
بع��د از تصمي��م اخير 
در  ده��م  مجل��س 
خص��وص تغيي��ر پايه 
پولي، شاهد آن هستيم 
كه دامن��ه وس��يعي از 
مخالفت ها و موافقت ها 
درباره اث��رات مثبت يا 
منفي اي��ن تصميم در 
سطح رسانه هاي گروهي نشر و بازنشر مي شوند؛ 
اظهاراتي ك��ه در برخي از آنها اساس��ا توجهي به 
داليل اصلي اين تصميم نشده است. براي تحليل 
درس��ت يك تصميم اقتصادي باي��د ابتدا اهداف 
اصلي آن تصميم مورد بررس��ي ق��رار بگيرد و در 
مرحله بعد ارزيابي شود كه آيا اين اهداف در مسير 
بهبود شرايط كلي موثر است يا نه؟ واقع آن است 
كه حذف 4صفر از پول ملي صورت نگرفته تا مثال 
مش��كالت بنيادين اقتصادي مانند تورم، كاهش 
ارزش پول ملي و... در مس��ير حل و فصل ش��دن 
قرار بگيرد يا احيانا اثرات ريش��ه اي در معضالت 
اقتصادي كشور داشته باش��د. اين تصميم لحاظ 
شده در مسير ارتقاي پرستيژ پول ملي تا پول ملي 

كشورمان اعتبار دوباره اي كسب كند. 
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يادداشت- 1

يادداشت- 2

 مساله ارتقاي پرستيژ
 پول ملي

لزوم بازبيني مجدد در 
مشاغل آسيب پذير از كرونا

با توج��ه به مش��كالت 
اقتصادي كش��ور و تاثير 
كرونا بر اقتصاد، سال 99، 
سال دش��واري در حوزه 
اقتصاد خواهد بود. با وجود 
اين، فناوري اطالعات در 
تمام كشورها نشان داده 
ك��ه مي تواند ب��ه عنوان 
موتور محرك اقتصاد و ابزاري براي كاهش هزينه ها 
و افزاي��ش به��ره وري و افزايش كيفي��ت توليدات، 
چه محصوالت و چه خدمات در نظر گرفته  ش��ود. 
كشور ما بايد زيرساخت هاي متعددي را آماده كند 
كه بخش خصوصي بتواند در فضاي مناسب تري از 
لحاظ برخورداري از امكانات بخش دولتي، چه در بعد 
قوانين و مقررات و چه در بعد نيازهاي سخت افزاري، 
ادام��ه فعاليت دهد. البته كش��ور ما از بعد س��رعت 
اينترنت در مقايس��ه با ساير كش��ورهاي همسايه 
س��رعت كمتري دارد. از لحاظ محت��واي ديجيتال 
عمال هم در دوران كرونا نشان داد محتواي ارزشمند 
و فاخري ندارد. مثال ساده آن هم پخش كننده هاي 
آنالين هستند كه از ساليان قبل شروع به كار كرده 
بودند و در دوران كرونا مورد اس��تفاده بيشتر مردم 
قرار گرفتند، در حوزه آموزش هم به تازگي آموزش 
و پرورش نرم افزار ش��اد را راه اندازي كرده اس��ت، در 
حالي كه در حوزه دانشگاه ها پلتفرمي در دسترس 
دانش��جويان نبود، در س��اير بخش ها ه��م محتوا و 
پلتفرم جديد و قابل اتكايي وجود نداش��ت. در بعد 
دولت الكترونيك هم س��رويس ها عمال نتوانستند 
خدمات خود را در اختيار مردم قرار دهند و ش��رايط 
و قوانين و مقررات كس��ب و كار را تس��هيل كنند. با 
بررسي دولت الكترونيك مي بينيم كه اين بخش در 
سه ش��اخه دولت به مردم، دولت به كسب و كارها و 
ارايه خدمات دولتي انجام مي شود. ما عمال خدمات 
دولت به مردم را آنچنان نمي بينيم و خدمات دولت 
به كس��ب و كارها هم خيلي ضعيف اس��ت و دولت 
بايد روي اين بخش ها بيش��تر سرمايه گذاري كند. 
ش��بكه ملي اطالعات هم بيش از 10 سال است كه 
راه اندازي ش��ده و در اين دولت هم عنوان شده بود 
كه كارهاي فراواني روي آن انجام ش��ده است اما در 
دوران كرونا ثابت شد عمال چيزي براي ارايه ندارد و 
نقاط ضعف فراواني در آن هست. بايد در اين زمينه 
نقش��ه راه واقعي و به دور از ارايه آمار تدوين شود كه 
هم بتواند بخش فناوري اطالع��ات را تقويت كند و 
هم ما شاهد باشيم كه فناوري اطالعات در توسعه 
اقتصاد جايگاه ويژه خود را دارد.  موضوع ديگر اينكه 
بايد بحث هاي آموزش هاي رايگان در اختيار جامعه 
قرار بگيرد. مسلما مردم هم به صورت 100 درصدي 
با نحوه كاربري نرم افزارها و گوشي هاي هوشمند يا 
فضاي مجازي آش��نايي آنچناني ندارند و هم براي 
خريدهاي اينترنتي دچار مشكل مي شوند و با قوانين 
و مقررات اين حوزه هم آشنايي ندارند. بايد يك روند 
آموزشي هم براي مردم و هم صاحبان كسب و كارها 
در نظر گرفته ش��ود تا به آنها آموزش دهيم كه اين 
حوزه چقدر مي تواند در بخش هاي مختلف توليد و 
بازاريابي موثر باشد. درباره تاثيرگذاري كرونا، فناوري 
اطالع��ات طيف ها و بخش هاي مختلف��ي دارد. در 
اين مدت و در دوران قرنطينه، بخش هايي از حوزه 
فناوري اطالعات مانند فروش��گاه هاي اينترنتي و 
توليدكنندگان محتوا كه كه به محتواي ديجيتال 
مرتبط بودند، مورد استفاده و بهره برداري بيشتري 
قرار گرفتند، اما واردكنن��دگان تجهيزات فناوري 
اطالعات به دليل بس��ته ش��دن مرزها و مبادالت 

تجاري بين كشورها دچار مشكل شدند. 
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محمدعلي  وكيلي

محمدرضا  طاليي 

والدت باسعادت  امام  حسن مجتبي )ع( را تبريك مي گوييم

يك كارشناس مس��ائل حقوقي بانكي مي گويد در بودجه سال 1۳99 و 
پس از چهار سال، بخشودگي سود و جرايم تسهيالت زير 100 ميليون 
تومان حذف شده است. ياسر مرادي در گفت وگو با ايِبنا با بيان اين مطلب 
افزود: يكي از تغييرات مهمي كه در قانون بودجه امسال شاهد آن بوديم، 
بحث حذف بخشودگي سود و جرايم تسهيالت زير 100 ميليون تومان 
بود كه كمتر به آن پرداخته شده اس��ت؛ در واقع امسال دولت و مجلس 
تصميم گرفتند اين امتياز ب��زرگ را براي بدهكاران بانك��ي در بودجه 
99 حذف كنند. وي با بيان اينكه ب��راي اولين بار و طي تبصره ۳۵ قانون 
بودجه سال 1۳9۵، بدهكاران بانكي كه مطالبات بانك ها از آنها كمتر از 
100 ميليون تومان مي ش��د، مشمول اين قانون ش��دند، تصريح كرد: 
تعداد اين پرونده ها حدود ۲۶ ميليون پرونده بود كه با مانده اصل بدهي 
بيش از ۲ هزار و 4۷۸ هزار ميليارد س��ود متعلق��ه آن، بيش از 4۳۸هزار 
ميليارد ريال مي شد.اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: بانك هاي عامل 
اين مصوبه عالوه بر بانك هاي دولتي ملي، سپه، توسعه تعاون، صنعت و 

معدن، توسعه صادرات و كشاورزي، شامل بانك هاي رفاه كارگران، ملت، 
صادرات و تجارت كه نيمه دولتي هم بودند، مي شد و افراد با پرداخت اصل 
تسهيالت كمتر از 100 ميليون تومان، از پرداخت سود و جرايم آن معاف 
مي شدند كه اين امر باعث تسويه خيلي از بدهي هاي بانكي شد.مرادي 
ادامه داد: بانك مركزي در آيين نامه اجرايي و دس��تورالعمل تبصره ۳۵ 
قانون بودجه سال 9۵ اين بخشودگي را محدود به يك نوع تسهيالت كرد 
كه بعدها ديوان عدالت اداري اين بخشنامه را ابطال و مقرر كرد افرادي كه 
چندين تسهيالت داشتند و هريك از آنها كمتر از 100 ميليون تومان بود، 
مي توانستند با پرداخت اصل تسهيالت، مشمول بخشودگي سود و جرايم 
شوند. اين موضوع در تبصره 4 الحاقي به بند 1۷ حكم تبصره ۳۵ قانون 
بودجه س��ال 9۶ و 9۷ هم عينا تكرار شد.اين كارشناس مسائل حقوقي 
بانكي با بيان اينكه در سال 9۸ هم طبق بند )ل( تبصره 1۶ قانون بودجه، 
اين بخشودگي تمديد ش��د، تصريح كرد: در س��ال 9۸ براساس مصوبه 
مجلس و نامه بانك مركزي و تصميم ديوان محاسبات كشور اين قضيه 

محدود شد و هر فرد بيشتر از 100 ميليون تومان نمي توانست از سقف 
اين بخشودگي اين قانون بهره مند شود ولو اينكه تسهيالت متعدد داشته 
باشد.وي ادامه داد: در اواخر س��ال 9۸ طي چند بخشنامه متوالي دامنه 
افراد مشمول اين قانون توسط بانك مركزي اضافه شد ولي در نهايت تا 
پايان سال 9۸، بخشي از بودجه در نظر گرفته شده براي اين قانون باقي 
ماند و بخشي از بدهكاران نتوانس��تند از اين ظرفيت استفاده كنند. به 
همين دليل بانك ها در نامه اي به بانك مركزي خواستار افزايش شمول 
دامنه افراد مشمول و تمديد بند )ل( تبصره 1۶ قانون بودجه و بخشودگي 
سود و جرايم تس��هيالت زير 100 ميليون تومان با پرداخت اصل بدهي 
در سال 99 شدند. اما بانك مركزي در جلس��ه كميسيون اعتباري 1۷ 
فروردين امس��ال با اين موضوع مخالفت كرد.اين استاد دانشگاه گفت: 
بانك مركزي با توجه به اينكه سال 9۸ تمام ش��ده بود و اين موضوع در 
بودجه سال 99 تمديد نشده است، با درخواست بانك ها بابت تسري اين 
موضوع به ساير متقاضيان يا تغيير در شرايط متقاضيان مخالفت كرد. 

در قانون بودجه امسال هم هيچ اشاره اي به اين موضوع نداريم و افرادي 
كه تسهيالت زير 100 ميليون دارند، مش��مول هيچ گونه بخشودگي 
نخواهند بود و بايد اصل و س��ود و جرايم خود را به ط��ور كامل پرداخت 
كنند.مرادي در عين حال به ۲ مصوبه قانون تس��هيل درباره سودهاي 
مركب و امهال تسهيالت واحدهاي توليدي اش��اره كرد و اظهار داشت: 
براساس قانون تسهيل، سودهاي مركب تس��هيالت زير ۵00 ميليون 
تومان براي اش��خاص حقيقي و ۲ ميليارد تومان براي اشخاص حقوقي 
و ۶ درصد جرايم آنها بخشيده خواهد ش��د. همچنين مصوبه اي درباره 
امهال واحدهاي توليدي داريم. افرادي كه ستاد تسهيل رفع موانع توليد يا 
ساير مراجع ذي صالح معرفي كنند يا بانك ها تشخيص بدهند مي توانند 
با پرداخت ۷.۵ درصد از ميزان بدهي ش��ان و تنفس ۶ ماهه اقساط خود 
را تمديد و امهال كنند.اين كارشناس مسائل حقوقي خاطرنشان كرد: 
البته احكامي هم در برنامه ششم توس��عه در اين زمينه داريم كه بيشتر 

تسهيالت خرد را  در بر مي گيرد و تسهيالت بزرگ را شامل نمي شود.

پس از ۴ سال؛ بخشودگي سود و جرايم تسهيالت زير ۱00 ميليون حذف شد

گروه گفت و گو | سرانجام پس از س�ال ها گمانه زني 
و بحث، نمايندگان مجلس در جلس�ه علن�ي روز 15 
ارديبهش�ت امس�ال با حذف چهار صفر از پول ملي 
ايران موافقت كردند تا به اين ترتي�ب پس از دوراني 
طوالني از محاسبات دوگانه در اقتصاد ايران بر اساس 
تومان و ريال، مجلس و دولت به طرحي نهايي دست 
پيدا كنند.  بانك مركزي موضوع حذف چهار صفراز 
پول مل�ي را درقالب اليح�ه اصالح م�اده يك قانون 
پولي و بانكي كش�ور تدوين و درتاريخ 15 دي 13۹۷ 
براي بررسي و تصويب به هيات وزيران ارايه داد. اين 
اليحه در تابستان سال گذشته ابتدا در هيات دولت 
به تصويب رسيد و س�پس به مجلس شوراي اسالمي 
ارايه شد. پس از مطرح ش�دن اليحه در صحن علني 
مجلس، در مهر ماه س�ال گذش�ته نمايندگان با يك 
فوريت اين اليحه موافقت كردن�د و طرح براي انجام 
بررسي هاي بيش�تر به كميس�يون اقتصادي رفت و 
س�رانجام در بهمن ماه س�ال قبل، خبر تصويب اين 
اليحه در كميس�يون نهايي ش�د تا در نهايت در بهار 
امسال به تصويب صحن علني مجلس رسيد تا براي 
اجرا به دولت بازگ�ردد. هرچند ب�ا همراهي مجلس 
و دولت به نظ�ر مي رس�د در نهاده�اي تصميم گير، 
نظر نهايي بر حذف صف�ر از پول ملي ايران ش�ده اما 
همچنان بسياري از كارشناس�ان و فعاالن اقتصادي 
اين نگراني را مطرح مي كنند كه با توجه به مس�ائلي 
همچون ن�رخ ب�االي ت�ورم، تحريم ه�اي اقتصادي 
امريكا و البته بحران كرونا، شرايط امروز براي اجراي 
موفقيت آميز اين طرح و دسترس�ي به اهداف كالن 
در نظر گرفته شده مهيا نيس�ت. يحيي آل اسحاق - 
كارشناس مس�ائل اقتصادي و وزير اسبق بازرگاني- 
در گفت وگو با »تعادل« از مش�كالت نهادينه اقتصاد 
ايران در طول دهه هاي گذش�ته مي گوي�د كه اگر بنا 
بر اصالحي باشد، بايد ابتدا به سراغ آنها رفت. از اين 
رو طرح حذف صفر از پول مل�ي را بايد طرحي فرعي 
دانس�ت كه بزرگ كردن بي�ش از ان�دازه آن مردم و 
مسووالن را از توجه به مسائل كالن تر غافل مي كند. 
با اين وجود او معتقد اس�ت اجراي اين طرح آسيبي 

به اقتصاد ايران نخواهد زد و در سطح خود، مي تواند 
نتايج مثبتي نيز به همراه داشته باشد.

  در دهه هاي گذشته، بسياري از كشورها اقدام به حذف 
صفر از پول ملي شان كرده اند. برخي از اين تجارب موفق 
و برخي ناموفق بوده اند. آيا مي توان با نگاه به اين تجربه 

جايگاه ايران در اين طيف را پيش بيني كرد؟
هر كشور و هر اقتصادي شرايط خاص خود را دارد و تاريخي كه 
چنين طرح هايي در آنها اجرا مي شود نيز بسيار مهم است. از اين 
رو مي توان با رصد تجربه هاي تاريخي به ثبت رسيده، تالش كرد 
از اشكاالت و موفقيت هاي آنها بهره گرفت اما اينكه لزوما آنچه 
در ديگر كش��ورها رخ داده در ايران نيز تكرار شود، قطعا تحليل 

دقيقي نيست. 
   با توج�ه ب�ه ش�رايط اقتصادي كش�ور تح�ت تاثير 
تحريم هاي امريكا، شيوع ويروس كرونا و مسائلي مانند 
نرخ باالي تورم، آيا زماني كه مجلس و دولت براي نهايي 
كردن ط�رح حذف صف�ر از پ�ول ملي انتخ�اب كردند، 

مناسب بود؟
براي پاسخ دادن به اين ابهام، پيش از هرچيز بايد دو نكته مهم 
را در نظر داشت. نخست آنكه طرحي كه نهايي شده مربوط به 
امروز نيست و بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته بين سه تا پنج 
س��ال زمان نياز دارد، از اين رو لزوما آنچه ك��ه در حال حاضر با 
آن روبه رو هستيم با شرايط س��ال هاي آينده برابري نمي كند. 
نكته دوم بحث مي��زان بزرگي و اهميت اين طرح در س��اختار 
كالن اقتصادي كشور است. هرچند در نگاه نخست حذف چهار 
صفر تغيير و تفاوتي بزرگ به نظر مي رسد اما وقتي ابعاد حقيقي 
آن و تاثير جدي اش بر اقتصاد كشور را ارزيابي مي كنيم به نظر 
مي رسد كه اين طرح تغيير در س��اختار ايجاد نمي كند. با نگاه 
واقعي به اين موضوع بايد بدانيم كه نمي ت��وان و نبايد از حذف 
چهار صفر از پول ملي توقع معجزه داشت، زيرا در غير اين صورت 
هم توقعات از تاثيرات مثبت آن به شكل غيرواقعي باال مي رود و 
هم اين تلقي شكل مي گيرد كه اجراي بي موقع آن به يك فاجعه 
اقتصادي منجر خواهد ش��د. هيچ يك از اين دو نگاه درس��ت 
نيست. از نظر من اين طرح تاثيرات منفي چنداني نخواهد داشت 
و در محدوده خود مي تواند برخي اثرات مثبت نيز داشته باشد.  
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مهدي بيك | س�ال ۹۹خورش�يدي در حالي براي 
مردم ايران تحويل شد كه بحران كرونا سال جديد 
را به س�الي متفاوت براي مردم ايران بدل كرده بود. 
متغيري كه اثرات خود را روي شاخص هاي اقتصادي 
نيز برجا گذاش�ت؛ در ادامه اما موضوع آزادس�ازي 
بخشي از سهام ش�ركت هاي بزرگ و اقبال عمومي 
م�ردم از اي�ن واگذاري ها باعث ش�د تا بخش�ي از 
تحليلگران سال ۹۹ را س�الي متفاوت براي اقتصاد 
ايران ارزيابي كنند كه در آن احتماال شاهد تحوالت 
بس�ياري خواهيم بود. از زمان آغ�از تغييرات اخير 
در بازار بورس و گس�ترش اقبال عمومي به بورس، 
ديدگاه هاي متعدد و متنوع�ي در خصوص چرايي 
اين تحوالت و چش�م انداز آينده ارايه ش�ده است. 
ديدگاه هايي كه در ه�ر كدام از آنها تالش ش�ده تا 
به بخشي از زواياي موضوع اش�اره شود و تصويري 
از احتماالت آينده ارايه ش�ود. علي ديني تركماني 
تحليلگر اقتصادي و عضو انجمن اقتصاد دانان ايران 
از جمل�ه چهره هايي اس�ت كه معتقد اس�ت اقبال 
عمومي مردم به بورس سكه اي است كه دو رو دارد؛ 
يك روي آن اقبال عمومي مردم به بورس اس�ت كه 
اين روزها ش�اهد گس�ترش دامنه هاي اي�ن اقبال 
عمومي هستيم؛ اما روي ديگر سكه بورس خطراتي 
اس�ت كه در آينده ممكن اس�ت به دليل مشكالت 
زيربناي�ي اقتص�ادي در روند س�رمايه گذاري هاي 
عمومي مردم در بورس رخ دهد؛ علي ديني تركماني 
اما در عين حال اعالم مي كند كه ذهنيت اجتماعي 
مردم دلي�ل اصلي اقب�ال عمومي به بورس اس�ت، 
مردمي كه قبال س�رمايه هاي خ�ود را در بازارهايي 
چون ط�ال، ارز و مس�كن به گ�ردش در مي آوردند، 
امروز بعد از محدوديت هايي كه در اين بازارها ايجاد 
شده، بورس را به عنوان بس�تري براي سود بيشتر 
انتخ�اب كرده اند. ضم�ن اينكه بايد توجه داش�ت 
كه تداوم روند رو به رش�د در بورس تنها به دهنيت 
مردم بس�تگي ندارد و براي تحقق اهداف بنيادين 
اقتصادي بايد در بس�ياري از رويكردهاي قبلي در 

نظام تصميم سازي تجديدنظر شود. 

  اين روزها بحث اس�تقبال عموم مردم ب�ه بورس به 
عنوان يك�ي از موضوعات اساس�ي اقتص�ادي كه هم 
توجه عموم مردم را جلب كرده و هم توجه كارشناسان 
اقتصادي مطرح ش�ده اس�ت؛ م�ردم و كارشناس�ان 
اقتصادي با استفاده از داده هاي موجود تالش مي كنند 
تا تصويري از ش�رايطي كه اقتص�اد اي�ران در اثر اين 
متغيرهاي تازه با آن روبه رو مي ش�ود به دست آورند؛ 

شما اين فضاي تازه را چطور تحليل مي كنيد؟
من قب��ال در اين ب��اره صحبت ك��رده ام و به نظرم بع��د از آن 

صحبت ها حرف ديگري باقي نمانده است. 
  به هرح�ال تريبون ه�اي متفاوت فرصتي اس�ت تا 
موضوعات اقتصادي ب�ا مخاطباني متف�اوت در ميان 
گذاش�ته ش�ود. مردم مي خواهند بدانند چ�ه فعل و 
انفعالي در بورس حادث ش�ده كه اين ميزان استقبال 
از آن صورت گرفته اس�ت و چش�م انداز آينده بورس 

چگونه خواهد بود؟
ببيني��د همان طور ك��ه قبال هم ش��رح داده ام باي��د ديد چه 
فرآيندي باعث اين تغييرات شده است؛ چرا متقاضيان سهام 
در بورس افزاي��ش پيدا كرده ان��د؟ موضوع اين اس��ت كه به 
دنبال ميانگين ميزان بازده 1۸0 درصدي بازار بورس در سال 
گذشته، تعداد متقاضيان خريد سهام، در روزهاي آغازين سال 
جديد، بيشتر و با ورود بخشي از نقدينگي به اين بازار، تنور آن، 
گرم تر از قبل شده است. در نتيجه، به تعبير چارلز كيندلبرگر 
در كت��اب معتبر » جن��ون، هراس، س��قوط«، ت��ب خريد، 

تحت تاثير ذهنيت اجتماعي شكل گرفته، خيلي باالست.
  در اين ميان برخ�ي از هدايت نقدينگي س�رگردان 
جامعه به سمت بورس صحبت مي كنند و برخي ديگر از 
كارشناسان اساسا اين گزاره را قبول ندارند و معتقدند 

كه هدايت نقدينگي صورت نگرفته است؟
در كنار عوامل ديگر مي توان گفت كه گرم  تر شدن بازار بورس 
مرتبط با بحثي به نام »هدايت نقدينگي« نيز هست كه سال 
گذش��ته مطرح ش��د و در س��ال جديد با كاهش ميزان سود 
سپرده ها، عرضه اوليه سهام شستا، عرضه اوليه سهام هاي سه 
صندوق  قابل معامله و همين طور س��هام عدالت و عرصه هاي 

اوليه بعدي، معنا پيدا مي كند.
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علي ديني تركماني،  اقتصاد د ان تحليل كرديحيي آل اسحاق در گفت وگو با »تعادل« تاكيد كرد
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فراهم شدن امكان ويرايش 
در سهام عدالت

سامانه سهام عدالت از عصر پنجشنبه امكان ويرايش 
اطالعات براي برخي از افراد را فراهم كرد.سهامداراني 
كه تا ساعت ۲۴ روز ۱۵ ارديبهشت وارد سامانه سهام 
عدالت ش��ده و اطالعات خود را وارد كرده اند، امكان 
ويرايش خواهند داشت.اين افراد مي توانند، از طريق 
مراجعه به سامانه الكترونيكي سهام عدالت به آدرس 
)www.samanese.ir( تنها براي يك بار، روش 

آزادسازي خود را تغيير بدهند.

انتقال و آزادسازي
سهام عدالت فوت شدگان 

 معاون سازمان خصوصي سازي اعالم كرد كه انتقال و 
آزادسازي سهام عدالت فوت شدگان تا چند ماه ديگر 
آغاز مي شود. حسن عاليي گفت: پس از اتمام طرح 
آزادسازي سهام عدالت، وراث مي توانند ظرف يك 
يا دو ماه آينده با مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت و 
از طريق شركت سپرده گذاري فرآيند انتقال سهام 
فوت ش��دگان به وراث را انجام دهند. وي افزود: در 
يك ماه آينده كه فرآيند تعيين تكليف سهامداران در 
سامانه سهام عدالت انجام مي شود، وراث فوت شدگان 
سهام عدالت به اين سامانه مراجعه نكنند و بعد از اينكه 
اسامي سهامداران عدالت به شركت سپرده گذاري 
ارسال شد، ورثه مي توانند باگواهي فوت و وكالت، 
كارهاي قانوني انتقال سهام را انجام دهند، اما فعال 
كه مرحله ثبت در سامانه اس��ت، ورثه سهامداران 
عدالت نيازي نيست اقدامي انجام دهند.  براساس 
گفته هاي مقامات سازمان خصوصي سازي كساني 
كه برگه س��هام عدالت خود را گ��م كرده اند نگران 
نباشند، زيرا مالك سهامدار بودن در سهام عدالت، 
سامانه samanese.ir اس��ت و اگر فردي در اين 
سامانه پرونده دارد و سهام او مشخص است، حتي 
اگر برگه هاي آن را نداش��ته باشد، جزو مشموالن 
محسوب مي شود. همچنين درباره ابهام برخي از 
سهامداران كه چرا مبلغ روي برگه هاي سهام عدالت 
آنها با مبلغ درج شده در سامانه متفاوت است، عليرضا 
صالح رييس سازمان خصوصي سازي گفته: فقط به 
افراد تحت پوش��ش كميته امداد و بهزيستي با ۵۰ 
درصد تخفيف سهام يك ميليون توماني داده شد و 
مابقي سهامداران بايد ۵۰ درصد ديگر سهام را طي 
سال هاي اخير خريداري مي كردند، بنابراين كساني 
كه هيچ گونه پولي براي خريد سهام عدالت نداده اند 

سهام كمتري دارند. 

نوبخت: بخشنامه رتبه بندي 
معلمان ابالغ شده است

رييس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: بخشنامه 
رتبه بندي معلمان به وزارت آموزش و پرورش ابالغ 
شد، اميدواريم مس��ووالن در اجرا و صدور احكام 
جديد معلمان تسريع كنند.»محمد باقر نوبخت« 
روز جمعه در پاسخ به كامنت يكي از معلمان درباره 
ترميم اجراي طرح رتبه بن��دي معلمان در هفته  
معلم در حس��اب توييتري خود، نوشت: به قولي 
كه داده بودم عمل كرده و حدود ۱۰ روز پيش در 
بخشنامه اي به وزارت آموزش و پرورش رسما لزوم 
اجراي طرح رتبه بندي معلم��ان از اول فروردين 
امسال و منابع مالي الزم را ابالغ كرده ام.اميدوارم 
مسووالن مربوطه هم در اجرا و صدور احكام جديد 

معلمان تسريع كنند.

لزوم بازبيني مجدد در مشاغل 
آسيب پذير از كرونا

بسياري از توليدكنندگان هم كارخانه هاي خود را به 
دليل رعايت قوانين و مقررات مربوط به كرونا و رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي، عمال تعطيل كردند. اگرچه 
دولت اعالم كرده است كه يك سري از كسب وكارها 
مثل فروشگاه ها، رس��توران ها و فست فود ها آسيب 
ديدند، اما عمال از گزارش مشكالت بقيه كسب و كارها 
خبري نبود و با توجه به طيف وسيع بخش هاي حوزه 
آي س��ي تي، روي همه بخش ها بررسي انجام نشده 
است. درحالي كه وقتي كشور تعطيل مي شود و به 
نوعي قرنطينه به وجود مي آيد، همه كسب وكارها 
آسيب مي بينند، صاحبان صنايع، تجار و بازرگانان 
و مجموعه هايي كه كسب و كارهايشان به تعطيلي 
رفته، تحت تاثير قرار مي گيرند. دولت بايد مانند ساير 
كشورهاي اروپايي و كشورهاي همسايه و همجوار 
بررسي  كند كه چه كمكي مي تواند به اين كسب وكارها 
كند. در كنار بخش هايي از فع��االن اقتصادي كه از 
طريق كرونا آس��يب ديدند، با بررسي كليه رشته ها 
آشكار مي شود كه كارخانه  اي كه به دليل حفظ امنيت 
پرسنل، تعطيل شده يا به دليل مشكالت سيستم 
حمل و نقلي بين شهرها، نتوانسته محصوالت خود 
را به شهرها ارسال كند هم عمال متضرر شده است. 
بنابراين دولت در تعيين فعاليت هايي كه مستقيما 
تحت تاثير كرونا قرار گرفتند، بايد يك بازبيني مجدد 

انجام دهد.
از طرفي بايد توجه داش��ت كه همه ش��ركت هاي 
حوزه فناوري اطالعات، دانش بنيان نيستند و يكي 
از مشكالت اين اس��ت كه امكانات بيشتر در اختيار 
شركت هاي دانش بنيان قرار مي گيرد. استارت آپ هاي 
زيادي در اين حوزه آسيب ديدند و نياز دارند كه به آنها 
كمك شود. اگر تعداد فعاالن حوزه فناوري اطالعات 
را بررسي كنيد و از سوي ديگر تعداد شركت هايي كه 
از طريق معاونت علمي رياست جمهوري دانش بنيان 
ش��دند، با مقايس��ه اي متوجه مي ش��ويد كه فقط 
شركت هاي دانش بنيان مورد حمايت هاي مالي قرار 

مي گيرند و اين روند بايد اصالح شود.
رييس هيات مديره فدراسيون 
فناوري اطالعات
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وزير اقتصاد اعالم كرد

واگذاري  ها براي تامين كسري بودجه نيست هدف كوچك سازي دولت است
وزير اقتصاد با بيان اينكه واگذاري هاي اخير 
براي تامين كسري بودجه دولت نيست، اين 
واگذاري ها را در راستاي كوچك سازي دولت 
خواند. كاهش حضور دولت در اقتصاد از جهت 
تصدي ه�اي اقتصادي از ديگ�ر فاكتورهاي 
بسيار مهم در اين زمينه است. خوشبختانه 
در بخ�ش مقررات زدايي و تس�هيل صدور 
مجوزها براي راه اندازي كس�ب وكارها طي 
سال هاي اخير اقدامات خوبي در كشور انجام 

شده است.

