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يادداشت- 1

 خطر نزاع هاي سياسي
 بي حاصل براي اقتصاد

رييس جمهوري  آقاي 
پايان��ي  روزه��اي  در 
هفته در جلسه هيات 
دول��ت در خص��وص 
گروه��ي ب��ا عن��وان 
»كرونا«يي  كاس��بان 
صحب��ت كردن��د كه 
در ش��رايط حس��اس 
فعلي هم كه موضوع مقابله ب��ا كرونا و تبعات 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، معيش��تي و...

برآمده از آن، مهم ترين اولويت كش��ور اس��ت 
دست از حاشيه س��ازي و تخريب برنداشته اند. 
البته آق��اي روحاني در ادامه خط��اب به تمام 
اف��راد و جريانات سياس��ي و جناح��ي تاكيد 
كردند كه هم��ه ظرفيت هاي كش��ور بايد در 
مس��ير پاس��خگويي به مطالبات بهداش��تي، 
معيش��تي، اجتماعي و....مردم در يك مس��ير 
به كار گرفته شوند و بهتر اس��ت كه نزاع هاي 
سياس��ي و پيگيري مطالبات جناحي به سال 
آينده و زمان نزديك ش��دن به موعد انتخابات 
رياس��ت جمهوري س��ال1400موكول شوند. 
البته مطالبه م��ردم هم از فعاالن سياس��ي و 
جناحي همين اس��ت، اينكه در ش��رايطي كه 
بس��ياري از طيف هاي مردمي گرفتار تبعات 
برآمده از كرونا هس��تند و فضاي كلي كسب و 
كار و معيش��ت آنها دچار مش��كل شده، مردم 
دوس��ت ندارند كه ش��اهد نزاع هاي سياسي و 
جناحي ميان مسووالن شان باشند. هر جا كه 
به مشاركت و حضور مردم نيازي وجود داشت، 
م��ردم با حض��ور در صحنه مسووالن ش��ان را 
ياري كرده اند؛ حاال نوبت مس��ووالن است كه 
با درك شرايط كش��ور به مطالبات مردم براي 
بهبود فضاي كسب و كار و بهبود معيشت پاسخ 
دهند. در حال حاضر اين گروه هاي سياس��ي 
هس��تند كه بايد مطالبات مردم را درك كنند 
و از حاشيه س��ازي هاي غير ضروري خودداري 
كنند. به نظرم از زماني كه دس��تور العمل هاي 
بهداشتي دولت در خصوص اجراي طرح فاصله 
گذاري اجتماعي آغاز شد؛ همدلي قابل توجهي 
ميان ملت و دولت شكل گرفت كه اين موضوع 
در شرايط فعلي يك دستاورد ارزشمند است؛ 
بايد اين روند اطمينان س��از تداوم پيدا كند تا 
از طريق جل��ب اعتماد عمومي م��ردم زمينه 
مشاركت هاي اجتماعي افزايش پيدا كند. اين 
در حالي اس��ت كه به نظر مي رسد برخي افراد 
و جريانات سياس��ي از اعتماد ملت به دولت و 
نظام سياس��ي خش��نود نيس��تند و به دنبال 
ضربه زدن به اين اعتماد هس��تند. اينكه هنوز 
مجلس يازدهم آغاز نش��ده برخي طيف هاي 
سياس��ي به قول مع��روف وارد فضاي كركري 
با رييس جمهوري و دولت ش��وند، چشم انداز 
روش��ني را به اذهان عمومي متبادر نمي كند. 
ليدره��اي جناح هاي سياس��ي در يك چنين 
ش��رايطي بايد اولويت ها و ضرورت هاي كشور 
را به بدنه حزبي و جناح��ي خود منتقل كنند 
تا اين ابه��ام در افكار عمومي ايجاد نش��ود كه 
برخي به دنبال برخورد سياسي با موضوع كرونا 
هستند. نبايد فراموش كرد كه مردم طي يكي 
دو سال اخير و بعد از بازگشت تحريم ها و بروز 
مشكالت اقتصادي و...فشار زيادي را متحمل 
شده اند، فش��ارهايي كه در ادامه با ظهور كرونا 
افزايش هم پيدا كرده است. بسياري از كسب 
و كارهاي عمومي دچار مشكل شده و طبقات 
محروم با مشكالت معيش��تي فراواني مواجه 
شده اند. اين در حالي اس��ت كه علي رغم اين 
فش��ارها مش��اركت هاي مردم��ي و مدني در 
بحث كرونا افزايش چش��مگيري داشته است. 
يعني ما با مردمي طرف هس��تيم كه در زمان 
بحران ها نه تنها مشاركت هايش��ان را كاهش 
نمي دهند بلكه بر حض��ور خود در صحنه هاي 
حمايتي و مدني مي افزايند. يك چنين مردمي 
شايسته اين هستند كه مسووالن نهايت تالش 
و همت شان را براي حل مش��كالت آنها به كار 
بگيرند تا از دل توسعه همكاري هاي ميان نظام 
سياس��ي و مردمي ش��اهد كاهش مشكالت و 
حركت به سمت بهبود اوضاع باشيم. معتقدم 
برخي جريانات سياسي خيلي زود وارد فضاي 
انتخاباتي شده اند كه الزم است در اين خصوص 
تجديد نظر كنند. شك نكنيد كه بيشتر شدن 
نزاع هاي سياس��ي باعث كاهش ظرفيت هاي 
كشور خواهد شد و فاصله ما را با حل مشكالت 
بيشتر مي كند. اين خطر در بخش هاي اقتصاد 
ظهور و بروز بيشتري پيدا مي كند چرا كه اصل 
اساس��ي بهبود ش��اخص هاي اقتصادي ثبات 
و امنيت در فضاي كلي اقتصاد اس��ت. طبيعي 
است كه وقتي س��رمايه گذار و فعال اقتصادي 
ببيند ك��ه دول��ت و مجلس با ه��م هماهنگ 
نيستند براي سرمايه گذاري با احتياط بيشتري 
عمل كن��د. بنابراين براي افزاي��ش دامنه هاي 
ثبات در كشور بايد به سمت نوعي همگرايي در 

بخش هاي مختلف حركت كنيم.
٭ نماينده مجلس دهم

اعتياد  نفتنگاه لوكس به كاالهاي ضروري آي تي
گزارش اقتصادي امروز » تعادل« درباره واردات

 ممنوعيت واردات تجهيزات ضروري فناوري ارتباطات 
به زيرساخت هاي ارتباطي كشور ضربه  مي زند

تاثير كرونا بر اقتصاد كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس

اين كشورها در دام اقتصادي افتاده اند كه نتيجه آن فروپاشي 
امپراتوري نفت است

طيبه سياووشي ٭

محمد غرضي با تاكيد بر ضرورت جراحي اقتصاد رانتي مطرح كرد

ما اشتباهات گذشته را  تكرار مي كنيم

مهدي بيك | »استفاده از تجربيات تاريخي« 
يك�ي از حلقه هاي گمش�ده اي اس�ت كه به 
نظر مي رس�د بخش هاي مختل�ف اقتصادي، 
سياس�ي، فرهنگي، مديريتي و...كشورمان 
كمتر از آن بهره مي برند؛ شايد به خاطر همين 
كمبود باش�د كه مثال در م�ورد ايرانيان گفته 
مي ش�ود كه ايرانيان تاريخ را دوب�اره و گاهي 
حتي چندباره تكرار مي كنند و از تجربه هاي 
قبلي درس ه�اي الزم را نمي گيرند. به عبارت 
روش�ن تر هن�وز در حافظه جمع�ي ايرانيان 
اهميت بازخواني و بهره گيري از »مس�يرهاي 
طي شده« آنگونه كه بايد و شايد جدي گرفته 
نشده است. اين در حالي اس�ت كه در جوامع 
توس�عه يافته موضوع ثب�ت و ب�ه كارگيري 
داشته هاي تاريخي، يكي از اولويت هاي اصلي 
ساختار مديريت و برنامه ريزي كالن محسوب 
مي شود و در خصوص آن سرمايه گذاري هاي 
فراواني انجام مي ش�ود تا نس�ل هاي مختلف 
انساني از تجربيات مس�تند نسل هاي قبلي 
بهره برداري الزم را انجام دهند. بر اين اساس 
است كه به عنوان مثال موضوع ثبت خاطرات 
روزانه در ميان سياستمداران غربي و انتشار 
آن براي اس�تفاده عمومي، امري رايج اس�ت 
و حتي صاحبان مش�اغل خ�رد و كوچك هم 
نس�بت به انجام اين كار جدي هستند، اما در 
ايران به اندازه انگشتان 2 دست هم چهره هاي 
سياس�ي و مديريت�ي بلندپاي�ه را نمي توان 
پيدا كرد كه نس�بت به ثبت روزانه خاطرات و 
رخدادهاي مهم سياسي، اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي و... اقدام كرده باشند. در شرايطي كه 
بخش هاي مختلف كش�ور بعد از بروز بحران 
كرونا دچ�ار آس�يب هاي فراواني ش�ده اند، 

بازخواني تجربيات قبلي اي�ران در مواجهه با 
موضوعات بحراني چون جنگ 8ساله با عراق، 
تحريم ه�اي اقتصادي و...مي توان�د دورنماي 
روش�ن تري را پيش روي مردم و مس�ووالن 
تصويرسازي كند. با اين مقدمات سراغ محمد 
غرضي يكي از مديراني كه در فراز و نش�يب 
سال هاي دهه60 خورشيدي و دوران پس از آن 
در مركز تصميم سازي هاي اجرايي و اقتصادي 
قرار داش�ته رفتيم تا روايت هاي تازه اي از آن 
سال ها و نظيرسازي آنها با شرايط امروز كشور 
براي مخاطبان »تعادل« تدارك ببينيم. محمد 
غرضي كه در آس�تانه 80 س�الگي قرار دارد؛ 
معتقد اس�ت كه مديران و برنامه ريزان كشور 
امروز نبايد همان اشتباهاتي را تكرار كنند كه 
نتايج مخرب آنها قبال در اقتصاد و معيش�ت 
ايرانيان نمايان شده است؛ وزير اسبق نفت در 
دولت هاي موسوي و هاشمي يكي از مشكالت 
زيربنايي اقتصاد كشور را چند نرخي بودن ارز 
مي داند، چالشي كه از منظر غرضي هم باعث 
ايجاد رانت در كش�ورمان شده، هم پايه پولي 
كشور را در مسير كاهش مس�تمر قرار داده و 
هم توليد و صادرات را به حاشيه كشانده است؛ 
مشكلي كه غرضي حل آن را در گرو جراحي 

اقتصاد رانتي مي داند.

  ش�ما از س�ال هاي ابتدايي انقالب س�ال ها در 
ِسمت هاي مختلف اجرايي، اقتصادي و تقنيني 
فعاليت داشته ايد؛ در س�ال هاي ابتدايي جنگ 
به عنوان استاندار در مناطق حساس خوزستان 
و كردس�تان حضور داشته ايد، س�كان هدايت 
وزارت نفت را در اوج دوران جنگ و در دهه60 در 
دست داش�ته ايد؛ در دولت هاشمي رفسنجاني 

نيز در ده�ه 70 پس�ت هاي مختلف�ي را تجربه 
كرده اي�د؛ آق�اي غرضي وقت�ي از بلن�داي اين 
تجربيات به گذش�ته نگاه مي كني�د؛ مهم ترين 
مش�كالت اقتصادي و معيش�تي كش�ور را چه 

مواردي مي دانيد؟
وقتي به گذش��ته نگاه مي كنم مهم تري��ن نكته اي كه 
معموال به آن فكر مي كنم آن است كه حداقل در طول 
4دهه گذشته و در زمان زمامداري دولت هاي مختلف 
دايم حقوق عمومي به نفع برخي افراد و جريانات خاص 
پايمال شده است. وقتي بس��تر الزم براي فعاليت هاي 
مولد اقتصادي براي طبقات مختلف مردمي مهيا نشده 
باشد، وقتي برنامه ريزي هاي اقتصادي به گونه اي باشد 
كه واسطه ها و دالل ها در آن و تنها برخي افراد و جريانات 
خاص امكان فعاليت هاي گس��ترده اقتصادي و رشد را 
داشته باش��ند؛ وقتي پيش پاي توليدگران و صاحبان 
بنگاه ها انواع و اقس��ام گرفتاري ها و مش��كالت وجود 
داشته باشد و...در اين صورت است كه مي گويم حقوق 
عموم مردم به نفع برخي افراد محدود ش��ده است. در 
حوزه هاي اقتصادي متاسفانه ما مدام در حال آزمون و 
خطا هستيم، يعني يك دولتي و مجلسي سر كار مي آيد، 
يك برنامه و رويكرد را در پي��ش مي گيرد، بعد دولت و 
مجلس عوض مي ش��ود، تمام برنامه ه��اي زيربنايي 

اقتصادي هم تغيير مي كند. 
  ش�ما به برخي موضوعات كالن اشاره كرديد؛ 
ممكن است به صورت مصداقي در خصوص اين 

روش هاي آزمون و خطايي صحبت كنيد؟
شما نگاه كنيد در طول اين 4دهه ما همواره يك الگوي 
اشتباه را در خصوص قيمت ارز و مساله كاهش پايه پولي 
تكرار كرده ايم. همواره دولت ها اقتصاد كالن را مبتني 
بر نرخ هاي متفاوت ارزي پي��ش برده اند. در زمان آقاي 
هاشمي رفس��نجاني كه من ه��م وزير ب��ودم، خاطرم 
هس��ت چند نرخ ارز داش��تيم. مث��ال ارز 150توماني، 

ارز 160توماني و ارز ب��ازار آزاد. اين الگوي اش��تباه در 
دولت هاي مختلف تكرار ش��ده اس��ت و در تمام طول 
40سال گذشته منشأ بروز رانت و تخلفات گسترده مالي 
بوده است. همين مشكل باعث شده است كه در اقتصاد 
ايران همواره چالش��ي با عنوان كمبود ن��رخ ارز وجود 
داشته باش��د و دولت هاي مختلف همواره از آن بنالند؛ 
فرقي نداشت كه اين دولت در زمان جنگ كشور را اداره 
كند كه درآمدهاي نفتي كاهش يافته بود يا در زمان اوج 
درآمدهاي ارزي در دولت هاي نهم و دهم . در هر حال 
همه دولت ها از نداشتن ارز كافي گاليه مند بوده اند. اين 
در حالي است كه ايران كش��وري نفت خيز و ثروتمند 
محسوب مي شود و يك چنين مشكالتي قاعدتا نبايد 

در اقتصاد و معيشت آن وجود داشته باشد. 
  يعني ش�ما معتقديد ك�ه يكي از مش�كالت 
زيربنايي اقتصاد ما نوع نگاهي است كه مديران 

نسبت به قيمت ارز داشته اند؟
بله اگر نگوييم مهم ترين مش��كل، يكي از مشكالت 
اساس��ي اقتصاد ما همين موض��وع بوده اس��ت. در 
دهه60 خورش��يدي ارز 7توماني يا 70ريالي وجود 
داش��ت؛ در حالي كه نرخ ارز در ب��ازار آزاد 30 تومان 
يعني 300ريال بود. دولت در آن زمان تالش مي كرد 
تا اقالم اساس��ي مورد نياز م��ردم را ب��ا ارز 7توماني 
)70ريالي( تامين كند تا فش��ار روي طبقات محروم 
كمتر ش��ود. در آن س��ال ها تصميم گرفته شد كه با 
اس��تفاده از روش كوپني كه مورد توجه كش��ورهاي 
سوسياليس��تي بود، اقالم مورد نياز مردم را با قيمت 
كمتر در اختي��ار آنها ق��رار دهند. در ش��رايطي كه 
ايران در آن س��ال ها بيش از 2ميليون  بش��كه نفت 
مي فروخت، به دليل تعه��دات ب��االي كوپني اش با 
كمبود ارز مواجه بود. دولت ها براي جلب توجه مردم  
دامنه وسيعي از كوپن را اعالم مي كردند تا  در اختيار 
مردم قرار دهند.  ادامه در صفحه 5

در طول اين 4دهه  دولت هاي ما همواره 
يك الگوي اشتباه را  در خصوص قيمت ارز 

و مساله  كاهش پايه پولي تكرار كرده اند

دولت همين امروز هم ميلياردها دالر ارز 
4200 توماني به برخي افراد داده تا اقالم 

اساسي مردم را وارد كنند. بعد طرف 
كاالهاي لوكس وارد كرده و با قيمت ارز 

15هزار توماني فروخته است

ش��هردار تهران در ديدار مجازي با شهردار لندن يادآور 
ش��د كه ايران با وج��ود تحريم هاي پيش رو توانس��ته 
در مقابله با ش��يوع كرون��ا گام هاي مثبتي ب��ردارد و تا 
حد زي��ادي اين بيم��اري را كنت��رل كند.ب��ه گزارش 
شهرنوش��ت پيروز حناچي، ش��هردار ته��ران در ادامه 
ديدار و گفت وگوه��اي مجازي با ش��هرداران جهان، با 
صادق خان، ش��هردار لندن تماس ويدئويي برقرار كرد 
و در اين ديدار مجازي گفت: محدوديت هاي زيادي در 
ناوگان حمل و نقل عمومي براي مديريت شهري وجود 
دارد از جمله اينكه به دليل تحريم ها امكان گسترش آن 
نيست اما شهرداري تهران در دوران شيوع كرونا با حفظ 
پروتكل هاي بهداشتي در جابه جايي مسافران با ناوگان 
حمل و نقل عمومي اقدامات موثري انجام داده اس��ت.
حناچي با ذكر اينكه ايران همزمان با دو ويروس كرونا و 
تحريم مي جنگد، ادامه داد: با وجود شرايط كرونا، كسب 

و كاره��اي اس��تارت 
آپي در ايران فعال شد 
و بسياري از خدماتي 
كه پيش از شيوع اين 
وي��روس ب��ه صورت 
انج��ام  حض��وري 
مي شد، هم اكنون به 
صورت اينترنتي و در 
مجازي  ش��بكه هاي 
انجام مي شود.شهردار 
ته��ران ب��ه موضوع 

تدفين افراد فوت شده در شرايط شيوع كرونا اشاره كرد 
و گفت: همان طور كه مي دانيد مسلمانان مراسم ويژه  اي 
براي تدفين دارند، شهرداري تهران نيز در همين راستا 
تالش كرد ب��ا رعايت تمام پروتكل ها و اس��تانداردهاي 

بهداش��تي، متوفيان 
شهروندان در كمال 
احترام دفن ش��وند.

حناچ��ي در بخ��ش 
از س��خنان  ديگري 
خود به حمايت دولت 
از كس��ب و كارها در 
كرونا  بحران  شرايط 
اش��اره كرد و گفت: 
دولت اي��ران در اين 
زمينه برنامه منظمي 
طراحي كرده تا وضعيت كس��ب و كارهاي آسيب ديده 
از بحران كرونا از اين بدتر نشود. آنچه براي ما آزار دهنده 
اس��ت اين اس��ت كه معم��وال در بحران ه��اي جهاني 
كشورها اختالفات و مش��كالت خود را كنار مي گذارند 

و تالش مي كنند كه به همديگر كمك كنند تا شرايط 
سخت تر نش��ود. در زلزله بم روابط دولت ايران و امريكا 
در شرايط مشابه بود اما دولت امريكا به خاطر كمك به 
حادثه ديدگان زلزله سه ماه تحريم عليه ايران را لغو كرد. 
او با اش��اره به اينكه با وجود شرايط س��ختي كه ايران با 
آن دس��ت و پنجه نرم مي كند، گفت: مسووالن ايراني 
تمام تالش خ��ود را كرده اند كه بحران كرونا را پش��ت 
سر بگذارند. اوايل ش��يوع اين ويروس برخي تجهيزات 
مثل ماسك، دستكش و مواد ضدعفوني كمياب بود اما 
امروز اين تجهيزات در دسترس است تا جايي كه برخي 
كارخانه ها با تغيير خط توليد خود مش��غول تهيه اين 
اقالم هستند. شهردار تهران به آغاز فعاليت ها در تهران 
اشاره كرد و گفت: هم اكنون برخي مشاغل كم خطر در 
تهران با رعايت استانداردهاي بهداشتي، فعاليت خود را 
ادامه در صفحه 6 آغاز كرده اند و  ... 

شهردار تهران: تحريم ها اجازه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي را نمي دهد 
شهرداران تهران و لندن تجربيات خود در مقابله با كرونا را به اشتراك گذاشتند 

يادداشت- 2

قرنطينه مرزي بالي تجارت 
مشكالت زيادي در اين 
س��ال ها از ناحيه تحريم 
متوجه اقتصاد كشور شد؛ 
هم در بحث مناس��بات 
سياس��ي واقتص��ادي و 
هم در م��راودات تجاري 
با دنيا. اما در م��اه پاياني 
سال ۹۸ با ورود بيماري 
همه گير »كوويد1۹« به داخل كشور، شوك ديگري 
به اقتصاد كشور وارد ش��د و فاجعه بزرگ تري را در 
فعاليت هاي تجاري كشور به ويژه در بحث ترانزيت 
بين المللي  ايجاد كرد؛ چراك��ه از همان ابتداي امر، 
شاهد بسته ش��دن تمامي مرزهاي زميني بر روي 
كاميون هاي ايراني بوديم و ش��رايط ب��راي ورود يا 
صدور كاال به راحتي امكان پذير نبود. حتي بارهايي 
كه از قبل بارگيري شده بودند و بايد به سمت ايران 
مي آمدند، نزديك ب��ه 25 روز در مرز روماني وبلغار 
معطل ماندند. س��پس در مرز بلغار و تركيه، دچار 
مشكل و وقفه طوالني ش��دند. البته با رايزني هايي 
كه از سوي وزارت امور خارجه كشور صورت گرفت، 
اين كاميون ها نهايتا وارد كشور شدند. البته مشكل 
مرزهاي تجاري براي عبور ومرور كاميون ها همچنان 
علي رغم رايزني هاي صورت گرفته به طور كامل حل 
نشده است.  ادامه در صفحه 3

 فاطمه مقيمي ٭

يادداشت- 3

 هنوز از خطر كرونا 
عبور نكرديم

يكي از مهم ترين مسائلي 
كه بايد مد نظر اصنافي 
كه مق��داري كم خطرتر 
كس��ب وكار  و  بودن��د 
خ��ود را ش��روع كردند، 
ق��رار بگي��رد، در درجه 
همي��ن  رعاي��ت  اول 
فاصله گذاري اجتماعي و 
نكات بهداشتي است. بايد به آماري كه اين روزها از 
مبتاليان و فوتي هاي بر اثر كرونا داده مي شود توجه 
كرد، هرچند از طرفي احتمال زيادي هم وجود دارد 
كه بعضي از بيماران كه تست شان مثبت نبوده، به 
اين ويروس مبتال باشند و حتي بر اثر اين ويروس 
فوت كرده باشند، اما به  هر صورت اگر همين آمار 
رسمي را هم در نظر بگيريم، حاكي از آن است كه 
بيش از 5500 نفر از هم وطنان ما بر اثر اين بيماري 
جان خود را از دست داده اند و اين عدد كمي نيست، 
از طرفي همچنان تعداد زيادي تحت مراقبت هاي 
ويژه هستند و اگر نكات بهداش��تي رعايت نشود، 
در آينده ضربه سنگيني به كشور وارد خواهد شد. 
نكته ديگري كه بايد به آن توجه شود اين است كه 

مسووالن كشور هم بايد نكاتي را رعايت كنند. 
در حال حاضر يك سري مش��كالت در كشور ما 
وجود دارد كه باعث مي ش��ود بعض��ي از اصناف 
درآمد س��ابق خود را نداش��ته باش��ند. از طرفي 
ماه مبارك رمض��ان آغاز ش��ده و يك س��ري از 
كسب وكارها از جمله اغذيه فروش��ي ها و برخي 
ديگر از اصناف، در سال هاي ديگر كه كشور مبتال 
به كرونا نبود هم در ماه رمضان دچار مشكل شده 
و با كاهش مشتري در روز مواجه بودند. در چنين 
شرايطي انتظار مي رود در ارتباط با دريافت ماليات 
يا عوارضي مرب��وط به ش��هرداري، مراعات حال 
اينگونه اصناف شود. باالخره كش��ور ما سابق بر 
اين اقتصادش وابسته به نفت بوده است. در حال 
حاضر ما در درجه اول همچنان تحريم هستيم و 
در درجه دوم نه تنها كشور ما بلكه همه كشورهاي 
نفت خيز دچار مشكل شدند و نفتي كه استخراج 
مي كنند، با توجه به قيمت هاي فعلي، كفاف هزينه 
استخراجش هم نمي ش��ود و در نتيجه درآمدها 
هم كاهش پيدا مي كند. بنابراين در سال جهش 
توليد، نبايد فشاري را به توليدكننده وارد كرد، زيرا 
اگر فشار به توليدكننده و صنعت گر وارد شود، ما 
نه تنها نمي توانيم شعار سال را محقق كنيم، بلكه 
دچار مشكالتي نيز خواهيم شد. نكته بعدي خود 
مردم هس��تند كه بايد نكات بهداشتي را رعايت 
كنند. اگر مردم خودش��ان براي س��المتي خود 
اهميت قائل هستند، هم در وسايل نقليه عمومي 
يا مكان هايي كه براي خري��د يا فعاليت مي روند، 
بايد نكات بهداش��تي و فاصله گذاري اجتماعي را 
همچنان رعايت كنند. ضمن اينكه شاهد هستيم 
كه در بعض��ي از كارگاه ها، افراد زي��ادي كنار هم 
فعاليت مي كنند و به همي��ن دليل رعايت نكات 
بهداشتي براي اينكه اين ويروس موج ديگري از 
بيماري در كشورمان ايجاد نكند، از اهميت زيادي 
برخوردار اس��ت. همچنين از اقداماتي كه دولت 
مي تواند انجام دهد اين است كه 75 هزار ميلياردي 
كه براي بخش توليد وعده داده را به  نوعي عملي 
كند و فقط در حد حرف نباشد. زيرا بعضي از اين 
كارگاه هاي توليدي در كش��ور به دليل تعطيلي 
چندماهه هر آنچه را كه داش��تند هزينه كردند و 
حقوق و مزاياي كاركنان ش��ان را دادند و در حال 
حاضر براي شروع به كار مجدد نياز به سرمايه در 

گردش دارند و بايد به آنها كمك شود. 
ادامه در صفحه 3
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مسعود بيرمي، كارشناس اقتصادي براي اقتصاد پساكرونايي مطرح كرد

جلوگيري از التهاب قيمت ها با ايجاد جذابيت در همه بازارهاي دارايي
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

پرس�ش اساس�ي كارشناس�ان و فع�االن 
اقتص�ادي در روزه�اي كروناي�ي، تعطيلي 
بخش�ي از واحدها و فعاليت هاي اقتصادي و 
خسارت هاي آن، كاهش تجارت بين المللي 
و واردات و صادرات، كس�ري بودجه دولت و 
كاهش قيمت نفت و ساير درآمدها، بازگشايي 
بخشي از اقتصاد از اوايل ارديبهشت، كاهش 
سود بانكي و... اين است كه بازارهاي دارايي 
در اين ش�رايط به چه سمت و سويي خواهد 
رفت و در شرايط رشد نقدينگي در سال هاي 
اخير و سال 99، افزايش قيمت سهام و جذب 
نقدينگي در بورس، چه پيش بيني ها و تدابير و 
سياست هايي بايد در مورد ساير بازارهاي ارز و 
طال، خودرو، مسكن و زمين و... در نظر گرفت. 
در اي�ن زمينه، مس�عود بيرمي كارش�ناس 
اقتص�ادي در گفت وگ�و با »تع�ادل«، تاكيد 
كرد كه به داليل متعدد، رش�د نقدينگي اثر 
خود را در همه بازارها خواهد گذاشت و براي 
آنك�ه از التهاب، انفج�ار قيمت ها و تركيدن 
حباب مالي جلوگيري كنيم و مانند يك دهه 
گذشته، شاهد افزايش شديد قيمت مسكن، 
التهاب و نوسان در قيمت ارز و طال، تركيدن 
حباب بورس، فعاليت موسس�ات غيرمجاز 
و رقابت ناس�الم بانكي و... نباشيم بايد اجازه 
دهي�م كه رش�د نقدينگ�ي روي قيمت ها و 
بازارهاي مختلف به تدريج اثرگذار باش�د و 
براي اي�ن منظور، بايد اج�ازه دهيم كه همه 
بازارها جذاب باش�ند و متناسب با نرخ دالر، 
تورم و رشد نقدينگي، افزايش قيمت داشته 
باش�ند، زيرا حساس�يت و كنترل زياد چند 
بازار و بازگذاشتن راه ورود نقدينگي به يك 
بازار، عمال باعث ايجاد س�فته بازي و رش�د 
قيمت، تمركز نقدينگ�ي و در نهايت التهاب 
و مش�كالت مختل�ف مي ش�ود و كمكي به 
توليد، ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا و رشد 
اقتصادي نخواهد كرد و دولت و مردم قادر به 
استفاده درست از نقدينگي موجود نخواهند 
بود.  از اين رو، متناس�ب با رش�د نقدينگي و 
تورم، بايد سياس�ت ايجاد جذابيت در همه 
بازارها و رش�د تدريجي قيم�ت دارايي ها به 
جاي هجوم نقدينگي به ي�ك بازار خاص در 

دستور كار باشد. 

