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زمزمه هاي افزايش نرخ »نان«قيمت سوم »تخم مرغ«

 با تصميم جديد ستاد تنظيم بازار
 قيمت تخم مرغ در هر كيلوگرم 14500 تومان شد

 از احتمال افزايش 70 درصدي قيمت »نان«
 تا تكذيب وزارت صمت

يادداشت- 1

 مسيرهاي منتج به 
كاهش تورم

رييس كل بانك مركزي 
اخيرا اشاره كرده اند كه با 
كاهش انتظارات تورمي، 
پيش بيني مي ش��ود كه 
ش��اخص كلي ت��ورم در 
كش��ور كاهش پيدا كند 
و پ��س از آن قيمت اقالم 
مصرفي نيز پايين  آيد. بايد 
ديد آيا اين پيش بيني از بازار ارز كشور، درست است 
يا نه؟ عواملي كه مي تواند نرخ ارز را تعديل كند و به 
تبع آن تورم را كاهش دهد، نيازمند بستر و زمينه اي 
است كه تا زماني كه ايجاد نشود، اين پيش بيني ها 
به واقعيت بدل نمي ش��وند. بعد از تح��والت اخير 
بين المللي و انتخاب بايدن، قيمت ارز در كشورمان 
به 22هزار رس��يد، اما چ��ون بدون انتق��ال ارز اين 
تعديل صورت گرفت دوباره قيمت دالر به 26هزار 
تومان بازگشت. البته بعد از حضور بايدن پيش بيني 
كاهش نرخ ارز، محتمل اس��ت، اما اي��ن امر هم در 
صورتي قابل پيش بيني اس��ت كه رخداد غير قابل 
پيش بيني را شاهد نباش��يم. از سوي ديگر تصويب 
fatf كه اين روزه��ا زمزمه هاي��ي در خصوص آن 
شنيده مي شود، بر روي نرخ ارز اثرات مثبت كاهشي 
خواهد داش��ت. ضمن اينكه در خص��وص ارزهاي 
صادراتي برگش��تي و بهبود وضعيت ثبت سفارش 
متناسب با ارزهاي موجود و... نيز عواملي هستند كه 
مي تواند سرنوشت نرخ ارز و كاهش آن طي ماه هاي 
پيش رو را مشخص كند. موارد بسياري وجود دارد 
كه در خصوص كاه��ش نرخ ارز و كنت��رل تورم اثر 
گذار است. براي سال ها واردات در كشورمان، لنگر 
تورم بوده اس��ت. يعني هر اندازه كه قيمت ارز روي 
قيمت هايي چ��ون 1000تومان ي��ا 3500تومان 
س��ركوب مي ش��د كه از اين طري��ق واردات ارزان 
صورت مي گرفت، همواره اين رويكردهاي وارداتي 
ت��ورم را مهار مي ك��رد. ام��ا اينكه ت��ورم فعلي كه 
40درصد اس��ت، بعد از تحوالت اخير كاهش پيدا 
كند و به 20 تا 30درصد برسد، امري محتمل است. 
در اين ميان بودجه نيز يك گزاره اثرگذار در تعديل 
نرخ ارز و مهار تورم است. بودجه سنواتي كل كشور 
دچار كسري گسترده است، وقتي بودجه ها كسري 
دارد و دولت هم تالشي براي كاهش هزينه ها صورت 
نداده، تبعات اي��ن وضعيت بر روي ش��اخص هاي 
كالن اقتصادي به عينه مشاهده خواهد شد. البته 
در برخي حوزه ها مثل حقوق و دستمزد با توجه به 
تورم افسارگسيخته، دولت ناچار است كه مبتني بر 
نيازهاي كاركنان ميزان پرداختي ها را افزايش دهد، 
اما در ساير بخش ها شاهد بهره وري و بهبود وضعيت 
كلي مالي دستگاه ها نيس��تيم. ضمن اينكه اساس 
بودجه در كش��ورمان مبتني بر عملكرد و بازدهي 
نيست.   ادامه در صفحه 7

