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يادداشت- 1

 اقتصاد، قرباني 
اصالح نظام بانكي 

صحبت ه��اي ريي��س كل 
بانك مركزي در يك برنامه 
تلويزيوني درباره مشكالت 
اقتص��ادي كش��ور و نقش 
تصميم س��ازي هاي مالي و 
پولي در بروز اين مشكالت 
ح��اوي نكاتي اس��ت كه به 
نظ��رم باي��د از جنبه ه��اي 
مختلف م��ورد ارزياب��ي تحليلي قرار بگي��رد. آقاي 
همتي در بخش��ي از صحبت هايشان اش��اره كردند 
كه مش��كالت اقتص��ادي و افزايش نرخ ارز، رش��د 
نقدينگي و... عامل برون زاس��ت و به مسائل خارج از 
بانك مركزي مرتبط است و تصميمات اين نهاد مهم 
پولي و مالي در بروز اين مش��كالت تاثيري نداشته 
است. بر اساس اين تفس��ير به دليل كاهش فروش 
نفت و تحريم هاي اقتصادي، جريان س��يال ورودي 
ارز به كشور دچار مشكل ش��ده، بنابراين مشكالت 
اقتصادي الجرم ظهور و بروز پيدا كرده اس��ت.البته 
ابهامات فراواني در خص��وص عملكرد بانك مركزي 
وجود دارد كه در شكل گيري مشكالت، نقش آفرين 
اس��ت. تعامالت بان��ك مركزي ب��ا صادركنندگان، 
چگونگي مواجهه با مس��ائل بانكي كش��ور، افزايش 
استقالل بانك مركزي، تعيين نرخ بهره و...از جمله 
مواردي اس��ت كه به مس��ائل دروني بانك مركزي 
ارتب��اط دارد و در ثب��ات بازارها نيز اثر گذار اس��ت. 
در همين گفت وگ��و آقاي همتي اش��اره كردند كه 
بانك مركزي براي اينك��ه ناترازي مالي و عملكردي 
بانك ها را اصالح كن��د از افزايش نرخ س��ود بانكي 
خودداري كرده اس��ت. اين ش��كل از تصميم سازي 
به نظرم قابل قبول نيس��ت. نمي توان اقتصاد كشور 
را وارد دوره  تكانه ه��اي متع��دد كرد، صرف��ا به اين 
دليل كه سيستم فش��ل بانك ها اصالح ش��ود. اگر 
كاهش نرخ س��ود بانكي بدل به ي��ك عامل مهم در 
افزايش نرخ ارز شده باش��د )كه هست(، اگر كاهش 
نرخ س��ود بانكي باعث هجوم ناگهان��ي نقدينگي به 
سمت بورس، رش��د ناگهاني بازار س��رمايه و پس از 
آن سقوط بازار شده باشد )كه اينگونه شده( طبيعي 
اس��ت كه به نوع تصميم س��ازي هاي بانك مركزي 
در خصوص تعيين نرخ بهره انتقاد وارد اس��ت. نكته 
تلخ ماجرا اينجا ش��كل مي گيرد كه اين حجم انبوه 
خس��ارت تنها به دليل اصالح ناهنجاري هاي بانكي 
كشور صورت گرفته اس��ت. از منظر علمي، ناترازي 
ترازنامه ه��اي بانك ها را ب��ا اس��تفاده از روش هاي 
ديگر و كم هزينه تر نيز مي توان ساماندهي كرد. اين 
ناترازي ها اساسا ممكن اس��ت به دليل اجازه اضافه 
برداشت هايي كه بانك مركزي دس��تور آن را صادر 
مي كند، ايجاد شده باش��ند. بنابراين اين استدالل 
كه كمبود ارز باعث بروز مش��كالت تورمي، رش��د 
نقدينگي و... ش��ده، هرچند حرف درستي است، اما 
مس��اله اين اس��ت كه بانك مركزي بايد به گونه اي 
تصميم س��ازي كن��د كه نه تنه��ا دامنه مش��كالت 
افزايش پيدا نكند، بلكه در مس��ير كاهش مس��تمر 
نيز ق��رار بگيرد. ضم��ن اينكه نباي��د فراموش كرد 
تورم يك تيغ دو دم اس��ت؛ يعني به همان اندازه كه 
ممكن اس��ت تورم در افزايش نرخ ارز اثرگذار باشد، 
به همان اندازه نيز سياس��ت هاي ارزي در بروز تورم 
نقش آفرين است. البته شرايط كش��ور يك شرايط 
خاص و از منظر موضع گيري ها غيرطبيعي اس��ت. 
تا اتمسفر مثبتي در جامعه شكل مي گيرد و فضاي 
كلي اقتصاد به س��مت كاه��ش انتظ��ارات تورمي 
حركت مي كن��د، برخ��ي موضع گيري هاي عجيب 
از سوي برخي افراد و جريانات ش��كل مي گيرد كه 
روند بهب��ود اوضاع را معكوس مي كند. مش��كالتي 
كه مي توان آن را ذيل كالس��ه موضوع��ي برخورد 
سياس��ي با موضوعات اقتص��ادي طبقه بندي كرد. 
اينك��ه پاي مس��ائل اقتص��ادي به گروكش��ي هاي 
مرتبط با انتخابات رياس��ت جمهوري سال آينده باز 
شود، نه به نفع اقتصاد است و نه گرهي از مشكالت 
سياس��ت باز مي كند. يك نمونه اش ماجراي حذف 
دالر 4200توماني است. هنوز مشخص نشده است 
كه دولت ق��رار اس��ت راي به ح��ذف ارز ترجيحي 
بدهد يا مجلس بايد اين تصمي��م مهم را اتخاذ كند.
مصاحبه هاي انجام ش��ده نش��ان مي ده��د كه ارز 
4200توماني حذف ش��ده اس��ت. اما بعد از مدتي، 
اظهارنظر تازه اي از سوي دولتمردان شنيده مي شود 
ك��ه ارز ترجيحي در بودجه حذف نش��ده اس��ت و 
مجلس بايد در اين خصوص تصميم بگيرد. مجلس 
هم تصميمات��ش تحت تاثير انتخابات س��ال آينده 
اس��ت، هر تصميمي كه مجلس مي گيرد به نوعي با 
مورد توجه قرار دادن تاثيري اس��ت كه اين تصميم 
ممكن اس��ت بر روي راي مردم به ج��اي بگذارد. بر 
اين اس��اس اس��ت كه ش��ما مي بيني��د، مهم ترين 
تصميماتي كه مجل��س اتخاذ مي كن��د رويكردها 
ياران��ه اي دارد. چرا كه نماين��دگان مي دانند، يارانه 
بيشترين اثر را توجه افكار عمومي دارد. البته هرگز 
مشخص نمي شود كه منابع مورد نياز اين طرح ها در 
شرايط كسري بودجه گسترده چگونه تامين خواهد 
شد؟بنابراين اينكه گفته مي شود، بودجه 1400در 
حوزه مالي و پولي يك شمش��ير دو لبه است حرف 

كامال درستي است.

كمال سيدعلي

 نقدينگي با و بدون رشد اقتصادي در 4 دهه اخير افزايش يافته است 

5 برابر شدن پايه پولي و 7 برابرشدن نقدينگي در هشت سال

سونامي  نقدينگي 
»تعادل« سرنوشت عرضه هاي 

EFT دولتي را در بازارسهام 
بررسي مي كند

هاشمي: براي افزايش بودجه 
حمل ونقل عمومي با مجمع 
نمايندگان رايزني مي كنيم

مركز پژوهش هاي مجلس از 
استقراض جدي دولت مي گويد

 داراهايي 
كه اعتماد بازار 

را  از  بين  برد

چشم 
شوراي شهر 

به كمك مجلس

كسري 175 هزار 
ميليارد توماني 

بودجه 98

يادداشت-2

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3

سرنوشت تكراري بودجه از 
هدايت تا نوبخت

يك »اگر« بزرگ پيش روي 
بودجه1400

ارتباط متقابل 
فرهنگ و توسعه

هراس دربين سهامداران 
بورسي

 اين راه و رسم خدمتگزاري
 به مردم نيست!

از ارايه نافرج��ام اولين بودجه 
اي��ران ب��ه مجلس در س��ال 
12۸۵ تا به موعد رسمي ارايه 
بودجه 1400كل كشور يعني 
از دوران صنيع الدول��ه هدايت 
ت��ا زمانه محمدباق��ر نوبخت، 
بيش از 114 س��ال مي گذرد، 
اما متاسفانه چنانچه به ساختار 
بودجه بنگريم همان س��ند حسابداريس��ت كه سال ها 
پيش هم به همين شكل و ش��مايل روي مي داده است و 
روح اصلي آنكه ايجاد يك نظم فراگير بر اقتصاد ايران بوده 
ناديده نگاشته شده اس��ت. اين فرايند بي توجهي يا عدم 
تمكين نسبت به بودجه پس از رشد هاي باالي اقتصادي و 
داشتن يك برنامه منسجم اقتصادي در دهه 40 شمسي با 
افزايش قيمت نفت از دهه پنجاه در اقتصاد ايران روي داده 
است. بعد از انقالب نيز در برهه هايي شاهد نظم بخشيده 
شدن بوده ايم كه بيشترين دوران رشد اقتصادي ايران در 
سال هاي بعد از انقالب در نتيجه اين انتظام و تمكين در 
خصوص بودجه و واقعيات اقتصادي ثبت ش��ده است.با 
اين مقدمات بايد پرسيد، در شرايط فعلي، مشكل بودجه 
1400 چيست؟ به طور اختصار اين موارد را مي توان بر اين 
اساس دسته بندي كرد. اول؛ مهم ترين مشكل بودجه در 
اين سال ها و البته س��ال 1400، عدم توازن درآمدها و 
هزينه هاي دولت و به عبارت ديگر عدم تمكين دولت ها 
به بهره ور تر كردن سيستم و تطابق درآمد و هزينه است 
و اين خود را در بروز و ظهور كسري بودجه هاي باال نشان 
مي دهد. دوم؛ يك بودجه عملياتي بايد س��نجه هايي 
براي تاثيرش بر شاخص هاي اقتصاد كالن ارايه كند و 
اين وجه تمايز بين يك بودجه مبتني بر حسابداري با 
رويكرد مالي مدرن است. سوم؛ در اين بودجه هيچ جا 
اشاره اي به تاثير نحوه تامين درآمد ها بر پايه پولي كشور 
نشده است و سنجه قابل بررسي وجود ندارد، بهتر بود از 
اين پس تاثير هر كدام از روش هاي تامين درآمد بر روي 
پايه پولي روشن و شفاف ذكر ش��ود با ارايه يك جدول 
تاثير. چه��ارم؛ در بودجه 1400 همانن��د بودجه هاي 
دهه هاي قبل صحبتي از تاثير اين بودجه بر نقدينگي 
نشده است، با يك حساب كتاب متواضعانه در مردادماه 
1400، نقدينگي با خوش بينانه ترين حالت به ۳100 
هزار ميليارد تومان خواهد رسيد و اين در صورت عدم 
وجود رشد اقتصادي ايران را براي چهارمين سال متوالي 
به س��مت تورم باال حركت مي دهد. پنجم؛ در بودجه 
1400 هيچ اشاره اي به رش��د اقتصادي و سناريو هاي 
خوش بينانه و بدبينانه نشده است، دقت داشته باشيم 
اقتصاد ايران براي رس��يدن به سطح درآمد سرانه سال 
1۳۹1 نيازمند رشد ۸ درصد در ۶س��ال متداوم است 
و اين بدون نظم و برنامه مش��خص امكان ناپذير است 
)بيشترين رشد اقتصادي متوس��ط ايران در دهه 40 با 
ادامه در صفحه 7 متوسط 11 درصد و...  

بررسي اليحه بودجه 1400 كه 
از سوي دولت به مجلس ارايه 
شده نشان مي دهد كه دولت 
اساس برنامه ريزي خود براي 
دخل و خرج سال آينده كشور 
را بر اس��اس يك »اگر« بسيار 
مهم و پيچيده قرار داده است و 
آن سرنوشت برجام و مشخص 
شدن تكليف تحريم ها خواهد بود. هرچند رييس جمهور 
جدي��د امريكا تاكن��ون بارها وع��ده داده كه ب��ه برجام 
بازخواهد گشت و اين موضوع مي تواند به معني كاهش 
تحريم ها باشد اما سوال اصلي اينجاست كه اين وعده چه 
ش��رط هايي براي تحقق دارد و تا چه اندازه مي توان روي 
آن حساب كرد؟ به نظر مي رسد راهبرد دولت در بودجه از 
دو حال خارج نبوده، آنها يا معتقد هستند كه طرح جديد 
مجلس بر مبناي تهديد به افزايش فعاليت هاي هسته اي 
منجر به كوتاه آمدن كشورهاي خارجي مي شود يا اميد 
دارند كه در ماه هاي آينده و با استقرار بايدن، شرايط براي 
مذاكره و كاهش سريع تحريم ها فراهم شود. در صورتي 
كه هر يك از اين دو راه به نتيجه برسند، شرايط اقتصادي 
ايران بهبود خواهد يافت و راه تعامل با جهان باز مي شود. با 
توجه به ظرفيت توليد نفت ايران و حضور طوالني مدت 
ادامه در صفحه 5 در...  

پيگي��ري رون��د توس��عه در 
جوام��ع گوناگ��ون نش��ان 
مي دهد، يكي از شاخص هاي 
مهم ب��راي دس��تيابي به امر 
توسعه، بهره برداري از غناي 
فرهنگي و بومي جامعه هدف 
با ضرورت هايي توسعه است. 
به عبارت روشن تر هر كدام از 
كشورها تالش مي كنند، الگوي بومي خود را از توسعه 
مبتني بر ويژگي هاي قوميتي، فرهنگ��ي، اقليمي و... 
ارايه كنند. جامعه ايران��ي مجموعه اي متنوع، رنگ به 
رنگ و دلپذير از اقوام، قوميت ها، لهجه ها و آداب و سنن 
مختلفي است كه از هزاران سال قبل تا به امروز حيات 
اين سرزمين ريشه دار و اصيل را از دل فراز و نشيب هاي 
تاريخي و جنگ ها و نبردها و... تداوم بخشيده و افتخار 
آفريده اند. تنوعي كه نه تنها هرگز چالشي پيش روي 
كشور ايجاد نكرده، بلكه به اعتقاد بسياري از تحليلگران، 
ظرفيتي اس��ت كه با اس��تفاده درس��ت و بهينه از آن 
مي توان فرآيند توسعه پايدار در كشور را تسريع بخشيد. 
اما متاس��فانه طي دهه ه��اي اخير برخ��ي رفتارهاي 
فرهنگي اشتباه و رويكردهاي رسانه اي غلط باعث شده 
تا اين ريشه هاي فرهنگي مورد هجمه و دست اندازي 
ادامه در صفحه 7 قرار بگيرد.  

ب��ازار س��رمايه در ماه ه��اي 
ابتدايي سال با س��رعت قابل 
توجه نس��بت به عرضه اوليه 
ش��ركت هاي اقدام كرده بود و 
استقبال چش��م گيري نيز در 
اين عرصه به وجود آمده بوده 
اما زماني كه بازار روند كاهشي 
خود را شروع كرد عرضه اوليه 
نيز به يك باره ناپديد ش��د گويي ديگر هيچ مجموعه اي 
حاضر نيس��ت به بازار در آن دوران كاهش��ي ورود كند و 
ترس از آن داشته اند كه استقبال هاي كم سابقه و ركورد 
ش��كن در هر عرضه اوليه نش��ود حال كه بازار س��رمايه 
به روزهاي متعادل و رو به افزايش خود رس��يده بار ديگر 
اين فرزندان جديد بازار س��رمايه پاي بر ميدان خواهند 
گذاش��ت و با توجه به رش��د و افزايش كد هاي بورس��ي 
صادر ش��ده مي توان گفت ركوردي در ثبت سفارش اين 
دو شركت به وجود آيد. س��هامداران تازه وارد و كم تجربه 
كه متضرر شدند چشم به بازار گره كرده تا روند افزايشي 
با همان سرعت بااليي كه ابتداي سال داشت هستند تا 
بتوانند جبران زيان هاي وارد ش��ده در روند نزولي بازار را 
داشته باشند البته بر همگان هويدا است كه بازار سرمايه 
يك س��رمايه گذاري بلندمدت بوده كه نسبت به برخي 
بازارهاي موازي كه...  ادامه در صفحه 7

هميش��ه همين طور است، 
غافلگي��ر  ي��ا  مس��ووالن 
مي شوند يا سعي مي كنند 
تقصير را ب��ه گردن يكديگر 
بياندازن��د و باالخره هم اين 
دولت اس��ت كه ب��ه دليل 
ندادن بودجه مصوب ش��ده 
براي مسائل عمراني شهرها 
مقصر ش��ناخته مي ش��ود. اكثر ش��هرهاي جنوبي 
كش��ور را س��يل در برگرفته، نزديك ب��ه 10 نفر از 
هموطنانمان در اين ميان جان باخته اند. بس��ياري 
ديگر زندگي و كسب و كارش��ان را از دست داده اند. 
استاندار مي گويد اينها به من ربطي ندارد و مربوط 
به ش��هردار و ش��هرداري است، ش��هردار مي گويد 
استانداري هزينه اليروبي را به ش��هرداري نداده و 
حاال هم كه مشخص ش��ده دولت اصال بودجه را به 
هيچ كدام پرداخت نكرده است. اما باز هم اين سوال 
هميش��گي پيش مي آيد كه با توجه به هشدارهاي 
سازمان هواشناسي چندين روز قبل از وقوع بارش و 
سيل اين مسووالن محترم كجا بودند و به چه كاري 
مشغول بودند كه يادشان رفت به اخبار هواشناسي 
گوش بدهند و راه چاره اي بينديش��ند قبل از اينكه 
زندگي مردم بي پناه را آب ببرد.   ادامه در صفحه 8

پيمان مولوي

مريم شاهسمنديحامد علي محمدمجيد گودرزيرضا سالمي

جديدترين آمار 
منتشر شده  از سوي 

وزارت صمت  نشان مي دهد

افزايش 
50درصدي  

قيمت 
اقالم مصرفي 

در مهرماه
تعادل  - گروه صنعت| 

ليس��ت كاالهاي گران مصرفي منتش��ر شد. رصد 
فهرست جديدترين آمار منتشر شده از سوي صمت 
نشان مي دهد، در مهرماه س��ال ۹۹ در بين ۸۹ قلم 
كاالي اساس��ي منتخب، ۸4 كاال بي��ن 0.4 تا ۳14 
درصد نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته افزايش 
قيمت را تجربه كرده اند. رصد آمارهاي منتشر شده 
بيانگر اين اس��ت، كه بيش��ترين افزايش قيمت هم 
مربوط به »گروه آهن آالت، كنجاله سويا و حبوبات« 
بوده است. در اين ميان 24 كاال هم بين ۵0 تا 100 
درصد افزايش قيمت را تجربه كرده اند كه مهم ترين 
آنها مربوط به اق��الم مصرفي روزانه ش��امل »برنج، 
مرغ، تخم مرغ، حبوبات، قند، ش��كر و غيره « است. 
به طور نمونه تخم م��رغ ۹4.۵ درصد، برنج تايلندي 
۷1.4، گوش��ت مرغ ۵0.۶، مرغ زن��ده ۵۳.۳ و كره 

پاستوريزه ۷2.۶ درصد افزايش قيمت داشته اند. 
كدام كاال ها افزايش قيمت داشتند؟

از بين ۸۹ كاالي��ي كه تغييرات قيم��ت آنها از مهر 
سال گذش��ته تا ماه مش��ابه امسال منتش��ر شده، 
قيمت 1۳ كاال ش��امل چهار نوع تير آهن با 1۹۹.4 
تا ۳14.۶ درصد، دو نوع ميلگرد با 1۹۸.۷ و 200.1 
درصد، ورق س��ياه با 221.۶ درصد، كنجاله سوياي 
وارداتي ب��ا 2۷4.۹ درص��د و همچني��ن »لپه« با 
140.4، »لوبيا قرمز10۳.۸درصد«، »عدس1۷0«، 

»برن��ج هن��دي 1۶0.4« و »برن��ج پاكس��تاني 
باسماتي112.4درصدافزايش قيمت در مهر امسال 
نسبت به ماه مشابه س��ال قبل بيش از 100 درصد 
افزايش داش��ته و بين دو تا چهار برابر ش��ده است.

بنابراين قيم��ت هر كيلو لپ��ه به 2۷ ه��زار و ۵00 
تومان، لوبيا قرمز به 2۵ هزار و ۳00 تومان، عدس به 
22 هزار و ۷00 تومان، برنج هندي به 20 ب هزار و 
۷00 تومان و برنج پاكستاني باسماتي به 2۳ هزار و 

400 تومان درمهرماه رسيده است. 
نكته قابل توجه در اين آمار نيز افزايش بيش از 2۷0 
درصدي كنجاله سوياي وارداتي )نوعي خوراك دام 
و طيور( است كه باعث ش��ده قيمت هر كيلو از اين 
محصول به بي��ش از 10 هزار و ۵00 تومان برس��د. 
اين موضوع از آنجايي اهميت دارد كه در هفته هاي 
گذشته قيمت مرغ گرم در خرده فروشي هاي سطح 
شهر تهران به بيش از ۳0 هزار تومان رسيد. اين در 
حالي اس��ت كه اواخر مهر ماه كارگروه تنظيم بازار 
استان تهران قيمت هر كيلوگرم مرغ گرم را 20 هزار 

و 400 تومان تصويب كرده بود. 
در اين مي��ان 24 كاال هم بين ۵0 ت��ا 100 درصد 
افزايش قيم��ت داش��تندكه از جمل��ه مهم ترين 
آنه��ا تخم مرغ ب��ا ۹4.۵ درص��د، برن��ج تايلندي 
با ۷1.4، گوش��ت مرغ با ۵0.۶، مرغ زنده با ۵۳.۳، 
شكر كيلويي و بسته بندي با ۵۸.1 و ۵۳.۶ درصد، 

قند شكسته ۵۳.1، كره پاس��توريزه با ۷2.۶، لوبيا 
چيتي ب��ا ۷۸، نخ��ود ب��ا ۸۶.۶، گوج��ه فرنگي با 
۸1.۳، پياز ب��ا ۶۳.۸ و موز ب��ا ۷4.1 درصد افزايش 
قيمت، بين ۵0 تا 100 درصد افزايش داشته است. 
بنابراين در مهر امسال قيمت هر كيلو تخم مرغ به 
1۵ هزار و ۶00 تومان، برنج تايلندي به 12 هزار و 
۷00، گوشت مرغ به 1۹ هزار و ۷00، مرغ زنده به 
1۳ هزار و ۸00، ش��كر به ۸۳00، قن��د به 10 هزار 
تومان، كره پاستوريزه به ۷۸00، لوبيا چيتي به 2۶ 
هزار و ۵00، نخود به 1۷ هزار و ۸00، گوجه فرنگي 
به 4400، پياز به 4۳00 و موز ب��ه 22 هزار و 200 

تومان رسيده است.
»ذرت خارجي« ب��ا ۷۹.۷ و ذرت داخلي ۸۷.۳، جو 
خارجي با ۵۳.4 س��اير ان��واع خ��وراك دام و طيور 
هس��تند كه از مهر سال گذش��ته ماه مشابه امسال 
بي��ش از ۵0 درصد گران ش��ده اند و قيمت هر كيلو 
از آنها به ترتيب به حدود ۳2 ه��زار تومان و 2۷ هزار 

تومان رسيده است.
»الس��تيك پرايد و پژو « نيز در اين مدت با افزايش 
قيمت ۵1.۵ و ۷2.۳ درصدي مواجه بودند و قيمت 
هر حلقه از آنها به ۳۵0 و 440 هزار تومان رس��يده 
است. همچنين الستيك سمند، اتوبوس و كاميون، 
سيمان، سيم و ماشين لباسش��ويي توليد داخل از 
جمله ديگر كاالهايي است كه قيمت آنها بيش از ۵0 

درصد افزايش يافته است.از بين مهم ترين كاالهايي 
كه در مدت ياد ش��ده كمتر از ۵0 درص��د افزايش 
قيمت داش��تند هم مي توان به ش��ير خام با 24.۷ 
درصد، شير استريل پاكتي با ۳2.2، شير بطري يك 
ليتري با 20.۹، برنج داخلي هاشمي با 2۷.۷ درصد، 
ماكاروني ۵00 گرمي با حدود 40، پنير ۵20 گرمي 
با ۳۷.4، ماس��ت كم چرب و پرچرب ب��ا حدود 22 و 
2۹، انواع چاي خارجي با 1۷ تا 1۹ درصد و همچنين 
انواع روغن با 10 تا 2۶ درصد افزايش قيمت اش��اره 

كرد.
كاالهايي كه كاهش قيمت 

را تجربه كردند؟
از س��وي ديگر تحليل داده هاي منتشر شده نشان 
مي دهد، قيم��ت ۵ كاال درمهرماه ۹۹ بي��ن 0.۶ تا 
14.4 درصد كاهش داش��ته است. كمترين كاهش 
قيمت مربوط به گوساله زنده كه در مهر ماه هر كيلو 
از آن به قيم��ت ۳2 هزار و ۶00 تومان عرضه ش��ده 
و بيشترين كاهش قيمت نيز مربوط به كاغذ چاپ 
۷0 گرمي اندونزي بوده كه قيمت ه��ر بند از آن از 
4۸ هزار و ۶00 تومان در مهر س��ال گذشته به 41 
هزار و ۶00 تومان در مهر امسال رسيده است.قيمت 
گوشت گوساله، خرما مضافتي و جوجه يك روزه و 
گوساله زنده نيز در يك سال مورد بررسي به ترتيب 

0.4، 1.۶، 11.۸ درصد كاهش يافته است.



»بودجه س��ال 1398 با بيش برآوردي منابع حاصل 
از صادرات نفت و فراورده هاي نفتي، با رقم 448 هزار 
ميليارد تومان به تصويب رسيد. مطابق پيش بيني هاي 
كارشناسان، تنها 317 هزار ميليارد تومان از اين منابع 
در عمل تحقق يافت و دولت با كس��ري بودجه اي در 
حدود 131 هزار ميليارد تومان مواجه ش��د.اين رقم 
بدون احتس��اب 44 هزار ميليارد تومان اوراق منتشر 
شده براساس مجوزهاي قانون بودجه 1398 است كه 
در ادبيات اقتصادي، جزئي از كسري بودجه محسوب 
مي شود. به عبارتي مجموع كسري بودجه سال 1398، 
175 هزار ميليارد تومان اس��ت كه 44 هزار ميليارد 
تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالي 

اسالمي پوشش داده شده است.«
اين بخشي از جديدترين گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس درباره عملكرد بودجه اي دولت در سال جاري 
است. عملكردي كه نشان مي دهد با وجود گمانه زني ها 
درباره مديريت منابع از س��وي دولت، كسري بودجه 

قابل توجهي در سال جاري به ثبت رسيده است.
همان طور كه از قبل نيز مشخص بود، دولت در سال 
جاري در تامين منابع مالي مورد نياز خود با مشكالت 
و محدوديت هاي جدي مواجه شد اما بررسي ابعاد اين 
كسري بودجه، نشان مي دهد كه شرايط پيچيده تر از 
چيزي است كه در ابتدا به نظر مي رسيد. باقر نوبخت، 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه چن��د روز قبل اعالم 
كرد كه از منابع پيش بيني شده براي بودجه امسال، 
50 هزار ميليارد تومان محقق نشده اما گزارش مركز 

پژوهش ها جز اين را نشان مي دهد. 
اين مركز علت بخش مهمي از اين كس��ري بودجه را 
برنامه ريزي اش��تباه و دور از واقعيت دولت در رابطه با 
دسترسي به منابع نفتي مي داند، موضوعي كه بحث 
درباره آن از چن��د روز قبل و در رابطه با اليحه بودجه 
1400 نيز بار ديگر داغ شده است. با ورود شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه به موضوع، در ابتدا 
مقرر ش��د مصارف بودجه به ميزان 62 هزار ميليارد 
تومان كاهش و منابع بودجه با استفاده از راهكارهايي 
مانند برداشت از صندوق توس��عه ملي، انتشار اوراق 
مالي، فروش دارايي ه��ا و منابع بند »ج« تبصره »1« 
قانون بودج��ه 1398، به مي��زان 5.76 هزار ميليارد 
تومان افزايش يابد. با اين حال، در پايان سال 1398، 
اين شورا با افزايش سقف برداشت از صندوق توسعه 
مّلي، مجوزهاي مازاد بر منابع بودجه 1398 را تا رقم 
108 هزار ميليارد توم��ان افزايش داد. به دليل صدور 
مجوزه��اي قابل توجه خ��ارج از قانون بودجه س��ال 
1398، بررسي »عملكرد قانون بودجه« در سال 1398 
نسبت به بررسي »عملكرد مالي دولت« در سال 1398 
متفاوت اس��ت.گزارش مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
درباره عملكرد مالي دولت در سال 98 مي افزايد كه از 
مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال 1398، تنها 
70 درصد محقق  شده اند كه همين مساله ورود شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي و صدور مجوزهايي خارج از 
بودجه را در پي داش��ته است؛ ضمن آنكه با احتساب 
مجوزهاي خ��ارج از بودجه، عملكرد منابع و مصارف  
حدوداً برابر با 94 درصد ميزان مصوب بوده است. اين 
درصد باالي تحقق با وجود كاهش شديد درآمدهاي 
نفتي، ناشي از سهم باالي استقراض )انتشار اوراق مالي 
اسالمي و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي( است 
كه حدود 40 درصد منابع را شامل مي شود.براساس 

اين گزارش تحقق نس��بتًا باالي مصارف بودجه سال 
1398 در حالي است كه مطابق مصوبه شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي، مقرر شده بود 62 هزار ميليارد 
تومان از كسري بودجه سال 1398، از طريق كاهش 
مصارف بودجه تأمين شود. مطابق محاسبات گزارش، 
در بهترين حالت حدود 40 هزار ميليارد تومان از سقف 

مصارف كاسته شده است.

    كاهش درآمد در برابر تورم
مركز پژوهش ها در تحلي��ل وضعيت درآمدي دولت 
در س��ال 98، با دس��ته بندي اين درآمدها و مقايسه 
آنها با سال هاي قبل و البته ميزان تغييرات متناسب 
با نرخ تورم، به ارزيابي رسيده كه نشان مي دهد تقريبا 
تمام درآمدهاي دولت در مقايسه با نرخ تورم ساالنه، 

كاهش يافته اند.
 سهم درآمدهاي مالياتي از كل منابع وصولي دولت در 
سال 1398 بالغ بر 32 درصد است كه نسبت به سال 
1397 حدود 30 درصد رشد داشته است. مقايسه اين 
رشد با نرخ تورم، بيانگر عدم افزايش )و حتي كاهش( 
درآمدهاي مالياتي حقيقي كشور است.براساس اين 
گزارش وصولي گمرك جمهوري اسالمي ايران نسبت 
به سال 1397 حدود 8 درصد افزايش يافته است كه 
در مقايس��ه با نرخ تورم، از كاه��ش قابل توجه مقدار 
حقيقي اين منبع درآم��دي حكايت دارد.همچنين 
منابع حاصل از نف��ت و فراورده هاي نفتي حدود 39 
هزار ميليارد تومان است كه 26 درصد رقم مصوب در 
بودجه سال 1398 و بيش از 60 درصد كمتر از عملكرد 
سال قبل است. اين در حالي است كه رقم مذكور، شامل 
استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي )بند »ج« تبصره 
»1« قانون بودجه س��ال 1398( و مابه التفاوت سهم 
20 درصد تا س��هم قانوني 34 درصد صندوق توسعه 
ملي از محل درآمدهاي نفتي )بند »الف« تبصره »1« 

قانون بودجه س��ال 1398( نيز اس��ت.گزارش مركز 
پژوهش هاي مجل��س مي افزايد؛ در حالي كه مطابق 
قانون بودجه س��ال 1398، مقرر ش��د سهم دولت از 
منابع حاصل از فروش ميعانات گازي )5/85% از فروش 
خوراك داخلي( به جاي دالر 4200 توماني، بر اساس 
دالر نيمايي )متوسط 11 هزار تومان( محاسبه شود، 
عملكرد اين رديف نسبت به س��ال گذشته به ميزان 
چشمگيري )بيش از 20 درصد( كاهش يافته كه علت 
آن نامش��خص است. براس��اس اين گزارش در قانون 
بودجه سال 1398، 4/4 هزار ميليارد تومان منابع از 
محل فروش اموال منقول و غير منقول پيش بيني شده 
بود و براساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
مقرر شد 10 هزار ميليارد تومان ديگر از كسري بودجه 
از اين محل تأمين شود. با اين وجود عملكرد اين رديف 
برابر ب��ا 483 ميليارد تومان )معادل حدود 11 درصد 
از اعتبار مصوب در قانون بودجه( بوده است.همچنين 
عملكرد منابع حاصل از واگ��ذاري دارايي هاي مالي 
ح��دود 306 درصد رقم مصوب بودجه اس��ت. علت 
اين امر، انعكاس 65 هزار ميليارد تومان استقراض از 
صندوق توسعه ملي  و انتشار 82 هزار ميليارد تومان 
اوراق بدهي براي تأمين كسري بودجه است كه بخشي 
از آن به موجب قانون بودجه سال 1398 و بخش ديگر 
مطابق مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي است.

