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 تومان مبناي كاهش ارزش پول 
در 700 سال اخير

دو گام اساسي براي افزايش مديريت 
بخش خصوصي

عضو شوراي عالي بورس مطرح كرد گزارشي درباره حذف چهار صفر از پول ملي

محسن شمشيري| دبير بانك و بيمه|
به دنبال حذف چهار صفر از پول ملي و انتخاب 10 هزار ريال برابر 
يك تومان جديد، بايد توجه داش��ت كه تومان جديد عمال برابر با 
1000 برابر تومان قديم است و تومان جديد ديگر آن تومان قديم 
كه مبناي ارزيابي و محاسبات قيمت طال و واحد پول ملي در 700 
سال پيش بوده، نيس��ت و در ارزيابي واحد پول ايران و طال در گذر 

تاريخ هميشه بايد به اين نكته توجه داشت. 
ريال از سال 1۳0۸ به عنوان واحد پول ملي ايران جايگزين تومان 
ش��ده بود و هر ريال معادل 100 دينار بود و اكنون بعد از گذش��ت 
۹1 سال واحد پولي كشور دوباره به تومان تغيير خواهد يافت. قبل 
از ريال در س��ال 1۳0۸، قران و تومان واحد پول��ي بوده و هر تومان 
معادل 10 قران بوده اس��ت. تومان نيز از 700 س��ال پيش و حمله 
مغول به ايران از واژه تركي مغول��ي به معناي 10 هزار يا يك تومان 
وارد ادبي��ات عرفي و كوچه و بازار ايران ش��د. برخ��ي مورخان نيز 

گفته اند كه يك تومان س��رباز معادل يك پادگان با 10 هزار سرباز 
بوده و س��پس اين واژه براي كاالهاي ديگر استفاده شده و از جمله 

10 هزار دينار طال يا 10 كيلو طال معادل يك تومان ارزش داشت. 
به عبارت ديگر، از 700 سال پيش تاكنون تومان در كوچه و بازار و 
ادبيات ايران و كسب و كارها حضور داشته اما هيچ گاه پول رسمي 
نبوده اس��ت و حتي زماني كه در دوره قاجار اسكناس تومان چاپ 

شده بود، بازهم واحد پول رسمي قران و دينار بوده است. 
به عبارت ديگر، همواره دينار، عباسي، قران و ريال واحد رسمي بوده 
اس��ت اما ارزش يك تومان از 10 كيلو طال يا 10 هزار دينار طال در 
700 س��ال پيش به 647 هزار تومان به ازاي يك گ��رم طال در روز 
15 ارديبهشت ۹۹ كاهش ارزش داده است. يعني يك گرم طال در 
700 سال پيش معادل 1 صد هزارم تومان بوده و اكنون معادل 647 
هزار تومان است و ارزش تومان 700 سال پيش معادل 6.5 ميليارد 
برابر تومان امروز است. يعني 6.5 ميليارد برابر كاهش ارزش داشته 

و از اينجا مي توان دريافت كه در 700 سال پيش، واحد پول رسمي 
كشور عمال معادل 6.5 ميليارد برابر كاهش ارزش داشته است.

نكته مهم به دنبال تصوي��ب حذف چهارصفر از پ��ول ملي ايران و 
انتخاب تومان به عنوان واحد پول ايران اين است كه اگرچه متناسب 
با عرف بازار و كس��ب وكارها، تومان از ادبيات كوچ��ه و بازار به پول 
رسمي تبديل مي شود اما ديگر آن ارزش به كار گرفته شده در طول 
تاريخ 700 ساله را ندارد زيرا عمال سه صفر از تومان حذف مي شود. 
يعني تومان در طول تاريخ 700 ساله هميش��ه به طور ثابت به كار 
گرفته شده است و به تدريج در طول زمان 7 قرن گذشته، با افزايش 
ارزش طال در برابر پول رس��مي ارزش تومان نيز كاسته شده است. 
لذا اگر در اين مقطع 4 صفر از ارزش ريال و اس��كناس و سكه ايران 
كاسته ش��ود و تومان جديد معادل 10 هزار ريال انتخاب شود، به 
معني آن است كه سه صفر از ارزش مبادله اي كاسته شده و تومان 

جديد عمال 1000 برابر تومان قديم ارزش خواهد داشت. 

براين اس��اس، پس از اين با رواج تومان جديد عم��ال ارزش برابري 
تومان در طول 7 قرن گذشته از بين خواهد رفت و در زمان محاسبه 
كاهش ارزش پول در ايران 700 س��ال اخير بايد سه صفر ديگر نيز 
براي تومان جديد در نظر گرفت تا بتوانيم تح��والت ارزش پول در 

طول تاريخ و در برابر طال ارزيابي كنيم. 
 اين كاهش ارزش تومان در 700 س��ال اخير ب��ه دنبال جنگ ها، 
عملكرد دولت ها، انتشار پول بدون پشتوانه و تورم و... رخ داده است 
و مبنايي اس��ت تاريخي براي آنچه در اقتصاد اي��ران رخ داده و لذا 
كارشناس��ان در آينده بايد به اين نكته دقت كنند كه تومان دوره 
مغولي كه 10 هزار دينار طال يا 10 كيلو طال ارزش داشت در سال 
1۳۹۹ با حذف سه صفر مواجه شد و اين موضوع بايد در محاسبات 
ارزش پول در گذر تاريخ در نظر گرفته شود كه تومان جديد از سال 
1۳۹۹ به بعد عمال 1000 برابر تومان قديم ارزش دارد و اين تومان 

ديگر آن تومان قديم نيست.

تومان مبناي كاهش ارزش پول در 700 سال اخير
گزارشي درباره حذف چهار صفر از پول ملي

مه�دي  بي�ك | اي�ده ح�ذف صف�ر از پ�ول ملي 
نخس�تين بار در س�ال ۱۳۸۶ در دول�ت محم�ود 
احمدي نژاد و با آغاز س�ير صعودي نرخ تورم مطرح 
ش�د؛ دوره اي كه در آن به دليل تصميم س�ازي هاي 
غيركارشناسي و خلق الس�اعه دولت وقت اقتصاد 
ايران ش�اهد يكي از عميق ترين تكانه هاي تورمي 
خود ب�ود. تكانه اي كه به س�رعت ب�رق و ب�اد آثار 
مخرب دامنه داري در ش�اخص هاي كالن اقتصادي 
ايجاد ك�رد و اقتصاد ايران را وارد يك�ي از دوره هاي 
بحراني اش كرد. بع�د از پايان دول�ت احمدي نژاد و 
جلوس اعتدالگراي�ان به راس هرم اجرايي كش�ور 
و در ش�رايطي كه اي�ران توانس�ته ب�ود مهم ترين 
چالش حوزه سياس�ت خارجي خ�ود را در برجام و 
از دل توافق با امريكا در مس�ير حل و فصل ش�دن 
قرار ده�د؛ دولت تدبي�ر و اميد اساس�ا دليلي براي 
پيگيري ي�ك چنين طرح هايي احس�اس نمي كرد. 
اين روند اما بعد از خروج ترامپ از برجام و بازگشت 
دامنه تحريم هاي اقتصادي دچار تغيير شد و بعد از 
بازگش�ت تورم و كاهش ارزش پول مل�ي، آرام آرام 
زمزمه هايي از چهره هاي اقتص�ادي دولت دوازدهم 
به گوش رسيد كه حداقل براي جبران تبعات رواني 
تحريم ها مي توان اقدام به حذف صف�ر از پايه پولي 
كش�ور كرد. اي�ن زمزمه ه�ا در نهايت ب�دل به يك 
مطالبه جدي دولت از مجلس شد تا در نهايت ديروز 
مجلس به كليات اين ط�رح راي مثبت داد. موافقت 
مجلس با كليات اليحه حذف چهار صفر از پول ملي 
از جمله مهم ترين اخبار اقتصادي ديروز كشورمان 
بود كه بازتاب هاي وس�يعي در رسانه هاي گروهي و 
ش�بكه هاي اجتماعي پيدا كرد. طرحي كه بر اساس 
اعالم رييس بانك مرك�زي قرار اس�ت كارايي پول 
ملي كش�ور را افزايش دهد و بخش�ي از مشكالتي 
كه طي س�ال هاي اخير در زمينه كاهش ارزش پول 
ملي ايجاد شده را پوش�ش دهد. در جريان بررسي 

كليات اين اليحه سه نماينده به عنوان موافق و سه 
نماينده به عنوان مخالف صحبت كردند و نهايتا پس 
از اظهار همتي و اعالم نظر كميس�يون اقتصادي به 
عنوان موافق تصويب كلي�ات، مجلس با كليات اين 
اليحه موافقت كرد. بر خالف اظهارنظرهاي مقامات 
دولتي، مخالفان اين طرح اما هم در ميان نمايندگان 
مجلس و هم در ميان كارشناس�ان اقتصادي خارج 
از مجلس، بيكار ننشس�تند و در جريان گفت وگو با 
رسانه ها اعالم كردند در ش�رايطي كه ايران گرفتار 
يكي از پيچيده ترين تحريم هاي پولي و بانكي است، 
اتخاذ يك چنين تصميماتي بيشتر از اينكه زيربناي 
ي�ك اق�دام خردمندان�ه را در س�اختار اقتصادي 
كش�ور ايجاد كند، منجر به آشفته تر شدن وضعيت 
اقتصادي خواهد ش�د. اكثر اقتصادداناني كه راجع 
به اين موضوع اظهارنظر كرده ان�د، يا اين تصميم را 
اقدامي اثرگذار و بنيادين براي حل مس�ائل اقتصاد 
ايران ندانستند يا از تكانه هاي تورمي آن اظهار نگراني 
كرده اند. برخي ديگر از تحليلگ�ران نيز حذف چهار 
صفر از پول ملي را واجد »جنبه نمايشي« و فاقد »تاثير 
اساسي« در اقتصاد ايران ارزيابي كرده اند. با توجه به 
اهميت موضوع در جريان گفت وگوي تحليلي با كمال 
اطهاري تحليلگر اقتصادي و اس�تاد اقتصاد دانشگاه 
عالمه تالش ش�ده تا نوري به ابعاد پنهان بحث حذف 
صفر از پول ملي تابانده ش�ود تا از دل اين گپ و گفت 
اقتصادي تصويري از بايده�ا و نبايدهاي اين تصميم 

پيش روي مخاطبان گسترده شود.

  بعد از كش و قوس هاي فراوان س�رانجام نمايندگان 
به كليات طرح حذف چهار صفر از پول ملي راي مثبت 
دادند؛ طرحي كه برخ�ي از تحليلگ�ران معتقدند اثر 
بنياديني بر ساختارهاي اقتصادي كشورمان نخواهد 

داشت. شما درباره اين تصميم چه فكر مي كنيد؟
ادامه در صفحه 5

دكتر مومني با تأكيد بر اينكه ما بايد به س�مت دولت 
توس�عه گرا برگرديم، گفت: بدين معنا دولتي داش�ته 
باش�يم كه مي خواهد از طريق ارتق�اي بنيه توليدي 
خودش و از طريق رقابت هاي س�الم مبتني بر دانايي 
و توانايي خل�ق ارزش كند و رفاه براي م�ردم به وجود 
بياورد. در اين زمينه تدابير و تمهيدات خيلي شفاف و 
روشني هم وجود دارد كه طي هفته هاي آينده از كانال 
دادن نامه جدي�دي از اقتصاددان ها مانند كاري كه در 
س�ال ۱۳97 انجام داديم با حكومتگران گرامي در اين 
زمينه صحبت خواهيم كرد.  دكتر فرشاد مومني كه در 
يك نشست مجازي به تحليل چشم انداز اقتصاد ملي 
در سال 99 مي پرداخت، با مروري بر عملكرد اقتصادي 
كشور در س�ال 9۸ مهم ترين چالش هاي س�ال 99 را 
برشمرد و راه حل هاي پيشنهادي خود براي مديريت 

آنها از سوي دولت را ارايه داد.

 وي گفت: طبق معمول سنت هر ساله موسسه مطالعات دين و 
اقتصاد در نخستين جلسه سال جديد به چشم انداز اقتصاد مّلي 
مي پردازيم. طبيعتًا بحث در اين زمينه به شكلي هم سهل و هم 
ممتنع است. سهل است از باب اينكه زماني كه در يك بستر نهادي 
كژ كاركرد سخن مي گوييم به گونه اي كه طي سه دهه گذشته 
ده ها بحران كوچك و بزرگ براي اقتصاد و جامعه تدارك ديده و 
در يك دوره زماني كوتاه و با فاصله اندك نس��بت به يكديگر سه 
شوك بزرگ و مهم و تقريبًا پي درپي اقتصاد و جامعه ما را تحت 
تأثير قرار داده اس��ت. در اين صورت مي ت��وان درك كرد اقتصاد 
ايران در شرايط سقوط قيمت نفت و بازگشت تحريم ها و ظهور 
كرونا بر بستري كه اين سه شوك ايجاد كرده اند؛ وضعيت بسيار 
اس��فبار و نگران كننده اي خواهد داش��ت. حتي كساني كه بايد 
خودش��ان پاسخگو باش��ند به واسطه س��همي كه در ايجاد اين 
بحران ها داشته اند صحبت از ابر چالش ها و ابر بحران ها مي كنند. 
به همين دليل پيش بيني اين چشم انداز سهل است. وي ادامه داد: 
اما اين پيش بيني در عين حال ممتنع هم هست به واسطه اينكه 
مهم ترين خصلت پيش بيني هاي عالمانه و كارشناسي چه در افق 

كوتاه مدت و چه در افق ميان مدت و چه در افق بلندمدت اين است 
كه اگر پيش بيني و بررسي چشم انداز با ضوابط و معيارهاي اصولي 
همراه باشد ما قدرت پيشگيري از آينده هاي محتمل اما نامطلوب 
را پيدا مي كنيم. ما مي توانيم آمادگي هاي الزم براي شوك هاي 
احتمالي ديگر از قبل تدارك كني��م و از همه مهم تر اينكه با اين 
رويكرد قادر خواهيم بود تا بس��تري براي برخ��ورد اصولي و غير 
تصادفي با آينده و اعمال اراده به سمت آينده مطلوب هم تدارك 
ببينيم. بنابراين در حد زماني كه در اختيار داريم سعي خواهم كرد 
چند مورد از نكته هايي كه از جنبه هاي راهبردي اهميت بيشتري 
دارند طرح كنم به اميد اينكه سه قابليتي كه از دل چنين بحث ها 
حاصل مي شود نيروي محركه اميد و تالش براي ساختن آينده 
بهتري باشد. اين  استاد دانشگاه عالمه طباطبايي گفت: زماني كه 
مي گوييم پيش از كرونا و پيش از تحريم بستر نهادي كژ كاركرد 
داشته ايم شرح و بسط اين مساله تقريبًا ترجيع بند همه جلسات 
هفتگي موسسه ما در سال هاي گذشته بوده است. ما مكرر در اين 
زمينه صحبت كرده ايم و با استفاده از دستاوردهاي نظري قابل 
اعتناء و راهگش��ا هم براي فهم چرايي ش��كل گيري بحران هاي 
پيشاكرونا و پيشاتحريم و هم براي درك س��ازوكارهاي اصولي 
برون رفت از اينها اين مساله را مطرح كرديم. وي گفت: هنگامي كه 
مي گوييم ساختار نهادي ما كژ كاركرد است آنهايي كه قادر به تفكر 
استراتژيك براي اداره كشور هستند بايد ذهن خود را معطوف به 
دو مولفه اي كنند كه از پشتيباني نظري بايسته برخوردار است. 
يكي از آنه��ا را داگالس نورث اقتصاددان فقيد توس��عه به عنوان 
»راس��تاي كس��ب دانش« و دومين مولفه را مجراي »تبلّور نفع 
شخصي« معرفي كرده است. بس��تر نهادي كژ كاركرد بستري 
است كه راستاي كس��ب دانش را به سمت شيوه هاي حقه بازي 
و دسيسه چيني و فريب و فساد هدايت مي كند و يادگيري هاي 
در آن كانال را پاداش مي دهد. بنابراين كساني كه در ساحت علم 
و فناوري دانايي كسب مي كنند از نظر قدرت، ثروت و منزلت در 
حاشيه قرار مي گيرند. پس ساختار نهادي كژ كاركرد ما اين است 
كه به دانايي هايي كه براي كشور عّزت و جايگاه رفيع و براي مردم 
رفاه و آسوده خاطري ايجاد مي كند پاداش نمي دهد اگر نگوييم 
ادامه در صفحه ۶ متأسفانه گاهي اوقات تنبيه هم مي كند.  

فرشاد مومني  درباره بحران هاي اقتصادي   عنوان كردكمال اطهاري،   استاد اقتصاد دانشگاه  عالمه مطرح كرد

حذف صفر
يا بازي ايروپولي

دميدن افراطي
 به تب سوداگري

يادداشت- 1

هدف حذف 4 صفر چيست؟
از  بع��د  بالفاصل��ه 
تصميمي كه نمايندگان 
ب��راي تصوي��ب كليات 
ح��ذف 4صف��ر از پول 
اتخ��اذ  كش��ور  مل��ي 
كردند، دامنه وسيعي از 
انتقادات  و  اظهارنظرها 
در خصوص اين تصميم 
نماين��دگان در فضاي رس��انه اي و ش��بكه هاي 

اجتماعي بازتاب پيدا كرد... 
صفحه ۸ را بخوانيد

غالمعلي جعفرزاده 

يادداشت- 3

نفت 50 دالري ويروس 
كرونا را شكست مي دهد

پس از انتش��ار اخبار 
وي��روس  پاندم��ي 
كرون��اي چين��ي در 
بهمن ماه سال گذشته، 
مس��ائل  دلي��ل  ب��ه 
وض��ع  و  بهداش��تي 
مقررات س��ختگيرانه 
و قرنطين��ه از س��وي 
كش��ورهاي جه��ان، ش��اهد كاه��ش تقاضا، 
كاهش توليد و گه��گاه تعطيلي بس��ياري از 
صناي��ع بوديم كه در نهاي��ت منجر به كاهش 
۳0 درصدي تقاضاي جهاني نفت ش��د. افت 
۳0 ميليون بش��كه اي تقاض��اي جهاني نفت 
طي پن��ج م��اه گذش��ته در نهاي��ت منجر به 
س��قوط 5۹ درصدي قيمت نفت خام برنت از 
6۳ دالر در بهم��ن ماه 1۳۹۸ ب��ه 26 دالر در 
12 ارديبهش��ت 1۳۹۹ و سقوط 6۹ درصدي 
بهاي س��بد نفتي اوپك از 71 دالر به 22 دالر 
ش��د.البته در اين دوره بهاي نف��ت خام برنت 
به كمتر از 20 دالر و بهاي س��بد نفتي اوپك 
به كمتر از 1۳ دالر هم رس��يد ام��ا با توجه به 
توافق نفتي ص��ورت گرفته بين كش��ورهاي 
عضو و غير عضو اوپك موسوم به اوپك پالس 
براي كاهش 10 ميليون بشكه اي توليد نفت، 
افت بيشتر قيمت ها تداوم پيدا نكرد. هر چند 
با توجه به اينكه كاهش تقاضاي جهاني نفت 
در س��ال ٢٠٢٠ حدود ٣٠ ميليون بشكه در 
روز تخمين زده مي ش��ود كاهش 10 ميليون 
بش��كه اي راه حل اساس��ي نيس��ت و از آن به 
عنوان مسكن بايد ياد كرد! كاهش قيمت نفت 
به زير محدوده هزينه توليد نفت خام طبيعي، 
نفت شيل، ماس��ه هاي نفتي و آب هاي عميق 
در كنار كس��ري بودجه شديد كشورهايي كه 
داراي اقتصاد نفتي هس��تند مانند كشورهاي 
عضو اوپك و روسيه را بايد از مهم ترين عوامل 
توافق كش��ورهاي عض��و اوپك و غي��ر اوپك 
براي كاه��ش هرچه بيش��تر خس��ارت هاي 
اقتصادي دانست. نبايد فراموش كرد كه افت 
ش��ديد قيمت نفت در نهايت به زيان اقتصاد 
كشورهاي صنعتي غيروابسته به نفت هم شد 
چرا كه كش��ورهاي نفتي براي خريد خدمات 
و محصوالت نهاي��ي كش��ورهاي صنعتي به 
پول نفت نياز دارند، پولي ك��ه از فروش نفت 
به دست مي آمد اما ديگر در دسترس نيست! 
به طور مث��ال، درآمدهاي نف��ت و گاز بيش از 
50 درص��د از درآمد بودجه فدرال روس��يه و 
بيش از ٧٠ درصد از كل صادرات اين كش��ور 
در سال ٢٠١٢ را به خود اختصاص داده است 
و تغيير قابل محسوس��ي در تركيب بودجه اين 
كشور تاكنون مش��اهده نمي ش��ود. هم اكنون 
روس��يه بيش از 11 ميليون بش��كه نفت در روز 
توليد مي كند و اين كش��ور فقط در سال 201۸ 
بالغ بر 202 ميليارد مت��ر مكعب گاز صادر كرده 
است.اقتصاد عربستان هم با توليد نزديك به 12 
ميليون بش��كه نفت در روز به ش��دت وابسته به 
نفت است. برابر بولتن ساالنه آماري سال 2012 
منتش��ره از س��وي اوپك، صادرات نفت بيش از 
۹0 درصد از مجموع كل صادرات عربس��تان در 
س��ال 2011 را به خود اختصاص داده و تاكنون 
تغيير قابل مالحظ��ه اي در اين تركيب مالحظه 
نمي ش��ود.  ديگر كش��ورهاي صادر كننده نفت 
و گاز به خصوص آن كش��ورهايي كه عضو اوپك 
هستند وضعيت شان بهتر از اين نيست و بدون 
نفت فعاليت هاي اقتصاد آنها تقريبا از دور خارج 
ادامه در صفحه 2 مي شود.  

پيمان جنوبي

يادداشت- 2

سفته بازي يا واگذاري؟
 هدف اوليه از واگذاري 
سهام بنگاه هاي دولتي، 
تحقق خصوصي سازي 
در كش��ور ب��ود، ام��ا 
زماني ك��ه  آغ��از  از 
كليد  خصوصي سازي 

خورد .
  صفحه ۸ را بخوانيد

  محمود جام ساز



اخبار

اجاره خانه ۳۱ درصد گران شد
 متوس��ط افزايش اجاره به��ا ت��ا ۳۱.۶ درصد براي 
خانوارهايي كه اج��اره خود را تمديد كردند افزايش 
يافته است، اين رقم در دو سال گذشته باالترين حد 
رشد اجاره است. بررسي تازه ترين آماري كه مركز آمار 
ايران در رابطه با شاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي 
مسكوني خانوارهاي شهري منتشر كرد نشان مي دهد 
كه از زمستان ۱۳۹۶ تا زمستان سال گذشته متوسط 
افزاي��ش اجاره بها بين ۱۶.۸ درصد ت��ا ۳۱.۶ درصد 
متغير بوده است كه كمترين آن مربوط به زمستان 
۱۳۹۶ مي شود.براساس اين گزارش، متوسط افزايش 
اجاره بها براي خانوارهاي كه تمديد قرارداد داشته اند 
در سال ۱۳۹۷ به ۱۷.۲ درصد در بهار، ۲۶.۳ درصد 
در تابس��تان، ۲۵.۴ پاييز و در روندي كاهشي به ۲۱ 
درصد در زمستان مي رسد. اما در سال ۱۳۹۸ اجاره بها 
افزايشي بوده و از ۲۷ درصد در بهار به ۲۷.۱ تابستان، 
۳۱.۲ درصد پاييز و در نهايتا ۳۱.۶ درصد در زمستان 
مي رسد. همچنين بررسي وضعيت اجاره بها واحدهاي 
مسكوني در مناطق ش��هري بيانگر آن است كه در 
زمستان سال گذشته شاخص قيمت به ۱۶۹.۳ رسيده 
كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴ درصد افزايش 
يافته است. در زمستان گذشته اين فصل بيشترين 
نرخ تورم فصلي به استان سمنان با ٧.٧ درصد افزايش 
و كمترين آن به استان آذربايجان غربي با ٠.٦ درصد 
افزايش اختصاص دارد. درصد تغييرات شاخص قيمت 
اجاره بها نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه(، ٢٢.٩ درصد است كه نسبت به پاييز ١٣٩٨ 

)٢١.٦ درصد(، ١.٣ واحد درصد افزايش دارد.

آخرين وضعيت
واريز سود سهام عدالت

معاون امور سهام و بنگاه هاي سازمان خصوصي سازي 
آخرين وضعيت واريز سود سهام عدالت را تشريح كرد. 
حس��ين عاليي در گفت وگو با ايسنا، درباره آخرين 
وضعيت واريز س��ود سهام عدالت س��ال ۱۳۹۷ كه 
فرآيند آن در اسفند س��ال ۱۳۹۸ آغاز شد، توضيح 
داد: سود سهام عدالت سال ۱۳۹۷ كه در سال ۱۳۹۸ 
پرداخت شد، براي برخي مشمولين توسط بانك ها 
به داليل مختلف از جمله اينكه حساب غيرفعال يا 
مسدود بوده، برگشت خورده و در حال بررسي است.
وي با تاكيد بر اينكه هر فردي كه مشكل بانكي نداشته، 
سود خود را دريافت كرده است، اظهار كرد: براي مثال 
اطالعات ۵۸ هزار مشمول فقط در بانك ملي برگشت 
خورده است.واريز سود سهام عدالت سال ۱۳۹۷ از 
سوم اسفند س��ال ۱۳۹۸ آغاز و به ازاي يك ميليون 
تومان سهم، ۲۰۵ هزار تومان به حساب مشمول واريز 
شد. در اين راستا افرادي كه هنوز شماره شباي خود 
 SAMANESE.IR را وارد نكرده اند بايد به س��ايت
مراجعه كرده و شماره شباي خود را وارد كنند تا سود 
سه دوره را طي يك ماه دريافت كنند. در مجموع پنج 

ميليون نفر هنوز شماره شباي خود را وارد نكرده اند.

انتقاد از عدم قرائت تحقيق و 
تفحص قاچاق كاال و ارز

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در 
تذكري از عدم قرائت گزارش تحقيق و تفحص از ستاد 
قاچاق كاال و ارز در صحن علني مجلس انتقاد كرد. به 
گزارش ايسنا، حسن نوروزي در تذكر شفاهي جلسه 
علني مجلس خطاب به مسعود پزشكيان نايب رييس 
مجلس شوراي اسالمي گفت: من عضو هيات تحقيق 
و تفحص از س��تاد قاچاق كاال و ارز هس��تم. دو ماه 
گذشته در تلويزيون گفته شد كه نمي گذارند اين 
گزارش در مجلس قرائت شود و من گفتم تا يك ماه 
ديگر اين گزارش خوانده مي شود. دو ماه گذشت و 
گزارش خوانده نشد. من شرمنده ملت ايران هستم. 
من از مجلس دفاع كردم و گفتم هيچ كس مانع قرائت 
اين گزارش نخواهد بود. همچنين علي اكبر كريمي 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در تذكر شفاهي 
خود گفت: علت تاخير در قرائت گزارش گروه تحقيق 
و تفحص از قاچاق كاال و ارز چيست اين هيات سال 
۹۶ تشكيل شده و مدت فعاليت آن تا پايان سال ۹۶ 
بوده اس��ت. گزارش اين هيات تحقيق و تفحص در 
س��ال ۹۷ تهيه و ارايه شده و توسط معاونت نظارت 
چاپ شده و در اختيار هيات رييسه قرار گرفته است.
متاسفانه به علت دخالت هايي كه صورت مي گيرد 
گزارش قاچاق كاال و ارز بيش از حد نگهداري شده 
اس��ت. مجددا چند ماه پيش كميسيون اقتصادي 
گزارشي را به هيات رييسه فرستاد اما در نوبت قرائت 
در صحن قرار نگرفت. اميدوارم اين گزارش تا پايان 

دوره دهم مجلس قرائت شود.

عرضه اينترنتي برنج تنظيم بازار 
بر اس��اس مصوبه كارگ��روه تنظيم ب��ازار و براي 
اولين بار، مجوز رسمي فروش برنج با قيمت تنظيم 
بازار به يك فروشگاه اينترنتي اختصاص پيدا كرد.

كاظم كلب خاني مديرعامل فروشگاه اينترنتي اُكاال 
در گفت وگو با خبرنگار ايِبنا از عرضه برنج تنظيم 
بازار توسط اين فروشگاه اينترنتي خبر داد و افزود: 
 )GTC( بر اساس اين مصوبه، ۱۰۰ تن برنج هندي
با برچس��ب مخصوص تنظيم بازار م��اه مبارك 
رمضان و با قيمت مصرف كننده هر كيلو ۸۰۰۰۰ 
ريال )قابليت عرضه در بسته بندي ۱۰ كيلويي( 
توسط اين س��وپر ماركت اينترنتي به مشتريان 
عرضه مي شود. مديرعامل فروشگاه اينترنتي اكاال 
ضمن بيان اينكه كه هموطنان در شرايط فعلي و 
جهت حفظ س��المتي خود مي توانند براي تهيه 
مايحتاج خود از منزل خارج نشوند و خريد خود را 
به صورت آنالين از طريق سوپرماركت آنالين اكاال 
انجام دهند، اظهار داشت: اين فروشگاه اينترنتي، 
برنج هاي خريداري شده هر خانوار را ضمن رعايت 
تمامي دستور العمل هاي بهداشتي، درب منزل 
تحويل مي دهد و از اين طريق به عرضه سريع تر و 

آسان تر اين محصوالت كمك مي كند.

كالن2

مجلس با كليات اليحه حذف 4 صفر از پول ملي موافقت كرد

بازگشت تومان و ِقران به واحد پول ملي ايران پس از ۹۱ سال
گروه كالن |

بررس�ي اليحه اصالح قانون پول�ي و بانكي 
كشور در دستور كار جلسه علني روز دوشنبه 
15 ارديبهش�ت 99 مجلس شوراي اسالمي 
ق�رار گرفت و در جريان بررس�ي كليات اين 
اليحه 3 نماينده به عنوان موافق و 3 نماينده 
به عنوان مخالف صحبت كردند و نهايتا پس از 
اظهار نظر رييس كل بانك مركزي و كميسيون 
اقتصادي به عنوان مواف�ق تصويب كليات، 
مجلس شوراي اس�المي با كليات اين اليحه 

موافقت كرد.

به گزارش »تعادل«، نمايندگان پس از تصويب كليات 
وارد بررس��ي جزييات اين اليحه ش��دند و با تصويب 
نمايندگان مجلس تومان و قران پس از ۹۱ سال دوباره 
به عنوان واحد پول ملي ايران انتخاب شد. ماده واحده 
تبديل واحد و پول ملي از ريال به تومان و حذف ۴ صفر 
در مجلس تصويب ش��د. بر اين اساس واحد پول ملي 
تومان خواهد بود و ۴ صفر از ريال حذف خواهد ش��د. 
يعني هر ۱۰ هزار ريال فعلي برابر با يك تومان جديد 
مي ش��ود. همچنين واحد اضافه پول نيز قران تعيين 
ش��ده و هر تومان جديد برابر با ۱۰۰ ِقران خواهد بود. 
به عبارت ديگر هر ق��ران برابر ۱۰۰ ريال فعلي ارزش 

خواهد داشت.
البته روند اجراي اين پروسه تدريجي بوده و پيش بيني 
مي شود ظرف دو تا ۵ سال به صورت كامل اجرايي شود. 
طبق اين مصوبه بانك مركزي موظف است ظرف دو 
سال ترتيبات اجراي اين كار را فراهم كند و ۳ سال نيز 
دوره گذار تعيين شده كه در اين دوره هر دو واحد پولي 

به صورت همزمان اعتبار خواهند داشت.
آن طور كه رييس كل بانك مركزي توضيح داده تبديل 
واحد پول ملي اث��ري بر تورم نخواهد داش��ت اما در 
ساده سازي محاسبات همچنين كاهش هزينه چاپ 
و امحاي اسكناس تاثيرگذار است و موجب بازگشت 
مس��كوكات به چرخه تبادل پول در كشور مي شود. 
طبق آنچه كه همتي اعالم كرده سكه هاي ۲ توماني 
به جاي اس��كناس ۲۰ هزار ريالي به م��رور زمان وارد 
صحنه پولي و بانكي كش��ور خواهد شد، ضمن اينكه 
س��كه ۵ توماني هم به جاي اسكناس ۵۰ هزار ريالي 
عملياتي خواهد شد.با اجراي طرح حذف ۴ صفر از پول 
ملي ضمن تسهيل و بازيابي نقش ابزارهاي پرداخت 
نقد در تبادالت پولي داخلي و كاهش هزينه هاي چاپ 
و نشر اسكناس و مسكوك، كارآمدي نظام پولي جديد 
طي سال هاي آتي استمرار يافته و نرخ برابري واحد پول 
ملي با ارزهاي جهان در كوتاه مدت آثار رواني مثبتي 

به همراه خواهد داشت.
محمود بهمني در تشريح گزارش كميسيون اقتصادي 
درباره اليحه يك فوريتي اص��الح قانون نظام پولي و 
بانكي كش��ور با بيان اينكه اين پروژه حدود ۱۰ سال 
است كه مورد بحث و بررس��ي قرار دارد، گفت: امروز 
واحد پول كشور ريال و واحد ريز پول كشور دينار است؛ 
اين واحد در س��ال ۵۱ تعيين شده در حالي كه واحد 
دينار در سيستم پولي ما وجود ندارد.وي با بيان اينكه 
امروز موضوع هويت ما مطرح اس��ت، تأكيد كرد: بايد 

براي پولمان واحدي را تعيين كنيم.
بهمني در تش��ريح مزاياي حذف چه��ار صفر از پول 
ملي گفت: با توجه به تحليل تورم ۵۰ س��ال گذشته 
قيمت هاي ما ۳۶۰۰ برابر رش��د داش��ته در حالي كه 
اسكناس رسمي ما فقط ۵۰ برابر افزايش داشته است؛ 
فرسودگي  اسكناس ها، هزينه امحاء و همچنين هزينه 
خروج اس��كناس ها از گردنه براي كشور ساالنه ۸۰۰ 
ميليون تا يك ميليارد تومان هزينه در بر دارد كه بايد 

براي آن فكري كنيم.
وي با بيان اينكه حذف چه��ار صفر از واحد پول ملي 
به هيچ وجه تورم زا نيس��ت، تأكيد كرد: هم اكنون به 
دليل ناكارآمدي اسكناس هاي مورد استفاده در نظام 
پرداخت نقدي قيمت به سمت باال گرد شده و هزينه ها 
را افزايش داده است.عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
تأكيد كرد: چنانچه نمايندگان با اين اليحه موافقت 
كنند ظرف ۵ سال، دو سال براي بررسي و ۳ سال اجرا 
واحد پول ملي را از ريال به تومان تغيير خواهيم داد.

موافقت مجلس با كلي��ات اليحه حذف چهار صفر از 
پول ملي در جريان بررسي جزئيات اليحه اصالح قانون 
پولي و بانكي كش��ور از جمله مهم ترين اخبار ديروز 
)دوشنبه( پانزدهم ارديبهشت ۱۳۹۹ مجلس شوراي 
اسالمي بود كه مي توانيد مشروح آن را در لينك هاي 

زير بخوانيد. 
در جريان بررس��ي كليات اين اليحه س��ه نماينده به 
عنوان موافق و سه نماينده به عنوان مخالف صحبت 
كردند و نهايتا پس از اظهار رييس كل بانك مركزي و 
اعالم نظر كميسيون اقتصادي به عنوان موافق تصويب 
كليات، مجلس ش��وراي اسالمي با كليات اين اليحه 

موافقت كرد.

    كاهش كارايي پول ملي نتيجه تورم ۵ دهه 
اخير است

عبدالناصر همت��ي، رييس كل بان��ك مركزي هم با 
حضور در مجلس كاه��ش كارايي پول ملي را نتيجه 
تورم انباش��ته پنج دهه اخير عنوان كرد و گفت كه با 
توجه به رايج بودن تومان در عرف مي خواهيم با عرف 
هماهنگ باشيم.وي افزود: كاهش كارايي پول ملي در 
نتيجه تورم مزمن و انباشته پنج دهه اخير اتفاق افتاده 
و باعث ش��ده پول ملي كه به عنوان ريال و پيش از آن 
دينار ناميده مي شد در جامعه كاربرد نداشته باشد و 
البته دينار مدت هاست كه وجود خارجي ندارد و عرف 
اصلي در جامعه تومان است. ما هم مي خواهيم با عرف 

جامعه هماهنگ باشيم.

    حذف 4 صفر اوضاع را به هم مي ريزد
همچنين عليرضا سليمي، نماينده محالت با بيان اينكه 
در حال حاضر قيمت ها ثبات ندارد، گفت: چه توجيهي 
دارد كه مجلس در روزهاي پاياني با عجله موضوع حذف 
چهار صفر از پول ملي را مورد بررسي قرار دهد؛ آن هم 
در وضعيتي كه هيچ چيزي به خصوص قيمت ها ثبات 
ندارد. خودرو و مسكن گران شده و ما انگار مي خواهيم 
با اين مصوبه اوضاع را به هم ريخته و مزيد بر علت شويم 

با اين مصوبه بازار بيش از پيش به هم مي ريزد.

حسينعلي حاجي دليگاني، عضو كميسيون برنامه و 
بودجه هم در جريان بررس��ي جزئيات اليحه اصالح 
قانون پولي و بانكي كشور گفت كه طبق اصل ۱۵ قانون 
اساسي زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي 
اس��ت. طبق بررس��ي هاي بنده كه از آقاي همتي هم 
سوال كردم، تومان واژه فارسي نيست بلكه واژه مغولي 
مي باشد كه از مدت ها قبل وارد ادبيات ايران شده است.

در نتيجه جلسه علني امروز مجلس، نمايندگان جزئيات 
اليحه اص��الح قانون پولي و بانكي كش��ور را تصويب 
كردند و مقرر شد كه طي ۳ سال آينده واحد پول ايران 

تومان شود.
 

    تومان و قران جايگزين مي شوند
 ريي��س كل بانك مركزي با بيان اينك��ه »تومان« و 
»قران« همزمان با پول فعلي، در كل كش��ور جاري 
و تدريجًا جايگزين اس��كناس ها و مسكوكات فعلي 
مي شوند، اعالم كرد: واحد پول ملي »تومان« مي شود 
و هر يك »تومان« نيز معادل ۱۰۰ »قران« خواهد شد. 
عبدالناصر همتي اعالم كرد: صبح روز ۱۵ ارديبهشت 
ماه ۱۳۹۹، در جلس��ه علني مجلس شوراي اسالمي 
اليحه پيشنهادي دولت، مبني بر حذف چهار صفر از 
پول ملي و تعيين »تومان« به عنوان واحد پول ملي، 
كه توس��ط بانك مركزي ارايه ش��ده بود، به تصويب 
رسيد.براس��اس ماده واحده مص��وب مجلس، بعد از 
اقدامات اجرايي م��ورد نياز، واحدپ��ول ملي جديد 
»تومان« مي شود كه معادل ۱۰.۰۰۰ »ريال« جاري 
خواهد بود. هر يك »تومان« نيز معادل ۱۰۰ »قران« 
خواهد ش��د.رييس كل بانك مركزي در پايان اظهار 
ك��رد: »تومان« و »قران« همزمان ب��ا پول فعلي، در 
كل كشور جاري شده و تدريجًا جايگزين اسكناس ها 
و مسكوكات فعلي مي ش��وند. الزم مي دانم از هيأت 
وزيران، كميس��يون هاي اقتص��اد و برنامه و بودجه، 
خصوصًا نمايندگان مجلس، ك��ه امروز با رأي قاطع 
خود، ماده واحده حذف چه��ار صفر از پول ملي را به 
تصويب رساندند، قدرداني كنم. رييس بانك مركزي 
با بيان اينكه تسهيل مبادالت بازرگاني مردم مهم ترين 

وظيفه بانك مركزي است، گفت: احياي مسكوكات 
در كش��ور باعث احياي پول مل��ي در مبادالت ارزي 
مي شود. با توجه به تورم مزمن ۵دهه گذشته كارايي 
ريال و دينارعمال ازبين رفته و در جامعه عرف اصلي 
تومان است و افراد جامعه در مبادالت خود از اين واحد 
استفاده مي كنند.وحتي به جاي ۵۰هزار تومان از لفظ 
۵۰تومان اس��تفاده مي كنند .وي در خصوص ميزان 
هزينه ناشي از تغيير اسكناس ها گفت: ما ۸ ميليارد 
اس��كناس در گردش داريم كه ۵ ميليارد از آن كمتر 
از ۲ هزار تومان است و با اين تغيير سكه هاي يك و دو 
توماني را به جريان مي اندازيم؛ در حال حاضر ساالنه 
يك ميليارد اسكناس امحا مي كنيم كه هزينه ساليانه 
آن ۴۰۰ ميليارد تومان است.دكتر همتي با تاكيد بر 
اينكه حفظ حيثيت ظاهري پول ملي بسيار مهم است، 
عنوان كرد: در حال حاضر پول ملي با دالر و يورو بسيار 
اختالف دارد و رابطه پول ملي با دالر ۶ ميليونيم است 

كه رابطه بسيار ضعيفي دردنيا محسوب مي شود.

    جايگزيني تدريجي اسكناس
وي با اشاره به اينكه حذف صفرها از پول ملي به احياي 
مسكوكات كمك مي كند، خاطرنشان كرد: در حال 
حاضر سرانه اسكناس ۱۰۲ است و اين سرانه درباره 
مسكوكات به ۲۶ مي رسد؛ در حالي كه در كشورهاي 

ديگر سرانه مسكوكات حتي سه رقمي است.
رييس كل بانك مركزي با تاكي��د بر اينكه اين طرح 
اث��ري بر تورم ندارد و تورم در اين مقوله، علت اس��ت 
نه معلول، تصريح كرد: يك سال است در كميسيون 
اقتصادي درباره اين موضوع بحث و بررسي مي شود 
و از آنجايي كه تس��هيل مبادالت بازرگاني از وظايف 
اصلي بانك مركزي اس��ت بنابراين يكي از ملزومات 
اين تس��هيل گري نظام پرداخت ويكي از مهم ترين 
آن نيز اسكناس ومسكوك است.تعويض اسكناس ها 
امري تدريجي خواهد بود و هر دو واحد پول به موازات 
هم در جامعه استفاده مي شوند تا بهتر مورد پذيرش 
مردم قرار گيرد .رييس شوراي پول و اعتبار همچنين 
در خص��وص زمان مورد نياز ب��راي ايجاد اين تحول، 

گفت: از ۲ تا ۵ سال بس��ته به شرايط آماده سازي آن 
طول مي كش��د و تالش ما اين است كه در اسرع وقت 
صورت گيرد و كارهاي كارشناسي و سرعت، لطمه اي 
به اجراي مطل��وب آن نزند.رييس كل بانك مركزي 
كاهش كارايي پول ملي را نتيجه تورم انباشته پنج دهه 
اخير عنوان كرد و گفت كه با توجه به رايج بودن تومان 
در عرف مي خواهيم با عرف هماهنگ باشيم. وي ادامه 
داد: مجلس شوراي اسالمي فوريت اين اليحه را سال 
گذشته تصويب كرد و ما اميدواريم كليات و جزييات 
اين اليحه نيز در مجلس به تصويب برسد به خصوص 
با توجه به اينك��ه ما هزينه بااليي براي چاپ و امحاي 
اس��كناس پرداخت مي كنيم. ما ۸ ميليارد اسكناس 
داريم كه پنج ميليارد آن زير ۲۰۰۰ تومان اس��ت. در 
حال حاضر مس��كوكات ما از وعده خارج مي شوند و 
ساالنه يك ميليارد اس��كناس امحاء مي شود كه اين 
هرس��ال ۴۰۰ ميليارد تومان هزين��ه دارد. همتي در 
بخش ديگري از اظهارات اش يادآور شد: در اينجا تورم 
علت است نه معلول و اين تغيير معلول تورم مزمن چند 
دهه اي اس��ت وظيفه بانك مركزي تسهيل مبادالت 
بازرگاني مردم است و به همين دليل ما پيشنهاد اين 
اليحه را ارايه كرده بوديم اين موضوع يك سال است 
در كميس��يون اقتصادي در حال بحث است و درباره 
آن بحث هاي كارشناس��ي صورت گرفته. كميسيون 
اقتصادي به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون بودجه 
به عنوان كميسيون فرعي آن را تصويب كرده است.

وي با بي��ان اينكه اين تغيير به صورت تدريجي انجام 
خواهد شد، اظهار كرد: هر دو پول به مواضات هم پيش 
خواهد رفت تا اين تغيير حذف ش��ود. ما مجددا شب 
گذشته در هيات دولت بر اين موضوع تاكيد كرديم كه 
پول ملي تومان باشد و اضعاف آن به صورت قران باشد 
يعني يك تومان معادل صد قران و ۱۰ هزار ريال سابق 
كه با توجه به پيش بيني ها اين امر بس��ته به شرايط و 
آماده سازي از دو تا پنج سال به طول مي انجامد.رييس 
كل بانك مركزي خواستار تصويب كليات اين اليحه 
از سوي مجلس شوراي اسالمي ش��د و گفت كه اگر 
نظراتي در مورد جزييات آن وجود دارد آن را مي توان 

مورد بررسي قرار داد.

