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يادداشت3 -

اثر عدم استقالل كانون وكال
بر اقتصاد ايران

براي شناخت جامعهاي
ك��ه رون��د توس��عهاش
متوق��ف ش��ده ي��ا در
ح��ال توس��عه اس��ت،
معيارها و ش��اخصهاي
متع��ددي وج��ود دارد؛
وليكن يكي از بارزترين
مريم دهقان
راهه��اي شناس��ايي
يك جامعه توسعه نيافته و در حال توسعه ،وجود
پارادوكسهاي غريب و خالف قاعدهاي اس��ت كه
در سيس��تمهاي مديريتي و اركان اساسي جامعه
به چش��م ميخورد .از اين پارادوكسهاي غريب
ميتوان به تح��والت اواخر س��ال  ۱۳۹۸اش��اره
داش��ت كه «پيشنويس آييننامه اجرايي اليحه
قانوني استقالل كانون وكالي دادگستري» توسط
معاونتحقوقيقوهقضاييهارايهشدوبابررسيمتن
ي شود كه عليرغم اينكه قوه قضاييه
آن دريافت م 
مظهر«حاكميتقانون»است؛اماپيشنويسفوق
مظهرعدمحاكميتقانون،ناقضحقوقشهروندي
و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ميباشد!
و پارادوكس��ي غريب بين «پيشنويس آييننامه
اجراي��ي اليحه قانوني اس��تقالل كان��ون وكالي
دادگستري» و فلسفه و ماهيت قوه قضاييه موجود
است .در ادبياتي ساده ،در نظريه تفكيك قوا بين
سه امر تقنين ،اجرا و قضا تفكيك قايل ميشوند.
قانونگذاري (تفنين) از وظايف قوه مقننه اس��ت؛
در جايي كه اجراي قانون برعهده حاكميت باشد،
نقش قوه مجريه هويدا ميش��ود و قوه قضاييه در
جايي كه در اجراي قانون خللي ايجاد شود ،نقش
آن در «حاكميت قانون» و رس��يدگي به شكايات
و ناكارآمديها تجلي ميياب��د .بنابراين از وظايف
هس��تهاي قوه قضاييه ،ماهيت و علت وجودي آن
رس��يدگي به حل و فصل اختالفه��ا و حاكميت
قانون در اختالفهاي حادث ش��ده است؛ در كنار
وظيفه اصلي ،وظيفههاي ثانوي ديگر چون نظارت
بر نهادهاي اداري و لوايح قضايي و ...را نيز بر عهده
دارد .بنابراين قوه قضاييه به عن��وان مظهر و نماد
حاكميت قانون ميبايست ابتدا خود به اصول ذاتي
نهادخويشپايبندباشدوخالفآنهدفغايياش
عمل نكند  .بر طبق قانون اساسي ،استقالل وكيل
در پاس��داري از حقوق م��ردم و قض��اوت عادالنه
داراي ارزش ذاتي اس��ت و در اين باره اصول قانون
اساسي مبين اين است كه حق برخورداري از وكيل
مس��تقل مطابق اصل  ۳۵از حقوق اوليه ،بديهي و
اساسي ملت است .عالوه بر قانون اساسي در اصول
بينالمللينيزبهاستقاللوكيلوعدموابستگيآن
به نهاد رسيدگيكننده در اسناد بينالمللي تاكيد
شده اس��ت  .تمام جوامع دموكرات حضور «وكيل
مستقل»رامشروعيتبخشمحاكمهوازبارزترين
نكات در تضمينات دادرسي منصفانه ميدانند .در
ايران اولين كانون وكال در س��ال  ۱۳۰۹تش��كيل
شد و اليحه استقالل كانون وكالي دادگستري در
سال  ۱۳۳۳توس��ط مرحوم دكتر مصدق تصويب
شد و پايهگذاري وكيل مس��تقل از آن زمان شكل
گرفت .در ماده ۲۲اليحه فوق بهطور صريح تنظيم
آيين نامههاي مرب��وط به كانون را ب��ر عهده خود
كانون وكال دانسته است كه ميبايست ظرف مدت
معين تنظيم شود و تصويب آن نيز بر عهده وزارت
دادگستري است.حال بعد از گذشت  ۶۷سال قوه
قضاييه بدون در نظر گرفتن متن صريح قانون در
ماده  ،۲۲به تدوين «پيشنويس آييننامه اجرايي
اليحه قانوني استقالل كانون وكالي دادگستري»
در ۱۹۸ماده پرداخته است و ...
ادامه در صفحه7


مه�دي بي�ك| «دس�تيابي به توس�عه پاي�دار با
بهرهگي�ري از الگوه�ا ،اف�كار و روشه�اي فعلي
ممكن نيس�ت ».اين گزارهاي اس�ت كه امروز همه
كارشناس�ان اقتص�ادي و تحليلگ�ران اقتصادي
روي آن متفق القول هس�تند و در ض�رورت عبور
از آن س�خن ميگوين�د .الگوهايي تقريبا مش�ابه
كه در تاريخ معاصر كش�ورمان و بعد از نفتي شدن
اقتصاد ايران از س�وي س�اختارهاي سياسي وقت
به كار گرفته شدند تا فاصله ايران را با توسعه كمتر
كنند ،اما مرور اظهارنظرهاي كارشناسان اقتصادي
طي دهههاي متمادي نش�ان ميدهد كه عليرغم
س�رمايهگذاريهاي ف�راوان اقتصاد اي�ران ،امروز
از همان مش�كالتي گاليه ميكند كه مثال نيم قرن
پيش ني�ز در زواي�اي گوناگون اقتصادي به چش�م
ميخورد .مشكالتي چون دخالت نهادهاي سياسي
در اقتصاد ،فساد گسترده اقتصادي ،عدم بهره وري
در اقتصاد ،عدم استفاده از نظريات كارشناسي و...
از جمله اين مشكالت هستند كه در طول زمانهاي
متمادي به نظر ميرس�د ك�ه به گون�هاي خاص در
اقتصاد اي�ران رس�وب كردهاند و ام�روز به صورت
بخش�ي از پيكره اقتصادي درآمدهان�د .زايدههاي
اقتص�ادي ك�ه علي مزيك�ي دكت�راي اقتص�اد از
دانشگاه گوته فرانكفورت آلمان و عضو هيات علمي
موسس�ه آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي
معتقد اس�ت براي بهب�ود ش�اخصهاي اقتصادي
بايد اقتص�اد را از وجود چنين نارس�اييهايي پاك
كرد .اي�ن كارش�ناس اقتصادي اما موض�وع بهبود
مناسبات خارجي را يك عامل اساسي براي بهبود
شاخصهاي اقتصادي ميداند و معتقد است ايران با
توجه به ويژگيهاي ژئوپلتيكي كه در منطقه از آن
برخوردار اس�ت و به عنوان كريدور شرق به غرب و
بالعكس شناخته ميش�ود بايد از اين ويژگيها در
مسير بهبود سطح زندگي مردم استفاده كند .بر اين
اساس«ارتباط متقابل چش�ماندازها و ظرفيتهاي
اقتصادي»كالس�ه موضوع�ي ش�د ك�ه در جريان
گفتوگو با عل�ي مزيكي تحليلگر اقتص�ادي ابعاد
و زواياي گوناگون آن را مورد بررس�ي قرار داديم تا
در نهايت تصويري از چشمانداز پيش روي اقتصاد
براي مخاطبان «تعادل» فراهم ش�ود؛ چشماندازي
كه مزيكي معتقد اس�ت بر اس�اس اقدامات و نظام
تصميمسازيامروزماشكلخواهدگرفت.
در ش�رايطي كه اقتصاد ايران با چالشهاي مختلفي
چون كرون�ا ،تحريمه�ا ،كاهش قيمت و ف�روش نفت
و ...مواجه اس�ت؛ ما يكس�ري اهداف اقتصادي كالن

را ترس�يم كردهاي�م ك�ه بايد در مس�ير تحق�ق آنها
گامبرداري�م .لطفا بفرماييد براي دس�تيابي به جهش
توليد و بهب�ود فضاي كس�ب و كار و بهب�ود وضعيت
معيشتي مردم چه اولويتهايي را بايد مورد توجه قرار
دهيم؟
به نظرم ميرس��د كه با مشكالت فعلي كه ش��ما به آن اشاره
كرديد ،تحقق اهدافي كه ترس��يم ش��ده كار چندان س��اده
نباش��د .اما به اگر بخواهيم به س��مت اهداف ترسيم شده در
توليد ،فضاي كس��ب و كار و در كل اقتص��اد گامبرداريم بايد
نوع خاصي از انعطافپذيري را در اقتصادمان ايجاد كنيم .اين
انعطافپذيري يعني چه؟ يعني اگر برخي از قوانين دس��ت و
پاگير و مواردي كه دولت و نظام سياس��ي روي آنها نظر دارد
و بعضا به ص��ورت بخش نامهاي روي آنه��ا تاكيد ميكند كه
فالن ش��اخص اقتصادي بايد اينطور ش��ود يا آنطور بشود در
حالي كه شايد منطق اقتصادي ايجاب ميكند كه به صورت
ديگري تصميمسازي شود از پيش پاي اقتصاد برداشته شود،
اگر مناس��بات ارتباطي مان با جهان را بهبود بخشيم ،اگر به
تحليلها و نظرات كارشناسان توجه كنيم و اگر اراده عمومي
براي حركت به س��مت بهبود وضعيت اقتصادي ايجاد شود،
چرا كه نه؟ ميتوان نس��بت به بهبود شاخصهاي اقتصادي
اميدوار بود .اما همانطور كه گفتم بايد ضرورت ايجاد اين تغيير
در ميان مسووالن و نظام سياسي شكل بگيرد .بدون اين تغيير
در رويكردها و افكار گمان نميكنم كه بتوان قدم قابل توجهي
به سمت جلو برداشت.
در اين ميان كرونا هم عاملي شد براي تشديد برخي
مشكالتاقتصاديومعيشتي؟
بله؛ در اين مي��ان كرونا هم به يك متغير ناگهاني بدل ش��ده
كه ضرورت اتخاذ تصميمات خردمندانه را يادآور ميس��ازد؛
به ه��ر حال دامن��ه وس��يعي از طبق��ات كمتربرخ��وردار با
مش��كالت فراوان معيشتي به دليل مش��كالت كرونا روبه رو
ش��ده اند؛ موضوع عاجل و فوري براي اقتص��اد ايران حمايت
از اين طبقات است .اقش��اري كه كرونا باعث شده تا در تامين
نيازهاي اوليهش��ان دچار مشكل ش��وند و نيازمند رسيدگي
فوري هس��تند .اين فرآيند در خصوص مش��اغل خرد هم به
همين صورت است و اين طيف از مش��اغل بايد در راس هرم
رسيدگيها قرار داشته باشند .س��رمايهگذاريهايي كه براي
ساختارس��ازيهاي حمايتي طي دهههاي گذش��ته صورت
گرفته ،اگر ام��روز به نفع طبقات محروم به كار گرفته نش��ود
چه زماني قرار اس��ت به كار بيايند؟ به خصوص براي اقش��ار
كمدرآمد بايد مشخص ش��ود كه چه ميزان آسيب ديدهاند،
بايد شناس��ايي ش��وند كه چه تبعاتي را متحمل ش��ده اند؛
دولت هم بايد بودجههاي مورد ني��از را تخصيص دهند براي
توانمندس��ازي خانوادههايي كه تحت تاثير ق��رار گرفتهاند و
بنگاههاييكهدچارمشكلشدهاند.
ادامهدرصفحه2

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

جواد هاش�مي|هرچند ش�يوع جهاني ي�ك ويروس
پيش از هرچيز نظام سلامت و دغدغههاي بهداشتي
ميان دولت و جوامع تحت مديريتش�ان را تحت تاثير
قرار داد اما ب�ا عبور از روزه�اي ابتدايي ش�يوع و الزام
دولته�ا بر برق�راري برخي محدوديته�ا در فعاليت
كسب و كارهاي مختلف كه به قرنطينه كلي بسياري از
شهرهاي بزرگ جهان انجاميد ،دغدغههاي اقتصادي
را نيز در كنار ديگر نگرانيها گسترش داد .در هفتههاي
گذشته بسياري از مش�اغل خدماتي در نقاط مختلف
جهان از جمله ايران ،عمال تعطيل ش�دهاند ،بسياري از
كسب و كارهاي كوچك با ضرر و زيانهايي گستردهتر
از توان بنگاههايش�ان دس�ت و پنجه ن�رم ميكنند و
گاقتصادينيزميگوينددر
توليدكنندگانوفعاالنبزر 
صورتي كه حمايتهاي الزم نرسد و بازار براي توليدات
آتي آماده نشود ،به سمت ورشكستگي يا بيكار كردن
تعداد زيادي از نيروهاي كارش�ان حركت خواهند كرد.
تصويري ترس�ناك از آين�ده اقتصاد زير س�ايه كرونا،
كه بس�ياري از دولتها را بر آن داش�ته تا مستقيما به
اين عرصه ورود كنند و دولت اي�ران نيز از اين تصميم،
مس�تثني نيس�ت .در هفتههاي اخير ميان بسياري از
نظريه پردازان اقتصادي و فعاالن اين حوزه ،اش�تراك
نظري قطعي درباره لزوم ورود دولت به حوزه خسارات
ناشي از شيوع كرونا به وجود آمده و كمتر كسي از ايده
مخالف دفاع ميكن�د .در عين حال اما س�والي مهم و
كليدي كه همچنان پاس�خي قطعا به آن داده نميشود
اين است كه دولت منابع الزم براي اين كار را بايد از كجا
فراهم كند؟ كسري در منابع بودجه س�ال  ،98كاهش
جديدرآمدهاينفتيتحتتاثيرتحريموپايينآمدن
قيمت در بازارهاي جهاني و محدوديتهايي كه دولت
درسالهايگذشتهدرمسيرتخصيصاعتباراتداشته
همگي اين سوال را جديتر ميكنند كه با توجه به نياز
جدي براي ورود به اقتصاد ،پ�ول الزم براي اين امر بايد
از كجا برسد؟ علياكبر نيكو اقبال  -اقتصاددان و عضو
هياتعلميدانشگاهتهران-درگفتوگوبا«تعادل»،از
لزوم حركت دولت به سمت منابعي ميگويد كه تاكنون
فراموش ش�ده يا الاقل همت الزم براي استفاده از آنها
وجود نداشته اس�ت .منابعي كه در صورت پرداختن به
آنها نه تنها ميتوان بخشي از مشكالت حاصل از كرونا
را پوشش داد كه حتي در آينده به شفافيت اقتصادي و
عبورازبحرانمنابعاعتباريكمكخواهدكرد.
تحليلهاياقتصاديدرنقاطمختلفدنيا،نشانميدهد
اقتصادبسياريازكشورهاكهشرايطيمثبتداشتهاندنيز
تحت تاثير كرونا ،با رشد منفي مواجه خواهند بود .اقتصاد
ايران كه از س�الها قبل درگي�ر تحريمه�اي اقتصادي و

تالطمهاي داخلي بوده در چه شرايطي با كرونا مواجه شده
است؟
ش��رايط اقتصادي ايران را نميتوان با بسياري از كشورها مقايسه
كرد.مادردهههايگذشتههموارهبامسائليچوننوساناتتورمي،
كسري بودجه ،رشد نقدينگي ،ابهام در عملكرد نظام بانكي ،منفي
شدن رش��د اقتصادي و موضوعي مانند تحريمها مواجه بودهايم و
در حالي كه دولت در ماههاي قبل به شكل بالفعل با بسياري از اين
موضوعات دست و پنجه نرم ميكرد ،ناگهان شيوع ويروس كرونا
نيز در كشور رخ داد و ش��وكي جديد در اقتصاد ايران شكل گرفت.
تحليلها نش��ان ميداد كه حتي در صورت به وجود نيامدن كرونا
نيز اقتصاد ايران دوران دش��واري را پشت سر ميگذاشت .هرچند
برخالف تحليلهاي دولت امريكا ،اقتصاد ايران در برابر تحريمهاي
ماههاي اخير مقاومت كرد و پس از ش��وكهاي ابتدايي ،عملكرد
در برخي حوزهها بهبودي نس��بي يافت ام��ا در عمل همچنان با
محدوديتهاييداشتيمكهورودكرونااثرگذاريآنهاراتشديدكرد.
در كنار آن نپرداختن به برخي اصالحات اساسي اقتصادي در تمام
سالها و دهههاي گذشته ،آس��يبپذيري اقتصاد را باال برده و در
مواجههباچنينبحرانهاييكهازپيشقابلارزيابينبود،كاردولت
وفعاالناقتصاديدشوارميشود.
هرچند چند ماه زم�ان نياز بود تا كرونا از چين به س�اير
كشورهاازجملهايرانبرسد،نوعاينبحرانوسرعتباالي
آن ،بس�ياري از دولتها را در ارزيابي از ش�رايط با سختي
مواجه كرده است .كرونا در ابتدا به كدام بخشها از اقتصاد
آسيبميزند؟
كرونا در ابتدا بر بازارهاي اقتصادي تاثير ميگذارد و در گام بعدي
با به وجود آمدن مش��كل براي بنگاهها ،ميتواند به بيكاري با عدد
بسيار باال منجر شود .مس��الهاي كه چه در ايران و چه در بسياري
از كش��ورهاي دنيا رخ داده اس��ت .با توجه به ارزياب��ي دولتها و
روشهايي كه براي جلوگيري از ش��يوع وي��روس در نظر گرفته
شد ،فعاليت بسياري از مشاغل خدماتي چه در سطح كالن و چه
در سطح خرد ممنوع يا بسيار محدود ش��د .اين در حالي است كه
خدمات بخش قابل توجهي از بار اش��تغال را به دوش ميكش��د و
طوالني شدن اين روند ،موجي از بيكاري خواهد ساخت .از سوي
ديگر محدود ش��دن تجارت بينالمللي و كاهش مصرف داخلي،
چه براي كس��ب و كارهاي كوچ��ك و چه ب��راي توليدكنندگان
بزرگ بسيار آس��يب زا خواهد بود .از اين رو تحليلهاي جهاني از
اين ميگويند كه در صورت برطرف نشدن محدوديتها ،احتماال
اقتصاد با بحراني جهاني مواجه ميش��ود كه ابعاد آن هنوز بهطور
كاملمشخصنيست.
باتوجهبهارزيابيكهازوضعيتاقتصادايرانارايهكرديد.
آيا كرونا صرفا به تشديد مشكالت سابق منجر خواهد شد
وراهحليوجودندارد؟
با وجود تمام مشكالت و محدوديتها ،بايد توجه داشت كه اقتصاد
ايرانظرفيتهايبالقوهفراوانيداردكهعمالفراموششدهاند.
ادامهدرصفحه2
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مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند.

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

آموزش شكوفاسازي استعدادها
براي ارزشهاي  متعالي
رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي با تبريك
روز معلم به همه معلمان در مدارس ،دانشگاهها
و حوزههاي علميه ،كار بزرگ و جهاد معلمان را
آموزش شكوفاسازي اس��تعدادهاي كودكان و
نوجوانان در مسير ارزشهاي اسالمي و انقالبي با
هدفايجاديكجامعهدينيعادالنهوآرمانخواه
دانستندوخاطرنشانكردند« :نسلجوانيكهدر
اين مسير پرورش مييابد ثروتي آنچنان انبوه
استكههيچپديدهارزشمندديگريباآنبرابري
نميكند ».متن پيام حضرت آيتاهلل خامنهاي به
اين شرح است:
بسمهتعالي
روز معلم را به همه معلمان عزيز كه در مدارس و
دانشگاهها و حوزههاي علميه به پرورش انديشه و
دانش كودكان و جوانان كشور ميپردازند تبريك
ميگويم .اين س��خن امام خميني كه معلمي را
شغل انبيا دانستند ،يك ش��عار تبليغاتي نبود،
س��خن قرآن بود كه فرموده اس��ت :ويزكيهم و
يعلمهم الكتاب و الحمكه ...تزكيه و تعليم و كتاب
و حكمت الهي چهار واژه كليدي در دعوت اسالم
و همه پيامبران است .واژه كليدي ديگر قيام به
قسط است .در مدرسه نب ّوتها ،نسلهاي بشر با
كتابوحكمت،آموزشوپرورشمييابندوآنگاه
زندگي عدالتمحور بنا ميكنند و جوامع بشري
بدين ترتيب به هدفهاي آفرينش انسان نزديك
ميش��وند .نظام اس�لامي با همين هدف يعني
شكلگيرييكجامعهدينيعادالنهوآرمانخواه
پديد آمد و طبيعي است كه نظام آموزشي كشور
نيز نميتواند هدفي جز هدف كلّي نظام داشته
باشد .كودك و نوجوان و جوان در كشور اسالمي
ميآموزد كه اس��تعداد و توان بالقوه خود را براي
ارزشهاي متعالي ملي يعني ارزشهاي اسالمي
و انقالبي ش��كوفا كند و بهكار گيرد .اين آموزش
حياتي و س��ازوكار تحقق آن ،هم��ان كار بزرگ
و جهاد مباركي اس��ت كه معلمان عهدهدار آن
شدهاند .اسالم ما را به علم نافع فرا ميخواند ،علم
نافع از سويي جوان ايراني را به ابزارهاي الزم براي
پيشرفتواعتاليكشوروملتشمجهزميسازد،
و از سويي به او هويت ميبخشد و او را از وزانت و
اعتبار روحي و معنوي و اعتماد به نفس برخوردار
ميكند.نسل جواني كه در اين مسير ،صيرورت و
پرورش مييابد ،ثروتي آنچنان انبوه و ذخيرهاي
آنچنان عظيم اس��ت كه هيچ پديده ارزش��مند
ديگري براي كش��ور با آن برابري نميكند.اين
ثروت ،محصول كار و انگيزه معلمان در مدارس
و دانش��گاهها و حوزههاي علميه است .رحمت و
فضل خدا بر دستهاي پركار و دلهاي پرانگيزه
آنانباد.نسلجوانمابحمداهللالگوهايدرخشان
و برجستهاي را هم ميشناسد كه در دنياي مادي
امروز نظاير آنها را كمتر ميتوان يافت .از شهيد
چمران و ش��هيد آويني تا شهداي هستهاي و تا
شهيد س��ليماني و تا شهيد بزرگوار مطهري كه
در دهه س��ي از عمر خود در حوزه قم و دانشگاه
تهران درخش��يد و در دهه پنجاه با بال شهادت
به ملكوت اعلي پركشيد.درود خدا بر شهيدان و
سپاس ما به معلمان و خوشامد ما نثار نسل جوان
خوشعاقبت ملت ايران باد.

قدرداني رييسجمهور
از تالشكارگران ايراني

رييسجمهور با تبريك روز كارگر و قدرداني از
تالش و مجاهدت همه كارگران ايراني ،گفت:
در طول سالهاي گذشته و بهويژه امسال كه
سال سختي براي همه مردم بود ،با مشكالتي
كه اين بيماري براي سالمت مردم و هم براي
ش��غل و كار مردم ايجاد كرد ،اما در عين حال
كارگران عزيز در كارگاههاي خود فعال بودند
و با همه توان براي رفع نيازمنديهاي كش��ور
خدمت كردند .به گزارش ايسنا ،حجتاالسالم
والمسلمين حس��ن روحاني در جلسه هيات
دولت گفت اينك��ه امروز ميبينيم محصوالت
كشاورزي مورد نياز مردم ،محصوالت غذايي
مردم و محصوالت مربوط به نيازهاي بهداشتي،
به وفور در اختيار مردم اس��ت ،در سايه كار و
تالش كارگران عزيز است و در كنار تالشي كه
كادر درماني و پزشكي در اين ايام انجام دادند
كه مجاهدت بزرگي بود ،كارگران هم براي رفع
نيازمنديهاي جامعه تالش ومجاهدت كردند.
تالش ما بر اين متمركز بوده كه بتوانيم در اين
ايام ،سالمت مردم را به عنوان هدف اول مورد
حراس��ت قرار دهيم و بعد ه��م نيازهاي مردم
را بتواني��م در بازار تأمين كني��م و كارگاهها و
بنگاههاي توليدي بتوانند به فعاليت خودشان
ادامه دهند.

ازبكستانمحدوديتهاي
ترانزيتي  را لغوكرد

س��خنگوي گمرك ايران گفت :بر اساس اعالم
س��فارت جمهوري اس�لامي ايران در تاشكند
محدوديتهاي ترانزيتي كاميونهاي ايراني در
قلمرو كش��ور ازبكستان لغو ش��د .سيد روحاهلل
لطيفيافزود:باتصميمكميسيونمقابلهبابحران
جمهوريازبكستان،محدوديتهايحملونقلي
برايكشورهايايران،افغانستانوايتاليا،بارعايت
دقيق موازين بهداشتي لغو شد.مدت توقف براي
كاميونهاي خارجي در ازبكستان براي رويههاي
ترانزيت ،صادرات و واردات حداكثر ۱۰روز تعيين
شده است و رانندگان قبل از پايان اين زمان بايد
اين كشور را ترك كنند.
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كالن

وام يك ميليوني براي حدود  ۲۰ميليون سرپرست خانوار واريز شد

پرداخت19‚3هزارميليارد تومان وام قرضالحسنه بهخانوارهاي يارانهبگير
رييس كل بانك مركزي گفت :تاكنون بيش از
 19‚3هزارميليارد تومانوام قرضالحسنه به
خانوارهاي يارانه بگير پرداخت ش�ده است.
عبدالناصر همتي گفت :درحال تدارك منابع
الزمجهتاجرايمرحلهدومطرحوپرداخت
تسهيالت ۱۲درصدي به بنگاهها و واحدهاي
آسيب ديده از كرونا هستيم.
رييسكلبانكمركزيافزود:باتوجهبهاقبال
مردم به حضور در بازار سرمايه ،عرضه سهام
شركتهاي دولتي و بانكها و تكميل سهام
شناور شركتهاي بورس�ي از ضرورتهاي
ايج�اد تع�ادل در عرض�ه و تقاض�ا و عم�ق
بخشيدن به بازار سرمايه است.
همت�ي اضاف�ه ك�رد :در راس�تاي اج�راي
ضوابط قانوني كاهش بن�گاه داري بانكها،
بخشنامهاي را در خصوص ضرورت واگذاري
سهامشركتهايوابستهبهبانكهادربورس
صادر كردم .نحوه اق�دام و عملكرد بانكها،
شاخصمهمارزيابيعملكردمديرانبانكها
در همراهي با سياس�تهاي اقتصادي دولت
است.
وي ادام�ه داد :در خص�وص كس�ري بودجه
دولت ،ناشي از سقوط ش�ديد قيمت نفت و
فرآوردههاي نفتي ،براي چندمين بار تأكيد
ميكنم؛ در ش�رايط حاضر اقتصادي ،انتشار
اوراق بدهي روش مناس�بتري براي تأمين
كسري و نيز جلوگيري از پولي كردن كسري
بودجه و تورم است.

ريي��س كل بانك مركزي گفت :بان��ك مركزي آماده
استفاده گس��ترده از عمليات بازار باز ،براي كمك به
دولت و رشد اقتصاد كشور است.
همتيافزود:دولتباانتشاراوراقبدهي،نهتنهاميتواند
نيازهايخودراپوششدهد،بلكهبهتعميقبازاربدهيو
اصالحترازنامهبانكهانيزكمككردهوابزاركنترلبهتر
تورم را در اختيار بانك مركزي قرار ميدهد.
وي اضافه كرد :س��طح پايين بدهيهاي دولت نسبت
به اس��تانداردهاي دنيا و روند آتي نرخ سود حقيقي و
رشداقتصادي ،افق مناسبي در پيش روي دولت براي
استفاده از اين ابزار قرار داده است.
همچنين مديركل اعتبارات بانك مركزي از پرداخت
تسهيالت يك ميليون توماني به بيش از  ۱۹ميليون
سرپرس��ت خانوار از هفته گذش��ته تاكنون خبر داد.
علياصغر ميرمحمد صادقي گفت :بانكهاي عامل تا
ساعت  ۱۳امروز پنجش��نبه  ۱۱ارديبهشت ،از تعداد
دو ميلي��ون و  ۲۶۶هزار و  ۲۶۳فقره تس��هيالت قابل
پرداخت به يارانه بگيران (براس��اس فهرست اعالمي
از سوي سازمان هدفمندس��ازي يارانه ها) ،تعداد دو

ميلي��ون و  ۲۵۱هزار و  ۶۴۴فقره از اين تس��هيالت را
پرداخت كردهاند كه ۹۹.۳درصد از كل تسهيالت قابل
پرداخت بوده است.
وي افزود :همچنين امكان واريز مابقي تسهيالت ياد
شده نيز به داليلي از جمله مسدودي حساب ،شماره
حساب اشتباه ،عدم سازگاري شماره حساب با كدملي
ارس��الي ،نامعتبر بودن اطالعات معرفي شده و ساير
خطاها ميسر نشده است.
به گفته وي ،برخي از اين موارد در هفته آتي با همكاري
سازمان هدفمندسازي يارانه رفع ميشود.
مديركل اعتبارات بانك مركزي ادامه داد :با احتساب
تسهيالتپرداختيمرحلهاول(هفتهگذشته)تاكنون
از تعداد  ۱۹ميليون و  ۴۱۵هزار و  ۵۷۹خانوار معرفي
شده از سوي سازمان هدفمندسازي يارانهها ،تعداد۱۹
ميليون و  ۳۶۰هزار و  ۶۴۸سرپرست خانوار تسهيالت
يك ميليون توماني را دريافت كردهاند.
طيدومرحلهايكهواميكميليونيبراييارانهبگيران
واريز ش��د ،بيش از  ۱۹ميليون خانوار دريافت كردند،
اما بيش از س��ه ميليون خانوار ديگر باقي ماندهاند كه
وضعيت آنها مشخص نشده است.
با اعالم تامين مالي براي پرداخت وام يك ميليوني به
 ۲۳ميليون خانوار يارانه بگير ،اين امكان وجود داشت
تا متقاضيان با ثبت درخواس��ت خ��ود بتوانند از اين
تسهيالتقرضالحسنهاستفادهكنند.
اما طي فرايندي كه براي ثبت تقاضا تعريف شد برخي
خانوارها به مش��كل برخوردند ،اي��ن در حالي بود كه
خواسته شد تا بعد از دريافت پيامكي از وزارت ارتباطات
براي ثبت درخواست ،به شماره  ۶۳۶۹با شماره همراه
سرپرست خانوار پيامك ارسال كنند كه اين موضوع
باعث شد برخي خانوارها از اعالم باز بمانند .از اين رو با
اتمام فرصت ارسال پيامك ،مهلتي تا  ۱۸ارديبهشت
تمديد شد تا جاماندگان بتوانند درخواست خود را ثبت
كنند.اساميخانوارهاييكهتوانستهبودندبرايدريافت
وام ثبت نام كنند طي دو مرحله آماده و به بانك مركزي
ارايه شد؛ بهطوري كه درمرحله اول  ۱۷ميليون و ۱۵۳
هزار و  ۲۱خانوار و در مرحله دوم نيز دو ميليون و ۲۶۶
ه��زار و  ۲۶۳خانوار در ليس��ت دريافتكنندگان قرار
گرفتند و پرداختها براي آنها انجام شد.
در اين حالت حدود ۱۹ميليون و ۴۱۹هزار و ۴۶۳هزار
خانوار مشمول دريافت وام يك ميليوني در دو مرحله
ش��دند كه البته طبق اع�لام وزارت كار ،تعاون و رفاه
اجتماعي حدود  ۳۴هزار نفر از خانوارهاي ليست اول
به دليل مشكالتي در حساب بانكي موفق به دريافت
نشده بودند.بر اين اساس تاكنون تا مرز  19‚4ميليون
خانوار تسهيالت يك ميليوني دريافت كردند و نزديك
به ۱۹هزار و  ۴۰۰ميلي��ارد تومان هزينه پرداخت آن
اس��ت كه از محل منابع بانكها تامين ش��ده اس��ت.
ام��ا با توجه به اينك��ه  ۲۳ميليون خان��وار يارانه بگير