    استقراض از بانك مركزي؟
آنچه در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس بيشترين 
اهميت را دارد، بحث استقراض از بانك مركزي براي 
كاهش فشار كسري بودجه است. در ماه هاي گذشته 
بحث درباره استقراض از اين بانك باال گرفته بود و در 
شرايطي كه رييس كل بانك مركزي، از رخ دادن اين 
اتفاق مي گفت اما س��ازمان برنام��ه و بودجه آن را رد 
كرد. حاال مجلس نيز با استناد به اين موضوع كه عمال 

دسترسي به بخشي از ارز صندوق توسعه ممكن نيست 
و بانك مركزي مجبور به جبران اين عدم دسترس��ي 
ش��ده، مي گويد كه منابع اس��تفاده شده عمال همان 
اس��تفاده از پايه پولي بوده كه اصلي ترين عامل براي 
افزايش نرخ تورم است. در بخشي از اين گزارش آمده: با 
توجه به اينكه بخش قابل توجهي از منابع ارزي صندوق 
توسعه ملي )براساس محاسبات انجام شده، حدود 7 
ميليارد دالر، معادل 77 هزار ميليارد تومان با احتساب 
متوسط نرخ دالر نيما(، در حساب هايي قرار داشته است 
كه امكان دسترسي به آنها وجود ندارد، معادل ريالي اين 
منابع توسط بانك مركزي و از طريق پايه پولي تأمين 
شده كه تاثير خود را در تورم باالي سال هاي 1398 و 

1399 نشان داده است. 
اين مركز از نمايندگان مجلس خواسته با توجه به اتفاق 
رخ داده در سال جاري، نسبت به منابع بودجه در سال 
آينده حساسيت بيشتري داشته باشند. احتماال اشاره 
اين مركز به درآمدهاي نفتي پيش بيني شده از سوي 
دولت است. دولت براي سال آينده فروش روزانه 2.3 
ميليون بشكه نفت را پيش بيني كرده و به اين ترتيب 
انتظ��ار دارد كه از اين حوزه حدودا 200 هزار ميليارد 
تومان درآمد كس��ب كند، موضوعي كه بس��ياري از 
كارشناس��ان رخ دادن آن را غي��ر ممك��ن مي دانند. 
هرچند دولت نسبت به كاهش درآمدهاي نفتي با لغو 
تحريم هاي امريكا اميدوار است اما اگر بنا به هر دليل اين 
درآمد محقق نشود، كشور با كسري بودجه اي بسيار 
شديدتر از آنچه امروز تجربه شده، مواجه مي شود. نرخ 
تورم كه از تابستان امسال بار ديگر صعودي شده و در 
آبان به مرز 30 درصد رس��يد، احتماال با افزايش پايه 
پول��ي رخ داده، بار ديگر افزايش خواهد يافت و اگر بنا 
باشد در سال بعد نيز همچنان بانك مركزي جور كسري 
بودجه را بكشد، كار بسيار دشوارتر از آنچه امسال رخ 

داده خواهد شد.
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 آخرين موضع ايران 
براي مذاكره مجدد با امريكا

سخنگوي دولت اعالم كرد: تا پيش از بازگشت امريكا 
به نقطه اي كه خود را از انجام تعهداتش جدا كرد، امكان 
بررسي مذاكرات تازه اي اساسا وجود ندارد. علي ربيعي 
در نشست خبري هفتگي خود كه در راستاي رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي، به صورت ويدئوكنفرانس برگزار 
شد تاكيد كرد كه اليحه بودجه سال 1400 مبتني بر 
واقعيت هاي امروز كشور و با نگاهي به آينده نزديك در 
تالش براي بهبود آينده بهتر ش��كل گرفته است. وي 
گفت: تالش دول��ت بر اين بوده كه منابع و درآمد هاي 
پيش بيني شده كامال واقعي باشند و مصارف اجتناب 
ناپذير كاماًل پوشش داده شود و هزينه غيرضروري نيز 
افزايش نبايد. وي افزود: يك��ي از تالش هاي دولت در 
سال هاي گذشته اين بوده اس��ت كه اليحه بودجه از 
اتاق ها و كميسيون هاي دربسته خارج و در منظر افكار 
عمومي و نظارت همگان قرار گيرد و امروز بودجه بيش از 
هر زمان ديگر در دسترس جامعه است. همچنين شايان 
ذكر است اليحه بودجه از نظر سياست هاي مالي، با هدف 
تحريك بخش تقاضا، خروج از ركود و حركت به سمت 
رش��د و رونق اقتصادي و به منظور حفظ قدرت خريد 
مردم و حمايت از حقوق بگيران و اقشار موردنياز حمايت، 
انبساطي تنظيم شده است و از طرفي در اجرا، كاهش 
هزينه هاي غيرضروري دولت و اولويت بندي مخارج 
مدنظر است. ربيعي در ادامه با اعالم اينكه اليحه بودجه 
كل كشور در سال آينده، 2435 هزار ميليارد تومان )با 
احتساب ارقام دوبار منظور شده( است كه در مقايسه با 
بودجه كل امسال، 20 درصد رشد داشته، افزود: اليحه 
بودجه شامل 841 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي، 
88 هزار ميليارد تومان درآمدهاي اختصاصي و 1561 
هزار ميليارد تومان بودجه شركت هاي دولتي، موسسات 
انتفاعي وابسته به دولت و بانك ها است. وي ادامه داد: 
يكي از مهم ترين دس��تاوردهاي اليحه بودجه س��ال 
آينده، كاهش نقش منابع حاصل از فروش نفت خام در 
بودجه جاري است. بنابر تصميم دولت، در بودجه جاري 
سال آينده، بيش از ميزان فروش نفت در دوران قبل از 
تحريم، فروش نفت ديده نشده است. همچنين حفظ 
ارزش پول ملي يكي از ويژگي هاي اليحه بودجه سال 
1400 است. سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: با وجود 
برخي توصيه ها مبني بر افزايش نرخ تسعير ارز كه در 
زمان تنظيم بودجه مطرح بود، دولت به منظور تقويت 
ارزش پول ملي، جلوگيري ازكاهش قدرت خريد مردم 
و اجتناب از آثار تورمي آن، حاضر به انجام اين كار نشد. 
واردات كاالهاي اساس��ي، دارو و تجهيزات پزشكي، با 
ارز 4200 تومان حفظ شده است اما پيش بيني شده 
است در صورت محرز شدن آثار منفي حفظ ارز 4200 
توماني نسبت به آثار تورمي اصالح نرخ ترجيحي تسعير 
ارز، اصالح نرخ ارز ترجيحي به نرخ ETS )نرخ سامانه 
معامالت الكترونيكي( انجام و صددرصد درآمد ناشي 
از اين اصالح براي معيش��ت و س��المت مردم مصرف 
شود. وي در ادامه با يادآوري اينكه در خصوص اليحه 
پيشنهادي بودجه ابهاماتي در اين مدت مطرح شده 
است كه بر برخي از آنها پاسخ داده مي شود، به پاسخ يه 
اين ابهامات به صورت دسته بندي شده پرداخت و گفت: 
بايد توجه داشت توليد و فروش نفت مساله اي منفي 
نيست، ما بايد نفت را صادر كنيم و فروش نفت به منظور 
توسعه كشور، وابسته كردن جهان به ايران و حضور در 
بازارهاي بين المللي مهم است و آنچه بايد مورد توجه 
قرار گيرد اين است كه درآمد ناشي از فروش نفت را در 
بودجه جاري هزينه نكنيم و درآمدهاي حاصل از آن را 
براي رفاه مردم، تقويت، نگهداشت و توسعه زيربناها و 
زيرساختهاي كشور كه مورد استفاده نسل هاي آينده 
نيز است، به كار بگيريم. تصميم بنيادي دولت اين است 
كه نفت براي توسعه زيرساخت ها و حمايت اجتماعي 

از زندگي مردم مصرف شود.

     دشمنان منتظر واكنش ايران باشند
سرلشكر سالمي با تاكيد بر اينكه راه شهيد فخري زاده 
با عزم و اراده بيش��تر دنبال مي شود، گفت: دشمنان 
بايد منتظر واكنش هاي جمهوري اس��المي ايران با 
كيفيت و وضعيتي كه خودمان تعيين مي كنيم، باشند. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدار حسين 
سالمي فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 
حاشيه مراسم گراميداشت دانشمند شهيد محسن 
فخري زاده كه در س��تاد فرماندهي كل سپاه برگزار 
ش��د، با بيان اينكه بزرگ ترين لطف الهي كه شهادت 
است، شامل حال محسن فخري زاده عزيز و فخر ايران 
شد، گفت: دشمنان قس��م خورده ايران اسالمي بايد 
بدانند كه ش��هادت چراغ راه ماست و ما راه اين شهيد 
عزيز را ادامه خواهيم داد و راهي كه شهدا باز مي كنند، 
هيچ گاه توقف نخواهد داشت. وي افزود: هر نقطه اي كه 
دشمن روي آن متمركز مي شود، به منزله نقطه قوت 
ما و هراس دشمنان است و متوسل شدن به اقدامات 
جنايتكارانه اي مانند ترور به معناي آن است كه ما بايد 
امثال شهيد فخري زاده را تربيت كنيم. فرمانده كل سپاه 
با تاكيد بر اينكه راه اين عزيز با عزم و اراده بيشتر توسط 
شاگردانش ادامه خواهد داشت، گفت: دشمنان بايد 
منتظر واكنش هاي جمهوري اسالمي ايران با كيفيت 
و وضعيتي كه خودمان تعيين مي كنيم، باشند. سردار 
سالمي با بيان اينكه ترور و اقدامات كوردالنه دشمنان 
جز افزوده شدن بر شتاب انقالب اسالمي ما دستاورد 
ديگري نخواهد داش��ت، ادامه داد: ما با شهادت رشد 
كرده ايم و دش��من قدرت درك اين حقيقت را ندارد. 
آنها فكر مي كنند كه مردان بزرگ ما تنها هويت فيزيكي 
دارند از اين رو به دنبال حذف آنها هستند اما شهادت 
آنان، اراده ما را در رسيدن به اهداف عاليه نظام قوي تر 
مي كند. فرمانده كل سپاه در پايان با تاكيد بر اينكه به 
ملت عزيز ايران اطمينان مي دهيم كه واكنش قاطعي 
نسبت به ترور دانشمند هسته اي خود خواهيم داشت، 
افزود: شهادت براي ما افتخار است و همان طور كه شاهد 
بوديم حاج قاسم با ش��هادتش موجب ذلت استكبار 
شد قطعا شهادت محسن فخري زاده نيز موجب ذلت 
دشمنان مي شود و سرعت ما را در مسيري كه انتخاب 

كرده ايم بيشتر مي كند.

1000 ميليارد تومان
 براي خريد واكسن كرونا

در بودجه سال آينده 1000 ميليارد تومان اعتبار 
براي خريد واكسن كرونا پيش بيني شده است.

در جريان شيوع ويروس كرونا از اواخر سال گذشته، 
هزينه هاي مربوط به وزارت بهداشت در بخش هاي 
مختلف افزايش قابل توجهي داشت و تا جايي پيش 
رفت كه به دليل كمبود منابع، دولت درخواس��ت 
برداشت يك ميليارد دالري از صندوق توسعه ملي 
جهت تامين بخشي از هزينه هاي وزارت بهداشت را 
مطرح و با موافقت مقام معظم رهبري در دستور كار 
قرار گرفت. اما در بودجه سال آينده در كنار تمامي 
هزينه هايي كه متوجه وزارت بهداشت است، هزينه 
خريد واكنس كرونا نيز وجود دارد كه اين روزها در 
مورد تامين مالي، نحوه خريد و انتقال ارز آن مباحثي 

مطرح بوده است.
اين در حالي اس��ت كه به گفته خانلو - سخنگوي 
س��تاد بودجه1400- به دلي��ل اهميت و ضرورت 
تامين واكسن كرونا، مبلغ يك هزار ميليارد تومان 

براي اين موضوع پيش بيني شده است.
اخيرا همتي - رييس كل بانك مركزي- از مشكالت 
پيش روي خريد واكسن از مسير رسمي در پرداخت 
و انتقال ارز مورد ني��از، به دليل تحريم هاي امريكا 

وضرورت اخذ مجوز اوفك، انتقاد كرده بود.
رييس كل بانك مرك��زي در اين باره گفته كه كره 
جنوبي، بابت انتقال پول از مس��ير U-turn دالر 
براي خريد هاي بشر دوستانه، نتوانست تضميني 
براي عدم مصادره پول بانك مركزي ايران توس��ط 
دولت امريكا درهنگام انتقال بدهد، از سويي صندوق 
بين المللي پول با فشار و تهديد امريكا و با وجود اذعان 
به حق ايران و عدم وجود هيچ گونه مانع اقتصادي يا 
حقوقي، حتي جرأت مطر ح كردن وام بشردوستانه 
ايران در هيات مديره صن��دوق را پيدانكرد. با اين 
حال همتي اين اميد را داده كه موانع پيش رو حل و 
فصل شود و گفته كه انتقال پول از مسيرهاي ديگر 
تحت پيگيري است كه با همكاري و اقدام به موقع 
دس��تگاه هاي ذي ربط به نتيجه خواهد رسيد. اما 
آنچه در بودجه س��ال آينده براي اعتبارات وزارت 
بهداش��ت پيش بيني ش��ده نش��ان مي دهد كه از 
32 هزار ميلي��ارد تومان به 77 هزار ميليارد تومان 
افزايش يافته اس��ت، منابعي كه در جريان كرونا، 
بايد پاس��خگوي تامين مالي ب��راي توليد يا خريد 

واكسن آن باشد.

    اليحه بودجه 1400 بايد اصالح شود
يك عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس 
ضمن اينكه اليحه بودجه س��ال 1400 را نيازمند 
اصالحات جدي دانس��ت، در نظر گرفتن فروش 2 
ميليون و 300 هزار بش��كه نفت براي سال آينده 
را غير كارشناس��ي خواند. سيد غني نظري خانقاه 
با اشاره به كليات اليحه بودجه سال 1400 گفت: 
اليحه بودجه سال 1400 را بسيار ضعيف مي دانم؛ 
مواردي كه در اين اليحه طرح شده تورم زا است، پول 
پاشي و استقراض از بانك مركزي و مقروض ساختن 
دولت بعدي از جمله مواردي است كه موجب شده 
من با كليات اين اليحه مخالف باشم. وي افزود: در 
نظر گرفتن فروش 2 ميليون و 300 هزار بشكه نفت 
كامال غير كارشناسي است؛ اينگونه فروش نفت را 
تعيين مي كنند آن هم در حالي كه ما اكنون توانايي 
فروش 500 هزار بشكه نفت را هم نداريم، خودشان 
مي دانند اين كار شدني نيست و موضوع استقراض از 
بانك مركزي را طرح مي كنند. نماينده مردم خلخال 
و كوثر در مجلس اضافه ك��رد: بايد از آقاي نوبخت 
پرسيد كه تعيين قيمت ارز به اين شكل در اليحه 
بودجه امكان پذير اس��ت يا خير؟ مجلس شوراي 
اسالمي نسبت به تك تك اين موارد بررسي خود را 
انجام خواهد داد؛ قطعا ما اين اليحه را قبول نداريم، 
اليحه بودجه بايد اصالح شود اگر اين اليحه اصالح 
نشود نمي تواند به رفع مشكالت كشور كمك كند.

    وابستگي بودجه به نفت 25 درصد است
نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
وابس��تگي بودجه 1400 به نفت ظاهرا 25 درصد 
ولي در اصل باالي 40 درصد است. حجت االسالم 
سيد محمدرضا ميرتاج الديني نماينده مردم تبريز 
در مجلس شوراي اسالمي، با اشاره به اليحه بودجه 
1400 گفت: اليحه بودجه س��ال 1400 بس��يار 
مبسوط بسته شده و ارقام آن چه در بخش درآمدي 
و چه بخش هزينه اي افزايش قابل توجهي را نشان 
مي دهد. وي افزود: وابستگي بودجه 1400 به نفت 
در ظاهر 25 درصد يعني حدود 200 هزار ميليارد 
تومان است، اما درآمدهاي ديگري كه در اين حوزه 
وجود دارد و در اليحه بودجه به صورت شفاف نيامده 
بيش از اين اس��ت. نايب رييس كميسيون برنامه و 
بودجه مجلس اظهار داشت: همانطور كه گفتم در 
ظاهر وابستگي بودجه 1400 به نفت 25 درصد است 
اما اگر درآمدهاي اوراق س��لف نفتي، فرآورده هاي 
نفتي و امثال آن را حساب كنيم، بيش از 40 درصد 
از بودجه را شامل مي شود و عمال مي توان گفت كه 
بيش از 40 درصد بودجه از محل درآمدهاي نفتي 
است. ميرتاج الديني خاطرنشان كرد: درآمدهاي 
نفتي بايد در حوزه توس��عه زيرساخت ها، توسعه 
بنادر و احداث راه آهن هزينه شود و نه در حوزه امور 
جاري كشور. وي افزود: متأسفانه در بودجه مشاهده 
مي شود كه اگرچه بخشي از درآمدهاي نفتي براي 
توسعه زيرساخت ها هزينه مي شود، اما بخش قابل 
توجه��ي از اين هزينه ها صرف امور جاري كش��ور 
مي ش��ود. اليحه بودجه س��ال 1400 چهارشنبه 
هفته گذش��ته 12 آذر ماه 99 توسط غالمحسين 
اميري معاون پارلماني رييس جمهور تقديم مجلس 
شد و كار بررس��ي آن پس از مطالعه اليحه توسط 
نمايندگان در فرصت 10 روزه در كميسيون هاي 
تخصصي و پس از آن در كميسيون تلفيق و سپس 

در صحن علني مجلس انجام خواهد شد.

مركز پژوهش هاي مجلس از استقراض جدي دولت مي گويد

كسري 175 هزار ميليارد توماني بودجه 98

رييس جمهور:  بدخواهان از اختالفات درون كشور سوءاستفاده مي كنند
رييس جمهور روز سه ش��نبه در جلسه ستاد هماهنگي 
اقتصادي تاكيد كرد كه با وجود فشارهاي بي سابقه تحريمي 
و آسيب هاي شيوع كرونا در اقتصاد كشور، شاخص هاي 
اقتصادي فصل تابستان، عالمت هاي اميدبخشي نشان 
داده اس��ت. حجت االسالم والمس��لمين حسن روحاني 
اظهارداش��ت: به دليل سرمايه گذاري هايي كه در تقويت 
و توسعه زيرس��اخت ها انجام شد، اقتصاد كشور توانست 
در مقابل تكانه هاي ش��ديد تحريمي مقاومت كند و پس 
از گذر از سال هاي دشوار 97 و 98، در آستانه بازگشت به 
مسير ثبات و رش��د قرار گيرد. روحاني گفت: البته شيوع 
كرونا شوك تازه اي به اقتصاد وارد كرد كه نگذاشت آثار اين 
بهبود براي مردم ملموس شود ولي خوشبختانه در پي 9 ماه 
مقاومت در برابر ضربه مضاعف كرونا، اينك اقتصاد كشور 
مجددا در آستانه ثبات و رش��د قرار گرفته است. روحاني 
با اشاره به اينكه متاسفانه شيوع كرونا باعث شده است كه 
موفقيت هاي اقتصادي كش��ور در مقابله با تحريم امريكا 
ملموس نباشد، خاطرنشان كرد: در شرايط حساس كنوني، 
كشور نيازمند انسجام و يكپارچگي است و در همين روزها 
شاهد بهره برداري و سوءاستفاده بدخواهان ملت و كشور 

از اختالفات درون كشور هستيم لذا همه موظفيم آرامش 
كشور را حفظ و بر وحدت و يكپارچگي تاكيد كنيم.

رييس جمهور در ادامه اين جلس��ه با اش��اره به ضرورت 
نوس��ازي و توس��عه ناوگان حمل و نقل عمومي كشور با 
توجه به ش��رايط كرونايي و تمهيدات در نظر گرفته شده 
در خصوص تامين قطعات مورد نياز خودروهاي عمومي 
گفت: براي دستيابي به اهداف برنامه هاي جامع حمل و نقل 
كشور و ارايه خدمات مطلوب به شهروندان، سامانه حمل 
و نقل عمومي كش��ور نيازمند تزريق ناوگان جديد است. 
رييس جمهور همچنين در جري��ان ديدار با وزير خارجه 
سوريه، با تسليت درگذشت آقاي وليد معلم اظهار داشت: 
روابط تهران و دمشق بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران 
و در دوران حيات حضرت امام راحل و آقاي حافظ اس��د 
بنيانگذاري شد و امروز با اراده و تصميم مسووالن دو كشور 

همچنان اين روابط با استحكام ادامه دارد.
روحاني با تاكيد بر اينكه جمهوري اسالمي ايران همواره 
در كنار ملت و دولت س��وريه خواهد ب��ود، تصريح كرد: 
جمهوري اسالمي ايران تصميم و اراده اي كه براي حمايت 
از دولت و ملت س��وريه به عنوان متحد استراتژيك خود 

را داش��ته همچنان ادامه خواهد داد و همواره تا پيروزي 
نهايي در كنار سوريه خواهيم بود. رييس جمهور مقابله با 
اشغالگران صهيونيس��ت و تروريسم را هدف مشترك دو 
ملت ايران و س��وريه دانست و گفت: ترديدي نداريم كه تا 
پايان راه و نابودي تروريست ها بايد به مقاومت و ايستادگي 
خود ادامه داد. روحاني با اشاره به اقدام ترامپ براي انضمام 
بخشي از خاك س��وريه به دشمن صهيونيستي تصريح 
كرد: بايد تا آزادي سرزمين هاي اشغالي از جمله جوالن با 
اشغالگران صهيونيستي مقابله كرد. رييس جمهور تصريح 
كرد: جمهوري اسالمي ايران از لحاظ سياسي هم همواره 
در كنار دولت سوريه خواهد بود و در اين راستا روند آستانه 
را در راس��تاي حفظ منافع و تماميت ارضي سوريه مفيد 
مي داند و با جدي��ت آن را دنبال مي كن��د. روحاني اقدام 
دولت س��وريه در روند اصالح قانون اساسي را پسنديده و 
ارزش��مند توصيف كرد و گفت: اميدواريم در سال آينده 
ميالدي انتخابات سراسري در سوريه برگزار شود تا مردم 
و همه جريان هاي سياسي نظر و راي خود را اعالم كنند. 
رييس جمهور تصريح كرد: هدف اصلي از تروريسم و تحريم، 
فشار بر ملت ها و دولت هاي قانوني و مستقل منطقه است، 

لذا كامال شرايط مردم س��وريه را در برابر تحريم ها درك 
مي كنيم چرا كه در سه س��ال گذشته بدترين تحريم ها 
را تجرب��ه كردي��م. رييس جمهور با تاكيد ب��ر مقاومت و 
ايستادگي ملت هاي منطقه در برابر تروريسم و اشغالگري، 
به شهادت شهيد سليماني و شهيد فخري زاده اشاره كرد و 
گفت: علت و عوامل شهادت اين عزيزان كامال روشن است 
هدف دشمنان با شهادت شهيد سليماني اين بود كه نه تنها 
از مقاومت ملت اي��ران، بلكه از مقاومت ملت هاي منطقه 
انتقام بگيرند و با شهادت شهيد فخري زاده مي خواهند از 
پيش��رفت علم و تكنولوژي انتقام بگيرند و در اين شرايط 
گراميداشت ياد شهيد سليماني ادامه راه اين شهيد بزرگوار 
با استحكام راه مقاومت ملت هاي منطقه در برابر جباران 
تاريخ و گراميداشت شهيد فخري زاده ادامه راه تحقيقات و 
علم و پژوهش است. فيصل مقداد وزير امور خارجه سوريه 
نيز در اين ديدار روابط تهران و دمشق را از ارزشمندترين 
و ش��رافتمندانه ترين روابط سياس��ي در جهان دانست و 
اظهارداش��ت: معتقديم ساير كشورها بايد ياد بگيرند كه 
رابطه و دوستي حقيقي چگونه شكل مي گيرد و چگونه 

مي توان آن را با قوت ادامه داد.

قاليباف:  تصويب برنامه 5 ساله، ثبات اقتصادي را باز مي گرداند
رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: با تمام سختي ها و 
مش��كالت اقتصادي، ايران آنقدر ظرفيت دارد كه در يك 
دوره 5 ساله و با تصويب يك برنامه هفتم توسعه خوب و قوي، 
ثبات اقتصادي به كشور بازگردد. نشست تقدير از منتخبان 
جشنواره ش��هيد مدرس قوه مقننه با حضور محمدباقر 
قاليباف رييس مجلس شوراي اسالمي صبح روز )سه شنبه 
18 آذر ماه( برگزار شد. رييس مجلس در اين نشست گفت: 
از اينكه در شرايط سخت كرونايي توانستم جلسه اي را در 
حضور جمعي از كاركنان مجلس باشم، بسيار خوشحالم 
و بسيار دوست داشتم كه اين نشست در شرايط بهتري با 
حضور تمام پرسنل مجلس برگزار مي شد.  وي با اشاره به 
وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسالمي، افزود: بر اساس 
قانون اساسي، مجلس حوزه اختيارات وسيع، تأثيرگذار و 
نقش جدي در ساماندهي مجموعه كشور دارد، حال اگر 

امروز شاهد چنين كاركردي نيستيم، اين مساله به عوامل 
متعددي بر مي گردد. اگر ضعفي در حوزه مجلس وجود دارد، 
هيچ كسي و هيچ جايي موثرتر از خود مجلس در بروز اين 
مسائل نيست و اگر قرار است كه اين ضعف ها به قوت تبديل 
شود، هيچ جايي بهتر از مجلس براي تحول در اين حوزه 
نخواهد بود. قاليباف ادامه داد: من هر جا كه توفيق خدمت 
داش��تم اين را بيان كردم كه مثال اگر در حوزه شهرداري 
تهران به دنبال تحول در حوزه بزرگراه ها، مترو، فضاي سبز، 
بخش بهداشت و درمان، خدمات شهري، حوزه اجتماعي و 
فرهنگي هستيم، اين تحول رخ نمي دهد مگر با بروز تحول 
در درون شهرداري تهران؛ از اين رو وقتي اين مساله محقق 
شود، آن زمان مردم نيز اقدامات و تالش هاي مجموعه را 
مي پذيرند. رييس قوه مقننه با بيان اينكه مجلس در شرايط 
كنوني بايد به س��مت تحول حركت كند، افزود: اخيرا در 

زمان بررسي طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها، يكي 
از نمايندگان مجلس در صحن علني اخطار قانون اساسي داد 
كه تصويب اين موضوع، از وظايف مجلس نيست كه من در 
جواب اين اخطار گفتم كه هيچ موضوع و قانوني نيست كه 
مربوط به مجلس نباشد، مجلس شوراي اسالمي روي تمام 
بخش ها و سازمان ها با رعايت قانون اساسي و شرع نظارت 
داش��ته و ريل گذاري مي كند. قاليباف ادامه داد: مجلس 
شوراي اسالمي بر اساس قانون دو وظيفه مهم قانون گذاري 
و نظارت را بر عهده دارد كه در شرايط كنوني اولويت مجلس 
يازدهم بحث نظارت است، همچنين در بحث فعاليت صحن 
علني مجلس و كميسيون هاي تخصصي، اصالت و اولويت 
با كميسيون ها اس��ت. وي با بيان اينكه مجلس در حوزه 
تحول عملكردي 4 محور مردمي سازي، هوشمندسازي، 
شفاف سازي و كارآمدسازي را دنبال مي كند، گفت: به طور 

حتم هر فردي در هر سازماني به سهم خود در تحقق اهداف 
تأثيرگذار اس��ت و همه وظايف و برنامه ها بايد به صورت 
منظم صورت گيرد، از طرفي بايد بدانيم كه به صورت كالن 
در مجلس شوراي اسالمي، اصالت با نمايندگان است، از 
اين رو اگر يك برش س��اختاري در مجلس زده شود، يك 
طرف نمايندگان قرار داشته و يك طرف ديگر ستاد اداري 
قوه مقننه قرار دارد. بنابر اين بايد بهترين اقدامات و تالش ها 
براي تصميم گيري و تصميم سازي نمايندگان انجام شود. 
رييس مجلس با اشاره به وضعيت اقتصادي كشور، گفت: 
با تمام سختي ها و مشكالت اقتصادي، ايران آنقدر ظرفيت 
دارد كه در يك دوره 5 ساله و با تصويب برنامه هفتم توسعه 
خوب و قوي، ثبات اقتصادي به كشور بازگردد، اين ظرفيت 
كامال وجود داش��ته و اگر ما در كنار هم باشيم، اين مساله 

محقق مي شود.



گروه بانك و بيمه |
آمار شاخص هاي پولي و بانكي نشان مي دهد كه رقم پايه 
پولي از 97 هزار ميليارد تومان در انتهاي س��ال 1391 به 
بيش از 400 هزار ميليارد تومان در سال 99 خواهد رسيد 
كه رشدي نزديك به 5 برابر داشته است. حجم نقدينگي نيز 
از 460 هزار ميليارد تومان در سال 91 به بيش از 3200 هزار 
ميليارد تومان درسال 99 خواهد رسيد كه حدود 7 برابر 
شده است.  اگرچه مسووالن بانك مركزي رشد نقدينگي 
را يك پديده ساختاري مي دانند و معتقدند كه در سال هاي 
قبل و در دهه هاي مختلف نيز اين پديده وجود داشته اما 
به عقيده كارشناسان اقتصادي، دردو ره هشت ساله اخير، 
رش��د نقدينگي با تورم باالتر بروز كرده و رشد اقتصادي و 
بهبود درآمد سرانه را به همراه نداشته است در حالي كه در 
دوره هاي قبل رشد نقدينگي حداقل با رشد مثبت اقتصادي 
افزايش يافته و تورم ايجاد مي كرد. اما در اين دوره رشد نرخ 
ارز، قيمت كاال، مسكن، خودرو، سهام و... را نيز ايجاد كرده 
است.  بررسي جزييات آمار مربوط به رشد حدود 5 برابري 
پايه پولي در 9 سال گذشته نشان مي دهد، بدهي بانك ها 
به ويژه بانك هاي خصوصي و رش��د دارايي هاي خارجي 
بانك مركزي كه عمدتا ناش��ي از برداش��ت هاي دولت از 
صندوق توسعه ملي است، سهم 99 درصدي در رشد پايه 
پولي داشته اند. افزايش تورم و رشد پي در پي قيمت ها در 
بازارهاي مختلف موجب شده تا فشار اقتصادي نسبت به 
سال هاي قبل بيشتر و گذران زندگي نيز براي مردم سخت تر 
از قبل شود. از مهم ترين داليل كوتاه مدت افزايش تورم در 
سال هاي اخير، افزايش نرخ ارز بوده است؛ نرخ ارز در دولت 
روحاني از 3 هزار تومان به بيش از 30 هزار تومان هم رسيد 
و االن در محدوده 26 هزار تومان در نوسان است. اما عامل 
بلندمدتي كه همواره طي سال هاي متمادي گذشته به 
افزايش تورم دامن زده، رش��د نقدينگي است. در ماه هاي 
اخير البته افزايش چشم گير نرخ رشد نقدينگي و پايه پولي 
در كنار س��اير عوامل باعث افزايش انتظارات تورمي شده 
است؛ نقدينگي خلق شده نيز در اين مدت راهي بازارهاي 
دارايي ها و كاالهاي بادوام شده است. افزايش نقدينگي و آثار 
مخرب آن در اقتصاد كشور طي سال هاي اخير همواره به 
عنوان يكي از چالش هاي اصلي اقتصاد مطرح بوده و است، 
در سال هاي اخير اما رشد نقدينگي بسيار چشم گير شده 
و آمار بااليي در اين خصوص به ثبت رسيده است. بر اساس 
آمارهاي بانك مركزي، رشد نقدينگي در شهريورماه امسال 
به 36.2 درصد رسيده كه اين نرخ در 6 سال اخير بي سابقه 
بوده است. بررسي آمارها نشان مي دهد رشد نقطه به نقطه 
»پول« در شهريورماه به 80.2 درصد رسيده است كه اين 
رقم، يك رشد تاريخي محسوب مي شود. اين روند باعث 
شده كه نسبت »پول به نقدينگي« در آخرين ماه تابستان 
از 20 درصد عبور كند. دو نش��ان مهم خطرناك، افزايش 
بي سابقه نس��بت پول به نقدينگي و رشد ضريب فزاينده 
نقدينگي است. آمارها نشان مي دهد سهم پول از نقدينگي 
در شهريور ماه به 20.7 درصد رسيده كه از مهر 92 بي سابقه 
بوده است. از سوي ديگر، ضريب فزاينده نقدينگي نيز به 
رقم 7.8 درصد رسيده است. برخي برآوردهاي اقتصادي 
بيانگر آن اس��ت كه در سال 97 روزانه هزار ميليارد تومان 
نقدينگي خلق مي شده كه اين آمار در سال 98 روزانه به 
1600 ميليارد تومان و در سال 99 به 2600 ميليارد تومان 
رسيده است. به گزارش تسنيم، در انتهاي سال جاري پيش 
بيني مي شود كه حجم نقدينگي به 3400 هزار ميليارد 
تومان برسد و در انتهاي سال 1400 نيز بيش از 4500 هزار 
ميليارد تومان نقدينگي خواهيم داشت. به عبارتي با ادامه 
شرايط فعلي در اقتصاد در سال آينده روزانه 3100 ميليارد 

تومان خلق نقدينگي خواهيم داشت. به استناد آمارهاي 
رسمي از شاخص هاي اقتصادي كه توسط بانك مركزي 
منتشر شده، بايد گفت كه متاسفانه دولت حسن روحاني 
يكي از معدود دولت هايي است كه بي انضباطي پولي در آن 
چشمگير است! نمونه برجسته آن هم، افزايش دو تريليون 
توماني حجم نقدينگي و 352 هزار ميليارد توماني پايه پولي 
است! اين درحالي است كه رقم نقدينگي در سال 92 حدود 
500هزار ميليارد تومان بود يعني اين رقم طي هفت سال 

