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امكان تنفس براي اقتصاد 
دانش بنيان وجود ندارد
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تالش هاي��ي ب��راي ايج��اد 
اكوسيستم مناسب در حوزه 
دانش بنيان ه��ا در 10 س��ال 
گذشته انجام ش��ده، ازجمله 
اينك��ه قان��ون حماي��ت از 
شركت هاي دانش بنيان و قانون 
جهش توليد در ش��ركت هاي 
دانش بنيان از س��وي مجلس 
تصويب و منتظر تاييد ش��وراي نگهبان است. بنابراين 
سياس��ت گذاري ها در حوزه ش��ركت هاي دانش  بنيان 
به نتيجه رس��يده اس��ت، صندوق نوآوري و شكوفايي 
معاونت  علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت علوم و 
پارك هاي علم و فناوري به نتايج خوبي دست يافته اند و 
از فعاالن در اين حوزه حمايت مي كنند اما اين حمايت ها 
كافي نيس��تند. س��رمايه ها و نيروهايي انس��اني كشور 
زماني كه به شركت هايي دانش بنيان تبديل مي شوند و 
مي توانند كااليي را توليد و به بازار ارايه بدهند اما فضاي 
كسب وكار نامناسب، بيمه، نحوه اخذ ماليات و نبود بازار 
رقابتي مناسب امكان تنفس اين شركت ها را در فضاي 
اقتصادي كش��ور گرفته اس��ت و فعاالن در اين حوزه با 
مش��كالت جدي مواجه مي ش��وند تا جايي كه بسياري 
از نخب��گان ترجيح مي دهند مهاجرت كنن��د. در حال 
حاضر نيز طرح صيانت مطرح شده كه محدوديت هايي 
براي كاربران فضاي مجازي ايجاد مي كند، سياست هاي 
محدودكنن��ده به ص��ورت كلي، كارآفرين ه��اي حوزه 
دانش بنيان را خس��ته كرده و انگيزه  به نتيجه رساندن 
كارهايشان را از آنها گرفته اس��ت. از سوي ديگر جامعه 
نيز ارزش چنداني براي كارآفرين هاي دانش بنيان قايل 
نيست، اين در حالي است كه در ساير جوامع فعاالن در 
حوزه دانش بنيان اهميت وي��ژه اي دارند و آنها را تكريم 
مي كنند، اما متاس��فانه فرهنگ تكريم توليدكنندگان 
ثروت در كشور ما ايجاد نشده است. در كشور ما، حمايت ها 
از شركت هاي دانش بنيان در حد شعار است، برخوردها 
بيرون اين اكوسيس��تم شعاري اس��ت و اين را مي توان 
در نحوه برخ��ورد نهادهايي چون بيمه، دارايي و ماليات 
مشاهده كرد. شركت هاي دانش بنيان  به علت سرعت در 
رشد كاري مجبور مي شوند برخي موارد را رعايت نكنند 
تا زودتر به هدف خود برسند و اكنون چالش هاي جديدي 
مطرح شده كه كس��ب  وكارها با تصويب طرح صيانت با 
آن مواجه مي ش��وند، ش��خصي كه دائم در اين فضا كار 
مي كند سهولت در دسترس��ي به ابزارها برايش اهميت 
ويژه دارد. اين در حالي اس��ت كه در ايران براي استفاده 
از س��اده  ترين ابزار، كاربران بايد وي پي ان و ابزارهاي دور 
زدن فيلترينگ را روشن و خاموش كنند و همين مساله 
زمان بر اس��ت و براي كاربران آزاردهنده است. با اجراي 
طرح صيانت، پهناي باند محدود مي ش��ود و نمي توان از 
برخي پلتفرم ها استفاده كرد اين روزها ديگر مديا ابزاري 
براي ارتباط نيست بلكه ابزاري براي توسعه فضاي كسب 

و كار محسوب مي شود.

بازارس��رمايه س��ال بدي را 
پشت س��ر گذاش��ت و بازدهي 
كه ش��اخص          كل بورس تهران 
نشان داد در واقع بازدهي واقعي 
پرتفوي سرمايه          گذاران نبود، اين 
موضوع هم متاثر از ش��اخصي 
است كه به درس��تي نمايانگر 
روند                    هاي بازار س��هام نيس��ت. 
اغلب نماد          هاي معامالتي در نقطه اصالح ش��ده و در كف 
قيمتي خود قرار داش��تند، اين مهم با چند رويداد مهم از 
جمله تصويب بودجه س��ال  1۴01 )منفعت بازار           سهام از 
عمده پارامتر                    ها(، افزايش قيمت هاي جهاني و تثبيت نرخ 
كاالهاي اساسي در نرخ هاي مطلوب همراه شد. از طرفي 
به رغم گمانه          زني          ها درخصوص افت نرخ اسكناس امريكايي 
همزمان با گشايش هاي برجامي يا آزادشدن وجوه ايران، اما 
عمال مشاهده مي شود كه دالر در ارقام ۲۵ و ۲۶ هزار  تومان 
چس��بندگي دارد. واقعيت          هاي اقتصادي هم بيانگر اين 
موضوع بوده كه نرخ دالر از چنين ارقامي پايين تر نخواهد 
رفت. مخابره سيگنال           مذاكرات هس��ته اي با قدرت هاي 
جهاني نيز تاكنون براي سرمايه          گذاران بازار سهام مطلوب 
بوده است. در گروه هاي مختلف اعم از خودرو، پااليشگاه           و 
بانك نيز معامله                    گران پالس          هاي مثبتي را دريافت كرده          اند. 
جميع عوامل مذكور باعث ايجاد يك نقطه عطف در بازار 
سهام شد كه در روز          هاي ابتدايي س��ال  به صورت روندي 
صعودي نمايان شد؛ منتها يك روند صعودي براي تثبيت 
نياز به معامالت پرحجم و جابه جايي سهام دارد. معامالت 
پرحجم يا به عبارتي عرضه ها بايد به صورت مديريت شده 
صورت بگيرند؛ چراكه ممكن اس��ت اعتماد به طور مجدد 
خدشه دار شود. منظور اين است كه عرضه ها مديريت شده 
و هماهنگ صورت بگي��رد و صرفا جهت جذب نقدينگي 
و خروج پول از بازار توس��ط حقوقي          ها نباشد، بلكه جهت 
پاسخگويي به تقاضاي س��رمايه          گذاراني باشد كه با زيان 
از بازار خارج ش��دند و اكنون قصد ورود مجدد دارند. فرض 
كنيد سرمايه          گذاري در سال 1۳۹۹ با زيان سنگين از بازار 
خارج ش��ده و اكنون براي ورود به بازار سهمي براي خريد 
وجود نداش��ته باشد. بايد نياز اين قش��ر از سرمايه          گذاران 
پاسخ داده ش��ود. صندوق تثبيت بازار، صندوق توسعه و 
بسياري از حقوقي          ها كه در كف بازار اقدام به خريد و حمايت 
از بازار سرمايه           كرده          اند اكنون موظف هستند بخشي از نياز 
سرمايه          گذاران را پاسخ دهند تا معامالت انجام شود. از طرفي 
بخشي از زيان سرمايه          گذاران طي يك ماه اخير جبران شده 
است. اين قشر از معامله          گران اقدام به فروش و شيفت به ساير 
گروه ها مي كنند. فروش سرمايه          گذار و خريد در صنعتي 
ديگر باعث مي شود كه بهاي تمام شده و انتظارات سودآوري 
با تعديل مثبت همراه شود. جميع عوامل مطرح شده باعث 
مي شود كه روند صعودي ثبات پيدا كند. به عبارتي داد و ستد 
سهام در بازار توام با رشد بهاي تمام شده مي تواند منجر به 
افزايش خوش بيني نسبت به آينده جريان معامالتي شود. 
ادامه در صفحه 2 به نظر مي رسد كه... 

صنعت هوانوردي كشورمان در 
حالي وارد قرن جديد شمسي 
مي شود كه به علت تحريم هاي 
ظالمانه اس��تكبار جهاني در 
ُعنُفوان جواني دچار آسيب هاي 
متعدد اقتص��ادي، تكنيكالي 
و روح��ي )برند( ش��ده اما در 
اين ميان س��وءمديريت نيز به 
عنوان يك شتاب دهنده سبب شده تا صنعت هوانوردي 
ما دچار اُفول ش��ود. صنعت هوانوردي م��ا گاهي با ورود 
چند هواپيماي سالخورده دچار شعف مي شود و گاهي با 
زمينگيري همين هواپيماهاي سالخورده تازه وارد دچار 
سرخوردگي مي ش��ود اما بايد به ياد داشت كه مديريت 
صحيح مي تواند هرگونه ضريب ُخسران و خطا را كاهش 
دهد لذا در نوشتار پيشرو تمام تمركز بر مديريت و بينش 
مديريت خواهد بود. قرن جديد شمس��ي و سال 1۴01 
شمسي سالي اس��ت كه جهان و به تبع آن كشورمان از 
س��يطره ويروس كرونا رهايي نسبي پيدا كرده و صنعت 
هوان��وردي مي تواند توان س��ابق خود را به دس��ت آورد 
كه خوش��بختانه با توجه به فرهنگ سفر جامعه ايراني و 
آزادسازي هاي گردشگري در كشور، صنعت هوانوردي 
كشورمان بس��يار زودتر از ساير كش��ورها با حجم باالي 
مسافر در تعطيالت نوروز مواجه شد. مديريت يك شركت 
هواپيمايي تابع چند عامل در هم تنيده است كه بايد در 
كنار يكديگر رشد و توس��عه يابد. بهبود نيروي انساني و 
فرهنگ سازماني، بهسازي ناوگان و توجه به بازار هدف، ۳ 
عامل مهمي است كه رمز توسعه شركت هاي هوانوردي در 
سال جديد خواهند بود كه متناسب با اندازه و جغرافياي 
شركت ها متغير خواهد بود. در بحث بهبود نيروي انساني 
با شاخصه هاي جذاب بهره وري و تبديل نيروي انساني به 
سرمايه هاي انساني روبه رو هستيم كه متاسفانه در جامعه 
هوانوردي كشور، نيروي انساني متخصص به خوبي مورد 
بهره برداري قرار نگرفته و در برخي موارد با ازدياد نيروي 
انساني متخصص در مشاغل تخصصي روبه رو هستيم. 
پااليش نيروي انس��اني و توجه ويژه به آموزش، مي تواند 
به تقويت كيفي س��رمايه هاي انس��اني هوانوردي ختم 
ش��ود. البته تدوين و نگارش رفتار و فرهنگ س��ازماني و 
به تبع آن احترام به پرسنل به عنوان نخستين ذينفع يا 
همان نخستين مشتري، مي تواند به افزايش تعصب برند 
و سازماني و در نهايت به رشد رضايت مشتري بينجامد. 
در حوزه بهس��ازي ناوگان، بايد به تناسب تايپ و مسير 
پروازي با توجه به استراتژي بازرگاني اقدام شود. متاسفانه 
نگاه مديريتي هوانوردي ما نگاه نقطه به نقطه اس��ت در 
صورتي كه با جايگزيني نگاه برآيندي و نظارت بر سطح 
كالن بازارهدف، مي توان به حذف برخي مسيرها و البته 
جايگزيني تايپ هاي هواپيما اقدام كرد. دارايي يك شركت 
هواپيمايي به مالكيت يك يا دو هواپيما از يك نوع و تايپ 
مخصوص نيست بلكه دارايي يك شركت به كسب بازار و 
ادامه در صفحه 2 درآمد برآيندي است.  

جزيي��ات گ��زارش مرك��ز 
پژوهش هاي اتاق ايران از شامخ 
اس��فند 1۴00 نشان مي دهد 
ش��اخص مي��زان اس��تخدام 
و به كارگيري نيروي انس��اني 
)۴۴,۸۲( در اسفندماه به يكي 
از كمترين مقادي��ر خود طي 
1۷ ماه اخير رس��يده است. بر 
اساس اين گزارش، اين شاخص در هر سه بخش اقتصادي 
با كاهش همراه بوده و بخش خدمات و كشاورزي بيشترين 
كاهش را داشته است. به گفته فعاالن اقتصادي، افزايش 
هزينه ه��اي نهاده هاي تولي��د و ارايه خدم��ات از جمله 
دستمزدها باعث شده ش��ركت ها براي جبران هزينه ها، 
ناچار به تعديل نيرو در بعضي از واحدهاي اقتصادي شوند. 
از طرف ديگر بسياري از شركت هاي توليدي و صنعتي با 
كمبود نيروي كار رو به رو هستند و به دليل افزايش شديد 
هزينه هاي زندگي و متناسب نبودن آن با درآمدها، نيروي 
كار ترجيح مي دهد در مشاغلي فعاليت كند كه درآمدزايي 
بيشتري داش��ته باش��د. وضعيت متفاوت نيروي كار در 
بنگاه هاي اقتصادي نش��ان مي دهد افزايش ۵۷ درصدي 
دستمزد 1۴01 بايد از زواياي مختلف مورد بررسي و تحليل 
قرار بگيرد. يك طرف كارگران قرار دارند كه شكاف دستمزد 
و قيمت ها و تورم باالي ۴0 درص��دي را تجربه كرده اند و 
طرف ديگر، كارفرمايان و بنگاه هاي اقتصادي كه به داليلي 
همچون گراني نهاده هاي توليد، رك��ود تورمي، افزايش 
هزينه ه��ا، گراني ارز، گراني تامي��ن مالي، قيمت گذاري 
دستوري و... با كاهش ميزان س��ود رو به رو هستند.  اين 
روند باعث شده بخش مولد اقتصاد به نفع بخش غيرمولد و 
واسطه ها سركوب شود و بنگاه ها به ويژه بنگاه هاي صنعتي 
با افت توليد رو به رو باشند. آمارهاي بانك مركزي از رشد 
اقتصادي ۹ ماهه اقتصاد ايران در سال 1۴00 نشان مي دهد، 
آنچه بيش از همه در رشد اقتصادي ۴,1درصدي موثر بوده 
بخش نفت بوده و بخش صنعت، معدن و كشاورزي رشد و 
افزايش توليدي نداشته اند و سهم صنعت و معدن در رشد 
اقتصادي صفر بوده اس��ت. تشديد ركود بنگاه ها، تعديل 
نيروي كار، افزايش اشتغال غيررسمي و ناپايدار و افزايش 
قيمت ها از جمله تبع��ات افزايش مزد در صورت حمايت 
نكردن از بنگاه ها به ويژه بنگاه هاي كوچك است. بر اساس 
آمارهاي رسمي وزارت كار، حدود ۲.۴ ميليون نفر بيكار 
و ۲.۲ ميليون نفر داراي اش��تغال ناقص يا ناپايدار و حدود 
۲ ميليون نفر نااميد از يافتن كار در كش��ور داريم كه جزو 

جمعيت فعال نيستند.
تاثير افزايش دستمزد در برخي بنگاه ها و مشاغل از جمله 
مشاغل خدماتي كه هزينه هاي دستمزد سهم باالتري از 
هزينه بنگاه را دارد، به مراتب بيشتر از بنگاه هاي توليدي 
و اقتصادي بزرگ اس��ت. بررسي ها نشان مي دهد اگرچه 
سهم دستمزد در برخي مشاغل به نسبت باالست اما ساير 
هزينه ها به ويژه در بخش توليد به مراتب فشار بيشتري را به 
ادامه در صفحه 5 بنگاه ها وارد كرده است. 

حتي اگر اقتصاد ايران شانس 
آن را پي��دا كند ك��ه در دهه 
و ق��رن جدي��د، آماره��اي 
اقتصادي مثبت را از راه هايي 
تازه پيدا كند، احتماال دوراني 
نس��بتا طوالني زمان خواهد 
برد تا آنچه كه در دهه ۹0 رخ 
داد جبران ش��ود. البته نبايد 
فراموش كرد كه آنچه در يك دهه گذشته رخ داده، صرفا 
نتيجه تصميمات كوتاه مدت يا بحران هاي گذرا نبوده 

و ريشه در عملكرد اقتصادي طوالني مدت ايران دارد.
از ابتداي دهه گذشته، نخس��تين دور از تحريم هاي 
هسته اي عليه ايران اعمال ش��د و با محوريت شوراي 
امنيت سازمان ملل، بسياري از كشورها نيز به اين روند 
پيوستند. در نتيجه ارتباط ايران با بانك هاي جهاني به 
حداقل رسيد و ميزان صادرات نفت كشور نيز به شكل 
پلكاني كاهش يافت. در سال هاي ابتدايي دولت قبل و 
با نهايي ش��دن مذاكرات هسته اي، اقتصاد ايران براي 

مدتي كوتاه به يك تنفس آزاد رسيد.
افزايش قابل توج��ه صادرات نفت، ب��اال رفتن ميزان 
صادرات غيرنفتي، بهبود روابط با كشورهاي مختلف 
جهان، انعقاد قراردادهاي بين الملل��ي و برنامه ريزي 
بلندمدت براي دريافت وام و فاينانس، بخشي از اتفاقاتي 
بود كه در مدتي كوتاه اقتصاد ايران را دوره كرد. به گواه 
گزارش هاي رسمي، در آن دوره رشد اقتصادي ايران با 
نفت حتي دو رقمي و نرخ تورم نيز پس از مدتي طوالني 

تك رقمي شد.
با اين وج��ود از س��ال ۹۷ و همزمان با آغ��از دور تازه 
تحريم هاي امريكا، بار ديگر ش��رايط تغيير كرد، تورم 
ركورد زد و رشد اقتصادي حتي از منفي پنج درصد نيز 
عبور كرد تا به اين ترتيب تمام دستاوردهاي يك دوره 
چند ساله، ظرف چند ماه از بين برود. با وجود آنكه دولت 
قبل تالش كرد با پيگيري برخي سياست هاي كالن، 
ميزان فشار تحريم ها را كاهش دهد اما اقتصاد ايران نه 
تنها از روند جهاني كه حتي از هدف گذاري هاي داخلي 

خود نيز جا ماند.
در دولت جديد با وج��ود پيگيري همزمان مذاكرات، 
اعالم ش��ده ك��ه برنامه ريزي ه��اي كالن بر اس��اس 
ظرفيت هاي داخلي انجام مي شود، در چنين بستري 
بايد منتظر باقي ماند تا برنامه هاي دقيق دولت مشخص 
شود. آنچه كه قطعي است فرصت هاي از دست رفته اي 
است كه در تمام س��ال هاي گذشته امكان استفاده از 
آنها فراهم نشده. فرار س��رمايه گذاران، دشواري هاي 
باقي مانده در محيط كسب و كار، ترجيح سفته بازي بر 
اقدامات مولد و عدم تغيير مثبت در شاخص هاي كالن، 
تنها بخشي از اتفاقاتي است كه در اين سال ها رخ داده در 
آغاز قرن تازه بايد ديد كه آيا زمان اين فرصت سوزي ها 
به سر آمده يا باز هم اقتصاد ايران بايد حسرت  روزهاي 

رفته را بخورد.

در بحث خشونت عليه زنان 
بايد به مسائل مختلفي اشاره 
ك��رد، در واقع خش��ونت را 
مي توان به دو دسته آگاهانه و 
ناآگاهانه تقسيم كرد. مساله 
خش��ونت جنس��يتي تنها 
مربوط به كش��ور ما نيست و 
متاسفانه در اكثر كشورهاي 
دنيا اعم از پيش��رفته و عقب مانده مس��اله خشونت 
جنسيتي و علي الخصوص خشونت عليه زنان امري 
است كه تا امروز از بين نرفته است. در واقع استفاده از 
قدرت، سركوب و وادار كردن افراد به انجام يك كار، 
بخشي از ماهيت خشونت محسوب مي شود و در واقع 
خشونت بر مبناي قدرت شكل گرفته است، خشونت 
جنسيتي، خشونتي است كه عليه يك جنس و عموما 
عليه زنان انجام مي شود. بيش��تر قربانيان خشونت 
جنسيتي اعم از خشونت كالمي، رفتاري يا جنسي، 
زنان هستند و بيش از ۹0 درصد افرادي كه به اعمال 
خشونت جنسيتي در جوامع محكوم شده اند، مردان 
بوده اند. خش��ونت وابس��ته به جنس را بايد در انواع 
كالمي، رفتاري، خانگي، فيزيكي و آزارهاي جنسي 
تقسيم بندي كرد. مساله مهم اما در كشور ما اين است 
كه مصاديق اين انواع خشونت جنسيتي يا در قوانين 
داخلي كشور تعريف مشخصي ندارند يا تعريف آنها 
به قدري دچار ابهامات زياد اس��ت كه به شكل جرم 
انگاري مطرح نشده است. از سوي ديگر همين ابهام 
در تعريف مصاديق خشونت باعث مي شود كه بسياري 
از افراد بعد از اينكه مورد خشونت قرار گرفتند حاضر 
نباشند با حضور در محاكم روايت خود را بيان كرده 
و دادخواه��ي كنند. چرا ك��ه در اكثرمواقع افراد فكر 
مي كنند كه در نهايت اين آنها هس��تند كه به دليل 
نوع نگاه حاكم ب��ر جامعه و قوانين در هم پيچيده اي 
كه ابهامات بس��يار دارد، فقط آبروي خود را از دست 
مي دهند و موفق به دادخواهي نخواهند ش��د.  البته 
فرام��وش نكنيم كه نقش فرهنگ س��ازي در جامعه 
بسيار مهم اس��ت. در واقع ما اگر مي خواهيم ميزان 
خش��ونت صورت گرفته در جامعه را نسبت به زنان 
كاه��ش دهيم، عالوه ب��ر قوانين روش��ن و واضح به 
فرهنگ س��ازي نيز نياز داريم و در اين زمينه هم بايد 
فعاليت هاي زيادي انجام بدهيم. البته متاسفانه بايد 
بگوييم كه در بخش فرهنگ سازي بسيار ضعيف عمل 
كرده ايم و به همين خاطر اس��ت كه همچنان شاهد 
بروز قتل هاي ناموسي و ... در جامعه هستيم. ترسي 
هم كه زنان براي بي��ان روايت هاي خود دارند، باز به 
فرهنگ س��ازي در جامعه باز مي گ��ردد. در واقع اگر 
زنان بدانند كه با بيان آنچه كه از سرگذرانده اند مورد 
قضاوت قرار نمي گيرند و از جايگاه قرباني به جايگاه 
متهم نمي رس��ند، راحت تر مي توانند در مورد آنچه 
ادامه در صفحه 8 تجربه كرده اند صحبت كنند. 

عليرضا تاج برجواد هاشميعلي چاغروندعليرضا دانشپورافشين كالهي  زهرا نژادبهرام

شافعيرييساتاقايرانمطرحكرد رييسجمهور:

 نگراني از انحراف حمايت ها 
در حوزه دانش بنيان 

صفحه 7     صفحه 2    

توليدكنندگان واكسن مي توانند 
مازاد نياز كشور را صادر كنند

 »تعادل«
درگزارشيبررسيميكند

مجلس،طرحصيانترابرايبررسي
بهشورايعاليفضايمجازيفرستاد

روز ۲1 فروردين ماه بانك مركزي در بخشنامه اي در 
خصوص نحوه تحصيل سهام خزانه توسط بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي توضيحاتي داده است 
كه محتواي آن ناظر بر خروج بانك ها از بنگاهداري 
با عرضه بلوكي سهام است. اين بخشنامه در راستاي 
مصوبه وزارت اقتصاد در جهت اصالح ساختار بانك ها، 
واگذاري اموال مازاد و خروج از بنگاهداري صادر شده 
است.  موضوع قابل توجه اينجاست كه مدير نظارت بر 
بورس هاي سازمان بورس و اوراق بهادار اين مصوبه را 
به ديگر عرضه هاي عمده نيز تعميم داده و اظهار كرده 
صفحه 4 را بخوانيد كه...  

دبير شوراي عالي فضاي مجازي اعالم كرد رييس 
مجلس در نامه اي به رييس اين ش��ورا، درخواست 
كرده اس��ت دولت و ش��وراي عالي فضاي مجازي 
سياس��ت هاي كالن مربوط به فض��اي مجازي را 
مشخص كنند. اين در حالي است كه شورا در اسفند 
1۴00 خواستار به سرانجام رسيدن طرح صيانت در 
مجلس شده بود. در طرح اوليه اي كه از صيانت منتشر 
ش��د، قوانيني وجود داشت كه واكنش هاي منفي 
زيادي را برانگيخت، از جمله اينكه پيام رسان هاي 
خارجي بايد حتما در داخل كشور ثبت شوند و مجوز 
صفحه 6 را بخوانيد بگيرند و... 

 مصوبه جديد 
براي بورسي ها

 صيانت 
برگشت خورد

 بازاراجارهبهصورت
 چراغخاموش

درحالافزايشاست

مالكانازفروشمسكن
تاكشفقيمتهايجديد

امتناعميكنند
اسفندماه سال 1۴00 متوسط قيمت مسكن شهر 
تهران ۳۵ ميليون و 1۲0 هزار تومان در هر متر مربع 
گزارش شد كه نسبت به ماه بهمن و ماه مشابه سال 
قبل به ترتيب ۶.۲ درصد و 1۶ درصد افزايش دارد. 
همراستا با افزايش قيمت مسكن، رشد حدود ۵0 
درصدي اجاره بهاي مسكن كه مشكالتي را براي 
اقشار اجاره نش��ين ايجاد كرده، يكي از گاليه هاي 
مطرح شده توسط نمايندگان مجلس در ديدار با وزير 
راه و شهرسازي بوده است. نمايندگان معتقدند در 
خأل نظارتي متوليان امر، اجاره بها روزبه روز در حال 
افزايش است. مشاهدات ميداني نشان مي دهند كه 
بازار اجاره در يك ماه گذش��ته با افزايش ۳0 تا ۴0 
درصدي مواجه شده و به صورت چراغ خاموش در 
صفحه 5 را بخوانيد حال افزايش است و...  

صدور 
حكم تخليه 

از سوي 
مالكان!

هرچند بر اس��اس قانون بودجه 1۴01، بحث بر س��ر 
حقوق هاي ساالنه كاركنان و بازنشستگان تمام شده 
اما همچنان سواالتي در نحوه اجراي نهايي اين فرايند 
باقي مانده كه جواب قاطعي براي آنها وجود ندارد. يكي 
از اصلي ترين موضوعاتي كه باقي مانده موضوع حقوق 

بازنشستگان و زمان نهايي اجراي آن است.
اقتصاد ايران كه در طول دهه هاي گذشته با چالش هاي 
فراواني دس��ت و پنجه نرم ك��رده، در حالي وارد قرن 
جديد شده كه هنوز راه حلي براي برخي مسائل كالن 
پيدا نكرده است. يكي از اصلي ترين اين مسائل كه به 
تهديدي بزرگ بدل ش��ده، نرخ باالي تورم در اقتصاد 
ايران است. با وجود تالش ها و شعارهاي متعددي كه 
از سوي دولت هاي مختلف مطرح شده، نرخ تورم در 
اقتصاد ايران براي دوراني طوالني دو رقمي بوده و تورم 
در پايان سالي كه گذشت نيز باالتر از ۴0 درصد اعالم 
شده است. هرچند دولت جديد توانسته قدري شتاب 
افزايش تورم را كاهش دهد اما همچنان فاصله اي قابل 
توجه تا رسيدن به نرخ هاي استاندارد باقي مانده است.

در ش��رايط تورمي دولت ها بايد از يك س��و با اجراي 
سياست هاي انقباضي، راه را بر افزايش نقدينگي و باال 
بردن پايه پولي ببندند اما از سوي ديگر قدرت خريد 
تضعيف شده مردم نيز بايد جبران شود كه ساده ترين 
و در دس��ترس ترين راه براي دست يابي به اين هدف 
افزايش حقوق س��االنه اس��ت. دولت ها با ورود به اين 
عرصه در واقع خود بخش��ي از تورم سال هاي آينده را 
تضمين مي كنند، به اين ترتيب كه با باال بردن حقوق، 
سرعت رشد نقدينگي افزايش مي يابد و همين موضوع 

خود به منبعي براي تورم جديد تبديل مي شود.
از سوي ديگر تورم در برخي سال ها به حدي باال رفته كه 

عمال امكان افزايش دستمزد متناسب با افزايش قيمت ها 
وجود نداشته است. براي مثال نرخ تورم ساالنه 1۴00، 

۴0 درصد اعالم شده اما قطعا براي دولت اعمال افزايش 
۴0 درصدي حقوق ها ممكن نيس��ت و اگر بودجه الزم 

فراهم شود نيز چنين اقدامي از نظر تبعات رشد نقدينگي 
توجيه ندارد. آنچه كه در بودجه سال جاري نيز اتفاق افتاد 
فرايندي مشابه داشت. در اليحه بودجه 1۴01 متوسط 
افزايش 10 درصدي براي حقوق پيشنهاد شد اما كمي 
متفاوت نسبت به قبل مقرر شد در حكم كارگزيني تمام 
گروه هاي حقوق بگير ۵۳۳ ه��زار تومان معادل 1۷00 
امتياز به طور ثابت به همراه س��ه درص��د ضريب ريالي 
ساالنه اضافه ش��ود كه در اين حالت حداقل حقوق ۲۸ 
درصد افزايش يافته و به چهار ميليون و ۵00 هزار تومان 
مي رس��يد و مابقي افراد نيز تا پنج درصد افزايش حقوق 
داشتند.همچنين دولت در اليحه بودجه سقف معافيت 
مالياتي حقوق را س��االنه ۶0 ميليون تومان تعيين كرد 
كه براي هر ماه به پنج ميليون تومان مي رسيد. آنچه كه 
در جريان بررس��ي اليحه بودجه در مجلس اتفاق افتاد، 
پيش بيني دولت را تغيير داد. طبق مصوبه مجلس، حداقل 
حقوق كاركنان و بازنشستگان از چهار ميليون و ۵00 هزار 
تومان پيش بيني ش��ده دولت فراتر رفته است و معادله 
ابتدايي براي اضافه شدن بر مبناي امتياز و ضريب در كار 
نيست، افزايش حقوق كاركنان 10 درصد پيش بيني شده 
و بعد از اعمال افزايش ها نبايد مجموع حكم كارگزيني 
كاركنان كمتر از پنج ميليون و ۶00 هزار تومان باشد. بر 
اين اساس حداقل حقوق كاركنان نسبت به سال گذشته 
)س��ه ميليون و ۵00 ه��زار تومان( ح��دود ۶0 درصد و 
نسبت به اليحه )چهار ميليون و ۵00 هزار تومان( تا ۲۴ 
درصد رشد دارد، البته اين رشد حداقل، مي تواند حداكثر 
دريافتي را نيز براي حقوق بگيران افزايش دهد. در رابطه 
با حقوق بازنشستگان نيز با پيش بيني 10 درصد افزايش، 
نبايد حكم حقوقي آنها بعد از اعمال افزايش كمتر از پنج 
ادامه در صفحه 2 ميليون تومان باشد. 

گراني اقالم خوراكي بازهم ركورد زد. ارزيابي ها و رصد بازار نشان مي دهد، برنج ايراني ۱۰۰ هزار تومان 
به فروش مي رسد. گوجه فرنگي هم كه اين روزها سر وصداي زيادي به پا كرده بود، نزديك بود قله 4۰ 
هزار تومان را فتح كند. شكر هم ركورد ۳۰ هزار تومان را در بازار زد. اما افزايش قيمت ها به گفته فعاالن 
بازار همچنان به صورت تدريجي ادامه دارد. اگرچه متوليان دولتي قصد دارند، با گفتار درماني و اقدامات 
صفحه 7 را بخوانيد تبليغاتي مانع از در رفتن فنر قيمت ها شوند، اما...  