  ب�ا توجه به كاهش نرخ س�ود بانكي و افزايش 
قيمت س�هام در بورس، به نظر ش�ما ب�ازار ارز 
در كوتاه مدت چه مس�يري را پي�ش رو خواهد 

داشت؟
در كوتاه مدت، حجم تجارت جهاني به دليل ش��يوع 
ويروس كرونا كاهش خواهد يافت. مسافرت ها كم شده 
و تقاضا براي خريد ارز كاهش داش��ته است و لذا فشار 
تقاضا در بازار ارز برداشته شده و قيمت كاالهاي مختلف 
تغييراتي داشته، بخشي از قيمت ها باال رفته، بخشي 
كاهش يافته و بخشي نيز با ثبات بوده است. در نتيجه 
در كوتاه مدت مي توان انتظار داشت كه نرخ ارز در بازار 
ايران نيز از يك روند آرام و باثباتي برخوردار باشد، مگر 
اينكه شوك يا تغييرات و تحوالتي در ساير بخش ها رخ 

دهد كه فضاي موجود را تغيير دهد. 
در ايران، انتظار مي رفت كه قيمت ارز در ارديبهش��ت 
ماه كاه��ش يابد زيرا با گش��ايش برخي فعاليت هاي 
اقتصادي و كس��ب وكارها وافزايش حضور و فعاليت 
دستگاه هاي اجرايي، انتظار مي رود كه بانك مركزي در 
بازار دخالت كند و قيمت ارز كاهش يابد و طبيعي است 
كه وقتي فشار تقاضا در بازار نباشد و مسافرت خارجي 
نداشته باشيم، بانك مركزي مي تواند با كمترين انرژي 

و مداخله، نرخ ارز را كاهش دهد.
  اما با توجه به رش�د ش�اخص بورس و هدايت 
نقدينگي به بورس، كاهش ص�ادرات و واردات، 
تعادل در عرض�ه و تقاضاي ب�ازار ارز نيز تحت 
تاثير قرار مي گيرد و به نظر مي رسد كه در ميان 
مدت خود را متناس�ب با تورم و رشد نقدينگي 

سازگار سازد؟
نكته مهم حساس��يت دولت و بانك مركزي نسبت به 
بازار ارز از يك س��و، و توجه دولت به بورس است و لذا 
سياست هاي پولي ومالي به گونه اي تنظيم مي شود كه 
نقدينگي به سمت بورس برود و جذابيتي براي ورود به 

بازار ارز نداشته باشد. 
از سوي ديگر، بخش هاي عمده فعاليت هاي اقتصادي 
در ركود نس��بي به س��ر مي برند و تقاضا براي واردات 
وخري��د ارز ندارند. همچنين مش��خص نيس��ت كه 
حمايت هاي مالي از توليد و كمك يك ميليارد دالري 
براي مقابله با كرونا از صندوق توس��عه ملي قرار است 
چگونه و درچه روندي و در چه مدت زماني انجام شود و 
لذا هم موضوع تامين مالي واحدهاي توليدي و هم نوع 

عرضه ارز در بازار و جذب نقدينگي از طريق عرضه يك 
ميليارد دالر براي مقابله با كرونا، مش��خص نيست.اما 
در صورتي كه اين تحوالت صورت گيرد، روي عرضه و 
تقاضاي ارز در ميان مدت اثر گذار خواهد بود و روي نرخ 
ارز در طرف عرضه اثر مي گذارد و از طرف رشد تقاضاي 
ارز و توليد و واردات نيز اثر گذار خواهد بود. حال بايد ديد 
كه كمك مالي و رونق و رشد اقتصادي و افزايش توليد 
در ماه هاي آينده چگونه خواهد بود. همچنين بازگشايي 
اقتصاد، صادرات و واردات و عرضه و تقاضاي ارز در بازار 
به چه سمتي مي رود. همه اين موارد نامشخص است 
و در ميان مدت روي نرخ ها در بازار اثرگذار است اما به 
دليل حساسيت بازار ارز، دولت با دخالت بانك مركزي، 

اجازه نوسان و التهاب در بازار ارز را نمي دهند. 
  به دنبال رشد نقدينگي 28 درصدي سال 98، 
به نظر شما در س�ال 99، رشد نقدينگي بيشتر 

متوجه كدام بازارها خواهد بود؟
در حال حاضر، بازدهي بازار سرمايه و قيمت سهام در 
بورس، نقدينگي را به سمت خود كشيده و سياست هاي 
مالي و پولي، عرضه هاي اوليه سهام شركت هاي دولتي 
و بخش عمومي، بانك ها و بيمه ها، مطرح شدن عرضه 
سهام ايميدرو و ايدرو و... در ماه هاي آينده نقدينگي را 
جذب بورس خواهد كرد و سياست دولت فعال بر محور 
جذب نقدينگي در بورس، تامين منابع از طريق فروش 
سهام قرار دارد و اين سياست تا پايان عمر دولت فعلي 
ادامه خواهد داش��ت.اين روند باعث شده كه تقاضاي 
سفته بازي و كسب سود از طريق خريد و فروش ارز و 

طال نيز كاهش يابد و جذابيت نداشته باشد. 
  در اين ش�رايط، اقتصاد ايران از شيوع كرونا و 
تحوالت اقتصاد جهان و ركود جهاني تا چه حد 

تاثيرپذير است؟
در ح��ال حاضر ه��م عرض��ه كل اقتص��اد و توليد و 
رش��د اقتصادي و ه��م تقاضاي كل كاه��ش يافته و 
چون ارتباط تنگاتنگ با كش��ورهاي جهان نداريم، 
تغييرات چندماه��ه اخير روي اقتصاد ايران متفاوت 
با بازارجهاني است و به ش��كل ديگري خودرا نشان 
مي دهد. جالب اين است كه با وجود كاهش شاخص 
بورس هاي جه��ان، در اي��ران به دليل رش��د باالي 
نقدينگي در س��ا ل هاي اخير، افزاي��ش قيمت ارز و 
تجديد ارزيابي دارايي شركت هاي بورسي متناسب با 
قيمت ارز و تورم، شاهد افزايش قيمت سهام در بورس 
ايران هستيم. لذا اثر تحوالت بازار جهاني روي اقتصاد 
ايران نيز با تاخير چند ماهه خود را نش��ان مي دهد و 

متفاوت با اقتصاد جهان است. 
البته موضوع ش��يوع كرونا و كاهش قيمت س��هام و 
رونق بورس هاي جه��ان، كاهش قيمت نفت به دليل 

افت مصرف، باعث ش��ده كه دارايي هاي سنتي مانند 
طال در بازار جهاني جذابيت بيش��تري داشته باشد و 
قيمت طال به سمت 1700 دالر حركت كرده وحتي 
پيش بيني هايي از افزايش هر اونس طال تا 3 هزار دالر 
مطرح شده است. تزريق چند تريليون دالر و يورو در 
بازار كش��ورهاي صنعتي از جمله 2.2 تريليون دالر از 
س��وي فدرال رزرو امريكا و 1.1 تريليون يورو از سوي 
بانك مركزي اروپا، مطرح شده و همين مسائل باعث 
رشد قيمت طال و كاهش قيمت ارز در برابر ساير ارزها 
شده و عده اي براي حفظ ذخاير و ارزش پول خود، تقاضا 

براي دالر را افزايش داده اند. 
اما بايد گفت كه تم��ام بخش هاي اقتصادي، خانوارها، 
بنگاه ها و كسب و كارها از شيوع كرونا صدمه ديده اند و 
در عين حال دولت برنامه شفافي اعالم نكرده و موضوع 
حمايت مالي و وام يك ميليون توماني به خانوارها مبهم 
است و مشخص نيس��ت كه تا چه حد مي تواند تامين 

كننده نيازها باشد. 
   دولت اعالم كرده كه بانك ها اقس�اط بانكي را 
با يك دوره تنفس تا پايان ارديبهش�ت در نظر 
بگيرند و پرداخت اقساط چند ماه به تاخير بيفتد. 
اما اعالم نكرده كه خسارت و هزينه بانك ها را چه 
كسي جبران مي كند. آيا بازهم بايد شاهد رشد 
بدهي دولت به بانك ها بابت اين موضوع باشيم؟

بابت اين سه ماه حساب نكردن سود تسهيالت، ده ها 
هزار ميليارد تومان به بانك ها خس��ارت وارد مي شود 
و آنها بايد س��ود سپرده و هزينه شعب و... را بپردازند و 
مشخص نيست كه اين هزينه ها بايد از كجا تامين شود؟

در عين حال ك��ه بخش هايي از اقتصاد و فعاليت هاي 
اجتماعي تعطيل شده اند اما تعدادي نيز به كار و فعاليت 
مشغول هستند و برنامه فاصله اجتماعي و فعاليت كسب 
وكارهاي مختلف از اول ارديبهشت تغيير كرده و همه 

اين موارد، هزينه مقابله با كرونا را تغيير مي دهد. 
از سوي ديگر، خود كرونا در يكسري از مشاغل از جمله 
صنايع غذاي��ي، افزايش تقاضا ايجاد ك��رده و زنجيره 
توزيع و توليد و فروشگاه ها با رشد تقاضا مواجه شده اند 
و برخي كارخانه ها همچنان مش��غول به كار هستند. 
ماسك ودس��تكش به كارگران داده اند و آنها مشغول 

به كار هستند. 
  به نظر ش�ما كاهش نرخ س�ود بانكي از سوي 
بانك ها چ�ه اثري بر ب�ازار ارز و بورس و حركت 

نقدينگي در بازارها خواهد داشت؟
كاهش نرخ س��ود بانكي و رعايت نرخ سود مصوب 15 
درصدي ش��وراي پول و اعتبار، مي تواند روي هدايت 
نقدينگي در بازار و جذب نقدينگي در بورس اثرگذار 
باش��د و روي اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي و 

كاهش هزينه بانك هاو رشد نقدينگي و تورم در آينده 
اثرگذار باشد. البته بايد ديد كه بانك ها با چه كيفيتي آن 
را اجرا خواهند كرد و هزينه سود بانكي تا چه حد كاهش 
مي يابد و تغيير حجم سپرده بلندمدت، كوتاه مدت و 
جاري تاچه حد خواهد بود و... همه اينها روي س��ود و 
درآمد بانك ها، و شاخص هاي عمده كالن اقتصاد يعني 
رش��د نقدينگي و تورم اثر مي گ��ذارد و مي تواند روي 

قيمت دارايي هاي مختلف اثر داشته باشد. 
نكته ديگر اين اس��ت كه هدايت نقدينگي به س��مت 
بورس، در بسياري از شركت ها تغييري ايجاد نمي كند 
و افزاي��ش قيمت س��هام به ش��ركت و توليد منافعي 
نمي رس��اند و اين سهامداران هس��تند كه با افزايش 
قيمت سهام، س��ود مي برند و لذا روي تامين منابع در 
همه شركت ها موثر نيست و با رشد نقدينگي و جذب 
آن در بورس، لزوما روي توليد و بخش حقيقي اقتصاد و 

اشتغال و رشد اقتصادي كشور موثر نيست. 
  يعني ج�ذب نقدينگي در ب�ورس روي توليد 
و ارزش حقيقي س�هام منهاي تورم و رشد نرخ 
دالر، اثر زيادي نداشته است. از چه نقطه اي به بعد 
مي توان انتظار داشت كه حجم بورس به صورت 
واقعي رشد كند و با كاهش اثر تورم و رشد نرخ 
دالر، ش�اهد افزايش واقعي ارزش شركت هاي 
بورسي باش�يم و توليد اين شركت ها را باالتر از 

سال هاي قبل ارزيابي كنيم؟
از آنجا كه از سال 91 تاكنون با كاهش ارزش پول ملي 
مواجه بوده ايم، لذا با وجود 5 برابر شدن قيمت سهام 
برخي شركت ها، عمال ارزش ريالي و واقعي آنها تغييري 
نداشته و رشد توليد آنها نيز متناسب با افزايش ريالي 
سهام آنها نبوده است. يعني با وجود رشد منفي يا در حد 
صفر يا اندك توليد در برخي شركت ها، قيمت سهام آنها 
متناس��ب با تجديد ارزيابي، نرخ دالر و تورم سال هاي 
اخير 5 برابر ش��ده اس��ت.  به عبارت ديگر، ارزش بازار 
ش��ركت ها به دالر در سطح سال 91 است و اين 4 يا 5 
برابر شدن ارزش سهام شركت ها، كمكي به تامين منابع 
ريالي جهت رونق توليد نمي كند و اگر هم قيمت سهام 
باالتر از اين برود به معناي ايجاد حباب مالي است. آنچه 
ارزش واقعي و ذاتي س��هام را افزايش مي دهد افزايش 
توليد، سرمايه انساني، فناوري، استانداردسازي و ارزش 

برند شركت هاست.  
به عبارت ديگر، وقتي توليد كمتر شود و رشد اقتصادي 
براي چندسال منفي باشد، افزايش قيمت سهام بيش 
از رش��د نرخ دالر، به معني ايجاد حباب مالي اس��ت و 
نگران كننده خواهد بود و لذا اين رش��د قيمت سهام، 
كمكي به شركت ها و توليد و رشد اقتصادي آنهانمي 
كند. مثال، اگر س��رمايه و ارزش سهام يك شركت 40 

ميليارد تومان در سال 91 بوده و حاال از طريق تجديد 
ارزيابي دارايي ها، زمين، و ماشين آالت و رشد قيمت 
سهام، و تغيير كاربري اراضي و... به 300 ميليارد تومان 
رسيده است، اين موضوع به معناي رشد ارزش ذاتي و 
واقعي سهام نيست بلكه به معناي رشد اسمي قيمت 

سهام است.
  اين روند ت�ا كجا ادامه خواه�د يافت و جذب 
نقدينگي در بورس تا كجا به رشد قيمت سهام و 

شاخص ها منجر خواهد شد؟
 پيش بيني مي ش��ود كه موضوع تغيير قيمت سهام 
متناس��ب با كاهش ارزش پول ملي و چند برابر شدن 
قيمت دالر، تا پايان عمر دولت فعل��ي ادامه يابد و لذا 
پس از آن، انتظار مي رود كه س��اير بازارها براي جذب 
نقدينگي جذاب تر ش��وند و نقدينگي بار ديگر جذب 
بازار دارايي هاي سنتي مانند مسكن، ارز و طال وخودرو 

و... شود. 
دولت و بانك مركزي روي بازار ارز حساسيت بيشتري 
دارند و ل��ذا با ابزارهاي مختلف مانند كاهش س��قف 
تراكنش، محدوديت در رقم معامالت، سياست واردات 
در برابر صادرات، حذف چك هاي تضميني در گردش 
و... بازار ارز را كنت��رل مي كنند. در نتيجه براي جذب 
نقدينگ��ي در حال افزايش بايد بازار ديگري باز ش��ود 
تا بتواند نقدينگي را ج��ذب كرده و در عين حال براي 
دستگاه هاي اجرايي و بخش دولتي و عمومي، تامين 

منابع ايجاد كند. 
اما اين نوع ايجاد جذابيت، س��رانجام باعث پر ش��دن 
ظرفيت جذب نقدينگي مي ش��ود و از يك نقطه اي به 
بعد، قادر به جذب نقدينگي جديد نيست و بازار اشباع 

مي شود. 
براين اساس، نبايد جذابيت بازارهاي ديگر از جمله ارز 
و طال، خودرو، مسكن، زمين و... را حذف كنيم وهمه 
نقدينگي جديد را به سمت بازار سرمايه ببريم.زيرا فشار 
بيش از حد، باعث ايجاد حباب و تركيدن حباب مي شود 

و انفجار ايجاد مي كند. 
بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه درصد كمي از جذب 
نقدينگي به عرضه هاي اوليه و فروش س��هام و تامين 
نقدينگي براي ش��ركت ها و دول��ت و بخش عمومي 
اختصاص يافته اس��ت و ب��االي 90 درصد نقدينگي 
جديد جذب رشد قيمت سهام شده است يعني بخش 
كوچك��ي از نقدينگي جذب ش��ده در ب��ورس جذب 
فعاليت هاي حقيقي اقتصاد و كمك به دولت و تامين 
مالي ش��ركت هاي دولتي و بخش عمومي شده است. 
يعني سود افزايش قيمت سهام را صاحب سهام برده 
و اين پول جذب توليد و رونق و تامين مالي شركت ها 
و كمك به رونق و رش��د اقتصادي و توليد نشده است 
و تنها قيمت باال رفته بدون آنكه اثري بر رش��د توليد 

شركت ها داشته باشد. 
    براي جلوگيري از حباب مالي و تركيدن حباب 
و ايجاد التهاب چه بايد كرد و چگونه مي توان اثر 

نقدينگي را كنترل كرد؟
بازاره��اي مختلف بايد به ص��ورت همزمان جذابيت 
داشته باشند و اجازه دهيم كه رشد تدريجي در قيمت 
طال و ارز، ساختمان ومس��كن، خودرو، سهام و ساير 
دارايي ها رخ دهد و نبايد نقدينگي را تنها در يك نقطه 

جمع كنيم. 
در 10 س��ال اخير، در ي��ك دوره اي رش��د و افزايش 
نقدينگي و تورم، جذب بازار مس��كن و رشد بي رويه 
قيمت ملك و زمين ش��د، در يك دوره نيز جذب سود 
بانكي وموسسات غيرمجاز ش��ده است. در دوره بعد و 
ش��روع تحريم ها جذب بازار ارز و طال شد و بعد جذب 
بازار خودرو شد. اكنون نيز در سال هاي 98 و 99 جذب 
بورس شده است. جالب اين است كه در همه بازارهاي 
قبلي، كار به دخالت دولت كشيد. دولت در يك دوره 
بازار ارز و طال مداخله كرد و عده اي به عنوان اخالل گر 
محاكمه ش��دند. در يك دوره اي موسسات غيرمجاز 
مسوول شناخته شدند و عده اي محاكمه شدند و هزاران 

ميليارد تومان خسارت مردم پرداخت شد. 
در يك دوره اي شركت هاي خودروسازي و واردكننده 

قادر به انجام تعهد خود نبودند و... 
لذا وقتي چنين تجربه اي داري��م براي كنترل وايجاد 
تعادل در بازارهاي مختلف، الزم است كه براي مديريت 

نقدينگي، بازارهاي مختلف را جذاب كنيم. 
در حال حاضر، امكان كنترل رشد نقدينگي به داليل 
مختلف و مشكالت ساختاري به صورت كامل وجود 
ندارد. لذا راهكار مورد انتظار اين است كه همه بازارها 
جذاب شوند و اجازه دهيم كه به تدريج رشد كنند و از 
نگه داشتن فنر قيمت ها و كنترل وحساسيت بيش از 
حد خود داري كنيم تا شاهد انفجار قيمت ها و نوسان و 
التهاب نباشيم.  مديريت بنگاه ها قادر به اثرگذاري روي 
مديريت نقدينگي كالن اقتصاد نيستند و خارج از اختيار 
مديران بنگاه ها است. براين اساس، هرچند سال يك بار 
به دليل تورم و كاهش ارزش پول ملي و رشد نرخ دالر، 
عدم تعادل هايي بروز مي كن��دو ما نمي توانيم در اين 

بازارها تعادل ايجاد كنيم.

روند ريزش قيمت لير تركيه به يك هفتم دالر 
گروه بانك و بيمه |

صرافي هاي مجاز بانك مركزي روز پنجشنبه قيمت خريد 
هر دالر امريكا را 15 هزار و 400 تومان و نرخ فروش آن را 15 
هزار و 500 تومان اعالم كردند كه نسبت به روز چهارشنبه 
تغييري نداشته است. اين صرافي ها يورو را 1۶ هزار و 800 
تومان خريدند و در مقابل با قيمت 1۶ هزار و 900 فروختند 
كه قيمت خريد و فروش يورو نيز نس��بت به روز گذشته 

ثابت بوده است.
به گزارش »تعادل«، سامانه سنا نيز نرخ ميانگين ارزهاي 
معامله شده در تاريخ 3 ارديبهشت 99 را براي دالر 1552۶، 
ليرتركيه23۶9، دالر كانادا 11748، يورو 1۶841، درهم 

4252، پوند 19375 تومان اعالم كرد. قيمت خريد ارز در 
بانك ها نيز اندكي كمتر از قيمت خريد در صرافي هاي مجاز 
بانك مركزي است؛ هرچند كه به دليل شيوع ويروس كرونا، 
در حال حاضر تالش مي شود كه كمترين مراجعه به شعب 
بانكي صورت گيرد. همچنين روز جمعه 5 ارديبهشت 99 
به دنبال افزايش نرخ هر اونس جهاني طال به 1728 دالر، و 
اعالم دالر به قيمت 1۶250 تومان، قيمت هر گرم طال به 
۶48 هزار تومان، مظنه هر مثقال 17 عيار 2 ميليون و 787 
هزار، سكه ۶ ميليون و 510 هزار، نيم سكه 3 ميليون و 2۶0 
هزار، ربع سكه 1 ميليون و 890 هزار، سكه گرمي 980 هزار 

تومان معامله شد.

بازار داخلي طال و س��كه با وجود ثبات قيمت دالر و يورو تا 
حدودي افزايشي بود كه دليل اصلي آن مي تواند افزايش 
قيمت اونس جهاني باشد. روز پنجشنبه قيمت هر اونس 
طالي جهاني با افزايش بيش از 100 دالري از 1727 دالر 
گذشت. همين موضوع سبب شد كه قيمت هر گرم طالي 
18 عيار با افزايش 700 توماني به ۶42 هزار و 455 تومان 
برسد. قيمت س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار با 
افزايش 50 هزار توماني به شش ميليون و 530 هزار تومان 
رسيده و سكه طرح قديم نيز با افزايش 20 هزار توماني به 
شش ميليون و 350 هزار تومان رسيده است. اين در حالي 
است كه قيمت نيم سكه 3 ميليون و 280 هزار تومان و ربع 

سكه يك ميليون و 8۶0 هزار تومان و سكه گرمي نيز بدون 
تغيير قيمت همان 970 هزار تومان بود. 

   بازار سكه و طال زير سايه اتفاقات نفتي
بازار سكه و طال داخلي در حالي اولين هفته فعاليت رسمي 
خود در س��ال جديد را پشت س��ر گذاشت كه تحت تاثير 
اتفاقات نفتي ايجاد شده در دنيا و تاثيري كه بر طالي جهاني 

داشت، مسير حركتي خود را افزايشي انتخاب كرده است.
در رابطه با وضعيت بازار سكه و طال در بازار داخلي، محمد 
كشتي آراي- نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران- در 
گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در هفته اي كه گذشت، كاهش 

قيمت نفت در بازارهاي جهاني به ويژه نفت امريكا كه به صفر 
رسيد تاثير عمده اي بر بازارهاي بين المللي داشت و سبب 
كاهش ارزش دالر شد. به دنبال كاهش ارزش دالر، تقاضا 
براي سرمايه گذاري در بازار طال را به شدت افزايش داد؛ به 
گونه اي كه قيمت هر اونس طال را تا 1740 دالر افزايش داد.

وي افزود: از س��وي ديگر با آغ��از فعاليت ها از هفته اي كه 
گذشت و اكثرا واحدهاي صنفي همچون طالفروشي ها، 
سكه فروشي ها و صرافي ها باز شدند، قيمت ارز هم نوسان 
پيدا كرد و اين نوس��ان با توجه به دادوس��تدها و عرضه و 
تقاضايي كه در بازار داخلي وجود داش��ت، باعث افزايش 

قيمت ارز شد.

مسعود بيرمي در مورد اقتصاد پسا كرونا با »تعادل «گفت وگو كرد

در 10 سال اخير، در يك دوره اي رشد و افزايش 
نقدينگي و تورم، جذب بازار مسكن و رشد بي 
رويه قيمت ملك و زمين ش�د، در يك دوره نيز 
جذب سود بانكي وموسس�ات غيرمجاز شده 
اس�ت. در دوره بع�د و ش�روع تحريم ها جذب 
ب�ازار ارز و طال و بع�د جذب بازار خودرو ش�د. 
اكنون ني�ز در س�ال هاي 98 و 99 جذب بورس 
شده است. جالب اين است كه در همه بازارهاي 
قبلي، كار به دخالت دولت كشيد. دولت در يك 
دوره ب�ازار ارز و ط�ال مداخله ك�رد و عده اي به 

عنوان اخالل گر محاكمه شدند. در يك دوره اي 
موسسات غيرمجاز مسوول شناخته و عده اي 
محاكمه شدند و هزاران ميليارد تومان خسارت 
مردم پرداخت شد.  در يك دوره اي شركت هاي 
خودروس�ازي و واردكننده قادر به انجام تعهد 
خ�ود نبودن�د و...  ل�ذا وقتي چني�ن تجربه اي 
داريم براي كنترل وايجاد تع�ادل در بازارهاي 
مختلف، الزم است كه براي مديريت نقدينگي، 
بازارهاي مختلف را جذاب كنيم.  در حال حاضر، 
امكان كنترل رشد نقدينگي به داليل مختلف و 

مشكالت س�اختاري به 
صورت كامل وجود ندارد. 
لذا راهكار م�ورد انتظار 
اين است كه همه بازارها 
ج�ذاب ش�وند و اجازه 
دهيم كه به تدريج رشد 
كنند و از نگه داشتن فنر 

قيمت ها و كنترل وحساس�يت بيش از حد خود 
داري كنيم تا ش�اهد انفجار قيمت ها و نوسان و 

التهاب نباشيم. 

برش

خبر ويژه

ممنوعيت پرداخت سود
به حساب دستگاه هاي اجرايي 
تمامي دس��تگاه هاي دولتي كه از بودجه كل كشور 
استفاده مي كنند، براساس قانون بودجه سال 1399 
مجاز به دريافت س��ود از حس��اب هاي بانكي اعم از 
حساب جاري، پشتيبان و سپرده گذاري هاي كوتاه 
و بلندمدت نيس��تند. بر اس��اس بند )ز( تبصره 12 
قانون بودجه 99، دس��تگاه هايي ك��ه از بودجه كل 
كشور استفاده مي كنند به ميزان اعتبار دريافتي از 
بودجه كل كشور مجاز به دريافت سود از حساب هاي 
بانكي )حس��اب جاري، پش��تيبان و سپرده گذاري 
كوتاه مدت و بلندمدت( مفتوح در بانك هاي دولتي 
و غير دولتي نيستند. در اجراي اين حكم بانك هاي 
دولت��ي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت س��ود به 
حساب دستگاه هاي اجرايي كه فاقد قوانين و مقررات 
براي دريافت س��ود هستند، نيستند. البته بانك ها، 
ش��ركت هاي بيمه دولتي، س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار، صندوق ها، دانشگاه ها و موسسات پژوهشي 
و دس��تگاه هاي مأذون از رهبر معظ��م انقالب و هر 
يك از دستگاه هاي اجرايي كه در قوانين و مقررات يا 
اساسنامه مجاز به دريافت سود هستند، از شمول اين 

حكم مستثني هستند.

تبريك رمضاني مديرعامل 
بانك رفاه كارگران 

اسماعيل لل�ه گاني مديرعامل بانك رفاه كارگران در 
پيامي حلول ماه مبارك رمضان، ماه عبادت و بندگي 
را به تمامي مشتريان و ذي نفعان تبريك و تهنيت 
گفت. به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، 

متن پيام به اين شرح است: 
   بسمه تعالي

باري ديگر نس��يم خ��وش الهي وزي��دن گرفت و 
سفره اي، به بي كرانگي يك دعوت عاشقانه گسترانده 
شد. از مناره هاي بلند عرش، نداي ملكوتي »شْهُر 
رمضاُن اّلذي اُْنِزل فيِه اْلُقرآن ... « بلند است و ماه پر 
فيض و بركت رمضان از راه رسيد.  حلول ماه مبارك 
رمضان، ماه تابش آيات نوراني قرآن بر قلب مومنان 
و عاشقان، ارزشمند ترين فرصت انسان براي ابراز 
بندگ��ي در برابر باري تعال��ي را صميمانه به همه 
شما مشتريان و ذي نفعان گرامي تبريك و تهنيت 

عرض مي نمايم. 

 تحقق اهداف بانك رفاه 
در صورت افزايش سرمايه 

با افزايش سرمايه، بانك رفاه كارگران بهتر مي تواند 
به رس��الت خود در ارايه خدمات به مش��تريان و 
ش��هروندان عمل كند. به گ��زارش روابط عمومي 
بانك رفاه كارگران، لل�ه  گاني مديرعامل اين بانك 
در گفت وگو با خبرگزاري صدا و سيما كه در مركز 
فرهنگي - ورزشي تالش و با حضور وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي برگزار شد، گفت: يكي از مهم ترين 
شاخص هاي سالمت، ش��فافيت و توانمندي يك 
بانك، نرخ كفايت س��رمايه اس��ت كه بر اس��اس 
استانداردهاي بين المللي و اعالم بانك مركزي اين 
نرخ حداقل 8 درصد اس��ت و براي تقويت اين نرخ 
در بانك رفاه كارگران، با افزايش سرمايه بانك از23 
هزار ميليارد ريال به 200 هزار ميليارد ريال موافقت 
شده اس��ت. مديرعامل بانك رفاه افزود: با موافقت 
سازمان تأمين اجتماعي به عنوان سهامدار اصلي، 
با افزايش سرمايه بانك رفاه كارگران كه به صورت 
آورده نقدي و غير نقدي اس��ت، بهت��ر مي توانيم 
به رس��الت خود در ارايه خدمات به مش��تريان و 
شهروندان عمل كنيم. لل�ه گاني تصريح كرد: اين 
افزايش سرمايه، در دو بخش از فعاليت هاي بانك 
تأثير ويژه اي دارد. پرداخت تس��هيالت به جامعه 
زحمتك��ش كارگ��ران و بازنشس��تگان و ديگري 
پرداخت تسهيالت به بخش هاي اقتصادي كشور 

براي رشد توليد و تحقق شعار جهش توليد است.

 ماليات بانك ها را مجبور 
به سود ۱۵ درصدي كرد

رييس س��ازمان امور مالياتي با بيان اينكه ماليات، 
سيس��تم بانكي را مجب��ور به تمكين از اخذ س��ود 
15 درصدي از س��پرده ها كرد، گفت: اكنون كه نرخ 
واقعي سود سپرده ها منفي است، اخذ ماليات بر سود 
سپرده هاي بانكي موضوعيت ندارد و سازمان مالياتي 
برنامه اي در اين زمينه ندارد.  اميدعلي پارسا در پاسخ 
به ايس��نا، درباره اينكه دليل تمكين بانك ها از سود 
سپرده 15 درصدي اخذ ماليات از سود سپرده هاي 
باالي 15 درصد است، توضيح داد: سيستم بانكي به هر 
دليل سودهاي سپرده بيشتر از 15 درصد را پرداخت و 
دريافت مي كردند كه سازمان امور مالياتي براي تامين 
هدف ش��وراي پول و اعتبار و استفاده از ابزار مالياتي 
براي اعمال قانون، سود سپرده هاي باالتر از 15 درصد 
كه بانك ها دريافت كرده بودند را  به عنوان هزينه قبول 

مالياتي نپذيرفت و نخواهد نپذيرفت.

 افزايش سرمايه بانك رفاه 
با عرضه اوليه شستا

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از افزايش سرمايه 
بانك رفاه و شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 
با استفاده از منابع عرضه اوليه شستا خبر داد.محمد 
ش��ريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در صفحه خود در شبكه اجتماعي توييتر گفت: 
افزايش سرمايه بانك رفاه و شستا، تجهيز عادالنه 
مراكز، ارتقاي س��طح خدمات پزشكي خصوصا 
كرونا و ارتقا منزلت دفترچه هاي خدمات درماني، 
اتمام پروژه هاي با اولويت نيمه تمام، اصول ابالغي 
به تامين اجتماعي در استفاده از منابع عرضه اوليه 

شستا است كه با شفافيت صورت مي گيرد.
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كرونا براي نتفليكس
 نان و آب داشت

نتفليكس بزرگ ترين سرويس پخش آنالين فيلم و 
سريال در جهان در زمان شيوع ويروس كرونا با رشد 
قابل توجهي در تعداد مشتركان و سودآوري خود 
مواجه شده اس��ت. به گزارش ايسنا به نقل از ورج، 
نتفليكس كه بزرگ ترين پلتفرم و سرويس پخش 
و استريم آنالين فيلم و س��ريال در جهان به شمار 
مي رود، به تازگي اعالم كرده است كه در زمان شيوع 
گس��ترده ويروس خطرناك و مرگبار كرونا، اعالم 
سياست هاي قرنطينه و خانه نشيني بالغ بر نصف 
جمعيت جهان، ۱۵.۸ ميليون مشترك جديد جذب 
كرده كه نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته ۲۲ 
درصد افزايش يافته است. اين رقم همچنين دو برابر 
پيش بيني هاي صورت گرفته از سوي كارشناسان 
و تحليلگران فع��ال در حوزه فناوري بوده اس��ت. 
بدين ترتيب نتفليكس هم اكنون در سراسر جهان 
بيش از ۱۸۰ ميليون مشترك دارند كه با پرداخت 
پول به صورت ماهانه يا س��االنه به صورت آنالين و 
اينترنتي فيلم و سريال هاي جديد و موردنظر خود را 
تماشا مي كنند. درآمد نتفليكس در نخستين فصل 
سال جاري ميالدي نيز ۵.۷۷ ميليارد دالر گزارش 
شده است كه بيشتر از پيش بيني هاي قبلي حدود 

۵.۶۷ ميليارد دالر بوده است.