    واحد پول ايران تومان مي شود 
براين اساس ماده يك قانون پولي و بانكي كشور مصوبه 
۱۸ تير ۱۳۵۱ و بندهاي آن با اصالحات بعدي به شرح 
زير اصالح مي شود: ماده يك- واحد پول ايران تومان 
اس��ت وهر تومان برابر ۱۰ هزار ري��ال جاري و معادل 
يكصد قران است. تبصره ۱- برابري پول هاي خارجي 
نس��بت به تومان و نرخ خريد و فروش ارز توسط بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران در چارچوب نظام ارزي 
حاكم و با رعايت ذخاير ارزي و تعهدات كشور در مقابل 
صندوق بين المللي پول محاس��به و تعيين مي شود. 
تبصره ۲ - دوره گردش موازي و اعتبار همزمان تومان و 
قران كه در اين قانون دوره گذار ناميده مي شود حداكثر 
سه سال با رعايت تبصره چهار اين ماده مي باشد. طريقه 
جمع آوري و شرايط خروج اسكناس ها و سكه هاي ريال 
طبق مفاد بند ب ماده ۳ و بند ج ماده ۴ اين قانون حسب 
مورد تعيين و اجرا مي شود. تبصره ۳ - پس از پايان دوره 
گذار تعهداتي كه بيش از اين براساس واحد پول ريال 
ايجاد ش��ده اس��ت تنها با واحد پول تومان و يا اجزاي 
آن قابل ايفا است. تبصره ۴ - بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران موظف است ظرف مدت دو سال از تاريخ 
الزم االجرا ش��دن اين قانون ترتيبات اج��راي الزم را 
جهت آغاز دوره گذار فراهم كند. تبصره ۵ - آيين نامه 
اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه از تاريخ الزم االجرا 
شدن توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تهيه 
مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد. در جريان 
بررسي اين اليحه، تعدادي از نمايندگان پيشنهاد دادند 
كه دوره گذار تبديل ش��دن واحد پولي به تومان از سه 
سال به يك س��ال كاهش پيدا كند كه مورد موافقت 

نمايندگان قرار نگرفت.
در واكنش به اين پيشنهادات عبدالرضا همتي رييس 
كل بانك مركزي گفت: به عنوان مسوول بانك مركزي 
ق��ول مي دهم كه تالش كنيم اين كار در اس��رع وقت 

انجام شود.

نفت 50 دالري ويروس كرونا را شكست مي دهد

مركز آمار: نرخ تورم توليدكننده خدمات ٢.٢ درصد كاهش يافت

بر اين اساس، اكثر خطوط هواپيمايي جهان تعطيل 
ش��ده، اقتصاد گردش��گري جهان به مخاطره افتاده، 
بورس هاي جه��ان قرمز پوش ش��ده، اكث��ر صنايع 
فعاليت هاي خود را به حالت تعطيل يا نيمه تعطيل در 
آورده اند، ميليون ها نفر به تعداد بيكاران جهان افزوده 
ش��ده، مبادالت بين المللي كاال به ش��دت افت كرده، 
شركت هاي بزرگ سرمايه گذاري جهان در فعاليت هاي 
خود تجديد نظر مي كنند، اما در عين حال، ميليون ها 
بشكه نفت خام در مخازن نفت دريايي و زميني در حال 

ذخيره سازي اس��ت، در واقع ديگر كسي براي مصرف 
نفت نمي خرد همه ارزان مي خرند و ذخيره مي كنند 
چ��ون مي دانند به زودي گران مي ش��ود. بازار نفت به 
سرعت خود را بازسازي مي كند. اما چگونه؟يكي از نكات 
كليدي در رابطه با افزايشي شدن قيمت ها در بازار نفت، 
هزينه توليد است.ميادين نفت شيل امريكا هم اكنون 
روزانه بالغ بر ۹ ميليون بش��كه نفت توليد مي كنند و 
نمودار هزينه تمام شده توليد اين ميادين نشان مي دهد 
كه متوسط قيمت براي پايدار ماندن توليد بيش از ۹۰ 

درصد ميادين نفت شيل امريكا، قيمت هاي باالي ۴۸ 
دالر براي هر بشكه اس��ت و با قيمت هاي زير ۳۴ دالر 
تقريبا كل توليد نفت شيل امريكا از مدار توليد خارج 
مي شود. سايت نفتي كنوما كه به گردآوري و تحليل 
آمارهاي بين المللي نفت مي پردازد در گزارشي كه در 
س��ال ۲۰۱۸ منتشر شد هزينه توليد نهايي هر بشكه 
نفت خام اضافه در سال ۲۰۱۴ در كشورهاي مختلف 
را به شرح زير اعالم كرده است:  نفت شمال روسيه ۱۲۰ 
دالر، نفت ساحلي روس��يه ۱۸ دالر، ماسه هاي نفتي 

كانادا ۹۰ دالر، نفت س��احلي برزيل ۸۰ دالر، آب هاي 
عميق امريكا ۵۷ دالر، نفت شيل امريكا ۷۳ دالر، نفت 
س��احلي آنگوال ۴۰ دالر، نفت اكوادور ۲۰ دالر، نفت 
ونزوئال ۲۰ دالر، نفت قزاقستان ۱۶ دالر، نفت آب هاي 
عميق نيجريه ۳۰ دالر، نفت ساحلي نيجريه ۱۵ دالر، 
نفت عمان ۱۵ دالر، نفت قطر ۱۵ دالر، نفت ايران ۱۵ 
دالر، نف��ت الجزاير ۱۵ دالر، نفت ع��راق ۶ دالر، نفت 
ساحلي عربستان سعودي ۵ دالر و نفت امارات متحده 
عربي ۷ دالر.چنان كه مالحظه مي شود، با توجه به اينكه 

عمدتا كشورهاي عضو اوپك به خاطر فرصت توليد نفت 
ارزان قادرند با نفت زير ۵۰ دالر به توليد ادامه دهند و 
نظر به اينكه اين كشورها تنها ۳۰ درصد از بازار جهاني 
نفت را تامين مي كنند، مي توان پيش بيني كرد افت ۳۰ 
درصدي تقاضا در بازار جهاني نفت در ميان مدت تنها 
توليد كنندگان نفت با هزينه باال را از مدار توليد خارج 
كرده و به زودي شاهد افزايش قيمت ها به محدوده ۵۰ 

تا ۶۰ دالر خواهيم بود.
خبرنگار ارشد بازار نفت

مركز آمار اعالم كرد كه نرخ تورم توليدكننده 
بخش هاي خدمات كل كشور در زمستان ٩٨ 
به ٢5.۶ درصد رسيد كه نسبت به فصل مشابه 
س�ال قب�ل از آن )زمس�تان٩٧( 2.2 درصد 

كاهش داشته است.

نرخ تورم توليدكننده )ش��اخص بهاي توليدكننده( از 
جمله شاخص هاي قيمتي اس��ت كه در بررسي روند 
سطح قيمت ها بررسي مي ش��ود و يكي از معيارهايي 

اس��ت كه براي س��نجش عملكرد اقتصادي، از سطح 
عمومي قيمت ها محاسبه و منتشر مي شود. از اين رو 
تاثير قابل توجهي ب��ر تصميم گيري صاحبان صنايع، 
سرمايه گذاران و حتي سياست گذاران خواهد داشت.

مركز آمار شاخص بهاي توليدكننده بخش هاي خدمات 
كل كش��ور در زمستان ٩٨ و مقايس��ه آن با فصل قبل 
)پاييز ٩٨( و مدت مشابه س��ال قبل )زمستان ٩٧( را 
منتشر كرد. نرخ تورم توليدكننده بخش هاي خدمات 
كل كش��ور نسبت به فصل قبل )تورم فصلي( در فصل 

زمس��تان ۱۳۹۸ به ۴.۱ درصد رسيد كه در مقايسه با 
همين اطالع در فصل قبل )۶.۲( ۲.۱ واحد درصد كاهش 
دارد. كمترين تورم فصلي به ترتيب مربوط به بخش  هاي 
»آموزش با ٠.٧ درصد«، »واسطه گري مالي )بيمه( با 
١.٨ درصد و »خدمات مستغالت، اجاره و فعاليت هاي 
كسب و كار با ۳.۲ درصد« است. بيشترين تورم فصلي 
توليد نيز مربوط به حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات 
با ۵.۵ درصد اس��ت. نرخ تورم توليدكننده بخش هاي 
خدمات كل كشور نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم 

نقطه به نقطه( در فصل زمستان ۱۳۹۸ به ۲۵.۶ درصد 
رس��يد كه در مقايس��ه با فصل قبل )۲۷.۸( ۲.۲ واحد 
درصد كاهش داشته است. به عبارتي، ميانگين قيمت 
دريافتي توس��ط ارايه دهندگان خدمات به ازاي توليد 
خدماتش��ان در داخل كشور، در فصل زمستان ۱۳۹۸ 
نسبت به فصل زمس��تان ۱۳۹۷ ۲۵.۶ درصد افزايش 
دارد.  در بخش هاي خدم��ات، كمترين نرخ مربوط به 
بخش خدمات مستغالت، اجاره و فعاليت هاي كسب 
و كار با ۱۵.۱ درصد و بيش ��ترين نرخ مربوط به بخش 

خدمات هتل و رستوران با ۳۸.۳ درصد است.  نرخ تورم 
قيمت توليدكننده بخش هاي خدمات در چهار فصل 
منتهي به فصل زمس��تان ۱۳۹۸ )تورم ساالنه( به ۲۹ 
درصد رسيد كه نسبت به فصل قبل )۳۰.۵( ۱.۵ واحد 
درصد كاهش نشان مي  دهد.   در فصل مورد بررسي، در 
ميان بخش هاي خدمات در كشور، كمترين تورم ساالنه 
مربوط به بخش خدمات مستغالت، اجاره و فعاليت هاي 
كسب و كار با ۱۷.۲ درصد و بيش ترين آن مربوط به بخش 

خدمات هتل و رستوران با ۴۸.۹ درصد است.
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تومان و قران جايگزين ريال مي شوند

ادامه از صفحه اول

براساس توضيح رييس كل بانك مركزي، تبديل واحد پول ملي اثري بر تورم نخواهد داشت اما در ساده سازي محاسبات همچنين كاهش هزينه چاپ 
و امحاي اسكناس تاثيرگذار است و موجب بازگشت مسكوكات به چرخه تبادل پول در كشور مي شود. طبق آنچه كه همتي اعالم كرده سكه هاي 2 
توماني به جاي اسكناس 2۰ هزار ريالي به مرور زمان وارد صحنه پولي و بانكي كشور خواهد شد، ضمن اينكه سكه 5 توماني هم به جاي اسكناس 5۰ 
هزار ريالي عملياتي خواهد شد.با اجراي طرح حذف ۴ صفر از پول ملي ضمن تسهيل و بازيابي نقش ابزارهاي پرداخت نقد در تبادالت پولي داخلي و 
كاهش هزينه هاي چاپ و نشر اسكناس و مسكوك، كارآمدي نظام پولي جديد طي سال هاي آتي استمرار يافته و نرخ برابري واحد پول ملي با ارزهاي 

جهان در كوتاه مدت آثار رواني مثبتي به همراه خواهد داشت.

برش



اخبار 3 بانك و بيمه

مخالفان و موافقان حذف ۴ صفر از پول ملي چه گفتند

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

هزينه هاي ضرب و چاپ سكه و اسكناس بيشتر از ارزش آنهاست

افزايش قيمت سكه و محدود شدن نوسانات جهاني طال

تحوالت تجارت بين المللي در سال ۲۰۲۰

 گروه بانك و بيمه|
در جريان بررسي كليات اليحه حذف چهار 
صفر از پول ملي سه نماينده به عنوان موافق 
و سه نماينده مخالف درباره كليات اين اليحه 
صحبت كردند. تعدادي از نمايندگان منافع 
حذف چه�ار صف�ر را مفيد ارزياب�ي كرده و 
عده اي نيز آن را عامل تورم، بي نظمي و غير 
مفيد ارزيابي كرده اند. اما اكثريت نمايندگان 
منافع حذف چهار صفر را بيشتر دانسته و آن 
را در اين ش�رايط تورمي 5 ده�ه اخير و غير 
ضروري بودن 4 صفر ناگزير ارزيابي كرده اند. 

 به گزارش »تعادل«، عضو كميس��يون اقتصادي با اشاره 
به ناكارآمدي اسكناس هاي موجود و تاثير آنها در افزايش 
قيمت ها گفت: هزينه هايي كه براي چاپ و ضرب پول هاي 
خرد در كشور صورت مي گيرد بسيار بيشتر از ارزش واحد 
پولي است كه در مبادالت به كار مي رود.  محمود بهمني 
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس در جلس��ه علني روز 
دوشنبه درباره حذف چهار صفر از پول ملي گفت: اين پروژه 
مدت ها يعني شايد از ۷ تا ۱۰ سال پيش مورد بحث است. 
امروز واحد پول ما ريال و واحد ريز ما دينار است. ۵۰ سال 
قبل در سال ۱۳۵۱ اين واحد پولي تعيين شده و امروز دينار 
در مبادالت ما وجود ندارد. وي افزود: اگر مي خواهيم ريال 
را ضرب كنيم براي تهيه يك ريال و تامين نيكل آن بايد ۳۵ 
ريال هزينه كنيم و عمال اين پول از گردونه مبادالت خارج 
شده اس��ت؛ امروز براي چاپ اسكناس هاي صد توماني و 
۲۰۰ توماني و ۵۰۰ توماني بايد بسيار هزينه كنيم؛ آقايان 
فكر مي كنند اين موضوع بر تورم اثر مي گذارد در حالي كه 
حجم پول روي تورم اثرگذار است. بهمني ادامه داد: امروز 
هرچه اسكناس هاي كمتر از هزار تومان چاپ كنيم هزينه 
تهيه آنها از ارزش خود اسكناس بيشتر است؛ ارزش نيكل 
هزينه شده براي ضرب پول هاي خرد بيشتر از ارزش پول 
اس��ت. وي با اشاره به مزاياي اصالح پولي گفت: با توجه به 
تحميل تورم هاي ۵۰ سال گذشته قيمت هاي ما ۳ هزار و 
۶۰۰ برابر رشد داشته در صورتي كه پول ما ۵۰ برابر افزايش 
داشته است؛ هزينه هاي امحا براي ما ساالنه ميلياردها تومان 
هزينه دارد، چون اس��كناس هاي ما ريز است ساالنه ۸۰۰ 
ميليارد اسكناس امحا مي كنيم. بايد براي مبادالت خرد 
حتما واحد پول درستي داشته باشيم. واحد ريز پول ايران 
دينار است در حالي كه دينار ي وجود ندارد. بهمني افزود: به 
دليل ناكارآمدي اسكناس هاي موجود، قيمت ها به سمت 
باال گرد مي شود و هزينه ها را افزايش داده است؛ اين اصالح 
قرار است در بازه ۵ ساله اجرا شود و همزمان اسكناس هاي 

موجود مورد استفاده باشد؛ واحد پولي تومان را به جاي ريال 
انتخاب مي كنيم و واحد ري��ز را مي توانيم »قران« در نظر 

مي گيريم و هر ۱۰۰ قران يك تومان مي شود.
 سيد تقي كبيري نماينده خوي در مجلس شوراي اسالمي 
به عنوان مخالفت كلي��ات اين اليحه اظهار كرد: موضوع 
حذف چند صفر از واحد پول ملي از دهه ۷۰ در دولت هاي 
مختلف مطرح شده ولي به مرحله عمل نرسيده است. اين 
موضوع فوريتي هم ندارد و در مقدمه اين اليحه اشاره اي به 
فوريت و داليل آن نشده است. اصل بر عادي بودن رسيدگي 
به طرح ها و لوايح است.ما امروز ضرورت هايي فراتر از اين 
داريم و بايد به مشكالت كارگران و تورم كمرشكن رسيدگي 
كنيم.علي الريجاني رييس مجلس ش��وراي اسالمي در 
اين ميان متذكر شد كه كليات اين اليحه در دستور كار 
مجل��س قرار دارد و نه فوري��ت آن . محمدرضا صباغيان 
نماينده مهريز و بافق در مجلس ش��وراي اسالمي نيز به 
عنوان موافق كليات اين طرح گفت: اگر بخواهيم به دولت 
نمره خوب بدهيم يكي از كارهاي خوب اش همين اليحه 

چهار صفر است.وي اضافه كرد كه اين اليحه و حذف صفر 
از پول ملي مي تواند گره از مشكالت مردم باز كند. مهرداد 
الهوتي نماينده لنگرود در مجلس شوراي اسالمي نيز به 
عنوان مخالف كليات اين اليحه گفت: آيا اين اليحه به ما 
كمك مي كند يا اينكه شرايط را بدتر خواهد كرد؟ چه اتفاقي 
در زندگي مردم مي افتد؟البته حذف چهار صفر اطالعات 
را روان تر مي كند اما واقعيت اين است كه ارزش پول ملي 
را حفظ كنيم وقتي در شرايط متزلزل تورم هستيم. علي 
بختيار نماينده گلپايگان نيز به عنوان موافق كليات اليحه 
اظهار كرد: ما بايد اسكناس هاي زيادي را جمع آوري كنيم 
در حال حاضر هزينه هاي چاپ اسكناس باال رفته و يكي 
از دالي��ل موافقت با كليات هم همين اس��ت كه از چاپ 
اسكناس به اين شكل جلوگيري كنيم.در حال حاضر ما 
بايد در مب��ادالت خارجي حجمي پول مصرف كنيم كه 
اين در كشورهاي توسعه يافته منسوخ است. اين نماينده 
مجلس شوراي اسالمي اضافه كرد: مجلس قطعا بايد به 
اصالحات پولي و اصالح نظام بانكداري اسالمي كه دغدغه 

رهبري و مراجع است مي پرداخت كه اين موضوع يكي از 
همين موارد است. نادر قاضي پور به عنوان مخالف كليات 
اين اليحه اظهار كرد: با حذف چهار صفر هيچ اتفاق جديدي 
نمي افتاد آيا دولت مي تواند قول دهد تورم را بين ۱۵ تا ۲۰ 
درصد نگه دارد. در سال هاي دولت قبلي تورم ما ۴۵ درصد 
بود در حالي كه همان دولت اولين بار حذف صفر را مطرح 
كرد. در دولت آقاي روحاني هم كه وعده تورمي يك رقمي 
داده بود اكنون تورم به ۴۱ درصد رسيده است.وي تصويب 
حذف چهار صفر را در مجلس شوراي اسالمي را يك بدنامي 

تاريخي براي مجلس شوراي اسالمي عنوان كرد .
صديف بدري نماين��ده اردبيل نيز به عنوان موافق كليات 
اين اليحه گفت: نظام هاي پرداخت هر كشور در وهله اول 
متكي به نظام اسكناس و مسكوك است و حتي اقتصادهاي 
پيشرفته نقش اين ابزار را ناديده نگرفتند.وي با بيان اينكه 
به دليل تورم ۵۰ سال اخير پول ملي ارزش خود را از دست 
داده، گفت: در حال حاضر پرداخت وجه نقد به سختي انجام 

مي شود و چاپ و امحاء نيز هزينه  بااليي دارد.

    حاجي دليگاني: تومان  واژه غيرفارسي
 است

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي 
گفت كه واژه تومان مغولي و غير فارس��ي است و بايد آن را 
تغيير دهيم.  به گزارش ايسنا، حسينعلي حاجي دليگاني 
در جلس��ه علني روز )دوشنبه( مجلس شوراي اسالمي و 
در جريان بررسي اليحه اصالح قانون پولي و بانكي كشور 
با استناد به اصل ۱۵ قانون اساسي در اخطاري گفت: طبق 
اصل ۱۵ قانون اساسي زبان و خط رسمي و مشترك مردم 
ايران فارسي است. طبق بررسي هاي بنده كه از آقاي همتي 
هم سوال كردم، تومان واژه فارسي نيست بلكه واژه مغولي 

مي باشد كه از مدت ها قبل وارد ادبيات ايران شده است.
وي افزود: بايد اين موضوع را اصالح كنيم چون بعدا شوراي 
نگهبان هم در زمان بررسي اليحه اصالح پولي و بانكي كشور 

به آن ايراد مي گيرد.
در اين هنگام پزشكيان رييس جلسه با بيان اينكه اين اخطار 
وارد نيست، گفت: تومان واژه اي است كه از قبل بوده و بارها 
و باره��ا مجلس از آن به خصوص در زمان بررس��ي بودجه 

استفاده كرده است.
حاجي دليگان��ي در واكنش به پزش��كيان گفت: من اين 
صحبت را مي كنم تا در تاريخ ثبت شود. بعدها نگوييد از واژه 

غيرفارسي استفاده شده. قران هم همين طور است.

   سليمي: اوضاع به هم مي ريزد
نماينده محالت با بيان اينكه در حال حاضر قيمت ها ثبات 
ندارد، گفت: در حال حاضر در وضعيتي هس��تيم كه هيچ 
چيزي ثبات ندارد؛ انگار مي خواهيم با حذف چهار صفر از 

پول ملي وضعيت را به هم بريزيم. 
عليرضا سليمي در جريان بررسي جزييات اليحه اصالح 
قانون پولي و بانكي كشور گفت: چه توجيهي دارد كه مجلس 
در روزهاي پاياني با عجله موضوع حذف چهار صفر از پول 
ملي را مورد بررسي قرار دهد؛ آن هم در وضعيتي كه هيچ 
چيزي به خصوص قيمت ها ثبات ندارد. خودرو و مسكن 
گران شده و ما انگار مي خواهيم با اين مصوبه اوضاع را به هم 
ريخته و مزيد بر علت شويم با اين مصوبه بازار بيش از پيش به 
هم مي ريزد.ما االن مي خواهيم ريال را به تومان تبديل كنيم 
با اين شتاب رشد نقديندگي مي خواهيد چند سال ديگر 
تومان را به چه تبديل كنيد؟ به جاي اين كارها زندگي مردم 

را اصالح كنيد و جلوي رشد نقدينگي را بگيريد.
محمدعلي پورمختار نماينده بهار و كبودرآهنگ هم گفت كه 
حذف چهار صفر از پول ملي را نبايد به دولت بعدي تحميل 
كرد؛ بايد مدت زمان اين كار كوتاه شود؛ چون براي اقتصاد 

كشور اين گونه مقرون به صرفه خواهد بود.

گروه بانك و بيمه |
نرخ لحظه اي خريد يورو در سامانه سنا به ۱۷ هزار، فروش 
ي��ورو ۱۷۱۰۰ تومان، خري��د دالر ۱۵۵۰۰ و فروش دالر 
۱۵۶۰۰ تومان رسيد. دالر در صرافي هاي بانكي، بدون تغيير 
قيمت نسبت به روز معامالتي گذشته به نرخ ۱۵ هزار و ۶۰۰ 
تومان فروخته شد. نرخ خريد هر دالر در تابلوي صرافي هاي 
بانكي ۱۵ هزار و ۵۵۰ تومان و فروش ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان 
بود. قيمت خريد هر يورو نيز ۱۷ هزار تومان و نرخ فروش 
آن ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان شد. به گزارش »تعادل«، كاهش 
تقاضا در بازار ارز و افزايش عرضه باعث كاهش سفته بازي 
و در نتيجه برقراري ثبات و آرامش در بازار ارز شده است، بر 
اين اساس، اين بازار نوسان هاي اندكي را تجربه مي كند. نرخ 
ارز در بازار آزاد و معامالت نق��دي براي دالر ۱۶۱۶۰، يورو 
۱۷۴۰۰، پون��د ۱9۷۰۰، درهم ۴۴۶۰، لير تركيه ۲۳۳۰، 

يوان ۲۳۰۰، دالر كانادا ۱۱۷۰۰ تومان دادو ستد شد. 
سامانه سنا نرخ ميانگين معامالت ارز براي ۱۴ ارديبهشت 
99 را براي دالر ۱۵۶۴9، يورو ۱۶9۵۴، درهم ۴۱۷9، يوان 
۲۲۷۱، پوند ۱9۲۴۰، ليرتركيه ۲۲۳9، دالر كانادا ۱۱۲۳9 
تومان اعالم كرد. سامانه نيما نيز نرخ حواله دالر ۱۳۸۳۲، 
يورو ۱۵۸۱۵، درهم ۴۰۸۲، يوان ۲۱۳۳ تومان را اعالم كرد.

    صعود ۱۲۰ هزار توماني نرخ سكه
 هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جدي��د در بازار آزاد 
تهران با رش��د ۱۲۰ هزار توماني قيمت نسبت به ديروز به 
مبلغ ۶ ميليون و ۵۱۵ هزار تومان فروخته ش��د. هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۶ ميليون و ۳۸۰ هزار 
تومان قيمت گذاري شد.همچنين نيم سكه نيز سه ميليون 
و ۲۸۰ هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و ۸۲۰ هزار تومان 
و هر قطعه سكه گرمي 9۸۰ هزار تومان تعيين قيمت شد.هر 

گرم طالي خام ۱۸ عيار ۶۴۴ هزار تومان و هر مثقال طال نيز 
۲ ميليون و ۷9۴ هزار تومان ارزش گذاري شد.اونس طال نيز 
با رشد حدود ۵ دالري به بهاي يك هزار و ۷۰۸ دالر معامله 
شد.تقويت نرخ اونس در بازارهاي جهاني و احتمال رشد آن، 
باعث افزايش جذابيت طال براي سرمايه گذاري شده است.

  روند نزولي دالر و محدود ش�دن نوسانات 
جهاني طال

قيمت ط��ال در معامالت روز دوش��نبه ب��ازار جهاني 
تحت تاثير رشد ارزش دالر تغيير چنداني نداشت اما 
تنش هاي تجاري ميان امريكا و چين اين فلز ارزشمند 
را نزديك مرز ۱۷۰۰ دالر نگه داشت.بهاي هر اونس طال 
براي تحويل فوري در معامالت روز جاري بازار سنگاپور 
تغيير چنداني نداش��ت و در ۱۶9۸ دالر و ۵۶ س��نت 
ايستاد. دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا تهديد كرد 
كه به تالفي شيوع ويروس كرونا، افزايش تعرفه ها عليه 
چين را بررسي مي كند.در بازار معامالت آتي امريكا، 
هر اونس طال با ۰.۵ درصد افزاي��ش، به ۱۷۰۸ دالر و 
۸۰ سنت رسيد. مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا روز 
يكشنبه اظهار كرد شواهد قابل توجهي وجود دارد كه 
نشان مي دهد منشا ويروس كرونا يك البراتوار چيني 
بوده است.آوتار س��اندو، مدير ارش��د كاال در شركت 
فيليپ فيوچ��رز در اين باره گفت: اي��ن نگراني وجود 
دارد كه ممكن است دوباره جنگ تجاري به راه بيفتد و 
چنين رويدادهايي براي طال خوب محسوب مي شوند. 
اظهارات مقامات امريكاي��ي دور جديد از خصومت با 

چين در عرصه تجاري را نشان مي دهد.
رييس جمهور امريكا روز جمعه گفته بود افزايش تعرفه ها 
عليه واردات چين مطمئنا يكي از گزينه هايي است كه وي 

به تالفي شيوع ويروس كرونا از ووهان چين بررسي مي كند.
قيمت طال سال ميالدي گذشته تحت تاثير جنگ تجاري 
ميان واشنگتن و چين كه تقاضا براي دارايي امن را تقويت 

كرد، حدود ۱۸ درصد رشد داشت.
تهديد براي وض��ع تعرفه روي ارزش ي��وان چين در برابر 
دالر تاثير گذاش��ت و صعود دالر، طال را ب��راي خريداران 
غيرامريكايي گرانتر كرد.به گفته استفن اينس، استراتژيست 
بازار جهاني در شركت اكسي كورپ، تقاضا براي دالر امريكا 
در معامالت صبح دوشنبه بازار آسيا به عنوان يك دارايي 
امن رقابت داشت.در بخش اقتصادكالن، سرمايه گذاران به 
نظاره آمار اشتغال آوريل امريكا نشسته اند كه قرار است روز 

جمعه منتشر شود.
بر اساس گزارش رويترز، بانك مركزي امريكا براي حمايت 
از رشد اقتصادي، نرخ هاي بهره را نزديك صفر نگه داشته و 
ساير بانك هاي مركزي و دولت هاي جهان نيز براي حمايت 
از اقتصادشان در برابر تبعات شيوع پاندمي كرونا، اقدامات 
مشابهي را به اجرا گذاشته اند. اقدامات محرك مالي و پولي 
گسترده از قيمت طال در بلندمدت پشتيباني خواهد كرد.
در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس پاالديم براي تحويل 
فوري با ۱.۱ درصد افزايش، به ۱9۱9 دالر و ۵۵ سنت رسيد. 
هر اونس پالتين براي تحويل فوري با ۰.۱ درصد كاهش، 
۷۵9 دالر و ۷9 سنت معامله شد. هر اونس نقره براي تحويل 

فوري با ۰.۲ درصد كاهش، به ۱۴ دالر و 9۱ سنت رسيد.
دالر در معامالت روز دوش��نبه در برابر بيشتر همتايانش 
صعود كرد. به گزارش رويترز، در جريان معامالت ابتداي 
هفته، روند نزولي دالر متوقف ش��د و بس��ياري از ارزها در 
برابر اسكناس س��بز در موقعيت نزولي قرار گرفتند.وقايع 
معامالت ارز كم��اكان تحت تاثير اخبار مربوط به ويروس 
كرونا قرار دارد. در امريكا دونالد ترامپ، در اظهاراتي عجيب 

مدعي شده ويروس كرونا در آزمايشگاهي در شهر ووهان 
چين، جايي كه پاندمي كرونا از آنجا آغاز شد، ساخته شده 
و تهديد كرد كه در صورت اثبات اين ادعا، چين را از طريق 
اعمال تعرفه هاي جديد تنبيه خواهد كرد. مايك پمپئو، وزير 
خارجه امريكا نيز در اظهاراتي مشابه گفته است ويروس كرونا 
نخستين بار احتماال از آزمايشگاهي در شهر كرونا به بيرون 
درز كرده است. اورسال فون در لين، رييس كميسيون اروپا 
نيز از آغاز تحقيقات در خصوص منشأ كرونا حمايت كرده و 
افزوده است چين بايد در اين تحقيقات حضور يابد. پيش از 
اين آژانس اطالعات امريكا ادعاي دست ساز بودن ويروس 
كرونا را رد كرده بود.  امريكا و چين از سال ۲۰۱۸ با يكديگر 
وارد يك جنگ تجاري گسترده شدند و سرانجام اواخر سال 
گذشته دو طرف بر سر اجراي يك جدول زماني براي متوازن 
شدن تجارت دوجانبه توافق كردند. اكنون تهديدات ترامپ 
باعث افزايش هراس معامله گران از ايجاد يك جنگ تجاري 
جديد شده است، آن هم در زماني كه رشد اقتصادي بسياري 
از كشورها تحت تاثير شيوع كرونا و تعطيلي كسب و كارها به 

پايين ترين سطوح تاريخ معاصر رسيده است. 
چين با رد اتهامات امريكا گفته است كه امريكا با فرافكني به 
دنبال پوشاندن ضعف خود در مقابله با ويروس كرونا است. 
از طرف ديگر بانك مركزي امريكا تصميم گرفت نرخ بهره 
را در سطح پايين كنوني حفظ كند و بسياري از تحليلگران 
معتقدند كه اين روند دست كم در سه ماه آينده نيز ادامه 
خواهد داش��ت. اكنون ميزان خريد اوراق قرضه و بدهي 
توسط فدرال در هر روز به باالترين سطح تاريخ خود رسيده 
است و اين بانك تا ۴۶ ميليارد دالر از اين اوراق را در هر روز 
خريداري مي كند. بانك مركزي اروپا نيز در تصميمي مشابه 
نرخ بهره را در محدوده منفي ۰.۲۵ درصدي تا منفي ۰.۵ 
درصدي باقي نگه داشت. شمار كساني كه براي دريافت 

مزاياي بيكاري درخواس��ت كرده اند به رقم بي سابقه ۳۰ 
ميليون نفر رسيده است. اكنون نيمي از ايالت هاي امريكا 
محدوديت هاي رفت و آمد را كم كرده اند و انتظار مي رود 
تا پايان اين هفته محدوديت ها در تمامي ايالت ها كاهش 
يابد. بسياري از واحدهاي اقتصادي نيز به صورت محدود 
بازگشايي شده اند و بخش��ي از كاركنان خود را به كار فرا 
خوانده اند.  دريك هالپني - استراتژيست سرمايه گذاري 
در بانك ميتسوبيش��ي گفت: با توجه به شيوع گسترده 
كرونا در جهان پيامدهاي اقتصادي قابل توجه آن، ريسك 
بااليي براي شروع دور جديدي از تنش ها بين قدرت هاي 
جهاني وجود دارد و وقوع چنين اتفاقي براي غرق كردن 
بازارهاي مالي و اقتصاد جهاني كافي خواهد بود.  تاكنون 
بيش از سه ميليون و ۵۶۶ هزار و ۸۰۵ مورد ابتال به كرونا 
گزارش شده اس��ت كه در اين بين ۲۴۸ هزار و ۳۰۴ نفر 
جان خود را از دست داده اند. در بين كشورهاي مختلف، 
باالترين تلفات مربوط به امريكا با ۶۸ هزار و ۶۰۰ نفر، ايتاليا 
با ۲۸ هزار و ۸۸۴ نفر، انگليس با ۲۸ هزار و ۴۴۶ نفر، اسپانيا 
با ۲۵ هزار و ۲۶۴ نفر و فرانس��ه با ۲۴ هزار و ۸9۵ نفر بوده 
است. جيمز نايتلي - كارشناس ارشد اقتصاد بين الملل در 
بانك اي ان جي هم گفت: با توجه به گستردگي تعطيلي 
كسب و كارها در امريكا، پيش بيني ما اين است كه پيش 
از بازگشت به سطح قبل از بحران، رشد اقتصادي امريكا 
تا منفي ۱۳ درجه نيز كاهش پيدا كند و ش��ايد بهبودي 
كامل از نظر اقتصادي تا ميانه سال ۲۰۲۲ طول بكشد. اين 
يعني شاهد ادامه تعطيلي كسب و كارها و فاصله گذاري ها 
خواهيم بود.  ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
س��بدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت 
امروز با صعود ۰.۴۳ درصدي نسبت به روز قبل و در سطح 

99.۵۲۸ واحد بسته شد.

پيام نوروزي |
كاهش تقاضاي جهاني، ظهور افراد ملي گرا و در نهايت 
ش��يوع ويروس كرونا از جمله عوامل كاهش ۱۳ تا ۳۲ 

درصدي حجم تجارت جهاني است.
گزارش س��ازمان هاي بين المللي طي سال هاي اخير 
حكايت از ايجاد تله رش��د اقتصادي پايين با همراهي 
كاهش رشد تجارت جهاني دارد. متوسط رشد اقتصادي 
جهان در سال هاي بين ۲۰۰۷-۱99۵ حدود ۴ درصد 
بوده كه طي سال هاي بعد از آن شكاف رشد اقتصادي 
افزايش يافته است. كاهش رشد تجارت داليل زيادي 
دارد كه از جمل��ه آن مي توان به كاه��ش روند نزولي 
تعرفه هاي تج��اري، كاهش زنجي��ره ارزش جهاني و 
كاهش تقاضا اش��اره كرد. ظهور رهبران سياسي مثل 
ترامپ و بوريس جانس��ون كه مداف��ع حمايت گرايي 
هستند به اين چالش دامن زده و اكنون با ظهور بيماري 
كرونا، تجارت بين المللي به شدت كاهش خواهد يافت. 
در اين بين ابزارهاي اقتصاد كالن نيز تنها در حد مسكن 

موقتي عم��ل خواهند كرد و كاه��ش نرخ هاي بهره و 
تزريق منابع مالي به اقتصادها تنها اثري موقتي خواهد 
داش��ت و ابعاد ركود احتمالي بسيار بزرگ تر از بحران 

۲۰۰۸ خواهد بود.
طبق گزارش سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه 
)OECD( رش��د اقتصادي جهان تنها در كوتاه مدت 
در سال ۲۰۲۰ حدود ۰.۵ درصد كاهش خواهد يافت 
و به ۲.۴ درصد خواهد رسيد. همچنين مطابق آخرين 
پيش  بيني  هاي آنكتاد با توجه به همه  گيري و گسترش 
ويروس كوويد-۱9 در جهان، طي سال جاري جريان 
 هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهان ۴۰ درصد 
كاهش خواهد يافت و به پايين  ترين سطح خود طي دو 

دهه گذشته، خواهد رسيد.
مسلما ايجاد محدوديت هايي به منظور كاهش شيوع 
كرونا مي تواند منجر به كاهش س��فرهاي تجاري و در 
نتيجه افت تجارت بين الملل شود. طبق گزارش سازمان 
تجارت جهاني، حجم تجارت جهان در سال ۲۰۲۰، به 

ترتيب ۱۳ درصد در سناريوي خوش  بينانه و ۳۲ درصد 
در سناريوي بدبينانه، كاهش خواهد يافت. شايان ذكر 
است كه در س��ال ۲۰۱9 نيز به دليل ايجاد تنش هاي 

تجاري، حدود ۰.۱ درصد كاهش يافته بود.
 اما سوال اينجاس��ت كه اين كاهش تجارت چه اثرات 
اقتصادي خواهد داشت. براي بررسي اين مساله منافع 
ناش��ي از تجارت را بررسي مي كنيم. طبق تئوري هاي 
اقتصاد بين الملل، به طور كلي حداقل س��ه منشأ براي 
منافع ناشي از تجارت ذكر ش��ده است كه عبارتند از: 
منفعت ناش��ي از كاهش قيمت به دلي��ل رقابت بين 
بنگاه ها،  منفعت ناش��ي از گسترش تنوع محصوالت ،  
منفعت ناشي از حذف بنگاه هاي كم بازده از بازار و باقي 

ماندن بنگاه هاي با بهره وري باال.
شواهد غيرمستقيمي وجود دارد كه نشان مي دهد در 
محيط هايي كه موانع تجاري واقعًا به حداقل مي رسند، 
قيمت ها در بين كش��ورها بيش��تر به يكديگر نزديك 
مي شوند و تجارت نيز رشد مي كند. همچنين كيفيت 

محصوالت نيز در كشورهاي مختلف نزديك شده و در 
نتيجه قابليت تفاوت قيمت كمتر خواهد شد. اين شواهد 
غيرمستقيم نشان مي دهند كه بنگاه ها نمي توانند در 
بازارهاي يكپارچه تبعيض قيمتي بين مصرف كنندگان 
قائل شوند و اين مي تواند به منفعت قابل توجهي براي 

جامعه منجر شود.
دومين منبع منفعت حاص��ل از تجارت افزايش تنوع 
محصول است. روش هاي جديد آماري اين اجازه را به 
ما مي دهد تا كش��ش جانشيني بين كاالهاي مختلف 
در كش��ورها را تخمين زده و با استفاده از اين تخمين 
مي توانيم منفعت حاصل از واردات تنوع بيش��تري از 
كاالها را محاسبه كنيم. از اين طريق نيز كشورهايي كه 
تجارت سهم بيشتري از توليد ناخالص داخليشان دارد، 

منافع قابل توجهي به دست آورده اند.
 در رابطه با منبع سوم منفعت حاصل از تجارت )حذف 
بنگاه هاي كم بازده(، از نظر تئوري با افزايش رقابت تنها 
بنگاه هاي با بهره وري باال در صنعت باقي خواهند ماند 

زي��را توانايي تحمل كاهش قيمت ه��ا را دارند. يكي از 
داليلي كه كش��ورهاي توسعه يافته به سمت حمايت 
گرايي و ايج��اد تنش هاي تجاري حرك��ت كرده اند، 
نارضايتي مردم از نحوه تقسيم منافع ناشي از تجارت 
است. به اين صورت كه اگر چه تجارت موجب افزايش 
دستمزدها و تخصصي شدن كارها ش��ده، با اين حال 
ش��كاف بين دس��تمزدها افزايش يافته و اين مس��اله 
موجب نارضايتي مردم شده است. شايد انتخاب افراد 
ملي گرايي چون ترامپ، ريشه در چنين واقعيتي دارد. 
اما مردم كشورهاي در حال توسعه نگرش مثبت تري از 

منافع تجارت دارند.
نكته آخر اينك��ه احتمال وجود يك جنگ بيولوژيكي 
براي محدود ك��ردن تجارت بين الملل وجود دارد و در 
اين ميان كشورهاي در حال توسعه زيان بيشتري از اين 
محدوديت ها متحمل خواهند شد. بنابراين نياز به ايجاد 
يك اتحاد بين المللي براي مقابله با اين بيماري و ساير 
مسائل ديگر محدود كننده تجارت بين الملل وجود دارد.
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گواهي پرداخت بدهي مالياتي 
شرط تسهيالت باالي ۲ ميليارد

پرداخت تس��هيالت باالي ۲ ميلي��ارد ريال به 
اش��خاص حقيقي و ۵ ميليارد ريال به اشخاص 
حقوقي مشمول مقررات تبصره يك ماده )۱۸۶( 
قانون ماليات هاي مستقيم شد.بانك مركزي با 
صدور بخشنامه اي ماده يك ضوابط اجرايي تبصره 
يك ماده )۱۸۶( قانون ماليات هاي مس��تقيم را 

اصالح كرد.
براساس اين بخشنامه اعطاي هرگونه تسهيالت 
اعم از ارزي يا ريالي، توسط بانك ها و موسسات 
اعتب��اري غيربانكي به كليه اش��خاص حقوقي 
و حقيقي )صاحبان مش��اغل( موض��وع قانون 
ماليات هاي مس��تقيم، براي اشخاص حقوقي از 
مبلغ پنج ميليارد ريال و باالتر و براي اش��خاص 
حقيقي از مبلغ دو ميليارد ري��ال و باالتر ظرف 
مدت يك سال شمس��ي )ابتداي فروردين ماه تا 
پايان اسفندماه(، مش��مول مقررات تبصره يك 

ماده )۱۸۶( قانون مذكور خواهد بود.
بر اين اس��اس معادل ريالي تسهيالت اعطايي 
ارزي بر اس��اس نرخ مندرج در ق��رارداد، مبناي 
تعيين شمول يا عدم ش�مول تسهيالت مذكور 
به حكم تبصره يادشده اس��ت.بانك مركزي در 
اين بخش��نامه همچنين تاكيد كرده كه از اين 
پس ايجاد تعهدات همچون صدور ضمانتنامه يا 
گشايش اعتب�ارات اسنادي منوط به اخذ گواهي 
تبصره يك ماده قانون ۱۸۶ ماليات هاي مس�تقيم 

نخواهد بود.
الزم به ذكر است كه براساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ 
قانون ماليات هاي مس��تقيم اعطاي تسهيالت 
بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان 
مشاغل از طرف بانك ها و ساير موسسات اعتباري 

منوط به اخذ گواهي هاي  ذيل خواهد بود: 
۱- گواه��ي پرداخت يا ترتي��ب پرداخت بدهي 
مالياتي قطعي شده. ۲- گواهي اداره امور مالياتي 
مربوط مبني بر وصول نس��خه اي از صورت هاي 
مالي ارايه ش��ده به بانك ها و س��اير موسس��ات 
اعتباري.ضوابط اجرايي اين تبصره توسط سازمان 
امور مالياتي كش��ور و بان��ك مركزي جمهوري 

اسالمي ايران تعيين و ابالغ خواهد شد.

پرداخت بيش از ۳۵ هزار فقره 
تسهيالت به خانوارهاي در صف

مديركل اعتبارات بانك مركزي از پرداخت بيش 
از ۳۵هزار فقره تسهيالت يك ميليون توماني به 

يارانه بگيران در صف دريافت خبر داد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، براساس 
اعالم مدي��ركل اعتبارات اين بان��ك، از تعداد 
۴۱ ه��زار فقره تس��هيالت قاب��ل پرداخت به 
سرپرستان خانوار معرفي شده از سوي سازمان 
هدفمندس��ازي يارانه ها كه به داليلي از جمله 
مسدودي حساب، شماره حساب اشتباه، عدم 
سازگاري ش��ماره حس��اب با كدملي ارسالي، 
نامعتبر بودن اطالعات معرفي ش��ده و س��اير 
خطاها امكان پرداخت آن از س��وي بانك هاي 
عامل ميسر نشده است، با پيگيري هاي به عمل 
آمده و با همكاري بانك هاي عامل مش��كالت 
مربوط ۳۵ هزار و ۶۰۱ فقره از تسهيالت مزبور تا 
تاريخ ۱۵ ارديبهشت ماه ۱۳99 رفع و تسهيالت 
ده ميليون ريالي به حس��اب سرپرست خانوار 

واريز شده است. 
گفتني اس��ت بانك مركزي مي كوشد ايرادات 
مربوطه در خصوص اعطاي مابقي تس��هيالت 
مزبور به تعداد ۵هزار و ۳99 را نيز با هماهنگي 
سازمان هدفمندس��ازي يارانه رفع و به حساب 

سرپرستان خانوار واريز كند.

جلسه هم انديشي  دستورالعمل 
تسهيالت   به كسب و كارها

ب��ه منظور حمايت از آس��يب ديدگان ناش��ي از 
ش��يوع ويروس كرونا، جلسه هم انديشي تدوين 
دستورالعمل طرح اعطاي تسهيالت به صاحبان 
كس��ب و كارها در بانك مركزي برگزار ش��د. به 
گزارش روابط عمومي بانك مركزي، جلسه بحث 
و بررسي دس��تورالعمل طرح اعطاي تسهيالت 
به صاحبان كسب و كارهايي كه به دليل شرايط 
ناشي از شيوع ويروس كرونا در فعاليت خود دچار 
مشكل ش��ده اند با حضور هيات مديره بانك ها و 
موسسات اعتباري و معاون توسعه كارآفريني و 
اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاون 
پايش و سياست هاي اقتصادي معاونت اقتصادي 
رياست جمهوري در بانك مركزي تشكيل شد. 
اكبر كميجاني، قائم مق��ام بانك مركزي، ضمن 
تشكر از نظام بانكي به دليل همراهي در پرداخت 
تسهيالت يك ميليون توماني به خانوارهاي يارانه 
بگير گفت: با همكاري مجموعه نظام بانكي به ويژه 
حوزه اعتباري آنها تاكنون به ۱9 ميليون و ۳۶۰ 
هزار و ۶۴۸ سرپرست خانوار يارانه بگير تسهيالت 
يك ميليون توماني پرداخت شده است. وي افزود: 
امكان واريز مابقي تسهيالت يادشده نيز به داليلي 
از جمله مسدودي حساب، شماره حساب اشتباه، 
عدم سازگاري شماره حساب با كد ملي ارسالي، 
نامعتبر بودن اطالعات معرفي شده و ساير خطاها 
ميسر نشده است و با اصالحات انجام شده برخي 
از اين م��وارد در هفته آتي با همكاري س��ازمان 
هدفمندسازي يارانه ها رفع مي شود. كميجاني 
با اشاره به تدوين رسته هاي سيزده گانه مشاغل 
توسط كارگروه بررسي و مقابله با پيامدهاي ناشي 
از ويروس كرونا گفت: بر اساس اين دسته بندي، 
به مشاغلي كه با نظر و تصميم ستاد ملي مقابله با 
كرونا بيشترين خسارت را ديده اند از محل اعتبار 
۷۵ هزار ميليارد توماني منابع بانكي، تسهيالت 
اعطا مي شود. الزم به ذكر است درخصوص ثبت نام 
از متقاضيان، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به 

عنوان متولي اين امر اطالع رساني خواهد كرد.

