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پــل کروگمــن ،نوبلیســت امریکایی در
مصاحبــهای کــه صنــدوق بینالمللی
پــول آن را منتشــر کــرده ،گفتــه اســت
گرچــه به طــور کلی نســبت بــه آینده و
پتانســیلهای احیــای ســریع اقتصــاد
جهان پســاکرونا خوشــبین است ولی با
ایــن حال عمیقــاً درباره آینــده نزدیک
مثالً یک ماه آینده -نگران اســت زیراکــه ممکن اســت برخی مســائل خیلی
بد پیش بروند.
اخیــراً صنــدوق بینالمللــی پــول
پادکســتی از مصاحبــه پــل کروگمــن،
اقتصــاددان و اســتاد اقتصاد دانشــگاه
نیویــورک منتشــر کــرده اســت کــه
وی در آن دیدگاههایــش را دربــاره
اقتصــاد جهان درگیر بیمــاری همهگیر
بــه اشــتراک گذاشــته اســت .در ایــن
پادکســت همچنیــن نظــرات ایــن
نوبلیســت اقتصــادی دربــاره اینکــه
چگونه بهبود اقتصادی میســر اســت و
چه سیاســتهایی ممکن اســت به آن
کمــک کنــد و کــدام سیاســتها ممکن
نیســت مفیــد باشــند نیز منتشــر شــده
است.
بــه گفتــه ایــن اقتصــاددان ،نظرهــا
بــر ایــن اســت که جهــان هنــوز در موج
اول بیمــاری پاندمیــک قــرار گرفتــه و
هنــوز موج دیگــری وجــود دارد .این در
حالی اســت که فعالیتهای اقتصادی
بســیاری در اثر تهدید ویروس سرکوب
شدهاند و این وضعیت ،قابلیت سرریز
به باقی بخشهای اقتصاد را هم دارد.
به اعتقــاد کروگمــن ،دولتها برای
فرونشــاندن وضعیــت بحرانــی اقدام
بــه ارائــه کمکهــای بیســابقه دولتی
کردنــد .کمکهایــی بــه کارگــران بیکار
گرفته تــا بنگاههای تحت فشــار .با این
حــال اکنــون یک احتمال وجــود دارد و
آن اینکه بســیاری از ایــن کمکها قبل
از پایــان تهدیــد ویروســی پــس گرفتــه
شود .بنابراین ممکن است مسائلی که
فکر میکردیم بستههای کمکی آنها را
برطــرف کردهانــد ،دوباره برگــردد .وی
گفت :در همین راستا اکنون من تمرکز
خــود را از موضــوع «موتــور محــرک
احیای اقتصادی پساکرونا» به موضوع
«بازتــاب سیاســت کاهــش هزینههــای
دولــت در شــرایط اســتمرار بحــران
بیمــاری پاندمیــک» تغییــر دادهام .به
نظــرم ایــن موضوعی ترســناک اســت
و بــه نظر میرســد در صــورت وقوع ما
بــا یــک شــوک جــدی در اثر برداشــت
سیاستهای حمایتی روبهرو شویم.
او در ادامه این پادکســت در پاســخ
بــه ســؤالی مبنــی بــر مقایســه بحــران
اقتصــادی ناشــی از شــیوع بیمــاری
همهگیــر کرونــا و بحــران مالــی 2008
چنیــن توضیــح داد :بــه نظــر مــن
مقیــاس واقعــی بحــران کنونــی حتی
بزرگتــر از بحران ســال  2008اســت.
از نظر بســیاری ،ســرعت بهــم ریختن

