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 بورس جاي بانك را نمي گيرد  
وضعيت نظام بانكي رو به بهبود است

افزايش ساعات معامله، معطل ارتقاي 
زيرساخت هاي فني است

مديرعامل شركت بورس مطرح كردمظاهري: بانك ها نياز به يك قانوِن مادر جديد دارند

افزايش ۴۸ درصدي عرضه ارز در سامانه نيما طي هفته گذشته

كاهش قيمت دالر و تقاضا عامل عمده پايين آمدن قيمت ها در بازار طال بوده است

دليل اصلي كاهش قيمت طال و سكه
يادداشت- 1

حضور دولت در اقتصاد 
آري يا خير؟

اتفاق جالب توجهي كه 
به نظرم اين روزها و بعد 
از ظهور كرونا در فضاي 
عمومي اقتصاد كشورمان 
در حال وقوع است؛ اين 
است كه خوش��بختانه 
برخ��ي از تحليلگ��ران 
اقتصادي كه هم��واره از 
عدم ضرورت حضور دولت ه��ا در اقتصاد صحبت 
ادامه در صفحه 3 مي كردند ... 

احمد توكلي

يادداشت- 2

 كرونا؛ عقب افتاده 
يا توسعه  يافته

دو مفهوم عقب افتادگي 
و توس��عه بيش از اينكه 
اقتص��ادي  واژه ه��اي 
واژه هاي��ي  باش��ند، 
اجتماعي اند و عقبه هاي 
اجتماعي آنه��ا، بيش از 
عقبه هاي اقتصادي شان 
بر جوام��ع تاثيرگذارند.

به همي��ن جهت جامعه شناس��ان ب��ه خود حق 
مي دهند كه...  ادامه در صفحه 3

بهروز بهزادي

زنده ياد رضا نيازمند، بنيانگذار ايدرو، در ۳۱ خرداد ۹۵ و 
يك سال و نيم قبل از درگذشتش در نامه اي  به وزير صنعت 
درباره مرگ نشان هاي صاحب نام توليد ايراني هشدار داد و 

اين نامه با واكنش و دستور وزير همراه شد.
جناب آقاي نعمت زاده

وزير محترم صنعت، معدن و تجارت 
پس از عرض سالم و ش��كرگزاري از موفقيت هاي دولت 
محترم معروض مي دارد، چند روز اس��ت كه روزنامه ها از 
ورشكستگي و احتمال تعطيلي شركت ارج و كفش ملي 
خبر مي دهند. اين دو كارخانه سال ها از موفق ترين صنايع 

ايران بودند. هم اكنون كه اينجانب مشغول نوشتن اين نامه 
هستم كولر ۶۰ ساله ساخت ارج منزل ما را چنان خنك 
كرده كه بايد درجه آن را كم كنم. ميز و صندلي آهني ارج 
شصت سال است در حياط خانه ما زير برف و باران مقاومت 

كرده و هنوز كارآمد و قابل مصرف است.
كارخانه ارج اولين صنعت فلزي ايران را تأس��يس كرد و 
كاالهاي آن در تمام خاورميان��ه فروش مي رفت و آنچه از 

نيم قرن قبل باقي مانده هنوز قابل استفاده و كارآمد است.
كارخانه كفش ملي اولين صنعتي است كه توانست كاالي 
خود را به مقدار زياد به كشورهاي بزرگ صادر كند. بنده در 

كتاب »تكنوكراسي و سياست گذاري اقتصادي در ايران« 
شرح داده ام كه براي عقد قرارداد صنعتي در شهر مسكو 
بودم و با راهنماي خود پياده از خياباني مي گذش��تم كه 
يك صف بسيار طويل چهار نفره ديدم از همراهم پرسيدم 
اينها براي چه صف كشيده اند، گفت امروز سه شنبه است 
از ايران كفش ملي مي آورند و مردم در انتظار خريد كفش 

ملي هستند. واقعا  افتخار كردم. 
ح��اال بعد از گذش��ت بي��ش از ني��م ق��رن روزنامه ها از 

ورشكستگي اين دو كارخانه خبر مي دهند.
ما دو موسس��ه تأس��يس كرديم كه در اين گون��ه موارد 
به داد صنايع برس��ند. يكي س��ازمان مديريت صنعتي 
بود كه كارشناس��ان خود را به كارخانه مي فرس��تاد تا با 
اصالح مش��كالت مربوط به توليد و فروش كارخانه را از 
ورشكس��تگي نجات دهد. در دوران مديريت من در آن 

س��ازمان چندين كارخانه از ورشكستگي نجات يافتند، 
ولي اكنون با كمال شرمندگي به جاي راهنمايي به صنايع 

مشغول فروش ديپلم دكتراي مديريت هستند... وااسفا!!!
موسسه دوم سازمان گسترش و نوس��ازي صنايع ايران 
بود كه كارخانه ه��اي تعطيل و ورشكس��ته را در اختيار 
خود مي گرفت اصالح و س��ودآور مي كرد و به صاحبان 
اوليه تحويل م��ي داد همان گونه كه من پن��ج كارخانه 
نساجي اطلس بافت، كارخانه صنايع فلزي ايران، كارخانه 
چرم سازي خسروي، كارخانه قند چناران و كارخانه قند 
آبكوه را اصالح كرده سودآور و تحويل دادم. استدعاي من 
اين است كه مقرر فرماييد نجات كارخانه ارج و كفش ملي 
به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران محول شود 
تا با كمك سازمان مديريت اين دو كارخانه را نوسازي و 

سودآور كنند و به صاحبانش تحويل دهند. ان شاءاهلل.

اگر از اي��ن خدمتگزار ۹۵ س��اله، در كمك به س��ازمان 
گس��ترش و س��ازمان مديريت، در نجات اي��ن دو واحد 
صنعتي، در حد قدرت و توانم كاري از من برمي آيد دريغ 

نخواهم داشت.
پاسخ نعمت زاده  به  مدير پيشكسوت صنعتي

وزير پيش��ين صنعت، مع��دن و تجارت ذي��ل نامه رضا 
نيازمند پاراف كرد  و دستوري به سه معاون خود داد: 

جناب آقاي صالحي نيا
جناب آقاي دكتر معظمي

جناب آقاي مس فروش
اين اس��ت نتيجه غيرت ايراني و صنعتي كش��ور، لطفا 
تسريع شود. البته كفش ملي را چندين سال قبل منهدم 
نموده اند. ارج بايد زنده ش��ود. از جناب دكتر نيازمند نيز 

تشكر شود.

نامه تاريخي شادروان رضا نيازمند به وزير پيشين صمت
حرف هاي هميشه تازه

محمد امين خدابخش | رش�د قيمت ها در بازار سهام طي دو س�ال اخير سبب شده تا 
بس�ياري از مردم در طول اين مدت وارد چرخه معامالت در بازار سهام شوند و به قصد 
جبران زيان ناشي از كاهش ارزش پول ملي و ركود نسبي در بخش هاي مختلف اقتصاد، 
به سرمايه گذاري در اين بازار بپردازند.  همين امر موجب شد تا در طول اين مدت شاهد 
صعود قابل توجه قيمت ها و رش�د دور از انتظار نماگرهاي بازار سهام همچون شاخص 
بورس باش�يم. مس�ير ياد ش�ده كه در ابتدا با تضعيف ارزش ريال در مقابل ساير ارزها 
رخ داد، ش�رايطي را پديد آورد تا ش�اخص كل بورس تهران از محدوده 96 هزار واحد، 
مسيري طوالني را تا يك ميليوني شدن بپيمايد. اين مهم در حالي به وقوع پيوست كه 
در اين مدت رخوت بازارهاي موازي در كنار اميد به رش�د سودآوري تورمي شركت ها، 
ناشي از رش�د نرخ دالر نيمايي، به عاملي بدل ش�د تا به جر فعاالن بازار سرمايه، ساير 
اش�خاص نيز به حضور در اين بازار روي خوش نش�ان دهند و س�رمايه خود را رهسپار 
معامالت س�هام كنند.  در اين ميان اگرچه همواره مشكالتي نظير افزايش ريسك هاي 
سياسي و مخاطرات ناشي از تصميم گيري هاي يك ش�به بازار سهام را تهديد مي كرد، 
اما جلب اعتماد عمومي به بازار ياد ش�ده در كنار نبود گزينه اي بهتر در ش�رايط فعلي 
اقتصاد سبب شد تا روز به روز بر خيل مشتاقان حضور در بورس و فرابورس افزوده شود؛ 
عاملي كه نه تنها به تغيير انداره بازار و ظرفيت هاي آن انجاميد بلكه دولت را نيز به فكر 
تامين مالي از اين بستر انداخت. در اين مدت هرچه رونق بيشتر شد صداي مخالفان اين 
رونق نيز بلندتر شد و حتي بسياري را برآن داشت تا با پيش كشيدن مسائلي همچون 
حبابي بودن بازار و بيش از حد بزرگ شدن آن به فكر اخذ ماليات از سود سرمايه گذاران 
بيفتند، غافل از آنكه تحقق اين امر نه تنها ضربه اي مهلك به بورس، بلكه تخريب پايدار 
ظرفيت هاي بكر اقتصاد ملي در جهت تامين مالي بلندمدت از بازار سرمايه بود. هيچگاه 
نيز مشخص نشد كه مبناي اين حرف چيس�ت و تعريف اين جماعت از حباب و عدالت 
چگونه است كه حتي با اصول صريح تحليل بنيادي و نيازهاي اقتصاد تا اين حد تفاوت 
دارد.  به هر روي نيت هر چه كه بود اين خيال خام محقق نشد و بازاري كه تا همين چند 
سال قبل به زحمت ارزش معامالت 200 ميليارد توماني را به ثبت مي رساند، هم اكنون 
به نقطه اي رسيده اس�ت كه روزانه نزديك به 24 هزار ميليارد تومان، سهام در آن رد و 
بدل مي شود. در آن روزها اگرچه سخن گفتن از حباب، سخني عجيب به نظر مي آمد، 
در حال حاضر اما نسبت دادن آن به بازار س�رمايه و معامالت سهام امري بيراه نيست. 
چراكه بنا بر آنچه گفته ش�د، در طول دو سال گذشته هم س�يل نقدينگي قيمت ها را 
دستخوش تغيير كرده و هم ماهيت سرمايه گذاري به دليل وجود سرمايه گذاران تازه 
وارد تحولي چش�م گير داشته است.  هم اكنون بررس�ي ها حكايت از آن دارد كه رشد 
قابل توجه قيم�ت در برخ�ي از نمادهاي كوچك بازار ش�رايطي را پدي�د آورده كه نه 
جريان نقد آتي حاصل از سرمايه گذاري در آنها با قيمت روي تابلو همخواني دارد و نه 
دارايي هاي آنها به حدي است كه بتوان آن شركت ها را بر مبناي معيار ارزش جايگزيني 
ارزنده دانس�ت. عواملي از اين دست س�بب ش�د تا »تعادل« ضمن گفت وگو با حميد 
مرتضي كوشكي به بررس�ي چند و چون قيمت ها در بازار سرمايه و متغيرهاي موثر بر 
ادامه در صفحه 4 ارزش گذاري سهام بپردازد.  

 فرشته فريادرس | »كرونا ويروس« زخم اقتصاد بيمار كشور را عميق تر كرد؛ بسياري 
از كسب وكارها كاهش يا توقف توليد را تجربه كردند. شرايط به گونه اي پيش مي رود 
كه حتي برخي بنگاه ها نيز ظرفيت اسمي خودشان را از دست خواهند داد؛ همه اينها 
تورم زا اس�ت و مي تواند هزينه ها را انباش�ته تر و ش�رايط اقتصادي را سخت تر كند. 
»سيد كميل طيبي« اقتصاددان در گفت وگو با »تعادل« وضعيتي از اقتصاد را به تصوير 
مي كشد كه نشانه هاي تورمي ناشي از شرايط كرونايي قابل مشاهده است، كه حتي با 
فرض پايان اين دوران و بازسازي اقتصاد، كشور با يك چالش بزرگ ديگر مواجه است 
كه همان به تعلي�ق درآمدن اقتصاد ايران به واس�طه نپذيرفتن FATF اس�ت كه االن 
تحت الشعاع قرار گرفته و يك زنگ خطر بزرگ اس�ت. اين اقتصاددان معتقد است با 
وجود چنين چالشي، حتي فرصت هاي پس�اكرونا كه با ايجاد تقاضاهاي جديد براي 
محصوالت و كاالهاي ايراني در خارج ش�كل خواهد گرفت، عمال با زمين گير ش�دن 
در ميدان FATF از دس�ت خواهند رفت. طيبي همچنين با ترس�يم يك سال سخت 
براي اقتصاد كش�ور، از مانع ديگري بر س�ر راه صادرات غيرنفتي رونمايي مي كند كه 
همان نظام چند نرخي ارز اس�ت، كه منجر به زايش رانت هاي زيادي است؛ رانت هايي 
كه قطعا براي صادر كننده واقعي فراهم نيست و اين بس�يار هزينه زا است و وجود اين 
رانت ها براي رانتجويان )آنهايي كه اطالعات رانتي دارند( براي صادركنندگان واقعي 
هميشه مشكل زا است. او در بخش ديگري از گفت وگوي خود با ما، تحقق جهش توليد 
در بازه زماني يك ساله بدون اصالح ساختارها، از بين بردن فساد، كوچك شدن دولت 
و شكستن انحصارها را يك كار عجوالنه  توصيف مي كند كه نتيجه اي جز روي كاغذ 

ماندن در بر نخواهد داشت. مشروح اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد. 

   خيلي ها بر اين باورند با وجود شرايط حاكم بر كش�ور سال 99 سال بسيار سختي 
براي اقتصاد ايران خواهد بود؛ آيا اينطور است ؟ 

ارزيابي و پيش بيني شاخص هاي اقتصادي به ما نشان مي دهد، اقتصاد كشور در شرايطي خوبي نيست؛ و 
اين به اين معنا است كه يك تورم انباشت شده اي را داريم كه اين يك تورم مزمن، همراه با ركود است و از 
طرفي رشد اقتصادي منفي شده و پيش بيني بانك جهاني و صندوق بين المللي پول هم اين است كه در 
سال ۹۹ اين رشد منفي همچنان ادامه داشته باشد. البته اين پيش بيني رشد منفي حدود ۹ تا ۱۰ درصد 
كه اعالم شده بود، قبل از كرونايي شدن شرايط و اقتصادبود. حاال با فرض اينكه اثرات اقتصاد كرونا همچنان 
وجود داشته باشد پيش بيني از رشد اقتصاد چندان مناسب نيست. زماني كه رشد اقتصادي منفي باشد 
يعني ظرفيت اقتصاد كاهش پيدا مي كند و اقتصاد كوچك تر مي شود و طبيعتا زماني كه اقتصاد داراي رشد 
منفي شود با كاهش و كمبود سرمايه گذاري مواجه مي شود و ظرفيت هاي توليد، محدوديت پيدا مي كنند 
و چون زمينه براي كسب درآمدها وجود نخواهد داشت و يك محدوديت دو چنداني ايجاد مي شود، خب 
طبيعي است كه دولت هم در تحقق درآمدهايش دچار مشكل شود. چون يك وقفه به وجود مي آيد و آن 
وقفه در ارتباط و توازني است كه بين هزينه ها و درآمدها و دريافت ها در بودجه شكل مي گيرد و همين 
منجر به كسر بودجه مي شود وكسر بودجه همواره خيلي عمق پيدا كرده و يك شكاف خيلي عميق  بين 
دريافت ها، درآمدها و پرداخت ها ايجاد مي كند كه بخش عمده اي از اين پرداخت ها معموال جاري است و 
الجرم بايد اتفاق بيفتد.  ادامه در صفحه 7

مهدي بيك |مي گويند اولين قدم در مسير مبارزه با فقر و محروميت، آگاهي از وضعيت 
فقر در جامعه هدف اس�ت. آگاهي اثربخش�ي كه تنها از طريق تجزيه و تحليل درس�ت 
داده هاي اقتصادي به دس�ت مي آيد و مبتني بر الگوهاي مش�خص اقتص�ادي تعيين و 
ترسيم مي شود. بعد از تحوالت اقتصادي اخير برآمده از تداوم تحريم ها و كرونا بسياري 
از تحليلگران اقتصادي از بروز شكاف هاي جديد اقتصادي و طبقاتي در كشور خبر دادند، 
اظهاراتي كه نشان مي داد بعد از تكانه هاي اقتصادي برآمده از كاهش پول ملي، افزايش 
افسارگسيخته تورم، رشد بيكاري و... طبقاتي كه در ادبيات اقتصادي كشور از آنها ذيل 
عنوان »كمتربرخوردارها« ياد مي شود، شرايط اقتصادي نا بهنجاري را از سر مي گذرانند؛ 
شرايطي كه براي برون رفت از آن بايد هر چه سريع تر راهكارهاي عاجلي انديشيده شود. 
موضوع زماني پيچيده تر مي شود كه از منظر برخي كارشناسان اقتصادي تالش ها براي 
ايجاد اقبال عمومي در بورس نيز در نهايت منجر به فقيرتر شدن آن دسته از خانواده هايي 
خواهد شد كه س�همي از اين بازار نداش�ته اند. براي آگاهي از كم و كيف اثرات مشكالت 
اقتصادي اخير بر وضعيت معيش�تي خانواده هاي ايراني، سراغ وحيد محمودي دكتراي 
اقتصاد ماليه عمومي و توسعه اقتصادي از دانشگاه اسكس انگلستان و عضو هيات علمي 
دانشكده مديريت دانشگاه تهران رفتيم تا از دل گپ وگفت دوستانه با اين استاد اقتصاد 
تصويري از چشم انداز فقر در كش�ورمان پس از تحوالت اخير ارايه شود. چهره اي كه در 
سال 79 خورشيدي و بالفاصله پس از پايان مقطع دكترا و بازگشت به ايران، از طرف دولت 
سيدمحمد خاتمي دعوت به كار شده و تا انتهاي دولت اصالحات در سمت هاي مديركلي، 
معاون وزيري و عضويت در ش�وراهاي عالي اقتصادي انجام وظيفه كرد. ضمن اينكه در 
دوره محمود احمدي نژاد نيز جزو اف�راد محوري 57 اقتصادداناني ب�وده كه در نامه هاي 
متعدد عملكرد اقتصادي دولت وقت را به چالش كشيدند. محمودي در جريان گفت وگو 
با »تعادل« با بازخواني تالش هايي كه براي تحقق امر توس�عه كشور صورت گرفته، دوره 
اصالحات را دوره اي ارزيابي مي كند كه در آن شاخص هاي اقتصادي كالن كشور به نسبت 
س�اير دولت هاي بعد از انقالب در بهترين وضعيت خودقرار داشته است. موضوعي كه از 
منظر اين اس�تاد اقتصاد به دليل رويكرد خاص دولت اصالحات در توجه به اصل كرامت 

انساني و توجه به حقوق طبيعي افراد ايجاد شده است. 

    بعد از تحوالت اقتصادي اخير كه پس از تحريم ها و كرونا و... حادث شد، برخي تحليلگران 
از افزايش شكاف طبقاتي در كشور صحبت مي كنند؛ به نظر مي رسد شما با توجه به سال ها 
تحقيق و پژوهش در خصوص موضوع فقر، بهتر از هر شخص ديگري مي توانيد در خصوص 
افزايش ياكاهش فقر در كش�ورمان اظهارنظر كنيد؛ مي فرماييد كه وضعيت نظام طبقاتي 

ايران دستخوش چه تغييراتي شده است؟
قبل از ماجراي كرونا هم از سال هاي 8۹ و ۹۰ خورشيدي به اين طرف كه معروف است به »دهه از دست 
رفته«، اقتصاد و معيشت كشورمان با شرايطي رو به رو شد كه هم شاهد افزايش نابرابري هاي اقتصادي 
بوده ايم و هم شاهد افزايش محروميت بوده ايم. ما اگر بخواهيم به فقر نگاه كنيم و آن را تجزيه كنيم به 
2عامل »بازتوزيع« و عامل »رشد«، چون دهه گذشته، دهه از دست رفته است و اقتصاد ايران يك نرخ 
رشد اقتصادي خنثي داشته و...  ادامه در صفحه 2

حميد مرتضي كوشكي، كارشناس در گفت وگو با »تعادل«:گفت وگوي وحيد محمودي، اقتصاددان با »تعادل«:»سيد كميل طيبي«، اقتصاددان در گفت وگو با »تعادل«:

»FATF« چالش بزرگ 
اقتصاد امسال است

كرونا خانواده هاي ايراني را 
فقيرتر كرد

حساب حبابي ها از نمادهاي 
ارزنده بورس جداست



اخبار

ارزش پرتفوي سهام عدالت 
۱۹ برابر شد

ارزش روز ۴۹ ش��ركت حاضر در پرتفوي س��هام 
عدالت در پي رشد شاخص و نمادهاي معامالتي 
در بازار سهام در حال حاضر به ۵۱۸۴ هزار و ۳۰۳ 
ميليارد ريال رس��يده كه رشد ۱۹ برابري را نشان 
مي دهد.تعداد ش��ركت هاي حاض��ر در پرتفوي 
سهام عدالت ۴۹ شركت هستند كه ارزش مقطع 
واگذاري آنها ۲۶۶ هزار و ۳۶۳ ميليارد ريال است. 
بر اين اساس با توجه به تورم اقتصادي و در پي آن 
رشد شاخص و افزايش قيمت سهام شركت ها در 
بازار سرمايه، ارزش روز پرتفوي بيش از ۴۹ ميليون 
مشمول سهام عدالت افزايش يافته و در حال حاضر 
به ۵۱۸۴هزار و ۳۰۳ميليارد ريال رسيده است.در 
اين خصوص نگاهي به پرتفوي سهام عدالت نشان 
مي دهد از ۴۹ ش��ركت حاضر در اين سبد تعداد 
۳۶شركت بورسي هستند كه ارزش مقطع واگذاري 
آنها ۲۲۷ هزار و ۸۲۵ ميليارد ريال مي باشد و ارزش 
روز آنها به ۵۱۴۸هزار و ۳۳۸ميليارد ريال افزايش 
يافته است كه حكايت از رشد بيش از ۱۹.۴درصدي 
ارزش اسمي سهام عدالت مشموالن دارد.به عالوه 
اينكه در اين پرتفوي، ۱۳ شركت غيربورسي نيز 
حضور دارند كه ارزش مقطع واگذاري آنها ۳۵هزار 
و ۹۶۵ميلي��ارد ريال و ارزش روز آنها همين مبلغ 

برآورد شده است.

دولت مشكل جاماندگان 
سهام عدالت را حل كند

عضو كميسيون برنامه و بودجه در مجلس اعالم 
كرد: دولت ترتيبي اتخاذ كند تا سهام عدالت به 
جام ماندگان هم تخصيص يابد. به گزارش خانه 
ملت، غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي درخصوص 
بهترين سازوكار براي حمايت از جاماندگان ثبت 
نام سهام عدالت در سال ۸۵ گفت: سهام عدالت 
براي اقشار ضعيف جامعه است اما در سال ۸۵ 
امكان ثبت نام براي بسياري از افراد به دليل فقر 
اقتصادي، اجتماعي و تحصيلي وجود نداشته لذا 
از قلم افتاده اند اما اكنون دولت به آنها مي گويد؛ 
در ليست ثبت نام نيستيد. نماينده مردم رشت 
در مجل��س اضافه كرد: س��هام عدالت به مثابه 
شيريني دولت به اقشار آس��يب پذير است لذا 
انتظار است كام تمامي واجدين شرايط را با آن 
شيرين كند و نسبت به اصالح ليست تخصيص 
اين س��هام اقدام و تبعيض ن��ارواي پيش آمده 

هرچه سريع تر برطرف شود.

ورود روزانه ۱۵۰ هزار 
سهامدار جديد به بورس

رييس سازمان بورس با اشاره به صدور روزانه بيش 
از ۱۵۰ هزار كد سهامداري جديد گفت: از ابتداي 
امسال بيش از يك ميليون و ۶۰۰ هزار كد جديد 
صادر و بيش از ۴۵ هزار ميليارد تومان وارد بازار 
سرمايه شده است.به گزارش تسنيم، در جريان 
جلسه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام و بعد 
از ارايه گزارشي توس��ط معاون علمي و فناوري 
رييس جمهور درباره شركت هاي دانش بنيان، 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار گزارشي از 
آخرين وضعيت بازارسرمايه ارايه كرد و گفت: در 
پي استقبال كم نظير مردم از بورس روزانه بيش 
از ۱۵۰ هزار كد سهامداري جديد صادر مي شود 
كه ركوردي بي سابقه است.حسن قاليباف اصل 
ادامه داد: از ابتداي سال و طي دو ماه اخير هم بيش 
از يك ميليون و ۶۰۰ هزار كد جديد صادر شده و 
بيش از ۴۵ هزار ميليارد تومان وارد بازار سرمايه 
شده كه نسبت به سال گذشته بيش از ۵۰ درصد 
بيشتر است.محس��ن رضايي نيز بعد از گزارش 
مس��ووالن بانك مركزي بر اهميت ويژه  هدايت 
سرمايه ها به س��مت توليد و ايجاد اشتغال مولد 
از تهيه بسته سياستي جديد در مجمع خبر داد 
و گفت: اگر به سرعت اقدامات تكميلي درجهت 
بهره برداري از سرمايه هاي به دست آمده در توليد 
و ايجاد اشتغال استفاده نشود اين سرمايه ها وارد 
بازار طال و ارز و كاالهاي مصرفي و روزمره مردم 
مي شود و تورم را افزايش و ارزش پول ملي را باز 

هم كاهش خواهد داد.

 ۳۶ ميليون نفر متقاضي 
كمك هزينه بيكاري در امريكا 

براس��اس داده هاي جديد اداره كار امريكا، طي 
هفته گذشته بيش از ۲.۹ ميليون نفر براي استفاده 
از مزاياي بيكاري ثبت ن��ام كردند تا كوويد-۱۹ 
ظ��رف تنها دو ماه بي��ش از ۳۶ ميليون نفر را در 
اين كش��ور بيكار كند.به گ��زارش ايِبنا و به نقل 
از نيويورك پس��ت، اين آمار بدين معنا است كه 
پاندمي كرونا همزمان با فرستادن اقتصاد امريكا 
به يك ركود عميق، تقريبا ۲۳ درصد از نيروي كار 
اين كشور را خانه نش��ين كرده است.با اين حال 
شمار متقاضيان اوليه كمك هزينه بيكاري با در 
نظر گرفتن تغييرات فصلي براي ششمين هفته 
پياپي كاهش يافته كه خود نشان دهنده اين است 
كه با توجه به تسهيل مقررات قرنطينه مرتبط با 
كرونا و بازگشت تدريجي برخي از اياالت به زندگي 
عادي، قوي ترين موج تعديل نيرو پش��ت س��ر 
گذاشته شده است. اقتصاددانان انتظار داشتند 
اداره كار امريكا براي هفته گذشته ۲.۵ ميليون 
تقاض��اي كمك بيكاري درياف��ت كند.عالوه بر 
اين، تعداد كلي متقاضيان براي نخس��تين بار از 
زماني كه نرخ بيكاري ناشي از شيوع كرونا آغاز به 
تورم كرد، زير ۳ ميليون نفر گزارش شد. مقامات 
اداره كار امري��كا در هفته منتهي به ۱۴ آوريل و 
پيش از آنكه شمار متقاصيان در هفته بعد از آن 
به ۳.۳ ميلي��ون نفر افزايش پيدا كند، ۲۸۲ هزار 

درخواست دريافت كرده بودند.

ايران2

مظاهري: بانك ها نياز به يك قانوِن مادر جديد دارند

بورس جاي بانك را نمي گيرد، وضعيت نظام بانكي رو به بهبود است
رييس كل اس�بق بانك مركزي گفت: در دو 
س�ال اخير وضعيت نظام بانكي كشور رو به 
بهبود است و تنگناي مالي كه بانك ها دچار 

آن بوده اند بسيار كم شده است.

به گزارش »تعادل«، طهماسب مظاهري، رييس كل 
اس��بق بانك مركزي گفت: در هر نظ��ام اقتصادي ۴ 
بازيگر اصلي وجود دارد كه مجموعه تعامل آنها بازي 
اقتصاد و كيفيت اقتصاد كشور را شكل مي دهد.در اين 
۴ پايه اقتصادي، دولت به جهت اينكه سياست گذاري 
مي كند و هزينه هاي خدماتي انجام مي دهد و نقشي 
براي سياست هاي مالياتي دارد به عنوان يكي از اركان 
شناخته مي شود. سه پايه ديگر هم شامل نظام بانكي، 
بازار س��رمايه و مردم هستند كه در اين بخش فعاالن 
اقتص��ادي هم حضور دارند كه با بخ��ش بانكي و بازار 

سرمايه تعامل مي كنند.
وزير اسبق اقتصاد با بيان اينكه سال ها در كشور ايران 
بانك محوري داشتيم، گفت: در شرايط كنوني بورس و 
بازار سرمايه هم در حال رشد و رونق است كه مي تواند 
نقش پررنگ تري پيدا كند. اما پررنگ شدن بازار سرمايه 

به معني كم اهميت شدن نظام بانكي نخواهد بود.
وي تأكيد كرد: نظام بانكي امروز از ش��رايط رنجوري 
برخوردار است. كمي كسالت و مريضي دارد. تسهيالت 
تكليفي كه سال ها از سوي دولت تحميل شده هميشه 
براي بانك ها مشكل بوده است، در حالي كه مي گفتند 

پول زيادي در بانك انباشته است.
مظاهري ادامه داد: طي دو سال گذشته دولت متوجه 
شده است كه اين تسهيالت تكليفي و فشار به بانك ها 

براي اينكه پرداخت منابع سپرده را انجام دهند كم شده 
است. در اين موضوع رييس كل كنوني بانك مركزي 
هم تأثيرگذار هست اما نبايد زحمات افرادي كه پيشتر 

بوده اند نيز مغفول بماند.
رييس كل اس��بق بانك مركزي ادام��ه داد: حمايت 
و پش��تيباني و تدبي��ر مقام معظم رهبري كه س��تاد 
هماهنگي سران قوا را تشكيل دادند باعث شد كه فقط 
قوه مجريه نظرات��ش را در نظام بانكي اجرايي نكند. با 
مجموع اين عوامل در دو سال اخير وضعيت نظام بانكي 
رو به بهبود است و تنگناي مالي كه بانك ها دچار هستند 
بسيار كم شده است هرچند از رشد وسيعي كه داشت 

برخوردار نيست.
وي گفت: اضافه برداش��ت بانك ه��ا از بانك مركزي 
كنترل شده است و هر بانك به اندازه منابعي كه جذب 
مي كند مي تواند اعتبار بدهد.مجموعه روندي كه االن 
هست تنگناي مالي كاهش پيدا كرده است و انتخاب 
هيات مدي��ره بانك ها دقت ويژه اي دارد مي ش��ود. به 
دليل فش��ارهاي مختلف دولت هاي گوناگون شاهد 
بوديم كه در بسياري موارد چند نفر هيات مديره بانك 
مي گذاش��تند كه در عمر كاري خود حتي يك روز و 
نصفه روز كار بانكي نكرده بودند. مفاهيم بانكي را حتي 
اگر در دانشگاه خوانده بودند در عمل كار نكرده بودند.

مظاهري در پاسخ به اينكه آيا در سال ۹۹ بانك ها صحنه 
گردان اصلي اقتصاد هس��تند، اين طور گفت: جواب 
اين است كه از سال قبل بهتر خواهد بود اما هنوز بايد 
براي اصالحات دروني بانك ها انرژي خود را گذاشت. 
اصالحات درون بانك ها و منابع داخل بانك ها بايد انجام 
ش��ود. وي افزود: در اصالحات يك پديده اي داريم كه 

س��ه قانون مادر وجود دارد. قانون پولي و بانكي، قانون 
بانكداري بدون ربا، قانون اداره امور بانك ها عناوين شان 

هس��تند؛ اين س��ه قانون با يكديگر تعارض، تناقض و 
تضادهايي دارند كه باعث گرفتاري شده است. كاري 

كه به عنوان اليحه بانكي بايد انجام شود اين است كه 
يك قانون مادر جايگزين شود.

