به شعار جهش توليد در سال ۹۹ افزود: شايد اين 
اظهارنظر بنده بدبينانه باشد، اما بايد بگويم امسال شاهد جهش 
توليد نخواهيم بود. چراكه شيوع ويروس كرونا در ماه هاي اوليه 
سال جاري در واقع موجب خواب توليد در بسياري از بخش هاي 
اقتصادي كش��ور  شد. چرا كه وقتي يك بنگاه توليدي مبناي 
فعاليتش را افزايش توليد قرار مي دهد، قطعا براي تمامي ۳۶۵ 
روز يك سال كاري خود برنامه ريزي مي كند. از اين رو، هر يك روز 
تعطيلي به منزله از دست رفتن بخشي از تيراژ توليدي اش است 
كه براي آن برنامه ريزي كرده است. اين فعال اقتصادي معتقد 
است با نگاه به اين مساله، در سال جاري جهش توليدي اتفاق 
نخواهد افتاد و همين كه توليدكنندگان بتوانند، سقف توليد سال 

گذشته خود را حفظ كنند، كار بزرگي انجام داده اند. 

    الزامات جهش توليد 
با ترسيم چنين وضعيتي از توليد در روزهاي سال ۹۹ فعاالن 
اقتصادي بر اين باورند كه اگر دولت حمايتي از اين بخش و 
واحدهاي توليدي نداشته باشد شاهد عقب ماندگي در اقتصاد 
خواهيم بود كه آثارش شايد تا چند سال بعد از كرونا بر اقتصاد 
باقي بماند. تيزهوش تابان، رييس اتاق رشت نيز معتقد است 
كه جهش توليد بدون توجه به صادرات و بدون توجه كافي به 
زيرساخت هاي الزم ممكن نخواهد بود. بايد در سال جهش 
توليد به زيرس��اخت هاي ريلي، دريايي، هواي��ي و جاده اي 
توجه كافي ش��ود. بايد براي رونق توليد برنامه و  استراتژي 
صادرات محور داش��ته باش��يم. تيزهوش تاب��ان مي گويد: 
نام گذاري سال ۱۳۹۹ به نام »جهش توليد« هم به اهميت 
توليد تاكيد دارد و هم اينكه مي تواند در حوزه برنامه ريزي و 

سياست گذاري اقتصادي ظرفيت آفرين باشد. 
به گفته اين فعال اقتصادي، شايد اولين گام اساسي براي 
ورود به مس��ير جهش در توليد را بت��وان بازآفريني مدل 
كسب و كار و تغيير نگاه به اقتصاد دانست؛ ممكن نيست 
توليدي به مرحله رشد و شكوفايي برسد ولي در آن مدل، 
صادرات محور بودن، رقابت پذيري، ارتباط با اقتصادهاي 
ديگر و حتي واردات مغفول بماند. محمدرضا صفا، رييس 
اتاق بندرعباس نيز در گفت وگويي كه با پايگاه خبري اتاق 
ايران، داشته است، عنوان كرده است: مهم ترين اولويتي 
كه انتظار مي رود در س��ال جهش تولي��د دولت در پيش 
بگيرد اين اس��ت كه در اقتصاد دخالت نكند و اجازه دهد 
بخش خصوصي بدون مانع تراش��ي ها كار كند؛ دولت ها 
بيشتر از اينكه از بخش خصوصي حمايت كنند، براي آنها 
مانع تراشي مي كنند. به گفته او، اقتصاد ايران ظرفيت هاي 
خوبي براي رشد و شكوفايي دارد، اما موانع اصلي از طرف 
نظام بروكراسي، قوانين متعدد و متناقض اين ظرفيت ها را 
به حاشيه مي برد. او ادامه مي دهد: سازمان ها دايم بزرگ تر و 
پرمصرف تر مي شوند و به همان نسبت هم احساس عمومي 
اين است كه مسائل حل نشده بيشتر مي شود؛ از طرف ديگر 
تصميم هاي خلق الساعه واقعاً سبب شده كه اقتصاد، صنعت 

و توليد هيچ استراتژي براي ادامه راه نداشته باشند. 
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بررسی مجدد اظهارنامه های 
برخی کاالهای  ترخيص شده

تسنيم | دستور بررسی ارزش اظهارنامه های ثبت 
سفارش توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شد.  
سرپرس��ت دفتر ارزش گمرک ايران، مکاتبه دبير 
ستاد تنظيم بازار در خصوص بررسی ارزش برخی 
کاالهای اساسی ثبت سفارش شده توسط وزارت 
جهاد کشاورزی را به گمرکات اجرايی ابالغ کرد. بر 
اساس اين بخشنامه،  مکاتبه معاون وزير صمت و 
دبير ستاد تنظيم بازار در خصوص فهرست ارزش 
ميانگين ساده ۱۱ قلم کاالهای اساسی و ضروری 
اظهاری به گمرک ش��امل )گندم، ذرت دامی، جو 
دامی، کنجاله س��ويا، دانه های روغنی، روغن خام، 
شکر خام، برنج س��فيد برنج قهوه ای، گوشت مرغ، 
تخم مرغ خوراکی( به گمرکات ابالغ شد. بررسی اين 
اقالم مربوط به فاصله ۱۶ مرداد سال ۹7 تا ۵ مرداد 
سال ۹8 مقطع تاييد ثبت سفارش ها توسط وزارت 
جهاد کشاورزی است. به اين ترتيب گمرکات اجرايی 
بايد اظهارنامه های مربوط��ه را بازبينی و چنانچه 
ارزش های اظهاری در س��قف قيمت های اعالمی 

باشد را مورد پذيرش قرار دهند.