شــرایط اقتصــادی ،در بحــران جدیــد
بســیار ترســناک اســت .بــه گفتــه وی،
اگــر بخواهیــم دو بحــران موجــود را
مقایســه کنیــم ،باید بگویم کــه بحران
پیشین یعنی  ،2008بحرانی بود که ما
خــود آن را به وجود آوردیــم .ما اجازه
دادیــم کــه مشــکالت سیســتم عفونی
بشــود ،بدهــی زیــادی داشــتیم ،درگیر
ترتیبات مالی بســیار پیچیدهای بودیم
که هیچکــس متوجه آنها نبــود .در آن
مقطع حقیقتاً خود را آسیبپذیر کرده
بودیــم به عبارتــی ما با گیر کــردن بند
کفــش خودمــان ،ســکندری خوردیم.
در نتیجــه دالیل خارجــی عامل ایجاد
بحــران برای مــا نبود .مــا در آن دوران
در یــک حبــاب زندگــی میکردیــم و
زمانــی کــه حبــاب ترکید ،همــه چیز از
هم پاشید.
کروگمــن اضافه کرد کــه با این حال
اوضــاع این بــار متفــاوت اســت .آنچه
بــر ما واقع شــده ،دالیل خارجــی دارد.
درســت اســت کــه اپیدمیولوژیســتها
از مدتهــا پیش دربــاره احتمال وقوع
یــک پاندمــی هشــدار داده بودنــد ولی
آنچــه اکنون در قالــب ویروس همهگیر
کرونــا جهــان را تحــت تأثیر قــرار داده
در چشــمانداز قرار نداشت و نمیتوان
وقــوع آن را نتیجــه مســئولیتگریزی
افراد دانست .بنابراین الزم است تأکید
کنــم که بحــران کنونی از ســویی بدتر از
هــر وضعیتــی اســت کــه افــراد از قبــل
پیشبینــی میکردنــد و از طــرف دیگر
به نظر من مهارشوندهتر از بحرانهای
جهانی پیشــین اســت ،حداقــل از بعد
اقتصــادی .عمدتــاً بــه ایــن دلیــل کــه
بحــران موجــود نقصــی در سیســتم
اقتصادی ما به حساب نمیآید .در این
موضوع ما فقط به خاطر ســهلانگاری
درخصــوص بهداشــت عمومــی دچار
خطا شــدیم و اگــر بتوانیم ایــن خطا را
تصحیــح کنیــم ،آن موقــع میتوانیــم
بگوییم از لحاظ اقتصادی در وضعیت
اقتصادی پایداری قرار داریم.
ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه در
ایــن بــاره کــه چگونــه میتــوان وجــود
 20میلیــون بیــکار در امریــکا و در عین
حال زخم خــوردن اقتصادهای محلی
از کرونــا را بــا موضــوع پایــداری و حتی
رونــق برخــی شــرکتها تحلیــل کــرد،
چنین گفت :بازار بورس بازاری نیست
کــه طبق آن لزوماً به این نتیجه دســت
بیابیم که مــردم درباره اقتصاد چگونه
فکر میکنند؟ حضور مردم در این بازار
اکنون بیشتر نشــاندهنده این است که
افراد فکر میکنند که با ســرمایهگذاری
در ایــن بــازار چقــدر میتــوان درآمــد
کســب کــرد؟ اگــر نگاهــی بــه وضعیت
بازارهــای جایگزیــن کنیــد ،متوجــه
میشــوید کــه چنــدان اوضــاع خوبــی
ندارنــد .مثــاً نــرخ ســود اوراق قرضــه
دولتی  10ســاله اکنون 0.7درصد است
که تورم را پوشــش نمیدهــد .بنابراین
اکنون افراد بسیاری در حال جمعآوری