كرونا خانواده هاي ايراني را فقيرتر كرد
كيك اقتصادي با وجود فروش مقادير قابل مالحظه اي نفت 
و ساير درآمدهاي كشور، كوچك تر ش��ده، از طرف ديگر 
نابرابري هاي اقتصادي هم افزايش پيدا كرده است، مي توانيم 
بگوييم در نهايت ماحصل افزايش نابرابري اجتماعي و كاهش 
نرخ رشد اقتصادي منجر به افزايش فقر و محروميت در كشور 
شده است. از طرف ديگر ما با پديده ۲رقمي شدن تورم نيز 
مواجه هس��تيم به گونه اي كه نرخ تورم ت��ا حول و حوش 
۵۰درصد هم افزايش پيدا كرد. طبيعتا وقتي كه به قدرت 
خريد مردم نسبت به درآمد خانواده نگاه مي كنيم؛ متوجه 
مي شويم كه درآمد خانواده ها هم افزايش قابل توجهي پيدا 
نمي كند. در اين ش��رايط، مخرج كس��ر هم كه تورم است 
به صورت فزاينده افزايش پي��دا كرده و به صورت متناوب 
قدرت خريد خانوار هم كاهش پيدا كرده است. به دليل اين 
شاخص هاي اقتصادي است كه هم در حوزه سياست هاي 
پولي و هم در حوزه سياست هاي كالن، اقتصاد ايران دچار 
مشكالتي بوده اس��ت كه اين مشكالت خودش را در سبد 

خانوار نشان داده است.
    اين فرآيند كاهنده در حوزه بيكاري خود را چگونه 

نشان مي دهد؟
 اگر نرخ بيكاري قابل مالحظه اي كه امروز وجود دارد را 
در كنار پيش بيني هايي كه سطح بيكاري ايران را تا سال 
۱۴۰۰ به طور متوسط حول و حوش۴ الي ۵ميليون نفر 
متقاضي كار قرار مي دهد قرار دهيم و اين شاخص را در 
كنار رشد منفي مستمر اقتصادي بگذاريم، مجموعه اين 
عوامل وضعيت را در چشم انداز پيش رو مبهم مي كند. در 
اين ميان آمدن كرونا، عمق مسائل و مشكالتي كه اقتصاد 

ايران به آن مواجه بود را تعميق تر كرد. 
    چرا نظام سياس�ي و تصميم س�ازان براي بهبود 
شرايط از ظرفيت هايي كه در اختيار دارند استفاده 
نمي كنند؟ آيا اساسا ظرفيتي براي دولت باقي مانده 
است كه از آن به نفع بهبود وضعيت معيشتي مردم 

استفاده كند؟
در كش��وري كه بخش قابل مالحظه اي از اقتصاد آن، 
دولتي است و اقتصادي دولت محور دارد، به طور طبيعي 
اين امكانات و ظرفيت هاي بودجه است كه مي تواند در 
شرايط بحراني به كار گرفته شود، البته اين سكه دو روي 
دارد يعني همان طور ك��ه بودجه مطلوب مي تواند در 
زمينه حمايت از اقشار محروم به كار گرفته شود، فقدان 
يا كمبود بودجه هم مي تواند مشكالت موجود را عميق تر 
كند . يعني ايجاد هر نوع كاهش��ي در بودجه مي تواند 
به طور مستقيم معيشت مردم را دچار تكانه كند. بودجه 
ما هم كه مي دانيد از بيماري هاي مزمن خود رنج مي برد 
و از ش��فافيت الزم و كاركرد توسعه اي برخوردار نبوده 
و نيست. ضمن اينكه تدوين بودجه سال ۹۹ نشان داد 
كه بر اساس برآوردهاي اوليه دولت بيش از ۵۰درصد 
كسري خواهد داشت. شرايط در بهترين حالت و بعد از 
تمهيدات دولت براي فروش دارايي هايش براي كاهش 
كسري بودجه در بهترين حالت تنها مي تواند حقوق 
كارمن��دان دولت را تامين كند و يارانه هاي نقدي را به 
مردم پرداخت كن��د، بيش از اين توان حمايتي الزم را 

نخواهد داشت. 

    اين شرايط بحراني برآمده از كرونا مختص ايران 
نيس�ت و بيشتر كش�ورها درگير ابعاد مختلف آن 
هستند. اما تحريم ها باعث ش�ده تا اثرات كرونا در 

اقتصاد ايران به مراتب عميق تر شود.
مساله اين اس��ت كه بيماري كرونا هم طرف عرضه و هم 
طرف تقاضا را متاثر كرده. در زمان بحران سال ۲۰۰۸ اقتصاد 
امريكا شاهد بوديم كه بحران بيشتر متوجه طرف تقاضا بود؛ 
اما پيچيدگي اثرات كرونا اين است كه هم طرف عرضه و هم 
طرف تقاضا را متاثر كرده است. اين تكانه ها باعث خواهد شد 
ميزان بيكاري در اين كش��ورها افزايش پيدا كند. در ايران 
در حال حاضر بيش��ترين آسيب متوجه بيكاران پاره وقت 
يا پيماني است كه براي پيمانكاران يا بنگاه هاي مختلف به 
صورت پاره وقت كار مي كردند؛ اينها در شرايط كرونا دريافتي 
نخواهند داشت و آسيب هاي بنياديني را در معيشت خود و 
آسيب پذيري دو چندان را تجربه خواهند كرد. اين در حالي 
است كه موضوع كرونا نيز باعث اضافه شدن هزينه هاي بخش 
سالمت خانواده ها شده؛ مجموعه هزينه هايي كه در نهايت 
فشار بيشتري را به معيشت خانواده هاي ايراني وارد مي سازد 

و آنها را فقيرتر از قبل مي سازد. 
    دولت و نظام سياس�ي در اين ميان چه نقش�ي را 
بازي مي كند؟ به هر حال در همه جاي دنيا دولت ها 
و نظام هاي سياسي وظيفه حمايت از اقشار محروم 
را به عهده مي گيرند و توقع از نظام سياسي كشور 

ما هم همين است؟
همان طور كه قبال هم شرح دادم، مهم ترين ابزار نقش آفريني 
دولت ها در نظام هاي دولت محور، بودجه است؛ دولت ها با 
اس��تفاده از بودجه برنامه هاي حمايتي خود را ساماندهي 
مي كنند. در شرايطي كه دولت با كسري بيش از ۵۰درصدي 
بودجه مواجه اس��ت؛ عمال نمي تواند حمايت بايسته اي از 
اين طبقات نيازمند انجام دهد. بعيد مي دانم دولت بتواند 
با حمايت هاي يارانه اي و س��بدهاي كاال سايه فقر را از سر 

خانواده هاي ايراني كوتاه كند. 
    شما استدالل كرديد كه بررسي محتوايي وضعيت 
اقتصادي كشور نش�ان دهنده افزايش دامنه هاي 
فقر در كشورمان است. اين افزايش فقر چه تبعات 
اجتماعي، سياس�ي، طبقاتي و... مي آفريند؟ بايد 

منتظر چه شرايطي باشيم.
وقتي ريشه هاي فقر بازمي گردد به بيكاري و نرخ بيكاري و 
تورم با هم به صورت توامان باال مي روند، طبيعتا افزايش نرخ 
بيكاري و افزايش نرخ تورم، باعث افزايش فزاينده نرخ فالكت 
در جامعه خواهد ش��د و اين افزايش نرخ فالكت، مي تواند 
تبعات اجتماعي فراواني داشته باشد. آن گونه كه آسيب هاي 
اجتماعي و بزهكاري ها افزاي��ش پيدا مي كند و به صورت 
گزاره هايي چون افزاي��ش دزدي، زورگيري، بزهكاري ها، 
ناامني ها و...ظهور و بروز پيدا مي كند. واقع آن است كه ابعاد 
انساني و اجتماعي فراواني، تحت تاثير اين عوامل اقتصادي 
قرار مي گيرد و در كل فضاي اخالقي و انساني در جامعه متاثر 

از اين فضا كمرنگ تر مي شود. 
    نح�وه ظهور و ب�روز اي�ن ناهنجاري ها به چه 
صورت است؟ آيا ش�اهد حوادثي از جنس آبان 

98 خواهيم بود؟

حتي اگر گسترش اعتراضات اجتماعي به دليل ترس از كرونا 
در دوره اي كمتر شود، شك نكنيد اين مطالبات فروخورده و 
اعتراضات و انتقادهايي كه نسبت به فشار اقتصادي و معيشتي 
وجود دارد؛ انباشته مي شود و در اولين فرصت ممكن ظاهر 
خواهد ش��د. لذا پيدا كردن تمهيدي براي كمك بيشتر به 
مردم و طبقات محروم براي آينده كشور بسيار مهم است. 
شما كشور هاي مختلف را بررسي كنيد متوجه مي شويد كه 
با وجود مشكالتي كمتر از ما تالش كردند كه كمك هاي قابل 
توجهي به مردمشان كنند. اين فرآيند حمايتي هم متوجه 
خانواده ها بوده و هم متوجه توليدكننده ها و كسبه. در آلمان 
ه��م از كف كمك ۹هزار يورويي به يك گيش��ه كوچك در 
ش��هري دور افتاده تا كمك هاي مالي بيشتر به بنگاه هاي 
بزرگ تر انجام شده است. از سوي ديگر، در امريكا به خانواده ها 
كمك هاي نقدي قابل توجهي كرده اند، اما اينكه ما فكر كنيم 
با ۱ميليون تومان وام مي توانيم كمكي به مردم كنيم اشتباه 
اس��ت و دردي را از مردم دوا نمي كند. بنابراين آسيب هاي 
اجتماعي اين مشكالت اقتصادي هرچند به سرعت ظهور 
مي كند اما تبعات سياسي و اجتماعي اين مشكالت برآمده 
از كاهش فقر در بلندمدت انباشت خواهد شد و در صورتي 
كه تمهيدي براي آن انديشيده نشود ممكن است به شكل 

اعتراضات خياباني يا رفتارهاي ناهنجار بيروني بروز كند.
    شما از طريق ترجمه هاي آمارتياسن اقتصاددان 
هندي برنده جايزه نوبل داده هاي اقتصادي مهمي 
را به كشور وارد كرده ايد، اين نوبليست اقتصادي 
در كتاب»توسعه به مثابه آزادي« به مساله فقر و 
راه هاي ريش�ه كني آن توجه ويژه اي نشان داده 
است. بس�ياري از تحليلگران معتقدند كه دليل 
فاصل�ه بعي�د اقتصاد ايران با توس�عه آن اس�ت 
كه ما اساس�ا الگوي اقتصادي مش�خصي را براي 
تحقق امر توس�عه در اختيار نگرفته ايم. در واقع 
سياست گذاران اقتصادي ما هنوز به علم توسعه 
مجهز نش�ده اند. درباره اهميت اين آموخته هاي 
اقتصادي و نقش آن در توسعه توضيح مي فرماييد.

اگر بخواهيم در خصوص بحث توسعه به مثابه آزادي يا توسعه 
انس��ان محور كه آمارتياسن مطرح مي كند، صحبت كنيم 
فرصت جداگانه اي را نياز داري��م، اما اگر بخواهم به اختصار 
صحبت كنم اين است كه در فضاي امروز اقتصاد كشور، كرونا 
به خوبي براي ما روشن كرد كه نگاه ها يا ديدگاه هاي متعارف 
اقتصادي يا مسائلي كه در ديدگاه هاي نئو كالسيك مطرح 
است كه معتقد اس��ت؛ بازار خودش مي تواند عدم تعادل ها 
را مديريت كند و به تعادل تازه اي برساند، اينها ديگر جوابگو 
نيست. شرايط فعلي كه عرض كرديم هم طرف عرضه و هم 
طرف تقاضا را تغيير داده، نش��ان داد كه كيفيت حكمراني 
و كيفيت سياست گذاري و نگاه سياس��ت گذاران است كه 
مي تواند بسيار حائز اهميت باشد. كرونا نشان داد كه چقدر 
داشتن يك پارادايم انساني كه چند بعدي به ابعاد نيازهاي 
انس��اني توجه مي كند حائز اهميت است. آنچه در گفتمان 
انسان محور آمارتياسن مورد توجه است آن است كه به جاي 
پايه اطالعاتي »درآمد« كه در نگاه متعارف درآمد و ثروت هدف 
نهايي تلقي مي شود، مي گويد درآمد و ثروت چيزي جز ابزاري 
در خدمت» انسان« نيستند، و انسان محور و مدار توسعه است.

    منظور شما الگوي هاي اومانيستي است كه در فضاي 
فكري بين المللي بعد از رنسانس مطرح شده است؟

مراد از انسان در نظريات آمارتياسن هم توده مردم است و آن 
نگاه اومانيستي كه اشاره كرديد مد نظر نيست؛ يك نگاه فردي 
جمعي به انسان است كه مي گويد توده مردم محور توسعه 
هستند. در اين تفكر به جاي اينكه به مردم چه در قالب پارادايم 
رشدگرا با شكل گرفتن قله هاي ثروت و چه در پارادايم هاي 
دولت محور با دخالت هاي حداكثري دولت بخواهيم چيزي 
عرضه كنيم، ديدمان توسعه انسان محور معتقد است كه 
اگر مبناي سياس��ت گذاري بر مبن��اي تقويت توانمندي 
انساني باشد و بتوانيم انسان هاي توانمندي را تربيت كنيم، 
اين انسان هاي توانمند مي توانند رفاه خود را تامين كنند؛ 
خودشان مي توانند سرنوش��ت خود را بسازند و خودشان 
مي توانند در زمان بروز بحران ها راهبردهاي الزم براي عبور 
از چالش ها را طراحي و اجرا كنند. لذا اين ديدگاه انساني يا 
انسان محور اگر مدار و مبناي حكمراني قرار بگيرد، يعني اوال 
در ساحت حكمراني زاويه ديد بايد مبتني بر مبناي حضور 
فعال مردم در حوزه هاي مختلف صورت بگيرد و بعد هم مردم 
هم از منظر آموزش هاي عمومي، هم آموزش هاي تخصصي، 
هم آموزش هاي ضمن خدمت و هم پوشش بهتر سالمت و 
يك نظام تامين اجتماعي گسترده و همين طور پاسخگويي 

حكمرانان به مطالبات مردم در جايگاه مطلوبي قرار بگيرند.
    بررس�ي هاي تحليلي مستند نش�ان مي دهد كه 
بهترين عملكرد اقتصادي كش�ورمان در سال هاي 
بعد از پيروزي انقالب در دوران اصالحات و حدفاصل 
سال هاي 79 تا 84 شكل گرفته است. يعني بهترين 
عملكرد اقتصادي ما را دولتي ارايه كرده اس�ت كه 
اساسا توسعه سياسي و نه توسعه اقتصادي را به عنوان 
ركن ركين برنامه هايش مورد توجه قرار داده بود. اين 

گزاره را چطور مي توان تحليل و تفسير كرد؟
به درس��تي مي توان گفت كه دولت اصالحات نزديكترين 
ديدگاه را به پارادايم توس��عه انس��ان محور داش��ت. چون 
كرامت و منزلت انساني و توجه به ابعاد انساني، مورد توجه 
مسووالن دولت اصالحات بود و همين طور آرامش و تنش 
زدايي واقعي كه توانستند در عرصه هاي بين المللي به وجود 
بياورند و مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني را ساماندهي 
كردند؛ مجموعه اين گزاره ها عاملي ش��د ت��ا اقتصاد ايران 
بهترين شمايل عملكردي خود در سال هاي بعد از انقالب 
را تصويرس��ازي كند. فراموش نكنيد ني��از اصلي اقتصاد و 
حوزه هاي پولي و مالي آرامش اس��ت. در آن دوران آرامش 
در فضاي پيراموني اقتصادي ايجاد شد، هزينه هاي مبادالت 
پايين آمد، فضاي آرامي شكل گرفت، دسترسي به كانال هاي 
مالي براي صاحبان توليد و اقتصاد فراهم شد، رابطه دولت و 
ملت ترميم شد؛ اعتماد اجتماعي بهبود پيدا كرد، توجه به 
سرمايه هاي انساني بيشتر شد؛ لذا نگاه همگون به حوزه هاي 
اقتص��ادي، فرهنگي، اجتماعي و سياس��ي كمك كرد كه 
عملكرد اقتصادي آن دوران بهتر باشد. در مقاالتي هم كه 
من در زمينه فقر منتشر كردم و دولت هاي مختلف را با هم 
مقابسه كردم، اگر به آن مقاالت مراجعه كنيد متوجه مي شويد 
كه بهترين عملكرد در زمينه كاهش فقر و محروميت در آن 

دوران اتفاق افتاده است.

    اما دولتي بعد از دوران اصالحات روي كار آمد با شعار 
گسترش عدالت اجتماعي توانست توجه ها را به خود 
جلب كند. چطور مي توان اين تناقض را تحليل كرد؛ 
يعني در شرايطي كه بهترين عملكرد اقتصادي توسط 
دولت اصالحات ارايه شده بود؛ فضاي رسانه اي جامعه 
به گونه اي شرايط را تصويرسازي مي كردند كه انگار 
عدالت اجتماعي در دوران اصالحات مورد خدش�ه 

قرار گرفته است؟
 برخ��الف آن تحليلي كه برخي ها اعالم مي كردند كه عدم 
توجه به عدالت اجتماعي موجب اقبال برخي افراد به محمود 
احمدي نژاد و دولتش شده بود، اعداد و ارقام مستند اقتصادي 
و داده هاي اطالعاتي خالف اين اظهارات را نشان مي دهدو 
واقع آن اس��ت كه بيش��ترين تالش ها براي تحقق عدالت 
اجتماعي و كاهش فقر در آن دوران اتفاق افتاده است. اينكه 
چطور مي توان يك عملكرد اقتصادي روشن را اينگونه پوسته 
وارونه پوشاند موضوعي است كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد. 
    شما اشاره كرديد كه گسترش فقر تبعاتي را دركنش 
مردم طبقات كمتربرخ�وردار و عموم جامعه ايجاد 
خواهد كرد. ممكن اس�ت اين تبعات به صورت دور 
ش�دن مردم از ابزارهاي دموكراتيك مثل انتخابات 
باشد. به هر حال ما انتخابات اسفند98 را داشتيم كه 
در آمارها مشاركت پاييني را تجربه كرديم و انتخابات 
حس�اس س�ال1400 را نيز در پيش داري�م . به طور 
مشخص گسترش فقر چه اثراتي را در مشاركت هاي 

عمومي مردم به جاي مي گذارد؟
ببينيد كرونا شرايطي را رقم زد كه تحليل انتخابات ۹۸ به 
فراموشي سپرده شد؛ كسي توجه نكرد كه اين انتخابات با 
مشاركت پايين مردم برگزار شد . يكي از داليل اين مشاركت 
پايين اين بود كه مردم احساس كردند به هر حال وعده هايي 
كه توسط دولتمردان داده مي شود، به خصوص قوه مجريه و 
مشخصا رييس جمهوري، اين وعده ها در صحنه عمل، ظهور 
و بروزي ندارد و بيشتر در حد تبليغات و گرفتن راي بيشتر 
انجام مي ش��ود. اين عمل نكردن به وعده ها آرام آرام رابطه 
دولت و ملت را تضعيف كرد و اين گسستگي رابطه دولت و 
ملت منجر به افزايش نااميدي عمومي شد، چرا كه نه تدبيري 
ديدن��د و نه اميدي براي ادامه راه برايش��ان باقي مانده بود؛ 
موضوع ردصالحيت ها هم عاملي شد تا مردم ترجيح دهند 
با عدم حضورش��ان پيامي را به تصميم سازان كشور ارسال 
كنند. اينكه آيا اين پيام توسط مسووالن درك خواهد شد يا 
نه موضوع ديگري است كه بايد دولتمردان به آن پاسخ دهند. 
    در اين ميان اما به نظرمي رسدكه كرونا عاملي شد 
تا رابطه بين دولت و ملت يك بار ديگر در مسير احيا 

قرار بگيرد. 
بله، اين اتفاق كرونا، شايد كمكي بود براي دولت؛ به هرحال 
تالش هايي كه براي مقابله با كرونا توسط وزارت بهداشت و 
شبكه درمان و...شكل گرفت توانست مناسبات تازه اي ميان 
دولت و ملت شكل بگيرد و گسستگي ميان دولت و ملت را 
در مسير ترميم قرار داد. شايد بايد از همين اتفاق و فرصت 
استفاده كرد و به سمت مردم برگشت. دولت بايد حرف مردم 
را بشنود و مبتني بر مطالبات مردم تغييرات مورد نياز را در 

ريل قانون گذاري كشور انجام دهد.
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تنگناي مالي بانك ها بسيار كم شده است

ادامه از صفحه اول

رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني مطرح كرد 

اجبار كارگران به ترك كار و عدم ارسال حق بيمه
رييس اتحاديه كارگران ق�راردادي و پيماني با 
انتقاد از كارفرماياني ك�ه نيروهاي كار خود را به 
دليل كرونا نگه مي دارند اما از آنها نامه ترك كار 
مي گيرند و حق بيمه رد نمي كنند، گفت: سازمان 
تامين اجتماعي از طريق بازرسان خود مي تواند 
اين كارگاه ها را شناس�ايي و در ص�ورت لزوم به 

هيات هاي تشخيص و حل اختالف معرفي كند.

 فتح اهلل بيات در گفت وگو با ايسنا، در خصوص عدم ارسال 
ليست حق بيمه كارگران به تامين اجتماعي از فروردين ماه 
امسال اظهار كرد: متاسفانه برخي از كارفرمايان كارگاه هاي 

كوچك به دليل ش��يوع بيماري كرونا و با اين توجيه كه 
فروردين ماه ۱۴ روز تعطيل بوده، كارگران را وادار به ترك 
كار مي كنند و ليست ترك كار را به نشانه اينكه هيچ فعاليتي 
نبوده به اداره كار ارسال مي كنند اما در واقع نيروي كار در 
محل كار خود حضور دارد و طبق توافقي كه كارگر و كارفرما 
با يكديگر كرده اند كارگر به جاي اخراج سر كار خود باقي 
مي ماند و در مقابل حق بيمه اين مدت براي او رد نمي شود.

وي ادامه داد: اين مس��اله در بنگاه ها و ش��ركتهاي بزرگ 
ديده نمي شود و بيشتر در كارگاه هاي كوچك كه نظارت 
و بازرسي نمي ش��وند اتفاق مي افتد و كارگر به اين دليل 
كه كارفرما مي گويد حق و حقوقش را مي دهد از شكايت 

صرف نظر مي كند.ريي��س اتحاديه كارگ��ران قراردادي 
و پيمان��ي با بيان اينكه اين كار روش صحيحي نيس��ت، 
درخصوص مواردي از اين دس��ت كه اتحاديه رسيدگي 
كرده باش��د، توضيح داد: تنها يك مورد از شركتي نسبتا 
بزرگ داشتيم كه كارگرانش به ما مراجعه كرده بودند و به 
آنها گفته شده بود كه نامه ترك كار بنويسند و براي گرفتن 
بيمه بيكاري اقدام كنند اما با توجه به آنكه كارگران رسمي و 
با سابقه بودند اعالم كرديم دنبال بيمه بيكاري نروند و وقتي 
آنها را به اداره كار فرس��تاديم، به كارفرما اخطار داده شده 
بود كه از طريق ادارات تشخيص و حل اختالف موضوع را 
پيگيري خواهند كرد و كارفرما منصرف شده بود.بيات در 

پاسخ به اين پرسش كه آيا رد نشدن حق بيمه اين دسته 
كارگران مشكلي براي آنها ايجاد نمي كند؟ گفت: اگر چه 
اعالم شده كارگاه هايي كه تحت تاثير كرونا نتوانند نيروي 
كارش��ان را حفظ كنند مورد حمايت قرار مي گيرند ولي 
پرداخت حق بيمه نبايد قطع شود و سازمان تامين اجتماعي 
قطعا نسبت به چنين سوءاستفاده هايي اطالع پيدا مي كند 
و كارگاه هايي كه ليست بيمه كارگران خود را به اين شكل 
ارسال نكرده اند از طريق بازرسان خود رصد و در صورت لزوم 
به هيات هاي تشخيص و حل اختالف معرفي خواهد كرد.

اين مقام مسوول كارگري در خصوص شكايت كارگران اين 
كارگاه ها نيز گفت: وقتي كارفرما حق و حقوشان را مي دهد و 
سركار حاضر هستند ديگر ميلي به شكايت پيدا نمي كنند، 
در اينجا شعبات بيمه گذار و تامين اجتماعي بايد بازرسي 
خود را ولو به شكل رندومي انجام بدهند و برخي كارفرماياني 
كه در اين موقعيت سوءاستفاده كرده اند را شناسايي كنند.

وي تصريح كرد: به طور كلي اين مساله در دو بخش ديده 
مي شود يكس��ري كارگراني كه توافقي سركار هستند و 
برايشان مشكلي پيش نمي آيد ولي چون ترك كار زده اند 
بايد از امكانات بيمه بيكاري استفاده كنند و يك بخش كه 
كال تعديل نيرو شده اند و به آنها اعالم شده چند ماه از بيمه 
بيكاري استفاده كنند تا وضعيت كارگاه مشخص شود كه 
در صورت نياز به كار برمي گردند يا براي گرفتن بيمه بيكاري 
اقدام مي كنند.به گزارش ايسنا، به موجب ماده ۳۹ قانون 
تامين اجتماعي كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر 
ماه  را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد. برابر 
ماده ۲۵ قانون كار نيز هرگاه قرارداد كار براي مدت موقت يا 
براي انجام كار معين، منعقد شده باشد هيچ يك از طرفين 
به تنهايي حق فسخ آن را ندارند و رسيدگي به اختالفات 
ناشي از نوع اين قراردادها در صالحيت هياتهاي تشخيص 

و حل اختالف است.



اخبار 3 بانك و بيمه

در فروردين 99 رخ داد 

كاهش ۱۳ ميليوني كارت هاي داراي  تراكنش به خاطر كرونا
گروه بانك و بيمه|

تازه تري�ن آماره�ا نش�ان مي دهد ك�ه تعداد 
كارت ه�اي بانكي داراي حداق�ل يك تراكنش 
در شبكه پرداخت الكترونيك در فروردين ماه 
كاهش چش�مگيري داش�ته و تعداد آنها به ۹۶ 

ميليون و ۱3۹ هزار كارت رسيده است.

به گزارش »تعادل«، بررس��ي آمارهاي گزارش اقتصادي 
فروردين ماه شبكه الكترونيكي پرداخت كارت )شاپرك( 
نشان مي دهد كه در نخس��تين ماه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۹۶ 
ميليون و ۱۳۹ هزار و ۱۵۴ كارت بانكي از جمله كارت هاي 
اعتباري، برداشت و هديه و ُبن كارت حداقل يك تراكنش را 
داشتند؛ اين در حالي است كه در اسفند ماه ۹۸، تعداد ۱۰۹ 
ميليون و ۹۷۵ هزار و ۷۰۷ كارت بانكي تراكنش داش��تند 
كه نشان از كاهش ۱۲.۵۸ درصدي تعداد كارت هاي بانكي 
داراي حداقل يك تراكنش در فروردين ماه ۹۹ نس��بت به 
اسفند ماه سال گذشته دارد كه روند نزولي چشمگيري به 
شمار مي رود.  بيشترين تعداد كارت بانكي در ايران مربوط به 
كارت برداشت داراي حداقل يك تراكنش با تعداد ۹۲ ميليون 
و ۶۱ هزار عدد تا پايان فروردين ۹۹ است كه همين موضوع 
باعث شده تا كارت هاي برداشت سهم ۹۵.۷۶ درصدي از كل 
كارت هاي بانكي تراكنش دار داشته باشند؛ تعداد كارت هاي 
برداش��ت داراي تراكنش در فروردين ماه نسبت به اسفند 
سال گذشته با كاهشي ۱۲.۵۸ درصدي روبه رو بوده است كه 
نشان از حجم باالي كاهش كارت هاي بانكي مورد استفاده 
روزمره در شبكه پرداخت دارد. شاپرك اعالم كرده كه تعداد 
كارت هاي اعتباري داراي تراكتش در فروردين ماه نسبت 
به اسفند ماه با كاهش ۷۳.۵۱ درصدي روبه رو بوده كه نشان 
از كاهش استفاده و تراكنش با اين كارت ها دارد و تعداد اين 
كارت هاي داراي تراكنش را به ۳۶ هزار و ۳۹۰ كارت رسانده 
است؛ همچنين تعداد كارت هاي هديه و بن كارت با توجه به 
كاهش صدور در ماه هاي پاياني سال ۹۸ و كاهش استفاده 
از جمله داليلي مانند شيوع كرونا با كاهشي ۱۰.۷۸ درصد 

روبه رو بوده و به ۴ ميليون و ۴۱ هزار كارت رسيده است. بر 
اساس آمار منتشره از سوي بانك مركزي بالغ بر ۵ ميليارد 
و ۳۹۸ ميليون تراكنش توس��ط خودپردازهاي بانك ها و 
موسس��ات مالي و اعتباري در سراسر كشور در طول سال 
۱۳۹۸ انجام شده است. اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران گزارش  عداد تراكنش ابزارهاي 
پرداخت شبكه بانكي را به تفكيك تا پايان سال ۱۳۹۸ اعالم 
كرد؛ گزارش عملكرد ۱۲ ماهه سال گذشته در بخش هاي 
خودپرداز نشان مي دهد كه بالغ بر ۵ ميليارد و ۳۹۸ ميليون 
و ۱۱۱ هزار تراكنش در شبكه خودپردازهاي سيستم بانكي 
انجام شده اس��ت؛ همچنين در اين گزارش اعالم شده كه 
حدود ۳۴۱ ميليون و ۸۵۶ هزار تراكنش از طريق پايانه هاي 
شعب )كارتخوان هاي شعبه( شبكه بانكي در مدت مشابه به 
ثبت رسيده اس��ت. بر اساس گزارش منتشره از سوي اداره 
نظام هاي پرداخت بانك مركزي تا پايان اسفند ۹۸ بالغ بر ۵۶ 
هزار و ۶۱۶ دستگاه خودپرداز از سوي شبكه بانكي راه اندازي 
و فعاليت داشته است كه با استفاده از اين خودپردازها توسط 
ش��هروندان حدود ۵ ميليارد و ۳۹۸ ميلي��ون و ۱۱۱ هزار 
تراكنش انجام دادند؛ بانك صادرات ايران با تعداد ۵ هزار و 
۱۵۳ دستگاه خودپرداز بيشترين ميزان دستگاه عابر بانك 
تا پايان سال گذشته را در ميان بانك ها و موسسات مالي و 
اعتباري كش��ور را به خود اختصاص داده كه در آمار اعالم 
شده در خصوص سهم از تعداد تراكنش نيز اين بانك بالغ بر 
۵۰۸ ميليون و ۱۹۷ هزار تراكنش را به خود اختصاص داده 
است؛ اين در حالي بوده كه بانك ملي ايران بيشترين ميزان 
تراكنش خودپرداز با تعداد كمتري ماشين بانكي خودپرداز 
نسبت به بانك صادرات ايران با تعداد يك ميليارد و ۱۷۳ در 

صدر جدول تراكنش قرار گرفته است.

  كاهش تراكنش خودپردازها 
در اسفند ماه به دليل شيوع كرونا

بررسي جدول آمار ۱۲ ماهه تراكنش خودپردازها در طول 
سال ۹۸ و مقايسه آن نسبت به سال هاي گذشته حاكي از 

كاهش بسيار زياد تراكنش ماشين هاي بانكي خودپرداز در 
طول اسفند ۹۸ است كه كارشناسان بخش بانكي و پرداخت 
معتقدند دليل اصلي و مهم آن موضوع شيوع ويروس كرونا در 
كشور و لزوم رعايت نكات بهداشتي و عدم استفاده از ابزارهاي 
عمومي است؛ در واقع در اين مدت تراكنش هاي اينترنتي 
با افزايش روبه رو ش��د كه نش��ان مي دهد تا بسياري براي 
اموري همچون انتقال وجه از ابزار اپليكيشن هاي موبايلي 
و سامانه هاي بانكداري اينترنتي و موبايلي استفاده كرده 

و ميزان مراجعه و در نهايت تراكنش خودپردازها با كاهش 
روبه رو بوده است. 