كمال سيد علي

يادداشت- 2

قوانين مسكن و فرياد 
مستاجران از گراني ها

روز گذشته خبر رسيد كه 
قانون ماليات از خانه هاي 
خالي بعد از تاييد شوراي 
نگهب��ان به دول��ت ابالغ 
ش��ده و بر اس��اس اعالم 
مس��ووالن ب��ه زودي در 
دس��تور كار اج��را ق��رار 
مي گيرد. پرسشي كه بعد 
از انتش��ار اين نوع اخبار به ذهن خطور مي كند آن 
است كه يك چنين ايده هايي تا چه اندازه مي تواند 
بحران هاي پي درپي موجود در حوزه اجاره و رهن 
مسكن طبقات محروم را جبران كند. بايد قانون را 
به طور دقيق بررسي كنيم تا مشخص شود آيا اين 
قانون دس��تورالعمل اجرايي هم دارد يا اينكه تنها 
بحث مبلغ ماليات مطرح است. به عبارت روشن تر 
بايد مش��خص ش��ود آيا قانون مالكي��ن را مجبور 
خواهد كرد ك��ه خانه هاي خود را اج��اره دهند، به 
فروش برس��انند يا اينكه ماليات اعالم ش��ده براي 
خانه خالي را پرداخت كند. از همان آغاز كه برخي 
نمايندگان ايده كلي طرح را كليد زدند، بسياري از 
تحليلگران و كارشناسان اعالم كردند كه يك چنين 
طرح هايي، ضمانت اجرايي كاف��ي براي اثرگذاري 
در بازار مس��كن را ندارند و در صورت اجرايي شدن 
حفره هاي��ي دارد كه عملياتي ش��دن ط��رح را با 
مشكل روبه رو مي كند. ضمن اينكه هنوز مشخص 
نشده است، ميزان ماليات دريافتي براي خانه هاي 
خالي چقدر است؟ در شرايطي كه قيمت مسكن 
در شهرها و كالن شهرها واقعا نجومي شده است؛ 
دريافت ماليات از اين مس��اكن احتماال اثرگذاري 
الزم را نخواهد داش��ت. در كشورهاي توسعه يافته 
تفاوتي نمي كند كه طرف چه ش��رايطي داش��ته 
باش��د، فرايند مالي��ات از خانه ها زمان��ي دريافت 
مي شود كه فرد در مرحله فروش ملك قرار داشته 
باشد. در آن زمان بررسي مي شود كه اين خانه آيا 
خالي بوده يا در اختيار مستاجر قرار داشته است. 
در اي��ران اما گروه ه��اي ذينفع در حوزه مس��كن 
بسيار بانفوذ و داراي ارتباطات سطح باال هستند. 
جرياناتي كه نبض حوزه مس��كن كش��ور را طي 
دهه هاي گذشته به دس��ت گرفته اند و به راحتي 
حاضر به واگذار كردن اين قلمروي پر سود نيستند. 
ضمن اينكه نبايد فراموش كرد كه برخورد سلبي با 
مقوله مسكن باعث خروج سرمايه از حوزه مسكن 
و سرازير ش��دن اين سرمايه ها به س��اير بازارهاي 
اقتصادي مي ش��ود. مي توان پيش بين��ي كرد كه 
بعد از اجراي اي��ن طرح، روند ورود س��رمايه ها به 
بازارهايي چون خودرو، ارز و حتي س��كه افزايش 
پيدا كند. هجوم س��رمايه از يك بازار به بازار ديگر 
هم بدون ترديد تكانه هاي تورمي شديدي را ايجاد 
خواهد كرد.   ادامه در صفحه 7

آلبرت بغزيان

يادداشت- 4

 معضالت
 مبنايي تورم

هرچن��د معضالتي كه 
اقتصاد اي��ران ب��ا آنها 
اس��ت، متعدد  روبه رو 
ب��وده و در حوزه ه��اي 
مختلف ديده مي شود، 
بررس��ي  آنچ��ه  ام��ا 
اين ش��رايط را ب��ا اما و 
اگ��ر مواج��ه مي كند، 
تناقض هايي است كه در شرايط موجود و عملكرد 
اقتصادي به ثبت رسيده، ديده مي شود. در بسياري 
از كش��ورها، علت به وجود آمدن ركود اين است 
كه س��رمايه الزم در تولي��د و حوزه هاي مختلف 
وجود ن��دارد و اين دولت ها براي عبور از ش��رايط 
بحراني به سمت، توسعه سرمايه گذاري داخلي و 
خارجي و به گردش درآوردن نقدينگي مي روند. 
در كش��ورهايي كه نرخ تورم باالست نيز با اجراي 
سياست هاي انقباضي و محدود كردن نقدينگي، 
دولت ها تالش مي كنند با كاهش اين گردش نرخ 
تورم را پايين بياورند. در اي��ران اما ما در دوره هاي 
مختلف، با ركود تورمي مواجه بوده ايم. به اين معنا 
كه اگر سياست هاي انقباضي شدت پيدا كند، ركود 
افزايش خواهد يافت و ...  ادامه در صفحه 3

علي اكبر نيكواقبال

يادداشت- 6

مسكن  در پساكرونا
1- بررس��ي آمار بازار 
مس��كن ته��ران طي 
يك دهه اخير، نتايج 
دارد.  شگفت انگيزي 
افزايش قيمت ريالي 
در برابر كاهش قيمت 
دالري مسكن يكي از 
اين شگفتي ها است. 
ميانگين قيم��ت دالري هر مت��ر مربع واحد 
مسكوني در شهر تهران در آبان ماه سال جاري 
1051 دالر و در هش��ت ماهه نخس��ت سال 
1024 دالر بوده اس��ت. اين در حالي است كه 
قيمت دالري مسكن در 8 ماهه نخست سال 
99 در قياس با دوره مش��ابه سال گذشته، 20 
درصد رشد داشته اس��ت و در قياس با قيمت 
دالري س��ال 1378 )با ميانگين هر متر مربع 
2244 دالر( بي��ش از 50 درص��د كاه��ش را 
تجربه كرده اس��ت. در همين حال، متوس��ط 
قيمت يك متر مربع مسكن تهران طي 8 ماهه 
نخست سال جاري بيش از 21 ميليون و 800 
هزار تومان ثبت شده اس��ت، اين رقم در سال 
1388 برابر با يك ميليون و 280 هزار تومان 
بوده است.   ادامه در صفحه 3