صندوق بینالمللی پول جایگزین دانشگاه

کروگمن در بخشــی از ســخنانش به این موضوع اشاره
کــرده که گمــان میکند از مدتها پیــش اقتصاد کالنی
کــه در دانشــگاه تدریــس میشــده ،از دغدغههــای
اقتصــاد در زندگی واقعی فاصله گرفته اســت .به بیان
کروگمــن ،در اقتصــاد کالن موضوعاتــی وجــود داشــته
کــه صــدای آن از خــارج ادبیــات دانشــگاهی بــه گوش
میرسیده اســت .بعضاً مطرح کردن موارد معقول به
دلیل سیاســتهای داخلــی قابل قبول نبــوده .به گفته
سهام هســتند زیرا به هر حال این بازار
به مرور زمان بازدهی دارد.
وی گفت که اکنون بازار بورس رونق
گرفته اســت و البته به ســختی میتوان
آن را تحلیــل کــرد .بــه هــر حــال اکنون
چشــماندازی که ویــروس کرونــا ایجاد
خواهــد کــرد ،بدتــر شــده اســت ولی با
ایــن حــال برخــی افــراد مشــتاقانه بــه
بازار بــورس روی آوردهاند و با افزایش
قیمت سهام تشــویق میشوند به بازار
وارد شــوند.او دربــاره اینکــه آیــا رشــد
بــازار بورس بــه افزایــش نابرابریهای
اقتصــادی منجــر خواهد شــد ،توضیح
داد کــه بــا توجه به اینکــه بخش عمده
ســهامداران بــازار ســرمایه ثروتمندان
هســتند ،پــس با رشــد شــاخص بورس
نیــز آنهــا در قیــاس بــا افــراد عــادی و
بازنشســتگانی کــه در بــورس ســهام
دارنــد ،ثروت بیشــتری کســب میکنند
و در نتیجــه مشــخصاً شــکاف بیــن
ثروتمنــدان بــا مــردم عــادی افزایــش
خواهــد یافــت امــا موضــوع این اســت
کــه ایــن رشــد قیمتهــا دســتاوردها
یــا ســودهای کاغــذی هســتند و نتیجــه
درازمــدت نخواهــد داشــت .بنابرایــن
نظــر مــن ایــن اســت کــه آنچــه منجــر
بــه تشــدید نابرابریهــا شــده چنــدان
ربطــی بــه ســود حاصــل از ســهام یــا
فقــدان آن نــدارد و بهتــر اســت بــرای
کاهــش نابرابــری بــه قــدرت چانهزنی
اتحادیههــا و دســتمزدها توجــه کــرد.
کروگمــن همچنیــن در ایــن پادکســت

وی ،در چنیــن شــرایطی این صنــدوق بینالمللی پول
و فــدرال رزرو بودهانــد کــه نقش صومعههایــی را بازی
کردهاند که در دوران تاریکی ،تعالیم باســتانی را حفظ
میکردند .نقشــی که کم و بیش تاکنون ســعی بر حفظ
آن داشــتهاند .بنابرایــن اگر افــراد میخواهنــد اقتصاد
کالن خــوب ،معقــول و مفیدی را مطالعــه کنند ،نباید
به دانشــگاه شــیکاگو مراجعه کنند ،بلکه باید به ســراغ
تحقیقات صندوق بینالمللی پول بروند.

دربــاره بخشهایــی از آخریــن کتابش
«گفتوگــو بــا زامبیهــا» مــورد ســؤال
قــرار میگیــرد .این اقتصــاددان در این
کتــاب اشــاره کــرده اســت کــه مطــرح
ی ایدههــای بد هرگــز تمام
شــدن برخــ 
نمیشــوند! یکی از این ایدهها «کاهش
مالیات» اســت که همواره وزن سیاسی
دارد .از کروگمــن پرســیده شــد کــه چرا
تصــور میکنــد ایــن ایــده وزن سیاســی
باالیــی دارد؟ و آیــا مانــدگاری این ایده
بــه ایــن خاطر نیســت که مــردم تصور
میکنند پولهایشــان صرف خودشــان
نمیشــود؟ او در پاســخ بــه ایــن ســؤال
چنیــن جــواب میدهــد :جملــهای
معروف از آپتون ســیکنلر ،روزنامهنگار
و فعــال سیاســی امریکایی وجــود دارد
که میگوید «بســیار سخت است فردی
را پیــدا کنیــد کــه میفهمــد در حالــی
کــه عواید مالــی او در گــروی نفهمیدن
است ».اگر واقعاً به دنبال آن باشید که
بفهمیــد ایده «قــدرت جادویی کاهش
مالیات» ،چطور پشــتیبانی میشود ،به
ثروتمندانی برمیخورید که هزینههای
گزافــی برای زنده نگه داشــتن این ایده
صــرف میکنند.اکنــون یــک ایدئولوژی
فراگیری وجــود دارد که میگوید دولت
هیچ فایدهای نــدارد و حضور آن صرفاً
ضرر اســت! چرا باید دولــت پولی را که
افراد به دســت میآورنــد از آنها بگیرد
و صرف امور بیهوده دیوانساالری کند؟
این موضوع در حالی مطرح میشود که
جایی که پول به آن میرود ،دقیقاً اینجا