به گزارش »تعادل«، فرهاد دژپس��ند در گفت وگويي 
اظهار داش��ت: مقام معظم رهبري وج��وه گوناگون 
ضرورت هاي تحول در اقتصاد را در بسته سياست هاي 
كلي اقتصاد مقاومتي مورد توجه قرار داده اند. به رغم 
اعمال بدترين نوع تحريم ها، ظالمانه ترين نوع تحريم ها 
و پيچيده ترين نوع تحريم ها بر كش��ور حجم تجارت 
خارجي س��ال ۹۸ و ۹۷ تفاوت چنداني ندارد و هنوز 
مي ت��وان ۴۳ تا ۴۴ ميلي��ارد دالر واردات داش��ت.از 
مجموع واردات كش��ور ۸۵ درصد مربوط به كاالهاي 
واس��طه اي، س��رمايه اي و مواد اوليه است. وي افزود: 
كشور به رغم تمامي تحريم ها و فشارهاي بين المللي 
توانسته افزون بر ۴۱ ميليارد دالر صادرات غيرنفتي 
داشته باشد كه اين نشان از ظرفيت باالي اقتصاد ايران 
دارد.بخش كش��اورزي كشور در س��ال هاي گذشته 
به رغم تمامي مش��قت ها و مش��كالت رشد خوبي را 
تجربه كرده اس��ت.بديهي است كه تا رسيدن به يك 
اقتصاد پايدار، باثبات و با رشد بالنده و اشتغال فراگير 
فاصله زيادي وجود دارد ام��ا اقدامات به گونه اي بوده 
كه توانسته بخشي از نيازمندي هاي سوگيري اقتصاد 

مقاومتي را پوشش دهد.
وزير امور اقتصاد و دارايي در ادامه به مقوله بهبود فضاي 
كسب وكار در كشور اشاره كرد و گفت: مقررات زدايي 
يكي از مقوالت بهبود بخشي فضاي كسب وكار است.

هم اكنون سايت پيشخوان مجوزهاي كشور ۵۲ درصد 
مجوزها را پوشش داده و ديگر متقاضيان كسب وكار 
ني��از به مراجعه حض��وري ندارن��د به عبارتي تمامي 
فرآيندها به صورت الكترونيكي انجام مي ش��ود.يك 
جنبه ديگر بهبودي فضاي كسب وكار كناركشي دولت 

از تصديگري اقتصادي است كه اين مي تواند از مجاري 
واگذاري ها صورت گيرد.

وي گفت: براي واگذاري دارايي ها انواع و اقسام مدل ها 
و روش ها وجود دارد. دارايي هاي دولت يك مقطعي 
در قالب مزايده واگذار ش��د و حواشي زيادي به همراه 
داش��ت. خوش��بختانه در روش واگذاري دارايي هاي 

دولت تجديدنظر اساسي صورت گرفته است.
واگذاري ها تا جايي كه امكان دارد از طريق بورس انجام 
خواهد شد چرا كه بورس يك محيط شفاف، شيشه اي 
و كاماًل رقابتي است. كاهش حضور دولت در اقتصاد 
از جه��ت تصدي هاي اقتص��ادي از ديگر فاكتورهاي 
بسيار مهم در اين زمينه است. خوشبختانه در بخش 
مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزها براي راه اندازي 

كسب وكارها طي س��ال هاي اخير اقدامات خوبي در 
كشور انجام شده است.

وزير ام��ور اقتص��اد و دارايي گفت: ج��دا از اين براي 
واگذاري ها روش هاي فراگير مثل صندوق هاي قابل 
معامله ETF طراحي ش��د و به مرحله اج��را در آمد. 
پذيره نويس��ي صندوق هاي قابل معامله واسطه گري 
مالي يكم )ETF( كه چندي پيش در كشور آغاز شد 
از جمله اين موارد اس��ت.باقيمانده س��هام دولت در 
بانك هاي ملت، تجارت و صادرات و شركت هاي بيمه 
البرز و اتكايي امين در قالب صندوق س��رمايه گذاري 
قابل معامله و از طريق پذيره نويس��ي واگذار خواهد 
شد.حس��ن انجام اين روش اين است كه تمامي آحاد 

جامعه مي توانند در پذيره نويسي شركت كنند.

وزير امور اقتص��اد و دارايي گفت: اي��ن نوع واگذاري 
عين مردمي كردن اقتصاد است كه در سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي هم مورد توجه جدي قرار گرفته است.

زماني كه صندوق هاي قابل معامله طراحي مي ش��د 
آن وقت بودجه كشور چنين شرايطي را نداشت. اگر 
دولت به دنبال تأمين منابع مالي بود مي بايست سهام 
باقي مانده خود را به ش��كل بلوكي واگذار مي كرد در 
حالي كه در اين روش تخفيف هم براي مردم در نظر 

گرفته است.
وي ادامه داد: س��ال گذشته واگذاري باقيمانده سهام 
دولت در پنج پااليشگاه و بيمه البرز به صورت بلوكي 
عرضه ش��د اكنون واگذاري مالكي��ت اموال دولت بر 
تأمي��ن مالي ترجي��ح دارد به همين علت امس��ال از 

روش ديگر بهره گيري ش��ده است.: قانون گذار مجوز 
داده دولت ۶۱ ه��زار ميليارد تومان درآمد ناش��ي از 
مولدس��ازي و واگذاري داشته باش��د كه محل خرج 
اين درآمدها بر اس��اس رديف هاي مختلف عمراني و 
هزينه اي بودجه انجام مي شود. اقدام دولت در عرضه 
واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري قابل 
معامله )ETF( آثار پولي و مالي منفي ندارد و موجب 
مردمي كردن اقتصاد، توزيع ثروت و كوچك س��ازي 

دولت مي شود.
دژپسند در بخش ديگري از سخنان خود به آزادسازي 
سهام عدالت اشاره كرد و گفت: آزادسازي سهام عدالت 
در شرايط حاضر از دو جنبه داراي اهميت است؛ يكي 
از اين نظر كه در شرايط بحران ناشي از كرونا آزادسازي 
اين سهام مي تواند گشايشي در كار مردم محسوب شود 
و از س��وي ديگر اين موضوع مي تواند تعميق و رونق 
هرچه بيشتر بازار سرمايه را به همراه داشته باشد كه با 
آزادسازي سهام عدالت حدود ۴۰۰هزار ميليارد تومان 
به ارزش بازار سرمايه افزوده شده است.آزادسازي سهام 
عدالت اجازه مي دهد دارندگان سهام عدالت كه تا امروز 
مالكيت اين سهام را در اختيار داشته اما قادر به مديريت 
آن نبودن��د زمينه به نحوي فراهم ش��ده كه به تدريج 
بتوانند سهام خود را هم مديريت كنند.خوشبختانه 
مردم با اي��ن كار چه به عنوان دارنده س��هام و چه به 
عنوان مالك در اداره اقتصاد كشور مشاركت مي كنند.

وي ادامه داد: آزادسازي سهام عدالت در يكي از بهترين 
زمان هاي ممكن اتفاق افتاد چون ويروس كرونا زندگي 
اقشار مختلف جامعه را تحت تأثير خود قرار داده است 
ازاين رو دارندگان سهام عدالت مي توانند سهام خود 
را عرضه و منابع حاص��ل را صرف زندگي خود كنند.

جدا از اين آزادسازي س��هام عدالت باعث شده عمق 
بازار سرمايه افزايش پيدا كند.اگر معامله سهام عدالت 
پذيرش شود آن وقت همگان خواهند ديد بازار سرمايه 

چقدر عمق پيدا خواهد كرد.
وزي��ر امور اقتص��اد و دارايي يادآورش��د: بهترين نوع 
»خصوصي سازي« خصوصي س��ازي اي است كه بر 
مبناي تأمين مالي نباش��د بلكه براي كارايي بيشتر 
و تس��هيل مردم در حكمراني اقتصاد باشد كه با اين 
رويكرد دارايي هاي در اختي��ار دولت به عامه مردم و 

بخش خصوصي واگذار مي شود. 

تورم از دهك اول تا دهم بين 34 تا 36.6 درصد در سال 98 نوسان داشت

صعود و سقوط سهام در بورس

بيشترين تورم مربوط به خوراكي ها با 42 درصد افزايش قيمت
گروه كالن |

مركز آمار كش�ور اعالم كرد: ن�رخ تورم كل 
كشور در سال گذشته ٣٤.٨ درصد، مناطق 
ش�هري ٣٤.٤ درص�د و مناطق روس�تايي 

٣٧.٣درصد بوده است.

براساس گزارش مركز آمار، شاخص كل مصرف كننده 
)بر مبناي۱۳۹۵( در س��ال ١٣٩٨ براي كل كش��ور 
۱۸۵.۱، مناط��ق ش��هري ۱۸۴ و مناطق روس��تايي 
١٩١.٤ واحد را نش��ان مي دهد.نرخ تورم كل نس��بت 
به س��ال گذش��ته براي كل كش��ور، مناطق شهري و 
مناطق روستايي به ترتيب ٧.٩، ٧.٨ و ٩.٢ واحد درصد 
افزايش يافته است. نرخ تورم گروه عمده »خوراكي ها، 
آش��اميدني ها و دخانيات« در سال گذشته براي كل 
كش��ور ۴۲.۶ درصد، مناطق ش��هري ٤٢.٧ درصد و 
مناطق روس��تايي ٤٢.٢ درصد بوده اس��ت. نرخ تورم 
»خوراكي ها و آش��اميدني ها و دخانيات« در سال ۹۸ 
نسبت به سال قبل از آن براي كل كشور، مناطق شهري 
و مناطق روستايي به ترتيب ٤.٤، ٤.٣ و ٤.٩ واحد درصد 

افزايش يافته است. نرخ تورم گروه عمده »كاالهاي غير 
خوراكي و خدمات« در س��ال ١٣٩٨ براي كل كشور 
۳۱.۴ درصد، مناطق ش��هري ٣١.١ درصد و مناطق 
روستايي ٣٣.٥ درصد بوده است.نرخ تورم »كاالهاي 
غير خوراكي و خدمات« در س��ال ۹۸ نسبت به سال 
قبل از آن براي كل كش��ور، مناطق ش��هري و مناطق 
روستايي به ترتيب ۹، ٨.٦ و ١١.٧ واحد درصد افزايش 
يافته است. بيشترين افزايش متوسط قيمت  در سال 
۹۸ نسبت به سال قبل از آن در اقالم خوراكي مربوط 
به »چاي، قهوه و انواع نوشيدني ها« )انواع چاي(، گروه 
»سبزيجات« )سيب زميني، پياز( و گروه »قند، شكر 
و ش��يريني« )ش��كر و قند( بود. در اقالم غيرخوراكي 
بيشترين افزايش قيمت نيز مربوط به گروه »مبلمان و 
لوازم خانگي« )ظروف آشپزخانه، انواع شوينده(، گروه 
»حمل و نق��ل« )انواع خودرو و قطعات يدكي( و گروه 
»تفريح و فرهنگ« )تجهيزات رايانه و لوازم التحرير( 
است. در ماه هاي ارديبهشت، خرداد، مرداد، شهريور، 
مهر و دي سال گذشته نرخ تورم ماهانه خانوارهاي 
كش��ور در گروه عمده خوراكي ها، آش��اميدني ها و 

دخانيات منفي بود و بيش��ترين مي��زان آن مربوط 
به ماه ش��هريور بود.متوس��ط نرخ ت��ورم ماهانه در 
اين س��ال براي شاخص كل ۱.۷ درصد، گروه عمده 
»خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« ۱.۲ درصد و 

»كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« ۱.۹ درصد بود.

   نرخ تورم براساس دهك هاي هزينه اي
نرخ تورم كل كشور در سال گذشته ۳۴.۸ درصد است 
كه در دهك هاي مختلف هزينه اي در بازه ۳۳.۹ درصد 
براي دهك اول تا ۳۶.۶ درصد براي دهك دهم نوسان 
دارد.محدوده تغييرات ت��ورم ۱۲ ماهه در گروه عمده 
»خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« بين ۳۹.۸ درصد 

براي دهك اول تا ۴۴.۵ درصد براي دهك دهم بود.
همچني��ن در گروه عم��ده »كااله��اي غيرخوراكي و 
خدمات« بي��ن ۲۸.۶ درصد براي ده��ك اول تا ۳۴.۶ 
درصد ب��راي دهك دهم بود. براس��اس اعداد مربوط به 
تورم در ميان دهك هاي مختلف هزينه اي، فاصله تورمي 
دهك ها در سال گذشته به به ۲.۷ درصد رسيد كه نسبت 
به سال قبل )سه درصد( ۰.۳ واحد درصد كاهش نشان 

مي دهد.در س��ال ۱۳۹۸ روند تورم در ميان دهك هاي 
مختلف هزينه اي مشابه روند تورمي سال ۱۳۹۷ بود. در 
سال گذشته بيشترين نرخ تورم خانوارهاي كشور مربوط 

به اس��تان ايالم با ۴۲ درصد و كمترين نرخ تورم مربوط 
به استان فارس با ۳۰.۷ درصد بود. شكاف نرخ تورم بين 

استان هاي مختلف در سال گذشته ۱۱.۳ درصد بود.

  اما اث�رات اين هدايت نقدينگي كه ش�ما هم 
اشاره كرديد در فضاي كلي اقتصادي كشورمان 
چيست؟ بعد از اين تغييرات مردم بايد منتظر چه 

تحوالتي باشند؟
ببينيد، هدايت نقدينگي به سوي بازار سهام، چند اثر دارد: اثر 
اول آن اين است كه به جذب سريع  تر سهام اوليه و تامين مالي 
شركت هاي مادري چون شستا و صندوق ها كمك مي كند. 
از اين طريق، مي تواند مشكالت مالي اين شركت  ها و دولت 
را تا حدي كه منابع جذب مي شوند حل كند. بنابراين، از اين 
محل، انتظار رشد كم تر پايه پولي و نقدينگي و در تحليل 
نهايي تورم مي رود؛ دومين تاثير عيني اين تحول اين است 
كه با جذب نقدينگي، مانع از رشد افزون تر نرخ دالر مي شود. 
از اين محل نيز انتظار رشد كمتر تورم وارداتي و متناسب با 
سهم آن، شاخص كل تورم، مي رود؛ سومين اثر نيز آن است 
كه زمينه را در طرف تقاضا، براي انتشار و عرضه اوراق قرضه 
دولتي نيز فراهم مي كند. بنابراين، دولت از آن حمايت و با 

سياست هاي مذكور، آن را عملياتي مي كند.
  يعني اين اثرات مثبتي كه شما گفتيد نيازمند 
هيچ برنامه و راهبردي نيس�ت و به س�رعت به 

وقوع مي پيوندد؟
طبيعي است كه دستيابي به هر تحولي نيازمند بستر الزم 
است؛ به تعبير اصل اوليه اقتصاد، هيچ چيزي بدون از دست 
دادن چيز ديگري به دست نمي آيد. يا به تعبير ضرب المثل 
انگليسي، ناهار مجاني وجود ندارد. بنابراين، رونق بيش از 

اندازه بورس، نمي تواند بدون هزينه هاي بالقوه باشد. 
  چه چيزهايي را در اين فرآيند از دست خواهيم 
داد و چه تغييرات احتمالي را از سر مي گذرانيم؟

نخست اينكه به استناد ش��واهد تاريخي معتبر مرتبط با 
بازارهاي مالي جمع آوري شده در كتاب »جنون، هراس، 
سقوط« بازار بورس مانند فواره آب است. در پس هر پرشي، 

سقوطي وجود دارد. دير و زود دارد ولي سوخت و سوز ندارد. 
شوق خريد با هدف كسب س��ود، موجب افزايش قيمت 
مي شود. هراس ناشي از كاهش قيمت موجب عرضه سهام 

و افت و سقوط پي در پي قيمت مي شود. 
   شما گفتيد كه روند اسقبال از بورس مانند فواره اي 
اس�ت كه زماني رو به س�مت باال مي رود و زماني به 
سمت سقوط ميل مي كند؛ زمان اين سقوط را چطور 

مي توان تخمين زد؟
معموال پيش بيني دقي��ق درباره موضوع��ات اقتصادي 
امكان پذير نيس��ت و تنها مي ت��وان احتمال��ي از وقوع را 
پيش بيني كرد اما در پاسخ به اين پرسش كه در چه زماني 
چنين اتفاقي امكان وقوع دارد؟ مي توان گفت كه اين امر 
دقيقا قابل پيش بيني نيست. ولي، باال رفتن بيش از اندازه 
قيمت، قطع به يقين، سقوطي را هم در پي خواهد داشت؛ 
دومين موردي كه مي توان به اشاره كرد آن است كه براساس 
قانون ظروف مرتبطه بازارها به هم اتصال دارند. به عبارت 
ديگر يا بايد انتظار افزايش نرخ ارز و طال و مسكن را در آينده، 
در حد و حدود ميزان بازده بورس داشت، يا اينكه اين ميزان 
رشد بورس الجرم بايد با رشدي منفي همراه شود تا با ساير 
بازارهاي اقتصادي كشور تناسب و تعادل داشته باشند؛ اما 
سومين مورد آن است كه حفظ گرمي بازار بورس مستلزم 
عملكرد قوي بخش واقعي اقتصاد به خصوص شركت ها 
و صندوق هاي عرضه كننده سهام است. اگر ارزش ميزان 
سودي كه به هر سهم در آينده تعلق خواهد گرفت كمتر از 
قيمت خريد يا كمتر از ميزان سود در بازارهاي ديگر باشد، 
در اين  صورت صف هاي خريد به صف هاي فروش تبديل 
خواهد شد و اين براي اقتصاد كشور مي توان تبعات بسياري 
داشته باشد. چهارمين موردي كه مي توان در خصوص آن 
بحث كرد آن است كه اگر در سال ۹۸، به  دليل افزايش قيمت 
دالر و تجديد ارزيابي دارايي هاي شركت ها و همين طور تراز 

مالي قوي شركت هاي صادراتي پتروشيمي و نفتي و فلزي، 
انتظار افزايش قيمت شاخص كل سهام مي رفت، اين انتظار 
با توجه به تحريم اين شركت ها و در نتيجه احتمال كاهش 
صادرات آنها نمي رود. بنابراين، افزايش تند شاخص سهام 

منطقي به نظر نمي رسد.
  شما بر اس�اس جميع داده هاي موجود نتيجه 
گرفتيد كه استقبال تند از شاخص سهام منطقي 
نيس�ت؛ فكر مي كنيد پس چرا اين روند شكل 

گرفته است؟
داليل مختلفي دارد اما يك دليل رونق بازار بورس تركيب 
نقدينگي وارد ش��ده بر حسب ش��خصيت هاي حقيقي و 
حقوقي است. دومي وزن بااليي دارد و بنابراين با ورود به بازار، 
تنور آن را بيشتر گرم  مي كند. مالكيت  هاي تودرتو، پيچيده 
يا ضرب دري ش��ركت ها به عالوه قدرت مالي موسسات و 
شركت هاي عمومي، نقش مهمي در اين ميان دارند. نوع 
مالكيت كمك مي كند تقاضا براي سهام به صورت اهرمي )با 
مسامحه( ظاهر بشود. اما، در تحليل نهايي، آنچه طول عمر 
چنين بازي را تعيين مي كند ترازهاي مالي شركت  ها در 
آينده است. اگر ناچار از فروش دارايي سهامي براي پوشش 
مخارج بشوند، بورس س��قوط خواهد كرد؛ در نهايت هم 
مي توان گفت كه يكي از اهداف دولت در سال جاري فروش 
اموال عمومي مازاد از جمله زمين و ملك است. اگر قيمت 
اين دارايي  ها براي ايجاد جذابيت پايين باشد، تبديل سهام 

به مستغالت دور از انتظار نخواهد بود.
  نتيجه اي كه مي توان از اين توضيحات گرفت 

چيست؟
با اين توضيحات مختصر مي توان نتايج مشخصي گرفت؛ 
نخس��ت اينكه؛ با توجه به تمايل دول��ت براي تامين مالي 
شركت هاي مادر از طريق عرضه سهام و همين طور پوشش 
كس��ري بودجه از طريق عرضه آينده اوراق قرضه، انتظار 

مي رود مكانيسم ايجاد جذابيت از طريق تقاضاهاي اهرمي 
فعال بماند. بنابراين، ريسك رشد منفي شاخص كل سهام، 
فعال وجود ندارد؛ دومين نكته اي كه در اين زمينه مي توان 
مطرح كرد آن است كه اما، با طوالني شدن زمان، اين ريسك 
ظاهر و رفته رفته بيشتر خواهد شد. چرا كه از سويي با توجه 
به ميزان تورم نمي توان نرخ سود بانكي را دوباره كاهش داد و از 
سوي ديگر ممكن است عملكرد واقعي شركت ها اجازه  درگير 
ش��دن در تقاضاهاي اهرمي براي سهام يكديگر را ندهند. 
همين طور، واگذاري  دارايي هاي مستغالتي دولت هم هست.
  موضوع ديگري كه اين روزها در فضاي عمومي 
اقتصادي كشور مطرح است؛ بحث حذف 4صفر از 
پول ملي است؛ اين موضوع باعث به وجود آمدن 
دامنه وسيعي از انتقادها از يك طرف و حمايت ها 
از سوي ديگر شده است. واقعا اين تصميم اثرات 

بنياديني در اقتصاد دارد؟
اگر سوال شما اين است كه آيا اين اقدام تاثيري بر كنترل تورم 
دارد؟ پاسخ منفي است. چرا منفي است؟ چون نرخ تورم را 
توانايي سيستم اقتصادي در تبديل منابع توليد و نقدينگي 
به ظرفيت هاي توليدي، تعيين مي كند. وقتي اين توانايي 
يا ظرفيت جذب، بسيار ضعيف باشد، هم تورم و هم ركود 

)بر حسب ميزان بيكاري(، در سطح بااليي باقي مي ماند. 
پرسش بعدي كه ممكن است شكل بگيرد آن است كه آيا 
اين اقدام به بروز حس تقويت ارزش پول ملي در برابر ارزهاي 
ديگر، از جمله دالر منجر مي شود؟ باز هم پاسخ منفي است. 
در حال حاضر هر دالر براب��ر ۱۵۷۱۱۰ ريال )تابلوي ملي 
كمتر( است. با اجراي اين سياست، هر دالر برابر ۱۵ تومان 
و ۷۱ ريال مي شود يا دقيق تر ۱۵.۷۱۱ تومان. مثال بعدي 
در خصوص طالست؛ قيمت جهاني يك اونس طال )معادل 
۳۱.۱ گرم(، در حال حاضر برابر ۱۷۰۳.۰۴ دالر است. اين 
قيمت طال، برابر ۲۶۷۵۶۴۶۱۴ ريال و به واحد جديد برابر 

۲۶۷۵۶.۴۶ تومان است. اين تغيير، تفاوتي در ارزش پول 
ملي برحسب طال يا دالر نمي گذارد. 

  معني اظهارات ش�ما اين است كه اين تصميم 
تاثيري در تقويت پول ملي ندارد؟

در گذر زمان اگر براي مثال ارزش پول ملي تا آخر س��ال، 
۳۰ درص��د افت كند و برابر۲۰۴هزار و ۲۴۳ ريال بش��ود 
در موقعيت جدي��د از ۱۵ تومان و ۷۱ ريال به ۲۰ تومان و 
۴۲ ريال افزايش خواهد يافت. يعني، اين سياست و تغيير 
خوانش پول ملي تاثيري بر تقويت يا كاهش ارزش آن ندارد. 
عملكرد اقتصاد است كه رشد يا سقوط اين شاخص هاي 
اقتصادي را تعيين مي كند. باز هم پرسش بعدي كه ممكن 
است مطرح ش��ود آن است كه آيا اين اقدام موجب تغيير 
برداش��ت افكار عمومي از تحوالت اقتص��ادي در دو دوره 
زماني مختلف مي شود؟ پاسخ همچنان منفي است، چرا كه 
مردم بر مبناي تجربه زيست شده   شان به اندازه كافي آگاهي 
كسب كرده اند. با توجه به تورم ساختاري و مزمن تاريخي، 
بر قدرت خريد درآمدشان و اينكه با آن، چه مقدار امكانات 
بر حسب كاالها و دارايي هاي مختلف مي توانند به دست 
آورند، توجه مي كنند. يعني با مردمي مواجه هستيم كه در 
خصوص معيشت شان دچار توهم محاسباتي نمي شوند. 
مي  دانن��د كه براي ارزيابي تغيير و تح��والت، داده ها بايد 
هم جنس باشند. يعني اگر يك دالر در سال ۱۳۹۰ برابر 
حدود ۱۰۰۰۰ ريال )۱۰۰۰ تومان( بود و بعد از اجراي اين 
سياست با نرخ كنوني برابر ۱۵ تومان و ۷۱ ريال است، براي 
مقايسه بايد يا آن هزار تومان را به روش فعلي محاسبه كرد 
يا اين نرخ اخير را به روش قبل در نظر گرفت. به بياني ديگر، 
مي توانند تشخيص دهند كه افزايش نرخ دالر از هزار تومان 
سابق به ۱۵.۷۱ تومان جديد، به معناي افزايش نرخ دالر 
از ۱۰۰۰ به ۱۵ هزار و ۷۱۱ تومان )۱۵.۷ برابر ش��دن ان( 

است. نه تقويت ارزش پول.
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وزير اقتصاد به پرسش هاي مطرح در مورد داليل واگذاري ها پاسخ داد

ادامه از  صفحه اول

ادامه از صفحه اول
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 حمايت بانك پاسارگاد
از توليد واكسن كوويد ۱۹ 

در مراسمي با حضور دكتر عليرضا زالي، فرمانده ستاد 
عمليات مقابله با كرونا در كالنش��هر تهران و دكتر 
قاسمي مديرعامل بانك پاسارگاد، ۳۵۰ هزار ماسك 
N۹۵ و ۱۰ ه��زار واحد لب��اس مخصوص بيماران 
كروناي��ي از طرف اين گروه به كليه دانش��گاه هاي 
علوم پزشكي در سراسر كشور اهدا شد. پبه گزارش 
تابناك، مجيد قاسمي، مديرعامل بانك پاسارگاد در 
اين مراسم از حمايت مادي و معنوي اين مجموعه از 
هر پروژه تحقيقاتي و توليدي براي ساخت واكسن 
بيماري كرونا  همچنين توليد دارو براي اين بيماري 
خبر داد. در اين مراسم دكتر قاسمي ضمن تشكر از 
دكتر زالي با بيان اينكه شواهد و بررسي هاي داخلي 
و بين الملي نشان مي دهد، جامعه پزشكي و درماني 
كشور عملكرد قابل قبولي داش��ته اند، ادامه داد: از 
ابتداي تأسيس بانك پاسارگاد در خصوص مسووليت 
اجتماعي برنامه جدي داشتيم و نخستين شركت 
بورسي هستيم كه هر سال در كنار ترازنامه، گزارش 
مسووليت اجتماعي خود را نيز منتشر كرده ايم. وي 
ادامه داد: در حوزه بهداشت و درمان طي چند سال 
اخير ظرفيت هايي را اضافه كرده ايم. به طور مثال در 
ماموريتي كه با هماهنگي با وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي براي گروه مالي پاسارگاد تعريف 
كرده ايم، قرار است حدود 7 هزار تخت بيمارستاني را 
در نقاط مختلف كشور، در قالب شهرك هاي سالمت 
بس��ازيم. در حال حاضر احداث اولين بيمارستان 
شهرك سالمت در شهرستان قم آغاز شده است و 
پيشرفت قابل توجهي هم داشته است. وي ادامه داد: 
در تمام اين مراكز قرار است 6۰ درصد از تخت ها با 
تعرفه هاي عمومي و دولتي و 4۰ درصد با تعرفه هاي 
غيردولتي خدمات ارايه دهد تا مردم بتوانند به طور 
عادالنه از كليه امكانات اين مراكز استفاده كنند. وي 
ضمن دعوت از دكتر زالي براي بازديد از اين مركز كه 
در شهر قم در حال ساخت و در مراحل تكميلي به سر 
مي برد، گفت: 6۵۰ تخت اين بيمارستان در مرحله 
نخس��ت به بهره برداري خواهند رسيد. مديرعامل 
بانك پاس��ارگاد ادامه داد: همچنين در ش��هرهاي 
مشهد، قزوين، كرج، اهواز و تهران در حال ساخت 
بيمارستان با ظرفيت ۱۵۰۰ تختخواب هستيم كه 
۵۰۰ تخت به بيماران خاص و سرطاني اختصاص 
خواهد داشت. دكتر قاسمي با بيان اينكه در جريان 
سيل سال گذش��ته ۱۱۰ مدرسه ويران شد، افزود: 
گروه مالي پاسارگاد ساخت ۳۰ مدرسه را تقبل كرد 
كه چنانچه با ويروس كرونا مواجه نمي شديم بسياري 
از اين مدارس تاكنون به بهره برداري رسيده بودند. 
وي در خصوص اقدامات بانك پاس��ارگاد در دوران 
شيوع بيماري كوويد ۱۹ ادامه داد: بانك پاسارگاد از 
ابتداي وقوع بحران كرونا در كشور، سعي كرده است 
در حد توان خود، تجهيزات مورد نياز براي حمايت 
و حفاظت از كادر درمان و پزشكي  همچنين عموم 
مردم در كشور را فراهم كند و در همين راستا خدمات 

خاصي را ارايه داده است.