چرا برنج، گوجه فرنگي و شكر دوباره گران شدند؟

گزارش دوم

ركورد گراني ها با سكوت وزراي اقتصادي 

والدت با سعادت امام حسن مجتبي )ع( را تبريك مي گوييم



ادامه از صفحه اول|در اين حالت برخالف سال گذشته و 
آنچه كه دولت در اليحه بودجه امسال پيش بيني كرده بود، 
حداقل حقوق كاركنان و بازنشستگان با يكديگر متفاوت شده 
است؛ به طوري كه در اليحه امسال و قانون پارسال هر دو گروه 
از حداقل يكس��ان برخوردار بودند ولي در قانون سال جاري 
حداقل حقوق كاركنان پنج ميليون و ۶۰۰ هزار و بازنشستگان 
پنج ميليون تومان در ماه است. با مصوبه مجلس، سقف مالياتي 
حقوق نيز افزايش يافته و به ۶۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان در 
سال رسيده است كه ماهانه پنج ميليون و ۶۰۰ هزار تومان 
خواهد بود، يعني حقوق كاركنان به اندازه حداقل دريافتي آنها 
از ماليات معاف شده است در حالي كه پيش از اين معافيت 
مالياتي با فاصله از حداقل حقوق قرار داشت مثال در اليحه كه 
حداقل حقوق چهار ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بود معافيت 
مالياتي از پنج ميليون شروع مي شد. در سال جاري نرخ ماليات 
بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي از مجموع مندرج 
در احكام كارگزيني شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده 
مديريت و فوق العاده مستمر و غير مستمر و ساير پرداختي ها 
و كارانه به استثناي عيدي پايان سال به اين ترتيب است كه 
نسبت به مازاد ۶۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۱۸۰ ميليون 
تومان ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱۸۰ ميليون تا ۳۰۰ ميليون 
تومان ۱۵ درصد، نسبت به مازاد ۳۰۰ ميليون تا ۴۲۰ ميليون 
تومان ۲۰ درصد و نسبت به مازاد ۴۲۰ ميليون به باال ۳۰ درصد 
مشمول دريافت ماليات خواهند شد. به اين ترتيب هرچند 
افزايش حقوق متناسب با تورم نبوده اما با تصويب نمايندگان 
مجلس، افزايش ها از پيش بيني ابتدايي دولت نيز فراتر رفت. 
با اين وجود اما بر خالف وعده هايي كه درباره همسان سازي 
حقوق بازنشستگان داده شده بود، مصوبه نهايي نشان مي دهد 
كه ميان حقوق كاركنان و بازنشستگان فاصله به وجود آمده 
و البته درباره زمان پرداخت حقوق بازنشستگان نيز هنوز اما و 
اگرهايي وجود دارد، موضوعي كه رييس كانون بازنشستگان 
تأمين اجتماعي استان تهران نيز به آن اشاره كرده است. علي 

دهقان كيا با اشاره به رفع مش��كل »ويرگول« براي افزايش 
حقوق بازنشستگان ساير سطوح تأمين اجتماعي، گفت: طي 
جلسات مختلفي كه داشتيم و رايزني هايي كه با معاون اجرايي 
مجلس و همچنين نمايندگان انجام شد، در نهايت مشكل 
افزايش حقوق بازنشستگان ساير س��طوح سازمان تأمين 
اجتماعي برطرف و پاسخ نامه استعالم، به تأمين اجتماعي 
ارسال شده است. وي ادامه داد: در حال حاضر تأمين اجتماعي 
مشكلي براي افزايش حقوق ۳۸ درصدي بازنشستگان ساير 

سطوح ندارد و مطابق قانون، همانند افزايش حقوق كارگران 
بايد حقوق بازنشستگان ساير سطوح تأمين اجتماعي نيز 
افزايش پيدا كند. رييس كانون بازنشستگان تأمين اجتماعي 
استان تهران تأكيد كرد: در بخشنامه بند ۴ تبصره ۱۲ قانون 
دستمزد ۱۴۰۱ به اشتباه سازمان تأمين اجتماعي، نيروهاي 
مسلح عنوان ش��ده بود كه در نهايت وجود اين »ويرگول« 
مش��كالتي را ايجاد كرده بود، مبني بر اينكه بازنشستگان 
ساير سطوح تأمين اجتماعي مانند نيروهاي خدماتي بايد 

۱۰ درصد افزايش حقوق داشته باشند و منجر به اين شد كه 
تأمين اجتماعي از مجلس استعالم كند و مجلس نيز پاسخ 
آن را داد. با نزديك شدن به روزهاي پاياني فروردين ماه، دولت 
بايد نخستين حقوق سال جاري را پرداخت كند و از اين رو 
با مشخص شدن احكام حقوق، معلوم خواهد شد كه ميزان 
افزايش دريافتي كاركنان و بازنشستگان چه قدر تعيين شده 
و البته دولت در نهايت ميان دوگانه تورم و قدرت خريد كدام 

گزينه را انتخاب كرده است.
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مقاومت تيم مذاكره كننده 
عامل انفعال غرب

نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي گفت: مقاومت تيم مذاكره كننده 
موجب انفعال غرب در مذاكرات شد، در جنگ اراده ها 
ملت ايران مقاومت و پيروزي خ��ود را بر طرف مقابل 
ديكته كرد. عباس مقتدايي درباره سخنان رهبر معظم 
انقالب در جمع مسووالن نظام گفت: طبق فرمايشات 
رهبري بايد اين فرهنگ را در كشور ايجاد كنيم كه علي 
رغم تالش  دستگاه ديپلماسي براي پيشبرد اهداف نظام، 

نبايد موضوعات داخلي كشور به مذاكرات گره بخورد.
نماينده مردم اصفهان در مجلس با بيان اينكه مسووالن 
نظام عدم توقف در برنامه ها و راهبردها را دنبال مي كنند، 
اظهار داشت: رهبر معظم انقالب تاكيد فرمودند براي 
دس��تيابي به باالترين حد منافع ملي، مسووالن نظام 
به حركت خود ادامه دهند. براي رس��يدن به آنچه كه 
مدنظر داريم تعامل با همه كش��ورهاي دنيا را در كنار 
مذاكرات برجامي پيگيري مي كنيم. طرف مقابل هم 
بدعهد و پيمان شكن است، نبايد حركت كشور در راه 
توسعه و پيشرفت را متوقف كنيم. مقتدايي يادآور شد: 
تاكيد فرمايش مقام معظم رهبري تقويت فرهنگ »ما 
مي توانيم« است. اين فرهنگ به معناي عدم تعامل با 
كشورهاي دنيا نيست، دولت هاي گذشته فرصت سوزي 
كردند و موجب شدند طرف هاي غربي از روحيه تعاملي 
ايران سوءاستفاده كنند. اين نماينده مجلس ادامه داد: 
دولت قبل مدعي بود مي توان��د با يك روند مذاكراتي، 
موانع و مشكالت را برطرف كند، اما در كار اواخر دولت 
به اين نتيجه رس��يدند كه در مذاك��رات وعده و وعيد 
دريافت كردند و عمال طرف مقابل به تعهدات خود پايبند 
نبوده اس��ت. مقتدايي با بيان اينكه تيم مذاكره كننده 
در موض��ع قدرت قرار دارد، عن��وان كرد: مقاومت تيم 
مذاكره كننده موجب انفعال غرب در مذاكرات شد، در 
جنگ اراده ها ملت اي��ران مقاومت و پيروزي خود را بر 
طرف مقابل ديكته كرد. البته جمهوري اسالمي ايران 
تا آنجا كه امكان داشت، تعامل خود را نشان داد و اكنون 
امريكايي ها هستند كه اگر زياده طلبي نكنند، توافق به 
سرعت عملياتي مي شود. نايب رييس كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: ما معتقديم 
امريكا بيش از ايراني ها مخصوصاً در مسير تحوالت اخير 
به انجام توافق نياز دارد. چرا كه جمهوري اسالمي ايران 
قدرت منطقه اي و غرب آسيا است و با توجه به وضعيت 
اروپا و نياز امريكا و بس��ياري از كشورهاي ديگر، به اين 
جمع بندي رسيده اند كه نمي توانند در معادالت رفتاري 
خود ايران را ناديده بگيرند. اين نقطه قوتي اس��ت كه 
اكنون به كمك تيم مذاكره كننده آماده است.  وي درباره 
فرمايشات رهبر معظم انقالب مبني بر اينكه نقد عملكرد 
نبايد بر اساس تخريب انجام شود، گفت: مذاكرات موضوع 
ملي است و هيچ كس نبايد به اين روند ملي نگاه حزبي و 
جرياني داشته باشد. اكنون همه در داخل كشور بايد در 
تقويت تيم مذاكره كننده بكوشند. كما اينكه يك صدا 
از كليت نظام و تمام ساختارهاي آن شنيده مي شود و 
آن حفظ منافع ملت ايران و پرهيز از هرگونه باج دهي 
به بيگانگان است. مقتدايي ادامه داد: نقد عملكرد بدون 
تخريب باعث افزايش توان تيم در مذاكره كننده خواهد 
شد برخي تخريب كنندگان با هدف نااميد سازي مردم 
با استفاده از برخي رس��انه هاي داخلي و خارجي، وارد 
فضاي تخريب تيم مذاكره كننده مي شوند. اما مقاومت 
تيم مذاكره كننده تاكنون باعث شده تا طرف مقابل در 
موضع انفعال قرار گيرد؛ چون خواسته هاي ما حقوقي 
است و مذاكره كنندگان حاضر نيس��تند ذره اي از آن 
عقب نشيني كنند. نماينده مردم اصفهان در مجلس 
گفت: مجلس شوراي اس��المي به ويژه كميسيون 
امنيت ملي به عنوان يكي از س��اختارهاي اساسي 
كش��ور، كامال در جريان پيگيري ها و اقدامات تيم 
مذاكره كننده و وزارت خارجه قرار دارد و ما در طول 
ماه هاي گذشته جلسات مداوم با وزارت امور خارجه 
داشته ايم. وي يادآور شد: به نظر مي رسد وفاق موجود 
در كشور مثال زدني است و بيشترين حد همكاري، 
هماهنگي، هم افزايي و اتفاق نظر در كشور وجود دارد 
و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
و وزارت خارج��ه اكنون در باالترين س��طح تعامل 
نسبت به دهه هاي گذشته قرار دارند. چرا كه كشور 
با توجه به شرايط جديد بين المللي، براي دستيابي به 
حد باالتر توسعه و پيشرفت، خيز جديدي برداشته 
است. مقتدايي درباره اينكه آيا تيم مذاكره كننده بر 
اساس خطوط قرمز اعالم شده حركت كرده است، 
خاطرنشان كرد: تيم مذاكره كننده مجري دستوراتي 
است كه در سطح كالن كشور و پس از تصميم گيري 
در اختيار آنان ق��رار مي گيرد. تيم مذاكره كننده در 
پاسداشت خطوط قرمز نظام موفق عمل كرده است.

طرح صيانت
 در شوراي عالي مجازي

دبير ش��وراي عالي فضاي مج��ازي، گفت: رييس 
مجلس، در نامه اي به رييس ش��وراي عالي فضاي 
مجازي درخواست كرده كه دولت و شوراي عالي 
فضاي مجازي سياست هاي كالن مربوط به فضاي 
مجازي را مشخص كنند. ابوالحسن فيروزآبادي، 
دبير ش��وراي عالي فضاي مج��ازي، گفت: رييس 
مجلس، در نامه اي به رييس ش��وراي عالي فضاي 
مجازي درخواست كرده كه دولت و شوراي عالي 
فضاي مجازي سياست هاي كالن مربوط به فضاي 
مجازي را مش��خص كنند. وي ادامه داد: در اولين 
جلس��ه  پيش روي ش��وراي عالي فضاي مجازي، 
درخواست مربوطه بررسي خواهد شد. ما در شوراي 
عالي به دنبال تعيين سياست هاي كالن هستيم و 
اميدواريم كه در پي اين كار نظر متخصصان و مردم 
را جلب كنيم. دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي 
در پايان عنوان كرد: بعد از بررسي سياست هاي 
كالن، م��ا طرح را ب��ه مجل��س برمي گردانيم و 
سرانجام خود مجلس تصميم خواهد گرفت كه 

سياست ها را به چه نحوي اجرا كند.

مراجعه ابربدهكاران به بانك ها
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره عملكرد اين وزارتخانه 
براي افش��اي ابربدهكاران بانكي گفت: تعدادي از اين 
بدهكاران بزرگ  براي پرداخت بدهي ش��ان به بانك ها 
و خروج از ليس��ت بدهكاران مراجعه كرده اند. احسان 
خاندوزي در اين باره گفت: مساله افشاي ابربدهكاران 
بانكي كشور كه سال ها در اقتصاد ايران تنها حرفش زده 
مي شد، هفته گذشته با فشار وزارت اقتصاد بحمداهلل 
در بانك هاي دولتي انجام شد. خاندوزي افزود: معضل 
بدهي هاي كالن بانكي موجب عدم دسترسي بخش 
زيادي از مردم به تس��هيالتي بود كه سال ها و سال ها 
منجمد دست چند بدهكار بزرگ بدحساب باقي مانده 
بود و اجازه دسترسي به آن حجم از تسهيالت به بقيه 
مردم داده نمي ش��د. وي با انتقاد از اينكه از اين مساله 
در گذشته به عنوان يك حربه سياسي استفاده مي شد 
و ليس��ت بدهكاران در جيب برخي از اف��راد بود كه از 
آن عليه جريان رقيب استفاده مي كردند، گفت: ما در 
وزارت اقتصاد كاماًل علمي و كارشناسي و به نفع مردم 
حركت خواهيم كرد. در هفته هاي آينده هم اين افشاي 
اطالعات و شفافيت كامل تر خواهد شد. در ديدار نوروزي 
كه با مديران عامل بانك ها داشتم، حرف ها و حديث ها 
و مقاومت هايي در اين زمينه وجود داش��ت اما از آنان 
خواستيم اگر همه همزمان اين سياست را پياده كنند، 
هيچ مساله اي به جهت اينكه منابع و سپرده ها از يك 
بانك خارج شود و وارد بانك ديگري گردد، رخ نخواهد 
داد. طبق اع��الم وزات اقتصاد، خان��دوزي ادامه داد: از 
مديران بانك ها خواستيم كه روزهاي بيستم و بيست و 
يكم فروردين ماه آخرين زماني باشد كه اين سياست اجرا 
مي شود و الحمداهلل اين سياست در كشور پياده شد و 
براي آينده هم نظر ما اين است كه اين روند را ادامه دهيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي تصري��ح كرد: اجراي اين 
سياس��ت منابع را به بانك ها برخواهد گرداند و خوش 
حسابي را تقويت خواهد كرد و ان شااهلل اين جريان موقت 
نخواهد بود و ادامه خواهد داشت. در هفته جاري ان شااهلل 
يك خبر بزرگ و اميدوار كننده ديگر راجع به شفافيت 
اطالعات اقتصادي خواهيم داشت كه آن را هم خدمت 
مردم عزيز ايران اعالم خواهم كرد. طبق اين گزارش، در 
هفته گذشته اسامي ابربدهكاران ۱۱ بانك دولتي منتشر 
شد و قرار است تا در هفته جاري ليست بدهكاران كالن 

تمامي بانك ها در سايت بانك مركزي منتشر شود.

لغو سفر خاندوزي به امريكا
به دنبال تأخير دولت امريكا در صدور رواديد براي هيات 
ايراني جهت حضور در اجالس بهاره بانك جهاني و موكول 
شدن صدور رواديد به روزهاي منتهي به سفر، وزير امور 
اقتصادي و دارايي سفر خود به اين كشور را لغو كرد. وزارت 
امور اقتصادي و دارايي اعالم كرد: اين چندمين باري است 
كه دولت امريكا به تعهدات خود در قبال نهادهاي بين المللي 
همچون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول پايبند نبوده 
و براي حضور هياتي از كشورمان در اجالس هاي بين المللي 
كارشكني مي كند. بر اساس اين گزارش، استقرار برخي 
نهادهاي بين المللي در خاك امريكا سبب سوءاستفاده اين 
كشور از اين موضوع شده و شاهد هستيم براي چندمين 
بار براي حضور هيات هايي از ايران به عنوان عضو موسس 
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در اجالسيه اين 
نهادها كارشكني انجام مي شود. سوءاستفاده امريكا از 
نهادهاي بين المللي به اين مورد محدود نبوده و امريكا 
با اعمال تحريم هاي غيرقانوني، مانع استفاده ايران از 

حقوق خود در نهادهاي بين المللي شده است.

چرا صندوق توسعه
به بورس واريز نمي كند؟

»محمد موحدي« با بيان اينكه بودجه صندوق توسعه 
ملي متعلق به دولت نيست، افزود: منابع صندوق به همه 
مردم ايران تعلق دارد و فلسفه وجودي صندوق اين است 
كه منابع درآمدهاي نفتي و گاز هر ساله بدون دست اندازي 
دول��ت در صندوق ذخيره و س��رمايه گذاري ش��ود و از 
اين محل تسهيالت به متقاضيان پرداخت شود. منابع 
صندوق بايد براي نسل هاي آتي ماندگار باشد و بايد تالش 
كنيم اين منابع افزايشي باشند. معاون حقوقي صندوق 
توسعه ملي گفت: ممكن است اين سوال پيش ايد كه الزام 
صندوق به پرداخت مبالغي براي حمايت از بازار سرمايه از 
كجا نشات مي گيرد. بايد گفت صندوق مي خواهد بخشي 
از كل سرمايه مردم ايران را براي حمايت از مردم هزينه 
كند؛ اما قاعدتًا بايد مصوبه اي باشد كه اين اجازه را به ما 
بدهد. درنهايت شوراي عالي امنيت ملي مصوبه اي را صادر 
كرد و صن��دوق را مكلف كرد تا يك درصد از منابع خود 
نزد بانك هاي عامل در صندوق تثبيت سرمايه به صورت 
بلندمدت س��رمايه گذاري كند. هيات امناي صندوق 
توسعه ملي بايد درباره منابع ارزي يا ريالي، مدت زمان 
سپرده گذاري، ميزان و سود سپرده گذاري تصميم گيري 
كند. وي ادامه داد: درنهايت هيات امناي صندوق توسعه 
ملي در ۲۸ ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ تعيين تكليفي انجام 
داد. البته براي حمايت از بازار سرمايه و اثبات حسن نيت 
بيش از دو هزار ميليارد تومان مبالغي را به صندوق تثبيت 
سرمايه پرداخت كرد و در اين زمينه هزار ميليارد تومان 
قرارداد تنظيم شده است اما براي مابقي پرداختي صندوق 
تثبيت سرمايه اقدامي انجام نداد. در دولت سيزدهم هيات 
امناي صندوق توس��عه ملي با عضويت رييس سازمان 
برنامه و بودجه و وزير اقتصاد و تعاون، نفت و رييس كل 
بانك مركزي، دادستان كل كشور و دو نفر از نمايندگان 
مجلس و به رياست رييس جمهوري مصوبه اي را صادر 
كرد. بر اساس مصوبه هيات امناي صندوق كه پيش از آن 
با همكاري رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تنظيم 
شده بود و در اين مصوبه امضاي رييس صندوق توسعه 
ملي و رييس سازمان بورس اخذ شده بود آمده است كه 
صندوق توسعه ملي نسبت به سپرده گذاري تا سقف 
۵۱۰ ميليون دالر با نرخ سامانه معامالت الكترونيك 
ETS در زمان سپرده گذاري از محل منابع بازگشتي 
سپرده هاي ريالي صندوق نزد بانك ها و وصول مطالبات 
صندوق از س��ازمان امور مالياتي به صورت ماهيانه تا 
س��قف ۶۵۰ ميليارد تومان طبق ضوابط صندوق در 

صندوق تثبيت بازار سرمايه اقدام كند.

دولت با افزايش حقوق ها چه مي كند؟

دوگانه تورم و معيشت

رييس جمهور: توليدكنندگان واكسن مي توانند مازاد نياز كشور را صادر كنند

مسير سوددهي بورس تغيير كرد؟

بينش  هوانوردي تغيير كند

رييس جمهور استمرار رعايت كامل شيوه نامه هاي بهداشتي 
را مورد تاكيد قرار داد و گفت: گذشت زمان و كاهش شدت 
بيماري كرونا نبايد موجب عادي انگاري و سستي در رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي ش��ود. آيت اهلل سيدابراهيم 
رييس��ي روز شنبه در جلسه س��تاد ملي مقابله با كرونا با 
تبريك والدت با سعادت امام حسن مجتبي)ع( و قدرداني 
از همه دست اندركاران مقابله با بيماري كرونا،  اظهارداشت: 
مسووالن و متوليان امور در رفتار خود، با الگو گرفتن از سلوك 
رهبر معظم انقالب، تالش كنند رعايت اصول بهداشتي و 
احترام به توصيه هاي متخصصان و مصوبات ستاد ملي كرونا 
را در جامعه نهادينه كرده و فرهنگ سازي كنند.  رييسي 
مرجع رسمي و اصلي اطالع رساني درباره بيماري كرونا را 
وزارت بهداشت و ستاد ملي مقابله با كرونا دانست و تصريح 
كرد: بيان سخناني خارج از اين چارچوب در خصوص كرونا، 
موجب عادي سازي يا اضطراب و نگراني در جامعه مي شود 
و زندگي روزمره مردم و كس��ب وكارها و تحصيل را تحت 
تاثير ق��رار مي دهد، حتما بايد از اين كار خودداري ش��ود. 
رييس جمهور در ادامه به ضرورت همياري كشورها در مقابله 
كرونا اشاره كرد و از اراده جمهوري اسالمي ايران بر استمرار 
سياست هاي انسان دوستانه و كمك به كشورهاي نيازمند 
منطقه و ساير نقاط جهان خبر داد. رييسي همچنين ضرورت 
ياري رساني به كشور چين براي مقابله با شيوع كرونا در مقطع 
فعلي را مورد تاكيد قرار داد گفت: كشور چين در زمان بحراني 
كرونا در كش��ورمان با ارسال محموله هاي واكسن، كمك 
بزرگي به مردم كشور ما كرد و امروز ما در شرايطي هستيم 
كه مي توانيم با انتقال تجربيات علمي كشورمان در مقابله 
با كرونا به مردم و دولت چين كمك كنيم. رييس جمهور 
همچنين اقدام شركت هاي ايراني در توليد واكسن كرونا 

را افتخارآميز دانست و گفت: اين شركت ها مي توانند با در 
نظر گرفتن ذخيره الزم براي آينده، واكسن هاي مازاد نياز 

را صادر كنند كه افغانستان در اين زمينه مورد توجه است.

    مجوزهاي جديد
 براي شركت هاي دانش بنيان

همچنين جلسه س��تاد ويژه رفع موانع، تقويت و توسعه 
شركت هاي دانش بنيان در حوزه وزارت بهداشت به رياست 
معاون اول رييس جمهور برگزار و بر توليد و مستند سازي 
علمي محصوالت دارويي و تجهيزات پزش��كي با كيفيت 
اس��تاندارد بين المللي توسط ش��ركت هاي دانش بنيان 

تاكيد شد.
در اين جلسه كه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 

مع��اون علم��ي و فن��اوري رييس جمهور و مس��ووالن 
دس��تگاه هاي اين دو حوزه حضور داشتند، دكتر محمد 
مخبر با اشاره به ظرفيت جامعه پزشكي تحصيلكرده و به 
روز در كش��ور تاكيد كرد: توليد محصوالت شركت هاي 
دانش بنيان در حوزه دارو، درمان و تجهيزات پزش��كي با 
كيفيت و اس��تاندارد جهاني و قيمت تمام شده مناسب، 
براي تامين نيازهاي داخلي و ورود به بازارهاي منطقه اي 
و كشورهاي همس��ايه اهميت اساس��ي دارد. معاون اول 
رييس جمهور تصريح كرد: وزارت بهداش��ت و همچنين 
معاونت علم��ي و فناوري باي��د برنامه ريزي ه��اي الزم و 
زمان بندي شده در راس��تاي توليدات دانش بنيان در اين 
حوزه را هر چه سريع تر تهيه و ابالغ نمايند. وي همچنين بر 
ضرورت مستند سازي علمي اينگونه محصوالت براي ارايه 

در بازارهاي بين المللي و جهاني تاكيد كرد. مخبر با اشاره به 
اهميت توليد و توزيع دارو در كشور افزود: بايد مجوز هاي 
الزم ورود بخش خصوصي در اين زمينه تسهيل شود چرا 
كه وجود نيروهاي زبده و تحصيلك��رده و همچنين عزم 
جدي اين ش��ركت ها براي كمك به بخش دارويي كشور 
مي تواند به شكوفايي، درآمدزايي و اشتغال زايي پايدار جوانان 
تحصيلكرده ايراني كمك نمايد. معاون اول رييس جمهور 
ادامه داد: دولت آمادگي دارد با تخصيص اعتبارات و با كمك 
تاسيس صندوق هاي خطرپذير، پشتيباني هاي الزم را از 
اين بخش انجام دهد. در ادامه اين جلس��ه آيين نامه هاي 
حمايت از تولي��د دانش بنيان و اش��تغال آفرين در حوزه 
سالمت به منظور توانمند سازي شركت هاي دانش بنيان 
حوزه سالمت، افزايش كيفيت و بهره وري از طريق توليدات 
دانش بنيان، تاب آوري كش��ور در حوزه سالمت و توسعه 
زنجيره محصوالت دانش بنيان رقابت پذير بحث و بررسي 
شد. به روزرساني سبد واكسيناسيون داخل با تكيه بر توان 
مهندسي شركت هاي دانش بنيان و تجربيات به دست آمده 
در دوران كرونا، بهبود توان كشور در حوزه توليد و صادرات 
محصوالت سالمت محور، افزايش كيفيت، مستند سازي 
توليد و تجهيزات پزش��كي در تراز بين المللي، تسهيل در 
صادرات داروهاي توليدي شركت هاي دانش بنيان داخلي، 
كاهش هزينه تمام شده نظام سالمت، كاهش وابستگي به 
واردات محصوالت سالمت محور، برنامه هوشمندسازي 
زنجيره تامين خدمات و فرآورده هاي سالمت محور و تاكيد 
بر محصوالت با فناوري هاي نوين همانند سلول هاي بنيادين 
و پزشكي بازساختي از جمله مواردي بود كه در اين جلسه 
در راستاي حمايت ازشركت هاي دانش بنيان حوزه سالمت 

درباره آنها بحث و تصميم گيري شد.

 در شرايط فعلي عمده عرضه ها جذب عطش بازار مي شوند. 
اين مهم در جاي خود حكاي��ت از پابرجايي تقريبي روند 
صعودي در بازار دارد. بايد توجه داشت كه در پس اين روند 
صعودي، س��رمايه          گذاران يك روند فرسايشي را پشت سر 
گذاشته                    اند. در عين حال اتفاقات مثبت بنيادي متعددي هم 
طي اين مدت در صنايع و شركت هاي فعال بازار نيز روي داده 
است. با توجه به نزديك شدن به فصل مجامع و DPSهاي 
مطلوبي كه برخي از شركت ها براي تقسيم پيش          رو دارند، 
به نظر مي رسد كه روند صعودي شكل           گرفته در بازار تداوم پيدا 
كند، منتها در ادامه اين روند عرضه هايي را شاهد خواهيم 
بود كه اتفاقا الزمه بازار بوده و جاي نگراني در اين خصوص 
نيست؛ چرا          كه به ادامه          دارشدن روند افزايشي و جلوگيري از 
تشكيل حباب كمك خواهد كرد. تجربه ناخوشايند سال هاي 
گذشته بسياري از سرمايه          گذاران را از بازار سرمايه مايوس 
كرد و باعث خداحافظي اين قشر از معامله          گران براي هميشه 
از بخش مولد شد. همزماني اين اتفاق با تورم جاري كشور 
منجر به اين شد كه بسياري از پول هايي كه از بازار سرمايه 

خارج ش��دند به س��مت بازار          هاي كااليي همانند خودرو و 
مسكن تغيير مسير پيدا كنند و بخش قابل توجهي نيز وارد 
رمز          ارز          ها ش��وند. ورود اين پول          ها به بازار كااليي متاسفانه 
يك تورم و حباب بسيار بااليي ايجاد كرد كه به نظر مي رسد 
باالترين حباب در بازار                    ها اكنون در بازار خودرو نمايان است. 
حباب ايجادش��ده در بازار          هاي موازي صرفا از بي          اعتمادي 
نسبت به بازار سرمايه نشات مي گيرد و دليل ديگري ندارد. 
گفتني است كه ورود پول بيش از اندازه باعث تشكيل حباب 
در بازار                    هاي غيرمولد شد. با بازگشت اعتماد به بازار سرمايه 
كه البته آهس��ته و زمانبر خواهد بود يقينا حباب برخي از 
بازار          هاي موازي تخليه شده و پول نيز به سمت بازار سرمايه 
ميل پيدا خواهد كرد. بايد توجه داشت كه چنين موضوعي 
درخصوص نرخ دالر صدق نمي كند. نرخ اسكناس امريكايي 
از پارامتر          هاي متعددي تبعيت مي كند و از محدوده ۲۵ هزار  
توماني نيز پايين تر نمي          رود. در صورت كاهش به سطوحي 
كمتر از رقم فوق يقينا اين اتفاق بر اساس غلبه احساسات 
و معامالت هيجان��ي خواهد بود. در حال حاضر با انبوهي از 

تقاضاي انباشته در گمركات كش��ور، بخش لوازم خانگي، 
خودرو، دارو، لوازم يدكي، ماشين آالت و تاسيسات مواجه 
هستيم كه طي چند سال  انباشته شده است. به محض اينكه 
ارزي وارد كشور شود يقينا بايد بخشي از اين تقاضا را پاسخ 
دهد، بنابراين انتظار آنچناني براي كاهش قيمت دالر وجود 
ندارد ولي مطمئنا در بازار          ه��اي موازي كه با حباب مواجه 
هستند انتظار كاهش قيمت مي          رود. به اعتقاد بنده بسياري 
از شركت ها در دو سناريوي توافق و عدم توافق در بعد سياست 
خارجه )برنامه جامع اقدام مشترك( منتفع مي شوند، چراكه 
قيمت هاي جهاني افزايش قابل مالحظه          اي را طي چند وقت 
اخير تجربه كرده          اند. يك شركت صادركننده در صورتي كه 
تحريم ها همچنان پابرجا باشد يقينا بخشي از فروش خود 
را از دست خواهد داد اما از طرفي با دريافت دالر در نرخ          هاي 
باال )حاصل از فروش( در بعد درآمدي، شركت با تعديالت 
مثبت همراه مي ش��ود. در صورت لغو تحريم، هر چند نرخ 
دالر مقداري كاهش پيدا مي كند اما مقدار فروش افزايشي 
مي شود، بنابراين ۲ عامل ميزان فروش و نرخ ارز در هريك 

از سناريو          هاي برجامي پيش          رو مي توانند به صورت جداگانه 
صادرات          كنندگان را منتفع كنند. در بررسي شركت هاي 
خودروساز مشاهده مي شود كه خودروساز          هاي داخلي كه 
شركاي كره          اي و ژاپني داشتند و اتومبيل          هاي پيشرفت هاي 
را نس��بت به زمان خود توليد مي كردند ، متاسفانه طي ۹ 
سال اخير شركا اين شركت ها را تنها گذاشتند. اكنون رفع 
تحريم مي تواند تاثير بسزايي در آينده اين شركت ها داشته 
باشد. به نظر مي رسد كه بازار س��هام در شرايط دو سر برد 
قرار گرفته اس��ت. در صورت رفع تحريم يا برقراري تحريم 
همچنان صنايع مناسبي براي سرمايه          گذاري وجود دارند 
زيرا عالوه بر پشت سر گذاشتن اصالح عميق، قيمت هاي 
جهاني نيز در نرخ هاي مطلوبي قرار دارند. تورم عامل بخشي 
از رشد سال جاري خواهد بود منتها اتفاقات بنيادي بيشتر 
مطرح اس��ت. اكنون به نظر مي رسد كه ۸۰  درصد از داليل 
رش��د بورس تهران به دليل مس��ائل بنيادي است. تداوم 
شرايط فعلي مي تواند بخشي از زيان س��ال هاي ۱۳۹۹ و 

۱۴۰۰ را جبران كند.