 20ميليون خانوار ايراني وام يك ميليون توماني حمايت در شرايط كرونايي دريافت كردند
امكان ثبت درخواست براي دريافت اين تسهيالت را
داشتند با پرداختهاي انجام شده حدود  ۳.۶ميليون
خانوار ديگر باقي ميمانند كه البته مشخص نيست از
بين آنها همچنان متقاضي براي دريافت وجود دارد يا
اينكه ليست ديگري از سوي وزارت تعاون به سازمان
هدفمندي و در نهايت بانك مركزي ارايه خواهد شد يا
خير؟تسهيالت يك ميليوني براي حمايت در شرايط
كرونايي ،به صورت قرضالحس��نه به حس��اب يارانه
متقاضيان واريز و طي  ۳۰ماه با اقساط  ۳۵هزار توماني
بازپرداخت ميشود.
سخنگوي س��تاد تس��هيالت حمايتي كرونا گفت :با
احتس��اب مرحله دوم وام حمايت��ي يك ميليوني كه
امروز انجام ميشود ،تاكنون حدود  ۱۹ميليون و ۳۸۵
هزار و  ۲۴۲خانوار وام يك ميليوني حمايت كرونايي
دريافتميكنند.
حسين ميرزايي سخنگوي ستاد تسهيالت حمايتي
كرونا افزود :در مرحله اول پرداخت وام يك ميليوني،
ب��راي حدود  ۱۷ميليون سرپرس��ت خان��وار وام يك
ميليونيواريزشدومرحلهدومكهامروزطبقروالبانك
مركزي تا پايان وقت انجام ميشود ،در مجموع به19‚3
ميليونسرپرستخانوارواميكميليونيواريزميشود.
وي گفت :در مرحله دوم  ۲ميليون و  ۲۶۶هزار و ۲۶۳

نفر سرپرس��ت خانوار يارانه بگير با ارسال شماره ملي
خود به س��امانه  ۶۳۶۹وزارت رفاه درخواست وام يك
ميليونيداشتهاند.سخنگويستادتسهيالتحمايتي
كرونا همچنين در مورد نحوه بازپرداخت وامهاي يك
ميليونيگفت:اينوامهاطي ۳۰قسطبهمبلغ ۳۵هزار
و ۱۰۰تومانازتيرماه ۹۹ازيارانهماهانهخانوادههاكسر
ميشود كه كارمزد شبكه بانكي ۴درصد در نظر گرفته
شده است .ميرزايي گفت :در مرحله اول كه ۱۷ميليون
سرپرست خانوار وام يك ميليون دريافت كردند تعداد
 ۳۴هزار سرپرست خانوار به دليل مغايرت بين شماره
ملي و شماره حساب يا مسدود بودن شماره حساب يا
مشكالت ديگر نتوانستند وام دريافت كنند .كه دليل
اين مش��كالت در هفته آينده از سرشماره v.refah
داليل عدم واريز وام به آنها اعالم ميش��ود تا نسبت به
رفعمشكلاقدامكنند.البتهبرخيازحسابهابادستور
مقام قضايي مسدود اس��ت كه بايد در موقع مقتضي
مشكل حل شود.
وي همچني��ن به مردم تاكيد كرد :درخواس��ت براي
وام يك ميليوني فقط از طريق ش��ماره موبايل به نام
سرپرست خانوار با ارسال ۱۰رقم كد ملي سرپرست به
سرشماره  ۶۳۶۹اقدام شود كه در آن صورت پيامكي
به عنوان اينكه سرپرس��ت محترم خانوار درخواست

شما براي دريافت وام يك ميليوني واصل شد و بعد از
بررسيهايالزمنسبتبهواريزواماقدامميشودكهاين
پيامك با سرشماره v.refahخواهد بود.
ميرزايي تاكيد كرد :درخواست براي وام يك ميليوني
سرپرستخانواريارانهبگيربدونمحدوديتزمانيفعال
ادامه دارد و فقط به شرط اينكه سيم كارت همراه به نام
سرپرست باشد و تنها شماره ملي سرپرست خانوار به
سرشماره  ۶۳۶۹ارسال شود.
وي گفت:تاكن��ون حدود  ۴۷ميلي��ون پيامك براي
تقاض��اي وام دريافت ش��د كه برخ��ي از آنها تكراري
بوده و برخي سرپرست خانوار نيستند و برخي اصوال
جزو فهرس��ت يارانه بگيران قرار ندارند .س��خنگوي
ستاد تسهيالت حمايتي كرونا گفت :كساني كه قبال
سرپرستخانواربودندويارانهآنهاقطعشدهنميتوانند
درخواست وام يك ميليون بدهند.
ميرزاي��ي ادام��ه داد :در حال حاض��ر  24‚۲ميليون
سرپرست خانوار يارانه بگير وجود دارند كه از اين تعداد
 ۲۱و نيم ميليون نفر سيم كارت به نام خود دارند و تنها
 1‚6ميليون سرپرست خانواده يارانه بگير سيم كارت
ندارند كه در هماهنگي با وزارت ارتباطات قرار ش��ده
سيم كارت به صورت رايگان با درخواست آنها تحويل
سرپرستان خانوار شود.

ادامهازصفحهاول

ضرورت توسعه ارتباطات اقتصادي با جهان

ش�ما به فرايند شناس�ايي درس�ت بخشهاي
آس�يبديده در اثر كرونا اشاره كرديد؛ در خبرها
آم�د كه دولت تس�هيالت مالي جدي�دي را براي
حمايت از بنگاههاي آس�يبديده تخصيص داده
است،هرزمانكهيكچنينبستههايتسهيالتي
اراده ميش�ود اين خطر وجود دارد كه تسهيالت
ارايه شده منحرف شوند و به جاي اينكه به دست
توليدگ�ران واقعي برس�د راهي جي�ب دالالن و
رانتخواران ش�وند .اين روزه�ا هم برخي فعاالن
توليديوخدماتيدربارهجهتگيرياينتسهيالت
انتقاداتي را مطرح كردهاند ،از چه طريقي ميتوان
از اين تس�هيالت به نفع رش�د توليد و بهبود بازار
ب و كار بهره برد؟
كس 
مشكالت اين حوزه چند بخشي است؛ در كنار بخشهاي
توليدي كه واقعا در اثر اين تكانه آسيب ديدهاند ،ممكن
است برخي بنگاهها اعالم ورشكستگي كنند تا تسهيالت
مالي بيش��تري را داشته باشند؛ ممكن است دالالن وارد
ميدان ش��وند و مش��كالت ديگري كه معموال در چنين
شرايطي بروز ميكند .براي جلوگيري از اين نوع مشكالت
بايدسيستمشناساييهوشمنديدراقتصادداشتهباشيم
تا در مواقع اينچنيني بتوانيم بر دادههاي آن تكيه كنيم.
بدون يك چنين دادههاي شفاف و هوشمندي مطمئن
باشيد كه سرمايهگذاريهاي صورت گرفته به نتايج مورد
نظرختمنخواهدشد.درخألوتاريكيوبدونبهرهمندياز
دادههاي مستند كه نميتوان دست به تصميمسازيهاي
اقتصادي زد .نحوه تس��هيالت دهي در كشور به صورتي
اس��ت كه براي برخي بنگاههاي انگي��زه ايجاد ميكند
كه ش��رايط خود را بدتر جلوه دهن��د .اينگونه در اقتصاد
مسابقهاي ش��كل ميگيرد بر سر اينكه وضع كدام بنگاه
اقتصادي از همه بدتر است .در يك چنين شرايطي آنچه
ارزشبرشمردهميشود؛نهكاراييبيشتر،بهرهوريبيشتر
و رشد بيشتر؛ بلكه مشكالت بيشتر است .در حالي كه ما
بايد رشد و پيشرفت مستمر را به عنوان يك ارزش متعالي
نشان دهيم و حركت نهايي توليد ،صادرات و كسب و كار

را به اين سمت و سوي حركت دهيم.
نظ�ام حكمران�ي خردمندانه در اي�ن ميان چه
نقش�ي را بر عهده دارد؟دولت و نظام سياسي چه
راهبردهايي را بايد مورد توجه قرار دهند؟
به هر حال اقتصاد همينطور خود به خود كه به سمت جلو
و رو به رشد حركت نميكند ،بايد تغييري در ديدگاهها و
روشهاايجادشود.اگربخواهيمباهمانديدگاههايقبليو
هماننگاههايقبليحركتكنيم،دستاوردهايمانهماني
استكهتابهامروزبودهاست؛اگرخوببودهاست؛همانها
را ادامه دهيم ،آمار اگر خوب نبودهاند ،اثر گذار نبودهاند و
دستاورد نيافريدهاند ،رويكردهايمان را تغيير دهيم .اگر
به اين باور رس��يدهايم كه نيازمند رشد در توليد هستيم،
نيازمند بهبود فضاي كس��ب و كار هستيم ،نيازمند رشد
اقتصادي هستيم و ...بايد بستر مورد نياز براي اين اهداف را
همفراهمكنيم.وقتيچنيناهدافيراترسيمكردهايمبايد
ازتفكراتيكهفيلترينگشبكههاياجتماعيرادرپيدارد
دستبرداريم ،بايد از چالش آفريني در فضاي بينالمللي
پرهيزكنيم،بايددخالتنهادهايخاصدراقتصادراپايان
بخشيم و ساير بايدها و نبايدهايي كه بايد مورد توجه قرار
دهيم .نميشود كه فضاي شبكههاي اجتماعي را فيلتر
كنيم بعد اعالم كنيم كه رش��د مشاغل آنالين و مشاغل
خرد را در دستور كار قرار دادهايم .اين دو با هم نميخواند؛
نميشود كه مدام نهادهاي خاص و داراي نفوذ در اقتصاد
دخالتكندبعدبگوييمرشداقتصاديپايدارراهدفگذاري
كردهايم .هر هدف اقتصادي بايد مبتني بر ظرفيتهايي
باشد كه براي رس��يدن به اين اهداف تخصيص دادهايم.
بخش��ي از اين ظرفيتها قانوني است ،برخي سرمايهاي
اس��ت و بخش��ي ديگر حمايتهاي پيراموني است و...ما
بايد اپيشنزي يا كارآمدي اقتصاد را زياد كنيم و اين تنها با
تسهيالت به دست نميآيد ،سيستم بايد به نحوي هزينه
بنگاه داري كه در دورههاي اخير بسيار زياد شده را كاهش
دهد ،از طريق آزادس��ازيهاي اقتصادي ،از طريق بهبود
روابط با جهان و ...به هر حال يك كاري بايد بشود اقتصاد
كههمينطوريرشدنميكندبايديكتغييرايجادشود.

ضرورت بازگشت به منابع فراموش شده

يك��ي از اصليتري��ن چالشها در اين س��الها نحوه
بازگش��ت دولت به اين ظرفيتها و بهره بردن از آنها
بود .در دو سال گذشته تحت تاثير تحريمهاي نفتي،
دولت توجه به دو منبع فراموش شده را جديتر كرد
كه هر دوي آنها تا امروز توانستهاند بخشي از توقعات
را به خوبي برآورده كنند .يكي صادرات غيرنفتي بود
كه در ماههاي اخير بخش��ي از ارز مورد نياز كش��ور را

در نب��ود نفت تامين ك��رده و يكي از مس��ائلي كه در
سالهاي گذش��ته پس از مدتها بيتوجهي از سوي
دولت دنبال ش��ده ،افزايش درآمدهاي مالياتي بوده
اس��ت .در س��ال جاري با توجه به مشكالت بنگاهها،
احتماال تحقق درآمدها در اين حوزه با دشواري مواجه
شود اما بخشهاي فراموش شده اقتصادي ميتوانند
نقشآفرينشوند.

دامنه وسيعي از تحليلگران از شكاف طبقاتي و
اقتصاديجديديخبرميدهندكهبعدازمشكالت
اخي�ر اقتص�ادي ظهور و ب�روز پيدا كرده اس�ت.
قش�رهايي كه تورم 40درصدي و كاهش مستمر
داراييهايخودراشاهدهستندزيرچنانفشاري
قرار گرفتهاند كه عالوهبر اخطار مسووالن براي در
خانهماندن،راهيكوچهوخيابانميشوندوبساط
دستفروشي خود را پهن ميكنند تا درآمدي را كه
به صورت روزانه دارند از دس�ت ندهند؛ كارگران
صنعتي هم همين مشكالت را دارند ،براي حمايت
از اين اقشار چه بايد كرد؟
تحليلگران اقتص��ادي خيلي قبلتر هش��دار دادند كه
مشكالت اقتصادي برآمده از تحريمها و تورم40درصدي
وسهبرابرشدنارزدرنهايتدرجامعهوطبقاتمحرومسر
ريز خواهد شد ،اين مشكالت ايجاد شد اما دستمزدها به
روزنشدند.يعنيهرسالفشاربيشتريرويدوشطبقات
محروم ايجاد شد .زير ساختهايي مثل اتحاديه كارگري
در يك چنين ش��رايطي اهميت بيشتري پيدا ميكنند.
بايد اين اتحاديهها از جانب دولت به رس��ميت شناخته
شوند تا آنها بيايند با دولت گفتوگو كنند ،مذاكره كنند و
مطالبات كارگران و ساير صنفها را منتقل كنند .البته باال
بردن دستمزدها به تنهايي تبعات خاصي در اقتصاد دارد.
يعني باال بردن قيمت اجناس در جامعه راحت اس��ت اما
باالبردن دستمزدها بدون ايجاد زيرساختهاي اقتصادي
الزم و ايجاد كارايي الزم ،خودش مشكل ساز ميشود .باال
بردن دستمزدها با روشها و قوانين قبلي خودش باعث
تورمميشود.امااگركارايياقتصاديراباالببريمميتوانيم
اميدوار باش��يم كه از اين مهلكه جان س��الم به در ببريم.
اما اگر اقتصاد همان مش��كالت قبلي را داشته باشد ،بعد
دستمزدها را هم افزايش دهيم و بهره وري هم باال نرود؛
هيچ بهبودي حاصل نخواهد شد.
با اين شرايط اقتصادي كه شما هم بخشهايي از
آن را تشريح كرديد؛ به نظر شما چه چشماندازي
در مقابل اقتصاد ما قرار دارد؟

منظور از بخشهاي فراموش شده اقتصادي
چيس�ت؟ آيا اين بخشه�ا در ش�رايط كرونا
ميتوانندكمكحالدولتباشند؟
براي مثال برخي از نهادهاي دولتي و شبه دولتي كه
بنگاههاي اقتصادي كالني در اختيار دارند و در طول
اين سالها ماليات ندادهاند ،ميتوانند وارد اين عرصه
شوند .از سوي ديگر بخش زيادي از فعاليت در اقتصاد

چش��مانداز اقتص��اد را عمدتا خودمان ميس��ازيم؛
ماهستيم كه چش��م انداز را ميسازيم نتيجه اقتصاد
ما بس��تگي به رفتارها و سياس��تهاي خودمان دارد.
اقتصاد يك رويه معمول نيس��ت كه بشود فردا را عينا
تصويرس��ازي كرد ،اگر راندمان اقتصادي باال نرود؛ به
فالن قوانين س��لبي اقدام كنيم و ...نتيجهاش همان
دستاوردهاي قبلي ميشود .چشمانداز ،مسيري است
كه در پيش ميگيريم ،چشمانداز ،ميزان خردمندي
است كه به كار ميگيريم؛ در كل سرنوشت اقتصادي ما
به تصميمات خود ما بستگي دارد .اگر به همان الگوي
قبلي بخواهيم عمل كنيم نتيجهاش هم همان خواهد
شد.بايد روابط اقتصادي مان را با جهان پيراموني بهبود
بخشيم .بايد از ظرفيتهاي اقتصادي را در مسير توليد
به كار بگيريم؛ مسيرهاي صادراتي تازهاي را شناسايي
كنيم و...نبايد فراموش كرد از كوزه همان برون تراود كه
در اوست .از كوزه اقتصاد ايران هم در نهايت همان برون
تراود كه قبال برايش برنامهريزي كردهايم و مهمتر از آن
در مسير اجراي درست برنامهها هم تالش كردهايم.
در اين مسير موضوع كاهش قيمت نفت انعطاف
اقتصاد ايران ب�راي حركت به س�مت اهدافش را
كندترنميكند؟
يك مش��كل ثانويه اس��ت ،كاهش درآمدهاي نفتي
هرچندمشكالتيراميآفرينداماسرنوشتسازنيست.
دورههايقبليودرزماندولتاصالحاتقيمتنفتبه
پايينترين ميزان خودش رسيد اما عملكرد اقتصادي
ما در آن دوره حتي از دورهاي كه باالترين درآمدهاي
نفتيراداشتيممناسبتربودهاست.چراچونمناسبات
اقتصادي با جهان در آن دوران اوضاع مناسبي داشت.
چونساختارسياسيوقتبهنظراتكارشناسياهميت
ميداد؛ چون تصميمات خلقالساعه در اقتصاد گرفته
نميشد و ...بنابراين مس��اله قيمت نفت براي اقتصاد
ايران به نظر من يك مساله ثانويه است و عامل كليدي
نيست .اين عملكرد ماست كه سرنوشت اقتصادي ما را
مشخص ميكند .بهتر شدن روابطه با خارج از كشور

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

دست ماس��ت .توسعه مناس��بات اقتصادي با جهان
پيرامون دست ماست .جلوگيري از دخالت نهادهاي
خاص در اقتصاد دست ماست .اينكه ميگويم دست
ماست يعني دس��ت نظام سياسي و حاكميتي كشور
است كه اين موضوعات را حل كنند.
ش�ما يك جمله را چند ب�ار در طول گفتوگو
تكرار كرديد كه به نظ�رم جمله مهمي ميآيد.
ش�ما مدام از ضرورت بهبود وضعيت مناسبات
اقتصادي با دنيا صحبت ميكنيد؛ منظور شما از
توسعه روابط با دنيا چيست؟ منظورتان روابط با
همسايگان است .رابطه با چين يا روسيه يا اروپا
يا چه كشوري؟
ببينيد ،من بهطور خالصه به شما بگويم كه ايران بر سر
راه روابط شرق و غرب قرار دارد .ايران نميتواند خود را
از دنيا جدا كند .تجربه تاريخي هم به ما همين موضوع
را يادآور ميشود .چه بخواهيم چه نخواهيم سر راه دنيا
قرار داريم و بايد با جهان پيراموني تعامل كنيم .هيچ
فرقي ندارد كه با چه كش��وري ،منظور همه دنياست.
اتفاقا كرونا به انسان امروز نشان داد كه همگي بر روي
يكدهكدهجهانيهستيم.باالخرهدرايندنياكشوري
وجود دارد كه زورگوست؛ يكي كمتر زورگوست ،يكي
تعامل دارد و يكي ندارد.به هر حال بايد با اتخاذ سياست
مطلوب با اين ساكنان دهكده جهاني تعامل كنيم .من
نميگويم كه بايد همه جا كوتاه آمد اما اصل تعامل با
دنياست.آخرشگفتوگوبهتراست.حتيكشورهايي
كه به مرز جنگ هم ميرسند ،تهش بايد دور يك ميز
بنشينندوباهمگفتوگوكنند.منوارداستراتژيهاي
نظامي و سياسي كشور نميشوم اما از منظر يك فرد
اقتصاديميگويمكهراهبردتعاملبهترينروشاست.
بايد سياستمدارانه با اينها كنار بياييم؛ اگر ميخواهيم
كه مردم اين دهكده بهت��ر زندگي كنند بايد با اهالي
دهكده كجدار و مريز گفتوگو كنيم .ممكن اس��ت با
يكي از اهالي دهكده هم همنظر نباشيم؛ ضرورتي ندارد
كه خودمان را در وضعيت چالش مستمر قرار دهيم.

كند و در اين راه به شيوههاي نادرستي مانند استقراض
ازبانكمركزيمتوسلنشود،ايجادفرصتهايجديد
درآمدي اهميت جدي دارند و در كوتاهمدت بهترين
گزينه ،مالياتستاني از نهادها و اصنافي است كه در
طول اين سالها يا ماليات ندادهاند يا رقم نهايي واريز
شده از سويشان بسيار پايينتر است درآمدهاي واقعي
آنها در اقتصاد كشور بوده است.

بانك و بيمه
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افزايش  82درصدي مبلغ چكهاي برگشتي
گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
تعدادورقمچكبرگشتيدراسفندماه،١٣٩٧
بالغ بر ٦٧١هزار فقره چك به ارزش�ي بالغ بر
 ٩٧هزار ميليارد ريال بوده كه در اس�فند98
به يك ميليون و ۳۶هزار فقره چك به ارزشي
حدود ١٧٧هـزار ميليارد ريال رسيده است.
به عبارت ديگر ،در يكس�ال اخير اثر كرونا
و ركود تورمي س�ال  98باعث شده كه چك
برگشتي از نظر تعداد 54درصد و از نظر مبلغ
 82درصدرشدكند.
به گزارش «تعادل» ،همانطور كه كارشناسان اقتصادي
و فعاالن اقتصادي پيش بيني كرده بودند ،متاثر از شيوع
ويروس كرونا از بهمن  98و اثر آن بر تعطيلي بس��ياري از
واحدهاي اقتصادي كش��ور و ايجاد شرايط ركود تورمي،
چكهاي برگشتي در سه ماه اخير و اسفند  ،98فروردين
و ارديبهشت 99بهشدت افزايش يافته است و پيش بيني
ميشود كه اين روند در ماههاي آينده نيز نسبت به مدت
مشابه سال قبل رشد كند .با وجود فرصت سه ماهه شبكه
بانكيبرايپرداختاقساطوتمديدفرصتپرداختاجاره
در برخي واحدهاي مسكوني و تجاري ،بسياري از فعاالن
اقتصاديبهدليلعدمفعاليت،تعطيلي،هزينههايمختلف
اجاري و تجاري ومسكوني و ...با مشكل كسري موجودي
و چك برگشتي مواجه ش��دهاند و تمهيدات و تسهيالت
دولتوسيستمبانكينتوانستهاثرقابلتوجهيبرهزينهها
وچكهايبرگشتيكسبوكارهايمختلفداشتهباشد.
به همين دليل در اسفندماه كه دومين ماه تعطيليهاي
اقتصادي در ايران به ش��مار ميرود و اصطالحا با كاسبي
شب عيد و تسويه حسابهاي كسب وكارها در آخر سال
مواجه بوده ،و فعاالن اقتصادي انتظار داشتند كه شب عيد
بتوانند تاحدودي ركود سال سخت 98را جبران كنند ،اما
به دليل شيوع كرونا و تعطيلي بسياري از كسب وكارها،
كاهش تقاضا ومصرف در كالن اقتصاد ،تعطيلي بسياري
از فعاليته��ا مانند رس��تورانها ،هتله��ا ،فعاليتهاي
گردشگري ،پوشاك ،حمل و نقل و ...عمال تعداد برگشتي
چكها بهشدت رش��د كرده و نسبت به بهمنماه با رشد
تعداد 44درصدي و رشد مبلغ 52درصدي برگشت چك
مواجه شده است.
آمارتازهبانكمركزينشانميدهدكهبالغبريكميليونو
 ۳۶هزارفقرهچكبهارزشيحدود ١٧٧هـزارميلياردريال
در اسفندماه  ١٣٩٨در كل كشور برگشت داده شده است
كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتيب ۴۴.۲
درصد و  ۵۱.۹درصد افزايش نشان ميدهد .از كل تعداد و
مبلغ چكهاي مبادله شده در ماه مذكور به ترتيب ۱۰.۹
درصد و ۱۱.۸درصد برگشت داده شده است .درصد تعداد
و مبلغ چكهاي برگشت داده شده در بهمنماه ١٣٩٨به
ترتيب معادل  ۸.۴درصد و  ۹.۵درصد و در اسفندماه سال
 ١٣٩٧به ترتيب برابر ۸.۸درصد و ۴.۹درصد بوده است.
به عبارت ديگر ،نس��بت تعداد چك برگش��تي به مبادله
شده در اسفند  98نسبت به اس��فند  97از  8.8درصد به
 10.9درصد رسيده و  2.1واحد بيشتر شده است .نسبت
مبلغچكبرگشتيبهمبادلهشدهنيزدراسفند 98نسبت

مبادله ٩ميليون و ۵۰۰هزار فقره چك
دراسفندماه۹۸
براساس تازهترين آمار بانك مركزي ،بالغ بر  ٩ميليون
و  ۵۰۰هزار فقره چك به ارزش��ي بيش از  ١٤٩٤هزار
ميليارد ريال در اسفندماه  ٩٨در كل كشور مبادله شد
كه نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتيب
 ۱۱.۲درصـد و  ۲۲.۶درصد افزايش نش��ان ميدهد.
در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود  ۳ميليون و
 ۲۰۰هزار فقره چك به ارزشي حدود ٧٩٠هزار ميليارد
ريالمبادلهشد.دراسفندماهسالگذشته ۵۲.۱،درصد
از تعداد چكهاي مبادلهاي كل كش��ور در سه استان
تهران ،اصفهان و خراس��ان رضوي مبادله شده است
كه به ترتيب با  ۳۳.۶درصد ۱۰.۷ ،درصد و  ۷.۸درصد
بيشترينسهمرادرمقايسهباسايراستانهادارابودهاند.
همچنين  ۶۵.۷درصد از ارزش چكهاي فوق در سه
اس��تان تهران ( ۵۲.۹درصد) ،اصفهان ( ۶.۸درصد) و
خراس��ان رضوي ( ٦درصد) مبادله گرديده است كه
بيشترينسهمرادرمقايسهباسايراستانهادارابودهاند.

چك برگشتي نسبت به بهمن ماه 52درصد و نسبت به سال قبل 82درصد رشد كرد
به اس��فند  97از  4.9درصد به  11.8درصد رسيده و 6.9
واحد بيشتر شده است .مقايسه اين آمار نشان ميدهد كه
دريكسالمنتهيبهاسفند،98سهممبلغچكبرگشتي
به مبادله شده عمال 140درصد رشد داشته است.
كاهش 23درصدي مبلغ وصول چك
از نظ��ر مبلغ وصول چك در اس��فند ،98ح��دود٣٠٨٧
هزار ميليارد ريال چك وصول شد كه حدود  ١٣١٨هزار
ميليارد ريال چك عادي و بالغ بر ١٧٦٩هزار ميليارد ريال
چك رمزدار ميباشد .به عبارتي  43درصد مبلغ عادي و
 57درصد رمزدار بوده است .اما در اسفند  97از نظر مبلغ
مع��ادل  4035هزار ميليارد ريال چك وصول ش��ده كه
 934هزار ميليارد ريال چك عادي و  3101هزار ميليارد
ريال رمزدار بوده اس��ت كه از نظر مبلغ 23درصد عادي و
 77درصد رمزدار بوده است .به عبارت ديگر ،مبلغ وصول
چكدراسفند 98نسبتبهاسفند 97معادل 23.5درصد
كاهش يافته است .مبلغ رمزدار نيز در اسفند  98نسبت
به اسفند  97معادل  43درصد كاهش داشته است .مبلغ
چكعادينيز 41درصددراسفند 98نسبتبهاسفند97
كاهشداشتهاست.
افزايش تعداد وصول چك
در اسفندماه  ،١٣٩٨بالغ بر 9.4ميليون فقره چك وصول
شد كه از اين تعداد 8.5ميليون فقره عادي و بيش از900
هزارفقرهرمزداربودهاست ٩٠درصدازكلتعدادچكهاي
وصول��ي ،عادي و 10درصد رمزدار بوده اس��ت .اما از نظر

تعداد در اسفند  97بالغ بر  8.4ميليون فقره چك وصول
شده كه 6.9ميليون فقره عادي و 1.5ميليون فقره رمزدار
بودهاستازنظر تعداد 82درصدچكهاعاديو 18درصد
رمزدار بوده است .به عبارت ديگر ،از نظر تعداد وصول چك
در اسفند  98نسبت به اس��فند  97افزايش داشته و يك
ميليون فقره بيشتر شده اس��ت .البته تعداد چك رمزدار
در اس��فند 98نسبت به اسفند 97معادل600هزار فقره
كاهشداشتهاست .دراسفندماه،١٣٩٨دركلكشوربالغ
بر ٩٣٣هزارفقرهچكرمزداربهارزشيبيشاز ١٧٦٩هزار
ميليارد ريال وصول شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد
و مبلغ به ترتيب  4.5و  10.6درصد افزايش داشته است.
اما در اس��فندماه ،١٣٩٧دركل كشور بالغ بر 1.5ميليون
فقرهچكرمزداربهارزشيبالغبر ٣١٠١هزارميلياردريال
وصول شد .به عبارت ديگر ،از نظر تعداد چكهاي رمزدار
نيز در اسفند  98نسبت به اس��فند  97معادل  38درصد
كاهشداشتهاست
چك برگشتي در استانها
در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ٣٣١هزار فقره
چك به ارزشي بالغ بر ٨٥هـزار ميليارد ريال برگشت داده
ش��د كه از نظـر تعداد  ۱۰.۴درص��د و از نظر ارزش ۱۰.۸
درصد از كل چكهاي مبادلهاي برگشت داده شده است.
در ماه مذكور در بين س��اير استانهاي كشور ،بيشترين
نسبتتعدادچكهايبرگشتيبهكلچكهايمبادلهاي
در استان ،به ترتيب به استانهاي كهگيلويه و بويراحمـد
( ۱۷.۶درصد) ،كردستان ( ۱۶.۲درصد) و هرمزگان (۱۴.۶

«تعادل» از تحوالت بازار ارز و طال گزارش ميدهد

آسيبكرونا به توليدكنندگان طال بيشتر از طالفروشان است

گروهبانكوبيمه|
عضو اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان
طلا ،جواهر ،نقره و س�نگهاي قيمت�ي ايران
ميگويد آس�يبهاي اقتصادي ناشي از شيوع
ويروس كرونا بيش از طالفروشان ،به طالسازان
وتوليدكنندگانمصنوعاتطالضربهزدهاست.
سيدحجت شفايي در گفتوگو با ايبِنا درباره تاثير شيوع
ويروسكرونابربازارطالگفت:صنعتطالنيزمانندتمامي
كس��بوكارها در طول دو ماه گذش��ته فعاليتي نداشته و
حتيتعداديازهمكارانمانيزبهدليلابتالبهاينبيماري
فوت شدند .وي افزود :صنعت طال در سالهاي گذشته به
دليل اخذ ماليات بر ارزش افزوده آسيب ديده و ذائقه خريد
مردمبرايخريدمصنوعاتطالبهسمتسكهتغييركرده
بود ولي در دو ماه گذشته به دليل شيوع كرونا ركود حتي
بيشتر شده است .اين فعال صنعت طال خاطرنشان كرد:
در روزهاي گذشته مراجعه مردم براي فروش طالي خود
نسبتبهگذشتهافزايشيافتهودليلاصليآننيزتعطيلي
كس��بوكارها به دليل كرونا ،ركود و كاهش درآمد و نياز
مردم به نقدينگي بوده است .عضو اتحاديه توليدكنندگان
طال ادامه داد :با اين حال طالفروشان و طالسازان تا حدي
امكانخريدطالدارند.فعاالنصنعتطالبهشرطيطالي
مردمراخريداريميكنندكهبتوانندآنرابفروشندولياز
آنجاييكهدرحالحاضرفروشطالكاهشيافته،ظرفيت
فعالين اين صنف نيز براي خريد طال كاهش يافته اس��ت.
شفاييتصريحكرد:فعالينصنعتطالسرمايهمازادندارند
و در صورتي كه طال بفروش��ند ،بالفاصله آن را جايگزين
ميكنند ولي اگر طاليي فروخته نشود ،امكان خريد طال
از مردم كاهش مييابد .وي اظهار داش��ت :در حال حاضر
بيشتر طاليي كه در ويترين طالفروشيها موجود است،
مربوط به س��الهاي قبل است و طالفروشان از طالسازان
خريد كمتري دارند .اين فعال صنعت طال گفت :آسيبي
كه كرونا به طالسازان زده ،بيشتر از طالفروشان است زيرا
توليدكنندگان طال كارگران و كارمندان بيشتري دارند و
هزينه حقوق و بيمه آنها با توليدكننده است در حالي كه
نيرويكارطالفروشانبسياركمتراست.
بهترين ماه طال
طال اگرچه اندكي افت داش��ت اما متاث��ر از محركهاي
هنگفت ارايه ش��ده توس��ط بانكهاي مرك��زي جهان با