قزاقستان واردات سيمان را 
ممنوع کرد

سازمان توس�عه تجارت | مديرکل دفتر اروپا و 
آمريکای سازمان توسعه تجارت ايران از ممنوعيت 
واردات س��يمان به قزاقس��تان خبر داد و گفت: اين 
موضوع از طريق نمايندگی کشورمان در قزاقستان 
همچنين س��فارت اين کش��ور در تهران در دست 
پيگيری اس��ت.  و به نظر می رسد دليل اصلی اتخاذ 
اين تصمي��م، افزاي��ش توليد داخلی س��يمان در 
اين کش��ور، همزمان با کاهش س��اخت  و سازها و 
کاهش صادرات اين کشور است.بهروز حسن الفت 
افزود: براس��اس توضيحات سرکنسول جمهوری 
اس��المی ايران در آکتائو، وزارت صنعت و توس��عه 
زيرس��اخت های قزاقس��تان طی تنظيم مقررات 
جديد مورخ ۹ آوري��ل2۰2۰، واردات انواع خاصی از 
سيمان را از کش��ورهای ثالث به مدت ۶ ماه ممنوع 
اعالم کرد و مقرر شده اين قانون به مدت ۱۰ روز پس 
از انتشار رس��می آن يعنی از 27 آوريل مصادف با 8 
ارديبهشت۱۳۹۹ اجرايی ش��ود. به طور خاص اين 
ممنوعيت مربوط به سيمان کلينکر، سيمان پرتلند، 
سيمان آلومينا و ساير سيمان های هيدروليکی است.  
در اين خصوص، حبيب اهلل ملکوتی فر، سرکنسول 
اي��ران در آکتائو گف��ت: با توجه به ص��ادرات عمده 
سيمان از کشورمان به جمهوری قزاقستان، فعاليت 
بخش قابل توجهی از فعاالن اقتصادی و کارخانجات 
سيمان در ايران با مشکالتی رو به رو خواهد شد. اين 
نمايندگی از هفته گذشته درگير اين موضوع بوده 
و با جهات مختلف در استانداری و گمرکات تماس 
داشته است. وی ادامه داد: با توجه به اهميت موضوع 
و راهبردی بودن موضوع صادرات س��يمان از طريق 
بندر آکتائو به عنوان يکی از کاالهای اصلی صادراتی 
کشور از اين طريق، انتظار می رود تمام تالش ها در 
سطوح مختلف برای چاره انديشی در خصوص واردات 
سيمان ايران و رفع هرگونه محدوديت در اين خصوص 
اعمال شود.  ملکوتی فر بيان داشت: اين موضوع جدی 
است و طرف قزاقی برای فهماندن جديت موضوع، 
هم اکنون سخت گيری زيادی را برای تخليه بار يکی 
از کشتی های ايرانی که حامل محموله سيمان است، 
روا داشته و تذکراتی را برای محموله بعدی داده است.  
وی گفت: مقامات بندری آکتائو اظهار می دارند اين 
تصميمی نيست که آنها بتوانند در آن تغييری ايجاد 

کنند يا تاثيرگذار باشند؛ موضوع کشوری است.

ازبکستان محدودیت های ترانزیتی 
کاميون های ایرانی را لغو کرد

سيد روح اهلل لطيفی سخنگوی گمرک ايران گفت:  
بر اس��اس اعالم س��فارت جمهوری اسالمی ايران 
در تاشکند محدوديت های ترانزيتی کاميون های 
ايرانی در قلمرو کش��ور ازبکستان لغو شد. لطيفی 
افزود: با تصميم کميسيون مقابله با بحران جمهوری 
ازبکس��تان، محدوديت های حم��ل و نقلی برای 
کشورهای ايران، افغانستان و ايتاليا، با رعايت دقيق 
موازين بهداش��تی لغو ش��د. لطيفی گفت: مدت 
توقف برای کاميون های خارجی در ازبکستان برای 
رويه های ترانزيت، صادرات و واردات حداکثر ۱۰ روز 
تعيين شده است و رانندگان قبل از پايان اين زمان 

بايد اين کشور را ترک کنند.

کرونا تقاضای گوشی را
۲۵ درصد افزایش داد

ايلنا | کرونا تقاضای گوشی را 2۵ درصد افزايش 
دادرييس اتحاديه فروشندگان دستگاه های صوتی 
تصويری و تلفن اظهار داشت: افزايش تقاضا به دنبال 
برگزاری کالس های آنالين مدارس و دانش��گاه ها، 
ع��دم واردات اين کاال در 2 ماه اخير و کاهش توليد 
ش��رکت های توليدکننده از داليل اصلی افزايش 
قيمت 2۰ تا 2۵ درصدی گوشی های تلفن همراه در 
بازار است.ابراهيم درستی درخصوص افزايش قيمت 
گوشی های تلفن همراه در بازار، گفت: باتوجه به آنکه 
۹۹ درصد گوشی های تلفن موجود در کشور وارداتی 
است، بنابراين افزايش نرخ ارز از داليل اصلی افزايش 
قيمت اين کاال در بازار است، از طرف ديگر افزايش 
تقاضا به دنبال برگزاری کالس های آنالين مدارس 
و دانش��گاه ها، عدم واردات اين کاال در 2 ماه اخير و 
کاهش توليد شرکت های توليدکننده از داليل اصلی 
افزايش قيمت 2۰ تا 2۵ درصدی گوشی های تلفن 
همراه در بازار است. وی خطاب به شرکت های توزيع 
کننده نيز گفت: از تمام شرکت های توزيع کننده 
تقاضا داريم تا توزيع و فروش گوشی های تلفن همراه 
را با کمترين س��ود انجام دهند تا مصرف کننده با 

قيمت پايين تر اين کاال را دريافت کند.  

براساس گزارش اخير بازوي پژوهشي  مجلس، كاهش تقاضا براي صادرات محصوالت ایران وتقاضاي كل را از طرف تجارت خارجي متاثر مي كند

معادله انتقال ارزش افزوده اقتصادي به داخل كشور
 در حوزه هايي چ��ون س��رمايه گذاري، كاهش قيمت نفت، 
سوءمديريت هاي داخلي و... مشكل داريم، بعيد است كه بتوانيم 
به اهداف از پيش تعيين شده اقتصادي مان دست پيدا كنيم. بايد 
سرمايه گذاري هاي دامنه داري انجام شود تا در نهايت اقتصادمان 
بتواند به اهدافي كه تعيين شده برسد. اصال شما تصور كنيد ما 
ظرفيت هاي توليدمان را هم با استفاده از سرمايه هاي داخلي 
افزايش دهم يا خودكفا ش��ويم. كجا مي توان اين داشته هاي 
توليدي را صادر كرد. مثال بنزين توليد كرديم، ميعانات گازي 
توليد كرديم؛ پتروشيمي توليد كرده ايم؛ كجا قرار است آنها را 
صادر كنيم؛ اينجا يك حلقه ديگري از مشكالت بروز مي كند؛ 

حتي فرض كنيد كه با تمام سنگ اندازي ها بتوانيم صادرات مان 
را هم به هر ترفندي كه هست انجام دهيم، پول ناشي از صادرات 
را چگونه قرار است به داخل كشور منتقل كنيم؟ شبكه بانكي 
جهاني براي ما تحريم است ما هيچ نقل و انتقال بانكي نمي توانيم 
انجام دهيم. ديوان محاس��بات زماني كه گزارش مي دهد ارز 
ناشي از صادرات به كشور بازنگشته، فكر مي كنيد به چه دليلي 
اين پول ناشي از صادرات به كشور بازنگشته؟ بخش قابل توجهي 
از اين موضوع به دليل تحريم بانكي كشور است؛ به هر حال فرد 
ص��ادر كرده؛ پولش را هم گرفته اما ام��روز نمي تواند پول را به 
كشور بازگرداند. اينجاست كه اهميت توسعه روابط با جهان 

اهميت و ارزش خود را نمايان مي كند. واقع آن است كه چرخه 
سرمايه گذاري، رش��د توليد، صادرات و انتقال ارزش افزوده به 
كشور يك زنجيره به هم پيوسته است كه هر كدام از گزاره ها 
بر شمايل كلي اين زنجيره اثرگذار خواهد بود و موضوع تنها با 
استفاده از ظرفيت هاي فقط داخلي حل و فصل نمي شود. ما بايد 
رابطه مان را با فضاي اقتصاد بين المللي از سر بگيريم تا بتوانيم 
به اهداف تعيين ش��ده مان برسيم. اگر ما نتوانيم با كشورهاي 
منطقه، اروپا، آس��يا و....رابطه داشته باشيم؛ منظورم از رابطه، 
رابطه اقتصادي است؛ وگرنه اين كشورها به ما احترام مي گذارند 
و در خيلي از موارد هندوانه هم زير بغل ما مي گذارند؛ اما وقتي 