حذف عوامل آسيب س��از به اقتصاد شركت يك حركت 
اصالحي در جهت رش��د اس��ت كه متاسفانه در فرهنگ 

مديريتي ما به عقب نشيني و ضعف تعبير مي شود.
در فض��اي كنوني كه تحريم و رش��د ن��رخ ارز به عوامل 
آسيب ساز صنعت هوانوردي تبديل شده است، نوسازي 
ناوگان امري بعيد به نظر مي رس��د اما سياست بهسازي 
و توجه به موارد قابل تعمير اساس��ي، مي تواند به افزايش 
بهره وري هواپيماها و متعلقات آن كمك كند. موضوعي 

كه علي رغم توجه معاونان فني و مهندسي با سوءمديريت 
مديران عامل شركت ها به زمينگيري هواپيماها منجر شد. 
هواپيماهايي كه مي توانستند با خروج مقطعي از عمليات 
پرواز و ارزيابي ه��اي دوره اي و حتي هزينه اندكي دوباره 
پروازي شوند با تصميم غلط مديران در مسيرهاي كوتاه 
غير اقتصادي پرواز  كردند تا زمينگير شوند. در  دوره كنوني، 
مديري��ت صحيح مي تواند يك ش��ركت و به تبع آن يك 
صنعت را نجات دهد يا بالعكس به زمينگيري آن شتاب 

دهد. در حوزه توجه به بازار هدف بايد به زيرس��اخت هاي 
مهمي با نام بازارسازي، بازاريابي و بازارداري توجه داشت. 
ماركت و بازار ثابت صنعت هوانوردي ما سبب شده تا رقابت 
شركت ها با قيمت و ساعت پرواز صورت گيرد در صورتي 
كه با تدوين اس��تراتژي جامع بازرگاني كه براساس توان 
عملياتي و نوع هواپيماها شكل مي گيرد مي توان به بازارها 
و مقاصد پروازي جديدي دست يافت كه مغفول واقع شده 
و باعث تعطيلي يا نيمه تعطيلي چندين فرودگاه كشور شده 

است. در حوزه بازارداري با ضعف شديدي مواجه هستيم؛ 
در بخش هاي رضايت مشتري، باشگاه مشتريان و كسب 
سهم حداكثري از مسافران وفادار اقدام چشمگيري صورت 
نگرفته درصورتي كه بخش اعظمي از موفقيت ايرالين هاي 
منطقه مرهون توجه ويژه به مسافران وفادار است. بايد اذعان 
داشت صنعت هوانوردي نيازمند تغيير بينش و توجه به 
مواردي است كه توسط ساير شركت هاي هواپيمايي منطقه 

آزموده شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است.

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه |
بان��ك مركزي در يك بخش��نامه با اس��تناد به حكم 
قانوني اعالم ك��رد: »از اين پس، اعطاي خط اعتباري 
يا اضافه برداشت بانك ها، صرفا با اخذ وثيقه امكان پذير 
خواهد بود.« اين اقدام سياست گذار پولي چه معنايي 

دارد؟
در سال هاي قبل، بانك ها هر زمان كه دچار كمبود منابع 
مي شدند، به استقراض از بانك مركزي روي مي آوردند 
و بانك مرك��زي براي تامين اين منابع مجبور به خلق 
پول بود. در نهاي��ت خلق پول بي قاعده، يكي از داليل 
افزايش نرخ تورم در س��ال هاي گذشته بوده است. بر 
اساس آمارهاي دي ماه سال قبل، از رشد ۳۵ درصدي 
پاي��ه پولي، رديف »بدهي بانك ه��ا به بانك مركزي« 
سهمي معادل با ۱۳.۲ درصد داشته است. بنابراين يكي 
از عوامل تورم ساختاري، سهل الوصول بودن استقراض 
از بانك مركزي و رشد پايه پولي از اين محل بوده است. 
حال بانك مركزي مي گويد، اضافه برداشت از اين نهاد 
بايد در ازاي وثيقه گذاري باش��د. در اين شرايط تمام 
بانك ها بايد براي استقراض، اوراق دولتي تهيه كنند و 
تنها با وثيقه گذاري اين اوراق مي توانند از منابع بانك 

مركزي بهره ببرند.
بانك مركزي در راس��تاي انضباط پول��ي اعالم كرد 
اعطاي خط اعتباري يا اضافه برداش��ت، صرفا با اخذ 
وثيقه امكان پذير است. بدهي بانك ها به بانك مركزي 
از داليل افزايش پايه پولي است و آمارها نشان مي دهد 
سهم بدهي بانك ها به بانك مركزي در سال هاي اخير 
افزايش پيدا كرده اس��ت. در دي ماه سال قبل، رشد 
پايه پولي رقمي معادل با ۳۵درصد بود كه جزو بدهي 
بانك ها به بانك مركزي حدود ۱۳ واحد درصد از اين 
رشد را تش��كيل مي دهد. بانك مركزي در سال هاي 
اخير وثيقه دار كردن را يكي از شروط اضافه برداشت 
اعالم كرده بود تا اين بدهي ها را كاهش دهد. اما به نظر 
مي رسد قانون گذار پولي و بانكي كشور در تالشي جديد 
اعالم كرده كه اضافه برداشت بدون وثيقه امكان پذير 
نيست. در صورت اجرايي شدن اين موضوع، استقراض 
از بانك مركزي تنه��ا در صورت وثيقه گذاري صورت 
مي گيرد و چاپ پول بي ضابطه براي تسهيالت دهي به 

بانك مركزي، متوقف خواهد شد.

    ممنوعيت خط اعتباري بدون وثيقه
بر اساس بخشنامه جديد بانك مركزي به بانك هاي 
كشور، اضافه  برداشت بدون وثيقه گذاري ممنوع است. 
بانك مركزي به استناد حكم قانوني»ممنوعيت اعطاي 
اعتبار جديد به بانك ها بدون دريافت وثيقه در قالب 
اضافه برداش��ت« تاكيد كرد: از اين پس، اعطاي خط 
اعتباري يا اضافه برداشت، صرفا با اخذ وثيقه امكان پذير 
خواهد بود. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، اين 
بانك صراحتا تاكيد كرده است: »اعطاي اعتبار جديد 
به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي بدون دريافت 
وثيقه در قالب خط اعتباري يا اضافه برداشت، توسط 
بانك مركزي ممنوع اس��ت. نوع و ميزان وثايق قابل 
پذيرش موضوع اين بند توس��ط شوراي پول و اعتبار 
تعيين مي ش��ود.« موارد زير را به بانك ها و موسسات 

اعتباري ابالغ كرد: 
»نخس��ت اينكه از اين پس، اعط��اي خط اعتباري يا 
اضافه برداشت، صرفا با اخذ وثيقه امكان پذير خواهد 
بود. نكته ديگر اين بخش��نامه اين است كه بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي كه در حال حاضر داراي 
اضافه برداشت هستند، نسبت به توديع وثيقه مطابق 
»دستورالعمل اجرايي انجام عمليات بازار باز و اعطاي 
اعتبار در قبال أخذ وثيقه توسط بانك مركزي« مصوب 
جلسه مورخ ۲۷ فروردين س��ال ۱۳۹۸ و اصالحات 
بعدي آن از جمل��ه ارز، طال و اوراق به��ادار نزد بانك 
مركزي اقدام كنند. همچني��ن بانك مركزي در اين 
بخشنامه تاكيد مي كند كه در صورت عدم تسويه به 
موقع اضافه برداشت بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي 
ظرف مهلت مشخص كه در ضوابط اجرايي ناظر ذكر 
خواهد ش��د، بانك مركزي در چارچوب س��ازوكاري 
مدون و مستمر، نس��بت به فروش وثايق و استيفاي 

مطالبات خود اقدام خواهد كرد. بانك مركزي ضمن 
تاكيد بر مفاد بخشنامه مذكور از بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي موكدا حسن اجراي بخشنامه ابالغي 

را درخواست كرده است.«

  پايان عادت اضافه برداشت به شيوه سنتي
با اين بخشنامه، به نظر مي رسد كه سياست گذار پولي، 
روش سنتي اضافه برداشت بانكي را به طور كامل كنار 
بگذارد. در گذش��ته، بانك ها ب��راي تامين نقدينگي 
مورد نياز از بانك مركزي با نرخ ۳۴درصد اس��تقراض 
مي كردند؛ اما عموما، بانك ها نرخ ۳۴درصد را به بانك 
مرك��زي پرداخت نمي كردند، بلك��ه به دليل افزايش 
بدهي بانك ها به بانك مركزي اين نرخ بخشيده مي شد 
و ب��ا نرخ ۱۲درصد بدهي بانك ها تصفيه مي ش��د. در 
سال هاي اخير، از زماني كه عمليات بازار باز شروع شد، 
سياست گذار پولي بانك ها را متقاعد كرد كه از دولت 
اوراق بدهي بخرند و براي وثيقه كردن استفاده كنند. 
حتي براي جديت بخشيدن به اين امر، در بخشنامه اي 
اعالم ك��رد كه حداق��ل ۳درصد س��پرده هاي بانكي 
اوراق دولتي باش��د. اين اوراق براي زماني كه بانك ها 
مي خواستند از بانك مركزي استقراض كنند به عنوان 
وثيقه نزد بانك مركزي قرار مي گرفت. در اين شرايط 
دو نوع استقراض وجود داشت: يك نوع اضافه برداشت 
مس��تقيم كه با نرخ اسمي ۳۴درصد محاسبه مي شد 
و ديگ��ري اضافه برداش��تي كه با وثيقه ك��ردن اوراق 
انجام مي شد و نرخ آن براساس سقف داالني كه بانك 
مركزي تعيين كرده اس��ت، مشخص مي شود. به اين 
روش اعتبارگيري قاعده مند گفته مي ش��ود كه بانك 
مركزي اعالم كرده است: »بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي مي توانند در روزهاي ش��نبه تا چهارشنبه 
از اعتبارگيري قاعده مند )درياف��ت اعتبار با وثيقه از 
بانك مركزي( مشروط به در اختيار داشتن اوراق مالي 
اس��المي دولتي و در قالب توافق بازخريد با نرخ سقف 
داالن نرخ سود )۲۲ درصد( استفاده كنند.« اما به نظر 
مي رسد بانك مركزي در اين تصميم جديد، تاكيد دارد 
كه بانك ها براي تامين نقدينگي مورد نياز خود از بانك 
مركزي حتما بايد وثيقه داش��ته باشند و هيچ بانكي 

نمي تواند بدون وثيقه اضافه برداشت را داشته باشد.

  آثار افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي
آمارها نش��ان مي دهد در دي ماه سال۱۴۰۰، بدهي 
بانك ها به بانك مركزي ۱۷۵ هزار ميليارد تومان بوده 
كه به نسبت مدت مشابه سال ۹۹، رشد ۴۶ درصدي 
داشته است. عالوه براين، بدهي بانك ها به بانك مركزي 

حدود ۱۳ درصد بوده و از رش��د پايه پولي س��هم ۳۵ 
درصدي داشته كه يكي از بيشترين سهم ها را در ميان 
عوامل موثر بر رش��د پايه پولي را داشته است. بدهي 
بانك ه��ا به بانك مركزي از دالي��ل افزايش پايه پولي 
است و آمارها نشان مي دهد سهم بدهي بانك ها به بانك 

مركزي افزايش پيدا كرده است.
بررسي س��هم بدهي بانك ها به بانك مركزي از كل 
پايه پولي نش��ان مي دهد اين جزو با ش��تاب زيادي 
افزايش يافته و به جزو غالب پايه پولي تبديل ش��ده 
است. اين واقعيت، نشان دهنده رويكردي است كه 
طي سال هاي گذشته در اقتصاد ايران وجود داشته 
است. كارشناسان بانكي معتقدند بانك هاي كشور از 
سال هاي گذشته، همواره با ناترازي هاي عمده مواجه 
بوده و اين ناترازي ها را به پايه پولي منتقل كرده اند. 
بخش عمده اي از ريش��ه ناترازي هاي شبكه بانكي، 
در برخي رويكردهاي خطا در سياس��ت گذاري هاي 
كالن است. اولين رويكرد خطا، استفاده نادرست از 
ابزار شبكه بانكي براي اهداف كالن اقتصادي است. 
سياست گذاران همواره از ابزار نظام بانكي براي جبران 

ناكارآيي هاي موجود در اقتصاد استفاده كرده اند.

    چهار مزيت تصميم بانك مركزي
بررس��ي ها نش��ان مي دهد اين طرح ۴ مزيت خواهد 
داش��ت: مزيت اول اينكه از اضافه برداشت بي ضابطه 
جلوگيري مي كند. درواقع بانك ها براي تامين مالي بايد 
تراز نامه خود را تعديل كنند كه مدام به فكر استقراض 
نباشند. از سوي ديگر، بانك ها مي توانند به جاي بانك 
مركزي، از بانك هاي ديگر در بازار بين بانكي استقراض 
كنند. در نتيجه حجم بازار بين بانكي نيز افزايش پيدا 
مي كند و سبب تعميق بازار بين بانكي مي شود. در اين 
شرايط كشف نرخ سود بازار بين بانكي نيز بهتر صورت 
مي گي��رد و مي تواند به عنوان نرخ س��ود معيار مورد 

استناد قرار گيرد.
مزيت دوم اين تصميم اين اس��ت ك��ه بانك ها ناچار 
مي ش��وند بخش��ي از ترازنامه خود را تبديل به اوراق 
بدهي كنند و از دولت اوراق بخرند. اگرچه بانك مركزي 
به بانك ها ابالغ كرده حداقل ۳درصد سپرده هاي خود 
را به اوراق تبديل كنند، اما همه بانك ها اين بخشنامه 
را اجرايي نكرده ان��د. حاال اين فرصت به وجود مي آيد 
كه بانك ها تقاضايي براي خريد اوراق داش��ته باشند. 
بخشي از ترازنامه بانك ها با دارايي هاي ملكي، پر شده و 
باعث كاهش كيفيت ترازنامه بانك ها شده است، تبديل 
اين دارايي ها به اوراق دولتي مي تواند به بهبود كيفيت 
ترازنامه بانك ها كمك كند. در دنيا، اوراق دولتي يكي 

از دارايي هاي با كيفيت در ترازنامه بانك ها محس��وب 
مي شود. مزيت سوم نيز كاهش فشار بر پايه پولي است. 
در يك دهه اخير يكي از عوامل اصلي رش��د پايه پولي 
اضافه برداش��ت بانك ها از بانك مرك��زي بوده كه اين 
موضوع نيز دليل اصلي افزايش نرخ تورم بوده اس��ت. 
اگر بانك ها در استقراض ضابطه مند باشند، اين فشار 
پايه پولي از جانب اضافه برداشت ها نيز كمتر مي شود و 

باعث مديريت رشد نقدينگي و كنترل تورم مي شود.
مزيت چهارم اين تصميم اين است كه دولت مي تواند 
براي تقاضاي جديدي كه براي اوراق از سمت بانك ها 
ايجاد مي شود، استفاده كند و تامين مالي غيرتورمي 
انجام دهد. مطالعات نشان مي دهد در دنيا نيز كشورها 
براي اضافه برداشت از وثيقه گذاري استفاده مي كنند 
و تقريبا هيچ نظام بانكي پيشرفت هاي وجود ندارد كه 
استقراض از سياست گذار پولي، بدون ضابطه صورت 
گيرد. به نظر مي رسد اقدام جديد بانك مركزي گام 
مثبتي براي كاهش اضافه برداشت هاي بدون ضابطه 
بانك ها است و سبب بهبود وضعيت متغيرهاي پولي 

و بانكي كشور شود.

    اعتباردهي اشتباه، استقراض بدون ضابطه
اما با يك بررسي ريش��ه اي مي توان دريافت كه عامل 
اصلي استقراض بدون ضابطه، سركوب نرخ سود بانكي 
بوده اس��ت. درخصوص سياس��ت هاي اعتباري نيز، 
رويكرد تاريخي به اين مساله حاكي از مشكالت زيادي 
است. سياس��ت گذاران به جاي توسعه ابزارهاي مالي 
منعطف و كارآ در بازارهاي مالي و افزايش كارآيي تامين 
مالي بنگاه هاي اقتصادي، همواره با تعيين دستوري نرخ 
سود و پايين نگه  داشتن آن، درصدد حمايت از توليد 
برآمده اند. در ساير كش��ورها، به جاي تعيين تكليف 
براي بانك ها و تعيين دستوري نرخ به منظور حمايت 
از توليد، انواع ابزاره��اي مالي مبادله پذير براي تامين 
مالي بنگاه هاي اقتصادي فراهم شده است كه بسياري 
از آنها در ايران فراهم نيست. در نتيجه فقدان ابزارهاي 
مالي كارآمد، بار تامين مالي را به شبكه بانكي منتقل 
كرده است. به ويژه به واسطه تحميل نرخ سود منفي به 
بانك ها، مشكالت ترازنامه اي بانك ها به صورت فزاينده 
تشديد شده و در نهايت به پايه پولي منتقل شده است. 
عالوه براين، ساختار سنتي تامين مالي فعاليت هاي 
اقتصادي در ايران، به ويژه تامين س��رمايه در گردش 
بنگاه ها، عمدتا مبتن��ي بر منابع بانكي ي��ا بازارهاي 
غيررسمي است كه شيوه نخست عوارض تورمي را به 
دنبال داشته و شيوه دوم نيز هزينه تامين مالي را براي 

بنگاه هاي اقتصادي افزايش داده است.
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بيش از ۷۶ درصد تراكنش هاي 
شبكه پرداخت سهم ۹ بانك

بانك ه��اي ملت، ملي، س��په، صادرات، كش��اورزي، 
تجارت، پارسيان، س��امان و رفاه بيشترين سهم را از 
تعداد تراكنش هاي شبكه پرداخت در آخرين ماه سال 
گذشته داشته اند كه در مقايسه با بهمن ماه سال قبل، 
تغييري نداشته است. مدت هاست كه شبكه پرداخت 
بانكي ايران يك دست شده و از اينرو به راحتي مي توان 
با رصد اطالعات و داده ها به آمار پرداخت هاي بانكي و 
بين بانكي دست يافت. يكي از اين آمارها، تعداد و مبلغ 
تراكنش هاي بانكي در شبكه پرداخت و سهم هر بانك 
پذيرنده از اين مبادالت است. بررسي آمار سهم بازار هر 
يك از بانك هاي پذيرنده از تعداد و مبلغ تراكنش هاي 
شبكه پرداخت در اسفندماه ۱۴۰۰ حاكي از آن است كه 
بانك ملت با سهم ۱۹.۰۹ درصدي از تعداد تراكنش ها 
و سهم ۱۹.۲۷ درصدي از مبلغ تراكنش ها، همچنان 
با اختالف زياد، باالترين سهم از پذيرش تراكنش هاي 
بازار را به خود اختصاص داده و در جايگاه نخست در بين 
تمام بانك هاي پذيرنده قرار گرفته است. پس از بانك 
ملت به ترتيب بانك هاي ملي، سپه، صادرات، كشاورزي، 
تجارت، پارسيان، سامان و رفاه كارگران بيشترين سهم 
را از تعداد تراكنش ها و بانك هاي ملي، صادرات، سپه، 
تجارت، كشاورزي، سامان، رفاه كارگران و پاسارگاد، 
بيشترين سهم را از مبلغ تراكنش هاي شبكه پرداخت 
داش��ته اند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت بيش از ۷۶ 
درصد از تعداد و مبلغ تراكنش هاي بانكي در اس��فند 

۱۴۰۰ به ۹ بانك رسيده است.

 شروط بررسي صالحيت
داوطلبان مديران بانكي

از اين پس، بررسي صالحيت حرفه اي داوطلبان تصدي 
سمت هاي مديريتي در بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي موكول به ش��ركت در آزمون هاي مربوط و 
اخذ گواهينامه هاي حرفه اي مرتبط خواهد بود. بانك 
مركزي در بخشنامه اي به شبكه بانكي نحوه اعطاي 
گواهينامه ه��اي حرفه اي بانكداري ب��راي داوطلبان 
تصدي س��مت هاي مديريتي در بانك ها و موسسات 
اعتباري را ابالغ كرد. گواهينامه هاي شش گانه طراحي 
شده و الزم براي بررسي صالحيت داوطلبان تصدي 
هر يك از سمت هاي مديريتي در موسسات اعتباري 
عبارتند از، »اصول بانكداري ۱«، »اصول بانكداري ۲«، 
»حسابرسي داخلي موسسات اعتباري«، »مديريت 
ريس��ك موسس��ات اعتباري«، »مديري��ت فناوري 
اطالعات موسسات اعتباري« و »گواهينامه حرفه اي 
بانكداري اسالمي«، كه به تاييد »كميته گواهينامه هاي 
حرفه اي بانكداري بانك مركزي« رسيده است و ساير 
اقدامات الزم در اين خصوص نيز در دس��تور كار قرار 
دارد كه به محض حصول نتيجه، متعاقبًا اعالم خواهد 
شد. ضمنًا خاطرنشان مي س��ازد بديهي است از اين 
پس، بررس��ي صالحيت حرفه اي داوطلبان تصدي 
سمت هاي مديريتي در بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي موكول به ش��ركت در آزمون هاي مربوط و 
اخذ گواهينامه هاي حرف��ه اي مرتبط خواهد بود. لذا 
انجام مصاحبه تخصصي به وي��ژه براي داوطلبان 
تصدي س��مت عضو هيات مدي��ره، مديرعامل و 
قائم مقام مديرعامل موسس��ات اعتباري از تاريخ 
زماني مشخصي كه متعاقباً اعالم خواهد شد، منوط 
به ارايه گواهينامه هاي حرفه اي مربوط است. شايان 
ذكر است اعطاي گواهينامه هاي حرفه اي ياد شده 
به داوطلبان صرفًا منوط به كسب حد نصاب امتياز 
در آزمون استاندارد متمركز در اين خصوص است. 
البته داوطلبان مي توانند براي كسب آمادگي شركت 
در آزمون مربوط و بنا به شرايط و صالحديد خود از 
دوره هاي آموزشي نيز بهره برداري كنند. در پايان 
اين بخشنامه تاكيد شده است، پس از برگزاري هر 
آزمون، امكان بررسي صالحيت حرفه اي داوطلبان 
تصدي سمت هاي مديريتي در بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي مرتب��ط با آزمون مذكور، بدون 

گواهينامه مربوط وجود نخواهد داشت.

عضو هيات مديره خبر داد
اختصاص بيش از 200 هزار ميليارد 

ريال منابع در سال 1401براي 
تسهيالت قرض الحسنه در بانك سپه

پايگاه اطالع رساني بانك سپه: حامد هيات داوديان عضو 
هيات مديره بانك سپه از اختصاص بيش از ۲۰۰ هزار 
ميليارد ريال تس��هيالت قرض الحسنه براي حمايت 
از نيازمندان در سال ۱۴۰۱ خبر داد. به گزارش پايگاه 
اطالع رس��اني بانك س��په: حامد هيات داوديان عضو 
هيات مديره بانك س��په در برنامه زنده تلويزيوني »در 
پناه عشق« شبكه ۲ سيما درباره برنامه هاي بانك سپه 
براي اعطاي وام قرض الحسنه در سال ۱۴۰۱ گفت: ما 
در س��ال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۵۹ هزار ميليارد ريال را به امر 
قرض الحسنه اختصاص داديم. در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۸۴ 
هزار ميليارد ريال وام قرض الحسنه پرداخت شد و در نظر 
داريم در سال جاري نيز ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار ميليارد را به 
سنت نيكوي قرض الحسنه تخصيص دهيم كه برآورد 
ما اين است ۵۰ تا ۶۰ درصد آن به وام ازدواج تعلق گيرد.

وي درباره اعطاي تسهيالت قرض الحسنه يادآور شد: در 
مورد قرض الحسنه، تمامي موارد مربوط به قرض الحسنه 
بر مبناي قانون عمليات بانكي بدون ربا در بانك س��په 
انجام مي شود. هيات داوديان در پاسخ به اين سوال كه 
آيا دريافت كنندگان تسهيالت واقعاً روال سختي را پيش 
رو خواهند داشت، اظهار داشت: روال آن سخت نيست، 
ام��ا وظيفه داريم طبق بخش نامه ه��اي بانك مركزي 
حداقل مدارك را اخذ نمايي��م؛ به طور مثال فردي كه 
براي دريافت وام درمان مراجعه مي كند، بايد مستندات 
بيماري را كه به تاييد بيمارس��تان و پزش��ك رسيده 
به همراه داشته باش��د. وي افزود: با همكاران جلسات 
مختلفي را برگزار كرديم و آموزش هاي الزم هم داده شده 
و ازآنجاكه دولت محترم نيز تأكيد كرده با حداقل ضمانت 
اين وام در اختيار نيازمندان قرار گيرد، ما نيز اين مهم را 
در دستور كار خود قرار داديم. عضو هيات مديره بانك 
س��په به وام بدون ضامن كه وزير محترم امور اقتصاد و 
دارايي دستور آن را ابالغ كرده اشاره كرد و افزود: كساني 
كه حقوق خود را از بانك ها دريافت مي كنند مي توانند 
در صورت وجود منابع، تسهيالت قرض الحسنه دريافت 
كنند؛ چون حقوق به بانك موردنظر واريز مي شود و بانك 
نيز مي تواند اقساط را به موقع كسر كند و ديگر نيازي به 
ضامن وجود ندارد. هيات داوديان در پاسخ به اين سوال 
كه سال ۱۴۰۰ را چطور ارزيابي مي كند، تصريح كرد: 
خوشبختانه بانك سپه در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۸۴ هزار 
ميليارد ريال به امر قرض الحس��نه اختصاص داد كه از 
اي��ن مبلغ ۸۸ هزار ميليارد ريال براي قرض الحس��نه 
ازدواج و اشتغال زايي پرداخت شد. بنابراين بانك سپه 
عالوه بر مسووليت حرفه اي خود در اقتصاد و بازار پولي، 
از مسووليت اجتماعي خود نيز غافل نشده است. عضو 
هيات مديره بانك س��په درباره جزييات وام ازدواج در 
سال ۱۴۰۱ نيز اظهار داشت: تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج براي هريك از زوج هايي كه تاريخ ازدواج آنها بعد 
از ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۷ بوده اس��ت، ۱۲۰ ميليون تومان و با 
دوره بازپرداخت ده ساله است و تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج براي زوج هاي زير بيست وپنج سال و زوجه هاي 
زير بيست وسه سال نيز ۱۵۰ ميليون تومان خواهد بود 
كه بانك سپه نيز همچون سال هاي گذشته اين وام ها 
را در چارچوب قوانين بانك مركزي به بهترين شكل در 

اختيار متقاضيان قرار خواهد داد.

۱۷۵ هزار ميليارد تومان بدهي بانك ها به بانك مركزي با رشد ۴۶ درصدي 

سكه ۱۳ ميليون و ۲۳۰  هزار تومان 

برداشتازمنابعبانكمركزيقاعدهمندميشود

كاهش قيمت ارز و سكه در بازار 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

روز شنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۱، در بازار آزاد هم هر دالر 
امريكا در برابر ۲۷ هزار و ۴۲۰ تومان معامله ش��د كه 
نسبت به روزهاي قبل كاهش محسوسي داشته است.

قيمت سكه طرح جديد نيز )شنبه، ۲۷ فروردين ماه 
۱۴۰۱( ۱۳ ميليون و ۲۳۰ هزار تومان شد. سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم نيز با قيمت ۱۲ ميليون و ۹۰۰ 
هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 
هفت ميلي��ون و ۳۵۰ هزار تومان، ربع س��كه چهار 
ميليون و ۲۸۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون 
و ۵۸۰ هزار تومان قيمت خورد. عالوه بر اين، در بازار 
طال نيز نرخ هر گ��رم طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و 
۳۱۰ هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال نيز پنج  
ميليون و ۶۷۵ هزار تومان شد.اونس جهاني طال نيز 
با قيمت يك هزار و ۹۷۳ دالر و ۷۱ سنت معامله شد. 
رش��د بهاي اونس جهاني طال پس از جنگ روسيه و 
اوكراين ركورد جديد قيمتي را براي اين فلز زرد ثبت 
كرد و اين امر بر قيمت انواع سكه و طال در بازار داخل نيز 
تاثير گذاشته و موجب افزايش قيمت فلز زرد در داخل 
كشور شده است. سكه طرح جديد در ماه هاي پاياني 
سال گذشته در كانال ۱۱ و ۱۲ ميليون تومان نوسان 

داشته و اين رويه در س��ال جديد نيز ادامه داشت و از 
يكشنبه هفته گذشته وارد كانال ۱۳ ميليون تومان شد.

    نوسان قيمت دالر در ميانه كانال
 2۵ هزار تومان در صرافي هاي بانكي 

نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )شنبه، ۲۷ فروردين 

۱۴۰۱( با ۲۳۱ تومان افزايش نس��بت به روز كاري 
گذشته )پنجش��نبه، ۲۵ فروردين ماه(، ۲۵ هزار و 

۴۱۸ تومان معامله شد.
قيمت فروش يورو با ۲۰۸ تومان افزايش نسبت به روز 
كاري گذشته برابر با ۲۸ هزار و ۶۴۲ تومان بود.قيمت 
خريد هر دالر ۲۵ هزار و ۱۶۵ تومان و نرخ خريد هر يورو 

نيز ۲۸ هزار و ۳۵۷ تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي 
خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۵ هزار و ۸۶ تومان و 

نرخ فروش آن ۲۵ هزار و ۳۱۴ تومان بود.
اين در حالي اس��ت كه نرخ خريد يورو در اين بازار ۲۷ 
هزار و ۱۱۴ تومان و نرخ فروش آن نيز ۲۷ هزار و ۳۶۱ 
تومان اعالم شد. همچنين، در سامانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت ۲۶ هزار و ۷۱۵ تومان فروخته و 

حواله دالر به بهاي ۲۴ هزار و ۷۱۶ تومان معامله شد.
افزايش قيمت دالر در صرافي ه��اي بانكي از ابتداي 
سال ۱۴۰۰ شروع شد و خردادماه وارد كانال ۲۶  هزار 
تومان شد و نوسان قيمت  دالر در صرافي هاي بانكي 
اين روند ادامه داش��ت. به طور مشخص در ۲۴ آذرماه 
وارد كانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده بود. در روزهاي 
سرد زمس��تاني نرخ ارز نيز سير نزولي را شروع كرد و 
پس از ۶ ماه دوباره به كانال ۲۶ هزار تومان بازگشت و 
در آخرين روزهاي دي ماه مصادف با ۲۷ اين ماه دوباره 
به كانال ۲۵ هزار تومان بازگشت. سير نزولي قيمت ها 
ادامه داشت تا اينكه در ۱۷ بهمن ماه در كانال ۲۴ هزار 
تومان نوسان داشت و در روزهاي بعد و با شروع سال 
جديد دوباره قيمت دالر در صرافي هاي بانكي در همان 

قمت ۲۵ هزار تومان افت و خيز داشت.