نیست.به گفته کروگمن ،نکته مهم این
اســت کــه بررســیها نشــان میدهد که
ایــن ایده بیشــتر در میان اندیشــمندان
و نظریهپــردازان محافظــهکار طرفــدار
دارد ،در حالیکــه عمــوم مــردم غالبــاً
از دولــت مطالبــه دارند که بــه دریافت
مالیات بیشتر از ثروتمندان اقدام کرده
و عواید آن را خدمات تأمین اجتماعی
و همچنیــن تأمیــن بهداشــت عمومی
هزینه کند .ولی ســؤال این است که چرا
ایدههایــی که پشــتیبانی مردمی زیادی
ندارنــد ،در قــدرت چنین وزن سیاســی
باالیی دارند؟
کروگمــن همچنیــن در پاســخ بــه
این ســؤال کــه ایدههای بــد «زامبی»،
چقــدر احتمــال دارد کــه درآینــده
زیــاد شــود ،توضیــح میدهــد :در این
بــاره مطمئــن نیســتم ولــی میدانــم
کــه برخــی از ایــن ایدههــا میتواننــد
در جایــی کمیــن و اســتتار کــرده و در
زمان مناســب صدمــات قابل توجهی
وارد کننــد .مثــاً در آخریــن بحــران
اقتصــادی چنیــن مطــرح میشــد کــه
کمک کردن به بیکاران اقدامی بســیار
مخــرب اســت چــرا کــه آنهــا را بــه کار
نکــردن تشــویق میکنــد .از ایــن ایــده
آســیبهای بســیاری وارد شــد ایــن
در حالــی بــود کــه در بــه وجــود آمدن
آن بحــران ایــن موضــوع اصــاً فاکتور
قابــل توجهی نبود .اکنــون و در جریان
بحران بیماری پاندمیک نیز باز چنین
صداهایــی بــه گــوش میرســد .اکنون

کــه دولت بــه خاطــر بیمــاری پاندمی
برخــی مزایــا را بــرای بیــکاران در نظر
گرفتــه ،دوبــاره برخی میگوینــد که ما
باید به تخصیص مزایــای فوقالعاده
پایــان دهیــم چرا کــه این اقــدام افراد
را ترغیــب میکنــد کــه کار نکننــد و
تنبــل شــوند .اتفاقــی کــه اگــر بیفتــد،
فاجعــه خواهد بود چــرا که ما از مردم
میخواهیــم در خانــه بماننــد تــا در
معرض ابتال به بیمــاری همهگیر قرار
نگیرنــد .اما یــک ایده مخــرب دیگری
هم وجود دارد که در سال  2010مطرح
شد و اکنون اگر در دستور کار قرار گیرد،
بــه مراتــب ویرانگرتر خواهــد بود .این
ایــده عبــارت اســت از تــرس از بدهی
دولــت .ما ســالهای ســال با تــرس از
صــدای هــراسآور ســطح بدهیهای
دولــت روزگار گذراندیم با وجود اینکه
صحبــت از بــازار بــود و بازارهای مالی
هرگز نشانهای کوچک از نگرانی درباره
ســطح بدهی نشان ندادند .اکنون این
نگرانــی وجود دارد که این ایده مطرح
شود که برای جلوگیری از ایجاد بدهی
ســنگین برای دولت ســریعتر و قبل از
پایــان پاندمی کمکهای ارائه شــده از
سوی دولت برداشــته شود .موضوعی
که بسیار شرمآور است.
همچنین این اســتاد دانشگاه سعی
میکنــد بــه این ســؤال پاســخ دهــد که
بــه راســتی سیاســیون و در رأس آنهــا
رئیــسجمهــوری در غــرب و بــه طــور
خــاص امریــکا چقــدر قــدرت دارنــد؟
چقدرآنهــا را میتــوان تصمیمگیــر
مســائل اقتصــادی دانســت؟ پاســخ او
چنیــن اســت :مقاطعی وجــود دارد که
میتوان آنها را تصمیمگیر ارزیابی کرد
ولــی در مقاطعی هم چنین نیســت .با
این حال سیاســیون بسیار کمتر از آنچه
مــردم میپندارند ،اهمیــت دارند! اگر
یــک مقــام دولتــی در امریــکا را بتــوان
س
مؤثر بر اقتصاد دانست ،آن مرد رئی 
جمهــوری نیســت بلکه رئیــس فدرال
رزرو اســت .اما حتی تصمیمات رئیس
فــدرال رزرو هم در اغلــب مواقع قابل
پیشبینی است .بنابراین شخصیتها
و حتــی ایدئولوژیهــا چنــدان اهمیــت
بیشــتری نســبت بــه آنچــه مــردم
میاندیشند ،ندارند.
معمــوالً در پــی بحرانهــای مالــی
وجــود آنهایــی کــه بتواننــد در جهــت
بهبــود اقتصاد کشــورها عاقالنــه منابع
مالــی را هزینــه کنند ،اهمیت بســیاری
دارد .در شــرایط کنونــی و تــا زمانــی که
ویــروس تحــت کنتــرل نباشــد ،واقعــاً
نمیشــود بــرای بهبــود اقتصــاد کار
میســری انجام داد ،در عین حال فقط
زمانــی میتــوان بــرای کنتــرل کــردن
ویروس اقداماتی مفید انجام داد که با
سیاســتگذاریهای اقتصادی مناســب،
درد قفــل شــدن اقتصــاد قابــل تحمل
باشــد .بنابراین فقط در شــرایط بحران
اســت کــه سیاســتمداران میتواننــد
تفاوتی بزرگ ایجاد کنند.