صحبت از مراودات اقتصادي مي شود، عقب مي نشينند؛ وقتي 
اف اي تي اف، ما را از همه روابط محروم كرده طبيعي است كه ما 
نتوانيم به دستاوردهايي كه مد نظر است برسيم.اين است كه 
ما به رغم اينكه توليد داريم؛ صادرات داريم و... اما ارزش افزوده 
اقتصادي مورد نظرمان به بخش هاي مختلف اقتصادي مان 
منتقل نمي ش��وند. به نظرم ضروري اس��ت كه ب��راي بهبود 
شاخص هاي اقتصادي و معيشتي خودمان هم كه شده، به فكر 
توسعه روابط با جهان باشيم. اينكه تصور كنيم هزاران ميليارد 
تومان به بخش هاي مختلف توليدي تزريق كرده ايم پس توليد و 
صادراتمان رونق مي گيرد به نظرم كمي خوش بينانه است. فرض 

كنيد كارگاه توليدي كه با ۳۰درصد ظرفيت خود كار مي كند 
در اثر حمايت ها به ۱۰۰درصد توليدش هم رسيد؛ باز هم فرض 
كنيد كه اين بنگاه توانست صادرات هم بكند؛ پول ناشي از اين 
صادرات كه به كشور وارد نمي شود. پس ما هزينه كرده ايم، تالش 
كرده ايم، جنس توليد كرده ايم، صادرات كرده ايم و بعد ارزش 
افزوده اين تالش ها به كشور منتقل نشود. چه فايده اي مي تواند 
براي اقتصاد و معيشت ايرانيان داشته باشد. ما بايد سنگي كه در 
برابر جريان سيال اقتصاد و صادراتمان افتاده است را برداريم. بايد 
به دنبال بهبود روابط با جهان باشيم تا از دل آن دستيابي به اهداف 
نماينده    مجلس كالن اقتصادي مان هم ميسر شود.  

بازار سرمايه، پناهگاه نقدينگي هاي خرد
تس��هيالت ارزان قيمتي ارايه كند. به جز اين دو موضوع، از نگاه 
سپرده گذاران و گيرندگان تسهيالت موضوعات ديگري هم در 
بازار بانك يا بازار پول مطرح است. اينكه نرخ ها متناسب با زمان 
متغير است. معموال نرخ هاي كوتاه مدت كمتر و نرخ هاي بلندمدت 
بيشتر است. همين بحث را ما در بازار سرمايه هم داريم. با اين تفاوت 
كه در بازار سرمايه و بورس صدها شركت مختلف هست كه اين 
شركت ها يا مثل مخابرات در عرصه خدماتند يا در بخش توليد 
كاالي صنعتي و غيرصنعتي هستند و اگر بخواهيم از منظر ديگر 
تقسيم بندي كنيم، اين كاالها گاهي مصرف داخل كشور دارند 
مثل پااليشگاه خليج فارس يا اساسا صادرات محور هستند مثل 
بسياري از پتروشيمي ها.  شركت هايي كه در بورس هستند يك 
ارزش ذاتي دارند و يك ارزش بازاري. طال هم همين طور است كه 
يك ارزش ذاتي دارد و اما در نوسانات مختلف و بحران هاي مختلف، 
طال با نوسان قيمت مواجه مي شود، اما نوسانات قيمت هيچ وقت 

بيانگر ارزش ذاتي طال نيست. طال به عنوان يك فلز گران بها ممكن 
است در مقاطعي از زمان دچار نوسانات قيمت شود اما ارزش ذاتي 
آن هيچ وقت از بين نمي رود. اين موضوع درباره فرآورده هاي نفتي 
هم صدق مي كند. همان طور كه در روزهاي گذشته، قيمت نفت 
امريكا منفي شد، اما آيا واقعا ارزش نفت منفي است؟ اگرچه به دليل 
كرونا و ركود در اقتصاد امريكا و برخي كشورهاي اروپايي تقاضا 
براي نفت كم شده اما اين بدان معني نيست كه نفت ارزش ذاتي 
نداشته باشد. طبيعتا دير يا زود پس از اينكه تكليف كرونا روشن 
شود، نفت قيمت صعوي به خود مي گيرد و با تدبيري كه اوپك و 
غيراوپكي ها انجام مي دهند مي توانند قيمت نفت را بهبود دهند.  
در بازار بورس دو ديدگاه داريم. يك ديدگاه مي گويد كه بازار حباب 
دارد و ديگري مي گويد كه بازار حباب ندارد و اين قيمت ها واقعي 
است. ممكن است قيمت سهام برخي از شركت ها حباب داشته 
باشد و برخي شركت ها هنوز به قيمت واقعي نرسيده باشد. اگر 

بخواهيم قيمت ارزش واقعي شركت يا ارزش دارايي هاي شركتي 
را محاسبه كنيم، خصوصا شركت هايي كه صادرات  محور هستند 
و مبناي آنها را هم قيمت دالر در بازار در نظر بگيريم، هنوز قيمت 
سهام آنها به نقطه واقعي نرسيده. است بنابراين كساني كه وارد بازار 
بورس مي شوند، اگر از مشاوران اقتصادي معتبر استفاده كنند و 
سبد كاالهاي مناسبي انتخاب كنند، نرخ بازدهي آن سبد حتما از 
نرخ بازدهي بازار پول يا نرخ سود بانك ها بيشتر خواهد بود.  بانك 
مركزي و مركز آمار ميانگين نرخ تورم فروردين را حدود ۳2 درصد 
اعالم كرده است. طبيعتا كساني كه امروز در بانك ها سپرده گذاري 
كرند نه تنها سود نمي برند، بلكه ۵۰ درصد ارزش پول آنها مرتبا 
كاهش پيدا مي كند زيرا نرخ سود بانك ها و سپرده ها تقريبا ۵۰ 
درصد نرخ تورم است. طبيعي است كه سپرده  گذاري در بانك ها 
به نفع سپرده  گذاران نيست. اينجاست كه بازار سرمايه مي تواند 
پناهگاه نقدينگي و خصوصا نقدينگي هاي خرد باشد. به خصوص 