 استان تهران: آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي 
در خصوص تعداد تراكن��ش خودپردازهاي فعال در 
استان تهران حاكي از آن است كه در پايتخت بالغ بر 
يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تراكنش در حدود بيش 
از يك پنجم تمام تراكنش هاي خودپرداز در سراسر 
كشور در طول سال گذشته توسط دستگاه خودپرداز 

شبكه بانكي انجام شده است.  
ساير استان ها: اين گزارش نشان مي دهد كه ساير 
اس��تان هاي ايران حدود ۴ ميلي��ارد و ۱۹۷ ميليون 
تراكنش با استفاده از دستگاه خودپرداز انجام شده كه 
بيشترين فراواني تراكنش خودپرداز در شهرستان ها 
به بانك  ملي ايران اختصاص دارد.الزم به ذكر اس��ت 
كه گزارش ابزارهاي پرداخت موسسه اعتباري ملل و 

قرض الحسنه رسالت نيز اعالم نشده است.
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كاهش سود بانكي به كمتر از 
۱۵ درصد در دستور كار نيست

معاون وزير اقتصاد گفت: در شوراي پول و اعتبار 
هيچ بحثي براي كاهش سود سپرده هاي بانكي 
به كمتر از ۱۵ درصد وجود ندارد.عباس معمارنژاد 
روز پنجشنبه در گفت وگو با ايرنا درباره شايعات 
مربوط به برنامه كاهش سود بانكي، اظهار داشت: 
آنچه كه تاكنون در ش��وراي پول و اعتبار درباره 
سود بانكي به تصويب رسيده مربوط به كاهش 
سود به ۱۵ درصد است.معاون امور بانكي، بيمه و 
شركت هاي دولتي وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: 
هيچ پيشنهادي براي كاهش بيشتر سود بانكي 

به زير ۱۵ درصد مطرح نشده است.
در روزهاي اخير شايعه شده كه گام دوم كاهش 
سود بانكي به زودي برداشته مي شود كه بر اساس 
آن، س��قف سود بانكي از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد 
كاهش مي يابد.در اين ميان، كاهش سود در بازار 
بين بانكي )معامالت بانك ها با يكديگر( به حدود 
۱۲ درصد گمانه زني ها را درباره احتمال كاهش 

بيشتر سود سپرده هاي بانكي افزايش داده بود.
مصوبه سال ۹۵ شوراي و اعتبار مبني بر كاهش 
سقف سود بانكي به ۱۵ درصد توسط بانك ها از 
اواخر فروردين امسال اجرايي شد؛ اما به تازگي 
شايعه كاهش بيشتر سود بانكي مطرح شده است.
بانك ها اواخر فروردين ۹۹ توافق كردند مصوبه 
شوراي پول و اعتبار براي رعايت سقف ۱۵ درصد 
)براي س��پرده هاي بلندمدت( در پرداخت سود 
بانكي را رعايت كنند. سابقه تصويب اين موضوع 
در ش��وراي پول و اعتبار به تير س��ال ۱۳۹۵ باز 

مي گردد كه تاكنون بالتكليف باقي مانده بود.

3 بانك ديگر به فهرست 
پذيره نويسي اضافه شد

وزارت امور اقتصادي و دارايي اصالحيه اي براي 
اطالعيه ش��ماره )۴( در مورد فراخوان واگذاري 
واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري 
قابل معامل��ه )ETF( )واس��طه گري مالي يكم( 
منتشر كرد كه نام سه بانك را به فهرست پيشين 
افزوده اس��ت. به گزارش روز جمعه وزارت امور 
اقتص��ادي و دارايي، براس��اس اي��ن اطالعيه، 
بانك هاي اقتصادنوين، پست بانك ايران و توسعه 
تعاون به فهرس��ت ۹ بانك قبلي منتخب كشور 
براي پذيره نويسي افزوده ش��ده است.براساس 
اين اطالعيه ۶ روز ديگر )۳۱ ارديبهش��ت ۹۹( 
پذيره نويسي واگذاري واحد هاي سرمايه گذاري 
 )ETF( صندوق س��رمايه گذاري قابل معامل��ه
)واسطه گري مالي يكم( پايان خواهد يافت. پيش 
از اين عباس معمارنژاد معاون امور بانكي، بيمه و 
شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد، ويژگي هاي اين 
صندوق را كاهش ريسك خريداران، قيمت قابل 
رقابت )قيمت فروش واحد هاي صندوق حدود 
٥٠ درصد قيمت فعلي تابلوي بازار بورس(، امكان 
خريد واحد هاي اين صندوق ب��راي هر ايراني و 
بدون محدوديت سني همچنين فرهنگ سازي 
و افزايش ضريب نفوذ بورس در جامعه بيان كرد.

عمليات بازار باز در حد اندك 
پيرو اطالعيه روز دو شنبه ۲۲ ارديبهشت ماه ۱۳۹۹ 
در خصوص موضع بان��ك مركزي در عمليات بازار 
باز، يك بانك س��فارش  فروش قطعي اوراق بهادار 
دولتي خود را در روز سه شنبه ۲۳ ارديبهشت ماه و در 
حجمي بسيار محدود از طريق سامانه بازار بين بانكي 
به بانك مركزي ارسال كرد.  به گزارش روابط عمومي 
بانك مركزي، معامله و تسويه مربوط به اين حراج 
در روز چهارش��نبه ۲۴ ارديبهش��ت ماه انجام شد. 
مشاركت بس��يار محدود بانك ها در عمليات بازار 
باز نشان دهنده كفايت نقدينگي در بازار بين بانكي 
اس��ت. همچنين، بانك مركزي روز چهار ش��نبه 
۳۱ ارديبهش��ت ماه ۱۳۹۹ در چارچوب مديريت 
نقدينگي مورد نياز ب��ازار بين بانكي ريالي، مجدداً 
عمليات بازار باز را اجرا مي كند. موضع بانك مركزي 
)خري��د يا ف��روش اوراق بدهي دولتي( بر اس��اس 
پيش بيني وضعيت نقدينگ��ي در بازار بين بانكي و 
با هدف كاهش نوس��انات نرخ بازار بين بانكي حول 
نرخ هدف، روز دو ش��نبه ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۹۹ 
از طريق انتش��ار اطالعيه در سامانه بازار بين بانكي 
اعالم خواهد شد.   متعاقب اطالعيه مزبور، بانك ها 
و موسسات اعتباري غيربانكي مي توانند در راستاي 
مديريت نقدينگي خود در بازار بين بانكي نس��بت 
به ارسال  س��فارش ها تا س��اعت ۱۰:۰۰ صبح روز 
سه شنبه ۳۰ ارديبهشت ماه ۱۳۹۹ از طريق سامانه 

بازار بين بانكي اقدام كنند.

 ترامپ: همه دوست دارند 
دالر داشته باشند

رييس جمهور امريكا در سخناني از قدرتمندي دالر 
ابراز رضايت كرد. به گزارش رويترز، رييس جمهور 
امريكا در تغيير موضعي آشكار با مواضع قبلي خود از 
قدرتمند بودن دالر ابراز رضايت كرد. دونالد ترامپ 
با بيان اينكه اكنون زمان مناسبي براي نيرومند بودن 
دالر است افزود: همه مي خواهند دالر داشته باشند 

چون ما آن را نيرومند كرده ايم. 
ترامپ كه پيش تر بارها و باره��ا با انتقاد از نحوه 
مديريت مدي��ران بانك مرك��زي امريكا گفته 
بود نيرومن��دي دالر باعث كاهش رقابت پذيري 
محصوالت امريكاي��ي در برابر همتايان چيني و 
اروپايي مي ش��ود از وضعيت فعلي دالر در برابر 

ديگر ارزها ابراز رضايت كرد.
از زمان روي كار آمدن ترامپ در سال ۲۰۱۶ شاخص 
دالر سه واحد در برابر ديگر ارزها صعود داشته واين 
روند در روزهاي اخير و با توجه به فضاي نامطمئن 
ايجاد شده ناشي ش��يوع كرونا تشديد شده است. 
با اين حال كارشناسان معتقدند حمايت ترامپ از 
تقويت دالر در بلندم��دت تاثير زيادي روي صعود 

دالر نخواهد داشت. 

۵.3 ميليارد تراكنش در سال گذشته

 اين روزها و بعد از وقوع تكانه هايي كه كرونا در فضاي اقتصادي 
و اجتماعي و سياسي كشور ايجاد كرد در ديدگاه هايي كه در 
اين زمينه داشتند تجديد نظر كرده اند و اين بار در خصوص 
ضرورت حضور دولت ه��ا در اقتصاد صحبت مي كنند. اين 
موضوع به نظرم اتفاق مباركي است؛ اين دسته بندي از سال ها 
قبل در فضاي عمومي اقتصادي ايجاد شد و اقتصاد دانان به 
دسته هاي موافقان و مخالفان حضور دولت ها در اقتصاد تقسيم 
مي شدند؛ اين در حالي اس��ت كه حضور دولت ها به عنوان 
مهم ترين ساختار نظارتي براي دفاع از مردم طبقات پايين 
يك امر جامعه ضروري و غيرقابل انكار است. اينكه تصور كنيم 
كليت اقتصاد را مي توان به بازار سپرد و سرنوشت مردم محروم 
را به دست سرمايه داراني سپرد كه جز سود و منفعت به چيز 

ديگري فكر نمي كنند؛ يك اشتباه واضح است. در اين ميان بايد 
ديد اين سرمايه داران بعد از وقوع بحران ها چه واكنش هايي از 
خود نشان مي دهند؟ همان طور كه ديدم با وقوع كرونا دامنه 
وسيعي از سرمايه داران با خارج كردن دارايي هاي خود از بازار 
سهام و بانك ها نشان دادند كه در بحران ها زياد نمي توان روي 
چنين تفكراتي حساب باز كرد. در حالي كه اقتصاد انساني و 
اقتصاد اسالمي به ما مي گويد زماني كه جماعت و گروهي از 
فضاي اقتصادي جامعه اي بهره مند مي شوند و از آن فضاي 
اقتصادي منفعت كسب مي كنند، ثروتي مي اندوزند و ارزش 
افزوده اي به دست مي آورند، بايد در مواقع مورد نياز و بحراني 
نسبت به اين جامعه و اين كشور احساس مسووليت كنند 
و مشكالت مردم و كشور را مشكالت خودشان تلقي كنند. 

اينكه با بروز نخستين نشانه هاي بحران، افرادي كه در جامعه 
بيشترين ثروت ها را كسب كرده اند خود را نسبت به كليت 
مشكالت بي تفاوت نش��ان دهند؛ قابل قبول نيست. جالب 
اينجاست كه برخي افراد هم بدون بررسي دقيق و كنكاش 
اين نظريات را كپي و به عنوان آموزه اقتصادي وارد كش��ور 
مي كردند و اين تفكرات را ترويج مي دادند. اين در حالي است 
كه ما سال هاس��ت به اين موضوعات اشاره داريم كه اقتصاد 
غربي و سرفصل هاي آن براي اقتصاد ايران عملياتي نيست و 
ما در مرحله نخست بايد اين آموزه ها را تجزيه و تحليل كنيم 
و بعد از بررسي دقيق، اين مفاهيم را بومي سازي كنيم و بعد 
به دنبال عملياتي كردن آن باشيم. البته نبايد فراموش كرد 
كه حضور دولت در اقتصاد نبايد به گونه اي باش��د كه براي 

جريان س��يال فعاليت هاي اقتصادي و آزادي هاي مشروع 
فعاليت هاي اقتصادي مشكلي ايجاد كند. من ديروز مقاله اي 
مي خواندم كه صندوق بين المللي پول آن را منتشر كرده بود 
و در آن اشاره شده بود كه بنگاه هاي خصوصي گاهي تا ۳برابر 
بيشتر از بنگاه هاي بزرگ دولتي بهره وري و كارايي دارند؛ اين 
آمارها نشان دهنده اين واقعيت است كه دامنه حضور دولت 
در اتمسفر اقتصادي نبايد از نظارت و ريل گذاري افزون تر رود. 
حال ممكن است اين پرس��ش ايجاد شود كه وقتي حضور 
نظارتي دولت در اقتصاد پذيرفته شد از چه طريقي مي توان 
منافع مردم و بنگاه هاي بخش خصوصي را تامين كرد تا ديگر 
شاهد رانتخواري و مشكالتي از اين دست در اقتصاد نباشيم؟ 
پاسخ به اين سوال توجه به اصل شفاف سازي اقتصادي است. 

اقتصادي ك��ه ابعاد و وزاياي گوناگون آن به طور ش��فاف در 
اختيار مردم و رسانه ها و محققين قرار گرفته باشد؛ دولت يا 
اساسا نظام سياسي نمي تواند در آن دست به اقدامات خارج 
از قانون بزند. نمي تواند براي نزديكانش رانت و ويژه خواري در 
نظر بگيرد، نمي تواند ظرفيت هاي اقتصادي را به سمت جناح 
و گروه خاصي هدايت كند. چرا؟ چون كه بالفاصله چشمان 
ناظر رسانه ها در اين فضاي شفاف موضوع را رصد مي كند و آن 
را به گوش مخاطبان مي رساند. بنابراين براي مقابله با تعبات 
حضور دولت ها در اقتصاد بايد ساختار اقتصادي را در باالترين 
درجه شفافيت قرار داد و در كنار آن به رسانه ها فرصت داد تا 
در فضايي شفاف اين فعل و انفعال اقتصادي را اطالع رساني و 
تحليلگر اقتصادي تحليل كنند. 

 درباره جامعه شناسي توسعه نظر دهند، يا جوامع عقب افتاده، 
يا در حال توس��عه را با معيارهاي جامعه شناسانه بررسي 
 كنند. به دليل اجتماعي بودن يا بار شديد اجتماعي داشتن 
واژه توسعه، جامعه شناس��ان اعتقاد دارند كشورهايي كه 
براي رسيدن به توسعه روي اقتصاد تاكيد مي كنند نه  تنها 
به توسعه نمي رس��ند بلكه موجب وارد آمدن ضرر و زيان 
اقتصادي به جامعه مي شوند. مثال بارز اين نظر ديكتاتورهايي 
بودند كه در قرن نوزدهم و بيستم در جوامع مختلف ظهور 

كردند و برخي از آنان س��وداي پيشرفت كشورشان را نيز 
داش��تند، آنها تصور مي كردند با فروش منابع كشورشان 
مثل نفت، مس و... مي توانند صنايع بزرگ وارد كشورشان 
را صنعتي كنند و به توسعه برسند. در صورتي كه در چنين 
فرآيندي، صنعتي ش��دن تك ياخته اي اتف��اق مي افتاد و 
چون كارگران و مهندس��ان روي ماش��ين آالت وارداتي 
كار مي كردند بعد از اس��تهالك و نابودي ماشين آالت به 
هر دليلي، كارخانه ها غيراقتصادي مي ش��دند و جامعه به 

صنعتي شدن نمي رسيد. با مشكالت كشورهايي كه توسعه 
را تنها در اقتصاد مي ديدند، ش��ماري از دانشمندان به اين 
نتيجه رسيدند كه توسعه بايد به صورت پايدار اتفاق بيفتد 
و پيامدهاي محيط زيستي و اجتماعي آن درمان شود. در 
واقع اين نگاه معتقد است در امر توسعه، اشتباهات گذشته 
نبايد تكرار شود. بر اين اساس بايد گفت، توسعه پايدار زماني 
در كشور اتفاق مي افتد كه در جامعه ساختارهاي جمعيتي ، 
آموزش و پرورش، محيط زيس��ت و عدالت اجتماعي در 

جهت جلوگيري از كاهش كيفيت زندگي مردم عمل كنند.
در چنين جامعه اي در كنار رسيدگي به تمامي امور مربوط 
به مردم كه مهم ترين آنها آزادي و عدالت اجتماعي است، 
توسعه اتفاق مي افتد و اقتصاد نيز همپاي ساير قابليت هاي 
انساني توسعه يافته مي شود. توسعه اقتصادي در بعد خود بر 
ثروت و رفاه مردم مي افزايد. اينك »كرونا« نيز به عنوان يك 
پديده مهمي همين وضع توسعه را پيدا كرده است. در واقع 
نوعي بيماري است و ظاهرا پزشكان بايد آن را عالج كنند. 

ولي كمك جامعه شناسان، سياس��تمداران، مهندسان، 
اقتصاددانان و انواع متخصصان علوم نظري و عملي را بايد 
خواست تا جامعه بتواند از اين بليه آسماني نجات پيدا كند.

با يك جمله كه نشان دهنده اهميت تخصص ها در امر مبارزه 
ويروس كروناست، اين يادداشت كوتاه را پايان مي دهم و آن 
اينكه حتي نظافت منزل و محل كار براي رهايي از ويروس 
كرونا تخصص مي خواهد كه م��ردم در نظافت معمولي و 

هميشگي خانه خود رعايت نمي كنند.

حضور دولت در اقتصاد؛ آري يا خير؟

كرونا؛ عقب افتاده يا توسعه  يافته

ادامه از صفحه اول

افزايش ۴۸ درصدي عرضه ارز در سامانه نيما طي هفته گذشته

دليل اصلي كاهش قيمت طال و سكه
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري | 

به دنبال كاهش نسبي نرخ ارز در بازار همچنين 
كاهش قيمت طال و س�كه، تحليل گ�ران بازار 
معتقدند كه انتش�ار اخبار افزايش عرضه ارز در 
سامانه نيما، تالش بانك مركزي براي دسترسي 
به منابع خود در خارج كش�ور، اخباري است كه 
باعث ش�ده كه روز پنج شنبه و جمعه نسبت به 
روزهاي هفته گذش�ته، بازار ارز متفاوت باشد و 
با روند كاهشي همراه شود. زيرا قيمت دالر آزاد 
كه ت�ا ۱7300 تومان افزايش يافت�ه بود روزهاي 
پنجش�نبه و جمعه به زير ۱7 هزار تومان و رقم 

۱۶850 تومان كاهش يافت. 
به گزارش »تعادل«، بانك مركزي اعالم كرد كه عرضه ارز 
توسط بانك مركزي و صادركنندگان غيرنفتي در سامانه 
نيما نسبت به هفته گذشته افزايش ۴۸ درصدي داشته است.
براساس گزارش هاي سامانه نيما، در روزهاي كاري ۲۰ تا 
۲۴ ارديبهشت ماه سال جاري، ميزان عرضه ارز توسط بانك 
مركزي و صادركنندگان به حدود ۳۱۳ ميليون يورو رسيد 
كه اين رقم نسبت به روزهاي كاري مشابه هفته قبل )۱۳تا 

۱۷ ارديبهشت ماه( حدود ۴۸ درصد رشد داشته است.
همچنين مقايسه ميزان عرضه و تقاضاي حواله هاي ارزي 
در سامانه نيما طي دوره مورد بررسي حاكي از رشد مناسب 
عرضه ارز توسط بانك مركزي و صادركنندگان به منظور 
پوش��ش تقاضاي بازار است.گفتني است تقاضاي بالفعل 
ارز در س��امانه نيما در دوره ۲۰ تا ۲۴ ارديبهشت ماه حدود 
۱۳۸ ميليون يورو بوده كه نسبت به دوره زماني ۱۳ تا ۱۷ 
ارديبهشت ماه حدود ۲۳ درصد افزايش يافته است. يادآور 
مي شود اخيرا رييس كل بانك مركزي اعالم كرده بود كه 
باتوجه به روند احياي مجدد و تدريجي صادرات غير نفتي و 
نفتي بعد از كنترل شيوع كرونا، پيش بيني اين بانك، حاكي 
از برگشت وضعيت طبيعي صادرات غيرنفتي و عرضه ارز به 

روال گذشته است.

    ۲  دليل اصلي كاهش قيمت طال و سكه
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر با اعالم اينكه قيمت ها در 
بازار نزولي شده ۲ دليل اصلي كاهش قيمت طال و سكه را 
تشريح كرد.محمد كشتي آراي درباره وضعيت بازار طال و 
سكه در روز جاري اظهار داشت: درحالي كه قيمت جهاني 
طال با افزايش ۲۱ دالري به هر اونس ۱۷۲۱ دالر رس��يده، 
قيمت طال و سكه در بازار داخلي با كاهش همراه بوده است.
وي با بيان اينكه كاهش قيمت ارز و كاهش تقاضا از جمله 
داليل كاهش قيمت طال و سكه در بازار است، تصريح كرد: 
قيمت ها در بازار نزولي شده و درحالي كه قيمت ها تا دو روز 
قبل ۷ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان شده بود امروز به ۷ ميليون 
و ۵۰ هزار تومان كاهش يافته است. نايب رييس اتحاديه طال 
و جواهر با اشاره به اينكه هر دالر كه تا ۱۷ هزار و ۲۵۰ تومان 
افزايش يافته بود به ۱۶ هزار و ۸۵۰ تومان كاهش يافته است، 
گفت: قيمت س��كه طرح قديم نيز ۶ ميليون و ۷۵۰ هزار 
تومان، نيم سكه ۳ ميليون و ۶۸۰ هزار تومان، ربع سكه ۲ 
ميليون و ۳۰ هزار تومان و سكه يك گرمي يك ميليون تومان 
تعيين شده و مورد داد و ستد قرار گرفته است. كشتي آراي 
ادامه داد: هر مثقال طال كه در روزهاي گذشته تا ۳ ميليون 
و ۵۰ هزار تومان افزايش يافته بود به ۲ ميليون و ۹۷۰ هزار 
تومان و هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز كه تا ۷۰۵ هزار تومان باال 
رفته بود به ۶۸۵ هزار تومان كاهش يافته است. وي گفت: 
به نظر مي رسد با توجه به كاهش تقاضا  همچنين كاهش داد 
و ستدها با توجه به قيمت هايي كه در بورس معامله مي شود 
و كاهش حباب سكه از ۴۵۰ هزار تومان به ۳۵۰ هزار تومان، 
از قيمت هاي صعودي به ثبات نسبي قيمت خواهيم رسيد.   
طبق اعالم نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران، به رغم 
اينكه در يك هفته اخير، بازار سكه و طالي داخلي تحوالت 
بسياري را شاهد بود اما در روزهاي پاياني هفته برخالف رشد 
اونس جهاني، با كاهش نرخ ارز در داخل، سكه نيز نسبت به 
اوج قيمتي خود، كاهش��ي هفته را به پايان رساند.  محمد 
كشتي آراي در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با هفته پرتغيير 

براي بازار سكه و طالي داخلي، اظهار كرد: در يك هفته اخير 
قيمت ها افزايشي پيش رفت اما نكته قابل توجه اينجاست تا 
روز چهارشنبه قيمت اونس جهاني تغيير چنداني نداشت و 
در محدوده ۱۷۰۰ دالر بود اما روز جمعه قيمت جهاني طال 
تا ۱۷۳۳ افزايش يافته و تقريبا افزايش ۳۰ دالري را تجربه 
كرده است. نايب رييس اتحاديه فروشندگان طال و سازندگان 
طال و جواهر طال تهران ادامه داد: اما از روز گذشته به دنبال 
كاهش قيمت ارز در داخل كشور، برخالف افزايش قيمت 
اونس جهاني، شاهد كاهش قيمت سكه و طال در بازار داخلي 
بوده ايم. در هفته اي كه گذشت قيمت سكه در بازار آزاد )بازار 
فيزيكي كه معامالت در آن انجام مي گيرد(، تا ۷ ميليون و 
۲۵۰ هزار تومان افزايش يافت اما در آخرين معامالتي ديروز، 
هفت ميليون و ۵۰ هزار تومان مورد معامله قرار گرفته است. 
وي تاكيد كرد: البته اين درحالي است كه ابتداي هفته سكه 
۶ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است اما باتوجه به رشدي 
كه در اواسط هفته كرده و تا هفت ميليون و ۲۵۰ هزار تومان 
باال رفت، مي توان گفت كه از روز گذشته از اوج خود فاصله 
گرفته است. كشتي آراي تاكيد كرد: عالوه براين در اين هفته 
همين افزايش روزانه يا در واقع افزايش نوسانات قيمت ارز 
و قيمت س��كه و طال در بازار داخلي باعث شد كه تقاضاي 
شديدي در بازار براي سكه شكل بگيرد و حباب آن تا ۴۵۰ 
هزار تومان هم افزايش پيدا كند اما از روز گذشته، با توجه 
به كاهش قيمت ارز، قيمت سكه و همچنين كاهش تقاضا، 
حباب سكه نيز تا ۳۰۰ هزار تومان كاهش پيدا كرد. وي در 
مورد آخرين قيمت سكه و طال در بازار داخلي اظهار كرد: 
سكه طرح جديد هفت ميليون و ۵۰ هزار تومان، سكه طرح 
قديم شش ميليون و ۷۰۰ هزار تومان، نيم سكه سه ميليون 
و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سكه دو ميليون و ۵۰ هزار تومان و 
سكه هاي يك گرمي نيز يك ميليون تومان قيمت دارند. 
عالوه براين در حال حاضر قيمت هر گرم طالي ۱۸ عيار ۶۸۵ 
ه��زار تومان و هر مثقال طال دو ميليون و ۹۵۰ هزار تومان 
است. آخرين قيمت هر اونس جهاني نيز ۱۷۳۳ دالر است. 

به گزارش ايسنا، اين در حالي است كه در روزهاي دوشنبه و 
سه شنبه، در پي اختالف به طور متوسط نيم ميليون توماني 
قيمت سكه در بازار آزاد و بورس كاال و همچنين باز شدن پاي 
برخي بانك ها به اين ميدان، چشم بازار به تابلو بورس ماند و 
روند چندين ساله خود كه بورس از قيمت هاي رسمي بازار 
طال اثر مي گرفت را تغيير داد. اختالف قيمت باالي بازار آزاد 
و بورس، تقاضا براي خريد از بازار و عرضه در بورس را به شدت 

افزايش داد كه سبب افزايش قيمت ها نيز شد.

   آرامش در بازار ارز  
صرافي هاي مجاز بانك مركزي روز پنج شنبه قيمت خريد 
هر دالر امريكا را ۱۶ ه��زار و ۷۵۰ تومان و نرخ فروش آن را 
۱۶هزار و ۸۵۰ تومان اعالم كردند كه نس��بت به روز قبل 
بدون تغيير بوده است. همچنين اين صرافي ها يورو را ۱۸ 
ه��زار و ۱۵۰ تومان خريدند و در مقابل با قيمت ۱۸ هزار و 
۲۵۰ تومان فروختند كه ثابت مانده است. قيمت خريد ارز در 
بانك ها نيز اندكي كمتر از قيمت خريد در صرافي هاي مجاز 
بانك مركزي است؛ هرچند كه به دليل شيوع ويروس كرونا 
در كشور، در حال حاضر تالش مي شود كه كمترين مراجعه 
به شعب بانكي صورت گيرد. سامانه سنا نيز نرخ ميانگين 
ارز معامله شده در تاريخ ۲۴ ارديبهش��ت ۹۹ را براي دالر 
۱۶۷۸۱، ي��ورو ۱۸۱۶۶، درهم ۴۵۳۳، يوآن ۲۳۳۳، پوند 
۲۰۱۷۰، دالر كانادا ۱۲۵۹۰ ليرتركيه ۲۴۸۸ تومان اعالم 
كرد. سامانه نيما نيز نرخ ميانگين حواله ارزي معامله شده 
در ۲۴ ارديبهشت ۹۹ را براي دالر ۱۳۹۵۹، يورو ۱۵۸۴۳، 

درهم ۴۰۹۹ و يوآن ۲۲۶۱ تومان اعالم كرده است. 

  اقدامات مجلس در مبارزه با قاچاق كاال و ارز
از س��وي ديگر، سخنگوي هيات رييسه مجلس اقدامات 
مجلس در مبارزه با قاچاق كاال و ارز را در دو بعد قانونگذاري 
و نظارتي تشريح كرد.اسداهلل عباسي با بيان اينكه مجلس 
در دور دهم مطابق تاكيدات مقام معظم رهبري همواره 
سياست حمايت و رونق توليدات داخلي را در دستوركار 
قرار داد، گفت: در اين زمينه بعد از رصدهاي انجام ش��ده 
از سوي هيات رييس��ه و همچنين كميسيون اقتصادي 
مجلس به اين نتيجه رسيديم كه يكي از تهديدات جدي 
در رونق و حمايت از توليدات داخلي قاچاق كاال است كه 

باعث مي شود كاالهاي خارجي به صورت غيررسمي و در 
مواردي به صورت سازماندهي شده وارد كشور شده و بازار 
توليدات داخلي را با مشكالت جدي روبه رو كند. نماينده 
مردم رودسر و املش در مجلس با يادآوري بروز مشكالتي 
در بازار ارز طي سال هاي اخير ادامه داد: در بازار هم شاهد 
تحركات غيرقانوني از اين دست بوديم كه افرادي با وجود 
دريافت ارز دولتي اما در نهاي��ت اقدام به واردات كاالهاي 
غير ضرور كردند. عباسي افزود: در پي بروز مشكالتي هم 
در بازار توليدات داخلي و هم بازار ارز مجلس بر آن شد تا در 
راستاي انجام وظايف خود از دو بعد نظارتي و قانونگذاري 
وارد عمل شده و گلوگاه هاي بروز چنين تخلفاتي را مسدود 
كند. وي در تشريح اقدامات نظارتي مجلس دهم در مبارزه 
با قاچ��اق كاال و ارز گفت: مجلس در اين زمينه از بازوهاي 
نظارتي خود همچون ديوان محاسبات بهره گرفت و در دو 
حوزه قاچاق كاال و ارز گزارش هاي دقيقي دريافت كرد كه 
مبناي عمل خود قرار داد؛ عالوه بر اين مجلس با تصويب 
طرح تحقيق و تفحص از قاچاق كاال و ارز و همچنين تشكيل 
كميس��يون هاي ويژه پيگير چگونگي واردات ساالنه ۲۰ 
ميليارد دالر كاال به كشور شد كه در اين زمينه گزارش آن 
پس از جمع بندي نهايي و تاييد آن از سوي مركز پژوهش ها، 
در صحن علن��ي قرائت و براي رس��يدگي به قوه قضاييه 
ارسال شد. اين نماينده مردم در مجلس دهم در توضيح 
اقدامات مجل��س در حوزه قانونگذاري در مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز افزود: مجلس پس از دريافت گزارش ها مبني بر 
قاچاق وسيع كاال و ارز با بهره گيري از ظرفيت كميسيون 
تخصصي اقتصادي جلساتي را با حضور كارشناسان ذي ربط 
برگزار كرد تا خالءهاي قانوني در مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
را شناس��ايي و رفع كند، در اين زمينه متوجه شديم كه 
مشكالتي در گمركات كشور از نظر مجهز نبودن مبادي 
ورودي به دستگاه هاي شناسايي و همچنين مسائلي در 
زمينه ترخيص كاال وجود دارد. سخنگوي هيات رييسه 
مجلس تصريح كرد: مجلس پس از شناسايي خالءهاي 
موجود در مبارزه با قاچاق كاال و ارز در اقدامي كارشناسي 
به اصالح قانون مبارزه با كاال و ارز و همچنين قانون مرتبط 
با گمركات پرداخت تا به اين وسيله هم امكان تسريع در 
ترخيص كاالها و هم شناسايي كاالهاي قاچاق در مبادي 

ورودي با استفاده از دستگاه هاي مجهز فراهم شود.



آمار معامالت

خبر

مديرعامل شركت بورس مطرح كرد

افزايش ساعات معامله، معطل ارتقاي زيرساخت هاي فني است
گروه بورس| رشد قيمت ها در بازار سرمايه چند 
وقتي اس�ت كه وارد فاز جديدي ش�ده و س�يل 
نقدينگي گسيل شده به سمت بورس و فرابورس، 
شركت هاي تابع سازمان بورس و اوراق بهادار را 
با چالش هاي جديدي رو به رو كرده است. از يك 
سو اقبال عمومي به سمت بازار سهام سبب بروز 
اختالل در سامانه معامالت شده است و از سوي 
ديگر حل و فصل مشكالت رخ داده در مسير انجام 
معامالت امري نيست كه با تدابير كوتاه مدت و فقط 

با تصميمات مديريتي رفع شود. 