وزیر نیرو :توسعه صنعت آب ایران همپای پیشرفتهترین کشورهای جهان
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه  ۲۵۰پــروژه
صنعــت آب و برق تا پایان امســال به
بهرهبرداری میرســد ،گفت :عملکرد
جمهوری اسالمی ایران در آب و برق،
تنــه بــه تنــه کشــورهای توســعهیافته
جهان میزند.
«رضا اردکانیــان» در جریان بازدید
از خبرگــزاری جمهــوری اســامی بــه
مناســبت روز خبرنــگار اظهــار داشــت:
یکــی از حقــوق مــردم لــذت بــردن از
داشــتههای خــود اســت ،در حالــی کــه
مــا ایــن دســتاوردها را بــه آنهــا نشــان
نمیدهیم .بیشتر مواقع به این خواسته
مردم بیتوجهی میشود.
وزیــر نیرو توجــه به خواســت مردم
را کاری ظریــف و هنرمندانــه دانســت
و خاطــر نشــان کــرد :توجــه کــردن بــه
خواســت مردم ،علمی اســت کــه باید
یاد گرفت.
ëëگالیه از بزرگنمایی کمبودها
بــه گــزارش ایرنــا ،اردکانیــان بــا
یــادآوری اینکــه اکنــون یــک پایتخــت
اروپایی وجود دارد که  ۵۲درصد تلفات
شــبکه آب شهری داشــته و حتی دارای
مناطق فاقد دسترسی به آب نیز است،
افزود :اکنون متوســط دسترســی به آب

در جامعــه شــهری در جهــان حــدود
 ۸۵درصــد و در کشــورمان نزدیک ۱۰۰
درصد است.
وی با بیان اینکه همچنین دسترسی
در جامعه روستایی دنیا  ۵۳درصد و در
کشــورمان  ۸۲.۵درصد است ،تصریح
کرد :اما به دلیل وجود این تفکر اشــتباه
کــه تغییــر دولتهــا را هماننــد تغییــر
نظام و رژیم سیاسی تلقی میکنند ،این
دستاوردها نمایان نشده است.
وی بــا خاطرنشــان کــردن اینکــه به
دلیــل ایــن تفکــر ،مشــکالت ،بزرگتــر
از آنچــه هســت نشــان داده میشــود،
اضافه کــرد :این گونه یاد نگرفتهایم که
نســبت به مــردم ابــراز محبــت کنیم و
فقط یــک راه بلدیــم و آن بزرگ کردن
کمبودهاست.
ëëبرخوردمان نسبت به تغییر دولتها
نبایدهمانندتغییررژیمباشد
وزیر نیرو به وجود یک مشکل مزمن
در همه عرصههای کشــور اشــاره کرد و
خاطرنشــان ساخت :مشــکل آن است
که با وجود گذشت  40سال از جمهوری
اســامی هنــوز یــاد نگرفتهایــم کــه
برخوردمــان با تغییــر دولتها همانند
برخورد با تغییر رژیم نباشد.