كساني كه مرتبا به دنبال اين هستند كه با مختصر پول خود سكه، 
طال يا ارز بخرند و براي اين افراد، بازار سرمايه بهترين پناهگاه است؛ 
اما با تاكيد بر يك نكته مهم و آن اينكه نبايد سهام هر شركتي را 
بخرند زيرا همه سهام ها نمي تواند سودزا باشد. همچنان كه ما 
بانك هاي مختلف با نرخ سپرده ها و نرخ تسهيالت مختلفي داريم و 
البته در بانك ها دامنه تغييرات سود و تغييرات نرخ تسهيالت بسيار 
محدود است، در حالي كه در بازار سرمايه دامنه سود شركت ها 
بسيار بيشتر از سود بانك هاست. دقيقا به همين دليل كساني 
كه وارد بازار س��رمايه مي شوند، حتما بايد اطالعات اقتصادي 
داشته و به اقتصاد سياسي مسلط باشند. اينكه بتوانند تخمين 
بزنند تحريم ها كي برداشته مي شود، يا اينكه نرخ دالر و قيمت 
واقعي آن چيست؟ اينكه صادرات و واردات ايران كي روال عادي 
خودش را طي مي كند؟ اين موارد بر نرخ سهام بسيار تاثيرگذار 
است و ريسك دقيقا همين جا معنا پيدا مي كند. بدين معنا كه 

كساني كه وارد بازار سرمايه مي شوند اگر بخواهند امروز سراغ 
شركت هايي بروند كه به دليل تحريم هاي كاهش روابط اقتصادي 
ايران، قيمتشان پايين است و همه مي دانند اگر اقتصاد ايران به 
روال عادي بدون تحريم برگردد قيمت آنها افزايشي خواهد بود، 
بايد ريسك كنند. آگاهي از اينكه چه زماني تحريم ها برداشته 
مي شود، ريس��كي در خريد اين نوع شركت ها ايجاد مي كند و 
سود و زيان هم در كنار ريسك معنا پيدا مي كند.  در نهايت بازار 
سرمايه در ايران بازار كوچكي است كه عمق ندارد و همچنان 
جا براي گس��ترش دارد و اصال قابل مقايسه با بازار پول نيست. 
در پاسخ به اينكه سپرده گذاري در بازار پول به نفع اقتصاد ايران 
است يا در بازار سرمايه بايد گفت، اگر بخواهيم به هدف توليد، 
افزايش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در كشور برسيم و در عين 
حال به سود بلندمدت دست يابيم، بهترين كار سرمايه گذاري 

در بازار سرمايه است.

 اثر عدم استقالل كانون وكال بر اقتصاد ايران
سپس معاونت حقوقي قوه قضاييه در فراخواني از حقوقدانان 
و وكالي دادگستري خواست در خصوص اصالح پيش نويس 
آيين  نامه اجرايي اليحه اس��تقالل كانون وكالي دادگستري 
نظرات و پيش��نهادهاي خود را ارايه كنن��د! در خصوص اين 
پيش نويس بايد دانست كه اوال تنظيم و پيشنهاد اين پيش نويس 
توسط قوه محترم قضاييه خالف و ناقض قانون و حاكميت قانون 
مي باشد؛ ثانيا بر خالف مطالب طرح شده توسط قوه قضاييه 
مبني بر اينكه قوه قضاييه، استقالل نهاد وكالت و كانون وكال 
را ضامن استقالل دستگاه قضايي و از اركان اساسي دادرسي 
عادالنه مي  داند و هيچ اراده اي در قوه قضاييه مبني بر مخدوش 

كردن استقالل كانون وكال و نهاد وكالت وجود ندارد؛ در متن اين 
پيش نويس و در موارد مختلف آن با نهادهاي جديد و ناشناخته اي 
همچون شوراي عالي هماهنگي امور وكال، اداره كل هماهنگي 
و پيگيري امور وكال و كارشناسان رسمي، عمال استقالل كانون 
وكال را مخدوش و آن را يكي از زيرمجموعه ها و وابسته به قوه 
قضاييه تعريف مي كند كه اين امر خالف قانون اساسي و ناقض 
حقوق شهروندي است و پايه گذاري عدم حاكميت قانون توسط 
مرجع اعمال حاكميت قانون مي باش��د. قطعا عدم حاكميت 
قانون توس��ط نهاد مجري آن سبب به حاشيه راندن قانون در 
يك جامعه مي گردد و جامعه اي كه در آن قانون ساالري نباشد 

به مرور عدالت و امنيتش رو به نابودي مي رود؛ قطعا با افزايش 
هزينه هاي اجتماعي به سمت عدم توسعه و عقب ماندگي حركت 
مي كند و رو به تشكيل دادگاه هاي تشريفاتي مي رود. قوه قضاييه 
در سال هاي گذشته با اقدماتي چون مركز مشاوران )يا وكالي 
قوه قضاييه( يا تبصره ماده ۴8 قانون آيين دادرسي كيفري... 
استقالل كانون وكال را نشانه گرفته است و پيش نويس آيين نامه 
اجرايي اليحه قانوني استقالل كانون وكالي دادگستري ديگر 
تير خالصي بر استقالل كانون وكال است! اميد است قوه قضاييه 
به قانون اساسي، نظر متخصصين و وكالي پيشكسوت در 2۵ 
كانون وكالي مستقل و اتحاديه سراسري كانون وكال و بيانيه 

۱۱ هزار وكيل جهت عدم تصويب آيين نامه پيشنهادي توجه 
نمايد و شاهد عملكرد يك بعدي در اين زمينه نباشيم . قطعا 
عدم وجود اس��تقالل وكال در يك دادرسي و وابسته بودن به 
مرجع قضايي رسيدگي كننده عالوه بر وجود هزينه هاي فراوان 
داخلي از بعد بين المللي نيز چهره نظام جمهوري اسالمي ايران و 
و جود دادرسي هاي عادالنه در اين نظام را مخدوش مي كند؛ در 
نتيجه آن حضور كانون وكالي ايران در »IBA« يا همان »كانون 
وكالي بين المللي وكال« كه از سال ۱۳2۹ ايران به عضويت آن 
درآمده  و حتي در نگارش اساس��نامه آن شركت داشته است، 
نيز سلب مي گردد. اين سلب عضويت از ابعاد مختلف از جمله 

سرمايه گذاري خارجي، روابط بين الملل و ... براي ايران هزينه 
منفي دارد و عالوه بر امنيت و عدالت كه در ايران از نبود وكيل 
مستقل و دادرس��ي هاي منصفانه لطمه مي خورد به صورت 
غير مستقيم بر اقتصاد كش��ور نيز اثرگذار خواهد بود. زيرا در 
شرايط كنوني كه اقتصاد ايران به نظارت بيشتر و مقابله با فساد 
و رانت خواري و عدم شفافيت نياز دارد، اين وكال و حقوقدانان 
مستقل هس��تند كه مي توانند به نظارت بيشتر و شفافيت و 
پاسخگويي در روند اقتصاد ايران كمك كنند و وجهه بين المللي 

ايران را تقويت نمايند.  
حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري 

ادامه از صفحه اول
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چهرهروز

حال شجريان بهتر است 
امسال با آغاز ماه مبارك رمضان، ربناي شجريان با حجم گسترده اي در فضاي مجازي دست به دست شده و افراد مختلف سعي 
مي كنند با اين كار جبراني در پخش نشدن اين دعا با صداي شجريان از تلويزيون و راديو داشته باشند. اين بحث حتي ياد كردن 
از »جواد ذبيحي« را كه س��ال ها قبل، پيش از شجريان، دعاي ربنا را تقريبا با همين شمايل اجرا كرده بود، در پي دارد. برخي از 
نوازندگان نيز با ايده هاي مختلف به بازسازي اين اثر روي آورده اند. اكنون كه در فضاي ماه مبارك رمضان قرار داريم و روزانه بارها 
از ربناي اين استاد آواز ايراني ياد مي شود، وضعيت جسماني او را هم از پزشكش جويا شديم. حسن عباسي به ايسنا گفت: »وضعيت 

جسماني استاد بهتر است و هر روز ايشان را مالقات مي كنم. خوشبختانه مشكل جديدي ندارند و شرايط شان ثابت است«.