ادامه از صفحه اول

 مساله ارتقاي پرستيژ
 پول ملي

اين موضوع اساسي اس��ت كه هنگام تحليل ها 
بايد مورد توجه قرار بگيرد. يعني در اهداف اصلي 
اين تصميم نمايندگان هيچ جا اشاره نشده كه 
مجلس اين تصميم را گرفته تا در شاخص هاي 
اصلي اقتصاد كشورمان رشد مستمري را شاهد 
باش��يم. يا اشاره ش��ده باش��د كه اين تصميم را 
گرفتيم تا تورم را مهار كنيم؛ ارزش به پول ملي مان 
بازگردد و مواردي از اين دس��ت. در شرايطي كه 
هدف گذاري ها و برنامه ريزي ه��ا در اين زمينه 
مش��خص اس��ت باز برخي افراد م��واردي را در 
مخالفت با اين تصميم مطرح مي كنند كه ربطي 
به هدف گذاري هاي مرتبط با اين تصميم ندارد. 
بنابراين موضوع اول اين است كه بايد تحليل ها 
مبتني بر اهداف اين تصميم ارايه شوند نه ميتني 
بر مواردي فرامتني كه ارتباطي با اين تصميم ندارد 
. موضوع ديگري كه باعث شد تا نمايندگان نسبت 
به اين طرح نگاه مثبتي داشته باشند؛ اثراتي است 
كه اين تصميم بر صرفه جويي ها در خصوص چاپ 
اسكناس و ساير اوراق بهادار مالي برجا مي گذارد. 
به هر حال هر سال هزينه هاي فراواني صرف چاپ 
اسكناس و چك پول و... مي شود كه اين تصميم 
مي تواند به صرفه جويي بيشتر اين هزينه ها كمك 
كند. حال پرسشي كه پيش مي آيد آن است كه آيا 
در مسير اجراي اين طرح چالش و اسيب خاصي 
وجود دارد كه ممكن است آسيب رسان باشد؟ بله؛ 
يك احتمال ريسكي در مسير اجراي اين تصميم 
وجود دارد كه ان شاءاهلل با تدبير دولت اين مشكل 
نيز كنترل خواهد شد و آن اينكه آيا يك كاالي 
هزارتوماني كه معادل ۱۰ هزار ريال بوده؛ بعد از 
تغييرات اخير به قيمت ۱تومان بايد فروخته شود. 
بايد ديد آيا فروش��ندگان حاضر هستند كاالي 
۱۰هزار ريالي يا هزار تومان��ي خود را به قيمت 
۱توم��ان عرضه كنند يا اينكه اين تصميم باعث 
افزايش در دامنه هاي قيمتي خواهد ش��د. اين 
به نظرم مهم ترين ابهامي است كه در مسير اجراي 
اين طرح بايد ابعاد و زواياي گوناگون آن را مورد 
توجه قرار داد. اين موضوعي است كه تحليلگران 
و رسانه ها بايد تبعات آن را بررسي كنند، نه اينكه 
دنبال ردپاي اين تغيير در ش��اخص هاي كالن 
اقتصادي باشيم. معتقدم اگر اين احتمال ريسكي 
كه به آن اشاره كردم كنترل شود مي توان گفت 
كه تصميم اخير تصميم درس��تي بود و چنانچه 
مش��كالت تورمي در اثر اين تصمي��م بروز كند 
مي توان مبتني بر اين مش��كالت اين تصميم را 

نقد يا با آن مخالفت كرد.  
نماينده مجلس دهم

»تعادل«ازتحوالتارزوطالگزارشميدهد

افزايش قيمت طال و سكه به دنبال رشد اونس جهاني طال به ۱720 دالر 
گروه بانك و بيمه| 

به دنبال افزايش قيم�ت اونس جهاني طال به 
1720 دالر در 19 ارديبهش�ت 99 ، همچني�ن 
افزايش قيم�ت دالر در ب�ازار ازاد و معامالت 
نقدي ب�ه 16370 تومان، قيمت طال و س�كه 
افزاي�ش يافت و هر گرم ط�الي 18 عيار 656 
هزار، مظنه مثقال 17 عي�ار 2 ميليون و 842 
هزار، سكه طرح جديد 6 ميليون و 750 هزار، 
س�كه طرح قديم 6 ميلي�ون و 450 هزار، نيم 
سكه 3 ميليون و 400 هزار، ربع سكه 1 ميليون 
و 930 هزار و س�كه گرمي 1 ميليون و 10 هزار 

تومان معامله شد. 

به گزارش »تعادل«، در بازار آزاد ارز، نرخ دالر ۱6۳7۰، 
درهم 4۵۱۰، يورو ۱77۰۰، پوند 2۰ هزار، يوآن 2۳۰۰، 
لير تركيه 2۳۰۰ و دالر كانادا ۱2 هزار تومان دادو ستد 
شد. سامانه س��نا نيز نرخ ميانگين ارزهاي معامله شده 
در تاريخ ۱7 ارديهش��ت ۹۹ را براي دالر ۱۵7۳2، يورو 
۱7۱26، درهم 42۳4، يوآن 2۱2۱، پوند ۱۹28۵، لير 
تركيه 2۳۱۰ و دالر كان��ادا ۱۱8۰۹ تومان اعالم كرد. 
سامانه نيما نيز نرخ حواله در تاريخ ۱7 ارديبهشت را براي 
دالر ۱۳8۰۳، يورو ۱۵۳82، درهم ۳874 و يوآن 2۱77 
تومان اعالم كرده است.  صرافي هاي مجاز بانك مركزي 
روز پنجشنبه قيمت خريد هر دالر امريكا را ۱۵ هزار و 
6۰۰ تومان و نرخ فروش آن را ۱۵ هزار و 7۰۰ تومان اعالم 
كردند كه نسبت به روز گذشته ثابت بوده است.همچنين 
اين صرافي ها يورو را ۱7 هزار تومان خريدند و در مقابل با 
قيمت ۱7 هزار و ۱۰۰ تومان فروختند كه نسبت به روز 
گذشته تغييري نكرده است.قيمت خريد ارز در بانك ها 
نيز اندكي كمتر از قيمت خريد در صرافي هاي مجاز بانك 
مركزي است؛ هرچند كه به دليل شيوع ويروس كرونا در 
كشور، در حال حاضر تالش مي شود كه كمترين مراجعه 

به شعب بانكي صورت گيرد.

   دالر هنوز شانس دارد
به نظر مي رس��د دالر در مقايسه با ساير رقبايش مسير 
روش��ن تري را پيش رو دارد. از زم��ان آغاز بحران كرونا 
بازار ارز نيز نظير بازارهاي بورسي دچار نوسانات زيادي 
شده است؛ با اين حال نظرسنجي صورت گرفته توسط 
رويترز نش��ان مي دهد كه كارشناسان ش��انس دالر را 
براي صعود، بيشتر از ساير رقبا مي دانند. جهان امسال 
احتماال با ركوردي بي سابقه از زمان بحران سال 2۰۰۹ 
مواجه خواهد شد و همين مساله ميل معامله گران به 
سرمايه گذاري روي دارايي هاي پرريسك تر را كاهش 
مي دهد. با رنگ باختن تدريجي اميدها به بهبودي سريع 
اقتصاد اكنون به نظر مي رسد دالر به بخت اصلي برنده 
بازار ارز تبديل شده است.جين فولي، استراتژيست ارزي 

در روبو بانك گفت: شايد سرعت شيوع بيماري كندتر 
از قبل شده باشد اما ما تا چندين ماه آينده شاهد تداوم 
اثرگذاري كرونا بر داده هاي اقتصادي خواهيم بود. از ديد 
سرمايه گذاران، ريسك سرمايه گذاري روي دالر پايين تر 

از بسياري از ارزهاي ديگر است.
از ۳4 كارش��ناس ارزي ش��ركت كننده در نظرسنجي 
رويترز، 24 كارش��ناس گفته اند دست كم تا پايان سه 
ماهه دوم امسال سلطه دالر بر معامالت بازار ارز حفظ 
خواهد شد و تنها يك نفر معتقد بوده دالر روزهاي بدي 
را در پيش دارد. با اين حال بس��ياري از كارشناسان در 
بلندمدت كمتر به دالر خوش بين هستند و انتظار مي رود 
اسكناس سبز بخشي از صعود خود در سه ماهه دوم سال 
را تا پايان س��ال از دس��ت بدهد. انتظار مي رود تا پايان 
سال يورو بتواند زيان ۳.۵ درصدي امسال خود در برابر 
دالر را جبران كند و ين نيز احتماال دو درصد تا آن موقع 
در برابر دالر دست به پيشروي خواهد زد. لي هاردمان، 
كارشناس ارزي در بانك ميتسوبيشي گفت: بايد به اين 
نكته توجه كنيد كه در پنج سال اخير بخش بزرگي از 
محبوبيت دالر به خاطر عملكرد قوي اقتصاد امريكا بوده 
است اما امسال احتماال چنين خبري نيست. احتماال 
روند دالر امسال موجي شكل خواهد بود و در كوتاه مدت 
روي ريل صعودي و در ميان مدت در مسير كاهشي قرار 

خواهد گرفت.

   بريتانيا در آستانه بدترين ركود ۳00 سال اخير 
 بانك مركزي انگليس با تعويق رونمايي از محرك هاي 
بيشتر و اش��اره به اينكه ضربه ناش��ي از كرونا مي تواند 
بزرگ ترين ركود۳۰۰سال اخير را در سال2۰2۰براي 
بريتانيا رقم بزند، ب��راي اتخاذ تدابير تازه اعالم آمادگي 
كرد. به گزارش اكونوميك تايمز، بانك مركزي انگليس 
اعالم كرد كه كميته سياست پولي آن، نرخ بهره را در كف 
تاريخي يعني ۰.۱ درصد نگه داشته و همچنان برنامه 
خريد اوراق قرضه را كه عمدتا بدهي هاي دولت بريتانيا 
را شامل مي شود، روي 64۵ ميليارد پوند )7۹7 ميليارد 

دالر( هدف گذاري كرده است.
با اين حال، دو تن از سياس��ت گذاران اين كميته يعني 
»مايكل سوندرز« و »جاناتان هسكل« به افزايش توان 
خريد اوراق قرضه ب��ه ارزش ۱۰۰ ميليارد پوند ديگر، 
راي دادند. بانك مركزي انگلي��س در برنامه اي كه آن 
را س��ناريوي مصور مي خواند، پيش بيني كرده اس��ت 
كه رش��د اقتصادي بريتانيا در س��ال 2۰2۰ با كاهش 
۱4درصدي مواجه ش��ده و در س��ال 2۰2۱ با رش��د 
۱۵درصدي احيا ش��ود.اين نهاد اعالم كرده اس��ت كه 
چنين سناريويي نيازمند محرك هاي مالي و پولي بسيار 
هنگفت و قابل توجهي است. بس��ياري از اقتصاددانان 
معتقدند كه بانك مركزي انگليس ماه آينده، يعني پيش 
از آنكه 2۰۰ ميليارد پوند مضاعفي كه در ماه مارس به 

اين برنامه اختصاص داده است، تمام شود، برنامه خريد 
دارايي را تشديد كند. بانك مركزي انگليس اعالم كرد كه 
براساس نتايج يك آزمون استرس، بانك ها و موسسات 
مالي بزرگ اين كش��ور همچنان مي توانند برابر ضربه 
اقتصادي ناش��ي از پاندمي ويروس كرونا مقاومت و از 
اقتصاد بريتانيا حمايت كنند. به گزارش ايِبنا از فايننشال 
پست، براساس گزارش موقت ثبات مالي بانك مركزي 
انگليس )FSR(، آزمون استرس مذكور براساس سناريو 
 )MPR( اقتصادي ارايه شده در گزارش سياست پولي
اين بانك صورت گرفته است. مطابق گزارش سياست 
پولي بانك مركزي انگليس، توليد ناخالص داخلي بريتانيا 
در سه ماهه دوم سال جاري نسبت به سه ماهه چهارم 
سال گذشته ميالدي، حدود ۳۰درصد كاهش يافته و 
با برداشته شدن محدوديت هاي قرنطينه، به تدريج احيا 
خواهد شد. بريتانيا از اواسط مارس مقررات قرنطينه را 
اعمال كرده است و انتظار مي رود دولت اين كشور طي 

روزهاي آتي برخي از محدوديت ها را تسهيل كند.
طبق گزارش ثب��ات مالي بانك مركزي انگليس، نتايج 
آزمون اس��ترس نشان داد كه بانك ها به اندازه اي از بافر 
سرمايه برخوردارند كه حتي قادرند برابر ضرر و زياني به 
مراتب بزرگ تر از سناريو مفروض در گزارش سياست 
پولي مقاومت كنند. در بيانيه منتشر شده بدين منظور 
آمده است: به طور كلي، براس��اس آزمون استرسي كه 
برمبناي سناريو گزارش سياس��ت پولي انجام گرفت، 
بانك ها در مجموع متحمل خسارتي كمي بيشتر از 8۰ 
ميليارد پوند )۹8.86 ميليارد دالر( مي شوند. در مجموع، 
بانك ها از طري��ق افزايش تامين اعتب��ار، اين ظرفيت 
را دارند تا به كس��ب و كارها در راستاي تامين كسري 

نقدينگي شان ياري برسانند.

   اوراق تجاري ژاپن ۳0  درصد افزايش يافت
اوراق تجاري تحت اختيار بانك مركزي ژاپن به عنوان 
نش��انه اي روش��ن از مداخله ش��ديد اين بانك در بازار 
به منظور تعديل مش��كل تامين اعتبار ش��ركت هاي 
آسيب ديده از كرونا، در ماه آوريل نزديك به ۳۰ درصد 
افزايش يافت. به گزارش رويترز، بحران بهداشتي جاري 
احتمال فرو رفتن ژاپن را در ركودي عميق تشديد كرده 
است به طوري كه دولت توكيو ش��رايط اضطراري را تا 
پايان ماه جاري تمديد كرد و در نتيجه شركت ها و كسب 
و كارها مجبور شدند تا فعاليت خود را بيشتر از زمان مورد 
انتظار متوقف كنند. بانك مرك��زي ژاپن در ماه آوريل 
براي دومين ماه پياپي سياست پولي را تسهيل كرد كه 
از اقدامات تسهيلي مي توان به افزايش سقف خريداري 
اوراق تجاري و مشاركت در راستاي پايين نگه داشتن 
هزينه هاي اخذ وام براي شركت هاي نيازمند نقدينگي 
اشاره كرد.در اين راستا و براساس داده هاي بانك مركزي 
ژاپن، موجودي اوراق تجاري اين نهاد تا سي اُم آوريل با 

افزايش 27.8 درصدي نس��بت به ماه گذشته به ۳.26 
تريليون ين )۳۰.7 ميليارد دالر( رس��يد. س��رعت اين 
فرآيند در مقايسه با جهش ۱6.۹ درصدي ماه مارس، به 
مراتب بيشتر بوده است. در حال حاضر اوراق مشاركت 
تحت اختيار بانك مركزي ژاپن با افزايش ۵.27 درصدي 

به ۳.۳۹ تريليون ين رسيده است.
 

   عقبگرد دالر در برابر يورو و پوند
در جريان معامالت جمعه، روند صعودي دالر ادامه يافت 
و بسياري از ارزها در برابر اسكناس سبز در موقعيت نزولي 
قرار گرفتند. به گزارش رويترز، دادگاه عالي فدرال آلمان 
در حكمي كم سابقه، سه ماه به بانك مركزي اروپا مهلت 
داد تا برنامه خريد اوراق قرضه خود را تعديل كند يا منتظر 
پايان مشاركت آلمان در اين برنامه باشد. اين حكم كه 
باعث نگراني معامله گران از اخالل در برنامه هاي بانك 
مركزي اروپا شد، باعث شد ارزهاي اروپايي در برابر دالر 

در موضع ضعف قرار گيرند.
كشورهاي جنوبي اروپا نظير ايتاليا و اسپانيا با كشورهاي 
ثروتمند ش��مالي نظي��ر آلمان و هلند بر س��ر ميزان و 
چگونگي اجراي بسته محرك اختالف نظر دارند و همين 
باعث شده كه بانك مركزي اروپا از زمان آغاز بحران كرونا 
نتواند دس��ت به يك اقدام حمايتي بزرگ براي تقويت 
بازارها بزند. جيمز بوالرد، رييس دفتر منطقه اي بانك 
مركزي امريكا در سنت لوييس گفت: اين بار دوم است 
كه شاهد بحران اينچنيني در منطقه يورو و ايجاد يك 
جو رواني سنگين هستيم و عملكرد موثر در سطح منطقه 
يورو براي مواجهه با بحران كرونا يك آزمون واقعي براي 
بانك مركزي اروپاس��ت. وقايع معامالت ارز همچنين 
تحت تاثير اخبار مربوط به وي��روس كرونا قرار دارد. در 
امريكا دونالد ترامپ، در اظهاراتي عجيب مدعي ش��ده 
ويروس كرونا در آزمايشگاهي در شهر ووهان چين، جايي 
كه پاندمي كرونا از آنجا آغاز شد، ساخته شده و تهديد 
كرد كه در صورت اثبات اين ادعا، چين را از طريق اعمال 

تعرفه هاي جديد تنبيه خواهد كرد.
امريكا و چين از سال 2۰۱8 با يكديگر وارد يك جنگ 
تجاري گسترده شدند و س��رانجام اواخر سال گذشته 
دو طرف بر س��ر اجراي يك جدول زماني براي متوازن 
ش��دن تجارت دوجانبه توافق كردند. اكنون تهديدات 
ترامپ باعث افزايش ه��راس معامله گران از ايجاد يك 
جنگ تجاري جديد شده است؛ آن هم در زماني كه رشد 
اقتصادي بسياري از كشورها تحت تاثير شيوع كرونا و 
تعطيلي كسب و كارها به پايين ترين سطوح تاريخ معاصر 
رسيده اس��ت.  رايان فلسمان، كارشناس ارشد مسائل 
اقتصادي در موسس��ه كامان سكيوريتيز گفت: بازارها 
اكنون اميدوارترند اما هنوز نس��بت به قبل از بحران در 
وضعيت بدتري قرار داريم.  در امريكا اما ش��مار كساني 
كه براي دريافت مزاياي بيكاري درخواست كرده اند به 

رقم بي سابقه ۳۰ ميليون نفر رسيده است. دونالد ترامپ 
از مردم خواسته است تا كم كم روند عادي زندگي خود 
را از س��ر بگيرند و در آلمان نيز آنگال مركل، صدراعظم 
اين كشور از پشت سر گذاشتن فاز نخست بيماري خبر 
داده است. بسياري از واحدهاي اقتصادي نيز به صورت 
محدود بازگش��ايي شده اند و بخشي از كاركنان خود را 

به كار فرا خوانده اند. 
وزارت خزانه داري امريكا با هدف ثبات بخش��ي به بازار 
اوراق قرضه براي نخس��تين بار در طول 2۰ سال اخير 
تصميم گرفته اوراق قرضه با سررسيد 2۰ ساله منتشر 
كند. بخشي از حمايت ها از دالر در معامالت مربوط به 
تقويت بازدهي اوراق قرضه دالري بوده است. مقامات 
بانك مركزي امريكا نيز از تداوم حضور پررنگ اين بانك 
در بازارهاي مالي و انجام عمليات بازار آزاد براي تامين 
نقدينگي الزم خبر داده اند هر چند كه اميدها براي منفي 
اعالم شدن نرخ بهره در امريكا تقريبا به صفر رسيده است 
و گويا قدرال رزرو قصد ندارد مس��ير بانك هاي مركزي 

اروپا، سوييس و ژاپن را برود. 
بانك آف امريكا هشدار داده است كه اقتصاد اين كشور 
با بدترين بحران خود از دهه ۱۹۳۰ تاكنون مواجه است 
و رش��د اقتصادي اين كشور به احتمال بسيار زيادي به 

پايين ترين سطح تاريخي خود خواهد رسيد. 
مايك لوونارت،  استراتژيست سرمايه گذاري در موسسه 
»اي تريد فايننش��يال«  گفت: همه گيري كرونا باعث 
تغيير اساسي در شيوه زندگي و كار كردن ما شده است و 
اگر از بين رفتن مشاغل به يك رويه دايمي تبديل شوند، 
اقتصاد با يك بحران مالي كم سابقه مواجه خواهد شد و 
آن وقت همه چيز جور ديگري خواهد بود. تاكنون بيش از 
سه ميليون و ۹۳۰ هزار و 6۳۰ مورد ابتال به كرونا گزارش 
شده است كه در اين بين 27۰ هزار و 88۰ نفر جان خود 
را از دست داده اند. در بين كشورهاي مختلف، باالترين 
تلفات مربوط به امريكا با 76 هزار و ۹42 نفر، انگليس با 
۳۰ هزار و 6۱۵ نفر، ايتاليا با 2۹ هزار و ۹۵8 نفر، اسپانيا 
با 26 هزار و 7۰ نفر وفرانس��ه با 2۵ هزار و ۹87 نفر بوده 
است. اريك برگر، كارش��ناس بازار ارز در بانك مركزي 
كانادا گفت: اكنون نگاه معامله گران به دور تازه تنش هاي 
لفظي بين پكن و واش��نگتن دوخته ش��ده است و اگر 
وضعيت آرام تر نشود شاهد آغاز دور دوم جنگ تجاري 
بين دو اقتصاد نخست جهان خواهيم بود. در اين صورت 
نرخ برابري دالر و يوآن به ويژه در برابر ارزهاي امن شاهد 
تغييرات گسترده اي خواهد بود و شاهد ثبت ركوردهاي 

جديدي از ارزهايي نظير ين و فرانك خواهيم بود. 
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گي��رد، در معامالت ديروز با ريزش 
۰2۱ درصدي نس��بت به روز قبل و در سطح ۹۹.787 
واحد بسته ش��د. نرخ برابري هر فرانك سويس معادل 

۱.۰28 دالر اعالم شد.  
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نسبت تسهيالت در تهران باالتر از ميانگين كشوري 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

بانك هاي تهران عمال از 1344 هزار ميليارد 
تومان س�پرده به مي�زان 1131 هزار ميليارد 
تومان يعني 84 درصد سپرده ها را تسهيالت 
پرداخت كرده ان�د و 16 درصد ي�ا 213 هزار 
ميلي�ارد توم�ان را ب�راي س�پرده قانوني و 
نقدينگي مورد نياز شعب حفظ كرده اند. از اين 
رقم معادل 127 هزار ميليارد تومان 9.4 درصد 
سپرده ها را سپرده قانوني و 86 هزار ميليارد 
تومان يا 6.4 درصد كل سپرده ها را به عنوان 
نقدينگي مورد نياز ش�عب يا سقف اعتباري 
حف�ظ كرده اند. اي�ن نس�بت ها از ميانگين 
بانك ها و استان هاي كشور فاصله دارد و در 
حالي كه نسبت تسهيالت در كشور 78 درصد 
اس�ت در تهران به 93 درصد رس�يده است. 
همچنين در حالي كه 19 درصد سپرده ها در 
بانك ها باقي مانده اين سهم در تهران بيش 
از 6 درص�د بوده و در عين ح�ال در حالي كه 
سپرده قانوني در بانك هاي كشور باالي 10.3 

درصد بوده در تهران 9.4 درصد بوده است. 

   سهم بيشتر تهران
 در جذب تسهيالت جديد از دي ۹6 تاكنون 

به گزارش »تعادل«، نكته مهم در مورد وضعيت سپرده 
تسهيالت استان ها توجه به اين مطلب است كه از دي 
۹6 كه بخش عمده رش��د تسهيالت بانك ها به دليل 
رشد قيمت ها در بازار ارز و طال و نوسان قيمت ها متوجه 
تهران بوده و نس��بت تس��هيالت را در تهران به شدت 
افزايش داد، تاكنون نسبت تسهيالت در تهران همچنان 
باالست و نسبت تسهيالت در استان تهران به سپرده 
بعد از كسر س��پرده قانوني معادل ۹۳ درصد گزارش 

شده است. 
به عبارت ديگر، از رقم ۱۳44 هزار ميليارد تومان سپرده 
در تهران مع��ادل ۱27 هزار ميليارد توم��ان يا ۹.4۵ 
درصد سپرده ها را س��پرده قانوني تشكيل داده است 
كه از ميانگين كش��وري ۱۰.۳7 درصدي كل بانك ها 
و استان هاي كشور كمتر اس��ت. از سوي ديگر، از رقم 
۱2۱7 هزار ميليارد توماني سپرده بعد از كسر سپرده 
قانوني، ۹2.۹۳ درصد سپرده بعد از كسر سپرده قانوني 
يعني مع��ادل ۱۱۳۱ هزار ميليارد تومان تس��هيالت 
پرداخت ش��ده كه نسبت تس��هيالت در تهران با رقم 
نزديك به ۹۳ درصد از عدد 78.6 درصدي ميانگين كل 

كشور به ميزان بيش از ۱4 واحد باالتر است.
نكته مهم ديگر توجه به س��هم تهران از كل سپرده ها 
و تسهيالت كش��ور اس��ت. تهران با رقم ۱۳44 هزار 
ميليارد تومان س��پرده عمال به ميزان ۵۳.4 درصد از 

كل سپرده هاي 2۵۱6 هزار ميليارد توماني كشور سهم 
دارد. اما با عدد ۱۱۳۱ هزار ميليارد تومان تس��هيالت 
عمال به ميزان 6۳.8 درصد از كل ۱77۳ هزار ميليارد 
تومان مانده تسهيالت كل كشور سهم دارد. به عبارت 
ديگر، تهران با وجود سهم ۵۳.4 درصدي از سپرده هاي 
بانك هاي كشور، س��هم 6۳.8 درصدي در تسهيالت 
بانك هاي كشور دارد و س��هم آن از تسهيالت، ۱۰.4 

واحد بيشتر از سهم تهران در سپرده ها بوده است. 
اين نكته نشان مي دهد كه در سال هاي اخير به دليل 
جذب پول بانك ها و تسهيالت بانك ها در خدمات مالي 
تهران و تقاضاي باالي دريافت تس��هيالت در تهران 
عمال بخش عمده اي از رشد تسهيالت بانك ها جذب 
تهران شده و همين موضوع باعث شده كه نه تنها سهم 
تهران از تسهيالت بيش از سهم آن از سپرده ها باشد، 
بلكه نسبت تسهيالت در تهران باالتر از ميانگين كشور 
بوده و درصد سپرده قانوني و نقدينگي مورد نياز شعب 
از كل سپرده بانك هاي تهران، عمال كمتر از ميانگين 
اين شاخص ها از كل س��پرده هاي بانكي كشور است.  
بانك هاي تهران عمال از ۱۳44 ه��زار ميليارد تومان 

سپرده، به ميزان ۱۱۳۱ هزار ميليارد تومان يعني 84 
درصد سپرده ها را تس��هيالت پرداخت كرده اند و ۱6 
درصد يا 2۱۳ هزار ميليارد تومان را براي سپرده قانوني 
و نقدينگي مورد نياز شعب حفظ كرده اند. از اين رقم 
معادل ۱27 هزار ميليارد تومان ۹.4 درصد سپرده ها را 
سپرده قانوني و 86 هزار ميليارد تومان يا 6.4 درصد كل 
سپرده ها را به عنوان نقدينگي مورد نياز شعب يا سقف 
اعتباري حفظ كرده اند كه اين رقم از سهم ۱۹ درصدي 
كل بانك هاي كشور از كل سپرده ها بابت جوابگويي به 

نياز روز مشتريان بانك ها كمتر است. 
آمارهاي بانك مركزي از افزايش 26.7 درصدي مانده 
س��پرده ها و 2۳.۵ درصدي مانده تسهيالت بانكي در 
پايان دي ماه ۹8 نس��بت به مقطع مش��ابه سال قبل 
حكايت دارد.  گزارش بانك مركزي از وضعيت كل مانده 
سپرده ها و تسهيالت ريالي و ارزي بانك ها و موسسات 
اعتباري در پايان دي ماه سال ۱۳۹8 حاكي از آن است 
كه مانده كل سپرده ها بالغ بر 2۵۱6 هزار ميليارد تومان 
شده كه نسبت به مقطع مش��ابه سال قبل ۵۳۰ هزار 
ميليارد تومان )26.7 درصد( و نسبت به پايان سال قبل 

معادل 44۹ هزار ميليارد تومان )2۱.7 درصد( افزايش 
نشان مي دهد. بيشترين مبلغ سپرده ها مربوط به استان 
تهران با مانده ۱۳44 هزار ميليارد تومان و كمترين مبلغ 
مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد معادل 67۹۰ 

ميليارد تومان است.
 مانده كل تسهيالت بالغ بر ۱77۳ هزار ميليارد تومان 
است كه نسبت به مقطع مش��ابه سال قبل ۳۳7 هزار 
ميليارد تومان )2۳.۵ درصد( و نس��بت به پايان سال 
قبل 264 هزار ميلي��ارد تومان )۱7.6 درصد( افزايش 
داشته است. بيشترين مبلغ تسهيالت مربوط به استان 
تهران با مانده ۱۱۳۱ هزار ميليارد تومان و كم ترين مبلغ 
مربوط به استان كهگيلويه و بوير احمد معادل 647۰ 

ميليارد تومان است.

