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تنها زيرگروه خدمات با رشد مثبت

 چه كساني از عرضه خودرو 
در بورس سود مي برند؟

با وجود رشد منفي ارزش افزوده زيرگروه هاي 
بخش خدمات در بهار 99 رخ داده است

بايد و نبايد هاي عرضه خودرو در بورس كاال 
از سوي  كارشناسان و مسووالن
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يادداشت- 1

ضرورت هاي اقتصادي 
براي مهار نوسانات ارزي

مدت��ي قب��ل ب��ود كه 
رييس جمهوري  آقاي 
در خصوص مس��دود 
ش��دن اموال ايران در 
كش��ورهاي همس��ايه 
خب��ر دادن��د، بع��د از 
اطالع رس��اني  اي��ن 
اخيرا هم آقاي همتي 
اش��اره كردند كه راه هايي براي عودت اين اموال 
از كشورهاي همسايه باز شده اس��ت و در ادامه 
نتيجه گيري كرده اند كه از اين اموال براي مهار 
نوسانات استفاده خواهد ش��د و اين توزيع ارز را 
اثرگذار دانس��ته اند. البته آق��اي همتي توضيح 
ندادند كه ك��دام كانال ها باز ش��ده، ميزان اين 
اموال چق��در ب��وده و از كدامين كش��ورها قرار 
اس��ت عودت داده ش��وند؟ آيا به صورت نقدي 
اس��ت يا اينكه قرار اس��ت تهاتر و تبادل شود؟ 
اما آنچه كه مش��خص است اين اس��ت كه ايران 
همواره بدنبال انتقال منابع مس��دود شده خود 
به داخل كشور بوده و راه هاي مختلف را امتحان 
مي كرده اس��ت. اصل خبر گش��ايش در انتقال 
اين اموال خبر خوبي اس��ت، اما بايد بدانيم بازار 
ارز براي ثبات به عوامل ديگري نيز احتياج دارد 
كه تا آن عوامل فراهم نش��ود هر مي��زان ارز هم 
كه به بازارها تخصيص داده ش��ود، ممكن است 
اثرگذار نباش��د. در واقع بايد گفت اين متغيرها 
براي مدتي اثر خواهد داش��ت. باي��د ديد چقدر 
قرار است آزاد شود كه مسووالن آن را براي مهار 
نقدينگي افسارگسيخته بازار ارز كافي مي دانند. 
به نظر مي رسد اگر اقتصاد ايران در شرايط فعلي 
بتواند قيمت افزايش��ي ارز را در همين محدوده 
فعلي نگه دارد، كار بزرگي انجام ش��ده اس��ت، 
چرا كه ش��رايط دش��واري پي��ش روي اقتصاد 
قرار گرفته اس��ت.به نظر مي رسد كه مسووالن 
به دنبال آن هس��تند بازار را ط��ي 40روز اينده 
در وضعيت كم نوس��ان تري قرار دهند تا بعد از 
مشخص شدن وضعيت كلي برجام و...بهتر بتوان 
تصميم س��ازي هاي الزم را اتخاذ كرد. ولي بايد 
توجه داشت كه ريشه اصلي مشكالت اقتصادي 
كشورمان داخلي است و حتي اگر فرض بگيريم 
كه مشكالت تحريمي كشور هم حل شود باز هم 
بايد اصالحات الزم در اقتصاد ايران انجام گيرد. 
در اين ميان تصميم س��ازان ارش��د كشور بايد 
راهكارهايي را مورد توج��ه قرار دهند كه بازار به 
سمت ثبات بيشتر و نوسان كمتر حركت كند. 
يك��ي راهكارهايي ك��ه بانك مرك��زي و وزارت 
اقتصاد و س��ازمان برنام��ه و بودجه در خصوص 
سياس��ت گذاري هاي كالن اقتصادي بايد مورد 
توجه قرار دهند . يعني نقدينگي را بايد مديريت 
كرد، نرخ سپرده ها را در راستاي بهبود شاخص ها 
تعيين كنند؛ اوراق را در مواقع مورد نياز به فروش 
برس��انند و راهبردهاي از اين دست را در دستور 
كار قرار دهند. ديگري هم تصميماتي است كه 
بايد در حوزه هاي كالن سياس��ي و ديپلماسي 
اخذ ش��ود تا فضاي كلي اقتص��اد از اين التهاب 
خارج شود. بحث سياسي واقعا اثرات فراواني بر 
روي گراني ارز گذاشته است. هر پالس منفي كه 
از سوي دشمنان ارسال مي شود اثر مخرب خود 
را بر بازار مي گذارد. به ه��ر حال ايران قبال روزي 
2ميليون بش��كه نفت مي فروخت كه ديگر اين 
درآمدها را نداريم. طبيعي اس��ت كه اين فقدان 
اقتصاد را با تكانه هاي بيشتري روبه رو مي كند. 
در مورد اثراتي كه ممكن است حاشيه سازي هاي 
امريكا در خصوص مكانيسم ماش��ه ايجاد شود 
بايد بگويم كه اين موض��وع تاثير منفي ديگري 
را بر اقتصاد ايران نخواهد گذاش��ت، چون اثرات 
كاهشي آن اعمال شده است. خبر بد يك بار اثر 
منفي بر شاخص ها خواهد داشت و اثرات مخرب 
اين موضوع در زمان اعالم ترامپ بر اقتصاد ايران 
وارد ش��ده اس��ت. بنابراين تحريم هاي ادعايي 
ترامپ در اقتصاد ايران اثري نخواهد داش��ت. به 
هر حال ايران همواره تح��ت تحريم هاي امريكا 
قرار داش��ته اس��ت. در بخش هاي بانكي، حمل 
و نقل و بيمه و...تحريم ش��ده ايم و هر فش��اري 
كه مي توانس��تند بر اقتصاد وارد س��اخته اند. در 
مجموع معتقدم هم موضوع��ات خارجي و هم 
موضوعات داخلي در ش��كل دهي شمايل كلي 
بازار هاي اقتص��ادي و ش��اخص هاي اقتصادي 
كش��ورمان اثرگذار هس��تند. هرچن��د ممكن 
اس��ت در ح��وزه مس��ائل خارجي و سياس��ي 
محدوديت هايي وجود داشته باشد اما در حوزه 
اصالح مش��كالت اقتصادي كه ديگ��ر بهانه اي 
وجود ندارد؛ دولت از طريق تصميم س��ازي هاي 
اقتصادي بايد تالش كند تا از رفتارهاي مخرب 
در بازارهاي اقتصادي خودداري كند. از س��وي 
ديگر هم باي��د بدانيم ك��ه به همان ان��دازه كه 
براي حل مش��كالت داخلي اقتصاد بايد تالش 
كنيم بايد س��عي كنيم تا در ح��وزه حل و فصل 

موضوعات خارجي نيز تالش كنيم .

كمال سيدعلي

تنها 30 درصد از بنگاه ها تسهيالت گرفتند

هرچند ش��يوع ويروس كرونا در گام نخس��ت، سالمت 
جامعه را هدف گرفت و در طول ح��دود هفت ماهي كه 
از اعالم رسمي ورود كرونا به ايران گذشته، بيش از 422 

هزار ايراني رس��ما به اي��ن ويروس مبتال ش��ده و حدودا 
25 هزار نفر جان خود را از دس��ت داده اند ام��ا كرونا در 
كنار حمله به سالمت، ساير بخش هاي اجتماع و اقتصاد 

كشورها را نيز به خود مشغول كرده است. چين به عنوان 
نخس��تين كش��وري كه با اين ويروس درگير شد، براي 
چند ماه با افت جدي رشد اقتصادي و تجارت بين المللي 

دست و پنجه نرم كرد و حاال با گذشت حدود 9 ماه از ثبت 
نخستين مورد ابتالي قطعي به ويروس كرونا، چين جزو 

تنها كشورهايي است كه ...

پايان حمايت  كرونايي از اقتصاد
احمد توكلي در گفت وگو با 

»تعادل« تشريح كرد

 بازار سرمايه افت شاخص ۴۷ هزار و 
۲۴۷ هزارواحدي را تجربه كرد

طي تذكري درباره 
امالك واگذار شده 
شهرداري اعالم شد

آسيب انحصار 
در واردات 
اقالم اساسي 

سقوط بازار 
در عدم اعتماد 

سهامداران

7   عضو شورا: 
پاسخ حناچي 
غيرقابل قبول

ادامه در صفحه 2 

 محمد رضا بهزاديان، نا يب رييس اسبق
 اتاق بازرگاني تهران در گفت وگو با »تعادل«: 

متاسفانه قافله داران  بخش خصوصي يا از 
دولت آمده اند يا خيلي در اقتصاد نبوده اند و 
تسليم فشارهاي دولتي بوده اند

انحصار، ابرچالش 
اقتصاد ايران 

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4   يادداشت-3 يادداشت-2

 راهكار مقابله با ركود
 و رشد اقتصادي منفي

 معضلی به نام 
معتادان متجاهر

بررسي آخرين عوامل 
اثرگذار بر بورس

و  تحقيقات��ي  مناب��ع 
كارشناس��ان و مس��ووالن 
اقتصادي كشورهاي مختلف 
جهان معتقدند كه تالطم ها 
و آثار ش��يوع كرون��ا، ركود 
حاص��ل از آن، اث��ر تزري��ق 
س��نگين پول و كمك هاي 
مالي دولت ه��ا، كاهش نرخ 
بهره توسط بانك هاي مركزي و ساير اقدامات مقابله 
با ركود و كرونا، حداقل تا 2023 ادامه دارد و در صورتي 
كه اتفاق ديگري رخ ندهد و واكس��ن كرونا به تدريج 
توليد و توزيع شود، حداقل تا 3 سال ديگر بايد انتظار 
داش��ت كه رش��د اقتصادي منفي، بيكاري، وضعيت 
اشتغال و رشد اقتصاد وسرمايه گذاري، اثر رشد حجم 
پول بر طال و ارز و سهام، و وضعيت بازار نفت و صنايع 
معدن��ي ادامه يابد و اث��ر خود را بر معيش��ت، زندگي 
مردم، س��رمايه گذاري ها و تجارت بين المللي بگذارد.  
منفي شدن رشد اقتصادي و ارزش افزوده بخش هاي 
مختلف اقتصادي در اقتصاد امروز جهان حداقل براي 
چند فصل ادامه داشته و به دليل شيوع كرونا در جهان 
و همچنين تحريم ها و كرونا در ايران، مش��كل منفي 
شدن رشد اقتصادي در 8 فصل اخير در ايران اثر گذار 
بوده و اقتصاد را...  ادامه در صفحه 4

در اي��ن روزه��ای کروناي��ی 
معضل معتادان متجاهر هم 
رنگ و بوی ديگ��ری به خود 
گرفته است. آنها که به کرونا 
مبتال ش��ده اند، حت��ی برای 
درمان ب��ه بيمارس��تان هم 
مراجعه نمی کنند، از س��وی 
ديگر جمع آوری و ساماندهی 
اين افراد هم برای دولت هزينه های سنگينی به همراه 
دارد، در حال حاضر ظرفي��ت مراکز نگهداری معتادان 
آنقدر نيست که بتوان همه آنها را از سطح شهر و خيابان 
جمع آوری کرد. بسياری از اين افراد خانه و خانواده ای 
هم ندارند و کارتن خواب هستند. آنها را می توان ناقالن 
خاموش کرونا هم دانست. خيلی راحت مبتال می شوند 
و خيلی راحت هم بيم��اری را انتقال می دهند. موضوع 
مورد توجه اما اين اس��ت که هيچ نهاد و ارگانی هم آمار 
دقيقی از اين معتادان ندارد. البته جمع آوری آنها هم يک 
متولی خاص ندارد، از شهرداری و نيروی انتظامی گرفته 
تا بقيه ارگان ها هر کدام به نوعی با اين معضل دس��ت و 
پنجه نرم می کنند. در ش��رايطی ک��ه اوضاع اقتصادی 
کش��ور روزهای خوبی را پشت س��ر نمی گذارد، تامين 
هزينه برای نگهداری اي��ن افراد هم به معضلی الينحل 
تبديل شده است.  ادامه در صفحه 8

وضعي��ت قيم��ت دالر چ��ه 
س��رانجامي پي��دا مي كند؟ 
ارتباط متقابل بازار س��رمايه 
و ارز چه تاثي��ري در دورنماي 
بازاره��ا خواهد داش��ت؟ اين 
پرس��ش ها و پرس��ش هايي 
از اين دس��ت كه اي��ن روزها 
مباح��ث  آن  در خص��وص 
متنوعي مطرح مي ش��ود در واقع چشم انداز كلي بازارها 
در بازه زماني اينده را شكل مي دهند. اما شخصامعتقدم 
در صورتي كه دولت نقدينگي افسارگس��يخته فعلي را 
هدايت نكند، هم دالر و هم سكه ظرفيت رشد در قيمت 
را خواهند داشت. براي بررس��ي تبعات اين رشد بر بازار 
سرمايه اما قبل از هر چيز، بايد آخرين عوامل تاثيرگذار بر 
بورس را بررسي كنيم موضوعاتي چون وضعيت مناسب 
قيمت هاي جهاني فلزات و نفت و مشتقات آن، دالر 2۷ 
هزار توماني و امكان فروش دالر به نرخ باالتر از نرخ هاي 
گذش��ته نيمايي براي صادركنندگان بزرگ بورس��ي؛ 
ركوردش��كني فروش فوالدي ها و ملي م��س در بورس 
كاال؛ امكان س��رمايه گذاري بانك ها در ب��ورس و تزريق 
يك درصد صندوق توس��عه ملي به بورس؛ انتشار اوراق 
اختيار تبعي و جمع آوري سهام خزانه توسط شركت هاي 
بزرگ و...مجموعه اين موارد را كنار اصالح قيمتي بورس 
و رشد قيمت بازارهاي موازي بگذاريد، نتيجه مي گيريم 
كه سهام شركت هاي بورس��ي تنها سپر تورمي موجود 
براي مردم در شرايط فعلي است.  براي دولت هم همين 
بازار براي تامين مالي مانده، دولت هم درحال برگش��ت 
به ميز بازي اس��ت. معتقدم حداقل 3 الي 4 ماه رويايي 
در بورس پيش را داريم اگرچه در كوتاه مدت يك رش��د 
دسته جمعي در بازار خواهيم داشت اما به نظر بنده، بعد از 
گذشت چند هفته راه تعدادي از گروه ها از بقيه بازار جدا 
خواهد شد. در خصوص دالر اگرچه در سطح مقاومتي 
2۷-28 هزار توماني هس��تيم اما اگ��ر هيجان و التهاب 
بازارهاي كااليي نظير خودرو و مايحتاج عمومي مردم كه 
براي آنها نماگر تورم است كاهش نيابد اين التهاب مجددا 
به دالر اصاب��ت مي كند و دالر بعد از شكس��ت مقاومت 
رواني باز هم پيش��روي خواهد كرد. اگر اين اتفاق بيفتد 
اين آخرين صعود دالر در دولت يازدهم خواهد بود و دالر 
وارد يك فاز ميان مدت نزولي خواهد شد. سكه  هم در اين 
صورت بعد از يك دوره رشد قيمتي، ريزش خواهد كرد و 
احتماال تعداد زيادي از مردم عادي به خاطرخريد سكه و 
دالر در قيمت هاي باال متضرر خواهند شد. به نظرم دولت 
در يك بزنگاه قرار دارد و بايد هر چه سريعتر نقدينگي را به 
بورس برگرداند و به جاي افزايش شناوري و عرضه سهام 
عدالت )كه باعث عرضه هاي بي حس��اب و كتاب شد(، 
شركت ها را تشويق به افزايش سرمايه نمايد تا هم پول 
وارد شركت ها ش��ود و هم عاملي براي جذابيت قيمتي 

سهام در بورس باشد.

گزارش روز

احمد توكلي در گفت وگو با 
»تعادل« تشريح كرد

مهدي بيك| در شرايطي كه هر روز اخبار تازه اي 
در خص�وص كوچك تر ش�دن س�فره م�ردم در 
رسانه ها بازتاب پيدا مي كند، روز گذشته توييتي 
توس�ط بابك نگاه�داري،        مش�اور و رييس حوزه 
رياس�ت مجلس با اين محتوا ك�ه 4ونيم ميليون 
تن كاالي ضروري )معادل بار۳۲۰فروندكش�تي( 

درگمرك زمين گير شده، در فضاي توئيتر منتشر 
ش�د كه در آن به اين نكته اش�اره ش�ده ب�ود كه: 
بدليل ناهماهنگي هاي ميان وزارت صمت و بانك 
مرك�زي چهارونيم ميلي�ون ت�ن كاالي ضروري 
)معادل بار۳۲۰فروندكشتي( درگمرك زمين گير 
شده است؛ نگاهداري در ادامه تاكيد مي كند: اين 

اقالم، كاالهايي هستند كه هيچ گونه نيازارزي هم 
ندارند و بعد از 8 ماه زمين گيرشدن، درحال فاسد 
شدن هستند. موضوعي كه تعادل پيش از اين در 
جريان گزارش هاي تحليلي و ميداني در خصوص 
آن اطالع رساني كرده بود و هش�دارهاي فراواني 
را در اين زمينه مط�رح كرده بود. ب�راي آگاهي از 

 در مسير رشد طبيعي
 بازار سرمايه

بعد از بروز برخي نشانه هاي 
رش��د در ب��ورس يك ب��ار 
ديگ��ر بحث ه��اي ذيل اين 
محتواي كل��ي راهكارهايي 
ك��ه از طري��ق آن مي توان 
بازار س��رمايه كش��ور را در 
مس��ير رش��د ق��رار داد، در 
راس ارزيابي ه��اي تحليلي 
با موضوع بورس قرار گرفته است. بدون ترديد نحوه 
بازيگري دولت در بازار سرمايه يكي از حساس ترين 
موضوعاتي است كه مي تواند دورنماي بازار سرمايه را 
در افق پيش رو مشخص كند. در واقع سعي دولت در 
مداخله در بازار و تحركاتي كه تحت عنوان حمايت 
از بازار سرمايه صورت مي گيرد؛ در واقع امكان ثبات 
را از ب��ازار مي گيرد. بازارهاي س��رمايه در همه جاي 
دنيا براي پويايي نيازمند اين هستند كه بازار مسير 
طبيعي خود را در فراز و فروده��ا طي كنند و به قول 
معروف روي پاي خودش��ان بايس��تند. اما زماني كه 
دولت وارد بازي حمايت هاي دستوري از بازار سرمايه 
مي شود در واقع اين پالس را به بازيگران مختلف بازار 
مي فرستد كه با بروز هر نوس��اني اين دولت است كه 
مشكالت را حل خواهد كرد و ضرر و زيان ها را جبران 
خواهد.  ادامه در صفحه ۲

رضا غني پور محسن شمشيري

كرونا و سياست هاي غلط 
اقتصادي

پيش از آنكه كرون��ا به ايران 
برس��د، اقتص��اد كش��ور با 
مش��كالت زي��ادي دس��ت 
و پنجه ن��رم مي ك��رد. جدا 
امري��كا  تحريم ه��اي  از 
و  خارج��ي  تج��ارت  ك��ه 
ش��اخص هاي  مديري��ت 
كالن اقتص��ادي را دش��وار 
كرده بود، تحريم هاي داخلي نيز مس��اله س��از بودند. 
در حوزه توليد، توزيع و نظ��ارت بر كاالهاي اقتصادي 
ما در سال هاي گذشته با دشواري هاي فراواني مواجه 
بوده ايم. در حوزه تولي��د با وجود تم��ام اظهارنظرها 
همچنان موانع زي��ادي بر س��ر راه س��رمايه گذاران 
وجود ندارد و فراهم نبودن مقدم��ات الزم در محيط 
كسب و كار، بس��ياري از س��رمايه گذاران را پشيمان 
كرده اس��ت. در حوزه توزيع و نظارت نيز مش��كالت 
همچنان پا برجاست. اينكه توقع داشته باشيم اصناف 
ب��ا محدوديت هاي مالي و نيروي انس��اني ك��ه دارند 
به طور كامل بر بازار نظارت كنند، ش��دني نيست و ما 
در سال هاي گذشته بارها ديده ايم كه امكان مديريت 
بازار به اين شكل وجود ندارد. در كنار آن وقتي عواملي 
مانند تورم و ارز روند صعودي دارن��د، قطعا بازار نيز از 
آنها تاثير مي پذيرد.  ادامه در صفحه 5

مريم شاهسمندیخسرو فروغان  گران سايه محسن عباسي

آسيب 
انحصار 

در واردات 
اقالم اساسي 

چرايي وقوع يك چنين مش�كالتي سراغ احمد 
توكلي تحليلگر اقتصادي و نماينده اسبق مجلس 
رفتيم تا موضوعي را روي ميز ارزيابي هاي صفحه 
قرار دهيم كه به طور مستقيم به معيشت طبقات 

كمتربرخوردار در ارتباط است.

  اخي�را اخباري در خص�وص دپوي بي�ش از 4 و 
نيم ميليون تن كاالي مصرفي م�ردم در گمرك و 
فاسد شدن اين كاالها مطرح شده است، اقالمي 
كه بسياري از آنها جزو نيازهاي روزمره و ضروري 
م�ردم ق�رار دارد و با قيمت ه�اي ب�اال به فروش 
مي رس�د. به نظر ش�ما ب�راي اينكه ي�ك چنين 

اشتباهاتي مدام تكرار نشود چه بايد كرد؟
براي كم كردن يك چنين مش��كالتي بايد اوال در زمينه 
تدوين شيوه نامه هاي كاربردي و دستور العمل هاي اجرايي 
به طور ش��فاف عمل كرد و در وهله بعد جلوي انحصار در 
اين زمينه را س��د كرد. اگر در خاطرتان مانده باش��د من 
چندي پيش نامه اي به آقاي مدرس خياباني سرپرست 
وقت وزارت صمت نوشتم و به ايشان 15روز فرصت دادم 
كه تكليف واردات را به گونه اي روشن كند كه انحصاري در 
آن وجود نداشته باشد. در واقع اين ضرب االجل به دليل 
مشكالتي بود كه اين آش��فتگي ها در فضاي اقتصادي و 
معيشتي مردم ايجاد مي كرد.   ادامه در صفحه 6



ادامه از صفحه اول|
توانسته با تبعات مختلف ش��يوع بيماري حاصل از اين 
ويروس كنار بيايد. در ساير نقاط جهان، هنوز بخش قابل 
توجهي از توان دولت ها براي مقابله با كرونا بسيج شده و 
اقتصاد ملي بيشترين آسيب را در اين فرايند ديده است. 
سرعت و قدرت باالي شيوع كرونا، باعث شد بسياري از 
دولت ها راي به تعطيلي اقتصاد و قرنطينه شهرها بدهند، 
رايي كه هرچند در كاهش سرعت انتقال بيماري موثر 
بود اما براي فعاالن اقتصادي شرايط دشواري را به وجود 
آورد. تعطيلي چند ماهه بس��ياري از كس��ب و كارها، 
صاحبان مشاغل كوچك و متوسط را به مرز ورشكستگي 
رساند و كارهايي كه در اين دوران تعطيل شدند، با وجود 
اتمام قرنطينه هاي سراسري همچنان راهي طوالني تا 
بازگشت به حالت عادي دارند. برخي كشورهاي اروپايي 
از اين مي گويند كه پس از تجربه ركودهاي اقتصادي 
دهه هاي گذشته، كرونا بزرگ ترين آسيب را به اقتصاد 
آنها وارد كرده و از اي��ن رو دولت ها مجبورند به دنبال 
جبران اين خسارت ها باشند. اوضاع در ايران نيز متفاوت 
با آنچه كه در ساير كشورها رخ داد نبود. دولت از ابتداي 
اسفند دستور تعطيلي بسياري از مشاغل را صادر كرد 
و اين دس��تور تا پايان فروردين بر جاي خود باقي ماند. 
پس از آن، با كاهش نسبي سرعت انتقال ويروس دولت 
به شكل تدريجي دستور بازگش��ايي مشاغل را صادر 
كرد اما بس��ياري از كسب و كارها تحت تاثير تعطيلي 
دو ماهه، آسيبي جدي ديده بودند كه امكان بازگشت 
فوري آنها به فعاليت هاي سابق را دشوار مي كرد. شرايط 
در ايران از دو جهت با تجربه اي كه بسياري از كشورها 
پشت سرگذاشتند متفاوت بود. از سويي اقتصاد ايران در 
طول سال هاي گذشته با تحريم هاي يك جانبه امريكا 
مواجه شده بود و تحت تاثير همين امر، از سويي شوك 
حاصل از كرونا مانند ديگر كشورها بر ايران عمل نكرد 
زيرا ايران پيش از اين نيز با محدوديت هايي در مس��ير 
تجارت بين المللي مواجه ش��ده بود و از طرف ديگر، با 
توجه به محدوديت منابع مالي دولت، دس��ت ايران در 
حمايت از فعاليت هاي اقتصادي اش و ضربه هاي حاصل 
از كرونا بس��ته تر بود. به دنبال پررنگ شدن عامل دوم 
بود كه دولت مجبور ش��د با وجود هشدار كارشناسان، 
بازگشايي مشاغل را بسيار زودتر از ساير كشورها اعالم 
كند و همين مساله موج دوم شيوع بيماري را در ايران 

زودتر از ديگر كشورها رقم زد.

    حمايت از كسب و كارها
با وجود تمام اين دش��واري ها، دول��ت ايران نيز اعالم 
كرد كه از مش��اغل و اقش��ار كم درآمد خ��ود در برابر 
آسيب هاي كرونا، حمايت خواهد كرد. بخشي از اين 
حمايت ها صرف نظر از شغل خانوارها، به گروه هاي كم 
درآمد جامعه تعلق گرفت. اين تسهيالت در دو مسير 
جداگانه پرداخت شدند. نخست كمك هاي بالعوض 
دولت به خانوارهايي بود كه تحت پوش��ش نهادهاي 
حمايتي قرار داش��تند و جز كمك دولت، راه ديگري 
براي گذران امور خود در دوران كرونا نداش��تند. اين 
كمك در سه مرحله به حساب سرپرستان خانوار واريز 
شد. كمك دوم نيز به خانوارهايي تعلق گرفت كه در 
فهرس��ت دريافت يارانه نقدي بودند. اين خانوارها در 
صورت ثبت درخواستشان وامي يك ميليون توماني 

گرفتند كه اقس��اط آن بعد از سه ماه از محل دريافت 
يارانه سرپرستان خانوار پرداخت مي شود.جدا از اين 
كمك ها، دولت حمايت از كس��ب و كاره��ا را نيز در 
دستور كار خود قرار داد و تسهيالت كرونايي به فعاالن 
اقتصادي به اجرا درآم��د. در دل اين طرح، آن گروه از 
مشاغلي كه به دليل شيوع كرونا آسيب ديدند، امكان 
ثبت نام پيدا كردند تا از اين طريق وام دريافت كنند.
در مقاله دو اقتصاددان كه به بررسي ميزان آسيب وارد 
شده به كسب و كارها در دوران كرونا پرداخته، به نظر 
مي رسد جز مواردي معدود مانند حوزه مواد غذايي، 
ساير شغل ها، كم و بيش از اين محل آسيب ديده اند. 
بررس��ي ها در فروردين ماه نشان مي دهد كه آموزش 
)كاهش 82 درصدي در ارزش و 112 درصدي در تعداد 
تراكنش ها(، پوشاك و كفش )كاهش 82 درصدي در 
ارزش و 112 درصدي در تعداد تراكنش ها(، تفريح و 
سرگرمي )كاهش 52 درصدي در ارزش و 46 درصدي 
در تعداد تراكنش ها(، حمل ونقل )كاهش 47 درصدي 
در ارزش و 36 درصدي در تعداد تراكنش ها(، ارتباطات 
)كاهش 38 درصدي در ارزش و 32 درصدي در تعداد 
تراكنش ها(، لوازم خانگي و اثاثيه )كاهش 40 درصدي 
در ارزش و 19 درصدي در تعداد تراكنش ها( و سالمت 
)كاهش 22 درصدي در ارزش و 21 درصدي در تعداد 
تراكنش ها )كاهش فعاليت را به ثبت رس��انده اند.به 
دنبال انج��ام اين ارزيابي ها، دولت اع��الم كرد كه در 
مجموع 14 رس��ته اصلي و 850 زيررسته شناسايي 
ش��ده اند. تعداد بنگاه هاي آس��يب ديده ذيل اين 14 
رسته شامل س��ه ميليون واحد است كه يك ميليون 
و 300 واح��د آن بيمه ش��ده و داراي كد كارگاهي و 
ي��ك ميليون و 700 واحد فاقد بيم��ه و كد كارگاهي 
هستند. همچنين در اين واحدها 2.8 ميليون نفر بيمه 

شده و 3 ميليون نفر فاقد بيمه مشغول به كار هستند. 
براس��اس آخرين آمار تاكنون 492 هزار و 510 بنگاه 
متقاضي دريافت تس��هيالت كرونا كه ش��امل 892 
هزار و 547 ش��غل مي شود، در س��امانه كارا ثبت نام 
كرده اند.در ميان ثب��ت نام كنندگان رانندگان حمل 
و نقل مس��افري، آموزش��گاه ها و آرايشگاه ها، فروش 
پوشاك زنانه، باشگاه هاي ورزشي، مراكز توان بخشي و 
مدارس غيرانتفاعي بيشترين تعداد متقاضيان دريافت 
تسهيالت را به خود اختصاص دادند.برابر آمار از ميان 
492 هزار و 510 مورد ثبت نام در سامانه كارا، تعداد 
289 هزار مورد مربوط به رانن��دگان و 28 هزار مورد 
آموزشگاه ها و آرايش��گاه ها هستند.براي 492 هزار و 
510 بنگاهي كه در سامانه كارا براي دريافت تسهيالت 
ثبت نام كردند اعتباري ب��راي 9 هزار و 262 ميليارد 
تومان اعتبار الزم اس��ت كه تاكنون س��ه هزار و 104 
ميليارد تومان معادل 30 درصد پرداخت شده است. 
پيش بيني شده بود كه 19 هزار و 400 ميليارد تومان 
تسهيالت توسط 19 بانك عامل به متقاضيان دريافت 
وام كرونايي پرداخت شود. به اين ترتيب با وجود آنكه 
دولت حدود 10 هزار ميليارد تومان وام داده اما نزديك 
به نيمي از پيش بيني ها در حوزه ارزش وام محقق نشده 
و از ميان متقاضيان نيز تنها تسهيالت 30 درصد از آنها 
پرداخت شده است.مطابق با جدول ارايه شده از سوي 
وزارت كار مبلغ تس��هيالت ويژه كسب و كار كرونا در 
صورتي كه تسهيالت تا 16 ميليون تومان باشد، سفته 
فرد متقاضي يا چك به تشخيص بانك، تسهيالت 16 
تا 48 ميليون تومان نوع وثيقه سفته فرد متقاضي يا 
چك به تش��خيص بانك به همراه يك ضامن )واحد 
اقتصادي ديگر يا كارمند(، مبلغ تسهيالت 48 تا 160 
ميليون تومان و نوع وثيقه سفته فرد متقاضي يا چك به 

تشخيص بانك به همراه 2 ضامن )واحد اقتصادي ديگر 
يا كارمند(، مبلغ تسهيالت 160 تا 200 ميليون تومان 
با نوع س��فته فرد متقاضي يا چك به تشخيص بانك 
به همراه 3 ضام��ن )واحد اقتصادي ديگر يا كارمند(، 
مبلغ تسهيالت از 200 ميليون تومان باالتر و با نوع 
وثيقه ارايه تضمين صادره از سوي صندوق هاي ضمانت 
يا بنا به تشخيص بانك ارايه وثايق متعارف و سقف مبلغ 
س��فته 1.5 برابر اصل و سود تس��هيالت است. به اين 
ترتيب در كنار محدوديت در تامين منابع، دشواري در 
تامين وثايق يا رعايت نكردن برخي شرط ها مانند لزوم 
حفظ نيروهاي كار در واحدهاي اقتصادي نيز مي تواند 
ديگر عوامل تاثيرگذار در علت يابي پايين بودن ميزان 
درخواست براي وام و سپس دسترسي به آنها باشد.با 
وجود تمام اين گمانه زني ها، امروز )31 ش��هريور( به 
عنوان آخرين مهلت ثبت نام براي دريافت تسهيالت 
كرونايي اعالم شده و دولت هنوز طرحي براي تمديد 
اين زمان ارايه نكرده است. البته يك مقام مسوول در 
وزارت كار گفته در صورتي كه در ستاد مقابله با كرونا، 
نياز به تمديد اين زمان احساس شود، احتمال تغيير 
دوباره در زمان بندي وجود خواهد داشت. تسهيالت 
كرونايي در ماه هاي نخس��ت آغاز ش��يوع ويروس در 
نظر گرفته ش��دند و در اين ماه ها برخي اميدوار بودند 
شيوع كرونا ظرف چند ماه متوقف شود، با اين وجود 
با توجه به تداوم شيوع كرونا و حتي روند افزايشي آن 
در روزهاي گذش��ته، احتماال كرونا در ماه هاي آينده 
نيز مهمان اقتصاد ايران خواهد بود و بايد ديد براي اين 
دوران آيا دولت باز هم تسهيالتي جديد در اين زمينه 
در نظر خواهد گرفت يا اين طرح هاي حمايتي نيز مانند 
برخي پروتكل هاي بهداش��تي در ماه هاي نخست به 

دست فراموشي سپرده خواهند شد.

