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ابهام زدايي از
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باصدور اطالعيه اي از سوي بانك مركزي صورت گرفتمعامالت گواهي سپرده سكه در مرحله پيش گشايش

دبيركل كانون كارگزاران بورس هشدار داد

خطرخروج  سرمايه  از  بورس
يادداشت- 1

درس هايي از كرونا
 ويروس ش��وم كرونا 
هنوز بر جهان س��ايه 
افكنده و متوليان امر 
در سطح بين المللي و 
ملي دورنماي روشني 
از پايان بح��ران كرونا 
برگش��ت ناپذيري  و 
آن اراي��ه نمي دهند، 
بي شك فاجعه شيوع كرونا اثرات پارادايميك در 
تمامي عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، 
فرهنگي، اجتماعي، زيست محيطي و ... بر جاي 
گذاش��ته و مي گذارد و بايس��تي درس هايي از 
آن آموخت و آنها را )حت��ي با فرض از بين رفتن 
كامل بح��ران ويروس كرون��ا در مقطع كنوني( 
در س��رلوحه كار قرار داد و خود را آماده و مهياي 
مقابله با ش��يوع مجدد آن و يا ظهور پديده هاي 
مشابه ساخت. همچنين بايد نسبت به شناخت 
وضع موجود و تبيين كاركرد متوليان ذي ربط 
در مواجهه با اين پدي��ده و ارزيابي عملكرد آنان، 
آسيب شناس��ي و كالبدش��كافي فرآينده��اي 
تقنيني، ساختاري و اجرايي مرتبط با اين قبيل 
بحران ه��ا اقدام و به س��مت اص��اح و بازنگري 
اساسي در س��اختارها و س��ازوكارهاي اجرايي 
مرتبط با مديريت بحران حركت نموده و تاش 
كنيم تا سطح تاب آوري اقتصادي، اجتماعي و ... 
ادامه در صفحه 3

علي  حيدري

يادداشت- 3

آسمان ايران چند؟ 
نيم ميلي��ون كودك 
اث��ر  ب��ر  عراق��ي 
تحريم ه��اي امري��كا 
از  را  خ��ود  ج��ان 
دس��ت دادن��د. اين را 
مادلين آلبرايت، وزير 
وق��ت ام��ور خارجه 
مي گوي��د.  امري��كا 
س��ال ۱۹۹۶ مي��ادي وقتي خبرنگار ش��بكه 
س��ي بي اس از آلبرايت پرسيد كه گفته مي شود 
در اثر تحريم هاي اقتصادي در عراق »نيم ميليون 
كودك مرده اند. اين حتي بيش از كودكاني است 
كه در هيروشيما كشته شدند. به نظر شما چنين 
بهايي ارزشش را دارد؟« پاسخ آلبرايت اين بود: »از 
نظر ما ارزشش را دارد.« اين همان جمله اي بود كه 
ضرب المثلش در فارسي همان »هدف وسيله را 
توجيه مي كند« است. گرچه كه هدف نيز اينجا 
قابل دفاع نيس��ت. اين مثل، همان مثلي است 
كه داعش در كش��تن مردم بيگناه، به آن توسل 
مي كند و استنادش��ان براي رس��يدن به هدف، 
فتواي شرعي »ُتتُرس« اس��ت كه كشتن افراد 
بيگناه را در عمليات هاي نظامي حرام نمي داند. 
ظاهِر هدف، مقدس است؛ يكي براي دموكراسي 
و ديگري براي قرب الهي و استقرار عدل در زمين! 
اما آنجا كه وسيله توجيه مي شود، خون ميليون ها 
م��رد و زن و كودك بيگن��اه، ريخته مي ش��ود. 
ميليون ها نفر بر اثر گرس��نگي ج��ان مي بازند، 
بمب اتمي در هيروشيما صدها هزار بيگناه را به 
كام مرگ مي برد، جاستين ترودوي خوشتيپ و 
جذاب به عربس��تان و حاكمان جاني اش اسلحه 
مي فروشد و و و.  در ايران اما جدا از بي تدبري ها، 
آنچه كه پس از خ��روج ترام��پ از برجام باعث 
وضعيت بحراني اقتصادي در كشور شد، اعمال 
تحريم هاي غيرقانوني و غيرانساني امريكا عليه 
ايران بود. چه كس��ي مي توان��د منكر حركت به 
سمت ش��كوفايي اقتصادي پس از دستيابي به 
تفاهم هسته اي شود؟ آيا خروج ترامپ از برجام 
تاثير كمي در شكست روند اصاحاتي كه از سال 
۹2 دوباره در ايران جان گرفته بود، گذاشت؟ چه 
كس��اني در داخل و خارج از اين اتفاق خوشحال 
شدند؟ آيا تعطيلي كارخانه ها، فقر و گرسنگي و 
فجايع مترتب آن را مي توان به راحتي فراموش 
كرد و گفت امريكا حق دارد مردم ايران را تحريم 
اقتصادي كند تا به اهدافش در تقابل با حكومت 
ايران برسد؟ تحريم ها روي مردم بيشترين فشار 
را آورده يا روي دولت ها؟ اين تحريم ها چه هدفي 
را دنبال مي كنند؟ آي��ا تحريم ها منجر به تغيير 
در ساختار حكومت و دس��تيابي به دموكراسي 
مي ش��وند و آيا اصوال هدف امريكا از اعمال اين 
تحريم ها كه فشار شديد و س��خت اقتصادي به 
مردم ايران وارد كرده، توس��عه دموكراس��ي در 
ايران است؟! حاميان ايراني تحريم نفتي ايران چه 
كساني هستند؟  اينها را گفتم تا برسم به ماجراي 
درخواست حامد اس��ماعيليون، پدر و همسر دو 
نفر از كشته شدگان فاجعه هواپيماي اوكراين كه 
كمپيني براي تحريم هوايي ايران به راه انداخته 
و از كشورهاي اروپايي خواس��ته آسمان ايران را 
تحريم كنند. در اينكه خانواده هاي قربانيان اين 
حادثه تلخ به حق به دنبال كشف دقيق واقعيت، 
ارسال جعبه سياه هواپيما به اوكراين يا كشوري 
ديگر، محاكمه عامان و مقصران اين حادثه و... 
هستند، و داغ اين فاجعه آنها را در شرايط سخت 

تصميم گيري قرار داده ترديدي نيست. 
ادامه در صفحه 5

مهران فرجي 

يادداشت- 2

بلند شدن سايه ها 
رييس جمه��وري در 
گفت وگو با سرپرست 
وزارت صنعت، معدن 
وي  ب��ه  تج��ارت  و 
دستور داد تا »خودرو 
با قيم��ت منطقي به 
مصرف كننده  دست 
برس��د.« ايشان انجام 
اين دس��تور را مبتني بر برنامه ريزي روش��ن و 
ش��فاف و...حذف فضاي داللي و واس��طه گري 
عنوان داشته اند. صرف نظر از نيت خير باالترين 
مقام اجرايي كشور و س��عي و تاش سرپرست 
تازه نفس وزارت صمت براي انجام اين دس��تور، 
بايد از هم اكنون مطمئن بود كه چنين دستوري 
به سرانجام نمي رس��د و قيمت خودرو باالتر از 
قيمت كارخانه و مصوب دولت و شوراي رقابت 
و بر مبن��اي تقاضاي بازار در نقط��ه اي به تعادل 
مي رس��د. دليل هم واضح است و به قول معروف 
بر يك دانشجوي تازه وارد علم اقتصاد هم آشكار 
اس��ت كه »قيمت« امر ثابتي نيست و متناسب 
با تقاضا تعيين مي ش��ود. ارزش كاال در بازار و در 
نظام عرضه و تقاضا مشخص مي شود و نبرد با اين 
منطق بديهي، نبرد با آسياب بادي است .  وقتي 
قيمت يك كاال و در اينجا »خودرو« زير قيمت 

بازار به صورت دستوري تعيين مي شود...
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حسين  حقگو

يادداشت- 4

عرضه سهام شركت ها
با توجه به اعام زمان 
پذيره نويس��ي سهام 
بانك ه��اي  دولت��ي 
مل��ت،  تج��ارت، 
صادرات، بيم��ه البرز 
و بيمه اتكاي��ي امين، 
س��ه روز ت��ا پاي��ان 
پذيره نويس��ي  اي��ن 
باقي مانده اس��ت و پس از آن مش��خص خواهد 
ش��د كه تجربه اول واگذاري باقي مانده س��هام 
دولت در اين ش��ركت ها ب��ا عن��وان واحد هاي 
صندوق س��رمايه گذاري قابل معامله ETF با چه 
استقبالي از سوي مردم مواجه شده و چه ميزان 
از اين واگذاري ها به فروش رفته اس��ت؟ براساس 
پيش بيني ه��ا، ميزان س��هام قابل واگ��ذاري در 
صندوق واس��طه گري مالي يكم حدود ۱۶ هزار 
ميليارد تومان برآورد ش��ده اس��ت و احتماال در 
صندوق واس��طه گري مالي دوم ب��راي واگذاري 
س��هام ش��ركت هاي پتروش��يمي و پااليشي و 
صندوق واسطه گري مالي س��وم براي واگذاري 
س��هام ش��ركت هاي صناي��ع معدن��ي، فلزي و 
فوالدي نيز حداقل به همي��ن ميزان پيش بيني 
واگذاري سهام ش��ده است.   اما شايسته است كه 
تجربه جاري تا پايان 3۱ ارديبهش��ت ۹۹ مورد 
بررس��ي قرار گرفته و روش واگذاري سهام براي 
صندوق هاي واسطه گري مالي دوم و سوم اصاح 
شود و همچنين سهام دولت در ساير شركت ها نيز 
با روش هاي مناسب تري عرضه شود.  با توجه به 
منفي شدن روند شاخص سهام در روزهاي اخير 
و توقف ش��تاب قبلي بورس، به نظر مي رسد كه 
سهامداران، متقاضيان و خريداران سهام منتظر 
تحوالت تازه اي از س��وي دولت و ش��ركت هاي 
صنعتي و تجاري هس��تند تا خريد سهام بهتري 
را تجربه كنند. از س��وي ديگر، دولت با توجه به 
كس��ري بودجه باالي ۱00 هزار ميليارد توماني 
خود و كسري منابع ساير دس��تگاه هاي اجرايي 
كشور، نمي تواند تنها با اتكا به عرضه هاي كوچك 
8 تا ۱۶ ه��زار ميليارد توماني شس��تا و صندوق 
واس��طه گري يكم و... مناب��ع مورد ني��از خود را 
تامين كند.  نقدينگي س��رگردان و سپرده هاي 
2500 هزار ميليارد توماني مردم با توجه به ركود 
تورمي و رش��د منفي اقتصاد، به دنبال مسيرها و 
بازارهاي جديد دارايي است و در نتيجه از تامين 
منابع براي كس��ري بودجه دول��ت، تا وضعيت 
ش��اخص هاي بورس و انتظارات سرمايه گذاران 
و س��هامداران براي س��رمايه گذاري در بازارهاي 
جديد، نيازمند روش هاي جديد و اثرگذار واگذاري 
سهام دولتي است.  ازاين رو الزم است كه بخشي از 
سهام باقي مانده دولت با نام خود شركت ها مثا 
بانك ها، شركت هاي خودروسازي، پتروشيمي ها، 
فوالدي ها توس��ط دولت يا بازارگردان ها به بازار 
عرضه شود و نبض بازار س��نجيده شود و سپس 
تصميم گيري شود كه سهام دولت در شركت هاي 
پتروشيمي، خودروسازي، فوالد، معدني ها و... به 
چه شكل عرضه ش��ود؟ در شرايطي كه دولت در 
سال سخت ۹۹، نيازمند بيش از ۱00 هزار ميليارد 
تومان منابع اس��ت و اين رقم بين 4 تا ۱0 درصد 
كل سپرده هاي كشور است، بايد روشي اثرگذارتر 
و جذاب تر براي واگذاري سهام ارايه شود زيرا روش 
كنوني به دليل ابهامات و نامشخص بودن ميزان 
سهم ش��ركت ها در واحدهاي خريداري شده 2 
ميليون توماني يا سهام شستا و... نمي تواند گردش 

مالي مورد انتظار را جذب بازار كند و ...
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محسن شمشيري

مهدي بيك| فرجام بورس اي�ن روزها مهم ترين 
معادله اي است كه در محافل گوناگون اقتصادي در 
خصوص آن بحث و تبادل نظر مي شود؛ موضوعي 
كه از ي�ك طرف دولتم�ردان اع�الم مي كنند كه 
بر ابعاد و زواياي گوناگون آن مس�لط هستند و از 
س�وي ديگر تحليلگران اقتصادي و دانش�گاهي 
نشسته اند كه با صداي بلند اعالم مي كنند روشي 
ك�ه در ش�رايط فعل�ي در خصوص ب�ورس دنبال 
مي ش�ود با اصول و روش ه�اي اقتصادي منطقي 
س�ازگار نيس�ت و چش�م انداز يك چنين اقبال 
گسترده اي بدون اينكه سرفصل هاي آموزشي و 
اطالعاتي آن به درس�تي براي گروه هاي مختلف 
مردمي تبيين شده باشد، چندان روشن نخواهد 
بود. »تعادل« در مسير تشريح زواياي مختلف اين 
بحث س�راغ طيف هاي مختلف فك�ري در فضاي 
اقتصادي كشور مان رفته است تا از دل گفت وگو 
با اين صاحبنظران اقتصادي، تصويري از واقعيت 
بورس و چشم اندازهاي آن براي مخاطبان روشن 
شود. اين بار ميهمان گفت وگوهاي »تعادل« جعفر 
خيرخوهان از اعضاي انجمن اقتصاددانان ايران و 
عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي است؛ چهره اي 
كه آماده است همواره درباره مهم ترين موضوعات 
اقتصادي به بحث و تبادل نظر بپردازد. خيرخواهان 
با واكاوي ش�رايط اين روزهاي ب�ازار و كنكاش در 
خصوص اين بخش اقتص�ادي، ب�ورس را در همه 
جاي دنيا واجد 2چهره متفاوت و 2 شخصيت مجزا 
تصوير مي كند كه در شرايط مختلف ظهور و بروز 
پيدا مي كند. چهره اي روشن كه باعث رشد پايدار 
اقتصادي و بهبود ش�اخص هاي توليد در كشورها 
شده و ديگري چهره اي تيره و تاريك كه در نهايت 
باعث افزايش سفته بازي و داللي در فضاي عمومي 
اقتصادي مي شود. در اين ميان اما زماني چهره تيره 
و تاريك بورس ظهور و بروز بيشتري پيدا مي كند 
كه سرفصل هاي سرمايه گذاري در بورس از سوي 
تصميم سازان و نظارم سياسي بدون پيوست هاي 
آموزش�ي مناسب محقق ش�ده باش�د و افراد در 

اتمسفري مبهم و با هدف كس�ب سود صرف وارد 
اين قلمروي اقتصادي شده باش�ند. بر اساس اين 
اولويت هاس�ت كه خيرخواهان معتقد است نظام 
سياسي هرچه سريعتر بايد در زمينه اطالع رساني 
شفاف و آگاهي بخشي به آن دس�ته از افرادي كه 
بدون ش�ناخت وارد اين بازار شده اند؛ گام بردارد. 
گام هايي كه بايد هرچه سريعتر نسبت به برداشتن 
آن اقدام كرد چرا كه از منظر اين تحليلگر اقتصادي 

فردا ممكن است دير باشد. 

  بحث ب�ورس و هداي�ت نقدينگي ب�ه بازارهاي 
مولد يكي از سوژه هاي روز اقتصادي امروز جامعه 
ماست؛ اين روزها تحليلگران نسبت به چشم انداز 
آينده ب�ورس و خطراتي ك�ه در كمين اي�ن بازار 
نشسته است؛ هشدار مي دهند و در سوي مقابل 
دولتي ها هم اعالم مي كنند كه متوجه اقداماتشان 
هستند، ديدگاه ش�ما در خصوص اقبال عمومي 

اخير به بورس چيست؟
در اين مورد خاص هم زماني كه صحبت از بورس مي شود 
بايد توجه داشت كه بورس ابعاد و زواياي گوناگوني دارد 
كه در ايران كمت��ر به آن توجه مي ش��ود. يعني در همه 
جاي دنيا بورس 2 بخش دارد؛ 2چهره دارد، در 2شمايل 
نمايان مي شود؛ يكي اينكه در همه جاي دنيا بنگاه هاي 
اقتصادي و كارتل هاي اقتصادي براي اينكه بزرگ بشوند 
و بتوانند جاي پاي خ��ود را در فضاي اقتص��اد داخلي و 
فضاي اقتصادي بين المللي محكم كنند به بورس روي 
مي آورند. اين فرآيند براي اغلب شركت هاي چند مليتي 
مثل سامسونگ؛ ال جي و...به همين شكل كه عرض كردم 
تحقق پيدا مي كند.يعني يك بخش مهمي از سرمايه اين 
شركت ها كه امروز در فضاي اقتصاد بين المللي از آنها ذيل 
عنوان شركت هاي چند مليتي ياد مي شود از طريق انتشار 
سهام در بورس محقق شده است. از س��وي ديگر مردم 
اين كشورها هم چش��م انداز پيش روي اين شركت ها را 
مطلوب مي ديدند و اين شركت ها را سودآور مي ديدند و 

بنابراين از اين سهام استقبال شده و...
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ج�واد هاش�مي|چند روز پ�س از بركن�اري 
رض�ا رحمان�ي -  وزي�ر صنع�ت، مع�دن و 
تج�ارت - بازار خودرو با س�رعتي ك�م، روند 
كاهش�ي قيمت ها را ادامه مي ده�د، روندي 
كه پ�س از آن آغاز ش�د كه قيمت خ�ودرو با 
ثبت چن�د ركورد جدي�د به باالتري�ن حد از 
س�ال هاي گذش�ته رس�يد. با وجود كاهشي 
ش�دن اين آمار اما همچنان يك س�وال مهم 
پابرجاست: سرنوش�ت قيمت ها در اين بازار 
چيس�ت و بازار خودرو ب�ه كجا م�ي رود؟ در 
س�ال هاي گذش�ته يك اختالف نظ�ر جدي 
ميان دولت و فع�االن صنعت خ�ودرو درباره 
قيمت گ�ذاري محصوالت در اين ب�ازار وجود 
داش�ته و همچن�ان ادامه دارد. در س�ال هاي 
گذش�ته دول�ت ترجي�ح داده با تمس�ك به 
روش ه�اي مختل�ف، همچن�ان ب�ه عن�وان 
قيمت گذار در بازار باق�ي بماند و اين در حالي 
اس�ت كه برخي اقتصاددانان و فعاالن بخش 
خصوصي صنعت خودرو مي گوين�د، يكي از 
اصلي تري�ن داليل تداوم ش�رايطي كه در آن 
هيچ نظمي بر بازار حاكم نيست، همين تداوم 
قيمت گذاري هاست. چند س�ال پس از آنكه 
دولت اعالم كرد، ش�ورايي موس�وم به رقابت 
قيمت خودروهاي داخل�ي را تعيين مي كند، 
با موج اخي�ر افزايش قيمت ها، ب�ار ديگر نام 
اين شورا بر س�ر زبان افتاده و بايد ديد اين بار 
كارنامه اين ش�ورا در بازار خ�ودرو تا چه حد 
قابل دفاع خواهد بود. فربد زاوه – كارشناس 
صنع�ت خ�ودرو – در گفت وگو ب�ا »تعادل« 
مي گويد كه آنچ�ه در طول روزهاي گذش�ته 
رخ داده، بي�ش از آنك�ه متوج�ه مش�كالت 
كالن و زيرس�اختي بازار خودرو باشد، بيشتر 
تصميم گيري در س�طوح كالن تر ب�وده و اگر 
بناست مش�كلي از اين صنعت حل شود، بايد 
تصميم گي�ران به س�راغ اصالحاتي بس�يار 

دقيق تر و گسترده تر حركت كنند.

  در ش�رايطي كه وزير وقت صمت ضرب االجلي 
24 ساعته براي سامان يافتن دوباره بازار خودرو 
اعالم كرد، با حكم رييس جمهور از كار بركنار شد. 
آيا اين تغيير را بايد در راستاي وارد كردن شوكي 

مثبت به بازار خودرو تفسير كرد؟
آنچه در اين حوزه اهميت دارد، نگاهي دقيق به اتفاقاتي 
است كه در ماه هاي گذش��ته نه در خودرو كه در سطح 
اقتصاد كان ايران رخ داده اس��ت. متاسفانه در ماه هاي 
گذشته اقتصاد ايران با مشكاتي جدي مواجه بوده كه 
ركود و تورم تنها بخشي از آن به ش��مار مي رود. تداوم 
اين شرايط باعث شده وضعيت معيشتي اقشار مختلف 
جامعه تحت تاثير ق��رار بگيرد و متاس��فانه در ماه هاي 
گذشته ما تصميم مش��خصي كه به بهبود اين شرايط 
كمك كند، نديده ايم و اين امر تلقي را در ذهن به وجود 
مي آورد كه در ميان مسووالن همت كافي براي برطرف 
كردن اين مش��كات وجود ندارد. آنچه كه در عملكرد 
وزارت صمت در ماه هاي گذشته ديديم نيز خارج از اين 

تجربه نيست.
  وزارت صم�ت در ماه ه�اي گذش�ته باره�ا از 
طرح هاي رونمايي كرد كه هدف آنها كنترل روند 
افزايش�ي قيمت در بازار خودرو بود اما بسياري 
از اين طرح ها جز اثراتي كوتاه مدت، نتوانس�تند 
جلوي افزايش قيمت را بگيرند. علت اين ناكامي 

در چيست؟
تحليل وضعيت بازار خودرو را نيز بايد از دل وضعيت كان 
اقتصادي كشور، به دس��ت آورد. وقتي قيمت ها در بازار 
افزايشي مي ش��وند، يك راهبرد اين است كه ريشه اين 
گراني بررسي شده و متناس��ب با آن راهكاري ارايه شود 
و يك ديدگاه اين است كه با دستورالعمل و ضرب االجل 
تاش كرد در كوتاه مدت بر قيمت ها تاثير گذاش��ت. در 
دل ديدگاه دوم است كه تصميمات ناگهاني مطرح شده و 
البته اثرگذاري بسياري از آنها نيز قابل توجه نيست. به نظر 
مي رسد طرحي كه در روزهاي گذشته مبني بر بازگشت 
ش��وراي رقابت به قيمت گذاري خودرو مطرح شده نيز 

چندان قابل دفاع و تامل نخواهد بود.
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چون سيستم سازي اصولي 
دارد كه بايد آنها را در فرهنگ 
عمومي خودم��ان به وجود 
آوري��م. اما س��وال مهم تر از 
اينكه چرا نمي توانيم سيستم 
درس��ت كنيم، اين است كه 

چرا بايد سيستم داشت؟
سيس��تم رانندگ��ي، سيس��تم تصميم گيري، سيس��تم 
ساختمان سازي، سيستم خط كش��ي خيابان ها، سيستم 
مالياتي، سيس��تم قيمت گذاري، سيس��تم شست وشوي 
اتومبيل، سيس��تم راه رفتن در پياده رو، سيس��تم تغذيه، 

سيستم گرفتن مدرك دكترا، سيستم مديريت تلويزيون، 
سيس��تم دس��تيابي به يك تخصص، سيس��تم مديريت 
يك رستوران، سيس��تم ارزيابي دوست و دشمن، سيستم 
داشتن روان سالم، سيستم حكمراني. اگر هدف يك بنگاه، 
نهاد، ش��خص، موسس��ه، جامعه و حكوم��ت، حفظ وضع 
موجود باشد، نيازي به سيستم نيست. سيستم صرفًا براي 
حركت، رشد، پيشرفت و توسعه است. سيستم يعني رويه، 
قاعده، قانون، آيين نامه و منطق. قضاوت هاي فردي، غرايز، 
دخالت هاي فردي، عمل خارج از رويه و آيين نامه ها يعني 
ضدسيس��تم. هر چيزي كه بخواهد س��اخته شود محتاج 
ورودي ها و خروجي هاي ش��فاف، روش��ن، تعريف شده و 

باثبات اس��ت.  هر وق��ت الزم نبود رييس يك س��ازمان را 
براي ح��ل و فصل موضوعي ببينيم مي تواني��م بگوييم در 
آن سازمان، سيس��تم وجود دارد. شركت بويينگ تابه حال 
8۷00 بويينگ ۷3۷ فروخته اس��ت و هم اكن��ون 4200 
فروند سفارش همين نوع هواپيماي مس��افري را داراست. 
اين 4200 فروند تا 8 سال آينده تحويل داده خواهند شد. 
آيا مي توان تصور كرد كه بدون سيس��تم طراح��ي و اجرا و 
دريافت هزاران قطع��ه در زمان موعد، اي��ن تعداد هواپيما 
ساخته ش��ود؟ قوه مقننه و دولت آلمان براي يك ميليون 
مهاجر عمدتًا مس��لمان در س��ال 20۱5، دو ميليارد يورو 
بودجه تصويب كرده، براي هر كدام پرونده پزشكي تشكيل 
داده، جهت تغذيه، مسكن و حتي پول تو جيبي آنها )۶00 
يورو از اول ژانويه 20۱۶( برنامه ريزي كرده و اميدوار اس��ت 
اين مهاجرين كه ۶0 درصد آنها مردان زير 30 سال هستند 
را با آموزش زبان آلماني طي دو س��ال آينده به تدريج وارد 

بازار كار كند. آيا اين اقدامات تابع افراد است يا مجموعه اي از 
قواعد و قوانين قابل اجرا؟ 

 
   چرا نمي توانيم سيستم درست كنيم؟

جهان س��ومي ها عموما دولت قوي و جامعه ضعيف دارند. 
وقتي دولت و حكومت همه كاره هس��تند، جامعه ضعيف 
مي ماند. درحالي كه جامعه قوي آلمان به دولت اين كشور 
مي گويد من اجازه نمي دهم دولتم در بحران هاي خاورميانه، 
فعاليت گس��ترده نظامي كند. جامعه تشكل و حق تشكل 
دارد. رسانه هاي مستقل مي توانند در طيف مسائل آلمان، 
بنويسند و نظر دهند و افكار عمومي را شكل دهند. اشخاص 
صرفًا فكر دارند و فكر مي كنند و سيستم ها را مي سازند.يك 
سيستم اجتماعي متش��كل از احزاب، رسانه ها، گروه هاي 

مدني و صنفي ديده مي شوند.
sariolghalam.com

چرا نمي توانيم سيستم درست كنيم؟
حرف هاي هميشه تازه

بازارخودرو به كجا مي رود؟دو روي سكه بورس
فربد زاوه در گفت وگو با »تعادل« پاسخ داد  جعفر خيرخواهان، تحليلگر اقتصادي تشريح كرد
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اخبار

افزايش ۵۶ درصدي صادرات 
كاال از گمرك بازرگان

مديركل گمرك بازرگان گفت: فروردين امس��ال 
۶۰۹ ميليون و ۶۱۰ هزار دالر كاال از اين مرز صادر 
شد كه ۵۶ درصد بيشتر از مدت مشابه سال گذشته 
است.  صادق نامدار روز يكشنبه در گفت وگو با ايرنا 
اظهار داشت: حجم كاالهاي صادر شده در فروردين 
س��ال جاري نيز از اين مرز ۲۶ هزار و ۱۲۰ تن بود 
كه محصوالت كشاورزي، پتروشيمي و مصنوعات 
س��نگي و فلزي را شامل مي ش��ود.فروردين سال 
گذش��ته از طريق مرز بازرگان، كاالهايي به ارزش 
۲۱۵ ميليون و ۵۴۱ هزار دالر صادر شده بود كه ۲۸ 
درصد بيشتر از سال ۱۳۹۷ بود. وي در ادامه با بيان 
اينكه كل دنيا با بحران ناشي از شيوع ويروس كرونا 
مواجه شده است، اظهار داشت: در صورت بازگشايي 
مجدد مرز بازرگان رونق صادرات را شاهد خواهيم 
بود.حدود يك چهارم از كل پايانه هاي مرزي كشور 
در آذربايجان غربي قرار دارد و اين استان داراي پنج 
پايانه مرزي شامل بازرگان ماكو، رازي خوي و سرو 
اروميه در مرز تركيه، صنم بالغي پلدش��ت در مرز 

نخجوان و تمرچين پيرانشهر در مرز عراق است.
گمرك ب��ازرگان يكي از مبادي س��ه گانه تجارت 
مرزي ايران و تركيه به ش��مار مي رود كه به صورت 
شبانه روزي در شمال آذربايجان غربي فعال است؛ 
اين مرز كه دروازه ورود ايران به كشورهاي اروپايي به 
شمار مي رود، در فاصله يك كيلومتري شهر بازرگان 
از توابع شهرستان ماكو در آذربايجان غربي قرار دارد.

گمرك بازرگان در سال ۱۳۰۵ شمسي راه اندازي 
شد و تنها مرز ۲۴ ساعته و بين المللي مابين ايران 
و تركيه اس��ت.آذربايجان غربي ۹۶۷ كيلومتر مرز 

مشترك با تركيه، عراق و نخجوان دارد.

اختصاص 128۶ ميليارد 
تومان به صندوق بيمه بيكاري 

يك هزار و ۲۸۶ ميليارد توم��ان از محل اعتبارات 
ريالي منابع يك ميليارد يورويي صندوق توسعه ملي 
به صندوق بيمه بيكاري سازمان تامين اجتماعي 
تخصيص يافت.با اب��الغ »محمدباقر نوبخت« اين 
مبل��غ بابت تامي��ن هزينه هاي مديري��ت تبعات 
اقتصادي ناش��ي از شيوع ويروس كرونا به صندوق 
بيمه بيكاري اختصاص يافته است. با شيوع بيماري 
كرونا و تاثير آن بر كسب و كارها در كشور كه موجب 
تعطيلي برخي بنگاه ها و به تبع آن بيكاري بسياري 
از نيروهاي كار شد، دولت اعالم كرد كه مبلغي براي 
كمك به صندوق بيمه بيكاري اختصاص داده است 
و مقرر ش��د با واريز آن به حساب صندوق مقرري 
بيكارشدگان مشمول قانون كار، واريز شود. با اين 
مصوبه دولت، وزارت تعاون، كار و رفاه ا جتماعي در 
اواخر اسفندماه سال گذشته سامانه بيمه بيكاري به 
نشاني bimebikari.mcls.gov.ir را طراحي 
كرد تا كارگراني كه به دليل ش��يوع ويروس كوويد 
۱۹ بيكار شده اند شناسايي و به مدت سه ماه از اين 

بيمه بهره مند شوند.