بيش از 5برابر شده است.
پايه پولي مهم ترين عامل تاثيرگذار بر نقدينگي كل كشور 
است و مستقيما بر نرخ تورم تاثير مي گذارد. به نظر مي رسد 
كه تورم باالي سه ماه نخست سال جاري نيز متاثر از اين 
افزايش پايه پولي و نقدينگي بوده است. پايه پولي به معناي 
پول پرقدرت و تورم زا است كه توسط بانك مركزي از طريق 
خلق اعتبار يا چاپ اسكناس صورت مي گيرد. اجزاي پايه 
پولي عبارتند از: خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي، 
خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي، بدهي بانك ها 
به بانك مركزي و خالص ساير موارد. افزايش پايه پولي به 
معناي سوءمديريت دولت در انضباط مالي و پولي است؛ 
يعني دولت كس��ري خود را با افزاي��ش پايه پولي تأمين 
مي كند كه موجب افزايش نقدينگي و متعاقباً تورم مي شود؛ 
و اين استدالل در دولت روحاني بارها براي انتقاد از عملكرد 
دولت هاي نهم و دهم در زمينه افزايش پايه پولي استفاده 
شده است. اين درحالي است كه از سال 90 تاكنون، پايه 
پولي 4.6 برابر و نقدينگي 6.4 برابر شده است. سرعت رشد 
پايه پولي و نقدينگي در دولت روحاني حتي از اواخر دولت 
دهم هم بيشتر است با اين حال اما دولت روحاني به بهانه 
رشد پايه پولي از ادامه مسكن مهر امتناع كرد.  پايه پولي از 
سال 92 كه دولت روحاني روي كار آمد از 118 هزار ميليارد 
تومان به 352 هزار ميليارد تومان در سال 98 افزايش يافته 
است كه رشد 3 برابري را نشان مي دهد. نرخ رشد پايه پولي 
در س��ال 98 بيش از 32 درصد بود كه رقم بس��يار بااليي 
محسوب مي ش��ود و حتي از ميانگين نرخ رشد 50 ساله 

بيشتر بوده است. ميانگين نرخ رشد پايه پولي در بازه زماني 
نيم قرن اخير، 24.5 درصد بود. ضمن اينكه در سال جاري 
نيز گزارش هاي رسمي بيانگر ادامه فرآيند صعودي پايه پولي 
است به نحوي كه در 6 ماه نخست سال جاري رشد پايه پولي 
به ميزان 5.4 درصد اعالم شده است. به اين ترتيب پايه پولي 
كشور در پايان شهريور ماه به رقم 371 هزار ميليارد تومان 
رسيده كه نس��بت به مرداد ماه رشد 2.4 درصدي را ثبت 
كرده است. براساس آمارهاي بانك مركزي، ميزان پايه پولي 
نسبت به ابتداي دولت يازدهم، بيش از 270 هزار ميليارد 
تومان اضافه شده است!  طي 9 سال گذشته، نقش شبكه 
بانكي و بانك مركزي در افزايش پايه پولي به مراتب بيشتر از 
سهم دولت بوده است. اين رقم در سال 98 به گونه اي شد كه 
نقش دولت در پايه پولي به 1 درصد كاهش يافت و 99 درصد 
پايه پولي توسط بانك مركزي و بانك ها ايجاد شده است. 
استقراض مستقيم از منابع بانك مركزي عمدتا در دهه 80 

به كار گرفته مي شد و در نتيجه ميزان بدهي دولت به بانك 
مركزي باال مي رفت؛ در آن مقطع عامل اصلي براي افزايش 
پايه پولي، خالص بدهي دولت به بانك مركزي بود. بررسي ها 
نشان مي دهد كه از سال 1368 تا سال 1381عامل اصلي 
رشد پايه پولي، افزايش خالص بدهي هاي دولت بوده است. 
پس از استقراض هاي قابل توجه در دهه 70 و 80 اين گزينه 
در جريان برنامه سوم توسعه ممنوع شد، تا دولت راه ديگري 
را براي جبران كس��ري دولت، پيدا كند. بررسي آمارهاي 
اقتصادي بانك مركزي نشان مي دهد كه از سال 1390 به 
بعد، نقش غالب در پايه پولي به بدهي بانك هاي خصوصي 
به بانك مركزي اختصاص داش��ته است! سهم بانك هاي 
خصوصي در افزايش پايه پولي از زير 10 درصد در سال هاي 
ابتدايي دهه 90 به باالي 60 درصد در سال هاي اخير افزايش 
يافته و در عين حال سهم بانك هاي دولتي از باالي 90 درصد 

به حدود 40 درصد كاهش يافته است.
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سكه ۱۲ ميليون و ۶۰۰ هزار 
تومان شد

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
 روز سه ش��نبه 18 آذر 99، در بازار آزاد ارز، قيمت دالر 
25 ه��زار و 800 تومان، يورو 31 ه��زار تومان و درهم 
امارات 7 هزار و 95 تومان اعالم شده است. طي روزهاي 
اخير دالر عمدت��اً  در كانال 25 هزار تومان در نوس��ان 
بوده و فعالً  قصد عبور از اي��ن كانال قيمتي را ندارد. در 
صرافي هاي بانكي تغيير قيمتي در خريد و فروش دالر 
و يورو نداشتيم و برهمين اساس نيز قيمت فروش دالر 
در اين صرافي ها با ثبات نسبت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري قبل 25 هزار و 600 تومان و قيمت خريد دالر نيز 
با اختالف 1000توماني نس��بت به قيمت فروش، 24 
هزار و 600 تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو 
نيز با كاهش 100 توماني نسبت به قيمت هاي پاياني 
روز كاري گذشته، به 31 هزار تومان رسيد.قيمت خريد 
هر دالر 24 ه��زار و 600 تومان و قيمت خريد هر يورو 
نيز 30 هزارتومان اعالم شد.قيمت خريد هر دالر در بازار 
متشكل ارزي 25 هزار و 348 تومان و قيمت فروش آن 
نيز 25 هزار و 602 تومان بود.همچنين قيمت خريد هر 
يورو در اين بازار 30 هزار و 455 تومان و قيمت فروش 
آن نيز 30 هزار و 759 تومان اعالم شد. در سامانه سنا در 
روز معامالتي گذشته هر يورو با قيمت ميانگين 30 هزار 
و 544 تومان به فروش رسيد و هر دالر نيز به قيمت 25 
هزار و 485 تومان معامله شد.ضمن اينكه در سامانه نيما 
نيز در روز گذشته حواله يورو با ميانگين قيمت 31 هزار 
و 389تومان فروخته و حواله دالر نيز به قيمت 25 هزار 
و 385 تومان ثبت ش��د.نرخ خريد و فروش دالر و يورو 
در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است 
و متناسب با نوسان بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير 
مي كند.در روزهاي گذشته روند حركت قيمت دالر، 
كاهشي بود. اوايل آبان ماه نرخ دالر روند صعودي داشت 
و به بيش از 30 هزار تومان رس��يد، اما از اواسط آبان ماه 
سير نزولي به خود گرفت.  در بازار طال نيز اونس جهاني 
طال نيز با كاهش قيمت نسبت به آخرين ساعات كاري 
روز گذش��ته به قيمت يك هزار و 864 دالر و 41 سنت 
رسيد. قيمت دالر آزاد نيز 25 هزار و 800 تومان معامله 
شد و در نتيجه قيمت طال و سكه افزايش داشت.  قيمت 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )سه شنبه( 
با 300 هزار تومان افزايش نس��بت به روز گذشته 12 
ميليون و 600 هزار تومان معامله شد.س��كه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز به قيمت 11 ميليون و 800 هزار 
تومان معامله شد.همچنين قيمت نيم سكه بهار آزادي 
6 ميليون و 400 هزار تومان، ربع سكه به چهار ميليون 
و 400 هزار تومان و س��كه يك گرمي نيز به 2 ميليون 
و 500 هزار تومان مبادله ش��د.در بازار طال نيز هر گرم 
طالي 18 عيار به يك ميليون و 151 هزار تومان و هر 
مثقال طال به بهاي چهار ميلي��ون و 990 هزار تومان 
فروخته شد. دو هفته گذشته قيمت سكه و طال متاثر از 
بازار ارز روند كاهشي داشت و نوسان ارزي و سير نزولي 
قيمت ارز روي بازار طال نيز تأثير گذاشت.بررسي روند 
معامالت ارزي در روزهاي اخير نشان مي دهد كه كاهش 
ريسك هاي برون زا، حضور پرقدرت بازارساز و تقويت 
عرضه اسكناس در بازار متشكل ارزي به منظور مديريت 
نوسان نرخ ارز، باعث افت قيمت ها در بازار ارز همچنين 

بازار طال شده است.
قيمت طال و ارز در هفته هاي اخير از ثبات نسبي برخوردار 
بوده و دامنه نوسان قيمتي در اين بازارها نسبت به ماه هاي 
قبل نيز محدودتر شده است. تداوم عرضه هاي روزانه 
ارز در س��امانه نيما و بازار متشكل ارزي موجب شده تا 
نياز ارزي بازار پاسخ داده شود و ديگر مانند قبل شاهد 
نوسانات لحظه اي در بازار نباشيم. در بازار طال و سكه نيز 
طي دو هفته گذشته به دليل محدوديت هاي كرونايي 
معامله خاصي انجام نشده ولي با گشايش بازارها احتمااًل 
روند معامالت در اين بازار هم تغيير كند. محرك اصلي 
قيمت طال و سكه، قيمت دالر و اونس جهاني طالست، 
اما در هفته هاي اخير به خصوص تغيير قيمت خاصي در 
دالر و اونس نداشتيم و همين عوامل باعث ثبات نسبي 

در بازار طال شده است.

    ذخاير ارزي چين در اوج چهار ساله
حجم ذخاير ارزي دومين اقتصاد بزرگ جهان به باالترين 
سطح از سال 2016 رسيد. به گزارش بلومبرگ، پس از 
مدت ها تعطيلي مجددا فعاليت هاي تجاري و بازرگاني 
چين آغاز شده است، ميزان ذخاير ارزي اين كشور در 
ماه نوامبر مجدد روند صع��ودي به خود گرفت. بانك 
مركزي چين در هفته هاي اخير دست به تزريق گسترده 
نقدينگي به بازار زده اس��ت. آن طور كه دفتر مديريت 
ذخاير ارزي چين اعالم ك��رده، ميزان ذخاير ارزي اين 
كشور با 50 ميليارد دالر افزايش نسبت به ماه قبل به سه 
تريليون و 178 ميليارد دالر رسيده است.  تا پايان اين 
ماه چين داراي 110.41 ميليارد دالر ذخاير طال نيز بوده 
كه در مقايسه با ماه قبل 48 ميليارد دالر كمتر شده است. 
چين بزرگ ترين دارنده ذخاير ارزي در جهان محسوب 
مي شود. در بازه زماني 1980 تا 2020، كمترين رقم ثبت 
شده مربوط به دسامبر 1980 با دو ميليارد و 262 ميليون 
دالر و باالترين رقم ثبت شده مربوط به ژوئن 2014 با 3 

تريليون و 993 ميليارد دالر بوده است.

     صعود خفيف دالر در معامالت جهاني
شاخص دالر روز نسبتا آرامي را سپري كرد. شاخص 
دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت ديروز با 0.02 
درصد افزايش نس��بت به روز دوش��نبه در س��طح 
90.797 واحد بس��ته ش��د. نرخ برابري هر فرانك 
سوييس نيز معادل 1.124 دالر اعالم شد.در تازه ترين 
دور از معامالت، پوند با 0.38 درصد كاهش نسبت به 
روز قبل خود و به ازاي 1.344 دالر مبادله شد. يورو 
0.07 درصد باال رفت و با باقي ماندن در كانال 1.21 
به 1.213 دالر رس��يد. در معامالت بازارهاي ارزي 
آسيايي، هر دالر با 0.2 درصد كاهش به 103.969 
ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا 
به ازاي 1.343 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري 

دالر معادل 6.530 يوآن چين اعالم شد.

رفع محدوديت هاي چك 
برگشتي براي بنگاه هاي اقتصادي

بانك مركزي براساس مفاد قانون صدور چك با هماهنگي 
وزارت صمت و اس��تانداري هاي سراس��ر كشور، رفع 
محدوديت هاي ناشي از چك برگشتي براي بنگاه هاي 
اقتصادي را به مدت يك سال اجرايي كرد. روابط عمومي 
بانك مركزي اعالم كرد: بانك مركزي براساس مفاد قانون 
صدور چك با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و استانداري هاي سراسر كش��ور روند رفع محدوديت 
مشموالن آيين نامه شماره 72208 مورخ 12 شهريور 
ماه 1398 هيات وزيران موضوع تبصره 1 ماده 5 مكرر 
قانون صدور چك را اجرايي كرد.  براساس تبصره 1 ماده 
5 مكرر قانون صدور چك رفع محدوديت بندهاي الف 
)عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد(، 
ج )ع��دم پرداخت هرگونه تس��هيالت بانكي يا صدور 
ضمانتنامه هاي ارزي يا ريالي( و  د )عدم گشايش اعتبار 
اسنادي ارزي يا ريالي( در خصوص بنگاه هاي اقتصادي 
كه داراي چك برگشتي هستند باتوجه به شرايط، اوضاع 
 و احوال اقتصادي موج��ب اخالل در امنيت اقتصادي 
استان مربوط شود، به تشخيص شوراي تأمين استان 
موارد ياد شده به مدت يك سال به حالت تعليق درمي آيد.  
باتوجه به موارد فوق و در راستاي اجراي ماده 6 آيين نامه 
اجرايي تبصره فوق الذك��ر بانك مركزي پس از وصول 
مصوبه شورا، نسبت به تعليق محدوديت بنگاه اقتصادي 
به مدت يك سال در سامانه هاي مربوط اقدام مي كند. 
بر اين اساس مديريت كل اعتبارات طي بخشنامه 29 
آبان ماه 1398 موضوع رفع محدوديت هاي فوق الذكر و 
اسامي مشموالن را از طريق درگاه خدمات الكترونيك 
اين بان��ك ب��ه آدرس Portal.pbn.net به منظور 
رفع محروميت ناش��ي از چك برگشتي براي دريافت 
تسهيالت به شبكه بانكي كشور اعالم كرد.  همچنين رفع 
محدوديت ناشي از چك برگشتي براي صدور ضمانتنامه 
و گشايش اعتبار اس��نادي در »سامانه سپام« و افتتاح 
حساب در »س��امانه سياح« براي مشموالن آيين نامه 
مزبور رأسًا توسط بانك مركزي انجام مي شود.  گفتني 
است مشموالن آيين نامه مورد اشاره همچنان از دريافت 
دسته چك محروم خواهند بود. بانك مركزي صدور چك 
بانكي در وجه حامل، پشت نويسي و ظهرنويسي چك بر 
اساس قانون جديد چك را از 21 آذر 99 ممنوع مي سازد 
و هر گونه نقل و انتقال چك بايد در سيستم يكپارچه 

بانك مركزي به ثبت برسد.

صعود قيمت طال به باالترين رقم 
طي ۲ هفته گذشته

 قيمت هر اونس طال امروز با 0.34 درصد رشد به 1869 
دالر و 7 سنت رس��يد.به گزارش رويترز، در حالي كه 
افزايش موارد ابتال به ويروس كرونا و محدوديت هاي 
جديد وضع ش��ده اميدها به ارايه بسته محرك مالي 
جديد در امريكا را افزايش داده است، قيمت طال ديروز 
ش��اهد افزايش بود و به باالترين رق��م حدود 2هفته 
گذشته رسيد. بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس 
طال با 0.34 درصد رشد به 1869 دالر و 7 سنت رسيد. 
قيمت فلز زرد در معامالت آتي ب��راي تحويل در ماه 
فوريه نيز با 0.28 درصد رشد به 1871 دالر و 30سنت 
رسيد. كنگره امريكا اين هفته يك بسته تامين مالي 
جديد را كه با هدف خريد زمان بيش��تر جهت انعقاد 
يك بس��ته مقابله با كرونا به راي خواهد گذاشت. اين 
در حالي اس��ت كه چاك شومر، رهبر دموكرات ها در 
سنا گفته نش��انه هايي از پيشرفت در مذاكرات بر سر 
يك اليح��ه دو حزبي ديده مي ش��ود. مقامات ايالت 
كاليفرنيا روز دوشنبه محدوديت هاي جديدي را براي 
مقابله با شيوع ويروس كرونا وضع كردند. دولت ژاپن 
هم اعالم كرده يك بسته محرك اقتصادي جديد به 
ارزش 708 ميليارد دالر به اجرا خواهد گذاشت. ارايه 
بس��ته هاي محرك مالي مي تواند سبب افزايش نرخ 
تورم شده و اشتياق سرمايه گذاران براي حضور در بازار 
طال را افزايش دهد.انگليس قرار است از روز سه شنبه 
استفاده از واكسن كروناي ساخت شركت فايزر را آغاز 
كند. در همين حال، رهبران انگليس و اتحاديه اروپا در 
تالش براي انعقاد يك توافق تجاري پسا برگزيت ديدار 
مي كنند. دو طرف روز دوشنبه نتوانستند اختالفات 
خود در زمينه اين توافق را برطرف كنند و يك منبع 
آگاه در دولت انگليس گفت��ه، احتمال اينكه توافقي 
حاصل نشود وجود دارد. حجم دارايي هاي اس پي دي 
آر گلد تراست، بزرگ ترين صندوق سرمايه گذاري در 
بازار طال در روز دوشنبه با 0.25 درصد كاهش نسبت 

به روز جمعه به 1179 تن رسيد.

افزايش فروش سفته و برات 
در هفت ماهه اول س��ال جاري 45 ميليارد و 400 
ميليون تومان سفته و برات فروخته شد كه معادل 
137 ميليارد و 390 ميليون تومان از اين اس��ناد 
 واخواس��ت ش��د.  طبق آمار بانك مركزي بالغ بر

 6 ميليارد و 520 ميليون تومان س��فته و برات در 
مهرماه 1399 در ش��هر تهران فروخته شد كه در 
مقايس��ه با ماه قبل 13.2 درصد كاهش و نس��بت 
ب�ه ماه مشابه س��ال قبل 8.7 درصد افزايش يافت.  
همچنين، در هفت ماه اول س��ال جاري حدود 45 
ميليارد و 400 ميليون تومان سفته و برات در شهر 
تهران فروخته شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
قبل 26 درصد افزايش را نشان مي دهد. اين در حالي 
است كه در مهرماه معادل 700 برگ سفته و برات 
به مبلغ 15 ميليارد و 830 ميليون تومان در شهر 
تهران برگشت خورده است كه تعداد و مبلغ آنها در 
مقايس��ه با ماه قبل به ترتيب 12.9 درصد و 40.5 
درصد ك�اهش داش��ت و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل از لحاظ تعداد 19.9 درصد و از لحاظ مبلغ 3.5 
درصد كاهش را نشان مي دهد. عالوه براين، در هفت 
ماه اول امسال نيز معادل 4600 برگ سفته و برات 
به مبلغي معادل 137 ميليارد و 390 ميليون تومان 
در تهران برگش��ت خورده است كه نسبت به دوره 
مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 7.5 درصد و از لحاظ 

مبلغ 56 درصد افزايش نشان مي دهد.

 نقدينگي با و بدون رشد اقتصادي در 4 دهه اخير رشد داشته است

همتي: جلوي ابرتورم را گرفتيم، رايزني با ۲ كشور براي خريد واكسن كرونا 

سونامي  نقدينگي

متغيرهاي اقتصادي نويد سال بهتري را مي دهد
گروه بانك و بيمه |

ريي��س كل بانك مركزي به تش��ريح سياس��ت ها و 
اقدامات انجام شده توسط بانك مركزي در حوزه پولي 
و ارزي پرداخ��ت و توضيحاتي درباره وضعيت تورم، 
نقدينگي و پايه پولي نيز ارايه داد. همتي از نهايي شدن 
ادغام بانك هاي نظامي در بانك سپه تا پايان آذرماه 
خب��ر داد و گفت: رايزني براي خريد واكس��ن كرونا 
ادام��ه دارد. او همچنين درباره وضعيت بازار ارز ابراز 
اميدواري كرد كه اوضاع بازار ارز درست خواهد شد 
و نگران��ي در اين خصوص وجود ن��دارد. رييس كل 
بانك مركزي همچنين از رايزني با دو كش��ور براي 
خريد واكسن كرونا خبر داد و گفت: از حدود يك ماه 
قبل براي خريد واكسن كرونا با كره جنوبي درحال 
مذاكره بوديم ولي كره نتوانست تضميني براي عدم 
بلوكه ش��دن پول ايران در امريكا ب��ه ما بدهد.هيچ 
مشكلي براي تأمين منابع ارزي خريد واكسن نداريم 
و به محض اينكه رايزني ها با يك كش��ور به سرانجام 

رسيد همان روز مي توانيم پول را منتقل كنيم.
رييس كل بانك مركزي در بخشي ديگر از سخنانش 
گفت: فعاًل زمان مناس��بي براي افزايش نرخ س��ود 
بانكي نيس��ت چراكه هم با مشكل ناترازي بانك ها 
روبرو هستيم و هم بايد به فكر تقويت بازار سرمايه 
باشيم. او همچنين توضيحاتي درباره رسوب كاالها 
در گمرك داد و تأكيد كرد كه مشكل رسوب كاالها 
واردات بدون انتقال ارز نبود بلكه عده اي با جوسازي 
درباره ارز 4200توماني سعي كردند منافعي ببرند 
و ... . همتي گف��ت: پيش بيني مي كنيم كه در يك 
سال منتهي به خرداد 1400 كه پايان دوره يك ساله 
هدف گذاري خواهد بود، بتوانيم به تورم 22 تا 24 
درصدي نزديك شويم.با روندي كه بازار ارز در پيش 
گرفته و با اقداماتي كه انجام شده و اتفاقاتي كه در 
رش��د اقتصادي و تجارت خارج��ي در حال صورت 

گرفتن است، از اين پيچ گذر خواهيم كرد.

    عده اي براي دريافت دالر 4۲۰۰ توماني 
بيش از برنامه ريزي كاال وارد كرده اند

وي در اين گفت وگو به حواشي اخير درباره رسوب كاالهاي 
اساسي در گمرك نيز پاسخ داد و گفت: موضوع اينگونه كه 
در رسانه ها مطرح مي شود نيست و ماهانه 3 ميليون تن كاال 
و از ابتداي سال، 23 ميليون تن كاال از گمرك تخليه شده و 
اين جريان ادامه دارد. افرادي كه فكر مي كردند دولت قصد 
حذف ارز 4200 توماني را دارد جوسازي كردند و به بخشي 
از اهداف خود نيز رس��يدند. اين افراد كاالهاي اساسي را 
اضافه تر از ميزان برنامه ريزي شده وارد كرده اند.بانك مركزي 
براي سال 99 معادل 8 ميليارد دالر تعهد تامين ارز داشته 
كه از اين ميزان 5.5 ميليارد دالر براي كاالهاي اساسي و 2.5 
ميليارد دالر براي دارو بوده است. رييس كل بانك مركزي 
ضمن تاكيد بر اينكه با توجه به محدوديت هاي ارزي پيش 
آمده براي كشور تامين ارز بيش از ميزان برنامه ريزي شده 
امكان پذير نيست، گفت: تاكنون كه 9 ماه از سال گذشته 
بانك مركزي از 8 ميليارد دالر تعهد خود 7 ميليارد دالر را 
تامين كرده است. وي با بيان اينكه علت كمبود كاالهاي 
اساسي و افزايش قيمت آنها تنها ترخيص كاالها و تامين 
ارز نيس��ت، افزود: در نظام توزيع مشكل داريم همچنين 
در بخش هاي اجرايي مشكالتي وجود دارد كه مسووالن 
مربوطه تالش مي كنند اين مشكالت را رفع كنند. رييس 
كل بانك مركزي ادامه داد: بس��ياري از كاالهاي اساسي 
با دالر 4200 توماني وارد ش��ده اند اما افزايش قيمت هاي 
زيادي در بازار داشته اند براي مثال كنجاله با ارز دولتي وارد 
شده و بايد پرسيد اكنون چرا در بازار با اين قيمت ها به فروش 
مي رسد؟ در حال حاضر مشكل كشور ريال و ارز است اما 
مدام گفته مي شود كه بانك مركزي ريال و ارز تخصيص 

نمي دهد. بانك مركزي از كجا بياورد، بايد چاپ كند؟

   واردات بدون انتقال ارز تا ۱۰ آبان بود
همتي گفت: همه دس��تورات رييس جمهوري را دقيق و 
بدون دلخوري اجرا خواهيم كرد. واردات بدون انتقال ارز 

تا دهم آبان ماه 99 است و بعد از آن براساس ضوابط بانك 
مركزي عمل ش��ود. وقتي در جامعه اعالم مي شود كه ارز 
4200 توماني حذف خواهد ش��د طبيعتا شوكي به بازار 
وارد مي شود و اين س��يگنال را مي دهد كه هر كسي كاال 
دارد نفروشد. همتي ضمن بيان اينكه وزارت صمت بايد 
ثبت سفارش را بر اساس برآورد درآمدهاي ارزي و مديريت 
تقاضا را به درس��تي انجام دهد، تاكيد كرد: از ابتداي سال 
تاكنون 26.5 ميليارد دالر صادرات و 25 ميليارد دالر واردات 
انجام شده است برخي افراد كاالها را با تصور اينكه ارز گران 
مي شود نگه داشتند؟ اما به هر حال بازار كنترل شد و نرخ 
ارز كاهش يافت. وي در ادامه به وضعيت عرضه ارز در بازار 
و سامانه نيما اشاره كرد و افزود: در حال حاضر عرضه ارز در 
سامانه نيما بسيار مطلوب است. روزانه بين 170 تا 180 و 
گاهي 200 ميليون دالر در سامانه نيما عرضه مي شود كه 
ميانگين نرخ اين ارز هم امروز 25 هزار و 400 تومان است كه 

روند كاهشي دارد. چرا كه انتطارات تورمي كاهشي است.

      بيشترين رشد  نقدينگي 
وي افزود: از مهر سال 79 تا مهر سال 99 رشد نقطه به نقطه 
در اين سال ها را بررس��ي كرديم كه بر اين اساس نمودار 
مورد بررس��ي 3 قله دارد؛ نقدينگي 39.4 درصدي سال 
85، نقدينگي 38.8 درصدي سال 92 و نقدينگي 37.2 
درصدي در سال 99 كه ميانگين رشد نقدينگي نيز 27.7 
درصد اس��ت و انحرافاتي كه در نمودار وجود دارد ناشي از 
اتفاقاتي است كه به اقتصاد تحميل شده است. ضمن اينكه 
بايد شرايط ارزي امسال و سال گذشته و فشارها را نيز در 
نظر بگيريد. از مرداد 76 تا مهر 83 حدود 80 درصد رشد 
نقدينگي داشته ايم. از مرداد 84 تا مهر 91 حدود 81 درصد 
رشد نقدينگي و مرداد 92 تا مهر 99 حدود 83 درصد رشد 
نقدينگي بوده اس��ت. در تمام اين دوره ها رشد نقدينگي 
به يك ميزان بوده اس��ت؛ بنابراين نقدينگي يك مشكل 
ساختاري در كشور است و مربوط به دوره ما نيست. رهبر 
معظم انقالب فرمودند در صورت كسري بودجه اولويت با 

اوراق و فروش سهام است و براي انتشار اسكناس نبايد سراغ 
بانك مركزي رفت. برهمين اساس توانستيم رشد پايه پولي 
13 درصدي را ثبت كنيم. انتظارات تورمي كاهش پيدا كرده 
و پيش بيني مي شود نرخ تورم نيز كاهش يابد. همتي درباره 
تورم 13 درصدي نيز گفت: تورم بيشتر جهش است و در 
واقع فشار هزينه ناشي از رشد قيمت ارز است. قيمت ارز هم 
زياد باال رفت كه نقدينگي در واقع تقاضاي مربوط به آن را 
ايجاد مي كند. وقتي انتظارات تورمي در كشور به خاطر رشد 
بر فرض ارز يا به هر دليل هزينه ها كه اول سال به وجود آمد 
كه كرونا هم يكي از آنها بود، افت توليد را سبب شد. توليد كه 
افت كند، نرخ ارز باال مي رود و كاهش ارزي خواهيم داشت 

و تمام اينها به توليد لطمه مي زند.
انتظارات تورمي بالي تمام اين موارد است. چرا پيش بيني 
مي كنم به تدريج اف��ت خواهد كرد، براي اينكه انتظارات 
تورمي كاهش پيدا كرده است. چرا قيمت اتومبيل پايين 
مي آيد؟ چرا ارز به سمت پايين مي آيد؟ چه اتفاقي افتاده 
است؟ انتظارات تورمي كاهش پيدا كرده است. وي با بيان 
اينكه رشد نقدينگي از ابتداي سال تا االن 22 درصد بوده 
است، تصريح كرد: اشاره قبلي من يعني 37 درصد نقطه به 
نقطه مهر تا مهر بود. امسال كسري بودجه از طريق فشار به 
بانكي مركزي تامين نشده است. امسال تنها يك مورد بود 
كه به بودجه ارتباط ندارد و مربوط به كرونا مي شود. در واقع 
يك ميليارد يورو مجوزي كه از صندوق داده شد، مربوط 
به همين مساله بود.  همتي در توضيحات تكميلي افزود: 
دوستان وزارت بهداشت فشار مي آورند و از نظر ما هم تامين 
آن مشكلي نيست، ولي در بودجه مورد اشاره قرار نگرفته، اما 
دوستان اين يك ميليارد دالر را با سرعت مي خواهند. البته 
آنان هم حق دارند، نياز جدي وجود دارد، اين را قبول داريم، 
ولي از آن طرف مطرح نكنند كه چرا نقدينگي در حال رشد 
است. از ابتداي سال تا حاال بابت تبديل يوروها كه تقريبا 
باالي 700 ميليون يورو آن را تبديل كرديم، حدود 16 هزار 
ميليارد پرداخت شده كه از اين 12 و نيم درصد رشد پايه 

پولي 5 واحد درصد آن به اين مساله مربوط مي شود.

رشد پايه پايه پولي سال 
رشد نقدينگي - نقدينگي پولي درصد

درصد 

13919727.646030

139211821.463938.8

139313110.778222.3

13941531639101730

139517917.3125323.2

139621319152922.1

139726524.2188223.1

139835232.8247231.3

139946030321330 برآورد 
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گروه بورس|
با شروع سال جاري حمايت هاي دولت از بورس نيز آغاز 
شد و در ميان اين حمايت ها دولت تصميم گرفت كه برخي 
از دارايي هاي خود را در قالب دارايكم و دوم و يا پااليشي 
عرضه كند. به طور كلي عرضه دارايكم در بازار تجربه خوبي 
براي فعالين بورسي و خريداران اين سهام به جاي گذاشت 
اما عرضه بعدي دولت حواشي زيادي داشت كه موجبات 

بي اعتمادي را در بازار سهام فراهم ساخت.
تفاوت هاي عمده اي ميان دارايك��م و دارادوم وجود دارد 
و نبايد انتظار داش��ت دارا دوم مانند دارا يكم بازده داشته 
باشد. يعني انتظار بازده بيش��تر از ۱۰۰ درصد از دارا دوم 
در بازه كوتاه مدت وجود ندارد ولي اگر تخفيف ها و شايد 
خبرهاي خوبي كه قرار است درباره پااليشگاهي  ها منتشر 
شود، بتواند كمك كند كه اين صندوق هم بازدهي معقولي 
داشته باش��د. يكي ديگر از عواملي كه باعث شد دارادوم 
همانند دارايكم نباشد صحبت هاي ضد ونقيض مسووالن 
بود كه موجبات بي اعتمادي را در بازار فراهم ساختند و 
درنهايت عرضه دارادوم به طور كلي وضعيت بازار را تغيير 
داد. عرضه هاي دولتي تنها براي آنان سود داشت و بعدي 
از بي اعتمادي را در بازار س��هام تزريق كرد كه باعث شد 
وضعيت بازار به طور كلي تغيي��ر كند. همچنين پس از 
گذشت ۵ماه از عرضه دارايكم ارزش خالص دارايي هاي 
اين صندوق بازده اي حدود۱۸۵درصدي داشت و ارزش 
سهام آن در بورس به بيش از ۴ميليون و۱۰۰هزار تومان 
رسيده است.پااليشي يكم نيز پس از بازگشايي نمادش در 
اولين روز معامالتي )۱۰ آذر( توانست سود ۱.۵ درصدي 
را نصيب سهامداران كند. البته اين صندوق ها با مشكالتي 
روبه روهستند و تعداد زيادي از سهامداران صندوق هاي 
مذكور اعتمادش��ان را به عرضه هاي دول��ت در آينده به 
دليل ضررهاي متحمل شده، ابهامات و ناهماهنگي هاي 
موجود در اين دو عرضه از دس��ت داده اند. بر اين اس��اس 
شفاف سازي برخي مسائل پيرامون ETFهاي دولتي مد 
نظر قرار مي گيرد. محمد بختيار نصرآبادي، مدير صندوق 
دارايكم درخصوص بازدهي اين صندوق مي گويد: براي 
بررسي بازدهي اين صندوق بايد آن را در بازه هاي جداگانه 
بررسي كرد. پذيره نويسي صندوق دارايكم از ۱۵ارديبهشت 
تا پايان ارديبهشت ۹۹انجام شد. سپس از تاريخ ۷ تير ۹۹ 
معامالت ثانويه شروع شد. براي بررسي بازدهي صندوق از 
تاريخ پذيره نويسي تا شروع معامالت ثانويه كه تقريبا يك 
ماه زمان ب��رد و با توجه به قيمت۱۰ هزار توماني دارايكم 
در پذيره نويسي و سپس رسيدن به قيمت ۲۲ هزار و ۸۰۰ 
تومان هنگام ش��روع معامالت ثانويه بايد گفت بازده اين 
صندوق تقريبا به ۱۲۰ درصد رسيد. پس از انجام معامالت 
ثانويه تاكنون صندوق قيمت هاي باال نظير ۳۴ هزار تومان 
و افت تا ۱۶هزارتومان را نيز تجربه كرده اس��ت.وي ادامه 
مي دهد: در اين بازه نوس��ان بازار بسيار زياد بوده است و 
دارايكم نيز از اين نوسان در امان نمانده، به طور مثال در حال 
حاضر قيمت حول و حوش ۲۰ هزار تومان است اگر اين 
قيمت را با ۷تيرماه مقايسه كنيم متوجه مي شويم با توجه 
به قيمت امروز دارايكم اندكي نيز وارد زيان ش��ده است. 
اما مقايسه با روزهايي كه قيمت باالي ۳۰هزارتومان بوده 
بازدهي بااليي را نشان مي دهد به همين دليل در اين بازه 

بايد بازدهي را با توجه به روز مشخصي سنجيد. اين مقام 
مسوول درخصوص رشد دارايكم اظهار مي كند: در واقع 
NAV نشان مي دهد اين صندوق چقدر مي ارزد اما قيمت 
وابس��ته به عرضه و تقاضا در بازار است، در واقع بازار دارد 
قيمت پايين تري براي دارايكم تعيين مي كند. وي تاكيد 
مي كند: معموال بازار چنين احتياطي را در مقابل صندوق ها 
دارد چون بازار براي مصون ماندن از صف فروش احتمالي 
با احتياط قيمت مي دهد عالوه بر اين سهم هاي موجود 
در اين صندوق دامنه نوسان ۵ درصدي دارند ولي دارايكم 
دامنه نوس��ان ۱۰درصدي دارد كه اين موضوع بي تاثير 
نيست. يكي از مهم ترين داليل اين است كه بازارگردان 
قوي با تعهدات باال براي دارايكم وجود نداش��ت. در واقع 
بازارگردان مي توانست گپ موجود در قيمت و NAV را 
كاهش دهد اما چنين نشده است. مدير صندوق دارايكم 
درباره بازارگردان دارايكم مي گويد: ولي الزم است تعهدات 
بازارگردان باال باشد. هر چند اگر بازارگرداني با تعهدات باال 
نيز انجام مي شد با توجه به شناوري بسيار باالي سهام در 
دارايكم خيلي نمي توانست موفق عمل كند. به طور تقريبي 
در ماه هاي گذشته ارزش بازار اين صندوق به ۱۳ تا ۱۴ هزار 
ميليارد تومان رسيده بود كه با توجه به شناوري ۱۰۰ درصد 
آن بازارگرداني براي آن مشكل بود. وي ادامه مي دهد: الزم 
بود پذيره نويسي پااليش��ي يكم تنها با كد بورسي انجام 
مي ش��د چرا كه ثبت نام با كد ملي، چك كردن و كنترل 
ديتاها را سخت تر مي كند عالوه بر اين بعضي نواقص فني 
هم وجود داشت كه الزم بود برطرف شود. نصرآبادي در 
نهايت اظهار مي كند: بايد يك سري از نمادها با قيمت هايي 
با تخفيف كمتر به حقوقي هايي واگذار شود كه براي مدتي 

از سهام خارج نشوند. عالوه براين بايد ركن بازارگردان براي 
صندوق ها در نظر گرفته ش��ود كه منابع متفاوتي را وارد 
كند. در واقع با كاهش شناوري سهم با حضور حقوقي هاي 
خوشنام بازار و به عالوه وجود ركن بازارگردان، مشكالت تا 

حد بسياري مرتفع مي شود. 