2 اخبارخبر
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تلخ ترين روزهاي امريكا
در حال رقم خوردن است

س��خنگوي وزارت امور خارجه كش��ورمان تاكيد 
كرد: پيام تهران به واشنگتن روشن است، به جامعه 
جهاني برگرد، به تعهدات خود عمل كن، دست از 
ياغي گري بردار كه در اين صورت جامعه جهاني تو 

را خواهد پذيرفت.
س��عيد خطيب زاده صبح يكش��نبه در نشس��ت 
مطبوعاتي خ��ود با بيان اينكه وزي��ر امور خارجه 
كشورمان در روز دوشنبه در مجمع عمومي سازمان 
ملل سخنراني مي كند گفت: آقاي رييس جمهور نيز 
در روز سه شنبه در اين مجمع سخنراني خواهد كرد 
كه البته اينها برنامه ريزي هاي اوليه است و با توجه 
به برگزاري آنالين نشست ساالنه مجمع عمومي 
سازمان ملل ممكن است در وقت اين سخنراني ها 

تغييراتي ايجاد شود.
سعيد خطيب زاده در مورد اظهارات شب گذشته 
پمپئو و ادعاي امريكا مبني بر بازگشت تحريم هاي 
پيش��ين ش��وراي امنيت عليه ايران با بيان اينكه 
امريكايي ها با اقدامات خود ناامني، جنگ، خشونت 
در عرصه جهاني به وجود آورده اند، گفت: ما در حال 
حاضر شاهد ميراث شوم سال ها حضور امريكا در 

مناطق مختلف دنيا به ويژه غرب آسيا هستيم.
وي با اشاره به مخالفت جهاني با اقدام امريكا گفت: 
اقدام امريكا يك نوع گردن كشي و قلدري است و 
آنها يك اقدام جديدي را به ليست قلدري هاي خود 

اضافه كردند.
اين ديپلمات ارش��د كش��ورمان اف��زود: اقدامات 
امريكايي ها يك هياهو براي هيچ اس��ت، من فكر 
مي كنم كه امريكايي ها در حال گذراندن تلخ ترين 
روزها و س��اعت هاي تاريخ خود هستند. انتخاب 

امريكا اين بوده كه در طرف اشتباه تاريخ بايستد.
خطيب زاده افزود: پيام تهران به واشنگتن روشن 
است، به جامعه جهاني برگرد، به تعهدات خود عمل 
كن و دست از ياغي گري بردار، در آن صورت جامعه 

جهاني تو را خواهد پذيرفت.
وي با بيان اينكه اميدوارم امريكا پيام دنيا را گرفته 
باشد تصريح كرد: فضاي دنيا در حال تغيير است و به 
دليل سياست هاي كوته بينانه ترامپ و شركاي آن 

اولين قرباني تغيير در نظام بين الملل امريكا است.
س��خنگوي وزارت خارجه در مورد اقدام احتمالي 
امريكا براي بازرسي از كشتي ها و هواپيماهاي ايراني 
گفت: هر نوع اقدامي كه ناقض حاكميت جمهوري 
اسالمي و قوانين و مقررات بين المللي باشد از سوي 
ايران با جديت و بدون لحظه اي ترديد پاسخ داده 

خواهد شد.
خطي��ب زاده در همين ارتباط خاطرنش��ان كرد: 
پيام ه��اي الزم در ادوار مختل��ف ب��ه امريكا داده 
شده است و بار ديگر داده مي شود. ما به آنها تاكيد 
مي كنيم دست از راهزني دريايي و هوايي بردارند. 

چرا كه دوران راهزني تمام شده است.

امريكا نمي تواند تحريم ها را 
بازگرداند

مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در بيانيه اي 
مط��رح كرد كه امريكا به س��بب خ��روج از توافق 
هس��ته اي نمي تواند روند بازگرداني تحريم هاي 

سازمان ملل عليه ايران را آغاز كند.
به گزارش خبرگزاري اس��پوتنيك، جوزپ بورل 
مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا در پي 
ادعاي شب گذش��ته دولت امريكا مبني بر اينكه 
روند بازگرداني تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران 
را آغاز كرده است، در بيانيه اي گفت: همانطور كه 
در بيانيه روز 20 آگوس��ت م��ن و در بيانيه رييس 
جلس��ه كميس��يون مش��ترك پس از جلسه روز 
1 سپتامبر 2020 اش��اره شد، امريكا طبق فرمان 
رياست جمهوري اين كشور در تاريخ 8 ماه مه سال 
2018 به ط��ور يك جانبه به مش��اركت در برجام 
)توافق هس��ته اي( پايان داده و پس از آن در هيچ 

فعاليت مرتبط با برجام شركت نكرده است. 
بورل در اين راس��تا افزود: بنابراين، نمي تواند يك 
كشور مشاركت كننده و عضو در برجام در نظر گرفته 
شود و نمي تواند روند بازگرداني تحريم هاي سازمان 
ملل را تحت قطعنامه 2231 شوراي امنيت )سند 
قانوني توافق هسته اي( آغاز كند. بنا براين، تعهدات 

لغو تحريم ها تحت برجام همچنان برقرار هستند.
 وزراي امور خارجه س��ه كش��ور اروپايي آلمان، 
فرانس��ه و انگليس ني��ز در بياني��ه اي در واكنش 
به ادعاي امريكا مبن��ي بر اينكه تمام تحريم هاي 
سازمان ملل عليه ايران بازگردانده شده اند، تاكيد 
كردند: امريكا سي روز پيش به دنبال فعال كردن 
مكانيسم بازگرداني تحريم ها )اسنپ بك( بود كه 
به مشاركت كنندگان توافق هسته اي اجازه مي دهد 
اعمال دوباره تحريم هاي چندجانبه عليه ايران را كه 
در سال 2015 طبق قطعنامه 2231 شوراي امنيت 
لغو شده بودند، مطالبه كنند. در ادامه اين بيانيه آمده 
است: فرانس��ه، آلمان و انگليس به خاطر دارند كه 
امريكا در 8 ماه مي سال 2018 با خروج از اين توافق، 
به مشاركت در آن پايان داد پس بنا بر اين اظهاريه 
دريافت شده از سوي امريكا كه به اعضاي شوراي 
امنيت داده شده و گفته شده بر اساس پاراگراف 11 
قطعنامه 2231 شوراي امنيت است، از تاثير قانوني 
برخوردار نيست. از اين رو، هر تصميم يا اقدامي كه 
براساس اين روند يا نتيجه آن در پيش گرفته شود 
نيز وجاهت قانوني نخواهد داشت.اين سه كشور 
عالوه بر اين بيان كردن��د: هدف ما حفظ اختيار و 
تماميت شوراي امنيت سازمان ملل است. تروئيكاي 
اروپا )آلمان، فرانس��ه و انگليس( كامال به اجراي 
قطعنامه 2231 شوراي امنيت كه سند قانوني توافق 
هسته اي است، پايبند مي باشند. ما براي حفظ توافق 
هسته اي به طور خستگي ناپذيري فعاليت كرده ايم 

و به اين كار ادامه خواهيم داد.

اصالح ساختار بودجه
زمان مي خواهد

عض��و كميته اصالح س��اختار بودجه مجلس گفت: 
در روند اصالح س��اختار بودجه بايد منابع جديدي 
شناسايي شود كه اين موضوع نيازمند يك دوره زماني 
است اما مي توان براس��اس يك برنامه ريزي اصولي 
مقداري از اصالحات را در بودجه ريزي س��ال 1400 
لحاظ كرد. مه��رداد گودرزوند چگيني با بيان اينكه 
اصالح س��اختار بودجه يك كار موقتي و كوتاه مدت 
نيس��ت، گفت: مجلس بايد براي اصالح س��اختار در 
بحث شكلي و محتوايي بودجه ورود كند كه منابع و 
مصارف دو پايه مهم و اساس��ي در اين بخش هستند. 
عضو كميته اصالح ساختار بودجه مجلس ادامه داد: 
ما بايد بتوانيم در روند اصالح س��اختار بودجه منابع 
جديدي را شناسايي كنيم كه اين موضوع زمانبر بوده 
و نيازمند يك دوره زماني اس��ت اما مي توان براساس 
يك برنامه ريزي اصولي مق��داري از اين اصالحات را 
در بودجه ريزي سال آينده لحاظ كرد.نماينده مردم 
رودبار در مجل��س تصريح كرد: به طور مثال س��هم 
ماليات 35 درصدي در بودجه س��االنه بايد به موجب 
يك برنامه ريزي 5 س��اله بيشتر شود كه اين موضوع 
قطعا در فرايند زماني كوتاه امكانپذير نيس��ت و بايد 
زيرساخت هاي الزم براي يك برنامه شناسايي دريافت 
ماليات در تعامل با سازمان امور مالياتي فراهم شود. وي 
با اشاره به اينكه قانون در بحث هوشمندسازي ماليات 
وجود دارد اما دولت نتوانسته آن را تاكنون به طور كامل 
اجرايي كند، بيان كرد: اصالح ساختار بودجه به صورت 
گام به گام بايد انجام ش��ود و اين كميته هم به دنبال 
اعمال اين اصالحات در بخشي از احكام بودجه امسال 
است تا بتواند در يك فرايند اصالح ساختار كلي را انجام 
دهد. گودرزوند چگيني با تاكيد براينكه اصالح ساختار 
بودجه بخشي از مشكالت كشور را حل مي كند، گفت: 
ما بايد در بحث شكلي و محتوايي به بودجه شركت هاي 
دولتي كه به نوعي به بودجه ساالنه متصل هستند هم 
ورود جدي داشته باشيم.عضو كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس اظهار كرد: مجلس بايد بررسي 
كند كه چگونه مي تواند بر اين شركت ها نظارت انجام 
دهد يا مشخص كند، چند درصد شركت ها سودده و 
چند درصد آنها زيان  ده هستند.نماينده مردم رودبار 
در مجلس ضمن اشاره به اينكه كميته اصالح ساختار 
بودجه بعد از بررسي ها به يك طرح 14 بندي رسيده 
است، گفت: اگر دولت به عنوان اجراكننده روي موارد 
اصالح ساختار بودجه بررسي بيشتر و كارشناسانه اي 
را انجام مي داد، قطعا زمان رسيدن مجلس به اين موارد 
كمتر مي شد.عضو كميته اصالح ساختار بودجه مجلس 
تاكيد كرد: انگيزه نمايندگان مجلس براي انجام اصالح 
ساختار بودجه باالست و اميدواريم در تعامل با دولت 
بتوانيم در يك دوره زماني بخشي از اين موارد 14 گانه 

را در بودجه لحاظ و عملياتي كنيم.

در مسير رشد طبيعي بازار سرمايه
 اين باعث مي ش��ود تا بازيگران ريسك موجود در 
بازار سرمايه را پايين تر از چيزي كه هست در نظر 
بگيرند. اين اتفاقي است كه در نوسانات اخير طي 
سه ماه اخير، رخ دادو باعث شد تا مشكالت به صورت 
مضاعف بروز كند.اما بايد بدانيم كه مشكل دخالت 
و حماي��ت دولت تنها مختص به اقتص��اد ايران و 
بازار سرمايه كشورمان نيس��ت و قبال نمونه هاي 
متعددي از اين شكل مشكالت در فضاي اقتصادي 
بين المللي مش��اهده ش��ده اس��ت كه بايد از اين 
تجربيات براي ثبات بيشتر در بورس بهره گرفت. 
مثال در سال2008ميالدي و در زمان وقوع سونامي 
نوسانات كه از بازارهاي مالي و مسكن اياالت متحده 
آغاز شد و در ادامه به ساير بازارهاي بين المللي در 
شرق و غرب عالم نيز سرايت كرد، ناشي از رويكردي 
بود كه طي سال هاي گذشته در زمان بوش ايجاد 
شده بود. در واقع دخالت فدرال رزرو در نرخ بهره و 
حمايت بيش از اندازه دولت امريكا از بانك ها باعث 
شد تا بانك ها تصور كنند كه هر مقداري كه بخواهند 
مي توانند هر ميزان وام با هر ميزان ريسكي بدهند 
كه نتيجه اين رويكرد مداخله گرانه يك فاجعه را 
براي اقتصاد امريكا و جهان به وجود آورد. بنابراين 
دليل مخالفت كارشناسان با رويكردهاي مداخله 
گرانه دولت در بازار س��رمايه ناش��ي از تجربيات 
محسوسي است كه بشر از فعل و انفعاالت اقتصادي 
به دست آورده است. از اين نمونه ها در فضاي اقتصاد 
بين المللي بسيار زياد است و طبيعي است كه بايد از 
آنها براي ثبات بيشتر در بازارهاي كشورمان درس 
بگيريم و سعي كنيم همان اشتباهات را تكرار نكنيم. 
ممكن است كه برخي اين پرسش را مطرح كنند كه 
در اين شرايط دولت بايد چه نوع بازيگري را در بازار 
سرمايه در پيش بگيرد؟ بهترين تصميم اين است 
كه دولت اساسا دخالتي نكند و اجازه دهد كه بازار 
رشد طبيعي خود را كه برآمده از فراز و نشيب هاي 
ش��كل مي گيرد، طي كند. دولت بايد بستر الزم را 
فراهم كند و بوروكراس��ي آزاردهنده را در مس��ير 
بهبود قرار دهد. مثال در بخش مجوزها بايد تالش 
كنند تا رقابت بيشتري ايجاد شود و انحصار فعلي 
كه مشاهده مي شود، جاي خود را به پويايي و رقابت 
بيشتر بدهد. بررسي تحليلي بازارهاي سرمايه نشان 
مي دهد كه عمق تثبيت ش��ده بازارهاي سرمايه 
موفق نه به دليل سرمايه گذاري هاي باال يا دخالت 
دولت يا عوامل ديگر بلكه ايجاد فضاي رقابتي و پويا 
است كه بازارهاي سرمايه را به سمت رشد فزاينده 
و ثبات رهنمون مي شود. با اين توضيحات معتقدم 
كه تحوالت اخير هرچند شايد ظاهرا براي برخي 
طيف ها منفي به نظر برس��ند ام��ا در واقع تجربه 
گرانبهايي اس��ت كه بايد از آنها در راستاي بهبود 

شاخص هاي كلي بورس بهره برداري شود.

تنها 30 درصد از بنگاه ها تسهيالت گرفتند

رييس جمهور: 

پايان حمايت هاي كرونايي از اقتصاد

امريكا در فضاي بين المللي شكست خورد
رييس جمه��ور اعالم ك��رد كه امريكا نه توانس��ت 
ائتالفي عليه ما ايجاد كند و نه توانس��ت تالشي كه 
براي لغو محدوديت هاي تس��ليحاتي ايران داشت 
را به ثمر برس��اند. به گزارش ايسنا، حجت االسالم 
والمسلمين حسن روحاني طي سخناني در جلسه 
دي��روز هيات دولت با بيان اينك��ه همانطور كه در 
روزهاي قبل پيش بيني مي كرديم امروز به عنوان 
يك روز به يادماندني در تاريخ ديپلماس��ي كشور 
خواهد بود، اظهار كرد: امريكا به عنوان يك كشور 
زورگو در س��طح جه��ان از دو س��ال پيش تالش 
سرسختانه براي تحميل مجدد تحريم هاي شوراي 
امنيت عليه اي��ران را آغاز كرد كه ام��روز به نقطه 
شكست خود رسيد. وي افزود: امريكا در همه اين 
مدت و از روزي كه از توافق هس��ته اي خارج شدند 
فكر مي كردند كه مي توانند اتحاديه اروپا را به سمت 
خود بكش��انند يا با تحريكاتي ك��ه انجام مي دهند 
جمهوري اس��المي را به جايي برسانند كه بتوانند 
بهان��ه اي ب��راي بازگرداندن تحريم هاي ش��وراي 
امنيت داشته باش��ند اما امريكا نه توانست ائتالفي 
عليه ما ايجاد كند و نه توانست تالشي كه براي لغو 
محدوديت هاي تس��ليحاتي ايران داشت را به ثمر 
برساند. رييس جمهوري تاكيد كرد: امروز بايد گفت 
كه فشار حداكثري امريكا از لحاظ سياسي و حقوقي 
بر ايران منجر به شكس��ت و انزواي خود اين كشور 
شده است. امريكا در طول دو ماه گذشته سه بار برابر 
ايران شكست خورد. آن هم در جايي كه فكر مي كرد 
در آنجا الاقل شكس��ت نمي خورد اما ش��اهد اين 
بوديم كه 13 عضو از 15 عضو شوراي امنيت دربرابر 
امريكا ايس��تادند و از برجام دفاع كردند. روحاني با 
يادآوري اينكه اس��تفاده امريكا از مكانيسم ماشه 
هيچ مبناي حقوقي ندارد، اظهار كرد: كاماًل روشن 
بود كه امريكا در اين زمينه دچار شكس��ت حتمي 
مي شود اما در عين حال شيوه اي كه شوراي امنيت 
در اين زمينه اتخاذ كرد، ارزشمند بود و آن هم شيوه 
بي توجهي به نامه و درخواس��ت امريكا بود و حتي 

براي بررس��ي آن جلسه تشكيل نداد. وي افزود: ما 
بارها گفته ايم كه در برابر ملت ايران يك راه بيشتر 
وجود ندارد و آن هم با زبان تكريم سخن گفتن است 
و هركس كه بخواهد با قلدري سخن گويد پاسخي 
دريافت نمي كند. رييس جمه��وري تصريح كرد: 
من به عنوان رييس جمهوري ايران اعالم مي كنم 
كه اگر امريكا بخواهد از قلدري خودش اس��تفاده 
كند و حرف نادرس��تي  كه مي گويد من توانسته ام 
قطعنامه ها را برگردانم و البته هيچ كس اين حرف 
را قبول ندارد، در مقام عمل اقدامي براي آن انجام 
دهد، حتمًا با پاسخ قاطع ايران روبه رو خواهد شد. 
ايران هيچ وقت زير بار قلدري امريكا نرفته و از اين 
پس هم نمي رود. وقتي امريكا درخواستي را مطرح 
كرده و شوراي امنيت با آن مخالفت كرده، بنابراين 
ديگر از اين پس هرگونه سخن گفتني در اين زمينه 
از سوي امريكا و تالش هايش براي بازگرداندن اين 
تحريم ها، با پاسخ ايران همراه مي شود و مسووليت 

عواقب آن به عهده امريكا خواهد بود. وي با قدرداني 
از رييس ش��وراي امني��ت و روس��يه، چين و 13 
كشوري كه از ايران دربرابر امريكا ايستادگي كردند، 
گفت: يك بار ديگر به 1+4 اعالم مي كنم كه اگر همه 
اين كشورها به طور كامل به تعهدات برجامي عمل 
كنند ما هم به تمامي اين تعهدات خود بازمي گردد. 
ما تعهدات برجامي خ��ود را كاهش داديم چرا كه 
يكس��ال صبر كرديم اما در زمينه اقتصادي شاهد 
اقدام خاصي از سوي كشورهاي عضو نبوديم و در 
نتيجه تعهدات خ��ود را كاهش داديم اما به محض 
اينك��ه آنان به تعهدات خ��ود بازگردند ما هم همه 

تعهدات خود را بازمي گردانيم.
روحاني در پايان گفت: جمهوري اسالمي هميشه 
به تعهدات بين المللي خ��ود عمل مي كند و امروز 
هم موفقيتي ك��ه از لحاظ ديپلماتيك به دس��ت 
آورديم در س��ايه مقاومت مل��ت و حمايت آنان و 
نيز هدايت رهبري بوده اس��ت و ت��ا زماني كه اين 

هدايت و حمايت مردم باشد ما در برابر فشار امريكا 
ايستادگي خواهيم كرد.

   تامين ارز اولويت باشد
رييس جمهور همچنين در جلسه ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت، گفت: مهم ترين نشانه ناكام ماندن 
تحريم كنندگان اقتصاد ايران اين است كه به رغم 
ايج��اد محدوديت ه��اي فراوان در ف��روش نفت و 
درآمد ارزي كشور، تامين كاالهاي اساسي و مواد 
اوليه توليدي مورد نياز كشور، بدون وقفه و مطابق 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته، انجام ش��ده است.

حسن روحاني با تاكيد بر ضرورت تامين و پرداخت 
به موق��ع يارانه ها و حمايت معيش��تي خانوارهاي 
مش��مول، دس��تور داد كه در تامي��ن منابع مالي 
الزم س��ازمان هاي پرداخت كننده تسريع صورت 
گيرد.در اين جلسه رييس سازمان برنامه و بودجه 
گزارشي از وضعيت منابع و مصارف موضوع تبصره 
14 قانون بودجه س��ال 99 كش��ور ارايه كرد كه بر 
اساس آن در 5 ماه گذشته و با وجود محدوديت هاي 
در تحق��ق برخ��ي از منابع، تخصي��ص الزم براي 
پرداخت يارانه هاي خانوار، موارد اولويت دار نظير 
پرداخت هاي مربوط به س��المت و نيز منابع الزم 
براي خريد تضميني گندم و رديف هاي مربوط به 
كاهش فقر مطلق و ديگر مصارف ضروري مورد نياز 

توليد، انجام شده است.
همچنين پيش��نهادهاي س��ازمان برنامه و بودجه 
در خصوص تدابير الزم براي كسب درآمد و منابع 
جديد نيز در اين جلسه بررسي و تصميمات الزم در 
اين خصوص اتخاذ شد. رييس كل بانك مركزي نيز 
در اين جلسه گزارشي از تامين ارز مورد نياز واردات 
كاالهاي اساسي ارايه كرد كه رييس جمهور تاكيد 
كرد، تامين ارز مورد نياز س��ال 99 و ذخيره سازي 
استراتژيك مصوب كماكان بايد در اولويت اقدامات 
بانك مركزي باش��د و تس��هيالت مورد نياز براي 

تامين ارز الزم در اين خصوص فراهم شود.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
با وجود رشد منفي ارزش افزوده بخش خدمات با عدد 0.9- 
درصدي در سه ماهه اول سال 99، تنها زيرگروه خدمات 
كه رشد مثبت داشته است خدمات موسسات پولي و مالي 
بوده كه با رشد 0.5 درصدي نه تنها منفي نبوده و رشد مثبت 
داشته است بلكه اين رشد مثبت بانك ها و موسسات مالي 
و پولي، حتي از رشد گروه كشاورزي با رشد 0.3 درصدي و 
رشد صنعت، برق و گاز و آب، ساختمان، خدمات مستغالت 
نيز باالتر بوده است و باالترين رشد را نسبت به بخش هاي 
كشاورزي، صنايع و معادن و خدمات و زير بخش هاي آنها 
داشته است. اين موضوع نشان مي دهد كه در شرايط ركود 
اقتصادي و همچنين نوسان قيمت ها در بازار كاال، بازارهاي 
دارايي از جمله سهام و ارز و طال، خودرو و... كه بخش هاي 
اقتصاد وزير گروه هاي آنها عمدتا با رشد منفي مواجه شده اند 
و در 7 فصل اخير عمدتا با رش��د منفي مواجه شده اند، اما 
بانك ها توانسته اند از طريق افزايش گردش مالي و نقدينگي 
در اقتصاد، افزايش تسهيالت دهي بانك ها در بهار 99 كه 
رش��د 50 درصدي نسبت به بهار سال 98 داشته اند وارايه 
خدمات در بانكداري الكترونيك، ضمانتنامه هاي بانكي، و... 
به رشد مثبت دست يابند. اين رشد درصدي اگر چه اندك 
بوده اما در شرايط رشد منفي كل بخش خدمات، مي تواند 
مزيت قابل توجهي براي بانك ها و موسسات كشور محسوب 
شود كه حداقل بخش عمده اي از هزينه هاي خود و سود 
سپرده هاي بانكي را تامين كنند. خدمات موسسات پولي 
و مالي در س��ال 98 نيز با رشد مثبت 0.1 درصدي همراه 
بوده و در 5 فصل اخير همواره با رش��د مثبت مواجه شده 
و براساس تعريف رونق و ركود كه اگر يك بخش اقتصاد 4 
فصل پشت سر هم با رشد مثبت همراه شود از ركود خارج 
شده، مي توان دريافت كه بخش موسسات پولي و مالي با 
ركود مواجه نيست. رشد خدمات بانك ها و موسسات پولي 
و مالي در چهار فصل سال 1398 به ترتيب 0.1، 0.1، 0.1 
و 0.3 درصدي همراه شده است و در بهار 99 نيز 0.5 درصد 
رشد كرده و اين نكته نشان مي دهد كه از زمستان 98 تاكنون 
عمال به سمت رشد هاي باالتر در حال حركت بوده است. 
براين اساس اگر فصل تابستان 99 را نيز به جمع فصل هاي 
اخير كه بانك ها با رشد مثبت مواجه بوده اند اضافه كنيم در 
مي يابيم كه در 6 فصل اخير بانك ها و موسسات پولي و مالي 
در دوره رونق فعاليت كرده اند. در س��ال هاي 96 و 97 نيز 
موسسات پولي و مالي در دوره رونق و با رشد مثبت همراه 
بوده اند و رشد ارزش افزوده يا توليد ناخالص داخلي خدمات 
بانك ها و موسسات پولي و مالي در سال 96 با 3.3 درصد و 

در سال 97 با 1.5 درصد اعالم شده است. رشد چهار فصل 
سال 97 نيز نشان مي دهد كه رشد خدمات موسسات پولي 
و مالي به ترتيب 2، 3.7، 2.7، 2.2- درصد بوده است. و تنها 
فصل زمستان 97 را با رشد منفي مواجه شده است. براين 
اساس در سه سال اخير يا 14 فصل اخير، بانك ها و موسسات 
مالي و پولي تنها با يك رش��د منفي در فصل زمستان 97 
مواجه ش��ده اند و در بقيه فصل ها رشد مثبت داشته و لذا 
فعاليت آنها ركود محسوب نمي شود. به عبارت ديگر با توجه 
به شروع تحريم ها يا خروج امريكا از برجام در ارديبهشت 
97 تاكنون مي توان اعالم كرد كه بانك ها و موسسات پولي 
و مالي در 10 فصل اخير كه اقتصاد در شرايط ركود و رشد 
منفي به سر برده، عمال در 9 فصل رشد مثبت داشته اند و با 
ركود مواجه نبوده و تنها در زمستان 97 رشد منفي داشته اند. 
برآورد ارزش افزوده فعاليت هاي مختل�ف اقتصادي در سه 
ماهه اول سال ١٣٩٩ نشان مي دهد كه علت عمده كاهش 
نرخ رش��د توليد ناخالص داخلي را بايد در كاهش ارزش 
افزوده فعاليت هاي »نفت «، »خدمات اجتماعي و شخصي 
و خانگي «، »بازرگاني، رس��توران و هتلداري « و »حمل و 
نقل، انبارداري و ارتباطات « جست وجو كرد. چنانكه سهم 
ارزش افزوده هر يك از فعاليت هاي مذكور در نرخ رش��د 
منفي 2.8 درصدي توليد ناخالص داخلي طي سه ماهه اول 
سال ١٣٩٩ به ترتيب  منفي 2.3، منفي 0.5، منفي 0.4 و 
منفي 0.3 واحد درصد برآورد شده است.نتايج برآوردهاي 
مقدماتي بانك مركزي در خصوص توليد ناخالص داخلي 
كش��ور، نشان دهنده آن اس��ت كه توليد ناخالص داخلي 

به قيمت پايه و به قيمت هاي ثابت س��ال ١٣٩٠ از 1501 
هزارميليارد ريال در سه ماهه اول سال ١٣٩٨ به 1459 هزار 
ميليارد ريال در سه ماهه اول سال ١٣٩٩ كاهش يافته است. 
همچنين نتايج مقدماتي حاصل از بررسي روند تحوالت 
ارزش افزوده فعاليت هاي اقتص�ادي حاكي از برآورد رشد 
اقتصادي منفي 2.8 درصدي براي سه ماهه اول سال ٩٩ 
است. از سوي ديگر در سمت تقاضاي اقتصاد و بر اس�اس 
برآوردهاي اوليه اي كه در خصوص اقالم هزينه اي اقتصاد 
همچون مخ��ارج مصرف نهايي بخش خصوصي، مخارج 
مصرف نهايي بخش دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و 
صادرات و واردات در سه ماهه اول سال ١٣٩٩ به عمل آمده 
است، رش��د اقالم هزينه اي فوق الذكر به قيمت هاي ثابت 
سال ١٣٩٠ به ترتيب منفي ٤، 1.2، منفي 0.6، منفي 30 
و منفي 44.3 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. 
در مجموع، رشد هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار در 
سه ماهه اول سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل 
2.8 درصد كاهش يافته است.در سه ماهه اول سال ١٣٩٩ 
ارزش افزوده گروه كشاورزي به قيمت هاي ثابت سال ١٣٩٠ 
به ميزان 115.7 هزار ميليارد ريال برآورد شد كه نسبت به 
دوره مشابه سال قبل 3.7 درص�د افزايش نشان مي دهد. 
برآوردهاي انجام شده بر مبناي آمارهاي پايه وزارت جهاد 
كشاورزي حاكي از آن است ك�ه توليد محصوالت زراعي و 
باغي در سال ٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 
4.4 و 6.3 درصد و توليد محصوالت اصلي دامي 2.9 درصد 
افزايش يافته است.بر اساس محاسبات اوليه، ارزش افزوده 

گروه نفت در سه ماهه اول سال ١٣٩٩ به قيمت هاي ثابت 
سال ١٣٩٠ به ميزان 177.2 هزار ميليارد ريال برآورد شد 
كه گوياي رش��د منفي 16 درصدي نسبت به دوره مشابه 
سال قبل است. نتايج حاصل از محاسبات مقدماتي در اين 
زمينه نشان دهنده آن اس��ت كه كاهش نرخ رشد ارزش 
افزوده اين گروه، ناش��ي از كاهش تولي��د و صادرات نفت 
خام و صادرات ميعانات گازي نس��بت به دوره مشابه سال 
قبل بوده است.گروه صنايع و معادن در سه ماهه اول سال 
١٣٩٩ از نرخ رش��دي معادل 2.5 درصد برخوردار شد كه 
در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 2.6 واحد درصد افزايش 
يافته و در نتيجه سهمي معادل 0.6 واحد درصد از نرخ رشد 
منفي 2.8 درصدي اقتصاد را در دوره مورد بررسي ب�ه خود 
اختصاص داده است. در اين گروه، ارزش افزوده بخش هاي 
»صنعت«، »معدن«، »ساختمان« و »برق، گاز و آب« به 
ترتيب با نرخ هاي رشد 1.3، 2.1، 3.9، 3.8 درصدي مواجه 
بوده اند.در بخش ساختمان، ارزش سرمايه گذاري بخش 
خصوصي در ساختمان مناطق شهري به قيمت ه�اي جاري 
طي فصل اول سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل 
افزايش يافته است. با اعمال شاخص هاي قيمت متناظر و 
تعديل رقم مذكور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش 
خصوصي به قيم�ت ه�اي ثابت س��ال ١٣٩٠ معادل 4.2 
درصد برآورد شده است. در نهايت با احتساب رقم فوق و نيز 
با در نظ�ر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتي، نرخ رشد 
بخش ساختمان به قيمت هاي ثابت سال ١٣٩٠ معادل 
3.9 درصد برآورد مي شود.ارزش افزوده گروه خدمات نيز 
در سه ماهه اول سال ١٣٩٩ از نرخ رشد منفي 1.6 درصدي 
برخوردار شد و سهم آن از رشد منفي 2.8 درصدي توليد 
ناخالص داخلي به منفي 0.9 واحد درصد رسيده است.نرخ 
رشد شاخص ضمني گروه هاي »كش��اورزي «، »نفت«، 
»صنايع و معادن « و »خدمات « در س��ه ماهه اول س��ال 
١٣٩٩ نسبت به دوره مش��ابه سال قبل به ترتيب معادل 
9.1، منفي 24.2، 21.9 و 26.6 درصد بوده است. به عالوه، 
شاخص ضمني »توليد ناخالص داخلي « و »توليد ناخالص 
داخلي بدون نف�ت « نيز طي دوره زماني مزبور به ترتيب 
داراي رشد 20.2 و 23.7 درصدي بوده اند.برآورد حاصل از 
توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي داللت 
بر آن دارد كه در فصل اول سال ١٣٩٩ هزينه هاي مصرف 
نهايي بخش خصوصي، هزينه هاي مصرف نهايي بخش 
دولتي و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت هاي ثابت 
سال ١٣٩٠، به ترتيب از نرخ رشد منفي ٤، 1.2 و منفي 0.6 

درصدي برخوردار بوده اند.
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سهم ۳۱  درصدي توليد صنعتي 
از تسهيالت پرداختي بانك ها

سهم حوزه صنعت و معدن از تسهيالت پرداختي بانك ها 
و موسسات اعتباري به بخش هاي مختلف در 4 ماهه 
اول سال 99 حدود 31 درصد بوده است. در 4 ماهه اول 
سال 99، از مجموع 3 هزار و 664 ميليارد ريال تسهيالت 
پرداختي بانك ها و موسسات اعتباري به بخش هاي 
مختلف اقتصادي كشور، حدود يك هزار و 164 ميليارد 
ريال تسهيالت به بخش صنعت و معدن اختصاص يافته 
است. در اين گزارش ميزان تسهيالت اعطايي بانك ها و 
موسسات اعتباري به بخش بازرگاني 741 ميليارد ريال 
اعالم ش��ده كه حدود 20 درصد از مجموع تسهيالت 
پرداختي است. معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تعداد واحدهاي صنعتي مشمول تامين 
مالي پروژه هاي اقتصاد مقاومتي را مجموعاً 1715 واحد 
اعالم كرد كه در قالب تسهيالت برنامه توليد و اشتغال 
)تبصره 18( و در قالب پروژه رونق توليد در 5 ماهه اول 
سال 99 تسهيالت دريافت نموده اند. در اين مدت، بيش 
از 27 هزارو 400 ميليارد ريال تسهيالت برنامه توليد و 
اشتغال )تبصره 18 قانون بودجه( به 463 واحد پرداخت 
شده و همچنين در قالب پروژه رونق توليد نيز 27 هزار 
و 700 ميليارد ريال و در مجموع حدود 55 هزار و 100 
ميليارد ريال به 1252 واحد تسهيالت ارايه شده است. 
بر اساس اين گزارش و در قالب تسهيالت برنامه توليد 
و اشتغال )تبصره 18(، از ابتداي اسفند ماه 97 تا پايان 
مرداد 99، مبلغ 59 هزار و 974 ميليارد ريال تسهيالت 

به 1040 واحد پرداخت شده است.