   نسبت تسهيالت 
نسبت تسهيالت به سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني 
78.6 درصد است كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
و پايان سال قبل، به ترتيب 2 و 2.7 واحد درصد كاهش 
نشان مي دهد. نسبت مذكور در استان تهران ۹۳ درصد 

و استان كهگيلويه و بويراحمد ۱۰7.۳ درصد است.
نسبت تس��هيالت از 8۰.6 درصد در دي ۹7 به 8۱.۳ 
درصد در اسفند ۹7 و 78.6 درصد در دي ۹8 رسيده و 
نشان مي دهد كه در يك سال نسبت تسهيالت معادل 
2 واحد كمتر شده و تمايل بانك ها به تسهيالت دهي 
نسبت به رشد سپرده ها كمتر ش��ده است و دليل آن 
كنترل مطالب��ات معوق، ركود حاك��م بر بخش هاي 
اقتصادي، تاكيد بر كنترل تورم و انضباط مالي، تالش 
براي جلوگيري از رشد مطالبات معوق و... بوده است. 

به عبارت ديگر، با وجود رشد 26.7 درصدي سپرده ها 
در يك سال منتهي به دي ۹8، ميزان تسهيالت 2۳.۵ 
درصد رشد كرده اس��ت. و با وجود رشد 2۱.7 درصد 
در ۱۰ ماه اول س��ال ۹8، تسهيالت ۱7.6 درصد رشد 
كرده و در ۱۰ ماه اول سال تسهيالت به ميزان 4 واحد 
رشد كمتر داشته است. اين موضوع نشان مي دهد كه 
بانك ها در رشد تسهيالت دهي در سال ۹8 با ترديد يا 
انضباط و تدبير مواجه بوده اند يا ركود حاكم بر اقتصاد، 
فشار كمتري براي دريافت تسهيالت ايجاد كرده است و 
درنتيجه انتظار مي رود كه با كاهش تقاضاي تسهيالت، 
نرخ سود بانكي در بازار بين بانكي نيز كمتر شده باشد. 
 ارقام سپرده و تس��هيالت، سپرده قانوني و نقدينگي 
مورد نياز ش��عب بانك ها نش��ان مي دهد كه از 2۵۱6 
هزار ميليارد تومان سپرده در دي ۹8، به ميزان 26۱ 
هزار ميليارد تومان يا ۱۰.۳7 درصد سپرده قانوني بوده 
اس��ت. همچنين از 22۵۵ هزار ميليارد تومان سپرده 
بعد از كسر سپرده قانوني به ميزان 482 هز ار ميليارد 
توماني يا ۱۹.۱۵ درصد كل س��پرده بانك ها به عنوان 
سقف اعتباري يا نقدينگي مورد نياز شعب حفظ شده و 
تسهيالت داده نشده و در نهايت رقم تسهيالت به ميزان 
۱77۳ هزار ميلي��ارد تومان معادل 7۰.46 درصد كل 

سپرده بانك ها تسهيالت پرداخت شده است. 

   74۳ هزار ميليارد تومان در بانك ها باقي ماند 
براين اس��اس، در مجموع مع��ادل 74۳ هزار ميليارد 
تومان يا 2۹.۵۳ درصد كل سپرده ها به عنوان سپرده 
قانوني و سقف اعتباري يا نقدينگي مورد نياز شعب در 
بانك ها حفظ شده است. ۱۰.۳7 درصد كل سپرده ها 
يعني 26۱ هزار ميليارد تومان را سپرده قانوني و ۱۹.۱۵ 
درصد كل سپرده ها يعني 482 هزار ميليارد تومان را 

نقدينگي مورد نياز شعب بانك ها تشكيل داده است. 
بان��ك مرك��زي توضيح داده اس��ت كه يك��ي از علل 
مهم باال بودن رقم تس��هيالت و س��پرده ها در استان 
تهران استقرار دفاتر مركزي بس��ياري از شركت ها و 
موسسه هاي توليدي س��اير استان ها در استان تهران 
بوده و عمده فعاليت هاي بانكي آنها توسط شعب بانك ها 

و موسسه هاي اعتباري استان تهران انجام مي شود.

سهم 6  درصدي نقدينگي شعب از سپرده هاي بانكي تهران  نشان دهنده جذب بيشتر تسهيالت و تمايل به تسهيالت دهي بيشتر در بانك هاي تهران است



اخبار

ايجاد يك امكان جديد در فضاي سرمايه گذاري ايران

با تاسيس اولين صندوق كااليي كشاورزي موافقت شد
گروه بورس|

بازار س�رمايه يكي از اركان مهم توسعه پايدار 
اقتصادي در تمامي كش�ورهاي دنياست. اين 
بازار بنا بر وظايفي ك�ه دارد يكي از مهم ترين 
چارچوب هاي گس�ترش ش�فافيت و كاهش 
ريس�ك مب�ادالت اقتصادي اس�ت. اگرچه از 
دير باز بسياري مفهوم بازار سرمايه را همسنگ 
و برابر با بازار سهام مي پنداشته اند؛ با اين حال 
بايد توجه داشت كه بازار سرمايه نه فقط محدود 
به معامالت س�هام بلكه چارچوبي است كه در 
آن تمامي اوراق بهادار مورد معامله در خارج از 
بازار پول )شبكه بانكي( مبادله مي شود. بر اين 
اساس بازار سرمايه شامل بازارهايي نظير سهام، 
اوراق بدهي و كاال خواهد بود كه در هريك از آنها 

معامالت نقد و مشتقه انجام مي شود. 

با اينكه بازار س��رمايه در ايران در سال هاي اخير بيش از 
پي��ش مورد توجه مردم قرار گرفته بس��ياري با اقبال به 
روند معامالت سهام مي نگرند، با اين وجود به نظر مي آيد 
كه ساير بازارهاي س��رمايه اي در ايران نظير بورس كاال 
آن طور كه بايد ش��ناخته نشده اند و به ظرفيت هاي آنها 

توجه نمي شود.
بر اين اساس اگرچه ممكن اس��ت، بورس كاال در ايران 
كمتر ش��ناخته شده باش��د، اما بايد به خاطر داشت كه 
كاركردهاي آن بس��تري را فراهم مي كند كه معامالت 
مبتني بر محصوالت كشاورزي در آن ضمن انجام شدن 
با كمترين ريسك و بيشترين شفافيت به شكلي كارآمد 
به قطع دست دالالن و واسطه ها از اين بخش استراتژيك 
اقتصاد منتهي ش��ود. در همين راستا يكي از مهم ترين 
راهكارها براي افزايش كارايي و عمق بازار ياد شده ايجاد 
ابزارهاي جديد و كارآمد است كه ضمن تشويق اشخاص 
ذي نفع در بازارهاي صنعتي و يا كشاورزي، از اندوخته در 
اختيار سرمايه گذاران در ساير بخش ها نيز استفاده كند. 
يكي از اين امكانات صندوق هاي سرمايه گذاري كااليي 
اس��ت كه امكان حضور عامه مردم در بخش كااليي بازار 

سرمايه را فراهم مي كند. 
در همين راستا معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي 
بورس كاال از صدور موافقت اصولي سازمان بورس و اوراق 
بهادار با تاس��يس اولين صندوق سرمايه گذاري كااليي 

محصوالت كشاورزي در بورس كاال خبر داد.

به گزارش مهر، عليرضا ناصرپور گفت: در پي رايزني هاي 
صورت گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار براي صدور 
مجوز پذيره نويسي صندوق هاي سرمايه گذاري كااليي 
 در حوزه محصوالت كش��اورزي، موافق��ت اصولي براي 
پذيره نويس��ي اولين صندوق س��رمايه گذاري كااليي 

كشاورزي از سوي سازمان بورس صادر شد.
معاون توس��عه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاالي 
ايران اظهار داش��ت: صندوق هاي كااليي كشاورزي به 
لحاظ حد نصاب س��رمايه گذاري و اساس��نامه مطابق 
صندوق هاي سرمايه گذاري با پشتوانه طال هستند و قرار 
است سرمايه هاي جذب شده را بر پايه اوراق بهادار مبتني 

بر كاال و نه خود آن محصوالت، سرمايه گذاري كنند.

   معامله روي اوراق بهادار مبتني بر كاال
ناصرپور با اش��اره به اينكه در مرحل��ه اول، اين صندوق 
مي تواند براي حداقل ۱۰ ميليون واحد س��رمايه گذاري 
پذيره نويس��ي انجام دهد، گفت: اين صندوق ها امكان 
معامله ان��واع اوراق بهادار مبتني بر كاال همچون گواهي 
سپرده كااليي و ابزارهاي مالي از جمله قراردادهاي آتي و 
اختيار معامله محصوالت كشاورزي قابل معامله در بورس 
كاال را طبق مجوزهاي صادره خواهند داش��ت و طبيعتًا 
مي توانند عمق معامالت بازار گواهي س��پرده كااليي و 
ابزارهاي مشتقه مبتني بر محصوالت كشاورزي را افزايش 

داده و به رونق اين بازارها نيز كمك بسزايي كنند.
به گفته اين مقام مسوول، با پذيرش انبارهاي استاندارد 
جهت نگه��داري محص��والت جديد همچ��ون خرما، 
كش��مش، برنج، گردو و س��اير محصوالت كشاورزي و 
راه اندازي معامالت گواهي س��پرده كاالي��ي و ابزارهاي 
مش��تقه بر پايه اين محص��والت، صندوق هاي كااليي 
كشاورزي مي توانند با دريافت مجوزهاي الزم نسبت به 
معامله ابزارهاي مبتني بر اين محصوالت نيز اقدام كنند.

  كمك به ثبات بازار كشاورزي
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاالي ايران 
در خصوص ويژگي مهم صندوق هاي كااليي گفت: اين 
صندوق ها مي توانند نق��ش قابل توجهي در ايجاد ثبات 
قيمت ها در بازارهاي كااليي محصوالت كشاورزي ايفا 
كنند چراكه مهم ترين موضوع و يكي از چالش هاي اصلي 
در بازار محصوالت كشاورزي همين ثبات قيمت هاست 
كه اميدواريم با ورود و آغاز فعاليت اين صندوق ها شاهد 

ثبات قيمتي و يك اتفاق مثبت در بخش كشاورزي كشور 
باشيم. به گفته وي، اميدواريم به زودي موافقت اصولي 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار با ساير درخواست ها براي 
راه اندازي صندوق هاي كااليي محصوالت كشاورزي صادر 
شود تا بتوانيم با فعاليت چند صندوق، به ثبات قيمتي الزم 

در بازار محصوالت كشاورزي كمك كنيم.

  متنوع سازي پرتفوي سرمايه گذاران
وي افزود: افزون بر مزايايي كه اين صندوق ها مي توانند 
براي بازار محصوالت كشاورزي داشته باشند، ابزاري مفيد 
براي متنوع سازي پرتفوي سرمايه گذاران در بازار سرمايه 
نيز محسوب مي شوند؛ به ويژه در شرايطي كه حجم قابل 
توجهي از س��رمايه ها و نقدينگي جامع��ه در حال ورود 
به بازار سرمايه اس��ت. ناصرپور ادامه داد: با متنوع شدن 

گزينه هاي انتخابي س��رمايه گذاران، طبيعي است كه 
بخشي از سرمايه گذاران مي توانند براي سرمايه گذاري 
حرفه اي تر و هم براي متنوع سازي سبدسرمايه گذاري 

خود از صندوق هاي كااليي استفاده كنند.
ناصرپور در خصوص متنوع سازي سبد سرمايه گذاري 
در بازار سرمايه اظهار كرد: متنوع سازي اصولي در سبد 
س��رمايه گذاري به اين صورت اس��ت كه در مرحله اول، 
متنوع سازي در گروه هاي مختلف دارايي صورت مي گيرد. 
به عبارت بهتر، افراد بخشي از ثروت خود را در اوراق بهادار 
و بخشي ديگر را در حوزه كااليي سرمايه گذاري مي كنند 
و البته اين احتمال وجود دارد مبلغي از س��رمايه خود را 
نيز به س��رمايه گذاري در بازار طال و يا امالك اختصاص 
دهند؛ ضمن اينكه در همين تقس��يم بندي و در بخش 
سهام، س��رمايه گذاران تصميم مي گيرند كه سهامي از 

چند صنعت مختلف در سبد س��رمايه گذاري خود قرار 
دهند تا با متنوع سازي س��بد دارايي خود، ريسك خود 

را كاهش دهند.
معاون توس��عه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاال در 
پايان سخنان خود عنوان كرد: وجود نوسانات در قيمت 
ط��ال، محصوالت كش��اورزي و كاموديتي ه��ا و معرفي 
ابزارهاي مبتني بر اين دارايي ها در بازار سرمايه، امكان 
خوبي را فراهم مي كند كه حتي افراد تازه وارد بتوانند اين 
متنوع سازي را در پرتفوي خود انجام دهند و به جاي آنكه 
اين كاالها را به صورت فيزيكي و در بازارهاي سنتي معامله 
كنن��د، آنها را در قالب ابزاره��اي مختلف مالي همچون 
صندوق هاي سرمايه گذاري مبتني بر كاال، گواهي سپرده 
كاالي��ي و در ادامه از طريق ابزارهاي مش��تقه همچون 

قراردادهاي آتي و اختيار معامله، خريد و فروش كنند.

ETF واسطه گري مالي يكم چگونه كار مي كند
اين روزها بحث عرضه سهام شركت هاي دولتي 
در بورس داغ اس�ت. گفته مي شود هر ايراني 
مي تواند با ۲۰ درصد تخفيف س�هامدار باشد 
و براي اين منظور كافي اس�ت تا زمان تعيين 
ش�ده، از طريق يكي از درگاه هاي حضوري و 
غيرحضوري اعالم شده، تا سقف دو ميليون 
تومان براي خريد سهم ها اقدام كند. اما اينكه 
اين عرضه كه در قالب صندوق هاي ETF صورت 
مي گيرد دقيقا چيست، متقاضيان چه چيزي را 
چگونه و چرا مي خرند، پرسش هايي است كه 

اين گزارش به آنها پاسخ خواهد داد.

به گزارش ايسنا، وزارت امور اقتصادي و دارايي چندي پيش 
طي اطالعيه اي فراخوان واگذاري )شماره ۱( پذيره  نويسي 
واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 
)ETF( »واس��طه گري مالي يكم« را منتش��ر كرد. در اين 

اطالعيه آمده بود كه وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق 
اين واگذاري، به نمايندگي از دولت جمهوري اسالمي ايران، 
باقيمانده سهام خود در بانك هاي ملت، تجارت و صادرات 

ايران و بيمه هاي البرز و اتكايي امين را واگذار خواهد كرد.
به طور كلي قرار است ۱۶ هزارو ۵۰۰ ميليارد تومان باقيمانده 
سهام دولت در سه بانك و دو شركت بيمه اي مذكور در قالب 
يك صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس )ETF( با 

عنوان»واسطه گري مالي يكم« عرضه شود.

    براي پذيره نويسي چه بايد كرد؟
همچنين در اطالعيه ش��ماره ۲ اين وزارتخانه آمده است 
كه بانك هاي ملي، سپه، مسكن، كشاورزي، رفاه كارگران، 
ملت، تجارت، صادرات و قرض الحسنه مهر ايران، پارسيان 
و پاس��ارگاد به عنوان بانك هاي منتخب از تاريخ ۱۴ تا ۳۱ 
ارديبهشت ماه، آماده پذيره نويسي متقاضيان خريداري 
واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 

)ETF( هستند. در واقع متقاضيان مي توانند به صورت غير 
حضوري و با مراجعه به درگاه  بانك هاي مذكور نسبت به 

پذيره نويسي اقدام كنند.

     همه از تخفيف برخوردارند؟
ويژگي بارز اين واگذاري، بهره مندي كليه ايرانيان از تخفيف 
۲۰ درصدي اس��ت. س��قف س��رمايه گذاري هر شخص 
حقيقي )هر كد ملي( ۲۰ ميليون ريال )دو ميليون تومان( 
تعيين شده اس��ت. پذيره نويس��ي براي هر فرد داراي كد 
ملي امكان پذير است و محدوديت سني براي متقاضيان 

وجود ندارد. 
پذيره  نويسي واحدهاي اين صندوق براي اشخاص داراي 
كد معامالتي )كد بورسي( از طريق كارگزاري هاي بورس 
و سامانه هاي آنالين معامالتي و درگاه هاي غيرحضوري و 
حضوري بانك هاي منتخب و براي اشخاص فاقد كد بورسي، 
از طري��ق درگاه هاي غيرحض��وري و حضوري بانك هاي 

منتخب انجام مي شود. شروع پذيره  نويسي از ۱۴ ارديبهشت 
و پايان پذيره  نويسي ۳۱ ارديبهشت خواهد بود.

متقاضيان بايد توجه داشته باشند كه داشتن كد بورسي 
براي پذيره  نويسي الزامي نيس��ت. متقاضيان براي انجام 
معامله اين واحدها كه از دو ماه بعد از تخصيص امكان  پذير 
اس��ت، مي توانند به تدريج طي ماه هاي آينده و در فرصت 
مناسب نس��بت به ثبت نام در سامانه سجام و دريافت كد 
بورسي مطابق رويه هاي شركت سپرده  گذاري مركزي و 

تسويه وجوه اقدام كنند.

   س�هم دولت در هرك�دام از بانك ها و بيمه ها 
چقدر است؟

س��هم باقي مانده دولت كه اكن��ون درحال عرضه 
است، در بيمه البرز با نماد البرز ۱۷ درصد، در بيمه 
اتكايي امين با نماد اتكام ۱۱.۴۴ درصد و در هركدام 
از بانك ه��اي صادرات با نماد وبص��ادر، ملت با نماد 

وبملت و تجارت با نماد وتجارت نيز ۱۷ درصد است.

     ريسك صندوق چقدر است؟
بايد به اين نكته توجه داشت كه همه سهم هاي مذكور در يك 
صندوق قرار مي گيرند و متقاضي سهم صندوق را خريداري 
مي كند. بر اين اس��اس فرد در پنج سهم شريك است. هر 
يونيت واحد ۱۰ هزار تومان اس��ت و ۵۰۰ تومان هم براي 

بازارگرداني در نظر گرفته شده است.
اينكه پنج س��هم در يك سبد قرار مي گيرد باعث مي شود 
ريسك صندوق كاهش پيدا كند، زيرا ممكن است يك سهم 

نزولي اما سهم ديگر صعودي باشد.

   مديريت صندوق چه مي شود؟
مديريت صندوق تا يك سال و نيم با دولت است و پس از آن به 
مردم واگذار مي شود. درواقع عده اي سهام مردم را مي خرند و 

يك درصد ظرفيت هيات مديره را تشكيل مي دهند.

جزييات معامالت سهام »پديده شانديز« در بازار فرابورس
مع�اون بازارهاي خارج از ب�ورس فرابورس ايران 
گفت: سهامداران شركت پديده شانديز از گذشته 
با برخي مس�ائل ب�راي انجام معامله س�هام اين 
ش�ركت روبه رو بودند كه س�رانجام بعد از چند 
سال با تالش هاي نظارتي و قضايي صورت گرفته، 
مشكالت حقوقي موجود بر سر راه معامله سهام 

پديده در بازار سرمايه برطرف شده است.

به گزارش ايرنا، بهنام محس��ني با اشاره به اينكه امروز نماد 
معامالتي سهام شركت توسعه بين المللي صنعت گردشگري 
پديده شانديز در نماد »گشان« در بازار پايه فرابورس گشايش 

مي يابد، اعالم كرد: بعد از رفع مش��كالت موجود بر س��ر راه 
شركت پديده شانديز مقدمات و زيرساخت ها براي خريد و 
فروش سهام اين شركت در تابلو نارنجي بازار پايه فرابورس 
فراهم شده است. وي به س��ازوكار گشايش نماد سهام اين 
شركت در بازار فرابورس اشاره كرد و گفت: نماد معامالتي سهام 
شركت پديده شانديز امروز براي نخستين بار در تابلو نارنجي 
بازار پايه گشايش مي يابد كه در روز نخست بر اساس وضعيت 
عرضه و تقاضا كشف قيمت سهام آن صورت خواهد گرفت. 
محسني با تاكيد بر اينكه گشايش نماد معامالتي سهام اين 
شركت در جريان بازار امروز از نوع عرضه اوليه نيست، عنوان 
كرد: شركت بين المللي پديده ش��انديز مراحل پذيرش در 

فرابورس ايران را طي نكرده و از اين رو فاقد ارزش گذاري سهام 
اس��ت و امروز شنبه )۲۰ ارديبهشت ماه( كه موعد گشايش 
نماد آن است روند عرضه و تقاضاي سهام، قيمت آن را تعيين 
مي كند. به گفته معاون بازاره��اي خارج از بورس فرابورس، 
سهام شركت پديده شانديز از روزهاي آينده براساس قيمت 
پاياني روز گذشته و با دامنه نوسان دو درصد در تابلو نارنجي 
بازار پايه مورد معامله قرار خواهد گرفت.  وي يادآور شد كه با 
توجه به درج نماد معامالتي شركت توسعه بين المللي صنعت 
گردشگري پديده شانديز در تابلو نارنجي بازار پايه فرابورس و 
تغيير نماد معامالتي مربوطه از »گتوشا« به »گشان« به داليل 
فني و همچنين گشايش نماد معامالتي گشان در روز شنبه، 

سهامداران اين شركت تا روز چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت ماه 
فرصت داشتند نس��بت به تعيين كارگزار ناظر اقدام كنند.  
محس��ني در اين زمينه توضيح داد: گشايش نماد پديده در 
فرابورس از نوع عرضه اوليه نيست كه فقط سهامدار عمده به 
عنوان عرضه كننده در سمت عرضه سهام اين شركت حضور 
يابد، بلكه تمامي سهامداراني كه در سامانه سجام ثبت نام كرده 
و كد سهامداراي دريافت كرده اند مي توانند در انجام معامالت 
آن با رعايت تعيين كارگزار ناظر شركت كنند.  وي همچنين 
خبر داد: برنامه مديران ش��ركت توسعه بين المللي پديده 
شانديز و مقامات نظارتي اين است كه عالوه بر گشايش نماد 
»گشان« متعلق به پديده شانديز در بازار فرابورس، شركت 

ابنيه و ساختمان پديده شانديز به عنوان شركت زيرمجموعه 
پديده كه در حال حاضر سهامي خاص است به سهامي عام 
تبديل شود و معامالت سهام آن در بازار سرمايه صورت گيرد. 
بر اساس توضيحات شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار 
و تسويه وجوه، در سامانه معامالت دارايي سهامداران در هر 
يك از نمادهاي معامالتي زيرنظر يك كارگزار قرار مي گيرد 
كه به آن كارگزار ناظر گفته مي شود و از آن پس سهامداران 
دارايي سهام خود را در هر نماد معامالتي صرفاً از طريق كارگزار 
ناظر خود در آن نماد معامالتي مي توانند به فروش برسانند. 
در اين ميان سهامداران هنوز مي توانند با مراجعه به هريك از 

كارگزاران نسبت به خريد سهام اقدام كنند.
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راه اندازي تابلوي زمين و مسكن 
در بورس كاال، اتفاق مثبت اقتصاد

يك اقتصاددان آغاز معامالت مس��كن روي تابلوي 
بورس كاال را يك اتفاق مثبت در اقتصاد كشور قلمداد 
كرد. به گزارش ايبنا، سيد مصطفي صفاري در خصوص 
آغاز معامالت مسكن در بورس و همچنين عرضه اموال 
مازاد بانك ها و دولت در اين بورس گفت: وزير اقتصاد 
در حالي از راه اندازي معامالت مسكن در بورس سخن 
گفته اس��ت كه به نظر مي رس��د اين معامالت براي 
امالك با ارزش باال يا پروژه هاي عمده مسكن اجرايي 
خواهد شد. وي افزود: با توجه به ساختارهاي موجود و 
سازوكارهاي معامالتي كه در بورس كاال فراهم است، 
مي توان اين ام��وال و امالك را روي تابلوي معامالت 
عرضه كرد. در بازار مسكن، قيمت براساس عرضه و 
تقاضاي همان منطقه تعيين مي شود؛ به طوري كه 
ارزش دو ملك با شرايط مشابه در دو منطقه، متفاوت 
است و شايد راهكاري كه بتوان اين اموال را عرضه كرد، 
عالوه بر بهره گيري از مكانيسم حراج به شكل شفاف، 
استفاده از تابلوي مناقصه و مزايده بورس كاال باشد كه 
سازوكارهاي آن پيش از اين طراحي شده است.  اين 
كارشناس بازار س��رمايه تاكيد كرد: نكته مهمي كه 
وجود دارد اين است كه معامالت بزرگ در بازار مسكن 
بيش��تر در قالب مزايده امكان پذير است. حال آنكه 
بورس محلي براي نقل و انتقاالت است بنابراين مي توان 
اين معامالت را در بورس كاال به صورت آكشن يا همان 
حراج انجام داد. وي در خاتمه سخنان خود گفت: بازار 
مسكن متقاضيان و بازيگران خاص خود را دارد و براي 
آنكه بتوان اموال دولت و مسكن را در بورس عرضه كرد، 
روش معامالت حراج در بورس شرايطي را مهيا مي كند 
تا همه بتوانند در آن شركت كرده و معامله كنند. حال 
آنكه روش حراج بورسي جايگزين پيشنهاد قيمت به 
صورت پاكت در روش مزايده خواهد شد. براساس اين 
گزارش، كارشناسان مزاياي راه اندازي تابلوي مسكن 
در بورس كاال را خارج شدن معامالت و نحوه قيمت ها 
از سايه به وسيله شفافيت در كشف قيمت ها، كاهش 
واسطه گري ها، دسترسي به داده هاي آماري و امكان 

پيش بيني پذيري بازار مسكن عنوان مي كنند.

  تابل�وي زمي�ن و مس�كن ب�ورس كاال 
به زودي راه اندازي مي شود

با ابتكار وزير راه و شهرس��ازي طرح استفاده از بازار 
سرمايه براي تامين مالي پروژه هاي حمل و نقلي و 
توليد و عرضه مسكن اجرايي مي شود. در اين زمينه 
برنامه ريزي به منظور توليد و عرضه بيش از ۱۰۰۰ 
واحد مسكوني در فاز نخست احداث مسكن از طريق 
بورس كاال صورت گرفته است كه اين مرحله به زودي 
اجرايي و در مراحل بعدي با ابعاد وسيع تري عرضه 
واحدهاي مسكوني متناسب با ميزان سرمايه گذاري 
ادام��ه خواهد يافت. به گزارش س��نا، اميرمحمود 
غفاري، معاون برنامه ريزي و مديريت منابع وزارت 
راه و شهرسازي در گفت وگو با خبرنگار پايگاه خبري 
اين وزارتخانه اظهار داش��ت: در اجراي دستور ويژه 
مقام عالي وزارت در ابتداي تابستان سال گذشته، 
مبني بر ضرورت فراه��م كردن امكان تامين مالي 
پروژه هاي حوزه حمل و نقل و مس��كن با استفاده 
از ظرفيت قابل توجه بازار س��رمايه ي��ا به عبارتي 
مردمي كردن همه پروژه هاي مهم و سودآور وزارت 
راه و شهرس��ازي، نشست هاي كارشناسي فشرده 
و متعددي بين مديران و كارشناس��ان وزارتخانه و 
سازمان بورس اوراق بهادار در ۱۰ ماه گذشته برگزار 
ش��د. وي ادامه داد: در نهايت با توجه به پشتيباني 
و تاكيد رياس��ت جمهوري به وزير راه و شهرسازي 
درخصوص تسريع در سامان موضوع، در جلسه مهم 
روز گذش��ته كه با حضور اينجانب و معاون مسكن 
و س��اختمان وزير راه و شهرس��ازي، معاون وزير و 
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي كشور 
و جمعي از اعض��اي هيات مديره و مديران ذي ربط 
ساير دستگاه هاي تابعه وزارتخانه با رييس، معاونان و 
مديران سازمان بورس، سازوكار اجرايي فرآيند تامين 
سرمايه مورد نياز براي احداث پروژه هاي زيرساختي 
دو حوزه راه و شهرس��ازي از طريق سرمايه گذاري 
متقاضيان در بورس مورد تفاهم قرار گرفت. معاون 
وزير راه و شهرسازي ضمن تقدير از همكاري رييس 
و مديران سازمان بورس و اوراق بهادار از آغاز به كار 
تابلوي زمين و مسكن در بورس كاال خبر داد و افزود: 
با همكاري سازمان بورس انتشار و عرضه گسترده 
واحدهاي مرتبط با صندوق هاي زمين و ساختمان 
به منظور توليد و عرضه مسكن مناسب همه اقشار 
جامعه از طريق بورس امكان پذير شد. وي ادامه داد: 
به همين منظور برنامه ريزي به منظور توليد و عرضه 
بيش از ۱۰۰۰ واحد مسكوني در فاز نخست احداث 
مسكن از طريق بورس كاال صورت گرفته است كه 
اين مرحله به زودي اجراي��ي و در مراحل بعدي با 
ابعاد وسيع تري عرضه واحدهاي مسكوني متناسب 
با ميزان سرمايه گذاري ادامه خواهد يافت. معاون 
برنامه ريزي و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازي 
با اشاره به اينكه هم اكنون زمينه تامين مالي براي 
اجراي حداقل ۱۲ پروژه ساخت واحدهاي مسكوني 
به ارزش بيش از ۱۲.۰۰۰ ميليارد ريال آماده شده 
اس��ت، تصريح كرد: از طريق ايج��اد صندوق هاي 
زمين و ساختمان با همكاري بورس، فرايند اجرايي 
آن آغاز و زمان انتش��ار و ارزش اوراق اين واحدهاي 
سرمايه گذاري به اطالع عموم خواهد رسيد. غفاري با 
بيان اينكه طرح جديد عرضه انبوه مسكن راهي براي 
خانه دار شدن همه اقشار جامعه است، گفت: طي 
جلسه مذكور نسبت به رفع ابهامات فرايند اجرايي كار 
اقدام و تصميم بر آن شد تا به صورت مصداقي شركت 
مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي 
زمين و مسكن در اين خصوص اقدامات الزم را جهت 
راه اندازي صندوق هاي زمين و ساختمان و عرضه 
واحدهاي مس��كوني توليد شده در تابلوي زمين و 
مسكن در بورس كاال انجام دهند.  معاون وزير راه و 
شهرسازي ادامه داد: طرح تأمين سرمايه مورد نياز 
۱۴ پروژه مهم ريلي و آزادراهي در بخش حمل و نقل 
كشور نيز از طريق بازار سرمايه تهيه و به زودي و البته 

به صورت مرحله اي عملياتي خواهد شد.