امضاي  قرارداد فين كنشتاين
چه��ارم م��ه  1807 مي��الدي برابر با 
سيزدهم ارديبهش��ت 1186 در شهر 
فين كنش��تاين در كشور آلمان كنوني 
مقامات اين كش��ور ميزبان مقامات سياسي ايران و 
فرانسه بودند تا يك پيمان سياسي نظامي بين آنها 
امضا شود. اين پيمان كه به خاطر مكان انعقادش به 
»فين كنشتاين« معروف شد و هدف اصلي فرانسه 
براي انعقاد آن كاهش نفوذ انگلس��تان در آسيا بود، 
مدتي بعد با سياست حيله گرانه انگلستان آغازي شد 
بر دور جديدي از بازي هاي سياس��ي بين المللي كه 
فرجام آن چيزي جز كاهش شديد مرزهاي سياسي 
ايران نبود. يكي از م��واد مهم اين قرارداد اين بود كه 
»هرگاه في المستقبل روسيه و انگليس با هم اتفاق 
نموده به جانب دولتين عليتين فرانسه و ايران عزيمت 
و حركت نماين��د، اين دو دولت نيز به اتفاق يكديگر 
به دف��ع آنها اقدام نم��وده از روي موافقت و اتحاد به 
مخاصمه و محاربه و مجادله آنها پردازند«. مفاد پيمان 
»فين كنشتاين« در نگاه اول نشان از يك توفيق مهم 
در عرصه بين الملل براي اي��ران دارد. پيماني كه بر 
اساس آن دولت فرانس��ه متعهد شد تا حكمروايي 
ايران را در مناطقي نظير قفقاز، افغانستان و... بپذيرد. 
اين كشور به رهبري »ناپلئون بناپارت« همچنين به 
ايران ضمانت كتبي داد تا با اعزام تجهيزات نظامي و 
مستشار نظامي به تقويت نيروهاي نظامي و دفاعي 
ايران كمك كن��د و در مقابل از ايران خواس��ت تا با 
فرانسه در جهت تضعيف موقعيت سياسي انگلستان 
بكوشد. فرانسه در ادامه و با اين همين هدف معاهده اي 

را نيز با روسيه تحت عنوان »تيلسيت« منعقد كرد. 
با اين حال در ادامه يك اش��تباه محاسباتي از سوي 
فتحعلي ش��اه قاجار كه تحت تأثير حيله گري هاي 
انگلستان به وقوع پيوس��ت ايران را زير فشار شديد 
بين المللي قرار داد. فش��اري كه مرزها و حوزه نفوذ 
ايران را به ش��دت كاهش داد و انگلستان را از موضع 
ضعف به موضع قدرت كشاند.« توضيح بيشتر آنكه 
بالفاصله با انعقاد قرار داد »فين كنشتاين« ميان ايران 
و فرانسه، افسر اس��كاتلندي كمپاني هند شرقي» 
ِسر جان ملكم« از سوي انگلستان عازم ايران شد تا 
نگراني هاي شديد اين قدرت جهاني را به ايران اعالم 

كند. چرا كه آنها به خوبي مي دانستند ادامه اين قرار 
داد چيزي جز تضعيف جايگاه انگلستان را در منطقه 
در پي نخواهد داشت. در اين ميان تا مدت ها حكومت 
قاجار از پذيرش مقامات سياسي انگلستان امتناع كرد 
و به قرار داد فين كنشتاين متعهد بود.« در اين ميان 
انعقاد »صلح تيلسيت« بعد از معاهده فرانسه با ايران 
ميان روسيه و فرانسه براي حكومت انگلستان دستاويز 
مناسبي شد تا با فريب مقامات سياسي حكومت قاجار، 
كشور ايران را در دام منفعت طلبي هاي انگلستان قرار 
دهد. حال آنكه هدف فرانسه از هر دو قرار داد تقويت 

جايگاه خود و تضعيف جايگاه انگلستان بود. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

عكاس باشي ها در دربار قاجار 

اگر اسناد و پژوهش هايي را مالك بگيريم كه گواهي 
مي دهند محمدش��اه قاجار، خانواده س��لطنتي و 
احتماال گروه��ي از درباريان در ي��ك روز پاييزي 
اواخ��ر آذرماه س��ال 1۲۲1 خورش��يدي در كاخ 
س��لطنتي تهران روبروي دوربي��ن يك ديپلمات 
روس��يه تزاري ق��رار گرفتن��د، مي توانيم بگوييم 
حاال نزديك به 178 سال از ورود عكاسي به ايران 
مي گ��ذرد.  به گواه اين مناب��ع »نيكالي پاولوف« 
ديپلم��ات جواني بوده كه از س��وي درب��ار تزاري 
آموزش عكاسي ديده و به درخواست دولت ايران 
در ماموريتي وي��ژه براي عكس��برداري به تهران 
اعزام  شده تا به شيوه داگرئوتيپ از شاه و درباريان 
ايران عكاس��ي كند. اين رويداد با فاصله اي تقريبا 
۳ س��اله از اعالم رسمي اختراع عكاسي در فرانسه 
صورت گرفته اس��ت. ظاهرا اين ماجرا نخس��تين 
روبرويي ايرانيان با عكس و عكاس��ي بوده اگر چه 
هنوز نشاني از داگروتيپ هايي كه اين عكاس روس 
در آن روز پاييزي در كاخ س��لطنتي تهران گرفته، 
پيدا نش��ده اس��ت.  به هر حال پ��س از آن بود كه 
عكاسي به مرور جاي خود را در ميان شاهزادگان 
و درباريان ايراني باز كرد و حتي در زمان حكمراني 
ناصرالدين ش��اه قاجار به دليل عالقه شخص اول 
مملكت به اين فن تازه وارد، عكاس��ي از حمايتي 
ش��اهانه نيز برخوردار شد. در س��ال هاي طوالني 
سلطنت ناصرالدين شاه عكاسان ايراني و خارجي 
بسياري در سراسر ايران به ثبت زندگي اجتماعي و 
سياسي در كشور پرداختند و اكنون آرشيو بزرگ 
و متنوع ولي پراكنده اي از اين آثار در منابع و مراكز 
مختلف برجاي مانده است. اين عكس ها مجموعه اي 
مستند از چهره ايران آن روزها هستند كه امروزه 
براي مطالعات ايران شناس��ي، مردم ش��ناختي و 
تاريخ عكاسي مي توانند بس��يار ارزشمند باشند.  
 در منابع گوناگون از ش��اهزاده ملك قاس��م ميرزا 
)1860–1807 مي��الدي( ك��ه يكي از پس��ران 
فتحعلي شاه قاجار و حكمران اروميه بوده به عنوان 
نخس��تين فرد ايراني نام برده ش��ده ك��ه به روش 
داگرئوتيپ بر روي صفحه نقره اندود عكاسي كرده 
اگر چه همان طور كه پيشتر اشاره شد، به داليلي 
خاص، تاكنون هيچ داگرئوتيپ ايراني باقي مانده 
از آن دوران يافت نش��ده اس��ت. او حتي آلبومي از 
عكس هايش را ب��ه ناصرالدين ش��اه تقديم كرد و 
البته بعدها به ش��يوه كلوديون تر ه��م روي آورد. 
ورود فرانس��يس كارلهيان فرانس��وي به ايران در 
پاييز 1۲۳7 خورشيدي به نوعي سرآغاز آموزش و 
گسترش عكاسي در كشور دانسته مي شود. آقارضا 
اقبال السلطنه )18۹0 – 18۴۳ ميالدي( حسب امر 
و عالقه ناصرالدين شاه زيرنظر اين عكاس فرانسوي 
به آموختن عكاسي مشغول شد و پس از يادگيري 
اين ف��ن، در حوالي ۲0 س��الگي ب��ه دريافت لقب 
»عكاس باشي« مفتخر گرديد و شاه مكان مستقلي را 
در كاخ گلستان با عنوان »عكاسخانه« به فعاليت هاي 
وي اختصاص داد و از اين رو از آقارضا عكاس باشي به 
عنوان نخستين عكاس حرفه اي ايران نام مي برند. 
خود آقارضا بعدها شاگرداني از جمله عباسعلي بيك 
را تربيت كرد و هم اكنون بخش مهمي از آلبوم هاي به 
جاي مانده از دوره ناصري به عكس هاي اين عكاس 

