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 نگاه پدرمآبانه دولت ها
 بالي جان اقتصاد است

 چالش هاي تهران در مواجهه 
بايك زمين لرزه بزرگ

شهرداردرنشستديروزپارلمانشهريپايتخت7تذكرگرفت»تعادل«آثارسوءقيمتگذاريدستوريكاالهارابررسيميكند

يادداشت- 1

باز كردن غل و زنجير 
تصميمات دولتي از اقتصاد 

موض��وع  روزه��ا  اي��ن 
سرمايه گذاري در بورس 
س��ودهاي  روي��اي  و 
كالني ك��ه در اي��ن بازار 
موج مي زند ب��ه موضوع 
اصلي فض��اي اقتصادي 
و اجتماعي كش��ور بدل 
شده اس��ت و مسابقه اي 
بر سر خريد سهام هاي بيشتر در كشور به راه افتاده 
است. بنابراين افراد مختلف با ديدگاه هاي متفاوت 
در خصوص ض��رورت حضور يا عدم حض��ور در اين 
اتمسفر اقتصادي صحبت مي كنند. اما من به عنوان 
يك مخاط��ب عادي كه ب��ا مقوله اقتص��اد برخورد 
مي كند هيچ اعتماد و نگاه خوش بينانه  اي نس��بت 
به اين موضوع ندارم. چرا كه اساس��ا اقتصاد ايران را 
يك اقتصاد دولتي صرف مي دانم و از آنجايي كه در 
نمونه هاي تاريخي، اقتصاده��اي دولتي عملكرد و 
كارنامه قابل توجهي از خود نشان نداده اند، معتقدم 
كه برنامه ريزي هايي كه از يك اقتص��اد دولتي بروز 
مي كند به نتايج م��ورد نظر نخواهد رس��يد. از قرن 
19 و 20 كه تئوري ه��اي اقتصادي جديد در فضاي 
جهاني شكل گرفتند، هرگز هيچ اقتصاد دولتي را در 
كره خاكي پيدا نمي كنيد كه توانسته باشد عملكرد 
مناسبي از خود به ثبت برس��اند. اما در نقطه مقابل 
نمونه هاي متع��ددي از اقتصاد ه��اي دولتي وجود 
دارند كه زماني كه غل و زنجيرهاي اقتصادي دولتي 
را از دست و پاي اقتصاد و معيشت شان باز كرده اند 
توانس��ته اند حرفي براي گفتن در زمينه اقتصادي 
داشته باشند. بنابراين من نه خودم سهامي خريده ام 
و نه به اطرافيان توصيه مي كنم كه وارد يك چنين 
بازاري ش��وند. اخيرا دوس��تاني چون آقايان فرشاد 
مومني و ليالز درباره ضرورت حضور دولت در فضاي 
اقتصادي صحب��ت مي كنند و الزام��ات يك چنين 
ضرورتي را شرح مي دهند. در پاسخ به اين دوستان 
بايد ديد كه كدام نمونه عيني در فضاي جهاني وجود 
دارد كه توانسته باشد با استفاده از اهرم هاي اقتصاد 
دولتي عملكرد مناسبي را در فضاي عمومي اقتصاد و 
معيشت به ثبت برساند. اغلب كشورهاي توسعه يافته 
با استفاده از المان هاي بازار آزاد است كه توانسته اند 
به سمت توسعه خيز بردارند؛ اين تحليلگران محترم 
اقتصادي بايد براي مخاطبان تشريح كنند كه طي 
10 سال اخير نه 100 سال اخير كدام كشور توسعه 
يافته اي در آس��يا، آفريقا، اروپا، امريكا و ...توانسته با 
الگو گرفتن از اقتصاد دولتي عملكرد قابل دفاعي در 
حوزه هاي اقتصادي ارايه كند. مگر غير از اين اس��ت 
كه كش��ورها با الگو گرفتن ديدگاه هاي توسعه اي و 
اقتصاد مبتني بر بازار آزاد با كمترين دخالت نهادهاي 
دولتي بر اين اساس به عنوان شخصي كه مخاطب 
فعاليت هاي اقتصادي اس��ت معتقدم كه قبل از هر 
اقدامي اقتص��اد ايران نيازمند اس��ت كه درس هاي 
اوليه آدام اسميت در اقتصاد را مرور كند. درس هايي 
كه نشان مي دهد براي رشد اقتصادي بايد بر اساس 
قواعد بنيادي��ن اقتصادي عمل ك��رد و از آنها درس 
گرفت؛ قواعدي كه ركن اصلي فعاليت هاي اقتصادي 
را نه در دخالت هاي گاه و بيگاه دولت ها بلكه در نظام 
شفاف عرضه و تقاضا مي داند. با طراحي يك چنين 
الگوي مش��خصي در اقتصاد اس��ت ك��ه مي توانيم 
اميدوار باشيم تصميماتي كه از دل اين ساختار تازه 
اتخاذ مي شود، سمت و س��وي معقوالنه تري داشته 
باشد. در آن صورت است كه ساير اجزاي اين ساختار 
اقتصادي هم در جاي خود به درستي عمل مي كنند 
و در جاي خود مي نشينند. اين دركي است كه من 
از اقتصاد فعلي كش��ور دارم و با آن اقدام به قضاوت و 

داوري در خصوص عملكردهاي كلي مي كنم. 

صادقزيباكالم

 

پدرامسلطاني،نايبرييسسابقاتاقايرانازپشتصحنهافتتجارتدرسال99ميگويد

زنگ هشدارسكته درصادرات

فرش�تهفري�ادرس|»صنع�تخ�ودرو
حي�اطخل�وتدولتهابودهوهس�ت.«
اينرامديرعاملپيش�يناي�رانخودرو
ميگويد.داوودميرخانيرش�تيمعتقد
اس�تخودروس�ازانبيش�ترينضرب�ه
راازناحي�هدولت�يب�ودنودخالتهاي
بيجاوباجگيريدولتهاوس�ايرنهادها
ميخورن�د؛چراكهماداميك�هدولتها،
اقتصادبازارراقبولندارندودرهمهچيز
دخال�تميكنن�د،نتيجهاشميش�ود
زيانه�ايهنگفتچنده�زارميلياردي
والتهابدربازارخودرو.فرمولاش�تباه
قيمتگ�ذاريازديگرمواردياس�تكه
مديرعام�لس�ابقايرانخودرودس�ت
اگ�ر ميگوي�د: و ميگ�ذارد آن روي
فرمولش�ورايرقاب�تدراينس�الها
درستبود،خودروس�ازانمتحملضرر
40هزارميلياردتومانينميش�دند؛پس
حتمايكجاياينفرمولاش�كالدارد.
بهگفتهميرخانيرش�تي،ام�اعامليكه
موجبش�ده،بازارخ�ودرواي�نروزها
رويآرام�شبهخ�ودنبين�د،دونرخي
بودنآناست؛چراكههركااليدونرخي
عاملرانتوفساداس�ت.امادولتمردان
س�كوتكردهاندوهمهب�هدنبالمقصر
ميگردند.اماراهچارهچيستوچهبايد
كرد؟مديرعاملپيش�يناي�رانخودرو
ميگوي�د:كاالباي�دتكنرخيباش�دو
آلودگ�يراازسرچش�مهخش�ككرد.
براياينكارهمبايدجراتتصميمگيري
داش�ت.زيرات�ازمانيك�هقيمتهاتك
نرخينشودرانتوفس�ادوصفدالالن
پابرجاس�ت.مش�روحگفتوگويمارابا
مديرعاملس�ابقايرانخودرودرادامه

ميخوانيد.

اينروزهابحثقيمتگذاريخودروخيليداغ
است.بهنظرتاندرشرايطكنونياقتصادچهنوع
فرموليبايدبرايتعيينقيمتخودرودردستور

كارقراربگيرد؟
در اينجا ما با دو نوع قيمت مواجه هس��تيم؛ يكي قيمت 
كارخانه و ديگري قيمت در حاش��يه ب��ازار. براي فروش 
محصوالت كارخان��ه اي، نح��وه قيمت گ��ذاري به اين 
شكل اس��ت كه هزينه تمام ش��ده و به عالوه سودي كه 
بايد لحاظ شود مالك عمل قرار مي گيرد. يعني اگر مثال 
قيمت مواد اوليه خودروس��از مثل فوالد آلي��اژي، فوالد، 
مس، مواد پتروش��يمي و ... افزايش يابد، قطعه سازي كه 
قرار است قطعه بس��ازد و آن را تحويل خودروساز بدهد، 
مجبور مي ش��ود قيمت را باال ببرد؛ چ��ون قيمت تمام 
ش��ده برايش گرانتر در آمده اس��ت. بنابراين مادامي كه 
قيمت مجموع م��واد اوليه مورد نياز ب��راي توليد خودرو 
افزايش يابد، خودروساز ناچار به خريد مواد اوليه با قيمت 
باال است. از طرفي، وقتي ارتباط تان با چين براي واردات 
مواد اوليه قطع مي ش��ود، ناگزير هس��تيد، واردات مواد 
اوليه مورد نيازتان را به طور غيرمس��تقيم و به شيوه هاي 
پرهزينه تري تامين كنيد. برهمين اساس، زيربناي فرمول 
قيمت گذاري بر مبناي قيمت تمام شده واقعي و با لحاظ 
كردن مقداري سود. اما گاهي اوقات هم قيمت خودرو به 
گونه اي تعيين مي ش��ود كه پايين تر از قيمت تمام شده 
است. اين نوع قيمت گذاري هم ناشي از تصميم گيري هاي 

سياسي و برخورد سياسي با قضيه است.
فرمولقيمتگ�ذاريش�ورايرقابتمطابق
نرختورمبخشيبرايهرخودرودرمدتمعين
بهاضافهقيم�تپايهولح�اظك�ردندومتغير

بهرهوريوكيفيتراقبولداريد؟
 ش��وراي رقابت مي گويد نرخ تورم صنعت��ي را از بانك 
مركزي بگيريد. اين نرخ تورم درس��ت نيست؛ چراكه 
نرخ تورم به اين بس��تگي دارد كه ش��ما از كدام جنس 
چه ميزان مصرف داريد. به طور مثال، براي يك خودرو 
ش��ما 600 كيلو فوالد مصرف مي كنيد، اينكه قيمت 
فوالد چقدر باال رود در نرخ تورم صنعتي بانك مركزي 

محاسبه نمي شود. بانك مركزي نرخ تورم را براي كل 
صنايع در نظر مي گيرد و كلي اعالم مي كند. دوم اينكه 
شوراي رقابت به تورم سال گذشته اشاره مي كند؛ اين 
در حالي است كه تورم روز به روز در حال افزايش است. 
سوم اينكه به بهانه قديمي بودن مدل خودرو يا كيفيت 
پايين، 5 درصد از قيمت تمام ش��ده كسر مي كند، كه 
شيوه درستي نيست و بايد 5 درصد از سود خودروساز 
راكم كنند. آنها توجه نمي كنند كه مديران شركت هاي 
خودروساز هيچ گونه اختياري براي تعديل نيروي مازاد 
خود ندارند. نيروهايي كه به سفارش نمايندگان مجلس، 
دولت و ديگر نهادها مجبور به اس��تخدام آنها شده اند و 
اجازه اخراج آنها را ندارند. خب هزينه اينها را چه كسي 
بايد پرداخت كند؟ اينها معضالتي است كه خودروساز 
با آن دست به گريبان اس��ت، اما با آن برخورد سياسي 
مي ش��ود. نتيجه اين نوع سياسي كاري ها هم مي شود 
ضرر 40 تا 50 هزار ميليارد توماني خودروس��ازان طي 
چند سال گذشته. حال اين ضرر و زيان را چه كسي بايد 

پرداخت كند؟
برخيازصاحبنظ�رانخودروييبراينباورند
كهدرش�رايطكنونيامكانآزادس�ازيقيمت
درب�ازارخودرووجودن�دارد؛بااي�ناوصافآيا
سياستهايدس�توريدرحوزهقيمتگذاري

خودرو،بايدادامهيابد؟
ما در چندين س��ال گذش��ته اي��ن بحث ها را بر س��ر 
قيمت گذاري خودرو داش��تيم؛ اما مش��كل عمده اين 
است كه از تجربيات گذش��ته در قيمت گذاري خودرو 
استفاده نمي كنيم. متاسفانه چون دولت، اقتصاد بازار 
را قبول ندارد و اقتصاد نيمه دولت��ي را قبول دارد، پس 
در همه چي��ز دخالت مي كند. البت��ه اين تنها مختص 
اين دولت نيس��ت و در زمان شاه هم در اقتصاد دخالت 
مي كردند. منتها در آن زمان وزارت بازرگاني به شيوه اي 
قيمت گذاري مي كرد كه هم توليدكننده خودرو منتفع 
شود و هم مصرف كننده متضرر نش��ود. همين شيوه 
قيمت گذاري موجب شده بود كه آقاي خيامي در آن 
برهه زماني بتواند، سرمايه 10 ميليون توماني خودش 

را 150 برابر كند و با س��ود آن 10 كارخانه ديگر ايجاد 
كند. حال شيوه قيمت گذاري كنوني را در نظر بگيريد 
كه با آن حتي قيمت موادي كه وارد كارخانه مي ش��ود 
را پوشش نمي دهد. به طور نمونه فرض كنيد شما براي 
خريد مواد اوليه مورد نياز 100 تومان هزينه پرداخت 
كرده و آن را وارد كارخانه مي كنيد. بعد با زحمت فراوان 
اين مواد را تبديل يك محصول مي كنيد، اما به ش��ما 
مي گويند اين را بايد با 80 تومان بفروش��يد، اين شيوه 

مالنصرالدين است.
شيوهقيمتگذاريدرحاش�يهبازارراچطور،
هرچندخبرهاحاكيازايناستاينفرمولاز
دستوركارستادتنظيمبازارخارجشدهاست؟

س��ال هاي گذش��ته ش��وراي اقتصاد تصميم گرفت 
خودروها در حاش��يه بازار فروخته ش��وند؛ چون بيم 
آن مي رف��ت كه خودروس��ازان ب��راي افزايش قيمت 
دس��ت به كنترل عرضه زده و قيمت را باال ببرند، قرار 
ش��د ما به التفاوت موجود بين نرخ كارخان��ه و بازار به 
دولت اختصاص يابد. بنابراين در ش��رايط كنوني هم 
مي توان چنين روشي را اجرا كرد، يعني با لحاظ كردن 
قيمت گذاري در حاشيه بازار، مابه التفاوت نرخ كارخانه 
و بازار را مثال صرف طرح خروج خودروهاي فرس��وده 
كرد يا به خري��د فيلتر دوده براي ناوگان اتوبوس��راني 
كالنش��هرها اختصاص داد. به طور مثال، دولت قيمت 
مواد اولي��ه پايه مثل ف��والد، مس، آلوميني��وم، مواد 
پتروشيمي و امثالهم را كه در داخل توليد مي شوند را 
به بورس واگذار كرده است كه يك قيمت جهاني با ارز 
نرخ بازار است. حال به خودروساز مي گويند محصول 
نهايي را به قيمت ديكته شده بفروش! ضمن اينكه ما 
دو قانون داري��م كه در آن قيد ش��ده اگر دولت قيمت 
محصولي را تعيين كند و قيمت تعيين ش��ده كمتر از 
قيمت عادالنه و منصفانه باش��د، دولت موظف اس��ت 
مابه التف��اوت آن را از بودجه بپردازد والبته توضيح هم 
داده كه قيمت تمام ش��ده به عالوه سود منصفانه! اين 
قانون سال ها است كه وجود دارد، اما رعايت نمي شود. 
ادامهدرصفحه2

داوودميرخانيرشتي،مديرعاملپيشينايرانخودرودرگفتوگوبا»تعادل«:

 دولت دست از سر 
صنعت خودرو بردارد

 آخري��ن وضعيت مرزه��اي اي��ران از اين حكاي��ت دارد كه طي 
رايزني هاي انجام ش��ده و با انجام پروتكل هاي بهداش��تي امكان 
بازگش��ايي و فعاليت تعداد بيش��تري از مرزها فراهم شده است. 
در اين بين دو مرز مهران و ب��ازرگان با وجود مجوزهاي صادره به 
صورت مشروط فعاليت خواهند كرد.  به گزارش ايسنا، در چند ماه 
گذشته با شيوع ويروس كرونا وضعيت مرزهاي ايران به خصوص 
مرزهاي زميني ب��راي تجارت كااليي يا عبور مس��افران از حالت 
عادي خارج شده است ولي در مدت اخير سرانجام با رايزني هاي 
انجام شده عبور و مرور در برخي مرزهاي بسته در حال برگشت به 

شرايط عادي است.
آن طور كه روح اهلل لطيفي - سخنگوي گمرك ايران - در رابطه با 
آخرين وضعيت مرزها به ايسنا توضيح داده است در حال حاضر 
مرز بازرگان به صورت مش��روط براي عبور كاميون هاي ترك باز 

است؛ به طوري كه فقط 450 كاميون تركي كه كاالي ايراني را از 
مسير ايران به تركيه مي برند و همچنين 160 كاميون تركي كه 
بار به مقصد ايران داشتند و امكان عبور پيدا نكرده بودند مي توانند 
از اين مس��ير كاالي خود را وارد كنند. اين در شرايطي است كه 
فعال عبور كاميون هاي ايراني به تركيه امكان ندارد ولي مذاكراتي 
در حال انجام اس��ت كه كاميون هاي ايراني هم بتوانند با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي از اين مسير عبور كنند، اين در حالي است 
كه اغلب كش��ورها اين كار را انجام مي دهند و فقط ايران و عراق 
مستثني شدند كه بايد برطرف شود اما هنوز به نتيجه اي نرسيده 
است. در رابطه با مرزهاي ايران و عراق رايزني هاي بسياري براي 
باز ش��دن مرزهاي عربي انجام ش��ده كه تاكنون هي��چ كدام باز 
نشدند. مرز مهران اخيرا اعالم ش��ده بود باز است كه طبق گفته 
سخنگوي گمرك فقط مجوز بازگشايي آن براي دو روز در هفته 

صادر ش��ده اس��ت، ولي هنوز فعاليت نمي كنند و در حال انجام 
هماهنگي ها با دستگاه ها و سازمان ها بوده تا بتوانند طبق شرايطي 
كه عراق تعريف كرده و محدوديت هايي را ب��ا خود به همراه دارد 
فعاليت آن انجام ش��ود. فعاليت در مرز مهران بعد از بازگشايي به 
اين ترتيب است كه روزي 250 كاميون مواد غذايي و تره بار را وارد 
عراق مي كنند كه بايد در پنج بخش 50 تايي اين كاميون ها تخليه 
شوند.احتمال اينكه مرز مهران از هفته آينده باز شده و فعاليت دو 
روز در هفته آن از سر گرفته شود وجود دارد. در رابطه با مرزهاي 
عربي با عراق احتمال اينكه مرز س��ومار باز شود وجود دارد، براي 
ش��لمچه و چذابه نيز رايزني هاي در حال انجام است كه هنوز به 
نتيجه نرسيده است. در مورد س��اير مرزهاي عراق نيز هفت مرز 
از جمله پرويزخان، تمرچين، باش��ماق، كيله، ش��يخ صله، بانه و 

شوشمي باز هستند.

شرط فعاليت مرزهاي مهران و بازرگان رعايت پروتكل بهداشتي است

يادداشت- 2

 هميشه پاي دولت
 در ميان است

افزاي��ش  ب��ه دنب��ال 
ش��ديد قيمت خودرو 
در كش��ور اي��ن روزها 
شاهديم كه مسووالن 
از جايگاه هاي اجرايي، 
قضايي، ش��به قضايي 
مكرراً به تقبيح، توبيخ 
و تهديد فع��االن حوزه 
از توليدكننده تا واس��طه ها اقدام مي كنند. ياد 
داستاني افتادم كه چند رفيق در محلي متروك 
در تاريكي شب به اجبار سكني گزيده بودند كه 
ناگهان صدايي هر سه را هراسان كرد. يكي گفت 
از اجنه هستند و بايد بسم ا... گفت. ديگري گفت 
از درندگانن��د و بايد چوب دس��تي فراهم كرد و 
جانش به جان آفرين تسليم كرد، ديگري گفت 
به گمانم ه��ر دو خواب ديده اي��د چون صدايي 
نيامد و خ��ود را به تغافل زد اما تا صبح هر س��ه 
لرزيدند و خواب در ديده ش��ان نيام��د. با طلوع 
آفتاب از بيقول��ه خارج ش��ده و ديدند كبوتري 
پايش در طناب تنيده ش��ده و از ش��ب تاكنون 
در حال تقال براي رهايي خود از بند اس��ت و هر 
بار كه مي جنبد صدايي برمي خيزد. حال ش��ده 
است داستان خودروس��ازي ما كه مالك بنگاه 
مديران را فرا خوانده بس��م اهلل مي گويد و اتمام 
حجت مي كند و بازخواس��ت از ع��دم افزايش 
توليد و ديگري چوب دس��تي برداشته تا عوامل 
ايجاد آش��وب در بازار را شناسايي و تاديب كند 
و ديگري كاًل خود را به تغافل زده و انگشت اتهام 
به س��مت واردات چي ها گرفته اس��ت. آقايان 
صبح خواهد ش��د و همه جا روش��ن و آن وقت 
همه خواهند فهميد كه نه جن ب��ود و نه درنده 
و غفلت مشكلي را حل نخواهد كرد. انديشمند 
فرهيخت��ه؛ وارداتچي ها س��ه س��ال اس��ت كه 
وارداتي نداشته اند سرمايه شان نيز به يمن تدبير 
از بين رفت��ه و در تمام اظهارنظرهاي رس��مي 
و غير رس��مي خود اعالم كرده اند ك��ه )با توجه 
به محدوديت ه��اي ارزي كش��ور و تحريم هاي 
خصمانه و ظالمانه با هدف همراستايي با اهداف 
مل��ي انتظ��ار از س��رگيري واردات را نداش��ته 
و ن��دارد( و اگر گالي��ه   اي دارن��د از بي كفايتي 
در اتخ��اذ تصميم ب��ه موقع جهت رهاس��ازي 
خودروهاي مانده در گمركش��ان بوده است كه 
سه سال خاك مي خورد. اما شما به عنوان مالك 
بزرگ ترين بنگاه خودروسازي كشور در مظان 
اتهام مهندس��ي بازار و ايج��اد انحصار مطلق با 
هدف جبران زيان هاي انباشته و پنهان شده اي 
هستيد كه ناگهان به علت فشارهاي خصمانه 
دش��منان و تحريم هاي ظالمانه عن��ان كار از 
دستتان به در شد و وضعيت خودرو را به اينجا 
كش��انيديد. از اين رو، به نياب��ت از همه مردم از 
شما تقاضا داريم تا برنامه استراتژيك تحريمي 
دو خودرو س��از را كه مالكيت آنها با شماس��ت 
جهت تنوير اف��كار عمومي منتش��ر بفرماييد. 
قبول زحم��ت فرمايي��د و انباره��اي قطعات 
يدكي مورد نياز توليد را كه با توجه به ش��رايط 
تحريمي كش��ور حداقل براي 2 سال توليد و بر 
اساس متوس��ط آمار توليد 5 س��اله گذشته پر 
بود رونمايي فرماييد تا هم��گان بدانيم كه چه 
برنامه ريزي دقيق، ق��وي و همه جانبه  گرانه اي 
ب��راي حفظ آرام��ش بازار در س��ر داش��ته ايد. 
آيا مي تواني��د حكايت به كارگي��ري نيروهاي 
متخصص، متعهد و ش��جاع در اين دو صنعت 
را نمايش دهيد ت��ا همه م��ردم و وارداتچي ها 
گوهرهاي ناياب اين صنعت و متخصصين تازه 
از گرد راه رسيده تان را بيشتر بشناسند؟ مالك 
محترم دوبنگاه خودروس��ازي كشور آيا امكان 
دارد برنامه اجرايي چابك سازي و كاهش هزينه 
دو بنگاه تحت مديريت خود را براي همگان به 
نمايش بگذاريد تا هم��گان قوه مانور و عمليات 
شما و مديران خبره تان را نظاره گر باشند. اين دو 
خودروسازي سرمايه همه مردم ايران و چشم و 
چراغ ورادتچي هاست كه اسير مديريت دولتي- 
محفلي شده اس��ت. مديريتي كه سرخوش از 
برجام با تله گ��ذاري ب��راي وارداتچي ها ضمن 
هتك اعتبار و حيثيتشان همه را با اجبار و اكراه 
به وادي هدايت س��اخت ك��ه انتهايش حبس 
بود. س��امانه پرداخت هاي مالي دو خودروساز 
را در معرض ديد همگان قرار دهيد تا كارگران 
زحمت كش غيرموثر در تصميم گيري انصاف 

در پرداخت هاي مالي را مشاهده نمايند.  
ادامهدرصفحه2
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اخبار

اختالف نظر دولت و ديوان 
محاسبات بررسي شد

 سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس گفت: اختالف نظر دولت و ديوان محاسبات 
درباره گزارش تفريغ بودجه ۹۷ و ميزان ارز يارانه اي 
با حض��ور عادل آذر در نشس��ت اين كميس��يون 
بررسي شد. محمد خدابخش��ي در تشريح جلسه 
روز يكشنبه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با حضور عادل آذر رييس ديوان محاسبات 
اظهارداش��ت: گزارش كميته ديوان محاسبات در 
مورد اختالف نظ��ر ديوان و بانك مرك��زي درباره 
ميزان ارز يارانه اي كه در ازاي آن كااليي به كش��ور 
وارد نشده، امروز در اين جلسه مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت. سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس ادامه داد: گزارش تفريغ بودجه 
سال ۹۷ بعد از قرائت در صحن حواشي را به دليل 
اختالف نظر دولت و ديوان محاسبات به وجود آورد 
كه امروز موضوع ارز ۴۲۰۰ توماني كامال بررسي و 
موارد مورد مغايرت تعيين شد. خدابخشي تاكيد 
كرد: امروز مقرر شد، دولت نظر و آمار نهايي خود را در 
اين مورد هرچه سريع تر به مجلس اعالم كند، در غير 
اين صورت گزارش ديوان محاسبات مورد توافق و 
تاييد مجلس شوراي اسالمي قرار خواهد گرفت. وي 
اظهار داشت: اليحه اصالح موادي از قانون محاسبات 
عمومي كشور هم كه دو فوريت آن در جلسه علني 
روز يكشنبه ۲۱ بهمن سال ۹۸ به تصويب نرسيده 
و به اين كميس��يون ارجاع شده بود، هم در جلسه 
امروز بررسي و به عنوان يك طرح عادي تصويب شد. 

ممنوعيت كاالي قاچاق
از طريق فضاي مجازي

 براس��اس اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز جرايم نقدي قاچاق ارز به تصويب نمايندگان 
مجلس رسيد. جريمه نقدي ارز ورودي يك تا دو برابر 
بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي يا اقدام 
به خروج دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن و ساير موارد 
ضبط شده ارز انجام نشده تنها معادل بهاي ريالي 

ارز به عنوان جريمه اخذ مي شود.
نمايندگان مجلس عرض��ه يا فروش كاالي قاچاق 
از طريق فضاي مجازي را ممن��وع كرده و مرتكب 
عالوه بر ضبط كاال ب��ه دو برابر ارزش كاالي قاچاق 
محكوم مي شود.به گزارش خانه ملت، نمايندگان 
در نشس��ت علني يكش��نبه ۲۱ ارديبهش��ت ماه 
مجلس شوراي اس��المي در جريان بررسي اليحه 
اصالح قانون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز با ماده ۲۷ 
اين اليحه موافقت كردند. تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون 
به شرح زير اصالح مي شود: عرضه يا فروش كاالي 
قاچاق موض��وع اين ماده ممنوع اس��ت و مرتكب 
عالوه بر ضبط كاال به حداقل مجازات هاي مقرر در 
اين ماده محكوم مي شود. چنانچه عرضه يا فروش 
كاالي قاچاق از طريق فضاي مجازي از قبيل شبكه 
اجتماعي، تارنما ي��ا پيامك يا تلفن صورت پذيرد، 
مرتكب عالوه بر ضبط كاال به دو برابر ارزش كاالي 

قاچاق محكوم مي شود.

۶۰۰ مجوز كسب و كار حذف 
يا ادغام شد

 رييس مركز ملي مطالعات وزارت اقتصاد با اعالم حذف 
يا ادغام ۶۰۰ مجوز مربوط به كسب و كار، اظهارداشت: 
مردم نبايد هزينه ندانم كاري صادركنندگاِن مجوزها را 
بدهند. علي فيروزي با اشاره به پيشينه اصالح موادي 
از قانون اجراي سياست گذاري كلي اصل ۴۴، گفت: 
هنگام اصالح ۳ ماده قانوني سياست هاي كلي اصل 
۴۴ قانون اساسي از تعداد مجوزها بي خبر بوديم. در 
آن مقطع، قانونگذار هيات مقررات زدايي را تعريف و 
يكي از وظايف آن را تسهيل صدور مجوزها قرار داد.
تا آن زمان تع��داد مجوزهاي موجود و عناوين آن در 
كشور ش��فاف نبود و با اين وضع، وظيفه ها نيز دچار 
ابهام بود و به تبع آن، سياست گذاري، تصميم گيري 
و بهينه س��ازي نيز براي آن مقدور نبود. رييس مركز 
ملي مطالعات پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت 
اقتصاد گفت: بر اس��اس اين قانون فراخواني اعالم و 
بيش از دو هزار عنوان مجوز از دستگاه هاي مختلف 
احصاء و طي آن حدود ۶۰۰ مجوز حذف يا ادغام شد 
و عمال حدود ۱۵۰۰ مجوز باق��ي ماند. وي ادامه داد: 
البته تعداد مجوزهاي موجود بيش از اين ارقام است 
بنابراين در گام نخست به مردم اطالع رساني كرديم كه 
اعالم كنيم چه مجوزهايي مجوز رسمي بوده و بر چه 
مبناي قانوني هستند و چه شرايط و مداركي هزينه اي 
و زماني نياز دارند كه البته همچنان اين اطالعات در 
برخي دستگاه ها ناقص باقي مانده است. فيروزي ادامه 
داد: برخي از دستگاه هاي اجرايي در اصالح مجوزها 
و قوانين دس��ت و پاگير هم��كاري نكردند، از جمله 
وزارتخانه هاي بهداش��ت، فرهنگ و ارشاد اسالمي 
و آموزش و پرورش كه كمتري��ن ميزان همكاري را 
داشتند. اين مقام مسوول با طرح اين سوال كه »چرا 
مجوزها به سختي ارايه مي شوند؟ « اظهار كرد: استعالم 
و مداركي كه براي مجوزها درخواست مي شود منحصر 
به آن مجوز نيس��ت و هر مجوزي به بيش از ۱۰ هزار 
مدرك نياز دارد و به طور شفاف يك كارآفرين يا فعال 
اقتصادي ب��راي راه اندازي فعاليت خود، فقط به يك 
مدرك نياز ندارد. وي با انتقاد از نبود نظارت ها بر اين 
عرصه، گفت: ما هنوز نمي دانيم چه كسي؟ چه زماني؟ 
چه مجوزي؟ از چه دستگاهي درخواست كرده و آن 
مجوز چه زماني به او تحويل داده شده است؟ فيروزي 
تاكيد كرد: اگر اينها را ندانيم به نقطه اول مي رس��يم 
و بنابراين با چشمان بسته نمي توان سياست گذاري 
كرد. وي تاكيد كرد: بايد ارتباط الكترونيكي بين پنجره 
واحدهاي دستگاه هاي اجرايي برقرار باشد و مردم نبايد 
هزينه ندانم كاري صادركنندگاِن مجوزها را بدهند. در 
ادامه برنامه حسين سالح ورزي نايب رييس اتاق ايران 
تاكيد كرد: در سال هاي گذشته در عمل قدمي جدي 
براي تسهيل توليد و كسب و كار انجام نشد و در گذشته 

گرفتن مجوز كسب و كار از خوِد توليد سخت تر بود.

