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يادداشت- 1

 نوزاد توسعه
 و گروكشي هاي جناحي 

در روزه��اي ابتدايي هفته كه 
در آن ق��رار داريم، روز جهاني 
توسعه را پشت سر گذاشتيم. 
روزي كه به بهانه آن كشورهاي 
مختل��ف ت��اش مي كنند تا 
المان هاي موثر بر رشد و توسعه 
پايدار اقتصادي را مرور كنند و 
تاش ها براي از ميان برداشتن 
موانع توسعه را مورد توجه قرار دهند. در واقع در جوامع 
مختلف، نسبت خود با رشد و توسعه همه جانبه را تحليل 
و بررس��ي مي كنند و از دل روايت هاي مختلف مرتبط 
با توسعه، تاش مي كنند مفهوم رشد و توسعه را غناي 
بيشتري بخشند. در همين ايام اقتصاد ايران شاهد اتفاقي 
بود كه توجه تحليلگران بخش توسعه را  به خود جلب كرد. 
در شرايطي كه نرخ ارز در كشور به دليل كاهش انتظارات 
تورمي بعد از اخبار خوش از وين در حال كاهش بود، نوع 
خاصي از خبرسازي هاي رسانه اي در صداوسيما باعث 
شد تا اين روند معكوس شود و روند كاهشي نرخ ارز، دوباره 
افزايشي شود و نوع خاصي از جهت گيري هاي سياسي و 
جناحي كه شايد يكي از ريشه هاي اصلي عدم تحقق كامل 
توسعه در كشورمان محسوب شود، نمايان شود.  واقع آن 
است كه انتظارات تورمي شايد يكي از مهم ترين مباحث 
اقتصادي اس��ت. انتظارات تورمي هم مي تواند منجر به 
افزايش تورم و هم منجر به كاهش تورم ش��ود. از سوي 
ديگر بايد توجه داشت كه به  طور كلي مهم ترين مولفه 
انتظارات در اقتصاد، اساسا بيشتر غيراقتصادي است تا 
اقتصادي. براي تبيين بيشتر موضوع بايد گفت كه طي 
3 سال گذشته دو عامل در اقتصاد ايران، اخال عميقي 
ايجاد كرده اند. يكي عامل تحريم هاي اقتصادي و ديگري 
هم عامل كرونا است. براي تاثير اين عوامل بايد تاثير كرونا 
بر اقتصاد جهاني را بررس��ي كرد. بعد از چند دهه رشد، 
اقتصاد جهاني در سال ميادي گذشته به دليل كرونا رشد 
اقتصادي منفي را تجربه كرد. اين در حالي است كه اقتصاد 
ايران جداي از كرون��ا با عامل ديگري چون تحريم هاي 
دامنه دار نيز روبه رو بوده است.  ادامه در صفحه6
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چرايي بي توجهي سياست  به علم اقتصاد

يادداشت-3يادداشت-2

هدايت نقدينگي به بازارسرمايهاجماع كارساز 
آمار و اطاعات نشان مي دهد، 
چالش هاي س��اختاري ايران 
وخيم تر و شدت بيشتري يافته 
است؛ چالش هايي مثل»بحران 
بيكاري، بحران كم آبي، مساله 
صندوق هاي بازنشس��تگي، 
فساد و رانت، بيكاري، چالش 
نظام بانكي و نقدينگي، چالش 
بدهي ها و كسري هاي بودجه و...« كه در طول ۵۰ سال 
گذشته نه تنها رفع نشدند بلكه انباشت شده باقي مانده اند. 
با نگاهي به اين چالش ها، اين گزاره تداعي مي ش��ود كه 
با رفت و آم��د دولت ها، ديگر اميدي به بهبود ش��رايط 
ساختاري اقتصاد ايران نيس��ت؛ مگر اينكه اجماعي در 
حاكميت و نظام صورت بگيرد تا اين چالش هاي ساختاري 
حل شود و تا زماني كه اين اجماع در سطوح باال و در بين 
مسووالن ارش��د كش��ور و نهادهاي مختلف سياسي و 
اقتصادي صورت نگيرد، معضات سر جاي خودشان باقي 
مي مانند. چالش هايي كه نزديك به ۵۰ سال است انباشت 
شده و دهه پيش رو آخرين فرصت براي حل آنها است.  
اما چرا دهه پيش رو آخرين فرصت اس��ت؛ چون از سال 
۲۰3۰ميادي به بع��د احتماال دنيا از نفت عبور خواهد 
كرد و ديگر محتاج نفت نخواهد بود. به طوري كه در حال 
حاضر نيز خودروهاي برقي و هيبريدي به شدت در حال 
توسعه اند و احتماال ظرف ۱۰ سال آينده كل نظام حمل 
و نقل از س��وخت محور به سمت حمل و نقل هيبريدي، 
برقي يا انرژي هاي پاك خورشيدي حركت كند؛ و اكثريت 
كشورها به تكنولوژي هاي جديد انرژي هم نائل خواهند 
ش��د. حال در دهه پيش رو، وقتي دنيا از نفت عبور كند 
و انرژي هاي پاك و تجديدپذير توس��عه پيدا كند؛  ديگر 
امكان صادرات نفت براي كشور ما به حداقل خواهد رسيد 
و درآمدهاي نفتي به شدت تنزل مي يابد. بنابراين در دهه 
پي��ش رو ديگر با اتكا به نفت و درآمده��اي حاصل از آن 
نمي توان اميدي به درمان چالش هاي انباشت شده داشت.   
از سوي ديگر، وضعيت صندوق هاي بازنشستگي كشور در 
بدترين شرايط خود قرار خواهد گرفت. پيري جمعيت، 
نظام بانكي، بحران آب و ديگر بحران هايي كه پيش تر مورد 
اشاره قرار گرفت، به اوج خود خواهد رسيد، به همين دليل 
شايد ۱۰ سال پيش رو مهم ترين دهه براي نجات اقتصاد 
ايران باشد.  البته اگر مي خواهيم كشور را نجات داده و آن 
را براي نس��ل هاي بعدي حفظ كنيم بايد دست به يك 
اجماع كارساز بزنيم و از جناح بندي، دعواهاي سياسي و 
مرزبندي هاي بيهوده فاصله بگيريم. بنابراين براي عبور از 
اين چالش ها راه حل نخست »اجماع ملي، اجماع نخبگان 
و مس��ووالن ارشد كشور« اس��ت كه گفت وگوي ملي را 
مي طلب��د. راه دوم؛ بهره مندي و بهره برداري حداكثري 
از عقانيت اقتصادي الزم اس��ت؛ واقعيت اين است كه 
بيش از ۵۰ سال، يعني از زمان پهلوي دوم به واسطه اتكا 
بر درآمدهاي ارزان نفتي اقتصاد كشور بر مدار عقانيت 

اداره نشده است و اين وضعيت همچنان هم ادامه دارد. 
ادامه در صفحه 6

از نظ��ر بنده نرخ به��ره باالي 
بانكي ب��اي ج��ان اقتصاد و 
كشور شده و سلس��ه مراتب 
را ط��وري تعيي��ن كرده ايم 
كه به افراد بي��كار هم پاداش 
مي دهيم. متاسفانه گروهي از 
افراد به دنبال فريز كردن پول 
در بانك ها هستند اما بازار ارز 
مانند ديگر بازارها عرضه و تقاضا دارد و اين تقاضا از سه 
قسمت تشكيل شده است؛ نخست تقاضاي كاال و خدمات 
كه ممكن است رسمي يا غير رسمي باشد، دوم تقاضاي 
خروج ارز و سرمايه از كشور و سوم تقاضاي سوداگري و 
سفته بازي است. زماني كه تورم در كشور به وجود مي آيد 
تقاضا به سمت خريد ارز و نگهداري شخصي آن تغيير 
مي كند؛ به طوري كه سال گذشته هم با چنين تقاضايي 
مواجه بوديم اما امسال رويه برعكس است؛ ميزان تقاضا به 
حداقل رسيده و در عوض عرضه ها تقويت شده اند.عرضه 
ارز يا صادرات كاال و خدمات است يا ورود سرمايه. با اين 
وضعيت تحريم، ورود سرمايه بسيار كم است و صادرات 
هم در بخش صادرات غير نفتي انجام مي ش��ود؛ يعني 
بخش اندكي صادرات نفت وج��ود دارد كه آن هم فقط 
نياز كاالهاي اساسي را پوشش مي دهد. سال گذشته 3۴ 
ميليارد دالر صادرات غيرنفتي و 3۵ ميليارد دالر واردات 
داش��تيم؛ حدود ۸۰ ميليارد دالر ذخاير ارزي كشورمان 
در ساير كشورها به صورت قفل شده وجود دارد كه اجازه 
دسترسي به آن را نداريم و اگر برجام به سرانجام مثبتي 
برسد و اين ذخاير به كش��ور تزريق شود قطعا عرضه ارز 
تقويت خواهد شد.اگر تاكنون توانستيم در اين تحريم هاي 
كمرشكن وضعيت پايداري داشته باشيم به علت افزايش 
نرخ ارز بود كه باعث شد صادرات غير نفتي را پوشش دهيم. 
برجام چه به نتيجه برسد و چه نرسد نبايد دخالتي در تعيين 
و كنترل نرخ ارز وجود داشته باشد؛ اگر تعامات بين المللي 
از سر گرفته شود قيمت دالر به ثبات خواهد رسيد و اگر 
نه بايد اجازه دهيم نرخ دالر هم سو با نرخ تورم نوسان كند.

از نظربنده كف قيمت ارز  ۲۰ هزار تومان و سقف آن را در 
بدبينانه ترين حالت 3۰ هزار تومان است. به عقيده من نرخ 
ارز در حوالي۲۲ هزار تومان باقي مي ماند، به همين علت 
اثر اين نوسان در بازار سرمايه بسيار كمرنگ است؛ چون 
سال گذشته شركت ها با دالر ۱۵ هزار توماني محصوالت 
خود را صادر مي كردند و امس��ال با دالر ۲۴ هزار توماني، 
بنابراين اگر قصد حفظ صادرات را داريم كاهش اين نرخ 
معني ندارد.ما جزو كشورهايي هستيم كه باالترين نرخ سود 
بانكي را پرداخت مي كنيم و عما به فردي هم كه مشغول 
به كار نمي شود، جايزه مي دهيم؛ در صورتي كه مقام معظم 
رهبري امسال را سال توليد، مانع زدايي ها و پشتيباني ها 
نامگذاري كردند و با توجه به اين شعار بايد نرخ بهره را به 
حدود ۱۰ درصد برسانيم و بگوييم هر فردي كه مشغول 
به كار نيست، سودي هم كسب نمي كند. نرخ بهره، قيمت 
پول است. يعني هر چه نرخ بهره كاهش يابد سرمايه گذاري 
ادامه در صفحه 6 در كشور هم توسعه مي يابد... 

گزارش روز
يك عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني تحليل كرد

پاشنه آشيل عملكرد دو خودروساز در آغاز تحريم ها
دو شركت بزرگ خودروساز كشور طي ساليان گذشته با 
زيان قابل توجهي روبرو شده اند. جداي از مجموعه  داليل 
متعددي از عملكرد نامناس��ب اين دو شركت، نگاهي به 
صورت هاي مالي آنها نشان مي دهد كه پاشنه آشيل عملكرِد 
منجر به زيان اين دو شركت در عدم توازن ميان بهاي تمام 
شده توليد نس��بت به بهاي فروش محصوالت است. در 
واقع با وجود سياست هاي دولت طي سال ۱397 )شروع 
دور جديد تحريم ها( مبني بر حمايت از تامين نهاده ها و 
مواد اوليه صنايع با قيمت هاي مصوب، اين دو ش��ركت با 
افزايش هاي قابل ماحظه اي در نرخ تامين مواد اوليه خود 
مواجه شده اند كه افزايش قيمت هاي فروش كفايت آن را 
نمي داده است. مجيد جليلي، عضو هيات علمي موسسه 
مطالعات و پژوهش ه��اي بازرگاني با تحليل عملكرد دو 
شركت خودروساز وبررسي صورت هاي مالي آنها عنوان 
مي كند كه در كنار موارد فوق بخش عمده ديگري از افزايش 
هزينه اين شركت ها مربوط به عدم ايفاي تعهدات فروش 
)براي هر دو شركت(، هزينه ناشي از زيان تسعير دارايي ها و 
بدهي هاي ارزي )براي سايپا( و هزينه جذب نشده در توليد 

)براي هر دو شركت( در دوره مذكور است. 

   ايران خودرو 
درآمد عملياتي ايران خودرو در سال ۱397 )سال شروع 
تحريم صنعت خودرو( با كاهش قابل ماحظه اي روبرو 
شده و از رقم 3۱۴ هزار ميليارد ريال در سال قبل به رقم 
۲۰۴ هزار ميليارد ريال رس��يده است كه به طور عمده 

ناشي از كاهش تيراژ توليد و فروش بوده است. از همين 
رو حاشيه سود عملياتي اين شركت نيز كه در بازه زماني 
سال هاي 96-۱39۵ به طور ميانگين ۵.۵ درصد بوده، 
در سال هاي ۱397 و ۱39۸ به ميانگين منفي 3۰ درصد 
رسيده اس��ت. اين روند براي حاش��يه سود خالص اين 
شركت نيز تكرار شده و مقدار اين شاخص از ۰.9 درصد 
در سال ۱39۵ به ۴۱.6- درصد در سال ۱397 رسيده 
است. روند هاي ذكر شده به خوبي مبين عدم توانايي در 
كنترل و كاهش هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي )به 
واسطه نزول بيشتر حاشيه سود خالص نسبت به حاشيه 
سود عملياتي( يا به عبارت ديگر نشان دهنده عدم رشد 

درآمدهاي عملياتي متناسب با افزايش بهاي تمام شده 
درآمدهاي عملياتي در شركت ايران خودرو است. بررسي 
سهم هزينه اي حلقه هاي مختلف زنجيره ارزش شركت 
ايران خودرو حاكي از دو روند افزايشي ملموس و يك روند 
نزولي است )ساير حلقه ها روندي نرمال را در تغييرات 
هزينه اي داشته اند(. حلقه »عمليات و توليد« بيشترين 
افزايش را در دوره بررس��ي )97-۱39۵( داشته و از رقم 
۴.۴۱۸ ميليارد ريال در س��ال ۱396 به رقم ۱9.۲6۲ 
ميليارد ريال در سال ۱397 رسيده است )33۵ درصد 
افزاي��ش(. پس از آن حلقه »تامين مال��ي« با افزايش از 
رقم ۲۰.37۴ ميليارد ريال ب��ه ۲7.۰۴3 ميليارد ريال 

)33 درصد افزايش( در جايگاه دوم اثرگذاري بر س��بد 
هزينه هاي ايران خ��ودرو بوده اس��ت. در كنار افزايش 
ملم��وس روي داده در دو حلقه »عملي��ات و توليد« و 
»تامين مالي«، سهم حلقه »تداركات ورودي و خروجي« 
نيز با كاهش مواجه ش��ده، اما با توج��ه به افت تيراژ ۴۰ 
درصدي ايران خودرو در سال ۱397 نسبت به سال قبل، 
مي توان نتيجه گرفت كه هزينه اين حلقه نيز نزديك به 
۵۰ درصد رشد داشته است. همان گونه كه ذكر شد عمده 
تغيير رخ داده مربوط به »حلقه عمليات و توليد« است كه 
در سال ۱397 نسبت به سال ۱396 جهشي ۴ برابري 
داشته است. در ميان اجزاي هزينه اي »حلقه عمليات 
و توليد «، بيش��ترين جهش مرتبط با ساير هزينه هاي 
عملياتي است به نوعي كه از ۱.۴۴۲ ميليارد ريال در سال 
۱396 به ۲۵.۵97 ميليارد ريال در سال ۱397 رسيده 
است. نگاهي به صورت سود و زيان و گزارش حسابرسي 
ش��ركت ايران خودرو در س��ال ۱397 نيز حاكي از آن 
است كه »هزينه هاي جذب نشده در توليد« اين شركت 
نسبت به سال قبل ۸.9 برابر شده و از رقم ۱.۱۲۱ ميليارد 
ريال در سال ۱396 به رقم 9.96۰ ميليارد ريال در سال 
۱397 رسيده كه ماهيت آن در صورت مالي اين شركت 
ناشناخته است. در كنار اين موضوع، تورم نزديك به 3۵ 
درصدي هزينه هاي مالي اين ش��ركت در سال ۱397 
نسبت به سال قبل نيز قابل توجه است كه اين افزايش 
نزديك به ۸ درصد كل زيان اين شركت در سال ۱397 را 
ادامه در صفحه 5 تشكيل داده است.  

مصطفي صفاريوحيد شقاقي شهري 

 »تعادل«تاثيربازارلوازمخانگي
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نرگس رس�ولي | هفت تپه چند سالي است كه به 
مدد نامديريتي هاي گسترده مديرانش ديگر به نامي 
آشنا براي ايرانيان تبديل شده است. هفت تپه اي كه 
ورودش به مجلس ج��ز كارت زرد ثمر ديگري براي 
وزير اقتصاد نداش��ت و حاال باالخره بعد از چند سال 
بده بستان دولتي ها و غيردولتي ها، تحصن هاي متعدد 
كاركنانش، بازگويي برخي ارتباطات در ماه هاي آخر 
دولت دوازدهم رييس جوان ديوان محاسبات خبر از 
ابطال واگذاري هفت تپه مي دهد تا پاياني باشد به تمام 
اتفاقات بدي كه از سال ٨٧ و بعد از واگذاري اين شركت 
پش��ت سر گذارده اس��ت.  ديروز بود كه رييس جوان 
ديوان محاسبات بعد از اينكه زمزمه هايي در مورد ابطال 
واگذاري هفت تپه به گوش رسيد در حساب توييتري 
خود نوشت: »همان طور كه وعده داده بوديم با پيگيري 
ديوان محاسبات و همراهي دستگاه قضايي، ماجراي 
فسخ واگذاري شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه 

به نتيجه رسيد و اين شركت به بيت المال بازگشت.

   بـه كارگران زحمتكـش هفت تپه تبريك 
مي گويم

پيام تبريك بذرپاش اگرچه خبر خوشي براي پيگيران 
ماج��راي هفت تپه، كارگران چش��م انتظار دريافت 

مطالبات مع��وق و البته نوراميدي ب��راي كارگران 
شركت هايي كه بعد از واگذاري سرگذشتي مشابه اين 
شركت داشتند، بود اما اميد اسدبيگي مديرعامل فعلي 
هفت تپه كه بس��ياري او را از اقوام برخي از مسووالن 
مي خوانند تنها س��اعتي پس از توييت بذرپاش در 
بيانيه اي همين نور اميد را نيز از بين برد و در كانال اين 
ش��ركت اعام كرد: »با سام و درود خدمت يكايك 
كاركنان زحمتكش شركت كشت و صنعت نيشكر 
هفت تپه:  براساس اعام خبرگزاري ها اعام گرديده 
اين شركت مي بايست به بخش دولتي واگذار گردد 
كه تاكنون هيچ گونه اباغ قانوني در اين خصوص به 
هيات مديره ش��ركت واصل نگرديده است. چنانچه 
اين اباغ صورت بگيرد، حق اعت��راض به اين حكم 
براي مالكين محفوظ مي باشد. لذا از كليه كارگران 
خدوم و زحمتكش با توجه به برنامه كش��ت ۵ هزار 
هكتاري سال جاري و برنامه ريزي براي آرامش دايمي 
به مجموعه پس از ده ها س��ال از شما كاركنان فهيم 
خواهشمند است؛ ضمن حفظ آرامش با قدرت تمام 
به فعاليت خود ادامه داده و اجازه بهره برداري سياسي 
به افراد سودجو از اين فضا را ندهيد.« اما حكم رسمي 
اعام مي كند كه »با خلع يد شركت نيشكر هفت تپه 
از مالكان، مالكيت اين ش��ركت باز هم بايد به دولت 

واگذار شود.« ماجرايي كه پيگيري هاي آن حداقل 
از چهار س��ال قبل آغاز ش��ده وگويا روي خوش به 
واگذاري هاي مشكوك قبلي نشان داده شده و پس 
از ابطال واگذاري هاي فسادآميز بنگاه ها و واحدهاي 
توليدي نظير هپكو، ايران ترانس��فو، ماشين سازي 
تبريز، ش��ركت توليد نيروي برق ش��اهرود، شركت 
آب وخاك پارس، شركت كشت وصنعت دامپروري 
مغان، سيلوي سنقر، شركت تراورس البرز، شركت 
فوالد ميبد و…حاال با ورود دستگاه قضايي، شركت 
هفت تپه ني��ز از واگذاري معي��وب رهايي يافت و به 
بيت المال بازگش��ت. تحصن ه��اي كارگري، حتي 
بازداشت ها، حرف و حديث هاي مختلف در طي 3-۴ 
سال گذشته به نتيجه نرسيده بود تنها با درخواست 
مجلسي ها و سوال از وزير اقتصاد كارت زرد براي وزير 
ثمره دفاع از هفت تپه اي ش��د ك��ه كارگرانش ماه ها 
بدون حقوق زندگي را به س��ختي گذراندند تا شايد 
روزي حق به حقدار برسد؛صبري كه ثمر داد و سال 
گذش��ته تصميم گيري پيرامون واگذاري شائبه دار 
شركت هفت تپه توسط سازمان خصوصي سازي به 
هيات داوري محول شد. با ورود دستگاه هاي مختلف 
نظارتي و اعتراض به رأي هيات داوري، دادخواست 
ابطال واگذاري پر فس��اد شركت هفت تپه به دادگاه 

ويژه حقوقي رسيدگي كننده به پرونده هاي مساله دار 
خصوصي سازي ارجاع شد و پس از برگزاري جلسات 
رسيدگي دادگاه در زمستان سال گذشته، رأي ابطال 
واگذاري هفت تپه صادر شد. بر اساس اين رأي صادره، 
مالكيت اين شركت بايد به دولت واگذار شود اما علت 
تأخير در اعام حكم اين دادگاه، تمهيد شرايط انتقال 
مالكيت توس��ط دولت و جلوگيري از به وجود آمدن 
مشكات كارگري بود، كه بازهم مديرعامل جوانش 

قصد تمكين از راي دادگاه را ندارد. 

   ١٣ سال سخت براي هفت تپه 
ماجراي هفت تپه از كجا آغاز شد؟ اسناد نشان مي دهد 
كه شركت كش��ت و صنعت نيشكر هفت تپه از اواخر 
سال ۸7 از وزارت جهاد كش��اورزي به وزارت صنايع 
تحويل و سپس به سازمان گسترش و نوسازي صنايع 
واگذار شد. پيشكسوتاِن اين شركت مي گويند سازمان 
گسترش و نوسازي صنايع برنامه هاي خوبي را در پيش 
گرفت و بخشي از آن برنامه ها را اجرا كرد به طوري كه 
توليد اين شركت تا 6۵ هزار تن رسيد. همين سازمان 
به مرور شروع به اصاح نيرو كرد و تعداد خودروهاي 

هاروستر يا »خودروهاي دروگر« را افزايش داد. 
ادامه در صفحه 2



تعادل| داستان رابطه اقتصاد و سياست ايران طي 60 
سال گذشته اگر چه پر فرازونش��يب و درس آموز است 
اما گويا براي سياس��تمداران عبرت آموز نبوده است. آن 
گونه كه دكتر مسعود نيلي، دانش آموخته اقتصاد دانشگاه 
منچستر با استناد به ادبيات علم اقتصاد سياسي مي گويد، 
مساله بي توجهي تصميم گيرندگان به اصول علم اقتصاد، 
فراتر از تابع هدف متفاوت سياستمدار از تابع هدف مردم 
است. از سويي، سياستمداران در تور برچسب زنندگان 
ب��ه اقتصاددانان جريان اصلي گرفتار آمده اند، از س��وي 
ديگر، جذب سخنان اقتصادداناني شده اند كه حرف دل 
سياس��تمداران را مي زنند. از دل اين دافعه و جاذبه نيز 
»چالش پارادايمي« ميان سياستمداران و اقتصاددانان 
جريان اصلي رخ برون انداخته اس��ت. همزمان، با رانده 
شدن اقتصاددانان جريان اصلي از صحنه سياست گذاري، 
سياستمداران كه از بحران ها و مسائل گذشته نيز نياموخته 
و تجربه نكرده اند، در »اتاق در بس��ته« به روي همتايان 
خارجي نيز، خود را از شنيدن تجربه كشورهاي ديگر كه 
اتفاقا بر اساس اصول علم اقتصاد به نتايج مثبتي رسيده اند، 
محروم كرده اند. به گفته نيلي، شاخص هاي »همكاري 
صلح آميز مبتني بر استقالل«، »بنگاهداري غيرسياسي«، 
»ايجاد فضاي رقابتي براي بن��گاه ها«، »بودجه متوازن 
دولت«، و تنظيم درست و علمي »فراقيمت ها«، نشانه هايي 
از اصالح و تحول اقتصادي به شمار مي روند. دكتر نيلي، 
رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه شريف كه از باتجربه ترين 
اقتصاددانان ايراني به شمار مي رود، در گفت وگو با برنامه 
»پادكست س��كه« درباره اينكه چرا سياست گذاران به 
رهنمودهاي علم اقتصاد بي توجه هستند؟ صحبت كرده 

است. گزيده اي از اين گفت وگو را پيش رو داريد.

   تابع هدف سياستمدار دستيابي به قدرت است
در كل دنيا يك ش��كافي بين خروجي هاي تصميمات 
سياس��تمداران و آن ورودي هاي��ي ك��ه از علم اقتصاد 
مي گيرند، كم يا زياد وجود دارد. اصلي ترين سوالي كه علم 
اقتصاد سياسي مي خواهد جواب بدهد همين سوال است. 
سياستمداران چطوري تصميمات اقتصادي مي گيرند و 
چرا تصميماتي را كه سياستمداران مي گيرند با توصيه هاي 
علم اقتصاد منطبق نيست يا چرا در تضاد است؟  در علم 
اقتصاد سياسي توضيح مي دهيم كه تابع هدف سياستمدار 
چيست؟ دوس��ت داريم، سياستمدار همان چيزي را به 
عنوان تابع هدف قرار بدهد كه م��ا در علم اقتصاد به آن 
مي گوييم بهينه اقتصادي و تمام توصيه هاي سياستي 
به س��مت آن راه حل همگرا مي ش��ود. اما سياستمدار 
اصال چنين تابع هدفي ندارد، نه در ايران و نه هيچ جاي 
دنيا. سياستمدار خوب شدن وضع ميانگين جامعه را در 
صورتي الزم دارد كه براي به قدرت رسيدن چنين چيزي 
اجتناب ناپذير باشد يعني مي خواهد راي بگيرد مردم بايد 
ببينند اينكه مي آيد براي اينها چه مي كند اين فقط احتمال 
به قدرت رسيدن سياستمدار را مي تواند كم يا زياد بكند. 
ولي تابع هدف سياس��تمدار مشخصا دو چيز است يك 
مي خواهد قدرت داشته باشد. دوم اينكه باالخره منابع 
مالي در اختيار سياستمداران در همه كشورها دنيا يك 
رانت مالي ايجاد مي كند. رانت مالي منظورم اين نيست 
كه سياستمدار پول مردم را در جيب خود مي گذارد، بلكه 
يك تفكري، يك گروهي و يك مجموعه اي سعي مي كنند 
كه منابع مالي كشور به سمت خودشان و نه به سمت رقيب 

هدايت شود.

چالش تفاوت پارادايم سياستمدار و اقتصاددان
اگر پارادايم تصميم گيرنده متفاوت از پارادايم اقتصاددان 
باشد، كار بسيار دشوار خواهد بود. يك وقتي شما در يك 
پارادايم يعني در يك جاده با هم حركت مي كنيد، شما 
راجع به سرعت صحبت مي كنيد، راجع به وسيله نقليه 
صحبت مي كنيد ولي در يك جاده حركت مي كنيد، اما 
وقتي كه در پارادايم متفاوتي هس��تيد، اصالح پارادايم 
تصميم گيرنده خيلي س��خت مي ش��ود. در حالي كه 
سياست گذاري تدقيق درون پاردايم است. ما شايد در 
دنيا تنها كش��وري هستيم كه چالش پارادايمي داريم. 
يعني در كشورهاي ديگر، از اين بحث ها نداريد كه قائل 
به اقتصاد آزاد هستيد يا نه؟ و... بلكه قائل به تعامل با دنيا 
هستيد. ما راجع به نحوه تعامل با دنيا بحث داريم. راجع 
به اينكه عدالت اجتماعي از طريق مستقيم دولت حل 
مي شود يا با مكانيزم هاي اقتصادي بحث داريم. بنابراين 
اينجا مابا يك پديده بدي مواجه هستيم. شما تفسيرها 
و تحليل هايي داريد از سمت سياستمداران كه خودش 
در درون خودش انسجام نسبي دارد و اتفاقا همين هم 
مشكل ايجاد مي كند. قيمت مرغ افزايش پيدا مي كند، در 
واكنش به اين پديده، دولت ستاد و قرارگاه راه مي اندازد. 
آناليز هزينه مي كند. حتي با ارز آزاد هم قيمت مرغ به 
10 هزار تومان نمي رس��د، اما قيمت مرغ مثال 40 هزار 
تومان است. بعد مي گويد اين 10 هزار تومان شده 40 
هزار تومان پس يك عده دارند سوءاستفاده مي كنند و 
مساله ما، مساله بي عرضگي مديريتي است. اما داستان 
چيس��ت؟ داستان اين اس��ت كه در پي جهش نرخ ارز 
به خاطر مسائل بين المللي و رش��د نقدينگي، قيمت 
گوشت قرمز افزايش يافت و فروش دالري آن در خارج از 
مرزهاي كشور سود چند برابري عايد فروشنده مي كند، 
پس گوش��ت قرمز در خارج عرضه مي شود و قيمت آن 
در داخل كشور باال مي رود. با كاهش عرضه گوشت قرمز 
قيمت آن شده 160 هزار تومان و مردم نمي توانند اين را 
بخرند. از اين رو، بخش قابل توجهي از اين تقاضا شيفت 
مي كند به گوشت مرغ. طبيعي است كه در اين حالت، 
قيمت مرغ خيلي افزايش پيدا كند. اما شما رفتي در يك 
ميدان ديگري مبارزه مي كني در حالي كه قيمت يك 
جاي ديگر تعيين مي شود. بعد اينجا نيروهايي استخدام 
مي كنيد نيروهاي امنيتي بيايند انتظامي بيايند ستاد 
درست بكنيم بعد حتي فكر مي كنيد يك عده اي كاري 

مي كنند كه نمي شود. ش��بيه به اين اتفاق در بازارهاي 
ديگر هم افتاده و مي افتد. 

   پذيرش رسالت سياستمدار ايراني
 از سوي مردم

به خاطر همين موضوع است كه مي گويد من يك رسالتي 
دارم و آن اراي��ه خدمات عمومي به مردم اس��ت و در اين 
خدمات هم آن نقطه اول و اولويتش كاالي خصوصي است 
نه عمومي. كال در ذهن سياستمداران ما اين نقش بسته 
است كه رسالت سياستمدار ارايه كاالي خصوصي به مردم 
است.  هم دولت خودش عالقه مند به اين رويكرد است هم 
مردم. يعني به مردم بگوييد من يك گوني برنج در دو ماه به 
شما بدهم بهتر است يا اينكه تصادف رانندگي در جاده ها 
كم بشود؟ پاسخ اين است كه قسمت چه كسي بشود كه 
مسافرت برود و در جاده تصادف بكند! اين گوني برنج خيلي 
به درد من مي خورد. بنابراين سياستمدار اگر نشان داد كه 
در عرضه كاالي خصوصي موفق است، در واقع به آن تابع 

هدف خودش يك ميانبر زده است. 

نشانه اي از تحول نمي بينم
 ظرف سه چهار سال گذشته در داستان ارز 4200 توماني 
گفت وگوهاي شديدي در گرفت كه سياست نادرستي 
بوده كه حرف درستي است. سوال من اين است كه چرا 
ده ها سال است كه همين كار را مي كنيم؟ ارز 7 توماني 
نسبت به 140 توماني، نسبت يك به بيست بوده، بنابراين 
ش��كاف هاي خيلي بزرگ تري نسبت به شكاف موجود 
ميان ارز 4200 تومان��ي با نرخ ارز آزاد فعلي داش��تيم.  
بنابراين اين ذهنيت، خيلي مقاوم است و االن هم هيچ 
نشانه اي نمي بينم كه اين تحول ايجاد شده باشد. يعني 
كسي پذيرفته باشد كه نقدينگي تورم درست مي كند. 
وقتي مي خواهي ت��ورم را بياوري پايين بايد نقدينگي را 
كنترل بكني. نقدينگي را كه مي خواهيد كنترل كنيد 
بايد بودجه را كنترل كنيد. بودجه بايد متوازن باشد. توازن 
بودجه يعني اينكه اگر مي خواهي زياد خرج بكني، بايد 
درآمد خود را باال ببري در غي��ر اين صورت بايد مخارج 
خود را كنترل كني. در اينجا مساله اصالحات اقتصادي 

ضرورت پيدا مي كند.