كاهش برداشت هاي 
غيرمجاز در استان البرز

رييس پليس فتا اس��تان البرز از كاهش گس��ترده 
پرونده هاي برداش��ت هاي غيرمجاز بع��د از اجراي 
رمز دوم پويا در اين اس��تان خبر داد و از شهروندان 
درخواس��ت كرد تا به نكات امنيت��ي در خريدهاي 
اينترنتي توجه كنند. س��رهنگ محم��د اقبالي در 
گفت وگو با ايِبنا درباره تهدي��دات و جرايم مالي در 
فضاي مجازي گفت: بيشترين پرونده ها در پليس 
فتا بح��ث برداش��ت هاي غير مجاز از حس��اب ها و 
كالهبرداري ه��اي مالي با ايجاد درگاه هاي جعلي و 
روش هايي مانند قبوض و كمك هاي جعلي به شمار 
مي رود كه نياز اس��ت تا كاربران از روش هايي براي 
افزايش پوش��ش امنيت خود مانند رمز دوم پويا كه 
از س��وي بانك مركزي در نظر گرفته شده و در تمام 
بانك هاي كشور نيز در دسترس است، استفاده كنند 
و امنيت خود را در برابر كالهبرداري ها افزايش دهند. 
رييس پليس فتا استان البرز ادامه داد: توجه و اجراي 
چند نكته امنيتي ديگر از جمله استفاده از سايت هاي 
اينترنتي معتبر، بررسي اعتبار و اصالت درگاه پرداخت 
و صحت سنجي فروشنده نيز از نكات مهمي است كه 
انجام آن توسط ش��هروندان باعث مي شود تا در دام 
فيشينگ نيفتند و در نهايت خريد اينترنتي امني را 
داشته باش��ند. وي با بيان اينكه اجراي رمز دوم پويا 
تاثير بسيار زيادي روي امنيت تراكنش ها و كاهش 
كالهبرداري هاي برداش��ت غيرمجاز داشته است، 
گفت: با اجراي طرح رمز دوم پويا امنيت تراكنش هاي 
مبنتي بر رمز دوم افزاي��ش يافت و در نهايت ميزان 
ورودي پرونده هاي جرايم و كالهبرداري هاي سايبري 
مالي به پليس فتا در استان البرز كاهش گسترده اي 
داشته كه اميدوار كننده است؛ انتظار مي رود با تسهيل 
شرايط رمز دوم پويا و افزايش دسترسي و روش هاي 
امنيتي پرداخت از جمله رمز پويا جرايم كاهش يابد و 
آگاهي شهروندان نيز به عنوان يك اولويت با همكاري 
شبكه بانكي افزايش يابد تا فضاي فعاليت و تهديدات 
كالهبرداران بسيار محدود و از بين برود. رييس پليس 
فتا اس��تان البرز تاكيد كرد: جرايم مالي سايبري با 
اجراي رمز پويا كاهش بسيار زيادي داشته اما همچنان 
جرايم فيشينگ و سرقت اطالعات كارت هاي بانكي 
حتي رمز پوي��ا را با ترفندهايي در درگاه هاي جعلي 
شاهد هس��تيم و شهروندان نياز اس��ت تا با بررسي 
اصالت درگاه مراقب باشند تا در صفحات جعلي گرفتار 
كالهبرداري نشوند.همچنين كالهبرداري هاي تلفني 
با عنوان واريز وجه براي جوايز نيز افزايش داشته كه 
ضرورت دارد تا شهروندان هنگام تماس افراد ناشناس 
به اين تماس ها توجه نكنند چرا كه براي واريز وجه 
به حساب هيچ نيازي به اطالعات كارت و حساب يا 
مراجعه به دستگاه خودپرداز نيست و صرفا ارايه شماره 
كارت كافي است. از شهروندان درخواست مي شود تا 
موارد كالهبرداري را به پليس فتا براي پيگيري بيشتر 

گزارش كنند.
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صادركنندگان 4 روش براي انتقال ارز به داخل كشور دارند

توضيحات بانك مركزي در مورد واردات بدون انتقال ارز
گروه بانك و بيمه|  

 بانك مركزي در پي طرح مجدد رويه واردات 
بدون انتقال ارز توضيح�ات ضروري را اعالم 
كرد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، اين 
بانك طي دوسال اخير در راستاي ساماندهي 
جريان ارز حاصل از تجارت خارجي كش�ور و 
ايجاد ش�فافيت و توجه جدي به توليد داخل 
اقدام به ايجاد بس�تر و زير ساختهاي شفاف 
در كنار س�امانه جامع تجارت كشور نموده و 
براس�اس آن، رويه هاي مشخص براي عرضه 
ارز حاصل از صادرات با توجه به شرايط تحريم 
تعري�ف و عملياتي كرده اس�ت. ب�ه گزارش 
»تعادل«، صادركنندگان، مي توانند ارز حاصل 
از صادرات خود را به روش هاي متعدد به چرخه 
اقتصاد كشور بازگردانند: ارز حاصل از صادرات 
در سامانه نيما را به واسطه بانك ها و صرافي هاي 
مجاز عرضه كنند. صادركنندگان از محل ارز 
حاصل از صادرات خود نسبت به تامين نيازهاي 
واردات خ�ود اق�دام كنند. ص�ادر كنندگان 
مي توانند بخشي از ارز صادراتي خود را به وارد 
كنندگان ديگر واگ�ذار و ارز خود را در اختيار 
آنها قرار دهن�د. صادركنن�دگان مي توانند 
بخش�ي از درآمد صادراتي خ�ود را به صورت 
اسكناس به كشور وارد و به صرافي هاي مجاز 

و بانك ها بفروشند.

خاطرنشان مي سازد در كليه روش هاي ياد شده نرخ 
ارز بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا و به صورت توافقي 
بين خريدار و فروشنده تعيين و با ثبت در سامانه تعهد 
صادركننده به برگش��ت ارز به چرخ��ه اقتصادي ايفا 
مي شود.همچنين امكان ثبت و فروش ارز به بانك ها 
و صرافي هاي مجاز بابت ورود س��رمايه هاي خارجي، 
داراي مجوز از سازمان س��رمايه گذاري هاي خارجي 
وزارت امور اقتصادي ودارايي، نيز فراهم ش��ده است.

در كنار روش هاي ياد ش��ده كه منشا ارز آنها مشخص 
است برخي مدعي هستند كه داراي ارز با منشا خارج 
از كش��ور بوده و تمايل دارند كه اي��ن ارز را در اختيار 
واردكنندگان براي واردات كاالهاي ثبت سفارش شده 
طبق اولويت هاي تجاري و اقتصادي كشور قرار دهند.

بانك مركزي بارها اعالم كرده اس��ت كه از ورود منابع 
ارزي بدين طريق نيز استقبال مي كند، اما مشروط به 
آنكه جريان ورود و مصرف ارز و منشا آن كامال شفاف 
باشد.  بر همين اساس مجدد اعالم مي شود اين بانك 
آماده است در صورتي كه دارندگان ارز با منشا خارجي 
بتوانند منشا ارز خود را اعالم كنند و ارز مربوط به ثبت 
سفارش هاي اولويت دار تخصيص داده مي شود نسبت 
به صدور گواهي تخصيص ارز، تحت عنوان ارز اشخاص 
اقدام كنند. همچنين بانك مركزي معتقد است شرط 
اساسي در تقويت توليد داخل و توجه عملي به اقتصاد 
مقاومتي حركت به سمت شفافيت است. برهمين اساس 
اين بانك از تمامي فعالين اقتصادي و نيز مس��وولين 
ذي ربط انتظار دارد در شرايط با اهميت جاري به سمت 

اقتصاد و تجارت شفاف حركت كنند.

    واردات بدون انتقال ارز بدون ذكر منشا
 در اين زمينه يك كارش��ناس اقتصادي گفت: واردات 
بدون انتقال ارز و بدون اعالم صريح منشاء ارز مي تواند با 
به جريان انداختن ارزهاي در دست اشخاص حقيقي و 
حقوقي ايراني و تزريق به چرخه اقتصادي مولد، در دور 
زدن تحريم ها موثر باشد.  آرش محبي نژاد در گفت وگو 
با ايرنا افزود: كشور در تنگناي ارزي قرار دارد و از ابتداي 
امس��ال تاكنون ارز نيمايي به قطعه س��ازان تخصيص 
نيافته اس��ت. اگر گزينه واردات ب��دون انتقال ارز كليد 
بخورد، بسياري از ارزهايي كه دست اشخاص حقيقي و 
حقوقي است مي تواند در چرخه اقتصادي وارد شده و از 
آنها به خوبي استفاده شود. به گزارش ايرنا، دسته بندي 
كاالها به دو بخش كاالهاي مش��مول ارز مبادله اي و ارز 
آزاد سبب ش��د برخي واردكنندگان، ارز مورد نياز خود 

براي خريد كاال را از بازار آزاد تهيه كنند كه به اين شيوه 
واردات بدون انتقال ارز مي گفتند.  واردات بدون انتقال 
ارز شيوه اي بود كه س��ال ها فعاالن اقتصادي از اين راه 
كاالهايي را وارد مي كردند كه دولت بابت آنها گشايش 
اعتبار اسنادي )ال سي( انجام نمي داد و اين روش به ويژه 
در زمان تحريم ها كارس��از بود كه نقل و انتقال مالي به 
س��ختي انجام مي ش��د. محبي نژاد يادآور شد: به ويژه 
اكنون كه در شرايط تحريم به سر مي بريم، حجم زيادي 
از ارز وجود دارد كه افراد نمي توانند منش��ا مشخص آن 
را ارايه كنند.بانك مركزي هم��واره تاكيد ويژه اي روي 
مشخص بودن منشا ارزها داش��ته، در حالي كه در اين 
صورت براي تحريم كنندگان نيز منشا ارزها مشخص 
مي شود و ديگر نمي توان به دور زدن تحريم ها ادامه داد. 
اين مقام صنفي در پاس��خ به اينكه آيا امكان استفاده از 

گزينه واردات بدون انتقال ارز براي قطعه س��ازان وجود 
دارد يا خير، خاطرنش��ان كرد: بيشترين حجم گردش 
اقتصادي و توليد ارزش افزوده در كشور مربوط به صنعت 
خودرو اس��ت و اگر غير از اين باشد و تامين ارز براي اين 
صنعت انجام نشود، نمي توان به شعار »جهش توليد« 
جامه عمل پوشانيد.با توجه به برنامه امسال خودروسازان 
براي توليد يك ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، ارز 
مورد نياز اين صنعت حدود سه ميليارد دالري مي شود 
كه شامل قطعه سازان و خودروسازان است.  محبي نژاد 
بيان داشت: با تداوم نهضت داخلي سازي، اميد مي رود 
هر روز شاهد كاهش ارزبري در صنعت خودرو باشيم و 
پيش بيني مي شود تا پايان امسال به كمتر از يك ميليارد و 
۵۰۰ ميليون دالر برسد.اكنون ميز نخست داخلي سازي 
در صنعت خودرو به سرانجام رسيده و به نظر مي رسد با 
اجرايي شدن كامل ميز هاي ۲، سه و چهار، افزايش داخلي 

سازي ها و كاهش ارزبري در اين صنايع را شاهد باشيم.

    پيشنهاد ممنوعيت تخصيص ارز
براي واردات لوازم يدكي 

وي ادامه داد: در سال ۹۶ حدود ۲.۸ ميليارد دالر بابت 
واردات لوازم يدكي پرداخت شد كه ۱.۳ ميليارد دالر 
آن بابت قاچاق لوازم يدكي و ۱.۵ ميليارد دالر آن براي 
واردات لوازم يدكي از مبادي رس��مي ب��ود. نياز ارزي 
ساليانه يك ميليارد دالري براي واردات لوازم يدكي، 
به توليدكنندگان اين لوازم داده شود تا عالوه بر تأمين 
لوازم يدكي مورد نياز بازار، جلوي واردات بي رويه آنها 
گرفته ش��ود كه از نظر كيفيت، اصالت قطعه و جبران 
خسارت توس��ط تامين كننده در آينده همواره محل 
چالش بوده اس��ت. از مجموع نياز سه ميليارد دالري 
امسال صنعت خودرو به ارز، نزديك به ۲ ميليارد دالر 
آن نياز قطعه سازان است. دبير انجمن صنايع همگن 
نيرو محركه و قطعه سازان در ادامه در خصوص افزايش 
قيمت ۱۰ درص��دي محصوالت ايران خ��ودرو و ۲۳ 
درصدي سايپا اظهار داش��ت: افزايش قيمت خودرو 
به شيوه دس��توري انجام مي شود كه اين اعداد و ارقام 
پوش��ش دهنده افزايش هزينه مواد اوليه، نهاده هاي 
توليد و هزينه هاي سربار نيست.اين گونه افزايش دادن 
دستوري قيمت خودرو، مشكل زياندهي خودروسازان 

و قطعه سازان را حل نمي كند.

بانك مركزي چهار  روش را براي عرضه  ارز صادركنندگان مطرح كرده است

دو روي سكه بورس
در نهايت اين شركت ها توانسته اند سرمايه مورد نياز خود 
براي توسعه را از اين بازار سرمايه قابل اعتماد تامين كند. 
اين اساسا يكي از ويژگي هاي مثبت بورس است كه مي تواند 
دامنه وس��يعي از افراد را با كمتري��ن مبلغ اندخته در يك 
ساختار بزرگ مالي شريك كند. در اين معادله هر دو طرف 
احساس خوشايندي دارند؛ يعني هم شركتي كه چشم انداز 
مشخصي از پيشرفت را پيش روي خود مي بيند از اينكه 
توانسته منابع مالي مورد نياز خود را تامين كند خوشحال 
است؛ هم افراد حقيقي و حقوقي كه توانسته اند در توسعه 
و پيشرفت يك ش��ركت حتي به صورت جزئي مشاركت 
داشته اند اين حس خوشحالي را دارند. اين گونه است كه 
رشد اقتصادي، افزايش ثروت و در نهايت رفاه عمومي در اين 

جامعه و اين ساختار اقتصادي محقق مي شود.
  يعني بورس ما االن در يك چنين بستر اميدبخشي 

قرار دارد؟
همان طور كه گفتم اين سكه دو روي دارد؛ روي ديگر سكه 
بورس آن است كه به آن فعاليت هاي سفته بازي يا سوداگري 
صرف مي گويند. فضايي كه در اثر آن فرد تصور مي كند كه 
خب حاال جوي در جامعه ايجاد شده است و زمين و زمان 
و رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي از بورس و سودهاي كالن 
در اين بازار مي گويند كه  اي مردم اگر مي خواهيد س��ريع 
پولدار شويد و به سرعت سودهاي هنگفت را تجربه كنيد به 
سمت بازار بورس بشتابيد. آن هم نه اينكه حرف از سودهاي 
بلندمدت و مثال يك ساله و چند ساله زده شود بلكه سودهاي 
يك ماهه و دو ماهه و كوتاه مدت مدنظر قرار مي گيرد. خب، 
طبيعي است كه اين اتمسفر اقتصادي آشوبناك، نه كمكي 
به اقتصاد مي كند و نه قادر است براي بنگاه هاي اقتصادي 
ظرفيت هاي تازه اي را ايجاد كن��د. خطري كه اين روزها، 
كارشناسان و تحليلگران اقتصادي از آن صحبت مي كنند 

ناظر بر اين روي سكه بورس است. 
  برخ�ي از تحليلگران از اين فضايي كه ش�ما هم 
به آن اش�اره كرديد از اصطالح قماربازي در بورس 
اس�تفاده مي كنند؛ يعني آرام آرام بر اثر غلبه روي 
سياه سكه بورس شرايط به گونه اي پيش مي رود كه 
دامنه وسيعي از مردم بازنده و طيف انگشت شماري 
از دالالن و س�فته بازان برنده مي شوند؛ شما در اين 

زمينه چطور فكر مي كنيد؟

بحث قماري كه ش��ما اشاره كرديد ناش��ي از اين وجوه 
ماجراس��ت؛ قمارخانه يا كازينو چه جايي است؟ جايي 
است كه افراد همراه با آورده اي وارد آنجا مي شوند، بعد 
آورده خود را وسط مي گذارند تا اگر شانس و اقبال يا هر 
عامل ديگري؛ ياري اش كنند، برايش افزوده بيشتري به 
دنبال داشته باشد. فرد در يك چنين شرايطي اميدوار 
است كه تقدير به نفع او رقم بخورد و بتواند آورده اش را 
چند برابر كند. اما واقعيت به گونه اي ديگر است. افرادي 
كه با فكر پيروزي و ثروت راهي قمارخانه يا ساختارهايي 
كه شبيه قمارخانه ها عمل مي كنند شده اند ممكن است؛ 
اموال و دارايي هايشان را هم مجبور شوند بفروشند تا از بار 
ناكامي هاشان كم كنند. بخشي از فعل و انفعالي كه در 
حال حاضر در خصوص بازار سهام به وجود آمده ناظر بر 

شكل گيري يك چنين بستري است.
  اين در حالي اس�ت ك�ه اقتصاد اي�ران هنوز از 
آس�يب هايي كه موسس�ات غيرمجاز در جامعه 
ايجاد كرده اند خارج نش�ده است. آيا به نظر شما 
دليل اينكه ما تجربيات قبال تكرار شده را دوباره 

مي آزماييم چيست؟
جداي از بحث موسسات غيرمجاز اگر در خاطرتان مانده 
باشد چند سال پيش هم در زمان افزايش قيمت ارز هم 
شايعاتي در شبكه هاي اجتماعي راه افتاده بود كه مردم 
بهتر است هرچه سريع تر دارايي هاي مالي خود را به دالر 
تبديل كنند و مسابقه اي عمومي براي خريد ارز در كشور 
به راه افتاده بود. فرد از اطرافيانش از برادر از مادر از پدر از 
دوستش پول قرض مي كرد تا دالر بخرد و از اين طريق 
سود كند اما در ادامه زماني كه قيمت دالر در آن مقطع 
خاص عقب نشيني كرد بسياري از افراد دچار زيان هاي 
مالي فراوان ش��دند. موضوع اساسا همين است؛ اينكه 
حضور در بورس زماني واجد ويژگي هاي مثبت خواهد 
بود كه قبل از هر اقدامي آگاه��ي الزم در افكار عمومي 
ايجاد شده باشد و در مرحله بعد هم بستر اقتصادي الزم 
براي تجميع و به كارگيري اين س��رمايه ها لحاظ شده 
باشد. اينكه دولت براي جبران كسري بودجه يا هر دليل 
ديگري اقدام به فضاس��ازي كاذب در خصوص هدايت 
سرمايه ها به بورس كند گمان نمي كنم نتايج مطلوبي به 

دنبال داشته باشد.

  فكر مي كنيد تبعات اين وضعيت نامتقارن براي 
خود بورس چه باش�د؛ به هر حال بستر اصلي اين 
فعل و انفعال اقتصادي در بورس است. مردم با اميد 
وارد اين فضا شده اند تا ارزش افزوده بيشتري كسب 
كنند؛ اگر اين فواره رشد بورس به سمت پايين تغيير 
جهت بدهد؛ چه تاثيري را در افكار كساني كه وراد 

بورس شده اند خواهد داشت؟
به هر حال اين ضرر و زيان عموم��ي اگر رخ دهد؛ خاطره 
بعدي از بورس در اذهان عمومي ايجاد خواهد شد؛ ممكن 
اس��ت خانواده هاي ايراني كه اين روزها تالش مي كنند از 
زمين و زمان پول براي ورود به بورس پول قرض كنند، بعد 
از سقوط منحني هاي رشد بورس، ديگر اگر كالهشان هم 

سمت بورس افتاده باشد به سمت بورس نخواهند آمد. 
  فك�ر مي كنيد؛ نتيجه اين قه�ر عمومي با بورس 

چه باشد؟
نتيجه اش اين است كه ما يك بار ديگر فرصت هاي پيش 
روي اقتصادمان را بدل به تهديد كرده ايم. يعني به قول شما 
فرصتي را كه با يك برنامه ريزي درست مي توانستيم از آن 
براي تامين مالي بنگاه ها و رشد شركت ها استفاده كنيم؛ بدل 
به يك تهديد اقتصادي كرديم. تفاوتش با موضوع موسسات 
غيرمجاز آن است كه در آن ماجرا دولت خسارات مردم را 
در نهايت مجبور بود كه جبران كند؛ اما اين بار در صورت 
بروز مشكل در سرمايه هاي مردمي هيچ كس هم پاسخگو 

نخواهد بود. 
  نظام سياس�ي در اين ش�رايط بهترين عملي كه 

مي تواند نشان دهد چيست؟
متاس��فانه دولت فكر كنم به هيچ وجه به اين حباب فكر 
هم نمي كند. اينك��ه اين حباب در حال بزرگ تر ش��دن 
است و ممكن اس��ت كه در ادامه بتركد و تبعات عمومي 
آن همه اقتصاد را درگير كند. دولت اعالم كرده در شرايط 
وخيم فعلي كه نرخ تورم ۳۰ الي ۴۰ درصدي را پشت سر 
مي گذاريم؛ تصميم گرفته كه س��ود سپرده هاي بانكي را 
۱۵ درصد اعالم كند. در اين شرايط مردم منابع خود را از 
بانك ها بيرون مي كشند و وارد ساير بازارهاي كاذب دالر و 
طال و... خواهد شد. اين در حالي است كه در شرايط فعلي 
اقتصادي كه رش��د اقتصادي منفي، تورم ۴۰درصدي و 
بيكاري افسارگس��يخته را شاهد هستيم و دولت كسري 

بودجه و مشكالت ديگري را دارد. اين تصميم درست در 
نقطه مقابل ضرورت هاي اقتصادي ماست. 

  فكر نمي كنيد كه دولت تمام تخم مرغ هايش را در 
سبد بورس گذاشته است؟ يعني تصور مي كند از 
طريق نقدينگي برآمده از استقبال مردم در بورس 
مي تواند مشكالت اقتصادي خود را ساماندهي كند؟

اين گزاره اساسا اشتباه است. فكر مي كنيد رشد بورس چه 
زماني معنا پيدا مي كند؟ رشد بورس جايي معنا مي دهد 
كه شما رشد توليد حداقل ۱۰درصدي را داشته باشيد، از 
يك نرخ رشد اقتصادي مستمر و رو به باال برخوردار باشيد 
و اقتصاد شما به يك ثبات رسيده باشد. اينكه در شرايط 
تحريمي و در حالي كه بنگاه ها امكان رشد مستمر را ندارند و 
مشكالت كوچك و بزرگ بسياري پيش روي اقتصاد ماست 
به دنبال حركات ايذايي در بورس باش��ند به نظرم نتيجه 
بخش نيست. منطق رياضي و اقتصادي به ما مي گويد كه 
اين دميدن در آتش استقبال از بورس در ادامه مشكالت 
ديگري را براي اقتص��ادي ايران به بار خواهد آورد و صالح 

نيست كه اينقدر در مورد بورس بزرگ نمايي شود.
  شما به بحث كاهش سود سپرده هاي بانكي اشاره 
و از تصميم دولت در اين خصوص انتقاد كرديد؛ فكر 
نمي كنيد دولت از طريق كاهش سود سپرده به دنبال 
آن است كه نقدينگي باقي مانده در دست مردم را به 

سمت بورس بكشاند؟
نتيجه اش كه خروج سرمايه هاي عمومي از بانك ها خواهد 
بود اما اينكه مردم بعد از خروج از بانك پول خود را مستقيما 
به بورس ببرند، بحث ديگري اس��ت ب��ه هر حال ممكن 
است اين نقدينگي گرفتار همان بخش تاريك بورس كه 
سفته بازي و داللي است شود، ممكن است راهي بازار ارز 
و..ش��ود و احتماالت ديگري كه وجود دارد. دولت از همه 
ابزارهايش استفاده مي كند تا جهت گيري نقدينگي را به 

سمت بورس ببرد. 
  فكر كنم در اين شرايط فضاي كار و كاسبي دالالن 
وام هم حسابي سكه مي شود،  چرا كه نرخ سودبانكي 

از نرخ تورم در جامعه كمتر است؟
دقيقا؛ اين تصميم به ضرر سرمايه گذاري هاي بانكي هم 
مي شود، چرا كه تورم ۴۰ درصدي است؛ دولت سود بانكي 
را ۱۵درصد تعيين كرده است؛ چرا كه نرخ پول واقعي در 

كشور ما منفي است و پايين تر هم مي رود. يعني وام گيرنده 
نه تنها بهره اي نمي دهد بلكه ۲۵ درصد هم سود مي كند. 

اين فضا راه را براي جوالن دالالن باز مي كند. 
  برخي تحليلگران اقتصادي مثل آقايان مومني و 
ليالز اعالم كرده اند كه دولت به جاي قرض از بانك 
مس�كن و چاپ پول بهتر اس�ت كه از سپرده هاي 
بانكي و سود سهام ماليات هايي اخذ كند. نظر شما 

چيست؟
اين يك اصل پذيرفته شده جهاني است. در فضاي بين المللي 
در گذشته نقل و انتقال پول در سطح بين المللي بدون سود 
بود؛ اما بعد از مشكالتي كه در جنوب شرقي آسيا افتاد و بعد 
از دوره اي كه سرمايه گذاران بين المللي به بورس اين كشورها 
اقبال نشان دادند؛ با خروج اين سرمايه ها، اقتصاد اين كشورها 
سقوط كرد. بعد از بروز اين مشكالت كشورها تصميم گرفتند 
كه هم بر سود سپرده هاي بانكي و هم بر سود سهام بورسي 
ماليات تعلق بگيرد تا جابه جايي سرمايه ها باعث تكانه هاي 
منفي در اقتصادها نشود. در شرايطي كه دولت نيازمند يافتن 
ظرفيت هاي تازه مالي است و در شرايطي كه بر اساس آمارها 
هر سال حدود ۳۶۰هزارميليارد تومان سود سپرده در ايران 
پرداخت مي شود دولت مي تواند با اتخاذ يك سازوكار قانوني 
از اين ظرفيت ها هم ماليات بگيرد. اين تصميم يك تصميم 
درست اقتصادي اس��ت كه مي تواند منشأ اثرات مناسبي 

در آينده باشد.
  ش�ما يكي از اعضاي انجم�ن اقتصاددانان ايران 
هستيد كه چند ماه قبل در قالب نامه اي از دولت و 
شخص رييس جمهوري خواسته بودند تا نسبت به 
ضرورت هاي اقتصادي توجه بيشتري نشان دهند. 

آيا دولت به اين مطالبات پاسخ مناسبي نشان داد؟
پاسخ مناسب كه خير داده نشد؛ اما در ادامه برخي از اعضاي 
اين انجم��ن از طرف چهره هاي اقتص��ادي دولت دعوت 
ش��دند و مطالبي مطرح ش��د. انجمن اقتصاددانان ايران 
تالش مي كند تا به س��هم خود دولتمردان و اساسا نظام 
سياسي كشور را متوجه خطراتي كند كه تصميم سازي هاي 
غيركارشناس��ي بر اقتصادي و معيشت كش��ور به جاي 
مي گذارد؛ اينكه تا چه اندازه اين هشدارها و تذكارها پذيرفته 
مي شود بحثي است كه قضاوت نهايي آن با مردم است و البته 

رسانه ها بايد ابعاد گوناگون آن را كنكاش كنند.

بازارخودرو به كجا مي رود؟
  م�ردم به عنوان متقاضيان ب�ازار از افزايش قيمت 
خودرو ناراضي هستند و در آن س�و، خودروسازان 
نيز مي گويند به دليل عدم رشد قيمت  محصوالتشان 
متناسب با افزايش هزينه ها، ميلياردها تومان ضرر 

داده اند. اين معادله را با چه روشي مي توان حل كرد؟
اگر امروز وضعيت بازار خودروي ما اين گونه شده است را بايد 
در سياست هايي ديد كه از حدود ۱۵ سال قبل در اين حوزه 
به اجرا رسيدند. از حوالي سال ۸۴ و زماني كه دولت اعالم كرد 
كه در حوزه خودرو قيمت گذاري خواهد كرد، نظم در بازار به 
هم ريخت. در سال هاي بعد مديريت خودروسازي ها در دولت 
گذشته با عدم شفافيت و سياست هاي غلطي كه به كار بردند، 
در كنار زيانده كردن شركت هاي خودروسازي، باري سنگين 
نيز براي اقتصاد ايران به همراه آوردند كه در تمام سال هاي بعد 
نه تنها برطرف نشده كه حتي هر روز پيچيده تر نيز مي شود.

  بار اصلي صنعت خودرو براي اقتصاد ايران در چه 
حوزه اي تعريف مي شود؟

يكي از راه هاي تامين مالي شركت هاي خودروساز، دريافت 
تسهيالت از شبكه بانكي كشور است. وقتي از حدود ۱۵سال 
گذشته زياندهي شركت هاي خودروسازي آغاز شد، يكي 
از نخستين نتايج اين اتفاق از بين رفتن توان آنها در عمل 
به تعهداتشان از جمله بازگرداندن اقساط بانك ها بود. اين 
معضل در سال هاي بعد تبديل به چند هزار ميليارد تومان 
شد كه از سويي خودروسازان توان بازگشت آن را نداشتند 
و از سوي ديگر بانك ها براي ادامه فعاليت هايشان نياز به 
منابع خود داشتند و اين امر به افزايش تزريق پول پرقدرت 
به اقتصاد كش��ور و در نهايت رش��د نرخ تورم شد و امروز 
مي بينيم كه حل كردن مشكل تورم در اقتصاد ايران عمال 
امري ناممكن شده است. از سوي ديگر وقتي مي بينيم كه 

قيمت خودرو در كارخانه فاصله اي بسيار زياد با بازار آزاد 
دارد، اين امر جز فساد و آسيب به اقتصاد نتيجه اي ندارد.

  اخيرا با مطرح ش�دن دوباره نام ش�وراي رقابت، 
صحبت از اين شده كه ميان متقاضيان خودرو كه 
ثبت نام مي كنند، قرعه كشي برگزار شود. آيا چنين 

روش هايي مي تواند اين كالف سردرگم را باز كند؟
ما در ابتدا بايد ببينيم در اين بخش با چه تصويري مواجه 
هستيم. مسوول فروش يكي از شركت هاي خودروسازي 
را در نظر بگيريد كه در روز به طور ميانگين فروش چند ده 
خودروي پيش خريد شده را مديريت مي كند. حتي اگر 
پاك ترين فرد را نيز در چنين فضايي قرار دهيم، احتمال 
فساد وجود دارد. زيرا اين فرد مي تواند مشخص كند كه چه 
فردي، خودرويي با چند ده ميليون تومان اختالف قيمت 
با بازار آزاد را در اختي��ار بگيرد يا چگونه افراد صف انتظار 

زودتر يا ديرتر به خودروهايش��ان برسند. از سوي ديگر با 
توجه به حمايت هاي دولتي از اين شركت ها، عمال اينگونه 
است كه هر ايراني سهم كوچك اما قطعي در مابه التفاوت 
قيمت خودروي دولتي با قيمت در بازار آزاد دارد و از جيب 
هر ايراني براي اين خودرو هزينه اي رفته است و تنها افراد 

بسيار محدودي از مواهب آن بهره مي برند.
  با اين تفاسير آيا شما معتقد به لزوم خروج دولت 
از قيمت گذاري و تعيين شدن قيمت ها در بازار آزاد 

هستيد؟
در اين ش��كي وجود ندارد كه تا زماني كه دولت همچنان 
اصرار به حض��ور در عرصه قيمت گ��ذاري دارد با به نظم 
مس��اعدي نمي رس��يم. اين نه محدود به بازار خودرو كه 
مربوط به بس��ياري از ديگر بازارها نيز مي ش��ود. اما با اين 
وجود بايد توجه داش��ت كه صرف آزادس��ازي قيمت ها 

در بازار دواي درد نيس��ت و اين امر مقدمه اي بسيار مهم 
دارد. در ماه هاي گذش��ته كه واردات خودرو ممنوع بوده 
و در سال هاي قبل كه واردات با تعرفه و محدوديت انجام 
مي شده، بازار خودروي ايران فضايي شبه انحصاري را تجربه 
كرده است. اگر بناست به بازار آزاد رجوع كنيم، بايد ساير 
مقدمات آن را نيز فراهم كنيم. آزاد كردن واردات خودروي 
صفر و دست دوم يكي از مقدمات مهم اين تصميم است. 
با آزادسازي قيمت ها و متنوع كردن انتخاب ها، مردم توان 
انتخاب متناسب با شرايط خود را دارند و شكل گيري فضايي 
رقابتي خودروسازان ايران را نيز به افزايش توان و كيفيت 
محصوالتشان سوق مي دهد. در غير اين صورت با طرح هاي 
كوتاه مدت و تالش براي ايجاد ش��وك هاي زودگذر، بازار 
خودروي ايران آينده متفاوتي نسبت به آنچه در سال هاي 

گذشته تجربه كرده، پيش روي خود نخواهد ديد.

ادامه از صفحه اول



اخبار 3 بانك و بيمه

معامالت گواهي سپرده سكه در مرحله پيش گشايش

ورود ارز صرافي ها  به كانال جديد قيمتي
گروه بانك و بيمه |

به دنبال افزايش نرخ هاي ارز و طال و سكه در 
روزهاي اخير، روز يكشنبه 28 ارديبهشت 
99 دالر در صرافي هاي مجاز بانكي با رش�د 
22۰ توماني به كانال ۱۷ هزار توماني وارد شد 
و نرخ لحظه اي خريد دالر در س�امانه س�نا و 
صرافي ها به ۱692۰ تومان و نرخ فروش دالر 
به ۱۷۰2۰ تومان رسيد. همچنين صرافي هاي 
مجاز بانكي و سامانه سنا نرخ لحظه اي خريد 
يورو را ۱832۰ و نرخ فروش ي�ورو را ۱842۰ 

تومان اعالم كرده اند. 

به گزارش »تعادل«، س��امانه سنا نرخ ارز معامالت انجام 
شده در تاريخ 26 ارديبهش��ت 99 را براي دالر 16792، 
يورو 18207، درهم 4556، يوآن 2360، پوند 20010، 
لير تركيه 2480 و دالر كانادا 12480 تومان اعالم كرده 
است. همچنين سامانه نيما نرخ ميانگين حواله ارزي در 26 
ارديبهشت 99 را براي دالر 13853، يورو 16066، درهم 
3957، يوآن 2222 تومان اعالم كرد.  به نظر كارشناسان، 
روند عرضه و تامين ارز با وضعيت مناس��بي ادامه دارد و 
كمبودي از طرف عرضه وجود ندارد  اما در روزهاي اخير 
برخي نابساماني ها در بازارهاي موازي مانند خودرو و طال، 
زمينه رشد قيمت ها در بازار ارز رافراهم كرد. رييس كل 
بانك مركزي در واكنش نوسانات نرخ ارز به مردم نسبت 
به باالرفتن ريسك سرمايه گذاري در بازار ارز هشدار داده 
است. قيمت خريد ارز در بانك ها نيز اندكي كمتر از قيمت 
خريد در صرافي هاي مجاز بانك مركزي است؛ هرچند كه 
به دليل شيوع ويروس كرونا در كشور، در حال حاضر تالش 
مي شود كه كمترين مراجعه به شعب بانكي صورت گيرد. 
در بازار ارز رسمي، بانك مركزي روز يكشنبه  نرخ رسمي 
47 ارز را اعالم كرد كه به دليل تعطيلي بازارهاي جهاني 
نرخ ها در مقايسه با روز گذشته ثابت ماند. بر اساس اعالم 
بانك مركزي، هر دالر امريكا، 42 هزار ريال قيمت خورد و 
هر پوند انگليس، 50 هزار و 846 ريال و هر يورو، 45 هزار 

و 444 ريال قيمت گذاري شد.