امكان استعالم وضعيت اعتباري 
صادركننده چك 

مردم مي توانند با مراجعه به پايگاه اطالع رساني بانك 
مركزي و ارسال شناسه استعالم 16 رقمي مندرج در 
چك هاي صيادي، از وضعيت اعتباري صادركننده چك 
مطلع ش��وند.به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، 
در راس��تاي توسعه خدمات س��امانه صدور يكپارچه 
الكترونيك دسته چك )صياد( و با هدف ايجاد شفافيت 
در فضاي كس��ب و كار از طريق ارايه خدمت استعالم 
مربوط به سوابق چك برگشتي مش��تريان، اطالع از 
وضعي��ت اعتباري صادركننده چك صي��ادي با اخذ 
استعالم از طريق پايگاه اطالع رساني بانك مركزي قابل 
بهره برداري است.بر اين اساس هموطنان عزيز مي توانند 
با مراجعه به پايگاه اطالع رس��اني اين بانك به نشاني 
www.cbi.ir و مراجعه به صفحه استعالم وضعيت 
اعتباري چك صيادي، از طريق ارسال شناسه استعالم 
16 رقمي مندرج در چك هاي صي��ادي، از وضعيت 

اعتباري صادركننده چك مطلع شوند.

افزايش نرخ سود سپرده هاي 
بانكي ناجي نقدينگي است 

يك تحليلگر اقتصادي ضمن بررس��ي داليل رش��د 
نقدينگي و پايه پولي  گفت: مردم با افزايش چمشگير 
بازدهي بازار س��رمايه و كاهش نرخ سود سپرده هاي 
بانكي نسبت به سال هاي گذش��ته، ديگر تمايلي به 
نگه��داري ريال ندارند و آن را در بازارهاي س��رمايه، 
خودرو، مسكن و... به دارايي تبديل مي كنند؛ بنابراين 
در اين شرايط بهتر است نرخ سود سپرده هاي بانكي 
افزايش قابل مالحظه اي پيدا كند تا ناجي نقدينگي 

باشد.
كامران ندري در گفت وگو با ايسنا، درباره داليل رشد 
نقدينگي، اظه��ار كرد: در حال حاض��ر دليل عمده 
رشد نقدينگي، كسري بودجه و تكاليف مستقيم يا 
غيرمستقيمي است كه دولت يا مجلس براي بانك ها 
تعيين مي كنند. عالوه براين، افزايش ذخاير خارجي 
بانك مركزي براي تامين كس��ري بودج��ه از منابع 
صندوق توس��عه ملي نيز موجب افزايش پايه پولي 

شده است. 
وي افزايش تنخواه دولت را بر افزايش رشد پايه پولي 
موثر دانس��ت و گفت: از ابتداي س��ال تكاليفي براي 
بانك ها چون اعطاي تسهيالت كرونايي، خريد اوراق 
دولتي، پرداخت وديعه مس��كن محول ش��ده و الزام 
بانك ها به كاهش نرخ سود س��پرده قانوني، عواملي 
است كه بر رشد نقدينگي به خصوص افزايش ضريب 
فزاينده پول تاثيرگذار بوده اند. به گفته اين  تحليلگر 
اقتصادي، افزايش بازدهي بازار سرمايه موجب شده 
انگيزه مردم براي نگهداري ريال كاهش پيدا كند كه 
اين امر، به معناي كاهش ارزش پول ملي است.در ادامه 
اين كارشناس اقتصادي افزود: اگر تورم منشأ داخلي 
نداشته باشد، تحريم ها مي توانند تورم را ايجاد كنند 
اما به مرور زمان از بين مي رود؛ بنابراين، تحريم ها تنها 
عامل افزايش تورم نيستند و سياست هاي داخلي چون 
رشد باالي نقدينگي و عدم تمايل مردم به نگهداري 

پول ملي هم بر اين امر تاثيرگذار هستند.
وي با اينكه مضرات نقدينگي با كنترل رش��د آن 
رفع مي شود، تاكيد كرد: انگيزه اي براي مردم ايجاد 
نش��ده كه پول ملي يا ريال را نگهداري كنند بلكه 
سياست هايي اتخاذ شده تا مردم را به عدم نگهداري 
از ريال ترغيب كند. نقدينگي در سال هاي 1392 تا 
1396 هم رشد بااليي داشت اما دليل كاهش تورم 
در آن زمان، انگيزه باالي مردم براي نگهداري ريال 
بود و آنها تمايلي براي خريد مس��كن، خودرو و ...  
نداشتند. زيرا، در آن سال ها نرخ سود بانكي افزايش 
قابل توجهي پيدا كرده بود و مردم را به سپرده گذاري 
در بانك ها ترغيب مي كرد. ندري خاطرنشان كرد كه 
در وضعيت فعلي نرخ سود بانكي بايد افزايش پيدا 
كند، زيرا نرخ بازدهي دارايي هايي چون بازار سهام 
افزايش يافته به گونه اي كه مردم تمايلي به نگهداري 
ريال ندارند و سهام خريداري مي كنند.اين تحليلگر 
اقتصادي در پايان تصريح كرد: نرخ بازدهي در بازار 
سهام به ميزاني افزايش يافته و ثروت زيادي در آن 
ش��كل گرفته است كه اگر بخش��ي از اين ثروت به 
سمت ساير بازارهاي ديگر سرريز شود، آن بازارها با 

افزايش شديد قيمت مواجه خواهند شد.

افزايش قيمت طال و ارز در بازار، سكه 
13 ميليوني شد

روايت همتي از رايزني  ها 
براي گشايش ارزي

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
همتي درب��اره گش��ايش هاي ارزي گف��ت: در حوزه 
بين المللي رايزني هاي ما در بعضي كشورها در آستانه 
ثمردهي اس��ت و از طرف ديگر مي��زان صادرات نفت 
و فرآورده ه��اي آن بهت��ر ش��ده و روند بازگش��ت ارز 
صادركنندگان سرعت گرفته است كه هرسه اين عوامل 

تأثيرات مثبتي خواهند داشت.
عبدالناصر همتي در جلسه دوره اي خود با مديران عامل 
بانك ها ضمن تقدير از عملكرد شبكه بانكي در مقوله هاي 
كنترل نقدينگي، بازار بين بانكي، پرداخت تسهيالت 
مبارزه با كرونا، قرض الحسنه ازدواج جوانان و خصوصًا 
بخش هاي پيشران و صنايع كوچك و متوسط، بر لزوم 
تداوم انسجام و حميت در همه اركان اقتصادي كشور 
براي مواجهه موفقيت آميز با شرايط جنگ اقتصادي 

تأكيد كرد.
عبدالناصر همتي به وضعيت نرخ ارز در روزهاي اخير 
اشاره كرد و گفت: امريكا تمام تالش خود را در اين روزها 
به خرج داده اس��ت و نهايت جنگ رواني و فش��ار آنها، 
همين شرايطي است كه اين روزها شاهد هستيم. وي 
ضمن اشاره به اخبار ناشي از گشايش هاي ارزي گفت: 
در حوزه بين المللي رايزني هاي ما در بعضي كشورها در 
آستانه ثمردهي اس��ت و از طرف ديگر ميزان صادرات 
نفت و فرآورده هاي آن بهتر ش��ده و روند بازگشت ارز 
صادركنندگان سرعت گرفته است كه هرسه اين عوامل 
تأثيرات مثبتي خواهند داشت؛ بر همين مبنا از بانك ها 
هم مي خواهيم به انتقال و در دسترس قرار دادن منابع 
ارزي ب��راي نيازهاي تعريف ش��ده ادامه دهند. رييس 
ش��وراي پول و اعتبار تأكيد كرد: آنچه نظام بانكي در 
شرايط مبارزه با كرونا انجام داد يك اقدام تحسين برانگيز 
بود كه توانستند در همان ابتداي شيوع كرونا 23هزار 
ميليارد تومان تسهيالت در اختيار خانوارهاي يارانه بگير 
قرار دهن��د و همين امر قدردان��ي رييس جمهوري را 
به دنبال داشت.رييس كل بانك مركزي ضمن برحذر 
داشتن بانك ها از رشد بي محاباي ترازنامه  افزود: بانك ها 
بايد به گونه اي عمل كنند كه رش��د ترازنامه ش��ان را 
متناسب با وضعيت ترازنامه و ريسك بانك تنظيم كنند 
و به بانك مركزي براي كنترل نقدينگي كمك  كنند. 
همتي با اشاره به عملكرد بانك ها در خصوص تسهيالت 
تكليفي خريد تضميني گندم گفت: بانك ها تاكنون 8 
هزار و 500 ميليارد تومان در اين زمينه پرداخت كرده اند 
كه تا رسيدن به نقطه هدف و پايان اين تكليف، راه زيادي 
باقي نمانده است.وي تصريح كرد: شبكه بانكي در يك ماه 
و نيم اخير براي تسهيالت كرونايي واحدهاي كسب وكار 
اقدامات خوبي انجام داده اند و 4ه��زار و 400 ميليارد 
تومان تسهيالت پرداخت كرده اند و الزم است در مقوله 
تسهيالت وديعه مسكن نيز آن بخش از كار كه به عهده 
شبكه بانكي است از جمله روند بررسي پرونده ها را تسريع 
بخشند و ش��رايط پرداخت اين سرفصل تسهيالت را 
منطبق با ضوابط س��تاد ملي مبارزه با كرونا با سرعت 
بيشتري به پيش ببرند. رييس كل بانك مركزي بر لزوم 
توجه بيشتر شبكه بانكي به طرح گواهي اعتبار مولد )گام( 
تأكيد و اضافه كرد: اين طرح از جمله طرح هايي است كه 
متناسب با شعار سال و جهش توليد مي تواند از واحدهاي 
توليدي كوچك و متوسط حمايت هاي جدي كند و بر 
همين اساس ضرورت دارد بانك ها بيش از گذشته به 
آن بپردازند.ش��رايط پيوستن بانك هاي خصوصي به 
طرح گام را به زودي فراهم مي كنيم.  رييس كل بانك 
مركزي با اش��اره به تالش هاي نظام بانكي در اقتصاد 
كشور از مديران عامل بانك ها خواست اقدامات مثبت 
نظام بانكي را هرچه بيشتر براي مردم تبيين كنند. وي 
ضمن تقدير از عملكرد شبكه بانكي در مقوله هاي كنترل 
نقدينگي، بازار بين بانكي، پرداخت تسهيالت مبارزه با 
كرونا، قرض الحسنه ازدواج جوانان و خصوصا بخش هاي 
پيشران و صنايع كوچك و متوسط، بر لزوم تداوم انسجام 
و حمايت در همه اركان اقتصادي كشور براي مواجهه 
موفقيت آميز با شرايط جنگ اقتصادي تاكيد كرد.  در 
اين جلسه مديران بانك ها ضمن طرح مسائل و مشكالت 
خود پيشنهادهايي براي پيشبرد امور بانكي ارايه كردند.
از س��وي ديگر، ب��ه دنبال انتش��ار اخبار سياس��ي و 
موضع گيري هاي امريكا واروپا درباره تحريم هاي ايران، 
قيمت دالر در صرافي ها به 27 هزار و 100 تومان، يورو 
31هزار و 700 توم��ان و درهم امارات 7ه��زار و 410 
تومان رس��يد. در بازار آزاد و غيررسمي ارز نيز دالر بين 
26 هزار و 800 تومان تا 27 هزار و 150 تومان در حال 
خريد و فروش است.در صرافي ها نيز قيمت ارز افزايش 
يافته و قيمت فروش دالر در صرافي ها با افزايش 750 
توماني نسبت به روز كاري قبل 27 هزار و 200 تومان 
و قيمت خريد دالر نيز 27 هزار و 100 تومان درج شده 
است.ضمن اينكه قيمت فروش يورو نيز با افزايش 800 
توماني مع��ادل 32 هزار تومان و قيمت خريد يورو 31 
هزار و 900 تومان تعيين شده است.نرخ خريد و فروش 
دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متش��كل ارزي 
متغير است؛ برهمين اساس نيز از صبح يكشنبه در چند 
نوبت قيمت ها در اين صرافي ها تغيير كرده و با افزايش 
همراه بوده است. قيمت دالر براي سومين بار طي 10 
روز گذشته به كانال 27 هزار تومان صعود كرد و تحت 
تاثير تحوالت سياست بين الملل و تالش امريكا براي 
بازگرداندن تحريم هاي سازمان بين الملل عليه ايران، 
با افزايش همراه شده است. دالر در صرافي هاي بانكي 
700 تومان گران تر از روز گذشته خريد و فروش شد و 
دالر با نرخ 27 هزار و 100 تومان خريداري و با قيمت 27 
هزار و 200 تومان به فروش رسيد. اين در حالي است كه 
در ابتداي روز تابلوي صرافي هاي بانكي قيمت خريد و 
فروش دالر را 450 تومان كمتر از نرخ كنوني ثبت كرده 
بودند، اما به تدريج و به دنبال سير صعودي معامالت بازار، 
صرافي ها نيز قيمت خود را افزايش دادند. خريد و فروش 
يورو نيزشاهد افزايش 400 توماني قيمت  بود. 31 هزار و 
900 تومان براي خريد يورو و 32 هزار تومان براي فروش 

يورو ثبت شده است.

با وجود رشد منفي ارزش افزوده زيرگروه هاي بخش خدمات در بهار 99 رخ داده است

نارضايتي از طرح توسعه پلتفرم هاي ارايه دهنده خدمات كاربردي و محدود شدن اختيارات فيلترينگ پلتفرم هاي خارجي

بانك ها وموسسات مالي؛ تنها زيرگروه خدمات با رشد مثبت

كمر همت به نابودي فضاي رقابتي ميان پلتفرم ها بسته اند
ط��رح »صيانت از حق��وق كاربران در فض��اي مجازي و 
ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« اوايل شهريورماه 
جاري در مجلس ش��وراي اس��المي اعالم وصول شد و 
به امضاي حدود 40 نماينده رس��يد، ب��ه تازگي نيز 70 
نماينده مجلس، طرح »حمايت از توسعه و رقابت پذيري 
پلتفرم هاي ارايه دهنده خدمات پايه و كاربردي شبكه ملي 
اطالعات« را امض��ا كردند. پس از جنجال هايي كه طرح 
»ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« به پا كرد و مواردي 
كه در خصوص نقض آزادي هاي كاربران در فضاي مجازي 
و احتمال مس��دود شدن بسياري از پلتفرم هاي خارجي 
مطرح شد، به نظر مي رس��يد طرح »حمايت از توسعه و 
رقابت پذيري پلتفرم ها« به نوع��ي در تقابل با طرح اوليه 
مطرح شده و به جاي تالش براي مسدوديت و ايجاد انحصار 
بري پلتفرم هاي داخلي، راه را براي فضاي رقابتي باز كند و 
در عين حال، صدور حكم فيلترينگ پلتفرم هاي پركاربرد 
خارجي، صرفا براساس مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي 
يا ش��وراي عالي امنيت ملي مجاز باشد. حال آنكه برخي 
فعاالن فضاي مجازي پاك با انتقاد از طرح جديد، معتقدند 
اين طرح حمايت ضمني از پلتفرم هايي است كه حاكميت 

فضاي مجازي را نشانه گرفته اند.

   انتقاد از دور زدن قانون جرايم رايانه اي
در نشست هم افزايي فعالين فضاي مجازي پاك با حضور 
جمعي از كارشناسان و صاحب نظران حوزه فضاي مجازي 
كه توس��ط جمعيت توس��عه گران فضاي مجازي پاك 
)فمپ( برگزار شد، طرح »حمايت از توسعه و رقابت پذيري 
پلتفرم هاي ارايه دهنده خدمات پايه و كاربردي شبكه ملي 
اطالعات« كه به تازگي به امض��اي 70 نماينده مجلس 
رسيده است، مورد بررسي قرار گرفت. رسول جليلي عضو 
حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي با انتقاد از مفادي از اين 
طرح كه به موضوع »ايجاد كميته عالي مديريت خدمات 
شبكه ملي اطالعات« در ذيل مركز ملي فضاي مجازي 
اش��اره دارد، گفت: نهادس��ازي مدنظر در اين طرح اصاًل 
موضوعيت ندارد و با وجودي كه نهادهاي متناس��بي در 
ذيل شوراي عالي فضاي مجازي وجود دارد، شاهد تعريف 
نهاد نامناسبي در ذيل اين شورا هستيم. وي با اشاره به يكي 
ديگر از مفاد اين طرح كه اختيار تصميم گيري در خصوص 
فيلترينگ و محتواي مجرمانه را از كارگروه تعيين مصاديق 
اخذ و برعهده ش��وراي امنيت ملي و شوراي عالي فضاي 
مجازي قرار داده است، گفت: در اين طرح شاهد هستيم 
كه قانون جرايم رايانه اي دور زده ش��ده و كارگروه تعيين 
مصاديق مجرمانه نيز خلع يد شده است. نمي شود بندي از 
يك قانون، بندي از يك قانون ديگر را كان لم يكن كند. اينكه 
كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه كه در سطح 
عالي با حضور شش وزير دولت و دادستاني و ساير نهادها 
تشكيل مي ش��ود را به راحتي حذف كنيم، نقض غرض 
است. اينكه دست همه را ببنديم و اختيار فيلترينگ كشور 
را به رييس جمهوري به عنوان رييس شوراي عالي فضاي 
مجازي و شوراي امنيت ملي بسپريم، اشتباه است. شايد 

رييس جمهوري نخواهد طي شش ماه شورايي تشكيل 
دهد و اگر در زمان يك اتفاق بزرگ امنيتي رخ دهد، چه 
كسي پاسخگو خواهد بود؟ وي با بيان اينكه در اين طرح 
يك تناقض آشكار بين مقدمه و متن وجود دارد، گفت: ما 
در مجلس جديد شاهد اولين طرحي هستيم كه حمايت 
از حاكميت بيگانه در فضاي مجازي را رسمًا رقم مي زند؛ 
سوال اينجا است كه كدام يك از پلتفرم هاي خارجي حاضر 
ش��ده اند از ما مجوز بگيرند؟ زماني كه آنها قوانين كشور 
ما را نمي پذيرند، با اي��ن وجود ما در اين قانون هر امكاني 
را كه مربوط به تصميم گي��ري مقام قضايي در قبال آنها 
مي شود، خلع يد مي كنيم. اين به معناي حمايت ضمني 
از پلتفرم هايي است كه حاكميت ما را نشانه گرفته اند و اين 
بسيار باعث تاسف است. وي با اشاره به 70 نماينده اي كه 
اين طرح را امضا كرده اند، گفت: نمايندگان، اين طرح را به 
نفع پلتفرم هايي امضا كرده اند كه چيزي جز دشمني با ما 
ندارند؛ اگر در مجلس قبل اين طرح ارايه مي شد 70 امضا 
براي آن جمع نمي شد. اما چطور است كه در اين مجلس 
انقالبي 70 نماينده پاي اين ط��رح را امضا كردند. با اين 
اقدام، 70 نماينده طرحي را امضا كرده اند كه دست گوگل، 
يوتيوب، تلگرام، فيس بوك و نت فليكس در كشور ما باز 
باش��د. آيا در اين صورت چيزي براي عرضه پلتفرم هاي 

داخلي باقي خواهد ماند؟ 

   حمايت از پلتفرم داخلي
به كام پلتفرم خارجي

جليلي با بيان اينكه حمايت از پلتفرم داخلي به كام پلتفرم 
خارجي تعارض آشكاري است كه در اين طرح ديده شده 
است، خاطرنشان كرد: حمايت ضمني از پلتفرم هايي كه 
تاكنون حاضر به اخذ مجوز در كش��ور ما نبوده اند، جاي 
تعجب دارد. شوراي عالي فضاي مجازي در سال 96 براي 
ساماندهي پلتفرم هاي خارجي قوانين و مقررات تصويب 
كرده است. اگر اين طرح مي خواهد مصوبه سال 96 شوراي 
عالي فضاي مجازي اجرا شود، بايد براي آن ضمانت اجرايي 

تعريف كند. حتي اگر قرار است نهادي ضامن اجراي اين 
مصوبه باشد نيز، شوراي معين موجود در مركز ملي فضاي 
مجازي قوي تر از نهادي اس��ت كه در اي��ن طرح عنوان 
شده. طرح ارايه شده دور از شأن مجلس يازدهم و طرحي 
خطرناك است. اگرچه طرح »صيانت از فضاي مجازي و 
ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« كه در قالب 20 ماده 
ماه گذشته به مجلس ارايه شده بود داراي اشكاالتي بود اما 
اقتدار كشور را مدنظر قرار مي داد اما اين طرح جديد، عليه 

اقتدار كشور است.

   توسعه پذيري پلتفرم ها
دستپخت وزارت ارتباطات است

محمود ليايي كارشناس فناوري اطالعات نيز با اشاره به 
دليل اصلي ارايه اين طرح كه حمايت از توسعه پذيري 
پلتفرم ها بوده است، تاكيد كرد: فقدان رگوالتوري در 
كشور براي تنظيم مقررات تحت شبكه ملي اطالعات 
و نيز نبود ضمانت اجرايي مصوبات شوراي عالي فضاي 
مجازي از جمله داليل توجيهي ب��راي ارايه اين طرح 
عنوان شده است. اما به نظر مي رسد در اين زمينه مجلس 
هنوز به آن پختگي الزم نرسيده و براي انسجام در ارايه 
طرحي در حوزه فضاي مجازي به زمان بيش��تري نياز 
اس��ت. انتظار مي رود طرحي كه از سوي مجلس طرح 
مي ش��ود، كاماًل پخته باش��د و پس از بررسي در مركز 
پژوهش هاي مجلس، ش��رايط طرح ش��دن در صحن 
علني را پيدا كند. سوال اينجاست كه چه عجله اي وجود 
دارد وقتي كه هنوز سه ماه بيشتر از عمر مجلس يازدهم 
نگذشته است، ما براي فضاي مجازي حتمًا يك طرح 
مصوب كنيم. به نظر مي رسد نمايندگان مجلس جديد 
مي خواهند عقب ماندگي چهار س��ال قبل مجلس را 
جبران كنند اما بايد توجه داشت ما نمي خواهيم قانوني 
وضع كنيم كه تنها مختص دولت دوازدهم باشد. اين نقد 
به اين طرح از سوي صاحبنظران مطرح مي شود كه اين 
طرح دستپخت وزارت ارتباطات و دولت است و بيشتر 

نظر دولت را تامين مي كند. زيرا آنقدر كه دغدغه هاي 
وزارت ارتباطات در اولويت اين طرح است، موضوعات 
مربوط به مركز ملي فضاي مجازي و دغدغه هاي مجلس 
انقالبي در آن ديده نشده است.وي تاكيد كرد: بايد تامل 
بيشتري در اين طرح صورت گيرد تا از پختگي بيشتري 
برخوردار شود. البته مي توان در قالب مناظره از طراحان 
دو طرح مذكور در فضاي مجازي درخواس��ت شود كه 
بحث عميق تر و كارشناسي تري را پيش ببريم. ليايي 
گفت: به طور كل شاهد فقدان تفكر اكوسيستمي در كل 
اين طرح هستيم و همه جوانب در آن نظر گرفته نشده 
است، چرا كه پلتفرم تنها مربوط به موضوع پيام رسان و 
اقتصاد ديجيتال نيست. براي مثال پيام رسان وي چت 
كه حدود يك ميليارد كاربر دارد يك اكوسيستم است 
كه 70 سرويس ارايه كرده و نيازهاي متفاوت شهروندان 
در قالب اين پلتفرم ديده شده است. اما در اين طرح، تفكر 
اكوسيستمي ديده نمي شود. از سوي ديگر اگرچه اين 
طرح با هدف حمايت از اقتصاد ديجيتال مطرح شده، 
اما آنچه در متن آن ديده مي شود اين است كه اولويت 
اصلي را در اين اقتصاد به توليد ملي نداده است. اگر قرار 
باشد تراكنش هاي فضاي مجازي بر بستر ارايه دهنده 
خارجي باشد به نوعي ارز از كشور خارج مي شود و اين 

خالف الگوي اقتصاد مقاومتي است.

   نقدها و مزيت هاي
طرح حمايت از توسعه پذيري پلتفرم ها

محمدحسين انتظاري پژوهشگر فضاي مجازي نيز با اشاره 
به انتقادات و مزايايي كه به طرح »حمايت از توسعه پذيري 
پلتفرم ها« وارد است، گفت: اگرچه از نظر ساختاري اين 
طرح با دقت بيش��تري نسبت به طرح »صيانت از فضاي 
مجازي و س��اماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« تدوين 
ش��ده اس��ت و از نظر قانون نويس��ي نيز ادبيات حقوقي 
بهتري را رعايت كرده و مطول نيست، اما در اين طرح نيز 
موضوع ايجاد نهادهاي موازي بي  مورد ديده مي شود كه 
جاي اشكال است. ش��وراي عالي فضاي مجازي جايگاه 
مس��تحكمي دارد و بايد تا حد ممكن مسائل مربوطه در 
اين شورا حل شود. از س��وي ديگر در اين طرح نهادي به 
عنوان رگوالتور فضاي مجازي درنظر گرفته ش��ده است 
كه قرار است تمامي مسائل مربوط به اين فضا را حل كند. 
اين درحالي است كه ما نياز به يك نهاد واحد رگوالتور در 
اين بخش نداريم و نهادهاي موجود در كشور مي توانند 
هر يك بنا به تخصص خ��ود، در حوزه فضاي مجازي نيز 
تنظيم گري كنند. شوراي عالي فضاي مجازي نيز مي تواند 
خألها را تشخيص و سياست گذاري در اين حوزه داشته 
باشد و نهادهاي س��نتي را به روزرساني كرده و تخصص 
فضاي مجازي را در نهادهاي مختلف پخش كند؛ به بيان 
ديگر مفاهيم نوظهور بايد توس��ط ش��وراي عالي فضاي 
مجازي به رگوالتورها تفهيم شود و نهاد متناظر با فضاي 
حقيقي در فضاي مجازي نيز شكل بگيرد تا شاهد حكمراني 

يكساني باشيم. 



4 ديدگاهادامه از صفحه اول

بازار سرمايه  Mon. Sep 21. 2020  1760   دوشنبه  31  شهريور 1399   3 صفر 1442  سال هفتم    شماره 

راهكار مقابله
با ركود و رشد اقتصادي منفي

 در رك��ود فرو برده اس��ت.  در اقتصاد جهان از امريكا 
گرفته تا اروپا و ژاپن، شرايط دو فصل اخير موجب شده 
كه سياست تزريق ش��ديد كمك هاي مالي و هزاران 
ميلي��ارد دالر كمك مالي به خانوارها و ش��ركت ها و 
بخش هاي مختلف اقتصادي ادامه يابد و از سوي ديگر، 
كاهش نرخ بهره براي هدايت نقدينگي در بازارها نيز 
همچنان به عنوان سياست بانك هاي مركزي تا 2023 
تجويز شده است و بانك هاي مركزي اروپا و ژاپن نرخ 
رشد اقتصادي منفي را ادامه داده اند و فدرال رزرو نيز 

نرخ بهره را در حد صفر تا 0.25 نگه داشته است. 
براين اساس روشن است كه سايه ركود و رشد منفي 
اقتصاد همچنان بر سر اقتصاد جهان سنگيني مي كند 
و مردم جهان با كاهش قدرت خريد، وجود بيكاري، 
كاهش درامد سرانه و مصرف و تقاضاي خريد كاالها و 
خدمات مواجه هستند و مدتي زمان مي برد تا دوباره 
روند رشد و رونق اقتصاد آغاز شود و حتي بعد از توزيع 
واكسن كرونا، بازهم به چند فصل عبور زمان نياز دارد 

تا بتوانند از ركود كنوني خارج شوند. 
در اقتصاد اي��ران نيز بعد از 7 فصل ركود، براس��اس 
گ��زارش بان��ك مرك��زي و مركز آمار، رش��د بخش 
كشاورزي مثبت شده و به تدريج مي توان اميد داشت 
كه با كاهش محدوديت هاي كرونا و اجراي پروتكل ها و 
همچنين افزايش فعاليت هاي توليدي، رشد اقتصادي 
مثبت ش��ود و در بخش صنايع و معادن و خدمات و 
كل اقتصاد نيز شاهد بهبود رشد اقتصادي و توليد و 

اشتغال باشيم. 
واقعيت اين است كه براساس برآورد و نظر كارشناسان، 
ظرفيت تاريخي اقتصاد ايران براس��اس ظرفيت ها و 
مزيت هاي كش��ور، در محدوده رشد 4 تا 6 درصدي 
است اما در دهه 1390 سال ها در مدار نرخ رشد صفر 
حركت كرده و ميانگين رش��د اقتصادي كشور صفر 

بوده است. 
براساس برآوردهاي 40 ساله نيز در چهار دهه گذشته 
نرخ ميانگين رشد اقتصادي در محدوده 2 درصد بوده 
است براين اس��اس اين ميانگين نرخ ها فاصله قابل 
توجهي با ظرفيت تاريخي اقتصاد ايران، دارد و وجود 
منابع نفت و گاز و مواد معدني، موقعيت جغرافيايي ما، 
وجود منابع و دريا و معدن و جنگل، وسعت زمين هاي 
كشاورزي و صنايع غذايي، صنعت فوالد و پتروشيمي، 
بخش گسترده خدمات در سراسر كشور، جمعيت و 
مبادله كاال با كشورهاي همسايه و... به راحتي مي تواند 
ظرفيت رشد اقتصادي ايران را بيش از آنچه تاكنون 

تحقق يافته ارايه دهد. 
براين اس��اس دول��ت بايد برنامه قطع وابس��تگي به 
نوس��انات و تحوالت اقتصاد جه��ان، قيمت نفت، و 
تحريم ها را حداقل براي بخش��ي از اقتصاد كشور در 
نظر بگيرد تا در شرايط قطع درآمد نفت، تحريم ها و 
نوسانات حداقل بتوان رشد اقتصاد را در سطح 2 درصد 
مثبت حفظ كرد و رشد منفي و ركود و كاهش قدرت 

خريد مردم اتفاق نيفتد. 
دولت بايد متناسب با جمعيت، نيازهاي معيشتي و 
كاالهاي اساس��ي، ذخايري را در نظر بگيرد كه حتي 
در شرايط قطع صادرات نفت و درآمدهاي ارزي آنها 
را تامين كند ونيازهاي معيشتي تامين شود و بازار با 

تالطم و كاهش رشد اقتصادي مواجه نشود. 
اما اگر در ش��رايط رونق و بهبود درآمد نفت و درآمد 
ارزي، مخارج بيش از حد رش��د كن��د و قيمت دالر 
كاهش يابد و مصرف زدگي را دامن بزند، در نتيجه در 
شرايط كاهش درآمدها، نمي توان آن مصرف زدگي 
و رشد مخارج و افزايش واردات و وابستگي به تجارت 

جهاني را بالفاصله محدود كرد. 
نگاهي به روند رشد قيمت ارز در سه دهه اخير نشان 
مي دهد كه قيمت ارز هيچگاه متناسب با رشد تورم 
نبوده اس��ت و روند واردات، صادرات، مخارج دولت، 
رشد بودجه، رشد مصرف در داخل كشور و... متناسب 
با شرايط رشد نكرده است و نوسانات عمدتا متناسب 
با وف��ور درآمد ارزي يا كاهش ش��ديد قيمت نفت و 

تحريم ها پيش رفته است. 
اما دولت مردان ايران بايد توجه داش��ته باش��ند كه 
حداقل در 100 س��ال اخير از اش��غال ايران گرفته تا 
جنگ و انقالب، تحريم ها و... همگ��ي مواردي بوده 
كه دايم قيمت ها، تورم، درآمد ارزي و... را تحت تاثير 
قرار داده است و لذا اقتصاد ايران هميشه تحت تاثير 
مسائل جهاني، منطقه اي، و حضور قدرت هاي خارجي 
قرار داشته است و روزگاري انگليس و روس و آلمان 
و در دوره امروز امريكا و چين برعملكرد اقتصاد ايران 
اثرگذار بوده ان��د . در نتيجه ب��راي جلوگيري از اين 
دخالت ها و حداقل كاهش اث��ر آنها، بايد يك برنامه 
حداقلي از معيش��ت، مص��رف، واردات و صادرات و 
مصرف ارزي در نظر گرفته شود تا اقتصاد تحت تاثير 
تالطم ها و نوسانات قرار نگيرد و رشد حداقلي اقتصاد 
در مح��دوده 2 درصد تحقق ياب��د و به صفر و منفي 
شدن اقتصاد منجر نشود. براي اين منظور در كناره 
ذخيره سازي ارزي، بايد نرخ ارز براي هميشه متناسب 
با تورم رش��د كند و هيچگاه حتي در بهترين شرايط 
درآمد ارزي نبايد ثابت نگه داش��ته شود تا مصرف و 
واردات متناسب باشد و ذخاير ارزي كشور در دولت، 
صندوق توسعه ملي، بخش خصوصي و... براي روزهاي 
سخت ذخيره ش��ود و بتواند حداقل مصرف، توليد، 

واردات، رشد اقتصادي و... را حفظ كند. 
امروز كشورهايي مانند نروژ، كويت، امارات، عربستان 
و... ك��ه از ذخاير ارزي كافي برخوردار هس��تند بهتر 
مي توانند در برابر بحران هايي مانند كرونا و فشارهاي 
خارجي، اقتصاد را مديري��ت كنند. اقتصاد ايران نيز 
مي تواند ضمن برخ��ورداري از مكانيزم ذخيره ارزي 
و همچنين قيمت گذاري درس��ت ن��رخ ارز در بازار، 
بخش��ي از اقتصاد را داخلي س��ازي كند تا حداقل از 
توانمندي هاي گردشگري، صنايع غذايي، كشاورزي، 
معدن و... به ش��كل بهتري اس��تفاده كرده و رش��د 
اقتصادي مثبت را به همراه داش��ته باشد و مانند دو 
س��ال اخير شاهد 7 فصل پش��ت سر هم رشد منفي 

اقتصاد و ركود نباشد.