    پااليشي هاي شفاف
داوود رزاقي، مدير صندوق پااليشي يكم در پاسخ به اين 
س��وال كه چرا دارايكم زماني پذيره نويسي شد كه اين 
صندوق وارد بازدهي شده بود و شرايط بازار بسيار مطلوب 
بود اما پذيره نويسي پااليشي يكم در شرايط نامطلوب بازار 
و صف فروش پااليش��ي ها انجام گرفت، مي گويد: زمان 
شروع پذيره نويسي را سازمان خصوصي سازي تعيين كرد 
و مدير صندوق در اين موضوع دخالتي نداش��ت در واقع 
مدير صندوق فقط وظايف اجرايي صندوق را به عهده دارد 
و تعيين زمان در دست سازمان خصوصي سازي بود. رزاقي 
در پاسخ به اينكه آيا در شرايطي كه شركت هاي صنعت 
پااليشي با p/eهاي بااليي معامله مي شود و قيمت دالر رو 
به كاهش است ممكن استNAV پااليشي يكم از ميزاني 
كه در حال حاضر است باالتر برود نيز اضافه مي كند: اين 
موضوع را آينده مشخص مي كند، ولي چيزي كه مشخصا 
مي توان گفت اين است كه در صورت كاهش قيمت سهام 
شركت هاي پااليشي، NAV صندوق و قيمت معامالتي 

صندوق پااليشي كاهش خواهد يافت.

    سهم ETF ها در بودجه 1400
بااين وجود س��هم بورس و فروش دولت��ي در اليحه بود 

۱۴۰۰ افزايش يافت و بر اساس متن اليحه بودجه ۱۴۰۰، 
واگذاري س��هام در قالب صندوق هاي س��رمايه گذاري 
قابل معامله در بورس )ETF( مشروط به اينكه تشكيل 
اين صندوق ها با مديريت دولتي براي بلندمدت نباشد 
يا عرضه س��هام به روش ثبت سفارش مجاز است. طبق 
بند الف تبصره دو اليحه بودجه، عالوه بر روش هاي فوق، 
واگذاري س��هام در قالب صندوق هاي س��رمايه  گذاري 
قابل معامله در بورس )ETF( مشروط به اينكه تشكيل 
اين صندوق ها با مديريت دولتي براي بلندمدت نباشد 
يا عرضه س��هام به روش ثبت س��فارش نيز مجاز است. 
همچنين در ص��ورت واگذاري در قال��ب صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامل��ه در بورس، پ��س از ايجاد 
صندوق هاي سرمايه گذاري، انتقال سهام مذكور در قالب 
معامالت خارج از جلسه رسمي معامالت بين صندوق ها و 
عرضه واحدها و صندوق هاي يادشده به عموم امكان پذير 
است. عرضه سهام شركت ها به روش ثبت سفارش يا در 
قالب صندوق هاي س��رمايه گذاري تا س��قف ۳۰ درصد 
مشمول تخفيف است. ميزان تخفيف توسط هيأت وزيران 
تعيين مي ش��ود. وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي 
دولتي مجازند با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي 
نسبت به تأسيس صندوق ها با حداقل سرمايه ۱۰ ميليارد 
رالد به صورت نقد يا غيرنقد )در قالب انتقال سهام دولت 
از شركت هاي فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران 
يا فرابورس ايران( اقدام كنند. بانك هاي دولتي مكلفند 
همكاري هاي الزم در أخذ سفارش هاي خريد و فروش 
واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق يا سهام موضوع اين 

مصوبه را از طريق شعب خود انجام دهند.
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اجماع بر دامنه نوسان پويا
محمد صادق غزن��وي در برنامه، مدي��ر عمليات بازار 
فرابورس ايران با اش��اره به مزايا و معايب دامنه نوسان 
در بازار سهام اظهار داشت: افزايش دامنه نوسان، درجه 
نقدشوندگي س��هم را باال مي برد ولي در عين حال در 
بازارهاي اكيدا صعودي يا اكيدا نزولي مي تواند آسيب 
زننده باشد و دارايي افراد را تحت تاثير قرار دهد .مدير 
عمليات بازار فرابورس ايران، حضور معامله گران حرفه اي 
را كه بتوانند در شرايط خاص احساسات خود را كنترل 
و بر اساس منطق تصميم گيري كنند، از جمله لوازم و 
پيش نيازهاي افزايش يا حذف دامنه نوسان دانست .وي 
همچنين با اشاره به شكل گيري برخي سفته بازي ها در 
كنار تغييرات دامنه نوسان گفت: سفته بازي الزاما مذموم 
نيست و نبايد به آن نگاه منفي داشت؛ چرا كه در بسياري 
از اوقات، همين سفته بازي ها به نقدشوندگي بازار كمك 
مي كنند . لذا آن سفته بازي كه با فريب شخص مقابل 
همراه نباشد، نه تنها اشكال ندارد بلكه مفيد به حال بازار 
خواهد بود . غزنوي در ادامه، افزايش يا حذف دامنه نوسان 
را بسته به نماد، وضعيت شناوري آن و ديگر مولفه ها براي 
سهم هاي مختلف متفاوت دانست و افزود: هم اكنون در 
فرابورس صندوق ها دامنه نوسان ۱۰ درصدي دارند و 
چهار يا پنج سهم نيز با اين دامنه نوسان معامله مي شوند. 
وي همچنين در پاسخ به س��والي درخصوص شرايط 
اجراي دامنه نوسان پويا گفت: اجراي دامنه نوسان پويا 
اتفاق خوبي است كه از حركت هاي ناگهاني در يك سهم 
جلوگيري مي كند. غزنوي با بيان اينكه تقريبا همه فعاالن 
بازار سرمايه بر دامنه نوسان پويا اجماع دارند، گفت: پديده 
صف نشيني نتيجه دامنه نوسان ايستا است و در صورت 
فراهم سازي شرايط و امكان عملياتي شدن آن در سامانه 
معامالت، صف نشيني ها كمرنگ و كمرنگ تر خواهد 
شد . مدير عمليات بازار فرابورس ايران، در پايان به تجربه 
موفق دنيا در به كارگيري دامنه نوسان پويا اشاره كرد و 
افزود: امروزه اكثر بورس هاي پيشرو دامنه نوسان پويا را 
اجرا مي كنند و به نتايج خوبي هم رسيده اند اما قبل از 

هرچيز زيرساخت هاي آن را نيز فراهم كرده اند .

 بازارگردان ها
 بازيگران اصلي بازار

وحيد عباس��يون، مديرعامل سرمايه گذاري كاريزما در 
گفت وگو با سنا در بررسي نوسانات قيمتي توضيح داد: 
گفته مي ش��ود از لحاظ تئوري و نظري بازارهاي سهام 
بايد در حالت تعادل باش��ند، يعني قيمت با ارزش برابر 
يا نزديك به ارزش باش��د، منته��ا در كوتاه مدت ممكن 
است قيمت ها داراي انحراف باشند، يعني قيمت خيلي 
بيشتر يا خيلي كمتر از ارزش باشد. درخصوص علت اين 
روند بايد گف��ت در اين مقوله با بحث كارايي بازار و رفتار 
س��رمايه گذاران س��رو كار داريم. بازار ما از لحاظ كارايي 
در سطح پايين كارايي )چه بحث كارايي عملياتي و چه 
بحث كارايي اطالعاتي( است، هر چند كه پيشرفت هايي 
در چند س��ال اخير داشته اس��ت، ولي كماكان از وجود 
اين واقعيت نمي توان صرف نظر كرد. عباسيون با اشاره 
به منطقي نبودن رفتار س��رمايه گذاران، اضافه كرد: به 
خصوص در سال جاري ما بيشتر شاهد رفتار هاي هيجاني 
تا رفتارهاي منطقي بوده ايم. اين دو عامل سبب شده است 
كه همچنان با انحراف قيمت نسبت به ارزش در چند ماه 
اخير رو به رو باشيم. درنظر داشته باشيد كه در حال حاضر، 
سهام بسياري از شركت ها داراي ارزندگي زيادي هستند، 
اما كارايي پايين عملياتي و رفتار هيجاني سرمايه گذاران 
باعث شده است كه ما قيمت هاي سهام را بسيار پايين تر 
از ارزش هاي شان ببينيم. اين كارشناس بازارسرمايه در 
خصوص پيش بيني بازار گفت: به نظر من، در حال حاضر 
بسياري از شركت هايي كه سهامشان در بورس معامله 
مي شود، واقعا با قيمت هاي پايين تر از ارزش واقعي شان 
معامله مي شوند. بنابراين، در ميان مدت و بلندمدت قطعا 
با افزايش قيمت ها و بازدهي خوبي در بازار سرمايه مواجه 
خواهيم بود؛ هرچند كه ممكن است در كوتاه مدت اين امر 
تحقق پيدا نكند. وي افزود: بازارسرمايه، بازاري است كه 
از لحاظ زماني بيش از يك سال بايد در آن سرمايه گذاري 
انجام شود. به همين دليل اين رفتار كوتاه تغييرات قيمت 
در كوتاه مدت قابل پيش بيني و توجيه است و بايد با ديد 
ميان مدت و بلندمدت به اين بازار نگاه شود. عباسيون، 
در بررس��ي صنايع و گروه هاي بورسي بيان كرد: به نظر 
من قيمت ها در همه صنايع و گروه ها پايين آمده اس��ت 
و اكنون بسياري از شركت ها در صنايع مختلف بودجه 
سرمايه گذاري دارند، ولي براي سرمايه گذاري در صنايع، 
ابتدا بايد طبقه بندي صنايع مان را در بازار بررسي كنيم. 
وي ادامه داد: در بازارسرمايه طبقه هاي مختلفي از صنايع 
و ش��ركت ها وجود دارند. منظ��ور از طبقه بندي اينكه 
براساس ماهيت صنعت و اينكه چه چيزي توليد مي كند 
و اينها نيس��ت و مثال پتروشيمي، فلزي، بانكي، بيمه و... 
نيست، منظور من طبقه بندي بر اساس محرك هاي رشد 
قيمت سهام صنايع اس��ت. منظور من از طبقه بندي، بر 
اساس ماهيت صنعت و اينكه چه چيزي توليد مي كند، 
)بطور مثال پتروشيمي، فلزي، بانكي، بيمه و...( نيست، 
بلكه منظور طبقه بندي بر اساس محرك هاي رشد قيمت 
س��هام صنايع مانند دالر، دارايي و ... اس��ت. مديرعامل 
سرمايه گذاري كاريزما پيشنهاد كرد: در راستاي بحث تنوع 
بخشي سرمايه گذاري ها، بهتر است سرمايه گذاران در سبد 
سهام خود از هر كدام از صنايع بهترين شركت ها را داشته 
باشند. به اين ترتيب كه شركت هايي كه درآمد دالري در 
گروه فلزي و پتروشيمي دارند و شركت هايي كه مشمول 
قيمت گذاري با نرخ ارز ترجيحي محصوالت شان فروخته 
مي شوند، در اين سبد گنجانده شوند. وي تاكيد كرد: نكته 
ديگري كه در حوزه اقتصادي بايد به آن توجه داشته باشيم، 
اين اس��ت كه بايد تصميمات اقتصادي در سطح كالن 
متناسب با انتظارات مان از بازار سرمايه و سرمايه گذاران 
باشند. عباس��يون موضوع »ثبات« را از مهم ترين عوامل 
موثر بر اعتماد سرمايه گذاران باشد بيان كرد و افزود: وجود 
ثبات عاملي با اهميت در تصميم گيري هاي كالن و تعادل 
بازارهاست. به نظر من تصميمات جديد بايد در دوره ثبات 
و تعادل بازار گرفته شوند، نه در دوره هايي كه بازار در حالت 
هيجاني است و بازار در حالت نزول يا صعود است. همچنين، 
نبود نوسانات زياد در بازار هاي ارز يا بازار نرخ بهره از ديگر 

عوامل موثر بر ايجاد ثبات در بازارها به شمار مي رود. 

سود تلفيقي ۵۵0 ريالي بهپاك
ش��ركت صنعتي بهپاك در صورت هاي مالي تلفيقي 
سود عملياتي خود را ۴۴۱ميليارد ريال و سود خالص را 
۲۷۵ميليارد ريال اعالم كرد. همچنين در صورت هاي 
مالي ۹ماهه شركت اصلي سود عملياتي ۴۴۱ميليارد 
ريال و س��ود خالص آن ۲۷۵ميليارد ريال اس��ت. اين 
شركت سود انباشته تلفيقي را ۶۱۴ميليارد ريال و سود 
انباشته ش��ركت اصلي را ۶۱۹ميليارد ريال اعالم كرد. 
در گزارش منتشر شده سود تلفيقي هر سهم ۵۵۰ريال 
است و در شركت اصلي نيز مبلغ سود همان ۵۵۰ريال 
محقق شده است. »بهپاك«، در تشريح اهداف خود در 
خصوص توليد و فروش محصوالت اعالم كرده است كه 
به دنبال بهبود مستمر و توسعه پايدار، بازدهي مناسب 
سرمايه، حفظ و ارتقاي سهم بازار و معرفي محصوالت 
جديد است. از س��وي ديگر قصد دارد برندهاي خود را 
حفظ و ارتقا دهد و هزينه هاي مالي شركت را كاهش 
دهد. ب��ا توجه به وضعيت موجود اين ش��ركت در پي 
تحقيق و توسعه بازار خود، ارتقاي دانش و مهارت هاي 
كاركنان، توس��عه توانمندي كاركنان و حفظ ايمني و 
سالمت كاركنان در خصوص شيوع بيماري كرونا است. 
شركت صنعتي بهپاك در دوره ۹ماهه مبلغ فروش انواع 
محصوالت خود را ۳هزار و ۲۱۱ميليارد ريال اعالم كرده 
كه از اين محل ۴۹۸ميليارد و ۳۴۲ميليون ريال سود 
ناخالص شناسايي كرده است. اين شركت براساس پيش 
بيني هايي كه براي ۳ماهه منتهي به ۳۰اسفند ۱۳۹۹ 
دارد، اعالم كرد مبلغ فروش ۳ماهه شركت به ۲هزار و 

۲۳ميليارد و ۳۹۷ميليون ريال مي رسد.

 ۷۳۳ ريال  سود تلفيقي 
هر سهم توريل

شركت توكاريل در اطالعات و صورت هاي مالي ميان 
دوره اي تلفيقي ۶ماهه منتهي به ۳۱ش��هريور۱۳۹۹ 
اعالم كرد سود عملياتي تلفيقي به يك هزار و ۳۸ميليارد 
ريال و س��ود خالص آن به ۲ه��زار و ۳۴۵ميليارد ريال 
رسيده است. سود انباشته تلفيقي اين شركت با رشد 
۸۵درصدي نسبت به مدت مشابه سال مالي گذشته 
به ۳هزار و ۴۰۹ميليارد ريال رس��يد و س��ود انباشته 
ش��ركت اصلي نيز با رش��د ۸۳درصدي ب��ه ۲هزار و 
۹۴۹ميلياردريال بالغ شده است. اين شركت طي ۶ماه 
توانسته ۶۵۰ريال براي هرسهم در شركت اصلي سود 
بسازد و در صورت هاي تلفيقي از تحقق سود ۷۳۳ريالي 
براي هرسهم خبر داد. »توريل« در گزارش خود به زيان 
سرمايه گذاري در سهام شركت ها به مبلغ ۱۴۵ميليارد 
و ۵۷ميليون ريال اشاره كرده كه شامل سود تقسيمي 
مجمع س��االنه ش��ركت هاي س��رمايه پذير به مبلغ 
۴۰ميليارد و ۲۸۴ميليون ري��ال و زيان كاهش ارزش 
سرمايه گذاري هاي آسيا سير ارس به مبلغ ۱۱۱ميليارد 
و ۷۰۹ميليون ريال و شركت صنايع ملي سرب و روي 
ايران به مبلغ ۷۳ميليارد و ۶۳۲ميليون ريال بر اساس 

اهم رويه هاي حسابداري شركت بوده است.

رشد دوباره ومهان
شركت گروه توس��عه مالي مهر آيندگان در اطالعات 
و صورت هاي مال��ي مي��ان دوره اي ۶ماهه منتهي به 
۳۱ش��هريور ۱۳۹۹ س��ود عملياتي خود را ۱۴هزار و 
۸۴۸ميليارد ريال و سود خالص را ۱۴هزار و ۴۴۹ميليارد 
ريال منتشر كرد. اين شركت در اين دوره، سود انباشته 
پاي��ان دوره را ۲۵هزار و ۶۰۸ ميليارد ريال اعالم و براي 
هرسهم يك هزار و ۴۴۵ريال سود محقق كرد. با توجه 
به صورت وضعيت پرتفوي سهام شركت هاي پذيرفته 
شده در بورس، »ومهان« از رشد ۲۴۸هزار و ۳۸۵ميليارد 
و ۶۴۶ميليون ريالي اين پرتفوي خبر داد. در اين پرتفوي 
بهاي تمام شده با افزايش ۱۳هزار و ۱۳۹ميليارد ريالي 
به ۳۹هزار و ۶۵۰ميليارد ريال رسيد. همچنين ارزش 
بازار آن ب��ا افزايش ۱۹۱ه��زار و ۶۹۲ميليارد ريالي به 
۲۸۸هزار و ۳۵ميليارد ريال بالغ شد. اين شركت مبلغ 
سهام بورسي خريداري ش��ده را ۲۵هزار و ۳۰ميليارد 
ريال و س��هام واگذار ش��ده را ۲۱ه��زار و ۵۱۳ميليارد 
ريال اع��الم كرد كه از محل واگذاري ها س��ود ۹هزار و 
۳۰۷ميليارد ريالي شناسايي كرده است. »ومهان« در 
تشريح اهداف و برنامه هاي راهبردي خود در خصوص 
تركيب پرتفوي اعالم كرده كه همواره به دنبال تجزيه و 
تحليل بنيادي و بررسي سيستماتيك همه جانبه و دايمي 
شركت هاي سرمايه پذير به ويژه شركت هاي موجود در 
سبد دارايي هاي بورسي و فرابورسي است. همچنين اين 
شركت به اصالح مستمر و بهينه سازي پرتفوي سهام با 
هدف كاهش ريسك و افزايش بازدهي سرمايه گذاريها و 
گسترش پرتفوي در راستاي صنايعي كه از مزيت نسبي 
و سطح اطمينان بيشتري برخوردار هستند، پرداخته 
است. براي تكميل زنجيره خدمات مالي نيز از طريق 
تاس��يس يا تحصيل نهادهاي مالي جديد اقدام هاي 
جدي به كار مي بندد. از برنامه هاي با اهميت »ومهان« 
براي دوره ۶ ماهه منتهي به ۳۰اسفند۱۳۹۹ مي توان به 
تالش براي افزايش مداوم كيفيت و پايداري سود خالص 
 شركت از طريق سرمايه گذاري در سهام شركت هاي 

كم ريسك و داراي بازده نقدي باالتر اشاره كرد.

سود هر سهم تكشا 1۶1۷ ريال شد
شركت گسترش صنايع و خدمات كشاورزي در اطالعيه 
منتشر شده به س��ود عملياتي ۹۶ميليارد ريالي اشاره 
دارد كه در مقايس��ه با فعاليت مدت مشابه سال مالي 
گذشته با رشد ۱۴۷درصدي همراه شده است. از سوي 
ديگر س��ود خالص اين شركت با رشد ۸۱۱درصدي به 
۳۲۳ميليارد ريال و سود انباشته با رشد ۲۲۳درصدي 
به ۴۰۴ميليارد ريال رسيد. »تكشا« در ۶ ماهه اول سال 
مالي گذشته توانسته بود به ازاي هرسهم ۳۲۳ريال سود 
محقق كند، اما در ۶ماهه ابتداي سال مالي سال جاري 
با افزاي��ش ۴۰۱درصدي آن مبلغ يك هزار و ۶۱۷ريال 
را محقق ساخته است. اين شركت اهداف خود را حفظ 
بازار موجود و توليد محصوالت جديد به منظور افزايش 
سطح درآمدهاي عملياتي قرار داده است. همچنين براي 
تكميل طرح هاي توسعه نياز به عملياتي شدن افزايش 

سرمايه دارد.

»تعادل« سرنوشت عرضه هاي EFT دولتي را در بازارسهام بررسي مي كند

داراهايي كه اعتماد بازار را از بين برد

بورس نوساني شد
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت 
دي��روز ۰.۴درص��د افت داش��ت اما ش��اخص هم وزن 
۰.۴درصد صعود كرد همچنين شاخص افت پنج هزار 
و ۲۵۰واح��دي در ارتفاع يك ميليون و ۵۰۷ هزار واحد 
قرار گرفت. آخرين قيمت ۲۷۰نماد حداقل سه درصد 
نسبت به قيمت روز گذشته خود افزايش يافته و ۱۶۵نماد 
با كاهش بيش از سه درصدي   همراه بوده اند. روز گذشته 
افزايش س��هام حقيقي ها در ۱۳۹نماد و افزايش سهام 
حقوقي ها در ۱۴۱نماد به بيش از يك ميليارد تومان رسيد 
كه جمع تغيير مالكيت حقيقي ها هزار و ۱۴۰ميليارد 
تومان و تغيير مالكيت حقوق��ي ها۹۴۰ميليارد تومان 
بود. حقيقي ها حدود ۱۹۰ ميليارد تومان وارد بازارسهام 
كردن��د و ارزش كل معامالت خرد ب��ه ۱۷ هزار و ۶۸۰ 
ميليارد تومان رس��يد، حقيقي ها نيز ۸۸ درصد معادل 
با ۱۵ هزار و ۸۵۰ ميليارد تومان سهام خريداري كردند 
و مازاد خريدش��ان ي��ك درصد از كل معامالت ش��د. 
بيشترين ورود پول حقيقي در بازار سهام در گروه هاي 
»فلزات اساسي«، »مواد و محصوالت دارويي« و »حمل 
و نقل، انبارداري و ارتباطات« رقم خورد و حقوقي ها نيز 
خريدار سهام در گروه هاي »خودرو و ساخت قطعات« 
و »ش��ركت هاي چندرش��ته اي صنعتي« بودند. سهام 
ش��ركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي »شستا« در 

آخرين معامالت خود، ع��دد ۲۹,۳۶۰ريال را ثبت كرد 
كه نسبت به روز گذشته حدود چهار درصد كاهش يافته 
است. همچنين با جابه جايي بيش از ۱۴۲ميليون برگه 
سهم، روز بعدي معامالتي خود را با ۲۹,۱۲۰ريال آغاز 
خواهد كرد. ارزش معامالت روز گذشته »شستا« به رقم 
۴۱۵ميليارد تومان رسيد. همچنين ۹۵درصد از سهام 
شركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي را حقيقي ها و 
پنج درصد را حقوقي ها خريداري كردند. از طرف ديگر، 
بيش از ۱۴۰ميليون برگه سهم )۹۹درصد( را اشخاص 
حقيقي و بيش از يك ميليون برگه سهم )يك درصد( را 

اشخاص حقوقي به فروش رساندند.
ملي  صنايع  مس  ايران  هشتم آذرماه به علت تشكيل 
مجمع عمومي فوق العاده صاحبان س��هام با موضوع 
افزايش س��رمايه ۹۷درصدي بسته شد. اين افزايش 
س��رمايه ب��ي س��ابقه در روز ۱۰ آذر م��اه به تصويب 
رسيد و فملي حدودا ۲۰هزار ميلياردي شد. فملي با 
۱۲.۵درصد مثبت بازگشايي شد و تاثير ۹۰۰۰واحدي 
در جهت رشد شاخص گذاشت. با اين وجود شاخص 
كل همچنان منفي است. هنگام بازگشايي شاخص 
كل در ارتفاع يك ميليون و ۵۰۵هزار واحد قرار داشت 
و پس از بازگش��ايي به ارتفاع يك ميليون و ۵۰۰هزار 
واحد رس��يد. همچنين طي بيس��ت و چهار ساعت 

گذشته برخي از اخبار مهم باعث شد كه وضيت بازار 
تغيير كند. همتي، رييس كل بانك مركزي گفت: امكان 
افزايش قابل توجه سود بانكي وجود ندارد. فعالين بازار 
سرمايه اطمينان داشته باشند، بانك مركزي از بازار 
سرمايه حمايت خواهد كرد. ما بر مبناي دالر نيمايي 
۱۷ هزار تومان پيش بيني كرديم كه تورم متوس��ط 
يكساله منتهي به خرداد ۱۴۰۰ را به ۲۲ تا ۲۴ درصد 
برسانيم. موسي موسوي عضو كميسيون انرژي مجلس 
با تاكيد بر ضرورت عبور از خام فروشي و افزايش توليد 
محصوالت پتروشيمي، خواس��تار تنفس خوراك و 
اعطاي وام با تنفس ۶ ماهه به پتروپااليش��گاه ها شد. 
صندوق بين المللي پول اعالم كرد: رش��د اقتصادي 
ايران در سال ۲۰۱۹ در پي بازگشت دوباره تحريم هاي 
اقتصادي به دنبال خروج امريكا از برجام و ممنوعيت 
صادرات نفت، منفي ۹.۴۶ درصد بوده و طي ۲۰۲۰ و 
۲۰۲۱ منفي ۵.۹۸ و مثبت ۳.۱۲ درصد پيش بيني 

شده است. 

     نحوه اخذ كارت اعتباري سهام عدالت
عليرضا ماهيار با بيان اينكه يكي از طرح هايي كه براي 
توسعه سهام عدالت و اعطاي تسهيالت به مشموالن 
سهام عدالت طراحي شد، اعطاي كارت اعتباري بود، 

اظهار كرد: اين كارت ها مخصوصا براي س��هام داراني 
كه روش غير مستقيم را براي مديريت سهام عدالت 
خود انتخاب كرده بودند و تعداد آنها حدودا ۳۰ ميليون 
نفر است، طراحي شده است. به گفته وي، اين فرايند 
به صورت تم��ام الكترونيك از مبدا بانك هاي عامل تا 
مقصد كه شركت سپرده گذاري و بازار سرمايه هستند، 
خواهد بود. ماهيار درمورد نحوه اخذ اين كارت توضيح 
داد: مشمول سهام عدالت كه روش غيرمستقيم را براي 
مديريت سهام خود انتخاب كرده است، بايد سجامي 
باشد و بعد از احراز هويت در اپليكيشن هاي مربوط به 
بانك هاي عامل و پس از اينكه شركت سپرده گذاري 
س��جامي بودن فرد را براي بانك تاييد كرد، مي تواند 
داراي��ي خود را مش��اهده كند و متوجه ش��ود چقدر 
دارايي سهام عدالت دارد و متناسب با آن، فرم مربوطه 
را داخل سيستم بانك پر كند. معاون فناوري و توسعه 
نوآوري شركت س��پرده گذاري مركزي درباره ميزان 
تسهيالتي كه از س��وي بانك ها اعطا مي شود، گفت: 
برخي بانك ها ۶۰ درصد ارزش روز دارايي فرد و برخي 
تا ۱۰۰ درصد هم براي اعطاي تسهيالت پيش بيني 
كرده اند كه مكانيزم آن بستگي به بانك عامل دارد. در 
نهايت درخواست فرد به شركت سپرده گذاري مركزي 

ارسال مي شود. 

رخت قرمز بورس هاي جهاني
تنش بين چين و امري��كا هنوز رو به افزايش اس��ت و در 
تازه ترين اق��دام ضد چيني، وزارت خزان��ه داري امريكا با 
صدور بيانيه اي اعالم كرد نام ۱۴ عضو ارشد حزب مركزي 
كمونيست چين را به دليل آن چه دخالت در امور داخلي 
هنگ كنگ خوانده، به فهرس��ت تحريم هاي خود افزوده 
اس��ت كه اين اقدام با انتقاد ش��ديد وزارت خارجه چين 
موجه شد. سفير چين در امريكا نيز از اين كشور خواست 
تا دس��ت از سياست هاي مخرب خود بردارد و به جاي آن 
با نشان دادن حسن نيت، مس��ير را براي بهبود روابط دو 
كشور فراهم كند. پيش از اين نيز كنگره امريكا طرحي را 
تصويب كرد كه به موجب آن شركت هاي چيني كه قوانين 
حسابداري و حسابرسي امريكا را رعايت نكنند اجازه ورود 
به بورس اين كشور و عرضه سهام خود را نخواهند داشت. 
اين اليحه پيش تر نيز در س��نا تصويب شده بود و اكنون 
براي اجرايي شدن تنها نياز به امضا توسط رييس جمهور 
دارد. در صورت اجرايي ش��دن اين قانون، يك مهلت سه 

س��اله به بورس هاي چيني داده خواهد ش��د تا خود را با 
اين اس��تاندارد ها وفق دهند و گرنه سهامش��ان از بورس 
امريكا خارج خواهد شد. در تغيير رويكردي غيرمنتظره 
براي معامله گران، جو بايدن- رييس جمهور امريكا گفته 
است قصدي براي برداش��تن فوري تعرفه بر روي واردات 
محصوالت چيني ندارد و رويكرد فعلي كه دو دولت ترامپ 
اتخاذ شده است تا مدتي ادامه خواهد داشت. وي همچنين 
در اظهارنظري كه احتماال خوشايند پكن نخواهد بود، از 
برنامه ريزي براي ايجاد اتحاد پايدارتر با متحدان امريكا در 
شرق آسيا )در مقابه با پكن( خبر داده است كه پس از انجام 
اين كار مذاكرات تجاري جديدي با چين آغاز شود. يوسف 
عباسي، كارشناس ارشد سرمايه گذاري در موسسه استون 
ايكس گفت: در حال حاضر بازارهاي جهاني خود را در يك 
موقعيت سردرگم كننده يافته اند، از يك طرف اين نگراني 
وجود دارد كه در كوتاه مدت تلفات ناشي از كرونا كماكان باال 
باشد و تا رسيدن واكسن خسارت هاي جاني و اقتصادي آن 

ادامه داشته باشد و از سوي ديگر اين خوشبيني وجود دارد 
كه پس از غلبه بر كرونا نرخ رشد به سطوح بااليي برسد.  در 
بورس امريكا و وال استريت، بيشتر شاخص ها نزولي بودند 
تا جايي كه دو شاخص از سه شاخص اصلي بورسي در سطح 
پايين تري از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز 
ايدانسترال  اوريج« با ۰.۷۳ درصد كاهش نسبت به روز قبل 
و در سطح ۳۰ هزار و ۸.۸۶ واحد بسته شد. شاخص »اس اند 
پي ۵۰۰« با ۰.۳۶ درصد ريزش تا سطح ۳۶۸۰.۹۹ واحدي 
پايين رفت و ديگر شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك 
كامپوزيت« با ۰.۲۵ درصد پيش��روي در سطح ۱۲ هزار و 

۵۰۰.۸۲ واحدي بسته شد.
در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، ش��اخص »فوتسي 
۱۰۰« ب��ورس لندن ب��ا ۰.۰۸ درصد افزايش نس��بت به 
روز قبل و در س��طح ۶۵۵۵.۳۹ واحد بسته شد. شاخص 
»دكس ۳۰« بورس فرانكف��ورت در آلمان با ريزش ۰.۲۱ 
درصدي و ايستادن در س��طح ۱۳ هزار و ۲۷۱ واحدي به 

كار خود خاتمه داد و شاخص »كك ۴۰« بورس پاريس با 
افت ۰.۶۴ درصدي در س��طح ۵۵۷۳.۳۸ واحد بسته شد. 
در مادريد شاخص »ايبكس ۳۵« ۰.۵۷ درصد پايين رفت 

و به ۸۲۷۵.۶۰ واحد رسيد.
در معامالت بورس هاي آس��يا، شاخص ها عملكرد بدي 
داش��تند؛ تا جايي كه ش��اخص »نيك كي ۲۲۵« بورس 
توكيو ژاپن با افت ۰.۷۶ درصدي تا سطح ۲۶ هزار و ۵۴۷.۴۴ 
واحدي پايين رفت. شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ 
كنگ ۱.۲۳ درصد پايين رفت و در سطح ۲۶ هزار و ۵۰۶.۸۵ 
واحد بسته شد. در چين شاخص »شانگهاي كامپوزيت« 
ريزش ۰.۸۶ درصدي را تجربه كرد و در سطح ۵۰۲۲.۲۳ 
واحد بسته شد. در استراليا ش��اخص »اس اند پي اس اند 
ايكس ۲۰۰« بورس س��يدني با ۰.۸۲ درص��د افزايش و 
ايستادن در س��طح ۶۶۷۵.۰۲ واحدي به كار خود خاتمه 
داد. در بين ديگر ش��اخص هاي مهم آس��يايي، شاخص 

»تاپيكس« ژاپن نزولي بود.