ايران2

در جلسه اي با حضور مديران بانكي مطرح كرد

جهانگيري: استفاده از منابع بانك مركزي براي كسري بودجه خط قرمز است
گروه كالن| 

مع�اون اول رييس جمهور با تأكيد بر اهميت 
جايگاه نظ�ام بانكي و به وي�ژه بانك مركزي 
در اقتصاد كش�ور گفت: بانك مركزي نقش 
محوري و تعيين كننده در برنامه هاي اقتصادي 
كش�ور دارد و مديران اين بانك در جلسات 
تصميم گيري و سياست گذاري هاي اقتصادي 

حضوري موثر دارند.

به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، اسحاق جهانگيري 
روز يكشنبه در جلسه با اعضاي هيات عامل بانك مركزي 
و مسووالن نظام بانكي كشور؛ شرايط پيش رو را شرايطي 
خطير توصيف و تصريح كرد: امروز با پديده بيماري كرونا 
كه پديده اي جهاني اس��ت روبرو هستيم و اين بيماري 
تفاوتي ميان اقش��ار فقير و غني، كشورهاي صنعتي و 
غيرصنعتي نمي شناسد و آثار اين پديده تا حدي است 
كه مسائل مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي جهان 
را تحت تأثير قرار داده اس��ت. جهانگي��ري با تأكيد بر 
اهميت نقش نهادهاي مهم و حساس در اقتصاد كشور 
به ويژه در شرايط كنوني، خاطرنشان كرد: نظام بانكي 
در اين شرايط دشوار، نقشي تعيين كننده اي دارد و هر 
ايراني دلسوز نسبت به آينده كشور به نقش موثر نظام 
بانكي در اقتصاد كشور و حل مشكالت مردم معترف و 
آگاه است. معاون اول رييس جمهور تصريح كرد: در سال 
۹۸ با رش��د اقتصادي به خصوص در بخش هاي اصلي 
نظير بخش كشاورزي، خدمات و صنعت و معدن مواجه 
بوديم و در بخش مهار تورم نيز عملكرد موفقي داشتيم در 
حالي كه عده اي در داخل و خارج كشور پيش بيني هايي 
با تعابيري چون ابرتورم براي سال ۹۸ و ونزوئاليي شدن 
اقتصاد ايران متصور بودند. خروجي اقتصاد كش��ور در 
حوزه اشتغالزايي در سال هاي اخير بي سابقه بوده است به 
گونه اي كه ساالنه حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار فرصت شغلي 

ايجاد شده و جوانان كشور جذب كار شدند.
معاون اول رييس جمهور با تأكيد بر اينكه براي مقابله با 
چالش هاي پيش رو نيازمند مشاركت عمومي و حمايت 
همه دستگاه ها هستيم، گفت: همه بايد درك كنند كه 
دولت در چه ش��رايط دشواري كشور را اداره مي كند. از 
يك طرف تحريم هاي بي سابقه و ظالمانه امريكا منابع 
درآمدي كشور را هدف قرار داده و از سوي ديگر با تحريم 
نظام بانكي و حمل و نقل و بيمه، جلوي تبادالت مالي 
را گرفته و برنامه ريزي ه��اي متعددي را براي محاصره 
كامل اقتصادي كشورمان طراحي كرده اند. معاون اول 
رييس جمهور كاهش بي سابقه بهاي نفت و رسيدن آن به 
زير ۲۰ دالر را اتفاقي مهم براي اقتصاد ايران و كشورهاي 
توليدكننده نفت عنوان كرد و گفت: سال ۹۳ كه قيمت 
نفت به ۳۵ دالر كاهش يافت، برخي مسووالن كشورهاي 
منطق��ه در مالقاتي كه با آنها داش��تم اعالم مي كردند 
كه ب��ا اين قيمت نفت، ق��درت اداره هزينه هاي جاري 
كشورشان را هم ندارند. جهانگيري اضافه كرد: تحريم ها، 
كرونا، كاهش بهاي نفت و ركود جهاني اقتصاد شرايط 
خطيري را پي��ش روي اقتصاد ما قرار داده كه البته اين 
شرايط خطير به معناي بن بست نيست چرا كه مديران 
كشور بايد با استفاده از ظرفيت ها و راهكارهاي مختلف 

به دنبال حل چالش هاي پيش رو باشند.
مع��اون اول رييس جمهور با تأكيد ب��ر اينكه بايد براي 
جلوگيري از آس��يب به اقتصاد ملي و نيز اقشار ضعيف 
جامعه برنامه ريزي شود، گفت: در شرايط كرونايي فشار 
اصلي برطبقات متوسط و ضعيف جامعه وارد مي شود و 

ما بايد براي باال بردن تاب آوري اقتصاد كشور و جهش 
توليد به عنوان سياست اقتصادي مطرح شده از سوي 

مقام معظم رهبري برنامه ريزي دقيق داشته باشيم.
جهانگي��ري گف��ت: يك��ي از مهم تري��ن دغدغه هاي 
اقتصاددانان اين است كه دولت ممكن است در چنين 
شرايطي كه با كسري بودجه مواجه مي شود به سمت 
منابع بانك مركزي برود اما هم در جلس��ه س��ران قوا و 
هم در جلسه ستاد اقتصادي دولت در خصوص كسري 
بودجه دولت بحث و بررسي شد و عدم استفاده از منابع 
بانك مركزي به عنوان خط قرمز دولت مورد توافق قرار 
گرفت. معاون اول رييس جمهور با تأكيد بر اينكه البته 
بايد به واقعيت هاي پيش رو و مس��ائل دولت نيز توجه 
داشته باشيم، خاطرنش��ان كرد: برخي افراد به گونه اي 
سخن مي گويند كه انگار دولت منابع سرشاري در اختيار 
دارد اما از آن استفاده نمي كند. كساني كه مي خواهند در 
اين زمينه اظهارنظر كنند بايد از بودجه دولت و هزينه ها 
و درآمدها آگاهي كافي داشته باشند. دولت هزينه هاي 
متعددي نظير حقوق كاركنان، هزينه هاي بهداشت و 
درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، نيروهاي مسلح و 
سررسيد اوراق مالي دارد كه حتي يك روز هم نمي توان 
پرداخت اين هزينه ها را به تأخير انداخت. البته مهم ترين 
جهت گيري دولت در س��ال ۹۹ مثل سال ۹۸ كاهش 
هزينه ها است و در اين زمينه سختگيري هايي اعمال 

شده و پس از اين نيز اعمال خواهد شد.

 انتشار اوراق مالي 
معاون اول رييس جمهور يكي از مهم ترين راهكارهاي 
دولت براي جبران كسري بودجه را انتشار اوراق مالي 
دانست و گفت: دولت در سال جاري با پيش بيني هايي 
كه بانك مركزي انجام داده و با استفاده از عمليات بازار 
باز به ميزان قابل توجهي اوراق مالي منتشر خواهد كرد.

انتشار اوراق مالي به عنوان مهم ترين برنامه دولت براي 

جبران كسري بودجه بايد از سوي تيم اقتصادي دولت 
با محوريت وزارت اقتصاد به صورت جدي دنبال شود 
چرا كه مجلس شوراي اس��المي نيز در قانون بودجه 
مجوز انتشار اوراق مالي به ارزش ۸۰ هزار ميليارد تومان 
را صادر كرده كه البت��ه دولت در نظر دارد بيش از اين 

ميزان اوراق منتشر كند.
معاون اول رييس جمهور يك��ي از برنامه هاي دولت را 
فروش و عرضه دارايي هاي خود در بازار سرمايه عنوان 
كرد و گفت: عرضه سهام شركت شستا در همين راستا 
بوده است و الزم است بانك هاي عامل نيز به شركت هاي 
زيرمجموعه خود تكليف كنند كه دارايي هايشان را در 

بازار سرمايه عرضه نمايند. 
بر اساس برآوردهاي انجام شده وزارت امور اقتصادي 
و دارايي، بدون در نظر گرفتن دارايي هاي ملي، نفت و 
گاز و معادن، دارايي ه��اي دولت ايران هفت هزار هزار 
ميلياردتومان است كه تكليف شده حداقل درصدي 
از اين دارايي ها را مولدسازي كند و بخشي را به فروش 
برس��اند.وزارت اقتصاد و ش��وراي عالي بورس نيز در 
همين راستا مي توانند مجازات ها و جرايمي را نيز براي 
شركت هايي كه متعهد شده اند ۲۰ درصد سهام شناور 
خود را عرضه كنن��د و عرضه نكرده اند در نظر بگيرند. 
معاون اول رييس جمهور از آزادس��ازي سهام عدالت 
به عنوان فرصتي براي كمك به طبقات ضعيف جامعه 
ياد كرد و با اشاره به موافقت مقام معظم رهبري براي 
آزادسازي سهام عدالت در جهت كمك به نيازمندان، 
گفت: امروز حدود ۵۰ ميليون نفر از جامعه داراي سهام 
شركت هاي مختلف در قالب سهام عدالت هستند كه 
فقط ارزش شركت هايي كه در بورس هستند به تنهايي 

۴۰۰ هزار ميليارد تومان است.

  35 ميليارد دالر واردات 
جهانگيري در ادامه با بيان اينكه ارز مورد نياز واردات 

كاالهاي اساسي، مواد اوليه و ساير اقالم براي سال ۹۹ 
حدود ۳۵ ميليارد دالر است، يكي از برنامه هاي دولت 
براي تأمين اين ميزان ارز را حمايت از صادركنندگان 
دانست و افزود: بانك مركزي بايد با استفاده از راهكارها 
و روش هاي مختلف، بس��ته هاي حمايتي و تشويقي 
را ب��راي صادركنندگان تدوين كند و در اين راس��تا 
۱۵ كشور همسايه و كش��ورهايي نظير چين بايد به 
عنوان هدف اصلي صادراتي مدنظر باش��ند. معاون 
اول رييس جمهور اف��زود: البته وقت��ي قيمت نفت 
كاهش پيدا مي كند، بهاي كاالهايي نظير محصوالت 
پتروش��يمي و محصوالت فلزي نيز پايين مي آيد اما 
قادر هستيم حجم صادرات اينگونه اقالم را باال ببريم 
تا صادركنندگان ارز حاصل از فروش اين محصوالت 
را وارد چرخه اقتصادي كشور كنند.البته بانك مركزي 
از ذخاير ارزشمند ارزي برخوردار است اما هدف اين 
است كه تا حد امكان از اين ذخاير صيانت شود و براي 
نيازهاي ارزي كش��ور، اين ذخاير مورد استفاده قرار 
نگيرد. معاون اول رييس جمهور با تأكيد بر اينكه همه 
مديران بانك ها بايد با استفاده از راهكارهاي مختلف به 
توسعه صادرات غيرنفتي در سال جاري كمك كنند، 
از بانك مركزي به خاطر تأمين حدود ۱۵ ميليارد دالر 
ارز با قيمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۹۸ براي 
واردات كاالهاي اساسي و اقالم ضروري قدرداني كرد 
و گفت: البته امس��ال س��قف اين منابع ارزي كاهش 
يافته كه اميدواريم بانك مركزي بتواند با استفاده از 
راهكارهايي اين كمبودها را جبران كند. جهانگيري 
افزود: سال گذش��ته با توافقي كه با رييس كل بانك 
مركزي انجام شد، مقرر شد ۱۰۰ هزار ميليارد تومان 
از تسهيالت بانكي به واحدهاي توليدي پيشران تعلق 
گيرد چ��را كه اين واحدها نق��ش لوكوموتيو دارند و 
مي توانند رشته هاي صنعتي مختلف را به دنبال خود 

به حركت درآورند.

  پيام ادغام بانك ها
جهانگيري در ادامه به موضوع اصالح سياست هاي نظام 
بانكي كشور اشاره و خاطرنشان كرد: ادغام بانك هاي 
نيروهاي مسلح در بانك سپه از موضوعاتي است كه از 
مدت ها قبل مطرح ب��ود و اين موضوع مورد بحث بود 
كه آيا الزم است نيروهاي مسلح اين تعداد بانك داشته 
باشند؟ البته در ميان بانك هاي نيروهاي مسلح بانك 
قوامين مشكالت بيشتري داشت و در يكي از جلسات 
ستاد اقتصادي كه مسووالن رده اول نيروهاي مسلح 
نيز حضور داشتند به اين جمع بندي رسيديم كه بهتر 
است نيروهاي مس��لح از بانكداري كناره گيري كنند. 
جهانگيري اضافه كرد: هفته گذش��ته آخرين جلسه 
مرتبط با ادغام بانك هاي نيروهاي مس��لح برگزار شد 
و تصميمات خوبي براي اين موضوع اتخاذ ش��ده و با 
طراحي و برنامه ريزي كه در اين راستا صورت گرفته، 
در اين طرح كمترين هزينه ها بر نيروي انساني و بانك ها 
وارد خواهد ش��د و پيام ادغام اين بانك ها اين است كه 
نيروهاي مسلح به هيچ وجه در بانكداري حضور ندارند.

  مطالبات معوق 
جهانگيري همچنين با اشاره به گزارش هاي ارايه شده 
در جلسه مبني بر كاهش مطالبات غيرجاري بانك ها 
گفت: بانك ها بايد توجه داشته باشند همه كساني كه 
نمي توانند بدهي هاي خود را بپردازند افراد س��ودجو 
نيستند بلكه شرايط اقتصادي، آنها را با مشكل مواجه 
كرده است كه الزم است به اين افراد فرصت داده شود 
تا بتوانند مشكالت را حل كنند. البته بايد با سودجويان 
و افرادي كه با گ��ردن كلفتي بدهي خود را به بانك ها 

نمي پردازند، برخورد كرد.
معاون اول رييس جمهور در بخش پاياني سخنان خود 
از بانك هاي عامل خواست در فرايند اعطاي ۵۰ هزار 
ميليارد تومان تسهيالت به بنگاه هايي كه در شرايط 
كرونا دچار آسيب شده اند نهايت سهولت را مدنظر قرار 
دهند و مقررات و دستورالعمل هاي آساني براي ارايه 

تسهيالت در نظر گرفته شود.
در اين جلسه رييس كل بانك مركزي نيز گزارشي از 
اقدامات در دست اجراي اين بانك ارايه كرد و با اشاره به 
اثرگذاري باالي نظام بانكي بر اقتصاد كشور گفت: اگر 
مشكالت و مسائل نظام بانكي حل وفصل شود، نظام 
بانكي قادر خواهد بود قدم هاي بزرگي در مسير جهش 

توليد بردارد.
در اين جلس��ه تعدادي از معاوني��ن بانك مركزي نيز 
گزارش هايي از رئوس برنامه هاي راهبردي براي جهش 
توليد ارايه كردند و به تشريح رويكردهاي بانك مركزي 
در حوزه سياست هاي پولي، سياست هاي ارزي، حوزه 

نظارتي و حوزه فناوري هاي نوين پرداختند.
در ادامه اين گزارش ها پس از تشريح برنامه هاي بانك 
مركزي، توضيحاتي در خصوص وضعيت تس��هيالت 
پرداختي شبكه بانكي ارايه و اعالم شد كه كل تسهيالت 
پرداختي طي سال ۹۸ نس��بت به سال ۹۷ حدود ۲۶ 
درصد افزايش داش��ته و توان تسهيالت دهي شبكه 
بانكي براي س��ال ۹۹ نيز يازده ه��زار ميليارد تومان 

برآورد شده است.
مديران عامل بانك هاي ملي، پارسيان، سپه، پاسارگاد، 
ملت و كش��اورزي نيز در اين جلس��ه به نمايندگي از 
مديران عامل بانك هاي كش��ور به بي��ان دغدغه ها و 
مشكالت ش��بكه بانكي پرداختند و پيشنهادات خود 

براي تحقق جهش توليد در سال ۹۹ ارايه كردند.

هميشه پاي دولت در ميان است
قرارداده��ا و مبلغ ش��ان را افش��ا فرمايي��د، م��ردم 
خودش��ان قيمت تمام شده را احس��اء خواهند كرد. 
بزرگوار راه را اشتباه رفته ايد. دولت ها بايد مراقبت و 
پشتيباني كنند، ولي نه از خود مردم بلكه بايد پاسدار 
اوضاع و احوالي باش��ند ك��ه در آن توليد كنندگان، 

بازرگان��ان )وارداتچي ه��ا(، كارگ��ران و كارآفرينان 
مبتكر، پس اندازكنندگان و مصرف كنندگان بتوانند 
هدف هاي خود را در س��ايه صلح دنب��ال كنند. اگر 
دولت ها فقط همين كار را بكنند و كار ديگري نكنند 
وضعي كه مردم براي خودشان ايجاد مي كنند از آنچه 

ش��ايد دولت بتواند برايش��ان ايجاد كند بسيار بهتر 
است.  انديش��مند گرانقدر و چابك؛ بدان كه اقتصاد 
دستورپذير نيس��ت. اقتصاد موجودي زنده است كه 
تابعي از تربيت و رفتار ماس��ت و بر اس��اس آن رفتار 
مي كند و مس��ووليت همه كاس��تي ها و سستي ها و 

بي برنامگي ها را متوجه وارداتچي ها و خبرس��ازي ها 
دانستن دردي را دوا نكرده و نخواهد كرد. اين امتحان 
شماست؛ وارداتچي ها تا س��ال ۱۳۹۵ امتحان خود 
را پس داده اند و ضمن آش��نا كردن م��ردم با مفهوم 
تكنولوژي در صنايع خودرو قيمت خودروهاي وارداتي 

را علي رغم افزايش هر روزه تعرفه ها، عوارض، اسقاط، 
ماليات، ارزش افزوده و... در كمترين قيمت و باالترين 
سطح رضايت مندي مشتري نگه داشتند حال يكه تاز 

اين ميدان شماييد، دنبال متهم نگرديد.
٭دبير انجمن واردكنندگان خودرو
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تاكيد معاون اول رييس جمهوري بر اهميت نظام بانكي در اقتصاد كشور

دولت دست از سر  صنعت خودرو   بردارد
     شما با بازگشت شوراي رقابت به روند قيمت گذاري 

مخالف هستيد؟
اصال مخالفت معنايي ندارد. هركسي كه كار معقولي انجام 
مي دهد بايد بپذيريم و هركس ك��ه كار نامعقولي انجام 
مي دهد بايد ب��ه او انتقاد كنيم. اگر فرمولي كه ش��وراي 
رقابت ارايه مي دهد، فرمول درستي در چند سال گذشته 
بود، خودروس��ازان متحمل ضرر ۴۰ هزارميليارد توماني 
نمي ش��دند. پس حتما يك جاي اين فرمول اشكال دارد. 
اين فرمولي كه  مي گويد ۵ درصد از قيمت فروش ش��ما 
كم مي كنم، به دليل اشكاالتي است كه در كارتان وجود 
دارد. خب چرا از قيمت فروش كم مي كنيد؟ وقتي قيمت 
خودرويي ۲۰ ميليون تومان اس��ت، ۵ درصد ۲۰ ميليون 
مي ش��ود ۱ ميليون تومان و خودروساز براي آن خودرو ۱ 
ميليون جريمه مي ش��ود. پس اگر فرمول شوراي رقابت 
درست بود اتفاق هايي كه در اين چند سال رخ داده را شاهد 
نبوديم. اينكه چقدر اين تصميم به واقعيت نزديك است يا 
چقدر به ضرر و زيان صنعت كشور است و چقدر يك صنعت 

را تضعيف مي كند بايد براي آنها مهم باشد. 
  همواره در آستانه قيمت گذاري خودرو، يك فرضيه 
مطرح مي ش�ود كه خودروس�ازان در بازي سازي 
قيمت ها در بازار آزاد دست دارند تا با استناد به اين 
قيمت ها فشار بياورند و قيمت محصوالتشان را باال 

ببرند؛ آيا اين ادعاي درستي است؟ 
هر ادعايي مي ش��ود كرد؛ در ش��رايط اقتصادي كه مردم 
به ش��دت نگران حفظ دارايي هايشان هستند و همه چيز 
به هم ريخته است، اگر بخواهيم موضوع گراني خودروها 
را گردن خودروسازان بيندازيم، بي انصافي است. ببينيد 

در همين هفته هاي اخير چگونه سرمايه هاي سرگردان 
روانه بازار سهام شدند و شاخص سهام را چندبرابر كردند؛ 
چرا اين اتفاق افتاد؟چون سرمايه سرگردان به هركجا كه 
سرريز شود، قيمت ها را چند برابر مي كند؛ اين بازار مي تواند 
بازار سهام باشد يا بازار خودرو. حال اگر اين سرمايه وارد بازار 
خودرو مي ش��ود و نظم اين بازار به هم مي ريزد و قيمت ها 
نجومي افزاي��ش مي يابد، در حالي كه ي��ك تومان از آن 
قيمت ها به جيب خودروس��از نمي رود!! االن با خريد يك 
خودرو از كارخانه، سودهاي باالي ۲۰ تا ۵۰ ميليون توماني 
نصيب خريدار مي شود. در چنين فضايي هر كسي ممكن 
است براي ورود به صف خريد كوشش كند. همين موجب 

مي شود تا تقاضاي كاذب باال رود. 
  ريش�ه اختالف قيم�ت كارخانه و ب�ازار خودرو 

كجاست ؟
به قيمت گذاري دستوري بر مي گردد؛ اصال همين سياست 
اس��ت كه نگاه س��رمايه اي به بازار خودرو را افزايش داده 
است. اين سياست سال هاس��ت در بازار خودرو به اجرا در 
مي آيد و طبق اين سياست، خودروس��ازان اجازه فروش 
محصوالت شان را به قيمت در حاشيه بازار ندارند و در نهايت 

اين دولت است كه در اين مورد تصميم گيري مي كند. 
  چگون�ه مي توان اين گپ قيمت�ي را از بين برد؛ با 
صدور مجوز به خودروسازان براي افزايش قيمت ها 

يا نظارت بر بازار براي كنترل قيمت ها؟ 
هركااليي دو نرخي باش��د عامل رانت و فس��اد اس��ت. با 
سخنراني و تهديد و بگير و ببند كار درست نمي شود. بايد 
آلودگي را از سرچش��مه خشك كرد. بايد كاال تك نرخي 

باشد! بايد جرات تصميم گيري داشت.

  خب مقصر اصلي گراني چه كساني هستند؛ مردم، 
دالالن يا افراد سازمان يافته؟ 

هركااليي كه دو نرخي باشد، بازار آن با رانت و فساد مواجه 
خواهد ش��د. رصد بازار هم نشان مي دهد، اختالف قيمت 
كارخانه و بازار برخي خودروها حتي از مرز ۵۰ ميليون هم 
گذشته است. در چنين شرايطي خيلي ها تالش مي كنند تا با 
هر ترفند و حربه اي، خودرو با قيمت كارخانه خريداري كنند 
و از محل اختالف قيمت با بازار، كلي سود ببرند. البته جداي 
از آنهايي كه كارشان داللي و واسطه گري است و در تعداد باال 
اقدام به خريد خودرو از كارخانه مي كنند و در زمان مناسب، 
مي فروشند، مشتريان عادي نيز به دنبال استفاده از رانت 
موجود در بازار خودرو هستند. حال اگر مي خواهيم داللي 
را از بازار خودرو حذف كنيم، نبايد شرايط براي كسب سود، 
يعني از محل فروش خودرو با قيمت كارخانه در بازار فراهم 
باشد. راه حذف داللي در بازار خودرو هم صفر كردن فاصله 
قيمت كارخانه و بازار خودروها است و چنانچه قيمت گذاري 
دستوري برداشته شود، نرخ كارخانه و بازار خودروها به هم 
نزديك خواهد شد و دالل ها از اين بازار كوچ خواهند كرد. 

  االن مشكل اينجاست كه به واسطه شيوع ويروس 
كرونا، خيلي از كسب وكارها تعطيل وعمال بازارها با 
ركود مواجهند، طبيعتا بازار خودرو هم يكي از همين 
بازارهاست؛ اما با وجود اينكه تقاضايي براي خريد 
خودرو در بازار نيس�ت، اما قيمت خودرو همچنان 

ميل به جهش دارد؛ چرا؟ 
رييس اتحاديه نمايشگاه داران اخير گفته اند كه قيمت هاي 
فعلي صوري و روي كاغذ است. كاذب است و قيمت واقعي 

معامالت بسيار كمتر است.

  آي�ا »پراي�د« ۱00 ميليون توماني يا »پ�ژو « 206 
)تيپ هاي مختل�ف( از ۱45 تا ۱70 ميليون توماني 

)منظور قيمت بازار است( منطق اقتصادي دارد؟ 
اين قيمت ها كه قيمت كارخانه نيس��ت! قيمت بازار 
است. اگر قيمت كارخانه اي پرايد را فرضا ۱۰۰ ميليون 
اعالم كنند ش��ما مي رويد ثبت ن��ام كنيد؟ اگر براي 
شما سودي نداشته باشد آيا مي رويد ثبت نام كنيد؟ 
االن م��ردم براي دريافت خودرو از خودروس��ازان به 
اين دليل ثبت ن��ام مي كنند، چون مي دانند وقتي از 
در كارخانه اي ماش��يني را تحويل بگيرند براي آنها 
حداقل ۵۰ ميليون تومان س��ود نهفته دارد، آيا شما 
حاضر به چشم پوش��ي از اين سود هستيد؟ بنابراين 
خود اين نوع قيمت گذاري عامل ايجاد رانت و فساد 
است. مادامي كه يك كاال و يك محصول ۲ نرخي باشد 
عامل رانت اس��ت حاال مي خواهد ارز باشد يا خودرو؛ 
دولتمردان ما متاس��فانه س��كوت كرده اند و همه به 
دنبال مقصر مي گردند. هر اقتصادداني در هركجاي 
دنيا اين را به ش��ما مي گويد كه ۲ نرخي بودن عامل 
رانت و فساد است و براي آنكه جلوي آن را بگيريد بايد 
آن را تك نرخي كنيد. بنابراين تا قيمت ها تك نرخي 
نشود رانت و فساد و صف دالالن پابرجاست. بايد ريشه 

داللي را در بازار خودرو سوزاند. 
  خب با اين اوصاف مثال يك خودرويي مثل پرايد با 

تورم موجود قيمتش چقدر بايد باشد؟
۳ تا ۵ درصد زير قيمت بازار ! و وقتي صف خلوت شد هر 
هفته قيمت را ۵ درصد كاهش مي دهيد. ما اين تجربه 

را به طور موفقيت آميز به مدت ۱۰ سال اجرا كرديم.

  اينكه گفته مي شود خودروس�ازان تحت فشار 
هستند، حرف درستي است؟ 

بله و در تمامي دولت ها اين روند حاكم بوده است. مثال در 
زمان آقاي احمدي نژاد، نمايندگان، وزارتخانه ها، نهادهاي 
مختلف و حتي خود دولت به خودروسازان فشار مي آورند 
كه به آنها خودرو داده شود. هركدام به نوعي دنبال باج گيري 
بودند. برخي از مقامات اجبار مي كردند كه بايد فالني در 
مجموعه خودروسازي استخدام شود. حتي اگر به عنوان 
كارشناس يا مسوول قسمتي به كار گرفته مي شد، شاكي 
مي شدند كه چرا معاون فالن قسمت كارخانه يا مديرعامل 
نشده اس��ت. يا بعضي وقت ها گفته مي شد، كه بايد فالن 
مجموعه قطعه س��از قرار داد ببنديد كه آه در بس��اط هم 
نداشت. دخالت هاي اينجوري متاسفانه در صنعت خودروي 

كشور بسيار زياد بوده و هست!! 
  گره يا مشكل اصلي كجاست؟

دولتي بودن صنعت خودرو، دخالت هاي دولت و نمايندگان 
مجلس و ...

  خب قرار است خصوصي س�ازي انجام شود، اگر 
اي�ن اتفاق رخ دهد آيا همه مش�كالت اين صنعت 

حل مي شود؟
اگر خصوصي س��ازي را به اهل آن واگ��ذار كنند و دولت 
ديگر در آن دخالت نكند. اما چنانچه دولت و قواي سه گانه 
كماكان در اين صنعت دخالت كنند، با خصوصي سازي هم 
هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. بنابراين دولت بايد دخالت هايش 
را در اين زمينه تمام كند كه بعيد است اين اتفاق در صنعت 
خودروي كشور بيفتد؛ چراكه صنعت خودرو حياط خلوت 

دولت ها بوده و هست.

ادامه از صفحه اول
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قدرداني وزارت ارشاد 
از هوشمندي بانك ملت 

مديركل تبليغات و اطالع رساني وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي در نامه اي از هوشمندي بانك ملت 
در تبليغات محيط��ي در موضوع بيماري كرونا، 
سپاسگزاري كرد. به گزارش روابط عمومي بانك 
ملت، محسن حدادي در نامه اي خطاب به دكتر 
محمد بيگدل��ي مديرعامل بانك ملت با تبريك 
سال نو و آرزوي سالمتي و بهروزي، اقدام اين بانك 
را براي آگاهي بخشي عمومي در زمينه بيماري 
كرونا و قدرداني از كادر فداكار درمان، ارزشمند 
خواند و آن را نشانگر تعهد اين مجموعه توانمند 
در ايفاي مسووليت هاي اجتماعي دانست كه در 
جسم و جان ايرانيان ثبت خواهد شد. وي در اين 
نامه با بيان اين نكته كه واژگان روزمره نمي تواند 
آنچنان كه بايد ستايش��گر رفتار حرفه اي بانك 
ملت در همراهي با ملت مظلوم ايران باش��د كه 
همزمان در دو جبهه ناجوانمردانه جنگ اقتصادي 
و تحريم هاي ظالمانه پزش��كي با بيماري كرونا 
مي جنگند، تاكيد كرد: هوشمندي بانك ملت در 
تبليغات محيطي در زمينه مقابله با بيماري كرونا، 
شايسته قدرداني است. براس��اس اين گزارش، 
با ش��يوع ويروس كرونا در كشور، روابط عمومي 
بانك ملت در قالب هاي مختلف اطالع رس��اني 
و تبليغي، از مش��تريان دعوت كرده بود تا براي 
حفظ سالمتي شان، براي انجام امور بانكي خود 
از خدمات غيرحضوري استفاده كنند. همچنين 
اين بانك از طريق توليد محتوا در فضاي مجازي، 
از تالش ها و ايثارگري هاي كاركنان نظام بانكي، 
كادر درمان و ساير مشاغل درگير در برنامه ملي 

مبارزه با كرونا قدرداني كرده بود.

درخواست تسهيالت مسكن 
الكترونيكي شد

ثبت درخواست تسهيالت خريد، ساخت و جعاله 
مسكن بدون حضور در شعب بانك ميسر شد.

در راس��تاي مش��تري مداري و صرفه جويي در 
وقت متقاضيان تسهيالت، بانك مسكن اقدام به 
راه اندازي س��امانه ثبت درخواست غيرحضوري 
تسهيالت به منظور تامين نيازهاي ضروري از قبيل 
خريد مسكن، فروش اقساطي ناشي از مشاركت 
مدني و جعاله كرده اس��ت. متقاضيان مي توانند 
قبل از مراجعه به شعبه نسبت به ثبت درخواست 
خود اقدام و پس از آگاهي از ضوابط تسهيالت قابل 
دريافت، براي پيگيري درخواست و تكميل مراحل 
با تعيين وقت قبلي به شعبه انتخابي مراجعه كنند. 
متقاضي تسهيالت بايد در اين مرحله اطالعات نوع 
تقاضاي تسهيالتي خود را وارد كنند، به اين معنا 
كه مش��خص كند اوال تسهيالت مورد تقاضاي او 
از نوع خريد، ساخت يا جعاله است ثانيا بايد محل 
تسهيالت را نيز از ميان گزينه هاي موجود انتخاب 
كند. اين گزينه ها شامل اوراق گواهي حق تقدم، 
انواع حساب هاي پس انداز مسكن نظير صندوق 
يكم و حس��اب پس انداز مس��كن جوانان، بدون 
سپرده و مسكن مهر اس��ت. همچنين متقاضي 
بايد در بخش مربوطه يكي از دو قالب »زوجين« 
و »انفرادي« را بر اس��اس نوع تقاضاي تسهيالت 
خود انتخاب كند. متقاضي بايد در كادر مربوطه 
كد ملي و ش��ماره تلفن همراه خود را براي ارسال 
پيام��ك از طرف بانك وارد كن��د. همچنين يك 
تعهدنامه پنج بندي در اين صفحه وجود دارد كه 
متقاضي بايد آن را مطالعه و تاييد كند  سپس گزينه 
»ادامه« را انتخ��اب كند. وي با پذيرش اين تعهد 
اعالم مي كند كه فاقد بدهي معوقه بانكي و چك 
برگشتي بوده و نيز تاييد مي كند كه پذيرش اين 
درخواست اوليه هيچ تعهدي را براي بانك ايجاد 
نمي كند. به منظور ثبت غيرحضوري درخواست 
تسهيالت، متقاضي بايد در مراحل بعدي نسبت به 
ثبت اطالعات و بارگذاري مدارك و مستندات الزم 
درمراحل شش گانه )اطالعات هويتي، اطالعات 
ملك، اطالعات وثيقه، اطالعات تسهيالت، تاييد 

اطالعات و پرداخت( اقدام كند.