عدم رونق بورس كاال
محمدكاظم مهدوي|

مديرعامل كارگزاري آپادانا|
بورس كاال را مي توان يكي از مهم ترين بازارهاي 
بورس دانس��ت چراكه كاالهايي دالر محور در 
بازار عرضه مي شوند و صندوق هايي مانند سكه 
طال و زعف��ران در اين بازار رون��ق  خوبي دارند.  
اغلب س��هامداران معمول بازار از در چهارچوب 
قراردادهاي آتي و امثال آنان است. اغلب فعاليت 
س��هامداران خرد در اين بازار در خصوص سكه 
طال، زعفران و پس��ته و خصوص��ا در اوراقي كه 
پش��توانه كااليي دارند اس��ت. در كل مي توان 
گف��ت رابطه چنداني بين س��هامداران و بورس 
كاال وج��ود ندارند و اين ب��ورس از رونق زيادي 
بهره مند نيست و اين عدم استقبال را مي توان از 
نوع عرضه ها در بازار دانست. ابزارهاي مختلفي 
در ب��ورس كاال وج��ود ندارن��د و مي توان گفت 
بيش��ترين جذابيت اين بورس متعلق به گواهي 
سپرده هاس��ت كه  رتبه بعدي به صندوق هاي 
طال اختص��اص دارد اما؛ در كليت اي��ن بازار از 
رون��ق كمي برخوردار اس��ت. همچنين با توجه 
به افزايش قيمت دالر و ديگر مصوبه ها ش��رايط 
خوبي براي ب��ورس كاال مهيا نبود. يكي ديگر از 
ابزارهاي مهم در بورس كاال اوراق س��لف موازي 
استاندارد است كه اين امكان را براي فروشندگان 
كاال در ب��ورس كاال فراهم مي كن��د تا از طريق 
پيش فروش كاال و با سرعت و هزينه هاي كمتر 
نسبت به سيستم بانكي تامين مالي انجام دهند. 
گواهي س��پرده كااليي نيز به عن��وان يك ابزار 
براي تبديل موجودي ش��ركت ها به قبوض انبار 
در خصوص تامين مالي شركت ها از طريق وثيقه 
كردن اين قبوض براي دريافت تسهيالت كمك 
فراواني كرده اس��ت. همچنين با تعريف اختيار 
خريد و فروش براي ابزارهاي چون سلف موازي 
استاندارد، امكان زيان براي خريد و فروش اوراق 
مرتفع ش��ده است و س��وي ديگر براي اين بازار 

معامالت ثانويه راه اندازي شده است.

سقوط بازار در ميانه عدم اعتماد سهامداران
بازار سرمايه طي روز گذشته افت شاخص بزرگي را 
تجربه كرد و زيان مهمان س��هامداران شد. مي توان 
گفت يكي از عمده ترين داليل افت شاخص بازار جو 
رواني و همچنين اخبارهاي روز درخصوص اوضاع 
كشور است. افزايش تلفات ويروس كرونا نيز دراين 
ميان نقش خوبي را براي كاهش شاخص ايفا مي كند. 
طي هفته هاي گذشته حقوقي ها نقش خوبي در بازار 

ايفا كردند و باعث تعادل بازار شدند.
يكي از داليل اين كاه��ش را مي توان ترس مردم از 
ريزش بازار دانست و س��هامداران روزانه صف هاي 

فروش را تشكيل مي دهند.
همچنين بيش��ترين علت ريزش ب��ازار را مي توان 
ناشي از حاكم شدن جو ترس از عدم حصول توافق و 
نيز كاهش قيمت سهام پااليشگاه ها در يكي دو روز 
دانست. يكي از كارشناسان بازار سرمايه گفت: برخي 
از ناهماهنگي ه��ا در اين بازار وج��ود دارد و همين 
موضوع هم باعث مشكالت زيادي شده است نبايد 
اين موضوع را ناديده گرفت كه بازار سرمايه تنها بايد 
يك متولي داشته باشد و اين متولي مي تواند رييس 
سازمان بورس باشد. وي ادامه اداد: در حال حاضر از 
وزير اقتصاد گرفته تا سخنگوي دولت و نمايندگان 
مجلس در خصوص دامنه نوس��ان و س��اير مسائل 

بورس اظهارنظر مي كنند.
اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه سخنان 
ضد و نقيض باعث سردرگمي مردم و كاهش كارايي 
بازار س��رمايه مي ش��ود گفت: اصرار بر عدم فروش 
س��هام عدالت در ش��رايط فعلي درست نيست بايد 
مردم خودشان به اين نتيجه برسند كه فروش يا عدم 

فروش اين س��هام چقدر مي تواند برايشان سودده 
باشد اينكه به آنها گفته شود سهام عدالت را بفروشيد 
زيان مي كنيد، چاره كار نيس��ت. روز گذش��ته بازار 
سرمايه افت ش��اخص 47 هزار و 247 هزارواحدي 
را تجربه كرد. در رقم يك ميليون و 625 هزار واحد 
ايس��تاد. ش��اخص كل با معيار هم وزن نيز با 5617 
واحد كاهش رقم 422 هزار و ۸0 واحد را ثبت كرد. 
همچنين ميزان معامالت امروز در مقايس��ه با روز 
گذش��ته كاهش يافت و به بيش از 90 هزار ميليارد 
ريال رس��يد.  مهم ترين دليل اين كاهش ش��اخص 
عدم اعتماد س��هامداران به بازار اس��ت و اغلب اين 

س��هامداران ترس از سقوط بازار را دارند و به همين 
دليل ترجيح مي دهند سرمايه خود را از بازار خارج 
كنند. طي روز گذش��ته عرضه اوليه وسپهر در بازار 
س��رمايه انجام ش��د اما؛ اين عرضه اوليه نيز كارساز 

نبود و بازار سقوط شاخص را تجربه كرد.

    تقابل دالر و بورس
روزهاي گذشته بازارهاي مالي شاهد افزايش نرخ دالر 
بودند و با افزايش اين نرخ برخي افراد به سوي اين بازار 
روانه مي شوند و اگر سرمايه اي در ديگر بازارهاي مالي 
داشته باشند آن را خارج و تبديل به ارز مي كنند. نرخ 

دالر در بازار ازاد به 2۸ هزار تومان نيز رسيد و افزايش 
نرخ سهامداران را ترغيب مي كند تا سرمايه خود را به 
سمت ارز ببرند. طي ماه اخير سرمايه گذاري در دالر 
براي مردم به ميزان قابل توجهي سودده بود و مردم بر 
اين اساس در بازار دالر سرمايه گذاري مي كنند اما؛ با 
توجه به شرايط بازارهاي مالي و همچنين صحبت هاي 
رييس جمهور درخصوص مذاكرات و امريكا پيش بيني 

مي شود دالر از تكاپو بيفتد.
پيش بيني مي ش��ود بازار طي روزه��اي آينده كمي 
متعادل تر ش��ود البته اين تعادل در زماني اس��ت كه 
دخالت هاي دستگاه هاي دولتي مانند رييس جمهور 
و مجلس شوراي اسالمي به حداقل برسد و اجازه دهند 
ب��ازار روند طبيعي خود را س��پري كند. نزول جزيي 
از حيات بازار اس��ت اما؛ نزول هاي پي درپي بازار تنها 
عامل دستكاري مسووالن است و پيش بيني مي شود 
اگر دخالت هاي دولت همچنان ادامه داشته باشد بازار 
با س��قوط هاي چند هزار واحدي همراه باشد و تنها 
زيان براي سهامداران باقي بماند. همچنين استفاده 
از حقوقي ها در بازار تنها تس��كين كوتاه مدت است و 
حقوقي هاي عمده در بازار نيز، بايد روند معقول خريد 

و فروش را انجام دهند.
گفتني اس��ت كه بي اعتمادي و ترس تنها يكي از 
عوامل خروج سهامداران از بازار است و عمده ترين 
دليل رفتار هيجاني سهامداران است كه با توجه به 
سخنان دولت، اتفافات و همچنين صف هاي فروش 
صورت مي گيرد  . اگر سهامداران صبر پيشه كنند و 
رفتار هيجاني در بازار نداشته باشند بازار روزهاي 

آينده به تعادل مي رسد.

ويژه

ايجاد نگراني در بين شهروندان  با 
انتشار عكس هاي غير مرتبط با اخبار

اس��تفاده نادرس��ت از عكس در بعضي از اخبار 
باعث ايجاد نگراني در بين شهروندان مي شود. 
در اين روزها كه مهم ترين اخبار منتش��ر شده 
در دنيا مربوط به آمار مبتاليان به ويروس كرونا 
اس��ت و اين موضوع باعث شده تا حساسيت كار 
تمامي اصحاب رس��انه افزاي��ش يابد چرا كه هر 
اش��تباهي مي تواند منجر به اضطراب بيشتر در 
بين مردم ش��ود. به گزارش مديريت ارتباطات 
و امور بين الملل ش��ركت بهره ب��رداري متروي 
تهران يکی از عمده مشکالتی که با شيوع ويروس 
کرونا جامعه با آن مواجه ش��د استرس و نگرانی 
مردم از ابتال به اين بيماری اس��ت. انتشار اخبار 
كرونا ب��ا تصاويري از مترو كه هي��چ ارتباطي با 
اين ش��بكه ريلي ندارد، باعث ايج��اد نگراني در 
بين شهرونداني مي شود كه روزانه از اين وسيله 
حمل و نقل عمومي اس��تفاده مي كنند، جالب 
اينجاست بعضي از رسانه هاي داخلي وقتي آمار 
مبتاليان يا فوت ش��دگان را منتشر مي كنند به 
جاي اينكه عكس هاي مرتبط با خبر را كه مربوط 
به بخش هاي بهداش��تي و درماني است منتشر 
كنند تا برداشت اشتباهي نشود، عكس مترو را 
كار م��ي كنند در حالي ك��ه در اخبار خارجي با 
اي��ن موضوع براي اطالع رس��اني از عكس هاي 
آمبوالنس و بيمارستان استفاده مي كنند. انتظار 
مي رود در حال حاضر كه  مديريت افکار عمومی 
در دس��ت رسانه هاست و هر لحظه ممكن است 
با يك تصوير يا خبر بس��ياري از مردم دچار سوء 
برداشت ش��وند با دقت و حساسيت بيشتري در 

انتشار اخبار و تصاوير اقدام كنند.

مجيد محسني مجد مديرعامل 
شركت توسعه صنايع بهشهر: 

 تحقق اشتغال زايي و جهش توليد 
در بهپاك  عملياتي  شد

مجيد محس��ني مجد مديرعامل ش��ركت توسعه 
صنايع بهشهر، ضمن قدرداني از زحمات و اقدامات 
مديرعامل، مديران و همه پرس��نل و كارگران اين 
شركت، اعالم كرد: امروز و در حضور همه بزرگواران 
با درخواست شركت بهپاك مبني بر صدور مجوز 
براي انجام دو پروژه خط تولي��د غذاي دام و طيور 
و طرح تصفيه روغن خام موافقت نموده و بس��يار 
خوشحاليم كه اين شركت توانايي الزم براي انجام 
اين طرح ها را در اختيار دارد. وي با تاكيد بر جايگاه 
ويژه شركت بهپاك در استان مازندران و مخصوصا 
شهرستان بهشهر و ساير شركت هاي گروه توسعه 
صنايع بهشهر خاطرنشان كرد: شركت بهپاك براي 
اولين بار در تاريخ اين گروه با افزايش سرمايه سنگين 
500 ميليارد توماني مواجه شده است. كه اين اقدام با 
ساير كارهاي انجام شده مي تواند نويد بخش روزهاي 
پر كاري براي آنها باش��د. محسني مجد توجه ويژه 
مسووالن محترم استان به ويژه نماينده محترم ولي 
فقيه، امام جمعه محترم و نماينده محترم شهرستان 
بهشهر در مجلس شوراي اسالمي و ساير مسووالن 
اين شهرستان را به فال نيك گرفت و افزود: حضور 
اين عزيزان نش��انگر جايگاه ويژه شركت صنعتي 
بهپاك در استان مازندران است و ما نيز اين مجموعه 
كوش��ا را يكي از اركان مهم توسعه صنايع بهشهر 
مي دانيم و از هيچ كمك و تسهيل در اموري كوتاهي 

نخواهيم كرد.

رقيه  ندايي|
 پيش��نهاد عرضه خ��ودرو در بورس كاال ب��ا بايد و 
نبايد هايي از سوي كارشناسان و مسووالن روبه رو 
شده است و مدافعان اين طرح بر اين اعتقادند كه با 
عرضه خودرو در بورس كاال، فروش خودروس��ازان 

شفاف تر و كشف قيمت نيز انجام خواهد شد.
باعرضه خ��ودرو در بورس كاال چند س��وال پيش 
مي آيد اينكه تكليف قي��د و بندهاي كمي و كيفي 

)آنچه شوراي رقابت گفته است( چه خواهد شد؟
برخ��ي از موافقان ورود خ��ودرو به بازار س��رمايه 
معتقدند كه اين عرضه و ورود به نفع خودروسازان 
خواهد بود و ميزان نقدينگي آنان افزايشي مي شود 
و در نهايت كيفيت خودرو ها مي تواند بهتر ش��ود و 
اين افزايش كيفيت با افزايش قيمت همراه نخواهد 

بود و زياني براي مشتريان به همراه ندارد. 
دولت هميشه سعي داشته بازار خودرو را كنترل كند 
و اغلب خودرو سازان مي گويند كه اين كنترل تاثير 
منفي بر روي ب��ازار و همچنين كيفيت محصوالت 
داشته است و در برخي موارد كيفيت محصوالت با 
حدود قابل توجهي نزول كرده است. همچنين گاهي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و زيرمجموعه هاي 
آن و در حال حاضر شوراي رقابت وظيفه نرخ گذاري 
در بازار را به عهده گرفته اند اما؛ حداقل هر س��ه ماه 
يك بار مجبور به بازنگري در قيمت محصوالت خود 
هستند. در ميان خودروسازان نيز معتقدند كه بايد 
نرخ گذاري توسط بازار و در حاشيه هاي بازار انجام 
شود و اينگونه قيمت گذاري سودي براي خودروساز 
و مردم ن��دارد اما؛ دول��ت اين ن��وع قيمت گذاري 
را توس��ط بازار قب��ول مي كند. حال ب��ا اين اوضاع 
خودروسازان و مش��تريان از قيمت گذاري شوراي 
رقابت رضايت ندارند. و اغلب مش��تريان مجبور به 
خريد خودرو از حاشيه بازار مي شوند كه در نهايت 
س��ود خوبي براي دالالن خودرو باقي مي گذارند. 
با اين اوضاع كه دولت اجازه قيمت گذاري توس��ط 
حاش��يه بازار را نمي ده��د و ورود به بازار س��رمايه 
مي تواند رضايتي براي خودروساز و مشتريان پديد 
آورد و شايد بازار از حالت دو نرخي خارج شود. در اين 
بين نيز مخالفاني وجود دارند برخي از مخالفان ورود 
خودرو به بورس كاال مي گويند كه عرضه خودرو در 
بورس تنها به كشف قيمت مي انجامد و نفعي نه براي 
خودروسازان خواهد داشت و نه براي مشتريان. اما 
شايد در ميانه اوج بازار و افزايش قيمت ها اين ورود 
به نفع خودرو سازان باش��د. شوراي رقابت نيز با در 
نظر گرفتن م��واردي چون به��ره وري و كيفيت و 
همچنين بررس��ي اسناد و مدارك مربوط به هزينه 
توليد خودروس��ازان، نس��بت به تعيين قيمت آنها 
اقدام مي كند. در نتيجه روش فعلي قيمت گذاري با 
وجود همه انتقادها و ايرادهاي وارد به آن، از منظر 
اينكه قيد و بندهايي بابت افزايش قيمت )به دلخواه 
خودروسازان( دارد، براي بخشي از مشتريان خوب 
اس��ت، هرچند از آن به عنوان سياس��تي خسارت 
بار ياد مي ش��ود. مهم ترين مساله در عرضه خودرو 
در بورس كاال اين اس��ت كه اي��ن عرضه موجبات 
تك نرخي ش��دن قيمت خودرو را در ب��ازار فراهم 
مي كند و اين تك نرخي شدن هم به نفع خودروساز 
و هم به نفع خريدار اس��ت چراكه س��وددهي براي 
دالالن باقي نمي ماند و تنها خودرو به قيمت واقعي 

خود در بازار خريد و فروش مي شود.
همچنين تقربيا س��ه ماه پيش و پس از پيش��نهاد 
عرض��ه خودرو در ب��ورس كاال، احمد نعمت بخش 
دبير انجمن خودروس��ازان ايران اع��الم نمود: در 
صحبت هاي مطرح شده با رييس جمهوري، انجمن 
پيش��نهاد داده ك��ه با توج��ه به حماي��ت دولت از 
بازار س��رمايه، بهتر اس��ت تدابيري اتخاذ ش��ود تا 
خودروس��ازان هم به بورس كاال ورود و خودروهاي 

تولي��د داخل را در اين بورس عرضه كنند. او با بيان 
اينكه تنها دو راه براي كنترل بازار وجود دارد تاكيد 
كرد يا بايد قيمت گذاري دس��توري حذف و فروش 
خودرو در حاشيه بازار انجام شود، يا ظرفيت بورس 

كاال براي عرضه خودرو مورد استفاده قرار گيرد.
نعمت بخ��ش اف��زود: خودروس��ازان از آمادگ��ي 
كامل براي عرضه محصوالت خ��ود در بورس كاال 
برخوردارند، تاكيد داش��ت عرضه خودرو در بورس 
كاال ران��ت دو نرخي بودن قيمت خ��ودرو را از بين 
مي برد و باعث ايجاد ش��فافيت در بازار خواهد شد. 
ورود خ��ودرو به ب��ورس كاال اما اگرچه س��ازوكار 
خاصي نياز ندارد، اما مس��تلزم آن است كه شوراي 
رقابت از قيمت گ��ذاري خودرو كنار برود. اين نكته 
نيز حائز اهميت اس��ت چندي پيش يكي از فعالين 
بازار در خصوص اين عرضه گفت: چند س��ال پيش 
نيز ورود خودرو به بورس كاال پيشنهاد شد و حتي 
كار ت��ا مراحلي ني��ز پيش رفت، اما خودروس��ازان 
چندان تمايلي به آن نشان ندادند. وي با بيان اينكه 
حضور در بورس نيازمند شفافيت است، مي افزايد: 
خودروس��ازان حتي در دور نخست حضور شوراي 
رقابت در قيمت گذاري نيز مي توانستند آن دسته 
از محصوالت شان را كه مشمول قيمت گذاري نبود، 
در بورس عرضه كنند، اما احتماال از ش��فافيت آن 
هراس داشته اند. اين كارش��ناس ادامه داد: قيمت 
خودرو منوط به مسائلي مانند عرضه، تورم انتظاري 
و ش��رايط كلي اقتصاد كشور اس��ت و ممكن است 
ب��ا عرضه به بورس حتي ش��اهد افزايش قيمت نيز 
باش��يم، منتها حداقل ماجرا اين است كه مسائلي 
مانند قيمت گذاري دس��توري و قرعه كشي و رانت 
جمع خواهد ش��د؛ اين را هم نبايد فراموش كرد كه 
با انتفاع خودروس��ازان از عرضه محصوالت شان به 
بورس نقدينگي آنها افزايش مي يابد و اين موضوع 
مي تواند به رشد توليد و عرضه و در نهايت كاهش يا 

ثبات قيمت منجر شود.

    ورود خودرو به بورس
با ورود خودرو به بورس كاال ديگر بهانه هاي معمول 
خودروسازان مورد قبول نيست و اين خودرو سازان 
بايد با رعايت يك سري از قوانين منحصر به فرد به 
عرضه و توليد خ��ودرو بپردازند و همچنين موجب 

مي شود كه در بازار خودرو و كارخانه هاي خودروساز 
با ش��فافيت رو به رو ش��ويم و از هرگونه مشكالت 

جلوگيري شود.
ي��ك س��وال در اينج��ا مطرح مي ش��ود ك��ه؛ آيا 
خودرو س��ازان قبول مي كنند كه عرضه اوليه اي با 
كمترين قيمت داش��ته باشند؟ مي توان گفت خير 
با اي��ن ميزان زي��ان هنگفت خودروس��ازان، آنان 
عرضه اي با قيمت معقول را قبول مي كنند و احتماال 
در پذيرش خودروسازان مشكل عميقي پيش آيد. 
در ميان اين نكته نيز وجود دارد كه ممكن است از 
اين عرضه ها اس��تقبال چنداني نش��ود و رونقي در 

بازار نداشته باشد. 
با وجود تحريم ها و نبودن قطعات مناس��ب توليد 
خودروس��ازان كمي ب��ا كندي پيش م��ي رود و با 
توجه به تقاضاي بازار براي خريد خودرو عرضه اين 
محص��ول در بورس كاال مي تواند تع��ادل را به بازار 
هديه دهد و مش��تريان با قيمت معقول خودرويي 
مناس��ب خريداري كنند. پيش بيني مي شود پس 
از عرضه اين خودروسازان سفته بازي به اين سهام 
ورود كند و قيمت اين سهام افزايشي شود و با توجه 
به حمايت بازار و برخي از سهامداراني كه سواد مالي 
چنداني ندارن��د و صف هاي طوالني خريد و فروش 
اين پيش بيني دور از تصور نيست و قريب به اتفاق 

در بازارسهام رخ مي دهد.
برخي از كارشناس��ان بازار معتقدن��د كه؛ با در نظر 
گرفتن اين فرض كه دولت تصميم بگيرد ش��رايط 
حال حاضر خريد خ��ودرو را براي عرضه خودرو به 
بورس كاال نيز در نظر بگيرد، در اين شرايط به نظر 
مي رس��د تنها كاركرد بورس كاال براي بازار خودرو 
كشف قيمت از طريق مكانيزم عرضه و تقاضا باشد.

ورود خودرو به بورس كاال موجب مي شود كه خريد 
اين محص��ول تنها به صورت حرفه اي صورت گيرد 
و اين حرفه اي شدن دست دالالن و واسطه گران را 
از بازار كوتاه مي كن��د و در نهايت خودرو به صورت 
حرفه اي و با قيمت مص��وب در بازار خريد و فروش 

مي شود.
اما اين نكته نيز مهم است كه عرضه خودرو در بورس 
كاال بايد با نظارت كامل سازمان بورس انجام شود و 
سليقه خودروسازان لحاظ نشود چراكه اين سليقه 

تنها حباب را مهمان بازار مي كند.

  بايدها و نبايدهاي عرضه خودرو  در بورس
محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اس��المي درباره »طرح ساماندهي 
بازار و صنعت خودرو« و تاثير اس��تفاده از ظرفيت 
بورس بر ساماندهي اين حوزه، گفت: قيمت گذاري 
خودرو ارتباط چنداني با مح��ل عرضه ندارد بلكه 
بحث اصلي اين است كه تغييرات نرخ ارز چه تاثيري 

در بهاي تمام شده توليد خودرو دارد.
 نماينده مردم در كرمان و راور در مجلس ش��وراي 
اسالمي افزود: بايد مشخص شود كه از قيمت كنوني 
خودرو چه ميزان حباب بوده و افزايش توليد، تا چه 
ميزان مي تواند قيمت ها را منطقي كند. وي اضافه 
كرد: براساس بررس��ي هاي انجام گرفته بخشي از 
تقاضاها كه موجب افزايش قيمت ش��ديد خودرو 
ش��ده، تقاضاي سفته بازي و س��رمايه گذاري بوده 
و مصرف��ي نيس��ت، در دنيا نه تنها خ��ودرو كاالي 
سرمايه اي محس��وب نمي ش��ود بلكه مانند برنج، 
يخچ��ال و... مصرفي اس��ت. مادامي  ك��ه تقاضاي 
غيرواقعي موجود در بازار با روش هاي واقعي حذف 
نشود، نگراني از استمرار وضعيت كنوني وجود دارد. 
پورابراهيمي با بيان اينكه تاثير تغييرات نرخ ارز در 
بهاي تمام شده توليد خودرو بايد محاسبه شود، بيان 
كرد: بهاي تمام ش��ده خودرو به همراه سود معقول 
مي تواند مبناي قيمت گذاري چهارچرخ ها باشد.  به 
گفته رييس كميسيون اقتصادي مجلس اگر حذف 
تقاضاي غيرواقعي و محاسبه بهاي تمام شده توليد 
براس��اس تغييرات نرخ ارز مبنا ق��رار گيرد، محل 
عرضه خودرو تغييري در قيمت ها ايجاد نمي كند. 
توليد خودرو مازاد به معناي ايجاد هزينه فرصت در 

اقتصاد كشور است. 
وي ادامه داد: ممكن است تقاضاي غيرمصرفي در 
بازار خودرو، موجب توليد مازاد شود، به اين معنا كه 
پاركينگ ها به محلي براي انباش��ت خودرو تبديل 
ش��وند؛ توليد خودرويي كه اس��تفاده نش��ده و در 
پاركينگ ها مي ماند به معناي ايجاد هزينه فرصت 
در اقتصاد كشور است مانند ساخت ساختماني كه 
استفاده نمي شود و به مرور زمان مستهلك مي شود. 
اگر تقاضاي كاذب بازار خودرو حذف شده و تاثير نرخ 
ارز بر بهاي تمام شده توليد آن مشخص شود، بازار 

چهارچرخ ها ساماندهي مي شود.

بايد و نبايد هاي عرضه خودرو در بورس كاال از سوي  كارشناسان و مسووالن

چهكسانيازعرضهخودرودربورسسودميبرند؟
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ارسال مصوبه نامگذاري معابر 
به شوراي حل اختالف

عيسي فرهادي، فرماندار تهران گفت: با اصرار اعضاي 
شوراي شهر تهران بر نامگذاري برخي از معابر پايتخت 
به نام »مهدي بازرگان« و »اعظم طالقاني« و مخالفت 
هيات تطبيق با آن، اين مصوبه براي دريافت نظر نهايي 
به شوراي مركزي حل اختالف ارسال مي شود. فرهادي 
در گفت وگ��و با ايرنا افزود: همه مصوبه هاي ش��وراي 
شهر طبق قانون بايد در كميته هيات تطبيق مصوب  
س��پس براي اجرا به شهرداري ابالغ شود و نامگذاري 
معابر نيز يكي از همين مباحث است. فرهادي با بيان 
اينكه هيات تطبيق مصوبه را حداكثر در ۱۴ روز كاري 
بررسي و روي آن اعالم نظر مي كند، ادامه داد: اعضاي 
هيات تطبيق را يك قاضي، نماينده شوراي شهر تهران 
و فرمانداري تشكيل مي دهند در حالي كه اين هيات 
در ساير شهرها متفاوت از پايتخت است. وي با اشاره 
به اينكه مصوبه شوراي شهر در صورت بررسي نشدن 
طي ۱۴ روز كاري، به خودي خود به منزله تاييد نهايي 
محسوب مي ش��ود، بيان كرد: در صورتي كه مصوبه 
شوراي شهر به تاييد كميته تطبيق نرسد، براي اصالح 
به پارلمان شهري ارجاع داده مي شود و شوراي شهر 
نيز بايد اصالحات الزم را انجام دهد و مصوبه نهايي را 
دوباره ارسال كند. در صورتي كه اعضاي شوراي شهر بر 
نظر خود اصرار داشته باشند، موضوع به هيات مركزي 
حل ختالف ارجاع داده شده و راي نهايي اين هيات به 
عنوان قانون به منظور اجرا به شهرداري ابالغ مي شود. 
فرماندار تهران با اشاره به اينكه مصوبه نامگذاري هاي 
اخير با اصرار اعضاي شورا و بدون اصالح طي چهارشنبه 
هفته گذشته به فرمانداري ارسال شد،  بيان كرد: مصوبه 
ش��ورا بدون اصالح طي روز چهارشنبه هفته گذشته 
به فرمانداري ارس��ال شد و در روزهاي آينده به هيات 
مركزي حل اختالف ارس��ال خواهد ش��د. وي افزود: 
هيات حل اختالف مركزي متشكل از معاون حقوقي 
رييس جمهوري، رييس سازمان شهرداري هاي كشور، 
نماينده ديوان عدالت اداري، نماينده دادس��تان كل، 
نمايندگاني كه از مجلس ش��وراي اسالمي و شوراي 
عالي استان هاست در نهايت نظر اين هيات قطعي و 

مالك عمل خواهد بود.

مخالفت شهرداري با استقرار مراكز 
دامپزشكي در واحدهاي مسكوني 

برخوردهاي سليقه اي با پلمب مراكز دامپزشكي توسط 
شهرداري تهران طي ماه هاي اخير مورد انتقاد اعضاي 
كميسيون سالمت و محيط زيست شوراي شهر تهران 
قرار گرفت و رييس كميته محيط زيست شوراي شهر 
تهران با انتقاد از اقدام ش��هرداري در پلمب اين مراكز 
نس��بت به ش��يوع بيماري ها با توجه به شيوع كرونا 
هشدار داد. پس از آن شوراي شهر تهران در تيرماه در 
طرحي يك فوريتي شهرداري را مكلف كرد تا نسبت به 
ساماندهي وضعيت خدمت مراكز دامپزشكي در تهران 
اقدام كند، اما برخي مراكز دامپزشكي همچنان نسبت 
به پلمب سليقه اي اين مراكز توسط شهرداري تهران 
گاليه مند هستند.  عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري 
و شهرسازي شهرداري تهران در گفت وگو با ايلنا درباره 
پلمب برخي مراكز دامپزشكي قبل از تعيين تكليف 
قانوني ب��راي وضعيت آنها گفت: براس��اس ضوابطي 
كه براي استقرار فعاليت ها در فضاهاي شهري داريم، 
براي واحدهاي دامپزشكي؛ »پهنه هاي كار و فعاليت« 
و »پهنه هاي مختلف سكونت و كار و فعاليت« مشروط 
بر اينكه مورد اعتراض همسايگان قرار نگيرند، براي 
استقرار مراكز دامپزشكي مشخص شده و استقرار آنها 
در فضاهاي مسكوني بر اساس ضوابط قانوني اشكال 
دارد و در كميسيون هاي ماده ۱۰۰ نيز فعال به همين 

موارد راي داده مي شود.

