
مهدي بي�ك | تغيي�رات معن�ا دار قيمت نفت 
در بازار امريكا و س�اير بازارهاي بين المللي چه 
دورنمايي را براي فضاي عمومي اقتصاد جهاني 
به دنبال خواهد داش�ت؟  نقش كرون�ا در ظهور 
و ب�روز اين تحوالت چيس�ت؟ اي�ن تغييرات و 
تح�والت چه فش�ارهاي مضاعف�ي را ب�ر روي 
طبقات كمتر برخوردار ايجاد خواهد كرد؟ نظام 
طبقاتي اي�ران بع�د از اين تح�والت اقتصادي 
دس�تخوش چه تغييرات�ي خواهد ش�د و... اين 
پرس�ش ها و پرس�ش هايي از اين دس�ت، اين 
روزها به تناوب در فضاي كارشناس�ي و محافل 
اقتصادي كشورمان مطرح مي شوند و تحليل و 
ارزيابي در خصوص ابعاد  مختلف آنها ادامه دارد. 
در ميان ارزيابي هايي كه در اين خصوص مطرح 
مي ش�ود برخي معتقدند كه تحوالت اخير بازار 
نفت و سقوط آزاد قيمت نفت امريكا به محدوده 
قيمتي 1دالر، اساس�ا راهبردي است كه از سوي 
هيات حاكمه امريكا طراحي و اجرا ش�ده است 
تا بعد از س�قوط آزاد قيمت نفت و كاهش ارزش 
شركت هاي اقتصادي، دولت امريكا در نقش يك 
منجي وارد عمل شود و س�هام سقوط كرده اين 
شركت ها را به نفع دولت امريكا خريداري كند و 
در نقطه مقابل هم برخي ديگر از تحليلگران قرار 
گرفته اند كه معتقدند اين موضوع ناشي از راهبرد 
مشتركي اس�ت كه توسط عربس�تان و روسيه 
تدارك ديده ش�ده تا نقش امريكا را در بازار هاي 
نفت جهاني كاهش دهند؛ نقشي كه امريكا طي 
س�ال هاي اخير با قرار گرفتن در رتبه نخس�ت 
توليدكنندگان نفت بعد از كنار زدن عربس�تان 
به دست آورده بود بعد از سقوط آزاد قيمت نفت 
دوباره در اختيار عربس�تان قرار خواهد گرفت. 
براي آگاهي از مجموعه اين ابهامات و در مس�ير 
گپ و گفت هاي تحليلي »تعادل« س�راغ احمد 
توكلي، تحليلگر اقتص�ادي و نماين�ده ادواري 
مجلس رفتيم تا نوري به ابعاد پنهان اين ابهامات 
بتابانيم. توكلي از آن دسته بازيگران اقتصادي و 
سياسي است كه طي س�اليان گذشته كمترين 
تغيير را در مواضع و رويكردهايش داشته است. 
چهره اي كه هنوز معتقد است نظام كوپني روش 
مناس�بي براي حماي�ت آبرومندان�ه از طبقات 
محروم است؛ هنوز از متفكران اقتصادي ليبرال 

انتقاد مي كند و هنوز هم مخال�ف ورود كاالهاي 
لوكس به كشور است.

  در فضاي اقتصادي پس�اكرونا مفاهي�م تازه اي 
ايجاد ش�ده و تحوالت حيرت انگيزي ه�م در اثر 
اين تحوالت ظهور و بروز پيدا كرده اس�ت. يكي از 
اين تحوالت بنيادين در بازار نف�ت به وجود آمد و 
روز دوشنبه خبر رس�يد كه قيمت نفت امريكا به 
محدوده قيمتي يك دالري رس�يده است. برخي 
از تحليلگ�ران معتقدند كه اي�ن موضوع چنانچه 
مدت زمان طوالني تري ادامه داش�ته باشد اثرات 
ريش�ه داري در فضاي اقتصادي ب�ه دنبال خواهد 

داشت؟ در اين زمينه نظر شما چيست؟
همان طور كه شما هم اشاره كرديد موضوع تحوالت بازار 
نفت يكي از پديده هاي حيرت انگيزي است كه اخبار آن 
اين روزها مباحث بسياري را به وجود آورده است. هرچند 
مي توانيم اين تحول را نيز يكي از تبعات فضاي كرونايي 
در نظر بگيريم اما براي درك درس��ت آنچه كه بر سر بازار 
نفت آمده اس��ت بايد بازخواني دوباره اي از مس��يري كه 
امريكا براي اثرگذاري مس��تمر در بازار نفت داشته است؛ 
انجام دهيم. اگر در مسير تاريخ به عقب بازگرديم؛ امريكا 
در سال هاي ابتدايي دهه 70 ميالدي )سال73( و بعد از 
تحريم هاي نفتي كه جنگ اعراب و رژيم صهيونيس��تي 
ايجاد كرد به فكر ايجاد ذخاير و منابع بزرگ استراتژيك 
افتاد تا از طريق آنها بتواند تكانه هاي برآمده از بازار نفت و 
تحوالت آن را مهار و هدايت كند. اين راهبرد اين فرصت 
را در اختيار امريكايي هاي مي گذاش��ت كه در زمان بروز 
بحران هاي نفتي بتوانند از ذخاير استراتژيك خود استفاده 
كنند و مشكالت كمتري را متحمل شوند. بعد از امريكا 
آرام آرام ساير كشورها هم به فكر اس��تفاده از اين ذخاير 
افتادند و در اين مس��ير حركت كردند؛ در واقع بخشي از 
افزايش قيمت هايي كه بازار نفت طي دهه هاي اخير تجربه 
كرده به دليل تقاضاهايي است كه اين كشورها براي تامين 
ذخاير نفتي خود داشتند. در همان زمان اما تحليلگراني 
بودند كه اعالم مي كردند ظرفيت و پتانس��يل اين ذخاير 
محدود اس��ت و در صورت ب��روز تكانه هاي سياس��ي و 
اجتماعي و اقتصادي و...ممكن است به عاملي ضد خود 
بدل شوند. در حال حاضر منابع و ذخاير نفتي كشور ها ُپر 
است و طبيعي است كه در يك چنين شرايطي تقاضا براي 

بازار نفت كاهش پيدا كند. 
  نقش كرونا در اين ميان چيست؟ فكر نمي كنيد 
بخشي از مشكلي كه در بازارهاي نفتي ايجاد شده 

ناشي از تبعات كرونا باشد؟
البته كه كرونا هم اث��رات خ��ود را دارد. در حال حاضر بر 
اس��اس آمارهاي اعالم شده ش��ركت هاي هواپيمايي با 
كمتر از 10درصد توان خود كار مي كنن��د و بيش از 90 
درصد ظرفيت هاي هواپيمايي از ميان رفته اس��ت؛ ساير 
شركت هاي اقتصادي و بنگاه هاي بزرگ نيز در وضعيت 
تعطيلي يا نيمه تعطيلي قرار گرفته اند. اين ركودي كه در 
صنايع مختلف در اثر كرونا ايجاد شده، تاثيرات خود را در 
بازار نفت نيز به جاي گذاشته و در ادامه نيز خواهد گذاشت. 
بر اساس آمارهاي مستند نهادهاي اقتصادي بين المللي 
روند س��رمايه گذاري در اياالت متحده بيش از 87 درصد 
كاهش داش��ته. زماني كه س��رمايه گذاري هاي مولد در 
صنعت و تكنول��وژي و... كاهش يابد طبيعي اس��ت كه 
بازار هاي اصلي اقتصادي نيز از اين تغييرات متاثر خواهند 
ش��د. بدون ترديد كرونا يك متغير اثرگذار در بازار نفت و 

ساير حوزه هاي اقتصادي است. 
   فكر مي كني�د دورنماي كاهش قيم�ت نفت در 
ادامه چه اثراتي را در فضاي كل�ي اقتصاد به جاي 

خواهد گذاشت؟
 براي پيش بيني درست ش��رايط آينده نياز به اطالعات 
بيش��تري داريم. قبال هيچ تجربه اي از وقوع يك چنين 
حوادثي نداش��ته ايم و نمونه اي هم در اي��ن زمينه ديده 
نشده اس��ت؛ بنابراين بدون يك چنين چشم اندازهايي 
تحليل سخت است؛ اما به طور كلي مي توان گفت جهان 
سرمايه داري در برابر يك آزمون جدي قرار گرفته است. 
شخصا تصور مي كنم مجموعه اين حوادث باز هم فقرا را 
در سطح جهان فقيرتر و اغنيا را غني تر خواهد كرد. يعني 
هرچند ممكن است برخي تغييرات و تحوالت در فضاي 
كلي اقتص��ادي به وقوع بپيوندد اما نتيج��ه هرگز به نفع 

طبقات محروم نخواهد بود.
   آقاي توكلي ش�ما يكي از چهره هايي بوديد كه 
حتي قبل از دول�ت نهم و دهم را هم�واره دغدغه 
حمايت از طبقات كمتربرخوردار را داشته ايد، اين 
روزها و بعد از مطرح شدن بحث كرونا فكر مي كنيد 

وضعيت طبقات كمتر برخوردار چه تغييراتي كند؟
قبل از كرونا هم حد فاصل سال هاي 90 و 91 و بعد از آن 
س��ال هاي 97 و 98 اقتصاد ايران ركودهاي دامنه داري را 
تجربه كرده بود. يعني به دليل ركود، افزاي��ش نرخ ارز و 
كاهش ارزش دارايي ها، فش��ارهاي زيادي روي طبقات 
محروم ايجاد شده بود. شرايطي كه محروم ها را محروم تر و 
داراها را داراتر مي كرد.  ادامه در صفحه 2

احمد توكلي اقتصاددان  در گفت وگو با »تعادل«  درباره كرونا و نفت مطرح كرد

در تمام  برنامه ها  و راهبردهاي 
 دولت  هدف بايد

 اقشار آسيب پذير باشد

 دولت نمي تواند
 دارايي هاي متعلق به مردم را 

بفروشد،   تخلف است

 اقتصاد ايران
 در آستانه شكاف جديد طبقاتي
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يادداشت- 5

كسب وكارهاي 
نوپا  و »كرونا «

رضا  الفت نسب

از زماني كه ويروس كرونا به كش��ور وارد ش��ده، 
كس��ب وكارهاي آنالي��ن ه��م تحت تاثي��ر قرار 
گرفتند و از آثار منف��ي آن در امان نبودند. اگرچه 
بخش هاي اندكي مانند بخش محتوايي و بخش 
فروش كاالهاي سوپرماركتي توانستند تا حدي 
يك رشد مثبت را تجربه كنند، اما تعداد آنها كم 
بود و تعداد زيادي از كسب وكارها مانند حوزه هاي 
گردش��گري، دليوري و حتي كس��ب وكارهايي 
كه اقدام به ف��روش كاالهاي ديگ��ر مانند كيف، 
كفش و پوش��اك مي كردند هم با كاهش فروش 
مواجه شدند و نه تنها به صورت كلي اتفاق خاصي 
براي كس��ب وكارهاي آنالين رخ نداده و چه بسا 
ضررهاي هنگفتي هم متوجه آنها ش��ده اس��ت، 
درصورتي كه پيش از اين از طرف دولت آمارهاي 
عجيب و غريبي مطرح ش��ده بود مبني بر اينكه 
كس��ب و كارهاي آنالين در اين مدت با رشد 200 
درصدي مواجه شدند و گويي شرايط بسيار خوبي 
را پشت سر گذاش��تند. از طرفي بايد به اين نكته 
توجه داشت كه به نظر نمي رس��د ويروس كرونا 
در مدت زم��ان كوتاهي در آين��ده و به طور كلي 
در كش��ور و جهان از بين برود و احتماال كرونا تا 
چندين ماه همچنان با ما باش��د. كس��ب وكارها 
بايد يك برنامه ريزي حداقل 18 ماهه و يك سال 
و نيمه انجام دهند تا بلكه بتوانند از اين ش��رايط 
عبور كنند و اين مساله شامل كسب وكارهاي نوپا 
و استارت آپ ها هم مي شود. اين كسب وكارها در 
حال حاضر مهم ترين نيازشان سرمايه در گردش 
است و بس��ياري از آنها با بحران مواجه هستند و 
بدين ترتيب ما تا پايان فروردين و ارديبهش��ت با 
تعداد زيادي از كسب و كارهاي كوچك، متوسط 
و حتي بزرگ مواجه هستيم كه حتي شايد قادر 
به پرداخت حقوق پرسنل شان هم نباشند و اين 
شرايط را برايشان بسيار دشوار مي كند و چه بسا 
مجبور به تعطيل كردن كسب وكارش��ان شوند. 
توصيه اي كه مي توان به اين كسب وكارهاي نوپا 
كرد اين است كه در اين ايام تا جايي كه مي توانند 
مدل كسب وكاري خود را به سمتي اصالح كنند 
كه بتواند نياز جامعه را پوشش دهد. بايد به نكاتي 
توجه كنند از جمل��ه اينكه امروز هم��ه مردم به 
سمت اس��تفاده از مايحتاج بهداش��تي و رعايت 
نكات بهداشتي رفتند و از طرفي سعي مي كنند 
در خيابان ها و فروشگاه ها حضور نداشته باشند، 
بنابراين كس��ب وكارها بايد تا جايي كه مي توانند 
مدل ش��ان را اصالح كنند و هم راس��تا ش��وند با 
آنچه كه م��ردم مي خواهن��د و از آن طرف حتما 
هزينه هايش��ان را تا جايي ك��ه مي توانند كاهش 
دهند. درصورتي كه بتوانند اين اقدامات را انجام 
دهند، اميدواريم تا پايان سال هم بتوانند همين 
روند را جلو ببرند و به حيات خ��ود ادامه دهند تا 
زماني كه اين وي��روس در نهايت به صورت كامل 
از كشور خارج شود، يا به صورتي كنترل شود كه 
مردم به يك روال مشخص برسند و تكليف شان 
مشخص شود كه روال حاكم به چه صورت است و 

بدين ترتيب بتوان براي آن برنامه ريزي كرد.
ادامه در صفحه 6

برآورد پرداخت 90 هزار ميليارد تومان وام ازدواج 
به 13 ميليون نفر در سال هاي 99- 1388

 يك كارشناس اقتصادي در گفت وگو با »تعادل«
 جهان بعد از كرونا را تحليل كرد

 وام ازدواج
  100 ميليون تومان

 با اقساط هفت ساله 

دولت هاي بعد از كرونا در 
اقتصاد پررنگ ترمي شوند

 صفحه 7 

 صفحه 3 

جهان بع�د كرون�ا به چه 
ش�كل خواهد بود؟ بعضي 
از كارشناس�ان مي گويند 
كرونا نش�ان داد جهان به 
نقش آفريني دولت نيازمند 
است و احتماال زمينه هايي 
براي حضور مستمر دولت 
در اقتصاد و ساير حوزه ها 
فراهم ش�ود. همي�ن بيم 
برخ�ي اقتصاددان�ان را 
برانگيخته. آنها مي گويند 
دولتي كه ب�ه ميدان آمده 

و جا خوش كرده به همين راحتي عرصه را 
خالي نخواهد ك�رد. در همين زمينه جعفر 
خيرخواهان، اقتصاد دان به »تعادل« گفت: 
معموال يكي از بدي هاي دولت ها اين است 
كه در ش�رايط جنگ�ي و بحران ه�ا به آنها 
اختياراتي داده مي شود كه بعدها گرفتن اين 
اختيارات راحت نيست. بعد بحران، حضور 
دولت به وس�عت زم�ان دوره بحران نيازي 
نيس�ت ولي دولت ها به سختي حاضرند از 

اختيارات دست بكشند.

به گفت��ه او البته راهكارهايي ب��راي محدود كردن 
دولت ه��ا هم هس��ت. اي��ن پژوهش��گر اقتصادي 
مي گويد: بعضي كش��ورها دراين زمين��ه اقدام به 
گذاش��تن قانون موقت مي كنند.. به اين ترتيب كه 
اختيارهايي ب��راي بازه زماني مش��خصي به دولت 
ارايه ش��ود و بتواند حمايت هايي انج��ام دهد مثال 
از گروهي خاص دربازه زماني مش��خص ولي بعد از 
طي زمان مشخص به حالت پيش فرض يا به حالت 
نخست برگردد. بعد در اين زمان مي توان درباره آن 
تصميم گرفت كه آيا باز ض��رورت حضور دولت در 
اين موضوع وجود دارد يا خير؟ به گزارش »تعادل«، 
شيوع گس��ترده بيماري همه گير كرونا در جهان، 
منجر به آن شد كه حتي كشورهايي با مكانيزم هاي 
مربوط ب��ه اقتص��اد آزاد هم ناگزير مي��دان را براي 
حضور دولت باز كنند. بيماري كرونا كه حاال نحوه 
مديريت و مهار آن و در عين ح��ال نحوه مديريت 
تبعات اقتصادي آن به س��نجه اي ب��راي كارآمدي 
دولت  تبديل شده است، حضور دولت ها در اقتصاد را 
الزم كرده و پيش بيني ها بر اين است كه دولت هاي 
قوي با نهادهاي كارآمدتر در اين آزمون سربلندتر 
بيرون بيايند.به هر حال قريب به اتفاق دولت هايي 
كه به نحوي با كرونا دست و پنجه نرم كردند، اقدام 
به تهيه بسته هاي حمايتي  كرده اند. آنگونه كه پويا 
جبل عاملي، اقتصاددان مي گويد ركود فراگير ناشي 
از كرونا و نياز بخش هاي مختلف اقتصادي به كمك 
مالي به حدي بوده ك��ه كمتر اقتصاددان��ي با اين 

بسته ها مخالفت كرده است.
به گفت��ه وي اكنون عام��الن اقتصادي ب��ه دليل 
فاصله گ��ذاري اجتماع��ي ق��ادر ب��ه فعاليت خود 
به خصوص در بخ��ش خدمات نيس��تند و انتظار 
مي رود كه مورد حماي��ت موقت قرار گيرند. كمك 
دولت در حد ظرفيت و پاي��داري بودجه در چنين 

وضعيت هاي استثنايي، امري بديهي است.

اكنون كه دولت براي ملزم كردن 
افراد به رعايت اصول بهداش��تي 
و چه براي توزي��ع عادالنه اقالم 
زمان قرنطينه به مي��دان آمده و 
حضور او براي كنترل بيش از هر 
زماني توجيه پي��دا كرده و حتي 
به اس��تفاده از ق��واي قهري نيز 
مشروعيت بخش��يده اين سوال 
مطرح ش��ده ك��ه دول��ت تا كي 
حضور پررنگ خود در اقتصاد را 

حفظ خواهد كرد؟
صن��دوق بين المللي پول چندي 
پيش در گزارش خود تاكيد كرده ب��ود خواه ناخواه 
حض��ور دولت ه��ا در اقتصاد پررنگ ش��ده اس��ت. 
گفته بود دولت ه��ا بايد در ح��وزه اي ورود كنند كه 
سياست هايش��ان ق��وام بخش رابطه ه��اي از پيش 
شكل گرفته باشد. مثل رابطه بين كارگر و كارفرما، 
توليدكننده و مصرف كننده، وام دهنده و وام گيرنده 
و.... اين اق��دام كمك خواهد كرد ك��ه بالفاصله بعد 
كرونا وضعيت كشورها به حالت قبل برگردد. صندوق 
بين المللي پول همچنين ارايه يارانه دستمزد، تزريق 
منابع مالي به بنگاه ها، ايجاد شركت هاي خصوصي 
بزرگ براي كمك به بنگاه ها و... را هم در شرايط كرونا 

نه تنها جايز كه ضروري دانسته است.
اين گزارش همچنين سعي كرده به اين سوال پاسخ 
دهد كه حضور دولت ها در اقتصاد تا كي بايد ادامه دار 
باشد؟ پاسخ اين اس��ت كه حضور دولت تازماني كه 

كرونا حضور دارد توجيه مي شود.

  چالش هاي اقتصادي مديريت بحران 
صندوق بين المللي پول در پايان به چالش هايي كه 
حضور پررنگ تر دولت در اقتص��اد در زمان بحران 
ايجاد مي كند هم پرداخته و آورده است: به هر حال 
اقدامات دولت ها براي بهبود عملكرد پروسه احياء 
چالش هايي را هم به دنبال خواهد داشت مثال اينكه 
سطح بدهي عمومي افزايش مي يابد. اما در مجموع 
اگر دولت ه��ا در اج��راي سياس��ت هاي مربوط به 
مراقبت هاي بهداشتي از شهروندان و در عين حال 
مديريت تبعات اقتصادي كرونا درست و موفق عمل 
كنند مي توان اين اطمينان را ايجاد كرد كه اقتصاد 

به عملكرد عادي خود برگردد. 
اين نهاد بين المللي اقتصادي در ادامه گزارش خود، 
ضرورت حضور دول��ت در اقتصاد در ش��رايط بعد 
از كرونا را هم به اين ش��كل ترسيم مي كند: پس از 
كرونا در اين صورت اقدام��ات مالي تحريك تقاضا 
هم موثر خواهد شد چرا كه افراد اجازه پيدا مي كنند 
كه خانه هاي خود را ترك كرده و ب��ه كار برگردند. 
اكنون دولت ه��ا بايد بتوانند ب��ه منظور جلوگيري 
از ايجاد اختالل در زنجيره تامي��ن، از بروز تورم در 
مرحله اضطرار )قرنطينه( و بهبود جلوگيري كنند. 
اگر اقدامات مربوط به كنترل بيم��اري و مديريت 
آسيب هاي ناش��ي از آن موفقيت آميز باشد پس از 
پايان بحران مي توان بر سياست هاي محرك مالي 
تاكيد كرد. در چنين شرايطي زمينه ها براي خروج 

دولت از اقتصاد هم فراهم مي شود.
ادامه در صفحه 2
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اقتصاد ايران

ردپاي اتصال مناطق آزاد 
در پرونده بزرگ  ارزي 

آنگونه كه از مجلس خبر مي رسد ماجراي 4.8 ميليارد 
دالر ارز دولتي كه گزارش تفريغ بودجه از سرنوشت 
نامعلوم آن خبر داده بود اكنون در حال بررس��ي در 
مجلس است. روز گذشته عضو كميسيون برنامه و 
بودجه گف��ت: گزارش ۳۰صفحه اي دي��وان درباره 
بالتكليفي ارزه��اي دولتي در جلس��ه اي با حضور 
مس��ووالن بانك مركزي، گم��رك، وزارت صمت و 
ديوان محاسبات بررسي شد. به گزارش» تعادل«، 
هفته پيش بود كه ع��ادل آذر گزارش تفريغ بودجه 
س��ال 1۳97 را به مجلس برد. گزارش پرحاشيه اي 
كه در آن از نا معلوم بودن سرنوشت 4.8 ميليارد دالر 
ارز دولتي سخن گفته شده بود. طبق گفته صندوق 
اين ميزان ارز در سال 1۳97 تخصيص داده شده ولي 
معادل آن كاال به كشور برنگشته است. موضوعي كه 
س��ر و صداي زيادي به پا كرد. نخست آنكه بسياري 
انتقاد ديرينه را عليه دولت مطرح كردند و آن ضرورت 
قطع ارايه ارز 42۰۰ توماني است. چرا كه همواره به 
دولت هشدار داده شده كه اين اقدام فايده اي ندارد. از 
آن جهت كه منجر به كنترل قيمت ها نشده و در عين 
حال هم زمينه هايي را براي ارايه رانت و در عين حال 
سوءاستفاده برخي فراهم مي كند. تعبيري كه درباره 
اين گزارش بسيار مورد استفاده قرار گرفت گم شدن 
4.8 ميليارد دالر از منابع كشور بود. البته دولت هم در 
مقابل ساكت ننشست. در هفته گذدشته دولت بارها 
اعالم كرد اينكه اين پول كجاس��ت كامال مشخص 
است و قطعا زمينه هاي بازگشت آن به دولت را فراهم 
خواهد كرد. دولت همچنين به ديوان محاس��بات 
اعالم كرد كه پروسه هاي قانوني تهيه گزارش تفريغ 
را رعايت نكرده و موظف بوده است اين گزارش را ابتدا 
در كميسيون برنامه و بودجه و در مجلس و با حضور 
نماينده دولت اعالم ك��رد ه و آن را اصالح كند. حاال 
از محلس خبر مي رسد كه بررسي اين گزارش آغاز 
شده است. روز گذشته محمد حسيني در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، با بيان اينكه 
روز گذشته جلسه اي به منظور بررسي گزارش ديوان 
محاسبات در خصوص بالتكليفي 4.8 ميليارد دالر 
ارز دولتي با حضور مسووالن بانك مركزي، گمرك، 
وزارت صمت و ديوان محاسبات برگزار شد، افزود: در 
اين جلسه گزارش سي صفحه اي ديوان محاسبات 
به همراه اطالعات دريافتي از بانك مركزي و بررسي 
آن با اطالعات گمرك جمهوري اسالمي ايران مبني 
بر ثبت سفارشهاي صورت گرفته و ارز اختصاص يافته 
انجام شد. به گفته حسيني، در سال 97 جمعًا حدود 
۳1 ميليارد دالر ارز تخصيص يافته كه 25 ميليارد 
دالر كاال وارد شده است و همچنين 1.6 ميليارد بابت 
ارز هاي مسافرتي و خدماتي مي باشد. وي افزود با توجه 
به اعالم نرخ ارز در تاريخ بيس��ت و يكم فروردين ماه 
سال 97 به نرخ 42۰۰ تومان، براي واردات كاالهاي 
اساسي و غيراساسي اين نرخ تعلق گرفته است كه با 
توجه به اعالم نيازهاي دستگاه هاي اجرايي اقدام به 
ثبت سفارش در سامانه وزارت صنعت صورت گرفته 
است. حسيني با بيان اينكه بانك مركزي در شانزدهم 
مرداد ماه سال 97 به بانك هاي عامل نرخ ارز جديد 
را اعالم كرده گفت: دولت مصوبه ديگري در آن برهه 
صادر مي كند مبني بر اينكه 25 گروه كاال با نرخ ارز 
42۰۰ و براي س��اير كاالها به نرخ نيما حدود 7 هزار 
تومان تأمين ارز انجام خواهد شد. عضو كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس ش��وراي اس��المي گفت: در 
اين مصوبات به موضوعات خاصي اشاره مي شود كه 
رعايت آن براي دستگاه هاي اجرايي و بانك مركزي 
الزم الرعايه بوده اس��ت. حس��يني گفت: بر اساس 
يكي از اين ابالغيه ها ايفاي تعه��دات در بازه 5ماهه 
از زمان تخصيص ارز بايد انجام شود كه در گزارش 
هم اين موضوع مدنظر قرار گرفته است. به گفته عضو 
كميس��يون برنامه و بودجه مجلس، اجازه به وزارت 
صمت مبتني بر تفكيك ثبت س��فارش كاالهاي 
اساسي و غيراساسي مبني بر دريافت مابه التفاوت 
نرخ ارز 42۰۰ تومان و نرخ ارز نيمايي توسط بانك هاي 

عامل يك موضوع مورد اختالف است. 

     ردپاي عدم اتصال سامانه هاي گمرك و 
صمت در گزارش ديوان/ اظهارنامه هاي 

درجريان شفاف شود
حسيني گفت: موضوع اختالفي بعدي مربوط به 
عدم اتصال سامانه هاي گمرك و وزارت صنعت و 
بانك مركزي است، همچنين بعضي از اقالم كااليي 
وارد كشور شده ولي به دليل عدم تكميل مدارك 
هنوز در سامانه گمرك و بانك مركزي، ترخيص 
كاال و عدم ايفاي تعهدات صورت نپذيرفته است كه 
اين موارد تحت عنوان اظهارنامه هاي در جريان در 

گمرك عنوان شده است.

   پاي مناطق آزاد 
به ارزهاي بالتكليف باز شد

وي افزود، همچنين تعدادي از تعهدات ارزي مربوط 
به كاالهاي سازمان هايي است كه در گمرك اظهار 
و ترخيص نمي ش��ود. حسيني به ترخيص برخي از 
اقالم وارداتي در سال 97 از طريق مناطق آزاد اشاره 
كرد و گفت: كاالهاي واردشده از طريق مناطق آزاد 
در سامانه گمرك ثبت نمي گردد همچنين تعدادي 
از ثبت سفارش كاال قبل از سال 97 وارد شده كه ارز 
آن در سال 97 تخصيص داده شده است. به گفته اين 
عضو كميسيون برنامه و بودجه، با عنايت به مطالب 
بانك مركزي و گمرك جمهوري اسالمي ايران بعد 
از تاريخ شانزدهم آذر ماه 98 رفع تعهد برخي اقالم 
صورت گرفته و تعدادي پرونده تخلف نيز توسط وزارت 
صمت به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع شده است، 
همچنين مبلغي نزديك به 1.5 ميليارد دالر تحت 
عنوان عدم ايفاي تعهدات ارزي توسط بانك مركزي 
به قوه قضاييه ارسال شده است. اين عضو كميسيون 
برنامه و بودجه گفت: در نهايت مقرر شد بانك مركزي، 
گمرك و وزارت صمت گ��زارش نهايي را در اختيار 
ديوان محاسبات قرار دهند و سپس در جلسه بعدي 

جمع بندي نهايي و اعالم نظر انجام شود.

كالن2

احسان خاندوزي، اقتصاددان و نماينده منتخب مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي

راه بازگشتن اقتصاد به ريل، مهار كروناست
احسان خاندوزي اقتصاددان درباره دوگانه 
س�امت و اقتصاد گفت: همچن�ان بايد وزن 
بيش�تري به مهار بيماري، س�امت جسمي 
و روان�ي جامعه و بازگردان�دن به ريل انتظام 
اجتماعي بدهيم، تنها در اين صورت مي توانيم 
لكوموتيو اقتصاد را روي ريل سامت اجتماعي 

به سرعت حركت دهيم. 