گروه راه و شهرسازي|
محسن هاشمي، رييس ش��وراي شهر تهران در يك 
نشست خبري از برگزاري جلسه با مجمع نمايندگان 
تهران در مجلس براي رايزني افزايش بودجه حمل و 
نقل عمومي تهران خبر داد. آنگونه كه هاشمي گفته 
است، ش��وراي شهر درخواس��ت تخصيص 20 هزار 
ميليارد تومان داش��ته اما دولت در بودجه سال آينده 
كشور تنها 1750 ميليارد تومان به حمل و نقل عمومي 
اختصاص داده اس��ت. مجيد فراهاني، رييس كميته 
بودجه و نظارت مالي اين شورا نيز در اين نشست خبر 
با بيان اينكه كرونا تا كن��ون 4500 ميليارد تومان به 
شهرداري تهران خسارت زده است، پيش بيني كرد 
كه اين مبلغ در س��ال آينده به 9 هزار ميليارد تومان 
افزايش يابد. به گفته او، اين در حالي اس��ت كه علي 
رغم پيش بيني دولت حتي يك ريال از محل صندوق 
ذخيره ارزي براي كرونا به ش��هرداري پرداخت نشده 
است. هاشمي عصر در يك نشست خبري كه با عنوان 
گزارش به مردم و رونمايي از دس��تاوردهاي شورا در 
حوزه محاس��بات و پايش عملكرد برگزار شد درباره 
دريافت كمك از محل بودج��ه دولتي نيز با تاكيد بر 
اينكه براساس قانون دولت بايد از محل هاي مختلف، 
به توسعه حمل ونقل عمومي در شهر تهران كمك كند 
ادامه داد: ما از دولت درخواس��ت كرديم كه در بودجه 
سال آينده 20 هزار ميليارد تومان براي توسعه حمل 
ونقل عمومي رديف درنظر بگيرد اما در عمل در اليحه 
بودجه تنها 1750 ميليارد تومان در نظرگرفتند كه رقم 
بسيار ناچيزي )حدود يك دهم مبلغ درخواست شده( 
اس��ت كه در همين مورد با مجمع نمايندگان تهران 
صحبت كردم تا با برگزاري جلسه بتوانيم اين مشكل 
را حل كنيم و از آنجايي كه رييس مجلس و تعدادي 
از نماين��دگان مجلس، س��ابقه عضويت در ش��وراي 
شهر را دارند به نظر نمي رسد قانع كردن آنها و اثبات 
درخواست ها سخت باشد. وي با بيان اينكه شهرداري 
تهران 70 هزار ميلياردتومان از سيستم دولتي طلب 
دارد، در مورد س��اماندهي امالك ش��هرداري گفت: 
معتقديم در شهرداري تهران هرجا ملكي به صورت 
ترجيحي واگذار شده، غيرقانوني است اما دقت داشته 
باشيد كه شهرداري يك ليست حدود 2000 ملكي 
تهيه كرده كه از 2000 ملك، بيش از 1000 مورد در 
اختيار دولت و ارگان و... اس��ت و كمتر از 1000 ملك 
نيز دچار مش��كل بوده كه تا به حال 400 و اندي پس 

گرفته شده است.

   افزايش 20 درصدي بودجه 1400 تهران
وي در مورد وضعيت بودجه شهرداري در سال آينده با 
بيان اينكه با توجه به وضعيت مالي به نظر مي رسد كه 
مي بايست بودجه 10 تا 20 درصد افزايش داشته باشد، 
افزود: البته هنوز سياست هاي بودجه 1400 شهرداري 
تهران احصا نشده اما براساس برنامه ريزي ها بايد تا ۳0 
دي ماه اليحه بودجه 1400 را به شوراي شهر تحويل 
دهن��د اما قطعا در بودجه س��ال آينده موضوع محله 
محوري و توجه به پروژه هاي كوچك مقياس در سطح 
محالت قوت بيشتري خواهد داشت. هاشمي با بيان 
اينكه اين امالك از بعد انقالب اسالمي واگذار شد، در 
مورد چرايي عدم انتشار ليست امالك گفت: اشتباهاتي 
در ليست است كه ممكن است بعدا ما را دچار مشكالت 

قضايي كند كه بر همين اساس تا اطمينان كافي كسب 
نكنيم، نمي توان منتشر كرد.

   ديوان محاسبات شهري تشكيل مي شود
مجيد فراهاني، رييس كميت��ه بودجه و نظارت مالي 
شوراي ش��هر تهران نيز در اين نشست خبري از ارايه 
طرح تش��كيل ديوان محاس��بات ش��هري تهران در 
آينده اي نزديك به صحن ش��ورا خب��ر داد. فراهاني با 
بيان اينكه از مهم ترين وعده هاي شوراي شهر پنجم 
ارتقاء انضباط مالي و اعمال حق نظارت مالي شورا بدون 
هيچ مالحظه اي بود، گفت: بر همين اس��اس شورا در 
مسير اس��تفاده از اين حق قانوني كه بر اساس بند ۸ و 
بند ۳0 ماده ۸0 قانون شوراها مورد تاكيد قرار گرفته 
است، دو مصوبه جدي داشت كه اين مصوبات از حيث 
فرآيند محوري، حاكم كردن قانون و شفافيت با تكيه 
بر تجربيات ش��ورا در ادوار گذشته براي نخستين بار 
در اين دوره به تصويب رس��يد كه اين دو مصوبه مهم 
و اثر گذار در حوزه نظارت مالي عبارتند از: »نظام نامه 
نحوه ارزيابي، تاييد و نظارت بر عملكرد ذي حس��اب 
وقائم مقامان ذي حساب ش��هرداري تهران « و ديگر 
»نظام نامه نحوه انتخاب حسابرس و راهبري عمليات 
حسابرسي در شهرداري تهران « كه با تصويب اين دو 
نظام نامه نحوه اعمال نظارت مالي شورا حين خرج، از 
طريق قائم مقامان ذي حس��اب و پس از خرج، توسط 
حسابرسان سامان پيدا كرد. وي با بيان اينكه اميد است 
تا پيش از پايان شورا طرح تشكيل » ديوان محاسبات 
ش��هري تهران « نيز تقديم شورا ش��ود تا ما به وعده و 
عهدمان با مردم تهران عمل كرده باشيم، گفت: البته 
همين ج��ا الزم مي دانم از رييس ش��ورا تقاضا كنم تا 
ايين نامه صيانت و حمايت از گزارشگران فساد را كه با 
كار كارشناسي كميته بودجه و نظارت مالي و كميته 

شفافيت و كميسيون حقوقي تكميل شده است را در 
اولويت رسيدگي و تصويب در صحن شورا قرار دهند تا 
شاهد صيانت، حمايت و تقدير از گزارشگران فساد در 

شهرداري تهران باشيم.

   7  الزام بودجه اي سال آينده
رييس كميته بودجه شوراي شهر تهران در پاسخ به 
سوال خبرنگاران مبني بر اولويت هاي بودجه 1400 
با بيان اينكه 7 موضوع در بودجه سال آينده در نظر 
گرفتيم و جزو الزامات است، گفت: از ابتداي اسفند 
9۸، كل س��ال 99 و بخشي از س��ال 1400 درگير 
كرونا هستيم. كرونا ضربه زيادي به بسياري مشاغل 
و همچنين ش��هرداري وارد كرد؛ هر چند شهرداري 
مسووليت قانوني در اين زمينه ندارد ولي نمي تواند 
بي تفاوت باشد و مسووليت اجتماعي در اين زمينه 
داراي اهميت است، به گونه اي كه براساس آمارها در 
طول اين ايام افرادي كه به گرمخانه ها و مراكز بهاران 

مراجعه مي كنند بيشتر شده است.

    تمركز بر پروژه هاي نيمه تمام
عضو ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينكه در سال آينده 
به ج��اي اينكه پروژه جديد داش��ته باش��يم تمركز بر 
پروژه هاي نيمه تمام داريم، افزود: طي ش��ش ماه اول 
سال 99 حدود ۳۸ درصد بودجه محققق نشده است و 
اين نش��ان مي دهد كه بايد در حال حاضر بر پروژه هاي 
كوچك مقياس محلي تمركز كنيم كه اين مشكالت نيز 
احصا شده است. فراهاني با تاكيد بر اينكه در بودجه سال 
آينده به اهداف برنامه سوم توسعه توجه مي شود گفت: 
باتوجه به مصوبات مجلس كه دس��ت شوراها را بسته، 
براي س��ال آينده درآمدهاي جديد هم مطرح اس��ت. 
مصوبه هفته گذش��ته مجلس هم دست ما را مي بندد 

و بايد ب��ه فكر درآمدهاي جديد مانند اس��تارت آپ ها، 
پارك حاش��يه اي و وصول بدهي هاي دولت براي تهاتر 
باشيم. اين عضو شوراي شهر درباره وضعيت بودجه اي 
شهرداري در دوران كرونا نيز گفت: وضعيت كرونا باعث 
شد بسياري از درآمدهاي ش��هرداري از بين برود ولي 
هزينه ها پا برجاست. مثال درآمد برج ميالد از همايش 
بوده و برنامه خاصي اجرا نشده و همچنين فعاليت هاي 
سازمان ورزش هم داراي وقفه است. افرادي كه استخدام 
هستند حقوق مي گيرند ولي درآمدي وجود ندارد. وي 
در خص��وص وضعيت تحقق بودج��ه 99 با بيان اينكه 
درآمدهاي ش��ش ماه دوم بيش از شش ماه اول محقق 
مي شود، گفت: شهرداري تهران بايد اصالحيه بودجه 
بياورد و پيش��نهاد ما اين است تا براي سه ماه آخر سال 
برنام��ه جديدي بياورد. با توجه به ش��رايط جديد بايد 
برنامه داش��ته و برنامه ها هم الزم اس��ت پويا باشد و در 
جلسه آينده الزمات بودجه 1400 با توجه به كرونا احصا 

و بررسي مي شود.

   هزينه 4500 ميليارد توماني كرونا 
براي شهرداري

وي با اش��اره به بودجه كرونا براي س��ال 1400 گفت: 
حدود 200 ميليارد تومان هزينه مس��تقيم در ستاد 
ش��هرداري براي مقابله با كرونا پرداخت ش��ده است 
و علي رغم پي��ش بيني دولت حتي ي��ك ريال هم از 
محل صندوق ذخيره ارزي براي كرونا به ش��هرداري 
پرداخت نشده است و اين در حالي است كه هزينه هاي 
غيرمستقيم كرونا بر شهرداري حدود 4500 ميليارد 
بوده يعني به عبارت ديگر كرونا به ش��هرداري تهران 
4500 ميليارد تومان خس��ارت كرده اس��ت و پيش 
بيني مي شود تا سال آينده اين رقم به 9000 ميليارد 

تومان برسد. 

ايرانشهردر شهر

ادامه از صفحه اول
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امالك واگذارشده از سوي 
حاكم شرع سنددار مي شوند

وزير راه و شهرسازي نس��بت به صدور اسناد مالكيت 
س��اكنان امالك واگذارشده از س��وي حاكم شرع در 
مناطق مختلف تهران و كشور كه تاكنون نهايي نشده 
است دستوري را صادر كرد. به گزارش تسنيم، محمد 
اسالمي وزير راه و شهرسازي در نشستي با حضور زهره 
الهيان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي، 
پس از بررس��ي پرونده واگذاري امالك حاكم شرعي 
كه پ��س از انقالب و در زم��ان جنگ تحميلي با حكم 
حاكم شرع و يا ذيل ماده 147 و 14۸ به افراد محروم و 
مستضعف از جمله مناطق تهرانسر، فرحزاد، سعادت آباد 
و ديگر مناطق تهران و يا ساير شهرها واگذار شده است و 
بنا به داليلي تا كنون موفق به تسويه حساب و اخذ سند 
نشده اند، دستور داد اسناد مالكيت اين امالك براي افراد 
مذكور در اسرع وقت صادر و واگذار شود. گفتني است 
كه اين امالك با متراژ كمتر از 200 متر در اوايل انقالب 
و جنگ تحميلي به دستور حاكم شرع به خانواده هاي 
محروم و مستضعف منطقه واگذار شده اند و بعضي از افراد 
به داليل مختلفي با گذشت بيش از سي سال از واگذاري 
و ساخت مسكن در آن موفق به اخذ سند نشده اند و طي 
دو سال اخير نيز به جاي روال گذشته نرخ كارشناسي روز 
مالك محاسبه قرار گرفته است كه از توان مالكان خارج 
است. محمد اسالمي همچنين دستور داد اراضي مذكور 
به قيمت منطقه اي به افراد س��اكن در آن واگذار شود و 
اسناد مالكيت براي آنها صادر شود، همچنين نسبت به 
تكميل و صدور اسناد خانواده هاي داراي افراد معلول و 

ناتوان تسريع شود.

پيشنهاد ورود ديوان محاسبات 
به بدهي  دولت به شهرداري 

عضو كميس��يون عمران مجلس ش��وراي اس��المي 
پيشنهادي مبني بر ورود ديوان محاسبات به موضوع 
بدهي هاي دولت به ش��هرداري تهران در بخش حمل 
و نقل عمومي مطرح كرد. اس��ماعيل حسين زهي در 
گفت وگو با تسنيم، درباره بدهي هاي دولت به شهرداري 
تهران در بخش حم��ل و نقل عمومي با بيان اينكه هر 
ساله دولت موظف به پرداخت مبلغي از بودجه ساالنه 
به حوزه حمل و نقل عمومي است، اظهار كرد: پيشنهاد 
بنده اين اس��ت كه ديوان محاس��بات به اين موضوع 
ورود كند و با پيگيري موضوع گزارش��ي در اين زمينه 
به مجلس شوراي اس��المي ارايه دهد.  او تصريح كرد: 
مجلس ش��وراي اس��المي گزارش ديوان محاسبات 
درباره اقدامات و عملكرد دولت بررس��ي و در خصوص 
آن تصميم گيري مي كند. براي ورود به اين موضوع از 
طريق ديوان محاسبات بايد كميسيون هاي اقتصادي، 
برنامه و بودج��ه و اصل 90 نيز اقدام كند. وي ادامه داد: 
بنده پيگير موضوع مطالبات شهرداري از دولت در حوزه 

حمل و نقل عمومي خواهم بود.

 تذكر به شهرداري درباره تعيين
 تكليف ساختمان روزنامه اطالعات

زهرا صدراعظم نوري، رييس كميس��يون س��المت، 
محيط زيست وخدمات ش��هري شوراي شهر تهران 
نسبت به بالتكليفي س��اختمان روزنامه اطالعات به 
ش��هردار تهران تذكر داد. صدراعظم نوري در جريان 
دويست و پنجاه و چهارمين جلسه شوراي شهر تهران 
در تذكري خطاب به شهردار تهران مبني برعدم توجه 
كافي به منابع در اختيار ش��هرداري گفت: در شرايط 
فعلي كه با ركود اقتصادي مواجه هستيم و مشكالت 
عديده اي نيز وجود دارد و هزينه هاي ش��هرداري به 
قوت خود باقي است، بايد از منابع در اختيار حداكثر 
استفاده را كرد. بعضا در شهرداري منابعي وجود دارد 
كه ارزش سرشاري دارد اما سال هاست كه بالتكليف 
مانده ك��ه از جمله مي ت��وان به س��اختمان روزنامه 

اطالعات اشاره كرد. 
او ادامه داد: اين ساختمان ارزش قابل توجه مادي دارد 
و از بعد معنوي نيز سابقه و تاريخچه اي پشت آن است 
و اينگونه بالتكليف ماندن آن طي چند س��ال و تلف 
شدن اين سرمايه اقدام درستي نيست.  نوري با بيان 
اينكه در اين ش��رايط يا بايد از ساختمان بهره برداري 
شود و درصورت عدم نياز بايد آن را واگذار كرد در ادامه 
متن تذكر خود را با عنوان تعيين تكليف س��اختمان 
سابق روزنامه اطالعات قرائت كرد.  رييس كميسيون 
سالمت، محيط زيست وخدمات شهري شوراي شهر 
تهران ادامه داد: در تاريخ 22 شهريور 99 از ساختمان 
خيام به منظور بررسي اقدامات صورت گرفته در اين 
ملك بازديد كردم. اين ملك مشتمل بر دو ساختمان 
اصلي با مس��احت حدودي 22 ه��زار متر مربع در دو 
طبقه زير زمين و ۸ طبقه روي همكف و س��اختمان 
جديد االحداث با مس��احت حدودي ۳0 هزار متر در 
5 طبقه زير زمين با كاربري پاركينگ و 9 طبقه روي 
همكف با زيربناي حدودا 20 هزار مترمربع با كاربري 
اداري اس��ت.  نوري ادامه داد: تهي��ه طرح مطالعات 
و عملياتي س��اختمان جديد همزمان با بهس��ازي و 
بازس��ازي روزنامه اطالعات از بهار س��ال 9۳ آغاز و تا 
بهار س��ال 9۶ با مديريت معاونت فن��ي و عمراني با 
پيشرفت فيزيكي بيش از 97 درصد ادامه داشت و به 
دليل مش��كالت مالي و حقوقي پروژه متوقف شد.  او 
افزود: طرح معماري ابتدايي ساختمان براي استقرار 
سه معاونت شهرس��ازي و معماري، خدمات شهري 
و محيط زيست و توس��عه منابع انساني و همچنين 
سازمان بازرسي با ظرفيت حدود هزار نفر در نظر گرفته 
شد كه علي رغم وجود نقشه هاي جانمايي مصوب به 
دليل شروع عمليات ساختماني اجرايي جديد موضوع 
بالتكليف و متوقف ماند.  نوري با اشاره به بودجه اي كه 
براي باقي مانده عمليات عمراني اعالم ش��د گفت: در 
س��ال 9۸ معاونت عمراني بودجه ۸0 ميليارد توماني 
براي اجراي اقدام��ات عمراني باقي مانده پيش بيني 
كرده است كه در سال جاري اين رقم به 1۶0 ميليارد 
تومان رس��يده اس��ت. س��ازمان فاوا نيز دو ميليارد 
پيش بيني تجهيزات داشته است كه اين رقم در سال 

جاري به 4 ميليارد رسيده است. 

 دالالن در حال 
ترك  بازار مسكن  هستند

فرشيد پورحاجت، كارشناس با بيان اينكه شاهد 
كاهش انتظارات تورمي و خ��روج دالالن از بازار 
مسكن هس��تيم گفت: ساخت و س��از در تهران 
افت كرده اما در شهرس��تان ها رونق گرفته، زيرا 
هنوز بي��ن ت��وان متقاضيان و قيمت ها ش��كاف 
عميقي ايجاد نشده اس��ت. پورحاجت همچنين 
مدعي شد كه بخش خصوصي از طرح اقدام ملي 
مسكن اس��تقبال نكرده، زيرا مسووالن به بخش 
خصوصي اعتقاد ندارند. پورحاجت در گفت وگو با 
ايسنا اظهار كرد: اتفاقات سياسي كه طي يك ماه 
اخير در دني��ا رخ داد تاثير آني روي بازارهاي ارز، 
طال و بورس داش��ت كه واكنش هاي سريع نشان 
دادند. بازار بورس مقداري رش��د كرد و بازارهاي 
ط��ال و دالر روند نزولي به خ��ود گرفتند. البته به 
نظر من كاهش نبود بلكه حباب بازارها ش��روع به 
تخلي��ه كرد. وي افزود: معم��وال تاثير متغيرها بر 
بازار مسكن مقداري زمانبر است و همين ويژگي 
ديرپذيري اين حوزه باعث ش��ده تا تبعيت آن از 
شرايط اقتصاد، واقعي تر از ديگر بازارها باشد. ماه 
گذشته در بازارهاي موازي مسكن كاهش قيمت 
داشتيم ولي در حوزه مسكن چندان نمود نداشت. 
حتي افزاي��ش قيمت در بعضي مناطق مش��هود 
بود؛ زيرا بخش مس��كن از ساخت و س��از و تاثير 
و ش��رايط حاكم بر اقتصاد كش��ور در حوزه توليد 
مس��كن تبعيت مي كند. دبير كانون انبوه سازان 
با بيان اينكه آغاز روند تخليه حباب بازارها اتفاق 
خوبي اس��ت گفت: اينكه بازارهاي موازي مسكن 
حبابشان خالي شود انتظارات تورمي را در بخش 
مس��كن كاهش مي دهد و تاثي��رش در آينده به 
شكل كاهش معامالت س��فته بازانه بروز خواهد 
يافت. كساني كه نظم بازار مسكن را با رفتارهاي 
س��وداگرانه به هم مي ريزند در حال خروج از بازار 
هستند. در اين ش��رايط مي توان اميدوار بود بازار 
مسكن از يك ثبات اقتصادي تبعيت كند كه براي 
اقتصاد كشور مفيد خواهد بود. پورحاجت اظهار 
كرد: ثبات مسكن براي اقتصاد كشور فايده دارد؛ 
زيرا بخش س��اخت و س��از مي تواند براي افزايش 
توليد برنامه ريزي كند. مردم هم كه طيف مصرفي 
هستند در اين شرايط مي توانند با استفاده از نظام 
پس انداز، تسهيالت و حمايت هاي دولت خانه دار 
شوند. اما نكته مهم اين اس��ت كه دولت و به طور 
خاص وزارت راه و شهرسازي به چه نحو مي خواهد 
از اين ثبات اقتصادي اس��تفاده كند. مي طلبد كه 
وزارت راه و شهرس��ازي برنام��ه عمليات��ي كامال 
مش��خص و اجرايي در كنار بخش خصوصي براي 
حوزه مسكن ارايه دهد و از شعارپردازي خودداري 
كن��د. وي تاكيد ك��رد: اگر مس��ووالن وزارت راه 
و شهرس��ازي صرفا بگويند قيمت مسكن پايين 
مي آيد ما در آينده نتاي��ج مطلوبي را از اين حوزه 
نخواهيم گرفت و فشار اقتصادي وحشتناكي كه 
در حوزه مسكن رخ داده مجددا تكرار مي شود. طي 
يك سال و نيم گذشته وزارت راه و شهرسازي در 
پروژه اقدام ملي مسكن اقدام خاصي انجام نداده، 
چرا كه بخش خصوصي در كنارش نيست. مسكن 
مهر اگر به موفقيت نصفه و نيمه اي رس��يد به اين 
دليل بود كه دولت وقت به اين نتيجه رس��يد كه 
توليد مسكن را به اهل فن واگذار كند. هم اكنون 
وزير راه و شهرسازي اعالم كند از 400 هزار واحد 
اق��دام ملي چه مقدار به بخ��ش خصوصي واگذار 
ش��ده، چه تعداد را ستاد اجرايي فرمان امام )ره(، 
بنياد مسكن و ديگر سازمان هاي دولتي بر عهده 
گرفته اند و مساله مهم تر اينكه سازمان هاي دولتي 

تا چه ميزان موفقيت داشته اند.

يك »اگر« بزرگ پيش روي 
بودجه1400

 بازارهاي جهاني، چندان دور از انتظار نيست كه با 
كاهش تحريم ها فروش روزانه نفت كش��ور به مرز 
2.5 ميليون بشكه در روز برسد و از اين رو درآمدهاي 
پيش بيني ش��ده در اليحه بودجه محقق خواهند 
شد. اما همانطور كه شرايط در هفته هاي اخير نشان 
داده، صرف وعده بايدن نمي تواند كارگش��ا باشد و 
احتماال در اين مس��ير مشكالت و محدوديت هاي 
زيادي وجود خواهد داشت كه سرنوشت برجام را 
تحت تاثير قرار مي دهد. اگر بنا باشد كه تحريم ها در 
كوتاه مدت كنار نرود، عمال دسترسي به درآمدهاي 
نفتي پيش بيني شده ممكن نخواهد بود و همين 
امر بار ديگر موضوع كسري بودجه جديد را مطرح 
مي كند. همان طور كه ارزيابي ها از عملكرد بودجه 
در ماه هاي ابتدايي سال جاري نشان مي دهد، دولت 
امسال نيز با كسري بودجه شديد مواجه بوده است. 
هرچند تالش شده بخشي از اين كسري با افزايش 
درآمدهاي مالياتي يا فروش دارايي ها و سهام دولت 
جبران ش��ود كه بخش��ي از آنها موفقيت آميز نيز 
بوده اند اما همچنان خطر استقراض از بانك مركزي 

به عنوان يك تهديد باقي است.
چه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي كه بايد از 
سوي بانك مركزي تامين شود و چه فروش اوراق 
بدهي به بانك ها كه در نهايت بانك مركزي بايد آنها 
را خريداري كند، مسيرهايي است كه نتيجه اي جز 
افزايش پايه پولي و به دنبال آن رشد تورم ندارد و اين 
موضوع براي اقتصاد ايران به شدت خطرناك است. ما 
امروز جز كشورهايي هستيم كه بيشترين تورم را در 
اقتصادشان تجربه مي كنند و اينكه براي دو سال بنا 
باشد بانك مركزي با افزايش پايه پولي كسري بودجه 
را جب��ران كند، عمال خطر آنكه يك فاجعه تورمي 
جديد در اقتصاد ايران رخ دهد را افزايش مي دهد، 
موضوعي كه با توجه به فشار وارد شده به مردم، به 

هيچ عنوان صالح كشور و دولت نخواهد بود.

هاشمي: براي افزايش بودجه حمل ونقل عمومي با مجمع نمايندگان رايزني مي كنيم

چشم شوراي شهر به كمك مجلس

شهرداري تهران: شناسايي منابع آالينده وظيفه سازمان محيط زيست است

ابزار سنجش بوي نامطبوع در دنيا وجود ندارد
معاون توسعه و پايش اداره كل محيط زيست و توسعه 
پايدار شهرداري تهران با تأكيد بر اينكه شناسايي منابع 
آالينده وظيفه قانوني سازمان حفاظت محيط زيست 
اس��ت، تصريح كرد: اين اداره كل نيز در جهت حل اين 
معضل، پروژه اي براي شناسايي علل بوي نامطبوع تهران 
شامل بررسي كانون هاي انتشار بو تعريف كرده است تا با 
انجام آزمايشات الزم ميزان گازهاي آالينده اندازه گيري 
و راهكارهاي الزم احصا و ارايه شوند. به گزارش ايسنا، 
سعيد احمري با اشاره به استشمام بوي نامطبوع تهران 
طي سه س��ال اخير همزمان با فصل س��رما گفت: در 
سال 97 و براي اولين بار گستره وسيعي از شهر با بوي 
نامطبوعي روبرو شد و با اين ادعا كه مانند موضوع بوي 
نامطبوع اطراف فرودگاه حضرت امام )ره(، عامل انتشار 
بو مجتمع دفع و پردازش آرادكوه است، انگشت اتهام 
به سمت شهرداري تهران نشانه گرفته شد. وي افزود: 
در سال 9۸ و زماني كه اين بو براي 5 بار در ماه هاي آذر 
و دي استشمام شد، حساسيت ها باال رفت و اين سوال 
پيش آمد كه آيا اين بو براي سالمت شهروندان خطرناك 
اس��ت؟ و اينكه منشأ آن دقيقًا كجاست؟ بر اين اساس 
در خصوص بوي نامطبوع اطراف فرودگاه حضرت امام 
)ره( و بررسي تأثير مجتمع آرادكوه بر آن، يك كارگروه 
استاني با محوريت سازمان حفاظت محيط زيست به 

عنوان مسوول مستقيم به نمايندگي از دولت تشكيل 
ش��د و نتايج حاصل از مطالعات اين كارگروه نشان داد 
كه سهم شهرداري تهران در موضوع حداكثر 25 درصد 
است. احمري با اشاره به بررسي هاي صورت گرفته درباره 
بوي نامطبوع تهران توس��ط اداره كل محيط زيست و 
توسعه پايدار گفت: از همان سال 97 گزارش هايي در 
اين خصوص تهيه شد كه بر اساس آنها گمانه زني ها و 
سناريوهايي نيز پيش بيني و در سال 9۸ كه تعداد نقاط 
درگير بيشتر شد، با همكاري نهادهاي علمي و مراكز 
دانشگاهي، كاربرگ هايي براي شناسايي دقيق منشأ بو 
و بررسي آنها به لحاظ كّمي و كيفي، تدوين و نقشه هاي 
پراكنش انتشار بو ترسيم شد. وي با بيان اينكه در نهايت، 
بررسي هاي مذكور نشان داد كه احتمال آلودگي گستره 
وسيع كالن شهر تهران توسط مجتمع آرادكوه بسيار كم 
است، اظهاركرد: يكي ديگر از نتايج حاصل شده، شرايط 
خاص آب و هوايي در زمان انتشار بو مانند وارونگي دما، 
رطوبت باال و آلودگي هواس��ت. معاون توسعه و پايش 
اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران 
با استناد به گزارش هاي شركت كنترل كيفيت هواي 
تهران مبني بر باال بودن ميزان گوگرد و SO2 در سطح 
شهر تهران در زمان انتشار بو گفت: اين موضوع در سال 
گذشته به اين گمانه زني دامن زد كه ممكن است يكي 

از عوامل انتشار بوي نامطبوع تهران، نيروگاه هايي باشند 
كه از سوخت مازوت در آنها استفاده مي شود. وي با بيان 
اينكه در سال جاري تا كنون در برخي از مناطق شهر، 
دو بار اين بو احساس شده و نياز به تشكيل يك كارگروه 
كارشناسي اس��ت، اظهاركرد: احتمااًل عوامل مختلف 
ديگري نيز در انتشار بوي نامطبوع تهران موثر هستند 
مانند مسير فاضالب و آب هاي سطحي كه مسدود شده 
باشند يا با بارش و افزايش رواناب ها و در نتيجه افزايش 
جريان زه آب و فاضالب، شدت بو در اين مسيرها بيشتر 

مي شود، موثرند.

     آغ�از ب�ه كار پ�روژه شناس�ايي عل�ل بوي 
نامطبوع 

احمري با اعالم اينكه در راس��تاي ح��ل اين معضل، 
اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار، پروژه اي براي 
شناس��ايي علل بوي نامطبوع تهران ش��امل بررسي 
كانون هاي انتش��ار بو تعريف كرده اس��ت ت��ا با انجام 
آزمايشات مد نظر ميزان گازهاي آالينده اندازه گيري 
شود و راهكارهاي الزم احصا و ارايه شوند. وي در پاسخ 
به اينكه آيا شهرداري تهران، اندازه گيري خاصي از ميزان 
بو انجام مي دهد؟ گفت: بو، يك مساله نسبتا جديد در 
دنياست كه ابزار سنجش آن شايد هنوز به طور مستقيم 

وجود نداش��ته باش��د ولي امكان اندازه گيري گازهاي 
آالينده در هوا وجود دارد و به اين منظور شهرداري تهران 
از طريق سازمان مديريت بحران سنسورهاي مورد نياز را 
خريداري كرد و هنگام انتشار بو در سال گذشته چند بار 
به صورت آزمايشي آالينده ها اندازه گيري شد كه انتشار 
گازها به ميزاني كه براي سالمت انسان خطرناك باشد، 

در زمان آزمايش مشاهده نشد.

     رف�ع معضل بو  نيازمند تش�كيل كارگروه  
استاني 

احمري با يادآوري تذكر ش��وراي اس��المي ش��هر 
تهران به ش��هرداري و ديگر س��ازمان هاي مرتبط با 
موضوع بوي نامطبوع ته��ران و با بيان اينكه بو، يك 
مس��اله آزاردهنده است و تداوم استشمام آن، اثرات 
و تبع��ات اجتماعي به همراه خواهد داش��ت، تأكيد 
كرد: رفع هرچه سريع تر اين معضل، نيازمند تشكيل 
يك كارگروه اس��تاني با راهبري استانداري تهران و 
همكاري دستگاه هاي ديگر از جمله اداره كل محيط 
زيست استان تهران، ش��ركت آب و فاضالب تهران، 
شركت گاز اس��تان، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است تا از طريق نتايج بررس��ي هاي آن بتوان پاسخ 

مناسبي به مسووالن و شهروندان ارايه داد.