مجيد اعزازي

يادداشت- 3

 ارز و تسهيالت بانكي
 براي توليد نه سوداگري

ابراز  ب��ا  كارشناس��ان 
بدبين��ي نس��بت ب��ه 
فهرست هايي كه براي 
اراي��ه  ارز  تخصي��ص 
معتقدن��د  مي ش��ود، 
كه ش��بكه بانكي بايد 
تخصيص ارز را با نظارت 
بهت��ري انج��ام دهد و 
به خصوص در مورد برخي طرح ه��اي عمراني و 
زيربنايي بايد تخصيص ارز به موقع انجام شود تا 
به رونق توليد و رش��د اقتصادي كشور براي عبور 
از بحران هاي تحريم و كرون��ا كمك كند.  اگرچه 
بانك مركزي در دوره اخير ت��الش كرده كه يك 
سياست منطقي را در دستور كار قرار دهد اما روند 
تخصيص ارز و تسهيالت بانكي بايد با اصالحات 
اساسي همراه شود و به خصوص در مورد تسهيالت 
بانكي و خلق پول بايد دقت شود كه به رشد توليد 
كمك كن��د و طرح هاي عمران��ي را تقويت كند. 
لذا تس��هيالت و خلق پول و تزريق فراوان هزاران 
ميليارد تومان ب��ه اقتصاد نبايد تنها ب��ه داللي و 
سوداگري و خريد و فروش و رشد قيمت ها منجر 
شود.   ادامه در صفحه 8

بهمن آرمان

يادداشت- 5

ساختار تصويب بودجه 
از اصلي ترين دغدغه هاي 
م��جل��س ش����وراي 
اسالمي در زمستان هر 
س��ال تصوي��ب بودجه 
دول��ت  پيش��نهادي 
اس��ت. فرايند تصويب 
در مجل��س در خروجي 
بودج��ه و كم��ك ب��ه 
كارآمدي آن بس��يار موثر اس��ت. در اين نوش��تار 
تالش مي ش��ود فرايند تصويب بودجه در مجلس 
شوراي اس��المي و اثراتي كه اين فرايند بر اليحه 
بودج��ه 1400 دارد مورد تحليل واقع ش��ود. نوع 
ساختار داخلي پارلمان و تركيب كميسيون هاي 
بررس��ي كننده بودج��ه در نوع تغيي��رات بودجه 
اثرگذار است. با توجه به پيچيدگي زياد و جزييات 
فني مربوط به بودجه، تركيب و ترتيب رسيدگي 
در كميس��يون ها از اصليترين تدبيرهاي پارلمان 
براي حفظ حقوق خود در بودجه ريزي است. رابطه 
بين كميس��يون بودجه و كميسيون هاي بخشي 
در تعيين نتايج بودجه قانوني مهم است. منظور از 
كميسيون بودجه، كميسيوني است كه به طور ويژه 
براي رسيدگي به اليحه پيشنهادي دولت تشكيل 
مي شود.   ادامه در صفحه 5

محدثه سروش بيگدلي

وزير امور اقتصادي و دارايي ابعاد مختلف 
خصوصي سازي در اقتصاد ايران را تشريح كرد

عملكرد تورمي آخرين ماه پاييز چه مي گويد؟شهريار حسين بر ، اقتصاددان مطرح کرد

دانشگاه آزاد اسالمي از تسهيالت ٨ درصدي 
بانك صادرات ايران استقبال كرد

 مقاومت مديران
 در برابر واگذاري ها

سه ابهام در وصول 
درآمدهای بودجه1400

بيم و اميد كاهش 
قيمت ها در زمستان

وزير امور اقتصادي و دارايي در طول س��ال هاي 
گذش��ته به عنوان يكي از اصلي ترين مدافعان 
خصوصي س��ازي باره��ا از لزوم فراه��م آمدن 
مقدمات الزم براي كاه��ش تصدي گري دولت 
گفته و اعالم كرده وزارتخان��ه اش آمادگي دارد 
در اين زمينه با تمام دس��تگاه ها، همكاري هاي 

الزم را داش��ته باش��د. فره��اد د ژپس��ند در 
گفت وگوي جديد خود با تسنيم نيز بار ديگر به 
ابعاد مختلف خصوصي س��ازي در اقتصاد ايران 
اش��اره و از مقاومت برخي مديران در اين مسير 