 سيدعماد حسيني |
پيش بيني ه��اي صن��دوق بين المللي پ��ول گرچه 
ش��رايط بدي را براي اقتصاد جهاني در س��ايه شيوع 
ويروس كرونا ترسيم كرده است اما اين شرايط از نگاه 
كارشناس��ان صندوق براي شيخ نشين هاي جنوبي 
خليج فارس بسيار تاريك تر به نظر مي رسد. به اعتقاد 
اين كارشناس��ان باتوجه به تكيه شبه كامل اقتصاد 
كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس به صادرات 
نفت، شيوع بيماري از يك س��و و سقوط آزاد قيمت 
نفت خام از س��وي ديگر فشارهاي مضاعفي را بر آنها 
وارد خواهد كرد. گرچ��ه توافق اخير در اوپك پالس 
تالشي براي رشد قيمت هاي نفت محسوب مي شد اما 
گمان نمي رود بتواند از اين پس كمك قابل توجهي به 
فروپاشي مستمر قيمت هاي نفت داشته باشد. در كنار 
توقف اقتصاد به دليل شيوع كرونا، كشورهاي شوراي 
همكاري خليج فارس با مشكل مضاعف ديگري به نام 
كاهش شديد قيمت نفت مواجه هستند كه مي تواند 
در ميان و بلندمدت براي اقتصاد اين كشورها به شدت 

خطرناك باشد. 
كاهش ش��ديد تقاض��ا براي نف��ت به دلي��ل توقف 
كارخانه ها از يك س��و و كاهش شديد حمل و نقل و 
سفر كه يكي از بزرگ ترين بخش هاي مصرف كننده 
نفت در جهان محسوب مي شوند باعث شد تا بحران 
در كشورهاي ش��وراي همكاري كه خود بزرگ ترين 
صادر كنن��دگان نف��ت در جهان به ش��مار مي روند 

به شدت افزايش پيدا كند. 
ابت��دا و پي��ش از پرداختن به تبعات بح��ران كرونا و 
توان تاب آوري اقتصاد كش��ورهاي شوراي همكاري 
خليج فارس در اين بحران ش��ناخت شمه اي كلي از 
توانمندي هاي اقتصادي كشورهاي شوراي همكاري 

به نظر مفيد به نظر مي رسد. 
در اين زمين��ه بيش از هر چيز بايد به توانمندي هاي 
توليدي در اين كشورها پرداخته شود، به خصوص كه 
برداشت كلي موجود از اين جوامع حكايت از تنبلي 
و رخوت آن داش��ته و تالش مي شود تا به طور جامع 
و بر اس��اس معيارهاي جهاني اين كشورها را با بقيه 
اقتصادهاي جهان مقايسه كنند. اين در حالي است 
كه كارشناسان اقتصادي اين كشورها همواره خواهان 
آن هستند كه نگاه عميق تري به پايه هاي اقتصادي 
كشورهايشان صورت پذيرد. به اعتقاد اين كارشناسان 
با وجود آنكه اقتصاد كش��ورهاي ش��وراي همكاري 
نيز بخشي از س��اختار كلي اقتصاد جهاني محسوب 
مي ش��ود اما ويژگي هاي منحصر به فردي را هم دارا 
است كه بايد پيش از هر تحليل و ارزيابي آن را هم مد 
نظر قرار داد و در چارچوب ارزيابي هر تكان اقتصادي 
يا بحران بر آنها اين پارامترها نيز مد نظر قرار بگيرند. 
برخي از پارامترهاي استاندارد اقتصادي ممكن است 
در چارچوب اقتصادهاي خاص اين منطقه نگنجد و 
برخي از پارامترها هم وجود دارند كه منحصرا در اين 
منطقه وجود داشته و در سنجش و ارزيابي اقتصادهاي 
جهاني ديگر چندان قابليتي نداش��ته باشند. در اين 
مجال ابتدا تالش خواهيم كرد تا ويژگي  اقتصادهاي 
موجود در كشورهاي شوراي همكاري و نوع ارتباطي 
كه اين اقتصادها با يكديگر و جهان دارند را به شكلي 
گذرا مورد بحث قرار داده و در چارچوب آن ظرفيت ها 
و نقاط ضعف پيش روي آنها را مورد بحث و بررس��ي 

قرار دهيم. 
به طور مثال براي عربس��تان به عن��وان بزرگ ترين 
صادركننده نفت در جهان، صندوق بين المللي پول 
پيش بين��ي انقباض ۲.3 درصدي را در س��ال جاري 
ميالدي داد اين در حالي است كه رشد اقتصادي اين 
كشور در سال ۲۰۱9 فقط ۰.3 درصد بود و پيش بيني 
صندوق از رشد توليد ناخالص ملي براي سال ۲۰۲۰ 
ح��دود ۲.۲ درصد بود كه ش��يوع وي��روس تمامي 
اين محاس��بات را برهم زد. عمر الشهابي كارشناس 
اقتصادي در تحقيقي طوالني در رابطه با تاثيرات دو 
جانبه كرونا و كاهش قيمت نفت بر اقتصاد كشورهاي 
شوراي همكاري بر اين باور است تبعات اين دو مساله 
براي مدت ها گريبانگير اين كش��ورها خواهد بود. به 
اعتقاد اين كارشناسان، ش��ايد برخي ها تصور كنند 
شرايط فعلي ش��رايط زودگذر باشد و به سرعت هم 
از بين خواهد رفت اما اين دو بحران )كرونا و س��قوط 
بازار نفت( به شكلي كامال شفاف نشان دادند اختاللي 
كه از گذش��ته گريبان اين كش��ورها را گرفته بود، با 
شكل گيري بحران به شكل بيشتري آن را نمايان كرد. 
حتي پيش از شكل گيري اين دو بحران نيز، با افزايش 
هزينه هاي جاري اين كش��ورها كه در س��ايه افزايش 
جمعيت، باال رفتن مصرف داخلي، راه اندازي پروژه هاي 
پر زرق و برق و برخي از برنامه هاي تبليغاتي همچون 
احداث ابرشهرها و برگزاري مسابقات بزرگ بين المللي 
و.. . انجام گرفت، شاهد افزايش مخارج كشور و پيشي 
گرفتن آن از ميزان در آمدهاي آن بوديم. به طور مثال 
براي كش��وري همچون كويت كه به طور معمول بايد 
انتظار داشت ميزان در آمدهاي س��رانه اش از فروش 
نفت باال باشد، شاهد آن هستيم كه ميزان ارزهاي خارج 
شده از كشور به دليل واردات، حواله هاي انجام گرفته 
توس��ط نيروي كار خارجي و نيز فرار سرمايه ها روز به 
روز افزايش بيش��تري پيدا كرده و در مقابل همچنان 
كش��ور براي در آمدهاي خود فقط به يك كاال يعني 
نفت متكي است. به اعتقاد اين پژوهشگر و كارشناس 
بايد اعتراف كرد دوره اين نوع اقتصادها حتي پيش از 
شكل گيري بحران هاي كرونا و سقوط قيمت نفت هم 
ب��ه محاق رفته بود، اما بعد از اين دو بحران به ش��كلي 
كامال شفاف و واضح مشخص شد ديگر نمي توان تا ابد 
به درآمدهاي نفتي براي تامين تمامي هزينه هاي جاري 
كشور اعتماد كرد. گرچه اين كشورها هر يك بنا به توان 
اقتصادي خود به ش��كلي اقدام به مهار اين شوك وارد 
شده به بدنه اقتصاد داخلي خود از طريق افزايش كسر 
بودجه و برداشت از ذخاير يا دريافت وام كرده اند ولي 
هرگز نبايد تصور كرد آنها خواهند توانست اين كار را تا 
ابد ادامه دهند. كارشناسان بر اين باورند زمان تسويه 
حساب به شدت نزديك و حتي نزديك تر از آني است 

كه ما تصور مي كنيم. 
بحرين نمونه خوبي براي اين نوع كشورها محسوب 
مي ش��ود، امروز ميزان بدهي عمومي كشور به ۱۰۰ 

درصد از درآمد ناخالص ملي رس��يده است در حالي 
كه كس��ري بودجه همچنان در حال انباشت بيشتر 
و افزودن بار آن بر اقتصاد اس��ت. اين ارقام مربوط به 
قبل از شيوع كرونا بوده و از همان زمان منامه از بقيه 
كشورهاي شوراي همكاري درخواست كرده بود تا به 

بودجه كمك و از ارزش پولش حمايت شود. 
در اي��ن چارچ��وب بازارهاي مالي جه��ان همچنان 
اميدوار هستند بقيه كشورهاي شوراي همكاري به 
نجات بحرين از مشكلي كه در آن گرفتار شده ادامه 
داده و شاهد تكرار بحران يونان يا لبنان براي بحرين 

نباشيم. 
با اين وجود اين پرسش مطرح مي شود كه در صورت 
رسيدن بقيه كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس 
به نقطه اي كه بحرين در آن گرفتار اس��ت، آنگاه چه 

كشوري آنها را نجات خواهد داد؟ 
در اقتصاد هاي كالس��يك جهان معم��وال نگاه ها به 
س��وي بخش خصوصي براي كمك به اين برون رفت 
معطوف مي شود اين در حالي است كه شرايط براي 
بخش خصوصي در اين كشورها هم بسيار بغرنج است. 
در سايه شرايط مبهم جهاني و عدم اطمينان حاكم بر 
جهان به دليل شيوع ويروس كرونا كه با كاهش شديد 

قيمت نفت هم همراه شد كامال مشخص شد ادامه روند 
رشد فعلي در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس 
امري ش��بيه به محال بوده و تغييرات ريشه اي در اين 
رابطه امري غيرقابل گريز اس��ت. كش��ورهاي شوراي 
همكاري خليج فارس در دوره پس��ا كرونا خواس��ته يا 
ناخواس��ته بايد تن به اين تغييرات ريش��ه اي بدهند، 
به خصوص كه در دوره فعلي كرونا بسياري از پايه هايي 
كه در ش��وراي همكاري آن را از بديهيات مي دانستند 
به لرزه در آورده و يافتن افق هاي جديدي براي ماهيت 
دورنم��اي اقتصادي اين كش��ورها را آن هم در س��ايه 
چالش هاي پيش رو و نقاط ضعف��ي كه طي دهه هاي 
گذشته به دليل تكيه بر اقتصاد تك محصولي به شدت 
نهادينه شده اند، ترسيم كنند. در اين ميان كارشناسان 
توجه ويژه اي به بخش خصوصي براي تبديل شدن به 
پيشران خروج اين كشورهاي معتاد به درآمدهاي نفتي 
از گرداب س��قوط و فروپاشي اقتصادي دارند. به اعتقاد 
اين كارشناس��ان در كنار برخي از برنامه ها و اقدامات، 
انتقال بخشي از مسووليت هاي درآمد زايي بين المللي 
به بخش خصوصي و سهيم شدن اين بخش در بودجه 
كشور به نيازي مبرم در اين كشورها تبديل شده است. 
گرچه بس��ياري از كارشناس��ان حاضر در كشورهاي 
شوراي همكاري انتقال نظام اقتصادي اين كشورها را از 
ساختاري سوبسيد ده به ماليات بگير امر چندان آساني 
نمي دانند اما زماني اين مساله زماني بغرنج تر مي شود 
كه بدانيم اكثر ش��ركت هاي خصوص��ي و بزرگ ترين 
مالكين در شيخ نشين ها كه اصوال بايد بار عمده پرداخت 
ماليات ها را به دوش بكشند خود از اعضاي خانواده حاكم 
بر اين كشور هستند كه نه تنها نظام مالياتي قادر به اخذ 

سهم دولت از آنها نيس��ت بلكه خود از رانت و امكانات 
دولتي براي رسيدن به سودهاي هنگفت خود استفاده 
كرده و به طور حتم به اين كار خود ادامه هم خواهند داد. 
حاميان اين ايده معتقدند گرچه تحول مذكور ممكن 
اس��ت برخي از ش��ركت ها و بخش هاي اقتصادي در 
كشور را در وهله اول به زير كشيده و متالشي كند اما 
سودهاي بلندمدت اين تحول مي تواند وقوع اين زيان 
را قابل جبران كند گرچه طراحان اين ايده تاكيد دارند 
بخش خصوصي تنها بخشي نيس��ت كه در گردونه 
تحول اقتصادي در ش��وراي هم��كاري خليج فارس 
بايد دستخوش تغييرات بنيادي شود بلكه اين تحول 
بايد يك بسته كامل از بخش هاي مختلف اقتصادي و 

سياست گذاري كشور را دربر گيرد. 
در اين ميان يك��ي از بخش هايي كه از ش��يوع كرونا 
به شدت آسيب ديده است، بخش نيروي كار خارجي 
اس��ت كه در ميان پتك بيماري و فشار كارفرمايان و 
سندان بي تفاوتي كش��ورهاي متبوعشان زيان هاي 
جبران ناپذيري را متحمل ش��ده اند. بر اساس آخرين 
آمار موجود نيروي كار خارجي بيش از دو سوم جمعيت 
كش��ورهاي ش��وراي همكاري را به خ��ود اختصاص 
مي دهد. با وجود آنكه بخشي از اين نيروي كار تحصيل 
كرده و در رده هاي باالي ش��غلي فعاليت مي كنند اما 
اكثر قريب به اتفاق آنها را كارگران س��اده اي تشكيل 
مي دهند كه در پايين ترين س��طح هرم ش��غلي قرار 
مي گيرند. براساس آمار سال ۲۰۱۵ شوراي همكاري 
خليج فارس، ۷۶ درصد از نيروي كار در بحرين حداقل 
حقوق را دريافت كرده و ۵۸ درصد از نيروي كار شاغل 
در عربس��تان هم تحصيالت زير ديپلم دارند. يكي از 
اولين تبعات ش��يوع كرونا و متزلزل شدن اقتصاد در 
كش��ورهاي ش��وراي همكاري خليج فارس، از دست 
رفتن فرصت هاي ش��غلي اين افراد اس��ت. در ميان و 
بلندمدت نيز درسايه برنامه هاي اصالحات اقتصادي 
كه لزوم اجراي آن حتمي ش��ده است، امكان كاهش 
شمار نيروي كار اما باال رفتن راندامان و در مقابل حقوق 
آنها پيش بيني مي ش��ود. از آن مهم تر توجه به نيروي 
كار داخلي اس��ت، بر اساس پژوهش هاي انجام گرفته 
در مورد بازار كار كش��ورهاي شوراي همكاري خليج 
فارس، در ش��رايطي كه جوانان بومي اين كشورها از 
بيكاري رنج مي برند، سيل عظيمي از نيروي كار خارجي 
تمامي شركت ها و فعاليت هاي خدماتي و به خصوص 
بخش خصوصي را به تسخير خود در آورده اند. به اعتقاد 
كارشناسان، سياست گذاران اقتصادي در كشورهاي 
شوراي همكاري خليج فارس بايد يك بار و براي هميشه 
مشخص كنند در دوره پساكرونا به دنبال ادامه برنامه 
جذب نيروي كار خارجي و محدود كردن آن با سيستم 
كفالت هستند يا نگاه خود را به سوي داخل و نيروي كار 

داخلي خود معطوف خواهند كرد. 
به اعتقاد تحليلگران تحول در اقتصاد كشورهاي عربي 
بايد چند مساله كلي را در نظر بگيرد، مسائلي كه به 
پاشنه آشيل نه تنها اقتصاد بلكه ثبات رژيم هاي اين 
منطقه هم تبديل شده است. اولين و شايد مهم ترين 
نقطه ضعف اقتصاد كش��ورهاي ش��وراي همكاري 
اختصاص حجم عظيمي از بودجه به خانواده حاكم بر 
آن است. تمامي شش كشور شوراي همكاري خليج 
فارس بخش قاب��ل توجهي )اگر نگويي��م عمده( در 
آمدهاي خود را صرف پرداخت مستمري به اعضاي 
خانواده حاكم خ��ود مي كنند. معموال رقم دقيقي از 
اين بودجه اعالم نمي ش��ود اما بايد توجه داشت كه 
با توجه به زاد و ولد بس��يار باالي خانواده هاي حاكم 
و افزايش بس��يار زياد شاهزاده ها و امير زاده هاي اين 
شيخ نشين ها و اختصاص حقوقي ثابت به هر يك از 
آنها بر اس��اس قوانين رايج در آنها روز به روز بر دامنه 

اين هزينه ها افزوده مي شود. 
تخمين كارشناس��ان مطلع حكايت از آن دارد بين 
يك پنجم تا يك سوم از درآمدهاي نفتي اين كشورها 
صرف پرداخت حقوق و مستمري به اعضاي خانواده 
حاكم مي شود. در حالي كه در برخي از كشورها اين 

رقم به حدود نصف هم رسيده است. 
بايد گفت كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در 
اين امر نيز در ميان بقيه كشورهاي جهان منحصر به 

فرد هستند. دومين نقطه ضعف اقتصاد اين كشورها 
س��هم باالي هزينه ك��رد دولت در بخ��ش خدمات 
اجتماعي است كه در مقايسه با بقيه كشورهاي جهان 
بس��يار باال به نظر مي رس��د. گرچه بررسي ميداني 
مي توان��د ضعف ه��اي ش��ديدي را در ارايه خدمات 
اجتماعي در اين كشورها به ثبت برساند اما مقايسه 
مي��زان هزينه هاي اختصاص يافته ب��ه اين بخش با 
تعداد جمعيت اين كشورها بيانگر سرانه بسيار باالي 
اين هزينه هاست. بر اساس گزارش هاي منتشر شده 
با وجود اختصاص مقادير قابل توجهي از بودجه اين 
كش��ورها به بخش درمان و تامي��ن اجتماعي اما در 
بحران اخير كرونا شاهد مشكالت زيادي در خدمت 
رس��اني بخش پزشكي و درماني به ش��هروندان آنها 
هستيم. س��ومين معضل مبتال به اقتصاد كشورهاي 
ش��وراي همكاري خليج فارس حقوق و دستمزدها 
اس��ت كه بخش قابل توجه��ي از هزينه هاي جاري 
كشور را به خود اختصاص مي دهد حال اگر كمك هاي 
بال عوض اختصاص يافته به اعضاي خانواده سلطنتي 
و سوبسيدهاي ارايه ش��ده به كاال و خدمات را هم به 
اين ش��اخص بيفزاييم اين رقم به شدت افزايش پيدا 

مي كند. 

چهارمين نقطه فش��ار بر اقتصاد هزينه هاي هنگفت 
نظامي و امنيتي كش��ورهاي شوراي همكاري خليج 
فارس اس��ت، كه در مقايس��ه با حجم و جايگاه اين 
كشورها بسيار سرسام آور توصيف مي شود. به تبع آن 
در س��ايه هزينه شدن بخش عظيمي از بودجه در در 
اين مصارف، سهم ناچيزي به پروژه هاي عمده كشوري 
خواهد رسيد در مقابل معموال اين پروژه ها هم اولين 
قربانيان نوسانات اقتصادي و كاهش در آمدها يا كسر 

بودجه اين كشورها هم محسوب مي شوند. 
به بياني ديگر با بررسي عملكرد كشورهاي شوراي 
همكاري در اختصاص بودجه شاهد آن هستيم كه 
با افزايش هر س��اله سهم ش��اهزادگان و كارمندان، 
سهم پروژه هاي جاري در كشور كوچك و كوچك تر 

مي شود. 
اين امر حتي برخي از پروژه هاي زير ساختي همچون 

آب، برق و جاده اي را هم شامل شده است. 
به بياني واضح تر نظام هاي حكومتي در كش��ورهاي 
شوراي همكاري خليج فارس كه مسوول اصلي دريافت 
بهاي فروش نفت از خريداران خارجي هس��تند، از آن 
براي سرمايه گذاري هاي عمومي استفاده نمي كنند و 
در واقع به اين در آمدها به عنوان منابعي براي تقويت 
فعاليت هاي توليدي نگريسته نمي شود بلكه اكثر قريب 
به اتفاق آن صرف هزينه هاي جاري كه هيچ ارتباطي با 

توليد هم ندارند، شده است. 
به ط��ور حت��م پرداخ��ت حق��وق كارمن��دان ي��ا 
مس��تمري ش��اهزاده ها وني��ز هزين��ه خريده��اي 
هنگف��ت نظام��ي و امنيتي و تقديم سوبس��يدهاي 
گس��ترده به بخش مص��رف هيچ ي��ك نمي توانند 

 زمين��ه اي جه��ت رش��د توليد محس��وب ش��وند. 
ش��ايد بهتري��ن مدخ��ل ب��راي فه��م ويژگي هاي 
اقتص��اد در كش��ورهاي ش��وراي هم��كاري خليج 
 فارس بررس��ي ابتداي��ي نحوه گردش پ��ول/ درآمد 
)flow of income( در اقتصاد هر يك از كشورهاي 
ش��ش گانه باش��د كه بيانگر گردش درآمد در ميان 
بخش هاي مختلف اقتصاد است. براي فهم اين گردش 
بديهي اس��ت كه بايد از صادرات نف��ت يا همان گام 
اول شروع كنيم. كشورهاي شوراي همكاري خليج 
فارس بزرگ ترين منطقه دارنده ذخاير نفت در جهان 
محسوب شده و استخراج نفت از ميادين نفتي آنها بر 
اساس فناوري هاي قرن بيستم پايين ترين هزينه ها 
را در سطح جهان به خود اختصاص داده است. در هر 
صورت، ش��كل گيري نفت خام در اليه هاي زمين در 
داخل مرزهاي كشورهاي ش��وراي همكاري خليج 
فارس كه طي ميليون ها س��ال ش��كل گرفته، باعث 
ش��د تا اين كاال بازار خاص، ارزش خاص و خريداران 
و مش��تريان خاص به خود را پيدا كرده و كشورهاي 
شوراي همكاري خليج فارس به تامين كنندگان اصلي 
اين كاال در سطح جهان تبديل و درآمدهاي هنگفتي 

هم از صادرات نفت كسب كنند. 
بع��د از اين گام، نوبت به نحوه تعامل با اين در آمده ها 
مي رسد، در واقع اين كشورها هستند كه درآمدهاي 

نفتي را دريافت و هزينه مي كنند. 
معموال اكثر درآمدهاي نفتي براي هزينه كرد جاري 
كش��ور اختصاص يافته و س��ازمان ها و موسس��ات 
مختل��ف بنا به جاي��گاه و موقعيتي كه در س��اختار 
راهبردي كشور دارند س��همي از آن را براي تامين 
حقوق كارمندان ي��ا تامين هزينه ه��اي مختلفي، 
مس��ائل پش��تيباني و خدمات اجتماعي دريافت و 

صرف مي كنند )گام دوم(. 
اين البته سواي تامين هزينه پروژه هاي مختلف است 
كه معموال در دوره هاي جهش شاهد رونق بوده و در 
دوره اف��ول نيز با كاهش قيمت نفت دچار س��كون و 

ركود مي شوند. 
در مرتبه آخر نيز سرمايه گذاري يا افزايش سرمايه در 
شركت هاي خدمات عمومي سود ده دولتي صورت 
مي پذيرد و در اي��ن رابطه مي توان به ش��ركت هاي 
ارتباطي، بانك ها، پتروش��يمي ها و.. . اشاره كرد كه 
بخش نس��بتا كوچكي از سهم درآمدهاي نفتي را به 

خود اختصاص مي دهند. 
ب��ا اين حال اي��ن هزينه ها بقيه بخش ه��اي اقتصاد 
غير نفتي محلي را هم با خود به حركت در آورده است 
)گام سوم( كه منجر به روند توسعه عمومي مشخصي 
مي شود، اين نوع توسعه غير نفتي بر سرمايه هاي كه 
به صورت ش��ركت هاي خانوادگي ش��كل گرفته اند، 
تكيه دارد و از ش��ركت هاي كوچ��ك گرفته تا بزرگ 
اصوال به واردات نيروي كار خارجي با شاخص سطح 
پايين توليد، حقوق، مهارت و آموزش تكيه داشته و 
توليدات آن در بخش هاي اقتصادي با ريسك پذيري 
پايين بوده و معموال قابليت صادرات نداش��ته و اكثرا 
تكيه آنها به واردات و مصرف باالي داخلي است. اين 
شركت ها عموما در بخش هاي ساخت و ساز، واردات 
و خدمات پس از فروش فعاليت دارند و اكثراٌ مستقيما 
تحت مديريت اعض��اي خانواده حاكم يا با واس��طه 

توسط آنها اداره مي شوند. 
اين نوع توسعه براي افزايش رشد خود بيش از هر چيز 
به افزايش تعداد نيروي كار تكيه دارد و كمتر به دنبال 
تحقق توسعه و رشد در توليد و توسعه فناوري است. 
در اين ميان كارمندان و شهروندان بومي اين كشورها 
به دليل پايين بودن هزينه و حقوق نيروي كار خارجي 
قادر به رقابت با آنها براي فرصت هاي شغلي موجود در 

بخش خصوصي نيستند. 
اين امر به خصوص در س��ايه سيستم كفالت رايج در 
اين كشورها كه باعث شده دست باال در اختيار صاحب 
كار بوده و نيروي كار خارجي توان و قدرت چنداني در 
بعد چاني زني در مورد حقوق و مزاياي خود نداشته 
و كامال در تسخير او قرار بگيرند، رقابت ناعادالنه اي 
را براي نيروي كار بومي در اين صحنه به وجود آورد. 
پس در چنين شرايطي فعاليت شغلي شهروندان اين 
كشورها به موسسات دولتي محصور شده و با نسبت 
كمتري هم حضور كم رنگي در پروژه هاي س��هامي 

عام داشته باشند. 
در مقابل شركت هاي خانوادگي به طور شبه مطلقي 

بر نيروي كار خارجي تكيه دارند. 
اعتياد به اين نوع اقتصاد ناكارآمد يا حداقل شكننده 
باعث شد تا كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس 
با وجود ثروت هاي ظاهري توان چنداني درمواجهه 

با مشكالت و تالطم هاي اقتصادي نداشته باشند. 
امروز ۶ كش��ور عرب��ي حوزه جنوبي خلي��ج فارس به 
مرحله اي رس��يده اند كه در صورت عدم پمپاژ مستمر 
نفت ق��ادر به تزري��ق نقدينگي و تامي��ن هزينه بدنه 
سازماني خويش نبوده و حتي توانايي تامين منابع مالي 
مس��تقل از نفت براي واردات مايحتاج غذايي خود هم 
نخواهند داشت. اگر تا ديروز اقتصاد شوراي همكاري در 
گروگان بازار جهاني نفت بود و نوسانات اين بازار رويكرد 
پروژه هاي اين كشورها را مشخص مي كرد، امروز پارامتر 
جديدي به نام تبعات اقتصادي كرونا و اقتصاد پساكرونا 
هم به آن افزوده ش��د تا ش��رايط را براي حاكمان اين 
شيخ نشين ها دشوارتر كند. شرايطي كه كره زمين در 
دوره بحران كرونا پشت سر گذاشت مي تواند سناريويي 
عملي براي شرايط كاهش دايمي تقاضاي نفت در جهان 
باشد. اگر جهان وارد دوره كاهش مستمر و دايمي تقاضا 
براي خريد نفت خام شود، كشورهاي شوراي همكاي 
خليج فارس حتي از تامين بودجه عمومي خويش هم 
عاجز خواهند شد، امري كه به طور حتم به معناي ورود 
آنها به مرحله بحران هاي ش��ديدي شود، به هر شكل 

ذخاير ارزي اين كشورها هم پايان پذير هستند. 
شماري از تحليلگران اقتصادي عرب بر اين باورند كه 
كرونا تلنگر خود را به ساختار فربه و بي تحرك اقتصاد 
كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس وارد كرده است 
اما مشخص نيست اين تلنگر خواهد توانست رهبران 
اين كشورها را در دوره پساكرونا بيدار كند يا همچنان 
راهي كه محمد بن سلمان در پيش گرفته است را ادامه 
داده و چوب حراج به منابع ملي كشورهايشان مي زنند. 

   يك�ي از اولي�ن تبعات ش�يوع كرونا 
و متزلزل ش�دن اقتصاد در كش�ورهاي 
ش�وراي همكاري خليج فارس، از دست 
رفت�ن فرصت ه�اي ش�غلي اي�ن اف�راد 
اس�ت. در ميان و بلندمدت نيز درس�ايه 
برنامه هاي اصالح�ات اقتصادي كه لزوم 
اجراي آن حتمي شده است، امكان كاهش 
ش�مار نيروي كار اما باال رفتن راندامان و 
در مقابل حقوق آنها پيش بيني مي شود. 
از آن مهم تر توجه به ني�روي كار داخلي 
است، بر اساس پژوهش هاي انجام گرفته 
در مورد ب�ازار كار كش�ورهاي ش�وراي 
هم�كاري خليج فارس، در ش�رايطي كه 
جوان�ان بومي اي�ن كش�ورها از بيكاري 
رنج مي برند، س�يل عظيمي از نيروي كار 
خارجي تمامي ش�ركت ها و فعاليت هاي 
خدماتي و به خصوص بخش خصوصي را 

به تسخير خود در آورده اند

برش
   اعتياد به اين نوع اقتصاد ناكارآمد يا حداقل 
ش�كننده باعث ش�د تا كش�ورهاي شوراي 
همكاري خليج ف�ارس با وج�ود ثروت هاي 
ظاهري توان چنداني درمواجهه با مشكالت 

و تالطم هاي اقتصادي نداشته باشند. 
امروز 6 كشور عربي حوزه جنوبي خليج فارس 
به مرحله اي رسيده اند كه در صورت عدم پمپاژ 
مستمر نفت قادر به تزريق نقدينگي و تامين 
هزينه بدنه س�ازماني خويش نب�وده و حتي 
توانايي تامين منابع مالي مستقل از نفت براي 
واردات مايحتاج غذايي خ�ود هم نخواهند 
داشت. اگر تا ديروز اقتصاد شوراي همكاري 
در گروگان بازار جهاني نفت بود و نوس�انات 
اين بازار رويكرد پروژه هاي اين كش�ورها را 
مشخص مي كرد، امروز پارامتر جديدي به نام 
تبعات اقتصادي كرونا و اقتصاد پساكرونا هم 
به آن افزوده شد تا شرايط را براي حاكمان اين 

شيخ نشين ها دشوارتر كند.