را ه اندازي ايرتاكسي در فرودگاه امام )ره( 
معاون امور اقتصادي شهر فرودگاهي امام خميني )ره( 
گفت: پروژه ايرتاكسي در شهر فرودگاهي امام خميني 
)ره( در زميني به مساحت ۶ هكتار در منطقه هوانوردي 
عمومي ش��مالي و در فضايي مستقل از ترمينال هاي 
موجود كليد خورده اس��ت. به گزارش فارس، سجاد 
كمالي پور، ضمن برشمردن برنامه ها و فعاليت هاي آتي 
اظهار داشت: در شرايط فعلي اقتصادي در جهان، ورود 
به بازارهاي جديد، نياز همه كسب و كارهاي كوچك 
و بزرگ است. او با اش��اره به همه گيري ويروس كرونا 
و تاثير 10 ماهه آن بر افت ش��ديد درآمدهاي صنعت 

هوانوردي و لزوم كشف بازارهاي جديد درآمدي گفت: 
تاكسي هوايي يا »ايرتاكسي« از جمله اين بازارها است 
كه بايد به سرعت در جهت توسعه و گسترش آن دست 
به كار شويم. معاون امور اقتصادي شهر فرودگاهي امام 
خميني )ره( در خصوص اقدامات صورت گرفته براي 
توس��عه اين صنعت در ش��هر فرودگاهي افزود: پروژه 
ايرتاكس��ي در ش��هر فرودگاهي امام خميني )ره( در 
زميني به مساحت ۶ هكتار در منطقه هوانوردي عمومي 
شمالي و در فضايي مستقل از ترمينال هاي موجود كليد 
خورده اس��ت. وي در مورد مزاياي استفاده از تاكسي 

هوايي افزود: استفاده از هواپيما در مسيرهاي مختلف 
پرواز، بدون استفاده از برنامه پروازي كه با صرفه جويي 
در زمان و هزينه، نيازهاي بخش هاي مختلف را پوشش 
مي دهد و همچنين سرعت باالي حركت، پرسنل كم و 
بهره وري زياد، مصرف سوخت پايين، انعطاف پذيري 
باال و سوق دادن صنعت هوانوردي به همه مناطق كشور 
و منطقه از جمله مزاياي استفاده از اين صنعت است. 
وي درباره سرمايه و اعتبار پروژه و مجري آن نيز اضافه 
كرد: اين پروژه با سرمايه گذاري شركت هواپيمايي پويا 
به ارزش 1100 ميليارد ريال و با ظرفيت مناسب جهت 

پاسخگويي به نيازهاي ايرتاكسي شكل گرفت، در حال 
حاضر فعاليت هاي مربوط به طراحي و مهندسي طرح، 
در حال انج��ام و تكميل بوده و به زودي با طي مراحل 
ساخت و تجهيز، بهره برداري از اين پروژه در فرودگاه 
بين المللي امام خميني )ره( آغاز مي شود. كمالي پور 
بيان كرد: با توسعه ناوگان ايرتاكسي توسط هواپيمايي 
پويا، دو فروند هواپيماي امبرائ��ر با ظرفيت 50 نفر و 
يك فروند چلنجر ۶04 با ظرفيت 9 نفر خريداري و در 
كوتاه مدت از سه فروند به 4 فروند افزايش يافته و توان 

و ظرفيت مجموعه را افزايش خواهد داد.
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 آغازعمليات ۳  طرح آبرساني
در اردستان 

مدير آب و فاضالب اردس��تان از آغاز عمليات 
اجرايي س��ه طرح آبرساني روس��تايي در اين 
شهرس��تان با اعتباري بالغ بر چه��ار ميليارد و 

۵۰۰ ميليون ريال خبر داد. 
رضا دهقاني افزود: عملي��ات اصالح و تعويض 
شبكه انتقال آب روستاي كهنگ به طول حدود 
۶ كيلومتر به همراه  نصب تمامي انش��عابات، با 
همكاري بسيج  س��ازندگي، بخشداري مركزي 
در حال انجام است وپس از اجراي اين عمليات 
۶۹۰ خانوار از آب سالم و بهداشتي پايدار بهره 
من��د مي گردند. عمليات آماده س��ازي و نصب 
مخزن پيش ساخته  آب شرب روستاي سفيده 
كه ۲۴۱ مشترك را زيرپوشش قرار مي دهد با 
ظرفيت ۲۱۰ متر مكعب و اعتباري افزون بر سه 
ميليارد ريال از مح��ل اعتبارات آب و فاضالب 
آغاز ش��ده و تا ۲۲ بهمن امسال به بهره برداري 

مي رسد. 
مدير آب و فاضالب اردس��تان اظهار داش��ت: 
عمليات فنس  و حصاركش��ي مخزن ۱۰۰ متر 
مكعبي روستاي شيرازان  نيز با اعتباري افزون 
بر يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال در دس��تور 
كار قرار دارد اين در حالي است كه در روستاي 
ش��يرازان بيش از ۹۰ خانوار تحت پوشش آبفا 
قرار دارد . دهقاني با بيان اينكه ۱۰۸ روس��تا با 
جمعيت افزون بر ۱۵ هزار نفر در قالب ۱۱ هزار 
مش��ترك تحت پوشش آبرس��اني شهرستان 
اس��ت، افزود: اكنون ۵۷ روس��تا به وسيله سه 
دستگاه تانكر سيار آبرساني مي شوند و در تالش 
هستيم تا با تامين منابع آبي پايدار اين تعداد را 

به حداقل ممكن كاهش دهيم.
شهرس��تان اردس��تان با افزون بر ۴۲ هزار نفر 
جمعي��ت در ۱۱۸ كيلومتري ش��مال ش��رقي 
اصفه��ان واق��ع ش��ده و داراي ۲۶ ه��زار فقره 
انشعاب آب شرب و ۲ هزار و ۱۸۰ فقره انشعاب 

فاضالب است.

پيگيري ايرانسل براي افزايش 
قيمت اينترنت و مخالفت ضمني 

وزير ارتباطات
چندي پيش وزير ارتباطات در پاس��خ به سوال 
يك��ي از مخاطبان پيج اينس��تاگرامش درباره 
»قيم��ت اينترنت« اعالم كرد كه س��ال آينده 
اينترن��ت ارزان خواهد ش��د؛ ام��ا مديرعامل 
ايرانسل نظري مخالف دارد. همراه موبايلستان 
باش��يد تا اطالعات بيشتري در اين خصوص به 
دست آوريم. ويروس كرونا با خانه نشين كردن 
مردم، باعث شده تا استفاده كاربران از اينترنت 
چه براي كالس هاي آنالي��ن و چه براي تفريح 
بيشتر شود. از سوي ديگر در شرايط اينچنيني 
كيفي��ت و هزين��ه اينترنت بي��ش از هر مورد 

ديگري خودنمايي مي كند. 
هرچند در طول اي��ن مدت و به خصوص هفته 
اخير بس��ياري از كاربران از كيفيت و س��رعت 
اينترنت گاليه داشتند، اما مديرعامل ايرانسل 
برخالف نظر وزي��ر ارتباطات، راغب به افزايش 
قيمت اينترنت اس��ت تا به اي��ن طريق كيفيت 

اينترنت ايرانسل بهبود يابد. 
هفته گذشته محمد جواد آذري جهرمي، وزير 
ارتباطات جمهوري اسالمي ايران اعالم كردند 
كه احتمال دارد س��ال آينده ب��ه دليل افزايش 
ترافيك، قيمت اينترن��ت كاهش خواهد يافت 
و بدون ش��ك اين موضوع يك اتفاق خوشحال 
كننده براي كاربران به حساب مي آيد. اما در ۲۲ 
آبان ماه مدير عامل ايرانس��ل ادعايي متناقض 

داشت.
پيش از اظهارات صري��ح وزير ارتباطات، بيژن 
عباسي آرند، مدير عامل ايرانسل در گفت وگويي 
با يكي از رسانه ها اعالم كرد كه به دليل افزايش 
شديد ضريب نفوذ اينترنت و از سوي ديگر مهيا 
نبودن زيرساخت ها، شبكه اشباع شده است و 
همي��ن موضوع باعث خواهد ش��د كه اينترنت 

سال آينده گران تر شود. 
از سوي ديگر وي به سخنان خود افزودند كه اگر 
اين افزايش قيم��ت رخ ندهد، كيفيت اينترنت 

كاسته خواهد شد! 

تحليل اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور 
رضاوفائييگانه|

١- مقدمه
 در اقتصاد ايران دولت بازيگر اصلي اقتصاد است و نقش قابل توجه 
و تعيين كننده اي در اين عرصه ايفا مي كند. بودجه مهم ترين 
سند مالي دولت و در واقع يك سند برنامه ريزي كوتاه مدت است 
كه جهت گيري هاي يك ساله را روشن مي كند و شاخصي براي 
سنجش توانايي هاي دولت در تجهيز و تخصيص منابع براي 
اجراي ماموريت هايش است. بودجه به عنوان برنامه كوتاه مدت 
و ابزار اجرايي برنامه هاي توسعه است. به همين جهت هم راستايي 
بودجه هاي ساالنه با برنامه هاي توسعه الزامي است. تعارض بين 
برنامه هاي توسعه و بودجه هاي ساالنه، مانع تحقق اهداف ميان 
مدت برنامه هاي توسعه مي شود لذا اگرچه سند بودجه تنها براي 
يك سال تهيه مي شود اما تاثيرات آن تا چند سال ادامه دارد و از 
اين رو توجه به وضعيت بودجه ريزي و مشكالت و تاثيرات آن بر 
شاخص هاي اقتصادي به عنوان مهم ترين سياست مالي دولت، 
از اهميت بسزايي برخوردار است. بودجه به مثابه ابزار سياست 
مالي دولت از طريق تاثير بر مولفه هاي مهم محيط كس��ب و 
كار بر فرآيند كارآفريني و كس��ب و كار اثر مي گذارد و محيط 
مالي مناسب از جمله مولفه هاي مهمي است كه بودجه دولت 
و شركت هاي دولتي به طور مستقيم بر آن اثر دارد. در اقتصاد، 
حجم منابع مالي در دسترس كارآفرينان براي سرمايه گذاري 
محدود اس��ت و طبق مطالعات مختلف انجام شده، مهم ترين 
مساله كارآفرينان، تامين مالي براي رشد و توسعه و حتي حفظ 
وضع موجود كسب وكارشان اس��ت. لذا كسري بودجه دولت 
و شركت هاي دولتي كه از طريق استقراض از بانك ها، فروش 
اوراق مش��اركت و ساير اوراق مالي تامين مالي مي شود، حجم 
منابع مالي در دسترس كارآفرينان را كاهش داده و محيط مالي 
را براي كارآفرينان نامساعد مي كند. به اين ترتيب، بررسي اليحه 
بودجه از حيث موارد ذكر شده براي تحليل وضعيت محيط كسب 

و كار حايز اهميت است.
٢- تحليل ارقام كالن بودجه سال ۱۴۰۰: 

سقف اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور معادل ۲۴۳۶ ميليارد 
تومان پيشنهاد شده است. بر اين اس��اس بودجه سال ۱۴۰۰ 
نسبت به قانون بودجه س��ال ۱۳۹۹ معادل ۲۰.۲ درصد رشد 
داشته اس��ت. در اين اليحه بودجه حجم منابع عمومي دولت 
معادل ۳۷ درصد )۹۲۹ هزار ميليارد تومان( و بودجه شركت هاي 
دولتي معادل ۶۳ درصد )۱۵۶۲ هزار ميليارد تومان( كل منابع 
بودجه پيش بيني شده است. منابع شركت هاي دولتي نسبت به 
قانون سال ۱۳۹۹ معادل ۹ درصد و منابع عمومي دولت معادل 

۴۳ درصد رشد داشته است.
پيش بيني شده است كه از مجموع منابع بودجه عمومي معادل 
۳۴ درصد از محل درآمدها )عموما ماليات(، ۳۲ درصد از محل 
فروش دارايي ها، ۲۴ درصد از محل فروش نفت خام و گاز طبيعي 
و ۱۰ درص��د از محل درآمد اختصاصي دولت تامين ش��ود. از 
مجموع مصارف دولت در اليحه سال ۱۴۰۰ معادل ۷۷ مربوط 
به هزينه هاي جاري،  ۱۲ درص��د بودجه عمراني و معادل ۱۰ 
درصد هزينه تسويه اوراق مالي سال هاي گذشته بوده است. در 
اين اليحه نسبت به قانون سال ۱۳۹۹ رشد بودجه عمراني معادل 

۲۵ درصد و هزينه هاي جاري ۶۵ درصد بوده است.
بررس��ي ريز هزينه هاي جاري نش��ان مي دهد كه از مجموع 
هزينه هاي جاري معادل ۳۲ درصد مربوط به حقوق و دستمزد 
بوده است. بودجه جاري تقريبا ۶.۵ برابر به بودجه عمراني بوده 

و درآمدهاي مالياتي صرفا ۳۴ درصد هزينه هاي جاري دولت را 
پوشش داده است كه خود اين مساله بيانگير ناهماهنگ بودن 
حجم و اندازه دولت با اندازه اقتصاد ايران اس��ت. نسبت بودجه 
عمراني )ايجاد سرمايه و زيرس��اخت( به كل درآمد حاصل از 
فروش نفت و گاز )واگذاري دارايي سرمايه اي( معادل ۴۹ درصد 
است كه اين موضوع نشان از عدم توجه به عدالت بين نسلي است. 
همچنين نسبت بودجه عمراني به هزينه هاي حقوق و دستمزد 
معادل ۵۲ درصد است. در اين اليحه سهم صندوق توسعه ملي 
از فروش نفت خام معادل ۲۰ درصد تعيين شده است همچنين 
اجازه جذب ۳۰ ميليارد دالر منابع فاينانس )به عالوه سهميه 
سال هاي گذشته( داده شده است. البته در اين مورد در سال هاي 
گذشته حتي در سال هاي غير تحريمي عملكرد مناسبي وجود 

نداشته است.
ريزمنابع بودجه عمومي دولت

ريزمصارف بودجه عمومي دولت
۳-ارزيابياليحهبودجهسال۱۴۰۰ازمنظرفضايكسب

وكاروبخشتعاون:
-تاكي�دبرمص�ارفدرآمده�ايحاص�لازواگذاري

شركتهايدولتيبرتقويتتعاونيها:
در اين خصوص پيشنهاد شده است مبلغ ۶۰۰ ميليارد تومان 
براي تعاوني هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي و ارايه تسهيالت 
ب��ه تعاوني ها و همچنين ۷۰۰ ميليارد توم��ان به منظور ارايه 
تسهيالت بانكي از محل وجوه اداره شده به تعاوني ها و افزايش 

بانك توسعه تعاون در نظر گرفتند.
-ارايهپيش�نهادجهتحذفنرخ۴۲۰۰واس�تفادهاز
نرخارزسامانهمعامالتالكترونيكي)ETS(وتخصيص
منابعايجادشدهجهتتامينمعيشتوسالمتمردم
كهاينموضوعقطعاقيمتكاالهاياساسيرابهشدت

افزايشميدهد.
-ارايهپيشنهادافزايشهزارميلياردتومانيسرمايه
بانكتوسعهتعاونازمحلدرآمدهايحاصلازاجراي
قانوناجراياصل۴۴قانوناساسيبهمنظورحمايتاز
نوسازيوبهسازيبنگاههايتعاونيوايجاداشتغالو

كارآفرينيدربخشتعاون.
-خارجشدناليحهبودجهازماهيتبرنامهاي:

 بررسي تركيب هزينه هاي دولت نشان مي دهد كه بيش از ۸۸ 

اگرچه به نظر مي رس��د بنيانگذاران اس��تارت آپ ها در حال 
لذت ب��ردن از يك زندگي بي دغدغه هس��تند كه هر فردي 
آرزوي دستيابي به آن را دارد، اما واقعيت اين است كه موسس 
استارت آپ بودن مشكالت خود را دارد و معمواًل به مشكالت 
رواني آن كمتر پرداخته ش��ده اس��ت. با وج��ود اين، حوزه 
استارت آپي با وجود كاستي ها، يكي از صنعت هاي پيشرونده، باز 
و با فرصت هاي متعدد است. براي تبديل شدن به يك بنيانگذار 
موفق بايد با فراموشي داستان هاي ساختگي، مشورت كردن و 
واقع بيني، فشارهاي رواني را كاهش داد. استارت آپ ها كه غالبا 
به ش��ركت هاي نوپاي حوزه فناوري اطالق مي شوند، اگرچه 
به واس��طه روش هاي نوآورانه و مبتني بر تكنولوژي روزي كه 
پيش  مي گيرند، مي توانند آينده روش��ني براي كسب وكارها 
رقم بزنند و شيوه هاي سنتي را با شيوه هاي جديد كم هزينه تر 
و بهينه تر جايگزين كنند، همچنان موانعي را هم پيش رو دارند. 
بنيانگذاري استارت آپ هدف بلندپروازانه اي است كه مي تواند 
مزاياي��ي همچون بر جاي گذاش��تن مي��راث طوالني مدت، 
جلب توجه سرمايه گذاران و البته ثروتمندي را به دنبال داشته 
باش��د. استارت آپ ها معمواًل محصول يا س��رويس نوآورانه و 
مجذوب كننده اي را ارايه مي كنند و نام بنيانگذار يا بنيانگذاران 
آنها در صدر اخبار و شبكه هاي اجتماعي به چشم مي خورد. 
مطالعه اخير موسسه ملي سالمت روان امريكا )NIMH( نشان 
مي دهد كه ۷۲ درصد كارآفرينان بطور مستقيم يا غير مستقيم 
با مشكالت رواني دست و پنجه نرم مي كنند. احساس تنهايي، 
تحمل فشار و ترديد در تمام تصميم گيري ها و ترس از شكست، 

تنها چند مورد از مشكالتي هستند كه موسسان استارت آپ ها 
با آنها دست و پنجه نرم مي كنند. اگر به اين مشكالت بي توجهي 
شود فرد با آسيب هاي رواني ويران كننده مواجه خواهد شد. 
ركود اقتصادي جهاني و دوركاري ناشي از كرونا در سال ۲۰۲۰، 
شرايط را براي استارت آپ ها بيش از پيش سخت تر كرده اند. بدتر 
اينكه ترويج سبك زندگي ناسالم و كار كردن هاي شبانه روزي 
در شبكه هاي اجتماعي به عنوان يكي از عوامل پيشي گرفتن 
اس��تارت آپ ها مطرح ش��ده اس��ت. تعدادي از بنيانگذاران 
استارت آپ ها پس از مقايسه خود با كارآفرينان موفق كه ۷ روز 
هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز كار مي كنند و درآمدهاي ميليون 
دالري دارند، احساس گناه و كم كاري پيدا كرده اند. تك كرانچ 
براي كاهش فشارهاي رواني راهكارهايي ارايه كرده است. در 
گام اول بايد در مورد مشكالت گفت وگوي صادقانه انجام داد. 
صحبت كردن با يك موسس ديگر در مورد مشكالت شخصي 
و نه تج��اري مي تواند تا حدي از فش��ارها بكاهد. گفت وگو با 
كارآفرينان ديگر و مطرح كردن مشكالت مشابه نشان خواهد 
داد كه فرد تنها نيس��ت و نگراني ها، اضطراب ها و ترديدها را 
تقريبًا تمام موسسان تجربه مي كنند. بنيانگذاران كهنه كار و 
باتجربه مي توانند تجربيات ارزشمند و داستان هاي موفقيت 
و شكس��ت خود را با تازه كاران به اشتراك گذاشته و برخي از 
راهكارهاي خود براي كاهش فشارهاي رواني را توضيح دهند. 
مي توانيد همانطور كه براي مسائل تجاري از منتورها و موسسان 
استارت آپ هاي ديگر كمك مي گيريد، براي مشكالت رواني 
نيز از اين دو گروه درخواست مشورت كنيد. در گام بعدي بايد 

با واقعيت روبرو شد و اين نكته را در نظر داشت كه ممكن است 
دستيابي به موفقيت هاي استثنايي استارت آپ هاي رقيب با 
وجود تالش امكانپذير نباشد. همچنين نبايد برخي شيوه هاي 
كاري بعضاً ناسالم استارت آپ هاي ديگر را براي موفقيت تقليد 
كرد. براي مثال برخي از موسسان معتقدند تنها راه پيروزي در 
ميدان رقابت كار كردن شبانه روزي است، اين در حالي است 
كه ممكن است اين روش براي تمام استارت آپ ها جواب ندهد. 
موفقيت در حوزه استارت آپي نسبي است؛ براي برخي داشتن 
يك كسبوكار كوچك با درآمد معقول و با توازن مناسب بين 
زندگي و كار كافي است و براي برخي ديگر استارت آپ محلي 
است براي تالش كردن براي اهداف بلندپروازانه و كار كردن 
بدون چش��م داشت به پول. تعداد بس��يار كمي از موسسان 
استارت آپ ها ميليونر مي شوند و تعداد بسيار بسيار كمتري 
مي توانند فيسبوك بعدي را راهاندازي كنند. بنابراين موسسان 
اس��تارت آپ هاي جديد بايد با توجه ب��ه ظرفيت هاي خود 
هدفگذاري كرده و از مقايسه كردن خود با ديگران بپرهيزند. 
در بين بسياري از بنيانگذاران اين عقيده وجود دارد كه تعدادي 
از بزرگ ترين شركت هاي فناوري دنيا كار خود از گاراژ خانه و 
بدون هيچ سرمايه اي شروع كردند و بعد به كمك نبوغ و تفكرات 
مافوق بشري توانستند شركت كوچك خود را به يك شركت 
چند مليتي و بزرگ تبديل كنند.  واقعيت اين است كه اكثر 
شركت هاي فناوري كه حاال بسيار بزرگ شده اند، كار خود را با 
سرمايه اوليه يا مرحله كاشت ايده )Seed Capital( از طرف 
خانواده يا اطرافيان شروع كرده اند. اين دسته از كارآفرينان به 

سرعت توسط افراد بسيار مستعد كه بيشتر بار كاري روي دوش 
آنها بوده احاطه شدند و البته فوق العاده »خوش شانس« بودند. 
به عبارت كوتاه، ايده بنيانگذار استارت آپ با توانايي هاي مافوق 
بشري، در تقريباً تمام موارد، وجود خارجي ندارد. موفقيت تقريبًا 
در تمام موارد با توجه به اعداد و ارقام سنجيده مي شود. برچسب 
»يونيكورن« كه بس��ياري از استارت آپ ها با آن فخرفروشي 
مي كنند، در واقع نمادي براي ارزش گذاري است كه توسط 
سرمايه گذاران داده مي شود و ميزان موفقيت استارت آپ در 
پول سازي را نشان نمي دهد. معموالً در حوزه استارت آپي بهاي 
زيادي به موسسان استارت آپ هاي يونيكورن داده مي شود و 
آنها را در صدر اخبار مي بينيم، اما در مورد شركت هاي كوچكي 
كه فعاليت بااليي در استخدام افراد دارند، پتنت هاي فناوري 
توسعه مي دهند، درآمد نسبتاً خوبي دارند و ماليات مي پردازند، 
كمتر صحبت مي شود. مشكل ديگري كه حوزه استارت آپي با 

آن روبروست، كم اهميت جلوه دادن شكست است. متأسفانه 
نام استارت آپ با شكست گره خورده و يكي از افتخارات بزرگ 
اين صنعت محسوب مي شود. اين طرز تفكر سبب مي شود تا 
بنيانگذار بدون ترس از شكست خوردن هر كاري را امتحان 
كرده و به اصطالح بي گدار به آب بزند. موسسان با اين طرز تفكر 
تبعات پس از شكست استارت آپ در دنياي واقعي را فراموش 
مي كنند. از بين رفتن سال هاي ارزشمند زندگي، صرف هزينه 
هنگفت و ش��رمندگي در برابر كارمنداني ك��ه اعتماد كرده 
بودند، تنها چند مورد از مشكالت رواني هستند كه موسسان 
استارت آپ هاي شكست خورده با آنها روبرو هستند. داشتن اين 
طرز تفكر كه شكست جزوي از فرآيند راه اندازي استارت آپ 
است، تبعات ويران كننده اي خواهد داشت. متأسفانه رهايي از 
اين طرز تفكر چندان آسان نيست. براي راهيابي به صدر اخبار 
و قرار گرفتن در كانون توجهات، بنيانگذار استارت آپ بايد خود 

حوزه استارت آپي با كاستي ها، صنعتي پيشرونده، باز و  با  فرصت هاي متعدد است

چالش هاي استارت آپي براي موسسان

برابررایشماره۱۳996۰۳۱۰۴56۰۰8۴۱۳مورخ۲7-۰5-۱۳99کهدرهياتموضوعقانونتعيينتکليفوضعيتثبتی
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیمنطقه۲ساریتصرفاتمالکانهبنفشهزارعفرزندهوشنگ
بش�مارهملی۲۰9۳6۴۳69۳نسبتبهششدانگيکقطعهزمينبابنایاحداثیبهمساحت۱۳۱،79مترمربعاز۲اصلی
واقعدرقريهکاسگرمحلهبخش5ثبتساری.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله۱5روزآگهیميشود
درصورتيکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکيتاعتراضیداشتهباشندميتوانندازتاريخانتشاراولينآگهیبمدتدو
ماهاعتراضخودرابهاينادارهتس�ليمپسازاخذرس�يدظرفمدتيکماهازتاريختسليماعتراضدادخواستخودرا
مرجعقضايیتقديمنمايند.بديهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکيت

صادرخواهدشد.۱99۰7665
تاريخانتشارنوبتدوم:۱۳99-۱۰-۰۴ تاريخانتشارنوبتاول:۱۳99-۰9-۱9

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی شهرستان ساری

حسنيوسفیمديرواحدثبتیحوزهثبتملکمنطقهدوساری

برابررایشماره۱۳996۰۳۱۰۰۰۱۰۰666۲مورخ۰۱-۰9-99کهدرهياتموضوعقانونتعيينتکليفوضعيتثبتیاراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیمنطقهيکساریتصرفاتمالکانهخانمعارفهمشهدیخلردی
فرزندمحمدرضانسبتبهششدانگيکقطعهزمينمشتملبرساختمانبهمساحت9۰مترمربعقسمتیازپالک۳۴۴۲
اصلیواقعدريکبخشيکثبتساریخريداریازمالکرسمیمحرزگرديدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردو
نوبتبهفاصله۱5روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکيتاعتراضیداشتهباشندمیتوانند
ازتاريخانتشاراولينآگهیبمدتدوماهاعتراضخودرابهاينادارهتسليمپسازاخذرسيد،ظرفمدتيکماهازتاريخ
تسليماعتراض،دادخواستخودرامراجعقضايیتقديمنمايند.بديهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصول

اعتراضطبقمقرراتسندمالکيتصادرخواهدشد.مالف۱99۰76۴9
تاريخانتشارنوبتدوم:۱۳99-۱۰-۰۳ تاريخانتشارنوبتاول:۱۳99-۰9-۱9

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه يک

مهدیداودیرئيسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانساری

نظربهدستورمواد۱و۳قانونتعيينتکليفوضعيتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمصوب
9۰/9/۲۰ملکمتقاضیکهدرهياتموضوعمادهيکقانونمذکورمستقردرواحدثبتیچالوسمورد
رسيدگیوتصرفاتمالکانهوبالمعارضویمحرزورایالزمصادرگرديدهجهتاطالععمومبهشرح
ذيلآگهیميگردد:67فرعیاز۳9اصلیواقعدرمزرعهحاجیکشتهبخشيکقشالقیدهستان
کالرستاقبهناماخترآزادهنسبتبهششدانگيکقطعهباغباساختمانبهمساحت۱755۳.۴۰متر
مربعخريداریمعالواسطهازمحمدباقرآزادهمالکرسمیلذابهموجبماده۳قانونتعيينتکليف
وضعيتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیوماده۱۳آييننامهمربوطهاينآگهیدردونوبت
بهفاصله۱5روزازطريقاينروزنامهومحلی/کثيراالنتشاردرشهرهامنتشرودرروستاهارایهيات
الصاقتادرصورتيکهاشخاصذينفعبهآرایاعالمشدهاعتراضداشتهباشندبايدازتاريخانتشاراولين
آگهیودرروستاهاازتاريخالصاقدرمحلتادوماهاعتراضخودرابهادارهثبتمحلوقوعملکتسليم
ورسيداخذنمايند.معترضينبايدظرفيکماهازتاريختسليماعتراضمبادرتبهتقديمدادخواست
بهدادگاهعمومیمحلنمايدوگواهیتقديمدادخواس�ترابهادارهثبتمحلتحويلدهدکهدراين
صورتاقداماتثبتموکولبهارائهحکمقطعیدادگاهاستودرصورتیکهاعتراضدرمهلتقانونی
واصلنگردديامعترض،گواهیتقديمدادخواستبهدادگاهعمومیمحلارائهنکندادارهثبتمبادرتبه
صدورسندمالکيتمینمايدوصدورسندمالکيتمانعازمراجعهمتضرربهدادگاهنيست.بديهیاست
برابرماده۱۳آييننامهمذکوردرموردقسمتیازامالکیکهقبالاظهارنامهثبتیپذيرفتهنشده،واحد
ثبتیبارایهياتپسازتنظيماظهارنامهحاویتحديدحدود،مراتبرادراولينآگهینوبتیوتحديد
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 آگهی اختصاصی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس 

نيکنامازوجیسرپرستثبتاسنادوامالکچالوس

درصد هزينه هاي دولت تقريبا قطعي هستند )هزينه هاي جاري 
و هزينه تسويه اوراق مالي( در اين سال دولت مجبور است دو برابر 
سال ۱۳۹۹ اوراق مالي را تسويه كند بر اين اساس بودجه از حالت 

برنامه خارج شده است.
-رشدبيرويهبودجهجاريدولت:

 بودج��ه جاري دولت در اين اليحه مع��ادل ۶۳۷ هزار ميليارد 
تومان پيشنهاد شده است )با احتساب هزينه هاي اختصاصي 
اي��ن رقم معادل ۷۲۰ ه��زار ميليارد تومان اس��ت( كه معادل 
۷۵ درصد بودجه عمومي بوده و نس��بت به قانون بودجه سال 
۱۳۹۹ معادل ۴۶ درصد رشد داشته است. بيشترين عامل رشد 
هزينه هاي جاري شامل افزايش هزينه هاي بخش سالمت به 
دليل كرونا، افزايش حقوق كاركنان دولت و متناسب س��ازي 

حقوق بازنشستگان است.
-مراجعهبي�شازاندازهدولتبهبازارس�رمايهونظام
بانكيجهتتامينكسريبودجهدولتيجهتفروش

اوراقمالي:
 در اليحه بودجه پيش بيني شده اس��ت كه معادل ۱۲۵ هزار 
ميليارد تومان از منابع دولت از محل فروش اوراق مالي و معادل 
۱۲۲ هزار ميليارد تومان از محل استقراض از نظام بانكي تامين 
گردد. با توجه به بدهي هاي گذشته دولت به نظام بانكي )۳۷۰ 
هزار ميليارد تومان بدون بدهي به بانك مركزي( اين مساله قطعا 

موجب ايجاد تنگناهاي مالي براي بخش غيردولتي مي شود.
-احتمالحجمبااليكسريبودجه:

اگر كس��ري بودجه دولت را كل مخارج منهاي منابع درآمدي، 
شامل درآمد مالياتي، گمركي و درآمد اختصاصي دستگاه هاي 
اجرايي بدانيم؛ مشاهده مي ش��ود تقريبا كسري بودجه دولت 
معادل ۵۷ درصد منابع عمومي دولت است. به عبارتي معادل ۵۷ 
درصد بودجه عمومي از محل فروش سرمايه يا استقراض است و 
بيانگر ناهماهنگي اندازه دولت متناسب با حجم اقتصاد ايران است.

-عدمرعايتعدالتبيننسليدراليحهبودجه:
نسبت بودجه عمراني )ايجاد سرمايه و زيرساخت( به كل درآمد 
حاصل از فروش نفت و گاز )واگذاري دارايي هاي س��رمايه اي( 
معادل ۴۹ درصد است به عبارتي حتي به اندازه نصف برداشت 
از سرمايه هاي كشور سرمايه گذاري در زيرساخت ها نداشتيم 

كه اين موضوع نشان از عدم توجه به عدالت بين نسلي است.
- نامتناسب بودن اندازه دولت با واقعيت هاي اقتصاد ايران:

 حجم و اندازه اقتصاد دولتي به ش��كلي افزايش يافته است كه 
درآمدهاي مالياتي تنها ۳۴ درصد هزينه هاي جاري را پوشش 
مي دهد. اين شاخص نشان مي دهد كه اندازه اقتصاد دولتي با 

واقعيت هاي اقتصاد ايران همخواني ندارد.
-عدمرعايتسهمصندوقتوسعهمليازمنابعحاصل

ازفروشنفت:
 با وجود اينكه دولت انتظار فروش نفت بااليي را براي سال ۱۴۰۰ 
پيش بيني كرده اما سهم صندوق توسعه متناسب با اساسنامه 
صندوق در نظر گرفته نشده است. سهم اين صندوق در اليحه 

۱۴۰۰ معادل ۲۰ درصد تعيين شده است.
-استفادهازبدهيبانكهابهبانكمركزيجهتتسويه

بدهيهايدولتبهبخشهايغيردولتي:
 دولت برنامه ريزي كرده اس��ت كه با استفاده از اضافه برداشت 
بانك ها از بانك مركزي بده��ي خود به به بخش هاي دولتي را 
تسويه كند. اين مجوز قطعا موجب افزايش انگيزه بانك ها جهت 

اضافه برداشت از منابع بانك مركزي مي شود. 
-استفادهازس�ازوكارمشاركتعمومي،خصوصيو

تعاونيبراياجرايپروژههاينيمهتمام:
 با توجه به پروژه نيمه تمام در كشور و ضرورت تعيين تكليف آنها، 
دولت برنامه ريزي كرده است كه به استناد تجربه جهاني از مدل 

مشاركت دولت و بخش خصوصي جهت تكميل اين طرح ها 
استفاده كند. در اين اليحه همانند سال گذشته پيشنهاد شده 
است كه معادل ده درصد از بودجه عمراني به عنوان محرك و 
تشويق بخش خصوصي و تعاوني جهت انجام پروژه هاي عمراني 

نيمه تمام در قالب مشاركت يا واگذاري در نظر گرفته شود.
-استفادهازتس�هيالتبانكيجهتاجرايطرحهاي

توسعهايوزيرساختي:
 به بانك هاي تجاري و تخصصي مجوز داده شده است تا تسهيالت 
ريالي و ارزي معادل سه ميليارد دالر در راستاي تشويق بخش 
خصوصي جهت سرمايه گذاري در زيرساخت هاي حوزه نفت 
و گاز، طرح هاي توسعه اي حوزه بخش صنعت و معدن، برق و 
تكميل صنايع تكميلي بخش كشاورزي و حوزه حمل و نقل 

باشد.
)ETS(استفادهازنرخس�امانهمعامالتالكترونيك-

جهتنرخگذاريتسهيالتصندوقتوسعهملي:
وزارت اقتصاد مكلف شده است كه شركت هاي تابعه دولت در 
بورس و فرابورس را با تخفيف ۳۰ درصد و در قالب صندوق هاي 
س��رمايه گذاري واگ��ذار كن��د. بانك هاي دولت��ي مكلف به 
سفارش هاي خريد و فروش واحدهاي سرمايه گذاري از طريق 

شعب خود شدند.
-اختصاصدوميلياردوهشتميليونيوروازتسهيالت
صندوقتوس�عهمليجه�تاجرايطرحه�ايحوزه
كشاورزيومحيطزيست،تقويتبنيهدفاعي،اجراي
طرحهاينوآورانهريسكپذيروآبوفاضالبشهري.
-ورودبيشازاندازهدولتبهسياستهايپوليدراليحه

)غلبهسياستهايماليبرپولي(:
اليحه بودجه قاعدتا يك سياست مالي است و نبايد بيش از اندازه به 
حوزه سياست هاي پولي ورود كند. اما در اين اليحه به كرات هم در 
سياست هاي كالن بخش پولي ورود شده و هم با نقض حاكميتي 
شركتي بانك ها در خصوص تسهيالت بانكي تعيين تكليف صورت 
گرفته است. بسياري از احكام بودجه قطعا موجب تغيير پايه پولي 
كشور مي شود و به  شدت تورم زاست از جمله در جزء )م( تبصره ۵ 
كه به صراحت از عنوان »به منظور اجراي سياست پولي« استفاده 
و عمال سياس��ت پولي تعيين شده است و قطعا موجب افزايش 
بدهي دولت به بانك ها مي شود و از آن طرف بدهي بانك ها به بانك 
مركزي نيز افزايش مي يابد و قطعا رشد نقدينگي را به همراه دارد. 