انتقاد كرده است.
صفحه 2 را بخوانيد

در چند هفته ای که از تحويل رس��می بودجه سال 
1400 به مجلس می گذرد، بسياری از تحليل گران 
اقتصادی به ارزيابی منابع درآمدی پيش بينی شده از 
سوی دولت، برای سال آينده پرداخته اند و معتقدند 
آنچه که در بودجه به چشم می خورد با واقعيت های 
اقتصادی تفاوتی چش��م گي��ر دارد. دولت در اليحه 
بودجه خود، پيش بينی کرده که ح��دود 200 هزار 
ميليارد تومان درآمد از محل فروش نفت به دس��ت 
آورد که اين عدد در قياس با سال جاری افزايش چند 

برابری را نشان می دهد و با توجه به اينکه هنوز تکليف 
بازگش��ت آمريکا به برجام مشخص نيست، تحليل 
گران می گويند که بودجه بلندپروازانه نوشته شده 
است. شهريار حس��ين بر - اقتصاد دان- در تحليلي 
که از وضعيت اليحه بودجه ارائه کرده به داليل دشوار 
بودن تامين منابع درآمدی دولت پرداخته و معتقد 
است بودجه در حالی به شکل انبساطی نوشته شده 
که تکليف اقتصاد ايران در س��ال آينده مش��خص 
نيست.  صفحه 6 را بخوانيد

گزارش چند روز قبل مرك��ز آمار درباره آخرين 
وضعيت ن��رخ ت��ورم در در پايان آذرماه س��ال 
جاري، يك نكته مثبت و يك نكته منفي داشت 
و از اين رو تحليل آينده قيمت ها، بايد همزمان 
با رصد اين دو در كنار يكديگر انجام شود. نكته 
منفي موجود در گزارش مركز آمار  رس��يدن به 
نرخ تورم ساالنه بيش از 30 درصد باز مي گردد. 
تورم ايران پس از آنكه در تابستان سال قبل، از 
مرز 40 درصد نيز عبور كرده بود، در سال جاري 

روند كاهشي خود را ادامه داد و حتي در تابستان 
امسال به مرز 25 درصد نيز رسيد اما در نهايت، با 
افزايش جدي تورم ماهانه در تابستان و ماه هاي 
ابتدايي پاييز، نرخ تورم بار ديگر صعودي شد و 
س��رانجام در پايان آذر به 30 درصد رسيد تا بار 
ديگر ت��رس از اوج گيري اين ن��رخ افزايش پيدا 
كند. آنچه كه نرخ تورم را به عدد فعلي رساند، باال 
رفتن نرخ تورم ماهانه در برخي از ماه هاي سال 
جاري بود.  صفحه 2 را بخوانيد