هدف مهار خسارت اقتصادي ناشي از شيوع كوويد،۱۹-
در مسير بهترين ماه خود از سال  ۲۰۱۶تاكنون قرار دارد.
به گزارش رويت��رز ،فلز زرد همواره تماي��ل دارد تا از قِبل
محركهاي اقتصادي گس��ترده منفعت ببرد زيرا اغلب
از آن به عنوان س��پري برابر ت��ورم و كاهش ارزش پول ياد
ميشود«.ديويدمگر»مديرواحدتجارتفلزاتدرشركت
 ،High Ridge Futuresدر اي��ن خصوص گفت :طال
پيش از اين اكث��ر خبرهاي خوب و حمايت��ي را دريافت
كرده و به اعتقاد من اين موضوع ممكن است اندكي باعث
عقبنشيني و ثبات موقت آن شود .احتماال در كوتاهمدت
افزايشقيمتچشمگيريراشاهدنخواهيمبود.
قيم��ت لحظهاي هر اونس طال روز گذش��ته ب��ا افت۰.۵
درصدي ب��ه  ۱۷۰۳.۴۹دالر رس��يد .در ب��ازار معامالت
آتي امريكا نيز قيمت هر اونس طال با  ۰.۲درصد رش��د به
 ۱۷۱۷.۲۰دالر افزايش پيدا كرد .طال در ماه جاري بيش از
۸درصدافزايشقيمتداشتهاست.
دادههاي منتشر شده توس��ط اداره كار امريكا حاكي از آن
بودكههفتهگذشتهميليونهاامريكاييديگربراياستفاده
از مزايا و كمك هزينه بيكاري ثبت نام كردهاند و اين بدان
معنااستكهتعديلنيرويكاربهصنايعيبسطپيداكرده
استكهدرابتدابهطورمستقيمتحتتاثيرتعطيليكسب
وكارهاواختالالتايجادشدهناشيازشيوعويروسكرونا،
قرارنداشتند.مِگرادامهداد:احتماالمتقاضايانكمكهزينه
بيكاريبهطورمشخصيكيازغمانگيزترينشاخصهاي
اقتصاديمحسوبميشوند؛شاخصيكهعمقتاثيرويروس
كرون��ا را بر ما پديدار ميكند و فكر نميكن��م پس از آغاز
بازگشاييكسبوكارها،اينارقامبهسرعتمعكوسشوند.
فدرالرزروروزچهارشنبهنرخبهرهرانزديكصفرنگهداشت
و متعهد شد كه براي كمك به اقتصاد آسيب ديده امريكا،
برنامههاياضطراريخودراگسترشدهد.نرخهايپايين
بهره ،هزينهفرصت نگه��داري طال را كاهش ميدهد و در
نتيجهفلززرددرجريانآشفتگيهاياقتصاديسرمايهاي
امن به شمار ميرود .براس��اس اعالم روز گذشته شوراي
جهانيطال،ذخيرهانبوهطالتوسطسرمايهگذارانوحشت
زده از پاندمي كرونا ،افت ش��ديد توليد جواهرات را جبران
كرده و در نتيجه تقاضاي جهاني براي فلز زرد در سه ماهه
نخستسال ۲۰۲۰بدوننوسانباقيماندهاست.
«كارلو آلبرتو دو كازا» تحليلگر ارشد  ActivTradesدر
يادداشتينوشت:سرمايهگذارانهمچناندرموردراهحلي
نسبتا سريع براي پاس��خ به ويروس كرونا اطمينان دارند

اگرچه حاال بياندازه روشن اس��ت كه بانكهاي مركزي
مجبورخواهندشدمبالغهنگفتينقدينگيبهبازارتزريق
جهشبديهيكهباالترازنقطهمقاومت
كنند.ازمنظرفنيِ ،
 ۱۷۳۰تا۱۷۳۵دالر،واقعشدهودراوايلماهجاريدوبارهم
محكخوردهاست،برايادامهافزايشقيمتوروندصعودي
طالفضاسازيخواهدكرد.
كرونا در معادن طال
در حالي كه عمق معادن طالي آفريقاي جنوبي روزبهروز
بيشترشدهوافزايشهزينههاياستخراجآثارخودراآشكار
ميكند،تهديديبزرگتربهنامكروناتوليدطالياينكشور
رابهيكپنجمارتفاعاتدهه ۷۰آنرساند.
به گزارش بلومبرگ ،پاندم��ي كوويد ۱۹-آينده صنعتي
 ۱۳۴س��اله را كه روزگاري بيش از نيم ميليون كارگر را در
بزرگترين قطب توليدكننده طالي جهان به اس��تخدام
خ��ود در آورده ب��ود ،به خطر انداخته اس��ت .در حالي كه
دولت«سيريلرامافوسا»بابتواكنشسريعبهاينبحران
بهداش��تي مورد تمجيد قرار گرفته اس��ت ،قرنطينه پنج
هفتهايوشروطسختگيرانهمرتبطبابازگشاييمعادنطال
وريسكهايآن ،تداوم فعاليتاينصنعترا تحتالشعاع
قرار داده است .توليدكنندگان طالي آفريقاي جنوبي در
راستايحصولاطمينانازرعايتفاصلهاجتماعيالزمبه
منظورحفظسالمتدههاهزاركارگرشاغلدرعميقترين
معادنجهان،مجازندتاتنهابانيميازكارگرانمعمولخود
بهفعاليتادامهدهند.اينامربازدهيتوليدكنندگانراازبين
ميبردوايندرحالياستكهآنهابايدبارمضاعفنظارتبر
كارگران رابه منظور تشخيصعالئمكروناونمونهگيري از
آنهاييكهاينعالئمرابروزميدهند،بردوشبكشند«.رنه
هو خرايتر»تحليلگرشركتNoahCapitalMarkets
ميگويد :آنها تقريبا بهطور كامل در لبه پرتگاه هس��تند.
هيچكسبا ۵۰درصدنيرويكارنميتواندپولدربياورد.
بهگفته«نيكهالند»مديراجراييارشدشركتگلدفيلدز،
اين ش��ركت احتمال افزايش هزينههاي خود را در معادن
عميقآفريقايجنوبيبه۵درصدمحدودكندبهشرطآنكه
اين معادن بتوانند تا پايان ماه مه به حداكثر ظرفيت خود
برسند.دراينبين،افزايششمارمبتاليانبهكروناميتواند
بارديگربهطورموقتفعاليتهارامتوقفكند.
معادن ط�لاي آفريقاي جنوبي پي��ش از اين نيز از حيث
توليد جزو پرهزينهترين معادن جهان بودند و براس��اس
اعالم مورگان اس��تنلي ،هزينه توليد هر اونس طال در اين

درصد) اختصاص يافته اس��ت و اس��تانهاي البرز و يزد
(هركدام ۹.۱درصد)،خوزستان( ۹.۵درصد)وگيالن(۹.۶
درصد)پايينتريننسبتتعدادچكهايبرگشتيبهكل
تعداد چكهاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص
دادهاند .در ماه مورد بررسي در بين ساير استانهاي كشور،
بيشترين نس��بت ارزش چكهاي برگشتي به كل ارزش
چكهاي مبادله ش��ده در استان به ترتيب به استانهاي
هرمزگان ( ۱۸.۵درص��د) ،كردس��تان ( ۱۷.۱درصد) و
چهارمحالوبختياري( ۱۶.۸درصد)اختصاصيافتهاست
و استانهاي البرز ( ۸.۸درصــد) ،خوزستان و گيالن (هر
ك��دام ۱۱.۲درصد) و مازن��دران ( ۱۱.۴درصد) كمترين
نسبت ارزش چكهاي برگشتي به كل ارزش چكهاي
مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
چكهايبرگشتيبهتفكيكعلل
حدود يك ميليون و  ٥هزار فقره چك به ارزش��ي حدود
 ١٦٢هزار ميليارد ريال در اسفندماه ،١٣٩٨در كل كشور
بهداليلكسرييافقدانموجوديبرگشتدادهشدهاست.
در واقع در كل كشور از نظر تعداد ٩٧درصد و از نظر ارزش
 ۹۱.۵درصد از كل چكهاي برگشتي به داليل كسري يا
فقدان موجودي بوده است .در ماه مورد بررسي در استان
تهران حدود ٣١٨هزار فقره چك به ارزشي حدود ٧٤هزار
ميليارد ريال به داليل كسري يا فقدان موجودي برگشت
داده شده اس��ت .در واقع در استان تهران از نظر تعداد ٩٦
درصد و از نظر مبلغ ۸۶.۷درصد از كل چكهاي برگشتي
به داليل كسري يا فقدان موجودي بوده است.

چكهاي وصولي
حدود  ٨ميليون و  ۵۰۰هزار فقره چك به ارزش��ي حدود
 ١٣١٨هزار ميلي��ارد ريال در اس��فندماه  ١٣٩٨در كل
كشور وصول ش��د كه نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد و
مبلغ به ترتيب  ۸.۲درصد و  ۱۹.۵درصد افزايش نش��ان
ميدهد .از كل تعداد و مبلغ چكهاي مبادله شده در ماه
مذكور به ترتيب  ۸۹.۱درصد و  ۸۸.۲درصد وصول شده
است .درصد تعداد و مبلغ چكهاي وصول شده در بهمن
ماه  ١٣٩٨بهترتيب معادل  ۹۱.۶درصد و  ۹۰.۵درصد و
در اس��فندماه  ١٣٩٧به ترتيب برابر  ۹۱.۲درصد و ۹۰.۶
درصـد بوده است.
حدود  ۲ميليون و  ۹۰۰هزار فقره چك به ارزش��ي حدود
 ٧٠٥هـزار ميليارد ريال در اس��فندماه  ١٣٩٨در استان
تهران وصول ش��د كه از نظر تع��داد  ۸۹.۶درصد و از نظر
ارزش  ۸۹.۲درص��د از كل چكه��اي مبادلهاي وصول
شده است .در ماه مذكور در بين ساير استانهاي كشور،
بيشتريننسبتتعدادچكهايوصوليبهكـلچكهاي
مبادلهاي در اس��تان ،به ترتيب به استانهاي البرز و يزد
(هركدام  ۹۰.۹درص��د) ،خوزس��ـتان ( ۹۰.۵درصد) و
گيالن ( ۹۰.۴درصد) اختصاص يافته است و استانهاي
كهگيلويه و بويراحمد ( ۸۲.۴درصد) ،كردستان (۸۳.۸
درصد)وهرمزگان( ۸۵.۴درصد)پايينتريننسبتتعداد
چكهاي وصولي به كل چكهاي مبادله شده در استان را
به خود اختصاص دادهاند.
در ماه مورد بررس��ي در بين س��اير اس��تانهاي كشور،
بيشترين نس��بت ارزش چكهاي وصولي به كل ارزش
چكهاي مبادلهاي در اس��تان به ترتيب به اس��تانهاي
البرز ( ۹۱.۲درصد) ،خوزسـتان و گيالن (هر كدام ۸۸.۸
درصد) و مازندران ( ۸۸.۶درصد) اختصاص يافته است و
اس��تانهاي هرمزگان ( ۸۱.۵درصد) ،كردستان (۸۲.۹
درصد) و چهارمحا لوبختياري ( ۸۳.۲درصد) كمترين
نس��بت ارزش چكهاي وصولي به كل ارزش چكهاي
مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.

برش

نرخ طال و ارز
روز جمعه نرخ اونس جهاني طال بار ديگر به زير
 1700دالر كاهش يافت و با ثبت رقم 1678دالر،
موجبكاهشنرخطالوسكهدربازارشدهاست.
در بازار آزاد نيز نرخ دالر به  16090تومان رسيد
و در نتيجه شرايط براي كاهش نرخ طال و سكه
فراهمشد.
به گزارش «تع�ادل» ،صرافيه�اي مجاز بانك
مركزي روز پنجش�نبه قيمت خري�د هر دالر
امريكا را ۱۵هزار و ۵۰۰تومان و نرخ فروش آن را
 ۱۵هزارو ۶۰۰توماناعالمكردندكهنسبتبهروز
چهارشنبه۵۰تومانرشدداشتهاست.همچنين
اينصرافيهايورورا ۱۶هزارو۹۰۰تومانخريدند
و در مقابل با قيمت ۱۷هزار تومان فروختند كه
افزايش ۵۰تومانيداشتهاست.قيمتخريدارز
در بانكها نيز اندكي كمت�ر از قيمت خريد در
صرافيهاي مجاز بانك مركزي اس�ت؛ هرچند
كهبهدليلش�يوعويروسكرونادركش�ور،در
حالحاضرتالشميشودكهكمترينمراجعهبه
شعببانكيصورتگيرد.درسامانهسنانيزنرخ
ميانگين ارز در تاريخ  10ارديبهش�ت  99براي
معادن بهطور ميانگي��ن حدود يك هزار دالر اس��ت و به
گفته «جيمز ِولس��تِد» سخنگوي ش��ركت توليدكننده
 ،Sibanye Stillwaterاي��ن هزين��ه باالي توليد ،اين
صنعترادرآفريقايجنوبي«آسيبپذيرتر»ميكند.
«تِبِلوچابانا»مديرارشدروابطعموميشورايموادمعدني
آفريقايجنوبيكهنمايندهبيشترتوليدكنندگاناينكشور
است ،ميگويد كه برخي از معادن با نصف نيروي كار تنها
قادرندبه ۳۰درصدتوليدگذشتهخودبرسند.
با اين حال ،به گفته هوخرايتر ،هنوز خيلي زود اس��ت كه
كار صنعت طالي آفريقاي جنوبي را تمام شده بدانيم زيرا
راهاندازي مجدد معادن دست كم به توليدكنندگان اجازه
ميدهد تا هزينههاي مربوط به ب��رق و حقوق كارگران را
پوششدهند.اينصنعتكههماكنونحدود ۹۵هزاركارگر
در آن مش��غول به كار هستند ،سال گذشته با كاهش۱۴
درصديتوليدات،بيشترينافتتاريخخودراتجربهكرد.
توليدكنندگان طال در آفريقاي جنوب��ي عالوه بر اين ،در
سال جاري از قبل كاهش ۲۳درصدي ارزش رند برابر دالر
منفعتبردند؛اتفاقيكهعمالموجبكاهشهزينههايآنان
ش��د و در عين حال ،رشد ۱۲درصدي قيمت طال به دالر،
درآمدهايشانراافزايشداد.

دالر  ،15481ي�ورو  ،16902دره�م  ،4200يوآن
،1850پوند،19339دالركانادا 11820وليرتركيه
 2373توماناعالمشد.درسامانهنيمانيزحواله
يورو ،15858دره�م ،3887يوآن 2015و دالر
 13810توماناعالمشدهاست.
دربازارطالنيز،هرگرمطالي 18عيار 642هزار،
مظنه مثقال  17عي�ار  2ميلي�ون و  775هزار،
س�كه طرح جديد  6ميليون و  550هزار ،طرح
قديم 6ميليونو 350هزار،نيمسكه 3ميليون
و310هزار،ربعسكه 1ميليونو 870هزار،سكه
گرمي 1ميليونتوماناعالمشد.
در بازار ارز رسمي نيز ،بانك مركزي نرخ رسمي
 ۴۷ارز را اعالم كرد كه بر اس�اس آن نرخ ۳۰ارز
افزايش ،نرخ  ۷ارز كاهش و نرخ  ۱۰ارز ديگر نيز
ثابت ماند.بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر
امريكا پنجشنبه يازدهم ارديبهشت ۹۹بدون
تغيير  ۴۲هزار ريال قيمت خورد .همچنين هر
پوندانگليسباكاهش۸۴رياليبهقيمت۵۲هزار
و ۳۰۲ري�الوهريورونيزبا ۲۱۹ريالافزايشبه
قيمت ۴۵هزارو ۷۸۹ريالاعالمشد.
بااينوجود«،آرنولدفنگران»تحليلگرمعدندر«نِدبنك»
آفريقايجنوبيبااشارهبهاينكهاينميزانسودبرايمقابلهبا
آثارناشيازكاهشسطحبهرهبرداريكفايتنميكند،گفت:
يكفاكتورحياتيدرمعدنكاريبهويژهمعدنكاريعميق
زيرزميني،حجمتوليداتاست.بنابرايناينصنعتبايدهر
چه زودتر براي تشديد فعاليت و رسيدن به ظرفيت كامل
خود،راهچارهايپيداكند.
حمايت رييس بانك مركزي لبنان
از نظام نرخ ثابت ارز
رييسبانكمركزيلبنانبامقاومتبرابرسيلانتقاداتتند
بحرانگريبانگيراقتصاد
ازويدرخصوصنحوهمديريت ِ
اين كش��ور ،گفت كه نظام نرخ ثابت ارز (نوس��ان با دالر)
همچنانبهقوتخودباقيخواهدماند.
به گزارش بلومبرگ« ،رياض سالمه» كه از سال  ۱۹۹۳بر
مسند رياست بانك مركزي لبنان تكيه زده است ،معتقد
اس��ت كه «پوند ثابت تصميمي سياسي است .ما در بانك
مركزي به اين نتيجه رسيدهايم چون از امور آگاه هستيم و
حاالشمادرصرافيهاشاهداينتصميموتاثيرآنبرقدرت
خريدمردملبنانهستيد».

اخبار
سهام شركتها را با  20درصد
تخفيف از بانك تجارت بخريد
بانك تجارت باقيمانده س��هام دول��ت در بانكهاي
تجارت،ملت،صادراتوبيمههايالبرزواتكاييامين
را بدون نياز به كد بورس��ي پذيرهنويسي ميكند .به
گزارش روابط عموم��ي بانك تجارت ،وزارت اقتصاد
در اطالعي��هاي ،فراخوان واگذاري و پذيرهنويس��ي
واحدهايسرمايهگذاريصندوقسرمايهگذاريقابل
معامله(«)ETFواسطهگريمالييكم»رامنتشركرده
وازطريقاينواگذاري،بهنمايندگيازدولتجمهوري
اسالميايران،باقيماندهسهامخوددربانكهايملت،
تجارتوصادراتايرانوبيمههايالبرزواتكاييامينرا
واگذارميكند .درهمينراستابانكتجارتبهمنظور
س��هولت در فرآيند پذيره نويسي و حفظ سالمتي
هموطنان به س��بب ش��يوع بيماري كرونا با ايجاد
درگاههايپرداختغيرحضوريشاملپايگاهاينترنتي
بانكبهنشاني( www.tejaratbank.irاينترنت
بانك ،همراه بانك ،ست و پات وهمچنين حضوري از
طريقشعببانكتجارت،امكانپذيرهنويسيسهام
دولتدربانكهايتجارت،ملت،صادراتوبيمههاي
البرز و اتكايي امين را بدون نياز به كدبورسي و تنها با
كدملي از طريق صندوق سرمايهگذاري قابل معامله
فراهم كرده است .پذيرهنويسي از بامداد روز يكشنبه
 14ارديبهشت 1399آغاز و تا ساعت 24چهارشنبه
 31ارديبهش��ت 1399ادام��ه دارد .حداق��ل مبلغ
پذيرهنويسي براي هر يك از اشخاص حقيقي داراي
كدملي100هزارريالوحداكثرمبلغ20ميليونريال
قابل انجام است و محدوديت سني براي متقاضيان
وجودندارد.قيمتهرواحدسرمايهگذاريمبلغ100
هزار ريال در نظرگرفته شده اس��ت و وجوه واريزي
بايد مضربي از اين عدد باش��د .از مزاياي اين خريد،
بهرهمندي هموطنان از تخفيف 20درصدي است.
قيمتسهامتشكيلدهندهواحدهايسرمايهگذاري
صندوقدرروزآغازپذيرهنويسي،متوسطقيمتسهام
در سي روز گذش��ته (منتهي به انتشار اين آگهي) با
احتساب 20درصدتخفيف(كه 5واحددرصدازآنبه
عنوانداراييسرمايهگذارانوبهمنظورانجامعمليات
بازارگردانينزدصندوقنگهداريخواهدشد)است.

واگذاري سهام شركتهاي
وابسته به بانكها در بورس
رييس كل بانك مركزي به تش��ريح موضوعات وام
بنگاههاي آس��يبديده از كرونا ،ضرورت واگذاري
سهامشركتهايوابستهبهبانكهادربورسوانتشار
اوراق بدهي پرداخت .به گزارش روابط عمومي بانك
مركزي ،عبدالناصر همتي به س��ه نكته زير درباره
شرايطكنونياشارهكردهاست:دراجرايتصميمات
س��تاد ملي مقابله با كرونا ،سيس��تم بانكي تاكنون
بيشاز 19.3هزارميلياردتومانوامقرضالحسنهبه
خانوارهاييارانهبگيرپرداختكردهودرحالتدارك
منابع الزم جهت اجراي مرحله دوم طرح و پرداخت
تسهيالت۱۲درصدي به بنگاهها و واحدهاي آسيب
ديدهازكروناميباشيم .باتوجهبهاقبالمردمبهحضور
در بازار س��رمايه ،عرضه سهام شركت هاي دولتي و
بانكها و تكميل س��هام شناور شركتهاي بورسي
از ضرورتهاي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا و عمق
بخشيدن به بازار سرمايه اس��ت .در راستاي اجراي
ضوابطقانونيكاهشبنگاهداريبانكها،بخشنامهاي
را درخصوص ضرورت واگذاري س��هام شركتهاي
وابس��ته به بانكها در بورس صادر كردم .نحوه اقدام
و عملكرد بانكها ،ش��اخص مهم ارزيابي عملكرد
مديرانبانكهادرهمراهيباسياستهاياقتصادي
دولت است .درخصوص كسري بودجه دولت ،ناشي
از سقوط ش��ديد قيمت نفت و فرآوردههاي نفتي،
براي چندمين بار تأكيد ميكنم؛ در شرايط حاضر
اقتصادي،انتشاراوراقبدهيروشمناسبتريبراي
تأمين كسري و نيز جلوگيري از پولي كردن كسري
بودجه و تورم اس��ت .بانك مركزي آماده اس��تفاده
گس��ترده از عمليات بازار باز ،براي كمك به دولت و
رشد اقتصادكشوراست .دولت با انتشار اوراق بدهي،
نهتنهاميتواندنيازهايخودراپوششدهد،بلكهبه
تعميقبازاربدهيواصالحترازنامهبانكهانيزكمك
كردهوابزاركنترلبهترتورمرادراختياربانكمركزي
قرار ميدهد .سطح پايين بدهيهاي دولت نسبت
به استاندارهاي دنيا ،و روند آتي نرخ سود حقيقي و
رشداقتصادي،افقمناسبيدرپيشرويدولتبراي
استفاده از اين ابزار قرار داده است.

تاثير مثبت تعويق ۳ماهه
اقساط قرضالحسنه بانكها
عضوكميسيوناقتصاديمجلسبيانداشت:مصوبه
تعويقسهماههپرداختاقساطوامهايقرضالحسنه
ميتواندشرايطزندگيرابرايقشراعظميازخانوارها
تس��هيل كند .ش��هاب نادري در گفتوگو با ايبِنا با
اشاره به مصوبه بانك مركزي مبني بر تعويق اقساط
وامهايقرضالحسنهگفت:گزارشگيريازبانكها
درخصوص نحوه برخورد با مش��تريان و همچنين
اجراي مصوبه اس��تمهال سه ماهه اقس��اط بايد در
دستور كار بانك مركزي قرار بگيرد تا به اين ترتيب
بانكهاي قانونمدار مورد تش��ويق و حمايتهاي
الزم قرار بگيرند .وي با تاكيد بر اينكه اقساط بانكي
بخشمهمياززنجيرهمعيشتيكخانوارراتشكيل
ميدهد،تصريحكرد:همينمصوبهتعويقسهماهه
پرداختاقساطوامهايقرضالحسنهميتواندشرايط
زندگي را براي قشر اعظمي از خانوارها تسهيل كند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم همچنين با اشاره
به تصميم دولت براي قرص الحس��نه شدن وام يك
ميليونتومانيگفت:دولتحتيميتواندباافزايش
يارانههاي خود به بانك مركزي ارايه اين نوع وام را به
صورت بالعوض براي مردم در نظر بگيرد .وي با بيان
اينكه شيوع ويروس كرونا در كشور همه مشاغل را
دستخوش ركود كرده است ،افزود :الزم است دولت
حمايتهايمستمريرااززنجيرهتوليدوهمچنين
مشاغلمختلفدردستوركارخودقراردهد.

معامالتهفتگي
نگاهي به عملكرد يك هفتهاي
بورس تهران

طي يك هفته گذش��ته عملكرد بازارهاي مالي
كش��ور با رشدي بيس��ابقه تداوم يافتن .بر اين
اس��اس طي مدت ياد شده براي نخستين بار در
تاريخ معامالت بازار سهام ،ارزش بورس تهران به
 3هزار و  320هزار ميليارد تومان رسيد.
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان
معامالتروزچهارشنبهبهسطح ۸۷۸هزارو۱۲۲
واحد رسيد كه در مقايسه با پايان هفته گذشته
 ۱۸.۵درصد رشد را تجربه كرد.
در پنج روز معامالت هفت ه اخير ،شاخص بورس
 ۱۳۶هزار و  ۱۷۰واحد افزايش داشت؛ شاخص
كلدرپايان روزچهارشنبه (سومارديبهشتماه)
باعدد ۷۴۱هزارو ۹۵۲واحدبهمعامالتپايانداد
كهاينرقمدرروزچهارشنبه( ۱۰ارديبهشتماه)
به عدد  ۸۷۸هزار و  ۱۲۲واحد رسيد.
همچنين شاخص كل (هم وزن) در پايان هفته
گذش��ته  ۲۵۲هزار و  ۵۷واح��د بود كه در هفته
جاري اي��ن عدد ب��ه  ۲۸۵ه��زار و  ۶۶۸واحد و
ش��اخص قيمت (ه��م وزن) از  ۱۶۷هزار و ۵۷۰
واحد به عدد  ۱۸۹هزار و  ۷۲۹واحد رسيد.
در پنج روز معامالتي اين هفته بورس نمادهاي
پااليش نفت اصفهان ،مل��ي صنايع مس ايران،
بانك اقتصاد نوي��ن ،بانك تجارت ،فوالد مباركه
اصفهان ،گلوكوزان ،سرمايهگذاري خوارزمي در
گروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند.
در هفتهاي كه گذش��ت گروههاي شيمياييها،
فرآوردههاي نفتي ،س��رمايهگذاريها ،بانكها،
فلزات اساس��ي ،مواد دارويي ،سيمان ،خودرو و
قطعات ،بيمه و بازنشسته ،صنايع غذايي به جز
قند و شكر ،كانيهاي غيرفلزي ،كانيهاي فلزي،
چند رشتهاي صنعتي با رشد مثبت بر شاخص
كل همراه بودند.
همچنين طي ي��ك هفته گذش��ته گروههاي
ش��يميايي ،خودرو و قطعات ،فلزات اساس��ي،
س��يمان ،آهك و گچ ،مواد دارويي ،محصوالت
فل��زي ،رايانه ،بانكه��ا و موسس��ات اعتباري،
فرآوردههاي نفتي ،س��رمايهگذاريها ،صنايع
غذايي به جز قند و ش��كر ،بيمه و بازنشستگي،
كانههاي فلزي ،صندوقهاي سرمايهگذاري قابل
معامله،انبوهسازيامالكومستغالت،حملونقل
انبارداري و ارتباطات ،واس��طهگريهاي مالي و
پولي ،محصوالت كاغ��ذي و محصوالت فلزي و
فني و مهندسي نسبت به ديگر صنايع بيشترين
حجم معامالت را داشتند.
گفتني اس��ت ،گروههاي ش��يميايي ،خودرو و
قطعات ،مواد دارويي ،فلزات اساس��ي ،سيمان،
آهك و گ��چ ،رايانه ،محص��والت فلزي ،بانكها
و موسس��ات اعتب��اري ،س��رمايهگذاريها،
فرآوردهه��اي نفتي ،صنايع غذاي��ي به جز قند
و ش��كر ،كانههاي فلزي ،حمل و نق��ل ،بيمه و
بازنشستگي،محصوالتفلزي،انبوهسازيامالك
و مس��تغالت ،واس��طهگريهاي مالي و پولي و
صندوق س��رمايهگذاري قابل معامله بيشترين
ميزانازارزشمعامالترابهخوداختصاصدادند.

مصاحبه
نقش موثر بورسكاال در بهبود
فضايكسبوكار وتعادل بازارها

محمدرضا منصوري عضو كميس��يون صنايع و
معادن مجلس معتقد اس��ت كه در سال جاري
افزايش شفافيت در عملكرد شركتها و بازارها
در جهش توليد اثر ويژهاي دارد كه در اين حوزه
نقش سازوكار بورس كاال كه منطبق بر عرضه و
تقاضاست،تعيينكنندهاست.
به گزارش سنا ،اين نماينده مجلس عنوان كرد:
اين واقعيت را بايد پذيرفت كه بدون ش��فافيت
قابل قبول در فعاليتهاي اقتصادي ،سرمايهها به
بخشهايمولدجذبنميشودوهمچنانانگيزه
براي ورود به بازارهاي سفته بازي باقي ميماند.
منصوري افزود :ش��فافيت و ايجاد رقابت واقعي
در ميان توليدكنن��دگان و فراهم كردن زمينه
انحصارزدايي در بازاره��ا از اصول بهبود فضاي
كسب و كار اس��ت كه اين روزها توجهها به بازار
س��رمايه به عنوان يكي از بازارهاي شفاف كشور
زياد شده است .عضو كميسيون صنايع و معادن
مجلس اظهار داشت :ش��فافيت در بازار كاالي
كشور در بستر بورس كاال به عنوان بازار رسمي
كااليي رقم ميخورد كه بايد زمينه رشد عرضه
كاالها در اين بس��تر به خصوص در سال جهش
تولي��د فراهم ش��ود؛ با تمركز عم��ده معامالت
محص��والت مهم و م��واد اوليه در ب��ورس كاال،
شركتهايي كه ش��فافيت را به جاي فعاليت در
فضاي غيرشفاف ترجيح ميدهند مشخص شده
و ميتوان مشوقهايي براي اين دست شركتها
عالوهبرمزايايفعليورودبهبورسدرنظرگرفت.
منصوريگفت:نوساناتباالياقتصادوتورمماكه
عمدتا ناشي از نرخ ارز است بازهم بر لزوم تمركز
معامالتوعرضههايمناسبمواداوليهدربورس
كاال تاكيد ميكند تا واحدهاي توليدي بتوانند با
برنامه و بدون دغدغه محصول مورد نيازشان را از
بورس تامين كنند.
وي در پايان با بيان اينكه مكانيسم كشف قيمت
كاالهادربورسبرپايهعرضهوتقاضايفعاالنبازار
است ،گفت :اگر در اين سازوكار ،عمده عرضه يك
كاال در برابر عمده حجم تقاضا قرار گيرد ،بهترين
نرخ كه مورد رضايت طرفين است كشف ميشود
كه همين اتفاق در تورم ،كاهش التهابات و تعادل
بازارهااثرويژهايخواهدداشتامابههميننسبت
هر مقدار كه عرضهها در بورس كم يا بخش��ي از
تقاضا در بازار غيررس��مي باشد ،از نقطه ايده آل
براي كشف قيمت فاصله ميگيريم.
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بازارسرمايه

كارشناس اقتصادي مطرح كرد

ارتقاي جايگاه بازار سهام با عرضه سهام عدالت

گروهبورس|
دومي�نهفتهمعامالتيارديبهش�تم�اه،روز
چهارش�نبه در حالي خاتمه يافت كه از ابتداي
اين ماه ت�ا كنون اخبار مهمي از بازار س�رمايه و
يا پيرامون آن مخابره ش�ده است .در اين هفته
اگرچه افزايش ارزش معامالت ب�ه محدوده 15
هزار ميلي�ارد توم�ان در روز و افزايش بيامان
خالص خريد حقيقي توجه بس�ياري را به خود
جلب كرد ،با اين حال آنچه در پايان اين هفته در
مركزتوجههمگانيقرارگرفتخبرابالغيهمقام
معظم رهبريدرجهت آزادسازيسهام عدالت
ورسميشدناختيارمديريتاينداراييتوسط
خودمردمبود.