     دالر و اونس، قيمت ها را در بازار طال باال بردند
در بازار ط��ال نيز به دنبال افزاي��ش اونس جهاني طال به 
قيم��ت يك هزار و 743 دالر و افزايش ن��رخ دالر در بازار 
آزاد و معامالت نقدي به قيم��ت 17450 تومان، قيمت 
طال و سكه افزايش يافت. عامل اصلي رشد قيمت طال و 
س��كه در معامالت روزهاي اخير، افزايش قيمت دالر در 
داخل و همچنين چشم انداز رشد بهاي اونس در بازارهاي 
جهاني است.  هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
در بازار آزاد تهران با رشد حدود 30 هزار توماني به رقم 7 
ميليون و 380 هزار تومان فروخته شد. هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم هف��ت ميليون و 150 هزار تومان 
قيمت گذاري ش��د.همچنين نيم سكه نيز سه ميليون و 
820 هزار تومان، ربع سكه دو ميليون و 100 هزار تومان 
و هر قطعه س��كه گرمي يك ميليون و50 ه��زار تومان 
تعيين قيمت شد.هر گرم طالي خام 18 عيار 719 هزار 
تومان و هر مثقال طال نيز سه ميليون و 118 هزار تومان 

ارزش گذاري شد.

   رشد 30 درصدي سكه در سال 98 
از سوي ديگر، آمار بانك مركزي نشان مي دهد كه متوسط 
قيمت يك سكه بهار آزادي طرح جديد در سال 98 معادل 
4 ميليون و 618 هزار و 100 تومان بود كه نسبت به سال 
97 برابر 29.9 درصد افزايش يافته است. براساس آمار بانك 
مركزي، متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم در بازار آزاد شهر تهران در اسفندماه سال جاري 
5 ميليون و 897 هزار و 300 تومان بود كه در مقايسه با ماه 
قبل و ماه مشابه س��ال قبل به ترتيب 17.9 درصد و 31.8 
درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين حداقل و حداكثر نرخ 
فروش سكه مذكور در ماه ياد شده به ترتيب 5 ميليون و 341 
هزار و 700 تومان و 6ميليون و 158 هزار و 300 تومان بوده 
است. متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد در اسفند ماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران 

5ميليون و 983 هزار و 300 تومان بود كه در مقايسه با ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 18.6 درصد و 29.2 
درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين حداقل و حداكثر 
نرخ فروش سكه مذكور در ماه ياد شده به ترتيب 5 ميليون 
و 375 هزار تومان و 6 ميلي��ون و 255 هزار تومان بوده 
است متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي طرح 
ق�ديم در بازار آزاد شهر تهران در سال 98 معادل 4 ميليون 
و 523 هزار و 400 و ط��رح جديد 4 ميليون و 618 هزار و 
100 تومان بود كه نسبت به سال 97 به ترتيب 33.9 درصد 
و 29.9 درصد افزايش يافته است. متوسط قيمت سكه طرح 
جديد در بهمن ماه سال گذشته 5 ميليون و 43 هزار و 700 
تومان، دي ماه 4 ميليون و 754 هزار و 300 تومان، آذرماه 
4 ميليون و 450 هزار و 800 تومان، آبان ماه 4 ميليون و 27 
هزار و 400 تومان، مهر ماه 4 ميليون و 9 هزار و 600 تومان، 
شهريور ماه 4 ميليون و 94 هزار و 900 تومان، مرداد ماه 4 
ميليون و 203 هزار و 200 تومان، تيرماه 4 ميليون و 470 
هزار و 100 تومان، خرداد ماه 4 ميليون و 663 هزار و 800 
تومان، ارديبهشت ماه 5 ميليون و 7 هزار و 400 تومان و در 
فروردين ماه 4 ميليون و 798 هزار و 800 تومان بوده است.

    تابلوي معامالت سكه تا اطالع ثانوي
در مرحله پيش گشايش

 از سوي ديگر، به دنبال طرح انتقادهايي در مورد اختالف 
قيمت 300 تا 500 هزار توماني قيمت س��كه در بورس با 
بازار آزاد، بورس كاال اعالم كرد: نمادهاي معامالتي گواهي 
سپرده كااليي سكه طال به دليل وجود قيمت هاي نامتعارف 
در تابلوي معامالت تا اطالع ثانوي در مرحله پيش گشايش 
باقي خواهد ماند. بورس كاال با صدور اطالعيه اي در خصوص 
معامالت امروز گواهي سپرده سكه طال اعالم كرد: نمادهاي 
معامالتي گواهي سپرده كااليي سكه طال به دليل وجود 
قيمت هاي نامتع��ارف در تابلوي معامالت تا اطالع ثانوي 
در مرحله پيش گش��ايش باقي خواهد مان��د. اين نمادها 
شامل سكه تمام بهار تحويل يك روزه بانك هاي صادرات، 
)سكه9912پ04(، سامان )سكه9812-03( رفاه كارگران 
)سكه0012پ01( و بانك ملت )س��كه0011پ02( – 
بورس كاال است . گفتني است، از ساعتي قبل در گواهي سكه 
بورسي، فروشنده ها از خريداران پيشي گرفته اند؛ ولي چهار 
نماد مذكور مجاز به معامله نيستند؛ صندوق هاي مبتني بر 

طال كاهش 7درصدي قيمت داشته اند. 

       تعطيلي بازار گواهي سپرده سكه به صالح نيست
اما در عين حال بسياري از كارشناسان معتقدند كه بايد 

معامالت كاغذي سكه براي امنيت دارايي مردم و اعتماد به 
بازار  آتي سكه تقويت شود. دنياي امروز نبايد مانند گذشته 
باشد كه سكه و پول و ارز در خانه ها و جيب مردم باشد. بايد 
دارايي ها از زمين و خانه و كارخانه و سهام شركت گرفته تا 
ارز و سكه و طال به صورت كاغذي يا حتي الكترونيكي در 
اختيار مردم باشد تا امنيت دارايي مردم حفظ شود. سكه 
و ارز بايد در بانك باشد نه خانه ها و گاوصندوق ها و بايد از 
طريق بورس و اينترنت به صورت كاغذي و الكترونيكي 
معامله ش��ود. نبايد با گوني پول و كيف سكه و ارز معامله 
كنيم و براي همه اين موارد معامالت بايد الكترونيكي شود. 
 به گزارش ايسنا، در حالي كه زمزمه هاي احتمال توقف 
معامالت گواهي سپرده سكه طال به گوش مي رسد، يك 
كارشناس اقتصادي بر اين باور است كه نگاه كوتاه مدت 
براي ايجاد محدوديت بر سر راه بازدهي بازارهاي مختلف 
مي تواند تا حدي قيمت ها را كنترل كند، اما در بلندمدت 
تنها باعث وخيم تر شدن اوضاع مي شود.  اتفاقات اخير در 
بازار سكه و گران تر بودن قيمت سكه بورسي نسبت به سكه 
در بازار نقدي باعث شده احتمال اين وجود داشته باشد كه 
گواهي سپرده سكه طال به عنوان بازار رسمي و شفاف سكه 
طال، به زودي با استدالل خط دادن قيمت گواهي سكه به 
بازار نقدي توسط بانك مركزي متوقف شود. اين درحالي 
است كه بس��ياري از كارشناسان معتقدند كنار گذاشته 
شدن اين ابزار مالي روي سكه تنها عاملي در جهت بها دادن 
به بازارهاي غيرشفاف ختم مي شود و تاثير مثبتي بر كاهش 
قيمت سكه نقدي نخواهد داشت. در اين راستا، كامران 
ندري در مورد احتمال كنار گذاشته شدن گواهي سپرده 
سكه طال از سوي بانك مركزي اظهار كرد: بانك مركزي 
در تالش است تا در يك نگاه كوتاه مدت، در بازارهاي طال، 

ارز و سپرده ها، بازدهي را مديريت كند.
 وي ادامه داد: كاهش نرخ سود سپرده هاي يك ساله بانكي 
با همين منطق انجام شد و با توجه به وضعيت ويژه ارزي 
كشور، محدوديت هاي ايجاد شده در بازار ارز هم در همين 
راستا قرار دارد و البته اين نگاه در كوتاه مدت منطقي هم 
هست. ايجاد محدوديت بازدهي در بازار سكه طال هم در 
ادام��ه همين نگاه صورت مي گيرد و از آنجا كه نرخ دالر و 
نرخ طال با يكديگر همبستگي مثبت دارند، مسووالن بانك 
مركزي كشور نگران هستند كه افزايش بازدهي در يكي از 
اين دو، به افزايش بازدهي در ديگري ختم شود. عضو هيات 
علمي پژوهش��كده پولي و بانكي كشور با بيان اينكه بايد 
توجه كرد كه معامالت گواهي سپرده سكه طال در بستر 
بورس مزيت هاي زيادي در مقايسه با معامله فيزيكي طال 
دارد، توضيح داد: از جمله آن قابليت نقدشوندگي و امنيت 

باال و سهولت معامله به شيوه آنالين است. به همين دليل، 
تقاضا براي گواهي سكه در ماه هاي اخير افزايش داشته 
است. از طرف ديگر، اين نوع سپرده بر خالف سپرده هاي 
پولي، تناظر يك به يك با سكه هاي طال دارد. ندري افزود: 
به عبارت س��اده تر، بانك ها به ازاي تعدادي مش��خص از 
گواهي سپرده طال، تعدادي مشخص از سكه هاي طالي 
فيزيكي را نگه داري مي كنند و اين با فرآيند تس��هيالت 
دهي بانك ها تف��اوت دارد. در فرآيند تس��هيالت دهي، 
بانك مي توان��د بيش از دارايي واقعي س��پرده هاي خود 
تس��هيالت بدهد. وي با تاكيد بر اينكه اكنون هم ممكن 
است بانك مركزي ابزار گواهي سپرده طال را تضعيف نكند 
و از روش ديگري براي كاهش ميزان بازدهي در بازار سكه 
طال اس��تفاده كند، اظهار كرد: براي مثال ممكن است به 
بانك ها اجازه استفاده از اهرم بدهند، به اين معني كه الزام 
به نگهداري ذخيره 100 درصدي سكه طال را بردارند و در 
نتيجه، گواهي بيشتري به بازار عرضه شود. به گفته اين 
كارشناس اقتصادي نگاه كوتاه مدت براي ايجاد محدوديت 
بر س��ر راه بازدهي بازارهاي مختل��ف مي تواند تا حدي 
قيمت ها را كنترل كند، اما در بلندمدت تنها به وخيم تر 

شدن اوضاع مي انجامد.
 ندري در ادامه با بيان اينكه قانون ظروف مرتبطه كه عالوه 
بر فيزي��ك در اقتصاد هم كارب��رد دارد، گفت: اين قانون 
مي گويد كه شما نمي توانيد بازدهي سپرده هاي بانكي را در 
حد 15 درصد نگه داريد ولي بازار سرمايه بازدهي مثاًل 200 
درصدي داشته باشد. به عبارت ساده تر، اگر چنين كاري 
بكنيد، دي��ر يا زود، نقدينگي به بازار جديد كوچ مي كند. 
در مورد گواهي هاي سپرده طال هم همين طور است و با 
ايجاد محدويت در اين بازار، در بلندمدت بازارهاي ديگر 

دستخوش در هم ريختگي خواهند شد.

   از بين رفتن اعتماد به بازارهاي آتي 
در حالي كه گفته هايي مبني بر احتمال توقف معامالت 
گواهي س��كه از س��وي بانك مركزي مطرح ش��ده، يك 
كارشناس اقتصادي معتقد اس��ت كه اكنون مسووليت 
اصلي بانك مركزي عمليات بازار باز و كنترل تورم است و 
راهكار موثر در اين زمينه قبول اصول بازار آزاد و دستكاري 
نكردن اين معامالت اس��ت زيرا، اين اقدام سيگنال هاي 
منفي براي بازارهاي آتي و اعتماد سرمايه گذاران ارسال 

مي كند كه اقتصاد را تحت تاثير خود قرار مي دهد. 
اين روزها قيمت هاي گواهي س��پرده سكه در بورس 
كاال تحوالت قيمتي زيادي نسبت به بازار فيزيكي طال 
دارد كه واكنش هاي زيادي را در پي داش��ته، اين امر 

به دليل س��ودآوري و رشد بسيار مناسب بازار سرمايه 
منجر شده كه مردم طالي خود را تبديل به سكه كرده 
و با تبديل آن به گواهي س��پرده در بورس كاال، نقشي 
در افزايش قيمت اين كاال در بورس داش��ته باشند. در 
پي اين موضوع، گفته هايي مبني بر ورود بانك مركزي 
به اين قضي��ه و توقف معامالت اين نوع گواهي مطرح 
شده كه يك كارشناس اقتصادي درباره اين اقدامات 
به ايس��نا، توضيح داد: اگر به ب��ازار اعتقاد داريم كه در 
بلندمدت سرمايه گذاراني به اين بازار اعتماد كرده اند 
و وارد آن شده اند، بايد بدانيم كه با متوقف كردن بازار 
معامالت گواهي سپرده س��ينگالي كه به اقتصاد و به 
خصوص بورس كاال داده مي شود، بسيار منفي خواهد 

بود و بازارهاي آتي را هم تحت تاثير قرار خواهد داد.
پيام مولوي با بيان اينكه راهكار در اين زمينه حذف يا توقف 
معامالت گواهي سپرده نيست بلكه قبول كردن يكسري 
قواعد در بازار اس��ت، گفت: اين توقف در ساير بازارهاي 
اقتصادي هم ديده مي شود، به عنوان مثال در بازار سرمايه 

سعي بر اين است كه آن را تحت كنترل درآوريم.
وي افزود: بازارهاي مالي يك شبه ايجاد نمي شوند بلكه 
بر اثر جلب تدريجي اعتماد مردم و سرمايه گذاران، عمق 
و وس��عت پيدا مي كند كه با توقف و حذف، اعتمادها به 
ابزارها و بازارهاي آتي كاهش پيدا مي كند. دبيركل انجمن 
اقتصاد ايران معتقد است كه اگر معامالت گواهي سپرده 
متوقف شود آيا مي توان خريد و فروش طال و سكه را هم 
در بازار فيزيكي متوقف كرد؟ زماني كه مردم تورم باال را 
تجربه كردند و دنبال حذف ريال هستند، آنها به ابزارهاي 
مختلفي متوسل مي شوند. وي با بيان اينكه جهت دهي 
يا ساماندهي بازار در جريان بازار آزاد وجود ندارد، گفت: 
شاخص هاي اقتصادي يا جريان هاي اقتصادي، افزايش 
قيمت اونس جهاني در دنيا، افزايش تقاضا و ركود، باعث 
شده اند تا س��رمايه گذاران هم براساس همين تحولالت 
دست به معامالتي بزنند كه اين امر را نمي توان دستكاري 
كرد. مولوي ادامه داد: از منظر ابعاد داخلي هم پايين آمدن 
شاخص بازار سرمايه و استراتژي افراد، تقاضا براي طال، ارز 
و مسكن در ايران باال مي رود كه اين ذات اقتصاد است. به 
گفته اين كارشناس اقتصادي آنچه كه بانك مركزي بايد 
به جديت پيگيري كند، عمليات بازار باز بانكي است تا در 
اقتصاد ايران بتواند تورم را كاهش داد كه اين امر، از طريق 

عمق بخشي به اوراق اتفاق مي افتد.

   مزاياي گواهي سكه طال 
همچنين در اين زمينه امير تهراني _مديركل دفتر وزارت 
اقتصاد نيز اعالم كرد: معامله ورق يا فيزيك سكه هر كدام 
مزايا و عالقه مندان خاص خ��ود را دارند. خريد و فروش 
مجازي، عدم ني��از به مراجعه حض��وري، تاييد اصالت، 
س��هولت نگهداري و عدم نگراني بابت س��رقت، كارمزد 
پايين، نقدشوندگي و معامله آسان و..  از جمله مزاياي اين 
اوراق است. وي افزود: اما هر از گاهي شاهد نوعي هيجان 
در خريد اين نوع اوراق در بورس هستيم. شرايط آربيتراژي 
قيمت ورق و فيزيك سكه كه گاهي تا چند 100 هزار تومان 
مي رسد كه انگشت اتهام به سمت اين بازار نشانه مي رود.

به گفته اين كارشناس اقتصادي اين بازار را نه مي شود 
تعديل كرد نه مي توان به حالت خود رها كرد. هر دو فعل 
فوق سيگنالي منفي مخابره مي كند به خصوص به دليل 
مزايايي كه اشاره شد؛ سهولت فراواني براي عالقه مندان 
سرمايه گذاري در اين حوزه ايجاد كرده است. تهراني در 
پايان سخنانش اظهار كرد: بهترين روش مي تواند تعيين 
بازارگردان هاي متعدد براي اين بازار باشد كه بتواند در 
هيجان هاي خريدوفروش نقش بازيگر متعادل كننده را 
بازي كنند. بنابراين، گواهي سپرده سكه بين راه هايي 
چون توقف معامالت، تزري��ق عوامل متعادل كننده 
قيمت آن يا سپردن تصميم درباره آن به بازار آزاد قرار 
دارد كه با نگاهي به اين سه راه مي توان متوجه شد كه 
طبق بازار آزاد و رقابتي بايد اين معامالت دستكاري يا 
حذف نشوند زيرا، كنترل آن از رهايي اين بازار به دليل 
سينگال ها و تبعات منفي كه بر اعتماد سرمايه گذاران 
و بازارهاي آتي در پي دارد، تاثيرات مخربي بر اقتصاد 

خواهد گذاشت. 
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شفاف سازي بانك رفاه 
درمورد گواهي سكه طال 

 در پي انتش��ار برخ��ي اخبار در فض��اي مجازي و 
رس��انه ها مبني بر خريد و فروش سكه طال توسط 
برخي بانك ها، بانك رفاه توضيحاتي را جهت تنوير 
افكار عمومي منتشر كرد. به گزارش روابط عمومي 
بانك رفاه كارگران، شوراي بورس در خرداد ماه سال 
1393 »گواهي سپرده كااليي« را به عنوان ابزار مالي 
قانون بازار اوراق بهادار، شناسايي و تصويب كرد كه 
بر اساس اين مصوبه »گواهي سپرده كااليي؛ اوراق 
بهاداري است كه مويد مالكيت دارنده آن بر مقدار 
معيني كاالست و پشتوانه آن قبض استانداردي است 
كه در انبارهاي مورد تأييد بورس صادر مي شود.« در 
همين راستا، اواخر سال 1394 بازار معامالت گواهي 
سپرده سكه طال در بورس كاال آغاز به كار كرد و عالوه 
بر بانك رفاه تا سال 1398 سه بانك صادرات، سامان 
و ملت نيز به اين بازار وارد ش��ده اند. بر اين اس��اس، 
دارندگان سكه طال با ارايه مدارك شناسايي معتبر 
به خزانه بانك رفاه مراجعه و سكه هاي خود را به انبار 
تحويل مي دهند و پس از اعتبار س��نجي سكه ها و 
پرداخت هزينه ارزيابي، در مقابل قبض انبار موقت 
گواهي سپرده دريافت مي كنند. سپس مي توانند 
با مراجعه به كارگزاري ها يا سامانه معامالت برخط 
سهام، سكه هاي خود را به فروش برسانند.  با توجه به 
فرآيند فوق، بانك رفاه هيچ نقشي در خريد، فروش و 
عرضه سكه نداشته و تنها انباردار بورس كاالست. از 
اين رو بانكي كه بر اساس مستندات قانوني به عنوان 
انباردار بورس كاال شناخته مي شود، نمي تواند نقشي 

در قيمت گذاري سكه در بورس كاال داشته باشد. 

برندگان جشنواره »زمستان 
طاليي با #720*« معرفي شدند

مراس��م قرعه كشي جش��نواره »زمستان طاليي 
#720*« برگزار و اس��امي برن��دگان اين دوره از 
جش��نواره اعالم ش��د. به گ��زارش روابط عمومي 
بانك پاسارگاد، قرعه كشي جش��نواره »زمستان 
طاليي #720*« در تاريخ 22 ارديبهش��ت سال 
1399 انجام شد و برندگان خوش شانس شمش طال 
و سه عدد سكه تمام بهارآزادي معرفي شدند. بر اين 
اساس، نرگس رزاقي از زنجان موفق به دريافت جايزه 
اول جشنواره زمستان طاليي شد. همچنين مرتضي 
ش��جاعي از كرج، حسين عباسپور از مشهد و رضا 
كمانگر از قروه كردستان به عنوان برندگان يك عدد 
سكه تمام بهار آزادي معرفي شدند. اين جشنواره در 
فصل بهار نيز ادامه خواهد داشت و مشتريان فرصت 
دارند تا با خريد شارژ و بسته اينترنت و پرداخت قبض 
از #720*، امتياز كسب كرده و در قرعه كشي هاي 
اين فصل شركت كنند. به اين ترتيب كه براي شركت 
در قرعه كشي و افزايش شانس خود كافي است با 
شماره گيري كد #720*، با هر 1000 تومان خريد 
شارژ و بسته و پرداخت قبض، 1 امتياز كسب كنند. 
با هر 10 امتياز، 1 ش��انس به مجموع شانس هاي 
مشتريان براي شركت در قرعه كشي افزوده خواهد 
شد. گفتني است با شماره گيري كد *720*#720 
ضمن اط��الع از جوايز، مي تواني��د امتيازات خود 
را به ش��انس تبديل كنيد. همچنين شماره تلفن 
89515253-021 نيز آماده پاسخگويي به سواالت 

و ابهامات هم ميهنان است.

دسترسي بيمه گذاران بيمه 
شخص ثالث به اطالعات

ريي��س كل بيمه مرك��زي تاكيد ك��رد كه تمامي 
شركت هاي بيمه اي از اول خردادماه زير ساخت هاي 
الزم را براي دسترسي الكترونيكي بيمه گذاران بيمه 
ش��خص ثالث به اطالعات مورد ني��از فراهم آورند. 
 غالمرضا سليماني اميري به شركت هاي بيمه اي ابالغ 
كرد كه به منظور تسهيل دسترسي بيمه گذاران بيمه 
شخص ثالث به اطالعات بيمه نامه هاي خود و ارايه 
خدمات بيمه اي به آنها بدون نياز به ارايه نسخه فيزيكي 
بيمه نامه، از ابتداي خردادماه س��ال جاري اقدامات 
چهار گانه زير را انجام دهند.بر اس��اس اين گزارش 
رييس شوراي عالي بيمه در اين ابالغيه شركت هاي 
بيمه اي راموظف كرده است تا زيرساخت هاي الزم 
براي دسترسي و اخذ الكترونيكي تمامي اطالعات 
بيمه نامه ش��خص ثالث صادره را ب��ا حفظ امنيت 
اطالعات شخصي اشخاص، براي بيمه گذاران خود 
فراهم كنند. وي همچنين به شركت هاي بيمه اي 
تاكيد كرده است كه تمامي بيمه نامه هاي شخص ثالث 
خود را پس از دريافت كد يكتا از بيمه مركزي ايران 
صادر كرده و لينك دريافت نسخه قابل چاپ بيمه نامه 
را از طريق ارسال پيامك، كد يكتا، آدرس الكترونيكي 
صفحه استعالم اصالت بيمه نامه از بيمه مركزي ايران 
و نيز از آن شركت را به بيمه گذاران خود اعالم كنند. 

سياست هاي پولي بانك مركزي 
چين براي حمايت از اقتصاد

رييس بانك مركزي چين متعهد شد تا با استفاده از 
سياست هايي تسهيلي از اقتصاد كرونازده اين كشور 
حمايت كند. »يي گنگ« رييس بانك مركزي چين در 
يادداشتي كه در نشريه كيوشي به چاپ رسيد، نوشت 
كه بانك مركزي بر انعطاف سياس��ت هاي اتخاذي 
تمركز بيشتري داشته و در عين حال ثبات بازارهاي 
مالي را حفظ خواهد كرد. گنگ در ادامه تاكيد كرد كه 
ويروس كرونا به اقتصاد چين ضربه زده و اگرچه چين 
اين ويروس را مهار كرده، اما گسترش و شيوع آن به 
خارج از كشور چالش هاي تازه اي را براي اين كشور به 
همراه مي آورد. وي در اين يادداش��ت افزود كه بانك 
مركزي چين با اس��تفاده از سياست هايي همچون 
وام مجدد )اعطاي وام به بانك ها از محل درآمدهاي 
دولت(، تخفيف مج��دد )در اوراق قرض��ه(، در نظر 
گرفتن زمان تنف��س در بازپرداخت وام ها همچنين 
سازوكارهاي پيشرفته انتقال پولي در راستاي حمايت 

از اقتصاد و تثبيت بازار كار گام برخواهد داشت. 

بسياري از كارشناسان معتقدند كه بايد معامالت كاغذي سكه براي امنيت دارايي مردم و اعتماد به بازار  آتي سكه تقويت شود

درس هايي از كرونا
جامعه را در مواجهه با بحران هايي از اين دست ارتقاء دهيم. 
بايد از كرونا و تبعات و عوارض آن درس هايي آموخت و عبرت 
گرفت و براي مقاوم سازي اجتماعي، اقتصادي و ... عزم را جزم 
كرد. ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي خدمت مقابله 
با بحران كرونا و درگذشتگان ناشي از ابتالء به كرونا و آرزوي 
شفاي عاجل براي مجروحان و بيماران كرونايي، اگرچه بايد 
قدردان همه دست اندركاران مقابله با بحران كرونا بود و تالش ها 
و مس��اعي آنان را تقدير و تكريم نم��ود و به رغم آنكه باوجود 
مضايق و محدوديت هاي ناشي از تحريم ها و حصر اقتصادي، 
به طور نسبي در سطح بين المللي عملكرد قابل توجيهي را در 
اين زمينه شاهد بوده ايم وليكن اين امر نبايد مانع از ارزيابي و 
بازبيني ساختارها و سازوكارهاي اجرايي شود. بايد به سرعت 
با درس گرفتن از اين واقعه اس��ف بار، نس��بت به اصالح امور 
اقدام و سطح آمادگي و تاب آوري را در سطوح ملي، منطقه اي، 
خانوادگي و فردي باال برد و زيرساخت هاي الزم براي مقابله 
به موقع، هوشمندانه، هدفمند و موثر با اين قبيل بحران ها را 
تمهيد و تدارك نمود. برخي از اقدامات الزم و ضروري در اين 

زمينه عبارتند از: 
1- ش��كل دهي نظام چند اليه تامين اجتماعي مشتمل بر 
حوزه هاي امدادي، حمايتي و بيمه اي در سطوح پايه، مازاد و 
مكمل با رعايت اصول فراگيري، جامعيت، كفايت و برخوردار 

از پايداري مالي
2- اس��تقرار نظام يكپارچه مديريت ش��هري و احاله كليه 
امور تصديگري و مس��ووليت ارايه خدمات عمومي تمامي 

دستگاه هاي اجرايي به شهرداري ها 
3- جداسازي آموزش پزشكي از زير مجموعه وزارت بهداشت 

و انتقال آن به زيرمجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به 
منظور پيشگيري از سوگيري امور تحقيقاتي، پژوهشي، علمي 

و آموزشي از رويكردهاي متصديان امور اجرايي
4- تجديدنظر در روند خصوصي س��ازي با توجه به عملكرد 
نامناسب بخش خصوصي در مواجهه بحران كرونا. متاسفانه 
بخ��ش خصوصي اي��ران نش��ان داد كه ب��ه محض كاهش 
موقتي س��ود مورد انتظار به س��مت انتقال هزينه به مردم و 

مصرف كنندگان و يا كارگران و كاركنان حركت مي كند.
5- ضرورت پيش بيني هاي الزم براي مداخله دولت در موارد 
نقص و شكست بازار به ويژه در ارايه كاالهاي عمومي و خدمات 
اجتماع��ي و تجديدنظر در فرآيند خصوصي س��ازي با عدم 
واگذاري فعاليت هاي مربوط به وظايف اساسي دولت و امور 
حاكميتي و نيز حفظ آمادگي ساختاري دولت براي جايگزيني 
بخش دولتي به جاي بخش خصوص��ي در مواقع بحران كه 

بخش خصوصي پا پس مي كشد.
6- ش��كل دهي س��ريع شناس��نامه جامع اقتصادي – 
اجتماعي خانوار به منظور جانمايي افراد ازمنظر معيشت، 
ش��غل، توان درآمدي، ميزان ريس��ك آسيب پذيري در 
بحران ها و ... براس��اس آزمون استحقاق سنجي )آزمون 

وسع( و غربالگري اقتصادي-  اجتماعي
7- نگاه چندساحتي و متوازن به رشد و پيشرفت )توسعه( و 

اعمال رويكرد اجتماعي در اتخاذ تصميمات
8- ترميم سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي مردم كه در اثر 
كرونا دچار نقصان گرديده اس��ت و بازسازي پايگاه و تثبيت 
جايگاه ساختارها و سازوكارهايي كه ناكارآمدي آنها در فرآيند 

مقابله با كرونا آشكار گرديده است. 

9- پياده سازي مديريت منطقه اي )ايالتي( و يا تمركززدايي 
و تفويض اختيارات به اس��تان ها جهت مقابله با بحران ها در 

سطح منطقه و استان 
10- يكپارچه سازي نظام مديريت بحران حوادث، امداد 
حوادث و پدافند غيرعامل با هدف مقابله هوش��مند و به 

موقع با بحران ها 
11- برقرارس��ازي نظام يكپارچه امداد، مشاوره و مددكاري 
اجتماعي با هدف كاهش اثرات نامساعد اجتماعي، خانوادگي 

و فردي )روحي، رواني و ...( بحران ها 
12- ايجاد زمينه بهره من��دي عادالنه عوامل توليد از ارزش 
افزوده ايجادي و پيش��گيري از تحميل سريع اثرات كاهش 
موقتي سود توسط كارفرمايان و مالكان بنگاه هاي اقتصادي به 

مردم و مصرف كننده و يا به كارگران و كاركنان 
13- اعمال نظارت دقيق بر س��اختار مالي و گزارشگري 
مالي بخش خصوصي و مراقبت در محاسبه و نگهداشت 
اندوخته ه��ا و ذخاي��ر قانون��ي، احتياطي، فن��ي و ... در 
صورت هاي مالي بخش خصوصي براي حصول اطمينان 

از امكان تامين مالي در شرايط بحران
14- وضع ماليات هاي اجتماعي بر فعاليت هاي آسيب رسان 
به كيفيت زندگي مردم )شغل، معيشت و ...( و استفاده از منابع 

حاصله براي حمايت از اقشار آسيب پذير و فرودست جامعه
15- مديريت و ساماندهي انفال و ايجاد خزانه داري انفال براي 
حصول اطمينان از تسهيم عادالنه منابع حاصل از بهره برداري 

انفال و تخصيص منابع متناسب براي مصالح عامه
16- وضع ماليات اجتماعي و عوارض و تعرفه متناس��ب بر 
تراكنش هاي پولي، بانكي و اينترنتي به منظور استفاده ازمنابع 

ادامه از صفحه اول
حاصله براي حمايت از افرادي كه به سبب فضاي نوين و مجازي 

كسب و كاردچار نقصان در معيشت، اشتغال و ... مي شوند 
17- اعم��ال رويكرد ت��وازن منطقه اي مبتني ب��ر عدالت و 
متناسب سازي شاخص ها و متغيرهاي اقتصادي )دستمزد، 
يارانه نق��دي و غيرنقدي، خط فقر و ...( با ش��رايط هر يك از 
مناطق اس��تان ها )دوري از مركز، محرومي��ت از امكانات و 

زيرساخت هاي ملي و ...( 
18- جداس��ازي امور مربوط به ش��وراها و ش��هرداري ها و 
دهياري ها از وزارت كشور و خارج كردن امور مربوط به خدمات 
عمومي و اجتماعي از محاق مسائل سياسي و امنيتي وزارتخانه 

مزبور و شكل دهي »وزارت مصالح عامه«
19- طراحي و پياده سازي »نظام كرامت اجتماعي« با ابتناء بر 
اصول نوعدوستي، برادري، تكافل اجتماعي و به منظور جلب 
بيشتر مشاركت هاي خيرخواهانه مردم )خيريه، وقف، احسان، 
نذورات و ...( و تشويق همكاري هاي جمعي )تعاون، NGO ها 

و ...( و كمك هاي داوطلبانه )هالل احمر، كميته امداد و ...( 
20- افزايش ضريب پوشش بيمه هاي اجتماعي و بازرگاني و 
افزايش سهم بيمه در سبد سرمايه خانوارها و تشويق مردم به 

پس انداز و سرمايه گذاري
21- بس��ط و توس��عه عدالت اجتماعي ازطريق رفع فقر و 
محروميت، توانمندس��ازي، كارگس��تري، هدفمندسازي 
يارانه ه��اي اجتماعي و اعم��ال ماليات ه��اي اجتماعي بر 

فعاليت هاي آسيب رسان به كيفيت زندگي مردم.
22- ارتقاء تاب آوري اجتماع��ي با ايجاد چتر فراگير ايمني 
اجتماعي، نظام پيشگيري از آسيب هاي فردي، خانوادگي و 
اجتماعي، بازاجتماعي شدن محرومان و آسيب ديدگان و ايجاد 

زمينه بازگشت آنها به محيط كار، خانواده و جامعه.
23- تقويت و پايدارسازي سازمان ها و صندوق هاي بيمه گر 
اجتماعي با اصالح قوانين و مق��ررات مغاير با اصول، قواعد و 

محاس��بات بيمه اي، جلوگيري از توليد و انباشت مطالبات 
بيمه اي آنها از دولت و روزآمدس��ازي و سازگارسازي قوانين 
بيمه اي با اقتضائات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مختصات 

جمعيتي و شرايط محيط كسب و كار در فضاي مجازي.
24- تجديدنظ��ر جدي در نظ��ام توزيع كش��ور به منظور 

جلوگيري از پديده هاي شوم احتكار، گرانفروشي و ...
25- تجديدنظر در نظام مصرف كشور به ويژه در حوزه درمان 
و برخورد جدي با تقاضاهاي القاي��ي و مخاطرات اخالقي و 
برخورد با س��ودجوياني كه با تروي��ج مصرف زدگي و القاي 
مصرف غيرضرور، جيب خود را پر مي كنند. بحران كرونا و عدم 
مراجعات مردم به مراكز درماني از ترس كرونا، نشان داد كه بايد 
سريعاً به سمت سطح بندي خدمات درماني، اجراي راهنماهاي 
باليني )گايد الين ها(، نظام ارجاع و پزشك خانواده حركت 
نمود چراكه عدم انجام بسياري از اعمال تشخيصي، دارويي و 
درماني به خاطر ترس از مراجعه به مراكز درماني و كاهش بار 

مراجعات، موجب تشديد بيماري هاي مردم نشد.
26- همسوسازي و تطبيق همه فعاليت هاي مربوط به رشد و 
پيشرفت در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
با مصال��ح عامه و با رويكرد كاه��ش نابرابري هاي غيرموجه 
اقتصادي و اجتماعي، جبران و ترميم عوارض محروميت ها و 
آسيب ها و اعمال عدالت در دسترسي به خدمات و بهره مندي 

از منابع عمومي.
27- شكل دهي سريع پرونده الكترونيك يا كارت هوشمند 
اشتغال )شناسنامه كار( و شناسايي مشاغل فصلي، موقت، 
غيررسمي و تالش براي ارتقاء امنيت شغلي كارگران و كاركنان 
و ايج��اد صندوق ملي بيمه بيكاري براي كليه بيكاران اعم از 

كارجويان و اخراجي ها.
عضو و نايب رييس هيات مديره 
سازمان تامين اجتماعي



خبر

دبيركل كانون كارگزاران بورس هشدار داد

خطر خروج از بورس و ورود به بازارهاي موازي
گروه بورس|

 معام�ات دومي�ن روز هفت�ه نيز ب�ا افت 
شاخص هاي س�هام در كشور خاتمه يافت. 
در اين روز فش�ار فروش ش�كل گرفته در 
روزهاي قبل ك�ه به افت 30 ه�زار واحدي 
ش�اخص كل بورس در روز ش�نبه انجاميد، 
س�بب ش�د تا در روز يكشنبه ش�اهد افت 
19هزار و 14 واحدي نماگر ياد ش�ده باشيم. 
اين كاهش 1.93 درصدي كه بيش از هر چيز 
از قرمزپوشي نمادهاي »فوالد«، »فملي« و 
»كچاد« تاثيرپذيرفت، به نزول شاخص كل 

تا سطح 968 هزار و 460 واحدي انجاميد. 
كلي�ت معام�ات در فرابورس نيز تش�ابه 
بسياري با بورس داش�ت و همين امر سبب 
ش�د، ش�اخص كلي اين بازار نيز ب�ه ميزان 
106واحد نسبت به روز گذشته كاهش يابد. 
مجموع اين دوعامل سبب شد تا ارزش بازار 
س�هام به 4 هزار و 324 هزار و 241 ميليارد 

تومان برسد.