 افزايش سواد بانكي مشتريان 
با بانكداري الكترونيك 

 يك كارشناس حقوقي نظام هاي پرداخت گفت: 
به منظ��ور كاه��ش ج��دي كالهبرداري ها بايد 
سواد بانكي و رس��انه اي مشتريان در كنار توسعه 
زيرساخت هاي امنيتي توسعه يابد.محمدحسين 
دري در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به تاثيرات اجراي 
رمز دوم در ش��بكه پرداخت و روند كاهش جرايم  
گفت: فرآيند كالهبرداري ها و برداشت غيرمجاز 
از حساب مشتريان دشوار ش��ده و از سويي ديگر 
تراكنش هايي مانند تراكنش هاي غير واقعي حاصل 
از خرد كردن يا تراكنش هاي سياه در زمينه قمار 
و پولش��ويي كاهش يافت كه در نتيجه آن شاهد 
كاهش جرايم مالي و ورود پرونده ها به دادسراها و 
پليس فتا هستيم، در واقع پليس فتا نيز اعالم كرده 
با اجراي طرح رمز پويا فيش��ينگ كاهشي جدي 
يافته اس��ت. اين كارش��ناس جرايم بانكي گفت: 
طبق توصيه پليس فتا و بانك مركزي، شهروندان 
بهتر است براي انجام تراكنش هاي اينترنتي خود 
از رمز دوم پويا اس��تفاده كنند چرا كه اعالم شده، 
مس��ووليت انجام تراكنش با رمز ايستا كه سقف 
اس��تفاده از آن براي تراكنش به ص��ورت روزانه تا 
صد هزار تومان بوده، به عهده مشتريان است و در 
صورت بروز خس��ارت سيستم بانكي مسووليتي 
ندارد؛ اعتقاد دارم بانك با توجه به وظيفه و به اين 
دليل كه مسوول تامين امنيت است، اگر مقدمات 
فراهم نبوده بانك مقصر اس��ت اما از آن جايي كه 
زيرساخت فراهم شده، مشتري بايد اين موضوع را 
انتخاب كند.در عمده پرونده ها شاهد آن هستيم كه 
عدم اطالع الزم و سواد بانكي و رسانه اي شهروندان 

باعث كالهبرداري و ايجاد خسارت مي شود.

افزايش قيمت ارز در صرافي ها 
گروه بانك و بيمه |

دالر در صرافي ه��اي بانك��ي، با افزاي��ش ۳۰۰ توماني 
قيمت نسبت به روز معامالتي گذش��ته به نرخ ۱۶ هزار 
و ۱۰۰تومان به فروش رسيد. قيمت دالر پس از مدت ها 
توقف در رقم ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان از اواخر هفته گذشته، 
روندي افزايش��ي يافت و وارد كانال ۱۶ هزار توماني شد. 
نرخ خريد هر دالر در تابلوي صرافي هاي بانكي ۱۶ هزار 
تومان و فروش ۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان اعالم ش��د.  قيمت 
خريد هر يورو نيز ۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ فروش آن 

۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان شد. 
به گزارش »تعادل«، رييس كل بانك مركزي در اين زمينه 
اعالم كرد كه به رغم كاهش درآمدهاي نفتي تحت تاثير 
تحريم هاي ظالمانه و كاهش شديد قيمت نفت، وضعيت 
ذخاير اسكناس ارزي كشور مناس��ب و در تاريخ كشور 
بي سابقه است. قيمت ارز در دومين روز از هفته جاري نيز 
مانند روز شنبه افزايش يافت و به صورت آرام و تدريجي 
به س��مت كانال ۱۶ هزار توماني در حال حركت اس��ت. 

صرافي هاي مجاز بانك مركزي روز شنبه نيز قيمت خريد 
هر دالر امريكا را ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ فروش آن را 
۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان اعالم كردند.  به گزارش »تعادل«، 
در بازار آزاد و معامالت نقدي قيمت دالر ۱۶۵۴۰، يورو 
۱۸ هزار، پوند 2۰2۰۰، درهم ۴۵۷۰، لير تركيه 2۳۶۰، 
يوآن 2۳۵۰و دالر كانادا ۱2۱۰۰ تومان داد و س��تد شد. 
نرخ لحظه اي در سامانه سنا نيز براي خريد دالر ۱۶۱۰۰، 
نرخ فروش دالر ۱۶2۰۰، نرخ خريد يورو ۱۷۵۰۰ و نرخ 
فروش يورو به ۱۷۶۰۰ تومان رس��يد. س��امانه سنا نرخ 
ميانگين ارز معامله شده در تاريخ 2۰ ارديبهشت 99 را 
براي دالر ۱۵۸2۰، يورو به ۱۷2۵9، درهم ۴۳۰۵، يوآن 
229۳، پوند ۱9۱۶۷، دالر كانادا ۱۱92۴و لير تركيه را 
2۳2۵ تومان اعالم كرد. سامانه نيما نيز نرخ حواله معامله 
ش��ده در تاريخ 2۰ ارديبهشت 99 را براي يورو ۱۵۶۰9، 
درهم ۴۰۵۰ و يوآن ۱۸۳۷ تومان اعالم كرده اس��ت. در 
بازار طال نيز با اعالم هر اونس جهاني طال به قيمت ۱۷۰۴ 
دالر، و قيمت هر دالر در ب��ازار آزاد و معامالت نقدي به 

قيم��ت ۱۶۵۴۰ تومان، قيمت طال و س��كه نيز افزايش 
يافت. هر گرم طالي خام ۱۸ عيار ۶۶۷ هزار تومان و هر 
مثقال طال نيز 2 ميليون و ۸۸۸ هزار تومان ارزش گذاري 
شد. سكه طرح جديد ۶ ميليون و 9۶۰ هزار، طرح قديم 
۶ ميليون و ۵۵۰ هزار، نيم س��كه ۳ ميليون و ۴۸۰ هزار، 
ربع سكه ۱ ميليون و 9۷۰ هزار و سكه گرمي ۱ ميليون 
و ۳۰ هزار تومان معامله شد. فعاالن بازار طال مي گويند 
كه قيمت سكه تضمين شده در بانك ها نيز به ۷ ميليون 

و ۴۴۰ هزار تومان رسيده است.   عصر يكشنبه نيز فعاالن 
بازار از رشد قيمت طال خبر دادند. هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد در بازار آزاد تهران با رش��د ۱۳۰ هزار 
توماني قيمت به مبلغ ۶ ميليون و 9۰۰ تومان فروخته شد. 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۶ ميليون 
و ۶۵۰ هزار تومان قيمت گذاري شد.همچنين نيم سكه 
نيز سه ميليون و ۴۷۰ هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 
9۷۰ هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي يك ميليون تومان 

تعيين قيمت شد.هر گرم طالي خام ۱۸ عيار ۶۶۵ هزار 
تومان و هر مثق��ال طال نيز 2 ميليون و ۸۸۴ هزار تومان 
ارزش گذاري شد.قيمت اونس طال به تعطيلي بازارهاي 
جهاني در روز يكشنبه به نرخ ديروز يعني يك هزار و ۷۰۳ 
دالر ارزش گذاري شد. پيش بيني ها حاكي از رشد بيشتر 
آن در هفته هاي آتي است.عامل اصلي رشد قيمت طال و 
سكه در معامالت ديروز، افزايش قيمت دالر در داخل و 

بهاي اونس در بازارهاي جهاني بود.

با وجود رشد 74 درصدي و بيش از 18000 هزار ميليارد تومان تسهيالت در بازار بين بانكي رخ داد 

كاهش 77 صدم درصدي نرخ سود بين بانكي در سال 98 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

مقايس�ه ارزش معامالت و نرخ سود تسهيالت 
بازار بين بانكي در س�ال 98 نسبت به سال 97 
نش�ان مي دهد كه با وجود رش�د 74 درصدي 
ارزش معام�الت و بي�ش از 18000 هزار ميليارد 
تومان تس�هيالت در بازار بين بانكي نرخ سود 
بين بانكي كاهش 77 صدم درصدي داش�ته و 

نرخ جذب منابع به زير 19 درصد رسيده است. 
به گزارش »تعادل«، روند كاهش نرخ سود بازار 
بين بانكي در دوران شيوع كرونا و از اسفندماه 
تاكنون، موجب ش�د كه تقاضا براي تسهيالت 
بازار بين بانك�ي كاهش يافته و نرخ س�ود اين 
بازار را به زير 14 درصد كاهش دهد و همين امر 
موجب شد كه مديران بانك ها اوايل ارديبهشت 
تصميم بگيرند كه موضوع نرخ سود سپرده 15 
درصدي مصوب شوراي پول و اعتبار را رعايت 
كنند. اما به دنبال رشد شاخص سهام در بورس 
و رشد قيمت س�اير دارايي ها از جمله خودرو، 
بانك هاي كشور نگران خروج سپرده هاي بانكي 
شده و به دنبال آن هستند كه با نرخ هاي باالتر از 
15درصد در صندوق هاي سرمايه گذاري و اوراق 
سرمايه گذاري و... سپرده هاي خود را حفظ و از 

خروج آنها جلوگيري كنند.
 

در اين رابطه، عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي با 
تأكيد بر اينكه بانك مركزي در زمينه سياست هاي پولي 
ابزار قوي و مناسبي در اختيار دارد گفت: بازار باز مكانيزمي 
است كه بانك مركزي براي مديريت بازار پول از آن به خوبي 
بهره گرفته و خوشبختانه بانك ها و موسسات اعتباري نيز 
بدون فشار و ابزار دستوري، همراهي مناسب و مطلوبي با 
سياست هاي بانك مركزي در اين زمينه داشته اند كه جاي 
قدرداني و تشكر دارد. اين نكات نشان مي دهد كه بانك ها 
براساس كاهش نرخ س��ود در بازار بين بانكي تصميم به 
رعايت نرخ سود سپرده ۱۵ درصدي گرفته اند و پس از آنكه 
موضوع هدايت نقدينگي به سمت بازار دارايي و بورس و... 
مطرح شده از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري و اوراق 
و... به دنبال جذب س��پرده و حفظ منابع خود با نرخ هاي 
باالي ۱۵ درصد هستند. اكنون بايد منتظر ماند و ديد كه در 
ماه هاي باقي مانده سال 99بانك ها چه مكانيزم و برنامه اي 
براي رعايت نرخ سود سپرده ها يا ارايه نرخ هاي باالتر براي 

حفظ سپرده هاي خود خواهند داشت. 

    رشد 74 درصدي حجم معامالت بين بانكي 
 ارزش كل معامالت در س��ال 9۸ معادل ۱۸ هزار و ۶۸۸  
هزار ميليارد تومان  بوده كه نرخ سود ميانگين آن ۱۸.9۵ 
درصد بوده است. تعداد معامالت ۴۰ هزار و ۳۴۱ فقره بوده 
كه ارزش متوسط معامالت روزانه معادل ۶۴ هزار و ۶۷2 
ميليارد تومان بوده ك��ه در 2۸9 روز كاري معامالت بين 
بانكي انجام شده است. اين در حالي است كه ميانگين سود 
سال 9۷ معادل ۱9.۷2 درصد بوده و در سال 9۸ نرخ سود 

بين بانكي معادل ۷۷ صدم درصد كاهش داشته است. 

در س��ال 9۷، حجم معامالت معادل ۱۰ هزار و ۷۱۴  هزار 
ميليارد تومان  بوده ك��ه ۴۰۶۶۳ فقره تعداد معامالت آن 
بوده، و در سال 9۸ حجم معامالت رشد ۷۴.۴۱ درصدي، 
ميانگين نرخ سود كاهش ۳.9- درصدي و تعداد معامالت 
كاهش ۰.۸- درصدي داش��ته اس��ت.  البته براي ماه هاي 
ابتداي سال 99 پيش بيني مي شود كه حجم معامالت بين 
بانكي كاهش قابل توجهي داشته باشد زيرا با وجود مكانيزم 
بازار باز و دريافت وام و انتشار اوراق توسط بانك ها و خريد آن 
توسط بانك مركزي، معامالت هفته هاي اخير در حد صفر 
بوده و اين موضوع نش��ان مي دهد كه احتماال در بازار بين 
بانكي نيز معامالت رقم قابل توجهي را مانند سال هاي 9۷ 

و 9۸ شامل نمي شود. 

    سهم بانك ها در سپرده گذاري  
از س��وي ديگر، بانك هاي خصوصي با 2 ه��زار و ۳۱  هزار 
ميليارد تومان  در س��ال 9۷ و ۳ هزار و ۴۷2  هزار ميليارد 
تومان  در سال 9۸، س��هم باالي ۱۸ درصدي از بازار بين 
بانكي داشته اند و نرخ سود معامالت آنها در سال 9۷ معادل 
۱9.۸۱ درصد و در سال 9۸ معادل ۱9 درصد بوده است. 

بانك هاي خصوصي ش��ده يا مش��مول اصل ۴۴ ش��امل 
بانك ه��اي ملت، صادرات و تجارت با ۳ه��زار و ۸2۴  هزار 
ميليارد تومان  در س��ال 9۷ و 9 هزار و ۵۵۳  هزار ميليارد 
تومان  در س��ال 9۸، س��هم باالي ۳۵ درصدي از بازار بين 
بانكي سال 9۷ و باالي ۵۱ درصدي در بازار بين بانكي سال 

9۸ داشته اند و معامالت آنها در سال 9۸ به دليل مازاد منابع 
و بهبود در شرايط مالي آنها به شدت رشد كرده است. و نرخ 
سود معامالت آنها در س��ال 9۷ معادل ۱9.9۶ درصد و در 
س��ال 9۸ معادل ۱۸.۸۶ درصد بوده و ۱.۱ درصد كاهش 
داشته است. بانك هاي دولتي با ۴ هزار و ۶۳۷  هزار ميليارد 
تومان  در س��ال 9۷ و ۵ هزار و ۳9۵  هزار ميليارد تومان  در 
سال 9۸، سهم باالي ۴۳ درصدي از بازار بين بانكي سال 9۷ 
و سهم 2۸ درصدي در بازار بين بانكي سال 9۸ داشته اند و 
بخشي از سهم خود را به بانك هاي اصل ۴۴ خصوصي شده 
داده اند. نرخ سود معامالت آنها در سال 9۷ معادل ۱9.۷2 
درصد و در س��ال 9۸ مع��ادل ۱۸.9۵ درصد بوده اس��ت. 
موسسات اعتباري نيز در سال 9۷ با 22۱ هزار ميليارد تومان 
و سهم 2 درصدي از معامالت با سود 2۰ درصدي، در سال 
9۸ س��پرده گذاري 2۶۶ هزار ميليارد توماني با سهم ۱.۴ 
درصد از معامالت با سود ۱9.2 درصدي داشته اند.  مالحظه 
مي شود كه بانك هاي اصل ۴۴ و بانك هاي دولتي بيشترين 
سپرده گذاري يا قرض دادن را به خود اختصاص داده اند و به 
دليل مازاد منابع بيشتر، قادر به قرض دادن بوده اند و ساير 
بانك ها از آنها وام گرفته اند. در مجموع كل بانك هاي كشور 
معادل ۱۰۷۱۴ هزار ميليارد تومان تسهيالت با سود ۱9.۷2 
درصدي در سال 9۷ تسهيالت پرداخت كرده اند و در سال 
9۸ نيز ۱۸۶۸۸ هزار ميليارد تومان با سود ۱۸.9۵ درصدي 
در سال 9۸ تسهيالت پرداخت كرده اند. نرخ سود سال 9۸ 

به ميزان ۷۷ صدم درصد كاهش داشته است. 

    سهم بانك ها در سپرده پذيري 
بانك هاي خصوصي با ۶ هزار و ۱۱۶  هزار ميليارد تومان  
در س��ال 9۷ و ۱۱ هزار و ۳۸۳  هزار ميلي��ارد تومان  در 
س��ال 9۸، سهم باالي ۵۷ درصدي از بازار بين بانكي 9۷ 
و سهم ۶۱ درصدي از بازار بين بانكي 9۸ داشته اند و نرخ 
سود معامالت آنها در سال 9۷ معادل ۱9.۸9 درصد و در 
سال 9۸ معادل ۱9.2۱ درصد بوده است. به عبارت ديگر  
بيشترين قرض يا درخواس��ت وام متعلق به بانك هاي 
خصوصي بوده اند و بيش��ترين تقاضا را ب��راي دريافت 
منابع ساير بانك ها به صورت قرض داشته اند.  بانك هاي 
خصوصي شده يا مشمول اصل ۴۴ شامل بانك هاي ملت، 
صادرات و تجارت با ۱هزار و ۴۵۴  هزار ميليارد تومان  در 
سال 9۷ و 2 هزار و ۵۰9  هزار ميليارد تومان  در سال 9۸، 
سهم باالي ۱۳درصدي از بازار بين بانكي داشته اند و نرخ 
سود معامالت آنها در سال 9۷ معادل ۱9.۳۷ درصد و در 
سال 9۸ معادل ۱۸.۵ درصد بوده وكاهش داشته است. به 
عبارت ديگر بانك هاي خصوصي شده به دليل منابع خوبي 
كه داشته اند كمترين نياز را به دريافت تسهيالت داشته اند.  
بانك هاي دولتي با 2 هزار و ۳9  هزار ميليارد تومان  در سال 
9۷ و ۳ هزار و ۱۰  هزار ميليارد تومان  در سال 9۸، سهم 
باالي ۱9 درصدي از بازار بين بانكي سال 9۷ و سهم ۱۶ 
درصدي در بازار بين بانكي سال 9۸ داشته اند و نرخ سود 
معامالت آنها در سال 9۷ معادل ۱9.۵۴ درصد و در سال 
9۸ معادل ۱۸.2۳ درصد بوده است. موسسات اعتباري 

نيز با ۱۱۰۴ هزار ميليارد تومان در سال 9۷ و ۱۷۸۵ هزار 
ميليارد تومان در سال 9۸ سهم ۱۰ درصدي از بازار بين 
بانكي 9۷ و 9 درصدي از بازار بين بانكي سال 9۸ داشته اند 
و نرخ سود معامالت آنها ۱9.۶۴ در س��ال 9۷ و ۱9.۱۵ 
درصد در سال 9۸ بوده است.  در مجموع كل بانك هاي 
كش��ور معادل ۱۰۷۱۴ هزار ميليارد تومان تسهيالت با 
س��ود ۱9.۷2 درصدي در سال 9۷ دريافت كرده اند و در 
سال 9۸ نيز ۱۸۶۸۸ هزار ميليارد تومان با سود ۱۸.9۵ 
درصدي در سال 9۸ تسهيالت دريافت كرده اند. نرخ سود 

سال 9۸ به ميزان ۷۷ صدم درصد كاهش داشته است. 

    كاهش نرخ سود بازار بين بانكي در سال ۹۸
براس��اس آخرين داده هاي بانك مركزي، نرخ س��ود در 
بازار بين بانكي در س��ال 9۸ به ۱۸.9۵ درصد رس��يده 
است. آمار بانك مركزي از عملكرد كلي بازار بين بانكي 
ريالي در سال 9۸ نش��ان مي دهد كه ميانگين نرخ سود 
در اين بازار ۱۸.9۵ درصد بوده اس��ت. همچنين در سال 
9۸ مجموعا ۴۰ هزار و ۳۴۱ فقره معامله به ارزش بيش 
از ۱۸۶۸۸۸2۰۰ ميليارد ريال با محدوده نرخ ۱۶ تا 2۳ 
درصد و با ميانگين نرخ ۱۸.9۵ درصد انجام پذيرفت. در 
حقيقت آمار نشان مي دهد در سال 9۷ ميانگين موزون 
نرخ س��ود ۱9.۷2 درصد بوده كه در سال 9۸ به ۱۸.9۵ 
درصد رسيده است. نگاهي به روند ماهانه نرخ سود بانكي 
در س��ال 9۸ نش��ان مي دهد به طور كلي روندي نزولي 
بر اين نرخ حاكم بوده اس��ت. همچنين بررسي وضعيت 
س��پرده گذاري بانك ها در بازار بين بانك��ي حاكي از آن 
اس��ت كه ۵۱.۱2 درصد كل معامالت در سال 9۸ سهم 
بانك هاي مشمول اصل ۴۴ با كمترين ميزان سود يعني 
۱۸.۸۶ درصد بوده و بانك هاي دولتي نيز 2۸.۸۷ درصد 
كل معامالت را به خود اختص��اص داده اند كه ميانگين 
نرخ سود آن ۱9.۰۶ درصد بوده است. همچنين ۱۸.۵۸ 
درصد حجم معامالت سهم بانك هاي خصوصي و ۱.۴۳ 
درصد نيز س��هم موسس��ات اعتباري بوده است. اين در 
حالي است كه سهم سپرده پذيري بانك هاي خصوصي 
۶۰.9۱ درصد كل معامالت بوده و بانك هاي دولتي معادل 
۱۶.۱۱ درصد، بانك هاي مشمول اصل ۴۴، ۱۳.۴۳ درصد 
و موسسات اعتباري 9.۵۵ درصد كل معامالت را به خود 
اختصاص داده اند. با مقايسه سهم سپرده پذيري بانك ها 
در سال 9۸ نسبت به سال 9۷ مشاهده مي شود كه سهم 
بانك هاي خصوصي از سپرده پذيري حدود ۴ درصد رشد 
داشته و سهم بانك هاي دولتي و اصل ۴۴ نسبت به سال 

گذشته كاهش يافته است.
 طي سال نيز يك روند ماليم كاهش نرخ سود در بازار 
بين بانكي مشاهده مي شود. بررسي ها نشان مي دهد 
كه در ابتداي سال گذشته ميانگين نرخ سود معامالت 
۱9.۸۱ درصد بوده كه تا تيرماه روند نزولي را طي كرده 
و به نرخ ۱9.۳۶ درصد رسيده است. بعد از آن در مرداد 
ماه با رشد ۱۳ صدم درصدي به ۱9.۴9 درصد رسيد كه 
آخرين باري اس��ت كه نرخ سود بين بانكي بيش از ۱9 
درصد ثبت شده و بعد از آن نرخ سود روندي تقريبا شيب 

نزولي پيدا كرده است.

كاهش معامالت بين بانكي و بازار باز در سال ۹۹
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نگاه پدرمآبانه دولت ها  بالي جان اقتصاد است 
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

نحوه اداره كردن اقتص�اد از ديرباز تاكنون 
جزو مسائلي بوده كه بسياري از انديشمندان 
و متفكران در مورد آن فك�ر كرده اند و قلم 
زده اند. در طول قرن هاي گذش�ته بسياري 
از دانش�مندان و فيلس�وفان به اين نتيجه 
رسيده اند كه احترام به قوانين طبيعي و آزاد 
گذاش�تن فعاالن اقتصادي س�بب مي شود 
تا تخصيص بهينه قيمت ه�ا كارايي فرايند 
اقتصادي را بهتر از ساير روش ها محقق كند 
و از اين معبر بس�ياري را به رفاه برساند. در 
حالي ك�ه از آغاز پا گرفت�ن تفكراتي از اين 
دست بس�ياري آن را فربه كردن طبقه هاي 
خاص مي دانس�تند، با اين حال پيش�رفت 
دستاوردهاي نظريه ياد شده در دو قرن اخير 
نشان داده اس�ت كه آزادي در اقتصاد يك 
بازي جمع صفر اس�ت كه جز سرمايه داران 
و توانمندان، ساير اقشار جامعه به خصوص 
فقرا و افراد كمتر برخوردار را به سطح باالتري 
از رفاه نس�بت به آنچه پيش تر توان محقق 

كردن آن را داشتند، مي رساند.

همين امر سبب ش��د تا در بسياري از كشورهايي كه 
امروز ما آنها را پيشرفته مي دانيم از مدت ها قبل اين 
مسائل حل ش��ود و با احترام گذاشتن دولتمردان به 
مباني اقتصاد آزاد و آزادي عمل كنشگران اقتصادي، 
محيط كس��ب و كار، شاخص هاي توس��عه انساني و 
بسياري از ديگر معيارهاي توسعه در كشورهاي ياد 

شده رو به پيشرفت بگذارد.
 در اين ميان اما آن دسته از كشورهايي كه نتوانستند 
به طور طبيعي فرآيند توسعه همه جانبه را در قرن هاي 
گذشته طي كنند، از آن جهت كه مجبور به وارد كردن 
مباني فرهنگي و تحليلي از كشورهاي پيشرفته بودند 
نتوانستند در ورطه عمل خود را با بسياري از ارزش ها 
و اصول ياد ش��ده به خصوص ب��ازار آزاد و حمايت از 
سرمايه گذاري تطبيق دهند. همين امر سبب شده تا 
از سويي بسياري از از دولت ها و سياستگذاران نتوانند 
همسويي موثر ميان اصول ياد شده و حمايت از اقشار 
كم برخوردار ايجاد كنند و در نهايت هيچ گاه از حمايت 

كالمي در مورد مسائل اينچنيني فراتر نروند.

يكبامودوهوايمملكتداري
ايران نيز يكي از اين كشورهاس��ت ك��ه همواره طي 
سال هاي گذشته درگير اين تناقض بوده و نتوانسته 
است با برقراري تعادل ميان آنچه عدالت مي خوانيم 
و آنچه به عنوان كاراي��ي اقتصادي به آن نيازمنديم، 
مسيري هموار در جهت توسعه و افزايش سطح رفاه 

برقرار سازد.
در حالي كه تمامي برنامه هاي توس��عه در چند دهه 
اخير حكايت از ميل سياست گذاران به ايجاد توسعه 
پايدار در تمامي بخش هاي اقتصاد داشته است با اين 
حال عملكرد كوتاه م��دت آنان حكايت از آن دارد كه 
حداقل در شرايط فعلي و با نگاهي كه به هنگام اجرا با 
آن روبرو هستيم مسير توسعه كشور به خصوص در بعد 

اقتصاد از آنچه فكر مي كنيم ناهموارتر است.
در چند سال اخير دخالت دولت در بازار هايي نظير ارز 
بارها طغياني يك باره و دور از انتظار را براي مردم رقم 
زده و سبب شده تا امنيت رواني جامعه به خطر بيفتد. 
اين مساله نه تنها هيجان فعاالن خارج از بازارها را به 
دنبال داشته بلكه سبب ش��ده تا با تيره شدن فضاي 
كسب و كار تمامي اقتصاد از ايجاد التهاب در يك بخش 
از آن متضرر شود و با عواقب آن دست و پنجه نرم كند.

به نظر مي رسد كه منشأ اين مساله در تناقض شكل 
گرفته مي��ان آنچه دولت فكر مي كند بايد انجام دهد 
تا آنچه بايد در ورطه عمل انجام دهد رخ داده اس��ت. 
از يك س��وي اين انتظار عمومي وجود دارد كه ايجاد 
پاي��داري در اقتصاد به بهبود وضعي��ت آن و كنترل 
قيمت ها منتهي شود و از سوي ديگر اين تصور عقاليي 
در ميان متخصصان حاكم است كه با احترام گذاشتن 
به مباني اقتصاد آزاد س��اختار تصميم گيري بايد به 

بهبود بازارها و توسعه پايدار آنها كمك كند.
 تقاب��ل اين دو نوع تفك��ر كه به نوعي ن��وع اول آن از 
نظري��ات چپ گرايان��ه تاثيرپذيرفت��ه دولت ها را بر 
آن داش��ته تا در مواجه��ه با دگرگون��ي متغيرهاي 
شكل دهنده به بازار با تصور حمايت فعاالنه به كارهايي 
نظير س��ركوب قيمت ها و در نتيجه انفع��ال بازارها 

مبادرت كنند .

درتوهمكارايي
حال مساله اصلي آن اس��ت كه آيا مداخله در بازار از 
طريق محدود كه از طريق راه هايي نظير محدود كردن 
دسترسي به آنها يا كنترل قيمت ها به كرختي تقاضا 
در بازار ها منجر مي شود ، از اين طريق مي تواند سطح 

عمومي قيمت ها را متعادل نگه دارد؟ 
نگاهي به تجربه تاريخي بس��ياري از كشورها از جمله 
ايران حكايت از آن دارد كه ساختار حاكميت در اداره 
بازارها نه  تنها موفق نبوده بلكه با اتخاذ تدابير كنترلي 
همواره به بدتر كردن اوضاع نيز كمك كرده است. نگاه 
يك سويه و كوتاه مدت از سوي دولت ها سبب شده تا 
آنها نيز در شرايط كمبود عرضه نسبت به تقاضا، به جاي 
آنكه نقشي نظارتي در مواجهه با رفتار آزادانه كنشگران 
اقتصادي داش��ته باش��ند و از اين طريق تضاد منافع 
شخصي با منافع جمعي را كه در مواردي منجر به فساد 
مي شود، كنترل كنند، خود از طريق دستور و بخشنامه 
ش��رايطي را ايجاد مي كنند تا با ايجاد محدوديت در 
بازارها فس��اد نيز جايگزين كارايي شود. مسلما تداوم 
اين وضعيت چيزي جز افزايش ويژه خواري و سقوط 

اقتصاد به ورطه داللي و فعاليت غير مولد نخواهد بود.
چنين عملي كه در ابتدا با هدف تس��هيل دسترسي 

عادالنه به كاالها انجام ش��ده بود خود به عاملي بدل 
مي شود تا دارندگان امتياز در بازارها با كاهش عرضه 
و تش��كيل بازارهاي موازي با آنچه قانون به رسميت 
نمي شناسد به افزايش قيمت ها دامن بزنند و ضمن 
رشد تورم دسترسي عمومي به كاالها را نيز مخدوش 

كنند.

كنترلقيمتهايانوككوهيخفساد
 با اين حال آنچه در كشورهاي ياد شده به بدتر شدن 
وضعيت كمك مي كند نه فقط گران شدن يك يا چند 
كاال، بلكه آثار ثانويه اس��ت كه متوجه اقتصاد كشور 
اس��ت و در برخي موارد آثار منفي بلندمدتي به آنها 
تحميل مي كن��د. از جمله اين موارد كاهش س��طح 
اشتغال و توليد ملي است كه به تضعيف توليد كننده 
و تخفيف انگيزه آن براي بهبود س��طح توليد منتهي 

مي شود.
 بدون ش��ك ايران نيز از اين قاعده مس��تثنا نيست 
و ب��ه رغم آنكه در س��ال هاي گذش��ته باره��ا تاوان 
سياس��تگذاري هاي اينچنين را داده اس��ت برخي از 
سياس��ت گذاران اصرار بر تداوم مداخله در س��اختار 
آزادانه قيمت ها را دارند. بدون شك اينكه انگيزه آنها 
از اين كار چيس��ت و چرا اص��رار مي ورزند تا براي بار 
چندمين بار كشور را از آنچه پيش تر به آن مبتال بوده 
متضرر كنند در مجال چنين بحثي نيس��ت اما آنچه 
مهم است اين است كه افتادن در دام پوپوليسم و عوام 
گرايي همواره مساله اي بوده كه به اسم حمايت از مردم 
اعمال شده و در نهايت بيشترين زيان را هم به مردم 

عادي رسانده است. 