ايراني و شاگردانش اختصاص دارد.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب اليحه اختيارات مالي ميلسپو در ايران 
آرتور ميلسپو كه از سال 1۳01 تا 1۳06 به عنوان رييس 
كل ماليه ايران، براي س��ر و س��امان دادن به وضعيت 
مالي، در اين كش��ور خدمت مي كرد، بعد از مخالفت 
با پرداخت هزينه هايي براي برخي اقدامات رضاخان، 
مورد غضب قرار گرفت و قراردادشش لغو شد.  اما سال 
1۳۲0 در كنار قحطي و بيماري، آزادي نسبي در دوران 
بعد از ديكتاتوري رضاخاني پديد آمده بود. رضاشاه در 
تبعيد بود و پس��رش محمدرضا به جاي پدر بر تخت 
پادشاهي نشسته بود، اما شاه جوان هنوز نقش خاصي 
در اداره كشور نداشت. چون وضعيت ماليه ايران بسيار 
وخيم و مغشوش بود عده اي از رجال ايران اين واهمه را 
داشتند كه انگليس و روسيه در پايان جنگ با توافق هاي 
محرمانه درصدد تقسيم ايران برآيند؛ بنابراين به اين 
فكر افتادند كه بار ديگر با جلب مستشاران امريكايي، 
امريكا را هر چه بيشتر به حفظ استقالل ايران عالقه مند 
كنند. در نتيجه قوام در كابينه دوم خود درصدد برآمد 
نسبت به استخدام مستش��اران امريكايي اقدام كند 
و اليحه اس��تخدام دكتر ميلس��پو را به عنوان رياست 
كل دارايي تقديم مجلس ك��رد. به اين ترتيب اليحه 
استخدام و اختيارات دكتر ميلسپو بار ديگر در مجلس 
مطرح و تصويب شد.  بر اساس متن اليحه اختيارات كه 
ارديبهشت 1۳۲۲ در مجلس سيزدهم شوراي ملي به 
تصويب رسيد، ميلسپو اختيارات اقتصادي فراوان كسب 

كرد و امور مربوط به تحصيل اجناس غيرخوارباري و 
كليه موادخام و مصنوعات و وارد و صادركردن اجناس 
مذكور و ش��يوه حمل و نقل و انبار نمودن و توزيع آنها 
تح��ت اداره او درآمد و همچنين ح��ق وضع قوانين و 
مقررات كه مخالف با قانون اساس��ي و مصالح كش��ور 
بود، به او واگذار شد، موضوعي كه به سرعت در معرض 
اعتراض برخي نمايندگان و مطبوعات قرار گرفت. اين 
ماده از قانون عمال به مقام غيرمسوول خارجي وظيفه 
قانونگذاري مي داد بدون اينكه در مقابل اين اختيارات 
وظيفه پاسخگويي داشته باش��د. اين اليحه در اوايل 
سال 1۳۲۲ موجب ناآرامي در تهران شد. اللهيار صالح 
نماينده مجلس به نشان اعتراض استعفا داد. به ناچار 
مجلس سيزدهم اخذ اين اختيارت را متوقف كرد و اين 
باعث خشم ميلسپو و دولت امريكا و كمك خواستن 
آنها از انگليس شد. مجلس اين بار در مقابل فشار بيش 
از حد امريكايي ها و با توجه به ناآرامي ها دوباره، اليحه 
مزبور و اختيارات ميلس��پو را تصويب كرد و به تبع آن 
براي محكم كاري قرارداد بازرگاني ايران و امريكا را كه در 
واشنگتن به امضا رسيده بود، تصويب كرد كه اين قرارداد 
ايران را از درآمدهاي گمركي محروم مي كرد و بازار ايران 
را بر روي كاالهاي امريكايي مي گشود. اين قرارداد به 
قدري خجالت آور بود كه دولت ايران تا مدت ها آن را از 

محافل اجتماعي كشور پنهان مي كرد.