احسان خاندوزي، اقتصاددان و نماينده منتخب مردم 
تهران در مجلس شوراي اسالمي يازدهم در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، در پاسخ به برخي 
اظهارات مبني بر تعارض بين سياست هاي اقتصادي 
و سالمت مردم از سوي دولت در مديريت بحران كرونا 
و اولويت قرار دادن هدف اقتصادي بر هدف سالمت از 
سوي دولت، اظهار داشت: پاسخي كه از نظر چهارچوب 
نظري مي توان براي اين تعارض ارايه كرد اين است كه 
هدف دولت ها بايد افزايش »رفاه اجتماعي عادالنه« و 

كاهش آسيب پذيري و شكنندگي باشد.
وي با بيان اينك��ه رفاه اجتماعي در دل خود عناصري 
دارد كه با ارتقا و بهبود آنها تابع رفاه اجتماعي نيز افزايش 
مي يابد، تصريح كرد: يكي از عناصر كه در دل تابع رفاه 
اجتماعي وجود دارد توان توليد و افزايش درآمد ملي و 
سرانه در كشورهاست كه هر عاملي منجر به افزايش اين 
عنصر شود قطعاً تأثير بسزايي در افزايش رفاه اجتماعي 

خواهد داشت. 
نماينده منتخ��ب مجلس يازدهم ادام��ه داد: عناصر 
ديگري از جمله وضعيت آم��وزش، مهارت ها و علم و 
فناوري در يك اقتصاد نيز جزو عناصر اصلي تابع رفاه 
اجتماعي هستند كه در صورتي كه اين عناصر افزايش 
پيدا كنند رفاه اجتماعي افزايش خواهد يافت، از جمله 

سالمت جسمي و رواني براي جامعه باال خواهد رفت.
اين اقتصاددان ضمن تأكيد بر اينكه اخالقيات، روابط 
بين فردي و س��رمايه اجتماعي بين مردم و مجموعه 
ديگري از عناصر كه در دل تاب��ع رفاه اجتماعي قابل 
تعريف هستند بايد مورد توجه قرار گيرد، افزود: اگر اين 
نگاه را داشته باشيم، مي توانيم بگوييم كه حتماً سالمت 
جسمي و رواني جامعه يكي از عوامل بهبوددهنده رفاه 
اجتماعي اس��ت؛ بنابراين گرچه ممكن است يكي از 
عناصر تابع رفاه اجتماعي مانند توليد و درآمد اقتصادي 
در يك برهه اي كاهش پيدا كند اما اگر سالمت جسمي 

و رواني جامعه افزايش يابد چه بسا برآيند اين كاهش و 
افزايش، بهبود تابع رفاه اجتماعي باشد.

خاندوزي ادامه داد: مساله وقتي جدي تر مي شود كه 
حفظ سالمت جسمي و رواني جامعه به آستانه اي برسد 
كه منجر به از هم گسيختن انتظام اجتماعي در جامعه 
گردد، به عبارت ديگر روال عادي اداره امور جامعه مختل 
شود و اساسًا به عنصر اختالل زا در نظامات اقتصادي و 

اجتماعي تبديل شود.
وي گفت: حتمًا وقتي به اين نقطه آس��تانه اي برسيم 
مساله ديگر سالمت جس��مي و رواني جامعه نيست 
بلكه حفظ نظامات اجتماعي و برگشت سريع به مسير 
عادي اداره امور جامعه به يكي از اهداف تبديل خواهد 
شد. دانشگاه شيكاگو اخيراً گزارشي از اقتصاددانان برتر 
تهيه كرده است كه تقريبًا هيچ كدام با قرنطينه سخت 

مخالفت نكرده اند و سهل گيري در مواجهه با كرونا را 
به لحاظ اقتصادي تأييد نكرده اند.

نماينده منتخب مجلس يازدهم تصريح كرد: در اين 
شرايط اساساً  دوگانه و تعارضي كه بين سالمت و اقتصاد 
وجود دارد، رنگ مي بازد و تنها شاهد اين هستيم كه 
در رفاه اجتماعي عادالنه، ضريب وزني ثروت و درآمد 
چه نس��بتي با ضريب وزني س��المت جسمي و رواني 
جامعه برقرار مي كند! اگر به آستانه هاي بحران اجتماعي 
برسد حتمًا از سياست گذار توقع داريم ضريب باالتري 
به سالمت جسمي و رواني جامعه بدهد، به دليل اينكه 
موجب اختالالت سيس��تماتيك در اداره امور كشور 

مي شود.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: اگر اين اتفاق 
نباش��د و به جاي يك اپيدمي فراگير با يك بيماري در 

گروه سني خيلي خاص يا در استان محدودي مواجه 
بوديم، ضريب وزني سالمت اندكي كاهش مي يافت و 
اهداف ديگر ترجيح داده مي شد؛ اما در شرايط كنوني 
كه در اقتصاد ايران قرار داريم به نظر مي رس��د كنترل 
سريع و به نقطه حداقل رساندن شيوع كرونا )ويروس 
كوويد19( جزو عواملي اس��ت كه آنقدر ضريب وزني 
بااليي دارد كه حتمًا رفاه اجتماعي بلندمدت را بهبود 

خواهد داد. 
خاندوزي اضافه كرد: ول��و آنكه در كوتاه مدت موجب 
كاه��ش درآمد بخش هايي از اقتص��اد يا حتي در كل 
درآمد ملي شود همانطور كه در ساير كشورها اين طور 
اثر داشته است ولي االن با يك تعارض سر و كار نداريم 
و بايد بدانيم در هر زماني چه عنصري از رفاه اجتماعي 

ضريب وزني بااليي دارد.

اين كارشناس اقتصادي همچنين گفت: مثال معروف 
ديگري كه در اقتصادها از آن استفاده مي شود اين است 
كه آيا سياستي كه تورم را در جامعه افزايش مي دهد 
بايد در پيش بگيريم حتي اگر رونق و اشتغال بيشتري 

ايجاد كند يا خير؟! 
به عبارت ديگر آيا تعارضي وج��ود دارد بين بيكاري و 
تورم يا خير؟ در پاسخ بايد گفت كه در كشورها بسته 
به اينكه در چه مرحله اي از توسعه اقتصادي و اشتغال 
كامل باشند اين تعارض مي تواند وجود داشته باشد يا 

نداشته باشد.
به اعتقاد وي، اما حتي اگر تعارض بين تورم و بيكاري 
به عنوان دو هدف سياست گذار متصور باشد مهم اين 
است كه سياست گذار خردمند بتواند در زمان مناسب 
وزن صحيحي را به هر كدام بدهد، يعني اينكه اگر تورم 
به آستانه بحران رسيده ولو اينكه سياست هاي پولي 
انبساطي تورم زا بتواند اشتغال زايي ايجاد كند حتماً بايد 
ترمز تورم زايي را بكشد، به خاطر اينكه آستانه هاي ايجاد 
بحران را پشت سر خواهد گذاشت و پيامدهاي منفي 

بسيار بزرگ تري را به دنبال خواهد داشت.
خان��دوزي گف��ت: در زم��ان ديگري ممكن اس��ت 
سياست گذار ضريب وزني كمتري به هدف تورم بدهد 
و سياست هاي پولي و مالي ديگري اتخاذ كند و هر دوي 
اينها در زمان خود مي تواند مصداق سياس��ت درست 
باشد؛ همانطور كه عدالت عبارت است از اينكه امور را در 
جايگاه خودشان قرار دهيم در زماني كه صحيح است.

نماينده منتخب مجلس يازدهم در پايان تأكيد كرد: اگر 
دولت در اسفند ماه ضريب اهميت بيشتري به كنترل 
سختگيرانه كرونا مي داد و تا نيمه فروردين ماه ادامه 
مي داد حتمًا چشم انداز بهتري براي كسب وكارهاي 
بهار و تابستان و درآمد خانوار متصور بود ولو اينكه در 
يك ماه فشار بيش��تري به اقتصاد خانوار و بنگاه وارد 
مي شد اما االن با اينكه فرصت طاليي پايان اسفند تا 15 
فروردين را از دست داديم همچنان بايد وزن بيشتري 
به مهار بيماري و س��المت جس��مي و رواني جامعه و 
بازگرداندن به ريل انتظام اجتماعي بدهيم، تنها در اين 
صورت است كه لكوموتيو اقتصاد را مي توانيم روي ريل 
سالمت اجتماعي به سرعت حركت دهيم اما اگر زمان 
طوالني تري از جامعه صرف اين بيماري ش��ود حتمًا 
تابستان و پاييز امسال بايد منتظر تشديد فشار بر رفاه 

خانوارها به ويژه فقرا باشيم.

اقتصاد ايران  در آستانه شكاف جديد طبقاتي

گامي براي مقابله با تخلفات قضات و ماموران مالياتي
روز گذشته نمايندگان مجلس در مصوبه اي 
مجازات تخلف ماموران مالياتي و نمايندگان 
امور مالياتي كش�ور در هي�أت حل اختاف 
مالياتي را تعيين كردند. همچنين نمايندگان 
مجلس شوراي اسامي س�ازوكار برخورد با 
قضات متخلف در هيات حل اختاف مالياتي 

را تعيين كرد.

به گزارش »تعادل«، روز گذش��ته در مجلس شوراي 
اسالمي چند تصميم مهم مالياتي گرفته شد. نخست 
آنكه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني 
روز گذشته مجلس مواد 62، 6۳ و 64 اليحه ماليات بر 
ارزش افزوده را بررسي كرده و آن را به تصويب رساندند. 
براساس ماده 62 اين اليحه، در بند ۳ ماده 255 قانون 
ماليات هاي مس��تقيم، عبارت »نظر اكثريت اعضاي 
ش��وراي عالي مالياتي« به عبارت »نظر اعضاي هيات 
عمومي ش��وراي عالي مالياتي موضوع ماده 258 اين 

قانون« تغيير مي يابد.

براس��اس ماده 6۳ اين اليحه تبصره ذيل به ماده 258 
قانون ماليات هاي مستقيم الحاق مي شود: حكم اين 
ماده در مواردي كه نسبت به موارد مشابه آراي متفاوتي 
توسط هيات هاي حل اختالف مالياتي صادر شده باشد 

جاري است.
براس��اس ماده 64 اين اليحه متن زير جايگزين ماده 
269 قانون ماليات هاي مس��تقيم مي ش��ود: تخلف 
قضات اعضاي هيات هاي حل اختالف مالياتي در انجام 
تكاليفي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به عهده 
هيات هاي حل اختالف گذارده ش��ده اس��ت، با اعالم 
دادستان انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات 
مورد رسيدگي قرار مي گيرد. در مورد قضات بازنشسته 
و نيز نمايندگان موضوع بند 2 غيرقضات و بند ۳ ماده 
244 اين قانون به تخلف آنان با اعالم دادستان انتظامي 

در محاكم دادگستري رسيدگي مي شود.
در صورت تخلف عالوه بر مجازات متناسب به جبران 
ضرر و زيان واصله به دولت به ميزاني كه هيات عمومي 

شوراي عالي مالياتي تعيين مي كند محكوم مي شود.

  نحوه مجازات تخلف ماموران مالياتي
همچنين ب��ا راي نمايندگان مج��ازات تخلف ماموران 
مالياتي مشخص شد. نمايندگان مجلس در مصوبه اي 
مجازات تخلف ماموران مالياتي و نمايندگان امور مالياتي 

كشور در هيأت حل اختالف مالياتي را تعيين كردند. 
به موجب اين مصوبه متن زير جايگزين ماده 27۰ قانون 

ماليات هاي مستقيم و تبصره آن مي شود: 
مجازات تخلف ماموران مالياتي و نمايندگان س��ازمان 
امور مالياتي كش��ور در هيأت حل اختالف در موارد زير 

عبارت است از: 
 هر گاه بعد از تشخيص ماليات و غيرقابل اعتراض بودن 
آن معلوم شود كه ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان 
امور مالياتي كش��ور عضو هيأت حل اختالف مالياتي از 
روي تعمد درآمد مودي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي 
تشخيص داده اند عالوه بر جبران خسارت وارده به ميزاني 
كه هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي تعيين مي كند 
متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنج 

سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي شود.

 در م��واردي ك��ه ماليات مودي��ان بر اثر مس��امحه و 
غفلت ماموران مالياتي مش��مول مرور زمان يا به علت 
عدم رس��يدگي به اظهارنام��ه مالياتي )ج��ز در مورد 
اظهارنظرهايي كه در اجراي ماده 97 اين قانون رسيدگي 
به آن الزامي نيس��ت( غير قابل وص��ول گردد، مقصر به 
موجب رأي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مالياتي از 
خدمات مالياتي بر كنار مي شود و حسب مورد به مجازات 
متناس��ب مقرر در قانون رس��يدگي به تخلفات اداري 
محكوم مي شود. ضمنا نسبت به زيان وارده به دولت به 
ميزاني كه هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي تشخيص 
مي دهد متخلف مسووليت مدني داشته و توسط دادستان 
انتظامي مالياتي در دادگاه هاي حقوقي دادگستري به اين 
عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه مي شود و در صورت 
وجود سوء نيت متهم توسط دادستان انتظامي مالياتي 

مورد تعقيب جزايي قرار مي گيرد.
ماموران مالياتي ك��ه امر مالياتي مختوم را مجددا مورد 
اقدام قرار دهن��د به موجب حكم هيأت رس��يدگي به 
تخلفات اداري مالياتي به انفصال از خدمات دولت از يك 

الي چهار سال محكوم مي شوند و در مواردي كه با دادن 
گزارش خالف واقع در امر مالياتي تعمدا وسايل تعقيب 
مودياني را ك��ه بي تقصيرند فراهم كند به موجب حكم 
محاكم قضايي به حبس از ش��ش ماه تا دو سال محكوم 
مي شوند. دادگاه ها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي 
مي كنند. اين حكم شامل ماموران ماليات مي باشد كه در 
موارد مذكور در مواد 156، 227 و 2۳9 اين قانون به طور 
كلي بعد از صدور برگ تشخيص در هر مرحله اي كه بابت 
فعاليت ديگر مودي اعم از اينكه از همان نوع باشد يا نوع 
ديگر بدون به دس��ت آوردن مدرك مثبت يا در خارج از 
مهلت مرور زمان مالياتي موضوع مواد 156 و 157 اين 

قانون مطالبه ماليات كند.
تبصره- مجازات مقرر در بندهاي 1 و 2 اين ماده قابل 
تجديد نظر در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مالياتي 
بوده و تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز 
در م��واردي كه مقررات خاص ب��راي آن در اين قانون 
پيش بيني ش��ده مطابق قانون رسيدگي به تخلفات 

اداري خواهد بود.

دولت هاي بعد از كرونا در اقتصاد پررنگ ترمي شوند
  آيا دولت ها تن به خروج از اقتصاد مي دهند؟

به گفته برخي ناظران جهان بعد كرونا جهان متفاوتي 
خواهد بود. هرچن��د برخي اقتصاددان��ان طرفداري 
مديري��ت پررنگ دولتي، كرونا را فرصتي دانس��ته اند 
براي اينكه تاكيد كنند نبايد نق��ش دولت در اقتصاد 
حداقلي باشد و دولت الزم است كه به هر ترتيبي براي 
خدمت رساني به افراد خود را بيشتر تقويت كند، ولي 
اقتصادداناني هم هستند كه به شدت نگران بازنگشتن 
دولت به جايگاه قبلي خود ب��وده و اين را زمينه ايجاد 

محدوديت براي آزادي افراد توسط دولت مي دانند.
در همين زمينه جبل عاملي گفته است: اقدامات فعلي 
حمايتي دولت ها به معناي پررنگ ش��دن نقش دولت 
در اقتصاد و زندگي خصوصي اين افراد اس��ت. اين امر 
پرسشي پيش مي كشد. آيا اين رويه ها اثري بلندمدت 
بر كارك��رد دولت دارد و نمي توان��د آزادي هاي فردي 
را محدود كند؟ به نظر مي رس��د ك��ه اين خطر كامال 
عيني اس��ت. به عبارت ديگر دولت ها براي يك حالت 
اس��تثنايي چون ش��يوع يك بيماري جهاني، در حال 
اقداماتي هس��تند كه براي اين ش��رايط درست است؛ 
اما اين خطر وجود دارد كه به دليل ذات بوروكراسي و 
رانت هاي فراواني كه سياستگذار مي تواند براي بزرگ 
كردن خود در اقتصاد از آن نف��ع ببرد، اين اقدامات به 
امري معمول بدل ش��ود. خطري كه مي تواند ش��كل 
ليبرال دموكراسي و اقتصاد آزاد را در دوره پس از كرونا 
تغيي��ر دهد. به عبارت ديگر، تماي��ل عمومي به نقش 
آفريني بيشتر دولت و احتماال پيروزي دولت ها بر كرونا 
و چفت كردن اي��ن پيروزي به خاطر مداخالت دولتي 
در اقتصاد و حريم خصوصي، زمينه را براي حركت به 
سوي دولتي شدن بيشتر اقتصاد جهاني فراهم مي كند. 
در همين زمينه جعفر خيرخواهان، اقتصاددان نيز در 
گفت وگو با »تعادل«، اظهار كرد: معموال يكي از بدي هاي 
دولت ها اين است كه در شرايط جنگي و بحران ها به آنها 
اختياراتي داده مي شود كه بعدها گرفتن اين اختيارات 

راحت نيست. بعد بحران، حضور دولت به وسعت زمان 
دوره بح��ران نيازي نيس��ت ولي دولت ها به س��ختي 

حاضرند از اختيارات دست بكشند.
به گفته او البته راهكارهايي براي محدود كردن دولت ها 
هم هست. اين پژوهش��گر اقتصادي مي گويد: بعضي 
كش��ورها دراين زمينه اقدام به گذاشتن قانون موقت 
مي كنند.. به اين ترتيب كه اختيارهايي براي بازه زماني 
مشخصي به دولت ارايه شود و بتواند حمايت هايي انجام 
دهد مثال از گروهي خاص دربازه زماني مشخص ولي 
بعد از طي زمان مش��خص به حال��ت پيش فرض يا به 
حالت نخست بر گردد. بعد در اين زمان مي توان درباره 
آن تصميم گرفت كه آيا باز ض��رورت حضور دولت در 
اين موضوع وجود دارد يا خير؟ وي با تاكيد بر اينكه بايد 
مراقب بود دولت ه��ا بيش از حد اختيار نگيرند، گفت: 
نبايد بدون حساب و كتاب به دولت ها اختياراتي بيهوده 
داد تا آنها از فرصت اس��تفاده كرده، بخش خصوصي را 
خفه كرده و امتيازات را براي خود تصاحب كنند بدون 
اينكه الزم باشد درباره عملكرد آنها ارزيابي صورت بگيرد. 
او البته جهان پس از كرونا را جهان متفاوتي نسبت به 
گذشته قلمداد مي كند و مي گويد همانطور كه بعد از 
جنگ جهاني دوم، سازمان هاي بين المللي مثل صندوق 
بين المللي پول يا بانك جهاني به وجود آمدند بعد كرونا 
هم نياز است مطابق با ش��رايط جديد جهان هادهاي 

بين المللي تازه شكل بگيرد.

  جهاني ديگر...
چه افراد وكارشناسان مخالف حضور دولت در اقتصاد و 
ساير عرصه هاي حيات اجتماعي و چه موافق اين حضور 
باشند ، قريب به اتفاق بر سر يك موضوع اتفاق نظر دارند 
و آن متفاوت بودن جهان بعد از كرونا است. از يك سو 
به اين دليل كه خواه نا خواه دولت ميدان بيشتري براي 
عمل داشته و احتماال مدافعان حضور پررنگ تر دولت 

هم تعدد بيشتري يابد.

در اين فضا كساني كه دارايي هاي ثابتي دارند يعني مالكين، 
كارخانه داران و دالالن به سمت رشد بيشتر و مردم عادي به 
سمت فقيرتر شدن حركت مي كنند. اين شرايط شكاف هاي 
طبقاتي فراواني را ايجاد كرد. حتي قبل از كرونا هم مشكالت 

معيشتي محروم ها در كشور زياد بود.
   ممكن اس�ت درباره اين شكاف طبقاتي به صورت 

مستندتر سخن بگوييد. 
از 4۰۳ ميليون حساب سپرده در كشور، 4دهم درصد افراد 
صاحب اين حس��اب ها، 52 درصد مبلغ كل سپرده ها را در 
اختيار دارند و در سوي مقابل بيش از 99 و 6دهم درصد افراد 
تنها 48درصد مبلغ را در اختيار دارند. خب اين اعداد و ارقام 
به ما چه مي گويد؟ بر اساس اسناد حقوقي غير دولتي بسياري 
از صاحبان بنگاه هاي در كشور ما با مشكل نقدينگي مواجه 
هستند و به همين خاطر هم دست به تعديل نيرو و كارگران 
خود مي زنند. مجموعه اين آمارها گوياي اين است كه اقتصاد 
ايران در آستانه يك شكاف طبقاتي جدي است و اگر نتوانيم 
براي اين مشكل راهكارهاي موثري را تدارك ببينيم در ادامه 

مشكالت افزون تري خواهيم داشت. 
  پرسش�ي كه با اي�ن توضيحات ب�ه ذهن خطور 
مي كند اينكه دولت و نظام سياسي در اين شرايط 

چه بايد بكند؟
از نظر من دولت از زير سنگ هم كه شده بايد پول جور كند و به 
نفع طبقات محروم مصرف كند. در زمان احمدي نژاد و دوره اي 
كه درآمدهاي نجومي نفتي ما صرف امور بي اهميت مي شد و 
آقايان طرح هاي بي سر و ته اجرا مي كردند من اعتراض مي كردم 
كه آقا بايد جلوي اين رفتارها را بگيريم. بايد برنامه هاي ما به نفع 
طبقات محروم واقعي باشد نه اينكه ظرفيت هاي كشور را يكجا 
در اختيار افرادي بگذاريد كه نه درك درستي از اقتصاد دارند و 
نه تصويري از معيشت مردم. خب طبيعي است كه رفتارهاي 
نامناسب اقتصادي در آن دوره نتيجه اش را همين امروز هم 
روي سفره هاي مردم مي گذارد و دولتي كه با شعار آوردن نفت 
سر سفره مردم، راي آنها را به دست آورده بود در ادامه نه تنها 
ناني به سر سفره مردم اضافه نكردند بلكه مشكالت مضاعفي 
هم بر دوششان انداختند. االن هم به دولت تدبير و اميد توصيه 

مي كنيم كه تمام برنامه ها و راهبردهايشان را براي حمايت از 
اين اقشار اختصاص دهند.

  اين بحثي كه ش�ما مطرح مي كنيد يك بحث كلي 
اس�ت. همه قبول دارند ك�ه بايد از طبق�ات محروم 
حمايت شود؛ موضوع اساسي اين است كه نحوه اين 
حمايت ها به چه صورتي باشد كه مردم واقعا توانمند 
ش�وند، نه مجموعه اي از افراد كه عادت به كمك هاي 

نقدي پيدا كرده اند.
چرا با موضوعات اساسي و كليدي سليقه اي برخورد مي شود؟ 
من به همين دولت توصيه ك��ردم كه نظام پرداخت كوپني 
را دوباره راه اندازي كنند. مس��ووالن اعالم كردند كه اين فكر 
قديمي است و ديگر در دنيا خريدار ندارد. اين در حالي است 
كه دهه هاي متمادي اس��ت كه امريكا به دهك هاي پاييني 
جامعه خود كوپن دريافت غذا و ملزومات اساسي مي دهد. از 
جنگ جهاني دوم تا به امروز كوپن هايي با عنوان پول سبز در 
اختيار محروم ها قرار مي گيرد. شهروند امريكايي با اين پول 
سبز مي تواند غذا بخرد يا اگر دويت داشت مي تواند اين پول 
سبز را تبديل به پوش��اك يا هر كاالي ديگري كند اما اگر ما 
در ايران از ضرورت حمايت هاي اينچنيني س��خن بگوييم 
مي گويند، ط��رف حرف هاي از مد افتاده مي زند. بر اس��اس 
آمارهاي رسمي در سال 2۰1۳ در امريكا بيش از 47 ميليون 
امريكايي از اين پول هاي سبز استفاده مي كردند يعني تقريبا 
25درصد امريكايي ها از اين كمك ها استفاده مي كنند. اينجا 
م��ا دالر بي زبان 4هزار و 2۰۰ توماني را در اختيار برخي افراد 
بي مباالت قرار ميدهيم تا مثال براي مردم كاالي اساسي وارد 
كند اما شاهد آن هستيم كه طرف دالر ارزان مي گيرد؛ نه تنها 
اقالم اساسي وارد نمي كند، بلكه اقالم لوكس وارد مي كند و به 
قيمت دالر 15هزار توماني مي فروشد. يعني از منظر برخي از 
آقايان كسي كه اختالس و دزدي مي كند، به روز است اما فردي 
كه از كوپن و حمايت از اقشار كمتر برخوردار حرف مي زند، 

حرف هايش قديمي است.
   ب�ه نظرتان عاجل ترين اقدامات�ي كه بايد انجام 

بگيرد چيست؟
اولين قدم اين است كه نسبت به مردم و طبقات محروم نگاه 

مشفقانه داشته باش��ند. من به سران قوا نامه نوشتم و به آنها 
تاكيد كردم كه اين ش��كاف طبقاتي خطرناك است و براي 
آينده تبعات خاصي را به دنبال دارد. همين االن آمار وزارت 
كار دولت دوازدهم مي گويد كه بعد از كرونا 4ميليون بيكار به 
تعداد بيكاران فعلي افزوده مي شود؛ فكر مي كنيد افزايش اين 
ميزان به جمعيت بيكاران تبعاتي ندارد؟ البته كه دارد. كرونا 
فقر را دامنه دار مي كند و اگر زودتر اين مشكالت جمع نشود به 
شرايطي مي رسيم كه برخي افراد كه در دسته بندي بيكاران 
فقير يا حقوق بگيران فقير قرار مي گيرند؛ چيزي براي از دست 
دادن نداشته باشند. مي دانيد كه رسيدن به شرايطي كه برخي 
افراد چيزي براي از دست دادن نداشته باشند؛ خطرناك است.
  موضوع خصوصي سازي هاي اخير را كه دولت آغاز 
كرده چطور مي بيني�د؟ مخالفت ه�ا و موافقت هاي 
فراواني در اين زمينه مطرح مي شود نظر شما چيست؟

دارايي ها كه براي دولت نيس��ت كه بخواهد بفروش��د؛ اين 
دارايي ها متعلق به 4۰ميليون ايراني اس��ت. معتقدم دست 
زدن به اين ش��ركت ها تخلف اس��ت و نتايج مناسبي هم به 
دنبال نخواهد داشت. اينكه دست روي شركت هايي گذاشته 
ش��ود كه اتفاقا عملكرد مطلوبي دارند و به نوعي سرنوشت 
4۰ميليون ايراني در فعاليت مطلوب اين شركت هاس��ت، 

چندان عاقالنه نيست.
   اما شما در صحبت هايتان اشاره كرديد كه دولت 
بايد از طبقات محروم دفاع و حمايت كند. خب دولت 
از كدام منبع بايد اين حمايت ها را ساماندهي كند؟ 

يكي از روش ها واگذاري دارايي هاست؟
مشكل كش��ور ما نقدينگي نيست؛ مش��كل نحوه مديريت 
نقدينگي هاست. قبال هم اشاره كردم چنانچه تنها جلوي هدر 
رفت دارايي هاي ارزي و ريالي گرفته ش��ود و در برابر مفاسد 
برنامه هاي درس��تي داشته باش��يم؛ بخش قابل توجهي از 
كمبودهاي اعتباري جبران مي شود. در جريان مشكالت ارزي 
سال 97 ديديد كه چه افرادي به ارزهاي باد آورده دسترسي 
پيدا كردند و به بهانه تامين اقالم اساسي چه ميزان از دارايي هاي 
كشور را به باد دادند. بنابراين مشكل نقدينگي نيست مشكل 

فسادي است كه در هزينه كرد اين نقدينگي وجود دارد.
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ادامه از صفحه اول
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برآورد پرداخت 90 هزار ميليارد تومان وام ازدواج به 13 ميليون نفر در سال هاي 99- 1388

وام ازدواج  100 ميليون تومان  با اقساط هفت ساله 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

بخشنامه جديد افزايش سقف و مدت تقسيط 
تس�هيالت قرض الحس�نه ازدواج به شعب 
سراسر كشور ابالغ شد. براساس بند »الف« 
تبصره ۱۶ قانون بودجه سال۱3۹۹ كل كشور 
مقرر شده است: به منظور حمايت از ازدواج 
جوانان، تس�هيالت قرض الحس�نه ازدواج 
ب�ه زوج هايي كه تاريخ عقد آن�ان بعد از اول 
فروردين ماه ۹۶ مي باشد و تاكنون تسهيالت 

ازدواج دريافت نكرده اند، پرداخت شود.
به گزارش »تعادل«، تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج براي هريك از زوج ها در س�ال ۱3۹۹ 
پنجاه ميليون توم�ان معادل پانصد ميليون 
ريال ب�ا دوره بازپرداخت هفت س�اله با اخذ 
يك ضامن معتبر و س�فته اس�ت.همچنين 
نرخ كارمزد تسهيالت قرض الحسنه ازدواج 

همچنان ۴ درصد تعيين شده است.

بخشنامه جديد مبناي عملكرد شعب بانك مسكن در 
خصوص پرداخت تسهيالت ازدواج در سال جاري قرار 
خواهد گرفت. مطابق با بخشنامه ابالغي افراد مندرج 
در مفاد ماده ۵۰ قانون خدمات رس��اني به ايثارگران، 
مي توانند به مي��زان ۲ برابر افرادعادي يعني مبلغ يك 
ميليارد ريال مطابق با ش��رايط و ضوابط تعيين شده از 

اين تسهيالت استفاده كنند.
اي��ن بخش��نامه مي افزاي��د: در اعط��اي تس��هيالت 
قرض الحسنه ازدواج، احراز توانايي مالي متقاضيان در 
بازپرداخت اقساط بر اساس ضوابط جاري بانك الزامي 
است.مطابق با شرايط پرداخت تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج، افزايش سقف تسهيالت موصوف قابل تسري به 
تسهيالت گيرندگان قبلي )پس از ثبت قطعي قرارداد( 
نخواهد بود. رعايت ساير ش��رايط و ضوابط مندرج در 
سامانه تسهيالت قرض الحسنه ازدواج جهت دريافت 
تس��هيالت مذكور الزامي اس��ت. اكنون بايد ديد كه 
شرايط بانك ها و منابع قرض الحسنه براي سال 99 به 
چه صورت خواهد بود و چه تعداد تقاضا و پرداخت وام 

ازدواج و به چه رقمي انجام خواهد شد. 
9۰ هزار ميليارد تومان براي 13 ميليون نفر در 13 سال
قبل از سال 1388 و دهه 7۰ و دهه 8۰ رقم وام ازدواج 
بين 1۰۰ ه��زار تومان تا ۲ ميليون تومان بوده اس��ت 
و تع��داد متقاضيان و دريافت كنن��دگان نيز رقم قابل 
توجهي نبود. اما با ورود ميليوني متولدين دهه 6۰ كه 
ساالنه 1 ميليون جوان ازدواج كرده را به همراه داشت، 
از سال 1388 تعداد متقاضيان و وام هاي پرداخت شده 
به حدود يك ميليون در سال افزايش يافت. اين روند تا 
س��ال 1396 باالي يك ميليون نفر بوده و پس از آن به 
تدريج به زير 1 ميليون نفر ازدواج كرده كاهش يافته و 

براي س��ال هاي 98 تا 99 نيز حدود 6۰۰ تا 8۰۰ هزار 
تقاضاي وام ارايه ش��ده و مي ش��ود.  از سال 1388 كه 
فضاي مجلس و دولت به سمت افزايش تعداد وام ازدواج 
و مبلغ آن تغيير كرده و هرس��ال رقم قابل توجهي به 
وام هاي ازدواج اضافه شده است تا سال 1398 نزديك 
به 1۲ ميليون وام ازدواج به جوانان و زوجين پرداخت 
شده و براي اين 1۲ ميليون وام ازدواج نيز حدود 7۰ هزار 
ميليارد تومان منابع بانكي ظرف 11 س��ال تسهيالت 
پرداخت ش��ده و براي س��ال هاي 98 و 99 نيز برآورد 
مي شود كه حدود 1۰ هزار ميليارد تومان هر سال براي 
وام ازدواج تسهيالت پرداخت شود. براين اساس براي 
حدود 13 س��ال و بيش از 13 ميليون نفر درخواست 
وام ازدواج معادل 9۰ هزار ميليارد تومان تس��هيالت 

پرداخت شده است. 