وقوع چنين وضعيتي سبب شده تا در حالي كه رونق بازار 
س��هام به امري مطبوع براي مردم و مس��ووالن بدل شود، 
ريسك معامالت نيز افزايش يابد و دس��ت اندر كاران بازار 
سهام كشور را به فكر رفع اين مشكالت بياندازد. اين معضالت 
در وضعيتي ايجاد ش��ده اند كه افزايش ارزش معامالت در 
بازار سهام و رشد سريع قيمت در بسياري از نمادها بيانگر 
نياز به افزايش عم��ق بازار در كنار حفظ امنيت معامالت و 
كاهش ريسك نقدشوندگي است؛ امري كه تا به اينجاي كار 
شواهدي از ممكن بودن آن در كوتاه مدت وجود ندارد و به 
گفته رييس بورس تهران به دليل عواملي مانند پيچيدگي 

زمانبر خواهد بود. 
اين دوگانگ��ي زماني رخ داده كه بازار س��رمايه در ماه هاي 
پيش رو پذيراي خيل عظيمي از مردم دارنده سهام عدالت 
خواهد بود و بدون شك حضور اين افراد مي تواند فشار قابل 
توجهي بر س��امانه معامالت وارد كند و در كنار فوايدي كه 
براي توسعه بازارهاي مالي كشور دارد، مشكالتي تازه را نيز 
بيافريند. از سوي ديگر تسريع در عرضه شركت ها و بزرگي 

يا كوچكي آنها نيز مس��اله اي نيست كه س��ازمان بورس و 
شركت هاي تابعه چندان در آن دخيل باشند، چراكه طي 
شدن صحيح مقدمات عرضه طبيعتا مقدم بر افزايش تعداد 
نمادها بر روي تابلوهاي معامالت��ي خواهد بود.  در همين 
زمينه علي صحرايي، مديرعامل شركت بورس تهران ضمن 
گفت وگو در خصوص نحوه انجام معامالت و روند طي شده 
تا سپرده گذاري مركزي، به مسائلي همچون افزايش زمان 
معامالت و محدوديت هاي موجود پرداخت. علي صحرايي 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره بررسي پيشنهاد 
افزايش ساعت معامله در بازار سرمايه اظهار داشت: افزايش 
ساعات معامله معطل ارتقاي زيرساخت هاي فني است. وي 
با بيان اينكه در بخش پستريد با محدوديت مواجه هستيم، 
گفت: با اتمام ساعت معامله در ساعت 12 و 30 دقيقه، معامله 
برخي از نمادها آغاز مي شود و اين معامالت تا ساعت 14 و 30 
دقيقه ادامه دارد. پس از اقدامات نظارتي پستريدي بازار انجام 
مي شود و اين معامالت پس از تاييد ناظر تحويل مديريت 
فناوري و بعد از آن براي سپرده گذاري ارسال مي شود و تمام 
اين اقدامات بايد تا ساعت 24 انجام شود. مديرعامل بورس 
تهران ادامه داد: در اين مدت زمان دارايي هاي مردم با توجه 
به معامالت انجام شده بايد به روز منتقل شود. صحرايي تاكيد 
ك��رد: در حال حاضر محدوديت و گلوگاه موجود در بخش 
پستريد وجود دارد كه البته شركت سپرده گذاري در حال 
رفع اين مشكل است. توجه داشته باشيم كه براي افزايش 
ساعات معامالت بايد سامانه تريد، پستريد، ريجستري و 
كليينگ را تغيير دهيم و پس از اين اقدامات، همزمان بازار 
مشتق سامانه اي را هم بايد داشته باشيم. وي با بيان اينكه 
اين برنامه ميان مدت اس��ت و اي��ن اقدامات را نمي توان به 
سرعت انجام داد، گفت: اگر اين سامانه هاي جديد مستقر 

شوند، براساس نياز بازار حداقل دو ساعت به زمان معامالت 
اضافه مي شود. مديرعامل بورس تهران افزود: البته بايد توجه 
داشت كه اين سامانه فقط يك نرم افزار و سخت افزار نيست، 
در اينجا بحث بومي سازي آن و آموزش مهاجرت به سامانه 
جديد مطرح مي شود كه همه اين ها يك پروسه زمانبر خواهد 
بود. صحرايي تاكيد كرد: به زودي با حضور سهام داران عدالت 
مواجه هستيم و افراد متعدد با سهام هاي كوچك وارد بازار 
مي ش��وند كه يك برنامه ويژه براي اين گروه نياز است. وي 
درباره ميزان ورود نقدينگي به بازار در س��ال جاري گفت: 
بيش از 35 هزار ميليارد تومان فقط در مدت زمان سال جاري 
وارد بازار سرمايه شده است و در اين مدت حتي شاهد ورود 
روزانه هزار و 500 ميليارد تومان به بازار سرمايه هم بوديم. 
مديرعامل بورس تهران در پاسخ به اين سوال كه عده اي به 
تعداد محدود عرضه هاي اوليه در بازار سرمايه منتقد هستند 
و معتقدند عمق بازار بايد با اين عرضه ها افزايش يابد، اظهار 
داش��ت: در هفته دو جلس��ه براي عرضه هاي اوليه برگزار 
مي شود اما شركت ها براي ورود به بورس چند موضوع را بايد 
در نظر داشته باشند و رعايت كنند. صحرايي ادامه داد: آماده 
سازي ش��ركت ها بايد از سمت ناظر انجام شود و نه بورس. 
مش��اوره پذيرش و ناش��ر بايد الزامات بازار سرمايه را براي 
شركت ها تامين كنند. البته تا حد امكان مقررات را براي ورود 
شركت ها تسهيل كرده ايم اما نمي توانيم از اصول كوتاه بياييم. 
وي افزود: براي مثال شركتي صورت مالي پايان سال را ارايه 
نكند بورس نمي تواند اين اقدام را به جاي ناشر براي شركت 
انجام دهد يا اينكه برخي از شركت ها با محدوديت در دارايي 
مواجه هستند كه اين محدوديت را بايد در اميدنامه شفاف 
كنند تا امكان حضور آنها در بورس باشد.  مديرعامل بورس 
تهران با تاكيد بر اينكه بازار سرمايه از عرضه اوليه شركت ها 

استقبال مي كند، گفت: عرضه اوليه شستا را با اينكه پروسه 
بسيار پيچيده اي داشت انجام داديم. اين شركت داراي 178 
شركت زير مجموعه بود و با حساب هاي في مابين آن با تامين 
اجتماعي و بانك رفاه مواجه بوديم. به طور قطع در شرايطي 
كه امكان عرضه اوليه شركت بزرگي مانند شستا وجود دارد، 
مي توان شركت هاي كوچك را پذيرش كرد اما ناشر و مشاور 
پذيرش هم بايد تالش جدي داشته باشند.  صحرايي در پاسخ 
به اين سوال كه تا پايان سال چند عرضه اوليه خواهيم داشت، 

گفت: تالش مي كنيم عرضه هاي اوليه بيشتر از سال گذشته 
باشد البته مهم اين است كه شركت هاي بزرگ و توانمند وارد 
بازار شوند. وي تاكيد كرد: اگر 50 شركت وارد شوند اما فقط 
در كيفيت يكي از اين شركت دقت نداشته باشيم، اعتماد 
مردم سلب مي شود كه حفظ اين اعتماد براي ما بسيارمهم 
است. هر چند سياست ما افزايش عرضه هاي اوليه است اما 
دقت را فراموش نمي كنيم. البته در اين بين ناشر و مشاور 

پذيرش بسيار مهم است.
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روزهاي پرتالطم شاخص 
بورس در هفته اي كه گذشت

ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران در پايان 
معامالت روز چهارشنبه )24 ارديبهشت( به عدد يك 
ميليون و 17 هزار واحد رسيد كه در مقايسه با پايان 
هفته گذش��ته حدود 3.5 درصد رشد را تجربه كرد. 
بازار سهام در پنج روز معامالت هفته اي كه گذشت، 
روزهاي پرنوساني را سپري كرد و اصالحي پرشتاب تر 

از هفته گذشته را تجربه كرد.
شاخص بورس در نخستين روز هفته جاري به كانال 
يك ميليون واحد ورود كرد و از روز يكش��نبه براي 
تثبيت شاخص يك ميليون واحدي با افت و خيزهاي 
بسياري همراه شد. شاخص بورس در معامالت هفته 
جاري 3۹ هزار و 77 واحد افزايش داش��ت؛ شاخص 
كل در پايان روز چهارشنبه )17 ارديبهشت ماه( با 
عدد ۹77 هزار و ۹23 واحد ب��ه معامالت پايان داد 
كه اين رقم در روز چهارشنبه )24 ارديبهشت ماه( 
به عدد يك ميليون و 17 هزار واحد رسيد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( در پايان هفته گذشته 308 
ه��زار و 134 واحد بود كه در هفت��ه جاري اين عدد 
به 31۶ هزار و 54 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( 
از 18۹ هزار و 72۹ واحد به ع��دد 20۹ هزار و 5۹۹ 
واحد رسيد. در پنج روز معامالتي اين هفته بورس، 
نمادهاي بانك ملت، پااليش نفت اصفهان، ملي صنايع 
مس ايران، گسترش س��رمايه گذاري ايران خودرو، 
سرمايه گذاري خوارزمي، بانك تجارت، فوالد مباركه 
اصفهان در گروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند. در 
هفته اي كه گذشت گروه  بانك ها، خودرو و قطعات، 
فلزات اساسي، شيميايي ها، فرآورده هاي نفتي، مواد 
دارويي، سرمايه گذاري ها، سيمان، كاني هاي فلزي، 
بيمه و بازنشس��ته، صنايع غذايي به جز قند و شكر، 
كاني هاي غيرفلزي با رشد مثبت بر شاخص كل همراه 
بودند. در هفته اي كه گذش��ت بانك ها و موسسات 
اعتباري، فرآورده هاي نفتي، خودرو و قطعات، فلزات 
اساسي، س��رمايه گذاري ها، چندرشته اي صنعتي، 
ش��يميايي ها، كانه هاي فلزي، سيمان، آهك و گچ، 
مواد دارويي، محصوالت فلزي، رايانه، صنايع غذايي 
به جز قند و شكر، بيمه و بازنشستگي، صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله، انبوه س��ازي امالك 
و مس��تغالت، حمل و نقل انب��ارداري و ارتباطات، 
واسطه گري هاي مالي و پولي نسبت به ديگر صنايع 
بيش��ترين حجم معامالت را داش��تند. همچنين 
فرآورده هاي نفتي، بانك ها و موسسات اعتباري، فلزات 
اساسي، شيميايي، خودرو و قطعات، چندرشته اي 
صنعتي، سرمايه گذاري ها، محصوالت فلزي، كانه هاي 
فلزي، مواد دارويي، س��يمان، آه��ك و گچ، صنايع 
غذايي به جز قند و شكر، حمل و نقل، رايانه، بيمه و 
بازنشستگي، محصوالت فلزي، انبوه سازي امالك و 
مستغالت، واسطه گري هاي مالي و پولي و صندوق 
سرمايه گذاري قابل معامله بيشترين ميزان از ارزش 

معامالت را به خود اختصاص دادند.

ماشين و خانه خود را نفروشيد
به گزارش تسنيم، شاهين چراغي گفت: بازار بورس 
ركني از اقتصاد كشور است و افزايش شاخص ها متاثر 
از سهام هاي بزرگ در بازار است. وي ادامه داد: امروزه 
مردم ظرفيت بازار سرمايه را به خوبي شناسايي كردند 
و اين باعث شده تا ورود نقدينگي به بازار سرمايه بيشتر 
شود. وي افزود: در بورس نماد هاي متفاوتي وجود دارد 
و مردم بايد با دقت و مطالعه اقدام به خريد و فروش 
كنند، زيرا برخي شركت هاي كوچك كه ظرفيت رشد 
بااليي ندارند قيمت سهم شان بدون كنترل باال رفته 
است و اگر سهامداران اطالعي از گزارش هاي مالي 
شركت ها نداش��ته باشند و مستقيم وارد بازار شوند 
دچار زيان مي شوند. پس تازه واردان بازار سرمايه بايد 
به دور از ش��ايعات اقدام به خريد صندوق هاي سهام 
كنند. عضو ش��وراي عالي بورس ادامه داد: بورس به 
عنوان موجودي زنده است كه در برخي مواقع هيجان 
دارد، قطعا از هيجان خواهد افتاد و با مسير رو به رشد 
به آرامش مي رسد. چراغي تصريح كرد: مردم حتما با 
سرمايه هاي مازاد وارد بازار سرمايه شوند و به هيچ وجه 
خانه و ماشين خود را نفروشند. وي افزود: بدون شك 
بازار سرمايه ظرفيت خوبي دارد، اما نبايد به شايعات 
در فضاي مجازي توجه و اقدام به خريد سهام كنند. 
وي ادامه داد: با تمهيداتي كه دولت و بانك مركزي 
درباره عرضه سهام دولتي اتخاذ كرده است، ورود اين 
حجم نقدينگي به بازار سرمايه، باعث توسعه اقتصادي 
شركت ها مي شود و اقتصاد از بانك محور به سمت 

سرمايه محور حركت مي كند. 

زرماكارون وارد بورس شد
بر اس��اس اسناد منتش��ره در كدال، زرماكارون به 
عنوان 538 امين شركت بورس��ي در بازار دوم در 
بخش ساخت محصوالت غذايي و آشاميدني درج 
شد. به گزارش فارس، شركت »صنعتي زر ماكارون« 
با نماد »زر« در فهرس��ت نرخ هاي تابلوي بازار دوم 
بورس اوراق بهادار تهران درج شد. مديريت پذيرش 
اوراق به��ادار، با توج��ه به مصوبه  م��ورخ 0۶/ 02 / 
13۹۹ هيئت پذيرش ب��ورس اوراق بهادار تهران، 
ش��ركت صنعتي زر ماكارون در ب��ازار دوم بورس 
اوراق بهادار پذيرفته ش��ده است. باتوجه به نتيجه 
اقدامات صورت گرفته و ارائه تعهدات الزم در مورد 
موارد ذكر ش��ده در مصوبه مذكور، نام ش��ركت از 
تاريخ بيس��ت و چهارم ارديبهشت ماه سال 13۹۹ 
به عنوان پانصد و سي و هشتمين شركت پذيرفته 
شده در بورس بخش »ساخت محصوالت غذايي و 
انواع آشاميدني ها«، گروه »ساخت ساير محصوالت 
غذايي« و طبقه »ساخت ماكاروني، رشته فرنگي و 
محصوالت آردي مش��ابه« با كد »1544« و نماد 
»زر – ZAR« در فهرست نرخ هاي بازار دوم بورس 

اوراق بهادار تهران درج شده  است.

به زودي با حضور سهام داران عدالت مواجه هستيم و افراد متعدد با سهام هاي كوچك وارد بازار مي شوند

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

حساب حبابي ها از نمادهاي ارزنده بورس جداست
  بازار در هفته اي كه گذشت

اين كارش��ناس بازار س��رمايه با توجه به اتفاقات هفته 
گذش��ته و فراز و فرود قيمت ها در ش��ش روز معامالتي 
گذش��ته گفت: در طول داد و ستد هاي اين هفته شاهد 
بوديم كه شاخص كل بورس تهران از سطح يك ميليون 
واحد فراتر رفت. در حال حاضر نكات منفي در بازار وجود 
دارد ك��ه از آن جمله مي توان به حركت هاي هيجاني در 
بازار اشاره كرد. اين پديده مي تواند داليل مختلفي نظير 
ورود نقدينگي، ارزندگي يا موارد ديگر باش��د. بايد توجه 
داشت كه اين پديده سبب مي شود تا در نهايت نمادهاي 
كه از ارزندگي الزم نيز برخوردار نيستند با افزايش قيمت 
اقبال عمومي مواجه ش��وند. عمده اين نمادها متعلق به 
شركت هاي كوچكي هستند كه س��هام داران تازه وارد 
درك دقيقي از ماهيت آنها ندارند و ممكن است بيشتر 
درگير معامالت چنين نمادهايي شوند.  وي ادامه داد: از 
نكات مثبت معامالت هفته گذشته در بازار سرمايه اين 
بود كه س��هامداران تازه وارد نيز به شكل ملموس با اين 
واقعيت كنار مي آيند كه بازار دو رو دارد و طبيعي اس��ت 
نمادي كه در مدتي كوتاه 100 درصد رشد كرده بخشي 
از افزايش قيمت خود را نيز اصالح كند. اين مساله سبب 
مي شود تا اين قبيل از سرمايه گذاران بتوانند در مراحل 
بعدي فعاليت خود در بازار سرمايه انتخاب هاي دقيق تر 

داشته باشند.

  از ناپختگي حقوقي ها 
تا آثار مخرب فضاي مجازي

كوش��كي افزود: نكته منفي ديگري ك��ه در حال حاضر 
ملموس است، ذهنيت ش��كل گرفته نسبت به كد هاي 
حقوقي فعال در بازار سرمايه است. متأسفانه تعداد بسياري 
از اش��خاص حقيق��ي فكر مي كنند كه ص��رف حقوقي 
بودن يك خريدار يا فروشنده به معناي وجود صحت در 
انتخاب هاي آنان است و صاحبان اين كدها هرگز اشتباه 
نمي كنند. در اين ميان برخي از سرمايه گذاران حقوقي 
نيز هستند كه در فعاليت خود ملزومات رفتار حرفه اي 
را رعايت نمي كنند و معامالت آنها سبب مي شود تا داد و 
ستد هاي سايرين نيز سمت و سوي هيجاني بگيرد. چنين 
امري سبب شد تا در هفته گذشته شاهد نوسان حداكثري 
برخي نمادها از سقف مجاز قيمت كف مجاز آن باشيم.  
وي خاطرنشان كرد: همزمان با وقوع چنين شرايطي توجه 

عامه مردم به برخي از مطالب فضاي مجازي نيز س��بب 
مي شود تا رنگ و بوي هيجان در معامالت افزايش يابد و 
بسياري با فرض تركيدن حباب در بازار سرمايه اقدام به 

ارسال سفارش فروش كنند.

  اتفاقي كه ديگر قابل تكرار نيست
كوشكي در خصوص نگاه فعلي تحليلگران به بازار سهام 
گفت: در شرايط فعلي بس��ياري از تحليلگران به آينده 
بازار خوشبين هس��تند با اين حال بايد توجه داشت كه 
تمامي نمادهاي موجود در بازار سهام هم اكنون قيمت 
منطقي ندارند. از اين رو انتظار مي رود تا افراد در انتخاب 
سهام به سمت نمادهاي برويم كه از ارزندگي الزم براي 
سرمايه گذاري برخوردارند. اين كارشناس بازار سرمايه 
در ادامه به نمادهاي كوچكي كه افزايش حباب گونه اي 
داش��تند اش��اره كرد و افزود: در ماه هاي اخير شاهد آن 
بوده ايم ك��ه بس��ياري از نمادهاي كوچك ب��ازار كه از 
مولفه هاي بنيادي الزم براي رش��د برخ��وردار نبودند، 
بازدهي قابل توجه را كسب كردند. سرمايه گذاران بايد 
توجه داشته باشند كه چنين چيزي در ادامه امكان پذير 
نيست و نمي توان از چنين نمادهايي انتظار رشد بيشتر 
داش��ت. از اين رو بايد توجه داشته باش��ند كه آنچه در 
ماه هاي گذشته رخ داده و تعدادي از نمادها را به محدوده 

حبابي رسانده، ديگر قابل تكرار نيست.
 

  اقبال بازار به صندوقي ها
كوش��كي ادامه داد: بازار در 20 روز گذش��ته بيش��تر به 
سمت نمادهايي گرايش داشته كه قرار است تا در غالب 
صندوق هاي ETF از سوي دولت عرضه شود. اين نمادها 
گروه بانكي، پااليش��ي و فلزات بوده است. چنين امري 
سبب شده تا نمادهاي ياد شده در مدت زماني كوتاه بازده 
قابل توجهي را كسب كنند. بر اين اساس منطقي است 
كه سهامداران در حال حاضر براي فروش آمده باشند و 
حتي به شكلي هيجاني درصدد حفظ سود كسب شده 
برآيند. وي ادامه داد: بايد به خاطر داشت كه در روزهاي 
اخير، به جز افزايش قيمت ها، تغيير بنيادي خاصي نسبت 
به روزهاي قبل اتفاق نيفتاده است. بايد توجه داشت كه 
در اين روند هرچه قيمت ها بيشتر رشد كنند از جدابيت 
آنها براي دارندگان سهام كاس��ته خواهد شد. بنابراين 
افت قيمت ها امري طبيعي و حاصل فعل و انفعاالت بازار 

است كه به متعادل شدن بهاي سهام منتهي خواهد شد.  
اين كارشناس بازار س��رمايه افزود: البته رفتار يك عده 
از فعاالن حقوق��ي  و حقيقي  بازار به رفتار هيجاني دامن 
مي زند و مي توان��د آنچه كه در ابت��دا در قالب اصالحي 
طبيعي شكل گرفته را به افت هيجاني قيمت بدل كند. 
نمونه چنين رفتاري طي روز گذشته در نمادها »وبملت« 
مشاهد شد كه توانست كليت بازار را نيز تحت تاثير قرار 
دهد. مرتضي كوشكي در ادامه گفت: در اين ميان عده اي 
ديگر از سرمايه گذاران نيز هستند كه عجوالنه برخي از 
نمادهاي بازار را مي فروشند تا پول خود را در نمادهايي 
سرمايه گذاري كنند كه اخبار مثبتي در مورد آنها وجود 
دارد. از جمله داليلي كه طي روز سه شنبه و چهارشنبه 
پول قابل توجهي در نمادهايي مانند »ش��پنا« وارد شد 
نيز همين امر است. بايد توجه داشت كه در حال حاضر 
نمادهايي كه از قيمت رواني اندكي برخوردار هس��تند 
)قيمت آنها در مقايسه با س��اير نمادها كم است( نيز به 
گزينه جذاب براي فعاالن بازار بدل شده اند اين در حالي 
است كه ممكن اس��ت حتي در قيمت هاي فعلي نيز از 
نمادها ارزنده نباشند.  كوشكي خاطرنشان كرد: به نظر 
مي آيد كه خوش��بيني بازار به حضور برخي از نمادها در 
صندوق هاي ETF دولت، به افزايش تقاضا در نمادهاي 

دولتي منجر شده است.

  تاكيدي بر تفاوت ماهيت بازار سرمايه
 با ساير بازارها

وي درخصوص تغيير نگاه تحليلگران به بازار سرمايه در 
ش��رايط فعلي گفت: تعداد نمادهايي كه در حال حاضر 
به مح��دوده حبابي قيمت رس��يده اند، در حال افزايش 
اس��ت. البته بايد بپذيريم كه تغيي��ر متغيرهاي موثر بر 
بازار س��رمايه، شرايط را به شكلي تغيير داده كه ساختار 
نس��بت قيمت به درآمد يا P/E بازار تغيير كرده اس��ت. 
در حال حاضر كه بازده بدون ريس��ك دارد به سمت 10 
درصد كاهش مي يابد، ديگر س��خن گفتن از P/E ۶ يا 7 
منطقي نخواهد بود. اما اين مساله نبايد به دست آويزي 
بدل ش��ود تا هر نمادي را با P/E باال، گزينه اي مناس��ب 
براي س��رمايه گذاري بدانيم. در حال حاضر وضعيت به 
گونه اي است كه قيمت بسياري از نمادها با درآمدزايي 
آنها در تناسب نيست.  كوش��كي ادامه داد: البته بايد به 
خاطر داش��ت كه هم اكنون نيز نمادهاي مناسب براي 

سرمايه گذاري وجود دارند. در اقتصادي كه قيمت پرايد 
به ۹0 ميليون تومان مي رس��د و نسبت قيمت به اجاره 
به 30 واحد مي رسد، طبيعي اس��ت كه افزايش قيمت 
در بازار سرمايه نيز توجيه پذير اس��ت. البته بايد به اين 
نكته مهم نيز توجه داشت كه در بازارهاي كااليي نظير 
خودرو و مسكن قيمت ها چسبنده هستند. اين امر سبب 
مي شود تا افت جدي پس از افزايش قيمت در آنها روي 
ندهد. اما در بازار س��هام ممكن اس��ت شاهد وضعيتي 
باشيم كه قيمت يك نماد پس از رشد تا حدود 40 درصد 
نيز اصالح ش��ود. بنابراين س��رمايه گذاران بايد متوجه 
تفاوت هاي موجود در بازار سرمايه با ساير بازارها باشند. 
اين كارشناس بازار سرمايه در اين خصوص كه آيا افزايش 
»كرك اسپرد« )اختالف قيمت نفت خام با قيمت فروش 
فرآورده نفتي توليد شده( در صنعت پااليشگاهي مي تواند 
منجر به ارزندگي نمادهاي فعال در اين صنعت ش��ود يا 
خير؟، گفت: عملكرد زمستان ۹8 و بهار ۹۹ شركت هاي 
پااليشگاهي، حكايت از عملكرد خوب آنها ندارد. با اين 
حال اگر در دريافت نفت از دولت تخفيف دريافت كنند، 
ممكن است، حاشيه سود آنها به كلي تغيير كند. از آنجايي 
كه اين ش��ركت ها بسيار اهرمي هستند و ضمن داشتن 
حاشيه سود بس��يار اندك، مبلغ فروش بسيار بزرگي را 
در صورت هاي مالي خود ثبت مي كنند، ممكن است با 
تغيير كوچك در هزينه توليد، تغيير با اهميتي از لحاظ 
رشد درآمد را در صورت هاي مالي خود به ثبت برسانند. 
با اين حال بايد توجه داشت كه در حال حاضر روند اخبار 
اين صنعت به نحوي نيست كه منجر به تغيير ياد شده در 

روند درآمدزايي آنها شود.

  ضعف زير ساخت هاي معامالتي
بالي جان بازار

 كوشكي به لزوم حفظ آرامش در مواجه به تغيير جهت 
قيمت ها اشاره كرد و در خصوص ضعف سامانه معامالتي 
گفت: در حال حاضر كند شدن سامانه معامالتي به امري 
بدل شده است كه ذهنيت سرمايه گذاران و فعاالن بازار را 
مغشوش مي كند. زماني كه فرد درصدد خريد يا فروش 
در يك نماد بر مي آيد در صورتي كه نتواند سفارش خود 
را ارسال كند بايد بپذيريم كه بازخوردي بد از زيرساخت 
بازار سرمايه گرفته است. تاكنون بارها به كرات ديده ايم 
كه مشكالت سامانه معامالتي شرايطي را پديد آورده كه 

يك نماد در يك كارگزاري صف خريد است و كارگزاري 
ديگري با اختالف فاحش از كارگزاري اول قيمت ها را نشان 
مي دهد. اين كارشاس بازار سرمايه ادامه داد: بايد پذيرفت 
كه در تمامي كش��ورهاي جهان اطالعات قيمت يكي از 
مهم ترين مولفه هايي است كه مي تواند سرمايه گذاران را 
در جهت اتخاذ يك تصميم درست راهنمايي كند.   وي 
خاطرنشان كرد: در حال حاضر مشكالت سامانه معامالتي 
ريسك معامالت در بازار س��رمايه را افزايش داده است. 
اگرچه كش��ور در زمينه بروز رساني سامانه معامالت به 
دليل تحريم ها با مشكالتي روبرو است اما به نظر مي رسد 
كه شركت هاي ارايه دهنده خدمات در حوزهOMS كه 
همان بستر معامالتي كارگزاري هاست از تحوالت قابل 

توجه بازار سرمايه جا مانده اند.

  تغيير در مقياس تحليل
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه P/E بازار را در حدود 
18 دانست و خصوص پي فوروارد براي شركت هاي بزرگ 
اين مقدار را در حدود 10.5 دانست. در خصوصي چرايي 
اين پديده گفت: متاسفانه جمع اين شرايط در اقتصاد به 
شكلي اس��ت كه كاهش نرخ ارز را نمي توان متصور بود. 
همين امر سبب شده تا تحليلگران بازار سرمايه چشم انداز 
صعودي قيمت دالر را را به فال نيك بگيرند. كوشكي در 
خصوص حبابي خواندن بازار س��رمايه و آنچه كه امروز 
بس��ياري از تحليلگران در اظهارنظر خود از آن به عنوان 
حبابي ياد مي كنند، گفت: در خواست من از تحليلگران 
اين است كه در تفس��ير حباب از روش هاي به روز شده و 
مورد استفاده در جهان استفاده كنند. فكر مي كنم كه ديگر 
منطقي نيست كه پي به اي بازار را در حدود ۶ و 7 واحد در 
نظر بگيريم. متاسفانه در حال حاضر فعاالن بازار نسبت 
قيمت به درآمد را در اين حدود ثابت در نظر مي گيرند. اين 
در حالي است كه كاهش سود بدون ريسك كه همان سود 
بانكي است، به جذابيت بازار افزوده است. از اين رو نرخ رشد 
متصور براي شركت ها نيز به دليل آنكه شرايط اقتصادي 
كشور مناسب نيست و انتظار داريم كه نرخ دالر به شكلي 
پايدار افزايش يابد، به گذش��ته بسيار بيشتر شده است.  
وي تاكيد كرد: البته بايد توجه داشت تغيير تفسير ما از 
ارزندگي به اين معنا نيست كه تمامي نمادهاي بازار ارزنده 
هستند. بايد توجه داشت كه تعداد زيادي از نمادهاي بازار 

حتي با افزايش P/E انتظاري نيز ارزنده نيستند.

ادامه از صفحه اول
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دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد

اسعدي ساماني، يكي از مديران سابق سازمان هواپيمايي براي راه اندازي ايرالين موافقت اصولي گرفته است

تاسيس ايرالين در بحران كرونا به صرفه نيست
مجيد  اعزازي|

در حالي كه يكي از خبرگزاري هاي داخلي ديروز 
از راه ان�دازي يك ايرالين جديد خب�ر داده بود، 
مقصود اسعدي ساماني، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي در گفت وگو با »تعادل« اظهار كرد كه 
اين ايرالين، هنوز در حال راه اندازي است و فعال 
موافقت اصولي گرفته است و تا اخذ مجوز فعاليت، 

از نظر زماني فاصله دارد.

اسعدي ساماني با بيان اينكه معموال براي تاسيس ايرالين 
تقاضاي زيادي وجود دارد، گفت: اما از هر چند درخواست 
يكي به نتيجه مي رس��د. در حاضر تنها يك درخواست 
تاس��يس راه اندازي ايرالين تا مرحل��ه موافقت اصولي 

پيش رفته است. 
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي در پاسخ به سوالي 
درباره اينكه در شرايط كنوني،  راه اندازي ايرالين تا چه 
اندازه براي كش��ور الزم و مفيد اس��ت؟ گفت: باالخره 
بحث كسب و كار است و هر شركتي بر اساس توانمندي 
كه دارد وارد بازار مي ش��ود  و اگر بتوان��د در بازار رقابت 
كند، به فعالي��ت خود ادام��ه مي دهد. اما ب��ا توجه به 
محدويت هاي بهداش��تي براي مقابله با بيماري كرونا 
و اينكه با كاهش پروازها و كاهش مس��افر در اين دوره 
مواجه هستيم و از سوي ديگر، به نظر مي رسد كه تا چند 
 سال آينده هم به ش��رايط قبل از كرونا بر نمي گرديم،

 بناب��ر اين به نظر مي رس��د، وارد ش��دن در اين فضاي 
كس��ب و كار از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نباشد و 
كساني كه مي خواهند وارد اين عرصه بشوند، بايد مطالعه 

بيشتري داشته باشند كه دچار خسارت نشوند.
اسعدي ساماني همچنين در پاسخ به اينكه در شرايط 
تحريم، امكان خريد يا اجاره هواپيما براي ايرالين هاي 
داخلي وجود دارد؟ اظهار كرد: بله اين امكان وجود دارد 
و ايرالين ه��اي ايراني به دنبال هواپيماهايي مي گردند 
كه در ايران امكان تعمير و نگهداري آنها وجود داش��ته 
باشد. نيروهاي آموزش ديده آن باشد. معموال تايپ هاي 
مختلف هواپيماهاي ايرباس،  جزء گزينه هايي است كه 
ش��ركت ها خريد يا اجاره آنها را در دستور كار خود قرار 

داده و مي دهند. 