اين ابالغيه در حالي به در خواست رييسجمهور در جهت
آزادسازي سهام ياد شده پاسخ مثبت ميداد كه در هفته
نخس��ت ماه جاري نيز خبرها از عزم دولت براي تبديل دو
سازمان توسعهاي به شركت س��هامي عام و عرضه آن در
آيندهنزديكبهبازارسهامحكايتداشت.دراينمياناگرچه
كليتواگذاريسهامعدالتبهمالكانحقيقيآنيعنيمردم
ازاهميتويژهايبرخورداربودوبااقبالتماميكارشناسان
روبهروشد،بااينحالفروشسازمانهايتوسعهايمانند
«ايدرو»و«ايميدرو»منتقدانيداشت.
اموريازايندستسببشدتاسازوكارعرضهسهامعدالت
در بورس و چگونگي عرضه سازمانهاي ياد شده طي يك
هفتهاخيرتوجهبسياريرابهخودجلبكند.
در اين خصوص كيوان جعفري طهراني تحليلگر ارش��د
سنگآهن و فوالد در خصوص مش��كالت قانوني عرضه
ايميدرودربازارسرمايهگفت:بهنظرمنباتاييدوزيروتغيير
يعاممشكالتساختاريوحقوقي
ايميدروبهشكلسهام 
آنبرايحضوردربازار سرمايه مرتفعخواهد شد .لذادولت
تمهيدات الزم براي رفع اين مش��كل را انجام خواهد داد و
زماني بحث عرضه را اعالم كرده كه مطمئن است مشكلي
در اين راهوجودنخواهد داشت.
بهگزارشاقتصادآنالين،ويدرمورداينكهورودشركتهاي
مادر تخصصي به بازار سرمايه مستلزم داشتن شفافيت در
صورتهاي مالي ،بازاريابي و حاكميت است ،ادامه داد :در
مورد صورتهاي مالي ايمي��درو اطالعات كافي به دليل
دولتي بودن وجود ندارد اما عرضه ايميدرو در بازار سرمايه
باعثميشودتااسنادمالياينشركتشفافيتالزمراپيدا
كند.شايداينتنهانكتهمثبتقضيهباشد.
جعفريطهرانيافزود:مشكليكهعرضهايميدرودربورس
دارد ،اين است كه چون يك شركت توسعهاي وارد بورس

ميشود بيش��ترين چيزي كه برايش ارزش پيدا ميكند
گزارش س��ود به سهامداران اس��ت .خيلي از فعاليتهاي
شركتهاي توسعهاي سودده نيس��ت مانند هزينههاي
سرباريكهبراياكتشافاتتحميلميشود.لذااگرقرارباشد
بعدازواگذاري،ايميدروبهسهامدارانپاسخگوباشدكمكم
شكل خود به عنوان شركت توسعهاي را از دست ميدهد و
تبديلبهبنگاهخصولتيميشودكهفقط سودوعدمزيان
برايشاهميتداردكهاينباساختارشركتمنافاتدارد.
ويتاكيدكرد:ازداليليكهاينحجمازسرمايهسمتبازار
سرمايهآمدهاست،متوقفبودناكثرفعاليتهاياقتصادي
در ايران و كل دنيا است ،از سوي ديگر كشورما با مشكالت
مالي زيادي دست به گريبان بوده و مشكالت اقتصادي و
بحران كرونا نيز مزيد بر علت ش��ده است .از سوي ديگر به
خاطر كاهش س��ود بانكي مردم تمايل به سرمايهگذاري
در بورس پيدا كردهان��د اما افرادي كه وارد بازار س��رمايه
شدهاند ،خيلي حرفهاي نيستند كه بتوانند نوسانگيري
كنند و زمان افزايش و كاهش قيمتها را تشخيص دهند
لذا بايد با كارشناسان خبره بازار مشورت و سپس اقدام به
سرمايهگذاريكنند.
تحليلگرارشداقتصاديبيانداشت:درعرضهشستاشاهد
هجوممردمبرايگرفتنكدبورسيبوديمكهچطورهيجان
بازارباالرفت.درعرضهايميدروهم شايدايناتفاقبيافتد.
يكي از نگرانيهايي كه در عرضه شركتهاي دولتي وجود
ي عام شدن و ورود به بورس،
دارد اين است كه بعد از سهام 
اگرنتوانندانتظاراتمردمرابرآوردهوبهتعهداتشانازمنظر
يكبنگاهاقتصاديعملكنند،باعثازبينرفتنوجههآنها
نزدمردمشدهواعتمادمردمبهاينشركتهاوسپسبورس
ايرانازبينميرودكهاينخطريبزرگاست.
ويتصريحكرد:مديريتاينعرضههابايدآهستهوپيوسته
باش��د .اگر دولت به خاطر كمبود نقدينگي بخواهد سهام
شركتهاي دولتي و توسعهاي را وارد بورس كند و نتواند
كنترل الزم را انجام دهد ،نه تنها ساختار شركتها را برهم
ميزندوتبديلبهبنگاهخصولتيميشوندبلكهارجحيت
بنگاهدادنسودبهسهامدارانميشودوبهنظرمندرطول
سالجاريبهويژهدركوتاهمدت( ۳ماه)سوددهخواهندبود
وليدربلندمدت(سالآينده)ايناقداماتنتيجهمعكوسي
خواهدداشت.
جعفري طهراني اظهار ك��رد :من موافق مجموعه حضور
ايميدرو در بورس نيس��تم و معتقدم ايمي��درو به عنوان
شركتمادرتخصصيبايدجايگاهحاكميتيخودراحفظ
كند .ما تجربه تلخ شركت ملي صنايع پتروشيمي NPC
را در اوايل دهه  80داش��تهايم كه زيرمجموعههاي خود
را وارد ب��ورس كرد .عدهاي كه طرف��دار واگذاري ايميدرو

ايميدرو بهعنوان شركت مادر تخصصي بايد جايگاه حاكميتي خود را حفظ كند
هستندادعاميكنندچونشركتمليصنايعپتروشيمي
زيرمجموعههاي خود را واگذار كرد دچار بحران شد اما در
موردايميدروموضوعبرعكساستوقراراستخودشركت
مادرتخصصيواگذارشودوهيچتبعاتمنفيبرايايميدرو
نخواهد داش��ت .جعفري طهراني در اين رابطه پاسخ داد:
شايدمسووالنبهفكراقداماتمشابهيدررابطهبا«شركت
مادرتخصصيفوالدهندبنام SAILكهمشابهايميدروولي
اختصاصي در رابطه با صنايع فوالد هند ميباشد ،هستند.
ولي بايد گفت مقايسه «سيل» با «ايميدرو» اشتباه است،
چرا كه «سيل» با وجود اينكه سهامي عام است ولي هيچ
فعاليت توسعهاي ندارد و اگر ۷۵درصد از سهامش دولتي
اس��ت ولي ۲۵درصد آن تحت مالكيت مردم و همچنين
سهامدارانخارجياست.
دقيقا در طول يك ماه گذش��ته در بورس هند س��هام كل
فوالدسازانهند(چهخصوصيوچهدولتي)خريدوفروش
شد به استثناي سهام «س��يل» كه هيچ متقاضي خريد
نداشت و هميشه صف فروش بوده است! علت نام و عنوان

رونق بازار سرمايه با ورود دارندگان سهام عدالت
بهتر است دارندگان سهام عدالت اقدام به نگهداري
سهام خود كنند و اگر نياز به نقدينگي دارند ،حداقل
فقطبهميزان رفعنياز،سهمبفروشندوكلايندارايي
ارزشمند را يكباره به فروش نرسانند.
به گزارش بورس نيوز ،بحث آزادسازي سهام عدالت
از جمله داغترين مباحث اين روزهاي كش��ور است.
آييننامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از
طريق گسترش س��هم بخش تعاون براساس توزيع
سهامعدالت ۹،بهمنماهسال ۱۳۸۴بهتصويبهيات
وزيران رس��يد .تصويب اساسنامه شركت كارگزاري
سهام عدالت در همان روز بر عزم راسخ دولت جديد در
عملي ساختن اين پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور

پيش از آغاز سال  ،۱۳۸۵در چهار استان به تعدادي
از مشموالن طرح اعطا ش��د .در مرحله اول واگذاري
س��هام عدالت به برخي از افراد تحت پوشش كميته
امداد ،سازمان بهزيستي و رزمندگان بيكار فاقد شغل
تقسيمشدوبرگههاييبهعنوانبرگهسهامعدالتنيز
به مشموالن طرح سهام عدالت داده شد.
در حال حاضر ارزش اين برگهه��ا در ابتدا  ۵۰۰هزار
تومان سهام بود كه بعد به يك ميليون تومان افزايش
يافت .ارزش روز سهام عدالت دارندگان برگههاي ۱
ميليون توماني به حدود  ۱۱ميليون تومان ،رس��يده
است .سهام عدالت به حدود  ۴۶ميليون و  ۵۶۴هزار
نفر از مردم تخصيص يافته اس��ت .در س��بد س��هام

مزايا و معايب عرضه دولتيها در بورس
دبيركل كانون نهادهاي سرمايهگذاري ايران
گفت:دولتبهلحاظاقتصاديدرتنگنايمالي
قرارداردوشرايطبينالملليدولتنيزچندان
مناسب نيست و شانس بازگشت به بازارهاي
نفتنيزبرايدولتبسياراندكاست،لذادولت
به قصد تامين مالي و ايجاد ش�فافيت تصميم
دارد هلدينگهاي بزرگ مانند شستا ،ايدرو و
ايميدروراكهسابقهعرضهسهامدربازارندارند
و به لحاظ تئوريك نيز چالشهايي بر س�ر راه
عرضهشان وجود دارد ،در بورس عرضه كند.
البته عرضه اين ش�ركتها مقداري شفافيت
ايجاد ميكند و عمق بازار را افزايش ميدهد.
همچنينباتوجهبهجوروانيموجوددركشور
كه بعضي روزها بيش از ه�زار ميليارد تومان
پولجديدواردبازارسرمايهشد ،اين عرضهها
ميتواندضربهگيريبرايعدمتشكيلحباب
در بازار سرمايه باشد.

بهگزارشاقتصادآنالين،سعيداسالميبيدگليدبيركل
كانون نهادهاي س��رمايهگذاري اي��ران در گفتوگو با
اقتصادآنالين در خصوص عرضه ش��ركتهاي دولتي
و سازمانهاي توس��عهاي در بازار سرمايه گفت :قبل از
هرچيز بايد جوانب مختلف اين عرضهها را بررسي كرد.
دولت به لحاظ اقتصادي در يك تنگناي مالي قرار دارد و
شرايطبينالملليدولتنيزچندانمناسبنبودهوشانس
بازگشتبهبازارهاينفتبرايدولتبسياراندكاست.
وي با اشاره به اينكه پيشبيني كسري بودجه دولت دور
ازذهننبود،افزود:باشيوعويروسكروناوهزينههاييكه
به دولت تحميل شد ،كسري بودجه بسيار بيشتر از قبل
پيشبيني ميشود .لذا دولت بهدنبال راههاي مختلفي
برايتامينماليوجبراناينكسريميگردد.اينموضوع
را هم نبايد از ياد برد كه طي سالهاي گذشته فشارهايي
براي كوچكتر كردن بدنه دولت از طريق فروش سهام
شركتها،رويدوشدولتبودهاست.دولتهايگذشته
بهداليلمديريتيوطمعكرسيهايهياتمديرهتمايلي

بهعرضهسهامشركتهايبزرگخودنداشتندبهويژهكه
بخشهايحاكميتينيزسهامخودراعرضهنميكردند.
در نتيجه اين طرح (واگذاري سهام شركتهاي دولتي)
در سالهاي گذش��ته چندان موفق نبود .اما در سال99
بهخاطرمجموعفشارهاووعدههايبرزمينمانده،دولت
ترجيح ميدهد كه وعدههاي قابل انجام خود را اجرايي
كند ،لذا فش��ار بر دولت ايجاد ش��ده تا باقيمانده سهام
شركتهايخودراعرضهكند.
س��عيد اس�لامي بيان كرد :واگذاريها به چند دس��ته
تقسيم ميشود؛ دس��ته اول عرضه سهام پااليشگاهها،
پتروشيميها ،بانكها و بيمهها و مجموعههاي صنعتي
اس��ت كه قبال بخشهايي از آنها در بازارعرضه ش��ده و
دولت باقي مانده سهامهايش��ان را نگهداشته و درحال
بنگاهداري است .دسته ديگر واگذاري كه با هدف تامين
مالي و ايجاد شفافيت است ،فروش هلدينگهاي بزرگ
مانند شستا ،ايدرو و ايميدرو است كه سابقه عرضه سهام
دربازاررانداشتهوبهلحاظتئوريكنيزچالشهاييبرسر
راه عرضهشان وجود دارد.
وي تصريح كرد :در دس��ته اول ،ش��ركتهايي كه قبال
بخشهايي از س��هام آنه��ا در بازار عرضهش��ده بود و به
اندازه15الي 20درصد سهام در اختيار دولت باقي مانده
است ،نهايتا با وجود اينكه شركتها خصوصي شدهاند
ام��ا مديرعامل يا جزئي از هياتمديره توس��ط دولت يا
دس��تگاههاي حاكميتي تعيين ميش��ود .در مورد اين
ش��ركتها بايد گفت كه به هرحال مشكالت حقوقي و
قانونيش��ان حل شده و به نظر ميرسد بازار نيز آمادگي
پذيرش سهام را دارد .حتي ميتوان عرضه سهام خرد را
هممدنظرداشت.
اس�لامي افزود :آنچه از سهام اين ش��ركتها ميماند
در قالب طرحي با عنوان صندوقه��اي قابل معامله يا
«ايتياف»هاي بازارس��رمايه شناسايي و قرار است در
بازار عرضه ش��ود .البته نگرانيهايي در شيوه مديريت
صندوقها و تاثيرگذاري بر قيمت سهام شركتها و نوع
تخفيفي كه به س��هامدار حقيقي داده ميشود ،وجود
دارد .اگرچه يك بند در مصوبه سران قوا و شوراي عالي

عدالت ،بخشي از سهام  ۴۹شركت سودده قرار دارد
كه ۳۵شركت آن بورسي و ۱۴شركت ،غير بورسي به
ارزش ۲۶هزار و  ۶۰۰ميليارد تومان بوده است.
در شرايطي كه كرونا ،بس��ياري از كسب و كارها را با
ركود مواجه كرده ،آزادسازي سهام عدالت ميتواند
گره از مشكالت مالي بخشي از مردم بگشايد .از سوي
ديگر ،بورس تهران بهشدت تشنه عرضه است و اين
اقدام ،ميتواند عطش سهامداران را هم كاهش دهد.
با توجه ب��ه اينكه ح��دود  ۴۶ميليون نف��ر از مردم
كشورمان سهامدار سهام عدالت محسوب ميشوند،
آزادسازي اين حجم از س��هام ،آثاري بر بازار سرمايه
خواهد داشت .آلبرت بغزيان اقتصاددان در گفتوگو

بورس مبني بر اينكه مديريت صندوقهاي قابل معامله
حداكثرتاپايانبرنامهششمتوسعهبايستينزدنهادهاي
دولتي و حاكميتي باشد گنجانده شده است .همانطور
كه ميدانيد ETFش��ركتهاي نفتي ،بانكي ،بيمهاي و
صنعتي عمال آماده اس��ت و شركتهايي كه در اختيار
وزارت نفت ،اقتصاد و صمت هس��تند ب��ه صورت يك
 ETFبه وجود آمدهاند و درحال حاضر سهام ممتاز اين
صندوقها هنوز در دست دولت خواهد ماند .لذا چالش
مديريتياينشركتهاهمچنانبرقراربودهاماچالشهاي
عرضهسهامشانكمترازدستهدوم(شركتهاييكهتاحاال
عرضه سهام نداشتهاند) است .دبيركل كانون نهادهاي
سرمايهگذاريچالشهايعرضهدستهدومشركتهارا
قانونيوحقوقيدانستوافزود:ظاهرااينمشكالتنيزتا
حدوديحلشدهكهشستاتوانستعرضهشود.همچنين
يكسريچالشهايتئوريكوجوددارداينكهاساسابه
نظر نميرسد با عرضه 10الي 15درصدي شركتهاي
توسعهاي،چشماندازبلندمدتيبرايواگذاريكليهامور
مديريتيوجودداشتهباشدچراكهسياستهايكلينظام
يهلدينگهاي
ازنظراقتصاديواجتماعيحولاستراتژ 
مطرح،اجراييميشود.
اس�لامي بيدگلي اف��زود :دولت به قص��د تامين مالي
ميخواهد ايميدرو و سازمانهاي توسعهاي خود را در
بورس عرضه كند .البته عرضه اين ش��ركتها مقداري
شفافيت ايجاد ميكند و عمق بازار را افزايش ميدهد.
همچنين در جو رواني موجود دركشوركهبعضي روزها
بيش از هزار ميليارد تومان پول جديد وارد بازار سرمايه
ميش��ود اين عرضهها ميتواند ضربهگيري براي عدم
تشكيلحبابدربازارسرمايهباشد.
وي اظهار داش��ت :دولت بايد تكليف روش��ن كند كه تا
چشمانداز 5ساله()1404قصدداردكهشستا،ايميدروو
ايدرو را بهطور كامل واگذار كند يا فعال به اندازه 10درصد
آن را عرضه كند و ساليان سال بار مديريت اين شركتها
را به دوش كش��د .اينجا اين سوال مطرح ميشود كه اگر
هدف از عرضه تامين مالي است چرا دولت شركتهاي
گروه پايينتر خود را كه  20تا  35درصد سهم آنها باقي

شركت «سيل» است كه عنوان شركت مادر تخصصي را
يدك ميكش��د ولي در واقع مشابه يك مجموعه «دولتي
يسهامدارانميشود.
خصوصي»عملميكندوباعثناامن 
وي در مورد ابالغيه رهبر انقالب در موافقت با آزادس��ازي
س��هام عدالت كه به درخواست رياس��تجمهوري بوده
است،خاطرنشانكرد:اينابالغيهنكاتمهميدارد.اولين
و مهمترين نكته كه از ديد ما تغيير نگرش بزرگي اس��ت،
اين بوده كه بازار سرمايه كش��ور به جايگاه واقعي خود در
اقتصاد خواهد رس��يد و از اين پس اين ب��ازار يك ويترين
براي نمايش برخي اعداد نخواهد بود .بازار س��رمايه از اين
پس يكي از اساسيترين و اصوليترين محورهاي اقتصاد
كشورخواهدبود.
جعفري طهراني اضافه كرد :يك��ي ديگر از مهمترين
نكات اين ابالغيه به رسميت شناخته شدن سيستم
سهامداري مالكيت س��هميبه عنوان دارايي مالي و
فردي است ،به زبان سادهتر سهامدار بودن از اين پس
يك ارزش خواهد بود نه ضد ارزش!
با ب��ورس نيوز در خصوص تاثير آزادس��ازي س��هام
عدالت بيان كرد :يكي از راههاي سهيم كردن مردم
در ش��ركتهاي دولتي ،آزادسازي سهام عدالت بود.
با آزاد س��ازي س��هام عدالت هم باري از دوش دولت
برداشتهميشودو سواالت مكرر پيرامون اين موضوع،
به نتيجه خواهد رسيد و هم آزادسازي سهام عدالت
از طريق بازار سرمايه ،عرضه و تقاضاي بازار را متعادل
خواهد كرد و بازار رونق خواهد گرفت .وي در پاس��خ
به اين س��وال كه «آيا آزادسازي سهام عدالت تورمزا
خواهد بود؟» گفت :آزادسازي سهام عدالت ،اقدامي
تورمزانيست؛چوندرمقابلسهميكهفروختهشده،
پول بين خريدار و فروشنده ،جابهجا شده و نقدينگي
جديدي خلق نخواهد شد.
مگر آنكه س��وء اس��تفادهاي صورت بگي��رد و مثال
فرصتطلبان قيمت ف��روش كاال و خدمات خود را

مانده است عرضه نميكند .اين كارش��ناس ارشد بازار
سرمايهشفافيتدرصورتهايماليوشيوهحاكميتيرا
از شرايط ضروري در پذيرش شركتها در بورس عنوان
كرد و گفت :كميتهاي در س��ازمان بورس اوراق بهادار با
عنوان كميته پذيرش وجود دارد كه مس��وول بررس��ي
صورتهاي مالي ش��ركتها است .هرچند كه مشخصا
به دليل توان مذاك��رهاي نهادهاي دولتي و حاكميتي و
سرپرستيكهنسبتبهبازارسرمايهدارند،مسيرپذيرش
بسيارراحتترطيميشودامابايستييكسريحداقلها
رانيزطيكنند.
وي معتقد است عرضه س��هام شركتهاي بزرگ قطعا
مزايايي هم دارد .به عنوان مثال ش��ركتي مانند شستا
كه تاكنون هيچ خبري از گ��زارش صورتهاي مالي آن
نبوده،هرسهماهيكباربايدصورتهايماليحسابرسي
شدهاشرادركدالقراردهد.اگرچهسهامداراقليتدربازار
است اماهمين سهامدارنيز ميتواندبرخي ازنظارتهارا
عهدهدارباشد.
سعيد اسالمي در پاسخ به اين سوال كه آيا زمان مناسبي
براي عرضه ايميدرو و ايدرو است ،گفت :بخش بزرگي از
سياس��تهايي كه مطرح ميشود اساسا شمشير دولبه
است .از سال گذش��ته تا به امروز بازار رشد بسيار زيادي
(بيش از 200درصد رش��د از فروردي��ن  98تا فروردين
)99داشتهاست.هرچهبهپايانسال 98نزديكترشديم
مخصوصا در فروردين ماه سال جاري ،حجم ورود پول به
بازار سرمايه سرسامآور شد كه بخش بزرگي از اين پول از
سويسرمايهگذارانحقيقيواردبازارشدهاست.
اي��ن موضوع هم اميدهايي را در بازار س��رمايه و مديران
ايجاد كرد كه هميشه آرزوي رش��د بازار را داشتند ،هم
نگرانيهايي را ايجاد كرده كه اگر توس��عه بازار سرمايه و
افزايشعمقبازارمتناسبباوروداينپولنباشد،ممكن
استمنجربهافزايشبيرويهوغيرمنطقيقيمتبرخي
سهامها ش��ود .بنابراين از نيمه دوم سال گذشته بهطور
مداوم كارشناسان و فعاالن بازار سرمايه برخي راهكارها
را به عنوان راهكار كوتاهمدت و سريع پيشنهاد كردند از
جملهافزايشعرضهها،تصويبافزايشسرمايهشركتها

وي ادامه داد :از فضاي فعلي اين طور برداشت ميشود كه
مدل واگذاري داراييهاي دولت به مردم به شكل خرد و در
قالبصندوقهايمختلفشكلجديتريبهخودخواهد
گرفت و حتي شركتهاي س��رمايهگذاري استاني سهام
عدالت نيز در مس��ير واگذاري باشند .نكته ديگر اين است
كههمهاركاننظامبهايننتيجهرسيدندكهحضورفعليو
گستردهمردمدربازارسرمايهيكفرصتبزرگخواهدبود
نه يك تهديد ،لذا بايستي از ظرفيت به وجود آمده حداكثر
استفاده را جهت مشاركت بيشتر مردم در اين حوزه به كار
برد .اين حضور و توجه بيش��تر مردم به بازار سرمايه با اين
فرامينوابالغيههابهرسميتشناختهميشود.
وي در پايان افزود :به نظر خيلي زود است كه قضاوت كنيم
كه اثرات اين ابالغيه در بازار چه خواهد بود و سازوكار اين
موضوع چه ميشود ،آيا اين عرضهها به واسطه آزادسازي
سهامعدالتدربازارزيادميشودوتوجهمردمبيشترخواهد
شدوتقاضارشدميكند؟نكتهمهمازاينپساهميتبازار
سرمايهدراقتصادكشوروادبياتمسووالناست.
افزايش دهند .بغزيان ضمن تاكيد بر مثبت بودن اثر
اين آزادس��ازي بر روند بازار سرمايه اظهار كرد :ميل
نهايي به مصرف ،احتماال افراد كم درآمد را به فروش
سهام عدالت و خريد كاالهاي مصرفي سوق ميدهد
و افراد متوسط ،اقدام به نگهداري خواهند كرد .به نفع
مردم است كه سهام خود را نگه دارند .قيمت سهمها
در بازار سرمايه ،به سمت واقعيتر شدن ميرود و بهتر
است دارندگان سهام عدالت اقدام به نگهداري سهام
خود كنند و اگر نياز به نقدينگي دارند ،حداقل فقط
به ميزان رفع نياز ،سهم بفروش��ند و كل اين دارايي
ارزش��مند را يكباره به فروش نرسانند .شايد قيمت
برخي سهمها در بازار سرمايه ،رشد بيش از حد كرده،
ولي هنوز خيلي از س��همها ب��ا دالر  ۱۶هزار توماني
جاي رشد دارند و اين شرايط ،نگهداري سهام عدالت
را توجيه ميكند.

و افزايش سهام شناور ش��ركتهاي موجود در بازار .وي
تصريح كرد :ورود ش��ركتهاي ب��زرگ ميتواند جلوي
تشكيلحبابدربازاررابگيردوبخشبزرگيازنقدينگي
را جذب كند اما از سوي ديگر گفته ميشود عرضههاي
اوليهدربازارجذابيتهايبيشتريداردوجوهيجانيورود
نقدينگيراافزايشميدهد.
اسالميدرموردپيشبينيبازاردرسال 99گفت:درحال
حاضرترسازپيشبينيبازاروجوددارد.منتهيبايددقت
كرد كه محرك اصلي رشد بازار در ابتدا توليد نقدينگي
يعني نرخ رشد باالي نقدينگي بوده و ركود همزمان در
ساير داراييهاي قابل سرمايهگذاري بوده است .بعد ازآن
عدمرشدمتناسببازارسرمايهوظرفيتهايآنوشنيدن
خبرسودآوريمداوم،بازارراتهييجكردهاست.
وي اف��زود :به چند موضوع بايد بهطور جدي توجه كرد؛
اوال هركدام از بازارهاي دارايي جايگزين اگر امكان جذب
نقدينگي برايش ايجاد شود امكان دارد بر رشد هيجاني
بازار سرمايه تاثير بگذارد .به نظر من دولت حتما بايد در
ميان مدت فكري به حال رشد نقدينگي بازار كند چراكه
رشدنرخنقدينگيباالخرهدريكيازبازارها،اقتصادكشور
راباچالشجديمواجهخواهدكرد.نكتهبعديايناست
همهافراد«ترندتريدر»شدندحتيتحليلگرانبنيادينيز
بهسمتترندتريدينگرفتهاند،يعنيتابازارمثبتاست
خريد ميكنند .اگر در يك جا و زماني تقاضا را بيشتر از
آنكه«ترندتريدينگ»شكلدهد«،فاندامنتالتريدينگ»
شكل دهد ،آن زمان ممكن است رشد بازار متوقف و ترند
تريدرها هم از معامالت مثبت بازار خارج ش��وند و بازار
حركتاصالحيبهخودگيرد.
اس�لامي در پايان افزود :بايد اول ديد كه نقدينگي قرار
اس��ت به كدام س��مت پيش رود و نكته بعدي هم بايد
ظرفيتهايبازاررابهنحويتوسعهدادكهوقتينقدينگي
وارد بازار ميشود منجر به افزايش بيرويه قيمت سهام و
احتماال تشكيل حباب در بازار نشود كه از طريق افزايش
ش��ركتهاي عرضهكننده در بازار ،تس��ريع در افزايش
سرمايهها،سهامهايشناوروحتيقوانينيمثلاجازهثبت
افزايشسرمايهازطريقسلبحقتقدماتفاقميافتد.