 سهم 45 درصدي سواري ها 
در آلودگي هوا

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران با اعالم 
اينكه در حال حاضر بيش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروي 
فرسوده سواري در تهران با سن بيش از ۱۸ سال در حال 
تردد هستند، گفت: سهم خودروهاي سواري در انتشار 
آالينده هاي ناشي از منابع متحرك در تهران بيش از ۴۵ 
درصد است كه بخش قابل توجهي از آن را خودروهاي 
فرسوده توليد مي كنند. به گزارش ايلنا، حسين شهيدزاده 
ضمن اشاره به روز جهاني حمل و نقل پاك اظهار كرد: 
تعداد كل خودروهاي سواري تهران حدود سه ميليون و 
۴۳۵ هزار دستگاه برآورد مي شود كه از اين تعداد بيش 
از ۱۰۰ هزار دس��تگاه از سن فرسودگي عبور كرده اند و 
عالوه بر مصرف باالي سوخت، آاليندگي بااليي توليد 
مي كنند. وي با اش��اره به اينكه ميزان انتشار آالينده از 
خودروهاي سواري تهران ساالنه در مجموع ۵۷۹ هزار تن 
است، گفت: به عبارتي خودروهاي سواري هر روز ۱۵۸۶ 
تن آالينده هاي بيماري زا وارد ريه ش��هروندان تهراني 
مي كنند. شهيدزاده با بيان اينكه ۸۲ درصد اكسيدهاي 
گوگرد و ۲۳ درصد ذرات معلق هواي تهران از كل انتشار 
آاليندگي ناشي از وسايل نقليه مختلف را خودروهاي 
سواري توليد مي كنند، تصريح كرد: سهم اين خودروها 
در توليد منواكسيدكربن ۴۶ درصد، در توليد اكسيدهاي 
نيتروژن ۴۵ درصد و در توليد تركيبات آلي فرار ۴۳ درصد 
اس��ت. مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران 
ضمن اشاره به آغاز فصل پاييز و نزديك شدن به زمان بروز 
پديده وارونگي دما )اينورژن( كه افزايش آلودگي هواي 
پايتخت را به دنبال دارد، تصريح كرد: بدون ترديد عدم 
اجراي طرح ترافيك و عدم كنترل معاينه فني خودروهاي 
عبوري، مي��زان تراكم آالينده ها در هواي تهران و آثار و 
عوارض ناشي از آن را دوچندان مي كند. بر اساس گزارش 
روابط عمومي شركت كنترل كيفيت هواي تهران، وي در 
پايان اظهار كرد: بر اساس گزارش هاي سازمان بهداشت 
جهاني ذرات معلق مي توانند ويروس كرونا را با خود حمل 
و به افزايش امكان سرايت بيماري به ديگران كمك كند 
بنابراين كاهش اين ذرات اهميت بيش��تري نسبت به 

گذشته پيدا كرده است.

 پاسخ نيكزاد به انتقادها 
از طرح جهش توليد مسكن

نايب رييس مجلس با بيان اينكه  متاسفانه اطالعات 
غلط راجع ب��ه طرح جهش توليد و تامين مس��كن 
مجلس به مردم داده مي ش��ود گفت: اي��ن طرح را 
كميسيون عمران ارايه كرده كه دوفوريت آن نيز راي 
بااليي آورده است. به گزارش تسنيم، علي نيكزاد با 
بيان اينكه درباره طرح جهش و توليد مسكن اطالعات 
غلط به مردم مي دهند، اظهار كرد: در اين طرح نه به 
دنبال خط اعتباري، نه انحصار و نه به دنبال استفاده از 
منابع غير بانكي هستيم بلكه در طرح، بازار سرمايه را 
هم ديده ايم. وي افزود: شوراي پول و اعتبار در سنوات 
گذشته مصوبه كرده بانك هايي كه با بخش مسكن كار 
مي كنند مثل تجارت، صادرات، ملي و ملت بايد ۲۰ 
تا ۲۵ درصد تسهيالت خود را به اين بخش اختصاص 
مي دادند. ۷۰ تا ۷۵ درصد بخش مس��كن مصالح و 
صنعت است، درواقع مسكن لكوموتيو اقتصاد است 
كه با حركت آن ۱۳۶ رشته شغلي فعال مي شود. وي 
با اشاره به اينكه بخش مس��كن ارز بري ندارد، ادامه 
داد: اي��ن بخش درون زا و برون نگر اس��ت و بهترين 
حربه براي دورزدن تحريم هاست، اما متاسفانه راجع 
به انحصار مصالح ساختماني حرف هاي زيادي زده 
مي ش��ود در حالي كه در طرح جهش توليد و تامين 
مسكن چنين چيزي آورده نشده است. نايب رييس 
مجلس با بيان اينكه ساالنه در كشور ۲۸ ميليون تن 
فوالد توليد مي ش��ود، گفت: صادرات اين محصول 
كاهش پيدا كرده ومصرف آن در داخل ۱۶ ميليون 
تن است. از سوي ديگر ساالنه ۶۱ ميليون تن سيمان 
در كش��ور توليد مي ش��ود كه ۵۰ ميليون تن آن در 
داخل مصرف مي شود. با اين وجود متاسفانه سيمان 
و فوالد توليد داخل از قيمت جهاني گران تر است كه 
بسيار جاي تعجب دارد. نيكزاد با اعالم اينكه در طرح 
جهش توليد مسكن بانك هاي تخصصي مثل بانك 
كشاورزي، صنعت و معدن، كارآفريني و غيره در اين 
طرح از پرداخت تسهيالت به بخش مسكن مستثني 
شده اند، تاكيد كرد: باوجود تصويب طرح جامع مسكن 
و مكلف ش��دن دولت ها در جهت توليد ساالنه يك 
ميليون واحد مسكن در كشور متاسفانه در شش سال 
اخير اين اتفاق نيفتاده است. به گفته وي، بي توجهي 
به اجراي طرح جامع مسكن سبب شد تا نمايندگان 
اقدام به تصويب طرح دو فوريتي طرح جهش توليد و 

تامين مسكن كنند.

كرونا و سياست هاي
غلط اقتصادي

در چنين شرايطي وقتي كرونا وارد اقتصاد ايران 
شد، شوكي شديد به بازارهاي مختلف وارد كرد. 
در چنين فضايي اي��ن توقع قطعا وجود دارد كه 
دولت ايران نيز مانند ديگر دولت ها تالش كند به 
فعاالن اقتصادي و كس��ب و كارها كمك برساند 
و راه را بر ورشكس��ت شدن آنها ببندد اما كمك 
اصلي نه در حوزه تس��هيالت نق��د كه در حوزه 

سياست گذاري كالن است.
بس��ياري از فعاالن اقتصادي ايران در سال هاي 
گذشته، با مشكالت و دغدغه هاي اجرايي مواجه 
بوده اند. يك سرمايه گذار پيش از هر حمايت يا 
تسهيالتي نياز به ثبات و شفافيت در سياست ها 
دارد، موضوعي كه ما در سال هاي گذشته شاهد 
آن نبوده ايم. وقتي ي��ك توليد كننده، كار خود 
را آغاز مي كند اما ه��م در فرايند توليد و هم در 
توزي��ع محصوالت خود با سياس��ت هاي جديد 
مواجه مي ش��ود، بايد چه كار كند؟ بس��ياري از 
سياست هايي كه در س��ال هاي گذشته اجرايي 
شده اند با يكديگر متناقض بوده اند و همين امر، 

فعاالن اقتصادي را سرگردان كرده است.
در ش��رايط فعلي و ب��ا توجه به فش��ار همزمان 
تحريم ه��ا و كرون��ا، اصلي تري��ن حمايت��ي كه 
بايد صورت گي��رد، ثبات در سياست هاس��ت، 
سياست هايي كه قبل از اتخاذ آنها، بررسي هاي 
دقيقي ص��ورت گيرد و نظرات كارشناس��ي در 
فرايندش��ان ثبت شود. در چنين فضايي فعاالن 
اقتص��ادي تكليف خ��ود را مي دانن��د و امكان 
برنامه ريزي براي سرمايه هايشان در كوتاه و ميان 
مدت را پيدا مي كنند. در چنين بستري است كه 
تكليف دقيق كسب و كارها معلوم مي شود و در 
زمان هاي خاص، مانند دوره شيوع كرونا، دولت 
امكان حمايت از اصناف و جلوگيري از ورشكست 
شدن آنها را پيدا مي كند اما در غير اين صورت، 
سياست هاي غلط اقتصادي، مانع از پيشروي در 

اهداف مختلف اقتصادي كشور مي شود.

 نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رای شماره 139960310019002539 مورخ 1399/05/16 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی فریدونکنار تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی خانم آوه قاسم زاده مجاوری فرزند نعمت اله نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 267.8 متر مربع به شماره پالک 308 فرعی از 2 اصلی واقع در 
فریدونکنار بخش 11 خریداری از مالک رس�می محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر 
و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 19904780
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/17 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/06/31 

 آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مرتضی خواجوی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار
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گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در 
حاشيه نشست علني ديروز اين شورا اعالم كرد، طي سه 
سال فعاليت شوراي پنجم پايتخت، اعضاي اين شورا به 
ش��هرداري تهران ۷۰۰ تذكر داده اند ك��ه ۱۰۰ مورد آن 
)حدود ۱۴.۳ درصد از كل تذكرها( بي پاسخ مانده است و 
البته در مواردي نيز، پاسخ داده شده براي اعضاي شوراي 
شهر تهران قانع كننده نبوده است. در همين حال، ديروز 
گروهي از اعضاي شوراي شهر در تذكري كه به امضاي ۷ 
عضو رسيده بود، اعالم كردند از پاسخ توييتري حناچي، 
ش��هردار تهران درباره امالك واگذار شده شهرداري قانع 
نشده اند و اين پاسخ غير قابل قبول بوده است. حناچي، روز 
شنبه در واكنش به سواالت مكرر برخي از اعضاي شوراي 
شهر در فضاي مجازي، در صفحه توييتر خود اعالم كرد كه 
در نيمه اول مهر ماه گزارش كاملي از عملكرد شهرداري در 
تعيين تكليف و بازپس گيري امالك اين سازمان به شوراي 
شهر ارايه خواهد كرد. او به طور كلي اعالم كرد كه تا كنون 
۲۰۰۰ ملك شهرداري تعيين تكليف شده و ۴۰۰ ملك نيز 

بازپس گرفته شده است.

   700  تذكر به شهرداري در 3 سال
هاش��مي ديروز در حاشيه نشس��ت علني شوراي شهر 
در جمع خبرنگاران درباره برگزاري جلس��ه هم انديشي 
ديروز صبح اعضاي شوراي شهر با پيروز حناچي شهردار 
تهران اظهار كرد: در اين جلس��ه كه حدود دو ساعت به 
طول انجاميد، در مورد تذكرهاي اعضاي شوري شهر به 
شهرداري مباحثي مطرح شد. از جمله اينكه اعضاي شورا 
در طول سه سال گذشته ۷۰۰ تذكر به شهرداري داشته اند 
كه ۱۰۰ مورد آنها بدون پاسخ مانده است.  وي افزود: بخشي 
از تذكرها نيز پاسخ آن توسط شهرداري، اعضاي شوراي 
شهر را قانع نكرده و با شهردار صحبت كرديم كه در سال آخر 
شورا، تذكرها عملياتي شود و اقدامات الزم صورت گيرد. 
همچنين قرار شد در جلسه بعدي هم انديشي، در مورد 
موضوع مديران محله، مباحثي مورد گفت وگو قرار گيرد. 

به گزارش »تعادل«، در نشست علني ديروز شوراي شهر 
تهران نيز اعضاي اين شورا به شهرداري ۶ تذكر دادند. افزون 
بر اين، يك فوريت طرح الحاق عنوان عوارض افزايش ارزش 
قانوني ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري مربوط به 
ساماندهي و توسعه تأسيسات گردشگري در شهرداري 
تهران نيز مورد بحث گذاشته شد. همچنين در مصوبه اي 
ديگر، ش��هرداري تهران ملزم به تخصيص رمزينه پاسخ 

سريع براي همه آثار ارزشمند شهري شد. 

   رمزينه پاسخ سريع  براي آثار معماري شهر
اعضاي ش��وراي اس��المي ش��هر تهران كلي��ات طرح 
»الزام ش��هرداري تهران به تهيه رمزينه پاس��خ سريع 
)Q.R.Code( براي آثار معماري ارزشمند معاصر، بافت 
و بناهاي تاريخي و گردشگري و مكان رويدادهاي شهر 
تهران« را ب��ا ۱۴ راي تصويب كردند.  علي اعطا، رييس 
كميته معماري و طرح هاي ش��هري ش��وراي اسالمي 
شهر تهران در توضيح اين طرح اظهار داشت: اين طرح 
پيشنهاد مشترك كميته معماري و طرح هاي شهري و 
كميته ميراث فرهنگي شوراي اسالمي شهر تهران است. 
اين طرح مستند به بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداري ها 
درخصوص تشريك مساعي براي حفظ آثار تاريخي است. 
وي با بيان اينك��ه در اين طرح روي بحث توليد محتوا و 
باز بيني برخي توليد محتواي انجام شده تاكيد شده است، 
اظهار كرد: براي نمونه، اين طرح به مناسب سازي براي 
توانيابان و توليد محتوا توجه دارد . وي با اشاره به ضرورت 
مشاركت بخش خصوصي و كسب و كار نوين در اجراي 
اين طرح، تاكيد كرد: يكي از ن��كات مورد توجه در اين 
طرح سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي است، 
از اين رو، بهتر است، سامانه هاي اجراي اين طرح شبيه 
دانش��نامه هاي جديد امكان ويرايش اطالعات از سوي 
كاربران را داشته باشد. همچنين با پيشنهاد علي اعطا و 

۱۵ راي اعضاي شورا، شهرداري تهران موظف شد ظرف 
مدت دو ماه اين طرح را اجرا كند.

   تصويب چند پيشنهاد از آروين 
بهاره آروين در پي پيشنهاد برخي اعضاي شوراي شهر 
تهران مبني ب��ر ايجاد رمزينه كد ب��راي معرفي ميراث 
فرهنگي و طبيعي ش��هر تاكيد كرد: حال كه قرار است 
چنين هزينه اي كنيم، بهتر است از رمزينه كد به عنوان 
ابزاري براي ايجاد محتواي چندرس��انه اي قابل استفاده 
براي توانيابان استفاده كنيم. آروين در مخالفت با كليات 
طرح »الزام شهرداري تهران به ايجاد سامانه و تهيه رمزينه 
پاسخ سريع )QR code( براي ميراث فرهنگي و طبيعي 
ملموس غيرمنق��ول و مكان رويدادهاي ش��هر تهران« 
گفت: اگر قرار است ميراث شهر را معرفي كنيم نيازي به 
رمزينه كد وجود ندارد. حتي اگر بخواهيم يك شعبه بانك 
را معرفي كنيم، اينترنت بس��تر مناسب تري براي آن به 
حساب مي آيد.در حال حاضر همه چيز در بستر اينترنت 
وجود دارد و ايجاد كد QR براي نقاط مختلف شهر ارزش 
افزوده اي ايجاد نمي كند. وي اضافه كرد: اما اگر مي خواهيم 
در معرفي اين آثار به اقشاري مثل سالمندان كه از تلفن 
هوشمند برخوردار نيستند يا با استفاده از آن آشنايي ندارند 
كمكي كنيم، بايد درجهت محتواي چندرسانه اي تالش 
كنيم. وي پس از تصويب كليات اين طرح از سوي اعضاي 
شوراي شهر تهران، در جريان بررسي جزئيات آن پيشنهاد 
داد تا عبارت »ايجاد محتواي چندرسانه اي قابل استفاده 
براي توانيابان« هم به ماده واحده طرح اضافه شود. در متن 
ماده واحده آمده بود: درراستاي معرفي ميراث فرهنگي و 
طبيعي ملموس غيرمنقول شهر تهران و همچنين ارتقاي 
كيفي بازديدها، انتقال دانش و ايجاد زيرس��اخت هاي 
گردش��گري مورد نياز گردشگران؛ ش��هرداري تهران 
مكلف است نسبت به ايجاد سامانه و تهيه رمزينه پاسخ 
س��ريع براي معرفي ميراث فرهنگي و طبيعي ملموس 
غيرمنقول شهر تهران از جمله بناهاي تاريخي – فرهنگي، 
جداره هاي ارزشمند تاريخي، بافت تاريخي و ارزشمند، 
مكان رويدادها، آثار معماري معاصر ارزشمند و بوستان ها 
و باغات تاريخي شهر تهران اقدام نموده و به شكل مبلمان 
شهري هوشمند )لوح هاي معرفي آثار( در مجاورت آثار 
موردنظر نصب نمايد. پيش��نهاد آروين مبني بر اضافه 
شدن عبارت »ايجاد محتواي چندرسانه اي قابل استفاده 
براي توانيابان« در كنار ايجاد زيرساخت هاي گردشگري 
مورد نياز گردشگران با ۱۵ راي موافق به تصويب رسيد. 
وي همچنين پيشنهاد داد: عبارت »مبلمان هوشمند« از 

انتهاي ماده واحده حذف شود. رييس كميته  شفافيت و 
شهر هوشمند در توضيح پيشنهاد اخير خود گفت: قاعدتا 
نبايد معاب��ر و پياده روها به خاطر كدهاي QR توس��ط 
مبلمان شهري هوشمند مسدود شوند. اگر در انتهاي ماده 
واحده قيِد »به شكل مبلمان هوشمند« را بياوريم، بخشي 
از معبر را مي گيريم. اين تابلوهاي QR كد روي جداره و 
روي خود اِِلمان مي توانند نصب ش��وند و اينكه مبلمان 
شهري هوشمند را تكليف كنيم درست نيست. اما با حذف 
اين عبارت، شهرداري را از نصب مبلمان شهري هوشمند 
در موقعيت هاي مورد نياز منع نكرده ايم.اين پيشنهاد هم 

با ۱۵ راي موافق به تصويب رسيد.

   قانع نشدن از پاسخ توييتري شهردار
محمد جواد حق ش��ناس، رييس كميسيون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي شهر در تذكري گفت: با وجود گذشت 
سه سال از عمر شوراي شهر پنجم تقريبا هيچ تغييري در 
وضعيت نا به سامان امالك تهران صورت نگرفته و ظاهراً 
بخش قابل توجهي از امالك شهرداري بعضاً چندين سال 
و كماكان در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي غير سازماني 
شهرداري است و حتي برخي از امالك شهرداري ناشناخته 
بوده و بعضًا هم به داليل مختلف در فهرست امالك وارد 
نشده است. گويا شهامت، عزم و اراده و توانايي الزم براي به 

سرانجام رساندن اين موضوع در شهرداري وجود ندارد. 
حق ش��ناس تاكيد كرد: موضوع توسط اعضاي شورا در 
فضاي مجازي پيگيري ش��ده  اما با پاس��خ غيرمرتبط و 
غيرقابل قبول شهردار محترم روبه رو شده است. اين عضو 
شوراي ش��هر تهران در خاتمه افزود: با توجه به اهميت 
موضوع، الزم است شهردار محترم تهران، بالفاصله نسبت 
به ارايه گزارش مورد انتظار در خصوص آخرين وضعيت 
امالك و اقدامات شهرداري براي ساماندهي موضوع و انتشار 
رسانه اي و قرار دادن گزارش وضعيت در سامانه شفافيت 
شهرداري اقدام عاجل نمايد.  به غير از حق شناس كه تذكر 
درباره امالك ش��هرداري را قرائت كرد، علي اعطا، حسن 
خليل آبادي، محمد ساالر، محمد عليخاني، سيد محمود 

ميرلوحي و حجت نظري اين تذكر را امضا كرده بودند.

   وقت كشي قبول نيست
سيد حسن رس��ولي، نايب رييس كميسيون برنامه و 
بودجه شوراي شهر تهران نيز در تذكري گفت: از آقاي 
شهردار و معاون ايشان موكدا انتظار دارم در اسرع وقت 
نسبت به ارسال اصالح ساختار سازماني شهرداري اقدام 
كند، اين وقت كشي  دون شأن شما و قابل قبول نيست.

   آب و محيط زيست را فراموش كرديد
شهربانو اماني، عضو شوراي شهر تهران نيز در تذكري گفت: 
از شهردار محترم تهران انتظار مي رود پيش از هر چيز نسبت 
به آموزش مديران، شهرداران مناطق و معاونان در موضوع 
اهميت مصرف بهينه آب به ويژه در بوستان ها اقدام نمايند 
زيرا تا زماني كه موضوع آب اهميتي براي بدنه شهرداري 
نداشته باشد، انتظاري از شهروندان نيز نمي توان داشت. زهرا 
صدراعظم نوري، رييس كميسيون سالمت، محيط  زيست 
و خدمات شهري شوراي شهر تهران نيز در تذكري اظهار 
كرد: شهرداري تهران در آزمون استخدام دستيار مديران 
شهري به جذب تحصيل  كرده هاي رشته محيط زيست 
بي توجهي كرده است. او ادامه داد: اما بين رشته هاي مورد 
نيازي كه براي آزمون دس��تياري شهرداري تهران اعالم 
شده، علوم اقتصادي، علوم اجتماعي، مديريت، مهندسي 
عمران، مهندسي صنايع، مهندسي ارتباطات و معماري و 
شهرسازي مشاهده مي شود و رشته هايي كه مربوط به حوزه 
محيط زيست، ايمني، خدمات و فضاي سبز است در اين 

ليست اصال قرار ندارد.

    غفلت از ارايه تضامين بانكي
مرتضي الويري، رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي 
اسالمي ش��هر تهران نيز در تذكري گفت: با وجود اينكه 
۱۵۰۰ ميليارد تومان از مجم��وع ۳ هزار ميليارد تومان 
اوراق مالي اسالمي محقق شده اما عدم ارايه تضامين الزم 
از سوي شهرداري تهران باعث شده اين مبلغ عملياتي نشود 
آن هم در شرايطي كه نوسازي و تامين تجهيزات ناوگان 
حمل و نقل عمومي شهر تهران بايد به فوريت انجام شود. به 
شهرداري تهران تذكر داده مي شود ظرف مدت يك هفته 
نسبت به ارايه گزارش در اين خصوص به شوراي اسالمي 

شهر تهران اقدام نمايد.

   سوختگي حسن آباد درمان نشد
زهرا نژاد بهرام، عضو هيات رييس��ه ش��وراي اس��المي 
ش��هر تهران نيز در تذكري اظهار كرد: پس از ۱۳ ماه از 
آتش سوزي ميدان حسن آباد، هنوز اقدامي در راستاي 
بازسازي و مرمت اين ميدان صورت نگرفته است. حدود 
يك سال پيش، آتش سوزي در قسمتي از جداره ميدان 
حسن آباد تهران حادث شد، كه با حضور به موقع و تالش 
آتش نشانان زحمتكش، اين اتفاق ناگوار تلفات جاني براي 
شهروندان در پي نداشت. اما آسيب جدي به بخش قابل 
توجهي از ميدان حسن آباد، به عنوان يك المان شهري 

مهم در بخش مركزي شهر تهران وارد كرد. 

طي تذكري درباره امالك واگذار شده شهرداري اعالم شد

7   عضو شورا: پاسخ حناچي غيرقابل قبول است

كارشناسان اقتصاد پيش بيني كردند

كاهش سرعت رشد قيمت مسكن در نيمه دوم 99
برخي كارشناسان اقتصاد مس��كن معتقدند با توجه به 
تحوالت اخير و شرايط اقتصادي حاكم بر كشور، از شيب 
صعودي قيمت مس��كن در ماه هاي پاياني سال كاسته 
مي شود. با سوت پايان نيمه اول سال ۹۹، بازار پيش بيني 
نيمه دوم داغ اس��ت. باز هم دعواي »آينده بازار مس��كن 
در نيمه دوم سال ۹۹« ميان كارشناسان اقتصاد مسكن 
پابرجاس��ت و دو قطبي »آرامش، ركود يا حتي كاهش 
قيمت ها« و »رش��د افسارگس��يخته يا نهايتًا متناسب 
با ت��ورم عمومي« مي��ان اقتصاددانان در جريان اس��ت. 
هر چند كه بيشتر كارشناس��ان اقتصاد مسكن، سمت 
ميان��ه را در پيش گرفته اند و معتقدن��د بايد همه عوامل 
درون و برون بازار مس��كن از جمله مس��ائل بين المللي، 
انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا در آبان ماه، نرخ دالر، 
وضعيت بازار سرمايه، قيمت   اونس جهاني طال، انتخابات 
رياست جمهوري س��ال آينده كشورمان، ركود ساخت و 
س��از، پايان دوره جابه جايي مستأجران، افزايش قيمت 
مصالح ساختماني، عدم استقبال مردم از وام هاي نوسازي 
بافت فرسوده و بسياري اتفاقات ديگر را هم در نظر گرفت؛ 
سپس با جمع بندي اين متغيرها، به اين نتيجه مي رسند 
كه احتمااًل بازار مسكن با رشد قيمت مواجه است اما نه با 

اين شيب تندي كه در نيمه اول امسال شاهد آن بوديم.

   شيب  افزايش قيمت  مسكن كم   مي شود
نرگس رزبان، كارشناس اقتصادي در گفت وگو با مهر، با بيان 
اينكه پس از بروز جهش قيمتي در بازار مسكن طي سال ۹۷ 

اين تصور وجود داشت كه اين بخش همچون روال تاريخي 
گذش��ته خود به يك دوره ركودي وارد مي شود، مي گويد: 
نحوه اثرگذاري دو دس��ته از فاكتورهاي مهم بر روند بازار 
مسكن سبب ش��د تا اين بازار برخالف روال گذشته خود، 
يك دوره متفاوت به لحاظ قيمت و معامالت را آغاز كند. وي 
مهم ترين عوامل اثرگذار بر روند قيمتي بازار مسكن را به دو 
گروه اوليه و ثانويه تقسيم بندي كرده و معتقد است: عواملي 
همچون كاهش قدرت خريد خانوار به واسطه افزايش بيش 
از حد قيمت و اشباع قيمتي در بازار مسكن، كاهش قدرت 
پوشش دهي تسهيالت خريد مسكن، رشد قابل توجه قيمت 
در ماه هاي گذشته، اجراي برنامه هاي توليد مسكن در قالب 
طرح اقدام ملي مسكن و تحويل مسكن مهر، احتمال كاهش 
تحريم ها و ثبات نرخ ارز از جمله عواملي است كه مي تواند 
زمينه ثبات قيمت مسكن در ماه هاي آتي از سال جاري را 
رقم بزند.  اين كارشناس اقتصاد مسكن مي گويد: عالوه بر 
اين دسته از فاكتورهاي اثرگذار بر بازار مسكن، دسته ديگر 
عواملي در صورت بروز مي توانند زمينه استمرار رشد قيمت 
در اي��ن بازار را رقم بزند. به گفته وي، افزايش نرخ ارز و بروز 
نوسانات ارزي جديد، كاهش عرضه مسكن در مقايسه با 
نياز، باال بودن نرخ تورم عمومي و افزايش هزينه هاي ساخت 
و احتمال افزايش نقدينگي به دليل احتمال استقراض دولت 
از بانك مركزي براي جبران كسري بودجه ناشي از كاهش 
درآمدهاي نفتي و… از جمله عوامل مهمي است كه احتمال 
افزايش مجدد قيمت ملك در ماه هاي آتي از سال جاري را 
فراهم خواهد كرد. اين كارشناس بازار مسكن با تأكيد بر اينكه 

آهنگ تحوالت در بازار مسكن به برآيند نيروهاي اثرگذار 
بر قيمت مسكن بستگي دارد، ادامه مي دهد: تا زماني كه 
نقدينگي توليد شده نتواند جذب توليد شود، فعاليت هاي 
سوداگرانه در بازار مسكن، ارز، خودرو، طال و… ادامه يافته 
و منجر به افزايش قيمت در اين بازارها مي شود. رزبان يادآور 
مي شود: با توجه به تحوالت اخير و شرايط اقتصادي حاكم بر 
كشور، به نظر مي رسد هرچه به ماه هاي انتهايي سال نزديك 

شويم از شيب افزايش قيمت در بازار مسكن كاسته شود.

   سرحدي: ركود تورمي در انتظار بازار مسكن
احمد رضا سرحدي، كارش��ناس اقتصاد مسكن نيز در 
گفت وگو با مهر با بيان اينكه اتفاقاتي كه در بازار مسكن 
در نيمه نخست امسال رخ داد، از اواخر سال گذشته قابل 
پيش بين��ي بود، مي گويد: در نيمه دوم امس��ال وضع به 
مراتب بدتر است. به اعتقاد وي، با توجه به شرايط عمومي 
اقتصاد كشور و همچنين چالش هاي بين المللي از يك سو 
و نيز وضعيت بازارهاي موازي مانند افزايش نرخ طال، ارز و 
خودرو از سوي ديگر، دليلي ندارد كه قيمت مسكن كاهش 
پيدا كند. كارشناس اقتصاد مسكن مي گويد: تفاوتي كه 
بازار مسكن در نيمه نخست امسال با نيمه دوم آن دارد در 
اين است كه اگرچه در ماه هاي پاياني سال گذشته و نيمه 
نخست امسال، خريداران واقعي و مصرف كننده، قدرت 
خريد مسكن نداشتند و تنها سوداگران وارد آن مي شدند، 
اما در نيمه دوم امسال، حتي سوداگران نيز از بازار مسكن 
خارج و ركود سنگيني بر آن حاكم مي شود. چون بازار ارز 

و طال رونق بيشتري در ۶ ماهه دوم ۹۹ دارد و سوداگران 
به سمت اين بازارها كشيده مي شوند. وي يادآور مي شود: 
سرمايه هاي مردم كه مسكن را به عنوان كاالي مصرفي 
تلقي مي كنند، در حدي نيست كه بتوانند ملك مورد نظر 
خود را خريداري كنند؛ درنتيجه ركود اين بازار در ماه هاي 

پاياني سال جاري، افزايش مي يابد.



گلي ماندگار|
تا قبل از اينكه كرونا به سراغمان بيايد، بازارهاي سنتي و 
مال هاي امروزي حتي با شرايط تحريم و بحران اقتصادي 
هم كسب و كار خودش��ان را نه مثل سابق اما به طور قابل 
قبولي ادامه مي دادند. اما با آمدن كرونا و پيچيده تر شدن 
شرايط اقتصادي و رشد بي سابقه قيمت ارز، ديگر صنعت 
خرده فروشي هم رمق باقي مانده اش را از دست داد. حاال 
ديگر در سبد خريد خانوار تنها مايحتاج روزانه جاي دارند 
و خبري از پوشاك و كفش و ... نيست. سبدهاي خريد هر 
روز بيشتر از قبل كوچك شده اند و در ميان اين وضعيت 
فقط فروش��گاه هاي زنجيره اي كه مواد خوراكي مردم را 
تامين مي كنند، توانسته اند پايدار بمانند و بقيه جاها كم 

كم از نفس افتاده اند.

    از مولوي تا پاالديوم
هنوز دالر به مرز 27 هزار تومان نرسيده بود و كرونا مردم را 
بهت زده نكرده بود، شايد همين يك سال پيش بود كه اگر 
سري به بازار پرده فروشي مولوي مي زدي هنوز هم مغازه ها 
كم و بيش مشتري داشتند و قيمت هايشان معقول بود و 
مردم هم براي خريد به آنها سر مي زدند. بماند كه ديگر رونق 
4 سال پيش را نداشتند اما باز همين هم غنيمت بود، اما حاال 
ديگر از اين خبرها نيست. همانطور كه در مال هاي بزرگ 
و مراكز خريد آنچناني هم همه چيز از رونق افتاده، حتي 
پاالديوم كه معموال پاتوق افراد باالتر از قشر متوسط بود و 
فروشنده ها هم از فروشي كه داشتند راضي بودند و روزگار 
مي گذراندند، اما حاال ديگر اين پاساژ هم رونق سابق را ندارد. 
ديگر كسي نمي تواند جنس هاي خارجي وارد كند و اگر هم 
اجازه واردات داشته باشد با اين قيمت دالر شايد مشتري 
نداشته باش��د، پس مغازه ها خالي مي شوند بدون اينكه 

جايگزيني براي جنس هاي خود داشته باشند. 