اگر بخواهيم تصويري واضح كوتاه از آثار قيمت گذاري 
دس��توري در اقتصاد و كنترل عرض��ه و تقاضا ارايه 
دهيم مي توان گفت كه اعمال كنترل در قيمت يك 
كاال به هر اندازه كه نهاده ياد شده تاثيري زيربنايي و 
موثرتري بر كليت اقتصاد داشته باشد تشابه بيشتري 
به نوك كوه ي��خ پيدا مي كند كه پيرامون آن آنچه به 
نظر مي رسد نيز خطرناك تر است. اين عامل مي تواند 
به غير از تاثير گذاشتن بر بازارهايي نظير بازار سهام و 
بدهي شبكه بانكي را نيز با مشكل مواجه كند. بدون 
ش��ك زيان ده ش��دن فرآيند توليد از آن جهت كه با 
تضعيف توليد كنندگان آنها را در پرداخت بدهي ناتوان 
مي كند به ضرر بازار پول خواهد بود. شاهد اين مثال 
حجم باالي بدهي بانكي اس��ت كه همواره در ايران 

استمهال مي شود.
در همين رابطه »تعادل« همزمان به گفت وگو با دو تن 
از كارشناسان اقتصادي و كااليي به بررسي اين مشكل 
و اثرات آن پرداخته و نتايج آن را پيرامون اقتصاد ملي 

بازار سهام بدهي و بورس كاال بررسي كرده است.
نخستين كارشناسي كه در خصوص مضرات مداخله 
دستوري در اقتصاد با »تعادل« به گفت وگو پرداخت 
ميثم رادپور بود. اين كارشناس اقتصادي در خصوص 
وضعيت فعل��ي اقتصاد ايران گف��ت: بخش مهمي از 
قيمت ها در اقتصاد ايران به ش��كل دس��توري تعيين 
مي ش��ود و اين به آن معناست كه عمال در بازار كشف 
قيمت نمي شوند. بازار ساختاري است كه به تخصيص 
بهينه قيمت ها كمك مي كند و موجب مي شود تا فعاالن 

بازار تصويري دقيق از وضعيت موجود داشته باشند.
وي ادامه داد: در اقتصاد قاعده اي داريم به اسم قاعده 

قيم��ت واح��د »the law of one price« كه بر 
اس��اس آن در يك سيستم اقتصادي اگر بيش از يك 
قيمت وجود داشته باشد، مكانيزم بازار آن قيمت ها 
را متعادل مي كند. در شرايط قيمت گذاري دستوري 
اما اختالف ش��كل گرفت��ه ميان قيمت ياد ش��ده با 
قيمت تعادلي، س��بب مي ش��ود تا عطش تقاضا در 
كاال يا كاالهاي مورد نظر ش��كل بگيرد. در اين حالت 
رانت موجود س��بب مي ش��ود تا كاال و خدمات براي 
مصرف كننده نهايي ناياب شود و منابع به شكل بهينه 
تخصيص نيابند. در نهايت توزيع درآمد را با مش��كل 
مواجه مي كند و س��بب مي شود تا عالوه بر مخدوش 
شدن عدالت، فرصت هاي برابر براي افراد جامعه وجود 
نداشته باشد. تمامي اين عوامل منجر به تحقق نيافتن 
سطح مناسب توليد و رفاه جامعه نسبت به آنچه كه در 
شرايط تخصيص آزادانه قيمت ها مي توانست حاصل 

شود، مي شود.

آزاديبهترازدستور
ميثم رادپور در ادامه با توجه به وضعيت فعلي كشور 
ضمن اشاره به نگاه دستوري براي كنترل تورم گفت: 
فكر مي كنم كه توجيه كنترل قيمت ها به بهانه خاص 
بودن شرايط كش��ور آنچنان كه بايد منطقي نيست. 
در ش��رايطي كه از لحاظ منابع تحت فش��ار هستيم 
اتفاقًا بايد بيش��تر از گذشته به بازار پناه ببريم چراكه 
توجه بيشتر به بازار و فرايند تخصيص قيمت ها در آن 
مي توانند نش��تي هاي موجود در قيمت گذاري هاي 
خارج از فرايند بازار را كاهش دهد. از اين رو حتي اگر 
پيش از اين نيز قيمت ها دستوري كنترل مي شده بايد 
تعيين آن را به بازار سپرد تا وضعيت آن كاال يا بازار در 

اقتصاد شفاف تر از پيش شود.
وي ادامه داد: در شرايط اضطراري منابع در دسترس 
كمياب تر مي ش��وند و همين امر دليلي مي ش��ود تا 
حوزه هاي رانت و فساد نسبت به مبادله آنها حساس تر 
شوند. از اين رو انتظار مي رود كه در شرايطي كه كمبود 
عرضه براي براي يك كاال وجود دارد كنترل دستوري 
قيمت آن بيش از آنچه انتظار مي رود به كمياب شدند 
و در نتيجه افزايش تقاضا براي آن بينجامد. از اين رو 
در چنين ش��رايطي توصيه نمي شود تا سيستم هاي 

اقتصادي با كنترل قيمت اداره شوند.
اين كارشناس اقتصادي افزود: با اين حال بايد به خاطر 
داشت كه بخش مهمي از اقتصاد ايران به شكل دولتي 
اداره مي شودو با آنچه در اقتصاد رقابت كامل مي دانيم 
فاصله بسيار دارد. از اين رو ذكر اين نكته ضروري است 
كه قيمت گذاري دستوري در اين شرايط و با توجه به 
سيطره باالي دولت ها در كل اقتصاد به امري متداول 
بدل شده است. تغيير در شرايطي كه منابع كشور در 
اختيار يك شخصيت حقوقي باشد نفوذ آن بر تغييرات 
قيمت دور از انتظار نخواهد بود. بنا براين اگر بخواهيم 
به سمت رقابت كامل نيز حركت كنيم با توجه به آنچه 
در اقتصاد ايران تاكنون گذشته مسيري هموار پيش 
روي كشور نخواهد بود. به طور كلي از دولت ها انتظار 
مي رود تا ب��ه جاي آنكه عنوان عامل��ي انحصاري در 
بازار عمل كنند در واقع تسهيل گر معامالت باشند تا 
ديگران بازار بتوانند آزادانه به تخصيص بهينه قيمت ها 

كمك كنند.

تاثيريفراترازيكدستور
رادپور در خصوص محدود نماندن تبعات قيمت گذاري 
به ي��ك كاال يا بازار خاص گفت: اگ��ر قيمت ها به هر 
ش��كلي متفاوت از آنچه در ش��رايط آزادانه عرضه و 
تقاضا شكل مي گيرد انحراف داشته باشند، در نهايت 
به كاهش مطلوبيت و منابع منتهي مي ش��وند. براي 
مثال كشور را از سطح رفاه و اشتغالي كه به طور بالقوه 

توانايي دستيابي آن را داشته دور مي كند.
اين كارش��ناس اقتصادي خاطرنشان كرد: ماحصل 
چنين رويكردي به اينجا محدود نمي شود در صورتي 
كه قيمت ها با بخشنامه و دستور تعيين شوند در وهله 
اول انگيزه توليد كننده را براي توليد كاهش مي دهند. 
اين امر سبب مي شود تا با كاهش حجم توليد نياز به 
نيروي كار نيز كاه��ش يابد. مي توان گفت مهم ترين 
دليل اين امر اين است كه در قيمت گذاري دستوري 
و پايين نگه داش��تن آنها تمام آنچه توليد كننده بايد 
به عنوان سود حاصل از فعاليت خود كسب كند را به 

دست نمي آورد و بخشي از آن را به عوامل ديگر بازار 
نظير بخش هاي رانتي اقتص��اد مي دهد. با اين حال 
آثار چنين سياستي عوامل ياد شده محدود نمي ماند 
از ديگر نتاي��ج قيمت گذاري دس��توري مي توان به 
گس��ترش بازار غيررسمي و در نتيجه افزايش هزينه 
مبادله در اقتص��اد ياد كرد. در چنين ش��رايطي اگر 
سياست هايي از قبيل قيمت گذاري دستوري سودي 
هم براي اقتصاد داشته باشند نسبت به آنچه به  عنوان 
زيان به آن وارد مي كنند بس��يار ناچيز است، چرا كه 
ضريب جيني را افزايش مي دهند و بر شكاف درآمدي 

در جامعه مي افزايد. 
رادپور گف��ت: در اين وضعيت ع��ده اي اندك بدون 
تحمل ريسك قابل توجه از سودهاي سرشار بهره مند 
مي شوند و باقي افراد جامعه با نا برابر شدن فرصت ها از 
موقعيت هاي اقتصادي بي نصيب مي مانند. با مخدوش 
شدن رقابت در اين شرايط شكاف ها سطح اقتصادي 

فراتر مي رود و مشكالت اجتماعي ايجاد مي كنند.

درظاهربيربطودرباطنموثر
اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص تاثير قابل توجه 
دستكاري قيمت ها بر بازارهاي مالي از جمله بازار سهام 
و بازار بدهي گفت: اگر بخواهيم چنين مشكلي را به بازار 
س��رمايه تعميم دهيم بايد توجه داشت كه شركت ها 
در اين ش��رايط از آنچه مي توانستند به عنوان سود در 
شرايط رقابتي كس��ب كنند باز مي مانند. براي مثال 
وقتي كه قيمت كاالها در بورس پايين نگه داشته شوند 
در مقابل شركت هاي توليد كننده كاال نمي توانند آن 
طور كه واقعيات اقتصاد و ظرفيت شان اجازه مي دهد، 

درآمدزايي داش��ته باش��ند. نتيجه اين امر چيزي جز 
كاهش قيمت سهام و بازماندن سرمايه گذاران از سود 
آوري نخواهد بود. مضاف ب��ر آنكه هزينه تامين مالي 
ش��ركت افزايش پيدا مي كند و ب��ه دليل پايين بودن 
ارزش س��هام از آنچه مي تواند به عنوان تامين مالي از 
بازار بدهي به خود جذب كند باز مي ماند. وقوع چنين 
حالتي به آن معناست كه ريسك غير تجاري به فعاليت 
شركت تحميل شده كه قابل كاهش نيست و از حيطه 

كنترل مديريت شركتها خارج است.
ميثم راد پور در پايان به س��خت ش��دن تامين مالي 
در نتيجه كنترل قيمت ها اش��اره كرد و افزود: در اين 
ش��رايط افزايش هزينه تامين مالي ب��ه كل اقتصاد 
تعميم مي يابد و پروژه هاي اقتصادي كمتري قابليت 
اجرا پيدا مي كنند. در نتيجه اقتصاد ملي از رسيدن به 
ظرفيت هاي خود به خصوص افزايش اشتغال و توليد 

ناخالص ملي باز مي ماند.
محمد اميري كارشناس بازار كاال و انرژي در خصوص 
نبود ثبات رويه در بحث قيمت گذاري و نبود چارچوبي 
مش��خص در خصوص تعيين قيمت ها كه از س��وي 
كميت��ه تنظيم بازار اعم��ال مي ش��ود و به تضعيف 
چشم انداز روش��ن در خصوص قيمت هاي پيش رو 
منجر شده به »تعادل« گفت: در رويه قيمت گذاري 
كاالها طي س��ال هاي گذشته از جانب وزارت صمت 
تغييرات زيادي رخ داده اس��ت. در حال حاضر روند 
قيمت گذاري به اين شكل است كه اول معامالت انجام 
مي شود و پس از آن در يك كميته تصميم گيري در 
خصوص پذيرش يا عدم پذيرش قيمت هاي كش��ف 
شده تصميم گيري مي شود. نحوه تصميم گيري در اين 

شرايط به گونه اي است كه با ذات بازار مغايرت دارد.
وي افزود: اگر چه شرايط خاص كشور ايجاب مي كند 
تا نظارت در بازار وجود داش��ته باشد، اما اعمال نظر 
سليقه اي و تغييرات مداوم در نحوه اين اظهارنظرها 
شرايطي را پديد مي آورد كه هم مشتري را سردرگم 

مي كند و هم تحليلگران و توليدكنندگان را.
 اين كارشناس كااليي گفت: يكي از كاركردهاي مهم 
معامالت بورس كاال اين اس��ت كه با ايجاد شرايطي 
شفاف فروشندگان را در جهت تصميم گيري بلندمدت 
ياري مي دهد. اما متاسفانه دخالت در ساز و كار طبيعي 
قيمت ها به وضعيتي منتج مي شود كه فعاالن بازار افق 
مثبت و روش��ني در تصميم گيري هاي خود نداشته 
باش��ند. در چنين ش��رايطي عرضه و تقاضا و تعيين 
آزادانه قيمت با خطر مواجه مي شود. اگر توليد كننده 
هيچ چش��م انداز روش��ني از عرضه محصول خود در 
بورس نداشته باشد و خريدار نيز از تملك كاال مطمئن 
نباش��د،حتي عملكرد كارگزاران را نيز دچار مشكل 
مي شود. بايد به اين نكته توجه كرد كه نبود محيطي 
شفاف براي عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان مي تواند 

از رونق بازار در بلندمدت بكاهد. 
اميري ادامه داد: در حال حاضر اگرچه كشف قيمت در 
خالل معامالت در بورس صورت مي گيرد اما به دليل 
آنكه قيمت هاي قطعي عماًل از خارج به آن ورود پيدا 
مي كند، استقالل عمل در بورس نيز با تهديد مواجه 
شده اس��ت، چراكه كميته تنظيم بازار حرف آخر را 
مي زند. متاس��فانه در حال حاضر و شرايطي مواجه 
هستيم كه در بسياري از محصوالت مورد معامله در 
بورس، تغيير قيمت ها و ابطال معامالت س��بب شده 
تا در عمل عرضه و تقاضا مخدوش ش��ود و در برخي 
معامالت تقاضا كننده يا عرضه كننده كاال ميل چنداني 
به رقابت در ش��رايط تعيين قيمت ها نداشته باشد و 

منفعالنه قيمت هاي مورد قبول را بپذيرد.
اين كارشناس كااليي در مورد كافي بودن چارچوب 
نظارتي در بورس گفت: در حال حاضر با ضوابط و اصول 
نظارتي به اندازه كافي در بورس كاال وجود دارد و فكر 
نمي كنم مشكالت نظارتي در خصوص عرضه و تقاضا 
در اين بازار وجود داشته باشد. پيشتر اين ضوابط در 
معامالت بورس كاال اعمال مي شد اما متاسفانه در حال 
حاضر قيمت ها با خطر فزاينده كنترل دستوري مواجه 
هستند.  وي در خصوص افزايش محدوديت هاي ناشي 
از ابط��ال معامالت گفت: بايد توجه داش��ت كنترل 
دستوري قيمت ها نتيجه اي جز انتقال تقاضا از هفته 
به هفته ديگر نخواهد داشت و در نهايت كفه تقاضا در 
بورس كاال را با گذر زمان س��نگين تر مي كند. پايين 
نگه داشته ش��دن قيمت ها حاصلي جز دلسردشدن 
عرضه كنندگان از كش��ف طبيعي قيم��ت نخواهد 
داشت، چرا كه با هيچ توجيهي توليدكنندگان راضي 
نخواهند شد تا محصول خود را با اختالفي فاحش از 

بازار به فروش برسانند.

ابطالتنهاراهكنترلقيمتهانيست
 محمد اميري در ادامه افزود: بورس كاال بازاري است 
كه عده بسياري در آن به خريد و فروش مي پردازند و 
قيمت هاي آن بر بهاي كاالها در بازار آزاد اثر مي گذارد 
و از اين رو نظ��ارت بر فعاليت آن امري غير معمول يا 
نامناسب نيست. اما اگر اين نظارت به دخالت مستقيم 
در معامالت تغيير كرده و فرآيند طبيعي عرضه و تقاضا 

را مختل كرد، نظم بازار و معامالت به هم مي ريزد.
وي در خصوص راهكار كاهش قيمت ها خاطرنشان 
كرد: اگر كش��ور نياز به كاهش قيمت در محصول يا 
محصوالتي مش��خص دارد صرف��ًا راه حل پايين نگه 
داش��تن قيمت ها ابطال معامالت نيست. مي توان با 
رايزني و كسب رضايت توليد كنندگان آنها را به عرضه 
بيشتر كاال در بورس ياد شده ترغيب كرد يا با اعمال 
طرح هاي تشويقي عرضه كنندگان را به حضور بيشتر 
در بورس كاال سوق داد. نبود شرايطي از اين دست بازار 
را به سمتي س��وق مي دهد كه در آن توليدكنندگان 
صرفًا بر اساس ضوابط دس��تگاه هاي نظارتي و از سر 
اجبار در بازار كااليي حضور داشته باشند و سعي كنند 
تا با هدف عرضه حداقل مورد قبول اين دس��تگاه ها 

فعاليت خود را تداوم بخشند.

لزومدوريازمداخلهدرسازوكارقيمتها
 اين كارش��ناس بازارهاي كااليي تاكيد كرد: در اين 
ميان مهم ترين راهي كه مي تواند به حضور بيش��تر 
توليد كنندگان در بورس كاال منتهي ش��ود سركوب 
نكردن قيمت ها و تعيين آزادانه آن در بازار ياد ش��ده 
اس��ت. اگر قرار باش��د فعاالن بازار قيمتي روي تابلو 
ببينند و در نهايت بهاي مورد قبول معامالت با آن اخذ 
و عرضه و تقاضا اختالف داشته باشد، طبيعتًا انگيزه اي 
براي عرضه هرچه بيشتر توليدات خود نخواهند داشت 
و در نهايت سركوب قيمت ها بدون شك هم خريدار و 

هم فروشنده را متضرر خواهد كرد.
اميري در پايان با اشاره به قطع شدن دست دالالن در 
صورت عرضه محصوالت به بورس كاال، خاطرنش��ان 
كرد: در س��ال ۹۶ شاهد عرضه بس��ياري از كاالهاي 
كشاورزي مانند گندم، شكر و روغن خام در بورس كاال 
بوديم، با اين حال دس��تورات اعمال شده از بيرون به 
اين بازار سبب شد تا شركت بازرگاني ايران محصوالت 
كش��اورزي را از اين بازار خارج كند. بايد توجه داشت 
كه نه تنها در محصوالت ياد ش��ده بلكه در هر بازاري، 
رسميت شناختن معامالت غيررسمي و خارج از بورس 
به افزاي��ش نفوذ دالالن در ب��ازار و كاهش قابل توجه 
ش��فافيت در تخصيص قيمت ها منجر مي شود. بايد 
توجه داش��ت در خصوص محصوالت مختلف حضور 
عرضه كنندگان در بورس كاال ضمن قطع كردن دست 
واسطه ها مي تواند به افزايش كيفيت كاالهاي عرضه 
ش��ده و امتياز دريافت به موقع وجوه حاصل از فروش 

آن نيز دست يافت.
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رويخوشسهامداران
بهعرضههايدولتي

اعتماد مردم به بازار سرمايه نشان داد كه تامين مالي 
از طريق بورس جذاب تر و س��ريع تر از ديگر بازارها 

رخ مي دهد.
به گزارش سنا، محمد كفاش پنجه شاهي با اشاره به 
واگذاري سهام دولتي در بورس گفت: عرضه سهام 
دولتي در بورس بازتاب مثبتي داشته است، اهالي 
بازار سرمايه بارها درخواس��ت چنين اقدامي را به 
رييس جمهور پيشنهاد داده بودند اما تا به حال مورد 

توجه قرار نگرفته بود.
وي افزود: عرضه شستا در بورس بازخورد بسيار باال 
در ميان س��هامداران بازار سرمايه، مردم و رسانه ها 
داشت و به نظر مي رسد عرضه هاي دولتي استقبالي 
فراتر از پيش بيني كارشناس��ان و مديران را در پي 
دارد. مديرعامل كارگزاري خبرگان سهام ادامه داد: 
چنين استقبال مردمي از نخستين عرضه دولتي 
در بورس نيازمند ش��فافيت و دقت بيشتر مديران 
شركت ها است، چرا كه حجم باالي مردم با آگاهي 
و دانش زياد پرتفوي چنين ش��ركت هايي را نظاره 

مي كنند و تصميم بر خريد و فروش آن مي گيرند.
كفاش پنجه شاهي با تاكيد بر اينكه بورس بهترين 
بازار براي تامين مالي بلندمدت با ارقام باال اس��ت، 
گفت: هميش��ه تاكيد بر اين ب��وده كه تامين مالي 
بلندمدت بايد از طريق بورس انجام شود اما تاكنون 
خود دولت نيز به درس��تي از اين فرصت اس��تفاده 
نكرده بود و عرضه شس��تا نش��ان داد كه مردم به 
شفافيت اين بازار اعتماد دارند و روي خوش نشان 
مي دهند. وي اظهار كرد: حضور شركت هاي بزرگ 
در بازار س��هام موجب حركت بيشتر چرخه توليد 
مي ش��ود، زماني كه شركت هاي بزرگ عرضه هاي 
پرقدرتي در بازار داشته باشند و تامين مالي مناسبي 
برايشان انجام شود، قطعا پروژه هاي بزرگي هم در 
كش��ور بهره برداري مي شود كه هم در كاهش نرخ 
بيكاري تاثيرگذار است و هم موجب شكوفايي گام 
به گام اقتصاد مي ش��ود. اين كارشناس بازار سهام 
خاطرنشان كرد: تجربه كش��ورهاي توسعه يافته 
نش��ان داده كه بازار سرمايه يك بال صعود اقتصاد 
است بنابراين گردش پول در بازارهايي همچون طال، 
مسكن و ... كه شفافيتي به ميزان شفافيت بورس 
ندارند چندان در شرايط فعلي و مرد استقبال قرار 
نمي گيرند و بهتر است با اعتماد به اين بازار نقشي 
در صعود اقتصاد داشته باشيم. وي با تاكيد بر اينكه 
عرضه سهام هاي دولتي گامي مثبت است اما يك 
شرط اساسي دارد، گفت: عرضه هاي دولتي نيازمند 
مديريت دقيق و جدي است بنابراين اگر اين اتفاق 
بيفتد نه تنها ميزان پول تزريق شده حفظ مي شود 
بلكه تامين مالي هاي بيشتري هم صورت مي گيرد.

بازيدوسربرد»صندوقهاي
قابلمعاملهETF«بهشرطآموزش

يك كارشناس ارشد بازار سرمايه با اشاره بر لزوم رشد 
دانش عمومي براي سرمايه گذاري در بورس، گفت: با 
آموزش و اطالع رساني بيشتر، صندوق سرمايه گذاري 
قابل معامله در بورس )ETF( مي تواند به معامله اي 
برد - برد تبديل ش��ود. به گزارش ايرنا، سيد يوسف 
هاش��مي با بيان اينكه عنوان »ريسك مالي« براي 
عموم مردمي كه با بورس س��ر و كاري ندارند امري 
غريب اس��ت، افزود: آنان به اطمينان خاطر پس از 
سپرده گذاري عادت كرده اند و دولت در زمان هايي 
كه دس��ت به اقدامي نوين براي واگذاري اموال خود 
زده، بايد ب��راي احراز از ايجاد توق��ع كاذب در ذهن 
مردم، با اطالع رساني و آموزش، تالش مستمري را 
براي شكستن خطاي ناشي از عادت سرمايه گذاران 
در صندوق سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( آغاز 
كند. وي با اش��اره به تفاوت صندوق ETF با س��هام 
عرضه ش��ده در بورس ش��ركت ها، اظهار داش��ت: 
صندوق ه��اي س��رمايه گذاري ETF صندوق هايي 
هستند كه »واحدهاي سرمايه گذاري شان« در بورس 
معامله مي شود و از نظر ماهيت با سهام شركت ها فرق 
دارند. هاشمي ادامه داد: دولت با انتقال دارايي سهام 
شركت هاي خود به اين صندوق ها و عرضه واحدهاي 
س��رمايه گذاري اين صندوق ها در بورس مي تواند 
بخشي از دارايي هاي خود را به وجه نقد تبديل كند، 
در نتيجه قالب ETF از اين بابت براي دولت يك اتفاق 
خوب محسوب مي شود و دارايي هايي از دولت در بازار 
سرمايه به وجه نقد تبديل مي شود. اين كارشناس بازار 
سرمايه گفت: از طرف ديگر معامله هم بايد بررسي 
شود مردمي كه اقدام به خريد واحدهاي اين صندوق 
ETF مي كنند، چه توقعي از سودآوري ميان مدت و 
بلندمدت اين واحدها دارند و آيا دولت مي تواند اين 
توقعات را برآورده كن��د؟ مردم معموال انتظار دارند 
كه به سود معقولي دسترسي پيدا كنند. وي اظهار 
داشت: اما هنوز بيشتر مردم دانش عمومي كافي از 
بازار س��رمايه و به ويژه صندوق هاي سرمايه گذاري 
ندارند و اين امر مي تواند توقعاتي غيرواقعي براي آنان 
ايجاد كند. هر چند كه تاكنون هم تالش هاي خوبي 
براي اطالع رساني در خصوص ETF انجام شده، اما 
 ETF جمع كثيري از مردم هنوز نمي دانند كه در قالب
سهامي را به صورت غيرمستقيم خريداري مي كنند 
كه مجموعه اي از شركت ها را شامل مي شود. هاشمي 
افزود: اين ش��يوه س��رمايه گذاري از شرايط خاص 
 ETF برخوردار است و سرمايه گذاران بايد بدانند كه
با س��پرده بانكي يا اوراق مشاركت فرق مي كند و بر 
خالف اين دو، ETF داراي ريسك است و حتي ممكن 
است در صورت كاهش ارزش شركت هاي موجود در 

صندوق، سرمايه گذاران متضرر شوند.
اين كارشناس بازار س��رمايه با بيان اينكه دولت در 
 ETF نخستين تجربه واگذاري اموال از طريق صندوق
از وظيفه خطيري برخوردار است، گفت: دولت بايد 
به طور همزمان هم براي مردم به طور شفاف و مستمر 
توضيح دهد كه اين صندوق ها با ريسك همراه هستند 
و ه��م دارايي هاي اين صندوق ها را به گونه اي اداره و 
بازارگرداني كند كه حداقل براي يك سال نخست، 

هيچ سرمايه گذاري متضرر نشود.

ازجملهآثارقيمتگذاريدستوري،كاهشسطحاشتغالوتوليدملياستكهبهتضعيفتوليدكنندهوتخفيفانگيزهآنبرايبهبودسطحتوليدمنتهيميشود

     در سال ۹۶ شاهد عرضه بسياري از كاالهاي 
كشاورزي مانند گندم، ش�كر و روغن خام در 
بورس كاال بوديم، با اين حال دستورات اعمال 
شده از بيرون به اين بازار سبب شد تا شركت 
بازرگاني ايران محصوالت كشاورزي را از اين 
بازار خارج كند. بايد توجه داش�ت كه نه تنها 
در محصوالت ياد ش�ده بلكه در ه�ر بازاري، 
رسميت شناختن معامالت غيررسمي و خارج 
از بورس به افزايش نفوذ دالالن در بازار و كاهش 
قابل توج�ه ش�فافيت در تخصيص قيمت ها 
منجر مي ش�ود. بايد توجه داشت در خصوص 
محصوالت مختلف حضور عرضه كنندگان در 
بورس كاال مي تواند باعث قطع كردن دس�ت 

واسطه ها شود

برش
   در ش�رايط قيمت گ�ذاري دس�توري اما 
اختالف شكل گرفته ميان قيمت ياد شده با 
قيمت تعادلي، سبب مي شود تا عطش تقاضا 
در كاال يا كاالهاي مورد نظر ش�كل بگيرد. در 
اين حالت رانت موجود سبب مي شود تا كاال و 
خدمات براي مصرف كننده نهايي ناياب شود 
و منابع به ش�كل بهينه تخصيص نيابند. در 
نهايت توزيع درآمد را با مشكل مواجه مي كند 
و سبب مي ش�ود تا عالوه بر مخدوش شدن 
عدالت، فرصت هاي براب�ر براي افراد جامعه 
وجود نداشته باشد. تمامي اين عوامل منجر به 
تحقق نيافتن سطح مناسب توليد و رفاه جامعه 
نسبت به آنچه در ش�رايط تخصيص آزادانه 

قيمت ها مي توانست حاصل شود، مي شود

برش



5 ايرانشهر راه  و شهرسازي

شهردار در نشست ديروز پارلمان شهري پايتخت 7 تذكر گرفت

چالش هاي تهران در مواجهه  بايك زمين لرزه بزرگ
گروه راه و شهرسازي|

زلزله و مسائل پيرامون آن، محور مباحث ديروز 
اعضاي شوراي شهر تهران بود. در جلسه ديروز 
هم اعضا و هم رييس شوراي شهر تالش كردند 
با تش�ريح نقاط ضعف و آس�يب پذير ش�هر در 
برابر زلزله، نگاه مسووالن دولتي و كشوري را به 
اهميت چاره انديش�ي و البته عملگرايي درباره 
ممانعت از افزايش تلفات و خس�ارات ناش�ي از 
زلزله جلب كنند. در اين حال، محسن هاشمي، 
 رييس شوراي شهر تهران از تقويت زيرساخت 
محالت با هدف مواجه شدن با پيامدهاي بحران 
به ويژه در دو روز اول پس از زلزله شدن همچنين 
آموزش و فرهنگ سازي در رابطه با بازگذاشتن 
معابر عمومي توسط مردم هنگام بحران نيز سخن 

به ميان آوردند. 

به گفته او، معموال در بحران هاي ناشي از زلزله با ريشتر باال 
در 48 ساعت اول امكان امدادرساني سازماندهي شده وجود 
ندارد و مردم بايد خودشان به يكديگر كمك كنند.هاشمي 
در حاشيه نشست ديروز شوراي شهر اظهار كرد: همانطور 
كه مي دانيد الزم است محالت تهران آب 72 ساعته سالم 
و باكيفيت خودشان را پس از زلزله داشته باشند. به گفته 
او، تهران 350 محله دارد و هر محله بايد امكانات مورد نياز 
براي مواجه با بحران را داشته باشد و سوله هاي بحران در هر 
منطقه بايد ساخته شود تا آب و برق اضطراري را به مردم ارايه 
كند.او افزود: يكي ديگر از بحث هاي مهم امدادرساني توسط 
خود شهروندان اس��ت كه بايد براي آموزش به شهروندان 
جهت كمك به ساير شهروندان اقدامات الزم صورت گيرد. 
اوافزود:  موضوع ديگر اين است شما ديديد كه بعد از زلزله 
دوباره ترافيك شد و همه مردم به شهر آمدند در صورتي كه 
نه ريزشي بود و نه آواري و حاال فرض كنيد هم ريزش داشتيم 
و هم آوار كه بايد براي اين هم فكري شود.هاشمي گفت: از 
مسووالن مي خواهيم به زلزله تهران به واسطه گستردگي 
آن كه از دماوند شروع شده و تا هش��تگرد ادامه دارد و 17 
ميليون نفر جمعيت را شامل مي شود توجه ويژه تري داشته 
باشند. مديريت پيامدهاي زلزله تهران قطعا از توان شهرداري 
تهران خارج است و اصال بحران هم از دوش شهرها برداشته 
شده و به عهده وزارت كشور گذاشته شده است.وي ادامه 
داد: خيلي از اختيارات به ش��هرداري ها هنوز واگذار نشده 
است. براي مثال ما هنوز اختيار آب و برق اضطراري بعد از 

وقوع بحران را نداريم در صورتي كه اين يك نقيصه است.

    با زلزله مناسبتي برخورد نشود
رييس شوراي اسالمي شهر تهران همچنين در صحن علني 
پارلمان ش��هري پايتخت گفت: متاسفانه هر بار كه زلزله 
در تهران رخ مي دهد چن��د روزي همه درباره آن صحبت 
مي كنند اما دوباره از خاطرشان مي رود و به گونه اي با اين 
پديده مناسبتي برخورد مي كنند. مجددا بعد از دو سال در 
تهران زلزله اي رخ داد و براي مردم نگراني ايجاد كرد اما اين 
طبيعي است كه نبايد با موضوع زلزله مناسبتي برخورد شود.

او گفت: شهر تهران كه 15 ميليون نفر جمعيت در آن رفت 
و آمد دارند با زلزله اي با قدرت بيش از 6 ريشتر حتما دچار 
مشكالت فراواني خواهد شد. بايد توجه بيشتري به ساخت 
زيرساخت هاي شهري و افزايش تاب آوري شهر تهران انجام 
گيرد و دسترسي به آب اضطراري در شهر تهران بايد ايجاد 
شود.وي افزود: زلزله باالي 6 ريشتر آسيب پذيري تهران 
را چندين براب��ر خواهد كرد و اميدواريم دولت با همكاري 
مديريت ش��هري بتواند تاب آوري ش��هر تهران را افزايش 
بدهد.رييس شوراي اسالمي شهر تهران گفت: متاسفانه 
هنوز شبكه هشدار زلزله به طور كامل در تهران نصب نشده 
و لرزه نگارها يا كامل نشده يا تعداد آنها كمتر از حد نياز است.