راهو شهرسازي
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ورود افراد فاقد ماسك از شنبه به ايستگاههاي مترو ممنوع است

فرنوش نوبخت،مديرعامل شركت بهرهبرداري متروي
تهران و حومه با اشاره به اينكه از روز شنبه از ورود افراد
فاقد ماسك جلوگيري به عمل خواهد آمد ،اعالم كرد:
تمامي شهرونداني كه قصد اس��تفاده از مترو را دارند
بايد ماسك داش��ته باشند و اين طرح به منظور حفظ
س�لامتي افرادي كه قصد دارند از سامانههاي حمل و
نقل عمومي دورن شهري استفاده كنند ،تصويب شده
ونيازمندياريشهروندانومسافرانبراياجرايهرچه
بهتر اين طرح هستيم.
او همچنين از عرضه ماس��ك با قيمت مصوب در ۲۵
ايستگاه منتخب متروي تهران و حومه خبر داد.
به گزارش ايسنا ،نوبخت با اشاره به مصوبه ستاد ملي
مقابله با كرونا مبني بر اجباري شدن استفاده از ماسك
در مترو افزود :شركت بهرهبرداري مترودر همين رابطه
از روز شنبه  ۱۳ارديبهش��ت ماه  ۹۹در مرحله اول در
 ۲۵ايس��تگاه منتخب كه جمعيت بيش از  ۵۰۰هزار
نفر در آن تردد ميكند ،اقدام به عرضه ماسك با قيمت
مصوبميكند.
وي تصري��ح كرد :اين كار با محوري��ت وزارت صمت،
ش��هرداري تهران و معاون��ت حمل و نق��ل ترافيك
ش��هرداري تهران و با همكاري ات��اق اصناف تهران و
اتحاديهپوشاكتهراندرايستگاههايتهران(صادقيه)،
كرج ،گلش��هر ،امام خمين��ي (ره) ،ش��هرري ،پانزده

خرداد ،تئاتر شهر ،ميدان آزادي ،بيمه ،آزادگان ،ميدان
محمديه،شادمان،سعدي،فرهنگسرا،فردوسي،خيام،
پايانه جنوب ،جوانمرد قصاب ،ميدان انقالب اسالمي،
حسن آباد ،شهداي هفتم تير ،ش��هيد نواب صفوي،
دروازه دولت ،ميدان شهدا و سبالن اجرا ميشود.
نوبخت گفت :در اين طرح سعي شده تا ماسك با قيمت
مصوب در اختيار مردم قرار گيرد تا اين طرح با موفقيت
اجرايي شود.
جلوگيري از تجمع هنگام توزيع ماسك
كرمي محمدي ،رييس سازمان پيشگيري و مديريت
بحران ش��هرداري ته��ران ضمن تش��ريح تمهيدات
ش��هرداري براي مقابله با موج دوم ش��يوع كرونا ،در
پاسخ به اينكه آيا سازوكار اجباري شدن توزيع ماسك
در حمل و نقل عمومي تعيين ش��ده و براساس مهلت
وزارت كشور از شنبه اجرايي خواهد شد يا خير؟ گفت:
اميدواريم و دوستان به ما اين قول را دادهاند كه از شنبه
اجرايي شود.
رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرداري
تهران در پاسخ به اينكه با توجه به وعده همكاري وزارت
صمت براي تامين ماسك ،شهرداري چه تمهيداتي در
رابطه با چگونگي توزي��ع و جلوگيري از تجمع و ورود
بدونماسكبهحملونقلعموميدرنظرگرفتهاست؟
اظهاركرد:درمتروبرنامهريزيشدهاستتافضاييبراي
اينكاراختصاصدادهشودودراتوبوسرانيوتاكسيراني
نيز به همين صورت است .برنامهريزي دقيق آن هنوز
به ما اعالم نشده است ،اما معاون حمل و نقل و ترافيك
ش��هرداري تهران تيمي را براي اين منظور اختصاص
داده است.
ماسك در تاكسي اجباري نيست
در همين حال،عليرضا قنادان ،مديرعامل س��ازمان
تاكسيراني تهران با اشاره به اينكه استفاده از ماسك در
تاكسيهااجبارينيستگفت:طيدوهفتهآيندهبيش
از  15هزار تاكسي مجهز به فضاي جداكننده راننده و
مسافرميشوند.
قنادان در گفتوگو با فارس ،در پاس��خ به اين پرسش
كه آيا استفاده از ماس��ك در تاكسيهاي تهران از روز
شنبه اجباري اس��ت؟ اظهار كرد :در اين زمينه هيچ
دس��تورالعمل و پروتكلي از سوي ستاد مقابله با كرونا
ابالغنشدهاست،بنابرايناستفادهازماسكدرتاكسيها
اجباري نيست.
وي با اشاره به اينكه البته بهتر است شهروندان حتما
هنگاماستفادهازتاكسيازماسكاستفادهكنند،گفت:
تا دو هفته آينده بيش از  15هزار تاكس��ي در پايتخت
مجهز به فضاي جداكننده مسافر و راننده ميشود.
مديرعامل سازمان تاكسيراني تهران گفت :پيش از

نبض بازار مسكن
در  10روز نخست ارديبهشت

تعداد مسافران مترو در هفته گذشته از مرز 440هزار نفر در روز عبور كرد
اين نيز تعداد زيادي تاكس��ي مجهز به اين فضاهاي
جداكننده ش��ده بودند كه با افزايش ظرفيت توليد
كاورهاي جداكننده س��رعت تهي��ه و نصب فضاي
جداكننده بيشتر ميشود.
قنادان گفت :خوش��بختانه به تازگي آمار تاكسيرانان
مبتال به كرون��ا افزايش چنداني نيافت��ه و  80درصد
رانندگاني كه در اثر كرونا فوت ش��ده و يا بهطور كلي
درگير اين بيماري شدهاند در بازه زماني اوايل اسفند
بوده و 15درصد اين آمار مربوط به نيمه اول فروردين و
 5درصد مربوط به نيمه دوم فروردين است.
وي اظه��ار ك��رد :اي��ن آمار نش��ان ميده��د اجراي
فاصلهگذاري اجتماعي در تاكسيها و سوار شدن تنها
دو مسافر در صندلي عقب همچنين ارايه آموزشها به
تاكسيرانانوجديتدرضدعفونيتاكسيهانتايجبسيار
خوبي داشته است.
تمهيدات براي موج دوم احتمالي كرونا
رضا كرم��ي محمدي ،رييس س��ازمان پيش��گيري
و مديري��ت بحران ش��هرداري ته��ران همچنين در
گفتوگو با ايلنا درباره تمهيدات شهرداري براي موج
دوم احتمالي ش��يوع كرونا در پاس��خ به اين سوال كه

«دوچرخه» جذابترين مد حمل و نقل در دوران كرونا
رييس مركز مطالعات و برنامهريزي ش��هر ته��ران دوچرخه را يكي
از جذابتري��ن مدهاي حمل و نقل در دوران كرونا دانس��ت و گفت:
متاسفانه تهران در اين دوران نتوانست از اين ظرفيت استفاده كند.
به گزارش تسنيم ،محمدحس��ين بوچاني تشكيل كميته تحقيق و
توس��عه ( )R&Dبا كار ويژه بررسي تاب آوري شهر تهران را از جمله
نخس��تين اقدامات اين مركز براي مواجه با وي��روس كرونا معرفي و
اظهار كرد :رويك��رد فعاليت اين كميته نخس��ت پذيرش فراگيري
ويروس در تهران و ايران و ضرورت تهيه پروتكلها و دستورالعملهاي
مديريت شهري و محلهاي و دوم بهرهمندي از تجربيات جهاني وتهيه
پروتكلهاس��ت .بوچاني ،گزارشهاي تهيه ش��ده در اين مركز را در
3گروه تجربهنگاري ،افكارسنجي و هوشمندسازي طبقه بندي كرد و
دگرگوني برخي از روشها در مديريت شهر همانند جمع آوري و دفن
پسماند در دوران كرونا را محصول اين مطالعات دانست.
وي يكي از دس��تاوردهاي دوران كرونا براي شهرداري را گره خوردن
مطالعاتبااجرامعرفيكردوگفت:براياينكهشهرهادردوراناپيدمي
دچار تشنج و در عين حال رخوت نشوند بايد  4ويژگي ساختارهاي
هماهنگ ،بسترهاي هوشمند ،فضاي روشن و شفاف اجتماع شهري
و برنامهريزي براي شرايط بحران را داشته باشد.
رييس مركز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران بر ضرورت پايبندي
شهرها به پژوهش تأكيد كرد و افزود :هر ساختار اجرايي بايد براي دو
زمان عادي و بحران برنامهريزي جداگانه داشته باشد؛ كالن شهرهاي
دنيا با يك بحران مانند كرونا آزمايش شدند و شهرهايي كه ضوابط و
مقررات تاب آوري را لحاظ كردهاند توانس��تهاند با آمادگي بيشتري

دربرابر كرونا مقاومت كنند .به گفته وي تاب آوري شهر بعد فراموش
شده تهران در سالهاي گذش��ته بوده كه كرونا اين تذكر جدي را به
تمامي دولتهاي ملي و محلي براي آماده سازي شهرها بر اين اساس
داده است.
بوچاني س��رمايه اجتماعي را بهعنوان يكي ديگر از درس آموزههاي
كرونا در تهران معرفي كرد و گفت :شهرهايي كه داراي اين ويژگياند با
مشاركت و همكاري شهروندان روبهرو ميشوند همانطور كه در تهران
نواحياي كه سرمايه اجتماعي باالتر دارند توانستهاند در برابر كرونا
مقاومت بيشتر و با مديريت شهري نيز همكاري مطلوبتري داشته
باشند.رييسمركزمطالعاتوبرنامهريزيشهرتهراندوچرخهرايكي
از جذابترين مدهاي حمل و نقل در دوران كرونا دانست و خاطرنشان
كرد :متاس��فانه تهران در اين دوران نتوانست از اين ظرفيت استفاده
كند؛ كوتاه بودن طول سفرها و خلوت بودن شهر دو خصيصهاي است
كه دوچرخه را شيوه پاسخگو جابهجايي ميكند.
به گفته وي ،دوچرخه آينده حمل و نقل شهري را در سيطره خود قرار
ميدهد؛ مدي ارزان ،ش��اداب ولي ناسازگار با توپوگرافي تهران است
كه با تغيير مدل دوچرخهها از دندهاي به برقي ميتواند نجات بخش
شهرهايي مانند تهران باشد.
بوچان��ي از انتش��ار  110عنوان كتاب در س��ايت مرك��ز مطالعات و
برنامهريزي ش��هر تهران همزمان با ش��روع كرونا خبر داد و گفت :ما
معتقديم پژوهشهاي شهري صورت گرفته در شهرداري تهران حق
نرويكهزارو 660عنوانپروژهمطالعاتي
همهشهرونداناستازهمي 
بهطور كامل در اين سايت و سايت شفافيت بارگذاري شده است.

شهردارييكپيشبيني3ماههبرايتامينموادغذايي
و اقالم اساسي داشت و با توجه به نزديكي به اتمام آن آيا
بازهم برنامه زمان بندي براي ذخيره سازي مواد غذايي
داردياخير؟گفت:خوشبختانهبااقداماتانجامشدهدر
ابتدايشيوعكرونا،تااواسطعيدكهفشارهاهمزيادبود
تامين همه مواد پاسخگو بود و ذخيره سازي نيز تا 3ماه
انجام شد و برخي مكانهايي جديد نيز براي انبار كردن
اقالم غذايي اختصاص يافت و اين تجربه باعث شد تا
ذخيرهسازيچندماهجلوترنيزدرنظرگرفتهشودواين
اقدام با توجه به اينكه حداقل تا يك سال آينده با مساله
كرونا درگير هستيم ،ادامه خواهد يافت.
رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرداري
تهران ادامه داد :ذخيره سازي مواد غذايي بستگي به
مصرف دارد و هميشه به ميزان سه ماه ذخيره تامين
است و هر كااليي كه مصرف شود ،بالفاصله جايگزين
خواهد شد.
اوهمچنيندرخصوص تامينموادبهداشتيوشوينده
گفت :توليد اين مواد معموال زياد و ارزان قيمت است و
مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.
كرميمحمدياظهاركرد:اكنونتنهامشكليكهبهنظر
ميرسد؛ مساله كادر پزشكي و درماني است و در اين

مدت استخوانهاي آنها خرد شده است و ادامه يافتن
اين فرآيند و تمام نش��دن دوره بيماري باعث ميشود
تا فش��ار همچنان بر دوش كادر درماني باش��د و اين
بيشترين آسيب را در آينده به كشور خواهد زد ،چرا كه
جايگزينايننيرونيززمانبراستوبايدتالشكنيماين
سرمايه را حفظ كنيم و براي آن فكري شود.
رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرداري
تهران در پاس��خ به س��والي در خصوص بازگش��ايي
بوستانها و تاكيدهايي كه براي جلوگيري از تجمع در
اين اماكن ميشود ،گفت :شهرداري هر اقدامي در اين
رابطه هم كه انجام دهد ،اما وقتي مردم حضور داشته
باشند ،اين مساله رخ ميدهد .يك جمعي در پاركها
كنار همديگر مينشينند كه يا بايد به صورت انتظامي
برخورد شود كه اين مساله در توان شهرداري نيست و
يااقداماتبهداشتي،تبليغوتذكربهمردمصورتگيرد
و هم اكنون نيز توسط نگهبانهاي پاركها و بوستانها
اين كار در حال انجام است ،اما اينكه مردم چقدر گوش
دهند نيز مهم است و شهرداري در سطح شهر در اين
حد نيرو ندارد كه بخواهد در اين زمينه نظارت كند و
حتي اگر برخوردي هم كنيم محكوم هستيم و از لحاظ
قانوني امكان برخورد براي ما وجود ندارد.

گواهي مالياتي نقل و انتقال امالك مسكوني برخط شد
محمد مس��يحي ،معاون س��ازمان مالياتي از امكان صدور گواهي
الكترونيكي برخط در دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال قطعي
و قطعي رهني امالك مسكوني داراي پايان كار با كاربري مسكوني
براي اخذ ماليات خبر داد.
به گزارش فارس ،مسيحي در نامهاي به ادارات مالياتي سراسر كشور
از امكان صدور گواهي الكترونيكي برخط در دفاتر اسناد رسمي براي
نقل و انتقال قطعي و قطعي رهني امالك مسكوني داراي پايان كار
با كاربري مسكوني براي اخذ ماليات خبر داد.
در اين نامه آمده اس��ت :پيرو اطالعرس��انيهاي قبلي در خصوص
اس��تقرار س��امانه موضوع تبصره  ۴ماده  ۱۸۷قان��ون مالياتهاي
مستقيم و اجراي طرح اخذ ماليات نقل و انتقال امالك به دفاتر اسناد
رسمي (منتهي به نامه شماره /۲۳۰/۳۸۰۶د مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۸
موضوع توسعه طرح مذكور به دفاتر اسناد رسمي سراسر كشور به
منظور تبيين فرآيند انجام كار در مرحله نخست اجراي اين طرح،
ترتيبات بهرهبرداري از سامانه موصوف و وظايف واحدهاي سازماني
ذيربط ،به شرح زير ابالغ ميگردد.
در بخشي از اين نامه آمده است :در حال حاضر و در مرحله نخست
اين طرح ،امكان صدور گواهي الكترونيكي برخط در دفاتر اس��ناد
رس��مي براي نقل و انتقال قطعي و قطعي رهني امالك مسكوني
داراي پايان كار با كاربري مسكوني وجود دارد .در مورد ساير امالك،
از جمله امالك با كاربريهاي غيرمس��كوني امالك فاقد پايان كار
با در دست ساخت ،امالكي كه نقل و انتقال قبلي آنها بر اساس بند
ج ماده  ۱قانون تس��هيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي انجام

شده اس��ت (فارغ از نوع كاربري) ،امالك فاقد سند تفكيكي و نيز
امالك داراي سند تفكيكي كه بخشي از عرصه آنها داراي كاربري
غيرمسكوني باشد و نيز در موارد انتقال امالك متوفي به وراث ،در
اين مرحله از طرح ،گواهي مالياتي به صورت برخط صادر نش��ده و
استعالمهاي فيزيكي دفاتر اسناد رسمي بايد به صورت حضوري در
ادارات امور مالياتي ذيربط پاسخ داده شده و حسب مورد ،گواهي
مربوط با استفاده از فرمهاي ضدجعل صادر گردد.
اين نامه افزوده اس��ت :در مورد امالك داراي كاربري مسكوني كه
فاقد بدهي مالياتي باش��ند ،پس از ثبت استعالم الكترونيكي دفتر
اسناد رس��مي در س��امانه ،ماليات نقل و انتقال قطعي ملك مورد
معامله به صورت برخط توسط س��امانه محاسبه و اطالعات قبض
مالياتي به صورت الكترونيكي به دفتر اسناد رسمي ارسال ميشود.
پس از اعالم بدهي مالياتي و ارسال اطالعات پرداخت به دفتر اسناد
رسمي ،مودي ميتواند از طريق دفتر اسناد رسمي براي پرداخت
ماليات اقدام نمايد.
پس از اع�لام وصول برخط بان��ك عامل ،گواهي مالياتي ش��امل
اطالعات كامل ملك مورد انتقال صادر ميشود .شماره واحدي كه
از طريق س��امانه به اين گواهي تخصيص داده شده و به دفتر اسناد
رس��مي اعالم ميگردد ،بايد به عنوان ش��ماره گواهي مالياتي در
اسناد مربوط لحاظ شود .گواهي مالياتي موضوع ماده  ۱۸۷قانون
مالياتهاي مستقيم و شماره تخصيص يافته به آن براي مدت 3ماه
داراي اعتبار اس��ت .چنانچه ظرف اين مدت معامله انجام نش��ود،
استعالم مجدد بدهي مالياتي مورد معامله ضروري است.

نايبرييس اتحاديه مشاوران امالك عنوان كرد

مكمل سياست كاهش سود سپرده بانكي
نايبرييس اتحاديه امالك با تاكيد بر اينكه
دول�ت سياس�تهاي اقتص�ادي را وارونه
و از پايي�ن به ب�اال اجرا ميكن�د درباره راه
نجات اقتصاد كشور و صنعت مسكن ايران
توضيحاتي داد .حسام عقبايي در گفتوگو
با تس�نيم ،اظهار كرد :كاهش س�ود بانكي
اساسا كار خوبي در اقتصاد كشور محسوب
ميشود ،اين اقدام به روانسازي اقتصادي
و گردش خوب مالي كمك ميكند .از سوي
ديگر سالهاس�ت ك�ه فع�االن اقتصادي
اع�م از كارخانهداران و فع�االن اقتصادي و
دهكهاي ضعيف جامعه كه وامهاي ،10،5
 15ميليون توماني دريافت ميكنند همواره
به دنبال اين بودند ،تا نرخ س�ود تسهيالت
كاهش پيدا كند.
وي تصريح كرد :ام�ا بايد به اين نكته توجه
شود كه در كنار كاهش سود سپرده بانكي،
كاهش سود تس�هيالت ديده شود و از اين
مساله غفلت نشود.

وي بابيان اينكه سود تسهيالت  18و  24درصدي
با سياستهاي كالن اقتصادي مغايرت دارد ،ادامه
داد :زماني كه سود س��پرده بانكي كاهش مييابد،
ع��دهاي از موجران ك��ه از مس��تأجران خود پول
پيش (رهن) درياف��ت ميكنن��د و آن را در بانك
س��پردهگذاري ميكنند .وقتي سود اين سپردهها
كاه��ش ميياب��د ،توقع موج��ران از مس��تأجران
افزايش مييابد.
نايبريي��س اتحادي��ه امالك با اش��اره ب��ه اينكه
صاحبخانهها با كاهش نرخ س��ود س��پرده بانكي
انتظار افزايش پ��ول پيش را دارند ،اف��زود :اينكه
ميگويم كاهش سود س��پرده بانكي براي اقتصاد
مفيد اس��ت در اين صورت اس��ت ك��ه يك پكيج
اقتصادي داشته باشيم.
اقتص��اد كش��ور را باي��د از ب��اال به پايي��ن اصالح
كني��م ن��ه از پايي��ن ب��ه ب��اال .بهعبارتديگ��ر
اص�لاح سياس��تهاي پول��ي و بانك��ي تنه��ا راه
نج��ات اقتصاد كش��ور و صنعت مس��كن اس��ت.
عقباي��ي تأكيد كرد :اصالح سياس��تهاي پولي و

هاشمي :براي عاديكردن
شرايط شتابزده نباشيم

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

اعمال محدوديت كرونايي در مترو پايتخت از امروز

گروه راه و شهرسازي|
استفاده از ماس�ك از امروز در ايستگاهها و
قطارهاي مت�روي تهران اجباري ش�ده و از
همين رو ،از ورود افراد فاقد ماس�ك به مترو
جلوگيري خواهد شد .در همين حال عرضه
ماس�ك با قيمت مص�وب در  ۲۵ايس�تگاه
منتخب متروي تهران و حومه صورت خواهد
گرفت تا مانعي در رفت و آمد ش�هروندان با
استفاده از مترو وجود نداشته باشد.
به گزارش «تعادل» ،تعداد مسافران مترو در
هفتهگذشتهازمرز 440هزارنفر،درروزعبور
كرد .به گفته مسووالن مترو ،در محدوده اين
مرز جمعيتي ،امكان رعايت فاصله اجتماعي
ممكن اس�ت ،اما با افزايش روز افزون تعداد
مس�افران مترو ،رعايت اين مساله در مترو
سختخواهدشد.
پي�ش از اين ،علي رضا زالي ،فرمانده س�تاد
مقابله با كرونا در كالنشهر تهران ،گفته بود:
 ۵۰درصد مس�افران مترو از وسايل حفاظت
شخصي اعم از ماس�ك و دستكش استفاده
ميكنن�د .او همچنين گفته بود ،اس�تفاده
۵۷۰هزار نفر از مترو تهران در روزهاي اخير
عدد قابل توجهي است.

اخبار

بانكي بايد توسط مجلس دهم انجام ميشد كه اين
كار را متاسفانه نكردند .از مجلس يازدهم كه شعار
اقتصادي دارد و اكثر نمايندگان آن با هم هماهنگ
هستند انتظار ميرود اصالح سياستهاي پولي و
بانكي كشور را عملياتي كند.
وي يادآور شد :حتي رهبر معظم انقالب نيز نوروز
س��ال گذش��ته اين موضوع را بهص��ورت تلويحي
مطالبهگري كردن��د .از اين رو مجلس يازدهم بايد
اين مساله را در دستور كار خود قرار دهد.
وي بي��ان ك��رد :يك��ي از زيرمجموعههاي اصالح
سياس��تهاي پولي و بانكي ميتواند كاهش سود
سپردهگذاري و در كنار آن كاهش سود تسهيالت
بانك��ي باش��د .بهاينترتيب دهكه��اي مختلف
جامعه ميتوانند براي خريد خانه از اين تسهيالت
استفاده كنند.
وي بابي��ان اينكه اگر در كنار كاهش س��ود بانكي
ساير بخشهاي مالي و سياستهاي پولي و بانكي
را اصالح كنيم تا جلوي تورم گرفته شود كار بسيار
خوبي اس��ت ،اظهار كرد :نبايد از مساله تورم غافل

شويم؛ تورم كشور در فروردينماه  99بيش از 2برابر
سود بانكي بوده است ،اين اتفاق خوبي نيست .بايد
فاصله بين تورم و سود بانكي بسياركم باشد.
وي در بيان راهكار كاهش فاصله بين تورم و س��ود
س��پردههاي بانكي ،گفت :دولت بايد در س��اختار
سياس��تهاي پول��ي و مالي خود از ب��اال به پايين
اقدام كند نه از پايين به باال .در اين صورت كاهش
س��ود بانكي ميتواند در رون��ق اقتصادي ،افزايش
سرانههاي ملي ،درآمدهاي س��رانه افراد و جهش
توليد مدنظر رهبر معظم انقالب تأثيرگذار باشد.
نايبرييس اتحاديه مش��اوران ام�لاك با تأكيد بر
اينكه مجلس يازدهم بايد قوانيني را تصويب كند تا
عالوه بر تورم ،جلوي پولشويي را بگيرد ،افزود :در
اين صورت كاهش س��ود سپردههاي بانكي توأم با
كاهش سود تسهيالت ،ميتواند عامل بازدارندهاي
در كنترل تورم كش��ور بهخص��وص كنترل تورم
مسكن و نرخ اجارهبهاي مسكن باشد.
عقبايي در پاس��خ به اينكه آيا عزمي در دولت براي
اصالح سياستهاي اقتصادي و اجراي آن از باال به

پايين ميبينيد ،گفت :متأس��فانه چنين عزمي كه
دولت براي اجراي سياستهاي اقتصادي از باال به
پايين داشته باشد ،ديده نميشود .فع ً
ال اين كار را
برعكس (پايين به باال) انجام ميدهند.
الزمه اصالح سياستهاي اقتصادي تا آنجايي كه
دولت اختيارات دارد در هيات دولت ،شوراي پول و
اعتبار و بانك مركزي از حداكثر ظرفيتها استفاده
كند ،ضمن اينكه با تعامل با مجلس يازدهم جاهايي
كه به قوانين خاص نياز دارد ،بتواند در كميسيون
اقتصادي مجلس رايزنيهاي الزم را انجام دهد.
وي تاكي��د ك��رد :مطالبهگري دول��ت در اصالح
سياستهاي پولي و بانكي در مجلس دهم كمرنگ
بود؛ بهعبارتديگر اينها از مجلس دهم مطالبهگري
نكردند.
اميدواريم مجلس يازدهم در اين زمينه ريلگذاري
كرده و سياس��تهاي پولي و بانكي كالن كه يكي
از زيرشاخههاي كوچك آن اصالح سود سپردهها
و تس��هيالت بانكي اس��ت را به دولت ابالغ و بر آن
نظارت كند.

طبق بررس��يها در  ۱۰روز ابتدايي بازگش��ايي
بازار مسكن ،معامالت نسبت به روزهاي تعطيل
كرونايي افزاي��ش يافته اما در مقايس��ه با زمان
مشابه س��ال گذش��ته  ۴۹درصد كاهش نشان
ميدهد؛ البته در شرايط ركود فعلي نيز رگههايي
از انتظارات تورمي ديده ميشود .به گزارش ايسنا،
با ايجاد انتظارات تورمي ناشي از رفتار سنتي بازار
مسكندرارديبهشتماه،برخيفروشندگانوارد
فاز احتياطي شدند و گزارشهاي ميداني از تغيير
نگرش فروش��ندگان و خريداران به بازار مسكن
حكايت دارد .طرف عرضه با اين تصور كه ممكن
است قيمتها در هفتههاي آينده افزايش پيدا
كند،نرخهايپيشنهاديرامقداريباالبردهاست.
طرف تقاضا نيز به دليل نگراني از رشد قيمتها
حضور پررنگتري نس��بت به بهمن و اسفندماه
پيدا كرده است .از س��وي ديگر احتياط ناشي از
شيوع بيماري كرونا در بازديدها كمتر شده است.
البته كماكان بخش عمده مراجعات به واحدهاي
خالي از سكنه انجام ميشود .آمار اتحاديه امالك
نش��ان ميدهد كه از يكم تا نهم ارديبهشت ماه
 ۱۳۹۹مبايعه نامهها در ته��ران  ۴۹درصد و در
كل كشور  ۲۵درصد نسبت به مدت مشابه سال
قبل كاهش يافته است .اما در شرايط فعلي بازار
كماكانازكمبودفايلهايمناسبوبهقيمترنج
ميبرد.تنهاعامليكهبهعنوانسقفمقاومتيدر
رشد لجامگسيخته قيمتها عمل ميكند ،توان
پايين متقاضيان خانه اولي اس��ت؛ بهطوري كه
اغلب خريد و فروشها از نوع جابهجايي و تبديل
به احسن است.

توليد 12هزارخودروي
تجاري درسالجهشتوليد
مديرعامل گروه صنعتي ايرانخ��ودرو از عرضه 12
هزار دستگاه انواع خودروهاي تجاري و سنگين در
سال جاري خبر داد و افزود :اين تعداد در سال1400
نيز به 23هزار دستگاه افزايش خواهد يافت .فرشاد
مقيميدرنشستمربوطبهبهرهبرداريازپروژههاي
توسعهاي ايرانخودرو ديزل در شهر تبريز با حضور
وزير صمت و مقامات اس��تاني ضمن گراميداشت
روزكارگر،تاكيدكرد:توليدوعرضهمحصوالتاكثر
محصوالت ايرانخودرو ديزل با اعالم نيازمنديها
از س��وي بهرهبرداران آنك��ه در نهادهاي حاكميتي
قرار دارند محقق ميش��ود .وي تصريح كرد :با عقد
تفاهم نامه و قرارداد با بهرهب��رداران و پرداخت وجه
اوليهقراردادبرايتزريقبهشبكهتامين،برنامهتوليد
خودروهاي تجاري و س��نگين با نظم و يكنواختي
بيش��تري صورت خواهد گرفت .ايرانخودرو ديزل
لونقل عمومي را دارد.
آمادگي نوسازي ناوگان حم 
مقيمي تولي��د موتور 355ديزل با اس��تانداردهاي
يورو 5براي دستيابي به محيط زيست سبز را يكي
از نيازمنديهاي مهم صنعت حمل و نقل كش��ور
خواند و گفت :اين موتور با همت و توان مهندس��ي
داخلي رونمايي شده و به زودي به توليد انبوه خواهد
رس��يد .خودروهاي مجهز به اين موتور نيز در ايران
خودرو ديزل در حال آمادهسازي براي فروش است.
مديرعاملگروهصنعتيايرانخودروبازارخودروهاي
تجاريوسنگينراازموضوعاتمهمصنعتخودروي
كشور دانست و گفت :همت ايرانخودرو بر اين اصل
استوار است تا در شرايط تحريم نياز بازار را براساس
راهبرده��ا و سياس��تهاي وزارت صمت به نتيجه
برساند .وي با اش��اره به راهاندازي مجدد خط توليد
موتور  457بعد از  8س��ال توقف گفت :تفاوت خط
توليدفعليباسابقدرداخليسازيپوستهاينموتور
است كه اين دستاورد مهمي در بخش خودروهاي
تجاري به ش��مار ميآيد .مقيمي از عرضه كشنده
 2630ظرف كمتر از دوم��اه آينده خبر داد و گفت:
نمونه اوليه اين كشنده با موتور  355توليد شده كه
در آيندهبا موتور 457توسعهخواهيم داد.ويبابيان
اينكههمانطوركهشعاررونقتوليدرادرسالگذشته
بههمتكاركنانمجموعهايرانخودرومحققكرديم
درسالجديدنيزشعارجهشتوليدرابهعملخواهيم
رساند،سهبرابرشدنفعاليتهايشركتايدمرايكي
ازمصاديقاصليجهشدرتوليددانستوگفت:اين
موضوعمحصولنگاهياستكهدرايرانخودروديزل
شكل گرفته و براس��اس توان مهندسي و پتانسيل
داخليانجامشدهاست.مقيميتجميعتوليدقطعات
مورد نياز سمند سايت ايرانخودرو تبريز را از اهداف
ايرانخودرو دانست و گفت :در اين مسير چرخشگر
توليد گيربكس س��مند را برعهده خواهد داش��ت.
نخستيندستاوردايناقدامكاهشهزينهلجستيك
و در نتيجه تاثير آن در قيمت تمام ش��ده محصول
خواهد بود .وي در ادامه به پروژه توليد گيربكس12
سرعتهچرخشگراشارهكردوگفت:اينمحصولنيز
در مرحله تس��ت قرار دارد كه بهزودي به توليد انبوه
خواهد رسيد .مديرعامل گروه صنعتي ايرانخودرو
جهشدرنوآوريوشكوفاييوهمچنينداخليسازي
و كاهش وابستگي توليد را طبق راهبردهاي وزارت
صمت از اهداف سال جاري اين خودروساز دانست و
گفت:جهشدرحوزهكيفيتوادامهاجرايپروژههاي
ارتقايكيفيتنيزازاهدافگروهصنعتيايرانخودرو
در سال جاري است.