  سقوط سفر هوايي در اوج پاندمي 
به گزارش »تعادل«، بنا بر اعالم رسمي انجمن بين المللي 
حمل و نقل هوايي )ياتا(، شاخص RPKs )درآمد حاصل 
از جابه جايي مسافر بر حس��ب كيلومتر( در ماه مارس 
س��ال جاري ميالدي نسبت به دوره مشابه سال قبل تا 
52.9 درصد افت كرده است كه افتي چشمگير در تاريخ 
معاصر صنعت هوايي به شمار مي رود. در ماه مارس شيوع 
كرونا با بيشترين سرعت در سراسر جهان ثبت و منجر 
به قرنطينه گسترده و اعمال محدوديت هاي سفر شد. 
برهمين اساس،  ياتا پيش بيني كرده است كه شاخص 
RPKs در فصل دوم سال 2020 نسبت به دوره مشابه 
س��ال قبل تا 82 درصد، در فصل سوم تا 56 درصد و در 
فصل چهارم تا 33 درصد افت را شاهد باشد. گزارش اين 
انجمن بين المللي همچنين حاكي است كه لغو پروازها 
تا 30 ژوئن سال جاري ميالدي به 4.5 ميليون فقره بالغ 
شود كه به اين ترتيب، مجموع زيان ايرالين هاي فعال 
در جهان به 314 ميليارد دالر مي رسد و نسبت به سال 

2019 تا 55 درصد افت خواهد كرد.

  ماجراي ورود هواپيماهاي دسته دوم به كشور
در كنار پاندمي كرونا، تحريم ها يكجانبه امريكا عليه 
ايران نيز مانع از دس��ت يابي ايرالين هاي داخلي به 

هواپيماهاي نو است. آنگونه كه عباس آخوندي،  وزير 
سابق راه و شهرسازي در نخستين هفته هاي اجرايي 
ش��دن برجام گفت، ايران ب��ه 500 فروند هواپيماي 
مس��افربري جديد ني��از دارد. از اين رو،  ق��رار بود در 
برنامه اي 10 ساله ش��ركت هاي ايراني با استفاده از 
فض��اي به وجود آم��ده پس از اجرايي ش��دن توافق 
هسته اي به طور مس��تقيم از ش��ركت هاي سازنده 
هواپيما، ناوگان خود را نوسازي كنند و ايران بتواند در 
اين چارچوب شانس خود براي رقابت با همسايگان 
خود را پي��دا كند. اين اتفاق نيز در قالب عقد قرار داد 
براي خريد حدود 200 فروند هواپيما ميان ايران اير 
و سه شركت بويينگ، ايرباس و اي.تي آر )فرانسوي- 
ايتاليايي( نيز پيگيري شد اما به دليل خروج يكجانبه 

امريكا از برج��ام و نياز هواپيماهاي برجامي به مجوز 
اوفك امريكا، اين قراردادها به سرانجام نرسيد و صرفا 
سه فروند ايرباس و 20 فروند اي تي آر وارد كشورمان 
شد. از اين رو، در ديماه سال 98 و پس از گذشت حدود 
يك سال و نيم از بدعهدي امريكا، ايران دوباره به سراغ 
س��اير گزينه هاي خود مانند خريد هواپيماي دست 
دوم رفت و براين اس��اس وزير راه و شهرسازي اعالم 
كرد كه 3 فروند هواپيماي دست دوم جديد به زودي 
وارد ناوگان ايران خواهند شد. پيش از آن نيز، شركت 
هواپيمايي كيش اير از اضافه شدن 3 فروند هواپيماي 
امبرائر برزيلي به ناوگان اين ايرالين خبر داده بود. در 
اسفند سال 97 نيز »هما« سه فروند هواپيماي ايرباس 

319 را خريداري كرده بود.

در جري��ان  ط��رح ورود هواپيماهاي دس��ت دوم در 
ديماه س��ال گذشته، اسعدي س��اماني، دبير انجمن 
ش��ركت هاي هواپيمايي از درخواست اين انجمن از 
شوراي عالي هواپيمايي براي حذف محدوديت هاي 
سني هواپيماهاي دست دوم خبرداد. براساس مصوبه 
ابالغي اين شورا به ايرالين ها، نبايد سن ناوگان وارد 
شده بيشتر از سال 1998 ميالدي يعني 20 سال باشد. 
اسعدي ساماني اما معتقد است، اين محدوديت فشار 
وارده به ايرالين ها را براي نوسازي ناوگان دو چندان 
مي كند چون در ش��رايط تحري��م و محدوديت هاي 
عرضه سوخت به ش��ركت هاي هواپيمايي، نوسانات 
ارز و ... بايد تس��هيالتي براي شركت هاي هواپيمايي 
در نظر گرفته شود تا آنها قادر به ادامه حياتشان باشند.

 او اظهارمي كند: هواپيماهاي��ي كه از نظر پروازهاي 
انجام شده ش��ان قابليت پرواز دارن��د، مي توانند در 
ايران مورد استفاده قرار بگيرند و پيشنهاد مي شود از 
اين منظر دستگاه هاي متولي سخت گيري چنداني 
نداشته باشند؛ به عنوان مثال، هواپيماي مسافري كه 
10 سيكل پرواز )هر نشست و برخاست يك سيكل 
پروازي در نظر گرفته مي شود( انجام داده است و سن 
باالتر از 20 سال دارد مشكلي براي پرواز ندارد و بهتر 

است به آن اجازه واردات داده شود. 
به گفته برخي از كارشناسان هوايي، هواپيماي دست 
دوم مي تواند از نظر كاركرد و به روزرس��اني قطعات 
فاصله اي با هواپيماي نو نداشته باشد بنابراين مي توان 
روي خريد اين نوع از هواپيماها سرمايه گذاري كرد 
درواقع بايد بيش از س��ن به س��اعت پروازي هواپيما 
توجه ش��ود اينكه اين هواپيماها در چه مسيرهايي 
پ��رواز مي كرده و صاحبان قديمي آنه��ا كه بودند. او 
معتقد است كه مشكل فقط در اعمال تحريم ها خالصه 
نمي شود بلكه قيمت خريد هواپيماها و تأمين منابع 

مالي آن از سوي شركت هاي هواپيمايي است.

  افزايش پروازها به ۳ كشور اروپايي
در تحولي ديگر، دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي 
همچني��ن در گفت وگو با مه��ر، از افزايش پروازهاي 
برنامه اي به سه كشور اروپايي خبر داد. اسعدي ساماني 
درباره آخرين وضعيت پروازه��اي خارجي برنامه اي 
اظهار ك��رد: ايران اير بع��د از كرونا، پ��رواز هفتگي به 
آمستردام راه اندازي كرده اس��ت؛ پروازهاي روتين و 
برنامه اي هما به لندن و پاريس هم از س��ر گرفته شده 
اس��ت. وي افزود: هلندي ها براي راه اندازي پروازهاي 
برنامه اي آمستردام برخي پروتكل ها را اعالم كرده اند 
كه بايد روي مسافران اعمال شود. اين پروتكل ها شامل 
مسافراني است كه ويزاي شينگن يا اقامت اروپا داشته 
باشند و مسائلي از اين دست را شامل مي شود. بنابراين 
صرفًا مسافراني كه اقامت يكي از كشورهاي اروپايي را 
داشته باشند مي توانند با پرواز آمستردام به هلند بروند. 
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي درباره پروازهاي 
آلمان و فرانكفورت هما نيز گفت: فعاًل آلمان اجازه شروع 
پروازهاي برنامه اي را نداده اس��ت اما ايران اير در حال 
رايزني با آلماني هاست تا اگر اين كشور پروازهاي ورودي 
خارجي را باز كند، ايراني ها هم بتوانند با پروازهاي هما 

به اين كشور سفر كنند.
وي ادام��ه داد: آلمان و چند كش��ور اروپايي ديگر در 
حال كاهش شرايط س��ختگيرانه قرنطينه هستند و 
اين احتمال وجود دارد كه به زودي ش��اهد بازگشايي 
پروازهاي س��اير كش��ورهاي اروپايي باشيم. اسعدي 
ساماني تصريح كرد: اس��پانيا نيز هنوز اجازه اي براي 
پروازهاي برنام��ه اي و روتين صادر نكرده اس��ت؛ اما 
اين كش��ور اجازه داده تا اگر پروازه��اي موردي براي 
بازگرداندن ايرانيان الزم باش��د، ايران اير به اين كشور 
پرواز داشته باشد. ولي ايران اير پيگير است كه هر گاه 
قرنطينه هاي اسپانيا به اتمام برسد، پروازهاي برنامه اي 

به مادريد را از سر ب گيرد.
وي اظهار كرد: پروازهاي تهران به شرق آسيا صرفًا به دو 
مقصد بانكوك )تايلند( و كواالالمپور )مالزي( به صورت 
برنامه اي در حال اجرا است و هواپيماهاي ماهان پرواز 
به اين دو مقص��د را انجام مي دهد؛ هندي ها هم هنوز 
قرنطينه هاي كنترل كرونا را لغو نكرده و صرفاً پروازهاي 
موردي به اين كشور داريم كه در اين راستا، هما هفته 
گذشته به هند رفت و ايرانيان مقيم اين كشور را از دهلي 

به فرودگاه امام خميني )ره( بازگرداند.
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اليحه »بهره برداري از 
پياده رو ها« به شوراي شهر رسيد

سخنگوي شوراي اسالمي شهر تهران از ارسال اليحه 
بهره برداري از پياده روها به شوراي شهر تهران خبر داد.

به گزارش »تعادل« حدود سه هفته پيش، در صحن 
علني شوراي شهر تهران، به هنگام بررسي اليحه بسته 
محرك اقتصاد شهر در شرايط كرونا، مفاد مربوط به 
آنچه كه فروش پياده روها در رس��انه ها منعكس شد، 
از اليحه مزبور حذف شد. اما حاال علي اعطا سخنگوي 
شوراي اسالمي شهر تهران در صفحه شخصي خود 
در توييتر نوشته است: اليحه بحث برانگيز بهره برداري 
از پياده روها از سوي ش��هرداري براي بررسي به شورا 
ارسال شده و در شورا در نوبت بررسي است. او نوشته 
است: جمعي از منتقدين و مدافعين و برخي مديران 
ارشد شهرداري را براي ش��ركت در جلسه اي در روز 
ش��نبه دعوت كرده ام. تالش مي كند تا اين جلسه به 
صورت آنالين پخش شود. در اليحه طرح بهره برداري 
از پياده روها آمده است: با هدف افزايش نشاط اجتماعي 
و ايجاد منافع اقتصادي و درآمد پايدار براي شهرداري 
تهران، از ظرفيت پياده روهاي تهران براي ارايه خدمات 
مجاز از سوي اصناف و كس��به به شهروندان در مورد 
واگذاري قسمتي از پارك ها و ميادين و اموال عمومي 
اعم از عرصه و اعيان از شمول قانون مالك و مستأجر 
مصوب س��ال 1359 ش��وراي انقالب تصميم گيري 
شود. بر اس��اس اين اليحه پيشنهاد شده كه شوراي 
عالي ساماندهي استفاده از پياده روها متشكل از معاون 
خدمات ش��هري و محيط زيس��ت به عنوان رييس 
ش��ورا، معاون هماهنگي و امور مناط��ق )يا نماينده 
تام االختي��ار وي(، معاون مالي و اقتصاد ش��هري )يا 
نماينده تام االختيار وي(، معاون حمل و نقل و ترافيك 
)يا نماين��ده تام االختيار وي(، معاون شهرس��ازي و 
معماري )يا نماينده تام االختيار وي(، مديرعامل شركت 
ساماندهي و مشاغل ش��هر به عنوان دبير شورا و يك 
نماينده از شوراي شهر تهران تشكيل شود. جلسات 
اين شورا هر سه ماه يك بار يا بر حسب ضرورت تشكيل 
خواهد شد. همچنين به منظور اجراي كامل طرح و 
مصوبات شوراي عالي ساماندهي استفاده از پياده روها، 
كميته اي در س��طح منطقه نيز تش��كيل مي شود. 
درآمدهاي حاصله نيز به حساب خزانه كل شهرداري 
واريز مي ش��ود و 30 درصد از آن به حس��اب شركت 
ساماندهي مش��اغل به منظور اجراي ماموريت هاي 
محوله اختصاص خواهد يافت. در اين اليحه تأكيد شده 
»حق كسب و پيشه و سرقفلي به محل هاي پيش بيني 
شده تعلق نخواهد گرفت. همچنين حق جمع آوري 
فعاليت ها در صورت نياز به معبر و فضاي عمومي وجود 
دارد. حق فسخ قرارداد بدون رجوع به مراجع قضايي و 
بدون پرداخت خسارت احتمالي پيش بيني شده است. 
همچنين حق واگذاري به غير وجود ندارد. همچنين 
گزارشاتي س��ه ماهه در خصوص اجراي اين طرح به 

شوراي شهر تهران ارايه خواهد شد«.

كشتي ايراني در تنگه سنگاپور 
از مسير منحرف شد 

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي اعالم كرد: آسيب 
وارد شده به كش��تي باري ايراني در تنگه سنگاپور به 
دليل به گل نشستن بوده و اقدامات الزم براي بررسي 
اين سانحه و نجات اين كشتي در دستور كار قرار گرفته 
است. به گزارش س��ازمان بنادر و دريانوردي، محمد 
راس��تاد درباره به گل نشستن و آسيب ديدن كشتي 
باري ايراني در تنگه سنگاپور و جزييات آن اظهار كرد: بر 
اساس آخرين اطالعات رسيده، كشتي باري ايراني مورد 
نظر كه متعلق به شركت كشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران بوده است، در تنگه سنگاپور از مسير منحرف شده 
و به گل نشسته و طبيعتا بدنه كشتي آسيب ديده اما 
خوشبختانه هيچ مشكلي براي خدمه كشتي و نيروي 
انساني آن به وجود نيامده است. وي افزود: اقدامات الزم 
براي بررسي ميزان خسارت و چگونگي اقدام براي رفع 
مشكل اين كشتي از سوي شركت مالك در حال انجام 
است. مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي ادامه داد: 
كميته رس��يدگي نيز پس از انجام و تكميل عمليات 
نجات بررسي خودش را درباره چرايي وقوع اين حادثه 
شروع مي كند و پس از مشخص شدن نتيجه حادثه، 
آن را با جزييات اعالم خواهيم كرد. راستاد در پاسخ به 
سوالي درباره اينكه با توجه به اينكه تصاوير منتشر شده 
از اين حادثه نش��ان مي دهد كشتي ديگري كنار اين 
كشتي ايراني حضور داشته است آيا مباحث مطرح شده 
درباره آسيب وارد شده از طريق كشتي خارجي را تاييد 
مي كنيد يا خير؟ گفت: بر اساس اطالعات به دست آمده، 
خش ايجاد شده در بدنه كشتي و آسيب قابل مشاهده در 
تصاوير منتشر شده ناشي از به گل نشستن آن بوده است 
اما جزييات ميزان خسارت و علل و عوامل حادثه پس از 

بررسي تيم سوانح اطالع رساني خواهد شد.

 بازگشت اتوبوس هاي برقي 
به تهران؛ اين بار بدون كابل 

مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني شهر تهران گفت: 
بخشي از نوسازي سال 99 به توسعه اتوبوس هاي برقي 
بدون كابل باالسري اختصاص خواهد يافت. محمود 
ترفع در گفت وگو با تسنيم، درباره توسعه اتوبوس هاي 
برقي در سال جاري، اظهار كرد: با توجه به اينكه يكي 
از دغدغه ها و اولويت هاي اصلي در برنامه ها و اقدامات 
كوتاه و ميان مدت شهرداري تهران حل معضل آلودگي 
كالن شهرتهران است. وي ادامه داد: اجراي طرح هاي 
مربوط به توسعه و ارتقاي خدمات حمل و نقل عمومي 
شهر تهران از طريق سيستم هاي حمل و نقل پاك به 
ويژه توسعه و راه اندازي خطوط اتوبوس برقي از جايگاه 
ويژه اي برخوردار بوده است. مديرعامل شركت واحد 
اتوبوسراني شهر تهران تصريح كرد: در همين رابطه، 
ش��ركت واحد اتوبوسراني در س��ال 1398 عمليات 
اجرايي نصب تجهيزات باالس��ري ف��از دوم خطوط 
اتوبوس برقي حد فاصل ميدان خراس��ان تا ميدان 
راه آهن را با همكاري شهرداري منطقه 12 در دستور 
كار خود قرار داده اس��ت.  وي اظهار كرد: همچنين 
بخشي از نوسازي سال 99 به توسعه اتوبوس هاي برقي 

بدون كابل باالسري اختصاص خواهد يافت.

ماجراي پياده كردن يك دكتر از هواپيما به بهانه كرونا
پياده كردن يك متخصص بيهوشي از هواپيماي 
تهران-بوشهر به بهانه ناقل ويروس كرونا بودن، 
حاشيه ها و واكنش هاي بسياري از سوي كادر 
درماني، وزرات بهداشت و شركت هواپيمايي 
مربوطه به همراه داشته و در اين ميان اظهارات 

ضد و نقيضي هم مطرح شده است.

داس��تان اين رفتار توهين آميز كه به سرعت در فضاي 
مجازي پخش و بازنش��ر شد از اين قرار است كه يكي از 
مسافران پرواز تهران-بوشهر شركت هواپيمايي وارش 
كه اتفاقا از كادر درماني و متخصص بيهوشي بوده است 
نسبت به رعايت نشدن فاصله اجتماعي در هواپيما به 
مهماندار تذكر مي دهد كه چرا يك نفر از رديف آخر به 
كنار او آمده و در رديف دوم نشس��ته است؟ پس از آن 
بحث هايي بي��ن وي و خدمه پرواز درمي گيرد و خلبان 
هواپيما از حراست فرودگاه درخواست مي كند كه اين 

پزشك را به بهانه داشتن كرونا از هواپيما خارج كنند.
انتشار اين خبر واكنش هاي زيادي از جمله دبير ستاد 
مبارزه با كرونا بوشهر، سخنگوي وزارت بهداشت و ... را 
برانگيخت. آنها تاكيد كردند كه بايد با خاطي يا خاطيان 
برخورد الزم صورت گيرد. پس از گذشت چند روز از اين 
اتفاق، شركت هواپيمايي وارش نيز در اين باره توضيحاتي 
در قالب جوابيه به ايس��نا داد كه از مهم ترين نكات آن، 
مي توان به اين موارد اش��اره كرد:  مسافر مذكور قبل از 
پرواز هيچ گونه اطالع رساني خاصي در مورد ابتال به كرونا 
به عمل نياورده و متاسفانه ايشان كه خود از پرسنل كادر 
درمان هستند ضمن خودداري از انجام اين كار، پس از 
ورود به هواپيما و استقرار روي صندلي خود با صداي بلند 
خطاب به مسافران نشسته در رديف ايشان و مهمانداران 
اعالم كردند كه احتماال ناقل ويروس كرونا هستند. اين 
شركت هواپيمايي در ادامه مي افزايد: سر مهماندار پس 
از اعالم مس��افر، محترمانه از ايشان درخواست كردند 
مطابق بخشنامه 1900 س��ازمان هواپيمايي كشوري 

نس��بت به ترك هواپيما اقدام كنند. ايش��ان در كمال 
تعج��ب، اظهارات قبلي خود را تكذي��ب نموده و اعالم 
كردند كه ناقل نيستند و تنها براي اينكه كسي در صندلي 
هم رديف ايشان ننش��يند اين كار را كرده اند. در بخش 
ديگري از اطالعيه هواپيمايي وارش آمده اس��ت كه در 
نهايت با تش��خيص خلبان هواپيما و كادر امنيت پرواز 
تصميم بر اين شد كه براي حفظ سالمت مسافران ديگر 
و پرهيز از هر گونه ريسك احتمالي، ايشان پياده شوند و 
لذا با همراهي پرسنل زميني با رعايت اصل تكريم مسافر 
از هواپيما پياده ش��دند. در پايان اين توضيحات وارش 
تاكيد شده كه تمام موارد بين مسافر و كادر پرواز كامال 
محترمانه رد و بدل شده و نگراني به وجود آمده، در نهايت 
با آرامش و بدون هيچگونه توهيني پايان يافت. با توجه 
به وضعيت خطير كشور الزم است كه الزامات بهداشتي 
توسط همگان با دقت و توجه الزم مورد عمل قرار گيرد تا 
با پايان اين وضعيت به روال عادي برگردد. انتظار مي رفت 
ايش��ان كه از كادر زحمتكش و محترم درماني كشور 
هستند، نس��بت به رعايت پروتكل ها اهتمام بيشتري 
داشته باشند. ضمن اظهار تاسف از رويداد پيش آمده، 
توجه به اتفاقات رخ داده و اينكه اين مس��افر محترم از 
پرسنل درماني كشور هستند، هواپيمايي وارش موضوع 
را ت��ا انتها ادامه داده و حق پيگيري قضايي را براي خود 

محفوظ مي داند.

    اظهارات مسافر پزشك
اما غزاله خائف، متخصص بيهوش��ي كه اين اتفاقات 
براي وي رخ داده، در گفت وگو با ايسنا اظهارات بسيار 
متفاوتي را مطرح و اظهاركرد: هيچ آدم عاقل و بالغي 
اين كار را نمي كند كه س��وار هواپيما شود و اعالم كند 
من كرونا دارم! چه برس��د كه پزشك باشد و در ارتباط 
مستقيم با اين موضوع. من س��وار هواپيما شدم و در 
صندلي خودم كه رديف A بود نشس��ته بودم و يكي از 
خانم ها كه دير هم به پرواز رسيده بودند با فاصله يك 

صندل��ي كنار من بود و ديگري انته��اي هواپيما، آنها 
گفتند ما خواهر هستيم و مي خواهيم كنار هم بنشينيم 
و او را از رديف 25 كنار من آوردند كه اين دو نفر بدون 
هيچ وسايل حفاظتي و ماسكي بودند. از آن طرف در 
رديف هاي ديگر صندلي هاي خالي زيادي وجود داشت.

وي افزود: من بدون اينكه افراد حاضر در هواپيما و كنار 
دستي هايم متوجه شوند بسيار محترمانه به مهماندار 
گفتم من به دليل حساس��يت ويژه شغلي و اينكه در 
 ،ICU بخش مراقبت هاي ويژه هس��تم و با بيم��اران
ديابتي، نقص ايمني و ارتباط بيماران با ريس��ك باال و 
بيماران سرطاني كه تحت شيمي درماني هستند ممكن 
است كه انتقال دهنده بيماري بشوم نه اينكه بيمار باشم، 
و من قبل از آن پرواز به مدت 30 روز در خانه بودم و اصال 
شيفت نداشتم و هيچ گونه عالئم باليني نيز نداشتم و 
ندارم. ريسك من به دليل رعايت زياد و حفظ فاصله مثل 

ساير افراد حاضر در پرواز و شايد هم كمتر بود.
خائف ادامه داد: پس از اي��ن صحبت ها مهماندار اول 
قب��ول كرد و من روي صندلي خودم نشس��تم. هدف 
من تنها حفظ فاصله گ��ذاري ايمن بود. بعد نمي دانم 
به سرمهماندار چه گفت كه دوباره آمده و علت را جويا 
شدند و من مجددا همان توضيحات را بيان كردم كه 
پس از آن مهماندار و سرمهماندار به همراه تيم حفاظت 
و مهمانداران آمدند و گفتند كه بايد پياده ش��وي. من 
گفتم چ��را؟ و به اين موضوع تاكيد كردم كه امش��ب 
شيفت بيمارستان هستم و بايد در محل كارم حاضر 
شوم. آنان گفتند خلبان گفته شما اظهار كرده ايد كه 
مبتال به كرونا هستيد و بايد پياده شويد. در حالي كه 
من حرفي از ابتال به كرونا ن��زدم و تنها گفتم به دليل 
حساسيت شغلي فاصله اجتماعي رعايت شود و نسبت 
به اينكه افراد كنار دس��ت من حتي يك ماسك ساده 
هم نداشتند و اصول اوليه ايمني را رعايت نكرده بودند، 
اعتراض كردم. اين متخصص بيهوشي اضافه كرد: اين 
شركت هواپيمايي يك ماسك هم در اختيار مسافران 

قرار نداده بود، در حالي كه در پرواز شب قبل از آن پك 
كاملي شامل ضدعفوني كننده دستكش ماسك و ديگر 
اقالم را توزيع كردند و توضيح دادند كه چطور استفاده 
شود و خانم كناردستي من ماسك و دستكش داشت 
و من هم راحت نشستم و هيچ مشكلي هم نداشتم. اما 
آن شرايط از نظر من كه در اين رشته فعاليت دارم واقعا 
وضعيت ناامني بود. وي با بيان اينكه جوابيه ش��ركت 
هواپيماي��ي وارش را خالف واقعي��ت مي داند، گفت: 
هر چقدر ن��كات و پروتكل هاي بهداش��تي را توضيح 
دادم متوجه نشدند و خودش��ان طوري رفتار كردند 
كه مس��افران تقريبا قضيه را متوجه شدند. من كامال 
محرمانه با مهماندار صحبت كردم و اصال با صداي بلند 
حرف نزدم و س��وال اينجاست كه چطور يك پزشك 
اظهار مي كند مبتال به كرونا است در حالي كه از آخرين 
شيفتش 30 روز گذشته است و ريسك ابتالي من در 

اين شرايط چطور مي تواند از بقيه باالتر باشد؟
خائف در پاسخ به اينكه چرا مسافران ديگر نسبت به اين 
رويداد اعتراض نكردند؟ گفت: چند نفر كه در رديف هاي 
عقب ما بودند دقيقا متوجه نشدند كه قضيه از چه قرار 
است و شايد پس از پياده شدن من صحبتي در گرفته 
باشد. تعداد كمي هم كه متوجه شدند به دليل رفت و 
آمدها، صداي بلند و برخورد تهاجمي تيم مهمانداري و 
حفاظت توجه هاشان به آنها جلب شد. البته بعد از اينكه 
به من اعالم كردند خلبان گفته مسووليت با من است 
و تا ايشان پياده نشود پرواز نمي كنم، چند نفر اعتراض 
كردند كه شما چرا ماس��ك بهداشتي و دستكش در 
اختيار مسافران قرار نمي دهيد؟ مگر قيمت اين اقالم 
چقدر مي شود؟ حق هم داشتند چون من ديشب هم با 
شركت ديگري پرواز داشتم و اقالم مورد نياز در اختيار 

مسافران قرار داده شد و مشكلي هم پيش نيامد.
وي با تاكيد بر اينكه اين موضوع را قطعًا از طريق مراجع 
قضايي پيگي��ري خواهم كرد، افزود: رفت��ار آنها واقعا 
توهي��ن آميز بود و نه تنها من بلك��ه تمام كادر درمان 

ناراحت شده اند. در اين شرايط كه ما از خانه و خانواده 
و فرزن��دان خود دور هس��تيم طالب احت��رام ويژه اي 
نيستيم اما حداقل بي احترامي و توهين به ما نشود. تنها 
درخواست من حفظ فاصله ايمن بوده تا خطري من و 
ديگران را تهديد نكند و به دليل چنين تقاضاي معقولي 

چنين رفتار توهين آميزي با من صورت گرفته است.
اين متخصص بيهوشي با اش��اره به جزييات مباحث 
پيش آمده گفت: من ماسك N95 داشتم و بر روي آن 
نيز ماسك جراحي زده بودم، حتي دستكش و عينك 
مخصوص داشتم، وقتي كه پشت پرده رفتيم صداي 
موتور هواپيما خيلي زياد بود و در حال صحبت بوديم 
و من هر چه براي آنها اصول ايمني را توضيح مي دادم 
كه بايد رعايت ويژه شود، مي گفتند خلبان گفته تا شما 
پياده نش��ويد پرواز نمي كند. لطفًا بيشتر از اين وقت 
پرواز را نگيريد. من كمي ماسكم را پايين كشيدم تا با 
صداي واضح تري توضيح دهم كه خانم سرمهماندار 
دستش را به سمت من كشيد و گفت جلو نيا و فاصله 
اجتماعي را رعايت كن! در حال��ي كه اين موضوع در 
پرواز و در مورد مس��افران اجرا نشده بود! با يك حالت 
خشن چمدانم را براي من آوردند و اصرار داشتند كه 
پياده شوم. اگر من بيشتر مقاومت مي كردم يا شخص 
ديگري به جاي من بود شايد كار به برخورد فيزيكي و زد 
و خورد هم مي كشيد. من آرامش خودم را حفظ كردم 
و سعي داشتم خودم را كنترل كنم ولي چون عصباني 
بودم و صدايم مي لرزيد آن خانم به من گفت از ظاهرت 
مشخص است كه بيمار هستي. من هم به او گفتم شما 

تفاوت عالئم بيماري كرونا و عصبانيت را نمي دانيد؟!
وي اظهارك��رد: ه��ر ايرالين يك پزش��ك دارد و آنها 
مي توانس��تند پزش��ك خ��ود را خبر كنند ت��ا من را 
معاينه كند ولي اي��ن كار را نكردند. در حالي كه حتي 
تب سنجي غربالگري ايمني محسوب نمي شود، اما اگر 
پزشك مي آمد و با من صحبت مي كرد قطعا از شنيدن 

توضيحات علمي من قانع مي شد.

درآمد ايرالين ها در ماه مارس سال جاري ميالدي نسبت به دوره مشابه سال قبل 52.9 درصد افت كرد

دو سوم هواپيماهاي جهان زمين گير شده اند
  آماره�ا حاكي از آن اس�ت كه بالغ بر دو س�وم 
هواپيماهاي مس�افربري فعال در ناوگان هوايي 

ايرالين هاي مختلف زمين گير شده است.
به گزارش ايس�نا، بر اس�اس تازه تري�ن آمار و 
گزارش هاي منتش�ر ش�ده از س�وي موسسه 
تحقيقاتي Cirium بالغ بر دو سوم هواپيماهاي 
مسافربري فعال در ناوگان هوايي هاي مختلف در 
سراسر جهان تحت تاثير شيوع گسترده و بحران 

پاندمي كرونا زمين گير شده است.
بسياري از كارشناس�ان و تحليلگران فعال در 
حوزه هوانوردي، صدمات وارده از س�وي شيوع 
ويروس كرونا بر صنعت هوانوردي و گردشگري 
را به حادثه تروريس�تي ۱۱ سپتامبر به برج هاي 
دوقلوي اي�االت متحده امريكا تش�بيه كردند 
كه البته به عقيده آنها آس�يب هاي اين ويروس 
خطرناك به مراتب بس�يار بيشتر و گسترده تر 
خواهد بود به گونه اي كه انتظار مي رود ش�يوع 

كرونا در جهان عن�وان بزرگ ترين كابوس براي 
ايرالين ه�ا را به خود اختص�اص دهد. در همين 
حال، مدير عامل يك شركت هواپيمايي امريكا 
هش�دار داد كه وضعي�ت صنع�ت هواپيمايي 
جهان حداقل به م�دت حداقل ۶ ماه تا ۱۲ ماه به 
س�طح قبل از ش�يوع ويروس كرونا باز نخواهد 
گشت. به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، گري 
كل�ي، مدير عامل ش�ركت هواپيمايي س�اوث 
وس�ت ايرالينن�ز پيش بيني كرد ك�ه وضعيت 
 صنع�ت هواپيماي�ي جه�ان حداق�ل در مدت
 ۶ تا ۱۲ ماه آينده به سطح قبل از شيوع ويروس 
كرونا ب�از نخواه�د گش�ت. بيم�اري همه گير 
كوويد-۱9 س�فرهاي هواي�ي را متوقف كرده و 
منجر به لغو تعداد بي س�ابقه پروازها در س�طح 
جهان شده و همچنين شركت هاي هواپيمايي 
را مجبور به اعالم خس�ارات سنگين خود كرده 
است. ماه گذش�ته، خطوط هوايي ساوث وست 

نخستين زيان سه ماهه خود را در 9 سال گذشته 
اعالم كرد و هشدار داد كه هيچ افزايش خاصي 
در تعداد سفرهاي هوايي در سه ماهه دوم وجود 
نخواهد داش�ت. كلي اعالم كرد كه اين شركت 
هواپيماي�ي به كاركنان خ�ود گزينه هايي براي 
ادامه همكاري پيش�نهاد كرده است تا بتوانند 
از ميان مرخصي بدون حقوق يا بسته هاي قطع 
همكاري داوطلبانه حق انتخاب داش�ته باشند. 
كلي افزود: حدود ۲۱ درص�د از نيروي كار فعال 
اين شركت داوطلب شده اند تا به نوعي مشمول 
برنامه مرخصي يا كاهش پرداخت دستمزد شوند. 
اين شركت هواپيمايي در حدود 3.3 ميليارد دالر 
كمك مالي از دولت گرفته است تا بتواند حقوق 
و دستمزد كاركنان خود را پرداخت كند و اعالم 
كرده بود كه در نظر دارد از بين گزينه هاي دريافت 
نقدينگي، براي دريافت وام ۲.8 ميليارد دالري 

ضمانت شده دولتي اقدام كند.