    داستان كسري بودجه 
سال 58 و 59 يك دفعه توليد نفت را از9.5 ميليون بشكه 
در روز به 2.5 ميليون بشكه در روز پايين آورديم. دولت را 
به بزرگ ترين مفهوم خودش تعريف كرديم. تمام وظايف 
قانون اساسي را نگاه كنيد. در نتيجه كسري بودجه ايجاد 
ش��د و در سال 67 به 53 درصد رسيد. در اين مقطع بايد 
اصالحات اقتصادي انجام ش��ود. اصالحات اقتصادي بد 
اجرا شده من كاري ندارم، اما در ادبيات ما اسمش مي شود 
تعديل اقتصادي طي سال هاي 68 تا 72. االن همه آن وضع 
را دوست دارند كه بگوييد من قيمت را پايين نگه مي دارم. 
اين مي شود كس��ري بودجه. كس��ري بودجه مي شود 
استقراض از بانك مركزي. اس��تقراض از بانك مركزي 
مي شود تورم. حاال كه تورم ايجاد شد، درگير قيمت گذاري 
مي شويد. مردم اين را مي پذيرند. بنابراين در واقع آن تابع 
هدف سياستمدار با يك ضعف آگاهي عمومي نسبت به 

موضوع همگرا مي شود. 

   سياستمداران در سيكل يادگيري نيستند
خيلي سخت است كه توضيح دهيد كه نقدينگي تورم را 
درست مي كند. مي گويد نقدينگي چيست؟ دارم مي بينم 
فالن فرد 100 تلويزيون احتكار كرده و قيمت تلويزيون 
را برده باال. حاال من بايد بروم قفل انبار او را بشكنم و 100 
تلويزيون را بياورم بيرون تا قيمتش كاهش يابد. بعد كه 
قيمت پايي��ن نمي آيد. مي گويد در انب��ار ديگري 100 
دس��تگاه تلويزيون ديگر است. شما مي خواهيد بگوييد 
اينكه احتكار كرده اين معلول تورم است علت تورم نيست.   
نتيجه اينكه اليه اي از سياس��تمداران كه تعيين كننده 
هم هستند اصال در س��يكل يادگيري نيستند و تجربه 

شخصي هم ندارند. 
يك زماني مي گفتند، هر كس مي گويد نقدينگي تورم 
درست مي كند، پيرو فريدمن است. و گرنه اينجور نيست. 
مواظب باشيد گول اين گروه خاص را نخوريد. نتيجه اين 
مي شود نه آن فرد خودش تجربه شخصي دارد نه دانشش 

را دارد و نه مي تواند به پزشك اعتماد بكند كه بخواهد به 
او بگويد چه كار بكند. نهايت اين است سياستمدار خيلي 
احترام بگذارد و حرف شما را گوش بدهد اما خود تصميم 
مي گيرد.  رفتار تصميم گيرندگان ما مبتني بر كس��ري 

بودجه است. مبتني بر ناترازي نظام بانكي است. 

   تحريم و سوءمديريت؛ دو روي يك سكه
من اتفاقا خيلي در اين موضوع مشكل دارم كه يك عده اي 
مي گويند چقدر از مش��كالت ما با تحريم است چقدر با 
مديريت است. اين دو تا يك مساله است شما همانطور 
كه نمي تواني روابطت را ب��ا دنيا تنظيم بكني اينجا هم 
نمي تواني اقتصاد را خوب اداره كنيد. اين دو تا يك مساله 

است و اثر روي هم دارند. 
من براي شما يك مثال بزنم شما االن ببريد در ذهن تان 
فيلم برگردانيد ببريد سال 1393 تا 96. ثبات اقتصادي 
كالن ب��ه صورت خيلي خيلي مطلوب ت��ورم به صورت 
كاهنده ما يك تعامالتي با دنيا برقرار كرديم شروع شد. اينها 
همه واقعا بود.  آن موقع ادبيات دولت به جاي اين حرف ها 
تورم بود ادبيات اقتصاد كالن بود واقعا يعني شما نگاه كنيد 
صحبت هاي رييس جمهور هر چه هست تحليل كنيد يك 
مورد مي بينيد از اين چيزها باشد. چون دولت ارتفاع گرفته 
بود.  دولت يك وقتي ماشين است كه در ترافيك دارد بوق 
مي زند و بلندگوي خود را روشن مي كند و يك وقتي آن 
است كه در ارتفاع مسائل را مي بيند. آنجا دولت در روابط 
خارجي رفت در ارتفاع براي اولين  بار و آخرين بار در اقتصاد 
رفت در ارتفاع اين به هم وصل است. نمي خواهم بگويم به 
خاطر آن، اين مس��اله به وجود آمده به خاطر اينكه شأن 
خودش را در آنجا نمي بيند در اقتصاد هم مي آيد راجع به 

مسائل اقتصاد كالن صحبت مي كند.

   از سال 93 تا 96  چه اتفاقي رخ داد؟
ما عمالداشتيم يك پارادايم جديدي را تجربه مي كرديم. 
اينكه اوراق بدهي آمد و در بودجه جا گرفت دفعتا نبوده 
است، اوراق آن موقع طراحي شد؛ اگر نشده بود كه اصال 
اينجا فاجعه شده بود. 50 درصد بودجه را شما بايد عمدتا 
با اوراق تامين بكني. اين اتفاقاتي بوده كه ما داريم از اثرات 

آن موقع استفاده مي كنيم.
اين كه ما در ارديبهشت 1393 در اوج تورم تتمه 92 يك 
جهش 55 درصدي قيمت ها حامل هاي انرژي اتفاق بيفتد 
و پايان 93 تورم 35 درصدي شما بشود 15 درصد يعني 
بيش از 20 واحد درصد كم بشود اين با خيلي از حرف هايي 
كه قبال زده مي شد، نمي خواند پس يك چيزي بوده من 
منظورم اين است يك اكسترناليتي )اثر جانبي( مثبت 

خيلي بزرگ وجود دارد. 
وقتي شما يك افق ديگري باز مي كنيد از نظر نگاه به بيرون 
آن افق در داخل هم اقتضائات دارد. يك اثر يادگيري همراه 
خودش دارد. ما اصال يادگيري از بيرون نداريم. يا بايد شما با 
بيرون تعامل بكني ببيني وقتي رييس جمهور يك كشور 
ديگر مي آيد با شما صحبت مي كند و به شما مي گوييد 
تورم در كش��ور من 2 درصد است، سوال مي كنيد، چه 
كار كرديد؟ مي گويد ما جلوي كسري بودجه را گرفتيم. 
پس اين يك نحله فكري در حوزه اقتصاد نيست كه اين 
حرف را مي زند. دوباره يك رييس جمهور ديگر مي آيد و 
مطلبي ديگري را ياد مي گيريد. اما وقتي شما هيچ كس 
را نمي بيني، هيچي از بيرون ياد نمي گيريد داخل هم كه 
يك آشفته بازاري از نظر تفكرات و نگاه هاي مختلف. عمده 
سياس��تمداران ما به لحاظ اقتصادي گرايش شان به آن 
اقتصاددان هايي است كه با ما مخالف هستند چرا چون 
حرف هاي باب ميل آنه��ا را مي زنند. اقتصاددان مخالف 
مي گويد، مي شود نرخ ارز را پايين نگه داشت، نرخ سود 
بانكي را پايين نگه داش��ت، مي شود قيمت حامل انرژي 
را پايين نگه داش��ت ولي تورم هم نداشت، ولي كسري 
بودجه هم نداشت؛ بعد مي شود توليد را هم زياد كرد. فقط 
مشكل شان اين است كه راه حل نمي دهند. راه حلي ندارند 
ولي دارند يك آرمان هايي را ترسيم مي كنند. نمي توانند 
ابزار معرفي كنند. در اين شرايط، سياستمدار رو مي آورد 
به اقتصادداناني كه راه حل مي دهند. اقتصادداناني كه در 
جريان اصلي علم اقتصاد قرار دارند. سياستمدار احساس 
مي كند آن چه كه مي خواهد نيست و آنچه نمي خواهد 
هست نتيجه اش مي شود در يك چالشي قرار مي گيرد كه 

از آن خارج نمي شود.

   اثرات جانبي تغيير انتظارات تورمي كاهنده
تغيير پارادايم در روابط بين الملل داشتيم تغيير پارادايم در 
اقتصاد نداشتيم يعني ذهن سياستمداران ما كه تغييري 
نكرده است. همان ها هس��تند االن اينكه من مي گويم 
سياستمداران ژنريك نگاه شان به اقتصاد شبيه به همديگر 
است اين را نمي تواند نقض بكند. منظورم اين است كه آن 
يك اثر خارجي و بيروني در واقع بزرگي از خودش به جا 
مي گذارد يعني آن موقع نرخ ارز از آن التهاب زيادي كه 
در س��ال 1390 از اواخر 90 شروع شد 91 خيلي شتاب 
گرفت تا رسيد به 92 انتخابات رياست جمهوري كه برگزار 
شد نرخ ارز ما در روز انتخابات رياست جمهوري افتاد پايين 
نه در استقرار دولت. دولت آقاي احمدي نژاد روي كار بود 
اتفاقي نيفتاده بود به لحاظ سياسي. اين انتظارات مردم 
بود كه تغيير كرد. كما اينكه نرخ ارز جهشش در سال 96 
بعد از پيروزي ترامپ بود نه بعد از به قدرت رسيدن و نه بعد 
از خروج ترامپ از برجام. انتظارات در اقتصاد عنصر مهمي 
است. بنابراين مردم با انتظاراتي كه آن موقع تصور كردند 
كه شرايط به سمت عقاليي رفتار كردن حركت مي كند 
بنابراين اول بار بود كه نرخ بهره واقعي مثبت شد. بعد از 
مدت ها و اول بار بود كه پس انداز در س��پرده هاي بانكي 
خيلي نس��بت به هر پس انداز ديگري مزيت پيدا كرد و 
هيچ  وقت قبل و بعدش چنين چيزي نبود. اين دستاوردها 
صرفا ناشي از سياستگذاري نبود، انتظارات اقتصاد را به 
دنبال خودش مي كش��يد. يعني وقتي انتظارات تورمي 
كاهنده است كسي دنبال بازار كاال و خدمات نمي رود كه 
بخواهد چيزي بخرد و خود به خود قيمت كم مي شود و 
اين شرايط به سياستمدار فرصت مي دهد كه سياست هاي 
خود را درست بكند.  وقتي پرچمي باال برود و به شما بگويد 
من تورم را مي خواهم پايين بياورم. چنين اتفاقي در اثر 
سرريز پارادايم متفاوت روابط خارجي اتفاق افتاد. وقتي 
چنين انتظاراتي نباشد، پس انداز مالي به پس انداز شخصي 
تبديل مي شود. ديگر پرچمي باال نيست به لحاظ اقتصادي 
كه اشخاص خود را با آن تنظيم كنند، هر كسي خودش بر 
اساس رفتار خودش عمل مي كند. ورود سرمايه هاي خرد 
فردي به بازار سهام و فجايعي كه اتفاق افتاد به خاطر اين 
است كه دولت، حكومت در مقابل انتظارات مسوول است. 

   5 چالش عمده اقتصاد ايران
 دنيا طي سال هاي بعد از جنگ دوم جهاني تا دهه ميالدي 
90 پارادايم هاي واقعا متنوع و متفاوتي داشت كه خيلي 
مشكل بود كسي بخواهد ببيند راه درست چيست؟ حتي 
كشورهاي پيشرفته صنعتي هم با نابرابري هاي زيادي 
مواجه بودند. مش��كالت خيلي زيادي هم آنها داشتند 
نتيجه اش اين بود كه ماركسيسم فكر مي كرد دنيا را خواهد 
گرفت و همان پيش بيني ماركس تحقق پيدا خواهد كرد. 
اما از دهه 90 به اين طرف يك همگرايي پارادايمي مشاهده 
مي كنيم. همه كشورها به اين نتيجه رسيدند كه با هم كار 
كردن نسبت به دعوا و برهم زدن آثار مثبت بزرگي دارد. 
باالخره راه حل صلح آميز حفظ استقالل وجود دارد. مالزي 
را كه ما نمي توانيم بگوييم سرسپرده امريكا است ولي دارد 
تعامل مي كند. در س��ازمان ملل و در مجامع بين المللي 
اعتراض هاي خودش را هم مي كند. امروز يكي از چهار، پنج 
كشوري هستيم كه عضو هيچ اتحاديه يا پيمان منطقه اي 
يا تجاري نيستيم. پس اولين شاخص همكاري صلح آميز 
مبتني بر استقالل است. ما كش��ورمان را دوست داريم 
نمي خواهيم بگوييم وابسته به كشوري بشويم. شما كشور 
را پيدا نمي كنيد در دنيا كه درگير باش��د با بيرون و رشد 
داشته باشد تورم پايين داشته باشد. نمونه اش را من سراغ 
ندارم. دوم اينكه بنگاهداري بايد يك مرز بسيار پررنگي 
با سياست داشته باش��د بنگاهداري غيرسياسي باشد. 
كار بنگاهداري و توليد تجاري، كار رفتار اقتصادي است 
اين ربطي به سياست ندارد. سوم بنگاه در فضاي رقابتي 
و آزادي عمل مي تواند شكوفا بشود. اگر آزادي عمل را از 
بنگاه گرفتيد، ناچاريد انحصار بدهيد آن هم تمام مي شود، 
چون رانت و فساد آن را در برمي گيرد. چرا من بالفاصله 
بعد از روابط خارجي آمدم سراغ بنگاه به خاطر اينكه بنگاه 
مثل قلب در اقتصاد است. قلب خون را پمپ مي كند اگر 
اين نباشد، هيچي نيست. بنگاه درآمد را پمپ مي كند، 
درآمد نباش��د هيچ چيز نيس��ت كار بنگاه پمپاژ كردن 
درآمد در اقتصاد اس��ت. چهارم اينكه بودجه دولت بايد 
متوازن باشد توازن بودجه به اين معني كه كسري بودجه 

ساختاري نداشته باشيد. كسري بودجه سياستي اشكال 
ندارد اما ما كس��ري بودجه س��اختاري داريم.  ما از سال 
1345 تا امروز كسري بودجه داريم اين يعني ساختاري. 
يعني اينكه تمام دولت ها از 1345 تا به امروز وقتي اليحه 
بودجه داشتند تنظيم مي كردند و مي بردند براي تصويب، 
مي دانستند اين بودجه كسري دارد. كسي هم كه تصويب 
مي كرده مي دانسته اين كسري دارد. همه مي دانستند 
 كس��ري دارد، م��ن هميش��ه مي گويم م��ا بودجه مان 
رسالت محور است، تعادل محور نيست.   پنجمين نكته 
اينكه وقتي كه از مكانيزيم قيمت صحبت مي كنيد راجع 
به همه قيمت ها است نرخ ارز هم شامل مي شود نرخ سود 
بانكي را شامل مي ش��ود قيمت حامل انرژي هم شامل 
مي شود. اينها فراقيمت هستند در اقتصاد اينها را بد تنظيم 
بكنيد نمي توانيد انتظارات داشته باشيد در سطح اقتصاد 
خرد قيمت ها درست باشد شما اگر نرخ ارز را غير تعادلي 
گذاشتيد تا تهش بايد برويد. شما مي گوييد من تصويب 
كردم 4200 تومان را بدهم براي تجهيزات پزشكي اين 
تجهيزات پزشكي يك واژه كلي است. آن دندانپزشكي 
كه قيمت زياد مي گيرد از اين ارز مي گيرد. يك فرا قيمت 
را بد تنظيم كنيد، ميليون ها قيمت را بايد رصد كنيد كه 
نمي شود. اگر بگوييد اين را آزاد مي گذارم كه مي شود رانت 
آن را بايد درست بكنيد. همه دولت ها در قبال فقر و مقابل 
توزيع نابرابر درآمد بايد احساس مسووليت كنند. در كشور 
ما به لحاظ مباني فكري كه وجود دارد خيلي قوي تر است 
اما راهش را اش��تباه رفتيم االن چرا بايد توزيع درآمد در 
كشور ما نس��بت دهك دهم به اول را بگيريد سير زماني 
را رسم بكنيد ببينيد چند در مي آيد، مي شود 12 يا 13 
دور و بر اين اعداد، چند كشور در دنيا پيدا مي كنيد دور و 
بر اين اعداد است عمدتا فقط امريكاست، اروپا چند است 
6 و 7 تا نهايت 8. ما چه نسبتي داريم با امريكا؟ چرا به رغم 
اينكه تمام توان سياس��تگذاري صرف اين موضوع شده 
شكست كامل خورده؟ نه اينكه بگوييم يك كمي انحراف 
داشته درست برعكسش تحقق پيدا كرده است. امروز دنيا 
به اين نتيجه رسيده كه يك نظام تامين اجتماعي داشته 
باشيد فقير را بشناسيد ثروتمند را هم بشناسيد. ثروتمند 
را بشناسيد براي نظام مالياتي، فقير را بشناسيد براي نظام 
تامين اجتماعي. وقتي ما مي خواهيم يك حمايتي بكنيم 
همه را از دم پرداخت مي كنيم.  در يك نگاه هنجاري اينها 
بايد درست بشود تا بقيه مسائل درست بشود اما لزوما به 
نتيجه نمي رس��يد چرا؟ چون ما االن نسبت به اين پنج، 
شش مولفه اي كه گفتم فاصله  خيلي زيادي داريم. مساله 
اين است كه ما از اين وضعي كه با آن فاصله داريم، چطور 
مي خواهيم به آنجا برسيم؟ اسم مي شود اصالح ساختار 
اقتصاد.   ولي اين يك تصوير خيلي تحول بزرگي است. 
يعني ذي نفعان وضع موجود به متضرر ش��وندگان آن 
وضع مطلوبي كه ما مي گوييم، تبديل مي شوند و برعكس. 

   اصالحات اقتصادي؛ امري فراتر از قوه مجريه
من مدت زيادي است كه مي گويم، اصوال تحوالتي كه در 
كشور ما الزم است اتفاق بيفتد تحوالت خيلي بزرگ تر از 
قوه مجريه است. اين نوعي كه اقتصاد را اداره مي كنيم يك 
چيز كامال منحصر به فرد است. هيچ ميزي وجود ندارد 
كه همه افرادي كه روي اقتصاد اثر مي گذارند دور آن ميز 
بنشينند چه بسا افرادي كه روي آن تصميم اثر ندارند اصال 
دور آن ميز نيس��تند و اينها نشستند راجع به چيزهايي 
صحبت مي كنند كه ابزارهايش را ندارند. روساي قوه در 
كشور بيشترين منتقدان وضع موجود هستند. هر كس 
هم ديگري را مسوول مي شناسد اين هم مربوط به االن 
نمي شود هر مقطعي همين طور است پس ما يك مدلي كه 

بتواند از آن خروجي هماهنگ دربيايد نداريم.
اگر با همديگر يكي بش��وند معلوم نيست چه مي شود. 
يعني خيلي فاصله سياست از اقتصاد بيش از اندازه زياد 
ش��ده اس��ت و ديگر تقريبا حرف مشتركي نيست اصال 
گفت وگويي نمي ش��نويد مدت زيادي است كه حرفي 
راجع به اينكه اقتصاد بخواهد درست بشود چه كار بايد 
بكنيم، نيس��ت. چون كال مساله ما آدم هاي مناسبند نه 
سياست هاي درست. يك سري آدم هايي سر از پا نشناسند، 
شب و روز كار بكنند. صبح تا شب كار كنند. امروز تهرانند 
فردا سيستان و بلوچستانند. پس فردا زنجانند. قسمت هاي 
مختلف كشور مي روند اصطالحا پاكار هستند. چيزي به 
نام سياستگذاري، سياست پولي، سياست مالي، سياست 

تجاري و... وجود ندارد.

   هيچ انباشت رسمي از يادگيري نداريم
فرض كنيد اگر با لگ��د در را باز كنم و پايم مي ش��كند. 
مي فهمم دفعه بعد بايد در را با دست باز كنم بروم بيرون 
يك هزينه اي دادم ي��ك يادگيري اتفاق افتاده اس��ت. 
كشوري با اين همه بحران ارزي، چرا ياد نگرفته است كه 
چه كار بايد بكند؟ شما مي توانيد به يكي از سياستمداران 
بگوييد كل نظام ارزي كش��ور دست ش��ما، چه كار بايد 
بكنيم؟ حرفي براي گفتن ندارد. ولي مي گويد آن كارهايي 
كه كرديم كارهاي بدي بوده است. دنبال اين هستند كه 
چه كسي باعث شده اين اتفاق ها بيفتد؟ اما ما مي گوييم 
چه چيزي باعث شده اين اتفاق بيفتد؟ دو رويكرد كامال 
متفاوت است. چيزي كه داريم اين است كه هيچ انباشت 

رسمي از يادگيري نداريم. 
از برنامه چهارم به بعد ما ديگه برنامه در كشورمان شده 
يك سند تشريفاتي يك ويتريني است. رشد 8 درصد و 
سرمايه گذاري همه هست اما شما هيچ نسبتي بين آن 
سند و واقعيت هاي اقتصادي كه در اقتصاد ما مي گذرد پيدا 
نمي كنيد. يك دهه با رشد صفر درصد طي كرديم كه در 
آن دو تا برنامه بوده با رشد 8 درصد. شما اصال چه ارتباطي 
مي توانيد برقرار كنيد. آن هم ديگر قطع شده و كشور هم 
خيلي درگير تنش ها و چالش هاي روزمره شده است. اين 
موجب فاصله گرفتن بين سياستمداران و جامعه اقتصادي 

شده، حاال با هر نگرشي كه باشد.  
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هفت تپه آزاد شد 
در سال 94 شركت هفت تپه در حال بازسازي توسط 
شركت نوس��ازي صنايع ايران بود و به سمت اصالح 
نيرو، كارخانه و اصالح س��اختار پيش مي رفت. همه 
كارگرهاي موقت، رسمي شدند و طبقه بندي مشاغل 
از آن زم��ان كليد خورد. همچنين برنامه س��ازمان 
گسترش اين بود كه س��الي 20 درصد اصالحات را 
انجام دهد و به س��مت ماش��يني شدن حركت كند 
اما به صورت غيرمنتظره در سال 94 شركت نيشكر 
هفت تپه به بخش خصوصي واگذار ش��د؛روالي كه 
نخس��تين اس��تارت هاي حال ناخوش هفت تپه را 

كليد كرد.
از همان موقع دست از كار كشيدن و اعتصابات مرتب 
كارگران به علت تعلل در پرداخت حقوق شروع شد 
و اگرچ��ه در ابتدا اعتصابات به  ص��ورت كوتاه مدت 
و بلندمدت بود اما از وقت��ي كارگران متوجه تخلِف 
مالكان ش��دند نوِع برخورد و مطالبه گري نيز تغيير 
كرد. در آخرين بخش از اعتراضات، كارگران هفت تپه 
در اعتراض به نوع مديريت و البته نوع واريز حقوق ها، 
به مدت 70 روز دست به اعتصاب زدند و در نهايت با 
وعده نمايندگان مجلس مبني بر خلع يد مالك كنوني، 

به اعتصاب خود پايان دادند.
پس از آن و با ورود دستگاه هاي مختلف نظارتي اعم 
از ديوان محاسبات و س��ازمان بازرسي كل كشور و 
اعتراض ب��ه راي هيات داوري، دادخواس��ت ابطال 
واگذاري پرفس��اد ش��ركت هفت تپه به دادگاه ويژه 
حقوقي رس��يدگي كننده به پرونده هاي مساله دار 
خصوصي سازي ارجاع شد و پس از برگزاري جلسات 
رسيدگي دادگاه در زمستان سال گذشته، راي ابطال 
واگذاري هفت تپه صادر شد. براساس اين راي صادره، 
مالكيت اين ش��ركت بايد به دولت واگذار شود حال 

آنكه مديرعامل جوانش بخواهد يا نه .
از مدت ها پيش گزارش ها حاكي از حكم »خلع يد« 
از بخش خصوصي در هفت تپه بود، اما اعالم رسمي و 
اجراي واگذاري به دولت به تاخير افتاده بودكه علت 
تاخير در اعالم حكم اين دادگاه، تمهيد شرايط انتقال 
مالكيت توسط دولت و جلوگيري از به وجود آمدن 
مش��كالت كارگري اعالم ش��ده بود و حاال اين روال 
مورد استقبال كارگران قرار گرفته طوري كه اسماعيل 
بخشي، از رهبران كارگران معترض هفت تپه آن را به 
»آزادي هفت تپه« تعبير ك��رده و نتيجه اعتراضات 

كارگري دانسته است.

   هفت تپه در مجلس 
ورود ويژه به پرونده واگذاري كشت و صنعت نيشكر 
هفت تپه از همان ابتدا در دستور كار مجلس يازدهم 
بود؛ در اين راستا حضور و بازديد از محل، رسيدگي به 
مشكالت كارگران تا درخواست از ديوان محاسبات 
براي خلع يد مالك هفت تپه از جمله اقداماتي بود كه 

در اين مورد از سوي نمايندگان انجام شد. 
و احم��د نادري، س��يد نظام الدين موس��وي و علي 
خضريان، نماين��دگان ته��ران، ري، ش��ميرانات، 
اسالمشهر و پرديس از دژپسند اين سوال را پرسيدند 
كه اوال چرا موضوع هفت تپه را سياس��ي كرده ايد و 
ثانيا چرا سازمان خصوصي سازي و وزارت اقتصاد در 
موضوع خلع يد از مالك فاقد اهليت شركت هفت تپه 
استنكاف كرده و راي ديوان محاسبات را ناديده گرفته 

و خلع يد را انجام نمي دهد؟ 
آنچنان كه نادري، نماينده سوال كننده توضيح داد: 
ماجرا از اين قرار اس��ت كه يك ابرمتهم ارزي حدود 
يك و نيم ميليارد دالر ارز مي گيرد كه به خارج برود 
و كاالي اساس��ي وارد كند اما او پول را سريعا تبديل 
به ريال ك��رده و هيچ كاالي��ي را وارد نمي كند. اين 
پول ش��روع به چرخش كثيف در كشور مي كند و با 
بخش اندكي از اين پول يعني حدود 6 ميليارد تومان 
هفت تپ��ه را خريداري مي كند يعني منش��أ خريد 

هفت تپه همان ارزي است كه از دولت گرفته است.
به گفته اي��ن نماينده مجلس هفت تپ��ه حدود 30 
هزار هكتار زمين دارد كه اين مس��احت چيزي غير 
از كارخانجات، ماشين آالت و ادوات است كه توسط 
دولت آقاي روحاني ب��ه اين ابرمته��م ارزي واگذار 

شده است.
در واقع دولت شركتي با آن عظمت را كه ارزش واقعي 
آن 2400 ميليارد بوده در س��ال 94، 210 ميليارد 
قيمت گذاري كرده و به ايش��ان دادن��د كه نهايتا 6 

ميليارد بيشتر پرداختي نداشته است.
در اين ميان نماينده سوال كننده مي گويد: سه دستگاه 
نظارتي سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات 
و سازمان خصوصي سازي گزارش دادند كه اين فرد 
اهليت و صالحيت ندارد و بايد اين خصوصي سازي 
لغو ش��ود. اين نامه صالحي رييس معزول س��ازمان 
خصوصي سازي توسط آقاي دژپس��ند است كه به 
آقاي جهانگيري معاون اول رييس جمهور نوش��ته 
كه ايش��ان اهليت ندارد و قرارداد بايد فسخ شود، اما 
گويي براي دولت اين بحث ناموس��ي شده و محكم 
پشت اين ابرمتهم به فساد ايستاده است و كارگران 

را اذيت مي كند.
پي��ش از اين ني��ز نماين��دگان مجل��س ماجراي 
مفت فروشي هفت تپه را متذكر شده و بر اين اساس 
موضوع را پيگيري مي كردند. واگذاري اي كه به گفته 
فرهاد دژپسند وزير اقتصاد غيرقابل برگشت است و 
نبايد به اين خط برويم. گفته مي ش��ود كه حقوق به 
موقع پرداخت نمي شود اما بايد توجه داشته باشيم 
كه قبل از واگذاري هم هفت ماه حقوق معوقه وجود 
داش��ت. در زمان واگذاري من وزير اقتصاد نبودم اما 
مي دانم آقاي طيب نيا، پورمحمدي و س��اير افراد با 

دلسوزي ناظر بر اين واگذاري بودند.
در آن زمان وزير اقتصاد تاكيد كرده بود كه تا به امروز 
هيچ حكمي مبني بر خالف قانون بودن اين واگذاري 
به ما ابالغ نشده است و تمام موارد قانوني كامال رعايت 
شده و تا زماني كه الزام قانوني ديگري نداشته باشيم 
بايد مجري اين قانون باش��يم اما باالخره پيگيري ها 

جواب داد و هفت تپه آزاد شد.

دكتر مسعود  نيلي ، 5 نشانه تحول اقتصادي را روايت مي كند

چرايي بي توجهي سياست  به علم اقتصاد



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
مي گويند كه پول سه وظيفه حفظ ارزش، ابزار مبادله 
و كسب سود و بهره را به عهده دارد. يعني ضمن اينكه 
ذخيره و انباشت ارزش افزوده را به عهده دارد و مي توان 
با يك سكه طال يا اسكناس دالر، به بازار رفت و ارزش 
آن را سوال كرد، مي توان از اين ارزش براي انتقال وجه 
خريد كاال و مبادله، استفاده كرد و در عين حال اين پول 
در بانك يا توسط كسب وكارها، به سود آوري مي رسد 
و صاحب پول از بانك س��ود و بهره دريافت مي كند و 
وام دهنده در مقابل پرداخت پول سود دريافت مي كند. 
ام��ا رمز ارزه��ا در حال حاضر مهم تري��ن كاري كه انجام 
مي دهند انتقال وجه اعتباري اس��ت ك��ه ارزش و قيمت 
آن ثابت نيست و دائم در حال تغيير و افزايش است. يعني 
معادل ارزش بيت كوين، انتقال وجه از يك كشور به كشور 
ديگر منتقل مي شود و خريدار كاال يا خدمت يا پولي را از 
طرف مقابل مي گيرد. مانند رقم روي چك كه هر رقمي 
مي تواند داشته باشد و وقتي معامله با چك بيشتر مي شود در 
نتيجه ارقام روي چك نيز درشت تر خواهد شد. لذا به دليل 
محدوديت بيت كوين، طبيعي است كه تمايل به معامالت 
و انتقال وجه هاي بزرگ ت��ر مورد توجه خواهد بود و براي 
خريدهاي كوچك از بيت كوين استفاده نمي كنند بلكه از 
ويژگي آن يعني دور از نظر بانك و دولت بودن، براي انجام 
معامالت بزرگ تر و اعتبارات درشت استفاده خواهد شد و 
همين موضوع باعث افزايش قيمت بيت كوين مي شود زيرا 
از آن مي توانند براي انتقال ارقام درشت تر استفاده كنند و 
همين موضوع دايم بر افزايش قيمت بيت كوين مي افزايد 
و اگر بتوانند معامالت درشت تري را انجام دهند قيمت آن 
نيز درشت تر خواهد شد.  ش��ايد در ابتدا به نظر برسد كه 
رمز ارز سرمايه گذاري س��ود آور است و ارزش آن در حال 
افزايش اس��ت. اما دليل آن حفظ ارزش رمز ارز مثل سكه 
و طال نيست، بلكه استفاده اي است كه خريداران اصلي در 
بورس و شركت ها براي انتقال وجه بابت معامالت مورد نظر 
خود انجام مي دهند. مثال كشوري براي دور زدن تحريم ها، 
بيت كوين استفاده مي كند و كااليي مي خرد بدون آنكه 
انتقال بانكي انجام دهد و سازمان هاي نظارتي تحريم كننده 
بر آن نظارت ندارند. وقتي قيمت بيت كوين از زير 1 دالر 
به 60 هزار دالر رس��يده، اين پرسش را ايجاد مي كند كه 
رمز ارزها نمي توانند ابزار حفظ ارزش باشند زيرا ارزش آنها 
مرتب نوسان دارد و اگرچه سرمايه گذاري سودآوري به نظر 
مي رس��د، اما دليل آن ارزش خود پول نيست، بلكه دليل 
آن نقش مهمي اس��ت كه در انتقال ارزش از يك نقطه به 
نقطه اي ديگر بدون دخالت و نظارت دولت ها و دستگاه هاي 
مالياتي و بانك هاي مركزي انجام مي دهد.  به عبارت ديگر، 
ارزش بيت كوين و ساير رمزارزها، انتقال ارزش در بستر امن 
بالك چين است و چون خاصيت و ويژگي آن انتقال پول 
در بستر امن و بدون دخالت است، افراد و شركت ها انگيزه 
پيدا مي كنند كه به جاي انتقال يك بسته بزرگ دالر و طال و 
پول هاي ديگر، يا حواله كردن پول با سيستم بانكي و زيرنظر 
دولت ها، از طريق رمز ارزها رقم بزرگ تري را منتقل كنند. 
به عبارت ديگر، يك نفر با خريد رمز ارز به رقم مثال 60 هزار 
دالر، و انتقال آن به طرف مقابل، امكان انتقال 60 هزار دالر 
به يك نفر را دارد و آن شخص با فروش بيت كوين صاحب 
60 هزار دالر مي ش��ود، بدون دخالت و نظارت فرد ثالث، 
معامله اي را با اين رقم انجام مي دهد.  به همين دليل است 
كه برخي گفته اند ارزش بيت كوين ممكن است در آينده به 
1 ميليون دالر برسد. زيرا اين رمز ارزها به ابزار مبادله تبديل 
شده اند. يعني به جاي اينكه از طريق بانك و حواله بانكي و 
صرافي و... پول منتقل شود، از طريق رمز ارز منتقل شده 
و كسي از محتواي معامله و قرارداد بين دو طرف اطالعي 
نخواهد داشت.  براين اساس با توجه به محدود 21 ميليون 
بيت كوين، مي توان پيش بيني كرد كه ارزش آن به شدت 
رشد خواهد كرد و افراد سعي مي كنند كه از اين ابزار براي 
نقل و انتقال ها استفاده كنند و گردش مالي چند تريليون 
دالري را در بازار رمزارزها ايجاد كنند.  چنين ابزاري براي 
دور زدن تحريم ها، نيز مفيد است. اما در مواردي براي فرار 

مالياتي، پولشويي، انجام معامالتي كه از نظر قانون مشكل 
دارد و مخفي كردن برخي معامالت نيز اس��تفاده خواهد 
شد.  براين اس��اس، كالهبرداري، معامالت پونزي و غير 
واقعي، جنگ رمز ارزها و اثر آن بر اقتصاد ساير كشورها يا 
استفاده هكرها در جنگ هاي سايبري، فرار از ماليات و... در 
مورد رمز ارزها قابل پيش بيني است و همانطور كه در طول 
تاريخ، سكه هاي طال و نقره، اسكناس، چك، بسته هاي دالر، 
در بخشي از معامالت سياه، قاچاق، جنگ ها، اختالس و 
كالهبرداري، رشوه، فرار مالياتي، پولشويي و... استفاده شده 
است، اكنون از رمز ارزها براي انتقال وجه و ارزش يك معامله 

پنهاني و خارج از نظارت دولت ها مي توان استفاده كرد. 