تكذيب شايعه بازگشايي مدارس و مساجد 
سخنگوي وزارت بهداشت شايعه دستور 
بازگشايي مدارس و دانشگاه ها، مساجد و 
اماكن زيارتي از طرف رياست جمهوري را 
تكذيب كرد و گفت: اين خبر به هيچ وجه 
صحت ندارد. كيانوش جهانپور اظهاراتي 
مبني بر دستور رييس جمهوري و موافقت 
وزير آموزش و پرورش مبني بر بازگشايي 
مدارس و دانش��گاه هاي 11 استان از اول 

هفته آينده را شايعه و كذب محض خواند و اظهاركرد: 
چنين دستوري به هيچ وجه از سوي رييس جمهوري 
صادر نشده است و چنين مصوبه اي از ستاد ملي مقابله 
با كرونا وج��ود خارجي ندارد. او افزود: موضوع تعطيلي 
مدارس و مراكز آموزش عالي در همه استان ها تا پايان 
ماه مبارك رمضان بر قوت خود باقيست و در ساير موارد 

نيز حس��ب وضعيت و ارزيابي خطر در هر 
منطقه، فهرست مناطق با وضعيت سفيد 
در جلسات آتي ستاد ملي مقابله با كرونا از 
سوي وزارت بهداشت اعالم مي شود و در 
صورت تصويب ستاد، صرفا در اين مناطق 
آن هم مش��روط به رعاي��ت پروتكل هاي 
ابالغي احتماال ش��اهد بازگشايي برخي 
اماكن يا برگزاري محدود و مشروط برخي 
تجمعات از جمله نمازهاي جمعه يا جماعت خواهيم بود. 
جهانپور گفت: موضوع بازگشايي اماكن در چارچوب طرح 
فاصله گذاري هوشمند، به صورت مرحله اي و تدريجي با 
رعايت شروط و احتياط هاي الزم تصويب و ابالغ خواهد 
شد و در اين رابطه اكيدا از هموطنان خواهشمنديم ضمن 

كسب اطالع از منابع رسمي، به شايعات توجهي نكنند

امكان پيك مجدد كرونا 
در حال��ي ك��ه برخ��ي از مردم ب��ا خيال 
راحت ت��ري در خيابان ها و اماكن عمومي 
تردد مي كنند و تصور مي كنند كرونا كاهش 
يافته يا ضعيف ش��ده، مينو محرز، عضو 
كميته ملي مقابله با كرونا با بيان اينكه امكان 
پيك مجدد كرونا وجود دارد،  گفت: تنها راه 
كنترل ويروس كرونا كه در دنيا هم ثابت 
شده است، رعايت فاصله گذاري فيزيكي 

است. اين متخصص بيماري هاي عفوني درباره برخي 
اظهارات مبني بر ضعيف ش��دن ويروس كرونا، تاكيد 
ك��رد: ما هنوز نمي توانيم درب��اره وضعيت اين ويروس 
به درس��تي قضاوت كنيم و وضعيت آن در آينده نيز با 
توجه به شواهد موجود، قابل پيش بيني نيست. محرز 
با بيان اينكه بنابراين نمي توان گفت كه ويروس ضعيف 
شده است،  بلكه تا حدي به دليل فاصله گذاري فيزيكي 
كنترل شده است، ادامه داد: افرادي كه در منزل مانده اند، 
 خودشان را از ابتال به بيماري كوويد-1۹ حفظ كرده اند. 
بنابراين افرادي هستند كه به كرونا مبتال نشده اند و اگر 
بيرون بيايند يا فاصله گذاري فيزيكي را رعايت نكنند، در 
معرض ابتال قرار مي گيرند. در عين حال بايد توجه كرد كه 

ممكن است بيماري مجددا به مناطقي كه 
اكنون تحت عنوان سفيد مطرح مي شوند، 
بازگ��ردد. او درباره علت كاهش مراجعات 
كرونايي به بيمارستان ها نيز به ايسنا گفت: 
باالخره پيك شديد بيماري قبل از عيد و در 
ايام عيد اتفاق افتاده است. وقتي يك ويروس 
جديد وارد جامعه مي شود، به طور متوسط 
۵0 درصد جامعه بايد به آن مبتال شوند تا 
پيك ويروس كاهش يافته و روند آن صاف شود و به تدريج 
هم كاهش يابد. به نظر مي آيد ظاهرا در تهران پيك شديد 
بيماري را به دليل رعايت فاصله گذاري گذرانده ايم، اما اگر 
مجددا مردم در خيابان ها حضور پيدا كرده و فاصله گذاري 
فيزيكي را رعايت نكنند، ممكن است شاهد پيك يا موج 
مجددي باشيم. او تاكيد كرد: نبايد خيال مردم راحت 
شود و فكر كنند بيماري تمام شده است. بايد حتما مسائل 
بهداشتي و فاصله گذاري فيزيكي را همچنان رعايت كنند. 
يكي از عللي كه توانستيم مقداري بيماري كوويد-1۹ را 
كنترل كنيم، بحث فاصله گذاري فيزيكي بود. تنها راه 
كنترل ويروس كرونا كه در دنيا هم ثابت ش��ده است، 

همين موضوع است.  

میراثنامه

وارِث آواِر عالي قاپو كيست؟
نگراني ه��ا تمامي ندارند؛ دلهره هاي��ي كه هر بار 
با ش��نيدن خبري از نوع يك اتف��اق پرهجمه در 
بناهاي تاريخي ايجاد مي شوند. چه خبري درباره 
حضور بيش از حد گردشگران در يك بناي تاريخي 
باشد و چه احتمال عبور مترو از زير ميدان نقش 
جهان يا خبِر برگزاري كنسرتي بدون مخاطب و 
در قالب پخش زنده در اينس��تاگرام. هر كدام به 
تنهايي براي تاريِخ كش��ور يك هشداردهنده اند؛ 
هشداري كه از س��ال ها قبل تا امروز همه بناهاي 
تاريخي به دوش مي كشند، بدون هيچ ياريگري. 
كرونا و رعايِت درخواس��ت ها براي فاصله گذاري 
اجتماعي در طول دس��ت كم دو ماه گذشته، يك 
طرف داستاِن اليِو اينستاگرامي است كه متوليان 
شهري اصفهان براي هفته فرهنگي اصفهان و روز 
مل��ي خليج فارس برگزار كردن��د، اما طرف ديگِر 
داستان در ش��رايطي كه متوليان نخست تالش 
كردند با انتش��ار فيلمي همه چيز را عالي و به نفع 
»عالي قاپو«ي ميداِن نقش جهان نش��ان دهند، 
ب��ه انتخاب مكان برمي گ��ردد؛ انتخابي كه پيش 
از اين ه��م ديگر بناهاي تاريخ��ي اصفهان مانند 
»چهل س��تون« را هدف قرار داده بود و البته هر 
كدام از اي��ن انتخاب ها به چه بهايي؟ عالي قاپوي 
تاريخي تازه مرمت ش��ده اي كه حت��ي در زماِن 
مرم��ت نيز با اعتراِض كارشناس��ان هم��راه بود! 
روزبه نعمت الهي � خواننده � در همان فيلم چند 

دقيقه اي تاكيدش را بر اين مي گذارد كه عالوه بر 
اجراي متفاوت در چنين فضاي خاصي، »س��عي 
كرديم صدا و اجرا را به حداقل برسانيم تا به بناي 

تاريخي آسيبي وارد نشود«.
 اما همي��ن اقدامات و فيلمي ك��ه از برگزاري آن 
كنس��رت بدون تماش��اگر در چند رسانه منتشر 
ش��ده، نورپردازي، مس��تقر ش��دن چن��د غرفه 
صنايع دس��تي و حضور تعدادي از افراد به عنوان 
مدعو در اين اليو و روي ايواني كه چند استادكار 
قديمي اصفهان با شنيدن مكاِن برگزاري اش آه از 
نهادشان برآمد، چه ميزان مي تواند روي اين بناي 
تاريخي و ارزشمند اصفهان تاثير بگذارد؟ مهدي 
جعفري نوگوراني- مرمتگر تجربي بناهاي تاريخي 
اصفهان- اصل ماجرا را به صدا و پارادوكس هايي 
مرب��وط مي داند ك��ه در زمان برگ��زاري چنين 
اجراهايي روي صداي خواننده انجام مي ش��ود و 