    افزايش وام ازدواج در سال ۹۸
پرداخت تسهيالت قرض الحسنه يكي از سياست هاي 
دولت در حمايت از ازدواج جوانان از سال هاي ابتدايي 
دهه 8۰ تاكنون بوده است. از انتهاي سال 87 همزمان 
با افزايش مبلغ تسهيالت قرض الحسنه ازدواج از 1۰ به 

۲۰ ميليون ريال، پرداخت اين تسهيالت در قالب سامانه 
متمركز تسهيالت قرض الحسنه ازدواج پيگيري شده 
است.  سقف تسهيالت قرض الحسنه ازدواج در سال 98 
در حالي ب��راي هر يك از زوجين 3۰ ميليون تومان در 
نظر گرفته شد كه در سال آينده شرايط دريافت اين وام 
نيز تسهيل شده است. ميزان تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج از س��ال 91 تا 9۴ با وج��ود افزايش هزينه هاي 
ازدواج، تغيير چشمگيري نكرده بود كه اين موضوع در 
تبصره »۲9« قانون بودجه س��ال 9۵ مورد توجه قرار 
گرفت و بر اس��اس آن، مبلغ تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج از 3۰ به 1۰۰ ميليون ريال و دوره بازپرداخت آن 
از س��ه به چهار سال افزايش پيدا كرد. اين حكم در بند 
»ج« تبصره »16« قانون بودجه سال 96 نيز تكرار شد. 
در سال 97 نيز با موافقت رييس جمهور سقف پرداخت 
وام ازدواج به جوانان از 1۰ ميليون به 1۵ ميليون تومان 
افزايش يافت؛ پس از آن، اي��ن موضوع در مجلس نيز 
تصويب شد و مدت زمان بازپرداخت تسهيالت به پنج 

سال افزايش يافت.
در سال 98 نيز با تصويب نمايندگان، مبلغ تسهيالت 
قرض الحسنه ازدواج براي هريك از زوج ها 3۰۰ ميليون 

ريال با دوره بازپرداخت پنج س��اله ب��ا اخذ يك ضامن 
معتبر و س��فته در نظر گرفته شده است. بر اين اساس 
بازپرداخت وام ازدواج در سال 98، 6۰ ماهه بوده يعني 
زوجين بايد طي پنج سال اقس��اط اين وام را پرداخت 
كنند. شرايط ضامن نيز در پرداخت وام ازدواج تسهيل 
شده به گونه اي كه اخذ يك ضامن معتبر و سفته كفايت 
مي كند كه عالوه بر آن بانك مركزي نيز مي تواند كارت 

يارانه زوجين را به عنوان تضمين دريافت كند.
وام ازدواج در سال 98، به زوجيني پرداخت مي شد كه 
تاريخ عقد آنها پس از ابتداي فروردين س��ال 96 است 
و اولويت پرداخت با زوجين��ي بوده كه تاريخ عقد آنها 
زودتر است. برآورد ها براي مبلغ وام ازدواج در سال 99، 
تفاوت هاي ميليوني دارد و ب��ا توجه به كاهش منابع، 
كسري بودجه، شيوع ويروس كرونا و... مشخص نيست 
كه برنامه افزاي��ش وام ازدواج تا ۵۰ ميليون تومان چه 
سرنوشتي پيدا كند. زيرا حتي با وجود تصويب آن منابع 
بانك ها ممكن است براي پرداخت وام ها كافي نباشد. 
در نتيجه دولت فارغ از نرخ تورمي كه براي فروردين 99 
معادل 3۲ درصد اعالم ش��ده بر ثابت ماندن مبلغ وام 
ازدواج و پرداخت 3۰ ميليون تومان به هرنفر از زوج ها 

تأكيد دارد.  نش��اني اين تصميم و شرايط آن در اليحه 
بودجه 99 عبارت است از: بند الف تبصره 16 ماده واحده، 
جايي كه اين عبارت درج شده است: »به منظور حمايت 
از جوانان، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف 
اس��ت از محل پس انداز و جاري قرض الحس��نه نظام 
بانكي، تسهيالت قرض الحسنه ازدواج را به زوج هايي 
كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از اول فروردين 96 است 
و تاكنون وام ازدواج دريافت نكرده اند، با اولويت نخست 
پرداخت كند. تسهيالت قرض الحسنه ازدواج براي هر 
يك از زوج ها در س��ال 99 مع��ادل 3۰۰ ميليون ريال 
با بازپرداخت ۵ س��اله و اخذ يك ضامن معتبر و سفته 
است.« اما ممكن است كه برخي بانك ها به دليل شيوع 
ويروس كرونا با كاهش تقاضاي تسهيالت همراه باشند 
و همين موضوع آنها را به افزايش وام ازدواج تشويق كند. 
پيشنهاد دولت با مخالفت هايي در مجلس مواجه بود. 
نمايندگان مجلس همواره در افزايش وام ازدواج تالش 
كرده ان��د و ارقام آن را از ۲ تا 3۰ ميليون تومان افزايش 
داده و در س��ال 98 ني��ز رقم 1۵ ميلي��ون تومان روي 
پيشنهاد دولت گذاشتند و وام ازدواج را به 3۰ ميليون 
تومان براي هرنفر از زوج ها افزايش دادند، افزايش وام 
ازدواج به ۴۰ تا ۵۰ ميليون تومان در كميسيون فرهنگي 
با بازپرداخت 7 ساله پيگيري شد. بلكه هراس جوان هاي 
در آستانه ازدواج از هزينه هاي سرسام آور آن كم شود. 

اين تالش ها با، اما و اگر هايي متعددي همراه است.
 رق��م 6۰ ميليون تومان براي ه��ر زوج، چيزي حدود 
يك س��وم هزينه هاي ازدواج آنان را پوشش مي دهد، 
ش��ايد 3۰ ميليون تومان وام ازدواج پارس��ال، رقمي 
پذيرفتني حساب مي شد و مي توانست بخشي از نياز ها 
را رفع كند، اما متأس��فانه امروز با توجه به افزايشي كه 
در قيمت ها ايجاد شده است، ديگر 3۰ ميليون تومان 
جوابگو نيس��ت. از آنجايي كه اين وام ه��ا بايد از منابع 
قرض الحسنه نظام بانكي تأمين شود، اين سوال مطرح 
است كه آيا اين افزايش با منابع در اختيار بانك ها جور 
درمي آيد؟ برخي كارشناسان مي گويند كه با توجه به 
كاهش نرخ سود سپرده در بانك ها و ارزان شدن هزينه 
جذب منابع، و همچنين با توجه به منابع قرض الحسنه 
در اختيار نظام بانكي و رس��وباتي كه اين سپرده ها نزد 

بانك ها دارد، افزايش مبلغ وام ازدواج  شدني است.
 برخي نمايندگان با اشاره به وضعيت نامطلوب بودجه 
99 معتقدند از آنجايي كه اختيار مجلس براي افزايش 
هزينه هاي بودجه، نهايتا 8 درصد اس��ت، نمي توان به 

افزايش وام ازدواج اميد بست.
زمان انتظ��ار براي متقاضي��ان وام ازدواج از بانك هاي 
مختلف، متفاوت اس��ت و كمتر از يك ماه تا حدود يك 
س��ال را شامل مي ش��ود. بانك ها بايد به مردم گزارش 
دهند كه سپرده هاي قرض الحسنه  بانك ها صرف كدام 

كار هاي خيرخواهانه مثل وام ازدواج مي شود؟

رشد تعداد و رقم وام ازدواج در سال هاي اخير

تاثير كاهش سود بانكي بر بازار دارايي
 برخ�ي كارشناس�ان معتقدند ك�ه كاهش 
جذابيت سپرده گذاري در بانك ها معموال با 
انتقال بخشي از نقدينگي به بازارهاي مسكن، 
بورس و ارز همراه مي شود و احتماال به دنبال 
كاهش نرخ سود سپرده بانكي، بازار مسكن 

و ساير دارايي ها تحت تاثير قرار مي گيرند. 

به گزارش ايس��نا، مديران عامل بانك ه��اي دولتي و 
خصوص��ي توافق كرده اند از روز يكم ارديبهش��ت ماه 
1399 سقف 1۵ درصدي نرخ سود سپرده هاي بانكي 
را رعايت كنند. اين تصميم مي توان��د اثراتي در ديگر 

سطوح اقتصادي داشته باشد. در بخش مسكن معموال 
كاهش نرخ سپرده هاي بانكي به صورت به هم خوردن 
نسبت وديعه با اجاره ماهيانه و رشد تعداد قراردادهاي 
خريد و فروش بروز پيدا مي كند. البته با توجه به رشد 
شاخص بورس كه از سال گذشته آغاز شده اين احتمال 
كه بعد از كاهش سود بانكي همچنان بازار سهام مقصد 
اول سرمايه گذاري باشد وجود دارد اما گزينه هاي بعدي 
مي تواند بازار مس��كن، ارز و طال باشد. در بخش اجاره 
معموال صاحبخانه ها نرخ تورم و سود سپرده هاي بانكي 
را در محاسبات رهن و اجاره ماهيانه لحاظ قرار مي دهند. 
بدين صورت كه هرچه سود بانكي پايين تر برود، تمايل 

به دريافت پول پيش، كمتر مي ش��ود و مالكان ترجيح 
مي دهند به جاي مبلغ رهن، اجاره ماهيانه دريافت كنند. 
نس��بت نرخ اجاره به وديعه كماكان از فرمول قديمي 
تبعيت مي كند. طبق عرف معم��ول، هر يك ميليون 
تومان رهن معادل 3۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفته 
مي شود. در اين شرايط مالكاني كه مبلغ رهن را در بانك 
سپرده گذاري مي كنند با كاهش نرخ سود بانكي، ديگر 
سپرده گذاري برايش��ان نفع اقتصادي ندارد. خروجي 
اين وضعيت به تغيير وضعيت بازار اجاره از رهن كمتر 
و اجاره ماهيانه بيش��تر منجر مي شود. از سوي ديگر با 
كاهش سود بانكي، س��پرده گذاراني كه مبالغ درشت 

در بانك ها گذاشته اند پول خود را خارج مي كنند و به 
خريد دارايي هاي ثابت اختصاص مي دهند. بازار ملك 
در چنين ش��رايطي جزو اهداف سرمايه گذاري است. 
سپرده گذاران خرد نيز ممكن است به خريد و فروش طال 
و ارز بپردازند. گروهي ديگر از سرمايه گذاران هم ممكن 
است به ساخت و ساز مسكن روي بياورند كه به تعادل 
عرضه و تقاضا كمك مي كند. هرچند تجربه نشان داده 
معموال سفته بازان در چنين شرايطي سرمايه هاي خود 
را به خريد واحدهاي آماده اختصاص مي دهند. با وجود 
آنكه ممكن است با پايبندي بانك ها به نرخ 1۵ درصد 
سپرده، سرمايه ها به س��مت بخش هاي مولد حركت 

كند، اين نگراني نيز وجود دارد كه هجوم سرمايه ها به 
بازارهاي مسكن و ارز منجر به افزايش قيمت ها در اين 
بخش شود. از جمله راهكارها براي كنترل بازار مسكن، 
افزايش ساخت و ساز و اعمال سياست هاي مالياتي بر 
معامالت سفته بازانه است. طرح ماليات بر عايدي سرمايه 
براي كنترل بازارهاي غيرمولد همچون مسكن، ارز و 
طال اواخر س��ال 1397 در مجلس بررس��ي و به دولت 
پيشنهاد شد. اين اليحه هم اكنون در دستور كار دولت 
قرار دارد اما هنوز به مجلس شوراي اسالمي ارايه نشده 
و با توجه به زمان بر ب��ودن روند تصويب آن در دولت و 

مجلس، بعيد است كه به سال 1399 برسد.

فروش سكه ۶ ميليون و 350 هزار توماني در بازار آزاد

ريزش لير ادامه دارد
گروه بانك و بيمه |

روز سه شنبه 2 ارديبهشت ۹۹ بهاي دالر در 
بازار آزاد نيز به ۱۵ هزار و ۹۶۰ تومان رس�يد. 
در صرافي ه�اي بانكي نيز ن�رخ ارز افزايش 
يافت و دالر در صرافي هاي بانكي، با افزايش 
۱۰۰توماني قيمت نس�بت ب�ه روز معامالتي 
گذشته به نرخ ۱۵ هزار و 3۵۰ تومان فروخته 
شد. نرخ خريد هر دالر در تابلوي صرافي هاي 
بانكي ۱۵ هزار و 2۵۰ تومان و فروش ۱۵ هزار 
و 3۵۰ تومان بود. قيمت خري�د هر يورو نيز 
۱۶هزار و ۶۵۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۶ هزار و 
۷۵۰ تومان شد. به گزارش »تعادل«، ميانگين 
بهاي هر يورو در روز معامالتي دوشنبه نيز در 
سامانه س�نا ۱۶ هزار و ۶۴3 تومان و هر دالر 
۱۵ ه�زار و 232 تومان بود. هر حواله يورو در 
سامانه نيما در روز دوش�نبه، ۱۵ هزار و 3۵۰ 
تومان فروخته ش�د؛ حواله دالر در ۱3 هزار و 

۵۱۹ تومان به فروش رسيد.

در بازار طال نيز به دنبال اعالم هر اونس طال به قيمت 
1678 دالر و دالر در بازار آزاد به قيمت 1۵96۰ تومان، 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با رشد1۰ 
هزار توماني قيمت نسبت به روز دوشنبه به 6 ميليون 
و 3۵۰ هزار تومان رس��يد. هر قطعه س��كه تمام بهار 
آزادي ط��رح قديم نيز 6 ميلي��ون و 13۰ هزار تومان 
قيمت گذاري شد. همچنين نيم سكه نيز سه ميليون 
و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 8۴۰ هزار 
تومان و هر قطعه سكه گرمي 99۰ هزار تومان تعيين 
قيمت ش��د. هر گرم طالي خام 18 عي��ار 6۲3 هزار 
تومان و مظنه هر مثقال طالي 17 عيار نيز ۲ ميليون 
و 69۰ هزار تومان ارزش گذاري شد. واحدهاي صنف 

طال وجواهر پس از بيش از يك ماه تعطيلي، از روز اول 
ارديبهش��ت ماه فعاليت خود را دوباره آغاز كردند.  در 
بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ ۴7 ارز را اعالم كرد 
كه بر اساس آن نرخ ۲6 ارز كاهش و قيمت 9 واحد پولي 
ديگر افزايش يافت؛ ن��رخ بقيه ارزها نيز ثابت ماند. هر 
دالر امريكا بدون تغيير قيمت همانند روزهاي گذشته 
۴۲ هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس 
۵۲ هزار و 9۴ ريال و هر يورو نيز ۴۵ هزار و ۴8۴ ريال 

ارزش گذاري شده است.

    ريزش لير ادامه دارد
 ارزش لير در برابر ارزهاي مهم بار ديگر كاهش يافت. 
به گزارش سي ان بي سي، افزايش نگراني فعاالن بازار 
از وضعيت اقتصاد تركيه پس از انتشار گزارش صندوق 
بين المللي پول باعث رقم خوردن روز تلخ ديگري براي 
لير ش��د تا جايي كه نرخ برابري لي��ر در مقابل دالر به 
كمترين س��طح خود از آگوست ۲۰18 رسيد. تركيه 
اكنون بيشترين شمار مبتاليان به كرونا در خاورميانه 
را دارد و ۲1۴۰ نف��ر ني��ز ج��ان خود را بر اث��ر ابتال به 
كوويد-19 از دست داده اند.  صندوق بين المللي پول 
پيش بيني كرده رشد اقتصادي امسال تركيه به منفي 
پنج درصد و نرخ بيكاري به باالي 17 درصد برس��د. با 
افزايش سرعت شيوع كرونا در تركيه محدوديت هاي 
تردد در برخي شهرهاي تركيه تمديد شده و خروج از 
منزل به مدت چهار روز به جز در موارد ضروري ممنوع 
اعالم شده است. وضعيت در استانبول كه قطب اصلي 
مالي تركيه به شمار مي رود از همه وخيم تر است. رجب 
طيب اردوغان، رييس جمه��ور تركيه در گفت وگوي 
تلفني با همتاي امريكايي خود از اطمينان در خصوص 
پشت سر گذاشتن بحران سخن گفته است. بسياري 
از پروازهاي داخلي و خارجي نيز در اين كشور لغو شده 

و بخش هايي از فرودگاه آتاتورك اس��تانبول به محل 
نگهداري بيماران كرونايي تبديل ش��ده است. عامل 
ديگر ريزش لير در معامالت به تحوالت سوريه مربوط 
مي شود. اردوغان ضمن متهم كردن دولت سوريه به 
نقض آتش بس در ادلب گفته است كه در برابر تخلفات 
ساكت نخواهد نشست. در آخرين دور از معامالت ارزي 
استانبول، هر دالر با ۰.17 درصد صعود به 6.939 لير 
رسيد تا به اين ترتيب كاهش ارزش لير در برابر دالر طي 
سه ماه نخست امسال از 1۰ درصد فراتر رود. ارزش پول 
ملي تركيه از س��ال ۲۰18 تاكنون ۴۲ درصد در برابر 
اسكناس امريكايي تضعيف شده است. در برابر ديگر 
ارزهاي مهم، نرخ برابري هر يورو معادل 7.۵۴1 لير و 

هر پوند معادل 8.6۴۵ لير اعالم شد.

    بي اعتنايي دالر به سقوط نفت
 با وجود كاهش شديد قيمت نفت، دالر در برابر بيشتر 
همتايانش دست به پيشروي زد. به گزارش سي ان بي 
سي، در جريان معامالت سه شنبه، روند صعودي دالر 
ادامه يافت و بسياري از ارزها در برابر اسكناس سبز در 
موقعي��ت نزولي قرار گرفتند. در معام��الت بازارهاي 
ارزي جهاني، همچنين هر دالر با ۰.3۴ درصد كاهش 
به 1۰7.۴6۴ ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي 1.۵83 دالر مبادله شد. همچنين 

نرخ برابري دالر معادل 7.۰78 يوان چين اعالم شد.
صندوق بين المللي پول از رش��د منفي سه درصدي 
جهان در سال جاري تحت تاثير شيوع ويروس كرونا 
خبر داده كه در اين بين نرخ رش��د پيش بيني ش��ده 
براي امريكا حدود منفي ش��ش درصد بوده است. اين 
صندوق هم چنين پيش بيني كرده اس��ت متوس��ط 
رش��د اقتصادي امسال 19 كشور عضو منطقه يورو به 
منفي 7.۵ درصد برسد. به گفته رييس صندوق نجات 

اتحاديه اروپا، كشورهاي اروپايي براي احياي اقتصاد 
خود نيازمند ۰.۵ تا يك تريليون يورو اعتبار هستند. 
از سوي ديگر رش��د اقتصادي چين تحت تاثير شيوع 
كرونا در س��ه ماهه نخست امسال به منفي 6.8 درصد 
رسيده كه اين رقم، بدترين عملكرد ثبت شده اقتصاد 
چين از دهه 197۰ تاكنون محسوب مي شود. صندوق 
بين المللي پول پس از تخصيص ۰.۵ ميليارد دالر وام 
براي مقابله با كرونا به ۲۵ كشور خبرداد، در مرحله دوم 
اعتبارات بيشتري را براي مقابله با كرونا به كشورهاي 
در حال توسعه تخصيص داده و بانك جهاني نيز موفق 
شد رضايت كش��ورهاي ثروتمند براي در نظر گرفتن 
معافيت موقتي بازپرداخت وام ها توسط كشورهاي فقير 
را جلب كند.  سازمان جهاني كار در گزارشي با هشدار 
نس��بت به تحت تاثير قرار گرفتن زندگي 81 درصد 
شاغالن در سطح جهان بر اثر شيوع كرونا، از صندوق 
بين المللي پول و بانك جهاني خواسته است تا اقدامات 
حمايتي بيشتري از كسب و كارهاي كوچك و متوسط 
انجام دهند. اكنون با تداوم تعطيلي ها و كاهش تقاضاي 
مصرفي، شمار زيادي از شاغلين با خطر از دست دادن 

شغل خود مواجه هستند.  تاكنون بيش از دو ميليون و 
۴8۲ هزار و ۲7۲ مورد ابتال به كرونا گزارش شده است 
كه در اين بين 17۰ هزار و ۴7۲نفر جان خود را از دست 
داده اند. در بين كش��ورهاي مختلف، باالترين تلفات 
مربوط به امريكا با ۴۲هزار و ۵18 نفر، ايتاليا با ۲۴هزار 
و 11۴ نفر، اسپانيا با ۲۰ هزار و 8۵۲ نفر، فرانسه با ۲۰ 
هزار و ۲6۵ نفر و انگليس با 16 ه��زار و ۵۰9 نفر بوده 
است. يمز نايتلي، كارشناس ارشد اقتصاد بين الملل در 
بانك اي ان جي گفت: با توجه به گستردگي تعطيلي 
كسب و كارها در امريكا، پيش بيني ما اين است كه پيش 
از بازگشت به سطح قبل از بحران، رشد اقتصادي امريكا 
تا منفي 13 درجه نيز كاهش پيدا كند و شايد بهبودي 
كامل از نظر اقتصادي تا ميانه سال ۲۰۲۲ طول بكشد. 
اين يعني شاهد ادامه تعطيلي كسب و كارها و فاصله 
گذاري ها خواهيم بود.  شاخص دالر كه نرخ برابري آن 
در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در 
معامالت ديروز با صعود ۰.۲ درصدي نسبت به روز قبل 
و در س��طح 1۰۰.۲۴8 واحد بسته شد. نرخ برابري هر 

فرانك سوييس معادل 1.۰3۰ دالر اعالم شد. 

واگذاري سهام بنگاه هاي 
شبكه بانكي

 رييس كل بانك مركزي در بخشنامه اي تاكيد 
كرد كه مديران عامل ش��بكه بانكي از ظرفيت 
بازار س��رمايه براي واگذاري س��هام و بنگاه هاي 
تحت تملك خود اس��تفاده كنن��د و بايد منابع 
بانك ها و موسسات اعتباري آزاد صرف حمايت 
از فعاليت ه��اي مولد توليدي ش��ود. به گزارش 
»تعادل«، عبدالناصر همتي در بخش��نامه اي به 
مديران عامل ش��بكه بانكي ضمن تأكيد بر اين 
موضوع كه فرصت اقبال به س��رمايه گذاري در 
بورس مغتنم شمرده شود، يادآور شد از ظرفيت 
باالي فراهم شده در بازار سرمايه براي واگذاري 
س��هام بنگاه هاي تحت تملك خود بهره گيرند. 
عالوه براين، طبق اعالم بانك همتي در بخشنامه 
مذكور، بر تكاليف مقرر براي بانك ها درماده 16 
»قانون رفع موانع توليد رقابت پذير وارتقاي نظام 
مالي كشور« اشاره و تأكيد كرده است كه در سال 
جهش توليد بايستي منابع بانك ها و موسسات 
اعتباري آزاد صرف حمايت از فعاليت هاي مولد 

توليدي شود.

فروش برخط دو ميليون 
بيمه نامه ثالث

رييس كل بيمه مركزي با بيان اينكه با شيوع كرونا 
سيستم صدور الكترونيكي بيمه نامه ها به سرعت 
فعال شد، اعالم كرد: تاكنون و بعد از شيوع ويروس 
كرونا، بيش از دو ميليون بيمه نامه ش��خص ثالث 
به طور برخط صادر ش��د نماين��دگان بايد وصول 
مطالبات بيمه نامه شخص ثالث را از 1۵ ارديبهشت 
پيگيري كنن��د. به گزارش »تع��ادل«، غالمرضا 
سليماني با بيان اينكه تاكنون بيش از دو ميليون 
بيمه نامه ش��خص ثالث صادر ش��ده است، اظهار 
داش��ت: از اين تعداد، ۵۵ درصد حق بيمه خود را 
پرداخت كرده اند و ۴۵ درصد پرداخت نكرده اند. 
رييس شوراي عالي بيمه در عين حال تاكيد كرد 
كه اخذ جريمه ديركرد در ش��رايط فعلي تخلف 
محسوب مي شود. سليماني گفت: صدور بيمه نامه 
با تعرفه يكسان صادر مي شود و اگر غير از اين باشد 
تخلف صورت گرفته است و بيمه گذاران تخلفات 
را به ما اطالع دهند. رييس كل بيمه مركزي اظهار 
داشت: طي نظارت هاي صورت گرفته بر عملكرد 
ش��ركت هاي بيمه، رتبه بندي ميان شركت هاي 
بيمه صورت گرفته كه نتايج نهايي آن تا شهريور 
اعالم مي شود. وي خاطرنشان كرد: بيمه گذاران در 
صورت شكايت از ارايه خدمات بيمه اي، با شماره 
۲3۴۲ تماس بگيرند و ما در كوتاه ترين زمان ممكن 

شكايت آنها را بررسي مي كنيم.

كاركنان بانك ها 
تخلف را گزارش كنند 

بانك مركزي نامه دادستان انتظامي مالياتي در رابطه 
با ارتكاب جرم مالياتي و مجازات مباشرت در جرم 
براي كاركنان بانك ها را به مديران بانكي ابالغ كرد. 
بانك مركزي نامه دادستان انتظامي مالياتي در رابطه 
با حداقل مجازات كاركنان بانك ها و موسسات مالي 
كه ارتكاب جرم مالياتي را گزارش نكنند، به مديران 
عامل بانك ها ابالغ كرد.پيرو اين نامه مديريت كل 
مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي و اداره 
مطالعات و مقررات بانكي در نامه اي به مديران عامل 
بانك ها و موسس��ات مالي اين نامه را ابالغ كردند. 
پيش از اين عباس بهزاد دادستان انتظامي مالياتي 
اعالم كرده بود: همان گونه كه مستحضريد مستفاد 
از ماده ۲76 قانون ماليات هاي مس��تقيم، چنانچه 
هريك از كاركنان بانك ها و موسسات مالي و اعتباري 
در ارتكاب جرم مالياتي معاونت نمايند يا تخلفات 
صورت گرفته را گ��زارش نكند به حداقل مجازات 
مباشر جرم محكوم مي ش��وند. از طرفي به استناد 
قوانين و مق��ررات موضوعه از جمله ماده 76 قانون 
آيين دادرس��ي كيفري، هرگاه مقامات و اشخاص 
رس��مي از وقوع يكي از جرايم غيرقابل گذشت در 
حوزه كاري خود مطلع ش��وند، مكلفند موضوع را 

فوري به دادستان اطالع دهند.

كاهش ۲۵ درصدي سفته 
و برات واخواستي 

معادل 7۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغي معادل 
19۰7 ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال در سال 98 در 
شهر تهران واخواست شد كه نسبت به سال قبل 

از نظر مبلغ ۲۵.8 درصد كاهش نشان مي دهد.
براساس آمار بانك مركزي، در اسفندماه 98 بالغ 
بر ۴8 ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال س��فته و برات 
در ش��هر تهران فروخته ش��د كه در مقايسه با ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۲1.3 درصد 
و ۲1.9 درص��د كاهش يافت. در س��ال 98 بالغ بر 
6۴8 ميليارد و 6۰۰ ميليون ريال س���فته و برات 
در ش��هر تهران فروخته شد كه در مقايسه با سال 
قبل آن ۲9.1 درصد افزايش نشان مي دهد.  طبق 
آمار شعبه واخواست دادگستري استان تهران در 
اس��فند ماه 98 معادل ۴۰۰ برگ سفته و برات به 
مبلغي معادل 9۵ ميليارد و 9۰۰ ميليون ريال در 
شهر تهران واخواست شد. در اين ماه شاخص هاي 
تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتيب 
به اعداد ۴8.9 و ۵۲ رسيد كه در مقايسه با ماه قبل 
هر دو شاخص مذكور به ترتيب ۴۵.8 درصد و 79.1 
درصد افزايش داش��ت و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل از لحاظ تعداد 33.۲ درصد كاهش و از لحاظ 
مبلغ 18.۵ درصد افزايش نشان مي دهد. شاخص 
متوسط مبل�غ يك برگ سفته و برات واخواست 
شده در اسفند ماه 98 به عدد 1۰6.۴ رسيد. عدد 
شاخص مذكور در اسفند ماه 97 معادل 6۰ بوده 
است. در سال 98 معادل 7۵۰۰ برگ سفته و برات 
به مبلغي معادل 19۰7 ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال 

در شهر تهران واخواست شد.

مبلغ وام ازدواج هر يك از زوجين ميليون تومان مبلغ كل وام – هزار ميليارد تومان تعداد وام سال 
۱38۷۱2۰۴ ۰.۰۰2۷2

22 ۹۹2 هزار ۱388

2.۴2 ۱.2 ميليون ۱38۹

3.۵2.۵ ۱.3 ميليون ۱3۹۰

3.۱3 ۱ ميليون ۱3۹۱

2.۹3 ۹۴۴ هزار ۱3۹2

۱.33.۹3 ميليون ۱3۹3

8۰۵2.۴3 هزار۱3۹۴

۱۹.8۱۰ ميليون ۱3۹۵

۱.۱۱2.2۱۰ ميليون ۱3۹۶

8۴۰۱3.2۱۵ هزار ۱3۹۷

3۰باالي 8۰۰ هزار ۱3۹8

۱3۹۹--۵۰



خبر

پرويز فتاح مطرح كرد

توجه بنياد مستضعفان به ظرفيت هاي بازار سرمايه 
گروه بورس|

رونق ب�ورس ته�ران در روزهاي گذش�ته 
با قدرت بيش�تري نس�بت به آنچ�ه در دو 
سال قبل ش�اهد بوديم تداوم يافته است. 
بر اين اس�اس اگر چه افزايش قيمت ها در 
بازار س�رمايه ب�ه لطف كاه�ش ارزش پول 
ملي قدمتي بي�ش از دو س�ال دارد، با اين 
حال آنچه سبب ش�ده تا بورس و فرابورس 
اي�ن روزه�ا بيش از گذش�ته م�ورد توجه 
س�رمايه گذاران به خصوص افراد مش�تاق 
به حضور در بازار سرمايه كه تا پيش از اين 
تجربه سرمايه گذاري نداشته اند، قرار گيرد 
نه ارزندگي س�هام بلكه تسريع در سرعت 

رشد قيمت آن است.