برش

تاثير كرونا بر اقتصاد كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس

اين كشورها در دام اقتصادي افتاده اند كه نتيجه آن فروپاشي امپراتوري نفت است

اعتياد  نفت

 هنوز از خطر كرونا 
عبور نكرديم

اگر بدهي دارند، مي توان اين بدهي ها و اقس��اط 
را با فاصله بيش��تري از آنها مطالبه كرد، تاخير 
در دريافت اقس��اط وام و بدهي هايي كه افراد به 
سازمان ها و ارگان ها دارند مي تواند به رونق گرفتن 

فعاليت هاي اقتصادي در كشور كمك كند.
اگرچ��ه پاي��ان ف��از اول ط��رح فاصله گذاري 
اجتماع��ي، اجتناب ناپذير بوده، ام��ا نه به اين 
صورت كه اين روزها ش��اهد آن هس��تيم. اگر 
تهران و كالن ش��هرهاي ديگر و مراكز استان ها 
را نگاه كنيد، مشاهده مي شود اين عبور و مرور 
و رفت وآمدها مثل روزهاي عادي قبل از شروع 
ويروس كروناس��ت، ما در تهران شاهديم كه در 
بعضي از بزرگراه ها، ترافيك ماشين ها از قبل از 
شيوع كرونا هم بيشتر است و اين موضوع بسيار 
خطرناك اس��ت و اگر رعايت نشود، قطعا ما در 
آينده نزديك دچار مشكل مي شويم. بايد مقداري 
با احتياط بيشتر و برنامه ريزي بهتر جلوي بعضي 
از رفت وآمدهاي بي دليل گرفته شود. مثال دليلي 
نداش��ته كه پارك ها باز ش��ود. در شرايطي كه 
بس��ياري گله دارند كه چرا با وجود اينكه امكان 
رعايت فاصله اجتماعي هنگام نماز جماعت وجود 
داشت، هنوز اين امكان فراهم نيست و برگزاري 
نماز به صورت جماعت هنوز تعطيل اس��ت اما 
پارك ها كه شايد از صبح تا نيمه هاي شب محل 
حضور افراد زيادي باش��د، باز ش��ده است. اين 
بدان معناست كه گويي ما از خطر عبور كرديم. 
يا بعضي از پاس��اژ هايي كه محل تجمع افرادي 
زيادي ش��ده يا بازارهاي سرپوشيده همچنين. 
اين موارد بايد بيشتر رعايت شود، زيرا اين ويروس 
شوخي بردار نيست و با كسي تعارف ندارد. حتي 
كشور امريكا كه برخي ادعا مي كنند اين ويروس 
توسط آن س��اخته و پخش شده هم بيشترين 
مبتاليان و فوتي ها را دارد و اين نش��ان مي دهد 
ويروس كرونا با كس��ي تعارف ندارد و مردم بايد 
نكات بهداش��تي را رعايت كنند و مسووالن هم 
بايد س��عي كنند آزادي هايي كه مي دهند را با 
دقت بيشتري صورت دهند تا بتوانيم در نهايت 

از اين برهه عبور كنيم.
٭ عضو كميسيون اقتصادي مجلس

قرنطينه مرزي  بالي تجارت 
از طرفي، همه گيري ويروس عامل بيماري »كوويد 
١٩« در واقع كار را براي نقل و انتقال بار در مرزهاي 
تجاري به دليل ش��رايط قرنطينه اي بسيار سخت 
كرده است و خيلي از كش��ورها اقدامات مراقبتي 
ش��ديدي در برابر حمل ونقل كاال اعمال كرده اند. 
به طوري كه شاهد فعال  شدن قرنطينه  انساني در 
مرزهاي تجاري براي پيشگيري از شيوع »كرونا« 
هستيم. حال در نظر بگيريد اگر قرار باشد، كاميوني 
كه از ايران وارد تركيه مي ش��ود، ۱4 روز قرنطينه 
ش��ود، دوباره از تركيه وارد بلغار و ۱4 روز قرنطينه 
شود و س��پس از بلغار وارد روماني و مجددا ۱4 روز 
قرنطينه شود؛ چه مش��كالتي ايجاد خواهد شد و 
اين پرسش قابل طرح اس��ت كه آيا اساسا اين كار 
شدني است؟ پاس��خش قطعا خير است. برهمين 
اس��اس، بايد رايزني هايي در سطح جهاني صورت 
بگيرد، تا معضالتي كه براي رانندگان كاميون هاي 
ترانزيتي وجود دارد، به حداقل برسد. چراكه اگر در 
اين زمينه تدابيري اتخاذ نشود، تجارت بين المللي 
مي خوابد و صادرات و واردات در همه كش��ورها به 
سختي شكل خواهد گرفت. بانگاه به همين مساله، 
تا زماني كه مرزهاي تجاري به شرايط قبل بازنگردند، 
وضعيت ترانزيت و حمل ونقل جاده اي براي واردات 
و صادرات كاالها همچنان نافرجام و ناموفق خواهد 
بود. از اين منظر، به نظرمي رسد، اين يك مساله صرفا 
اقتصادي نباشد و بايد از طريق رايزني هاي سياسي، 
تمهيدات الزم براي گشايش مرزها و البته با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در دس��تور كار قرار بگيرد. 
پيشنهاد من اين است كه سازمان تجارت جهاني، 
در نشستي با سران كش��ورها، تمهيدات الزم را در 
زمينه تسهيل تجارت در مرزهاي تجاري در دوران 
كرونا اتخاذ و فكري به حال قرنطينه كردن رانندگان 

ترانزيت بين المللي بكند. 
٭نايب رييس اتاق بازرگاني تهران 



رويداد

مروري بر ريسك هاي پيش روي بازار سهام

از تصميم گيري عجوالنه پرهيز شود
گروه بورس|

اقتصاد كش�ور در برهه اي حس�اس قرار 
دارد. از يك س�و تمامي بازار در كش�ور به 
دليل شيوع كرونا تا مدتي تعطيل بوده اند 
و كاهش تقاضاي كل، كس�به را از دس�ت 
يابي به سود معمول پايان سال و نخستين 
ماه س�ال جديد محروم كرده و از س�ويي 
ديگر رخوت بازارهاي طال و ارز آن دس�ته 
از سرمايه گذاران ريسك پذير را كه به طور 
سنتي در اين بازارها فعاليت مي كردند از 

معامالت سودزا باز داشته است. 
در چنين ش�رايطي جذابيت بازار س�هام 
سبب شده تا خيل عظيم مشتاقان كسب 
سود به اين بازار س�رازير شوند و به لطف 
ركود حاكم بر بخش هاي ديگر، فضاي كلي 
اين بازار را دگرگون كنند. حاال هم كه چند 
روزي اس�ت كاهش نرخ سود بانكي مزيد 
بر علت ش�ده و همه آناني كه تا قبل از اين 
به س�ود اندك آن اكتفا مي كرده اند براي 
رفتن ره يك سال در يك هفته، پول خود 
را از سيس�تم بانكي خ�ارج مي كنند تا به 

بورس بيايند. 

عواملي از اين دست سبب ش��ده تا هر روز بيش از 
روز قبل شاهد رشد قيمت در اغلب نمادهاي بازار 
باشيم. اين جريان تا آنجا ادامه پيدا كرده است كه 
هرچه تحليلگران بر لزوم س��رمايه گذاري آگاهانه 
اصرار مي كنند و نوحقيقي ها را از س��رمايه گذاري 
هيجان زده بر حذر مي دارند، گوش بيش��تر مردم 
بدهكار نيس��ت. همين جهت گيري دليلي شده تا 
در هفته هاي اخير نه تنها هسته معامالت از هجوم 
حجم باالي نقدينگي در امان نباش��د، بلكه ركورد 
افزايش ش��اخص بورس زده شود و اين نماگر طي 

يك هفته به ميزان15 درصد تغيير كند. 
تمامي اين تغييرات آن هم در يك ماه نخست سال 
شبب شده تا اين روزها بسياري از فعاالن با تجربه 
بازار س��رمايه به جاي آنكه وقت خود را براي پيدا 
كردن سهام بنيادي صرف كنند، درصدد تحليل و 
بازشناسي ريسك هاي موجود باشند تا ضمن حفظ 
سود كسب شده در دو سال اخير تصويري به دور از 

جو كنوني براي بازار سهام ترسيم كنند.
در همين باره يك كارشناس بازار سرمايه با تاكيد 

بر رشد پرشتاب اين روزهاي بورس، رفتار هيجاني 
موجود در بازار از س��وي سرمايه گذاران را از جمله 
ريسك هاي تهديدكننده بازار سرمايه عنوان كرد.

به گزارش ايرنا، نيما آگاهي اضافه كرد: مش��كالت 
سيستمي در هسته معامالتي و مشكالت دسترسي 
كارگزاري ه��ا از جمله موضوعاتي اس��ت كه اخيرا 
ذهني��ت فعاالن بازار س��رمايه را تح��ت تاثير قرار 
داده و نيز س��رمايه گذاران عام را با مش��كل مواجه 

كرده است.
وي گفت: مس��ووالن حاضر در بازار س��رمايه بايد 
تا قبل از رس��يدن به اين مرحله و ورود گس��ترده 
نقدينگي به بازار س��رمايه پيش بين��ي اين حجم 
از ورود نقدينگ��ي به ب��ازار را مي كردند و برخي از 

مشكالت احتمالي را برطرف مي كردند.
وي اظهار داشت: در چند ماه اخير روند بازار متفاوت 
با انتظارات موجود بود و ش��اهد عكس العمل هاي 
متفاوتي نس��بت ب��ه برخي از اتفاق��ات بوديم؛ كه 
اين موضوع نش��انگر وجود يك رفت��ار هيجاني در 

بازار است.
اين كارشناس بازار س��رمايه به تغيير رويكرد بازار 
سرمايه متناسب با تصميماتي كه دولت براي بازار 
س��رمايه اتخاذ كرده است، اش��اره كرد و افزود: در 
يك ماه گذشته چندين بار رييس جمهوري و وزير 
اقتصاد در مورد عرض��ه دارايي هاي دولتي در بازار 
سرمايه س��خن گفته اند؛ اكنون مهم ترين وظيفه 
سكاندار جديد بازار سرمايه هدايت عرضه دارايي ها 
و شركت هاي دولتي به بازار س��رمايه است تا اين 

مسير با موفقيت به پايان برسد.
وي ب��ه ريس��ك هايي كه اكن��ون در اي��ن برهه از 
زمان معامالت بازار س��رمايه را م��ورد تهديد قرار 
داده اس��ت، تاكيد كرد و گفت: يك��ي از مهم ترين 
ريسك هايي كه اكنون در بازار با آن مواجه هستيم 
تصميم   گيري هاي عجوالنه ب��راي تغيير برخي از 
قوانين بازار است كه اين موضوع مي تواند بسيار بر 

ديد سرمايه گذاران تاثيرگذار باشد.
اي��ن كارش��ناس بازار س��رمايه با اش��اره به وجود 
اش��تياق زياد ب��راي خريد در بازار س��رمايه حتي 
در روزهاي��ي ك��ه ب��ازار جهاني به ش��دت منفي 
است، اظهار داش��ت: بخش قابل توجهي از بورس 
اي��ران كاموديت��ي مح��ور اس��ت و در چند وقت 
اخي��ر به دلي��ل روند منف��ي بورس ه��اي جهاني 
انتظار مي رف��ت كه بازار ايران ه��م از اين موضوع 

 تاثي��ر پذي��رد و روند نزول��ي را در پي��ش بگيرد.
وي با بيان اينكه اش��تياق زياد ب��راي خريد باعث 
ايجاد رفتارهاي هيجاني در بازار مي شود، گفت: اين 
موضوع آينده بازار را به شدت پرخطر خواهد كرد.

آگاهي اضافه كرد: رفتار بازار در چند ماه اخير نشان 
داده است كه همه اتفاقات را در مدت كوتاهي هضم 
مي كند و دوباره به مسير صعود باز مي گردد كه اين 
موضوع ناش��ي از ورود گس��ترده نقدينگي به بازار 

سرمايه است.
آگاهي گفت: روند صعودي بازار س��رمايه در طول 
يك سال گذشته با توجه به ورود گسترده نقدينگي 
به اين بازار از آنچه كه انتظار مي رفت شديدتر است.

وي ادام��ه داد: بيش��ترين نگران��ي فع��االن 
قديم��ي ب��ازار اين اس��ت كه ه��ر چه رش��د بازار 
س��رمايه پرش��تاب تر باش��د احتم��ال بازگش��ت 

 آن س��ريع تر و خطرناك ت��ر خواه��د ب��ود.
اين كارشناس بازار س��رمايه با بيان اينكه برخي از 
تصميمات جديدي كه از سوي سازمان بورس اتخاذ 
مي شود براي جلوگيري از رشد عجيب بازار سرمايه 
اس��ت، گفت: اي��ن نگراني در بازار س��رمايه وجود 
دارد ك��ه با توجه به ورود حجم نقدينگي از س��وي 
س��رمايه گذاران تازه وارد و ع��دم تجربه و آموزش 
كافي از معامالت بورس، روند بازار هيجاني شود و 
اين بازار در نقطه اي از معامالت به دليل رفتارهاي 

هيجاني با ريزش همراه شود.
وي با بيان اينك��ه ورود نقدينگي جديد مهم ترين 
ش��اخصي اس��ت كه بر معامالت اخير اي��ن بازار 
تاثير گذاشته، اظهار داش��ت: سهامداران حقيقي 
و حقوق��ي ك��ه از گذش��ته در اي��ن ب��ازار حضور 
داش��تند روند كنوني معامالت ب��ورس را متفاوت 

 با آنچه كه در گذش��ته تجربه كرده اند، مي بينند.
آگاهي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه رشد بازار 
سرمايه تا كجا ادامه دار اس��ت؟ گفت: تا زماني كه 
نقدينگي جايي براي ورود نداش��ته باشد و بهترين 
فرصت را در بازار س��رمايه ببيند رشد بازار سرمايه 
ادامه دار خواهد بود، اما مهم ترين مس��اله اي كه در 
چند وقت اخي��ر در بازار بايد مورد توجه قرار گيرد 

ورود نقدينگي از سوي حقيقي هاست.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه اظهار داش��ت: در 
س��ال هاي گذش��ته ابهامات زيادي در بازار وجود 
داشت، اين ابهامات از صورت هاي مالي گرفته كه 
شفاف سازي نداش��ت و محدوديت هاي نماد كه تا 
مدت ها بسته مي شدند اما خوشبختانه اين موضوع 
در دوران مديريت شاپور محمدي تا حدودي بهبود 

پيدا كرد.

كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد 

بيمه بخش توليد به كمك قرارداد كشف پريميوم در بورس كاال
ي�ك كارش�ناس ب�ورس كاال از ام�كان 
بيم�ه خري�دار و فروش�نده كاال در مقابل 
التهابات احتمالي در آينده بازارها به كمك 
قراردادهاي بلندمدت سخن گفت و مزاياي 
معامالت كشف پريميوم را براي بخش توليد 

تشريح كرد.

مهدي مه��دوي با توج��ه به مزاياي متعدد و رش��د 
روز اف��زون اين ابزار معامالتي ب��ه خصوص در حوزه 
پوشش ريسك، گفت: ش��يوع ويروس كرونا در دنيا 
توليدكنن��دگان و فعاالن صناي��ع را طي هفته هاي 
گذش��ته با چالش زيان ناشي از نوسان قيمت كاالها 
مواجه ك��رد؛ به طوري كه در دوره گس��ترش دامنه 
اين بيماري در كشورهاي مختلف، شاهد افت قيمت 
محصوالتي همچون پي وي سي، متانول، محصوالت 
فوالدي و س��اير كاالها در بازارهاي جهاني بوديم كه 
اين موضوع ريسك زيادي براي توليدكنندگان اين 

كاالها ايجاد كرد.

  كرونا هشداري براي صنايع
وي در خصوص امكان پوشش اين ريسك ها به كمك 
قرارداده��اي بلندمدت اظهار داش��ت: اين نوس��ان 
قيمت ها در حالي صنايع را متحمل ريس��ك كرد كه 
بازارهاي مالي و بورس هاي كااليي همواره ابزارهايي 
از جمله قراردادهاي كش��ف پريميوم براي پوش��ش 

ريسك ناشي از اين نوسانات طراحي و معرفي كرده اند 
كه ش��ايد بهره گيري از اين ابزارهاي نوين بتواند اين 
ريس��ك ها را تا حد زيادي پوشش دهد. به طوري كه 
شايد بتوان گفت نوسانات اخير و ريسك هاي مترتب 
بر آن، هشداري براي شركت هاي توليدي و صنايعي 
باش��د تا از ابزارهاي مالي همچ��ون معامالت آتي و 
قراردادهاي كشف پريميوم براي پوشش ريسك هاي 
احتمالي خود بهره گيرند و تنها به قراردادها و خريد 

و فروش هاي مبتني بر معامالت نقدي اكتفا نكنند.
اين كارشناس بازار كااليي در بيان مهم ترين مزيت 
اين قراردادها گفت: مزي��ت اصلي اينگونه قراردادها 
نسبت به س��اير قراردادها در آن است كه در قرارداد 
كشف پريميوم خريدار از رسيدن كاال و تامين به موقع 
مواد اوليه اطمينان خاطر دارد. حال آنكه در قراردادي 
مثل سلف خريدار بايد از وضعيت مالي خوبي برخوردار 

باشد تا جنس موردنظر را پيش خريد كند.
وي افزود: در برخي موارد نيز به دليل مشخص شدن 
قيمت نهايي در زمان انعقاد قرارداد كشف پريميوم، 
امكان تضمين قيمت براي خريدار وجود دارد. حال 
آنكه ممكن است برخي خريداران، سرمايه موردنياز را 
براي تامين مواد اوليه مصرفي خود در اختيار نداشته 
باشند، اما براي حفظ توليد آتي خود نيازمند تضمين 
باشند كه اين ضمانت به كمك قرارداد كشف پريميوم 

امكان پذير است.
ب��ه گفته مهدوي، به كمك قرارداد كش��ف پريميوم 

فروشنده نيز اين اطمينان را پيدا مي كند كه كاالي 
توليدي خود را در تاريخ سررسيد بفروشد.

  بيمه توليد در مقابل التهابات احتمالي
وي با بيان اينكه اين قراردادها به نوعي بيمه اي براي 
التهابات احتمالي پيش رو و راهكاري براي اطمينان 
خريدار و فروشنده از آينده است، گفت: در روزهايي 
كه ش��اهد تغييرات س��ريع قيمتي در ب��ازار كاالها 
هستيم، قرارداد كشف پريميوم بورس كاال مي تواند 
براي فروشنده و خريدار يك كاال در تصميم گيري و 
برنامه ريزي جهت توليد محصول و تامين مواد اوليه 
مصرفي در آينده، امنيت و اطمينان خاطر الزم را ايجاد 
كند و آنها را در مقابل نوسانات احتمالي آتي بيمه كند.

مهدوي بسياري از ش��ركت هاي خريدار و فروشنده 
كااله��ا عمدتا دولتي يا نيمه دولتي هس��تند و وقتي 
كااليي را پيش فروش يا پيش خريد مي كنند، ممكن 
است در زمان تحويل به دليل نوسان شديد قيمت ها 
با زيان مواجه ش��وند. اين در حالي است كه به كمك 
ابزارهاي مالي از جمله قراردادهاي بلندمدت و معامالت 

كشف پريميوم مي توان مانع از اين زيان ها شد.

   برطرف ش�دن مش�كل كمب�ود نقدينگي 
توليدكنندگان

اين معامله گر با اش��اره به مواج��ه توليدكنندگان با 
مش��كالت مربوط به كمبود نقدينگي و س��رمايه در 

گردش گفت: در قراردادهاي كشف پريميوم معامله 
با پرداخت مبلغي به عنوان پيش پرداخت و ضمانت 
معامالت صورت مي پذيرد و تسويه نهايي در آينده و 
براساس قيمت هاي اصلي در آن زمان صورت مي گيرد 
كه همين قابليت مهم، راهكاري براي حل مش��كل 
كمبود نقدينگي توليدكنندگان است. همچنين در 
اين روش معامالتي مي توان از تامين اعتبارات مالي 

توسط بانك ها نيز استفاده كرد.
به گفته اين كارشناس حوزه كاال، شفافيت موجود در 
معامالت كشف پريميوم در بورس مي تواند انگيزه اي 
براي افزايش معامالت قراردادهاي بلندمدت و رونق 
آن باش��د. در اين زمينه ش��ايد تجرب��ه قيمت هاي 
پرنوس��ان ناش��ي از بروز بح��ران كرون��ا در جهان و 
داخل كش��ور، به تغيير رويكرد صنايع و حركت آنها 
به س��مت فاصله گرفتن از روش هاي هميش��گي و 
معامالت نقد منجر ش��ود و انتظار مي رود با استفاده 
از اين نوع قراردادها و همچنين استفاده از روش هاي 
تسويه اعتباري، در آينده ش��اهد كاهش ريسك در 
فعاليت هاي اقتصادي و رونق بيشتر توليد خواهيم بود.

  كشف پريميوم چيست؟
در پاي��ان اين گ��زارش مي افزايد، معامالت كش��ف 
پريميوم يكي از ابزارهاي نوين مالي است كه هم اكنون 

در بورس كاال و انرژي مورد استفاده قرار مي گيرد .
اين نوع از معامالت قراردادي است كه بر مبناي يك 

تعهد دو طرفه كه در بازار فيزيكي شكل گرفته و معامله 
مي شود و به موجب آن، طرفين متعهد مي شوند كه در 
زمان مشخصي در آينده )تحويل، حمل يا بارگيري( 
كاال را بر اس��اس قيمت نهايي )قيمت مبنا به عالوه 
مابه التفاوت توافق شده( معامله كنند. خريدار بخشي 
از ثمن معامله را در زمان توافق، به فروشنده پرداخت 
و تسويه مابقي وجه متعاقبا و براساس شرايطي انجام 
مي ش��ود كه در زمان عقد قرارداد مشخص مي شود. 
مكانيس��م اين قرارداد به گونه اي است كه در ابتداي 
انجام توافق، طرفين بايد قس��متي از ارزش حدودي 
معامله را نزد اتاق پاياپاي به عنوان وجه الضمان توديع 
كنند. در اين قرارداد، پريميوم مبلغ يا درصدي است 
كه براي محاسبه قيمت نهايي به قيمت مبنا اضافه يا 
از قيمت مبنا كسر ميشود و قيمت مبنا قيمتي است 
كه در زمان تعيين شده در اطالعيه عرضه، از س��وي 

مرجع مورد قبول بورس اعالم مي شود.
به اين ترتيب، معامله نهايي زماني بين طرفين منعقد 
مي شود كه در قرارداد كشف پريميوم طرفين متعهد 
به انجام آن طبق ضوابط بورس ش��ده اند. اين معامله 
در زمان مشخص شده در قرارداد كشف پريميوم 
براساس قيمت نهايي، توسط بورس ميان طرفين 
قرارداد كشف پريميوم به صورت قرارداد نقد، نسيه يا 
سلف منعقد مي شود. قيمت نهايي در اين قراردادها 
از فرمول توافق شده بين طرفين و پريميوم كشف شده 

قابل محاسبه است.
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نگاهي بر معامالت بورس 
از ابتداي ۹۹ تاكنون

شاخص بورس از ابتداي امسال تاكنون در مدت ۲۰روز 
معامالتي، با ثبت بيش از ۲۲۹هزار واحد رشد، بازدهي 
۴۴.۶5درصدي را در اين مدت نصيب سرمايه گذاران 
خود كرده است. به گزارش ايبنا، در جريان معامالت 
بورس اوراق بهادار در س��ال جاري در مدت ۲۰ روز 
معامالتي، تعداد 1۴1ميليارد و ۳۰۷ميليون سهم 
و حق تقدم به ارزش 1۲5۲هزار و ۲۹۸ميليارد ريال 
در ۲۲ ميلي��ون و ۹۸۸ه��زار و ۲۴1دفعه در بورس 
اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفته است. همچنين 
بررسي معامالت بازار س��هام به تفكيك بازار نشان 
مي دهد در اين مدت ۸۴ميليارد و ۲۲۲ميليون سهم 
به ارزش 55۴هزار و ۷۸1ميليارد ريال در ۸ ميليون 
و ۹1۰ه��زار و 5۲۷نوبت در ب��ازار اول؛ 5۳ميليارد و 
۶۳۶ميليون سهم به ارزش ۶5۳هزار و ۹۸۸ميليارد 
ريال در 1۳ ميليون و ۹۰۴هزار و ۹1۳نوبت در بازار 
دوم؛ ۶ ميليون و ۳۰۰ هزار هزار برگه به ارزش ۶ هزار 
و ۲۳۲ميليارد ريال در ۲ ه��زار و 5۹۴نوبت در بازار 
بدهي، ۲۸۰هزار قرارداد به ارزش ۲۳۰ميليارد ريال 
در ۸ هزار و 5۸۳نوبت در بازار مش��تقه و ۳ ميليارد و 
۴۴۲ميليون واحد از صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله در بورس تهران به ارزش ۳۷ هزار و ۶۸ميليارد 
ريال در 1۶1 هزار و ۶۳۳نوبت مورد معامله قرار گرفته 
است. شاخص كل نيز كه معامالت امسال بورس را از 
۶۴5هزار و ۷۶۳واحد آغاز كرده، تاكنون با ۲۲۹هزار 
و ۲۲واحد رش��د، معادل ۴۴.۶5 درصد افزايش را به 
ثبت رسانده و به ۷۴1هزار و ۹۲۳واحد رسيده است.

شاخص بازار اول نيز در اين مدت با رشد ۳۶۲هزار 
و ۷۳1واحدي و ش��اخص بازار دوم با رش��د يك 
ميليون و ۸۸هزار و ۹۴واحدي به ترتيب ۴۴.۷1 

و ۴۴.۶۹درصد افزايش داشته اند.

هدايت مشتري به كارگزاري 
خاص تخلف آشكار است

مديرعامل سمات هش��دار داد دفاتر پيشخوان 
دولت��ي ح��ق ندارن��د مش��ترياني را ك��ه براي 
ثبت نام در سجام و احراز هويت مراجعه مي كنند، 
به كارگزاري خاصي هداي��ت كنند و در صورت 
اثبات تخلف، به مراجع قضايي معرفي مي شوند. 
. به گزارش سنا، حسين فهيمي گفت: راهنمايي 
مراجعه كنندگان به كارگزاري خاص، تخلف آشكار 
و نوعي رفتار تبعيض آميز اس��ت. وي با اشاره به 
دريافت برخي گزارش ها از تخلفات صورت گرفته 
در اين خصوص گفت: اگر گزارش هاي دريافتي 
تاييد شود، دسترسي دفاتر متخلف را به خدمات 
س��جام قطع و آنها را به مراج��ع قضايي معرفي 
خواهيم كرد. مديرعامل ش��ركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه تاكيد كرد: 
دفاتر پيشخوان عالوه بر اينكه نبايد مبلغ اضافه 
دريافت كنند، حق ندارند مراجعه كنندگان براي 
احراز هويت را به كارگزاري خاصي هدايت كنند؛ 
چرا كه اي��ن كار هم جنبه مجرمان��ه دارد و هم 
مغاير با اصول رقابت اس��ت . فهيمي افزود: دفاتر 
پيشخوان، فقط كار احراز هويت را انجام مي دهند 
و مشتري از بين 1۰۸ كارگزاري معرفي شده، بر 
اساس سليقه و تصميم خود حق انتخاب دارد و 
همه اين كارگزاري ها هم خدمات يكسان انجام 
مي دهند. مديرعامل س��مات همچنين با اشاره 
به تخلف برخي دفاتر درخصوص مبلغ دريافتي 
براي احراز هويت از طريق س��امانه سجام گفت: 
بنابر اطالعات رسيده و گزارش هاي مردمي، برخي 
از دفاتر پيشخوان دولت، هنگام ثبت نام حضوري 
مشتريان دريافت كد بورسي و احراز هويت براي 
سامانه سجام، اقدام به دريافت مبالغي تا چند برابر 
ميزان تعيين شده كرده اند. فهيمي تصريح كرد: 
هزينه ثبت نام آنالين و الكترونيكي در س��امانه 
س��جام 1۰ هزار تومان اس��ت كه از طريق درگاه 
پرداخت سامانه قابل واريز است و دفاتر پيشخوان 
براي انجام خدمات احراز هويت مشتريان صرفا 
مجاز به دريافت 5 هزار تومان براي شخص اصيل 
و 1۰ هزار تومان براي نماينده قانوني هستند كه 

به عنوان كارمزد دفاتر در نظر گرفته شده است.

بزرگ ترين رشد هفتگي 
تاريخ بورس به ثبت رسيد

شاخص بورس در جريان معامالت بورس اوراق 
بهادار در هفته اي كه گذش��ت با ثبت رشد بيش 
از ۹۶ هزار واحدي، بيشترين رشد هفتگي تاريخ 
بورس را به ثبت رساند و 15 درصد بازدهي را نيز 
نصيب سهامدارن خود كرد. به گزارش تسنيم، در 
جريان معامالت ب��ورس اوراق بهادار در هفته اي 
كه گذشت، تعداد ۳۷ ميليارد و ۲۳۶ميليون انواع 
اوراق بهادار ب��ه ارزش ۳۹۸ هزار و 1۸5 ميليارد 
ريال در 5 ميليون و ۶۹۶هزار و ۹۸۹ دفعه طي 5 
روز معامالتي مورد معامله قرار گرفت كه به ترتيب 
۲.۴1 درص��د كاه��ش، 1۴.55 درصد افزايش و 
۲۳.5۹ درصد افت را نسبت به هفته قبل تر تجربه 
كردند. اين درحالي اس��ت كه تعداد يك ميليارد 
و ۹ ميليون واحد از صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله در بورس تهران هم در هفته گذشته 
به ارزش كل بيش از 11 هزار و ۳11 ميليارد ريال 
مورد معامله قرار گرفت كه به ترتيب با ۹۰.1۸ و 
۹۰.۳5 درصد افزايش همراه شدند. در بازار بدهي 
نيز كه اوراق مشاركت، گواهي سپرده و صكوك 
معامله مي شود، در اين مدت تعداد يك ميليون 
و ۲۰۰ ه��زار برگه اوراق مش��اركت به ارزش كل 
بيش از يك هزار و 1۹۰ ميليارد ريال معامله شد. 
اين گزارش مي افزايد: ش��اخص بورس در پايان 
معامالت هفته منتهي به 5 ارديبهشت با ۹۶ هزار و 
1۶۰ واحد افزايش، معادل 1۴.۸۹ درصد رشد را به 
ثبت رساند و به رقم ۷۴1 هزار و ۹۲۳ واحد رسيد. 
شاخص كل هموزن نيز در اين مدت با ۲۶ هزار و 
۴۹۷ واحد افزايش معادل 11.۷5 درصد رشد كرد 

و رقم ۲5۲ هزار و 5۶واحد را به نمايش گذاشت.

هر چه رشد بازار سرمايه پرشتاب تر باشد احتمال بازگشت آن سريع تر و خطرناك تر خواهد بود

نايب رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران با اشاره به 
افزايش ورود نقدينگي به بورس، گفت: براي جلوگيري از حبابي 
شدن قيمت برخي شركت ها، افزايش عرضه هاي اوليه و واگذاري 

دارايي هاي دولت ضروري است.
عباس آرگون در گفت وگو با خبرنگار ايِبنا درباره رش��د شاخص 
بورس در هفته هاي اخي��ر و همچنين برنامه دولت براي عرضه 
س��هام خود در بانك ها، بيمه ها و ش��ركت هاي پتروش��يمي از 
طري��ق صندوق هاي قابل معامله )ETF(، اظهار داش��ت: دولت 
نيازمند به واگذاري دارايي هاي خود به هر شكل ممكن از جمله 
صندوق هاي قابل معامله )ETF( است زيرا عالوه بر كاهش بهاي 
جهاني نفت و كاهش حجم صادرات، بخشي از درآمدهاي مالياتي 
دولت نيز به دليل آس��يبي كه كس��ب وكارها از كرونا ديده اند، 
عملي نخواهد ش��د. وي با اش��اره به كاهش بهاي جهاني نفت و 
تسهيالت دولت درباره معافيت هاي مالياتي به بنگاه ها به دليل 
شيوع ويروس كرونا تصريح كرد: به طور عملي فروش نفت ايران 
به دليل كاهش تقاضاي جهاني بيشتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشكه 
در روز نخواهد بود و از سوي ديگر قيمت آن نيز كمتر از ۲۰ دالر 

است و ما شاهد كسري بودجه دولت از اين بخش خواهيم بود.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تصريح كرد: در سال 1۳۹۹ 
نه تنها درآمدهاي دولت از محل فروش نفت و اخذ ماليات كاهش 
پيدا خواهد كرد، بلكه هزينه هاي آن نيز به دليل حمايت از مردم 
و كسب وكارها  همچنين هزينه هاي درمان به دليل شيوع كرونا 

باال رفته است؛ اين موضوع مي طلبد كه دولت دارايي هاي خود 
را واگذار كند.