    سياست هاي ناكارآمد در احياي بافت فرسوده 
شهربانو اماني، عضو ش��وراي اسالمي شهر تهران نيز در 
جلسه ديروز ش��وراي اسالمي شهر تهران گفت: احياي 
بافت فرسوده اصلي ترين عامل مقابله با تبعات ناشي از 
زلزله در تهران است.اماني ادامه داد: سال هاي اخير چندين 
بار اطراف تهران لرزيده است و همين امر باعث مي شود تا 
نگراني براي وقوع زلزله بزرگ در تهران افزايش يابد. من 
متخصص زلزله نيستم و پيشگو هم نيستم اما از كنار هم 
قرار دادن برخي شواهد به خصوص وضعيت بافت فرسوده 
شهر تهران مي تواند به هر انساني اين موضوع را گوشزد 
كند كه چه بحراني در شهر تهران رخ خواهد داد.او گفت: 

تاكنون طرح هاي بسياري اجرا شده اما تمام تالش هاي ما 
در اين سال ها بي نتيجه مانده است كه دليل آن هم عدم 
توجه به ذي نفعان واقعي بوده است. زمان آن رسيده كه 
نگاه مان نسبت به احياي بافت فرسوده عوض شود و ساير 
پارامترهاي مربوط به احياي بافت فرسوده را مورد توجه 
قرار دهيم و سياست هاي غلط مان را كنار بگذاريم.اماني 
گفت: سياست هاي طرح تفصيلي اصال انگيزه مناسبي 
براي مردم ساكن در ريز دانه ها نيست. مردم اقتصاد را خوب 
مي فهمند و اگر سياست هاي تشويقي ما تغيير كند حتما 
مردم خودشان دست به كار خواهند شد. اوج تشويق ما 
اين است كه در صورت تجميع 5 پالك به آنها يك طبقه 
تشويقي بدهيم در صورتي كه اين موضوع براي هيچ عقل 
سليمي قابل قبول نيس��ت.وي افزود: بيش از 30 درصد 
بافت فرسوده شهر تهران در اطراف زون هاي حمل و نقل 
عمومي قرار دارد و مي توان با يك سياست جديد و بهتر 

مردم را براي احياي بافت فرسوده تشويق كرد.

    سكونت 15 درصد تهراني ها در بافت فرسوده
علي اعطا، عضو هيأت رييس��ه ش��وراي ش��هر تهران نيز 
ديروز با اش��اره به اينكه تهران 3268 هكتار بافت فرسوده 
دارد، گفت: 15 درصد تهراني ها در بافت فرسوده سكونت 
دارند.اعطا اظهار كرد: بر مبناي مطالعات سازمان مديريت 
بحران شهرداري، در تهران و اطراف آن 80 كيلومتر مربع 
پهنه گسلي شناسايي ش��ده كه از اين 80 كيلومتر حدود 
47كيلومتر آن در درون شهر قرار گرفته است.وي گفت: 
 از سوي ديگر مش��رف بودن ارتفاعات البرز به شهر، خطر 
وقوع زمين لغزش را محتمل كرده است در محدوده شهر 
تهران و ارتفاعات باالدست آن حدود 10 هزار و 914 هكتار 
زمين لغزش شناسايي شده كه تأسيسات و ساختمان هاي 
زيادي را در معرض تهديد قرار داده است.سخنگوي شوراي 

شهر تهران اظهار كرد: در بررس��ي هاي صورت گرفته در 
طرح جامع مديريت بحران كه توسط آژانس همكاري هاي 
بين المللي ژاپن � جايكا صورت گرفته اس��ت، بر اس��اس 
سه متغير فروريزش س��اختمان، امكان تخليه اضطراري 
و خسارت ثانويه نس��بت به ارزيابي آسيب پذيري نسبي 
شهر تهران اقدام ش��ده و ارزيابي خسارت اقتصادي ناشي 
از زلزله نشان مي دهد س��رمايه گذاري قبل از وقوع زلزله 
منجر به كاهش چش��مگير كل هزينه خس��ارت  خواهد 
شد.وي گفت: با سرمايه گذاري هر يك دالر قبل از حادثه از 
15 دالر هزينه خسارت پس از حادثه جلوگيري مي شود. 
همچنين طبق ارزيابي ها مهم ترين اقدام براي مقاوم سازي 
ساختمان ها، نوسازي بافت فرسوده است.در حال حاضر 
بسياري از ساختمان هاي نوساز فاقد استحكام لرزه كافي 
هستند چرا كه سيستم فعلي ارزيابي و كنترل ساخت و ساز، 
كنترل كيفي الزم براي س��اخت و ساز را اعمال نمي كند.

اعطا ادامه داد: استخدام مهندسان توسط مالكان به دليل 
محدوديت هاي مالي و ش��يوه انجام كار باعث مي شود كه 
نظارت به صورت جدي قابل اعمال نباشد و به نظرم برنامه 
مواجهه با زلزله در كالنشهري همچون تهران نيازمند يك 
ميثاق ملي است، مساله زلزله و آمادگي واقعي و عميق را 
نمي توان با طرح و برنامه هاي بخش��ي و دستگاهي حل و 
فصل كرد.سخنگوي شوراي شهر تهران گفت: زلزله احتمالي 
تهران نه تنها همزمان يك شوك و تهديد است كه فراتر از آن، 

اين شهر را در آستانه بي فردايي قرار مي دهد.

    7 تذكر به شهردار تهران
صحن علني ديروز شوراي شهر اما به صحنه تذكر به پيروز 
حناچي، شهردار تهران نيز بدل شد، به گونه اي كه به طرز 
بي س��ابقه اي در يك روز 7 تذكر درباره مسائل مختلف به 
شهردار داده شد.محمد ساالري، عضو شوراي شهر تهران 

گفت: مصوبه ستاد مقابله با كرونا مبني بر استفاده الزامي از 
ماسك در حمل و نقل عمومي با جديت توسط شهرداري 
دنبال نش��ده و در اين زمينه به حناچي تذكر مي دهيم.به 
گفته ساالري، استفاده از ماسك و دستكش در حمل و نقل 
عمومي تهران بر اساس مصوبه ستاد مقابله با كرونا الزامي 
شد. اين موضوع روزهاي نخست ابالغ مصوبه به خوبي پيش 
رفت ولي چند روز پس از آن پيگيري نشد.اين عضو شوراي 
ش��هر تهران همچنين در تذكر ديگري به شهردار درباره 
تعلل در ارسال اليحه فرآيند صدور پروانه هاي ساختماني 
گفت: اين مصوبه اول مرداد سال گذشته در شوراي شهر 
به تصويب رسيد و هدف آن اصالح بهبود صدور پروانه هاي 
ساختماني بود.ساالري گفت: 9 ماه از تصويب اين مصوبه در 
شوراي شهر مي گذرد ولي هنوز حناچي نسبت به ارسال 
اليحه مربوطه اقدام نكرده است. شهروندان در فرآيند صدور 
پروانه با موضوعات بروكراتيك پيچيده مواجه هستند و بايد 
اين موضوع و دغدغه هاي ناشي از آن رفع شود.در تذكري 
ديگر، حجت نظري، عضو كميس��يون حقوقي و نظارت 
شوراي شهر تهران گفت: دسترسي اعضاي شورا به سامانه 
منابع انساني هنوز باز نشده است.نظري گفت: حدود يك ماه 
پيش تذكري دادم در مورد دسترسي به سامانه جامع منابع 
انساني شهرداري تهران اما متاسفانه بيش از يك ماه است كه 
نه پاسخي به آن داده و نه اساسا دسترسي به اين سامانه براي 
اعضاي شوراي شهر ايجاد شده است. وي ادامه داد: حتما 
مي دانيد كه دسترسي به سامانه از باب وظيفه نظارتي شوراي 
شهر بسيار مهم است. از اين رو، به عنوان آخرين هشدار به 
شهردار محترم تهران و معاون توسعه منابع انساني ايشان 
مي خواهم كه هم دسترسي به اين سامانه را ايجاد كنند و 
هم پاسخ به تذكر را بدهند. در غير اين صورت بنده مجبور 
خواهم شد كه طرح سوال از شهردار را كه ممكن است منجر 

به استيضاح ايشان هم بشود، كليد بزنم.

    اليحه واكنش اضطراري چه شد؟
زهرا صدر اعظم نوري، عضو شوراي اسالمي شهر تهران 
نيز گفت: به ش��هردار تهران تذكر مي دهيم كه هر چه 
سريع تر اليحه برنامه عملياتي واكنش اضطراري را پس 
از بازنگري و رفع ايراد به ش��وراي ش��هر ارسال كند.به 
گفته صدر اعظم نوري، وقوع زلزله با قدرت 5.1 ريشتر 
در دشت مشا اهميت توجه به مديريت بحران را بيش از 
پيش يادآور شد.وي افزود: شوراي شهر تهران با آينده 
نگري طرحي با عنوان الزام ش��هرداري ته��ران به ارايه 
اليحه واكنش اضطراري به زلزله تهران را در سال 97 به 
تصويب رساند كه به موجب آن شهرداري تهران موظف 
شد اليحه برنامه عملياتي واكنش اضطراري را به همراه 
دستورالعمل هاي آن به شورا بفرستد.صدر اعظم نوري 
ادامه داد: اليحه اي سال گذشته به شورا آمد اما به دليل 
برخي مشكالتي كه وجود داشت اليحه براي بازنگري به 
شهرداري تهران عودت داده شد.عضو شوراي اسالمي 
ش��هر تهران گفت: متاسفانه تا امروز نسبت به اصالح و 
بازنگري در اليحه اقدامي نشده است و به شهردار تهران در 
اين خصوص تذكر مي دهم تا اليحه را مورد بازنگري قرار 

داده و مجدد به شوراي شهر تهران ارسال كند.

    واگذاري پايگاه هاي مديريت بحران؟
مجيد فراهاني رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي 
شهر تهران نيز طي تذكري به شهردار تهران گفت: بر اساس 
سرشماري سال 95 حدود 300 هزار نفر در محدوده گسل 
مشا، از دماوند تا شميرانات زندگي مي كنند و ساكنان روي 
گسل ش��مال تهران نيز حدود 2 ميليون و 300 هزار نفر 
هستند كه تاب آوري و پايداري زندگي شان در برابر بحران ها 
و حوادث غيرمترقبه همچون زلزله مهم ترين انتظارشان از 
مجموعه مديريت بحران است.رييس كميته بودجه و نظارت 
مالي شوراي شهر تهران ادامه داد: شوراي شهر اين انتظار 
مردم را درك كرده و با تصويب مصوبه الزام شهرداري تهران 
به در اختيار قرار دادن پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران 
مناطق 22 گانه به سازمان مديريت بحران گام مهمي در 
مسير صيانت از حق حيات شهروندان و تاب آوري زندگي 
ساكنان تهران برداش��ته است اما به رغم گذشت 4 سال از 
تصويب اين مصوبه شاهد بي توجهي به اجراي آن هستيم. 
فراهاني اظهار كرد: تأس��ف آور اس��ت كه به رغم سه تذكر 
من و تذكرهاي ديگر اعضا در سال 96 و 97 برخي مديران 
شهرداري، پشتيباني از تاب آوري شهر تهران در برابر حوادث 
و اجراي مصوبه شورا در اين زمينه را فداي نگاه سازماني خود 
و استفاده از اين كارگاه ها در حوزه مديريتي شان مي دانند. 
وي اعالم كرد: سازمان مديريت بحران 56 پايگاه را در اختيار 
س��ازمان ورزش ش��هرداري قرار داده و اين سازمان به رغم 
تكليف كارگروه تشكيل شده در اسفند 96 براي تهيه و ارايه 
برنامه واگذاري پايگاه ها در سه بازه زماني در جلسه شوراي 
معاونين شهرداري از اجراي اين تكليف و ارايه برنامه زماني 
تخليه پايگاه ها خودداري كرده است.اين عضو شوراي شهر 
تهران تأكيد كرد: هيچ عقل سليمي بهانه استفاده ورزشي 
شهروندان از اين پايگاه ها را براي عدم واگذاري به سازمان 
مديريت بحران نمي پذيرد.احمد مس��جد جامعي، عضو 
شوراي اسالمي شهر تهران نيز در تذكري در صحن علني 
ش��وراي ش��هر تهران گفت: راجع به موزه سيمان ري بايد 
به شهرداري تهران تذكر بدهم. ش��هرداري تهران كارش 
موزه داري نيست و بايد به اين فكر كنيم كه قرار است با موزه 
شدن كارخانه س��يمان چه اتفاقي در كل شهر بيفتد زيرا 

شهرداري نسبتش با كل شهر تهران است.

    پلمب برخي از مراكز دامپزشكي؟
در تذكري ديگر به ش��هردار، سيدآرش حسيني ميالني 
رييس كميته محيط زيس��ت و خدمات شهري شوراي 
شهر تهران اظهار كرد: برابر با گزارش هاي واصله و مراجعه 
واحدهاي صنفي دامپزشكي تهران در روزهاي اخير برخي 
از مناطق ش��هرداري در برخورد با اين واحدها، نسبت به 
تعطيلي و پلمب دفاتر مراكز دامپزشكي اقدام كرده اند. وي 
افزود: اين برخوردها موجب نگراني و دغدغه تشكل هاي 
صنفي انجمن هاي دامپزش��كي و فعاالن اين گروه شده 
است و به رغم اخذ مجوز فعاليت از وزارت جهاد كشاورزي، 
سازمان دامپزشكي و اتحاديه هاي ذي ربط، به دليل وجود 
ابهام در وضعيت چگونگي فعاليت اين صنف در واحدهاي 
مستقل يا واحدهاي مسكوني برخي از مناطق شهرداري 
تهران بدون بررسي جامع و راهكارهاي اجرايي مناسب 
بالفاصله به جلوگيري از فعاليت اين صنف اقدام كرده اند.
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تهران و تبريز
در شرايط حاد رخداد زمين لرزه

افزايش جمعيت و توس��عه شهري، كالنشهرهايي 
چون تهران و تبريز را در شرايط حاد از ديدگاه خطر 
رخداد زمين لرزه قرار داده است.دكتر شهريار سليماني 
آزاد، پژوهش��گر ل��رزه  زمين س��اخت و متخصص 
پالئوس��ايزمولوژي - تكتوني��ك جنباي س��ازمان 
زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور در گفت وگو 
با ايسنا، تهران و تبريز را از جمله كالنشهرهاي اصلي 
ايران برشمرد كه در ش��رايطي حاد از ديدگاه خطر 
رخداد زمين لرزه قرار دارند و گفت: اين دو كالنشهر 
س��ابقه لرزه خيزي را دارند، ضمن آنك��ه از آخرين 
زمين  لرزه مهمي كه داشته اند، تاكنون رشد مساحت 
و جمعيت بسيار زيادي را نيز تجربه كرده اند.وي بر پايه 
كاتالوگ زمين لرزه هاي تاريخي، آخرين زمين لرزه 
بزرگ و مهم تهران و ري باس��تان را مربوط به 190 
سال قبل )سال 1830 ميالدي( دانست و ادامه داد: 
بر اساس آثار گسلش به جاي مانده از اين زمين  لرزه و 
اندازه پهنه لرزه اي آن، بزرگاي برآورد شده آن حدود 
7.2 بوده اس��ت و در مطالعات پالئوسايزمولوژي كه 
ما طي 15 سال گذش��ته انجام داديم، آثار گسلش 
س��طحي اين زمين لرزه را در ميان »گسل مشا« و 
»گسل شمال تهران« در محل اتصال اين دو گسل 
در خاور لواس��ان و در نزديك به منطقه آبعلي يافته 
و با روش هاي راديومتريك سن س��نجي كرده  ايم.

سليماني آزاد با اشاره به برخي گفته ها در زمينه ميزان 
خطر لرزه اي نسبي گسل هاي تهران، با بيان اينكه 
زماني كه از اين موضوع س��خن به ميان مي آوريم، 
درباره شهري صحبت مي شود كه با يك گسل مواجه 
نيست، گفت: پهنه هايي از گسل ها در اطراف، خاور، 
ش��مال، جنوب و باختر و همچنين در داخل تهران 
وجود دارد و طي 20 س��ال گذشته تالش شده كه 
از اين پهنه هاي گسلي اطالعاتي مهم كسب شود.

اين محقق سازمان زمين شناسي با بيان اينكه اين 
مطالعات به ما نشان مي دهد كه كدام يك از گسل ها 
دگر شكلي زمين لرزه اي بيشتري دارند  لذا مي توانند 
براي كالنشهر تهران خطرناك تر باشند، ادامه داد: يكي 
از مواردي كه در اين زمينه بسيار مهم به نظر مي رسد، 
مساله »فاصله« مركز جمعيت با مركز احتمالي خطر 
اس��ت. يادمان نرود كه در س��ال 2003 ميالدي در 
زلزله بم ما با زمين لرزه  متوسط ولي در بالفصل منطقه 
تجمع جمعيت��ي مواجه بوديم و اث��ر اصلي آن هم 
فاجعه اي بود كه ديديم.وي افزود: در مورد هر شهر از 
جمله تهران مساله اين است كه بر پايه داده هاي دقيق، 
مي توانيم تفسيرهاي درست تري داشته باشيم و فعال 
در حال حاضر داده هاي فراهم آمده از پژوهش هاي 
لرزه زمين  س��اختي نش��ان مي دهد كه هم بخش 
باختري و هم بخش خاوري و هم برخي مناطق داخل 
تهران با مساله احتمال رخداد زمين لرزه مواجه است 
و از اين رو تهران به واقع در شرايط خطرناكي قرار دارد.

سليماني با تاكيد بر اينكه افزايش جمعيت، وسعت 
و ساخت و آميختگي س��ازه اي طراحي و اجرا شده 
بد تا خوب به اين ش��رايط بحراني اضافه شده است، 
خاطرنشان كرد: در شهر تهران شاهديم كه در كوچه 
و خيابان هاي باريك گاهي بيش از 10 برج ساخته 
شده كه نشان مي دهد ما در مساله رخداد زمين لرزه 

احتمالي با چه شرايط پيچيده اي روبه رو هستيم.
وي ادامه داد: براي اينكه بدانيم كدام يك از گسل ها 
شرايط خطرناك تري دارد، بايد بدانيم كه كدام يك 
از آنها دچار دگرشكلي زمين  لرزه اي بيشتري است و 
كدام يك از آنها احتماال در آستانه تخليه انرژي لرزه اي 
هس��تند. در صورتي مي توانيم در اين زمينه تفسير 
درست تري ارايه دهيم كه درباره همه اين گسل ها 

اطالعات دقيق و كافي داشته باشيم.

ماسك در حمل و نقل
بين شهري اجباري شد

داريوش باقرجوان، مدير كل دفتر حمل و نقل مسافر 
س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كش��ور از 
اجباري شدن اس��تفاده از ماس��ك در اتوبوس ها و 
سواري هاي پالك عمومي بين شهري توسط مردم 
خبر داد و گفت: با وجود تصويب هزار ميليارد تومان 
اعتبار براي جبران خسارت هاي وارد شده به بخش 
مسافري حمل و نقل بين ش��هري تاكنون مبلغي 
پرداخت نشده است.باقرجوان در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: در خالل اجباري شدن استفاده از ماسك 
در مترو و اتوبوس هاي درون شهري ما نيز اين كار را 
در حوزه برون شهري انجام داديم و همه شركت هاي 
حمل و نقلي موظفند به مردمي كه ماس��ك ندارند 
بسته هاي بهداشتي از جمله ماسك را تحويل دهند 
و مردم نيز آنها را درطول س��فرهاي بين شهري در 
اتوبوس ها يا س��واري هاي كراي��ه اي پالك عمومي 
استفاده كنند.وي افزود: مهم تر از همه اين است كه 
مردم اين نكات بهداش��تي را جدي بگيرند و هنگام 
استفاده از اتوبوس يا سواري هاي كرايه پالك عمومي 
ش��هري حتما از ماسك استفاده كنند اما متاسفانه 
برخي مسافران اين مساله را رعايت نمي كنند و در 
حال حاض��ر قانوني وجود ندارد كه اگر كس��ي اين 
الزامات بهداشتي را رعايت نكرد چه برخوردي با آن 
فرد صورت گيرد.مدير كل دفتر حمل و نقل مسافر 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور با بيان 
اينكه به همه رانن��دگان توضيح داده ايم كه به مردم 
نكات بهداشتي را تذكر دهند، گفت: به غير اجباري 
استفاده كردن از ماسك همه پروتكل هاي بهداشتي 
ابالغي از سوي وزارت بهداشت و ستاد ملي مبارزه با 
كرونا با جديت اجرايي مي شود و سازمان راهداري و 
ديگر دستگاه هاي نظارتي از جمله وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي نس��بت به اجراي دقيق و 
صحيح اين پروتكل هاي بهداشتي نظارت مي كنند. 
همچنين ضمن ضد عفوني و محلول پاش��ي تمام 
فضاها و س��طوح تماس مردم در حوزه حمل و نقل 
مسافري، تب س��نجي و غربالگري مسافران نيز در 
دستور كار قرار گرفته است و اين مساله سبب شده كه 
خوشبختانه تاكنون هيچ راننده اي به ويروس كرونا در 

بخش حمل و نقل مسافري مبتال نشود.

حمله سايبري به چند اپراتور بندري ايرانپروژه راه آهن برقي تهران- مشهد در راه بورس
معاون وزير راه و شهرسازي از عرضه واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق پروژه برقي كردن راه آهن تهران-مشهد به عنوان 

جذاب ترين پروژه عمراني در بازار سرمايه خبر داد.

پيش از اين، محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي اعالم كرده بود: قرار 
اس��ت 12 پروژه ريلي و آزادراهي از بازار س��رمايه تأمين مالي شود.در 
همين رابطه، اميرمحمود غفاري، معاون برنامه ريزي و مديريت منابع 
وزارت راه و شهرس��ازي در گفت وگو با مهر با بي��ان اينكه مذاكرات با 
سازمان بورس ادامه دارد، از افزايش تعداد پروژه هاي عمراني قابل عرضه 
به بازار سرمايه از 12 به 14 پروژه خبر داد وگفت: قرار است تعدادي از 
پروژه هاي مسكن سازي نيز در قالب صندوق هاي زمين و ساختمان وارد 
بازار سرمايه شود كه در اولين گام، ساخت هزار واحد مسكوني از طريق 
بورس تأمين مالي مي شود.وي درباره پروژه هاي عمراني نيز گفت: اين 
14 پروژه كه قرار است از طريق بازار سرمايه تأمين مالي شوند، پروژه هاي 
آزادراهي، بزرگراهي و ريلي هس��تند.غفاري در پاسخ به اينكه اسامي 
پروژه ها چه زماني اعالم مي ش��ود، گفت: براي آنكه تالي فاسد نداشته 
باشد، فعاًل از اعالم نام پروژه ها خودداري مي كنيم اما تا جايي كه مي دانم، 
پروژه برقي كردن راه آهن تهران-مشهد يكي از جذاب ترين پروژه هايي 
است كه قرار است س��هام صندوق پروژه آن در بورس عرضه شود.وي 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا جذابيتي براي سهامداران در پروژه هاي 
عمراني وجود دارد كه س��هام صندوق پروژه هاي عمراني را خريداري 
كنند، اظهار داشت: قانون بودجه سال جاري براي نخستين بار به وزارت 

راه و شهرسازي اجازه داده تا از همه پروژه هاي زيرساختي بخش حمل و 
نقل اعم از آزادراه، بزرگراه و جاده هاي اصلي عوارض دريافت كند.معاون 
وزير راه افزود: اين در حالي است كه تا پيش از اين ما صرفا مي توانستيم 
در پروژه هاي آزادراهي از سرمايه گذار بخش خصوصي استفاده كرده 
و اصل و سود سرمايه را از طريق عوارض آزادراهي، مستهلك كنيم؛ اما 
در حال حاضر براي س��اير پروژه هاي زيرساختي نيز اين امكان فراهم 
شده است. بنابراين جذابيت اين پروژه ها بسيار باالست؛ چون خريدار 
س��هام صندوق هاي پروژه هاي مذكور مطمئن هستند كه در صورت 
خريد واحدهاي س��رمايه گذاري اين صندوق ها، سودده خواهند بود.

عباس خطيبي معاون ساخت و توسعه راه آهن شركت ساخت و توسعه 
زيربناهاي حمل و نقل كشور نيز در اين رابطه تصريح كرد: به دستور وزير 
راه و شهرسازي تعدادي از پروژه هاي ريلي، آزادراهي و بزرگراهي قرار 
است از محل بازار سرمايه تأمين مالي شوند.وي افزود: اكثر پروژه هاي 
ريلي كه اولويت كش��ور است، در قانون بودجه امسال ذكر شده عمدتًا 
طرح هايي كه در پيوست يك قانون بودجه آمده و منابع مالي زيادي نياز 
دارد، قرار اس��ت از طريق بازار سرمايه تأمين مالي شوند كه طرح هاي 
ريلي از قبيل راه آهن شيراز-بوشهر، راه آهن زاهدان-مشهد و خط آهن 
اصفهان-اهواز را ش��امل مي شود.به گفته خطيبي، منابع زيادي براي 
ساخت اين پروژه ها الزم است و نمي توان آنها را با منابع بودجه عمومي 
در كوتاه مدت احداث كرد؛ لذا به دستور وزير راه و شهرسازي قرار است 
اين پروژه ها از طريق بازار سرمايه تأمين مالي شده تا روند احداث آنها 

به سرعت طي شود.

محمد راستاد، مديرعامل سازمان بنادر و  دريانوردي اعالم كرد: 
حمله سايبري به چند اپراتور بندري در ايران رخ داده كه منشأ 

آن خارجي بوده است.

به گزارش ايلنا، راستاد ديروز در يك نشس��ت خبري در پاسخ به سوالي 
مبني بر علت توقف عمليات كانتينري در بندر شهيد رجايي اظهار كرد: 
حمله سايبري به چند اپراتور بندري در ايران رخ داده كه منشأ آن خارجي 
بوده اس��ت.وي افزود: روز شنبه اين مساله را مديريت كرديم. البته توقف 
كشتي نداشتيم و به فعاليت روزمره برگشته ايم.معاون وزير راه و شهرسازي 
همچنين گفت: از زمان شيوع كرونا از 30 بهمن ماه تا روز يكشنبه، يك روز 
هم توقف در بخش تخليه و بارگيري نداشتيم و از ابتداي سال 99 تا به امروز 
در بنادر كشور 14 ميليون تخليه بارگيري داشتيم كه نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته كاهش 35.8 درصدي داشته است كه اميدواريم با تعديل 
شرايط و عادي تر شدن وضعيت تجاري كشور اين عقب ماندگي جبران شود.

راستاد با اش��اره به پيامدهاي شيوع ويروس كرونا در حمل و نقل دريايي 
اظهار كرد: از اوايل سال 2020 اقتصاد جهاني تحت تاثير شيوع ويروس كرونا 
قرار گرفت و حمل و نقل دريايي هم كه بخشي از اقتصاد جهاني محسوب 
مي شود، درگير اين شرايط شده است. در سال 2019 حدود 11 ميليون 
تن حجم جابه جايي كاال در جهان بوده كه پيش بيني ها حاكي از آن است 
كه در س��ال جاري ميالدي 600 ميليون تن از اين حجم كاسته مي شود 
كه اين تاثير منفي قابل توجهي در س��ه دهه اخير خواهد بود.مديرعامل 
س��ازمان بنادر و دريانوردي با اشاره به كاهش سفارش ساخت كشتي در 

دنيا ادامه داد: سفارش ساخت كش��تي 71 درصد كاهش يافته است. در 
حالي كه اجاره برخي از كشتي ها 35 هزار دالر در روز بود تحت تاثير شيوع 
كرونا در سه ماهه اول 2020 به كمتر از 5 هزار دالر كاهش يافت.او با اشاره 
به بيشترين تاثيري كه در تجارت دريايي ديده شده گفت: بيشترين تاثير 
منفي ويروس كرونا متوجه گردشگري دريايي بوده و سفر دريايي بر اساس 
پروتكل هاي بهداشتي به صورت كامل متوقف بوده است.رييس سازمان 
بنادر و دريانوردي با بيان اينكه بر اساس پروتكل هاي بهداشتي جابه جايي 
مسافر فقط محدود به تردد مسافران بومي بوده است، گفت: از ابتداي سال 
تاكنون 141 هزار و 834 نفر جابه جا شدند كه در اين بخش هم كاهش 97 
درصدي داشتيم.وي با بيان اينكه موجودي كاالي اساسي در بنادر كشور 
4 ميليون و 154 هزار و 177 تن است گفت: از اين ميزان بالغ بر 3 ميليون 
تن در بندر امام و مابقي در ساير بنادر بوده است.معاون وزير راه و شهرسازي 
افزود: همچنين 25 فروند كش��تي در بندر كشور در حال تخليه است كه 
موجودي بار آنها به 588 هزار و 782 مي رسد و 23 فروند كشتي هم منتظر 
ورود به بنادر هس��تند كه بار آنها چيزي حدود 1 ميليون و 700 هزار تن 
است.رييس سازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينكه بيشترين بار موجود در 
بنادر ذرت است گفت: دو ميليون و 413 هزار و 63 تن در بنادر موجود است 
و ساير محموالت گندم، جو، سويا، برنج، دانه هاي روغني و ... هستند.معاون 
وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به سرمايه گذاري بخش خصوصي در بنادر 
كشور گفت: در سال گذشته، 11 قرارداد براي ساخت پايانه هاي مختلف و 
كارخانجات توليدي در پس كرانه ها و بنادر با سرمايه گذاران بخش خصوصي 

به امضا رسيد كه رقم اين قراردادها 55 هزار و 290 ميليارد ريال است.

 محسن هاشمي: مديريت پيامدهاي زلزله قطعا از توان شهرداري تهران خارج است

علي بيت اللهي، رييس بخش زلزله مركز تحقيقات 
راه، مس�كن و شهرس�ازي از وقوع بي�ش از ۱۰۰ 
پس لرزه بع�د از زلزله 5.۱ در ته�ران تا صبح روز 
يكشنبه خبر داد و گفت: وقوع پس لرزه ها، انرژي 
نهفته درون زمين را به تدريج آزاد مي كند و مانع 
رخداد ناگهاني آزادشدن انرژي زمين و تخريب 
باال مي ش�ود.به گ�زارش پايگاه خب�ري وزارت 
راه و شهرس�ازي، پس از زلزله 5.۱ ته�ران در ۱۹ 
ارديبهش�ت ماه، زلزله هاي خ�رد و متعددي در 
تهران به وقوع پيوست كه برخي از آنها همچون 
زلزله ۳.۸ روز ۲۱ ارديبهش�ت، كامال مشهود بود 
و نگراني ش�هروندان را برانگيخت. كارشناسان 

حوزه زلزله شناسي معتقدند، رخداد خردزلزله ها، 
پس لرزه هاي زلزل�ه اصلي با بزرگي 5.۱ اس�ت و 
جاي نگراني وجود ندارد. زيرا وقوع پس لرزه هاي 
متعدد و كم خطر، سبب آزادشدن تدريجي انرژي 
دروني نهفته در زمين مي ش�ود و مانع از رخداد 
زلزله اي بزرگ و مخرب خواهد شد. علي بيت اللهي 
رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن و 
شهرسازي در همين رابطه به پايگاه خبري وزارت 
راه  و شهرسازي گفت: بعد از رخداد زلزله تهران 
با بزرگي 5.۱ كه منش�أ آن گس�ل مش�ا و دماوند 
بود، انتظار رخداد پ�س لرزه هاي متعدد مي رود. 
به گفته رييس بخش زلزل�ه مركز تحقيقات راه، 

مسكن و شهرس�ازي، پديده رخداد پس لرزه ها 
نه تنها نگران كننده نيست  بلكه نمايانگر كاهش 
مخاطرات زلزله است. بدين معنا كه اگر پس لرزه ها 
رخ ندهد، گوياي اين مطلب است كه دماي انرژي در 
زمين باال مي رود كه مي تواند سبب زلزله بزرگ تر 
و يا پس لرزه بزرگ تري باشد. بيت اللهي ادامه داد: 
بررسي پس لرزه ها نش�ان مي دهد كه حدود ۱۶ 
پس لرزه بزرگ تر از ۲.5 رخ داده است. با احتساب 
پس لرزه هاي كوچك تر از ۲.5 تعداد پس لرزه هاي 
زلزل�ه 5.۱ تهران به بيش از ۱۰۰ پس لرزه رس�يده 
اس�ت. وي افزود: انتظ�ار م�ي رود پس لرزه ها تا 

چندين روز ادامه يابد.