حاجي دليگاني: تومان واژه غيرفارسي است



خبر

عضو شوراي عالي بورس مطرح كرد 

دو گام اساسي براي افزايش مديريت بخش خصوصي

ورود روزانه ۱۵۰۰ ميليارد تومان پول جديد به بورس

رونق بازار سرمايه با حذف چهار صفر از پول ملي

گروه بورس|
خصوصي سازي در ايران همواره يكي از مباحث 
مه�م و پر ح�رف و حديث بوده اس�ت. همين 
امر سبب شده تا نه تنها بس�ياري از مردم آن 
را ب�ا ديده منفي ارزيابي كنند، بلكه بس�ياري 
از كارشناس�ان نيز ب�ا در نظر گرفتن س�ابقه 
ناخوش�ايند موجود، دلگرم�ي چنداني به آن 

نداشته باشند.

طي سال ها و دهه هاي اخير دسترسي كشور به درآمدهاي 
سهل  الوصول نفتي سبب شده بود تا خصوصي سازي تنها 
روي كاغذ و در ميان بخشنامه ها و آيين نامه ها مفهومي 
ملموس داشته باش��د. اين سابقه مخصوصا پس از آنكه 
فروش دارايي هاي دولت به خريداران نتيجه اي اثربخش 
نداش��ت و به بروز تبعات منفي براي كش��ور انجاميد، با 
نگاهي منفي مورد تحلي��ل اقتصاددانان قرار گفت.  اين 
روزها اما قطار خصوصي سازي به بورس رسيده و همين 
امر موجب شده تا ظرفيت بازار سرمايه براي اثرگذاري بر 
اقتصاد ملي بيش از پيش مورد توجه قرار بگيرد. همانطور 
كه در روزهاي گذش��ته به آن پرداخته ش��د، نخستين 
موج عرضه اموال دولتي در قالب عرضه باقيمانده سهام 
در اختيار دولت در س��ه بانك و دو ش��ركت بيمه اي در 
چارچوب صندوق هاي قابل معامله در معرض تقاضاي 
متقاضيان قرار گرفته است. در اين خصوص عضو شوراي 
عالي بورس با بي��ان اينكه تمام اهداف و توان حاكميت، 
دولت و ش��وراي بورس در جهت تعميق بازار س��رمايه 
است، گفت: اقتصاد ايران به معناي واقعي در جهت اعمال 
مديريت و افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد گام 
برداشته كه مسير اصلي اين امر از بازار سرمايه مي گذرد. 
بايد سهام شركت هاي دولتي و شبه دولتي و همچنين 
سهام ش��ركت هاي زيرمجموعه  اين نهاد به عموم مردم 
عرضه شود كه در اين راستا عرضه سهام دولتي در قابل 
صندوق هاي ETF و آزادسازي سهام عدالت گام نخست 
و اساسي به شمار مي آيد. به گزارش سنا، شاهين چراغي 
با اشاره به عرضه نخستين دوره از سهام باقي مانده دولت 
 )ETF( در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله
كه از امروز آغاز شد، گفت: براي از بين رفتن چسبندگي 

ميان مديران دولتي، نهادي و بانكي بهترين راه اين است 
كه ش��ركت هاي زير مجموعه بانك هاي دولتي و ش��به 

دولتي در بازار سرمايه عرضه شوند.
ش��اهين چراغي در ادامه با اظهار اين مطلب كه دليلي 
براي س��هامداري دولت در اين  مجموعه ها وجود ندارد، 
گفت: قطعا بخش خصوصي توان مديريت به مراتب بهتر 
و مناسب تري از مديران گذشته در اين شركت ها خواهد 
داشت. با قاطعيت مي توان عنوان كرد كه امروز توان فكري 
و مديريتي بخش خصوصي و به روز بودن آنان چندين برابر 
مديران نهادي و دولتي در شركت ها است و اين موضوع 
در روح اجراي اصل ۴۴ قانون اساس��ي به درستي ديده 
ش��ده و به همين جهت مورد تاكيد مقام معظم رهبري 
براي اعمال مالكيت بخش خصوصي قرار گرفته اس��ت. 
وي ادامه داد: بخش خصوص��ي و فعاالن اقتصادي بازار 
سرمايه اعتقاد دارند به جاي عرضه  سهام كوچك  با تعداد 
محدود به اش��خاص حقيقي تازه وارد ب��ه بازار، تقاضاي 
س��رمايه گذاران جديد را با س��هام بنيادي شركت هاي 
معدني، فوالدي، پتروش��يمي و غيره كه در اليه زيرين 
بانك هاي دولتي وجود دارند، بايد پاسخ داد و اين نوع سهام 
به آنان واگذار شود.  چراغي در ادامه با اظهار اين مطلب 
كه ما نبايد نگران  مديريت اين ش��ركت ها باشيم، گفت: 
بايد سهام را به مردم عرضه كنيم كه در اين راستا عرضه 
سهام دولتي صندوق هاي قابل معامله و آزاد سازي سهام 
عدالت گام نخست و اساسي به شمار مي آيد. به گفته اين 
فعال بازار سرمايه، مردم و فعالين در بازار سرمايه همواره 
با هوشمندي بيشتر واحدهاي تجاري را اداره مي كنند. 
اين امر ضريب امنيت مل��ي را نيز افزايش مي دهد. االن 
وقت عرضه سهام اليه هاي پايين شركت هاي شبه دولتي 
است. چراغي در ادامه افزود: مطمئن باشيد در مقابل اين 
حركت بسيار خوب در اقتصاد همه ما مسوول هستيم، اگر 
با بازار همراهي نكنيم، قطعا مورد غضب و هجوم فعالين 
بازار س��رمايه قرار خواهيم گرفت و آينده در خصوص ما 
قضاوت خواهند كرد. وي در ادامه تاكيد كرد: بايد از اين 
فرصت تاريخي براي توسعه اقتصاد ايران استفاده كنيم، 
اين فرصت در اقتصاد ايران تكرارناپذير است .  عضو شوراي 
عالي بورس در ادامه با اشاره به توان باالي حاكميت، دولت 
و شوراي بورس در جهت تعميق بازار سرمايه اشاره كرد 

و گفت: امروز خوشبختانه بورس به واقعيتي در اقتصاد 
ملي تبديل شده كه مورد توجه ويژه مقام معظم رهبري 
نيز قرار گرفته است. حكم حكومتي معظم له به شوراي 
عالي بورس، نشان مي دهد، اقتصاد ايران به معناي واقعي 
در جهت اعمال مديريت بخش خصوصي قدم برداشته 
و هر روز سهم بخش خصوصي در اقتصاد بيشتر خواهد 
ش��د. چراغي ادامه داد: قطعا بزرگ شدن بازار سرمايه با 
اين ش��تاب تجربه جديدي است كه در كنار نقاط قوت، 
قطعا كاس��تي و ضعف نيز خواهد داشت، اما نبايد از اين 
شرايط هراس داشت. در واقع بايد با همدلي و اهتمام تمام 
اركان بازار س��رمايه در جهت رفع آن تالش كرد. وي در 

ادامه با اظهار اين مطلب كه بايد هيجانات كاذب را در بازار 
متوقف كرد، گفت: همچنين بايد مردم و سرمايه گذاران 
جديد را به سازوكار معامالت در بورس آشنا وآگاه كنيم. 
بايد س��رمايه گذاران بدانند كه ريسك هاي متفاوتي در 
بازار سرمايه وجود دارد و بايد با ديدگاه بلندمدت در آن 
سرمايه گذاري كنيم. به گفته چراغي، ماهيت بازار سرمايه 
با بازار پول متفاوت است و طبيعتا بازدهي و زيان آن هم 
 متفاوت خواهد بود. بازار سرمايه ريسك هاي خاص خود 
را دارد و در اين راس��تا قوانين و مقررات بازار همواره بايد 
حافظ منافع سهامداران جز باشد تا آسيبي به مردم كه 
ولي نعمت ما در كش��ور هستند، وارد نشود. وي در ادامه 

تاكيد كرد: بايد از هرگونه هيجانات كاذب در بازار سرمايه 
به هر نحو ممكن جلوگي��ري كرد، ولو اين امر با تصويب 
قوانين و مقرراتي در جهت كنترل هيجان باشد. چراغي در 
ادامه به ارايه پيشنهاد در جهت تعميق هرچه بيشتر بازار 
سرمايه پرداخت و با اظهار اين مطلب كه افق بازار سرمايه 
در كشور ما روشن اس��ت، گفت: بايد عرضه هاي اوليه و 
ورود شركت هاي دولتي و شبه دولتي به بازار سرمايه را 
افزايش داد. اين امر نه تنها آسيب احتمالي وارده به بازار را 
كاهش خواهد داد و راهكاري مهم در جهت كنترل هيجان 
معامله گران است، بلكه نشاط، شفافيت و توسعه هر چه 

بيشتر بازار را به دنبال خواهد داشت.

رييس سازمان بورس با اشاره به اينكه به زودي 
شركت سپرده گذاري مركزي تمهيداتي فراهم 
مي كند ك�ه احراز هويت مش�تريان بورس�ي 
در س�امانه س�جام به صورت غيرحض�وري و 
الكترونيك�ي انجام  ش�ود، گف�ت: روزانه ۱۵۰۰ 
ميليارد تومان پول جديد به بورس وارد مي شود.

حس��ن قاليباف  اصل در حاش��يه نشس��ت فرصت هاي 
س��رمايه گذاري ش��ركت هاي خصوصي در ب��ورس به 
خبرنگاران گفت: بازار سرمايه در حال حاضر بزرگ شده 
است، حجم بازار به ۴200 هزار ميليارد تومان رسيده است، 
با توجه به اينكه مردم نسبت به سرمايه گذاري در بورس 
اقبال پيدا كرده اند، ورود نقدينگي زيادي به بورس مشاهده 
مي شود كه اين يك فرصت است. وي گفت: مردم حاضر 
به س��رمايه گذاري در بورس شده اند و االن نشان مي دهد 

كه بازار كشش جذب عرضه هاي اوليه شركت ها را دارد و 
فرصت تأمين مالي توسط شركت ها در بورس وجود دارد. 
رييس س��ازمان بورس اوراق بهادار گفت:  دولت از طريق 
سازمان خصوصي سازي به واگذاري شركت ها مي پردازد، 
همچنين بنگاه هاي زيرمجموعه بانك ها فرصت خوبي براي 
سرمايه گذاري در بورس پيدا كرده اند، شركت ها مي توانند 
به راحتي از طريق بورس تأمين مالي انجام دهند و بنگاه هاي 
بورس��ي مي توانند از فرصت نقدينگي موجود در بازار به 
افزايش سرمايه و اجراي طرح ها و پروژه هاي خود بپردازند. 
قاليباف اصل ادامه داد: ش��ركت هاي جديد هم با توجه به 
رونق بازار سرمايه مي توانند، در بازار حاضر شده و نسبت 
به عرضه اوليه سهام خود اقدام كنند. به گفته وي، فرصت 
مناسبي براي تأمين مالي شركت هاي بورسي از طريق بازار 
سرمايه فراهم شده است، تقاضا براي خريد سهام در بازار 
وجود دارد، بنابر اين بايد سهام ارزنده در بازار عرضه شود و 

شركت ها نيز مي توانند با نقدينگي جمع آوري شده در بازار 
به تأمين مالي بپردازند. رييس سازمان بورس اوراق بهادار 
همچنين در پاسخ به اين پرسش كه ارزش معامالت يك 
روز بورس و فرابورس به حدود 18.5 هزار ميليارد تومان 
مي رسد، آيا جذب ش��ركت هاي بورسي مي شود، گفت: 
افرادي كه در بورس خريد و فروش مي كنند، با پول هاي ريز 
و خرد وارد مي شوند و ارزش اين معامالت در برخي روزها 
باالي 18 هزار ميليارد تومان شده است، اين پول يك بخش 
به س��هامداران نهادهاي بزرگ مي رسد، گاهي اشخاص 
اين سهام را مي خرند، همچنين سازمان خصوصي سازي 
و دولت به تأمين مالي مي پردازد،  اما به طور متوس��ط هر 

روز 1500 ميليارد تومان پول جديد وارد بورس مي شود.
به گفته وي، شركت هاي حقوقي سهام مي فروشند و در 
جايي كه نياز دارند، به تأمين مالي مي پردازند كه البته 
نبايد فقط به تأمين مالي اكتفا كنند، بلكه شركت هاي 

بورسي به افزايش سرمايه بپردازند و از طريق عرضه هاي 
اوليه سهام و انتش��ار اوراق مشاركت توسط نهادهاي 
عمومي و سرمايه گذاري نهادها به تأمين مالي بپردازند 
و از طرفي به تعادل بخش��ي بازار كمك كنند. رييس 
سازمان بورس اوراق بهادار گفت: فرصت طاليي در بازار 
سرمايه با حضور مردم و سرمايه هاي خرد فراهم شده 
است و بعد از اينكه سهام عدالت آزاد شد، مردم در بورس 
حاضر مي شوند و حتي حضور مردم در بورس توسط 
مقامات باالتر در كشور توصيه شده است و شركت ها 
مي توانند از اين فرصت استفاده كنند، بايد گسترش 

فرهنگ سهامداري در كشور انجام شود.

    ركورد مشتريان بورس شكسته شد
قاليباف اصل با اش��اره به آخرين عرضه اوليه در بورس 
گفت: در عرضه اوليه يك پگاه گيالن 2 ميليون و 350 

هزار نفر خريدار سهام بودند كه نشان مي دهد مردم از 
بورس اس��تقبال كرده اند، در حال حاضر 11 ميليون 
نفر در كشور كد معامالت بورسي دارند و اين پتانسيل 
بسيار خوبي در كشور به ش��مار مي رود. وي در مورد 
اينكه به واسطه حضور مردم در بورس در كارگزاري ها 
و دفاتر پيشخوان دولت الكترونيك ازدحام ايجاد شده 
است آيا قصد نداريد كارگزاري ها را زياد كنيد، گفت: 
االن در دفاتر پيشخوان دولت الكترونيك و همچنين 
كارگزاري ها بانك هاي صادرات، آينده، بانك ش��هر، 
نسبت به صدور كد بورسي و احراز هويت اقدام مي شود 
و مردم به راحتي مي توانند از اين طريق اقدام كنند. اين 
مقام مسوول گفت: به شركت سپرده گذاري مركزي 
دس��تور داده ايم، ظرف يك��ي دو روز آينده به صورت 
آنالين و غيرحضوري فرآيند احراز هويت مشتريان در 

سامانه جامع اطالعات مشتريان، سجام را انجام دهد.

مديرعامل شركت سرمايه گذاري اهداف تاثير 
حذف ۴ صفر از پول ملي را سبب ايجاد رونق بر 

بازار سرمايه دانست.

به گزارش س��نا، مصطفي اميد قائمي با اشاره به بحث 
اص��الح پول ملي و حذف ۴ صفر و تاثير اين امر بر بازار 
س��رمايه گفت: هرچند وقوع اين اتفاق از نظر بنيادي 
تاثيري بر بازار س��رمايه ندارد، اما ممكن است از نظر 

رواني تاثيراتي را هم بر صورت هاي مالي شركت ها و هم 
بر رويه داد و ستد بگذارد.

وي درباره منفي يا مثبت بودن اين اصالح با تشريح رويه 
كاري بورس ه��اي بين المللي خاطرنش��ان كرد: عموما 
سيستم معامالتي بورس ها در دنيا بر اساس آستانه رقابت 
خاصي تعريف شده است. به اين صورت كه رقابت روي 
سهام ش��ركت ها به يك ميزان نيست و بر اساس قيمت 

سهم آن شركت ها متفاوت است.

اين مدير با سابقه بورسي ادامه داد: به عنوان مثال شركتي 
كه سهم آن در بازار س��رمايه ۴ هزار تومان است، روي آن 
يك ريال يك ريال رقابت نمي ش��ود. مث��ال رقابت آن 20 
تومان 20 تومان اس��ت. يا س��همي كه 100 تومان است 
مي تواند رقابت آن در بازه ريال به ريال باشد. به اين ترتيب 
سهم هاي گران قيمت و ارزان قيمت با روش هاي متفاوتي 
خريد و فروش مي شوند و رقابت همه در بازه يكسان نيست. 
مصطفي اميد قائمي با تاكيد بر اينكه شرايط فوق در سيستم 

معامالتي ب��ورس ما نيز وجود دارد افزود: ش��ايد تاكنون 
ضرورت تغيير سيستم معامالتي و تبديل آن مطرح نبود، 
اما چنانچه اصالح پول ملي با حذف چهار صفر صورت گيرد 

بايد اين مهم نيز با نگاه جدي پيگيري شود.
وي ادامه داد: ب��ا حذف ۴ صفر پول ملي، ديگر نمي توان 
روي سهم ها به شكل فعلي رقابت كرد و حداكثر آن يك 
صدم است. البته بايد ديد تا چند رقم اعشار مي توان قيمت 
را تعريف كرد كه به نظر من حداكثر تا 2 رقم خواهد بود.

مديرعامل شركت سرمايه گذاري اهداف درباره تاثير اين 
تغيير بر رونق بازار سرمايه اضافه كرد: حذف صفر از پول 
ملي تا حدي مي تواند به رونق بازار سرمايه بينجامد، اما اين 
رونق تنها بر اثر جو رواني است. به اين دليل كه هيچ تاثير 
بنيادي بر سهام و داد و ستد بورس ندارد. البته در صورت 
اجرايي شدن اين اصالح بر پول ملي بازار سرمايه نيز بايد 
هر چه سريع تر نسبت به تغيير سيستم معامالتي خود و 

تطبيق آن با پول جديد ملي اقدام كند.
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تاثير حذف ۴ صفر از پول ملي 
بر معامالت بورس

روز گذشته بررسي اليحه اصالح قانون پولي و بانكي 
كشور در دستور كار جلس��ه علني مجلس شوراي 
اسالمي قرار گرفت كه از نظر فعاالن بازار سرمايه اين 
تصميم مي تواند در بازار سرمايه با تاثير مالي رفتاري 
همراه باشد. در جريان بررسي كليات اين اليحه سه 
نماينده به عنوان موافق و سه نماينده به عنوان مخالف 
صحبت كردند كه در نهايت پس از اظهارات رييس 
كل بانك مركزي و اعالم نظر كميسيون اقتصادي به 
عنوان موافق تصويب كليات، مجلس شوراي اسالمي 
با كليات اين اليحه موافقت كرد. احمد اشتياقي به 
تاثير اين تصميم بر روند معامالت بازار سرمايه اشاره 
كرد و افزود: اكنون همه سهم ها در بازار از قيمت 100 
تومان عبور كرده است؛ بنابراين حذف ۴ صفر از پول 
ملي مي تواند به صورت رواني در بازار تاثيرگذار باشد و 
باعث مي شود تا قيمت سهام به سمت اعداد پايين تر 
پيش رود. وي ادامه داد: حذف چهار صفر از پول ملي 
مي تواند از نظر مالي رفتاري از س��وي افرادي كه به 
تازگي وارد بازار سرمايه شده اند بر بازار تاثيرگذار باشد.

اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه قيمت سهام در 
بازار، وابسته به مدل ارزش گذاري است و از اين طريق 
مي توان تعيين كرد كه قيمت تعيين شده براي سهام 
ارزان يا گران است، گفت: از لحاظ مالي رفتاري تمايل 
عموم مردم بيشتر به سمت سهم هاي ارزان قيمت 
است، بنابراين زماني كه چهار صفر از پول ملي حذف 
شود به نوعي مي توان سهم هايي كه قيمت آنها باالتر 
است را به سمت پايين س��وق داد. وي اظهار داشت: 
اين اقدام به منظور سر و سامان دادن وضعيت موجود 
و كاه��ش ارزش در قيمت ها از لحاظ صفري در نظر 
گرفته شده است؛ بنابراين اين اقدام ممكن است از نظر 
مالي و رفتاري بر بازار تاثيرگذار باشد اما نمي تواند تاثير 

خاصي روي ارزش شركت ها داشته باشد.
اشتياقي اظهار داشت: حذف ۴ صفر از پول ملي باعث 
روان تر ش��دن قيمت سهم ها مي شود اما اين مساله 
بايد مشخص شود س��هامي كه نرخ آن 100 تومان 
است با حذف ۴ صفر چه اتفاقي براي آنها رخ مي دهد 
و چه برنامه هايي براي معامالت آنها انجام خواهد شد.

اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: در مدل 
ح��ذف چهار صفر از پول ملي يك سنجش��ي براي 

قيمت هاي كمتر از يك ريال تعيين مي شود.

كد بورسي براي همه سهام داران 
عدالت صادر مي شود

معاون سازمان خصوصي سازي گفت: كد بورسي 
براي همه س��هامداران عدالت صادر مي شود و 
كساني كه شماره شباي آنها تأييد شود، سودسهام 
عدالت ظرف يكي دو ماه واريز مي شود. به گزارش 
فارس، حس��ن عاليي در مورد روش آزادسازي 
س��هام عدالت گفت: با اصالحي كه روز گذشته 
در سامانه سهام عدالت صورت گرفت، هر كس 
بخواهد روش مديريت مستقيم سهام عدالت را 
انتخاب كند، بايد وارد س��امانه سهام عدالت به 
نشاني https://www.samanese.ir شود 
و گزينه مديريت و مالكيت مستقيم سهام عدالت 
را انتخاب كن��د.  وي افزود: اگر كس��ي مراجعه 
نكند، پيش فرض بر اين است كه روش مديريت 
غيرمستقيم س��هام عدالت را انتخاب كرده و در 
واقع اداره اين سهام به شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني سهام عدالت وكالت داده مي شود.  عاليي 
در مورد آمار تعداد مراجعه كنندگان به س��امانه 
سهام عدالت گفت:  آخرين آمار ظرف يكي دو روز 
گذشته 3 ميليون مراجعه كنده به سامانه بوده 
اس��ت. البته ديروز اصالحاتي روي سامانه انجام 
شد كه در مقطعي باعث اختالل در سامانه سهام 
عدالت ش��د، اما اين اختالل ظرف يكي دو س��ه 
س��اعت برطرف شد و هم اكنون سامانه مشكلي 
ن��دارد.  وي در مورد اينكه 5 ميليون س��هامدار 
عدالت هنوز شماره شباي حساب بانكي خود را 
براي دريافت سود سهام عدالت دريافت نكرده اند، 
گفت:  البته در اين دو سه روز اخير تعدادي از اين 
افراد به سامانه سهام عدالت مراجعه كرده و متوجه 
شده اند كه س��هام عدالت دارند و شماره شباي 

حساب بانكي خود را هم اعالم كرده اند.
عالي��ي همچني��ن گف��ت: تمهيدات��ي فراهم 
كرده ايم كه اسامي سهامداران عدالت كه داراي 
حساب هاي بانكي بانك س��په، ملي، صادرات و 
بانك هاي اصلي هستند، از طريق اين بانك به اين 
افراد پيامك داده شود كه اگر تمايل داريد، شماره 
شباي حس��اب بانكي خود را براي دريافت سود 

سهام عدالت نزد آن بانك ها اعالم كنيد. 
عاليي گفت:  همچنين مشموالن سهام عدالت 
كه زيرمجموعه نهادهاي حمايتي كميته امداد 
امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي قرار دارند، 
از طريق خود آن نهادهاي حمايتي، شباي حساب 
بانكي آنها در سامانه اعالم مي شود و در مورد آنها 
مشكلي وجود ندارد.  وي افزود: كساني كه شماره 
شباي حساب بانكي خود را در سامانه سهام عدالت 
اعالم كنند، اين شماره حساب ها از بانك مركزي 
استعالم مي شود كه معمواًل يك ماه زمان طول 
مي كشد تا تأييد شود و بعد از تأييد شماره شباي 
دارنده سهام عدالت، ظرف يكي دو ماه آينده سود 
آنها كه نزد سازمان خصوصي سازي محفوظ است 
به حساب شان واريز مي ش��ود.  معاون سازمان 
خصوصي سازي در مورد اينكه آيا مزايا و معايب 
انتخاب روش مديريت س��هام عدالت كه شامل 
مستقيم و غيرمستقيم است مشخص شده است، 
گفت: در روش مديريت مستقيم يعني مديريت 
سبد سهام را خود دارنده سهام برعهده مي گيرد 
و مانند يك فعال بازار بورس، كدبورسي مي گيرد 
و آن را مديريت مي كند، ام��ا در روش مديريت 
غيرمستقيم كه نيازي به ورود به سامانه نيست، 
به شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت استاني 
وكالت مي دهد كه آنها سهام وي را مديريت كنند 

و سود آن را به حساب فرد واريز كنند.

توان فكري و مديريتي بخش خصوصي و به روز بودن آنان چندين برابر مديران نهادي و دولتي در شركت ها است

يك كارشناس بازار سرمايه با اشاره به عرضه سهام 
شركت هاي دولتي در بورس، گفت: اين اقدام باعث 
مي شود اقتصاد كشور از نظام بانك محور به نظام 

بورس محور حركت كند.
به گزارش ايس��نا، مصطفي صفاري، ب��ا تاكيد بر 
اينكه عرضه سهام ش��ركت هاي دولتي در بورس 
عمومي س��ازي اس��ت، توضيح داد: درواقع دولت 
س��هام خود را به مردم مي فروشد و عمومي سازي 
مي كند. به همين دليل به نظر من اقدام مناس��ب 
و مثبت��ي اس��ت. چنانچه مديريت ه��م به بخش 
خصوصي واگذار شود، اصل ۴۴ به طور كامل اجرا 
خواهد ش��د و اين اتفاق در راستاي تحقق اقتصاد 
مقاومتي است. وي به اين سوال كه صندوق هاي 
ETF چه تاثيري در بازار سرمايه دارد، پاسخ داد: 
صندوق هاي ETF باعث مي ش��ود سهم بورس در 
اقتصاد از 1.5 درصد از سال گذشته به بيش از 20 
درصد تا انتهاي سال برس��د. يعني تعداد افرادي 
كه كد بورس��ي دارند به بي��ش از ۶0 ميليون نفر 
خواهد رسيد. اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد 
بر اينكه عرضه سهام شركت هاي دولتي در بورس 
اقدام مثبتي است، گفت: اين اقدام باعث مي شود 
از نظ��ام بانك محور به نظ��ام بورس محور حركت 
كنيم. معموال در نظام بانك محور، كنترل توس��ط 
دولت ها انجام مي ش��ود اما در نظ��ام بورس محور 
بخش خصوصي و مردم اقتصاد را كنترل خواهند 
كرد. بر اس��اس اين گزارش، وزارت امور اقتصادي 

و دارايي هفته گذش��ته طي اطالعيه اي فراخوان 
واگ��ذاري )ش��ماره 1( پذيره  نويس��ي واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 
)ETF( »واس��طه گري مالي يكم« را منتشر كرد. 
در اين اطالعيه آمده بود كه وزارت امور اقتصادي 
و داراي��ي از طريق اين واگذاري، ب��ه نمايندگي از 
دولت جمهوري اس��المي ايران، باقيمانده س��هام 
خود در بانك هاي ملت، تج��ارت و صادرات ايران 
و بيمه هاي البرز و اتكايي امي��ن را واگذار خواهد 
ك��رد. به طور كل��ي قرار اس��ت 1۶ ه��زار و 500 
ميليارد تومان باقيمانده سهام دولت در سه بانك 
و دو ش��ركت بيمه اي مذكور در قالب يك صندوق 
س��رمايه گذاري قابل معامله در ب��ورس )ETF( با 

عنوان »واسطه گري مالي يكم« عرضه شود.

  براي پذيره نويسي چه بايد كرد؟
همچنين در اطالعيه شماره دو اين وزارتخانه آمده 
بود بانك هاي ملي، سپه، مسكن، كشاورزي، رفاه 
كارگران، ملت، تجارت، صادرات و قرض الحسنه 
مهر اي��ران به عنوان بانك ه��اي منتخب از تاريخ 
1۴ لغايت 31 ارديبهشت ماه، آماده پذيره نويسي 
متقاضيان خريداري واحدهاي س��رمايه گذاري 
 )ETF( صن��دوق س��رمايه گذاري قابل معامل��ه
هس��تند. درواقع متقاضيان مي توانند به صورت 
غير حضوري و با مراجعه به درگاه  بانك هاي مذكور 

نسبت به پذيره نويسي اقدام كنند.

  همه از تخفيف برخوردارند؟
ويژگي بارز اي��ن واگذاري، به��ره  مندي كليه 
ايرانيان، از تخفيف 20 درصدي اس��ت. سقف 
سرمايه گذاري هر شخص حقيقي )هر كد ملي(، 
20 ميلي��ون ريال )دو ميلي��ون تومان( تعيين 
شده است. پذيره نويسي براي هر فرد داراي كد 
ملي امكان پذير اس��ت و محدوديت سني براي 

متقاضيان وجود ندارد. 
پذيره   نويس��ي واحده��اي اين صن��دوق براي 
اش��خاص داراي ك��د معامالتي )كد بورس��ي( 
از طري��ق كارگزاري هاي بورس و س��امانه هاي 
آنالين معامالتي و درگاه ه��اي غيرحضوري و 
حضوري بانك هاي منتخب و براي اشخاص فاقد 
كد بورسي، از طريق درگاه هاي غيرحضوري و 
حضوري بانك هاي منتخب صورت مي پذيرد. 
شروع پذيره  نويس��ي از 1۴ ارديبهشت و پايان 

پذيره  نويسي 31 ارديبهشت خواهد بود.
متقاضيان بايد توجه داش��ته باشند كه داشتن 
كد بورس��ي براي پذيره  نويس��ي الزامي نيست. 
متقاضيان براي انجام معامل��ه اين واحدها كه 
از 2 م��اه به بعد از تخصيص امكان پذير اس��ت، 
مي توانند ب��ه تدريج طي ماه ه��اي آينده و در 
فرصت مناس��ب نس��بت به ثبت نام در سامانه 
سجام و دريافت كد بورس��ي مطابق رويه هاي 
شركت س��پرده  گذاري مركزي و تسويه وجوه 

اقدام كنند.

حركت از نظام بانك محور به نظام بورس محور
نبايد همه نگاه ها براي متعادل كردن بازار س��رمايه به 
س��ازمان بورس، وزارت اقتصاد و سيستم هاي اجرايي 
باشد، بلكه نهادهاي عمومي و سهام داران حقوقي بزرگ 
بايد با ريسك پذيري بيشتري اقدام به تصميم گيري و 
عرضه س��هام در بازار كنند. به گزارش سنا، محمودرضا 
خواجه نصيري، نايب رييس ش��ركت بورس با اشاره به 
شرايط اين روزهاي بازار سرمايه و حجم تقاضا براي خريد 
سهام، گفت: شركت هاي سرمايه گذاري، هلدينگ  ها، 
نهادهاي عمومي و بانك ها مي توانند در اين روزها با عرضه 
سهام منابع مورد نياز به خود را از طريق بازار سرمايه تامين 
كنند تا در روزهايي كه مردم سهام عدالت خود را عرضه 
كردند، با اين منابع بتوانند پاسخگوي فروش ها در بازار 
باش��ند.  نايب رييس شركت بورس ادامه داد: در شرايط 
كنوني نهادهاي حقوقي مالي بايد با بينش عمل كنند تا 
تعادل بازار به هم نخورد؛ به اين معنا كه در صف هاي خريد 
و زماني كه بازار با تراكم تقاضا روبه رو اس��ت به آن پاسخ 
دهند.  خواجه نصيري با اش��اره به برخي اقدامات انجام 
شده توسط ش��ركت ها و بانك ها مبني بر آگهي فروش 
ش��ركت هاي زيرمجموعه، گفت: در بهمن و اسفند 98 
برخي شركت ها و بانك ها اقدام به آگهي سهام مديريتي 
خود كردند، اما اين روزها كه ارزش سهام اين شركت ها 
نسبت به آن زمان، 50 درصد باالتر است، فروشي انجام 
نمي دهند. اين پارادوكس چطور حل مي شود؟ وي تصريح 
كرد: اين در حالي است كه شركت ها مي توانند با فروش 
بخشي از سهام، اقدام به اجراي طرح هاي توسعه اي كرده 
و سرمايه گذاري خود را گس��ترش دهند. نايب رييس 

شركت بورس با اشاره به مفهوم توسعه پايدار در اقتصاد 
و پياده سازي آن در بازار گفت: توصيه اكيد من به سهام 
داران حقوقي، نهادهاي عمومي و بانك ها اين است كه 
اهرم و بازارگردان باشند و تالش كنند تا نقش خودشان 
را بهتر و زيباتر ايفا كنند. اين گروه ها عالوه بر رشد، بايد به 
پايداري هم فكر كنند و اگر وفاداري مردم در بازار سرمايه 
را مي خواهند بايد پايداري درست كنند چراكه اين دو 
در كنار هم معنا خواهند داشت. خواجه نصيري افزود: 
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه حقوقي ها بيش 
از حقيقي ها رفتاري توده وارانه دارند به اين ترتيب كه در 
صف هاي خريد، خريدار و در صف هاي فروش، فروشنده 
هستند و من اين مورد را در سال هاي فعاليتم در حوزه 
نظارت بر بورس ها، بارها ديدم. وي ادامه داد: نبايد همه 
نگاه ها براي متعادل كردن بازار سرمايه به سازمان بورس، 
وزارت اقتصاد و سيستم هاي اجرايي باشد، بلكه نهادهاي 
عمومي و سهام داران حقوقي بزرگ بايد با ريسك پذيري 
بيشتري اقدام به تصميم گيري و عرضه سهام در بازار كنند. 
به اعتقاد نايب رييس شركت بورس اين اتفاق مي تواند 
بازار را متعادل و پاي��داري ايجاد كند، ضمن اينكه بايد 
فاكتورهاي پايداري را براي امروز؛ فردا يا يك هفته ديگر 
دريابيم. بدين معنا كه اگر روندي داريم و مي دانيم يك 
جايي ارتفاع اين روند ما نسبت به قدرت جاذبه به گونه اي 
مي شود كه ناخودآگاه نزول خواهيم داشت، بايد بتوانيم 
اين شيب را به حدي برسانيم كه اين روند با فاكتورهاي 
اصلي كه تعيين كننده فرآيند است، همخواني داشته 

باشد و آن جاست كه به پايداري مي رسيم.

حقوقي ها وزنه تعادل پايداري بازار سرمايه



اخبار 5 پرونده

كمال اطهاري، كارشناس اقتصادي و استاد اقتصاد دانشگاه عالمه در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

حذف صفر يا بازي ايروپولي 
ادامه از صفحه اول

ببينيد؛ قب��ل از اينكه به بح��ث ماهيتي يك چنين 
اقداماتي بپردازيم بايد ببينيم براي دست زدن به يك 
چنين اقداماتي چه بستر و شرايطي مورد نياز است، 
در فضاي اقتصاد جهاني زمان��ي چنين اقداماتي در 
حوزه پولي صورت مي گيرد ك��ه براي اقتصاد مدلي 
از توس��عه مشخص ش��ده باش��د و در چارچوب آن 
مدل، مقوله نهادهاي پولي و نوع تصميم سازي ها در 
خصوص آن هم مشخص ش��ود. در واقع در قالب آن 
الگوي توسعه، تكليف چهار مقوله بايد مشخص شده 
باشد. اول؛ نحوه ارتباط با اقتصاد جهاني، چه از لحاظ 
نظري و چه از لحاظ عملي. نه اينكه دلمان مي خواهد 
و دوست داريم به اقتصاد جهاني پيوند بخوريم، بلكه 
بايد الگوي آن كامالمشخص شده باشد. مشخص شده 
باش��د كه آيا قرار است شمايلي از الگوي كره جنوبي 
دنبال ش��ود؟ الگوي چين هدف اس��ت؟ الگوي هند 
مورد توجه قرار گرفته؟ و...البته من الگوهاي جهان 
سوم را مطرح كردم تا نگويند ما با جهان اولي ها فاصله 
داريم. هر كدام از اين الگوه��ا روش هاي متفاوتي را 
دنبال مي كنند و نقشه راه پيوندهايشان هم مشخص 
است. مشخص مي كنند كه مثال چه زماني قرار است به 
سازمان تجارت جهاني بپيوندند. چه زماني قرار است 
قدم بعدي را بردارند و س��اير موارد. همين پيوستن 
به س��ازمان هاي اقتصادي جهاني نيازمند نقشه راه 
و نيازمن��د مذاكرات دامنه داري اس��ت. كره جنوبي 
10سال براي پيوند ساختارهاي مالي اش به سازمان 
تجارت جهاني وقت گرفت . اهميت اين زمان سنجي 
به اندازه اي است كه تاخير در اين پيوستن براي كره 
جنوبي باعث شد تا سوداگران ارز در كمين اقتصاد اين 
كشور بنشينند و حساب اقتصاد كره جنوبي را برسند 
. بعد از اين تحركات بود كه بحران كشورهاي آسياي 
جنوب شرقي يكي پس از ديگري به صورت دومينو به 
وقوع پيوست.ضمن اينكه بايد مشخص شود كه بدانيم 
با كدام كشورها پيوند اقتصادي بيشتري داريم با كدام 
كشورها كمتر. از كدام ارز قرار است استفاده كنيم و...

تمام اين موارد اثرات خاص��ي بر پول ملي دارد. پس 
موضوع نخست شد تعيين الگوي مشخصي در اقتصاد 

كه بايد از قبل مشخص شده باشد. 
  بايد ريتم گفت وگو را كمي تندتر پيش ببريم؛ 

موضوع بعدي چيست؟
موضوع مه��م دوم، ميزان دخال��ت دولت در اقتصاد 
اس��ت. بايد مش��خص ش��ود كه آي��ا مي خواهيم به 
سمت ش��وك درماني حركت كنيم؟ از همان دست 
تصميمات عجوالنه اي ك��ه در امريكا صورت گرفت 
و هيچ كشوري حتي كش��ورهاي همپيمانان امريكا 
به س��مت آن حركت نكردند و هر كش��وري اقدام به 
سمت ش��وك درماني حركت كرد همه دچار بحران 
اقتصادي شدند حتي اسراييل كه پيوندهاي نزديكي 
با اقتصاد امريكا دارد. پس گفتيم نقشي كه دولت در 
مسير توس��عه مي خواهد بازي كند بايد دست دولت 
توسعه بخش باشد. ژاپن، كره جنوبي و چين سه نمونه 
متفاوت از دولت هاي توسعه بخش هستند. بر خالف 
حرف هايي كه توسط افرادي كه دركي از اقتصاد ندارند 
و براي خودشان حرف مي زنند و در مورد هر موضوعي 
سخنراني و قلمفرسايي مي كنند، اساسا دولت توسعه 
بخش ابتدا به ژاپن اطالق شد و بعد از آن كره جنوبي 
نوع خاصي از الگوهاي خالقانه را در اقتصاد ارايه كرد 
و بعد هم نوبت به چين رس��يد كه برداشت خود را از 

يك چنين دولت توسعه بخشي ارايه كند.
  در اين مدل نق�ش خود نهادهاي پولي و مالي 

چيست؟
 سومين موضوع؛ نقش خود نهاد پولي و مالي در اقتصاد 
است. شما بانك هاي تخصصي تان را مي خواهيد چه 
كنيد؟ هيچ كشوري به جز ايران براي بهبود وضعيت 
پولي خود، بانك هاي تخصصي، خود را در اولين گام 
از بين نبرد تا سيستم بانكي خود را تبديل به بنگاه دار 
كند. سيستم بانكي ما بنگاه دار شد براي اينكه مجبور 
شد به دستور هاي دولت هايي پاسخ دهد كه هرگز در 
مسير ساماندهي سيس��تم پولي و مالي خود حركت 
نكردند اما همين دولت ه��ا از بانك ها توقع دارند كه 
نيازهاي پولي و مالي او را پاسخ دهند. براي حل مشكل 
بنگاهداري بانك ها چه مي خواهيد بكنيد؟ با زور كه 
نمي ش��ود. تكليف اينها در قالب يك الگوي توس��عه 
جامع مشخص نيست.اين موضوعات بايد روشن شود 
بعد دست به اقدامات سطحي مثل حذف صفر و... زد.

  يعني نظام اقتصادي ما طي دهه هاي گذشته 
هيچ قدمي براي كمتر كردن فاصله ما با توسعه 

انجام نداده است؟
ممكن اس��ت ك��ه در گوش��ه و كنار ي��ك كارها و 
تصميماتي گرفته ش��ده باش��د، ام��ا در قالب يك 
نقش��ه راه جام��ع هرگ��ز نش��انه هايي از اي��ن نوع 
تصميم س��ازي هاي خردمندان��ه ديده نمي ش��ود. 
برخي اظهارات كه از آقاي همتي شنيده ام شايد به 
نظر هم سنجيده هم هس��ت، اما موضوع اين است 
كه اين حرف ه��ا در قالب آن الگوي مش��خصي كه 
درباره اش صحبت كرديم ديده نمي ش��ود به خطر 
همين است كه اختالفاتي ميان افراد مختلف در تيم 
اقتصادي دولت ديده مي شود.چرا با هم به اختالف 
مي رسند؟ چون هر كدام الگويي متفاوت را پيگيري 
مي كنند و اين گوناگوني در نهايت تنش مي آفريند.

آنچه كه سيستم هاي توسعه اي در ژاپن، كره جنوبي 
وچين مش��خص كرده اند اين اس��ت كه بانك ها در 
يك سيس��تم هم پيوند با صنعت ق��رار گرفته اند و 
مجتمع هاي اقتصادي رقابتي درس��ت كرده اند. نه 
مثل اقتصاد ما كه يك مدت به صورت هيجاني همه 
بانك ها دولتي و ملي ش��وند و در دوره اي ديگر همه 
اين بانك ها در همان اتمسفر هيجاني تجاري سازي و 
خصوصي اعالم شوند و آن وقت ديگر حتي بانك هاي 
تخصصي ه��م از رده خارج ش��وند. اينه��ا در ژاپن 
تش��كيل هلدينگ هاي بزرگ يا تراست ها را دادند 
و بعد اين س��اختارها تالش كردند تا ش��اخص هاي 
مالي و پولي را به سمت توسعه هدايت كنند. در اين 
شرايط است كه نقش بانك ها در اقتصاد در يك مسير 
عقالني مشخص مي شود و آنوقت مي توان نشست و 
براي اين ساختار معقول تصميم سازي معقول كرد. 
نه اينكه يك روز اعالم شود كه بانك ها تجاري شوند. 
بعد اعالم شود كه خب حاال بنگاه داري كنيد و فردا 
هم اعالم شود كه مثال چهار صفر حذف و بعد هم روز 
ديگري تصميم ديگري گرفته ش��ود. اين مشكالت 
با فرمان هم لغو نمي شود براي اينكه بخش مسكن 
و مس��تغالت بر اثر تصميمات غلط قفل شده است؛ 
ساير بخش ها هم وضعيت بهتري از مسكن ندارند.