ایرنا

سرپرســت وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت 4 :هزار پروژه تولیدی
باالی  80درصد تکمیل داریم که تا پایان دولت افتتاح خواهند شد.
حسین مدرسخیابانی روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت در
جمع خبرنگاران ،اظهار داشــت :در حال مبارزه و در جنگ اقتصادی با
چاشــنی رسانهای هستیم و ما از همه ابزارها استفاده خواهیم کرد تا در
این جنگ اقتصادی با دشمنان پیروز شویم.
وی خاطرنشــان کــرد :در زمینــه توســعه صــادرات و کنتــرل واردات
جدی هستیم و در زمینه محدود کردن واردات اقدام خواهیم کرد.
سرپرســت وزارت صمت گفت :روزی که کرونا شــروع شــد تنها 200
هزار ماســک در روز تولید میشــد ولی در حال حاضــر روزانه  11میلیون
ماسک تولید میشود.
مــدرس خیابانی بیان کرد :مهمتریــن برنامه ما برای وزارت صمت
بحث تقویت بخش تولید داخل ،توسعه صادرات و افزایش همه ابعاد
تولید چه در بحث کمی و کیفی اســت و بیشــتر از آن ،اتکا به توان تولید
داخل است.
وی افزود :وقتی باور به جنگ اقتصادی داشــته باشــیم ،باید از همه
داشــتهها و ابزارهایمــان برای مقابله با دشــمن اســتفاده کنیــم و اجازه
نخواهیم داد نقشــههای دشمن اجرا شود و همه حربههایشان را خنثی
میکنیم.
سرپرســت وزارت صمت با بیان اینکه محور دوم فعالیت ما تکمیل
و اتمــام پروژههای نیمهتمام اســت ،اظهار داشــت 200 :طرح صنعتی
معدنــی بــا ســرمایهگذاری با حجــم  170هزار میلیــارد تومــان انتخاب
کردهایم .محور ســوم نیز بحث توســعه صادرات و کنترل واردات است،
مصمم هستیم نسبت به کنترل واردات و محدودیت آن فقط به اقالم
اساسی اقدام کنیم.
مــدرس خیابانــی گفــت :محــور چهــارم نیز مدیریــت و کنتــرل بازار
اســت؛ در بخــش جهــش تولیــد از چنــد مســیر آن را محقــق میکنیم،
اســتفاده از ظرفیتهای خالی کارخانجــات ،احیا و راهاندازی طرحهای
نیمهتمام و دستیابی به فناوری نوین اهمیت دارد.
وی در ادامــه بیان کرد :ســازوکار بورس برای قانون مــاده  96برنامه
ســوم توســعه اســت ،امروز نزدیک  15الی  20ســال اســت کــه فوالد در
بورس عرضه میشود و دولت قصد خروج فوالد از بورس کاال را ندارد.

تصمیم های اقتصاد پساکرونا چگونه باید باشد
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پل کروگمن ،اقتصاددان نوبلیست از اقتصاد پساکرونا میگوید