 طرح 
»فرهيختگان«

همكاري و همراهي، پيام جلسه سران سه قوه

بودجه اصالح مي شود؟

جلسه سران س��ه قوه كه در ماه هاي گذشته به داليل مختلفي 
از جمله شيوع كرونا ويروس كرونا متوقف شده بود از هفته قبل 
بار ديگر با يك برنامه ريزي متراكم آغاز شده و پس از آنكه سران 
س��ه قوه هفته قبل به ميزباني رييس جمهور، به بررسي مسائل 
كالن كش��ور پرداختند، روز گذش��ته نيز اين جلسه به ميزباني 
رييس مجلس برگزار ش��د. با رس��يدن به فصل بررسي بودجه 
س��االنه در مجلس، از هفته هاي قبل، گمانه زني درباره ابعاد اين 
س��ند اقتصادي و نحوه توافق ميان دو قوه مجري��ه و مقننه در 
اين رابطه به صدر اخبار آمده و در جلس��ه اخير نيز محور اصلي 
صحبت هاي سه طرف بوده است. همچنين موضوع واكسن كرونا 
و نحوه ورود آن به كشور نيز در جلس��ه مشترك ميان روحاني، 
قاليباف و رييسي مورد بررسي قرار گرفته است. رييس جمهور 
در پايان اين نشست گفت: مردم بدانند كه نخست سالمت آنها، 
دوم شكس��تن تحريم و سوم معيش��ت مردم مهم ترين مسائل 
مورد نظر دولت اس��ت كه در همكاري با دو قوه ديگر تحقق اين 
اهداف را دنبال مي كنيم. حس��ن روحان��ي در جمع خبرنگاران 
بيان كرد: قب��ل از هر چيزبه مردم عزيز ايران به خاطر ش��هادت 
حضرت زهرا)س( تس��ليت مي گويم، امروز جلسه بسيار خوب 
و س��ازنده اي با روس��اي دو قوه قضاييه و مقننه داشتيم. در اين 
روزهاي پاياني س��ال 2020 به مردم عزيز مي گويم كه دو نمره 
20 در سالي كه تمام مي شود، ملت كسب كرده اند، اما در مورد 
دولت اين گونه نيس��ت. نخس��ت، نمره 20 مردم براي مقاومت 
و ايس��تادگي در جنگ اقتصادي و تحريم ضدبش��ري امريكا و 
ديگري در برابر ويروس كرونا كه مردم با ايستادگي، هماهنگي 
و اجراي پروتكل هاي بهداش��تي موفقيت كسب كردند. رييس 
جمهوري افزود: در جلس��ه امروز در مورد س��ه موضوع صحبت 
كرديم؛ نخست فرمايشات مقام معظم رهبري در ارتباط با اينكه 
تحريم را بايد بي اث��ر كنيم و در قدم دوم تحريم را بش��كنيم. در 
اين زمينه گفت وگوي خوبي داش��تيم، همه اتفاق نظر داشتند، 
در ارتباط با ش��يوه اجراي آن نظرات نزديك و مشابه است. اين 
بحث را در جلس��ات آينده نيز ادامه خواهيم داد. روحاني ادامه 
داد: نكت��ه دوم در ارتباط با اليحه بودج��ه 1400 بود كه تقديم 
مجلس شده و در اختيار نمايندگان قرار گرفته است و نمايندگان 
مشغول بررسي آن هستند. پيرامون اين نكته كه مجلس و دولت 
چه همكاري هايي مي توانند داش��ته باش��ند و درباره اصالحات 
احتمالي در تنظيم نهايي بودجه با هم انجام دهند. در اين زمينه 
نيز اتفاق نظر بين سران قوا وجود دارد، در ارتباط با شيوه آن نيز 
قرار شد تيم اقتصادي دولت با نمايندگان عضو كميسيون تلفيق 
بودجه و ساير نمايندگان بررسي ها را انجام دهند. رييس جمهور 
در توضيح نكته سوم اين نشست مشترك، گفت: در پايان درباره 
موضوع واكس��ن كرونا مباحثي مطرح ش��د. نوعي دوقطبي در 
جامعه به وجود آمده كه سازنده، درس��ت و مفيد نيست. مردم 
بدانند ما از چند طريق دنبال تهيه واكسن هستيم. نخست تهيه 
واكسن داخلي كه تقريبا س��ه مركز در اين زمينه فعال هستند، 
البته مراكز ديگري هم كارهايي انجام داده اند، ولي دو موسس��ه 
بزرگ و يك شركت دانش بنيان اقداماتي انجام داده اند كه دولت 
هم كمك هاي الزم را به آنها كرده اس��ت. وي تصريح كرد: براي 
تهيه واكسن مسير دوم س��اخت واكسن با كش��ور ديگر است، 
همكاري ها شروع شده و در اين زمينه اگر بخواهيم كاري انجام 
دهيم، ايران به همراه يك كش��ور ديگر واكسن را تهيه خواهند 
كرد. روحاني همچنين يادآور ش��د: مسير سوم خريد واكسن از 
خارج است، كه يكي از طريق سازمان بهداشت جهاني )كواكس( 
است كه براي بحث تامين مالي آن اقدامات الزم صورت گرفته، 
در عين حال با يكي، دو كش��ور ديگر در حال مذاكره هس��تيم. 

مردم بدانند كه اگر واكس��ن خريداري كنيم با اطمينان كامل 
خريداري مي شود و در اس��تفاده از واكسن داخلي زماني مجوز 

واكسيناسيون صادر مي شود كه همه مراحل طي شده باشد.
رييس جمهور همچنين اظهار كرد: اميدواري��م همان  طور كه 
مردم با آرامش و رعايت پروتكل هاي بهداش��تي مسير مقابله با 
ويروس كرونا را طي كرده اند، مردم مطمئن باش��ند كه سالمت 
آنها مهم ترين مساله مس��ووالن جمهوري اسالمي ايران است و 
اين موضوع مورد توجه دولت و س��اير قواست. در ماه هاي پاياني 
دولت دوازدهم نيز مردم بدانند كه نخس��ت س��المت آنها، دوم 
شكستن تحريم و سوم معيشت مردم مهم ترين مسائل مورد نظر 