    قيمت ارزهاي ديجيتال چه تغييري كرد؟
با افزايش احساس نياز به آمارها و تحليل هاي دقيق از عملكرد 
بازار ارزهاي ديجيتالي قرار است دو شاخص اس اند پي بيت 
كوين و اس اند پي اتريوم عملكرد ارزهاي ديجيتالي اتريوم 
و بيت كوي��ن و همچنين ارزهاي ديجيتالي متكي به آنها 
را اندازه گيري كند. قرار اس��ت در شاخص هاي ارايه شده، 
عملكرد بيش از ۵۵0 ارز ديجيتالي كه بيشترين حجم و 
ميزان معامالت را دارند اندازه گيري و ارايه شوند.  مجموع 
ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر 2۳۵0 
ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين رقم نسبت به روز قبل 
۷.۵ درصد بيشتر شده است. در حال حاضر ۵0 درصد كل 
بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت كوين و 1۸ درصد در 
اختيار اتريوم است. بيت كوين 12 سال پيش توسط گروه 
گمنامي از معامله گران بر بس��تر بالك چين ايجاد شد و از 
سال 200۹ معامالت اوليه آن شكل گرفت.  بانك انگليس 
گفت: سرمايه گذاران در ارز رمزنگاري شده آماده باشند تا 
تمام پول خود را از دست بدهند. به گزارش راشاتودي، به 
گفته اندرو بيلي، رييس بانك انگلي��س )BOE(، ارزهاي 
ديجيتال، ارزش ذاتي ندارند. وي هشدار داد افرادي كه در 
ارز رمزنگاري شده سرمايه گذاري مي كنند بايد آماده از دست 
دادن كل پول خود باشند. با وجود ترديد وي به اين ارزها، 
در يك كنفرانس مطبوعاتي در مورد افزايش ارزش ارزهاي 
رمزنگاري شده مورد سوال قرار گرفت و گفت: آنها هيچ ارزش 
ذاتي ندارند. اين بدان معنا نيست كه بگوييم مردم براي آنها 
ارزش قائل نيستند، زيرا آنها مي توانند ارزش خارجي داشته 
باشند. اما آنها هيچ ارزش ذاتي ندارند. اگر خيلي صريح بگويم، 
فقط اگر بخواهيد تمام پول خود را از دس��ت بدهيد آنها را 
خريداري كنيد. اظهارات بيلي به دنبال هشدار مشابه سازمان 

رفتار مالي انگليس )FCA( اس��ت كه در ژانويه اعالم كرد: 
سرمايه گذاري در دارايي هاي رمزنگاري شده يا سرمايه ها و 
وام هاي مرتبط با آنها، به طور كلي شامل ريسك بسيار بااليي 
با پول سرمايه گذاران است. اگر مصرف كنندگان اينگونه 
سرمايه گذاري كنند، بايد آماده باشند تا تمام پول خود را 
از دست بدهند. ماه گذشته، بانك انگليس گفت كه براي 
بررسي ارزهاي ديجيتال بانك مركزي يا CBDC با خزانه 
داري انگليس همكاري خواهد كرد. فرصت ها و خطرات پوند 

ديجيتال بالقوه بررسي خواهد شد.

    تسهيل مبادالت مالي با مجوز بانك مركزي
 به رمزارزهاي استخراجي

كارشناس ارشد پولي و بانكي اظهار كرد: از طريق رمزارزها 
مي توان ب��راي دورزدن تحريم ها، مب��ادالت مالي و ورود 
و خروج كاال به كش��ور با اس��تفاده از اين اب��زار اقدام كرد. 
حجت اهلل فرزاني در گفت وگو با ايِبنا با بيان اينكه رمز ارزها، 
فضايي غيرقابل كنت��رل دارند و به عبارتي بخش تاريكي 
از اقتصاد هستند و دنيا هنوز با آن در چالش است، عنوان 
كرد: در صورت پذيرش رس��مي رمزارزها، مديريت آن با 
ابزار سياست هاي پولي كار چندان ساده اي نخواهد بود. به 
همين دليل بسياري از بانك هاي مركزي كشورها، هنوز در 
برابر پذيرش رمزارزها مقاومت مي كنند. وي با بيان اينكه  رمز 
ارزها در فضاي تجاري گسترش يافته و اكنون به عنوان يك 
وسيله پرداخت مورد استفاده قرار مي گيرند، تصريح كرد: 
در بسياري از س��ايت هاي خريد آنالين جهاني مي توان از 
رمزارزها استفاده كرد اما هنوز فضاي مديريت شده اي ندارد 
و چندان قابل كنترل نيست. فرزاني ادامه داد: اكنون شاهد 
هستيم كه مديريت چنداني بر بازار رمز ارزها وجود ندارد و 
هر فردي با داشتن يك اي ميل و يك حساب كاربري مي تواند 
اقدام به خريد و فروش رمز ارزها كند به عبارت ديگر خريد و 
فروش رمز ارزها به مراتب ساده تر از فروش ارز فيزيكي است. 
اين كارشناس ارش��د پولي و بانكي با بيان اينكه: در مورد 
اقتصادهايي مانند ايران، موضوع رمز ارزها به دليل سادگي 
نقل و انتقاالت آن نگراني هايي را درباره خروج سرمايه مطرح 
مي كند، افزود: بانك مركزي اجازه فروش رمزارزهايي كه 
با مجز در داخل كشور استخراج ش��ده اند را صادر كرده و 
فروش آن را از طريق صرافي هاي مجاز قانوني دانسته است 
و به اس��تناد معامالت آن در صرافي مجاز مي خواهد بر آن 
مديريت داشته باشد. فرزاني خاطرنشان كرد: سياست هاي 
نظارتي ممكن است توسط بانك مركزي اعمال شود اما در 

خصوص خريد و فروش هايي كه در صرافي هاي بين المللي 
انجام مي شود كار چنداني قابل انجام نيست. افراد از طريق 
ايجاد حساب كاربري بر بستر فضاهاي الكترونيكي خريد 
و فروش رمز ارز انجام مي دهند كه به معناي خروج عملي 
سرمايه است. وي با بيان اينكه در برخي از كشورها رمزارزها 
به عنوان ابزار پرداخت قرار گرفته است، عنوان كرد: رمز ارزها 
با ارزهاي خارجي قابليت تبديل دارند و به نظر مي رسد كه 
خروج سرمايه از اين كانال فراهم شود و اين شرايط به ضرر 
اقتصاد كشور خواهد بود.  كارشناس ارشد پولي و بانكي گفت: 
پس از آنكه مزارع بيت كوين در كشور ايجاد شد افرادي كه 
حجم زيادي از بيت كوين را استخراج كرده اند اين مطالبه را 
دارند كه بتوانند آن را از مكاني منتقل كنند به همين دليل 
براي اين دسته از افراد كه تعداد و حجم استخراج بيت كوين 
توسط آنها معين است، فروش بيت كوين در صرافي هاي 
مجاز صادر ش��ده اس��ت.  وي گفت: معامالت بيت كوين 
بر بستر فناوري اس��ت و معامالت فيزيكي ندارد بنابراين 
اصطالحا دنياي تاريكي است كه امكان سوءاستفاده از آن 
هم وجود دارد و در هفته گذشته در خبرها منتشر شد كه 
يك صرافي زمينه خروج 2 ميليارد دالر سرمايه را از تركيه 
و از طريق رمز ارزها فراهم كرده و پس از انجام معامالت رمز 
ارز و خروج از كشور حساب صرافي را مسدود كرد و كاربران 
صرافي در عمل امكان دسترس��ي به رمزارزهاي خود را از 
دست دادند. فرزاني تصريح كرد: همچنين فناوري اطالعات 
مكان فيزيكي ندارد و به هر دليل ممكن است مشكالتي به 
وجود بيايد كه از جمله اين مشكالت مي تواند حمالت هكري 
باشد يا آنكه فرد حساب رمز كاربري خود را فراموش كند. وي 
درباره مزاياي معامالت بيت كوين در كشور اظهار كرد: البته 
اين امكان مزايايي هم خواهد داشت و شايديكي از داليلي 
كه اين اجازه داده شده است در كشور بيت كوين استخراج 
شود، محدوديت هاي مبادالت ارزي و پولي از كشور است و 
از طريق رمزارزها مي توان براي دورزدن تحريم ها، مبادالت 
مالي و ورود و خروج كاال به كشور با استفاده از اين ابزار اقدام 
كرد. يك كارشناس اقتصادي ضمن بيان اينكه سال گذشته 
روزانه بالغ بر 2۵00 ميليارد تومان نقدينگي خلق شد، گفت: 
در حال حاضر نقدينگي موجود در اقتصاد به س��مت بازار 
رمزارزها و سپرده گذاري بلندمدت در بانك ها رفته است . 
وحيد شقاقي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اكنون حجم 
نقدينگي به سمت بازار رمز ارزها و سپرده گذاري بلندمدت 
در سيستم بانكي رفته است. ريشه افزايش قيمت ها در بازار 

دارايي ها از رشد نقدينگي حاصل مي شود.
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الزام مشاغل به نصب كارتخوان
در حالي كه پيش از اين معاون سازمان امور مالياتي از 
آمادگي سامانه ها براي نصب كارتخوان تا ارديبهشت 
ماه خبر داده بود، اكنون رييس مركز تنظيم مقررات 
پايانه فروش��گاهي و س��امانه موديان مي گويد كه 
فاز يك س��امانه هاي كارپوش��ه مودي��ان و ثبت نام 
كه درون كارپوش��ه بوده و همچنين فاز اس��تعالم 
صورتحس��اب الكترونيكي راه اندازي شده است كه 
از طريق مي��ز خدمت مركز تنظيم مق��ررات پايانه 
 فروش��گاهي و س��امانه موديان مالياتي به نش��اني

  RCP.tax.gov.ir  قابل استفاده موديان مشمول 
است. س��ازمان امور مالياتي از شهريور سال 1۳۹۸ 
معادل 1۵ گروه از فعاالن اقتصادي كه حدود ۵0شغل 
مي ش��وند را دس��ته بندي كرد تا براي شفاف  شدن 
درآمد، جلوگي��ري از فرار مالياتي و كمك به فرآيند 
حسابرسي مالياتي مكلف به ثبت نام در سامانه پايانه 

فروشگاهي و استفاده از كارتخوان باشند.

جزييات تورم »نقطه اي« و »ماهانه« 
خانوارها  در  سال ۹۹

جديدترين گزارش مركز آمار از تغييرات شاخص 
قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارها در س��ال 
گذشته، نشان مي دهد نرخ تورم كل كشور در سال 
قبل به رقم ۳6.۴ درصد رسيده است. همچنين نرخ 
تورم ساالنه براي مناطق شهري۳6.2 درصد و براي 

مناطق روستايي۳۷.۷ درصد بوده است. 
بر اين اساس، نرخ تورم نسبت به سال گذشته براي 
كل كشور، مناطق ش��هري و مناطق روستايي به 
ترتيب1.6، 1.۸ و 0.۴ درصد افزايش يافته اس��ت. 
بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور در سال 
1۳۹۹ مربوط به ماه هاي مهر )۷ درصد(، تير )6.۴ 
درص��د( و آبان )۵.2 درص��د( و كمترين نرخ تورم 
ماهانه خانوارهاي كشور مربوط به ماه هاي اسفند 
)1.۸ درص��د( دي )1.۸ درصد( و خرداد )2درصد( 
است. نرخ تورم نقطه به نقطه در طول سال 1۳۹۹ 
به غير از يك دوره كاهشي در آذر ماه روند افزايشي 
داش��ته اس��ت به طوري كه از عدد 1۹.۸ درصد در 
ابتداي سال 1۳۹۹ به عدد ۴۸.۷ درصد در اسفند 

ماه همين سال افزايش پيدا كرده است. 
س��ري زماني تورم نقطه به نقطه براي خانوارهاي 
كل كشور در بازه سال هاي1۳۹۵ تا 1۳۹۹ بصورت 

زير است: 
نرخ تورم كل كشور در سال 1۳۹۹ برابر ۳6.۴ درصد 
است كه در دهك هاي مختلف هزينه اي در بازه ۳۴.6 
درصد براي دهك اول ت��ا ۴۳.۵ درصد براي دهك 
دهم نوس��ان دارد. محدوده تغييرات تورم دوازده 
ماهه در گروه عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و 
دخانيات« بين۳6.۵ درصد براي دهك دهم تا ۴1.2 
درصد براي دهك دوم است. فاصله تورمي در بين 
دهك هاي مختلف هزينه اي در سال 1۳۹۹ به ۸.۹ 
درصد رسيد كه نسبت به سال قبل )2.۷ درصد( 6.2 

واحد درصد افزايش نشان مي دهد.

 گيرندگان  چك هاي  جديد 
به سامانه صياد  مراجعه كنند

س��خنگوي اجراي قانون جديد چك گفت: ثبت 
چك در س��امانه صي��اد كافي نيس��ت و عالوه بر 
آن گيرنده چك بايس��تي به اين سامانه مراجعه 
و دريافت چك را تأييد كن��د. آمنه نادعلي زاده، 
س��خنگوي اج��راي قان��ون جديد چ��ك گفت: 
چك هاي جديد از ابتداي فروردين توزيع ش��ده 
است و مورد اقبال قرار گرفته است و روزانه تقريبا 
۳0 هزار فقره چك در سامانه صياد ثبت مي شود. 
سخنگوي اجراي قانون جديد بيان كرد: ثبت چك 
در سامانه صياد كافي نيست و عالوه بر آن گيرنده 
چك نيز بايستي به س��امانه صياد مراجعه كند و 
دريافت چ��ك را تأييد كند و در صورتي كه چك 
مورد تأييد گيرنده نيست، مراتب عدم تأييد خود 
را اعالم كن��د. گفتني اس��ت، دريافت كنندگان 
چك هاي جديد، براي جلوگيري از بروز مشكالت، 
ضروري است هنگام دريافت چك به سامانه صياد 
مراجعه كرده و تأييديا عدم تأييد اطالعات را اعالم 
كند. اشخاص حقيقي فاقد دسته چك مي توانند 
از مرداد چك موردي بگيرند. س��خنگوي اجراي 
قانون جديد چك توصيحاتي را درخصوص چك 
موردي ارايه كرد. آمنه نادعل��ي زاده اظهار كرد: 
بخشنامه چك موردي چند روزي است كه ابالغ 
شده و قرار است كه از ابتداي مرداد ماه سال جاري 
اجرايي شود.   وي افزود: افرادي هستند كه تمايل 
به دريافت دس��ته چك ندارند، اما ممكن اس��ت 
نيازي داشته باشند كه برخي تعهداتشان را با چك 
پرداخت كنند؛ لذا اين اشخاص مي توانند از چك 
موردي اس��تفاده كنند.  وي ادامه داد: اش��خاص 
حقيقي مي توانند در هر ب��ار تقاضا دو فقره چك 
موردي دريافت كنند، اما س��قف دريافت »چك 
موردي« پنج فقره چك در سال است.  نادعلي زاده 
اظهار كرد: تخصيص چك موردي مش��ابه چك 
عادي اس��ت و اهليت س��نجي درب��اره آن انجام 
مي شود. بدين معناكه فرد سابقه چك برگشتي 
رفع سوء اثر نشده نداشته باشد و محروميت ها و 
محكوميت هاي قضايي به اين فرد مترتب نشده 
باشد و در صورتي كه پيش از اين نيز چك موردي 
دريافت كرده است تعهدات خود را ايفا كرده باشد. 
او افزود: اگر چك موردي برگش��ت بخورد، قطعًا 
مشابه چك عادي مشمول محروميت هاي ماده 
)۵( قانون مي ش��ود. براين اس��اس دس��ته چك 
جديد ب��ه فرد اعطا نمي ش��ود، امكان ثبت چك 
ن��دارد و س��اير محروميت ه��ا و محكوميت هاي 
مربوطه براي فرد اعمال مي شود.   وي درباره  چك 
موردي نيز گفت: مش��ابه چك عادي، فرد بايد به 
س��امانه صياد مراجعه كند و اطالعات مربوط به 
»تاريخ«، »مبل��غ« و »اطالعات هويتي« را ثبت 
كند و برگه چك به گيرنده تحويل شود و گيرنده 
چك نيز مش��ابه چك عادي با مراجعه به سامانه 
صياد مراتب تأييد خود را در س��امانه صياد اعالم 
كند. وجه افتراق چك موردي و عادي اين است كه 
چك موردي قابل انتقال به غير نيست. بدين معنا 
كه چك موردي در وجه شخص معين صادر شده 

و قابل انتقال به شخص ديگر نيست.

 لزوم ثبت كد  شهاب 
در تراكنش هاي   بانكي

ش��ركت س��پرده گذاري مرك��زي اوراق بهادار و 
تسويه وجوه اعالم كرد: كليه سهامداران حقيقي و 
حقوقي بايد كد شهاب حساب را در سيستم بانكي 
خود ثبت كنند تا پرداخت س��ود، اصل سررسيد 
اوراق و ... با اختالل مواجه نشود. علي رغم ابالغيه 
بانك مركزي به كليه بانك ه��ا بابت ثبت الزامي 
كد ش��هاب در كليه تراكنش ه��اي بانكي »پايا و 
ساتنا«، عدم درج كد مذكور در برخي از بانك ها، 
پرداخت اين شركت را »توزيع سود، اصل سررسيد 
اوراق و …« را ب��ا اختالل روبرو كرده و به همين 
منظور كليه سهامداران و ناشرين مي بايست كد 
شهاب خود را در حس��اب هاي بانكي ثبت كنند. 
چندي پيش بانك مرك��زي با صدور اطالعيه اي 
اع��الم كرد: تمام تراكنش ه��اي بانكي فاقد »كد 
شهاب« در س��امانه هاي »پايا و ساتنا« برگشت 
مي خورند، لذا افراد حقيقي يا حقوقي كه كدملي 
يا شناسه ملي خود را به بانك اظهار نكرده باشند، 
نمي توانند از اين خدمت بهره مند شوند.در ادامه 
اين اطالعيه آمده اس��ت كه اين بانك طي چند 
س��ال اخير در تالش بوده است، هويت صاحبان 
تراكنش هاي بانكي با قاطعيت هرچه بيشتر شفاف 
ش��ود و در همين راستا نيز نس��بت به راه اندازي 
»سامانه نهاب« با همكاري سازمان هايي از جمله 
»ثبت احوال كشور«، »ثبت شركت ها«، »وزارت 
كشور« و ساير نهادهاي ذي ربط اقدام كرده است. 
بر اين اس��اس و به منظور عمل به تكليف قانوني، 
تمام تراكنش هاي فاقد »كد شهاب« در »ساتنا« 
برگش��ت مي خورند. »كد شهاب« همان كدملي 
براي اشخاص »حقيقي« و »شناسه ملي« براي 

اشخاص حقوقي است.
از اين رو بانك مركزي به عنوان نهاد سياست گذار 
پولي و بانك��ي، با جديت هرچ��ه تمام تر فرآيند 
جلوگيري از انجام تراكنش هايي كه به يك شخص 
حقيقييا حقوقي معين مربوط نيستند را آغاز كرده 
است و اين مهم بالفاصله در ساير سامانه هاي بين 
بانكي و پس از آن در سامانه هاي درون بانكي اجرا 
مي شود. لذا افراد حقيقي يا حقوقي كه كدملي يا 
شناس��ه ملي خود را به بانك اظهار نكرده باشند، 
نمي توانند از خدمات بانكي بهره مند ش��وند. اين 
اقدام بر فعاليت مش��ترياني كه اطالعات هويتي 
ايشان نزد بانك ها و موسس��ات اعتباري موجود 
اس��ت، تاثيري نخواهد داشت و صرفًا حساب ها و 
تراكنش هايي را كه فاقد شناس��ه ملي هستند را 

برگشت مي زند.

سياست هاي پولي 
تنها علت تورم  نيست

يك نماينده س��ابق مجلس گفت: سياست پولي، 
بانكي، مالي و اعتباري يكي از مولفه هاي ايجاد تورم 
يا تشديد آن به حساب مي آيد، اما تنها علت نيست.

ايرج نديمي، نماينده سابق مجلس و كارشناس امور 
اقتصادي درباره بهترين سياست بانك مركزي براي 
كنترل تورم به ايِبنا گفت: سياست پولي، بانكي، مالي 
و اعتباري يكي از مولفه هاي ايجاد تورم يا تشديد آن 
به حساب مي آيد، اما تنها علت نيست، با اين حال از 
عوامل موثر برايجاد تورم به حساب مي آيد زيرا اين 

امر وابسته به سياست هاي اقتصادي است.
اين نماينده س��ابق مجلس در اين خصوص يادآور 
شد: موانعي كه امروز تحت عناوين به حق يا ناحق به 
تعريف درآمده، نگراني مردم جهت سپردن پول خود 
به بانك ها را ايجاد كرده كه اين خود يكي از عوامل 
تورم محسوب مي شود، زيرا قدرت بازيگري پول در 
بيرون از بانك تعريف خود را دارد و در درون آن هم 

تعريف ديگري را در بر مي گيرد. 
نديمي در اين رابطه ابراز كرد: نكته ديگر در خصوص 
مساله مورد اشاره سياست هاي انقباضي و انبساطي 
پولي بانكي است. هر نوع سياستي كه مدعي نوعي 
وادادگي شود، آثاري به دنبال دارد. اثر انقباض بيشتر 
در توليد و اش��تغال و صادرات و انبساط در تورم و 
افزايش داللي هاي غي��ر مولد خواهد بود. بنابراين 
بايد به گونه اي تحت مديريت درآيد تا درباره منابع 
با سياست هاي روش��ني روبرو شويم. اكنون نوعي 
افسارگسيختگي وجود دارد زيرا رابطه سرمايه گذار 
و سپرده گذار با يكديگر به تعريف در نيامده، از طرف 
ديگر سرمايه گذاران زيادي تامين مالي نمي شوندو 
سپرده گذاران انگيزه هاي الزم در رابطه با سپردن 
منابع به بانك را ندارند، به همين دليل يورش هاي 
آنها ب��ه بازار ارز و ... گواه اين اس��ت كه از بازار پولي 

نااميد شده اند.  
اين كارش��ناس اقتصادي در ادامه اظهار داش��ت: 
سومين نكته اي كه بايد به آن توجه داشت، تكاليف 
تعيين شده از طريق مجري سنواتي يا سياست هاي 
ديگر از طرف دولت يا شوراي هماهنگي اقتصادي 

است. 
در حالي كه دولت مالك بانك ها و س��رمايه مردم 
نيس��ت ولي براي آنها رأس��ا تصمي��م مي گيرد و 
اين امر از جهات مختلفي در گريز س��رمايه و تورم 
موثر واقع مي ش��ود. بنابراين تصميم س��ازي هايا 
تصميم گيري هايك سويه و مالكانه از جهات مختلف 

مي تواند منشأ بروز اختالالت گوناگوني باشد. 
وي در اين خصوص تصريح كرد: بحث بعدي كه در 
اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه 
بانك ها بخشي از سرمايه هاي مردم را تحت عناويني 
در نوع بنگاه داري همچنان حفظ كردند و اين باعث 

شده در امور غير تخصصي ورود پيدا كنند.

ارزش رمز ارز براساس نوعي توافق در بازار و اعتبار دادن به رقم انتقال وجه تعيين مي شود

افزايش قيمت طال، سكه و ارز در نخستين روز هفته

انتقال وجه بدون نظارت  تنها كاركرد رمز ارزها 

روند عادي معامالت ارز و طال با بازگشايي بازار پس از تعطيالت
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

به دنبال اعالم عباس عراقچي رييس هيات مذاكره كننده 
ايران در وين مبني بر اينك��ه امريكا اعالم كرده كه بخش 
عم��ده اي از تحريم ها را لغو خواهد كرد اما از نظر ايران اين 
مقدار كافي نيست، بازار واكنش مثبت نشان داده و قيمت 
دالر آماده كاهش بيشتر است. اما در عين حال برخي منابع 
اعالم كرده اند كه امريكا در مقابل خواستار جمع آوري نسل 
جديد س��انتريفيوژهاي ايران و بازگش��ت به نقطه قبل از 
خروج امريكا از برجام است. براين اساس، به نظر مي رسد 
كه هر چند دو طرف براي بازگشت به برجام جدي هستند، 
اما رسيدن به توافق و بازگشت امريكا به برجام به گذر زمان 
بيشتري نياز دارد و مذاكرات تا رسيدن به نتيجه همچنان 
ادامه خواهد داشت عصر روز شنبه قيمت دالر در بازار آزاد 
21۴۵0 معامله شد و در ساعات صبح نيز قيمت دالر 21 
هزار و 600 تومان، قيمت يورو 26 هزار و 100 تومان و درهم 
امارات ۵ هزار و ۹۹0 تومان اعالم ش د.در صرافي هاي بانكي 
قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري قبل ثابت مانده است؛ 
برهمين اساس، قيمت فروش دالر 20 هزار و 6۴۳ تومان و 
قيمت خريد دالر از مردم 20 هزار و 2۳۴ تومان تعيين شده 
است. قيمت فروش يورو نيز معادل 2۵ هزار و ۹۷ تومان و 
قيمت خريديورو نيز 2۴ هزار و 600 تومان اعالم شده است. 
نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد 
در طول روز چند بار تغيير مي كند. در بازار طال نيز با اعالم 
انس جهاني به 1۸۳1 دالر، مظنه مثقال طال ۴ ميليون و 60 
هزار، هر گرم طالي 1۸ عيار ۹۳۷ هزار، س��كه ۹ ميليون و 

۵۴0 هزار، نيم سكه ۵.2 ميليون، ربع سكه ۳ ميليون و 260 
هزار، سكه يك گرمي 1 ميليون و ۸۵0 هزار تومان معامله 
شد.  نايب رييس اتحاديه طال و جواهر از توقف روند نزولي 
قيمت ها در بازار طال و سكه طي روز جاري خبر داد و به بيان 
وضعيت قيمتي بازار طال در روزهاي آينده پرداخت. محمد 
كشتي آراي درباره وضعيت بازار طال و سكه در نخستين روز 
بعد از تعطيالت كرونايي، اظهار داشت: داد و ستدها درحالي 
بعد از چند هفته تعطيلي، ش��روع شده كه روال معامالت 
عادي اس��ت و تقاضاي اضافي در بازار نداري��م.  وي درباره 
اينكه آيا مردم امروز بيش��تر خريدار بوده اند يا فروشنده؟ 
گفت: مردم فعال دست نگه داشته اند تا ببينند وضعيت چه 
مي ش��ود. خيلي ها نگران سرمايه هايشان هستند و ترس 
از كاهش بيش��تر دارند ولي خيلي ها هم امروز دست نگه 
داشته اند. اما به طور كلي روال طبيعي است و شوك قيمتي 
نداريم. اين فعال در بازار ط��ال و جواهر درباره قيمت هاي 
طال و سكه هم گفت: درحالي كه تا روز چهارشنبه به دليل 
كاهش قيمت ارز،  قيمت ها در بازار طال و سكه نيز كاهشي 
بود با افزايش قيمت جهاني طال، روند كاهشي قيمت طال و 
سكه متوقف شده است. وي با بيان اينكه قيمت  طال و سكه 
نسبت به روز چهارشنبه با افزايش همراه شده است، تصريح 
كرد: در بازار طال و سكه با توجه به قيمت ارز و قيمت اونس 
طال، منطقي اس��ت؛ البته قيمت سكه از ۹ ميليون و 2۸0 
هزار تومان روز چهارشنبه به ۹ ميليون و ۵00 هزار تومان 
در روز شنبه رسيده است. نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
ضمن اشاره به افزايش 61 دالري اونس طال نسبت به هفته 
قبل درباره پيش بيني قيمت ها در روزهاي آينده گفت: در 

روزهاي آتي با توجه به روند مذاكرات وين، احتماال كاهش 
قيمت ارز خواهيم داشت كه در بازار طال هم تأثيرگذار است 
ولي ميل به افزايش نداريم. به دليل موج جديد كرونا و اعالم 
شرايط قرمز در تهران، بازار طال و جواهر تهران نيز به مدت 
۴ هفته تعطيل بود و از 1۸ ارديبهشت ماه بعد از يك دوره 
تعطيلي، مجدداً فعاليت خود را آغاز كرده است.  نوسان قيمت 
در بازار ارز درحالي رخ داده كه در تعطيالت نوروز، با تالش 
سفته بازان، قيمت دالر به مرز 26 هزار تومان هم رسيده بود 
اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات هسته اي و ... باعث 
عقب نشيني دالر از اين سطح قيمتي شده است. به اعتقاد 
كارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه موجب نوسانات 
قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره و بازگشت به برجام 
و ... قيمت ارز كاهش چشم گيري خواهد داشت و دوم اينكه 
حتي مذاكره هم نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد 
ايران شود و امكان كاهش چشم گيرقيمت ارز وجود ندارد و 

نهايتا دالر در كانال 2۳-22 هزار تومان جا خوش مي كند.

    حباب نرخ ها كمتر شد
كاهش چش��مگير نرخ ارز در هفته گذشته، باعث ريزش 
قيمت ها در بازار طال و سكه شد. پس از مدت ها، بهاي سكه 
تمام كه تا قبل از شروع سال جاري، در مرز 11 ميليون تومان 
نوسان داشت، حال با افت قيمت دالر به كانال بيست هزار 
تومان، قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با 
كاهش حدود يك ميليون تومان نسبت به مدت مشابه هفته 
قبل تر، از كانال 10 ميليون توماني به كانال ۹ ميليون توماني 
ريزش كرده است.  در اين مدت، نيم سكه نيز همانند سكه 

امامي با كاهش همراه بود و با افت حدود ۵00 هزار توماني در 
طول هفته، به رقم ۵ ميليون و 1۵0 هزار تومان و همچنين 
ربع س��كه با افت ۳00 هزار توماني در اين هفته، به رقم ۳ 
ميليون و ۳00 هزار توماني رسيده است. به گفته فعاالن بازار 
طال و سكه، كاهش قيمت ارز به ويژه دالر و افت تقاضا براي 
خريد طال و سكه در ماه مبارك رمضان، از مهم ترين عوامل 
در عقب گرد قيمت ها در بازار طال و سكه بوده و اين روند به 
كاهش هرچه بيشتر حباب سكه منجر شده است. هرچند 
نبايد از عامل جهاني يعني نوسان اونس طال چشم پوشي 
كرد. زيرا فراز و فرود بهاي جهاني طال همواره عامل اثرگذاري 
بر قيمت ها در بازار طال و سكه داخلي بوده است. به گونه اي 
كه در بازار جهاني فلزات گرانبها، قيمت طال در معامالت 
امروز جمعه بازار آسيا افزايش يافت و به باالترين ركورد در 
دو ماه و نيم گذشته رسيد. بر اين اساس، بهاي هر اونس طال 
براي تحويل فوري با 0.1 درصد افزايش، به 1۸1۷ دالر و ۸۵ 
سنت رسيد. همچنين در بازار معامالت آتي امريكا هر اونس 
طال با 0.2 درصد افزايش، به 1۸1۹ دالر و ۵0 سنت رسيد.

    هفته  طاليي 
قيمت جهاني طال طي پنج ماه اخير

قيمت هر اونس طال در پايان معامالت با 0.۸۸ درصد افزايش 
به 1۸۳1 دالر و 2۴ سنت رسيد.  در حالي كه انتشار آمارهاي 
ضعيف تر از حد انتظار از بازار كار امريكا در ماه آوريل سبب 
تضعيف بيشتر ارزش دالر و افت سوددهي اوراق قرضه دولت 
امريكا شده است، قيمت طال روز جمعه شاهد افزايش بود 

و بهترين عملكرد هفتگي از نوامبر 2020 را به ثبت رساند.