خبر
حذف معروفترين VPN
بهدليل مسائل امنيتي

گوگل بزرگترين برنامه  VPNاندرويدي را با 100
ميليون نصب فعال به داليل امنيتي از پلياس��تور
حذف كرد .در برخي از كشورهاي جهان كه قوانين
محدودكنندهاي براي استفاده كاربران و شهروندان
از اينترنت و اپليكيش��نهاي اينترنتي وجود دارد و
بس��ياري از نرمافزار و برنامههاي محبوب آنها فيلتر
و مسدود اس��ت ،كاربران مجبورند براي دسترسي
و اس��تفاده از آن ب��ه نص��ب ،دريافت و اس��تفاده از
اپليكيشنهاي فيلترشكن موس��وم به  VPNروي
آورندكهبسياريازآنهادرپلتفرمفروشگاههايآنالين
و اينترنتي همچون گوگل پلياستور و اپ استور اپل
وجود دارد كه برخي از آنها رايگان و برخي ديگر نيز
بهصورت پولي در دس��ترس كاربران قرار ميگيرد.
گزارشهاي منتشرش��ده از س��وي متخصصان و
كارشناسانفعالدرحوزهامنيتسايبريحاكيازآن
استكهدراپليكيشنهايفيلترشكنرايگانموسوم
به  ،VPNحفرههاي امنيتي و آس��يبپذيريهاي
زيادي وجود دارد كه اطالعات و دادههاي ش��خصي
كاربران را شديدا به مخاطره خواهد انداخت و حريم
خصوصي آنها را نقض خواهد كرد .درباره استفاده از
فيلترشكنهاوموضعدولتبافيلترينگ،محمدجواد
آذريجهرمي،وزيرارتباطاتوفناورياطالعاتپيش
از اين اظهار كرده بود« :درس��ت اس��ت كه بسياري
از فيلترش��كنها خدمات ظاهري خوب��ي به كاربر
ارايه ميدهند و به همين دليل كاربران به اس��تفاده
از آنها عالقهمندند ام��ا بنا به گزارشهايي كه مراكز
معتبر منتشر ميكنند ،اين نوع نرمافزارها استفاده
ضدامنيتي دارند و نوعي باجافزارند كه به جمعآوري
اطالعات مش��تركين اقدام ميكنن��د و فراگيري و
استفاده از فيلترشكنها تبعات بسيار زيادي دارد».
برنام��ه  SuperVPN Free VPN Clientيك
برنامه اندرويدي رايگان است كه از چهار سال پيش
با  10هزار نصب ش��روع به فعاليت كرد و هماكنون
بي��ش از 100ميليون نصب فعال دارد .گوگل تاييد
كردهاستكهاينبرنامهبابيشاز 100ميليوننصب
فعال داراي آس��يبپذيري است كه منجر به شنود
هم ه ترافيك كاربر ميش��ود .مركز ماهر (مديريت
امداد و هماهنگي رخدادهاي رايانهاي) به بررس��ي
اين آس��يبپذيري كه توس��ط محققان امنيتي در
 VPNproكشف شده ،اشاره كرده است .اين برنامه
بههاستهاي متعدد متصل ميش��ود و در يكي از
اينهاس��تها ( payloadحاوي كدهاي مخرب)
مشكوكي با اتصال ناامن  HTTPاز برنامه بههاست
ارس��ال ميش��ود .اين  payloadحاوي دادههاي
رمزنگاريشدهبودكهدرپاسخ payload،مشابهي
دريافت ميكرد .اي��ن  payloadحاوي كليدهاي
مورد نياز براي رمزگشايي داده بود كه با رمزگشايي
آن ،اطالعات حس��اس سرور شامل گواهينامههاي
سرورواعتبارنامههاكهسرور VPNبراياحرازهويت
احتياج داشت به دست آمد .محققان با جايگذاري
اطالعات سرور  SuperVpnبا سرور آزمون خود،
بهنتايجيدستيافتند.اتصاالتيكهاز HTTPناامن
و آشكار استفاده ميكنند ممنوع نيستند ،ترافيك
 HTTPرمزنگاري نميشوند در نتيجه هر فردي با
رهگيريترافيكقادربهشنودارتباطاتكاربرخواهد
بود .از طرفي Payloadهاي ارس��الي مبهمسازي
( )obfuscatedشدهاند :اطالعات ارسالي از برنامه
(كاربر) و س��رور رمزنگاريش��ده اس��ت ،در برنامه
كليدهاي رمزنگاري  hardcodeشده يافت شده
ووجودرمزنگاريpayloadهايمذكور،كليدهاي
موردنيازبرايرمزگشاييدرخودبرنامهموجوداست.
اينPayloadهاحاوياعتبارنامههاي EAPهستند
وVPNها از اعتبارنامههاي EAPبراي جلوگيري از
اتصاالتخارجازبرنامهبهسرورخوداستفادهميكنند.
اما با ارس��ال اعتبارنامهه��اي  EAPدر payload
هايي كه رمزنگاري نش��دهاند يا رمزنگاري ضعيفي
دارند استفاده از اعتبارنامههاي EAPعمال بيفايده
خواهدبود.
با استفاده از اين آسيبپذيري عالوه بر امكان حمله
مرد مياني و شنود ترافيك ،مهاجم ميتواند با تغيير
جزييات اتص��ال ،VPNكاربر را ب��ه جاي اتصال به
سرور  VPNاصليمجبوربه اتصال به سرور مخرب
خود كند .همچنين برنام��ه Supervpnپيشتر
در سال 2016در مقالهاي پروهشي به عنوان برنامه
مخربشناختهشدهبود.بههميندليلدرنهايتاين
برنامه،درهفتمآوريلازپلياستورگوگلحذفشد.

شرکتملینفتایران
شرکتنفتمناطقمرکزی ایران
شرکتبهرهبردارینفتوگازغرب(سهامیخاص)
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قيمت تلفن همراه وابسته به نرخ دالر است و با نوسان آن ،دچار تغيير ميشود

موج جديد گراني گوشي در راه است

ش��يوع كرونا در جهان تبعات زيادي داشته و تاثيرات آن
بر دنياي فناوري هم چشمگير بوده است .توليدكنندگان
گوشيدربسياريازكشورهاباسلسلهتعطيليمواجهشدند
و اين موضوع س��اخت گوشي و قطعات را با مشكل مواجه
كرد.ازطرفياگرچههموارهدرسالهاياخيردرماهاسفند
با رشد فروش گوشي مواجه بوديم ،اما امسال شرايط كمي
متفاوتاست.درماهپايانيسالگذشته،شاهدافزايشنرخ
ارزبوديمكهبرخالفرويهسابقموجبايجادركودتورمي
دربازارشد؛بهاينشكلكهقيمتاجناسباالرفتهاماتقاضا
پايينآمدوافقكوتاهمدتوميانمدتبرايواردكنندگان
موبايل تيره شد .همچنين بازار با كاهش شديد  ٣٠تا٤٠
درصديدرتقاضامواجهبود.ازطرفيانجمنواردكنندگان
موبايلوتبلتدرفروردينماهاعالمكردهبودكهدرپيشيوع
ويروسكروناعرضهگوشيهايهوشمندتحتتاثيرشيوع
ويروس كرونا در ماههاي اخير (به ويژه در چين) ،با كاهش
۳۸درصدينسبتبهسالگذشتهمواجهشدهكهبيشترين
كاهش عرضه گوشيهاي هوشمند ظرف يك ماه در طول
تاريخاستوبازارموبايلايرانهمباركودي ۶۰درصديدر
اسفندماه ۱۳۹۸نسبتبهبهمنماهمواجهشد.حاالبهنظر
ميرسدبعدازبازگشاييواحدهايصنفيكمخطر،فعاالن
اينحوزهباچالشهايجديدمواجهشدند.عوامليهمچون
كمبود جهاني كاال به دليل كرونا ،باال رفتن نرخ ارز ،بسته
شدن مرزها و محدوديتهاي ترانزيتي براي واردات كاال و
معرفياپليكيشن«شاد»منجربهايجادعدماطمينانبازار
برايتأمينمحصوالتدرآيندهشدهكهدرنهايتتماماين
عواملتعادلبينعرضهوتقاضارابرهمزدهاست.
افزايشقيمتگوشيمتاثرازباالرفتننرخارز
انجمن واردكنن��دگان موبايل و تبلت ،كمبود جهاني كاال
به دليل كرونا ،باال رفتن نرخ ارز و افزايش تقاضا براي خريد

دنيايفناوري

رشد  ۷۰درصدي كاربران
مايكروسافتتيمز

مايكروس��افت به تازگي اعالم كرده كه آمار كاربران روزانه
سرويسويدئوكنفرانسمايكروسافتنيزبه ۷۵ميليوننفر
رسيدهاست.بهگزارشايسنابهنقلازمايكروسافت،همزمان
باشيوعگستردهويروسكرونا،اعالمقرنطينه،تعطيليمراكز
آموزشيواداراتوهمچنيندوركاريشهرونداندربسياري
ازكشورهايجهاناستفادهازاپليكيشنهايويدئوكنفرانس
ياتماسهايويدئوييگروهيجايگزينفعاليتحضوري
كاركناندرمحلكارخودشده،رشدوافزايشقابلتوجهي
يافتهاست.آماركاربرانفعالاپليكيشنمايكروسافتتيمز
( )microsoft teamsبا رشدي  ۷۰درصدي نسبت به
ماه گذشته همراه بوده و به عدد  ۷۵ميليون كاربر فعال در
روز رسيده است .اين آمار كه توسط ساتيا نادال ،مديرعامل
مايكروس��افت همزمان با ارايه گزارش مالي اين ش��ركت
اعالم و منتشر ش��ده است ،نشان ميدهد كه آمار كاربران
مايكروسافتتيمزبهبزرگترينرقيبخوديعنياپليكيشن
زومنزديكشدهاستوانتظارميرودآنهابهزوديوارديك
رقابتتنگاتنگشوند.اينگزارشهاهمچنينحاكيازآن
استكهبالغبر ۲۰۰ميليونكنفرانسويدئوييتنهادريك
روزبرايسرويسمايكروسافتتيمزثبتشدهاست،ايندر
حالياستكهاپليكيشنزومحدود ۳۰۰ميليونكنفرانس
در روز را براي خود به ثبت رسانده است.

از ابتداي سال ۹۹تنها ۷۰۰هزار دستگاه موبايل وارد كشور شده در حاليكه مصرف ماهانه كشور يك ميليون و ۲۰۰هزار دستگاه است
گوشيدرپيمعرفياپليكيشنشادراازجملهعواملالتهابات
بازار موبايل اعالم كرد .ب��ا توجه به تحوالت بازار موبايل در
چند روز اخير و افزايش قيمت گوش��ي تلفن همراه و تأثير
مستقيمآنبربخشآسيبپذيرجامعه،انجمنواردكنندگان
موبايل،تبلتولوازمجانبيدربيانيهايتوضيحاتيراباهدف
شفافسازي و ارايه راهكار برون رفت از التهابات موجود در
حوزهموبايلكشورارايهداد.دراينبيانيهآمدهاست:انجمن
واردكنندگانموبايلبهعنوانيكيازتشكلهايتخصصي
اتاقبازرگانيايران،هموارهبارصدتحوالتبازارتلفنهمراه،
تحليلشرايطمصرفموبايلدركشوروتحليلبازار،نظرات
كارشناسي خود را به دستگاههاي ذيربط و تصميمگيران
اين حوزه اعالم كرده است .از اين رو پس از دريافت گزارش
واردات و مصرف كش��ور از س��امانه همتا ،اين انجمن طي
نام��هاي ،وزارت صمت و ديگر دس��تگاههاي ذيربط را از
پيامدهايپيشرويبازار تلفنهمراهآگاهكرد.اينانجمن
معتقداستتنظيمبازاروبرنامهريزيتأمينكااليموردنياز
كشور كه بهطور متوس��ط فرآيندي حدود ۵۰روز از زمان
سفارشگذاري تا مرحله آمادهس��ازي و توزيع را دارا است
تنها با سفارش و تخصيص ارز منظم و ادامهدار و بدون وقفه

کد فراخوان3233938 :

امكانپذير است .اما از اواس��ط اسفندماه با شيوع ويروس
كروناتابهامروزبخشعمدهايازتخصيصارزبازرگاناناين
حوزه بياعتبار و منقضي شده است .اين در حالي است كه
حجمعمدهايازكاالدرگمركاتكشوردپوشدهكهبهعلت
شرايطحاكمبرجامعهوفشارهاياقتصاديتحميلشدهبر
كشوربهواسطهشيوعبيماريكروناوتحريمها،تخصيص
ارزجهتترخيصاينكاالهاازگمركصورتنگرفتهاست.
اين انجمن پيشبيني كرده بود در صورتي كه توقفهاي
متعدد و زمانبر در ثبت س��فارش و تخصيص ارز به شيوه
حاضر ادامه پيدا كند ،با معضل بزرگ كمبود جهاني كاال و
افزايشبيسابقهبيشاز۳۰درصديقيمتهاوتشنجدوباره
در زنجيره عرضه و توزيع مواجه خواهيم شد .حاال پس از
گذشتدوهفتهشرايطازآنچهكهتصورميشدنيزبحرانيتر
شدهاست.ادامهتعطيليمراكزآموزشيوبهطبعآنتمركز
برآموزشآنالينوالبتهمعرفيبرنامهكاربردي«شاد»براي
استفاده آموزشي دانشآموزان ،تقاضاي موبايل را در بازار
افزايشدادهاست.ازابتدايسال ۹۹تانيمهارديبهشتماه
تنها ۷۰۰هزار دستگاه موبايل وارد كشور شده در حالي كه
مصرفماهانهكشوريكميليونو ۲۰۰هزاردستگاهاست.

نجات بازار گوشي هوشمند
با فعاليتهاي آنالين دوره كرونا

شركتسامسونگهشداردادهاستكهكوويد۱۹-بهفروش
گوشيهايهوشمندوگسترشفناوري 5Gآسيبميزند
اماانقالب«كاركردنازخانه»،بازاررادراماننگهميدارد.به
گزارشايرنابهنقلازسيانانبيزينس،سامسونگهشدار
داده اس��ت كه ماههاي پيش رو ب��ه دليل اختالل زنجيره
عرضه جهاني براي بازار فناوري دردناك خواهد بود چرا كه
عالمگيري كوويد ،۱۹-تقاضا براي گوشيهاي هوشمند و
سازگارشدنبافناوري 5Gرامختلميكند.امااينشركت
كرهاي،همچنيناعالمكردهاستكهبحرانكرونا،تغييرات
اساسيدرنحوهزندگيمردمايجادكردهاست.حاالبسياري
از مردم در خانههايشان قرنطينه شدهاند و به همين دليل،
وابستگيدنيابهخدماتديجيتالي،حداقلبازارگوشيهاي
هوش��مند را نجات خواهد داد .در شرايطي كه غولهاي
خودروسازيدنياوشركتهايهواپيماييهمهبازيانهاي
گسترده ميليارد دالري مواجه ش��دهاند ،با وجود كاهش
تقاضاواختاللدرعرضهشركتهايفناوريهنوزدرمسير
سودآوري هستند .سامسونگ هفته گذشته اعالم كرد كه
در سه ماهه اول سال ،۲۰۲۰يعني تا پايان ماه مارس۵.۳،
ميليارددالرسودعملياتيكسبكردهاست.باوجوداينكه
سامسونگ سود خوبي كسب كرده ،اما اوضاع بازار چنان
آشفته است كه نميتواند براي سال پيش رو ،پيشبيني

نوبت اول

شماره مجوز1399/ 536:

 -1شماره و موضوع مناقصه :شماره 98/578موضوع خرید لوله (منطقه نفت شهر )
 -2نام و نش�انی مناقصه گزار :شرکت بهره برداری نفت و گازغرب به آدرس کرمانشاه -میدان نفت -بلوار زن -پالک  -42کد پستی -6714677745دبیرخانه
کمیسیونمناقصات
 -3نوع و کیفیت و کمیت کاال:
LINE PIPE,CARBON STEEL,SEAMLESS,ASTM-A333 GRADE6. 2 TO 16 INCH
ITEM:3,QTY:132 MT
NACE MR-0175.
 -4نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه ) :ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد به مبلغ 336/000/000ریال
 -5آخرین مهلت ارسال نامه اعالم آمادگی :تا یک هفته پس از چاپ آگهی نوبت دوم
 -6مبلغ برآورد اولیه و تقریبی مناقصه و محل تامین اعتبار 6/720/000/000:ریال – بودجه جاری
 -7پیش پرداخت :به میزان 25درصد مبلغ اولیه قرارداد در مقابل ارائه ضمناتنامه بانکی معتبر.
-8شرایطمتقاضی:داشتنکداقتصادیوکسبحداقلامتیازارزیابیکیفیبهواسطهداشتنتوانمالی،تجربهکافیومرتبط،حسنسابقه،دانشالزم،گواهی هاینظام
تضمین کیفیت و ظرفیت تولید (جهت تولید کنندگان کاال ) که مدارک مربوطه در مرحله ارزیابی کیفی از مناقصه گران اخذ می گردد.
 -9مدت اعتبار پیشنهاد مالی  90:روز از زمان گشایش پاکات پیشنهاد مالی
 -10نحوه شرکت در مناقصه  :متقاضیان حضور در مناقصه میتوانند نامه اعالم آمادگی خود را به شماره نمابر (فکس ) 083-38381623ارسال و تاییدیه دریافت نمایند .
آدرس پست الکترونیک متقاضی جهت ارسال اسناد الزامی است .
*بهمدارکیکهبعدازمهلتمقررویابهصورتناقصارسالمیگرددترتیباثردادهنخواهدشدوهیچگونهحقیراجهتمتقاضیانبرایشرکتدرمناقصهایجادنخواهدکرد.
ارائه اصل و تصویر برابر با اصل شده مدارک فوق الذکر توسط برنده مناقصه در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی جهت انعقاد قرارداد الزامی است .
شماره های تماس  :مرکز تلفن / 083-38370072کارشناسان مناقصات (داخلی2143و /)2145دبیرخانه کمیسیون مناقصات (داخلی2524و)2522
نوبت اول1399/02/13 :

بهويژهدورانكروناوپساكرونادرحوزههايآموزشآنالين،
ارتباطات و جلس��ات ،فرآيندهاي خري��د مجازي و حتي
پزش��كي (ويزيت بيماران) و امور بانكي ،موبايل به عنوان
موثرترين ابزار ارتباطي موردنياز عموم مردم كشور است .از
اين رو با توجه به شرايط حاكم بر كشور و نياز جامعه به اين
وسيلهكاربردي،ازتمامدستگاههايذيربطهمچونوزارت
صمتوبانكمركزيدرخواستداريمتانسبتبهتخصيص
ارز م��ورد نياز جه��ت واردات موبايل اق��دام و فرآيند ثبت
سفارش و ترخيص را تسريع كنند؛ در اين صورت ميتوان
اميدوار بود كه التهاب��ات در بازار موبايل فروكش كرده و در
نهايتمصرفكنندهنهاييميتوانددراينشرايطنامناسب
اقتصادي،موبايلراباقيمتواقعيخودخريداريكند.درغير
اين صورت فشارها به مصرفكننده و صنوف فعال در حوزه
تلفنهمراهبيشازپيشخواهدشدوبايددرآيندهاينزديك
بوكارها
شاهدافزايشنامتعارفقيمتموبايل،تعطيليكس 
وتعديلصدهاهزارنفرشاغلدرصنعتموبايلكشورباشيم.

عواملي همچون كمب�ود جهان�ي كاال به دليل
كرونا ،باال رفتن نرخ ارز ،بس�ته ش�دن مرزها و
محدوديته�اي ترانزيتي ب�راي واردات كاال و
معرفي اپليكيشن «ش�اد» منجر به ايجاد عدم
اطمينان بازار ب�راي تأمين محصوالت در آينده
ش�ده كهدرنهايتتمام اي�ن عواملتعادلبين
عرضه و تقاض�ا را بر ه�م زده و منجربه افزايش
قيمت گوشي شده است و انجمن واردكنندگان
موبايلوتبلتپيشبينيميكندباادامهداشتن
اين رون�د و مش�كالت واردات ،افزايش قيمت
گوشي ادامه داشته باش�د .با وجود اين اتحاديه
فروشندگان تلفن همراه معتقد است 90درصد
افزايشقيمتهامربوطبهشركتهايواردكننده
استوواحدهايصنفينقشيدرآنندارند.

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهایبا ارزیابیکیفی

نوبت دوم1399/02/20 :

دانش و فن

روابط عمومی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب

داشته باش��د .حتي در اضطراب اين اس��ت كه سودآوري
س��ه ماه گذشته ،كوتاه و موقت باش��د .سيانانبيزينس
مينويسد«:سودپايينسهماهگذشتهسامسونگ،ممكن
است كه عمر كوتاهي داشته باشد .اين شركت هشدار داده
اس��ت كه همهگيري ويروس كرون��ا ،بيثباتيهايي را در
بخشهايبزرگتراينكسبوكارايجادكردهاست.بهدليل
نوساناتزياد،سامسونگنميتوانديكپيشبينيكاملاز
وضعيتشركتدرسالپيشروداشتهباشد».سامسونگ،
بزرگترينتوليدكنندهگوشيهوشمنددرجهاناستكه
عرضهكننده كليدي براي تراشه حافظه و صفحه نمايش
ديگ��ر توليدكنندگان مانند اپل و هوآوي هم به حس��اب
ميآيد.حاالجونگمينلي،معاونرييساينشركتاعالم
كردهاست«:انتظارميرودكهبهدليلكوويد ۱۹-تقاضابراي
گوشي هوشمند افت شديدي داشته باشد .كوچك شدن
بازارگوشيهوشمندوبستهبودنفروشگاههامنجربهافت
اجتنابناپذيردرسهماههجاريخواهدشد».تجارتتراشه
حافظهكهبرايسالهامنبعمهمسودآوريسامسونگبوده
است،حاالباركودبازارگوشيهايهوشمندآسيبخواهد
ديد.اماازآنجاييكهمردمحاال در خانهكارميكنند،افزايش
تقاضابرايسرويسهايحافظهابريوكامپيوترهايخانگي
ازاينشركتحفاظتخواهدكرد.

ازاينروميزانموبايلواردشدهدرفروردينوارديبهشت۹۹
پاسخگويتقاضايايجادشدهدربازارنيستوهمينموضوع
باعثالتهابدربازارشدهاست.درمجموععوامليهمچون
كمبود جهاني كاال به دليل كرونا ،باال رفتن نرخ ارز ،بسته
شدن مرزها و محدوديتهاي ترانزيتي براي واردات كاال و
معرفياپليكيشن«شاد»منجربهايجادعدماطمينانبازار
برايتأمينمحصوالتدرآيندهشدهكهدرنهايتتماماين
عواملتعادلبينعرضهوتقاضارابرهمزدهاست.
افزايش تقاضا براي گوشي
اينكماباسيلعظيميازتقاضادربازارمواجهشدهايم.كاال
در سطح عرضه به حداقل رسيده است .قيمت ارز افزايش
يافته و تخصيص ارز به واردات موبايل داده نميش��ود .و از
همه مهمتر احتمال از س��رگرفتن قاچاق با سوءاستفاده از
رويهمسافريبهبهانهعدمتأمينكاالتوسطواردكنندگان،
تهديدي جدي اس��ت كه بايد چارهاي براي آن انديشيده
ش��ود .طبق گزارشهاي دريافتي از سامانه همتا ،مصرف
ساالنهموبايلبهطورمتوسطدركشوردرحدود ۱۴ميليون
دستگاهباارزشميانگين ۱۵۰دالراستودرشرايطجديد

اپل باز كردن قفل آيفون با
ماسك را ممكن ميكند

اپل بهتازگي نس��خه بتا و آزمايشي سيستم عامل  iosرا
براي توسعهدهندگان منتشر كرده كه قابليت باز كردن
قفلآيفونبههنگامپوشيدنماسكرويصورتكاربران
را داراست .به گزارش ايسنا به نقل از تككرانچ ،با توجه به
آنكه خيل عظيمي از كاربران گوشيهاي آيفون از قابليت
تشخيصهوشمندچهرهموسومبهفيسآيدياستفاده
ميكنندودرزمانشيوعگستردهويروسكرونابهمنظور
رعايت نكات بهداشتي روي صورت خود ماسك ميزنند،
در حال حاضر در صورتي كه كاربري قابليت فيس آيدي
را روي گوشي آيفون خود فعالسازي كرده باشد ،هنگام
پوش��يدن ماس��ك براي باز كردن قفل گوش��ي با تاخير
آزاردهندهاي روبهرو ميشود و در آخر نيز مجبور ميشود
ماسك را از صورت خود بردارد كه اين كار از لحاظ رعايت
نكاتبهداشتيدرزمان شيوعگستردهويروسخطرناك
كروناموردتاييدنخواهدبود.حاالدرايننسخهجديدios
 ،۱۳.۵اپل فرآيند باز كردن قفل گوشيهاي آيفون را براي
كاربراني كه از ماس��ك استفاده ميكنند ،تسهيل كرده و
صفحه passcodeرا به صفحه اصلي آورده اس��ت و اين
بدان معناست كه در صورت پوشيدن ماسك ،كاربر تنها
ي است صفحه فيس آيدي را رد و براي باز كردن قفل
كاف 
گوشيگذرواژهمورداستفادهخودراواردكند.

نقشواردكنندگاندرافزايشقيمتگوشي
اظهارات انجمن واردكنندگان در حالي اس��ت كه ابراهيم
درستي،رييساتحاديهفروشندگانتلفنهمراهدرگفتوگو
با ميزان درباره آخرين وضعيت بازار تلفن همراه اظهار كرد:
«بااقداماتيكهصورتگرفتوراهاندازيسامانهرجيستري
در حال حاضر تلفن همراه قاچاق در بازار وجود ندارد .پيش
ازراهاندازيرجيستريساالنه ۲هزارميلياردتومانبهجيب
قاچاقچيانميرفت،امااكنوناينمبلغبهحسابدولتواريز
ميش��ود و از طرفي مردم نيز ديگر كاالي قاچاق خريداري
نميكنند».ويدربارهقيمتتلفنهمراهگفت«:قيمتتلفن
همراهوابستهبهنرخدالراستوبانوسانآنقيمتتلفنهمراه
دچارتغييرميشود.واحدهايصنفينقشيدرافزايشقيمت
تلفنهمراهندارندوقيمتهاراشركتهايواردكنندهتعيين
ميكنندوسوداصليراآنهاميبرند.برخيازشركتهابراي
تعداديازاجناسدوقيمتدارنديعنيقيمتكاالدرفاكتور
با قيمت فروش متفاوت است و فروشنده واحدهاي صنفي
برايپولمازاديهمكهپرداختميكندبدونسندميماند.
 90درصدافزايشقيمتهامربوطبهشركتهايواردكننده
استوواحدهايصنفينقشيدرآنندارند».درستيبااشاره
بهافزايشتقاضادربازاربهواسطهبرگزاريآموزشمدارسدر
فضايمجازيافزود«:باوجودافزايشتقاضاخوشبختانهبازار
با كمبود مواجه نيست و با پشت سر گذاشتن كرونا و بهبود
شرايط ،وضعيت بازار بهتر خواهد شد .از واحدهاي صنفي
تقاضاداريمكهحداقلسودرادريافتكنندتابهخانوادههاي
دانشآموزانيكهبرايخريدمراجعهميكنندفشاركمتري
واردشود.شركتهايواردكنندهقيمتهاييراتعيينكنند
كه هم واحدهاي صنفي سود عادالنه خود را دريافت كنند و
همبهمصرفكنندهاجحافنشود».

افزايش كاربران توييتر به لطف
كوويد ۱۹

تعداد كاربران روزانه توييتر در س��ه ماهه اول سال جاري
ميالديبهخاطرقرنطينهافزايشداشتهامابراياينشبكه
اجتماعيسودآورينداشتهاست.بهگزارشديجياتوبهنقل
از انگجت ،توييتر در گزارش خود از افزايش  ۲۴درصدي
كاربران روزانه اين پلتفرم در س��ه ماهه اول س��ال جاري
ميالدي و رسيدن آنها به ۱۶۶ميليون نفر خبر داده است.
اين آمار نسبت به ۱۳۴ميليون كاربر سه ماهه اول۲۰۱۹
و ۱۵۲ميليون كاربر روزانه پولس��از در سه ماهه گذشته،
افزايشقابلتوجهيداشتهاست.درآمدزاييتوييترتاحد
زياديبهتبليغاتوابستهاستوهمهگيريكروناباوجودي
كه تعداد كاربران اين پلتفرم را افزايش داده ،ولي سودي
براي آن به همراه نداشته است .با وجود افزايش كاربران،
كوويد ۱۹قدرتخريدبسياريازشركتهاراكاهشداده
و همين عامل بر درآمدهاي توييتر تاثير منفي گذاشته
است .در نتيجه به اين ش��ركت در مقايسه با مدت زمان
مشابه در سال قبل ،زيان عملياتي  ۷ميليون دالري وارد
شدهاست.توييترميگويدبرايجبراناينخسارت،منابع
واولويتهايخودرامعطوفمحصوالتدرآمدزاميكند.
اين شركت قصد دارد مهندساني كه سرگرم پروژههاي
ديگرهستندراماموركاررويپلتفرمتبليغاتموبايلتوييتر
وانجامديگراقداماتپولسازكند.

افزايش  3درصدي تعداد مشتركان توزيع برق مازندران در سال 98

مديرعامل توزيع برق مازندران از افزايش 3درصدي تعداد
مشتركان اين شركت در س��ال 98خبر داد .مهندس رضا
غفاريدرآستانهدهمارديبهشتروزصنعتبرقايرانضمن
گراميداش��ت اين روز و تبريك و تقدير و تشكر از مجموعه
تالشگرصنعتبرقدرعرصههايمختلفگفت:درسال98

تعداد 42هزارو 810مشتركبهتعدادمشتركانتوزيعبرق
مازندران افزوده شده است.وي افزود :در حال حاضر تعداد
مشتركانبهيكميليونو 425هزارو 158مشتركرسيده
است .مديرعامل شركت توزيع برق مازندران همچنين از
افزايش يك درصدي مصرف مش��تركان در فروردين 99

نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد .درفروردين سال
 98ميزانمصرفمشتركان 447هزارو 764مگاواتساعت
بوده كه در س��ال 99اين ميزان به 45هزار و 115مگاوات
ساعترسيدهاست.درفروردين 99ميزانمصرفمشتركان
 6351مگاواتساعتافزايشداشتهاست.

نقش ذوبآهن اصفهان در پيشرفت و سازندگي فوالد كشور

براي اولينبار و به مناس��بت هفت��ه كار و كارگر اولين
گفتوگ��وي ويدئو كنفرانس��ي غالمرضا س��ليماني
مديرعامل هلدينگ صدرتامين با نمايندگان كارگري
شركتهاي زير مجموعه ،سه شنبه نهم ارديبهشت ماه
در سالن جلسات دفتر مديرعامل شركت برگزار شد .در
ايننشستكهتنيچندازنمايندگانكارگريبخشهاي
مختلف شركت حضور داشتند ،نماينده كارگري ذوب

آهن اصفهان ضمن تشكر از منصور يزديزاده مديرعامل
ش��ركت كه همواره حامي كارگران است و با حضور در
بخشهاي مختلف خط توليد كارخانه روحيه مضاعفي
ب��ه كارگران ميدهد ،گفت :بزرگترين مش��كل فعلي
ذوبآهن اصفهان و دغدغه كاركن��ان ،نبود مواد اوليه
پايدار به ويژه سنگ آهن است كه سبب شده متاسفانه
اين شركت توليد كامل نداشته باشد.

مديرعاملهلدينگصدرتاميننيزضمنتبريكايامماه
مبارك رمضان و هفته كار و كارگرگفت :زحمت اصلي
توليد و خلق ارزش افزوده به پشتوانه زحمات كارگران
است .اگر امروز كشور ايران در حوزههاي مختلف دفاعي،
علمي و ...دستاوردهاي ارزشمندي را كسب كرده ،اين
مهم از ثمره تالش و كوش��ش قشرزحمتكش كارگران
محقق شده است.

آموزش رايگان مهارتهاي امنيت سايبري به نوجوانان در انگليس

نوجوانان انگليس در قرنطينه ويروس كرونا ميتوانند
بهطور رايگان در كالسهاي مجازي امنيت سايبري
ثبتنامكنند.بهگزارشمهربهنقلازپرسآسوسيشن،
دولتانگليستصميمدارددروسمجازيرايگاندرباره
امنيتسايبريبرايهزاراننوجواندرقرنطينهويروس
كرونا ارايه كند .اين بخشي از طرح دولت براي گسترش

مهارتهاي سايبري است .آموزشگاه مجازي «سايبر
ديسكاوري» براي نوجوانان  ۱۳تا  ۱۸ساله ايجاد شده
و بازيها و فعاليتهاي آموزش��ي ارايه ميكند كه به
ايجاد مهارتهاي سايبري منجر ميشود .نوجوانان
ميتوانند بهطور رايگان در آموزشگاه مجازي ثبتنام
كنند تا به مركز بازيهاي آنالين و وبينارهاي هفتگي

كارشناس��ان صنعت سايبري دسترس��ي يابند .اين
ابزار جدي��د در حقيقت ادامه طرح فعلي «مركز ملي
امنيت سايبري» انگليس به نام كالسهاي تابستاني
«سايبرفرست» براي هزار دانشآموز است .اين طرح
براي ارتقاي مهارتهاي س��ايبري در نوجوانان ارايه
شده بود.