متولي واحد براي سياست هاي 
اقتصادي، پولي و بانكي 

متاس��فانه ب��ازار بيم��ه، 
بانكي و س��رمايه اي نوعي 
وادادگي دارند زيرا بخشي 
از اختي��ارات و نظارت آنها 
كاس��ته ش��ده اس��ت كه 
مشكل زا است. در مجموع 
بايد سياست هاي اقتصادي، 
پول��ي و بانكي يك متولي 

واحد كه همان بانك مركزي است، داشته باشد.
صادرات مقوله اي است كه با چند عامل تعريف مي شود. 
پيدا كردن بازار هدف يك موضوع مجزا است، اما حفظ، 
انطباق و تداوم فعاليت در كش��ور هم بحث ديگري به 
حس��اب مي آيد كه بايد آن را در نظر داش��ت. تجارب 
اقتصادي نشان مي دهد فاقد قدرت حفظ بازارهاي به 
دست آورده، بوديم. به طور نمونه در كشورهايي كه نتيجه 
فروپاشي شوروي بود به لحاظ نوع كسب و كار، مسائل 
مربوط به افزايش شخصيت برندينگ، اعتباري يا تداوم 
كيفيت و قيمت ها حتي در پاسخگويي با نيازها موفق 
عمل نكرديم در حالي كه موقعيت انجام اين كار مهيا بود.

روس ها س��ال ها از ايران مرغ طلب مي كردند، اما ابتدا 
بايد به اين نكته توجه مي كرديم كه آنها هر ميزان وزني 
را نمي پذيرند و در كنار آن برفرض ۵ سال با يك قيمت 
نزديك به هم درخواست داشتند، ولي توليدكنندگان 
ايراني نه تنها وزن را مورد توجه قرار ندادند، بلكه به دليل 
نوسانات داخلي موفق به حفظ قيمت ها هم نبودند و با 
توجه به وابس��تگي به دان و علوفه و ... ادامه پيدا نكرد. 
اقتصاد متغيري است كه در بخش اجتماعي، سياسي و 

ديپلماتيك آثار خود را مي گيرد.
از آنجا كه بزرگ ترين منش��أ توليد و جم��ع آوري ارز 
اقتصادي هنوز دولت )قوه مجريه و حاكميت( اس��ت، 
بنابراين براي مديريت مناب��ع ارزي چند عامل بايد به 
تعريف درآيد. يك بخش آن در حوزه بودجه اس��ت كه 
پايه هاي ارزي در آن مشخص مي شود و وقتي بر ۲۰ يا ۲۵ 
هزار تومان بسته مي شود معناي آن تاثير بر ارزش پول يا 
جمع آوري يا خروج و قاچاق ارز است. موضوعات بعدي به 
ترتيب تعيين هدفگذاري، كاهش هزينه دولت و نظارت 
برآن است. برفرض به مجموعه هاي حكومتي اجازه داده 
شده اس��ت كه نفت را به فروش برسانند، اما خرج ها را 
خودشان تعيين كنند برفرض مجموعه فرهنگي بسازند. 
اين موارد در تمركز بانك مركزي قرار نمي گيرد درحالي 
كه بانك مركزي مسوول سياست گذاري پولي، بانكي و 
مالي است. به نوعي تمركزگرايي بايد تقويت شود. به اين 
معنا بايد تمام درآمدها به خزانه ريالي و ارزي واريز شود. 
عاملين با قوه مجريه كار كنند و درآمدها زيرنظر مجلس 
باشد. در راستاي اولويت گرايي هم نياز است تا به مسائل 
اصلي گرايش پيدا كنيم. متاسفانه بازار بيمه، بانكي و 
سرمايه اي نوعي وادادگي دارند زيرا بخشي از اختيارات 
و نظارت آنها كاسته ش��ده است كه مشكل زا است. در 
مجموع بايد سياست هاي اقتصادي، پولي و بانكي يك 
متولي واحد كه همان بانك مركزي است، داشته باشد. 

شركت هاي دانش بنيان دو بحث رويكردي و عملكردي 
است. الزم و واجب است كه سياست ها را به طرف دانش 
بنيان سوق دهيم و بايد براي آنها فرصت ايجاد كرد، اما 
به اين معنا نيست كه اكنون توان توليد داشته باشند. 
يعني اصل رويكردي را اصال نبايد دور از نظر داشت زيرا 
هم مجبور هستيم و هم اينكه آينده به حساب مي آيد. 
تجارب دنيا را نبايد نديد گرفت زيرا هيچ كش��وري در 
دنيا به تنهايي رشد نكرده است و در اين خصوص اولين 
موضوع آن است كه روابط بين الملل را درست كنيم كه 
اين امر هم به چند كشور نبايد محدود شود و داد و ستدها 
رويكردي عملكردي باشد. يعني در عين رابطه با دنيا، بايد 
داد و ستد هم داشت و عالوه براينها بايد از طبقه متوسط 
به باال براي سرمايه گذاري استفاده كرد و در نهايت هم 
نياز است تا از برخي تزريق هاي بي بازگشت جلوگيري 
به عمل آورد. اجبارها و محدوديت ها در آينده تغيير پيدا 
مي كند. البته برگشت منابع مثبت است ولي در بلندمدت 
ممكن است به دليل بازار غير رقابتي انگيزه را كاهش 
دهد و در اين ميان راه اندازي سامانه و بازار متشكل ارزي 

پوشش هاي خوبي دارند و اين امر غير قابل انكار است.

ايرج نديمي



گروه بازار سرمايه|
روز 21 فروردين ماه بانك مركزي در بخشنامه اي در 
خصوص نحوه تحصيل سهام خزانه توسط بانك ها و 
موسس��ات اعتباري غيربانكي توضيحاتي داده است 
كه محتواي آن ناظر بر خ��روج بانك ها از بنگاهداري 
با عرضه بلوكي سهام است. اين بخشنامه در راستاي 
مصوبه وزارت اقتصاد در جهت اصالح ساختار بانك ها، 
واگذاري اموال مازاد و خروج از بنگاهداري صادر شده 
است.  موضوع قابل توجه اينجاست كه مدير نظارت بر 
بورس هاي سازمان بورس و اوراق بهادار اين مصوبه را 
به ديگر عرضه هاي عمده نيز تعميم داده و اظهار كرده 
كه سازمان بورس رويه اي را در نظر دارد كه بر اساس 
آن مانع عرضه عمده سهام شركت ها به صورت خرد 
شود تا بدين ترتيب منافع سهامداران خرد در بازار از 

نوسانات مصون بماند. 
برخي از كارشناس��ان مي گويند كه بانك ها به تاسي 
از اين بخش��نامه و همچنين مقررات سازمان بورس 
ملزم به عرضه بلوكي س��هام عمده خود خواهند بود. 
كارشناسان بازار سرمايه نتايج اين بخشنامه را مثبت 
ارزيابي كرده و بر اين باورند كه عرضه بلوكي س��هام 
عمده بانك ها مي تواند از بروز نوسانات در معامالت بازار 
سرمايه جلوگيري كند. احمد اشتياقي كارشناس بازار 
سرمايه در گفت وگو با »جهان صنعت« تاكيد مي كند 
كه اين بخشنامه لزوما ناظر بر عرضه بلوكي نيست اما 
با توجه به مطرح ش��دن عرضه بلوكي خودروسازان و 
مواضع س��ازمان بورس به نظر مي رسد همين روش 
اجرايي ش��ود. او عرضه خرد س��هام عمده در شرايط 
فعلي بازار كه نش��ان از كمبود نقدينگي جدي دارد را 

ريسك افزا ارزيابي كرده است.
بخش��نامه جديد بانك مركزي تاكيد كرده است كه 
بازارگرداني سهام بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي 
موضوع بند )ب( م��اده )2۸( »قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور« صرفا از طريق 
همان بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي با صندوق 
سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني متعلق به همان 
بانك با موسسه اعتباري غير بانكي امكان پذير خواهد 
بود. گفتني است بند )ب( ماده )2۸( قانون رفع موانع 
توليد و ارتقاي نظام بانكي كشور مصوب سال 1۳۹۴، 
تاكيد دارد كه ش��ركت هاي پذيرفته شده در بورس و 
بازارهاي خارج از بورس بر اساس ميزان سهام شناور 
خود در هر يك از بازارهاي مذكور و بر اساس مقرراتي 
كه با پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب 
ش��وراي عالي بورس و اوراق بهادار مي رسد مي توانند 
تا س��قف 1۰ درصد از سهام خود را خريداري و تحت 

عنوان سهام خزانه در شركت نگهداري كنند.
 بخشنامه بانك مركزي همچنين ناظر بر آن است كه 
تحصيل سهام بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي از 
طريق صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني 
متعلق به بانك ها با موسس��ات اعتباري غيربانكي به 
عنوان سهام خزانه محس��وب مي شود. بر اساس اين 
بخشنامه سهام بانك ها يا موسسات اعتباري غيربانكي 
كه در تملك ش��ركت هاي زيرمجموع��ه آن بانك با 
موسس��ه اعتباري غيربانكي اس��ت، بايد به صندوق 
س��رمايه گذاري اختصاصي بازارگردان��ي متعلق به 
همان بانك با موسسه اعتباري غيربانكي واگذار شود. 
همچنين هرگونه تحصيل سهام بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي توس��ط شركت هاي زيرمجموعه 
ممنوع بوده و آن دسته از بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي كه بيش از حد مقرر در بند )ب( ماده )2۸( 
»قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 
كشور« )1۰ درصد(، سهام خزانه از طريق شركت هاي 

زيرمجموعه با صندوق اختصاصي س��رمايه گذاري 
بازارگرداني متعلق به خود، تملك نموده اند، موظفند 
حداكث��ر ظرف مهلت ش��ش م��اه پس از اب��الغ اين 
بخشنامه، سهام مازاد بر سقف مذكور را واگذار نمايند. 
كارشناسان اقتصادي و بازار سرمايه اين بخشنامه را 
گامي در راستاي خروج بانك ها از بنگاهداري از مسير 
عرضه بلوكي س��هام در بازار سرمايه دانسته اند كه در 
همين حال مي تواند از بروز نوسانات در بازار سرمايه 

جلوگيري كند.

   ابهام ادامه دار سهامداران
برخي از كارشناسان مي گويند عرضه فزاينده سهام 
شركت ها در بازار سرمايه مي تواند رونق معامالتي ايجاد 
كند و عمق بازار را افزايش دهد اما برخي كارشناسان 
بر اين باورند كه عرضه عمده سهام به صورت خرد )در 
مقابل بلوك سهام( مي تواند در برخي مقاطع به عنوان 
ريسك عمل كند و موجب برهم خوردن آرامش بازار، 
بروز هيجانات و در نتيجه تالطم هاي غيرقابل كنترل 
شود. نمونه اين دست از عرضه ها در سال ۹۹ منجر به 
ايجاد هيجان در بازار و رشد حبابي قيمت سهم هايي 
ش��د ك��ه از ارزش ذاتي باالي��ي برخ��وردار نبودند. 
بدين ترتيب با آغ��از روند اصالحي ب��ازار، خريداران 
هيجان زده اين سهم ها در زيان قابل مالحظه اي فرو 
رفتند. بر اس��اس همين تجربه، كارشناس��ان تاكيد 
مي كنند ك��ه بهتر اس��ت عرضه هاي عمده س��هام 
شركت ها به صورت بلوكي انجام شود تا از رفتارهاي 
هيجاني در بازار و موج سازي و موج سواري روي قيمت 
سهام جلوگيري به عمل ايد. اين مهم به ويژه در دوره 
كنوني بازار كه معامالت به صورت كم رمق در جريان 
است و هنوز روند مش��خصي براي بازار ايجاد نشده، 
توصيه مي شود.  به نظر مي رسد سياست هاي سازمان 
بورس نيز هم راستا با همين توصيه ها تدوين شده است، 
چرا كه روز گذشته مدير نظارت بر بورس هاي سازمان 
بورس و اوراق بهادار در خصوص عرضه بلوكي بانك ها 
توضيحاتي ارايه و تاكي��د كرد كه اين نوع از عرضه در 
دستور كار ديگر ناشران نيز خواهد بود. مهدي پارچيني 

در اين باره به پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا( گفت: 
طبق مصوبه اي كه بانك مركزي به بانك ها بابت سهام 
مازادي كه در كدهاي صندوق هاي بازارگرداني ابالغ 
كرده، اعالم شده است كه اينها مشمول سهام خزانه 
هستند كه البته طبق دستورالعمل سهام خزانه، ناشر 
مي تواند سهام خزانه را هم به طور خرد و هم به شكل 
عمده واگ��ذار كند. وي تاكيد كرد: ب��ا توجه به اينكه 
شناوري س��هام اين شركت ها باالست و بر اين اساس 
بازار از عرضه و فروش اين دسته از كدها تاثيرپذيري 
دارد، سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه بلوكي به طور 
عمده اين كدها را در دستور كار قرار داده است؛ از اين 
طريق هم مشكل بانك ها حل مي شود و هم بازار سرمايه 
از انجام اين عرضه ها تحت تاثير قرار نمي گيرد. مدير 
نظارت بر بورس هاي سازمان بورس و اوراق بهادار در 
پاسخ به احتمال عرضه بلوكي ساير صنايع و شركت ها 
به طور بلوكي در بازار سرمايه گفت: به طور قطع و بنا 
بر رويه اي كه سازمان بورس و اوراق بهادار براي حفظ 
منافع سهامداران و مالكان شركت ها دارد، اين است 
كه اگر ساير شركت ها نيز عرضه قابل توجهي داشته يا 
مشمول عرضه عمده يا بلوكي شوند، مانع از عرضه آنها 
به طور خرد در بازار سرمايه شود. پارچيني تاكيد كرد: 
سازمان بورس اين شركت ها را ملزم به عرضه عمده يا 

بلوكي سهام خود خواهد كرد.

   مصوبه ابالغ شد
مهدي پارچيني، مدير نظارت بر بورس ها س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار در خصوص عرضه بلوكي بانك ها، 
گفت: طبق مصوبه اي كه بانك مركزي به بانك ها بابت 
سهام مازادي كه در كدهاي صندوق هاي بازارگرداني 
ابالغ كرده، اعالم ش��ده است كه اينها مشمول سهام 
خزانه هستند. يادآور مي شود كه طبق دستورالعمل 
سهام خزانه، ناش��ر مي تواند سهام خزانه را هم به طور 

خرد و هم به شكل عمده واگذار كند.
وي اضافه كرد: با توجه به اينكه ش��ناوري سهام اين 
شركت ها باال اس��ت و بر اين اس��اس بازار از عرضه و 
فروش اين دس��ته از كدها تاثيرپذيري دارد، سازمان 

بورس و اوراق بهادار عرض��ه بلوكي به طور عمده اين 
كدها را در دستور كار قرار داده است. از اين طريق هم 
مشكل بانك ها حل مي شود و هم بازار سرمايه از انجام 
اين عرضه ها تحت تاثير قرار نمي گيرد. مدير نظارت 
بر بورس ها س��ازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به 
احتمال عرضه بلوكي ساير صنايع و شركت ها به طور 
بلوكي در بازار سرمايه، افزود: به طور قطع و بنابر رويه اي 
كه س��ازمان بورس و اوراق به��ادار براي حفظ منافع 
سهامداران و مالكان شركت ها دارد، اين است كه اگر 
ساير شركت ها نيز عرضه قابل توجهي داشته يا مشمول 
عرضه عمده يا بلوكي شوند، مانع از عرضه آنها به طور 
خرد در بازارسرمايه شود. سازمان بورس اين شركت ها 
را ملزم به عرضه عمده يا بلوكي سهام خود خواهد كرد.

   به بورس آسيبي نمي رسد
مه��دي ميرزايي، كارش��ناس بازار س��رمايه در اين 
خصوص گفت: در شرايط كنوني بانك ها و به طور خاص 
سهامداران عمده با تشكيل شركت هاي مختلف، اقدام 
به خريد سهام بانك هاي تحت مديريت خود مي كنند 
در حالي كه اين ش��ركت ها زي��ر مجموعه خود بانك 
هس��تند. از طرفي هم اكنون بانك ها در شركت هاي 
مختلفي اقدام به خريد سهام كرده اند و عمال در حال 
بنگاه داري هستند. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه 
طبق مصوبه جديد، بانك ه��ا مي توانند 1۰ درصد از 
سهام مرتبط با خود را به صورت سهام خزانه خريداري 
كنند، ساير س��هم هاي تحت نظرش��ان نيز در قالب 
صندوق بازارگرداني به صورت بلوكي در بازار عرضه و 
واگذار مي شود. در واقع اين قانون در ماهيت، به دنبال 

كاهش تصدي گري و بنگاه داري بانك هاست.
اين مصوبه باعث مي شود بانك ها در ظاهر نتوانند اقدام 
به نوسان گيري شديد از بورس يا عرضه هاي آبشاري 
كنند كه به نوبه خود در كاهش تالطمات بازار مي تواند 
موثر باشد. البته برحسب عملكرد چند سال هاي كه 
بانك ها از خود نش��ان دادند، تقريبا به دنبال خروج از 
بنگاه داري نيستند. احتماال حاال هم راه هاي دور زدن 

قانون را پيدا و پياده خواهند كرد.
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با افزايش دامنه نوسان 
سهامداران مبتدي متضرر مي  شوند

رادار اقتصاد| محمد اقبال نيا، رييس هيات مديره شركت 
سبدگردان آس��مان گفت: عده اي افزايش دامنه نوسان 
را به مباحثي همچون افزايش ش��فافيت در بخش هاي 
مختلف گره مي زنند در صورتي كه من چنين تصوري را 
ندارم و معتقدم كه وجود دامنه نوسان عاملي در بروز فساد 
و رانت اس��ت. اقبال نيا اضافه كرد: البته افزايش شفافيت 
در هر مقطعي نياز بوده و امر پس��نديده اي است اما نبايد 
اصالحات ساختاري همچون افزايش دامنه نوسان را منوط 
به اين مس��اله كرد و بخواهيم هر زمان كه به حد آرماني 
رسيديم، چنين تصميماتي را اجرايي كنيم. به طور كلي 
گمان مي كنم اكنون زمان مناسبي براي عملياتي سازي 
اين طرح اس��ت. وي مطرح كرد: دامنه نوسان محدودي 
مشكالتي همچون شكل گيري صف هاي خريد و فروش 
را به وج��ود م��ي آورد و اين موضوع باعث مي ش��ود كه 
سهامداران تصميمات هيجاني و احساسي داشته باشند؛ 
كما اينكه به وفور ديده ش��ده كه برخي از سهامداران به 
محض ش��كل گيري صف خريد هيجاني شده و ترغيب 
به خريد سهام مي شوند و بالعكس با به وجود آمدن ّجوي 
منفي و شكل گيري صف فروش دچار ترس و واهمه شده 
و تصميم بر فروش دارايي خود مي گيرند؛ بنابراين پديده 
صف به خودي خود حالت هيجاني را ايجاد كرده و منجر به 
تصيمات اشتباه سهامداران مي شود. رييس هيات مديره 
شركت سبدگردان آسمان مطرح كرد: در حقيقت دامنه 
نوسان باعث شده كه در عوض اخذ تصميماتي مبتني بر 
تحليل و اصول حساب، اقداماتي بر اساس صف ها انجام 
بشود لذا با افزايش دامنه نوسان شاهد كمتر شدن پديده 
صف نشيني مي شويم كه خود اين موضوع مي تواند به طور 
مس��تقيم بر جلوگيري از زيان سهامداران و تصميمات 
هيجاني آنها نقش داش��ته باشد. اقبال نيا تصريح كرد: با 
اجرايي ش��دن اين طرح امكان دارد برخي از سهامداران 
مبتدي متضرر شوند و بعد از گذشت مدتي متوجه مي شوند 
كه در س��اختار جديد بازار تنه��ا بايد مطابق تصميمات 
كارشناسي و بر پايه منطق اقدام به معامله كنند. در چنين 
بازاري با توجه به افزايش ريسك تصميم اشتباه، اعتماد به 
سيگنال فروشي ها س��خت تر شده و افراد كمتري فريب 
مي خورند؛ در نتيجه اين طرح مي تواند تحوالت مثبتي را 
در بازار به وجود بياورندو موافق اجرايي شدن آن هستيم 
و گمان نمي كنم مانعي براي به تعويق انداختن آن وجود 
داشته باشد. وي در واكنش به اين گفته كه با افزايش دامنه 
نوسان، امكان از بين رفتن سريع دارايي افراد وجود دارد؛ 
ابراز كرد: با افزايش دامنه نوسان اين الزام به وجود مي آيد 
كه سهامداران با تجربه و حرفه اي به بازار ورود كنند و اگر 
سرمايه گذاري دانش كافي را ندارد بايد دارايي خود را به 
واسطه صندوق هاي سرمايه گذاري وارد بازار كنند. در واقع 
اين بستر نمي تواند براي سهامداران حرفه اي ريسكي ايجاد 
كند و آنها دچار اشتباه نمي شوند و اگر سهامداري تحليل و 
بينش خاصي به بازار ندارد بايد مطابق ريل گذاري صحيح 
و صندوق ها در اين بازار سرمايه گذاري كند. وي بيان كرد: 
بعضا يك نماد بسار ارزنده است و افراد خبره آن را شناسايي 
مي كنند و در برخي از مواقع حاضرند آن را باالتر از آستانه 
قيمتي خريداري كنند اما به واسطه محدوديت دست و پا 
گير دامنه نوسان  اين اتفاق رخ نمي دهد يا قيمت تعادلي 
آن بسيار به كندي انجام مي شود يا اينكه در برخي مواقع 
سهامداري اصطالحا پول الزم مي شود اما محدوديت دامنه 
نوسان اصل نقدشوندگي بازار را از بين برده و از اين حيث 
دچار مشكل مي شود. اقبال نيا در تكميل سخنان خود 
گفت: البته موافق حذف يك باره دامنه نوس��ان نيستم و 
با توجه به نياز بازار معتقدم بايد يك گام گسترش بيابد و 
در عوض محدوده منفي الي مثبت ۵ درصد برسد به بازه 
منفي الي مثبت 1۵ درصد برسد. در حالت نرمال در يك 
روز نمادي اين سقف و كف را پر نمي كند و اگر چنين اتفاقي 
بيوفتد سازمان بورس مي تواند آن نماد را متوقف و از متوليان 
آن توضيح بخواهد اما مزيتي كه به واسطه افزايش دامنه 
نوسان به وجود مي آيد مي تواند كارايي و عمق بازار را افزايش 
بدهد و به واسطه قيمت هاي تعادلي بازار تحت كنترل باشد.

تكليف جاماندگان
سهام عدالت روشن شد

فارس| سهام عدالت با هدف خصوصي  سازي و واگذاري 
سهام شركت هاي دولتي به اقشار كم درآمد از زمان دولت 
نهم طراحي و اجرا ش��ده اس��ت. اين طرح شامل سهام 
حدود ۵۰ شركت دولتي مشمول اصل ۴۴ قانون اساسي 
بود. افرادي كه س��هام عدالت ب��ه آنها تعلق گرفته جزو 
سهامداران شركت هاي بورسي و فرابورس در نظر گرفته 
مي ش��وند. ۷۰ درصد شركت  هاي حاضر در سبد سهام 
عدالت در بورس حضور دارند و سهام ش��ان قابل معامله 
در بورس اس��ت. مابقي اين شركت ها به داليل مختلف 
هنوز وارد بازار سرمايه نشده اند. محمدرضا پورابراهيمي 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس درباره جاماندگان 
سهام عدالت، گفت: برآورد اين است حدود 2۰ ميليون نفر 
در كشور سهام عدالت ندارند كه در كميسيون اقتصادي 
طرحي را تصويب كرديم و براين اساس كساني كه مشمول 
باشند، سهام عدالت دريافت مي كنند. پيمان حدادي، 
مشاور رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار: با توجه به 
نزديك شدن به فصل مجامع، يكي از موضوعات بسيار مهم 
در موضوع سهام عدالت؛ حضور نماينده مشموالن سهام 
عدالت اس��ت كه روش غيرمستقيم را انتخاب كرده          اند. 
طبق هماهنگي          هاي انجام شده فقط افرادي مي توانند 
به عنوان نماينده سهامداران روش غيرمستقيم سهام 
عدالت در مجامع شركت ها حضور داشته باشند كه داراي 
معرفي          نامه رسمي از كانون شركت هاي سرمايه          گذاري 
سهام عدالت باشند. نماينده ويژه رييس سازمان بورس 
در امور س��هام عدالت گفت: كارگروه ويژه سهام عدالت 
پيگير واريز سود شركت هاي غيربورسي سهام عدالت 
براي سهامداران است. سود شركت هاي غيربورسي در 
حال بررسي است كه چقدر از سود اين شركت ها از طرف 
سازمان خصوصي سازي دريافت شده و اگر ارقام آن قابل 
توجه باشد، مانند سودهاي شركت هاي بورسي سهام 
عدالت از طريق شركت سپرده گذاري مركزي تجميع 
شده و پول آن به حساب سهامداران عدالت واريز مي شود. 
البته هنوز شوراي عالي بورس در اين زمينه تصميم گيري 
نشده اس��ت و پول هاي جمع آوري شده از شركت هاي 

غيربورسي اعداد قابل توجهي نيست.

حراج ملك از مسير بورس كاال 
براي فروشندگان

س�نا| معين محمدي پور، رييس اداره مطالعات 
اقتصادي بورس كاالي ايران با بيان اينكه در بورس 
كاال حدود ۴ تا ۵ ابزار براي مس��كن ارايه شده است 
گفت: برخ��ي از ابزارها در حال حاضر وجود دارند و 
برخي ديگر نيز معرفي خواهند ش��د. محمدي پور 
افزود: ابزار برگزاري ح��راج ملك، از جمله مواردي 
است كه در بورس كاال در حال اجرا است. موضوعي 
كه در اكثر كشورهاي دنيا به طور معمول از اين ابزار 
استفاده مي شود ولي در ايران فرهنگ فروش ملك 
از طري��ق حراج جا نيفتاده اس��ت.. وي عنوان كرد: 
ابزار و قرارداده��اي مربوط به فروش ملك از طريق 
بورس كاال از سال گذشته اجرايي شده و وزارت راه 
و شهرسازي، بانك اقتصاد نوين، وزارت دفاع هم از 
طريق اين ابزار اق��دام به اجراي فروش امالك خود 
كرده اند و برخي بانك ها و همچنين شهرداري نيز 
خواهان استفاده از اين ابزار هستند كه با رفع برخي 
موانع عرضه هاي جدي از س��وي شهرداري انجام 
مي شود. وي ادامه داد: روند كار به اين صورت است 
كه ملكي به عنوان حراج انتخاب و عرضه كننده ضمن 
معرفي آن به بورس كاال، مستنداتي را به بورس كاال 
ارايه مي دهد تا مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد پس از 
بررسي هاي الزم مستندات، ملك بر روي تابلو بورس 
كاال قرار گرفته و خريد و فروش مربوط به آن شروع 
مي شود كه خوشبختانه روند خريد و فروش و قيمت 
ملك در بورس كاال به ش��فافيت كار كمك بزرگي 
مي كند. محمدي پور در اين باره اظهار كرد: اشخاص 
حقيقي، حقوقي، ان��واع نهادهاي عمومي و دولتي 
مي توانند امالك خود را در بورس كاال عرضه كنند 
و تا جايي كه بورس كاال كشش داشته باشد پذيراي 
مخاطب عام و خ��اص خواهد بود و اگ��ر اين بازار 
پررونق شود ممكن است محدوديت هايي براي آن 
در نظر گرفته شود. وي تصريح كرد: در حال حاضر 
مق��ررات بورس كاال ب��راي حقيقي ها و حقوقي ها 
محدوديت��ي ندارد و انواع نهاده��ا مي توانند از اين 
ابزار استفاده كنند. به طوري كه پس از روش شدن 
مالكيت افراد يا نهادها، ملك روي تابلو رفته و خريد 
و فروش آن انجام مي ش��ود. رييس اداره مطالعات 
اقتصادي بورس كاالي ايران تاكيد كرد: در مورد 
نهادهاي عمومي و خصوصي كه كار انبوه سازي 
انجام داده با توجه به امالك متعددي كه در دست 
دارند، ورود آنها به بورس كاال و عرضه امالك آنها 
در بورس به صرفه تر است. وي خاطرنشان كرد: 
بورس كاال تا خريداري براي ملك يا امالك يافت 
نش��ده باش��د تمامي مراحل و بازاريابي ها را به 
صورت رايگان انجام داده و پس از مشخص شدن 
خريدار، كارمزد معامالت را دريافت خواهد كرد. 
به گفته محمدي پور؛ اگر تاكنون تعداد زيادي از 
نهادهاي دولتي يا خصوص��ي از اين ابزار بورس 
كاال اس��تفاده نكرده اند به برخ��ي موانع ديوان 
ساالري يا سختگيري هاي خود بورس در پذيرش 

امالك بر مي گردد.

حمايت هاي سازمان بورس از 
گزارشگران ناهنجاري هاي بورس

سنا| سعيد ابراهيمي، سرپرس��ت اداره ديده بان 
سالمت بازار سرمايه سازمان بورس و اوراق دريافت 
گزارش ه��اي موثق مبن��ي بر ناهنج��اري و نقص 
احتمالي قوانين و مقررات بازار س��رمايه از س��وي 
افراد آگاه را يكي از قدرتمندترين ابزارها در كشف 
تخلف��ات و ارتقا س��المت در اين بازار برش��مرد و 
اظهار كرد: گزارش��گران ناهنجاري به دليل آگاهي 
از ش��رايط و شناس��ايي افراد متخلف، مي توانند به 
سازمان بورس كمك كنند تا ناهنجاري هاي عمده 
و س��اير تخلفات و جرايم احتمال��ي در حوزه هاي 
بازار، ناشران، نهادهاي مالي و فضاي مجازي گاهي 
بس��يار زودتر از آنچه ممكن خواهد بود، شناسايي 
شود. س��عيد ابراهيمي ادامه داد: اين امر به سازمان 
بورس اين امكان را مي دهد تا در راستاي حمايت از 
حقوق سرمايه گذاران و با هدف ساماندهي، حفظ و 
توسعه بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار و با 
نظارت بر حسن اجراي اين قانون، در زمان كوتاه تري 
رفتار غيرقانوني را شناس��ايي و متخلف��ان را مورد 
بازخواست قرار دهد. او با بيان اينكه براساس مصوبه 
ش��وراي عالي بورس و اوراق به��ادار، به ارايه دهنده 
اطالعات موثق و دس��ت اولي كه اطالعات او منجر 
به محكوميت متخلفان يا مجرمان ش��ود، مطابق 
مقررات مربوطه پاداش اعطا مي شود، تصريح كرد: 
مطابق با دستورالعمل حمايت و تشويق گزارشگران 
ناهنجاري در بازار سرمايه 1۰ تا ۳۰ درصد مجموع 
مبلغ جريمه نقدي موضوع رأي يا آراي قطعي يا زيان 
احتمالي مورد تخمين هيات مديره سازمان، براي 
گزارشگر واجد شرايط پاداش درنظر گرفته مي شود. 
سرپرست اداره ديده بان سالمت بازار سرمايه سازمان 
بورس با تأكيد بر اينكه هوي��ت گزارش دهندگان 
محفوظ خواهد ماند، خاطرنشان كرد: گزارشگران 
مي توانند گزارش خود را به صورت ناشناس يا همراه 
با درج اطالعات هويتي ارسال كنند. در صورت ارسال 
گزارش همراه با مشخصات هويتي، سازمان بورس 
متعهد است از اطالعات هويتي گزارشگر ناهنجاري 
محافظت كرده و از افشاي آن خودداري كند. بديهي 
اس��ت پاداش به گزارشگراني تعلق مي گيرد كه نام 
و مش��خصات هويتي خود را در س��امانه ديده بان 
سالمت بازار سرمايه ثبت كرده باشند. او با اشاره به 
حمايت هاي سازمان بورس از گزارشگران ناهنجاري 
اذعان كرد: سازمان بورس در راستاي حمايت حقوقي 
از اشخاصي كه تحت عنوان گزارش دهنده، اطالعات 
موثق و دست اول خود را براي پيشگيري، كشف يا 
اثبات جرايم و تخلفات و همچنين شناسايي متخلف 
در اختيار س��ازمان قرار مي دهن��د در صورت نياز 
گزارشگر، اقداماتي همچون اخذ وكيل و پرداخت 

هزينه وكالت و مشاوره را در دستور كار دارد.