روز گذش��ته آخرين ركوردشكني بورس تهران كه 
بيش از هر چيز تحت تاثير رشد قيمت در نمادهاي 
»فارس«، »فوالد« و »وبملت «رخ داد، به افزايش ۱۷ 
هزار و ۱3۷ واحدي شاخص كل بورس تهران منجر 
شد. پيشروي اين شاخص سبب شد تا عملكرد روزانه 
آن به تغيير ۲.۴۲ درصدي ارزش بازار منجر شود و 
در نتيجه در سطح شاخص كل را در محدوده ۷۲۶ 

هزار و ۱3۷ واحد قرار دهد.
بر اين اساس هجوم نقدينگي به بازار سرمايه سبب 
شد تا در پايان معامالت روز سه شنبه شاهد افزايش 
ارزش بازار يادشده به سطح ۲هزار و ۷۲۸ هزار و ۴۴۸ 

ميليارد تومان باشيم.
در فرابورس نيز سمت و سوي معامالت مانند بورس 
تهران افزايشي بود به طوري كه رشد ۱3۵ واحدي 
شاخص كل اين بازار، به ۸ هزار و۸۷۶ واحدي شدن 
آن انجامي��د. بنا بر آنچه بس��ياري از كارشناس��ان 
بازار س��رمايه عنوان مي كنند مهم ترين دليل رشد 
ش��اخص هاي بازار يادش��ده هجوم نقدينگي است 
كه توانس��ته ارزش بورس تهران را با احتساب دالر 
۱۵ هزار و 3۵۰ توم��ان صرافي هاي دولتي به ۱۷۷ 

ميليارد و ۷۴۹ ميليون دالر برساند.
 آن طور ك��ه از گزارش ها و آمار به ثبت رس��يده در 
بورس تهران استنباط مي شود افزايش تقاضا براي 
صدور كد هاي بورسي در نخستين ماه سال جاري به 
تنهايي با ۵ ماه نخست سال گذشته برابري مي كند. 
اين در حالي است كه هجوم پول تازه نفس در مدت 
ياد ش��ده نيز تقريبًا 33 درصد از كل پولي است كه 
در سال گذشته وارد بازار سرمايه شده است. تمامي 
اين عوامل س��بب ش��ده تا در حالي كه بسياري از 
تصميم س��ازان اقتصادي با اعالم رضاي��ت از روند 
شكل گرفته در بازار سرمايه از تداوم حمايت ها براي 
رونق در اين بازار سخن مي گويند عده اي نيز هجوم 
نقدينگي را زن��گ خطري براي روند موجود در نظر 

بگيرند و نسبت به عواقب آتي آن هشدار دهند.

  لزوم توجه به هدايت نقدينگي
 همانطور كه در بسياري از گزارش هاي پيشين نيز 
به آن اشاره شد به رغم وجود نگراني هاي مورد بحث 
مي توان جريان نقدينگي را به گونه اي سامان داد كه 

ضمن تسريع عرضه هاي اوليه و تامين مالي حاصل 
از اين طريق، بر عمق بازار س��رمايه نيز افزوده شود. 
بنابراين مي توان گفت در حال حاضر آنچه مي تواند 
بازار سرمايه را در جهت هدايت هدفمند نقدينگي 
ياري كند گسيل سرمايه هاي وارد شده آن به سمت 
شركت هايي است كه تا پيش از اين از مواهب حضور 
در بازار سرمايه بي بهره بودند. حصول چنين امري 
نه تنها از حبابي تر شدن قيمت در نمادهاي موجود 
جلوگيري مي كند بلكه با افزايش تعداد شركت هاي 
م��ورد معامله زمينه را براي تامين مالي آنها در بازار 
اوراق بدهي نيز فراهم مي سازد. چنين امري ضمن 
جلوگيري از تخريب اعتماد عمومي نس��بت به بازار 
س��رمايه مي تواند در بلندمدت به بزرگ شدن بدنه 
جامعه س��رمايه گذاري ايران و مان��دگاري آنها در 
فرايند عرضه و تقاضاي بازار س��رمايه تاثيري قابل 

توجه بگذارد.
از اين رو مي توان گفت كه توجه به منافع حاصل از 
افزايش نمادهاي حاضر در بازار س��رمايه و تسريع 
روند عرضه ه��اي اوليه يك��ي از داليلي اس��ت كه 
سياست گذاران را بر آن داش��ته تا در ماه هاي اخير 
توجه بيشتري نس��بت به ورود شركت هاي دولتي 
و حاكميتي به بازار س��هام داشته باش��ند. چرا كه 
ورود شركت ها به بازار سرمايه ضمن تحقق اهداف 
كالن اقتصادي به تسهيل فعاليت آنها و بهره مندي 
از مش��وق هاي مالياتي و س��هولت وام گيري منجر 

مي شود.
در همين راستا يكي از موسساتي كه در سال هاي 
اخير بخش��ي از ش��ركت هاي تابع خود را به بازار 
سرمايه فرستاده بنياد مستضعفان انقالب اسالمي 
است. اين بنياد در س��ال گذشته دو شركت دوده 
صنعت��ي فام و جن��رال مكانيك را به بازار س��هام 
عرضه كرد و پيش از اين نيز شركت هايي نظيرهتل 
پارسيان كوثر اصفهان، پاكديس، دامداري تليسه 
نمونه، شير و گوشت زاگرس شهركرد، فوالد كاوه 
جنوب كيش به جمع نمادهاي م��ورد معامله در 

بازار سرمايه افزوده بود. 
ب��ه نظر مي رس��د ك��ه تجربه هاي پيش��ين بنياد 
مستضعفان در بازار س��رمايه حاال اين موسسه را 
برآن داشته تا بر عرضه تعداد بيشتري از شركت ها 
از اين طريق به تامين مالي در بازار سرمايه بپردازد. 
در همين راس��تا س��يد پرويز فتاح، كليات برنامه 
بنياد براي حضور در بازار س��رمايه و اس��تفاده از 
ظرفيت هاي قانوني به منظور حضور موثر اين بنياد 

در بازار سرمايه را تشريح كرد.
به گ��زارش فارس، س��يد پرويز فتاح با اش��اره به 
كلي��ات برنامه بنياد مس��تضعفان براي حضور در 
بازار س��رمايه و اس��تفاده از ظرفيت ه��اي قانوني 
در بازار س��رمايه اظهار كرد: ارتقاي نقدشوندگي 
سهام ش��ركت هاي گروه بنياد، تسريع در پذيرش 
شركت ها در بازار سرمايه، ارتقاي شفافيت گزارش 
دهي، هدايت منابع بازار سرمايه به منظور تحقق 
جهش توليد، بهب��ود كيفي��ت صورت هاي مالي 
شركت ها با استفاده از ظرفيت هايي نظير افزايش 
سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها و تكميل 

زنجيره ارزش در بني��اد از رئوس برنامه هاي بنياد 
مستضعفان براي حضور در بازار سرمايه است.

    تسهيل نقدشوندگي 
سـهام شـركت هاي زيرمجموعه بنياد

رييس بنياد مس��تضعفان با اش��اره به ل��زوم بهبود 
نقدشوندگي سهام شركت هاي گروه بنياد از طريق 
تش��كيل صندوق هاي بازارگرداني گفت: تش��كيل 
صف هاي خريد و فروش س��نگين به مدت طوالني 
براي س��هام در بازار س��رمايه، از مواردي است كه 
نقدشوندگي س��هام را با اختالل مواجه مي سازد و 
به اين منظور، ب��ه نهادهاي مالي فعال زيرمجموعه 
بنياد دستور داده شده است، به منظور حفظ منافع 
س��هامداران خرد و براي كمك ب��ه افزايش كارايي 
بازار سرمايه، نقدشوندگي سهام زيرمجموعه بنياد 

را مدنظر قرار دهند.
فتاح با اشاره به آثار مثبت پذيرش شركت ها در بازار 
سرمايه گفت: ارتقاي شفافيت و امكان تامين مالي 
براي توسعه فعاليت ها و همچنين بهره مندي عموم 
مردم از عوايد فعاليت اقتصادي شركت هاي موجود، 
از آثار مثبت حضور شركت ها در بازار سرمايه است.

   هدف گذاري حضور حداكثري 
در بازار سرمايه

وي ادام��ه داد: با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري 
در خصوص اقتصاد مقاومتي و مردمي شدن اقتصاد، 

بنياد مس��تضعفان اراده جدي دارد تا شركت هاي 
گروه بنياد، حضور حداكثري در بازار سرمايه داشته 
باشند. به همين منظور براي هر شركت يك برنامه 
براي پذيرش در بازار سرمايه تهيه شده كه اجرايي 
شدن اين برنامه توس��ط هلدينگ   ها و بنياد به طور 

مستمر در حال انجام است.
رييس بنياد مستضعفان تأكيد كرد: شفافيت همواره 
م��ورد تاكيد ما بوده و هس��ت و ش��ركت ها موظف 
هس��تند از هرگونه تاخير در اطالع رساني و هرگونه 
مصاديق عدم ش��فافيت كه منجر به توقف طوالني 

مدت نمادها در بازار سرمايه شود اجتناب كنند.

   افزايش سرمايه 
از محل تجديد ارزيابي دارايي ها

وي درباره اس��تفاده از ظرفيت بازار سرمايه براي 
تحق��ق جهش توليد در ش��ركت هاي گروه بنياد، 
توضيح داد: افزايش س��رمايه به شيوه اي كه منابع 
الزم براي تحقق افزايش توليد و توسعه فعاليت ها 
را براي ش��ركت ها فراه��م كند يك��ي از الزامات 
جهش توليد اس��ت. ريي��س بنياد مس��تضعفان 
همچنين افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي 
دارايي ه��ا را از مواردي دانس��ت ك��ه مي تواند با 
ساماندهي به صورت هاي مالي شركت ها، عالوه بر 
متناسب س��ازي ارقام صورت هاي مالي شركت ها 
با قيمت هاي واقعي، ب��ه ارتقاي وضعيت اعتباري 
شركت ها نزد بانك ها و اعتباردهندگان و همچنين 

بهب��ود نگاه س��هامداران در بازار س��رمايه به اين 
شركت ها منجر شود.

  تجديد ارزيابي 
دارايي هاي  استهالك ناپذير در اولويت

فتاح اظهار داشت: از شركت هاي گروه بنياد خواسته شده 
است تا با اولويت تجديد ارزيابي دارايي هاي استهالك 
ناپذير و در صورت لزوم ب��ا ارزيابي جنبه هاي مختلف 
تجديد ارزيابي برخي دارايي هاي استهالك پذير، نسبت 
به پيش��نهاد اين موضوع به سهامداران اقدام كرده و در 
عين حال، تأكيد شده است كه همه اين مراحل بايد با 
اطالع رساني مستمر به بازار سرمايه در قالب سامانه كدال 

و بر مبناي مقررات بازار سرمايه انجام شود.

   ۱۶ شركت بنيادي در حال پذيرش 
براي عرضه سهام

فتاح اظهار داش��ت: در حال حاضر 3۲ ش��ركت بنياد 
مستضعفان در بورس فعال هستند كه دو شركت جنرال 
مكانيك و دوده صنعتي فام، در سال ۹۸ عرضه شد و هم 
اكنون ۱۶ شركت ديگر هم در حال پذيرش براي عرضه 
سهامشان در بورس هستند. براساس اين گزارش، فتاح 
پيش از اين نيز در اين باره گفته بود: 3۲ شركت عمده ما 
در بورس فعال است و امسال بنا داريم هر تعداد شركت 
كه بتوانيم وارد بورس كنيم، اما بورس به هر حال ضوابطي 
دارد و هر شركت بايد سه سال متوالي در سود باشد كه 

در حال رعايت ضوابط هستيم.
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يك اتفاق تاريخي در بورس!
آمارهايي كه اواسط فروردين ماه از ميزان بي سابقه 
ثبت نام كنن��دگان در س��امانه جامع اطالعات 
مشتريان )سجام( منتشر شد از استقبال مردم 
از ب��ازار س��رمايه حكاي��ت دارد به طوري كه در 
فروردين ماه سال گذشته ۵۵ هزار كد صادر شد 
درحالي كه در فروردين ماه س��ال جاري تعداد 
كدهاي صادر شده به بيش از ۱۹3 هزار كد رسيد.

به گزارش ايسنا، در سال ۱3۹۸، حدود ۸۲۲ هزار 
كد صادر ش��د تا پرونده اين بازار با ۱۱ ميليون و 
۶۶۵ هزار كد بسته شود. بر اين اساس آمار صدور 
كدها در س��ال گذش��ته حاكي از آن بود كه در 
فروردين ۵۵ هزار كد، در ارديبهش��ت 3۹ هزار 
كد، در خرداد ۲3 هزار كد، در تير 3۴ هزار كد، در 
مرداد ۴۸ هزار كد و در شهريور ۶۱ هزار كد صادر 
شده اس��ت. ميزان صدور كدها در مهرماه رشد 
چشم گيري داشته و در اين ماه ۹۱ هزار كد صادر 
شد. همچنين در آبان، آذر و دي به ترتيب شاهد 
صدور ۲۵ هزار، ۵۲ هزار و ۶۸ هزار كد بوديم. اين 
آمار در بهمن ماه ۱۵۴ و در اسفند نيز ۱۷۲ هزار 
كد بود. بر اين اساس در سال ۱3۹۸ حدود ۸۲۲ 
هزار كد جديد در بازار سرمايه صادر شد تا تعداد 
كل كدها به رقم ۱۱ ميليون و ۶۶۵ هزار كد برسد. 
اين درحالي است كه تعداد كدهاي صادر شده در 
كل س��ال ۱3۹۷، حدود ۸۹۵ هزار كد بود. اما به 
نظر مي رسد بازار سرمايه امسال جايگاه ديگري 
بين مردم پيدا كرده است به طوريكه تعداد ثبت 
نام كنندگان در سامانه سجام ۱۸ برابر نسبت به 
مدت مشابه سال قبل افزايش يافت. در ۲۵ روز 
نخس��ت امس��ال تعداد ۶۵۱ هزار و ۹۵۹ نفر در 
سامانه س��جام ثبت نام كردند تا تعداد كل ثبت 
نام كنندگان در اين س��امانه از مرز ۴ ميليون و 
3۰۰ هزار نفر عبور كند. در نهايت در 3۱ روز ماه 
گذشته، ۱۹3 هزار و ۹۲۰ كد صادر شد كه نسبت 
به فروردين ماه سال گذشته كه ۵۵ هزار كد صادر 

شده بود، ۱3۹ هزار كد افزايش داشته است.

تمديد خريد اوراق »كرونا« 
تا پايان ارديبهشت

فرابورس ايران براي مقابله با ويروس كرونا، مهلت 
مش��اركت در پروژه تامين مالي جمعي )با كمك 
ظرفيت هاي بازار س��رمايه( را ط��ي اطالعيه اي تا 
پايان ارديبهشت ماه تمديد كرد. به گزارش سنا، با 
شيوع گسترش ويروس كرونا در اواخر سال پيش، 
فرابورس ايران با اقدامي در جهت تامين منابع مورد 
نياز براي پيشگيري، درمان و تحقيق در مورد كرونا 
از طريق بازار سهام به انتشار و عرضه دو نماد كرونا ۱ 
و ۲ پرداخت كه قرار بود اين روند تامين منابع تا پايان 
فروردين ماه امسال ادامه داشته باشد، اما حاال و بر 
اين اساس با پايان يافتن اين مهلت، فرابورس ايران 
اعالم كرده مدت زمان مش��اركت در پروژه تامين 
مالي جمعي با كمك ظرفيت هاي بازار سرمايه به 
مدت يك ماه ديگر و تا پايان ارديبهشت ماه تمديد 
ش��ده است. شايان ذكر اس��ت، متقاضي اين طرح 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي و عامل 
آن فرابورس ايران اس��ت و در اين اطالعيه شركت 
فرابورس از س��هامداران درخواس��ت كرده است، 
ضمن اهداي وجوه با خريد گواه��ي نيكوكاري از 
طريق سامانه معامالتي فرابورس ايران از اين طرح 
ملي حمايت كنند. در اين راستا دو نماد »كرونا۱« 
و »كرونا۲« بازگش��ايي ش��ده اس��ت كه در نماد 
»كرونا۱« اصل و منافع حاصل از مبالغ تامين شده 
به متقاضي اهدا و جهت امور مذكور مصرف مي شود. 
در نماد »كرونا۲« نيز مبالغ تامين شده توسط امين 
سرمايه گذاري شده و منافع حاصل از آن به متقاضي 
اهدا و جهت امور مذكور مصرف مي شود.اين گزارش 
مي افزايد: ارزش اسمي هر ورقه گواهي نيكوكاري 
۱۰۰۰تومان اس��ت و مدت جمع آوري وجوه نيز از 
۲۷ اسفند تا 3۱ فروردين بود كه اين مهلت تا پايان 

ارديبهشت ماه جاري تمديد شده است.

لزوم توسعه زير ساخت هاي 
فناوري اطالعات

عليرض��ا تاجب��ر، عض��و هي��ات مدي��ره كان��ون 
كارگزاران به بورس نيوز گفت: تا سال گذشته كاهش 
جذابيت بازار هاي موازي بورس باعث ورود نقدينگي 
قابل قبولي از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي به بازار 
سرمايه شده بود. وي ادامه داد: در اتفاقات جديد، شاهد 
هستيم بيماري كرونا باعث شده بسياري از كسب 
و كار هايي كه با پول هاي ب��اال كار مي كردند امكان 
فعاليت نداشته باشند، از سوي ديگر عواملي، چون 
مساله گمرك، كاهش عملكرد واردكنندگان، عدم 
فعاليت بازار خودرو و ساير كارخانه ها، كاهش سود 
بانكي، عدم جذابيت سايز بازار ها و همچنين حمايت 
محسوس دولت به جذابيت بازار سرمايه افزوده است.

تاجبر تصريح كرد: ممكن اس��ت شرايط موقت به 
نظر برس��د، اما در هر صورت شاهد ورود نقدينگي 
بسيار از سوي اصناف به بورس هستيم. درآمد بورس 
صرف زيرساخت ها شود مديرعامل كارگزاري تامين 
س��رمايه نوين در خصوص عملكرد بورس با حجم 
نقدينگي وارد شده، اظهار كرد: سازمان بورس همواره 
درآمد ه��اي قابل قبولي داش��ته و البته هزينه هاي 
سربار نيز متحمل شده، اما در راستاي توسعه خود 
فعاليت هاي صورت داده، اما در اصل بايد اين وجوه 
صرف زيرساخت ش��ود.  تاجبر خاطرنشان كرد: به 
نظر مي رسد بهترين فضا براي مصرف اين نقدينگي 
بزرگ زيرس��اخت هاي  آي تي اس��ت ك��ه در حال 
حاضر بزرگ تري��ن ضعف بازار سرمايه محس��وب 
مي شود.  اين كارشناس بازار سرمايه افزود: سامانه 
معامالت و ساير بخش هاي ديگر نيازمند رسيدگي 
است چرا كه بخش  آي تي يك بخش منفك ناپذير بازار 
سرمايه اي كارا محسوب مي شود و هرگونه ضعف در 
اين بخش، بازار را بار ريسك هاي زيادي روبرو مي سازد 
بنابراين نياز به صرف هزينه در بخش منابع انساني و 

خريد تجهيزات احساس مي شود.

32 شركت عمده ما در بورس فعال است و امسال بنا داريم هر تعداد شركت كه بتوانيم وارد بورس كنيم.

بورس امروز برخالف پيش بيني ها كه برخي گمان 
مي كردند به دليل افت قيمت نفت ريزشي خواهد 
بود، معامالت خود را صعودي آغاز كرد و از نخستين 
لحظات آغاز بازار با رش��د هفت ه��زار واحدي به 

استقبال ادامه معامالت در اين بازار رفت.
شب گذش��ته براي نخس��تين بار در تاريخ، قيمت 
نفت امريكا منفي و با افت 3۰۶ درصدي همراه شد، 
با چنين سقوطي قيمت هر بش��كه نفت به منفي 
3۷ دالر و ۶3 سنت رسيد، اين موضوع كه اتفاقي 
عجيب در بازار نفت به ش��مار مي رود زمينه ترس 
بس��ياري از فعاالن بازار سرمايه را با خود به همراه 
داش��ت كه ممكن از آغاز معامالت روز )سه شنبه( 
شاخص بورس تحت تاثير اين ريزش قرار بگيرد و 
برخي از گروه ها مانند پتروشيمي و پااليشي زمينه 
ضرر س��هامداران را فراهم كند، در حالي كه بازار 
سرمايه امروز برخالف پيش بيني ها معامالت خود 
را صعودي آغاز كرد و از نخستين لحظات معامالت 
با رشد چند هزار واحدي به استقبال ادامه معامالت 
رفت. به گزارش ايرنا، نويد قدوس��ي اتفاق ش��ب 
گذشته يعني كاهش ش��ديد قيمت نفت به منفي 

3۷ دالر را محدود به قراردادهاي فيوچرز نفت به 
تاريخ MAY ۱۵ دانست و گفت: اين كاهش قيمت 
صرفا براي گروه محدودي از قراردادهاي آتي نفت 
امريكا بود كه وسط خشكي قرار دارند و اصطالحا 

به آنها landlocked گفته مي شود.
به گفته وي، اتفاق شب گذشته فقط براي يك نوع 
نفت و قرارداد نفتي رخ داده اس��ت و ديگر نفت ها 
از جمل��ه نفت برنت با افت چش��مگير و س��نگين 

مواجه نشدند.
قدوسي ادامه داد: اين گونه نفت هايي كه در خشكي 
قرار دارند براي اينكه بخواهند براي صادرات نفت 
به پايانه صادراتي برس��ند با هزين��ه حمل و نقل 
س��نگيني همراه هس��تند، اين موضوع باعث شد 
تا به دليل نزديك ش��دن به سررس��يد قراردادها، 
امكان خريد در قرار داد وجود نداشته باشد و همه 
به سمت فروش پيش رفتند، به همين دليل قيمت 
آن كاه��ش پيدا ك��رده در صورتي ك��ه قيمت در 
ديگر قراردادهاي نفتي مانند وست تگزاس حدود 
۲3 دالر اس��ت. اين كارشناس بازار سرمايه با بيان 
اينكه نفت برنت ش��ب گذش��ته نوسان چنداني را 

تجربه نكرد و قيمت آن حدود ۲۸ دالر بود، گفت: 
به اي��ن وضعيت contango گفته مي ش��ود كه 
قراردادهاي نفتي با سررسيد نزديك خيلي ارزان تر 
از قراردادهاي با سررس��يد دورتر معامله مي شوند 
كه آن هم ناش��ي از عدم ظرفيت ممكن براي انبار 

كردن است.
وي خاطرنش��ان كرد: در اين مواقع نفت از ميدان 
نفتي اس��تخراج مي شود و اس��تخراج كننده نفت 
حاضر است نفت اس��تخراج شده را به عنوان زباله 
بفروش��ند كه فقط در جاي دورتري انبار ش��ود تا 
ميدان نفتي بتوان��د به فعاليت خ��ود ادامه دهد، 
چنين مس��ائلي موقتي اس��ت و ب��ه زودي از بين 
مي رود. قدوسي به واكنش پااليشي ها در معامالت 
امروز نس��بت به اتفاق رخ داده در بازار نفت اشاره 
كرد و گفت: فقط يك نماد پااليش نفت بندرعباس 
واكنش��ي از اين اتفاق نش��ان نداد و تحت فش��ار 
نقدينگي در صف خريد قرار گرفت اما ديگر سهام 
مانند پااليش نفت ش��يراز، پاالي��ش نفت تبريز و 
پاالي��ش نفت اصفهان در ح��ال معامله به صورت 

منفي هستند.

چرا شاخص بورس ريزشي نشد؟
به دنبال كاهش قيمت نفت 

ت��داوم ركورد ش��كني مادامي كه اص��الح رويه اي 
مبني بر پذيرش ش��ركت هاي جديد انتشار اوراق 
افزايش سرمايه از محل سلب حق تقدم و ابزار هاي 
اينچنيني صورت نگيرد و اش��تياق خري��داران در 
بورس ادامه يابد، اين ش��يب در آين��ده به اقتصاد و 
بازار سرمايه آسيب خواهد رساند. فردين آقا بزرگي 
در بررسي بازار س��رمايه به بورس نيوز گفت: دامنه 
تبعات افزاي��ش قيمت ارز )از س��ال ۹۶( و به نوعي 
تجديدارزيابي دارايي هاي ثابت و مالي كه در اقتصاد 
ايران اتفاق افتاده باعث ش��ده براي مثال كااليي كه 
در گذشته با قيمت ۱۰هزار تومان خريداري مي شد 

اكنون به سقف قيمتي 3۰ تومان برسد.
وي با اش��اره به ارزش معامالت تصريح كرد: حجم 
معامالت به تبع كاهش ارزش پول ملي سه برابر شده 
بنابراين در بورس يا اوراق بهادار نيز به همين شكل 
اثر آن پذيرفته و متناسب با كاهش ارزش پول ملي، 
اتفاقاتي را تجربه كرده و نمي توان آن را به منزله ورود 

نقدينگي يا اشتياق خريد سهام تعبير كرد.
اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص درآمد هاي 
حاصل از معامالت خاطرنش��ان كرد: شركت هاي 

بورس و فرابورس مي توانند عمده درآمد هاي كسب 
ش��ده را صرف اصالحات زيرس��اختي و تجهيز نرم 
افزاري )س��خت افزاري( كنند كه تناسب معقولي 
مابين بزرگ ش��دن بازار ها و امكانات گذشته ايجاد 

شود. 
آقابزرگي با اشاره به مشكالت سامانه معامالتي افزود: 
اگر هس��ته معامالت پاس��خگوي ميزان داد وستد 
در بورس نيس��ت بايد اصالح شود؛ فرهنگ سازي و 
آموزش جايگاه خود را دارد اما؛ اولويت بايد به اصالح 

زيرساخت و سامانه معامالت اختصاص يابد.
مديرعامل كارگزاري بانك دي در پايان اظهاركرد: 
تداوم ركورد شكني مادامي كه اصالح رويه اي مبني 
بر پذيرش شركت هاي جديد انتشار اوراق افزايش 
سرمايه از محل سلب حق تقدم و ابزار هاي اينچنيني 
ص��ورت نگيرد، اش��تياق خريدار ب��ه دليل كاهش 
س��ودبانكي و كاهش درآمد هاي نفت��ي را )كه بنيه 
اقتصادي دول��ت را تضعيف مي كند( افزايش داده و 
چون بازار موازي وجود ندارد، به صورت بي رويه اين 
نقدينگي كامال متوجه بورس شده وادامه اين شيب در 

آينده به اقتصاد و بازار سرمايه آسيب خواهد رساند.

عدم اصالح و خطري در كمين بازار
كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

ردپاي سقوط قيمت نفت
اگر ت��ا قبل از اي��ن مثال در 
اس��فندماه اين تصور وجود 
داش��ت كه مثال روس��يه با 
هم��كاري عربس��تان براي 
مقابله با سيطره نفت شل در 
بازار نفت دست به اقدامات 
مشترك براي كاهش نفت 
مي زنن��د، ب��ا مث��ال امريكا 
ب��راي فش��ار بيش��تر روي 
اقتصادهاي نفت��ي قصد دارد روند قيمتي نفت را در 
مسير كاهش قرار دهد، با شرايطي كه امروز در بازار 
نفت و فضاي عمومي اقتصادي ايجاد شده، نمي توان 
به راحتي وزن قابل توجهي براي چنين تحليل هايي 
قائل ش��د و بايد تحليل هاي تازه اي را براي تشريح 
اين فضا تدارك ببينيم. در شرايط فعلي كه اقتصاد 

كش��ورهاي مختلف دچار ركود است و تقاضا براي 
نفت تا حد چش��مگيري كاهش پي��دا كرده، حتي 
برنامه ري��زي اوپ��ك و همراهي كش��ورهايي چون 
امريكا و مكزي��ك و... هم نمي تواند قيمت نفت را به 
وضعيت باثبات و معقولي برس��اند. بنابراين واقعيت 
مشخص آن اس��ت كه ما در بازار نفت با افزايش در 
عرضه نفت روبه رو هستيم و ديگر بحث توليد مطرح 
نيست. البته برخي اظهارنظرها طي ماه هاي گذشته 
در اي��ن خصوص كه اوپك قصد دارد عرضه و قيمت 
را كاهش دهد نيز اثر گذار بوده اما به نظر مي رس��د 
كه مجموعه داليلي از جمله كرونا، كاهش در عرضه؛ 
پر شدن ذخاير استراتژيك كشورها و... باعث شد تا 
وضعيت قيمت نفت اين گونه شود. پرسش اساسي 
اين اس��ت كه چرا به رغم تم��ام تالش هاي اوپك و 
غيراوپك در نهايت قيمت نفت چنين سقوط آزادي 

را تجربه كرده است. براي عبور از اين شرايط هم در 
نخستين گام بايد در عرضه نفت مازاد مهار و كنترل 
ش��ود تا در قدم ه��اي بعدي بتوان ثب��ات الزم را در 
بازار نفت ايجاد كرد. در حوزه اقتصاد داخل كش��ور 
هم هرچند تحريم هاي اقتصادي امريكا عليه ايران 
باعث شد تا ميزان وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي 
كاهش پيدا كند اما در عين حال ميزان وابستگي ما 
به درآمدهاي برآمده از مشتقات نفتي افزايش پيدا 
كرد. موضوعي كه باعث خواهد ش��د تا اقتصاد ايران 
هم به دليل تحوالت اخير در بازار نفت و مشتقات آن 
متضرر شود. ايران براي تامين ارز مورد نياز خود براي 
تامين اقالم اساسي روي اين درآمدهاي حساب باز 
كرده بود و امروز كه اين درآمدهاي با مشكل مواجه 
ش��ده بايد راهكارهاي جايگزيني براي عبور از اين 
ش��رايط تدارك ديده ش��ود. اينكه در شرايط فعلي 

چطور مي توانيم اين تعادل و باالنس را در اقتصادمان 
ايجاد كنيم كه بدون درآمدهاي نفت خام و مشتقات 
نفتي به مطالبات مردم پاس��خ داده شود؛ موضوعي 
است كه از منظر تحليلي بايد ابعاد مختلف آن مورد 
بررس��ي قرار بگيرد. برخي معتقدند كه استفاده از 
حس��اب صندوق توس��عه ملي يك راهكار مناسب 
است؛ برخي ديگر از تكيه بيش��تر روي درآمدهاي 
مالياتي س��خن مي گويند و... البته نمونه ايران يك 
نمونه منحصر به فرد اس��ت چرا كه در هر جاي دنيا 
اگر ش��ما با چنين مشكلي مواجه شويد مي توانيد از 
بانك جهاني يا سازمان تجارت جهاني وام و تسهيالت 
درياف��ت و از بحران عبور كنيد اما وضعيت كش��ور 
ما حقيقتا متفاوت اس��ت و فش��ارهاي امريكا باعث 
ش��ده تا ايران نتواند از اين ظرفيت هاي عادي براي 
ساير كشورها اس��تفاده كند. بنابراين تنها يك راه و 

يك روش پيش روي اقتصاد اي��ران باقي مي ماند و 
آن اينكه بايد از ظرفيت هاي داخلي براي پاس��خ به 
نيازهايمان استفاده كنيم. اقتصاد ايران براي تداوم 
حيات خود بايد از ظرفيت هاي درونزاي خودش بهره 
ببرد تا بتواند از اين چالش س��ربلند خارج شود. بايد 
دامنه هاي صادرات غيرنفتي را توسعه دهيم؛ شرايط 
را ب��راي بهبود توليد و متعاق��ب آن صادرات فراهم 
كنيم تا بتوانيم به نيازهايمان پاسخ دهيم. رسيدن 
به چنين وضعيتي نيازمند همكاري و انسجام تمام 
اركان كشور است. بايد همه ظرفيت ها در يك مسير 
به كار گرفته شود و اين گونه نشود كه مجلس راه خود 
را برود. دولت راه خود را برود و ساير اركان هم به ميل 
خودشان عمل كنند. همه بايد در راستاي يك هدف 
مشخص حركت كنند تا در نهايت عبور از چالش هاي 

پيش رو ممكن شود.