  اين مشكالت كه به آنها اشاره مي كند ناشي از 
چه شرايطي به وقوع پيوسته اند؟

جال��ب اينجاس��ت كه هم��ان اف��راد و جرياناتي كه 
مش��كالت را ايجاد كرده ان��د و تراكم فروش��ي را در 
اقتصاد آغاز كرده اند، بر سر ليدر بودن در اصالحات با 
بقيه دعوا و تنش راه مي اندازند. يعني همان هايي كه 
در يك دوره هاي خاص اين بانك ها را تجاري س��ازي 
عجوالنه كردند و بعد هم تراكم فروشي را مبناي رشد 
بخش مسكن قرار دادند امروز انتقاد مي كنند كه چرا 
الگو نداريم؟ خب ش��ما همه الگوها را خراب كرده ايد 
و نگذاشتيد كه پرورش پيدا كند. وقتي كه شما مركز 
پژوهش ه��اي برنامه ريزي س��ازمان برنامه و بودجه 
را در اختيار داش��ته و داريد، از ديگ��ران چه الگويي 
مي خواهيد؟ اين تقصر كيس��ت؟ تقصير همان هايي 
است كه امروز داعيه رهبري در اصالح طلبي را دارند. 
اين چارچوب ها هم بايد مشخص شود.مواردي چون 
نحوه كاهش سود تسهيالت بانكي بايد مشخص شود 
كه بر اس��اس چه مكانيس��م و الگويي كم و زياد شود 
اينهاست كه اثرات مس��تقيمي بر صفرهايي كه قرار 

است كم و زياد شود دارد.
  آيا دولت ها اساسا سرمايه اجتماعي و سياسي 
الزم براي انجام اين جراحي ه�اي اقتصادي را 

دارند؟
جواب اين س��وال در بهبود ش��اخص هاي اجتماعي 
است. موضوع مهم ديگر موضوع بازتوزيع سياست هاي 
اجتماعي اس��ت. ما سياس��ت هاي اجتماعي معيني 
نداريم. از طريق اين سياست هاي اجتماعي است كه 
مي توان بحران هاي پيش رو پش��ت سر گذاشت. اين 
بحران چه تحريم باش��د؛ چه كرونا باش��د و چه ساير 
بحران ها از اين طريق پشت س��ر گذاشته مي شوند. 
اين سيس��تمي اس��ت كه توزيع و بازتوزيع منابع را 
سامان مي دهد. اين منابع چه دانش باشد، چه مسكن 
باشد چه بقيه مقوالت اقتصادي فرقي ندارد. اگر اين 
سيستم اجتماعي فعال وجود داشت مطمئن باشيد 
كه مسكن در فضاي اقتصادي قفل نمي شد. مطمئن 
باش��يد كه مردم در آبان ماه به خيابان ها نمي آمدند 
و... اين سيس��تم فعال اس��ت كه هم ثبات سياس��ي 

مي دهد و هم ثبات اقتصادي و هم چشم انداز آينده را 
مشخص مي كند. شما بدون اينكه اقتصاد دانش بنيان 
را ب��ه كارگراني كه آموزش اقتص��اد صنعتي ديده اند 
و دركي از اقتصاد پس��اصنعتي ندارند، آموزش دهيد 
نمي توانيد رشد توليدي مورد نظرتان را محقق كنيد 
و در نتيجه چرخ دنده هاي اقتصادتان از كار مي ايستد. 
اين چارچوب هايي است كه قبل از اقدام كردن براي 
حذف صفر از ساختار پولي بايد ابعاد و زواياي گوناگون 

آن را محقق بخشيد. 
  به هر حال جمع و جور كردن اين موارد نيازمند 
وضعي�ت درس�تي در روابط بين الملل اس�ت. 
اقتصاد ايران تحريم است و اين تحريم ها دست 
دولت و نظام سياس�ي را براي اتخاذ تصميمات 

فراگير نمي بندد؟
اين موضوعي است كه به نظرم مي رسد بايد در ابتداي 
بحث به آن اش��اره مي كردم؛ موضوع تحريم اس��ت؛ 
وقتي شما تحريم هستيد كم يا زياد كردن صفرها چه 
فايده اي دارد؟ آيا دولت مي خواهد »ايروپولي« بازي 
كند. بازي فكري و پولي كه بچه ها بازي مي كنند و يك 
برگه كاغذ را نشان مي دهند و مي گويند اين پول من 
است و باهاش مثال يك فرودگاه مي خرم يا رستوران 
يا.... زماني كه با دنيا رابطه اقتصادي نداريم چه فايده 
دارد كه صفر از پول ملي مان كم كنيم. زماني كه رابطه 
پولي ما با جهان مشخص نيست چطور مي توانيم با كم 
كردن صفر از پولمان وارد فضاي بين المللي اقتصادي 
ش��ويم. اين مي ش��ود همان بازي ايرپولي. ترامپ در 
همين موقعيت براي ق��درت نمايي با اقتصاد ما بازي 
مي كند چون مناسبات پولي ما استحكام الزم را ندارد. 
اينها مواردي اس��ت كه قبل از دست زدن به اقداماتي 
چون ح��ذف صفر بايد به آنها توجه نش��ان مي داديم 
كه نداده ايم. مثال االن چين قصد دارد سيس��تم مالي 
خود را از دالر مستقل كند؛ خب بروند با چين مذاكره 
كنند تا به اين شرايط تازه بپيوندند، نه اينكه در بيرون 
مشكالت عديده اي را فراموش كينم، بعد در داخل فكر 
كنيم با حذف چند صفر مي توان مشكالت را حل كرد.
  حل مش�كالت داخلي در گ�رو رقابتي كردن 
اقتصاد اس�ت؛ آيا م�ا اقتصاد رقابت�ي داريم تا 

بوس�يله آن بخواهيم به اين دستاوردهايي كه 
اشاره كرديد برسيم؟

موضوع مهم ديگر كه اش��اره كردي��د موضوع رقابتي 
كردن بازار است. بايد نقشه راه اين رقابتي كردن در بازار 
مشخص شود. نه اينكه هر روز بحث تازه اي مطرح شود. 
يك روز مي گويند سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
بايد در صحنه حضور پرقدرت داشته باشد. روز ديگر 
اعالم مي كنند كه اين ساختار كامل بايد منحل شود. 
در كشورهاي توسعه يافته اين ساختارهاي حمايتي 
بسيار اثرگذار است. زماني كه شما به يك دندان پزشك 
مراجعه كنيد و از كارش راضي نباش��يد، اين ساختار 
حمايتي حقوق مصرف كنن��ده را احقاق مي كند. اما 
در ايران چون ش��رايط رقابتي در اقتصاد وجود ندارد 
اين س��اختارهاي حمايتي هم در جاي��گاه خود قرار 
ندارند. يك روز به صورت دولتي اين سازمان را شكل 
مي دهند و روزي ديگر تمام ساختار را منكر مي شوند. 
اين مجموعه نهادها بايد سامان پيدا كند و اين دولت 
و نمايندگان ه��م وقت خود را براي اين نهادس��ازي 
بگذارند و به جاي اينكه وقت خود را به بازي ايروپولي و 
حدف صفرها اختصاص دهند بگذارند وقت، بودجه و 
دانش مورد نياز براي اين ساختارسازي را فراهم كنند. 
در ش��رايطي كه جامعه به دليلي كرونا سر در گريبان 
است به جاي پخش پول به پروژه هاي غير ضروري يك 
بودجه درست و حس��ابي براي اين منظور تخصيص 
دهند. يك مجمع اقتصادي شكل دهند و اقتصاددانان 
بزرگ جهان را دعوت كنند و تالش كنند در اين زمينه 
گفتمان سازي كنند. اين الگو در برنامه چهارم و دوره 
اصالحات انجام ش��د و نتايج خوبي هم در برداشت؛ 
دولت هم در فرصت باقي مانده به جاي فيل هوا كردن 
ظرفيت ها را در راس��تاي تش��كيل اين نهادها به كار 
بگيريم. زماني كه اين ش��اخص ها را مورد توجه قرار 
دهيم در آنصورت دانش الزم ايجاد خواهد كه بدانيم 
چه تعداد صفر را در چه بازه زماني و براي چه منظوري 

بايد در ساختار پولي مان حذف يا اضافه كنيم.
  قرار اس�ت س�كان هدايت س�اختار تقنيني 
كش�ور را مجلس يازدهم به دست بگيرد؛ فكر 
مي كنيد سرنوشت چنين طرح هايي چه باشد؟

اگر سطح بازي را در همين مجلس و دولت باال ببريم، 
مجل��س آينده هم ناچار خواهد بود تا س��طح بازي را 
باال بازي كنند و اين سطحي نگري ها و بازي رياست 
مجل��س و... را رها مي كنند.كدام ي��ك از نمايندگان 
مجلس يازدهم از دانش اقتصاد توس��عه اي بهره مند 
هستند؛ اين در حالي است هم ژاپني ها، هم كره اي ها 
و ه��م چيني ها و اخيرا ه��م هندي ه��ا از اين دانش 
بهره مند هستند. اين دوس��تان كه اين همه از روش 
مديريتي چيني ها ذوق مي كنن��د و تالش مي كنند 
انحصار قدرتي به ش��يوه چيني ها داشته باشند؛ خب 
چرا اقتصاددان هاي اين كشورها را دعوت نمي كنند 
تا دانش توس��عه اقتصادي را نيز ياد بگيرند. نمي شود 
كه شما هم خدا را بخواهيد هم خرما را. انحصار قدرت 
را بخواهي��د اما حاضر به درك و به كارگيري توس��عه 
اقتصادي نباش��يد. اينها در هم است؛ يعني آنها يك 
الگوي خالقي را به كار گرفته و اينها را با هم س��ازگار 
كرده اس��ت. ميزان دموكراتيسم در چين از خيلي از 
كشورها برتر است. اين را اقتصاددان هاي توسعه غربي 
مي نويسند؛ جامعه مدني چين بر خالف آنچه كه گفته 
مي شود بسيار رشد داده است. حتي در حوزه سياسي 
هم نوع خاصي از دموكراتيسم جريان دارد. كرسي هاي 
ثابتي را ايجاد كرده اند در كنگره خلق چين و اتحاديه 
كارگري و كارفرمايي در آن عضو هستند. نمي شود كه 
به صورت سطحي به موضوعات ورود كرد. اينكه بازي 
رياس��ت مجلس راه بيندازند و بعد هم موضوعات زير 
خاكي را مطرح كنند. جالب اينجاست اين دوستان به 
كمتر از سيس��تم اقتصادي امريكا هيچ كدام رضايت 
نمي دهند. هرچند حرف هاي سياس��ي بسيار تندي 
در خصوص دشمني با امريكا مي زنند اما همان الگوي 
نئو ليبرليسم را آنهم به صورت مبتذل دنبال مي كنند. 
چرا كه نئوليبراليسم توانست شوروي و بلوك شرق را 
مهار كند و به زانو درآورد. ولي امروز كه تشت رسوايي 
اين س��اختار فكري به آسمان بلند شده اين دوستان 
شيداي اين سيستم آنهم به صورت كاريكاتور شده اند. 
البته در خصوص اين موضوع جناح ها زياد با هم فرقي 
ندارند و سطوح بازي يكس��اني را پيگيري مي كنند. 
به نظرم بايد س��طح بازي را در مجلس باالتر ببريم تا 

بتوانيم دستاوردهاي بيشتري كسب كنيم.
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مركز آمار  اعالم كرد: 
نرخ تورم توليدكننده خدمات 

٢.٢درصد كاهش يافت
مرك��ز آمار اعالم ك��رد كه نرخ ت��ورم توليدكننده 
بخش هاي خدمات كل كش��ور در زمس��تان ٩٨ 
به ٢۵.۶ درصد رس��يد كه نس��بت به فصل مشابه 
سال قبل از آن )زمس��تان٩٧( ۲.۲ درصد كاهش 
داشته است. نرخ تورم توليدكننده )شاخص بهاي 
توليدكننده( از جمله ش��اخص هاي قيمتي است 
كه در بررسي روند سطح قيمت ها بررسي مي شود 
و يكي از معيارهايي است كه براي سنجش عملكرد 
اقتصادي، از س��طح عمومي قيمت ها محاس��به و 
منتش��ر مي ش��ود. از اين رو، تاثير قابل توجهي بر 
تصميم گيري صاحبان صنايع، س��رمايه گذاران و 
حتي سياس��ت گذاران خواهد داش��ت. مركز آمار 
شاخص بهاي توليدكننده بخش هاي خدمات كل 
كشور در زمستان ٩٨ و مقايسه آن با فصل قبل )پاييز 
٩٨( و مدت مشابه سال قبل )زمستان ٩٧( را منتشر 
كرد.  نرخ تورم توليدكننده بخش هاي خدمات كل 
كشور نس��بت به فصل قبل )تورم فصلي( در فصل 
زمستان 1۳۹۸ به ۴.1 درصد رسيد كه در مقايسه 
با همين اطالع در فصل قبل )۶.۲( ۲.1 واحد درصد 
كاهش دارد.  كمترين تورم فصلي به ترتيب مربوط 
به بخش  هاي »آموزش با ٠.٧ درصد«، »واسطه گري 
مالي )بيمه( با ١.٨ درصد و »خدمات مس��تغالت، 
اجاره و فعاليت هاي كسب و كار با ۳.۲ درصد« است. 
بيشترين تورم فصلي توليد نيز مربوط به حمل و نقل، 
انبارداري و ارتباطات با ۵.۵ درصد است. نرخ تورم 
توليدكننده بخش هاي خدمات كل كشور نسبت به 
فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( در فصل 
زمستان 1۳۹۸ به ۲۵.۶ درصد رسيد كه در مقايسه 
با فصل قبل )۲۷.۸( ۲.۲ واحد درصد كاهش داشته 
است.  به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط 
ارايه دهندگان خدمات به ازاي توليد خدماتش��ان 
در داخل كشور، در فصل زمستان 1۳۹۸ نسبت به 
فصل زمستان 1۳۹۷، ۲۵.۶ درصد افزايش دارد.  در 
بخش هاي خدمات، كمترين نرخ مربوط به بخش 
خدمات مس��تغالت، اجاره و فعاليت هاي كسب و 
كار با 1۵.1 درصد و بيش ترين نرخ مربوط به بخش 

خدمات هتل و رستوران با ۳۸.۳ درصد است. 
 نرخ تورم قيمت توليدكننده بخش هاي خدمات در 
چهار فصل منتهي به فصل زمستان 1۳۹۸ )تورم 
ساالنه( به ۲۹ درصد رسيد كه نسبت به فصل قبل 
)۳0.۵( 1.۵ واحد درصد كاهش نشان مي  دهد.    در 
فصل مورد بررسي، در ميان بخش هاي خدمات در 
كشور، كمترين تورم ساالنه مربوط به بخش خدمات 
مستغالت، اجاره و فعاليت هاي كسب و كار با 1۷.۲ 
درصد و بيش ترين آن مربوط به بخش خدمات هتل 

و رستوران با ۴۸.۹ درصد است.

   كاهش ۶.٩ درصدي تورم 
توليدكننده بخش معدن 

مركز آمار اعالم كرد كه نرخ تورم توليدكننده بخش 
معدن در س��ال گذش��ته به ۴۵.١ درصد رسيد كه 
نسبت به سال قبل )س��ال ٩٧( ٦.٩ درصد كاهش 
داشته اس��ت. مركز آمار تغييرات شاخص قيمت 
توليدكننده بخش معدن در سال گذشته را اعالم 
كرد. براس��اس اع��الم اين مرك��ز ميانگين قيمت 
دريافتي توسط توليدكنندگان مواد معدني به ازاي 
فروش محصوالتشان در داخل كشور، در سال ١٣٩٨ 
نسبت به سال قبل از آن، ٤٥.١ درصد افزايش دارد. 
همچنين تورم ساالنه مربوط به گروه استخراج زغال 
س��نگ معادل ١٠٤.٤ درصد، استخراج كانه  هاي 
فلزي ٤٣.١ درصد و اس��تخراج ساير معادن ٣٦.٨ 
درصد است.  نرخ تورم توليدكننده )شاخص بهاي 
توليدكننده( از جمله شاخص هاي قيمتي است كه 
در بررس��ي روند سطح قيمت ها بررسي مي شود و 
يكي از معيارهايي است كه براي سنجش عملكرد 
اقتصادي، از س��طح عمومي قيمت ها محاس��به و 
منتش��ر مي ش��ود. از اين رو، تاثير قابل توجهي بر 
تصميم گي��ري صاحبان صنايع، س��رمايه گذاران 
و حتي سياس��ت گذاران خواهد داش��ت.هدف از 
محاسبه نرخ تورم توليدكننده، اندازه گيري تغييرات 
قيمت هايي است كه توليدكنندگان در ازاي فروش 
كاالها و خدمات خود دريافت مي كنند. به عبارت 
ديگر مي توان گفت كه اين شاخص، قيمت كاالها 
در كارخانه و مبدا توليد را در نظر مي گيرد. با بررسي 
اين شاخص مي توان از سطح تغيير قيمت ها در بازار 
كاال و خدمات مصرفي يا تورم اطالع كسب كرد. به 
بيان ديگر، هر افزايش يا كاهش قيمت در شاخص 
بهاي توليدكننده با يك وقفه زماني در شاخص بهاي 

مصرف كننده نيز مشاهده مي شود.

كمال اطهاري: بايد نقشه راه رقابتي كردن اقتصاد  در بازار مشخص شود

وقتي شما تحريم هس�تيد كم يا زياد كردن صفرها چه فايده اي دارد؟ آيا دولت مي خواهد »ايروپولي« بازي كند. بازي فكري و پولي كه بچه ها بازي 
مي كنند و يك برگه كاغذ را نش�ان مي دهند و مي گويند اين پول من است و باهاش مثال يك فرودگاه مي خرم يا رستوران يا.... زماني كه با دنيا رابطه 
اقتصادي نداريم چه فايده دارد كه صفر از پول ملي مان كم كنيم. زماني كه رابطه پولي ما با جهان مشخص نيست چطور مي توانيم با كم كردن صفر از 
پولمان وارد فضاي بين المللي اقتصادي شويم. اين مي شود همان بازي ايروپولي. ترامپ در همين موقعيت براي قدرت نمايي با اقتصاد ما بازي مي كند 
چون مناسبات پولي ما استحكام الزم را ندارد. اينها مواردي است كه قبل از دست زدن به اقداماتي چون حذف صفر بايد به آنها توجه نشان مي داديم 
كه نداده ايم. مثال االن چين قصد دارد سيستم مالي خود را از دالر مستقل كند؛ خب بروند با چين مذاكره كنند تا به اين شرايط تازه بپيوندند ، نه اينكه 

در بيرون مشكالت عديده اي را فراموش كنيم، بعد در داخل فكر كنيم با حذف چند صفر مي توان مشكالت را حل كرد.

برش

عضو هيات علمي دانش��كده اقتصاد دانشگاه صنعتي 
ش��ريف گفت: دولت اگر قصد خروج از بن��گاه داري را 

داشت، روش ETF را براي واگذاري انتخاب نمي كرد.
علي ابراهيم نژاد، عضو هيات علمي دانشكده مديريت 
و اقتصاد دانش��گاه صنعت��ي ش��ريف، در گفت وگو با 
خبرنگار مهر، درباره برنامه دولت براي واگذاري س��هام 
خود در ش��ركت هاي بورس��ي از طريق صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله )ETF(، گفت: انتظار مي رفت 
قبل از تصويب و اجراي برنامه اي با اين ابعاد، برنامه مدوني 
منتشر و نظرات كارشناسان گرفته مي شد. جاي تأسف 
دارد كه چنين طرحي با اين ابعاد به اين ش��كل مبهم 
در حال پيشروي است و بسياري از جزييات اين برنامه 
هنوز منتشر نشده است. اين حق شهروندي مردم است 
كه وقتي دولت برنامه فروش دارايي هاي آنها در مقياس 
وسيع را دارد، جزييات اين برنامه و منطق كارشناسي 
آن را بدانند.وي در پاسخ به اين سوال كه برخي گفته اند 
دولت قصد دارد به تدريج كنترل خود را بر مديريت اين 
صندوق ها كاهش دهد گف��ت: بايد ديد چه تصميمي 
گرفته مي شود و همانطور كه گفتم، بسياري از ابعاد اين 

طرح بزرگ مبهم اس��ت، اما احتمااًل مدنظر مسووالن 
اين اس��ت كه اگر كسي حجم مش��خصي از واحدهاي 
صندوق ه��ا را بخ��رد بتواند يك كرس��ي در مجمع يا 
هيات مديره را اكتس��اب كند. من چندان به عملياتي 
بودن اين س��ازوكار خوش بين نيس��تم و فكر مي كنم 
دول��ت اگر واقعا قصد خروج از بنگاه داري داش��ت، اين 
روش را انتخاب نمي كرد. ضمن اينكه تجربه نشان داده 
حتي اگر يك كرسي هيات مديره در اختيار دولت باشد، 
عماًل كل هيات مديره تحت تأثير و كنترل دولت خواهد 
بود. بنابراين، من به اينكه در آينده نه چندان دور، شاهد 
مديريت غيردولتي بر اين صندوق ها باشيم خوش بين 
نيس��تم. اين كارش��ناس اقتصادي ادام��ه داد: دولت 
مي توانست به صورت تدريجي اين سهام را مستقيما در 
بورس بفروشد تا هم سريع تر اين كار را عملياتي كند و 
به عرضه بيشتر سهام در شرايط رشد سريع بازار كمك 
كند، هم از مديريت اين بنگاه ها به معناي واقعي خارج 
شود و هم به جاي ارايه تخفيف ۲0 درصدي، سهم را به 

قيمت تابلو بفروشد و تأمين مالي بيشتري انجام دهد.
وي با اشاره به شيوه ديگري براي واگذاري شركت هاي 

دولتي، گفت: اگر نظام تصميم قاطعي در مورد چالش 
»اهليت خري��دار« در واگذاري ها مي گرف��ت و اجازه 
واگذاري بلوكي اين س��هام داده مي شد، اين واگذاري 
مي توانست به صورت بلوكي واگذار شود. راهكاري كه 
مي توان براي تأمين مالي اين واگذاري پيشنهاد داد اين 
است كه به خريداران اين اوراق، اجازه انتشار اوراق اجاره 
سهام )كه با پشتوانه بلوك واگذارشده منتشر مي شود( 
به ميزان درصدي از ارزش بلوك )مثاًل ۷0 درصد( داده 
شود، زيرا تقريبًا هيچ خريداري اين حجم از وجه نقد را 
ندارد. مزيت اين روش اين است كه هم دولت بالفاصله 
تأمين مال��ي موردنياز خود را انج��ام مي دهد و هم اگر 
خريدار امكان بازپرداخت اصل و س��ود اوراق را نداشته 
باشد، بلوك سهام ميان خريداران اوراق تقسيم مي شود 
و عمال ريس��كي متوجه آنها نيست. عضو هيات علمي 
دانش��كده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف 
در مورد س��اختار صندوق هاي ETF پيشنهادي دولت 
ادامه داد: اين صندوق ها ETF واقعي نيس��تند، بلكه در 
واقع هلدينگ هايي هستند كه به دليل آنكه به صورت 
شركت سهامي نيس��تند، در عمل تابع قانون تجارت و 

الزامات حكمراني آن هم نيستند. ساختار ETF واقعي 
اين است كه بازارگرداني دارد كه مي تواند واحدهاي آن 
را صدور يا ابطال كن��د تا همواره قيمت و خالص ارزش 

دارايي )NAV( صندوق با هم برابر باشد.
ابراهيم نژاد تبيين كرد: با توجه به اينكه اين صندوق ها 
س��اختار مطلوبي نيس��تند و بايد در بلندمدت، سهام 
شركت ها از دل صندوق ها خارج و در بازار واگذار شود، 
پيشنهاد ما اين اس��ت كه بازار گرداني يك طرفه ايجاد 
ش��ود به اين صورت كه هر زمان، قيمت ETF كمتر از 
ارزش س��هم هاي ذيل خ��ود )يا همان NAV( باش��د 
تعدادي از واحدها توسط يك نهاد بازارگردان خريداري 
و ابطال شده و سهام زير مجموعه به همان ميزان در بازار 
فروخته شود. بدين ترتيب، مي توان اميدوار بود به تدريج 
اين صندوق ها كوچك تر شوند و مديريت دولتي از اين 
بنگاه ها برداشته شود. وي درباره شيوه صحيح مديريت 
سهام عدالت براي كساني كه آگاهي از بورس ندارند نيز 
گفت: در مورد سهام عدالت، خوشبختانه تصميم بر اين 
شد كه كل سهام عدالت به صورت ETF عرضه نشود كه 
مشكالتي كه اشاره ش��د حداقل در سهام عدالت تكرار 

نشود. اينكه به مردم قدرت انتخاب داده شده يك نكته 
مثبت است. البته بهتر بود سهام آن بخشي از مردم كه 
گزينه دريافت مستقيم سهام را انتخاب نمي كنند، به 
صندوق هاي سرمايه گذاري مش��ترك كه بيش از 10 
سال است در بورس فعاليت دارند و عملكرد نسبتاً شفافي 

دارند منتقل مي شد.
عضو هيات علمي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه 
صنعتي ش��ريف در پايان خاطرنش��ان كرد: به عبارت 
ديگر، به جاي حفظ دارايي آنها در قالب ش��ركت هاي 
س��رمايه گذاري كه از ش��فافيت پايين تري برخوردار 
هس��تند، ف��رد مي توانس��ت يك��ي از ده ه��ا صندوق 
س��رمايه گذاري مش��ترك موجود در بازار را با توجه به 
عملكرد آنها انتخاب كند و داراي��ي وي به آن صندوق 
منتقل ش��ده و در ازاي آن، واحدهاي س��رمايه گذاري 
صن��دوق را دريافت كند. بدين ترتي��ب، در يك فضاي 
رقابتي، اين صندوق ها رش��د قابل توجه��ي را تجربه 
مي كردند و افراد ناآش��نا به بورس هم امكان استفاده از 
تجربه مديران اين صندوق ه��ا را پيدا مي كردند كه در 

شرايط فعلي بورس بسيار حياتي است.

دولت اگر قصد خروج از بنگاه داري را داشت از ETF استفاده نمي كرد
  توليد ساالنه نزديك

 به 13 ميليون تن گندم 
براس��اس جداول آماري مركز آمار در سال ٩٧، 
بيش از ١٢ ميليون و ٧٠٠ هزار تن گندم در كشور 
توليد و ١٨٩ هزار تن صادر ش��د.بر اساس اعالم 
مركز آمار، در س��ال ۹۷ حدود ۶ ميليون و ۵٠٠ 
هزار هكتار س��طح زير كشت گندم رفته بود كه 
١٢ ميليون و ٧٠٠ هزار تن گندم از آن برداشت 
شد.در سال ٩٧ عالوه بر مصرف داخل ١٨٩ هزار 
تن صادرات داشتيم كه در برابر آن تنها ١١ هزار 
و ٧٠٠ ت��ن واردات داش��ته ايم. مي��زان مصرف 
خانوارها در اين سال ١٠ ميليون و ۴٠٠ هزارتن 
بود و يك ميليون و ۵٠٠ هزارتن نيز در ساير موارد 
مصرف شده است.  خوزستان با توليد يك ميليون 
و ۵۶٣ هزار تن رتبه نخست توليد گندم در سال 
٨٧ را دارد. گلستان، كردستان و آذربايجان شرقي 
به ترتيب با ٩۵٩، ٩۵٧ و ٨٣٢ هزارتن در رتبه هاي 
بعد توليد گندم قراردارند.  همچنين استان هاي 
خراسان رضوي، همدان، آذربايجان غربي، فارس 
و كرمانش��اه به ترتيب با ٨٢٠، ٨٠٣، ٨٠١، ٧٨٨ 
و ٧۵٢ هزار تن بيش��ترين ميزان توليد گندم در 

سال ٩٧ را داشتند.



پرونده6

ادامه از صفحه اول
 وي افزود: مولفه دومي كه نقطه ورود براي مواجهه 
اصولي با بستر نهادي كژ كاركرد هست مجراي تبلّور 
نفع شخصي است. كس��اني كه در مطالعات توسعه 
دستي دارند مي دانند بس��ياري از متفكران بزرگ 
مي گويند كل ماجراي توسعه اين است كه ما چگونه 
ساختار نهادي خود را سامان دهيم تا در عين حال 
كه راه را براي ابتكارات شخصي و انگيزش هاي فردي 
سد نمي كنيم اما زماني كه افراد و سازمان ها در مسير 
حداكثرسازي منافع خود قرار مي گيرند، تالش هايي 
صورت دهند با منافع دور مدت و مصالح توسعه مّلي 
هم راستا باش��د. دكتر مومني در توضيح كژكاردي 
س��اختار نهادي در ايران گفت: اين مفهوم از منظر 
مجراي تبلّور نفع ش��خصي به اين معنا است كه در 
اين ساختار نهادي كس��اني كه فعاليت هاي خود را 
هم راستا با منافع مّلي مي كنند، آسيب مي بينند و 
كساني كه به شيوه هاي معطوف به رانت و ربا و فساد 
و از اين قبيل منافع خود را حداكثر مي كنند بيشتر 

پاداش مي بينند. 
در اين ساختار نهادي حتي كساني كه به سمت توليد 
گرايش نشان مي دهند اگر به سمت عمق بخشي به 
س��اخت داخل و خلق فرصت هاي شغلي مبتني بر 
دانايي و بالندگي براي مردم اين س��رزمين حركت 
كنند، تنبيه مي شوند اما كساني كه به سراغ واردات، 
داللي، ربا، زد و بند، فس��اد و... مي روند متأس��فانه 
پ��اداش مي بينن��د. بنابراين از منظر بس��تر نهادي 
كژكاركرد پيام خيلي روش��ني ب��راي گردانندگان 
اقتص��اد و جامعه ما وجود دارد. اينها بايد راس��تاي 
كس��ب دانش و مجراي تبلّور نفع شخصي را اصالح 
كنند و س��ازوكارها و جزئيات آن را ك��ه با تفصيل 
درب��اره آن گفته ايم و در كتاب ه��اي متعددي هم 
كه شخصًا با جزئيات و مصاديق انتشار داده ام مورد 

توجه قرار دهند.
دكتر مومني ادامه داد: تحري��م هم اوضاع و احوال 
اقتص��ادي ايران را بيش��تر به س��مت كژكاركردي 
هدايت كرد طي سال هاي گذشته و به ويژه  سال هاي 
قبل تر از آن تالش كرديم به ساده ترين شكل ممكن 
با مسووالن گرامي كشور صحبت كنيم و به آنها اين 
مساله را گوشزد كرديم. به طور مثال در سال 1397 
تعدادي از آن اقتصاددان ها دو نامه انتش��ار دادند و 
اين دو نامه در باالترين سطوح مّلي از اين زاويه مورد 
تقدير قرار گرفت كه حاوي سازوكارها و راه حل هاي 
اجرايي عملياتي كاماًل مش��خص بود و ديگر جايي 
براي بهانه جويي هايي متداول و فرار از مسووليتي كه 
متأسفانه مسووالن مي كنند وجود ندارد، چنانكه هر 
كس نقد عالمانه و كارشناسانه مي كند آنها مي گويند 
نقد كردن كاري ندارد مهم ارايه راه حل است در عين 
حال كه مي گوييم نقد كارشناسي عالمانه اتفاقًا در 
كشوري كه با بحران عدم ش��فافيت روبروست كار 
بس��يار دشواري هس��ت و بايد حكومتي كه توسعه 
مي خواهد دس��ت منتقدان را ببوس��د، اما در عين 
حال بايد توجه ك��رد كه بيش از پنجاه درصد حجم 
آن دو نامه به راهكارهاي اجرايي عملياتي مشخص 
اختصاص پيدا كرده بود تا ديگر بهانه اي در اين باره 

وجود نداشته باشد.
اين صاحب نظر اقتصاد ايران گفت: در مورد تحريم ها 
راهكار مشخصي كه ما بارها روي آن تمركز كرديم و 
من اسم آن را »تبعيت از سيره طيبه لقمان حكيم« 
گذاشته بودم؛ اين است، حال كه حكومتگران ايران 
تمايل ندارند به كارشناسان بومي و دلسوزي و مهين 
دوس��تي هاي آنها توجه بايس��ته كنند و به توسعه 
خواهي هاي آنها به دي��ده ترديد نگاه مي كنند، من 
روي اين مس��اله تمركز كردم و گفت��م در ماجراي 
تحري��م امريكايي ها خيلي عريان و ش��فاف گفتند 
هدفشان براندازي  است و اس��تراتژي انتخاب شده 
براي براندازي هم فروپاش��ي از درون اعالم كردند. 
بدين معنا كه آنه��ا نمي خواهن��د از طريق نظامي 
با ما برخورد كنند، آنها مس��ير فرس��ايش را دنبال 
مي كنند و عنصر گوهري مس��ير فرسايش هم بدتر 
كردن رابطه بين حكومت و مردم است و سازوكارها 
و سياس��ت هاي اجرايي مش��خص آنها هم در قلب 
خودش بر اساس مس��تندات و گزارشاتي كه تهيه 
كرده اند اين اس��ت كه بنيه تولي��د صنعتي ايران را 
تضعيف كنند. اين چيز بس��يار ش��فافي هست كه 
مط��رح كرده اند و گفته اند اگر بني��ه توليد صنعتي 
ايران را تضعيف كنند كمر ايران خواهد شكست. در 
اين زمينه ما مفّصل بحث كرديم و گفتيم كه توليد 
براي ران��ت جويان ايراني يك اب��زار و محمل براي 
كسب رانت شده و بنابراين هر سال دم از توليد زده 
مي شود. اما كساني كه واقعًا مي خواهند كشور نجات 
پيدا كند بايد توليد توسعه گرا را از توليد رانتي و ضد 

توسعه اي يا غيرتوسعه اي تفكيك كنند.
وي ب��ا بيان اينكه خام فروش��ي ب��ه معناي خوردن 
از دارايي ها و موجودي ها اس��ت، گف��ت: گرچه در 
حس��اب هاي مّلي اس��م آن را توليد مي گذارند اما 
از منظر توس��عه اگر ضد توليد نباش��د قطعًا توليد 
نيس��ت. اينكه بخش بزرگي از ارزش هايي كه اينجا 
خلق مي شود در كادر ساخت توليد معيشتي هست 
يا اين موضوع قابل توجه اس��ت كه س��هم بس��يار 
ظالمانه اي ك��ه رباخورها، دالل ها، س��لف خرها از 
آن بهره مند مي ش��وند گرچه خلق ارزش مي كنند 
اما مضمون كاماًل ضد توسعه اي دارد. در اين زمينه 
صحبت كرديم و گفتيم آنه��ا به وضوح گفته بودند 
براي اينكه كمر توليد صنعتي مدرن و توسعه گرا در 
ايران شكسته شود، بايد فضاي كالن بي ثبات شود و 
بازيگرهاي اقتصادي دايمًا حال و روز متشنج داشته 
باشند كه دولت مي خواهد با نرخ ارز و بهره چه كاري 
انجام دهد؟ شيوه ماليات گيري چگونه است؟ و از اين 
قبيل. بنابراين گفته شد دستگيري به شيوه لقمان 
حكيم اين است كه آنچه آنها گفتند مي خواهد هدف 
فروپاشي ايران از طريق فروپاشي از درون دنبال كند 
و به صراحت آن را ذكر كردند و به آن اميد بس��تند 

را كنار بگذارند.
وي ادامه داد: اكنون كرونا به اضافه س��قوط قيمت 
نفت به آن دو ماجراي قبلي اضافه ش��ده اس��ت. در 

اينجا ما درباره خطاهاي فاحش و ضد توس��عه اي و 
مولود و مشّوق رانت كه باعث شده از نوسانات قيمت 
نفت تا اين اندازه آس��يب پذير باش��يم، يا از شوك 
برون زاي كرونا تا اين حد تحت تأثير قرار گرفته ايم 
را مورد واكاوي ج��ّدي قرار نمي دهيم به واس��طه 
اينك��ه در صحبت هاي قبلي طي دو ماهه گذش��ته 
مفّصل من و هم بقيه دوستان در اين زمينه صحبت 
كرده اند. آن چيزي كه م��ا خيلي صميمانه به نظام 
تصميم گيري هاي اساس��ي كش��ور هديه مي كنيم 
اين اس��ت كه اجازه دهند ما خيلي ش��فاف از منظر 
كارشناس��ي به آنها بگوييم جنس ش��وك ناشي از 
كرونا و جنس شوك ناشي از تحريم و جنس شوك 
ناشي از قيمت نفت همه يكسان هستند. همه اين ها 
شوك  برون زا هس��تند و ذخيره دانايي موجود بشر 
براي مواجهه با ش��وك برون زا هم موجود است. راه 
نجات ما در ش��رايط كنوني به اي��ن اعتبار كه دايمًا 
جهان در عصر شتاب تاريخ ش��وك هاي برون زاي 
پي  درپي و مكرري تجربه خواهد كرد اين است كه 
قدرت انعطاف خودمان را براي واكنش مساعد و به 

موقع نشان دادن به شوك ها باال ببريم.
دكتر مومني گفت: در آخري��ن فصل نامه اقتصاد و 
جامعه من و س��ركار خانم شيما نوروزي مقاله اي به 
جامعه علمي و سياس��تگذاري كشور تقديم كرديم 
كه در آنجا با جزئيات نش��ان داده ايم در كل ذخيره 
دانايي بش��ر هيچ عنصري به اندازه انباش��ت دانش 
ضمني يعني دانشي كه از طريق انجام دادن كار مّولد 
توسعه گرا محقق مي ش��ود و انباشت ظرفيت هاي 
سازماني، اين قدرت انعطاف را فراهم نمي كند و در 
طول تاريخ بشر و تمدن انسان روي كره زمين هيچ 
راه حل��ي موثرتر و ثمربخش ت��ر از ارتقاء بنيه توليد 
صنعتي مدرن براي دس��تيابي ب��ه قدرت انعطاف و 
تاب آوري وجود ن��دارد. بنابراين آدرس هاي غلطي 
كه با مطامع رانتي در اين زمينه مطرح مي شود بايد 
ش��ناخته ش��ود و پيوندي كه بين دولت كوته نگر و 
گروه هاي رانت جو و اقتصادش��ناس هاي كوته نگر 
كه طرفدار بنياد گرايي بازار هستند بايد مورد توجه 
قرار گيرد و اين بساط و آس��يب پذيري هايي كه به 
ايران تحميل كردند، بايد كنار گذاش��ته شوند. آنها 
رويكردهايشان و با آن سطح نازل از بنيه انديشه اي 
و ب��ا بي اعتنايي به ذخيره دانايي موجود در كش��ور 
ما را رو به اضمح��الل پيش خواهند برد و به معناي 
دقيق كلمه بايد حواس��مان را جمع كنيم و ش��يوه 

تصميم گيري خودمان را تغيير دهيم.
وي افزود: اما در اين جلس��ه آن چي��زي كه من به 
مّلت عزيز و مس��ووالن گرامي تقديم مي كنم، اين 
اس��ت كه ش��ايد يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي 
كرونا اين بود كه حتي بنيادگراهاي بازار هم متوجه 
اهميت حكومت و مداخله دولت در اقتصاد و كيفيت 
حكمراني شدند. شما مي بينيد حتي بنيادگراهاي 
ب��ازار و كس��اني كه خودش��ان اين آش��فتگي ها را 
در اقتصاد و جامع��ه ايران از طريق سياس��ت هاي 
كليشه اي تقليدي و ترجمه اي تحميل شده، ايجاد 
كردند؛ اكنون آنها هم ژستي كه مي گيرند اين است 
كه از دولت مطالبه مي كنن��د و مداخله مي طلبند. 
بنابراي��ن از اين زاويه كه ضروري��ت و اهميت ارتقاء 
بني��ه انديش��ه اي و اجراي��ي دولت و نق��ش آن در 
تماميت ارزي كش��ور و سرنوشت آينده مردم بيش 
از ه��ر زمان ديگري بر مال ش��ده م��ن تمركز اصلي 
بحث خودم را روي اين مس��اله ق��رار مي دهم كه ما 
براي ارتقاء بنيه انديش��ه اي و اجرايي دولت كه بايد 
در قلب كوشش هاي س��ال 1399 قرار گيرد با چه 
مسائل و محدوديت هايي روبرو هستيم. براي اينكه 
پايه نظري اين بحث مش��خص باشد من دوستان را 
دع��وت مي كنم به ژرف��كاوي در مفهوم پارادوكس 
دولت آن گونه ك��ه اقتصاددان هاي بزرگ توس��عه 

مطرح كرده اند.
وي درباره مفهوم پارادوك��س دولت گفت: اقتصاد 
دان هاي بزرگ اتفاق نظر دارند در اينكه در ماجراي 
توسعه و ارتقاء كيفيت زندگي مردم، دولت مي تواند 
هم براي حركت به سمت توسعه و هم براي حركت به 
سمت اضمحالل نقش تعيين كننده داشته باشد. در 
آنجا منزلت مساله ظرفيت دولت و اجراء را با جزئيات 
م��ورد بحث قرار دادند و گفته مي ش��ود پارادوكس 
دولت هم در بس��تر نهادي حاكم بايد درك شود. از 
آنچه در قس��مت هاي مقدماتي مطرح كردم كاماًل 
برمي آيد كه در اين بس��تر نهادي دولت بيش��تر به 
معناي حكومت در مس��ير اضمحالل قاعده گذاري 
عمل و نظام توزيع منافع خود را تعريف كرده است. 
اين وضع بايد به كلي دگرگون شود و از دل مناسبات 
كنوني اگر اصالحات بنيادي در نظام تصميم گيري 
صورت نگيرد چنين چيزي امكان پذير نخواهد بود. 
در اين ماج��را ما با دو خطر بزرگ در س��ال 1399 
روبرو هستيم كه بايد حكومتگران گرامي خودشان 
را بس��يج كنند و به كم��ك مردم بتوانن��د از عهده 

پيچيدگي هايي كه با آن روبرو هستيم بربيايند.
اين صاحب نظر اقتصاد ايران گفت: من براي اين دو 
مساله كه به نظرم دو تهديد بزرگ محسوب مي شود 
دو عنوان انتخاب كرده ام. عنوان اول »سهل انگاري ها 
و ضعف بنيه انديشه اي و سازماني« است. اگر خدايي 
ناكرده حس ش��هري بي كالنتر را براي ش��هروندان 
ايجاد كند، اوضاع و احوال م��ار را خطرناك خواهد 
كرد. من به صراحت عرض مي كنم طي دو ماهه اي 
كه كش��ور با ماجراي كرونا روبرو ب��وده و چند ماه 
قبل از آنكه با ماجراي تحريم هاي بازگش��ت روبرو 
بوده ايم به اعتبار اينكه به تعبير داگالس نورث شهر 
بي كالنتر به معناي قانون جنگل در آن  حاكم باشد 
آب گل آلودي است كه براي رانت خورها و رباخورها 
و دالل ها منافع بزرگ تأمين مي كند و ما نمونه هايي 
از اين پديده را به عنوان چيزهاي خطرناك در س��ه 
ماهه اخي��ر ديده ايم. اينكه تا بح��ران كرونا مطرح 
 شد و مشاهده كرديدم وسايلي كه براي نجات جان 
انسان ها مطرح اس��ت چه از ماسك يا الكل باشد يا 
هر چيز ديگري كه به حيطه س��المت مردم مربوط 
مي شود قيمت آن بين بيست تا پنجاه برابر افزايش 

پيدا كرد.

وي گفت: اين موضوع نش��ان دهنده اين اس��ت كه 
اگر در اين ش��رايط حكومت م��ردم را تنها بگذارد و 
زير لب هاي بازارگرايي مبتذل بگويند اجازه دهيم 
همه چيز را عرضه و تقاضا مشخص كند كشور به باد 
فنا خواهد رفت. از اين زاويه ما روندهايي را مشاهده 
مي كنيم، گمان اس��ت كه حكومتگران گرامي بايد 
خيلي درباره اش با حساس��يت رفت��ار كنند. اكنون 
اقتص��اد ايران با يكي از بي س��ابقه ترين بحران هاي 
تاريخ خودش طي پنجاه س��اله گذش��ته در زمينه 
گس��ترش و تعميق فقر و نابرابرهاي ناموجه روبرو 
اس��ت. اين ش��رايط پديده اي را ايجاد ك��رده كه از 
جنبه فني به آن بحران تقاضاي موثر گفته مي شود.

وي درب��اره بح��ران تقاض��اي موثر گف��ت: اكنون 
متأسفانه كس��اني هستند بدون اينكه به اين مساله 
توجه داشته باش��ند خيلي راحت در جست وجوي 
امتيازگيري هس��تند تحت عن��وان اينكه اگر مردم 
مواد غذاي��ي نمي توانند خريداري كنند و به فروش 
نم��ي رود دول��ت راه را براي صادرات ب��از كند. اين 
خيلي چيز خطرناكي هس��ت و اگر ما مردم را از اين 
نظر نسبت به حكومت سرخورده و احساس كنيم به 
امان خودشان رها ش��ده اند مي تواند براي  تماميت 
ارزي كشور بسيار خطرناك باشد. متأسفانه در اين 
چند وقت ما شاهد بوده ايم در شرايطي كه كشور با 
استاندارد رفاهي كانادا اقالم غذايي مورد نياز براي 
بق��اء مردم و بي��رون نيامدن از خان��ه را براي مدت 
حداقل س��ه ماه خانه ب��ه خانه در اختي��ار آنها قرار 
مي دهد كساني مي گويند اگر مرغ به فروش نمي رود 
يا جوجه ها را مع��دوم كنيم يا اجازه صادرات به آنها 
دهيم. كشوري كه مي خواهد باقي و متكي به مردم 
باشد بايد بتواند اوضاع و احوال آبرومندي پيدا كند. 
از امثال كانادا، اسكانديناوي و كره جنوبي ياد گيرد 
نه اينكه وسوس��ه رانت جوها را گوش كند و بگويد 
هر كس��ي كه ندارد بميرد و ما مشكل انباشت مواد 
غذايي را با ص��ادرات يا معدوم كردن حل مي كنيم. 
بسيار غم انگيز است كه حتي بعضي از اينها علنًا ابراز 
هم مي كنند كه اين يك امر خيلي متداول اس��ت. 
من نمي دانم كجا ديده اند متداول اس��ت! حتي در 
كشورهايي كه بيش از صد سال است از مرحله توليد 
انبوه گذش��ته اند بجاي اينگونه نابود كردن از آن به 
عنوان يك ابزار براي پيشبرد سياست هاي داخلي و 
خارجي استفاده مي كنند اما رانت جويان و دالل هاي 
بي حوصله در ايران كه عادت كرده اند زحمت نكشند 

و برخورداري هاي غير عادي پيدا كنند خيلي سريع 
صورت مساله را پاك مي كنند.