در روزهاي گذشته آمار ياد شده در حالي سير نزولي 
به خود گرفت كه تا پيش از آن و از ابتداي سال جاري، 
معامالت س��هام تقريبا رونقي بدون وقفه را به ثبت 
رس��انده بود و همين امر سبب شده بود تا بسياري از 
سرمايه گذاران نا آشنا به معامالت سهام، با خوشبيني 
به كسب سود كم ريسك، وارد بورس و فرابورس شوند. 
اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي جهان 
پيچيدگي بازارها و افزايش آگاهي از س��از و كار آن، 
بس��ياري را بر آن مي دارد تا از طريق سرمايه گذاري 
غير مستقيم وارد چرخه معامالت دارايي هاي مالي 
ش��وند و به جاي آنكه خود شخصا مسووليت خريد و 
فروش را بر عهده بگيرند، اين مهم را به افراد خبره كه 
در مقام صندوق سرمايه گذاري و سبد گردان در بازار 

حضور دارند، بسپارند.
چني��ن امري ن��ه تنها ريس��ك آحاد م��ردم را براي 
س��رمايه گذاري كاهش مي دهد بلكه سبب مي شود 
تا به واس��طه كاهش احتمال رفتار هيجاني در بازار 
س��رمايه گذاران حرفه اي نيز در محيطي امن تر و با 
ريسك هاي كنترل شده به فعاليت بپردازند؛ عاملي 
كه هم به توسعه پايدار بازار كمك مي كند و هم حضور 
بلندمدت م��ردم عادي در بازار هايي نظير س��هام را 
تضمين خواهد كرد.  با نگاهي به سابقه تاريخي تمامي 
كشورهاي توس��عه يافته مي توان دريافت كه توجه 

به امر تامين مال��ي از طريق بخش هاي مختلف بازار 
سرمايه، كايمادترين راهي است كه مي توان از طريق 
آن هم دارايي خرد مردم را در توليد به كار بست و هم 

آنها را در سود فعاليت اقتصادي شريك كرد. 
اگرچه تمامي اين بازار در كشورهاي مختلف از قوانين 
گوناگوني پيروي مي كنند اما آنچه  در موفقيت تمامي 
آنها نقش كليدي را بازي كرده تداوم حضور مردم به 
صورت بلندمدت است كه امكان بهره برداري مولد از 
پس اندازها را در بعد كالن فراهم مي كند و حضور آنها 

را از محدوده سفته بازي فراتر مي برد.
در ايران اما به نظر مي رسد كه رونق بازار سهام به دليل 
آنكه از ظرفيت هاي آن به خوبي بهره برداري نشده، 
تحق��ق چنين امري را در هال��ه اي از ابهام فرو برده و 
نمي توان صرف ورود نقدينگي را به عنوان دليلي براي 
فراهم شدن اس��تفاده بلندمدت از وجوه مردم تلقي 
كرد.  در همين خصوص دبي��ركل كانون كارگزاران 
گفت كه با طوالني شدن وضعيت قرمز بازار در هر پله 
بخشي از سهامداران نااميد مي شوند و نسبت به خروج 

سرمايه خود اقدام مي كنند.
دبير كل كانون كارگزاران بورس اظهار داش��ت: بايد 
توجه داش��ت كه تمام س��هامداران بازار س��رمايه از 
سرمايه گذاران خرد نيستند و سرمايه گذاراني هم در 
اين بازار حضور دارند نقدينگي قابل توجهي را صرف 
خريد سهام كرده اند اين سرمايه گذاران ممكن است 
در اين شرايط نقدينگي خود را از بورس خارج و وارد 

بازارهاي موازي كنند.
سيد روح اهلل ميرصانعي درباره وضعيت بازار سرمايه و 
احتمال خروج نقدينگي در اين شرايط اظهار داشت: 
سرمايه گذاران تازه وارد به بورس با بازار منفي مواجه 
شدند، البته بورس هميشه روند منفي و مثبت ندارد 
و اين دامنه بسته به ركود و رشد اقتصادي، وضعيت 
شركت ها، تحريم ها، ورود و خروج نقدينگي، وضعيت 
سياسي و... تغيير مي كند و تمام اين عوامل روي ارزش 

سهام هاي بورسي اثر گذار است.
وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر بازار منفي است و 
اگر اين شرايط ادامه دار باشد شاهد خروج نقدينگي از 
بازار سرمايه خواهيم بود، گفت: ممكن است برخي از 
سهامداران به ويژه تازه واردها وجوه خود را وارد ساير 

بازارهاي موازي كنند. 
احتم��ال ايجاد اين جريان در بازار وجود دارد اما اگر 
اصالح در بازار كوتاه مدت باش��د و بازار بتواند خود را 
ريكاوري كند، جذابيت بازار ادامه خواهد داشت. دبير 
كل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار در پاس��ح 

به اين س��وال كه در صورت خروج نقدينگي از بازار 
سرمايه كدام بازار شانس و توان جذب اين نقدينگي 
را خواهد داش��ت، تاكيد كرد: در حال حاضر كاهش 
سودهاي بانكي عالمت و سيگنال مثبتي است براي 
بازار سرمايه اما از سوي ديگر شاهد تحركاتي در بازار 
ارز هس��تيم. همچنين بازار طال به واس��طه افزايش 
نرخ ارز و افزايش نرخ جهاني اونس طال رش��دهايي 

را داشته است.
ميرصانع��ي ادامه داد: بازار مس��كن و خودرو هم در 
اين چن��د روز ارز با افزايش تقاض��ا مواجه بود. البته 
بايد توجه داشت كه تمام س��هامداران بازار سرمايه 
از سرمايه گذاران خرد نيستند و سرمايه گذاراني هم 
در اين بازار حضور دارن��د نقدينگي قابل توجهي را 
صرف خريد سهام كرده اند اين سرمايه گذاران ممكن 
است در اين شرايط نقدينگي خود را از بورس خارج 
و وارد بازارهاي م��وازي كنند.وي گفت: البته برخي 
از تحليلگران معتقدند به دليل وجود محدوديت در 

ساير بازارها، ش��ايد بورس هنوز در اين شرايط براي 
اين سرمايه گذاران جذاب تر باشد.

به گ��زارش ايلنا، دبير كل كان��ون كارگزاران بورس 
و اوراق به��ادار با بي��ان اينكه ب��راي دولت ها جذب 
نقدينگي به سمت بازار سرمايه بهترين گزينه است 
چراكه اثرات تورمي ندارند و بستري براي جمع آوري 
نقدينگي از ساير بازارها و ورود آن به بازار بورس است، 
اف��زود: اما اينكه دولت غير از تبليغ كار ديگري براي 
بازار سرمايه كرده جاي سوال است. به نظر مي رسد كه 
برنامه خاصي براي اين بازار وجود ندارد. البته حمايت 
دولت از بازار توجيهي هم ندارد در كمتر كش��وري 
دخالت مستقيم دولت در بازارها را مي بينيم مگر در 

شرايط كامال بحراني.
ميرصانعي با بيان اينكه به هر ح��ال بايد بدانيم كه 
بازار سرمايه با ريسك همراه است و سرمايه گذاران 
هم ريسك آن را پذيرفته اند و وارد اين بازار شده اند 
بنابراين افت و خيزهاي قيمتي هم الجرم بخشي از 

اين بازار است، گفت: طبيعتا هر چقدر شرايط منفي 
و ركود بازار بيشتر طول بكشد خروج نقدينگي توسط 
س��هامداران تازه وارد، غيرحرفه اي و خرد بيش��تر 
خواهد بود. اين خروج نقدينگي فرايندي نيست كه 
در يك آن رخ دهد و يك روند و فرايند تدريجي است.

دبي��ر كل كانون كارگ��زاران ب��ورس و اوراق بهادار 
اظهار داشت: در مجموع منطقي و اصولي نيست كه 
س��هامداران غيرحرفه اي و خرد به صورت مستقيم 
وارد ب��ازار ش��وند. يك��ي از تبعات ورود مس��تقيم 
س��رمايه داران خرد اين اس��ت برخي از قيمت ها به 
شكل نادرست باال مي رود و در زمان ريزش بازار باعث 

مي شود كه اين قيمت ها به شدت هم كاهش يابند.
ميرصانعي ادامه داد: اما اگر سرمايه گذاران از طريق 
صندوق هاي سرمايه گذاري وارد شوند، در آن زمان 
مديران حرفه اي مي دانند كه چه پرتفويي را طراحي 
كنند در مواقع ريزش ب��ازار،  آن پرتفوي ارزش خود 

را حفظ كند. 
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درخواست گشايش دوباره 
بازار آتي سكه

در ش��رايطي كه زمزمه تعطيلي بازار گواهي سپرده 
سكه به گوش مي رس��د محمدرضا پورابراهيمي از 
نمايندگان مجلس در نام��ه اي به رييس جمهوري 

خواستار بازگشايي بازار آتي سكه شده است.
به گزارش ايلنا، همزمان با اين نامه شايعاتي در مورد 
مخالفت برخي مراجع نظارتي و امنيتي با تداوم فعاليت 
بازار معامالت گواهي سپرده سكه در بورس كاال به 
گوش مي رس��د موضوعي كه با مخالفت بسياري از 
فعاالن بازار س��رمايه مواجه شده است. كارشناسان 
مي گويند با تعطيلي بازار معامالت گواهي س��پرده 
س��كه در بورس كاال بخش زيادي از نقدينگي روانه 
بازار نقدي سكه خواهد شد. مخالفت با ابزارهاي جديد 
مالي داستان جديدي نيست مهم ترين سابقه مخالفت 
با ابزار هاي جديد مالي در بازار سرمايه مربوط به بازار 
معامالت آتي س��كه در بورس كاالست كه موجب 
ش��د اين بازار مدرن مالي كه ارزش آن از 140هزار 
ميليارد تومان هم فراتر رفته بود در شهريور 1397به 
داليلي واهي تعطيل شود. مخالفان معتقد بودند بازار 
معامالت آتي سكه به رشد قيمت سكه در بازار نقدي 
منجر مي شود اما روند بعدي قيمت ها به خوبي نشان 
داد كه اين استدالل هيچ بنيان درستي نداشته زيرا 
قيمت هر س��كه از زمان تعطيلي بازار معامالت آتي 
سكه 80درصد رشد كرده و از 3ميليون و 900هزار 
تومان به 7ميليون و 100هزار تومان رسيده است. با 
وجود آنكه اثبات شده تعطيلي بازار معامالت آتي سكه 
از بنيان غلط بوده تاكنون هيچ مقام مسوولي درباره 

داليل تعطيل شدن اين بازار پاسخي نداده است.
 به تازگي محم��د رضا پور ابراهيم��ي عضو پرنفوذ 
كميس��يون اقتصادي مجلس باارس��ال نامه اي به 
رييس جمهوري از او خواس��ته تا زمينه آغاز دوباره 
معامالت اوراق آتي سكه را در بورس كاال فراهم كند. 
اما در شرايطي كه هنوز رييس جمهوري پاسخي به 
اين نامه نداده مخالفان دوباره قد علم كرده اند و با همان 
بهانه قديمي اين بار خواستار تعطيلي معامالت گواهي 
سپرده سكه در بورس كاال شده اند. معامالتي كه از 
زمان آغاز تا كنون كمك زيادي به شفافيت معامالت 
فيزيكي سكه كرده است. مخالفان اين بار هم بدون 
هيچ مستندات علمي معتقدند علت رشد قيمت سكه 
رشد قيمت گواهي سپرده سكه در بورس كاال است، 
گزاره اي كه قبال در مورد معامالت آتي بورس كاال هم 
تكرار شده بود. مريم رحمتي، كارشناس بازار سرمايه 
در اين باره گفت: اگر بازار گواهي سپرده سكه طال به 
عنوان رسمي ترين و ش��فاف ترين بازار سكه كشور 
متوقف شود راه براي توسعه بازارهاي غيرشفاف سكه 
هموار مي شود. او ادامه داد: براساس آمارها 15هزار 
سرمايه گذار بورس در بازار گواهي سپرده كااليي و 
نيز هزاران س��رمايه گذار در واحدهاي صندوق هاي 
سرمايه گذاري با پشتوانه طال فعال هستند با توقف بازار 
گواهي سپرده كااليي، زنجيروار ابزارهاي معامالتي 
مربوط به آن نيز متوقف و منحل مي شوند. اين موضوع 
نارضايتي و بي اعتمادي بسياري از سرمايه گذاران را در 
پي خواهد داشت. حسن كاظم زاده ديگر كارشناس 
بازار سرمايه گفت: راهكار درست اين است كه انبارهاي 
سكه در بانك ها را توسعه دهند تا همه بتوانند سكه 
گواهي كنند و در قيمت باالتر بفروشند. به گفته او 
اين شرايط بهترين فرصت براي بانك مركزي است 
كه سكه ها را بفروشد و انبارها را توسعه دهد. هرقدر 
معامالت گواهي در بورس بيشتر باشد نوسانات قيمت 
بيشتر كنترل مي ش��ود و شفافيت افزايش مي يابد. 
ابراهيم محمدولي، عضو انجمن صنفي كارفرمايان 
صنعت طال و جواهر و نقره   خواس��تار تداوم فعاليت 
بازار معامالت گواهي سپرده سكه دربورس كاال شد 
و گفت: كاالهاي ارزشمند مانند طال و سكه و ارز بهتر 
است از طريق بازار شفافي مانند بورس معامله شوند.

 تحليل آسوشيتدپرس
از صعود بورس ايران

بازار بورس به يكي از جذاب ترين مقاصد سرمايه گذاري 
براي ايرانيان تبديل ش��ده اس��ت. به گزارش ايسنا، 
خبرگزاري آسوشيتدپرس با اش��اره به صعود ۲۲5 
درصدي ش��اخص بورس ته��ران در ماه هاي اخير 
نوشت: اين صعود در شرايطي رخ مي دهد كه ايران 
يكي از نقاط مهم درگير با وي��روس كرونا در خارج 
از چين اس��ت. با تمايل دولت به خصوصي س��ازي 
بنگاه هاي در اختيار خود، اكنون مردم به بازار سرمايه 
دسترس��ي پيدا كرده و مي توانند برگه هاي سهم را 
معامله كنند و از اين طريق به عايدي بيش��تري در 
مقايسه با سپرده گذاري بانكي و يا خريد اوراق قرضه 
دست يابند. آسوشيتدپرس در ادامه مي نويسد: در 
حال حاضر بسياري از بورس هاي جهاني تحت تاثير 
شيوع كرونا با ريزش مواجه شده اند؛ نرخ بيكاري در 
امريكا به 14.7 درصد رسيده كه از زمان ركود سال 
19۲9 بي سابقه بوده است و قيمت نفت برنت نيز از 
70 دالر در سال گذشته به محدوده ۲0 دالر رسيده 
است. همه اينها نتوانسته است روند رو به رشد بورس 
تهران كه در سال 19۶7 تاسيس شد و سهام حدود 
1000 شركت در آن عرضه مي شود را متوقف كند. 
بورس تهران اكنون حدود ۲00 ميليارد دالر ارزش 
دارد و متوسط رش��د روزانه پنج درصدي آن از ديد 
شهروندان عادي ايراني مخفي نمانده است. در حال 
حاضر حدود 1۲ ميليون ايراني كد بورسي دارند كه 
حدود نيم ميليون نفر آنها به طور فعال در حال معامله 
سهام هس��تند. از دهه 1990 دولت ايران شروع به 
خصوصي سازي بخشي از شركت هاي دولتي كرد هر 
چند كه اين اقدام به دليل برخي مقاومت هاي داخلي 
به كندي صورت گرفت. اكنون و با تشديد تحريم ها، 
دولت روحاني اميدوار است از طريق فروش دارايي هاي 
خود در بازار سهام بخشي از نقدينگي مورد نياز خود را 
تامين كند.  اكنون برخي از كارشناسان نگران اند كه 
رش��د بيش از حد شاخص بورس، باعث ريزش هاي 
شديدي در آينده شود هر چند كه برخي معامله گران 
معتقدند چنين هش��دارهايي بيش از حد بدبينانه 

هستند و آنها را اذيت نمي كند. 

آيت اهلل اسداهلل بيات زنجاني، مقايسه بورس با بخت آزمايي 
و قمار را نادرس��ت دانس��ت و گفت كه در بخت آزمايي، 
متعلِق بيع )كاال يا خدمت(، نامش��خص است، قمار هم 
مصداق خوردن مال ديگران از طرق ناصحيح است اما در 
بورس، يك سهم است كه خريد و فروش مي شود و بازار و 
نوسانات، در قيمت آن موثر است و نمي توان با آن مانند دو 

مورد ياد شده عمل كرد.
به گزارش ايرنا، وي در پاسخ به سلسله استفتائاتي پيرامون 
ب��ورس و اوراق بهادار و ش��بهاتي فقه��ي در اين زمينه 
خاطرنشان كرد: اين معامله )بورس( عقاليي و بالاشكال 

اس��ت و قانوني بودن آن نيز بر اي��ن امر صحه مي گذارد. 
آيت اهلل بيات زنجاني در پاس��خ به اين سوال كه  در بازار 
بورس، معامالتي تحت عنوان »بورس بازي« و يا به تعبير 
فعاالن اين بازار، »س��فته بازي« صورت مي گيرد؛ بدين 
صورت كه شخص، در يك روز سهامي را مي خرد و ممكن 
اس��ت همان روز يا فرداي آن روز يا در فاصله اي بيشتر، 
اقدام به فروش مجدد سهم نموده و س��ودي را از اين راه 
كسب نمايد . در واقع اين سود صرفًا از محل افزايش بهاي 
آن سهم مي باشد كه در آن بازه زماني تحت ملكيت اين 
شخص بوده است . حكم كلي اين معامله و سود حاصل از 

آن چيست؟ اظهار داشت: فرض سوال  اشكالي ندارد. وي 
در پاسخ سوال ديگر مبني بر اينكه »آيا شباهت معامله 
فوق ب��ه بخت آزمايي و قمار، باعث اي��راد معامله مذكور 
نمي گردد؟ و چنانچه ش��خص با علم نسبي به سودآور 
بودن اين سهم در روز هاي آتي اقدام به خريد نمايد آيا اين 
شبهه برطرف مي گردد و يا همچنان پابرجاست، عنوان 
كرد: در فرض اين سوال، قياس مورد با بخت آزمايي و قمار، 
قياس مع الفارق است. آيت اهلل بيات زنجاني اضافه كرد: در 
بخت آزمايي متعلق بيع مجهول است و در قمار نيز اكل 
مال به باطل است ولي در بورس يك سهم است كه خريد 

و فروش مي شود و بازار و نوسانات، در قيمت آن موثر است 
و نمي توان با آن مانند دو مورد ياد شده عمل كرد. وي در 
پاسخ به اين سوال كه چنانچه در اين فرآيند سودآوري 
و افزايش بهاي يك سهم، جوسازي هاي خبري و احيانًا 
فعاليت هاي مشكوك اقتصادي و شايعات تاثير داشته 
باشد، آيا در حليت و حرمت اين معامله و سود اكتسابي آن 
تاثير شرعي دارد؟ نيز گفت: در صورتي كه تأثير به قدري 
فاحش باشد كه عقال آن را غيرعادي تلقي كنند، مي توان 
آن معامله را غرري و ناصحيح خواند ولي اگر چنين نبود، 
شائبه حرمت ندارد. آيت اهلل بيات زنجاني در پاسخ به اين 
اس��تفتاء كه  با توجه به اينكه ضرر زدن به مسلمان بنابر 
مباني فقهي كراهت دارد و در اين نوع معامله هم همواره 
كسب سود براي يك فرد به معناي ايجاد ضرر براي ديگري 

است )در اكثر موارد( مي توان حكم به كراهت اين معامله 
كرد؟ تصريح كرد: در اينجا ضرري به فردي وارد نمي شود 
بلكه عدم نفع وجود دارد و در معامله اي كه عدم نفع هست، 
نمي توان حكم به كراهت داد. الزم به توضيح است كه بين 
ضرر و عدم نفع تفاوت وجود دارد. وي همچنين در پاسخ 
اين سوال كه با توجه به اينكه در حال حاضر اين معامله 
از منظر قانوني هيچ اشكالي نداشته و اجرا مي شود، اين 
جواز قانوني مي تواند به معناي حليت فقهي و شرعي باشد؟   
خاطرنشان كرد: اين معامله عقاليي و بالاشكال است و 

قانوني بودن آن نيز بر اين امر صحه مي گذارد.
روي آوردن گسترده مردم به بازار بورس و فراز و نشيب ها 
و نوسانات زياد آن طي ماه هاي اخير، سواالت زيادي را در 

اذهان عمومي ايجاد كرده است.

مقايسه بورس با بخت آزمايي و قمار، نادرست است

ممكن است برخي سهامداران به ويژه تازه واردها وجوه خود را وارد ساير بازارهاي موازي كنند

دغدغه روزهاي قرمز در همهمه روزهاي سبز
از روزهاي ابتدايي س��ال جديد شاهد شكسته شدن پي 
در پ��ي ركوردهاي ش��اخص همزمان با اقبال گس��ترده 
سرمايه گذاران به بازار هستيم كه قطعا در طول سال هايي 
كه از عمر بازار سرمايه مي گذرد بي سابقه بوده و طبيعي 
اس��ت كه پرس��ش هاي زيادي را پيرامون روزهاي سبز 
بازار پديد آورده است. به گزارش سنا، مديرعامل شركت 
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ضمن بيان مطلب باال در 
تحليل اين وضعيت گفت: در ابتدا بايد يادآور شد كه اين 
رشد ادامه روند يكساله رشد بازار در سال 98 است؛ البته 
با اين تف��اوت كه ورود نقدينگي به بازار و همچنين تعداد 
سرمايه گذاران مستقيم به واسطه اعتماد و جذابيت ايجاد 
شده بيش از گذشته شده است و ما ديگر در هرمكاني منتظر 
شنيدن بحث و گفت وگو پيرامون بورس هستيم. اميرتقي 
خان تجريشي توضيح داد: شايد از ابتداي سال گذشته عالوه 
بر نقدينگي زياد، افزايش نرخ ارز نيروي محركه بازار بود اما 
در انتهاي سال و همزمان با عدم رونق بازارهاي موازي هجوم 
نقدينگي كه بازار سرمايه را تنها مأمن امن خود مي ديد و 
كاهش نرخ س��ود بانكي، منجر به به افزايش توجهات به 
بازار و افزايش شاخص شد. وي ادامه داد: در كنار اين عامل 
حمايت همه جانبه دولت و ساير مسووالن از بازار سرمايه و 
اميد به تداوم اين حمايت موجب ايجاد اطمينان و اعتماد 
سرمايه گذاران به خصوص سرمايه گذاران حقيقي شده 
است. به گفته تجريشي، عامل ديگر آغاز عرضه هاي دولتي 
مانند شستا، افزايش سهام شناور آزاد در برخي سهم ها و 
اقداماتي چون عرضه سهام عدالت و ورود صندوق هاي قابل 
معامله دولتي در راستاي پاسخ به عطش سرمايه گذاران، 
عمل به قوانين خصوصي سازي، ايجاد تعادل و همچنين 
عمق بخش��يدن به بازار بود كه بر جذابيت بيش از پيش 
بازار افزود. اين كارش��ناس بازار سرمايه افزود: دست آخر 
هم نمي توان از نقش رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي غافل 
بود چرا كه به واسطه ارايه تحليل ها، اطالع رساني و انتشار 
اخبار مثبت بازار س��رمايه پازل جذابيت بازار سرمايه و به 
تعبيري روزهاي س��بز بازار تكميل شد. وي خاطرنشان 
كرد: در خصوص جهش متوالي قيمت بعضي س��هم ها 
بايد مجموعه اي از اقدامات چند جانبه صورت گيرد. اولين 
نكته هدايت نقدينگي به سمت سهم هاي بزرگ، شاخص 

ساز و بنيادي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. به گفته 
تجريشي، حذف دامنه نوسان در كنار استفاده از بازارگرداني 
س��هم نيز مي تواند به منطقي شدن بازار و تصميم گيري 
سرمايه گذاران بر اساس تحليل كمك كند. اما مهم ترين 
نكته شايد افزايش ش��تاب عرضه هاي بزرگ، تسريع در 
اجراي افزايش س��رمايه ها و الزام به افزايش درصد سهام 
شناور آزاد توسط حقوقي ها باشد. وي با بيان اينكه مساله 
ديگر فرهنگ س��ازي و آموزش در خصوص صندق هاي 
سرمايه گذاري و سبدگرداني به خصوص براي نو سهامداران 
است كه مي بايست مورد توجه ويژه متوليان بازار قرار گيرد، 
افزود: با آموزش مفاهيمي چون ريسك و بازده و همچنين 
يادآوري اين نكته كه براي فعاليت مستقيم در بازار سرمايه 
به صورت مستقيم نياز به دانش و تجربه كافي است مي توان 
بسياري از مخاطرات را براي عمده سرمايه گذاران كاهش 
داد و از سرمايه گذاري در سهم هاي غير ارزنده و ايجاد حباب 
جلوگيري كرد. تجريشي تاكيد كرد: مقابله سرسختانه 
و جدي با سيگنال فروشي و اطالع رساني غلط در فضاي 
مجازي نكته ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 
تجريشي در ادامه با اشاره به اينكه سهامداران به خصوص 
جديدالورود ها بايد انتظارت خود از سودآوري بازار را براي 
س��ال 1399در حدود ميزان تورم تعديل كنند و منتظر 
جهش هاي افسانه اي نباشند تا در صورت اصالح و ريزش 
دچار پريشاني و تصميمات هيجاني نشوند، اظهار داشت: 
در ش��رايط فعلي بازار تحت تأثير قدرت نقدينگي، توجه 
به ريسك هاي كالسيك بازار كمتر شده است و از ابتداي 
سال ما ش��اهد روند كامال صعودي بوديم اما در نهايت هر 
صعودي با اصالح يا نزول همراه است. وي تصريح كرد: اين 
امر براي فعاالن قديمي تر بازار تجربه شده و محتوم است 
اما نو سهامداران هم بايد خود را براي روزهاي قرمز آماده 
كنند. لذا برخورد هيجاني، عجوالنه و سرمايه گذاري بدون 
دانش و برنامه ريزي شايد بزرگ ترين مخاطره براي جديد 
الورودها باش��د. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، ديد 
بلندمدت به سرمايه گذاري و انتخاب سهم هاي بنيادي با 
پتانسيل رشد باال مي تواند سرمايه نو سهامداران را تاحدي 
محافظت كند و اس��تفاده از ابزارهاي غير مستقيم و كم 
ريسك تر مثل صندوق هاي سرمايه گذاري و سبدگرداني 

مي تواند اطمينان بخش سرمايه گذاران در هر زماني باشد. 
تجريشي با بيان اينكه درخصوص ساير ريسك ها مي توان 
به رونق سفته بازي در ساير بازارهاي موازي غيرمولد مانند 
ارز و طال، ريسك هاي تغيير قوانين، ريسك سياسي، افزايش 
سود بانكي، كاهش بيشتر قيمت كاموديتي ها و خروج پول 
هوشمند از بازار اشاره داشت، افزود: بنابراين جديدالورود ها 
مي بايس��ت با تشكيل سبد س��رمايه گذاري و استفاده از 
روش هاي غير مستقيم مثل صندوق هاي سرمايه گذاري 
ريسك خود را كاهش دهند. مديرعامل وبانك يادآور شد: 
مساله ديگري كه مي تواند بازار را تحت تأثير خود قرار دهد 
اين است كه برخي سهم ها به قيمت هاي بااليي رسيده اند 
و بعضا از پش��توانه تحليلي برخوردار نيستند؛ لذا سقوط 
قيمت آنها روي جو بازار و ساير سهم ها نيز تأثيرگذار خواهد 
بود. وي افزود: هنوز هم معتقدم كه بورس مطمئن ترين و 
سودآورترين بازار تا پايان سال است. اما قطعا مثل دوماهه 
اول سال شاهد روند صعودي مكرر بازار نخواهيم بود . بازار 
متعادل خواهد ش��د و بعيد است ياتوجه به حمايت هاي 
همه جانبه اي كه از بازار صورت مي گيرد بازار به حال خود 
رها شود. تجريشي با اش��اره به برخي صنايع جذاب براي 
سرمايه گذاري اظهار داشت: به طور كلي سهم هاي بنيادي 
و بزرگ با نسبت P/E پايين تر در اولويت هستند. اما طبيعتا 
سهم هاي صادرات محور با توجه به احتمال افزايش نرخ 
ارز در حوزه پتروشيمي و معدني فلزي مي توانند جذابيت 
خودرا داشته باشد. در مرحله بعدي بانكي ها و بيمه اي ها هم 
مي توانند مورد توجه بازار قرار گيرند. وي در ادامه به موضوع 
آزادس��ازي سهام عدالت و تاثير آن بر بازار هم اشاره كرد و 
گفت: در وهله اول آزاد سازي سهام عدالت پتانسيل ورود 
حدود 50 ميليون نفر را به بازار سرمايه فراهم مي آورد كه 
خود خبر خوبي براي اقتصاد كشور است. اما در صورتي كه 
ساز و كار مناس��بي براي فروش اين سهام در نظر گرفته 
نشود، عرضه ها بسيار زياد خواهد بود كه مي تواند براي بازار 
مشكل ساز شود و هم جو بازار و هم زير ساخت هاي آن را 
تحت تأثير قرار دهد. مديرعامل وبانك در عين حال افزود: 
البته اين اقدام مي تواند فرصتي را نيز براي كساني فراهم كند 
كه سهام برخي شركت ها را در قيمت هاي پايين و به صورت 
خرد از بازار جمع كنند و حتي وارد تركيب سهامداري شوند. 