-افزايشبيسابقهدرآمدهايمستقيممالياتي:
براي سال ۱۴۰۰ درآمد مالياتي رش��دي معادل ۲۱،۲ درصد 
برآورد شده است. رشد درآمد ماليات هاي مستقيم ۴۹ درصد 
برآورد شده اس��ت كه علت اصلي آن افزايش شديد ماليات بر 
خانه هاي خالي )۲۰ هزار ميليارد تومان( است. با توجه به نامساعد 
بودن شرايط اقتصادي و همچنين اثرات كرونا بر فعاليت فعاالن 
اقتصادي به نظر مي رس��د اين افزايش درآمد مالياتي تاثيرات 

نامطلوبي بر بخش توليد خواهد آورد.
-اس�تفادهازابزارصندوقهايس�رمايهگذاريقابل
معاملهدرب�ورسجهتواگذاريس�هامدولتيبدون
تعيينتكليفكردنفرآيندواگذاركردنمديريتآنها

بهسهامداران.
-عدمرعايتحاكميتش�ركتيبانكه�ايدولتياز
طريقتكليفكردنآنهابهخريدس�هامصندوقهاي

سرمايهگذاريدولتيقابلمعاملهدربورس.
-ايجاديككميتهتخصصيبهمنظورمديريتتبعات
احتماليانتشاراوراقماليدربازارپولوسرمايهوتعيين
نرخاسمياوراقباحضوروزيراقتصاد،رييسسازمان
برنامهوبودج�هورييسبانكمرك�زيوبدونحضور

نمايندهبازارسرمايهوبيمه.



تعادل |
چرا در دوره برجام، اقداماتي ب��راي دور زدن تحريم ها با 
بهره گيري از ظرفيت هاي مناطق تجاري كشور صورت 
نگرفت؟ يا اينكه چرا سرمايه سرمايه گذاري هاي خاصي 
اتف��اق نيفتاد؟ هرچند در پاس��خ به اين پرس��ش گفته 
مي شود، فعاليت مناطق آزاد نيز همانند سرزمين اصلي با 
خروج غيرقانوني اياالت متحده از توافق نامه برجام و اعاده  
يك جانبه مجدد تحريم ها، به شدت تحت  تاثير نوسانات 
اقتصادي قرار گرفت و ميزان سرمايه گذاري ها را كاهش داد. 
اما روساي برخي مناطق تجاري در گفت وگو با »تعادل«، 
مي گويند جداي از مساله تحريم، برخي موانع وچالش هاي 
داخلي راه را براي پيشبرد برنامه هاي توسعه اي و تجاري 
دراين مناطق مس��دود كرده است.اين در حالي است كه 
رفع موانع قانوني و افزايش اختيارات اين مناطق نه  تنها 
مي توانست به كاهش اثرات سوء ناشي از تشديد تحريم ها 
در اي��ن مناطق منتهي ش��ود؛ بلكه مي توانس��ت نقش 
مهم تري را در مديريت بهينه  منابع اقتصادي كش��ور در 
شرايط تحريمي ايفا كند. از اين رو، شايد بهترين راه، ايجاد 

ظرفيت هاي جديدي در مناطق تجاري است. 

     فرصتي كه از دست رفت!
تاثير تحريم ها بر زندگي مردم بر كسي پوشيده نيست؛ اما 
فارغ از كرونا، واقعيت آن اس��ت كه تحريم ها سال هاست 
اقتصاد و معيش��ت مردم را نشانه گرفته و در دو، سه سال 
گذشته، اين تاثير بيش از هميش��ه خود را نمايان كرده 
است. در اين مدت درآمد سرانه مردم 34درصد كمتر شده، 
تورم از 40درصد گذشته، متوسط استانداردهاي زندگي 
۱3درصد كاه��ش يافته، صادرات نفت ايران به كمترين 
ميزان ممكن رسيده، تجارت خارجي كاهش يافته و مبادي 
ورود ارز به كشور بسته شده است. درست است كه بخش 
مهمي از اين مشكالت ناشي از سياست هاي اشتباه دولتي 
است كه همه تخم مرغ هايش را بر سبد برجام گذاشت، اما 
واقعيت چيزي اس��ت كه اكنون ديده مي شود و آن تاثير 
تحريم هاي سنگين بر اقتصاد و زندگي روزمره مردم است 
و حال سوال اينجاست آيا با تغييرات در كاخ سفيد مي توان 
به آغاز مذاكرات و بهبود شرايط اميد داشت ؟ بايد بپذيريم 
كه معيش��ت مردم تنها در حالي بهتر مي شود كه درآمد 
س��رانه افزايش يابد. درآمد سرانه و قدرت خريد، نيازمند 
افزايش نرخ رش��د اقتصادي است. نرخ رشد اقتصادي در 
حالي بهبود پيدا مي كند كه سرمايه گذاري در بخش هاي 
مختلف بيشتر شود. اما تحريم ها مانع ورود سرمايه به داخل 
كشور است و بي ثباتي اقتصادي هم سبب فرار سرمايه هاي 
داخلي است. تحريم ها، روابط تجاري ايران با كشورها را به 
حداقل رسانده است. براساس گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس، تعداد كش��ور هايي كه 80درصد صادرات ايران 
را تامين مي كرده ا ند، از 23كشور در سال 80، به 9كشور 
در سال 97 تقليل يافته است. از سوي ديگر، تحريم هاي 
بانكي، نقل و انتقال پول به داخل كش��ور را دشوار كرده و 
ديگر كشورها حاضر نيستند به دليل مبادله چند ميليون 
دالري با ايران، روابط خود با بزرگ ترين قدرت اقتصادي 
جهان را به مخاطره بيندازند. در نتيجه ايران بخش مهمي از 
بازارهاي صادراتي خود را هم از دست داده است. اين مساله 
بخش صنعت، صادرات و سرمايه گذاري ها را تحت تاثير قرار 
داده كه نمونه مشهود آن، شرايط سخت سرمايه گذاري در 
مناطق آزاد كشورمان است. اين در حالي است كه فعاليت 
مناطق آزاد نيز همانند سرزمين اصلي با خروج غيرقانوني 
اياالت متحده از توافق نامه برجام و اعاده  يك جانبه مجدد 
تحريم ها، به شدت تحت  تاثير نوس��انات اقتصادي قرار 
گرفته و ميزان سرمايه گذاري ها را كاهش داده است. اما 
سوال اينجاست كه چرا در دوره برجام اقداماتي براي فرار از 
تحريم ها در مناطق آزاد انجام نگرفت و چرا در مدتي كه از 
تحريم ها كاسته شده بود، سرمايه گذاري هاي خاصي اتفاق 
نيفتاد و چرا با وجود اعمال دوباره تحريم ها قدرت تداوم اين 

سرمايه گذاري ها وجود نداشت؟

     تعامل آگاهانه با دنياي توسعه يافته
در همين رابطه، رييس هيات مديره و مديرعامل سازمان 
منطقه آزاد كيش در گفت وگو با ما عنوان كرد كه بايد از هر 
رويكردي كه به دوري از تنش و بحران و جنگ دامن بزند، 
استقبال كرد. غالمحسين مظفري، با تاكيد بر اينكه موضوع 
جايگاه و نقش مناطق آزاد تجاري-صنعتي و مناطق ويژه 
اقتصادي در اقتصاد ملي و منطق��ه اي، ازجمله مباحث 
بنيادي و كليدي در ميان صاحب نظران و كارشناس��ان 
است، گفت: در ميان نظريات و ديدگاه هاي مطرح شده، 
دستيابي به الگوي جامعي كه بر مولفه هاي توسعه پايدار، 
توانمندسازي و رش��د درون زا، رويكرد تعاملي با فعاالن 
منطقه و جهان اس��توار باشد، نسخه مدبرانه اي است كه 
با ايجاد الزام��ات مختلف بايد براي تحقق آن تالش كرد. 
مظفري افزود: اكنون و در آغاز دور تازه اي از گشايش، بايد 

بگوييم ايران در پي خروج شركت هاي بين المللي و قطع 
هر نوع همكاري كشورهاي بزرگ، توانست چرخ توليد و 
صنعت را بگرداند و با اتكا به انبوه متخصصان و جوانان خود، 
با تحمل تاب آورانه شرايط، در برابر بدخواهان به زانو در نيايد 
و با هزاران ابداع و اختراع و نوآوري، از اين گردنه صعب عبور 
كند. وي اظهار كرد: بر اين باورم كه همه مناطق آزاد و ويژه 
مي توانند و بايد از گشايش پيش رو استفاده ببرند و با جذب 
سرمايه و نيز دانش فني، آينده كشور را در مسير پيشرفت 

وتوسعه قرار دهند. 

     انتقاد از بخشنامه هاي تحميلي 
اما مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در گفت وگوي خود با 
»تعادل«، ريشه مشكالت كشور را در بحث خود تحريمي ها 
و عدم اجرايي ش��دن قوانين مربوط به مناطق آزاد كشور 
دانست. حميدرضا مومني تصريح كرد كه مناطق آزاد به 
عنوان معبري امن و مطمئن براي عبور از فشار تحريم ها و 
همچنين مراكزي جهت پيوند اقتصاد ملي ايران به اقتصاد 
جهاني و نقاطي براي ورود دانش و تكنولوژي هاي روز به 
كشور، براي پوياتر شدن در زمينه هاي اقتصادي و تجاري، 
نياز به بازنگري در برخي قوانين و دستورالعمل هاي فعلي 
و حذف آيين نامه ها و بخشنامه هاي خلق الساعه دارند .  او با 
اشاره به قانون احداث مناطق آزاد، افزود: براساس قانون، 
ورود هرگونه كاال )به جز كاالهاي ممنوعه( به مناطق آزاد 
بدون مانع و آزاد اس��ت؛ اما در ش��رايطي كه كشور نياز به 
ورود برخي كاالهاي اساسي بدون بروكراسي هاي پيچيده 
اداري دارد كه در سريع ترين زمان ممكن مايحتاج جامعه 
تامين گردد؛ اين مناطق شامل مصوبات و محدوديت هايي 
ازجمله ثبت سفارش يا ممنوعيت ورود بخش اعظمي از 
كاالها شدند كه اين موضوع خود باعث ايجاد نارضايتي، باال 
رفتن قيمت برخي مواد و محصوالت و در پي آن از بين رفتن 
كسب و كارهاي خرد و كالن بي شماري شده است. به گفته 
مومني، اما با وجود سنگ اندازي ها و مانع تراشي هاي متعدد، 
مناطق آزاد در دوران تحريم ها عملكرد مطلوب و قابل دفاعي 
داش��تند. يكي از مهم ترين نقش هاي مناطق در شرايط 
اقتصادي كنوني و طي س��ال هاي اخير، واردات هدفمند 
مبتني بر تامين مواد اوليه جهت توليد و ماشين آالت مورد 
نياز در راستاي تجهيز بنگاه هاي اقتصادي و كارگاه هاي 
توليدي بوده اس��ت؛ چراكه بايد بپذيري��م حتي اگر قرار 
باشد امريكا به برجام بازگردد، باز هم فرآيند لغو تحريم ها 
موضوع��ي زمان بر خواهد ب��ود و براي جلوگي��ري از آثار 
مخرب اقتصادي آن بايد واردات را مديريت كرده و بر توان 
داخلي در جهت توسعه توليدات صادرات محور بيفزاييم  
تا با رونق و جهش توليد، توان صادراتي كش��ور باال برده و 
ارزآوري را تقويت نماييم. او با بيان اينكه مديريت واردات به 
معني محدود كردن آن نيست، تاكيد كرد: واردات نياز به 
برنامه ريزي دارد و تامين مواد اوليه واحدهاي توليدي بايد 
در اولويت برنامه ها قرار گيرد؛ كما اينكه ماموريت ويژه براي 
بخش هاي مختلف مناطق آزاد، تعريف واردات هدفمند 
يعني تسهيل ورود تجهيزات و تكنولوژي جهت خودكفايي 
ملي بوده است . مومني اظهار كرد: مهم ترين موضوعي كه 
بايد به جد مورد توجه همه دستگاه ها و نهادها قرار گيرد، 
قانون مناطق آزاد است؛ چراكه بايد بپذيريم مناطق آزاد از 
قوانين ساري و جاري تجاري سرزمين اصلي مستثني بوده 
و براساس مقررات و قوانين خاص خودشان اداره مي شوند و 

هرگونه دخل و تصرف و ايجاد خلل در اين قانون، مشكالت 
و چالش هايي را براي مناطق آزاد خصوصا سرمايه گذاران 
و فعالي��ن اقتصادي اي��ن مناطق در پي خواهد داش��ت، 
همان گونه كه طي 3-2سال اخير شاهد دستورالعمل ها و 
بخشنامه هاي تحميلي به مناطق آزاد بوديم كه در پاره اي 
از موارد موجب كند شدن سرعت پيشرفت در اين مناطق 

شده است .

     ظرفيت ها در دوره گشايش معرفي شوند 
مومني بيان ك��رد: اگر در آينده تغيير رفتاري از س��وي 
امريكا در جهت بازگش��ت ب��ه برج��ام و همچنين لغو 
تحريم هاي يكجانبه و خصمانه را شاهد باشيم؛ بي ترديد 
با ورود سرمايه گذاران خارجي خصوصا بخشي از ايرانيان 
س��رمايه گذار خارج از كش��ور مواجه خواهيم شد كه به 
دليل مزيت ها و ظرفيت هاي ايجاد شده در مناطق آزاد، 
بي تردي��د تمايل به حضور در اين مناطق بيش از س��اير 
نقاط كش��ور خواهد بود؛ به همين سبب معرفي صحيح 
پتانسيل ها به ويژه از سوي سفراي كشورمان به ساير نقاط 
جهان به خصوص كشورهاي همسايه، بايد در دستوركار 
سازمان هاي مناطق آزاد و همچنين وزارت امور خارجه 
قرار گيرد. به گفت��ه او، يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه 
بايد مدنظر قرار گيرد، مفاد و آيين نامه هاي ابطال ش��ده 
قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ازجمله 
آيين نامه تاسيس شعب بانك هاي خارجي در مناطق آزاد 
اس��ت كه با جديت بايد براي بازگرداندن اين قوانين كه 
به شدت در جذب سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد 
تاثيرگذار است، تالش كرد. مومني همچنين بيان كرد 
به نظر مي رس��د اگر در آينده شرايط براي رفع تحريم ها 
و از سرگيري ارتباطات بانكي خارجي فراهم شود، يكي 
از مهم ترين موانع جهت ورود سرمايه گذاران خارجي در 
مناطق آزاد از پيش روي اين مناطق برداشته خواهد شد. 

او تاكيد كرد: تجربه هاي ارزنده اي طي سال هاي پسابرجام و 
پس از بازگشت تحريم هاي غيرقانوني امريكا در مناطق آزاد 
كشور كسب شده و بايد ضمن درس گرفتن از اشتباهات 
گذشته، نسبت به استفاده از فرصت هاي جديد هوشيار 
باشيم. ش��ركاي خارجي خود را با دقت انتخاب نماييم و 
ضمانت هاي الزم جهت حضور و تداوم سرمايه گذاري ها 
پيش بيني كنيم. مومني با تاكيد بر اينكه مناطق آزاد از 
بودجه دولتي برخوردار نيس��تند، افزود: بنابراين كسب 
درآمد براي اداره اين مناطق نيازمند تفكر صحيح مديريت 
اقتصادي اس��ت و هر منطقه اي كه با اراي��ه برنامه هاي 
درازمدت بتواند درآمدهاي پايداري جذب كند، به طور حتم 
مي تواند در ايفاي نقش خود موفق تر از ديگر مناطق باشد. 

     بازتعريف فرصت هاي جديد 
در مناطق تجاري

از سوي ديگر، مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد انزلي در 
گفت وگو با »تع��ادل« اظهار كرد: كاركرد و وظيفه اصلي 
مناط��ق آزاد معطوف و منوط به تغيي��ر و تحوالت نظام 
بين المللي و منطقه اي نيس��ت؛ اما راهب��رد مناطق آزاد 
استفاده از چالش ها در قالب بازتعريف فرصت هاي جديد 
در جذب سرمايه گذار از طريق معرفي فرصت هاي پيش 
روي براي اقتصاد كش��ورمان است. به گفته محمدولي 
روزبهان س��ازمان منطقه آزاد انزلي، در راستاي تعريف 

نقشي در شأن خود به عنوان »دروازه ورود ايران به اوراسيا«، 
»نقش محوري در كريدور شمال-جنوب« و »در ارتباط با 
كشورهاي حاشيه درياي خزر«؛ توسعه روابط با كشورهاي 
مزبور را در اولويت برنامه هاي كاري خود قرار داده است. وي 
افزود: در همين راستا نيز توافق نامه هاي متعددي با مناطق 
آزاد كشورهاي روسيه و قزاقستان منعقد شده و با برگزاري 
جلسات كاري متعدد، شاهد گسترش همكاري هاي اين 
منطقه، استان و كش��ورمان با اعضاي اتحاديه اقتصادي 
اوراسيا هس��تيم. او همچنين تاكيد كرد كه مناطق آزاد 
كشورمان با قرار گرفتن در مسيرهاي ترانزيتي بين المللي 
و همجواري با كش��ورهاي همس��ايه و با تكيه بر مزايا و 
معافيت هاي قانوني خود مي توانند از نقش بيشتري در 
معادالت منطقه اي كشورمان ظرف سال هاي آتي برخوردار 
باشند، مسيري كه در طول دوران خدمت دولت تدبير و 
اميد با وجود مشكالتي همچون تحريم و همه گيري بيماري 
كرونا، با همراهي بخش خصوصي و مديران دولتي، در مسير 
بايسته اي قرار گرفت و اميد مي رود مناطق آزاد ايران در قرن 
آينده به جايگاه اصلي خود در سطح ملي و بين المللي نائل 
آمده و منطقه آزاد انزلي در قرن پانزدهم به كانون مبادالت 
كاال ميان ابرقدرت هاي قرن بيست و يكم ميالدي در آسيا 

و كشورهاي اروپايي تبديل شود.

    تاكيد  بر رفع موانع و تسهيل گري قوانين
 درهمين حال، مديرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در 
گفت وگوي خود با »تعادل« نقش مناطق آزاد در دنيا را 
توسعه مراودات بين المللي و گسترش مناسبات تجارت 
برشمرد و تاكيد كرد چنانچه بخواهيم مناطق آزاد ايران 
نيز كاركرد هاي مطلوب تري داش��ته  باش��ند، قوانين 
مربوط به اين مناطق بايد به بهترين شكل اجرايي شده 
و در راستاي تسهيل گري بيشتر در مناطق آزاد تالش 
نماييم. اسماعيل زماني اظهار كرد: ايجاد مشوق ها و 
معافيت هاي متنوع كه باعث جذب س��رمايه گذاري 
خارجي مي ش��ود را از اصلي ترين موارد رس��يدن به 
اهداف اين مناط��ق عنوان كرد. به گفت��ه او، برطرف 
كردن بخشي از مشكالت و موارد قانوني كه همچنان 
در مناطق آزاد وجود دارد را براي رسيدن به هدف اصلي 
واجب دانست و افزود: رفع موانع و چالش هاي پيش روي 
سرمايه گذاران در مناطق آزاد و سر سپردن به قوانين اين 
مناطق بي شك در هموار شدن مسير مورد نظر از اهميت 
ويژه اي برخوردار است. زماني تاكيدكرد: محدود كردن 
مناطق آزاد، ضربه اي به اقتصاد كالن كشور است و بايد 
نسبت به رفع موانع و تسهيل گري هرچه بيشتر قوانين، 
تالش و همت نمود. او توسعه صادرات را در قوي كردن 
بنيه اقتصادي كش��ور تاثيرگذار دانست و گفت: براي 
رسيدن به اهداف كالن اقتصادي بايد از الگوي مناطق 
آزاد موفق جهان استفاده كنيم تا با بومي سازي بخشي 
از اي��ن تجربيات، به جايگاه اصلي خويش برس��يم. او 
تاكيد كرد: بايد با تقويت شاخص هايي همچون افزايش 
سرمايه گذاري خارجي و داخلي، صادرات و راه  يافتن به 
بازار جهاني و منطقه اي به توسعه اقتصادي اين مناطق 
كمك كنيم. او در عين حال با تاكيد بر اينكه مناطق آزاد 
عامل مهمي در نجات اقتصاد كشور هستند، بيان كرد: 
اميدواريم شرايط به گونه اي شود كه مبادالت بانكي با 

ساير كشورها آسان تر گردد. 
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آمار متناقض سه دستگاه دولتي 
از تجارت

دوشنبه شب عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي 
در گفت وگوي ويژه خبري ش��بكه دو، آمار صادرات و 
واردات رااش��تباه اعالم كرد وگفت: صادرات كشور از 
ابتداي سال 2۶.۵ ميليارد دالر و واردات به 2۵ ميليارد 
دالر رسيده اس��ت. او در عين حال بر تراز مثبت ۱.۵ 
ميليارد دالري تا ماه هشتم تاكيد كرد. اين در حالي 
است كه براساس آمار گمرك تراز تجاري كشور تا پايان 
آبانماه منفي يك ميليارد  و۶00 دالر اس��ت.جزييات 
تجارت خارجي كشور تا پايان ماه هشتم نشان مي دهد، 
صادرات 2۱ ميليارد دالر و واردات 23ميليارد دالر بوده 
كه تراز تجاري منفي يك ميليارد و ۶00 ميليون دالر را 
رقم زده است. البته چند روز گذشته نيز خبري بر روي 
خروجي سايت سازمان توسعه تجارت قرار گرفت كه 
براساس آن، آمار صادرات 2۶.۵ دالر اعالم شده بود كه 
ظاهرا به دليل تذكر گمرك اين خبر از خروجي سايت 
اين سازمان حذف ش��د .با اين حال، واقعا جاي سوال 
وتعجب است كه سه دستگاه دولتي آمارهاي متناقض 
ومتضادي از روند تجارت خارجي كشور ارايه مي دهند. 
ش��ايد بهتر باش��د متوليان نهادهاي مربوط به جاي 
پرداختن به مسائل حاشيه  اي و دعواهاي بي حاصل 
كمي باهم هماهنگ تر باشندتا شاهد ارايه آمار غلط از 

سوي باالترين مقامات دولتي نباشيم. 

تمديد اعتبار كارت هاي بازرگاني 
تا پايان دي ماه

اتاق تهران|كارت هاي بازرگاني كه تاريخ اعتبار آنها 
تا 30 آبان ۱399 است، به صورت خودكار دو ماه ديگر 
تمديد شده و تا پايان دي ماه سال جاري داراي اعتبار 
هستند. سازمان توسعه تجارت ايران در دستورالعملي 
به روس��اي س��ازمان هاي صنعت، مع��دن و تجارت 
سراسر كشور ابالغ و به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي ايران اعالم شده است ، اعتبار آن دسته از 
كارت هاي بازرگاني را كه اعتبارشان تا پايان آبان ماه بود 
تا پايان دي ماه تمديد كرد. اين دستورالعمل به دنبال 
درخواست اتاق بازرگاني ايران مبني بر تمديد اعتبار 
كارت هاي بازرگاني در شرايط ادامه دار بيماري كرونا 
و جلوگيري از مراجعه حضوري متقاضيان به اتاق هاي 
بازرگاني سراسر كشور و همچنين تصويب اين پيشنهاد 
در ستاد ملي مقابله با كرونا، حاصل شد و به اين ترتيب، 
اعتبار كارت هاي بازرگاني ك��ه تاريخ انقضاي آنها تا 
30/ 8/ ۱399 است، تا پايان دي ماه امسال به صورت 

خودكار تمديد شده و داراي اعتبار است.

تامين ۱۰۰ درصدي 
نهاده هاي دام و طيور

مهر|رييس س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان در جلس��ه س��تاد تنظيم بازار، گفت: 
آمارهاي واردات نهاده نش��ان از تأمين ۱00درصدي 
نهاده هاي دام و طيور براي وزارت جهاد كش��اورزي را 
دارد. وزارت صمت نهاده هاي دام و طيور مورد نياز وزارت 
جهاد كشاورزي را حتي بيشتر از نياز اين وزارتخانه به 
موقع تأمين كرده است.وي در خصوص قيمت ماسك 
نيز گفت: قيمت خرده فروشي ماسك به هزار تومان و 
قيمت عمده فروشي آن به 800 تومان كاهش پيدا كرده 
است. تابش همچنين تصريح كرد: قيمت مرغ و تخم مرغ 
از قيمت مصوب اعالمي در استان هاي كشور نبايد بيشتر 
شود و سازمان صمت، بازرسان تعزيرات و دستگاه هاي 

ذيربط در اين حوزه بايد اقدامات الزم را انجام دهند.

 خروج تدريجي دالالن
 از بازار خودرو

ف�ارس| افت قيمت خودرو در پي كاه��ش نرخ ارز و 
رش��د عرضه خودرو در بازار باعث ادامه روند كاهشي 
قيمت ها در بازار خودرو شده است.در حال حاضر در بازار، 
خودرو كوييك دنده اي ۱33 ميليون تومان، كوييك آر 
۱4۱ ميليون تومان، هايما اس هفت ۶7۵ ميليون تومان، 
سمند سورن 22۵ ميليون تومان، سمند ال ايكس ۱۶4 
ميليون تومان، پژو 40۵مع��ادل ۱۶3 ميليون تومان، 
پژو پ��ارس ۱8۵ ميليون تومان، پ��ژو پارس ال ايكس 
2۱8 ميليون تومان، پ��ژو 20۶ تيپ دو ۱7۱ ميليون 
تومان، پژو 20۶ تيپ پنج 238 ميليون تومان و پژو 20۶ 
صندوقدار 232 ميليون تومان معامله مي شود.همچنين 
هر دستگاه خودرو رانا ۱7۵ميليون تومان، تندر پالس 
اتوماتيك 478 ميليون توم��ان، تيبا صندوق دار ۱۱۵ 
ميليون تومان، تيبا هاچ بك ۱20ميليون تومان، پژو207 
دنده اي 2۶9 ميليون تومان و پژو 207 دنده اتوماتيك 

37۶ ميليون تومان به متقاضيان عرضه مي شود.

رفع تعليق ۳۲۱  واحد صنفي 
توليدي پتروشيمي

ايسنا| سرپرست مركز اصناف و بازرگانان وزارت 
صمت گفت: در راس��تاي سياست هاي حمايتي از 
بخش توليد كش��ور و تحقق منويات مقام معظم 
رهب��ري پيرامون جه��ش توليد، مرك��ز اصناف و 
بازرگانان وزارت صمت با تمركز بيش��تر در بخش 
حوزه فعاليت واحدهاي صنفي توليدي درصدد رفع 
موانع و مش��كالت داخلي است.وي با اشاره به رفع 
تعليق 32۱ واحد صنفي توليدي حوزه پتروشيمي 
كش��ور، تصريح كرد: واحده��اي صنفي توليدي 
مرتبط مكلفند ظرف مدت يك ماه نسبت به ثبت 
درخواست مجدد، ثبت دقيق آمار توليد و فروش در 
سامانه بهين ياب اقدام كنند. وي افزود: در اين مسير 
تعامالت معاونت هاي بازرگاني داخلي، امور صنايع و 
طرح و برنامه وزارت صمت به عنوان سه رأس اصلي 
در تصميم سازي و تصميم گيري در اين خصوص 
بس��يار مهم و اثرگذار بوده و اميد است كه در سايه 
هماهنگي هاي به عمل آمده و با تكيه بر توان بخش 
خصوصي بت��وان در جهت تحقق جهش توليد در 

كشور گام برداشت.

ارتباط متقابل  فرهنگ و توسعه
چند روزيس��ت ماجراي توهين يكي از سلبريتي هاي 
مجازي، به قوم اصيل و با اصالت لر در شبكه هاي اجتماعي 
دست به دست مي شود و انتقادات و ارزيابي ها در خصوص 
آن ادامه دارد. نكته تلخ ماجرا اما برخي اظهارنظرها براي 
بي اهميت جلوه دادن يك چنين توهين هايي اس��ت. 
اظهارنظرهايي كه در مقابل توهين آش��كار به بخش 
بزرگي از جامعه، بدون شك توهين بزرگ تري محسوب 
مي شود. چندين سال است كه برخي افراد و جريانات 
در بخش هاي مختلف سياسي، فرهنگي، رسانه اي و... 
مشغول قبح زدايي از مقوله هايي هستند كه نوعي اهداف 
بنيادين آنها كاهش سطح فرهنگي جامعه است. هزاران 
سال است كه عشاير ما كوچ مي كنند، در مسائل اقتصادي 
و معيشتي خانواده ها نقش آفريني مي كنند، به سهم 
خود ارزش افزوده توليد مي كنند، فرزندان دلير تربيت 
مي كنند و در كل مهر اصالت ايرانيان را بر پهنه تاريخ ثبت 
مي كنند، اما اين تالش ها نه تنها در رسانه هاي رسمي 
كشور مثل صداوسيما، شبكه هاي سايبري و...بازتابي 
پيدا نمي كند، بلكه در بس��ياري از موارد مورد تمسخر 
مجريان و سلبريتي ها هم قرار مي گيرد. ريشه درد، بدون 
شك توهين يك فرد به يك قوميت نيست. درد آنجاست 
كه مديريت فرهنگي جامعه با بحران جدي مواجه است 
و فرزندان ما در اين بس��تر فرهنگي رشد خواهند كرد. 
آنجايي كه بايد و شايسته است انس��ان از ته دل گريه 
كند، حال و روز فرهنگي نسل كنوني و نسل آينده است. 
مظلوميت كودكان سرزمين من در اين بستر فرهنگي، 
تاريخي و حزن آلود است. كودكاني كه به جاي آشنايي با 
تاريخ پر افتخار اقوام مختلف اين سرزمين در قالب ايران 
واحد در معرض رفتارهاي جاهالنه فرهنگي قرار خواهند 
گرفت. تغييرات شوك آور فرهنگي كه از نسلي به نسل 
ديگر در جريان است اكنون سرعت گرفته و در صورت 
عدم توجه مناسب و آگاهي بخشي عمومي بنيان هاي 
فرهنگي كشور را با خطرات جدي مواجه مي كند. همه 
صاحب نظران به اين وضعيت اذعان دارند كه فرهنگ 
زيربناي توسعه است، اما در فضايي كه مجريان فرهنگي 
هتاكي آشكار مي كنند و ظرفيت هاي قومي و فرهنگي 
جامعه را در خطر رفتاره��اي جاهالنه قرار مي دهند، 
توسعه اتفاق نخواهد افتاد. نتايج اين رفتارهاي فرهنگي 
غلط ب��دون ترديد در صحنه اقتصاد نيز باعث به وجود 
آمدن رفتارهاي سوءاقتصادي خواهد شد. وقتي در بطن 
اقتصادي، هزاران هزار ميليارد تومان در بازارهاي طال، 
ارز و مسكن با ارزش افزوده صفر مطلق سرمايه گذاري 
مي شود، اما مردم آن جامعه از درد بيكاري و فقر به خود 
مي پيچند، نشانه اي از جايگزيني ارزش هاي اقتصادي 
و فرهنگي متعالي با رفتارهاي غلط و خسارت بار است. 
مبتني بر اين واقعيات ملموس است كه معتقدم براي 
دستيابي به رشد همه جانبه در كنار ايجاد زيرساخت هاي 
به روز اقتصادي، نيازمند به كارگيري الگوهاي فرهنگي 
معقول نيز هس��تيم تا فرايند توسعه به صورت كالن و 
همه جانبه در كشور محقق شود. پس از گذشت سال ها 
از عمر انقالب فرهنگي، مجريان آن در نهادهاي تصميم 
ساز، صدا و س��يما، حوزه هاي علميه و دانشگاه ها بايد 
پاسخگو باشند كه چگونه و بر اساس كدام برنامه ها به 

اينجا رسيديم.