دكتر مومن��ي گفت: اينكه ما با افزايش چش��مگير 
سرقت روبرو هستيم نبايد به حدي برسد كه ايجاد 
حس ش��هر بي كالنتر كن��د. اكن��ون گزارش هايي 
انعكاس عمومي پيدا كرده كه دامداران و كشاورزان 
م��ا در نزديك ترين مناطق به ته��ران با دزدي هاي 
خيلي بزرگ در مورد دام و دارايي هاي اينگونه روبرو 
هستند. واقعًا ما بايد يك حالت فوق العاده اي را ايجاد 

كنيم. اين ه��ا مي گويند ما به مس��ووالن انتظامي 
مراجعه كرده اي��م و آنها اين بحث را مطرح كرده اند 
كه به واسطه افزايش قيمت بنزين منابع كافي براي 
اينكه بنزين گش��ت زن ها را در حد استاندارد مورد 
قبول فراهم كنن��د يا محدوديت روبه رو هس��تند. 
اين از چيزهايي هس��ت كه براي كش��ور سرنوشت 
ساز هس��ت و به هيچ وجه نبايد كوچك ترين غفلت 
و قصوري در اين زمينه ص��ورت گيرد و بايد به طور 

ويژه در اين امور كار شود.
وي گفت: يكي ديگر از ابعاد بس��يار خطرناك ايجاد 
شهر بي كالنتر اينكه ما با يك پديده خيلي خطرناك 
تعرض به جنگل ها و محيط زيست روبه رو هستيم. 
طي دو ماهه گذشته طرفداران گرامي محيط زيست 
ايران از تعابيري مانند جنايت هولناك براي گنجينه 
طبيعي ايران نام مي برند و نش��ان مي دهند چگونه 
فرصت طلب ها ب��ا مجوز و بي مج��وز مناطق بكر و 

جنگي ما را نابود مي كنند. به بهانه ها و لطايف الحيل 
راه را باز مي كنند براي اينكه جنگل ها را نابود كنند 
درخت ها را خشك كنند يا بفروشند يا قاچاق كنند. 
همين گونه درباره منابع خاك ايران هم گزارش هاي 
بسيار نگران كننده اي مي رسد كه نشان مي دهد ما 
بايد در اين زمينه حساسيت هاي خودمان را خيلي 
بيشتر باال ببريم.  دكتر فرشاد مومني ادامه داد: يكي 
ديگر از مسائل بس��يار مهمي كه در اين زمينه قابل 
طرح هست اين است كه ما بايد يك موازنه منطقي 

در زمينه مواجهه كرونا و بحران توليد پديد بياوريم. 
اين يك مساله بس��يار حياتي است كه خوشبختانه 
همه كم و بيش ب��ه آن توجه دارن��د اما من چيزي 
كه مي توانم اضافه كنم اين اس��ت كه اگر به بحران 
اقتصادي توجه بايس��ته نشود كش��تاري كه فقر و 
نابرابري و نداشتن شغل و افزايش قيمت ها مي تواند 
ايجاد كند چند ده برابر كرونا خواهد بود و اين بدين 
معنا اس��ت كه ما بايد پيچيدگي هاي اين شرايط را 
درك كنيم و به لوازم آن هم به نحو بايسته اي پايبند 
باشيم. پس يك ركن توصيه اي كه ما مي كنيم اين 
اس��ت كه همه حيطه هايي كه به حق��وق عمومي 
مربوط مي شود و ما در ادبيات اقتصاد با عنوان عرضه 
كارآمد كاالهاي عموم��ي درباره آن بحث مي كنيم 

دقت بيشتري صورت بگيرد.
اين صاحب نظ��ر اقتص��اد ايران گفت: متأس��فانه 
در اين فضاي آلوده و فاس��د و رانت��ي مي بينيد كه 

بنيادگراهاي بازار شرايطي در ايران فراهم كرده اند 
هر كس��ي مي خواهد درباره مساله اقتصادي حرف 
بزند اول از موضع انفعال و تطهير خود مي گويد من 
با اقتصاد دولتي مخالف هس��تم در حالي كه اين ها 
نمي فهمند اقتصاد دولتي به مفهوم سوسياليستي 
بيش از سه دهه هست فرو ريخته است. اين اصطالح 
فقط چماقي ش��ده در دس��ت ران��ت جوهايي كه 
مي خواهند قانون جنگل را در كش��ور حاكم كنند. 
در زمان بررس��ي اليحه بودجه سال 1399 گفتيم 
به شدت به سمت ش��هر بي كالنتر حركت مي كنيم 
به خاطر اينكه نس��بت هزينه هاي حاكميتي يعني 
مداخله هاي اقتصادي توس��عه گراي دولت به توليد 
ناخالص داخلي ايران، به طرز فاجعه آميزي سقوط 
پيدا كرده و به آستانه كمتر از دوازده درصد رسيده 
اس��ت. در حالي كه ميانگين اين نوع مداخله ها در 
كشورهايي كه ما به آنها سرمايه داري مي گوييم بين 
س��ه تا چهار برابر ميزان مداخله هاي توسعه گراي 
دولت و نشان دهنده حساسيت هايي است كه دولت 
به نظم، امنيت، س��المت، تغذيه، مسكن و آموزش 

مردم مي دهد.
دكتر مومن��ي با بي��ان اينكه ما از نظر مس��ووليت 
گريزي هاي وحش��تناك و شكنندگي آور دولت در 
زمينه قلمرو هاي كليدي ام��ور حاكميتي وضعيت 
فاجع��ه آميزي را تجربه مي كني��م گفت: اما فضاي 
وحش��تي كه رانت خورها، رباخورها و دالل ها ايجاد 
كرده اند اين است كه هر جا صحبت از مداخله هاي 
دولت مي ش��ود آنچنان جّو غليظ و سنگيني ايجاد 
مي كنند كه حتي آدم هاي دانشگاهي را هم به انفعال 
كامل كشانده اند. بنابراين بايد اجازه دهيم مساله در 
كادر خودش مطرح و گفته شود سهمي كه دولت در 
ايران از تولي��د ناخالص داخلي به عنوان هزينه هاي 
دولت در امور آموزش و سالمت به عهده گرفته كمتر 
از يك دوم ميانگين جهاني اس��ت. ش��ما مي دانيد 
ميانگين جهاني به هيچ وجه شاخص ايده آلي نيست 
و درباره يك مجموعه دويس��ت و خرده اي كش��ور 
صحب��ت مي كند كه صد و هش��تادتا از آنها مانند يا 

بدتر از ما هستند.
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطباي��ي با بيان 
اينكه در استاندارد ميانگين جهاني تعهداتي كه در 
اين زمينه از س��وي دولت مشاهده مي كنيم فاجعه 
آميز است، گفت: خيلي جالب است كه رانت جوها 
و رباخورها در مورد اين كوتاهي ها سكوت مي كنند، 
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فرشاد مومني  ضمن بحث درباره بحران هاي اقتصادي   عنوان كرد

مهم ترين بحران هاي اقتصادي سال 99 و راه حل مواجهه با آنها چيست؟

دميدن افراطي  به تب سوداگري در بورس

  در همين ماجراي رس�يدگي به حساب و كتاب هاي موسسه هاي اعتباري غيرمجاز دولت به 
سهولت توانست س�ي و پنج هزار ميليارد تومان از دارايي هاي بين نسلي كشور را به كساني به 
شيوه اي كه مغاير با موازين قانوني كشور كار كرده بودند جبران ضايعات دهد اما اگر گفته شود 
شكاف بين حداقل دستمزد و خط فقر در ايران در حال كمرشكن شدن هست عزيزان تأمين منابع 
براي انسان هاي شرافتمند داراي شغل هاي شرافتمندانه را مانند كابوس جلوه گر مي كنند و تزريق 
سي و پنج هزار ميليارد تومان به آن آدم ها هيچ اشكالي ندارد اما اگر بخواهد يك مقدار اندك به 
حداقل دستمزد كارمندها، كارگرها و بازنشسته ها اضافه شود واويال راه مي افتد. در همين ماجراي 
رسيدگي به حساب و كتاب هاي موسسه هاي اعتباري غيرمجاز دولت به سهولت توانست سي و 
پنج هزار ميليارد تومان از دارايي هاي بين نسلي كشور را به كساني به شيوه اي كه مغاير با موازين 
قانوني كشور كار كرده بودند جبران ضايعات دهد اما اگر گفته شود شكاف بين حداقل دستمزد و 
خط فقر در ايران در حال كمرشكن شدن هست عزيزان تأمين منابع براي انسان هاي شرافتمند 
داراي شغل هاي شرافتمندانه را مانند كابوس جلوه گر مي كنند و تزريق سي و پنج هزار ميليارد 
تومان به آن آدم ها هيچ اشكالي ندارد اما اگر بخواهد يك مقدار اندك به حداقل دستمزد كارمندها، 

كارگرها و بازنشسته ها اضافه شود واويال راه مي افتد.

برش
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احراز هويت الكترونيكي 
سهامداران عدالت هفته آينده

يك مقام مس��وول درب��اره نحوه اح��راز هويت در 
سامانه س��جام گفت: پس از صحت سنجي مدارك 
شناسايي، در گام آخر از كاربر خواسته مي شود تا با 
يك فيلم سلفي جمله اي كه در سامانه ظاهر مي شود 
را بخواند. به گزارش خبرن��گار مهر، ماهيار مجري 
طرح الكترونيكي كردن احراز هويت س��هامداران 
عدالت در يك برنامه تلويزيوني گفت: احراز هويت 
الكتروني��ك در داخل مجموعه س��پرده گذاري با 
همكاري معاونت علمي رياست جمهوري بررسي 
شد و اگر زيرساخت هاي فني آماده شود تا يك هفته 
ديگر احراز هويت در س��امانه سجام غيرحضوري 

انجام خواهد شد.
وي درباره فرآيند احراز هويت الكترونيك گفت: اين 
فرآيند بدين صورت اس��ت كه وقتي فرد در سامانه 
سجام ثبت نام كرد و اطالعات هويتي آن فرد از ثبت 
احوال كشور، اطالعات بانكي از سامانه بانكي كشور، 
اطالعات محل سكونت از اداره پست و شماره تلفن او 
از طريق سامانه شاهكار تطبيق داده شد براي احراز 
هويت مي تواند از طريق اين زير ساخت ها به صورت 
الكترونيكي اقدام كند. مج��ري طرح الكترونيكي 
كردن احراز هوي��ت ادامه داد: وقتي ف��رد وارد اين 
زيرساخت مي شود بر اساس رمز يك بار مصرفي كه 
براي او صادر مي شود وارد سيستم شده و در مرحله 
اول عكس او ب��ا تصوير ب��رروي كارت ملي تطابق 
داده مي ش��ود. اين تطابق مبتني بر الگوريتم هايي 
پيچيده است و قطعا دقت هايي دارد و ممكن است 
خطاهايي نيز داشته باشد. وي افزود: نكته دوم اين 
است كه كارت ملي فرد بايد توسط خود فرد اسكن 
ش��ده و تصوير آن با تصوير كارت ملي كه نزد ثبت 
احوال است چك مي ش��ود. ماهيار توضيح داد: در 
گام بعدي از كاربر خواس��ته مي شود كه از خود يك 
فيلم سلفي گرفته و متن تصادفي كه ظاهر مي شود 
را بخواند در اين مرحله فرد از زواياي مختلف نحوه 
بيان او سنجيده مي ش��ود و اين با الگويي كه گفته 
شده مقايسه مي شود كه آيا اين ويدئو به صورت زنده 
گرفته شده و آيا اين جمله ها به طور صحيح گفته شده 
اس��ت يا خير. وي ادامه داد: در نهايت كاربر امضايي 
به صورت الكترونيكي انجام مي ده��د و آن را براي 
سجام مي فرستد. ماهيار در پايان تصريح كرد: براي 
كنترل هاي بيشتر از اپراتورهاي آفالين هم استفاده 
كرده اي��م اين اپراتورها در بازه ه��اي زماني مخالف 
اطالعات كاربر را بررس��ي مي كنند و پس از اينكه 
مطمئن شدند شماره موبايل و آدرس فرد به نام خود 
فرد بوده است و اطالعات هويتي هم به صورت كامل 
احراز شد اگر مشكلي وجود نداشته باشد اين فرد به 

عنوان فرد سجامي معرفي مي شود.

رشد ۱۶ درصدي توليد 
گوشت قرمز در زمستان ٩٨

 مركز آمار اعالم كرد: كشتارگاه هاي رسمي كشور 
در زمستان سال گذشته ٩۴ هزار و ٩٠٠ تن گوشت 
قرمز توليد كردند كه نسبت به زمستان ٩٧ رشد ١۶ 
درصدي داشته اس��ت. گزيده نتايج فصل زمستان 
آمارگيري كشتار دام كشتارگاه هاي رسمي كشور 
از سوي مركز آمار ايران منتشر شد.  بر اساس نتايج 
اين آمارگيري، گوشت گاو و گوساله با ۴٩ هزار و ۶٠٠ 
تن، ٥٢.٣ درصد از كل وزن گوشت قرمز توليد شده 
را به خود اختصاص داده اس��ت.  گوشت گوسفند و 
بره با ٣۶ هزار و ٣٠٠ تن، بز و بزغاله با ۶ هزار و ٧٠٠ 
تن و س��اير انواع دام ها با ٢ هزار و ٣٠٠ تن، به ترتيب 
٣٨.٣ درص��د، ٧ درص��د و ٢.٤ درص��د از كل وزن 
گوشت قرمز توليد شده را به خود اختصاص داده اند.  
مقايسه عملكرد كشتارگاه هاي كشور در زمستان 
س��ال 139٨ با عملكرد فصل مش��ابه سال 139٧ 
نشان دهنده افزايش ١٦ درصدي مقدار توليد گوشت 
قرمز در كشتارگاه هاي رسمي كشور است. افزايش 
مقدار توليد گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل 
گوسفند و بره ٣٨ درصد، بز و بزغاله ١٦ درصد، گاو و 
گوساله ٥ درصد، شتر و بچه شتر ٢٥ درصد و كاهش 
مقدار توليد گوشت براي گاوميش و بچه گاوميش 
٩ درصد بوده است. نتايج حاصل از اين طرح نشان 
مي دهد كه توليد گوش��ت قرمز در كشتارگاه ها در 
فصل زمستان نسبت به فصل پاييز همين سال حدود 

از ١٧ درصد افزايش داشته است.

ذخيره داده هاي ملي روي 
اينترنت غيرقانوني است  

رييس س��ازمان فناوري اطالعات گفت: »برخي 
دس��تگاه هاي دولتي به خاطر عدم اش��راف فني 
يا س��هولت در كار داده هاي ملي را روي اينترنت 
ذخيره سازي مي كنند كه ذاتا اين كار خالف قانون 
بوده و اشتباه است زيرا اين عمل آسيب پذيري را 
زياد مي كند.« امير ناظمي در گفت وگو با فارس، 
با بيان اينكه ذخيره داده هاي ملي روي اينترنت 
غيرقانوني اس��ت، گفت: »يكي از مسائل مهمي 
كه امروز در حوزه اينترنت و فضاي مجازي وجود 
دارد اين اس��ت كه برخي دستگاه هاي دولتي به 
خاطر عدم اشراف فني يا سهولت در كار، داده هاي 
ملي را روي اينترنت ذخيره س��ازي مي كنند كه 
ذاتا اين كار خالف قانون بوده و اش��تباه است زيرا 
اين عمل آسيب پذيري را زياد مي كند در صورتي 
كه راه حل داخلي براي اين موضوع وجود دارد.« 
وي درباره اپليكيش��ن هاي داخل��ي اظهار كرد: 
»وجود اپليكيش��ن هاي داخلي يك امتياز براي 
كشور است به طور مثال در اتفاق تلخ سال گذشته 
اپليكيش��ن هاي داخلي بدون مش��كل فعاليت 
مي كردند اگر يكي از آنها غيرفعال بوده به خاطر اين 
است كه توسعه دهنده اپليكيشن از سرويس هايي 
اس��تفاده مي كرده كه آن س��رويس وابس��ته به 
كشورهاي ديگر بوده و در نتيجه ضعف از زيرساخت 
نبوده است از طرفي در همان ايام از مردم خدمات 
اپليكيش��ن هاي داخلي تاكس��ي و نرم افزارهاي 

نقشه ياب و مسير ياب استفاده مي كردند.« 

ام��ا دايمًا از دول��ت مطالبه مي كنند ت��ا راه را براي 
رانت جويي هاي آنه��ا باز بگذارد ي��ك روز چماقي 
به نام قيمت دس��توري درس��ت مي كنند، يك روز 
چماق به نام اصالح قيمت درس��ت مي كنند و دايمًا 
سياس��ت هايي را توصيه مي كنند كه زندگي مردم 
و توليدكننده ه��ا را آش��وبناك و مطامع رانت جوها 
و رباخورها را در مرك��ز توجه خودش قرار مي دهد. 
پس اين يك حيطه بس��يار حياتي است كه ضريب 
اهميت آن در سال 1399 بسيار باالتر مي شود. آنجا 
كه به جان، امنيت، سالمت، آموزش، زير ساخت هاي 
فيزيكي و مادي مورد نياز مردم هس��ت، دولت بايد 
بسيار مسووالنه تر از آنچه كه تاكنون انجام داده در 
بعضي از زمينه ها تا چند برابر بيشتر تالش هاي خود 
را سامان دهد و غفلت ها و سهل انگاري هاي خودش 

را در اين زمينه جبران كند.
وي با بيان اينكه در اهميت اين مساله براي دولت از 
نظر اصولي هيچ جايي براي ترديد نيست، گفت: تنها 
مساله مهمي كه مطرح مي شود، نحوه تأمين منابع 
مالي مورد نياز براي اين قضيه است. اين يك مساله 
بس��يار مهمي اس��ت كه حتي بازارگراهاي افراطي 
هم در اين زمينه در سه هفته اخير با دولت همدلي 
مي كنند تا از كجا اين كار را انجام دهد منتها اشكال 
كار آنها اين است كه بجاي اينكه شيوه هاي اصولي و 
توسعه گرا را مدنظر قرار دهند و از دولت مطالبه كنند 
متأسفانه شيوه هايي را توصيه مي كنند كه طي سه 
دهه گذشته در ايران اجرا شده و اين فاجعه سازي ها 
و آسيب پذيري ها هم دقيقًا از دل همين مناسبات 
درمي آي��د. بنابراين محور دوم بحث اين اس��ت كه 
دولت بايد بلوغ انديشه اي خودش را در اين زمينه باال 
ببرد و به شيوه هايي كسب درآمد كند كه براي عامه 
مردم و توليدكنندگان اميد بيافريند و رانت خورها 
و رباخورها و دالل ها را سرخورده و مأيوس كند. در 
حالي كه كارهايي كه متأسفانه اكنون شاهد هستيم 

دقيقًا در جهت خالف است.
دكت��ر مومني گفت: من از س��ال گذش��ته مكرر به 
مسووالن گرامي هشدار دادم اين طيف از ذي نفعاني 
كه از حاكم شدن قانون جنگل در كشور نفع مي برند 
به دولت راه حل هايي توصي��ه مي كنند كه خود آن 
راه حل ها س��ه دهه اس��ت در اقتصاد اي��ران به اجرا 
درآمده و اين شدت آسيب پذيري و فاجعه زدگي ما 
محصول همان توصيه ها است. اكنون اين ها متأسفانه 
در قالب ها و دس��ته بندي هاي جديد همان ها را به 

خورد جامعه و مسووالن مي دهند. فرض بفرماييد 
يكي از كارهايي كه اينها انجام مي دهند اين اس��ت 
كه دوب��اره يك لولو ب��ه نام نقدينگي س��اخته اند و 
مطامع رانتي و فاس��د را از طرح عمده كردن مساله 
نقدينگي دنبال مي كنند. اين مساله سابقه طوالني 
دارد. همه كساني كه دل در گروي آينده ايران دارند 
را دعوت مي كنم تا به ديالوگ مكتوب تاريخي بين 
دكتر عباس ش��اكري و دكتر مسعود نيلي برگردند. 
در آنجا زماني كه آقاي نيلي به همان شيوه اي كه كل 
بازارگراهاي افراطي در ايران طي س��ه دهه گذشته 
مس��اله نقدينگي را عمده مي كنند، اين موضوع را 
مطرح كرد آقاي دكتر ش��اكري با جزئيات نش��ان 
داد هيچ عنصري به اندازه توصيه نئوكالسيك هاي 
مدني در فاجعه س��ازي در زمينه رش��د سرسام آور 
نقدينگي در ايران موثر نب��وده و در آنجا با جزئيات 
توضيح دادند در اين زمينه به ويژه نقش توصيه هاي 
اين ها در زمينه وارد كردن ش��وك به نرخ ارز و بعد 
از آن تالش هاي��ي كه ب��راي راه ان��دازي بانك هاي 
خصوص��ي و دادن امتي��از انحص��اري فاجعه س��از 
خلق پول از هي��چ به آنها موثر نبوده اس��ت. زماني 
ك��ه آن ديال��وگ را ردگي��ري مي كني��د مالحظه 
مي فرماييد آقاي دكتر نيلي به هيچ يك از ش��واهد 
و تحليل هايي ك��ه در اين زمينه ها دكتر ش��اكري 
 انجام داده بود پاسخ نداد و آنها را مسكوت گذاشت.

وي گفت: آقاي دكتر شاكري حتي صالحيت علمي 
و مدل هاي كمي نامربوط به شرايط و مسائل ايران 
را كه اينها به آن مي باليدند نش��ان داد و با استناد به 
داده هاي مرب��وط به عملك��رد در برنامه هاي اول و 
دوم توسعه توضيح داد آن چيزي كه آنها در مدل ها 
پيش بيني كرده بودند تورش��ي نزديك به ده برابر با 
واقعيت از خودش نشان داده بود. بنابراين واقعًا اگر 
از منظ��ر حكومتگران گرامي ضع��ف دانش در اين 
زمينه مطرح اس��ت من توصيه موكد مي كنم به آن 

مساله توجه كنند.
دكتر مومني ادام��ه داد: براي اينك��ه عمق اقتصاد 
سياس��ي اين بازي با لولوي نقدينگي را بهتر درك 
كنند من توصيه مي كنم به دو پارادوكس بزرگ در 
اقتصاد سياسي عمده كردن نقدينگي در ايران توجه 
كنند. پارادوك��س اول نقدينگي جهش يافته ايران 
به اين مس��اله برمي گردد كه از سال 13۶9 تا امروز 
به موازات جهش هاي بزرگي كه در حجم نقدينگي 
اتفاق افت��اده حادترين بحران توليدكنندگان ايران 
بحران دسترسي به نقدينگي بوده است. هر چقدر كه 
شدت رشد نقدينگي در ايران طي سه دهه گذشته 
باالتر مي رفت شدت فش��ار و بحراني شدن تنگناي 
نقدينگي براي توليدكننده ها هم افزايش پيدا كرده 
است. اين يك مساله بسيار كليدي از منظر اقتصاد 
سياس��ي اس��ت كه بايد فهميده و ريشه يابي شود. 
مساله بس��يار مهم ديگر مس��اله پارادوكس جهش 
نقدينگي و تنگدستي و گرفتاري مالي دولت است. 
در كل دوره س��ي ساله گذش��ته به موازات جهش 
بزرگي كه در نقدينگي اتفاق افتاده بدهي هاي دولت 
هم به طرز فاجعه آميزي باال رفته و مساله حياتي تر 
اين اس��ت انفعال و وادادگي و تسخير شدگي دولت 
در كمبود نقدينگي در الگوي تخصيص منابع دولت 

فرشاد مومني  ضمن بحث درباره بحران هاي اقتصادي   عنوان كرد

مهم ترين بحران هاي اقتصادي سال 99 و راه حل مواجهه با آنها چيست؟

دميدن افراطي  به تب سوداگري در بورس

  اگر در اين شرايط حكومت مردم را تنها بگذارد و زير لب هاي بازارگرايي مبتذل بگويند اجازه 
دهيم همه چيز را عرضه و تقاضا مشخص كند كشور به باد فنا خواهد رفت. از اين زاويه ما روندهايي 
را مشاهده مي كنيم، گمان است كه حكومتگران گرامي بايد خيلي درباره اش با حساسيت رفتار 
كنند. اكنون اقتصاد ايران با يكي از بي سابقه ترين بحران هاي تاريخ خودش طي پنجاه ساله گذشته 
در زمينه گسترش و تعميق فقر و نابرابري هاي ناموجه روبرو است. اين شرايط پديده اي را ايجاد 

كرده كه از جنبه فني به آن بحران تقاضاي موثر گفته مي شود.
اكنون متأسفانه كساني هس�تند بدون اينكه به اين مساله توجه داشته باشند خيلي راحت در 
جست وجوي امتيازگيري هستند تحت عنوان اينكه اگر مردم مواد غذايي نمي توانند خريداري 
كنند و به فروش نمي رود دولت راه را براي صادرات باز كند. اين خيلي چيز خطرناكي هست و اگر 
ما مردم را از اين نظر نسبت به حكومت سرخورده و احساس كنيم به امان خودشان رها شده اند 
مي تواند براي  تماميت ارزي كشور بس�يار خطرناك باشد. متأسفانه در اين چند وقت ما شاهد 
بوده ايم در شرايطي كه كشور با استاندارد رفاهي كانادا اقالم غذايي مورد نياز براي بقاء مردم و 
بيرون نيامدن از خانه را براي مدت حداقل سه ماه خانه به خانه در اختيار آنها قرار مي دهد كساني 
مي گويند اگر مرغ به فروش نم�ي رود يا جوجه ها را معدوم كنيم يا اجازه صادرات به آنها دهيم. 
كشوري كه مي خواهد باقي و متكي به مردم باشد بايد بتواند اوضاع و احوال آبرومندي پيدا كند.

برش

هم به وضوح مشاهده مي شود. 
در همين ماجراي رسيدگي به حساب و كتاب هاي 
موسس��ه هاي اعتباري غيرمجاز دولت به س��هولت 
توانست سي و پنج هزار ميليارد تومان از دارايي هاي 
بين نسلي كشور را به كساني به شيوه اي كه مغاير با 
موازين قانوني كشور كار كرده بودند جبران ضايعات 
دهد اما اگر گفته شود شكاف بين حداقل دستمزد 
و خط فقر در ايران در حال كمرش��كن شدن هست 
عزيزان تأمين منابع براي انس��ان هاي ش��رافتمند 
داراي ش��غل هاي ش��رافتمندانه را مانن��د كابوس 
جلوه گر مي كنند و تزريق س��ي و پنج هزار ميليارد 
تومان به آن آدم ها هيچ اشكالي ندارد اما اگر بخواهد 
يك مقدار اندك ب��ه حداقل دس��تمزد كارمندها، 
كارگرها و بازنشسته ها اضافه شود واويال راه مي افتد.

اين صاح��ب نظ��ر اقتصاد توس��عه گف��ت: من به 
حكومتگران گرامي  مي گويم اگر بينش خودش��ان 
را از تش��ويق رانت، رب��ا، دالل��ي و واردات به ارتقاء 
بنيه توليد مّل��ي و توجه به مردم اي��ران بچرخانند 
محاس��به هايي در اختيار داريم كه نش��ان مي دهد 
ب��ه ازاي هر يك واحد درصد ماليات گيري از س��ود 
س��پرده هاي بلندمدت، دولت مي تواند تا ده درصد 
بر حقوق حداقل دس��تمزد اضافه كنند. كساني كه 
با حداقل دس��تمزد افزايش يافته از س��ر دلسوزي 
مخالفت مي كنند، بحثش��ان اين نيست كه حقوق 
بگيران ايران صاحب حق نيستند بحثشان اين است 
كه خطاهاي سياستگذاري را دولت مي كند چوب آن 
را مي خواهد به سر كارفرماها فرود بياورد؛ اين اشكال 
دارد. وي گفت: مضمون ضد توسعه اي اين آقايي و 
س��روري غير متعارفي كه در اي��ران پول پيدا كرده 
و م��ن در صحبت هاي عمومي خ��ودم مكرر به آنها 
اشاره كرده ام اين است كه پاداش هاي غيرمتعارف 
كه داده مي شود از ماليات هم معاف است. به همين 
خاطر بسياري از توليدكنندگان ترجيح دادند عطاي 
توليد را به لقايش ببخشند اين همه استرس و فشار 
و وجدان درد و تهديد و گرفتاري هايي كه در مسير 
توليد روبرو هس��تند كنار مي گذارند پولش��ان را به 
سپرده مدت دار تبديل مي كنند و سود تضمين شده 
مي گيرند كه موازين ش��رعي اش بماند و هم اينكه 
از پرداخت ماليات هم معاف مي ش��وند. بحث بر سر 
اين اس��ت كه اگر براي غير قانوني ها مي توان آنقدر 
گشاده دستانه عمل كرد و براي غير موّلدها مي توان 
آن همه امتيازهاي غير عادي تدارك ببينيد، چرا به 
گرفتاري ها بنگاه هاي كوچك و متوسط و توليدگران 
صنعتي مدرن توجه بايسته صورت نمي گيرد؟ اين 
يك مس��اله بس��يار حياتي و مهمي هست كه ما در 
بحث هاي گذش��ته هم در اين زمينه مكرر به دولت 
گرامي به معناي حكومتگران گرامي هش��دارهاي 
بايس��ته داده ايم و من اكنون دوباره اين مس��اله را 
مطرح مي كنم و مي گويم واقعًا اگر حساب و كتابي 
در كار هس��ت و اگر قرار اس��ت مبناي كارشناسي 
در قاعده گذاري ه��ا رعاي��ت ش��ود حكومتگ��ران 
گرامي بررس��ي كنن��د بر س��ر توليدكنن��دگان و 
 عام��ه م��ردم در اي��ن كش��ور چ��ه رفت��ه اس��ت.

دكتر مومن��ي گفت: اگر مي خواهيد بدانيد بر س��ر 
بنيه توليدي كشور در اثر اين بازارگرايي مبتذلي كه 
طي سه دهه گذش��ته در ايران حاكم بوده چه رفته 
من توصيه مي كنم به شاخص مبادله مراجعه كنيم. 
خوش��بختانه وزارت صنعت، مع��دن، تجارت چند 
سالي است كه گزارش صنعتي سال را تهيه مي كند 
و در آنجا ب��ا جزئيات روند تحوالت رابطه مبادله كه 
بنيه توليدي كش��ور و جايگاه ما را در دنيا مشخص 
مي كند را گزارش مي كند. ش��خصًا در تحقيقي كه 
انجام دادم براي اينكه س��قوط كش��ور از نظر بنيه 
توليدي و س��قوط جاي��گاه ما در بي��ن قدرت هاي 
اقتصادي دنيا از منظر توليد توسعه گرا عريان تر شود 
من ش��ما را دعوت مي كنم به تحقيقي كه در كتاب 
اقتصاد ايران در دوران تعديل ساختاري مستنداتش 
را آورده اند و نش��ان مي دهد در سال 13۶7 )سالي 
كه پايان يك جنگ فرسايشي تحميلي هشت ساله 
بوده( ايران به طور متوسط به ازاء هر يك تن محصول 
صادرات��ي خودش چيزي حدود هش��تصد و پنجاه 
دالر عايدي داشته اس��ت. در حالي كه در دهه هاي 

1380 و 1390 اين رقم در بعضي از س��ال ها حتي 
به زير س��يصد دالر سقوط كرده است. بدين معنا ما 
تا اعماق فاجعه ساز خام فروشي فرو رفته ايم منتها 
با خود فريبي اس��م آن را صدور محصول صنعتي يا 
محصول غير نفتي گذاشته ايم. در حالي كه اين يك 
خام فروش��ي فاجعه ساز بوده اس��ت. اما فشارهايي 
كه ب��ر بنيه توليدي مردم جامع��ه مي رود بالفاصله 
آثارش را روي كيفي��ت زندگي مردم هم مي گذارد 
و من از اين زاويه دعوت مي كنم مس��ووالن گرامي 
كشور به همان داده هايي كه در كتاب اقتصاد ايران 
در دوران تعديل س��اختاري جمع آوري كردم نگاه 
كنند. در اوج جنگ به طور متوس��ط در هر سال هر 
خانوار ايران كه بين پنج تا شش نفر بوده ساالنه 122 
كيلو گوش��ت قرمز مصرف مي كردند. در اوايل دهه 
1390 اين رقم به زير ۴0 كيلو س��قوط كرده است. 

گزارش هاي رسمي موجود نشان مي دهد به ويژه در 
سه ساله اخير از سال 92 و 93 در اين زمينه اوضاع 
بسيار بدتري پيدا كرده ايم. عين اين مساله در مورد 
ساير مواد پروتئيني و لبني و برخي مواد نشاسته اي 
هس��ت كه من اين ها را در كتاب عدالت اجتماعي، 
آزادي و توس��عه در ايران امروز مستنداتش را ذكر 
كردم و همه گزارش هاي رسمي است. خيلي جاي 
دريغ و تأسف اس��ت زماني كه ما مي گوييم نسبت 
به س��ال هاي جنگ اين ميزان س��قوط در نيازهاي 
حياتي مردم و دسترسي آنها به اتفاق افتاده عده اي 
به هر انگيزه  و دليلي براي اينكه اصل مساله را تغيير 
دهند مي گوين��د فالني مرّوج اين اس��ت كه در آن 
ايام، ايام طاليي داشته ايم. البته به اعتبار كارنامه اي 

كه تعديل س��اختاري در ايران ايجاد كرد آن ايام در 
مقايس��ه با اكنون به گواه همين عدد و رقم  هايي كه 
گفتم طاليي است اما به هيچ وجه بحث اين نيست 
كه شرايط جنگي شرايطي طاليي بوده، بحث بر سر 
اين اس��ت كه در آن زمان اولوي��ت ما مردم، عدالت 
اجتماع��ي براي آنه��ا و ارتقاء بني��ه توليدي بوده و 
علي رغم فشارهاي كمرش��كن جنگي و تحريمي و 
مبارزه نابرابري كه با نظام جهاني داشته ايم آنگونه 
توانس��ته ايم آبرومندانه از شرافت مردم دفاع كنيم. 
وي گفت: در هر ي��ك از عرصه هاي كيفيت زندگي 
مردم هر كس آمادگي داش��ت اعالم مي كنم آماده 
هس��تم مناظره كنم چه در زمينه بني��ه توليدي و 
چه در زمينه كيفيت زندگي م��ردم تا بدانيم به نام 
بازارگرايي چه فسادها و پس افتادگي ها و ظلم هايي 
در اين كشور اتفاق افتاده و تا زماني كه اين خطاهاي 
راهبردي اصالح نش��وند امكان نجات كشور وجود 
ندارد. تهديد بزرگ اين است كه گويي ساختار قدرت 
با اين مناس��بات خوگرفته و از آن نفع مي برد و آن 
مساله مجراي تبلور نفع شخصي و اهميتي كه دارد 
را به وضوح نش��ان مي دهد. شخصًا درباره تحوالتي 
كه در زمينه رفاه مردم از منظر مسكن اتفاق افتاده 
مطالعه ك��رده ام. آيا سياس��ت گذاران گرامي ايران 

مي دانند در بيش از پنجاه درصد س��ال هاي جنگ 
تحميل��ي از كل خانوارهاي ش��هري در ايران كمتر 
از ده درصد مس��تأجر بودند؛ اين نس��بت اكنون از 
مرز س��ي و پنج درصد عبور مي كن��د. فاجعه هايي 
كه در شكل گيري حاشيه هاي شهري پديدار شده 
و جمعيت حاشيه نش��ين ش��هري را در ايران از مرز 
بيس��ت و پنج درصد كل جمعيت ه��م باال مي برد 
يك ركن آن فشارهايي اس��ت كه بر معيشت مردم 
از نظر هزينه اجاره خانه مي آيد. چگونه مي شود در 
ش��رايط جنگي چنين چيزي اجازه پيدا نكرد پيش 
بيايد كه س��وداگري هاي طماعانه كساني كه روي 
مستقالت، زمين و مسكن كار مي كردند و به قيمت 
اينكه شيره جان مردم كشيده شود، برخوردار شوند 
ما مي توانستيم در زمان جنگ به اين ها اجازه ندهيم 
و اكنون تا اين حد گشاده دستانه در اين زمينه كار 

مي كنيم.
وي گفت: در واقع اين ها عناصر اميد بخش است. در 
همين جامعه در سابقه تاريخي مديريت اقتصادي 
گواه هايي وجود دارند كه مي  توانند در زمينه تغذيه، 
مسكن، آموزش مردم به كمك بيايند تا نشان دهد 

اوضاع به كلي متفاوت بوده است.
 آخرين نكته اي كه در اين زمينه مي خواهم مطرح 
كنم و به نظرم بزرگ ترين خطري اس��ت كه اقتصاد 
ايران را در س��ال 1399 تهديد مي كند موج حبابي 
خطرناك و شكنندگي آوري است كه در داخل بورس 
پديدار شده است. متأس��فانه بسياري از كساني كه 
مي دانن��د، اين مي تواند دوباره چه فجايعي در مورد 

سرنوشت بنيه توليدي ايجاد كند.
وي گف��ت: اكنون ك��ه به دم ب��ورس و همان اتحاد 
س��ه گانه اي كه در كتاب اقتصاد سياسي توسعه در 
ايران امروز معرفي كردم مي دمند و در ميان سه يال 
اتحاد س��ه گانه با كمال تأسف رفتارهايي كه در قوه 
مجريه صورت مي گيرد خيلي نگران كننده تر است و 
به ويژه درباره مطالبي كه آقاي رييس جمهور محترم 
و بعضي از وزرا مطرح مي كنند حداقل چيزي را كه 
مي توان گفت اين است كه به طرز فاجعه آميزي فاقد 
دانايي كارشناسي شده بايسته در اين زمينه هستند. 
و اين بزرگ ترين خطري اس��ت كه در سال 1399 
اقتصاد ايران را تهديد مي كند. اساس ماجرا به همان 
پارادوكس دولت برمي گردد. بدين معنا كه آيا دولت 
از طريق ايجاد ثبات اقتص��اد كالن و امنيت حقوق 
مالكيت و جلب مش��اركت م��ردم و پاداش به توليد 
كنندگان مي خواهد اقتصاد خودش را به سامان كند 
يا اينكه مي خواهد از طريق دامن زدن به مناسبات 
رانتي جديد رويه اي را كه در سه دهه گذشته اتخاذ 
كرده دنبال كند. آنچه تا امروز مش��اهده مي شود و 
مقامات رسمي مورد اشاره هم گفته اند اين است كه 
گويي عزيزان دوباره  روي دومي تمركز كرده اند. براي 
اينكه اين مساله را جا بيندازند مهم ترين مساله اي 
كه مطرح كردند دوباره زنده كردن لولوي نقدينگي 
است. اينكه اگر اين نقدينگي آزاد شود چنين و چنان 
مي كن��د در حالي كه نقدينگ��ي هم اكنون از كانال 
بورس بسياري از به هم ريختگي ها را در اقتصاد ايران 
ايجاد كرده و بسياري به هم ريختگي هاي ديگر را هم 

ايجاد خواهد كرد.
دكتر مومن��ي گفت: آن چ��ه كه باي��د صميمانه و 
مشفقانه درباره آن به دوستان تذكر دهيم اين است 
كه نامه تاريخي دكتر ش��اكري را بخوانند و به ويژه 
از منظر اقتصاد سياسي پش��ت پرده اين ماجرا را از 
كانال نقش آفريني هايي كه اعطاي رانت خلق پول از 
هيچ به بانك هاي خصوصي داده شده رديابي كنند. 
در س��ال 138۴ تا 8۶ بانك ه��اي خصوصي بجاي 
اينكه منابع را به تولي��د معطوف كنند بخش اعظم 
آن را روي سوداگري روي مستقالت كاناليزه كردند 
و تقريبًا يك دوره سه ساله قيمت مسكن را در ايران 
حدود س��ه برابر باال بردند. به قيمت هاي اندك 15 
درصد به مردم سود مي دادند و از طريق آن سوداگري 
س��ودهاي باالي صد درصد را مي بردند. وي گفت: 
موج بعدي كه راه انداختند اين بود كه تا س��ال هاي 
91 و 92 به قدري شيره جان مردم را از منظر تحميل 
فشار به قيمت مس��كن و اجاره باال آوردند كه بازار 
مس��كن دچار بحران ركود ش��د. آن ركود كه ريشه 
در اوج گيري س��فته بازي روي مسكن در فاصله ده 
س��اله 1383 تا 1392 داش��ت در موج بعدي جاي 
خ��ودش را به اين داد. در دوره س��ال هاي 1392 تا 
97 جنگ س��فته بازي در بازار پ��ول را كليد زدند و 
بهره ها را به ش��دت باال بردند و كمر توليدكنندگان 
و فرودستان را شكستند و با وام دهي هاي بسيار پر 
ريسك با هدف منصرف كردن سپرده گذاران از اينكه 
سراغ پول خودش بيايند دوباره موجي راه انداختند 
تا بحراني كه به قيمت سي و پنج هزار ميليارد تومان 
از دارايي هاي بين نسلي مردم تمام شد به اشباع خود 
رسيد و بدنامي ها و فاجعه سازي هاي آن استمرار آن 

وضعيت را متوقف كرد.
وي افزود: در فاز سوم كه نقطه عطفش سال 1397 
بود فشارهاي سوداگرانه فاجعه سازي كه از پول هاي 
بي ضابطه و رانت خلق پول از هيچ نصيب بخش هاي 
خاصي از ساختار قدرت و ثروت شده بود سفته بازي 
روي بازار ارز و س��كه را در دس��تور كار قرار دادند و 
شما ديديد كه چه فاجعه هاي انساني و اجتماعي و 
محيط زيستي فقط در سال 1397 بر سر كشور آمد. 
اكنون كه تش��ت رسوايي س��وداگر ي هاي سه گانه 
باعث شده حتي مقامات غيرمتخصص و البته محترم 
كشور هم متوجه شدند آن مسيرها چقدر مي تواند 
فاجعه س��از باش��د موج چهارم را راه انداختند و از 
س��ال 1398 آرام آرام و اكنون با يك سرعت بسيار 
خطرناك و طبيعتًا با فاجعه هاي بزرگ بس��اطي راه 
انداخته اند، به طوري كه ما شركت هاي ورشكسته اي 
داريم كه حباب سهامشان تا چهار برابر هم افزايش 
پيدا كرده و تورم ارزش دارايي هاي بورس در دو ساله 
اخير حدود ۶0 درصد از قيمت ارز در سال هاي 97 و 
98 هم بيشتر شده و نزديك به دو برابر جهش هايي 
شده كه در قيمت مسكن اتفاق افتاده است. از منظر 
اقتصاد سياسي اين دميدن افراطي به ماجراي تب 
سوداگري در بازار بورس يكي برمي گردد به اينكه ما 
با دولتي با وضعيت حاد مالي روبرو هستيم كه در ايام 
پاياني عمر مسووليت خود به سر مي برد و مي خواهد 
به قيمت گروگانگي��ري آينده ايران براي خودش و 
هم پيمانانش منافعي ايجاد كند. وي گفت: در اينجا 
من هيچ شخص خاصي را هدف قرار نمي دهم درباره 
منطق رفتاري كار غيرمتعارفي كه صورت مي گيرد 
صحبت مي كن��م. با حب��اب غيرمتعارفي كه ايجاد 
مي شود اين ها سهام بنگاه هايي كه با سوداگري هاي 
سه گانه قبلي، كش��ور را به ورطه س��قوط كشانده 
بودن��د و اكنون زماني كه س��وداگري ها به اش��باع 
رسيد خودش��ان در مرحله ورشكستگي قرار دارند، 
بدهي هاي بنگاه هاي ورشكس��ته و زيان ده را با اين 
حباب صاف مي كنن��د. اين مي تواند براي كش��ور 

فاجعه هاي بزرگ ايجاد كند.
متن كامل در سايت موسسه دين و اقتصاد

  م�وج بعدي ك�ه راه انداختن�د اين بود 
ك�ه تا س�ال هاي 91 و 92 به قدري ش�يره 
ج�ان م�ردم را از منظر تحميل فش�ار به 
قيم�ت مس�كن و اج�اره ب�اال آوردند كه 
بازار مس�كن دچار بحران ركود ش�د. آن 
ركود كه ريش�ه در اوج گيري سفته بازي 
روي مسكن در فاصله ده س�اله 1383 تا 
1392 داش�ت در موج بعدي جاي خودش 
را ب�ه اين داد. در دوره س�ال هاي 1392 تا 
97 جنگ سفته بازي در بازار پول را كليد 
زدند و بهره ها را به ش�دت باال بردند و كمر 
توليدكنندگان و فرودستان را شكستند 
و با وام دهي هاي بسيار پر ريسك با هدف 
منصرف ك�ردن س�پرده گذاران از اينكه 
س�راغ پول خودش بيايند دوباره موجي 
راه انداختند تا بحراني كه به قيمت سي و 
پنج هزار ميليارد تومان از دارايي هاي بين 
نسلي مردم تمام شد به اشباع خود رسيد 
و بدنامي ها و فاجعه سازي هاي آن استمرار 

آن وضعيت را متوقف كرد.
در فاز س�وم كه نقطه عطفش سال 1397 
بود فشارهاي سوداگرانه فاجعه سازي كه 
از پول هاي بي ضابط�ه و رانت خلق پول از 
هيچ نصيب بخش هاي خاصي از س�اختار 
قدرت و ثروت ش�ده بود سفته بازي روي 
بازار ارز و سكه را در دستور كار قرار دادند 
و ش�ما ديديد كه چه فاجعه هاي انساني و 
اجتماعي و محيط زيس�تي فقط در سال 
1397 بر سر كش�ور آمد. اكنون كه تشت 
رسوايي سوداگر ي هاي سه گانه باعث شده 
حتي مقامات غيرمتخصص و البته محترم 
كشور هم متوجه شدند آن مسيرها چقدر 
مي تواند فاجعه ساز باش�د موج چهارم را 

راه انداختند.