پيش بيني بازگشت رشد به بورس
يك كارشناس بازار س��رمايه گفت: شاخص بورس بعد از 
رشدهاي پرشتابي كه از ابتداي سال تجربه كرد، نيازمند 
چنين اصالح سنگيني بود و پيش بيني مي شود كه بازار از 

روز دوشنبه دوباره به مسير صعودي خود بازگردد.
به گزارش ايرنا، وحيد ويس��ي زاده به اف��ت چند روز اخير 
شاخص بورس اشاره كرد و افزود: از ابتداي سال تاكنون بازار 
رشد بسيار سريع و پرشتابي را تجربه كرد و به صورت روزانه 

بين سه تا پنج درصد رشد را با خود به همراه داشت.
وي با بيان اينكه به جز برخي از سهام كه داراي حباب قيمتي 
هستند كليت بازار از اين قاعده مستثني است، ادامه داد: در 
چند وقت اخير رشد بازار در سهم هايي رخ داد كه جزو سهام 
بزرگ و بنيادي بازار تلقي مي شدند در حالي كه تا چند وقت 

گذشته رشد اين گونه سهم ها بسيار دشوار بود.
ويس��ي زاده بر اراده دولت براي هدايت نقدينگي هاي در 
اختيار مردم به بورس تاكيد كرد و افزود: به دنبال حمايت 
دولت، مردم از اين بازار استقبال كردند و حجم گسترده اي از 
نقدينگي هاي خود را به سمت ورود به اين بازار سوق دادند.

اين كارش��ناس بازار سرمايه با بيان اينكه در كنار حمايت 
دولت برخي از مسائل بنيادي حاضر در كشور حامي رشد 
اتفاق افتاده در بازار بودند، افزود: نرخ س��ود بانكي كه روند 
كاهشي را در پيش گرفته است مي تواند بر روند بازار و رشد 
بنيادي شاخص بورس تاثرگذار باشد. وي به روند تورمي 
ايجاد شده در كشور اشاره كرد و افزود: در چند وقت اخير 
شاهد افزايش قيمت طال و سكه در بازار بوديم و بازار مسكن 
هم از ابتداي سال تاكنون به لحاظ قيمتي با رشد همراه شده 
اس��ت، اين موضوع به طور حتم بر دارايي و قيمت فروش 

شركت ها تاثيرگذار خواهد بود.
ويسي زاده علت اصلي رشد ش��اخص بورس را نقدينگي 
موجود در بازار اعالم كرد و گفت: در فروردين و ارديبهشت 
ماه اصالح هاي ايجاد شده در بازار كمتر از نيم ساعت بوده 
و بازار دوباره به مسير اصلي خود بازگشت به همين دليل 

اكنون وارد فاز اصالحي بسيار شديدي شده است.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه در سه روز اخير برخي 
از افراد به دليل رشد پرشتابي كه شاخص بورس تجربه كرد به 
فكر شناسايي سود افتادند، گفت: فردي كه در ابتداي سال 
اقدام به سرمايه گذاري در سهم هاي بزرگ بازار كرد چيزي 

بالغ بر ٨٠ درصد سود دريافت كرده است؛ بنابراين طبيعي 
است كه اين فرد به لحاظ مالي رفتاري ترس از كاهش سود 
يا از بين رفتن سود به دست آورده را داشته باشد و به سمت 
شناسايي سود برودو زمينه افزايش عرضه در بازار فراهم شود.

وي اظهار داش��ت: اكنون شاهد فش��ار فروش سنگين در 
س��هم هاي بزرگ و شاخص س��از بازار مانند شركت هاي 
پتروشيمي و بانكي و معدني هستيم كه اين موضوع تا سال 
گذشته مي توانست براي بازار نگران كننده باشد و خبر از 
اصالح جدي در بازار را بدهد اما در وضعيت كنوني با توجه به 
نقدينگي موجود در كشور به نظر مي رسد كه بازار به زودي 

به روند صعودي خود باز خواهد گشت.
ويسي زاده خاطرنشان كرد: براساس پيش بيني هاي صورت 
گرفته روند رشد همه گير شركت ها در بازار و بدون توجه به 
موضوع خاص تعديل خواهد شد كه مي توان آن را به عنوان 

موضوعي مثبت در بازار تلقي كرد.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: اگر همه سهم ها 
همزمان با يكديگر در صف خريد قرار بگيرند چندان اتفاق 
خوبي در بازار نيس��ت اما اين اصالح ايجاد شده در بازار در 
رشدي كه قرار است دوباره به بازار بازگردد جنبه احتياط را 
براي سرمايه گذاران تازه وارد ايجاد مي كند و سهم هاي كمتر 

رشد كرده مورد اقبال بازار قرار خواهند گرفت.
وي افزود: سهم هايي كه از چند روز گذشته وارد اصالح شده 
بودند دوباره از روز گذشته در مسير صعود قرار گرفتند كه اين 
موضوع نشان مي دهد بازار تا حدودي به صورت هوشمندانه 
در حال حركت است. ويسي زاده به صف هاي فروش سنگين 
ايجاد شده در بازار تاكيد كرد و افزود: برخي تصور مي كنند كه 
با توجه به وجود چنين وضعيتي در بازار اكنون بورس به پايان 
كار خود رسيده در حالي كه ورورد سرمايه گذاران تازه وارد و 
رود حجم گسترده نقدينگي به اين بازار نشان دهنده چنين 
موضوعي نيست. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه 
اگر صف فروش در بازار در روزهاي پيش رو جمع آوري نشود 
زمينه ترس بين سهامداران ايجاد مي شود، گفت: سهامداران 
بايد اين موضوع را مدنظر داشته باشند كه هميشه بعد از 
رشدهاي پرشتابي كه بازار تجربه كرده و سودهاي شديدي 
كه در اختيار مردم قرار گرفته طبيعي اس��ت بازار وارد فاز 

اصالح شود و سرمايه گذاران اقدام به سيو سود كنند.
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ايراني ها، همچنان بزرگ ترين 
خريداران ملك در تركيه

در ماه مارس نيز اتباع ايراني بيشترين خريد ملك در 
تركيه را در مقايسه با ديگر اتباع خارجي داشته اند. به 
گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آناتولي تركيه، به 
دنبال شيوع كرونا در تركيه، تمايل اتباع خارجي براي 
خريد خانه در تركيه كاهش داشته است؛ به گونه اي 
كه طبق اعالم مركز آمار اين كش��ور، در ماه مارس، 
ميزان خريد خانه توسط اتباع خارجي با هدف اخذ 
اقامت و شهروندي تركيه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۷۸.۸ درصد كاهش داشته و به ۷۹۰ مورد رسيده 
اس��ت. براي مجموع چهار ماه نخست امسال، اتباع 
خارجي جمعا ۱۱ هزار و ۷۳۸ خانه در تركيه خريده اند 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد كمتر 
شده است. به گفته مركز آمار تركيه، طي اين مدت 
اتباع ايراني با خريد ۱۵۷ خانه بزرگ ترين گروه خريدار 
خارجي مسكن تركيه بوده اند و عراقي ها با ۱۰۳واحد، 
روس ها با ۶۱ واحد، افغان ها با ۵۴ واحد و چيني ها با 
۴۰ واح��د به ترتيب دومين تا پنجمين گروه بزرگ 
خريدار مسكن در تركيه بوده اند. در چهار ماه نخست 
امسال ۳۸۳ هزار و ۸۲۱ مورد انتقال ملك در تركيه به 
ثبت رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
حدود ۸.۹ درصد افزايش پيدا كرده است. ۱۲۲هزار 
و ۲۸۰ خانه از خانه هاي فوق نوساز بوده اند. استانبول 
كماكان اصلي ترين مقصد خريد ملك در تركيه بوده 
است؛ به گونه اي كه ۱۴.۳ درصد كل امالك )معادل 
۶۱۱۳ دستگاه( از خانه هاي خريداري شده مربوط به 
استانبول بوده است. پس از اين شهر، آنكارا با ۴۵۰۰ 
واحد و ازمير با ۲۵۳۳ واحد در رده هاي دوم و س��وم 
قرار گرفته اند. يك معامله گر مس��كن ترك گفت: 
انتظار مي رود امسال شاهد جهش چنداني در خريد 
خانه در تركيه به ويژه توسط اتباع خارجي نباشيم 
اما بايد توجه داش��ت كه در شرايط ركود، قيمت ها 
در پايين ترين سطح ممكن قرار مي گيرد و اين براي 
خريداران واقعي يك فرصت طاليي خواهد بود.  طبق 
قوانين جديد، اتباع خارجي با خريد خانه اي به ارزش 
۲۵۰ هزار دالر و باالتر مي توانند شهروندي و تابعيت 
تركيه را به دس��ت آورند. از زمان تصويب اين قانون، 
خريد خانه توسط خارجي ها رونق زيادي گرفته است.

بازگشت بليت پرواز به دوران 
پيشاكرونا

نرخ بليت پروازهاي داخلي بار ديگر همزمان با افزايش 
پروازهاي داخلي در تعدادي از مسيرها به نرخ هاي 
باالي ۵۰۰ هزار تومان بازگش��ت. ب��ه گزارش مهر، 
همزمان با ازسرگيري پروازهاي داخلي، قيمت بليت 
هواپيما نيز به نرخ هاي قبل كرونا برگش��ت. اين در 
حالي است كه در شرايط كرونايي، برخي شهرهايي 
كه پروازهايشان ادامه داشت، به دليل كاهش تقاضا به 
زير ۲۰۰ هزار تومان رسيده بود اما همزمان با شروع 
مجدد پروازها و افزايش تقاضاي سفر، بليت اين پروازها 
به نرخ هاي بهمن ماه سال گذشته برگشته است. پس 
از آنكه ش��وراي سالمت كيش، با آغاز پروازها به اين 
جزيره از ۲۵ ارديبهشت )پنجشنبه هفته گذشته( 
موافقت كرد، تورها و پروازهاي كيش نيز آغاز شده 
و با توجه به نزديك بودن تعطيالت عيد فطر، بليت 
پروازهاي كيش با رش��د سرس��ام آور قيمت ها روبه 
رو ش��ده اس��ت. به عنوان مثال پرواز پنجشنبه اول 
خرداد تهران كيش س��اعت ۶:۴۰ از س��وي يكي از 
ش��ركت هاي هواپيمايي، ۵۴۲ ه��زار و ۳۰۰ تومان 
تعيين شده است. يك شركت ديگر هم پرواز ۷:۴۰ 
همان روز )۱ خرداد( تهران-كيش را با قيمت ۵۴۶ 
هزار تومان انج��ام مي دهد. همچنين بليت ۷ پرواز 
اكونومي ديگر در همان روز با قيمت هايي از ۶۰۰ هزار 
تا ۸۵۸ هزار تومان از سوي چند ايرالين ديگر عرضه 
مي شود. پرواز تهران- مشهدنيز براي روزهاي پاياني 
ماه مبارك رمضان و با توجه به دستور رييس جمهور 
براي بازگش��ايي در هاي حرم مطهر رض��وي )ع( و 
هتل ها، تعداد پروازه��ا و قيمت بليت ها بار ديگر در 
آستانه رش��د قرار دارد به گونه اي كه از بليت هاي با 
نرخ ۱۷۰ تا ۲۲۰ هزار تومان در ايام كرونايي، به بين 
۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در روزهاي آخر ماه مبارك 
رمضان رسيده است. اين افزايش قيمت ها در حالي 
است كه شركت هاي هواپيمايي همچنان از دريافت 
تسهيالت حمايتي در برابر آسيب هاي شيوع كرونا به 
كسب و كارها كه مصوب ستاد ملي مبارزه با كرونا و 
شوراي پول و اعتبار بود، باز مانده اند؛ به نظر مي رسد 
ايرالين ها با افزايش نرخ بليت ها به دنبال جبران اين 

كاهش درآمدها باشند.

آسمان ايران چند؟ 
اما بايد بگوييم كه اين درخواست، در راستاي همان 
تحريم هاي ظالمانه ترامپ و تحريم هاي نفتي ايران 
است كه تا به حال حاصلش فشار شديد اقتصادي و 
فقر براي قشر آسيب پذير جامعه ايراني بوده است. 
اينجاس��ت كه همان ضرب المثل هدف وسيله را 
توجيه مي كند، به ذهن مي آيد و يادآور هدف هايي 
مي شود كه در طول تاريخ، وسيله را توجيه كرده 
اس��ت. حق عبور هواپيماهاي عبوري از كريدور 
آسمان ايران، در سال ۹۷، هزار و هفتصد ميليارد 
تومان س��ود، براي ايران داشته است؛ سودي كه 
ايران پ��س از برجام براي افزايش آن تالش كرد و 
در حال حاضر قطر و امارات بيشترين سود را از اين 
موضوع مي برند. جداي از اين سود، چطور مي توان 
ب��راي احقاق حق، حق ميليون ها مس��افر ايراني 
را براي س��فر گرفت؟ توجيه مي كنند كه آسمان 
ايران امن نيست! اگر آس��مان ايران امن نيست،  
روزانه ده ها پرواز داخلي در فرودگاه ها و آس��مان 
ايران انجام مي شود. نمي خواهم از حق دادخواهي 
آقاي اس��ماعيليون و خانواده جانباختگان واقعه 
هواپيماي اوكراين چشم ببندم، اما آسمان ايران 

چند آقاي اسماعيليون؟ 

بلند شدن سايه ها 
بالطبع رانت و س��ودي خلق مي شود كه به سرعت بر 
دامنه تقاضا مي افزايد و چون به ميزان تقاضاي ايجاد 
شده جهت بهره مندي از رانت حاصله، امكان افزايش 
عرضه وجود ندارد، در نتيجه قيمت شروع به افزايش 
مي كند و در نقطه اي ك��ه ارزش واقعي آن محصول 
است مي ايس��تد.   بر اين اساس تصور »ثبات تقاضا« 
و در اينجا مثال نياز ح��دود يك ونيم ميليون خودرو 
در س��ال منوط به عدم دس��تكاري قيمت ها و روال 
معمول بازار اس��ت و نه افزايش يا كاهش دس��توري 
قيمت اين محصول كه دامنه تقاضا را گاه به ش��دت 

افزايش يا كاهش مي دهد. اگر امروز با كاهش دستوري 
قيمت خودرو در بازار مواجهيم، خاطرمان هست كه 
همين چهار، پنج سال قبل با عكس آن يعني افزايش 

مصنوعي قيمت كارخانه درگير بوديم. 
اوايل دولت قبل )تابستان ۹۴( بود كه كارزار )كمپين( 
نخريدن خودرو در اعتراض به گراني و كيفيت پايين 
آن شكل گرفت و مردم ناراضي از پرايد ۲۵ ميليوني، 
بحران بزرگي را براي خودروسازان رقم زدند، به طوري 
كه خودروسازان با اشباع پاركينگ  ها و نيمه تعطيل 
ش��دن كارخانه و.... مواجه و مجبور به كاهش قيمت 

و فروش اقساطي و حتي عذرخواهي از مردم شدند. 
پي��ش از آن البته اي��ن كمپين از س��وي وزير وقت 
)مهندس نعمت زاده( »خيانت« خوانده شد و مردمي 
كه از اين كمپين حماي��ت مي كردند »ضدانقالب!« 
اصل بديهي اقتصاد كه غيرقابل رد و دور زدن است، 
منطق عرضه و تقاضاست و اينكه اين معادله، در بازار 
و از طريق بازيگران آن و نه »برنامه ريزي« دولتي حل 
مي شود. هر چند دولت )آن هم در اقتصاد كشورمان( 
بازيگري مهم و كليدي اس��ت اما، تنها بازيگر و قادر 
مطلق بازار نيست. مصرف كنندگان كه دولت ظاهرا 

دل در گرو منافع آن��ان دارد، نيز ضلع مهم ديگر اين 
بازي اند كه مي بايست از طريق بزرگ تر كردن دايره 
انتخ��اب و نه محدوديت و تش��ديد ه��ر روزه فضاي 
انحصاري، ش��رايط بازي را برايش��ان فراهم نمود و 
ب��ا دس��تور و ضابطه گذاري هاي عجي��ب و غريب و 

قرعه كشي و... نمي توان رضايت آنان را جلب كرد. 
ضديت ب��ا منطق اقتصاد و خل��ق رانت هاي چند ده 
ميليوني، بر صف تقاضا كنندگاني كه اي بس��ا نيازي 
به خودرو هم ندارند اما از س��ود هنگفت و بي زحمت 
بدش��ان نمي آيد دامن مي زند كه سودطلبي در ذات 

هر انساني اس��ت. بايد اين ويژگي انساني را شناخت 
و پذيرفت و اجازه داد به صورت مش��روع بروز و ظهور 
يابد؛ چند دهه نفي اين مباني علمي اقتصاد و منطق 
بازار آيا حاصلي جز، فساد و بازار سياه و... داشته است؟! 
ب��ا انحصار و باالبردن هر چه بيش��تر ديوار تعرفه ها و 
ممنوعيت هاي وارداتي و قهر با جهان و سياست هاي 
موس��وم به تنظيم بازار و س��هميه بندي و سركوب 
قيمت ه��ا و... كار اقتصاد و مناف��ع توليد كنندگان و 
مصرف كنندگان بس��امان نمي ش��ود و فقط ش��عاع 

سياهي و اندازه سايه ها بزرگ تر مي شود.

عرضه سهام شركت ها
لذا بايد روش هاي ديگري نيز آزمايش ش��ود تا براي بقيه 
واگذاري ها در طول سال ۹۹ انتخاب ش��ود و اثرگذاري و 

كارايي و بهره وري بيشتري داشته باشد. 
اين روش حتي روي قيمت سهام نيز اثر گذار است و مي تواند 
با قيمت و رقم بيشتري تقاضا براي سهام دولت ايجاد كند. 
در روش فعلي تخفيف ۲۰ درصدي داده ش��ده و در عين 
حال قيمت سهم شركت ها ۵۰ درصد قيمت بازار است. اما با 
روش هاي ديگر مي توان قيمت هاي نزديك به بازار را انتخاب 

كرد و درآمد بيشتري را براي دولت تامين كرد. 

در صورتي كه روش انتخاب سهام شركت ها و بانك ها به كار 
گرفته شود هم خريدار سهام راضي خواهد بود و مي داند كه 
سهام چه شركتي را خريداري كرده و قيمت خريدو قيمت 
بازار و تفاوت آن چگونه است و هم مبلغ و منابع بيشتري را 
براي دولت و شركت ها ايجاد مي كند و خريدار، فروشنده و 
دولت رضايت كافي خواهند داشت.  اما وقتي مشخص نيست 
كه چه تعداد سهام از هر شركتي در واحد سرمايه گذاري 
وجود دارد، چه زماني خريدار مي تواند سهام خود را بفروشد و 
برگه مالكيت سهام كدام شركت ها را در آينده دريافت خواهد 

كرد و... در نتيجه استقبال و تمايل متقاضيان كمتر شده و 
روش هاي واگذاري فعلي روي گردش مالي و شاخص هاي 
بازار سرمايه و حتي روي بازارهاي موازي خودرو، ارز و طال، 
مسكن و... نيز اثرگذار خواهد بود.  نقدينگي سرگردان منتظر 
نمي ماند و اگر احساس كند كه روش واگذاري سهام دولتي 
مورد انتظار نيست و بورس در حد همين شرايط فعلي است، 
فورا وارد بازارهاي ارز و طال و سكه وخودرو و مسكن مي شود. 
براين اساس، براي جلوگيري از سفته بازي در ساير بازارها، 
انتخاب روش هاي مناسب تامين كسري بودجه، ارايه روش 

مورد انتظار خريداران س��هام و... باي��د دولت روش خود را 
تغيير دهد و حداقل بخشي از سهام خود را به روش مشخص 
واگذاري سهام شركت ها عرضه كند و دقيقا مشخص كند 
كه سهام كدام خودروساز، شركت هاي پتروشيمي، بانك ها، 
فوالدي ها و... را با چه قيمتي واگذار كرده و فاصله قيمت آن 
با بازار چقدر است. دولت بايد از مديريت دولتي و شبه دولتي 
در شركت هاي صنعتي چشم پوشي كند و به وظايف اصلي 
خود يعني آموزش، بهداشت، مسكن، امنيت و.. بازگردد زيرا 
باقي ماندن در شركت داري جز كاهش كارايي، بهره وري و 

انتخاب مديران ناكارآمد و تداوم بحران ها نتيجه اي نداشته 
است و اكنون فرصت مناسبي است تا هم شركت هاي دولتي 
را به مردم واگذار كند و هم هزينه هاي خود را كاهش دهد 
و راهي براي تامين كسري بودجه خود بيابد و وظيفه اصلي 

خود را در سال هاي سخت اقتصاد ايران انجام دهد. 
زيرا وقتي درآمد نفت وساير فرصت هاي چند دهه اخير را 
براي ادامه شركت داري و بنگاه داري و دخالت گسترده در 
تمام اقتصاد ندارد، الزم است كه اين دولت بزرگ و غير چابك 

و ناكارآمد و هزينه ساز را كوچك تر كند. 

احياي اولين ساختمان بلندمرتبه تهران بدون پاركينگ و پروانه ساخت درد سرساز شد

نامه به سران كشور درباره پالسكو
گروه راه و شهرسازي|

نشست ديروز شوراي شهر تهران خبر ساز شد. 
از سويي، پارلمان شهري پايتخت، مخالفت شديد 
خود با ابالغيه شوراي عالي معماري و شهرسازي 
درباره پاركينگ ساختمان جديد پالسكو را اعالم 
كرد به گونه اي كه مقرر شد در اين رابطه با سران 
ارشد كش�ور نامه نگاري صورت گيرد. از سوي 
ديگر، در جريان بررسي طرح مربوط به آبرساني 
در شرايط اضطرار پس از زلزله احتمالي، تنش در 
شوراي شهر باال گرفت و س�ه نفر از اعضاي اين 
شورا جلس�ه را ترك كردند. با اين حال، اعضاي 
شوراي شهر، كليات اليحه »تمديد مصوبه تأمين 
منابع مالي مورد نياز پروژه هاي توسعه و بازسازي 
تأسيس�ات آب و فاضالب شهري و اجراي طرح 
آبرساني اضطراري شهر تهران و تأمين بخشي 
از كسري قيمت تمام شده تعرفه خدمات آب و 

فاضالب« را تصويب كردند.

  اعتراض به تخصيص پاركينگ پروانه به پالسكو
به گزارش »تعادل«، ماجراي مخالفت با ابالغيه شوراي عالي 
معماري و شهرسازي از آنجا شروع شد كه محمد ساالري، 
رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران 
در جلسه ديروز شوراي شهر در تذكري نسبت به مصوبه 
شوراي يادش��ده در خصوص عدم تامين پاركينگ براي 
ساختمان جديد پالسكو گفت: بر اساس مصوبه شوراي عالي 
مقرر شده است كه پاركينگي براي ساختمان پالسكو ساخته 
نشود اما متن مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري كه 
در تاريخ ۲۳ ارديبهشت ۹۹ به دست بنده رسيد، بسيار بدتر 
از آنچه ما اطالع داشتيم، است. وي تصريح كرد: بر اساس 
مفاد طرح تفصيلي، تمام پارسل ها و پروژه هاي شهر تهران، 
مكلف به تامين پاركينگ هستند و قاعدتا اجراي اين تكليف 
با ضريب تامين پاركينگ بيش��تر براي پروژه هاي جاذب 
سفر و بزرگ مقياس ضرورت بيشتري دارد. پس از حادثه 
ساختمان پالسكو و تخريب اين بنا، قرار شد تمام سازمان ها، 
نهادها و شهرداري و شوراي شهر به احداث ساختمان جديد 
كمك كنند و در اين راستا اهتمام مديريت شهري، شوراي 
عالي شهرسازي و معماري كشور و هم مالك پروژه كه بنياد 
مستضعفان است بايد مبتني بر اجراي ساختماني با رعايت 
تمام استاندارد ها اعم از استانداردهاي مربوط به سازه، برق، 
تاسيسات، نما، معماري، به خصوص اعالم و اطفاء حريق و 

سيستم هاي ايمني و تامين پاركينگ باشد.
ساالري ادامه داد: اكنون جاي تعجب است كه شوراي عالي 
شهرسازي و معماري كشور، خودش را در حد مشاور كارفرما 
تنزل داده و همه ظرفيت خود را براي عدم تامين پاركينگ 
ساختمان جديد پالس��كو به كار گرفته و در بند ۲ مصوبه 
خود آورده است كه نظر به تخريب قهري ساختمان پالسكو 
و لزوم تصويب حقوق مكتسبه و ضرورت تامين پاركينگ 
از يك طرف و عدم امكان تامين پاركينگ مطابق ضوابط 
طرح تفصيلي در ساختمان جديداالحداث و نيز عدم امكان 
اس��تفاده از فضاي باز مجاور كه آنهم متعلق به بنياد است 
بنا بر ثبت ملي اراضي و ممنوعيت هاي ميراثي وضع شده 
توسط وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
و همسو با سياست هاي كاهش و كنترل حضور خودرو در 
بافت مركزي شهر تهران مقرر مي گردد پاركينگ مورد توافق 
بنياد مستضعفان انقالب اسالمي و شهرداري تهران موسوم 
به پروانه توسط بنياد مقاوم سازي و ايمن سازي شده و به 
عنوان پاركينگ مورد نياز ساختمان پالسكو مورد استفاده 
قرار گي��رد و در اين مصوبه مجموعه اي از داليل براي عدم 
تامين پاركينگ بيان شده اس��ت. وي افزود: شوراي عالي 
شهرسازي و معماري كشور اين حق را نداردكه بدون مجوز 
شوراي شهر، شهرداري را مكلف كند طي تفاهم با بنياد، 
پاركينگ متعلق به شهرداري تهران )پاركينگ پروانه( را 
به ساختمان پالسكو اختصاص دهد. ساختمان پروانه خود 
داراي سه طبقه و حدود ۳۵۰ واحد تجاري است و پاركينگ 
آن براي حدود ۳۵۰ واحد تامين شده است كه اكنون حتي 
بيش از ظرفيت آن نيز مورد استفاده خودروها قرار مي گيرد، 
بنابراين يك پاركينگ اضافه هم در آنجا وجود ندارد كه به 

پالسكو با حدود ۶۰۰ واحد تجاري اختصاص پيدا كند.
رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران 
با اشاره به بازديد روز گذشته خود به همراه شهردار منطقه 
۱۲ از اين محدوده اظهار داشت: زمين موسوم به »اكبر« در 
مجاورت پالسكو كه متعلق به بنياد و اكنون نيز به عنوان 

كارگاه همين ساختمان در حال استفاده است، مساحت 
قابل توجهي دارد كه مي تواند با توجه به محدوديت هاي 
ميراثي مدرسه ژاندارك، حداقل در سه طبقه براي پاركينگ 
ساخته شود، ضمن اينكه فضاي زيرسطحي ملك مجاور 
قابليت تامين تمام پاركينگ هاي ساختمان پالسكو را دارد. 
س��االري خطاب به رييس و اعضا شوراي شهر تهران بيان 
كرد: من تقاضا دارم كه طي نامه اي مخالفت رسمي خود را 
با اين مصوبه و نگاه از باال به پايين شوراي عالي شهرسازي 
و معماري اعالم كنيد، چراكه شوراي عالي شهرسازي فاقد 
چنين اختياراتي است كه بخواهد جاي شوراي شهر تصميم 
بگيرد و شهرداري تهران نيز حقي ندارد كه پاركينگ متعلق 

به شهرداري را به ساختمان ديگري اختصاص دهد.
وي اضافه كرد: متاسفانه مصوبات در شوراي عالي شهرسازي 
و معماري بدون راي گيري بندها و بر اس��اس جمع بندي 
هياتي به تصويب مي رسند كه قابليت تغيير نيز دارد. از اين 
رو، اينجانب مراتب اعتراض خود را به شهردار تهران و شوراي 
عالي شهرسازي و معماري اعالم مي كنم و تقاضا دارم، رييس 

شوراي شهر از حقوق شهرداري دفاع كند.

  نامه به مسووالن ارشد كشور
در واكنش به اين تذكر اعتراض آميز،  محسن هاشمي، رييس 
شوراي ش��هر تهران نيز از تهيه نامه اي درباره بخشودگي 
بخش��ي از پاركينگ پالس��كو به مقام معظ��م رهبري و 
رييس جمهور خبر داد. هاشمي گفت: مساله بخشودگي 
پاركينگ پالسكو در ش��وراي عالي معماري و شهرسازي 
مطرح ش��د و از من نيز جهت شركت در اين جلسه دعوت 
كرده بودند و از آنجايي كه مي دانستم مي خواهند اين موضوع 
را تصويب كنند شركت نكردم. وي افزود: مديريت شهري 
بايد در اين باره به صورت جدي برخورد كند. من با بسياري 
از افراد در اين راستا صحبت كردم اما مشكل برطرف نشد. 
اكنون هم مصوبه بخشودگي بخشي از پاركينگ پالسكو 
به ما ابالغ شده است. در حال حاضر هيچ راهي نداريم جز 
اينكه نامه مفصلي براي رهبر معظم انقالب و رييس جمهور 

بفرستيم و از آنها بخواهيم اين مشكل را حل كند.
هاشمي اظهار كرد: از محمد ساالري عضو كميسيون 
معماري و شهرسازي شوراي شهر درخواست دارم كه 
نامه را در اين زمينه تهيه كند ت��ا من نيز آن را امضا و 

ارسال كنم.
ناهيد خداكرمي ديگر عضو ش��وراي شهر نيز در نشست 
ديروز اين شورا در تذكري به شهردار تهران اظهار كرد: اين 
ساختمان براي احداث دوباره اصال پروانه نداشته است و برايم 
جاي تعجب دارد كه چطور ساخت و ساز در پالسكو با اين 
حجم انجام گرفته و تعطيل نشده است. بنابراين بايد فعال 

ساخت پالسكو تا گرفتن پروانه تعطيل شود.

  پاركينگ پالسكو از تعهد بنياد خارج است
پيش از اين، پرويز فتاح، رييس بنياد مستضعفان در تاريخ ۷ 
ارديبهشت ماه سال جاري با بيان اينكه از شهرداري تشكر 
مي كنيم كه مانعي براي احداث پالس��كو ايجاد نكردند، 
گفته بود:  البته شهرداري ادعاهايي داشت كه در پالسكو 
بنياد بايد بحث پاركين��گ را رفع كند، پيش از اين آقاي 
سعيدي كيا رييس س��ابق بنياد مستضعفان مستنداتي 
داشت و مصوبه كميس��يون ماده ۵ كه به امضاي مهدي 
هاشمي رييس شوراي شهر رسيده بود را داشتند مبني بر 
اين كه پاركينگ از تعهد بنياد خارج است. چون پالسكوي 
قديم هم پاركينگ نداشت و چون حقوق مكتسبه و مالكانه 

داشته شهرداري نمي تواند براي پاركينگ محكوم كند.
وي افزوده بود: روبروي ساختمان پالسكو پاركينگ پروانه 
است كه محل تجمع دستفروش ها است. ما مطالعه كرديم 
و آنجا را بازسازي مي كنيم، نقشه در شهرداري منطقه ۱۲ 
بارگذاري شده است و تخلفي وجود ندارد و كار كاماًل منطقي 

پيش مي رود و شهرداري هم واقعاً همكاري كرده است.
رييس بنياد مستضعفان اظهار كرده بود: اگر مشكلي 
پيش نيايد طبق وعده اي كه داده بوديم مبني بر اينكه 
پالسكو پايان سال ۹۹ به اتمام مي رسد اين ساختمان را 
تحويل مي دهيم و از اواخر دي ماه ۹۹ به سمتي مي رويم 
كه اين ساختمان تكميل شده باشد، من در اين باره به 
كسبه قول داده ام و آنها هم تواضع و بزرگواري داشته اند 
اميدواريم با همكاري رسانه ها اين مشكالت حل شود، 
ما با ش��هرداري همسو و هم جهت هستيم به هر حال 
۳۰۰ نفر كسبه مي خواهند در ملك خود مستقر شوند 

و كار توليدي انجام دهند.