 دنياي پرواز
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تبليغات با مصرف باالي باتري 
از گوگل حذف مي شوند

گوگل تبليغاتي كه شارژ زيادي از باتري دستگاه را 
مصرف مي كنند حذف خواهد كرد. به گزارش مهر به 
نقل از ديجيتال ترندز، گوگل اعالم كرده از ماه آگوست 
به طور خودكار تبليغاتي كه ش��ارژ باتري دستگاه را 
خالي مي كنند، حذف خواهد كرد. اين شركت فناوري 
در يك پس��ت وبالگي اين خبر را اعالم كرد. ويژگي 
مذكور طي چند ماه آين��ده و قبل از عرضه آزمايش 
مي شود. به گفته گوگل، تبليغاتي كه ارز ديجيتال 
استخراج مي كنند، آگهي هايي كه به خوبي توسعه 
نيافته اند يا براي استفاده در شبكه ارتقا نيافته اند، شامل 
حذف خودكار مي شوند. تبليغاتي كه بيش از چهار 
مگابايت اطالعات شبكه را مصرف مي كنند نيز به طور 
خودكار حذف مي شوند. همچنين اين شركت اعالم 
كرد كروم از آغاز ماه آگوست سه نوع از آزاردهنده ترين 
تبليغات ويدئويي را مسدود مي كند. در ماه فوريه نيز 
اين شركت ۶۰۰ اپليكيشن را از گوگل پلي حذف كرد 

زيرا آنها تبليغات آزاردهنده زيادي داشتند.

اولين جلسه كارگروه انرژي و 
مديريت سبز سال ۹۹  برگزارشد

مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ساري گفت: در جلسه كارگروه انرژي و مديريت 
سبز منطقه ساري بر لزوم فرهنگ سازي و استفاده 
از منابع تاكيد شد. سبحان رجب پور مدير شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه س��اري در 
جلس��ه كارگروه انرژي و مديريت س��بز منطقه 
س��اري كه در تاريخ 99/2/17 در سالن جلسات 
شركت برگزار شد بر لزوم فرهنگ سازي و استفاده 
از منابع تاكيد كرد و بيان داشت: مديريت سبز در 
واقع به كارگيري موثر و كار آمد تمامي منابع مادي و 
انساني براي هدايت و نيل به اهداف زيست محيطي 
با سازماندهي و برنامه ريزي الزم است. وي افزود: 
در تمامي زمينه ها از جمله مديريت مصرف انرژي 
)آب، برق و گاز( بايد تدابير و سياس��ت هاي دقيق 
و منطقي اتخاذ كرد. سبحان رجب پور به استفاده 
بهينه و درس��ت از امكانات و منابع اشاره داشته و 
تاكيد كرد: در گام اول، پايش و شناسايي مكان ها 
و فضاهايي مورد رصد قرار مي گيرد كه بيشترين 
مصرف ان��رژي را دارند و بايد كار با حساس��يت و 
كارشناس��ي انجام گردد. در ادامه جلسه حسين 
نصير ناتري دبير كارگروه انرژي و مديريت س��بز 
نيز به اقدامات انجام ش��ده در راستاي شاخصه ها 
اشاره كرد و اذعان داشت: كاهش هزينه ها و صرفه 
جويي در مص��رف آب، برق و گاز از اتفاقات خوبي 
بود كه در سال گذشته به همت و تالش واحدهاي 

مربوطه رقم خورد. 

راه اندازي سامانه مكانيزه نظارت 
بر شركت برق مازندران

مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي ب��رق مازندران از 
راه اندازي س��امانه مكانيزه نظارت ب��ر بهره برداري 
اين ش��ركت خبر داد. مهندس رض��ا غفاري امكان 
نظارت در بس��تر GIS امكان بارگذاري عكس هاي 
عمليات اجرايي در هر مرحله، پايش عملكرد و محل 
حضور ناظر براساس فيلترهاي متفاوت، فعال شدن 
چك ليس��ت هاي توانير به جهت ارايه پيشنهادات 
اصالح��ي در محل هر تجهي��ز، تكميل دقيق چك 
ليس��ت ها در محل هر پايه، طول مس��ير شبكه به 
صورت الكترونيكي، نظارت خودكار نتايج نظارت بر 
واحد تعميرات و مس��ووالن نت، امكان ايجاد آرشيو 
مستندات، امكان دسترسي به سامانه هاي استقرار 
يافته، امكان تشخيص مكاني محل اجرا و نقاط اجرايي 
پروژه و امكان بازگشايي چك ليست ها صرفا در فاصله 
مشخصي از هر تجهيز از قابليت هاي اساسي سامانه 

مكانيزه مكان محور نظارت بر بهره برداري برشمرد.

عملكرد ۱۵ ساله وزارت ارتباطات در يك مگاپروژه ملي

۱۹ هزار ميليارد تومان براي شبكه ملي اطالعات
ش�بكه ملي اطالعات به عنوان زيرس�اخت 
ارتباط�ي فض�اي مج�ازي كش�ور يك�ي از 
مهم تري�ن پروژه هاي مل�ي در عرصه فضاي 
مجازي محسوب مي شود كه تحقق آن بنا بر 
رويكردهاي جهاني و ضرورت هاي ملي، مانند 
ارايه خدمات زيرساختي پيشرفته و مطابق با 
نيازهاي كشور، بهره مندي از مزاياي اقتصادي، 
صيانت از فرهنگ ايراني اسالمي و حفاظت از 
اطالعات و ارتباطات كاربران در برابر تهديدات 

امنيتي و حريم خصوصي، الزام شده است. 

اين شبكه به عنوان زيرس��اخت ارتباطي فضاي مجازي 
كش��ور، به دليل حفاظ��ت از اطالعات كارب��ران در برابر 
تهديدات امنيتي و حريم خصوصي حائز اهميت است. اين 
شبكه در سه اليه توسعه زيرساخت، خدمات و محتوا به 
تصويب شوراي عالي فضاي مجازي رسيده است. اهميت 
شبكه ملي اطالعات كه سابقه اي حدود 1۵ سال دارد، در 
حدي است كه مقام معظم رهبري نيز بارها بر لزوم ايجاد 
شبكه ملي اطالعات تاكيد داش��ته اند و كوتاهي در اين 
خصوص را گوشزد كرده اند. ايشان در بخشي از سخنانشان 
با بيان اينكه »فضاي مجازي خيلي مهم است و آنچه از همه 
مهم تر است، مساله ش��بكه ملي اطالعات است«، تاكيد 
كردند: »امروز فضاي مجازي مخصوص ما نيست و همه 
دنيا با فضاي مجازي درگيرند و كشورهايي كه شبكه ملي 
اطالعات درست كرده و فضاي مجازي را به نفع خودشان 
و ارزش هاي موردنظر خودشان كنترل كرده اند، يكي دو تا 
نيستند. متأسفانه در زمينه شبكه ملي اطالعات در كشور 
كوتاهي ش��ده و كاري كه بايد انجام گيرد، انجام نگرفته 
است.« ايجاد شبكه اي با قابليت انواع خدمات امن از جمله 
رمزنگاري و امضاي ديجيتال، شبكه اي با قابليت برقراري 
ارتباطات امن و پايدار ميان دستگاه ها و مراكز حياتي كشور 
و در نهايت شبكه اي پر ظرفيت، پهن باند و با تعرفه رقابتي 
شامل مراكز داده و ميزباني داخلي از تكاليف محول شده 
به وزارت ارتباطات است. برآورد مركز پژوهش هاي مجلس 
نشان مي دهد كه دولت تا سال 9۸ حدود 19 هزار ميليارد 
تومان براي شبكه ملي اطالعات هزينه كرده، با وجود اين 
ابعاد اجرايي ش��دن اين پروژه ملي كامل نيست.  در دي 
ماه سال 92 سندي تحت عنوان »ضرورت تبيين الزامات 
ش��بكه ملي اطالعات« به تصويب ش��وراي عالي فضاي 
مجازي رسيد كه در آن وظايفي برعهده وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات به عنوان مجري شبكه ملي اطالعات 
گذاشته ش��د. هم اكنون به اذعان رس��مي مديران اين 
وزارتخانه ۸۰ درصد اين پروژه اجرايي شده است. در اين 

سند بر ايجاد شبكه اي متشكل از زيرساخت هاي ارتباطي 
با مديريت مستقل كاماًل داخلي، شبكه اي حفاظت شده 
نسبت به اينترنت و شبكه اي با امكان عرضه انواع محتوا 
و خدمات ارتباطي سراسري براي آحاد مردم با تضمين 
كيفيت، تاكيد شده است. در همين حال ايجاد شبكه اي 
با قابليت ان��واع خدمات امن از جمله رمزنگاري و امضاي 
ديجيتال، شبكه اي با قابليت برقراري ارتباطات امن و پايدار 
ميان دستگاه ها و مراكز حياتي كشور و در نهايت شبكه اي 
پرظرفيت، پهن باند و با تعرفه رقابتي شامل مراكز داده و 
ميزباني داخلي از ديگر اهداف مطرح ش��ده در اين سند 
اس��ت كه به وزارت ارتباطات تكليف شده است. با وجود 
اين عملكرد 1۵ ساله وزارت ارتباطات در خصوص شبكه 
ملي اطالعات با انتقادات بسياري از سوي برخي مسووالن، 
كارشناس��ان فضاي مجازي و نمايندگان مجلس همراه 
است و بس��ياري معتقدند كه روند اجراي كامل تكاليف 
مربوط به ش��بكه ملي اطالعات با تأخير در پياده سازي و 

عملياتي شدن اين شبكه همراه است.

    حفاظت از اطالعات كاربران 
در برابر تهديدات امنيتي

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با تاكيد بر ضرورت 
تدوين پيوس��ت فناوري براي شبكه ملي اطالعات، اعالم 
كرده است: اين شبكه به عنوان زيرساخت ارتباطي فضاي 
مجازي كشور، به دليل صيانت از فرهنگ ايراني و حفاظت از 
اطالعات كاربران در برابر تهديدات امنيتي و حريم خصوصي 
حائز اهميت است. براي مثال در شبكه ملي اطالعات صيانت 
از برخي داده هايي كه نياز به جابه جايي بين دستگاه هاي 
مختلف دولتي دارند مانند اطالعات شناس��نامه اي افراد، 
خارج از بستر اينترنت بايد شكل بگيرد و اين خارج از بستر 
اينترنت بودن كمك مي كند بيشترين ميزان كيفيت خدمت 
به شهروندان ارايه شود. چون ريسك لو رفتن و دسترسي 
ديگران به اطالعات شخصي شهروندان و نقض حريم آنها از 

بين مي رود و هميشه امكان انتقال اين داده ها وجود دارد.
شبكه ملي اطالعات از سه اليه زيرساخت، خدمات و محتوا 
تشكيل شده است؛ اليه يك »زيرساخت« است. يعني ما 

زيرساختي داشته باشيم كه بتواند با بيشترين استقالل، 
امكان تبادل داده را فراهم كند. اليه دوم »خدمات« است. 
يعني يك سري خدمات روي زيرساخت ارايه شود، مانند 
اپليكيشن هاي حمل ونقل يا مسيرياب هاي ترافيكي. اليه 

سوم »محتوا« است؛ كه شبكه، داخل آن ايجاد مي شود.
مرك��ز پژوهش هاي مجلس در اين گ��زارش تاكيد كرده 
است: دولت الكترونيك و شبكه ملي اطالعات نمونه اي از دو 
مگاپروژه مرتبط و بسيار بزرگ ملي در سطح كشور هستند 
كه در ساليان اخير هزينه هاي بسياري براي آنها شده است. 
بر اساس بعضي برآوردها براي شبكه ملي اطالعات حدود 
19 هزار ميليارد تومان تا سال 1۳9۸ هزينه شده است. اين 
در حالي است كه شبكه ملي اطالعات در سه اليه توسعه 
زيرساخت، خدمات و محتوا به تصويب شوراي عالي فضاي 
مجازي رسيده است و ابعاد اجرايي شدن اين شبكه شامل 
اقدامات و برنامه هايي است كه دولت براي هر سه اليه دارد. اما 
بررسي ها نشان مي دهد كه تاكنون تنها يك سند در شوراي 
عالي فضاي مجازي )تبيين الزامات شبكه ملي اطالعات( به 

تصويب رسيده كه بعد زيرساخت را شامل مي شود و متولي 
آن وزارت فاوا اس��ت و ابعاد ديگر آن كامل نيس��ت. حال با 
توجه به نقش كليدي اين شبكه در توسعه اقتصاد ديجيتال، 
بررسي سياست هاي پيوس��ت فناوري و تدوين الزامات و 
سياست هاي اجرايي در سه اليه زيرساخت، خدمات و محتوا 

ضروري به نظر مي رسد.

     دستگاه هاي اجرايي 
حاضر به تبادل اطالعات نيستند

مركز پژوهش هاي مجلس در اين گزارش به بررسي پروژه 
دولت الكترونيك نيز پرداخته و بر لزوم بررسي اين پروژه با 
ديد اصول حاكم بر پيوست فناوري تاكيد كرده است. در اين 
پروژه بحث مالكيت داده از ابعاد مهمي محسوب مي شود. 
به نحوي كه دستگاه هاي اجرايي بايد به مركز ملي تبادل 
اطالعات متصل شده تا بتوانند داده هاي مورد نظر خودشان 
را دريافت كنند. اما شواهد نشان مي دهد كه اين دستگاه ها 
حاضر نيس��تند اطالعات مورد نياز بقيه دس��تگاه ها را در 
اختيارشان بگذارند. البته بايد توجه داشت در پروژه هاي 
اينچنيني ابعاد سياسي موضوع نيز از اهميت بااليي برخوردار 
است. به عنوان نمونه اتصال كارت سوخت به كارت بانكي 
كه آذرماه س��ال گذش��ته به عنوان يكي از دستاوردهاي 
دولت الكترونيك مطرح شد، قرار بود با استفاده از ظرفيت 
زيرساخت هاي ارتباطي كشور و با هماهنگي بين دستگاهي 
بالغ بر ۳۳۰ ميليارد تومان صرفه جويي به همراه داشته باشد. 
اما با گذشت شش ماه از تصميم دولت براي اجراي يكي از 
دستاوردهاي مهم دولت الكترونيكي در كشور تصميم بر اين 

شد كه طرح اتصال كارت بانكي به كارت سوخت لغو شود.
اين انتقاد به عملكرد دستگاه هاي اجرايي در حوزه دولت 
الكترونيك نيز وارد است كه برخي از دستگاه هاي اجرايي به 
دليل عدم ارايه سرويس هاي خود به صورت الكترونيك در 
مركز ملي تبادل اطالعات و مبادرت به ايجاد دفاتر پيشخوان، 
باعث ايجاد هزينه اضافي براي مردم از قبيل هزينه اياب و 
ذهاب و هزينه دريافت خدمات كاغذي شده اند و در برابر 
الكترونيكي شدن سرويس ها مقاومت كرده و بيشتر به فكر 
كسب درآمد براي خود و دفاتر پيشخوان هستند. عملكرد 
دولت در حوزه صدور كارت هوش��مند ملي نيز به عنوان 
يكي از دستاوردهاي دولت الكترونيك مورد انتقاد است. 
قرار بود با اس��تفاده از اين كارت ها احراز هويت به صورت 
الكترونيكي صورت پذي��رد، اما تاكنون در خصوص احراز 
هويت الكترونيكي با اس��تفاده از كارت هوشمند، اقدامي 
صورت نگرفته و م��ردم براي مراجعه ب��ه ادارات دولتي و 
بانك ها و موسسات مالي اعتباري هنوز نيازمند ارايه كپي 

كارت ملي هستند. 

ايجاد شبكه اي با قابليت برقراري ارتباطات امن و پايدار ميان دستگاه ها از اهداف تعيين شده در سند تبيين الزامات شبكه ملي اطالعات است

آگهی فراخوان مناقصه عمومی  
شماره   ۹۹-3-۹  

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب

شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب درنظرداردکاالی موردنيازخودرامطابق جدول زير ازطريق برگزاری مناقصه   عمومی دو مرحله ای تامين نمايد. 
شماره تقاضا جمع عددی موضوع مناقصه شماره قلم 
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شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

)سهامي خاص(

نوبت دوم
شماره مجوز: 1399.805

لذاکليه  شرکت هايی که فعاليت آنها مرتبط باشرح کاال ی مورد درخواست می باشد می بايست ظرف مدت 14روز از تاريخ درج آگهی فراخوان با مراجعه 
به سايت اينترنتی ذيل الذکر ،نسبت به استخراج وتکميل» فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با  استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخيزجنوب «و ارسال 
آن به همراه مدارک ومستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزيابی کيفی )برای معامالت بيشتر ازبيست برابرنصاب معامالت متوسط( به 

آدرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمايند.
WWW.NISOC.IR                     فرم پرسش نامه ارز يابی                     مديريت تدارکات وامور کاال                  مزايده و مناقصه                  کسب و کار 

 کسب حداقل نمره 60  در ارزيابی کيفی جهت تحويل اسناد مناقصه به فروشندگان سازندگان الزامی است. ضمنا مبلغ تضمين شرکت درمناقصه 
1/849/500/000ريال می باشد. 

آدرس پس�تی: اهواز -کوی فدائيان اسالم )نيوسايد (- خيابان شهريور  مجتمع  تد ارکات  و امورکاال  س�اختمان 102 -  اداره تدارکات خريد کاالی 
داخلی - واحد برق  - اتاق 14 کدپس�تی 6113854579تلفن24018-341-061 درگاه های اينترنتی مرتبط جهت رويت ومطالعه شرايط مناقصه 

وساير مشخصات فنی و مقاديرکاال  
WWW.SHANA.IR/ WWW.NISOC.IR/WWW.IETS.MPORG.IR

آدرس اينترنتی جهت دسترسی به اسناد و مدارک مناقصه،آخرين مهلت تحويل پاکات به کميسيون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب 
وهمچنين تاريخ گشايش پاکات فنی ،متعقابا به مناقصه گرانی که صالحيت دريافت اسناد و مدارک مناقصه را احراز نموده اند ، به صورت مکتوب اعالم 

خواهد گرديد .

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی
وساختمانهای فاقدسندرسمی برابر رای شماره 12000008 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی افشار نيکزاد 
فرزند احمد  به شماره ملی 5309541349 مقدار 5 دانگ و 24 سيرو8 مثقال مشاع از شش دانگ عرصه بانضمام ششدانگ 
اعيانی يک قطعه زمين با بنای احداثی 300 مترمربع قسمتی از پالک    28 اصلی به کالسه 218/98 واقع دربخش 9 ثبت نکا 
خريداری شده از احمد نيکزاد  مالک رسمی محرز گرديده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی 
می شود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند  از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تس�ليم و پس از اخذ رس�يد ظ�رف مدت يک ماه از تاريخ اعتراض 
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محمد مهدی قليان
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به 

اين سامانه پيامك نمايند. 

چرا بايد به سمت اينترنت ثابت برويم؟
به گفته رييس س�ازمان فن�اوري اطالعات، به 
دليل بهتر بودن كيفيت اينترنت همراه نسبت 
به ADSL  خانگي و ترجيح مردم به استفاده از 
تلفن همراه، اين ش�بكه به حد اشباع رسيده 
است و براي رفع فشار شبكه تلفن همراه، بايد 
اقدامات�ي از جمله افزايش منابع فركانس�ي يا 

توسعه ظرفيت خطوط ثابت انجام داد.

 به گزارش ايسنا،  در همين رابطه امير ناظمي، رييس سازمان 
فناوري اطالعات با اشاره به رونمايي از پنج پروژه اين سازمان، 
همزمان با روز جهاني ارتباطات گفت: صدور پروانه بهره برداري 
موقت شش مركز داده، ارتقاي فضاي ابري كشور با اجراي 
پروژه »ايران ابر« تا دو برابر فض��اي كنوني، اولويت گذاري، 
سياس��ت در حوزه فناوري با كمك خ��رد جمعي و حضور 
نخبگان، كمك به توليدكنندگان س��خت افزاري كشور و 

رونمايي از سامانه رصد طرح هاي ملي از برنامه هايي است كه 
از سال گذشته تاكنون در سازمان فناوري اطالعات پيگيري 
شده و هم زمان با هفته جهاني ارتباطات رونمايي مي شود.« 
وي با بيان اينكه س��ال گذشته س��عي كرديم پروانه هاي 
بهره ب��رداري مراكز داده را صادر كنيم و از چهار اس��تاندارد 
جهاني موجود براي رتبه بندي مراكز داده استفاده مي كنيم، 
گفت: »رتبه بندي مراك��ز داده به اين دليل اهميت دارد كه 
سياست هاي دسترسي مردم به داده، دسترسي كسب وكارها 
به فضاي س��رويس دهي و ميزباني خدمات، در مراكز داده 
انجام مي شود. ارزيابي اوليه اين مراكز داده انجام و پروانه هاي 

بهره برداري موقت شش مركز داده صادر شده است.« 

  منابع فركانسي تحت فشار قرار دارد
ناظمي يكي از پروژه هاي  س��ازمان فن��اوري اطالعات را 
كمك به بخش هايي كه سخت افزارهاي مورد نياز جامعه 

را با هدف توسعه دسترسي ها توليد مي كنند، اعالم كرد و 
گفت: »به دليل اينكه كيفيت تلفن همراه در اين روزها بيش 
از كيفيت ADSL خانگي است، خيلي از خانوارها ترجيح 
مي دهند كه از تلفن همراه خود استفاده كنند و اين شبكه از 
جهت محدوديت هايي مثل منابع فركانس تحت فشار قرار 
دارد و به حد اش��باع رسيده است.« وي با بيان اينكه براي 
رفع فشار شبكه تلفن همراه بايد به كارهاي جايگزين فكر 
كنيم، افزود: »يكي از كارهاي جايگزين اين است كه منابع 
فركانسي را افزايش دهيم و از طيف فركانسي 7۰۰ و ۸۰۰ 
در بخش مخابرات و ارتباطات استفاده كنيم. حركت دوم 
توسعه ظرفيت خطوط ثابت است.« معاون وزير ارتباطات 
با بيان اينكه براي بهبود اين شرايط وزير ارتباطات حركت 
به سمت VDSL را جزء برنامه هاي وزارتخانه در نظر گرفته 
و توسعه VDSL در كشور را به وسيله يك كارگروه متشكل 
از بخش هاي مختلف وزارتخانه پيگيري مي كند، تصريح 

كرد: »قس��مت عمده اين كار تكاليفي است كه به حوزه 
تنظيم مقررات و رگوالتوري برمي گردد. بخشي از آن هم 
كمك به شكل گيري ارتباط زنجيره تأمين مناسب و كاهش 
هزينه ها با اتكا به منابع وجوه اداره شده است. مدلي كه اآلن 
طراحي و جلسه آن با صندوق نوآوري و شكوفايي برگزار 
شده به اين صورت است كه خريدهاي عمده را اپراتورها 
و همچنين شركت هاي مخابراتي بتوانند از شركت هاي 
الكترونيكي مثل توليدكنندگان مودم داشته باشند و پول 
اين مودم را دولت به صورت وام تأمين مي كند. يعني پول 
را از طريق اپرات��ور به توليدكننده مي دهد و توليدكننده 
محصول خودش را در اختيار اپراتور قرار مي دهد و اپراتور 
امكان اين را دارد كه به صورت رايگان در اختيار مشتركين 
قرار دهد و ماهيانه روي حق اشتراك ماهيانه آنها پول مودم 
را كس��ر و وام را پرداخت كند.« وي با بيان اينكه اين مدل 
مالي كمك مي كند كه فشار كمتري به مصرف كننده وارد 

شود و بخش توليدي يك برنامه مطمئن و پيوسته را داشته 
باشد، تصريح كرد: »اين برنامه كمك مي كند بخش توليدي 
با حجم و فشار روبرو نشود و همچنين كمك مي كند كه 
اپراتورها بتوانند روي ارايه خدمات ثابت س��رمايه گذاري 
عمده داشته باش��ند و آن را به عنوان يك بخش جدي در 

سبد ارايه خدمات خود در نظر بگيرند.«
 رييس سازمان فناوري اطالعات برنامه پنجم اين سازمان 
را رونمايي از سامانه مانيتورينگ و رصد پيشرفت 2۳ پروژه 
كالن ملي توس��ط مردم، اعالم ك��رد و گفت: »متوليان و 
دستگاه هاي اجرايي مختلفي در اين پروژه ها همكاري دارند 
و يكي از حقوق ش��هروندان اطالع از پيشرفت پروژه هاي 
ملي است و اينكه بدانند اين پروژه چگونه پيشرفت كرده، 
در چه مرحله اي است، چه منابعي به آنها تخصيص يافته تا 
ميزان موفقيت يا شكست و اهتمامي كه هر دستگاه دارد 

را ارزيابي كنند.«



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

»سيد كميل طيبي«، اقتصاددان در گفت وگو با »تعادل«:

»FATF« چالش بزرگ اقتصاد امسال است
ادامه از صفحه اول

عمال براي جبران كسري، بودجه عمراني كه دچار مشكل 
مي شود و ممكن است از فعاليت هاي عمراني در چارچوب 
بودجه صرف نظر ش��ود كه اين باز منجر به اين مي شود كه 
ظرفيت اقتصادي كوچك مانده، همچنان ادامه پيدا كند و 
ظرفيت توليدي به وجود نيايد كه همين مساله هم به گونه اي 
تورم زا است. از طرف ديگر مسائل مهمي كه اقتصاد ايران با 
آن مواجه است و مهم ترين مساله بحث تحريم ها است كه به 
عنوان مهم ترين مساله، اقتصاد ايران و جامعه را رنج مي دهد 
و بار رواني زيادي پيدا كرده است. عالوه بر اينكه مجراهاي 
ارتباط با اقتصاد جهاني را بس��ته است واز اين طريق امكان 
اينكه تش��كيل واردات كاالهاي سرمايه اي به وجود بيايد و 
اين مجددا منجر به تشكيل سرمايه يا سرمايه گذاري شود، 
طبيعتا مشكل ساز است. استراتژي يك رابطه تجاري معموال 
به اين صورت است كه واردات كاالهاي سرمايه اي كه انتقال 
تكنولوژي را به دنبال دارد به منظور توسعه بخشي صادرات 
است و قابل صدور كردن بس��ياري از محصوالت داخلي يا 
به عبارت بهتر داراي مزيت رقابتي و مزيت نس��بي ش��دن 
محصوالت متفاوت و متنوع چه در بخش كشاورزي و صنعت 
و چه در بخش خدمات است كه طبيعتا اين مشكل ساز است 
و مجراي عرضه ارز به داخل محدود مي شود. اين محدوديت 
امسال هم ادامه دارد، كمااينكه اقتصاد ايران همين مساله را 
ظرف يكي، دوسال گذشته با شدت بيشتري تجربه كرد و در 

سال 99 اين مسائل همچنان وجود دارد. 
   جداي از اين مسائل، بيماري همه گير كرونا چقدر 
مي  توانداقتصاد شكننده ايران را تحت تاثير قرار دهد؟ 
 بحث كرونا كه قطعا اقتصاد كشور را در يك بازه زماني طوالني 
درگير خواهد كرد، هزينه هاي اضافه تري را روي دست جامعه 
و دولت ايجاد مي كن��د. هزينه هاي اضافي كه دولت مجبور 
است پرداخت هايش را در قبال كنترل بيماري داشته باشد 
كه اين هزينه ها معموال در بودجه 98 پيش بيني نشده بود، 
ولي االن اتفاق افتاده اس��ت ي��ا هزينه هايي كه به بنگاه ها يا 
بخش خصوصي تحميل مي كند ناشي از كاهش فعاليت هاي 
اقتصادي، كاهش توليد يا متوقف شدن بسياري از فعاليت هاي 
اقتصادي در بخش هاي مختلف صنعتي و خدمات. چه بسا 
بسياري از بنگاه هاي كوچك و متوسط دچار مشكل شوند و 
ظرفيت اسمي خودشان را هم از دست بدهند كه همه اينها 
تورم زا است. بنابراين اگر همين شرايط را در نظر بگيريم و اقدام 
اساسي شكل نگيرد و با فرض اينكه اين شرايط تحميل شده، 
تداوم پيدا كند و نكته مهم اين اس��ت كه در چه زماني نقطه 
پاياني شرايط كرونايي اعالم شود، چون تا زماني كه شيوع آن 
وجود دارد، اين ريسك ناشي از فعاليت هاي اقتصادي هم وجود 
دارد. كما اينكه پيام هاي متعددي هم دريافت مي شود مبني بر 
اينكه موج دوم و سوم ايجاد مي شود كه اينها به مراتب مي تواند 
هزينه ها را انباشته تر كند و در هر صورت شرايط اقتصادي را 
سخت تر كند. يعني در ظرف ماه اخير و به ويژه در ارديبهشت 
ماه، نش��انه هاي تورمي ناشي از ش��رايط كرونايي را تجربه 
مي كنيم كه به همان شاخص هايي كه گفتيم دچار مشكل 
بوده، اضافه مي شود و بهبودي در آنها پيش نيامده است. به اين 
نكته هم بايد اضافه كنيم كه با فرض اينكه اين دوره تمام شود و 
اقتصاد نياز به بازسازي خودش بيشتر در بخش حقيقي داشته 
باشد ما با مساله خيلي مهمي به عنوان يك چالش اساسي 
مواجه هس��تيم وآن هم به تعليق درآمدن اقتصاد ايران به 
واسطه نپذيرفتن FATF است كه االن تحت الشعاع قرار گرفته 
و يك زنگ خطر بزرگي است، چه بسا فرصت هاي پساكرونا، 
به خاط��ر اينكه به هرصورت تقاضاهاي��ي براي محصوالت 
وخدمات چه در داخل و چه در خارج شكل مي گيرد و امكان 
توليد اين نوع محصوالت و ارايه آن خدمات هم وجود داشته 
باشد، عمال با زمين گير شدن در ميدان FATF اين فرصت 
هم از دس��ت مي رود. بنابراين مي توانيم بگوييم در س��طح 
كالن در شاخص هاي كالن به واسطه اينكه رشد اقتصادي 
منفي وجود دارد و قابل پيش بيني است، به واسطه اينكه تورم 
همچنان دو رقمي است و نقدينگي سرگردان هم وجود دارد 
و همه اينها باعث مي شود آن انگيزه هاي سرمايه گذاري براي 
پاسخ به تقاضاهاي جديد و تقاضاهايي كه االن انباشت است و 
به اصطالح مي تواند در آينده شكل بگيرد؛ نتوانيم چشم انداز 
خوبي را پيش بيني كنيم. امس��ال يك سال سختي است، 
كمااينكه دولت و رييس جمهور هم اين هشدار را داده است و 
اينكه چه اقدامات و راه حل هاي استراتژيك را در نظر گرفت 
كه بتواند حداقل مقداري از مسائل و مشكالتي كه در پيش رو 