     ساعت 11 صبح بازار مولوي
معموال هميشه صبح ها اين بازار شلوغ تر مي شود، از ساعت 
10 كارشان را شروع مي كنند و مغازه ها كم كم باز مي كنند و 
مشتري ها مي آيند و خالصه تا ساعت 11 بازار پرده فروش ها 
جان مي گيرد. اما اين روزها خبري از اين سناريو نيست، در 
اين ساعت روز اكثر مغازه ها بسته اند، حتي مغازه هاي داخل 
پاساژها. چند مغازه اي هم كه باز هستند مشتري ندارند، 
يك ساعت بيشتر اينجا قدم مي زنم و ساعت از 12 و نيم هم 
گذشته، اما باز هم خبري نيست. خانم هايي مي آيند و پرده ها 
و ملحفه ها را قيمت مي كنند و بعد هم با گفتن اين جمله كه 
»چقدر گرون شده« دست خالي مي روند.هادي 40 ساله 
است و از ده سال پيش كه پدرش به رحمت خدا رفته مغازه 
پرده فروشي او را مي گرداند او به تعادل مي گويد: هيچ وقت 
چنين چيزي را تجربه نكرده بودم، من سال هاست كه در 
اين كار هستم از زماني كه از سربازي برگشتم وردست پدرم 
كار مي كردم و هيچ وقت بازار كار ما اين طور نخوابيده بود. 
ما هميشه  سرمان شلوغ بود آنقدر كه سفارش هاي دوخت 

به موقع نمي رسيد، اما حاال كارگاه را تعطيل كرديم چون 
خريدي نيست كه سفارش دوخت بگيريم. بيشتر از يك 
سال است كه به اين وضعيت دچار شده ايم. همه اش به خاطر 
كرونا نيست، به خاطر دالر و تورم است. دولت هم انگار كاري 
از دستش برنمي آيد. مردم پول ندارند خريد روزانه شان را 

انجام دهند، چطور به فكر دكوراسيون خانه شان باشند.
حيدر عمو هم يكي ديگر از قديمي هاي بازار پرده فروش هاي 
مولوي است، اكثر كسبه او را مي شناسند، حيدر عمو بعد از 
دو ماه امروز مغازه اش را باز كرده و خودش مي گويد: دلم براي 
بچه هاي اينجا تنگ شده بود، آمده ها ديد و بازديد دوستان 
وگرنه كاسبي خوابيده و باال كشيدن كركره هزينه دارد. بايد 
پول برق و آب و اينها را بدهي وقتي كار نيست، فروش نيست، 

هزينه اضافي مي خواهم چه كار؟
حيدر عمو بيش از 40 سال است كه در اين شغل فعاليت 
دارد، اما خودش مي گويد: حت��ي زمان جنگ هم اوضاع 
اينقدر بد نبود. شايد باورتان نشود، آن زمان فروش پرده هاي 
ضخيم خيلي خوب شده بود، مردم مي گرفتند كه موقع 
بمباران نور چراغ از پرده بيرون نرود، خانه را با اين پرده ها 
تاريك مي كردند، اما حاال خيلي ها براي نان شب هم محتاج 
شده اند. من هم چند ماهي مي شود كه مغازه را بسته ام، هر 
از گاهي يك روز مي آيم اينجا و به رفقا سر مي زنم و مي روم. 

     از مراكز خريد چه خبر
كساني كه ساكن شرق تهران و محدوده پل سيدخندان 

هستند، حتما پاساژ انديش��ه را مي شناسند، زماني اين 
پاساژ روزهاي پر رونقي داشت اما حاال هر ساعتي كه وارد 
آن بشوي فقط تعداد كمي از مردم را مي بيني كه نه براي 
خريد بلكه براي گشت زدن در راهروهاي آن وقت گذراني 
آنجا هستند.  نيما يكي از فروش��ندگان پاساژ انديشه به 
»تعادل« مي گويد: اينجا زمان��ي كه راه افتاد خيلي رونق 
نداشت، اما بعد از يكي دوسال اوضاع خيلي خوب شد، اما 
طي دو سال گذشته اوضاع روز به روز بدتر شده است، فقط 
مساله كرونا نيست، گراني دالر و تورم خيلي از مردم را فلج 
كرده، مردم بيشتر به خورد و خوراكشان فكر مي كنند، تا 
پوشاك و كفش و لوازم خانه.  در راهروهاي پشتي چندين 
مغازه بسته شده اند، رضا فروشنده يكي از مغازه هاي راهرو 
پش��تي مي گويد: اين مغازه ها همه اجاره اي بودند، با اين 
وضعيت از پس اجاره ها برنيامدند و صاحب ملك هم مغازه 
را پس گرفت. ماهي ده تا دوازده ميليون اجاره دادن شوخي 
نيست وقتي حتي روزي 100 هزار تومان هم فروش نداري. 

    پاالديوم هم سوت و كور است
پاساژ پاالديوم شايد يكي از معروف ترين پاساژهاي تهران 
باش��د، مغازه هاي لوكس با اجناس الكچري. اما ساعت 7 
بعد از ظهر هم ديگر پاالديوم رونق سابق را ندارد، قبال وقتي 
اين ساعت وارد پاالديوم مي شدي، از شلوغي آن سرگيجه 
مي گرفتي، اما حاال اينجا هم ديگر خبري از شلوغي نيست. 

تعداد انگشت شماري دختر و پسر جوان در اين پاساژ راه 
مي روند و فقط به نگاه كردن ويترين مغازه ها اكتفا مي كنند. 
حامد فروش��نده يكي از مغازه هاي پاالديوم به »تعادل« 
مي گويد: فروشمان به زير 10 درصد رسيده بعضي روزها كه 
اصال پولي وارد دخل نمي شود. قيمت ها آنقدر زياد شده كه 
كمتر كسي از پس خريد آن بر مي آيد. كفش و لباسي كه من 
دو سال پيش با دالر زير ده هزار تومان وارد مي كردم، حاال 
چطور مي توانم با دالر 26 هزار تومان وارد كنم. اصال چند 
مشتري دارم كه براي خريد يك كفش اورجينال حاضرند 

بين 8 تا 10 ميليون تومان پول بدهند؟

    صنعت خرده فروشي در كما
تمام اي��ن بازاره��اي قديم��ي و جديد، تم��ام اين 
هايپر اس��تارها و فروش��گاه هاي زنجيره اي، صنعت 
خرده فروشي ما را تشكيل مي دهند، صنعتي كه بخش 
عمده اي از بار اقتصاد كشور را به دوش مي كشد و اين 
روزها اصال وضعيت خوبي ندارد، با كوچك شدن سبد 
خريد خانوار و حذف شدن اقالم بي شماري از اين سبد 
نمي توانيم بگوييم كه صنعت خرده فروشي ما همچنان 
سرپا مانده است، اين صنعت تنها به دليل ورود كرونا 
به كشور به كما نرفته، خرده فروشي از زماني كه تورم 
اقتصادي افسار گسيخته شد و نرخ دالر هر روز افزايش 
يافت و تحريم ها سخت تر شد، نفسش به شماره افتاد. 
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توجه به صنعت خرده فروشي
راه نجات اقتصاد

علي فوالدوند| 
افزايش قيمت امروز شرايط را سخت تر مي كند 
ش��ما در نظر داشته باش��يد بازارنه در ايران كه 
در همه جاي دنيا مي تواند خودش را با ش��رايط 
تطبيق دهد مش��روط بر اينكه در آن بازار ثبات 

وجود داشته باشد.
م��ا اگ��ر مي خواهيم اج��ازه ندهيم كرون��ا آثار 
مخرب ت��ري داش��ته باش��د اول باي��د قيم��ت 
ارزرا كنت��رل كني��م. م��ا ي��ك دوره پاندمي را 
گذراندي��م دوره اي ك��ه اكث��ر مش��اغل در آن 
تعطيل بودن��د اما كس��به، صاحب��ان برندها و 
حتي مراكز خري��د با حماي��ت از يكديگر و راه 
 انداختن كمپين بخش��ش اجاره ه��ا از يكديگر

 حمايت كردند.
 ولي در حوزه ارز كسي نمي تواند از كسي حمايت 
كند. اين باعث شده امروز كساني كه جنس هم 
دارند اصال تمايلي به فروش نداشته باشند. چون 
نمي دانند كه آيا چند ماه بعد توان خريد همين 
جنس را خواهند داشت يا نه، در واقع نگه داشتن 
جنس در شرايط كنوني برايشان سود بيشتري 
دارد تا اينكه بخواهند با فروش آن نگران آينده اي 
باشند كه هيچ تصوري از آن ندارند. به اين ترتيب 
طبيعتا مراكز خريد ديگر هي��چ كدام آن رونق 

سابق را ندارند. 
حتي مراكز خري��د مدرن هم ك��ه رونق خيلي 
خوبي داش��تند االن چندين ماه اس��ت از رونق 
افتاده ان��د. در واق��ع بس��ياري از مغازه هاي اين 
مراكز در ماه اسفند و فروردين كه اجناس خود 
را فروختن��د و ديگر نتوانس��تند يا نخواس��تند 
ك��ه اجناس تازه بياورند و مغازه هايش��ان خالي 
مانده اس��ت. البته كه نخوانس��تن آنه��ا هم از 
سر دلخوش��ي نبوده، ش��رايط اقتصادي كشور 
به گونه اي اس��ت ك��ه نمي توان هي��چ ثباتي را 
براي آن متصور ش��د، به همين دليل بس��ياري 
از كاس��بان ترجيح مي دهند، اندك سرمايه اي 
 را ك��ه دارن��د در اي��ن ب��ازار متالطم ب��ه خطر

 نيندازند. 
از طرف��ي انتظ��ار مي رفت كه دول��ت در بخش 
نهاده ه��اي انرژي مثل آب، ب��رق، گاز و ماليات 
فرصت بيش��تري ب��ه صاحبان صن��وف بدهد 
ك��ه البته ج��ز مالي��ات اي��ن امر ه��م محقق 
نش��د. مضاف بر اينكه بس��ياري از اي��ن مراكز 
خري��د و صاحب��ان صن��وف مجبور ب��ه تامين 
هزينه ه��اي غير منتظره هم ش��دند. بس��ياري 
از اي��ن مراكز براي اينك��ه بتوانند م��ردم را در 
مراكز خود داشته باش��ند، متحمل هزينه هاي 
ميلياردي براي رعايت پروتكل هاي بهداش��تي 
 ش��دند، هزينه هايي ك��ه قرار نيس��ت از جايي

 جبران شود. 
همين وضعيت را در صنف رس��توران و غذا هم 
مي بينيد. زماني يكي از تفريحات مردم در آخر 
هفته ه��ا رفتن به رس��توران ها و كافه ها بود، اما 
در حال حاضر مردم تمايل بسيار كمتري براي 
استفاده از اين اماكن دارند. همين امر باعث شده 
تا بسياري از رستوران ها و كافه ها تعطيل شوند، 
حتي آنهايي كه سال هاي سال فعاليت مي كردند 
و در بين مردم معروف بودند، اين در حالي است 
كه اگر شرايط به همين منوال پيش برود تعداد 
بيش��تري از اين رس��توران ها تعطيل مي شوند. 
تعطيلي رس��توران ها با توجه ب��ه اينكه كاالي 
مصرفي ارايه مي دهند و هميشه هم مشتري خود 
را داشته اند، نشانه خوبي براي اقتصاد نيست. ما 
نمي توانيم در اين ش��رايط همه چيز را به گردن 

كرونا بيندازيم.
 وقتي حتي س��وپر ماركت ها هم اعالم مي كنند 
كه فروششان بسيار كم ش��ده اين نشان دهنده 
وضعي��ت وخيم اقتصادي مردم اس��ت. مردمي 
كه از يك طرف بايد ب��ا كرونا بجنگند و از طرف 
ديگ��ر بايد به فكر باال رفت��ن روزانه قيمت اقالم 
مصرفي خود باشند. از گوش��ت و مرغ گرفته تا 
تخم م��رغ و كره و پنير. اين در حالي اس��ت كه 
خيلي از همي��ن مردم به دليل از دس��ت دادن 
شغل خود خانه نشين ش��ده اند و هيچ درآمدي 
براي تامي��ن هزينه هاي زندگ��ي ندارند. به هر 
حال دولت اگر مي خواه��د تاثير مثبتي در بازار 
داشته باشد، بايد به اين نكته توجه كند كه امروزه 
صنعت خرده فروش��ي به رغم همه تحريم هايي 
كه در يك دهه گذش��ته با آن روب��رو بوده ايم و 
نوس��اناتي كه در قيمت ارز وجود داش��ته يكي 
از ش��اخص هاي اقتصادي مهم بوده اس��ت. اين 
صنعت فرصت هاي ش��غلي بس��ياري زيادي را 
ايجاد كرده، حتي در اين دوران ده ماهه كه كرونا 
باعث شده تا بس��ياري از كسب و كارها تعطيل 
شده و خيل عظيمي از نيروي كار اخراج شوند، 
اين صنعت حتي اش��تغال زايي هم كرده است. 
دولت اگر كمي از توان خ��ود را براي حمايت از 
صنعت خرده فروشي مي گذاشت مي توانست در 
 زمينه اقتصادي ب��ه موفقيت هاي قابل توجهي

 دست پيدا كند.  اين صنعت امروزه در همه جاي 
دنيا مورد توجه و استقبال قرار گرفته است. اگر ما 
يك بار براي هميشه نگاهي تخصصي و حرفه اي 
به اين صنعت داشته باش��يم و نه نگاهي صنفي 
و هيات امنايي مي توانيم از پتانسيل موجود در 
اين صنعت به نفع اقتصاد كشور استفاده كنيم. 
اي��ن تجارت يك تج��ارت مدرن اس��ت، نياز به 
تخصص و دانش مدرن دارد، تصميم گيران اين 
صنعت بايد از ظرفيت مشاوران علمي آن بيشتر 
استفاده كنند. در واقع اگر متخصصان اين حرفه 
به ميدان فرا خوانده شوند، تاثيري كه بر گردن 
اقتصادي كشور خواهند گذاشت بسيار فراتر از 

تصور خواهد بود. 

ايجاد زيرساخت هاي مناسب 
براي فروش آنالين

امير خسرو فخريان|
كرون��ا در سراس��ر جهان ب��راي مصرف كنندگان 
نگراني هاي و مس��ائل فراواني را پديد آورده است، 
از همين رو تشويق به خريد اينترنتي در اين دوره 
با جديت دنبال ش��ده و با توجه به برخ��ورداري از 
زيرساخت هاي مناس��ب جهت فروش آنالين كه 
پيش از اين بحران ايجاد ش��ده ب��ود امكان تامين 
تقاضاي ش��هروندان بدون حضور فيزيكي آنها در 

فروشگاه ها به وجود آمد.
مدتي اس��ت از همه گيري ويروس كرونا در جهان 
مي گذرد و اكنون اكثر كشورهاي جهان با بيماري 
كوويد 1۹ دست و پنجه نرم مي كنند. اين ويروس 
تا به حال موجب مرگ انسان هاي بسياري شده و 
تاثيرات شگرفي بر ابعاد مختلف زندگي بشر داشته 
است و دولت ها را مجبور كرده با اتخاذ سياست هايي 
همچون قرنطينه خانگي، فاصله گذاري اجتماعي، 
تعطيلي بسياري از صنوف و كاهش ساعات كار در پي 
كنترل و مهار اين بيماري برآيند. آثار اين همه گيري 
بر كسب وكارها و صنايع نيز بسيار گسترده بوده و 
خيل عظيمي از شركت ها را دچار مشكالت گوناگون 
كرده است؛ به طوري كه بر اساس آمارهاي سازمان 
بين المللي كار حدود 80 درصد نيروي كار در جهان 
از اين موض��وع تاثيرپذيرفته ان��د و كاهش تقاضا، 
اختالل در زنجيره تامين، مشكالت حضور فيزيكي 
نيروي كار در سازمان ها و ... از اين جمله است. كرونا 
از سوي ديگر براي مصرف كنندگان نيز نگراني ها و 
مسائل فراواني را پديد آورده است، به طوري كه طي 
اين مدت شاهد صف هاي خريد طوالني، افزايش 
تقاضا براي برخي كاالها و در نتيجه كميابي و خالي 
شدن قفسه هاي فروشگاه ها بوده ايم. بديهي است 
فروشگاه هاي زنجيره اي نيز از اين وضعيت مستثنا 
نبوده وكرونا مانند هر بح��ران ديگري فرصت ها و 
چالش هاي��ي را پيش روي آنها قرار داده اس��ت. از 
مهم ترين اين چالش ها مي توان به حفظ سالمت 
و رعايت پروتكل هاي بهداش��تي و تامين به موقع 
كاالهاي اساسي مورد نياز مردم اشاره كرد. در مقابل 
فرصتي مناسب براي بخش خرده فروشي آنالين 
فروشگاه هاي زنجيره اي پديد آمده تا توانايي هاي 
خ��ود را در هنگام بح��ران بروز دهن��د. از آنجا كه 
فروشگاه هاي زنجيره اي از مديريت متمركز و دانش 
روز برخوردارند و در واكنش به بحران پيش آمده با 
چاالكي و انعطاف عمل كرده اند، شاهد پاسخگويي 
به موق��ع آنها بوده ايم. با توج��ه به اهميت موضوع 
مديريت واحد اين فروش��گاه ها اس��تراتژي هاي 
مناسب اين بحران را در حوزه هاي مختلف همچون 
زنجيره تامين، منابع انساني، بازاريابي و فروش و... 
اتخاذ كرده و رويه هاي يكساني را در تمام شعب در 
كشور اجرا كرده است. زنجيره تامين شامل شبكه اي 
از افراد، س��ازمان ها، مناب��ع، فعاليت ها و فناوري ها 
است كه در توليد و فروش يك كاال نقش دارند. اين 
زنجي��ره در زمان بحران با مش��كالت فراواني رو به 
رو ش��ده است كه از جمله آنها افزايش شديد تقاضا 
براي برخي محصوالت همچون شوينده ها و اقالم 
بهداش��تي و برخي مواد غذايي را مي توان نام برد. از 
سوي ديگر با بسته شدن يا كاهش توليد بسياري از 
كارخانه ها در زمينه تامين كاال نيز شاهد دشواري هاي 
فراواني بوده ايم. فروش��گاه هاي زنجيره اي با توجه 
به ظرفيت هاي علمي و مديريت واحد و ارتباطات 
وس��يعي كه با تامين كنندگان مختلف داشته اند 
توانستند پاسخ به موقع و در خوري را براي اين موضوع 
ارايه كرده و با ارزيابي هاي دقيق خود از عرضه و تقاضا، 
زنجيره تامين كاالها را ب��ه خوبي مديريت كردند، 
به طوري كه در اين دوره كمتر با فقدان كاالهاي مورد 
نياز مردم مواجه بوديم. البته در زمينه مديريت منابع 
انساني نيز فروشگاه هاي زنجيره اي دستاوردهاي 
مناسبي داشته اند. اين فروشگاه ها به علت برخوردار 
بودن از امكانات آموزش و اطالع رساني پيشرفته و 
به روز، آموزش ه��اي الزم را براي دوره بحران كرونا 
به نيروي كار خود اراي��ه كرده اند، به طوري كه اين 
نيروها بتوانند هم سالمتي خود را حفظ كرده و هم با 
رعايت دستورالعمل هاي صادره محيط فروشگاه ها را 
سالم و به دور از آلودگي ها نگه دارند. در همين راستا 
دستورالعمل هاي جديدي به فراخور شرايط موجود، 
صادر شده و تمهيدات مختلفي به كار گرفته شده كه 

در ادامه به شرح برخي از آنها مي پردازيم.
افزايش مراجعات مش��تريان و شلوغي ناشي از آن 
و ضرورت تامين و عرض��ه كاالهاي مورد نياز مردم 
با رعايت دس��تورالعمل هاي بهداشتي موجب شد 
تا فروش��گاه هاي زنجيره اي مذكور در زمينه هاي 
مختلف سياست ها و رويه هاي كاري جديدي را به كار 
گيرند. به منظور حفظ سالمت مشتريان و كاركنان 
فهرستي از اقدامات الزم همچون ضدعفوني كردن 
قسمت هاي مختلف فروشگاه همچون سبد هاي 
خريد، ترولي ها، دستگاه هاي پوز، دستگيره ها و ... به 
صورت روزانه و به دفعات انجام مي شود. همچنين 
فروش��گاه هاي زنجيره اي براي جلوگيري از انتقال 
آلودگي از پذيرش پول نقد امتناع كرده و خريد صرفا 
با كارت هاي بانكي انجام مي پذيرد. از س��وي ديگر 
سياست عدم تعويض يا پس گرفتن كاالهاي فروخته 
شده نيز در اين مدت به صورت جدي پيگيري و اجرا 
شده است. استفاده از ماسك و دستكش و شستشوي 
مرتب دس��ت ها از ديگر اقداماتي بوده كه كاركنان 
فروش��گاه ها جهت رعايت اصول بهداش��تي انجام 
مي دهند. پايش سالمت كاركنان و انجام آزمايشات 
پزشكي جهت بررسي اين موضوع از كارهاي ديگري 
اس��ت كه در راستاي سياس��ت هاي مذكور انجام 
پذيرفته است. از سوي ديگر تالش شده تا كاركنان 
ستادي فروش��گاه هاي مذكور كه امكان دوركاري 
دارند از منزل به انجام امور محوله بپردازند يا در غير 
اين صورت ساعات كاري آنها كاهش يافته يا به صورت 

شيفتي در محل كار حضور به هم رسانند.

از تحريم تا كرونا؛ صنعت خرده فروشي در كما

بازارهايي در انتظار مشتري

قيمت ارز بيش از كرونا به صنعت خرده فروشي آسيب رساند
مري�م  شاهس�مندي| خيل�ي از م�ا ب�ا صنع�ت 
خرده فروشي آش�نايي عملي و دقيقي نداريم، چرا 
كه هيچ وقت از زبان مس�ووالن و دولتمردان درباره 
اين صنعت بحث زي�ادي نش�نيده و توجهي به آن 
نداشته ايم، اين در حالي است كه صنعت خرده فروشي 
در كل دنيا صنعتي مدرن به حساب مي آيد و بسياري 
از كشورها با توجه به آن توانسته اند، از رشد اقتصادي 
خوبي برخوردار باش�ند. فرام�وش نكنيم كه مراكز 
خريد امروزه نقش بسيار مهمي در اقتصاد جهان ايفا 
مي كنند. در واقع صنعت خرده فروشي راه اندازي اين 
مراكز خريد، فروشگاه هاي زنجيره اي در دنيا رونق 
گرفته است. اما در ايران عواملي مختلفي مانند، رشد 
بي رويه نرخ ارز، عدم ثبات در سياست هاي اقتصادي 
دولت، تحريم و تورم اقتصادي تاثيرات ناخوشايندي 
بر صنعت خرده فروش�ي كشور گذاش�ته است. در 
اين باره با »شاهرخ كش�اورز« نماينده مراكز خريد 
خاورميانه و شمال آفريقا به گفت وگو نشستيم كه در 

ادامه مي خوانيد.
 

   به عنوان اولين سوال، كرونا چه تاثيري برصنعت 
خرده فروشي گذاشته است؟

كرونا دو نوع تاثير متفاوت بر اين صنعت گذاشت، اول تاثير 
مثبت كه در صنعت فروش��گاه هاي زنجي��ره اي به وضوح 
مي توانيم آن را مشاهده كنيم و در واقع يك فرصت تاريخي 
را در اختيار اين صنعت گذاشت. به نوعي سبد خانوارها به 
سمت فروش��گاه هاي زنجيره اي سوق پيدا كرد. در ابتداي 
ورود كرون��ا به ايران ما با بحث انبارش مواد غذايي توس��ط 

مردم در خانه ها مواجه بوديم كه اين امر باعث شد تا آنها به 
سوي فروشگاه هاي زنجيره اي سرازير شوند و در اين زمينه 
ما شاهد رش��د عجيب و غريبي در صنعت اين فروشگاه ها 
بوديم. تعداد فروش��گاه هايي كه در اين ايام متولد شدند و 
فعاليت خود را ش��روع كردند بسيار شگفت انگيز است. اما 
ماجرا همين جا ختم نمي شود، چرا كه صنعت خرده فروشي 
تنها به فروشگاه هاي زنجيره اي و مراكز خريدي كه مايحتاج 
روزانه مردم را دارند، منحصر نيست. بسياري از صنعت هاي 
ديگر مثل صنعت چرم، پوشاك، لوازم خانگي و ... هم جزو 
همين صنعت خرده فروشي به حساب مي آيند كه در اين 
مدت متحمل آسيب ها و ضررهاي غير قابل جبراني شده اند. 
   آيا اين آسيب ها و ضررها تنها به دليل وجود كرونا 

بود يا عوامل ديگري هم در آن دخيل بودند؟
اولين دليلي كه به صنايع آسيب زد نه بحث كرونا كه بحث 
عدم ثبات قيمت ارز در داخل كشور است. در ابتدا بايد به اين 
موضوع دقت كنيم كه مثال در زمينه پوش��اك كرونا باعث 
شد تا بس��ياري از خانواده هايي كه در سفرهاي تابستاني 
يا نوروزي خود كه به خارج از كش��ور داشتند و بخش قابل 
توجهي از پوشاك خود را در اين سفرها از بازارهاي خارجي 
تامين مي كردند، با وجود كرونا و لغو شدن اين سفرها توجه 
شان به توليدات داخلي جلب شد اما از آنجايي كه كال سبد 
خريد خانوار به دليل مشكالت اقتصادي كوچك شده صنعت 
پوشاك در زمينه توليد داخلي هم نتوانست آن طور كه بايد 
از اين شرايط استفاده كند. در واقع از كرونا بدتر عدم ثبات 
قيمت ارز در كشور اس��ت كه باال و پايين شدن آن بر تمام 

نهاده ها تاثير مي گذارد. 
     فكر نمي كنيد كيفيت و قيمت برندهاي داخلي خود 

دليل ديگري است كه مردم از آن استقبال نكنند؟
به هيچ وجه، به اين دليل كه توليد مساوي است با مواد اوليه، 
وقتي ما نمي توانيم مواد اوليه خوبي خريداري كنيم، پس 
نمي توانيم جنس مرغوبي توليد كنيم، به همين خاطر است 
كه مي گويم بيشتر از كرونا اين عدم ثبات قيمت دالر است 
كه صنعت خرده فروشي ما را از بين برده و آن را به اين حال 
و روز وخيم انداخته است. باالخره توليد كننده پوشاك هم 
نياز به مواد اوليه وارداتي دارد، با دالر 27 هزار تومان او چطور 
مي تواند، اين مواد را وارد كند، جنس مرغوب توليد كند و در 

نهايت با قيمت مناسب به فروش برساند.
    اما مساله اين است كه مردم ديگر تواني براي خريد 
لوازمي غير از مواد خوراكي مورد نيازشان را ندارند، 
بسياري از بازارهاي سنتي مثل مولوي، جمهوري و... 

رو به تعطيلي گذاشته اند، در اين باره چه بايد كرد؟
كامال درست اس��ت، مردم در حال حاضر به دنبال كاالي 
مصرفي هستند، و در رابطه با بقيه صنوف مثل چرم، لوازم 
خانگي و... وضعيت بدتر هم هست، چون آنها رشد قيمت 
داشته اند از طرفي هم توان خريد مردم آنقدر پايين آمده كه 
دير جايي براي خريد اين اجناس در سبد خريدشان ندارند، 
خيلي از مردم حتي توان خريد پوش��اك مورد نياز خود را 
ندارند چه برسد به اين فكر كنند كه لوازم خانگي بخرند. اين 
صنوف در واقع اولويت كمتري در زندگي قشر كثيري از مردم 
دارند و مسلما تمايل و درخواست براي خريد كاالهايشان 
هم كمتر است. در واقع آن چيزي كه باعث شده بسياري از 
صنوف روزگار بدي را تجربه كنند، مساله كرونا نيست، مساله 
باال رفتن بي رويه قيمت ارز و تاثير آن بر قيمت تمام كاالهاي 
موجود در كشور است. فرقي نمي كند، شما بخواهيد كاالي 

مصرفي مثل شير و پنير بخريد يا كيف و كفش و پوشاك.  به 
بازار جمهوري اشاره كرديد، اكثر مغازه هاي آن راسته لوازم 
خانگي خارجي مي فروختند، حاال كه ورود اين لوازم به كشور 
ممنوع شده است و مسلما اولين دليلي كه باعث شده اين قشر 
شغلشان با خطر مواجه شود اين است، اما حتي اگر همين فردا 
واردات اين كاالها دوباره آزاد شود، صاحبان سرمايه چطور 
مي توانند با دالر 27 هزار توماني جنس وارد كنند و چه كسي 
توان خريد اين اجناس را خواهد داشت؟ مثال در بخش لوازم 
آرايشي و بهداشتي و پوست، افزايش ناگهاني قيمت ها باعث 
شد تا فروش اين محصوالت هم به صورت محسوسي با ركود 
مواجه شود، البته برخي معتقد بودند كه استفاده از ماسك 
باعث شده تا تقاضا براي خريد لوازم آرايشي كم شود، البته 
كه اين دليل اصال قانع كننده نيست و بيشتر شبيه يك گمانه 
زني است. آن چيزي كه باعث مي شود تا مردم قدرت خريد 
كمتري داشته باشند، باال رفتن بي رويه قيمت ها به واسطه 

ثبات نداشتن قيمت ارز در داخل كشور است. 
    بي ثبات�ي ن�رخ ارز چه عواقب ديگ�ري مي تواند 

داشته باشد؟
اين بي ثباتي نگراني افراد جامعه را در پي دارد، در اين شرايط 
آنها مجبور مي شوند، سرمايه هاي بزرگ و كوچك خود را در 
جاي ديگري ذخيره كنند، به اين ترتيب تقاضا براي خريد 
دالر، طال و حتي خودرو باال مي رود. در واقع همان پولي كه 
قرار بود براي خريد لوازم خانه خرج ش��ود و به كمك توليد 
داخل بيايد، در كانال طال و دالر قفل مي شود، مثال همين 
اتفاقي كه در بورس افتاد، مردم كل سرمايه هاي خود را بدون 
اينكه دانش و تخصصي داشته باشند وارد بورس كردند و در 

نهايت هم به همه لطمه وارد شد.

گفت و گو

آسيب انحصار  در واردات اقالم اساسي 
  اين پيگيري هاي شما نتيجه اي هم داشت؟

در پاسخ به اين مطالبه مسووالن اجرايي وزارت صمت به 
دفتر من آمدند و اشاره كردند كه آيين نامه اي نوشته شده 
و س��ازوكاري را براي اين منظور تدارك ديده اند. اصرار ما 
اين بود كه بايد شيوه نامه اي داشته باشيد تا مردم و فعاالن 
اقتصادي تكليف خود را بدانند و با توصيه اين مقام با نفوذ 
يا فالن فرد صاحب مقام دستورالعمل ها تغيير نكنند. واقع 
آن است كه يكي از ريشه اي ترين مشكالت اقتصادي ايران 
همين رويكردهاي انحصارگرايانه در موضوعات اقتصادي 
است. يعني افراد و جرياناتي هستند كه فكر مي كنند كه 
كسي نبايد به قلمروي وارداتي و تجاري آنها نزديك شود. 
اين اشتباه است. در اثر اين اصرارها در نهايت شيوه نامه اي را 
تدوين كردند كه اين شيوه نامه در دست بررسي كارشناسان 

قرار گرفت تا مشخص شود آيا تاثيري بر وضعيت آشفته 
واردات و انحصارات موجود در آن خواهد داشت.