تعادل|رقيه ندايي|
همان گونه كه از وضعيت بورس پيداست روزانه نقدينگي 
بسيار زيادي از بازار سرمايه خارج مي شود و همين موضوع 
باعث ش��ده كه بازارس��هام دچار كمبود نقدينگي شود. 
»تعادل« طي هفته اخير نظرسنجي ميان سرمايه گذاران 
بورسي مبني بر مقصد نقدينگي شما پس از فروش سهام 
بورس كجاست؟ برگزار كرد. بر اساس همين نظرسنجي 
بخش عمده اي از نقدينگي بورس وارد بازار رمز ارزها مي شود 
كه اين موضوع مي تواند در بلندمدت حتي به بدنه اقتصاد نيز 
صدمه وارد كند. از مردادماه تاكنون شاهد خروج نقدينگي از 
بازارسهام هستيم و درحال حاضر اين بازار با كمبود  نقدينگي 
مواجه شده است. اما در اين ميان هريك از سهامداراني كه 
توانسته اند سهام خود را نقد كنند در اغلب موارد سرمايه 
خود را وارد يك بازار موازي كرده اند. براساس نظرسنجي 
»تعادل« ۴۴ درصد از سرمايه هاي خارج شده از بورس وارد 
بازار رمز ارزها مي شود كه اين موضوع در بلندمدت مي تواند 
به اقتصاد كش��ور ضربه بزند، همچنين يكي از مهم ترين 
مشكالت بازار رمز ارزها عدم آشنايي كامل سرمايه گذاران با 
اين بازار است كه مي تواند همانند بورس براي اين گروه زيان 
عظيمي را پدي��د آورد. بايد منتظر ماند و ديد كه وضعيت 
اين بازار در آينده چگونه مي شود. دومين بازارمورد توجه 
سرمايه گذاران، س��پرده گذاري در بانك ها بوده است كه 
باتوجه به نظرس��نجي ها ۱۶ درصد افراد س��رمايه خود را 
وارد بانك ها كرده اند چراكه؛ براين عقيده هستند كه بانك 
يك سرمايه گذاري مطمئن است و خطراتي همانند؛ از بين 
رفتن اصل س��رمايه را ندارد. سومين گزينه انتخابي مردم 
سرمايه گذاري در صندوق هاي بادرآمد ثابت با ۱۳ درصد از 
آرا بود كه براساس آمارها ميزان بازدهي اين صندوق ها در 
مقايسه با خريد و فروش معمول در بازارسرمايه بيشتر است 
و خطرات سرمايه گذاري انفرادي بر روي تك سهم را ندارند 
در نتيجه افراد متعددي به س��مت و سوي اين صندوق ها 
روانه شدند. مهم ترين و چهارمين گزينه با ۱۱ درصد از افراد 
متعلق به خريد مايحتاج ضروري است. اقتصاد و معشيت 
مردم به خطر افتاده است و درنتيجه گروهي به دنبال خروج 
س��رمايه خود براي گذران زندگي هستند كه اين موضوع 
بسيارعذاب آور است و نشان دهنده عدم پس انداز مردم و 
افزايش تورم دركشور است. دو گزينه آخر و انتخابي مردم 
بازارهاي موازي طال، خودرو، مسكن و امثال آن و درنهايت 
پارك پول در حساب كارگزاري ها بوده است كه به ترتيب 
۹ و ۷ درص��د آرا را به دس��ت آورده اند. بازارهاي موازي نيز 
وضعيت بدي ندارند و هر روز باتوجه به اخبار مختلف نوسان 
محسوسي دارند اما؛ اين روزها با كاهش قيمت طال، اين بازار 
رونق گرفته و اين رونق را مي توان يك خطر بسيار بزرگ براي 
بورس تلقي كرد.  پارك پول نيز در حساب كارگزاري ها بسيار 
كاهش يافته و تنها گروه هايي كه چندين سال است در بورس 
فعاليت مي كنند سرمايه خود را در حساب كارگزاري ها نگاه 
مي دارند و مابقي به روش هاي مختلف سعي دارند سرمايه 
خود را از اين بازار خارج كنند و اين موضوع نشان مي دهد كه 
ديگر مردم به سرمايه گذاري در بورس عالقه ندارند و اين بازار 
را، يك بازار ناامن براي سرمايه گذاري مي دانند و اين موضوع 
مي تواند زيان هاي بسيار زيادي به بار آورد چراكه؛ بازارسرمايه 
تنها بازاري اس��ت كه مي تواند س��پري قوي در برابر تورم 
باشد واگر سرمايه بدين ترتيب از بازار خارج شود نمي توان 
اميد چنداني به اقتصاد و سودآوري در كشور داشت. سال 
گذشته بورس سودآوري بسيار خوبي براي اقتصاد و كشور 
داشت و توانست يك سپر قوي در مقابل تورم باشد و سال 

جاري نيز بدين ترتيب است و اين بازار مي تواند سپر تورمي 
بسيار قوي باشد اما با حواشي ايجاد شده براي بازارسهام و 
بي اعتمادي مردم، سرمايه گذاري بورسي كاهش يافته و 
مي توان پيش بيني كرد كه سال جاري تورم اثر بيشتري 
بر روي سرمايه و اقتصاد كشور داشته باشد و اين اثرگذاري 
بيش از پيش را مي توان در گرو تصميمات مسووالن دانست.

      بازار پرمخاطره رمزارزها
يك كارش��ناس بازارس��رمايه درگفت وگو ب��ا »تعادل« 
درخصوص كالهبرداري در رمز ارزها مي گويد: به تازگي 
يك كالهبرداري ۲ ميليارد دالري توسط يك شركت رمز 
ارز در تركيه، صورت گرفته و تا به حال فعاليت دو صرافي 
ارز ديجيتال در تركي��ه و يك صرافي ارز ديجيتال در كره 
جنوبي، به دس��تور مقام قضايي متوقف شده است. پس 
از اين اتفاق بازار رمز ارز ها افت زيادي داشت و باعث شده 
كه در يك مسير صاف و بدون نوسان زياد باقي بماند و فعاًل 
ش��رايط خوبي ندارد. با توجه به نوسانات و افت شاخص 

بورس در چند وقت اخير، بسياري از فعاالن بازار سرمايه 
مجبور شدند از بازار سرمايه به سمت بازار ارز هاي ديجيتال 
بروند و اين باعث شد كه ما خروج سرمايه از كشور و تضعيف 
بازار هاي داخلي را داشته باشيم. كارشناس بازار سرمايه 
اضافه مي كند: در مجموع بازار رم��ز ارزها، جزو بازار هاي 
پر خطر اس��ت و وجود نوسانات بيش از حد، عدم حمايت 
بازار توسط دولت، مسائل قانوني رمز ارزها، عدم حمايت 
از مصرف كننده، طول عمر رمز ارزها، وجود دستكاري در 
بازار رمزارزها، وجود كالهبرداري در اين بازار، نبود مراجع 
قانوني جهت رسيدگي به شكايت و خطاي انساني از جمله 
مخاطرات موجود در بازار رمز ارز ها است. خروج از بازار رمز 
ارز ها براي افرادي كه وارد اين بازار مي شوند، سخت است. 
در خيلي از شركت ها و كارگزاري ها افراد تا رمز ورود پرتفوي 
خود را فراموش مي كنند با كارگزاري ها تماس مي گيرند و 
رمز خود را دريافت مي كنند، اما در بازار رمز ارزها، اگر فرد 
رمز ورود خود را فراموش كند، تمام سرمايه فرد در اين بازار 
از بين خواهد رفت و اين خطاي انساني ممكن است خيلي 

در بازار رمز ارز ها اتفاق بيفتد. كارشناس بازار سرمايه در رابطه 
با برخورد دولت هاي كشور هاي ديگر با بازار رمز ارز ها توضيح 
مي دهد: كشور هاي دنيا به جز چند كشور از جمله كانادا و 
امريكا بحث رمز ارز ها را به علت بحث پولشويي كه ممكن 
است در آن اتفاق بيفتد، ممنوع اعالم كرده اند و در برخي از 
كشور ها كه مبادالت رمز ارز ها آزاد است، به سرمايه گذاران 
فعال در اين بازار گفته اند كه، افراد كيف پولي مش��خص 
كنند و ميزان سرمايه داخل آن كيف پول را عنوان كنند تا 
شناسايي شود و بتوانند از اين قضيه ماليات بگيرند. در كشور 
ما هنوز بحث شناسايي و بسترسازي رمز ارز ها آماده نشده 
است كه اعالم كنند، اگر كسي رمز ارز داشت در كيف پول 
مشخص كند و اقدام به اخذ ماليات كنند. اما گرفتن ماليات 
مي تواند كمك كند كه خيلي از افراد به سمت بازار رمز ارز ها 
نروند. وي مي گويد: پيشنهاد مي كنم اگر شخصي قصد ورود 
به بازار رمز ارز ها را دارد، قبل از آن حتماً، خطرات اين بازار 
را بررسي كند و در رابطه با صرافي كه قصد كار كردن با آن 
را دارد، تحقيق كند، زيرا بازار بسيار پر ريسك است و كسي 
كه قصد ورود به اين بازار را دارد بايدحداقل تحمل نوسان ۳۰ 
تا ۴۰ درصد را داشته باشد. در حال حاضر مردم مي توانند 
اقدام به خريد و سرمايه گذاري در بازار سرمايه از جمله در 
سهام شاخص ساز كنند. قيمت سهام به شدت جذاب شده 
و بسياري از س��هم ها در چند وقت اخير حجم خورده اند. 
P/E برخي از سهم ها زير ۵ آمده و سود ها و گزارشات خوبي 
ساختند و هر چقدر به پايان سال مالي و مجمع سهام نزديك 
مي شويم شاهد سود و گزارشات خوبي خواهيم بود. در بحث 
بازار سرمايه بايد به گزارشات و سود سازي ها اهميت داد، 
رعايت اين دو نكته نشان دهنده اين است كه بهتر از سهم 
ارزنده است و موقعيت خريد دارند. دولت بايد با عزم جدي 
توام با عمل، وعده هايي را كه مي دهد عملي و از بازار كامال 
حمايت كند و مديران سازمان بورس، روند قانون گذاري 

را تعطيل كنند و بانك مركزي نرخ بهره را كاهش دهد.
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سازمان بورس در جايگاه قوه مقننه 
به تعيين مصاديق مجرمانه نپردازد

حميد اسدي كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با اينكه بورس در 
جايگاه قوه مقننه به تعيين مصاديق مجرمانه براي 
فعاالن بازار سرمايه نپردازد بيان كرد: سازمان بورس 
بايد به قانون مصوب مجلس پايبند باشد، كه قانون 
مصوب مجلس همان، قانون بازار در شوراي عالي 
بورس س��ال ۱۳۸۴ است كه در ماده ۴۶ اين قانون 
عناوين دستكاري اعالم شده است. اين كارشناس 
بازار س��رمايه اظهار كرد: عناويني كه در ماده ۴۶ 
اين قانون آمده جرم شناخته شده است، در نتيجه 
دادگستري نمي تواند به عناويني غير از مواردي كه 
مجلس اعالم مي كند به عنوان جرم حكم مجازات 
صادر كند. وي تصريح كرد: سازمان بورس با تعيين 
مصاديق مجرمانه عمال گستره مصاديق جرم را كه 
در مجلس طبق قانون تصويب شده است را توسعه 
مي دهد كه اين امر باعث مي شود عناوين مجرمانه 
افزايش پيدا كند، اما قضات به مواردي كه سازمان 
بورس به عن��وان قاتون تصويب كرده الزام ندارند و 
فقط براس��اس قوانين مصوب مجلس حكم صادر 
مي كند. كارشناس بازار س��رمايه در پاسخ به اين 
پرس��ش كه بورس در جايگاه قوه مقننه به تعيين 
مصاديق مجرمانه براي فعاالن بازار سرمايه بپردازد 
چه اثري مي تواند بر وضعيت فعلي بورس بگذارد؟، 
اظهار كرد: اين موضوع اثر نامطلوب و بدي بر روي 
بورس دارد، اگر مواردي كه سازمان بورس تصويب 
مي كند جرم شناخته شود، باعث مي شود كه بازار 
دچار يك ترس شود، به اين معني كه سرمايه گذاران 
دچار نگراني از سرمايه گذاري در بورس مي شوند كه 

اين قضيه اثر نامناسبي بر روي بورس دارد.
اسدي در رابطه با اثر اين مصاديق مجرمانه روي بازار 
س��رمايه بيان كرد: اين قضيه كه بورس در جايگاه 
قوه مقننه به تعيين مصاديق مجرمانه براي فعاالن 
بازار سرمايه بپردازد، باعث مي شود، كه ديگر افراد 
تمايلشان به سرمايه گذاري در بورس كم شود، چون 

ممكن است با بعضي از اين عناوين برخورد كنند.
وي در پاس��خ به اين پرسش كه چه راهكاري براي 
اينكه بورس در جايگاه قوه مقننه به تعيين مصاديق 
مجرمانه براي فعاالن بازار سرمايه نپردازد سنجيده 
شده است؟ تش��ريح كرد: با توجه به دستور رييس 
س��ازمان اين مصاديق مجرمانه فعال متوقف شده 
است و اجرا نمي شود، ولي نكته قابل توجه اين است 
كه اين دستورالعمل، دستور رييس سازمان نبوده 
يعني از سمت رييس سازمان صورت نگرفته بلكه 
اين دستورالعمل از سمت معاونت حقوقي بورس 

صورت گرفته است.
كارشناس بازار س��رمايه بيان كرد: رييس سازمان 
بورس در مورد تعيين موارد مجرمانه براي فعاالن 
بازار سرمايه نقشي نداشته بلكه حتي وي با بازار هم 

همكاري كرده است.

انتخابات مجامع استاني
سهام عدالت بايد ابطال شود

محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس با تاكيد بر لزوم ابطال برگزاري انتخابات مجامع 
استاني سهام عدالت گفت: ۴۰ درصد مالكاِن سهام عدالت 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني هستند و در سامانه 
سجام ثبت نام نكرده اند بنابراين برگزاري اين انتخابات فاقد 
مشروعيت است. وي ادامه داد: در جلسه امروز يكشنبه 
كميسيون اقتصادي مجلس، رييس سازمان بازرسي كل 
كشور در خصوص تخلفات و مغايرت هاي قانوني برگزاري 
انتخابات مجامع استاني سهام عدالت، گزارش خواهد داد. 
وي افزود: در ش��رايط كنوني باتوجه به اينكه ۴۰ درصد 
مالكاِن سهام عدالت شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
هستند و در سامانه س��جام ثبت نام نكرده اند، برگزاري 
اين انتخابات فاقد مشروعيت است. پورابراهيمي گفت: 
باتوجه به احراز تخلفات قانوني و مغايرت هاي ايجادشده 
از سوي دولت در ابالغيه مقام معظم رهبري، اين موضوع 
به صورت ويژه در جلسه روز يكشنبه كميسيون اقتصادي 
به بحث و بررسي گذاشته خواهد شد. رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس افزود: پيشنهاد ما اين است كه انتخابات 
مجامع استاني سهام عدالت بايد تا ثبت نام تمامي مالكان 
سهام عدالت به تعويق افتد و زيرساخت هاي الزم براي 
برگزاري انتخابات فراگير فراهم شود. وي همچنين گفت: 
ما ابطال برگزاري انتخابات مجامع استاني سهام عدالت 
را خواستار هس��تيم و در صورت تخلف دولت از ضوابط 
قانوني، طرح دوفوريتي ابطال انتخابات ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري استاني سهام عدالت در دستور كار قرار 
خواهد گرفت. به گفته پورابراهيمي در نامه هفته گذشته 
رييس سازمان بازرسي كل كشور به رييس قوه قضاييه در 
۱۱ بند محور هاي تخلفات قانوني و مغايرت هاي اجرايي 
با ابالغيه مقام معظم رهبري مورد اشاره قرار گرفته است.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: در هفته 
جاري گزارش كميسيون اقتصادي مجلس درخصوص 
چگونگي اجراي س��امانه هاي نظارتي در امور بانكي 
در صحن علني قرائت خواهد شد. وي افزود: در اين 
گزارش به تخلفات بانك ها و موسسات مالي و اعتباري 
از دستورالعمل هاي بانك مركزي و قوانين الزم االجرا 

در حوزه نظام بانكي اشاره شده است.

پرداخت سود شركت هاي بورسي 
به صورت متمركز

حسين فهيمي مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تس��ويه وجوه در مورد اينكه تاكنون چه 
ميزان از سود سهامداران از طريق سامانه جامع اطالعات 
مشتريان، سجام واريز شده است، گفت: در مرحله اول 
واريز سود سهم عدالت كه قبل از عيد انجام شد، حدود 
۴هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان سود سهام عدالت بين ۴۴ 
ميليون نفر از س��هامداران در سراسر كشور واريز شد و 
۵۰درصد دوم سود سهام عدالت هم به زودي از طريق 
سجام و به اندازه همين مبلغ واريز مي شود. مديرعامل 
سمات در مورد واريز سود شركت هاي بورسي غيرسهام 
عدالت هم گفت: تاكنون ۱۳۰ ش��ركت بورسي سود 
س��االنه مجامع خود را به مبلغ ۱۰هزار ميليارد تومان 
براي ۸ ميليون سهامدار و ذي نفع در قالب ۲۰ ميليون 
تراكنش واريز كرده اند.  وي در مورد اين پرسش كه آيا 
مي شود شركت ها را به واريز سود از طريق سجام اجبار 
كرد، گفت: اين اجبار دست ما نيست و بايد مصوبه داشته 
باشد. اما شركت ها با توجه به اينكه سهامداران به صورت 
ميليوني اضافه شده اند و اكثراً داراي سهام خرد هستند، 
شركت هاي سرمايه پذير به تدريج استقبال مي كنند و 
ترجيح مي دهند سود سهامداران خرد را از طريق سجام 

و به صورت متمركز واريز كنند.

بازار سرمايه سدي مقابل تورم است
مرتضي افقه، كارش��ناس اقتصادي درگفت وگو با سنا 
گفت: ريش��ه تورم عميق تر از چيزي اس��ت كه برخي 
اقتصادانان بيان مي كنند، نقدينگي عاملي تورم زا است 
كه بايد در چند بند مورد بحث قرار بگيرد، نخست ريشه 
نقدينگي چيست؟ دوم اينكه چرا نقدينگي به بازارهاي 
غير مولد تزريق مي ش��ود؟ وي افزود: كس��ري بودجه 
باعث رشد نقدينگي در كشور شده و البته موانعي مانند 
حضور انبوه نان خوران بودجه اي مزيد بر علت اس��ت، 
از طرفي نبود رونق در بازارها و تضعيف كسب و كارها 
باعث ش��ده تا نقدينگي در بازارهاي غير مولد تزريق 
ش��ود و نرخ تورم را افزايش دهد، لذا اينكه بازار سرمايه 
را بازار تورم زا بدانند بحثي حاشيه اي است كه بي نتيجه 
مي ماند. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: بنده به هيچ 
عنوان اعتقادي به تورم زا بودن بازارسرمايه ندارم؛ چرا كه 
بورس معلول تورم است. افقه به وضعيت كلي اقتصاد 
در س��ال جاري اشاره كرد و گفت: بخش قابل توجهي 
از مشكالت اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشورمان 
ناشي از بي تدبيري هاي ۳ دهه اخير است؛ ما طي چند 
سال اخير نتوانستيم از منابع انساني و مالي به درستي 
استفاده كنيم، البته كه تحريم و توقف مراودات بين المللي 
هم تاثير مستقيم بر وضعيت فعلي اقتصاد دارند اما ابتدا 
بايد وضعيت داخلي منظم باشد تا بتوانيم ُبعد خارجي را 
مديريت كنيم. وي عنوان كرد: شرايط فعلي اقتصاد نياز 
به اهرم هاي قوي و تعامالت بين المللي دارد؛ به بيان ساده 
مي توان گفت مراودات خارجي بايد از سرگرفته شود تا 
اقتصاد جان دوباره اي بگيرد. اگر اين اتفاق محقق نشود، 
هيچ دولتي نمي تواند وعده ه��اي خود را عملي كند و 
نرخ تورم باز هم افزايش خواهد يافت. اين كارش��ناس 
اقتصادي به انتخابات رياست جمهوري پيش رو اشاره 
كرد و گفت: بورس محل نقل و انتقاالت پول به بخش 
توليد است بنابراين هر فردي كه رييس جمهور آينده 
شود بايد ابتدا موانع توليد را از بين ببرد، چون اگر توليد 
رونق نداشته باشد كماكان مشكالت بازار سرمايه هم 
ادامه مييابد. وي خاطرنشان كرد: ضريب نفوذ بورس 
نسبت به گذشته رشد قابل توجهي داشته است؛ بنابراين 
دولت به تنهايي نمي تواند راهكار توسعه اي ارايه و اجرا 
كند، بلكه تمام دستگاه ها و سازمان ها بايد حمايت هاي 

اقتصادي را آغاز كنند.

عدم شفافيت در سطح كالن اقتصاد 
ريشه مشكالت است

عليرضا باغاني، كارشناس بازارسرمايه در پاسخ به 
اين س��وال كه تقارن اطالعات تا چه ميزان در بازار 
س��رمايه وجود دارد؟ اظهار كرد: سامانه كدال كه 
س��امانه جامع اطالعات بورسي محسوب مي شود 
يك دهه پيش راه اندازي شده است. اطالعاتي كه 
در كدال ثبت مي شود به نوعي خود اظهاري است. 
يعني هيات مديره عملكرد شركت را كه بيشتر اين 
اطالعات نيز گذشته نگر است، روي كدال بارگذاري 

مي كنند.
او در ادامه بيان كرد: در دوره هاي قبل ما پيش بيني 
 EPSاعالم مي كرديم؛ اين EPD سود تحت عنوان
آينده نگر بود و ش��ركت اعالم مي كرد كه به عنوان 
مثال پيش بيني مي كنم كه تا آخر ۱۴۰۰ به ازاي 
هر سهم ۱۰۰ تومان سود داشته باشم. در پايان دوره 
اين سود افزايش يا كاهش پيدا مي كرد و به تبع آن، 
ميزان پيش بيني شده نيز تغيير مي كرد و در پايان 
دوره نيز مشخص مي ش��د ك شركت چقدر از آن 

پيش بيني انحراف داشته است.
او اف��زود: ، ام��ا در يك دوره اي به غل��ط، اين چراغ 
راهنماي ب��ورس را حذف كردن��د. در حال حاضر 
شركت ها صورت هاي مالي و گزارش توليد و فروش 
ماهانه خود را در آنجا ثبت مي كنند. اين اطالعات چه 
در زماني كه بودجه يا همان سود پيش بيني مي شد 
و چه اكنون كه صورت هاي مالي منتشر مي كنند، 
هيچ كدام از اينها قابليت اتكاي كامل ندارند. به اين 

علت كه هيات مديره ها اغلب محافظه كار هستند.
اين كارشناس بازار س��رمايه در پاسخ به اينكه آيا 
تدابي��ري براي كنترل اين قبي��ل تخلفات در نظر 
گرفته شده است؟، بيان كرد: بخشي از تدابير الزم 
براي اين فعاليت ها به شفافيت كالني كه در اقتصاد 
وجود ندارد، بر مي گردد ك��ه در همه بخش ها نيز 

مشهود است.
او افزود: نرخ دالري كه به شدت رشد كرد، عده اي از 
آن اطالع داشتند كه قرار است چه اتفاقي در عرصه 
سياسي بيفتد. سپس رفتند و همه دارايي خود را به 
دالر، سكه و ملك تبديل كردند. متاسفانه اين رانت 
اطالعاتييك بحث كالن است. بورس براساس يك 
سري از دستورالعمل ها و ريزساختار ها شايد بتواند 
اين موارد را كنترل كند، اما عمال از بين نمي روند. 
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: به هر حال 
اقتصاد ما اقتصادي اس��ت كه در آن مفسده وجود 
دارد و بخش��ي از اين مفسده نيز به رانت اطالعاتي 
بر مي گردد و نيازمند اين است كه تا حدودي نظارت 
بر شركت ها را تشديد كنند. ما سال گذشته نام كدال 
را قبرستان اطالعات گذاشته بوديم. يعني اطالعات 
قبل از منتشر شدن در سامانه دست همه بود و در 
آخر در كدال منتش��ر مي شد. در صورتي كه كدال 
محلي است كه بايد ناشران اطالعات با اهميت خود 

را بارگذاري كنند.

در يك نظرسنجي بررسي شد

مقصد نقدينگي حاصل از فروش سهام كجاست؟

فرش قرمز بورس براي سرمايه گذاران
ش��اخص كل در بازار بورس روز گذشته يعني شنبه، ۱۸ 
ارديبهش��ت ماه چهارهزار و ۷۶۴ واحد افت داشت كه در 
نهايت اين ش��اخص به رقم يك ميليون و ۱۶۷ هزار واحد 
رسيد.برپايه معامالت روز شنبه بيش از سه ميليارد و ۲۶ 
ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۶ هزار 
و ۹۶۵ ميليارد ريال داد و ستد شد.همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با ۸۳۶ واحد كاهش ب��ه ۴۲۲ هزار و ۱۸ واحد و 
شاخص قيمت )هم وزن( با ۵۴۴ واحد افت به ۲۷۴ هزار و 
۳۸۷ واحد رسيدند.شاخص بازار اول يك هزار و ۹۶۱ واحد 
و ش��اخص بازار دوم ۱۴ هزار و ۸۹۱ واحد كاهش داشتند. 
حقوقي هادراين روز حدود ۴۳۰ميليارد تومان وارد بازار سهام 
كردند. ارزش كل معامالت خرد هزار و ۶۱۰ميليارد تومان 
بود، اشخاص حقوقي۴۳درصد يعني۶۹۰ميليارد تومان 
سهام خريدند و مازاد خريدشان۲۷درصد از كل معامالت 
شد. بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در 
سه گروه »محصوالت شيميايي«، »فرآورده هاي نفتي« و 
»فلزات اساس��ي« رقم خورد در حالي كه برآيند معامالت 
گروه  »واس��طه گري هاي مالي و پولي« به نفع حقيقي ها 
تمام شد.س��ه نماد »شس��تا«، »وس��پهر« و »وتجارت« 
لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص 
دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »وپاسار«، »ساراب« و 
»جم پيلن« معطوف بود.روز شنبه افزايش سهام حقيقي ها 
در هش��ت نماد و افزايش س��هام حقوقي ها در ۸۷نماد به 
بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت 
دس��ته اول ۵۰ميليارد تومان و تغيير مالكيت دسته دوم 
۴۵۰ميليارد تومان بود.آخرين قيمت۲۵نماد حداقل يك 
درصد نسبت به قيمت روز قبل آنها افزايش يافته و ۴۶۵نماد 
با كاهش بيش از يك درصدي قيمت همراه بوده اند. عالوه 
بر اين در بين همه نمادها، نماد »ملي صنايع مس ايران« 
با يك هزار و ۷۴۹ واحد، »بانك پاس��ارگاد« با ۹۹۸ واحد، 
»البراتور داروس��ازي دكتر عبيدي« با ۱۴۰ واحد، »پلي 
پروبيلن جم« با ۱۱۵ واح��د، »بانك صادرات ايران« با ۷۰ 
واحد، »معدني و صنعتي چادرملو« با ۵۵ واحد، »پتروشيمي 
جم« با ۵۳ واحد، »سيمان داراب« با ۴۰ واحد، »پتروشيمي 
بوعلي سينا« با ۲۲ واحد، »بانك خاورميانه« با ۱۵ واحد و 
»آلومينيوم ايران« با ۱۲ واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس 

داشتند. در مقابل شركت »سرمايه گذاري تامين اجتماعي« 
با ۹۹۳ واحد، »صنايع پتروش��يمي خليج فارس« با ۷۱۷ 
واح��د، »پااليش نفت اصفهان« ب��ا ۳۹۸ واحد، »پااليش 
نفت تهران« ب��ا ۳۹۳ واحد، »پااليش نفت بندرعباس« با 
۳۸۰ واحد، »ايران خودرو« با ۳۵۴ واحد، »توسعه معادن 
و فلزات« با ۲۹۳ واحد، »ش��ركت سرمايه گذاري غدير« با 
۲۸۷ واحد، »پتروشيمي نوري« با ۲۴۹ واحد، »سايپا« با 
۲۳۴ واحد، »فوالد مباركه اصفهان« با ۲۰۸ واحد و »گروه 
مپنا« با ۱۷۹ واحد تاثير منفي را بر شاخص بورس داشتند.

بر پايه اي��ن گزارش، در روز مذكور نماد »ملي صنايع مس 
ايران«، »شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي«، »بانك 
پاس��ارگاد«، »بانك تجارت«، »فرآوري معدني اپال كاني 
پارس«، »فوالد مباركه اصفهان« و »پااليش نفت اصفهان« 
در گ��روه نمادهاي پرتراكنش قرار داش��تند.گروه فلزات 
اساسي هم در معامالت ديروز صدرنشين برترين گروه هاي 
صنعت ش��د و در اين گروه ۱۹۶ ميليون و ۵۴۰ هزار برگه 

سهم به ارزش دو هزار و ۶۳۲ ميليارد ريال دادوستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
در اولين روز كاري هفته شاخص فرابورس نيز بيش از۵۹ 
واحد كاهش داش��ت و بر روي كانال ۱۷ هزار و ۳۶۵ واحد 
ثابت ماند.همچنين در اين بازار ۴۹۵ ميليون و ۵۳۶ هزار 
برگه سهم به ارزش ۵۵ هزار و ۹ ميليارد ريال دادوستد شد.
در اين روزتنها نماد »توليد نيروي برق دماوند« تاثير مثبت بر 
شاخص اين بازار داشت و در مقابل »سنگ آهن گهرزمين«، 
»پليمر آريا ساس��ول«، »س��هامي ذوب آهن اصفهان«، 
»پتروشيمي تندگويان«، »ش��ركت آهن و فوالد ارفع«، 
»شركت سرمايه گذاري صبا تامين«، »صنايع ماشين هاي 
اداري ايران«، »پتروش��يمي مارون«، »توس��عه و عمران 
استان كرمان«، »توسعه مولد نيروگاهي جهرم« و »فوالد 
هرمزگان جنوب« تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

    كاهش ارزش سهام عدالت
در پايان معامالت روز گذش��ته بازار س��هام، ارزش سهام 
عدالت در مقايس��ه با چهارش��نبه ۱۵ارديبهش��ت ماه، 
۰.۳درصد كاهش يافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار توماني و 

يك ميليون توماني سهام عدالت به ترتيب به ۱۰ ميليون 
و ۷۳۷هزار تومان و ۲۰ ميليون و ۲۲۶هزار تومان رسيده 
است. با احتساب اين موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش 
سبد ۵۳۲هزار توماني سهام عدالت به ۶ ميليون و ۴۴۲هزار 

تومان رسيده است.

     درج يك شركت جديد در فرابورس
مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس اعالم كرد: باتوجه به 
تاييد آخرين اقدامات انجام شده در خصوص شروط هيات 
پذيرش شركت سرمايه گذاري هامون صبا، به استحضار 
مي رساند با توجه به اخذ پذيرش از بازار اول فرابورس، نام 
شركت در فهرست شركت هاي سهامي عام ثبت شده نزد 

اين سازمان به عنوان ناشر اوراق بهادار درج شد. 
به استحضار مي رساند با توجه به اخذ پذيرش از بازار اول 
فرابورس، نام شركت در فهرست شركت هاي سهامي عام 
ثبت شده نزد اين سازمان به عنوان ناشر اوراق بهادار درج 
گرديد. شايان ذكر است ش��ركت سرمايه گذاري هامون 
صبا )سهامي عام( قبال در تاريخ۱۵/۷/۹۳ عنوان نهاد مالي 
- شركت س��رمايه گذاري به ثبت رسيده بود.  شايان ذكر 
است طبق بند ب ماده ۳۶ قانون احكام دايمي برنامه هاي 
توسعه كشور كه اشاره دارد معامالت اوراق بهادار ثبت شده 
در سازمان، فقط در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس داراي 

مجوز و با رعايت مقررات معامالتي هريك از آنها حس��ب 
مورد امكان پذير بوده و معامل��ه اوراق بهادار مذكور بدون 
رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است، مي بايست معامالت 
اوراق بهادار اين شركت در بازار بورس اوراق بهادار صورت 
گيرد.همچنين براساس بند »ت« همان قانون كه اعالم 
مي دارد سوابق معامالت اوراق بهادار و معامله كنندگان آنها 
بايد به گونه اي ثبت و نگهداري شود كه قابليت بازسازي 
معادالت را داشته باشد و با عنايت به اينكه يكي از شرايط 
پذيرش بعد از ثبت شركت نزد سازمان سپرده نمودن سهام 
شركت نزد شركت سپرده گذاري مشتري اوراق بهادار و 
تسويه وجود مي باشد، بنابراين شركت مي بايستي نسبت 
به دريافت امضاي ديجيتال و سپرده نمودن سهام خود نزد 
شركت سپرده  گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 

اقدام نمايد.

     ناشر جديد بورسي ها
مديريت نظارت بر بازار اوليه س��ازمان بورس خبر داد: با 
توجه به مبلغ حقوق صاحبان سهام و تعداد سهامداران، آن 
شركت بر اساس الزام ماده ۳۶ احكام دايمي توسعه ج.ا. ايران 
مشمول ثبت نزد سازمان بوده و نام شركت صنايع مس افق 
كرمان در فهرست شركت  هاي سهامي عام ثبت شده نزد 

اين سازمان به عنوان ناشر اوراق بهادار درج شد.
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گروه راه و شهرسازي| 
مركلز پژوهش هاي مجلس شلوراي اسلامي در 
گزارشلي در خصوص بررسي سياست هاي تأمين 
مسكن شلهري با بيان اينكه روند سياست گذاري 
تأمين مسكن شهري طي 5 دهه گذشته، حاكي از 
نبود هماهنگي بين اجزاي اصلي بخش مسكن شامل 
منابع مالي، زمين و مصالح ساختماني است، گزارش 
كرده است: ناسازگاري توليد و تأمين مسكن با نظام 
شهرسازي، تأمين تأسيسلات زيربنايي، خدمات 
روبنايي، سلامانه هاي حمل و نقلل و… نيز در اين 
فرآيند مشهود بوده و سبب شده تا سياست گذاري 
مسكن شهري در يك نگرش غير سيستمي به پيش 
رود. در اين گزارش، بازار مسكن تحت تاثير عواملي 
چون »تغييلرات ارزش زمين و تأثير آن در افزايش 
قيمت مسكن، طوالني بودن، پيچيدگي، نابساماني، 
عدم شفافيت و رواج فسلاد اداري در ارايه برخي از 
خدمات كليدي مانند صدور پروانه ساختمان، گواهي 
پايان كار، انشلعابات تأسيسلات زيربنايي، اسناد 
مالكيت و همچنين نرخ هاي دستوري حق الزحمه 
نيروي انساني، بيمه تأمين اجتماعي و ساير ضوابط 

و مقررات اباغي« تصوير شده است.