جالل ميرزايي
عضو كميسيون انرژي 

مجلس دهم
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»تعادل«اثرنرخسودسپرده15درصدبربازارمعامالتواجارهآپارتمانرابررسيميكند

هراس از ورود نقدينگي سرگردان به بازار مسكن
مجيد اعزازي|

اثر پذيلري احتمالي بلازار معاملات و اجاره 
ملك از نرخ سود سلپرده 15 درصد ناظران و 
كارشناسان بازار مسكن را نگران كرده است. 
روز يكشنبه هفته جاري خبري روي خروجي 
خبرگزاري ها قرار گرفت كه از توافق بانك هاي 
كشور بر سر ممنوعيت افتتاح سپرده بانكي 
با سود باالتر از 15 درصد حكايت مي كرد. اگر 
چه طبق مصوبه شلوراي پلول و اعتبار نرخ 
سود سپرده هاي بانكي از شلهريور سال 96 
بدون تغيير و معادل 15 درصد تعيين شلده و 
بانك مركزي هم بخشنامه مربوطه را به نظام 
بانكي اباغ كرده بود، ولي رقابت بانك ها بر سر 
پرداخت سود بيشتر با هدف جذب سپرده هاي 
فزون تر، چندماه بعد از اين مصوبه باال گرفت و 
كار به جايي رسيد كه برخي از بانك ها نرخ هاي 
باالتر از 23 درصد نيز به سلپرده گذاران خود 
پرداخت مي كردند. اينك اما با توافق بر سلر 
سقف 15 درصد براي سود سپرده هاي بانكي، 
سواالت و چالش هايي درباره مسيريابي جديد 
نقدينگي دپو شلده در بانك ها مطرح شلده 
است. گزينه هاي برتر همچون هميشه محدود 
به بازار سكه و طا،  ارز، بورس و مسكن است. 
در ايلن روزهلا و هفته ها كه شلاخص بورس 
تهران ركوردهاي تازه اي را ثبت كرده اسلت، 
گروهي از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند 
كه نقدينگي هاي رها شده از بانك ها به سوي 
بازار بورس روانه خواهد شد، چه آنكه با افزايش 
بازدهي بورس طي دو سال گذشته، بخش قابل 
توجهي از نقدينگي از بانك ها به مسير بورس 
رفته بود. اما اين احتمال در شلرايطي عنوان 
مي شلود كه گروهي از كارشناسان بورس بر 
اين باورند كه ماه عسل بازار سرمايه به روزهاي 
پاياني خود نزديك مي شود. در چنين شرايطي 
اسلت كه هراس از سلرريز نقدينگي به بازار 

مسكن با هدف سوداگري تشديد شده است.

    دغدغه بازار مصرفي 
در كنار سود سپرده 15 درصدي و رشد شديد شاخص 
بورس، شاهد افت قيمت نفت و پيامدهاي ركودزاي ناشي 
از شيوع كرونا نيز هستيم. اينك اين سوال مطرح است كه 
اين رويدادها چه اثري روي بازار مسكن در سه ماه يا شش 

ماهه آينده مي گذارد؟
دكتر منصور غيبي كارشناس ارشد بازار مسكن در پاسخ 
به اين سوال، به »تعادل« گفت: مهم ترين دغدغه ما در 
بازار مسكن به بازار مصرفي بر مي گردد. بي گمان، تحوالت 
و رويدادهاي پيش گفته روي بازار مسكن اثرگذار خواهند 
بود، اما نكته در اينجا است كه متقاضيان بازار مسكن دو 
طيف هس��تند. يكي تقاضي مصرفي كه بر اساس آن، 
شهروندان براي خريد مسكن يا تبديل به احسن كردن 
منزل كنوني خود اقدام به ورود به بازار مي كنند. جنس 

تقاضاي دوم اما سوداگرانه است. بخشي از افراد متاسفانه 
از بازار مسكن به عنوان بازار سرمايه و سوداگري استفاده 
مي كنند. داد و س��تد مسكن توس��ط اين افراد به اميد 
افزايش پ��ول و دارايي و ثروت صورت مي گيرد و به بازار 
مسكن آسيب وارد مي كند. وي با بيان اينكه افراد، دولت 
و نهادها را در فرهنگ سرمايه پذيري و سرمايه گذاري 
در اقتصاد مس��كن مقصر مي دانم، افزود: شاخص هاي 
اقتصاد كالن همچون قيمت نفت، نرخ سود سپرده هاي 
بانكي، رشد بازارهاي موازي و ... روي بازار مسكن اثرگذار 
هستند. اما اميدواري مان اين است كه رونق مسكن داريم 
و خواهيم داشت.  غيبي اظهار كرد: اوال بازاري كه به دليل 
ش��يوع بيماري كرونا از اسفندماه گير كرد و قفل شد و 
نتوانست فضاي مناسب را براي خريد و فروش ملك در 
بازار شب عيد تامين كند، در اين روزهاي اول سال، دارد 
خودش را نشان مي دهد. از س��وي ديگر، به زودي وارد 
فصل نقل و انتقال در بازار اجاره هم مي شويم و اين نكته 
هم تاثير خود را روي بازار خواهد گذاشت. در نتيجه بازار 
مسكن در ركود كامل نخواهد بود و اصطالح شرايط ركود 
تورمي كه برخي به كار مي برند، بعيد مي دانم در شش ماه 
يا حتي سه ماه اول سال بر بازار حاكم باشد، چون مردم 
به دفاتر مشاوران امالك و بازار مسكن مراجعه دارند و كار 

خودشان را انجام مي دهند.
اين كارشناس ارشد بازار مسكن تصريح كرد: نگراني ما 
درباره احتمال ورود نقدينگي از بازارهاي سرمايه اي غير 
مولد به بازار مسكن است. وقتي كه ميزان نرخ سود سپرده 
ريالي كم مي شود، يعني اينكه افراد به بانك نيايند و مردم 
نقدينگي خود را در خارج از بانك سرمايه گذاري كنند. 
وقتي نقدينگي سرگردان از بازارهاي موازي به بازار مسكن 
سرريز شود،  اثر آن به شكل افزايش كاذب قيمت مسكن، 
سوداگري و معامالت مكرر و سودجويانه در حوزه مسكن 
بروز پيدا مي كند. اين موارد باعث افزايش قيمت شده و 
مصرف كننده واقعي را در بازار مسكن تضعيف مي كند. 
تمام نگراني از اين شاخص سود سپرده هاي بانكي است 

اما ركود تورمي نخواهيم داشت. 
او افزود: همچنان كه هر س��اله بحث افزايش قيمت در 
مورد تمام كاالها و شاخص ها را داريم، طبيعتا در مورد 
مسكن نيز در سال جديد افزايش قيمت خواهيم داشت اما 
اميدواري مان اين است كه اين افزايش قيمت كمتر از نرخ 
تورم باشد. او در پاسخ به اينكه به نظر شما نرخ تورم امسال 
چقدر خواهد بود؟ نيز گفت: فكر كنم در بازار مسكن بين 
25 تا 30 درصد شاهد افزايش قيمت ها باشيم. اما طبيعتا 
با توجه به قيمت ساير كاالها و شاخص ها ممكن است، 
نرخ تورم عمومي بيش از اين رقم ها باشد. در اين حال، 
اميدواريم در حوزه مسكن در رنج 25 تا 30 درصد افزايش 

قيمت داشته باشيم و بيشتر نشود.
غيبي همچنين اظهار كرد: يك نكته موثر در بازار مسكن 
وجود دارد و آن اينكه هر چقدر داد و ستد و خريد و فروش 
با آهنگ و س��رعت متناسب، تداوم داش��ته باشد، بازار 
مسكن آسيب نمي بيند. اين بازار زماني آسيب مي بيند 
كه وارد فاز ركود تورمي شود و تعداد معامالت ملك به 
كمترين ميزان برسد و ارقام و قيمت ها به ناگهان افزايش 

يابد. اگر بتوانيم سياستي داشته باشيم و اجرا شود كه 
مردم هميشه در بازار باشند و رونق نسبي معامالت وجود 
داشته باشد، اين بازار از آسيب ها و قيمت هاي هيجاني به 
دور خواهد بود. حتي عوامل بيروني مثل مسائل مربوط به 
بين الملل و سياست خارجي و ... اثر كمتري بر بازار مسكن 
خواهد گذاشت، اما وقتي كه بازار در سكوت مطلق باشد، 
به اين بازار شوك وارد شده و اصال تحركي نخواهد داشت 
و در اين شرايط هر المان خارجي، هر بخشنامه دولتي يا 
هر رفتار غيراقتصادي اثرش را در حوزه مسكن مي گذارد.

    سود سپرده روي بازار اجاره؟
اين كارشناس بازار مس��كن درباره اثر گذاري نرخ سود 
س��پرده 15 درصدي روي بازار رهن و اجاره مسكن نيز 
اظهار كرد: خيلي از موجران كه واحد مسكوني خود را 
به طور كامل رهن مي دهند، ميزان رهن را با سودي كه 
بانك پرداخت مي كند، مقايسه مي كنند. از اين رو،  كاهش 
سود بانكي به 15 درصد اين مساله را كم رنگ مي كند 
و باعث مي شود كه تعداد اين دسته از موجران به شدت 
كاهش پيدا كند و از س��وي ديگر به تعداد موجراني كه 
اجاره بهاي بيشتري را طلب مي كنند، افزوده خواهد شد. 
طبيعتا اين مساله منجر به فشار بيشتر روي مستاجران 
خواهد ش��د، چون مستاجران معموال كارمند يا كارگر 
بوده و داراي حقوق ثابت هس��تند و از همين رو، بيشتر 
تمايل دارند كه پول كمتري بابت اجاره ماهانه بپردازند و 
در عوض رهن بيشتري ارايه كنند. وقتي قضيه برعكس 

مي ش��ود و ارزش س��ود س��رمايه گذاري پول در بانك 
كاهش مي يابد، موجران هم عالقه مند مي شوند كه به 
جاي رهن، بيشتر اجاره بگيرند. او افزود: يك دليل اين 
مساله نيز اين است كه وقتي هزينه هاي جاري موجري 
كه خود مصرف كننده است و سوداگر نيست، به دليل 
افزايش شهريه مدرسه يا دانشگاه، رفت و آمد عروس و 
دام��اد و ... و در يك كالم تورم عمومي باال مي رود، او هم 
براي گذران زندگي خود دنبال اين است كه اجاره بهاي 
بيشتري نسبت به رهن بگيرد. اين مساله، قضيه را مشدد 
خواهد كرد. اين مساله كاهش نرخ سود بانكي و از طرف 
ديگر، افزايش هزينه هاي گذران زندگي به دليل صعود 
نرخ تورم مالكين را ترغيب مي كند كه اجاره بهاي بيشتري 
را طلب كنند كه در نهايت منجر به فشار مالي بيشتر به 

مستاجر مي شود.

    شكاف بين توان خريد و قيمت مسكن
در همين حال،  ابوالفضل نوروزي كارشناس مسكن گفت: 
يكي از نگراني هاي محتمل در مورد آينده بازار مسكن 
در سال جاري، افزايش شكاف بين توان خريد و قيمت 
مسكن در بازار است. البته اين امر در تقاضاهاي مصرفي و 
به خصوص خانه اولي ها بسيار جدي تر است اين امر باعث 
شده فرصتي براي حضور در بازار خريد مسكن پيدا نكنند. 
اتفاقي كه چندسالي است رخ داده و در كنار عدم اجراي 
ماليات هاي تنظيمي، بازار را كامال به تقاضاهاي سرمايه اي 
سپرده است. وي در گفت وگو با فارس افزود: از طرفي با 

توجه به رشد قابل توجه قيمت مسكن در سال هاي 97 و 
98، اين انتظار وجود دارد كه بازدهي اين بازار در مقايسه 
با ساير بازارها چندان قابل توجه نباشد و در نتيجه بخشي 
از تقاضاهاي سرمايه اي به خصوص تقاضاهاي سفته بازانه 
از اين بازار خارج شوند. نوروزي با بيان اينكه اين وضعيت 
مي تواند بر توليد مسكن اثر بگذارد، گفت: اگر تمهيداتي 
انديشيده نشود، اين كاهش تقاضا، ركود توليد مسكن را 
در پي خواهد داشت. در همين سال ها نيز توليد مسكن با 
ركود سنگيني مواجه بوده است. تداوم ركود توليد و عرضه 
مسكن، بر مشكالت بخش مسكن و افزايش قيمت ها در 
آينده خواهد افزود و اين متقاضيان مصرفي هستند كه 
مجددا از اين موضوع متضرر شده و براي تامين هزينه 

مسكن خود فشار بيشتري را متحمل مي شوند.
وي اضافه كرد: مساله وقتي جدي تر مي شود كه با توجه 
به پيشران بودن توليد مسكن و البته وابستگي پايين اين 
بخش اقتصاد به واردات و تحريم، الزم است توجه الزم به 

اين بخش صورت گيرد.
اين كارشناس مسكن يكي از راهكارهاي اساسي براي 
اين منظور را تسهيل سرمايه گذاري و تامين مالي توليد 
مسكن بيان كرد و گفت: براي مثال، متاسفانه به دليل 
ناكارآمدي قوانين موجود، استفاده از ظرفيت روش پيش 
فروش مسكن مغفول مانده است. شيوه اي كه هم براي 
توليد كنندگان و هم متقاضيان مطلوبيت دارد و اگر بستر 
مطمئني براي استفاده از اين روش ايجاد شود مي تواند 

موجب افزايش ميزان توليد مسكن شود.
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رييس سازمان هواپيمايي: 
اختيارات ويژه مي خواهيم

علي عابدزاده، معاون وزير راه براي عبور صنعت 
هواپيمايي از بحران خواستار اختيارات ويژه است 
و گفت: يكسري پروازهايي را انجام مي دهيم كه 

فاقد هر گونه درآمدي است.
به گزارش تس��نيم، عابدزاده در نشست معاون 
اول رييس جمهور با وزي��ر و معاونان وزارت راه و 
شهرسازي با بيان اينكه بعد از اتمام كرونا شرايط 
س��خت تري خواهيم داشت، اظهار كرد: كاهش 
پروازهاي داخلي و خارجي موضوعي اس��ت كه 
همه كش��ورها در اين ش��رايط تجربه كردند. بر 
اس��اس آمار ياتا )انجمن بين المللي حمل ونقل 
هوايي( خسارت شركت هاي هواپيمايي طي ماه 

فوريه 30 ميليارد دالر بوده است.
وي ادامه داد:  بنا بر اعالم ياتا اين خسارت ها در 5 
مارس بين 63 تا 113 ميليارد دالر برآورد ش��د، 
در 17مارس 200ميليارد دالر و در 24 مارس به 
252 ميليارد دالر رسيد، به عبارت ديگر مجموعه 
صنعت حمل و نقل هوايي دنيا طي كمتر از 2 ماه 

252 ميليارد دالر ضرر كرد.
وي با بيان اينكه اين خسارت ها شامل حال كشور 
ما هم ش��ده اس��ت، افزود: كار ما نسبت به ساير 
حوزه هاي حمل و نقلي سخت تر است اما تالش 
كرديم آرامش را در اي��ن صنعت حفظ كنيم تا 

مشكلي براي پرسنل به وجود نيايد.
رييس س��ازمان هواپيمايي كشور گفت: ما هم 
عدم انجام پرواز را داريم و هم يكسري پروازهايي 
را انجام مي دهيم كه فاقد هر گونه درآمدي است. 
همچنين در شرايط پيش آمده هماهنگي هاي 
الزم را با وزارت بهداش��ت و سازمان هاي جهاني 

داشته و دستورات الزم را صادر كرديم.
عابدزاده با بيان اينكه مهم ترين موضوع به شرايط 
بعد از كرونا بر مي گ��ردد، اضافه كرد: با توجه به 
ركوردي كه اين صنعت در كل دنيا تجربه كرد، 
شرايط بس��يار س��خت خواهد بود تا بتوانيم به 
شرايط قبل از كرونا برگرديم و نياز به اختياراتي 
داريم تا در سال جهش توليد بتوانيم دوباره اين 

صنعت را پويا كنيم.
وي با بيان اينكه تمام شركت هاي هواپيمايي ايران 
به دليل اينكه هزينه هاي پرس��نلي و تعميراتي 
متغيري دارند، با ضرر زيادي مواجه مواجه شدند، 
تصري��ح كرد: موضوع فقط در آمدزايي نيس��ت 
بلكه هزينه هاي جاري ش��ركت ها نيز بسيار باال 
اس��ت و اين موضوع در اين ش��رايط خسارات را 

افزايش مي دهد.

 حركت قطارهاي مسافري
 از سر گرفته شد

شركت حمل و نقل ريلي رجا از آغاز فروش بليت 
قطارهاي مسافري با رعايت تمهيدات بهداشتي 

خبر داد.
به گزارش مهر، ش��ركت حمل و نقل ريلي رجا 
اعالم كرد: به منظور حفظ س��المت و آس��ايش 
مسافران و جلوگيري از گسترش بيماري كرونا، 
طرح فاصله گذاري به شيوه جديد در قطارهاي 
رجا اجرايي و اعمال مي شود. در اين طرح عالوه بر 
انجام كليه تمهيدات بهداشتي الزم در خصوص 
ضدعفوني كردن قطارها و استفاده از ملزومات با 
رعايت تمام پروتكل هاي بهداشتي؛ در هر كوپه 
حداكثر دو نفر )و يا اعضاي يك خانواده( حضور 

خواهد داشت.
رضا عصاري، معاون اجرايي شركت حمل و نقل 
ريلي رجا گف��ت: اين فاصله گ��ذاري به صورت 
خودكار هنگام خريد بليت از طريق درگاه هاي 
مختلف اعمال شده و هيچ هزينه اضافه اي بابت 
صندلي هاي خالي از مسافران دريافت نمي شود.

جزييات تازه از توقف
 740 كاميون پشت مرز ميرجاوه

مديركل دفتر ترانزيت و حمل ونقل بين المللي 
سازمان راهداري گفت: تعداد كاميون هاي گرفتار 
در پشت مرز ميرجاوه از اسفندماه سال گذشته 
تاكنون با اقدامات س��ازمان راه��داري و حمل و 
نقل جاده اي  از 1003 دس��تگاه به 740 دستگاه 

كاهش يافته است.
منوچهر سلمان زاده در گفت وگو با فارس اظهار 
كرد: با ش��يوع ويروس كرونا در منطقه، كشور 
پاكستان طي دو مرحله از تاريخ 4 تا 16 اسفند 
ماه س��ال قبل و همچنين از 24 اسفندماه سال 
گذشته تا به امروز، مرز مشترك خود با ايران را 

بسته است. 
وي اف��زود: در اين مدت س��ازمان راه��داري و 
حمل ونقل ج��اده اي هماهنگي ه��اي الزم را با 
سفارت جمهوري اسالمي ايران در پاكستان به 
منظور رايزني با طرف پاكستاني و همچنين وزارت 
كشور درخصوص استفاده از ظرفيت استانداري 
سيستان وبلوچستان انجام داد، همچنين عالوه 
بر پيگيري از طريق مالقات هاي مرزي مشترك 
با گمرك ايران براي صدور اجازه برگشت ناوگان 

ايراني مكاتبه شد. 
مديركل دفتر ترانزيت و حمل ونقل بين المللي 
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي اظهار كرد: 
پيرو هماهنگي ها و مكاتبات صورت گرفته بسته 
بودن مرز به اصناف حمل ونقلي و حصول اطمينان 
از باز بودن مرز قبل از بارگيري در هفتم اسفندماه 

سال 98 اعالم شد.
سلمان زاده با اش��اره به نتايج حاصل از اقدامات 
صورت گرفته بيان داش��ت: تعداد كاميون هاي 
حام��ل كااله��اي صادراتي و ترانزيت��ي در مرز 
ميرجاوه از 1003 دستگاه به 740 دستگاه كاهش 
يافت و بخش قابل توجه محموالت گاز مايع در 
مخازن استان سيستان و بلوچستان تخليه شد و 

مابقي نيز در دست اقدام است.

بازويپژوهشيمجلسدريكگزارشعلميارايهكرد

5 راهكار براي ايجاد راه ابريشم هوايي از فراز ايران

اثر»كرونا«  بر تامين اجتماعي

طبق بررسلي مركز پژوهش هلاي مجلس، از 
الزاملات تحقق تبديلل ايران به راه ابريشلم 
هوايلي، افزايلش ظرفيلت فرودگاه هلاي 
بين المللي نظير فرودگاه املام خميني )ره( و 
فرودگاه هاي بين المللي مناطق آزاد و تبديل 
آنها به فرودگاه قطب با هدف توسعه پروازهاي 
ترانزيت اسلت.مركز پژوهش هاي مجلس در 
گزارشي به بررسلي و تحليل ايده راه ابريشم 
هوايي و پيشلنهادات و چالش هلا در اين باره 

پرداخت و مواردي در اين حوزه مطرح شد. 

در مقدمه اين گزارش آمده است: كريدور آسياي شرقي 
به اروپا و بالعكس از ديرباز به عنوان يك ش��اهراه اصلي 
مطرح بوده اس��ت. طي س��ال هاي اخير كشور چين به 
عنوان يك��ي از مقاصد اين راهگذر مهم تالش كرده تا با 
مطرح كردن ابتكار »كمربند و راه« و سرمايه گذاري در 
آن زمينه را براي تقويت اين شاهراه در سه بخش زميني، 
دريايي و هوايي فراهم آورد. كشورمان به لحاظ موقعيت 
جغرافيايي در ميانه اين شاهراه قرار گرفته و ويژگي هاي 
ممتازي جهت تبديل به يك قطب ترانزيت مسافر و بار 
دارد. براساس بررس��ي هاي انجام شده سرمايه گذاري 
در زمينه توس��عه زيرس��اخت هاي فرودگاهي با هدف 

ارتقاي ظرفيت و تبديل فرودگاه هاي بين المللي كشور 
به فرودگاه قطب، اعتمادسازي جهاني و افزايش امنيت 
فضاي پروازي كشور و اعطاي آزادي هاي پنجم و ششم 
هوانوردي )سياس��ت آس��مان باز( به خط��وط هوايي 
كشورهاي آسياي ش��رقي و اروپايي به منظور ترانزيت 
مسافر از فرودگاه هاي قطب كش��ور ازجمله مهم ترين 
گام هاي اجرايي پيوستن به مسير جاده ابريشم هوايي 
اس��ت. در بخش��ي از اين گزارش آمده است: در شرايط 
كنوني مش��اركت ايران در ابتكار كمربن��د و راه بايد با 
درايت، دورانديشي و آينده نگري مورد بررسي قرار گيرد، 
در اين راستا آنچه بيش از هر مورد ديگري مي تواند ايران 
را در اين ابتكار بدون جايگزين و بي بديل مطرح سازد، 
ابتكار »راه ابريشم هوايي« است؛ اين ابتكار بر آن است 
كه با بهره مندي از فضاي كشور كه در ارتباط بين شرق 
آسيا )مركز توليد كاال و خدمات صادراتي به غرب( و اروپا 
)مركز واردات و مصرف كاالها و خدمات توليدي شرق( 
قرار دارد، تسهيالت لجستيكي و ترانزيتي فراهم آورد.  
فضاي ايران براي معرفي كريدور هوايي راه ابريشم هوايي 
پتانسيلي است كه مي تواند در صورت معرفي در سطحي 
گسترده در فضاي رسانه اي، موجب نزديكي بهره مندان 
از آن، شامل شركت هاي هوايي، بهره مندان مستقيم و 
غيرمس��تقيم، كاهش آلودگي، صرفه جويي در مصرف 

سوخت و افزايش درآمدها براي ذينفعان ازجمله ايران با 
كمترين سرمايه گذاري و بيشترين بهره وري اقتصادي 
باش��د.  بنابراين گزارش ابتكار كمربند � راه كشور چين 
نمونه اي از طرح هايي است كه نشان مي دهد قرار گرفتن 
در مسير كريدور آسياي شرقي به اروپا داراي چه ميزان 
اهميت است. چين به عنوان يك ابرقدرت اقتصادي طي 
سال هاي اخير تالش كرده خود را به عنوان يك بازيگر 
اصلي در اين كريدور مطرح كند كريدوري كه يك سوي 
آن كشورهاي آسياي ش��رقي با اقتصادهاي نوظهور و 
قدرتمند و سوي ديگر آن كشورهاي اتحاديه اروپا با سطح 
فناوري و توان صنعتي باال است. قرار گرفتن كشورمان 
در ميانه اين جريان مالي، فناوري و صنعتي يك موهبت 
خدادادي است كه بايد به نحو احسن از آن استفاده كرد.  
از منظر هوانوردي فاصله طوالني ميان اروپاي غربي و 
كشورهاي خاور دور سبب مي شود پروازهاي خطوط 
هواي��ي اين كش��ورها از فراز منطق��ه خاورميانه عبور 
كنند اين بدين معناست كه اين پروازها يا با استفاده از 
هواپيماهاي دورب��رد از فراز اين منطقه عبور مي كنند 
و يا با اس��تفاده از هواپيماهاي ميانبرد مجبور به توقف 
در يكي از كش��ورهاي خاورميانه، سوختگيري و ادامه 
حركت خود به س��مت مس��ير مقصد خواهند بود. در 
هريك از اين دو حالت مزاي��اي اقتصادي قابل توجهي 

نصيب كشورهايي مي ش��ود كه بتوانند از اين موقعيت 
ژئواس��تراتژيك بهره ب��رداري كنن��د. بنابراين گزارش 
فرصت ه��اي اقتصادي اين موضوع ش��امل درآمدهاي 
هوانوردي )كس��ب درآمد از پروازهاي عب��وري از فراز 
آسمان كشور(، پروازهاي ترانزيت شامل فروش سوخت، 
دريافت حق الزحمه خدمات فرودگاهي و توس��عه بازار 
ُخرده فروشي اس��ت.  براي تحقق اين موضوع از منظر 
زيرس��اختي افزايش ظرفيت فرودگاه هاي بين المللي 
كش��ور )ازجمله فرودگاه امام خمين��ي و فرودگاه هاي 
بين المللي مناطق آزاد ازجمله فرودگاه كيش و چابهار( 

و تبديل آنها به فرودگاه قطب با هدف توسعه پروازهاي 
ترانزيت مهم ترين مساله موجود است.  از منظر حقوقي 
و فني كش��ورمان بايد تفاهمنامه سياست آسمان باز را 
با كشورهاي اروپايي و آس��ياي شرقي امضا كرده و اين 
سياست را براي فرودگاه هاي بين المللي و ترانزيت كشور 
اجرايي كند. طبق اين تفاهمنامه و براساس آزادي هاي 
پنجم و شش��م هوانوردي، خطوط هوايي كش��ورهاي 
آس��ياي ش��رقي و اروپايي اجازه توقف در فرودگاه هاي 
كشور، بارگيري مجدد و سوار كردن مسافران ايراني را 

خواهند داشت. 

بحران ناش��ي از شيوع كرونا 
تبعات ناگواري ب��راي افراد، 
سازمان ها و كشورها به همراه 
خواهد داشت، به گونه اي كه 
اگر فكر عاجلي براي كنترل و 
مهار آن صورت نگيرد، عالوه 
بر آوار فاجعه دردناك بر سر 
انس��ان ها و فرس��وده شدن 
نظام درمان كشور كه بستر 
پيش��رفت هاي ه��م از قبل 
نداشت، بر كليه بخش هاي اقتصادي و اجتماعي كشور 

آثار بعضا جبران ناپذيري خواهد گذاشت. 
آثار چندگانه كرونا بر بخش هاي مختلف بعضا از سوي 
فرهيختگان مرود مداقه قرار گرفته و به شرايط دوران 

پساكرونا هم از سوي آنها اشاره شده است. به نظر نگارنده 
كرونا و دوران پسا كرونا براي سازمان تامين اجتماعي 
فاجعه بار خواهد بود كه به برخي از قسمت ها و زواياي 
آن در ذيل اش��اره خواهد ش��د. اميد است مسووالن 
به بحران كرون��ا، پيامدهاي ناش��ي از آن و همچنين 
راهكارهاي براي برون رف��ت يا كاهش پيامدهاي آن 
بينديشند و از هم اكنون تيمي از كارشناسان در سازمان 
تامين اجتماعي تشكيل شود و  ش��يوه برخورد با هر 

بحران را تنظيم و آماده سازند.
1- وضعيت منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي 
قبل از شيوع كرونا مطلوب نبود، به طوري كه ناگزير به 

اخذ وام و فروش اموال براي جبران كسري شده بود. 
2- حال بحراني را به نام كرونا در نظر بگيريد كه بر اين 
سازمان در حال ريزش بار شود، بديهي است كه تحمل 

آن نا ممكن يا خود مشكالت ثانوي سياسي و امنيتي 
به وجود خواهد آورد. 