صندوق هاي كااليي ابزاري مفيد براي متنوع سازي پرتفوي سرمايه گذاران در بازار سرمايه محسوب مي شوند

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي به رونق اخير 
در بازار سرمايه و بورس اشاره و بيان كرد: هدايت نقدينگي به سمت 
بازار بورس و اوراق بهادار موجب ش��تاب در حركت چرخه توليد و 
اقتصاد ملي مي شود. رمضانعلي سبحاني فر در گفت وگو با ايرنا افزود: 
يكي از بهترين راهكارهاي جهش توليد، خلق ثروت و جلوگيري از 

تورم، هدايت سرمايه ها از طريق بورس به سوي توليد است.
وي ادامه داد: با توجه به شرايط ايجاد شده يكي از بهترين راهكارها 
در اين زمينه قرار گرفتن نقدينگي كشور در بورس است كه عاملي 

براي تحول و رونق بخشي اقتصاد كشور مي باشد.
نماينده مردم سبزوار در مجلس ش��وراي اسالمي گفت: از طريق 
هدايت س��رمايه ها در بورس شركتها و كارخانه هايي كه در بورس 
هستند مي توانند بهسازي شده و طرح هاي توسعه خود را پيگيري 

كنند كه اين عوامل به جهش توليد ملي منجر مي شود.
وي الزمه ورود به بورس را »كسب آگاهي و دانش كافي« ذكر و بيان 
كرد: سرمايه گذاري در مكان هاي مناسب سبب سوددهي مردم و 
جلوگيري از سرخوردگي آنها مي شود. سبحاني فر همچنين به سير 
صعودي در فعاليت بازار بورس كشور اشاره و بيان كرد: ورود سالم 
نقدينگي كشور به اين بازار سرمايه، اشتغالزايي و ثروت بيشتر را در 

سال جهش توليد رقم خواهد زد. 

 بر اساس چند مورد پژوهش صورت گرفته توسط برخي موسسات 
نظرس��نجي در ايران، ظرف س��ال هاي منتهي به ۱۳۹۷ در حالي 
كه ۳۵ درصد مردم پس انداز نداشته و همه سرمايه شان را مصرف 
مي كردن��د، ۲۵ درصد مردم در بانك ها س��پرده گذاري كرده، ۱۵ 
درصد ملك  خريده، ۱۰ درصد مردم تمايل به خريد طال، سكه و ارز 
داشته و ۱۰ درصد مردم هم به سمت راه اندازي كسب و كار  رفته اند 
تنها پنج درصد ايرانيان وارد بازار بورس مي شدند. اما بازار سرمايه يا 
بورس در ايران از اواخر سال ۱۳۹۷ روند رو به رشد يافته و رونقي روز 
افزون و متفاوت با سال هاي گذشته پيدا كرد به طوري كه برخي از 
كارشناسان روند طي شده در بازار بورس ظرف دو سال اخير همراه با 
دو رخداد اخير اقتصادي امسال را نوعي »انقالب اقتصادي در ايران« 
توصيف مي كنند. پس از سال ۱۳۹۷ به تدريج كدهاي بورس ايران 

به ۱۱ ميليون رسيد. 
 امسال گذش��ته از اينكه قانون بودجه س��ال ۱۳۹۹ به وزارت امور 
اقتصادي و دارايي اجازه داده »سهام دولت« را در برخي از بانك ها و 
بيمه ها واگذار كند، »سهام عدالت« نيز آزاد و وارد بازار بورس شده 
است. مجموع روند طي شده ظرف دو سال اخير و نيز اين رخدادها 
مورد اشاره امسال موجب استقبال بي سابقه مردم از بازار سرمايه و 
افزايش ضريب نفوذ معامالت سهام در ميان عامه مردم شده است.

هدايت  نقدينگي به بورس شتاب دهنده چرخه توليد ملي است
كارشناس ارشد بازار سرمايه با پيش بيني آينده بورس و افزايش قدرت 
مردم، خواهان شكل گيري كانون سهامداران حقيقي، افزايش دامنه 

نوسان و حذف حجم مبنا شد.
به گزارش بورس پرس، عليرضا عسكري ماراني درباره آخرين وضعيت 
بازار س��هام به ركورد جديد ارزش معام��الت روزانه بيش از ۲۰ هزار 
ميليارد توماني اشاره كرد و گفت: اين متغير و نشانه مهم، گوياي اين 
است كه آينده بازار سهام همچنان روشن و مثبت و جذاب خواهد بود 
و درص��ورت تكرار اين ارقام در دو ماه آينده، طي ۴۰ روز كاري بالغ بر 
8۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه معادل ۱۶ درصد ارزش روز 
بازار سهام شركت هاي بورسي خواهد بود. وي ادامه داد: از سوي ديگر 
اين روند منجر به شكل گيري قدرت جديدي توسط سهامداران جديد 
در كنار سرمايه گذاران قديمي و وفادار به بازار و خط بطالني بر ادعاي 
برخي در آبان ۹۷ و س��ال گذشته و اخيرا “ مبني بر پايان خط بازار و 
جلوگيري از خصوصي سازي واقعي و مردمي خواهد شد . بنابراين پيش 
بيني مي شود طي روزهاي آينده سرمايه گذاران به سمت شركت هاي 
بنيادي داراي س��ود پايه و دارايي ارزشمند حركت كنند. درصورت 
قناعت به سود ۳ درصدي نسبت به ارزش روز بازار شركت ها و حفظ 
ارزش پول در برابر تورم و دالر، بازار هم با نتايج مثبتي مواجه خواهد 
شد. مديرعامل سابق قديمي ترين شركت سرمايه گذاري حاضر در 

بورس )سرمايه گذاري ملي ايران از سال ۱۳۵۴( افزود: در اين شرايط جا 
دارد ضمن توسعه همه جانبه بازار و خوش آمدگويي به سرمايه گذاران 
جديد، تعداد شركت هاي مشاوره سرمايه گذاري و سبدگردان و تامين 
سرمايه ها، بيشتر شود و سازمان بورس از شركت هاي مشاوره حمايت 
كند . عسكري ماراني تاكيد كرد: با توجه به شرايط فعلي بازار، آزادسازي 
سهام عدالت، انجام اقداماتي اصولي براي ادامه حضور سرمايه گذاران 
جديد، انتظار مي رود طي دو، سه ماه آينده قدرت مردم و افراد حقيقي 
بر قدرت دارندگان س��هام مديريتي ش��ركت ها يا درصدي از سهام 
ش��ركت هاي بزرگ، غالب خواهد ش��د و اين گروه سرنوشت بازار را 
رقم خواهد زد. وي ادامه داد: در اين وضعيت نقش كانون سهامداران 
حقيقي مهم تر از كانون نهادهاي س��رمايه گذاري و كانون كارگزاران 
خواهد بود و منجر به حذف اثر و پايان عمر كس��اني خواهد شد كه با 
در اختيار داشتن سبد سهام عمومي و شبه دولتي و خصوصي، ادعاي 
تعيين جهت بازار دارند.  عسكري ماراني از سازمان بورس هم خواست 
ضمن ارتقاي اتوماسيون اداراي و فني، اقدام به افزايش دامنه نوسان 
و حذف حجم مبنا كند كه اين اهرم از جمله اقدامات بسيار ناصواب 
بازار سرمايه ايران بوده و در هيچ كشوري تجربه نشده است، چرا كه در 
كتاب فاينانس يك و دو، همه ملزومات بازار سرمايه اعالم شده و نيازي 

به خلق تفكر جديد نيست.

نياز به تشكيل كانون سهامداران حقيقي



ايرانشهر 5 راه  و شهرسازي

احتمال ريزش 50 هزار قنات تهران وجود دارد

زمين لرزه 5.1 ريشتري،  زلزله اصلي بود
گروه راه و شهرسازي|

زلزل�ه اي با ق�درت 5/1 ريش�تر 48 دقيقه 
بامداد جمعه در ۷ كيلومتري گس�ل مشا و 
۶ كيلومتري شهر دماوند رخ داد و شهرهاي 
اطراف از جمله تهران و كرج را لرزاند و جان 
دو نفر از هموطن�ان را نيز گرفت. اين زلزله 
اگر چه خسارت مالي در پي نداشت، اما بعد 
از زلزل�ه 28 آذر س�ال139۶،  دومين زلزله 
ش�ديد در پايتخت طي يك ده�ه اخير به 
ش�مار مي رود. زلزله سال 9۶ در مرز استان 
البرز و تهران و نزديك مالرد ثبت شده بود 
و از همي�ن رو، زلزله شناس�ان در آن زمان 
نگران تحريك ش�دن گسل ش�مال تهران 
توس�ط زلزله مالرد طي يك دوره سه ماهه 
بودند، اما دوره س�ه ماهه گذش�ت و گسل 
شمال تهران كه توان ايجاد زمين لرزه بين ۷ 
تا ۷.5 ريشتر را دارد، تحريك نشد. بامداد 
جمعه اما گس�ل مش�ا فعال ش�د و نگراني 

زيادي را براي مردم ايجاد كرد. 

آن گونه كه برخي كارشناس��ان زلزله شناسي اعالم 
كرده اند، زمين لرزه بام��داد جمعه در تهران، زلزله 
اصلي بوده است و احتمال وقوع زلزله بزرگ بعيد به 
نظر مي رسد. گسل مشا و گسل ري خطرناك ترين 
گسل هاي تهران هستند. گسل مشا با ۸۰ كيلومتر 
طول از ش��مال ش��رق تا برج هاي منطقه ۲۲ غرب 
ته��ران را تحت تأثير قرار مي ده��د. از ۷۵ كيلومتر 
گسل هاي ش��هر تهران حدود ۵۰ كيلومتر مربوط 
به گس��ل هاي ش��مال تهران است. گس��ل ري از 
جاده خاوران ش��روع و روي جاده كمربندي تهران 
در چهاردانگه پايان مي يابد. گس��ل ش��مال تهران 
مي توان��د زمين لرزه اي به بزرگي ۷ تا ۷/۵ ريش��تر 
ايجاد كند. محله هاي راه آه��ن، محور نواب، محور 
انقالب و آزادي، هفت چن��ار و ارگ قديم امن تر از 

بقيه محله ها و مناطق تهران هستند.
در اين حال، در ساعت هاي اوليه وقوع زلزله در بامداد 
جمعه، برخي از مردم تصور كردند كه آتش فش��ان 
دماوند فعال شده است، چه آنكه در پاييز و زمستان 
گذشته انتش��ار بوي نامطبوع مش��ابه بوي گوگرد 
منج��ر به طرح و دام��ن زده ش��دن نظريه فعاليت 

آتشفشان دماوند شده بود.
ديروز اما علي بيت اللهي، رييس بخش زلزله مركز 
تحقيقات راه، مسكن و شهرس��ازي احتمال وقوع 
زلزله ۵.1 ريشتري به دليل فعال شدن آتش فشان 
دماوند را رد كرد و گفت: زلزله ۲.9 ريشتري و پس 
از آن زلزله ۵.1 ريش��تري بامداد جمعه روي گسل 
مشاء و حوالي ده مشاء در شمال دماوند رخ دادند و 

پس لرزه ها هم منطبق بر گسل مشاء بودند.
وي ادامه داد: خصوصيت ارتعاشات و خودلرزه هاي 
آتشفشان اين است كه در يك راستا رخ نمي دهند و 
توزيع ارتعاشات آن دايره اي و دورتا دور است يعني 
به ش��كل موجي كه در سطح آب ايجاد مي شود اما 
در زلزله و پس لرزه هاي بامداد جمعه شاهد چنين 
توزيعي نبوديم.رييس بخش زلزله مركز تحقيقات 
راه، مس��كن و شهرسازي در گفت وگو با ايلنا تاكيد 
كرد: خودلرزه ه��اي بامداد جمع��ه توزيع خطي و 
در امتداد گس��ل مش��اء بودند، بنابراين وقوع آن را 
نمي توان به فعال شدن آتش فشان دماوند ربط داد.

بيت اللهي همچنين درباره انتشار اخباري مبني بر 
آماده باش سه روزه در تهران به دليل احتمال وقوع 
زلزله هاي ش��ديدتر گفت: در حال حاضر نمي توان 
چنين پيش بيني هايي داش��ت و نياز به تجهيزات 
تخصصي در اين زمينه است اما معتقدم مردم بايد 
همواره هوشيار باش��ند و بايد بدانند كه كشورمان 
يكي از كش��ورهاي زلزله خيز محسوب مي شود. با 
همه اينها به نظر مي رسد زلزله ۵.1 ريشتري بامداد 

جمعه زلزله اصلي بوده است.

    ارتباط بارش ها و زلزله؟
وي همچني��ن درباره ارتب��اط بارندگي هاي اخير و 
وقوع زلزله در چند استان كشور اظهار كرد: همواره 
موضوع شرايط اقليمي درباره وقوع زلزله مورد سوال 

بوده است. زلزله در عمق پايين ۷ كيلومتري رخ داده 
و علت وقوع اين زلزله هم فشارهايي است كه اليه هاي 
زمين تحمل مي كند و در يك مرحله اي دچار شكست 

مي شود و اين شكست ارتعاشاتي به همراه دارد.
رييس بخش زلزل��ه مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرس��ازي افزود: ضخامت اين اليه ها به 1۰ تا ۲۰ 
كيلومتر مي رس��د و اين روند وقوع زلزله نمي تواند با 
موضوعي مانند كاهش يا افزايش بارندگي ها ارتباطي 
داشته باشد. چنانكه شاهد آن بوديم در دوره بي آبي 

هم زلزله هاي شديدي رخ داده است.

    خطر 50 هزار قنات تهران
بيت اللهي همچنين درباره احتمال شكاف و ايجاد 
حفره در سطح شهر تهران به دنبال وقوع زلزله تاكيد 
كرد: وجود قنوات متعدد در س��طح شهر مي تواند 
منجر به ايجاد حفره شود. در حال حاضر ۵۰ هزار 
حلقه قنات ش��ناخته ش��ده وجود دارد و 4۰ هزار 
حلقه قنات زير پوشش ساختماني مدفون شده اند 
كه در اثر ارتع��اش اين قنات ه��ا در زمين ناپايدار 
مي توانند عامل شكاف و حفره باشند.وي در پاسخ 
به اينكه در كدام منطقه تهران شاهد تمركز قنوات 
هس��تيم، ادامه داد: اگر از ش��رق به غرب تهران را 
پايش كني��م هر ۵۰ كيلومتر به يك رش��ته قنات 
برخورد مي كنيم كه هر رش��ته قن��ات مانند قيف 
عمل مي كند. قنوات با يك حالت اوريب به سمت 
منطقه 1۲ و شهر ري مايل مي شوند. اين قنوات را 
در منطقه تهران قديم شاهد هستيم، چراكه اساسا 

كاركرد آنها آبياري بوده است.
رييس بخش زلزل��ه مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي تاكيد كرد: بايد توجه شود كه حفاري ها 
براي ساخت مترو نمي تواند در زلزله ها منجر به ايجاد 
شكاف و حفره شود چراكه يك اليه محافظتي بتني 
مستحكم هستند و تونل مترو باعث ريزش نمي شود. 

    زلزله بامداد جمعه، زلزله اصلي بود
بيت اللهي همچنين با اش��اره به اينكه لرزش زلزله 
تهران را ساكنان استان هاي البرز، سمنان و مازندران 
حس كردند، گفت: بررسي ها نشان مي دهد زلزله ٢.٩ 
دماوند در ساعت ۲3 و 3۰ دقيقه پيش لرزه زلزله ۵.1 

تهران محسوب مي شود.
او از ثب��ت ١٠ پس لرزه با بزرگي بي��ش از ٢.٥ براي 
زلزله اصلي تهران خبر داد كه به گفته وي بزرگ ترين 
پس لرزه با بزرگي ٣.٩ به ثبت رسيد.وي توضيح داد: 
وقوع پيش لرزه، پس لرزه و زلزله اصلي همه در امتداد 
گسل مشا در حدود ٧ كيلومتري شمال شهر دماوند 

و نزديك به روستاي مشا بوده است.
به گفته عضو هي��ات علمي مركز تحقيقات، فعاليت 
گسل مشا موجب رخداد زلزله تهران است. همچنين 
محدوده شرقي تهران، جايي كه گسل شمال تهران و 
گسل مشا با هم تالقي مي كنند در جنوب لواسانات 

است كه زون فعالي محسوب مي شود.
بيت اللهي ادامه داد: در 14 سال گذشته ۸۲۰ زلزله 
متعدد و متمركز باالي ۲.۵ به شعاع 1۰۰ كيلومتري 
اين زلزله در آن منطقه به وقوع پيوست كه عمده آنها 

در شرق و شمال شرق تهران بوده است.
وي تصريح كرد: زون شرقي تهران، زون فعالي است.

بيت الله��ي ادامه داد: با توجه به پ��س لرزه هايي كه 
در حال رخداد اس��ت، زلزله ۵.1 زلزله اصلي بوده و 
احتمال اينكه پيش لرزه اي براي زلزله بزرگ تر باشد، 

بسيار اندك است.
وي بر لزوم هوشياري مسووالن و مردم تاكيد كرد.

    فاجعه زلزله باالتر از ۶.5 ريشتر در پايتخت
رضا كرمي محمدي، رييس س��ازمان پيش بيني و 
مديريت بحران ش��هرداري تهران گفت: در صورت 
وقوع زلزله باالتر از 6.۵ ريشتر در تهران قطعا با يك 

فاجعه مواجه خواهيم شد.
كرمي محم��دي در خصوص وضعيت ش��هر تهران 
پ��س از زلزله بامداد جمعه گفت: زلزله ۵ ريش��تري 
آس��يب جدي به جايي وارد نمي كند و در نتيجه به 
شهر تهران نيز آسيب وارد نشده و گزارشي نيز اعالم 
نش��ده اس��ت. تنها در برخي نقاط مردم خونسردي 

خود را از دست دادند و عجله باعث شد برخي از اين 
لحاظ صدمه ببينند. 

    احتمال تحركات گسل مشا وجود دارد
او با اشاره به فعال شدن گس��ل مشا اظهار كرد: اگر 
زلزله اي 6 ريش��تري در ته��ران رخ دهد، قدرت آن 
3۲ برابر زلزله شب گذشته اس��ت و اگر به ۷ برسد، 
هزار برابر قدرت دارد و مس��اله خيل��ي جدي براي 
تهران است. با توجه به اينكه احتمال دارد اين گسل 
تحركاتي داشته باشد، منطقي است كه همه در حالت 
آماده باش باشند و به همين منظور ستاد هماهنگي 
ش��كل گرفت و در انتظار دس��تورات ستاد مديريت 
بحران هستيم. رييس سازمان پيش بيني و مديريت 
بحران شهرداري تهران گفت: در صورت وقوع زلزله 
باالتر از 6.۵ ريشتر قطعا در تهران يك فاجعه داريم.

او در پاسخ به اينكه آيا شب گذشته مردم به سوله هاي 
مديري��ت بح��ران مراجعه داش��تند يا خي��ر گفت: 
خوشبختانه مردم به سوله ها مراجعه نكردند و بيشتر 
در سطح پارك ها حضور داشتند. پايگاه هاي مديريت 
بحران در مجموع به منظور امدادرساني در نظر گرفته 
شده است و با هالل احمر و اورژانس و مراكز مديريت 
هماهنگي هاي الزم براي حضور در سوله ها و استفاده 

از آنها را فراهم كرديم. 
كرمي محم��دي با بيان اينكه س��وله هاي مديريت 
بحران براي اس��كان م��ردم جايي ندارند و بيش��تر 
براي امدادرس��اني درنظرگرفته ش��ده اند، گفت: در 
چنين ش��رايطي مردم بايد به مراكز امن اضطراري 

مراجعه كنند. 

    پارك ها شبانه روزي باز هستند
او در پاس��خ ب��ه اينكه آي��ا پارك ها و بوس��تان هاي 
پايتخت در شب هاي آينده نيز باز خواهند بود گفت: 
تا ۷۲ ساعت آينده پارك ها و بوستان هاي پايتخت به 

صورت شبانه روزي باز هستند. 
كرم��ي محمدي ب��ا بيان اينك��ه در ص��ورت وقوع 
اتفاق بار اصلي كمك رس��اني بر دوش مردم اس��ت، 
تصريح كرد: م��ردم در ۷۲ س��اعت اول انتظار هيچ 
امدادرس��اني جدي نمي توانند داشته باشند كه در 
همه جاي دنيا به همين صورت اس��ت لذا در صورت 
وقوع زلزله در لحظات اول پس از وقوع آن مردم بايد 
ب��ه همديگر كمك كنند و حفظ خونس��ردي الزمه 
اين ش��رايط اس��ت. او درخصوص هج��وم مردم به 
سمت پمپ بنزين ها پس از زلزله گفت: رفتن مردم 
به پمپ بنزين ها پس از زلزله اش��تباه اس��ت و بايد 
نس��بت به آن فرهنگ س��ازي صورت گيرد. درست 

است كه ماش��ين براي حركت به بنزين نياز دارد اما 
اگر زلزله شديدي در تهران رخ دهد، امكان رفتن تا 
سر كوچه نيز فراهم نيس��ت و باك پر ممكن است، 
حتي به آتش سوزي نيز منجر شود. رييس سازمان 
پيش گيري و مديريت بحران شهرداري تهران ادامه 
داد: از طرفي بنزين نيز در كشور فراهم است، از اين 
رو، هيچ وقت مش��كلي براي بنزين وج��ود نخواهد 

داشت. 

    مسووالن مساله را خيلي جدي نمي گيرند
كرمي محمدي درخصوص آمادگي زيرساخت هاي 
شهر تهران درصورت وقوع زلزله احتمالي گفت: در 
بخش هاي مختلف ظرفيت هاي خيلي خوبي وجود 
دارد و هماهنگي ها نيز بد نيس��ت. البته يك نقصي 
وجود دارد و تا زماني كه موضوع جدي نشود متاسفانه 
مسووالن مربوطه مساله را خيلي جدي نمي گيرند 
در حالي كه اكنون زماني است كه حتما بايد ستادها 

تشكيل شده باشند. 

    ظرفيت هاي پايتخت جوابگو نيست
او گف��ت: اگ��ر اتفاق��ي رخ دهد در ي��ك محدوده و 
چارچوبي مش��خص ظرفيت خوبي موجود اس��ت، 
اما اين ب��راي زماني اس��ت كه زلزل��ه خيلي بزرگ 
نبوده و كمتر از 6 ريشتر باشد، اما زلزله كه بزرگ تر 
ش��ود ظرفيت هاي ما جوابگو نيست و بايد به كمك 
خود مردم و كمك ه��اي بين المللي اتكا كرد. كرمي 
محمدي گفت: با توجه به اينكه در زلزله ۵ ريشتري 
اتفاق خاصي رخ نمي دهد درخواستي نداريم، اما اگر 
زلزله بزرگ تري باشد به كمك هاي بين المللي نياز 

است و دولت بايد سازوكارهاي آن را در نظر بگيرد.

    اپليكيشن شهرآماده را نصب كنند
ريي��س س��ازمان پيش گي��ري و مديري��ت بحران 
ش��هرداري تهران از ش��هروندان درخواس��ت كرد: 
اپليكيشن ش��هر آماده را حتما نصب كنند چرا كه 
اطالعات مهم و موثري روي آن قرار دارد. وي افزود: 
مراكز اضطراري، نقشه ها وشبكه راه هاي اضطراري 
كه مردم نبايد در آن حضور داش��ته باشند، در اين 
اپليكش��ين تهيه و تدوين ش��ده اس��ت. همچنين 
اقداماتي كه در حين و بعد از زلزله بايد انجام ش��ود 
و محتوي��ات كوله ه��اي نجات در اين اپليكيش��ن 

مشخص شده است.

    ۲ نفر جان خود را از دست دادند
انوش��يروان محسني بندي، اس��تاندار تهران با بيان 

اينكه در زلزل��ه بامداد جمعه اس��تان اعالم كرد: ۲ 
نفر از ش��هروندان دماوندي و تهراني بر اثر اضطراب 
و اس��ترس و هنگام فرار از خانه )بر اثر ضربه مغزي( 
از اين حادثه جان خود را از دس��ت دادند.به گزارش 
ايرنا، محسني بندي اظهار كرد: در حادثه زلزله بامداد 
جمعه يك مرد س��المند در گيالوند هن��گام فرار از 
خانه و يك خانم ۲1 ساله بر اثر ترس و اضطراب جان 
خود را از دست دادند.وي ادامه داد: مصدومان زلزله 
به اس��تثناي ۲ نفر كه در بيمارستان هستند، مابقي 

سرپايي مداوا و مرخص شدند.
اس��تاندار تهران با ابراز اميدواري كه هيچ خس��ارت 
مالي ناشي از زلزله در استان نداشته ايم تاكيد كرد: 
در ابتداي وقوع زلزله تيم هاي اورژانس��ي، خدماتي، 
امدادي و ه��الل احمر وارد كار و در محدوده مش��ا 

)كانون زلزله( حضور دارند.
وي ادامه داد: تاكنون ۲ هزار و 6۰۰ نفر تيم اورژانسي 
و 6اكيپ هالل احمر به روستاهاي دماوند و همچنين 
تمام��ي دس��تگاه هاي راهداري و آتش نش��اني نيز 
حضور داشته و در اين خصوص مشكل خاصي براي 

شهروندان گزارش نشده است.

    40 پس لرزه
محس��ني بندپي با بيان اينكه شاهد 4۰پس لرزه در 
تهران بوده ايم، گفت: تفكر اوليه اين بود كه زلزله از 
۲.9 به ۵.1 شايد افزايش يابد، آنچه مهم بود آمادگي 
تيم هاي امداد و نجات است.وي اضافه كرد: مكان هاي 
اضطراري براي اس��كان موقت، انبار هاي هالل مواد 
غذايي براي تغذيه در اين شرايط، مخازن ذخيره آب 
در مناطق مختلف اس��تان در صورت قطع انشعابات 
آمادگي آب رساني را خواهند داشت.استاندار تهران 
تصريح ك��رد: با همكاري وزارت ورزش و جوانان 1۷ 
مكان ورزشي روباز استان براي اسكان موقت درهاي 
آنها باز شده كه اين نشان از آمادگي كامل در چنين 
ش��رايطي است.محس��ني بندپي از راه اندازي امداد 
پهپادي براي زلزله زدگان در ش��هر تهران خبرداد و 
گفت: به دنبال راه ان��دازي امداد پهپادي، راه اندازي 
اپليكيشن آموزشي شهروند آگاه و اتمام پروژه ساخت 
بيمارستانهاي ناتمام هس��تيم.وي بيان كرد: وقوع 
زلزله بيشتر در دمادم صبح و نيمه شب رخ مي دهد 
و پرواز هوايي و هليكوپت��ر كمتر بوده كه مي توان از 
امداد پهپادي بهره برد.اس��تاندار تهران ادامه داد: با 
توجه به ويژگي، تراكم جمعيت و ساختمان هاي بلند 
مرتبه در كالن ش��هر تهران ساخته شده مي بايست 
اقدامات ويژه اي در جهت مقابله با اين گونه پديده ها 

داشته باشيم.
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آماده باش تهران و استان هاي 
معين تا 3 روز 

در پي زمين لرزه بامداد جمعه، مسووالن اعالم كردند 
كه شهرداري تهران و استان هاي جانشين و معين 
تهران ني��ز با هدف كمك به آس��يب ديدگان زلزله 
احتمالي در حالت آماده باش هستند. اصفهان، استان 
جانشين و استان هاي مركزي، قم، سمنان، مازندران 
و قزوين استان هاي معين تهران هستند.مصطفي 
كاظمي، مديركل دفتر ش��هردار تهران در حاشيه 
جلسه اضطراري ستاد بحران شهر تهران با بيان اينكه 
با توجه به وقوع زمين لرزه در س��اعات اوليه امروز به 
دستور ش��هردار تهران درهاي سوله هاي مديريت 
بحران بازگشايي شد گفت: درهاي سوله هاي مناطق 
٢٢ گانه باز است.به گزارش ايسنا، وي افزود: با توجه 
به ثبت پس لرزه ها مردم هوشيار باشند و شهرداري نيز 
حداقل تا 4٨ ساعت آينده در آماده باش است. درهاي 
بوستان ها نيز باز است و مردم مي توانند از امكانات اين 
مجموعه هاي عمومي استفاده كنند.پيروز حناچي، 
ش��هردار تهران نيز از آماده باش شهرداري تهران در 
پي وقوع زمين لرزه تهران خبر داد و گفت: سوله هاي 
مديريت بحران آماده اس��ت اما به دليل كرونا، مردم 
را تش��ويق به اس��تفاده از آن نمي كنيم. حناچي در 
گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه پس از وقوع زمين لرزه 
ستاد بحران شهر تهران تشكيل شده و همه نيروها 
در حال آماده باش هستند، گفت: در چنين شرايطي 
معموال فضاهاي عمومي همچون سوله هاي مديريت 
بحران را براي استفاده عموم بازگشايي مي كنند اما 
به دليل ش��يوع كرونا به مردم توصيه نمي كنيم كه 
به سوله ها بيايند و تنها اگر وضعيت حاد شود اعالم 
خواهيم كرد.وي با بيان اينكه طبيعي است كه مردم 
ترسيده اند و بهتر است در فضاي باز باشند افزود: اگر 

شرايط كرونايي نبود سوله ها پذيراي مردم بودند.