يكي از نخستين تاثيرات را روي بناهاي تاريخي 
مي گ��ذارد و ادامه مي ده��د: جاي��ي مانند تاالر 
موس��يقي كاخ عالي قاپو ك��ه »تنگ ُبري «هاي 
مخص��وص براي گرفت��ن صدا در زم��ان اجراي 
موس��يقي روي آن كار شده است، مخصوص اين 
كار ساخته شده بود، هر چند نوع آالتي كه در آن 
زمان استفاده مي شده با آالت امروزي براي نواخت 
موسيقي بسيار متفاوت هستند. او اما اين تزيينات 
را يكي از نقاط حساس كاخ عالي قاپو مي داند كه در 
صورت برخورد لرزش صداهايي مانند اكو مي تواند 
به ايجاد ترك و ريزِش گچ بري ها و در نهايت هزينه 
كالني كه بايد براي مرمت آن پرداخت كرد، منجر 
شود. او با تاكيد بر اينكه اصفهان فضاهاي زيادي 
براي اجراي چنين برنامه هايي در اختيار دارد، به 
ايسنا مي گويد: اگر متوليان شهري اصفهان دنبال 
زيبايي هستند، فضاهاي زيادي چنين هارموني را 
مي توانند ايجاد كنند، اگر قصدشان دور ماندن از 
مردم و ايجاد فاصله اجتماعي بود، حتي مي توانند 
روي يكي از قس��مت هاي بام ميدان امام اصفهان 
اين برنامه را برگزار كنند كه قطعا تصاوير زيبايي 
هم از اصفه��ان هم براي بينن��دگان پخش زنده 
اينستاگرام به دنبال داشت. به نظر مي رسد اين كار 
به جز يك حرك��ت نمادين براي ميراث فرهنگي 
و هزينه و آسيب رس��اندن به بنا، چيِز ديگري به 

دنبال نداشته است.

كتابخانه

اقتصاد براي  همه 
بسياري دوس��ت دارند كه از بحث هاي اقتصادي كه در رسانه ها درمي گيرد 
سردرآورند. دوست دارند معناي آمار و ارقام اقتصاد كالن را بفهمند و داللت 
آن را در زندگ��ي روزمره ش��ان متوجه ش��وند. تاكنون كتابي كه به ش��كل 
رضايت بخش��ي به اين افراد در جهت تحقق اين هدف ياري رس��اند وجود 
نداش��ت. كتاب هاي اقتصادي يا بسيار پيچيده و فني هستند يا كتاب هايي 
مقدماتي اند اما معطوف به اقتصاد كش��ورهاي غربي، به ويژه امريكا نوش��ته 
ش��ده اند و خواننده حتي اگر حوصله كند كه فرمول ه��ا و نمودارهاي آن را 

بفهمد ربط آن مطالب را به وضعيت اقتصاد 
اي��ران و مباح��ث روز در نمي ياب��د. علي 
سرزعيم، نويسنده كتاب اقتصاد براي همه، 
مي گوي��د تجربه نوش��تن در روزنامه ها و 
رسانه هاي عمومي به او آموخته كه چگونه 
با مخاطبان غيراقتصادخوانده بايد ارتباط 

برقرار كرد و چگونه مباحث تخصصي و پيچيده را به زبان ساده بيان كرد. 

هنر

انتشار ويدئوي مستركالس هاي كيارستمي 
»مركز هنري واكر« ويدئوهاي آرش��يوي مس��تركالس هاي فيلمسازان مطرح 
جهان همچون »عباس كيارستمي« و »اسپايك لي« را براي نخستين بار منتشر 
مي كند. »مركز هنري واكر« واقع در »مينياپوليس« از سال 1۹۹0 تاكنون ميزبان 
مستركالس هاي فيلمس��ازان بزرگ جهان بوده  است. حاال كه بسياري از مراكز 
مختلف جهان به دليل شيوع ويروس كرونا ناچار به تعطيلي شده اند اين موسسه نيز 
فايل هاي هرگز ديده نشده اي را از آرشيو بيرون كشيده است. اين فايل ها گفت وگوي 
اخير »بونگ  جونگ  هو«  كارگردان كره اي تاريخ ساز فيلم »انگل« تا گفت وگوهاي 
مفصلي با فيلمسازاني همچون »لئوس كاراكس«، »عباس كيارستمي«، »اگنس 
واردا«، »اس��پايك لي«، »آپيتاچپونگ ويراستاكول«، »اس��تن بركج«، »جيم 
جارموش«، »جين كمپيون« و بسياري ديگر را شامل مي شود. اين مجموعه فرصت 
خوبي را براي آن دسته از افرادي كه به دنبال يادگيري فيلم سازي توسط برخي از 
برترين فيلم سازان معاصر و فقيد هستند، فراهم كرده است. فايل صوتي مربوط به 
»عباس كيارستمي« شامل گفت وگوي او با »ريچارد پنا« در مستر كالس است. 

مدت زمان اين مستر كالس يك ساعت و ۲7 دقيقه است.

از كالم كم كن و بر موسيقي افزا!
يك هنرمند موسيقي با اشاره به ممنوعيت برگزاري كنسرت ها به دليل پيشگيري 
از شيوع ويروس كرونا، پيشنهاد مي دهد: بهتر است جامعه در اين فرصت، كمي 
از كالم فاصله بگيرد و به رفتارهاي ش��نيداري اش فكر كند كه راه آن گوش دادن 
به موس��يقي با محوريت ساز اس��ت. او فقدان آموزش كافي موسيقايي در دوران 
تحصيل و همچنين تغيير ذائقه مخاطب به واس��طه عملكرد رس��انه ها از جمله 
صداوسيما را از داليل بي توجهي عموم مردم به موسيقي سازمحور برمي شمرد. 
علي جعفري پويان، نوازنده و مدرس ويولن، به ايسنا مي گويد: شيوع بيماري كرونا 

شرايطي غيرعادي را براي جهان رقم زده و به تازگي برخي ايده ها مانند كنسرت 
آنالين در ذهن هنرمندان متبلور شده است؛ البته دليل توجه بيشتر اسپانسرها در 
برگزاري كنسرت هاي آنالين به نحوه استقبال مردم از گروه هاي پاپ برمي گردد 
ولي موس��يقي هاي كالسيك يا ايراني در ش��رايط عادي به دليل نداشتن قدرت 
تبليغاتي حمايت نمي شوند؛ به همين دليل و داليل ديگر، كنسرت هاي اين حوزه ها 
با كمبود مخاطب مواجه است و برگزاري كنسرت هاي كالسيك و سنتي در ايران با 

از خودگذشتگي هنرمندان اين حوزه همراه است.
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