3- نيمي از جمعيت كشور عضو اين صندوق بيمه گر 
اجتماعي هس��تند. پيش بيني مي ش��ود نيمي از اين 
43 ميليون نفر بيمه شده اصلي و تبعي سازمان تامين 
اجتماعي دچار كاهش درآمد يا فاقد درآمد خواهند شد. 
4- لش��كر بيكاران افزايش و تعداد مشتريان صندوق 
بيمه بي��كاري و متقاضيان درياف��ت مقرري بيكاري 
افزاي��ش ناگهاني يافته و به ص��ف دريافت كننده اين 
مقرري خواهند پيوست. عالوه بر آن امنيت شغلي ساير 
شاغالن دچار خدشه مي شود و  مشكالت روان پريشي 

افزايش خواهد يافت. 
5- بازماندگان مستمري بگيران و فوت شدگان، حقوق 
مس��تمري مطالبه خواهند ك��رد و افزايش جمعيت 

مستمري بگيران نسبت جمعيت بيمه شدگان را بيش 
از پيش كاهش خواهد داد. همزم��ان كرونا كه باعث 
ركود اقتصادي و بيكاري ش��ده، تعداد بيمه پردازان را 
هم كاهش مي دهد و نسبت مذكور را مضاعف كاهش 

خواهد داد.
6- درآمدهاي ناش��ي از وصول حق بيمه از ش��اغالن 
كاهش مي يابد و با خراب ش��دن فضاي كس��ب و كار 
درآمدهاي ناشي از سرمايه گذاري نيز نزولي خواهد شد. 
7- بس��ياري از كارگاه هاي توليدي تعطيل و برچيده 
خواهد ش��د،  از اين رو، هم تعداد بيمه ش��دگان و هم 
ميزان دريافت حق بيمه كاهش مي يابد و از همين رو 

درآمدهاي تامين اجتماعي تضعيف خواهد شد. 
8- هزينه ه��اي درمان تامي��ن اجتماعي تحت تاثير 
همه گيري كرونا جهش��ي خواهد بود و كمر سازمان 

را خواهد شكست، زيرا با پايان كرونا و آغاز دوران پسا 
كرونا، عوارض ناش��ي از كرونا مان��دگار خواهد بود و 

هزينه ها سرسام آور خوهد شد. 
9- مطلبي كه كمتر به آن پرداخته مي شود، آثار اين 
ويروس ناشناخته و كشنده روي نسل آتي است كه با 
طوالني شدن دوران كرونا، شرايط را براي دوران پسا 
كرونا با اما و اگرهاي روح��ي و رواني و فقر و تحقير ها 

مواجه خواهد كرد. 
10-اما راه برون رفت از اين قبيل مشكالت كه تقريبا 
تمام وزارتخانه ها و س��ازمان ها و... در گي��ر آن بوده و 
خواهند بود، در غلبه عقالنيت بر احساسات و استفاده 
از تجربيات جهاني و تبعيت از آن است نه اينكه دو ماه 
است بالتكليف مانده ايم و هنوز نتوانسته ايم برنامه اي 

اوليه براي جنگ  با كرونا داشته باشيم. 

پيش بيني رشد  25 تا 30 درصدي قيمت ها در بازار مسكن

كريدور آسياي شرقي به اروپا و بالعكس از ديرباز به عنوان شاهراه اصلي مطرح بوده است

رزاق صادق
عضو سابق 

هيات مديره سازمان 
تامين اجتماعي
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كسب وكارهاي نوپا  و »كرونا «
شرايط فعلي براي كسب وكارها سخت است و نقدينگي 
هم موضوع مهمي به ش��مار مي رود و البته دولت هم 
مي توان��د در اين زمينه به كس��ب وكارها كمك كند. 
براي مثال اگر مي خواهد وامي به كسب وكارها بدهد، 
درصورتي كه منابعش هم اجازه مي دهد، به جاي قرار 
دادن مدت شش ماهه و 12 ماهه براي بازپرداخت اين 
وام ها، حداقل مدت دو ساله را براي آن قراردهد. هرچند 
از طرفي دولت هم منابعش كم است و با توجه به كاهش 
چشمگير قيمت نفت و اينكه احتماال درآمدهاي مالياتي 
در سال 99 كاهش پيدا كند و تحريم ها هم بر سر جاي 
خود باقي هستند، دولت هم خيلي منابعي ندارد و اگر 
برنامه ريزي مناسبي براي كسب وكارها نداشته باشيم، 
با تعداد زيادي كسب و كار تعطيل مواجه خواهيم شد 
و به دنب��ال آن هم تعداد زيادي ف��رد بيكار در جامعه 
خواهيم داشت و هزينه هاي زيادي بابت اين بيكاري در 
بخش هاي مختلف گريبانگير همه خواهد شد. از طرفي 
با توجه به اينكه رويدادي مانند شيوع گسترده ويروس 
در سابقه كسب وكارهاي فناوري، اتفاقي بي سابقه بوده، 
مي توان انتظار داشت تغييري در فاز كسب وكارهاي 
فناوري ايجاد شود يا حداقل تلنگري براي آنها خواهد 
بود. امروز ش��اهديم كه بسياري از مسووالن در كشور 
موضوع اقتصاد ديجيتالي را پيش كش��يدند و به نظر 
مي رسد تمايل بيشتري ايجاد شده كه به خريدهاي 
اينترنتي و غيرحضوي هم بيش از پيش پرداخته شود. 
البته اين موضوع تاكنون در حاكميت و دولت مشاهده 
نشده اما ش��يوع اين ويروس و همه گيري آن مي تواند 
تلنگري باشد و حاكميت را به اين سمت هدايت كند 
كه نيم نگاهي به تغيير فاز كسب وكارهاي آنالين داشته 
باشيم. در حال حاضر جمع خرده فروشي در ايران نهايتا 
1.5 درصد به صورت آنالين انجام مي شود و 98.5 درصد 
آن آفالين اس��ت. ما بايد اين ماركت را بزرگ تر كنيم. 
دولت هم بايد كمك كند و سرمايه گذاران را به روش هاي 
مختلف از جمله هدايت آنها به بورس يا روش هاي ديگر 
تشويق كند براي اينكه ميزان سرمايه گذاري در بخش 
تجارت الكترونيك افزايش پيدا كند. براي مثال براي 
اينكه بتوانيم حجم خرده فروشي را از 1.5 به پنج درصد 
برسانيم، نزديك به 150 هزار ميليارد تومان نياز است. 
درنهايت اگر دولت امروز براي اين اقدامات برنامه ريزي 
كند، مي تواند در چشم اندازهاي سه ساله، پنج ساله و 
10 ساله، عدد خرده فروشي آنالين و استفاده مردم از 
خدمات آنالين را افزايش دهد كه اين موضوع مي تواند 

ثمرات زيادي براي كشور داشته باشد.

برگزاري جلسه هيات رييسه 
مراكز بهره برداري خطوط لوله 

جلس��ه سرپرس��ت منطقه، هيات رييس��ه، روساي 
تاسيسات تقويت فشار گاز با حضور روساي بهره برداري 
و تعميرات تاسيسات و مسوول خدمات اداري، روساي 
مراكز بهره برداري با حضور روساي تعميرات و مسوول 
خدمات اداري مركز و همكاران پزشكيار در تاسيسات 
تقويت فشار و مراكز بهره برداري خطوط لوله به صورت 
ويدئ��و كنفرانس و همچنين با رعاي��ت فاصه گذاري 
اجتماعي طبق پروتكل هاي بهداش��تي در خصوص 
بررسي مسائل و مشكالت پروژه هاي منطقه در سالن 
كنفرانس ستاد برگزار شد. مقدم بيگلريان در اين جلسه 
با آرزوي صحت و سالمتي براي همه همكاران به رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي مبارزه با ويروس كرونا تاكيد كرد 
و افزود: نبايد توجه به رعايت مسائل بهداشتي كم و اين 
بحث به فراموشي سپرده شود بلكه بايد رعايت مسائل 
بهداش��تي به عادات و رفتارهاي ما اضافه و به نوعي در 
سبك زندگي و كاري ما اضافه شود. وي در ادامه با تقدير 
و تشكر از عملكرد خوب همكاران پزشكيار در ايستگاه ها 
و ياردهاي منطقه در جلوگيري از شيوع بيماري كرونا 
همچنين به اقدامات شركت انتقال گاز در استفاده از 
فضاي مجازي در زمان قرنطينگي اشاره داشت و افزود: 
در زمان قرنطينه با خالقيت مديرعامل شركت انتقال 
گاز صفحه اينستاگرامي خانواده انتقال گاز ايران تشكيل 
ش��د كه برنامه هاي مفيد و قابل استفاده اي در فضاي 

مجازي مورد استفاده همكاران قرار مي گيرد.

دستيابي به ركورد 
130 ذوب در فوالد مباركه

جهادگران ناحيه فوالدسازي و ريخته گري مداوم فوالد 
مباركه با رعايت كامل دستورالعمل هاي بهداشتي و 
ايمني، با دستيابي به ركورد توليد 130 ذوب در 24 
ساعت، در سال »جهش توليد« افتخاري ديگر آفريدند.  
مدير ناحيه فوالدسازي و ريخته گري فوالد مباركه با 
اعالم اين خبر و با بيان اينكه اين ركورد روز پنجشنبه 
28 فروردين ماه به دست آمد، گفت: با ثبت اين ركورد 
تناژ توليد فوالد مذاب در 24 ساعت به حدود 23 هزار 
و 100 تن رسيد.غالمرضا سليمي ضمن قدرداني از 
تالش بي وقفه همكاران خود در ناحيه فوالدسازي و 
ساير نواحي پشتيبان، ركورد قبلي اين ناحيه را مربوط 
به 18 اسفندماه 98 و به تعداد 129 ذوب و تناژ 23 هزار 

و 63 تن اعالم كرد. 

برگزاري سمينارآموزشي 
امداد وكمك هاي اوليه

سمينار آموزش��ي امداد وكمك هاي اوليه به همت 
واحدهاي آم��وزش وHSE درپي تصميمات كميته 
مسووليت اجتماعي شركت گاز استان مركزي، درسالن 
اجتماعات اين شركت دربين كاركنان برگزارگرديد.  به 
گزارش روابط عمومي شركت گازاستان مركزي، اين 
سمينار كه با هدف باال بردن سطح آگاهي و آشنايي 
هرچه بيش��تر همكاران با امدادرساني و كمك هاي 
اوليه صورت پذيرفت، باحضور آقاي ابراهيمي مربي 
جمعيت هالل احمر استان برگزار گرديد كه ايشان 
درخصوص امداد و كمك هاي اوليه وراهكارهاي عملي 
هنگام مواجهه با فرد مصدوم ازقبيل ارزيابي اوليه فرد 
و تشخيص وضعيت هوشياري فرد مصدوم و كنترل 
تنفس و ماساژ قلبي فرد وبرقراري مجدد تنفس جهت 

فرد مصدوم، ارايه گرديد.

سند سواری پراید مدل  131SE مدل1395رنگ سفید به شماره 
 شاسیNAS411100G1271649 و شماره پالک979-98ج55
به  نام عصمت نعمتی به شماره ملی4500135499مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل مفقودي
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به این سامانه پیامك نمایند. 

پروژه اي با وعده هاي جذاب كه جامعه ارزهاي ديجيتال و مردم عادي را درگير كرده است

آبي از پاي  نت ورك گرم نمي شود
گروه دانش و فن|

پاي  ن�ت ورك یكي از پروژه هاي نس�بتا جدید 
حوزه رمزارز به ش�مار مي رود اما كارشناس�ان 
فناوري اطالعات نگاه مثبتي به آینده آن ندارند 
و برخالف وعده ها، آینده اي مانند بیت كوین را 
براي آن متصور نیستند. اگر چه ارزهاي دیجیتالي 
سابقه چندین ساله در دنیاي فناوري دارند، اما 
افزایش قیمت بیت كوین به عنوان مشهورترین 
ارز دیجیتالي در دو سال اخیر، توجه هاي زیادي 
را به س�مت ای�ن حوزه جل�ب كرده اس�ت و به 
همین خاطر وب سایت ها، حساب هاي كاربري و 
پلتفرم هاي بسیاري براي استخراج انواع رمزارز 
ایجاد شدند تا بتوانند با استفاده از آنها به خرید 
و فروش و مبادالت تجاري كالن اقدام كنند. اما 
در ای�ن میان، همواره سوءاس�تفاده هایي نیز از 
جذابیت هاي حوزه هایي مانند ارزهاي دیجیتالي 
مي شود. یكي از نمونه هاي این مورد، پروژه پاي 
ن�ت ورك )Pi Network( اس�ت كه خ�ود را به 
بیت كوین تشبیه كرده و با وعده اي مانند پولدار 
شدن بدون س�رمایه و در مدت زمان كوتاه، این 
روزها تب و تابي هم در می�ان طرفداران رمز ارز 
به پا كرده و حتي دست به ارسال پیامك هایي براي 
دعوت كاربران به استخراج هم زده است. از طرفي 
به نظر مي رسد ماهیت پاي  نت ورك همان طور كه 
از نامش پیداس�ت، مشابه شبكه هایي است كه 
صفت هرمي را یدك مي كشند؛ اینكه كاربران را 
به معرفي پروژه خود تشویق مي كنند و وعده اي 
مانند آنچه طي مدت چند سال براي بیت كوین 
پیش آمد و با افزایش تواني قیمت مواجه شد را 
مي دهند، وعده اي كه اگرچه براي پولدار شدن 
بسیار وسوسه برانگیز است، اما معموال در نهایت 

چیزي جز كالهبرداري نیست.

   پاي  نت ورك اولين رمزارز با موبايل نيست
 به نظر مي رسد كارشناسان بالك چين و ارزهاي ديجيتالي، 
چن��دان ديد مثبتي به پ��اي  نت ورك ن��دارد. ابوالفضل 
عبداللهي -كارشناس فناوري اطالعات- با بيان اينكه ايده 

پاي  نت ورك، استخراج رمزارز با تلفن همراه است، گفت: 
»در وب س��ايت اين ارز ديجيتالي نوشته شده كه اولين 
ارزي است كه امكان استخراج از طريق تلفن همراه و بدون 
استفاده از منابع را فراهم كرده است، در حالي كه اين ادعا 
صحت ندارد و پيش از اين ارز الكترونيوم هم با موبايل قابل 
استخراج بوده، بنابراين اين گزاره اشتباه است. يكي ديگر 
از مسائل اين ارز ديجيتالي اين است كه نقشه راه درستي 
ندارد و جزئيات فني آن ذكر نشده و در حالي پاي  نت ورك 
با بيت كوين مقايسه مي شود كه برخالف اين رمز ارز، براي 
حل مشكل و با ارايه نقشه راه مناسبي نيامده و سورس كدي 

را عنوان نكرده، در نحوه استخراجش شبهه وجود دارد و 
حتي اگر كد بالك چيني داش��ته باشد، آن را ثبت نكرده 
است.« اين كارشناس فناوري اطالعات با بيان اينكه تاريخ 
عرضه اپليكيشن پاي  نت ورك به حدود دسامبر 2018 
برمي گردد، افزود: »اين اپليكيشن بيشتر در كشورهاي 
جهان سوم نصب شده است و حتي اين روزها پيامكي از 
طرف كسي كه آن را نصب كرده براي مخاطبانش ارسال 
مي شود كه مي توانيد با اين كد، اپليكيشن را نصب كنيد و 
بدين ترتيب افراد ديگري هم در اين دام گرفتار مي شوند.« 
عبداللهي با بيان اينكه بنيانگذار پاي  نت ورك نيكوالس 

كوكاليس از دانشگاه استنفورد و دو دوستش عنوان شده اند، 
گفت: »برخي از منتقدان اين ارز مجازي مي گويند از اسم 
كوكاليس سوءاستفاده ش��ده چون در صفحات رسمي 
شبكه هاي اجتماعي او حرفي از اين رمزارز نيامده است، 
در حالي كه او مي توانست در اين خصوص تكذيبيه بدهد، 
اما سكوت او نشان مي دهد كه به احتمال زياد خودش اين 
روش را پايه گذاري كرده و صرفا به اين دليل كه سرانجام 
اين پروژه مشخص نيست، در شبكه هاي اجتماعي خود 
حرفي نزده است.« وي با بيان اينكه اين نرم افزار فعال كار 
استخراج را انجام نمي دهد، افزود: »تنها كاري كه كاربري 

كه اين نرم افزار را دانلود كرده بايد انجام دهد اين است كه 
هر 24 ساعت يك دكمه را بزند كه اين باعث مي شود كاربر 
فعال بماند و تا كنون مورد استخراجي نداشته و منابع را هم 
آنچنان درگير نمي كند. يك عدد هم به عنوان پاداش حضور 
شما از زمان اتصال به شبكه مي دهد كه از استخراج به دست 
نيامده و اكنون ارزشي ندارد و اينكه بعدا بتواند ارزش پيدا 

كند يا نه، هنوز مشخص نيست.«

     وعده سودهاي نجومي با هدف كالهبرداري
اين كارشناس فناوري اطالعات درباره نظرات دفاعي از 
پاي  نت ورك توضيح داد: »افرادي كه موافق استفاده از پاي 
نت ورك هستند، مي گويند امتحانش رايگان است و شما 
پولي بابتش نمي پردازيد و اگر اين پروژه كالهبرداري هم 
باشد، ضرري نكرده ايد. صرفا يك برنامه نصب كرده ايد كه 
در حالت خوشبينانه، اگر به گوشي تان آسيبي نزند، ضرري 
نمي كنيد. ديگر اينكه مي گويند اين برنامه چندين ميليون 
بار دانلود شده، در حالي كه اين ويژگي نمي تواند يك مزيت 
محسوب شود، زيرا برنامه هايي در گوگل پلي هستند كه 
با وجود دانلود ميليوني، مشكل داشتند و حذف شدند.« 
عبداللهي با بيان اينكه اين پروژه تقريبا شبيه پانزي كار 
مي كند كه به افراد وعده سودهاي نجومي مي دهد، اظهار 
كرد: »باالخره هر سيستمي وقتي تعداد كاربرانش زياد 
شود، به تبع سود هم مي كند و از آنجايي كه براي ورود به 
آن بايد كد معرف داشته باشيد، بيشتر تصور اين است كه 
يك پروژه كالهبرداري باشد. هرچند با وجود اينكه كفه 
ترازو به سمت كالهبرداري براي اين ارز پايين است، اگر 
تعداد كاربرانش زياد شود و از 50 ميليون بگذرد، مي توان 
از آن اس��تفاده مثبت هم كرد. از طرفي تعداد دانلود باال 
مي تواند براي اين س��ايت ارزش زيادي داش��ته باشد و 
در آينده حتي از آن براي كالهبرداري اس��تفاده كنند، 
مثال درصورت دانل��ود اين برنامه و با وارد كردن يك كد، 
از 20درصد CPU ش��ما استفاده و ارز استخراج كنند يا 
حمالت ديداس انجام دهند. همان طور كه االن بسياري 
از سايت ها پول مي گيرند كه حمالت ديداس انجام دهند. 
حمالت ديداس يكي از خطرناك ترين حمالتي است كه 
به راحتي نمي توان آنها را دف��ع كرد و كالهبرداري هاي 

مختلفي با آن انجام مي دهند.«

دانلود ميليوني اپليكيشن پاي نت ورك مزيت  محسوب   نمي شود

معاون وزير ارتباطات با اشاره به كاهش شديد قيمت نفت در بازار جهاني، گفت: ايران آينده، 
گزينه اي جز نوآوري و فناوري نخواهد داشت. امير ناظمي در پي كاهش شديد قيمت نفت 
جهاني در توئيتر نوش��ت: »دوران پارينه سنگي با اتمام س��نگ پايان نيافت، همان طور كه 
دوران نف��ت نيز با اتمام نف��ت پايان نخواهد يافت.« وي با بيان اينكه آينده ايران آغاز ش��د، 
گفت: »قيمت نفت ارزان نيست، منفي است و اين نخستين هشدار به ما است. ايران آينده، 
گزينه اي جز نوآوري و فناوري نخواهد داشت.« رييس سازمان فناوري اطالعات همچنين 
نوآوري هاي قالبي و شبه علم را بزرگ ترين دشمن نوآوري در هر جامعه اي دانست چرا كه هم 
اعتماد عمومي به نوآوري و فناوري را از بين مي برد، هم پشتيباني ها از نوآوري هاي واقعي را 
در بلندمدت. به گفته معاون وزير ارتباطات، چالش هاي بزرگ محك خوبي براي بازشناسي 

توهم انگاري از نوآوري است.

ايران آينده گزينه اي جز نوآوري و فناوري ندارد
مخابرات منطقه تهران از توقف فروش سيم كارت در دفاتر خدمات ارتباطي تا اطالع ثانوي 
مطابق با دستورالعمل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خبر داد. به گزارش مهر به 
نقل از مخابرات منطقه تهران، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي فروش سيم كارت 
در دفاتر خدمات ارتباطي را تا اطالع ثانوي متوقف كرده اس��ت. در اين دس��تورالعمل آمده 
است: »با توجه به شيوع ويروس كرونا و در راستاي فاصله گذاري اجتماعي هوشمند و رعايت 
دس��تورالعمل هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش��كي، فروش سيم كارت از طريق 
دفاتر خدمات ارتباطي به علت ازدحام جمعيت و ايجاد صف تا اطالع ثانوي متوقف ش��ده و 
صرفًا به صورت آنالين انجام مي ش��ود. سيم كارت هاي خريداري شده پس از احراز هويت از 
طريق شركت ملي پست جمهوري اس��المي ايران در محل سكونت يا محل كار متقاضيان 

تحويل داده مي شود.«

فروش سيم كارت در دفاتر خدمات ارتباطي متوقف شد
سازمان فناوري اطالعات ايران با انتشار فراخواني از شركت هاي واجد شرايط ارايه سامانه بومي 
ويدئو كنفرانس ابري دعوت به مشاركت كرد. در آگهي فراخوان سازمان فناوري اطالعات ايران 
اعالم كرده كه قصد دارد طرح ترويج سامانه هاي ويدئو كنفرانس ابري بومي را با مشاركت بخش 
خصوصي و از طريق فراخوان شركت هاي واجد شرايط اجرا كند. اجراي اين پروژه بستر الزم 
براي راه اندازي س��رويس ويدئوكنفرانس ابري براي سازمان ها و شركت هاي دولتي را فراهم 
ساخته و موجب كاهش تردد و تسريع امور خواهد شد. اين پروژه در معاونت دولت الكترونيكي 
سازمان فناوري اطالعات ايران انجام مي شود و جزييات بيشتر اين فراخوان از طريق مراجعه 
به سايت اين س��ازمان در دسترس است. با توجه به شرايط كنوني شيوع ويروس كرونا و لزوم 
تسريع در انجام كار، اجراي طرح مذكور فازبندي شده و در فاز نخست، نحوه مشاركت طرفين 

در مدت شش ماه خواهد بود.

مشاركت با سرويس دهندگان ويدئو كنفرانس ابري 

محمد مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
در رزمايش همدلي بركت كه با ه��دف ايجاد 180 هزار 
شغل مستقيم و غيرمس��تقيم با اولويت آسيب ديدگان 
ناشي از شيوع كرونا در كشور كه با حضور آيت اهلل محمدي 
گلپايگاني رييس دفتر مقام معظم رهبري برگزار ش��د، 
اظهار كرد: مقام معظم رهبري س��ال جديد را به عنوان 
جهش توليد اعالم فرمودند و ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( نيز در اين خصوص اقداماتي در دست اجرا دارد. 
امسال 224 هزار شغل ايجاد مي كنيم كه 180 هزار شغل 
آن در قالب طرح هاي اجتماع محور و با اولويت آس��يب 
ديدگان ناشي از ش��يوع كرونا است. وي ادامه داد: در اين 
مدت س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( اقداماتي در 
راستاي افزايش سالمت مردم انجام داده است و توليداتي 
در حوزه تجهيزات پزشكي داشته ايم. رييس ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( گفت: اگر در همه اين موارد به توليد 
نگاه نمي كرديم با مش��كالت بيشتري مواجه مي شديم. 
مخبر افزود: در اوايل اسفند ماه قرارداد خريد 50 ميليون 
ماسك با يكي از كش��ورهاي اروپايي منعقد كرديم ولي 
آنها به تعهدات شان عمل نكردند. وي در ادامه اظهار كرد: 

بالفاصله ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در خصوص 
توليد ماسك وارد عمل شد و در حال حاضر روزانه يك و نيم 
ميليون ماس��ك توليد مي كنيم كه ب��ه زودي به توليد 
4ميليون ماس��ك در روز مي رسيم. رييس ستاد اجرايي 
فرمان حضرت ام��ام )ره( گفت: امروز در جريان مقابله با 
كرونا، آغاز توزيع يك ميليون بسته غذايي و يك ميليون 
بسته بهداشتي را در سراسر كشور خواهيم داشت. مخبر 
خاطرنشان كرد: با شيوع ويروس كرونا در كشور، سامانه 
پاسخگويي به س��واالت مردم در خصوص اين بيماري را 
تحت عنوان سامانه 4030 راه اندازي كرديم كه بيش از 80 
درصد مراجعات به مراكز درماني با را ه اندازي اين سامانه 
كاهش پيدا كرد.  وي در ادامه افزود: يكي ديگر از اقدامات 
خوبي كه ستاد اجرايي فرمان حضرت امام در حال انجام 
آن است رفع مشكالت كوله بران است كه در اين راستا 3 
هزار طرح اشتغال مخصوص كوله بران ايجاد كرده ايم كه 
مي تواند اش��تغال 9 هزار كوله بر را فراهم كند. همچنين 
آيت اهلل محمدي گلپايگاني رييس دفتر مقام معظم رهبري 
در حاشيه بازديد از نمايشگاه دستاوردهاي اجتماعي ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام)ره( اظهار داش��ت: اقداماتي 

مخلصانه براي رضاي خدا انجام ش��ده است و آثار آن نيز 
پيدا است و مقام معظم رهبري هم تشويق هايي نسبت 
به اين موارد دارند.  وي افزود: اگر بخواهيم به خودكفايي 
كامل برسيم، راهي جز توليدات در اين موارد وجود ندارد. 
رييس دفتر مق��ام معظم رهبري در پايان گفت: س��تاد 
اجرايي فرمان حضرت ام��ام)ره( در همه زمينه ها فعال 
اس��ت، ابتكار و دانش دارند و اشتغال آنها هم زياد است و 
به همين دليل بايد به رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( تبريك گفت و يقين بدانيد كه اين اقدامات در روز 

مبادا به درد مي خورد.

ايجاد 180هزار شغل با اولويت آسيب ديدگان از كرونا
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در رزمايش همدلي بركت بيان كرد

عض��و حقيقي ش��وراي عالي فضاي مج��ازي گفت 
جلسات مربوط به بررسي طرح معماري كالن شبكه 
ملي اطالعات به دليل بح��ران كرونا به تعويق افتاده 
اس��ت. به گزارش مهر، طرح كالن و معماري شبكه 
ملي اطالعات كه از سوي وزارت ارتباطات در دي ماه 
98 به شوراي عالي فضاي مجازي ارايه شد در كارگروه 
متشكل از اعضاي حقيقي شورا و معاونان مركز ملي 
فضاي مجازي مورد بررسي قرار گرفت و قسمت هايي 
از آن در بهمن ماه 98 در قالب اهداف شبكه ملي تا سال 
1404 به تصويب اين شورا رسيد. بر اين اساس مقرر 
شد مفاد كامل اين سند 10 صفحه اي تا پايان سال 98 
تكميل و پس از انجام اصالحات نهايي، به عنوان سند 
كالن و معماري شبكه ملي اطالعات در شوراي عالي 
فضاي مجازي به تصويب برسد. محمدحسن انتظاري 
درمورد آخرين وضعيت بررسي طرح معماري كالن 
ش��بكه ملي اطالعات كه از دي ماه سال 98 از سوي 
ش��وراي عالي فضاي مجازي ب��ه كارگروه تخصصي 
سپرده شده بود، گفت: »كار كميته كارشناسي مستقر 
در مركز ملي فضاي مجازي در خصوص بررسي ابعاد 

طرح معماري كالن ش��بكه ملي اطالعات تا قبل از 
شيوع بيماري كرونا به طور دقيق پيش مي رفت، اما 
اين جلسات كارشناسي به دليل شرايط كرونا، فعاًل 
معطل باقي مانده اس��ت.« عضو شوراي عالي فضاي 
مجازي با بيان اينكه بررسي هاي مربوط به الزامات و 
طرح پيشنهادي وزارت ارتباطات در خصوص شبكه 
ملي اطالعات در جلسات كارشناسي اعضا، به نيمه راه 
رسيده بود، گفت: »فعال برگزاري اين كارگروه براي از 
سرگيري بررسي شاخص هاي طرح معماري كالن، به 
تعويق افتاده است.« انتظاري با بيان اينكه در پاره اي 
موارد اعضاي حقيقي ش��وراي عالي فضاي مجازي 
جلسات را به صورت مجازي و در قالب ويدئوكنفرانس 
برگزار مي كنند، ادامه داد: »اما روند برگزاري جلسات 
مربوط به كارگروه تخصصي بررسي طرح كالن شبكه 
ملي اطالعات و نيز جلسه شوراي عالي فضاي مجازي 
با حض��ور رييس جمهور، به دليل بح��ران كرونا فعاًل 
مشخص نيست.« وي گفت: »از زمان شيوع بيماري 
كرونا، ش��وراي عالي فضاي مجازي تشكيل جلسه 

نداده است.« 

تعويق بررسي طرح معماري شبكه ملي اطالعات
به گفته مدير كل جغرافيايي و اطالعات مكاني ش��ركت 
ملي پست، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي وزارتخانه ها 
و س��ازمان ها، شركت ها و موسس��ات دولتي و وابسته به 
دولت، دانشگاه ها، بانك ها، شهرداري ها، نهادهاي انقالب 
اس��المي و نيروهاي مس��لح جمهوري اسالمي موظف 
هستند كدپستي 10 رقمي را براي شناسايي افراد و محل 
كار يا سكونت را به كار گيرند و به همين دليل ارايه هرگونه 
سرويس از سوي اين سازمان ها مستلزم دريافت كدپستي 
صحيح است. به گزارش شركت ملي پست، كاوه دولتي 
در خصوص پيشينه كدپس��تي 10 رقمي تصريح كرد: 
»كدپستي 10 رقمي با اين هدف كه هر مكان )مسكوني، 
اداري ي��ا تجاري( بر حس��ب موقعيت ب��ه صورت دقيق 
شناسايي شود، طراحي شده است. ابداع سيستم كدپستي 
براي شناسايي مقصد يك مرسوله بود. در تحقيقات تكميلي 
نيز راهكاري براي شناس��ايي مح��دوده توزيع در مقصد 
پيشنهاد و طراحي شد تا بدين ترتيب كدپستي به عنوان رمز 
تكميلي نشاني، به نشاني هاي اعالم شده از ارسال كنندگان 
افزوده شود.« او با بيان اينكه با انتخاب گزينه رفرم پستي 
و مدرنيزاسيون پست توسط مجريان، كدپستي به يكي 

از مهم ترين و كارآمدترين ابزارهاي موجود كه در اختيار 
مجريان پستي قرارداشت تبديل شد و در اغلب كشورها، 
مهندسي مجدد فرآيندهاي پستي با تكيه بر قابليتهاي 
اين كد صورت گرفت، افزود: »در ايران نيز در سال 1369 
تفكر برداشت و ثبت اطالعات مكاني در وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات شكل گرفت.« دولتي درخصوص دريافت 
خدماتي كه مستلزم داشتن كدپستي 10رقمي هستند، 
گفت: »براساس ماده 2 قانون الزام اختصاص شماره ملي 
و كد پستي مصوب سال 13۷6 مجلس شوراي اسالمي، 
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، وزارتخانه ها، سازمان ها، 
شركت ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت، دانشگاه ها، 
بانك ها، شهرداري ها، نهادهاي انقالب اسالمي و نيروهاي 
مسلح جمهوري اسالمي موظف هستند از كدپستي 10 
رقمي براي شناسايي افراد و محل كار يا سكونت آنها تبعيت 
كرده و آن را به كار گيرند. بنابراين ارايه هرگونه سرويس يا 
خدماتي كه از سوي سازمان هاي يادشده، مستلزم دريافت 
كدپستي صحيح است.« او در پاس��خ به اين پرسش كه 
چند درصد از اماكن كش��ور داراي كد پس��تي10 رقمي 
هستند، گفت: »در حال حاضر هر مكاني كه توسط مركز 

آمار و شركت ملي پست شناسايي شده داراي كدپستي 
10 رقمي اس��ت مگر در مواردي كه توسط سازمان هاي 
سرويس دهنده شناسايي نشده يا خارج از تعريف مكان 
)طبق قوانين( بنا شده اس��ت.« او در خصوص روش هاي 
دستيابي به كدپستي 10 رقمي گفت: »هر فرد مي تواند از 
sina.post. و epostcode.post.ir طريق سامانه هاي

ir يا اپليكيشن پستخونه كدپستي صحيح خود را دريافت 
كند.« دولتي همچنين از مسووالن سازمان و دستگاه ها 
خواست بر اساس قانون الزام استفاده كدپستي، موضوع 
انطباق اطالعات كدپستي 10 رقمي و اطالعات مشتركين 
خود را پيگيري و تسهيل كنند تا در شرايط اضطراري مانند 
بحران بيماري كرونا بتوان سرويس هاي موردنياز اعم از 
توزيع اقالم و تجهيزات ضروري را به سهولت راه اندازي كرد 
و خدمات بهتري ارايه داد. به گفته وي، عالوه بر مزايايي كه 
براي كدپستي مطرح شد، داشتن اين كد يكي از الزمات 
پروژه Gnaf اس��ت زيرا با اتصال كدپستي به نقشه هاي 
پارس��ل بندي ش��ده ديجيتالي، مي توان سرويس هاي 
جديدي در اختيار عموم گذاشت و ارايه خدماتي كه نيازمند 

داشتن آدرس دقيق است را سهل تر كرد.