  موافقت با تمديد تامين مالي آبفا
اعضاي شوراي شهر تهران در جريان نشست ديروز اين شورا، 
كليات اليحه »تمديد مصوبه تأمين منابع مالي مورد نياز 
پروژه هاي توسعه و بازسازي تأسيسات آب و فاضالب شهري 
و اجراي طرح آبرساني اضطراري شهر تهران و تأمين بخشي 
از كسري قيمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضالب« 

را تصويب كردند.
اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران بررسي نامه مديرعامل 
آب و فاضالب اس��تان تهران در خص��وص اليحه تمديد 
مصوب��ه تأمين منابع مالي مورد نياز پروژه هاي توس��عه و 
بازسازي تأسيس��ات آب و فاضالب شهري و اجراي طرح 
آبرس��اني اضطراري شهر تهران و تأمين بخشي از كسري 
قيمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضالب را در دستور 
كار خود داشتند كه در همين راستا محمد ساالري رييس 
كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران گفت: 
در تاريخ ۱۴ ارديبهشت سال گذشته مصوبه اي داشتيم كه 
طي آن مقرر شد مجموعه اي از عوارض و مبالغ را شركت 
آب و فاضالب بتواند از مردم اخذ كند و در برخي مسيرها 
هزينه كند كه اين مبالغ بايد در حسابي ويژه واريز و حسابرس 
نيز گزارش هاي اين مبالغ را ارايه مي كرد تا مشخص شود 
كه در جاي تعيين شده هزينه شده است. زهرا صدراعظم 
نوري رييس كميسيون سالمت ش��وراي شهر تهران نيز 
در پاسخ به صحبت هاي س��االري گفت: بد نيست برخي 
كميسيون ها منحل و برخي ديگر نيز ادغام شوند چرا كه 
برخي كميسيون ها مايل هستند وظايف ساير كميسيون ها 
را انجام دهند. شورا، كميسيون سالمت را موظف كرد نسبت 
به اين موضوع كار كند و تاكنون نيز ده ها جلسه در اين زمينه 
برگزار ش��ده است. وي افزود: آقايان ساالري و عليخاني به 
تازگي درخواست جلسه داده اند در حالي كه ده ها جلسه 
گذاشته شده و كارشناسان كميسيون سالمت ساعت ها 
روي اين موضوع كار كردند. ما گزارشات را ارايه كرديم اما 
برخي اعضا مطالعه نكردند و در جلسه ساز مخالف مي زنند. 
اين در حالي است كه گزارشات حسابرسي كميسيون برنامه 
و بودجه نيز تنها بندهايي كه مشكل دارند در صحن مورد 
بررسي قرار مي گيرند. عليخاني در خصوص اين اليحه گفت: 
ما منكر زحمات كميسيون سالمت نيستيم. آنها كار خود 
را انجام داده اند اما در ۱۰ اسفند سال گذشته وقتي كه اين 
اليحه به كميسيون ها ارجاع داده شد ايرادات را كتبا اعالم 
كرديم اما مورد توجه قرار نگرفت لذا درخواست كرديم تا با 

برگزاري جلساتي ايرادات و ابهامات رفع شود.

  كرونا مصرف آب را 25 درصد افزايش داد
بر اس��اس اين گزارش، بختياري مديرعامل شركت آب و 
فاضالب استان تهران نيز در حمايت از اليحه موجود گفت: 
ما گزارش ها را به خانم نوري ارايه كرده ايم و دو جلسه هيأت 
مديره نيز با حضور نمايندگان شورا برگزار شده است. اين 

مصوبه شورا اگر هيچ اثري نداشته همين بوده كه احداث 
تصفيه خانه ششم تهران را تسريع كرده در حالي كه اگر اين 
اتفاق نمي افتاد ما در ابتداي فروردين ماه با جيره بندي آب 

مواجه مي شديم.
وي افزود: از اسفند سال گذشته و با شيوع كرونا مصرف آب 
۲۵ درصد يعني ۲۵۰ ميليون مترمكعب در سال افزايش پيدا 
كرد و با بهره گيري از تصفيه خانه ششم توانستيم اين بحران 

را مديريت كنيم بدون قطعي آب در تهران.
وي تأكيد كرد: به دليل تأخير در تأمين تجهيزات تصفيه خانه 
ششم كه همگي بايد از خارج از كشور وارد شوند با سه ماه 
تأخير در انتهاي خردادماه افتتاح خواهد شد اما چه خدماتي 
باالتر از اين به مردم تهران وجود دارد و همه اين اقدامات با 
مصوبه سال گذشته اين ش��ورا عملي شد. در حال حاضر 
باالترين اس��تانداردهاي آب را دارا هستيم. اگر امروز رأي 
ندهيد قطعا پروژه ها همانند گذشته در اجرا با مشكل مواجه 
خواهند شد و چه كس��ي جز مردم تهران در اين خصوص 
ضرر خواهند كرد. نهايتا پس از بحث و بررسي اعضاي شورا 
پيشنهاد خروج بند ۱ اين اليحه از دستور كار شورا به رأي 
گذاشته شد كه با ۶ رأي موافق، ۱۰ رأي مخالف از مجموع 

۱۷ نفر حاضرين در اين جلسه به تصويب نرسيد.
همچنين اعضاي شوراي اسالمي ش��هر تهران با ۱۲ رأي 

موافق كليات اين اليحه را به تصويب رساندند.

   قهر 3   عضو شورا
بررسي  اليحه »تمديد مصوبه تأمين منابع مالي مورد نياز 
پروژه هاي توسعه و بازس��ازي تأسيسات آب و فاضالب 
ش��هري و اجراي طرح آبرساني اضطراري شهر تهران و 
تأمين بخشي از كسري قيمت تمام شده تعرفه خدمات 
آب و فاضالب« حاشيه نيز داشت. پس از تصويب كليات 
اين اليحه، محسن هاشمي رييس شوراي شهر اعالم كرد: 
پيشنهادي به دست هيأت رييسه رسيده ولي آن را در 
صحن بررسي نمي كنيم و در جلسه هيأت رييسه ارزيابي 
خواهد شد. اين مساله با واكنش برخي از اعضاي شوراي 
ش��هر از جمله محمد عليخاني و محمد ساالري همراه 
شد. محمد ساالري در واكنش به صحبت هاي محسن 
هاشمي گفت: حق نداريد بدون آنكه دليل قانع كننده اي 
براي اعضا بياوريد پيشنهادت را مطرح نكنيد. عليخاني 
هم در اين زمينه خطاب به محسن هاشمي اظهار كرد: 
رييس شورا حق ندارد پيشنهادات اعضا را وتو كند اگر قرار 
است اين پيشنهادات وتو شود ما اينجا چه كاره هستيم؟ 
هاشمي در پاسخ گفت: اگر مي خواهيد اينجا ننشينيد. 
با اين صحبت هاشمي، محمد ساالري،  محمد عليخاني 
و حسن خليل آبادي صحن شوراي شهر را ترك كردند. 
رييس شوراي شهر تهران البته پس از نشست علني درباره 
قهر سه عضو يادشده به خبرنگاران گفت: خوشبختانه با 

وساطت چند نفر ديگر ختم به خير شد.

  تغييرات بسته محرك اقتصادي شهرداري 
بر اساس اين گزارش، اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران 
با پيش��نهاد هيات تطبيق فرمانداري مبني بر تغيير ماده 
۵ اليحه بسته محرك اقتصادي در شرايط شيوع ويروس 

كرونا موافقت كردند.
هاشمي در تشريح اين مساله گفت: هيات تطبيق فرمانداري 
كل اليحه را مورد تاييد، قرار و تنها ماده ۵ را تغيير داده است؛ 
به گونه اي كه »به شهرداري تهران اجازه داده مي شود نسبت 
به توافق و تعيين تكليف آن دسته از امالكي كه داراي آراي 
صادره از كميس��يون ماده ۱۰۰ تا قب��ل از تاريخ ۲۸ مهر 
۱۳۹۵ صادرشده كه منطبق با ضوابط و مقررات فعلي طرح 
تفصيلي و طرح جامع هستند و نيز اصول فني و بهداشتي 
و شهرسازي را رعايت كرده باشند، با رعايت حقوق مالكين 
مشاعي اقدام نمايند«. در ادامه سيد حسن رسولي گفت: اين 
مصوبه مهمي است و زمان محدود است لذا پيشنهاد من اين 
است كه شهرداري بايد از حداكثر زمان ممكن استفاده كند 
تا بالتكليف نماند. سيد محمود مير لوحي نيز اظهار كرد: 
تصورم بر اين بود، هيات تطبيق فرمانداري در خصوص اين 
اليحه و در حوزه ديدگاه و سياست ها بدون ايراد عبور كند 
ولي بعد متوجه شدم نمايندگان قوه قضاييه نقطه نظراتي 
داشتند كه در راستاي نظرات دو رييس سابق قوه قضاييه، 
آقايان يزدي و شاهرودي بوده و ما ديديم بحث خوبي است.

وي ادامه داد: از قبل روساي قوه قضاييه در خصوص آراي 
ماده ۱۰۰ اظهاراتي داشتند مبني بر اينكه امالكي كه داراي 
كميسيون ماده ۱۰۰ بوده اند، چنانچه در طرح تفصيلي و 
طرح جامع تعيين تكليف شده اند، بالموضوع گردند. با اين 
وجود اگر اين امر بخواهد به آينده تسري پيدا كند، بايد آن 
را محدود كنيم لذا با اين اصالحيه بسته محرك اقتصادي 

قوي تر مي شود.
در ادامه پيش��نهاد هيات تطبيق به راي گذاشته شد كه با 

موافقت اعضا به تصويب رسيد.
همچنين ساالري در رابطه با همين دستور، دو پيشنهاد 
ارايه داد مبني بر اينكه ش��هرداري تهران موظف است در 
راستاي تحقق تمامي شرايط مصوب در ماده ۵ ساز و كاري 
را تدوين نمايد كه دقيقاً اين شرايط اعمال شود و در صورت 
هر گونه تخلف متخلفين به دايره تخلفات اداري و مراجع 

قضايي ارجاع نمايد.
وي ادامه داد: بر اين اساس توافقات كميسيون ماده ۱۰۰ 
بايد داراي شرايطي از قبيل اينكه با ضوابط طرح تفصيلي 
مطابقت داشته باشد، اصول فني، بهداشتي و شهرسازي 
رعايت، مقاومت ساختمان احصا و اصول ايمني رعايت شده 

و شاكي هم نداشته باشد كه بتواند توافقات را انجام دهد.
وي در پيشنهاد دوم خود نيز گفت: شهرداري مي بايست هر 
سه ماه يك بار به شورا گزارشي در خصوص حسن اجراي 
مصوبه ارايه كند. اين پيشنهادات نيز به تصويب رسيد و مورد 

تاييد اعضاي شورا قرار گرفت.

دويست وچهاردهمين جلسه شورای شهر

ادامه از صفحه اول



دانش و فن6دنياي فناوري

اثر منفي كرونا بر 72  درصد استارت آپ هاي حوزه فناوري

مرگتدريجيكسبوكارهايآيتي
گروه دانش و فن|

ش�ركت هاي حوزه فن�اوري اطالع�ات به چهار 
بخش تقس�يم مي ش�وند. اين بخش ها ش�امل 
خدمات آنالين ازجمله فروش�گاه هاي اينترنتي 
و پلتفرم ه�اي تحوي�ل كاال و خدم�ات، خدمات 
نرم افزاري ش�امل تولي�د و توزي�ع نرم افزارها و 
بازي ها رايانه اي و خدمات و پشتيباني و طراحي 
وب س�ايت، كس�ب وكارهاي حض�وري مانن�د 
خدمات شبكه و خدمات آنالين پزشكي از جمله 
مشاوره هاي آنالين مي شوند. به گفته محمدجواد 
آذري جهرم�ي از مي�ان ش�ركت هاي حاضر در 
نوآفرين، كرونا ب�ر 72 درصد كس�ب وكارها اثر 
منفي گذاشته و تنها بر 27 درصد اثر منفي نداشته 
است. بيشترين شركت هايي كه اثر منفي ديدند، 
ش�ركت هاي نرم افزاري بودند با 86 درصد و 46 
درصد كسب وكارها در حوزه خدمات پزشكي با اثر 
مثبت  روبرو شدند. در اين شركت ها تعديل نيروي 
انساني بحراني است. 51 درصد شركت هاي نوپا كه 
كرونا بر آنها تاثير منفي گذاشته، با كاهش تقاضا 
و كاهش درآمدهاي ناشي از آن روبرو شدند،  32 
درصد در زنجيره ارزش دچار مشكل هستند و 37 
درصد نيز تاثير بر نيروهاي انساني بوده است. از 
اين شركت هاي داخلي، 62 درصد كمتر از سه ماه 
ديگر با شرايط فعلي توان تاب آوري دارند، 6 درصد 
بين سه ماه تا 6 ماه تاب آوري دارند و 32 درصد هم 

تنها تا پايان سال تاب آوري دارند.

به گ��زارش »تعادل«، مراس��م روز جهان��ي ارتباطات 
روز گذش��ته با حضور اس��حاق جهانگيري، معاون اول 
رييس جمه��وري و محمدج��واد آذري جهرمي، وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات در عمارت كاله فرنگي وزارت 
ارتباطات برگزار ش��د و فعاالن حوزه ICT و خبرنگاران 
به صورت ويديوكنفرانسي با بهره گيري از خدمات ابري 
يك شركت ايراني در اين مراسم حضور داشتند. آذري 
جهرمي با بيان اينكه ارتباطات در وقايع سال گذشته از 
سيل و قطعي اينترنت، به عنوان تسهيل گر برقراركننده 
ش��رايط بود، گفت: »در دو س��ال گذشته چالش هايي 
را پشت سر گذاش��تيم كه تا به حال نظير آنها را شاهد 
نبوديم. ش��يوع ويروس كرونا هم مش��كالتي را براي ما 
ايجاد كرد و البته باعث شد اقداماتي كه قرار بود طي يك 
سال آينده انجام بدهيم را ظرف مدت سه ماه به نتيجه 
برسانيم.« وي با اشاره به افزايش ترافيك در دوران كرونا 
بيان كرد: »متوسط ترافيك شبكه تلفن همراه در بهمن 
ماه 16.52 پتابايت در روز بود كه در اسفند به 20.72، در 
فروردين به 23.24 و تا دو روز پيش در ارديبهشت ماه به 
20.5 رسيد. اين افزايش ترافيك باعث كاهش كيفيت 
نيز شد. بدين ترتيب كه ميانگين نرخ انتقال و متوسط 
سرعت در بهمن ماه 10.5مگابيت برثانيه، در اسفند ماه 
6 مگابيت برثانيه، فروردين ماه 7.5 مگابيت و ارديبهشت 
ماه 9.8 مگابيت برثانيه بود، درحالي كه طبق برنامه ششم 
توسعه، اين عدد بايد به طور متوسط 10 مگابيت بر ثانيه 
باشد. همچنين مصرف در حوزه ترافيك ثابت، در بهمن 
ماه 8.26 پتابايت در روز بود كه در اسفند به 11.28، در 
فروردين به 13.6 و تا دو روز پيش در ارديبهشت ماه به 
11.42 رسيد. استفاده از شبكه خانگي رشد قابل توجهي 
در اين مدت داشت و 75 درصد مردم گفتند كه تلفن ثابت 
برايشان به صرفه تر است، از طرفي چالش هاي سرعت هم 
در شبكه خانگي كمتر بود. ميانگين سرعت در بهمن ماه 
6.1 مگابيت برثانيه، در اسفند ماه 5.3 مگابيت برثانيه، 
فروردين م��اه 5.4 مگابيت و ارديبهش��ت م��اه 5.88 
مگابيت برثانيه بود. مصرف شبكه بين المللي زيرساخت 

نيز در بهمن ماه 2.6 ترابيت برثانيه بود كه در اسفندماه 
به 3.2 رسيد، در فروردين نيز 3.4 ترابيت برثانيه بود و در 
ارديبهشت ماه به 3.1 ترابيت رسيد. از اين ميان، ترافيك 
IXPها كه مصرف اينترنت داخلي اس��ت، در بهمن ماه 
808 گيگابيت بر ثانيه و در اسفندماه 920 گيگابيت برثانيه 
بود كه در فروردين ماه به 2200 و در ارديبهشت به 1800 
گيگابيت برثانيه رسيد. ترافيك پستي نيز حاكي از آن 
است كه در فروردين ماه سال جاري يك ميليون بسته 
پستي جابه   جا شد كه در بهمن ماه به سه ميليون رسيده 
بود. اما مقايسه ترافيك نقطه به نقطه اسفند ماه سال 98 
در مقايسه با س��ال 97، با 48 درصد رشد روبرو بود و در 
فروردين س��ال 99 با فروردين سال 98 نيز اين رشد به 
130 درصد رسيد. مقايسه نقطه به نقطه ترافيك پستي 

در ارديبهشت ماه نيز حاكي از 68 درصد رشد است. 

   حمايت از شركت هاي كوچك 
فناوري اطالعات

آذري جهرمي اظهار كرد: »از ميان ش��ركت هاي حاضر 
در نوآفرين، كرونا بر 72 درصد كس��ب وكارها اثر منفي 
گذاش��ته و تنها بر 27 درصد اثر منفي نداش��ته است. 
بيشترين شركت هايي كه اثر منفي ديدند، شركت هاي 
نرم افزاري بودند با 86 درصد و 46 درصد كسب وكارها 
در حوزه خدمات پزشكي با اثر مثبت  روبرو شدند. در اين 
شركت ها تعديل نيروي انساني بحراني است. 51 درصد 
ش��ركت هاي نوپا كه كرونا بر آنها تاثير منفي گذاشته، 
با كاهش تقاضا و كاهش درآمدهاي ناش��ي از آن روبرو 
شدند،  32 درصد در زنجيره ارزش دچار مشكل هستند 
و 37 درصد نيز تاثير بر نيروهاي انساني بوده است. از اين 
ش��ركت هاي داخلي، 62 درصد كمتر از سه ماه ديگر با 
شرايط فعلي توان تاب آوري دارند، شش درصد بين سه 
ماه تا شش ماه تاب آوري دارند و 32 درصد هم تنها تا پايان 
سال تاب آوري دارند. به همين دليل اقداماتي از جمله ارايه 
تسهيالت با نرخ سود پايين صورت گرفته كه در فاز اول 
از اسفند تا ارديبهشت، 54 ميليارد تومان پرداخت شده 
و در فاز دوم در خردادماه، مقرر است 70 ميليارد تومان 
تسهيالت به شركت هاي فعال حوزه گردشگري، برگزاري 
رويدادها، فروش بليت و تخفيف، مشاغل خانگي، حمل و 
نقل و ش��بكه توزيع، مشروط بر حفظ 90 درصد نيروي 
شاغل پرداخت شود.« آذري جهرمي با تاكيد بر استفاده 
از ظرفيت خالي بخش هاي مختلف دولت براي پوشش 
نيازهاي ديگر بخش ها، گفت: از جمله در هماهنگي با 
وزارت نفت و كشور، از امكانات سوختي براي حمل و نقل 
بار استفاده شده است. همچنين در اين مدت كمپين هايي 
تشكيل شده، از جمله »درسخانه« با همراهي آموزش و 
پرورش، كمپي��ن »از خانه بخريم«كه منجر به افزايش 
2.5 برابري خريدوفروش اينترنتي و اس��تخدام بيش از 
2000 نفر توسط شركت هاي ارايه دهنده اين خدمات 
شد. با مشاركت وزارت صمت، اتحاديه كسب  و كارهاي 
نوپا، و صدا وسيما اجرايي شد. كمپين »كنار هميم« نيز 
در قالب وام كم بهره از شركت هاي توانمند به شركت هاي 
كوچك تشكيل ش��ده اس��ت.« آذري جهرمي با بيان 
 IOT اينكه توليد گوشي تلفن همراه و تجهيزاتي مانند
)اينترنت اشيا( امسال در برنامه است، افزود: با وجودي 
كه شركت هاي معتبر خارجي در شرايط قبل از تحريم 
آمادگي توليد در كش��ور ما را اعالم ك��رده بودند اما اين 
موضوع را پيش نبردند. نياز س��االنه كشور 12 ميليون 
گوشي است و ما قصد توليد 400 هزار گوشي را داريم. 
از اي��ن رو از دولت 500 ميليارد توم��ان تقاضاي منابع 
مالي كرديم كه به اپراتورها وام دهيم و آنها با باندلينگ و 
تحريك بازار تقاضا، بتوانند گوشي را به صورت اقساطي 

به كاربران ارايه دهند.«

    حوزه ارتباطات به سرمايه گذاري
100 برابري نياز دارد

همچنين اس��حاق جهانگيري در اين مراس��م وزارت 
ارتباطات و توس��عه بخش ارتباطات را لنگرگاه اصلي 
در دوران پس��اكرونا عنوان كرد و گف��ت: »بايد در اين 
حوزه 100 برابر بودجه فعلي س��رمايه گذاري كرد. ما 
نيازمن��د تامين زيرس��اخت هاي حقوقي و اجتماعي 
براي يك انسان هوشمند در دوران پسا كرونا هستيم 
و به هر قس��متي از اين هدف كه نگاه مي كنيم، وزارت 
ارتباطات لنگرگاه مهم و اصلي به ش��مار مي رود. بايد 
زيرس��اخت هاي فني و حقوقي اين بخش نيز در سال 
99 تقويت ش��ود. مردم يادشان است كه هشت سال 
گذشته براي ارتباطات چه شرايطي داشتند. اقدامات 
دولت در خدمات دهي ارتباطات در اين هشت سال با 
كل دوران دولت هاي قابل مقايسه نيست.« وي با بيان 
اينكه در اين حوزه بسياري از اقداماتي كه تا آخر دولت 
پيش بيني شده بود، به دليل شيوع كرونا، ظرف سه ماه 
انجام ش��د، افزود: »در پساكرونا شاهد نيازمندي هاي 
بس��ياري در حوزه هاي مختلف زيرس��اختي، سخت 
افزاري، نرم افزاي، تحقيق و پژوهش و آموزش خواهيم 
بود كه اين توس��عه بايد شتاب بيشتري بگيرد. در ايام 
كرونا اگر زيرساخت هاي ارتباطي و توانمندي در ارايه 
خدمات به صورت آنالين نبود نمي توانستيم مردم را در 
خانه نگه داريم.« معاون اول رييس جمهوري با اشاره به 
ارايه آموزش ها به دانش آموزان و دانشجويان كشور از 
طريق فضاي مجازي در ايام كرونا، گفت: »در شرايطي 
كه تجمع ممنوع ب��ود، به جهت آنكه موضوع آموزش 
موضوعي تعطيل پذير نيست، استفاده از فضاي مجازي 
در اي��ن مقطع فرصتي را فراهم ك��رد تا هر خانه اي به 
مدرسه و دانشگاه تبديل شود. پيش از شيوع بيماري 
كرون��ا اين حساس��يت در مدارس وجود داش��ت كه 
دانش آموزان موبايل با خود به همراه نداشته باشند اما 
امروز به تعبيري مي توان گفت كه مدرسه و دانشگاه به 
درون تلفن هاي همراه رفته است و يكي از دغدغه هاي 
كنوني، عدم دسترسي برخي خانواده ها و دانش آموزان 

به ابزار مورد نياز براي آموزش از طريق فضاي مجازي 
اس��ت كه بايد تالش كنيم با فراهم ك��ردن ابزار مورد 
نياز، فرصت آم��وزش براي اين دانش آم��وزان فراهم 
شود.« جهانگيري با بيان اينكه اتفاقات، تصميمات و 
تغييرات ايام كرونا موضوعاتي ساده نيست و نمي توان 
در دوران پساكرونا از كنار آن عبور كرد، اظهار داشت: 
كرونا پيامدهايي را با خود به همراه داشت كه افزايش 
دوركاري وكاهش شديد مصرف نفت و انرژي در جهان 
از جمله اين پيامدهاس��ت. وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات مسووليت مهمي براي تدوين برنامه هاي دقيق 
براي دوران پساكرونا دارد. هيچ دستگاهي نمي تواند 
بدون تعامل مناس��ب با ساير دس��تگاه ها و بخش ها 
برنامه هاي خود را به شكل مناسب اجرايي كند و تالش 
موفق وزارت ارتباطات براي تحقق برنامه هاي خود نيز 
در گروي اجماع و تعامل با ساير بخش هاست. بايد به 
سمتي پيش برويم كه هم در درون جامعه دچار شكاف 
نشويم و هم جامعه ما با جوامع پيشرفته جهان شكاف 

و فاصله پيدا نكند.«

   تهديد زيرساخت هاي ارتباطي 
در شرايط دشوار واردات

در اين مراس��م محمدباقر اثني عشري، رييس سازمان 
نظام صنف��ي رايانه اي با تاكيد به موقعيت خاصي كه بر 
اثر فراگيري بحران كرونا در كش��ور پيش آمده اس��ت، 
اظهار كرد: »ما دو خواس��ته مش��خص از دولت داريم. 
در حوزه ما حدود 83 درصد ش��اغالن در ش��ركت هاي 
كوچك و متوسط تخصص محور مشغول هستند و اين 
شركت ها به شدت در مقابل بحران آسيب پذيرند و دولت 
پيش از اينكه شركت ها هيچ گونه دريافتي از كارفرمايان 
خود داشته باشند، تمام مطالبات خود شامل ماليات و 
ع��وارض و غيره را مي گيرد. در ش��رايطي كه ما پيش از 
كرونا هم پيش بيني س��ال سختي را مي كرديم، اكنون 
اوضاع اين شركت ها حتي بسيار دشوارتر از چيزي است 
كه پيش بيني مي شد. انتظار داريم كه دولت تسهيالتي 
براي اين ش��ركت ها در نظر بگيرد. اگر اين شركت ها از 

بين بروند بخش مهمي از سرمايه هاي انساني از كشور 
خارج مي شود. بخش بس��يار كمي از وام هايي كه وعده 
داده شده، محقق شده اما ما راه حل هايي پيشنهاد داديم 
و خواس��تيم دولت به جاي وام، حق بيمه ش��ركت ها را 
پرداخت كند.« رييس س��ازمان نظام صنفي رايانه اي با 
بيان اينكه ما توانستيم شبكه ارتباطي كشور را با كمك 
واردات و توليد داخل پايدار نگه داريم، افزود: »اما واقعيت 
اين است كه شبكه نياز به توسعه دارد و اين توسعه بدون 
واردات فناوري و تجهيزات جديد ممكن نيست. در ابتداي 
سال ما با ممنوعيت واردات تجهيزاتي مانند پردازشگر 
مواجه شديم كه بازار را به  شدت ملتهب كرد. در اين مورد 
م��ا مكاتباتي با وزارت صنعت كرديم كه خوش��بختانه 
همكاري شد و اين خطاي انساني برطرف شد. ما در كشور 
تاكنون با كمبود سخت افزار مواجه نبوديم و همكاران ما 
هميشه تجهيزات را تامين كرده اند و هميشه هم از ارز 
بازار استفاده كرده ايم. اكنون مشكل ما در بانك مركزي و 
نحوه تخصيص ارز است. انتقال پول و تخصيص ارز اكنون 
با مشكل مواجه شده. ما به دنبال سهميه بندي نيستيم 
و معتقديم سهميه بندي فساد مي آورد. اما انتظار داريم 
فضايي ايجاد شود كه نيازهاي بازار را در شرايط امن تامين 
كنيم، در غير اين صورت تامين تجهيزات به دش��واري 
صورت خواهد گرفت و زيرساخت هاي ارتباطي كشور با 

تهديد مواجه مي شوند.«
همچنين فرامرز رستگار، عضو هيات مديره سنديكاي 
مخابرات درباره نحوه برخورد با قاچاق كاال گفت: »در حال 
حاضر كنترل مرزها مهم ترين راهكار برخورد با قاچاق 
كاالست اما بايد در معامله نهايي نظارت ها تشديد شود 
تا كاال بدون شناسنامه معامله نشود. تنظيم بازار موضوع 
مهمي است كه مورد توجه وزير ارتباطات نيز قرار دارد. 
طبق دستور وزير ارتباطات پنج ميليون پهن باند براي 
اينترنت خانگي در اختيار مردم قرار مي گيرد و با تدابير 
اتخاذ شده از افزايش قيمت مودم  جلوگيري شده است. 
همچنين ما آماده شديم در شبكه ملي اطالعات، به عنوان 
شبكه شبكه ها بومي سازي و تامين تجهيزات را از صنعت 

داخلي با درصد باال انجام دهيم.«

اهداي بسته هاي معيشتي بركت به همه هرمزنشينان
توسط بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام 
بس�ته هاي معيش�تي ميان تمامي ساكنان 

جزيره هرمز توزيع شد.

مديرعامل بنياد بركت توضيح داد: با توجه به تقارن فصل 
گردش��گري در جزيره هرمز با شيوع ويروس كرونا و ركود 
صنعت گردش��گري، 1750 بسته معيش��تي ميان تمام 
ساكنان اين جزيره توزيع شد.اميرحسين مدني با تاكيد بر 
اينكه تمام خانوارهاي هرمزي مشمول دريافت بسته هاي 
معيشتي بركت شده اند، تصريح كرد: اين بسته ها جزو يك 
ميليون بسته غذايي و معيشتي است كه ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( در قالب رزمايش »همدلي و احسان« در 
ماه مبارك رمضان و همزمان در سراسر كشور به نيازمندان 
و آس��يب ديدگان از ويروس كرونا اه��دا مي كند.وي ادامه 

داد: عالوه بر گردشگري، صنعت ماهيگيري هم در جزيره 
هرمز به دليل شيوع كرونا در ش��هرهاي همجوار، از رونق 
گذشته برخوردار نيست و به همين دليل، بيشتر خانوارهاي 
اي��ن جزيره كه از اي��ن دو طريق امرار مع��اش مي كنند با 
مشكالتي مواجه هستند.مديرعامل بنياد بركت ارزش هر 
بسته معيشتي توزيع شده در ميان ساكنان جزيره هرمز را 
320 هزار تومان اعالم كرد و افزود: اين بسته ها شامل اقالم 
ضروري مانند برنج، روغن، مرغ، حبوبات، رب گوجه فرنگي 
و ... مي شود.به گفته مدني، با توجه به فعاليت هاي ممتد، 
گسترده و دامنه دار بنياد بركت در هرمز، توزيع 1750 بسته 
معيشتي در اين جزيره به بنياد س��پرده شده است.وي در 
تشريح اقدامات بنياد بركت در جزيره هرمز اظهار داشت: بنياد 
بركت طي سه سال فعاليت در هرمز، 110 طرح اشتغال زايي 
و 98 پروژه عمراني و زيربنايي را در اين جزيره به بهره برداري 

رس��انده اس��ت.مديرعامل بنياد بركت خاطرنشان كرد: 
راه اندازي 110 طرح اشتغال زايي اجتماع محور باعث ايجاد 
بيش از 330 فرصت شغلي در هرمز شده است.  همچنين 
17 گروه توسعه محلي و 15 صندوق پس انداز كسب و كار در 
اين جزيره تشكيل شده است.مدني ظرفيت ها و پتانسيل هاي 
جزيره هرمز در حوزه گردش��گري را مورد توجه قرار داد و 
عنوان كرد: در همين راستا، بيشتر مشاغل ايجاد شده توسط 
بنياد بركت در رس��ته هاي ش��غلي مرتبط با گردشگري و 
خدمات جانبي آن، صنايع دستي، بوم گردي، توليد پوشاك 
و مشاغل خدماتي است. وي با اشاره به سرمايه گذاري 500 
ميليارد ريالي بنياد بركت در حوزه هاي اشتغال زايي و عمراني 
و زيربنايي در هرمز تصريح كرد: اجراي طرح هاي اشتغال زايي 
و عمراني بنياد مهاجرت معكوس را در جزيره هرمز رقم زده 

و باعث بازگشت يك هزار نفر از اهالي اين جزيره شده است.

توزيع 27 هزار بسته معيشتي به خانواده هاي آسيب پذير از كرونا
به گ�زارش خبرنگار ما از تبريز، در راس�تاي 
لبيك به فرامين مقام معظم رهبري مبني بر 
تشكيل و راه اندازي رزمايش همدلي و كمك 
مومنانه 27 هزار بسته معيشتي به ارزش ۹۰ 
ميليارد ريال در بين اقشار آسيب پذير از كرونا 

در تبريز توزيع گرديد.