  مي فرماييد نتيجه بررس�ي ها چ�ه بود. چون 
اخباري با محوري�ت اين موضوع هر از گاهي در 

ويترين رسانه ها مي نشيند؟
بعد از بررسي هاي دقيق متوجه شديم كه اين شيوه نامه 
جديد براي واردات و مقابله با انحصار هم كفايت نمي كند. 
دوباره قرار شد تا يك كارگروهي در اين زمينه تشكيل شود 
تا تصميم نهايي اخذ شود. بعد از تحوالت وزارت صمت و 
رفتن خياباني به سرپرست جديد وزارت صمت هم زنگ 
زدم و موضوع را پيگيري كردم. اشاره كردند كه ابتكاراتي در 
اين زمينه در دستور كار قرار داده شده تا به مطالبات ملت و 
فعاالن اقتصادي پاسخ داده شود. در همانجا اين بحث مطرح 

شد كه اگر شيوه نامه درست و دقيقي وجود نداشته باشد و 
افراد بروند و در فضاي اقتصادي بين المللي نيازسنجي كنند 
و تامين سرمايه كنند و اقدام به واردات محصوالتي كنند، 
اما وقتي كه اين اقالم وارد گمرك مي شود؛ ناگهان فعال 
بازرگاني متوجه مي شود كه مثال فالن تصميم اقتصادي 
براي واردات تغيير كرده است و ممكن است مشكالتي در 
اين زمينه ايجاد شود يا فالم فرد و جريان بانفوذ در خصوص 
فالن محصول انحصاري عمل مي كند و به ديگران اجازه 

واردات محصول انحصاري خود را نمي دهد. 
  براي كاه�ش يك چنين س�وءمديريت ها و 
ناهماهنگي هايي كه معموال يك پاي آن بانك 
مركزي يا س�ازمان برنامه و بودجه اس�ت، چه 

بايد كرد؟

 من هرچند در اين مورد خاص كه شما به آن اشاره كرديد، 
اطالعات دقيقي ندارم، ولي از آنجايي كه مي دانم كه اين 
مسائل در حوزه واردات وجود دارد و يك چنين مشكالتي 
پيش روي فعاالن اقتصادي و بازرگاني ايجاد مي ش��ود، 
معتقدم كه بايد بر اس��اس يك نقشه راه مشخص و يك 
ش��يوه نامه دقيق كه در آن به مجموعه مسائل مربوط به 
واردات و بازرگاني پاسخ داده شده باشد، عمل كرد. تا زماني 
كه اين فضاي قانوني و شفاف در حوزه واردات و اساسا هر 
حوزه اقتصادي ديگري فراهم نشود بايد منتظر شنيدن 
اخباري از اين دست باشيم. مساله اصلي اينجاست كه فشار 
يك چنين مشكالتي در نهايت بر روي اقشار كمتربرخوردار 
جامعه سرريز مي ش��وند و اين اقشار هستند كه بايد اين 

مشكالت را بدوش بكشند. 

ادامه از صفحه اول



 فرشته فريادرس |
مش�كل اقتصاد اي�ران را در »انحص�ار« مي داند؛ 
انحصار در توزيع دالرهاي رانتي، انحصار در واردات، 
ص�ادرات و در تس�هيالت.« او مي گوي�د: »اينكه 
تصور ش�ود تنها تحريم ها موجب شده كه اقتصاد 
ايران به اين روز بيفتد، اين گونه نيس�ت. خيلي از 
تحليلگران بارها گفته اند، بايد از سد خودتحريمي ها 
عبور كرد و تحريم  هاي بيروني چالش اصلي كشور 
نيست.« بنابه اظهارات او، »اگر درك صحيح از منافع 
كشور وجود داش�ته باش�د، آن هم در دوره اي كه 
»ناكارآمدي ها، نبود مديريت صحيح و سوءتدبيرها« 
در همه امور قابل مشاهده هستند، مي توان اميدوار 
بود كه اقتصاد ايران نفسي بكشد؛ در غير اين صورت 
راه به جايي نخواهيم ب�رد.« محمدرضا بهزاديان، 
نايب رييس اسبق اتاق بازرگاني تهران و عضو كنوني 
هيات نمايندگان اتاق تهران، در گفت وگوي خود با 
»تعادل« ضمن بيان اين مس�ائل، تصريح مي كند: 
»كساني كه اجازه ندادند اقتصاد ايران در دوره برجام 
نفس بكشد حال بايد پاس�خگو باشند و محاكمه 
شوند؛ كس�اني كه در اقتصاد دستي دارند تخلف 
مي كنند و اقتصاد را به اين روز كشانده اند.« اين فعال 
بخش خصوصي همچنين به واكاوي رابطه دولت و 
بخش خصوصي مي پردازد و تاكيد مي كند: »اصوال 
دولت ها در هر ناكامي و پيچيدگي دنبال اين هستند 
كه يك مقصر پيدا كنند و انگشت اتهام را به سمت او 
بگيرند؛  آن مقصر كسي نيست جز بخش خصوصي 
كه مدام از دولت ها سيلي خورده است.« مشروح اين 

گفت وگو را در ادامه مي خوانيد. 

  اولين پرسشم از شما اين است كه چرا حال اقتصاد 
كش�ور خوب نيس�ت وهر نس�خه اي كه از سوي 

دولتمردان پيچيده مي شود، راه به جايي نمي برد؟
تصور بنده اين است كه كابينه دولت آقاي حسن روحاني، از 
يك تيم اقتصادي هماهنگ و منسجم برخوردار نيست. به 
ويژه از ابتداي دوره دوم دولت روحاني شاهد هيچ گونه طرح 
يا راهبردي در سطح كالن نبوديم كه بتواند گره از مشكالت 
اقتصادي بگشايد. دوره نخست دولت هم تمامي اميدها 
به توافق بين المللي برجام گره خورد. در پرتو آن تصوير از 
اقتصادي ترسيم شد، كه همه چيز سروسامان خواهد گرفت، 
اما متاس��فانه هيچ پيش بيني براي وضعيتي غير از آن در 
دستور كار قرار نگرفت. االن هم شاهد نظرات متضاد و بعضا 
متناقض در كابينه دولت هستيم. ضمن اينكه عموم مردم 
و نخبگان جامعه نيز بر اين نكته تاكيد دارند كه هيچ راهبرد 
مشخصي در دولت آقاي روحاني در بخش اقتصادي وجود 
ندارد. حتي در همين مدت باقي مانده هم نمي توان گفت 
كه دولت قرار است چه راهي را پيش ببرد. در كل احساس 
من اين است كه تصميمات خلق الساعه و روزمرگي در اداره 
امور كشور، موجب شده ما به اين نقطه تاريك در اقتصاد 
كشور برسيم. اين درحالي است كه در دولت برآمده از مردم 
حداقل كاري كه مي توانست انجام دهد، حفظ اعتماد مردم 

بود، كه اين هم از بين رفت. 
  اين همه نگراني مردم از شرايط اقتصادي برگرفته 
از چيس�ت و اين نگراني تا چه اندازه نشات گرفته 
از سياس�ت گذاري هاي غلط در سطح حاكميت و 

دولت است؟
همان طور كه اشاره كرديد، امروز عموم افراد، فرقي هم ندارد 
از چه قشري ودرچه سطحي همه نگران وضعيت اقتصادي 
كشور هستند. نگرانند چه برسر سرمايه يا كسب وكار آنها 
خواهد آمد. هر روز به اين فكر مي كنند كه دارايي هايشان را 
روانه كدام بازار كنند تا متضرر نشوند. واقعا بايد مسووالن از 
خودشان بپرسند دليل اين هجوم مردم به بازارهايي چون 
»طال، سكه، دالر، سرمايه، خودرو« چيست؟ خب جواب 
مش��خص اس��ت مردم نگرانند. اما چه كسي مسبب اين 
وضعيت است؛ قطعا كساني كه بر مسند قدرت و مديريت 
نشسته اند. فرقي هم ندارد، نهادهاي دولتي باشند، نهادهاي 
نظامي باش��ند يا افرادي از بدنه حاكميت. مردم آرامش و 
امنيت اقتصادي ندارند. برخي هم اين وسط به دنبال يك 
انعطاف هاي سياسي هستند تا بلكه وضعيت كمي بهتر شود. 
   يك سوال تكراري، آيا مي توان تحريم ها را دليل 

اصلي اين وضعيت اسفناك اقتصاد ايران دانست؟
مساله تحريم ها، يك توجيه بيشتر نيست كه مدام از سوي 
دولتمردان و بعضا برخي مسووالن ناكارآمد شنيده مي شود. 
اينكه تصور شود تنها تحريم ها موجب شده كه اقتصاد ايران 
به اين روز بيفتد، اين گونه نيست. خيلي از تحليلگران نيز بارها 
گفته اند، بايد از سد خودتحريمي ها عبور كرد و تحريم هاي 
بيروني چالش اصلي كش��ور نيست. عمدتا عدم مديريت 
نتيجه اش را در اقتصاد مي بينيم. متاس��فانه در سالي قرار 
گرفته ايم كه در كنار تحريم يك بهانه دوم به نام كرونا هم 
ايجاد شده؛ اما باالخره اقتصاد كشور با لحاظ تحريم بايد از 
مدل هاي بين المللي پيروي كند، چون شيوع كرونا مختص 
به ايران كه نيست. امروز در شرايطي هستيم كه نمي توانيم 
نفتمان را بفروشيم، نفس اقتصاد به صادرات بستگي دارد؛ 
به كساني نياز داريم كه بتوانند كاالهاي توليد داخل را در 
بازارهاي خارجي بفروشند و ارز آوري داشته باشند، اما شما 
مي بينيد كه بخش تجارت و بازرگاني تحت سخت ترين 
حمالت وفش��ارها از سوي مسووليت اصلي كشور است و 
درنتيجه در آمار سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
٩٨ آمار صادرات كشور۴۵درصد سقوط كرده است. حتي در 
مرداد ماه نسبت به تيرماه نيز شاهد كاهش صادرات هستيم. 

آنهم در شرايطي كه كشور در تنگناي ارزي قرار دارد. 
البته اين را هم بگويم كه ما در دوره برجام از فرصت هاي به 
وجود آمده براي بازسازي اقتصادي كشور استفاده نكرديم 
كه مردم ما اين همه در فشار هستند و  كساني كه نگذاشتند 

اقتصاد نفسش را بكشد بايد االن پاسخگو باشند. 
   مقصر كيست؟

ببينيد اصوال دولت ها در هر ناكامي و پيچيدگي دنبال اين 

هستند يك مقصر پيدا كنند و انگشت اتهام را به سمت او 
بگيرند. در دو سال گذشته هم اگر گفتار همه دولتمردان را 
مرور كنيد، مي بينيد كه به بخش تجارت و بازرگاني كشور 

چقدر حمله كردند. 
يعني تقريبا در همه موارد، گفتند اي��ن تجار و بازرگانان 
كاالهاي تجمالتي وارد مي كنند، قاچاقچي، ارز خارج كرده  
و... اينقدر كه در اين دو سال بر گلوي بخش خصوصي فشار 
آورده اند، درطي ٣٨ سال گذشته چنين رفتاري را شاهد 
نبوديم. افرادي كه اكنون در بدنه بخش خصوصي فعاليت 
دارند، از بيرون كه نيامده اند، كساني هستند كه سال ها در 
اين عرضه فعال بودند. مي خواهم به طور روش��ن از بخش 
تجار و بازرگان شريف دفاع كنم؛ چراكه اگر تجار نباشند، 
ما نمي توانيم بازارهاي صادراتي گس��ترده تر پيدا كنيم يا 
در بخش فروش در عرصه بين الملل حضور فعالي داشته 
باشيم. كااليي كه مورد نياز داخل است اگر وارد نشود، توليد 
دچار مشكل مي شود. اينكه بگوييم سياست ممنوعيت 
واردات براي حمايت از توليد خوب اس��ت، به چه قيمتي 
اس��ت؟ به قيمت ضربه به توليد وصادرات. بنابراين توليد 
زمان��ي در اقتصاد پا مي گيرد كه تجارت آزاد و ماركتينگ 

با آن عجين شود. 
   دولت پنهان يا همان خصولتي ها و نظامي ها چقدر 
مقصر اين آشفتگي هاي اقتصادي هستند؛ چراكه 

بخشي بزرگ از اقتصاد دست اينهاست؟
من در اينجا به گفته هاي خود آقاي روحاني اشاره مي كنم 
كه از: »آنهايي كه پول دارند و در سياست هم حضور دارند 
و اسلحه هم دارند، و در اقتصاد حضور دارند و اثرات سوء...« 
بخش اصلي اقتصاد دولتي است و بقيه مديريت اقتصاد در 
دست نهادهاي نظامي و خصولتي ها است، بخش كوچكي 
از اقتصاد در اختيار بخش خصوصي است؛ والبته هر زمان 
كه خواستند مرجعي براي تخلفات پيدا كنند، مي اندازند 
گردن فعاالن اقتصادي بخش خصوصي. تنها به عنوان يك 
نمونه عرض مي كنم، مدام رقمي براي كش��فيات قاچاق 
اعالم مي ش��ود. اما ورود به جزييات نمي كنند، اگرسوال 
شود از متوليان مبارزه با قاچاق كه رقم قاچاق سيگار چقدر 
است؟ چگونه مي آيد و وارد شبكه رسمي مي شود؟ جواب 
مشخصي ندارد. سوال اين است كه منفعت چه كساني به 
قاچاق س��يگار گره خورده و در پشت صحنه چه كساني 

حضور دارند. 
   از صحبت هاي شما من اينگونه برداشت مي كنم 
افراد خاصي كه در سيستم هستند، در امر قاچاق 

مشاركت دارند؟
بله، ببينيد اين ميزان قاچاقي كه اعالم مي ش��ود بخش 
عظيمي از آن از مبادي رسمي و توسط افرادي كه دربدنه 
سيستم هستند وارد كشور مي شود. همه چيز كه از كوه و 
كمر وارد كشور نمي ش��ود. اصال امكان هم ندارد. بنابراين 
كساني كه در اقتصاد دستي دارند تخلف مي كنند و اقتصاد 

را به اين روز كشانده اند. 
فعاالن بخش خصوصي و مردم از قوه قضاييه تقاضا دارند در 
چهارچوب  مبارزه با فساد شفاف سازي كنند كه ماجراي 
قاچاق سيگار چيست؟ ومرتكبين را به مردم معرفي كنند. 
   اگر بخواهيم دريك واژه يا جمله بگوييد كه اقتصاد 

ايران از چه چيزي رنج مي برد؛ آن چيست؟
»انحصار؛ انحصار در توزيع دالره��اي رانتي به گروه هاي 
خاص. انحصار در واردات، صادرات و در تس��هيالت.« اين 
انحصارات دس��ت گروه هاي خاصي است. من مي خواهم 
بگويم كه مردم در تمامي اين سال ها پاي اين نظام ماندند، 
فقط سپاه، ارتش، نيروهاي زميني و هوايي وغيره نبود كه 
انقالب را حراست كردند، اين مردم بودند و خيلي از بحران ها 
را از سر گذراندند. اما حاال ببينيد مشاركت مردم در بازسازي 
اقتصاد حاصل از تحريم و كرونا چقدر است؟ امروز فقط مردم 
را به وحشتي انداخته ايم كه اگر پس انداز اندكي دارند، در اين 
فكر باشند كه سهام، دالر، سكه و... بخرند يا در موسسات مالي 
س��رمايه گذاري كنند. همه دنيا اقتصاد را به گونه اي اداره 
مي كنند كه سرمايه ها به سمت توليد برود اما در اقتصاد ما 

توليد در حال از دست رفتن و فلج شدن است. 
   چرا اين مسير هدايت نقدينگي به درستي ترسيم 

نشده يا نمي شود؟
طبيعي است كه اين دست تصميم گيران وسياست گذاران 
هس��تند كه بايد بررسي كنند ببينند اش��كال كارشان 
كجاست و چرا درست عمل نكردند. من بيشتر بي تدبيري 
و عدم دلسوزي مديران را عامل اصلي مي بينم. ما امضاي 
مس��ووليت دار در مقابل آن امضاي هاي طاليي را شاهد 
نيستيم. امروز مس��وولي را پيدا نمي كنيدكه با جسارت 
به صحنه بيايد و مسووليت بپذيرد و تصميمات بزرگ در 
چهارچوب اختياراتش بگيرد و آن را عملياتي كند! رييس 
دولت، وزير، يا حتي مديركل و معاون وزير طرحي ارائه و پاي 
آن را امضا كند ودر اجراي آن تالش كند كه باعث تقويت در 
آن بخش و بهبود وضعيت مردم بشود، حتما موفق خواهد 
شد. اما كدام مسوولي را پيدا مي كنيد كه مسووليت بپذيرد و 

پاي طرحش را امضا كند و مجري و پاسخگو باشد؟
  عملكرد اقتصاد دولت روحاني چه تفاوتي با دولت 

احمدي نژاد داشت؟
فرقش اين است كه دولت احمدي نژاد در زماني روي كارآمد 
كه ماشين اقتصاد را با رشد مثبت باالي ۶ درصد و پربنزين 
تحويل گرفت. پشت فرمان اين ماشين پرقدرت اقتصادي 
در آن زمان نشست، آنچنان گاز داد و هر طور ميلش كشيد 
با باك پر بنزين اقتصاد ايران رفتار كرد. آن درآمدهاي حاصل 
از فروش نفت )هر بشكه ١٢٠ دالر( را هم صرف بي برنامگي 
و طرح هاي بي هدف كردند و ماشين اقتصاد بدون بنزين را 
تحويل آقاي روحاني دادند. اما آقاي روحاني كه اقبال مردم 
را داشت مي توانست از اين فرصت به درستي استفاده كند. 
او همه سرنوشت اقتصادي كشور را به يك تفاهم نامه كه پاي 
آن هم زحمت كشيده شده بود، گره زد. اما با روي كار آمدن 
»دونالد ترامپ« رييس جمهور آمريكا آنچه سياستمداران 
رشته بودند پنبه شد. آقاي روحاني فكر مي كرد از ته دره اي 
كه آقاي احمدي نژاد ماش��ين اقتص��اد را تحويلش داده، 

مي تواند با طناب برجام بيرون بياورد، وسط راه اين طناب 
بريده ش��د. و از يك جايي به بعد تصميم گيري هاي غلط 
و نيروهاي نا كارآمددر دولت وضعي��ت را خراب تر كرد و 
چيزي غير از رنج و فشار اقتصادي براي مردم در پي نداشت.
   برگرديم به رابطه دولت وبخش خصوصي؛ چرا طي 
اين دو، سه سال اخير مدام شاهد چالش و دعوا بين 

اين دو نهاد هستيم؟
هيچ همگرايي بين دولت و بخش خصوصي وجود ندارد؛ 
چراكه وقتي دولت ها نمي توانند ناكارآمدي هاي خودشان 
را توجيه كنند، گناه را گردن بخش خصوصي مي اندازند. من 
نمي فهمم چه چالشي بين يك دولت برآمده از مردم و بخش 
تجارت و اقتصاد كشور مي تواند به وجود آيد؟ از مقام معظم 
رهبري براي مبارزه با فساد مجوز گرفتند، بخش هايي از 
قانون آيين دادرسي را ناديده گرفتند و دادگاه هايي تشكيل 
دادند ولي در نهايت چه شد؟ سوال ما از مجريان قوه قضاييه 
و دستگاه دولت اين است كه آنهايي را كه به عنوان مفسد 
اقتصادي معرفي كرديد و دادگاه برگزار كرديد و تبليغات 

كرديدآيا در حال تحمل مجازات هستند ؟
   اينها ناشي از چيست؟

بخش اول آن مربوط به دولت است كه بخش خصوصي را 
مسبب همه ناكامي هاي سياست هاي اقتصادي معرفي 
كرده و افكار عمومي رابه اين س��مت سوق داده كه بخش 
خصوصي فاسد و متخلف است. اما در مقابل متوليان بخش 
خصوصي و روساي پارلمان بخش خصوصي در اين سال ها 
آن طور كه بايد از عملكرد بخش خصوصي دفاع نكرده اند. 
اين در حالي اس��ت كه بخش خصوصي در عرصه توليد، 
تجارت، ايجاد اش��تغال، حضور در بازاره��اي خارجي و...  

نقش پررنگي دارد. 
   نقش سياست گذاران تجاري و صنعتي را در اين 
ماجراها چگونه ارزيابي مي كنيد و چقدر مقصر اين 

وضعيت هستند؟
بخش��ي از اش��كاالت كار ما در تجارت همين جاست كه 
سياست گذار ومتولي تجاري نقش خود را به درستي ايفا 
نمي كند. مثال در مورد همين بازگشت ارزهاي صادراتي، 
ببينيد چه ماجرايي به راه انداختند كه بخش خصوصي را 
مقصر اصلي جلوه دهند. اول از بازنگشتن ٢٧ ميليارد دالر دم 
زدند، بعد هم كه نتوانستند اسامي و ليست را منتشر كنند، و 
بخش خصوصي پيگيري كرد گفتند ١٧ميليارد دالر است 
حاال با كسر صادرات محصوالت نفتي گفتند ده ميليارد دالر 
به هرحال ما تقاضا داريم تا مشخص شود واقعا كدام بنگاه ها 
و شركت ها ارزشان را برنگرداندند، اين در حالي است كه اگر 
ارز پتروشيمي ها و خصولتي ها را از همين رقم كم كنيم، 
مي بينيم كه رقم واقعي عدم بازگشت ارز صادراتي از سوي 
بخش خصوصي، بين ۶ تا ٧ ميليارد دالر بيشتر نيست. اگر 
غيراز اين است، اعالم كنند تا ما بدانيم كداميك از رفقاي ما 
ارزشان را برنگرداندند. خيلي از تجاري كه امروز مورد هجوم 
و حمله قرار مي گيرند، همان كساني هستند كه توانستند در 
دوران سخت تحريم ها با اعتبارشان از خارج مواد اوليه مورد 
نياز توليد و كاالهاي اساسي مورد نياز مردم را وارد كنند. بعد 
هم آمدند با اعمال يكسري سياست هاي غلط ارزي از جمله 
راه اندازي س��امانه نيما، عمال دست صادركننده را بستند 
وآنقدر فشار وارد كردند كه خيلي از صادركنندگان با سابقه 

ترجيح دادند كه عطايش را به لقايش ببخشند، چون اساسا 
دراين فضا نمي شد كاري كرد. اين دولت روش هاي كنترلي 
تجربه شده گذشته را رها كرد و خودش راهكار هاي جديد 

تجربه نشده داد و عمال چرخ را دوباره اختراع كرد!!
   حال كه به ارزهاي صادراتي اشاره كرديد؛ آن طرف 
قضيه ه�م ارز ارزاني بود كه ب�ه واردات تخصيص 
داده ش�ده كه به محلي براي سوءاس�تفاده و رانت 

تبديل شد. 
بله از ديگر سياست هاي غلط ارزي، همين تخصيص ارز 
۴٢٠٠ توماني بود كه به عده اي خاص داده ش��د تا كاالي 
اساسي وارد كنند. بايد مشخص شود كه اين ارزها به چه 
كساني داده شده است؟ البته آنقدر حلقه تخصيص را تنگ 
كردند و شرط گذاشتند كه تنها عده اي خاص بتوانند از اين 
فيلتر عبور كنن��د و ارز ارزان را دريافت كنند. بقيه تجاري 
كه سال ها در كار كاالي اساسي فعاليت داشتند هم در اين 
فضاي رانتي عمال يا بيكار شدند يا نتوانستند از موقعيت هايي 
كه در بيرون از كشور داشتند به درستي بهره ببرند. حال 
ببينيد در شرايطي قرار گرفتيم كه بايد نگران صنعت مرغ 
وتخم مرغ كشور باشيم؛ چراكه ممكن است حتي به دليل 
كمبود نهاده هاي دامي، شاهد تعطيلي مرغداري هايمان 
باش��يم و برويم دنبال واردات »مرغ وتخ��م مرغ« آيا اين 
سياست گذاري درستي است كه در سال جهش توليد با 
تاكيد مقام معظم رهبري، يكي يكي واحدهاي توليديمان 

تعطيل شود؟ يكجاي اين سياست گذاري اشكال دارد. 
  خب اشكال كجاست؟

نبود يك مانيفست اقتصادي، نبود برنامه ريزي، نبود يك 
برنامه مدون و مش��خص. به طور نمونه اشكال همان ارز 
ارزاني است كه گفتم به عده اي دادند و رانت شكل گرفت. 
به خاطر دارم زماني كه »جو و ذرت« وارد مي شد، قيمت 
فروش آن ظاهرا ١٣٠٠ تومان بود، بعد آنرا به ١۵٠٠ تومان 
افزايش دادند. چند سامانه درست كردند براي كنترل قيمت 
ونظارت. در اين سامانه وارد كننده كااليش را عرضه مي كند و 
خريدار هم مي خرد؛ البته عدد خريد و فروش هم بايد معلوم 
باشد، بر اساس همان نرخي كه اعالم كردند. حال قيمت 
ذرت در سامانه دولت ١۵٠٠ تومان است، اما در بازار آزاد تا دو 
برابر آن. در اين شرايط مگر يك مرغدار چقدر توان دارد كه 
بخواهد چيزي را ٢ برابر قيمت بخرد و بعد به مرغش بدهد 
تا بخورد. زماني هم كه مرغ را در بازار يا سطح مغازه ها عرضه 
كند، نظارت وجود دارد كه گران نفروشد. خب طبيعي است 
زماني كه چيزي برايش زيان داش��ته باشد، مرغداري اش 
را تعطيل كند؛ كما اينكه كرده اس��ت. حال همين آقايان 
مسوولي كه دم از توليد مي زنند، سراغ واحدهاي صنعتي 
بروند و ببينند وضعيت واحدهاي صنعتي ما در مواد اوليه 
چگونه است؟ من بسيار متاسف هستم كه اين را مي گويم اما 
حداقل در ۶ ماه گذشته مواد اوليه خيلي از بنگاه ها وارد نشده 
است. صنعت نساجي بعد از صنعت نفت ما پر كارگرترين 
صنعت كشور اس��ت، اما ببينيد به دليل عدم واردات مواد 
اوليه اش به چه روزي افتاده اس��ت. اگر آمار واردات پنبه را 
در ۶ ماه اول س��ال 99 با ۶ ماه اول سال 98 مقايسه كنيد، 
حتما چيزي باالي 70 درصد افت را نشان مي دهد. خيلي 
از كارخانجات به دليل نبود م��واد اوليه دارند مي خوابند؛ 
ما فرصت هاي طاليي را از دس��ت مي دهيم. مش��كل ما 

اينجاست زماني كه برداشت محصول است و قيمت جهاني 
پايين ترين قيمت است؛ اقدام به خريد و واردات نمي كنيم و 
بعد كه قيمت هاي جهاني افزايش مي يابد، به صرافت خريدن 
كردن مي افتيم. نمونه ديگر، در مورد واردات »روغن سويا 
و آفتابگردان و پالم« است؛ از اول سال اين روغن هاي خام 
را نخريدند و االن كه ذخاير ما به شدت افت كرده و قيمت 
جهاني باالي ۴0 درصد رشد داشته، به دنبال خريد هستند. 
يعني زماني كه بايد وارد مي شده، نشده است. حال ببينيد 
چه تعداد تاجر مشغول آوردن روغن به كشور بودند؛ چون 
حقله واردات را محدود به افراد خاص كردند. آنها هم حتما 
شرايطي داشتند كه اين كار را انجام ندادند. پس كسي كه 
بگويد من اجازه ندادم پنبه بيايد چون مي خواستم از توليد 
داخل حمايت شود، اينها همه دروغ است. حرف من اين 
است كه به هيچ عنوان برنامه اي در اين بخش وجود ندارد. 

   س�هم بخش خصوصي در اين آشفتگي ها چقدر 
است؟

متاسفانه آن كساني كه قافله دار بخش خصوصي در اتاق 
بازرگاني هستند، يا از دولت آمده اند يا خيلي در صنعت و 
تجارت و معدن و اقتصاد نبوده اند و بيشتر كار اداري انجام 
داده اند يا به خاطر نوع رفتاري كه كرده اند تسليم فشارهاي 
دولتي بوده اند. فلسفه تشكيل يك تشكل اين است كه اين 
تشكل براي منفعت ذي نفعان و اعضاي خودش در مقابل 
تصميمات نادرست دولت ها بايستد. اما طي دوسال گذشته 
روساي اتاق ها چقدر به تصميمات  دولت نقد وارد كردند يا از 

بخش خصوصي دفاع كردند. 
  درم�ورد صدور وتمديد كارت ه�اي بازرگاني آيا 
انتقال مسير و واگذاري آن به وزارت صمت سياست 

درستي بود؟
در اين مورد كار قافله داران بخش خصوصي اشكال داشت؛ 
براساس اصل ۴۴ قانون اساسي انحصار تجارت خارجي به 
دولت داده شده اس��ت. البته خيلي انحصارات ديگر مثل 
بانك ها، هواپيمايي، كشتيراني مطابق اصل۴۴ در اختيار 
دولت بود، اما با تدبير مقام معظم رهبري در سال 83 و 8۴ 
وسياست هاي اصل۴۴ بخشي از اين انحصارات به بخش 
خصوصي واگذار شد. اما در مورد تغيير مسير كارت هاي 
بازرگاني روساي اتاق در جهت رفع اين انحصار كاري نكردند، 
برعكس ظاهرا شهريورماه سال گذشته، رييس اتاق ايران 
با تصويب هيات رييس��ه اتاق ايران يك تفاهم نامه اي را با 
وزارت صمت امضا كرده كه صدور و تمديد كارت بازرگاني 
ب��ه وزارت صمت برگردد و در س��امانه جامع تجارت قرار 
گيرد. اول س��وال من از هيات رييسه اتاق ايران اين است، 
شما كه سخنگوي پارلمان هستيد؛ چرا بدون مشورت با 
اعضاي هيات نمايندگان چنين تصميمي را گرفتيد؟ حاال 
هم دولت بر اساس همان تفاهم نامه از اول مردادماه امسال 
متولي انجام اين كار شده است. اين در حالي است كه در تمام 
طول اين سال ها تا 2 ماه گذشته صدور كارت بازرگاني در 
اختيار اتاق بازرگاني بوده است. براي اثبات ضرورت صدور 
كارت بازرگاني از طريق سامانه جامع تجارت گفته مي شود 
كه 3 هزار نفر 27 ميليارد دالر را نياورده اند، زماني كه گفته 
مي شود، ليست بدهيد، امتناع مي ورزند. اما وقتي دنبال 
ماجرا مي رويد، متوجه مي شويد كه مثال يك فردي يك 
نمونه از كااليش را صادر كرده، تا مش��تري خارجي ببيند 

كه اين كيفيتش خوب است و از او بخرد. حال بانك مركزي 
دستور داده كه كارت بازرگاني اين صادركننده تعليق شود و 
عنوان مي شود كه 100 درصد ارز صادراتي اش را برنگردانده 
اس��ت. در صورتي كه اصال رقمي نبوده اس��ت؛ بررس��ي 
مي كنيم مي بينيم كه 100 درص��د آن ۴9 دالر كه براي 
نمونه فرستاده شده، نيامده است. حال فرد اصرار مي كند 
كه ۴9 دالر به قيمت روز چقدر اس��ت، من آن را پرداخت 
مي كنم، اما آنها مي گويند نمي ش��ود و بايد به كميسيون 
برود و مركز توسعه تجارت رسيدگي كند و گمرك نظرش 
را بدهد. بعد از دو ماه معطلي هم گفته مي شود كه قرار است 
در ساختمان ميدان مادر در ميرداماد كميته اي تشكيل شود 
كه بايد مداركتان را آنجا ببريد و آنها بررسي كنند اگر درست 
بود كارت بازرگاني شما آزاد مي شود؛ طبيعي است كه با اين 

وضعيت تجارت مي خوابد. 
   پس شما اين تغيير مسير را رويه غلطي مي دانيد؟

بله غلط است. دولت و در راس آن متوليان تجاري مسوول 
كاري ش��ده اند كه زيرس��اخت آن را فراهم نكرده اند. اين 
درحالي اس��ت كه اگر مي خواهند در اين زمينه از بخش 
خصوصي سلب مسووليت كنند، بايد ابتدا زيرساخت سامانه 
جامع تجارت را آماده مي كردند كه اگر يك فعال اقتصادي 
رجوع كرد در كمترين زمان ممكن كارش انجام شود؛ نه 
اينكه طي ٢ ماه تنها پنج كارت بازرگاني صادر شود كه آن 
هم چاپ نشده است. اين درحالي است كه بايد ماهي 2 هزار 
و 700 الي 800 كارت تمديد ش��ود، بنابراين در اين 2 ماه 
گذشته بايد حدود ۴ تا ۵ هزار كارت تمديد مي شد. كه به 
دليل اعمال سياست هاي غلط، اتوماتيك وار كارت بازرگاني 
۵ هزار فعال اقتصادي باطل يا تمديد نشده و 3 هزار نفر هم 
گفتند كه قاچاق ارز كردند و كنار گذاشته شدند، مگر ما فعال 
اقتصادي بخش خصوصي چقدر داريم؟ اينها همه نشانه 

بي  تصميمي و عدم برنامه ريزي براي آينده است. 
   حال كه صدور و تمديد كارت هاي بازرگاني به دولت 

واگذار شده، آيا تخلفات كاهش پيدا مي كند؟
خير. حاال كه با اتهام اينكه بخش خصوصي قاچاقچي است 
و ارز مي برد و نمي آورد و كارت بازرگاني يك بار مصرف براي 
ماليات ندادن صادر مي كند، اين اختيار از بخش خصوصي 
گرفته شده است. البته به عقيده من تمام اينها قصه است 
واگر به همه اين اتهامات رسيدگي كنيد مي بينيد كه ماجرا 
چيست و دولت كجاها اهمال كرده است. البته كار اتاق يكجا 
اشكال داشته و آن اينكه بايد جلوي متخلفان را مي گرفته 
و اجازه فعالي��ت به آنها نمي داده كه دراين زمينه كوتاهي 
كرده اس��ت. كميته انضباطي اتاق بايد فعال باشد و مثل 