كدپستي ۱۰ رقمي چه اهميتي دارد؟
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كارشناسانحوزهنفتدرگفتوگوبا»تعادل«ازآيندهبازارنفتميگويند

راه گريز از برزخ نفتي
تعادل | فرشته فريادرس |

۲۰آوري�ل؛ ب�ه عنوان دوش�نبه س�ياه در 
تاري�خ نفت جه�ان به ثبت رس�يد. در يك 
روز بي س�ابقه در ب�ورس كاالي نيويورك، 
قيمت نفت خام امري�كا در معامالت آتي به 
پايين ترين س�طح خود يعني ب�ه زير صفر 
رسيد؛ يك شوك بزرگ به بازارهاي جهاني 
نفت. پدي�ده اي نادر كه معامله گ�ران براي 
توضيح آن دچار مش�كل شدند. سقوط در 
بازار نفت امريكا به حدي ب�ود كه عده اي از 
معامله گران مجبور شدند به خريداران پول 
دهند تا نفت ش�ان را خري�داري كنند. اين 
شرايط نش�ان دهنده اوضاع بازارهاي نفت 
امريكا و پر بودن سطح ذخيره سازي هاي اين 
كشور از يكسو و اقدام ديرهنگام كشورهاي 
عضو و غيرعضو اوپك ب�راي كاهش روزانه 
7.9 ميليون بشكه اي در ماه هاي مه و ژوئن 
از سوي ديگر است. اما برخي از تحليلگران، 
اين تكانه ش�ديد بر بازار  آش�فته و درهم و 
برهم بازار نفت را نتيجه ويراني ويروس كرونا 
مي دانند كه ضرب�ه اش بر پيكره جهان وارد 
آمده اس�ت. اما »دونالد ترامپ« كه خودش 
شخصا براي حصول توافق نفتي واسطه گري 
كرد، منفي شدن قيمت نفت سبك تگزاس 
در معامالت روز دوشنبه را كوتاه مدت و گذرا 
خواند. در همين راستا، برخي از تحليلگران 
بازار نفت با رييس جمهور امريكا هم نظرند و 
بر اين باورند كه اين موضوع موقتي خواهد 
بود و در صورت بهبود ش�رايط كلي جهان و 
رفع ويروس كرونا بازار نفت نيز شرايط عادي 
پيدا كند، البته مش�روط به اينكه كشورها 
به مس�اله كاهش توليد پايبند باش�ند. در 
اين صورت مي توان نسبت به بهبود وضعيت 
بازار اميدوار بود و بازار نفت به ثبات برس�د. 
البته به گفته تحليلگران، كاهش قيمت نفت 
در بازار آتي امريكا ب�ر بازار فيزيكي جهان 
تاثير خواهد گذاش�ت، برهمين اساس بايد 
منتظ�ر اقداماتي در راس�تاي بهب�ود بازار 
بود. كارشناس�ان حوزه نفت، در گفت وگو با 
»تعادل« عالوه بر موفقيت در توافق كاهش 
توليد اوپك پالس، راه ديگر براي بازگشت 
تع�ادل به ب�ازار نفت، را خري�د نفت امريكا 
توس�ط دولت امريكا مي دانند كه مي تواند 
صرف افزايش س�طح ذخائر اس�تراتژيك 
ش�ود. با اين حال كارشناسان معتقدند اين 
اتفاق را بايد يك هش�دار ج�دي براي بازار 

نفت تلقي كرد.

    دوشنبه سياه نفتي 
در معامالت آتي روز دوشنبه 20 آوريل 2020 )اول 
ارديبهشت 1398( در بورس كاالي نيويورك قيمت 
نفت س��بك تگزاس با كاهشي وحشتناك نسبت به 

روز معامالتي قبل وارد محدوده منفي شد؛ اتفاقي كه 
شايد بتوان آن را عجيب ترين اتفاق تاريخ معامالت 
نفتي دانس��ت؛ زي��را در اين روز براي نخس��تين بار 
بش��كه هاي نفت امريكا نه تنها خريداري نداش��ت 
بلكه فروش��ندگان به دليل ناتواني در ذخيره سازي 
نف��ت، حاضر بودند تا عالوه بر نف��ت رايگان،  مبلغي 
نيز به خريداران بدهند. به طوري كه براي س��اعاتي، 
معامله گران نفت س��بك تگ��زاس )WTI( حاضر 
شدند براي فروش هر يك بشكه نفت خام، 40 دالر به 

خريداران بالقوه بپردازند.
اين براي نخستين بار است كه قيمت نفت به زير صفر 
مي رود. با اين حال قيمت نفت برنت تغيير چنداني 
نداشت و در ميانه كانال 20 دالري به كار خود پايان 
داد. اين اتفاق چنان وحش��تناك و تكان دهنده بود 
كه بس��ياري از معامله گران ب��راي توضيح آن دچار 
مشكل شدند. البته گزارش هاي جهاني حاكي از اين 
است كه در معامالت روز سه شنبه )تا لحظه تنظيم 
اين گزارش( بهاي نفت وس��ت تگزاس براي تحويل 
در معامالت آتي مجددا به باالي صفر رس��يد. بر اين 
اساس قيمت هر بشكه نفت براي تحويل در ماه مه  به 
1.3۷ دالر و براي تحويل در ماه ژوئن به 21.39 دالر 

افزايش پيدا كرد. 
اما چرا نفت امريكا ناگهان اينگونه س��قوط را تجربه 
كرد؟ ش��ايد در نگاه نخس��ت هيچ دليل منطقي و 
ملموسي براي سقوط قيمت نفت تا محدوده منفي 
وجود نداش��ت. به طوري كه دوگ كينگ، موس��س 
صندوق پوش��ش ريس��ك مرچنت كاموديتي، در 
خصوص اتفاقات روز دوشنبه مي گويد: »اين يك روز 
ويران كننده براي صنعت نف��ت جهان بود. ظرفيت 
ذخيره س��ازي نفت در امريكا پر شده است و برخي 
فعاالن بدشانس بازار نفت مجبور به فروش نفت خود 

به اين قيمت ها شدند.«
البته كارشناس��ان در توضيح اي��ن رخداد در بورس 
نفتي امريكا مي گويند قيمت نفت سبك تگزاس در 
معامالت روز دوشنبه صرفًا به اين دليل منفي شد كه 
زمان انقضاي قرارداده��اي معامالت آتي نفت براي 
تحويل در ماه مه  )12 ارديبهش��ت تا 11 خرداد( فرا 
رسيده بود و معامله گراني كه جايي براي ذخيره كردن 
نفتي كه از قبل خريداري كرده بودند نداشتند، مجبور 
شدند نفت خود را حتي در قيمت هاي منفي بفروشند. 
در همان س��اعاتي كه در بورس كاالي نيويورك هر 
بشكه نفت س��بك تگزاس براي تحويل در ماه مه  با 
قيمت هاي كمتر از صفر معامله مي شد، قيمت نفت 
برنت در بورس كاالي لن��دن بيش از 25 دالر در هر 
بشكه بود. حتي در همان بورس كاالي نيويورك نيز 
هر بشكه نفت سبك تگزاس براي تحويل در ماه ژوئن 
)12 خرداد تا 10 تير( باالتر از 20 دالر خريد و فروش 
مي ش��د. با اين حال، منفي ش��دن قيمت نفت يك 
واقعيت بنيادي را درباره بازار نفت در دوران ش��يوع 
ويروس كرونا آش��كار كرد: بر اثر مازاد عرضه مزمن 
در بازار نفت اكنون كار به جايي رس��يده اس��ت كه 
ظرفيت انبارهاي ذخيره سازي نفت، خطوط انتقال و 

حتي سوپرتانكرها پر شده و ارزش مهم ترين كاالي 
خام جهان به سرعت در حال نزول است. روز گذشته 
بس��ياري از معامله گران نااميدانه ب��ه دنبال فروش 
محموله هايي بودند كه هيچ كس به آنها نيازي نداشت 

و جايي هم براي ذخيره كردن آنها نبود.
اما اين سقوط بي سابقه در قيمت نفت، براي »دونالد 
ترامپ« رييس جمهور كه خود شخصا براي حصول 
اين تواف��ق نفتي واس��طه گري كرد، منفي ش��دن 
قيمت نفت سبك تگزاس در معامالت روز دوشنبه 
كوتاه مدت و گذرا خواهد بود. او كه براي س��خنراني 
درب��اره روند پيش��رفت در مقابله ب��ا كرونا در جمع 
خبرنگاران حاضر ش��ده بود در پاسخ به پرسشي در 
خصوص سقوط بي سابقه قيمت نفت در شب گذشته 
و رسيدن به قيمت منفي گفت كه اين وضعيت قطعا 
كوتاه مدت و گذرا خواهد بود. ترامپ افزود: »هيچ كس 
پيش تر چيزي راجع به قيمت نفت منفي نشنيده بود. 
توليدكنندگان نفتي در امريكاي شمالي جاي كافي 
براي ذخيره كردن نفت ندارند و كاهش تقاضا باعث 
بدون خريدار ماندن نفت شده است.« رييس جمهور 
امريكا همچنين با بيان اينك��ه گزينه توقف واردات 
نفت از عربستان را بررسي خواهد كرد گفت: »دولت 
ب��ه زودي از كنگره براي دريافت مجوز خريد نفت از 
توليدكنندگان )امريكايي( درخواست خواهد كرد.« 
او در حس��اب كاربري توئيتري خود نيز نوشت: »با 
توجه به اينكه در مذاكرات حضور داش��ته ام ميزان 
نفتي كه اوپك پالس از عرضه به بازار كم خواهد كرد 

20 ميليون بش��كه در روز خواهد بود نه 10 ميليون 
بش��كه اي كه قبال گزارش ش��د. او از نيرومند شدن 
مجدد بازار نفت پس از پايان بحران كرونا و مديريت 

عرضه و تقاضاي بازار ابراز اميدواري كرد.«
اين اتفاق نادر در حالي رخ داد كه دو كشور عربستان 
و روسيه با همكاري ساير كشورها، پس از رايزني  هاي 
طوالني 10 روز پيش تصميم گرفتند سطح توليد را 
حدود 10 ميليون بشكه پايين بياورند. توليد پايين 
آم��د؛ اما با همين كاهش تولي��د، در حال حاضر هم 
آنقدر نفت در دنيا توليد مي ش��ود و فراوان است كه 
هيچ كش��وري جايي براي انبار كردن اين همه نفت 
توليد شده را ندارد. در اين ميان اما برخي منابع آگاه 
اعالم كردند، كه عربستان س��عودي و ديگر اعضاي 
سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( در حال 
بررسي احتمال آغاز روند كاهش توليد نفت پيش از 
يكم ماه مه )12 ارديبهش��ت ماه( يعني زمان اجراي 
توافق كاهش توليد اوپك پالس هستند. مطمئنا اين 
حجم وسيع كاهش توليد، موجب ثبات بازار خواهد 
ش��د اما امكان دارد اين قضيه چند ماه طول بكشد و 
اين نشان مي دهد كه نفت در حال حاضر در مخمصه 
بدي گير افتاده است. با اين حال سقوط قيمت نفت 
مي تواند نقش��ه قدرت در جهان را نيز دوباره ترسيم 
كند. كشورهاي نفت خيزي مانند روسيه و عربستان 
كه طي 20 س��ال اخير به لطف رونق بازار نفت رشد 
قابل توجهي را تجربه كرده بودند، اكنون شاهد افول 

تدريجي قدرت و نفوذ خود هستند. 

در همين راس��تا، به گزارش ايرنا، » استنلي ريد« و 
»كليفورد كراوس« در گزارشي در نيوريورك تايمز 
نوش��تند: »پديده عجيبي در بازار نف��ت رخ داد؛ در 
ب��ازار قيمت ها به حدي س��قوط كرد ك��ه عده اي از 
معامله گران مجبور ش��دند به خريداران پول دهند 
تا نفت شان را خريداري كنند قيمت شاخص اصلي 
نفت امريكا بيش از 50 دالر در هر بشكه سقوط كرد 
و آنقدر پايين آمد كه تا آخر ش��ب به حدود 30 دالر 
منفي صفر رسيد. اين اولين بار است كه قيمت نفت 
منفي مي شود. اين تكان شديد بر بازار  آشفته و درهم 
و برهم بازار نفت نتيجه ويراني ويروس كروناس��ت 
كه ضرب��ه اش بر پيكره جهان وارد آمده اس��ت.« در 
بخش ديگري از اين گزارش آمده اس��ت: »قيمت ها 
منفي شده اس��ت؛ معناي چنين پديده اي آن است 
كه هرك��س مي خواهد نفت بفروش��د باي��د به هر 
مش��تري 30 دالر بپردازد. يكي از علل اين پديده در 
روش هاي تجارت نفت است. قراردادهاي »فيوچرز« 
براي تحويل در ماه مه فقط تا امروز)سه شنبه( اعتبار 
دارد. هي��چ خريداري ميل خريد اي��ن نفت را ندارد 
چون جايي براي انبار كردن آن نيست. قراردادهاي 
تحويل در ماه جوالي كماكان با قيمت بشكه اي 22 
دالر فروخته مي شود كه 1۶ درصد پايين تر از قيمت 

روز است.« 
در ادام��ه اين گ��زارش، »تعادل« نظ��رات دو تن از 
كارشناس��ان حوزه نفت را درباره تحوالت بازار نفت 

جويا شده است كه در ادامه مي خوانيد: 

بازار نفت آینده روشنی ندارد
پديده ای به اس��م گرمايش 
ک��ره زمي��ن داري��م ک��ه 
موج��ب تخري��ب فزاينده 
اکو سيستم ها و فاجعه های 
زيس��ت محيطی کره زمين 
شده است. اين پديده در اثر 
س��وءمديريت جهانی انرژی 
توس��ط کش��ورهای بزرگ 
صنعتی و شرکت های بزرگ 
بين المللی نفت��ی به وجود 
آمده است و منجر به تغييرات آب و هوايی در کره زمين 
شده است که زندگی در کره زمين را به تدريج مختل 
می کند. آمريکا در دهه گذش��ته مي��الدی با کاربرد 
فناوری های پيش��رفته از منابع غير متعارف شيل، به 
ميزان چش��مگير و فزاينده نف��ت و گاز توليد ميکند. 
توليد نفت و گاز از منايع غير متعارف ش��يلی موجب 
انتشار  گاز متان به ميزان بسيار قابل مالحظه به جو کره 
زمين و تش��ديد پديده گرمايش می شود. ما  از طرف 

انجمن مهندس��ی گاز با همکاری تعدادی  از مؤسسه 
ها ی معتبر علم��ی امريکائی  و اروپا ئی البی کرديم تا 
به وسيله وضع استاندارد های سخت با هدف به حد اقل 
رس��اندن ميزان انتشار گاز متان که در ضمن منجر به 
باالتر رفتن هزينه توليد نيز می شود ، موجب محدود 
کردن ميزان توليد نفت و گاز از منابع ش��يلی بشويم. 
چون توليد نفت و گاز از ش��يل عالوه بر تبعات بسيار 
نگران کننده زيست محيطی موازنه توليد نفت و گاز را 
به هم می زند؛ يعنی عرضه بيش��تر از تقاضا می شود و 
قيمت های جهانی نفت و گاز را پايين می آورد. الزم به 
ذکر است که مشکل اساسی توليد نفت و گاز از منابع غير 
متعارف شيلی،  افزايش شديد روند گرمايش کره زمين 
می باشد و تبعات زيست محيطی آن برای ما به مراتب 
نگران کننده تر است. خالصه اينکه زمانی که شما نفت 
و گاز را از منابع متعارف توليد کنيد، نشت گاز متان به 
جو کره زمين را نخواهيد داشت . تًا ثير گرمايشی گاز 
متان  به مراتب از گاز  CO2 باالتر است. زمانی که شما 
نفت وگاز را از منابع غير متعارف شيلی توليد می کنيد 

باعث می ش��ود مقدار زيادی متان وارد جو کره زمين 
ش��ود. من طی س��خنرانی هايم در بيستمين کنگره 
جهانی نفت مسکو در سال 2014 و در اتحاديه جهانی 
گاز پاريس در س��ال 2015 و در کنفرانس پژوهش��ی 
اتحاديه جهانی گاز برزيل 201۷ نش��ان دادم که يک 
کشاورز امريکايی زمانی که می خواسته به محصوالتش 
آب بدهد، کبريت به آب زده و آب چاه به دليل آغشته 
بودن با حجم بسيار  باالی گاز متان آتش گرفته است.  
چاه آب مذکور در حوالی منابع توليد نفت و گاز شيل 
بوده است. ما با مؤسسه های علمی همگام شديم و شروع 
به ايراد سخنرانی و ارائه مستندات علمی کرده و توضيح 
داديم که اين کار شما منجر به از بين رفتن کره زمين 
می شود. آقای باراک اوباما رئيس جمهور وقت امريکا 
نهايتا در اين مورد  قانع ش��د و طی جلسه مشترک با  
نخست وزير کانادا که تنها 2 کشوری بودند که از شيل 
نفت و گاز توليد می کردند،  توافق کردند که ش��رکت 
های نفتی که نفت و گاز را از شيل توليد می کنند ملزم 
به مراعات  استانداردهايی کنند که ميزان نشت متان به 

جو کره زمين به حداقل برسد. اين دستاورد مهمی برای 
ما بود. بعدا که آقای دونالد  ترامپ آمد ، اولين نامه ای که 
امضا کرد لغو آن دستورالعمل هايی بود که اوباما برای 
جلوگيری از نشت متان داده بود. با لغو آن استانداردها 
توليد نفت و گاز امريکا از شيل خيلی باال رفت و موجب 
شد تا توازن عرضه و تقا ضای جهانی نفت و گاز به هم 
بخورد. به هم خورن موازنه عرضه و تفاضا ی نفت وگاز 
موجب کاهش قيمت نفت ش��د.  بعدا که مساله کرونا 
پيش آمد باعث کم تر  ش��دن ميزان تقاضا ی جهانی 
نفت شد. در حال حاضر ما با قلدری مواجه شده ايم که 
دارد بيش از حد نفت و گاز توليد می کند و هم دارد کره 
زمين را از بين می برد. بنابراين اين يک پديده ای است 
که در دنيا به وجود آمده اس��ت و تداوم خواهد داشت، 
مگر اينکه امريکا به جايی برسد که قيمت آنقدر پايين 
بيايد که ديگر برايش صرف نکند تا از شيل، نفت و گاز 
توليد کند، از طرف ديگر بدنه علمی و فنی  امريکا آنقدر 
توانمند است که هر روز با ابداع روش  های جديد سعی 
می کند قيمت تمام شده را پايين تر بياورد تا بتوانند با 

قيمت پايين تر توليد را ادامه بدهد. 
ما در هر صورت بخش عم��ده درآمد های ارزی مان از 
نفت و گاز است، حتی اگر تحريم هم باشيم و درآمدمان 
خيلی پايين باشد که هست، باز در درآمدمان چون خام 
فروشی هم می کنيم خيلی تاثير می گذارد. بنابراين ما 
بايد به سراغ فرآورده های نهايی پتروشيمی برويم چون 
آنجا قيمت ها پايين نمی آيد. ما در انجمن مهندسی گاز 
مدت ها است که بر روی مديران مربوطه در وزارت نفت 
و بقيه مسئولين مرتبط کشور کار می کنيم که اين ايده 
را بفروشيم  که در آينده اميدی به درآمد های ارزی از 
طريق صادرات نفت خام نيست و بايد به سراغ فرآورده 
های نهايی پتروشيمی  برويم. ما برای اينکه درآمد ارزی 
و اشتغال زايی در کشور داشته باشيم مدت ها است که 
داريم با مس��ئولين صحبت می کنيم که هرجور که 
شده است برجام را حفظ کنيم تا بتوانيم با شرکت های 
اروپايی و کانادايی که با امريکا در گيری ندارند،  تعامل 
داشته باشيم و بتوانيم به  تکنولوژی های  مورد نياز  در 

اين مورد دسترسی پيدا کنيم.
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مشكل ویزاي تجار و رانندگان 
افغان حل شد

گمرك|رايزن بازرگاني ايران در افغانستان گفت: 
مش��كل ويزاي تج��ار و رانندگان افغان حل ش��ده 
است. محمد مهدي جوانمرد قصاب، رايزن بازرگاني 
سفارت جمهوري اسالمي ايران در افغانستان اعالم 
كرد: با توجه به اهميت تجارت بين دو كش��ور ايران 
و افغانس��تان و پس از پيگيري هاي به عمل آمده از 
سوي وزارتخانه هاي خارجه، صمت و سازمان توسعه 
تجارت ايران و س��فارت جمهوري اسالمي ايران در 
افغانستان، صدور ويزاي تجار، صنعتگران و رانندگان 
افغانستاني براي ورود به خاك جمهوري اسالمي ايران 
كه نقش بسزايي در اين خصوص دارند از روزگذشته 
پ��س از بيش از دوماه وقفه از س��ر گرفته ش��د. وي 
درخصوص ويزاي تجار و صنعتگران افزود: رواديد تجار 
و صنعتگران به شرط ارايه تاييديه سالمت يعني عدم 
داشتن بيماري كوويد ١٩ و به شرط ورود به صورت 

هوايي صادر خواهد شد.

آینده روابط ایران و چين 
چگونه است؟

پايگاه خبري اتاق تهران|فريال مستوفي، رييس 
كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران، معتقد است 
مستندي براي رد يا اثبات پنهان كاري چيني ها در 
مورد كرونا وجود ندارد اما تاخير و اهمال دولت ها در 
اقدامات مقابله اي از جمله كاهش مراودات با چين 
آشكار است و انگش��ت اتهام به سوي خود آنهاست. 
رييس كميس��يون بازار پول و س��رمايه اتاق تهران 
 مي گويد، احتماال روند كاهشي مراودات تجاري ايران 
و چين كه به واسطه اعمال تحريم ها از حدود دو سال 
پيش آغاز شده بود، با شيوع كرونا تشديد شود.  فريال 
مستوفي در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق تهران، با بيان 
اينكه اقتصاد چين پس از شيوع ويروس كرونا حدود 
۶.8 درصد كوچك شده است، توضيح داد: گزارش ها 
حكاي��ت از آن دارد كه ص��ادرات و واردات چين در 
سايه شيوع ويروس كرونا طي ماه هاي گذشته با افت 
شديدي رو به رو شده است. افول ۶.8 درصدي اقتصاد 
چين طي ماه هاي گذشته، مويد كاهش تقاضا در اين 
كشور است. در اين صورت قابل پيش بيني است كه 
چين واردات مواد اوليه از كش��ور هايي نظير ايران را 
كاهش خواهد داد. در عين حال به واس��طه شرايط 
پيش آمده، صادرات اين كشور به ايران نيز دستخوش 
تغييراتي خواهد شد. از اين رو انتظار  مي رود از ميزان 
مراودات تجاري ايران و چين در سال 2020 نسبت 
به سال 2019 نيز كاسته شود. او با اشاره به اينكه طي 
40 سال گذشته روابط استراتژيكي ميان ايران و چين 
برقرار بوده است، ادامه داد: چين در سال هاي گذشته 
در ش��مار حاميان ايران قرار داشته و در بزنگاه هاي 
مختلف از ايران پش��تيباني كرده است. اين كشور 
حتي پس از اعمال تحريم ها، مراودات تجاري خود با 
ايران را حفظ كرده و اكنون به شريك نخست تجاري 
ايران تبديل شده است. مستوفي با اشاره به اتهاماتي 
كه مقامات برخي كشور ها در مورد صحت اطالعات 
ارايه شده از س��وي چين مطرح  مي كنند، گفت: در 
هفته هاي اخير، اين اتهام به مقامات چيني وارد شده 
است كه در مورد همه گيري كرونا اطالعات صحيحي 
ارايه نكرده يا پنهان كاري پيشه كرده اند. مساله اين 
است كه ما مستنداتي براي رد يا تاييد اين اتهامات در 
اختيار نداريم. آنچه بديهي است، سرعت باالي شيوع 
اين بيماري است و مصالح سياسي و اقتصادي نبايد 
نسبت به سالمت مردم در ارجحيت قرار  مي گرفت و 
همه كشور ها بايد به سرعت روابط خود با اين كشور 
را براي جلوگيري از ش��يوع بيشتر بيماري محدود 
 مي كردند. اين انتق��اد به ايران و ايرالين هاي داخلي 
براي تاخير در ايجاد اين محدوديت ها نيز وارد است. 

جهش در توليد نباید تبدیل
به جهش از توليد شود

عضو هيات مديره فدراسيون فناوري اطالعات و 
ارتباطات ايران درگفت وگو با س��ايت فدراسيون 
فاوا با اش��اره به نقش فناوري اطالعات در تحقق 
شعار سال گفت: فناوري اطالعات و ارتباطات يك 
بستر است و از آن مي توان به عنوان يك زيرساخت 
براي مش��اغل و صنايع مختلف استفاده كرد. اين 
امر نيز زماني تحقق پيدا مي كند كه از كارشناسان 
حوزه استفاده شود تا يك طراحي سيستم درست 
با حداق��ل خطا ص��ورت گيرد. علي مس��عودي 
درخصوص نقش نهادهاي دولتي در جهش توليد 
نيز گفت: هنگامي كه صحبت از توليد مي ش��ود 
ناخودآگاه بح��ث از وزارت صمت به ميان مي آيد، 
ولي براي ايجاد بسياري از زيرساخت ها در حوزه 
فناوري اطالعات بايد به وزارت ارتباطات مراجعه 
كرد. اما واقعيت آن اس��ت كه وزارت ارتباطات به 
تنهايي نمي تواند تمامي زيرس��اخت ها را فراهم 
كند، بلكه نيازمند همكاري است. اكنون بيشترين 
افرادي كه در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات 
مشغول فعاليت هستند در بخش خصوصي حضور 
دارند. بخش خصوصي همان مردم هستند كه به 
اشكال مختلف فعاليت مي كنند. بخش خصوصي 
را مي توان در يك مغازه و يا سرويس دهنده ديد تا 
يك كارخانه ب��زرگ توليد تجهيزات رايانه اي؛ در 
حال حاضر هيچ ش��ركت و هيچ خانواده اي بدون 
ابزار فناورزي اطالعات و ارتباطات كارهاي خود را 
پيش نمي برد. بنابراين اكنون بخش ICT نه تنها در 
صنايع بزرگ بلكه در زندگي روزمره مردم نيز نقش 
بس��يار تعيين كننده اي دارد. مسعودي در بخش 
ديگر صحبت هاي خود با اشاره به نگاه دولتمردان به 
موضوع جهش توليد نيز گفت: اتفاقي كه اكنون در 
حال رخ دادن است به جاي جهش در توليد در حال 
جهش از توليد هستيم. سوال اصلي اكنون اين است 
كه چرا دولتمردان ما بسترها را براي جهش توليد 
فراهم نمي كنند. مجموعه شواهد نشان مي دهد 
كه راهكار تحقق اين شعار تسهيل بروكراسي هاي 

موجود است.

افت قيمت نفت امریكا در روز دوشنبه بازارها  را در شوك فرو برد

روز دوشنبه،  20 آوريل در بورس كاالي 
امري��كا قيمت نفت س��بك تگ��زاس با 
كاهش��ي وحش��تناك نس��بت به روز 
معامالتي قبل وارد محدوده منفي شد. 
اين سقوط قيمت براي كساني رخ داده 
ك��ه در ماه مه  محموله نفت��ي دارند، اما 
به دليل كاهش ش��ديد تقاض��ا به طور 
بي سابقه اي در تاريخ با افت مواجه شدند. 
ب��ه عبارتي، خري��داران ماه گذش��ته يا 
ماه هاي قبل از آن، نفت را براي سررسيد 
ماه مه  خريداري كرده اند و روز دوشنبه نفت بايد توسط خريدار 
نهايي تحويل گرفته مي ش��د. امابه دليل افت ش��ديد قيمت ها، 
هيچ خريدار يا پااليش��گري تمايلي ب��راي تحويل گرفتن نفت 
در سررسيد ماه مه  را نداش��ت. برهمين اساس، در اين روز براي 
نخستين بار بشكه هاي نفت امريكا نه تنها خريداري نداشت بلكه 
فروشندگان به دليل ناتواني در ذخيره سازي نفت، حاضر بودند تا 

عالوه بر نفت رايگان،  مبلغي نيز به خريداران بدهند. 
از طرفي، مالكان اين محموله هاي نفتي با مش��كالت زيادي در 
انباشت و ذخيره سازي مواجه هستند؛ زيرا هزينه نگه داشت اين 
محموله ها از خود قيمت نفت هم باال رفته است. اين يك پديده 
نادري اس��ت كه در بازار نفت امري��كا رخ داد. البته دولت امريكا 

اعالم كرده كه در بازار مداخل��ه و نفت هاي مازاد در بازار را براي 
پركردن ذخاير اس��تراتژيك خريداري خواهد كرد. البته سعي 
مي كند با كم ترين قيمت ذخيره سازي را انجام دهد. بنابراين يك 
راه حل، خريد نفت امريكا توسط دولت امريكا است كه مي تواند 
صرف افزايش سطح ذخائر استراتژيك شود. اما اينكه چرا شاهد 
اين وضعيت در بازار جهاني هس��تيم بر مي گردد به اينكه تقاضا 
براي نفت به شدت كاهش يافته اس��ت. وقتي چنين اتفاقي رخ 
مي ده��د، نبايد ميزان توليد از ميزان نياز بازار فراتر رود تا تعادل 
به بازار نفت برگردد. بر همين اس��اس وقتي تقاضايي براي نفت 
خام وجود ندارد، نبايد كشورها به دنبال توليد باشند؛ چرا كه اين 
اقدام درنهايت منجر به افزايش هزينه هاي توليد، افت تقاضا و در 
پي آن افت قيمت شديد خواهد شد. حال موفقيت توافق كاهش 
توليد اوپك پالس به عملكرد واقعي توافق كنندگان باز مي گردد 
و اگر اين كش��ورها به توافق كاهش توليد از ابتداي ماه مي عمل 
كنند مي توانند بازار نفت را به س��مت تعادل و ثبات برسانند. در 
اين ميان برخي كشورها اعالم كردند كه پيش از زمان موعد اين 
كار را انجام خواهند كه خود اين اقدام مي تواند اثر مثبتي بر روند 
قيمتي نفت بگذارد و فيتيله قيمت نفت را باال بكشد. از سوي ديگر، 
كشورهاي صنعتي كه ذخاير استراتژيك دارند مي تواند اقدام به 
خريد مازاد در بازار كنند، كه با اين كار تقاضاي جديدي براي نفت 

خام شكل خواهد گرفت.