است را تعديل كند، جاي بحث دارد.
   با ترس�يم چنين وضعيتي از اقتصاد كش�ور و در 
نظر گرفت�ن، افت درآمدهاي ارزي به دليل س�قوط 
قيمت نفت، آيا امكان قطع وابستگي بودجه به نفت 

وجود دارد؟
با توجه به سنگيني تحريم ها و از دست رفتن مشتريان نفتي 
ايران در بازارهاي بين المللي، همان طور كه مي دانيد به طور 
رسمي صادرات نفت ايران بسيار كم شده و به بشكه اي 200 
تا 300 هزار و كمتر از اين در روز رسيده است و اگرچه ممكن 
است بخشي از صادرات نفتي ايران با واسطه و توسط دالالن 
به فروش برسد، اما اين كار هزينه هاي زيادي را به دنبال دارد. 
هزينه هاي داللي، هزينه هاي چند برابر شدن بيمه حمل و نقل 
و غيره كه اينها به طور كل ضرر است وحتي اگر صادر نشود به 
مراتب بهتر است. از اين جهت كه دريافت هاي ارز نفتي ناشي 
از صادرات نفت بسيار كم شده و به حداقل خود رسيده، خب 
طبيعتا نمي تواند بخش��ي از درآمدهاي بخش بودجه اي را 
پوشش دهد و حتي منابع عرضه دالرهاي نفتي را در كشور 
دچار مشكل مي كند و از يك طرف يك مساله بسيار سخت 
و پر ريسكي براي اقتصاد ايران است اما خود آن مي تواند به 
عنوان يك فرصت هم تلقي شود؛ يعني قطع وابستگي نفت 
يا تجديدنظر در اين بخش مهم، چون اقتصاد ايران به عنوان 
يك اقتصاد نفتي و كشور هم به عنوان يك كشور نفت خيز 
شناخته مي شود بتواند يك فرصت و تجديدنظر را در نحوه 
استفاده از منابع نفتي در نظر بگيرد، چراكه فرصت كاهش 
وابستگي يا قطع وابستگي به نفت وجود دارد، چون همواره 
وقتي امكان صدور نف��ت و امكان افزايش درآمدهاي نفتي 
از ناحيه نفت وجود دارد، يعني اقتصاد دولتي تر مي ش��ود و 
هرچه اين شرايط فراهم شود كه قطع وابستگي در نفت اتفاق 
بيفتد كه االن هم به صورت عامل تحميلي بر اقتصاد ايران 

نمود پيدا كرده، طبيعتا مي توانيم بگوييم اقتصاد دولتي دچار 
تعديل مي شود و در مقابل مي تواند اين فرصت را ايجاد كند 
كه اقتصاد بخش خصوصي افزايش پيدا كند. اين نكته مهمي 
است كه بايد فرصت و تهديد يك توازني برقرار كند تا نهايتا 
به نفع فرصت تمام شود؛ اگرچه مي تواند مسائل و مشكالتي 
را براي اقتصاد ايران شدت ببخشد، اما اين بخش را مي توان 
با پياده س��ازي و روند رياضت اقتصادي تحمل كرد، چه در 
بخش بودجه دولت به عنوان يك كانال درآمدي و چه اينكه 
بتواند مقداري بخش هاي اقتصادي را كه در اختيار بخش هاي 
خصوصي است را ازاين جهت تقويت كند كه در اين شرايط به 
عنوان يك آلترناتيو مهم در نظر گرفته مي شود. بنابراين اگر 
به عنوان يك فرصت نگاه كنيم بايد اين مساله را گوشزد كنيم 
كه اين تمرين قطع وابستگي و عدم وابستگي به نفت ادامه 
پيدا كند و با يك ديپلماسي نفتي و تعديل تحريم هاي نفتي، 
هدف گذاري براي ايجاد ثروت از طريق بخش نفت يا صادرات 
نفتي و كسب درآمدهاي ارزي شكل بگيرد؛ اين خيلي مهم 
اس��ت چون اين ثروت ودارايي مي تواند هم بازار سرمايه را 
تقويت كند و هم مي تواند دست بانك مركزي را براي اعمال 
سياست هاي مناسب ارزي مثال حمايت كننده سياست تك 
نرخي در نظر بگيرد و در خدمت صندوق توسعه براي تامين 
مالي بنگاه هاي صنعتي، كوچك و متوسط مد نظر قرار بگيرد.
   همچنين با آمدن ويروس كرونا هزينه هايي به دولت 
تحميل شد و دولت ناچار شد يك سري معافيت هاي 
مالياتي براي كس�ب وكارها به دليل آسيب ديدن از 

ناحيه كرونا در نظر بگيرد. 
به نظر من بايد از چند جنبه به اين بحث پرداخته شود؛ نخست 
اينكه در دوران كرونا، طبيعتا وقتي با ركود مواجه هستيم و 
اين ركود از دو ناحيه سرچشمه مي گيرد؛ ناحيه تقاضا و ناحيه 
عرضه. طبيعتا با افت زيادي كه در بخش تقاضا اتفاق افتاده و 
تقاضا براي فعاليت هاي مختلف به ويژه فعاليت هاي خدماتي و 
كسب و كارهاي پرخطر كه تعداد آنها هم چشمگير است، خود 
اين مشكلي را براي سمت تقاضاي اقتصاد به وجود آورد و به 
ركود دامن مي زند، از طرف عرضه هم بسياري از فعاليت هاي 
صنايع كم شده و كاهش پيدا كرده و بر ميزان دريافتي هاي 
صنايع هم تاثيرگذار بوده است. چون ظرفيت توليدي آنها را 
پايين آورده اس��ت، ادامه اخذ ماليات به روال سابق مي تواند 
لطمه بيشتري به اين صنايع بزند، از طرف تقاضا هم تحرك 
كمتر است، بنابراين متوجه فعاليت هاي اقتصادي، صنعت، 
خدمات و مشاغل مختلف خواهد بود. در اينجا اين اثر كرونا 
است كه بر اخذ ماليات و درآمدهاي مالياتي اثر منفي ايجاد 
مي كند و هرچه دوران كرونا بيشتر شود، اين اثر بخشي بيشتر 
و عميق تر مي شود. بنابراين مي توانم بگويم تحقق درآمدهاي 
مالياتي با توجه به دوره كرونا مي تواند به تاخير بيفتد و وقفه 
زماني در آن چش��مگير است. البته اين پاسخگو براي كسر 
بودجه نيست. اصوال در توازن بودجه يا در تراز بودجه اي وقتي 
سمت دريافت و پرداخت ها در نظر گرفته مي شود، طبيعتا 
دريافت ها در ش��رايط عادي هم با تاخير صورت مي گيرد و 
هزينه ها، به ويژه از نوع جاري سر جاي خود باقي مي ماند. از 
منظر ديگر، نظام مالياتي كشور دچار مشكل است و هزينه هاي 
دريافت و ساز وكارهاي اخذ ماليات چندان كارا و موثر نيست، 
اين مساله هم در شرايط كرونا خود را بيشتر نشان مي دهد و 
نمود بيشتري از ناكارايي نظام مالياتي را نشان مي دهد وطبيعتا 
بهانه براي فرار مالياتي بسيار زياد مي شود. از طرفي دولت هم 
مجبور است اخذ ماليات ها را عقب بيندازد و استهمال مالياتي 
شكل بگيرد،كه اين مي تواند با توجه به كاهش درآمدهاي 
دولت از بخش نفت يا از طريق كاهش صادرات يا منابع تجاري 
از مشكالت عديده اي باشد. در هر صورت اثر كرونا بر ميزان 
حجم و ارزش ماليات ها، يك اثر منفي است و طبيعتا اين منجر 
به تشديد كسر بودجه دولت مي شود. در شرايطي كه توجه و 
تاكيد دولت براي بودجه 99 بيشتر بر اخذ ماليات ها است و 
چيزي در حدود 175 هزار ميليارد تومان دريافت درآمدهاي 
مالياتي پيش بيني شده كه اگر بخواهيم رقم را به طور طبيعي 
بگوييم 50 درصد اين رقم تحقق پيدا نكند كه كسري بودجه 
را تشديد مي كند و باعث شكاف در دريافت ها و هزينه هاي 

دولت در اين شرايط مي شود.
   از س�وي ديگر، نيز ص�ادرات غيرنفت�ي به دليل 
محدوديت هاي تجاري در عصر كرونا روند كندي را 
طي خواهد كرد؛ بر همين اساس قطعا پيش بيني هاي 
درآمدي دولت در بودج�ه ۹۹ در اين دو بخش هم با 

چالش جدي مواجه خواهد شد.
صادرات غيرنفتي داس��تان متفاوت ت��ري دارد، اگرچه در 
س��ال هاي اخير فرصت هاي صادراتي به وج��ود آمده و اگر 
مشكالت مربوط به تحريم ها وجود نداشت يا بازار ارز سر و 
ساماني پيدا مي كرد يا حتي تامين مالي بنگاه ها و صنايع داراي 

ويژگي صادراتي كه محصوالت قابل صدور را توليد مي كنند، 
اينها باعث مي شد كه اين فرصت ايجاد شده صادراتي حتي 
خيلي بيش��تر از اين چيزي كه االن اس��ت باشد. بنابراين 
اگرچه ظرف يكي ، دوس��ال صادرات غيرنفتي 30 الي 40 
درصد افزايش پيدا كرده، اين افزايش ناچيز است و نمي تواند 
همچنان به عنوان منبع تامين منابع ارزي براي اقتصاد ما باشد. 
اگرچه توجه به صادرات غير نفتي به عنوان يك اصل بسيار 
مهم اوال جايگزين صادرات نفت مي شود. چون صادرات نفت 
در حال قطع شدن است به عنوان منبع تامين كننده ارز در 
نظر گرفته نخواهد شد و درصد آن كم خواهد شد و البته از 
طريق صادرات غير نفتي خب ارتقاي رقابت پذيري اقتصاد در 
اقتصاد بين الملل هم امكان پذير است و ثبات و پايداري كه 
در درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات غيرنفتي است، خيلي 
بيشتر است. چون در اقتصاد بين الملل براي توسعه صادرات 
بايد به »اصل رقابت پذيري و كيفيت و رقابت سالم« توجه 
بيشتري شود و اين مستلزم وجود مزيت هاي نسبي است كه 
بايد در بين كاالها و محصوالت اتفاق بيفتد و اين مزيت نسبي 
به يك مزيت رقابتي تبديل شود تا امكان صادرات غيرنفتي 

را به وجود آورد.
   مش�كل اصلي با توج�ه به ظرفيت ه�اي موجود 

چيست؟ 
مشكل اصلي ما براي صادرات غيرنفتي همان مشكل تحريم ها 
است كه به عنوان يك س��د عمل مي كند. وقتي اين بحث 
وجود داشته باشد، جريان مالي كه بايد حمايت كننده جريان 
صادرات غير نفتي باشد دچار مشكل مي شود. صادر كننده 
واقعا نمي داند در قبال صادرات خودش چه زماني مي تواند 
به آن دريافتي هاي ارزي خود برس��د وزمان نامعيني است. 
چون به واس��طه اين تحريم ها براي او عدم قطعيت وجود 
دارد؛ بنابراين از اين جهت مشكل ساز مي شود. نكته ديگري 
كه بايد براي صادرات غيرنفتي به آن توجه كنيم بحث نظام 
چند نرخي است كه در اقتصاد ما وجود دارد. اين نظام چند 
نرخي هميشه زايش رانت هاي زيادي است، رانت هايي كه 
قطعا براي صادر كننده واقعي فراهم نيست و قطعا به ضرر 
صادر كننده غيرنفتي است كه مشغول توليد محصوالت يا 
صادرات غيرنفتي است. اين بس��يار هزينه زا است و وجود 
اين رانت ها براي ران��ت جويان، )آنهايي كه اطالعات رانتي 
دارند( هميشه مشكل زا و سد راه بزرگي براي صادرات غير 
نفتي اس��ت. فراموش نكنيم كه در س��ال 81 وقتي نرخ ارز 
يكسان سازي شد، رشد خوبي در صادرات غيرنفتي اتفاق 
افتاد و شفاف سازي در بازار ارز به وجود آمد و كمك زيادي به 
صادرات غيرنفتي و ظرفيت توليدي محصوالتي كه قابليت 
صدور دارند به وجود آمد. پس مش��كل صادرات غيرنفتي 
يك مشكل مزمن شده اي است؛ عالوه بر اينكه تعليق ايران 
در ليس��ت س��ياه FATF با نپذيرفتن FATF و اليحه هاي 
FATF، اين مشكل دوچندان شده و حتي اگر شرايط كرونا 
هم نبود اين مشكل ارتباط تجاري با دنياي خارج شايد براي 
ما سنگين تر مي شد. اما باز در شرايط كرونا با توجه به اينكه 
تقاضاي دنيا براي بسياري از كاالها تحت تاثير كرونا قرار گرفته 
و دچار كاهش شده، قطعا آن بازار هدفي هم كه صادركنندگان 
ما دنبال مي كردند با كاهش روبه رو شدند. اگرچه كاال را در 
انبار دارند اما امكان صادرات ب��راي آنها وجود ندارد. اين به 
لحاظ شرايط كرونايي است كه تحميل شده و به مدت زماني 
برمي گردد كه كرونا وجود خواهد داشت. بخش عمده اي از 
صادرات خارجي براي كاالهاي صادراتي داخل هم با مشكل 
مواجه مي ش��ود، اما در اين ش��رايط هم مي توانيم بگوييم 
فرصت هاي بازنگري به توليد و ظرفيت هاي توليد و اينكه 
در بازار صادرات جهان، استاندارد س��ازي كاال و محصوالت 
وجود دارد و اصل رقابت پذيري بر كيفيت و استاندارد سازي 
آنها است، بنابراين مي توانيم بگوييم فرصت بازنگري، فرصت 
شناخت بازارهاي جديد و تالش براي ارتقاي مزيت نسبي هم 
در اين شرايط مي تواند به وجودآيد. اگرچه بايد اين مساله را هم 
در نظر بگيريم كه به طور آني و موقت تقاضا براي يكسري از 
كاالها كه در جهت امنيت سازي و ايمني انسان ها است، مثل 
لوازم و تجهيزات پزشكي و... مي تواند همچنان مورد تقاضاي 
خارجي ها قرار بگيرد و امكان صادرات غيرنفتي را براي اين 
نوع از محصوالت فراهم سازد تا جبران كاهش و خلئي كه در 
بقيه بخش ها مثل بخش گردشگري و حمل و نقل و ... صورت 
گرفته را تا حدود زيادي انجام ش��ود، .بنابراين كرونا هم بر 
صادرات غيرنفتي اثر منفي30 تا 40 درصدي ايجاد كرده اما 
در مقابل تبيين استراتژي هاي استفاده از فرصت هاي پيش 

رو در شرايط كرونا و پسا كرونا بسيار اهميت دارد.
   با اين تفاس�ير دولت براي عب�ور از اين وضعيت و 

جبران كسري بودجه چه بايد بكند؟
ذكر اين نكته مهم است كه ماليات ها سهم عمده اي را در تامين 

منابع دولت براي تامين بودجه دارند و حتي جبران كننده 
كسري بودجه هستند، اما در اين شرايط امكان پذير نيست و 
درآمدهاي نفتي هم با افت زيادي هم از جهت قيمت و هم از 
جهت صادرات مواجه شده اند؛ - البته آن بخشي كه مربوط به 
صادرات است، در بخش داخلي همچنان درآمدهاي ناشي 
از فروش نفت در بازار داخلي وجود دارد- ولي در هر صورت 
اين كس��ر بودجه حاد و ريشه دار و ش��كاف بين درآمدها و 
پرداخت ها قطعا در سال 99 به وجود خواهد آمد به اين دليل 
است كه دولت تصميم زودتري براي واگذاري سهام شركت ها 
و صندوق هاي سرمايه گذاري اتخاذ كرده است. در واقع اين 
توجه همگان و توجه بيش از اندازه دولت به بازار سرمايه شايد 
تنها راه باقي مانده براي تامين كسر بودجه است، چراكه ممكن 
است بازار دارايي ها در بازار سكه وطال و بازار ارز چندان جوابگو 
نباشد. در آنجا بانك مركزي مجبور است كه انقباض در بازار 
ارز به وجود آورد تا از جهش نرخ ارز جلوگيري كند و اين طرح 
تامين مالي از طريق واگذاري ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
و ترغيب مردم به مشاركت در بازار بورس، مي تواند يكي از 
ابزارهاي تامين منابع كسر بودجه دولت در اين شرايط باشد. 
البته اين كار نياز به آسيب شناسي دارد و ممكن است يك 
كار ريسكي باشد؛ متناسب با اينكه آن ماهيت اقتصاد دولتي 
و فراهم نبودن شرايط ساختارهاي الزم براي جذب اين نوع 
منابع، مي تواند بسيار خطرساز باشد، از اين جهت كه ماهيت 
اقتصاد، دولتي است، اين نوع واگذاري ها كه مي تواند بحث 
خصولتي و اينكه فرصت را براي ايجاد فسادهاي مالي فراهم 
سازد، بسيار زياد است و عده زيادي مي توانند از رانت اطالعاتي 
سود ببرند و بعضي از شركت ها هم در قالب اشخاص حقيقي با 
توجه به آن رانتي كه موجود است بتوانند وارد اين بازار شوند 
وافراد حقيقي و خانوارها محروم شوند. براي همين اگر دولت 
نتواند به موقع شرايط الزم را با توجه به ماهيتي كه اين نوع 
واگذاري ها دارد و از طريق ETF صندوق سرمايه گذاري قابل 

معامله شكل مي گيرد، مي تواند مشكل ساز باشد. 
   هم اكن�ون يك نگاه بدبينانه اي نس�بت به آينده 
بازار س�رمايه وجود دارد؛ نظرتان درباه اين نوع نگاه 

چيست؟ 
بله همين طور است؛ چون بازار سرمايه بازاري ريسك پذير 
است و مي تواند تحت تاثير مسائل سياسي و غير اقتصادي 
قرار بگيرد وقطعا وجود تورم به آن بسيار دامن مي زند. اين 
تورم باعث مي شود مثال رفتارهاي گله وار و رمه اي اتفاق بيفتد 
و بسياري براي تبديل دارايي، سرمايه خودشان را جابه جا 
كنند و در آن شرايط ممكن است بازار سرمايه دچار مشكل 
و ريزش شود؛ اين در تامين كسر بودجه دولت و تامين منابع 
بسيار مشكل ساز است. البته اين نكته الزم است گفته شود كه 
استقراض از منابع بين المللي هم در شرايطي كه دولت دچار 
مشكل شود تجويز مي شود. كمااينكه براي جبران هزينه ها 
كه جزو كس��ري هاي بودجه قرار مي گيرد، دولت متقاضي 
برداشت از صندوق توسعه ملي و متقاضي صندوق بين المللي 
پول بود؛ اينها در عمل استقراض براي اقالم جبراني است كه 
با هدف اقتصادي صورت نمي گيرد و فقط براي پوشش آن 
ش��كاف اس��ت كه با توجه به تحريم ها و آن ساز وكار بسيار 
پيچيده اي كه در نظام بين المللي وجود دارد كه بازار مالي 
ما با آن مواجه اس��ت، خب طبيعتا درصد تحقق و موفقيت 
آن بسيار ناچيز است. در ادامه كار تعامل با نظام بين المللي به 
عنوان يك ديپلماسي اقتصادي بسيار مهم مي تواند نه تنها 
مشكالت كسري بودجه بلكه و ديگر مشكالت اقتصادي را 
تا حدود زيادي مرتفع بسازد و حداقل يك ثبات نسبي را در 

اقتصاد به وجود آورد.
   برخي بر اين باورند كه اقتصاد ايران در سال جاري 
با تورم سنگيني دست به گريبان خواهد بود؛ نظرتان 

در اين باره چيست؟
موضوع تورم بسيار اهميت دارد و قطعا مسائلي مثل بيماري 
كرونا، اين نگراني تورم و كاهش شديد ارزش پول ملي را به 
دنبال دارد. با توجه به اينكه ما يك تورم مزمن شده اي داريم و 
اين تورم، تورم ساختاري است كه نياز به اصالح در شيوه توليد 
و سازمان توليد و نظام سرمايه گذاري و بانكي و... دارد، عواملي 
است كه بسيار مهم است. تورم در ايران يك مشكل پولي است 
و وجود نقدينگي غيرمولد و نقدينگي كه هر دو سه سال، دو 
برابر مي شود و به صورت سرگردان آن نقش واسطه گري و 
داللي را زيادتر و زيادتر مي كند، پس طبيعتا در دوران كرونايي 
يا پساكرونايي بيشتر مي تواند آثار تورمي را به دنبال داشته 

باشد. كمااينكه در 2 ماه اخير هم مالحظه كرديم.
   با جميع اين ش�رايط مي ت�وان به جهش توليد 

اميدوار بود؟ 
جهش توليد يك مساله استراتژيك است كه تعيين شده و در 
ادامه همان شعار رونق توليدي است، طبيعتا اگر رونق توليد 

و جهش توليد هم همان طور كه ش��عار امسال است به طور 
نسبي تحقق پيدا كند، با توجه به مشكالتي كه وجود دارد، 
چراكه همه اين مش��كالت هم اثرات خود را بر توليد دارد و 
عامل اصلي، شكل گيري توليد است؛ وقتي كه توليد و سازمان 
توليد شكل بگيرد، جهش توليد هم مي تواند به طرق مختلف 
اتفاق بيفتد ولي اين مساله را هم بايد در نظر بگيريم كه اگر 
امسال به عنوان يك استراتژي مد نظر قرار مي گيرد، نياز به 
سرمايه گذاري بسيار زيادي دارد، با توجه به اينكه انگيزه هاي 
سرمايه گذاري فعال در اقتصاد ما به داليل تورم و ركود، فساد 
اقتصادي و بيماري كه بر اقتصاد ايران حاكم اس��ت، بسيار 
كاهش يافته است. يك عامل مهم براي جهش توليد مي تواند 
جذب س��رمايه گذاران خارجي باشد، چون سرمايه گذاران 
خارجي نه تنها تامين كننده منابع مالي هستند بلكه مي توانند 
متضمن انتقال و پيشرفت تكنولوژي و سر ريزهاي ناشي از سر 
ريزهاي تكنولوژيكي و آرندي، تحقيق و توسعه قرار بگيرند 
كه اينها انگيزه هاي الزم را براي سرمايه گذاري و گسترش 
ظرفيت هاي توليدي به وجود مي آورند؛ ديپلماسي اقتصادي 
هم با تعديل يكسري از ديدگاه ها مي تواند به بازگشت يا جذب 
سرمايه گذاري هاي جديد در كشور كمك كند. كشور بسيار 
نيازمند اين سرمايه گذاري ها است كه هم به صورت زيربنايي 
مد نظر است و همين طور سرمايه گذاري براي محصوالتي 
كه جزو آن محصوالت رقابت پذير با فناوري نوين و فناوري 
باال قرار بگيرد كه بتواند ارزش اف��زوده زيادي را ايجاد كند. 
اين نگرش مي تواند متضمن بازار منطقه اي كشور باشد. اگر 
نگرش بر بازار منطقه اي در اكو و خاورميانه و اوراسيا باشد، نياز 
به جذب سرمايه گذاري خارجي و سرمايه گذاري وجوينت 
وينچرهاي مشترك است كه اينها ابتدا آن تعامل بين المللي 
را مي طلبد تا جهش سرمايه گذاري اتفاق بيفتد. اگرچه در 
اين شرايطي كه وجود دارد و بحث كرونا بحث مهمي است 
و آثار منفي آن ممكن است كه نه تنها بر اقتصاد ما كه بر همه 
اقتصادها از اين جهت كه تقاضاها دوباره بيدار و احيا شود و 
به سمت عرضه اصالح شود، براي ساليان سال وجود دارد، 
اما جهش توليد را بايد به مثابه يك استراتژي بلندمدت در 
نظر بگيريم تا بتوانيم به آن مقصد برسيم و يك كار عجوالنه 
ظرف يك سال، چيزي جز روي كاغذ ماندن نخواهد داشت. 
اين از اين جهت مهم است كه به طور كلي اصالح ساختاري 
در اقتصاد اتفاق بيفتد و زمينه هاي فساد از بين برود و اقتصاد 
دولتي كوچك ش��ود، اين كوچك ش��دن در شرايط كرونا 
مي تواند از طريق واگذاري ها و از طريق اصل 44 اتفاق بيفتد. 
اين واگذاري ها و اين خصوصي س��ازي ها هم در يك مسير 
درست و اصالح شده باشد، نه اينكه مثل سابق اتفاق بيفتد. 
از بين بردن اين دس��ته انحصارها مي تواند به جهش توليد 

بسياركمك كند.
   واگذاري هاي سهام شركت هاي دولتي براي عرضه 
در بورس را راهكار مناسبي در اين شرايط مي دانيد؟ 
درمورد واگذاري سهام شركت ها در بورس، يك راه مطمئن 
و مناسب براي جهش توليد است و تامين سرمايه توليد از 
طريق بازار سرمايه يك راه پسنديده و مناسب است اما بايد به 
اين نكته توجه كنيم كه بازار سرمايه چقدر كشش دارد. اين 
توجه همگاني نسبت به بازار سرمايه و اين استقبالي كه انجام 
شده آيا در ظرفيت بازار سرمايه قرار مي گيرد يا اين واگذاري 
سهام شركت ها در قالب عرضه اوليه و در قالب سهام متنوع، 
همه اينها به اين برمي گردد كه آيا آن ثبات و آن مهارت الزم 
در بين خريداران و متقاضيان و عرضه كنندگان وجود دارد؟ 
در هر صورت بازار سرمايه يك بازاري است كه بسيار تخصصي 
است و حتما تحليل هاي تكنيكال و فاندامنتال آن بايد مورد 
توجه قرار بگيرد. اگر اصالح قيمتي اتفاق افتاد همان طور كه 
االن يك هجوم به بازارهاي سرمايه براي خريد سهام اتفاق 
افتاده است، ممكن است درآينده اي نزديك يك هجوم به بازار 
سرمايه براي فروش، واگذاري و نقد كردن سهام اتفاق بيفتد 
كه بسيار خطرناك است و بسياري از كارشناسان هم دارند اين 
هشدارهاي الزم را مي دهند. بنابراين جهش توليد مي تواند 
بر مبناي تامين مالي از طريق بازار سهام شكل بگيرد، منوط 
به اينكه خود بازار سرمايه يك بازار وسيع و پويا باشد و از آن 
توانمندي هاي الزم برخوردار باشد. سرمايه يك عامل بسيار 
فّرار است و فرار سرمايه در اين شرايط به راحتي مي تواند در 

هربازاري حتي بازار سهام يا بورس اتفاق بيفتد.
   واگذاري سازمان هاي توسعه اي چطور؛ بايد انجام 

شود يا اين شيوه غلطي است؟ 
واگذاري س��هام س��ازمان هاي توسعه اي و س��ازمان هاي 
سرمايه گذاري كه االن توس��ط دولت دنبال مي شود، اين 
نكته مهمي است كه بايد ديد اوال با چه هدفي دنبال مي شود، 
همانطور كه در بحث هاي قبلي هم به آن اشاره كردم شايد 
يكي از هدفهاي مهم دولت در اين ش��رايط باشد كه اگرچه 
بايد در طول زمان اين كار را انجام مي داد و آن سهام دولتي 
را مردمي مي كرد و به فروش مي رساند، اما با توجه به شرايط 
كرونا و كسري بودجه شديد، دولت اين مساله را در دستوركار 
خود قرار داده تا هرچه سريع تر اين واگذاري را انجام دهد و 
نقدينگي موجود در جامعه را هدايت ببخشد. اين نكته خيلي 
مهم است اين نقدينگي كه جمع آوري مي شود و اين منابعي 
كه تامين مي ش��ود آيا مي تواند صرف سرمايه گذاري براي 
توليد شود و توليد را افزايش دهد. اگر انگيزه توليد به واسطه 
نرخ بهره باال يا به واسطه ركود در بازار و قطع ارتباط با خارج از 
كشور و اقتصاد جهاني باال نباشد و وجود نداشته باشد، اين نوع 
منابع مي تواند خطرساز و پر ريسك باشد. از آنجايي كه اين 
نوع سهام در سازمان هاي توسعه اي يا در قالب ETF )صندوق 
سرمايه گذاري قابل معامله(، سهامي است كه خريد و فروش 
آن آسان انجام مي گيرد، قدرت نقد ش��وندگي دارد وفاقد 
ماليات است، در آن سرعت وجود دارد و نياز به ورود و خروج 
انبوه معامله كنندگان و معامله گران دارد؛ يك نويدي براي 
تقويت بخش خصوصي و مردمي شدن اقتصاد است. البته بايد 
اين نكته را در نظر بگيريم كه اگر توانمندي ها و ساختارهاي 
زيربنايي در اين شرايط وجود نداشته باشد، اين بيم و نگراني 
هست كه مشكالتي را از اين جهت به وجود آورد و اين اعتماد 
عمومي و كلي و فرصتي كه االن به وجود آمده است از بين برود 
و يك فرصت سوزي بسيار زيادي در بازار سرمايه از اين جهت 
اتفاق بيفتد. اين فرصت مي تواند براي جهش توليد مفيد باشد 
اما اگر فرصت سوزي شود، براي اقتصاد مشكل ساز و تورم زا 

مي شود و فرار سرمايه در اين شرايط اتفاق مي افتد.
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 پيشنهادات سه گانه 
براي حذف ۳۰ هزار مكاتبه زايد

معاون فني گمرك با ارايه پيشنهاداتي به رييس كل 
گمرك ايران، خواس��تار حذف 30 هزار مكاتبه زايد 
بانكي ش��د و اعالم كرد: كامنت هاي مرتبط با بانك 
مركزي در اظهارنامه هاي گمركي ساماندهي مي شوند.  
مهرداد جمال ارونقي، با ارس��ال نام��ه اي به رييس 
كل گمرك ايران، پارامتري��ك نمودن كامنت هاي 
مرتبط با بان��ك در اظهارنامه هاي گمركي را اولويت 
دارترين برنامه فني گمرك خوان��د. وي اعالم كرد: 
عمده كامنت هاي به منظور رفع ابهامات، ناش��ي از 
وجود دو مغايرت ثبت مي ش��وند: نخست مغايرت 
مشخصات كاالي ترخيص شده با اظهار صاحب كاال 
و دوم مغايرت اطالعات پايه با اطالعات ثبت سفارش. 
دررابطه با مغايرت هاي من��درج در بند 1 فوق، الزم 
است فيلدهاي » كس��ر تخليه « و » بيش بود ارزش 
« به صورت مجزا به ازاي هر قلم كاال  به بانك مركزي 
ارسال گردد. ارونقي افزود: به منظور جلوگيري از بروز 
مغايرت هاي مندرج در بند 2، الزم است تا در هنگام 
اظهار گمركي، اطالعات اظهارنامه با اطالعات » ثبت 
سفارش« يا » اعالميه تأمين ارز « مقايسه گردد و در 
صورت وجود هر نوع اختالف يا مغايرتي از اختصاص 
شماره سريال )كوتاژ( به اظهارنامه به صورت سيستمي 
ممانعت به عمل آيد.  وي با بيان اين موضوع كه طي 
دو فقره نامه واصله از حوزه نظارت گمركات اس��تان 
هرمزگان بيانگر اين موضوع است كه مكاتبات حاصل 
از عدم اجرايي ش��دن موارد فوق به بيش از 30 هزار 
نامه از سوي بيش از 1500 بانك عامل برآورد گرديده 
است، چنانچه به مكاتبات دفتر ارزش گمرك ايران 
نيز توجه شود مش��خص خواهد گرديد كه بيش از 
70درصد از مكاتبات بانك هاي عامل يا بانك مركزي 
با اين دفتر ناش��ي از عدم اجراي موارد صدراالش��اره 
مي باشد. ارونقي با تصريح بر اينكه نه تنها اقدام درباره 
موارد معنونه، جزو پروژه هاي اولويت دار بلكه اولويت 
دارترين پروژه حوزه فني و امورگمركي و متعاقب آن 
گمركات اجرايي قلمداد مي گردد از رييس كل گمرك 
ايران خواست دستور الزم را صادر كند تا:  1- در رابطه 
با مغايرت هاي مندرج در بند 1 فوق، فيلدهاي وجود 
كسرتخليه و بيش بود ارزش  به صورت مجزا به ازاي 
هر قلم كاال  به بانك مركزي ارسال گردد؛ 2- به منظور 
جلوگيري از بروز مغايرت هاي مندرج در بند 2 فوق، در 
هنگام اظهار گمركي، اطالعات اظهارنامه با اطالعات 
»ثبت سفارش« يا »اعالميه تأمين ارز« مقايسه گردد و 
در صورت وجود هر نوع اختالف يا مغايرتي از اختصاص 
شماره سريال )كوتاژ( به اظهارنامه بصورت سيستمي 
ممانع��ت به عمل آيد؛ 3- ضمن اق��دام در خصوص 
دو مورد فوق، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
مكلف گردد از نمايش گزارشات داخلي كارشناسان 
گمركات اجرايي ب��راي بانك هاي عامل ممانعت به 
عمل آورده و صرفًا فيلدهاي حاوي نظر نهايي ادارات 
درب خروج گمركات اجرايي )مانند مهر قابل توجه 
بانك( مالك رسيدگي و اقدام بانك هاي عامل و بانك 

مركزي قرار گيرد.