از سرگيري مذاكرات براي 
آغاز پروازهاي اروپايي به ايران

مديركل دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي سازمان 
هواپيمايي كش��وري از برگزاري جلس��ات متعدد 
و اقدامات اين س��ازمان در راس��تاي اعتمادسازي 
به منظور از س��رگيري پروازهاي اروپايي به ايران 
خبر داد. به گزارش ايس��نا، محمد س��عيد شرفي 
درب��اره برگزاري اين جلس��ات و نتاي��ج آن اظهار 
كرد: در راستاي از س��رگيري پروازهاي اروپايي به 
فرودگاه هاي كشور و بهره برداري از فضاي آسمان 
جمهوري اسالمي ايران جهت پروازهاي عبوري خود 
به مقاصد كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس، 
شبه قاره هند و جنوب شرق آسيا جلسات متعددي 
بين مقامات هوانوردي ايران و تعدادي از شركت هاي 
هواپيمايي اروپايي به نمايندگي شركت هواپيمايي 
لوفت هانزا برگزار شد.وي افزود: در اين جلسات كه 
از بهمن سال 139۸ با حضور نمايندگان سياسي و 
سفراي آلمان و اتريش در تهران انجام شد و با حضور 
مديران ارشد هواپيمايي اروپايي استمرار يافت، به 
سواالت شركت هاي مذكور پاسخ داده شد.شرفي 
تصريح كرد: برنامه ريزي الزم جهت برقراري پرواز 
شركت هاي اروپايي پس از توقف آنها متعاقب سانحه 
هواپيمايي اوكرايني صورت گرفته بود اما با گسترش 
ويروس كرونا در سراس��ر جهان برگزاري جلسات 
حضوري در تهران و امكان از س��رگيري پروازها به 
حالت تعليق درآمد.مديركل دفتر نظارت بر عمليات 
هوانوردي س��ازمان هواپيمايي كشوري ادامه داد: 
در جلس��ه اي كه روز 16 ارديبهش��ت ماه با حضور 
مديران س��ازمان هواپيمايي، شركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي، نماينده شركت لوفت هانزا در ايران 
و مديران ايمني و امنيتي شركت هاي هواپيمايي 
اروپايي برگزار شد، اقدامات انجام شده در چارچوب 
كميسيون بررسي سانحه ش��رح و ضرورت تبادل 
داده هاي فني و ايمني و همچنين اقدامات اصالحي 
و اطمينان ساز در راستاي از سرگيري پروازها پس 
از رفع شرايط متاثر از ويروس كرونا مورد تاكيد قرار 
گرفت.وي اعالم ك��رد: آژانس ايمني اتحاديه اروپا 
پس از سانحه اوكرايني با انتشار اطالعيه هوانوردي 
درخصوص پرواز بر فراز كشورمان مالحظاتي داشته 
كه درصورت حصول اطمينان از جانب شركت هاي 
هواپيمايي مي توان شاهد افزايش پروازهاي عبوري 

از فضاي كشور بود.

كمك هاي وزارت نفت
به مترو ادامه دار است

فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت بهره برداري 
مترو گف��ت: كمك هاي وزارت نف��ت به مترو از 
محل ماده 1۲ قانون بودجه كش��ور اس��ت و هر 
س��ه ماه يك بار به مترو داده مي شود.به گزارش 
مهر، بيژن زنگنه، وزير نفت در توئيتي اعالم كرد: 
شركت ملي نفت ايران با استفاده از ظرفيت هاي 
قانوني صرفه جويي مصرف سوخت و در اجراي 
مصوبه ش��وراي اقتصاد بيش از 1۵ ميليون دالر 
براي خري��د واگن براي افزاي��ش فاصله گذاري 
اجتماعي به ش��ركت مترو پرداخت كرده است 
اما به نظر مي آيد كمك هايي كه وزير نفت اعالم 
كرده كمك هاي جديدي نباشد و بر اساس ماده 
1۲ قانون بودجه كل كشور است.نوبخت با بيان 
اينكه از تمام تالش ها و همكاري هاي وزارت نفت 
و ستاد بهينه سوخت براي اجراي ماده 1۲ قانون 
بودجه تالش كردند گفت: ما سال گذشته در دو 
مرحله از تبصره ماده 1۵ كمك هايي را از وزارت 
نفت درياف��ت كرديم كه در مرحل��ه اول 1۲.6 
ميليارد تومان و در مرحله دوم 143 ميليارد تومان 
از محل صرفه جويي سوخت براي توسعه ناوگان 
مترو به ما پرداخت شد.وي تاكيد كرد: تمامي اين 
اعتبارات براي نگهداري ناوگان استفاده مي شود، 
قطارهايي كه در حال حاضر حركت مي كنند در 
بخش نگهداري هزينه هاي بااليي دارند.نوبخت 
ادامه داد: اين كمك ها ادامه دار اس��ت و در ادامه 

صرف خريد ناوگان نيز خواهد شد.

معاون وزير راه: انتظار رشدجهشي قيمت مسكن را  نداريم
محم�ود محم�ودزاده، مع�اون مس�كن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازي با تشريح 
وضعيت بازار مس�كن ط�ي ماه هاي پيش  
رو گفت: هيچ دليلي ب�راي افزايش قيمت 
مس�كن به صورت وي�ژه در بهار امس�ال 

وجود ندارد.

محمودزاده در گفت وگو با مهر درباره وضعيت بازار 
مسكن در بهار امس��ال اظهار كرد: دو بازار مسكن را 
متصور هستيم، يكي بازار مسكني كه مستقل است 
و ديگر بازار مسكني كه از بازارهاي موازي خود مانند 

ارز، خودرو، سكه و … نقش پذير است.
وي افزود: اگر بازار مسكن به طور منفرد مورد مطالعه 
قرار گيرد، هيچ دليلي براي افزايش قيمت مسكن به 
صورت ويژه در بهار امسال وجود ندارد. به خصوص 
كه سرمايه گذاري بزرگي شده و ساخت تعداد زيادي 

واحد مسكوني در دست اقدام است.
معاون مسكن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي 
ادامه داد: اما اگر بازار مسكن را همزمان با ناپايداري 
بازارهاي ديگر بسنجيم، اين موضوع قابل پيش بيني 
نيس��ت و نمي توان گفت چه تأثيري و با چند درصد 

ساير بازارها بر بازار مسكن اثرگذار خواهند داشت.
وي يادآور شد: در مجموع ما فكر مي كنيم كه تنش 

ويژه اي بهار امسال در بازار مسكن نخواهيم داشت.
معاون وزير راه و شهرسازي درباره تأثير تورم عمومي 
بر قيمت مس��كن گفت: تورم عمومي قطع��ًا با بازار 
مسكن موثر است و افزايش نرخ ساير كاالها، قيمت 
مسكن را نيز افزايش خواهد داد؛ اما آنچه موثر است، 

دامنه قدرت خريد مردم است.
وي اظهار كرد: بنابراين رش��د قيمت مسكن در حد 
افزايش طبيعي قيمت ها و در حد تورم عمومي است و 
انتظار رشد جهش گونه قيمت مسكن در بهار امسال 
را نداري��م. البته اين در صورتي اس��ت كه بازارهاي 

موازي، بر بازار مسكن تأثير ويژه نداشته باشند.
محمودزاده در خص��وص اثرگذاري كرون��ا بر بازار 
مس��كن تصريح كرد: ش��يوع اين وي��روس بر همه 
بخش هاي اقتصادي و حتي اجتماعي تأثير داش��ته 
و قطعًا در بازار مس��كن نيز موثر بوده است به طوري 
كه در معامالت فروردين م��اه، ركود خريد و فروش 

مسكن با 1۲۰۰ فقره معامله را مشاهده كرديم.

    بورس مسكن حتمًا سودده مي شود
معاون وزير راه و شهرس��ازي همچنين گفت: عرضه 
پروژه هاي مس��كوني در بازار س��رمايه، هم به توليد 
مس��كن كمك مي كند و هم س��وددهي مناسبي را 
براي س��هامداران خواهد داش��ت.او در گفت وگو با 

ايسنا، اظهار كرد: در خصوص تامين مالي پروژه هاي 
مسكن و حمل و نقل از طريق بورس، موضوع اصلي، 
صندوق هاي زمين و ساختمان است كه در خصوص 
س��وددهي آنها هيات پذيرش بورس بررس��ي هاي 
دقيقي را انجام مي دهد و اينطور نيست كه به راحتي 
هر پ��روژه اي براي عرضه در ب��ورس انتخاب و تاييد 
ش��ود.وي افزود: مطالعات جامع و كافي در خصوص 
ريسك و شرايط بازار بر روي پروژه ها انجام مي شود. 
بنابراين پروژه هايي كه ما در بورس معرفي مي كنيم، 
حتم��ًا اقتصادي اس��ت و س��ودآوري خوب��ي براي 

سرمايه گذاران خواهد داشت.
مع��اون وزير راه و شهرس��ازي با بي��ان اينكه عرضه 
مس��كن در بورس در رونق و توليد مسكن تاثيرگذار 
خواهد بود، تصريح كرد: مسكن يكي از بازارهاي غير 
قابل انكار در حوزه هاي اقتصادي در همه دنيا است.

محم��ودزاده تاكي��د كرد: كس��اني كه خواس��تار 
س��رمايه گذاري مطمئن هس��تند ولي محلي براي 
س��رمايه گذاري ندارند، وقتي به بورس مي آيند و با 
اطمينان در پروژه هاي مس��كن سهامدار شوند سود 
مناسبي برداش��ت مي كنند. از طرف ديگر به توليد 

مسكن و همچنين خدمات شهري كمك مي كنند.
وي توضيح داد: پروژه هاي صندوق زمين و ساختمان 
فقط شامل مسكن نيست بلكه پروژه هاي خدماتي  

را هم ش��امل مي ش��ود. ممكن اس��ت پروژه اي كه 
توس��ط اين صندوق در يك ش��هر معرفي مي شود 
بزرگ ترين مركز تجاري آن ش��هر باش��د. از اين رو، 
با توجه به پيش بيني هاي��ي براي باال بردن جذابيت 
صورت مي گيرد، اولويت خريد محصوالت نهايي به 
سرمايه گذاران داده مي ش��ود. به گفته محمودزاده 
مساله مهم اين است كه بازار مسكن به عنوان يك بازار 
مطمئن و س��ازنده در بخش آباداني كشور به زودي 

وارد بورس مي شود.
بر اس��اس اين گزارش، موضوع ام��كان تامين مالي 
پروژه هاي حمل و نقل و مسكن با استفاده از ظرفيت 
بازار س��رمايه از حدود 1۰ ماه قبل مطرح شد كه در 
نهايت دو روز قبل با همكاري سازمان بورس و وزارت 
راه و شهرسازي به مرحله توافق و اجراي نهايي رسيد. 
در فاز نخست قرار است توليد و عرضه بيش از 1۰۰۰ 
واحد مسكوني از طريق بورس كاال صورت گيرد كه 

به زودي وارد مرحله اجرا مي شود.

    شرط اتمام مسكن ملي در زمان مقرر
معاون وزير راه و شهرس��ازي همچنين گفت: دولت 
بخش زيادي از وظايف و مس��ووليت خ��ود را براي 
ش��روع طرح اقدام ملي مس��كن انجام داده و از اين 
به بعد س��رعت اجرا و زمان تحويل واحدها، بستگي 

زيادي به آورده متقاضيان دارد. او اظهار كرد: از 4۰۰ 
هزار واحد در طرح اقدام ملي مس��كن، اجراي 1۰۰ 
هزار واحد بر عهده ش��ركت بازآفريني اس��ت كه در 
بافت هاي فرس��وده اجرا مي شود. از 3۰۰ هزار واحد 
ديگر ۲3۰ هزار در مراحل اجرايي قرار دارد و مابقي 
نيز در مراحل مختلف از جمله تهاتر زمين، اخذ پروانه 
يا انتخاب سازنده است كه به زودي به عدد 3۰۰ هزار 

مدنظر مي رسيم.
وي در پاس��خ به اينكه آيا طرح اقدام ملي مس��كن 
تا پايان دول��ت دوازدهم به اتمام مي رس��د؟ گفت: 
همواره تاكيد كرده ايم كه س��رعت س��اخت و اتمام 
پروژه هاي طرح اقدام ملي مسكن وابستگي شديدي 
به تامين مال��ي دارد. اگر متقاضيان، آورده خود را به 
موقع واريز كنند قطعًا در زمان مقرر به پايان مي رسد 
ولي اگر پروژه ها با اختالفات داخلي مواجه ش��ود يا 
اينكه آورده متقاضيان با تأخير مواجه شود، در پروژه 
تاثي��ر مي گذارد.محمود زاده با اش��اره به 1۷ هزار و 
۵۰۰ واحد طرح اقدام ملي مسكن كه به عنوان اولين 
واحدها قرار است خرداد يا تير ماه تحويل متقاضيان 
شود گفت: اين پروژه خرداد س��ال گذشته شروع و 
اتفاقًا به يك تعاوني هم واگذار شد اما با توجه به اينكه 
اعضا آورده خود را به موقع پرداخت كردند ظرف 1۲ 

تا 13 ماه آماده شده است.

زلزله، كار گسل مشا بود نه آتش فشان دماوند



دانش و فن6خبر

بامشكالتجهانيبازارموبايل،قيمتگوشيبهسهماهقبلبرنميگردد

روزشماري براي كاهش قيمت گوشي
به دليل ش�يوع كرونا در جه�ان و از يك طرف 
خانه نش�يني مردم و از ط�رف ديگر تعطيلي 
بسياري از توليدكنندگان گوشي، ساخت اين 
كاال با مشكالتي همراه شده و در ايران هم مشكل 
واردات به اين معضالت اضافه شد. از طرفي در 
ايران نيز اگرچه همواره در سال هاي اخير در ماه 
اسفند با رشد فروش گوشي مواجه بود، اما سال 
گذش�ته، با وجود افزايش نرخ ارز و مش�كالت 
مربوط به كرونا، برخالف رويه سابق، ركود تورمي 
در بازار گوش�ي ايجاد شد. بدين ترتيب قيمت 
اجناس اين بازار باالرفته و با كاهش ش�ديد ٣٠ 
تا٤٠ درصدي در تقاضا مواجه ش�د. اكنون بعد 
از بازگشايي واحدهاي صنفي كم خطر، فعاالن 
اين حوزه با چالش هاي جديد مواجه ش�دند. از 
طرفي ادامه تعطيلي مراكز آموزشي و به تبع آن 
تمركز بر آموزش آنالين در دانشگاه ها و استفاده 
از اپليكيشن هاي آموزشي توسط دانش آموزان، 
تقاضاي موبايل را در بازار افزايش داده اس�ت. 
از طرف ديگر مجموع عواملي همچون كمبود 
جهاني كاال به دليل كرونا، باال رفتن نرخ ارز، بسته 
ش�دن مرزها و محدوديت هاي ترانزيتي براي 
واردات كاال منج�ر به ايجاد عدم اطمينان بازار 
براي تامين محصوالت در آينده شده و عوامل 
تعادل بين عرض�ه و تقاضا را بر هم زده و قيمت 
گوش�ي را افزايش داده است. در اين شرايط به 
زعم فعاالن بازار موبايل، اكنون نياز اس�ت كه 
گوشي هاي كمتر از سه ميليون تومان در بازار 
موجود شود، هرچند با شرايط موجود و مشكالت 
جهاني در بازار موبايل، قيمت گوشي به قيمت 

سه ماه قبل برنمي گردد.

ش��رايط بازار موباي��ل در حال حاضر عادي نيس��ت، به 
دليل ورود كرونا به كش��ور، از هفته آخر اس��فند تا اولين 
روز ارديبهش��ت شركت ها تعطيل بودند و اجازه فعاليت 
نداشتند كه بخواهند با توليدكننده هاي جهاني تلفن همراه 
مكاتبه كنند. از طرفي خطوط حمل ونقل كشور اختالل 
داش��ته و ۹۰ درصد پروازها به امارات براي حمل جنس 
كنسل ش��ده و ادارات دولتي و بانك ها هم نيمه تعطيل 
بودند. از مشكالتي كه به دليل كرونا اتفاق افتاده مي توان 
به مشكالت حمل ونقل و سرعت پايين ارسال كاال اشاره 
كرد. كارخانه هاي توليدكننده در چين هم مش��كالتي 
داش��تند كه يا كاال ارسال نمي كردند يا كشورهاي ديگر 
كاال را دريافت نمي كردند، يا اينكه بانك هايشان تعطيل 
بود و همه اين موارد در مش��كالت جهاني توليد گوشي 
تاثير داشت. در اين راستا، آيدين آرام يكي از فعاالن بازار 
موبايل با بيان اينكه مش��كل بازار موبايل بيشتر از اينكه 

قيمت آن باشد، نبود كاالست، اظهار كرد: »كمبود كاال 
باعث مي شود اگر كااليي در دس��ترس فروشنده باشد، 
آن را با قيمت باالتري بفروشد. از طرفي يكي از مهم ترين 
داليل افزايش قيمت موبايل، افزايش نرخ ارز است. عالوه 
بر گران شدن ۱۰ درصدي ارز، از حقوق پرسنل شركت ها 
و تمامي كاالها در اين مدت با افزايش ۱۰ تا ۱۵ درصدي 
مواجه بودند و به همين دليل كاالي وارداتي، گران تر شده 
است. واردكنندگان از ۲۷ اسفند كااليي ترخيص نكردند 
و بنابراين امكان افزايش قيمت كاال را نداشتند، ديگر اينكه 
آنها تعهد مالي دارند و بايد هزينه كاال را سر وقت پرداخت 
كنند. ازطرفي شركت ها نمي توانند كاال را براي سه ماه دپو 
كنند چون بعضي از گوشي هاي تلفن همراه بعد از چند ماه 
مدلشان عوض مي شود و منطقي نيست كه كااليي شش 
ماه در انبار شركت بماند. بنابراين اكثر شركت ها جنسشان 

را فروختند و كااليي ندارند كه بخواهند عرضه كنند.«

     افزايش تقاضا براي موبايل برخالف ديگر كاالها
وي با اشاره به كاهش تقاضا در اكثر كاالها به دليل شيوع 
كرونا گفت: »اگرچه تقاضا براي كاالهاي مصرفي كم شده 
اما درمورد موبايل قضيه متفاوت است. يك دليل آن طرح 
شاد براي دانش آموزان است و ديگر اينكه مردم دو ماه در 
خانه بودند و از موبايل استفاده كردند، تنها چيزي كه آنها را 
به دنياي بيرون وصل مي كرد، همين موبايل بوده؛ به همين 
دليل اگر تقاضاي موبايل بيشتر نشده باشد، حداقل ثابت 
مانده است. اما در حال حاضر وضعيت ثبت سفارش موبايل 
هنوز مشخص نيست. قبل از سال جديد اعالم كردند كه ارز 
نيمايي به واردات گوشي تعلق مي گيرد اما در سال جديد 
هنوز اين موضوع اعالم نش��ده و يك سردرگمي در ثبت 
سفارش وجود دارد. البته اگر ثبت سفارش هم ۱۰۰ درصد 
كار مي كرد، به دليل گران شدن ارز و اينكه ارسال جنس به 
ايران با مشكل مواجه است، بخش قابل توجهي از مشكل 
باقي مي ماند.« آرام با بيان اينكه در بازار س��ه نوع كاالي 
كمتر از سه ميليون تومان، كمتر از شش ميليون تومان و 
كاالي گران قيمت وجود دارد، گفت: »كاالي گران قيمت 
همين حاال هم در بازار وجود دارد اما هركسي نمي تواند 
از ۱۵ توم��ان تا ۲۵ ميليون تومان هزينه خريد گوش��ي 
بدهد. كاالي ش��ش ميليون توماني هم با هزينه گران تر 
در بازار موجود است. اما كاالي كمتر از سه ميليون تومان 
كه مصرفش هم باالتر است، به دليل مشكالت كه وجود 
دارد، تقريبا ناموجود شده. اكنون بهترين اتفاق اين است 
كه كاالي زير سه ميليون دوباره در بازار موجود شود. اگر 
مشكل واردات درست شود، كمبود بازار جبران و كاالهاي 
كمتر از سه ميليون تومان هم وارد بازار مي شود. البته گر 
۱۰۰ درصد مشكل ثبت سفارش درست شود و همه چيز 
طبق روال اتفاق بيفتد، بخشي از اين التهاب را مي گيرد، اما 
قيمت ها به زمان سه تا چهار ماه قبل برنمي گردد، زيرا۸۰ 

درصد مشكالت موجود، جهاني است. براي اينكه همه چيز 
به روال عادي برگردد، بايد اين بحران جهاني كه همه جوامع 
تجارت را تحت تاثير قرار داده حل شود.« اين كارشناس 
حوزه موبايل با بيان اينكه ستاد ملي كرونا در يك ماه گذشته 
به شركت ها اجازه فعاليت نداده بود، افزود: »در اين مدت 
شركت ها تعطيل بودند و فرصت تخصيص ارز آنها منقضي 
شده و برخي كاالها هنوز در گمرك بالتكليف است. حدود 
۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار گوشي تلفن همراه االن در گمرك است 
كه قبل از اسفند و آخرين روزهايي كه امكان حمل فراهم 
بوده، حمل شدند، اما به دليل اينكه بانك مركزي ارزي به 
آنها تخصيص نداده در گمرك دپو ش��ده اند. دولت با آزاد 
كردن اين گوشي ها مي تواند التهاب موجود را حداقل براي 

كوتاه مدت درست كند.«

     نوسان قيمت تلفن با نرخ دالر
با وجود اين، ابراهيم درستي، رييس اتحاديه فروشندگان 
تلفن همراه درباره قيمت گوشي گفته بود: »قيمت تلفن 
همراه وابسته به نرخ دالر است و با نوسان آن قيمت تلفن 
همراه دچار تغيير مي شود. واحد هاي صنفي نقشي در 
افزايش قيمت تلفن همراه ندارند و قيمت ها را شركت هاي 

واردكننده تعيين مي كنند و سود اصلي را آنها مي برند. 
برخي از ش��ركت ها براي تع��دادي از اجناس دو قيمت 
دارند يعني قيمت كاال در فاكتور با قيمت فروش متفاوت 
اس��ت و فروش��نده  واحد هاي صنفي براي پول مازادي 
هم كه پرداخت مي كند بدون س��ند مي ماند. ۹۰ درصد 
افزايش قيمت ها مربوط به شركت هاي واردكننده است 
و واحد هاي صنفي نقشي در آن ندارند. با وجود افزايش 
تقاضا خوشبختانه بازار با كمبود مواجه نيست و با پشت سر 
گذاشتن كرونا و بهبود شرايط، وضعيت بازار بهتر خواهد 
شد.« اين در حالي است كه احسان علوي نسب، يكي ديگر 
از فعاالن بازار موبايل در زمينه اظهار كرد: »ترخيص هايي 
كه واردكنندگان موبايل انجام دادن��د و كااليي كه وارد 
كردند، عمدتا مربوط به سال گذشته بوده است. در حالي 
كه با توجه به كرونا و تعطيلي  گمرك و مشكالتي كه وجود 
داشت و عدم ورود كاال از كشورهاي مبدا به دليل مردود 
شدن پروازها، حجم گوشي هايي كه در سال ۹۹ ترخيص 
شده، بسيار محدود اس��ت. پس از انجام واردات كاال و و 
اظهار آن در گمرك، نرخ كاال مش��خص است، از طرفي 
خريد ارز هم كه از طريق س��امانه نيما انجام مي شود، به 
ريال مشخص است. س��ازمان حمايت يك جدول دارد 

و مطابق آن نرخ فروش واردكننده را مش��خص مي كند. 
بنابراين باال رفتن قيمت گوش��ي ربط��ي به واردكننده 
ندارد. چون واردكنندگان در اين مدت نتوانستند جنس 
زيادي وارد كنند و از طرفي مبناي نرخ فروشش��ان هم 
مشخص است و خارج از آن نمي توانند هزينه اي دريافت 
كنند. قيمت گوشي متاثر از چند پارامتر است كه در اين 
مدت اين پارامترها با مشكل روبرو و باعث شده ورود كاال 
و عرضه موبايل كم ش��ود. ممكن است واردكننده قبال 
س��ود كمتري مي گرفته و طي اين زماني كه عرضه كاال 
كم شده، حداكثر سود ۱۵ درصدي كه سازمان حمايت 
تعيين كرده را دريافت مي كند تا بتواند ضرر اين مدت را 
جبران كند. اگر عرضه به حالت طبيعي برگردد، بازار هم به 
حالت طبيعي برمي گردد. بانك مركزي و وزارت صمت بايد 
همكاري كنند و اجازه تخصيص ارز و ثبت سفارش بدهند 
و واردكننده بتواند كاال بياورد. مورد ديگر كه از دست ما 
خارج است، پروازهاي واردات كاالست كه از كشورهاي 
مبدا به ايران متوقف شده و البته شنيده شده كه اين مشكل 
چند روز آينده حل مي شود. به محض اينكه اين مشكالت 
حل ش��ود، حداكثر ظرف يك هفته قيمت كاال به روال 

مشخص برمي گردد.«
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ارزيابي  پروژه هاي »شبكه ملي 
اطالعات« و »دولت الكترونيك«

مرك��ز پژوهش هاي مجلس پيش��نهاد كرد دو 
پروژه كالن ملي شامل »شبكه ملي اطالعات« 
و »دولت الكترونيك« با الگوي پيوست فناوري 
بخش فناوري اطالعات و ارتباطات مورد ارزيابي 
قرار گيرند. به گزارش مهر، دفتر مطالعات انرژي، 
صنعت و معدن مرك��ز پژوهش هاي مجلس در 
گزارشي الزامات مربوط به تدوين و اجراي پيوست 

فناوري در بخش ICT را بررسي كرد. 
اين مركز با تاكيد ب��ر اينكه بخش ارتباطات و 
فناوري اطالعات اصلي ترين عامل و پيش��ران 
تحوالت و پيش��رفت هاي اقتص��ادي دنيا در 
چن��د دهه اخير ب��وده و اقتص��اد دانش بنيان 
مع��ادل اقتصاد مبتني بر فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات به حساب مي آيد، اعالم كرد: »كاالها 
و خدمات بخش ارتباطات و فناوري اطالعات 
همواره به جهت س��طح فناوري پيش��رفته و 
تأثيرگذاري بر ديگر صنايع توجه بس��ياري از 
صاحبنظ��ران اقتصادي را جلب كرده اس��ت. 
ب��راي تحقق اين ه��دف عالوه ب��ر حمايت از 
ايجاد و توسعه كس��ب وكارهاي جديد مبتني 
بر ارتباط��ات و فناوري اطالعات بايد نس��بت 
به جهت دهي ب��ه تقاضاي عمومي و خصوصي 
براي توس��عه فناوري و اتخاذ سياس��ت هاي 
معطوف ب��ه تقاضاي داخلي به��ره برد. بر اين 
اس��اس با توجه به بررس��ي تج��ارب جهاني و 
همچنين سوابق قانوني و پروژه هاي داخلي از 
منظر سياست هاي معطوف به تقاضاي داخلي 
پيشنهاد مي ش��ود الزامات سرمايه گذاري در 
واگذاري فناوري هاي زيرساختي و كليدي به 
بخش خصوصي، بيشتر مورد توجه قرار گيرد. 
به نحوي كه حق واگذاري اين پروژه ها مشروط 
ب��ه عمل به تعهدات توس��عه فناوري باش��د و 
قراردادهاي خصوصي س��ازي داراي پيوست 
فناوري باشند. همچنين بايد توجه داشت كه 
حمايت صرف از توليد در قالب يارانه و اعطاي 
تسهيالت ارزان قيمت و تزريق پول فقط منجر 
به هدررفت منابع مي ش��ود. ع��دم نظارت بر 
روند حمايت هاي هدفمند مشروط بر توسعه 
و رشد اقتصادهاي بخش��ي و ملي مي تواند به 
رقابت هاي ناسالم جهت دستيابي به رانت هاي 

توليد منتهي شود.
بنابراي��ن ش��روطي مانن��د زم��ان دار ب��ودن 
حمايت، تمركز بر رش��د و توسعه فناوري هاي 
ارزش آفري��ن و افزايش توانمن��دي صادرات 
در اعط��اي حماي��ت به ش��ركت هاي داخلي 
پيشنهاد مي شود. در يكي دو سال اخير تمركز 
نهادهاي سياست گذار در حوزه كشور، كمك 
به گس��ترش اس��تارت آپ هاي حوزه تجارت 
الكتروني��ك و خدم��ات مبتني ب��ر اينترنت 
است و برنامه توس��عه اي براي توسعه صنعت 
تجهي��زات مخابرات در سياس��ت هاي بخش 
فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات كش��ور كمتر 

ديده مي شود.
در اي��ن ارتباط ضمن تأكيد بر شفاف س��ازي 
مناقص��ات و قراردادهاي خارجي، پيش��نهاد 
مي شود دو كالن پروژه مس��تمر كشور يعني 
ش��بكه ملي اطالعات و دول��ت الكترونيك با 
الگوي پيوس��ت فناوري در بخش فاوا از ابعاد 
مختلف م��ورد ارزيابي قرار گيرن��د. با در نظر 
گرفت��ن اينكه »داده« اصلي تري��ن دارايي در 
بخش فناوري اطالعات و ارتباطات محس��وب 
مي ش��ود، تقويت بستر قانوني براي حمايت از 
داده هاي توليدشده در كش��ور به عنوان يكي 
از اركان اجرايي ش��دن سياست هاي پيوست 
فناوري و استفاده از اهرم داده ها براي توسعه 
فناوري و پيوس��تن به زنجيره ارزش جهاني، 

ضروري است.«

كمبود كاال باعث مي شود اگر كااليي در دسترس فروشنده باشد، آن را با قيمت باالتري  بفروشد

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

LINE PIPE,CARBON STEEL,SEAMLESS,ASTM-A333  GRADE6.  2 TO  16  INCH
 ITEM:3,QTY:132 MT
NACE  MR-0175.
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تاريخ ۹۹/۲/۲۲ ساعت ۱۴ ، الی ۹۹/۲/۲۷ ساعت ۱6 اسناد ارزيابی کيفی را از سامانه WWW.SETADIRAN.IR  دريافت نمايند و تا تاريخ ۹۹/۳/۱۰ ساعت ۱6 اسناد فوق را از طريق سامانه ارسال نمايند .