حسن صفدري ، فرمانده ناحيه امامت تبريز در گفت وگو 
با خبرنگار ما، با بيان مطلب فوق گفت: با توجه به بيكاري 
كارگران روزمزد و كسب و كارهاي آسيب ديده از ويروس 
كرونا با لبيك به فرامين مقام معظم رهبري در تشكيل و 
راه اندازي رزمايش همدلي و كمك مومنانه، سپاه ناحيه 
امامت تبريز يكي از نواحي پيشرو در اين امر، با تشكيل و 
ايجاد حساب دو امضايي در تهيه و توزيع كامل بسته هاي 
معيش��تي و حمايتي به خانواده هاي آسيب پذير اقدام 
نمود.اين بسته هاي حمايتي و معيشتي با تدبير و هدايت 

سيد آل هاش��م نماينده ولي فقيه در استان، سردارخرم 
فرمانده سپاه عاشورا و حمايت خيرين استاني، مدافعان 
سالمت و پويش رحمت، با شناسايي خانواده هاي آسيب 
ديده با همكاري پايگاه هاي بسيج محالت منزل به منزل 
توزيع ش��د.همچنين با تشويق و انگيزه دهي به خيرين 
محترم در يك عمل خداپس��ندانه 50 راس گوسفند و 
4 راس دام سنگين ذبح و بين خانواده هاي آسيب پذير 

اهداء ش��د.صفدري فرمانده ناحيه امامت تبريز با بيان 
اينكه ارزش هر بسته معيشتي غذايي 200 الي 330 هزار 
تومان است، افزود: اين اقدامات با همكاري بسيجيان با 
الگو از شهداي 8 سال دفاع مقدس و مدافعان حرم شكل 
گرف��ت تا بار ديگر همچون عرصه ه��اي انقالب در كنار 
مردم قرار بگيريم.وي همچنين از معرفي 225 خانواده از 
اقشار آسيب پذير به كميته امداد امام خميني )ره( جهت 
دريافت كمك هزينه نقدي براي هر نفر صد هزار تومان 
خبر داد و گفت: همچنين در منطقه محروم باغ معروف 
نيز صد بسته معيشتي به خانواده هاي امدادي و 2 هزار 
بسته معيشتي به خانواده هاي آسيب پذير از كرونا اهداء 
شد و در كنار اين 27 هزار بسته معيشتي غذايي، 27 هزار 
بروشور آموزشي و پيشگيري از كرونا نيز توزيع گرديد.در 
پايان اين خدمت رساني به عنوان سربازان نظام تا ريشه كني 
كامل بيماري و رفع كامل آسيب هاي ناشي از آن در كنار 

مردم قرار خواهيم داشت.
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حمله هكري به ابررايانه هاي 
اروپا براي سرقت رمزارز

بررسي هاي امنيتي نش��ان دهنده حمالت هكري 
گسترده به ابررايانه هاي اروپايي براي سرقت رمز ارز 
است. به گزارش مهر به نقل از زددي نت، هكرها براي 
سرقت رمزارزها بدافزاري را روي ابررايانه هاي مختلف 
نصب مي كنند. بدافزارهاي مذكور در مواردي موجب 
خاموش ش��دن ابررايانه ها مي شوند و همين مساله 
تحقيق در مورد منشأ انتشار آنها را دشوار مي سازد. 
اولين حمله بدافزاري از اين دس��ت دوشنبه هفته 
گذش��ته در دانشگاه ادينبورگ اسكاتلند رخ داد كه 
ابررايانه ARCHER در آن مس��تقر است. هكرها با 
سوءاستفاده از يك آسيب پذيري امنيتي برطرف نشده 
توانسته بودند به اين ابررايانه نفوذ كنند. دومين حمله 
شناسايي شده عليه ابررايانه هايي در آلمان رخ داد. اين 
حمله پنج ابررايانه در دانشگاه هاي اشتوتگارت، اولم، 
توبينگن و موسسه فناوري كارلسروهه را از دسترس 
خارج كرد. بررسي هاي شركت امنيتي امريكايي كادو 
و نيز فليكس وون محقق مستقل امنيتي طي روزهاي 
بعد نشان داد كه ابررايانه اي در بارسلون اسپانيا نيز به 
شيوه اي مشابه مورد حمله قرار گرفته است. با تداوم 
اين حمالت عليه برخي ابررايانه هاي ديگر در آلمان و 
سوييس و اثبات تشابه حمالت يادشده براي سرقت 
رم��زارز تالش براي شناس��ايي عوامل اين حمالت 
آغاز شده است. بررسي هاي اوليه نشان مي دهد اين 
حمالت از كانادا، چين و لهستان انجام شده، اما هنوز 
اطالعات بيشتري در اين زمينه به دست نيامده است.

چين، اپل و كوآلكام را 
تهديد كرد

وزارت خارجه چين از امريكا درخواس��ت كرده كه 
سركوب غير منطقي هواوي را متوقف كند. به گزارش 
ديجياتو به نقل از رويترز، محدوديت هاي هوآوي تا 
يكسال ديگر تمديد شده و شركت هاي خارجي كه 
در فرايند توليد خود از نرم افزار يا س��خت افزارهاي 
امريكايي اس��تفاده مي كنند، براي فروش تراشه به 
هواوي بايد مجوز دريافت كنند. چين هم اعالم كرده 
به دنبال تالفي كردن است كه اين موضوع مي تواند 
ارزش س��هام ش��ركت هاي امريكايي توليدكننده 
تجهيزات ساخت تراشه را كاهش دهد. وزارت امور 
خارجه چين  اعالم كرده كه به صورت كامل از حقوق 
قانوني شركت هاي خود دفاع مي كند. روزنامه چيني 
»Global Times« نيز نوش��ته ك��ه دولت پكن 
به دنبال اقدامات تالفي جويانه عليه ش��ركت هاي 
امريكايي و قرار دادن آنها در ليس��ت »شركت هاي 
غيرقابل اعتماد« است كه اين موضوع به معناي تحريم 
شركت هايي مانند اپل، سيسكو و كوآلكام خواهد بود. 

اپل 500  ميليون دالر 
غرامت مي دهد

به دنب��ال ش��كايت تع��داد زي��ادي از كاربران 
گوش��ي هاي آيف��ون از اپل به عل��ت كندكردن 
عمدي گوشي هاي قديمي، اين شركت با پرداخت 
غرامت 500 ميليون دالري موافقت كرده است. 
به گزارش فارس به نقل از انگجت، بر اساس حكم 
يك قاضي فدرال دادگاهي در امريكا اپل بايد بابت 
كند كردن عمدي گوشي هاي آيفون قديمي بدون 
اطالع رساني به مشتريان خود مبلغ 500 ميليون 
دالر را به ش��اكيان بپردازد. اپل مدتي است براي 
وادار كردن غيرمستقيم مالكان مدل هاي قديمي 
آيفون به خريد گوشي هاي جديدتر، سيستم عامل 
اين گوشي ها را به روز مي كند و اين به  روزرساني 
موجب كندش��دن عملكرد گوشي مي شود. اين 
شركت چنين اس��تدالل كرده كه هدفش از اين 
كار افزايش طول عمر گوشي هاي قديمي از طريق 
جلوگيري از خاموش شدن ناگهاني آنها به علت 

كهنه شدن باتري بوده است. 
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اخبار

ويژه

7 صنعت،معدن و تجارت

باصدور اطالعيه اي از سوي بانك مركزي صورت گرفت

ابهام زدايي از سياست واردات بدون انتقال ارز 

فرمول تمامي خودروها در دو گروه خودروسازي مشمول قيمت گذاري شد 

تعادل |
طي روزهاي گذش�ته خبري منتش�ر شده 
مبني بر اينكه برخي از كاالهاي وارداتي از 
دريافت ارز نيمايي كنار گذاش�ته مي شوند 
كه براي واردات اين گروه هاي كااليي از ارز 
اشخاص اس�تفاده خواهد شد. ارز اشخاص 
ش�امل ارزهايي اس�ت كه برخي از افراد در 
خارج از كشور داش�ته و تمايل به استفاده 
آن در مس�ير واردات دارند. اين نوع ارز در 
يك دوره ممنوع شد اما بر اساس بخشنامه 
جدي�د بانك مرك�زي مجددا به رس�ميت 
شناخته ش�ده است. البته اس�تفاده از ارز 
اش�خاص براي يك دوره محدود شده بود؛ 
اما مجددا اين مسير براي تامين ارز واردات 
به كار گرفته ش�ده اس�ت. در همين راستا 
بود كه عصر روز ش�نبه، سرپرس�ت جديد 
وزارت صم�ت در خب�ري از موافقت بانك 
مركزي با واردات بدون انتقال ارز خبر داد. 
برخي از فعاالن اقتصادي بعد از انتشار اين 
خبر ابراز خوش�حالي كرده و برخي ديگر از 
بازگش�ت به عقب بانك مركزي گله كرده و 
اين سياس�ت را ناموفق دانستند. برخي از 
كارشناسان هم »عدم بازگشت ارز حاصل 
از صادرات«، »محدوديت خريد« و »جهش 
نرخ ارز« را س�ه معضل عمده اجراي روش 
واردات ب�دون انتقال ارز مي دانن�د. با اين 
حال بانك مركزي روز گذشته در اطالعيه اي 
به اراي�ه توضيحاتي پرداخت كه نش�ان از 
مخالف�ت تلويحي با اين سياس�ت وارداتي 
داشت. در اين اطالعيه آمده است: عالوه بر 
۴ روش براي بازگشت ارز صادراتي، افرادي 
كه مدعي هس�تند داراي ارز با منشأ خارج 
از كش�ور ب�وده و تمايل دارن�د، مي توانند 
اي�ن ارز را در اختي�ار وارد كنن�دگان براي 
واردت كاالهاي ثبت س�فارش ش�ده طبق 
اولويت هاي تجاري و اقتصادي كش�ور قرار 
دهند. البت�ه بانك ارز در صورت�ي از ورود 
منابع ارزي به اين شيوه استقبال مي كند كه 
جريان ورود و مصرف ارز و منش�أ آن كامال 

شفاف باشد. 

    مسيري براي واردات بدون انتقال ارز 
روش »واردات بدون انتقال ارز« روش��ي اس��ت كه 
تأمين ارز آن خارج از ش��بكه بانكي صورت مي گيرد 
و به اين ترتيب، بانك مركزي به عنوان سياست گذار 
ارزي، ديگ��ر هيچ گونه نظ��ارت و كنترلي بر انتقال 
وجوه ارزي در اين روش از واردات نخواهد داش��ت. 
اي��ن روش معم��واًل در ش��رايط »محدوديت منابع 
ارزي« و »محدودي��ت در انتقال منابع ارزي« به كار 
گرفته مي شود؛ به نحويكه سال ها فعاالن اقتصادي 
از اي��ن راه كاالهايي را وارد مي كردند كه دولت بابت 
آنها گشايش اعتبار اسنادي )ال.سي( انجام نمي داد 
و اين روش به ويژه در زمان تحريم ها كارساز بود كه 

نقل و انتقال مالي به سختي انجام مي شد.
 به طور نمونه، دسته بندي كاالها به دو بخش كاالهاي 
مشمول ارز مبادله اي و ارز آزاد كه به دليل تحريم ها 
در ابتداي دهه 90 ش��كل گرفت، س��بب شد برخي 
واردكنندگان ارز مورد ني��از خود را براي خريد كاال 
از بازار آزاد تهيه كنند كه به اين شيوه واردات بدون 
انتقال ارز مي گفتند. در آن زمان به دليل محدوديت 

در مناب��ع ارزي و لزوم مديري��ت آن، دولت تصميم 
گرفت برخي كاالهاي اساسي و واسطه اي را مشمول 
ارز مبادله اي كند؛ ارز اين دسته از كاالها از سيستم 
بانكي تامين مي شد و در مقابل ساير كاالهايي كه در 
اين فهرس��ت جايي نداشتند بايد ارز خود را از خارج 
سيستم بانكي تامين مي كردند. البته اين روش براي 

مدتي ممنوع اعالم شد. 
برهمين اس��اس، فروردين ماه 9۸ براساس تصميم 
هيات دول��ت ضوابط ثبت  س��فارش م��واد اوليه و 
ملزوم��ات ضروري خطوط توليد تس��هيل و امكان 
واردات اين كاالها به صورت بدون انتقال ارز )خارج 
از سيس��تم بانكي( تا پايان س��ال 9۸ فراهم شد. در 
همين راس��تا، گمرك ايران در اطالعيه اي، شروط 
ثبت سفارش بدون انتقال ارز مواد اوليه و ملزومات 
ضروري خطوط تولي��د را اعالم كرد كه امكان ثبت 
س��فارش و واردات مواد اوليه، قطع��ات و ملزومات 
ض��روري خطوط توليد به صورت ب��دون انتقال ارز 
و تا س��قف مع��ادل ۳00 ميليون دالر ب��راي تمام 
بازرگانان تا پايان س��ال ۱۳9۸، در س��امانه جامع 

تجارت فراهم شد.
اي��ن گش��ايش واردات��ي در ش��رايطي ب��ود كه در 
فروردين م��اه س��ال 9۷ و اعالم ن��رخ ۴۲00 تومان 
ب��راي دالر به عنوان ن��رخ رس��مي، واردات تنها در 
قالب ثبت س��فارش بانك��ي امكان پذير ب��ود و ورود 
كاالهاي بدون انتقال ارز به كشور ممنوع شد. البته 
كم��ي قبل تر از آن يعني در ۱۶ بهمن ماه س��ال 9۶ 
اس��حاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري در 
بخش��نامه اي واردات بدون انتقال ارز از چهار كشور 
»تركيه، چين، هند و ك��ره جنوبي« را ممنوع اعالم 
كرد. اما حدود ۲ ماه بعد در شامگاه بيستم فروردين 
9۷ دولت تصميم گرفت نظام ارزي كشور را به شناور 
مديريت ش��ده تغيير دهد؛ در اين روش كه به گفته 
رييس جمهوري، اقدامي پيشدس��تانه براي مقابله 
با س��تيزه جويي امريكا بود، سياست يكسان سازي 

ارز ب��ا ن��رخ ه��ر دالر ۴۲00 تومان كلي��د خورد و 
صادركنندگان موظف ش��دند ارز حاصل از صادرات 
را از طريق س��امانه نيما به داخل منتقل كنند تا در 

اختيار واردكنندگان قرار گيرد. 
اما در خرداد م��اه بانك مركزي به منظور تس��هيل 
در تامي��ن ارز واردكنندگان، بخش��نامه جديدي را 
صادر كرد كه در اين بخش��نامه علي رغم تس��هيل 
فرآيند واردات، همچنان مخالف��ت با واردات بدون 
انتقال ارز مش��هود بود. بر مبناي اين بخش��نامه كه 
به بانك ها ابالغ شد، پذيرش، بررسي، تحويل اسناد 
حمل واصله و صدور اطالعيه تأمين ارز مش��روط به 
انجام تسويه ريالي متقاضيان يا همان واردكنندگان 
با آن بانك بود و مس��ووليت هاي مترتبه بايد توسط 
متقاضي پذيرفته شود. برخي تعبير متفاوتي از اين 
بخشنامه داشتند و تصور مي كردند اين بخشنامه به 
معناي موافقت بانك مركزي با واردات بدون انتقال 
ارز است. اما كارشناسان حوزه تجارت عنوان كردند 
كه اين بخشنامه بانك مركزي به هيچ عنوان به معناي 
موافقت سياست گذاري ارزي با واردات بدون انتقال 
ارز نيست بلكه تالش بانك مركزي اين بوده تا شرايط 
را براي ترخيص مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز توليد 
و كاالهاي وارداتي مورد نياز كش��ور فراهم كند. چرا 
كه بسياري از كاالها در گمرك وجود داشت كه بعد 
از ورود به گمركات ثبت سفارش مي شدند و ارزي به 

آنها تخصيص داده نشده بود.
به همين دليل بانك مركزي با صدور اين بخش��نامه 
ش��رايطي را فراهم كرده بود كه اي��ن كاالها بتوانند 
زودتر ترخيص شوند. بنابراين نمي توان از آن تعبير 

به واردات بدون انتقال ارز داشت.

    بانك مركزي موافق است يا مخالف؟
ح��اال پس از گذش��ت چند م��اه از اين بخش��نامه، 
سرپرست وزارت صمت عصر روز شنبه يك بار ديگر 
از موافقت بانك مركزي ب��ا واردات مواد اوليه بخش 

توليد از روش ب��دون انتقال ارز خب��ر داد و گفت: با 
هماهنگي و نظارت بانك مركزي، واردات مواد اوليه 
كارخانجات توليدي با اولويت مواد موجود در بنادر 
كش��ور، بدون انتقال ارز امكان پذي��ر خواهد بود. اما 
در پي طرح مج��دد رويه واردات ب��دون انتقال ارز، 
روابط عمومي بانك مركزي توضيحات ضروري زير 
را اعالم كرد: اين بانك طي دوسال اخير در راستاي 
ساماندهي جريان ارز حاصل از تجارت خارجي كشور 
و ايجاد شفافيت و توجه جدي به توليد داخل اقدام به 
ايجاد بستر و زير ساخت هاي شفاف در كنار سامانه 
جامع تجارت كش��ور نموده وبراساس آن، رويه هاي 
مشخص براي عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به 
شرايط تحريم تعريف و عملياتي كرده است. بنابراين، 
صادرات كنندگان مي توانن��د ارز حاصل از صادرات 
خود را به روش هاي متعدد به چرخه اقتصاد كش��ور 

برگردانند كه شامل ۴ روش زير است:
 ۱- ارز حاصل از صادرات در س��امانه نيما را بواسطه 

بانك ها و صرافي هاي مجاز عرضه نمايند.
۲- صادر كنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود 
نسبت به تامين نيازهاي واردات خود اقدام نمايند. 

۳- صادر كنندگان مي توانند بخشي از ارز صادراتي 
خ��ود را به وارد كنندگان ديگر واگذار و ارز خود را در 

اختيار آنها قرار دهند.
۴- صادر كنن��دگان مي توانن��د بخش��ي از درآم��د 
صادراتي خود را به صورت اسكناس به كشور وارد و 

به صرافيهاي مجاز و بانك ها بفروشند .
بانك مركزي همچنين در اين اطالعيه خاطرنشان 
كرده ك��ه در كليه روش هاي ياد ش��ده ن��رخ ارز بر 
اس��اس مكانيزم عرض��ه و تقاضا و بص��ورت توافقي 
بين خريدار و فروش��نده تعيين و با ثبت در س��امانه 
تعهد صادر كننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادي 
ايفا مي گردد . همچني��ن امكان ثبت و فروش ارز به 
بانك ها و صرافي هاي مجاز بابت ورود س��رمايه هاي 
خارجي، داراي مجوز از سازمان سرمايه گذاري هاي 

خارجي وزارت امور اقتصادي ودارايي نيز فراهم شده 
است. در كنار روش هاي ياد ش��ده كه منشأ ارز آنها 
مشخص است بعضي مدعي هستند كه دارايي ارز با 
منشأ خارج از كشور بوده و تمايل دارند كه اين ارز را 
در اختيار وارد كنندگان براي واردات كاالهاي ثبت 
سفارش ش��ده طبق اولويت هاي تجاري و اقتصادي 

كشور قرار دهند.
در ادامه اين اطالعيه نيز تاكيد شده كه بانك مركزي 
بارها اعالم كرده كه از ورود منابع ارزي بدين طريق 
نيز اس��تقبال مي كند، اما مش��روط به آنكه جريان 
ورود و مصرف ارز و منش��أ آن كامال ش��فاف باشد بر 
همين اساس مجدد اعالم مي نمايد اين بانك آماده 
اس��ت در صورتيكه دارندگان ارز با منش��أ خارجي 
بتوانند منش��أ ارز خود را اعالم نماين��د و ارز مربوط 
به ثبت س��فارش هاي اولوي��ت دار تخصيص گردد 
نسبت به »صدور گواهي تخصيص ارز« تحت عنوان 
ارز اش��خاص اقدام كند. ع��الوه براين بانك مركزي 
معتقد اس��ت شرط اساس��ي در تقويت توليد داخل 
و توجه عملي به اقتصاد مقاومتي حركت به س��مت 
شفافيت است. برهمين اس��اس اين بانك از تمامي 
فعاالن اقتصادي و نيز مس��ووالن ذيربط انتظار دارد 
در شرايط با اهميت جاري به سمت اقتصاد و تجارت 

شفاف حركت نمايند.

   دو نگاه به موضع بانك مركزي
 هر چند كه بانك مركزي به صورت تلويحي مخالفت 
خ��ود را واردات بدون انتقال ارز اع��الم كرده، اما در 
مجموع دو نگاه نسبت به موضع گيري بانك مركزي 
در اين زمينه وجود دارد. برخي بر اين باورند چنانچه 
بانك مرك��زي، منابع ارزي كافي در اختيار داش��ته 
باشد، پس مخالفت  براي اجراي روش واردات بدون 
انتقال ارز صحيح بوده و اج��راي اين روش مي تواند 
منشأ ايجاد بس��ياري از مشكالت باش��د. در مقابل 
برخي مي گويند اگر منابع ارزي كافي در اختيار بانك 
مركزي نباشد، پس بانك مركزي نمي تواند اعتبارات 
اس��نادي را به صورت عادي گش��ايش كند، در آن 
صورت ناچار است تا براي يك بازه زماني كوتاه مدت، با 
اجراي اين روش موافقت كند؛ بنابراين در اين سناريو، 
تا زماني كه از طريق فاينانس، ريفاينانس يا از طريق 
اعتبارات اس��نادي بتوان اين كار را انجام داد، بانك 
مركزي بايد مجوز گش��ايش اعتبار اسنادي را صادر 
كند. در اين ميان برخي ديگر از كارشناسان، »عدم 
بازگشت ارز حاصل از صادرات«، »محدوديت خريد« 
و »جهش نرخ ارز« را سه معضل عمده اجراي روش 
واردات بدون انتق��ال ارز عنوان مي كنند. در نهايت، 
موافقان سياس��ت واردات بدون انتقال ارز، سياست 
واردات كاال بدون انتقال ارز در شرايطي كه كشور در 
تحريم به س��ر مي برد را سياست درستي مي دانند و 
معتقدند كه در اين روش ديگر مشكالت نقل و انتقال 
منابع وجود ندارد و مي توان كاالهاي مورد نياز كشور 

را با سهولت بيشتري تامين كرد.
بنابراين هر چه تنگناي ارزي كشور بيشتر باشد، بايد 
به فكر راه هاي جايگزين براي تامين كاالهاي اساسي 
كش��ور بود. چراكه اگر روش واردات بدون انتقال ارز 
براي تامين كاالهاي اساسي و ضروري كشور باشد، 
نه تنها مشكل ساز نيست بلكه راهگشا هم خواهد بود.

البته بايد نظارت و حاكميت دولت بر عرضه و تقاضاي 
كاالها در بازار وجود داشته باش��د تا افراد نتوانند با 
استفاده از اين روش ها مازاد نياز كشور، كاال وارد كنند 
يا اينكه با محدود كردن واردات، بازار را به هم بزنند. 

ايسنا |
رضا ش�يوا جزييات جلسه ش�وراي رقابت 
در رابطه با بررس�ي وضعي�ت قيمت گذاري 
خودرو و تعيين فرمول آن را تش�ريح كرد. 
رييس شوراي رقابت با اعالم نتيجه جلسه 
ام�روز ش�ورا در رابط�ه ب�ا تعيي�ن فرمول 
قيمت گ�ذاري خودروه�ا گف�ت ك�ه از اين 
پ�س تمام�ي خودروه�اي ايران خ�ودرو و 
سايپا مش�مول قيمت گذاري خواهند شد؛ 
چراكه اكن�ون واردات ممنوع و بازار تمامي 
خودروها انحصاري است. اين در حالي است 

كه طي روزهاي گذشته در رابطه با بخشي از 
محصوالت ايران خودرو و سايپا قيمت گذاري 
ش�ده بود. آن طور كه رييس شوراي رقابت 
توضيح داد تا پيش از اين بخشي از خودروها 
مشمول قيمت گذاري نبودند و شوراي رقابت 
تنها به تعيين دستورالعمل و قيمت گذاري 
خودروهايي كه در بازار رقيبي نداشته و به 
صورت انحصاري بودند، ورود پيدا مي كرد؛ 
چرا ك�ه در آن زم�ان واردات خ�ودرو آزاد 
بود و برخي از خودروه�ا به طور خودكار در 
بازار قيمت خود را پيدا مي كردند اما اكنون 

واردات ممنوع اس�ت و تمامي خودروها در 
بازار انحصاري قرار گرفته اند.

شيوا گفت: تا پيش از اين خودروهاي گروه سايپا از جمله 
خانواده پرايد و تيبا و در ايران خودرو خودروهاي خانواده 
سمند و پژو مشمول قيمت گذاري بودند اما از اين پس 
تمامي خودروهاي آنها در اين گروه قرار خواهند گرفت.

وي با بيان اينكه در جلس��ه امروز شوراي رقابت براي 
خودروهايي كه مشمول قيمت گذاري نبودند، فرمول و 
دستورالعمل تعيين شده و براي تاييد نهايي به ستاد بازار 
ارايه خواهد شد، افزود: بر اين اساس براي خودروهاي 

متوس��ط به ب��اال اينگونه قيمت گذاري مي ش��ود كه 
قيمت پايه در سال ۱۳9۶ مورد محاسبه قرار مي گيرد؛ 
به طوري كه براي محصوالت ايران خودرو تورم س��ال 
۱۳9۷ و ۱۳9۸ مورد بررسي قرار گرفته و در فرمول قرار 
مي گيرد تا مشخص شود كه چند درصد رشد خواهد 
داشت. همچنين در مورد خودروهاي سايپا نيز به همين 
ترتيب قيمت پايه سال ۱۳9۶ مبنا است كه تورم سال 
۱۳9۷ و ۱۳9۸ محاسبه شده و بعد آن مقدار افزايشي 
كه ستاد تنظيم بازار در بهمن ماه ۱۳9۷ اعالم كرده، از 
آن كسر مي كنيم تا ميزان افزايش جديد به دست  آيد. 
به گفته وي، قرار است اطالعات مربوط به خودروهاي 

جديد مش��مول قيمت گذاري طي يكي دو روز آينده 
جمع آوري شده و بر اس��اس آن قيمت گذاري شوند. 
وي به موضوع افزايش قيمت خودرو در گروه هايي كه 
پيش از اين مشمول قيمت گذاري بودند و طي روزهاي 
گذشته در مورد آن تصميم گيري شد، اشاره كرد و افزود: 
بر اين اساس ما قيمت پايه سال ۱۳9۱ را در نظر گرفته 
و تورم بخشي ساالنه را به آن اضافه مي كنيم و تا پايان 
سال ۱۳9۸ قيمت ها محاس��به مي شود كه براي اين 
دس��ت از محصوالت ايران خودرو تا ۱0 درصد و سايپا 
نسبت به قيمت گذاري بهمن ماه ۱۳9۷ ستاد تنظيم 

بازار تا ۲۳ درصد افزايش خواهد داشت.

سرپرست وزارت صمت در جلسه شوراي معاونان تشريح شد 

»راهبردهاي 4 گانه« وزارت صمت
سرپرست وزارت صمت با تشريح راهبردهاي 
كالن وزارت صمت، خواستار توجه به »جهش 
توليد، رونق ص�ادرات و مديري�ت واردات، 
تنظي�م بازار و داخلي س�ازي« ش�د و گفت: 
اگرچ�ه دولت سياس�ت گذار اصلي اس�ت، 
اما تصميم�ات بايد با هماهنگ�ي و همراهي 
تش�كل هاي تخصص�ي بخش خصوص�ي و 
اتاق هاي بازرگاني، تعاون و اصناف اتخاذ شود.

به گزارش شاتا، حسين مدرس خياباني در اولين جلسه 
شوراي معاونان وزارت صمت گفت: اين وزارتخانه در 
مقطع كنوني بايد از تمام داشته هاي مرتبط با مديران، 
نيروي انساني و منابع مالي خود استفاده كرده و با تمركز 
بر روي اولويت هاي تعريف شده در دوره جديد، حركت 
خود را پرقدرت تر از گذش��ته، در راس��تاي حمايت از 
توليد، تامين و توزيع به موقع كاالهاي اساسي و مورد 

نياز مردم ادامه دهد.

وي با تاكيد بر ض��رورت ارايه آمار و ارقام كمي مرتبط 
با هدفگذاري هاي صورت گرفته در حوزه هاي مختلف 
توليدي و تجاري، اف��زود: آمارهاي مرتبط با توليد در 
بخش هاي مختلف صنعت��ي، معدني و تجاري بايد به 
صورت شفاف و دقيق، تهيه و منتشر شود تا در معرض 
قضاوت عموم قرار گيرد، چراكه در اين صورت مي توان 
با تقويت نقاط قوت و برطرف كردن كاستي هاي موجود، 

در جهت رشد گام هاي جدي برداشت.
مدرس خياباني با تاكيد بر ضرورت همدلي ميان تمامي 
معاونت هاي وزارت صمت در پيشبرد اهداف مرتبط 
با جهش توليد، خاطرنش��ان كرد: همانطور كه امروز 
شرايط كشور به گونه اي است كه نياز به همدلي تمامي 
دستگاه هاي حاكميتي براي اداره كشور دارد، در بدنه 

وزارتخانه نيز بايد همين اتفاق رخ دهد.
وي، جانشين پروري را از جمله نكات مهم و حائز اهميت 
دانست كه بايد از س��وي تمامي معاونت هاي ستادي 
مورد توجه قرار گيرد. مدرس خياباني با تاكيد مجدد 

بر ضرورت توجه به رسانه ها به عنوان يكي از ابزارهاي 
حكمراني شايسته خاطرنشان كرد: امروز رسانه ها به 
عنوان ابزارهايي پرقدرت، در اختيار تصميم گيران در 
سراس��ر دنيا بوده و به عنوان يك مكمل قدرتمند در 
كنار ساير ابزارهاي مديريتي از جمله منابع مالي، منابع 
طبيعي و منابع انساني، قابليت استفاده جهت پيشبرد 
اهداف س��ازمان ها را دارند؛ به نحوي كه بايد از تمامي 
ظرفيت هاي آنها به منظور اطالع رساني دقيق، سريع 
و ش��فاف بهره گرفت كه بر اين اساس، تمامي مديران 
وزارت صم��ت بايد از اين ابزار قدرتمند، در راس��تاي 
اميدآفريني و اطالع رس��اني فراگير، دقيق و سريع به 

ذي نفعان بهره گيرند.
وي با تاكيد بر ضرورت ارتباط مس��تمر و مس��تقيم 
بخش ه��اي مختلف اي��ن وزارتخانه با تش��كل هاي 
بخش خصوصي به عنوان حلقه واس��ط ميان دولت و 
فعاالن اقتصادي، خاطرنشان كرد: اجراي بسياري از 
سياست هاي تنظيم بازار، به جز همراهي و هماهنگي با 

اصناف و تشكل هاي بخش خصوصي امكان پذير نيست 
و بر اين اساس، بايد ارتباط مستقيم با اتاق هاي بازرگاني، 
تعاون و اصناف كش��ور به صورت مستمر و در راستاي 
اجراي سياست هاي كالن دولت و وزارت صنعت، معدن 

و تجارت ادامه داشته باشد.

   چهار راهبرد كالن وزارت صمت
مدرس خيابان��ي بار ديگر تاكيد ك��رد: امروز »جهش 
تولي��د« و »افزايش ص��ادرات و مديري��ت واردات«، 
»تنظيم بازار« و »توجه جدي به موضوع اس��تفاده از 
ظرفيت ها و توان داخل��ي«، راهبردهاي كالن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اس��ت ك��ه در اين رابطه بايد 
تصميم��ات، با هماهنگ��ي و همراهي تش��كل هاي 
تخصصي بخش خصوصي و اتاق هاي بازرگاني، تعاون 
و اصناف ص��ورت گيرد، ام��ا نكته حائ��ز اهميت آن 
است كه سياس��ت گذار اصلي دولت است ولي اجراي 
سياست ها و تصميمات بايد با همراهي و نظرخواهي 

از بخش خصوصي و فعاالن اقتص��ادي صورت گيرد. 
مدرس خيابان��ي، معاونان و مدي��ران وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت را مكلف كرد تا در تمامي جلس��ات 
تصميم گيري و تصميم س��ازي، در عالي ترين سطوح 
حضور يابند و در قالب تعامل با بخش خصوصي، نظرات 
و سياست هاي دولت را تبيين و نظرات فعاالن اقتصادي 
و بخش خصوصي را نيز دريافت نمايند. وي در بخش 
ديگري از س��خنان خود، خواستار احياي كميته ها و 
ش��وراهاي تخصصي با حضور نمايندگان تشكل هاي 
مرتبط شد و گفت: برنامه هاي محوري وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مشخص است و بايد در دستور كار جدي 
قرار گرفته و همه امكانات و ظرفيت ها براي تحقق آن 
بسيج شوند. مدرس خياباني تاكيد كرد: جهش توليد 
جز از محل توسعه صادرات و توجه به ظرفيت هاي توليد 
داخلي محقق نخواهد شد؛ ضمن اينكه به موازات آن، 
بايد جلوي هر گونه واردات كاالهاي غيرضرور و لوكس 

را نيز سد كرد.
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جزييات سياست براي تامين 
نيازهاي صنايع پايين دستي فوالد

سرپرس��ت معاون��ت بازرگان��ي داخل��ي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از تش��كيل جلسه كميته 
سياست گذاري فوالد، امروز دوشنبه ۲9 ارديبهشت 
خبر داد و گفت: برنامه افزايش توليد و صادرات فوالد 
در سال 99 در دستور كار است. محمدرضا كالمي، 
سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، با اش��اره به سياست هاي كارگروه 
تنظيم بازار و در راس��تاي توجه به توليد حداكثري 
فوالد در كشور، گفت: سياست كلي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت توليد حداكثري فوالد و توزيع مناسب 
آن در صنايع پايين دستي به منظور تأمين مواد اوليه 
مورد نياز آنها از جمله كارخانجات توليدكننده مقاطع 
طويل )نوردي( و مقاطع تخت است كه بر اساس آن 
بتوان تقاضاي كف بازار و كارخانجاتي كه از محصوالت 
فوالدي تخت مانند ورق براي توليد محصوالت خود 
استفاده مي كنند را پاس��خ داد. سرپرست معاونت 
بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: 
محصوالت فوالدي توليد شده از سوي كارخانجات 
داخلي، در توليد صنايع پايين دستي همچون خودرو و 
لوازم خانگي كه از جمله اولويت هاي اصلي مورد توجه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، مورد استفاده 
قرار مي گيرد كه بر اين اساس، مطابق با قول مساعد 
و همراهي كه صنايع باالدستي صنعت فوالد كشور 
دارند، قرار است كه عرضه كاال با نرخ مناسب صورت 
گيرد. وي تصريح كرد: بر اين اساس، كميته تخصصي 
محصوالت فوالدي طي هفته پيش رو تشكيل جلسه 
خواهد داد و نسبت به بازنگري مجدد در سياست هاي 
مرتبط و نيز ابالغ تكاليف جديد وارد عمل خواهد شد؛ 
به گونه اي كه ضمن افزايش توليد فوالد در كش��ور، 
برنامه افزايش صادرات اين محصوالت در س��ال 99 
نسبت به سال 9۸ نيز محقق شود. به گفته كالمي، 
فوالدسازان عليرغم نوسانات نرخ ارز، همراهي الزم را 
در راستاي تأمين نياز مصرف كنندگان داخلي حداقل 
در سقف قيمت هاي صادراتي به ساير كشورها، صورت 
داده ان��د؛ ضمن اينكه وزارت صنع��ت با بهره گيري 
ظرفيت تش��كل هاي تخصصي بخش خصوصي، 
سياست هاي مرتبط را به گونه اي اعمال خواهد كرد 
كه ضمن جهش توليد و صادرات، با تبديل مواد خام 
به كاالي با ارزش افزوده باالتر، زمينه اشتغال پايدار و 

عرضه كاال با نرخ مناسب را نيز فراهم نمايد.