انتصابات جديد در وزارت صمت 
حس��ين مدرس خياباني سرپرس��ت وزارت صمت 
در احكامي جداگانه محمد رضا كالمي را به عنوان 
سرپرست معاونت معاونت بازرگاني داخلي و مهدي 
صادقي نياركي را به عنوان مع��اون امور صنايع اين 
وزارتخانه منصوب كرد. مدرس خياباني همچنين 
در حكمي جمشيد گلپور ش��اره  را بنا به پيشنهاد 
سرپرس��ت معاونت بازرگاني داخلي وزارتخانه،  به 
عنوان دبير هيات عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي 
كشور منصوب كرد. در عين حال مدرس خياباني، 
در پيامي خطاب به معاونان، مديران ارشد و اعضاي 
هيات مديره شركت هاي تابعه، هر گونه عزل و  نصب 
جديد در زيرمجموعه هاي اين وزارتخانه، سازمان ها 
و شركتهاي تابعه را بدون هماهنگي و اطالع كميته 
انتصابات وزارتخانه ممنوع اعالم كرد.اين دستور به 
تمامي زيرمجموعه هاي وزارت صمت، سازمان هاي 
استاني، سازمان ها و شركتهاي تابعه اين وزارتخانه 
ابالغ شده است. در راستاي اين دستور، هرگونه عزل و  
نصب جديد بايد حتما به اطالع كميته »انتصابات در 
وزارت صمت« برسد و با هماهنگي و تاييد اين كميته 
انجام پذيرد.  وحدت رويه، شايسته ساالري، استفاده از 
مديران توانمند و با كفايت در مجموعه وزارت صمت، 
سازمان ها و شركتهاي زيرمجموعه تابعه به خصوص 
در شرايط حساس كنوني كشور، از مهم ترين اهداف 

اين تصميم سرپرست وزارت صمت بوده است.

مهار دالالن بازار با خريد 
كارخانه اي

گروه صنعت��ي ايران خودرو درنظ��ر دارد روش هاي 
متنوع فروش مصوب در ستاد تنظيم بازار و شوراي 
رقابت را با هدف افزايش رضايت عمومي و جلوگيري 
از التهاب بازار به اجرا بگذارد. نخستين برنامه فروش 

اين خودروساز به زودي اعالم خواهد شد.
بابك رحماني در اين باره اظهار كرد: طبق مصوبات 
ستاد تنظيم بازار و شوراي رقابت به منظور افزايش 
عرضه، تا س��قف 40درصد از ظرفي��ت توليد روزانه 
ايران خودرو به فروش هاي موس��وم ب��ه فوق العاده 
اختصاص خواهد يافت كه زمان تحويل خودرو بدون 

احتساب سود مشاركت تا سه ماه تعيين شده است.
وي ادامه داد: پيش فروش هاي ايران خودرو براي بازه 
زماني 3 تا 12 ماه نيز بدون محاسبه سود مشاركت 
خواهد بود و صرفا براي طرح هاي مشاركت در توليد با 
موعد تحويل 12 تا 24 ماه دست كم 6 درصد و موعد 
تحويل باالتر از 24 ماه 12 درصد سود محاسبه خواهد 
شد.  رحماني با بيان اينكه به دليل تعداد باالي متقاضي 
مقرر شده با ساز و كارهايي امكان ثبت درخواست از 
سوي تمامي متقاضيان فراهم شود، افزود: 50درصد 
از وجه خودرو در زمان ثبت نام اوليه از متقاضياني كه 
واجد شرايط هستند دريافت مي شود و يك هفته پس 
 از پايان ثبت نام با حضور مراجع نظارتي نس��بت به

 قرعه كشي اقدام خواهد شد. 
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مرزپرگوهر

چهرهروز

ماجراي اذاني كه حسام الدين سراج خواند
حسام الدين سراج، خواننده موسيقي سنتي و نوازنده گفت: اذاني كه با صداي من شنيده شده است متعلق به هشت سال پيش است. 
دوستي به نام آقاي نداف دارم كه قاري قرآن است. او خيلي با صفا است و گفت اذاني بگو. گفتم لطف كن و شرايطش را فراهم كن. استوديو 
آماده كرد و رفتيم ضبط كرديم و خوشبختانه از راديو و تلويزيون پخش نشد. خوشحالم اين آيه هاي عطرآگين الهي از زبان من پخش شد. 
درباره علت پخش نشدن از تلويزيون و راديو آقاي نداف گفت ايرادي كه گرفته اند اين بود كه »حي علي الصاله« را نبايد به هم مي چسباندي 
و بايد فاصله مي دادي. او در ادامه يادآور شد: در زمان قديم كسبه اصفهان عادت داشتند اذان مي گفتند. يكي از اقوام اذان صبح را در خانه 

خودش مي گفت و بچه ها با صداي اذان پدر بيدار مي شدند. اذان آيتي است كه ما را به سمت حق، خداوند و مهرباني دعوت مي كند.

حمله اشتباهي جنگنده عراقي به ناو امريكا
سي و سه سال پيش در چنين روزي يك 
فروند جنگنده »ميراژ« عراقي به اشتباه 
در خليج فارس يك ناو امريكايي را هدف 
قرار داد و 37 تن از خدمه آن را كشت؛ اتفاق نادري كه 
باعث جريمه و عذرخواهي رسمي دولت عراق شد. اين 
جنگنده قصد حمله به كش��تي ايراني را داشت كه به 
اشتباه يك كشتي امريكايي را هدف قرار داد. بيست و 
هفتم ارديبهشت ماه 1366 ناو امريكايي »يو.اس.اس 
استارك« كه ماموريتش گشت در شمال و مركز خليج 
فارس در ط��ي دوره اي 8 هفته اي بود مورد حمله يك 
فروند جنگنده ميراژ عراقي قرار گرفت و آسيب جدي 
ديد. به روايت تاريخ در بعد از ظهر روز حادثه جنگنده 
عراق��ي از پايگاه هوايي »ش��عيبيه« در نزديكي بغداد 
به هوا برخاس��ت. جنگنده عراق تقريب��ًا در تمام طول 
پرواز توسط هواپيماهاي نيروي هوايي امريكا رهگيري 
مي شد اما پس از آنكه به اشتباه ناو امريكايي را به عنوان 
هدف انتخاب كرد با پرواز در ارتفاع كم توانس��ت از ديد 
رادارهاي امريكايي دور بماند.  هواپيماي عراقي وقتي به 
120 مايلي ناو امريكايي رسيد مورد شناسايي قرار گرفت 
اما لحظاتي بعد او حمله خود به ناو را آغاز و دو موشك به 
بدنه سمت راست شليك كرد. موشك ها در فاصله چند 
ثانيه اي به بدنه اصابت كردند و موجب كشته شدن 37 
نفر و زخمي ش��دن 21 نفر شدند. آتش سوزي كشتي 
بر اثر اين حمله يك روز تمام طول كشيد. قسمت هاي 
خوابگاه، انبار كشتي، اتاق رادار و مركز اطالعات جنگ 
به سختي آسيب ديدند. 29 نفر درجا و 8 نفر بعدا كشته 
شدند. تعداد مجروحان 21 نفر گزارش شد. پس از اين 

حمله، حكومت وقت عراق از بروز اين واقعه  عذرخواهي 
كرد و با اين استدالل كه جنگنده، ناو امريكايي را با كشتي 
ايراني اش��تباه كرفته، قبول كرد غرامت جان  باختگان 
را ب��ه خانواده آنها پرداخت كند. از س��وي ديگر كنگره 
امريكا نيز از رونالد ريگان رييس جمهور وقت خواست 
تا درمورد استراتژي و اهداف حضور نظاميان در خليج 
فارس توضيح دهد. هيچ سالحي از استارك براي دفاع 
شليك نشد. سيستم هاي Phalanx CIWS در حالت 
 36 Mark استند باي باقي ماندند. سيستم هاي دفاع
SRBOC مسلح نبودند و گفته مي شود كه موشك هاي 
اگزوسه در نقطه كور سيستم هاي آشكارساز تفكيك 

هدف STIR بودند. استارك به بحرين برده شد و پس 
از تعميرات مقدمات��ي با هزينه اي بالغ بر 142 ميليون 
دالر، به بندر اصليش واقع در مي پورت فلوريدا منتقل 
و سپس در سال 2006 اوراق شد. گفته مي شود چندي 
بعد به دليل بروز همين اتفاق و ضربه روحي شديدي كه 
به ناخداي ناو استارك ناشي از حمله اشتباهي هواپيماي 
جنگنده ميراژ عراقي وارد شده بود، ناخداي ناو جنگي 
وينسنت به دليل عدم تمركز الزم و دستپاچگي يا حتي 
پيش��گيري از حمله هواپيماي ايرباس ايراني دست به 
حمله پيش��گيرانه زد و ايرباس ايراني را با ده ها مسافر 

غيرنظامي و بيگناه با دود و خاكستر يكي كرد. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

دستمالي از جنس كاغذ 

روز 14 اوت س��ال 1894 ميالدي صاحب يك 
كارخانه كاغذس��ازي به نام »گوت لوب كروم« 
)Gottlob Krum( كاغذ بسيار نازكي را كه 
براي نرم و لطيف شدن به گلسيرين آغشته شده 
بود، به عنوان اولين دس��تمال كاغذي به ثبت 
رساند. اين اختراع با شماره 81094 در سازمان 
 )Göppingen( ثبت اسناد ش��هر گوپينگن

واقع در نزديكي اشتوتگارت به ثبت رسيد.
به دنبال اختراع دس��تمال كاغذي در آلمان، از 
سال 1924 شركت امريكايي كيمبرلي كالرك 
نيز دس��تمال كاغ��ذي كلينك��س را وارد بازار 
كرد كه از س��لولوز پنبه توليد شده بود. شركت 
كيمبرلي كالرك در جنگ جهاني اول از سلولوز 
پنبه در توليد باند پانس��مان نيز استفاده كرده 
بود.نام هاي دس��تمال كاغذي با برند كلينكس 
و تمپو در كش��ورهاي آلم��ان و امريكا از جمله 
مواردي است كه در آن زمان مي توان اشاره كرد. 
ميزان توليد دستمال كاغذي تمپو بيش از 10 
ميليارد در سال بود كه توسط حداقل 500 نفر 
نيروي انساني توليد مي شد. در آن زمان دستمال 
كاغذي كلينكس داراي طرفداران بي شماري 
شد به طوري كه همچنان بعد از گذشت ساليان 
نام آن بر زبان ها جاري است و برخي از مردم به 
جاي كلمه دس��تمال كاغ��ذي از نام كلينكس 

استفاده مي كنند.
در گذشته قبل از توليد دستمال كاغذي مردم 
از دس��تمال هاي پارچه اي استفاده مي كردند. 
دستمال هاي هر فرد نش��انگر طبقه اجتماعي 
افراد بود. جنس، نوع و طراحي دستمال بيانگر 
ث��روت و موقعيت اجتماعي فرد ب��ود. با آمدن 
دس��تمال كاغذي يك بار مصرف اين معيار به 

تدريج منسوخ شد.
اولين دس��تمال كاغ��ذي در برند كلينكس در 
س��ال 1924 با ن��ام پاك كننده مواد آرايش��ي 
توليد شد كه نسبت به دستمال هاي پارچه اي 
ارزانت��ر و مقرون به صرفه ب��ود .امروزه به دليل 
فراواني و اس��تفاده روزانه از دس��تمال كاغذي 
نقش مهم آن در زندگي و بهداش��ت فردي در 
نظر گرفته نمي شود. دستمال كاغذي در طي 
زم��ان و با توجه ب��ه نياز مردم و ان��واع مصارف 
آن توليد ش��ده است. انواع دس��تمال كاغذي 
به تدري��ج در انواع اماكن اداري، رس��توران ها، 
مراكز آموزش��ي و خانه ها وارد شد. بعدها توجه 
به بسته بندي دس��تمال كاغذي كه به صورت 
جيبي، رولي، جعبه اي …. در اختيار مردم قرار 
گرفت. همچنين با توجه به مصارف افراد به انواع 
دستمال حوله اي، مرطوب، رولي توليد شد و به 

بازار عرضه شد. 
تمپو تا رسيدن به شكل امروزي اش آزمايش هاي 
مختلفي را از س��ر گذرانده كه از جمله مي توان 
به مدل هاي گوناگون تا شدن و قرار گرفتن در 
بسته هاي پالستيكي اشاره كرد. در سال 1988 
هم تحولي در بسته بندي تمپو به وجود آمد، به 
اين معنا كه بسته هاي آن را مي شد هر بار پس 
از اس��تفاده دوباره بس��ت. مدتي بعد دستمال 
كاعذي به ايران هم آم��د و كارخانه هايي براي 

ساخت دستمال كاغذي ايجاد شدند. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب اجازه استخدام 11 امريكايي در ادارات ماليه
 بيست و نهم ارديبهشت 1304 و در دوره پنجم مجلس 
شوراي ملي، قانون اجازه استخدام يازده نفر مستخدم 
امريكايي براي خدمت در ادارات ماليه و يك نفر جهت 
رياست امور فالحتي به تصويب رسيد. طبق  ماده اول اين 
قانون، مجلس شوراي ملي به وزارت ماليه اجازه مي دهد 
كه بر طبق پيشنهاد رييس كل ماليه ايران از اتباع ممالك 
متحده امريكا اشخاصي كه داراي معلومات مقتضي و 
تخصص فني باشند براي مدت هايي كه از سه الي پنج 
سال امتداد داشته باشد به جهت خدمت در ادارات ماليه 
به سمت معاونت رييس كل ماليه به موجب كنترات به 
شرح ذيل استخدام كند و ابتداي آن سه هفته قبل از 
ورود به ايران باشد: براي رياست اداره كل محاسبات يك 
نفر با حقوق ساالنه ده هزار دالر. براي معاونت مخصوص 
رييس كل ماليه يك نفر با حقوق ساالنه هشت هزار دالر. 
براي خدمات ديگر هشت نفر هر يك با حقوق ساالنه 
هفت هزار و پانصد دالر. براي خدمت تندنويسي يك 
نفر با حقوق ساالنه سه هزار دالر. همچنين طبق ماده 
دوم اي��ن مصوبه، به وزارت ماليه و به وزارت فوايد عامه 
اجازه داده مي شود كه مشتركا به موجب كنترات يك 
نفر براي رياست امور فالحتي استخدام كنند. متمور 
مذكور بايستي با تخصص فني مقتضي و از اتباع دولت 
ممالك متح��ده امريكا باش��د و وزارت فالحت دولت 

متخذه امريكا تخصص او را در امور فالحتي تصديق نمايد 
مدت اس��تخدام مشاراليه از سه الي پنج سال و ابتداي 
خدمتش سه هفته قبل از ورود به ايران و حقوقش ساالنه 
ده هزار دالر خواهد بود. همچنين دولت بايد خانه و اثاثيه 
متناسبي براي هر يك از مستخدمين در تمامي مدت 
كنترات تهيه كن��د در صورتي كه تهيه اثاثيه و خانه را 
به عهده مستخدم محول كند معادل صد و بيست عالوه 
بر حقوق ساالنه مشاراليه به او خواهد پرداخت. طبق 
اين قانون، تمام مستخدمين امريكايي زيرنظر رييس 
كل ماليه ايران و در تحت تعليمات مشاراليه خواهند 
بود به استثناي رييس كل فالحتي كه در امور عمومي 
فالحتي مس��وول وزارت فوايد عامه و در امور مربوطه 
به خالصجات دولتي مس��وول رييس كل ماليه ايران 
خواهد بود. رييس كل ماليه مستخدمين امريكايي را 
) به استثناي رييس امور فالحتي( به مقاماتي منصوب 
خواهد نمود كه وجود آنها در مشاغل مزبور بيشتر طرف 
احتياج بوده و تخصص فني در آن بيشتر دارند و مي تواند 
آنها را از يك مقام به مقام ديگر انتقال دهد و اين انتقاالت 
مستلزم هيچ گونه اضافه حقوقي نخواهد بود.  نمايندگان 
تصويب كردند كه تمامي مخارج دوازده نفر مستخدمين 
فوق الذكر از امريكا به ايران نبايد بيشتر از بيست و پنج 

هزار دالر بشود.  

درخواست   از بازگشايي مرحله اي مهدهاي كودك
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي درباره 
فعاليت مهدهاي غيرقانوني در ش��رايط 
تعطيلي مهده��اي كودك هش��دار داد. 
حبيب اهلل مسعودي فريد در پاسخ به اين 
س��وال كه آيا با بازگش��ايي مدارس از 27 
ارديبهشت مهدهاي كودك نيز بازگشايي 
مي شوند؟ گفت: بحث مهدهاي كودك با 
بازگشايي مدارس متفاوت است. در مدارس 

نيز آنطور كه ما شنيده ايم براي رفع اشكا ل كالس تشكيل 
مي شود و فعاليت مهدهاي كودك با مدارس متفاوت 
است.  او ادامه داد: به طور معمول مادران شاغل كودكان 
خود را براي نگهداري در ساعات كاري خود به مهدكودك 
مي فرستادند، اما در حال حاضر با شرايطي كه ايجاد شده 
است مادران شاغل به دليل تعطيلي مهدهاي كودك يا 

مجبور هستند كودكان را با خود به محل 
كار ببرند يا در صورتي كه بتوانند از شرايط 
دوركاري اس��تفاده كنند. او خاطرنشان 
كرد: البته با توجه به ش��رايط ايجاد شده و 
بيماري كرونا اين نگران��ي وجود دارد كه 
كودكان نتوانند به درستي موارد بهداشتي 
و فاصله گذاري را رعايت كنند. از همين رو ما 
در اين خصوص پروتكلي را تدوين و به ستاد 
ملي مقابله با كرونا پيشنهاد داده ايم. فريد با اشاره به اينكه 
مي توانيم به صورت مرحل��ه اي كودكان را در مهدهاي 
كودك پذيرش كنيم، تصريح كرد: ما درخواست كلي به 
ستاد ملي مقابله با كرونا داده ايم تا در صورت موافقت آنها 
پروتكل بازگشايي مرحله اي مهدهاي كودك را با لحاظ 

همه موارد بهداشتي اعالم كنيم. 

برقراري موج اپيدمي كرونا در تهران
ريي��س اداره مراقبت بيماري هاي واگير 
وزارت بهداشت با تاكيد بر اينكه همچنان 
موج اپيدمي كروناويروس در تهران برقرار 
اس��ت، از مردم خواس��ت رعايت نكات 
بهداشتي را جدي بگيرند. حسين عرفاني، 
گفت: عدد مولد پايه نش��ان مي دهد در 
ابتداي يك همه گي��ري يك فرد به طور 
متوس��ط مي تواند چند نفر را آلوده كند. 

قطعا در مب��ارزه با كرونا اقدام��ات و تمهيداتي انجام 
مي شود. مسائلي كه در كنترل بيماري وجود داشته 
اس��ت بر روي اين شاخص اثرگذار خواهد بود. اكنون 
با محاسبه R موثر مي بينيم كه اين شاخص كه حدود 
2.5 تا 3 بود، در روزهاي اخير به عدد يك نزديك شده 
بود و چه بس��ا در برخي موارد از عدد يك نيز كاهش 
بيشتري داشته باشد. او با تاكيد بر اينكه كاهش ميزان 
R موثر يك عدد موقت است، بيان كرد: اين شاخص با 
ساده گرفتن نكات بهداشتي و بي توجهي به مواردي 
مانند فاصله گذاري اجتماعي مي تواند تحت  تاثير قرار 
گيرد و مجددا شاهد افزايش موارد باشيم. رييس اداره 
مراقبت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، در خصوص 
مديريت كرونا در كالن شهر تهران، اظهار كرد: اينكه 

همه گيري را در اين شهر پشت سر گذاشته 
باشيم دور از ذهن به نظر مي رسد؛ چراكه 
مطالعه شاخص هاي همه گيري شناسي 
اين موضوع را نشان نمي دهد. در ابتداي 
 R0 همه گيري شناسي ش��اخصي به نام
وج��ود دارد كه با عنوان ع��دد مولد پايه 
شناخته مي شود و نشان مي دهد يك نفر 
آلوده به عامل بيماري زا به طور متوسط 
چند نفر را مي تواند آلوده كن��د. وي افزود: با توجه به 
نزديك به 3 ماه از گذشت همه گيري بيماري كرونا در 
كشور، اكنون شاخص ديگري تحت عنوان R افكتيو را 
بايد بررسي كنيم كه يك عدد موقت و شناور است كه 
با توجه به شرايط همه گيري بيماري در جامعه تغيير 
پيدا مي كن��د. در مناطق مختلف تهران الگوي ثابتي 
وجود ندارد و چيزي كه مش��خص است اين است كه 
خطر بيماري كوويد 19 را در اقصي نقاط كشور به ويژه 
در پايتخت شاهد هستيم. عرفاني گفت: با وجود تمام 
زحماتي كه كشيده ش��ده و همكاري هايي كه مردم 
داشتند، بايد بدانيم خطر كامال برطرف نشده و همچنان 
موج اپيدمي كروناويروس در تهران برقرار است، از اين 

رو باز هم رعايت نكات بهداشتي را توصيه مي كنيم.

میراثنامه

باستان شناسان در شهرسوخته چه مي كنند؟ 
مديرپايگاه ميراث جهاني شهر سوخته با اشاره به ادامه 
كاوش  باستان شناس��ان در بخش مس��كوني و يادمان 
اين پايگاه گفت: براساي يافته هاي جديد توانستيم به 
اطالعاتي از دوره هاي نخست استقرار در شهر سوخته 
دست يابيم. در اين ميان بازپيرايي موزه شهر سوخته را 
در دست داريم. مجيد كالنوري با اشاره به آنكه طي دوساله 
گذشته كه مسووليت اين پايگاه را به عهده گرفته است 
مجموعا حدود 50 ميليارد ريال از منابع ملي در معاونت 
ميراث فرهنگي كشور و حدود 30 ميليارد ريال از منابع 
استاني در حوزه زيرساختي معاونت سرمايه گذاري استان 
جهت شهر سوخته و حريم منظر آن اعتبار تخصيص داده 
شده است، گفت: درحال حاضر، كاوش  باستان شناسان در 
بخش مسكوني شرقي اين سايت متمركز است. بر اساس 
يافته هاي جديد كاوش در فصل گذشته كه به سرپرستي 
سيدمنصور سيدس��جادي انجام شد، باستان شناسان 
توانستند به اطالعاتي از دوره هاي نخست استقرار در شهر 
سوخته دست يابند. اميد است در آينده با ادامه فعاليت 
در اين حوزه بتوان اين اطالعات را تكميل نمود. او در اين 
مورد گفت: شهر سوخته تنها سايت باستان شناسي كشور 
است كه حفاري علمي باستان شناسي آن به شكل مستمر 
تقريباً همه ساله متوقف نشده و ادامه دارد. هر سال هيات 
مشترك باستان شناسان ايراني و ايتاليايي، به سرپرستي 
سيدمنصور سجادي بنا به مجوز صادره از سوي پژوهشگاه 
ميراث فرهنگي كشور اقدام به انجام اين مهم مي كنند. 
كالنوري با اش��اره به آنكه كاوش هاي انجام شده، قطعا 
نيازمند حفاظت  است، گفت: اولويت نخست كار ما در 
پايگاه ميراث جهاني شهر سوخته حفاظت از اين بخش ها 
بود. از سوي ديگر شهر سوخته يك سايت ميراث جهاني 

است و توقعي كه از آن وجود دارد فراتر از ساير سايت هاي 
ملي كش��ور اس��ت. بنابراين توجه به زيرساخت هاي 
الزم اولويت بعدي است كه براساس طرح هاي مصوب 
ازجمله سايت موزه شهر سوخته، پالن مديريتي آن و... 
سياست گذاري اصلي مشخص و اولويت بندي شده است. 
براساس چشم انداز كوتاه مدت، ميان مدت، درازمدت ما 
پروژهاي عمراني- زيرساختي را در دستور كار داريم بر 
اين اساس با همكاري معاونت سرمايه گذاري و طرح هاي 
استان بازسازي آمفي تئاتر شهرسوخته كه طي سال هاي 
گذشته دچار آتش سوزي شده و از بين رفته بود را آغاز 
كردي��م و اميدواريم تا بهمن م��اه 99 آن را براي افتتاح 
آماده كنيم. مديرپايگاه ميراث جهاني شهر سوخته ادامه 

داد: ضمن آن سعي ما برآن بود تا بتوانيم شهر سوخته را 
تبديل به محفلي براي آموزش دانشجويان باستان شناسي 
و مرمت آثار كنيم؛ از اين رو درصدد راه اندازي كارگاه هاي 
مرمتي در مجموعه هستيم كه نيازمند زيرساخت است. 
با توجه به آنكه يافته هاي باستان شناسي شهر سوخته 
خيلي زياد است اشيايي كه قابليت نمايش دارند در موزه ها 
به نمايش درمي آيند و اشيايي كه قابليت مطالعاتي دارند 
در كارگاه هاي مرمت مورد مطالعه و حفاظت و مرمت 
قرار مي گيرند. از طرف ديگر ش��هر سوخته تنها مركز 
گياه باستان شناسي كشور را نيز در خود جاي داده است، 
ساير سايت هاي كشور نيز يافته هاي خود در اين حوزه را 

براي مطالعه به مركز شهر سوخته مي فرستند.

كتابخانه

اقتصاد پتروشيمي منتشر شد
كتاب اقتصاد پتروش��يمي؛ انتخاب تكنولوژي در دنياي احاطه شده از كربن، اثر 
دانكن با ترجمه مهدي سيف اللهي و اشكان فروتن و حمايت شركت پتروشيمي جم 
توسط انتشارات جهاد دانشگاهي منتشر شد. اين كتاب كه در 14 فصل به بررسي 
صنعت پتروشيمي در جهان پرداخته است با مرور بر زنجيره ارزش توليد محصوالت 
پتروش��يمي به تحليل مس��ائل توليد و فروش اين محصوالت در دنيا مي پردازد. 
همچنين روش توليد الفين ها و اس��تفاده از تكنولوژي هاي توليد در حالت هاي 

مختلف مورد نقد و بررس��ي فني قرار گرفته 
است. پيش از اين كتاب  راهنماي پلي اتيلن 
1و 2، كاربرد عمل��ي تكنيك كروماتوگرافي 
گاز در صنايع پتروشيمي و كتاب بررسي تاثير 
افزودني ها بر تشكيل كك، توسط متخصصان 
پتروشيمي جم به زيور طبع آراسته شده است.

هنر

نوازندگان جهان و ايران در بزرگداشت شاهرخ خواجه نوري مي نوازند
مهدي جاللي كه قرار است به اتفاق اعضاي گروه »يارآوا« امروز 27 ارديبهشت ماه براي 
شاهرخ خواجه نوري )نوازنده و آهنگساز پيشكسوت معاصر( بزرگداشت مجازي و آنالين 
برگزار كند، مي گويد: ايشان در دو شاخه موسيقي معاصر و الكترونيك كه مورد توجه گروه 
ما نيز هست، فعال است و در ايران جزو مهم ترين هاي اين عرصه به حساب مي آيد. طي 
س��ه ماه گذشته، يعني از آن زمان كه بيماري كرونا بشر را درگير خودش كرده، زندگي 
مردم در سراسر دنيا به طرز چشمگيري تحت تاثير قرار گرفته است. شايد اگر اينترنت و 
فضاي مجازي و اينستاگرام و اپليكشين هاي ديگر نبود كسب و كار و اقتصاد و فعاليت هاي 
فرهنگي، هنري ازجمله موسيقي به طور كامل تعطيل مي شد و هيچ فعاليتي در زمينه هاي 
مختلف صورت نمي گرفت. با اين تفاسير مي توان گفت شايد فضاي مجازي بيش از آنكه 
مخرب باشد كارآمد و موثر است. در ايران نيز اين تغيير رويه از حقيقي به مجازي وجود دارد. 
طي دوماه گذشته هنرمندان و فعاالن هنري در ايران نيز دست به كار شده  و به فعاليت هاي 
آنالين روي آورده اند. نمونه بارز اين اتفاقات اكران فيلم ها و كنسرت هاي آنالين و برگزاري 
كالس ها و وركشاپ هايي است كه توسط نهادهاي دولتي يا خصوصي برگزار مي شود. در 
كنار همه فعاليت هاي انجام شده طي يكي دوماه گذشته يكي از اتفاقات مهم رخ داده، 
برگزاري سري برنامه هاي گروه موسيقي »يارآوا« تحت عنوان »خلوت موسيقي 37.5 
درجه« بود كه طي آن هنرمندان مطرح دنيا به صورت زنده در اينستگرام به اجراي برنامه 
پرداختند. حال گروه »يارآوا« قرار است در روزهاي آينده با حضور هنرمندان ايراني داخل 
و خارج كشور و با همراهي نوازندگان و موسيقي دانان خارجي براي شاهرخ خواجه نوري 
)آهنگساز و نوازنده پيشكسوت معاصر( به مناسبت زادروزش بزرگداشت برگزار كند. مهدي 
جاللي )نوازنده، آهنگساز، دبير هنري جشنواره رضا كروريان و سرپرست گروه يارآوا( درباره 
فعاليت هاي مجازي و تاثير كرونا بر نحوه فعاليت خود و اعضاي گروه »يارآو« توضيحاتي 
ارايه كرد و به ش��رح جزييات بزرگداشت شاهرخ خواجه نوري پرداخت. مهدي جاللي 

درباره يكي از قطعات ساخته شده توسط شاهرخ خواجه نوري مي گويد: ايشان قطعه اي 
دارند كه نامش بسيار طوالني است. اين اثر با عنوان »پرتره شخصي؛ باكيج و رايش، ليگتي 
هم آنجاست«، در اصل نگاهي دارد به اثري از ليگتي با نامي شبيه به اين. پرتره شخصي 
كه معنايش مشخص است و كيج و رايش به جان كيج و استيو رايش اشاره دارد و ليگتي 
هم آنجاست، منظور همان آهنگساز مجارستاني گئورگي ليگتي است. آقاي خواجه نوري 
دراين قطعه با شخصي ترين روش هاي آهنگسازي خود، به سه آهنگساز مذكور نگاهي 
داشته  و پرداخته . جالب اينكه در اين اثر كه با وجود حدود هفتاد نوازنده توليد شده، هيچ 
سازي به كار نرفته است. نوازندگان اين اثر يا در حال رنده كشيدن هستند يا مثال يكي ديگر 

از آنها قوطي شكالت و ديگري بطري آب در دست دارد.
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