برش
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هدف حذف 4صفر چيست؟ سفته بازي يا واگذاري؟
محمودجامساز|اقتصاددان|

 ه��دف اوليه از واگذاري س��هام بنگاه هاي دولتي، تحقق 
خصوصي س��ازي در كش��ور بود، ام��ا از آغ��از زماني كه 
خصوصي س��ازي كليد خورد، از روال منطقي خود دور 
شد برخي از شركت هاي واگذار شده در حالي كه زيانده 
بودند فروخته شدند، البته با قيمت هاي بسيار پايين آن 
هم از طريق رانت به وابستگان و مرتبطين با افراد حقيقي و 
حقوقي ذي نفوذ و اغلب شركت هايي كه يك روزه به عنوان 
بخش خصوصي در اداره ثبت شركت ها به ثبت رسيدند. 
هدف از اين خصوصي سازي ها تغيير مالكيت و مديريت 
نبود بدين جهت به خصولتي ها معروف شدند. آقاي طيب نيا 
وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي گفته بود تنها ١٣ درصد 
از واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي انجام شده بود در 
برخي گزارش ها حتي ميزان خصوصي س��ازي واقعي به 
٣ تا٤ درصد هم تقليل يافته بود در اين ميان شركت هاي 
بزرگ و س��ود آورري نيزنظير ش��ركت كشت و صنعت 
نيشكر هفت تپه وشركت توليد تجهيزات سنگين هپكو 
اراك و... بس��يارپايين تر از ارزش واقعيشان واگذار شدند 
كه ديري نپاييد كه دارايي هاي اين شركت ها مورد چپاول 
صاحبان جديد قرار گرفت و به مرز ورشكستگي كشانده 
شدند ماه ها حقوقق كارگرانشان پرداخت نشد كه اسباب 
بروز اعتراضات گسترده اي را فراهم ساخت. شركت هاي 
ديگري هم بودند كه به همين سرنوش��ت دچار ش��دند 
به طوري كه خصوصي سازي تبديل به كابوس كارگران 
شد. واگذاري هاي سال ٩٧ نه تنها منجر به افزايش اشتغال 
و توليد نشد بلكه شاخص اشتغال در نيمي از آنها صفر يا 
زير صفر درصد بود و شاخص بهره وري حدود ٤٢ درصد 
آنها منفي بود نتيجه آنكه وضعيت اقتصادي بسياري از 
شركت ها بس��يار بد تر از زمان قبل از واگذاري ها بود؛ زيرا 
بخش واقعي اقتصاد از اين واگذاري ها به سبب فساد و رانت 
سيستماتيك محروم مانده بود. اين در حالي است كه هدف 
از خصوصي سازي تغيير مالكيت و كاهش تصدي گري يا 
مديريت دولتي ب��ه بخش واقعي خصوصي بود؛ نه اينكه 
بخشي از سهام را به بخش خصوصي واقعي واگذار كنيم اما 
مديريت همچنان در اختيار دولت باشد وهمين روال دولتي 
استمرار يابد. از همين رو، به نظر مي رسد، در شرايط كنوني 
كه دولت با كسري پنهان حدود 150 هزار ميلياردتوماني 
در اليحه بودجه ٩٩ كه قبل از ظهور و شيوع كرونا ويروس 
تدوين و تقديم مجلس شد كه البته با حكم حكومتي به 
شوراي نگهبان ارسال و هنوز مصوب و بدولت ابالغ نشده 
مواجه گرديد و قطعا با هزينه هايي كه در راستاي مبارزه با 
كرونا و تامين جبران خسارات اقتصادي پسا كرونا به كسب 
كارها و بنگاه هاي اقتصادي كوچك ومتوسط و صاحبان 
مشاغل رسمي كه متحمل زيانهاي جبران ناپذيري شده اند 
روبرو شده، مسلما بر ميزان كسر يودجه دولت افزوده خواهد 
شد. بنابراين دولت نيازمند منابع مالي عظيمي است كه 
قصد دارد بخشي از اين منابع را از فروش سهام شركت هاي 
دولتي در بورس تامين كند، سال گذشته درآمد دولت از 
خصوصي سازي ٦ هزار ميليارد تومان بود. اما امسال فرايند 
واگذاري ها از طريق بورس با سرعت بيشتري از سوي دولت 
در حال انجام است. اما اتفاقي كه در مسير واگذاري ها در 
حال رخ دادن است، اينكه مديريت و مالكيت شركت ها 

قرار نيست واگذار شود و همچنان در اختيار دولت است. 
نكته جالب ماجرا اما اينجاست كه خيلي از شركت ها كه 
به صورت زنجيره وار ب��ه هم متصلند يا به يك هلدينگ 
يا سرمايه گذاري دولتي امثال شستا و غيره تعلق دارند، 
به گونه اي واگذار مي ش��وند كه مديريتشان در يد دولت 
باقي بماند و بخش خصوصي با سهام در اختيار قادر بود به 
حلقه هاي بسته هيات هاي مديره يا اداره شركت ها نباشد. 
اما چرا اين سناريو بدين شكل نوشته مي شود؟ چون مادامي 
كه مديريت در اختيار دولت باشد، نقل و انتقال منابع مالي 
به سرعت انجام مي گيرد و پشتوانه مالي دولت هميشگي 
خواهد بود. از سوي ديگر، قيمت سهام به راحتي دستكاري 
مي شود. فروش ١٠ درصد سهام شركت سرمايه گذاري 
شستا كه 1۸۷ شركت را تحت پوشش دارد نيز به همين 
منظور اس��ت. البته قرار اس��ت درصدي از س��هام ديگر 
شركت هاي دولتي هم عرضه شود تا بخشي از هزينه هاي 
دولت تامين گردد. اما مساله اينجاست كه چرا حجم واقعي 
اقتصاد از سال ٩٧ تاكنون هرسال كوچك تر شده، اما بازار 
مالي رشد پرشتابي را تجربه كرده است؟ در پاسخ به اين 
پرسش يكي از داليل اين رشد را مي توان تبليغات پر جاذبه 
و پروپاگانداي بي سابقه دولت براي ورود سرمايه هاي خرد 
به بازار سرمايه عنوان كرد. تقليل سود بانكي به ١٥ درصد 
هم در اين راستا طبيعتا به منظور جذب سپرده هاي مردم 
به بازار بورس است. اين در حالي است كه مادامي كه رشد 
اقتصادي كشور را طي دو سال اخير رصد مي كنيم متوجه 
مي شويم كه رشد اقتصادي در سال 9۸ منفي ۷ و ۸ دهم 
درصد و در سال 96 منفي 5ونه دهم درصد بوده است؛ اما 
بورس جهش سريعي داشته اس��ت. اين داده هاي آماري 
از وضعي��ت اقتصاد به ما مي گويد كه رش��د بورس حباب 
گونه است وبا هجوم بي سابقه مردم در غياب از دست رفتن 
جذابيت ساير بازارهاي موازي شاخص بورس باال رفته اما 
بخش واقع اقتصاد از اين بازار سرمايه منتفع نشده زيرا نه 
تنها رشد حيرت آور شاخص بورس به رونق و رشد اقتصادي 
منجر نشده بلكه رشد توليد ناخالص داخلي كشور همانطور 
كه در فوق اشاره شد در دو ساله گذشته منفي بوده و امسال 
پيش بيني بانك جهاني به نقل از خبرگزاري رويترز نيز )البته 
به طور خوش بينانه( منفي 6 در صد خواهد بود. واقعا بايد به 
اين پرسش پاسخ داده شود؛ چطور ممكن است رشد يك 
اقتصاد منفي باش��د اما بازار مالي آن رشد كند؟ و از طرفي 

با تورم و ش��يوع ويروس كرونا و تبعات س��وء آن نيز دست 
به گريبان باشد. حتي بانك جهاني وصندوق بين المللي 
پول، رشد اقتصادي بسياري از كشورها را منفي پيش بيني 
كرده اند. ش��اخص تمامي بورس هاي دنيا مثل ش��اخص 
بورس نيويورك كه ارزش آن بيش از 1۸ تريليون دالر است 
و شاخص بورس نزدك يكي از بزرگ ترين بازارهاي سهام 
امريكا، بورس شانگهاي، توكيو، لندن و... تحت تاثير كرونا 
ويروس پايين آمده است، اما شاخص بورس ايران علي رغم 
كاهش س��طح جهاني تقاضا در دنيا، و سقوط قيمت نفت 
كه درآم��د صادرات هرچند اندك نفت ايران را نيز كاهش 
مي دهد و بس��ته شدن مرزهاي كش��ورها ي همسايه كه 
صادرات غيرنفتي كشور را به شدت تقليل مي دهد وخوابيدن 
كسب وكارها و وضعيت ركود - تورمي وشاخص هاي كالن 
نامطلوب اقتصادي همچنان رو به افزايش اس��ت. اين امر 
نش��انگر غير واقعي و حبابي بودن قيمت هاي اكثر سهام 
بورس است. حتي خيلي از شركت ها بازده منفي دارند و اما 
ارزش بازاري سهام آنها افزايش يافته است. يا سهام برخي 
شركت ها خيلي باالتر از ارزش واقعي شان ارزيابي شده يا در 
تجديد ارزيابي ها قيمت هاي باالتري براي آنها در نظرگرفته 
شده است. در اينجا بد نيست نقل قولي داشته باشم از رييس 
سابق سازمان امور مالياتي كه در اظهاراتي گفته بود شركتي 
كه در بورس 6 ماه تعطيل بوده و  به قيمت ۲0 ميليارد تومان 
فروخته شده ارزشش طي اين مدت به ۳۸00 ميليارد تومان 
رسيد. براستي چه اتفاقي افتاده است؟ آيا معجزه اي رخ داده؟! 
اين نشان مي دهد قيمت ها غيرواقعي و حباب گونه بوده 
است. آنچه از فعل و انفعاالت اقتصاد كشور درك مي شود 
اين روند صعودي شاخص بورس نمي تواند استمرار يابد. 
نگراني من اين است كه داستان تركيدن حباب قيمت هاي 
بورس همانند سال 1۳۸4 در دوران شروع رياست جمهوري 
محمود احمدي نژاد تكرار شود و سرمايه ها و اندوخته هاي 
بس��ياري از مردم و طبقات پايين كه س��پرده هاي بانكي 
وس��رمايه اندك خود را وارد بورس كردند ب��ه تاراج رود. از 
همين رو، توصيه بنده به كساني كه قصد ورود به بازار سرمايه 
را دارند اين است كه عقاليي رفتار كرده و همه سرمايه خود را 
وارد اين بازار مالي نكنند؛ زيرا بورس حبابي است و سفته بازي 
در آن جريان دارد و از اين فضاي آلوده، كساني سود مي برند 
كه بورس را از بيرون هدايت مي كنند و اكثر سهام شركت ها 

را در اختيار دارند. 

غالمعليجعفرزاده|
نمايندهمجلسدهم|
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كاهشپيداكند؟

مش��كالت بخش توليد حل ش��ود؟ مش��كل 
بيكاري در كش��ور پشت سر گذاشته شود؟و... 
مس��لما پاس��خ به تمامي اين پرسش ها منفي 
است. يعني بعد از تصويب اين طرح نبايد تصور 
كنيم كه مش��كالت بنيادي��ن اقتصادي ما در 
مسير حل و فصل شده قرار مي گيرد. نه مشكل 
بيكاري قرار است با حذف 4صفر حل شود و نه 
ساير مشكالت اقتصادي. پس بايد سوال را به 
صورت ديگري طرح كنيم؛ اينكه هدف اصلي 
مجل��س دهم و نماين��دگان موافق از تصويب 
يك چنين طرحي چيست؟ واقع آن است كه 
نماين��دگان قصد دارند تا جل��وي يك هزينه 
بزرگ و شايد غيرضروري را در كشور بگيرند. 
يعني چه؟ آمارهاي مس��تند نش��ان مي دهد 
كه بيش از ۸ ميليارد ميليون برگ اس��كناس 

و ايران چك در اقتصاد ايران در گردش است.
 6 ميليارد ميليون برگ از آنها، اسكناس هاي 5 
هزار توماني و بزرگ تر هستند. براي هر برگ از 

اين اسكناس ها سرمايه گذاري فراواني صورت 
گرفته و در صورت ادامه اين روند اين هزينه ها 
همچنان ادامه خواهد داشت. روز و روزگاري 
بزرگ ترين اس��كناس ما 140 دالر مي ارزيد 
در حال حاضر اما بزرگ ترين اس��كناس ما 4 
دالر ي��ا 5 دالر قيمت دارد. طبيعي اس��ت كه 
با يك چنين اع��داد و ارقامي نبايد هر س��اله 
ميليارد ها تومان از سرمايه كشور صرف توليد 
اسكناس هايي ش��ود كه به راحتي مي توان از 
طريق حذف 4صفر ميزان مصرف آنها را كاهش 
داد. ضمن اينكه تجربه س��اير اقتصادها هم در 
اين زمينه نشان مي دهد كه اين تصميم تبعات 
اقتص��ادي منفي براي اقتصاد اي��ران نخواهد 
داش��ت. مثال در تركيه تا به ام��روز 14 بار اين 

اقدام را انجام داده اند. 
در اقتص��ادي مث��ل برزيل ب��ا آن دامنه هاي 
صادرات��ي و... بي��ش از ۲0 ب��ار تصميمات��ي 
اينچنيني اتخاذ كرده اند. اما ما در اقتصادمان 
هنوز بودجه را بر اس��اس ريال و دينار تنظيم 
مي كنيم؛ طبيعي اس��ت كه اين ساختار بايد 
به روز آوري شود و زماني هم كه مجلس براي 
تصميم سازي در اين زمينه اقدام مي كند فرياد 
از زمين و آسمان بلند مي شود كه اي هوار تورم 
باال رفت؛ ارزش پولي ملي افت كرد، من اعالم 
مي كنم كه تصميم براي حذف 4صفر، نه قرار 
اس��ت تورم را مهار كند، نه بيكاري را كاهش 
دهد و نه شاخص هاي كالن را دچار تغيير كند. 
اين تصميمي است براي راحتي مراودات مالي 
مردم و آس��ودگي در معامالت و كاهش برخي 
هزينه هاي غيرضروري كه هر سال براي چاپ 
اس��كناس انجام مي گرفت. ب��ا اين توضيحات 
معتقدم كه اين تصميم در حد و حدود خودش 
و ب��ا توجه به جميع جهات تصميم درس��ت و 
معقوالنه اي بود كه مجل��س دهم اقدام به آن 
كرد. به نظرم هر تصميم بايد مبتني بر اهدافش 
تحليل و بررسي شود و اين تصميم براي راحتي 
مردم و بهبود معامالت اتخاذ ش��ده اس��ت، نه 

چيز ديگر.
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حركتازنظامبانكمحور
بهنظامبورسمحور

 يك كارشناس بازار س��رمايه با اشاره به عرضه سهام 
ش��ركت هاي دولتي در بورس، گفت: اين اقدام باعث 
مي شود اقتصاد كشور از نظام بانك محور به نظام بورس 
محور حركت كند. مصطفي صفاري   توضيح داد: درواقع 
دولت سهام خود را به مردم مي فروشد و عمومي سازي 
مي كند. به همين دليل به نظر من اقدام مناس��ب و 
مثبتي است. چنانچه مديريت هم به بخش خصوصي 
واگذار ش��ود، اصل 44 به طور كامل اجرا خواهد شد و 
اين اتفاق در راس��تاي تحقق اقتصاد مقاومتي است. 
وي به اين سوال كه صندوق هاي ETF چه تاثيري در 
بازار سرمايه دارد، پاسخ داد: صندوق هاي ETF باعث 
مي شود س��هم بورس در اقتصاد از 1.5 درصد از سال 
گذشته به بيش از ۲0 درصد تا انتهاي سال برسد. يعني 
تعداد افرادي كه كد بورسي دارند به بيش از 60 ميليون 
نفر خواهد رسيد. اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد 
بر اينكه عرضه سهام شركت هاي دولتي در بورس اقدام 
مثبتي است، گفت: اين اقدام باعث مي شود از نظام بانك 
محور به نظام بورس محور حركت كنيم. معموال در نظام 
بانك محور، كنترل توسط دولت ها انجام مي شود اما 
در نظام بورس محور بخش خصوصي و مردم اقتصاد 
را كنترل خواهند كرد. بر اس��اس اين گزارش، وزارت 
امور اقتصادي و دارايي هفته گذشته طي اطالعيه اي 
فراخوان واگذاري )شماره 1( پذيره  نويسي واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 
)ETF( »واسطه گري مالي يكم« را منتشر كرد. در اين 
اطالعيه آمده بود كه وزارت امور اقتصادي و دارايي از 
طريق اين واگذاري، به نمايندگي از دولت جمهوري 
اسالمي ايران، باقيمانده سهام خود در بانك هاي ملت، 
تجارت و صادرات ايران و بيمه هاي البرز و اتكايي امين 
را واگذار خواهد كرد. به طور كلي قرار اس��ت 16 هزار 
500 ميليارد تومان باقيمانده س��هام دولت در س��ه 
بانك و دو شركت بيمه اي مذكور در قالب يك صندوق 
سرمايه گذاري قابل معامله در بورس )ETF( با عنوان 
»واس��طه گري مالي يكم« عرضه شود. همچنين در 
اطالعيه شماره دو اين وزارت خانه آمده بود بانك هاي 
ملي، سپه، مسكن، كش��اورزي، رفاه كارگران، ملت، 
تجارت، صادرات و قرض الحسنه مهر ايران به عنوان 
بانك هاي منتخب از تاريخ 14 لغايت ۳1 ارديبهشت 
ماه، آماده پذيره نويسي متقاضيان خريداري واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 
)ETF( هستند. درواقع متقاضيان مي توانند به صورت 
غير حضوري و ب��ا مراجعه به درگاه  بانك هاي مذكور 
نسبت به پذيره نويس��ي اقدام كنند. ويژگي بارز اين 
واگذاري، بهره  مندي كليه ايراني��ان، از تخفيف ۲0 
درصدي است. س��قف س��رمايه گذاري هر شخص 
حقيقي )هر كد ملي(، ۲0 ميليون ريال )دو ميليون 
تومان( تعيين ش��ده اس��ت. پذيره  نويسي براي هر 
فرد داراي كد ملي امكان پذير است و محدوديت 
سني براي متقاضيان وجود ندارد. پذيره  نويسي 
واحدهاي اين صندوق براي اش��خاص داراي كد 
معامالتي )كد بورس��ي( از طريق كارگزاري هاي 
بورس و سامانه هاي آنالين معامالتي و درگاه هاي 
غيرحضوري و حضوري بانك هاي منتخب و براي 
اش��خاص فاقد كد بورس��ي، از طريق درگاه هاي 
غيرحضوري و حضوري بانك هاي منتخب صورت 
مي پذيرد. شروع پذيره  نويسي از 14 ارديبهشت 

و پايان پذيره  نويسي ۳1 ارديبهشت خواهد بود.
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كرونا شامخ ساختمان را ۴۶ درصد كاهش داد

روايت مديران از افت فعاليت هاي ساختماني
گروه راه و شهرسازي|

اگر چه تا پيش از اين، افت چشمگير معامالت 
خري�د و ف�روش واحده�اي مس�كوني در 
فروردين ماه سال جاري از سوي بانك مركزي 
روايت ش�ده بود، ديروز اما اتاق تعاون ايران 
روايت آماري مديران صنعت ساختمان از افت 
قابل توجه در فرآيند توليد و س�اخت وساز 

ساختمان را روايت كرد. 

جديدترين يافته ه��اي آماري در بخش س��اختمان 
ايران نشان مي دهد كه شاخص مديران خريد صنعت 
س��اختمان )ش��امخ( در فروردين ماه امس��ال در پله 
۱۸.۷۵ قرار گرفته و با توجه به شرايط كنوني كاهش ۴۶ 

درصدي را نسبت به ماه قبل ثبت كرده است.
آنگونه كه مديران صنعت ساختمان در نظر سنجي اتاق 
تعاون ايران اعالم كرده اند، ميزان سفارشات جديد ۳۳ 
درصد، تعداد نيروي انساني فعال در صنعت ساختمان 
در مجموع ح��دود ۲۱ درصد كاهش يافته اس��ت و از 
سوي ديگر، تعداد پروژه هاي معوق و ناتمام بيش از ۲۶ 
درصد افزايش داشته است. سه شاخص ميزان فروش، 
ميزان مصرف حامل هاي انرژي و ميزان صادرات كاالها 
و خدمات بخش ساختمان در فروردين ماه نيز به ترتيب 
۶0 درصد، ۳۵ درصد و ۱۶ درصد افت را تجربه كرده اند.

به اين ترتي��ب، آنگونه كه اتاق تعاون ايران بر اس��اس 
جديدترين يافته هاي آماري در بخش ساختمان ايران 
گزارش كرده اس��ت، ميزان فعاليت هاي توليد يا ارايه 
خدمات ساختماني در فروردين ماه امسال، نسبت به 
ماه قبل بيش از ۴۶ درصد كاهش يافته و به پايين ترين 
ميزان طي ۷ ماه اخير تنزل كرده اس��ت. بر اساس اين 
گزارش، صنعت ساختمان براساس استاندارد بين المللي 
طبقه بندي كليه فعاليت هاي اقتصادي )ISIC(، به سه 
گروه اصلي ساخت بنا، مهندسي عمران و فعاليت هاي 
ساخت و ساز تخصصي ساختمان دسته بندي مي شود. 
در يك تقسيم بندي ديگر، بخش ساختمان شامل دو 
بخش كلي مسكوني و غيرمسكوني )تجاري و عمراني( 
است. در بخش مس��كوني به دليل تعطيالت نوروزي 
و تداوم تعطيالت در نتيجه ش��يوع ويروس كرونا و در 
نتيجه كاهش مراجعات حضوري براي خريد مسكن، 
ميزان معامالت مسكن روند كاهشي شديدي داشت 
به طوري كه طبق گزارش بانك مركزي ميزان معامالت 

آپارتمان هاي مسكوني در تهران نسبت به ماه قبل ۸۷.۸ 
درصد كاهش يافت. با اين حال قيمت مسكن در تهران 
)به عنوان نمونه آماري بزرگ از كل كش��ور( تنها ۲.۱ 
درصد نسبت به ماه قبل كاهش يافت. عواملي همچون 
انتظارات تورمي در س��ال جدي��د، اعمال كاهش نرخ 
سودبانكي و انتظار افزايش ورود نقدينگي به بازارهاي 
موازي نظير مسكن و بورس و نيز افزايش نرخ ارز، موجب 

عدم كاهش محسوس قيمت مسكن شد.
در بخ��ش توليد تجهي��زات س��اختماني تحت تأثير 
نوسانات ارزي، تداوم مشكالت موجود در حوزه واردات 
مواد اوليه همزمان با شيوع ويروس كرونا و بسته بودن 
راه هاي مرزي و تعطيلي فعاليت هاي فيزيكي به ويژه 
در سه هفته ابتدايي فروردين، عماًل ميزان فعاليت هاي 
توليد و خدمات با كاهش زيادي نسبت به ماه هاي قبل 
مواجه ش��د. در بخش عمراني نيز همچنان به واسطه 
كمبود اعتبارات عمراني دولت و عدم پرداخت دستمزد 
پيمانكاران، كند ب��ودن يا تعليق روند انجام پروژه هاي 
عمراني كماكان مشهود بود. با توجه به اهميت اين بخش 
در افزايش اشتغال و رشد اقتصادي، الزم است در شرايط 
كنوني، دولت با تخصيص اعتبارات بيش��تر به بخش 
عمراني، زمينه رونق اين بخش را فراهم سازد. براساس 
اين گزارش، عدد شامخ كل با كاهش ۴۶ درصدي نسبت 
به ماه قبل، روي عدد ۱۸.۷۵ جاي گرفت. چراكه ميزان 
فعاليت هاي توليد يا ارايه خدمات ساختماني نسبت به 
ماه قبل بيش از ۴۶ درصد كاهش يافت و به پايين ترين 

ميزان طي ۷ ماه اخير تنزل يافت.
در همين حال، به دليل تعطيلي بس��ياري از مش��اغل 
توليدي و نيز كاهش قدرت خريد، ميزان سفارش��ات 
جديد ۳۳ درصد كاهش داش��ت. در نتيجه مواد اوليه 
كمتري نيز خريداري شد. قيمت مواد اوليه در اقالمي 
نظير آهن و فوالد كمي كاهش يافت. تعداد نيروي انساني 
در مجموع حدود ۲۱ درصد كاهش يافت كه بخشي از 
آن به دليل متوقف بودن بس��ياري از مشاغل و نيز عدم 
حضور برخ��ي از كاركنان در پي ش��يوع ويروس كرونا 
بود. در نتيجه عوامل فوق ميزان كارهاي معوق و ناتمام 
بيش از ۲۶ درصد افزايش ياف��ت. به گزارش واحد آمار 
و برنامه ريزي اتاق تعاون، قيمت محصوالت و خدمات 
اين حوزه نس��بت به ماه قبل در مجموع كمي كاهش 
يافت. به دليل كاهش تقاضا، ميزان فروش بيش از ۶0 
درصد كاهش يافت. با توجه به كاهش حجم فعاليت ها 

و تعطيل بودن اكثر مشاغل ساختماني، ميزان مصرف 
حامل ه��اي انرژي ني��ز ۳۵ درصد كمتر ش��د. ميزان 
صادرات كااله��ا و خدمات اين بخش ك��ه در ماه هاي 
قبل نيز روند مطلوبي نداش��ت، در اي��ن ماه ۱۶ درصد 
كاهش ماهانه را تجربه كرد. كاهش چشمگير مراودات 
تجاري در نتيجه شيوع جهاني ويروس كرونا، افزايش 
قيمت تمام شده توليدات داخلي و عدم امكان رقابت با 
محصوالت خارجي و افزايش اعمال تحريم ها، منجر به 
كاهش گسترده فعاليت هاي تجاري شده است. با توجه 
به آغاز به كار بسياري از فعاالن ساختماني در هفته آخر 
فروردين و اوايل ارديبهش��ت و رونق تدريجي كسب و 
كارها، فعاالن اين حوزه نس��بت به بهبود كس��ب و كار 
خود در ارديبهشت نسبت به فروردين، ابراز اميدواري 
كردند. اين بررسي آماري نشان داد، بيشترين مشكالت 

موجود هم اكنون تأثيرات منفي شيوع كرونا بر فضاي 
عمومي كس��ب و كار اين صنعت اس��ت، از مهم ترين 
اين مشكالت غيرقابل پيش بيني بودن اقتصاد، تأمين 
سرمايه در گردش بنگاه ها، قوانين گمركي حاكم در ثبت 
سفارشات و ترخيص كاالهاي وارداتي مورد نياز بخش 
توليد، بي ثباتي قيمت ها و نوسانات مداوم نرخ ارز و در 
نتيجه ايجاد مشكل در تحويل قراردادهاي قبلي، عدم 
پرداخت به موقع مطالبات پيمانكاران توسط كارفرمايان 
به ويژه در قراردادهاي عمراني بخش دولتي، كماكان از 
مهم ترين مشكالت داخلي فضاي كسب و كار در بخش 
ساختمان هستند. اتاق تعاون ايران براي نخستين بار 
در كشور از مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به اجراي طرح شامخ 
ساختمان اقدام كرده است كه نتيجه آن به صورت ماهانه 
توس��ط مركز آمار اتاق تعاون ايران منتشر مي شود. به 

گفته مطيع جهاني، معاون پش��تيباني، برنامه ريزي و 
تحقيقات اتاق تعاون ايران يكي از مهم ترين ويژگي هاي 
PMI يا شاخص مديران خريد، موضوع سفارشات است 
كه پيش بيني فعاليت توليد در ماه هاي بعدي به واسطه 
آن امكان پذير است. همچنين اين مقياس به عنوان يكي 
از ابزارهاي تصميم گيري در بورس نيز مي تواند از اهميت 
ويژه اي برخوردار باش��د. از ويژگي هاي فرعي ش��امخ 
مي توان، شاخص هاي س��نجش موجودي كاال، روند 
قيمت ها و آمار استخدامي درازمدت و سفارشات جديد 
از مشتريان را عنوان كرد.  به گفته اين مقام مسوول، يكي 
ديگر از استفاده كنندگان اين طرح، دولت و دستگاه هاي 
اجرايي مرتبط با بخش مسكن است تا با برنامه ريزي در 
اين حوزه نسبت به سياستگذاري صحيح براي خروج از 

ركود بهترين تصميمات را اتخاذ كند.
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متوسط افزايش هزينه اجاره بها براي كل خانوارهايي كه 
تمديد قرارداد داشته اند، در فصل زمستان ١٣٩٨ برابر 
با ٣١.۶ درصد است. به گزارش مهر، گزارش شاخص 
قيم��ت اجاره بهاي واحدهاي مس��كوني خانوارهاي 
شهري زمستان از سوي مركز آمار ايران منتشر شد. 
در فصل زمستان ١٣٩٨، شاخص قيمت اجاره بهاي 
واحدهاي مسكوني در مناطق شهري، به عدد ١٦٩.٣ 
رسيد كه نس��بت به فصل قبل )١۶٢.٨(، ٤.٠ درصد 
افزايش داشته است. در اين فصل بيشترين نرخ تورم 
فصلي مربوط به استان سمنان با ٧.٧ درصد افزايش 
و كمترين آن مربوط به استان آذربايجان غربي با ٠.٦ 
درصد افزايش است. درصد تغييرات شاخص قيمت 
اجاره بها در فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، ٢٢.٩ درصد است كه 
نسبت به فصل پاييز ١٣٩٨ )٢١.٦ درصد(، ١.٣ واحد 
درصد افزايش نشان مي دهد. بيشترين نرخ تورم نقطه 
به نقطه مربوط به استان لرستان با ٣۵.٧ درصد افزايش 
و كمترين آن مربوط به استان آذربايجان غربي با ٩.٤ 
درصد افزايش اس��ت. به عبارتي خانوارهاي اس��تان 
لرستان به طور متوس��ط ١٢.٨ واحد درصد بيشتر از 
ميانگين كل كشور و خانوارهاي استان آذربايجان غربي 
١٣.٥ واحد درصد كمتر از ميانگين كل كشور در بخش 
اجاره بها هزينه كرده اند. متوسط افزايش هزينه اجاره بها 
براي كل خانوارهايي كه تمديد قرارداد داشته اند، در 

فصل زمستان ١٣٩٨ برابر با ٣١.٦ درصد است.

 اخذ برخط ماليات نقل 
و انتقال ملك در سراسر كشور

علي فيروزي، رييس مركز بهبود فضاي كس��ب و كار 
وزارت اقتصاد گفت: اخذ ماليات نقل و انتقال امالك 
مسكوني در سراسر كش��ور برخط شده است و به اين 
ترتيب اين فرايند از ۳0 روز به ۲ ساعت كاهش يافت. 
فيروزي در گفت وگو با مهر، در مورد ماليات نقل و انتقال 
امالك، اظهار داشت: پارسال در مرداد ماه، موضوع انتقال 
ماليات نقل و انتقال امالك در دفاتر اس��ناد رسمي از 
طريق صدور گواهي الكترونيكي برخط به صورت پايلوت 
از شهر تهران آغاز شد و بعد اين طرح به كالنشهرها و 
استان ها گسترش يافت. رييس مركز ملي مطالعات و 
پايش بهبود فضاي محيط كسب و كار وزارت اقتصاد و 
دارايي افزود: از چند روز پيش، نرم افزار مربوطه براي 
تمام دفاتر اسناد رسمي در سراسر كشور باز شد و هم 
اكنون تمام اقدامات مربوط ب��ه ماليات نقل و انتقال 
امالك مسكوني بدون مراجعه به سازمان امور مالياتي 
انجام مي شود. وي ادامه داد: اين موضوع موجب شده 
حجم بزرگي از مراجعه مردم به سازمان امور مالياتي كم 
شود. فرايند ماليات نقل و انتقال امالك قبال در تهران 
به صورت ميانگين ۳0 روز طول مي كشيد كه االن اين 

روند به ۲ ساعت كاهش يافته است.

٢٠٠ هزار واحد نيمه كاره 
مسكن در كشور وجود دارد

محمود محمودزاده، معاون مس��كن و س��اختمان 
وزير راه و شهرسازي از شناس��ايي ٢٠٠ هزار واحد 
نيمه كاره مسكن در كشور خبر داد كه طي مذاكره 
با مالكين آنها، اين خانه ها وارد طرح مس��كن ملي 
مي شوند. محمودزاده در مراسم كلنگ زني مسكن 
ملي فرهنگيان كه به صورت ويدئو كنفرانس در دفتر 
رياست جمهوري برگزار شد، گفت: وزارت راه فراخواني 
را در كل كشور و با هدف جهش توليد در بخش مسكن 
داشت كه براي واحدهاي نيمه ساخته يا تمام شده 
بدون مشتري تعيين تكليف شود. وي گفت: در اين 
بخشنامه از مالكين واحدهاي نيمه ساز يا تمام شده 
دعوت كرديم در صورت عالقه به مشاركت در طرح 
مس��كن ملي، با وزارت راه و شهرسازي وارد مذاكره 
شوند. محمودزاده از شناسايي٢٠٠ هزار واحد نيمه 
كاره در كش��ور خبر داد و گفت: با حمايت وزارت راه 
اين خانه ها ساخته و وارد بازار مسكن مي شود. معاون 
مس��كن وزارت راه ادامه داد: تاكنون مالكين ٥ هزار 
واحد مسكوني براي تفاهم با وزارت راه اعالم آمادگي 
كردند و مذاكرات آن در حال اتمام است، همچنين 
مذاكرات براي تكميل ٣ هزار و ٢٠٠ واحد مسكوني 
نيمه ساز تمام شده است. به گفته محمودزاده با ورود 
خانه هاي نيمه ساخته بخش خصوصي )مالكين( به 
بخش مس��كن و عرضه آنها به بازار، اتفاق ويژه اي در 

بخش مسكن رخ مي دهد.

آغاز جبران فوري وقفه 
پروژه هاي ناشي از شيوع كرونا 
محمد راستاد، مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي 
با بيان اينكه جب��ران فوري وقف��ه پروژه هاي بنادر 
كشور به دليل ش��يوع ويروس كرونا در دستور كار 
اين سازمان قرار دارد، بر لزوم تحرك جدي در زمينه 
پيشرفت پروژه ها تاكيد كرد. به گزارش ايلنا، راستاد 
در گردهمايي معاونان فني و مهندسي اين سازمان 
كه به صورت ويديو كنفرانس برگزار شد، اظهار كرد: 
با تالش جدي در راستاي كاهش و تعديل مشكالت 
گام برخواهيم داشت و تاكيد جدي سازمان بنادر و 
دريانوردي بر اتمام هرچه س��ريع تر پروژه ها چه در 
حوزه ابنيه و چه در حوزه تجهيزات اس��ت و انتظار 
داريم كه تحرك جدي در زمينه پيشرفت پروژه ها 
حاصل ش��ود. وي ادامه داد: بايد وقفه اي كه به دليل 
شيوع ويروس كرونا در حوزه پيشرفت پروژه ها حاصل 
شده بود جبران شود و تاكيد وزير راه و شهرسازي نيز 
فعاليت جدي كارگاه ها بر اساس و مطابق پروتكل هاي 
بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
است و ما نيز تاكيد داريم كه كارگاه ها با تالش جدي 
فعاليت كنند تا وقفه ايجاد شده جبران شود. معاون 
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه حداقل انتظار اين 
است كه در ادامه هيچ پروژه اي دچار اخالل و تاخير 
نشود، گفت: عالوه بر پيشبرد كمي پروژه ها توجه به 
كيفيت مساله بسيار مهمي است كه بايد مورد توجه 

مديران بنادر كشور باشد.

قراردادهاي اجاره مسكن تا خرداد ۹۹ تمديد مي شود

مصوبه اي ديرهنگام و بدون مبناي قانوني
گروه راه و شهرسازي|

در ش�رايطي كه عمال موعد قراردادهاي اجاره 
ت�ا اول خ�رداد ماه هنوز فرانرس�يده ي�ا اينكه 
وضعيت قراردادهاي فروردين و ارديبهشت ماه 
مشخص شده است، ستادكرونا در روز يكشنبه 
از تمديد قراردادهاي اجاره در ماه هاي فروردين 
و ارديبهشت خبر داد. البته پيش از اين، مسووالن 
وزارت راه و شهرسازي به هيات دولت پيشنهاد 
كرده بودند ك�ه قراردادهاي اجاره به مدت 6 ماه 
تمديد شود، مس�اله اي كه به گفته كارشناسان 
مسكن و كارشناسان حقوقي، از پشتوانه قانوني 
برخوردار نبود و اساسا دولت نمي توانست توپ 
سخت شدن شرايط استيجار در دوران كرونا را 

به زمين مالكان بيندازد. 

ديروز اما محمد اس��المي، وزير راه و شهرس��ازي گفت: با 
تصويب ستاد ملي مبارزه با كرونا، تعطيلي ۲ماهه بنگاه هاي 
مشاور امالك به قراردادهاي اسفند ۹۸ و فروردين ۹۹ اجاره 
مسكن اضافه مي شود. به گزارش تسنيم، اسالمي اظهار كرد: 
پس از دو هفته كار كارشناسي و انجام بررسي هاي الزم كه 
در كميته ها انجام گرفت، ستاد ملي مبارزه با كرونا طرحي را 
تصويب كرد كه بر اساس آن مدت زماني كه بنگاه هاي مشاور 
امالك به دليل مصوبه اين ستاد، تعطيل اعالم شدند به مدت 

قراردادهاي اجاره واحدهاي مس��كوني اضافه خواهد شد. 
اسالمي تصريح كرد: مالكان و مستأجران در اين مدت به دليل 
بسته بودن اين بنگاه ها و رعايت پروتكل هاي بهداشتي، قادر 
به عقد قرارداد يا جست وجوي واحد ديگري نبودند و اين امر 
مشكالتي را براي اين افراد به دنبال داشت. وي ادامه داد: به 
همين علت با تصويب ستاد ملي مبارزه با كرونا، زمان بسته 
بودن بنگاه هاي مشاور امالك كه ۲ ماه است به قراردادهاي 
اسفند ۹۸ و فروردين ۹۹ واحدهاي مسكوني اضافه مي شود.

    موانع قانوني طرح تمديد اجاره نامه ها
شيوع كرونا به همراه شرايط اقتصادي تورم زده و همچنين 
برخي از سياس��ت هاي پولي همچون كاهش نرخ س��ود 
س��پرده بانكي به ۱۵ درصد عرصه را بر مس��تاجران تنگ 
كرده اس��ت، در اين حال آن دسته از مستاجران كه موعد 
اجاره نامه هايشان فرارسيده است، در فشار مضاعفي گرفتار 
آمده اند. آنها مجبورند از س��ويي، بودجه بيشتري را براي 
تامين هزينه اجاره مسكن در نظر بگيرند و از سوي ديگر در 
اين روزهاي كرونايي، سالمت خود را در بازديد از واحدهاي 
مسكوني به خطر بيندازند. البته مالكان نيز با ريسك ابتال به 
كرونا دست و پنجه نرم مي كنند. از همين رو است كه وزارت 
راه و شهرس��ازي طرحي را تدوين كرده و روي ميز دولت 
گذاشته كه بر اساس آن تمام اجاره نامه ها به طور خودكار 
به مدت ۶ماه تمديد ش��ود. اين مساله اما معضالت خاص 

خود را دارد و آن گونه كه حسام عقبايي، نايب رييس اتحاديه 
مشاوران امالك به »تعادل« گفته بود: مصوبه هاي دولتي 
نمي تواند ناقض يا متضاد قوانين باالدستي همچون قانون 
مالك و مستاجر باشد. به عبارت روشن تر، دولت نمي تواند 
مالكيت خصوصي موجران را نقض كرده و آنها را مجبور به 
تمديد اجاره نامه كند. از سوي ديگر، اجاره نامه هاي واحدهاي 
تجاري داستان ديگري دارد كه روزنامه تعادل در گزارشي 
با عنوان »توپ ركود كسب و كارها در زمين مالكان« كه در 
تاريخ ۲۸ فروردين سال جاري به چاپ رسيد، به آن پرداخت. 
در بخشي از گزارش ياد شده با استناد به مشاهدات ميداني 
»تعادل« تصريح شد كه در پي تعطيلي كسب و كارها، برخي 
از كسبه با فس��خ قرارداد، ملك مورد اجاره خود را به موجر 
بازگردانده اند. به طور نمونه، مستاجر يك واحد تجاري در 
ميدان صادقيه با ۱00 ميليون پول پيش و ۱۳.۵ ميليون 
اجاره ماهانه قرارداد خود را با مالك فسخ كرده است و هم 
اينك ملك مورد نظر، حتي با اجاره اي كمتر از ۵0 درصد 

)حدود ۶ ميليون تومان( نيز خواهان ندارد.

    طرح هايي كه شكست خوردند
به گفته حسام عقبايي، نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك 
تهران، در سال هاي گذشته براي تعديل اجاره بها طرح هايي 
از سوي مسووالن دولتي پيشنهاد شده بود. به طور مثال، در 
يك مورد پيشنهاد شده بود كه مدت قراردادهاي اجاره دو 

ساله بشود، اما اين طرح با شكست مواجه شد. يا چند سال 
قبل تعزيرات براي جلوگيري از افزايش اجاره بها در تابستان 
و در فصل نقل و انتقال ورود پي��دا كرد. اين طرح تعزيرات 
هم با مشكل مواجه شد و عملياتي و اجرايي نشد.  عقبايي 
با تاكيد بر اينكه بايد طرح هايي ارايه شود كه مخالف يا در 
تضاد قوانين باال دستي نباشد، در گفت وگو با »تعادل« اظهار 
كرده بود: بنده به جز اينكه نايب رييس اول اتحاديه مشاوران 
امالك هستم، حقوقدان نيز هستم. از منظر حقوقي عرض 
مي كنم كه در قانون مالك و مستاجر- چه قانون مصوب در 
سال ۱۳۵۶ و چه قانون مالك و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ 
- چنين اختياراتي براي قلب حقوق مالكانه در نظر گرفته 
نشده است. از اين رو، صرفا در صورتي كه مسووالن وزارت راه 
و شهرسازي بتوانند موضوع را در مراجع حقوقي و قانونگذاري 
طرح كنند و با طي مراحل حقوقي اقدامي بكنند كه جنبه 
قانوني داشته باشد، مي توان بدون توجه به قوانين باالدستي، 
قانون جديدي از جمله تمديد اجباري اجاره نامه ها را وضع 
كرد. در غير اين صورت، در آخرش، مصوبه وزارت راه جنبه 
ارشادي و توصيه اي پيدا مي كند. او همچنين تصريح كرده 
بود: وزارت راه و شهرسازي كه قانونگذار نيست. دولت هم 
كه نمي تواند قوانيني را وضع كند كه با قوانين عمومي كشور 
مخالفت داشته باشد يعني قانون جديد بايد در تضاد با قوانين 
ديگر نباش��د. در غير اين صورت، با شكايت افراد در ديوان 
عدالت اداري، ديوان ياد شده آن را باطل مي كند. عقبايي با 

بيان اينكه بايد ببينيم طرح مسووالن وزارت راه و شهرسازي 
با چه خروجي در دولت تصويب مي ش��ود، افزوده بود: االن 
س��ه ماه از موعد برخي از اجاره نامه ها گذشته است. تقريبا 
از اسفند، فروردين و حال در ارديبهشت مستاجران درگير 
اين موضوع هستند و كساني كه سر رسيد جابه جايي شان 
رسيده باالخره به نوعي با مالكان خود تعامل كرده و مي كنند.  
نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك تهران در پاسخ به اينكه 
االن بازديد از منازل به سختي انجام مي شود و همچنين توان 
مالي مستاجران به دليل تعطيلي مشاغل و ركود اقتصاد بسيار 
تضعيف شده است، پيشنهاد شما در اين شرايط چيست؟ 
گفته بود: بايد پروتكل هاي بهداشتي بازديد رعايت شود. بايد 
مالكان و مستاجران رعايت بهداشت عمومي را مانند جوامع 
ديگر داشته باشند. خيلي از مشاغل و حرف در جامعه وجود 
دارد كه حساسيت آنها از بازديد منازل باالتر است و االن در 
كشور اين مشاغل و كسب و كارها فعاليت مي كند. از اين رو، 
بايد پروتكل هاي بهداشتي رعايت شود. او افزوده بود: از سوي 
ديگر، دولت بايد دنبال كارهاي حمايتي باشد و از منابع مالي 
تحت اختيار خود به مستاجران تسهيالت بدهد. يا خانه هاي 
خالي در اختيار زيرمجموعه هاي دولت يا بانك ها را در اختيار 
مس��تاجران قرار دهد. در مجموع مي توان گفت كه دولت 
بايد از ظرفيت هاي خودش براي كمك به اجاره نش��ين ها 
اس��تفاده كرده و فرهنگ رعايت بهداشت را نيز بيشتر در 

جامعه ترويج كند .

براي 50 درصد قيمت خودروي سنگين وام بالعوض اعطا مي شود

مصوبه 10 ميليارد دالري شوراي اقتصاد براي نوسازي ناوگان جاده اي
صدراهلل بمانا، مشاور رييس سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده اي در طرح نوسازي ناوگان 
با اشاره به اجراي طرح نوسازي ناوگان تجاري 
برون ش�هري، گفت: مالكان ناوگان فرسوده 
پ�س از دريافت ك�د و ثبت ن�ام در كارخانه 
س�ازنده، بابت 50 درصد قيمت خ�ودرو وام 
بالعوض و بابت 30 درصد ديگر قيمت خودرو 

وام با سود 18 درصد مي گيرند.

بمانا در گفت وگو با ف��ارس، درباره نوس��ازي ناوگان 
فرسوده اظهار داش��ت: طبق آمار كه تا پايان سال ۹۹ 
اخذ شده است، ۴0 درصد ناوگان ما فرسوده است كه 
براي از بين بردن فرسودگي ناوگان، دولت طرح هايي 
مدنظ��ر دارد كه يكي از اين طرح ها طرح »نوس��ازي 

ناوگان تجاري درون و برون شهري« است. 
وي ادامه داد: طرح نوس��ازي ن��اوگان تجاري درون و 
برون ش��هري ش��امل ميني بوس ، اتوبوس، كاميون و 
تريلر درون و برون شهري مي ش��ود كه درون شهري 
بر عهده شهرداري ها و برون شهري در حيطه وظايف 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي است.  مشاور 
رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در طرح 
نوسازي ناوگان با بيان اينكه ۸0 درصد ميني بوس هاي 
موجود در ناوگان برون شهري اسقاط است، گفت: در 
طرح نوسازي ناوگان تجاري مصوبات از شوراي اقتصاد 

اخذ شده است و اين طرح ۱0 ميليارد و ۶۶۶ ميليون 
دالر مصوبه شوراي اقتصاد دارد كه اين اعتبار از محل 
صرفه جويي مصرف سوخت تأمين مي شود. بمانا افزود: 
اين طرح بر مبناي ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد است 
كه شركت نفت از محل صرفه جويي سوخت بابت خروج 
خودروهاي فرسوده و ورود ناوگان نو و بر اساس پيمايش 
خودروي نو، صرفه جويي حاصله را           اختصاص مي دهد.

وي اظهار كرد: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 

در طرح نوسازي ناوگان تجاري برون شهري به عنوان 
مجري اس��ت، امور بانك ها و مسائل صندوق توسعه 
توس��ط وزارت صمت انجام و سپس به راهداري عالم 
مي ش��ود و ما با كارخانه هاي س��ازنده داخلي قرارداد 
مي بنديم. مشاور رييس سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي در نوسازي ناوگان در پاسخ به اين سوال كه آيا 
تاكنون اين موضوع منجر به قرارداد شده است، اظهار 
داشت: تاكنون با يك كارخانه داخلي سازنده كاميون 

قرارداد منعقد شده است و با چند كارخانه داخلي ديگر 
در شرف قرارداد هستيم و پيش بيني مي شود تا يك ماه 
آينده خبرهاي خوبي در اين حوزه داشته باشيم، البته 
اطالع رساني ثبت نام ها توسط كارخانه به مردم انجام 

مي شود، آنها اطالع رساني و ثبت نام مي كنند.
بمانا توضيح داد: در اين طرح ۵0 درصد قيمت خودرو 
به صورت تس��هيالت بالعوض از س��وي دولت براي 
ناوگان فرسوده شامل اتوبوس ، كاميون و ميني بوس 
از مح��ل صرفه جويي س��وخت پرداخت مي ش��ود، 
۳0 درصد قيمت ناوگان تس��هيالت با نرخ سود ۸0 
درصد ارايه مي ش��ود و ۲0 درصد ه��م آورده مالك و 
اسقاط خودروي فرسوده است. وي بيان كرد: مالكان 
خودروهاي فرسوده براي شناس��ايي بايد به سامانه 
NONAFAR.IR مراجعه كنند و با مراجعه به اين 
سايت و شناسايي كد دريافت مي كنند. مشاور رييس 
س��ازمان راهداري و حمل و نقل ج��اده اي در طرح 
نوسازي ناوگان تصريح كرد: هر كارخانه اي كه بابت 
ثبت نام اطالع رساني و توليد را           آغاز كرد، متقاضي كه 
خود را           معرفي كرده و كد گرفته اس��ت با ارايه كد به 
كارخانه ثبت نام مي شود و متقاضي بايد حتما كسي 
باشد كه مالك خودروي فرس��وده است. بمانا درباره 
مشخصات خودروهاي فرسوده كه امكان ثبت نام در 
اين طرح را دارند، توضيح داد: خودروي فرسوده بايد 
در يك سال اخير حداقل سه معاينه فني معتبر داشته 

باش��د، چون خودروهاي اسقاطي س��ه ماهه معاينه 
فني مي گيرند؛ البته با ارايه اطالعات از س��وي مالك 
خودرو فرسوده در س��ايتي كه معرفي شد، سيستم 
خود عمليات شناسايي را           انجام مي دهد و نياز به ارايه 
مدارك نيست، در اين راستا ناوگان اسقاط غيرفعال 

و... امكان ثبت نام ندارند.
وي درب��اره ميزان معرفي مالكان ناوگان فرس��وده به 
كارخانه سازنده داخلي، گفت: در اين مرحله، فعال همان 
يك كارخانه توليد كاميون فعال اس��ت، چون ابتداي 
طرح است، تعداد فعال كم است؛ به هر حال از معضالت 
توليد در كشور مساله تحريم است، اين كارخانه ها بايد 
در اين دوران تحريم برخي قطع��ات را           وارد كنند كه 

همين موضوع توليد را           با مشكل مواجه كرده است.
مشاور رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
در طرح نوس��ازي ناوگان، اظهار داش��ت: متقاضيان 
كاميون اسقاطي را           تحويل مي دهند و كاميون نو تحويل 
مي گيرند، البته برگه اسقاط صادر نمي شود چون ۵0 

درصد هزينه يارانه دريافت مي شود.
وي اضافه ك��رد: تاكنون ح��دود ۲00 نفر به كارخانه 
معرفي شده  اند. مشاور رييس سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي در طرح نوس��ازي ناوگان با بيان اينكه 
اميدواريم اين طرح تا يك ماه آينده سرعت بگيرد، افزود: 
وزير راه و شهرسازي اين طرح را           جزو اولويت هاي وزارت 

راه و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مي داند.