     نگاه  آمايشي  نداريم
مرك��ز پژوهش هاي مجل��س، تمركز عم��ده اقدامات و 
سياست هاي كالن ملي بخش مسكن را بر كالن شهرها و 
شهرهاي بزرگ مي داند و معتقد است: متأسفانه در حوزه 
مسكن نگاه آمايشي و حمايتي به شهرهاي مياني و كوچك، 
مناطق محروم و مهاجرفرست و همچنين اقشار كم درآمد 

مد نظر قرار ندارد.
پژوهشگران بازوي پژوهشي مجلس، بازار مسكن را از جمله 
بازارهايي مي دانند كه تنها به توليد متكي نبوده و بخشي از 
آن به نحوه عرضه واحدهاي مسكوني موجود مربوط است؛ از 
اين رو، استقرار نظام مالياتي مسكن از جمله ماليات بر عايدي 
سرمايه امالك، ماليات بر خانه هاي خالي، ماليات بر اراضي 
باير مسكوني، ماليات بر خانه هاي گران قيمت و…، از جمله 
راهكارهاي موثر در اين زمينه اس��ت كه به منظور كنترل 

سوداگري و تعادل بخشي بازار مسكن مطرح مي شوند.

     مرور  سياست هاي  تجربه  شده
ناكارآم��دي تامين مس��كن و عدم مطلوبي��ت كيفي آن 
صرفنظر از مسائل مربوط به اقتصاد كالن، بيشتر ناشي از 
فقدان سياست گذاري مشخص در اين حوزه است. از اين 
رو، سياست هاي مختلفي براي حل آن اجرا مي شود. مرور 
تجربيات كشورهاي مختلف دنيا فرصت خوبي پيش روي 
برنامه ريزان وسياست گذاران مسكن قرار مي دهد. دولت ها 
با سياس��ت گذاري در حوزه هاي مختلف��ي پولي، مالي و 
قانونگذاري در راستاي بستر س��ازي براي فعاليت بخش 
خصوصي و براي كارآمدي بازار مسكن فعاليت مي كنند. 
برخي از اين سياست ها به قرار زير هستند.  »سياست توليد 
صنعتي مس��كن« كه فرايندي اس��ت مقرون به صرفه، با 
حجمي انبوه كه طي آن قطعات سازه و نماي مسكن براي 
ارايه مقاومت بيشتر در برابر نيروهاي جانبي، در كارخانه هايي 
 كه براي همين منظور برپا شده، توليد مي شوند. در اين روش 
علي رغم اينكه سرمايه گذاري اوليه بيشتر است، اما توليد 
مس��كن با س��رعت چند برابر و كيفيت مناس��ب محقق 
مي گردد. در برخي از كشورها بين 40 تا 70 درصد توليد 
مسكن به شيوه صنعتي است، اما اين ميزان در ايران كمتر 
از 2 درصد است.  »سياست كنترل بازار زمين« كه با توجه 
به اينكه زمينه س��وداگري در بازار زمين به نس��بت ديگر 

بازارها بسيار مستعدتر است، دولت ها با وضع قوانين متعدد، 
اعمال كنترل شديد بر كاربري زمين، اعمال كنترل بر روند 
صدور پروانه ساخت و ساز، تامين و ذخيره زمين مناسب 
براي مسكن س��ازي و نياز آتي ش��هر و .... سعي در كنترل 
اين بازار مي كنند. »سياست يارانه ها و كمك هاي مالي« 
كه دولت به اش��كال مختلف و در دو قالب كمك مستقيم 
و غير مستقيم به مسكن س��ازي مي تواند اين سياست را 
اعمال كند. در شكل اول مي توان از يارانه سرمايه اي، يارانه 
ماليات يا يارانه هزينه ها نام برد. كمك غيرمستقيم مي تواند 
به فرم هاي تخفيف ماليات بر سود حاصل از ساخت و نيز 
تخفيف هاي مالياتي بر خريد زمين و مس��تغالت به كار 
گرفته شود. در اين سياست، كمك هزينه تأمين مسكن 
امن و سالم براي گروه هاي كم درآمد، از طريق اعطاي وام 
كم بهره و با كمك مالي و مشاركت دولت و راه اندازي اشكال 
مختلف صندوق هاي مالي تامين مي شود. »سياست كنترل 
اجاره مس��كن« كه وضع قوانين كنترل اجاره بها، هدايت 
سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساخت مسكن اجاره اي 
 ويژه گروه هاي كم درآمد، مناسب سازي نرخ هاي اجاره براي 
اجاره نش��ين ها، پايين آوردن فش��ار هزين��ه اي اجاره بها 
 با كم��ك ابزارهاي��ي همچ��ون كوپن اج��اره ي��ا يارانه 
اجاره و نهايتًا تشويق به سرمايه گذاري در احداث مسكن 
اجاره اي با استفاده از تسهيالتي همچون زمين، وام، اعتبار 
مالياتي و استفاده درس��ت از ابزار تراكم توسط شهرداري  
»سياس��ت توليد براي اجاره«، در اين سياست سازندگان 
بخش خصوصي و دولتي تشويق و ملزم مي شوند كه بخشي 
از توليد مس��كن خود را به مسكن اجاره اختصاص دهند. 
گاهي در اين سياست، واحد مسكوني اجاره اي توسط بخش 
خصوصي، بر روي زمين هاي دولتي كه با شرايط تخفيف، 
 تقسيط يا اجاره واگذار مي ش��ود، با بهره گيري از وام هاي 
كم بهره احداث مي شود. »سياست خصوصي سازي عرضه 
مس��كن«، طي اين سياست سازندگان خصوصي تعريف 
و تعيين مي ش��وند وبراي آنها تكاليف و تسهيالت معين 

و قوانين مرتبط نيز تدوين و تصويب مي ش��ود. »سياست 
محافظه كارانه«، اين سياست همان تأمين بخشي از نيازهاي 
مسكن از طريق نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده در 
ايران است كه با استفاده از حمايت هاي قانوني متعدد نظير 
اعطاي وام كم بهره، تخفيف عوارض صدور پروانه ساختمان، 
اعطاي تراكم تشويقي و غيره و در قالب برنامه هاي ۵ ساله 
توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور در حال انجام دادن است. 
»سياست زمين- خدمات«، در اين سياست دولت زمين 
آماده را در اختيار قشر كم درآمد و آسيب پذير جامعه قرار 
مي دهد. در اين طرح كه زمين ها داراي نقشه هاي كاربري 
بودند، امكان س��اخت خوديار و تدريجي به موازات بهبود 
وضعيت اقتصادي خانوار فراهم است و هم سرمايه گذاري 
س��رانه دولت كاهش مي يابد و هم اينكه تعداد بيشتري 
مشمول برنامه هاي حمايتي مي شوند.  »سياست خانه سازي 
اجتماعي«، »ساخت مجتمع هاي مسكوني با واحدهاي 
ارزان قيمت«، »سياس��ت ايجاد بان��ك اطالعاتي زمين و 
مسكن«، »سياست ساخت واحدهاي مسكوني اجاره به 
ش��رط تمليك« نيز از جمله سياست هاي تجربه شده در 

جهان به شمار مي روند.

     بازار از تقاضاي مصرفي خالي شد
در اين حال، بررس��ي تح��والت ميداني بازار مس��كن در 
ارديبهش��ت ماه جاري حاكي از خروج تقاضاي مصرفي از 
اين بازار است. در همين رابطه، غالمرضا سالمي، كارشناس 
اقتصاد مس��كن با پيش بيني ثبات بازار مسكن ، گفت: در 
شرايط فعلي بازار مسكن ميزان حضور تقاضاي مصرفي در 
سطح حداقلي قرار دارد. به گزارش تسنيم، سالمي با بيان 
اينكه در زمان حاضر عوامل بيروني بيش از شرايط دروني 
بر روند بازار مسكن تاثيرگذار هستند، اظهار كرد: بررسي 
مجموع عوامل بيروني و دروني اثرگذار بر بازار مسكن نشان 
مي دهد برگزاري انتخابات رياست جمهوري و تعيين تكليف 
نشست هاي وين به عنوان عوامل غيراقتصادي موثر بر بازارها، 

نقش تعيين كننده اي بر روند بازار مسكن دارد. وي ادامه داد: 
در صورتي كه نتيجه مذاكرات مثبت باشد مسلما با كاهش 
انتظارات تورمي و كاهش نوس��انات بازار ارز، در بازارهاي 
دارايي از جمله بازار مسكن ثبات بيشتري برقرار خواهد شد. 
وي افزود: اين در حالي است كه بازارهاي مختلف دارايي طي 
چندسال اخير به دليل كسري بودجه و افزايش نقدينگي، با 
نوساناتي همراه بوده اند. به ويژه آنكه طي ماه هاي اخير باتوجه 
به نامشخص بودن وضعيت بخش زيادي از بازارها همچون 
بورس يا ارز و بازار پول، بخش زيادي از فعاالن اين بازارها، 
به سمت بازار مسكن سوق پيدا كرده اند. كارشناس اقتصاد 
اضافه كرد: از آنجا كه بازار مسكن نسبت به ساير بازارها در يك 
دوره بلندمدت با نوسانات و هيجانات كمتري مواجه است، 
بنابراين بخشي از سرمايه گذاران سنتي كه ريسك پذيري 
كمتري دارند، اين بازار را انتخاب مناسبي براي سرمايه خود 
مي دانند. سالمي  با اشاره به اينكه در شرايط فعلي بازار مسكن 
ميزان حضور تقاضاي مصرفي در سطح حداقلي قرار دارد، 
گفت بازار مسكن به سازوكارهاي تامين مالي همچون پيش 
فروش مسكن نياز دارد تا هم سازنده ها بتوانند هزينه ساخت 
واحدهاي مسكوني را تامين كنند و از اين محل عرضه مسكن 
افزايش يابد و هم خري��داران بتوانند اقدام به پيش خريد 
مس��كن كنند. وي طراحي يك پكيج مالياتي شامل انواع 
ماليات هاي مكمل در بخش مسكن از جمله ماليات ساالنه 
از امالك، ماليات خانه هاي خال��ي، ماليات ارزش افزوده و 
ماليات بر معامالت مكرر را از ديگر اقدامات الزم به منظور 
ايجاد انگيزه در مالكان براي عرضه واحدهاي بالاستفاده به 
بازار مصرف عنوان كرد. وي تاكيد كرد: حمايت از انبوه سازان 
براي ساخت انبوه مس��كن موردنياز خانوارها )واحدهاي 
مسكوني كوچك متراژ( و ارايه تسهيالت موثر و هدفمند به 
سازندگان صاحب صالحيت از ديگر اقدامات ضروري است 
كه از ابتداي س��ال جاري نيز به طور ويژه در سياست هاي 
اعتباري بانك مسكن به عنوان بانك تخصصي فعال در بازار 

مسكن گنجانده شده است.

بازوي پژوهشي مجلس بررسي كرد

12 سياست تجربه شده مسكن در جهان

پاشنه آشيل عملكرد دو خودروساز در آغاز تحريم ها
   سايپا

درآمد عملياتي س��ايپا نيز با كاهشي ملموس از رقم 118 
هزار ميليارد ريال به رقم 84 هزار ميليارد ريال رسيده است 
)29 درصد كاهش(. در كنار اين موضوع هرچند بهاي تمام 
شده درآمدهاي عملياتي اين شركت در سال 1397 نسبت 
به سال 1396 تفاوت قابل مالحظه اي نداشته، اما با توجه 
به افت تيراژ توليد 37 درصدي، مي توان نتيجه گرفت كه 
بهاي تمام ش��ده توليد هر خودرو در اين سال جهش قابل 
مالحظه اي را تجربه كرده است. حاشيه سود عملياتي سايپا 
نيز طي بازه مذكور با روندي پرشتاب از 12 درصد در سال 
139۵ به 43- درصد در سال 1397 نزول كرده و در نهايت 

در سال 1398 به 27- درجه رسيده است.
روند فوق براي حاشيه سود خالص اين شركت نيز مشاهده 
مي شود و مقدار اين شاخص از 11 درصد در سال 139۵ به 
66- درصد در سال 1397 و ۵1- درصد در 6 ماهه نخست 
سال 1398 تغيير نموده است. اين روندها نشان مي دهد كه 
همانند شركت ايران خودرو، شركت سايپا نيز در كنترل و 
كاهش هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي )به واسطه نزول 
بيشتر حاشيه سود خالص نسبت به حاشيه سود عملياتي( 
ناتوان بوده و نتوانسته رش��د درآمدهاي عملياتي خود را 
متناس��ب با افزايش بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي 
مديريت نمايد. براي شركت س��ايپا نيز روند افزايشي در 
ساير هزينه هاي عملياتي اين شركت نيز نظير ايران خودرو 
مشاهده مي ش��ود، به نوعي كه اين مقدار در سال 1397 
بيش از 300 برابر شده كه مهم ترين اقالم موثر بر آن »زيان 
تعهدات معوق فروش«، »هزينه هاي جذب نشده« و »زيان 
تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي« بوده است. مطالعه سهم 
هزينه اي حلقه هاي مختلف زنجيره ارزش شركت سايپا 
در سال 1397 نش��ان دهنده روندهاي ملموس افزايشي 
در هزينه هاي حلقه »تامين مالي« اين شركت به نسبت 
سال 1396 است )ساير حلقه ها روندي نرمال را در تغييرات 
هزينه اي داشته اند(. هزينه هاي تامين مالي اين شركت از 
رقم 12.801 ميليارد ريال در سال 139۵ به رقم 26.۵41 
ميليارد ريال در س��ال 1397 رسيده كه حاكي از افزايش 

نزديك به 200 درصدي طي دو س��ال است )اين افزايش 
براي سال 1397 نسبت به سال 1396 معادل 37 درصد 
بوده است(.  در خصوص حلقه »عمليات و توليد« شركت 
سايپا، توجه به اين نكته ضروري است كه هرچند مقادير آن 
طي دوره مذكور تقريبا ثابت مانده است، اما اين امر عمدتا به 
واسطه عدم فروش موجودي هاي ساخته  شده اين شركت 
در طي سال 1397 اس��ت كه منجر به كاهش بهاي آن از 
هزينه حلقه عمليات و توليد شده است )بدون در نظر گرفتن 
كاهش ناش��ي از عدم فروش موجودي هاي ساخته شده، 
هزينه حلقه عمليات و توليد شركت سايپا در سال 1397 
برابر با 13.۵۵6 ميليارد ريال است كه افزايش 98 درصدي 
را نسبت به سال 1396 نشان مي دهد(. با وجود ثابت ماندن 
سهم هزينه هاي حلقه »عمليات و توليد« شركت سايپا، 
سهم اجزاي آن تغييرات قابل توجهي داشته است، به نوعي 
كه در سال 1397، سهم قالب هزينه اي اين حلقه مربوط به 
س��اير هزينه هاي عملياتي بوده، در حالي كه در سال هاي 
1396 و 139۵، سهم عمده هزينه هاي اين بخش به خريد 
خدمات اختصاص داشته است. همچنين الزم به ذكر است 
كه هرچند روند تغييرات هزينه تداركات ورودي و خروجي 
شركت سايپا نرمال است و اين رقم در سال 1397 تنها 7 
درصد افزايش را نشان مي دهد، اما با توجه به كاهش تيراژ 
توليد 37 درصد سايپا در اين سال، مي توان نتيجه گرفت 
كه بار هزينه هاي تامين قطعات و مواد مستقيم نزديك به 

70 درصد افزايش داشته است.

   نكات كليدي
مهم ترين داليل عملكرد منجر به زيان شركت هاي سايپا و 
ايران خودرو در دوره مالي سال 1397 )آغاز تحريم ها(، مازاد 
بهاي تمام شده نسبت به بهاي فروش محصوالت و تحميل 
هزينه هاي مالي )معادل 13 درصد درآمد عملياتي براي 
ايران خودرو و 30 درصد درآمد عملياتي براي سايپا( است. 
همچنين هزينه خريد قطعات و مواد مستقيم براي هر دو 
شركت نيز جهش قابل مالحظه اي داشته و اين رقم براي 
ايران خودرو معادل ۵0 درصد و براي سايپا معادل 71 درصد 

برآورد شده است. بنابر تحليل هاي صورت گرفته، ساختار 
هزينه اي صنعت خودروسازي كشور از چهار نقصان عمده 
رنج مي برد كه عبارتند از فشار هزينه هاي غير عملياتي، عدم 
توازن بهاي فروش و بهاي تمام شده، عدم توازن ميان ارزبري 
و ارزآوري و زنجيره ارزش نامتوازن. كاهش فشار هزينه هاي 
غيرعملياتي: بخش بزرگي از فشار هزينه اي به صنعت خودرو 
كشور ناشي از هزينه هاي غيرعملياتي )تامين مالي، منابع 
انساني و...( است. اگرچه وضعيت جاري پيش فروش خودرو 
با نرخ پايين سود مشاركت، فرصت مناسبي براي تامين مالي 
صنعت خودروسازي كشور ايجاد نموده، اما آن چه در اين 
ميان مهم است، ايجاد توازن ميان رشد هزينه ها و رشد سود 
شركت هاي خودروس��ازي از طريق تمركز بر هزينه هاي 
غيرعملياتي است كه مي تواند در برنامه هايي نظير مديريت 
منابع انساني، مديريت هزينه هاي گارانتي و خدمات پس از 
فروش و غيره پيگيري گردد. توازن بخشي به بهاي فروش 
و هزينه تمام شده: با توجه به بي بهرگي صنعت خودرو از 
صادرات و درآمد ارزي، الزم اس��ت از يك سو بهاي فروش 
محصوالت آن در بازار داخل مطابق با نوسانات نرخ ارز تعديل 
گردد و از سوي ديگر پوشش هاي الزم براي كاهش ريسك 
تامين مواد اوليه و قطعات اين صنعت در زمان شوك هاي 
ارزي پيش بيني شود. از آنجايي كه صنعت خودرو تقريبا 
نگراني از سمت تقاضا و چالش هاي سمت آن ندارد و همواره 
اطمينان كاف��ي از بازار فروش مناس��ب براي محصوالت 
خود دارد، الزم اس��ت يك سياست تامين بلندمدت مواد 
اوليه با همكاري بورس كاال و با بهره گيري از ابزارهاي مالي 
پوشش دهنده ريسك )ابزارهاي مشتقه( پياده شود تا بخشي 
از فشار هزينه اي ناشي از نوسانات نرخ ارز پوشش داده شود. 
توازن بخشي به ارزبري و ارزآوري صنعت خودروسازي: تيراژ 
توليد، عمق ساخت داخل )از نگاه جهاني ارزش افزوده توليد( 
و دسترسي به بازار، سه مولفه مهم مثلث رقابت پذيري در 
صنعت خودرو است. متاسفانه بازار انحصاري و غيررقابتي 
داخل موجب  شده مقوله دسترسي به بازار چندان مورد توجه 
مسووالن و سياست گذاران صنعت خودرو كشور قرار نگيرد، 
كه اين امر موجب ضعف اين صنايع در توس��عه بازارهاي 

صادراتي شده است. از طرف ديگر غالب سياست هايي كه 
هم اكنون نيز در حال پيگيري است، متمركز بر تيراژ توليد 
و افزايش عمق ساخت داخل است. اما در صورتي كه توسعه 
توان صادراتي صنعت خودروس��ازي كشور مد نظر باشد، 
مولفه بازار نيز كه مهم ترين چالش اين صنعت در بازارهاي 
صادراتي است نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. از اين رو الزم 
است از بستر سهل الوصول بازار داخل به عنوان فرصتي در 
جهت توسعه توان رقابتي صنعت خودروسازي كشور در 
هر سه مولفه فوق بهره برداري شود. بنابراين در كنار ساير 
برنامه هاي در حال اجرا، يك برنامه مدون عملياتي جهت 
توسعه محصولي و صادرات به بازارهاي منطقه اي با هدف 
توازن بخشي ميان ارزبري و ارزآوري صنعت خودرو كشور 
ض��رورت دارد كه اين مهم مي تواند ب��ا محوريت صادرات 
قطعات و س��امانه ها كه فرآيندي نسبتا سهل تر نسبت به 
صادرات محصول نهايي دارد پيگيري گردد. توزان بخشي 
به زنجيره ارزش: اين فرآيند در كنار الزامات و مشوق هاي 
سياست گذار، نيازمند ايجاد فرصتي براي كاهش سودآوري 
توليد مونتاژي )با حداقل عمل ساخت داخل( است. متاسفانه 
مونت��اژ خودرو ب��ه داليل متعددي نظير نظ��ام تعرفه اي 
نامناسب، كاهش ريسك هزينه هاي خدمات پس از فروش، 
بازدهي سريع و... از جذابيت بااليي برخوردار است كه منجر 
به ايجاد تعدادي از شركت هاي خودروسازي با محصوالت 
مونتاژي شده كه عمال توان صادرات نداشته و ضرورتي نيز 
براي س��رمايه گذاري در حلقه هاي با ارزش افزوده باال اما 
ديربازده نظير طراحي، تحقيق و توسعه، بازاريابي و فروش، 
برندينگ و... احس��اس نمي كنند )روندي كه در ميان دو 
خودروساز بزرگ كشور نيز مشاهده گرديد(. لذا با توجه به 
احتمال لغو تحريم ها و امكان شروع مجدد همكاري ميان 
خودروسازان داخلي و خارجي، پيشنهاد مي گردد برنامه 
بلندمدت دولت بر پياده سازي روندهاي ادغام و تمركز در 
صنعت خودروسازي به منظور توسعه توان سرمايه گذاري 
اين شركت ها بر حلقه هاي موثر بر توان رقابتي آنها متمركز 
گردد و با اعمال سياس��ت هاي تعرفه اي و غيرتعرفه اي از 

جذابيت توليد صرفا مونتاژي در كشور كاسته شود.

 وزير راه و شهرسازي: 
فعال سفر نرويد!

محمد اس��المي، وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه 
از م��ردم مي خواهيم فعال و تا بهتر ش��دن وضعيت 
كرونا در كشور و افزايش واكسيناسيون سفر نروند، 
گفت: دليل اينكه ممنوعيت هاي تردد و س��فرهاي 
بين اس��تاني را از قبل اعالم مي كنيم اين اس��ت كه 
مي خواهيم زندگي مردم مختل نش��ود. اسالمي در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بر اساس آخرين مصوبات 
صورت گرفته، از ساعت 12 سه شنبه 21 ارديبهشت 
تا ساعت 12 شنبه 2۵ ارديبهشت ورود و خروج بين 
همه  استان ها ممنوع شده است و كسي نمي تواند در 
اين روزها و ساعات به سفر برود. وي در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه چرا پيش از اجراي هر طرح ممنوعيتي 
در زمينه س��فرها از قبل آن را به مردم اطالع رساني 
مي كني��د؟ افزود: اين اطالع رس��اني ها به دليل اين 
انجام مي شود كه زندگي مردم مختل نشود و آنها بايد 
برنامه زندگي ش��ان را بدانند اما چيزي كه در زمينه 
شيوع ويروس كرونا كمك كننده است اينكه سفرهاي 
بين استاني در چه بازه زماني ممنوع شده است. وزير 
راه و شهرسازي ادامه داد: البته ممنوعيت هاي تردد 
در استان هاي قرمز و نارنجي همچنان برقرار بوده و 
اين مس��اله تغييري در ماه هاي گذشته نكرده است 
اما براي ايام تعطيالت پيش رو اين ممنوعيت اعالم 
شد تا كسي به س��فر نرود. اسالمي گفت: با توجه به 
وضعيت شيوع ويروس كرونا از همه مردم مي خواهيم 
خويشتن داري و صبوري بيشتري كرده و از هر گونه 
سفرهاي غير ضرور خودداري كنند تا واكسيناسيون 
هر چه سريع تر انجام شود و شرايط كشور از اين نظر 

متعادل تر شود.

هشدار آب گرفتگي معابر و صاعقه 
در ارتفاعات

صادق ضياييان، مديركل پيش بيني و هشدار سازمان 
هواشناس��ي اعالم كرد: تا دوش��نبه 20 ارديبهشت، 
در بسياري از اس��تان ها باال آمدن ناگهاني سطح آب 
رودخانه ها، جاري شدن روان آب موقت در مسيل ها، 
آب گرفتگي معاب��ر، صاعقه و برق گرفتگ��ي و وقوع 
تگرگ در مناطق مستعد پيش بيني مي شود. ضياييان 
در گفت وگ��و با ف��ارس در تش��ريح آخرين وضعيت 
جوي كش��ور بيان كرد: رگبار و رعد و برق و وزش باد 
ش��ديد موقت و در مناطق مس��تعد بارش تگرگ در 
روز يكشنبه 19 ارديبهش��ت در استان هاي خراسان 
رضوي، خراسان ش��مالي، برخي نقاط اصفهان، يزد، 
كرمان، خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، شمال 
فارس و دامنه هاي البرز در استان هاي سمنان و شرق 
تهران همچنين آذربايجان غربي پيش بيني مي شود. 
مديركل پيش بيني و هش��دار س��ازمان هواشناسي 
گفت: روز دوش��نبه20 ارديبهش��ت با شمالي شدن 
جريانات روي درياي خزر در سواحل خزر بارش شروع 
مي شود در ساعات بعد از ظهر و اوايل شب در جنوب 
آذربايجان غربي، اردبيل، جنوب آذربايجان ش��رقي، 
زنجان، كرمانشاه، كردس��تان، البرز، تهران، قزوين، 
سمنان، اصفهان، شمال فارس، خراسان جنوبي، غرب 
يزد، كرمان، شمال سيستان و بلوچستان و دامنه هاي 
زاگرس در اس��تان هاي همدان، مركزي، لرس��تان، 
چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و بويراحمد، رگبار 
و رعد و برق و وزش باد ش��ديد موقت خواهيم داشت. 
ضياييان بيان كرد: در همه مناطقي كه ذكر شد احتمال 
باال آمدن ناگهاني سطح آب رودخانه ها، جاري شدن 
روان آب موقت در مسيل ها، آب گرفتگي معابر، صاعقه 
و برق گرفتگي، وقوع تگرگ در مناطق مستعد، وزش باد 
شديد موقت و خيزش گردوخاك، شكستن درختان 
و آسيب به سازه هاي سست وجود دارد. وي افزود: در 
اين راستا توصيه مي شود خودداري از تردد و توقف در 
كنار رودخانه ها و مسيل ها، امتناع از كوهنوردي و عدم 
چراي دام در ارتفاعات و حاشيه رودخانه ها و مسيل ها 
به ويژه در ساعات بعدازظهر و شب، تحكيم سازه هاي 
موقت و سست و عدم عبور از جاده هاي آب گرفته در 

دستور كار باشد. 

 درخواست وزارت خارجه 
براي پرواز فوق العاده  به هند

محمدحسن ذيبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كش��وري گفت: وزارت امور خارجه براي بازگش��ت 
دانشجويان و اتباع ايراني در هند، درخواست برقراري 
يك پرواز فوق العاده داشته است كه در اين باره منتظر 
تاييد و تعيين دستورالعمل ها از سوي وزارت بهداشت 
هس��تيم. ذيبخش در گفت وگو با فارس در پاسخ به 
اينكه با توجه به درخواست سفير ايران در هند مبني بر 
برقراري يك پرواز فوق العاده براي بازگشت دانشجويان 
و اتباع ايراني در هند، برنامه سازمان هواپيمايي كشوري 
چيست؟ اظهار داشت: در اين باره وزارت امور خارجه 
براي برقراري پرواز فوق العاده به سازمان هواپيمايي 
كشوري درخواست داده است. وي تأكيد كرد: با توجه 
به شيوع شديد كرونا در كشور هند و لغو همه پروازهاي 
كشورمان به هند وپاكستان پس از اين موضوع، براي 
برقراري اين پ��رواز فوق العاده ض��رورت دارد وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تاييديه هاي الزم 
را صادر كند. سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري 
اظهار داشت: در اين راستا وزارت بهداشت بايد تاييديه 
برقراري اين پرواز فوق العاده را صادر و نوع پروتكل هاي 
الزامي را تعيين كنند. اين پرواز فوق العاده پس از تاييد 
وزارت بهداشت، براي بازگش��ت دانشجويان و اتباع 
ايراني انجام خواهد ش��د. بر اساس اين گزارش، از روز 
چهارم ارديبهشت امسال به دليل شيوع شديد ويروس 
كرونا در كشور هند، پروازهاي بين ايران و هندوستان و 
ايران و پاكستان به درخواست ستاد ملي مقابله با كرونا 
تعليق شد. سخنگوي س��ازمان هواپيمايي كشوري 
درباره محدوديت سفرها در ايام عيد سعيد فطر ابالغي 
از سوي وزارت كشورگفت: محدوديت سفر مشمول 

ناوگان حمل و نقل هوايي نمي شود.

فعاليت صندوق پس انداز مسكن يكم 
متوقف شد

يك مق��ام مس��وول از توقف ثب��ت ن��ام ورودي جديد 
صندوق پس انداز مسكن يكم و صرفا اعطاي تسهيالت 
به دارندگان اين حس��اب ك��ه تاكن��ون وام نگرفته اند، 
خب��ر داد. به اين ترتيب، سياس��تي ك��ه در چنبره تورم 
گرفتار آمد و كارآي��ي خود را از دس��ت داد، پايان يافت. 
 به گزارش مه��ر، از نيمه دوم س��ال 91 ك��ه دوره ركود

 ۵ ساله بخش مسكن آغاز شد و بخشي از آن نيز همزمان 
با وزارت عباس آخوندي در راه و شهرس��ازي بود، يكي از 
برنامه هايي كه در دس��تور كار دولت يازدهم قرار گرفت، 
حمايت از خريداران مس��كن از طريق تنوع بخش��ي به 
تس��هيالت خريد و تقويت س��مت تقاضا بود. در همين 
رابطه و با توجه به ثبات قيمتي كه در فاصله س��ال هاي 
91 تا نيمه نخست 96 در بخش مسكن ايجاد شده بود، 
صندوق پس انداز مسكن يكم به عنوان سياست پس انداز 
براي خانه دار شدن مردم در خرداد 93 راه اندازي و اولين 
حس��اب به همين منظور با حضور وزير راه و شهرسازي 
سابق، افتتاح شد. اگرچه با توجه به وجود تورم عمومي در 
فضاي اقتصادي كشور كه درنتيجه بخش مسكن از آن اثر 
مي پذيرد و همچنين باال بودن هزينه تمام شده پول در 
شبكه بانكي ايران به داليلي مختلف، برخي كارشناسان 
سياست تأمين مالي مس��كن در ايران از طريق سيستم 
پس ان��داز را توصيه نمي كردند، اما با توجه به پيش بيني 
طوالني بودن دوره ركود مسكن در نيمه نخست دهه 90، 
صندوق پس انداز مسكن يكم توانست بيش از نيم ميليون 
نفر را در سراسر كشور خانه دار كند. اين صندوق در تهران 
به متقاضيان فردي كه يك سال 40 ميليون تومان پس انداز 
مي كردند، 80 و زوجيني كه 80 ميليون تومان از منابع خود 
را يك ساله نزد بانك تخصصي بخش مسكن سپرده گذاري 
مي كردند، 80 ميليون تومان تسهيالت مي داد. نرخ سود 
اين تسهيالت در ماه هاي نخس��ت راه اندازي 14 درصد 
بود و س��پس به تدريج به 13 درصد، 11 درصد، 9 درصد 
و نهايتًا به 8 درصد در س��اير مناطق شهري و 6 درصد در 
بافت هاي فرسوده كاهش پيدا كرد. اقساط اين تسهيالت 
براي وام زوجين )80 ميليون توماني( كمتر از يك ميليون 
توم��ان )974 هزار تومان( بود ك��ه جذابيت زيادي براي 
دريافت كنندگان اين تسهيالت ايجاد مي كرد. ضمن اينكه 
تاكنون آمار دقيقي از تعداد تسهيالت پرداخت شده از محل 
اين صندوق اعالم نشده و آخرين آمار مربوط به گزارشي 
است كه مرحوم ابوالقاسم رحيمي اناركي مديرعامل سابق 
بانك عامل بخش مسكن در اواخر پاييز 98 اعالم كرد؛ بر 
اس��اس آنچه رحيمي اناركي گفت: 6۵0 هزار نفر در اين 
صندوق ثبت نام كرده بودند كه 110 ه��زار نفر از آنها از 
دريافت آن انصراف دادند. عمر بيش از ۵ س��اله صندوق 
پس انداز مس��كن يكم با فراز و نشيب هاي زيادي روبرو و 
شايعات متعددي در خصوص ورشكستگي هاي چند باره 
آن به دليل ناترازي در مناب��ع و مصارف صندوق، مطرح 
ش��د؛ حتي در اواخر عمر اين صندوق، مقرر شد بخشي 
از اقساط بازگشتي مس��كن مهر كه در سال 91 با امهال 
10 ساله مواجه شده بود، به صندوق مسكن يكم منتقل 
شود؛ اما با اتمام دوره تشكيل صندوق مسكن يكم، خبري 
از سرنوشت اقساط بازگشتي تسهيالت خط اعتباري ۵۵ 

هزار ميليارد توماني مسكن مهر نيست.