»تعادل« در گزارشي بررسي مي كند

مصوبهجديدبرايبورسيها

شاخص كل بورس صعودي شد
ش��اخص كل بازار بورس ته��ران ديروز ش��نبه، 2۷ 
فروردين ماه با 1۳  هزار و ۵۳۹ واحد افزايش، در ارتفاع 
يك  ميليون و ۴۶۷ هزار واحدي قرار گرفت. بر اساس 
گزارش ايرنا در معامالت ديروز بازار س��هام )بورس و 
فرابورس( بيش از 12 ميليارد و ۹1۴ ميليون س��هم، 
حق تق��دم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 1۳۴ هزار و ۷2۵ 
ميليارد ريال و در بيش از ۶۹۵ هزار و ۹۴۸ نوبت معامله 
ش��د. در ادامه معامالت بورس تهران، بيش از هشت 
ميليارد و ۴۳۴ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۴۷ هزار و ۸۵۷ ميليارد ريال و در ۴۸۷ هزار و 

۶۷۰ نوبت معامله شد.
همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با چهار هزار و ۶۷۵ 
واحد افزايش ب��ه ۳۸۷ هزار و ۶۳۹ واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با 2 هزار و ۹1۳ واحد رش��د به 2۴1 
 هزار و ۵۶1 واحد رسيد. شاخص بازار اول، 11  هزار و 
۵۴ واحد و ش��اخص بازار دوم، 2۳ هزار و ۷۴۷ واحد 

افزايش داشتند.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت فوالد مباركه 
اصفهان با نماد »فوالد« با ۹۵۶ واحد، ملي صنايع مس 
ايران با نماد »فملي« با ۸۰۳ واحد، گس��ترش نفت و 
گاز پارسيان با نماد »پارسان« با ۷۷2 واحد، پااليش 
نفت تهران با نماد »شتران« با ۶۴۰ واحد، گروه مپنا 
با نماد »رمپنا« با ۶12 واح��د، مخابرات ايران با نماد 
»اخابر« با ۵۸۷ واحد و پااليش نفت بندرعباس با نماد 
»شبندر« با ۵۰۵ واحد با تاثير مثبت بر شاخص بورس 

همراه شدند.
در مقابل فوالد خوزس��تان با نماد »فخ��وز« با 1۵۰ 
واحد، گروه صنعتي پاكش��و با نماد »پاكش��و« با ۳۶ 
واحد، تامين سرمايه بانك ملت با نماد »تملت« با ۳2 
واحد، ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب« با ۳2 واحد، 
فوالد كاوه جن��وب كيش با نماد »كاوه« با ۳۰ واحد و 

بانك صادرات ايران با نماد »وبصادر« با 2۶ واحد تاثير 
منفي بر شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، 
در اين روز شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي با 
نماد »شستا«، گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو با 
نماد »خگستر«، ايران خودرو با نماد »خودرو«، سايپا 
با نماد »خساپا«، پااليش نفت تهران با نماد »شتران«، 
گروه بهمن با نماد »خبهمن« و سرمايه گذاري سايپا 
با نماد »وساپا« در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. 
گروه خودرو هم در معامالت امروز صدرنشين برترين 
گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 2 ميليارد و ۶۴۶ 
ميليون برگه سهم به ارزش هشت هزار و 11۵ ميليارد 

ريال دادوستد شد.

   آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز ديروز بيش از 2۰۹ واحد افزايش 
داش��ت و به 2۰ هزار و 2۴۷ واحد رسيد. در اين بازار 
2 ميليارد و ۴1۹ ميليون برگه س��هم و اوراق مالي به 
ارزش ۵۷ هزار و 2۶۸ ميليارد ريال داد و س��تد ش��د، 
تعداد دفعات معامالت ش��نبه فرابورس بيش از 2۳2 

هزار و 2۷ نوبت بود.
نمادهاي پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، پتروشيمي 
تندگويان با نماد »ش��گويا«، پااليش نف��ت الوان با 
نماد »ش��اوان«، پتروشيمي مارون با نماد »مارون« و 
زغال س��نگ پرورده طبس با نماد »كزغال« با تاثير 
مثبت بر ش��اخص فرابورس همراه بودند. همچنين 
سرمايه گذاري مالي سپهر صادرات با نماد »وسپهر«، 
توليد نيروي برق دماوند با نماد »دماوند«، ش��ركت 
سرمايه گذاري اعتال البرز با نماد »اعتال«، بيمه اتكايي 
ايرانيان با نماد »اتكاي«، ويتانا با نماد »غويتا« و صنايع 
پتروشيمي تخت جمشيد با نماد »شجم« تاثير منفي 

بر شاخص فرابورس داشتند.

   تابلو سبز ماند
بورس تهران ام��روز با ليدري پتروپااليش��ي ها روند 
خوبي را در پيش گرفت و با وجود انتظارات منفي در 
پي وضع عوارض صادراتي گسترده، بازار سهام هفته 
آخر فروردين ماه 1۴۰1 را با تابلوهاي سبز آغاز كرد. 
به اعتقاد بسياري از كارشناسان تثبيت قيمت جهاني 
نفت در كانال باالي 1۰۰ دالر باعث شده تا نوعي ثبات 
در صعود ارزش محصوالت پتروشيمي ها به وجود ايد 
كه طبيعتا مي تواند خبر بسيار خوبي براي سهامداران 
اين حوزه محسوب شود. از طرفي شرايط خودرويي ها 
نيز در مقايسه با ساير روزها نسبتا مناسب بوده و شاهد 
رشد معقول و مطلوبي در اين خانواده بوديم كه به باور 
اغلب تحليلگران مي تواند به عنوان نشانه اي اميدبخش 
براي س��هامداران اين صنعت پرحاش��يه و جنجالي 
تلقي ش��ود. اما نه تنها تابلوها )ارزش معامالت( بلكه 
محافل بورس��ي در شبكه هاي اجتماعي هم اين پيام 
را مخابره مي كنند كه سهامداران با وجود سبز بودن 
بازار، نسبت به آينده سرمايه گذاري در بورس و به طور 
كلي صنعت نگراني هايي جدي داشته و حتي بسياري 
از فعاالن، س��خن از ترك اين عرصه براي هميشه به 

ميان مي آورند.

   رشد ۲۶۰ درصدي
 تعداد كدهاي بورسي فعال در بازار سرمايه

تا چند سال گذشته تعداد محدودي از سرمايه گذاران 
تحت تاثير ريسك هاي تهديدكننده، چندان تمايلي 
براي ورود سرمايه هاي خود به اين بازار نداشتند و اين 
امر باعث شد تا بخش انبوهي از نقدينگي هاي در اختيار 
خود را به سمت سرمايه گذاري در سپرده هاي بانكي 
س��وق دهند كه قادر به كسب سود ثابتي از اين محل 
بودند. معامالت بورس از 2 سال گذشته و تحت تاثير 

حمايت هاي انجام شده از اين بازار وارد دوران جديدي 
از معامالت شد و زمينه افزايش ورود سرمايه گذاران به 

اين بازار فراهم شد.
از سال ۹۸ و تحت تاثير صعود بي سابقه شاخص بورس 
به مرور تعداد انبوهي از س��رمايه گذاران وارد اين بازار 
شدند و اين امر زمينه ساز حجم گسترده اي از نقدينگي 
به بازار سرمايه بود. شاخص بورس از نيمه هاي سال ۹۹ 
جهت ديگري به خود گرفت و بار ديگر وارد مدار نزولي 
ش��د كه همين امر به مراتب سبب ترس سهامداران 
براي ورود سرمايه هايشان به بازار شد، با توجه به چنين 
اتفاقي در معامالت بازار اما باز هم س��رمايه گذاران به 
دنبال دريافت كد س��هامداري بودند تا از اين طريق 
بتوانند زمينه ورود سرمايه هاي خود به اين بازار را فراهم 
كنند. اكنون و با توجه به آخرين اطالعات منتشر شده 
از سوي س��ازمان بورس و اوراق بهادار، تعداد كدهاي 
بورس��ي فعال در بازار سرمايه در پايان سال 1۴۰۰ به 
۳۷ ميليون و ۵۰۰ هزار كد بورسي رسيد. اين در حالي 
است كه اين عدد در پايان سال 1۳۹۸، 1۰ ميليون 
و ۳۰۰ هزار كد بورس��ي بود و اين آمار نشان دهنده 
رش��د بيش از 2۶۰ درصدي تعداد كدهاي بورسي 
فعال در بازار سرمايه بوده است. همچنين آمار ارايه 
شده نشان دهنده آن است كه كدهاي بورسي فعال 
در ابتداي س��ال 1۳۹۰ فقط ي��ك ميليون و ۹۰۰ 
هزار كد بورس��ي بود. چنين اعداد و ارقامي نش��ان 
از آن دارد كه تعداد كدهاي بورس��ي فعال در بازار 
در سال 1۴۰۰ با افزايش 1۹ برابري نسبت به سال 
1۳۹۰ همراه بوده اس��ت. همچنين سازمان بورس 
اعالم كرده است كه اميدواريم با تالش و هم افزايي 
همه دستگاه هاي مرتبط، حقوق سهامداران بيش از 
پيش در تصميم گيري هاي كالن مدنظر قرار گيرد 

و جايگاه بازار سرمايه ارتقا پيدا كند.



تعادل |
اسفندماه س��ال ۱۴۰۰ متوسط قيمت مسكن شهر 
تهران ۳۵ ميليون و ۱۲۰ هزار تومان در هر متر مربع 
گزارش شد، كه نسبت به ماه بهمن و ماه مشابه سال 
قبل به ترتيب ۶.۲ درص��د و ۱۶ درصد افزايش دارد. 
همراستا با افزايش قيمت مس��كن، رشد حدود ۵۰ 
درصدي اجاره بهاي مس��كن كه مش��كالتي را براي 
اقش��ار اجاره نش��ين ايجاد كرده، يكي از گاليه هاي 
مطرح شده توسط نمايندگان مجلس در ديدار با وزير 
راه و شهرس��ازي بوده است. نمايندگان معتقدند در 
خأل نظارتي متولي��ان امر، اجاره بها روزبه روز در حال 
افزايش است. مشاهدات ميداني نشان مي دهند كه 
بازار اجاره در يك ماه گذش��ته ب��ا افزايش ۳۰ تا ۴۰ 
درصدي مواجه شده و به صورت چراغ خاموش در حال 
افزايش است و رصد فضاي مجازي نشان مي دهد كه 
برخي از كاربران از دريافت حكم تخليه توسط مالكان 
گله مند هس��تند. اما مصطفي قلي خسروي رييس 
اتحاديه مش��اوران امالك كشوري در ادعاي عجيب 
عنوان كرده ك��ه بازار اجاره آرام اس��ت و من تمامي 
ش��ايعات در خصوص افزايش چشمگير نرخ اجاره را 
رد مي كنم، چراكه هنوز مصوبات س��تاد ملي مقابله 
باكرونا در خصوص بازار اجاره در كشور اجرا مي شود 
و هيچ مالكي حق ندارد، اجاره را بيش از نرخ مصوب 
افزايش دهد يا حكم تخليه براي مستاجر دريافت كند. 
از سوي ديگر، با توجه به ركود حاكم در بازار مسكن، 
واسطه هاي ملكي مي گويند امتناع مالكان از فروش 
مسكن تا كشف قيمت هاي جديد از يك طرف و پايين 
بودن توان طرف تقاضا از سوي ديگر، فضاي سردرگمي 
را در بازار مسكن ايجاد كرده است. اين تغيير رويكرد 
بعضي فروش��ندگان، پس از رشد ۶ درصدي قيمت 
مسكن در اسفندماه اتفاق افتاده ولي عمده كارشناسان 
براي سال جاري افزايش كمتر از تورم عمومي را براي 

اين حوزه پيش بيني مي كنند.

    نگراني ها از بازار اجاره 
آن  طور كه بان��ك مركزي گزارش داده اس��فندماه 
پارس��ال در تهران اجاره بها نسبت به بهمن ماه ۰.۴ 
درصد افزايش داش��ته و نرخ رشد ساالنه آن نيز ۴۶ 
درصد بوده است. اين ارقام براي كل كشور به ترتيب 
۱.۲ درصد و ۵۰ درصد اعالم شد . در حال حاضر هنوز 
پيك جابه جايي آغاز نش��ده و تغييرات نرخ اجاره در 
مقايسه با اواخر سال گذشته چندان محسوس نبوده 
است. اما احتماال در پايان خردادماه با ورود به فصل 
جابه جايي مستاجران، نرخ هاي جديد كشف مي شود. 
اگر چه قيمت مسكن تا حدي به ثبات رسيده و نرخ 
رشد س��االنه آن به ۱۶ درصد رس��يده، پيش بيني 
كارشناسان اين است كه اجاره بها جاماندگي خود را 

در مقايسه با قيمت مسكن جبران كند.
در اين شرايط بسياري از زوج هاي جوان با مشكالتي 
در پرداخت مبالغ درخواستي از سوي مالكان مواجه 
شده اند. س��ال گذشته اجاره نش��ين ها كه عموما از 
توان محدودي برخوردارند شرايط سختي را سپري 
كردند و با توجه به اينكه درآمد آنها با تورم عمومي و 
نرخ رشد اجاره بها همخواني ندارد در سال جاري نيز 

نمي توان چندان به بهبود وضعيت آنها اميدوار بود.
اوضاع مستاجران با هر نوع تغيير در شرايط اقتصاد 
كالن دگرگون مي ش��ود؛ چرا ك��ه عوامل مختلفي 
مثل نرخ سود بانكي، تورم عمومي، قيمت مسكن و 
نرخ رشد دستمزد بر اين بازار اثرگذار است. به دليل 
پايين بودن نرخ بهره بانك ها در مقايس��ه با اجاره بها 
صاحب خانه ه��ا ترجيح مي دهند به جاي پول پيش 
بيش��تر، اجاره بيشتري دريافت كنند. از طرف ديگر 
مبلغ رهني كه مس��تاجران به دست صاحب خانه ها 
مي دهند به دليل تورم ب��االي ۴۰ درصدي اقتصاد 
ايران هر ساله به نوعي آب مي رود. بنابراين مستاجران 

در يك بازي دو سر باخت قرار دارند.
دولت در دو س��ال اخير اقداماتي همچون پرداخت 
تس��هيالت وديعه مس��كن و تعيين سقف مجاز ۲۵ 

درصد براي افزاي��ش اجاره بها تعيين كرده كه عمال 
تاثير چنداني در بازار اجاره ايجاد نكرده است.

وضعيت فعلي، نمايندگان مجلس را بر آن داشت تا 
از وزير راه و شهرس��ازي درباره وضعيت بازار مسكن 
سوال كنند. در اين خصوص اسماعيل حسين زهي، 
نايب رييس كميس��يون عم��ران مجلس با اش��اره 
به وضعيت نامناس��ب اجاره بهاي مس��كن در سال 
جاري گفت: متاس��فانه در س��ال هاي اخير ش��اهد 
رشد سرس��ام آور اجاره بهاي مسكن بوديم. در سال 
جاري نيز اين افزايش ه��ا ادامه دار بوده به حدي كه 
صداي مردم را درآورده اس��ت. اي��ن موضوع يكي از 
گاليه هاي جدي اعضاي كميس��يون عمران از وزير 
راه و شهرسازي بود كه در جلسه با وي مطرح كردند.

وي با بي��ان اينكه اجاره بها مس��كن در خأل نظارتي 
متوليان امر روز به روز در حال افزايش اس��ت، اظهار 
كرد: دولت بايد به صورت جدي به اين موضوع ورود 
كرده و اجازه رشد افسارگسيخته اجاره خانه را ندهد. 
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي تاكيد 
كرد: برخي از مسووالن دولتي عنوان مي كنند كه با 
ساخت س��االنه يك ميليون واحد مسكوني در قالب 
طرح نهضت ملي مسكن، بازار به تعادل نسبي رسيده 
و ترمز افزايش قيمت ها كش��يده خواهد شد اما اين 
موضوع براي بلندمدت مفيد و اثربخش است در حال 
حاضر بخش عظيمي از جوانان بعد از ازدواج به دنبال 
اجاره مسكن بوده كه با چنين قيمت هايي به شدت 

دچار مشكل هستند.
حس��ين زهي اظهار كرد: وزارت راه و شهرس��ازي و 
وزارت صمت بايد به موضوع گراني اجاره بهاي مسكن 
ورود كنند، اگر از ابتداي سال برنامه اي براي كنترل 
بازار اتخاذ نشود تا پايان سال شاهد افزايش چشمگير 

اجاره بها خواهيم بود.

    ادعاي عجيب: بازار اجاره آرام است!
مشاهدات ميداني نشان مي دهند كه بازار اجاره در 
يك ماه گذشته با افزايش ۳۰ تا ۴۰ درصدي مواجه 
ش��ده و به صورت چراغ خاموش در ح��ال افزايش 
است و رصد فضاي مجازي نشان مي دهد كه برخي 
از كارب��ران از دريافت حكم تخليه توس��ط مالكان 

گله مند هستند.
اما مصطفي قلي خس��روي رييس اتحاديه مشاوران 
امالك كشوري مي گويد: بازار اجاره آرام است و من 
تمامي ش��ايعات در خصوص افزايش چشمگير نرخ 
اجاره را رد مي كنم، چراكه هنوز مصوبات ستاد ملي 

مقابله باكرونا در خصوص بازار اجاره در كش��ور اجرا 
مي شود و هيچ مالكي حق ندارد، اجاره را بيش از نرخ 
مصوب افزايش دهد يا حكم تخليه براي مس��تاجر 

دريافت كند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، به گفته رييس اتحاديه 
مشاوران امالك كشوري پرداخت تسهيالت وديعه 
مسكن و افزايش ميزان تسهيالت در سال جديد خود 
مي تواند نقش بسيار موثري در آرام تر شدن بازار اجاره 

داشته باشد.
معموال فصل جابه جايي مس��تاجران، از خرداد آغاز 
مي شود و طبق مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا هيچ 
مالكي حق ندارد، حكم تخليه براي مستاجر دريافت 
كند، جز آنكه بخواهد واحد مسكوني را براي سكونت 
خود يا فرزند تخليه كند. مصوبه تعيين سقف اجاره در 
سال هاي گذشته خود توانسته بازار اجاره را به سمت 

آرامش و كاهش نرخ تورم هدايت كند.

    بازار مسكن در ابهام
به گزارش ايسنا، امتناع مالكان از فروش مسكن تا كشف 
قيمت هاي جديد از يك طرف و پايين بودن توان طرف 
تقاضا از سوي ديگر، فضاي سردرگمي را در بازار مسكن 
ايجاد كرده اس��ت. به دنبال رش��د ۶ درصدي قيمت 
مسكن شهر تهران در اسفندماه كه بنا به گفته فعاالن 
بازار از عواملي همچون انتظارات تورمي قبل از عيد، 
رش��د ۴۰ تا ۵۰ درصد قيمت نهاده هاي ساختماني، 
تورم عموم��ي، افزايش ۵۷ درصدي نرخ دس��تمزد، 
طوالني شدن فرآيند مذاكرات وين، ركود ساخت و ساز 
و كم رمق بودن پروژه هاي دولتي نشأت مي گيرد آينده 

بازار در هاله اي از ابهام قرار گرفته است.
واسطه هاي ملكي مي گويند كه در هفته هاي اخير رفتار 
طرف عرضه تغيير كرده و به رويكرد امتناع از فروش يا 
افزايش نرخهاي پيشنهادي روي آورده است. در سوي 
مقابل، طرف تقاضا مقداري نس��بت به خريد ترغيب 
شده اما توان ورود به بازار را ندارد. بسياري از خانوارها 
نيز منتظر تاثير پروژه بزرگ ساخت چهار ميليون واحد 
مسكوني بر بازار مسكن نشسته و اين دو عامل ظرفيت 

رشد سنگين قيمت را از بازار مسكن گرفته است.
با توجه به قرار داش��تن در ماه مب��ارك رمضان، بازار 
مس��كن از رونق چنداني برخوردار نيست اما تجربه 
نش��ان داده تعداد معامالت تاثير چنداني بر قيمت ها 
ندارد. مهم ترين عوامل اثرگذار بر اين بازار تورم عمومي 
و رشد بازارهاي موازي است. اسفندماه سال گذشته 
معامالت مسكن شهر تهران ۲۰ درصد نسبت به بهمن 

ماه كاهش پيدا كرد اما قيمت ها ۶.۲ درصد رشد داشت 
و به رقم بي سابقه ۳۵ ميليون و ۱۲۰ هزار تومان در هر 
متر مربع رس��يد. البته نرخ رشد ساالنه آن ۱۶ درصد 
است در حالي كه تورم عمومي نقطه به نقطه ۳۵ درصد 
اعالم شد كه كاهش ۱۹ درصدي قيمت واقعي مسكن 

را نشان مي دهد.
بررسي هاي ميداني از وضعيت بازار مسكن در روزهاي 
اخير حاكي از آن است كه برآوردها از افزايش قيمت 
تمام شده ساخت، تاثيراتي بر قيمت هاي پيشنهادي 
فروشندگان گذاشته است؛ هر چند در نيمه شمالي 
تهران، حجم سنگيني از واحدهاي كليدنخورده به بازار 
عرضه شده است. در جنوب تهران اما كمبود واحدهاي 
مرغوب متناس��ب با توان طرف تقاضا مشهود است. 
واسطه هاي ملكي مي گويند در حالت كلي، بازار نسبت 

به كاهش قيمت هاي اسمي مقاومت نشان مي دهد.
با اين حال به دليل ثبات بازار مسكن در سال گذشته 
چشم انداز رش��د شديد قيمت براي سال جاري ديده 
نمي شود. افزايش قيمت مسكن در اسفندماه معموال 
هر ساله اتفاق مي افتد كه از تورم سيستماتيك اقتصاد 
ايران نشأت مي گيرد. افزايش قيمتي كه در اسفندماه 
۱۴۰۰ رخ داد مي تواند ناشي از همين مساله باشد. در 
واقع تصور رشد آتي قيمت بر انتظار كنشگران از خريد 
و فروش اثر مي گذارد. اما به دليل پر شدن ظرفيت بازار 
مسكن، عمده كارشناسان براي سال جاري رشد كمتر 

از نرخ تورم را براي اين حوزه پيش بيني مي كنند.
عباس زينعلي � كارشناس بازار مسكن، افزايش نسبي 
قيمت خانه را ناشي از شرايط عمومي اقتصاد دانست 
و گفت: رشد قيمتي كه در كاالها ديده شد در بخش 
ساختمان نيز بروز پيدا كرد. اين اتفاق معموال هر ساله 
مي افتد. به نظر من بازار مس��كن در سال جاري آرام 
مي شود. البته بسيار بعيد است كه برگشت قيمت اتفاق 
بيفتد. زينعلي تاكيد كرد: به شكل موردي در معامالت، 
افت قيمت رخ مي دهد؛ كما اينكه از سال گذشته نرخ ها 
در شمال تهران به طور محسوسي شكسته شده اما در 
كليت بازار برگش��ت قيمت اتفاق نخواهد افتاد. وي، 
كشف قيمت در بازار مسكن را داراي منطق دانست و 
گفت: قيمت ها در نظام عرضه و تقاضا طراحي مي شود. 
بنابراين هيچ محصولي به صورت غيرمنطقي به يك 
قيمت مشخص نمي رسد. كاهش نرخ ها زماني اتفاق 
مي افتد كه عرضه نامحدودي از يك محصول در يك 
جغرافياي مش��خص ايجاد شود. اما در بخش مسكن 
كشور ما چنين چيزي وجود ندارد و كماكان با فشار 

تقاضا مواجه هستيم.

ايرانشهردر شهر

ادامه از صفحه اول
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از افزايش حق مسكن كارگران 
چه خبر؟

به دنب��ال تصوي��ب افزايش دس��تمزد ۱۴۰۱ در 
ش��وراي عال��ي كار، مبلغ كمك هزينه مس��كن 
كارگران به ۶۵۰ هزار تومان افزايش يافت. باتوجه 
به روزهاي پاياني فروردي��ن ماه و همچنين عدم 
تصويب مصوبه در هي��ات وزيران به احتمال زياد 
اين افزايش از برج آينده در فيش حقوقي كارگران 
لحاظ خواه��د ش��د.به دنبال تصوي��ب افزايش 
دستمزد ۱۴۰۱ در ش��وراي عالي كار، مبلغ حق 
مس��كن كارگران به ۶۵۰ هزار تومان رسيد. اين 
رقم در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان تعيين شده 
بود كه حدود ۴۲ درصد رشد داشته است. با توجه 
به آنكه كمك هزينه مس��كن تنها آيتم بسته مزد 
كارگران به ش��مار مي رود كه ب��راي اجرا نيازمند 
تصويب هيات وزيران اس��ت بايد منتظر تصويب 
مصوب��ه در هيات دولت بود.كارگ��ران اميدوارند 
تا اين افزايش ۲۰۰ ه��زار توماني هرچه زودتر در 
فيش حقوقي آنها لحاظ شود هرچند كه پيش از 
اين وزير تعاون، كار و رف��اه اجتماعي اعالم كرده 
بود كه قول مس��اعد آن را از دولت گرفته اس��ت. 
آنطور كه عبدالملكي در حاش��يه نشست تعيين 
دستمزد گفته بود: »حق مسكن كارگران بايد در 
دولت تصويب شود ولي مشكلي براي تصويب آن 
وجود ندارد و از قبل قول تصويب آن را گرفته ايم.« 
طبق مصوبه شوراي عالي كار، افزايش كمك هزينه 
مس��كن بايد از فروردين م��اه در حقوق كارگران 
اعمال ش��ود از اين رو هر زمان كه در هيات دولت 
به تصويب برس��د مابه التفاوت ماه هاي قبل از آن 
تحت عن��وان معوقه بايد از س��وي كارفرمايان به 
كارگران پرداخت شود. با توجه به روزهاي پاياني 
فروردين ماه احتمال اعمال اين افزايش در حقوق 
برج فروردين دوراز انتظار است مگر آنكه مصوبه 
تا قبل از پايان ماه در دستور كار هيات وزيران قرار 

گرفته و البته تصويب شود.
بررسي روند تصويب مصوبه افزايش كمك هزينه 
مس��كن كارگران طي س��ال هاي گذشته نشان 
مي دهد كه به طور معمول اين تصويب دس��تكم 
از س��ال ۱۳۹۸ به بعد در ارديبهشت ماه صورت 
گرفته و تا قبل از س��ال ۱۳۹۸ ب��ا تاخير طوالني 
همراه بوده اس��ت. حق مس��كن كارگران تا سال 
۱۳۹۷ مبلغ ۴۰ هزار تومان بود اما در سال ۱۳۹۸ 
به ۱۰۰ هزار تومان، در س��ال ۱۳۹۹ به ۳۰۰ هزار 
تومان و در سال ۱۴۰۰ به ۴۵۰ هزار تومان رسيد 
اما با مصوبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ شوراي عالي كار، اين 
ميزان به ۶۵۰ هزار تومان افزايش يافت. به گزارش 
ايسنا، ارديبهشت سال گذشته شريعتمداري � وزير 
وقت تعاون، كار و رفاه اجتماعي � متن پيشنهادي 
مصوبه شوراي عالي كار در خصوص افزايش حق 
مسكن را جهت اجرا از فروردين ماه با قيد فوريت 

به هيات دولت ارايه كرد.

وام ۴۰۰ هزار ميليارد توماني ساخت 
مسكن از بودجه ۱۴۰۱ حذف شد

علي رغم الزام بانك ها ب��ه پرداخت وام ۳۶۰ هزار 
ميلياردي در قانون بودج��ه ۱۴۰۰، كمتر از يك 
درصد آن پرداخت شده است، با اين حال وام ۴۰۰ 
هزار ميليارد توماني س��اخت مس��كن از بودجه 
۱۴۰۱ حذف شده است. به گزارش خبرنگار مهر، 
بر اس��اس جزء ۱۰ بند »الف« تبص��ره ۱۸ قانون 
بودجه ۱۴۰۰، بانك ها مكلف به پرداخت ۳۶۰ هزار 
ميليارد تومان تسهيالت ساخت مسكن بر اساس 
قانون جهش توليد مسكن بوده اند. بر اساس قانون 
مذكور كه سال ۱۳۹۹ به تصويب مجلس رسيد، در 
سال اول اجراي قانون بانك ها ۳۶۰ هزار ميليارد 
تومان به اجراي اين طرح مي بايس��ت اختصاص 
مي دادن��د و در س��ال هاي پس از آن، بر اس��اس 
درصدي رقم اين تس��هيالت افزاي��ش مي يافت 
بنابراين در قانون بودجه ۱۴۰۰ كه اجراي قانون 
جهش توليد با اجراي طرح نهضت ملي مس��كن 
همزمان شده بود، رقم تسهيالت بانكي ۳۶۰ هزار 
ميليارد توماني درج شد اما بانك ها اين تسهيالت 
را پرداخت نكردند و بر اساس گفته هاي مسووالن 
بانك مسكن، تنها اين بانك ۱,۰۰۰ ميليارد تومان 
تسهيالت به نهضت ملي مسكن اعطا كرد. آنگونه 
كه مهدي عبدالعلي پور كارش��ناس پولي و بانكي 
آذرماه سال گذشته به خبرگزاري مهر گفته بود، 
در اليحه بودجه ۱۴۰۱ اعطاي تس��هيالت ۴۰۰ 
هزار ميليارد توماني ساخت مسكن از سوي دولت 

حذف شده بود.
اين بن��د در حال حاضر در قان��ون بودجه نيامده 
است. اين در حالي است كه رستم قاسمي وزير راه 
و شهرسازي اواخر اسفند سال گذشته در نشست 
هماهنگي طرح نهضت ملي مسكن گفته بود كه 
براي س��ال ۱۴۰۱ منابع خوبي در بخش مسكن 
داريم كه ۴۰۰ هزار ميليارد تومان مصوبه مجلس 
است. وي همچنين در فروردين امسال در ديدار 
نوروزي با اعضاي كميس��يون عمران مجلس، از 
تأمين ۷۰ درصد اراضي م��ورد نياز احداث چهار 
ميلي��ون واحد مس��كوني خبر داده ب��ود. به نظر 
مي رس��د اين اظهارنظر وزير راه و شهرسازي در 
خصوص قانون جهش توليد مسكن باشد؛ نه قانون 
بودجه ۱۴۰۱. به گزارش مهر، اوايل اس��فند سال 
گذشته محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي 
اسالمي در نشست علني مجلس، نامه رهبر معظم 
انقالب در پاس��خ به نامه علي صالح آبادي رييس 
كل بانك مركزي در خصوص تسهيالت تكليفي 
بانك ها كه در مصوبه كميس��يون تلفيق بودجه 
۱۴۰۱ آمده و آن را عامل تشديد ناترازي بانك ها 
و افزاي��ش پايه پولي عنوان ك��رده، مرقوم كردند 
»مقتضي اس��ت به اين هش��دار توجه الزم شود. 

مراتب جهت اقدام مقتضي ايفاد مي گردد«.