تمام شاخص هاي مربوط به صنعت ساخت و ساز در فروردين ماه امسال افت كردند



دانش و فن10اخبار 

ارتباط كرونا با نسل پنجم موبايل مانند تئوري ارتباط گوشي هاي هوشمند با تومورهاي مغزي است

به شيوع كرونا آنتن هاي 5G، مظنون 
در حالي كه برخي آنتن  هاي 5G را مقصر اصلي 
شيوع كرونا مي دانند، اما سازمان بهداشت 
جهاني اين ادعاهلا را رد و اعلام كرد افراد 
مدعي حساسيت به امواج الكترومغناطيسي 
آنتن هاي موبايل، از نظر جسماني، تفاوتي در 
دريافت و درك اين سيگنال ها در مقايسه با 
ساير افراد ندارند. سازمان بهداشت جهاني 
عقيلده دارد اين دسلته تفكرات ناشلي از 
مشكات رواني زمينه اي بوده و استرس بيش 
از اندازه، به خاطر خواندن مقاالتي غيرعلمي 
پيرامون مضرات شبكه 5G مسبب مشكات 

جسماني آنهاست.

با توجه به ش��يوع ويروس كرونا در سراس��ر جهان، 
اخبار و نظريه هاي جعلي درباره فناوري نسل پنجم 
اينترنت موبايل مشكالتي را به وجود آورده است. طي 
ماه گذش��ته در انگليس ۵۰ مورد آتش زدن عمدي 
دكل هاي مخابراتي و تجهيزات ديگر ثبت شده است. 
بر اساس گزارش��ي كه در وب سايت فون آرنا منتشر 
شده، ۲۳۰ دانشمند با انتشار بيانيه اي نسبت به امواج 
مخرب اينترنت ۵G هش��دار دادند، اما در بيانيه آنها 
به انتشار يك بيماري تنفسي ويروسي از طريق اين 
فناوري اشاره اي نشد. با اين حال ماجراي آتش زدن 
دكل هاي ۵G در كش��ورهاي اروپايي نشان مي دهد 
برخي مردم عقي��ده ديگري دارند. اي��ن افراد امواج 
الكترومغناطيسي داراي فركانس بسيار باالي نسل 
پنجم شبكه موبايل را قادر به ش��يوع ويروس كرونا 
مي دانند. پروفس��ور مارتين پال در دانش��گاه ايالتي 
واشنگتن در گزارشي به قرارگيري آنتن هاي ۵G در 
شهر ووهان براي اولين مرتبه در سراسر چين اشاره 
كرد. از طرفي مي دانيم ش��هر ووهان، كانون ش��يوع 
ويروس كروناي نوظهور محس��وب مي شود. گفتني 
اس��ت طبق برنامه ريزي اوليه دول��ت چين قرار بود 
تعداد آنتن  هاي مخصوص نسل پنجم شبكه موبايل 
در ش��هر ووهان، از ۳۱ عدد در انتهاي س��ال ۲۰۱۸ 
به ۱۰ هزار عدد تا انتهاي ۲۰۱۹ برس��د. وب س��ايت 
اس��كاي نيوز طي مقال��ه اي جديد، ب��ه عدم صحت 
تئوري هاي ارتباط دهن��ده آنتن هاي موبايل ۵G به 
شيوع كروناويروس اشاره كرده است. در اين گزارش 
براي اثبات ادعا، به كشورهايي همچون ايران اشاره شد 
كه با وجود نبود دكل هاي مخابراتي مربوط به اينترنت 

۵G به شدت با ويروس كرونا درگير شده اند. در برزيل 
نيز وضعيت مشابه است، در حالي كه در هيچ كجاي 
آن خبري از دكل هاي مخابراتي تحت نس��ل پنجم 
شبكه موبايل نيست و تا دو سال آينده نيز برنامه اي 

براي توسعه آنها وجود ندارد.

    نظر سازمان بهداشت جهاني
درباره اين تئوري

 ۵G برخي افرادي كه در محل زندگي آنها آنتن هاي
قرار گرفته، از احساس جسماني بد به خاطر آنها گله 
مي كنند. با اين حال سازمان بهداشت جهاني اين نوع 
ادعاها را رد و اعالم كرد افراد مدعي حساسيت به امواج 
الكترومغناطيسي آنتن هاي موبايل، از نظر جسماني، 
تفاوتي در دريافت و درك اين سيگنال ها در مقايسه با 
ساير افراد ندارند. سازمان بهداشت جهاني عقيده دارد 
اين دسته تفكرات ناشي از مشكالت رواني زمينه اي 
بوده و استرس بيش از اندازه، به خاطر خواندن مقاالتي 
غيرعلمي پيرامون مضرات شبكه ۵G مسبب مشكالت 
جس��ماني آنها اس��ت. افراد دچار ES يا حساسيت به 
ميدان ها و امواج الكتريكي و مغناطيسي، مشكل خود 
را در قالب حساس��يت به نور، افزايش حساسيت هاي 
پوس��تي، خس��تگي و كوفتگي، افزايش فشار خون، 
سردرد، درد مفاصل، سرگيجه و ديگر عالئم توصيف 
مي كنند و اين  عاليم همان مش��كالتي هس��تند كه 
توسط استرس در بدن ما ايجاد مي شوند. در گزارش 
اخير، آنتن هاي ۵G مس��بب بروز مشكالتي از قبيل 
حالت تهوع، ريزش مو و حتي آسيب به مغز استخوان 
خطاب ش��ده اند. حتي اگر اين موضوع صحت داشته 
باشد، مشكالت جس��ماني باال هيچ ارتباطي با كرونا 
ندارد. بررسي عالئم بيماري كوويد ۱۹ تا امروز نشان 
داده تنگي نفس، تب باال و سرفه هاي خشك اصلي ترين 
نشانه هاي بيمار شدن به وسيله ويروس كروناي جديد 
محسوب مي ش��وند. مسووالن انگلستان تئوري هاي 
مطر ح شده درباره فناوري ۵G را پوچ و كامال بي ارزش  
مي دانند. حتي وودي هارلس��ون كه كمپين هايي را 
عليه مقابله با گسترش فناوري ۵G به داليل مختلف 
راه انداخته اعتراف كرد هرگز گزارش پروفسور مارتين 

پال را كامل بررسي نكرده است.

    مبارزه با توسعه آنتن هاي 5G ادامه دارد
در كش��ور انگلس��تان، ب��ا وج��ود اعم��ال ش��ديد 

محدوديت هايي براي ت��ردد و اصرار ب��ه مردم براي 
قرنطينه خانگي و توسعه آنتن  هاي ۵G در قسمت هاي 
مختلف ادامه دارد. متاسفانه يا خوشبختانه مهندسان 
مخابرات از قانون قرنطينه خانگي و مرخصي اجباري 
مستثني ش��ده اند، چرا كه توس��عه و مراقبت از يك 
زيرساخت اساسي هر كش��ور در دست آنها قرار دارد. 
در گزارش Sky News اعالم شد برخي افراد به وسيله 
انتشار پس��ت هاي فيس بوكي، از بقيه دعوت كردند 
به كمپين آزار و اذيت مهندس��ان مخابرات بپيوندند. 
آنها ضمن انتشار اين نوع پست ها، از رفتار افرادي كه 
ب��ه تخريب آنتن  هاي ۵G پرداختند، تش��كر كردند. 
همچنين چندي پيش توييتر اع��الم كرد پيام هاي 
مشوق تخريب زيربناي اينترنت ۵G و اخبار جعلي و 
نظريه هاي توطئه درباره ارتباط نسل پنجم اينترنت 
بي سيم و ويروس كرونا را حذف مي كند. طبق قوانين 

جديد هرگونه توييتي كه حاوي اطالعات تاييدنشده 
باشد و مردم را تش��ويق به فعاليت هاي مخربي كند 
كه به زيربناي اينترنت ۵G خس��ارت برساند، حذف 
خواهد شد. البته قوانين جديد تمام توييت هاي حاوي 
اطالعات جعلي اينترنت ۵G را شامل نمي شود. اين 
پلتفرم اعالم كرده مشغول دسته بندي ادعاهاي جعلي 
»تشويق مردم به انجام اقدامي« يا »تشويق به تخريب 
اموال عمومي« است، مانند »اينترنت ۵G باعث ابتال 
به ويروس كرونا مي ش��ود - دكل ه��اي مخابراتي در 

محله تان را خراب كنيد«
هر زمان ك��ه يك فن��اوري جديد ظه��ور مي كند، 
افرادي آن را به بروز مشكالت جسماني ارتباط داده 
و تكنولوژي جديد را براي سالمتي خطرناك قلمداد 
مي كنند. اگرچه ويروس كرونا از شهري كه چين آن 
را براي آزمايش فناوري ۵G انتخاب كرد آغاز شد، اما 

شبيه به تئوري ارتباط گوشي هاي هوشمند با ايجاد 
تومورهاي مغزي، شواهدي براي ارتباط دادن ويروس 
كرونا با نسل جديد شبكه موبايل وجود ندارد. فناوري 
۵G نسل بعدي شبكه موبايل است و انتظار مي رود 
 4G سرعت دريافت داده بر بس��تر آن، در مقايسه با
نزديك به ۱۰ برابر افزايش پيدا كند. در اين ش��رايط 
دانلود يك فيلم سينمايي كامل با رزولوشن اچ دي به 
جاي چند دقيقه، چند ثانيه زمان خواهد برد. در نسل 
پنجم شبكه موبايل، برخالف تفاوت 4G با ۳G، همه 
تغييرات منتهي به افزايش سرعت دريافت و ارسال 
داده نيست؛ فناوري ۵G زندگي ما را متحول كرده و 
سبب پيدايش صنايع و تجارت هاي جديدي خواهد 
ش��د. به عنوان نمونه اي از بيزينس هايي كه به لطف 
4G شكوفا شد بايد به شركت هاي اوبر و ليفت اشاره 
كرد. ارزش كنوني آنها اكنون چند ميليارد دالر است.
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راه اندازي سامانه پيگيري 
سيم كارت هاي سرپرست خانوار

به منظور تسهيل فعال سازي سيم كارت هاي ارسالي 
به سرپرس��تان خانوار، همراه اول س��امانه پيگيري 
راه اندازي كرد.  به گزارش اداره كل ارتباطات شركت 
ارتباطات سيار ايران، در پي ارسال سيم كارت هاي 
رايگان سرپرست خانوار توسط شركت پست و با توجه 
به اينكه به لحاظ قانوني و براي جلوگيري از تخلفات و 
سوءاستفاده هاي احتمالي، اپراتور بايد منتظر دريافت 
تاييديه احراز هويت و وصول س��يم كارت به دست 
شخص ثبت نام كننده از جانب شركت پست باشد 
و سپس اقدام به فعال سازي سيم كارت  كند، اپراتور 
اول سامانه اي جهت تس��هيل اين فرآيند راه اندازي 
كرد. سرپرس��تان خانوار كه سيم كارت رايگان خود 
را دريافت ك��رده ولي هنوز سيم كارت ش��ان فعال 
نش��ده اس��ت، مي توانند جهت اع��الم اين موضوع 
به پرتال هم��راه اول بخش »پيگيري س��يم كارت 
رايگان«، مراجعه و عدم فعال بودن سيم كارت خود 
را اعالم كنن��د. اپراتور موارد دريافتي را به ش��ركت 
پست جهت تسريع در اعالم وضعيت ارسال و پس 
از دريافت تاييديه نسبت به فعال س��ازي آنها اقدام 
خواهد كرد.  فرآيند تحويل و فعالسازي سيم كارت 
سرپرس��تان خانوار، بدين صورت اس��ت كه پس از 
دريافت س��يم كارت و احراز هويت مشترك توسط 
مامور پست، اين شركت تحويل سيم كارت را به اپراتور 
اعالم كرده و پس از آن اپراتور نسبت به فعال سازي 
آن اقدام مي كند و براي فعالسازي سيم كارت نيازي به 

مراجعه حضوري به دفاتر خدماتي نيست.

اجراي 12 پروژه براي كاهش 
قيمت تمام شده محصول

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو از سياس��ت 
نهضت كاهش قيمت تمام ش��ده محصول در سال 
جهش توليد در اي��ن خودروس��ازخبرداد و گفت: 
۱۲پروژه ب��راي اين امر تدوين و اجرايي مي ش��ود.  
ايكوپرس – فرشاد مقيمي در جلسه توديع و معارفه 
قائم مقام مالي و اقتصادي ايران خودرو افزود: وظيفه 
و رس��الت ايران خودرو تامين نياز بازار و مشتريان با 
قيمت معقول و منطقي اس��ت، كاهش بهاي تمام 
شده محصول و افزايش عرضه به بازار، ابزارهاي تحت 
اختيار ايران خودرو براي ايجاد تعادل در بازار خودرو 
است. وي ازابالغ سياست نهضت كاهش قيمت تمام 
ش��ده در ايران خودرو خبر داد و گفت: بخش هايي 
مانند لجستيك و خريد كه نقش قابل توجه و مهمي 
در كاهش قيمت تمام شده محصول دارند را شناسايي 
كرده ايم و با تعريف پروژه به دنبال كاهش هزينه در 
آن هس��تيم. مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو 
تصريح كرد: براي اجراي سياس��ت نهضت كاهش 
قيمت تمام شده محصول ۱۲پروژه تدوين كه 6 پروژه 
در س��ايكو و 6 پروژه ديگر درايران خودرو عملياتي 
مي شود.  مقيمي خاطرنشان كرد: نتايج اين اقدامات 
را مي توانيم در صورت هاي مالي امسال شاهد باشيم. 
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو بر تامين منابع 
مالي نوين و ارزان قيمت تاكيد و خاطرنش��ان كرد: 
جريان نقدينگي مستمر براي توليد پايدار درسال 

جهش توليد صورت گيرد. 

نمايشگاه حمل و نقل ريلي 99 
برگزار مي شود

شركت س��هامي نمايش��گاه هاي بين المللي ايران 
تصميم گيري در حوزه برگزاري نمايشگاه ها را صرفا 
در حوزه اختي��ارات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
دانست و گفت: تمامي رويدادهاي تقويم نمايشگاهي 
۹۹ برگزار مي شود. اين ش��ركت با صدور بيانيه اي 
ادعاي شركت راه آهن مبني بر عدم برگزاري نمايشگاه 
حمل و نقل ريلي را رد و اعالم كرد: تنها مرجع قانوني 
تصميم گير در حوزه برگزاري نمايشگاه هاي كشور 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت. در اين بيانيه 
آمده است: شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي 
ايران ضمن رد ادعاي ش��ركت راه آهن مبني بر عدم 
برپايي نمايشگاه حمل و نقل ريلي ۹۹ اعالم مي دارد 
كه تصميم گيري در خصوص برگزاري اين رويداد از 
حوزه اختيارات راه آهن خارج است و اظهارنظر اين 
شركت در اين باره وجاهت قانوني ندارد. صالحيت 
تصميم گيري در خصوص برگزاري نمايشگاه هاي 

كشور بر عهده وزارت صمت است.

سازمان بهداشت جهاني عقيده دارد استرس بيش از اندازه، به خاطر خواندن مقاالتي غيرعلمي پيرامون مضرات شبكه 5G مسبب مشكالت جسماني است

هيات مديره شرکت خدمات دريايی هدايت کشتی خليج فارس )سهامی خاص(

بدينوسيله از کليه سلهامداران محترم شلرکت خدمات دريايی 
هدايت کشتی خليج فارس )سهامی خاص( دعوت به عمل می آيد 
تا در جلسله مجمع عمومی فوق العاده اين شرکت که راس ساعت 
10 صبح روز يکشنبه مورخ 1399/02/28 در محل تهران، خيابان 
وليعصر، نرسليده به چهارراه پارک وی، کوچه افق، پاک 6 ، سالن 
اجتماعات شلرکت خدمات دريايی هدايت کشلتی خليج فارس 

تشکيل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

تبديل سهام بی نام به سهام با نام
کليه سلهامداران محترم و يا نمايندگان قانونلی آنها می توانند جهت 
دريافت کارت ورود به جلسه با در دست داشتن اصل ورقه سهام  و کارت 
شناسايی معتبر  و  يا  وکالتنامه رسمی )برای سهامداران حقيقی و  يا  وکای 
ايشان( و معرفی نامه برای نمايندگان سلهامداران حقوقی، در ساعات 
اداری روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 23 و 24 ارديبهشت ماه جاری 
به  دفتر امور سهام  شرکت واقع تهران، خيابان وليعصر، نرسيده به چهارراه 

پارک وی، کوچه افق، پاک6، طبقه 2، مراجعه  فرمايند.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

 شرکت خدمات دريايی هدايت کشتی خليج فارس)سهامی خاص(
Persian   Gulf    PILOT   Martime    Services    co .
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ثبت شده به شماره 336034 و شناسه ملی 10103723524

سنجه هاي نت سنج پالس تا پايان خرداد 2 برابر مي شود 
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با بيان 
اينكه برنامه توسعه شبكه نت سنج پالس در دستور كار قرار 
دارد، گفت: »تعداد سنجه هاي سامانه نت سنج پالس كه 
اكنون به باالي 6۰۰۰ عدد رسيده است تا پايان خردادماه 
به دو برابر افزايش مي يابد.« حس��ين فالح جوشقاني در 
گفت وگو با فارس با بيان اينكه سنجه هاي سامانه نت سنج 

پالس تا پايان خرداد دو برابر مي ش��ود، گفت: »س��امانه 
نت س��نج پالس در شرايط س��خت وجود كرونا توانست 
كيفيت خدمات را به مردم نش��ان دهد كه وجود چنين 
س��امانه اي نياز مردم را بيش از پيش نمايان كرده است، 
به طوري كه درحال حاضر بس��ياري از اپراتورها تقاضاي 
افزايش س��نجه هاي اين س��امانه را دارند.« معاون وزير 

ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه برنامه توسعه 
شبكه نت سنج پالس در دستور كار قرار دارد، گفت: در حال 
حاضر سامانه نت سنج پالس بيش از ۹۸ درصد دقت است 
كه همين موضوع باعث شده است نظر برخي از اپراتورها كه 
نسبت به اين سامانه حساسيت داشته و مقاومت مي كردند 

اكنون مثبت شود.« 

دنياي فناوري
كرونا 4 ميليارد دالر هزينه

براي آمازون تراشيد
درآمد خرده فروشي آنالين آمازون افزايش يافته است. اما 
اين شركت قصد دارد با توجه به شيوع ويروس كرونا، چهار 
ميليارد دالر هزينه تامين س��المت كارمندان و افزايش 
دس��تمزد و غيره كند. به گزارش مهر به نقل از گاردين، 
شركت خرده فروشي آنالين آمازون از شيوع ويروس كرونا 
سود برده با رونق كسب وكارش روبه رو شده است. درآمد 
اين شركت در سه ماهه نخست سال ۷۵.4 ميليارد دالر 
بوده اس��ت. ميزان فروش اين پلتفرم نيز نسبت به سال 
گذشته ۲6 درصد رشد كرده است. اين درحالي است كه 
سودآوري شركت نسبت به سال قبل ۲۹ درصد كاهش 
يافته و به ۲.۵ ميليارد دالر رسيده است. همچنين آمازون 
اعالم كرده بر ميزان هزينه هاي ش��ركت نيز افزوده شده 
است. به گفته جف بزوس موس��س آمازون، اين شركت 
تصميم دارد طي ۳ ماه آينده چهار ميليارد دالر براي موارد 
مربوط به شيوع ويروس كرونا از جمله ارسال محصوالت 
براي مشتريان و ايمن نگه داشتن كارمندان، هزينه كند. 
او در اين باره مي گويد: »اين مبلغ شامل سرمايه گذاري در 
تجهيزات محافظت شخصي، ارتقاي پاكسازي تاسيسات، 
فرآيندهاي كاري كه ب��ه فاصله گذاري اجتماعي كمك 
مي كنند، دستمزد باالتر و صدها ميليون دالر براي توسعه 
قابليت هاي تست كوويد ۱۹ در آمازون است.« مبلغ چهار 
ميليارد دالر مذكور معادل كل س��ود شركت آمازون در 
۳ماهه بعدي است. با انتشار اين خبر ارزش سهام آمازون 

سقوط كرد.

اطالعات نيم ميليون كاربر زوم
در دارك وب لو رفت

هكرها نام كاربري و پس��ورد بيش از ني��م ميليون كاربر 
اپليكيش��ن زوم را در دارك وب به فروش گذاش��تند. به 
گزارش ديجياتو از بلومبرگ، ش��ركت امنيت س��ايبري 
Cyble كشف كرده كه هر كدام از اطالعات الگين كاربران 
با قيمت بسيار ناچيز )۱.۲۵ س��نت( در دارك وب براي 
فروش گذاشته شده است. اين شركت داده ها را در تلگرام 
و از طريق فردي روس زبان خريداري كرده است. استفاده 
از اپليكيشن زوم به خاطر قرنطينه و تعطيلي هاي گسترده 
ناشي از كرونا افزايش چشمگيري داشته ولي اين اپ به 
خاطر آسيب پذيري در رمزگذاري داده ها زير تيغ انتقادات 
گسترده بوده اس��ت. در گذشته هكرها موفق شده اند در 
ويديوكنفرانس ها نفوذ كرده و در آنها اختالل ايجاد كنند. 
ارزش سهام اپليكيش��ن زوم همچنين محبوبيت آن در 
س��ال جاري ميالدي افزايش چش��مگيري داشته، ولي 
متخصصان حريم شخصي و امنيت سايبري ديد خوبي 
به آن نداشته اند. از ايالن ماسك، مديرعامل تسال گرفته 
تا دپارتمان تحصيالت نيويورك و آژانس هاي بين المللي 
از سراس��ر دنيا، استفاده از اين اپ را به دليل نگراني هايي 
كه در م��ورد امنيت آن به وجود آم��ده، ممنوع كرده اند. 
ش��ركت زوم مي گويد كه در حال تحقي��ق در اين رابطه 
است و اكانت هايي كه اطالعاتشان لو رفته را مسدود كرده 
و به دنبال ارتقاي امنيت پلتفرم خود اس��ت. اين شركت 
همچنين از كاربران درخواس��ت كرده تا پسورد خود را با 

نمونه امن تر تعويض كنند.

اطالعات 774 هزار مهاجر استراليا 
فاش شد

اطالعات شخصي ۷۷4 هزار مهاجر استراليا در يك پلتفرم 
ديجيتالي افشا شده اس��ت. به گزارش ديجياتو به نقل از 
انگجت، وزارت امور داخلي استراليا به صورت ناخواسته 
و از طريق پلتفرم »SkillsSelect« داده هاي مهاجران 
فعلي و متقاضيان را افشا كرده است. اين پلتفرم براي اين 
توسعه داده ش��ده كه متقاضيان مهاجرت به اين كشور، 
اطالعات خود را در آن وارد كنند تا انتخاب، دسته بندي و 
اعالم نتايج درخواست راحت تر و سريع تر به اين اشخاص 
ابالغ شود. با اين حال اين وزارتخانه با سهل انگاري كاري 
كرده تا داليل مهاجرت، سن، كشور تولد، وضعيت تاهل، 
صالحيت و نتيجه نهايي درخواست ۷۷4 هزار متقاضي 
به س��ادگي در اين پلتفرم قابل مشاهده باشد. وزارتخانه 
مس��وول اين پلتفرم، به س��رعت آن را از دسترس خارج 
كرده و وضعيت آن را در حال »تعمير و نگه داري« تغيير 
داده است. البته هنوز مشخص نيست كه اين پلتفرم چه 
زماني دوباره آنالين خواهد شد. مقامات دولتي استراليا اما 
مستلزم هستند تا اتفاقات را هم به اطالع كميسيون حريم 
خصوصي و هم به اطالع تمامي متقاضيان مهاجرت به اين 
كشور برسانند. از منظر زمان بندي نيز اين اتفاق، چندان 
به مذاق دولت اس��تراليا خوش نمي آي��د. آنها به تازگي 
برنامه پايش ويروس كرونا را منتشر كرده و از شهروندان 
خواسته اند آن را نصب كنند. اكنون كه اطالعات ۷۷4 هزار 
مهاجر افشا شده، شايد هيچ شهروندي به اين دولت اعتماد 

نكند تا داده هايش را در اختيار آنها بگذارد.

تضمين استفاده از ماسك توسط 
رانندگان اوبر 

با توجه به شيوع كرونا، شركت اوبر به دنبال اين است 
كه استفاده از ماسك توس��ط رانندگان و مسافران را 
كنترل كند. به گزارش ايسنا به نقل از انگجت، شركت 
اوبر قصد دارد با اس��تفاده از فناوري، به كنترل شيوع 
بيماري كوويد-۱۹ ميان مس��افران و رانندگان خود 
كمك كند. اين شركت اعالم كرد كه استفاده از ماسك 
يا پوشش��ي براي صورت، براي رانندگان و مس��افران 
كش��ورهايي چون امريكا اجباري ش��ده است. در اين 
راستا اوبر در حال توسعه يك فناوري است تا تشخيص 
دهد رانندگان از اين قوانين پيروي مي كنند يا خير؟ 
اوبر هنوز جزئي��ات چگونگي كارايي اي��ن فناوري را 
اعالم نكرده اما به  عنوان مثال اوبر پيش تر يك قابليت 
شناسايي در لحظه را راه اندازي كرد كه در فواصل معين 
از رانندگان مي خواهد كه از خود عكس سلفي بگيرند 
و براي شركت بفرستند. اين شركت به دنبال راه هايي 
است كه از استفاده رانندگان از ماسك اطمينان حاصل 
كند. گرچه نگراني هايي راجع به حريم خصوصي افراد 
وجود دارد كه اين مساله را دشوارتر مي كند. اوبر پيش از 
اين براي رانندگان خود ماسك و ماده ضدعفوني كننده 
تهيه كرده بود. استفاده از ماسك نه  تنها احتمال ابتال به 
كوويد-۱۹ را كاهش مي دهد، بلكه اعتماد ميان راننده 
و مسافر را افزايش مي دهد. در شرايط فعلي كه اوبر همه  
روزه با خطر نابودي رو به رو است، انجام چنين اقداماتي 

براي شركت ضروري است. 

دفاع شيائومي از جمع آوري 
اطالعات كاربران

شيائومي در واكنش به خبر جمع آوري اطالعات كاربران 
عنوان كرده فرآيند جمع آوري اطالعات و استفاده از آنها 
در اين گزارش اشتباه بوده و براي كاربران سوءتفاهم ايجاد 
كرده اس��ت. به گزارش ديجياتو به نقل از اسلش گير، تا 
به امروز س��رويس ها و اپليكيشن هاي مختلف تاريخچه 
مرورگ��ر اينترنت كارب��ران همچنين فعالي��ت آنها در 
دنياي اينترن��ت را تحت نظر قرار داده اند ت��ا از آنها براي 
اهداف گوناگون مانند اثربخشي تبليغات استفاده كنند. 
اين موضوع باعث شده كه بس��ياري از مرورگرها امكان 
رديابي كاربران را مسدود كنند همچنين حالت ناشناس 
را ب��ه برنامه خود اضافه كنند. با اين حال گزارش فوربس 
 ،Mint نشان مي دهد كه گوشي هاي شيائومي و مرورگر
اطالعات كاربران را حتي در حالت ناشناس نيز جمع آوري 
مي كند. شيائومي اما نسبت به اين گزارش واكنش نشان 
داده و در حال��ي كه جمع آوري اطالع��ات كاربران را رد 
نكرده، از اين موضوع خب��ر داده كه براي جمع آوري آنها 
تمام استانداردهاي موجود در اين صنعت را رعايت كرده 
تا مطمئن ش��ود كه اين اطالعات ناشناس هستند. اين 
ش��ركت همچنين اعالم كرده كه اطالع��ات كاربران در 
سرور كشورهاي ديگر ذخيره مي شوند تا ترسي مبني بر 
دسترسي دولت چين به آنها وجود نداشته باشد. بنابر گفته 
شيائومي، اين اطالعات براي بهينه سازي عملكرد مرورگر 
و بارگذاري سريع تر سايت ها جمع آوري مي شوند و اين 

روند ميان شركت هاي اينترنتي رايج است. 
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محدوده نوسان قيمت مرغ 
تعيين  شد

س��تاد تنظيم بازار محدوده نوسان قيمت مرغ در 
بازار را تعيين كرد .در پي درخواس��ت تشكل هاي 
توليدي صنعت گوش��ت مرغ كشور و وزارت جهاد 
كشاورزي مبني بر تعديل مجدد مقادير جوجه ريزي 
براي مدت دو ماه به ۱۰۵ ميليون قطعه مش��روط 
به رعاي��ت قيمت مصوب جوجه ي��ك روزه و مرغ 
كشتاري موافقت شد. تشكل هاي توليدي و وزارت 
جهاد كشاورزي مكلف گرديدند بازار را به گونه اي 
مديريت نمايند كه قيمت جوجه يك روزه و گوشت 
مرغ بيش از هفت درصد نوس��ان افزايشي با هدف 
حمايت از توليدكننده يا كاهشي با هدف حمايت 
از مصرف كننده را نداشته باشد. ستاد تنظيم بازار 
همچنين با جمع آوري ۲۰ ميليون قطعه تخم مرغ 
نطفه دار با مكانيسم هاي مناسب از جمله صادرات يا 
عرضه براي مصارف داخلي تخم مرغ هاي نطفه دار 
يعن��ي مصارف صنعتي موافقت ك��رد .پيش بيني 
شده است وزارت جهاد كشاورزي با استفاده از تمام 
ظرفيت هاي شركت پشتيباني امور دام و تشكل هاي 
توليدي ضمن توجه به مقادير نياز واقعي اقدام الزم 
را انجام و مقادير ضرر و زيان مربوطه را به س��ازمان 
برنامه و بودجه كشور جهت پيش بيني منابع الزم 

اعالم نمايد.

مرز مهران همچنان بسته است
ايرنا | س��خنگوي گمرك اعالم ك��رد: مرز مهران 
بازگش��ايي نش��ده و خبر منتشر ش��ده در يكي از 
خبرگزاري ها تكذيب مي شود. سيد روح اهلل لطيفي 
تصريح كرد: صبح امروز خبري به نقل فرماندار مهران 
منتشر شد كه در آن اعالم شده بود اين مرز با عراق 
فعاليتش را از سر گرفته و دو روز در هفته عمليات 
تجاري انجام مي دهد؛ اما اين خبر تكذيب مي شود. 
وي ادامه داد: فرماندار اين شهرستان مرزي نيز در 
گفت وگو با رسانه اي ديگر ضمن تكذيب اين خبر، 
اعالم كرد كه اساسا گفت وگويي با خبرگزاري مذكور 
نداشته و مطلب اعالم شده را وي بيان نكرده است. 
سخنگوي گمرك اظهار داشت: تصميم بازگشايي 
مرزها از سوي دولت عراق به استانداري هاي مرزي 
سپرده شده و استانداري واسط براي بازگشايي مرز 
مهران در حال رايزني با بغداد براي نحوه ساعت كاري 
مرز، روزهاي ثابت در هفته، كاالهاي داراي اولويت 
و تعداد كاميون ها در روز است تا پس از جمع بندي 
با اجراي پروتكل هاي بهداشتي آن را عملياتي كند. 
گفتني است خبرگزاري مذكور نيز خبر بازگشايي 
مرز مه��ران را از خروجي خود حذف كرده اس��ت. 
مهران يكي از اولين مرزهايي بود كه پس از شيوع 
ويروس كرونا فعاليتش متوقف شد؛ البته درباره دليل 
تعطيلي مرز ابهام وجود داشت و كرونا به عنوان علت 
اصلي اين اقدام شناخته نشد. با اين حال دولت عراق 
از همان زمان تصميم به تعطيلي مرز مهران گرفت 
و مقرر شد اين مرز در بيست و سومين روز فروردين 
ماه بازگشايي شود. اما وزارت بهداشت اين كشور به 
دليل برخي نگراني ها، پيشنهاد تمديد يك هفته اي 
اين تاريخ را براي مس��دودي اين مرز ارايه كرد و از 
آن زمان تاكنون همچنان مرز مهران تعطيل بوده و 

رايزني براي بازگشايي آن ادامه دارد. 

جزييات مشكالت صادركنندگان
خبرگزاري فارس | رييس اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و ارمنستان با اشاره به مشكالت صادركنندگان 
گفت: مساله باز و بسته ش��دن مرزها طي ماه هاي 
اخير، در اثر ش��يوع ويروس كرون��ا امري موقت و 
گذراست اما موضوع اصلي صادركنندگان شرايط 
سختي است كه به داليل مختلف از جمله تحريم ها 
در امر تجارت با آن مواجهند. هرويك ياري جانيان با 
اشاره به مشكل نقل و انتقاالت مالي تجار افزود: اين 
موضوع يكي از مشكالت اصلي صادركنندگان است 
زيرا امكان نقل و انتقاالت مالي از طريق سيس��تم 
بانكي براي تجار و صادركنندگان وجود ندارد و اين 
موضوع تجارت را بسيار سخت و هزينه بر كرده است. 
وي با انتقاد از تجارت چمداني اظهار داشت: نقل و 
انتقال مالي از طري��ق صرافي ها و پرداخت كارمزد 
براي نقل و انتقاالت مالي با س��ود محدود صادرات 
تطابق ن��دارد. ياري جانيان با بيان اينكه صادرات با 
شرايط فعلي توفيق چنداني نخواهد داشت، گفت: 
حتي اي��ن موضوع براي طرف ه��اي تجاري ما نيز 
مساله ساز شده به طوري كه ترجيح مي دهند روابط 
تجاري را با كش��ورهايي برقرار كنند كه مشكالت 
نقل و انتقال مالي نداشته باشند و به عبارتي وضعيت 
تجارت روان تري داشته باشند. وي افزود: البته پس از 
اجراي موافقت نامه موقت تجارت آزاد ايران و اوراسيا 
صادرات به كش��ورهاي عضو اتحاديه اوراسيا رشد 
يافته است و حتي صادرات كاالهاي ايران به اوراسيا 
آسان تر از صادرات تركيه به اين كشورها است، اما باز 
هم به علت عدم امكان نقل و انتقاالت مالي از طريق 
سيستم بانكي مش��كالت زيادي بر سر راه توسعه 
صادرات اين بخش وجود دارد كه اگر اين مساله نبود 
قطعًا از زمان انعقاد قرارداد تا كنون شرايط بهتري را 
تجربه مي كرديم. ياري جانيان با اشاره به اينكه حجم 
تجارت بين ايران و ارمنستان حدود ۵۰۰ ميليون 
دالر است بيان داش��ت: اگر امكان نقل و انتقاالت 
مالي از طريق سيستم بانكي فراهم شود، قطعا حجم 
تجارت بين دو كشور افزايش چشمگيري خواهد 
ياف��ت زيرا فرصت ها و ظرفيت ه��اي فراواني براي 
توسعه تجارت بين دو كشور وجود دارد. وي با اشاره 
به تجارت ۵ ميليارد دالري بين دو كشور گرجستان 
و ارمنس��تان گفت: اين حجم از تج��ارت در حالي 
است كه گرجس��تان داراي ۵ ميليون نفر جمعيت 
و ارمنس��تان داراي سه ميليون نفر جمعيت است. 
وي افزود: بنابراين با توجه به جمعيت 8۰ ميليوني 
كش��ورمان مي توان نتيجه گرفت در توسعه روابط 
تجاري با ارمنستان ظرفيت هاي فراواني وجود دارد 
و مي توان مبادالت تجاري بين دو كشور را به رقمي 

بسيار بيشتر از ۵۰۰ ميليون دالر رساند.

»تعادل«ازنشستكميتهخودروييگزارشميدهد

گمانه زني درباره فرمول جديد قيمت خودرو
تعادل|

برگزاري سه نشست خودرويي اما بدون نتيجه. 
روز گذشته سومين جلسه كميته خودرو براي 
تدوين دستورالعمل قيمت گذاري و ارايه به ستاد 
تنظيم بازار بدون خروجي برگزار شد. اختالف نظر 
وكشمكش بين سه ضلع »خودروسازان، سازمان 
حمايت و ش�وراي رقاب�ت« منجر به بالتكليف 
ماندن قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي ش�ده 
اس�ت. براس�اس تصميمات روز گذشته ستاد 
تنظيم بازار، مقرر ش�د تا طي يك هفته آينده 
قيمت هاي جديد خودرو توسط سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعالم شود. 
مطابق مصوبه س�تاد تنظيم بازار بعد از بررسي 
گزارشات ارسالي توسط شوراي رقابت، سازمان 
حمايت و معاونت صنايع وزارت صمت در نهايت 
تصميم بر آن شده تا س�ازمان حمايت با توجه 
به هزينه هاي تمام ش�ده و كيفيت محصوالت، 
آناليز قيمتي انواع خودروهاي داخلي را تا هفته 
آين�ده اعالم كند. اما ش�نيده ها حاك�ي از اين 
است كه س�ازمان حمايت رش�د قيمتي باالي 
50 درصد را براي قيمت خودروها در نظرگرفته 
است. همچنين برخي اخبار حاكي از اين است 
كه در جلسه ستادتنظيم بازار، سازمان حمايت 
با ش�وراي رقابت ب�راي تعيين فرم�ول جديد 
قيمت گ�ذاري خودرو، تواف�ق كردند كه بر اين 
اساس، قيمت مصرف كننده هر خودرو با توجه 
به فرمول »قيمت تمام ش�ده به عالوه حداكثر 
5درصد سود توليدكننده« محاسبه خواهد شد؛ 
اما لحاظ كردن سود حداكثري منوط به رعايت 
بهره وري ۷0 درص�دي در خطوط توليد خودرو 
اس�ت. با اين حال اما وزير صمت روز گذشته در 
اظهاراتي عن�وان كرده كه هنوز تعيين تكليف 
براي افزايش قيمت خودرو در سال ۹۹ در ستاد 

تنظيم بازار نهايي نشده است.

   نشست هاي خودرويي  بي حاصل
اواخر فروردين اولين جلس��ه ستاد تنظيم بازار برگزار شد 
و موضوع تعيين دس��تورالعمل جديد قيمت خودرو نيز 
در دس��تور كار قرار گرفت. اما اين نشست بدون خروجي 
ونتيجه پايان يافت و قرار شد پس از كارشناسي هاي الزم، 
درمورد شيوه تعيين قيمت گذاري خودرو تصميم گيري 
شود. برهمين اساس قرار شد ستاد تنظيم بازار در دومين 
نشست خود، موضوع قيمت گذاري خودرو را در دستوركار 
قرار دهد. برهمين اساس، كميته خودرويي تشكيل جلسه 
داد كه در آن نشس��ت، سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان اعالم كرد قيمت هاي جديد آماده شده 
و در انتظار ابالغ از سوي س��تاد تنظيم بازار است. اما پس 
از آنكه در دو جلس��ه پيشين اين ستاد براي تعيين قيمت  
خودروهاي پرتيراژ داخلي در سال جديد به دليل اختالف 
نظر حاضران به نتيجه نرسيد، قرار بود ستاد تنظيم بازار روز 
گذشته در سومين نشست خودرويي در سال جاري قيمت 
جديد خودروهاي داخلي را ابالغ كند، كه بازهم اين اتفاق 

نيفتاد تا يك بار ديگر خودروس��ازان و مشتريان همچنان 
در بالتكليفي بمانند. تصميمات ديروز ستاد تنظيم بازار 
كه به منظور بررسي دستورالعمل قيمت گذاري خودرو و 
ساير موضوعات برگزار شده بود، در نهايت مطابق مصوبه 
ستاد تنظيم بازار پس از بررسي گزارش��ات ارايه و ارسال 
شده توسط ش��وراي رقابت، س��ازمان حمايت و معاونت 
صنايع وزارت صنعت تصميم گرفته شد تا ظرف يك هفته 
آينده قيمت هاي جديد خودرو توس��ط سازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان باتوجه به بررس��ي 
هزينه هاي تمام شده و كيفيت محصوالت، آناليز قيمتي انواع 
خودروهاي داخلي اعالم شود. در همين رابطه، عباس قبادي 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با خبرگزاري 
فارس، در مورد مباحث مطرح ش��ده درباره قيمت گذاري 
خودرو در جلسه تنظيم بازار، گفت: در جلسه امروز ستاد 
تنظيم بازار مقرر شد تا سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليد كنن��دگان بررس��ي  الزم در رابطه با قيمت گذاري 
خودرو را           انجام دهند. دبير كارگروه ستاد تنظيم بازار افزود: 
بر اين اساس سازمان حمايت با اخذ و جمع آوري پيشنهاد 
قيمت هاي خودروسازان و اسناد مربوطه و همچنين بررسي 
قيمت بازار و اخذ نظرات ش��وراي رقابت جمع بندي الزم 
را           انجام خواهد داد. مع��اون وزير صنعت، معدن و تجارت 
اضافه كرد: پس از بررس��ي هاي انجام ش��ده، جمع بندي 
نهايي توسط سازمان حمايت در كميته خودرو بررسي و 
در آنجا تصميم نهايي اتخاذ خواهد شد. از سوي ديگر، يك 
مقام مسوول در صنعت خودرو در گفت وگو با مهر با تشريح 
جزييات جلسه روز گذشته ستاد تنظيم بازار در مورد شيوه 
قيمت گذاري خودرو گفته است: در جلسه ستادتنظيم بازار، 
سازمان حمايت با شوراي رقابت براي تعيين فرمول جديد 
قيمت گذاري خودرو، توافق كردند كه بر اين اساس، قيمت 
مصرف كننده هر خودرو با توجه به فرمول »قيمت تمام شده 
به عالوه حداكثر ۵ درصد س��ود توليدكننده« محاس��به 
خواهد شد؛ اما لحاظ كردن سود حداكثري منوط به رعايت 
بهره وري ۷۰ درصدي در خطوط توليد خودرو است. به گفته 
او، در واقع، در گذشته نيز شوراي رقابت بر اساس فرمولي 
مشخص كه متشكل از فاكتورهايي همچون ميزان ارزبري 
و نرخ ارز، نرخ تورم اعالمي بانك مركزي، هزينه هاي دستمزد 
و مواد اوليه و نهاده هاي توليد بود، نسبت به تعيين قيمت 
تمام شده خودروها اقدام مي كرد كه هم اكنون نيز، اين فرمول 
به شكلي است كه قيمت مصرف كننده شامل قيمت تمام 
شده بر اساس محاسبات شوراي رقابت و سازمان حمايت به 
عالوه حداكثر ۵ درصد سود توليدكننده است. به گفته اين 
مقام مسوول، تنها خودروسازاني سود ۵ درصدي را دريافت 
خواهند كرد كه بهره وري خط توليد خودروي مربوطه آنها، 
۷۰ درصد باشد و به تناسب آن، اگر بهره وري كاهش يابد، 
سود توليدكننده نيز تقليل خواهد يافت. بنابه اظهارات او، 
شش عامل تيراژ خودرو، ارتقاي كيفيت، كاهش تعهدات 
مشتري، داخلي سازي و حمايت از قطعه سازان هر ماه بايد در 
گزارشي از سوي خودروسازان به ستاد تنظيم بازار ارايه شود.

   اظهارات خودرويي وزير صمت
اين اظهارات در حالي مطرح مي شود كه وزير صنعت، معدن 
و تجارت در حاشيه جلسه مشترك با اعضاي كميسيون ويژه 

حمايت از توليد ملي، با اشاره به اينكه افزايش توليد خودرو 
يكي از راهكار هاي وزارت صمت براي مقابله با افزايش قيمت 
خودرو است، گفته است: هنوز تعيين تكليف براي افزايش 
قيمت خودرو در سال 99 در ستاد تنظيم بازار نهايي نشده 
است.  رضا رحماني، در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت 
تعيين تكليف قيمت خودرو در س��تاد تنظيم بازار، افزود: 
بس��ياري از محصوالت صنعتي و غير صنعتي در ماه هاي 
اخير مشمول افزايش قيمت شده و مي شود، اما هنوز ستاد 
تنظيم بازار درباره موضوع مذكور تصميم گيري نكرده است، 
اما اينكه قيمت غير متعارف باشد اينگونه هم نخواهد شد. او با 
تاكيد بر اينكه هر گونه افزايش قيمتي براساس روابط و فرمول 
مشخص نخواهد بود، گفت: در ستاد تنظيم بازار نماينده ۱4 
دستگاه مرتبط و نمايندگاني از »ان جي او« هاي حمايت از 

مصرف كنندگان حضور دارند.
رحماني همچنين در پاس��خ به اين پرسش كه چه زماني 
تعيين تكليف قيمت خودرو صورت مي گيرد؟ افزود: هنوز 
به نتيجه نرسيده اند و هرگاه به نتيجه برسند اعالم مي شود. 
او درباره پيش بيني هايي كه در برخي رسانه ها درخصوص 
افزايش قابل توجه قيمت خودرو مطرح مي شود، گفت: فكر 

نمي كنم  چنين چيزي باشد و اينها شايعه است.
وزير صمت با اشاره به ثابت ماندن قيمت خودرو توليد شده 
در كارخانه در سال 98، افزود: سال گذشته خودروسازان 
افزايش قيمت نداشتند، اما بازار تالطم هاي بسياري داشت؛ 
در سال جاري هم بر اساس برنامه ريزي هايي مقرر شده، تيراژ 
توليد بيشتر شود و در اين صورت با افزايش توليد بسياري از 

مشكالتي كه االن به آن اشاره شد، هم حل مي شود. رحماني 
ادامه داد: سازمان حمايت از مصرف كنندگان از ماه ها قبل 
مدارك موردنياز جهت تعيين قيمت خودرو را دريافت كرده 
و آن را مورد بررسي قرار مي دهند، يقينا تصميم ستاد تنظيم 
بازار منصفانه خواهد بود. وي با اشاره به اهميت افزايش تيراژ 
خودرو در تعيين قيمت، گفت: بايد واقعيت را پذيرفت در 
دوره اي كاال ها با ارز 4۲۰۰ تومان وارد مي ش��د، اما درحال 
حاضر رقم ارز به رقم نيمايي تبديل شده است، بنابراين گراني 
دور از انتظار نيست. او همچنين تصريح كرد: عرضه و تقاضا 
قيمت خودرو را در بازار تعيين مي كند و سعي ما اين است 

كه با افزايش توليد مشكالت موجود رفع شود. 