     عمر صندوق پس انداز مسكن يكم 
به اتمام رسيد

در همين رابطه، محمدحسن علمداري عضو هيات مديره 
بانك تخصصي بخش مسكن در گفت وگو با مهر با تأييد 
توقف فعاليت صندوق پس انداز مسكن يكم و ثبت نام جديد 
در آن، گفت: ديگر در اين صندوق، افتتاح حساب جديد 
نداريم؛ بانك مركزي مدت فعاليت صندوق مسكن يكم را 
۵ ساله تعيين كرده بود كه عمر آن در خرداد 99 به اتمام 
رسيد ولي بانك يكي دو ماه هم بعد از آن همچنان حساب 
جديد افتتاح مي كرد. وي افزود: با اين حال هم سقف تعداد 
تسهيالت قابل اعطا كه در اين مدل پيش بيني شده بود و 
هم سقف زماني آن به اتمام رسيده بود؛ از همين رو بانك 
مركزي اعالم كرد اين صندوق ديگر فعاليتي نداشته باشد. 
علمداري ادامه داد: تمام كساني كه تا پيش از اين ثبت نام 
كرده ولي تسهيالت را دريافت نكرده بودند، بدون استثنا 
هر زماني كه به بانك مراجعه كنند، مي توانند اين وام را بر 
اساس همان مدل دريافت كرده و ما متعهد به پرداخت اين 
تسهيالت به آنها هستيم. اين مقام مسوول در شبكه بانكي 
درباره اينكه آيا با توجه به توقف فعاليت صندوق مسكن 
يكم، سرنوشت اقساط بازگشتي مسكن مهر مشخص شده 
يا خير؟، گفت: در كنار امهال 10 ساله اقساط بازگشتي 
مسكن مهر، 3 وظيفه به بانك عامل بخش مسكن تكليف 
شد؛ بخشي از آن براي صندوق پس انداز مسكن يكم در 
نظر گرفته شد كه عمدتًا به تك ر قمي شدن نرخ سود وام 
مسكن يكم كمك كرد؛ بخش دوم اقساط بازگشتي، به 
تكميل واحدهاي باقي مانده مسكن مهر اختصاص داده شد 
و سبب شد تا سقف وام مسكن مهر به ۵0 ميليون تومان در 
پرديس و 4۵ ميليون تومان در ساير شهرها افزايش يافت. 
وي تصريح كرد: باقي مانده اقساط بازگشتي مسكن مهر 
پس از اين دو وظيفه، به پرداخت 40 هزار فقره وام مسكن به 
بازنشستگان كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي با مصوبه 
مجلس اختصاص يافت. علمداري يادآور شد: تير ماه سال 
آينده )1401( امهال 10 ساله خط اعتباري مسكن مهر به 
اتمام مي رسد و بايد شروع به بازپرداخت اقساط اين خط 
اعتباري به بانك مركزي كنيم. وي درباره اينكه آيا اعطاي 
تسهيالت مسكن بازنشستگان آغاز شده؟ خاطرنشان كرد: 
قرار اس��ت اعطاي اين وام به ذيل طرح اقدام ملي مسكن 
منتقل شده و وزارت راه و شهرس��ازي تفاهم نامه اي در 
اين خصوص با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به امضا 
برساند تا اين تسهيالت، به وام ساخت تبديل شود. عضو 
هيات مديره بانك تخصصي بخش مسكن گفت: قرار است 
در طرح اقدام ملي وام 100 ميليون توماني پرداخت شود 
كه با توجه به اينكه وام مسكن بازنشستگان، 40 ميليون 
تومان است، 40 درصد اين تسهيالت به صورت يارانه اي 
از اين محل و مابه التفاوت آن تا 100 ميليون تومان با نرخ 

مصوب شوراي پول و اعتبار به بازنشستگان اعطا شود.
به گفته علمداري، مسووليت تعيين نحوه پرداخت اين 
تسهيالت با صندوق بازنشس��تگي و وزارت رفاه است و 

بانك، صرفاً عامل اعطاي آن به بازنشستگان خواهد بود.

وداع با وام خانه اولي ها 

ادامه از صفحه اول



اقدامات تس��هيل گرانه صن��دوق نوآوري و ش��كوفايي 
كه قرار بود معطوف به ش��ركت هاي دانش بنيان باش��د 
هم اكنون ش��امل اس��تارت آپ هاي بزرگي مي شود كه 
ديگر استارت آپ نيستند و با سودآوري باال به كار تجارت 
مشغول هستند. اين در حالي است كه علي رغم كسب و 
كارهاي اقتصادمحور اين شركت ها و اطالع داشتن صندوق 
نوآوري از اين موضوع، اين ش��ركت ها همه س��اله مبالغ 
بسياري از صندوق نوآوري و شكوفايي تسهيالت دريافت 
مي كنند.  صندوق نوآوري و شكوفايي نهادي براي حمايت 
از شركت هاي دانش بنيان اس��ت كه در راستاي تقويت 
اقتصاد دانش بنيان، ماموريت خود را توسعه شركت هاي 
خصوصي يا تعاوني دانش بني��ان ايراني در چهارچوب و 
قوانين باالدس��تي مي داند اما چندي است كه عملكرد 
اين صندوق با انتقاداتي همراه است. صندوق نوآوري در 
حالي اعالم مي كند كه در دو س��ال گذشته ۴۰۰۰ فقره 
تس��هيالت به مبلغ ۱۳ هزار ميليارد به ش��ركت ها اعطا 
كرده كه بخشي از اين شركت ها هم اكنون از حالت دانشي 
خارج و كامال اقتصادي شده اند. چندي پيش علي وحدت 
رييس صندوق نوآوري و شكوفايي در اين زمينه گفته بود 
كه غول هاي استارت آپي كشور ۵۰ ميليارد تومان وام از 
اين صندوق گرفته اند. وي همچنين اعالم كرده بود: »در 
اين چند سال تمام شركت هاي بزرگ و شناخته شده ۵۰ 
ميليارد تومان تسهيالت از صندوق نوآوري و شكوفايي 
دريافت كرده اند اما اين استارت آپ ها عالقه اي به عنوان 
شدن نامشان به عنوان تسهيالت گيرنده ندارند.« همين 
موضوع باب اعتراضاتي را از س��وي برخي ش��ركت هاي 
دانش بنيان باز كرده اس��ت و به همين دليل اين انتقاد به 
عملكرد صندوق نوآوري و شكوفايي مطرح مي شود كه 
چرا بسياري از ش��ركت هاي دانش بنيان در اين فرآيند 
حمايتي جايي نداش��ته و شرايط دريافت وام را ندارند اما 
اين صندوق از شركت هايي حمايت مي كند كه وارد بازار 
بيزينس شده و حتي ديگر استارت آپ هم نيستند و فعاليت 
دانش بنياني ندارند. از سوي ديگر در حالي كه بسياري از 
اين شركت ها در ايام شيوع كرونا و به دليل استفاده بيشتر 
مردم از خدمات مجازي و از راه دور س��ودهاي كالني به 
دست آورده اند و درآمدشان افزايش يافته است، اين سوال 
در ذهن ها متبادر مي ش��ود كه چرا بايد عالوه بر افزايش 

درآمدي كه داشته اند، تسهيالت مالي نيز دريافت كنند.

    صندوق نوآوري دخل و تصرفي 
در احراز شركت هاي دانش بنيان ندارد

س��ياوش ملكي فر، معاون توس��عه صندوق ن��وآوري و 
شكوفايي در گفت وگو با مهر، جزييات فعاليت اين صندوق 
در سه سال اخير و ارايه ۱۳ هزار ميليارد تومان تسهيالت 
به ش��ركت هاي دانش بنيان و استارت آپ را تشريح كرد. 
وي گف��ت: مطابق با قانون ش��ركت هاي دانش بنيان كه 
مربوط به س��ال ۸۷ مي ش��ود، معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري مسووليت احراز صالحيت شركت هاي 
دانش بنيان را بر عهده دارد و در صورتي كه اين شركت ها 
از ارزيابي هاي مدنظر موفق بيرون بيايند، شامل معافيت 
بيمه، ماليات، تسهيالت در عوارض ورود و خروج و نظام 
وظيفه مي ش��وند. براساس تمهيدات قانون شركت هاي 
دانش بنيان مقرر شد كه صندوق نوآوري و شكوفايي براي 
حمايت از اين شركت ها ايجاد شود. بر اين اساس سرمايه 
۳۰۰۰ ميليارد تومان )۳ ميليارد دالر( ظرف سه سال از 
س��وي دولت به اين صندوق تخصيص يابد و ساالنه نيز 
نيم درصد بودجه عمومي به اين صندوق اختصاص پيدا 
مي كند. ملكي فر با بيان اينكه در كنار جريان دانش بنيان، 
مفهوم استارت آپ نيز از سال ۹۳ در كشور رشد و پرورش 
يافت، اضافه كرد: بسياري از استارت آپ ها طي اين سال ها 
به مرور بزرگ شده و توسعه يافتند و زيرساخت فناورانه 
قوي ايجاد كردند و توانس��تند از معاونت علمي تاييديه 
دانش بنيان دريافت كنند. وي تاكيد كرد: صندوق نوآوري 
و ش��كوفايي هيچ دخل و تصرفي در احراز ش��ركت هاي 
دانش بنيان ندارد و مطابق با ليست معاونت علمي، به اين 

شركت ها تسهيالت مي دهد.
   استارت آپ هاي  بزرگ 

مشمول  دريافت  تسهيالت  مي شوند
معاون صندوق نوآوري و شكوفايي با بيان اينكه از جامعه 

استارت آپي نيز آن دسته از شركت ها مي توانند به صورت 
مس��تقيم از اين صندوق تس��هيالت و منابع بگيرند كه 
دانش بنيان باش��ند، افزود: مدل حمايت از ش��ركت هاي 
اس��تارت آپ كوچك ني��ز متف��اوت اس��ت و از آنها ذيل 
شتاب دهنده هاي دانش بنيان حمايت صورت مي گيرد. 
وي با بيان اينكه مطابق با تعاريف ما، تمامي استارت آپ هاي 
بزرگ كه تاييديه دانش بنيان را گرفته اند، مشمول دريافت 
تسهيالت از صندوق نوآوري هس��تند، خاطرنشان كرد: 
استارت آپ هاي بزرگ و شركت هاي دانش بنيان در ليست 
۶۰۰۰ تايي معاونت علمي قرار دارند و مي توانند تا سقف 
۵۰ ميليارد تومان از صندوق نوآوري تس��هيالت دريافت 
كنند. ملكي فر افزود: ما بدون هيچ گونه رانت و محدوديت 
و ممنوعيتي به هر شركت دانش بنيان تسهيالت مي دهيم 
و خبري از رانت و انحصار نيس��ت. وي گفت: در س��ال ۹۹ 
صندوق نوآوري و شكوفايي بيش از ۵۳۴۷ ميليارد تومان 
تسهيالت به ش��ركت هاي دانش بنيان تخصيص داد. در 
همين حال از آذر ۹۷ تاكنون بيش از ۴۰۰۰ فقره تسهيالت 
به اين شركت ها اعطا شده است و برخي شركت ها بيش از 
يك فقره وام دريافت كرده اند. وي با اشاره به اينكه در صندوق 
نوآوري و شكوفايي به روي همه شركت هاي دانش بنيان باز 
است، در پاسخ به اين سوال كه چه لزومي دارد شركت هايي 
كه هم اكنون به غول استارت آپي در كشور تبديل شده اند 
و به ارزش ميليارد دالري رسيده اند از تسهيالت صندوق 
نوآوري استفاده كنند؟ تاكيد كرد: اين موضوع در سطوح 
كالن كشور نيز مطرح است. چرا كه زماني كه اين صندوق 
شكل گرفت عده اي فكر مي كردند كه دانش بنيان يعني 
كوچك و شركت هاي كوچك فقط نيازمند حمايت هستند. 
اما ما معتقديم كه دانش بنيان مانند فرزند انسان است و تا 
سن ميانسالي نيز نياز به حمايت و توجه دارد. البته جنس 

حمايت ها متفاوت خواهد بود. 

    نياز شركت هاي بزرگ هم 
با خودشان بزرگ تر  مي شود

ملكي ف��ر اضافه كرد: تصور اينكه ش��ركت ها وقتي بزرگ 
مي شوند نيازهايشان از بين مي رود به هيچ عنوان درست 
نيس��ت. بلكه با بزرگ شدن اين ش��ركت ها، نيازهايشان 
نيز بزرگ تر و متفاوت تر مي شود. معاون صندوق نوآوري 
در پاس��خ به اينكه آيا دولت وظيفه دارد كه هميشه از اين 
ش��ركت ها حمايت كند، گفت: نياز شركت هاي بزرگ به 
سرمايه در گردش همپاي خودشان به مراتب بزرگ مي شود 
و ما معتقديم كه بايد دولت اين ش��ركت ها را تا بازار بورس 
همراهي كند. اين نحوه حمايت در دنيا نيز رايج است. حتي 
اين حمايت نبايد فقط به ورود به تاالر بورس ختم شود. از اين 

رو ما بورس انتشار اوراق نوآوري را راه اندازي كرده ايم. در دنيا 
نيز شركت هاي دانش بنيان با انتشار اوراق بدهي در بورس، از 
مردم پول مي گيرند. در اين راستا صندوق نوآوري و شكوفايي 
بازار را تحريك كرده و بخش كوچكي از هزينه انتشار اين 
اوراق را برعهده گرفته تا بانك ها ضامن شركت ها شده و مردم 
نيز اعتماد و اين اوراق را خريداري كنند. اين همان حمايت از 
اشتغال است. وي گفت: جنس حمايت هاي ما از شركت هاي 
دانش بنيان با حمايت از استارت آپ هاي تازه متولد شده نيز 
متفاوت است. اين استارت آپ ها از طريق شتابدهنده ها مورد 
حمايت قرار مي گيرند؛ هم اكنون ۷۴ شركت در كشور توسط 
معاونت علمي به نام شتاب دهنده دانش بنيان مورد تأييد قرار 
گرفتند كه از استارت آپ ها در مرحله تولد حمايت مي كند. 
ملكي فر اضافه كرد: هيچ انحصاري در ارايه خدمات رساني 
صندوق نوآوري وجود ندارد و تمام تالشمان اين است كه از 
صفر تا صد به توسعه شركت ها كمك كنيم تا چرخ نوآوري در 
كشور به گردش دربيايد. در اين مدل خدمات رساني تمامي 
مراحل به صورت الكترونيكي و در سامانه انجام مي پذيرد و 
ارايه هيچ خدمتي منوط به حضور متقاضيان نيست. وي با 
بيان اينكه يك منع قانوني وجود دارد كه هر گونه شائبه اي 
را مبني بر اينكه فقط اين مبالغ به چند شركت خاص تعلق 
مي گيرد نقض مي كند، ادامه داد: مطابق با اين منع قانوني، 
صندوق نوآوري نمي تواند بيش از ۲ درصد از سرمايه اش را 
به يك شركت بدهد. از اين رو به هيچ شركتي بيش از ۵۰ 

ميليارد تومان تسهيالت تعلق نمي گيرد. 

   اس�امي وام گيرندگان صندوق ن�وآوري را 
اعالم كنيد

اين در حالي است كه اكنون فعاالن حوزه كسب و كارهاي 
فضاي مجازي با انتق��اد به عملكرد صن��دوق نوآوري و 
شكوفايي در اعطاي تسهيالت به شركت هاي دانش بنيان 
و اس��تارت آپ ها، خواس��تار اعالم اس��امي شركت هاي 
دريافت كننده وام از س��وي اين صندوق شده اند. مطالبه 
اعالم فهرس��ت وام گيرندگان در شبكه هاي اجتماعي از 
سوي فعاالن اين بخش اعالم شده است، در اين زمينه يكي 
از كاربران در توئيتر نوشت: »كمك كردن و تسهيل گري 
وظيفه دولت است. اما ليست كمك هايي كه شده و به چه 
كس��اني و آنها هم با اين كمك ها چه كرده اند موضوعي 
امنيتي نيست كه نشود اعالم كرد. دولت از جيب همين 
مردمي كه قرار است با آنها شفاف باشد، به اين شركت ها 
كمك كرده است.« يكي ديگر از فعاالن كسب و كارهاي 
فضاي مجازي نيز در اين باره نوشت: »درخواست داريم 
عالوه بر اسامي، شرايط و نرخ تسهيالت و تضامين مورد 
نياز هم اعالم شود تا مشخص شود كه رانت در كار نبوده 

است. شنيده ش��ده كه اين تسهيالت با هدف حمايت از 
مجموعه هاي خاص بوده و برخي ش��ركت هاي استارت 
آپي بزرگ، صدها ميليارد تومان از اين تسهيالت استفاده 
كرده اند.« فرشاد وكيل زاده دبير اتحاديه كشوري كسب و 
كارهاي مجازي نيز در اين باره در توئيتر نوشت: »به عنوان 
يك فعال صنفي خواهان ش��فافيت كام��ل در مورد ۱۲ 
هزار ميليارد تسهيالت اعطا شده، مبلغ و نرخ تسهيالت، 
مدت زمان استراحت و تقسيط آن هستم. آيا صرفًا حلقه 
نزدي��كان از رانت احتمالي برخوردار ش��ده اند؟ و آيا اين 
رانت ها منجر به تشديد انحصار اكوسيستم نمي شود؟« 
در اين راس��تا رييس هيات مديره س��ازمان نظام صنفي 
رايانه اي استان تهران نيز در نامه اي به علي وحدت رييس 
هيات عامل صندوق نوآوري و شكوفايي خواستار اعالم 
اسامي شركت هاي استارت آپي دريافت كننده وام شد. در 
اين نامه با اشاره به انتشار اخباري مبني بر اعطاي وام ۵۰ 
ميليارد توماني به شركت هاي استارت آپي و عدم تمايل 
برخي از اين ش��ركت ها به انتشار نامشان، آمده است كه 
»اين موضوع به ابهام قابل تأمل در ميان فعاالن كسب و 
كار تبديل شده و متعاقب آن بحث هاي متعددي نيز در 
خصوص هويت دريافت كنن��دگان وام و دليل اتخاذ اين 
رويكرد شكل گرفته كه عمدتاً بي پاسخ مانده اند.« سازمان 
نظام صنفي رايانه اي اس��تان تهران در اين نامه به عنوان 
نماينده بخش خصوصي در حوزه كسب و كارهاي آنالين 
و اقتصاد ديجيتال، خواستار انتشار شفاف نام شركت هاي 
دريافت كننده وام و مبالغ دريافت شده را به منظور تنوير 
افكار صاحبان كس��ب و كار در اين حوزه به عنوان حوزه 
پيشگام در زمينه شفافيت و مبارزه با فساد شده تا گامي 
در مسير توسعه اقتصاد كش��ور برداشته شود. در همين 
حال امير ناظمي رييس سازمان فناوري اطالعات ايران 
نيز در توئيتي با انتش��ار نامه اي از س��وي اين سازمان به 
صندوق نوآوري و ش��كوفايي، پيش��نهاد اعالم فهرست 
اسامي شركت ها و كسب و كارهاي دريافت كننده وام از 
اين صندوق را در راستاي ايجاد شفافيت به عنوان يكي از 
مدرن ترين ابزارهاي دولت ها در عرصه حكمراني مطلوب، 
مطرح كرده اس��ت. به گفته وي، توس��عه از فرآيندهايي 
مانند شفافيت و مش��اركت آغاز مي شود و شركت هاي 
دريافت كننده تسهيالت بايد از فرآيند شفاف و »برابري 
براي همه« عبور كنند. با اين وجود و در پي انتقاداتي كه 
در اين خصوص منتشر شده و نيز ادامه مطالبات عمومي 
براي انتشار ليست دريافت كنندگان وام، مطابق آنچه كه در 
صفحه توئيتر صندوق نوآوري و شكوفايي آمده است، علي 
وحدت گفته كه پس از استعالم از نهادهاي نظارتي، اسامي 
شركت هاي دريافت كننده تسهيالت را اعالم خواهد كرد.
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تحليل وضعيت بازار ارتباطات سيار؛
 پرچمدار سيم كارت هاي دايمي 

فعال كدام اپراتور است؟
براساس جديدترين گزارش رگوالتوري از وضعيت 
اپراتورهاي ثابت و سيار، همراه اول با داشتن بيش 
از ۷۰ ميلي��ون س��يم كارت فعال كه بي��ش از ۲۰ 
ميليون آن دايمي هستند، بيشترين سهم بازار را 
در بين اپراتورهاي ديگر در اختيار دارد.به گزارش 
خبرنگار خبرگزاري موج، براساس آخرين آمار دفتر 
ارتباطات و تنظيم مقررات راديويي در حال حاضر 
سه اپراتور كشور بيش از ۲۰۱ ميليون و ۳۴۴ هزار 
س��يم كارت واگذار كرده اند ك��ه از اين تعداد ۱۳۱ 
ميليون و ۵۴ هزار سيم كارت فعال هستند كه ۱۰۷ 
ميليون و ۲۱ هزار آن س��يم كارت هاي اعتباري و 
۲۴ ميليون و ۳۳ هزار س��يم كارت دايمي هستند.

همراه اول با در اختيار داشتن بيش از ۱۹ ميليون و 
۸۲۸ هزار سيم كارت دايمي فعال بيشترين سهم 
را در اي��ن بخش در اختيار دارد و رايتل با داش��تن 
۱۲۱ هزار س��يم كارت دايمي فعال كمترين سهم 
را دارد.تعداد خطوط س��يم كارت هايي كه همراه 
اول تاكن��ون واگ��ذار كرده بي��ش از ۹۹ ميليون و 
۵۱۵ هزار مورد اس��ت كه ۷۸ ميليون و ۷۷۰ هزار 
خط اعتباري و بيش از ۲۰ ميليون ۷۷۴ هزار خط 
دايمي هستند و در شرايط كنوني در مجموع بيش 
از ۷۰ ميليون و ۳۲۳ هزار خ��ط فعال دارد و از اين 
ميزان ۵۰ ميليون و ۴۹۵ هزار خط اعتباري فعال و 
۱۹ ميليون و ۸۲۸ هزار خط دايمي فعال هستند. 
براساس همين گزارش ايرانسل هم تاكنون بيش از 
۹۲ ميليون و ۹۶۳ هزار خط واگذار كرده كه از اين 
تعداد ۸۷ ميلي��ون و ۱۹۹ هزار خطر اعتباري بوده 
و نزديك به ۵ ميليون و ۷۶۴ خط دايمي هس��تند 
و از مجموع اين ميزان خط واگذار شده در شرايط 
كنوني حدود ۵۶ ميلي��ون و ۲۲۷ هزار خط فعال 
دارد و از اي��ن تعداد ۵۲ ميلي��ون و ۱۴۳ هزار خط 
اعتباري و ح��دود ۴ ميليون و ۸۴ هزار خط دايمي 
فعال هس��تند .همچنين رايتل تاكنون بيش از ۸ 
ميليون و ۸۶۵ هزار سيم كارت واگذار كرده كه در 
حال حاضر حدود ۵ ميليون و ۵۰۴ هزار سيم كارت 
آن فعال است كه در مجموع مي توان گفت كه بيش 
از ۵۰ درصد از سيم كارت هاي اين اپراتور غيرفعال 
هستند و از مجموع سيم كارت هاي فعال رايتل سهم 
عمده در اختيار سيم كارت هاي اعتباري است كه 
ح��دود ۹۷ درصد از مجموع خط��وط فعال رايتل 
را شامل مي ش��ود.در مقايسه بين سيم كارت هاي 
واگذار شده سه اپراتور همراه اول، ايرانسل و رايتل 
در مي يابيم كه در حال حاض��ر بيش از ۷۰ درصد 
از س��يم كارت هاي واگذار شده اي همراه اول فعال 
هس��تند و اين عدد براي ايرانس��ل ب��ه حدود ۵۷ 
درصد و براي رايتل به ۵۰ درصد مي رس��د، از اين 
رو در ش��رايط كنوني تعداد سيم كارت هاي واگذار 
ش��ده غيرفعال رايتل بيش از دو اپراتور ديگر است 
و تعداد س��يم كارت هاي غيرفعال ايرانس��ل بيش 
از همراه اول اس��ت. همچنين براساس اين داده ها 
در حال حاضرحدود ۴۰ درصد از س��يم كارت هاي 
فعال همراه اول دايمي هس��تند و ۶۰ درصد ديگر 
خطوط اعتباري هستند اما در ايرانسل هم اكنون از 
مجموع سيم كارت هاي فعالش حدود ۷.۶ درصد 
آنها دايمي و حدود ۹۲.۴ درصد از سيم كارت هاي 
فعال ايرانسل اعتباري هستند و اين عدد براي رايتل 
بسيار عجيب است وتنها ۷ درصد از سيم كارت هاي 
اين اپراتور دايمي هستندطبق داده هاي موجود در 
ش��رايط كنوني همراه اول ۲۰ ميليون و ۷۴۴ هزار 
سيم كارت دايمي واگذار كرده كه هم اكنون نزديك 
به ۱۹ ميليون و ۸۲۸ سيم كارت آن فعال هستند 
كه از مجموع سيم كارت هاي دايمي اين اپراتور تنها 
۹۱۶ هزار سيم كارت غيرفعال است و در ايرانسل از 
مجموع ۵ ميليون و ۷۶۴ هزار سيم كارت دايمي اش 
حدود ۴ ميليون و ۸۴ هزار سيم كارت فعال است و 
اين به معناي اين است كه حدود يك ميليون و ۶۸۰ 
هزار سيم كارت دايمي اين اپراتور غيرفعال است و 
رايتل كه بدترين شرايط را نسبت رقبايش دارد در 
حال حاضر ۱۲۱ هزار سيم كارت دايمي فعال از ۲۱۹ 
سيم كارت واگذار شده دارد و اين نشان دهنده ضعف 
ارايه خدمات در اين اپراتور است و همراه اول با ارايه 
بهترين خدمات به مشتريان توانسته درصد بااليي از 
سيم كارت هاي فعال دايمي را در اختيار داشته باشد.

نوزاد توسعه و گروكشي هاي 
جناحي 

در اين ش��رايط هر عاملي كه منجر به پررنگ تر 
ش��دن تحري��م يا كمرن��گ ش��دن تحريم هاي 
اقتصادي شود بر متغيرهاي كالن اقتصادي نيز 
اثرات مشخصي خواهد داشت. اين روند به ويژه 
در خصوص اقتصاد ايران كه به  شدت وابسته به 
نفت است، اثرات برجس��ته تري خواهد داشت. 
بي��ش از ۵ دهه اس��ت ك��ه اقتصاد اي��ران نفتي 
اس��ت؛ هر چند ممكن اس��ت در برخي برهه ها 
درآمدهاي نفتي كم يا زياد ش��ده باشد، اما اين 
درآمدها همواره بخش��ي از متغيرهاي اقتصادي 
را تحت تاثير قرار داده است. حال بياييد به مقوله 
احياي برجام و احتمال برداشته شدن تحريم ها 
بازگرديم و اثرات اين تحوالت در بازارهاي ۵گانه 
كش��ور به خصوص بازار ارز بررس��ي كنيم. اين 
يك واقعيت اس��ت كه برگش��ت به برجام، يعني 
دسترسي ايران به درآمدهاي ارزي، يعني عادي 
شدن روند تجارت كش��ور، يعني اينكه صادرات 
و واردات كش��ور به روال عادي باز خواهد گشت. 
يعني هزينه انتقال يك كانتينر كه از كشورهاي 
جنوب شرقي به بنادر ايران مي آيد، حداقل تا سه 
برابر كاهش پيدا مي كن��د. مجموعه اين عوامل 
يعني كم ش��دن هزينه ها و كم ش��دن تقاضاي 
عمومي كش��ور براي مصرف دالر. طبيعي است 
اگر امروز امري��كا به برجام بازگ��ردد، هم منابع 
مسدودي كشور آزاد مي شود، هم اينكه جريانات 
سوداگر و دالليس��م موجود در بازار ارزي كشور 

محدودتر خواهد شد. 
بنابراين ناگفته پيداس��ت، عادي شدن تجارت 
خارج��ي اي��ران از آنج��ا ك��ه همراه ب��ا كاهش 
قيمت هزينه ه��اي تجارت اس��ت و طبيعتا اين 
كاه��ش هزينه ه��اي تجاري قيمت تمام ش��ده 
كاال و خدمات را در كش��ور كاهش مي دهد، روا 
نيس��ت كه بخش��ي از جريانات سياسي با هدف 
رس��يدن به دس��تاوردهاي تبليغاتي و جناحي، 
اي��ن روند كاهش و تعديل قيمت ه��ا را از طريق 
خبرس��ازي هاي كذب متوقف كنن��د. با نزديك 
شدن به انتخابات رياست جمهوري، شاخص هاي 
كالن اقتصادي كش��ور حتما به كانون مناظرات 
بدل مي شوند. در مناظراتي كه قرار است به زودي 
پخش ش��ود، حتما شاخص فالكت يكي از نكات 

محوري است. 
مش��خص اس��ت در تحليل ه��ا باي��د حس��اب 
ش��اخص هاي اقتصادي در سال۹۶ را با وضعيت 
كالن اقتصاد كش��ور در س��ال۹۹ جدا دانست. 
اقتص��اد ايران از س��ال ۹۸ به بعد با دو مش��كل 
بنيادين تحريم هاي اقتصادي و كرونا روبه رو بوده 
اس��ت. بدون مورد توجه قرار دادن اين متغيرها 
هر تحليلي از اس��تناد و منطق الزم تهي خواهد 
بود. تا زماني كه ساختار توسعه كشور و الگوهاي 
رشد كشور به چالش هاي سياسي و جناحي گره 
بخورند، زي��ان آن به ضرر توس��عه اقتصاد ايران 

خواهد بود.
چنانچه اقتصاد ايران مي توانست چشم انداز ۲۰ 
س��اله، يا برنامه هاي توسعه ۵ س��اله را به عنوان 
بخش هايي مشترك از يك هدف عالي مورد توجه 
قرار بدهد، ش��رايط اقتصادي كشور به مراتب در 
وضعيت مطلوب تري قرار داشت. به عنوان نمونه 
پيوس��تن اقتصاد ايران به  FATF ضرورتي است 
كه جدا از مسائل سياسي و جناحي يك ضرورت 
اقتصادي و تجارت خارجي است. حتي اگر برجام 
احيا ش��ود، اما پيوستن به FATF صورت نگيرد، 
ايران دستاوردهاي مناس��ب اقتصادي نخواهد 
داشت. هر اندازه كه اين موضوع به تعويق بيفتد، 
ضرر آن بيش��تر نصيب اقتصاد كشور و معيشت 
مردم خواهد شد. گره زدن يك چنين موضوعاتي 
به مسائل سياسي و جناحي، منافع ملي كشور را 
پايمال مي كند و روند توس��عه كشور را به تعويق 
مي اندازد. بنابراين مجموعه فعاالن سياس��ي و 
انتخاباتي كش��ور بايد بر الگوي توسعه كشور به 
عنوان امري كالن به توافق برسند و تالش كنند، 
نوزاد توسعه را از گزند و طناب كشي هاي سياسي 
و تبليغاتي دور نگه دارند. بررسي مسير توسعه در 
كشورهاي مختلف نشان مي دهد، بدون دستيابي 
به يك چنين الگويي كش��ورها قادر به درك امر 
توسعه و دس��تيابي به كرانه هاي رش��د پايدار و 

همه جانبه نخواهند بود.

اجماع كارساز 
بنابراين پس از يك اجماع كارس��از و با حركت در 
مس��ير عقالنيت اقتصادي، بايد واقعيت ها هم به 
مردم گفته ش��ود؛ چراكه سال هاست كه در حوزه 
مس��ائل اقتصادي واقعيت ها گفته نش��ده و رفتار 
مسووالن بيشتر بر مبناي عوام فريبي و پوپوليستي 
بوده است. شعارهايي مثل اينكه »بيكاري، تورم، فقر 
و.... را ريشه كن خواهيم كرد. اين در حالي است كه 
اقتصاد بيمار ايران نياز به جراحي اساسي و اجماع 

كارساز دارد. 

هدايت نقدينگي به بازارسرمايه
 دولت هم نرخ بهره بانكي را ۱۶ درصد اعالم كرده 
و به تازگي ابالغيه اي در ش��وراي پ��ول و اعتبار 
تصويب شده كه اگر بانكي باالي۱۶ درصد سود 
پرداخت مي كند هزينه آن غير قابل قبول است 
و بايد ماليات از آن اخذ ش��ود.بازار سرمايه بازار 
پرريسكي است و اگر قرار باشد پاداشي پرداخت 
كنيم بايد به افرادي كه ريس��ك پذيرند پرداخت 
كنيم؛ از طرفي تنها راه نجات بورس كاهش نرخ 
بهره و هدايت پول هاي فريز ش��ده خارج بازار به 
داخل بازار سرمايه اس��ت، چرا كه دليل تشكيل 
صف هاي فروش در بازار همين كمبود نقدينگي 

است.