 حداقل مزد و بهره وري 
نيروي كار

 در واقع در مقايسه با ساير هزينه هاي توليد سهم مزد 
ثابت مانده اس��ت. براساس ارزيابي هاي صورت گرفته 
سهم دستمزد در هزينه هاي تمام شده در صنايع بزرگ 
بين يك تا ۱۰ درصد، در صنايع كوچك و متوسط بين 
۳۰ تا ۵۰ درصد و در بخش خدمات بيش از ۵۰ درصد 
قيمت تمام شده، عنوان شده است. همچنين بر اساس 
ارزيابي ديگري از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۸ تا ۲۲ 
درصد از هزينه هاي بنگاه هاي اقتصادي را دس��تمزد 
تشكيل داده است. اين در حالي است كه ساير هزينه ها 
و عوامل توليد از جمله هزينه ماشين آالت، نهاده هاي 
توليد، مواد اوليه و نرخ اجاره بها گاه رش��دي به مراتب 
بيشتر از دستمزد را داشته اند.  با توجه به شرايط اقتصادي 
و وضعيت كس��ب و كارها، ارتقاي بهره وري نيروي كار 
راهكاري اس��ت كه براي كاهش اثرات منفي و تورمي 
حداقل دستمزد و فشار به بنگاه ها بايد در اولويت قرار 
بگيرد. با اتخاذ سياست هاي افزايش بهره وري و ارتقاي 
فناوري و افزايش ميزان توليد، سهم افزايش دستمزد در 
هزينه بنگاه ها مي تواند كاهش يابد. براساس مطالعات 
اقتصادي، افزايش حداقل دستمزد نبايد بيشتر از رشد 
بهره وري نيروي كار باشد. انحراف دستمزد و بهره وري 
واقعي ني��روي كار منجر به عدم كاراي��ي اقتصادي و 
كاهش اشتغال و عدم تعادل در بازار كار مي شود. اين در 
حالي است كه شاخص هاي بهره وري كار در بخش هاي 
معدن، صنعت، آب و برق و گاز، نفت و گاز، مستغالت، 
ساختمان و س��اير خدمات در محدوده سال هاي ۹۷ 
-۱۳۹۰ داراي رشد منفي و تنها بخش هاي حمل ونقل، 
كشاورزي داراي نرخ افزايشي مثبت بوده است. آمارهاي 
ديگري نشان مي دهد شاخص بهره وري كار در سطح 
كل اقتصاد ايران طي ۱۴ س��ال ۱۰درصد يا ساالنه به 
 طور متوسط ۰,۷ درصد افزايش يافته است. اين شاخص 
همچنين از ۱۳۹۰ تاكنون با رشد منفي ۱۱ درصدي 
همراه بوده اس��ت. در پايان بايد گفت در صورت مهار 
نشدن تورم و عدم اصالح ساختارهاي اقتصادي، تاثير 
افزايش دس��تمزد بعد از مدت كوتاهي براي كارگران 
خنثي مي شود و نه تنها منجر به رشد قدرت خريد آنها 
نمي شود، بلكه آثار تورمي در پيش دارد. راه حل حفظ 
توان بنگاه ها و رفاه كارگران و نيفتادن در مارپيچ تورم 
و دستمزد، اصالح ساختارهاي اقتصادي، مهار تورم و 
افزايش بهره وري نيروي كار است.  سياستگذار بايد مسير 
حمايت از بنگاه ها را بداند. ايجاد ثبات اقتصادي و حذف 
عوامل بي ثبات كننده و غير قابل پيش بيني، معافيت هاي 
مالياتي و بيمه اي، تسهيل تامين ارز و مواد اوليه توليد، 
تس��هيل تامين مالي توليد و بنگاه ها، عدم دخالت در 
اقتصاد، حذف قيمت گذاري دستوري در كنار افزايش 
بهره وري نيروي كار، آثار تورمي دستمزد را براي كسب 
و كارها كاهش مي دهد و شرايط براي بهبود وضعيت 

بنگاه ها و نيروي كار فراهم مي شود.

استفاده از ظرفيت قرارگاه خاتم 
براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام

ناي��ب رييس كميس��يون ان��رژي مجلس ب��ا بيان 
اينك��ه ق��رارگاه خات��م االنبي��اء ظرفيت اش��تغال 
آفريني خوب��ي در كش��ور دارد، گف��ت: دولت بايد 
از اي��ن ظرفيت اس��تفاده كند تا كارنام��ه موفقيت 
خود را درخش��ان تر كن��د. احمد م��رادي نماينده 
بندرعب��اس، قش��م، حاج��ي آب��اد، بن��در خمير و 
ابوموسي در مجلس ش��وراي اسالمي در گفت وگو با 
 خبرنگار مهر با اش��اره به عملكرد قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيا به خصوص در مناطق محروم گفت: اين 
قرار گاه يك ظرفيت بسيار خوبي در كشور است كه 
از بدو تأسيس همواره در بخش هاي مختلف عمراني، 
زيرساخت ها، پروژه هاي اقتصادي، ملي و بين المللي 
به دولت هاي مختلف كمك كرده اس��ت. وي افزود: 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا در حوزه هاي مختلف 
مثل انرژي و ساخت پااليشگاه ها، در حوزه انتقال آب 
و برق و… هم كارنامه درخش��اني دارد. نايب رييس 
كميسيون انرژي مجلس شوراي اس��المي با اشاره 
ب��ه پروژه هاي نيمه تمام در سراس��ر كش��ور، گفت: 
دولت ب��راي اتمام اين پروژه ها به مبلغ زيادي بودجه 
نياز دارد. از ط��رف ديگر، انجام اين پروژه ها يك اراده 
پوالدين مي خواهد كه بعضًا اين موضوع در دولت ها 
مورد غفلت واقع مي ش��ود. مرادي اضافه كرد: دولت 
باالجبار بايد به دنبال بخش خصوصي باش��د تا اين 
پروژه ها را به سرانجام برساند. همچنين دولت مي تواند 
از ظرفيت هاي مثل ق��رارگاه خاتم االنبيا براي اتمام 
اين پروژه ها اس��تفاده كند. وي تاكي��د كرد: در حال 
حاضر قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا در پروژه هاي 
شهرداري ها، در حوزه راه سازي، سد سازي، پل سازي 
تخصص دارد و اگر دولت از اين ظرفيت ها استفاده كند، 
موفقيت خود را افزايش مي دهد.نماينده بندرعباس، 
قشم، حاجي آباد، بندر خمير و ابوموسي در مجلس 
شوراي اس��المي اضافه كرد: در دولت آقاي روحاني 
شايد كمتر از اين ظرفيت، استفاده مي شد اما اميدواريم 
در اين دولت از اين ظرفيت ها نهايت اس��تفاده شود. 
مرادي با اشاره به عملكرد مثبت قرارگاه خاتم االنبيا 
در بخش توليد و اشتغال كشور اظهار داشت: هر جا كه 
توليد شكل بگيرد و رونق توليد داشته باشيم در كنار 
آن اشتغال هم خواهيم داشت. به همين دليل ساخت 
يك پااليش��گاه يا ساخت يك بزرگراه، يعني در كنار 
آن اشتغال مس��تقيم و غير مستقيم ايجاد مي شود. 
وي با اش��اره به ضرورت ايجاد يك ميليون شغل در 
سال افزود: بايد از ظرفيت هاي موجود در كشور مثل 
ظرفيت قرارگاه خاتم االنبيا در اين زمينه استفاده شود 
تا اين ميزان اشتغال در كشور ايجاد گردد. نايب رييس 
كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
اقدامات اين قرارگاه در مناطق محروم كش��ور گفت: 
اقدامات اين قرارگاه تا حدي چهره مناطق محروم را 

عوض كرده است.

بازار اجاره به صورت چراغ خاموش در حال افزايش است

مالكان از فروش مسكن تا كشف قيمت هاي جديد امتناع مي كنند

مديركل امور دريايي سازمان بنادر در گفت وگو با ايلنا: 

صدور حكم تخليه از سوي مالكان!

خط مسافري بنادر بوشهر و قطر عيد فطر راه اندازي مي شود
مديركل امور دريايي س��ازمان بنادر اظهار داش��ت: 
خوشبختانه هيچ مشكل و كمبودي در بحث ناوگان 
دريايي براي جابه جايي مس��افران بين بنادر ايران و 
قطر نداريم و حدود سه هزار صندلي آماده جابه جايي 
مس��افران در اين مسير اس��ت كه اين ناوگان امكان 

حمل خودرو را هم دارند.
حسين عباس نژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي 
ايلن��ا درب��اره آمادگي بن��ادر جنوبي كش��ور براي 
جابه جايي تماشاگران جام جهاني ٢٠٢٢ قطر اظهار 
داشت: با توجه به وجود امكانات و زير ساخت ها چه 
در بخش بندري و چه در بخش ناوگان، سياس��ت ما 
ارتقاي گردش��گري دريايي اس��ت. اين گردشگري 
دريايي مي تواند در سطح برگزاري تورهاي دريايي 
بي��ن جزاير داخلي باش��د يا اينكه بين بن��ادر ايران 
و كش��ورهاي حاش��يه جنوبي خليج فارس مسافر 

جابه جا شود.
وي ادامه داد: در بحث برقراري خط مس��افري بين 
بنادر ايران و بن��ادر قطر و عمان به طور جدي مطرح 
است. از هفته گذشته هم جابه جايي مسافر بين بنادر 

ايران )خرمشهر( و كويت مجددا شروع شد. 

مديركل امور دريايي س��ازمان بنادر ب��ا بيان اينكه 
برگزاري تورهاي گردشگري بين بنادر چابهار- آبادان 
و بين ساير بنادر را مطرح كرده ايم، تاكيد كرد: بحث 
راه اندازي خط مسافري بين بنادر بوشهر و كيش به 
قطر و همچنين راه اندازي خطر مسافري بين چابهار 

و قشم به بنادر عمان در دستور كار قرار دارد.
عباس  نژاد با اشاره به آمادگي هاي ايران براي برقراري 
خط هاي مسافري گفت: تسهيالتي بايد براي ارتقاي 
ناوگان دريايي ايجاد مي ش��د، از س��وي ديگر بايد با 
بنادر كشورهاي همسايه توافقاتي انجام شود كه اين 
هماهنگي ها با مقامات كشور قطر در سفر اخير آنها 

به كيش به توافق رسيده است.
وي درباره موضوع مذاكرات ب��ا طرف قطري افزود: 
يك��ي از مذاكرات با طرف قط��ري در بخش دريايي 
اين بوده كه ايران ارتباطات بندري و دريايي با بنادر 
قطر را تسهيل كند كه در اين زمينه موضوع مهمي 
كه به صورت خاص به آن پرداخته شد جابه جايي و 

گردشگري مسافري بوده  است. 
مديركل امور دريايي سازمان بنادر با اشاره به امكانات 
موجود در بحث ناوگان اظهار داش��ت: خوشبختانه 

هيچ مشكل و كمبودي در بحث ناوگان دريايي براي 
جابه جايي مس��افران بين بنادر ايران و قطر نداريم و 
حدود سه هزار صندلي آماده جابه جايي مسافران در 
اين مسير است كه اين ناوگان امكان حمل خودرو را 
هم دارند.  وي با بيان اينكه جابه جايي مسافر در بازه 
زماني جام جهاني شرايط ويژه اي دارد، گفت: بايد به 
توافقات جانبي با كشور قطر برسيم كه اين موضوعات 
در جلس��ه با رييس جمهوري كشورمان با امير قطر 
مورد پيگيري و همچنين در جلس��ه اخير وزير راه و 
مديرعامل سازمان بنادر با طرف قطري مورد بررسي 
قرار گرفتند اما به هر حال سازمان بنادر و بنادر جنوبي 
كشور ظرفيت جابه جايي مسافران و تماشاگران به 
وي��ژه در بخش ناوگان در بازه ج��ام جهاني را دارد و 

بخشي از توافقات به انجام رسيده است.
وي تاكيد كرد: خارج از ب��ازه جام جهاني ارتباطات 
بندري و دريايي در بخش مس��افري بين بنادر ايران 
و قطر برقرار مي شود و اين ارتباطات تنها صرف بازه 

جام جهاني نخواهد بود. 
عباس  نژاد در پاس��خ به اين س��وال ك��ه جابه جايي 
مس��افران به قطر در بازه جام جهان��ي از كدام بنادر 

در ايران انجام مي ش��ود، گفت: آنچه مورد نظر قرار 
گرفته بنادر كيش و قشم امكان جابه جايي مسافر به 
بنادر قطر را دارند و همچنين امكانات مورد نياز براي 
راه اندازي اين خط مس��افري در بندر بوشهر وجود 
دارد. از آنجايي كه بوش��هر در س��رزمين اصلي قرار 
دارد اولويت جابه جايي مس��افر از بنادر ايران به قطر 
در فاصله زمان��ي برگزاري جام جهاني بنادر كيش و 

قشم هستند. 
مديركل امور دريايي سازمان بنادر تاكيد كرد: به طور 
قطع خط مسافري بندر بوشهر و بندر قطر راه اندازي 
مي ش��ود و اين ارتباطي به برگزاري مس��ابقات جام  
جهاني ندارد و سعي ما اين است كه اين خط مسافري 
طبق گفته وزير گردش��گري در عيد فطر راه اندازي 
شود. البته كشتي مسافري اين خط بايد آماده شود.

وي افزود: فاصله بين بوشهر و قطر ١٠٠ مايل است 
و جزو نزديك ترين بنادر كش��ورهاي همس��ايه به 
كشورمان محسوب مي شود و ساعت و زمان تردد بين 
اين بنادر به سرعت كشتي بستگي دارد اما اگر تردد 
با كشتي هاي تند رو انجام شود فاصله زماني بين دو 

بندر به حدود ۴ تا ۵ ساعت مي رسد.



دبير شوراي عالي فضاي مجازي اعالم كرد رييس مجلس 
در نامه اي به رييس اين شورا، درخواست كرده است دولت 
و ش��وراي عالي فضاي مجازي سياست هاي كالن مربوط 
به فضاي مجازي را مشخص كنند. اين در حالي است كه 
شورا در اسفند 1400 خواستار به سرانجام رسيدن طرح 
صيانت در مجلس شده بود. در طرح اوليه اي كه از صيانت 
منتشر ش��د، قوانيني وجود داشت كه واكنش هاي منفي 
زيادي را برانگيخت، از جمله اينكه پيام رسان هاي خارجي 
بايد حتما در داخل كش��ور ثبت شوند و مجوز بگيرند و در 
چارچوب مقررات كش��ور فعاليت كنند، توليد و توزيع و 
انتشار فيلترشكن، جرم انگاري شده بود، حتي به نحوي از 
وزارت ارتباطات سلب اختيار شده و بسياري از اختيارات 
به كميسيون ويژه تنظيم مقررات محول شده بود. در اين 
مدت، بسياري از كارشناسان فضاي مجازي و فعاالن حوزه 
فناوري اطالعات نسبت به اين طرح انتقاد كرده بودند؛ از 
جمله سازمان نظام صنفي رايانه اي تهران كه طرح »حمايت 
از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي« را نه 
صيانت از كاربران، بلكه مخدوش كردن فضا براي كاربران و 
كسب وكارهاي فضاي مجازي دانستند كه نتيجه عدم درك 
درست مختصات فني و اقتصادي زيست  بوم ديجيتال بوده 
است. همچنين امير ناظمي -رييس سابق سازمان فناوري 
اطالعات- در مخالفت با اين طرح گفت: صاحبان كسب وكار 
بهتر از هر كسي مي دانند كه محدوديت هاي غيرواقع گرايانه 
براي پلتفرم هاي خارجي به س��ود آنها نيس��ت و شانس 
رشدشان را كم مي كند،  ولي كساني هستند كه فكر مي كنند 
بهتر از كسب وكارها صالح ش��ان را مي دانند و بهتر از آنها 
حافظ منافع آنانند. محمدجواد آذري جهرمي -وزير سابق 
ارتباطات و فناوري اطالعات- نيز در تشريح تعامل ايران با 
پلتفرم هاي بين المللي، در كانال تلگرامي خود گفته بود: پس 
از خروج دولت امريكا از تعهدات خود از برجام و تشديد ساير 
تحريم ها، لغو برخي قوانين معافيت ايران از تحريم ها هم 
صورت گرفت و تشديد ادعاهاي حقوق بشري عليه جمهوري 
اسالمي ايران هم مزيد برعلت شد تا عمال تعامل با پلتفرم هاي 
بين المللي به س��ختي ميسر شود. همچنين تشكل هاي 
صنفي حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات در بيانيه اي در 
مخالفت اعالم كردند حمايت هوشمندانه از كسب وكارها و 
پلتفرم هاي پايه و كاربردي داخلي و فضاي مجازي و كمك 
به افزايش رقابت پذيري آنها با نمونه هاي مطرح جهاني كه 
در حال حاضر كسب وكار و زندگي روزمره مردم بر بستر آنها 
انجام مي شود، يك ضرورت است كه از مسير محدوديت و 
ممنوعيت و فشار بر كاربران دست يافتني نيست. پس از آنكه 
در جلسه غيرعلني ۲۲ فروردين 1401 و با رأي استمزاجي 

نمايندگان تصميم بر آن ش��د كه طرح صيانت به صحن 
علني مجلس بازگردانده شود، به نظر مي آيد پارلمان تصميم 
ديگري در اين رابطه گرفته است. رييس مجلس در نامه اي 
به دبير شوراي عالي فضاي مجازي خواستار بررسي طرح 
صيانت در اين شورا و اظهارنظر در خصوص سياست هاي 
كالن مربوط به فضاي مجازي شد. دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي گفته است كه ش��ورا پس از بررسي سياست هاي 

كالن، طرح را به مجلس برمي گرداند.

    نامه قاليباف به فيروزآبادي
براي ارجاع طرح صيانت 

ابوالحسن فيروزآبادي، دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي 
اعالم كرد كه قاليباف در نامه اي از وي درخواست كرده تا اين 
شورا و دولت، سياست هاي كالن مربوط به فضاي مجازي 
را تدوين كنند. فيروزآبادي گفته: »مدت زيادي اس��ت كه 
طرح مرب��وط به فضاي مجازي در مجل��س محل بحث و 
بررسي است و بين كميسيون  مش��ترك و صحن در تردد 
است. هيات رييسه مجلس هم ورود كرده و جلسات زيادي 
تاكنون تشكيل شده كه همه نشان مي دهد مجلس به آراي 

عمومي جامعه اهميت مي دهد و به آن بي تفاوت نيس��ت. 
براي همين به دنبال آن هس��تند كه طرح مذكور عالوه بر 
مشروعيت قانوني، معقوليت اجتماعي هم داشته باشد. نامه 
و درخواست اخير رييس مجلس در راستاي كسب معقوليت 
اجتماعي است و نظرشان اين است كه شوراي عالي به عنوان 
شوراي سياست گذار كمك كند. ما هم اميدوار هستيم كه 
خروجي مجموِع اين تالش ها به مصلحت مملكت ختم شود 
و رضايت جامعه هم جلب شود.« به گفته فيروزآبادي اين طرح 
در اولين جلسه پيش روي شوراي عالي فضاي مجازي بررسي 
خواهد شد. او ادامه داده: »ما در شوراي عالي به دنبال تعيين 
سياست هاي كالن هستيم و اميدواريم كه در پي اين كار نظر 
متخصصان و مردم را جلب كنيم. نظر ما اين است كه طرح 
جامعي ارايه شود كه همه ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي و… فضاي مجازي را پوشش دهد. ما سياست ها را 
طوري تنظيم خواهيم كرد كه بر اساس آن خألهاي قانوني در 
فضاي مجازي يا ابعادي كه نياز به اصالح قانون است مشخص 
و توسط دولت يا مجلس اعالم شود.« دبير اين شورا نيز بيان 
كرده است: »بعد از بررسي سياست هاي كالن، ما طرح را به 
مجلس برمي گردانيم و سرانجام خود مجلس تصميم خواهد 

گرفت كه سياست ها را به چه نحوي اجرا كند.«

    ادامه يافتن اين طرح به صالح نيست
ابوالحسن فيروزآبادي، پيش از اين با اعالم مخالفت خود با 
 طرح صيانت، گفت: »با توجه مخالفت هاي وسيع اجتماعي، 
ادامه يافتن اين طرح به صالح نيست و دولت بايد ورود كرده و 
قانوني را پيشنهاد كند.« فيروزآبادي در بخش از توضيحات 
خود گفت: »با توجه مخالفت هاي وسيع اجتماعي، ادامه 

يافتن اين طرح به صالح نيس��ت و دولت بايد ورود كرده و 
قانوني را پيشنهاد كند.« او با اشاره به اينكه از همان ابتدا هم 
كه طرح صيانت مطرح شد در مكاتبه اي كه با رييس مجلس 
داشتيم چندين نكته اشكال گرفتيم، گفت: »در ابتدا رابطه 
كميسيوني كه قرار بود تشكيل شود با شوراي عالي فضاي 
مجازي روش��ن نبود.« دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي 
همچنين در بخش ديگري از توضيحات خود به مكاتبه اين 
نهاد با مجلس اشاره كرد و گفت: »نوشتيم كه اگر بنا باشد 
تشكيالتي موازي با شوراي عالي فضاي مجازي اختياراتي 
معادل شوراي عالي فضاي مجازي داشته باشد طبيعتا بايد 
از مقام معظم رهبري استجازه شود و در بعضي مواردي كه 
مطرح شده چندان مناسبتي هم با حوزه فرهنگي نداشته 
است.« به گفته او شوراي عالي فضاي مجازي در تمام مراحل 
به كاهش اش��كاالت اين طرح كمك كرده است. در حال 
حاضر هم به طرحي بر اساس نظام تنظيم مقرراتي رسيده 
است. با وجود اين پس از آن و ۲4 اسفندماه سال گذشته، 
اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي با اشاره به اينكه وظيفه 
قانون گذاري بر عهده مجلس است، تاكيد كرده بودند طرح 
صيانت در مجلس به سرانجام برسد. پيش از اين، مجلس در 
جلسه غيرعلني هفته گذشته خود تصميم گرفته بود طرح 
صيانت از كميسيون مشترك ويژه بررسي اين طرح خارج 
شده و براي بررسي به صحن علني مجلس بازگردد، اما با 
ارسال اين نامه قاليباف به فيروزآبادي، گويا مسير بررسي 
طرح به كلي عوض شده اس��ت و شايد طرح صيانت براي 
هميشه از دستور كار مجلس خارج شود. بايد منتظر ماند 
و ديد آيا شوراي عالي فضاي مجازي دست به اصالح طرح 

پيشين مي  زند يا از ابتدا ريل گذاري را شروع مي كند.

دنياي فناوري

ويژه
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روسيه ويكي پديا و گوگل را 
جريمه مي كند

دادگاهي در روسيه تهديد كرد جريمه هايي سنگين 
براي مالكان گوگل و ويكي پديا وضع مي كند زيرا آنها 
محتواي جعلي درباره درگيري هاي اوكراين را حذف 
نكرده اند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، راسكامنادزر، 
ناظر ارتباطات روسيه روز پنجشنبه اعالم كرد گوگل به 
دليل عدم حذف محتواي غيرقانوني در يوتيوب با جريمه 
روبرو خواهد شد. پيش از اين و در اوايل فروردين ماه سال 
جاري شمسي دولت روسيه و يكي پديا را تهديد كرد در 
صورت حذف نكردن محتواي متناقض با ديدگاهش در 
درگيري با اوكراين، اين شركت را جريمه كند. رگوالتور 
ارتباطات روسيه اعالم كرد از اين دايره المعارف آنالين 
خواس��ته تا صفحاتي حاوي محتواي غيرقابل اعتماد 
اجتماعي و همچنين ساير اطالعات ممنوعه در مورد 
عمليات خ��ود در اوكراين را حذف كند. همچنين اين 
سازمان ويكي پديا را به اطالع رساني غلط عمدي كاربران 
روس��ي متهم كرد. به نوشته نشريه »ان پي آر« ممكن 
است ويكي پديا با جريمه اي تا 4 ميليون روبل )حدود 
4۷ هزار دالر( براي عدم حذف محتواي غيرقانوني در 
روسيه روبرو شود. روسيه ماه گذشته قانوني را تصويب 
كرد كه به موجب آن انتشار اخبار جعلي درباره حمله به 

اوكراين، اقدامي مجرمانه خواهد بود.

مجلس، طرح صيانت را براي بررسي به شوراي عالي فضاي مجازي فرستاد

صيانت برگشت خورد
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همراه اول حامي بيست ونهمين 
نمايشگاه بين المللي قرآن كريم

بيست ونهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم با حمايت 
همراه اول به مدت 14روز در مصالي بزرگ تهران برگزار 
مي شود. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
س��يار ايران، با حمايت همراه اول بيس��ت و نهمين دوره 
نمايشگاه بين المللي قرآن كريم از روز شنبه ۲۷ فروردين 
1401، مصادف با ش��ب ميالد امام حس��ن مجتبي )ع( 
به م��دت 14 روز تا ۹ ارديبهش��ت م��اه در مصالي امام 
خميني)ره( برگزار مي شود. »قرآن؛ كتاب اميد و آرامش« 
شعار بيست و نهمين نمايش��گاه بين المللي قرآن كريم 
است كه در سه بخش »خدمات فروشگاهي«، »خدمات 
محتوايي« و »بخش ناشرين« و با حضور صدها غرفه در 
خدمت عموم مردم عالقه مند و روزه دار است. اين نمايشگاه 
كه امسال به دو شكل مجازي و حضوري برگزار مي شود، 
در بازه زماني مذكور، از س��اعت 1۷:30 تا ۲3:30 ميزبان 
تمامي عالقه مندان خواهد بود. طبق اعالم مسووالن اين 
نمايشگاه، مراسم افتتاحيه اين رويداد فرهنگي امروز شنبه 
۲۷ فروردين ماه از ساعت 1۷ با حضور محمدباقر قاليباف 
رييس مجلس شوراي اسالمي و محمدمهدي اسماعيلي 

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزار مي شود.

»افزايش قيمت اينترنت«
قانوني و ناگزير است

هر زمان صحبت از تغيير نرخ كاال و خدمات مي شود يكي 
از شاخص هاي ميزان، چرايي و چگونگي افزايش نرخ ها به 
مرور آمار كلي تورم در كش��ور باز مي گردد. بر اساس آمار 
رسمي بانك مركزي عدد شاخص تورم از 105.5 در خرداد 
۹6 به 3۲۷.4 در تيرماه 1400 رسيده و در اين 4 سال به 
ميزان ۲۲۲ واحد افزايش داشته است. به عبارت ديگر، تورم 
اين 4س��ال روي هم معادل ۲10 درصد بوده و قيمت ها 
3.1 برابر شده است. بحث قيمت اينترنت اما در سال هاي 
اخير به واسطه برخي برنامه هاي دولتمردان قبل، به ورطه 
سياست كشيده ش��د و بر خالف تمام خدمات و كاالها 
كه گاه در هر ماه دچار افزايش مي ش��دند، از شاخص ها و 
واقعيت هاي موجود در اقتصاد و بازار تبعيت نكرد. به عبارت 
ديگر قيمت اينترنت با توجه به رشد انفجاري كاربري و 
مشتركان در اين بخش و همچنين وجود جمعيت باالي 
جوان كه مصرف كنندگان اصلي اينترنت هستند، به ابزاري 
براي مانورهاي سياسي تبديل شد كه قربانيان آن در وهله 
نخست اپراتورها و شركت هاي اينترنتي بودند. متعاقب 
برنامه ريزي هاي نادرست در سال هاي قبل، يعني توقف 
توسعه زيرس��اخت اينترنت ثابت در كشور و ممانعت از 
افزايش نرخ هاي ارتباطي همسو با نرخ تورم، اكنون كاربران 
و مصرف كنندگان اينترنت، قربانيان جديد اين سياست ها 
محسوب مي شوند. چراكه در دولت قبل توسعه اينترنت 
ثابت بر خالف تقريبا تمامي كشورهاي دنيا كه بار اصلي 
مصرف اينترنت را بر دوش مي كش��ند، متوقف شد و در 
نتيجه فشارها به سمت اپراتورهاي موبايل رفت. اين رويكرد 
اما زماني آثار غلط خود را نشان داد كه كشور با بحران كرونا 
نيز مواجه شد و در نتيجه فشارهاي بي سابقه اي از جنبه 
آموزش، دوركاري و نياز به كسب وكارهاي اينترنتي، مصرف 
اينترنت در كشور را با جهش هاي تاريخي مواجه كرد. در 
اين ميان اگرچه اپراتورهاي موبايل و به ويژه همراه اول كه 
بار اصلي مصرف اينترنت كشور را به دوش دارد، تمام تالش 
خود را براي توسعه زيرساخت هاي خود به عمل آوردند تا 
مشتركان با افت شديد كيفيت اينترنت مواجه نشوند، اما 
به هر تقدير آثار مخرب اين الگوي نادرست بر كيفيت كلي 
اينترنت كشور در حال پيدايش است. به عبارت ديگر نرخ 
اينترنت مي بايست هر سال و مطابق با بقيه خدمات و كاالها 
از الگوي تورم تبعيت مي كرد و به صورت پله كاني تغييرات 
اعمال مي ش��د، اتفاقي كه رخ نداد و وقوع كرونا و جهش 
كاربران اينترنت و وابستگي بي سابقه نظام آموزش، درمان 
و ... به اينترنت كار را به جايي رساند كه مجلس براي كاهش 
هزينه مصرف كنندگان با مصوبه اي در سال ۹۹ هرگونه 

افزايش قيمت اينترنت در سال 1400 را ممنوع كرد.
     اعتراف كارشناسان و فعاالن 

به لزوم تغييرات
با تغيير دولت و آغاز رفع مشكالت متعدد و ساختاري به ارث 
رسيده در حوزه ارتباطات كشور، در نخستين گام، توسعه 
اينترنت ثابت به عنوان يكي از اصلي ترين اقدامات زارع پور 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات اعالم شد. در گام بعدي 
وزارت ارتباطات با راهبري رگوالتوري صراحتا اعالم كردند 
نظام تعرفه اي در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات نياز 
به بازنگري جدي دارد و هر چند سال 1400 براي اين كار 
محدوديت قانوني داشتيم، اما امسال فضا براي اصالح تعرفه ها 
به شكل مناسب فراهم است. اين پاسخي بود به درخواست 
و سال ها فشار بر ش��ركت ها و اپراتورهاي اينترنتي كه در 
سال هاي ركوردزني پي درپي تورم، نه تنها افزايش قيمت 
نداشتند، بلكه گاه به علت شرايط رقابتي با ارايه بسته هاي 

ويژه، در مواردي كاهش قيمت را هم تجربه كردند. 