يك راه براي گريز از بحران نفتي

محمدعلي خطيبي
نماينده اسبق ايران 

در اوپك

بزرگ ترين بازار مال��ي نفت خام جهان 
مرب��وط به ش��اخص WTI اس��ت كه 
بيشترين حجم معامالتي را داشته و در 
اقصي نقاط جهان معامله مي شود. معموال 
در پايان ماهي كه تاريخ انقضاي قراردادها 
اس��ت معامله گران نفتي به دنبال تغيير 
وضعيت خود و بس��تن قرارداد هستند 
تا از تحويل فيزيك��ي محموله اجتناب 
كنند؛ هرچند در نهايت معامله گران از 
بازار كاغذي به بازار فيزيكي منتقل مي شوند و معموال تالطمي 
در قيمت ها اتفاق مي افتد و اختالف قيمت فيزيكي WTI نيز كم 
شده و بازار بر كوشينگ كه شهر نفتي در اوكالهاماي امريكا است 
متمركز مي شود. اين شهر مركز خط لوله و مخازن ذخيره سازي 
و نقطه تحويل فيزيكي نفت خام در قرار دادها است. بنابر گزارش 
بلومبرگ طي سه هفته گذشته روزانه حدود ۷45 هزار بشكه به 
سمت كوشينگ سرازير شده است و در نتيجه سطح ذخاير نفت 
به حد اشباع رسيد اين در حالي بود كه در گذشته شاهد چنين 
پديده اي نبوديم. در اين صورت هزينه ذخيره س��ازي به سرعت 
افزايش يافته و معامله گران براي پرهيز از اين هزينه ها و ريسك 
قيمت راضي به پرداخت مبلغي براي فرار از تحويل گرفتن نفت 
خام هستند. چنين پديده اي در بازار نفت WTI مشاهده شد هر 

چند به دليل رابطه بازارهاي بين المللي نفت با يكديگر اثر آن در 
ساير بازارها مشاهده شد هرچند بسيار شديد نبود.

نكته اي كه دراينجا مي توان مورد اش��اره قرار داد اينكه هر چند 
اوپك و غير اوپك براي نجات صنعت نفت امريكا از بحران توافق 
كردند، ولي علي رغم توافق اوپك پالس براي كاهش 10 درصدي 
تولي��د جهاني نفت، بحران در بازار نفت ت��داوم يافته كه بيانگر 
شكننده بودن بازار نفت است و نش��ان مي دهد كه بازار تنها به 
حرف و گفت وگو عكس العمل نشان نمي دهد و بهبود قيمت ها 
در گرو عزم جدي عرضه كنن��دگان نفت براي كنترل و كاهش 
توليد و ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي جهاني و منطقه اي نفت 
خام اس��ت. در صورتي كه توليدكنندگان نفت به سهميه هاي 
توليدي تعيين شده پايبند نباشند و به دنبال سواري مجاني از 
شرايط ايجاد شده در بازار باشند اميدي به ايجاد تعادل در بازار 
نفت نيس��ت و وقوع چنين پديده اي در آينده براي ساير بازارها 
نيز قابل پيش بيني است و با اين فرض مي توان سقوط ديگري 
براي قيمت هاي جهاني نفت را تصور كرد. البته فرض اساسي اين 
است كه پاندمي كرونا در ماه هاي آتي نيز تداوم يابد و فعاليت هاي 
اقتصادي جهان به ويژه در مناطقي كه رش��د تقاضا پيش بيني 
مي ش��د همچنان در ركود باقي بماند. به طور قطع از سرگيري 
فعاليت هاي اقتصادي منجر به افزايش تقاضا و بهبود نس��بي يا 

حداقل تثبيت قيمت ها خواهد شد.

بحران قيمت نفت

مهران امير معيني
كارشناس نفت

منصور دفتريان
 رئيس هيئت مديره 

 انجمن مهندسی
  گاز ايران
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ادامه درمان كامبوزيا پرتوي در خانه
كامبوزيا پرتوي كه دو روز پيش از بيمارستان مرخص شده، اين روزها در خانه مراحل درمان خود را سپري مي كند. نسرين مرادي همسر 
اين فيلمساز درباره وضعيت حال او به ايسنا گفت: ايشان دو روز پيش از بيمارستان مرخص شدند و خدا را شكر حال عمومي شان بهتر است. 
او ادامه داد: در حال حاضر ادامه مراحل درمان ايشان در خانه و حال شان رو به بهبود است كه البته بهبودي كامل شان زمان بر خواهد بود.  
اين هنرمند كه در كارنامه هنري اش، ساخت فيلم هايي همچون »ماهي«، »گلنار«، »بازي بزرگان«، »كافه ترانزيت«، »پرده« و »كاميون« 
را دارد، چندي پيش به دليل فش��ار خون باال كه موجب لختگي خون در مغزش شد، در بيمارستان بستري شد و در حال حاضر روند رو 

به بهبود را در منزل سپري مي كند. او متولد سال 1334 و آخرين ساخته اش فيلم »كاميون« است كه هنوز اكران عمومي نشده است.

قرني؛ از كودتا تا شهادت 
از همراهان كودتاي 28 مرداد بود و در 
فاصله كوتاهي پ��س از كودتا به درجه 
سرتيپي و مقام رياست ركن دوم ارتش 
رسيد. محمدولي قرني، آجودان مخصوص محمدرضا 
پهلوي و داراي نش��ان هاي لياقت، همايون، دانش و 
افتخار بود. اما با وجود همه اينها او از مخالفان ارتش 
و ش��اه شد. اسفندماه س��ال 133۶ در مقام فرمانده 
ركن دوم ارتش به اتهام طرح توطئه كودتا عليه رژيم 
بازداشت شد؛ ولي با وجود جرايم سنگيني كه به قرني 
نسبت داده شد و اظهارات سپهبد آزموده دادستان 
ارتش ك��ه اقدام او را خطرناك تر از توطئه س��ازمان 
نظامي حزب توده توصيف كرده بود، تنها به سه سال 
زندان و اخراج از ارتش محكوم شد. قرني در دي ماه 
133۹ مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد. هنوز 
درباره چگونگي لو رفت��ن آن كودتا كه قرني تالش 
داشت با كمك امريكا عليه محمدرضا پهلوي صورت 
بدهد اطالعي در دست نيس��ت.  او در دوره زندان با 
مخالفان ش��اه و برخي روحانيون آش��نا شد. پس از 
آزادي از زندان از امريكا قطع اميد كرده و به چهره هاي 
ملي-مذهبي همچون آيت اهلل طالقاني، نهضت آزادي 
و آيت اهلل سيد هادي ميالني نزديك شد كه اين مساله 
باعث دستگيري مجددش شد. او اين بار قريب ۹ ماه 
در زندان انفرادي به سر برد و دوباره در دادگاه نظامي 
به سه سال زندان محكوم ش��د.  حامي كودتاي 28 
مرداد، رهبر كودتاي نافرجام سال 3۶ عليه محمدرضا 
پهلوي و زنداني سياس��ي سال هاي پيش از انقالب، 
پس از انقالب اس��المي به رياس��ت ستاد مشترك 

ارتش جمهوري رسيد. اما اين رياست چندان طولي 
نكشيد. او از 23 بهمن 57 تا س��وم فروردين 58 در 
اين پس��ت ماند . در روزهاي پرالتهاب اول انقالب، با 
شدت يافتن اختالفات قرني با دولت موقت و اعضاي 
آن به ويژه احمد مدني و ابراهيم يزدي كه وزير دفاع 
و معاون نخست وزير در امور انقالب بودند، مجبور به 
استعفا شد. اگرچه استعفاي او از سوي امام خميني 
)ره( پذيرفته نشد، اما مهندس مهدي بازرگان رييس 
دولت موقت چند روز بعد او را به دفترش خواند و گفت 
كه با استعفايش موافقت شده است. قرني هم ديگر 
به ستاد ارتش نرفت و پس از آن سرلشكر فربد كه از 

اعضاي جبهه ملي و از نزديكان فكري دولت موقت بود 
به رياست ستاد مشترك ارتش منصوب شد. 

اين كناره گيري پايان زندگي سياسي اين مرد پرنفوذ 
ارتش نبود. او كه در آن روزها، براي سركوب اقدامات 
مسلحانه ضدانقالب، از خود رشادت به خرج داده بود، 
در حالي كه پس از استعفا از ارتش، خانه نشين شده 
بود، يك ماه پس از استعفا، در سوم ارديبهشت 1358 
در خانه اش و به دس��ت اعضاي گروهك فرقان ترور 
شد. ترور، پايان زندگي سياسي قرني بود و از معدود 
فرماندهان ارتش شاهنشاهي شد كه نامش بر يكي از 

خيابان هاي مهم تهران گذاشته شد. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

بفرموده؛ بيمارستاني بنا شود! 

برخي منابع تاييد مي كند كه در گذشته هاي بسيار 
دور نيز برخي مكان ها براي درمان بيماران وجود 
داشته اما تاسيس بيمارستان به معني امروزي و 
مدرن آن به چه زماني برمي گردد؟ درباره  وجود 
قديمي ترين مركز درماني ايران مانند برخي بناها 
و مكان هاي ديگر، ديدگاه ه��اي متفاوتي وجود 
دارد؛ اما يكي از مباحثي كه درباره  قديمي ترين 
مركز درماني، مريض خانه يا بيمارس��تان مطرح 
شده، هرچند افراد محدودي به آن اشاره كردند، 
وجود قديمي ترين مركز درماني ايران در قم است. 
مريت هاكس انگليسي كه در سال 1311 با كشتي 
به ايران آمد، در كتاب سفرنامه خود به ايران با نام 
»ايران: افسانه و واقعيت« اين قضيه را كه مرحوم 
آيت اهلل العظمي شيخ عبدالكريم حائري � موسس 
حوزه علميه قم � نخستين مركز درماني ايران را در 
شهر قم بنا كرد، تاييد كرده است. او در كتابش در 
مورد اولين مراكز درماني اين طور نوشته است كه: 
»دو بيمارستان خوب در قم در دست ساخت است 
كه يك��ي به همت مردي قمي و ديگري به همت 
مردي از تهران ساخته مي ش��ود. قبل از احداث 
اين دو بيمارس��تان، خدمات پزشكي منحصر به 
بيمارس��تاني قديمي و 3۰ تختخوابي بود كه از 
درآمد شخصي مرجع بزرگ روحاني اداره مي شود. 
وي در ادامه كتاب در جايي ديگر به نقل از يكي از 
نوادگان موسس حوزه علميه گفته است: تأسيس 
اين مركز درماني احتماال به س��ال هاي 13۰3 يا 
13۰4 مي رسد. آيت اهلل العظمي حائري اين مركز 
درماني را براي طلبه ها ساخته بود كه البته مردم 
عادي نيز به آن مراجعه مي كردند. اين بيمارستان 
3۰ تخت خوابي ظاهرا در كوچه »حرم« واقع شد 
 بود. اين كوچه و بيمارستان اكنون تخريب شده و 
جزو شبستان جديد حرم حضرت معصومه)س( 
قرار گرفته اند. مدارك و مستندات اداره كل ميراث 
فرهنگي و گردشگري استان تهران وجود دارد كه 
بر نظر بيشتر صاحب نظران صحه مي گذارد و اين 
گمان را به يقين تبديل مي كند كه بيمارس��تان 
»سينا« نخس��تين بيمارستان در ايران است كه 
در زمان ناصرالدين شاه قاجار و اميركبير بنا نهاده 
شده است. ناصرالدين شاه در يكي از سفرهايش 
به كشورهاي غربي، با مشاهده بيمارستان ها، پس 
از بازگشت به تهران تصميم گرفت تا بيمارستاني 
را در تهران داير كند. به همين دليل به ناظم االطبا، 
پزش��ك مخصوص خود فرمان داد نخس��تين 
بيمارستان تهران را راه بيندازد. ناظم االطبا در سال 
12۹۰ هجري قمري نخستين بيمارستان تهران 
و ايران را در خيابان مريض خانه )ميدان حسن آباد 
فعلي( و در محله اي به نام »هشت گنبد« تأسيس 
كرد. اين بيمارستان تا سال ها به نام »مريض خانه 
دولتي« ناميده مي ش��د پ��س از آن و با موافقت 
ناصرالدين ش��اه، تدريس رشته طب در مدرسه 
دارالفنون پذيرفته شد و هر ساله تعدادي دانشجو، 
به منظور فراگيري دانش پزشكي وارد اين مدرسه 
مي شدند و براساس تعاليم ناظم االطباء به فراگيري 
اين دانش مي پرداختند. در سال 131۹ اين بنا به 
نام بيمارستان سينا تغيير نام داد. اين بيمارستان 
هنوز هم پابرجاست و به همين عنوان در تهران به 

فعاليت خود ادامه مي دهد. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

سيصد هزار تومان براي مقابله با تيفوس 
نه اينك��ه ايراني ها با تيفوس غريبه باش��ند؛ پيش از 
اين هم آن را ديده بودند. اما موج تيفوس كه از س��ال 
21 به جان ايراني ها افتاد و از كشته ها پشته ساخت، 
محصول جنگ جهاني دوم و سوغات مهمانان ناخوانده 
و بدپيله انگليس و روس و اسراي لهستاني آنها براي 
ايراني ها بود. بعد از اش��غال ايران، روس ها بخشي از 
اسراي لهستاني خود را به ايران منتقل كردند. اغلب 
آنها بيمار بودند و لباس هايش��ان كثي��ف و آلوده به 
انواع ميكروب هاي مهلك. پس از اس��تحمام به آنها 
لباس هاي جديد مي دادند، اما لباس هاي كثيف و آلوده 
به ميكروب آنها بدون آنكه ضدعفوني شود در مقابل 
مبلغ مختصري به ايرانيان بي بضاعت و فقير فروخته 
مي شد. اين موضوع باعث گسترش بيماري تيفوس 
به ويژه در تهران شد. از تعداد دقيق كشته ها اطالعي 
در دست نيست اما هزاران نفر از اسفند 1321 تا سال 
1324 كه تيفوس از بين رفت جانش��ان را از دس��ت 
دادند. چهارم ارديبهشت 1322  قانون اختصاص سه 
ميليون ريال اعتبار براي جلوگيري از امراض تيفوس 
و تيفوييد شهرستان ها به تصويب مجلس سيزدهم 
شوراي ملي رس��يد.  بر اساس  ماده واحده اين قانون، 
وزارت دارايي مجاز اس��ت مبلغ س��ه ميليون ريال از 

محل درآمد س��ال 1322 ب��راي جلوگيري از مرض 
تيفوس و تيفوييد در شهرستان ها به مصرف رسانيده و 
مبلغ مزبور را ضمن بودجه سال 1322 وزارت بهداري 
منظور دارد.  ضمنًا براي پيشرفت و سرعت كار اجازه 
مي دهد كه هزينه هاي مربوط به اين مبلغ اعم از خريد 
اثاثي��ه و لوازم و غيره ب��دون رعايت مقررات مناقصه 
به مصرف رسانيده شود.  اين قانون كه مشتمل بر يك 
ماده است در جلسه چهارم ارديبهشت ماه يك هزار 
و سيصد و بيست و دو به تصويب مجلس شوراي ملي 
رسيد. اما با وجود تخصيص اين مبلغ، در مهرماه سال 
22 با ادامه شيوع بيماري تيفوس انجمن »جلوگيري از 
بيماري تيفوس« كه يك ارگان خصوصي بود تشكيل 
شد. طبق گزارش ساالنه اين انجمن، طي يك سال با 
جمع آوري مبلغ دو ميليون و هشتصد هزار ريال اعانه، 
اقداماتي همچون داير كردن يك حمام با 48 دوش در 
ميدان سنگلج صورت گرفت كه در فاصله 28 اسفند 
22 تا پايان آبان 23، سي و چهار هزار مرد و زن به آن 
مراجعه كردند. نبود دولت و مراكز آمار مستقل ثبت 
تعداد تلفات را ناممكن كرده ب��ود. با اين حال، طبق 
حدس برخي مورخان چند ده هزار ايراني در طول اين 

اپيدمي از دنيا رفتند.

زمين در بهترين شرايط خود طي ۵۰ سال گذشته
در آستانه روز جهاني زمين پاك و با توجه به 
همزماني آن با همه گيري جهاني ويروس 
كرونا و لزوم رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
و در خانه ماندن در سراس��ر جهان، عضو 
كرس��ي محيط زيس��ت و امنيت ملي در 
شوراي عالي امنيت ملي كشور گفت: امسال 
كه جهانيان پنجاهمين سالگرد روز جهاني 
زمين را جشن مي گيرند در كل زمين در 

بهترين شرايط خود طي نيم قرن اخير قرار دارد. محمد 
درويش درباره اينكه شيوع ويروس كرونا و لزوم ماندن 
در خانه چه تاثيري بر ميزان انتش��ار آالينده ها داشته 
است،  اظهار كرد: طي دو ماه گذشته كه بيشتر مردم در 
سراسر جهان در خانه هاي خود به سر مي بردند شوكي 
بي سابقه به دنيا وارد شده است و براي اولين بار به يك باره 

ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي، مصرف 
سوخت هاي فس��يلي، ترددهاي هوايي، 
زميني و آبي تا حد زيادي كاهش پيدا كرده 
است. تمام اين عوامل باعث شده تا ميزان 
انتش��ار گازهاي گلخانه اي در ماه مارس 
2۰2۰ برابر با ميزان مدت مشابه در سال 
1۹۹۰ميالدي باشد يعني 3۰ سال قبل 
و اين نشان مي دهد سبك زندگي آدم ها تا 
چه اندازه در تضاد با چيزي است كه به آن »تاب آوري كره 
زمين« مي گوييم. او به ايسنا گفت: كاهش تردد انسان ها 
در طبيعت و محيط خارج از خانه باعث كاهش محسوس 
ميزان توليد آلودگي صوتي و لرزش هاي كره زمين شده 
و اين مساله باعث تسهيل كار زمين شناسان در مطالعه 

پوسته هاي بيروني كره زمين شده است.

درخواست از بهبوديافتگان كرونا براي اهداي پالسما
مديرعامل س��ازمان انتقال خون درباره 
جمع آوري پالسماي بهبوديافتگان كرونا، 
گفت: در ي��ك كارآزماي��ي باليني مانند 
بس��ياري از كارآزمايي هاي ديگر بخش  
خصوصي هم اعالم كرده كه درجمع آوري 
كلي پالسما كمك كند، اما در پروژه ملي 
جمع آوري پالسماي بهبوديافتگان كرونا، 
فقط سازمان انتقال خون ايران درگير است 

و ما پالسماي بيماران بهبوديافته را جمع مي كنيم. اين 
وظيفه سازماني ماست و اساسنامه سازمان انتقال خون 
اين وظيفه را در اختيار س��ازمان انتقال خون قرار داده 
كه خون و فرآورده هاي خوني مورد نياز مراكز درماني 
را به عنوان تنها متولي رسمي و قانوني اين كار، تامين 
كند. پيمان عشقي افزود: در حال حاضر با توجه به اينكه 
پيش بيني مي كنيم كه پالسماي بيماران بهبوديافته 
نقش درماني مهمي در نجات اين بيماران داشته باشد، از 
االن شروع به جمع آوري اين پالسما در 14 مركز كرده ايم 
و بخش خصوصي در اين زمينه نقشي ندارد. بحث هايي 
كه ممكن است در زمينه توليد دارو از پالسما، در آينده 
انجام شود، بخش خصوصي ممكن است انجام دهند و 
به عنوان مشتري براي توليد دارو بخواهند اقداماتي انجام 
دهند. از بهبوديافتگان كرونا درخواست مي كنم كه در 

14 مركزي كه اعالم شده مراجعه كنند و 
پالسماي خون شان را به بيماراني كه به آن 

نياز دارند، اهدا كنند. 
درب��اره ش��اخص هاي اه��داي خ��ون با 
توجه به بحران كرونا، گف��ت: كمبود در 
حوزه ش��اخص هاي اه��داي خون مانند 
دنيا، در كش��ور م��ا نيز ايجاد ش��د. اما در 
اي��ران وضعيت م��ان به ش��رايط بحران 
نرس��يد. در حال حاضر هم ذخاير خوني كشور در حد 
قابل قبولي اس��ت، اما اين ذخاير خوني با توجه به فرا 
رس��يدن ماه مبارك رمضان و بازگش��ت فعاليت هاي 
روتين بيمارس��تان ها و اعمال جراحي، كافي نبوده و 
به ادامه همكاري و اقبال مل��ت ايران براي نجات جان 
هموطنان مان نياز داريم. او در پاسخ به سوالي در زمينه 
وضعيت تامين خ��ون از طريق بانك خون، گفت: طي 
بحران كرونا در تمام دنيا درخواست خون كاهش يافت، 
اما اهداي خون بيش��تر كاهش يافت. فقط در دو هفته 
نوروز ميزان درخواست خون در كشور نسبت به نوروز 
سال قبل، حدود 4 تا 5 درصد كاهش يافت؛ در حالي كه 
اهداي خون مان 2۰ درصد كاهش يافت.  اما اين در برخي 
كشورهاي پيشرفته دنيا، فاجعه بود؛ به طوري كه اهداي 

خون شان 75 درصد كاهش پيدا كرده بود.

میراثنامه

رفتار گردشگران با ادامه كوويد۱۹ چه تغييري مي كند؟
تداوم طوالني  مدت شيوع و تلفات كوويد1۹ در جهان، 
چه تاثيري در رفتار گردشگران خواهد داشت؟ آيا ترس 
عمومي مس��افران را فرا مي گيرد؟ پس از رفع تدريجي 
قرنطينه، چ��ه گروهي از فعاالن گردش��گري خواهند 
توانست اقبالي كسب كنند؟  سهند عقدايي، تورگردان و 
فعال گردشگري معتقد است: مستند به آمار ابتال و تلفات 
مي توان نتيجه گرفت كه اين روند تا ماه ها و بلكه تا دو سال 
آينده با نوساناتي ادامه  خواهد يافت، امواج شيوع تصاعدي 
كوويد1۹ در برخي مقاطع سال مثل فصول سرد پاييز و 
زمستان دوباره شدت خواهد گرفت، از اين رو ايجاد تعادل 
بين كار و س��المت، در حال  حاضر  منطقي ترين گزينه 
پيش روي جه��ان به نظر مي آيد لذا در ادامه نيز تحليل 

و  توصيه ها با فرض وقوع  سناريو سوم ارايه خواهد شد.    
او اف��زود: رفتار دولت ها و م��ردم در حوزه توليد با حوزه 
تفريح و س��فر متفاوت خواهد ب��ود. اراده اي كه در پي 
راه افتادن چ��رخ توليد و تامين مايحتاج عمومي وجود 
دارد موجب مي شود دولت ها اجازه دهند خطوط توليد 
كارخانجات با تعهداتي بازگشايي شوند اما در مورد اماكن 
تفريحي و خوراك��ي و... نمي توان به اندازه بازگش��ايي 
كارخانه ها اميدوار بود.  اين فعال گردش��گري ادامه داد: 
پس از رفع تدريجي قرنطينه، آن دسته از فعاليت هاي 
گردش��گري خواهند توانس��ت اقبالي كسب كنند كه 
اساسا به گردشگران اطمينان كافي بدهند كه مي توانند 
فاصله گذاري اجتماعي را رعايت و س��المت ايشان را با 
درصد بااليي تضمين كنند. طبعا در اين مسير به مرور 

دس��تورالعمل هاي بهداش��تي هماهنگ تري از سوي 
سازمان  بهداشت جهاني و سازمان هاي بين المللي در 
حوزه س��فر ارايه خواهد ش��د كه به طور جداگانه براي 
بخش هاي مختلف صنعت گردشگري تدابير جلوگيري 
از شيوع كوويد1۹ و فاصله گذاري اجتماعي تبيين شوند.

عقدايي توضيح مي دهد: كريستف اندرسن پيش بيني 
مي كند در پي بحران كوويد1۹، مس��افران در هتل ها 
امنيت بيشتري احساس مي كنند تا اقامت در خانه هاي 
اجاره اي كه برخي وب س��ايت ها نظير Airbnb ارايه 

مي دهند. او همچنين مي گويد در شروع دوباره صنعت 
سفر، ابتدا اين سفرهاي كاري هستند كه آغاز مي شوند، 
آنگاه سفرهاي تفريحي داخلي به مقاصد نزديك و بعد از 
آن سفرهاي خارجي و به مقاصد دور هستند كه با تاخير 
بيشتري شروع خواهند ش��د.  به گفته عقدايي، به هر 
صورت درك رفتار و نيازهاي گردشگران در ادامه بحران 
كرونا، نياز به مشاهده مدام دارد و استفاده از اين يافته ها 
براي تورگردان هايي ميسر است كه شركت هايي چابك 

و منعطف داشته باشند.

كتابخانه

قدرت فقر
كتاب »قدرت فقر« اول، رابطه اسپينوزا – ماركس، با شرح قرابت هاي تعريف »مفهوم 
مشترك« در اسپينوزا و تعريف »ارزش« نزد ماركس را شرح مي دهد، سپس قرائت 
خالقانه ماركس از اسپينوزا و وفاداري اش را به او در دست  نوشته ١٨٤١ را برجسته 
مي كند و در نهايت، مضمون قدرت برسازنده فقر، را از مجراي مقايسه دقيق  نوشته هاي 
اسپينوزا و ماركس، به عالوه متأخرترين تفاسير شان، بيرون كشيده و شرح  و بسط 
مي دهد. به عبارت ديگر اين كتاب تالش دارد از »اخالق« اسپينوزا به سوي اخالقي 
درباره ما، درباره فهم و عمل ما، حركت كند. قدرت فقر نوشته مارگريتا پاسكوچي كه 
فواد حبيبي و امين كريمي آن را به فارسي ترجمه كرده اند درواقع بخشي از مجموعه 

كتاب هايي است كه اين دو مترجم در پروژه اي 
كه »مواجهه با ماكياولي و اسپينوزا« نام گرفته، 
ترجمه مي كنند. نش��ر ققنوس اي��ن كتاب را 
منتشر كرده است. نويسنده در ديباچه اي با نام 
»عمل سياسي عش��ق« كه آن را براي ترجمه 
فارسي كتاب نوشته، مي پرسد اسپينوزا در ايران. 

گفتماني كه، با عزيمت از اسپينوزا و قرائت ماركس از وي، خط سيري را به سوي فهم 
فقر به منزله قدرت برسازنده ترسيم مي كند به خواننده ايراني چه مي تواند بگويد؟ 

هنر

دو فيلم و يك داور ايراني در جشنواره باستان شناسي امريكا
دو مستند »حافظ و گوته« از فرشاد فرشته حكمت و »ورس« ساخته »جواد 
وطني« در هفدهمين دوره جشنواره بين المللي فيلم باستان شناسي و ميراث 
فرهنگي امريكا )تك( پذيرفته شدند. هفدهمين جشنواره فيلم باستان شناسي 
و مي��راث فرهنگي امريكا به دليل ش��يوع بيماري كرون��ا، از تاريخ 24 تا 28 
ارديبهشت ماه، به شكل مجازي برگزار مي شود و داوري، فروش بليت و نمايش 

فيلم ها به صورت آنالين خواهد بود. 
بهمن نورايي مدير بازرگاني مركز گسترش سينماي مستند و تجربي، يكي از 
داوران اين دوره جش��نواره »تك« امريكاست و 2۶ فيلم مستند از كشورهاي 
مختل��ف جهان در بخش رقابتي اين رويداد موضوعي حضور دارند و به رقابت 
با هم مي پردازند. به دليل تحريم ايران، اين جشنواره با كد حذف بهاي بليت، 
شرايط ويژه اي را براي فيلمسازان ايراني فراهم آورده تا بتوانند آثار جشنواره 
را رايگان تماشا كنند. مستند »ورس« روز 2۶ ارديبهشت ساعت 7 شب و فيلم 
»حافظ و گوته« هم روز 27 ارديبهشت ساعت 2 بعدازظهر در وب سايت اين 

جشنواره به صورت آنالين نمايش داده خواهد شد. 

ترجمه اي از مهدي غبرايي بعد از ۳۶ سال
رمان »مزدور« نوشته هاوارد فاست با ترجمه مهدي غبرايي پس از 3۶ سال منتشر 
شد. در معرفي ناشر آمده است: »اين رمان، ماجراي مزدوران آلماني است كه از سوي 
انگليسي ها اجير شده اند. آنها يك روستايي خل وضع را در نبردهاي داخلي امريكا 
به دار مي كشند و همين اتفاق، آتش خشم و انتقام امريكايي ها را شعله ور مي كند. 
اما درست وسط اين كارزار و هياهو، عشقي نابهنگام شكل مي گيرد و حاال مساله 
اين است: چگونه مي توان عاشق دشمن شد؟ هاوارد فاست، نويسنده سرشناس 
امريكايي، در »مزدور« داستاني را تعريف مي كند كه حكايت همه  دوران ها خاصه 

زمانه  ماست. حكايت مزدوراني كه به طمع نان، پا را از دايره  اخالق بيرون مي گذارند 
و ستمگري مي كنند، اما خودشان قرباني اند. قرباني فقري كه بيشتر فرهنگي است و 
در نهايت، قرباني خشونت و بدخويي ديگراني كه جواب بدي را فقط با بدي مي دهند.

اين رمان اولين بار در سال 13۶3 از سوي انتشاراتي هاي نيلوفر و الفبا منتشر شد، 
ولي پس از آن ديگر انتشار نيافت. تا اينكه بعد از 3۶ سال با ويرايش تازه  مترجم از 
سوي نشر خزه مجدداً به چاپ رسيد. اين رمان در 1۹2 صفحه و با بهاي 25 هزار 

تومان از سوي نشر خزه راهي بازار شده است.
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