اتصال 1500 روستا به شبكه 
اينترنت پرسرعت همراه اول 

ب��ه گ��زارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات 
س��يار ايران، همزمان با روز جهاني ارتباطات، آيين 
»بهره برداري از اتصال روستاها به اينترنت پرسرعت 
همراه اول« با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول 
رييس جمه��ور، محمدج��واد آذري جهرمي وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات، مديران استاني، مديران 
همراه اول و جمعي از مس��ووالن و دست اندركاران 
صنعت مخابرات به شكل ويدئو كنفرانس برگزار شد.

شركت ارتباطات سيار ايران از ابتداي سال ۱۳9۸ با 
احداث ۲۷9 سايت جديد، تعداد ۶55 روستا را تحت 
پوشش خدمات ارتباطي مبتني بر نسل هاي نوين تلفن 
همراه درآورده است؛ همچنين ۳۸۱ سايت در ۱۴0۷ 
روستا در بازه زماني مذكور به نسل هاي ۳ يا ۴ ارتقاي 
تكنولوژي يافته  است. بنابراين در بازه زماني يك سال 
اخير، ۱5۸۷ روس��تا با پوشش جمعيتي حدود ۱.۳ 
ميليون نفري از خدمات اينترنت پرسرعت همراه اول 
بهره مند شده اند. ميزان پيشرفت اين پروژه ها در قالب 
USO )طرح خدمات عمومي اجباري روستايي( براي 
سال جاري، احداث ۳9 سايت در 5۸ روستا و همچنين 
ارتقاي ۱۷ سايت در ۴۲ روستا بوده است. اپراتور اول با 
در اختيار داشتن بالغ بر نيمي از بازار ارتباطات كشور، 
توانسته تاكنون در ۴۱۴۲ روستا نسل چهار، در 5۷0۷ 
روستا نسل سه و در ۴۴9۶۸ روستاي كشور پوشش 
نسل دو ايجاد كند. سرمايه گذاري هاي انجام شده در 
قالب تجهيز روستاها و مناطق كمتر برخوردار كشور 
از محل USO، باعث ش��ده ك��ه بزرگ ترين اپراتور 
كشور، ۸۶ درصد جمعيت روستايي را تحت پوشش 
سرويس هاي باكيفيت خود قرار دهد و گسترده ترين 

شبكه را در زمينه ارتباطات سيار ايجاد كند.

  تحقق روياي ديجيتال 
در اين مراس��م از سايت نسل ۴ روس��تاي سيدان از 
توابع شهرستان درميان در استان خراسان جنوبي 
نيز از طريق ويدئو كنفرانس رونمايي ش��د. مرتضي 
طاهري بخش معاون فني و توسعه شبكه همراه اول در 
اين مراسم با بيان اينكه با شعار تحقق روياي ديجيتال 
براي همه ايرانيان، پروژه هاي بزرگي را استارت زده ايم 
كه بخش��ي از آنها امروز افتتاح مي شود و پروژه هاي 
زيرس��اختي بزرگي در آينده نزديك به بهره برداري 
مي رسد، اظهار كرد: وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
تأكيد بسياري بر توسعه دسترسي روستاهاي كشور 
به اينترنت پرسرعت داشتند و در اين راستا از محل 
اعتبارات USO و با حمايت سهامداران شركت، اقدام 
به ظرفيت سازي در روستاهاي كشور براي بهره مندي 
روس��تاييان عزيزمان از پتانسيل هاي نهفته در اين 
ش��بكه كرديم. وي ادامه داد: در يك سال اخير ارتقاء 
دسترسي ۱۴0۷ روستا و ايجاد دسترسي جديد براي 
۶55 روستا به شبكه اينترنت پرسرعت نسل چهارم 
ش��ركت ارتباطات س��يار ايران صورت پذيرفته كه 
آيين آن به شكل نمادين در روستاي سيدان خراسان 
جنوبي برگزار شد. معاون فني همراه اول   اذعان كرد: 
تمامي شرايط بحراني اخير باعث شد تا ميزان مصرف 
ش��بكه ارتباطي روز به روز گسترش يابد، تا جاييكه 
مصرف برخي اپليكيشن هاي داخلي تا ۱000 درصد 
و متوسط مصرف كاربران از اين اپليكيشن ها نيز 500 

درصد رشد داشته است.

ترسيم مسير جديد برای واردات بدون انتقال ارز
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مرزپرگوهر

چهرهروز

روزهاي خوب شاهين فرهت در قرنطينه 
شاهين فرهت، آهنگساز و استاد موسيقي دانشگاه تهران با روايت روزهاي كرونايي خود در قرنطينه خانگي، مي گويد: در منزل موزيك 
مي نويسم، پيانو مي نوازم، فيلم مي بينم، ورزش مي كنم و از خانه هم بيرون نمي روم. او يادآور شده است: آرزوي من براي هموطنان 
عزيز سالمتي است و اميدوارم همه در منزل بمانيم تا زماني كه اين بيماري رو به افول برود. آنهايي كه مجبورند به بيرون از خانه بروند 
همانند پليس ها و كادر درماني، واقعا فداكاري مي كنند. اما آن كسي كه مي تواند بماند، اما به خاطر اينكه حوصله اش سر مي رود بايد 
كمي رنج بكشد تا هم خودش سالم بماند و هم بقيه. البته كساني كه با فرهنگ سر و كار دارند حوصله شان سر نخواهد رفت. فرهت 

البته نيمه پر ليوان را هم مي بيند و مي گويد: آمدن ويروس كرونا وضعيت محيط زيست را بهتر كرده است.

پايان سرافرازانه يپرم خان ارمني؛ مردي كه آرام نداشت 
روز بيس��ت و نه��م ارديبهش��ت ۱۲۹۱ 
يپرم خ��ان ارمني از انقالبي��ون و رهبران 
نظامي دوران مشروطه كه در دوران استبداد 
صغير و بع��د از آن در نبردهاي متعددي عليه نيروهاي 
مخالف مشروطه شركت كرده بود، كشته شد. يپرم در 
سال ۱۲۴۴ خورشيدي در يكي از توابع گنجه )واقع در 
جمهوري آذربايجان امروزي( موس��وم به »پورسوم« به 
دنيا آمد. او در فاصله سال هاي ۱۲۶۶ تا ۱۲۶۸ شمسي 
عضو گروه فداييان ارمنستان جوان بود. چون دولت روسيه 
قصد دستگيري مخالفان را داشت، يپرم با گروهي از ارامنه 
بر آن شد كه به خاك عثماني پناهنده شود اما به دست 
مرزداران روس��يه گرفتار شد. پس از دو سال بالتكليفي 
در زندان تفليس، دادگاه روس��يه تزاري يپرم و يارانش 
را به ۲۴ سال زندان با اعمال شاقه محكوم كرد و همگي 
را به يك اردوگاه كار اجباري به نام ساخالين در سيبري 
فرستاد. يپرم پس از سه سال كه در تبعيد و زيرنظر بود، 
به اتفاق س��ه نفر از تبعيدشدگان از سيبري فرار كرد و از 
مرز روسيه گذشت و خود را به ژاپن رساند. پس از اقامتي 
كوتاه در ژاپن به سوي ايران به راه افتاد. او مدتي در شهر 
ارسباران و تبريز اقامت گزيد و مشغول تبليغ براي حزب 
»داشناك« شد. داشناك ها گروهي از ارمنيان بودند كه 
براي استقالل ارمنستان مي جنگيدند. در سال ۱۲۷۹ 
خورشيدي يپرم از طرف »داشناك« براي تشكيل شاخه 
حزب در گيالن، راهي شد. در اين دوران بود كه گروهي از 
قفقازيان و ارمنيان جنگجو به عنوان كارگر به رشت آمده 
و در كارگراه آجرپزي يپرم خان مش��غول به كار شدند. 
اين كارگر ها بعد ها گروه مجاهدين فدايي ارمني را شكل 

دادند كه به سركردگي يپرم خان همراه با سپهدار تنكابني 
از رشت راهي تهران ش��دند. در اين ايام هيات مديره اي 
تشكيل شد و يپرم را با دادن اختياراتي نامحدود به رياست 
شهرباني كل )نظميه( پايتخت منصوب كرد. محمدعلي 
ش��اه با اينكه از ايران گريخته بود، اما به تحريكات خود 
ادامه مي داد. در سال ۱۳۲۹ قمري هنگام بازگشت شاه 
مخلوع به ايران جنگ هايي ميان قواي هوادار محمدعلي 
شاه و نيروهاي دولتي )مشروطه خواهان( صورت گرفت. 
سركرده نيروي دولتي يپرم خان بود و توانست در نزديكي 
ورامي��ن قواي طرفدار محمدعلي ش��اه ب��ه فرماندهي 
ارشدالدوله را شكست دهد و خود او را هم دستگير كند. 

ارشدالدوله بالفاصله در دادگاهي صحرايي به مرگ محكوم 
شد و حكم وي نيز به اجرا درآمد. اندكي پس از اين ماجرا 
كه يپرم خان با جنازه ارشدالدوله به تهران بازگشت، قواي 
دولتي براي دفع ساالرالدوله به سمت غرب رهسپار شد. 
در اين لشكركشي نيز يپرم يكي از فرماندهان بود. سرانجام 
در ۲۹ ارديبهش��ت ماه ۱۲۹۱ شمسي در جريان يكي 
از جنگ هاي دوران مش��روطه، يپرم خان و همراهانش 
هنگام عزيمت از همدان به كرمانش��اه، به قلعه شورجه 
كه اهالي آن با ساالرالدوله همراهي كرده بودند، يورش 
بردند كه در ميانه تيراندازي ها گلوله اي به يپرم اصابت 

كرد و جان باخت.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

وقتي كه درها قفل شدند 

از زماني كه انس��ان در پ��ي امنيت و حفاظت 
خ��ود و اموالش برآمد به س��اخت انواع قفل و 

كليد اقدام كرد. 
در لغتنام��ه دهخدا در رابطه ب��ا معناي قفل 
چني��ن آم��ده اس��ت: »قفل، درختي اس��ت 
حجازي، نشان، كليدانه، آهني است كه بدان 
در را بندند، با لفظ سس��ت كردن و پيچيدن و 
شكستن و برشكافتن و گش��ادن و واشدن به 
معني گش��ادن و با لفظ برخاستن و انداختن 
و ريخت��ن و افكن��دن و زدن و نهادن به معني 

بستن.« 
ب��ا توجه به معن��اي قفل، احتماال نخس��تين 
قفل، بايد همان گره هايي باش��د كه بش��ر آن 
را از پيچش دو گي��اه در جهات مختلف الهام 

گرفته است.
اولين قفل دست ساز بشر، از چوب ساخته شده 
است. از دو هزار س��ال ق.م قفل كردن خزانه، 
 انباره��اي گن��دم و پرستش��گاه ها در مصر و
 بين النهرين رايج بوده است. در تورات نيز در 
چند مورد به قفل و كليد اش��اره شده است. » 
هومر « نيز شرح مي دهد كه در سده نهم قبل 
از ميالد، چگونه لوپ كليد مفرغي دسته عاج را 
براي باز كردن گنجينه پول و خفتان ها و جنگ 

افزار شوهرش به كار برد.
ايرانيان نيز از ديرباز با قفل س��ازي آش��نايي 
داشته و از مللي هستند كه در تكوين و تكميل 
آن نقش بسزايي داش��تند اما در منابع غربي 

كمتر به اين مقوله اشاره شده است.
 باستان شناس��ان قدمت قفل سازي در ايران 
را به ۱۸00 ق.م نسبت داده اند. در تپه سيلك 
كاش��ان، دستبندي س��نگي يافت شده كه از 
چهار قطعه مجزا س��اخته شده و توسط نوعي 

بست به هم متصل شده اند.
در پيكره شير نشس��ته كه از شوش به دست 
آمده و هم اكنون در موزه ايران باس��تان از آن 
نگهداري مي شود، سوراخي وجود دارد كه از 
يك س��وي پاي شير آغاز شده و تا سوي ديگر 
پيكره ادامه دارد. بنا به نظر كارشناس��ان اين 
سوراخ محل عبور چوب يا فلزي بوده كه با شير 
ديگري كه آن سوي دروازه قرار داشت به طور 

مشترك كلوني را ايجاد مي كردند. 
بس��ياري از قفل هايي كه قفل س��ازان ايراني 
مي س��اختند به قفل هاي كش��ور هاي ديگر 
شباهت داشتند. به عنوان مثال بعضي از آنها 
شبيه به قفل هاي مصري و يوناني، برخي شبيه 
به قفل هاي رومي، برخي ش��بيه به قفل هاي 
چيني و هندي و برخي نيز مانند قفل هايي از 
قرون وسطي تا انقالب صنعتي در اروپا به كار 

گرفته مي شد.
يكي از مراكز قفل سازي در ايران »چالشتر« 
بوده كه از ديرباز در اين زمينه شهرت داشته 
است. چالش��تر تا س��ال ۱۳۸۶ روستايي در 
فاصله ۷ كيلومتري باختري ش��هركرد، مركز 
اس��تان چهارمحال و بختياري بوده و امروزه 
با گسترش ش��هركرد، در اين شهر ادغام شده 
است. قدمت قفل سازي سنتي در اين منطقه 

به دوران صفوي باز مي گردد. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قانون اعزام محصل به خارج 
مجلس شورای ملی قانون و شرايط فرستادن محصل به 
خارج از كشور برای ادامه تحصيل را تصويب كرد. طبق 
اين قانون دولت مکلف است اعتباراتي را برای اعزام شاگرد 
به خارجه اعم از مرکز و واليات جهت تکميل تحصيالت 
در علوم و فنونی که از طرف دولت معين خواهد شد در 
بودجه سنوات ذيل منظور دارد از عده محصلين اعزامی 
بايستی همه ساله الاقل صدی سی و پنج برای تحصيل فن 
 تعليم و تربيت اعزام شوند.  اين رقم در سال ۱۳0۷ يکصد 
هزار تومان،  سال ۱۳0۸ دويست هزار تومان و براي سال 
۱۳0۹ سيصد هزار تومان تعيين شده است. قانون اعزام 
دانشجو، شامل ۶ ماده و چهار تبصره بود و در آن، دولت 
موظف ش��د تا اعتبار الزم برای فرستادن دانشجويان 
را از ۱۳0۷ تا ۱۳۱۲ هجری خورش��يدی تامين كند و 
همچنين اين قانون اشاره دارد به اين مورد كه افراد دارای 
تابعيت ايران اولويت دارند، در امتحان مورد نظر شركت 
كنند و در رشته ای كه دولت تعيين می كند به تحصيل 
ادامه دهند و پس از پايان تحصيل به خدمت دولت ايران 
درآيند، دولت نيز مكلف است تا دانش آموختگان را پس 
از بازگشت به كشور به اس��تخدام خويش درآورد و در 
صورت نبود كار به آنها حقوق بپردازد. فرستادن دانشجو 
به خارج از كشور، به دوره  شاه عباس دوم صفوی باز می 
گردد. وی، به دليل عالقه  زياد به نقاشی اروپايی، كسانی 
را برای فراگيری اين هنر، به رم فرستاد. اما در دوره  قاجار و 
پس از شكست هايی كه در جريان جنگ با روسيه بر ايران 
وارد شد، عباس ميرزا و ميرزاعيسی قائم مقام فراهانی، 
دريافتندكه بدون آشنايی با فنون نظامی و علوم جديد، 

نمی توان در برابر هجوم بيگانگان مقاومت كرد، به همين 
دليل در اين زمان، گروه هايی برای فراگيری علوم و فنون 
به خارج فرستاده شدند. اميركبير نيز پس از عباس ميرزا، 
اين سياست را به شكل ديگری دنبال كرد و تعدادی از 
دانشجويان ايرانی را به كش��ورهای اروپايی كه در آنجا 
امكان تاثيرپذيری فرهنگی آنها كمتر بود، فرستاد. وی 
سپس با ساختن مدرسه  دارالفنون، از استادان اروپايی 
برای آموزش دانش پژوهان ايرانی بهره برد و معلم هايی 
از بلژيك استخدام كرد. راه اندازی مدرسه ی دارالفنون 
در ۱۲۳0 هجری خورش��يدی، سبب شد تا روند اعزام 
دانش��جو وارد مرحله  جديدی شود. دانشجويان مانند 
گذش��ته، ناچار به گذراندن دوره های ابتدايی تحصيل 
در خارج نبودند و پس از س��پری كردن دوره  متوسطه 
در ايران برای ادامه تحصيل به خارج می رفتند. گروهی 
شامل ۴۲ تن از دانش آموختگان دوره  نخست دارالفنون 
در ۱۲۳۷ هجری خورشيدی به فرانسه فرستاده شدند. 
پس از پيروزی نهضت مش��روطه فرس��تادن دانشجو 
دوباره در دس��تور كار قرار گرف��ت و در ۱۳0۷ هجری 
خورشيدی مجلس شورای ملی قانون اعزام دانشجو به 
خارج را تصويب كرد و هر سال يكصد تن برای فراگرفتن 
فنون مختلف، ازميان دانش آموختگان دبيرستان ها، به 
روش مسابقه و به هزينه  دولت، به اروپا می رفتند. وزارت 
فرهنگ از ۱۳۱۳ پيشنهاد كرد كه شاگردان اول و دوم 
دانشكده های دانشگاه تهران و ديگر مدارس عالی، برای 
فرستادن به خارج در نظر گرفته ش��وند و اين رويه، تا 
نزديكی پيروزی انقالب اسالمی همچنان ادامه داشت.

توضيح وزير درباره بازگشايي مدارس از ۱۵ شهريور
وزير آموزش و پ��رورش با بيان اينكه بايد 
اطمينان پيدا مي كرديم همه دانش آموزان 
به آموزش دسترسي پيدا كرده اند بنابراين 
از ديروز مدارس بازگشايي شد گفت: خبري 
كه از سراسر مدارس دريافت كرديم بين ۹۵ 
تا ۱00 درصد معلم��ان در مدارس حاضر 
بودن��د و دانش آموزان هم بي��ن ۱0 تا ۱۵ 
درصد حضور يافتند كه در مناطق روستايي 

اين آمار بيشتر بود. محسن حاجي ميرزايي وزير آموزش 
و پرورش درباره انتشار برخي اخبار مبني بر بازگشايي 
مدارس براي سال تحصيلي جديد از ۱۵ شهريور گفت: 

اين خبر، خبر دقيقي نبود و منبع رسمي 
آن را اعالم نكرده و شايعه بوده است. هنوز 
در اين باره تصميم گيري نكرديم و متناسب 
با شرايط تصميم مي گيريم. فعال تغييري 
در زمان بازگشايي مدارس در سال جديد 
نداريم. حاجي ميرزايي در خصوص واريز 
نوبت دوم و سوم سرانه بهداشتي مدارس 
نيز بيان كرد: در يك مرحله سرانه تخصيص 
ياف��ت و در نوبت اول، كنترل بهداش��تي و ضدعفوني 
مدارس صورت گرفت. اگر الزم باشد تخصيص ديگري 

هم دريافت مي شود و در اختيار استان ها قرار مي گيرد.

ورود بهزيستي به آگهي هاي خريد و فروش كودكان
هزينه هاي درمان ناباروري بسيار سنگين 
است و بيمه ها بخش اندكي از اين هزينه 
را پرداخ��ت مي كنند؛ از طرفي ش��رايط 
سازمان بهزيس��تي براي فرزندخواندگي 
بسيار سخت است و زوج هايي كه بچه دار 
نمي شوند، به سختي مي توانند اين شرايط 
را فراهم كنند. اين موضوعات باعث افزايش 
كودك فروشي و ايجاد بازار سياه شده و حاال 

در فضاي مجازي و اينستاگرام هم به طور غيرقانوني تبليغ 
مي شود. برخي زنان فقير پس از بارداري فرزند خود را از 
پيش مي فروش��ند و اين خريد و فروش در اينستاگرام 
هم بازاري به راه انداخته كه حاال معاون امور اجتماعي 
سازمان بهزيستي مي گويد به اين مساله ورود كرده اند. 
او در واكنش به موضوع خري��د و فروش نوزادان گفت: 
اين موارد از نظر قانوني كامال قابل پيگرد اس��ت. در اين 
موارد هم خريدار و هم فروش��نده هر دو مجرم هستند 
و ممكن اس��ت جرم آنها حكم »قاچاق كودك« را هم 
داشته باشد. حبيب اهلل مسعودي فريد با اشاره به اينكه 
قانون سال ۹۲ مجلس شوراي اسالمي نسبت به قانون 
سال ۵۳ مترقي تر است، اظهار كرد: چراكه قانون مذكور 

امكان فرزندخواندگي را بيشتر كرده و آمار 
و ارقام بهزيس��تي هم اين موضوع را نشان 
مي دهد، به طوري كه حداقل هرسال بين 
۲0 ت��ا ۳0 درصد افزايش ميزان كودكاني 
كه به فرزندخواندگي پذيرفته ش��ده اند را 
داشته ايم. االن هم ساالنه نزديك ۱۷00 تا 
۲000 نفر به خانواده هاي مختلف سپرده 
مي ش��وند. معاون امور اجتماعي سازمان 
بهزيستي كشور ادامه داد: اخيرا مواردي در مورد فروش 
كودك و نوزاد مطرح مي شود كه بايد گفت اين موارد از 
نظر قانوني كامال قابل پيگرد است. هم كسي كه خريدار و 
هم كسي كه فروشنده است هر دو مجرم هستند و ممكن 
است حكم قاچاق كودك هم داشته باشد.  مسعودي فريد 
با بيان اينكه جلسات متعددي با پليس فتا، قوه قضاييه 
و دادستاني برگزار كرديم تا برخورد قاطعي با كساني كه 
كودكي را مي فروشند يا مي خرند انجام شود، تصريح كرد: 
نكته ديگر هم اين است كه فرايند فرزندخواندگي بايد 
فرآيندي مشخص باشد. اغلب كساني كه اقدام به خريد 
و فروش كودك مي كنند كساني هستند كه شرايط و 

صالحيت الزم را ندارند.

میراثنامه

اگر آكروپوليس در ايران بود
دس��تور تخريب دو طبقه فوقاني يك هت��ل بزرگ در 
آتن به دليل خراب كردن چشم انداز مجموعه تاريخي 
آكروپوليس صادر شد. به گزارش گاردين، پس از اعترضات 
فراوان ساكنان شهر آتن در كشور يونان، هتل پنج ستاره 
و مرتفعي كه مانع از ديدن چش��م انداز زيباي مجموعه 
تاريخي آكروپوليس شده بود ناگزير است دو طبقه فوقاني 
خود را تخريب كند. اين هتل ۱0 طبقه و پنج ستاره كه 
ويژگي خاص آن تراس زيبا و بزرگ آن است بيش از يك 
سال است كه فعاليت خود را آغاز كرده، اما شهروندان آتن 
كه از خراب شدن چشم انداز زيباي آكروپوليس توسط اين 
ساختمان بلند ناراحت بودند، اين موضوع را در عالي ترين 
مراجع مرتبط در يونان پيگيري كردند و در نهايت موفق 
به دريافت دستور تخريب دو طبقه فوقاني اين هتل شدند.  
هفته گذشته دادگاه عالي يونان نيز با صدور حكمي دستور 
داد از اين پس تمامي ساختمان ها در منطقه آكروپوليس 
حداكثر مي توانند ۲۱ متر ارتفاع داشته باشند. بنا بر اين 
گزارش، نمونه هاي مشابه اين اتفاق يعني ساخت وساز در 
حريم بناهاي تاريخي و حتي جهاني در كشور كم نيستند؛ 
سراي قاجاري دلگشا كه از سال ۹0 در گيرو دار تخريب بود 
و بعد از آن آسمان خراشي كه جاي او را گرفت و با باال رفتن 
اين مجتمع تجاري كه هم نام هماِن سراي قاجاري هم 
بود به نقِض حريِم كاخ جهاني گلستان منجر شد، هر چند 
قرارها بر كاهش تعداد طبقات بود و بخشي از كار هم انجام 
شد، اما »سراي دلگشا« هنوز بايد به احترام كاخ جهاني 
گلستان پايين بيايد. كاخ گلستان نه تنها از ضلع غربي، بلكه 

در ضلع جنوب شرقي نيز با با تعرض روبه رو شد، تخريِب 
مغازه اي نسبتا قديمي و گرفتن مجوزي باالتر از حد ارتفاع 
حريم كاخ جهاني گلستان، بار ديگر اين مجموعه را سر 
زبان ها انداخت و هنوز هم متوليان ميراثي درگيِر مجوزي 
هستند كه براي باال رفتن عمارِت شمس العماره جديد 
صادر شده است. از نمونه ديگر از اين تعرض ها مي توان 
به تخريب كاروانسراي تاريخي »تحديد« در اصفهان و 
باال رفتن مجتمعي تجاري با ارتفاعي بيش از حِد مجاز 
از ميدان نقش جهاِن اصفهان اش��اره كرد، ساختماني 
تجاري كه ارزياب يونسكو بعد از ديدنش، ميدان نقش 
جهان اصفهان را در فهرست ميراث درخطر يونسكو قرار 

داد و اين عملكرد توانس��ت بخش زيادي از اين تهديد را 
كمرنگ كند. ساخت هتلي در حريم ارگ كريم خاني در 
شيراز نيز، نمونه ديگري از تهديدهايي است كه به عرصه 
و حريم بناهاي تاريخي كشور تعرض كرده است، هر چند 
نخست ميراث فرهنگي استان فارس به خدشه وارد كردن 
هتل نسبت به ارگ كريمخاني واكنش نشان داد و آن را 
غيرقانوني اعالم كرد و كارها مدتي متوقف شدند، اما در 
اواخر سال گذشته اين هتل به كار خود ادامه داد و تعرِض 
به ارگ كريمخاني همچنان دارد، هر چند ميراث فرهنگي 
استان، در لفافه به الزاِم تامين زيرساخت هاي گردشگري 

در استان تاكيد دارد.

كتابخانه

جنبش براي اقتصاد مشاركتي 
بخش اول كتاب »جنبش براي اقتصاد مش��اركتي و اقتصاد و منفعت عمومي« 
نوشته مايكل آلبرت و ويم ديركس��س به كليت موضوع مورد بحث، مهم ترين 
چالش ها و محدوديت هاي مفهومي و عملياتي اقتصاد مش��اركتي مي پردازد. 
اين بخش با اش��اره به برخي از پژوهش هاي انسان شناس��ي، باستان شناسي و 
عصب شناسي تالش دارد به برخي باورهاي كاذب در مورد سرشت انسان پاسخ 
داده و توضيح دهد مقوالتي مانند مالكيت خصوصي، خشونت، رقابت و مشاركت 
انسان ها براي توليد و تخصيص منابع ريش��ه در ذات و سرشت انسان به عنوان 

يك موضوع عام و جهان شمول ندارند بلكه 
محصول نظام هاي اقتصادي اجتماعي بشر و 
زاييده تكامل اجتماعي انسان در هر مرحله از 
تاريخ هستند.  جنبش براي اقتصاد مشاركتي 
و اقتصاد و منفعت عمومي، نوش��ته مايكل 
آلبرت و ويم ديركسس را نشر اختران با ترجمه 

بابك پاكزاد در ۱۱۲ صفحه و به قيمت ۱۵هزار تومان به بازار كتاب ارايه كرده است. 

هنر

چاره اي جز بازگشايي سينماها نداريم
كرونا، سينماها ها و سينماداران را با مشكل جدي رو به رو كرده است. رييس انجمن صنفي 
سينماداران مي گويد: ما چاره اي جز بازگشايي سينماها نداريم چون از همه جا نااميديم 
و هر حرفي مي شنويم در حد شعار است. محمدقاصد اشرفي درباره بازگشايي احتمالي 
سينماها و اختياري بودن آن اظهار كرد: از آنجا كه اعالم شده بيشتر كسب  و كارها پس از 
ماه رمضان بازگشايي مي شوند، ما هم منتظريم براي سينماها اين اتفاق بيفتد و خبر را از 
سازمان سينمايي پيگيري مي كنيم تا ببينيم براساس چه دستورالعملي بايد كار را شروع 
كرد. اختياري اعالم شدن بازگشايي هم بيشتر براي شروع است و شايد بعضي سينماها با 
تاخير يكي دو هفته اي كار را آغاز كنند، اما به هر حال بايد اين اتفاق بيفتد، چون سينماها 
در شرايط بسيار بحراني هستند و هيچ راهگشايي براي ما درنظر گرفته نشده است. او در 
پاسخ به اينكه مگر كمك سازمان براي هر پرده سينمايي ۱0 ميليون تومان تاثيري نداشته، 
افزود: بيشتر سينماها در تنگناي مالي هستند و آن ۱0 ميليون تومان را نگرفتيم چون قبال 
هم گفتيم كه اين براي ما يك شوخي است. ۱0 ميليون تومان با وام ۶ ماهه چه دردي از ما 
دوا مي كند؟ ما چيزي مي خواهيم كه نه تمام مشكالت بلكه حداقل بخشي از مشكل ما را 
كم كند. اينجا دولت بايد حمايت كند. محل كسب ما بسته شده و از همه جا نااميد شده ايم. 
هر حرفي هم زده مي شود در حد شعار است و ما فعال فقط به شعارها گوش مي دهيم. او با 
اشاره به مشكالت مالي سينماداران در پرداخت قبض ها و حقوق و حق بيمه كاركنان خود 

به ايسنا گفت: دولت تمام اقالم را گران كرده ولي ما تصميم گرفتيم امسال بليت سينما را 
گران نكنيم. امسال »جهش توليد« نامگذاري شده با توجه به اينكه فقط درباره آن حرف 

زده مي شود، در نطفه در حال خفه شدن است چون عمال قدمي برداشته نمي شود. 

موزه »ون گوگ« بازگشايي مي شود
مس��ووالن موزه »ون گوگ« واقع در آمس��تردام اعالم كردن��د از اول »ژوئن« با اعمال 
محدوديت بازديد، روزانه فقط ۷00 نفر ميزبان بازديدكنندگان خواهند بود.  به گزارش 
آرت نيوزپيپر، سال گذشته ۲.۱ ميليون نفر از موزه »ون گوگ« بازديد كردند كه به اين 
ترتيب بازديد روزانه از اين موزه در س��ال گذشته را ۶ هزار نفر مي توان در نظر گرفت كه 
گردشگران خارجي ۸۵ درصد اين تعداد بازديدكننده را دربرمي گيرند. آمار باالي بازديد از 
موزه »ون گوگ« اين موزه را به دومين موزه محبوب هلند تبديل كرد. موزه ملي آمستردام 

در رتبه نخست اين فهرست قرار مي گيرد. در طول تابستان كه شمار گردشگران افزايش 
مي يابد و س��اعات كار موزه نيز بيشتر اس��ت، به طور معمول در هر روز از ماه »جوالي« 
شمار بازديدكنندگان بيش از ۹ هزار نفر برآورد مي شود. اما در برنامه پسا قرنطينه موزه 
»ون گوگ« در هر نوبت بازديد فقط ۲00 نفر اجازه بازديد از موزه را خواهند داش��ت. از 
آنجايي كه اين موزه داراي چهار طبقه است رعايت فاصله گذاري اجتماعي كار دشواري 
نخواهد بود. همچنين بازديدكنندگان بايد بليت بازديد از موزه را به طور آنالين رزرو كنند.
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