تعادل |
گراني اق��ام خوراكي بازهم رك��ورد زد. ارزيابي ها 
و رصد بازار نش��ان مي دهد، برنج ايراني ۱۰۰ هزار 
تومان به فروش مي رسد. گوجه فرنگي هم كه اين 
روزها س��ر وصداي زيادي به پا ك��رده بود، نزديك 
بود قله ۴۰ هزار تومان را فتح كند. شكر هم ركورد 
۳۰ هزار تومان را در ب��ازار زد. اما افزايش قيمت ها 
به گفته فعاالن بازار همچن��ان به صورت تدريجي 
ادامه داد. اگرچه متوليان دولتي قصد دارند، با گفتار 
درمان��ي و اقدامات تبليغاتي مان��ع از در رفتن فنر 
قيمت ها ش��وند، اما بازار راه خودش را مي رود و هر 
روز نمودار قيمتي يك محصول صعودي مي ش��ود. 
از اق��ام خوراكي گرفته تا خ��ودرو و لوازم خانگي. 
ظاهرا هيچ نس��خه شفابخش��ي هم از سوي وزراي 
اقتصادي دولت براي درمان درد گراني وجود ندارد. 
برخي نگاهش��ان به بيرون و احياي برجام است تا 
بلكه اقتصاد ناآرام اين روزهاي اي��ران، آرام گيرد، 
ام��ا رييس دول��ت مي گويد ما اقتص��اد را به برجام 
نزده ايم و به دس��تگاه هاي نظارتي دستور مي دهد 
كه پش��ت پرده گراني هاي اخير را بررسي و داليل 
آن را شناسايي كنند. همچنين به وزراي اقتصادي 
دولت تاكي��د مي كند كه اقدامات الزم براي تنظيم 
بازار و كنترل قيمت ها را در دس��تور كار قرار دهند. 
اين درحالي است كه وزراي اقتصادي دولت با وجود 
وعده هاي عجيب و غريب و شوهاي تبليغاتي زمان 
انتخابات كه مي توانند اقتصاد را ظرف مدت كوتاهي 
س��امان دهند، اين روزها روزه س��كوت گرفته اند. 
گويا كاري از وزراي رييس��ي هم ساخته نيست، اما 
همچنان به صندلي هايش��ان تكيه زده اند. در اين 
ميان طرح هايي هم كه براي كنترل قيمت ها ارايه 

مي شود، يكي پس از ديگري شكست مي خورد. 

    افزايش قيمت ها ادامه دارد
بررس��ي وضعيت بازار محصوالت كاالهاي اساسي 
و اقام ضروري خانوار در هفت��ه آخر فروردين ماه 
۱۴۰۱ حكاي��ت از از افزايش قيمت ش��كر وبرنج و 
گوجه فرنگي دارد. حسن تقي زاده رييس اتحاديه 
برنج فروشان بابل با تاييد خبر افزايش قيمت برنج 
داخلي، به »ايلنا« گفته اس��ت: قيمت برنج داخلي 
ب��ه صورت تدريجي در حال افزايش اس��ت. قيمت 
برنج طارم بودار نشده كه در بنكداري هفته گذشته 
كيلويي 7۱ هزار تومان به فروش مي رس��يد با آغاز 
هفته جديد قيمت آن به كيلوي��ي 8۰ هزار تومان 

رسيد.
وي با اش��اره به افزايش ۳ تا 5 ه��زار توماني قيمت 
برنج هاي پرمحصول، خاطرنشان كرد: قيمت برنج 
ش��يرودي در بنكداري از كيلوي��ي ۴5 هزار تومان 
ب��ه كيلويي ۴8 ه��زار تومان افزايش يافته اس��ت؛ 
همچنين قيمت برنج ندا از كيلويي ۴2 هزار تومان 
به كيلويي ۴5 هزار تومان رسيد.اين فعال اقتصادي 
تصريح كرد: قيمت گذاري دستوري كه پيش از آغاز 
نوروز بر نرخ برنج اعمال ش��د مانع افزايش نرخ اين 
محصول در بازار داخلي شد. قيمت گذاري دستوري 
باعث شد كه كش��اورزان فروش بار را متوقف كنند 
از اين رو ميزان عرضه در حجم قابل توجهي كاهش 
پيدا كرد. به گفته وي؛ برخي از سودجويان و فعاالن 
در اي��ن ح��وزه مي دانند با چ��ه روش هايي مصوبه 
قيمت گذاري دس��توري را دور بزنند و قيمت برنج 

هماني شود كه آنها مي خواهند.
تقي زاده با اش��اره به افزايش تقاض��ا براي خريد برنج 
ايراني، افزود: فروشگاه هاي زنجيره اي كه پيش از عيد 
به دليل قيمت  گذاري دستوري، خريد برنج را متوقف 

كرده بودند اين روزها در حال خريد برنج هستند و از 
آنجايي  كه ميزان عرضه اين محصول كم ش��ده است 
شاهد افزايش نرخ برنج داخلي در بازار هستيم .  رييس 
اتحاديه برنج فروش��ان بابل در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا قيمت  گذاري دس��توري بر روي قيمت برنج 
ديگر اعمال نمي ش��ود؟ گفته: خبري يا مصوبه اي 
مبني برداشته ش��دن قيمت  گذاري دستوري روي 
نرخ برنج اعام نش��ده اس��ت اما احتمال مي دهم 
شدت فشار آن كاسته شده كه شاهد خريد برنج از 
سوي فروشگاه هاي زنجيره اي هستيم. وي فروش 
برنج داخلي باالي ۱۰۰ هزار تومان را بي انصافي در 
حق مصرف  كنندگان دانس��ت و خاطرنش��ان كرد: 
قيمت برنج كش��ت دوم طارم، هاشمي و امراللهي 
در بنك��داري كيلويي 9۰ هزار تومان اس��ت و اين 
 نوع برنج ها در خرده فروشي باالي ۱۰۰ هزار تومان 
به فروش مي رس��ند. تق��ي زاده پيش بين��ي توليد 
برنج در س��ال زراعي جديد را قابل توجه دانست و 
افزود: بعد از افزايش نرخ برنج در بازار داخلي تمايل 
كشاورزان براي كش��ت برنج دوچندان شد و حتي 
زودتر از موعد اقدام به آماده سازي شاليزارها كردند 
كه بتوانند به كش��ت دوم نيز برس��ند اگر روزهاي 
آفتابي باالي ۴۰ درجه زياد نباش��د كشت برنج در 
مازندران قابل توجه خواهد شد. بنا به اظهارات اين 
فعال اقتصادي؛ مي��زان بارندگي در مازندران قابل 
توجه است و كشاورزان مش��كلي در زمينه كمبود 

آب كشاورزي ندارند.
افزايش قيمت برنج در حالي است كه اصحاب رسانه 
بارها نسبت به گراني اين محصول هشدارهاي الزم 
را به متوليان صمت وجهاد كشاورزي چه در دولت 
قبلي و چه فعلي داده بودند، اما اقدامي براي كنترل 
قيمت اين محصول صورت نگرفت. اين در شرايطي 
اس��ت كه يا برداشتن ممنوعيت فصلي و موافقت با 
خروج برنج هاي دپو شده در گمرك تا حدي مي شد، 

بازار اين محصول را كنترل كرد. 

    شكر هم ركورد زد
شكر در مناطق مختلف تهران قيمت هاي متفاوتي 

دارد و در برخي نقاط قيمت آن تا ۳۰ هزار تومان هم 
رسيده است. حال اما قاسمعلي حسني در گفت وگو 
با مهر در مورد وضعيت قيمت ش��كر در بازار، اظهار 
كرد: قيمت ش��كر طي چند روز گذش��ته با نوسان 
مواجه بود و حتي تا كيلويي 2۳ هزار تومان نيز باال 
رفت اما امروز دولت حواله هايي براي طرح رمضان 
اراي��ه كرد كه ش��كر طي چند روز آين��ده با قيمت 
پايين تري عرضه خواهد شد. به گفته او، در اين طرح 
قرار اس��ت چند صد تن ش��كر در قالب طرح توزيع 
رمضان توزيع شود. در حال حاضر اين محصول در 
شركت هاي بس��ته بندي قرار دارد تا در بسته هاي 
يك كيلوگرمي به مرحله توزيع برسد. وي گفت: بر 
اين اساس اين كاال با قيمت ۱2 هزار و 5۰۰ تومان 
به كس��اني كه جواز كس��ب بنكداري دارند، عرضه 
مي شود و در نهايت با قيمت ۱۶ هزار و ۳5۰ تومان 

به مشتريان فروخته خواهد شد.

   گوجه فرنگي هم گران شد!
گوج��ه فرنگي ه��م از ديگر اقامي اس��ت كه طي 
روزهاي اخير، گراني آن س��ر وص��داي زيادي به پا 
كرد. به طوري كه اي��ن محصول بين 25 تا ۴۰ هزار 
تومان در نقاط مختلف كشور توزيع مي شد. رييس 
اتحاديه بارفروش��ان، درباره گران��ي اين محصول 
گفته بود كه نوس��انات قيمت گوجه فرنگي در بازار 
به دليل صادرات و رو به پايان بودن فصل كشت در 
ميناب است و با آمدن بار جيرفت از ابتداي ماه آينده 
قيمت اين محصول تعديل مي شود. مصطفي دارايي 
نژاد با بيان اينكه كش��اورزان سال گذشته متحمل 
ضررهاي زيادي شدند و حق آنهاست كه امسال با 
افزايش صادرات سود مناسبي به دست آورند، افزود: 
اما بايد صادرات به گونه اي مديريت شود كه نظم و 

تعادل بازار داخلي از بين نرود.
به گفته او، هم اكن��ون قيمت گوجه فرنگي در ميدان 
مركزي تره بار 9 تا ۱2 هزار تومان است و در ميدان تره 
بار نيز از ۱2 هزار و 8۰۰ تومان به ۱۳ هزار و 5۰۰ تومان 
افزايش پيدا كرده اس��ت. رييس اتحاديه بارفروشان 
افزود: در روزهاي پيش رو با آمدن بار جيرفت عرضه 

گوجه فرنگ��ي به بازار افزايش چش��مگيري مي يابد 
چرا كه تولي��د اين محصول در جيرف��ت 2 تا ۳ برابر 
سال گذش��ته افزايش يافته و به اين ترتيب قيمت در 
 بازار تعديل مي ش��ود و قطعًا در ميدان مركزي ميوه و 
تره بار اين محصول از ماه آينده با قيمتي كمتر از ۱۰ 

هزار تومان به فروش خواهد رسيد.

    طرحي كه شكست خورد!
از ابتداي دي ماه سال گذشته همه توليدكنندگان 
كااله��اي مصرفي موظف ش��دند به ج��اي قيمت 
مصرف كننده، قيمت توليدكننده را روي كااليشان 
درج كنن��د. تصميم��ي ك��ه از همان ابت��دا باعث 

سردرگمي شهروندان شد. 
ايده ط��رح درج قيم��ت توليدكنن��ده روي كاالها 
در وهل��ه اول باعث به دردس��ر افت��ادن خريداران 
و فروش��ندگان ش��د. گزارش هايي منتشر شد كه 
حتي مش��اجره هاي ج��دي بين اي��ن دو گروه رخ 
داده. كاربران در شبكه هاي اجتماعي نسبت به اين 
طرح ابراز نارضايتي كردند و رسانه ها از گايه اقشار 
مختلف نوشتند. از طرفي چون محاسبه سود هر كاال 
كار پيچيده اي اس��ت، خيلي از فروشنده ها تصميم 
گرفتند يك عدد ثابت را ب��راي همه كاالها در نظر 
بگيرند و خيال خودش��ان را راح��ت كنند. بنابراين 
اين هدف كه حاشيه سود هر كاال منصفانه و رقابتي 

محاسبه شود محقق نشد.
با اين اتفاق هدف بعدي سازمان حمايت براي ارزان 
ش��دن كاالها در ش��هر مبدا توليد كاال هم محقق 
نشد. يعني خريداران در نهايت مجبور شدند هزينه 
معادل ارسال كاال به دورترين نقاط را پرداخت كنند. 
از سوي ديگر اطاع رساني ضعيف درباره اين طرح 
همچنان باعث سردرگمي و كافگي خريداراني شد 
كه قادر به تشخيص دليل تفاوت قيمت توليدكننده 
و مصرف كننده نيس��تند. يك��ي از نكاتي كه بعضي 
كارشناسان نسبت به آن ايراد گرفتند اين است كه 
چرا اين طرح ابتدا در مقياس كوچك تر اجرا نشده تا 
بعد از رفع ايرادات آن در ابعاد گسترده تر به مرحله 

اجرا برسد. 

رويداداخبار
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 اعتبارسنجي جايگزين سقف 
و سابقه واردات مي شود

بنابر مصوبه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت سابقه و سقف واردات در سامانه 
جامع تجارت را حذف و اعتبارسنجي را جايگزين آن 
كرد.بنابر مصوبه س��تاد هماهنگي اقتص��ادي دولت، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت سابقه و سقف واردات در 
سامانه جامع تجارت را حذف و اعتبارسنجي را جايگزين 
آن كرد.بنابر درخواس��ت هاي مكرر بخش خصوصي 
مبني بر لزوم رفع محدوديت هايي ك��ه براي واردات و 
صادرات از مدت ها قبل وضع شده است، اسفند ۱۴۰۰ 
س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت مصوبه اي را درباره 
جايگزيني اعتبارسنجي واردكنندگان به جاي سقف 
واردات به تصويب رس��اند كه با اع��ام وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت اي��ن مصوبه به مرحله اجرا رس��يده 
اس��ت.اعمال اين محدوديت با هدف مديريت واردات 
و همچنين افزايش صادرات در دولت گذشته اجرايي 
شد كه در نهايت با درخواست هاي بخش خصوصي از 
دولت سيزدهم مبني بر لغو آنها، 8 اسفند ۱۴۰۰ ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت مصوبه اي را درباره جايگزيني 
اعتبارس��نجي واردكنندگان به جاي سقف واردات به 
تصويب رساند و اين مصوبه براي اجرا به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اباغ ش��د.بدين ترتيب مديركل دفتر 
مقررات صادرات واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت 
در نامه اي به رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي 
موضوع حذف سابقه واردات براي كليه رديف تعرفه ها 
در سامانه جامع تجارت را اعام كرد. بر اساس اين مصوبه، 
اعتبارسنجي جايگزين سقف و سابقه واردات خواهد 
شد؛ به اين معنا كه هر صادركننده اي كه نسبت به سال 
گذشته، صادرات بيشتري داشته باشد، از شرط سقف و 
سابقه معاف خواهد بود و در همين راستا شرط سقف و 
سابقه واردات براي هر صادركننده به ميزاني كه افزايش 
صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه كند از ابتداي 
سال ۱۴۰۱ برداشته مي شود و به عنوان مشوق مي تواند 

هر كااليي را بدون سقف و سابقه وارد كند.

جام جهاني قطر فرصتي براي ايران 
شست مشترك سعيد محمد مشاور رييس جمهور و 
دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با ياسر 
عب��داهلل الجمال نايب رييس كميته عال��ي برگزاري و 
ميراث جام جهاني قطر برگزار شد. به گزارش فرينا، در 
اين نشست سعيد محمد ضمن قدرداني از حضور ياسر 
عبداهلل الجمال در جزيره كيش، به ظرفيت هاي گسترده 
مناطق آزاد به ويژه جزيره كيش اشاره و گفت: در حال 
آماده سازي ش��رايط براي ميزباني شايسته از هواداران 
فوتبال هستيم و زيرساخت هاي جزيره كيش براي كمك 
به برگزاري مس��ابقات جام جهاني در حال آماده شدن 
اس��ت. وي در ادامه اظهار داشت: برگزاري جام جهاني 
در قطر فرصتي ارزشمند براي خاورميانه است و كيش و 
قشم مي توانند از اين فرصت ارزشمند براي توسعه خود 
استفاده كنند. ياسر عبداهلل جمال هم در ادامه از حضور 
در جزيره كيش ابراز خرس��ندي كرد و اظهار داشت: از 
ديدن تبليغات مربوط به ج��ام جهاني و اعام آمادگي 
كيش براي پذيرش هواداران خرسند شدم و حس كردم 
اين آمادگي به معناي واقعي وجود دارد.وي در ادامه تاكيد 
كرد: استقبال هواداران از جام جهاني به قدري است كه 
قطعا زيرساخت هاي اقامتي كيش مي تواند مورد توجه 
ويژه قرار گيرند.  گفتني اس��ت؛ در اين ديدار كه مهدي 
كشاورز مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش نيز حضور 
داشت، مقرر شد تعامل جزيره كيش با ياسر عبداهلل جمال 
جهت دستيابي به يك برنامه اجرايي مشترك ادامه يابد.

تاثير رفع تحريم ها
بر كاهش قيمت  لوازم خانگي

رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگي گفت: اگر 
تحريم ها رفع ش��ود، حداقل ۳۰ درص��د روي كاهش 
قيمت لوازم خانگي تاثير خواهد داش��ت. اكبر پازوكي 
درب��اره وضعيت فروش لوازم خانگ��ي در بازار فعلي به 
خبرنگار ايلنا گفت: بازار در حال حاضر مثل بازار شب 
عيد راكد است به خصوص كه هنوز كارخانه ها شروع به 
توليد كاال نكرده و زمزمه هايي براي گراني كاالها وجود 
دارد، ولي هنوز توليدكننده ها نتوانسته اند، مجوز بگيرند. 
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در ادامه با بيان 
اينكه امسال اصا بازار شب عيد نداشتيم كه بزرگ ترين 
دليل آن نبود قدرت خريد براي مردم است، ادامه داد: 
ميزان عيدي مردم مگر چقدر بوده اس��ت كه بتوانند 
كاال خريد كنند. در همه اصناف از جمله طا و پوشاك 
و خودرو هم ش��اهد اين ركود بوديم. وي افزود: وقتي 
انجمن توليدكنندگان اعام مي كند كه در 7۰ درصد 
كاالهاي توليدات داخلي و 5 قلم درشت كاالي خانگي از 
پتانسيل داخلي استفاده مي كنيم پس نرخ ارز نمي تواند 
خيلي تاثيرگذار در اقام درشت باشد. براي همين بايد 
ديد نرخ ارز در كجا مي تواند تاثيرداشته باشد. درحال 
حاضر، دولت باي��د كمك كند تا توليد بتواند وضعيت 
خوبي پيدا كند. ما اكنون 9 درصد ماليات ارزش افزوده 
داريم و از آن س��و با مسائل گمرگي و جابه جا شدن ارز 
نيمايي مواجه هستيم كه همه اين عوامل روي توليد 
تاثيرگذارهستند. بنابراين اين روند توليد در بازار لوازم 
خانگي تاثير مي گذارد. اگر دولت به توليد كمك نكند نه 
مصرف كننده و نه فروشنده سهمي نخواهند برد و همه 
زيان خواهند كرد. چ��ون وقتي توليدكننده و مصرف 
كننده سهمي نداشته باش��ند، نتيجه آن همين بازار 
كسادي مي ش��ود كه اكنون شاهد آن هستيم. رييس 
اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در ادامه به نقش رفع 
تحريم ها در كاهش قيمت لوازم خانگي اش��اره كرد و 
گفت: متاسفانه االن كااليي كه مي خواهيم براي توليد 
لوازم خانگي از خارج از كشور بخريم با دالل بازي انجام 
مي شود. چون توليدكننده نمي تواند مستقيم از كشور 
اصلي خريد كند و بايد با واسطه دوم و سوم خريداري شود 
كه هزينه را براي توليدكننده زياد و خود به خود قيمت ها 
را باال مي برد. اگر تحريم ها رفع شود، حداقل ۳۰ درصد 

روي كاهش قيمت لوازم خانگي تاثير خواهد داشت.

رشد ۳۷ درصدي تجارت در زمستان
سخنگوي گمرك گفت: تجارت كشور در زمستان سال 
۱۴۰۰ با ۴۱ ميليون و 522 ه��زار تن كاال به ارزش 29 
ميليارد و 5۴9 ميليون دالر، نسبت به زمستان سال 99 
رشد ۱۴ درصدي در وزن و ۳7 درصدي در ارزش داشته 
است.س��يد روح اهلل لطيفي در خصوص تجارت كشور 
در زمستان س��ال ۱۴۰۰ اظهار كرد: از مجموع تجارت 
۱۶۴ ميليون تني كشور به ارزش ۱۰۱.۶ ميليارد دالر، 
۴۱ ميليون و 522 ه��زار تن كاال به ارزش 29 ميليارد و 
5۴9 ميليون دالر مربوط به فصل چهارم سال ۱۴۰۰ بود 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴ درصد در وزن و 
۳7 درصد در ارزش رشد داشته اما نسبت به فصل پاييز، 
چهار درصد در وزن كاهش و 9 درصد در ارزش افزايش را 
تجربه كرده است.لطيفي افزود: سهم صادرات كشور در 
فصل زمستان، ۳۰ ميليون و ۴۴2 هزار تن كاال به ارزش 
۱۳ ميليارد و ۴78 ميليون دالر بود كه نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل، ۱۰ درصد در وزن و ۳9 درصد در ارزش 
رشد داشته و نسبت به پاييز ۱۴۰۰، پنج درصد در وزن 
كاهش و يك درصد در ارزش رشد داشته است.سخنگوي 
گمرك ايران در خصوص واردات در فصل زمستان گفت: 
در زمستان سالي كه گذشت ۱۱ ميليون و 8۰ هزار تن 
كاال به ارزش ۱۶ ميليارد و 7۱ ميليون دالر از گمركات 
اجرايي كشور ترخيص ش��د كه نسبت به مدت مشابه 
س��ال 99، رش��د 29 درصدي در وزن و ۳5 درصدي در 
ارزش داشته و نسبت به فصل پاييز يك درصد در وزن و 

۱۶ درصد در ارزش با رشد همراه بوده است.

تخم مرغ ها
روي دست مرغداران ماند

رييس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران 
گفت: تخم مرغ بيش از نياز كشور توليد شده است و دولت 
بايد اجازه دهد كه تخم مرغ هاي مازاد صادر شوند. ناصر 
نبي پور در گفت وگو با ايس��نا، با اشاره به كاهشي شدن 
قيمت تخم مرغ اظهار كرد: وقت��ي قيمت تخم مرغ از 
قيمت مصوب باالتر مي رود مسووالن با ارز ۴2۰۰ توماني 
تخم مرغ از تركيه وارد مي كنند يا تعزيرات با واحدهاي 
مرغ��داري برخورد مي كند اما حاال كه قيمت تخم مرغ 
حدود ۳5۰۰ تومان كمتر از نرخ مصوب شده هيچ خبري 
از مسووالن نيست و به نظر مي رسد در خواب خرگوشي 
هستند.وي ادامه داد: قيمت مصوب تخم مرغ به ازاي هر 
كيلو ۱8 هزار و ۳۰۰ تومان اس��ت كه در حال حاضر به 
كمتر از ۱5 هزار تومان رسيده است.رييس هيات مديره 
اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران اضافه كرد: هوا وقتي 
به سمت گرمي مي رود مصرف تخم مرغ كاهش مي يابد؛ 
از طرفي در ماه رمضان نيز مصرف كاهش��ي و تقاضا كم 
مي ش��ود و به همين دليل با مازاد تخم مرغ مواجهيم و 
تخم مرغ ها بر روي دست مرغداران در سالن ها مانده است.

وي تصريح كرد: روزانه حدود ۳۰۰۰ تن تخم مرغ توليد 
مي شود كه قبا اين مقدار توليد شده مصرف مي شد، زيرا 
تخم مرغ به جهت قيمت مناسب جايگزين محصوالت 
پروتئيني ديگر در سبد غذايي خانوار شده بود. اما در حال 
حاضر مصرف به 2۶۰۰ تا 27۰۰ تن رسيده و حدود ۳۰۰ 
تا ۴۰۰ هزار تن مازاد داريم. نبي پور با اشاره به اينكه دولت 
بايد اجازه دهد ص��ادرات تخم مرغ صورت گيرد، گفت: 
البته صادرات هم به همين سادگي نيست، زيرا رقيبي 
مانند تركيه وجود دارد كه بازارهاي جهاني را گرفته است 

و بايد اين بازارها را به دست بياوريم.

اشتغال زايي بنياد بركت
براي زندانيان سراسر كشور

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام براي ۶ هزار نفر از 
زندانيان و خانواده هايشان در سراسر كشور ايجاد اشتغال 
مي كند.  مديرعامل بنياد بركت در مراس��م رونمايي از 
طرح »زندان تحولي« از مش��اركت جدي اين بنياد در 
اشتغال زايي براي زندانيان خبر داد و افزود: امسال ۶ هزار 
طرح اشتغال زايي اجتماع محور براي زندانيان آزادشده، 
داراي راي باز و خانواده هايشان راه اندازي مي شود. محمد 
تركمانه درباره طرح »زندان تحولي« توضيح داد: اين طرح 
در راستاي اجراي سند تحول قوه قضاييه اجرا مي شود 
كه يكي از رئوس آن ايجاد اشتغال براي زندانيان آزادشده 
است. در همين راستا، بنياد بركت به عنوان همكار اصلي 
سازمان زندان هاي كشور نقش ويژه اي را در اشتغال زايي 
براي زندانيان و خانواده هايشان ايفا مي كند. مديرعامل 
بنياد بركت افزود: براي س��ال ۱۴۰۱ راه اندازي ۶ هزار 
طرح اشتغال زايي اجتماع محور براي زندانيان آزادشده، 
داراي راي باز و خانواده هاي زندانيان دربند در دستور كار 
اس��ت. تركمانه از انتخاب زندان الكان رشت به عنوان 
زندان پايلوت اجراي ط��رح »زندان تحولي« خبر داد و 
اظهار داشت: در همين راستا، 2 هزار طرح اشتغال زايي 
براي زندانيان اين زندان و خانواده هايشان اجرا مي شود. 
وي تاكيد كرد: قرار است اجراي طرح »زندان تحولي« 
به سراسر كشور تسري پيدا كند كه بنياد بركت در اين 
زمينه نيز همكاري هاي الزم را با سازمان زندان ها خواهد 
داشت. به گفته مديرعامل بنياد بركت، طرح هاي اشتغال 
اين بنياد شامل زندانيان آزادشده، زندانيان داراي راي 
باز كه امكان خ��روج از زندان را دارند و خانواده زندانيان 
دربند مي شود. تركمانه تصريح كرد: بنياد بركت پاي كار 
اش��تغال زايي براي زندانيان و خانواده هايشان ايستاده 
است، چرا كه اين قشر آسيب پذير هستند و بايد از آنها 
حمايت شود. وي افزود: حجم كل سرمايه گذاري براي 
راه اندازي ۶ هزار طرح اش��تغال زايي ويژه زندانيان و 
خانواده هايشان ۱۰ هزار و 8۰۰ ميليارد ريال است.  
مديرعامل بنياد بركت درباره اقدامات گذشته اين 
بنياد در حوزه اشتغال زايي براي زندانيان اظهار داشت: 
بنياد تا پايان سال ۱۴۰۰ بيش از يك هزار و ۳۰۰ طرح 
اشتغال زايي با ظرفيت ايجاد ۴ هزار و 2۰۰ شغل را 
براي زندانيان و خانواده هايشان عملياتي كرده است.  
تركمانه خاطرنشان كرد: زندانيان و خانواده هايشان به 
عنوان يكي از اقشار آسيب پذير جامعه تحت پوشش 

حمايت هاي ويژه و خاص بنياد بركت قرار دارند.

چرا برنج، گوجه فرنگي و شكر دوباره گران شدند؟

يك مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت ايران خبر داد

ركورد گراني ها با سكوت وزراي اقتصادي 

افزايش ۲.۶ ميليارد دالري صادرات به كشورهاي عربي و آفريقايي
مديركل دفتر عربي و آفريقايي س��ازمان توس��عه 
تجارت ايران از افزايش 2.۶ ميليارد دالري صادرات 
ايران به كش��ورهاي عرب��ي و آفريقايي خبر داد. به 
گزارش روابط عمومي سازمان توسعه تجارت ايران، 
فرزاد پيلتن با بيان اين خبر گفت: آمارهاي منتشره 
نشان مي دهد در سال ۱۴۰۰ صادرات ج. ا. ايران به 
كشورهاي عربي و آفريقايي با افزايش 2۰ درصدي 
نسبت به سال ۱۳99 از ۱۳ ميليارد و 595 ميليون 

دالر به ۱۶ ميليارد و 29۳ ميليون دالر رسيد.
 پيلتن افزود: در ميان طرف ه��اي عمده صادراتي 

اي��ران به كش��ورهاي عربي و آفريقايي طي س��ال 
۱۴۰۰، كشورهاي عراق با 8.9 ميليارد دالر، امارات 
با ۴.9 ميليارد دالر، عمان با 7۱۶ ميليون دالر، غنا با 
۳5۳ ميليون دالر و آفريقاي جنوبي با 25۴ ميليون 
دالر به ترتيب رتبه هاي اول تا پنجم قرار داشته اند.

به گفته وي، كشورهاي سوريه، كويت، قطر، نيجريه 
و موزامبيك نيز به ترتيب با 2۱8، ۱58، ۱۳۴، ۱25 
و 98 ميليون دالر واردات از ايران در رتبه هاي ششم 
ت��ا دهم طرف ه��اي صادراتي ج. ا. اي��ران در حوزه 
كش��ورهاي عربي و آفريقايي در س��ال ۱۴۰۰ قرار 

گرفتند.  پيلتن ادامه داد: بررس��ي ها نشان مي دهد 
كشورهاي كنيا، سودان، الجزاير و تانزانيا و لبنان نيز 
در سال ۱۴۰۰ در رتبه هاي يازده الي ۱5 رتبه بندي 
طرف هاي صادراتي ج. ا. ايران در حوزه كشورهاي 

عربي و آفريقايي قرار گرفته اند.
وي افزود: همچنين آمارهاي منتشره نشان مي دهد 
واردات ج. ا. ايران از كشورهاي عربي و آفريقايي در 
س��ال ۱۴۰۰ با 7۶ درصد افزايش نس��بت به سال 
۱۳99 از ۱۰ ميلي��ارد و ۴7۰ ميلي��ون دالر به ۱8 
ميليارد و ۴79 ميليون ارتقاء پيدا كرده اس��ت. به 

گفته پيلتن، كشورهاي امارات با ۱۶ ميليارد و 52۳ 
ميليون دالر، عراق با ۱ ميليارد و ۱97 ميليون دالر، 
عمان با ۶۱9 ميليون دالر، سوريه با ۳۰ ميليون دالر 
و لبنان با ۱8 ميلي��ون دالر، رتبه هاي اول تا پنجم 
طرف هاي وارداتي ج. ا. ايران در حوزه كش��ورهاي 
عربي و آفريقايي را در سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص 
داده اند. پيلت��ن افزود: كويت، تانزاني��ا، قطر، غنا و 
اتيوپي نيز رتبه هاي ششم تا دهم طرف هاي وارداتي 
ايران در س��ال ۱۴۰۰ در حوزه مذك��ور را به خود 

اختصاص داده اند. 

شافعي رييس اتاق ايران مطرح كرد

نگراني از انحراف حمايت ها در حوزه دانش بنيان 
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
ايران با اشاره به نام گذاري سال جديد از سوي مقام 
معظم رهبري به عنوان سال »توليد، دانش بنيان و 
اشتغال آفرين«، گفت: اين حركت بسيار ارزشمند 
بود چراكه امروز صنايع ما براي تعالي و توسعه خود، 
بيش از هر زمان ديگر به حركت در مسير تكنولوژي 
و دانش محوري نيازمندند اما در اين باب نگراني هايي 

هم وجود دارد كه بايد به آنها توجه شود.
غامحسين شافعي در نود و دومين نشست شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي خراسان رضوي 
به برخي دغدغه هاي اين حوزه اش��اره كرد و افزود: 
هنگامي كه در كش��ور محور جديدي مطرح و مقرر 
مي شود كه حمايت هايي از آن حوزه صورت بگيرد 

و در پن��اه آن محور، كمك هاي مالي نهفته اس��ت، 
متأسفانه انحرافات هم به شدت گسترش مي يابد.