بديهی است شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزيابی کيفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکت های واجد شرايط جهت 
دريافت اسناد مناقصه از طريق سامانه فوق دعوت بعمل خواهد آورد .

 ضمنًا ارائه مدارک و پرسشنامه های تکميل شده در سايت هيچگونه حقی را برای متقاضيان جهت شرکت در مناقصه ايجاد نخواهد کرد . خواهشمند است ، آدرس ، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص گردد . در صورت 
عدم پاسخگويی يا خرابی فکس مسئوليت آن بر عهده مناقصه گر می باشد .

1- محل تامين اعتبار : ساير/ منابع
2- مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه می باشد و اين مدت حداکثر برای يک بار قابل تمديد می باشد .

3- نوع تضمين شرکت درفرايند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آيين نامه تضامين معامالت دولتی مصوبه هيات وزيران به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰6۵۹ ه�   مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصالحات بعد از آن 
درخصوص کارهای پيمانکاری يا واريز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قيد گرديده واريز گردد .

4- توزيع اسناد : از دوشنبه ۹۹/۳/۲6 الی پنجشنبه ۹۹/۳/۲۹ ساعت ۱6
5-  مهلت ارائه  پيشنهاد : تا يکشنبه ۹۹/۴/۸ ساعت ۱6  ) ضمنا"اصل ضمانت نامه شرکت در فرآيند ارجاع کار در اين مهلت ثبت اتوماسيون اداری و تحويل دبير خانه رمز محرمانه حراست گردد(

6- زمان گشايش پيشنهادات : سه شنبه  ۹۹/۴/۱۰   ساعت  ۹
 7-  ضمنا: هرگونه تغيير در زمان های ياد شده از طريق سامانه اعالم می گردد .

8- شرايط متقاضی :
  اشخاص دارای گواهی صالحيت  رشته تاسيسات و تجهيزات يا نفت و گاز با ظرفيت آزاد مجاز

  داشتن توانايی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآيند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
  داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارايی

  http : // iets.mporg.ir ثبت نام و اخذکد اطالع رسانی پايگاه ملی مناقصات با مراجعه به سايت  
  ارائه صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ برای پيشنهادهای باالی  ۱۰برابر نصاب معامالت متوسط باشد الزامی است. با رعايت ماده ۴ آيين نامه راهکارهای افزايش ضمانت اجرايی و تقويت حسابرسی.

  قيمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارائه گردد.)در صورتيکه کاال مشابه توليد داخل دارد(
حداقل نصاب پيشنهاد دهنده در اين مناقصه  به هر تعداد مناقصه گر می باشد .

  قيمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارائه گردد.)در صورتی که کاال مشابه توليد داخل دارد(
متقاضيانی که دارای شرايط مذکور در بند » ۹ « فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ، می توانند درمهلت تعيين شده فوق الذکر جهت  دريافت اسناد به سايت اعالم شده مراجعه  نمايند .

  شرکت کنندگان در مناقصه، ميبايست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمايند در غير اين صورت مسئوليت عدم اطالع رسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت می باشد و حق هيچگونه 
اعتراضی نخواهند داشت.

  به پيشنهادات شرکت های دارای هيات مديره مشترک موثر در انجام مناقصه تر تيب اثر داده  نخواهد شد.
جهت کسب اطالعات بيشتر در سايت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir  و پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir   مراجعه نماييد .

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه
مرکز تماس : 41934-021  و   57895000 -021

 دفتر ثبت نام : 88969737 و 95193768

٭  عنوان و مشخصات کلی پروژه

حداقل امتياز کيفیمبلغ برآوردمبلغ تضمينشماره فراخوان ستادموضوع مناقصهرديف

1
 خط تغذيه و شبکه توزيع گاز روستاهای اوريم رودبار،
 اوريم ، شورکچال ، سله بن ، ورسک )فاز سوم محور
طالع رودبار - ورسک سوادکوه- تجديد مناقصه

۲۰۹۹۰۹۱۵۷۸۰۰۰۰۲۲۳/۰۹۰/۰۷۲/۰۰۰6۱/۸۰۱/۴۲۴/۵۹۲۷۰

آگهی تجديد فراخوان ارزيابی کيفی
مناقصه عمومی)يک مرحله ای( 

شماره مناقصه 8758

نوبت اول

شماره مجوز: 1399/706 شرکت ملی گاز ايران 
شرکت گاز استان مازندران

)سهامی خاص(

قابليت اسكن دست نوشته به گوگل لنز اضافه شد
گوگل قابليتي بسيار كاربردي به گوگل لنز اضافه كرده كه 
به كمك آن مي توان دست نوشته ها را از گوشي كپي و در 
كامپيوتر پيست كرد. البته اين قابليت تنها در صورتي كار 
مي كند كه دست خط به حد كافي خوانا باشد. به گزارش 
ديجاتو از اندرويد اتوريتي، براي استفاده از قابليت مورد بحث 
به آخرين نسخه گوگل كروم و همچنين اپليكيشن گوگل 
لنز براي اندرويد يا اپ گوگل براي iOS نياز است. عالوه بر 
اين بايد در گوشي و كامپيوتر به اكانت گوگل يكسان الگين 
كرده باشيد. حاال براي كپي كردن دست نوشته ها از گوشي 
به كامپيوتر كافيست پس از هاياليت كردن متن مورد نظر 
با دوربين گوشي، آن را كپي كنيد. بعد مي توانيد با رفتن به 
هر كدام از سندهاي Google Docs دكمه Edit را زده و 
متن را پيست كنيد. دقت متن كپي شده به دست خط شما 

بستگي دارد. سايت ورج قابليت ياد شده را كمي بي دقت 
توصيف كرده و مي گويد اگر دس��ت خط خوانايي نداشته 
باش��يد، پس از پيست كردن متن با چندين اشتباه تايپي 
مواجه خواهيد شد. البته اين قابليت به خاطر قرنطينه شدن 
مردم و وابستگي دوباره بسياري از آنها به كاغذ و خودكار براي 
انجام كارهاي روزانه، همچنان كاربرد زيادي خواهد داشت. 
گوگل عالوه بر معرفي قابليت كپي و پيست، ابزار تلفظ را نيز 
به لنز آورده است. از اين پس با هاياليت كردن كلمه مورد 
نظر در اين اپليكيش��ن مي توانيد با ضربه زدن روي دكمه 
»Listen« تلفظ آن را بشنويد. اين قابليت در حال حاضر 
فقط در اندرويد فعال شده و در آينده براي iOS نيز عرضه 
خواهد شد. در كنار قابليت تلفظ مي توان براي فهم عبارات 

تخصصي نيز از لنز كمك گرفت. 

دوركاري كارمندان فيس بوك و گوگل تا آخر سال 

افزايش ظرفيت گروه هاي تيمز به ۲۵0 نفر

فيس بوك و گوگل در بيانيه هايي اعالم كردند كه سياست 
دوركاري از خانه را تا پايان سال ادامه مي دهند. به گزارش مهر 
به نقل از بي بي سي، فيس بوك و گوگل به كارمندانشان اجازه 
مي دهند تا پايان سال جاري ميالدي به دوركاري از خانه ادامه 
دهند. اين شركت هاي بزرگ فناوري به دليل شيوع ويروس 
كرونا دفاتر خود را تعطيل كردند و كارمندانشان از راه دور به 
فعاليت خود ادامه دادند. اما اكنون آنها برنامه هاي خود براي 
بازگشايي دفاترشان در آينده نزديك را منتشر كرده اند. اين 
در حالي است كه فيس بوك و گوگل فرصت هاي دوركاري 
بيشتري براي كارمندان نيز در نظر گرفته اند. گوگل ابتدا اعالم 

كرد سياست دوركاري از خانه را تا اول ژوئن ۲۰۲۰ ميالدي 
ادامه مي دهد. اما اين ش��ركت اكنون سياست دوركاري را 
گسترده تر مي كند. فيس بوك نيز اعالم كرده در 6 جوالي 
دفاتر خود را باز مي كند. ساندار پيچاي مدير ارشد اجرايي 
گوگل نيز اعالم كرده كارمنداني كه حضورشان در دفتر كار 
نياز است، مي توانند از ماه جوالي به سركار بازگردند چراكه 
اقدامات ايمني بيشتري در محل كار اجرا مي شود. اما به گفته 
پيچاي بخش اعظم كارمندان كه فعاليت هايشان از خانه قابل 
اجرا است، مي توانند تا پايان سال به دوركاري از خانه ادامه 
دهند. همزمان با انتشار بيانيه گوگل، فيس بوك نيز بيانيه اي 

مشابه منتشر كرده است. سخنگوي فيس بوك در اين باره 
مي گويد: »فيس بوك گام بعدي براي بازگش��ت به كار را 
برداشته است. امروز اعالم مي كنيم هركسي كه قادر به انجام 
وظيفه خود از راه دور است، مي تواند تا پايان سال به دور كاري 
ادامه دهد. شرايط دايمًا در حال تغيير است زيرا كارمندان 
و خانواده هايشان بايد تصميم مهمي درباره بازگشت به كار 
بگيرند.« فيس بوك هنوز مشغول بررسي آن است كه از كدام 
كارمندان بخواهد در محل كار حاضر شوند. اين در حالي است 
كه برخي از شركت ها مشغول طراحي دوباره فضاهاي اداراي 

هستند تا قوانين فاصله گذاري اجتماعي را لحاظ كنند.

مايكروس��افت قصد دارد به زودي حداكثر شمار افراد 
ش��ركت كننده  در گروه هاي چت اپليكيشن تيمز را از 
۱۰۰ به ۲۵۰ تن افزايش دهد. به گزارش زوميت به نقل از 
نيووين، مايكروسافت چند روز پيش به روزرساني جديد 
اپليكيشن تيمز را به صورت رسمي منتشر كرد. تا پيش از 
انتشار اين به روزرساني كاربران مي توانستند گروه هايي 
با ظرفيت حداكث��ر ۱۰۰ نفر ايجاد كنن��د، با اين حال 
به روزرساني موردبحث امكان ايجاد گروه هاي ۲۵۰ نفره 
را نيز فراهم مي كند. البته مايكروسافت مي گويد امكان 
ايجاد گروه هاي ۲۵۰ نفره فعال در مرحله توسعه قرار دارد 

و تا اواسط ماه مه امسال به صورت عمومي در دسترس 
تمام كاربران قرار مي گيرد. در پي دنياگيري ويروس كرونا 
ميزان استفاده از اپليكيشن هاي پيام رسان به خصوص 
مايكروسافت تيمز به شدت افزايش يافت. به حدي كه 
آمار نشان مي دهد امروزه ۷۵ ميليون نفر در سراسر دنيا 
به صورت روزانه از تيمز استفاده مي كنند. مايكروسافت 
براي تأمين نيازهاي كاربران سعي كرده است طي چند 
وقت اخي��ر قابليت هايي جديد به تيم��ز اضافه كند تا 
تجربه  كاربري آن را بهبود بخش��د. انتشار به روزرساني 
جديد مايكروسافت تيمز براي شركت هايي كه كاركنان 

زيادي دارند، خبر خوبي به شمار مي آيد. مايكروسافت 
همچنين تالش كرده اس��ت از ميزان آزاردهنده بودن 
اعالنيه هاي گروه هايي كه كاربران زيادي دارند، بكاهد. 
قابليت هايي نظير پاس��خ دادن خودكار به ايميل هاي 
 ،)Status Message( اوت لوك، نمايش پيام وضعيت
نمايش آيكوني خاص بهنگام تايپ كردن، امكان برقراري 
تماس صوتي و ويديويي، امكان به اشتراك گذاري فايل و 
همچنين آيكون مربوط به خوانده شدن پيام ها به صورت 
پيش فرض براي گروه هايي كه بيش از ۲۰ عضو دارند، 

غيرفعال مي شود. 
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در راستاي تاكيدات مقام معظم رهبري
ابالغيه مهم براي توليد خودرو 

با مصرف سوخت پايين
در راستاي تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر 
بهره من��دي از ظرفيت هاي داخلي براي ارتقاي 
بازده��ي و راندمان خودروه��اي توليد داخل با 
مصرف 5 ليتر س��وخت در ه��ر 100 كيلومتر 
پيمايش، مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو 
معاونت تحقيقات، طراح��ي و تكوين محصول 
اين خودروس��از را موظف و مكلف به تسريع در 
اجراي اقدامات عملياتي براي تحقق فرمايشات 
معظم له كرد.   فرشاد مقيمي در ابالغيه اي خطاب 
به معاونت تحقيقات، طراحي و تكوين محصول 
تاكيد كرده اس��ت تا با استناد به نقشه راه موتور 
مصوب در ايران خودرو و با بهره مندي از تمامي 
ظرفيت هاي دانشي، مديريتي، سازماندهي، مالي 
و.... گروه صنعتي ايران خودرو، بخش خصوصي 
و تمامي نهادها و سازمان هاي مرتبط در كشور، 
برنامه ه��اي اجرايي كوتاه م��دت، ميان مدت و 
بلندمدت تدوين و نسبت به تسريع در عملياتي 
كردن اين برنامه ها اقدام ش��ود. مديرعامل گروه 
صنعتي ايران خودرو در اين ابالغيه تاكيد كرده 
اين برنامه ها حداكثر ظرف يك ماه آينده تهيه و 

براي تصويب و ابالغ براي اجرا ارايه شود.

طرح تشكيل وزارت بازرگاني 
بررسي نشده

عضو كميس��يون اجتماعي مجلس با اشاره به در 
دستور كار قرار گرفتن بررسي طرح تشكيل وزارت 
بازرگاني در صحن علني مجلس گفت: اين طرح 
در كميسيون اجتماعي بررسي نشده و مستقيما 
به صحن آورده شده كه تخلف آيين نامه اي هيات 
رييسه مجلس است. احمد بيگدلي در گفت وگو با   
فارس درباره در دستور كار قرار گرفتن طرح تشكيل 
وزارت بازرگاني، گفت: در رسانه ها متوجه شديم 
كه طرح تشكيل وزارت بازرگاني در دستور بررسي 
صحن علني مجلس ش��وراي اسالمي قرار گرفته 
است. وي ادامه داد: بعد از ايرادات شوراي نگهبان، 
طرح مذكور بايد در كميسيون اجتماعي مجلس 
شوراي اسالمي بررسي، ايرادات رفع و براي تعيين 
تكليف نهايي به صحن علني مجلس ارسال مي شد. 
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس با بيان اينكه 
طرح تشكيل وزارت بازرگاني بدون بررسي در اين 
كميسيون به صحن علني مجلس آمده، گفت: در ۳ 
ماه گذشته هيچ جلسه اي درخصوص طرح تشكيل 
وزارت بازرگاني در كميسيون اجتماعي مجلس 
برگزار نشده است. اينكه چطور طرح مذكور بدون 
بررسي كميسيون اجتماعي كه كميسيون اصلي 
طرح هم محسوب مي ش��ود به صحن آمده است 
جاي سوال دارد. بيگدلي با بيان اينكه در اين زمينه، 
تخلف ايين نامه اي توس��ط هيات رييسه مجلس 
صورت گرفته است، گفت: بر اساس آيين نامه داخلي 
مجلس شوراي اسالمي طرح ها و لوايحي كه شوراي 
نگهبان بر آنها ايراد مي گيرد، براي بررسي بايد به 
كميسيون مربوطه خود بازگردد و مورد بررسي قرار 
گيرد. درحال حاضر طرح تشكيل وزارت بازرگاني 
در كميسيون اجتماعي اصالح نشده و مستقيما به 
صحن آورده شده است. عضو كميسيون اجتماعي 
مجلس در پايان تصريح كرد: طرح تشكيل وزارت 
بازرگاني در يك س��ال گذش��ته بارها در مجلس 
بررسي و با آن مخالفت شده است. در كشورهاي 
موفق دنيا توليد و بازرگاني در يك مجموعه واحد 
هستند چراكه تفكيك آنها زمينه ساز صدمات و 

آسيب هاي فراوان است. 

 3 معضل واردات
 كاالهاي اساسي 

رييس اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام وطيور 
ايران گفت: واردات كاالهاي اساس��ي به كشور با 
۳ معضل عمده روبه رو اس��ت كه انتظار مي رود با 
حمايت اتاق بازرگاني اين معضالت برطرف شده و 
روند واردات تسهيل شود. به گزارش روابط عمومي 
اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران 
)آوندا(، ابوالحس��ن خليلي در دي��دار اعضاي اين 
اتحاديه با معاون استان ها و تشكل هاي اتاق بازرگاني 
ايران با اعالم اين مطلب اظهار كرد: ميزان واردات 
90 درصد شركت هاي واردكننده نهاده هاي دام و 
طيور ايران تا س��قف 100 هزار تن بوده است. وي 
افزود: از بين 40۳ ش��ركتي كه در زمينه واردات 
كاالي اساس��ي فعال هستند حجم عمده واردات 
توس��ط حدود 100ش��ركت انجام مي شود. وي 
با اش��اره به تعيين بودجه 7ميلي��ارد دالري براي 
واردات كاالي اساسي به كشور تصريح كرد: ميزان 
ارز تخصي��ص يافته براي واردات كاالي اساس��ي 
70 درصد ميزان ارز تخصيص يافته جهت واردات 
كاالي اساسي در سال قبل است . خليلي با اشاره 
به مشكالتي كه واردكنندگان كاالهاي اساسي با 
آنها مواجه هستند، خاطرنشان كرد:  منوط شدن 
ثبت س��فارش به تاييد كميته ارزي و نبود ارتباط 
مس��تقيم ميان وزارت صمت و گمرك از مسائلي 
بود كه واردكنندگان با آن مواجه بودند. وي با تاكيد 
بر ضرورت تسهيل روند واردات كاالي اساسي به 
كشور خاطرنشان كرد: در اين مسير نيازمند حمايت 
از سوي پارلمان بخش خصوصي هستيم.همچنين 
الزم است تا اظهارنظرهاي غيركارشناسي توسط 
برخي از فعاالن بخش خصوصي ساماندهي شود 
زيرا اين امر از يك سو به صرفه و صالح كشور نيست 
و از سوي ديگر سنگيني مضاعفي را بر واردكنندگان 
نهاده هاي دام و طيور و كاالهاي اساس��ي تحميل 
مي كند. وي با تاكيد بر ض��رورت تعامل ميان اتاق 
بازرگاني ايران با تش��كل ها گف��ت: مركز مطالعات 
راهبردي آب و كشاورزي اتاق بازرگاني ايران تعامل 
مناسبي با تش��كل هاي مرتبط ندارد و اين درحالي 
اس��ت كه تقويت جايگاه كشاورزي مي تواند نياز به 

واردات را كاهش دهد.

فوالدي ها تنها ۲۵ درصد محصول خود را صادر كنند
مع�اون ام�ور مع�ادن و صناي�ع معدني 
وزارت صمت ط�ي نامه اي ب�ه واحدهاي 
توليدكنن�ده ميلگ�رد و تيرآه�ن آنها را 
مل�زم كرد، تنه�ا ۲۵ درص�د از توليدات 
خود را ص�ادر كنند. به گزارش  تس�نيم، 
داريوش اسماعيلي، معاون امور معادن و 
صنايع معدني وزارت صمت طي نامه اي به 
واحدهاي توليدكننده ميلگرد و تيرآهن 
آنه�ا را مل�زم كرد ت�ا تنه�ا ۲۵ درصد از 

توليدات خود را صادر كنند.

براس��اس ابالغيه جديد وزارت صمت، صادرات فوالد 
بايد در سال جاري كاهش يابد. اين در حالي است كه به 
دليل ركود در صنعت ساختمان، مصرف داخلي مقاطع 
طويل فوالدي نيز كاهش يافته و اتفاقًا كشور در سال 

»جهش توليد« به صادرات بيشتر نياز دارد.
 اين دس��تور در حالي به واحدهاي توليدي ابالغ شده 
كه در سال 98 عماًل در كشور، مصرف ظاهري ميلگرد 
به دليل ركود در صنعت ساختمان كاهش دو درصدي 
داش��ته و با بحران كرونا، پيش بيني مي شود، مصرف 
مقاطع طويل فوالدي در سال جاري نسبت به سال 98 

كاهش بيشتري را نيز تجربه كند. نكته تأمل اينجاست، 
بنا به برنامه توليد، قرار است توليد فوالد كشور در سال 
جاري 11 درصد افزايش ياب��د و از 27 ميليون تن به 
۳0 ميليون تن برس��د. اگر قرار باش��د صادرات فوالد 
نسبت به س��ال 98 كاهش يابد، نه تنها افزايش توليد 
رقم نخواه��د خورد، بلكه احتماال براي نخس��تين بار 
در س��اليان اخير توليد فوالد ايران نيز كاهش خواهد 
يافت. البته پيش از دستور جديد وزارت صمت، انجمن 
توليدكنندگان فوالد ايران طي نامه اي به وزير صمت با 
توجه به شرايط ايجادشده توسط بحران كرونا  همچنين 

محدوديت هاي شديد داخلي مرتبط با ستاد تنظيم 
بازار، نسبت به كاهش صادرات فوالد كشور و كاهش 

درآمدهاي ارزي صنعت فوالد اعالم خطر كرده بود. 
انجمن توليدكنندگان فوالد در نامه خود به وزير صمت 
نوشته بود: »در سال جديد كه قيمت نفت به كمترين 
ميزان خود در 6 سال اخير رس��يده و صادرات نفت و 
مشتقات نفتي كشور هم كاهش شديدي داشته است، 
چش��م اميد مردم و مسووالن براي ورود ارز به كشور و 
تنظيم بازار آن، به صنايع معدني و در صدر آن، آهن و 
فوالد دوخته ش��ده است. اين در حالي است كه عالوه 

بر تحريم ها، بحران كرونا نيز محدوديت هاي خارجي 
پيش روي صادرات فوالد ايران را به حداكثر رس��انده 
است و انتظار مي رود نظام تصميم گيري داخلي كشور 
با درك و توجه به اين مولفه ها، تسهيل فرآيندها و حذف 
مقررات محدودكننده توسعه صادرات را در دستور كار 
عملياتي جدي قرار دهد حال آنكه برعكس، صادرات 
فوالد و گذر از فرآيندهاي محدود كننده متعدد آن از 
جمله دريافت مجوزهاي محموله به محوله همچنين 
الزام به عرضه هاي سنگين در بورس كاال، از سخت ترين 

امور واحدهاي توليدي شده است.«

 معاون دفتر خودرو و نيروي محركه وزارت صمت:

مردم فعال خودرو نخرند
تعادل |

قيمت ه�اي نجوم�ي خ�ودرو در هفت�ه اي 
ك�ه گذش�ت، خيلي ه�ا را ش�وكه ك�رد. 
به طوري كه برخي از خودروها در هفته دوم 
ارديبهشت ماه درمقايس�ه با فروردين ماه، 
افزايش قيمتي بين 30 تا 90 ميليون توماني را 
تجربه كردند. اما خودروي ارزان قيمت پرايد 
با رس�يدن به مرز 90 ميليون تومان، تمامي 
معادالت بازار خودرو را به هم ريخت و سيلي 
از واكنش ها را نسبت به روند افزايش قيمت 
خودرو درب�ازار آزاد برانگيخت. همين امر 
موجب شد تا وزير صمت، به سازمان حمايت 
دس�تور ويژه اي صادر كند. رضا رحماني از 
مسووالن اين سازمان خواست تا با توجه به 
وجود برخي قيمت هاي غير متعارف نسبت به 
قيمت واقعي خودرو در بازار آزاد، با متخلفان 
برخورد كنند. درهمين ح�ال، معاون دفتر 
خودرو و نيروي محركه وزارت صمت، تاكيد 
كردكه تفاوت قيم�ت خودروهاي كارخانه 
و بازار بس�يار زياد اس�ت و اي�ن امر به هيچ 
عنوان پذيرفتني نيست. اين مقام مسوول در 
وزارت صمت، خبر داد با تصميم هاي جديدي 
ك�ه به زودي اعالم مي ش�ود، مش�كل بازار 
خودرو حل خواهد شد. او همچنين به مردم 
توصيه كرد كه تا اع�الم قيمت خودروها به 
هيچ عنوان از بازار خودرو خريداري نكنند؛ 
چراكه خريد هر گونه خودرو در اين روزهاي 
بازار به ضرر مصرف كننده است. او همچنين 
تاكيد كرد ك�ه بعد از تصميم نهايي س�تاد 
تنظيم ب�ازار ضمن تركي�دن حباب قيمت، 
قيمت انواع خودروها در بازار متعادل خواهد 
ش�د و در پي آن ش�اهد هماهنگي عرضه و 

تقاضا خواهيم بود.

   دستور ويژه به سازمان حمايت
نهادهاي درگير در تعيين دستورالعمل قيمت گذاري  
همچن��ان ب��راي تعيين قيم��ت خودرو ب��ه نتيجه 
نرس��يده اند. به طوري كه رضا رحماني، وزير صنعت 
نيز هفته گذش��ته، طي اظهاراتي گفت: هنوز تعيين 
تكليف براي افزايش قيمت خودرو در سال 99 در ستاد 
تنظيم بازار نهايي نشده است. هفته گذشته همچنين 
زمزمه هاي��ي مبن��ي بر موافق��ت دولت ب��ا افزايش 
۳0درصدي قيمت كارخان��ه اي خودروهاي داخلي 
مطرح شد. خبرگزاري فارس در اين باره نوشت: ظاهرا 
رايزني خودروس��ازان و مذاكره مديران شركت هاي 
خودروس��از به ويژه ايران خودرو و سايپا با مسووالن 

دولتي براي افزايش قيمت خودرو به نتيجه رسيده و 
مديران اين شركت ها توانسته اند موافقت دولت را با 
افزايش ۳0 درصدي قيمت خودرو جلب كنند. در اين 
شرايط طبق دستور جلسه فرداي ستاد تنظيم بازار 
مقررشده اعضاي ستاد به بررسي موضوع دستورالعمل 
قيمت گذاري خودرو بپردازند كه به نظر مي رسد در 
اين جلسه موضوع افزايش قيمت خودروها به مرحله 
اجراي خود نزديك شود. خودروسازان معتقدند قيمت 
تمام شده توليداتشان به داليل مختلف ازجمله توليد 
خودرو با اس��تاندارد يورو 5 افزايش يافته و به همين 
دليل بايد قيمت فروش محصوالتشان را باالتر ببرند. 
اين در حالي اس��ت كه تا قبل از افزايش قيمت هاي 
اخير، اختالف قيمت ۳0 تا 80 ميليون توماني ميان 
قيمت ب��ازار و كارخانه اي خ��ودرو در جريان بود. اما 
اعالم قيمت »پرايد 111« به مرز 90 ميليون توماني 
واكنش خيلي از رس��انه ها را برانگيخت.به طوري كه 
وزير صمت با صدور دس��تور ويژه به رييس سازمان 
حمايت، از مسووالن اين سازمان خواست تا با توجه 
به وج��ود برخي قيمت هاي غير متعارف نس��بت به 

قيمت واقعي خودرو در بازار آزاد، با متخلفان برخورد 
كنند.رضا رحماني از مسووالن اين سازمان خواست 
تا با توجه به وج��ود برخي قيمت هاي غير متعارف و 
فاصله دار نسبت به قيمت واقعي خودرو در بازار آزاد 
نسبت به قيمت كارخانه، با همه متخلفان اين موضوع 
با جديت تمام و قاطعانه برخورد و مراتب را مستمراً به 

مردم اطالع رساني كنند.
رضا رحماني در اين راس��تا تاكيد ك��رده، به منظور 
حماي��ت از حق��وق مصرف كنن��دگان و ض��رورت 
حساسيت موضوع از حيث وجود جريان سود جوي 
فرصت طلب پش��ت پرده، نسبت به پيگيري جدي و 
برخورد با قيمت س��ازي هاي كاذب، در اسرع وقت با 
اتخاذ تصميمات و اقدامات متناس��ب، با همكاري و 
هماهنگي كامل با ساير دستگاه هاي نظارتي و امنيتي 
موارد بررسي و نتايج به دس��ت آمده جهت افزايش 
احساس امنيت مصرف كنندگان واقعي و در راستاي 
حفظ حقوق حقه ش��هروندي آحاد م��ردم، موارد را 
به اينجانب گزارش نماييد. وي تصريح كرده اس��ت: 
ضروري است اقداماتي همچون پيگيري، شناسايي و 

برخورد با متخلفان احتمالي احتكار خودرو، پيگيري، 
شناس��ايي و برخورد قاطع و قانوني از طريق مراجع 
نظارتي و قضايي با س��ايت هاي اينترنتي متخلف كه 
با ارايه قيمت ه��اي كاذب فضاي بازار را دچار التهاب 
مي كنند؛ در دس��تور كار جدي سازمان حمايت قرار 
گيرد. در دستور وزير صمت خطاب به سازمان حمايت 
آمده است؛ رفع موانع ثبت نام متقاضيان در سايت هاي 
فروش خودروس��ازان داخلي به جد و در سريع ترين 
زمان مورد رصد دقيق قرار گيرد تا شرايط براي رفع 
نياز مصرف كنندگان واقعي خودروهاي توليد داخل 
تسهيل شود و دست س��وداگران همسو با معاندان و 
دش��منان در جنگ اقتصادي و تحريم هاي ظالمانه 
غرب از س��ر مصرف كنندگان كوتاه ش��ود. رحماني 
همچنين با اش��اره به غير واقعي ب��ودن قيمت هاي 
موج��ود در بازار و مناس��ب نبودن س��رمايه گذاري 
مردم در اين عرصه، تاكيد نموده است با هماهنگي با 
رسانه هاي پر مخاطب داخلي زمينه آگاه سازي و اقناع 
عمومي جهت جلب همراهي بيش��تر ايشان و كوتاه 
كردن دست س��ودجويان صورت پذيرد. وزير صمت 

تصريح كرده است با شناسايي كانون هاي فرصت طلب 
و برخورد قاطع با آنان و همچنين با توجه به نام گذاري 
امسال به نام سال جهش توليد با تالش مضاعفي جهت 
توليد و عرضه هرچه بيشتر، زمينه اين سوءاستفاده ها 

هرچه سريع تر از بين برود.