نايب رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران گفت: دولت 
اگر تصميم به چاپ پول يا برداش��ت از منابع بانك مركزي براي 
كمك به كسب وكارها و مردم داشته باشد، اقدامي تورم زا خواهد 

بود و بهترين راه، فروش دارايي هاي دولت است.
آرگون به حجم نقدينگي موجود در كشور اشاره كرد و افزود: در 
حال حاضر بازارهاي موازي بازار س��رمايه از جمله بازار مسكن، 
طال و ارز جذابيتي براي سرمايه گذاري ندارند و اين نقدينگي در 
ماه هاي اخير جذب بازار سرمايه شده است. در شرايط فعلي تقاضا 
در بازار سرمايه افزايش پيدا كرده و اگر عرضه هاي اوليه و فروش 
اموال دولتي در آن بيشتر نش��ود، سهام تعدادي از شركت ها به 

ويژه شركت هاي كوچك به طور حبابي باال خواهد رفت.
وي ادامه داد: افزايش عرضه هاي اوليه و دارايي ها و اموال دولت 
منجر به تقويت بخش عرضه در بازار س��رمايه مي ش��ود و عالوه 
بر مناسب سازي قيمت ها، نياز دولت به نقدينگي را نيز برطرف 
مي كند. اين فعال اقتصادي در عين ح��ال افزود: ابهامي كه در 
خصوص صندوق هاي قابل معامله وج��ود دارد، نحوه مديريت 
آنها پس از عرضه است، زيرا اين سهم ها از جمله سهام دولت در 
بانك ها به نوعي سهم طاليي محسوب مي شوند و بايد مشخص 
ش��ود بعد از فروش آنها با قيمت خرده فروش��ي، مديريت با چه 

كسي خواهد بود؟

رييس اداره امور نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار از موافقت 
هيات مديره اين سازمان با تأس��يس نوع جديدي از صندوق هاي 

سرمايه گذاري در سهام خبر داد.
به گزارش س��نا، راضيه صباغيان گف��ت: در ادامه ايفاي نقش هاي 
كليدي بازار سرمايه در توسعه اقتصاد كشور و ايجاد بستري براي 
فراهم كردن امكان تأمين مالي بر پايه دارايي ها، هيات مديره سازمان 
بورس با تأسيس نوع جديدي از صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام 
با مديريت غيرفعال و به منظور توسعه تأمين مالي موافقت كرد. وي با 
بيان اينكه معموالً بسياري از شركت هاي هلدينگ قسمت عمده اي از 
منابع مالي خود را در قالب سهام موجود در پرتفوي شركت نگهداري 
مي كنند كه اين منابع عمدتًا به منظور كنترل شركت هاي سرمايه 
پذير و با هدف بلندمدت سرمايه گذاري شده اند، افزود: در راستاي 
فراهم كردن امكان تأمين منابع مالي كوتاه مدت شركت ها از جمله 
سرمايه در گردش شركت ها، سازمان بورس با تصويب اساسنامه و 
اميدنامه صندوق ياد شده مدلي طراحي كرد كه هدف از تشكيل آن، 
جمع آوري وجوه از سرمايه گذاران و اختصاص آنها به خريد سهام 
مشخص ش��ده در اميدنامه و نگهداري دارايي ها در طول فعاليت 
صندوق است. رييس اداره امور نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق 
بهادار، توضيح داد: س��هام موضوع ايجاد صندوق هاي يادشده بايد 
متعلق به ناشران بورسي و فرابورسي و واجد ويژگي هاي خاصي باشد 
كه متعاقباً اعالم خواهد شد. به گفته صباغيان، صندوق يادشده عالوه 
بر فراهم كردن منابع مالي براي متقاضيان و امكان جذب نقدينگي از 

جامعه، به افزايش نقدشوندگي و افزايش سهام شناور آزاد شركت ها 
در بازار سرمايه نيز كمك شاياني خواهد كرد. 

رييس اداره امور نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، اظهار 
داشت: ساختار صندوق ياد شده قابليت معامله در بورس تهران يا 
فرابورس ايران را خواهد داش��ت و مدت فعاليت آن نامحدود است. 
واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق نيز به دو نوع ممتاز و عادي و با 
شرايطي شبيه موارد موجود در ساير صندوق هاي سرمايه گذاري 

تقسيم مي شود.
به گفته صباغيان، در اين مدل، پس از تأسيس صندوق و ثبت آن نزد 
سازمان، موسسان مبلغ مبناي واحدهاي سرمايه گذاري عادي را به 
صورت آورده اوراق بهادار موضوع تشكيل صندوق مطابق مجوز اعطا 
شده و موارد مندرج در اميدنامه به صندوق منتقل كرده و به ازاي آن 
واحد سرمايه گذاري عادي دريافت مي كنند. پس از انجام اقدامات 
مذكور امكان صدور مجوز عرضه عمومي واحدهاي سرمايه گذاري 

عادي وجود خواهد داشت.
وي افزود: با توجه به اينكه اس��تفاده از اين مدل در مقايسه با ساير 
روش هاي تأمين مالي، هزينه چنداني براي متقاضي ايجاد نمي كند، 
امكان اعطاي تخفيف به سرمايه گذاران در واحدهاي صندوق، وجود 
خواهد داش��ت و به نظر مي رسد با استقبال گس��ترده اي از طرف 

متقاضيان تامين مالي و نيز سرمايه گذاران روبه رو شود.
جزئيات بيشتر در خصوص نحوه اداره و اعطاي مجوز صندوق هاي 

ياد شده متعاقبا اعالم خواهد شد.

صندوق هاي سرمايه گذاري با ساختار جديد به بازار مي آيند ضرورت افزايش واگذاري ها در بازار سرمايه
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بسياري از مشكالت در كشور هاي ثروتمند در مساله سرپناه ريشه دارد

ارتباط تنگاتنگ ميان بازارهاي مسكن و پوپوليسم
مترجم: مجيد اعزازي|

بح�ران مالي س�ال هاي 2008 ت�ا 2010 خطرات 
گسترده بازار مسكن داراي مديريت نادرست را 
نشان داد. در امريكا طي دوره اي از اوايل تا اواسط 
دهه 2000 اعطاي وام هاي مسكن غيرمسووالنه و 
گاه غيرقانوني باعث شد بسياري از خانواده ها با 
بدهي هاي انباشته بيش از توان مالي خود مواجه 
شوند. بين سال هاي 2000 تا 2007 بدهي خانوار 
امريكا از 104 درصد درآمد خانوار به 144 درصد 
افزايش يافت. قيمت خانه ها به صورت واقعي 50 
درصد رشد يافت. از اين رو، موج متعاقب نكول ها 
به ركود جهاني منجر شد و تقريبًا سيستم مالي 

را فرو ريخت.

از دهه 1960 تا 2000 ميالدي يك چهارم كسادي اقتصادي 
در كشورهاي ثروتمند به علت كاهش شديد قيمت خانه 
بود. ركود اقتصادي مرتبط با بحران اعتباري و شكاف قيمت 
مسكن عميق تر بود و بيشتر از ركود اقتصادي ديگر ادامه 
داشت. با اين حال، خسارت ناشي از بازارهاي مسكن ضعيف، 
بسيار عميق تر از بحران هاي مالي و ركود اقتصادي است و به 
همان اندازه آسيب زا هستند. در كشورهاي ثروتمند  به ويژه 
در دنياي انگليسي زبان، مسكن بسيار گران است و به اقتصاد 
آسيب مي رساند و سياست هاي مسموم را به دنبال دارد و اين 
مساله روز به روز بيشتر و بزرگ تر مي شود: از زمان فروكش 
كردن بحران، قيمت جهاني مسكن واقعي 15درصد افزايش 
يافته و قيمت ها را از اوج قبل از بحران عبور داده است. به طور 
سنتي، سياستمداران افزايش قيمت خانه را دوست دارند. 
چرا كه تصور مي كنند در اين شرايط، مردم احساس مي كنند 
ثروتمندتر هستند و به همين دليل وام مي گيرند و بيشتر 
هزينه مي كنند و از همين رو، به اقتصاد رونق مي بخشند. 
وقتي هم��ه از وضعيت مالي خود احس��اس خوبي دارند، 
سياستمداران فعلي شانس بيشتري براي انتخاب مجدد 
دارند. اما اين س��كه، طرف ديگري هم دارد. از نظر تامين 
هزينه ها، مس��كن گران به روشني براي جمعيت درحال 
رشد مستاجران يا استفاده كنندگان از وام هاي مسكن در 
جهان ثروتمند بد است و آنها را مجبور مي كند تا هزينه ساير 
كاالها و خدمات را كم كنند. از اين رو يك سياست اقتصادي 
متكي به صاحب خانه هايي با بدهي هاي بزرگ، پايدار نيست.  
نتايج مطالعات صندوق بين المللي پول نشان مي دهد، در 
كوتاه مدت، افزايش بدهي خانوار رشد اقتصادي و اشتغال را 

تقويت مي كند. اما خانواده ها پس از آن، براي بازپرداخت وام 
خود مجبورند، هزينه هاي خود را كنترل كنند. بنابراين در 
سه تا پنج سال، اين تأثيرات برعكس مي شود: رشد كندتر 
از آنچه اتفاق افتاده اس��ت مي ش��ود و شانس بحران مالي 
افزايش مي يابد. نقص بازارهاي مسكن نيز به سمت عرضه 
اقتصاد آسيب مي زند. در پربازده ترين شهرها در كشورهاي 
ثروتمند، خانه هاي جديد و كافي بنا نمي شود، و رشد آنها 
را محدود مي كند و باعث مي ش��ود مسكن در اين شهرها 
گران تر از ساير شهرها باش��د. افرادي كه مايلند به لندن، 
سان فرانسيسكو يا سيدني نقل مكان كنند، نمي توانند اين 
كار را انجام دهند. از آنجا كه بهره وري و دستمزد در شهرها 
بسيار بيشتر از خارج است و امكان نقل مكان در آنها وجود 
ندارد، در نتيجه توليد ناخالص داخلي كلي كاهش مي يابد. 
بنابراين، اين خبر بدي است كه در دهه هاي اخير، جهان 

ثروتمند در ساخت خانه هاي جديد عملكرد بدتري داشته 
است. به تازگي در مقاله اي از كايل هركنهوف، لي اوهانيان و 
ادوارد پرسكات استدالل شده است كه در امريكا اين روند » 
مهاجرت ميان ايالت ها و در نتيجه عامل تغيير مكان دوباره 
را كاه��ش داده و توليد و بهره وري را نس��بت به روندهاي 
تاريخي سركوب كرده است«. محدوديت هاي مربوط به 
رشد شهري نيز كاهش انتشار دي اكسيد كربن را دشوارتر 
مي كند، زيرا شهرهاي بزرگ كارآمدترين شكل شهرسازي 
هستند. در امريكا محدوديت هاي ساختماني بيشتر، در 
مكان هايي اعمال مي شود كه سرانه ميزان انتشار گازهاي 
گلخانه اي براي هر خانوار كمتر اس��ت. مسكن همچنين 
دليل بزرگي است كه بسياري از شهروندان جهان ثروتمند 
احساس مي كنند، اقتصاد براي آنها كار نمي كند. در حالي 
كه »بيي بومر«ها )كساني كه در دوره انفجار جمعيت پس 

از جنگ جهاني دوم، يعني در حّد فاصل سال هاي 19۴6 و 
196۴ زاده شده  باشند( متمايل به خانه هاي بزرگ و گران 
قيمت هستند، جوانان مجبور به زندگي درهم آميخته با 
دوستان خود در آپارتمان هاي اجاره اي هستند. مساله اي 
كه باعث نارضايتي نسل هزاره ها از بزرگان خود شده است. 
)برخي صاحب نظران بر اين باورند كه توّلد نسل هزاره در 
جايي در اواخر دهه 19۷0 يا اوايل دهه 19۸0 آغاز شده و 
در اوايل دهه 2000 به پايان رسيده است كه در ايران برابر با 

شروع دهه 60 تا آغاز دهه ۸0 است. 
دهه شصتي ها اولين نسلي هستند كه والدينشان از آنها 
كمك و آموزش مي گيرند. براي نمونه پدر خانواده در انتظار 
فرزندش اس��ت تا وي براي او دي وي دي پلير را راه اندازي 
كند.(  توماس پيكتي، اقتصاددان فرانسوي ادعا كرده است 
كه در دهه هاي اخير بازده سرمايه از آنچه در قالب كارمزد 

به كار پرداخت مي شود، پيشي گرفته و نابرابري را افزايش 
مي دهد. اما برخي ديگر، يافته ه��اي آقاي پيكتي را مورد 
انتقاد قرار داده اند و مي گوين��د، آنچه كه حقيقتًا افزايش 
سهم سرمايه را توضيح مي دهد افزايش بازده مسكن است. 
در همين حال تحقيقات ديگر نشان داده اند كه مسكن در 
پش��ت برخي از بزرگ ترين شوك هاي سياسي سال هاي 
اخير قرار دارد. بازارهاي مسكن و پوپوليسم ارتباط تنگاتنگي 
دارند. بر اساس تحقيقات »بن آنسل« از دانشگاه آكسفورد 
و »ديويد آدلر« از موسس��ه دانشگاه اروپا، بريتانيايي ها در 
مناطقي كه قيمت خانه ها راكد است، بيشتر در همه پرسي 
سال 2016 به خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا راي دادند و آن 
دسته از فرانسوياني كه در شرايط مشابه بريتانيايي ها بودند، 
در انتخابات رياست جمهوري سال 201۷ به جبهه راست 
افراطي راي دادند.  اين گزارش ويژه استدالل مي كند كه از 
زمان جنگ جهاني دوم، دولت هاي سراسر جهان ثروتمند 
سه اشتباه بزرگ مرتكب شده اند. آنها ساخت مسكن مورد 
نياز جمعيت خود را بسيار دشوار كرده اند. آنها انگيزه هاي 
اقتصادي غيرمنطق��ي براي خانواده ها ايج��اد كرده اند تا 
پول بيشتري به بازار مس��كن وارد كنند. آنها نتوانسته اند 
زيرساخت هاي نظارتي را براي محدود كردن حباب هاي 
مسكن طراحي كنند. خوشبختانه، آنها در آخرالزمان شروع 
به تشخيص خسارات ناشي از اين سياست ها مي كنند. اكنون 
در انگليس دولت آشكارا مي گويد كه بازار مسكن »خراب« 
است. اسكات موريسون، نخس��ت وزير استراليا، قول داده 
است مسكن را ارزان تر كند. انتخابات اخير كانادا تا حدودي 
بر سر اين بود كه چه كسي بيشتر براي تأمين هزينه مسكن 
مهر اين كشور تالش مي كند. كري الم، مدير اجرايي هنگ 
كنگ، مسكن را جلوي رو و در مركز پاسخ خود به معترضين 
قرار داده است. آنها بايد از مكان هايي كه بازار مسكن به طور 
گسترده فعال هستند، ياد بگيرند و آن مكان ها وجود دارند. 
همانطور كه اين گزارش نش��ان مي دهد، سيس��تم هاي 
برنامه ريزي انعطاف پذير، ماليات مناسب و مقررات مالي 
مي توانند مسكن را به نيرويي براي ثبات اجتماعي و اقتصادي 
تبديل كنند. سيستم مسكن عمومي سنگاپور به بهبود 
شمول اجتماعي كمك مي كند. تأمين مالي وام در آلمان به 
كشور كمك كرد تا از بدترين بحران مالي طي سال 200۸ 
تا 2010 جلوگيري كند. دولت ها در سراسر جهان بايد با 
قاطعيت و بدون تأخير عمل كنند. هيچ چيز كمتر از ثبات 

اقتصادي و سياسي جهان در معرض خطر نيست.
منبع: اكونوميست

اما بعد از مدتي متوجه ش��ديم كه ميزان كاالهايي كه با 
ارز ۷توماني وارد كش��ور مي شود بس��يار بيشتر از ميزان 
مصرف كل جمعيت كشور كه در آن سال ها حول و حوش 
35ميليون نفر بود، اس��ت و طبيعي است كه بخش قابل 
توجهي از بودجه صرف همين كوپن ها مي شد و دولت بعد از 
مدتي براي تامين اين اقالم اساسي با كمبود ارز مواجه شد.
   ايراد اين روش از نظر ش�ما چيست؟ چون هنوز 
هستند كارشناساني كه از روش پرداخت كوپني در 
كشور دفاع مي كنند و معتقدند كه در شرايط فعلي 

بايد به دوران اقتصاد كوپني بازگرديم.
بايد ببينيم نتيجه اي��ن روش چه بود؟ مدتي بعد از اينكه 
الگ��وي كوپن��ي در دهه60 اجرايي ش��د، خب��ر آمد كه 
شيرخش��ك هايي كه دولت ايران ب��ا ارز ۷توماني و براي 
مصرف مردم محروم وارد كرده بود در پاكستان به مزايده 
گذاشته شده اس��ت و با رقم هاي بس��يار باالتري توسط 
دالل ها به فروش مي رس��د. يا گوشت هاي وارداتي كشور 
در كش��ور ديگري به فروش مي رفت. اين روند براي اغلب 
كاالهاي كوپني به همين صورت بود. يا مثال در آن ايام هر 
ايراني كه از ايران به هر دليلي خارج مي ش��د 500دالر ارز 
۷توماني مي گرفت. در آن برهه بسياري از دالالن صدها 
نفر آدم را از طريق اتوبوس به مرزها گس��يل مي كردند تا 

ارز ۷توماني بگيرند و در بازار آزاد به قيمت 30تومان، ۴0 
تومان و حتي 50 تومان بفروش��ند. شما نگاه كنيد دولت 
همين امروز هم با اين مشكل دست به گريبان است. يعني 
ميلياردها دالر ارز ۴هزار و 200توماني به برخي افراد داده 
شده تا مثال اقالم اساسي مردم را وارد كنند. بعد طرف نه تنها 
اقالم اساسي وارد نكرده بلكه كاالهاي لوكس وارد كرده و 
با قيمت ارز 15هزار توماني فروخته؛ تازه ارز تعهد شده را 
حاضر نيستند به چرخه اقتصادي بازگردانند. يعني ما طي 
دهه هاي گذشته از تجربيات انباشته مان استفاده نكرده ايم.
   اين مش�كل تنها مختص به ماس�ت يا اينكه 
اغلب كش�ورهاي هم رده ايران نيز دچار چنين 

مشكالتي هستند؟
سوال خوبي اس��ت، بايد ديد مثال تركيه كه هم همسابه 
ماس��ت و هم ظرفيت هاي اقتصادي ما را ندارد، چه كرده 
است؟ تركيه نه تنها نفت و گاز و..ندارد بلكه هر روز 1ميليون 
بشكه نفت خام وارد كشورش مي كند؛ آن را به ارزش افزوده 
صادراتي بدل مي كند و به چند برابر قيمت اوليه به فروش 
مي رساند. واقع آن اس��ت كه بر اساس اطالعات من هيچ 
كش��وري رانت هاي برآمده از چند نرخي بودن قيمت ارز 
و دالر را ندارد. سوالي كه بايد رسانه ها به دنبال ْآن باشند 
اين است كه در تمام اين دهه ها، سود سرشار اين رانت هاي 

نفتي و دالري به جيب چه افراد و جرياناتي سراريز شده و اين 
افرادي كه از تبعات اقتصاد نفتي ما بهره مند شده اند، امروز 
چگونه در خصوص مطالبات مردم نظر مي دهند. طبيعي 
است فردي كه سال ها از رانت نفتي بهره مند بوده است؛ 
در برابر هر تصميم اقتصادي كه كشور را در مسير درست 

مديريت قرار دهد؛ مقاومت مي كند.
    اگر ممكن اس�ت خود ش�ما به س�والي كه طرح 
كرديد؛ پاسخ دهيد. آقاي غرضي واقعا چه كساني 

از اين رانت هاي سرشار بهره مند بوده اند؟
فكر مي كنيد افراد عادي و مردم طبقات محروم اساسا 
دسترس��ي به يك چنين رانت ه��اي را دارند .آيا اصال 
ارتباطات مردم عادي به اندازه اي است كه بتوانند وارد 
چنين مناسباتي شوند؟ قطعا نه. بلكه اين افراد خاص، 
نزديكان به دايره هاي قدرت، و دالالن و...هس��تند كه 
امكان دسترسي به آن منابع براي آنها فراهم است. بايد 
دست اين افراد از بيت المال قطع شود تا اقتصاد هم به 

مسير درست خود بازگردد. 
  نقش دولت ه�ا و نظام سياس�ي را در اين چرخه 
رانت زا تا چه حد تاثيرگذار مي دانيد؟ دولت ها اساسا 

امكان برخورد با اين ساختار را دارند؟
مسير تاريخي نشان مي دهد كه اكثر دولت هاي كشور در 

دوره دوم زمامداري شان مشكالت اقتصادي دامنه داري 
را تجربه كردند. هم آقاي هاش��مي، هم آقاي خاتمي هم 
شخصي كه اسمش را دوست ندارم ببرم در دولت هاي نهم 
و دهم و هم آقاي روحاني. مي دانيد چرا؟ چون مشكالت 
برآمده از اقتصاد رانتي در دوره دوم ظهور و بروز بيشتري 
پيدا مي كرد. در اين ميان مجموعه اين مش��كالت باعث 
ش��د تا طبقات كمتر برخوردار هر س��ال بر مشكالتشان 

افزوده شود. 
   حاال براي عبور از چالش هايي كه شما به آن اشاره 
كرديد چه بايد بكنيم يا بهتر است بگوييم دولت ها 

چطور بايد نظام اقتصادي را راهبري كنند؟
پدرم به من مي گفت كه در س��ال 12۷0 خورشيدي 
دالر را 1ريال خريده است؛ اين قيمت در دوره رضاشاه 
رسيد به 3ريال. وقتي رضاشاه مي رود مي شود 20ريال، 
بعد از كودتاي 2۸مرداد 32 اين رقم مي شود 35ريال. 
در زمان انقالب اين قيمت به ۷0 ريال مي رسد. وقتي 
بني صدر رفت دالر شد 300ريال . آقاي هاشمي دالر 
1500ريال��ي تحويل گرف��ت و ۴500 ريالي تحويل 
دولت اصالح��ات داد. خاتم��ي دالر را 10 هزار ريال 
تحويل گرفت وبا كمترين تغيير تحويل داد. در زمان 
دولت هاي نهم و دهم كه همه مي دانند چه وضعيتي 

ايجاد شد. هيچ كشوري را در دنيا پيدا نمي كنيد كه در 
بازه زماني حدودا يك قرني اين ميزان تحوالت را در پايه 
پولي خود تجربه كرده باشد. شما پرسيديد كه راهكار 
چيست؟ راهكارش ساده است. دولت ها در ايران بايد 
هزينه هايشان را مبتني بر درآمدهايشان تنظيم كنند. 
در اينجاست كه اهميت نظام بودجه ريزي خود را نمايان 
مي كند. در حال حاضر دامنه وس��يعي از شركت هاي 
زيان ده به دولت چسبيده اند بايد از شر آنها خالص شد. 
آنهايي كه مي توان واگذار كرد بايد به مردم واگذار شود.
  يعني ب�ا خصوصي س�ازي و تقويت پاي�ه پولي 

مشكالت كالن اقتصادي حل مي شود؟
برخالف برخي افراد كه اقتصاد را امري پيچيده و دش��ورا 
معرفي مي كنند؛ معتقدم كه اقتصاد چندان پيچيده هم 
نيست. به زبان ساده اقتصاد يعني تعادل ميان هزينه ها و 
درآمدها. اين تعادل هم در خصوص يك بنگاه خرد اقتصادي 
صدق مي كند و هم در خصوص دولت و كارتل هاي عظيم 
اقتصادي. ريشه مشكالت اقتصادي ما در تمام سال هاي 
گذش��ته اين بوده كه دولت ها و نظام سياسي وعده هايي 
خارج از توانايي هايش مطرح مي كرده اس��ت. بايد به اين 
اصل ساده اقتصادي وفادار باشيم كه بيشتر از درآمدمان 

هزينه نكنيم. 
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الزامتكميلفرمتعهدتوسط
مسافراندرتمامفرودگاههايكشور

محمد س��عيد ش��رفي، مديركل دفتر نظارت بر 
عمليات هوانوردي س��ازمان هواپيمايي كشوري 
اعالم كرد: تمام مسافران ورودي از خارج از كشور 
ملزم ب��ه پر كردن فرم تعهد از پيش تعيين ش��ده 
هستند. سعيد شرفي گفت: همه مسافران ورودي 
از خارج از كش��ور كه از طريق مرزهاي هوايي وارد 
قلمرو جمهوري اس��المي مي شوند، مورد بررسي 
نمايندگان وزارت بهداشت مستقر در فرودگاه ها 
قرار مي گيرد. وي در گفت و با پايگاه خبري وزارت 
راه و شهرس��ازي افزود: حسب مورد ممكن است 
تست هاي كرونا بر اساس عاليم مسافران يا كشوري 
كه از آن وارد شده اند الزم باشد همچنين بر مبناي 
خروجي تست ها نياز پيدا شود كه بنا به تشخيص 
وزارت در هتل هاي تعيين ش��ده؛ مراكز درماني و 
بيمارستان ها يا در منزل قرنطينه شوند، بنابراين 
مسافران ورودي با تكميل يك فرم متعهد خواهند 
بود كه به تصميمات وزارت بهداشت تمكين كنند.

واگذاريزمينبهمردمدر
قبالواحدهاينيمهتماممسكن

وزير راه و شهرس��ازي از تحويل زمي��ن به مردم در 
قبال واحدهاي نيمه تمام مس��كن خبر داد و گفت: 
اميدواريم بتوانيم براي كادر درماني كشور پروژه هاي 
ساخت مس��كن طراحي كنيم. به گزارش تسنيم، 
محمد اسالمي اظهار كرد: براي تحرك بخشيدن به 
فعاليت ها و برون رفت از اين ركود ناخواسته ناشي از 
شيوع ويروس كرونا، فراخوان داده ايم تا چنانچه مردم 
و بخش خصوصي پروژه هاي نيمه كاره مس��كوني 
دارند، آن را وارد طرح اقدام ملي مسكن كنند و بعد 
از آن وزارت راه و شهرس��ازي زميني مابه ازاي آن را 
در اختيارشان قرار مي دهد تا بتوانند مجددا شروع 
به ساخت و ساز كنند و چرخه توليد مسكن ادامه دار 
باش��د، اين كار به رونق كس��ب و كار آنها نيز كمك 
مي كند. اسالمي گفت: اميدواريم بتوانيم براي كادر 
درماني كشور كه در اين روزهاي سخت براي مردم 
ايران ايثارگرانه جانفشاني كرده و زندگي خودشان را 
به خطر انداختند، پروژه هاي ساخت مسكن را طراحي 
كنيم تا آنها نيز بتوانند از نعمت مسكن بهره مند شوند.

مردمپايقراردادها
حاضرنميشوند

مصطفي قلي خس��روي، رييس اتحاديه مشاوران 
امالك تهران گفت: با وجود فراهم بودن امكان بازديد 
از امالك، صاحبان ملك پاي قرارداد حاضر نمي شوند. 
قلي خسروي در گفت وگو با ايلنا، با بيان اينكه كرونا در 
بازار مسكن نيز تاثير داشته است، گفت: زيرا مردم براي 
حفظ سالمت خود پاي قراردادها حاضر نمي شوند، با 
توجه به اينكه كليد ملك در دست مشاوران امالك 
است، بنابراين امكان بازديد از ملك فراهم است، اما 
متاس��فانه صاحبان امالك به دليل ترس از ابتال به 
بيماري در زمان عقد قرارداد اجاره ملك، پاي امضاي 
آن حاضر نمي شوند. وي گفت: تقريبا تا روز پنجشنبه 
هفته گذشته همه واحدهاي كسبي ما تعطيل بودند. 
بايد توجه داشت كه حدود 32۴0 نفر از اين واحدها 
مستاجرند و بايد هزينه هاي سنگين اجاره بها، قبوض 
و غيره را بپردازند. خسروي با بيان اينكه پيش بيني 
مي كنيم از 15 ارديبهشت ماه بازار مسكن رونق يابد، 
گفت: اميدواريم كه با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
زودتر از ش��ر اين بيماري خالص شده و بازار به روند 
خود بازگردد. رييس اتحاديه مشاوران امالك با اشاره 
به افزايش دستمزد كارگران، در خصوص تاثير آن در 
قيمت مسكن، گفت: اين افزايش قيمت در حقوق 
كارگران به اندازه اي نيست كه بتواند در قيمت مسكن 
تاثيرگذار باش��د و بايد حق و حقوق كارگر پرداخت 
شود زيرا اگر حقوق كارگر به درستي پرداخت نشود، 
احتماال عواقب آن متوجه كارفرما ش��ده و او بيشتر 

ضرر خواهد كرد.

ترمينالقديميفرودگاه
مهرآبادمجددبازگشاييشد

ترمينال يك فرودگاه مهرآب��اد كه به دليل كاهش 
پروازها از حدود ۴0 روز پيش بسته شده بود، مجددا 
همزمان با افزايش پروازها بازگش��ايي ش��د. روابط 
عمومي فرودگاه مهرآباد ديروز در اطالعيه اي اعالم 
كرد: به دليل افزايش پروازهاي فرودگاه بين المللي 
مهرآباد و به جهت حف��ظ فاصله گذاري اجتماعي 
و جلوگي��ري از ازدحام در س��اير ترمينال هاي اين 
فرودگاه، مجددا پرواز شركت هاي هواپيمايي از اين 
ترمينال از سر گرفته مي شود. بر اين اساس پروازهاي 
هواپيمايي كيش اير، زاگرس و وارش از روز جمعه 5 
ارديبهشت طبق روال گذشته از ترمينال يك خواهد 
بود. فرودگاه مهرآباد 2۸ اس��فند ماه سال گذشته از 
توقف خدمات دهي قديمي ترين ترمينال خود و انتقال 

پروازهاي اين ترمينال به ترمينال دو خبر داده بود.

افزايشتنشدر۱۴درصد
خانوادهها

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهردار تهران خبر 
داد كه بر اساس نظرسنجي دفتر مطالعات اجتماعي 
و فرهنگي شهرداري تهران و ايس��پا، در 1۴ درصد 
خانواده ها افزايش تنش در ماه ه��اي اخير گزارش 
شده است. به گزارش مهر، جوادي يگانه معاون امور 
اجتماعي و فرهنگي شهردار تهران در صفحه شخصي 
خود در توييتر نوشت: خانواده مستحكم ترين نهاد 
جامعه ايراني است و تغييرات اندك آن هم مهم است. 
هرچند كرونا فرصت بازگش��ت به خانواده و كشف 
دوباره خانه بود و بر اساس نظرسنجي اخير شهرداري 
تهران و ايسپا در 23 درصد خانواده ها روابط بهتر شده، 
اما نگراني درباره 1۴ درصد افزايش تنش در خانواده را 

بايد جدي تر گرفت.