كاهش خطر با پس لرزه هاي بيشتر 
روي موج زلزله
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خسارت 600 ميلياردتوماني كرونا به تورهاي ورودي

صفر مطلق گردشگري
آيسان زرفام|

 به ازاي هر 6 گردشگر خارجي و هر 25 گردشگر 
داخلي در هر كشور 1 شغل جديد ايجاد مي شود، 
سازمان تجارت جهاني پيش بيني كرده بود كه 
بر اين اساس تا س�ال 2020 صنعت گردشگري، 
50 درص�د معضل اش�تغال در كش�ورهاي در 
حال توس�عه را از بي�ن مي برد اما ح�اال يكي از 
كوچك ترين ذرات موجود در جهان هس�تي، 
بزرگ ترين برنامه ريزي ها، پيش بيني ها و صنايع 
را با مش�كل روبرو ك�رده اس�ت. در خاورميانه 
صحبت از جايگزيني درآمدهاي گردشگري به 
جاي نفت بود، عربستان سعودي، قطر و عمان 
از جمله كش�ورهايي بودند كه م�گا پروژه هاي 
گردشگري را در كشورشان كليد زدند. در ايران 
گردش�گري در دولت دوازدهم و در س�ال هاي 
اخير به كليد واژه مهمي تبديل ش�د، سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به 
وزارتخانه تبديل ش�د و برگزاري انواع تورهاي 
آشناسازي توسط بخش خصوصي و دولتي براي 
فعاالن رسانه اي ديگر كشورها كليد خورد. اما 
اكنون گردشگري به صفر مطلق رسيده است. 
ش�يوع ويروس كوويد-19 ورق را در همه جاي 
جهان برگرداند. اصال اين س�فر بود كه س�بب 
پراكندگي اين ويروس در سراس�ر جهان ش�د 
بنابراين زودتر از هر بخش ديگري گردشگري 
و سفر متوقف ش�د و احتماال گردشگري بعد از 
پايان اين  بحران، از آخرين صنايعي باش�د كه 
دوباره به حالت فعال در بيايد. ش�يوع ويروس 
كرونا در ايران با زمان پيك گردش�گري در اين 
كشور همراه ش�د، ماه هاي پاياني سال، نوروز و 
پ�س از آن ديگر ما ه هاي بهار تا پيش از ش�روع 
گرماي تابستان يكي از دوره هايي است كه تمامي 
تاسيسات گردشگري بخش مهمي از فعاليتشان 
را با افزايش سفرهاي داخلي و تورهاي ورودي در 
اين دوره انجام مي دهند اما حاال يك به يك خبر 
تعطيلي تاسيسات مختلف گردشگري، شامل 
اقامتگاه ها، دفاتر خدمات مسافرتي و ... به دليل 
مشكالت مالي ناشي از شرايط به وجود آمده در 
دوره كرونا به گوش مي رسد. اگرچه دولت اعالم 
كرده كه به تدريج برخي تاسيسات گردشگري با 
رعايت پروتكل  مي توانند براي سفرهاي داخلي 
آغاز به كار كنند اما بدون شك بخش گردشگري 
در اين ش�رايط همچنان غيرفعال خواهد بود. 
»سيد هادي شيرازي« دبير جامعه تورگردانان در 
مصاحبه با »تعادل« در مورد مشكالت اين بخش 
از حوزه گردشگري صحبت كرده است.جامعه 
نورگردانان متشكل از دفاتر و شركت هايي است 
كه در زمينه تورهاي ورودي فعال هستند. اين 

گفت وگو را در ادامه بخوانيد.

  آيا برآوردي وجود دارد كه شيوع ويروس كرونا و 
شرايط پيش آمده به خاطر آن، چه ميزان خسارت 
به تورگردانان و دفاتر خدمات مسافرتي كه در زمينه 
ورود گردشگر خارجي به كشور فعاليت مي كردند 

وارد كرده است؟
جامعه تورگردانان تاكنون به صورت رسمي  ميزان خسارت 
را اعالم نكرده  چرا كه خس��ارت ما تاكن��ون فراتر از 1 يا 2 
ماه شيوع كرونا بوده اس��ت. زماني كه قراراست گردشگر 
خارجي جذب كنيم اينگونه نيست كه تنها با داشتن يك 

سايت يا با يك مكاتبه با دفتر يا آژانسي در كشورهاي ديگر 
اين كار انجام شود.  يك آژانس براي جذب مسافر خارجي 
بايد چند سال در نمايش��گاه ها و رويدادهاي بين المللي 
گردشگري شركت كند، فعاليت هاي آژانس، محصوالت 
و جاذبه هاي كشورش همانند صنايع دستي، جاذبه هاي 
فرهنگي و تاريخي و امكانات گردشگري سالمت را معرفي 
كند، برشور و اقالم تبليغاتي تهيه كند، فم تور يا همان تور 
آشناس��ازي براي فعاالن و خبرنگاران كشور مبدا ترتيب  
بدهد تا در نهايت بتواند با يك آژانس در كشور مبدا قرارداد 
ببندد بنابراين همه اين هزينه ها بايد محاسبه  شود. برخي 
آژانس ها در 1 س��ال براي ش��ركت در اين نمايشگاه ها و 
رويدادهاي بين المللي بي��ش از 3 ميليارد تومان هزينه 
مي كنند. قرارداده��اي تورهاي ورودي معم��وال در ماه 
س��پتامبر، يعني شهريور، براي س��ال بعد ميالدي بسته 
مي شود، در چنين شرايطي اگر اتفاق غير منتظره اي بيفتد 
مانند قطع سراسري اينترنت، شهادت سردار سليماني و ... 
بخش زيادي از گردشگران از دست مي روند و قرار دادهاي 
بسته شده از قبل با مش��كل مواجه مي شوند. بعد از همه 
اين مس��ائل كه باعث كاهش ورود گردشگر شد ما اكنون 
در زمان كرونا به صفر رس��يديم و هيچ گردش��گري وارد 
كشور نمي ش��ود و اين يعني زحمت حدود 3تا5 سال ما 
براي جذب گردشگر از بين رفته است. تمام هزينه هايي كه 
در اين بخش انجام شد نه تنها براي آژانس هاي مسافرتي 
جبران نشده بلكه دربرخي موارد آنها مجبور به پرداخت 
خسارت هم شده اند. از سوي ديگر بسياري از آژانس هاي 
مسافرتي مجبور شده اند كه پرسنل آموزش ديده  خود را 
تعديل كنند، براي برآورد دقيق بايد همه اينها در نظر گرفته 
شود اما برآوردهاي اوليه نشان مي دهد كه تا پايان سال 98 
تقريبا باالي 600 ميليارتومان خسارت به ما وارد شده است.
  آيا در اين دوره آژانسي بوده كه ناچار به تعطيلي 
به خاط�ر مش�كالت مالي ناش�ي از وق�وع كرونا 

شده باشند؟

متاس��فانه با تعداد زيادي آژانس در جامعه تورگردانان و 
همچنين ديگر آژانس ها روبرو ش��ده ايم كه در خواست 
تعطيلي كرده اند چرا كه حداقل تا 6-5 ماه آينده فعاليتي 
را براي خودشان متصور نيستند. آژانس ها به جز فعاليت 
خدماتي خود كار ديگ��ري براي جبران نمي توانند انجام 
بدهند و اگر به آنها كمكي نشود نمي توانند سر پا بايستند. 
اغلب آژانس ها اندوخته اي ندارند و به ازاي هر روز كه در اين 
وضعيت فعال باشند به بدهكاري هايشان اضافه مي شود. 
بنابراين ترجيح مي دهند كه با تعطيلي فعال جلو ضرر را 
بگيرند تا شايد در آينده دوباره بتوانند فعاليت كنند اما در 

غير اين صورت ناچارند شغلشان را عوض كنند.
  وضعي�ت تعديل نيرو در آژانس هاي مس�افرتي 

چگونه بوده است؟
تعديل نيرو بس��يار زيادي در ميان آژانس ها داش��ته ايم. 
تعدادي از آژانس ها تنها 5تا6 نفر را نگه داشته اند و باقي را 
تعديل كرده اند در حالي كه نيروهاي تعديل شده هم اغلب 

آموزش ديده و ارزشمند بودند.
هيچ كدام از نيروهاي فع��ال در بخش تور يا فروش بليت 
غيرمتخصص نيستند و بيش از 80 درصد آنها دوره هاي 
ويژه  آموزشي ديده اند و بعد از آن هم درآژانس ها به صورت 
عملي كارها را ياد گرفته اند و باتجربه شده اند كه متاسفانه 
آژانس ها اكنون آنها را از دست مي دهند چرا كه نمي توانند 
حقوق آنه��ا را در اين وضعي��ت پرداخت كنند. وضعيت 
پيش آمده براي 10الي20 روز نيست بلكه صحبت ماه ها 
تعطيلي است. با مطالعات انجام شده حداقل تا سپتامبر 
شاهد فعاليتي در زمينه گردشگري نخواهيم بود. در مورد 
پروتكل هاي بهداشتي كشورهاي ديگر سخت گيري زيادي 
در مورد گردشگري ورودي و خروجي دارند براي نمونه براي 
وارد شدن به فرانسه اگر اقامت اين كشور را نداشته باشيد 
اجازه ورود به آن را در اين شرايط نخواهيد داشت مگراينكه 
از شريط ويژه يا مجوزهاي خاص بهره مند باشيد، در مورد 
سفرهاي ورودي هم همين س��خت گيري ها وجود دارد 

بنابراين تا 5 ماه آينده تصور اينكه حتي 1 نفر هم بتواند به 
ايران وارد شود نداريم مگر اينكه اتفاق خيلي خاصي بيفتند.
پس از آن در صورت بهتر شدن شرايط ما بايد دوباره شروع 
به تماس گرفتن با آژانس ه��اي خارجي كنيم و درصدد 
جلب اعتماد آنها باش��يم تا حداقل بتوانيم مشتري هاي 
سنتي خودمان را راضي به ارتباط كنيم و تازه آن  وقت اين 
امكان فراهم مي شود كه براي سال بعد قرار دارد ببنديم، 
پس براي تور آوران 1 سال تمام فعاليتي متصور نيستيم، 
در اين ش��رايط يك مدير دفتر مسافرتي مگر چه ميزان 
اندوخته دارد كه بتواند بدون 1 ريال درآمد 1 سال حقوق 
كاركنانش را بپردازد. در نتيجه تعدادي از دفاتر نيروهايشان 
را تعديل كرده اند به اين اميد كه بعد ازعادي شدن شرايط 
اگر جايي مشغول به كار نباشند بتوانند آنها را دوباره جذب 
كنند و در غير اين صورت بايد دوب��اره براي آموزش نيرو 

جديد هزينه كنند.
  وضعيت نمايش�گاه ها و رويدادهاي بين المللي 
گردشگري در ماه هاي پيش رو چگونه خواهد بود؟ 

آيا لغو آنها اعالم شده است؟
بيشتر آنها هنوز به صورت قطعي برنامه شان را لغو نكرده اند 
اما احتمال برگزاري بس��يار ضعيف اس��ت چرا كه عنوان 
مي ش��ود موج بعدي كرونا در پاييز برمي گ��ردد و از آنجا 
كه رويدادها و نمايشگاه ها اغلب در نيمه دوم سال برگزار 
مي شوند احتماال به خاطر پروتكل هاي بهداشتي برگزار 

نخواهندشد.
  در حال حاضر چه مكانيزمي براي كمك و حمايت 
از دفاتر خدمات مس�افرتي از سوي دولت تعريف 

شده است؟
همانند ديگر اصناف گفته شده است كه مي توانيم برخي 
هزينه ها مانند س��هم بيمه، عوارض و مالي��ات را تا 3 ماه 
نپردازيم اما بعد از ماه سوم بايد عالوه بر اينكه هزينه هاي 
آن ماه را پرداخت كنيم، هزينه هاي پرداخت نشده آن 3 
ماه را هم به صورت قسطي بپردازيم كه البته ممكن است 

اين مدت به 6 ماه افزايش پيدا كند. همچنين به ازاي هر 
كارمند كه تعديل نشده مي توانيم براي حقوق 6 ماه آنها 
12 ميليون تومان وام با نرخ سود 12 درصد بگيريم و بعد 
از 6 ماه تنفس اقساط وام را بپردازيم. اين در حالي است كه 
در اخبار مي بينيم برخي كش��ورها رقم هاي خوبي مثال 
4 ميليارد يورو براي كمك به صنعت گردشگري در نظر 
گرفته اند چرا كه اين صنعت ديگر بدون كمك نمي تواند بر 

روي پاي خودش بايستد.
در برخي كشورها دولت در صنعت گردشگري در مرحله 
اول 70 درص��د حقوق كارمندان را برعهده گرفته اس��ت 
همچنين پرداخت هاي ماليات و عوارض كامال كنار گذاشته 
شده است، نه اينكه بگويند 3 ماه تا 6 ماه پرداخت نكنيد 
بعد از آن اين مبلغ را پرداخت كنيد. تاسيسات گردشگري 
چگونه بع��د 3 يا 6 م��اه مي توانند عالوه ب��ر هزينه هاي 
قسط بندي شده، ماليات ها و عوارض آن ماه را پرداخت كنند 
در حالي كه همچنان درآمدي ندارند؟  اغلب كشورها براي از 
بين نرفتن صنعت گردشگري بيشترين تالش را مي كنند 
چرا كه مي دانند بعد از اين دوره تاسيسات گردشگري و به 

ويژه دفاتر مسافرتي محرك اقتصاد كشور هستند.
 اگر آژانسي تور خارجي بياورد عالوه بر اصناف گردشگري 
بسياري ديگر از اصناف همانند بخش حمل ونقل، صنايع 
دستي، رستوران ها و ... بهره مند خواهندشد بنابراين با 
دادن وام هاي طوالني مدت، بالعوض يا بدون بهره و ديگر 
تسهيالت اين صنعت را زنده نگه مي دارند. مواردي كه 
براي ما در نظر گرفته شده كمك نيست، گاهي شبيه 
جريمه است. انتظار ما گرفتن تسهيالت بيشتري است 
مثال در صورتي كه كارفرما به مدت 1 سال از حق بيمه 
معاف شود، 23 درصد به او براي حفظ نيروي انساني اش 

كمك مي شود.
  در اي�ن زمينه جلس�ه اي ه�م ب�ا وزارت ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي داشته ايد؟ آيا 

همفكري در اين زمينه صورت گرفته است؟
بله، جلساتي با سمن ها، انجمن ها و ... برگزار شده است اما 
آنچه تصميم گرفته شده، تصميمي كلي در كشور است و 
براي گردشگري به طور خاص نيست، متاسفانه يك فرمول 
براي كل كشور نوشته شده است. اين فرمول ممكن است 
براي يك واحد توليدي جواب دهد، بسياري اصناف بعد از 
ماه سوم و چهارم فعاليت شان را آغاز مي كنند و مي توانند 
وام و س��ودش را بپردازند اما در مورد گردشگري وضعيت 
متفاوت است، اين فرمول به درد گردشگري نمي خورد در 

حالي كه كل كشور يك كاسه ديده شده است .
  فك�ر مي كني�د در نظر گرفتن تس�هيالت براي 
گردش�گران ورودي مانن�د ك�م ك�ردن مالي�ات 
گردشگران يا تسهيل كردن شرايط ويزا در دوران 
پسا كرونا مي تواند بخشي از خسارات وارد شده به 

تاسيسات گردشگري را جبران كند؟
اگر بخواهيم با دنيا حركت كنيم، بايد چنين اقداماتي را 
انجام دهيم، هنوز بركات و دستاوردهاي گردشگري براي 
كل كشور ملموس نشده است گردشگري صنعتي است 
كه در كش��ور پراكندگي دارد و مخصوص مركز نيست، 
كل سطح كشور از آن بهره مند مي شوند. كشورهاي ديگر 
به فهم اين مساله رس��يده اند. در روزهاي اول اين بحران 
مسووالن گفتند كه پس از رفع بحران بسته تشويقي براي 
سفر خواهند گذاشت كه خيلي خوب است اما بهتر است 
اين بسته در اختيار كل گردشگران دنيا هم قرارگيرد. در 
بسته تشويقي مي توان قيمت هاي مناسب تري ارايه كرد 
و برخي موانع گردشگري ورودي را پله پله رفع كرد تا در 
دوره پساكرونا بتوانيم جذب گردشگر داشته باشيم .ما هم 

آمادگي همفكري با دولت در اين زمينه را داريم.

گردشگری در شبکه های اجتماعی

تعطیلی هاستل معروف تهران/ روز شیراز بدون گردشگر
يک�ی از مهم ترين اخبار گردش�گری که در 
روزهای گذش�ته در ش�بکه های اجتماعی 
داغ شد، خبر تعطيلی هاس�تل کوژين بود. 
هاس�تل کوژين يکی از اولين و معروف ترين 
هاستل های تهران بود که گردشگران خارجی 

از آن استقبال کرده بودند. 
  SEE YOU IN IRANاين هاس�تل به مرک�ز
تعلق داشت که س�ال های طوالنی است در 
زمينه معرفی جاذبه های گردشگری ايران به 

گردشگران خارجی فعاليت می کند.

اين مرکز در صفحه اينستاگرام خود اعالم کرد که به 

دليل مشکالت مالی و عدم حمايت های دولتی قادر به 
بازگشايی هاستل کوژين در تهران نيست.

#روز_شيراز
هشتگ داغ ديگر روزهای گذشته #روز_شيراز بود.15 
ارديبهش��ت ماه در تقويم روز ش��يراز نام گرفته است 
اما امسال شيراز در ارديبهش��ت يعنی مهم ترين ماه 
گردش��گری اين شهر به خاطر ش��يوع ويروس کرونا 

ميزبان گردشگران نبود.
#مسجد-صورتی

در همي��ن روزها قرار گرفتن مس��جد نصيرالملک يا 
مسجد صورتی ش��يراز در فهرست 19 مکان مقدس 
جهان در يکی از پر تيراژ ترين مجالت گردشگری دنيا 

يعنی Condé Nast که در نيويورک منتشر می شود، 
با استقبال کاربران توييتر همراه شد.

#حمايت_از_کادر_درمان
حمايت از کادر درمان در اين روزهای ش��يوع ويروس 
کوويد-19 يکی از موضوعات داغ است در همين راستا 
بسياری از تاسيسات گردشگری کشور برای تشکر از 
زحمات کادر درمان در اين مدت، تس��هيالتی را برای 
س��فرهای بعد از پايان اين بحران ب��رای کادر درمان 
اختصاص دادند.  تاسيسات گردشگری استان مرکزی 
هم با هشتگ #حمايت-از-کادر-درمان خبر دادند 
ک��ه تخفيف 50 درصدی برای اين قش��ر از جامعه در 

نظر گرفته اند.

چراغ خاموش استريت فودها

دوباره بخار اسپرسو و خنده مردم در هم مي پيچد
آيسان  زرفام|

 با خاموش شدن آس�مان، چراغ ها يكي يكي 
روش�ن مي ش�د، كيوس�ك ها كركره ها را باال 
مي دادند، ون هاي رنگارن�گ پارك مي كردند 
و در عقب ماش�ين را باال مي دادن�د. بخارهاي 
خوشبو در هم مي پيچيدند و باال مي رفتند، از 
بوي اسپرسو تا  آش و كباب خيابان را پر مي كرد و 
اين صداي پاي مردم و همهمه خنده ها و گپ هاي 

آنها بود كه شب خاموش را روشن مي كرد.

خيابان س��ي تير، باب همايون، پاك ن��ژاد و...؛ اصطالح 
»اس��تريت فود« در تهران با اين خيابان  ها بر سر زبان ها 
افت��اد. خيابان هايي كه به ويژه در ش��ب ها به محل كار 
كيوسك ها و ون هاي عرضه كننده خوراك و نوشيدني 

تبديل مي شدند و با استقبال زياد مردم روبرو بودند.

اس��تريت فودها در همه ش��هرهاي بزرگ دني��ا يكي از 
جاذبه هاي گردشگري هستند. پاتوق هايي كه شب هاي 
شهر را تا ديروقت نوراني مي كنند، اوقات خوشي را براي 
مردم فراهم مي كنند و بعد از يك روز سخت كاري نشاط 

اجتماعي را به شهروندان برمي گردانند.
اين خيابان ها فرهنگ غذايي عاميانه اي را هم به گردشگران 
غير ش��هروند نش��ان مي دهند و فرصتي را براي آنها كه 
دوس��ت دارند ارتباط نزديك تري با مردم ش��هر مقصد 

داشته باشند، فراهم مي كنند.
از جوان ها كه دور هم در خيابان ها جمع شده و گپ مي زنند 
تا خانواده ها كه پس از از سر كار برگشتن والدين، فرصت 
مي كنند كه تفريحي دسته جمعي تا آخر شب در كنار هم 
داشته  باشند، استريت فودها عالوه بر كاركرد اقتصادي بر 
فرهنگ تفريح هم تاثير مي گذارند. استريت فود ها اگر چه 
در تهران سر و صداي زيادي داشتند و جديدتر بودند اما در 

ديگر شهرهاي ايران به ويژه شهرهاي جنوبي كه روزها گرم 
و شب هاي خنك تري دارند مدت هاست كه مورد استقبال 
هستند. در تهران همانقدر كه از اين خيابان ها و اين نوع 

تفريح استقبال شد، حاشيه هايي را نيز به دنبال داشت.
يك��ي از حاش��يه ها جانمايي نامناس��ب برخ��ي از اين 
اس��تريت فودها مانند خيابان س��ي تير بود ك��ه در كنار 
گنجينه موزه ملي قرار گرفت و نگراني هايي را براي امنيت 
اين موزه به وجود آورد. حاش��يه ديگر اين مراكز ش��روع 
بحث زيست شبانه بود. در ش��هرهاي بزرگ دنيا بخش 
قابل توجهي از درآمد واحدهاي صنايع غذايي و اصناف 
تفريحي و گردشگري از زنده بودن شب در شهرهاي بزرگ 
به دس��ت مي آيد و يكي از مراكز اصلي زيست شبانه در 
شهرها استريت فودها هستند اما در تهران مسائل امنيتي و 
فرهنگي باعث شد كه ايده زيست شبانه چندان مورد قبول 
قرار نگيرد و تقاضاي فعال بودن استريت فودها بعد از نيمه 

 شب با موافقت مسووالن شهري و انتظامي روبرو نشد، مگر 
در ايام ويژه اي مانند ماه رمضان. ماه رمضان هميشه براي 
اس��تريت فودها يكي از ايام پر رونق بوده است، دكه هاي 
كباب و اش و ... بعد از افطار رونق مي گرفت و فرصت اندكي 
كه براي زيست شبانه بيشتر پيش مي آمد معموال در بين 
مردم بسيار طرفدار داشت. امسال اما ماجرا جور ديگري 
است. خبري از رفت و آمد ون-كافه ها در استريت فودها 
نيس��ت، دكه هاي مختلف غذا همه يك دست شده اند، 
چراغ ها خاموش، كركره ها پايين. پرنده در استريت فودها 
پر نمي زند. شيوع ويروس كرونا دلخوشي هاي كوچك را 
هم از شهروندان گرفته است. اگر چه بسياري از رستوران ها 
و كافه ه��ا بعد از اذان مغرب مي توانن��د به صورت بيرون 
بر به م��ردم خدمات عرضه كنند اما ب��ه دليل ازدحام در 
استريت فودها اين دكه ها اجازه فعاليت ندارند كه البته اين 
تصميم كامال منطقي، درست و در جهت حفظ سالمت 

ش��هروندان اس��ت. يكي از كيوس��ك داران خيابان باب 
همايون به خبرنگار »تعادل« مي گويد: بيش از 2 ماه و نيم 
است كه به كلي تعطيل كرده ايم، اين تصميم شهرداري 
بود. در اين مدت درآمدي هم نداشتيم و مشخص نيست 
اين وضعيت تا كي ادامه پي��دا مي كند اما از طرفي هم از 

پرداخت اجاره ماهانه كيوسك ها معاف هستيم.
سال گذش��ته كه بحث هاي فراواني در مورد ساعات كار 
اس��تريت فودها و زيس��ت ش��بانه در جامعه مطرح بود 
هيچ كس فك��رش را هم نمي كرد كه س��ال آينده ديگر 
فرصتي براي فكر ك��ردن به اين مس��انل نمي ماند. اين 
ويروس كوچك وحشتناك دلخوشي هاي زندگي روزمره 
ما را گرفته اما هميش��ه اينطور نخواهد ماند، دوباره بخار 
خوش��بوي كباب و آش در آس��مان مي پيچد، و صداي 
دستگاه اسپرسوساز ون هاي رنگي در صداي هياهو و خنده 

مردم خيابان گم مي شود.

آژانس ها به جز فعالیت خدماتي خود كار ديگري براي جبران نمي توانند انجام بدهند و اگر به آنها كمكي نشود نمي توانند سر پا بايستند

كرونا و بوم گردي
حدود 4 س��ال است 
كه كس��ب و كارهاي 
بوم گردي در سراسر 
كش��ور در حال رونق 
گرفتن هس��تند و به 
سرعت رشد يافته اند 
و در حال شكل دادن 
خرده فرهنگ جديدي 
در گردشگري كشور 
هس��تند.  خ��رده فرهنگ��ي از س��فر كه به 
صميمت، راحتي، تجربه، قيمت و به فرهنگ 

اهميت بيشتري مي دهد. 
بوم گردي ه��ا از جمل��ه كس��ب و كارهاي 
گردش��گري هس��تند كه به دليل سرمايه 
اوليه مناسب در شهرها و روستاهاي كوچك 
تاسيس ش��ده اند و مفهوم سفر را در كشور 

رشد مي دهند. 
گردشگري عالوه بر ايجاد اشتغال مستقيم 
مانند مهمانداري در بوم گردي يا راهنماي 
گردش��گري، اشتغال غيرمس��تقيم زيادي 
هم ايج��اد مي كن��د، مانند حم��ل و نقل، 
س��وغات فرآورده هاي غذايي بومي، صنايع 
دس��تي و... البت��ه ش��ايد مهم تري��ن تاثير 
اقتص��ادي گردش��گي باال ب��ودن »ضريب 
 تكاث��ر اقتص��ادي« گردش��گري اس��ت، 
ب��ه اي��ن معني ك��ه پ��ول ايجاد ش��ده در 
گردش��گري به دليل خدماتي بودن و بومي 
بودن آن و مل��زم بودن به توليد در محل، به 
دفعات بيشتري در اقتصاد محلي به چرخش 
در مي آيد و چند دست چرخيدن پول وارد 
شده به گردشگري به معني تزريق همزمان 

پول به چند بخش است.
بنابراين در جوامع شهري كوچك و روستايي 
يك اقامتگاه بوم گردي مي تواند نقش مهمي 

در اقتصاد بوم خود ايفا كند. 
البته اين جدا از تاثيرات فرهنگي و اجتماعي 
بوم گردي و گردش��گري اس��ت. در س��ال 
گذش��ته بع��د از اتفاقات آبان م��اه تقاضاي 
گردشگري در كشور كم ش��د و بسياري از 
فعاالن گردش��گري به وي��ژه فعاالن بخش 
بوم گردي در انتظار نوروز بودند اما ويروس 
كرونا از ميانه اس��فندماه كل گردش��گري 
كشور و ش��ايد بتوان گفت جهان را تعطيل 
كرد و مي شود گفت كه اقتصاد بوم گردي را 

نه تنها ضعيف بلكه به صفر رساند. 
البت��ه كه همه اقتصاد از اي��ن ويروس تاثير 
گرفت ام��ا بوم گردي از اولي��ن بخش هايي 
بود كه تعطيل شد و اكنون هم كه بسياري 
از اصناف باز ش��ده اند همچنان اصناف اين 
بخش تعطيل هس��تند و دولت هنوز اجازه 
بازگش��ايي به بوم گردي  را نداده اس��ت كه 
با توجه به اينكه بوم گردي ها در ش��هرهاي 
كوچك و روس��تاها نيز حض��ور دارند اين 
حساسيت طبيعي است هرچند كه با تعريف 
پروتكل هاي بهداش��تي مي توان بازگشايي 
محدود را انجام داد كه شايد انتخاب بهتري 

باشد.
 از آن روي ك��ه بوم گردي ها به طور معمول 
مهمان هاي ثابت��ي دارند كه اكنون نيازمند 
س��فر هس��تند و از آن روي ك��ه مهمان ها 
با منطق��ه و اهالي آن بوم گردي احس��اس 
صميميت مي كنند حتما مسووليت پذيري 
كافي را در برابر س��المتي آنها و خودش��ان 
خواهند داشت و مسووالن بوم گردي ها هم 
مي توانند نظارت كافي را در مورد مهمانان 

كم جمعيت داشته  باشند.
با همه اين اوصاف البته باز هم پيش بيني ها 
براي آينده كوتاه مدت گردشگري مناسب 
نيس��ت. در مورد گردشگران خارجي شايد 
بين 18 تا 24 ماه زمان الزم باش��د تا دوباره 
به كشور ما سفر كنند، براي اين مساله بايد 
ابتدا از بحران كرونا گذر كنيم و در صورتي 
كه فرهنگ س��فر تغيير نكند، ك��ه به بيان 
بس��ياري از تحليلگران تغيير مي كند، تازه 
ما به نقطه پيش از ويروس كرونا مي رس��يم 
و بايد با مشكالت حوزه گردشگري ورودي 

آن زمان دست و پنجه نرم كنيم. 
اما در حوزه گردش��گران داخل��ي ماه هاي 
آينده كه ش��ايد 12 ماه هم به طول بكش��د 
سفر بسياري محدود با تعداد كم و به صورت 
خصوصي تر ربرو شويم و اين به معني ضعيف 

ماندن اقتصاد بوم گردي خواهدبود. 
اينك��ه دولت چگون��ه مي توان��د به صنعت 
گردش��گري و به ويژه به بوم گردي ها كمك 
كند سوال بسيار س��ختي است زيرا همه ما 
مي دانيم كه دولت با مشكالت بسيار زيادي 
درگير است و شايد بتوان گفت در سال 99 
دولت ضعف تر و فقيرتر از آن است كه بتواند 
به بخش��ي كم��ك كند همچني��ن با توجه 
به س��ابقه بدقولي هاي دولت و پا را فراتر از 
صحبت نگذاشتن آن، بعيد است اگر قولي از 
جانب دولت داده شود به مرحله عمل برسد.

ش��ايد دو خواس��ته مهم از دول��ت در اين 
شرايط يعني تس��ريع در تصويب تعطيلي 
پنجش��نبه ها ي��ا تعطيل��ي دو روزه در آخر 
هفته ها باشد كه به حق به تمام بخش هاي 
اقتصاد كم��ك مي كند و با افزايش نش��اط 
در جامعه باعث افزاي��ش بهره وري اقتصاد 
مي شود و رونق خوبي را در تمام بخش هاي 

تفريحي و گردشگري به وجود مي آورد. 
خواسته دوم هم اين است كه دولت دستش 
را از جيب بوم گردي هاي درآورد و بپذيرد كه 
اين بخش در سال جاري و سال آينده توان 
پرداخت ماليات را ندارد و اين بار اقتصادي و 

ذهني را از دوش اين بخش بردارد. 