صنعت،معدنوتجارت
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فعاالن اقتصادي در گفتوگو با «تعادل» پيشبيني كردند

تعادل|فرشتهفريادرس|
شيوعكروناازانتهايسال 1398وتداومآندرسال
1399اقتصاداي�رانرادريكوضعيتركودهمراه
بانااطمينانيقراردادهاس�ت.بهطوريكهبراساس
گزارشاخيربازويپژوهشيمجلس،كاهشتقاضا
براي صادرات محص�والت ايران وتقاض�اي كل را
ازطرف تجارت خارجي متأث�ر ميكند .همچنين
در بخش داخلي ،تقاض�اي كل هم بهدليل كاهش
درآمد خانوار و هم كاه�ش برخي كاالها و خدمات
كه به شيوع بيشتر ويروس منجر ميشوند ،تحت
تأثيرقرارميگيرد.ازسويديگر،عرضهكلاقتصاد
نيز بهدليل اختالل در ش�بكه تأمين م�واد اوليه و
تبرخ�يازواحدهايصنفي،با
محدودي�تفعالي 
ش�وكعرضهمواجهش�دهاس�ت.همهاينموارد
نشانگر اين است كه اقتصاد ايران روزهاي خوبي را
در سال ۹۹سپري نخواهد كرد و دچار ركود تورمي
عميقترخواهدشد.حالباترسيمچنينوضعيتي
ازاقتصادكشور،اينپرسشقابلطرحاستكهآيا
جهش توليد در سال جاري رخ خواهد داد يا خير؟
پيشبيني فعاالن اقتصادي در اين باره چيس�ت؟
برخي از فعاالن اقتص�ادي در گفتوگو با «تعادل»
باواكاويدامنه اثرگ�ذاري كروناويروسبر اقتصاد
كشور ،روزهاي خوبي را براي كسب وكارها و توليد
در سال ۹۹ترس�يم نميكنند .به گفته آنها ،كرونا
موجب شده ،اقتصاد ايران هم از سمت عرضه و هم
ازسمتتقاضادربحرانقرارگيردوهمينامركاهش
توليدوركودرادراقتصادرقمخواهدزد.آنهابراين
باورندكهشايدتنهابتواندرچنينشرايطيتوليدرا
درهمانسقفسالگذشتهحفظكرد.البتهفعاالن
اقتصاديراههاييبرايحمايتازتوليدومسيررونق
آنبازتعريفكردند.
شرح حال توليد در سال جاري
شرايطاقتصاديكشوردرسالهاياخيربهگونهايرقمخورده
كه تمركز ويژه حاكميت بر حوزه توليد و اشتغالزايي همچنان
تداوم يافته اس��ت .به اين ترتيب كه سال ۱۳۹۹به تدبير مقام
معظمرهبريودرادامهمسيرطيشدهدرسالهاياخيرباهدف
تداومحمايتازتوليدمليسال«جهشتوليد»نامگذاريشده
است.اماشيوعويروسكروناوپيامدهاياقتصاديناشيازآن،
 3كانالاصلياقتصادجهانيعنيعرضه،تقاضا،وتأمينماليرا
مختلكردهاست.بهطوريكهبخشتوليدنهتنهادرايرانبلكهدر
بسياريازكشورهايدنيامتحملخسارتهايسنگينناشياز
بيماريكوويد ۱۹شدهاست.همچنينشوكعرضه،درزنجيره
تأمين جهان اختالل ايجاد كرده و به تقاضاي كل هم رس��يده
است.زنجيرههايارزشجهانيبهشدتتحتتأثيرقرارگرفته
وباافزايشنااطمينانيدرفضاياقتصاديجهان،فرارسرمايه،
كاهش سرمايهگذاري مستقيم خارجي و خطر بحران و رشد
بدهيدرافقپيشروياقتصادجهانقرارگرفتهاست؛اقتصاد
ايران هم در چنين فضايي با مشكالت زيادي دستبهگريبان
است .با اين حال اين پرسش قابل طرح است كه آياسال جاري
شاهدجهشتوليدخواهيمبودوراهبرداصليبرايتحققاين
الزامچيست؟صاحبانكسبوكارهاچهنظريدارند؟
ضربه به اقتصاد از دو جهت
درهمينرابطه،حسينسالحورزينايبرييساتاقبازرگاني
ايران در گفتوگو با «تعادل» با اشاره به اثرات شيوع كرونا بر

ادامهازصفحهاول

معادله انتقال ارزش افزوده اقتصادي به داخل كشور

در حوزههايي چ��ون س��رمايهگذاري ،كاهش قيمت نفت،
سوءمديريتهايداخليو...مشكلداريم،بعيداستكهبتوانيم
بهاهدافازپيشتعيينشدهاقتصاديماندستپيداكنيم.بايد
سرمايهگذاريهايدامن هداريانجامشودتادرنهايتاقتصادمان
بتواندبهاهدافيكهتعيينشدهبرسد.اصالشماتصوركنيدما
ظرفيتهاي توليدمان را هم با استفاده از سرمايههاي داخلي
افزايش دهم يا خودكفا ش��ويم .كجا ميتوان اين داشتههاي
توليدي را صادر كرد .مثال بنزين توليد كرديم ،ميعانات گازي
توليد كرديم؛ پتروشيمي توليد كردهايم؛ كجا قرار است آنها را
صادركنيم؛اينجايكحلقهديگريازمشكالتبروزميكند؛

حتيفرضكنيدكهباتمامسنگاندازيهابتوانيمصادراتمان
راهمبههرترفنديكههستانجامدهيم،پولناشيازصادرات
راچگونهقراراستبهداخلكشورمنتقلكنيم؟شبكهبانكي
جهانيبرايماتحريماستماهيچنقلوانتقالبانكينميتوانيم
انجام دهيم .ديوان محاس��بات زماني كه گزارش ميدهد ارز
ناشيازصادراتبهكشوربازنگشته،فكرميكنيدبهچهدليلي
اينپولناشيازصادراتبهكشوربازنگشته؟بخشقابلتوجهي
ازاينموضوعبهدليلتحريمبانكيكشوراست؛بههرحالفرد
ص��ادركرده؛پولشراهمگرفتهاماام��روزنميتواندپولرابه
كشور بازگرداند .اينجاست كه اهميت توسعه روابط با جهان

بازار سرمايه ،پناهگاه نقدينگيهاي خرد

تس��هيالتارزانقيمتيارايهكند.بهجزايندوموضوع،ازنگاه
سپردهگذارانوگيرندگانتسهيالتموضوعاتديگريهمدر
بازار بانك يا بازار پول مطرح است .اينكه نرخها متناسب با زمان
متغيراست.معموالنرخهايكوتاهمدتكمترونرخهايبلندمدت
بيشتراست.همينبحثرامادربازارسرمايههمداريم.بااينتفاوت
كهدربازارسرمايهوبورسصدهاشركتمختلفهستكهاين
شركتهايامثلمخابراتدرعرصهخدماتنديادربخشتوليد
كااليصنعتيوغيرصنعتيهستندواگربخواهيمازمنظرديگر
تقسيمبنديكنيم،اينكاالهاگاهيمصرفداخلكشوردارند
مثلپااليشگاهخليجفارسيااساساصادراتمحورهستندمثل
بسياريازپتروشيميها .شركتهاييكهدربورسهستنديك
ارزشذاتيدارندويكارزشبازاري.طالهمهمينطوراستكه
يكارزشذاتيداردوامادرنوساناتمختلفوبحرانهايمختلف،
طالبانوسانقيمتمواجهميشود،امانوساناتقيمتهيچوقت

بيانگرارزشذاتيطالنيست.طالبهعنوانيكفلزگرانبهاممكن
استدرمقاطعياززماندچارنوساناتقيمتشوداماارزشذاتي
آنهيچوقتازبيننميرود.اينموضوعدربارهفرآوردههاينفتي
همصدقميكند.همانطوركهدرروزهايگذشته،قيمتنفت
امريكامنفيشد،اماآياواقعاارزشنفتمنفياست؟اگرچهبهدليل
كرونا و ركود در اقتصاد امريكا و برخي كشورهاي اروپايي تقاضا
براينفتكمشدهامااينبدانمعنينيستكهنفتارزشذاتي
نداشتهباشد.طبيعتاديريازودپسازاينكهتكليفكروناروشن
شود،نفتقيمتصعويبهخودميگيردوباتدبيريكهاوپكو
غيراوپكيهاانجامميدهندميتوانندقيمتنفترابهبوددهند.
دربازاربورسدوديدگاهداريم.يكديدگاهميگويدكهبازارحباب
داردوديگريميگويدكهبازارحبابنداردواينقيمتهاواقعي
است.ممكناستقيمتسهامبرخيازشركتهاحبابداشته
باشد و برخي شركتها هنوز به قيمت واقعي نرسيده باشد .اگر

اثر عدم استقالل كانون وكال بر اقتصاد ايران

سپس معاونت حقوقي قوه قضاييه در فراخواني از حقوقدانان
و وكالي دادگستري خواست در خصوص اصالح پيشنويس
آييننامه اجرايي اليحه اس��تقالل كانون وكالي دادگستري
نظرات و پيش��نهادهاي خود را ارايه كنن��د! در خصوص اين
پيشنويسبايددانستكهاوالتنظيموپيشنهاداينپيشنويس
توسطقوهمحترمقضاييهخالفوناقضقانونوحاكميتقانون
ميباشد؛ ثانيا بر خالف مطالب طرح شده توسط قوه قضاييه
مبني بر اينكه قوه قضاييه ،استقالل نهاد وكالت و كانون وكال
را ضامن استقالل دستگاه قضايي و از اركان اساسي دادرسي
ميداندوهيچارادهايدرقوهقضاييهمبنيبرمخدوش
عادالنه 

كردناستقاللكانونوكالونهادوكالتوجودندارد؛درمتناين
پيشنويسودرمواردمختلفآنبانهادهايجديدوناشناختهاي
همچونشورايعاليهماهنگياموروكال،ادارهكلهماهنگي
وپيگيرياموروكالوكارشناسانرسمي،عمالاستقاللكانون
وكال را مخدوش و آن را يكي از زيرمجموعهها و وابسته به قوه
قضاييهتعريفميكندكهاينامرخالفقانوناساسيوناقض
حقوقشهروندياستوپايهگذاريعدمحاكميتقانونتوسط
مرجعاعمالحاكميتقانونميباش��د.قطعاعدمحاكميت
قانون توس��ط نهاد مجري آن سبب به حاشيه راندن قانون در
يكجامعهميگرددوجامعهايكهدرآنقانونساالرينباشد

بررسی مجدد اظهارنامههای
برخی کاالهای ترخیص شده

تسنیم|دستور بررسی ارزش اظهارنامههای ثبت
سفارش توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شد.
سرپرس��ت دفتر ارزش گمرک ایران ،مکاتبه دبیر
ستاد تنظیم بازار در خصوص بررسی ارزش برخی
کاالهای اساسی ثبت سفارش شده توسط وزارت
جهاد کشاورزی را به گمرکات اجرایی ابالغ کرد .بر
اساس این بخشنامه ،مکاتبه معاون وزیر صمت و
دبیر ستاد تنظیم بازار در خصوص فهرست ارزش
میانگین ساده  11قلم کاالهای اساسی و ضروری
اظهاری به گمرک ش��امل (گندم ،ذرت دامی ،جو
دامی ،کنجاله س��ویا ،دانههای روغنی ،روغن خام،
شکر خام ،برنج س��فید برنج قهوهای ،گوشت مرغ،
تخممرغخوراکی)بهگمرکاتابالغشد.بررسیاین
اقالم مربوط به فاصله  16مرداد سال  97تا  5مرداد
سال  98مقطع تایید ثبت سفارشها توسط وزارت
جهادکشاورزیاست.بهاینترتیبگمرکاتاجرایی
بايد اظهارنامههای مربوط��ه را بازبینی و چنانچه
ارزشهای اظهاری در س��قف قیمتهای اعالمی
باشد را مورد پذیرش قرار دهند.

ركود كرونايي توليد در روزهاي ۹۹
كسبوكارها،گفت:طيفگستردهايازمشاغلبهدليلشيوع
ويروس كرونا با تعطيلي كامل مواجه ش��دند .همچنين اكثر
كسبوكارهاوبنگاههابهصورتمستقيموغيرمستقيممتاثر
از آثار كرونا بودهاند .بهطوريكه كرونا ،آثار جبرانناپذيري بر
ميزانفروش،ميزانتوليد،ميزاناشتغالوتعهداتشانداشته
است .نايبرييساتاقايران،بابياناينكهكرونابرفعاليتهاي
اقتصاديايرانمثلسايركشورهاتبعاتزياديبههمراهداشته
اس��ت ،عنوان كرد :بهطور نمونه ،كرونا موجب شده ،كه هم از
سمتعرضهوهمازسمتتقاضااقتصاددربحرانقرارگيرد.به
گفتهاو،اينچرخه،موجبكاهشتقاضاكهدرنهايتكاهش
توليدوركوددراقتصادرارقمخواهدزد .اينفعالاقتصاديدر
ادامهودرپاسخبهاينپرسشكهدولتچگونهميتواندكسب
وكارهاراموردحمايتقراردهد،توضيحداد:دولتبايدتدابيري
براي بخش تقاضا و عرضه بينديشد ،به معناي ديگر اگر قرار
است بنگاههاي توليدي يا شركتهاي ارايهدهنده خدمات را
حمايتكنيمتابهادامهفعاليتبپردازنداينحمايتدرزماني
كهتقاضايكافيبرايمحصوالتوخدماتنباشدموثرنخواهد
بود.نايبرييساتاقبازرگانيايرانافزود:بنابرايننيازاستكه
براي تحريك تقاضا در دو س��مت تقاضاي داخلي و خارجي
برنامهريزيه��اي الزم صورت گيرد .ب��ه همين منظور براي
تحريكتقاضايداخليميتوانازروشهايمختلفازجمله
ي به اقشار آسيبپذير و مردم استفاده
اعطاي بستههاي كمك 
كرد تا قدرت خريد آنها افزايش يافته همچنين از اين طريق
بتوانتقاضارادربازارايجادكرد .بهگفتهسالحورزي،درحوزه
صادراتغيرنفتينيزبااعطايتسهيالتيخاصسازوكاريرا
درنظرداشتهباشيمتابتوانيمتقاضابرايمحصوالتوخدمات
ايرانيايجادكنيم.نايبرييساتاقبازرگانيايرانهمچنيندر
پاسخبهاينكهآياتسهيالتاعطاييدولت،آسيبهايواردهبه
كسب و كارها از ناحيه كرونا را جبران خواهد كرد يا خير ،بيان
كرد :دولت مصوب كرده كه كسب و كارهاي  1۰گانه براي ۳
ماهبخشيازحقبيمهراپرداختنكنندوبدهيهايشاننيزبه
آيندهموكولشودامادراينزمانبخشنامهايازطرفسازمان
تأمين اجتماعي منتشر ميشود كه همه تسهيالتي كه براي
همه كس��ب و كارها در نظر گرفته بودند در ازاي معافيت سه
ماههاينرستهلغوشدهاست.دربرخيحوزههانهتنهاحمايتي
نميشودبلكهدرحالبازگشتبهعقبهستيم.اوهمچنينبا
تاكيدبراينكهدليلانتخابمبلغ 12ميليونتومانتسهيالت
براي بنگاههاي آس��يب ديده از كرونا مبهم است ،اظهار كرد:
دولت در اين سياست حمايتي تنها به دنبال حفظ نيروي كار
است وديگر معضالتي كه بنگاهها در دوران كرونا به آن دچار
ش��دهاند ،را ناديده گرفته است .س�لاح ورزي در ادامه عنوان
كرد:اگرمعتقديمكهكسبوكارهاييبهدليلشيوعويروس
كروناتعطيلشدهاند،وميزانفروشآنهابهشدتكاهشيافته
است،بايدمعافيتهايمالياتيوبخشودگيحقبيمهتامين
اجتماعيوصرفنظركردنازپرداختسودتسهيالتبانكي
را در دستور كار قرار دهيم .سالح ورزي در پايان اين پيشنهاد
رامطرحكردكهدولتبهجايپرداختاينتسهيالت،كارايي
بازار كار و بنگاهها را براي افزايش اش��تغال بهبود ببخشد .او
همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا فعاليت همه كسب
وكاره��ا بايد به حالت عادي برگردد ي��ا خير ،عنوان ميكند:
تصميمگيريدراينموردحتيبستگيبهنظرسياستگذاران
همندارد،بلكهيكتصميمفنياستوكميتهاپيدميولوژيست
كشور يا ستاد ملي مبارزه با كرونا بايد در اين باره نظر بدهد كه
آياشرايطبهگونهايهستكهاجازهفعاليتبهصاحبانكسب
وكارها داده شود و شرايط به حالت عادي برگردد يا خير .آنها
در واقع ميتوانند به اين پرسش پاسخ دهند آيا ما توانستهايم

اخبار

قزاقستان واردات سیمان را
ممنوع کرد

براساسگزارش اخير بازوي پژوهشي مجلس،كاهش تقاضا براي صادرات محصوالت ايران وتقاضاي كل را ازطرف تجارت خارجي متاثر ميكند
اين بيماري همه گير را كنترل كنيم و چنانچه كسب وكارها
به حالت عادي بازگردند ،آيا شاهد پيك دوباره شيوع بيماري
خواهيم بود يا خير؟ سالحورزي در ادامه با تاكيد براينكه ،اين
كميتهبايدحتمابهاينپرسشپاسخدهدكهازسرگيريكسب
وكارهاوبرگشتبهحالتعادي،ممكناستمنجربهمبتالي
چهتعدادبيمارجديدوچهتعدادمرگوميرجديدشود؟ اين
فعالاقتصاديافزود:بااعالمنظرمتخصصانووزارتبهداشت،
هرگونهاظهارنظريدراينزمينهازسويافرادغيرمتخصص،
منطقي نيست .ضمن اينكه ما بايد از كسب و كارها هم آمار و
اطالعاتدقيقيداشتهباشيم.همچنينبايديكاولويتسنجي
داشته باشيم كه چه كسب و كارهايي ميزان اشتغال كمتري
و چه كسب و كارهايي ميزان اشتغال بيشتري دارند و چگونه
ميتوانآنجاپروتكلهايبهداشتيوفاصلهگذارياجتماعي
رارعايتكردتاتوليدعقبنماند.

جهش توليد نخواهيم داشت
از سوي ديگر ،رييس كميسيون صنايع اتاق ايران هم درباره
تاثير كرونا بر بخش توليد در ماههاي اخير به «تعادل» گفت:
ش��يوع ويروس كرونا نه تنها اثر نامطلوبي بر فعاليت كس��ب
وكارها داشته ،بلكه كل اقتصاد رنجور ايران را نيز دچار چالش
كرده است .از همين رو ،بايد شاهد كوچكتر شدن اقتصاد در
وضعيتكروناييباشيم.بهگفتهابوالفضلروغني،ازآنجاييكه
نميتوانيكپايانقطعيبرايازبينرفتنبيماريكوويد۱۹
اعالمكرد،بنابراينباتداومچنينوضعيتينميتوانچشمانداز
دقيقيازوضعيتتوليدنيزدرماههايآيندهمتصوربود.اماهر
چه هست ،كرونا خيلي از كسب وكارها را به تعطيلي كشانده
است .رييس كميسيون صنايع اتاق ايران ،معتقد است دولت
درزمينهبازگشاييفعاليتبنگاههاتصميمدرستياتخاذكرده،
چراكهاگرروندتعطيليادام هدارميشد،اقتصادكشورومعيشت
مردم آسيب بيشتري ميديد .از همين رو ،ميتوان با رعايت
فاصلهگذارياجتماعيهوشمندوپروتكلهايبهداشتيكه
در ديگر كشورهاي اروپايي نيز اجرا شده ،اقتصاد را به جريان
انداخت .چون فروپاشي اقتصادي هم در كنار سالمتي مردم
دردرجهاهميتباالييقراردارد .روغنيهمچنينبابياناينكه

اهميتوارزشخودرانمايانميكند.واقعآناستكهچرخه
سرمايهگذاري ،رش��د توليد ،صادرات و انتقال ارزش افزوده به
كشور يك زنجيره به هم پيوسته است كه هر كدام از گزارهها
بر شمايل كلي اين زنجيره اثرگذار خواهد بود و موضوع تنها با
استفادهازظرفيتهايفقطداخليحلوفصلنميشود.مابايد
رابطهمانرابافضاياقتصادبينالملليازسربگيريمتابتوانيم
به اهداف تعيينش��دهمان برسيم .اگر ما نتوانيم با كشورهاي
منطقه ،اروپا ،آس��يا و....رابطه داشته باشيم؛ منظورم از رابطه،
رابطهاقتصادياست؛وگرنهاينكشورهابهمااحترامميگذارند
و در خيلي از موارد هندوانه هم زير بغل ما ميگذارند؛ اما وقتي

بخواهيمقيمتارزشواقعيشركتياارزشداراييهايشركتي
رامحاسبهكنيم،خصوصاشركتهاييكهصادراتمحورهستند
ومبنايآنهاراهمقيمتدالردربازاردرنظربگيريم،هنوزقيمت
سهامآنهابهنقطهواقعينرسيده.استبنابراينكسانيكهواردبازار
بورسميشوند،اگرازمشاوراناقتصاديمعتبراستفادهكنندو
سبدكاالهايمناسبيانتخابكنند،نرخبازدهيآنسبدحتمااز
نرخبازدهيبازارپوليانرخسودبانكهابيشترخواهدبود .بانك
مركزيومركزآمارميانگيننرختورمفروردينراحدود 32درصد
اعالمكردهاست.طبيعتاكسانيكهامروزدربانكهاسپردهگذاري
كرندنهتنهاسودنميبرند،بلكه 50درصدارزشپولآنهامرتبا
كاهش پيدا ميكند زيرا نرخ سود بانكها و سپردهها تقريبا50
درصدنرختورماست.طبيعياستكهسپردهگذاريدربانكها
بهنفعسپردهگذاراننيست.اينجاستكهبازارسرمايهميتواند
پناهگاهنقدينگيوخصوصانقدينگيهايخردباشد.بهخصوص

به مرور عدالت و امنيتش رو به نابودي ميرود؛ قطعا با افزايش
هزينههاياجتماعيبهسمتعدمتوسعهوعقبماندگيحركت
ميكندوروبهتشكيلدادگاههايتشريفاتيميرود.قوهقضاييه
درسالهايگذشتهبااقدماتيچونمركزمشاوران(ياوكالي
قوه قضاييه) يا تبصره ماده  ۴۸قانون آيين دادرسي كيفري...
استقاللكانونوكالرانشانهگرفتهاستوپيشنويسآييننامه
اجرايياليحهقانونياستقاللكانونوكاليدادگستريديگر
تيرخالصيبراستقاللكانونوكالاست!اميداستقوهقضاييه
بهقانوناساسي،نظرمتخصصينووكاليپيشكسوتدر۲۵
كانون وكالي مستقل و اتحاديه سراسري كانون وكال و بيانيه

تبعات كرونا بر برخي كسب وكار خيلي مشهود است ،عنوان
كرد:بهطورنمونهكسبوكارهاياينترنتيوآنالينتاثيرپذيري
كمتري از ش��يوع كرونا داشتند وكمتر در معرض آسيب قرار
گرفتند.درمقابلامابرخيكس��بوكارهاازجملهواحدهاي
خدماتيوبنگاههايكوچكومتوسطوبخشگردشگريزيان
بيشتريديدندكهدولتبايداينرستههارابرايحمايتبيشتر
مدنظرقراردهد .اودربخشديگريازصحبتهايخودبااشاره
بهاينكهدرشرايطكنونيبسياريازدولتهادرسطحدنيابراي
حمايتازبنگاههايشاندستبهجيبشدهاند،عنوانكرد:حتي
برخيازكشورهاازذخايرومنابعيكهدراختياردولتهابودهواز
صندوقهايشان،كمكگرفتهاند،تاخسارتهايناشيازشيوع
اينويروسبهكسبوكارهاراجبرانكنند.روغنيدرادامهافزود:
اماايرانبهدليلكاهشفروشنفت،درآمدهايارزياشبسيار
افتكرده،ازهمينرو،ذخايرزياديدراختيارنداردكهبخواهد
خسارتهاييكهبهبخشتوليدوخدماتباآمدنويروسكرونا
وارد آمده ،را جبران كند ،بنابراين ناگزير است اقدام به اعطاي
تسهيالتآنهمبابهرهباالرادردستوركارقراردهد.باايناوصاف
نميتوانخيليدولترابرايحمايتازفعاليتهاياقتصادي
تحتفش��ارقرارداد.البتهروغنياينانتقادرابهبرخينهادها
و سازمانها ،از جمله تامين اجتماعي ،بانكها وسازمان امور
مالياتيواردكردكهدستوراتحمايتيدولترااجرانميكنند.
رييسكميسيونصنايعاتاقايران،همچنيندربارهوضعيت
توليدباتوجهبهشعارجهشتوليددرسال ۹۹افزود:شايداين
اظهارنظربندهبدبينانهباشد،امابايدبگويمامسالشاهدجهش
توليدنخواهيمبود.چراكهشيوعويروسكرونادرماههاياوليه
سالجاريدرواقعموجبخوابتوليددربسياريازبخشهاي
اقتصاديكش��ور شد.چراكهوقتييكبنگاهتوليديمبناي
فعاليتشراافزايشتوليدقرارميدهد،قطعابرايتمامي۳۶۵
روزيكسالكاريخودبرنامهريزيميكند.ازاينرو،هريكروز
تعطيليبهمنزلهازدسترفتنبخشيازتيراژتوليدياشاست
كه براي آن برنامهريزي كرده است .اين فعال اقتصادي معتقد
است با نگاه به اين مساله ،در سال جاري جهش توليدي اتفاق
نخواهدافتادوهمينكهتوليدكنندگانبتوانند،سقفتوليدسال
گذشتهخودراحفظكنند،كاربزرگيانجامدادهاند.

صحبتازمراوداتاقتصاديميشود،عقبمينشينند؛وقتي
افايتياف،ماراازهمهروابطمحرومكردهطبيعياستكهما
نتوانيم به دستاوردهايي كه مد نظر است برسيم.اين است كه
ما بهرغم اينكه توليد داريم؛ صادرات داريم و ...اما ارزش افزوده
اقتصادي مورد نظرمان به بخشهاي مختلف اقتصاديمان
منتقل نميش��وند .به نظرم ضروري اس��ت كه ب��راي بهبود
شاخصهاياقتصاديومعيشتيخودمانهمكهشده،بهفكر
توسعهروابطباجهانباشيم.اينكهتصوركنيمهزارانميليارد
تومانبهبخشهايمختلفتوليديتزريقكردهايمپستوليدو
صادراتمانرونقميگيردبهنظرمكميخوشبينانهاست.فرض

كسانيكهمرتبابهدنبالاينهستندكهبامختصرپولخودسكه،
طالياارزبخرندوبراياينافراد،بازارسرمايهبهترينپناهگاهاست؛
اماباتاكيدبريكنكتهمهموآناينكهنبايدسهامهرشركتيرا
بخرند زيرا همه سهامها نميتواند سودزا باشد .همچنان كه ما
بانكهايمختلفبانرخسپردههاونرختسهيالتمختلفيداريمو
البتهدربانكهادامنهتغييراتسودوتغييراتنرختسهيالتبسيار
محدود است ،در حالي كه در بازار سرمايه دامنه سود شركتها
بسيار بيشتر از سود بانكهاست .دقيقا به همين دليل كساني
كه وارد بازار س��رمايه ميشوند ،حتما بايد اطالعات اقتصادي
داشتهوبهاقتصادسياسيمسلطباشند.اينكهبتوانندتخمين
بزنندتحريمهاكيبرداشتهميشود،يااينكهنرخدالروقيمت
واقعيآنچيست؟اينكهصادراتووارداتايرانكيروالعادي
خودشراطيميكند؟اينمواردبرنرخسهامبسيارتاثيرگذار
استوريسكدقيقاهمينجامعناپيداميكند.بدينمعناكه

 ۱۱هزاروكيلجهتعدمتصويبآييننامهپيشنهاديتوجه
نمايد و شاهد عملكرد يك بعدي در اين زمينه نباشيم  .قطعا
عدم وجود اس��تقالل وكال در يك دادرسي و وابسته بودن به
مرجعقضاييرسيدگيكنندهعالوهبروجودهزينههايفراوان
نالمللينيزچهرهنظامجمهورياسالميايرانو
داخليازبعدبي 
وجوددادرسيهايعادالنهدرايننظامرامخدوشميكند؛در
نتيجهآنحضوركانونوكاليايراندر«»IBAياهمان«كانون
وكاليبينالملليوكال»كهازسال ۱۳۲۹ايرانبهعضويتآن
درآمده و حتي در نگارش اساس��نامه آن شركت داشته است،
نيز سلب ميگردد .اين سلب عضويت از ابعاد مختلف از جمله

الزامات جهش توليد
باترسيمچنينوضعيتيازتوليددرروزهايسال ۹۹فعاالن
اقتصادي بر اين باورند كه اگر دولت حمايتي از اين بخش و
واحدهايتوليدينداشتهباشدشاهدعقبماندگيدراقتصاد
خواهيمبودكهآثارششايدتاچندسالبعدازكرونابراقتصاد
باقيبماند.تيزهوشتابان،رييساتاقرشتنيزمعتقداست
كهجهشتوليدبدونتوجهبهصادراتوبدونتوجهكافيبه
زيرساختهاي الزم ممكن نخواهد بود .بايد در سال جهش
توليد به زيرس��اختهاي ريلي ،دريايي ،هواي��ي و جادهاي
توجه كافي ش��ود .بايد براي رونق توليد برنامه و استراتژي
صادراتمحور داش��ته باش��يم .تيزهوش تاب��ان ميگويد:
نامگذاري سال  1399به نام «جهش توليد» هم به اهميت
توليد تاكيد دارد و هم اينكه ميتواند در حوزه برنامهريزي و
سياستگذارياقتصاديظرفيتآفرينباشد.
به گفته اين فعال اقتصادي ،شايد اولين گام اساسي براي
ورود به مس��ير جهش در توليد را بت��وان بازآفريني مدل
كسب و كار و تغيير نگاه به اقتصاد دانست؛ ممكن نيست
توليدي به مرحله رشد و شكوفايي برسد ولي در آن مدل،
صادرات محور بودن ،رقابتپذيري ،ارتباط با اقتصادهاي
ديگر و حتي واردات مغفول بماند .محمدرضا صفا ،رييس
اتاق بندرعباس نيز در گفتوگويي كه با پايگاه خبري اتاق
ايران ،داشته است ،عنوان كرده است :مهمترين اولويتي
كه انتظار ميرود در س��ال جهش تولي��د دولت در پيش
بگيرد اين اس��ت كه در اقتصاد دخالت نكند و اجازه دهد
بخش خصوصي بدون مانعتراش��يها كار كند؛ دولتها
بيشتر از اينكه از بخش خصوصي حمايت كنند ،براي آنها
مانعتراشي ميكنند .به گفته او ،اقتصاد ايران ظرفيتهاي
خوبي براي رشد و شكوفايي دارد ،اما موانع اصلي از طرف
نظام بروكراسي ،قوانين متعدد و متناقض اين ظرفيتها را
بهحاشيهميبرد.اوادامهميدهد:سازمانهادايمبزرگترو
پرمصرفترميشوندوبههماننسبتهماحساسعمومي
ايناستكهمسائلحلنشدهبيشترميشود؛ازطرفديگر
تصميمهايخلقالساعهواقعاًسببشدهكهاقتصاد،صنعت
و توليد هيچ استراتژي براي ادامه راه نداشته باشند.

كنيدكارگاهتوليديكهبا30درصدظرفيتخودكارميكند
دراثرحمايتهابه100درصدتوليدشهمرسيد؛بازهمفرض
كنيدكهاينبنگاهتوانستصادراتهمبكند؛پولناشيازاين
صادراتكهبهكشورواردنميشود.پسماهزينهكردهايم،تالش
كردهايم ،جنس توليد كردهايم ،صادرات كردهايم و بعد ارزش
افزودهاينتالشهابهكشورمنتقلنشود.چهفايدهايميتواند
براياقتصادومعيشتايرانيانداشتهباشد.مابايدسنگيكهدر
برابرجريانسيالاقتصادوصادراتمانافتادهاسترابرداريم.بايد
بهدنبالبهبودروابطباجهانباشيمتاازدلآندستيابيبهاهداف
نماينده مجلس
كالناقتصاديمانهمميسرشود.