و در اولويت است و با دو قوه ديگر همكاري ها را ادامه مي دهيم.
ريي��س مجلس ني��ز در اظه��ارات خود ب��ه موض��وع بودجه و 
تحريم هاي اقتصادي عليه مردم اش��اره كرد و از همكاري ميان 
قوا س��خن گفت. رييس مجلس شوراي اس��المي اولويت هاي 
كاري قواي سه گانه در س��ال آينده را تشريح و تأكيد گرد: بحث 
رفع تحريم با محوريت خنثي سازي تحريم ها در دستور كار قرار 
دارد. وي همچنين گفت كه مجلس تالش مي كند در هماهنگي 
با دولت بودجه اي را تنظيم كند كه تورم زا نباش��د و اولويت آن 
معيشت مردم، رس��يدگي به محرومين و توجه جدي به بخش 
توليد باش��د. وي با اش��اره به مباحث مطرح ش��ده در نشست 
مشترك س��ران قوا اظهار داش��ت: موضوع تحريم با محوريت 
خنثي سازي تحريم در اولويت كار اس��ت و مبناي اين كار براي 
رفع تحريم هم مي تواند موثر باشد. رييس دستگاه قانونگذاري 
كش��ور ادامه داد: اكنون در ايام بودجه هستيم و دولت بودجه را 
تقديم مجلس كرده است، همين اكنون كه ما در نشست سران 
قوا هس��تيم اعضاي كميس��يون تلفيق بودجه 1400 در حال 
بررسي اين اليحه هستند. بودجه س��ند مالي ساالنه است ولي 
واقعيت اين است اين س��ند مالي در واقع سند حكمراني است 
كه در سياست هاي مالي هزينه و درآمد دولت را تعيين مي كند 
و در سياس��ت پولي زندگي مردم را رقم مي زند. قاليباف گفت: 
بودجه برنامه س��االنه اي اس��ت كه در راس��تاي برنامه 5 ساله 
عمل مي كند، سعي ما اين است كه بودجه با هماهنگي دولت، 
وزارتخانه هاي اقتصادي و كارشناسان با همكاري و همفكري 
تهيه شود. رييس مجلس شوراي اس��المي با اشاره به نشست 
قبلي سران قوا در رياس��ت جمهوري بيان كرد: در آن جلسه بر 
روي مباحث بودجه مفصل گفت وگو كردي��م و روي مباحثي 
توافق شد و مقرر شد با وزرا و سازمان برنامه و بودجه، بودجه اي 
ببندي��م كه كاهش تورم، معيش��ت، س��المت، رس��يدگي به 
محرومين و مستضعفين و محروميت زدايي در اولويت و مورد 
توجه باشد. همچنين به بحث مهم توليد تأكيد شد و به دنبال 
آن هس��تيم صادرات را بر واردات غلبه دهيم ت��ا تراز عملياتي 
رش��د كند. وي در اين ب��اره توضيح داد: به دنب��ال روش هايي 
هس��تيم كه ضمن حفظ سياست ها، كس��ري تراز عملياتي را 
كاهش دهد چرا كه هر چقدر كس��ري ت��راز عملياتي باال رود 
فشار بيش��تري به مردم وارد خواهد ش��د.  قاليباف با اشاره به 
اينكه بحث بعدي جلسه مشترك س��ران قوا موضوع سالمت 
بوده اس��ت، تأكيد ك��رد: اولويت ما تهيه واكس��ن و حمايت از 
آس��يب ديدگان كرونا اس��ت كه مي خواهيم در بودجه س��ال 
آينده اين موارد را مدنظر قرار دهيم به  ط��وري كه اعتبار الزم 
براي خريد يا توليد واكسن در نظر گرفته شود. رييس دستگاه 
قانونگذاري كش��ور تأكيد كرد: در اين جلس��ه هماهنگي هاي 
خوبي صورت گرفت و جمع بندي ش��د كه بودجه اي با حداقل 
تورم، درآمد واقعي و پايدار براي پيشرفت و رشد اقتصادي سال 
ادامه در صفحه 7 آينده داشته باشيم.  

گروه بانك و بيمه | در س��ال ش��يوع كرونا كه 
بسياري از بخش هاي آموزشي و فرهنگي كشور، 
به ناچار با تعطيلي و آموزش از راه دور مواجه شده، 
و ركود فعاليت موجب كاهش درآمد فرهنگيان، 
كاهش ق��درت خري��د خانواره��ا و ت��وان مالي 
دانشجويان، كادر آموزشي و اعضاي هيات علمي 

شده است، شايسته اس��ت كه دولت، موسسات 
مالي و بانك ه��ا از فرهنگيان و كادر آموزش��ي و 
دانشجويان كش��ور، در اين سال سخت حمايت 
كنند.  نگاهي به آمار بخش آموزش كشور نشان 
مي دهد كه جمعيت دانشجويي كشور حدود 3.6 
ميليون نفر است و ...  صفحه 3 را بخوانيد



گزارش چند روز قبل مركز آمار درباره آخرين وضعيت 
نرخ ت��ورم در در پايان آذرماه س��ال جاري، يك نكته 
مثبت و يك نكته منفي داشت و از اين رو تحليل آينده 
قيمت ها، بايد همزمان با رصد اين دو در كنار يكديگر 
انجام ش��ود. نكته منفي موجود در گزارش مركز آمار 
 رس��يدن به نرخ تورم س��االنه بي��ش از 30 درصد باز 
مي گردد. تورم ايران پس از آنكه در تابستان سال قبل، 
از مرز 40 درصد نيز عبور كرده بود، در سال جاري روند 
كاهشي خود را ادامه داد و حتي در تابستان امسال به 
مرز 25 درصد نيز رسيد اما در نهايت، با افزايش جدي 
تورم ماهانه در تابس��تان و ماه هاي ابتدايي پاييز، نرخ 
تورم بار ديگر صعودي ش��د و سرانجام در پايان آذر به 
30 درصد رسيد تا بار ديگر ترس از اوج گيري اين نرخ 