   اعالم تصميم هاي جديد به زودي
درهمين حال، مع��اون دفتر خودرو و نيروي محركه 
وزارت صمت با بيان اينكه در حال حاضر تفاوت قيمت 
خودروهاي كارخانه و بازار بسيار زياد است و اين امر 
به هيچ عنوان پذيرفتني نيست، گفت: خريد هر گونه 
خ��ودرو در اين روزهاي بازار ب��ه ضرر مصرف كننده 
است. امير جعفرپور درباره روند قيمتي كه خودروهاي 
داخلي به خصوص پرايد در اين روزها در بازار دارند، 
افزود: ستاد تنظيم بازار با همكاري ساير مجموعه ها 
و سازمان حمايت در حال نهايي كردن قيمت خودرو 
متناس��ب با اس��تانداردهاي 85 گانه، آاليندگي ها و 

رعايت استانداردهاي الزامي است.
او با بيان اينكه به زودي قيمت خودرو در كارخانه هاي 
خودروس��ازي تجديدنظر مي ش��ود، تصريح كرد: با 
بررسي هاي دقيقي كه صورت گرفته قيمت خودرو 
به نحوي تعيين خواهد ش��د كه با بازار تفاوت زيادي 
نخواهد داش��ت، اين امر ضمن ح��ذف دالالن باعث 
خواهد ش��د كه قيمت ها ديگر هيجاني افزايش پيدا 
نكند و مردم با ش��وك قيمتي روبه رو نشوند. معاون 
دفتر خودرو و نيروي محركه وزارت صمت همچنين 
به مردم توصي��ه كرده كه تا اعالم قيمت خودروها به 
هيچ عنوان از بازار خودرو خريداري نكنند و مطمئنا 
باشند كه بعد از تصميم نهايي ستاد تنظيم بازار ضمن 
تركيدن حباب قيمت، قيمت انواع خودروها در بازار 
متعادل خواهد شد و در پي آن شاهد هماهنگي عرضه 

و تقاضا خواهيم بود.
جعفرپ��ور گف��ت: در ح��ال حاضر تف��اوت قيمت 
خودروهاي كارخانه و بازار بسيار زياد است و اين امر 
به هيچ عنوان پذيرفتني نيس��ت، به همين دليل در 
تصميم هاي جديد ديگر چنين فاصله قيمتي وجود 
ندارد. جعفرپور تأكيد كرد: طي چند وقت اخير دالالن 
بازار خودرو را به هم ريختند و اجازه ندادند قيمت ها 
مسير طبيعي خود را طي كند، از اين رو با تصميم هاي 
جديدي كه به زودي اعالم مي ش��ود، مش��كل بازار 
خودرو حل خواهد شد. به گفته او، دالالن بازار خودرو، 
قيمت پرايد را باال بردند و قيمت فعلي آن كه بيش از 
80 ميليون تومان اس��ت، پذيرفتني نيست، لذا اگر 
مردم صبر كنند تكليف قيمت ها مشخص خواهد شد 
و ديگر به واسطه فعاليت دالالن بازار خودرو با التهاب 

روبه رو نمي شود.

با تصميم هاي جديدي كه به زودي اعالم مي شود  مشكل بازار خودرو حل خواهد شد

خودروهاي دپويي كه به ترخيص نزديك مي شوند؟
ح�دود ۱0 روز از مهلت ترخيص خودروهاي 
دپو شده در گمرك باقي مانده و اين در حالي 
است كه عمال تغيير قابل توجهي در جريان 
مصوبه جديد رخ نداده اس�ت؛ به طوري كه 
۱000دستگاهي كه اكنون ترخيص شده همان 
خودروهايي هس�تند ك�ه در دور قبل تمام 
مراحل خروج را پش�ت س�ر گذاشته و تنها 
براي پايان زمان در گمرك باقي مانده بودند.

به گزارش ايس��نا، بعد از آنكه ب��ا مصوبه دولت از دي 
ماه 1۳97 تا نيمه تيرماه سال گذشته حدود 7150 
خودرو دپو ش��ده ترخيص شد و اتمام مهلت بيش از 
5000 دستگاه ديگر باقي مانده، در 29 بهمن ماه سال 
گذش��ته و با ابالغ مصوبه دولت براي تعيين تكليف و 
ترخيص خودروها در گمرك سه ماه زمان تعيين شد 
تا صاحبان خودرو نسبت به اين موضوع اقدام كنند. 
مهلت تعيين ش��ده در حالي پايان ارديبهش��ت ماه 

به اتمام مي رس��د كه گزارش اخير گمرك نشان داد 
اقدام چندان موثري براي تخلي��ه گمرك ها و بنادر 
از خودروهايي كه سال هاس��ت ب��ه داليل مختلف از 
مشكالت ارزي گرفته تا ثبت س��فارش و مغايرت با 
ضوابط واردات خودرو متوقف ش��ده اند، انجام نشده 
است. از گزارش گمرك اين گونه بر مي آيد كه از حدود 
5108 دس��تگاه باقي مانده كمتر از 1100 دستگاه 
ح��دود دو م��اه و 20 روزي كه از زمان تعيين ش��ده 
گذشته است، ترخيص شده اند. اين در حالي است كه 
اين 1000 دستگاه مربوط به همان 1048 خودرويي 
اس��ت كه در مهلت مصوبه قبلي مراحل ترخيص را 
طي كرده و حتي پروانه گمركي را نيز دريافت كرده 
بودند ولي به دلي��ل پايان زمان ام��كان خروج پيدا 
نكردند، حتي در چند ماه گذشته رايزني هايي براي 
ترخيص آنها انجام و وزارت صمت نيز مجوزي در اين 
رابطه صادر كرد ولي بازهم ترخيص نش��دند و فقط 
تمديد زمان مي توانست موجب ترخيص آنها شود كه 

اكنون اين اتفاق افتاده است. اما در مورد حدود 4000 
خودروي ديگر عمال اقدام جدي صورت نگرفته است 
به خصوص در مورد 1100 دستگاهي كه فاقد ثبت 
سفارش بودند و معاون فني گمرك گفته بود كه براي 
ترخيص آنها الزم اس��ت تا وزارت صمت نس��بت به 
بازكردن ثبت سفارش اقدام كند، اين در حالي است 
كه تا كنون اقدامي در رابطه با ثبت سفارش آنها صورت 

نگرفته و ظاهرا توافقي در اين باره وجود ندارد. 
از سوي ديگر 2289 دستگاه ديگر داراي پرونده هاي 
قضايي هس��تند ك��ه ص��دور راي ب��راي ترخيص 
668دس��تگاه از آنها در س��ال 1۳98 انجام ش��ده و 
صاحبان آنها جهت انجام تشريفات گمركي، نسبت 
به اظهار ۳58 دستگاه خودرو به گمرك اقدام كرده اند 
و مابقي تعيين تكليف نش��ده اند. در عين حال كه در 
بين خودروهاي باقي مانده، برخي باالي 2500 سي 
سي هستند كه طبق مصوبه امكان ترخيص آنها وجود 
نداش��ت و احتماال اينكه از بين آنها تعدادي متروكه 

اعالم ش��ده و در اختيار س��ازمان ام��وال تمليكي را  
بگيرند وجود دارد در مجموع با وجود رايزني هايي كه 
ماه ها در مورد تمديد مجدد زمان ترخيص  همچنين 
تعيين تكليف مانده خودروها صورت گرفت اكنون در 

آستانه اتمام مهلت مصوبه جديد هنوز نتيجه مناسبي 
به دست نيامده است و احتماال در اين فرصت محدود 
باقي مانده، حجم زي��ادي از 5108 خودرو ترخيص 

نخواهد شد.

پول هاي بدون صفر معجزه  نمي كنند
   توقع مجلس و دولت از اثرات مثبت حذف 4صفر 
چيس�ت؟ اين طرح در كوتاه مدت چ�ه اهدافي را 

دنبال مي كند؟
تحليل ش��رايط امروز و در نظر گرفت��ن توانايي هاي اين 
مصوبه ما را به چند نتيجه مثبت مي رساند. نتيجه نخست 
كاهش هزينه هاي كشور است. بر اساس گزارشي كه رييس 
كل بانك مركزي ارايه كرده، امروز سرانه اسكناس در ايران 
بسيار باالست و هزينه چاپ و توزيع آنها نيز بسيار گسترده 
است، بر اساس تحليل هاي بانك مركزي، حذف صفر در 
گام نخست براي كشور صرفه جويي 400 ميليارد توماني 
خواهد داشت كه قطعا اتفاقي مهمي به شمار مي رود. نكته 
دوم بحث عرف اقتصادي جامعه است. در كشور ما همواره 
مردم در تعامالت خود توم��ان را مدنظر قرار مي دهند و 
ريال تنها در محاسبات رسمي اهميت دارد، از اين رو اين 

تغيير س��ردرگمي طوالني مدت موجود در اين عرصه را 
برطرف خواهد كرد. از سوي ديگر ما تعداد بسيار بااليي 
سكه و اسكناس داريم كه با توجه به نرخ تورم عمال ديگر 
ارزشي ندارند و حتي ديده شده كه ذوب سكه ها و استفاده 
از فلزهايشان براي افراد سود بيشتري داشته است، از اين رو 
با حذف صفر چرخه اسكناس و سكه تغيير مي كند. موضوع 
ديگر، وجهه بين المللي پول ايران است. هرچند حذف صفر 
تغيير ماهيتي در اين امر ايجاد نمي كند اما در نقل و انتقال 
پول و جابه جايي مس��افران بين المللي و تجارت، وجهه 
پول ما باالتر مي رود و در نهايت حسابداري و حسابرسي 

نيز آسان مي شود. 
   آيا اين تغييرات اولويت اقتصادي ايران است؟

همان طور كه در نكات باال مشخص است، تغييراتي كه در 
پس اجراي طرح حذف 4 صفر قابل ارزيابي است، محدود 

و در حد وسع اين طرح است. اين نكات نشان مي دهد كه 
طرح معايب جدي نخواهد داشت اما مي تواند مزايايي نيز 
داشته باشد، از اين رو بررسي اولويت هاي اقتصادي و عمل 

به اصالحات را بايد بيرون از اين برنامه دنبال كرد.
   تورم عامل اصلي كاهش ارزش پول در سال هاي 
گذشته بوده و اين طرح در حالي اجرايي مي شود 
كه تورم ايران در دو سال گذشته در مرز 30 درصد 
يا باالتر از آن قرار داشته است. آيا اين نگراني وجود 
ندارد كه پس از حذف اين صفرها، بار ديگر نرخ تورم 

اقتصاد ايران را به شرايط سابق بازگرداند؟
اقتصاد ايران با معضالت و مشكالت جدي دست و پنجه 
نرم مي كند كه تنها دو م��ورد آن به تورم و نقدينگي باال 
اختصاص دارد. وقتي ما از ش��رايط بد اين دو ش��اخص 
صحبت مي كنيم، يعني اولويت جدي كشور بايد اصالح 

ساختار به سمت حركت براي بهبود اين دو شاخص باشد 
اما در عين حال نبايد جاي علت و معلول را عوض كرد. باال 
بودن تورم، عاملي براي رسيدن به شرايطي است كه نياز 
به حذف 4 صفر داريم اما اينكه از حذف صفرها توقع اصالح 

تورم داشته باشيم قطعا توقع درستي نيست.
   ف�ارغ از ط�رح حذف 4 صف�ر از پ�ول ملي، اين 
اولويت ه�اي اقتص�ادي در چه ح�وزه اي تعريف 

مي شوند؟
اقتص��اد ما ظرفيت بس��يار بااليي دارد اما در س��ال هاي 
گذشته ما توانسته ايم، از بس��ياري از آنها استفاده كنيم 
زيرا هنوز بس��ياري از اولويت هاي ما اصالح نشده  است. 
نظام بانكي ما نياز به اصالح ساختاري و جدي دارد و چه 
در مديريت نقدينگي و چ��ه در حمايت از توليد، يكي از 
نخستين گام ها بايد اصالح اين نظام باشد. فضاي كسب 

و كار ما در رتبه 128 جهاني قرار گرفته كه چه در توليد و 
چه در جذب سرمايه گذار، ما يك بستر بسيار بد درست 
كرده ايم. الگوهاي كالن اقتصادي، معضالتي مانند بيكاري، 
نقدينگي سرگردان و بسياري از عوامل ديگر در كنار هم 
قرار گرفته تا ش��رايط اقتصادي ايران را نامس��اعد كند. 
وقتي به اين مسائل وابستگي به نفت را نيز اضافه كنيم، 
دليل بخشي از دشواري هاي امروز را مي فهميم. اولويت 
اقتصادي عمل به سياست هاي كالن، اصالح ساختارهاي 
غلط، شفاف س��ازي و مبارزه با فس��اد است و اگر بناست 
تغييري محسوس ببينيم بايد در اين حوزه اصالحات را 
ايجاد كنيم و در اين بين حذف صفر از پول ملي قرار نيست 
براي ما معجزه كند و بايد توجه داش��ت كه اهميت دادن 
بي��ش از حد به آن ما را از توجه به مس��ائل و اولويت هاي 

كالن غافل مي كند.

ادامه از صفحه اول
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بي كنشي با مرگ برابر است
ميرجالل الدين كزازي شاهنامه پژوه و استاد دانشگاه عنوان كرد كه بي كنشي با مرگ برابر است و در اين گيتي گريزي از تكاپو نيست. 
كزازي پنجشنبه شب، هجدهم ارديبهشت ماه مهمان نت گپ هاي يونسكويي در صفحه اينستاگرام كميسيون ملي يونسكو در ايران 
با اجراي عبدالمهدي مستكين بود. او گفت: آدمي در شاهنامه كنشگر است زيرا بي كنشي با مرگ برابر است. هركس در گيتي است به 
ناچار بايد در تب وتاب و تكاپو باشد زيرا در جهاني ناساز زندگي مي كند پس بايد گريزان از زيان باشد. ناسازي نشانه آن نيست كه آدميان 
همواره بايد در ستيز باشند بلكه فرجام اين فرآيند همدلي و همسازي است. انساني داد كار را درجهان ناساز به شايستگي مي دهد كه 

بتواند به آرامش برسد، آرامش دستاورد آشتي است كسي كه هم با جهان و هم با خود به آشتي رسيده، در آرامش است. 

فرار يار غار رضاخان از ايران 
مخبرالس��لطنه درباره حس��ين دادگر يا 
همان عدل الملك نوشته است: »زماني كه 
رضاشاه از سفر تركيه مراجعت فرمودند، 
عدل الملك رييس مجلس نطقي به عنوان خيرمقدم ايراد 
كرد كه ضمن آن گفته بود، ترقيات و پيشرفت ايران از 
تركيه بيشتر است كه موجب تغير شديد شاه شده و كالم 
او را قطع كرده بود. دادگر، مردي خسيس و مال اندوز بود. 
در تهران مستغالتي براي خود دست و پا كرد و با خستي 
كه در خرج كردن داشت هر روز بر ثروت او اضافه مي شد.« 
اما همه تملق ها و مال اندوزي هاي دادگر در نهايت براي 
روزهاي سخت او به دادش نرس��يد.  سال 1314، سال 
تشديد جنون سوء ظن رضاشاه و دستگيري و زندان و 
اعدام و تبعيد نزديك ترين همراهان او شد. درعين حال 
كه سال فرامين مستبدانه رضاشاه براي تغيير لباس و 
كاله مردم ايران.  بيستم ارديبهشت 1314 حسين دادگر 
مشهور به عدل الملك رييس نظميه و نماينده نخست 
تهران كه در 3 دوره گذشته رياست مجلس شوراي ملي 
را برعهده داشت به دنبال پرونده سازي سرلشكر آيروم به 
باكو تبعيد شد. عدل الملك )حسين دادگر( از سال 1301 
به سردار سپه نزديك شد و جزو دوستان و ياران او بود و 
در اجراي برنامه ها، او را ياري مي داد، با توصيه سردار سپه 
در آخرين كابينه مشيرالدوله به كفالت وزارت فوائد عامه 
و تجارت رس��يد و در دوران رييس الوزرايي سردار سپه 
معاون رييس الوزرا ش��د. پس از خلع قاجاريه و استقرار 
سلطنت پهلوي در اولين كابينه كه به رياست ذكاءالملك 
فروغي تشكيل شد، دادگر مقام وزارت داخله را گرفت. در 
دوره هفتم به رياست مجلس انتخاب شد در حالي كه در 

آن مجلس افرادي چون وثوق الدوله و محتشم السلطنه 
عضويت داشتند. در ادوار هشتم و نهم نيز مقام رياست 
مجلس را براي خودش حفظ كرد. در انتخابات دوره دهم 
رياس��ت انجمن نظارانتخابات تهران با او بود و سرانجام 
وكيل اول تهران شد ولي اواس��ط 1313 قبل از افتتاح 
مجلس دهم، درحالي كه با قدرت كامل بر مجلس ايران 
رياست مي كرد مورد غضب رضاشاه واقع شد و نزديك 
بود به سرنوشت تيمورتاش و س��ردار اسعد دچار شود، 
ولي فروغي به داد او رسيد و شاه را راضي كرد كه دادگر 
ايران را ترك كند. از كشور به باكو تبعيد شد و مدت ها در 
كشورهاي سوييس و بلژيك و فرانسه زندگي مي كرد و 

در ايام جنگ از نظر معيشت متحمل سختي و گرفتاري 
شد. او بعد از سال 20 و تبعيد رضاخان به ايران بازگشت 
و در انتخابات دوره اول س��نا از طرف م��ردم مازندران 
سناتور شد و هنگام انتخابات رياست مجلس سنا يكي از 
كانديداها بود. اواخر دوره دوم سنا، دادگر به علت سقوط 
از پلكان خانه مسكوني خود به شكستگي پا دچار شد. 
مدتي در اروپا به معالجه پرداخت و بهبود نس��بي يافت 
ولي از آن تاريخ غالبا به مطالعه در منزل وقت مي گذرانيد. 
عدل الملك دادگر يكي از وزراي تحصيلكرده بود كه به 
زبان هاي خارجي نيز آشنايي داشت. او در سال 1349 

در سن 84 سالگي در تهران درگذشت.  

تاريخ
نگاري

خبرآخر

شناسايي ۱۵۵۶ بيمار جديد 
مبتال به كرونا 

سخنگوي وزارت بهداش��ت از شناسايي 1۵۵۶ 
بيمار جديد مبتال به كوويد19 در كش��ور خبر 
داد. جهانپ��ور در اين باره گفت: از پنجش��نبه تا 
ظه��ر جمعه نوزده��م ارديبهش��ت 1399 و بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي 1۵۵۶ بيمار 
جديد مبتال به كوويد19 در كش��ور شناس��ايي 
ش��د و مجموع بيماران كوويد19 در كش��ور به 
104 هزار و ۶91 نفر رسيد. جهانپور با بيان اينكه 
متاسفانه در طول 24 ساعت، ۵۵ بيمار كوويد19 
 جان خود را از دس��ت دادند، بيان كرد: مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۶۵41 نفر رس��يد. 
وي افزود: خوش��بختانه تا كنون 83 هزار و 83۷ 
نفر از بيماران، بهبود يافته و ترخيص شده اند؛ اما 
متاسفانه 2۷11 نفر از بيماران مبتال به كوويد19 
در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار 
دارن��د. جهانپور اظهار كرد: تا كن��ون ۵۵8 هزار 
و 899 آزمايش تش��خيص كوويد19 در كشور 

انجام شده است. 

تاريخچه

اميركبير و صنعت نوين نساجي در ايران 
صنعت نس��اجي از قديمي ترين صنايع 
بشري محسوب مي ش��ود چرا كه نياز به 
لباس و پوشاك بعد از نياز به غذا و مسكن 
از نيازهاي اوليه انس��ان به شمار مي آيد. 
نشانه هايي از بافندگي و نساجي مربوط به 
دوران پارينه سنگي به دست آمده است. 
نشانه هاي ضعيفي در مواردي پيدا شده 
است. نشانه هاي مشخصي از بافندگي در 

دوران نوسنگي در س��وييس پيدا شده است. صنعت 
نس��اجي در جريان انقالب صنعتي رشد چشمگيري 
داشت. اولين پارچه بافته شده در ايران به 4000 هزار 
سال قبل از ميالد مس��يح بر مي گردد كه در حفاريات 
شوش به دس��ت آمده است قسمت هايي از اين قطعه 
پارچه هم اكنون در موزه هاي لووروبافلو موجود اس��ت 
اخيرا نيز ايران در كشفيات خود كه قسمتي از آن روشنگر 
دوران ما قبل از آريايي است بقاياي دوك هاو سنگ هايي 
به دست آمده است كه نشان مي دهد ريسندگي در دوره 

افسانه اي ايران معمول بوده است. 
در دوران قاجار كه اميركبير پا بر عرصه مديريت كشور 
گذاشت، برحسب معاهده تجارتي كه با ساير كشورها 
بسته شده بود از آمدن اجناس آنها به ايران جلوگيري 
نكرد. ول��ي در عين ح��ال جنس خارج��ي را مردود 
مي دانست و متاع و لباس مملكت خود را برتن مي كرد. 
در زمينه نساجي كارهاي بسيار بزرگي انجام داد كه از 
آن جمله ايجاد صنايع نوين در ايران بوده است در زمينه 
نس��اجي يك كارخانه بزرگ نخ ريسي و يك كارخانه 
بزرگ چلواربافي در تهران و چند كارخانه حريربافي در 

كاشان و يك كارخانه ريسندگي در ساري 
راه اندازي نمود.

بع��د از م��رگ اميركبير س��يل واردات 
منسوجات به طرف بازارها سرازير شد اما 
در جلسه مجلس شوراي ملي طرحي ارايه 
شد كه در آن كارمندان دولت موظف شدند 
هر چه براي لباس خود تهيه مي نمايند از 
منس��وجات و مصنوعات داخلي و وطني 
باش��د. اين طرح براي دوخت لباس نظاميان كاركنان 
ش��هرداري و دانش آموزان مدارس نيز به مرحله اجرا 
گذاشته شد اما پس از س��ال1342حمايت از صنايع 
داخلي به طور كل به دس��ت فراموشي س��پرده شد و 
اگرچه تالش ها و كوشش هايي در اين رابطه به عمل آمد 
تا شعار ايراني جنس ايراني بخر را بر سرزبان ها بيندازند 

اما حركت حالتي فرمايشي و مقطعي داشت.
اولين كارخانه در زمينه نساجي پشمي در سال 1304 
تاسيس شد. متعاقب آن شهرهاي يزد، كرمان و كاشان 
و استان هاي خراس��ان، مازندران، گيالن و آذربايجان 
نيز داراي كارخانجات مختلف صنعتي نساجي شدند. 
قبل از جنگ جهاني دوم حدود 4 كارخانه نساجي در 
رشته هاي مختلف پنبه، پشم، ابريشم وكنف در كشور با 
سرمايه دولت تاسيس گرديده بود. انگيزه اصلي اين كار، 
صنعتي كردن كشور و گسترش صنايع نساجي و ترغيب 
و تشويق سرمايه داران بخش خصوصي به فعاليت جهت 
ايجاد واحدهاي ريسندگي و بافندگي در اين دوره بود. 
رشد صنايع نساجي در سال هاي 1320 تا 1332 به اوج 

خودش رسيد.

مجلسدرگذرتاريخ

الغاي كاپيتوالسيون
ارديبهش��ت 130۶، مجل��س ش��وراي ملي ضمن 
الغاي كاپيتوالس��يون به همه دولت هايي كه از اين 
امتياز استفاده مي كردند يك س��ال وقت داد كه در 
قراردادهاي خود تجديدنظر كنند. حق كاپيتوالسيون 
در ايران نخستين بار در معاهده تركمنچاي در 120۶ 
هجري-خورش��يدي در زمان فتحعلي شاه قاجار به 
روس��يه داده شد و بعدها بسياري از دولت هاي ديگر 
ني��ز صاحب اين امتياز ش��دند و قضاوت كنس��ولي 
خود را بر دس��تگاه سياس��ي و قضايي ايران تحميل 
كردند. اين قان��ون، يك بار ديگر در زمان پهلوي دوم 
به تصويب رسيد كه با مخالفت و اعتراض شديد امام 
خميني )ره( روبرو و در نهايت كاپيتوالسيون پس از 
پيروزي انقالب اسالمي ايران براي هميشه لغو شد. 
اين مقررات براي نخستين بار در 1828 ميالدي پس 
از شكس��ت وليعهد عباس ميرزا در جنگ با روسيه 
1828 - 182۶ با بستن عهدنامه تركمنچاي از طرف 
دولت روسيه تزاري بر ايران تحميل شد. فصل هفتم، 

هشتم و نهم معاهده تركمنچاي به مسائل حقوقي و 
جزايي اتباع روسيه در ايران مربوط است. در ايران با 
عهدنامه تركمنچ��اي 22 فوريه 1828 حق قضاوت 
كنسولي در پاراگراف هاي هفت تا نهم گنجانيده شد. 
قراردادي كه بين دولت هاي اروپايي و دولت عثماني 
براي مسيحيان بسته شده بود، دولت روسيه آن را براي 
همه افراد روس در ايران به دولت ايران تحميل كرد كه 
بدين معنا بود كه هيچ فرد دولتي ايران اجازه نداشت 
كه به س��اختمان يك روس در ايران وارد شود بدون 
اينكه مجوز از سفارت روسيه را در دست داشته باشد. 
همچنين تمام روس ها در ايران تنها مشمول قانون 
روسيه مي ش��دند. اين قرارداد از آن جهت مشكالت 
فراوان به بار آورد كه كاپيتوالس��يون را كه تنها براي 
يك گروه كوچك ديپلمات وضع ش��ده بود به همه 
روس ها در ايران تعميم داده بود. مورد بس��يار ويژه 
محمدعلي شاه و خانواده اش بودند كه در دوران انقالب 
مشروطيت گفتند كه آنها تابعيت دولت روسيه را دارند 

و بخش حمايت از عهدنامه تركمنچاي را براي خود به 
اجرا در آوردند و در نتيجه ارتش روسيه براي حمايت از 
جان محمدعلي شاه و خانواده اش به ايران لشكركشي 
كردند و سپس وي به سفارت روسيه پناهنده شد و 
حقوق س��االنه هش��تاد هزار دالري از دولت روسيه 
دريافت كرد و به اودسا رفت. حسن پيرنيا نخست وزير 
وقت ايران در سال 1920 هياتي به مسكو فرستاد تا 
درباره رابطه بين ايران و كش��ور نوبنياد شوروي كه 
پس از انقالب اكتبر ايجاد شده بود، گفت وگو كنند. 
در تاري��خ 2۶ فوريه 1921 در زمان نخس��ت وزيري 
س��يد ضيا طباطبايي قراردادي بين ايران و شوروي 
در مسكو به امضاي نمايندگان ايران و شوروي رسيد. 
از طرف دولت ايران عليقلي خان مش��اورالممالك و 
از طرف دولت شوروي اركي واسيليويچ چيچرين و 
لوميخاييلويچ كاراخان وزي��ران مختار پس از دادن 
اعتبارنامه هاي خود كه براساس قوانين دو كشور بود 

در متن قرارداد به موافقت رسيدند.

كتابخانه

راز و رمزهاي موفقيت در بورس 
بورس يك فعاليت اقتصادي است كه مانند ساير فعاليت ها مي تواند افت و ركود داشته 
باشد و اتفاقات گوناگون رشد آن را تحت تاثير قرار دهد. ممكن است برخي از افراد تصور 
كنند كه مي توان در بورس يك شبه پولدار شد و ارزش پول را چندين برابر كرد. البته كه 
اين نوع نگاه كامال اشتباه است و فعاليت در بورس به دانش و تحليل هاي اقتصادي نياز دارد. 
محمدرضا دزبانيان در كتاب راز و رمزهاي موفقيت در بورس به طور خالصه زواياي مختلف 
سرمايه گذاري در بورس ريسك ها و فرصت ها را در اختيار مخاطب قرار داده است. اين 

كتاب براي اولين بار در سال 1388 منتشر شد اما 
باز هم تجديد چاپ شده است. نويسنده، او نكات 
بورسي را در قالب 244 نكته در اختيار مخاطب 
 ق��رار داده اس��ت. او در بخش آخ��ر كتاب نيز، 
نيم نگاهي به مفهوم پول داش��ته و نگاه بزرگان 

جهان را نسبت به پول عنوان كرده است.
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