رامتين شهرت
فعال حوزه گردشگري  و 

مديراقامتگاه   بوم گردي نارتي تي



ويژه 7 صنعت،معدن و تجارت

پدرامسلطاني،نايبرييسسابقاتاقايرانازپشتصحنهافتتجارتدرسال99ميگويد

زنگ هشدار سكته در صادرات
گروه صنعت ،معدن و تجارت |

 نبض تجارت همچن�ان كند مي زند. تحليل 
آمار تجاري كش�ور نش�ان از اين دارد كه تا 
پايان س�ال 98 كه صادرات با ارزشي معادل 
۴۱ ميليارد و ۳7۰ ميليون دالر از نظر ارزشي 
افت بي�ش از 7 درصدي داش�ته اما به لحاظ 
وزني رش�د حدود ۱۴ درصدي را نس�بت به 
سال 97 تجربه كرده است. در مقابل، ميزان 
واردات كاال در س�ال گذشته به ۴۳ ميليارد 
و 7۳۵ ميليون دالر گزارش ش�ده كه از نظر 
ارزش�ي و وزني رش�د را تجربه كرده است؛ 
اين يعني كس�ري تجاري ۲ ميليارد و ۳۶۵ 
ميلي�ون دالري در 98. حال با ورود به س�ال 
99 تجارت كش�ور در ماه نخس�ت نيز روند 
كاهش�ي را در پي�ش گرفته اس�ت. تحليل 
آمارها گوياي اين اس�ت ك�ه بازهم صادرات 
از واردات جامان�ده ت�ا ت�راز تج�اري منفي 
۲79 ميليون دالري را به ثبت برساند. يعني 
صادرات يك ميليارد و ۶۵۲ ميليون دالري 
در مقابل واردات يك ميليارد و 9۳۱ ميليون 
دالر. اما چرا روند تجارت كشور ميل به كاهش 
دارد؟ فاكتورهاي مداخله گر به ويژه در افت 
صادرات كدامند؟ چه آينده اي براي صادرات 
كش�ور مي توان متصور بود؟ براي پاس�خ به 
اين پرس�ش ها به س�راغ »پدرام سلطاني« 
نائب رييس س�ابق اتاق بازرگاني اتاق ايران 
رفتيم تا كارنامه صادراتي ايران را با اين فعال 
اقتصادي ورق بزنيم. اين فعال اقتصادي، در 
گفت وگو با ما از داليل روند كاهشي صادرات 
مي گويد. به گفته او، داليل اين كاهش تجاري 
را مي توان ب�ه »همه گيري وي�روس كرونا و 
اثرآن بر تج�ارت واعم�ال محدوديت ها در 
مرزه�اي تجاري« ربط داد. س�لطاني با ابراز 
نگراني از اين شوك تاريخي به تجارت، تاكيد 
كرد كه زنگ هشدار سقوط صادرات در كشور 
به صدا درآمده است. چراكه برآوردهاي اوليه 
سازمان تجارت جهاني حاكي از اين است كه 
تجارت در عرصه جهاني در س�ال ۲۰۲۰ بين 
۱۳ تا ۳۲ درصد كاهش پيدا مي كند. سلطاني 
با استناد به همين پيش بيني و با درنظر گرفتن 
افت قيمت نفت و محصوالت پتروش�يمي، 
معتقد اس�ت كه كاهش صادرات در اقتصاد 
اي�ران به س�مت ۳۲ درصد ميل پي�دا كند؛ 
چراكه 7۰ درصد سبدصادراتي كشور را اين 
اقالم در بر مي گيرند. ازسوي ديگر، به دليل 
شرايط خطيري ارزي، سال 99 مي تواند سال 
هولناكي براي اقتصاد كشور باشد، بنابراين 
ممنوعيت هاي صادراتي بايد برچيده شود و 
متوليان امراجازه دهند صادرات به هرشكل 
و ش�يوه اي انجام ش�ود تا از سقوط صادرات 
جلوگيري شود. او سه ايراد هم به شيوه رفع 
تعه�د ارزي صادراتي وارد ك�رد و گفت: در 
ش�رايطي كه بانك مرك�زي ارزي ندارد تا به 
بازار تزريق كن�د، بايد جلوي اختصاص دالر 
۴۲۰۰ توماني به واردات گرفته شود. مشروح 

اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد: 

  پاندمي كرونا ويروس با ورودش به كش�ور، با 
اقتصاد در اين چند ماهه اخير چه كرد؟ 

با ورود ويروس كرونا به كشور، فضاي جديدي بر كشور 
حاكم ش��د كه تمامي كسب وكارها را به نوعي مختل 
كرد، به ويژه فعاليت بخش هاي اقتصادي كه با مشتريان 
ارتب��اط رو در رو و ترددهاي اجتماعي باال داش��تند. 
بسياري از مش��اغل، تعطيل يا به حالت نيمه تعطيل 
درآمدند، اما ش��يوع كرونا ويروس دامنه نگراني ها در 
كشور را گسترده تر كرد. هرچند با رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي و اجراي پروتكل هاي بهداش��تي، كس��ب 
وكارهاي ضروري و با ريسك كمتر آلودگي به صورت 
گام به گام بازگش��ايي شدند، اما به دليل كندتر شدن 
چرخ اقتصاد كشور، جريان درآمد از سمت بنگاه ها با 
افت شديد مواجه شد وهمين امر كافي بود تا صاحبان 
كسب وكارهاي آسيب ديده اقدام به تعديل نيرو كنند. 
كسب وكارهايي هم كه باقي ماندند، به دليل كاهش 
درآمد و نگراني از تعديل نيروي كارشان رفتار انقباضي 
در پيش گرفتند. همه اين موارد موجب ش��د تا حجم 
تقاضا در بازار كاهش چش��مگيري پي��دا كند و خود 
اين امر، اثر مضاعف بر روي درآمد بنگاه هاي توليدي 
وخدماتي كه تقاضا براي كاالها و خدماتشان بيش از 

پيش كاهش پيدا كرده بود، گذاشت. 
  اين پاندمي چه اثري بر روند تجارت كشور به 

ويژه در عرصه صادرات بر جاي گذاشت؟ 
بيماري كوويد ۱۹ يك شوك بزرگ به تجارت خارجي 
كشور هم در عرصه واردات و هم صادرات به دليل بسته 
شدن برخي مرزهاي تجاري، محدوديت هاي شديد 
در برخي از مرزها و طوالني شدن فرايندهاي تجاري 
در باقي گمركات و مرزهاي تجاري، وارد كرد و موجب 

شد تا تجارت خارجي روند كاهشي در پيش بگيرد...
به طوريكه آمار اسفندماه نش��ان از افت ۱7 درصدي 
صادرات از نظر حجمي دارد. عالوه بر بس��ته شدن يا 
كنترل شديد مرزها، عاملي ديگري كه به تجارت كشور 
ضربه وارد كرد اين بود كه ش��يوع كرونا در كشورهاي 
همس��ايه سبب شد تا از س��طح تقاضاي بازار آنها هم 
كاسته ش��ود. هرچند محدوديت هاي مرزي تا حدي 
مرتفع شد اما ديگر تقاضاي سابق براي كاالي ايراني 
وجود نداشت. شوكي كه كرونا به اقتصاد جهاني وارد 
كرد، در كنار اتفاقاتي كه در بازار نفت رخ داد، اوضاع را 
وخيم تر كرد. جنگ نفتي بين عربستان و روسيه باعث 
شد كه ارزش نفت به ش��دت افت پيدا كند و به دنبال 
آن ارزش فرآورده ه��اي نفتي، پتروش��يمي و معدني 
نيز با تأثير پذيري از جنگ نفتي و جهان گيري كرونا 

سقوط كند. اين در شرايطي است كه تجارت خارجي 
كشور بيشتر به اين اقالم وابسته است. به عبارتي ديگر، 
نزديك به ۸۰ درصد صادرات كشور يا محصوالتي با پايه 
نفت و گاز يا وابسته به انرژي ارزان است يا مواد خام و با 
فرآوري كم. برهمين اساس با همه گيري اين بيماري، 
بيشترين ضربه به اين بخش صادراتي كشور به دليل 
كاهش تقاضاي جهاني و كند شدن نرخ رشد اقتصاد 

جهاني وارد شد. 
  هنوز برخي از كش�ورها مرزهاي تجاري خود 
را ب�ر روي كاالهاي ايراني باز نكردند و از طرفي 
ش�اهد قرنطينه در بعضي از مرزهاي تجاري در 
دنيا هس�تيم؛ آيا اعمال اين نوع محدوديت ها 

شيوه درستي است و بايد تداوم يابد؟
آن چيزي كه مسلم و مهم است اين است كه كشورها 
بايد تجارت خارجي شان را با مساله كرونا منطبق كنند. 
برهمين اساس، در گام نخست پروتكل هاي بهداشتي و 
قرنطينه در مرزهاي تجاري و بنادر كشور، بايد تطبيق 
پيدا كند. البته تغييراتي در اين زمينه رخ داده و حتي 
در ادامه با بهتر شدن شرايط كرونا نبايد به حالت قبل 
بازگردد؛ چرا كه پيش بيني هاي صورت گرفته نشان 
مي دهد، بين يك تا ۲ سال با اين ويروس درگير هستيم. 

بنابراين فرآيندهاي تجاري ايران و ديگر كشورها بايد 
آماده برگش��ت مجدد يا موج هاي بعدي كرونا باشد و 
براي اينكه تجارت خارجي دچار شوك شديدي مثل 
مرحل��ه اول )اين اتفاقي كه در اين دوماهه اخير ماهه 
افتاد( نشود، نبايد سطح آمادگي خودش را به دوران 
پي��ش از كرونا بازگرداند. از اين رو، س��طح رفتارهاي 
قرنطينه و بهداش��تي بايد در سطح مطمئني تنظيم 
شود. البته اين را هم نبايد از نظر دور داشت كه افزايش 
مراقبت هاي بهداشتي، براي بنادر و مرزهاي تجاري ما و 
ديگر كشورها هزينه بر است و اين هزينه جديدي است 

كه به تجارت جهاني اضافه مي شود. 
  ب�ا توج�ه به س�قوط قيم�ت نف�ت وكاهش 
درآمدهاي ارزي، يكي از راه هاي كسب درآمد 
ارزي براي دولت، تمركز بر صادرات غيرنفتي 
اس�ت، حال جدا از مس�اله تحريم ها، اقتصاد 
كش�ور با مس�اله كرونا هم دس�ت به گريبان 
اس�ت، در چنين ش�رايطي آيا امكان افزايش 
درآمده�اي ارزي س�ال 99 آنه�م از طري�ق 

صادرات امكان پذير است؟ 
امسال س��الي نيس��ت كه نه ايران و نه هيچ كشوري 
بتواند صادراتش را رونق دهد. رونق به اين معنا است 
كه بتوانيم از پايه كنوني آن را به پايه باالتري برسانيم. 
در واقع پرسش اينجاست، آيا اقتصادي كه صادركننده 
كاالهايي با ارزش افزوده پايين اس��ت و در مقايسه با 
ساير كشورها، صادرات كاالي خام مي كند و با توجه 
به شرايط دشواري كه كش��ور با آن روبرو است؛ رونق 
صادرات اساسا امكان پذير است؟ پاسخش قطعا خير 
اس��ت. اگر به آمار گمرك هم نگاه كنيد، مي بينيد كه 
متوس��ط ارزش كاالي صادراتي كش��ور يك چهارم 
كاالي وارداتي اس��ت؛ يعني متوس��ط ارزش كاالي 
صادراتي چي��زي در حدود 3۰۰ دالر اس��ت، اين در 
حالي است كه متوسط ارزش كاالي وارداتي، چيزي 
حدود ۱۲۰۰ دالر اس��ت. پس ما داريم كاالي خام و 
كاالهايي با ارزش افزوده پايين صادر مي كنيم. اصوال 
در شوك هاي اقتصادي نوسان قيمت كاالها هر چقدر 
ك��ه ارزش افزوده آنها پايين تر باش��د ي��ا به اصطالح 

خام تر باشد، شديد تر است. حال چه به بحران كنوني 
نگاه كنيد و چه به بحران س��ال ۲۰۰۸ يا بحران هاي 
ديگر مي بينيد كه قيمت كاالهايي مانند »نفت، مواد 
معدني، فلزات، پتروشيمي، فرآورده هاي نفتي سنگ 
آهن و فرآورده هاي خام ديگر« كه عموما هم در بورس 
قيمت گذاري و معامله مي شوند، ميزان افت قيمتشان 
بسيار شديد تر بوده است تا مثال كاهش قيمت خودرو، 
ماش��ين آالت تجهيزات و كاالهايي كه ارزش افزوده 
باالتري دارند يا فناوري پيچيده تري در توليدش��ان 
وجود دارد. بنابراين فكر كردن به رونق صادرات براي 
سال ۹۹ يك روياپردازي است. تالشي كه بايد صورت 
بگيرد اين است كه از س��قوط صادراتمان جلوگيري 
كنيم تا افت آن بس��يار فاحش نباشد و آن را به سمت 

بدتر شدن سوق ندهيم.
  با اي�ن اوصاف مي ت�وان پيش بين�ي كرد كه 
صادرات در س�ال جاري افت شديدي را تجربه 

كند؟
برآوردهاي اوليه سازمان تجارت جهاني حاكي از اين 
اس��ت كه ارزش تجارت جهاني در سال ۲۰۲۰ بين 
۱3 ت��ا 3۲ درصد كاهش پيدا مي كند. با اس��تناد به 
همين پيش بيني، به نظر مي رس��د، در اقتصاد ايران 
اين كاهش به سمت 3۲ درصد ميل پيدا كند. اما اين 
روند كاهش��ي در اقتصادهايي كه كاالهايي با ارزش 
افزوده باالتر صادر مي كنند و همچنين قدرت پولي 
و مالي دولت هايش��ان در حفظ بنگاه ها و حمايت از 
واحدهاي توليديشان باالتر است، به سمت حدود ۱۰ 
تا ۱۲ درصد سوق پيدا خواهد كرد. حال اگر بخواهيم 
كمي خوش بينانه نگاه كنيم افت تجارت ما بين ۲۵ 
تا 3۵ درصد در نوسان خواهد بود. چنانچه بخواهم با 
اس��تناد با عدد و ارقام روند را نشان دهم، بايد بگويم 
كه پيش بيني ميانگين قيمت نفت در سال ۲۰۲۰ در 
مقايس��ه با ۲۰۱۹ تقريبا نصف است. از آنسو، قيمت 
محصوالت پتروش��يمي تنها در همين ۲ ماهه اخير 
حدود 3۰ درص��د كاهش پيدا كرده اس��ت. قيمت 
فرآورده هاي نفتي كه در س��بد صادراتي كشور جزو 
صادرات غيرنفتي طبقه بندي مي ش��وند مثل »انواع 
روغن ها، پارافين ها، حالل ها وحامل هاي سوختي و...« 
متناسب با كاهش قيمت نفت در همين بازه زماني دو 
ماهه ۵۰ درصد كاهش را تجرب��ه كرده اند. حال اگر 
به س��بد صادراتي كشور هم نگاهي بيندازيد متوجه 
مي شويد كه 7۰ درصد اقالم صادراتي را همين موارد 
در بر مي گيرد، كه بين 3۰ تا ۵۰ درصد كاهش ارزش 
پيدا كرده اند؛ يعني با فرض اينكه صادرات كش��ور از 
نظر وزني در سال ۹۹ كاهش نداشته باشد، اما قطعا از 
نظر ارزشي افت 3۰ درصدي را تجربه خواهد كرد. با 
علم به اين موضوع، بايد تالش كرد كه روند كاهشي 
را به كمت��ر از 3۰ درصد تقليل داد. اگر اين كار انجام 
شود؛ يعني در حمايت از صادرات نسبتا درست عمل 

كرده ايم.
  الزمه حفظ صادرات حداقل در س�طح فعلي 

چيست؟
به نظربنده، سال ۹۹ سال ممنوعيت صادراتي نيست. 
دول��ت بعضي از ممنوعيت هاي صادراتي را در س��ال 
گذش��ته با هدف افزايش توليد وضع ك��رد؛ در حالي 
كه اقتصاد كش��ور با بح��ران مواجه اس��ت؛ بنابراين 
اعمال اين نوع سياس��ت گذاري ها براي اقتصادهاي 
همراه با ثبات، روش صحيحي اس��ت، اما حاصل اين 
نوع سياس��ت گذاري ها غلط در اقتص��ادي بي ثبات 
مثل ايران موجب ش��ده تا سود يكسري شركت هاي 
خصولتي در سال گذشته به شدت افزايش پيدا كند، 
اما ظرفيت توليدي به آن معنا ايجاد نش��ود. به دليل 
اينكه اصوال در چنين شرايطي سرمايه گذاري ثابت و 
نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص منفي است. اين 
منفي بودن هم نشان از اين دارد كه سرمايه گذاري در 
احداث ابنيه و خريد ماشين آالت، حتي از استهالك 
سنواتي س��رمايه گذاري هاي قبلي پايين تر است. در 
چنين حالتي ما خيلي ظرفيت سازي توليد نمي كنيم. 
پس ما بايد تالش كنيم تا اقتصادمان را از اين گرداب 
نجات دهيم. راه نجات هم در اين است كه سال ۹۹ با 
هر روش��ي و تاجايي كه امكان دارد، بايد اجازه دهيم 
صادرات صورت بگيرد و گرنه به طور قطع در سال جاري 
با يك تراز تجاري منفي ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دالري روبرو 
خواهيم بود. در شرايطي كه بانك مركزي هم به ذخاير 
ارزي خود دسترسي ندارد تا اين شكاف را پر كند، پس 

سال ۹۹ مي تواند سال هولناكي براي اقتصاد ايران شود.
    با تشريح چنين وضعيتي، سياست هاي تجاري 

كشور بايد برچه اساسي تنظيم شود؟ 
همان طور كه پيش تر عرض كردم، سال ۹۹ نبايد سال 
ممنوعيت و محدوديت صادرات باشد و سياست هاي 
تجاري بايد بر مبناي تش��ويق صادرات تنظيم شود. 
بعض��ي از صنايع هم كه پش��تيبان مب��ارزه با كرونا 
هستند، امسال مي توانند رشد خوبي داشته باشند؛ 
مثل صنايع توليد تجهيرات پزشكي و لوازم بهداشتي 
» به طور مثال براي توليد ماس��ك، دستكش، لباس 
و...«. خوش��بختانه توليد مواد اوليه اين اقالم نيز در 
كشور وجود دارد و جاي نگراني نيست. بنابراين كشور 
ظرفيت صادراتي اين اقالم را در سال ۹۹ به كشورهاي 
همسايه دارد. هرچند ممكن است به تعبير دولت در 
ماه هاي آينده وضعيت كرونا در خيلي از شهرها سفيد 
اعالم شود، اما نبايد اين را فراموش كنيم كه بازگشت 
بيماري وجود دارد و ما بايد توليد داخلي را در رابطه با 
اين لوازم تقويت كنيم كه نيازمان به واردات اين اقالم 
كمتر شود و هم آنقدر توليد داشته باشيم كه بتوانيم 
به كشورهاي همسايه و كشورهايي كه امكان توليد 

ندارند، صادر كنيم. 

  حال كه قائل به صادرات به هر شكلي هستيد؛ 
آيا ش�يوه نحوه رفع تعهد ارزي مي تواند مانعي 
بر س�ر راه صدور كاالهايي ايران�ي به بازارهاي 

جهاني باشد؟ 
مس��اله اي كه در اينجا وجود دارد اين است كه بانك 
مركزي به اين نكته توجه نكرده، كه در چند ماه پاياني 
سال گذشته نرخ بيشتر كاالهاي صادراتي ايران كاهش 
چش��مگيري پيدا كرده اس��ت. تصور بانك مركزي 
اين اس��ت كه چون نرخ كاالهاي صادراتي كشور در 
سال ۹7 و اوايل س��ال ۹۸ تعديل شده، پس االن نرخ 
كاالهاي صادراتي به نرخ واقعي رسيده است. در حالي 
كه آن تعديل مربوط به افزايش جهش��ي نرخ ارز سال 
۹7 بود، اما كاهش دوباره قيمت هاي صادراتي مربوط 
به »كاهش تجارت جهاني، كاهش تقاضا براي س��بد 
كااله��اي ايران و كاهش قيمت نف��ت و فرآورده هاي 
نفتي« است كه آشكار ومشخص است. بنابراين مسلم 
است كه نرخ هايي كه در اظهارنامه هاي صادراتي قيد 
مي شود، امسال براي بسياري از كاالهاي ما قابل تحقق 
نيس��ت و بايد با يك نگاه كارشناسي اين مساله مورد 
بررسي قرار گيرد. نكته دوم كه به نظرم مهم تر از نكته 
اول است اينكه ضرب العجل 3۱ تيرماه هم منطبق بر 
واقعيت نيست. چون ضربه اي كه به تجارت خارجي 
كش��ور در بازه زماني اس��فند ۹۸ وفروردين ۹۹ وارد 
آمده، تسويه تعهدات صادركنندگان را با خريدارانشان 
دچار مشكل كرده است. شما فرض كنيد صادركننده 
دراين فضاي كرونايي كااليي را به اروپا، آسيا و آفريقا يا 
هر كشوري صادر كرده، خريدار آن كاال هم در بحران 
كرونايي قرار گرفته و نتوانسته كاال را از گمرك ترخيص 
كند. حتي اگر فرض بگيريم كه كاالهاي وارداتي از ايران 
را ترخيص كرده باشد، اما به مانند ايران، بازار كشش 
اينكه بتواند كااليش را به موقع بفروش��د عمال وجود 
نداشته است. طبيعتا خيلي از اينها در پرداخت هايشان 
به طرف ايراني تعلل و تاخير خواهند داشت. متاسفانه 
نظام تجارت خارجي كش��ور از اعتبارات اسنادي هم 
خارج ش��ده، كه بگويم صادركننده ايراني »ال سي« 
دارد و بانك پولش را پرداخت مي كند. بلكه بايد منتظر 

بماند تا هروقت خريدار اراده كرد پولش را پرداخت كند. 
پس اين ضرب العجل هم درست نيست و حداقل بايد 
۲ ماه به تاخير بيفتد. نكته سوم هم اينكه سهميه بندي 
كه براي برگشت ارز صادراتي لحاظ شده، اساسا قابليت 
اجرايي ندارد؛ اينكه چند درصد ارز حاصل از صادرات 
به سامانه نيما واريز شود و چند درصد ديگر به شكل 
اسكناس و واردات در مقابل صادرات بازگردد؛ چراكه ما 
به واسطه تحريم ها و به واسطه تشديد تنگناهاي بانكي 
به دليل ورود به ليست سياه FATF، ارز صادراتيمان را 
با زحمت بسيار بيشتري جابه جا مي كنيم و بانك ها به 
تراكنش هايي كه مربوط به ايران است خيلي حساس 
ش��ده اند. بنابراين بانك مركزي بايد اج��ازه بدهد تا 
صادركننده به هر شيوه اي و با هر ميزاني كه مي تواند 
ارز را به كشور بازگرداند. يك صادركننده ممكن است 
بتواند ارز صادراتي اش را به صورت ۱۰۰ درصد نقدي به 
كشور بازگرداند. اما يك صادركننده ديگر ممكن است 
مجبور باشد كه ۱۰۰درصد واردات در مقابل صادرات 
انجام دهد و امكان اينكه ارز را از كشوري كه به آن كاال 
صادر كرده، به داخل برگرداند، برايش فراهم نباش��د 
وناچار باشد كاال خريداري كرده و واردات انجام دهد. 

بنابراين سهميه بندي هم اساسا كار اشتباهي است. 
   جناب سلطاني برخي بر اين باورند كه نرخ دالر 
ب�ا توجه به متغيرهاي اقتص�ادي از جمله تورم 
واقعي نيست وبه منظور افزايش صادرات، نرخ 
دالر بايد باالتر رود؛ آيا اقتصاد كش�ور كش�ش 

اينكه نرخ دالر افزايش يابد را دارد؟ 
نمي ش��ود خيلي راحت قضاوت هاي كّمي كرد. آنچه 
در همه اين سال ها شاهد آن بوده ايم اين است كه نرخ 
ارز جهش پيدا مي كند، تورم باال م��ي رود و دو رقمي 
مي شود و بعد از ۲ تا 3 سال اثر آن جهش نرخ ارز عمال 
از بين مي رود، چون قيمت تمام ش��ده به واسطه تورم 
در داخل كشور افزايش پيدا مي كند. جهش ارزي هم 
كه در سال ۹7 در كش��ور اتفاق افتاد، به اين دليل بود 
كه طي سال هاي۹7 و ۹۸ در مجموع يك تورم تقريبا 
7۰ تا 7۵ درصدي داش��تيم و امسال هم پيش بيني 
تورم باالي 3۵ درصدي مي شود كه اگر آن را هم لحاظ 
كنيم؛ در مجموع تورم س��ه ساله كشور به باالي ۱۰۰ 
تا ۱۲۰ درصد مي رس��د. مساله ديگري كه وجود دارد 
اين است كه تورم قيمت كاالي صادراتي ما به مراتب 
بيش از اين اس��ت؛ يعني اثر اهرمي ن��رخ ارز موجب 
افزايش قيمت سبد كاالهاي صادراتي كشور به ميزان 
بيشتري مي شود؛ البته تا جايي كه كشش بازارها وجود 
دارد. با اين حال در سال جاري مساله ما اين نيست كه 
صادراتمان در اين قيمت ه��ا از رقابت افتاده يا رقابتي 
نيس��ت، بلكه مس��اله اي كه وجود دارد اين است كه 
صادرات به واسطه توضيحاتي كه داده شد كاهش پيدا 
مي كند. كاهش صادرات هم درآمدهاي ارزي كشور را 
پايين مي آورد و تقاضا را براي ارز افزايش مي دهد. چراكه 
نياز كشور به ارز براي واردات حداقل ۱۰ ميليارد دالر 
بيشتر از آن چيزي است كه مي توانيم صادر كنيم. حال، 
براي اينكه تراز ارزي كشور در تعادل جديدي قرار بگيرد 
به ناچار قيمت ارز بايد باال برود. به عبارتي هم واردات 
مقداري تعديل شود و هم مقداري صادرات تشديد شود. 
اگر غير از اين اتفاق بيفتد، بانك مركزي بايد ارز به بازار 
تزريق كند كه ندارد. حال كه ارزي براي تزريق به بازار 
وجود ندارد، ناچار جريان عادي تجارت خارجي كشور 

نرخ ارز را به سمت باالتري سوق مي دهد. 
  با توجه به اينكه اقتصاد كشور اكنون در تنگناي 
ارزي ق�رار دارد، آي�ا سياس�ت تخصي�ص دالر 

۴۲۰۰توماني بايد همچنان تداوم داشته باشد؟ 
بخ��ش خصوص��ي هم��واره در اين س��ال ها مخالف 
اختصاص ارز ياران��ه اي براي واردات بوده و هس��ت؛ 
چون نه تنها يك انحراف ج��دي در تجارت خارجي 
كشور رقم مي زند، بلكه به توليد داخلي كاالهايي كه با 
دالر 4۲۰۰ توماني وارد مي شوند، نيز لطمه مي زند. از 
سوي ديگر مي تواند موجبات سوءاستفاده برخي را از 
اين فضاي رانتي و يارانه اي فراهم كرده و سبب خروج 
ارز از كشور شود. برهمين اساس سياست ارز يارانه اي 

سياست غلطي است. 
  هرچن�د داي�ره ارزي ۴۲۰۰ توماني اختصاص 
يافته محدود ش�ده، ام�ا خبرها حاك�ي از اين 
است كه ارز دولتي براي كاالهاي اساسي و دارو 
همچنان پابرجا است؛ آيا اعطاي يارانه ارزي به 
اين نوع كاالها را در ش�رايط كنوني، سياس�ت 

درستي مي دانيد؟ 
ما اين را بارها گفته ايم ك��ه به جاي اينكه ارز يارانه اي 
به آنها داده ش��ود، يارانه مصرفي به مصرف كنندگان 
اين نوع كاالها داده ش��ود. يعني همان دارو با ارز آزاد 
وارد شود، اما مصرف كنندگان دارو )چه بيمه شدگان 
و چه كساني كه بيمه نيستند( يارانه مصرف دارو روي 
دفترچه بيمه آنها ي��ا  روي مكانيزم هاي حمايتي كه 
مي تواند به صورت هوشمند در سامانه هايي كه براي 
اين كار طراحي شده، تعريف شود، تا از اين طريق يارانه 
دريافت كنند. اين كار از يكس��و باعث كاهش مصرف 
كاذب دارو در كش��ور مي شود و از سوي ديگر، قاچاق 
خروجي دارو را كاهش مي دهد. دارو با ارز دولتي وارد 
كش��ور مي ش��ود اما به صورت قاچاق به افغانستان و 
عراق فرستاده مي شود. با پايان دادن به اين سياست 
نادرست، هم منطق اقتصادي تخلفات از بين مي رود، 
هم تقاض��ا و عرضه متعادل مي ش��ود. از همه مهم تر 
امس��ال دولت ارزي در اختيار ندارد كه بخواهد دالر 
4۲۰۰ توماني به واردات اختصاص بدهد. ش��نيده ها 
هم حاكي از اين است كه 43 درصد از تخصيص هاي 
دالر 4۲۰۰ توماني كاسته خواهد شد؛ يعني برخي از 
كاالها از سبد تخصيص دالر 4۲۰۰ توماني خط خورده 
و خارج مي شوند. اما به نظر بنده شرايط خيلي خطيرتر 
از آن اس��ت كه دالر 4۲۰۰ به واردات هر نوع كااليي 
اختصاص يابد. از اين رو، همه كاالها بايد با ارز آزاد وارد 
كشور شوند، اما مكانيزم حمايتي از مصرف كنندگان 

به صورت پرداخت هاي نقدي برقرار شود.
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 جهش توليد 
با طرح هاي كارآفريني بركت

به گفته مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان 
امام، طرح هاي اشتغال زايي اين بنياد عالوه بر ايجاد 
فرصت هاي كسب و كار در مناطق محروم، رونق توليد 
را نيز به دنبال داشته است. اميرحسين مدني با اشاره 
به فعاليت هاي بنياد بركت در زمينه ايجاد اش��تغال 
از طريق سرمايه گذاري، مشاركت و ارايه تسهيالت 
در حوزه هاي دامپروري، زنبورداري، پرورش جوجه 
يك روزه، فرش دس��تباف و پوشاك افزود: طرح هاي 
اشتغال زايي بنياد بركت در سال گذشته باعث ايجاد 
۱6 هزار تن گوشت قرمز، ۲۵۰۰ تن گوشت سفيد، 
يك هزار و 6۰ تن گوشت ماهي و ميگو، 4۲ هزار تن 
شير، 7 ميليون قطعه جوجه يك روزه، ۸۰4 تن عسل، 
6۲ هزار مترمربع فرش دستباف و يك ميليون و 4۱۰ 
هزار دس��ت پوشاك شده اس��ت.  وي اظهار داشت: 
بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( تا 
پايان سال ۹۸ اقدام به ايجاد 3۵6 هزار فرصت شغلي 
مس��تقيم و غيرمس��تقيم از طريق اجراي 4۰ هزار 
و 6۲۲ طرح توانمندس��ازي اقتص��ادي با حجم كل 
س��رمايه گذاري ۹۵ هزار ميليارد ريالي نموده است. 
مديرعامل بنياد بركت در تش��ريح اين تعداد طرح 
اش��تغال زايي گفت: 3۵6 هزار فرصت شغلي ايجاد 
شده شامل ۱۲۰ هزار شغل در بخش اجتماع محور، 
۲3۰ هزار شغل در بخش بنگاه محور و 6 هزار شغل 
در بخش تسهيالت محور بوده است. مدني با تاكيد بر 
فعاليت هاي گسترده بنياد بركت براي اشتغال زايي در 
مناطق محروم تصريح كرد: بنياد بركت براي سال ۹۹ 
ايجاد ۱۸۹ هزار شغل جديد را در بخش هاي حمايت 
از طرح ه��اي خانگي، اقتصادي كوچك و متوس��ط 
هدف گذاري كرده اس��ت. وي ادامه داد: براي ايجاد 
۱۸۹ هزار شغل مذكور، 6۸ هزار ميليارد ريال اعتبار 
پيش بيني شده است. او با اش��اره به نام گذاري سال 
۹۹ به نام »جهش توليد« از سوي رهبر معظم انقالب 
خاطرنشان كرد: راه اندازي طرح هاي اشتغال زايي بنياد 
در سال ۹۹ عالوه بر ايجاد فرصت هاي كسب و كار و 
توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي مناطق محروم، 
توليد محصوالت حاصل از اين مشاغل را با يك جهش 

چشمگير مواجه خواهد ساخت.  