   اختالف نظر سه ضلعي
در همي��ن حال، ام��ا دبي��ر انجمن صناي��ع همگن 
قطعه س��ازان، در اظهارات��ي بي��ان كرد ك��ه قيمت 
خودروهاي كارخانه اي بنابر ارزبري، نوع مواد ساخت 
و تغيير نهادهاي توليد عددهاي مختلفي برايشان در 
نظر گرفته ش��ده كه ما صالحيت نداريم ميزان تغيير 
قيمت ها را اعالم كنيم و اين خودروسازان هستند كه 
موظفند ميزان تغيير قيمت خودروها را اعالم كنند. به 
گفته آرش محبي نژاد، براي قيمت گذاري دس��توري 
خودروسازان كشمكش هايي بين سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان، شوراي رقابت و شوراي قيمت گذاري 
وجود دارد؛ اين در حالي اس��ت كه ما با قيمت گذاري 

دستوري خودروها مخالف هستيم. 

از سوي ديگر، احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان 
نيز با بيان اينكه براي كاهش تقاضا و تعادل بخشي قيمت 
خودرو راهي جز  فروش خودرو در حاشيه بازار نيست، افزود: 
هميشه بر موضوع فروش خودرو در حاشيه بازار تاكيد كرده و 
خواهم كرد براي اينكه يك شركتي به نام »بازرسي كيفيت 
و استاندارد« در كشور وجود دارد كه بعد از فروش خودرو به 
خريداران زنگ مي زند مبني بر اينكه از خودروي خريداري 
شده راضي هستند يا خير؟ دبير انجمن خودروسازان گفت: 
گزارش هاي اين شركت نش��ان مي دهد ۷۰ تا 8۰ درصد 
افرادي كه خودرواز كارخانه خريد مي كنند بيشتر با كسب 
منفعت است تا مصرف شخصي! براساس اظهارات او، وقتي 
اختالف قيمت بازار و كارخانه خيلي زياد باشد اينگونه افراد به 
بازار هجوم مي آورند و با قيمت هاي پايين ماشين از كارخانه 
خريداري و با نرخ هاي باالتر به بازار عرضه و منفعت مي برند. 
احمد بخش با تاكيد بر اينكه اجازه دهند خودرو در حاشيه 
بازار فروخته شود، اظهارداشت: هم اكنون ۷۰ تا 8۰ درصد 
ثبت نام كنندگان خودرو دالالن هستند و اجازه نمي دهند 
خودرو به قيمت ارزان به دست مردم برسد. وي ادامه داد: 
امسال يعني سال »جهش توليد « هريك از شركت هاي 
خودروسازي بنا دارند روزانه دو هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو 
توليد كنند بنابراين از نظر عرضه سعي خواهيم كرد روزي 
پنج هزار دستگاه خودرو در كشور توليد شود حال چه بايد 
كرد تقاضا در بازار كاهش يابد؟ دبير انجمن خودروسازان 
گفت: تنها راه رفع اين مش��كل اين اس��ت كه اجازه دهند 

خودرو در حاشيه بازار فروخته شود. 

 براساس تصميمات  ستاد تنظيم بازار، مقرر شد تا طي يك هفته آينده  قيمت هاي جديد خودرو   اعالم شود

رايزنيباتركيهدربازگشاييمجددمرزهايتجاري

چهار راه تقويت توليد
درنشستفعاالناقتصاديپيشنهادشد

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران روز دوشنبه در تماس ويدئوكنفرانس 
با رضا تونا توراگاي، معاون وزير تجارت و مسوول گمركات تركيه در خصوص 
توسعه تجارت، رفع محدوديت هاي تردد كاالهاي تجاري ميان دو كشور و 
بازگشايي مرزهاي تجاري در شرايط كرونا مذاكره كردند. به گزارش روابط 
عمومي سازمان توسعه تجارت، در اين تماس دو طرف بر روابط دوستانه و 
برادرانه و اهميت تجارت و روابط اقتصادي متقابل تاكيد و اعالم كردند كه 
با تالشهاي مستمر اقدامات الزم براي گشايش مرزهاي تجاري فيمابين 
جمهوري اسالمي ايران و جمهوري تركيه را دنبال مي كنند.  حميد زادبوم 
با اشاره به اقدامات ايران در تضمين سالمت و بهداشت محموله هاي تجاري 
و استقرار امكانات ضدعفوني سازي بارها و رعايت بهداشت فردي كه نتايج 
آن به خوبي در كنترل انتش��ار ويروس كرونا مشهود است، از معاون وزير 
تجارت تركيه خواست با رعايت پروتكل هاي بهداشتي مرزهاي تجاري بين 
دو كشور بازگشايي شود. وي با انتقاد از مقررات جديد وزارت كشور تركيه 
كه كاميون هاي عراق و ايران را از ورود به خاك تركيه منع مي كند، گفت: 
انتظار مي رود تركيه شرايط مناسب تري براي ورود كاميون هاي ايراني به 
تركيه اعمال كند،  وي خواستار رفع محدودويت بازگشت كاميون هاي ترك 

كه در ايران مانده اند به تركيه ش��د و از آمادگي ايران براي پذيرش بارهاي 
خريداري شده ايران كه در گوربالغ متوقف هس��تند، خبر داد.  زادبوم از 
معاون وزير تجارت و مسوول گمركات تركيه دعوت كرد تماس هاي ويدئو 
كنفرانس بين دو طرف تا حل مش��كالت حمل و نقل ادامه يابد كه مورد 
استقبال طرف ترك قرار گرفت. معاون وزير و رييس كل سازمان توسعه 
تجارت ايران در خصوص موضوع گزينش خطوط ترانزيت جديد از طرف 
ايران گفت: ترجيح ما اين است كه راه ترانزيت ايران به اروپا هر چه زودتر 
از مسير تركيه بازگشايي شود. در اين گفت وگوي تصويري توراگاي نيز با 
تأكيد بر اهميت روابط با ايران گفت: تالش وزارت تجارت تركيه بر اين است 
كه در اسرع وقت مرزهاي تجاري بين دو كشور بازگشايي شود و تاكيد كرد 
اين مهم به زودي اتفاق خواهد افتاد. گفتني است، طرفين بر افزايش تبادل 
واگن ها در خط ريلي رازي با وان تأكيد داشته و توافق كردند همكاري هاي 
خود در اين بخش را ادامه بدهند. همچنين دو طرف ضمن ابراز خرسندي 
از تردد ريلي كاالهاي تجاري دو كشور در شرايط كرونا، بر افزايش تردد 
ريلي كاالهاي تجاري تاكيد كردند و خواستار تسريع در حمل و نقل ريلي 

در شرايط كرونا و در درازمدت شدند.

نشست اخير كميس�يون بهبود محيط كسب 
وكار و رف�ع موانع توليد اتاق تهران با دس�تور 
بررسي » الزامات جهش توليد« برگزار شد. در 
اين جلسه پيشنهادات متعددي براي افزايش 
توليد ارايه ش�د كه اغلب آنها به بهبود محيط 
كسب و كار معطوف بود كه از جمله  مي توان به 
»حذف قيمت گذاري، گشايش ال سي ريالي و 
ارزي، هدايت صحيح منابع بانكي و جايگزيني 
نظارت هاي پسيني به جاي نظارت هاي پيشيني 
براي تسهيل شروع كس�ب وكار« اشاره كرد. 
در اين نشس�ت پيشنهاد ش�د كه كارگروهي 
براي جمع بندي نقطه نظرات ارايه شده از سوي 
كارشناسان و صاحب نظران در رابطه با جهش 
توليد تشكيل شود و اجراي اين پيشنهادات را 

مورد پيگيري قرار دهد.

در ابتداي اين جلسه، محمدرضا نجفي منش، رييس اين 
كميسيون، به برخي از راهكارها كه در هفته هاي گذشته 
از س��وي كارشناسان براي جهش توليد مطرح شده بود، 
اشاره كرد و گفت: در هفته هاي گذشته، پيشنهادهايي از 

سوي اتاق هاي تهران، ايران و ساير كارشناسان مطرح شده 
است و دستگاه هاي اجرايي نيز هر يك برنامه هاي خود را 
براي جهش توليد اعالم كرده اند. البته همه  مي دانيم كه 
دولت پولي در بس��اط ندارد و راهكارها بايد كمترين بار 
مالي را داشته باشد. او ادامه داد: نخستين گام براي تحقق 
جهش توليد اين است كه دولت از هزينه هاي غيرضرور 
خود بكاهد. لزومي ندارد كه دولت بر اساس شرايط عادي، 

در كشور هزينه كند.
او با اش��اره به اينكه يكي از الزامات جهش توليد، تامين 
نقدينگي است، توضيح داد: در حال حاضر، طبق برآوردها، 
رقم نقدينگي از۲3۰۰ هزار ميليارد تومان عبور كرده و در 
نقاطي حبس شده كه به كار توليد  نمي آيد.  مي توان به بانك 
مركزي پيشنهاد كرد كه امكان استفاده توليدكنندگان و 
سرمايه گذاران از رقم مازاد وثايق قبلي را براي افزايش توليد 
فراهم كند. پيشنهاد ديگر نجفي منش، اجتناب دولت از 
قيمت گذاري بود. او گف��ت: قيمت گذاري باعث كاهش 
نقدينگي واحدهاي توليدي  مي شود. براي مثال، صنعت 
خودرو در سال گذش��ته معادل 34 هزار ميليارد تومان 
فروش داشته، در حالي كه ۵۰ هزار ميليارد تومان هزينه 
كرده اس��ت. اين روند موجب كاهش توليد خواهد شد. 

بنابراين پيشنهاد ما اين است كه دولت به صورت آزمايشي 
حدود شش ماه از قيمتگذاري دست بردارد و چنانچه نتايج 

مثبت بود، به اين رويه ادامه دهد.

    ضرورت تنش زدايي از توليد
محمدمهدي فنايي، نايب رييس اين كميسيون از ضرورت 
اثرگذاري بخش خصوصي در تحقق اين شعار سخن گفت 
و افزود: دولت امريكا كمك هاي بالعوض به توليدكنندگان 
خ��ود ارايه كرده اس��ت. البت��ه ما چني��ن كمك هايي را 
 نمي خواهيم. چرا كه دولت منابعي در اختيار ندارد. البته 
زماني هم كه درآمد هاي نفتي باال بود، كمكي به بخش توليد 
نشده اس��ت و ما دراين مقاطع شاهد اختالس ها و قوانين 

بودجه فاقد شفافيت بوده ايم.
او مهم تري��ن راهكار براي جهش توليد را عدم ايجاد تنش 
براي توليدكنندگان برش��مرد و گفت: الزم اس��ت دولت 
توليدكنندگان موثر را مورد شناس��ايي قرار داده و به آنها 
تس��هيالت با بهره كم ارايه كند. در عين حال، گش��ايش 
ال س��ي ريال��ي و ارزي براي پروژه ه��اي دولتي كه بخش 
خصوصي آنها را به اجرا  مي گذارد نيز بسيار كمك كننده 
اس��ت. اين عضو هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني تهران 

اقالماساسيبدونافزايشقيمتعرضهميشود
معاون وزير صمت گف��ت: تمامي اقالم و كاالهاي مورد ني��از مردم در ماه 
مبارك رمضان به وفور و بدون هيچگون��ه افزايش قيمتي در بازار موجود 
است. به گزارش وزارت صمت، عباس تابش در يكصد و نود و يكمين جلسه 
ستاد تنظيم بازار، در خصوص وضعيت كاالها و اقالم مورد نياز مردم در ماه 
مبارك رمضان، بيان كرد: خرما كه شاخص كاالهاي ويژه ماه مبارك رمضان 
است به قيمت مصوب در كف بازار موجود و در اختيار مردم است و با توافقي 
كه با انجمن ملي خرما و توليدكنندگان شده است خرماي ۷۰۰ گرمي به 
قيمت ۱۶ هزار و 8۰۰ تومان در فروشگاه هاي زنجيره اي عرضه مي شود. وي 
در خصوص قيمت عرضه انواع برنج در بازار نيز افزود: ميانگين قيمت برنج 
هندي 9 هزار و 3۰۰ تومان، متوسط قيمت برنج هاشمي ۲3 هزار و 8۰۰ 
تومان و متوسط قيمت برنج تايلندي نيز ۱3 هزار و ۷3۰ تومان است. معاون 
وزير صمت و رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در 
خصوص شكر نيز گفت: در حال حاضر هر كيلو شكر به قيمت ۵ هزار و 9۰۰ 
تومان در زنجيره توزيع عرضه مي شود و در اختيار مردم قرار مي گيرد. وي در 
خصوص روغن خوراكي نيز بيان كرد: انبارهاي روغن فعال هستند و مشكلي 
در بازار نيز نداريم و هيچ گونه افزايش قيمتي در اين كاال كه از كاالهاي اساسي 

مورد نياز مردم به ويژه در ماه مبارك رمضان نيز هست، نداشته ايم. معاون 
وزير صمت و رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در 
خصوص وضعيت ماكاروني در بازار نيز گفت: كاهشي در عرضه ماكاروني 
مورد نياز مردم به ويژه در اين ماه مبارك نداشته ايم، قيمت ها نيز بدون تغيير 
است، فقط يك شركت اقدام به افزايش خودسرانه قيمت كرده است كه پرونده 
آن براي برخورد قانوني به مراجع ذيصالح ارسال شده است. تابش در بخش 
ديگري از سخنان خود در خصوص قيمت لبنيات نيز بيان كرد: ۱۲ قلم كاالي 
لبني مشمول قيمت گذاري تثبيتي است و تغيير قيمت در مابقي كاالهاي 
لبني نيز بايد با هماهنگي و نظارت انجام شود كه تا پايان ماه مبارك رمضان 
هيچ گونه افزايش قيمتي نخواهيم داشت.  معاون وزير صمت و رييس سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: تمامي اقالم و كاالهاي مورد 
نياز مردم در ماه مبارك رمضان به وفور و بدون هيچ گونه افزايش قيمتي در 
بازار موجود است و مردم از اين بابت نگراني نداشته باشند. وي در بخش پاياني 
سخنان خود با تأكيد بر اينكه بر اصل وفور و فراواني كاال در بازار اعتقاد داريم، 
تصريح كرد: اگر براي تأمين كااليي مجبور به واردات آن شديم، بايد واردات 

با كمترين بروكراسي اداراي و در اسرع وقت انجام شود.

همچنين بازخواني و اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
را در افزايش توليد موثر دانس��ت. علي نقيب، نايب رييس 
كميسيون بهبود محيط كسب وكار اتاق تهران، با اشاره به 
اينكه حدود 9 سال است، مقام معظم رهبري در نامگذاري ها 
به مسائل اقتصادي توجه نش��ان  مي دهند، گفت: در اين 
سال ها در قبال اين نامگذاري ها، سخن هاي بسياري رفته و 
برنامه هاي بسياري تنظيم شده است. در عين حال، قوانين 
ضد و نقيض متعددي به تصويب رسيده و بخش توليد در 
معرض برخوردهاي سليقه اي قرار گرفته است. او در ادامه 
با تاكيد بر اينكه كش��ور ما از مزيت هاي بزرگي در منطقه 
برخوردار است، گفت: ايران در همسايگي كشور هايي است 
كه از نظر صنعتي به ما نياز دارند. همچنين برخورداري از 
نيروهاي جوان و تحصيل كرده نيز به اين مزيت افزوده است. 
بنابراين با افزايش توليد و صادرات به اين كشور ها بخشي از 
مشكالت كشور برطرف خواهد شد. نقيب ادامه داد: مساله 
اين است كه زيرساخت هاي افزايش توليد فراهم نيست و 
بخش خصوصي با ديوانساالري دست به گريبان است. در 
عين حال قوانين نيز اغلب به صورت احساسي و براي رفع 
مشكالت مقطعي تصويب  مي شود. وي در ادامه خواستار 
الگوبرداري از تجربه تركيه در رونق توليد و اقتصاد شد. در 
ادامه علي اصغر اژدري، مدير دفتر مطالعات انرژي، صنعت 
و معدن مركز پژوهش هاي مجلس، با بيان اينكه در كشور 
معم��وال مباحث به صورت نظري مطرح  مي ش��ود و فاقد 
عملگرايي است، ادامه داد: تاكنون هيچ مساله اي را در كشور 
نتوانسته ايم به صورت ۱۰۰ درصدي حل كنيم و در مواقع 

بحران گويي قدرت تفكر از دس��ت  مي رود. براي مثال در 
ارديبهشت سال ۱39۷ يك شوك ارزي در اثر خروج امريكا 
از برجام ايجاد شد و حكمراني را دچار دستپاچگي كرد. به 
موجب اين دستپاچگي، بخشنامه هاي متعددي صادر شد 
كه نتيجه آن در شاخص هاي ۱۰گانه انجام كسب و كار نمود 
يافت و بي ثباتي قوانين در رتبه نخست چالش هاي فضاي 
كسب و كار قرار گرفت. او با طرح اين پرسش كه با وجود ارايه 
اين ميزان راهكار به چه دليل مشكالت كشور حل  نمي شود، 
توضيح داد: داگالس نورث يكي از اقتصاددانان نهادگرا بر اين 
باور است كه توسعه زماني ايجاد  مي شود كه توزيع قدرت 
بر اساس شايسته ساالري انجام شده باشد و كساني كه در 
راس قدرت قرار دارند به توسعه اعتقاد داشته باشند. اژدري 
در ادامه با اشاره به اينكه س��االنه حدود ۷۰۰ تا 8۰۰ هزار 
ميليارد تومان تسهيالت از سوي بانك ها پرداخت  مي شود، 
افزود: از اين ميزان معادل 3۰ درصد يعني حدود ۲۰۰ هزار 
ميليارد تومان به بخش صنعت و معدن پرداخت  مي شود. 
پرسش قابل تامل اين است كه اين تسهيالت با چه معياري 
و به چه كساني پرداخت  مي شود. مساله اين است كه رشد 
اقتصادي ايران تابع تسهيالت نظام بانكي نيست و به تعبير 
بهتر، نظام بانكي در اختيار توسعه نيست و بيشتر به دنبال 
نقدشوندگي منابع خود است. بر اين اساس براي جهش توليد 
الزم است، بانك مركزي مكلف شود كه اعتبارات خود را به 
طرز شايسته اي به سمت توليد هدايت كند. در واقع، براي 
جهش توليد، نيازي به منابع جديد نيست، بلكه منابع موجود 

بايد به شايستگي به سمت توليد هدايت شود.
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نجف دريابندري درگذشت 
پيكر نجف دريابندري نويسنده و اديب ايراني در كنار مزار همسرش فهميه راستكار )هنرمند فقيد( در بهشت سكينه كرج به خاك سپرده 
مي ش��ود. علي  ميرزايي - مدير مسوول مجله »نگاه نو«- اظهار كرد: آقاي دريابندري پانزدهم ارديبهشت ۹۹ ساعت 11:27 درگذشت. 
او حدود 1۰ صبح ديروز به هوش مي آيد و چش��مانش را باز مي كند. سهراب فرزندش باالي سر او بوده است. به گفته فرزندش، او نگاهي 
پرسشگرانه داشته و بعد چشمانش را مي بندد. او در ادامه افزود: خواهش خانواده  دريابندري اين است كه كسي به منزلشان نرود چون كسي 
در خانه نيست. پيكر او را به بهشت زهرا منتقل كرده اند و امروز سه شنبه، كارهاي اوليه را در آنجا انجام مي دهند و در بهشت سكينه كرج و در 
كنار مزار همسرش، فهميه راستكار به خاك سپرده مي شود. خانواده دريابندري برگزاري هرگونه مراسم را به بعد از كرونا محول كرده اند. 

»ميرزاده عشقي« ناشر روزنامه شد
دوازدهم ارديبهشت 13۰۰ خورشيدي 
برابر با دوم ماه مه  1۹21، در تهران اعالم 
ش��ده بود كه محمدرضا كردس��تاني 
مشهور به ميرزاده عشقي از 4 روز بعد روزنامه منتشر 
خواهد كرد كه ش��امل خبر، مقاله، طنز و نيز ش��عر 
خواهد بود. اين روزنامه شانزدهم ارديبهشت منتشر 
ش��د و نخس��تين روزنامه قرن چهاردهم شمسي 
نام گرف��ت. نام اي��ن روزنامه »قرن بيس��تم« بود و 
شانزدهم ارديبهشت 13۰۰ انتشار يافت. آن زمان، 
روزنامه نگاري ايران مطابق قاعده نبود و هركس كه 
سواد و معلوماتي داش��ت مي توانست نشريه بدهد. 
نشريات معموال به صورت ابزار سياسي به كار گرفته 
مي ش��دند تا وسيله رس��اندن »خبر« و »نظر«. اين 
روزنامه همچ��ون صاحبش ميرزاده عش��قي عمر 
كوتاهي داش��ت، اما بارقه اي بود از شور آزاديخواهي 
در وانفساي بستن نطفه اس��تبداد پهلوي.  مقاالت 
قرن بيستم به قلم ميرزاده عشقي بود كه در آن زمان 
از بهترين و تاثيرگذارترين مقاله ها به شمار مي رفت. 
او كه شاعر سياسي و اجتماعي بود تالش مي كرد تا 
واقعيت جامعه را در شعرهايش منعكس  كند. در انتقاد 
از شخصيت هاي سياسي و اوضاع آن روزگار هيچ ابايي 
نداشت، ديدگاه هاي تند سياس��ي و اجتماعي اش 
فراتر از خط قرمزهاي آن روزگاران پا گذاش��ته بود 
و حكومت تاب تحمل آن را نداشت. روزنامه عشقي 
بيش از 17 شماره انتشار نيافت. شماره اول سال دوم 
اين نشريه در بيستم و پنجم دي 13۰1 خورشيدي 
به مديرمس��وولي عباس اسكندري منتشر شد. اين 

ش��ماره به جاي روزنامه »سياست« به چاپ رسيد 
كه باز ميرزاده عش��قي صاحب امتياز آن بود. اين بار 
مندرجات »قرن بيستم« سرمقاله هاي تند و آتشين 
به همراه قسمتي از اشعار عشقي و مقاالت اجتماعي 
و اخبار داخله بود كه ت��ا 28 فروردين 13۰2 هجده 
شماره آن در دور دوم چاپ و منتشر گرديد. عشقي 
در مقاالت خود، سياست، مجلس، دولت و سرانجام 

عملكرد رضاخان را به چالش كشيد. 
در آغ��از قدرت ياب��ي رضاخ��ان و همزم��ان با نغمه 
جمهوريت، عشقي دوباره روزنامه »قرن بيستم« را با 
قطع كوچك در 8 صفحه منتشر كرد كه يك شماره 

بيشتر انتشار نيافت و بر اثر مخالفت، روزنامه اش توقيف 
شد. مطالب و مقاالت همين شماره بود كه سرانجام 
باعث كشته شدن صاحب امتياز آن ميرزاده عشقي 
شد.  او دوازدهم تير 13۰3 در نخستين ساعات بامداد 
در منزل مس��كوني اش واق��ع در دروازه دولت تهران 
توسط دو مرد مس��لح كه از عوامل رضا خان بودند به 
قتل رسيد. ميرزاده عشقي در زمان مرگ تنها 31 سال 
سن داش��ت.  ملك الشعراي بهار مي نويسد: »عشقي 
بازي هاي سردارسپهي را ديده و از دسائس سياسي او 
واقف شده بود. او ترور و دفن خود را نيز در خواب ديده 
بود. ما از خواب او به خود لرزيديم و به او تسليت داديم.«

تاريخ
نگاري

تاريخچه

سير تاريخي پول 

پول از كلم��ه  يوناني Obolos گرفته ش��ده و 
آن س��كه اي بود برابر يك ششم درهم يا دراخم. 
كريستين سن معتقد است كلمه »پول« در زمان 

اشكانيان به ايران راه يافته است. 
واحد پول ايران بر مبناي »دينار« بنا شده. دينار، 
واحد قديمي پول روم و بعد امپراتوري روم شرقي 
بود و »ديناريوس« خوانده مي شد. يك ديناريوس 
روم شرقي برابر با يك سكه نقره بود كه وزنش در 
مواقع مختلف فرق مي كرد.»سكه« نام دستگاه 
آهنيني بود كه براي مهر زدن بر پول هايي كه در 
ميان مردم رايج و با آن معامله مي كردند، به كار 
مي رفت. بعدها آن را اثر مهري مي ناميدند كه روي 

سكه ها حك مي شد.  
بنابراين سكه عبارت اس��ت از يك قطعه فلز به 
وزن معين كه روي آن عالمت رس��مي دولت، يا 
حكومتي كه عي��ار و وزن آن و ارزش آن را تعهد 

مي كند، قيد شده است. 
اسكناس در زبان فرانس��ه Assignas ناميده 
مي ش��د كه به معن��ي تضمي��ن پرداخت وجه 
ازطرف دولت بوده است. روس ها به آن آسيگناف 
مي گفته ان��د كه اي��ن كلمه در زم��ان حكومت 
فتحعليش��اه قاجار در ايران بصورت اس��كناس 
در آمد. قديمي ترين اس��كناس ش��ناخته شده 
درايران، اس��كناس يك درهمي، منقش به الاله 
االاهلل و محمد رس��ول اهلل مي باش��د كه درزمان 
فرمانروايي كي تون مغول به سال ۶۹3 هجري 
قمري در تبريز به چاپ رسيده و به نام چاو مبارك 
موسوم بوده است. اولين بانكي كه اسكناس هاي 
ايران را چاپ مي كرده، بانك جديد شرق بود كه 
مركزش درلندن و در آسيا عمليات بانكي داشته 
است.اسكناس هاي چاپ شده توسط اين بانك 
در بان��ك بازرگاني ايران انتش��ار مي يافت.مبلغ 
اين اسكناس��ها از ۵ قران به باال بودهاست. لغت 
اسكناس در زمان فتحعلي شاه به ايران وارد شد و 

نام پول كاغذي اسكناس شد. 
در سال 12۶7 هجري قمري امتياز نشر اسكناس 
از بانك جديد شرق به بانك شاهي انتقال يافت.

بانك شاهي حق انتش��ار اسكناس يعني توزيع 
آن را داش��ته و چاپ توس��ط بانك جديد شرق 
صورت مي گرفته و سياست هاي پولي نيز بعهده 
همين بانك بود. در سال 12۵8هجري شمسي، 
نمايندگان نخستين مجلس شوراي ملي خواستار 
تاسيس بانك ملي ش��دند. سال 13۰۶ شمسي 
بانك ملي به تصويب مي رس��د و در 17 شهريور 
13۰7 شروع به كار مي كند.ازجمله سياست هاي 
اين بانك خارج ساختن كنترل اقتصاد پولي ايران 
از دس��ت خارجي ها بود. س��ال 131۰ شمسي 
اسكناس هاي چاپ ش��ده قبلي از جريان خارج 
شدند.به موجب ماده ۵قانون اصالح )قانون واحد 
ومقياس پول( حق انحصاري انتشار اسكناس به 
مدت 1۰ سال به بانك ملي واگذار شد. از آن پس 
تعيين نوع طرح و مبلغ، نوع اس��كناس و تعداد 
آنها رابانك ملي تعيين مي كرده و در لندن چاپ 
مي شد. نشر اس��كناس از س��ال 133۹ از بانك 
ملي به بانك مركزي سپرده شد. سازمان توليد 
اس��كناس نيز از س��ال 13۵1 تاس��يس و طرح 
تاسيس چاپخانه اي براي چاپ اسكناس تهيه شد.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانون ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني
 قانون ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني 
اواخر ارديبهشت 13۵۰ در مجلس بيست و سوم شوراي 
ملي به تصويب رسيد و سپس در آذر همان سال مجلس 
سنا نيز تصويب شد. بر اساس  ماده واحده اين مصوبه، 
عمل دولت در مورد تصويب نامه شماره 1۵22ت. مورخ 
1341/12/2۰ مبني بر ادغام وزارتخانه هاي صنايع و 
معادن و بازرگاني و  ناميده شدن آن به وزارت اقتصاد از 
تاريخ اول اسفندماه 1341 تأييد مي شود.  قانون فوق 
مشتمل بر يك ماده كه اليحه آن به موجب ماده واحده 
مصوب بيس��تم آذرماه 1342 تقديم شده بود پس از 
تصويب مجلس ش��وراي ملي به تصويب مجلس سنا 
رسيد.  اما در سال 13۵2 تفكيك وزارت صنايع و معادن 
از وزارت اقتصاد و شروع فعاليت با اهداف مشخص كليد 
خورد. در سال 13۶۰، تفكيك وزارت صنايع و معادن 
به »وزارت صنايع« و وزارت »معادن و فلزات« عملياتي 
شد. پس از آن يعني در س��ال 13۶1، تفكيك وزارت 
صنايع به دو وزارت صنايع و صنايع سنگين رخ داد. اما 
در سال 1373 ساختار وزارتخانه ها دوباره با تغييراتي 
مواجه شد؛ در اين سال وزارتخانه هاي صنايع و صنايع 
سنگين ادغام ش��دند و وزارت جديدي به نام صنايع 
تشكيل ش��د. اما اين پايان داستان تفكيك در بخش 
صنعت نبود. در س��ال 137۹ تشكيل وزارت صنايع و 
معادن از ادغ��ام وزارت صنايع و وزارت معادن و فلزات 

در دستور كار قرار گرفت. پس از آن وزارت بازرگاني با 
وزارت صنايع و معادن ادغام شدند و وزارتخانه معدن، 
صنعت و تجارت ش��كل گرفت. بسياري معتقد بودند 
بازرگان��ي خود احتياج به ي��ك وزارتخانه مجزا دارد و 
نبايد در وزارتخانه صنايع ادغام ش��ود.  حوزه بازرگاني 
هم در طول س��ال هاي گذشته مانند صنعت روزهاي 
پرتالطمي را در تغيير ساختارها تجربه كرد. مطابق با 
ارزيابي ها از سال 13۵2 تا سال 13۹۰ تغييرات كالني 
در حوزه بازرگاني رخ نداد و صرفا تغييراتي در ساختار 
وزارتخانه انجام شد. در س��ال 13۵2 وزارت بازرگاني 
از وزارت اقتصاد تفكيك و به طور مس��تقل و با اهداف 
مشخص تشكيل و شروع به فعاليت كرد. پس از آن در 
سال 13۵۶، سازمان مركزي تعاون كشور به تشكيالت 
وزارت بازرگاني اضافه شد اما در س��ال 13۵8 دوباره 
تغييراتي اعمال شد. مركز بررسي قيمت ها با سازمان 
حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان ادغام شد 
و از دل آن س��ازمان حماي��ت از مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان بيرون آمد. مهرماه س��ال ۹8 موضوع 
تفكي��ك وزارت بازرگان��ي از وزارت صنعت و معدن و 
تش��كيل دو وزارتخانه »صنعت و معدن« و »تجارت و 
خدمات بازرگاني« در مجلس شوراي اسالمي مطرح 
شد و كلياتش به تصويب رس��يد اما هنوز به تصويب 

نهايي نرسيده است. 

احتمال بازگشايي مدارس در بعضي استان ها 
مدارس حاال بيش��تر از دو ماه اس��ت كه 
تعطيل شده اند و كالس ها از طريق آنالين 
و صدا و سيما برگزار مي شود، وزير آموزش  
و پ��رورش درباره بازگش��ايي مدارس در 
شهرهايي كه وضعيت سفيد دارند، گفت: 
تصميم گيري در مورد بازگشايي مدارس 
بر عهده س��تاد مبارزه با كرونا و بر اساس 
پروتكل هاي بهداشتي اعالم شده از سوي 

وزارت بهداشت است. س��المت دانش آموزان براي ما 
بس��يار اهميت دارد و هر زمان كه مسووالن بهداشت 
كش��ور اجازه دهند مدارس را بازگشايي خواهيم كرد. 
محسن حاجي ميرزايي ادامه داد: در جلسه ستاد ملي 
مبارزه با كرونا ماموريتي از سوي رييس جمهور به وزارت 
آموزش وپرورش، وزارت بهداشت و وزارت كشور داده شد 
كه در مناطقي كه مناطق كم خطر يا سفيد ناميده شده 
موضوع بازگشايي مدارس را به بررسي قرار دهند و با در 

نظر گرفتن مخاطرات موجود و وضعيت 
س��المت دانش آموزان، گزارش نهايي را 
در جلس��ه آينده ستاد كرونا ارايه دهند تا 
در مورد آن تصميم گيري شود. او گفت: با 
توجه به وضعيت شيوع كرونا در استان هاي 
مختلف، ممكن است در بعضي از استان ها 
مدارس بازگشايي شوند و در برخي ديگر 
همچنان بسته بمانند. هم اكنون بيش از 
13۰ شهرستان به عنوان مناطق كم خطر هستند و قطعا 
اگر بازگشايي تصويب شود مدارس اين شهرستان ها 
بازگشايي خواهد شد. حاجي ميرزايي در مورد برگزاري 
امتحانات به صورت حضوري، بيان كرد: امتحانات پايه 
دوازدهم تعيين تكليف شده و از 17 خرداد آغاز مي شود. 
تأكيد وزارت آموزش وپرورش در برپايي امتحانات نهايي 
به صورت حضوري اس��ت مگر آنكه در آن زمان وزارت 

بهداشت صالحديد ديگري داشته باشد.

شروع پيك كرونا در ۱۵ استان كشور
براساس آخرين بررسي هاي صورت گرفته 
درباره بيماري كوويد- 1۹ در كشور تا روز 
چهاردهم ارديبهشت كه از سوي كميته 
اپيدميولوژي وزارت بهداش��ت منتش��ر 
شده، هرچند روند كشوري كرونا در چند 
روز اخير نزولي بوده، اما گزارش ها حاكي 
از آن است كه روند صعودي يا شروع پيك 
در 1۵ استان كشور مش��اهده مي شود. 

روند صعودي يا شروع پيك در 1۵ استان )قم، لرستان، 
ايالم، گيالن، گلس��تان، خراسان رضوي، كهگيلويه و 
بويراحمد، خوزستان، هرمزگان، كرمان، يزد، اصفهان، 
زنجان، چهارمحال و بختياري و كرمانش��اه( مشاهده 
مي ش��ود. تصور مي شود اس��تان كردستان به مرحله 
ثبات رسيده باشد. وزارت بهداشت همچنين اعالم كرد 
كه در اردبيل و سمنان ناسازگاري داده ها اجازه تحليل 
درستي از وضعيت اپيدمي را نمي دهد. البته، بايد مدنظر 
داش��ت كه يك استان مي تواند چندين پيك منحني 
را تجربه كند. ۹ اس��تان )مركزي، آذربايجان شرقي، 

تهران، البرز، مازندران، خراسان شمالي، 
فارس، همدان و سيستان و بلوچستان( 
رون��د نزولي را نش��ان مي دهند. احتماال 
چهار اس��تان )قزوين، خراسان جنوبي، 
آذربايج��ان غربي و بوش��هر( اخيرا پيك 
اپيدمي را تجربه كرده اند. وزارت بهداشت 
همچنين اعالم كرد كه در اردبيل و سمنان 
ناسازگاري داده ها اجازه تحليل درستي از 
وضعيت اپيدمي را نمي دهد. البته، بايد مدنظر داشت 
كه يك استان مي تواند چندين پيك منحني را تجربه 
كند. وقتي دو مشكل عمده بهداشت عمومي )چاقي و 
همه گيري كوويد-1۹( با هم تركيب مي شوند، اوضاع را 
بدتر مي كنند. با توجه به آمار بسيار زياد چاقي در سراسر 
جهان، انتظار داريم درصد بااليي از جمعيت مبتال به 
بيماري كوويد-1۹ نيز ش��اخص توده بدني باالي 2۵ 
داشته باشند. نظام درماني كشورها در مديريت بيمار 
چاق مبتال به كوويد-1۹ كه نياز به مراقبت هاي ويژه 

پيدا مي كند، چالش هايي را مطرح مي كنند. 

میراثنامه

لوِح فشرده اي كه عتيقه هاي ايراني را به اتريش قاچاق كرد
مالك آثار كشف شده در صندوق امانات بانك اتريش 
اكنون در ايران است و با قرار وثيقه آزاد؛ از سوي ديگر 
اتريش بر اساس درخواست وزارتخانه ميراث فرهنگي 
موظف شده تا به چهار سوال كليدي ايران درباره نحوه 
انتقال اين آثار به آن كش��ور، ورودش��ان و زمان قرار 
گرفتن در آن صندوق امانات پاسخ بدهد. چيزي حدود 
پنج ماه قبل، پليس اينترپل اتريش به همتاي خود در 
كشورمان اعالم مي كند كه لوحي فشرده محتوي آثاِر 
قديمي كه احتماال متعل��ق به فرهنگ و تاريخ ايران 
اس��ت در يك صندوق امانات در كشور اتريش پيدا 
شده است و بر همين اساس تصاوير موجود در اختيار 
كارشناسان اداره كل موزه ها قرار مي گيرد تا اصالت 
و حوزه جغرافيايي آنها مش��خص شود. محمدرضا 
زاهدي - رييس اداره اموال فرهنگي اداره كل موزه ها 
- كه تصاوير ق��رار گرفته در اختيار وزارتخانه ميراث 
فرهنگي را بررسي كرده، داستاِن كشِف لوِح فشرده اي 
كه احتمال قاچاق تع��دادي از آثار تاريخي را قوي تر 
مي كند، را اين طور روايت مي كند. او به ايسنا مي گويد: 
اداره كل موزه ها آذرماه سال گذشته، از طريق رييس 
اينترپل ايران مطلع شد كه از صندوق اماناِت يك تبعه 
ايراني در بانكي در اتريش، اسناد و مداركي پيدا شده 

و اشاره كرده اند كه همراِه آن لوِح فشرده اي نيز وجود 
دارد كه در آن تصاويِر اشياي باستاني متعلق به ايران 
است. او درباره چگونگي دست يافتن پليس اينترپل 
به اين لوح فش��رده توضيح مي ده��د: در نامه اوليه 
اينترپل به ما اعالم ش��د به دنبال تعميراتي كه بانك 
فوق انجام مي داده، به هم��ه مالكان صندوق امانات 
خود اعالم مي كند تا صندوق ها را براي انجام اقدامات 
مورد نياز تحويل دهند، احتماال فرِد مالك در آن زمان 
در اتريش حضور نداشته و آنها مجبورشده اند تا خود 
صن��دوق امانات را باز كنند و ب��ا اين وضعيت مواجه 
شده اند. طبق توضيحات شان اين صندوق متعلق به 
يك تبعه ايراني س��اكن در اتريش است كه هويت او 

نيز مشخص شده است.« او ادامه مي دهد: »نخست 
پليس اينترپل اتريش و اي��ران با يكديگر هماهنگ 
كرده و اطالعات در اختيار پليس ايران قرار مي گيرد، 
آنها نيز از ما مي خواهند ت��ا با ديدن اين تصاوير نظِر 
كارشناسي خود را اعالم كنيم. تصاوير را كه ديديم، 
مشخص شد تعدادي از اشيا متعلق به فرهنگ و تمدن 
ايران و تعدادي نيز مربوط به هزاره اول قبل از ميالد 
اس��ت.« او اما درباره احتمال حراج كردن اين آثار در 
حراجي هاي برگزار شده در كشورهاي مختلف، اظهار 
مي كند: با توجه به بررسي هايي كه در زمان برگزاري 
هر حراجي توسط كارشناسان انجام مي شود، تاكنون 
آنها را در حراجي هاي گذشته نديده ايم، هر چند موارد 
مشابه آنها مانند »سرسنجاق هاي مفرغي لرستان« 
وجود داشته اند. اين نمونه آثار يك نوع اشياي تيپيك 
)معرف دوره مخصوص خود( مربوط به منطقه خود 
هس��تند )مانند سرس��نجاق هاي مفرغي لرستان( 
كه به دليل كثرت توليدش��ان، در چند حراجي نيز 
مشابه آن ها را احتماال ديده ايم. زاهدي تاكيد مي كند: 
با اين وجود بر اساس قوانين ملي و بين المللي، آثار به 
دست آمده چه اصل باشد و چه جعلي، همگي بايد به 

ايران مسترد شوند.

كتابخانه

اقتصاد ايران به كدام سو مي رود؟ 
كتاب »اقتصاد ايران به كدام س��و مي رود؟« گرچ��ه تالش كرده تا با ارزيابي 
اقتصاد ايران در دهه  8۰، افق دهه ۹۰ را ترس��يم كند ام��ا با مبنا قرار دادن 

سناريوي رفع تحريم ها، در عمل شكست مي خورد. 
مولف كتاب ادعا دارد كه پژوهش مزبور كه با همكاري اتاق بازرگاني و صنايع 
و معادن و كشاورزي تهران و پژوهشكده مطالعات اقتصادي و صنعتي دانشگاه 
صنعتي شريف انجام ش��ده، جامع ترين تحقيق در سطح اقتصاد كالن ايران 
اس��ت. اين پژوهش، حوزه هاي مختلف سياست گذاري شامل سياست هاي 
پولي، مال��ي ارزي و تج��اري در كنار ويژگي ه��اي اصلي اقتص��اد ايران در 

زمينه هاي بازار كار، بازار مالي، شامل بازار 
پول و بازار س��رمايه و وضعيت فقر و توزيع 

درآمد را مورد بررسي قرار داده است.
اي��ن پژوهش كه قرارداد آن در س��ال ۹۰ 
بين اتاق تهران و دانش��گاه صنعتي شريف 
منعقد ش��ده، در بازه زماني خاصي انجام 

ش��ده كه قيمت انرژي جهش داش��ته، يارانه نقدي به مردم پرداخت شده و 
سياست گذاران تالش مي كردند تا نرخ ارز و نرخ سود بانكي را ثابت نگه دارند.

هنر

»كرونا پرتره«؛ روايت صورت هاي پنهان با چشماني نگران 
چهره هاي نيمه پوشيده با چشماني گاه ترسيده، گاه مضطرب و گاه هم متعجب؛ 
درست همانند چهره هاي ماسك زده اي كه اين روزها اغلب در خيابان ها مي بينيم. 
صورت هايي كه چشم هاي شان هزاران هزار حرف براي گفتن دارند؛ اين چهره ها 
و حرف هاي ناگفته شان مهم ترين ويژگي نمايشگاه نقاشي بهزاد شيشه گران است 

كه در اين روزهاي كرونايي به صورت آنالين و در شبكه هاي اجتماعي برگزار شد.
»كرونا پرتره« عنوان نمايش��گاه اين روزهاي بهزاد شيشه گران است كه به صورت 
همزمان در صفحات ش��خصي اين هنرمند نقاش به صورت آنالين برگزار ش��د و 
امروز نيز آخرين اثر اين مجموعه به نمايش گذاشته مي شود. البته اين نخستين 
نمايشگاه مجازي اين هنرمند نيست و او پيش تر نيز بارها آثارش را به همين شيوه 
در دنياي مجازي به نمايش گذاشته است. شيشه گران اين بار نيز به بهانه روزهاي 
كرونايي و انزواهاي ناخواسته اي كه مدتي است گريبان گير جامعه بشري شده است، 
نمايشگاهي ترتيب داد تا هم تاريخ كرونا را به زبان هنر ثبت كند و هم به گفته خودش 
به كادر درماني اداي دين كرده باشد. شيشه گران در توضيح نمايشگاه »كرونا پرتره« 
به ايسنا مي گويد: اين لحظه ها هستند كه مرا با خود مي برند. در واقع زندگي حرفه اي 
من سراسر واكنشي اس��ت به وقايع خوب و بد پيرامونم. طبيعتا چنين روحيه اي 
نمي تواند نسبت به وقايع پيرامونش بي تفاوت باشد و وقوع اين فاجعه و وضع قرنطينه 
من را بر آن داشت تا بيش از روزهاي معمول وقت، تمركز و كنكاش خود را معطوف به 

واكنش به اين ماجرا كنم.  او ادمه مي دهد: همين دغدغه عاملي براي رشد هنري من 
طي ۵ دهه كار حرفه اي و وامدار بهره گيري از رسانه هاي طراحي، نقاشي، گرافيك، 

تكنولوژي و واكنش در لحظه به وقايع روز ايران و جهان بوده، هست و خواهد بود.

»كشتارگاه« عباس اميني در راه اكران آنالين
در ادامه اك��ران آنالين فيلم هاي س��ينمايي، احتماال »كش��تارگاه« عباس 
اميني هم وارد اين چرخه مي شود. »كشتارگاه« با بازي ماني حقيقي، حسن 
پورشيرازي، اميرحسين فتحي و باران كوثري به عنوان چهارمين فيلم اميني 
در جش��نواره فجر سال قبل رونمايي ش��د و حاال اين فيلمس��از در روزهاي 
تعطيلي سينما و آينده نامعلومي كه پيش روي اكران سال ۹۹ است از احتمال 
نمايش آنالين فيل��م جديد خود خبر مي دهد. او در اين باره گفت: با همراهي 
س��رمايه گذار در حال تحقيق و مشورت براي اكران آنالين فيلم »كشتارگاه« 

هس��تم، چون اگرچه از صميم قلب راضي به چنين كاري نيستم ولي واقعيت 
اين است كه فكر مي كنم با توجه به شرايطي كه پيش از اين هم وجود داشته، 
نتوانم از پس ماجراي پيچي��ده اكران عمومي بربيايم چون به هر حال در اين 
سال ها انحصاري در اكران وجود داشته است و به نظرم من در آن قدرتي ندارم.

وي ب��ا حمايت از اكران هاي آنالين ادامه داد: اين اتفاق مي تواند فرصتي براي 
فيلم هاي مستقل باشد كه مردم بتوانند آنها را ببينند و به مرور بازديد و بيننده 

آنها هم بيشتر مي شود. 
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