تصویب دوفوریت الیحه افزایش سرمایه شرکتهای بورسی

نمایندگان دوفوریت الیحه افزایش ســرمایه شــرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار با ســلب حق تقدم را تصویب کردند .نمایندگان
در نشســت علنی چهارشــنبه  15مردادماه مجلس شــورای اسالمی ،در
جریــان بررســی الیحــه افزایش ســرمایه شــرکتهای پذیرفته شــده در
بورس اوراق بهادار با ســلب حق تقدم ،با بررســی دوفوریتی این الیحه
بــا  168رأی موافــق 39 ،رأی مخالــف و  11رأی ممتنــع از مجموع 237
نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
اســماعیل جلیلــی ،معــاون امــور حقوقی و مجلــس وزیــر اقتصاد در
تشــریح الیحــه دوفوریتــی افزایــش ســرمایه شــرکتهای پذیرفته شــده
در بــورس اوراق بهــادار با ســلب حــق تقدم گفــت :این الیحه براســاس
توصیههای مکرر ارائه شــده در نشســتهای تخصصی ،کمیســیونهای
مجلس و جلســات نشستهای علمی حوزه بازار ســرمایه تدوین و ارائه
شده است.
وی افــزود :از آنجایــی کــه تقویت و اســتمرار تعمیق بازار ســرمایه و
بــورس مدنظــر اســت ،الیحــه دوفوریتی افزایش ســرمایه شــرکتهای
پذیرفتــه شــده در بورس اوراق بهادار با ســلب حق تقــدم در  22تیر 99
توســط هیــأت دولت به تصویــب رســید و در اول مــرداد  99به مجلس
تقدیم شد.
جلیلــی اضافه کرد :براســاس الیحــه مذکور دســتگاههای اجرایی که
شــرکتهای بورســی را تحــت کنترل یــا تملک دارنــد ،میتواننــد برای
طریــق تأمیــن مالــی طرحهــای جــاری و توســعهای از طریــق افزایــش
ســرمایه اقــدام کنند ،اما این امــر منوط به عرضه ســهام آنها در بورس
بهصورت عمومی است.
معــاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد بــا بیان اینکه این الیحه
میتواند به ســهامداران خرد کمک کنــد ،ادامه داد :در صورت تصویب
الیحه دوفوریتی افزایش ســرمایه شــرکتهای پذیرفته شــده در بورس
اوراق بهادار با سلب حق تقدم ،شرکتهای بورسی رابطه خود با منابع
دستگاههای اجرایی را قطع میکنند.
بدیــن ترتیب یــک گام بلند برای عمیقتر شــدن بــازار و همچنین
هدایت نقدینگی وارد شــده به بورس به ســمت شــرکتهای تولیدی
برداشــته شــد .براســاس اعــام مســئوالن در چهارماهــه نخســت
ســالجاری حدود  90هــزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار ســرمایه
شــده اســت و در صورتی که این حجــم از نقدینگــی درخدمت بخش
تولیــد قرار گیرد میتواند آثار مثبت بســیاری به همراه داشــته باشــد.
برهمین اســاس ،کارشناسان اعتقاد دارند دولت و نهاد ناظر بازار باید
درجهــت افزایــش تأمین مالی و هدایت ســرمایه به بخــش تولید گام
بردارند .حال با این الیحه که دوفوریت آن به تصویب رســیده و نشان
از توجــه مجلــس و دولت به این مهــم دارد ،زمینه بــرای تقویت بازار
اول بورس فراهم شــده اســت .درواقع شــرکتهای بورسی با افزایش
ســرمایه میتوانند یا اقدام به پرداخت بدهیهای معوق خود کنند یا
طرحهــای توســعهای جدید خــود را اجرایی کنند که هــر دو به تقویت
بخش تولید منجر میشود.
عالوه براین ،این الیحه عرضه سهام در بازار را نیز افزایش میدهد،
همانگونــه کــه معــاون حقوقــی وزیر اقتصــاد نیــز توضیح داده اســت،
برپایه این الیحه دســتگاههای اجرایی که در بازار سرمایه فعال هستند،
درصورت افزایش ســرمایه شرکتهای زیرمجموعه خود باید نسبت به
عرضه عمومی ســهام این شــرکتها اقدام کنند .براین اســاس ،ضمن
اینکه شــرکتهای دولتی و زیرمجموعه آنها بیشــتر وارد بازار میشوند،
عرضه ســهام نیز تقویت میشــود تا عرضه و تقاضــا در بازار متعادلتر
شــود .از دیگــر مزایــای این الیحه این اســت که شــرکتهای بورســی به
طــور کامل رابطه خــود را با دســتگاههای اجرایی قطــع میکنند تاکنون
شــرکتهای زیرمجموعه دســتگاههای اجرایی از طریق منابع و بودجه
شرکتهای مادر اقدام به فعالیت میکردند ،اما زمانی که سرمایه آنها
افزایــش یابــد میتوانند با اتکا به این ســرمایه بند نــاف خود را از دولت
قطع کنند.
گفتنــی اســت درحالــی کــه در روز  13مــرداد مــاه جاری شــاخص
بورس از  2میلیون واحد گذشته بود ،در روز بعد شاخص این کانال را
با عقب نشینی از دست داد ،اما دیروز دوباره توانست کانال  2میلیون
واحــدی را پــس بگیــرد .صاحبنظــران اعتقــاد دارند بــا حمایتهای
منطقــی از بازار ســرمایه کــه در ماههای اخیر توانســته اســت در مهار
نرخ تورم نیز مؤثر باشــد ،میتواند آثــار مثبت قابل توجهی به همراه
داشته باشد.
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وی این برخــورد را به چاهی عمیق
تشبیه کرد که هر گروهیکه میآید آن را
عمیقتر میکند و گفت :مقابل آن چاه
عمیق ،یک منارههایی هم به عنوان کار
و دستاورد وجود دارد.
وزیــر نیرو با بیان اینکــه این منارهها
(دســتاوردها) باید روی هم قرار گیرند،
امــا ایــن اقــدام را انجــام نمیدهیــم،
تصریح کــرد :برخی این تفکــر را دارند
کــه وقتی میآیند ،مبــدأ تاریخ از همان
زمــان اســت و کارهــای دولتهای قبل
را نادیــده میگیرند ،بنابراین شــروع به
ساخت مناره جدید میکنند؛ در نتیجه
تعــداد زیــادی منارههــای کوتــاه وجود
دارد که به پای آن چاه عمیق نمیرسد.