هراس دربين سهامداران بورسي
 وجود دارد، حال بايد بر اين مبحث تامل كرد كه آيا روندي 

افزايشي با سرعت به نفع بازار سرمايه است؟ 
حجم معامالت در هفته هاي اخير نشانگر به ثبات رسيدن 
بازار و روند افزايش��ي به صورت منطقي را به سهامداران 
اعالم دارد و مقدار نقدينگي كه روزانه وارد شده اين نويد 
را مي دهد تا روزهاي مثبت بيشتري را در هفته هاي آتي 
شاهد باش��يم البته كه ورود نقدينگي به بازار سرمايه را 
مي توان به فال نيك گرفت كه سرمايه نقدي مازاد مردم 
كه باعث نرخ تورم و هرزگردي در بازارهاي مختلف مي شده 
كم شده و حداقل در دوره هاي كوتاه مدت كمتر شاهد روند 
افزايشي شبانه برخي كاالها كه تقاضاي كاذب داشته اند و 

فقط براي سودجويي برخي افراد بوده است.
در چند روز اخير بازار سرمايه در پي حواشي و شايعاتي 
كه در پيرامون بورس و كشور رخ داده است عكس العمل 
نش��ان داده در دوره هاي زماني كوتاه مدت باعث ريزش 
در عرضه هاي س��نگين در سهام هاي ليدر بازار شده كه 
به نسبت سهام هاي كوچك تر نيز تاثيرپذيري داشته و 
بازار را به سوي قرمز شدن كشانده بود. برخي سهامداران 
زيان ديده درصدد هستند تا با به قيمت رسيدن سهام هاي 
خود سرمايه خود را در بورس كاهش داده و يا به صورت 
كلي از بازار خارج شوند شنيده هاي حاكي از آن است ترس 
بر برخي سهامداران كه اطالعاتي ندارند و كم  تجربه مطالعه 
در زمينه سرمايه گذاري و سهامداري ندارند به داليل و 
حتي خبرهاي كه پيرامون خود مي شنوند قصد خروج از 
بازار را دارند بايد ديد عكس العمل حقوقي ها نسبت به اين 
خروج كه مقدار قابل ذكري نيز است چگونه خواهد بود. و 
يا تاثير كلي بر بازار مي گذارد و عملكرد سهامداران كالن 

نيز مي تواند جالب و مورد تفكر خواهد بود.

سرنوشت تكراري بودجه از 
هدايت تا نوبخت

 در سال هاي ۱37۵ الي ۱38۶ با متوسط ۵ درصد بوده 
است( ششم؛ در بودجه ۱400 اشاره اي به تاثير هر كدام 
از بندهاي بودجه بر تورم نگرديده است. هفتم؛ چه خوب 
است در بودجه ساالنه نظر بانك مركزي را در خصوص 
تاثير بودجه بر متغيرهاي اقتصادي داشته باشيم، البته 
نظري مستقل و به دور از رويكرد هاي سياسي. هشتم؛ 
بودجه ۱400 با رويكرد خوشبينانه و البته با درآمدهاي 
سيال نگاشته شده است كه تحقق برخي در آمدها به منزله 
فشار بر روي ساير درآمد ها خواهد بود. نهم؛ بودجه ۱400 
را مي شود و مي شد مبتني بر DLT* طراحي و نگاشت 
و تبديل به يك بستر مدرن مالي كرد. دهم؛ بودجه ها در 
ايران همانند بودجه ۱400 هيچ گونه KPI شخصي براي 
موفقيت يا ناموفق بودن خود ندارن��د و اين بهره وري را 
بسيار نازل مي كند. اميدوارم بعد از گذشت ۱۱4 سال از 
ورود بودجه نويسي به ايران از زمان صنيع الدوله هدايت 
بتوانيم بودجه كشور را نه بر اساس رويكرد حسابداري كه 

بر اساس علم نوين اقتصاد تدوين كنيم.

»تعادل« در گفت وگو با روساي مناطق آزاد  بررسي كرد

رييس كميسيون واردات اتاق ايران: 

مصائب خودتحريمي در مناطق تجاري 

مقصر جلوه دادن تجار، سرپوشي براي عملكردناموفق دستگاه ها
رييس كميسيون واردات اتاق ايران، گفت: رييس كل 
بان��ك مركزي، در آخرين اظهارنظر از رس��وب كاالي 
اساسي از ترخيص ماهانه سه ميليون تن كاال و ترخيص 
23 ميليون تن كاال از آغاز سال جاري خبر داده است. 
همچنين رييس كل بانك مرك��زي در تحليل داليل 
رسوب كاال در گمرك گفت: »كساني كه فكر مي كردند 
دولت قصد حذف ارز 4200 توماني را دارد جوس��ازي 
كردند و به بخشي از اهداف خود نيز رسيدند. اين افراد 
كاالهاي اساسي را اضافه تر از ميزان برنامه ريزي شده 
وارد كرده اند«. به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، سيد 
محمد جعفري افزود: اكنون پرسش اصلي اين است؛ آيا 
كساني كه ارز 4200 توماني براي واردات گرفتند، فرايند 

ثبت سفارش را طي نكردند؟ آيا وزارت صمت به عنوان 
متولي تجارت كشور، مسوول مديريت ثبت سفارش 
كاال از جمله كاالهاي اساس��ي نيست و آيا انجام ثبت 
سفارش، به نوعي صدور مجوز به ورود به كاال نيست؟ او 
در ادامه گفت: متاسفانه صحبت هاي مسووالن درباره 
چالش هاي اقتصادي كه اكنون در كش��ور بروز كرده، 
تالش��ي براي پوشاندن سهم سياس��ت هاي غلط آنها 
در ايجاد اين چالش هاست. صحبت هاي آقاي همتي 
درباره داليل رسوب كاال هيچ سنخيتي با فرايند تجارت 
در كشور ندارد. بانك مركزي در كنار ديگر دستگاه هاي 
دولتي، با روش هاي حاكميتي، دستوري و يك طرفه 
و بدون هماهنگ��ي با بخش خصوص��ي كارها را جلو 

مي برد. متولي بازار پول و ارز كشور عملكرد موفقي در 
اين مدت نداشته است و در توجيه اقدامات انجام شده 
و انجام نشده خود، توپ را در زمين ديگري مي اندازد. 
اين فعال اقتصادي تاكيد كرد: به نظر مي رسد مسووالن 
در مساله رسوب كاال در گمرك، به دنبال مقصر جلوه 
دادن بازرگانن��د و ناهماهنگي وزارت صمت، گمرك و 
بانك مركزي را كه عامل اصلي بروز اين مشكل است، 
ناديده مي گيرند. او افزود: بازرگان، كس��ي اس��ت كه 
براساس محاسبه سود و زياِن كسب وكار خود فعاليت 
مي كنند و منافع خود را از مسيرهاي قانوني پيگيري 
مي كن��د. اگر دولت به دلي��ل محدوديت هاي ارزي به 
دنبال كنترل روند تجارت كشور است، بايد با هماهنگي 

دستگاه هاي مسوول و مربوط، روند تجارت را تسهيل 
كند نه اينكه با فرافكني، تقصير را به گردن ديگري به 
ويژه بازرگانان بيندازد. به گفته جعفري، ناهماهنگي 
دستگاه هاي دولتي در زمينه تجارت به اندازه اي است 
كه حتي واردات كاال با اعتبار خارج از كشور و مشاركت 
سرمايه گذار خارجي هم دشوار شده است. در مواردي، 
توليدكننده اي ماشين آالتي را بدون خروج ارز از كشور 
و با مشاركت طرف خارجي براي توسعه كار وارد كرده 
اما گمرك براي ترخيص از تخصيص ارز مي گويد. امروز 
فعال اقتصادي درگير مشكالتي است كه نقشي در بروز 
آن ن��دارد و حل و فصل آن، هماهنگي هرچه بيش��تر 

دستگاه هاي دولتي را مي طلبد.
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خبرروز

رايزني محيط زيست براي بودجه سال آينده مقابله با گرد و غبار
در اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت مستقيم به بودجه مقابله با پديده گرد و غبار اشاره نشده است اما پيش بيني مي شود كه اين بودجه 
تقريبا مشابه بودجه سال ۱۳۹۹ باشد .مدير كارگروه ملي مقابله با پديده گرد و غبار كشور ضمن اشاره به اينكه درحال رايزني براي مشخص 
شدن بودجه مقابله با پديده گرد و غبار در كشور هستيم، اظهار كرد: به دليل آنكه بودجه مقابله با گرد و غبار به صورت منابع ارزي از صندوق 
توسعه ملي تامين مي شود، در اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ بطور مستقيم به آن اشاره نشده است.علي محمد طهماسبي با اشاره به اينكه وسعت 
كانون هاي داخلي گرد و غبار حدود ۳۴.۶ ميليون هكتار است، گفت: ما مطالعه اي روي كانون هاي گرد و غبار در خارج از كشور كه غبار آنها به 

سمت ايران حركت مي كند نيز انجام داده ايم و بر اساس آن وسعت اين كانون ها ۳۳۰ ميليون هكتار برآورد شده است.

میراثنامه

مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
استان س��منان از ايجاد اولين پايگاه بافت تاريخي 
سمنان، با هدف حفاظت و احياي اين بخش شهر، 
خبر داد. مه��دي جمال افزود: اولي��ن پايگاه بافت 
تاريخي س��منان، ب��ا توجه به ض��رورت حفاظت و 
احياي باف��ت تاريخي ۳۵۰ هكتاري س��منان، به 
زودي راه اندازي مي ش��ود. او حمايت از هنرمندان 
صنايع دس��تي را يك��ي از اولويت ه��اي اداره كل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 
س��منان عنوان ك��رد و افزود: خانه صنايع دس��تي 
سمنان نيز به زودي با هدف حمايت هر چه بيشتر 
از هنرمندان راه اندازي مي شود.جمال با بيان اينكه 
رشد گردشگري زمينه س��از رونق اقتصادي استان 
است، گفت: رشد گردشگري نياز به مشاركت تمام 
دستگاه هاي اجرايي دارد. اويكي از برنامه هاي مهم 
سمنان را راه اندازي موزه بزرگ سمنان عنوان كرد 
و افزود: فرماندار جديد با توجه به دغدغه مندي در 
حوزه گردش��گري براي س��منان فرصت هستند و 
سمنان متحول مي شود.مديركل ميراث فرهنگي، 

گردشگري و صنايع دستي اس��تان سمنان گفت: 
يكي از دغدغه هاي اين اداره كل راه اندازي بازارچه 

صنايع دستي اس��ت و براي آن مصوبه ها و اعتبارات 
الزم اخذ شده است.

اولين پايگاه بافت تاريخي سمنان فعال  مي شود
جامعه ادامهازصفحهاول

اين راه و رسم خدمتگزاري 
به مردم نيست!

چرا بايد چنين اتفاقي بارها و بارها در كشور ما 
رخ بدهد و هر بار مسووالن در مقابل دوربين ها 
قرار بگيرند و از تالش هايشان بگويند و بعد هم 
ماجرا را به غافلگيري و ناگهاني بودن اتفاق ربط 
بدهند و از زير بار مسووليت شانه خالي كنند. 
مسووالن محترم س��ري به لرستان و پلدختر 
بزنيد و ببينيد بعد از دو سالي كه از سيل آنجا 
گذشته مردم در چه وضعيتي هستند، وعده ها 
چقدر محقق ش��ده، حاال هم كه مردم مظلوم 
و ستم ديده جنوب كش��ور كه در زمان هفته 
دفاع مقدس مي شوند تاج س��ر و قبل و بعد از 
آن كسي اصال اين مردم را به خاطر نمي آورد، 

گرفتار سيل شده اند. 
كاش تنه��ا س��يل ب��ود، فاضالب ش��هري به 
خانه هايشان ريخته ش��ده، در اين شرايط كه 
كرونا به تنهايي اينقدر انس��ان را به كش��تن 
داده، حاال مردم چطور بايد در خانه هايي كه پر 
از آب هاي آلوده فاضالب هست زندگي كنند. 
اصال به اين فكر كرده ايد اين مردم تا زماني كه 
خانه و زندگي شان از آب خالي شود و خشك 
ش��ود بايد كجا س��اكن باش��ند. اصال در اين 
شهرهاي سيل زده جايي هست كه از سيل در 
امان مانده باشد و مردم بتوانند در آن استراحت 
كنند و براي تميز كردن خانه و زندگي ش��ان 

تجديد قوا كنند؟
آقايان هميشه غافلگير، چند نفر ديگر بايد بر 
اثر سيل هاي فصلي جان خودشان را از دست 
بدهند؟ چند خانواده ديگر بايد بي س��رپناه و 
آواره شوند؟ تا شما به خودتان بياييد و به جاي 
اينكه مشغول شكستن كاسه و كوزه ها بر سر 
يكديگر باشيد، به مردم فكر كنيد و مشكالتي 
كه در س��ايه بي توجهي و بي مسووليتي شما 
بر سرش��ان آوار ش��ده را رفع كنيد؟ اليروبي 
جوي ه��اي آب چق��در هزين��ه دارد؟ اين را 
هم مي خواهي��د به تحريم ها نس��بت دهيد؟ 
ش��هرداري ها كه از انواع و اقسام راه ها كسب 
درآمد مي كنند چرا نبايد موظف باش��ند كه 
در فصل بارش اي��ن كار را انجام دهند. تعليق 
ش��هردار يك شهر س��يل زده كه مردم در آن 
زندگي شان را از دس��ت داده اند چه دردي را 
دوا مي كن��د. قبل از آنكه افراد بي مس��ووليت 
و بي تخصص را در مس��ندي بنش��انيد بايد به 
اي��ن چيزها فكر كنيد، نه وقت��ي كه آن فرد با 
بي توجهي و بي تخصصي خ��ود به هزاران نفر 
آسيب مي رساند تازه به فكر بركناري و تعليق 

او باشيد.
 فش��ار اقتصادي ب��ه اندازه كاف��ي كمر مردم 
را شكس��ته ش��ما ديگر با اي��ن غافلگيري ها 
نمك روي زخمشان نپاش��يد، اين راه و رسم 

خدمتگزاري به مردم نيست.

هنر

يك عكاس دانماركي طي چندين س��ال مجموعه اي از عكس ها با موضوع 
پرواز دسته جمعي سارها را به ثبت رسانده است.به گزارش گاردين، »سورن 
س��ولكر« عكاس دانماركي اس��ت كه با الهام گرفتن از نقاشي هاي سنتي 
ژاپني چهار سال گذشته را صرف عكاسي از پرواز دسته جمعي سارها كرده 
است. نتيجه سال ها عكاسي »سولكر« از توده هاي عظيم سياه رنگي كه در 
آس��مان مناطق مردابي جنوب دانمارك ديده مي شوند در قالب كتابي با 

عنوان »خورشيد سياه« منتشر شده است.
 اين عكاس مشهور دانماركي سال هاي زيادي را صرف عكاسي از چهره هاي 
ش��ناخته ش��ده كرده بود، او بيش��تر به يك عكاس پرتره معروف است و 
انس��ان هاي معروف زيادي در مقابل دوربين او قرار گرفتند. هم از دنياي 
موس��يقي و هم از دنياي سينما، بيشتر كس��اني كه سولكر از آنها عكاسي 
كرده هنرمندان شناخته شده اي در زمينه فعاليت خود هستند. اما اين بار 
سولكر لنز دوربين را به روي طبيعت چرخانده و دست به خلق عكس هايي 
زده كه به گفته خودش با الهام از نقاش��ي هاي ژاپني به آنها رسيده است. 

عكس هايي فوق العاده زيبا در خورشيد سياه.

عكاسي از ديويد لينچ 
تا پرواز سارها

هنر

فيلم كوتاه داستاني »۳۹ روز« و انيميشن كوتاه »خورده شده« در تازه ترين حضور 
بين المللي خ��ود در مكزيك و يونان رقابت كردند. فيلم كوتاه داس��تاني ۳۹ روز به 
كارگرداني عليرضا صادقي مقدم در هشتمين دوره جشنواره سن لوئيز مكزيك به 
عنوان نماينده ايران اكران مي ش��ود.اين فيلم برشي كوتاه از زندگي دختر نوجوان 
ايراني است كه با فيلمبرداري آرش آزاد و نويسندگي مينا محمودي در اين جشنواره 
به اكران درآمد.اين هفتمين حضور بين المللي آخرين ساخته عليرضا صادقي مقدم 
است و پيش از اين در جشنواره هاي سينه بوث لندن، ليفت مديا هندوستان، للون 
عراق، كورنراستون انگلستان، اسپاد فيلم و ميراكل امريكا اكران شده بود.مريم سالمي 
و فرناز خاكزاد ۲ بازيگراين فيلم كوتاه داستاني هستند. همچنين سينماي انيميشن 
ايران در پانزدهمين دوره  جشنواره انيميشن آتن يونان آِتنز انيمافست حضور ُپر رنگي 
داشت و با پنج انيميش��ن كوتاه »خورده شده« محسن رضاپور، »ملكوت« فرنوش 
عابدي، »افس��انه كوه اژدها« عباس جاللي يكتا و اصغر صفار، »جسم خاكستري« 
سمانه شجاعي و »يكديگر« سارا طبيب زاده در اين رويداد حضور داشت كه در آيين 
پاياني جشنواره، انيميشن»خورده شده« موفق به كسب نشان Distinction  در 

بخش مسابقه  انيميشن كوتاه شد.

موفقيت سينماي كوتاه  ايران
 در مكزيك و يونان

گليماندگار| سال ها پيش وقتي درباره 
دختران ف��راري تحقيق مي كردم خيلي 
از آنها دليل فرارشان از خانه را رفتارهاي 
خشن پدر و برادرانشان مي دانستند. رفتارهاي خشني 
كه ردشان را به وضوح مي شد بر صورت و بدنشان ديد. 
اينكه چه چيزي باعث مي ش��د تا اي��ن دختران مورد 
چنين آزارهايي قرار بگيرند، آنقدر زياد بود كه از حوصله 
اين بحث خارج اس��ت. پدران معت��اد، پدراني كه فقط 
دلشان پسر مي خواس��ته و حاال دختر نصيبشان شده، 
برادراني كه به هر بهانه اي خواهرشان را زير مشت و لگد 
مي گرفتند تا به او بفهمانند غيرت دارند و اگر دست از پا 
خطا كند سرش را مي گذارند لب باغچه و گوش تا گوش 
مي برند. اينها و خيلي از داليل ديگر را مي ش��د از زبان 
دختراني شنيد كه رنج آوارگي را به جان خريده بودند 
تا از خانه اي كه بيش��تر برايشان حكم زندان با شكنجه 
گران بي عاطفه اي را داشت فرار كنند. اما اين خشونت ها 
هيچ وقت تمام نمي ش��ود، هنوز كه هنوز است هستند 
زنان و دختراني كه از اين شكنجه هاي روحي و جسمي 
رنج مي برند و برخي از آنها حتي جان خود را از دس��ت 
مي دهند، تا پدر و برادرانش��ان خود را غيرتمند نش��ان 
دهند. آخرين اتفاق همان كشته شدن زن ۳۱ ساله اي بود 
كه برادرانش او را با وجود داشتن دو فرزند به قتل رساندند. 
هنوز قصه پر غصه رومينا را كسي فراموش نكرده و اينها 
آخرين قربانيان خشونت نيستند و نخواهند بود. البته اين 
ماجرا تنها به ايران ختم نمي شود، در همه جاي دنيا اين 
خشونت ها عليه زنان جريان دارد. حتي در كشورهايي 
كه ادعاي جهان اول بودن دارند. مثال در كشوري مانند 
فرانسه نرخ خشونت عليه زنان بيش از ديگر كشورهاي 
اروپايي است. اما در دوران كرونا اين خشونت ها در سراسر 
جهان روز افزون شده و در اين بين زنان و دختران بسياري 

قرباني مي شوند. 
در بسياري از موارد دختران و زنان جواني كه با هزاران 
امي��د و آرزو راهي خانه بخت ش��ده اند، ب��ا رفتارهاي 
خشونت بار همسرانشان مواجه مي شوند، شايد خيلي 
از آنها براي رهايي از س��وءرفتارهاي پدر و برادر ازدواج 
كرده اند و حاال از چاله درآمده و به چاه افتاده اند. به راستي 

راه چاره براي اين افراد چيست؟ قطعا توصيه خانواده ها 
سوخت و ساختن است. همان كه مي گويند دختر با لباس 
سفيد به خانه بخت مي رود و با كفن سفيد بيرون مي آيد. 
هنوز هم خيلي از خانواده ها به اين مس��اله باور دارند و 
طالق را لكه ننگي براي خود و خانواده مي دانند، پس اين 
زنان و دختران جوان نياز به حمايت اجتماعي دارند تا 

خود را از مهلكه مرگ برهانند.

     خانه امن كجاست؟
خانه امن اما گذرگاه موقتي براي اين زنان و دختران 
است. زنان و دختراني كه اغلب جانشان را برداشته و 
از خانه بيرون زده اند. ترس و وحشت، ناامني، تحقير و 
توهين بر روح و جسم اين زنان به وضوح قابل مشاهده 
است. تعداد اين خانه هاي امن در كل كشور آنقدرها 
زياد نيست. شايد بيشتر اين خانه هاي امن در تهران 
باش��ند و خيلي از شهرها و اس��تان هاي كشور اصال 
چنين امكاني را براي زنان آسيب ديده نداشته باشند. 
در بس��ياري از موارد اين زنان مجبورند براي فرار از 
دست افراد خانواده يا شوهرانشان كه آنها را مورد آزار 
و اذيت قرار مي دهند، راهي تهران شوند تا در يكي از 
اين خانه هاي امن زندگي كنند. البته كه ماندن در اين 
خانه ها هم شرايط خاص خودش را دارد و مدت زمان 

زيادي هم نمي توانند در آن باقي بمانند. 

   همين كه ش�ب ها بدون كابوس مي خوابم 
برايم كافي است

ريحانه زن ۳7 ساله اي كه از روستايي در آذربايجان 
غربي به تهران آمده، خيلي خوب نمي تواند فارسي 
صحبت كند و برايش حرف زدن سخت است. اما در 
مورد اينكه چ��را و چگونه به تهران آمده به »تعادل« 
مي گويد: تا وقتي در خانه پ��درم بودم از مادر و پدر و 
برادرهايم به خاطر هر چيز كوچكي كتك مي خوردم، 
زماني هم كه ازدواج كردم عالوه بر شوهرم از پدر شوهر 
و مادر شوهر و برادرشوهرهايم هم كتك مي خوردم، 
كافي بود زماني كه صدايم مي كنند تا برايشان كاري 
انجام دهم دير از جايم بلند شوم همه هجوم مي آوردند 

سمت من و كتكم مي زدند. به شوهرم هم كه شكايت 
مي كردم او هم مرا كتك مي زد. تا به حال س��ه بار به 
خاطر كتك هايي كه خورده ام بچه ام سقط شده است. 
سال گذشته مادر شوهرم براي شوهرم به خواستگاري 
رفت و همه جا گفته كه من بچه دار نمي شوم. وقتي 
به پدر و مادرم شكايت كردم آنها فقط گفتند »خفه 
شو و بش��ين زندگي كن«! همان شبي كه بله برون 
شوهرم با زن تازه اش بود فرار كردم و از آن روز ديگر نه 
كسي سراغم را گرفته و نه من سراغ كسي را گرفته ام. 
چند مدتي در خيابان ها و پارك ها س��ر كردم و بعد 
نيروي انتظامي مرا به اين خانه امن آورد. اينجا راحتم 
همين كه شب ها بدون كابوس ديدن مي خوابم برايم 
خوب اس��ت. خياطي ياد گرفته ام و در كارگاه اينجا 
كار مي كنم. انگار تازه مي فهمم زندگي بدون كتك 

خوردن يعني چه؟!

     بايد از اين زنان حمايت شود
زهرا افتخار زاده مديرعامل موسس��ه ارتقاي كيفيت 
زندگي زنان آتنا در اين باره مي گويد: به اين فكر كرديم 
اگر مادر رومينا مي دانست چنين حمايت هايي وجود 
دارد و مي توانست از خانه با فرزندش بيرون بزند اين 
اتفاق هرگز براي رومينا و دختران و زناني شبيه به وي 
رخ نمي داد. به خاطر همين طي برنامه اي حساب شده 
از كساني كه تحت خشونت هستند يا كساني كه اين 
افراد را مي شناس��ند دعوت كرديم تا در صورت بروز 
خشونت به اين موسس��ه مراجعه كنند. افتخارزاده 
مي گويد: در مواردي فرد تحت خش��ونت با مداخله 
به موقع كارشناسان ما مشكلش حل شده و به خانه 
برگش��ته. براي مثال خانمي بودند كه با مادرش��ان 
مش��كالت زيادي داشتند و تحت خش��ونت بودند. 
پ��س از مراجعه ما، مش��اوره هاي الزم صورت گرفت 
و كارشناس��ان ما با مادر فرد خشونت ديده صحبت 
كردند. همين مش��اوره ها سبب خير شد و اين خانم 
به خانه بازگشت. حاال اين خانم و مادرش با موسسه 
ارتباط دارند و خدارا شكر مشكالتشان حل شده است.
اما در مواردي مشكل حل شدني نيست. مثل مردي 

كه همسر و دخترش را مدام مورد آزار و اذيت جسمي 
قرار مي داد تا جايي كه يك بار پدر تا پاي خفه كردن 
دختر هشت س��اله اش رفت. در آخرين درگيري اما 
اين مرد، همسر و دخترش را از خانه بيرون انداخت. 
 پس از آن پليس در مح��ل حضور يافت و درگيري را 
صورت جلس��ه كرد. در نهايت اين م��ادر و دختر كه 
جايي براي رفتن نداشتند توسط يكي از بستگانشان 
با موسسه آتنا آشنا ش��ده و بدون اينكه فرصت كرده 
باشند مداركشان را بردارند و در حالي كه دمپايي به پا 
داشتند به موسسه آتنا مراجعه كردند. در اين مورد زن 
جوان و دخترش در خانه امنيت جاني نداشتند و هر 
بار به بهانه اي همسر اين خانم، وي را مورد آزار و اذيت 
جسمي قرار مي داد. با توجه به ادعاي خانم، كارشناسان 
آتنا اقدام به تحقيق از همس��ايه ها و بستگان اين زن 
كرده و وقتي به صحت ادعاي وي پي بردند و همچنين 
طبق مدارك پزشكي قانوني و تأييد آثار ضرب و جرح 
روي بدن اين مادر و دختر و صورت جلسه پليس، اين 
خانم و دخترش در خانه امن مستقر شدند. افتخارزاده 
مي گويد: طب��ق صحبت هاي اين خانم همس��رش 
مصرف كننده نبود و اعتيادي نداشت اما مشخص بود 

كه اخت��الل روان دارد و به هر بهانه اي زن و دخترش 
را مورد خشونت قرار مي داد. حتي به همين بهانه هاي 
واهي اجازه تحصيل به دخترش را نداده بود. اگر از اين 
خانواده حمايت نمي شود ممكن بود در يكي از همين 
درگيري ها پدر خانواده صدمه جدي و جبران ناپذيري 
به كودك يا مادرش وارد مي كرد. پس بايد هر چه زودتر 
مورد حمايت قرار مي گرفتند. در حالي كه هيچكدام 
حال روحي خوبي نداشتند اما در اين چند ماه كه در 
خانه امن ساكن هستند هم مادر و هم دختر شرايط 
روحي بهتري دارند و دختر ۸ ساله نيز شروع به آموزش 

و تحصيل كرده است.

    بايد از زنان خشونت ديده حمايت كنيم
افرادي كه در خانه امن پذيرش مي شوند بدون شك 
ش��رايط ويژه اي را پشت سر گذاشته اند.عدم امنيت 
جان��ي و رواني در خانه موجب ش��ده خيلي از آنها با 
حال روحي و جسمي وخيم درحالي كه آثار كبودي 
و آسيب ديدگي بر روي بدنشان مشهود است از خانه 
بيرون زده تا ش��ايد جانش��ان را نجات بدهند. حال 
تصور كنيد اگر محلي براي اسكان، بازپروري روحي 

و محلي امن براي اين افراد نباشد چه باليي سر آنها 
خواهد آمد؟ خيلي از اين زنان هيچ حامي و حمايتگري 
ندارند. نه راه پس دارند و نه راه پيش. درمانده از تحقير 
و خش��ونت از خانه بيرون مي زنند و نياز به حمايتي 

اصولي و ويژه دارند.

    قانون چقدر حمايت مي كند
اين كه زنان آزار ديده به خانه هاي امن پناه مي آورند 
و كس��اني هس��تند كه در آنجا از اين زنان حمايت 
مي كنند، بيش��تر مانند مس��كني اس��ت كه براي 
تسكين درد از آن استفاده مي ش��ود. درمان قطعي 
زماني اتفاق مي افتد كه قانون پشت اين زنان بايستد 
و با آزار دهندگان آنها برخورد كند، نبايد فرد تنها به 
اين خاطر كه پدر، برادر يا همس��ر يك زن است اين 
اجازه را داشته باشد تا هر طور كه مي خواهد با او رفتار 
كرده و دست به خشونت هاي جسمي و روحي بزند. 
اين معضلي است كه بايد به آن پرداخت و درباره آن 
فرهنگ س��ازي كرد. هر چند كه خانه هاي امن هم 
مي توانند در نجات جان برخي از اين زنان و دختران 

نقشي بسيار پر رنگ را ايفا كنند.

گزارش

خانه هاي امن تنها پناهگاه زنان خشونت ديده اند

زندگي زير سايه وحشت

عرضه انسولين  با  كارت ملي
مديركل دارو و مواد تحت كنترل س��ازمان غذا و دارو با 
تاكيد بر اينكه اخيرا عرضه انسولين با ثبت كد ملي بيمار 
به همراه UID دارو در سامانه تي تك صورت مي گيرد، 
گفت: با اين روش دارو تنها در اختيار بيماران قرار گرفته و 
نشت دارو به حداقل مي  رسد. سيد حيدر محمدي علت 
كمبود انسولين را مشكل توليدكننده داخلي در تامين 
ماده اوليه عنوان ك��رد و گفت: در حال حاضر مواد اوليه 
تامين و دارو در حال توليد است، همچنين مجوز واردات 
حجم زيادي انسولين قلمي صادر شده و گره اصلي آن 
انتقال ارز است كه در صورت حل اين مشكل، با واردات 
اين حجم انسولين، كمبودها در اين زمينه نيز رفع خواهد 
شد. او افزود: همچنين با برند اصلي توليد انسولين قلمي 
توافق هايي صورت گرفته است كه به زودي در تامين اين 
نوع انسولين مشكلي پيش رو نخواهيم داشت. به گفته 
مديركل دارو سازمان غذا و دارو، چند شركت توليد داخل 
نيز به حوزه توليد انسولين قلمي وارد خواهند شد كه در 
صورت تحقق اين مهم، وابستگي به واردات و مشكالت 
تامين اين داروي حياتي تا حدود زيادي حل مي شود. او 

خاطرنشان كرد: به منظور پيشگيري از نشت انسولين 
به بازار آزاد و به تبع آن جلوگيري از قاچاق معكوس اين 
دارو به كشورهاي همسايه، داروخانه هاي سراسر كشور 
ملزم به ثبت كد ملي بيمار به همراه UID دارو در سامانه 
تي تك ش��ده اند كه خروج دارو از سيستم را به حداقل 
مي رساند. محمدي با تاكيد براينكه ثبت كد ملي بيمار به 
همراه UID در سامانه تي تك در مورد برخي از داروها از 
قبيل رمدسيوير، فاويپيراوير و دوسليزومپ )اكتمرا( نيز 
صورت گرفته است، تصريح كرد: پس از اجراي اين روش، 
مصرف اين داروها تا حد قابل مالحظه اي كاهش پيدا كرد.

جريمه هايي كه به حساب وزارت بهداشت واريز شد
سخنگوي وزارت بهداشت از كاهش ۴۰ درصدي تردد 
در محدوديت هاي اخي��ر كرونايي خبر داد و وضعيت 
جريمه متخلفان را تش��ريح كرد. دكتر سيما سادات 
الري، درباره وضعيت جريمه افرادي كه محدوديت هاي 
تعيين شده از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا را رعايت 
نكردند، گفت: در دوره محدوديت هاي اخير نسبت به 
مدت مشابه س��ال قبل، ۴۰ درصد كاهش تردد اتفاق 
افتاده اس��ت. او اف��زود: بطوري كه تا چه��ارم آذر ماه، 
۳۴۲هزار و ۶۶۹ جريم��ه ۲۰۰ هزار توماني، ۳۵۸۴۸ 
جريمه ۵۰۰ هزار توماني، ۵۳۰۲۰ جريمه يك ميليون 
تومان��ي و ۵۸7۵۹۱ مورد عودت خودرو انجام ش��ده 
است. الري همچنين اظهار كرد: از اين محل، تاكنون 

يك بار مبلغ ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان، يك بار مبلغ 
۴۳۳ هزار تومان، يك بار مبلغ ۱۰۰ هزار تومان و يك 
بار مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به حس��اب وزارت بهداشت 

واريز شده است.

۲۰ درصد  مشاغل  بايد تعطيل  بمانند
معاون فني مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت، 
گفت: ط��ي دو هفت��ه تعطيل��ي، ح��دود ۹۰ درصد 
محدوديت ها در س��طح كش��ور اعمال ش��د. محسن 
فرهادي، افزود: استفاده از ماسك و تهويه مناسب در همه 
محل ها شرط اصلي مقابله با شيوع ويروس كرونا است.

معاون فني مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت، 
ادامه داد: بيماري كرونا به دو سه طريق گسترش مي يابد. 
فعاليت فهرست گروه شغلي يك و دو آغاز شده و ما بايد 
بيش از پيش پروتكل ها را رعايت كنيم.فرهادي گفت: 
اگر چند اصل بهداشتي رعايت نشود، ممكن است به 
محدوديت هاي سختگيرانه برگرديم. همچنين تا حدود 
۹۰ درصد محدوديت ها رعايت شده و همكاري مردم و 
دستگاه هاي مختلف چشم گير است.فرهادي گفت: در 
واحدهاي كس��ب و كار و ادارات بايد تهويه هوا صورت 
گيرد. دست كم در هر ساعت ۵ تا ۱۰ دقيقه پنجره ها 
را باز كنيم تا ه��واي تازه وارد فضاي كار ش��ود.معاون 

فني مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت، افزود: 
گروه يك ۳۵ درصد مشاغل كشور و گروه دوم بيش از 
۴۵ درصد ديگر و در مجموع ۸۰ درصد از انواع صنوف 
كشور باز است. اميدواريم ۲۰ درصد باقيمانده كه هنوز 
در فهرست غير ضروري ها هستند به فعاليت مشغول 
نشوند و محدوديت ها را رعايت كنند.فرهادي تاكيد كرد: 
بازرسان وزارت بهداشت پروتكل هاي بهداشتي را در بين 

مكان هاي مجاز پيگيري مي كنند.
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