رييس سازمان امور مالياتي درباره  بودجه سال 99 خبر داد 

پيشبيني۴0هزارميلياردتومانافتدرآمدمالياتيناشيازكرونا
تعادل |

»درآمدهاي پيش بيني ش�ده دولت از محل 
ماليات در س�ال ۹۹ كاه�ش مي يابد.« اين را 
رييس س�ازمان ام�ور مالياتي گفته اس�ت. 
براساس اظهارات اميدعلي پارسا، از 180 هزار 
ميليارد تومان درآمدي كه از محل ماليات ها 
در قانون بودجه سال جاري پيش بيني شده، 
در ي�ك س�ناريوي خوش بينان�ه 140 هزار 
ميليارد تومان قابل وصول است، البته چنانچه 
ميزان تاثير كرونا بر كسب و كارها در همين 

فصل بهار باشد.

 اظهارات رييس سازمان امور مالياتي گوياي اين است كه 
درآمدهاي مالياتي كه به عنوان يكي از پايه هاي محكم 
درآمدي در بودجه به حس��اب مي آمد، به دليل شيوع 
ويروس كرونا واثراتي كه بر كسب و كارها داشته، به شدت 
كاهش پيدا مي كند؛ چرا كه تبعات ناشي از پاندمي كوويد 
19، پرداخت ماليات براي بنگاه هاي اقتصادي را به دشت 
دشوار كرده است. از سوي ديگر، باتوجه به اينكه قيمت 
نفت در بازارهاي جهاني به شدت كاهش يافته و كمتر از 
50 دالر پيش بيني شده براي هر بشكه نفت در بودجه، 
خريد وفروش مي شود؛ مجموع درآمدهاي دولت افت 
محسوس��ي را تجربه و باكسر بودجه ش��ديدي روبه رو 
خواهد شد. از اين منظر به نظر مي رسد كه دولت بايد به 
دنبال راهكار هاي ديگري براي كسب درآمد باشد. امايكي 
از راهكارهايي كه بيشتر كارشناسان برآن اتفاق نظر دارند 
اين اس��ت كه نهاد هاي حاكميتي و مجموعه هايي كه 

براساس حكم حكومتي معاف از ماليات هستند، براي 
كمك به افزايش درآمد هاي دولت در راستاي مقابله با 

كرونا، در سال جاري داوطلبانه ماليات پرداخت كنند. 

كروناسدراهمالياتستاني
افزاي��ش درآمد هاي مالياتي يك��ي از راه هايي بود كه 
همواره از سوي كارشناسان براي جبران افت درآمدهاي 
نفتي پيشنهاد مي ش��د. اما ماليات ستاني از بنگاه ها، 
نهادها و كس��اني كه به هر نح��وي فعاليت اقتصادي 
انجام مي دهند، به گفته كارشناسان مالياتي هيچگاه 
كار آساني نبوده است. حال اما با شيوع ويروس كرونا 
و ضربه اي كه به كس��ب وكارها وارد كرده است، قطعا 
دريافت ماليات را براي دولت س��خت تر خواهد كرد. 
از اي��ن رو، دولت بايد از همين حال نگران بخش��ي از 
درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده اش در بودجه كه 
به دليل كرونا محقق نخواهد شد، باشد. در اين ميان، 
تمهيداتي هم كه خود دولت به دليل ويروس كرونا در 
بخش ماليات انديش��ده، موجب شده تا دريافت هاي 
مالياتي به تعويق بيفتد و برخي معافيت ها لحاظ شود. 
به طور نمونه براساس دستورالعمل دولت، براي 10 گروه 
اقتصادي اعالم شده از سوي دولت، سررسيد پرداخت 
ماليات ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال 9۸ تا 
پايان ارديبهشت 1399 تعيين شد كه تا تاريخ يادشده، 
جريمه تاخير ماليات ارزش افزوده، محاسبه و مطالبه 
نخواهد شد. از ديگر تمهيدات مالياتي دولت مي توان 
به »بخش��ودگي 100 درصدي جرايم مربوط به عدم 
تس��ليم اظهارنامه ماليات ارزش افزوده و ارايه مهلت 

جديد و تقس��يط پرداخت بدهي ماليات« اشاره كرد. 
همچنين براس��اس ديگر رويكردهاي مالياتي دولت 
به منظور حمايت از كس��ب وكارها، انتظار مي رود كه 
درآمده��اي دولت در اين بخش نيز ب��ا كاهش و افت 

محسوسي روبه رو شود. 

افتدرآمدهايمالياتيبهدليلكرونا
 در همين رابطه، اميدعلي پارسا رييس سازمان مالياتي 
درباره ش��رايط اقتصاد كرونايي و اثر آن بر درآمدهاي 
مالياتي در گفت وگو با »خبرگزاري تسنيم« مي گويد: 
بدون ش��ك درآمدهاي مالياتي در سال 99 به واسطه 
ش��يوع ويروس كرونا و به تبع كاه��ش فعاليت هاي 
اقتصادي با افت رو به رو خواهد ش��د. كرونا پديده اي 
است كه ابعاد مختلف آن حتي به لحاظ پزشكي هنوز 
به طور دقيق معلوم نيست و سناريوهاي مختلفي راجع 
به اين بيماري مطرح است. ابعاد اقتصادي بيماري كرونا 
به همين شكل است و سناريوهاي بدبينانه، بينابين و 
خوشبينانه در اين زمينه وجود دارد.  براساس اظهارات 
پارس��ا، خوش بينانه ترين حالت اينك��ه از 1۸0 هزار 
ميليارد تومان در آمدي كه از محل ماليات ها در قانون 
بودجه سال جاري پيش بيني شده 1۴0 هزار ميليارد 
تومان قابل وصول است اگر ميزان تاثير كرونا بر كسب 
و كارها در همين فصل بهار باشد. او افزود: ماليات جزو 
مواردي ك��ه همه مولفه هاي آن اع��م از »نرخ، ماخذ، 
زمان، معافيت، بخشودگي و غيره « طبق قانون انجام 
مي شود و اين سازمان سياست گذار و قانون گذار نيست 
بلكه مجري قانون است. رييس سازمان امور مالياتي 

همچنين عنوان كرد كه تسهيالت و خدماتي كه تاكنون 
سازمان امور مالياتي براي اصناف و واحدهاي توليدي 
آسيب ديده از ويروس كرونا در نظر گرفته مي توان به 
امهال بدهي هاي مالياتي، امهال اظهارنامه هاي مالياتي، 
بخشودگي جرايم مالياتي اش��اره كرد اما اينكه اصل 
ماليات وصول نشود تا به حال در سازمان بحث خاصي 
صورت نگرفته و بايد منتظ��ر ماند و ديد برآيند كالن 
مجموعه سياست هاي اقتصادي كشور چه خواهد بود. 

راهكارجبرانكسريدرآمدهايمالياتي
چيست؟

حال كه براساس اظهارات رييس سازمان امور مالياتي، 
درآمدهاي مالياتي به دليل شيوع ويروس كرونا افت 
محسوسي را تجربه خواهد كرد؛ راهكار چيست؟ البته 
اخيرا پيشنهادي درباره اخذ ماليات از برخي نهاد هايي 

كه تاكنون از پرداخت معاف بوده اند، داده شده است. 
به گفته صاحبنظران، اين پيشنهاد بايد عملياتي شود و 
در شرايط كنوني، دليلي براي استثناء قرار دادن بنگاه 
يا بخش��ي از اقتصاد نيست. چراكه كش��ور از يك سو 
با مس��اله تحريم مواجه است و از س��وي ديگر شيوع 
ويروس كرونا آسيب بزرگي به كسب وكارها زده است. 
از اين رو، بنگاه ها توان پرداخت ماليات را دراين شرايط 
ندارند. بنابراين خانه ملت بايد به دنبال اين باش��د تا با 
تصويب قوانيني دريافت ماليات از نهادهايي كه توان 
پرداخت ماليات را دارند، اما به هر دليلي سر باز مي زنند، 
را اجرايي كند. بر همين اس��اس، پيش��نهاد مي شود، 
نهاد هاي حاكميتي و مجموعه هايي كه براساس حكم 
حكومتي معاف از ماليات هستند، براي كمك به افزايش 
درآمد هاي دولت در راس��تاي مقابله با كرونا، در سال 

جاري داوطلبانه ماليات پرداخت كنند.
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ممنوعيتوارداتتجهيزاتضروريفناوريارتباطاتبهزيرساختهايارتباطيكشورضربهميزند

نگاهلوكسبهكاالهايضروريآيتي
گروه دانش و فن|

ثبت سفارش تجهيزات ضروري زيرساخت هاي 
فناوري اطالعات اين روزها با مش�كل مواجه 
شده است. رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي 
در نامه اي از وزارت صنع�ت، معدن و تجارت 
خواست براي حل اين مشكل اقدام كند، زيرا 
ممنوعيت واردات تجهيزات ضروري فناوري 
ارتباطات به زيرس�اخت هاي ارتباطي كشور 
ضربه مي زند. سازمان نظام صنفي رايانه اي در 
اعتراض به عدم ثبت سفارش كاالهاي ضروري 
نامه اي را به مديركل صنايع برق و الكترونيك 
وزارت صنع�ت، معدن و تجارت ارس�ال كرد. 
محمدباقر اثني عشري، رييس اين سازمان با 
بيان اينكه انجام بسياري از فعاليت هاي جامعه 
از طريق دوركاري و نيز ارايه خدمات آموزشي 
از راه دور در فضاي مجازي در ش�رايط شيوع 
ويروس كرونا انجام مي ش�ود و به همين دليل 
تقاضا براي تهيه تجهيزات زيرساختي حوزه 
فناوري اطالعات و ارتباط�ات افزايش يافته 
است، اخيراً ثبت سفارش�ات برخي كاالهاي 
متداول )مانند س�رور، پردازن�ده، تجهيزات 
ذخيره  سازي( كه پيش از اين مطابق روال ثبت 
سفارش مي شد، با عنوان »موجود بودن نمونه 
توليد داخلي« رد ش�ده اس�ت. اثني عشري 
از مديركل صنايع ب�رق و الكترونيك وزارت 
صنعت، معدن و تجارت درخواست كرد ضمن 
بررسي موضوع و به منظور تبيين و حل مساله 
و جلوگيري از ورود قاچاق كاالهاي فوق با توجه 
به نياز بازار، با برگزاري جلسه اي اين مشكل را 
حل كنند. پيرو ارسال اين نامه، حميد توسلي 
عضو هيات مديره و كميس�يون سخت افزار 
نظام صنف�ي رايانه اي اعالم ك�رد ممنوعيت 
واردات تجهيزات ضروري فناوري ارتباطات 
به زيرساخت هاي ارتباطي كشور ضربه مي زند. 
به اعتقاد سازمان نظام صنفي رايانه اي استان 
تهران، ممنوعي�ت واردات برخي تجهيزات 
فناوري اطالع�ات و ارتباطات باعث اعتراض 
شركت هاي تامين كننده و فعاالن حوزه فناوري 
شده است. اين اظهارات در واكنش به گزارش 
وزارت صنعت اعالم شد است. در اين گزارش 
حسين مدرس خياباني، قائم مقام وزير صنعت، 
معدن و تجارت به كنترل واردات تأكيد كرده 
ب�ود. او واردات را در س�ه گ�روه اصلي كاالي 
اساسي، مواد اوليه و ماشين آالت تقسيم كرد 
و گفت واردات هر ماشين آالت يا قطعه اي كه 
در داخل، توان توليد آن وجود دارد بايد ممنوع 
ش�ود. او ه�دف از پياده س�ازي ممنوعيت را 
صيانت از منابع ارزي محدود كشور و همچنين 

حمايت از توليد داخلي عنوان كرد.

    ممنوعيت ثبت سفارش
قاچاق را افزايش مي دهد

در اين راستا محمدباقر اثني  عش��ري، رييس سازمان نظام 
صنفي رايانه اي )نصر( اظهار كرد در روزهايي كه شيوع ويروس 
كرونا در كشور باعث افزايش دوركاري و ارايه  خدمات آموزشي 
از راه دور شده، تقاضا براي تهيه تجهيزات زيرساختي حوزه 
فناوري اطالعات و ارتباطات نيز افزايش پيدا كرده است و به 
دليل نياز بازار به اين مدل كاالها ادامه ممنوعيت ثبت سفارش، 
باعث افزايش قاچاق اين مدل كاالها در بازار مي شود. به گفته  
او ثبت سفارش اين كاالها پيش از اين طبق روالي كه وجود 
داشت انجام مي شد اما اكنون به دليل »موجود بودن نمونه  
توليد داخلي« رد ش��ده اس��ت. او دليل ذكرشده براي عدم 
س��فارت كاالهاي حوزه فناوري اطالعات را تعجب برانگيز 
خواند و با ارسال نامه اي به مديركل صنايع برق و الكترونيك 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به اين موضوع، خواستار 
برگزاري جلسه اي به صورت حضوري يا غيرحضوري در اسرع 
وقت با نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت شد تا تمامي 
ابعاد آن مورد بررسي قرار بگيرد.  همچنين حميد توسلي، عضو 
كميسيون سخت افزار سازمان نظام صنفي رايانه اي استان 
تهران گفت: »وقتي براي ثبت سفارش كاال مي رويد واردات آن 
كاال از نظر مقررات بدون مشكل اعالم مي شود اما دفتر مقررات 
صادرات و واردات در تاريخ نهم فروردين ماه نامه اي داده است 
كه كاال نمونه داخلي دارد. يعني وارد كننده نمي تواند كاال را 

وارد كند اما نتيجه استعالم واردات آن را تاييد مي كند.« وي 
با بيان اينكه كاالي زيرساختي به قدري ارزش افزوده ايجاد 
مي كند كه براي كسي جاي شك نيست، افزود: »همه ما شاهد 
هستيم كه در شرايطي كه بحران كرونا و تعطيلي عمومي بر 
كشور حاكم شده همين كاالها و زيرساخت فناوري اطالعات 
چگونه باعث نجات كشور در ش��رايط بحران مي شود. اين 
زيرساخت فناوري اطالعات است كه موجب شده مردم بتوانند 
خريد آنالين انجام بدهند و آموزش بر اين بستر ممكن باشد و 
جلسات كاري به صورت مجازي برگزار شوند. يكي از مواردي 
كه داراي نمونه داخلي اعالم شده و از واردات آن جلوگيري 
مي شود CPU است. چه كسي است كه نداند توليد اين قطعه 
به طور انحصاري در اختيار تنها دو شركت در تمام دنياست. ما 
آرزو داريم و اميدواريم روزي ما هم بتوانيم اين كاال را در كشور 
توليد كنيم اما در شرايط كنوني نمي توانيم. ممكن است كه 
اشتباه هم در اين نامه شده باشد اما اين اشتباه بايد تصحيح 
شود. سخت افزار يك كاالي لوكس نيست بلكه كااليي است 
كه اولويت بااليي دارد و ضروري است. اميدورام دولت و وزارت 
صنايع اين موضوع را بيشتر جدي بگيرند.  به نظر مي رسد 
هنوز در بخشي از بدنه حاكميت فناوري اطالعات و تجهيزات 
آن يك كاالي لوكس ش��مرده مي شود اما تصور كنيد اگر با 
نبود اين زيرساخت ها يك روز اينترنت قطع بشود چه بلوايي 
در كشور مي شود. همين حاال هم حتي اگر مشكلي در ثبت 
سفارش هاي ما وجود نداشته باشد با دردسرهاي زيادي مواجه 

هستيم. مسووالن كشور متوجه اين موضوع نيستند كه دوماه 
است كشورهاي چين و تايوان كه توليد كننده اصلي قطعات 
هستند با توقف كار مواجه بوده اند و در حال حاضر بدون اين 
نامه ها و بخشنامه ها ما دوماه عقب هستيم و بايد بتوانيم اين 
كمبود را جبران كنيم. فراموش نكنيم كه تمام دنيا مشتري 
اين توليدات هستند و به طور كلي اين كمبود وجود دارد. خود 
بحران كرونا ما را با مشكل مواجه مي كند و در تامين نيازهاي 
كشور با مشكل مواجه هستيم اكنون اين نامه ها و سنگ اندازي 

مزيد بر علت مي شود.«

    بهايي كه دولت  
با تعديل نيروي شركت ها مي پردازد

وي با بيان اينكه تمام تالش ش��ركت هاي ح��وزه فناوري 
اطالعات اين است كه بتوانند نيروهاي ارزشمند خود را حفظ 
كنند، اظهار كرد: »افرادي كه در اين ش��ركت ها مشغولند 
انسان هاي شريف و مستعدي هستند كه در خدمت توسعه 
كشورند. با اين شرايط بايد ديد شركت ها به عنوان بنگاه هاي 
اقتصادي تا چه حد دوام مي آورند و چه وقت ناچار به حذف 
نيروها و تعديل هستند. بيكار شدن اين نيروها باري بر روي 
دوش دولت خواهد بود و نرخ بيكاري و تبعات آن را باال خواهد 
برد و در نهايت هم اين نيروها از كشور مهاجرت مي كنند.« 
عضو كميسيون سخت افزار سازمان نظام صنفي رايانه اي با 
بيان اينكه هيچ شركتي دوست ندارد نيروي انساني خود را 

كه به يك داشته ارزشمند براي سازمان به حساب  مي آيد از 
دست بدهد، افزود: »گذشته از اينها تاثير فناوري اطالعات 
بر امروز كشور تنها همين نيست. آموزش آنالين كه در اين 
شرايط يك ضرورت است بر بستر فناوري ممكن  شده، خريد 
آنالين، برگزاري جلسات آنالين و تاكسي هاي اينترنتي كه 
اشتغال زيادي ايجاد كرده است بدون زيرساخت سخت افزاري 
ممكن نيست. اين آسيب ها ممكن است كوتاه مدت ديده شود 
اما بايد منتظر تبعات بلند مدت آن هم باشيم چون همانطور 
كه گفتم بازار قطعا با كمبود مواجه مي شود و به شدت آشفته 
خواهد شد. شركت ها آسيب زيادي خواهند ديد و اين آسيب 
تنها بر شركت هاي سخت افزاري نيست بلكه نرم افزاري ها هم 
به مشكل بر خواهند خورد. زيرساخت هاي بانكداري هم از 
اين آسيب ها در امان نيستند تصور كنيد بانكداري الكترونيك 
بدون تجهيزات الزم با چه مشكالتي مواجه مي شود. وقتي ما 
با نامه اي مواجه مي شويم كه واردات، CPU، سرور، لپ تاپ، 
تبلت، استوريج، هاردديسك، روتر را ممنوع مي كند احساس 
مي كنيم موضوع جنبه شوخي پيدا كرده است. وقتي چنين 
كاري انجام مي شود فقط اميدواريم اين يك اشتباه بوده كه 
به زودي برطرف شود. وگرنه همه مي دانيد ما توليد كنند سرور 
و لپ تاپ نيستيم. اگر مي خواهيم اينها را مونتاژ كنيم هم بايد 
قطعات را وارد كنيم و كشور ما هنوز به مرحله توليد اين قطعات 
نرسيده. ما اميدواريم كه روزي به لبه تكنولوژي دنيا برسيم اما 
در سالي كه با اين بحران شروع شده و به دنبال جهش توليد 
هم هستيم اين بخشنامه ها تنها باعث توقف كار فعاالن اين 

حوزه و بيكاري افراد زيادي مي شود.«

    بايد بدانيم چقدر توليد سخت افزار داريم
عضو كميسيون سخت افزار سازمان نظام صنفي رايانه اي 
درباره فعاليت كميس��يون و س��ازمان در اين حوزه بيان 
كرد: »كميسيون سخت افزار پيش از اين مذاكراتي كرده و 
توانسته ايم در زمينه تعرفه مذاكراتي انجام بدهيم و موفق هم 
بوده ايم. نياز داريم در دولت به اين دانش برسيم كه تجهيزات 
سخت افزاري چيس��تند و چه اهميتي دارند. ضمن اينكه 
اميدواريم و حامي اين هستيم كه شركت هاي داخلي بتوانند 
توليد داشته باشند اما بايد بدانيم اين تجهيزات چيستند 
و چ��ه اهميتي دارند و چه قدر امكان توليد آنها در كش��ور 
وجود دارد. بايد جلس��اتي داشته باشيم و از بزرگان حوزه و 
به خصوص از وزارت ارتباطات كمك بگيريم. شخص وزير 
اش��راف خوبي به اين موضوع دارد و مي توانيم از اين طريق 
با مذاكره با وزارت صنعت به نتايج خوبي برسيم. صدور اين 
نامه ها و بخشنامه هاي بحث برانگيز تنها باعث ايجاد رانت 
مي شود و اين موضوع مي تواند پيشرفت و توسعه كشور را 
با مشكل مواجه مي كند. شركت هاي سخت افزاري پابه پاي 
بخش هاي ديگر در حال خدمت به كشور هستند و مي توانيم 
ارزش افزوده زيادي ايجاد كنيم. ضمن اينكه پس از بحران 
كرونا دنيا با سرعت به سمت انقالب صنعتي چهارم حركت 
خواهد كرد و تجهيزات هوش مصنوع��ي و غيره خواهان 
زيادي پيدا مي كنند و نبايد بيش از اين از قافله تكنولوژي 

روز دنيا عقب بمانيم.«

باوجود درنظر گرفتن تجهيزات فناوري اطالعات   به عنوان كاالي لوكس، با نبود اين زيرساخت هادر صورت قطع  اينترنت، بلوا به پا مي شود

شهردار تهران: تحريم ها اجازه 
توسعه ناوگان حمل و نقل 

عمومي را نمي دهد 
حتي ط��رح ترافي��ك مناطق مركزي ش��هر 
ته��ران هم به خاطر كمك به مردم و تس��هيل 
استفاده آنها از خودروي شخصي تعطيل شده 
تا فشار كمتري به ناوگان حمل و نقل عمومي 
بيايد. البته برخي مش��اغل مانند رستوران ها و 
هتل ها هنوز نمي توانند فعاليت كنند.او افزود: 
هم اكنون در برخي اس��تان هاي ايران وضعيت 
س��فيد اعالم ش��ده و آنها از نقطه بحران عبور 
كرده اند. مديران ايراني با استفاده از تجربياتي 
كه در طول جنگ تحميلي به دس��ت آوردند؛ 
به س��رعت عم��ل خوبي در تجهيز و س��اخت 
بيمارستان هاي جديد رسيدند. به عنوان مثال 
در عرض چند روز يك بيمارستان ۳۵۰ تختي 
س��اخته ش��د كه مخصوص بيم��اران كرونا با 

تجهيزات  آي سي يو بود.

   شهردار لندن: تهران در مقابله با كرونا 
از ما جلوتر است

 در اين دي��دار مجازي، صادق خان، ش��هردار 
لندن نيز با تشكر از برقراري اين تماس ويدئويي 
گفت: بس��ياري از تدابيري ك��ه در لندن براي 
مقابله با كرونا انديش��يده شد ش��بيه اقدامات 
ايران اس��ت و حتي ايران در اين زمينه جلوتر 
اس��ت .لندن از ۲۳ مارس مقررات سرسختانه 
قرنطينه اعمال كرد و هر كسي كه از خانه بيرون 
مي آمد تنها به چهار دليل اجازه تردد داش��ت. 
اول خريد مايحتاج مواد غذايي، دوم مراجعه به 
دكتر، سوم يك بار در روز براي ورزش و چهارم 
شرايط ش��غلي خاص كه براي خروج ضرورت 
داشته باش��د. او افزود: حمل و نقل عمومي هم 
در لندن به اين شكل اس��ت كه مترو تنها پنج 
درصد مسافران را جابه جا مي كند و اتوبوس ۱۵ 
درصد و در واقع همه چيز به تعليق درآمده است. 
در زمينه كفن و دفن هم تنها خانواده درجه يك 
حق حضور در مراسم تدفين را دارند و فاصله دو 
متر هم بايد رعايت ش��ود. شهردار لندن گفت: 
تهران از نظر مقابله با كرونا از ما جلوتر است و از 
اين بابت به مسووالن ايراني تبريك مي گويم. در 
حال حاضر ميزان سرايت كرونا در لندن از يك 
بيمار به بقيه زير يك نفر است و تالش مي كنيم 
اين رقم را پايين نگه داريم .مقامات لندن تنها 
در صورتي قرنطينه را به پايان مي رس��انند كه 
چهار اتفاق افتاده باشد اول اينكه بيمارستان ها 
به اندازه كافي ظرفيت درمان داش��ته باشند، 
دوم تعداد مرگ و مير ناش��ي از كرونا به شكل 
محسوسي كاهش يابد، سوم حجم مبتاليان به 
مقدار زيادي كم شود و در نهايت مردم امكانات 
كافي براي حفاظت ش��خصي داش��ته باشند. 
به طوري كه مطمئن ش��ويم وقتي قرنطينه را 
برداشتيم، با موج جديد بيماري روبرو نخواهيم 
ش��د چرا كه هم اكنون بريتانيا بيشترين تعداد 
بيماران بس��تري را دارد.صادق خ��ان درباره 
تالش دانشمندان انگليس��ي براي درمان اين 
بيماري گفت: به تازگي واكس��ن ساخته شده 
توسط دانشگاه آكسفورد، آزمايش خواهد شد و 
همينطور در حال آزمايش نوعي پادتن هستيم 
كه از مبتاليان درمان ش��ده كرونا گرفته شده، 
از طرفي توليد آنتي ژن ها را افزايش داديم ولي 
براي رسيدن به نتيجه نهايي، زمان زيادي صرف 

خواهد شد تا اين ويروس سركوب شود.
شهردار لندن به شرايط تحريم ايران اشاره كرد 
و گفت: در ديدار خود با مقامات دولت انگلستان 
مسائل و مشكالت تهران در رابطه با تحريم ها 
را براي آنها خواهم گفت و اميدوارم اين مشكل 

به زودي حل شود.

در اقدام�ي جديد سوءاس�تفاده از روزهاي 
قرنطين�ه، كالهب�رداران، افراد را ب�ه انجام 
كس�ب وكارهايي كه قابليت انجام در منازل 
را دارن�د، تش�ويق مي كنن�د و ب�ا اطالعات 
نادرستي از حجم و زمان كار فريب مي دهند 
و از آنها براي اقالمي كه مورد استفاده نيست، 

هزينه هايي را دريافت مي كنند.

 در اين راستا علي اصغر زارعي، كارشناس فناوري اطالعات به 

ايسنا توضيح داد: »بعضي از كاربران تلگرامي يا صفحه هاي 
اينستاگرامي تبليغ مي كنند اگر دنبال كاري در داخل منزل 
هستيد ما مي توانيم كاري براي شما پيدا كنيم، كارهايي كه 
در منزل انجام دهيد و به صاحب كار تحويل دهيد؛ كارهايي 
مثل بسته بندي، شمع سازي، چرم دوزي، ساخت بدليجات، 
پاكت، جعبه و كارهاي شبيه اين ها به شما معرفي مي كنند و 
از شما مي خواهند براساس مهارت و عالقه اي كه داريد يكي از 
اين كارها را انجام دهيد. سيستم هاي اطالعاتي بعد از انتخاب 
لوازم مورد نياز كار، از شما مي خواهند كه پيش از فرستادن آن 

لوازم، پول را بايد به حسابشان واريز كنيد و اما در اين فاصله 
مشتريان را با اطالعات نادرس��تي از حجم كار، زمان كار و 
قوانين متناقض ديگر فريب مي دهند.« وي با بيان اينكه آنها 
در ابتدا ادعا مي كنند كه كار ساختن اين شمع يا جعبه ها فقط 
چند دقيقه طول مي كشد، افزود: »اما در حقيقت بعد از اينكه 
فيلم آموزشي را برايتان ارسال كردند مالحظه مي كنيد اين 
كار در كمال تعجب ساعت ها زمان مي برد و اگر بخواهيد كار 
را ادامه دهيد نمي توانيد آن تعداد را در زماني كه توافق كرديد 
تحويل بدهيد؛ در نتيجه تنها راهي كه برايتان باقي مي ماند 

انصراف از اين كار است اما هزينه اي كه براي خريد اين وسايل 
با هم توافق كرديد را به شما برنمي گردانند. در حقيقت اين 
افراد تعدادي وسايل كار بي مصرف را به قيمت چندين برابر 
به شما فروختند، وسايلي كه مورد استفاده اي براي شما ندارند 
و اگر بخواهيد ادامه دهيد در مدت زماني كه توافق كرديد، 
امكان درست كردن اين موارد وجود ندارد و حتي اگر بخواهيد 
شبانه روزي هم كار كنيد، از كار شما ايراد مي گيرند و كارتان را 
زير سوال مي برند و البته آن مبلغ توافق شده را هرگز پرداخت 
نمي كنند.« اين كارشناس مديريت سيستم هاي اطالعاتي 

با بيان اينكه در اين مدت بسياري از كاربران قرباني بعضي از 
اين ترفندهاي تلگرامي يا صفحه هاي اينستاگرامي كاريابي 
اينترنتي شده اند، گفت: »خصوصا در وضعيت شيوع بيماري 
كرونا كه اكثر مردم در قرنطينه خانگي هستند، فعاليت اين 
كانال ها رو به افزايش است. بنابراين توصيه مي شود بدون 
اطالع اوليه و كافي هيچ مبلغ��ي در ابتداي كار به اين افراد 
پرداخت نكنيد، زيرا درصورتي كه از انجام كار انصراف دهيد، 
با ايراد و بهانه هاي طرف مقابل روبه رو مي شويد و البته پول 

پرداخت شده را هم به شما برنمي گردانند.«

كالهبرداري با پوشش كسب وكار اينترنتي

برابر رأي شماره 139860315001003391 مورخ 1398/10/30 هيات اول/ هيات دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا عباسي، فرزند حسن، به كد ملي 
4490296886 )ششدانگ( يك باب ساختمان به مساحت 228/08 مترمربع، پالك شماره 
531 فرعي از 1291 اصلي، واقع در ايالم- آزادي 9- انتهاي خ گلس�تان، خريداري شده از 

محمد نصرت پور منتسب به مالكيت درويش نصرت پور. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش�ود در صورتيكه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي  توانند ظرف مدت 
دو ماه و در مورد آگهي هاي اصالحي ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي، اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواس�ت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند، بديهي است در صورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/02/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/02/21

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

صفري رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم

قوه قضائيه 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم 

قطعه يك ايالم 
براب�ر رأي ش�ماره 139860315001003693 مورخ 1398/11/27 هي�ات اول/ هيات دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي بهمن عباس زاده، فرزند صيدقنبر، به 
كدملي 4500400631 )ششدانگ( يك باب ساختمان، به مساحت 146/47 مترمربع، پالك 
شماره 201 فرعي از 1477 اصلي، واقع در ايالم- محله آشوري- كوچه ماهر، خريداري شده 

از نعمت اله محمدي منتسب به مالكيت جمشيد رئيسي. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش�ود در صورتيكه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي  توانند ظرف مدت 
دو ماه و در مورد آگهي هاي اصالحي ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي، اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواس�ت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند، بديهي است در صورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/02/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/02/21

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

صفري رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم

قوه قضائيه 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم 

قطعه يك ايالم 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139760316014001979 مورخ 1397/8/29  هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی  اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه دو تصرفات مالکانه  بال معارض آقای شاه محمد نوری دوکشکانی 
فرزند نورمحمد  بشماره شناسنامه 288 صادره از ماهيدشت درششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 120.36 متر مربع قسمتی از پالک 
1965 فرعی از 123 اصلی واقع در کرمانش�اه بخش 3 حومه به آدرس کرمانش�اه ميدان  جمهوری به سمت ترمينال کوی شهيد جان سپار 
کوی 107 پالک 34 خريداری از مالک رس�می خانم زهرا اشجاری محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز  آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/2/6
تاريخ انتشار نوبت دوم:1399/2/21

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

فرهاد نوری رييس ثبت اسناد و امالک کرمانشاه 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 

کرمانشاه ناحيه دو 

٭ کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
٭ موضوع مناقصه: پروژه احداث سايبان بصورت  سازه فضا کار )در قالب طرح و ساخت EP(در پايانه مرزی خسروی 

٭ مدت اجرا: 4ماه شمسی
٭ مبلغ برآورد:  11/337/600/000ريال

٭ مبلغ تضمين شرکت در مناقصه:  567/000/000ريال
تاريخ درج در سامانه ستاد جهت دريافت اسناد مناقصه مورخ 99/02/07 می باشد . 