حمايت هاي صندوق نوآوري و شكوفايي شامل استارت آپ هاي بزرگي مي شود  كه ديگر نوپا نيستند

انتقاد كسب وكارها به حمايت از شركت هاي بزرگ

ارزهاي ديجيتالي در آستانه ۲،۵ تريليون دالري شدن
روند صع��ودي قيمت ارزه��اي ديجيتالي كماكان 
ادام��ه دارد. اگرچ��ه رمزارزه��ا در ماه ه��اي اخير 
افزاي��ش ارزش چش��مگيري داش��ته اند و برخي 
تحليل ها از آينده روش��ن آنها حكايت دارند، با اين 
حال بس��ياري از كارشناس��ان رمزارزه��ا را گزينه 
مناس��بي براي ذخيره هاي ارزي درنظر نمي گيرند 
 و ارزهاي راي��ج همچنان در اين بخش حرف اول را 

خواهند زد.
 با توجه به اين موضوع، كارشناسان به مردم توصيه 
مي كنند كه تمام پس انداز خود را در بازار رمزارزها 
س��رمايه گذاري نكنند چرا كه شايد آن را از دست 
بدهند. هرچند كه ارزه��اي ديجيتالي كماكان در 
حال ثب��ت ركوردهاي جديدي هس��تند اما اندرو 
بيل��ي، رييس بانك مرك��زي انگليس ك��ه يكي از 
منتقدان سرس��خت آنها نيز محس��وب مي ش��ود 
كماكان معتقد است كه رمزارزها داراي هيچ ارزش 
ذاتي نيستند. بيلي با بيان اينكه سقوط آزاد قيمت 
رمزارزها كامال محتمل است،گفت: »توصيه من به 
سرمايه گذاران اين است كه اگر مي خواهند جايي 
س��رمايه گذاري كنند كه ش��ايد تمام سرمايه شان 

نابود شود سراغ رمزارزها بروند.« 
با افزايش احس��اس ني��از به آماره��ا و تحليل هاي 
دقيق از عملكرد بازار ارزهاي ديجيتالي قرار اس��ت 
دو شاخص اس اندپي بيت كوين و اس اند پي اتريوم 

عملك��رد ارزه��اي ديجيتالي اتري��وم و بيت كوين 
و همچني��ن ارزه��اي ديجيتالي متكي ب��ه آنها را 
اندازه گي��ري كن��د. قرار اس��ت در ش��اخص هاي 
ارايه ش��ده، عملك��رد بي��ش از ۵۵۰ ارز ديجيتالي 
كه بيش��ترين حجم و مي��زان معام��الت را دارند 
اندازه گيري و ارايه ش��ود. نوس��انات شديد ارزهاي 
ديجيتالي كماكان ادامه دارد و همين مساله باعث 
زي��ان ديدن بخش قاب��ل توجه��ي از معامله گران 
ت��ازه كار ش��ده اس��ت. ارز دوج كوين ك��ه يكي از 
پرنوس��ان ترين ارزهاي بازار محس��وب مي شود با 
عب��ور از ۰.۵ دالر و ثب��ت رك��ورد تاريخي جديد، 
به چهارمي��ن ارز ديجيتالي ب��زرگ جهان تبديل 
ش��د. جامعه معامله گران دوج كوي��ن كه به ارتش 
دوج كوي��ن معروف هس��تند اميدوارند ت��ا با عبور 
قيم��ت اي��ن ارز از ي��ك دالر، اي��ن ارز را وارد فاز 
جديدي كنند. مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي 
ديجيتالي در حال حاضر ۲۳۹۰ ميليارد دالر برآورد 
مي شود كه اين رقم نسبت به روز قبل ۲.۶۳ درصد 
بيشتر ش��ده اس��ت. در حال حاضر ۵۰ درصد كل 
بازار ارزه��اي ديجيتالي در اختيار بيت كوين و ۱۸ 
درصد در اختيار اتريوم اس��ت. بيت كوين ۱۲ سال 
پيش توس��ط گروه گمنامي از معامله گران بر بستر 
بالك چين ايجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اوليه 

آن شكل گرفت.



تعادل| 
بازار لوازم خانگي اين روزها متاثر از دو خبر است؛ يكي بحث 
افزايش قيمت و ديگري احتمال بازگشت برندهاي خارجي. 
فعاالن حوزه لوازم خانگي مي گويند افزايش قيمت در شرايط 
فعلي اجتناب ناپذير است؛ به گفته آنها با افزايش دستمزد 
كارگران و افزايش نرخ مواد اوليه به خصوص مس، فوالد و 
آلومينيوم، توليدكننده لوازم خانگي چاره اي جز افزايش 
قيمت ندارد چراكه قيمت هر كااليي متأثر از نرخ مواد اوليه 
و هزينه هاست.البته يك مقام مس��وول در وزارت صمت 
در اظهاراتي عنوان كرده كه توليدكنندگان لوازم خانگي 
مشكلي در تامين مواداوليه ندارند و تامين مواد پتروشيمي 
مديريت شده و براي ورق فوالدي لوازم خانگي نيز عرضه 
اختصاصي در نظر گرفته شده؛ بنابراين از نظر تأمين مواد 
اوليه توليدكننده مشكلي نبايد داشته باشد. البته به گفته 
او، در بحث قيمت لوازم خانگي بايد توجه داشت كه قيمت 
ارز در مواد اوليه اي مثل محصوالت پتروش��يمي، فوالد، 
صنايع فل��زي و غيره تأثير زيادي دارد كه همين مس��اله 
قيمت تمام شده محصول را افزايش مي دهد.اما اين روز ها 
خبر بازگشت ش��ركت هاي لوازم خانگي كره اي به كشور، 
نگراني توليد كنندگان داخلي را نيز افزايش داده اس��ت؛ 
آنها بازگشت برندهاي خارجي را مانعي بر فعاليت و رشد 
توليد خود مي دانند و مي گويند بايد از واردات محصوالت 
خارجي جلوگيري شود. در اين ميان رييس انجمن لوازم 
خانگي با بيان اينكه نبايد دور كشور ديوار كشيد و نبايد نياز 
به تعامل را فراموش كنيم، مي گويد: بايد براي تعامل الزاماتي 
بگذاريم البته اينكه اين الزامات چه چيزي مي تواند باشد، 
بايد مشخص شود.در مقابل برخي هم معتقدند كه امروز 
بازار توليدات لوازم خانگي ايران بايد رقابتي تر از گذش��ته 
شود و نبايد نگران ورود تكنولوژي هاي جديد با برندهاي 

جديد به كشور بود. 

    افزايش قيمت در لوازم خانگي 
طي روزهاي گذشته خبري در فضاي مجازي منتشر شد كه 
نشان مي داد مديرعامل شركت پارس خزر در اطالعيه اي 
به س��ازمان بورس و اوراق بهادار اعالم كرده است كه پس 
از موافقت انجم��ن صنفي كارفرماي��ي توليدكنندگان 
لوازم خانگي كوچ��ك و با هماهنگي س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان، بهاي فروش بيش��تر 
محصوالت اين شركت به جز ماشين لباسشويي به علت 
افزايش قيمت تمام شده عوامل توليد از روز ۲۶ فروردين 

۱۴۰۰ به طور ميانگين ۲۵ درصد افزايش يافته است.
فعاالن اين حوزه مي گويند كه با توجه به افزايش ۳۹ درصدي 
دستمزد كارگران و افزايش نرخ مواد اوليه به خصوص مس، 
فوالد و آلومينيوم، توليدكنن��ده لوازم خانگي چاره اي جز 
افزايش قيمت ندارد چراكه قيمت هر كااليي متأثر از نرخ 
مواد اوليه و هزينه هاست.در همين رابطه حميدرضا غزنوي 
س��خنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي در مورد 
افزايش ۲۵ درصدي نرخ كاالهاي شركت پارس خزر، معتقد 
است كه بسياري از شركت ها افزايش قيمت نداده اند و بعضي 
نيز همچون همين شركت افزايش قيمت داشته؛ اما نكته اي 
كه بايد به آن توجه كرد اين است كه افزايش قيمت در شرايط 
فعلي اجتناب ناپذير است. به گفته او، فوالدسازان معادن، گاز، 
برق و نيروي كار ارزان قيمت دارند ولي زماني كه قرار است 
محصول خود را به توليدكننده داخلي بفروشند، قيمت ها 
را با قيمت جهاني محاسبه مي كنند. از آن طرف هم قيمت 
جهاني افزايش داشته است و به همان تناسب فوالدساز كاال 
را با قيمت باالتري به داخلي ها مي فروشد.غزنوي مي گويد: 
لوازم خانگي نه ارز ۴۲۰۰ توماني مي گيرد و نه مش��مول 
چيز ديگري مي ش��ود از اين رو ش��رايط بازار قيمت ها را 
مشخص مي كند؛ توليدكننده مدارك را به سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان مي فرستد و سپس اقدام 
به تغيير قيمت مي كند. بنابه اظهارات سخنگوي انجمن 
توليدكنندگان لوازم خانگي، اواخر س��ال ۹۶ قيمت دالر 
۳ هزار و ۷۰۰ تومان بود اما به مرور تا ۹ برابر افزايش يافت 

با اين حال قيمت لوازم خانگي ۳ برابر افزايش يافته است؛ 
اگر وابس��تگي صنعت لوازم خانگي به خارج زياد بود نرخ 
اين محصول نيز به تناسب دالر باال مي رفت، به شكلي كه 
بايد قيمت يك سايد از ۲۰ ميليون به ۱۸۰ ميليون تومان 
مي رسيد ولي در حال حاضر كمتر از ۵۰ ميليون تومان است. 
اما يك مقام مس��وول در وزارت صمت در اظهاراتي عنوان 
كرده كه توليدكنندگان لوازم خانگي مش��كلي در تامين 
مواداوليه ندارند، و تامين مواد پتروشيمي مديريت شده و 
براي ورق فوالدي لوازم خانگي نيز عرضه اختصاصي در نظر 
گرفته شده؛ بنابراين از نظر تأمين مواد اوليه توليدكننده 
مشكلي نبايد داشته باشد و اگر گاليه اي مي شود ناشي از 
اين است كه انتظارات از حد تعادلي خارج شده است.كيوان 
گردان با بيان اينكه تا حدود پنج سال پيش بخش زيادي از 
نياز بازار با واردات كاالهاي كامل خارجي تأمين مي ش��د، 
اما امروز شاهد عرض اندام توليدات داخلي هستيم، اظهار 
داش��ت: اگر لوازم خانگي خارجي وارد شود قطعًا قيمتش 
از محصوالت توليد داخل بيشتر خواهد بود. بنابراين توليد 
داخل توانسته مزيت رقابتي با محصوالت خارجي ايجاد كند.

مديركل دفتر صنايع برق و فلزي و لوازم خانگي وزارت صمت 
افزود: براي امسال نيز افزايش توليد نسبت به سال ۹۹ در 
نظر گرفتيم تا وضعيت حضورمان در بازارهاي صادراتي را 
نيز بهبود ببخشيم كه در اين زمينه در حال بررسي بازارهاي 
هدف هستيم. وي ادامه داد: از سويي ديگر به دنبال راه اندازي 
شركت هاي مختلف براي ايجاد رقابت سالم درون بنگاهي 
هس��تيم تا از اين طريق رقابت بيشتري را بين بنگاه ها در 
بازار ايجاد كنيم چراك��ه با افزايش رقابت پذيري، كيفيت 
محصوالت باالتر مي رود.گردان تاكيد كرد: وقتي سهم بازار 
محدود اس��ت و همه در آن بازار با هم رقابت مي كنند، اين 
موضوع صد در صد به پايين آمدن قيمت تمام شده منجر 
مي شود.او با اش��اره به تأثير نرخ ارز در قيمت لوازم خانگي 
توليد داخل گفت: در قيمت لوازم خانگي بايد توجه داشت 
كه قيمت ارز در مواد اوليه اي مثل محصوالت پتروشيمي، 
فوالد، صنايع فلزي و غيره تأثير زيادي دارد كه همين مساله 

قيمت تمام شده محصول را افزايش مي دهد.

    آمار توليد 
اما ببينيم وضعيت توليد لوازم خانگي چگونه است؟ براساس 
آمار ارايه ش��ده از سوي رييس انجمن لوازم خانگي ايران، 
در سال ۹۹ شاهد افزايش ۲۴ درصدي توليد لوازم خانگي 

هس��تيم و پيش بيني برنامه توليد براي س��ال ۹۹ از نظر 
تعداد حدود ۱۲ ميليون عدد اعم از لوازم خانگي كوچك 
و بزرگ بود كه اين رقم تا پايان سال به حدود ۱۵ ميليون 
افزايش يافت كه نشان دهنده رشد ۲۴ درصدي توليد در 
كشور است. همچنين بنابر آمارها در صادرات رشد خوبي 
داشتيم، به طوريكه سال گذشته ۳۴۵ ميليون دالر انواع 
محصوالت لوازم خانگي به خارج از كشور صادر شد.البته 
به گفته هاشمي رييس انجمن لوازم خانگي ايران، در سال 
۹۹ توليدكنندگان داخلي با وجود محدوديت ها، تنگناهاي 
ارزي و تحريم هاي بين المللي نشان دادند به چنان بلوغي 
رسيده اند كه نه تنها توليدات خود را از لحاظ كمي افزايش 
دادن��د بلكه در زمينه عمق بخش��ي به س��اخت داخل و 

صرفه جويي ارزي نيز گام هاي موثري برداشتند.

    نگراني ها از بازگشت برندهاي خارجي
اين روز ها خبر بازگشت شركت هاي لوازم خانگي كره اي به 
كشور، نگراني توليد كنندگان داخلي را افزايش داده است؛ 
رييس انجمن لوازم خانگي ايران در خصوص بازگش��ت 
شركت هاي خارجي به كش��ور در صورت رفع تحريم ها 
مي گويد: بايد مراقب باشيم به هيچ عنوان محصول نهايي 
وارد كشور نشود و سياست هاي كشور را به نحوي تدوين 

كنيم كه از واردات محصوالت خارجي جلوگيري شود.
او با بيان اينكه كسي با تعامل با دنيا مخالف نيست و ما نبايد 
تعامل را فراموش كنيم، زيرا موجب ش��كوفايي و افزايش 
دانش خواهد ش��د، هاش��مي گفت: يكي از اي��ن الزامات 
سرمايه گذاري مستقيم است يعني شركت هاي خارجي در 
داخل كشور سرمايه گذاري كرده و توليد انجام دهند، يكي 
ديگر از روش ها توليد به شيوه مشترك با شركت هاي داخلي 
است و ديگري اين است كه خارجي ها با سرمايه گذاري از 
توليدات داخلي س��هم بخرند و در توليدات داخلي سهيم 
ش��وند.وي ادامه داد: اين الزامات باعث مي شود قالب هاي 
روز دنيا وارد كشور شود و از دانش روز دنيا بهره مند شويم و 
مديران ما در زمينه هاي بازاريابي، مديريت و توليد، آموزش 
مستمر ببينند بنابراين مي توانيم براي شركت هاي خارجي 
تكليف كنيم كه شرايط ما براي ورود آنها به بازار، اين الزامات 
است و به كس��ي اجازه نمي دهيم بيايد و بازار ما را خراب 
كند.هاشمي با بيان اينكه اگر بر اساس سياست هاي كالن 
كشور قرار شد شركت هاي خارجي به بازار ايران بازگردند 
بايد برايشان شرط و شروط بگذاريم گفت: بايد آنها را مكلف 

كنيم كه حتماً مراكز تحقيق و توسعه شان را در داخل كشور 
ما مستقر كنند يعني در كشور، دانش محوري اتفاق بيفتند 
حتي مي توان آنها را مجبور كرد بحث صادرات به كشورها و 
بازار منطقه، از ايران دنبال شود و شريك ايراني اين شركت ها 
از صادرات آنها منتفع ش��ود.درهمين حال مديركل دفتر 
صنايع برق و فل��زي و لوازم خانگ��ي وزارت صمت نيز در 
واكنش به احتمال بازگش��ت برندهاي خارجي نيز عنوان 
كرده كه مجموعه وزارت صمت تمايلي به ورود شركت هاي 
خارجي ندارد. در مقابل اما، عليرضا موسوي مجد، مديرعامل 
شركت سام الكترونيك مي گويد: همواره تحت هر شرايطي 
سياست هاي صنعتي كشور مشخص است. موضوع برگشت 
شركت هاي »سامس��ونگ« و »ال جي« به سياست هاي 
صنعتي و حاكميتي كشور برمي گردد. او معتقد است كه  
امروز بازار توليدات لوازم خانگي ايران بايد رقابتي تر از گذشته 
شود. اين اقدام تنها با مشاركت سرمايه گذاران خارجي قابل 
تحقق است. به گفته او، اگر توليدات داخلي لوازم خانگي با 
مشاركت يكي از بهترين برند هاي دنيا اقدام به توليد كند 
مي تواند زمينه رقابت بيشتر دربازار داخلي را فراهم كند. در 
اين صورت نيازي به واردات كاال هاي خارجي نخواهد بود. 
توليدات لوازم خانگي ايراني نياز به تكنولوژي جديد روزدنيا 
را دارد.به گفته موسوي مجد؛ در هر شرايطي بايد تجربه هاي 
گذشته ساير صنايع در كشوررا ناديده نگرفت. انحصار در 
صنعت نمي تواند توليد را توسعه و بازاردايمي را براي عرضه 
محصوالت آن تشكيل دهد.به گفته اين فعال اقتصادي؛ 
بخش زي��ادي از صنايع درگير كمبودو يا گراني مواد اوليه 
هستند. اما واقعيت چيز ديگري است! چطور براي واردات 
كانتينر هاي محصوالت خارجي هم سرمايه و هم زمان وجود 
دارد، اما رسيدگي به بازار مواد اوليه كه عموماً در داخل كشور 
توليد مي شود س��رمايه گذاري ضعيف وبي موقع است. او 
مي افزايد: اين تناقض ها بخش توليد كشور را دچار مشكالت 
زيادي كرده اس��ت. تا جايي كه امروز براي سرمايه گذاري 
شركت هاي خارجي درايران هجمه هاي زيادي به وجود 
آمده است.به اعتقاد او؛ تا زماني كه ابزار هاي مورد نياز رقابت 
دربخش هاي مختلف به ويژه توليد ل��وازم خانگي فراهم 
نشود فرصت براي عده اي جهت واردات اين كاال ها همچنان 
غنيمت شمرده مي شود.تاكيد او بر اين است كه توليد بايد به 
گونه اي شكل بگيرد كه فضاي رقابتي داشته باشد و با ورود هر 
برندي به بازار، نگراني براي ديگر توليدكنندگان ايجاد نشود. 

بايد بازار لوازم خانگي رقابتي شود و از انحصار دور بماند.

اخبار مهم خبر خوان

ويژه
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ورود مسافري انبه از مصر
ايلنا| نايب رييس اتحاديه بارفروشان ميوه و تره بار 
از ورود انبه به صورت مس��افري ب��ا پرواز خبر داد و 
گفت: قيمت ميوه هاي پروازي بسيار گران و براي 
قشر خاصي است.حسن صابري درباره عرضه و بازار 
ميوه هاي وارداتي گفت: تنها چهار ميوه؛ موز، آناناس، 
نارگيل و انبه اجازه ورود به كشور را دارند.وي ادامه 
داد: در حال حاضر به جز موز ساير ميوه هاي مذكور 

به كشور وارد نمي شود يا ورود آنها ناچيز است.
صابري دليل ع��دم واردات يا ناچي��ز بودن حجم 
وارداتي نرس��يدن فص��ل برداش��ت محصول در 
كش��ورهاي مبدا وارداتي عنوان كرد.وي در پاسخ 
به اين پرس��ش كه پس ميوه هاي كه در بازار ديده 
مي شود از كجا و به ش��كل وارد كشور شده است، 
گفت: اين ميوه ها معموالن از س��اير كشورهاي و 
معموال به صورت مسافري، كوله بري و قاچاق وارد 
كشور مي ش��ود.صابري به طور مثال انبه را نام برد 
كه اكنون به شكل مس��افري و چمداني با پرواز از 
كشورهاي مانند مصر آورده مي شود.وي در پاسخ 
به اين پرس��ش با توجه به قوانين قرنطينه گياهي 
چگونه اجازه ورود پيدا مي كند، اظهار كرد: چگونگي 
آن براي ما نيز مشخص نيست، اين سوال را بايد از 
مسووالن مربوطه پرسيد.صابري تاكيد كرد: البته 
ميزان واردات اين ميوه به صورت مس��افري بسيار 
كم است و حداكثر توسط ۲ تا ۳ نفر در هر پرواز انجام 
مي گيرد، به همين دليل قيمت آن بسيار گران است 
و قشر خاصي توان خريد آن را دارند. صابري قيمت 
امروز هر كيلوگرم موز در ميادين را ۲۳ تا ۲۵ هزار 

تومان عنوان كرد.

روغن و شكر 
در بازار آزاد فراوان است

ايسنا| دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي گفت: 
روغن و شكر با قيمت هاي بازار آزاد به هر ميزاني 
كه نياز باش��د وجود دارد ولي دسترسي به آنها با 
قيمت هاي مصوب دشوار است.قاسمعلي حسني 
با بيان اينكه وضعيت توزيع روغن در بنكداري هاي 
نسبت به ماه هاي قبل تغييري نكرده است، گفت: 
همچنان روغ��ن در بازار ۵۰ درص��د باالتر از نرخ 
مصرف كننده خريد و فروش مي شود و با نقص در 
توزيع روغن ب��ا قيمت هاي مصوب در بازار مواجه 
هستيم. وي اضافه كرد: همچنين روغن با قيمت 
آزاد به هر ميزاني كه نياز باشد وجود دارد ولي روغن 
با قيمت هاي مصوب به سختي پيدا مي شود. دبير 
اتحاديه بنكداران مواد غذايي در ادامه به وضعيت 
شكر در بازار اشاره كرد و گفت: شكر نيز همچنان 
در بازار ۵نرخي باقي مانده است كه قيمت مصوب 
آن براي واحدهاي تولي��دي ۶۶۵۰ تومان، براي 
مصرف كنن��ده ۸۷۰۰ تومان، ب��راي واحدهاي 
بنكداري ۱۱ ه��زارو۵۰۰ تومان، آزاد بنكداري ها 
۱۳ ه��زارو۵۰۰ توم��ان و آزاد مصرف كننده ۱۵ 
هزارتومان است. البته اولويت تامين شكر تنظيم 
بازاري با فروشگاه هاي زنجيره اي است.به گفته وي 
شكر با قيمت هاي آزاد به هر ميزاني كه نياز باشد 
وج��ود دارد ولي تامين آن با قيمت تنظيم بازاري 
دشوار اس��ت.دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي 
در پايان با بيان اينكه برخي كس��به براي خريد و 
فروش كاال رسيد را جايگزين چك كرده اند، گفت: 
به دليل عدم آگاه��ي از قانون جديد چك ونحوه 
ثبت آن، عدم ش��فافيت و ف��رار مالياتي، برخي از 
كسبه در خريد و فروش كاال به جاي چك از رسيد 

استفاده مي كنند.

بانك مركزي براي تخصيص ارز 
نهاده ها تعجيل كند

سرپرس��ت دفتر خدمات بازرگاني معاونت توس��عه 
بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي خواستار سرعت بيشتر 
بانك مركزي براي تخصيص ارز براي واردات نهاده ها شد 
و گفت: به دليل تخيص ناكافي ارز توسط بانك مركزي 
۹۰ درصدي كاالي مانده در گمرك به صورت اعتباري 
)نسيه( ترخيص مي شود، ضمن اينكه به كاالي كه براي 
ماه آينده ثبت سفارش شده اند نيز ارز تخصيص نيافته 
است.حسن عباسي معروفان درباره آخرين وضعيت 
ترخيص و ثبت سفارش نهاده هاي دامي، اظهار كرد: 
در حال حاضر در بنادر كشور ۲ ميليون تن ذرت، ۹۰۰ 
هزار تن جو و ۶۰۰ هزار تن كنجاله سويا وجود دارد كه با 
در نظر گرفتن دانه روغني سويا مي توان گفت مجموع 
آن ۳ ميليون و ۱۰۰ هزار تن در بنادر است.وي ادامه داد: 
سامانه بازارگاه يا همان سامانه توزيع نهاده هاي دامي نيز 
به اندازه نياز در حال عرضه هر كيلوگرم نهاده هاي دامي 
ذرت با قيمت مصوب ۱۹۰۰ تومان، جو با قيمت مصوب 
۱۸۰۰ تومان و كنجاله سويا با قيمت ۳۴۰۰ تومان به 
دامداران و مرغداران است.عباسي معروفان با تاكيد بر 
اينكه در حال حاضر هيچ مرغدار يا دامداري نيست كه 
بدون نهاده مانده باشد، افزود: هم اكنون مشكلي براي 
تامين نياز نهاده هاي  دامي مرغداران و دامداران وجود 
ندارد و آنها مي توانند بر اساس مجوز خود به هر ميزان 
كه س��هم دارند از سامانه نهاده  دريافت كنند.به گفته 
وي؛ آنچه كه بايد نگران باش��يم ماه هاي آينده است 
چراكه به دليل تخيص ناكافي ارز توسط بانك مركزي 
۹۰ درصدي كاالها از گمرك به صورت اعتباري )نسيه( 
ترخيص مي ش��ود، ضمن اينكه به كاالي كه براي ماه 
آينده ثبت سفارش ش��ده اند نيز ارز تخصيص نيافته 
است. عباسي معروفان تصريح كرد: ترخيص اعتباري 
كاال به اين شكل است كه ما طي يك نامه به صاحب كاال 
تعهد مي دهيم در مدت مشخصي ارز را پرداخت كنيم، 
به عبارتي ديگر خريد نسيه  مي كنيم تا پول آن مدتي 
ديگر پرداخت ش��ود، به اين ترتيب ۹۰ درصد كاالها 
را ترخيص كرده ايم.عباس��ي معروفان با بيان اينكه ۴ 
ميليون تن نهاده دامي نيز ثبت سفارش شده، گفت: 
به بانك مركزي اعالم كرده ايم كه ع��الوه بر ارز مورد 
نياز براي تسويه خريدهاي اعتباري براي كاالهاي ثبت 
سفارش شده نياز به يك ميليارد دالر داريم. وي اضافه 
كرد: تخصيص و تامي��ن ارز تبديل به گلوگاهي براي 
واردات كاالهاي اساسي از جمله نهاده هاي دامي شده 
اس��ت كه مي تواند در ماه هاي آينده مشكل ساز شود.

عباسي معروفان با اش��اره به ورود كشور چين به بازار 
جهاني ذرت براي خريد گسترده، اظهار كرد: به تازگي 
كش��ور چين به خريد ذرت در بازار جهاني دست زده 
است و اين موضوع موجب نگراني ما شده چراكه ورود 
چين قيمت هر كيلوگرم ذرت را در ماه آينده را دست 
كم ۲۰ تا ۳۰ دالر افزايش مي دهد.وي معتقد است؛ در 
صورتي كه تامين ارز در ماه جاري انجام نشود به دليل 
حضور چين در ماه آينده مجبور خواهيم بود نهاده هاي 
دامي را گران تر و با صرف ارز بيشتر وارد كنيم.عباسي 
معروفان ابراز اميدواري كرد با به نتيجه رسيده مذاكرات 
شاهد آزادسازي پول هاي بلوكه كشور باشيم تا از طريق 
آن بخشي از ارز مورد نياز براي واردات كاالهاي اساسي 
تامين شود.وي ميزان ثبت سفارش نهاده هاي دامي 
توسط وزارت جهاد كشاورزي از زمان انتقال اين وظيفه 
از وزارت صمت به اين وزارتخانه در نيمه فروردين ماه را 
۴ ميلون و ۳۰۰ هزار تن ذرت، ۳ ميليون و ۳۰۰ هزار تن 

جو و يك ميليون تن كنجاله سويا اعالم كرد.

ميلگرد را به مردم گران 
و به خارجي ها ارزان فروختند

تس�نيم| عضو انجم��ن توليدكنن��دگان فوالد 
گفت: ن��وردكاران ميلگرد را به م��ردم گران و به 
خارجي ها ارزان فروختند.س��يد رضا شهرستاني 
عضو هيات مديره انجم��ن توليدكنندگان فوالد 
در برنامه روي خط بازار راديو اقتصاد با بيان اينكه 
نوردكاران كماكان در حال مغلطه و ايجاد حواشي 
هستند گفت: وقتي سال گذشته و در روزهايي كه 
نرخ شمش فوالد صادراتي ايران ۵۷۰ دالر بود اما 
به دليل اصرار وزارت صمت بر نرخ گذاري دستوري 
شمش و خريد ارزان نوردكاران، شركت هاي اين 
حوزه ميلگ��رد را با نرخ ۵۱۰ دالر صادر كردند كه 
همين اتفاق باعث وضع تعرفه واردات تا ۱۰۰ دالر 
از سوي برخي كشورها نظير عراق و افغانستان بر 

محصوالت فوالدي ايران شد.
در شرايطي كه طي سال گذشته مدام شاهد گراني 
قيمت انواع محص��والت فوالدي از جمله ميلگرد 
در بازار آزاد بوديم، اما نوردكاران با نرخ هاي ارزان 
ميلگرد ايران را صادر كردن��د كه همين موضوع 
باعث وضع عوارض واردات در كشورهاي همسايه 
شد.شهرس��تاني در اين برنام��ه راديويي گفت: 
فوالد يك كااليي اس��ت كه قيمت آن براس��اس 
نرخ هاي بين المللي تعيين مي ش��ود و در داخل 
كشور به جهت آنكه توليد باالتر از ميزان مصرف 
اس��ت، مس��لما بايد درصدي ارزان تر از نرخ هاي 
صادراتي به فروش رسانده و به دست مردم برسد.

وي اظهار داش��ت: س��ال قبل كه قيمت فوالد در 
بورس به صورت دس��توري از سوي وزارت صمت 
تعيين مي شد، نرخ ها حدود ۱۰۰ دالر پايين تر از 
قيمت هاي صادراتي بود. در آن برهه نرخ شمش 
فوالد صادراتي اي��ران ۵۷۰ دالر بود درحالي كه 
ميلگرد صادراتي در آن زمان از س��وي نوردكاران 
به دليل خريد ش��مش با نرخ دس��توري و ارزان، 
با قيمت ۵۱۰ دالر صادر شد.شهرس��تاني افزود: 
اين امر س��بب وضع تعرفه واردات تا ۱۰۰ دالر از 
سوي برخي كش��ورها نظير عراق و افغانستان بر 
محصوالت فوالدي ايران شد. اصوال اختالف قيمت 
فوالد خام و محصوالت نوردي بايد ۸ تا ۱۰ درصد 

باشد نه ۳۰ تا ۳۵ درصد كه ما شاهد آن بوديم. 

احداث 17 خوابگاه دانش آموزي 
بركت در مناطق محروم 

معاون عمراني و زيربنايي بنياد بركت س��تاد اجرايي 
فرمان امام از احداث ۱۷ خوابگاه دانش آموزي در مناطق 
محروم كش��ور خبر داد. محمد مهجوري ضمن اعالم 
اين خبر افزود: ۱۷ خوابگاه دانش آموزي بنياد بركت در 
مناطق محروم، روستايي و عشايري استان هاي خراسان 
رضوي، خوزستان، سيستان و بلوچستان، فارس، كرمان، 
كهگيلويه و بويراحمد، لرستان، هرمزگان و زنجان ساخته 
ش��ده اس��ت. وي تاكيد كرد: اين خوابگاه ها در اختيار 
دانش آموزاني قرار مي گيرد كه به علت دوري راه و بعد 
مسافت، امكان رفت وآمد روزانه را ندارند و بايد در نزديكي 
واحد آموزشي خود سكونت داشته باشند. به گفته معاون 
عمراني و زيربنايي بنياد بركت، استان هاي سيستان و 
بلوچستان و هرمزگان بيشترين سهم را از خوابگاه هاي 
دانش آموزي اين بني��اد دارند. مهج��وري در اين باره 
توضيح داد: بنياد بركت چهار خوابگاه دانش آموزي را در 
شهرستان هاي هامون، سرباز، دلگان و كنارك سيستان 
و بلوچس��تان احداث و در اختيار دانش آموزان مناطق 
روستايي و عشايري اين استان قرار داده است. وي افزود: 
همچنين چهار خوابگاه دانش آموزي در مناطق روستايي 
و عشايري بشاگرد اس��تان هرمزگان در حال احداث 
است.  معاون عمراني و زيربنايي بنياد بركت خاطرنشان 
كرد: بيشتر خوابگاه ها در كنار مدارس و مجتمع هاي 
آموزشي اي احداث شده كه توسط خود بنياد ساخته 
شده است. از جمله، خوابگاه مدرسه ۱۲ كالسه عشايري 
دخترانه ريگان كرمان، خوابگاه هنرستان فني و حرفه اي 
۱۲ كالسه هوديان شهرستان دلگان و خوابگاه مدرسه 
۱۲ كالسه ش��بانه روزي گريت شهرستان خرم آباد در 
استان لرستان. مهجوري درباره ميزان سرمايه گذاري 
براي ساخت اين خوابگاه ها گفت: بنياد بركت نزديك به 
۴۰۰ ميليارد ريال براي ساخت ۱۷ خوابگاه شبانه روزي 
در مناطق روستايي و عشايري اختصاص داده و هزينه 
كرده است. وي تاكيد كرد: بنياد بركت عالوه بر راه اندازي 
نهضت مدرسه سازي در مناطق محروم و كم برخوردار 
كشور، نس��بت به فراهم آوردن س��اير نيازمندي هاي 
تحصيلي دانش آموزان از جمله احداث خوابگاه و تامين 
سرويس رفت وآمد براي دانش آموزان بازمانده از تحصيل 

اهتمام جدي دارد.