يك شمشير برنده باهركسي كه خالف كرد برخوردكند. 
اين امر مس��تلزم حضور هيات رييسه س��الم، قاطع وكارا 
مي باشد كه آن هم فقط در صورتي حاصل مي شود كه دولت 
وظيفه نظارتي خود را به صورت تمام وكامل انجام دهد كه 
در چند ساله اخير اين وظيفه به هيچ صورت انجام نگرفته 
است، در انتخابات اخير دولت وظيفه نظارتي خود را انجام 
نداد، به تخلفات انتخاباتي رسيدگي نكرد، حاصل اين شد كه 
در تهران و برخي شهرستان ها گروهي با صدور كارت هاي 
غير واقعي و خالف قوانين راي آوردند و مديريت اتاق را به 
دست گرفتند. لذا بايد گفت كه خانه از پاي بست ويران است! 
حتي طرح موضوع در دستگاه قضايي هم هنوز به نتيجه اي 
نرسيده است. بنابراين بايد برخي رويه هاي غلطي كه وجود 
دارد، اصالح شود و با متخلفين بخش خصوصي برخورد 
شود. يا در مساله صدوركارت هاي بازرگاني كه بدون احراز 
شرايط صادر شده وشاهد تخلفاتي بوديم كه بدون رسيدگي 
يا كمترين برخورد، همچنان روي زمين مانده است. جدي 

برخورد شود. 
   مساله ديگري كه االن فعاالن اقتصادي را بالتكليف 
كرده؛ وزارت صمت است كه بيش از ۴ ماه است بدون 
وزير و با سرپرست اداره مي شود، اين تعلل در معرفي 
وزير چقدر به بخش تولي�د، تجارت و معدن ضربه 
مي زند و اينكه وزير بايد براساس چه پارامترهايي 

انتخاب ومعرفي شود؟
متاس��فم اما در دوره آقاي روحاني، اين وزارتخانه ش��اهد 
جابه جايي پنج نفر بوده وحال تصور كنيد كه چند بخش مهم 
اقتصادي، از جمله »توليد، تجارت، معدن و تنظيم بازار و...« 
را در يك وزارتخانه تجميع كرده اند، حاال آن راهم بدون وزير 
بالتكليف گذشته ايد. تعلل دولت اصال قابل پذيرش نيست؛ 
چرا از فرصت سه ماهه اي كه به او داده شده، استفاده نكرده و 
در پايان اتمام سه ماه اقدام به معرفي وزير مي كند، كه مجلس 
هم بنا به داليل خودش به گزينه پيشنهادي راي نمي دهد. 
بعد هم با اجازه رهبري، دومرتبه سرپرست معرفي مي كند. 
خب معلوم است كه همه اين بخش ها دچار آسيب مي شود. 
بخش تجارت بدون ريل گذاري درست درحال درجا زدن 
اس��ت. در بخش توليد، اكثر بنگاه ها يا تعطيل شدند يا در 
شرف تعطيلي هستند. در بحث تنظيم بازار هر روز با يك 
معضل روبرو هستيم. اينها نشانه همان نبود برنامه مدون و 
به كارگيري مديراني است كه توان كافي براي اداره امور را 
ندارند. ممكن است كه حتي مجلس با دولت در يك جهت 
سياسي نباشد و سختگيري كند، اما نبايد كه امور كشور 
بخوابد. اگر رقابت هاي داخلي در دولت باعث مي شود نتوانند 
در زمينه معرفي وزي��ر در كابينه خود به يك جمع بندي 
برسد،  مجلس بايد به مسووليت خود عمل كند كه به اين 

نابساماني ها و بالتكليفي ها پايان دهد. 
  پيش بيني تان از اقتصاد كشور در نيمه دوم سال 

چيست؟
ظاهرا همه اميدها به انتخابات آمريكا در چهارم نوامبر بسته 
شده است، چرا كه هردو كانديدا مي گويند در عرض يك 
ماه تالش مي كنند با ايران به توافق برسند لذا وضعيت براي 
ايران بهتر خواهد شد. در حال حاضر اقتصاد ايران در نهايت 
فشردگي است و بايد روزنه اي ايجاد شود تا نفسي بكشد. 
اميدواريم كه اگر اين گره باز ش��د حداق��ل تا پايان دولت 
روحاني، مردم كمي از فشارها بيرون بيايند و اقتصاد نفس 
راحتي بكشد تا مردم انگيزه حضور در انتخابات خرداد سال 

١۴٠٠ پاي صندوق هاي راي را پيدا كنند. 
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محمد رضا بهزاديان، نا يب رييس اسبق اتاق بازرگاني تهران در گفت وگو با »تعادل«: 

انحصار، ابرچالش اقتصاد ايران 

   تصور بنده اين است كه كابينه دولت آقاي حسن روحاني، از يك تيم اقتصادي هماهنگ و منسجم برخوردار نيست. به ويژه از ابتداي دوره دوم 
دولت روحاني شاهد هيچ گونه طرح يا راهبردي در سطح كالن نبوديم كه بتواند گره از مشكالت اقتصادي بگشايد.

   امروز عموم افراد، فرقي هم ندارد از چه قشري ودرچه سطحي همه نگران وضعيت اقتصادي كشور هستند. نگرانند چه برسر سرمايه يا كسب 
وكار آنها خواهد آمد.

  اصوال دولت ها در هر ناكامي و پيچيدگي دنبال اين هستند يك مقصر پيدا كنند و انگشت اتهام را به سمت او بگيرند. در دو سال گذشته هم اگر گفتار همه 
دولتمردان را مرور كنيد، مي بينيد كه به بخش تجارت و بازرگاني كشور چقدر حمله كردند.

  بخش اصلي اقتصاد دولتي است و بقيه مديريت اقتصاد در دست نهادهاي نظامي و خصولتي ها است، بخش كوچكي از اقتصاد در اختيار بخش خصوصي 
است؛ والبته هر زمان كه خواستند مرجعي براي تخلفات پيدا كنند، مي اندازند گردن فعاالن اقتصادي بخش خصوصي

   متاسفانه آن كساني كه قافله دار بخش خصوصي در اتاق بازرگاني هستند، يا از دولت آمده اند يا خيلي در صنعت و تجارت و معدن و اقتصاد نبوده اند و بيشتر 
كار اداري انجام داده اند يا به خاطر نوع رفتاري كه كرده اند تسليم فشارهاي دولتي بوده اند.

   با اتهام اينكه بخش خصوصي قاچاقچي است و ارز مي برد و نمي آورد و كارت بازرگاني يك بار مصرف براي ماليات ندادن صادر مي كند، اين اختيار 
از بخش خصوصي گرفته شده است.

   در دوره آقاي روحاني، اين وزارتخانه شاهد جابه جايي پنج نفر بوده وحال تصور كنيد كه چند بخش مهم اقتصادي، از جمله »توليد، تجارت، معدن 
و تنظيم بازار و...« را در يك وزارتخانه تجميع كرده اند، حاال آن راهم بدون وزير بالتكليف گذشته ايد. تعلل دولت اصال قابل پذيرش نيست؛ چرا از 
فرصت سه ماهه اي كه به او داده شده، استفاده نكرده و در پايان اتمام سه ماه اقدام به معرفي وزير مي كند كه مجلس هم بنا به داليل خودش به گزينه 

پيشنهادي راي نمي دهد. بعد هم با اجازه رهبري، دومرتبه سرپرست معرفي مي كند.

برش
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چهرهروز

خاطره فریدون مشیری و شعر »کوچه«
فریدون مشیری اگر از دنیا نرفته بود، روز )۳۰ شهریورماه( ۹۴ساله می شد. این شاعر خود در مستند »شاعر دیار عشق و آشتی« 
ساخته ناصر زراعتی درباره شعر »کوچه« گفته است: »این شعر در اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۹  در مجله »روشنفکر« چاپ شد. من 
هم تازه این شعر را گفته بودم، حاال واقعی، تخیلی، هر چی... شعر عاشقانه است. باالی این شعر نوشته بودم: شاید شما هم روزی با 
کسی از کوچه ای گذشته باشید و شاید روزی دیگر تنها و بعد بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم... در هر محفلی که می روم، 
بدون اس��تثنا در هر مجمعی که دعوت می شوم برای شعرخوانی، در هر دانشگاهی که صحبت می کنم که بیشترین خاطره ا ش 

دانشگاه شیراز هست، همه داد می زدند کوچه، کوچه.

كتابخانه

اقتصاد بانکداری
کتاب »اقتصاد بانکداری« نوشته »کنت ماتیوس و جان تامپسون« است. این کتاب بیشتر به درد کسانی می خورد که در 
این زمینه تحصیل کرده اند و تخصصی دارند، وگرنه برای من و ش��ما که خیلی هم به اقتصاد آن هم از نوع تخصصی اش 

توجهی نداریم، خیلی کارآمد نیست.
 اقتصاد بانکداری یکی از کتب مرجع این حوزه اس��ت و برای دانشجویان اقتصاد و فعاالن بانکی و اقتصادی بسیار جذاب 
و راهگش��ا به نظر می رس��د. به هر حال اگر دلتان می خواهد یک کتاب تخصصی اقتصادی همراه با هزاران واژه تخصصی 
 و کس��ل کنن��ده را ورق بزنید حتما این کتاب را ب��رای خواندن انتخاب کنید، در غیر این صورت م��ی توانید آن را به یک 

اقتصاد دان حرفه ای هدیه دهید.

میراثنامهجامعه

تابلوی معرفی پل تاریخی شاه عباسی، آن را یکی 
از مهمترین آثار تاریخی اس��تان تهران و متعلق 
به دوره س��لجوقی می داند، اثری که در دو دوره  
صفویه و قاجار مرمت شده و اصال به همین دلیل 
هم آن را »پل شاه عباس��ی« می نامند. دو دهانه 
بزرگ میانی به عرض هف��ت متر و طول۱۲ متر 
و دو دهانه کوچک شرقی و غربی به عرض چهار 
متر و طول پنج متر، باقی مانده های امروِز این پل 
سلجوقی اس��ت، هر چند مردم محلی می گویند 
یکی دیگر از دهانه های پل که در انتهای پل قرار 
داش��ته، به مرور از بین رفته و حتی به طور کامل 
پر شده است. حاال دیگر بیش��تر مردم از این پل 
نه به عنوان یک اثر تاریخی بلکه به عنوان جایی 
برای برپا کردن منقل و کباب استفاده می کنند، 
هیچ کس به این فکر نمی کند که این پل قدیمی 
چه قدمتی دارد و چه میراث ارزش��مندی است. 
بی توجهی نس��بت به این بنای تاریخی آنجایی 
بیشتر نمایان می شود که بعد از انتشار خبر سرقت 

بخشی از پایه  این پل توسط بخشدار منطقه، اما 
همچنان اقدامی مناس��ب ب��رای برطرف کردن 

مشکالت این اثر تاریخی توسط میراث فرهنگی 
و مدیریت شهری این منطقه انجام نشده است. 

پل ۸۵۰ ساله شاه عباسی، جای کباب خوران مردم 

تجهیز پایتخت به سامانه  پایش برف
رییس سازمان پیش��گیری و مدیریت 
بحران ش��هر تهران از نصب سامانه های 
پایش ب��رف در پایتخت خب��ر داد. رضا 
کرمی محمدی گفت: در راستای تحقق 
اولویت ها و توسعه سامانه های پیش بینی 
و پایش مخاطرات هش��دار جوی نظیر 
سامانه پیش بینی و هشدار سیل، طوفان و 
... . طرح خرید و راه اندازی تجهیزات پایش 

ارتفاع برف نیز از س��ال گذشته در دستور کار سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران قرار گرفت. او با 
بیان اینکه در همین راستا نیز  نقاط اولویت دار از جهت 
مخاطره برف و یخبندان در محدوده شمالی شهر تهران 
شناسایی شده است، افزود: در همین راستا نیز چهار 
دستگاه پایش ارتفاع برف خریداری شده که دستگاه ها 

تا اوایل پاییز با همکاری س��ازمان های 
مرتبط نصب و راه اندازی خواهد شد. به 
گفته کرمی محمدی، ب��ا توجه به اثرات 
ناش��ی از تغییرات اقلیمی در سال های 
اخیر نظیر برف سنگین سال گذشته که 
مشکالتی را هم ایجاد کرده بود، موضوع 
پیش بینی و پایش نزوالت جوی و اثرات 
آن از دغدغه های مدیریت بحران ش��هر 
تهران است و سامانه نیز بر همین راستا اجرایی شده 
است. به هر حال پیش بینی احتمال وقوع برف سنگین 
در اولویت برنامه ریزی سازمان قراردارد و با استفاده از 
تجهیزات مربوطه و دانش فنی متخصصان این حوزه، 
نسبت به پیش آگاهی مجموعه مدیریت شهری در این 

زمینه اقدام خواهد شد.

فراخوان مشموالن اعزامی پایه خدمتی مهر ماه 
سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، 
همه مشموالن فارغ التحصیل دانشگاه ها، 
دیپلم و زیردیپلم ک��ه دارای برگ آماده 
به خدمت پایه خدمتی مهرماه سال ۹۹ 
هس��تند را به خدمت سربازی فراخواند. 
سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی 
در اطالعیه ای اعالم کرد: همه مشموالنی 
که برگ آماده به خدمت به تاریخ مهر ماه 

سال ۱۳۹۹ دریافت کرده اند،می بایست با مراجعه به 
یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس+۱۰(، 
برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش را دریافت 
و برابر اطالعات مندرج درآن اقدام کنند. همه مشموالن 
دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی، دیپلم و زیردیپلم 
باید در تاریخ، ساعت، محل و مراکزی که در برگ معرفی 

نامه مشموالن اعالم شده، حضور یابند تا 
به خدمت دوره ضرورت اعزام ش��وند. با 
توجه به اینکه امکان مرخصی سربازان 
 در طول دوره به دلیل شرایط پیش آمده
 امکان پذیر نیست، مشموالن باید اصل 
مدارک م��ورد نی��از اعم از ب��رگ آماده 
به خدم��ت، برگ مح��ل مراجعه، برگ 
واکسیناسیون، کارت ملی، شناسنامه، 
مدارک مربوط به شرایط خاص مانند:تاهل ،گواهی فوت 
والدین ،جانبازان باالی ۲۵ درصد، خانواده درجه یک 
شهدا و... را به همراه خود داشته باشند. برای پیشگیری 
از بروز و شیوع بیماری کرونا، مشموالن اعزامی در روز 
اعزام توسط وظیفه عمومی استان ها و مراکز آموزش 

نیروهای مسلح مورد بررسي قرار می گیرند.

۱۰۰ هزار سواری فرسوده منبع بزرگ آلودگی هوای تهران
مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران با اعالم اینکه در حال حاضر بیش 
از ۱۰۰ هزار دس��تگاه خودروی فرسوده 
سواری در تهران با سن بیش از ۱۸ سال در 
حال تردد هستند، گفت: سهم خودروهای 
سواری در انتش��ار آالینده های ناشی از 
منابع متحرک در تهران بیش از ۴۵ درصد 
اس��ت که بخش قاب��ل توجه��ی از آن را 

خودروهای فرسوده تولید می کنند. حسین شهیدزاده 
ضمن اشاره به روز جهانی حمل و نقل پاک اظهار کرد: 
تعداد کل خودروهای سواری تهران حدود سه میلیون 
و ۴۳۵ هزار دستگاه برآورد می شود که از این تعداد بیش 
از ۱۰۰ هزار دستگاه از سن فرسودگی عبور کرده اند و 
عالوه بر مصرف باالی سوخت، آالیندگی باالیی تولید 
می کنند. او با اش��اره به اینکه میزان انتش��ار آالینده از 
خودروهای سواری تهران ساالنه در مجموع ۵۷۹ هزار 
تن اس��ت، گفت: به عبارتی خودروهای سواری هر روز 

۱۵۸۶ تن آالینده های بیماری زا وارد ریه 
شهروندان تهرانی می کنند. شهیدزاده با 
بیان اینکه ۸۲ درصد اکسیدهای گوگرد 
و ۲۳ درصد ذرات معل��ق هوای تهران از 
کل انتش��ار آالیندگی ناش��ی از وسایل 
نقلیه مختلف را خودروهای سواری تولید 
می کنند، تصریح کرد: سهم این خودروها 
در تولی��د منواکس��یدکربن ۴۶ درصد، 
در تولید اکس��یدهای نیت��روژن ۴۵ درصد و در تولید 
ترکیبات آلی فرار ۴۳ درصد است. مدیر عامل شرکت 
کنترل کیفیت هوای تهران ضمن اشاره بر آغاز فصل 
پاییز و نزدیک ش��دن به زمان بروز پدیده وارونگی دما 
)اینورژن( که افزایش آلودگی هوای پایتخت را به دنبال 
دارد، تصریح کرد: بدون تردید عدم اجرای طرح ترافیک 
و عدم کنترل معاینه فنی خودروهای عبوری، میزان 
تراکم آالینده ها در هوای تهران و آثار و عوارض ناشی از 

آن را دوچندان می کند.

ادامهازصفحهاول

 معضلی به نام 
معتادان متجاهر

 از طرفی رییس پلیس پایتخت از کمبود محل نگهداری 
این معتادان گله مند اس��ت و م��ی گوید اگر ظرفیت 
بازپروری به میزان ۱۰ هزار نفر برای معتادان متجاهر 
در اختیار پلیس قرار بگیرد ما می توانیم ۹۰ درصد شهر 
تهران را پاکس��ازی کنیم و از طرف دیگر شهروندان 
شهرک های اقماری تهران و محله های جنوب شهر از 
حضور این افراد در محله های خود گله مندند. با وجود 
کرونا جمع آوری این افراد هم هزینه های بیشتری طلب 
می کند،چرا که آنها هم نیاز به غربالگری و تست کرونا 
دارند. نیازمند جایی هستند که ۲ هفته در آن قرنطینه 
شوند. از سوی دیگر بنا به گفته برخی مسووالن تعداد 
زنان معتاد متجاهر هم رو به افزایش است و نگهداری از 
آنها هم نیازمند مکانی مناسب است. این معضل سال 
هاس��ت که در ایران وجود دارد و مختص یک شهر یا 
محله خاص نیست. اما مساله اینجاست که مسووالن 
جز طرح های ضربتی و اقدامات روزانه چه کار دیگر در 
این رابطه انجام داده اند. کرونا هم خود مزید بر علت شده 
است. بسیاری از کسانی که با این افراد سر و کار دارند، 
از ابتال به این بیماری بیمناکند. حتی پلیس هم برای 
جمع آوری آنها باید پروتکل های بهداش��تی را تمام و 
کمال رعایت کند، اما چطور و چگونه؟ این در حالی است 
که به گفته برخی از کارشناسان تعداد معتادان متجاهر 
طی سال های اخیر روند صعودی داشته، بسیاری از این 
افراد، زمانی خانه و خانواده داشته اند و با گرفتار شدن در 
دام اعتیاد تمام هستی خود را از دست داده و به خیابان 
ها پناه آورده اند. با ش��روع فصل سرما هم معضل پیدا 
کردن سرپناه برای این افراد هم به تمام معضالت دیگر 
اضافه می شود. بسیاری از آنها از رفتن به گرم خانه ها 
امتناع می کنند، چون می ترسند به کمپ های ترک 
اعتیاد انتقال داده شوند. از سوی دیگر تا کنون هیچ کار 
روان درمانی روی این افراد صورت نگرفته است. هر چه 
بوده درمان های زودگذر و انتقال به کمپ هایی بوده که 
بعد از گذشت چند روز به دلیل کمبود جا آنها را به امان 
خدا رها کرده اند. شاید همین بی توجهی مسووالن بوده 
که باعث شده تعداد زیادی کمپ های غیر استاندارد با 
روش های غیر انسانی اقدام به ترک معتادان کنند و در 
این بین برخی از آنها هم جان خود را از دست بدهند. 
در واقع وقتی معضلی این چنین در جامعه ای رخ می 
نماید و مسووالن به آن توجه ندارند و یا به طور مناسب 
و درس��ت برای آن راهکاری در نظر نمی گیرند افراد 
سودجو از این خأل استفاده کرده و دست به کارهایی 
غیر انسانی می زنند. کمپ هایی که به طور غیر قانونی 
فعالیت می کنند، گاهی مبالغ زیادی را از این افراد یا 
خانواده های آنها برای ترک می گیرند و در نهایت اتفاقی 
هم رخ نمی دهد و فرد بعد از بیرون آمدن از این کمپ 
ها دوباره به همان خیابان ها باز می گردد. این در حالی 
است که به گفته رییس پلیس پایتخت در حال حاضر 
بیش از ۱۰ هزار معتاد در کمپ های ترک اعتیاد حضور 
دارند و پایتخت به یک فضای ۱۰ هزار نفره دیگر برای 
اسکان این افراد احتیاج دارد. آمارهایی که شاید در بیان 

ساده باشند، اما در واقع هراس انگیزند.

درخواست از وزارت بهداشت برای تامین ۲۰۰ هزار واکسن

»معتادان متجاهر« از تزریق واکسن آنفلوآنزا جاماندند
مدیرکل پیش��گیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیستی کش��ور با اشاره به 
اینکه معتادان متجاهر در لیست افراد 
اولویت دار برای تزریق واکسن آنفلوآنزا 
از قل��م افتاده اند از ابتالی ۳۰۰ نف��ر از آنها به کرونا 
خبر داد. »فرید براتی سده« مدیرکل پیشگیری و 
درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در گفت وگو 
با ایلنا درباره جمع آوری معتادان متجاهر با توجه به 
همزمانی شیوع آنفلوآنزا و کرونا در فصل پاییز گفت: 
احتمال می دهم با توجه به نگاهی که وجود دارد که 
اگر افراد در مراکز باشند، می توانند خدمات بهتری 
بگیرند و دسترسی شان به خدمات راحت تر است، 

جمع آوری مجدد در دستور کار قرار بگیرد.
او ادام��ه داد: ما تابع دس��تورات س��تاد ملی مقابله 
با کرونا در کش��ور هس��تیم، آن زمان که از طریق 
کمیته درمان وزارت بهداشت به ما اعالم کردند که 
جمع آوری معتادان متجاهر متوقف شود، ما کار را 
متوقف کردیم و معتادان متجاهر را پذیرش نکردیم 
و بعد از آن دوباره مصوب ش��د که پذیرش ها انجام 
شود و ما هم انجام دادیم و در حال حاضر هم کار در 
حال انجام است. دستورالعملی نیز در کمیته درمان 
ستاد مبارزه با مواد مخدر که مسوولیت آن با وزارت 
بهداش��ت است، مصوب ش��ده و براساس آن عمل 
می کنیم، در هر زمانی که با توجه به شرایط شیوع 
کرونا اعالم شود که پذیرش معتادان متجاهر متوقف 
شود ما هم مجددا پذیرش ها را متوقف خواهیم کرد.

   ارائه خدمت به معتادانی که 
داوطلبانه برای ترک اقدام می کنند

مدیرک��ل پیش��گیری و درم��ان اعتیاد س��ازمان 
بهزیس��تی کش��ور درباره مراکز ماده ۱۵ تصریح 
کرد: برای بازگشایی مراکز ماده ۱۵ به معتادانی که 
داوطلبانه برای ت��رک اقدام می کنند، خدمت ارائه 
می کنیم. در اس��تان هایی که وضعیت قرمز دارند، 
اعالم کرده ای��م که تصمیم گیرن��ده در این زمینه 
مدیرکل بهزیستی اس��تان است و با هماهنگی در 
سطح اس��تان اقدامات الزم را انجام دهند، بنابراین 

در استان ها مدیران کل بهزیستی با توجه به شرایط 
در خصوص مراکز ماده ۱۵ تصمیم گیری می کنند.

  ابتالی ۳۰۰ معتاد متجاهر به کرونا 
در کشور

براتی س��ده درباره جمع آوری معت��ادان متجاهر در 
ماه  های آینده گفت: ما تابع دس��تورات س��تاد ملی 
مقابله با کرونا در کش��ور هستیم و اگر اعالم کنند که 
جمع آوری متوقف شود ما هم پذیرش نمی کنیم، اما تا 
به االن چنین موضوعی به ما اعالم نشده است. در حال 
حاضر در ۲۳ استان طرح جمع آوری معتادان متجاهر 
اجرا می شود استان هایی مانند استان خوزستان نیز 
به تازگی طرح جمع آوری معت��ادان متجاهر را آغاز 
کرده است و پذیرش انجام می شود. در استان ها تست 
pcr از معتادان گرفته می شود و در برخی از استان  ها 
نیز غربالگری عالمتی انجام می شود. تاکنون نیز بیش 
از ۳۰۰ نفر مبتال داش��تیم که به محض مثبت شدن 
تس��ت این افراد از مراکز ماده ۱۶ ترخیص و به مراکز 
نقاهتگاهی اعزام شده و در مکان دیگری نگهداری و 
قرنطینه شدند. همچنین افرادی که با این بیماران نیز 
ارتباط داشتند قرنطینه می شوند، البته چند نفری نیز 

فوت شده اند که آمار آنها باال نیست.

    ظرفیت نقاهتگاه ها و مراکز قرنطینه 
کم است

وی ادام��ه داد: جم��ع آوری معت��ادان متجاهر در 
ش��رایط کرونا با نحوه جمع آوری در شرایط قبل از 
آن با توجه به پروتکل هایی که وزارت بهداشت اعالم 

کرده، متفاوت اس��ت. پی��ش از کرونا یک عملیات 
انجام می شد و در یک مرحله ۴۰۰ نفر جمع آوری و 
غربالگری شدند و بعد با توجه به شرایط یا به مراکز 
ماده ۱۶ معرفی شدند و یا درصد معدودی با توجه 
به شرایط ترخیص شدند، اما در حال حاضر شرایط 
تغییر کرده و جمع آوری ها و دستگیری ها خوشه ای 
است و به دلیل اینکه ظرفیت نقاهتگاه و قرنطینه کم 
شده است، هر ۱۵ روز یکبار نیروی انتظامی می تواند 
عملی��ات انجام دهد، اما در ح��ال حاضر ۱۳ هزار و 
۴۰۰ نفر در کل کش��ور معتاد متجاهر جمع آوری 
شده اس��ت. از این تعداد نزدیک به ۷ الی ۸ هزار نفر 
در تهران جمع آوری شده اند، البته همه این تعداد 
در تهران در مراکز ما نیس��تند و در مراکز سازمان 

زندان ها،  نیروی انتظامی و سپاه نیز حضور دارند.

  معتادان متجاهر در لیست افراد اولویت دار 
برای تزریق واکسن آنفلوآنزا از قلم افتاده اند

مدیرک��ل پیش��گیری و درمان اعتیاد س��ازمان 
بهزیستی کشور در بخش دیگری از صحبت های 
خود درباره واکسن آنفلوآنزا برای معتادان گفت: 
س��ازمان بهزیس��تی در این خصوص یک نامه به 
وزارت بهداش��ت ارسال کرد و وزارت بهداشت نیز 
دستورالعملی ابالغ کرده  و افراد دارای اولویت در 
مراکز سازمان بهزیستی را مشخص و اعالم کرده  
است، این واکس��ن برای گروه های س��المندان، 
افرادی که در مراکز شبانه روزی هستند و بیماران 
روانی مزمن در نظر گرفته شده است اما متاسفانه 
معتادان متجاهر از این لیست جامانده اند و احتماال 
از قلم افتاده اند یا اینکه وزارت بهداشت فکر کرده 
نیازی به تامین واکسن برای این گروه نیست، اما 
ما در حال پیگیری هس��تیم تا این لیست اصالح 
ش��ود و حتما الزم اس��ت که همه معتادان اعم از 
معتادانی که در پاتوق ها و تحت پوش��ش خدمات 
کاهش آسیب ما هس��تند، معتادانی که در مراکز 
ماده ۱۶ و تبصره ۲ هستند و همچنین پرسنلی که 
با این معتادان در ارتباط هستند از واکسن آنفلوآنزا 

استفاده کنند.

گزارش

غارکتلهخورواقعدراستانزنجاندرکمترازيکقرنپیشکشفشد،اماکاوشهایبهعملآمدهحاکیازآناستکهقدمتاينغاربهدوران
ژوراس�یکمیرسد.حتیگمانمیرودکهکتلهخوردرنهايتبهغارعلیصدردرهمدانمتصلاست.غارکتلهخورغاریاستآهکیکهدر
برخینقاطآنِگلُرسوخاکهایحاویاکسیدآهنقابلمشاهدهاست.اينغارازنظرسنیتقريبًاهمسنغارعلیصدرهمداناست؛البته
ايندوغارازدوجهتباهمتفاوتدارند؛يکیاينکهغارعلیصدرهمدانغاریاستکاماًلآبی،حالآنکهغارکتلهخورزنجانغاریاستتقريبًا
خشکی.دوماينکهآهکهایغارکتلهخورنسبتبهآهکهایغارعلیصدربسیارخالصترهستندکهاينخودعاملیاستجهتزيباترشدن

غار،چراکهخالصبودنآهکهاموجبشفافیتآنهاودرنتیجهعبورنورازقنديلهامیشود.

مرزپرگهر

هنر

»كمي از من را ببینید« عنوان نمایش��ي است به نویس��ندگي و كارگرداني 
امیر عبادي كه از ۳۰ ش��هریور تا ۱۶ مهر ساعت ۲۱ در خانه نمایش مهرگان 
میزبان عالقه مندان است. در خالصه این نمایش آمده است: داستان موازي 
دو خانواده كه هر كدامشان به خاطر كارهایي كه مي كنند، دچار آسیب هاي 
اجتماعي هستند و به صورت اتفاقي با یكدیگر برخورد و دچار تغییرات اساسي 
مي شوند. در یادداشت كارگردان هم آمده است: در جوامع امروز بشري ثروت، 
فقر، خشونت، جنگ، محبت، دوستي، قدرت و ... وجود دارد. هر كس به دنبال 
نیاز هایش مي گردد. حاال نیاز مي تواند مالي باشد یا روحي و یا عاطفي و یا قدرت 
و یا هر چیزي كه مي تواند وجود داشته باشد. انسان خودش راه زندگي خود را 
انتخاب مي كند ولي شرایط نیز تصمیم گیرنده این زندگي است تا پایان كه تنها 
راه پایاني مرگ است. از این شروع تا پایان تاثیراتي است به نام غریزه، خانواده، 
فرهنگ و جامعه كه نقش اصلي را دارد ولي اجبار در اولویت است، اجبار نفس 
كش��یدن. اگر اهل دیدن نمایش هایي از این دست هستید، این فرصت را از 
دست ندهید. البته كه باید براي دیدن این نمایش تمام پروتكل هاي بهداشتي 

را رعایت كنید تا خدایي نكرده به بیماري كرونا مبتال نشوید.

افتتاح سه پارک مجسمه 
زیرآبی در فرانسه

هنر

پیمان معادي در فیلم جدید گوین هود با نام »تس��ت« ب��ا جان بویگا بازیگر 
فیلم هایي چون »جنگ ستارگان«، همبازي مي شود.كمپاني »اینترتینمنت 
وان« با اقتباس از رماني از سیلوین نوول با عنوان »تست« این فیلم را به كارگرداني 
كارگردان برنده اس��كار با بازي جان بویگا و پیمان معادي مي س��ازد.این فیلم 
درباره یك مهاجر با بازي پیمان معادي است كه در یك تست شهروندي شركت 
مي كند و در برابر او یك روانش��ناس جوان باهوش با بازي بویگا حضور دارد كه 
باید بر چگونگي انجام تست نظارت داشته باشد. در عین حال آنها در برابر یك 
گروه تروریستي كه فردي متعصب و تندرو هدایتش را برعهده دارد، قرار دارند. 
گوین هود كه فیلم تحسین شده »توتسي« را ساخته فیلم هاي جدیدتري نیز 
در كارنامه اش دارد كه »چشم بر آسمان« و »اسرار رسمي« از جمله آنها هستند.

معادي كه پیش از این در فیلم اسكاري »جدایي نادر از سیمین« به كارگرداني 
اصغر فرهادي بازي كرده بود، پس از آن به واسط نقش آفریني در سریال هایي 
چون »وست ورلد« و »آن شِب« با تحسین روبرو شد. بویگا نیز كه بازیگر »جنگ 
ستارگان« بود پس از آن در فیلم »قرمز، سفید و آبي« بازي كرده كه ساخته استیو 
مك كویین است و براي نخستین بار در جشنواره فیلم نیویورك دیده مي شود. 

اکران قسمت دوم انیمیشن
 »خانواده کرودها« جلو افتاد
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