افزايش پيدا كند.
آنچه ك��ه نرخ تورم را به عدد فعلي رس��اند، باال رفتن 
نرخ تورم ماهانه در برخي از ماه هاي س��ال جاري بود. 
پس از مدتي نسبتا طوالني، تورم ماهانه در سال 99، 
ركوردهاي شش و هفت درصد در يك ماه را نيز ثبت 
كرد كه از پيش معلوم ب��ود در نهايت به افزايش تورم 
ساالنه منجر خواهد شد. همين موضوع باعث شده كه 
اميد به شرايط آينده تورم در ماه هاي پيش رو بيشتر 
شود. بر اساس برآورد مركز آمار، نرخ تورم ماهانه آذر 
دو درصد بوده است كه در قياس با نرخ هفت درصدي 
چن��د ماه قبل، به حدود يك س��وم كاهش يافته و در 
واقع پايين تري��ن نرخ تورم ماهان��ه در ماه هاي اخير 
است. به همين دليل در كنار نكته منفي 30 درصدي، 
كاهش نرخ ماهانه اميد به كاهش قيمت ها يا كاهش 
سرعت افزايش قيمت ها در زمستان پيش رو را بيشتر 

كرده است.
يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه نگاه كالن درباره آينده 
نرخ تورم را با اما و اگر مواجه مي كند، نحوه محاس��به 
اين نرخ و مي��زان تاثيرگذاري كاهش يا افزايش تورم 
بر زندگي اقشار كم درآمد جامعه است. در سال هاي 
گذشته قيمت گروه خوراكي ها و آشاميدني ها به عنوان 
اصلي ترين بخش از سبد خريد اقشار كم درآمد افزايش 
قابل توجهي را تجربه كرده و به نظر مي رس��د كه اين 

روند در ماه هاي گذشته نيز ادامه يافته است.
گزارش رس��مي مركز آمار ايران نشان مي دهد در ماه 
گذشته در گروه هاي خوراكي افزايش قيمت تا بيش از 
۶0 در صد هم ثبت شده است. بررسي تازه ترين گزارش 
از تغييرات متوسط قيمت اقالم خوراكي منتخب براي 
گروه هاي مختلف خوراكي در مناطق ش��هري نشان 
مي دهد كه در گروه »نان و غالت«، برنج ايراني درجه 
يك و رشته اش با 4.۶ درصد بيشترين افزايش قيمت 

را نسبت به ماه قبل داشته اند.
در گروه »گوشت قرمز، سفيد و فرآورده هاي آن «، مرغ 
ماش��يني با۱2.۷ درصد، ماهي قزل آال با ٧.٥ درصد، 
كنسرو ماهي تن با ٥.٩ درصد بيشترين افزايش قيمت 
را نس��بت به ماه قبل داش��ته اند. همچنين گوش��ت 
گوسفند ٠.٩ درصد كاهش قيمت نسبت به ماه قبل 
داشته است.در آذرماه بيش��ترين افزايش قيمت در 
گروه »لبنيات، تخم مرغ و انواع روغن« نسبت به ماه 

قبل مربوط به روغن نباتي جامد با ١۱۷.3 درصد، شير 
پاستوريزه با ١٤.٤ درصد و روغن مايع با ١٣.٧ درصد 
بوده اس��ت. در گروه »ميوه و خشكبار« نيز بيشترين 
افزايش قيمت مربوط به هندوانه با ۶۱ درصد، هلو 4۸ 
درصد و انار با ٢٣.٥ درصد افزايش نس��بت به ماه قبل 
است.در بين »سبزيجات«  نيز بيشترين افزايش قيمت 
براي هويج فرنگي با 40.3 درصد، خيار ١٩.٥ درصد، 
سيب زميني ١٣.١ درصد افزايش نسبت به ماه قبل 
بوده اس��ت. همچنين در اين گروه قيمت اقالم فلفل 
دلمه اي ب��ا ٢٢.٢ درصد، گوجه فرنگي با ١٩.٩ درصد 
بيشترين كاهش قيمت را نس��بت به ماه قبل داشته 
اس��ت.نگاهي به اين ارقام كه بسياري از آنها مايحتاج 
روزانه خانوارها را تشكيل مي دهد نشان مي دهد كه 
وضعيت افزايش قيمت اين كاالها همچنان صعودي 
است و همين امر مي تواند براي بهبود وضعيت معيشت 

خانوارها مشكل آفرين شود.