٭ شرايط مناقصه گر : کليه شرکت کنندگان می بايستی دارای حداقل گواهينامه  پايه5 پنج ابنيه از سازمان مديريت  و برنامه ريزی کشور باشند. 
٭ مهلت دريافت اسناد: متقاضيان می توانند حداکثر تا تاريخ   1399/02/11ساعت 14:00روزپنج شنبه  جهت دريافت اسناد مناقصه به نشانی 
سامانه تدارکات الکترونيکی دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه کنند ) الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سايت مذکور  و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند(.
٭ مهلت تحويل اسناد تکميل شده: تا پايان وقت اداری روزيکشنبه  مورخ 1399/02/21 ساعت 14:00جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارکات 

الکترونيکی دولت )ستاد( مراجعه نمايند.
٭ تاريخ بازگشايی: ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 1399/02/22

٭ اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات و ارائه پاکت الف: کرمانشاه- بلوار بنت الهدی صدر- مقابل فرمانداری- اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه- طبقه همکف- دبيرخانه- تلفن:083-38249912-14

٭ اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

آگهی تجديد )اول (مناقصه عمومی يک مرحله ای با ارزيابی ساده  

وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

نوبت اول

)چاپ در دو نوبت به شماره 2099001111000001(

سامانهپيامكيروزنامهتعادل
بهشماره30005320دردسترسشماست

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

سامانه پيامك نمايند. 

 شرکت گاز استان کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی به شماره۲۰99۰۰۱۳۳9۰۰۰۰۰7   را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد.
موضوع مناقصه:اجرای عمليات گازرسانی به صنايع سطح استان )16(.

شرکتهای متقاضی دارای گواهی نامه صالحيت پيمانکاری در رشته های تأسيسات و تجهيزات و يا نفت و گاز و نيز گواهينامه صالحيت ايمنی پيمانکاران می توانند درصورت 
داشتن ظرفيت مجاز کاری ، کليه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها را، از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی 

دولت )ستاد( پيگيری نمايند.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه:8.568.117.119 ريال.
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه:433.000.000 ريال.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه99/01/26 می باشد.

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت16:00روز دوشنبه مورخ99/02/08.
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد :ساعت 16:00 روز يکشنبه مورخ99/02/28.

زمان بازگشايی پاکات:ساعت 9:30 روز دوشنبه مورخ99/02/29.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر به آدرس:کرمانشاه، ميدان آزادی، ابتدای بلوار شهيد بهشتی شرکت گازاستان کرمانشاه طبقه اول اتاق ۲۱۵ يا پايگاه اطالع رسانی 

الکترونيکی )WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمايند.

 فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزيابی کيفی )يک مرحله ای(

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

شرکت ملي گاز ايران
شرکت گاز استان کرمانشاه

) سهامي خاص(

نوبت اول
شماره مجوز: 1399-380



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

آمار تجارت خارجي ايران به ۴ قاره منتشر شد 

نبض كند صادرا ت در سال ۹۸ 

تاثير ابرروندهاي جهاني بر صنايع ايران در 2020 

تعادل| گروه تجارت |
بررس�ي كارنامه تج�ارت خارجي كش�ور در 
س�ال ۹۸ نش�ان از اين دارد، حجم صادرات و 
واردات كشور در س�ال ۹۸ برابر با ۸۵ ميليارد 
و ۱۰7 ميليون دالر بوده است كه از اين ميزان، 
صادركنندگان ايراني ۴۱ ميليارد و۳7۰ ميليون 
دالر كاال روانه ۱۲۸ كش�ور جهان كرده اند. در 
مقابل واردكنندگان، از ۱۱۲ كشور جهان برابر 
با ۴۳ ميلي�ارد و7۳7 ميلي�ون دالر كاال روانه 
بازارهاي داخ�ل كرده اند. برهمين اس�اس، با 
سبقت گرفتن واردات از صادرات، تراز تجاري 
كشور در سال گذشته منفي گزارش مي شودو 
اين نش�ان مي دهد، نب�ض صادرات ب�ا وجود 
تاكي�د وتمركز بر اي�ن بخ�ش، همچنان كند 
مي زند. بررس�ي داده هاي آم�اري نيز گوياي 
اين اس�ت ك�ه نزديك ب�ه 7۰ درص�د تجارت 
خارجي كش�ور باكش�ور هاي آس�يايي انجام 
ش�ده و اروپا دومين ش�ريك تجاري ايران به 
ش�مار مي رود. در آس�يا »چين«، »ع�راق« و 
همچنين »امارات متحد عرب�ي « بزرگ ترين 
مقاصد صادرات كاالهاي تجاري ايران هستند 
و در حوزه واردات، س�ه ش�ريك اول ايران در 
قاره آس�يا »چين«، »امارات« و »هندوستان« 
ذكر ش�ده اند. اما در اروپا، »تركيه«، »روسيه« 
و »آذربايجان«اصلي تري�ن مقاصد صادراتي 
ايران در سال گذشته به شمار مي روند. در مقابل 
كشورمان بيشترين ميزان واردات خود از قاره 
اروپا را به ترتيب از »تركيه« »آلمان« و »روسيه« 

داشته است. 

    تجارت ۹۸ به روايت آمار 
براس��اس آمارهاي منتشر ش��ده از سوي رييس گمرك 
ايران، ارزش تجارت خارجي كش��ور در سال ۱۳۹۸ برابر 
با ۸۵ ميلي��ارد و ۱۰۷ ميليون دالر و به وزن ۱۶۹ميليون 
و۳۰۲ هزار تن بوده اس��ت. جزييات آمار اعالمي از سوي 
»مهدي ميراشرفي«، نشان مي دهد، از اين ميزان بيش از 
۴۱ ميليارد و۳۷۰ ميليون دالر سهم صادراتي ايران و۴۳ 
ميليارد و۷۳۷ ميليون دالر نيز سهم واردات كشور بوده 
است. همچنين طي سال ۹۸ ايران در مجموع به بيش از 
۱۲۸ كشور جهان صادرات داشته واز ۱۱۲ كشور واردات 

كاال صورت گرفته است. 
اما براساس آمارها روند تجارت ايران در جهان چگونه رقم 
خورده است؟ داده هاي آماري نشان از اين دارد كه در سال 
گذشته، ۴۰ كشور اروپايي، ۲۱كشور آسيايي، ۲۸ كشور 

آفريقايي و۱۲ كش��ور امريكايي مشتري كاالهاي ايراني 
بودند. در همين حال واردكنندگان ايراني از ۴۱ كش��ور 
اروپايي، ۳۱ كشور آسيايي، ۱۲ كشور امريكايي و۱۱ كشور 
در آفريقا واردات كاال داشته اند. بررسي داده هاي گمرك 
گوياي اين است كه بزرگ ترين شركاي تجاري كشور به 
ترتيب »قاره آس��يا، اروپا وآفريقا« هستند؛ به شكلي كه 
حجم تجارت خارجي ايران با آس��يا بيش از ۵۷ ميليارد 
دالر يعني بيش از ۶۸ درصد تجارت خارجي كشور است.

ميراش��رفي همچنين به حجم صادرات ايران در س��ال 
گذشته در قاره هاي مختلف پرداخته است. جزييات آماري 
گوياي اين است كه ميزان صادرات ايران به آسيا بيش از 
۳۰ميليارد دالر بوده وميزان واردات ايران نيز از آسيا بيش 

از ۲۷ ميليارد و ۷۳۶ ميليون و۴هزارو ۳۰۰ دالر است.
اين در حالي اس��ت كه براس��اس آمارها، ميزان صادرات 
كشور به اروپا بيش از ۹ ميليارد دالر و ميزان واردات از اين 
قاره نيز ۱۵ ميليارد دالر ذكر شده است. از طرفي، با وجود 
تعدد ش��ركاي  آفريقايي ميزان صادرات كشور به آفريقا 
حدود۴۰۰ ميليون دالر و ميزان واردات از آفريقا نيز ۲۲ 

ميليون دالر است. در همين سال، صادركنندگان ايراني 
نيز ۱۳۰ ميليون و۷۵۶ ه��زارو۵۸۶ دالر صادرات به قاره 
امريكا انجام داده اند، و در مقابل از همين قاره، ۸۶۰ ميليون 

و۸۵ هزارو ۲۱۴ دالر كاال وارد كشور كرده اند. 

    شركاي تجاري در ۴ قاره؟ 
براساس آنچه رييس كل گمرك ايران ارايه كرده است، در 
بين شركاي آسيايي »چين« با ۹ميليارد و۴۶ ميليون و۴۹ 
هزار دالر و »عراق« با ۸ميليارد و۹۹۱ ميليون و۵۸۵ هزار 
دالرو همچنين »امارات متحده عربي « با ۴ميليارد و۵۰۱ 
ميليون دالر به ترتيب بزرگ ترين مقاصد صادرات كاالهاي 
تجاري ايران هستند. در حوزه واردات نيز، سه شريك اول 
ايران در قاره آسيا كشورهاي »چين« با بيش از ۱۱ميليارد 
و۲۰۶ميليون دالر، پس از آن »امارات« با ۸ميليارد و۹۱۲ 
ميليون دالر و »هندوستان« با بيش از سه ميليارد و۴۶۴ 

ميليون دالر بودند.
اما ش��ركاي تجاري اي��ران در اروپا براس��اس اظهارات 
ميراشرفي، » تركيه« با ۵ميليارد و۴۶ ميليون و۴۹ هزار 

دالر، »روسيه« با ۴۵۷ ميليون دالر و »آذربايجان« با ۴۲۹ 
ميليون دالر، اصلي ترين مقاصد صادراتي ايران در سال 
گذشته به شمار مي روند. در مقابل كشورمان بيشترين 
مي��زان واردات خود از قاره اروپا را به ترتيب از »تركيه« با 
۴ميليارد و ۹۹۵ ميليون دالر، »آلمان« با ۲ ميليارد و۱۰۳ 
ميليون دالر و روس��يه با يك ميليارد و۱۷۰ ميليون دالر 

داشته است. 
 اما مطابق آمار ارايه شده، در قاره امريكا بيشترين صادرات 
كش��ور به »برزيل« با ۱۰۵ميليون دالر و پ��س از آن به 
»كان��ادا « با حدود ۱۹ ميليون دالر و »ونزوئال« با بيش از 
يك ميليون دالر است. در مقابل بيشترين واردات از ميان 
كشورهاي قاره امريكا از »برزيل « با ۵۵۵ ميليون دالر و 
بعد از آن »آرژانتين« با ۵۵۵ميليون دالر و در نهايت كانادا 

با بيش از ۵۲ ميليون دالر بوده است. 
 همچنين مطابق آمار تجارت خارجي كش��ور، شركاي 
تجاري اي��ران در قاره آفريقا، به اين صورت اس��ت كه در 
سال ۹۸ به ميزان ۷۲ ميليون دالر به »موزامبيك«، ۶۲ 
ميليون دالر به »س��ودان« و۵۲ ميليون دالر به »كنيا« 

كاالي تجاري غيرنفتي صادر ش��ده اس��ت. از آن سو، در 
سال گذشته، به ميزان ۶ ميليون ۳۶۹ هزاردالر از كشور 
»كنيا«، پنج ميليون و ۴۱۲ هزار دالر از »اتيوپي« و بيش 
از چهار ميليون و ۶۶۸ هزار دالر كاال نيز از »تونس« واردات 

صورت گرفته است. 

    چشم انداز صادرات 
هرچند پرونده تجارت خارجي كشور در سال ۹۸ با تراز 
منفي و س��بقت گرفتن واردات بر صادرات بسته شد؛ اما 
همچنان صادرات غيرنفتي اي��ران به عنوان يك اولويت 
اساسي در اقتصاد ايران به شمار مي رود. براساس تكاليف 
قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
كش��ور، صادرات غيرنفتي كش��ور بايد با نرخ رشد۲۱.۷ 
درصد از ۴۲.۱ در سال ۹۵ به ۱۲۲.۸ ميليارد دالر تا سال 
۱۴۰۰ س��ال افزايش يابد. اين در حالي است كه در سال 
۱۳۹۷ كل صادرات كشور و صادرات غيرنفتي به ترتيب 
۸۷.۹ و ۴۴.۷ ميليارد دالر و در سال ۱۳۹۸ميزان صادرات 
كشور ۴۱ ميليارد و۳۷۰ ميليون دالر بو ده است، كه نشانگر 
اين است كه هنوز فاصله قابل توجهي با اهداف برنامه ششم 
داريم. از سوي ديگر، ارزيابي ها نشان مي دهد كه رتبه ايران 
در صادرات جهاني ۳۸ و در منطقه در جايگاه پنجم و بعد از 
كشورهاي » عربستان، امارات متحده عربي، تركيه و عراق« 
قرار دارد. البته رتبه سوم ايران در منطقه در شاخص سرانه 
صادرات با احتساب نفت وخدمات با ارزش حدود ۱۳۰۴ 
دالر در س��ال ۲۰۱۸ رقم خورده است. س��رانه صادرات 
غيرنفتي ايران حدود يك پنجم تركيه و عربستان سعودي 
بوده است. همچنين تحليل داده هاي تجارت خارجي نشان 
مي دهد، كاهش سهم صادرات ايران در صادارت جهاني از 
۶درصد به ۵ درصد طي دوره ۱۸- ۲۰۰۷ رسيده است. اين 
در حالي است كه در همين بازه زماني، سهم باالتر عربستان 
۱.۵ درصد و تركيه ۹۲ درصد از كل صادرات جهاني با ايران 
بوده است. س��هم كمتر از ۲۵ درصدي ايران در صادرات 
جهاني بدون نفت و س��هم باالتر عربستان سعودي با ۵۸ 
درصد نسبت به ايران )۲۵درصد( در صادرات جهاني بدون 

نفت دوره ۱۸- ۲۰۰۷ از نكات قابل توجه است. 
از اين رو، چنانچه متوليان تجاري قصد دارند در سال ۹۹ 
و رسيدن به چشم انداز ۱۴۰۴ صادرات را رونق ببخشند 
بايد ضعف هايي كه در زمينه» ورود و ماندگاري بازارهاي 
صادراتي، متنوع نبودن س��بد صادراتي كشور، كيفيت 
پايين محصوالت صادراتي، تمركز بر چند شريك عمده 
تجاري، وجود موان��ع تجاري و غيرتج��اري و...« وجود 
دارد تدبير اساسي بينديش��ند. در غيراين صورت نه تنها 
عقب ماندگي ه��ا در صادرات جبران نخواهد ش��د، بلكه 

درجا خواهيم زد.

تعادل| گروه صنعت |
»فائزه هدايت نظري« در گزارش�ي به بررسي 
»تاثير ابرروندهاي جهاني ب�ر صنايع ايران در 
۲۰۲۰ « پرداخته اس�ت. براس�اس اين پژوهش 
ابرروندهاي جهاني )مگاترندها( همراه با ايجاد 
و گسترش نيروهاي كالن موثر بر كسب وكارها، 
پديد مي آيند. از جمله اين ابرروندهاي جهاني 
مي توان ب�ه تح�والت اقتص�ادي، اجتماعي، 
فرهنگي و زندگي افراد جامعه اش�اره داشت. 
ابرروندهاي جهاني مي توانن�د بر انواع صنايع 
گوناگون جهان از جمله صنايع مصرفي كم دوام، 
صنايع واس�طه اي و يا حتي صنايع سرمايه اي 
تاثيرگذار باش�ند و از اين حيث، صنايع ايران 
نيز تحت تاثير ابرروندهاي جهاني قرار خواهند 
گرفت و همين امر مي تواند كليد يافتن فرصت ها 
و نيازهاي بازار به سوي تبيين آينده محصوالت و 
فناوري ها باشد. ابرروندهاي جهاني تعيين كننده 
آينده جهان و عامل افزايش س�رعت تغييرات 
صورت گرفت�ه امروز و فرداي جهان هس�تند 
بنابراي�ن، مطالع�ه اي�ن تحوالت به ش�ناخت 
تحوالت در مقياس كوچك تر و تاثيرات آنها بر 
صنعت و شناسايي نيازهاي بازار و فرصت هاي 
پي�ش رو منجر ش�ده و بر تولي�د محصوالت و 
فناوري ها و حتي اس�تراتژي هاي سطح كسب 
و كار تاثيرگذارن�د. از آنج�ا ك�ه ابرروندها در 

س�طوح گوناگون بر عملكرد كشورهاي جهان 
تاثيرگذارند و حت�ي مي توانند بر بازده صنايع 
كشورها اثرات بسزايي داشته باشند، بنابراين 
مطالعه ابررونده�اي جهان�ي۲۰۲۰، به منظور 
تحليل فرصت ها و تهديدهاي پيش روي صنايع 
ايران امري ضروري اس�ت. )در جدول ش�ماره 
يك۱ بررسي فرصت ها و تهديدهاي پيش روي 

صنايع ايران آورده شده است.( 
 

   توصيه ه�ا، توجهات و هش�دارهاي ضروري 
براي ايران

نظام كاركرد اقتصادي جهان در حال بازنويس��ي مجدد 
است. تحليلگران در مورد روندهايي كه شكل جديدي به 
جهان مي بخشند توضيح مي دهند كه چرا رهبران جهان 
بايد خود را با واقعيت هاي جدي��د وفق دهند. در انقالب 
صنعتي صورت گرفته در اواخر قرن هيجدهم و اوايل قرن 
نوزدهم ميالدي يك نيروي جديد همه چيز را تغيير داد. 
امروزه جهان ما تحت تأثير تغيير و تحوالت حتي بسيار 
شديدتري است، چراكه همزمان تحت تأثير چندين نيروي 
بنيادين تغيير دهنده نظام هاي موجود است. هر يك از اين 
نيروها مي تواند در رديف بزرگ ترين تغييردهنده اقتصاد 
جهاني كه تاكنون دنيا به خود ديده قلمداد شود. در مقايسه 
با »انقالب صنعتي« تخمي��ن مي زنيم كه اين تغييرات 
ازنظر س��رعت۱۰ برابر، از نظر دامنه و مقياس۳۰۰ برابر 
و ازنظر تأثيرات بيشتر از ۳۰۰۰ برابر باشند. اگرچه همه 

ما مي دانيم كه اين تغييرات در حال پديد آمدن هستند، 
اما اكثر ما نمي توانيم گستردگي كامل آن را و آثار ثانويه 
و متواتر ناشي از اين تغييرات را به طور جامع درك كنيم. 
بيش��تر همچون امواجي كه مي توانند يكديگر را تقويت 
كنند، اين روند ها با تعام��ل و برخورد با يكديگر و تغذيه 
يكديگر، در حال قوي تر شدن و افزايش دامنه تأثيرگذاري 
خود هس��تند كه با يكديگر تغييرات عظيمي را به وجود 
مي آورند. براي اينكه بتوانيم بخوبي از پس اين نيروهاي 
تغيير دهنده اقتصاد جهان برآييم، الزم است روندهايي كه 
ثابت و هميشگي فرض شده و االن در حال شكستن است 
را شناسايي كنيم، شجاعت و بينش پاك سازي عرصه هاي 
روش��نفكري را فراهم آوريم، و آماده مواجهه شويم. اين 
داستان ها به همان اندازه كه براي سياست گذاران مصداق 
دارد، براي صاحبان كسب وكار نيز صادق است، و فرآيند 
باز تنظيم نظام راهبري و برنامه ريزي داخلي شما نمي تواند 
به فوريت آغاز به عمل كند. بسيار الزم است كه با فوريت 
نسبت به اين حقايق جديد خود را تطبيق دهيم. البته با 
وجود همه نبوغ، قدرت خالقه، و فكرهاي جديد و تصورات 
نوع بشر، ما انسان ها تمايل داريم كه در پذيرش تغييرات 
ُكند عمل كنيم. تمايل قدرتمندي در بش��ر وجود دارد 
كه دوس��ت دارد آينده بيشتر شبيه همين گذشته اخير 
باش��د. روي آبگيرهاي كوچك، كشتي هاي بزرگ مرتبا 
زمين گير شده اند. بازبيني فرضياتمان در مورد جهاني كه 
در آن زندگي مي كنيم - وعدم انجام كاري در اين مورد- 
بسياري را آسيب پذير مي سازد. به دست آوردن دورنمايي 

با چش��م هاي باز و اينكه چگونه با تغيير شرايط عمومي، 
كنار خواهيم آمد، به ما در راه موفقيت كمك خواهد كرد.

باتوجه به  اينكه بسياري از آثار ساختارشكنانه روندهاي 
جهاني، با كم و بيش تأخير زماني، در مورد ايران نيز حس 
شده يا خواهد شد، الزم است كه سياست سازان كشور نيز 
به لزوم تغييرات توجه كنند و از هم اكنون بسترسازي هاي 
اين تغييرات را در برنامه هاي توس��عه كشور بگنجانند و 
ضمن بررس��ي فرصت ها و تهديدهاي پيش روي كشور 
و صنايع اي��ران مذكور در ج��دول ۱ از جمله مباحثي از 
قبيل: ضرورت ارتقاي سطح فناوري و بهره وري در كليه 
فعاليت هاي كش��ور، تدوين سياس��ت پركردن شكاف 
فناورانه با جهان، از جمله آموزش و دسترس��ي همگاني 
به فناوري   هاي جدي��د IT، افزايش توان و قدرت رقابتي 
كش��ور در هزينه و كيفيت، توس��عه زيرساخت شهري 
و صنعت��ي در مقايس��ه با كش��ورهاي همس��ايه، توجه 
ب��ه كم آبي و كاه��ش ذخاير آب و كاهش ق��درت توليد 
محصوالت كشاورزي و صنايع سنتي كشور با توجه به رشد 
جمعيت و افزايش تقاضا براي محصوالت مختلف، توسعه 
س��رمايه گذاري و انتقال دانش در صنعت ماشين آالت 
مولد برق و توجه به افزايش تقاضا براي سوخت هاي پاك 
و تجديدپذير و كاهش تقاضا براي سوخت هاي فسيلي و 
كربني، تدوين سياست ها و برنامه هاي مرتبط با شناخت 
نيازهاي سالمندان در داخل و خارج به عنوان شهروند و 
مصرف كننده و پيش بيني توليدات مورد نياز با توجه به 
تغيير ساختار جمعيت كش��ور، و آينده نگري در رابطه با 

شكل گيري كانون هاي جديد مصرف در بازارهاي نوظهور 
توجه نمود و آنها را در دستور كار قرار داد. همچنين ضروري 
است ضمن شكل دادن به بنگاه هاي بزرگ اقتصادي در 
كشور كه حداقل در سطح منطقه شناخته شده باشند، 
ايجاد بنگاه هاي كوچك و متوسط صنعتي و خدماتي كه 
محصوالت و خدمات نوين ارايه  كنند را تس��هيل كنيم. 
فراموش نكنيم تحوالت ابرروندها گسترده و عظيم اند و 
درك ما از آنها محدود است و خدا نكند دركمان را بجاي 
تحوالت واقعي بنش��انيم. همچنين جهان با پنج چالش 
كليدي عمده نيز مواجه است: ۱- چالش تثبيت و تداوم 
رشد اقتصادي ۲- چالش اصالح نظام سرمايه داري بازار 
۳- چالش روند غلبه يكجانبه گرايي بر تالش هاي بلندمدت 
چندجانبه گرايي و اهميت يافتن  حمايت گرايي افراطي 
ملي ۴- چالش مديريت تغييرات فناورانه ۵- چالش تقويت 
و مواجهه در نحوه حفاظت از سيستم هاي همكاري جهاني 
در همه زمينه ها منجمله همكاري در حفاظت از محيط 
زيست كه جهان امروز با آن مواجه است. اما روند رو به رشد 
ملي گرايي عوامانه نشان مي دهد كه اغلب كشورهاي جهان 
بايد به كاهش گسست ها و بهبود شكاف هاي موجود در 
جامعه نيز همت گمارند تا كشورهاي مختلف جهان بتوانند 
مواجهه صحيحي با رونده��اي افزايش نابرابري درآمد و 
ثروت، افزايش قطبي شدن جوامع ، افزايش وابستگي هاي 
سايبري و باالخره تغييرات آب و هوايي داشته باشند. از دو 
چالش اول به عنوان مهم ترين روند تحوالت توسعه جهاني 

طي ۱۰ سال آينده ياد شده است.
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جزييات قيمت تمام شده  شكر 
اعالم  شد

خبرگ�زاري مه�ر |  بازرگان��ي دولتي اي��ران در 
اطالعيه اي با اشاره به تامين بودن كاالهاي اساسي 
كشور از جمله برنج، روغن و شكر در شرايط تحريم، 
جزييات قيمت تمام شده  شكر را اعالم كرد. شركت 
بازرگاني دولتي ايران در اين اطالعيه قيمت  ش��كر 
وارداتي ب��ا ارز نيمايي )خريد ۱۵ اس��فندماه ۹۸( و 
جزييات قيمتي خريدهاي فعلي )دوم ارديبهشت ماه 
۹۹( و محاسبات قيمت تمام شده  شكر را كه توسط 
انجمن صنايع قند و شكر ايران محاسبه شده تشريح 
كرد. جزييات محاسباتي قيمت شكر وارداتي با ارز 
نيمايي كه در اسفندماه س��ال قبل وارد و اكنون در 
بازار ش��كر در حال مبادله اس��ت به اين شرح است: 
ارزش ش��كر خام در بنادر كشور با قيمت ۴۹ هزار و 
۹۹۳ ري��ال، هزينه گمركي، انب��ارداري و بارگيري 
چهار هزارو ۵۹۲ ريال، هزينه هاي عمليات بانكي و 
ثبت سفارش، مجوزهاي بهداشتي، دستمزد تصفيه 
۶ هزار و ۲۴۱ ريال، قيمت تمام شده  هركيلوگرم ۶۰ 
هزار و ۸۲۶ ريال، قيمت فروش هركيلوگرم شكر سفيد 
درب كارخانه تصفيه كننده  شكر در مركز كشور با ۱۰ 
درصد س��ود ۶۶ هزار و ۹۰۸ ريال است. مقدار ۱۲۳ 
هزار تن شكر از ابتداي سال ۱۳۹۹ وارد كشور و پس از 
ترخيص براي تصفيه به كارخانجات حمل شده است 
و درب كارخانجات تصفيه شكر با قيمت ۶ هزار و ۲۰۰ 

تا ۶ هزار و ۳۰۰ تومان عرضه مي شود.
برآورد قيمت هاي شكر س��فيد حاصل از شكر خام 
وارداتي با ارز نيمايي در تاريخ دوم ارديبهشت ۱۳۹۹ 
با لحاظ كاهش قيمت هاي جهاني ارزش شكر خام در 
بنادر كشور ۳۹ هزار و ۲۵۶ ريال، هزينه هاي گمركي، 
انبارداري، ترخيص و بارگيري چهار هزار و ۴۱ ريال، 
هزينه هاي  عمليات بانكي و ثبت سفارش، مجوزهاي 
بهداشتي، دستمزد تصفيه و ضايعات پنج هزارو ۶۵۲ 
ريال، قيمت تمام شده  هركيلوگرم درب كارخانه ۴۸ 
هزار و ۹۴۹ ريال، قيمت فروش هركيلوگرم ش��كر 
س��فيد درب كارخانه تصفيه كننده شكر در مركز 
كشور با ۱۰ درصد س��ود ۵۳ هزار و ۸۴۴ ريال است. 
طب��ق آمارها به دليل كاه��ش قيمت هاي جهاني، 
قيمت خريدهاي فعلي ح��دود ۲۰ درصد كاهش 
خواهد داشت كه در صورت ثبات اين قيمت جهاني 
و انجام واردات و حمل به كارخاجات تصفيه كننده ، 
شكر استحصالي عرضه شده به بازار، به قيمت هاي 
فوق خواهد بود. الزم به ذكر است در سال ۱۳۹۸ شكر 
خام وارداتي توسط بخش خصوصي كه به طور عمده 
كارخانجات توليد قند و شكر بودند، با ارز ۴۲۰۰ توماني 
وارد كشور شد و با مجوزهاي اداره كل توزيع و فروش 
اين شركت و حواله هاي صادره توسط انجمن صنفي 
كارخانجات قند و شكر در سطح كشور با قيمت چهار 
هزارو ۵۰ تومان عرضه شده است كه نتيجه  آن ثبات 
بازار اين كاال بود. در ح��ال حاضر و براي ماه مبارك 
رمضان از محل ذخاير شركت بازرگاني دولتي ايران 
براي بخش خانوار بر اساس قيمت هاي ابالغي سازمان 
حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان از طريق 

سازمان هاي بازرگاني استان ها عرضه مي شود.

توضيح درباره خريد كيت هاي 
تشخيص كرونا از فرانسه 

س��خنگوي گمرك ايران در واكن��ش به برخي 
اظهارنظرها در خصوص محموله خريداري شده 
از فرانسه گفت: اين محموله هفتم اسفند ماه ثبت 
سفارش شده است. سيد روح اهلل سخنگوي گمرك 
ايران در واكنش به برخي اظهارنظرها در خصوص 
محموله خريداري شده از فرانسه گفت: براي اين 
محموله ۲۷ فوريه پروفرما صادر شده و هفتم اسفند 
ماه نيز ثبت س��فارش شده است، دقيقًا زماني كه 
كشور براي دستيابي به اين كيت هاي آزمايشگاهي 
در حال تالش بود. اين محموله نيز پس از تحويل 
به ش��ركت حمل براي رسيدن به كشورمان بايد 
مسير طوالني را طي مي كرد به ويژه در شرايطي كه 
مرزها و مسيرهاي زميني به مقصد ايران مسدود 
بود كه با تالش بس��يار، محموله اين كاميون دوم 
ارديبهشت از بازارچه مرزي »س��اري سو« وارد 
كشور ش��د. لطيفي، اظهار داشت: خدا را شكر در 
حال حاضر دست توانمند دانشمندان كشورمان، به 
دانش توليد اين كيت ها رسيده  و همين همت بلند 
باعث خواهد شد تا ضمن تسريع در فرايند بهبود 
بيماران، ثبت س��فارش جديدي نداشته باشيم 
يا ميزان آن كاهش چش��مگير داشته باشد. دبير 
شوراي اطالع رساني گمرك ابراز اميدواري كرد تا 
با همت و تالش همه هموطنان، شاهد از بين رفتن 
اين بيماري فراگير در جهان و كشورمان باشيم و 

انشااهلل با توجه به حقايق قضاوت كنيم.