عضــو هیــأت دولــت بــه بحــث
انرژیهــای تجدیدپذیــر اشــاره کــرد و
گفت :در تجدیدپذیرها کار ،تازه شــروع
شــده و قبــاً نبــوده اســت و از این پس
دولت میتواند بگوید در تجدیدپذیرها
ایــن کارهــا را کــرده و شــخص دیگــری
نکرده است ،اما درباره دستاوری مانند
سدسازی باید نســبت به گذشته طرح،
اطالعرسانی شود.
ëëسال پرکار دولت دوازدهم
وزیــر نیــرو بــه ســال آخــر دولــت
دوازدهــم اشــاره کــرد و خاطرنشــان
ساخت :امســال ســال پرکاری است که
باید با اطالعرسانی درباره فعالیتهای
انجام شده اطالعرسانی کرد.

اردکانیــان ادامــه داد :امســال نباید
توجههــا به این باشــد که ما چه کردیم،
بلکــه باید توجهها به ســمت چــه باید
بکنیم جلب شود.
ëëمردم در مقابل ســختیها نیاز به امید
دارند
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه یکی از
حقوق مســلم مــردم لذت بــردن از
داشتههاســت ،اظهــار داشــت :ایــن
بــه معنای نپرداختن به کاســتیها و
دنبال نکــردن ضروریــات و نیازهای
مســلم نیســت ،اما فرامــوش نکنیم
کــه مــردم نیاز بــه امیــد و احســاس
رضایــت از داراییهــا دارنــد تــا
تابآوری خود را در مقابل مجموعه
شــرایط ایــن روزهــا و تحریمهــای
ظالمانــهای کــه شــرایط ســختی را
ایجاد کرده افزایش دهند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آب و
بــرق جایــگاه مهمــی در توســعه هــر
جامعــهای دارد ،تأکیــد کــرد :ایران به
عنــوان یــک کشــور در حال توســعه به
زیرســاختهای ایــن دو انــرژی مهم،
زیربنایی و زیست محیطی نیاز فراوانی
دارد کــه امروز شــرایط شــیوع ویروس
کرونــا اهمیــت آن را بیشــتر میکنــد،

زیــرا آب بــرای مالحظات بهداشــتی و
بــرق هم بــرای فعالیتهــای مختلف
از جملــه نیازهــای کادر درمانی کشــور
مورد استفاده اســت و باید با کیفیت و
کمیت مناسب فراهم شود.
اردکانیــان گفــت :در ایــران وضــع
بهتری از متوســط از دنیا و منطقه برای
دسترسی به آب شرب داریم که با توجه
به توانمندیهــای داخلی در طراحی و
ساخت همه سازهها آبی ،از سد و شبکه
تــا تصفیه خانــه و نیروگاههــای برقابی
زیرزمینی خودکفا شدهایم.
 ۲۵۰ëëپــروژه تــا پایــان امســال بــه
بهرهبرداریمیرسد
وزیر نیرو همچنین با اشاره به پویش
«الــف ب ایران» تصریح کــرد :در حال
حاضــر در هفته چهاردهــم این پویش
 ۵۳پــروژه با ســرمایه گــذاری  ۱۴هزار و
 ۲۵۰میلیــارد تومان به ثمر رســیده و تا
پایان سال نیز به وعده  ۲۵۰پروژه عمل
خواهد شد.
وی افــزود :بــر همیــن اســاس هفته
آینــده در پانزدهمین هفتــه این پویش
از طرحهای توســعه منابــع آب و خاک
مــرزی بــا حضــور رئیــس جمهــوری
بهرهبرداری خواهد شد.