» تعادل« تاثير بازار  لوازم  خانگي از  دو  خبر مهم را بررسي مي كند

مجلس: مصوبه گراني خودرو بايد لغو شود

اما واگرهاي بازگشت  برندهاي خارجي  به كشور

رايزني خودروسازان براي آزادسازي قيمت خودرو
تعادل| 

با وجود تصوي��ب افزايش ۱۰ درصدي قيمت كارخانه اي 
خودرو، ظاهراً خودروسازان به افزايش ۹ درصدي قيمت 
محصوالتشان رضايت نداده و در حال نامه نگاري و رايزني 
براي آزادسازي قيمت خودرو هستند.اعتراض خودروسازان 
به مصوبه شوراي رقابت در حالي است كه خبرها حكايت 
از ورود كميس��يون صنايع مجلس به گران كردن خودرو 
توسط شوراي رقابت دارد. به طوريكه عضو هيات رييسه 
كميسيون صنايع و معادن مجلس با اعالم اين خبر تاكيد 
كرده كه مصوبه گراني خودرو بايد لغو شود و شوراي رقابت 

بايد در تصميمش تجديدنظر كند.

    اعتراض خودروسازان و صمت به مصوبه شورا 
شوراي رقابت در جلسه هفته گذشته خود افزايش قيمت 
محصوالت ايران خودروو سايپا را مصوب كرد، به طوري كه 
قيمت محصوالت ايران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و 
محصوالت سايپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزايش يافت.

بر اساس مصوبه شوراي رقابت، طبق تورم بخشي يك ساله 
اعالم شده توس��ط بانك مركزي و پس از كسر تورم هاي 
اعمال شده قبلي در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از 
اعمال متغيرهاي كيفيت و بهره وري در نهايت براي شركت 
ايران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و براي شركت سايپا 
به طور متوسط ۸.۹ درصد افزايش قيمت محاسبه شده كه 
با در نظر گرفتن بند ۱ فوق براي تمامي خودروهاي مشمول 
دستورالعمل قيمت گذاري شورا، تا پايان شهريور ۱۴۰۰ 
اعمال و اجرا مي ش��ود.براي تمام افرادي كه تا پايان سال 
۱۳۹۹ جهت خريد خودرو ثبت نام كرده و پيش پرداخت 

داشته اند و مشمول دريافت سود نيستند، افزايش قيمت 
تعلق نمي گيرد.با اين مصوبه شوراي رقابت، خودروسازان 
مي توانند قيمت محصوالتش��ان را مطابق با درصدهاي 
تعيين شده، افزايش دهند و بر اين مبنا نسبت به تحويل 
خودرو به خريداران اقدام كنند، اما شواهد حاكي از آن است 
كه ارسال دعوتنامه براي تحويل خودروها با روند كندي 
همراه است و همين موضوع شكايت برخي خريداران را به 
همراه داشته است.در همين رابطه يك مقام آگاه در اين 
رابطه به فارس گفت: خودروسازان چندان از اين مصوبه 
شوراي رقابت رضايت ندارند و به دنبال آزادسازي قيمت 
خودروها هستند.وي افزود: در اين رابطه نامه نگاري هايي را 
نيز با دستگاه هاي مختلف انجام داده و در حال رايزني براي 
عملي كردن خواسته خود هستند. در كنار خودروسازان، 
برخي مديران وزارت صنعت نيز از مصوبه شوراي رقابت 
رضايت نداش��ته و اين موضوع را رسما اعالم كرده اند. در 
اين رابطه سهيل معمارباشي، مديركل صنايع حمل و نقل 
وزارت صمت با بيان اينكه افزايش قيمت خودرو واقعا چاره 
كار خودروسازان و مشكالت آ نها نيست، از كاهش توليد 
خودروهاي ارزان تر و زيان ده توس��ط خودروسازان خبر 
داد. وي افزود: اينكه بازار روند نزولي دارد، ربطي به قيمت 
كارخانه اي محصوالت ندارد. روند نزولي قيمت ها در بازار 
به دليل افزايش ثبات اقتصادي و انتظارات روابط بين الملل 
است. خودرو از سر هم بندي قطعات، توليد مي شود و بايد 
قيمت قطعات بررسي شود. تورم بخشي را بانك مركزي 
اعالم كرده كه سال گذشته خودروسازان به چه ميزان تورم 
تجربه كرده اند. شوراي رقابت بر اساس اين تورم اعالمي، 
عدد را محاسبه كرده و بعد از كم كردن افزايش قيمت هاي 

قبلي به رقم اعالم شده، رسيده است.وي با تاكيد بر اينكه 
تعلل شوراي رقابت، ضرر و زيان هايي را به خودروسازان 
تحميل كرده اس��ت، گفت: اين افزاي��ش قيمت ها واقعا 
چاره كار خودروسازان نيست. اصال فرمول قيمت گذاري 
شوراي رقابت و شيوه محاسبه قيمت جوابگوي مشكالت 
خودروسازها نيست. قيمت قطعات الكترونيكي كه جزو 
قطعات خودرو اس��ت و همه خودرو س��ازان دنيا آن را از 
طريق واردات تامين مي كنند از ۲ يورو به حدود ۲۵ يورو 
رسيده است. مس و ورق فوالد افزايش قيمت چشمگيري 
داشته است.معمارباشي ادامه داد: به جز خودروهايي مثل 
كوئيك كه با قيمت بازار متعادل شده اند در اغلب خودرو ها 
شركت ها در حال زيان دادن هستند. امروز ايران خودرو 
مجبور به كاهش تيراژ توليد پژو پارس شده است، چرا كه 
روي هر خودرو پژو پارس حدود ۳۰ ميليون تومان ضرر 
مي دهد. اين زيان باعث مي شود سبد محصوالت توليدي 
خود را به سمت محصوالت با زيان كمتر سوق دهد و ممكن 

اين خودرو ها در توان خريد همه مردم نباشد.

    مجلس: مصوبه گران كردن خودروها 
بايد لغو شود

اعتراض خودروسازان به مصوبه شوراي رقابت در حالي 
است كه خبرها حاكي از ورود كميسيون صنايع مجلس به 
گران كردن خودرو توسط شواري رقابت حكايت دارد. عضو 
هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن مجلس از ورود 
اين كميسيون به موضوع افزايش قيمت خودرو در شوراي 
رقابت خبر داد و گفت: شوراي رقابت بايد در تصميمش 
تجديدنظر كند. به گزارش تسنيم، مصطفي رضاحسيني 

قطب آبادي با انتقاد از تصميم ش��وراي رقابت مبني بر 
افزايش قيمت خودرو در كارخانه، گفت: متاس��فانه در 
مسائل اقتصادي كشور نظم و نسق خاصي ديده نمي شود، 
زيرا در شرايط كنوني با توجه به اينكه مردم از نظر اقتصادي 
و به دليل شيوع ويروس كرونا تحت فشار بوده و بسياري 
از كسب و كار ها به تعطيلي كشيده شده، افزايش قيمت 
خودرو در كارخانه محلي از اعراب نداشته و منطقي نيست.

نماينده مردم شهر بابك در مجلس شوراي اسالمي افزايش 
قيمت خودرو در شوراي رقابت را اقدامي غيركارشناسي 
توصيف كرد و افزود: اين گراني نه تنها موجب شوك به بازار 
مي شود بلكه بر ساير كاال ها نيز اثرگذار است. وي اضافه 
كرد: سير نزولي نرخ ارز در ماه هاي گذشته، مذاكرات وين 
و كاهش فاصله قيمت خودرو در كارخانه و بازار و... بيانگر 
ضرورت كاهش قيمت چهارچرخ ها اس��ت در حالي كه 
ش��وراي رقابت به جاي كاهش بهاي خودرو، قيمت ها را 
افزايش داد. اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با بيان 
اينكه به نظر مي رسد برخي دوست ندارند در جامعه و بين 
مردم آسايش و رفاه برقرار شود، ادامه داد: شوراي رقابت 
بايد در تصميمش تجديدنظر كند، بايد مشخص شود اين 
شورا بر چه اساسي به خودروسازان اجازه افزايش قيمت 
داده است.عضو هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن 
مجلس به خانه ملت گفت: كميسيون صنايع و معادن 
مجلس به موضوع افزايش قيمت خودرو ورود مي كند و 
خواستار ارايه توضيحات الزم از سوي رييس و اعضاي اين 
شورا خواهد بود؛ هرچند اين افراد براي تصميمات خود 
بهانه تراشي مي كنند، اما مجلس نسبت به اين موضوع 

عكس العمل نشان مي دهد.
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خبرروز

»شوفر« ايراني در بروكسل
فيلم كوتاه »شوفر« به كارگرداني رضا نجاتي به بيست وچهارمين جشنواره جهاني فيلم كوتاه »بروكسل« بلژيك راه يافت. جشنواره »بروكسل« 
مورد تاييد آكادمي اسكار است و برنده جايزه بزرگ بخش بين الملل جشنواره به آكادمي اسكار معرفي خواهد شد. فيلم كوتاه شوفر پس از 
دريافت پروانه زرين بهترين فيلم داستاني سي وسومين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودك و نوجوان؛ در نخستين نمايش جهاني اش در 
بخش مسابقه فيلم كوتاه جشنواره »بروكسل« بلژيك رقابت مي كند. محمد امين طاهري، علي باقري و اميد سليمي بازيگران فيلم كوتاه 
شوفر هستند. بيست وچهارمين جشنواره جهاني فيلم كوتاه »بروكسل« بلژيك۲۸ آگوست تا ۵ سپتامبر برگزار مي شود. فيلم كوتاه شوفر 

محصول انجمن سينماي جوانان ايران و »كاكو فيلم« است كه موسيقي آن توسط پيام آزادي ساخته شده است.

رويداد

شعارهايشان در اعتراض به افزايش اجاربهاي دكه هاي 
مطبوعاتي است. دكه داران مطبوعاتي مي گويند 400 
درصد به نرخ اجاره بهاي آنها اضافه شده براساس حرف 
زور، بدون آنكه با اتحاديه آنها مش��ورت شود.  از اوضاع 
كرونا شاكي هس��تند و اينكه ش��هرداري بدون توجه 
به وضعيت اين روزهاي دخ��ل و خرج ناگهاني چنين 
جهش قيمتي را پيشنهاد داده و شوراي شهر هم مصوب 
كرده اس��ت.   حدود ۲00 كيوسك دار معترض مصوبه 
افزايش نرخ خدمات ش��هري بودند. بر اس��اس مصوبه 
جديد هر كدام از كيوسك ها در سه مرتبه درجه بندي 
ش��ده و بر مبناي اين درجه  بن��دي و كاركرد، اجاره بها 
برايشان تعريف شده اس��ت.  بر اساس مصوبه شوراي 
شهر تهران، نرخ كرايه ماهانه كيوسك هاي درجه يك 
گل و مطبوعات ش��هرداري تهران در س��ال 99، يك 
ميليون و ۲00 هزار تومان تعيين ش��ده بود. همچنين 
نرخ كرايه ماهانه كيوسك هاي درجه ۲ گل و مطبوعات 
شهرداري تهران ۸00 هزار تومان و بر اساس اين اليحه 
نرخ كرايه ماهانه كيوسك هاي درجه سه گل و مطبوعات 
شهرداري تهران نيز 400 هزار تومان تعيين شده بود. 

آن زم��ان بهروز جاللي، ريي��س اتحاديه جرايد تهران 
با انتقاد از افزايش بي س��ابقه اجاره بها كيوس��ك هاي 
مطبوعاتي به رسانه ها گفته بود: به رغم شرايط اقتصادي 
كشور كه ناشي از تحريم هاي ظالمانه و شيوع ويروس 
كرونا است و اين عوامل تاثير مستقيم و منفي بر كسب 
و كار و درآمد مردم ايجاد كرده، ش��وراي ش��هر تهران 
بدون اينكه توافقي با كيوسك داران داشته باشد يا حتي 
آنان را در جريان اين مصوب��ه بگذارند نرخ اجاره بهاي 
كيوسك ها را به ميزان 400 درصد نسبت به سال قبل 
افزايش و تصويب كرده اس��ت. آيا اعضاي شوراي شهر 
تهران مي دانند كه اغلب موارد موجرين نه تنها اجاره بها 
را افزاي��ش نداده بلك��ه تخفيفات��ي را در نظر گرفته تا 
مستاجرين بتوانند از اين مرحله بحراني عبور كنند.  او در 
اين گفت وگو به برخورد شهرداري با دكه داراني گفته بود 
كه توان پرداخت اين اجاره را ندارند و شركت ساماندهي 

صنايع و مشاغل شهر اقدام به پلمب محل فعاليت صنفي 
آنان و جوش دادن در ورودي دكه ها مي كند كه به گفته 
او اعيان و بدنه دكه ها و همچنين انش��عاب برق و غيره 
توسط خود دكه داران خريداري شده و در مالكيت آنان 
قرار دارد. اما شركت ساماندهي اقدام به اجاره دادن بام 
كيوسك ها به شركت هاي تبليغاتي به  صورت غيرقانوني 
و بدون در نظر گرفتن حق و حقوق دكه داران مي كند و 
ضمن كسب درآمد هنگفت از اين طريق خسارت زيادي 
به اسكلت دكه ها وارد مي كند كه جا دارد به اين موضوع 
توجه ويژه شود.  گاليه هايي مشابه روز گذشته از سوي 
كيوسك دارني مطرح شد معتقد بودند كه شهرداري در 
افزايش نرخ اجار بها بدون مشورت و اطالع رساني و در 

نظر گرفتن توان مالي آنها تصميم گيري كرده است. 
به گفته يكي از اعضاي هيات مديره اتحاديه جرايد كه 
مسووليت بسيج اتحاديه را هم بر عهده دارد قرار بر اين 
بوده كه اجاره ها هر سه سال يك بار افزايش پيدا كند. اما 
امسا شوراي شهر تهران بر اساس جايگاه دكه ها، اجاره 
400، ۸00 و يك ميليون و ۲00 توماني را مصوب كرده 
اس��ت.  او ادامه مي دهد: براي اعتراض به اين مصوبه به 
فرمانداري و وزارت كشور هم مراجعه كرديم كه اعالم شد 
تنها شوراي حل اختالف مي تواند اين مصوبه را لغو كند. 
دوبار به شوراي ش��هر تهران درخصوص تعديل نرخ ها 
نامه زده شد كه تاثيري بر نرخ ها نگذاشت. جلسه اي با 
معاون خدمات شهري گذاشتيم و قرار شد كه نرخ ها به 
۲60 هزار تومان، ۵۲0 هزار تومان و 7۸0تومان كاهش 
پيدا كند و سه س��ال نيز افزايش قيمت نداشته باشيم 
كه اينگونه نشد و همزمان دكه هايي كه اجاره بها نداده 
بودند را پلمب كردند.  از او درباره درآمدهاي ميلياردي 
مي پرس��م كه مي گويند برخي از دكه هاي مطبوعاتي 
دارند كه پاس��خ مي دهد يك دكه مطبوعاتي اين گونه 
ب��ود كه مربوط به قاضي منصوري ب��ود و وقتي هم كه 
آن سرنوش��ت را پيدا كرد، اين دكه كه در قيطريه بود 
را جمع آوري كردند.   ش��ايد ۵0 تا 60 دكه در موقعيت 
باشد كه درآمد خوبي داشته باشند اما ساير دكه ها اين 

درآمدها را ندارند، سه نفر صبح تا شب، سرپا مي ايستند 
كه درآمدي كس��ب كنند.  نماينده دكه داران معترض 
درباره كيوسك هاي مطبوعاتي كه تبديل به بوتيك شده 
است هم مي گويد: از شايعه تا واقعيت فاصله زيادي است. 
اماكن با اين نوع دكه ها زودتر از اتحاديه برخورد مي كند 

و زمان به ما نمي دهند. 
مقدم، دكه دار ديگري درباره ورود سازمان زيباسازي به 
تبليغات دكه هاي مطبوعاتي مي گويد، اينكه درآمدهاي 
ميلياردي از اين راه كسب مي كنند اما به دكه دار ريالي 
نمي رسد.  او اضافه مي كند دكه اي كه بدنه آن با هزينه 
ما تامين شده است و متعلق به ماست را شهرداري بدون 
در نظر گرفتن حقوق ما استفاده مي كند درحالي كه ما 
حاضريم با نصف آن هم براي شهرداري دكه داري كنيم. 
او هم درباره درآمده��اي نجومي دكه هاي مطبوعاتي 
مي گويد:  خاطرتان هس��ت چند وق��ت پيش خبري 
درخصوص وكيلي ب��ا درآمد ۲0 ميلياردي آمد اما من 
وكيل هايي را مي شناسم كه چند نفري يك اتاق براي 
كار اجاره كرده اند. اين طور نيست كه همه ما درآمدهاي 

ميليوني داشته باشيم. 
يكي ديگر از دكه داران هم مي گويد بارها اجاره دكه هاي 
مطبوعاتي را افزايش داده اند اينكه مي گويند سال هاست 
اجاره ها اضافه نش��ده، درست نيس��ت . او درخصوص 
درآمدهاي ديگ��ري كه دك��ه داران دارند هم توضيح 
مي دهد: بس��ياري از روزنامه ها و مجالت ما به سرقت 
مي رود، حتي برخي از روزنامه ها در مسير توزيع دزدي 
مي شود، اگر ما بخواهيم تنها با روزنامه فروشي كسب 
درآمد كنيم كه اجاره دكه ها را هم نمي توانيم پرداخت 
كني��م.   مدتي پي��ش، زهرا صدراعظم ن��وري رييس 
كميسيون س��المت، محيط زيست و خدمات شهري 
شوراي اسالمي شهر تهران به يكي از خبرگزاري ها گفته 
بود كه اجاره بهاي دكه هاي مطبوعاتي گاهي از ۱00 يا 
۲00 هزار تومان در ماه هم تجاوز نمي كند. طي دهه هاي 
گذشته ارزش افزوده اي در اين كيوسك ها و محصوالت 
آنها ايجاد ش��ده ضمن اينكه فروش در كيوسك هاي 

مطبوعات، محصوالت عرضه شده محدود به مطبوعات 
نيست و حتي عرضه روزنامه و ديگر مطبوعات به حاشيه 
رفته است و درآمد حاصل از آن ديگر براي كيوسك داران 
به حساب نمي آيد. به گفته اين عضو شوراي شهر تهران 
اگر محلي به منظور فعاليت تجاري در اختيار افراد قرار 
مي گيرد بايد بر مبناي يك قرارداد س��االنه و با تعيين 
اجاره بهاي ساالنه مشخص ساالنه تمديد شود، اين در 
حالي است كه بعضي از كيوسك هاي سطح شهر تهران 
بدون تنظيم ق��رارداد تجاري با ي��ك اجاره بهاي نازل 
سال هاي سال است مش��غول فعاليت هستند و حتي 

بسياري از آنها قرارداد مشخصي هم ندارند.
دكه داران معترضي كه ديروز مقابل شوراي شهر تهران 
آمده بودند مي گويند در قراردادي كه با شهرداري تنظيم 
ش��ده بود فروش برخي از محصوالت به جز مطبوعات 
پيش بيني شده و بر اساس همان هم افزايش اجاره بها 
داده شده بود و قرار بود تا سه سال افزايشي درخصوص 

كرايه هاي دكه ها نداشته باشيم. 
آنها از حق كسب و پيشه اي كه مجلس براي آنها تصويب 
كرده و آنها بر اس��اس آن ماليات و ع��وارض پرداخت 
مي كنند بدون اينكه سازمان و نهادي آنها را پشتيباني 

كند مي گويند. 
يكي از دكه داران قديمي مي گويد، زماني كه ما خودمان 
از ميدان توپخانه تا تجريش روزنامه ها را با موتور جابه جا 
مي كرديم حرفي از حق شهرداري نبود. آن زمان اصال 
شركت س��اماندهي مشاغلي وجود نداش��ت. قرار بود 
اين شركت نظم دهنده دكه هاي مطبوعاتي باشد. ما با 
هزينه خودمان دكه هاي متحدالشكل كرديم. در حالي 
كه هيچ نهاد و سازماني نه ما را حمايت مي كند، نه بيمه 
هستيم و روزي ۱۸ ساعت كار مي كنيم، اجاره هاي ما را 
باال مي برند. آن هم بدون اطالع و مشورت با ما. بر اساس 
مصوبه شوراي شهر تهران ۲۵ درصد بر نرخ اجاره هاي 
دكه هاي مطبوعاتي افزوده ش��ده است اما اين افزايش 
براي همه دكه داران يكي نيس��ت. برخي از دكه داران 
تاكيد دارند كه اين افزايش بيش از نرخ تورم ساالنه است .

اعتراض به جهش ناگهاني اجاره بهاي كيوسك هاي مطبوعاتي 
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جامعه

۲۸۳ فوتي جديد كرونا در كشور 
بر اس��اس اع��الم وزارت بهداش��ت، 
۱۳هزار و ۵76 بيم��ار جديد كوويد 
۱9 در كش��ور شناسايي شده و ۲۸۳ 
تن ني��ز جان خ��ود را ب��ه دليل اين 
بيماري از دس��ت دادن��د. همچنين 
تاكن��ون يك ميلي��ون و ۲۸6 هزار و 
4 نف��ر ُدز اول واكس��ن كرونا و ۲6۲ 
هزار و 6۱۱ نفر ني��ز ُدز دوم را تزريق 

كرده اند و مجموع واكس��ن هاي تزريق ش��ده در 
كشور به يك ميليون و ۵4۸ هزار و 6۱۵ ُدز رسيد. 
بر اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۳ هزار 
و ۵76 بيمار جديد مبتال به كوويد۱9 در كش��ور 
شناسايي ش��د كه ۲هزار و ۲6 نفر از آنها بستري 

ش��دند.مجموع بيماران كوويد۱9 در 
كش��ور به دو ميلي��ون و 640 هزار و 
670 نفر رسيد.خوشبختانه تاكنون ۲ 
ميليون و 9۲ هزار و ۳۸۱ نفر از بيماران، 
بهبود يافته يا از بيمارستانها ترخيص 
ش��ده اند.۵هزار و ۵4۵ نفر از بيماران 
مبت��ال ب��ه كووي��د۱9 در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارس��تانها تحت 
مراقبت ق��رار دارند.تاكن��ون ۱6 ميليون و 9۲9 
هزار و 609 آزمايش تشخيص كوويد۱9 در كشور 
انجام شده است.در حال حاضر 46 شهر كشور در 
وضعيت قرمز، ۲6۳ شهر در وضعيت نارنجي، ۱۳9 

شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

افزايش  فشار  بر مراتع كشور  با كاهش  ميزان بارش ها 
كاهش ميزان نزوالت جوي فشار بر 
مراتع را به صورت تصاعدي افزايش 
مي دهد.مديركل دفت��ر امور مراتع 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
با اش��اره به اينك��ه مراتع كش��ور با 
وسعتي معادل ۸4.۸ ميليون هكتار، 
بيش از ۵۲ درصد از س��طح كشور را 
شامل مي شود، اظهاركرد: معيشت 

بي��ش از يك ميلي��ون خانوار بهره بردار ش��امل 
۲00 ه��زار خانواده عش��ايري به مراتع وابس��ته 
اس��ت. از سويي ديگر پوش��ش گياهي در حدود 
66 درص��د از مرات��ع كش��ور در وضعي��ت فقير 
ق��رار دارد و بهره برداري ه��اي غيراصولي از اين 
عرصه ها س��بب تش��ديد تخريب و بروز مسائل و 
مش��كالت بيش��تري در حفظ منابع پايه شامل 
آب و خاك و تس��ريع رخداد بيابان زايي مي شود. 
 ترح��م به��زاد ادام��ه داد: يك��ي از واقعيت هاي 
انكار ناپذير مناطق خش��ك و نيمه خشك جهان 
ازجمل��ه ايران »پديده خشكس��الي« اس��ت كه 
بيابان زايي را شدت مي بخشد و حتي روي گياهاني 

كه تلورانس )مقاومت و س��ازگاري( 
بااليي در مقابله با خشكسالي از خود 
نش��ان مي دهند نيز تاثيرگذار است. 
او در ادامه با بيان اينكه متاس��فانه بر 
اثر بروز و استمرار پديده خشكسالي، 
مراتع كشور در معرض آسيب جدي 
قرار گرفته اند و توليدات مراتع فقير به  
لحاظ پوشش گياهي بسيار پايين آمده 
و به حداقل ممكن رسيده است، تصريح كرد: در 
نهايت كاهش ظرفيت علوفه مرتعي مورد نياز دام 
و كاهش گياهان خوش خوراك و جايگزين شدن 
آن توسط گياهان مهاجم و هجوم آفات و امراض 
سبب مي شود كه به سالمت مرتع و دام زيان وارد 
شود.به گفته بهزاد وقوع پديده خشكسالي عالوه 
بر خسارت هاي مستقيم، خس��ارت هاي زيادي 
در زمينه ه��اي مختلف ازجمل��ه افزايش ضريب 
سيل خيزي حوضه هاي آبخيز، فرسايش خاك، 
كاه��ش حجم آب س��فره آب ه��اي زيرزميني، 
فرس��ايش بادي، بروز مس��ائل اقتصادي و حتي 

فرهنگي و… را به دنبال دارد.

لغو اجراي طرح ترافيك تا ۲۵  ارديبهشت
مع��اون هماهنگ��ي ام��ور عمران��ي 
اس��تانداري تهران از لغو اجراي طرح 
ترافيك تا روز ش��نبه ۲۵ ارديبهشت 
ماه خبر داد. عبدالرضا چراغعلي گفت: 
با توج��ه به ممنوعيت س��فر از ۲۱ تا 
۲۵ ارديبهش��ت تمام��ي ورودي ها و 
خروجي هاي اس��تان در ايام كنترل 
مي شود. او افزود: به دليل مالحظات 

مربوط به بيم��اري كرونا و تمهيدات��ي كه در اين 
خصوص اتخاذ شده است و همچنين مصوبه ستاد 
ملي مقابله با كرون��ا براي كنترل روند افزايش��ي 
بيماري كرونا در اس��تان تهران، تا روز ش��نبه ۲۵ 

ارديبهش��ت ماه اجراي طرح ترافيك 
لغو مي شود. طرح ترافيك از روز شنبه 
۲۵ ارديبهشت ماه مجددا اجرا خواهد 
ش��د.معاون هماهنگي ام��ور عمراني 
اس��تانداري تهران خاطرنشان كرد: با 
توجه به مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا 
در خصوص ممنوعيت سفر از روز ۲۱ 
تا ۲۵ ارديبهش��ت و تاكيد وزير كشور 
در اين خصوص تمام��ي ورودي ها و خروجي هاي 
استان در اين ايام كنترل مي شود و از هم استاني هاي 
محترم تقاضا مي كنيم از س��فر به خارج از استان و 

حتي سفرهاي درون استاني پرهيز كنند.

طبق اعالم ستاد كرونا آزمون هاي پايه نهم و دوازدهم حضوري برگزار مي شود

آيا بايد منتظر موج پنجم كرونا باشيم
گليمان�دگار| اعتراض ها به جايي 
نرسيد. دانش آموزان تمام تالش خود 
را به كار گرفتند تا از برگزاري امتحانات 
حضوري پايه نهم و دوازده��م جلوگيري كنند. اما 
آم��وزش و پرورش تصميم نهايي را به اعالم س��تاد 
كرونا موكول كرد و س��تاد كرونا هم روز ش��نبه آب 
پاكي را روي دست دانش آموزان ريخت و گفت كه 
بايد امتحانات به صورت حضوري برگزار شود. اين هم 
از همان روش هاي پليس خوب و بد بود كه آموزش و 
پرورش يك بار ديگر آن را به كار بست. اينكه در تمام 
اين مدت وزارت آموزش و پرورش به ستاد كرونا فشار 
بياورد تا برگ��زاري حضوري امتحانات را بدون مانع 
اعالم كند و در لحظه آخر اعالم كند تصميم نهايي با 
ستاد كرونا است خود بحث ديگري است كه بايد در 

موقع لزوم به آن پرداخته شود. 
اين در حالي اس��ت كه حداق��ل كاري كه آموزش و 
پرورش مي توانست انجام دهد، به تعويق انداختن 
اين امتحانات بود نه برگزاري حضوري آن در شرايطي 
كه كش��ور اس��ير موج چهارم كرونا است و به گفته 
كارشناسان تازه به قله آن رسيده است. اما به هر حال 
در اين ش��رايط بايد اميدوار بود برگزاري حضوري 

امتحانات به ميزان مبتاليان كوويد ۱9 دامن نزد.

    ستاد كرونا 
تكليف آزمون هاي ديگر را هم مشخص كرد

سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا در تشريح تصميم 
ستاد ملي مقابله با كرونا درباره برگزاري آزمون هاي 
مختلف مرتبط با وزارت آم��وزش و پرورش گفت: 
آزمون پايه نهم حضوري و از تاريخ ۲7 ارديبهش��ت 
تا ۲4 خرداد ماه و آزمون پايه دوازدهم نيز به شكل 
حضوري از تاريخ ۲7 ارديبهش��ت تا ۲4 خرداد ماه 
خواهد بود. عليرضا رييسي همچنين اعالم كرد كه 
آزمون س��نجش ملي پايه ششم در ۲۵ ارديبهشت 
به شكل حضوري برگزار مي ش��ود و آزمون سمپاد 
در تاريخ ۲0 و ۲۱ خرداد برگزار مي شود. همچنين 
مقرر ش��د آزمون مرحل��ه دوم المپيادهاي علمي 
دانش آموزان در تاريخ ۲4 تا ۲6 ارديبهشت و مرحله 
دوم آن ۲۳ ت��ا ۲۵ خرداد نيز ب��ه صورت حضوري 

خواهد بود. آزمون هاي استخدامي و آزمون ها با تعداد 
كم نيز در موعد خودش برگزار مي شود.

  برگزاري امتحانات 
نهمي ها و دوازدهمي ها طبق جدول زماني

به اين ترتيب با وجود آنكه احتمال تعويق امتحانات 
حضوري وجود داشت، طبق تصميم ستاد ملي مقابله 
با كرونا امتحانات پايه هاي نهم و دوازدهم در موعد 
مقرر و از هفته آتي آغاز مي شود و دانش آموزان بايد 
خود را براي شركت در امتحانات آماده كنند. پيش تر 
نيز وزير آموزش و پرورش گفته بود كه ارزشيابي در 
تمام پايه ها با تصميم معلم و به شيوه غيرحضوري 
اس��ت و تنها آزمون دانش آم��وزان در دو پايه نهم و 
دوازدهم به دليل اهميت اين دو پايه و نقش آنها در 
آينده دانش آموزان و جلوگي��ري از تضييع حقوق 

دانش آموزان به صورت حضوري خواهد بود.

    دليل اصرار بر برگزاري آزمون حضوري
موضوع مهم اين اس��ت كه امتحانات پايه دوازدهم 
حتماً بايد به صورت حضوري برگزار شود چرا كه مانند 
كنكور آزموني سراسري است و نمراتش در سرنوشت 
ورود به دانش��گاه ب��راي بس��ياري از دانش آموزان 
مهم است؛ اما س��وال اين است كه آيا اين امتحانات 
نمي تواند به زماني ديرتر از روزهايي كه در اوج شيوع 
كرونا هستيم موكول شود؟ بيشتر نمرات اين آزمون 
براي انتخاب دانشگاه بر اساس سوابق تحصيلي مهم 
اس��ت و مي توان اين بخش از انتخاب دانشگاه را به 
زماني كه امتحان گرفته شد موكول كرد )حتي اگر 
اصرار هست آزمون سراس��ري در زمان خود برگزار 

شود( اما واقعيت اين است كه براي آموزش و پرورش 
موضوع، مهم جلوه دادن امتحان��ات پايه دوازدهم 
چيزي بيش از اينهاست. آموزش و پرورش كه تالش 
دارد سهم سوابق تحصيلي را در كنكور بيشتر كند 
و آموزش عالي به داليل متعدد از جمله اس��تاندارد 
ندانستن اين آزمون ها از آن سرباز مي زند، يك جدالي 
را ايجاد كرده است كه حاال بايد چوبش را وسط كرونا 

دانش آموزان و خانواده هايشان بخورند. 

  گزارش رعايت پروتكل هاي بهداش�تي 
ارايه نشده است

موض��وع ديگ��ر عدم اراي��ه يك گزارش رس��مي و 
كارشناسي شده از سوي وزارت بهداشت يا آموزش و 
پرورش درباره كيفيت رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
در برگ��زاري آزمون هاي حضوري اي��ن وزارتخانه 
است به طوريكه هيچ گزارشي از رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در امتحانات نهايي سال گذشته ارايه نشد.

موض��وع ديگ��ر عدم اراي��ه يك گزارش رس��مي و 
كارشناسي شده از سوي وزارت بهداشت يا آموزش و 
پرورش درباره كيفيت رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
در برگ��زاري آزمون هاي حضوري اي��ن وزارتخانه 
است به طوريكه هيچ گزارشي از رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در امتحانات نهايي سال گذشته ارايه نشد. 
وزير آموزش و پ��رورش در اين روزها بارها اعالم كرد 
كه تابع تصميم س��تاد مبارزه با كرونا خواهد بود اما 
عليرضا رييسي هفته گذش��ته تاكيد كرد برگزاري 
امتحانات حضوري در اين زمان با اصرار مس��ووالن 
آم��وزش و پرورش اس��ت. رييس��ي با ش��مردن نام 
شهرهاي قرمز مي گويد: استان هاي خراسان شمالي، 
آذربايجان ش��رقي، هرمزگان و تهران نياز به مراقبت 
بيش��تري دارند، اما در عين حال قرار اس��ت ۱0 روز 
بچه هايي كه در يكسال گذشته از ترس كرونا حتي 
در روزهايي كه در اوج بيماري نبوديم را به مدرس��ه 
نفرستاديم سر امتحان بفرستيم و نگران معاشرت اين 
ميزان دانش آموز در رفت و آمدها و قبل و بعد امتحانات 
نباشيم و در نهايت هم احتمااًل همه تقصيرها برعهده 
والديني است كه همراه فرزند خود به جلسات امتحان 

نرفتند كه از او مراقبت كنند، ماسك شان را بزنند.
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