 اجراي طرح »خير موثر« 
در ۷۸   ايستگاه مترو  

معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران گفت: با 
توجه به اجباري شدن استفاده از ماسك در متروي 
تهران و ب��ا هدف حمايت از افراد نيازمند، طرح خير 
موثر در 7۸ ايستگاه و با ۱۲۸ غرفه در ايستگاه هاي 
متروي تهران در حال انجام است. به گزارش مديريت 
ارتباطات وامور بين الملل شركت بهره برداري متروي 
تهران وحومه؛ جوادي يگانه ظهر روز يكش��نبه ۲۱ 
ارديبهشت ماه ۹۹ در بازديد از غرفه هاي خير موثر در 
ايستگاه تئاتر شهر واقع در خط 4 مترو افزود: ايده اين 
طرح توسط اداره كل امور بانوان معاونت اجتماعي و 
فرهنگي شهرداري تهران شكل گرفت و با همكاري 
معاونت امور فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري 
متروي تهران اجرا ش��د. وي گفت: با توجه به الزامي 
شدن اس��تفاده از ماس��ك در مترو هرقدر بتوانيم 
تعداد بيشتري از افراد راترغيب كنيم تا در اين طرح 
مشاركت كنند موفق تر عمل كرده ايم. او با اشاره به 
اينكه اين طرح با ش��عار »دو تا بخر، يكي هديه بده« 
در حال اجراست، گفت: ماسك هاي عرضه شده در 
اين غرفه ها توسط زنان سرپرست خانوار دوخته شده 
و يكي از اهداف اجراي آن نيز حمايت و ايجاد اشتغال 
براي اين بانوان است و با كمترين سود در اختيار مردم 
قرار مي گيرد. جوادي يگانه گفت: با اين طرح در اين 
روزها كه تعداد زيادي از شهروندان با كاهش درآمد و 
افزايش مخارج روبرو شده اند اميدواريم بتوانيم كمك 
كرده باشيم تا شهرونداني كه نياز به ماسك دارند از 

ديوار مهرباني ماسك رايگان دريافت كنند. 

 اتاق فكر شركت توزيع نيروي 
برق مازندران راه اندازي شد

مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق مازندران در 
س��الروز صنعت برق ايران از راه اندازي اتاق فكر اين 
شركت خبر داد. رضا غفاري با تبريك روز صنعت برق 
ايران هدف از راه اندازي اتاق فكر اين شركت استفاده 
از اف��كار و آراي  نخبگان در جه��ت بهبود و اعتالي 
عملكرد، انگيزش و ايجاد نشاط سازماني، شناسايي 
چالش ها و ارايه راهكارهاي كوتاه مدت و بلندمدت 
و برون رفت، احصاي ماموريت هاي اصلي شركت و 
ارايه راهكارهاي ارتقاي عملكرد برشمرد. وي افزود: 
استراتژي عملكردي اتاق فكر اين شركت تشكيل تيم 
چند وظيفه اي حمايت مديريت ارشد و توفان فكري، 
توانمند سازي پرسنل و نخبگان به جاي قراردادهاي 
مشاوره اي، توليد محتواي علمي، گريز از ساختارهاي 
رسمي و به كارگيري افراد عالقه مند و فارغ از تعلقات و 
رقابت ها و حاشيه ها استفاده از نظرات خبرگان بيرون 

از سازمان در راستاي توانمندسازي است.

مطالعه  ساماندهي 
زيرساخت ها در بندراميرآباد

جلسه بررسي طرح جامع بندراميرآباد با هدف 
مطالعه رويه توسعه و ساماندهي زيرساخت هاي 
فيزيكي و غيرفيزيكي بندراميرآباد با حضور تمامي 

مجموعه هاي ذي ربط بررسي شد.
جلس��ه بررس��ي و اعالم نظر ف��از ۲ طرح جامع 
بندراميرآب��اد كه با حضور مدي��ركل و معاونين 
منطقه ويژه اقتص��ادي بندراميرآباد و مديركل 
مهندسي سواحل و بنادر و كارشناسان حوزه هاي 
مختلف سازمان بنادرودريانوردي و مهندسين 
مش��اور در بندراميرآباد برگزار شد طرح جامع 
اي��ن بندر ح��ول ۵ محور زيرس��اختي، اراضي، 
محيط زيس��ت، برنامه ريزي و ج��اده اي و ريلي 
در زمينه هاي طراحي و جانمايي مورد تحليل و 

بررسي قرار گرفت.

پدرام سلطاني پشت صحنه  افت صادرات در سال 99 را تشريح كرد

   برآوردهاي اوليه سازمان تجارت جهاني 
حاكي از اين است كه ارزش تجارت جهاني 
در س�ال ۲۰۲۰ بين ۱۳ تا ۳۲ درصد كاهش 
پيدا مي كند. با استناد به همين پيش بيني، 
به نظر مي رسد، در اقتصاد ايران اين كاهش 
به س�مت ۳۲ درصد ميل پيدا كند . اما اين 
روند كاهشي در اقتصادهايي كه كاالهايي با 
ارزش افزوده باالتر صادر مي كنند و همچنين 
قدرت پولي و مالي دولت هايشان در حفظ 
بنگاه ها و حمايت از واحدهاي توليديشان 
باالتر اس�ت، به سمت حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد 
س�وق پيدا خواهد كرد. حال اگر بخواهيم 
كمي خوش بينانه نگاه كنيم افت تجارت ما 

بين ۲۵ تا ۳۵ درصد در نوسان خواهد بود.

برش
    سال 99 سال ممنوعيت صادراتي نيست. 
دولت بعضي از ممنوعيت هاي صادراتي را در 
سال گذش�ته با هدف افزايش توليد وضع 
ك�رد؛ در حالي كه اقتصاد كش�ور با بحران 
مواجه اس�ت. راه نجات هم در اين است كه 
س�ال 99 با هر روش�ي و تاجايي كه امكان 
دارد، بايد اج�ازه دهيم ص�ادرات صورت 
بگيرد و گرنه به طور قطع در س�ال جاري با 
يك تراز تجاري منفي ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دالري 
روبرو خواهيم بود.  در ش�رايطي كه بانك 
مركزي هم به ذخاير ارزي خود دسترسي 
ندارد تا اين ش�كاف را پر كند، پس س�ال 
99 مي تواند س�ال هولناكي ب�راي اقتصاد 

ايران شود.

برش
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چهرهروز

راه حل تاثيرگذاري كنسرت آنالين چيست؟
نادر مشايخي ، رهبر اركستر و آهنگساز درباره كنسرت هاي آنالين گفت: اينكه اعضاي نوازنده يك گروه موسيقي هر كدام به صورت جداگانه 
در خانه ساز مي زنند و در نهايت با هم ميكس مي كنند، تنها براي دقايقي مخاطب را سرگرم مي كند و دستاورد خاصي ندارد؛ زيرا اين ايده 
خودش را به موسيقي غالب مي كند و اجازه نشان دادن موسيقي را نمي دهد. كنسرت آنالين تنها در يك صورت عمل مي كند و تأثيرگذار 
خواهد بود؛ آن هم به گونه اي كه كليه ابزاري كه با آن كنس��رت آنالين برگزار مي كنند در آهنگسازي هنرمند نقشي داشته باشد. درواقع 
هنرمند بايد براي ابزار آنالين موسيقي بسازد و ابزار برگزاري كنسرت آنالين را به كار بگيرد؛ زيرا تنها براي يك ساز موسيقي نمي نويسيم 

بلكه براي ابزار مي نويسيم. اگر به ابزار توجه نشود، در نهايت صداي خوبي از آن خارج نخواهد شد، مانند كيفيت اجراهاي آنالين از موبايل.

اخراج ايراني هاي عراق
پس از شدت يافتن اختالفات مرزي بين 
ايران و عراق بر س��ر حاكميت بر اروندرود 
همچنين باال گرفتن مساله حاكميت ايران 
بر جزاير سه گانه، دولت عراق تصميم به افزايش فشارها 
بر شهروندان ايراني ساكن عراق گرفت و چند هزار ايراني 
را كه از س��ال ها قبل در عراق ساكن بودند، از اين كشور 
اخراج كرد. بيست و دوم ارديبهشت 1348 دولت ايران 
تعداد ايرانيان اخراجي از عراق را شش هزار تن اعالم كرد. 
اين موضوع واكنش هاي بين المللي و داخلي فراواني را به 
دنبال داشت به گونه اي كه حكومت عراق مجبور شد در پي 
افزايش واكنش ها عليه اين اقدام، پس از چند هفته اخراج 
ايرانيان را به صورت موقت متوقف كند. با موج گسترده 
اخراج ايرانيان، امام خميني ديدارهاي خود را با فرستادگان 
دولت عراق قطع كرد. نخستين رد پاهاي اخراج روحانيون 
و ديگر اقشار ايراني از عراق را مي توان در ارديبهشت 1348 
شمسي يافت كه پس از شدت يافتن اختالفات مرزي بين 
ايران و عراق بر سر حاكميت بر اروندرود و همچنين باال 
گرفتن مساله حاكميت ايران بر جزاير سه گانه، دولت عراق 
تصميم به افزايش فشارها بر شهروندان ايراني ساكن عراق 
گرفت. دولت شاهنشاهي ايران، در آن زمان جدي ترين 
هم پيمان منطقه اي رژيم صهيونيستي بود و پس از آنكه 
كشورهاي عربي در جنگ اعراب و اسراييل در سال 134۶ 
شكست خوردند، بحران در روابط دو كشور ايران و عراق نيز 
تشديد شد. روزنامه كيهان ۹ دي 13۵۰، خبر از »اخراج 
41 هزار ايراني از عراق در ۲4 ساعت گذشته« داد. همزمان 
تحوالت داخلي عراق و ايران، به سويي مي رفت كه ايرانيان 
ساكن عراق، نخستين قربانيان تاريخي تغيير مناسبات 

ديپلماتيك باشند. دولت شاه پس از باال رفتن افسانه اي 
قيمت نفت و درآمدهاي نفتي در سال هاي پاياني دهه 4۰ 
شمسي، تالش كرد مجد و عظمت حكومت شاهنشاهي 
را زنده كند و با برگزاري جشن هاي ۲۵۰۰ ساله، يكه تاز 
خاورميانه شود. همين موضوع، بهانه اي شد براي دولت 
عراق تا بيش از ۶۰ هزار نفر از ايرانيان مقيم عتبات عاليات 
و مخصوصا كربال را ب��ا عدم تمديد اقامت، وادار به اخراج 
كند. همچنين در آغاز جنگ ايران و عراق، صدام دستور 
اخراج عده زيادي از كردهاي فيلي را صادر كرد. رژيم بعث 
اموال آنها را مصادره و دست خالي و پاي پياده در مرزهاي 
ايران رها كرد، غير از اين ۹ تا 1۲ هزار تن از نوجوانان آنها 

را از ترس اينكه براي ايران بجنگند به عنوان گروگان در 
عراق نگه داشت كه البته بعدها در »نگره السلمان« همه 
را به شهادت رساند. از ميان اين آوارگان تنها كساني كه 
پدرهايشان شناس��نامه ايراني داشتند موفق به گرفتن 
شناسنامه شدند و بس��ياري از اهالي پشتكوه از گرفتن 
شناسنامه بازماندند.  اروندرود كه رودخانه پهناوري در 
مرز ايران و عراق است و از به هم پيوستن دجله و فرات و 
كارون پديد مي آيد، بارها بهانه اختالفات شديد ميان دو 
كشور شده است و داستان اخراج ايرانيان از عراق نيز يكي 
از اين موارد است. تاريخ درگيري دو كشور بر سر اروندرود، 

4۰۰ ساله است.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

كامپيوتر با 10 سال تاخير 
در ايران 

نخستين كامپيوتر در تيرماه 1341، براي مصرف 
شخصي اميرعباس هويدا به ايران وارد شد. يعني 
1۰ سال پس از توليد و استفاده از كامپيوتر در اروپا 
و امريكا. تقريبا پس از سه سال بعد از ورود اولين 
كامپيوتر به ايران، يعني در س��ال 1343 و پس 
از ترور حسنعلي منصور، دوران نخست وزيري 

هويدا آغاز شد.
در اين زمان كه هنوز اصطالح ماشين حساب يا 
Computing Machine براي معرفي اين 
پديده جديد استفاده مي شد، تنها شركت نفت، 
دانشگاه تهران و بانك ملي كار با اين تكنولوژي 

جديد را شروع كرده بودند.
در اين سال هاست كه شركت IBM فعال مي شود. 
اما با پيروزي انقالب نام اين شركت به داده پردازي 
ايران تغيير مي كند و با محدوديت هايي كه بر سر 
راه واردات كامپيوتر به وجود مي آيد، اين رويه تا 

چند سال محدود و حتي متوقف مي شود.
اما در ميانه دهه ۶۰ يك شركت خصوصي مبادرت 
به ورود چند دستگاه كامپيوتر به ايران مي كند. 
ذهنيت مديران و جريانات جنگ تحميلي باعث 
ش��ده بود كه چندان به اين موضوع توجه نشود. 
پايان جنگ و ش��روع دولت س��ازندگي، زماني 
بود ك��ه اولين كامپيوترها به ص��ورت انبوه وارد 
ش��دند. جالب اس��ت بدانيد كه معاون اول وقت 
رييس جمهور )مرحوم دكتر حسن حبيبي( كه 
رياست فرهنگستان زبان و ادب فارسي را بر عهده 
داشت، براي واژه معادل رايانه، اصراري نداشته و 

همه جا از واژه كامپيوتر استفاده مي كردند.
نخستين محموله كامپيوتر در سال 13۶4 و به 
سفارش شركت مخابرات ايران و توسط شركت 
نرم افزاري س��ينا وارد كشور ش��د. پيش از اين 
تاريخ، كامپيوتر به صورت محدود وارد كش��ور 
شده بود كه در اختيار چند شركت خاص مثل 
ش��ركت داده پردازي بود. محم��د صنعتي در 
دهه ۶۰، با وارد كردن 8۰ دستگاه كامپيوتر به 
سفارش شركت مخابرات ايران، توانست نام خود 
را به عنوان فرد پيشگام در ورود اين فناوري به 
ايران ثبت كند. صنعتي مي گويد: در جلسه اي بنا 
بود كامپيوتر هاي وارد شده را به شركت مخابرات 
تحويل دهيم و در اين جلسه كه تمامي مديران 
ارشد آن زمان حاضر بودند، از ما پرسيدند: شما 
تخمين مي زنيد كه در س��ال 7۰ ميزان تقاضا 
ب��راي كامپيوتر در ايران چه مقدار باش��د؟ من 
در پاس��خ گفتم: 1۰ هزار دستگاه. در اين زمان 
بود ك��ه تمامي حاضران در جلس��ه به يك باره 
خنديدند. او در ادامه مي افزايد: طبق آمار، تعداد 
كامپيوتر هاي وارد ش��ده به ايران در سال 7۰، 

بيش از ۲4۰ هزار دستگاه بود. 
يكي از جاذبه هاي خانه شاعر فقيد، احمد شاملو، 
در دهكده فرديس ك��رج در نيمه دوم دهه ۶۰، 
وجود كامپيوتر شخصي او است. شاملو براي تهيه 
كتاب كوچه از كامپيوتر شخصي خود استفاده 
كرد. واژه رايانه از مصدر رايانيدن س��اخته شده 
كه در فارسي ميانه به معناي سنجيدن، سبك و 
سنگين كردن، مقايسه كردن، مرتب كردن، نظم 

بخشيدن و سامان دادن است.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قانون انجمن هاي ايالتي و واليتي 
بيست و دوم ارديبهشت 1۲8۶، قانون انجمن هاي ايالتي و 
واليتي كه مشتمل بر 1۲۲ ماده بود، به تصويب نمايندگان 
مجلس اول شوراي ملي رسيد. بر اساس اين قانون ايالت 
قس��متي از مملكت بود ك��ه داراي حكومت مركزي و 
واليات حاكم نشين جزء  باشد. با تصويب اين قانون قرار 
شد در مركز هر ايالت انجمني موسوم به انجمن ايالتي 
تشكيل ش��ود كه اعضاي آن از ميان منتخبين كرسي 
ايال��ت و توابع آن و مبعوثيني كه از انجمن هاي واليتي 
فرستاده مي ش��وند، انتخاب شوند. طبق قانون مصوب 
مجلس شوراي ملي تعداد منتخبين كرسي هاي ايالت 
1۲ نف��ر و عده مبعوثيني كه از واليات جزء  به كرس��ي 
ايالت فرستاده مي شدند معادل عده واليات حاكم نشين 
جزء بود به اين معني كه هر يك از انجمن هاي واليتي 
فقط يك نفر از ميان خودش��ان به اكثريت آراء انتخاب 
كرده، با اعتبارنامه اي به امضاي انجمن واليتي به انجمن 
ايالتي مي فرس��تادند. در اين قانون همچنين شرايط 
انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، شروط شركت در 
انتخابات، قوانين نظارتي، شيوه راي گيري، مشخصات 
صندوق راي گيري، نحوه ارايه ش��كايت از تخلفات به 
تفصيل بيان شده بود. طبق قانون انجمن هاي ايالتي و 
واليتي طول دوران نمايندگي اين انجمن ها چهار سال 
بود اما »پس از انقضاي دو سال اول نصف از اعضاء به حكم 
قرعه از عضويت خارج و عوض آنها انتخاب مي شود، از اين 

به بعد در رأس هر دو س��ال آن نيمه اي از اعضاء كه دوره 
چهار س��ال عضويت آنها به سر آمده به موجب انتخاب 
جديد تبديل يا تجديد مي شود.« شيوه تشكيل جلسات 
و بودجه مربوط به اين نهاد از جمله ديگر مواردي بود كه در 
قانون انجمن هاي ايالتي و واليتي مدنظر قرار گرفته بود. 
اين قانون پس از تصويب در مجلس شوراي ملي جهت 
تاييد نهايي براي صدراعظم وقت يعني علي اصغرخان 
اتابك اعظم )امين السلطان( ارس��ال شد. اتابك اعظم 
نيز در تاريخ يكم خ��رداد 1۲8۶ اين قانون را مهر كرد و 
ذيل آن نوشت: »اين نظامنامه انجمن ايالتي و واليتي 
مالحظه شد، صحيح است معمول و مجري داريد.« در 
سال 1341 هجري شمسي همزمان با نخست وزيري 
اسداهلل علم اليحه اي ديگر با عنوان »انجمن هاي ايالتي 
و واليتي« در كابينه مطرح شد. اين اليحه كه شامل ۹۲ 
ماده و هفت تبصره بود در هيات دولت به تصويب رسيد و 
تصويب آن به بحث هاي دامنه داري منجر شد. به موجب 
اين مصوبه كه در غياب مجلس، حكم قانون داشت، به 
زنان حق رأي داده مي شد و از شرايط انتخاب شوندگان 
و انتخاب كنندگان، قيد سوگند به قرآن حذف مي شد و 
افراد مي توانستند با هر كتاب آسماني مراسم تحليف را 
به جاي آورند. همين موارد كافي بود تا صداي اعتراض 
حوزه علميه قم بلند شود. فرداي آن روز علما و مراجع 

قم طي تلگرافي براي شاه به اين مصوبه اعتراض كردند.

نتايج اثربخش پالسمادرماني بيماران كرونا 
مديرعامل س��ازمان انتق��ال خون ضمن 
درخواس��ت دوباره از بهبوديافتگان كرونا 
براي اهداي پالسما، گفت: پايگاه هاي انتقال 
خون در شب هاي قدر آماده خدمت به مردم 
هستند، اما از مردم مي خواهيم براي اهداي 
خون تنها به شب هاي قدر اكتفا نكنند و از 
اكنون به فكر باشند تا مراكز شلوغ نشوند و 
فاصله گذاري اجتماعي و فيزيكي رعايت 

شود. پيمان عشقي از بهبوديافتگان كرونا خواست به 
شكرانه سالمتي خود اقدام به اهداي پالسماي خون خود 
كنند و تصريح كرد: فرايند اهداي پالسما حتي از اهداي 
خون هم راحت تر است و با اهداي پالسما مي توانيد به 
بازيابي س��المت هموطنان مبتال به كروناي خود كه 
بستري هستند كمك كنيد. عشقي با تاكيدبر اينكه برنامه 
جمع آوري پالسماي بهبوديافتگان كرونايي با قدرت 
ادامه دارد، اظهار كرد: در تمام 1۶ مركز جامع اصلي در 
استان هاي اصلي پايگاه هاي ما فعال هستند. بدون آنكه 

ذره اي از خط قرمز خود براي دريافت خون 
و پالسما كاهش دهيم، بهبوديافتگان كرونا 
پس از ۲8 روز بعد از بهبودي مي توانند اقدام 
به اهداي پالس��ما كنند. پالسما درماني 
سابقه صد ساله دارد و در مورد بيماري هاي 
مختلفي استفاده مي ش��ود. براي درمان 
بيماري هايي از آبله مرغان تا آنفلوآنزاهاي 
مختلف و بيماري هاي تنفس��ي و... از اين 
روش استفاده شده و نتيجه هاي خوبي كسب شده است. 
او اظهار كرد: وقتي ويروس كروناي جديد آمد، ابتدا چين 
و س��پس ايران از روش پالسمادرماني استفاده كردند. 
مطالعه در كش��ور ما در اين زمينه تمام شده و به زودي 
منتشر مي شود. هرچه پالسما زودتر به بيماران رسيده، 
نتيجه بهتري كسب شده و از مرگ و مير و ورود بيمار به 
ICU جلوگيري شده است. در جهان نيز هنوز كارآزمايي 
باليني منتشر شده نداريم؛ البته گزارش هاي موردي در 

اين زمينه منتشر شده كه اميدواركننده بوده است.

بازگشايي مدارس از هفته آينده 
از چند روز پيش زمزمه هاي بازگش��ايي 
مدارس شنيده مي شد و اغلب نيز با واكنش 
انتقادي كارشناس��ان و خانواده ها مطرح 
بود، اما دي��روز وزير آم��وزش و پرورش از 
بازگش��ايي مدارس در هفت��ه آينده )۲7 
ارديبهشت( با رعايت كامل پروتكل هاي 
بهداشتي و فراهم كردن تمهيدات الزم در 
ضدعفوني كردن مدارس خبر داد. محسن 

حاجي افزود: حضور دانش آموزان اجبار نيس��ت و تنها 
براي رفع مش��كالت و سئواالت از معلمان مي توانند به 
مدرسه مراجعه كنند. او ادامه داد: تمامي مدارس ابتدايي 
و متوسط )به جز كودكان استثنايي( از ۲7 ارديبهشت به 
منظور رفع اشكال و ارايه خدمات آموزشي به آن دسته 
از دان��ش آموزاني كه به هر دليل تاكنون نتوانس��ته اند 
از خدمات آموزش��ي غيرحضوري، بهره مند شوند داير 
خواهد ش��د. وزير آموزش و پرورش با اشاره به استمرار 
روش هاي آموزش غيرحضوري، از تلويزيون و بستر شاد 

تصريح كرد: استفاده دانش آموزان از تمام 
يا بخشي از فرصت فراهم شده حسب نياز 
و به صورت داوطلبانه خواهد بود. او گفت: 
با توجه به تعيين تاري��خ 17 خرداد براي 
شروع امتحانات پايه دوازدهم، ارايه خدمات 
حضوري به دانش آموزان پايه دوازدهم تا 
دهم خرداد ماه خواهد بود. حاجي ميرزايي 
با تاكيد بر اهميت سالمت دانش آموزان در 
روزهاي بازگشايي مدارس، تاكيد كرد: وزارت آموزش و 
پرورش تمهيدات الزم را براي ضدعفوني كردن مدارس 
و رعايت پروتكل هاي وزارت بهداشت فراهم كرده و بايد 
در جهت توجيه و آموزش دانش آم��وزان اقدام كند. او 
درباره سنجش س��المت دانش آموزان ابتدايي افزود: 
برنامه سنجش سالمت جسماني و آمادگي تحصيلي 
دانش آموزان پايه اول ابتدايي، با رعايت جوانب بهداشتي 
از مردادماه آغاز خواهد ش��د. دستورالعمل اجرايي اين 
مصوبه توسط وزارت آموزش و پرورش ابالغ خواهد شد.

میراثنامه

بازديد از موزه ها در دوران كرونا چه شكلي است؟
اي��ن روزها بس��ياري از موزه هاي سراس��ر جهان پس 
از گذش��ت ماه ها قرنطينه و تعطيلي براي بازگش��ايي 
برنامه ري��زي مي كنند، برخي از موسس��ات فرهنگي 
نيز مدتي اس��ت فعاليت خود را از سر گرفته اند، اما اين 
فعاليت مجدد چهره جديدي به موزه ها داده است. پس 
از گذشت ماه ها قرنطينه و تعطيلي، بسياري از موزه هاي 
سراسر جهان براي بازگش��ايي برنامه ريزي مي كنند. 
برخي از موسسات فرهنگي در چين، كره جنوبي، ژاپن 
و آلمان هم اكنون آغاز به كار كرده اند و تعدادي از مراكز 
فرهنگي تعيين ش��ده نيز ب��ه زودي در ايتاليا، اتريش، 
فرانسه و دانمارك فعاليتش��ان را از سر خواهند گرفت، 
اما باز شدن دوباره درهاي موزه ها به معناي بازديد از اين 
مراكز همچون گذشته نيست. به دليل تعطيلي طوالني 
مدت، بسياري از اين موسسات فرهنگي خسارات مالي 
قابل توجه را پيش بيني كرده اند. در اياالت متحده،  بسياري 
از اين موزه ها و گالري ها ناچار به كاهش بودجه، ترخيص 
كاركنان و كاهش حقوق كاركنان خود شدند.  با اينكه 
كاهش قوانين قرنطينه در برخي از ايالت هاي »اياالت 
متحده« آغاز ش��ده اس��ت، هنوز هيچ يك از موزه ها و 
موسس��ات فرهنگي بزرگ اين كشور تاريخ بازگشايي 
اعالم نكرده اند. در كشورهايي كه روند بازگشايي تدريجي 
موزه ها آغاز شده نيز قوانين جديدي از جمله لزوم حفظ 
فاصله اجتماعي به اجرا درآمده اس��ت. ب��راي بازديد از 
اغلب اين موزه ها، بازديدكنندگان ملزم به رزرو آنالين 
بليت هستند و شمار افرادي كه مي توانند در يك نوبت 

وارد موزه ش��وند نيز به ش��دت كاهش پيدا كرده است. 
دربرخي از موزه ها، ميزان تب بازديدكنندگان پيش از 
ورود اندازه گيري مي ش��ود. در چين كدهاي »كيو آر« 
كه وضعيت س��المت فرد را گزارش مي كنند نيز پيش 
از ورود بررس��ي مي ش��ود. در ماه »مارس«،  موزه هاي 
»شانگهاي« از جمله نخستين موسسات هنري جهان 
بودند كه پس از تعطيلي موقت، دوباره آغاز به كار كردند. 
در موزه شانگهاي نيز تب بازديدكنندگان پيش از ورود 
بررسي مي شود. بازديدكنندگان »نيروگاه هنر« واقع در 

»شانگهاي« نيز هنگام ورود به گالري ملزم به استفاده از 
ماسك هستند. اين موسسه از اواسط ماه مارس بازگشايي 
شد. »موزه قصر« در پكن كه يكي از پربازديدترين مقاصد 
گردشگري چين محسوب مي شود و ساالنه 1۹ ميليون 
نف��ر از آن بازديد مي كنند، اين روزه��ا با رعايت فاصله 
اجتماعي فقط ميزبان ۵ ه��زار بازديدكننده در هر روز 
است. موزه ملي كره واقع در سئول كه از ششم ماه »مه« 
آغاز به كار كرد نيز فاصله گذاري اجتماعي را در دستور كار 

خود قرار داده است. 

كتابخانه

»عدالت اقتصادي از ديدگاه اسالم« منتشر شد
كتاب »عدالت اقتصادي از ديدگاه اسالم« به كوشش سيد حسين ميرمعزي از سوي 
انتشارات سروش و پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي منتشر شد. در باب »عدالت 
اقتصادي« هنوز نظريه اي جامع تدوين نشده است، اما انديشمندان اسالمي مقاالت 
و كتاب هايي درباره مباني و زمينه ها و موانع تحقق آن نوش��ته اند كه براي نيل به 
چنان نظريه اي اطالع از مجموع چنين نوشته هايي مفيد است. كتاب حاضر اين 
گام نخست را برداشته و مقاالت چندي در اين باب را در ساختاري منطقي در پنج 

بخش عرضه كرده است. بخش اول اين كتاب 
مشتمل بر مقاالتي است كه به مفهوم و مباني 
بينشي و فلسفي عدالت اجتماعي پرداخته اند. 
اين كت��اب در 8۶۰ صفحه با قيمت 4۰ هزار 
تومان و در شمارگان هزار نسخه منتشر شده 

و در اختيار عالقه مندان قرار گرفته است. 

هنر

انتقاد از گسترش كالس هاي تئاتر در فضاي مجازي
اين روزها برگزاري كالس هاي آنالين در بخش هاي مختلف و تئاتر بيش از پيش 
مطرح شده و به چشم مي آيد. اما روزبه حسيني هنرمند و مدرس تئاتر با تاكيد بر 
ضرورت برگزاري كالس هاي بازيگري به صورت حضوري خاطرنشان كرد: به طور 
مثال آيا مي توان كالس ورزش رزمي را در فضاي مجازي برگزار كرد؟! يعني تئاتر از 
ورزش رزمي آسان تر است كه بتوان آن را در فضاي مجازي آموزش داد؟  او با انتقاد 
از گسترش كالس هاي آموزش��ي تئاتر در فضاي مجازي ادامه داد: هرچند نسل 
جديد نسل تكنولوژي هستند ولي فرآيند تئاتر در انرژي جمعي و نفس به نفس رخ 
مي دهد. اين كارگردان تئاتر افزود: كالس هاي تئوري و نوشتاري و مفهوم شناسانه، 
تا حدودي مي تواند به صورت مجازي برگزار شود ولي براي آموزش تئاتر و بازيگري، 
من مثل دو نسل عباس جوانمرد و محمود استادمحمد به سقفي كه بايد باالي سر 
همه گروه باش��د، معتقدم و پيشنهاد مي كنم اگر كسي تازه مي خواهد در كالس 
بازيگري ثبت نام كند، دو ماه ديگر هم منتظر بماند چرا كه مباني بازيگري دست كم 
شش تا دوازده ماِه فشرده نيازمند تمرين بدن و بيان است. او سال گذشته نمايش 
»الف كاف شين« را آغاز كرده بود كه با شيوع كرونا، شب دوم از اجراي آن بازماند. 
حس��يني از اس��فندماه تالش مي كند با آموزش از طريق ضبط تكاليف و اصالح 
جمعي و گروهي و تجديد آن پله هاي طي شده در حدود دو سال با جوان ترين گروه 

هنرجويانش را ادامه دهد و دوره منفي كرونا را به دوره اي مثبت تبديل كند، كه اين 
روش را پيش از طرح بازار داغ آموزش آنالين آغاز كرده بود.

»تو را  در  بازي  كشتند« در بازار كتاب 
رمان »تو را  در  بازي  كشتند« نوشته الن راسكين با ترجمه آيدا پورنگ فر منتشر شد. 
اين كتاب در ۲۶4 صفحه و با قيمت 3۵ هزار تومان توسط نشر خزه منتشر شده است.  
در معرفي ناشر از اين كتاب و نويسنده آن عنوان شده است: مرده اي ثروتمند سال ها 
پس از مرگ به دنياي زندگان باز مي گردد تا خودش ناظر بر اجراي وصيت نامه اش 
باشد. او شانزده وارث را برمي گزيند و معمايي را طرح مي كند كه هر كدام بتوانند 
راز معماي او را بگشايند، صاحب ثروت هنگفتش مي شوند. همين طرح داستاني 
متفاوت و شگفت، سرآغاز ماجراهايي است رازآلود، هيجان انگيز و تودرتو؛ ماجراهايي 

كه سرشار است از تعليق، فانتزي و بازي هاي كالمي و زباني عجيب و غريب. اما اينها 
فقط روس��اخت رمان »تو را  در  بازي كشتند« به شمار مي آيد و در اليه هاي زيرين 
آن، فضيلت ها و رذيلت هاي انس��اني در قالب داستاني معمايي طرح مي شود. الن 
راسكين، نويسنده رمان »تو را  در  بازي كشتند« در ادبيات امريكا چهره اي مشهور و 
تثبيت شده بود، اما با انتشار اين رمان بود كه ناگهان به شهرتي جهاني رسيد؛ »تو را 
 در  بازي  كشتند« شش سال پيش از مرگ راسكين، در سال 1۹78 منتشر شد و در 

همان سال، جايزه  بوستون گلوب/هورن بوك را از آن خود كرد. 
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