كاشت درخت با فناوري 
گراوسيس در اصفهان

با همكاري ش��هرداري اصفهان و ش��ركت هاي 
دانش بنيان كاشت درخت با فناوري گراوسيس 
در منطقه كوهس��تاني صفه به صورت پايلوت 
صورت گرفت. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي 
شهرداري اصفهان، در اين طرح، تعداد يكصد نهال 
با فناوري گراوسيس در منطقه كوهستاني صفه به 
صورت پايلوت با حضور شهردار اصفهان، رييس 
مركز پژوهش هاي شوراي اسالمي شهر اصفهان 
و تني چند از مديران ش��هري و مديران شركت 

دانش بنيان كاشت شد. 
همچنين قدرت اهلل نوروزي ش��هردار اصفهان با 
بيان اينكه يكي از مشكالت امروز شهر اصفهان 
معضل كم آبي است، اظهار كرد: سازمان پارك ها 
و فضاي سبز شهرداري طي دو سال گذشته تغيير 
شيوه هاي آبياري و اصالح گونه هاي گياهي را در 
دستور كار خود قرار داده است؛ كار امروز نتيجه 
مطالعه اي است كه روي اين كار صورت گرفته و 
با استفاده از مدل واترباكس و مخزن تعبيه شده 

در آن، آب به ريشه گياه منتقل مي شود. 

حجم صادرات و واردات كشور در سال ۹۸ برابر با ۸۵ ميليارد و ۱0۷ ميليون دالر بوده است

تهديدهای پيش  ر وی صنايع ايرانفرصت های پيش روی صنايع ايرانحوزه تحوالت عظيم ۲۰۲۰

حوزه فناوری و زيرساخت
ايران دارای زيرساخت شهری و صنعتی گسترده ای است)مانند راه  آهن و فرودگاه، پهنای باند (

افزايش تقاضا برای محصوالت و خدمات هوشمند الکترونيکی و سّيار )مانند انواع موبايل و لوازم 
صوتی و تصويری هوشمند(در منطقه

زيرساخت شهری و صنعتی در مقايسه با کشورهای همسايه مانند امارات نيازمند به  روز رسانی جدی هستند
کاهش تقاضا برای محصوالت ساخت  محور توليد داخلی غيرهوشمند

تضعيف توان رقابت مراکز تحقيق و توسعه صنعتی در کشور

تهديدهای پيش  روی صنايع ايرانفرصت  های پيش  روی صنايع ايرانحوزه تحوالت عظيم ۲۰۲۰

تقاضای زياد برای محصوالت کاني غيرفلزی کشورهای خاورميانه و فرصت صادراتی برای ايرانحوزه اقتصادی
رشد توانمندی صنايع خدماتی  الکترونيکی و مبتنی  بر  وب و توسعه اپليکيشن های کاربردی

ظهور کشورهای جديد قدرتمند با توان رقابتی باال در هزينه و کيفيت
کاهش تقاضا برای محصوالت کانی غيرفلزی جهانی و افزايش کاربرد محصوالت جايگزين

اتکای اقتصاد ايران به صادرات سوخت های فسيلی و کاهش تقاضای نفت و گاز جهان

حوزه اجتماعی

رشد جمعيت و افزايش تقاضا برای محصوالت صنايع سنتی مانند صنايع غذايی و آشاميدنی و 
همچنين محصوالت صنايع نساجی، پوشاک و چرم

افزايش سرمايه  گذاری در صنايع پايين  دستی پتروشيمی جهت افزايش ظرفيت تامين مواداوليه 
پايه نساجی و موادفرآوری صنعت چرم جهت پاسخ به نيازهای بازار

رشد نسل جوان طبقه اجتماعی متوسط کشور و افزايش تقاضا برای محصوالت نوآورانه و هوشمند

کمبود بارندگی و ذخاير آب ايران و کاهش قدرت توليد محصوالت کشاورزی و صنايع سنتی
عدم وجود برندسازی و هويت  بخشی قوی به محصوالت صنايع نساجی، پوشاک و چرم ايرانی

وجود رقبای منطقه  ای قوی مانند ترکيه و عربستان که در زمينه صنايع غذايی و آشاميدنی سرمايه  گذاری کرده  اند
فقدان قدرت رقابتی در توليد محصوالت فناورانه و نبود برندسازی قوی از لحاظ کيفيت، قيمت و نوآوری محصوالت ايرانی

حوزه شهرنشينی

گسترش شهرنشينی کشور  و افزايش تقاضا برای صنايع فوالد در شهرسازی
افزايش نياز به زيرساخت های لجستيک شهری و افزايش تقاضا برای صنايع فوالد

افزايش تقاضا برای مصنوعات پالستيکی و الستيکی
افزايش تقاضا برای محصوالت مصرفی بادوام مانند وسايل نقليه موتوری و حمل و نقل شهری

جايگزينی صنايع آلومينيوم به جای صنايع فوالد در سيستم شهرسازی جهانی
افزايش قدرت رقبای منطقه مانند ترکيه در حوزه افزايش ظرفيت و سرمايه  گذاری صنعت فوالد

افزايش تقاضا برای شهرسازی با کربن صفر و دوستدار محيط زيست
کاهش تقاضای محصوالت معمول پالستيک و جايگزينی با محصوالت دوستدار محيط زيست جهانی

عدم قدرت رقابتی ايران در ساخت وسايل نقليه موتوری در مقايسه با رقبای آسيا مانند چين و کره جنوبی

حوزه انرژی
وجود پتانسيل  باال برای نوآوری صفر و فناوری بدون آالينده )مانند استفاده از انرژی باد و انرژی 

خورشيدی(در ايران
توسعه سرمايه  گذاری و انتقال دانش در صنعت ماشين آالت مولد برق

افزايش تقاضا برای سوخت  های پاک و تجديدپذير و کاهش تقاضا برای سوخت  های فسيلی و کربنی مانند نفت و گاز
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مرزپرگوهر

چهرهروز

لوريس چكناواريان براي »كرونا« موسيقي نوشت
لوريس چكناواريان آهنگساز و رهبر اركستر پيشكس��وت كشورمان در روزهاي قرنطينه كرونايي و اميد براي روزهاي بهتر پيش 
روي مردم جهان قطعه ۱۲ دقيقه اي »كرونا« را در سه بخش منتشر كرد. لوريس چكناواريان آهنگساز و رهبر اركستر پيشكسوت 
كشورمان نيز كه همواره فعاليت هاي زيادي را در عرصه توليد آثار موسيقايي در مناسبت ها و رويدادهاي مختلف داشته در روزهاي 
اخير قطعه  ۱۲ دقيقه اي »كرونا« را در س��ه قسمِت »يورش«، »مرگ« و »زندگي« منتشر كرد. او درباره انگيزه هاي خود از ساخت 
اين اثر توضيح داد: »فكر مي كنم اين ويروس تماِم جهان را درگير خود كرده است و بسياري از هنرمندان نيز به شكل هاي گوناگون 

نسبت به آن واكنش نشان داده اند، من نيز تالش كردم با ساخت قطعه اي در سه موومان احساس خود را به اين مساله مطرح كنم. 

استعفاي عالء با ملي شدن نفت 
دوره اول نخس��ت وزيري حسين عالء 
با وجود س��ر و صداي فراواني كه به راه 
انداخت، بسيار كوتاه بود و بيشتر از ۴۶روز 
به طول نينجاميد. او دولت را در شرايطي تحويل گرفت 
كه اوضاع مملكت چندان مناسب نبود. فقر و پرداخت 
نشدن حقوق كارمندان از يك سو و ترور نخست وزير 
سابق )حاجعلي رزم آرا( از سوي ديگر شرايط كشور را 
ناآرام و بحراني كرده بود. موضوع ملي شدن صنعت 
نفت هم به عنوان يكي از مهم ترين مباحث سياسي- 
ديپلماتيك سال هاي منتهي به نخست وزيري عالء، 
در مجلس شوراي ملي مطرح و پيش  روي دولت بود. 
شرايط عمومي كشور از يك طرف و اعتراض و اعتصاب 
كاركنان شركت نفت در روزهاي اول تشكيل كابينه 
از طرف ديگر، موقعيت را براي اداره كش��ور سخت تر 
مي ك��رد. هرچند ع��الء به فاصله نس��بتا كوتاهي از 
انتخابش به سمت نخست وزيري موفق شد اعتصابات 
و ناآرامي هاي جنوب را مهار كند، اما مقاومت در برابر 
ملي شدن صنعت نفت يا اجرايي كردن آن )حتي اگر 
مي خواس��ت(، عزم و اراده اي مي طلبيد كه دستكم 
تجربه كوتاه حضور در مسند قدرت نشان داد عالء فاقد 
آن است و شايد همين خودآگاهي بود كه دليلي شد 
بر كناره گيري او از رياست دولت؛ استعفايي كه راه را بر 
نخست وزيري محمد مصدق گشود. در ۲۴ اسفند سال 
قبل با تالش كميس��يون نفت مجلس شوراي ملي و 
نمايندگان سنا در ۲9 اسفند ۱3۲9 گزارش كميسيون 
نفت تصوي��ب و صنعت نفت ايران پس از 50 س��ال 
ملي اعالم شد. با اعالم ملي شدن صنعت نفت فصل 

جديدي از تحوالت تاريخ ايران آغاز ش��د كه به دوره 
نهضت ملي شدن نفت شهرت دارد. ششم ارديبهشت 
۱330، حسين عالء نخست وزير وقت رژيم پهلوي به 
دنبال تصويب طرح ملي شدن صنعت نفت ازسوي 
مجلس شوراي ملي و اعتراض شديد انگليسي ها به 

اين طرح از مقام خود استعفا كرد. 
البته نبايد ناديده گرفت كه ع��الء پس از انتخاب، از 
تش��كيل كابينه فوري خودداري ك��رد، در عوض با 
احتياط دست به كار ش��د، از اعالم حكومت نظامي 
خودداري كرد، كوشيد با جبهه ملي روابطي دوستانه 
برقرار كند و از همه مهم تر از س��نگ اندازي در روند 

ملي شدن صنعت نفت خودداري كرد. هدف عالء در 
سياست داخلي آرام سازي اوضاع كشور بود و بنابراين 
با انحالل مجلس��ين مخالف بود.  با سقوط حسين 
عالء مسووليت نخست وزيري به دكتر محمد مصدق 
پيشنهاد شد. او نيز قبول اين مسووليت را منوط به 
 تصويب اليحه 9 ماده اي كميسيون مخصوص نفت
 - يعني ملي شدن صنعت نفت- دانست. اين اليحه 
در مجالس شورا و سنا به تصويب رسيد؛ دكتر مصدق 
در راس دولت قرار گرفت و طبق قانون، هياتي مامور 
اجراي ملي ش��دن صنعت نفت و خلع يد از شركت 

انگليسي شد.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

فوالد به ايران آمد 

تاريخچ��ه ف��والد در اي��ران به س��ال ۱30۶ 
برمي گرد. در اين س��ال حكوم��ت وقت براي 
تامي��ن نيازهاي ريل آهن ت��الش براي توليد 
فوالد در كشور را آغاز كرد. بودجه اي كه جهت 
راه اندازي اين پروژه اختصاص پيدا كرد حدود 
5.5 ميلي��ون تومان بود. راه ان��دازي اوليه اين 
پروژه موفقيت آميز بود، اما به داليل مشكالت 
مالي تا س��ال ۱3۲8 پروژه كنسل شد تا اينكه 
كنسرس��يوم آلمان همكاري خود را با دولت 
وقت ايران آغاز كرده و پروژه را كامال محاسبه 

شده راه اندازي كردند. 
در واقع ما باي��د تاريخچه فوالد كارخانه اي در 
ايران را از همين جا آغاز كنيم كه كنسرسيوم 
آلم��ان تجهي��زات و برنامه ري��زي اوليه اين 
پروژه را ب��ا ضمانت توليد روزان��ه تا ۱50 تن 
فوالد، اختصاص دادن يك دستگاه نورد براي 
كارخانه، افتتاح يك كارخانه آهك، افتتاح يك 
كارخانه آمونياك، راه اندازي بخش تقطير براي 
كارخانه، سيستم كشش س��يم، ايجاد بخش 
ريخته گري ف��والد، ايجاد بخ��ش توليد آهن 
فرفورژه، اختصاص دادن دستگاه خرد كننده 
براي زغال سنگ ها و اشتغال زايي براي ۱۲00 

نيروي انساني آغاز كرد. 
در سال ۱9۴۱ طي جنگ جهاني دوم آلماني ها 
از متفقين و جبهه استالين شكست خوردند و 
به همين دليل وقتي كه ايران توسط نيروهاي 
متفقين تصرف شد آلماني ها نيز مجبور شدند 
خاك ايران را ترك ك��رده و پروژه توليد فوالد 
در ايران نيم��ه كاره ماند. در آن زمان كارخانه 
توليد فوالد در كرج بود و با وجود اين بحران هر 
آنچه برنامه ريزي شده بود از بين رفت و بناهاي 
كارخانه به ويرانه تبديل شده و تجهيزات نيز به 

تصرف نيروهاي متفقين درآمدند. 
پ��س از جنگ جهاني دوم زمين��ه براي توليد 
دوباره فوالد ب��ه وجود آمد اما شكس��ت هاي 
پياپي به دلي��ل نبود بودجه الزم در انتظارمان 
بود. بارها طرح هاي��ي براي راه اندازي كارخانه 
ارايه داده ش��د اما بانك جهاني س��رمايه اي به 
آنها اختصاص نداد. گروه كراپ ايده راه اندازي 
مجدد پروژه فوالد كرج را پيشنهاد داد اما چند 
س��ال بعد موفق به جلب رضايت بانك جهاني 
نش��د. همچنين گروه مهندس قيصر در سال 
۱9۶۱ پ��روژه ديگري را در اي��اي پروژه كرج 
ارايه داد اما مجددا بانك جهاني مانع آن شد تا 
اينكه در نهايت همكاري ايران و س��وئد توليد 
فوالد در اي��ران را دوباره از يك رويا به واقعيت 

تبديل كرد. 
اما در سال ۱3۴۴ فوالد ملي ايران در اصفهان 
پايه گذاري ش��د. بودجه راه اندازي و سرمايه 
اوليه آن ب��ا صادرات گاز طبيع��ي به جماهير 
ش��وروي تامين مي ش��د. ف��والد آريامهر در 
اصفهان س��االنه 550 هزار تن توليد فوالد در 
اي��ران را به عهده گرفت. تولي��د فوالد ايران تا 
سال 83 با بيشترين رشد خود به سقف توليد 
س��االنه ۱۲ ميليون تن رس��يد اما تحريم ها و 
مشكالت سياسي موجب افت توليد فوالد در 

ايران را به همراه داشت. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان 
قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان كه بيستم فروردين 
۱3۴7 به تصويب مجلس سنا رسيده بود، در بيست و يكم 
ارديبهشت ۴8 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و 
ازسوي محمدرضا شاه توشيح شد.  بر اساس ماده يك 
اين قانون، به وزارت اصالحات ارضي و تعاون روستايي 
اجازه داده مي شود به منظور تأمين و اجراي بيمه هاي 
اجتماعي در مورد روس��تايياني كه با اج��راي قوانين و 
مقررات اصالحات ارضي صاحب نسق هاي زراعتي خود 
شده يا بشوند سازمان بيمه هاي اجتماعي روستاييان را كه 
در اين قانون سازمان ناميده مي شود تأسيس كند. سازمان 
داراي شخصيت حقوقي و استقالل كامل مالي و اداري 
است و بر اساس مقررات اين قانون طبق اصول بازرگاني 
اداره خواهد ش��د.  ماده ۲ اين قانون، سازمان را موظف 
مي كند طبق مقررات مندرج در قانون روستاييان مشمول 
ماده يك و خانواده تحت تكفل يا واليت آنها را در مقابل 
حوادث ناشي از كار، بيماري ها، ازكارافتادگي و فوت و ساير 
موارد بيمه هاي اجتماعي بيمه كند. همچنين اجراي 
هر يك از بيمه هاي مندرج در ماده ۲ اين قانون و تعيين 
افرادي كه از خانواده بيمه شده مشمول مقررات قانوني 
مي شوند به تدريج در مناطق مختلف مملكت و به تناسب 
توسعه امكانات و قدورات دولت به پيشنهاد وزير اصالحات 

ارضي و تعاون روستايي و تصويب هيات دولت اجرا خواهد 
شد.  شركت هاي تعاوني روستايي و شركت هاي سهامي 
زراعي طبق تشخيص و اعالم سازمان مكلفند روستاييان 
حوزه عمليات خود يا تابع خود را نزد سازمان بيمه كنند 
و مسوول پرداخت حق بيمه مربوط به سازمان و مكلف 
به همكاري با آن هستند.  منابع درآمد سازمان عبارت 
بودند از حق بيمه ه��اي دريافتي، درآمدهاي حاصل از 
وجوه و اموال متعلق به س��ازمان و درآمدهاي حاصل از 
بيمارستان ها و آسايشگاه ها و درمانگاه هاي سازمان كه 
ممكن است از اشخاص بيمه نشده عايد شود، كمك ها 
و هداياي اعطا شده به س��ازمان، اعتبارات پيش بيني 
شده در برنامه هاي عمراني براي رفاه و بيمه اجتماعي 
روستاييان به استثناي اعتباراتي كه براي انجام وظايف 
قانوني وزارتخانه هاي بهداري و آباداني و مسكن منظور 
شده است، وجوه حاصل از محل زيان ديركرد بر اساس 
مقررات آيين نامه اي كه به تصويب شوراي عالي خواهد 
رسيد. همچنين در اين قانون تاكيد شده بود، در روستاها 
يا واحدهاي روستايي كه مقررات اين قانون به مورد اجرا 
گذاشته مي شود از كليه محصول كشاورزي و هر گونه 
عوايد  ديگري كه در روستاها و واحدهاي روستايي مذكور 

تحصيل شود يك درصد وصول مي شود.

وضعيت عادي نيست 
سخنگوي وزارت بهداشت تاكيد كرد: اگرچه 
در ح��ال حاضر هيچ اس��تاني در وضعيت 
قرمز اين بيماري نيست، اما هشدارها باقي 
است، وضعيت به هيچ عنوان عادي نيست 
و فاصله گذاري اجتماعي حتما بايد از سوي 
مردم رعايت ش��ود. جهانپور همچنين با 
اشاره به بهبودي و ترخيص ۶۶ هزار و 59۶ 
بيمار كوويد ۱9در كشور از شناسايي ۱۱۶8 

بيمار جديد خبر داد. او گفت: از پنجشنبه تا جمعه پنجم 
ارديبهشت و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي ۱۱۶8 
بيمار جديد مبتال به كوويد۱9 در كشور شناسايي شد. 
مجموع بيماران كوويد۱9 در كش��ور به 88 هزار و ۱9۴ 
نفر رسيد. به گفته او، متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، 93 
بيمار كوويد۱9 جان خود را از دست دادند و مجموع جان 
باختگان اين بيماري در كشور به 557۴ نفر رسيد. جهانپور 

همچنين گفت: خوشبختانه تاكنون ۶۶ 
هزار و 59۶ نفر از بيم��اران، بهبود يافته و 
ترخيص شده اند. سخنگوي وزارت بهداشت 
همچنين گفت: 3۱۲۱ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱9 در وضعيت شديد اين بيماري 
تحت مراقب��ت قرار دارن��د و در عين حال 
تاكنون 399 هزار و 9۲7 آزمايش تشخيص 
كوويد۱9 در كشور انجام شده است. او گفت: 
موارد شناسايي شده سرپايي بيش��تر از موارد بستري 
تشخيص داده شده اس��ت. به اين ترتيب موارد ابتالي 
جديد شناسايي شده، حال عمومي بهتري داشته اند. وي 
تاكيد كرد: اگرچه در حال حاضر هيچ استاني در وضعيت 
قرمز اين بيماري نيست، اما هشدارها باقي است، وضعيت 
به هيچ عنوان عادي نيست و فاصله گذاري اجتماعي حتما 

بايد از سوي مردم رعايت شود.

نيوجرسي مقابل يك داروخانه 
اخيرا تصويري از گذاش��تن نيوجرسي يا 
بلوك س��يماني در مقابل داروخانه اي در 
محدوده س��تارخان تهران در شبكه هاي 
اجتماعي دس��ت به دست ش��د، مانعي 
كه احتماال به دلي��ل نپرداختن عوارض 
ش��هرداري راه فعالي��ت اي��ن داروخانه 
ش��بانه روزي را در اي��ن روزهاي كرونايي 
سد كرده اس��ت. طبق قانون داروخانه ها 

مي توانند در اماكني كه فاقد كاربري تجاري هس��تند 
فعاليت كنند، اما گاهي برخي شهرداري ها اين موضوع 
را نمي پذيرند و به عنوان تخلف با آن برخورد مي كنند، 
هرچند ك��ه اين موضوع بحث ه��اي قانوني و حقوقي 
مفصل��ي را مي طلبد، اما در اي��ن روزهاي كرونايي كه 
كادر پزشكي و داروسازي كشور، در خط مقدم مبارزه 
با اين ويروس چموش ايس��تاده اند و از جانش��ان براي 
خدمات دهي به م��ردم مايه مي گذارند، انتظار مي رود 
نه تنها سدي در برابر فعاليت شان قرار نگيرد، بلكه براي 
تسهيل امور و تسريع خدمت رساني موانع احتمالي نيز 
برطرف شود. س��يدعلي فاطمي، نايب رييس انجمن 
داروس��ازان ايران، با اش��اره به تصاويري از ق��رار دادن 
نيوجرسي در مقابل يك داروخانه، به ايسنا گفت: درباره 

علت اين م��ورد اطالع خاصي ن��دارم اما 
در گذشته متاسفانه برخي شهرداري ها 
براي تحت فش��ار گذاش��تن داروخانه ها 
جهت تغيير كاربري و دريافت عوارض اين 
اقدام را انجام مي دادند. مدير اين داروخانه 
ش��بانه روزي درباره اين موضوع به ايسنا، 
گفت: ما در بخشي از ساختمان داروخانه 
اجناسي مانند شيرخشك و پوشك را زير 
ايرانيت گذاشته ايم كه شهرداري منطقه ۲ ناحيه ۶ بر 
همين  اساس اقدام به گذاش��تن نيوجرسي در مقابل 
داروخانه كرد. حت��ي اعالم كرديم كه بعد از كرونا اقدام 
به برداشتن آنها مي كنيم، اما قبول نكردند. او افزود: در 
شرايطي كه همه بخش ها كمك مي كنند و ما مي خواهيم 
به مردم خدمت رس��اني كنيم، اما متاسفانه شهرداري 
مانع تراشي مي كند. وي با اشاره به شكايت خود در اين 
رابطه به ديوان عدالت اداري مدعي شد كه ديوان نسبت 
به برداشتن مانع حكم داد، اما شهرداري اقدامي نكرد. 
مجددا فردا اين موضوع را از طريق قانوني پيگيري مي كنم. 
رسول كشت پور شهردار منطقه ۲ تهران علت قراردادن 
نيوجرسي در مقابل داروخانه اي در منطقه تحت مديريت 

را بدهي و عدم پرداخت عوارض عنوان كرد .

میراثنامه

آسياب ۴۰۰ ساله داراب در گورستان 
يك نگاه از كنار جداره باقي مانده از آسياب به پايين 
دس��ت، كافي اس��ت تا به زبان بي زباني نشان دهد 
آسياب آبي »دولنگه ُرستاق« در داراب استان فارس 
را به همان گورستاني س��پرده اند كه در پاييِن پاي 
آس��ياب قرار دارد، اثري تاريخي كه بخش زيادي از 
آن به مرور زمان و بر اثر عوامل طبيعي از بين رفته اند.

عيسي فوالدفر، فعال ميراث فرهنگي داراب فارس، 
وضعي��ت اين محوطه تاريخي كه س��ال ۱38۴ در 
فهرس��ت آثار تاريخي به ثبت رس��يده را بسيار بد 
توصيف مي كن��د. او با بيان اينكه آس��ياب صفوي 
روستاي »ُرستاق« در نزديكي گورستان رستاق قرار 
دارد، به فعاليت حفاران غيرمجاز در طول سال هاي 
گذشته در بخش هايي از اين محوطه اشاره مي كند 
و مي گويد: در پرونده ثبتي اين اثر تاريخي كه سال 
۱38۴ شماره ثبت ملي گرفته است، نسبت به سست 
و بي دوام بودن س��ازه و پايه هاي آن اشاره شده، اما 
اكنون و بعد از بيش از ۱9 سال به نظر مي رسد هنوز 
اقدامي براي برطرف كردن اين آسيب ها انجام نشده 
اس��ت. او به تخريِب پايه هاي تاق ها اشاره كرده و از 
احتمال ريزش اين سازه خبر مي دهد و معتقد است 
كه طب��ق آن چه كه خود از وضعيت اين اثر تاريخي 

ديده، با شكاف هايي كه در بدنه س��ازه وجود دارد، 
احتمال تخريب بنا زياد است. او اما وجود يك آسياب 
ديگر در 50 متري باقي مانده هاي اين آسياب كه در 
طول سال هاي گذشته به طور كامل تخريب شده را 
علت نام گذاري آسياب به »دو لنگه« مي داند و ادامه 

مي دهد: با توجه به قرار گرفتن اين محوطه در فضايي 
باز كه هيچ حريم و حصاري ندارد، به نظر مي رس��د 
مالك اين محوطه سازمان منابع طبيعي باشد، اما 
متاسفانه سال هاست كه هيچ نهادي به اين محوطه 

تاريخي و آثار آن توجهي نمي كند.

كتابخانه

فقر احمق مي كند 
يك مدير با ده ها پروژه عقب افتاده، يك كارگر ساده با كوهي از بدهي و يك خانم 
خانه دار كه درگير رژيم گرفتن است چه شباهتي با هم دارند؟ اين افراد همه دچار 
كميابي اند. يكي زمان كافي ندارد، يكي بي پول است و ديگري نيز كالري هايش را 
محدود كرده. كميابي به شكلي اعجاب آور ذهن همه را تحت تاثير قرار مي دهد.

موالينيتن و شفير، متكي به آخرين يافته هاي علوم رفتاري و اقتصاد، تبيين مي كنند 
كه چطور ابعاد مختلف زندگي ما تحت تأثير ذهنيت كميابي اس��ت؛ همچنين آنها 
توضيح مي دهند كه چطور سازمان ها و تك تك افراد مي توانند كميابي را مهار كنند تا 
به موفقيت و رضايت بيشتري دست يابند. همانطور كه ِتيلر برنده نوبل اقتصاد ۲0۱7 

مي گويد، اين كتاب از نظر علمي بي بديل و از نظر 
روايي بسيار خواندني و سرگرم كننده است. در 
كتاب فقر احمق مي كند كه بر اساس تحقيقات 
برجسته الدار شفير و سندهيل موالينيتن به 
چاپ رسيده است، ثابت مي ش��ود كه »فقر« 
ساختار رواني متمايزي را براي افراد متفاوت در 

تالش براي مديريت بهينه آنچه نياز دارند ايجاد مي كند.  اين كتاب 38۴ صفحه اي 
را انتشارات ترجمان با قيمت ۴۴500 تومان در دسترس مخاطبان قرار داده است.

هنر

ضوابطي كه سينماداران تاييد نمي كنند 
سينماها بايد بازگشايي ش��وند اما طي ضوابط بهداشتي؛ ضوابطي كه البته گويا 
چندان مورد تاييد سينماداران نيست. رييس انجمن سينماداران عنوان كرد كه 
فهرست منتشر شده با عنوان ضوابط پانزده گانه بازگشايي سينماها بدون دريافت 
نظر سينماداران تدوين ش��ده و مورد تاييد ما نيست. محمد قاصداشرفي درباره 
پيش نويس ضوابط پانزده گانه منتشر ش��ده از سوي سازمان سينمايي به منظور 
بازگشايي سينماها در شرايط شيوع كرونا گفت: اين ضوابط پانزده گانه مورد تاييد 
ما نيست و جلسه مربوط به تعيين شرايط بازگشايي سينماها و ارايه اين پروتكل، 
بدون حضور نماينده اي از سينماداران تشكيل شده است. يعني خودشان نشسته اند 
و بدون اينكه قضيه را كارشناسي كنند اين بندها را پيشنهاد داده اند. او به ايسنا گفت: 
هيچ نماينده اي از سينماداران در آن جلسه حضور نداشته و گله من اين است كه 
چرا نظري از صنف ما پرسيده نشده است. من نمي دانم در راس اين كار چه كساني 
قرار دارند كه بدون توجه به منافع و مصالح سينما اين تصميم را گرفته اند. كساني كه 
حتي يك درصد از سينما هم اطالع ندارند، چنين بندهايي را پيشنهاد كرده اند. هر 
موقع با سينماداران جلسه بگذارند و نماينده ما در آن جلسات حضور داشته باشند، 
آنگاه است كه ما بندهاي پيشنهادي را مورد توافق قرار مي دهيم. اينكه هركسي براي 
خود پروتكلي ارايه بدهد، مورد تاييد ما نيست. اين افراد گويا فقط به كليات توجه 
كرده اند و شرايط سينما را در نظر نگرفته اند. قاصداشرفي توضيح داد: خيلي از موارد 
ضوابط پانزده گانه فعلي منطقي نيست. براي مثال در يكي از اين موارد آمده است كه 

سينماها بايد دو رديف خالي بگذارند و تنها چهل درصد از سينما مورد استفاده قرار 
بگيرد. در حالي كه پيشنهاد ما اين است كه يك رديف در ميان مورد استفاده قرار 
بگيرد. ضمن اينكه قوانين سخت گيرانه اي براي ضدعفوني كردن سالن ها وجود دارد 
كه از نظر اصولي مورد قبول نبوده و هزينه سينما، اصال جوابگوي اين موارد نيست. 

مخالفت اسپايك لي با بازگشايي زودهنگام سينماها 
كارگردان امريكايي واكنش تندي نسبت به تصميم فرماندار جمهوري خواه جورجيا 
كه قصد دارد تا سينماها را در اين ايالت بازگشايي كند، نشان داد. به گزارش ونيتي 
فر، اس��پايك لي كارگردان ۶3 ساله و سازنده فيلم هايي چون »كوكالكس كالن 
سياه« و »كار درست را انجام بده« گفت با شكستن قرنطينه و رفتن به مكان هاي 
بسته سالمت خودش را به خطر نمي اندازد و فكر مي كند ديگران هم نبايد اين كار 
را بكنند. او در ايميلي كه براي ونيتي فر فرستاده گفت: االن سالن هاي سينما را باز 
كنيم؟ اصاًل و ابداً. هنوز فيلم هاي زيادي مي خواهم بسازم و تنها جاني كه در بدن 

دارم را به خطر نمي اندازم. فقط آزمايش بدهيد. آزمايش و آزمايش. به نظر لي تالش 
فرماندار جورجيا بايد بر اين باشد كه افراد هر چه بيشتري آزمايش ابتال به كرونا 
را بدهند تا با تعيين آنهايي كه بيمار هستند و جدا كردن آنها از بقيه، اين بيماري 
تسري پيدا نكند. به دس��تور كمپ فرماندار اين ايالت مشاغلي مانند سالن هاي 
ورزشي، مراكز بولينگ و سالن هاي آرايش بايد باز شوند، اما همه سالن هاي سينما 
نبايد در آغاز هفته كارش��ان را شروع كنند و استوديوهاي توليد فيلم نيز نبايد به 

سرعت كارشان را آغاز كنند.
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