كساني كه وارد بازار سرمايه ميشوند اگر بخواهند امروز سراغ
شركتهاييبروندكهبهدليلتحريمهايكاهشروابطاقتصادي
ايران،قيمتشانپاييناستوهمهميداننداگراقتصادايرانبه
روالعاديبدونتحريمبرگرددقيمتآنهاافزايشيخواهدبود،
بايد ريسك كنند .آگاهي از اينكه چه زماني تحريمها برداشته
ميشود ،ريس��كي در خريد اين نوع شركتها ايجاد ميكند و
سودوزيانهمدركنارريسكمعناپيداميكند .درنهايتبازار
سرمايه در ايران بازار كوچكي است كه عمق ندارد و همچنان
جابرايگس��ترشداردو اصال قابل مقايسهبابازارپولنيست.
درپاسخبهاينكهسپردهگذاريدربازارپولبهنفعاقتصادايران
است يا در بازار سرمايه بايد گفت ،اگر بخواهيم به هدف توليد،
افزايشاشتغالوكاهشنرخبيكاريدركشوربرسيمودرعين
حالبهسودبلندمدتدستيابيم،بهترينكارسرمايهگذاري
دربازارسرمايهاست.

سرمايهگذاري خارجي ،روابط بينالملل و  ...براي ايران هزينه
منفي دارد و عالوه بر امنيت و عدالت كه در ايران از نبود وكيل
مستقل و دادرس��يهاي منصفانه لطمه ميخورد به صورت
غير مستقيم بر اقتصاد كش��ور نيز اثرگذار خواهد بود .زيرا در
شرايطكنونيكهاقتصادايرانبهنظارتبيشترومقابلهبافساد
و رانتخواري و عدم شفافيت نياز دارد ،اين وكال و حقوقدانان
مستقل هس��تند كه ميتوانند به نظارت بيشتر و شفافيت و
نالمللي
پاسخگوييدررونداقتصادايرانكمككنندووجههبي 
ايرانراتقويتنمايند.
حقوقدانووكيلپايهيكدادگستري

سازمان توس�عه تجارت | مدیرکل دفتر اروپا و
آمریکای سازمان توسعه تجارت ایران از ممنوعیت
واردات س��یمان به قزاقس��تان خبر داد و گفت :این
موضوع از طریق نمایندگی کشورمان در قزاقستان
همچنین س��فارت این کش��ور در تهران در دست
پیگیری اس��ت .و به نظر میرسد دلیل اصلی اتخاذ
این تصمی��م ،افزای��ش تولید داخلی س��یمان در
ت و سازها و
این کش��ور ،همزمان با کاهش س��اخ 
کاهش صادرات این کشور است.بهروز حسن الفت
افزود :براس��اس توضیحات سرکنسول جمهوری
اس�لامی ایران در آکتائو ،وزارت صنعت و توس��عه
زیرس��اختهای قزاقس��تان طی تنظیم مقررات
جدید مورخ 9آوری��ل ،2020واردات انواع خاصی از
سیمان را از کش��ورهای ثالث به مدت  6ماه ممنوع
اعالم کرد و مقرر شده این قانون به مدت 10روز پس
از انتشار رس��می آن یعنی از 27آوریل مصادف با8
اردیبهشت 1399اجرایی ش��ود .به طور خاص این
ممنوعیتمربوطبهسیمانکلینکر،سیمانپرتلند،
سیمانآلومیناوسایرسیمانهایهیدرولیکیاست.
در این خصوص ،حبیباهلل ملکوتیفر ،سرکنسول
ای��ران در آکتائو گف��ت :با توجه به ص��ادرات عمده
سیمان از کشورمان به جمهوری قزاقستان ،فعالیت
بخشقابلتوجهیازفعاالناقتصادیوکارخانجات
سیمان در ایران با مشکالتی رو به رو خواهد شد .این
نمایندگی از هفته گذشته درگیر این موضوع بوده
و با جهات مختلف در استانداری و گمرکات تماس
داشته است .وی ادامه داد :با توجه به اهمیت موضوع
و راهبردی بودن موضوع صادرات س��یمان از طریق
بندر آکتائو به عنوان یکی از کاالهای اصلی صادراتی
کشور از این طریق ،انتظار میرود تمام تالشها در
سطوحمختلفبرایچارهاندیشیدرخصوصواردات
سیمانایرانورفعهرگونهمحدودیتدراینخصوص
اعمالشود .ملکوتیفربیانداشت:اینموضوعجدی
است و طرف قزاقی برای فهماندن جدیت موضوع،
هماکنون سختگیری زیادی را برای تخلیه بار یکی
ازکشتیهایایرانیکهحاملمحمولهسیماناست،
رواداشتهوتذکراتیرابرایمحمولهبعدیدادهاست.
وی گفت :مقامات بندری آکتائو اظهار میدارند این
تصمیمینیستکهآنهابتواننددرآنتغییریایجاد
کنندیاتاثیرگذارباشند؛موضوعکشوریاست.

ازبکستانمحدودیتهایترانزیتی
کامیونهایایرانیرالغوکرد

سید روحاهلل لطیفی سخنگوی گمرک ایران گفت:
بر اس��اس اعالم س��فارت جمهوری اسالمی ایران
در تاشکند محدودیتهای ترانزیتی کامیونهای
ایرانی در قلمرو کش��ور ازبکستان لغو شد .لطیفی
افزود:باتصمیمکمیسیونمقابلهبابحرانجمهوری
ازبکس��تان ،محدودیتهای حم��ل و نقلی برای
کشورهای ایران ،افغانستان و ایتالیا ،با رعایت دقیق
موازین بهداش��تی لغو ش��د .لطیفی گفت :مدت
توقف برای کامیونهای خارجی در ازبکستان برای
رویههای ترانزیت ،صادرات و واردات حداکثر ۱۰روز
تعیین شده است و رانندگان قبل از پایان این زمان
باید این کشور را ترک کنند.

کرونا تقاضای گوشی را
 ۲۵درصد افزایش داد

ایلنا | کرونا تقاضای گوشی را  ۲۵درصد افزایش
دادرییس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی
تصویریوتلفناظهارداشت:افزایشتقاضابهدنبال
برگزاری کالسهای آنالین مدارس و دانش��گاهها،
ع��دم واردات این کاال در  2ماه اخیر و کاهش تولید
ش��رکتهای تولیدکننده از دالیل اصلی افزایش
قیمت 20تا 25درصدی گوشیهای تلفن همراه در
بازاراست.ابراهیمدرستیدرخصوصافزایشقیمت
گوشیهایتلفنهمراهدربازار،گفت:باتوجهبهآنکه
 99درصدگوشیهایتلفنموجوددرکشوروارداتی
است ،بنابراین افزایش نرخ ارز از دالیل اصلی افزایش
قیمت این کاال در بازار است ،از طرف دیگر افزایش
تقاضا به دنبال برگزاری کالسهای آنالین مدارس
و دانش��گاهها ،عدم واردات این کاال در  2ماه اخیر و
کاهشتولیدشرکتهایتولیدکنندهازدالیلاصلی
افزایش قیمت  20تا  25درصدی گوشیهای تلفن
همراهدربازاراست.ویخطاببهشرکتهایتوزیع
کننده نیز گفت :از تمام شرکتهای توزیع کننده
تقاضاداریمتاتوزیعوفروشگوشیهایتلفنهمراه
را با کمترین س��ود انجام دهند تا مصرف کننده با
قیمت پایینتر این کاال را دریافت کند.
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عكاسباشيها در دربار قاجار

اگراسنادوپژوهشهاييرامالكبگيريمكهگواهي
ميدهند محمدش��اه قاجار ،خانواده س��لطنتي و
احتماال گروه��ي از درباريان در ي��ك روز پاييزي
اواخ��ر آذرماه س��ال  ۱۲۲۱خورش��يدي در كاخ
س��لطنتي تهران روبروي دوربي��ن يك ديپلمات
روس��يه تزاري ق��رار گرفتن��د ،ميتوانيم بگوييم
حاال نزديك به  178سال از ورود عكاسي به ايران
ميگ��ذرد .به گواه اين مناب��ع «نيكالي پاولوف»
ديپلم��ات جواني بوده كه از س��وي درب��ار تزاري
آموزش عكاسي ديده و به درخواست دولت ايران
در ماموريتي وي��ژه براي عكس��برداري به تهران
اعزامشده تا به شيوه داگرئوتيپ از شاه و درباريان
ايران عكاس��ي كند .اين رويداد با فاصلهاي تقريبا
 ۳س��اله از اعالم رسمي اختراع عكاسي در فرانسه
صورت گرفته اس��ت .ظاهرا اين ماجرا نخس��تين
روبرويي ايرانيان با عكس و عكاس��ي بوده اگر چه
هنوز نشاني از داگروتيپهايي كه اين عكاس روس
در آن روز پاييزي در كاخ س��لطنتي تهران گرفته،
پيدا نش��ده اس��ت .به هر حال پ��س از آن بود كه
عكاسي به مرور جاي خود را در ميان شاهزادگان
و درباريان ايراني باز كرد و حتي در زمان حكمراني
ناصرالدينش��اه قاجار به دليل عالقه شخص اول
مملكت به اين فن تازه وارد ،عكاس��ي از حمايتي
ش��اهانه نيز برخوردار شد .در س��الهاي طوالني
سلطنت ناصرالدينشاه عكاسان ايراني و خارجي
بسياري در سراسر ايران به ثبت زندگي اجتماعي و
سياسي در كشور پرداختند و اكنون آرشيو بزرگ
و متنوع ولي پراكندهاي از اين آثار در منابع و مراكز
مختلفبرجايماندهاست.اينعكسهامجموعهاي
مستند از چهره ايران آن روزها هستند كه امروزه
براي مطالعات ايرانشناس��ي ،مردمش��ناختي و
تاريخ عكاسي ميتوانند بس��يار ارزشمند باشند.
در منابع گوناگون از ش��اهزاده ملك قاس��م ميرزا
( ۱۸۰۷–۱۸۶۰مي�لادي) ك��ه يكي از پس��ران
فتحعليشاه قاجار و حكمران اروميه بوده به عنوان
نخس��تين فرد ايراني نام برده ش��ده ك��ه به روش
داگرئوتيپ بر روي صفحه نقرهاندود عكاسي كرده
اگر چه همانطور كه پيشتر اشاره شد ،به داليلي
خاص ،تاكنون هيچ داگرئوتيپ ايراني باقيمانده
از آن دوران يافت نش��ده اس��ت .او حتي آلبومي از
عكسهايش را ب��ه ناصرالدينش��اه تقديم كرد و
البته بعدها به ش��يوه كلوديونتر ه��م روي آورد.
ورود فرانس��يس كارلهيان فرانس��وي به ايران در
پاييز  ۱۲۳۷خورشيدي به نوعي سرآغاز آموزش و
گسترش عكاسي در كشور دانسته ميشود .آقارضا
اقبالالسلطنه( ۱۸۴۳– ۱۸۹۰ميالدي)حسبامر
و عالقه ناصرالدينشاه زيرنظر اين عكاس فرانسوي
به آموختن عكاسي مشغول شد و پس از يادگيري
اين ف��ن ،در حوالي  ۲۰س��الگي ب��ه دريافت لقب
«عكاسباشي»مفتخرگرديدوشاهمكانمستقليرا
دركاخگلستانباعنوان«عكاسخانه»بهفعاليتهاي
وي اختصاص داد و از اين رو از آقارضا عكاسباشي به
عنوان نخستين عكاس حرفهاي ايران نام ميبرند.
خودآقارضابعدهاشاگردانيازجملهعباسعليبيك
راتربيتكردوهماكنونبخشمهميازآلبومهايبه
جاي مانده از دوره ناصري به عكسهاي اين عكاس
ايراني و شاگردانش اختصاص دارد.

را نيز با روسيه تحت عنوان «تيلسيت» منعقد كرد.
با اين حال در ادامه يك اش��تباه محاسباتي از سوي
فتحعلي ش��اه قاجار كه تحت تأثير حيلهگريهاي
انگلستان به وقوع پيوس��ت ايران را زير فشار شديد
بينالمللي قرار داد .فش��اري كه مرزها و حوزه نفوذ
ايران را بهش��دت كاهش داد و انگلستان را از موضع
ضعف به موضع قدرت كشاند ».توضيح بيشتر آنكه
بالفاصلهباانعقادقرارداد«فينكنشتاين»ميانايران
و فرانسه ،افسر اس��كاتلندي كمپاني هند شرقي«
ِسر جان ملكم» از سوي انگلستان عازم ايران شد تا
نگرانيهاي شديد اين قدرت جهاني را به ايران اعالم
جامعه

كند .چرا كه آنها به خوبي ميدانستند ادامه اين قرار
داد چيزي جز تضعيف جايگاه انگلستان را در منطقه
در پي نخواهد داشت .در اين ميان تا مدتها حكومت
قاجارازپذيرشمقاماتسياسيانگلستانامتناعكرد
و به قرار داد فين كنشتاين متعهد بود ».در اين ميان
انعقاد «صلح تيلسيت» بعد از معاهده فرانسه با ايران
ميانروسيهوفرانسهبرايحكومتانگلستاندستاويز
مناسبيشدتابافريبمقاماتسياسيحكومتقاجار،
كشور ايران را در دام منفعتطلبيهاي انگلستان قرار
دهد .حال آنكه هدف فرانسه از هر دو قرار داد تقويت
جايگاه خود و تضعيف جايگاه انگلستان بود.

امكان پيك مجدد كرونا

در حال��ي ك��ه برخ��ي از مردم ب��ا خيال
راحتت��ري در خيابانها و اماكن عمومي
ترددميكنندوتصورميكنندكروناكاهش
يافته يا ضعيف ش��ده ،مينو محرز ،عضو
كميتهمليمقابلهباكرونابابياناينكهامكان
پيكمجددكروناوجوددارد،گفت:تنهاراه
كنترل ويروس كرونا كه در دنيا هم ثابت
شده است ،رعايت فاصلهگذاري فيزيكي
است .اين متخصص بيماريهاي عفوني درباره برخي
اظهارات مبني بر ضعيف ش��دن ويروس كرونا ،تاكيد
ك��رد :ما هنوز نميتوانيم درب��اره وضعيت اين ويروس
به درس��تي قضاوت كنيم و وضعيت آن در آينده نيز با
توجه به شواهد موجود ،قابل پيشبيني نيست .محرز
بابياناينكهبنابرايننميتوانگفتكهويروسضعيف
شده است،بلكه تا حدي به دليل فاصلهگذاري فيزيكي
كنترلشدهاست،ادامهداد:افراديكهدرمنزلماندهاند،
خودشان را از ابتال به بيماري كوويد ۱۹-حفظ كردهاند.
بنابراين افرادي هستند كه به كرونا مبتال نشدهاند و اگر
بيرونبياينديافاصلهگذاريفيزيكيرارعايتنكنند،در
معرضابتالقرارميگيرند.درعينحالبايدتوجهكردكه

ممكناستبيماريمجددابهمناطقيكه
اكنونتحتعنوانسفيدمطرحميشوند،
بازگ��ردد .او درباره علت كاهش مراجعات
كروناييبهبيمارستانهانيزبهايسناگفت:
باالخرهپيكشديدبيماريقبلازعيدودر
ايامعيداتفاقافتادهاست.وقتييكويروس
جديدواردجامعهميشود،بهطورمتوسط
 ۵۰درصد جامعه بايد به آن مبتال شوند تا
پيكويروسكاهشيافتهوروندآنصافشودوبهتدريج
همكاهشيابد.بهنظرميآيدظاهرادرتهرانپيكشديد
بيماريرابهدليلرعايتفاصلهگذاريگذراندهايم،امااگر
مجددامردمدرخيابانهاحضورپيداكردهوفاصلهگذاري
فيزيكيرارعايتنكنند،ممكناستشاهدپيكياموج
مجددي باشيم .او تاكيد كرد :نبايد خيال مردم راحت
شودوفكركنندبيماريتمامشدهاست.بايدحتمامسائل
بهداشتيوفاصلهگذاريفيزيكيراهمچنانرعايتكنند.
يكيازعلليكهتوانستيممقداريبيماريكوويد ۱۹-را
كنترل كنيم ،بحث فاصلهگذاري فيزيكي بود .تنها راه
كنترل ويروس كرونا كه در دنيا هم ثابت ش��ده است،
همينموضوعاست.

تكذيب شايعه بازگشايي مدارس و مساجد

سخنگوي وزارت بهداشت شايعه دستور
بازگشايي مدارس و دانشگاهها ،مساجد و
اماكن زيارتي از طرف رياستجمهوري را
تكذيب كرد و گفت :اين خبر به هيچوجه
صحت ندارد .كيانوش جهانپور اظهاراتي
مبنيبردستوررييسجمهوريوموافقت
وزير آموزش و پرورش مبني بر بازگشايي
مدارس و دانش��گاههاي  ۱۱استان از اول
هفته آينده را شايعه و كذب محض خواند و اظهاركرد:
چنين دستوري به هيچ وجه از سوي رييسجمهوري
صادر نشده است و چنين مصوبهاي از ستاد ملي مقابله
با كرونا وج��ود خارجي ندارد .او افزود :موضوع تعطيلي
مدارس و مراكز آموزش عالي در همه استانها تا پايان
ماه مبارك رمضان بر قوت خود باقيست و در ساير موارد

نيز حس��ب وضعيت و ارزيابي خطر در هر
منطقه ،فهرست مناطق با وضعيت سفيد
در جلسات آتي ستاد ملي مقابله با كرونا از
سوي وزارت بهداشت اعالم ميشود و در
صورت تصويب ستاد ،صرفا در اين مناطق
آن هم مش��روط به رعاي��ت پروتكلهاي
ابالغي احتماال ش��اهد بازگشايي برخي
اماكن يا برگزاري محدود و مشروط برخي
تجمعاتازجملهنمازهايجمعهياجماعتخواهيمبود.
جهانپورگفت:موضوعبازگشايياماكندرچارچوبطرح
فاصلهگذاريهوشمند،بهصورتمرحلهايوتدريجيبا
رعايتشروطواحتياطهايالزمتصويبوابالغخواهد
شدودراينرابطهاكيداازهموطنانخواهشمنديمضمن
كسباطالعازمنابعرسمي،بهشايعاتتوجهينكنند

امسال با آغاز ماه مبارك رمضان ،ربناي شجريان با حجم گستردهاي در فضاي مجازي دست به دست شده و افراد مختلف سعي
ميكنند با اين كار جبراني در پخش نشدن اين دعا با صداي شجريان از تلويزيون و راديو داشته باشند .اين بحث حتي ياد كردن
از «جواد ذبيحي» را كه س��الها قبل ،پيش از شجريان ،دعاي ربنا را تقريبا با همين شمايل اجرا كرده بود ،در پي دارد .برخي از
نوازندگان نيز با ايدههاي مختلف به بازسازي اين اثر روي آوردهاند .اكنون كه در فضاي ماه مبارك رمضان قرار داريم و روزانه بارها
از ربناي اين استاد آواز ايراني ياد ميشود ،وضعيت جسماني او را هم از پزشكش جويا شديم .حسن عباسي به ايسنا گفت« :وضعيت
جسماني استاد بهتر است و هر روز ايشان را مالقات ميكنم .خوشبختانه مشكل جديدي ندارند و شرايطشان ثابت است».
مرزپرگوهر

س�واحل خليج فارس از مهمترين جاذبههاي طبيعي استان بوشهر هستند كه بندر بوشهر را به مكاني توريستي – تفريحي تبديل كردهاند.
استان بوشهر با بيش از  ۷۰۰كيلومتر مرز مشترك با خليجفارس و داشتن بنادر مهمي در كنار خليجفارس از جمله بندر دير ،بندر ريگ ،بندر
ديلم ،بندر گناوه و ...يكي از بنادر مهم ايران است .بوشهر به لحاظ شرايط آب و هوايي ،تابستاني بسيار گرم با دماي بيش از  ۵۰درجه را از سر
ميگذراند كه از اواسط بهار شروع شده و تا اواسط پاييز هم ادامه دارد .صنعت صيادي در خليجفارس به دليل اينكه پناهگاه موجودات مختلف
دريايي از جمله  ۱۵۰نوع ماهي ،مرجانها ،ماهيهاي خوراكي و تزييني ،صدفها ،الك پشت و حلزونها است رونق دارد.
ميراثنامه

ِ
وارث آوا ِر عالي قاپو كيست؟
نگرانيه��ا تمامي ندارند؛ دلهرههاي��ي كه هر بار
با ش��نيدن خبري از نوع يك اتف��اق پرهجمه در
بناهاي تاريخي ايجاد ميشوند .چه خبري درباره
حضور بيش از حد گردشگران در يك بناي تاريخي
باشد و چه احتمال عبور مترو از زير ميدان نقش
جهان يا خب ِر برگزاري كنسرتي بدون مخاطب و
در قالب پخش زنده در اينس��تاگرام .هر كدام به
تاريخ كش��ور يك هشداردهندهاند؛
تنهايي براي ِ
هشداري كه از س��الها قبل تا امروز همه بناهاي
تاريخي به دوش ميكشند ،بدون هيچ ياريگري.
ِ
رعايت درخواس��تها براي فاصلهگذاري
كرونا و
اجتماعي در طول دس��تكم دو ماه گذشته ،يك
داستان الي ِو اينستاگرامي است كه متوليان
طرف
ِ
شهري اصفهان براي هفته فرهنگي اصفهان و روز
مل��ي خليجفارس برگزار كردن��د ،اما طرف ديگ ِر
داستان در ش��رايطي كه متوليان نخست تالش
كردند با انتش��ار فيلمي همهچيز را عالي و به نفع
ميدان نقش جهان نش��ان دهند،
«عاليقاپو»ي
ِ
ب��ه انتخاب مكان برميگ��ردد؛ انتخابي كه پيش
از اين ه��م ديگر بناهاي تاريخ��ي اصفهان مانند
«چهلس��تون» را هدف قرار داده بود و البته هر
كدام از اي��ن انتخابها به چه بهايي؟ عالي قاپوي
زمان
تاريخي تازه مرمت ش��دهاي كه حت��ي در ِ
اعتراض كارشناس��ان هم��راه بود!
مرم��ت نيز با
ِ
روزبه نعمتالهي ـ خواننده ـ در همان فيلم چند

دقيقهاي تاكيدش را بر اين ميگذارد كه عالوه بر
اجراي متفاوت در چنين فضاي خاصي« ،س��عي
كرديم صدا و اجرا را به حداقل برسانيم تا به بناي
تاريخي آسيبي وارد نشود».
اما همي��ن اقدامات و فيلمي ك��ه از برگزاري آن
كنس��رت بدون تماش��اگر در چند رسانه منتشر
ش��ده ،نورپردازي ،مس��تقر ش��دن چن��د غرفه
صنايعدس��تي و حضور تعدادي از افراد به عنوان
مدعو در اين اليو و روي ايواني كه چند استادكار
مكان برگزارياش آه از
قديمي اصفهان با شنيدن ِ
نهادشان برآمد ،چه ميزان ميتواند روي اين بناي
تاريخي و ارزشمند اصفهان تاثير بگذارد؟ مهدي
جعفري نوگوراني -مرمتگر تجربي بناهاي تاريخي
اصفهان -اصل ماجرا را به صدا و پارادوكسهايي
مرب��وط ميداند ك��ه در زمان برگ��زاري چنين
اجراهايي روي صداي خواننده انجام ميش��ود و

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

كتابخانه

اقتصاد براي همه

بسياري دوس��ت دارند كه از بحثهاي اقتصادي كه در رسانهها درميگيرد
سردرآورند .دوست دارند معناي آمار و ارقام اقتصاد كالن را بفهمند و داللت
آن را در زندگ��ي روزمره ش��ان متوجه ش��وند .تاكنون كتابي كه به ش��كل
رضايت بخش��ي به اين افراد در جهت تحقق اين هدف ياري رس��اند وجود
نداش��ت .كتابهاي اقتصادي يا بسيار پيچيده و فني هستند يا كتابهايي
مقدماتياند اما معطوف به اقتصاد كش��ورهاي غربي ،بهويژه امريكا نوش��ته
ش��دهاند و خواننده حتي اگر حوصله كند كه فرموله��ا و نمودارهاي آن را

بفهمد ربط آن مطالب را به وضعيت اقتصاد
اي��ران و مباح��ث روز در نميياب��د .علي
سرزعيم ،نويسنده كتاب اقتصاد براي همه،
ميگوي��د تجربه نوش��تن در روزنامهها و
رسانههاي عمومي به او آموخته كه چگونه
با مخاطبان غيراقتصادخوانده بايد ارتباط
برقرار كرد و چگونه مباحث تخصصي و پيچيده را به زبان ساده بيان كرد.

هنر

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب اليحه اختيارات مالي ميلسپو در ايران

آرتورميلسپوكهازسال 1301تا 1306بهعنوانرييس
كل ماليه ايران ،براي س��ر و س��امان دادن به وضعيت
مالي ،در اين كش��ور خدمت ميكرد ،بعد از مخالفت
با پرداخت هزينههايي براي برخي اقدامات رضاخان،
مورد غضب قرار گرفت و قراردادشش لغو شد .اما سال
 1320در كنار قحطي و بيماري ،آزادي نسبي در دوران
بعد از ديكتاتوري رضاخاني پديد آمده بود .رضاشاه در
تبعيد بود و پس��رش محمدرضا به جاي پدر بر تخت
پادشاهي نشسته بود ،اما شاه جوان هنوز نقش خاصي
در اداره كشور نداشت .چون وضعيت ماليه ايران بسيار
وخيم و مغشوش بود عدهاي از رجال ايران اين واهمه را
داشتندكهانگليسوروسيهدرپايانجنگباتوافقهاي
محرمانه درصدد تقسيم ايران برآيند؛ بنابراين به اين
فكر افتادند كه بار ديگر با جلب مستشاران امريكايي،
امريكاراهرچهبيشتربهحفظاستقاللايرانعالقهمند
كنند .در نتيجه قوام در كابينه دوم خود درصدد برآمد
نسبت به استخدام مستش��اران امريكايي اقدام كند
و اليحه اس��تخدام دكتر ميلس��پو را به عنوان رياست
كل دارايي تقديم مجلس ك��رد .به اين ترتيب اليحه
استخدام و اختيارات دكتر ميلسپو بار ديگر در مجلس
مطرح و تصويب شد .بر اساس متن اليحه اختيارات كه
ارديبهشت  1322در مجلس سيزدهم شوراي ملي به
تصويبرسيد،ميلسپواختياراتاقتصاديفراوانكسب

حال شجريان بهتر است

عكس    :ايسنا

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

چهره روز

كرد و امور مربوط به تحصيل اجناس غيرخوارباري و
كليه موادخام و مصنوعات و وارد و صادركردن اجناس
مذكور و ش��يوه حمل و نقل و انبار نمودن و توزيع آنها
تح��ت اداره او درآمد و همچنين ح��ق وضع قوانين و
مقررات كه مخالف با قانون اساس��ي و مصالح كش��ور
بود ،به او واگذار شد ،موضوعي كه به سرعت در معرض
اعتراض برخي نمايندگان و مطبوعات قرار گرفت .اين
ماده از قانون عمال به مقام غيرمسوول خارجي وظيفه
قانونگذاري ميداد بدون اينكه در مقابل اين اختيارات
وظيفه پاسخگويي داشته باش��د .اين اليحه در اوايل
سال  ۱۳۲۲موجب ناآرامي در تهران شد.اللهيار صالح
نماينده مجلس به نشان اعتراض استعفا داد .به ناچار
مجلس سيزدهم اخذ اين اختيارت را متوقف كرد و اين
باعث خشم ميلسپو و دولت امريكا و كمك خواستن
آنها از انگليس شد .مجلس اينبار در مقابل فشار بيش
از حد امريكاييها و با توجه به ناآراميها دوباره ،اليحه
مزبور و اختيارات ميلس��پو را تصويب كرد و به تبع آن
برايمحكمكاريقراردادبازرگانيايرانوامريكاراكهدر
واشنگتنبهامضارسيدهبود،تصويبكردكهاينقرارداد
ايرانراازدرآمدهايگمركيمحرومميكردوبازارايران
را بر روي كاالهاي امريكايي ميگشود .اين قرارداد به
قدري خجالتآور بود كه دولت ايران تا مدتها آن را از
محافل اجتماعي كشور پنهان ميكرد.

انتشار ويدئوي مستركالسهاي كيارستمي

«مركز هنري واكر» ويدئوهاي آرش��يوي مس��تركالسهاي فيلمسازان مطرح
جهان همچون «عباس كيارستمي» و «اسپايك لي» را براي نخستينبار منتشر
ميكند« .مركز هنري واكر» واقع در «مينياپوليس» از سال ۱۹۹۰تاكنون ميزبان
مستركالسهاي فيلمس��ازان بزرگ جهان بوده است .حاال كه بسياري از مراكز
مختلفجهانبهدليلشيوعويروسكروناناچاربهتعطيليشدهانداينموسسهنيز
فايلهايهرگزديدهنشدهايراازآرشيوبيرونكشيدهاست.اينفايلهاگفتوگوي
گ هو»كارگردان كرهاي تاريخساز فيلم «انگل» تا گفتوگوهاي
گ جون 
اخير «بون 
مفصلي با فيلمسازاني همچون «لئوس كاراكس»« ،عباس كيارستمي»« ،اگنس
واردا»« ،اس��پايك لي»« ،آپيتاچپونگ ويراستاكول»« ،اس��تن بركج»« ،جيم
جارموش»«،جينكمپيون»وبسياريديگرراشاملميشود.اينمجموعهفرصت
خوبي را براي آندسته از افرادي كه به دنبال يادگيري فيلمسازي توسط برخي از
برترين فيلمسازان معاصر و فقيد هستند ،فراهم كرده است .فايل صوتي مربوط به
«عباس كيارستمي» شامل گفتوگوي او با «ريچارد پنا» در مستر كالس است.
مدت زمان اين مستر كالس يك ساعت و  ۲۷دقيقه است.

از كالم كم كن و بر موسيقي افزا!

يكهنرمندموسيقيبااشارهبهممنوعيتبرگزاريكنسرتهابهدليلپيشگيري
از شيوع ويروس كرونا ،پيشنهاد ميدهد :بهتر است جامعه در اين فرصت ،كمي
از كالم فاصله بگيرد و به رفتارهاي ش��نيدارياش فكر كند كه راه آن گوش دادن
به موس��يقي با محوريت ساز اس��ت .او فقدان آموزش كافي موسيقايي در دوران
تحصيل و همچنين تغيير ذائقه مخاطب به واس��طه عملكرد رس��انهها از جمله
صداوسيما را از داليل بيتوجهي عموم مردم به موسيقي سازمحور برميشمرد.
علي جعفريپويان ،نوازنده و مدرس ويولن ،به ايسنا ميگويد :شيوع بيماري كرونا

شرايطي غيرعادي را براي جهان رقم زده و به تازگي برخي ايدهها مانند كنسرت
آنالين در ذهن هنرمندان متبلور شده است؛ البته دليل توجه بيشتر اسپانسرها در
برگزاري كنسرتهاي آنالين به نحوه استقبال مردم از گروههاي پاپ برميگردد
ولي موس��يقيهاي كالسيك يا ايراني در ش��رايط عادي به دليل نداشتن قدرت
تبليغاتيحمايتنميشوند؛بههميندليلوداليلديگر،كنسرتهاياينحوزهها
باكمبود مخاطب مواجه است وبرگزاريكنسرتهايكالسيكوسنتي در ايرانبا
از خودگذشتگي هنرمندان اين حوزه همراه است.