او ادامه داد: در اين ميان ممكن اس��ت شركت هايي 
كه زمينه اي از فعاليت دانش بنيان ندارند، به دنبال 
راه هاي ورود به ليس��ت دانش بنيان ها باش��ند تا از 
مزاياي اين موضوع بهره مند ش��وند و لذا منابعي كه 
داراي هدفي مشخص است، به واسطه اين اقدامات 
س��وء به اتاف دچار مي ش��ود. رييس ات��اق ايران 
ادامه داد: برخي شركت ها نيز به دنبال اخذ گواهي 
دانش بنيان مي روند تا از تس��هيات وي��ژه و ارزان 
بهره بگيرند و اين اتفاق، تبع��ات نامطلوبي را براي 
اقتصاد صنعتي كشور در پي خواهد داشت؛ ازاين رو 
بخش خصوص��ي و توأمان تصميم گي��ران دولتي 

بايد مراقب اين قضيه باش��ند تا از سوءاستفاده هاي 
 احتمالي ممانعت ش��ود و بنگاه ه��اي اقتصادي كه 
شان و شايستگي الزم را در اين حوزه دارند، به واقع 

مورد حمايت و پشتيباني قرار بگيرند.
وي در بخش��ي از اين نشس��ت، اظهار كرد: موضوع 
تعيين دستمزد مبناي س��ال ۱۴۰۱، دغدغه هايي 
جدي براي بخش هاي مختلف اقتصادي و توليدي 
رقم زده است. در واقع، تعيين نرخ مزد بدون توجه 
به وضعيت رش��د اقتصادي و ظرفيت بنگاه ها، زيان 

جدي را به لحاظ تشديد تورم رقم مي زند.
شافعي افزود: نگراني بخش هاي اقتصادي و توليدي 
از پيامدهاي تعيين دس��تمزد ۱۴۰۱ بيشتر از باب 
رش��د تورم و تبع��ات آن براي آحاد جامعه اس��ت. 

چنانچه هم اكنون نيز شاهد رشد هزينه ها هستيم.
او تأكي��د كرد: اين تصميم اگرچ��ه با نيت كمك به 
قشر كارگر اخذ شده؛ اما نگراني آن است كه كاهش 
بيش��تر قدرت خريد كارگران در ماه هاي پيش رو، 
متأثر از تورم فزاينده را ش��اهد باش��يم. ش��افعي با 
بي��ان اينكه سال هاس��ت كه ش��اهد ج��دل جدي 
مي��ان بحث دس��تمزد و تورم با يكديگر هس��تيم، 
تصريح كرد: عمدتًا ني��ز تورم پيروز اين ميدان بوده 
و امسال نگراني هاي ما در اين زمينه مضاعف است. 
دغدغه هاي ما در جلس��ات مش��ترك با مسووالن 
و خاص��ه معاون اول رييس جمهوري مطرح ش��د و 
اميدواريم اين مساله موردتوجه جدي قرار بگيرد و 

شاهد تعديل تبعات اين تصميم باشيم.
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ادامهازصفحهاول

زنان را وادار به سكوت نكنيم
اما وقتي نگاه جامعه به زنان قرباني خش��ونت، 
تجاوز و... نگاهي دور از انصاف اس��ت بسياري از 
آنها ترجيح مي دهند سكوت كنند و به اين ترتيب 
آزارگران آزادانه به اعمال خود ادامه مي دهند. در 
واقع بخشي از علت سكوت قربانيان خشونت به 
مباحث فرهنگي و عرفي، آداب و رسوم و مسائل 
تربيتي باز مي گردد. به ط��وري كه افراد نه تنها 
هم دردي با فرد خشونت ديده انجام نمي دهند 
بلكه اتهاماتي نيز ب��ه آزار ديدگان وارد مي كنند 
ي��ا آزارديدگان از امتيازات فعل��ي خود كه افراد 
غير خش��ونت ديده دارند محروم ش��ده و از اين 
رو ترجي��ح مي دهن��د از روايات اي��ن آزارها در 
محاكم خ��ودداري كنند چراكه جامعه پذيراي 
اين افراد و عمدتا زنان خش��ونت ديده نيست. از 
سوي ديگر تربيت اجتماعي و جنسيتي درون 
خانواده ها نيز بس��يار مهم اس��ت، بعضا تربيت 
اجتماعي و جنسيتي درون جامعه و خانواده به 
شكلي است كه افراد هر نوع خطا را به يك جنس 
اطالق مي كنند و از همي��ن رو نيز در مواجهه با 
زنان قرباني خش��ونت تصور دارند كه اين زنان 
خود در بروز اين آزارها نقش داش��ته اند. شرايط 
فعلي بازنگري اصول تربيتي درون خانواده ها و 
اصول آموزش��ي كتب درسي و دانشگاهي براي 
از بين ب��ردن اين نگاه هاي تضعيف آميز به زنان 
ضروري است. اينكه زنان خشونت ديده تاكنون 
س��كوت كرده و پس از گذشت زمان از آن واقعه 
خشونت بار اكنون در حال روايت ماجرا هستند 
دليل بر نبود خش��ونت نيس��ت، چه بسا اكنون 
ش��رايط اجتماعي بازگو كردن آن خش��ونت و 
آزار براي اين زنان فراهم ش��ده باش��د، از اين رو 
نبايد اين زنان متهم شوند كه چرا سكوت كرده 
و بهنگام لب به س��خن نگش��وده اند. روايت اين 
زنان خش��ونت ديده مي تواند منجر به افزايش 
آگاهي و توجه مردم نسبت به اين امر و افزايش 
توجه و آگاهي قانون گذار نس��بت به مصاديق 
جرم و لزوم تدوين مج��ازات براي اين مصاديق 
شود. جامعه بايد نسبت به اين امر آگاه شود كه 
روايت تجربيات زنان خشونت ديده نبايد منجر 
به ضعف، بي توجهي و از دس��ت دادن امتيازات 
اجتماعي اين زنان ش��ود. عالوه ب��ر اين، اصول 
تربيتي درون خانواده ها ني��ز بايد تغيير كرده و 
مادران بايد به پسران خود بياموزند حقوق زنان 
در جامعه را بپذيرند. در عين حال نبايد در اصول 
تربيتي خود امتيازات ويژه به مردان و پس��ران 
دهيم. نبايد به زن��ان آموزش صبر و اطاعت و به 
مردان آموزش تهاجم و عدم اطاعت دهيم چراكه 
اين نوع تربيت در نهايت منجر به خشونت، عدم 
ثبات در روابط خانوادگ��ي، عدم ثبات در روابط 
اجتماعي، افزايش ش��كاف جنسيتي، تهاجم و 

تنش و درگيري و بي اعتمادي مفرط مي شود.

رويداد

كارگ��ران به اميد آنك��ه در دوران بيم��اري خود و 
خانواده ش��ان حداق��ل از بابِت هزينه ه��اي درمان 
آسايش داشته باشند، بخشي از پول خود را بابت حق 
بيمه مي دهند اما به هنگام بيماري چيزي دسِت آنها 
را نمي گيرد. اگر از اصل ۲۹ قانون اساسي كه براساس 
آن دولت موظف اس��ت درمان راي��گان را در قالب 
نظام تامين اجتماعي فراگي��ر براي »يك يك افراد 
كشور« - بدون توجه به شاغل بودن يا نبودن آنها - 
فراهم كند بگذريم، طبق قانون الزام سازمان تامين 
اجتماعي مصوب سال ۶۸، درمان رايگان حق تمام 
بيمه شدگان اين سازمان است. همزمان با بي ارزش 
ش��دِن دفترچه هاي بيمه و جابه جايي اين نسبت، 
تعداد ش��ركت هاي خصوصي براي ارايه بيمه هاي 
تكميلي نيز افزايش پيدا كرد تا بخشي از هزينه هاي 
سنگين درمان را براي كارگران و بازنشستگان جبران 
كند. بنابراين نه تنه��ا حق درمان رايگان براي همه 
مردم - منطبق بر اصل ۲۹ قانون اساس��ي - محقق 
نش��د، بلكه امروز به جايي رس��يديم ك��ه كارگر و 
بازنشسته اي كه از بخش قابل توجهي از حقوق خود 
بابت پرداخت حق بيمه مي گذرد نيز خيالش از بابِت 

هزينه هاي سنگيِن درمان راحت نيست. 

     بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي
 چه مشكالتي دارند؟ 

عيدعلي كريمي )فعال كارگري و دبير اجرايي خانه 
كارگر قزوي��ن( در مورد وضعيِت نامناس��ب درمان 
بيمه ش��دگان صندوق تامي��ن اجتماعي مي گويد: 
بيمه ش��دگان صندوق هم از درمان مستقيم و هم 
درمان غيرمس��تقيم ناراضي هستند. بازنشستگان 
سه بار حق بيمه پرداخت مي كنند اما وقتي قرار است 
از خدمات درمان اس��تفاده كنن��د به طرق مختلف 
دچار مشكل مي شوند.  كريمي در پاسخ به اين سوال 
كه مهم ترين مشكالت بيمه چيست مي افزايد: اول 

اينكه بخشي از داروها و خدمات از پوشش بيمه تامين 
اجتماعي خارج هس��تند. كدام كارگر و بازنشسته 
تاكنون توانسته از خدمات دندان پزشكي استفاده كند 
و راضي باشد؟ در حال حاضر هم با حذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني قيمت داروها افزايش پيدا كرده است. يعني 
اگر يك كارگر يا بازنشسته اي نياز به دارويي داشته 
باشد كه تحت پوشش بيمه نيست، بعضا بايد بيش از 
نيمي يا تمام حقوق ماه خود را بپردازد. يك كارگر از 
كجا بياورد ماهي يك ميليون تومان فقط هزينه يك 
آمپول را پرداخت كند؟ از پِس س��اير هزينه هايش 
چگونه بايد بربيايد.  اين فعال كارگري مي گويد: اگر 
يك مقدار بيماري جدي باشد، بيمار نمي تواند دارو را 
در داروخانه پيدا كند براي همين مجبور است آن دارو 
را در بازار آزاد با قيمت سرسام آوري بخرد. يعني اگر 
كارگر و بازنشسته اي در خانواده خود يك بيمار داشته 
باشند، نه تنها بايد تمام حقوق ماهيانه خود را براي 
درمان پرداخت كنند بلكه با اين وضعيِت حقوق ها، 
بدون ش��ك كم هم مي آورند و باي��د قرض بگيرند. 
كريمي اظهار مي دارد: بازنشستگان سال ها به اميد 
آسايش در دوران ميانسالي و پيري حق بيمه پرداخت 
كردند، كارگران به اميد آنكه در دوران بيماري خود و 
خانواده شان حداقل از بابِت هزينه هاي درمان آسايش 
داشته باشند، بخش��ي از پول خود را بابت حق بيمه 
مي دهند اما به هنگام بيماري چيزي دس��ِت آنها را 
نمي گيرد. دبير اجرايي خانه كارگر قزوين همچنين 
از وضعيِت بيمارستان هاي سازمان تامين اجتماعي 
مي گويد: در بخش درمان مستقيم مشكالت بسياري 
وجود دارد. براي آنكه بيمار بتواند يك كار س��اده در 
اين بيمارستان ها انجام دهد معموال بايد در صف هاي 
طوالني مدِت حداقل بيست روزه قرار بگيرد. بسياري 
از پزشكان، بيمار را به انجام آزمايش و عسكبرداري در 
بخش خصوصي تشويق مي كنند و معتقدند خدمات 
آن بخش بسيار بهتر و باكيفيت تر از بخش عمومي 

است. كريمي با بيان اينكه كارگران و بازنشستگان 
گاهي مجبور مي شوند از خدمات بخش خصوصي 
استفاده كنند، مي گويد: در اين صورت هم مشكالت 
فراوان اس��ت؛ اول اينكه خيلي از اين بيمارستان ها 
يا طرف قراداد س��ازمان نيستند يا به خاطر اينكه از 
س��ازمان بدهي دارند دفترچه قبول نمي كنند و از 
بيمار مي خواهند به صورت آزاد حس��اب كند. نكته 
بعدي اين است كه هزينه خدماِت اين بيمارستان ها 
سرسام آور است و كارگر و بازنشسته نمي تواند تمام 
اين پولي كه در اين مراكز هزينه كرده را از بيمه بگيرد 
چراكه تفاوت قيمت ها بين بيمارستان هاي خصوصي 
و عمومي زياد است و سازمان براساس تعرفه خود به 
بيمه شده پول مي دهد. بنابراين كارگر و بازنشسته 
براي درمان بايد ميليوني خرج كند اما تنها مي تواند 

بخش كمي از هزينه خود را زنده كند. 

   آخرين ضربه
حذف ارز ترجيحي از دارو

دولت ها سال هاس��ت وظيفه اي را كه اصل ۲۹ قانون 
اساس��ي بر روي دوش او گذاش��ته تقلي��ل داده و آن 
را به صندوق تامي��ن اجتماعي مح��ول كرده اند اما 
صندوق تامين اجتماعي هم نتوانسته از عهده انجام 
اين وظيفه به درس��تي بربيايد و ح��ق درماِن رايگان 
را براي بيمه ش��دگانش اجرايي كند. در واقع ناتواني 
تامين اجتماعي ك��ه اتفاقا اين ناتوان��ي هم متوجه 
سياست هاي دولت ها در قبال اين صندوق است، امكاِن 
انجام چنين كاري را به اين س��ازمان نداد. در چنين 
فضايي شركت هاي خصوصي متولي بيمه تكميلي 
رش��د كردند و كارگران و بازنشستگان مجبور شدند 
در كنار حق بيمه اي كه از حقوق ماهيانه ناچيِز خود 
به سازمان تامين اجتماعي مي دهند، مبلغي را نيز 
به اين شركت ها پرداخت كنند تا به هنگام بيماري 

لنگ نمانند. 

بيمه شدگاني كه از پس هزينه هاي درمان برنمي آيند

گليماندگار|
 برخي اخبار به قدري تكان دهنده اند كه 
نمي توان بي تفاوت از كنار آنها گذشت، 
مثل همين خبر حذف غربالگري، بخشنامه اي كه از 
سوي وزارت بهداش��ت و درمان به تمامي پزشكان و 
مراكز درماني ابالغ شده است. بعد از اين هيچ پزشكي 
حق ندارد م��ادران ب��اردار را به انج��ام آزمايش هاي 
غربالگري تشويق كند و بيمه ها هم ديگر هيچ مسووليتي 
در قبال پذيرش هزينه هاي اين آزمايش ها ندارند. تمام 
اين تصميمات در راس��تاي قان��ون افزايش جمعيت 
صورت مي گيرد، اما آيا مي توان با چنين تصميم هاي 
شتابزده اي آينده يك جامعه را به خطر انداخت؟ مگر 
مي شود در مقابل افزايش تولد نوزاداني با بيماري هاي 
ژنتيكي بي تفاوت ب��ود؟ مگر صرفا ب��ه اين دليل كه 
جمعيت كش��ور رو به پيري مي رود مي ت��وان با اين 
تصميمات شتابزده به حوزه علم و پزشكي ورود كرد؟ 
اين نوع تصميمات در دراز مدت باعث بروز مشكالت 
بسياري در كشور خواهد شد. اگر در نظر بگيريم كه يك 
نوزاد با بيماري هاي ژنتيكي چه هزينه هايي را مي تواند 
بر جامعه تحميل كند شايد آن وقت به اين واقعيت تلخ 
پي ببريم كه افزايش جمعيتي كه سالم نيست نه تنها 
دردي از مشكالت جامعه حل نمي كند و جامعه را به 
سوي پويايي و رشد نمي برد كه بار سنگيني مي شود 
بر دوش كش��وري كه همين االن هم با انواع و اقس��ام 
مشكالت اقتصادي و معيشتي در حال دست و پنجه نرم 
كردن است. چه كساني و با چه پشتوانه علمي دست 
به تنظيم چنين ابالغيه هايي مي زنند. چه بررسي 
و تحليل علمي پشت اين تصميم هاي شتابزده قرار 
دارد؟ چرا وقتي پاي مسائل علمي و پزشكي به ميان 
مي آيد به جاي اينكه از متخصصان و صاحب نظران 
اين حوزه مشورت بخواهيم به سراغ كساني مي رويم 
كه رسيدن به هدف را از هر چيزي باالتر مي دانند و 
هر وسيله اي را براي رسيدن به آن توجيه مي كنند. 
حتي اگر در نهايت آن اتفاقي كه رخ مي دهد، هدف 

غايي هيچ كس نبوده باشد.

    حذف غربالگري
 خيانت به قشر فقير جامعه است

دكتر پروانه منصوري، متخصص ژنتيك درباره تصميم 
حذف غربالگري ب��ه »تعادل« مي گوي��د: واقعا جاي 
تاس��ف دارد كه چنين تصميم هايي بدون مشورت با 
متخصصان حوزه ژنتيك گرفته مي ش��ود و در غالب 
ابالغيه به دست پزشكان و مراكز درماني مي رسد بدون 
اينكه كس��ي به فكر عواقب چنين تصميم هايي باشد. 
مگر مي شود غربالگري را حذف كرد. با چه استداللي به 
اين نتيجه رسيده اند. تكليف كساني كه توان پرداخت 
هزينه هاي غربالگري به صورت آزاد را ندارند و از سويي 
امكان تولد جنين با مش��كالت ژنتيكي در آنها بسيار 
باالست چه مي شود. او مي افزايد: در كشوري كه آلودگي 
هوا، پارازيت ه��ا، آلودگي آب و ... ه��ر كدام به تنهايي 
مي توانند تاثيرات جبران ناپذيري بر روي جنين بگذارند، 
حذف آزمايش هاي غربالگري يك خيانت آش��كار به 
حساب مي آيد. در همين شرايط هم كه ابتدايي ترين 
آزمايش هاي غربالگري بيش از ۲ ميليون تومان هزينه 
دارد بسياري از افراد توان پرداخت آن را ندارند چه برسد 
به اينكه قرار باشد اين آزمايش ها بدون حمايت بيمه ها 
انجام ش��ود به اين ترتيب باز هم اين قشر مرفه جامعه 
است كه مي تواند از اين خدمات استفاده كند در حالي 
كه بيشترين فرزند آوري در قشر محروم جامعه انجام 
مي شود و به دنيا آوردن نوزاد سالم بسيار حايز اهميت 
است.  اين متخصص ژنتيك در بخش ديگري از سخنانش 
مي گوي��د: آزمايش هاي ژنتيك��ي هيچ وقت اجباري 
نبوده اند. در واقع پزشكان بر اساس سن مادر و مخاطراتي 
كه با آن س��ر و كار دارد، پيشنهاد اين آزمايش را مطرح 
مي كنند. در بسياري از موارد هم نتيجه رضايت بخش 
است و كس��ي مجبور به سقط جنين نمي شود. اما اگر 
همين امكان را هم از بين ببريم بسياري از افرادي كه در 
شهرهاي دور افتاده زندگي مي كنند و امكانات پزشكي 
و بهداشتي مناسبي در دسترس ندارند، نمي توانند از 
سالمت جنين خود مطمئن شوند و اين كار مي تواند به 

افزايش تولد نوزادان با بيماري هاي ژنتيك دامن بزند.

     غربالگري خدمتي اختياري بود
تا قب��ل از اينكه قان��ون جواني جمعيت تصويب ش��ود 
غربالگري جنيني از لحاظ ناهنج��اري كروموزومي در 
مراكز بهداش��تي درمان��ي انجام مي ش��د. در اين مراكز 
پزشك عمومي و ماما مس��تقر بود و اين خدمات را ارايه 
مي داد. مراقبت ها در هفته 11 تا 13 و 15 تا 17 بارداري 
انجام و در سامانه وزارت بهداشت ثبت مي شد. اين خدمت 
به صورت اختياري بود. فقط ماما و پزشك به مادر باردار 
توضيح مي دادند چنين ناهنجاري اي ممكن است در نوزاد 
باشد و براي تشخيص آن، الزم است آزمايش انجام بدهيم.
اگر نتايج غربالگري مثبت مي شد به سطح ۲ يعني پزشك 
متخصص ارجاع مي شد تا ايشان تصميم بگيرند اگر جنين 
ناهنجاري كروموزمي داشت پيش از 1۹ هفتگي سقط شود 
يا نه. پس از تصويب قانون جواني جمعيت، باور بر اين شد 
غربالگري ممكن است باعث شود مادران باردار به صورت 
غيرضروري جنين خود را سقط كنند و جمعيت كاهش 
يابد يا بارداري به انتها نرسد.درواقع با تصويب قانون جواني 
جمعيت، مراقبت سطح 1 برداشته شده و پزشك و ماما 
حق ندارند پيش��نهاد يا آموزش بدهند كه ممكن است 
جنين دچار ناهنجاري باشد. قرار است اين كار به سطح 
۲ يعني پزشك متخصص سپرده شود. با توجه به اينكه 
در بس��ياري از مناطق به خصوص روستاها و استان هاي 
محروم، پزشك متخصص وجود ندارد و پزشكان عمومي 
و ماما ارايه خدم��ت مي دهند، بخش بزرگي از جمعيت 
توان مراجعه به پزش��ك متخص��ص را ندارند تا ببينند 
غربالگري برايشان الزم است يا نه. در واقع اين آزمايش ها 
هرگز اجباري نبود و بر اساس توان مالي مادران در سطح 
1 مراقبت س��المت پيشنهاد مي شد. اين در حالي است 
كه تنها بخش اندكي از هزينه هاي اين مراقبت ها از سوي 
بيمه ها پرداخت مي شده و حاال با حذف آن همين اندك 
هم از دسترس بسياري افراد كه توان مالي انجام چنين 

آزمايش هايي را ندارند خارج مي شود. 

    با چه منطقي غربالگري حذف شده است؟
دكتر فرح ايزدي، متخصص زنان و زايمان نيز در اين باره 

به »تع��ادل« مي گويد: اينكه حذف غربالگري با افزايش 
جمعيت همخواني دارد يا نه، مش��خص نيس��ت با چه 
منطقي با حذف غربالگ��ري را با هدف افزايش جمعيت 
منطبق مي دانند. هدف از غربالگري اين است كه جنين 
سالم باشد ولي ظاهرا قرار است در قانون جواني جمعيت، 
جمعي��ت افزايش به هر قيمتي پي��دا كند ولو به قيمت 
افزايش معلوليت ها. چقدر حذف غربالگري به اين هدف 
كمك مي كند؟ شايد تعداد بارداري هاي به انتها رسيده 
بيشتر مي ش��ود ولي نتيجه آن است كه تعداد بچه هاي 
معلول بيشتر اس��ت و در آينده تاثيرات اين قانون در اين 
زمينه بيشتر مي شود. آزمايش غربالگري دستاوردي علمي 
بشري اس��ت و در همه جاي دنيا براي پيشگيري از تولد 
بچه هاي معلول انجام مي شود و هيچ ارتباطي به تولد بچه 
ندارد و كشوري را سراغ نداريم كه براي افزايش جمعيت، 
اين آزمايش ها را حذف كند. راهكاري كه انتخاب ش��ده 
هم غيرمرتبط است و هم خطرناك. او مي افزايد: نبايد با 
تصميم هاي شتابزده آينده يك جامعه را به خطر بيندازيم. 
افزايش تعداد نوزاداني كه با بيماري هاي ژنتيكي و انواع 
معلوليت به دنيا مي آيند نه تنها سودي به حال جامعه ندارد 
كه باعث تحميل هزينه هاي بسياري هم بر جامعه مي شود. 
هم دولت و هم مردم از اين وضعيت آسيب مي بينند. در 

واقع مسووالن وزارت بهداشت و نمايندگان مجلس بايد 
يك بار ديگر در اين زمينه بررسي هاي الزم را انجام دهند 

تا در آينده دچار خسران نشويم. 

    غربالگري از قانون حذف نشده است
اما رييس كميس��يون مش��ترك طرح جواني جمعيت 
مجلس شوراي اس��المي گفت: غربالگري به هيچ وجه 
از قان��ون حذف نش��ده بلكه تنها موضوع م��ا اجباري يا 
اختياري بودن غربالگري بود و اجبار آن حذف شده است.
اميرحسين بانكي پور در خصوص طرح جواني جمعيت 
گفت: اين ط��رح پس از 7 س��ال بالتكليفي در مجلس 
۲7 اسفند س��ال ۹۹ به تصويب رسيد و محوريت آن بر 
اساس افزايش جمعيت كشور و حمايت از نهاد خانواده و 
جوانان است. او با بيان اينكه مشوق هاي متعددي با هدف 
حمايت از فرزن��دآوري در اين طرح وج��ود دارد عنوان 
كرد: اين مشوق ها ابعاد مختلفي دارد و در حوزه مسكن، 
مسائل مالي، مشوق هاي استخدامي، تسهيالت آموزشي، 
اش��تغالزايي، بهداش��ت و درمان، بيمه و فرهنگ سازي 
در اين زمينه در نظر گرفته ش��ده كه مجموعًا داراي 7۴ 
ماده است. بانكي پور در خصوص حواشي ايجاد شده در 
موضوع غربالگري دوران بارداري تصريح كرد: متأسفانه 

در خصوص اين قانون ني��ز روايت هاي غلطي در جامعه 
مطرح و شايعات زيادي ايجاد شد اين در حالي است كه 
ماده 53 قانون جواني جمعيت در موضوع غربالگري شفاف 
و كامل است. بانكي پور تصريح كرد: در اين قانون ما موافق 
غربالگري هستيم و تنها بحث ما اجباري يا اختياري بودن 
اين امر است. در حال حاضر غربالگري موجود علي رغم 
اينكه گفته مي شود اختياري است اما به صورت اجبار گونه 
اجرا مي شود و ۹۴ درصد از بانوان باردار غربالگري را انجام 
مي دهند اما در هيچ كجاي دنيا اين اتفاق رخ نمي دهد چرا 
كه غربالگري عوارض خود از جمله احتمال سقط جنين 
در مرحله آمينيوسنتز را دارد. او با توضيح در خصوص 
نحوه اجراي اجباري غربالگري توضيح داد: متأسفانه در 
سال هاي گذشته شاهد بوديم كه به دليل ايجاد ترس 
بين پزشكان، كادر درمان بانوان را به سمت غربالگري 
ارجاع مي دادند به طوري كه در صورتي كه پزش��ك، 
مادر را به غربالگري ارجاع نمي داد و فرزند داراي مشكل 
متولد مي شد، امكان شكايت از پزشك و لزوم پرداخت 
ديه و هزينه درمان طفل بر عهده پزشك بود. اين امر 
باعث ش��ده بود كه پزشكان به دليل ترس از محاكمه 
تمامي موارد را به غربالگري ارجاع دهند و به طور كلي 

اين موضوع به صورت اجباري اجرا مي شد.

گزارش

تصميمات شتابزده سالمت جامعه را به خطر مي اندازد

حذف غربالگري؛ افزايش تصاعدي نوزادان متولد شده
با بيماري ژنتيكي

دعايروزپانزدهمماهمباركرمضان

بسماهللالرحمنالرحیم

اللهّماْرُزْقنيفیِهطاعهالخاِش�عینواْش�رْحفیِهص�ْدريبإنابهالُمْخبتی�نبأماِنكياأمان
الخاِئفین.

خداياروزيكنمرادرآنفرمانبرداريفروتنانوبگشاسینهامدرآنبهبازگشتدلدادگان
بهاماندادنتايامانترسناكان.

رويخطخبر

غربالگري بينايي ۲ ميليون و ۸۴۴  هزار كودك 
سرپرست مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد 
س��ازمان بهزيس��تي كش��ور در تبيين غربالگري 
اختالالت بينايي كودكان 3 تا ۶ س��ال گفت: سال 
گذش��ته ۲ ميليون و ۸۴۴ هزار كودك غربالگري 
ش��دند كه از اين تعداد 1۹ هزار نفر تنبلي چش��م 
داشتند. فاطمه عباسي افزود: در اجراي اين برنامه از 
الگوي سطح بندي خدمات در كشور استفاده مي شود 
به طوري كه در س��طح يك كودكان گروه هدف با 
چارت E توسط افراد آموزش ديده ارزيابي مي شوند 
و اگر كودكي دچار تنبلي چشم باشد در سطح دوم 
به اپتومتريس��ت ارجاع مي شود و در صورت نياز به 
پيگيري در سطح س��وم، توسط يك چشم پزشك 
تحت درمان قرار مي گيرد. سرپرست مركز توسعه 
پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور 
با اش��اره به پرداخت كمك هزينه درمان توس��ط 
بهزيستي به خانواده هايي كه در تامين هزينه هاي 

درمان كودك دچار مشكل هستند، تصريح كرد: از 
سال 1375 تاكنون ۴۸ ميليون كودك غربال بينايي 
شدند كه از اين تعداد 35۰ هزار كودك تنبلي چشم 
داش��ته اند و تحت درمان قرار گرفتند. عباس��ي در 
تشريح هزينه اثربخشي پيشگيري از تنبلي چشم، 
افزود: س��رانه يارانه و كمك هزينه دريافت خدمت 
توانبخش��ي از مراكز روزانه براي فرد كم بينا به طور 
متوسط ماهانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است.

هيچگونه اصالح قيمتي در سال جديد براي دارو نداشته ايم
رييس س��ازمان غذا و دارو گفت: داروها در كشور، 
يك قيمت واحد دارند و در س��ال جديد هيچگونه 
اصالح قيمتي براي دارو نداشته ايم. بهرام دارايي، 
ضمن تاكيد بر ضرورت گ��زارش اقدامات مغاير با 
قوانين مرتبط با دارو، اظهار كرد: پيگيري هاي حوزه 
بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات 
وزارت بهداشت با قوت در حال انجام است و مردم 
در صورت مشاهده هر گونه عدول از قوانين مرتبط 
با دارو مي توانند شكايت هاي خود را از طريق شماره 
داخلي 3 سامانه 1۹۰ به وزارت بهداشت ارايه كنند. 
او با بيان اينكه داروها در كش��ور، يك قيمت واحد 
دارند و در سال جديد هيچگونه اصالح قيمتي براي 
دارو نداش��ته ايم، تصريح كرد: س��ازمان غذا و دارو 
مس��وول قيمت گذاري دارو در كش��ور است و اين 
قيمت گذاري در كميته اي ويژه با حضور نماينده 

س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان بررسي و در 
مورد آن، تصميم گيري مي شود. دارايي بيان كرد: 
پس از تصويب قيمت در اين كميته، قيمت دارو از 
طريق سامانه الكترونيك به داروخانه هاي سراسر 
كشور اعالم مي شود و داروخانه ها نيز موظف هستند 
كه فاكتور فروش داروهاي با و بدون نسخه را به مردم 
ارايه و مردم نيز بايد فاكتور از داروخانه ها، طلب كنند.

شناسايي ۱۰۱۵ بيمار جديد كرونايي
مرك��ز رواب��ط عموم��ي و اطالع رس��اني وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اطالعيه اي 
از شناس��ايي 1۰15 بيمار جدي��د و جان باختن 
۲3 بيمار كوويد1۹ در كش��ور خبر داد. بر اساس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، يك هزار و 15 بيمار 
جديد مبتال به كوويد1۹ در كشور شناسايي شد 
كه 1۹5 نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران 
كوويد1۹ در كش��ور به 7 ميلي��ون و ۲۰5 هزار و 
۶۴ نف��ر و مجموع جان باخت��گان اين بيماري به 
1۴۰ هزار و ۸۰۰ نفر رسيد. خوشبختانه تاكنون 
۶ ميليون ۹۴۲ هزار و ۲۲۰ نفر از بيماران، بهبود 
يافته يا از بيمارس��تان ها ترخيص ش��ده اند. يك 
هزار و ۴۲۰ نفر از بيم��اران مبتال به كوويد1۹ در 
بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت 

مراقبت قرار دارند. تاكنون 5۰ ميليون و 37۰ هزار 
و 5۲۰ آزمايش تش��خيص كوويد1۹ در كش��ور 
انجام شده است. در حال حاضر 55 شهرستان در 
وضعيت قرمز، ۸۴ شهرستان در وضعيت نارنجي، 
۲7۴ شهرستان در وضعيت زرد و 35 شهرستان 

در وضعيت آبي قرار دارند.
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