افقروشنماههايپيشرو
با وجود اين نگراني ها، آنچه كه در روزهاي گذش��ته 
اخباري اميد بخش به ش��مار مي رود، كاهش قطعي 
رون��د تورم ماهانه در اقتصاد ايران و ميزان اهميت آن 
براي ب��رآورد از ماه هاي آينده اس��ت. آنچه در آذر ماه 
خود را به ش��كل جدي نش��ان داده بود، از اوايل آبان 
ماه نيز ديده مي ش��د. اقتصاد ايران كه در س��ال هاي 
گذشته با تحريم هاي همه جانبه امريكا مواجه بوده، در 
ابتداي آبان با اميد به تغيير در كاخ سفيد و پايان يافتن 
دوره رياست جمهوري ترامپ مواجه شد و با برگزاري 

انتخابات مشخص شد كه بايدن رييس جمهور جديد 
امريكا خواهد ب��ود. او كه در جري��ان انتخابات وعده 
بازگشت به برجام و كاهش تحريم ها را داده، پيش از 
ورود به كاخ سفيد، تاثيرات مثبتي را بر اقتصاد جهان 
گذاشت و در ايران نيز با كاهش تورم انتظاري، قيمت 
دالر و س��پس بس��ياري از ديگر كاالها افت كرد و به 
اين ترتيب، ميزان تورم ماهانه بار ديگر كاهشي شد، 
موضوعي كه كارشناسان را اميدوار كرده كه در آينده 
شرايط تورمي از اين نيز بهتر شود.صادق الحسيني، 
كارش��ناس مس��ائل اقتصادي در اي��ن زمينه گفته: 
حباب هايي كه در بازارهاي دارايي از جمله مس��كن، 
خودرو، بورس، طال و ارز ايجاد ش��ده بود، تخليه شد. 
بعد از انتخابات امريكا پيش بيني مي شد كه بايدن راي 
بياورد و بعد از انتخاب آن، بس��ياري از فشارها از ايران 
برداشته شد و بيش از اين نيز برداشته خواهد شد كه 
بازارها در حال حاضر به اين امر واكنش كاهشي نشان 
داده اند. بازار خودرو خارجي و داخلي به ترتيب بيش 
از 30 و ۱0 درصد تخليه حباب داش��ته و بازار مسكن 
در مناطق شمالي شهرهاي بزرگ بيش از 20 درصد 
كاهش قيمت را تجربه كرده است. همچنين، بازار ارز از 
3۱ به 25 هزار تومان رسيد و به نزديك 20 هزار تومان 
نيز مي رسد. بازار سرمايه نيز تخليه حباب داشته است؛ 
به گونه اي كه تقريبا 40 درصد از حباب هاي اين بازار 
از بين رفته است.اين كارشناس با بيان اينكه اين روند 
تا پايان سال ادامه دارد، ادامه داد: با كاهش نرخ ارز كه 
پيش بيني مي ش��ود رخ دهد، انتظارات تورمي، تورم 
كاالهاي وارداتي كاهش پيدا خواهد كرد كه اين موارد 

موجب مي ش��ود تا در برخي از ماه هاي پيش رو تورم 
منفي را هم تجربه كنيم. به گفته صادق الحس��يني، 
انتظارات تورمي به دليل كاهش فشارهاي غيرعادي 
ترامپ ب��ر ايران كاهش پي��دا كرده اس��ت و اقتصاد 
كشورمان در انتظار تصميم گيري براي برجام و آينده 
نرخ ارز است. اگر نرخ بهره بانكي هم مقداري افزايش 
مي يافت، مي توانستيم اميدوار باشيم كه تورم بيش از 
پيش در كاالها و خدمات كاهش پيدا كند كه متاسفانه 
اين افزايش رخ نداد. وي با تاكيد براينكه روند رش��د 
تورم در ماه هاي آينده كاهشي خواهد بود، گفت: بانك 
مركزي هيچ ابزاري به جز نرخ بهره براي كوتاه مدت در 
جهت تحقق تورم هدف ندارد. در اين زمينه، با شرايط 
خارجي، ثبات در بازار ارز و پيش بيني كه از تداوم روند 
كاهشي در اين بازار مي شود، انتظارات تورمي و تورم 
هم كاهش پيدا مي كند.اين صحبت ها نشان مي دهد 
كه در صورت وارد نشدن شوكي جديد به اقتصاد ايران، 
مي توان انتظار داشت كه نرخ تورم در زمستان بار ديگر 
كاهشي شود و در صورتي كه در فضاي واقعي تغييراتي 
در حوزه تحريم ها و تورم انتظاري رخ دهد، وضعيت اين 
نرخ در سال آينده بهبودي قطعي را نشان دهد. هرچند 
امروز در جريان بررسي بودجه نيز ابهام ها درباره نحوه 
بازگشت به برجام و لغو تحريم ها، اما و اگرهاي فراواني 
در مسير اين بازگشت وجود دارد و بايد ديد در صورت 
كاهش تحريم ها، وضعيت شاخص هاي كالن اقتصادي 
به چه سرنوشتي خواهند رس��يد و دولت روحاني در 
پايان دوره هش��ت س��اله خود، تا چه حد مي تواند به 

كاهش نرخ تورمي اميدوار باشد.
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ضرورتاستمراروضعيتفعلي
برايكنترلكرونا

سرلشكر سالمي با بيان اينكه ما فرمول هاي غلبه بر 
كرونا را پيدا كرده ايم و طرح شهيد سليماني نقطه 
مركزي اين يافته جديد كش��ور است، تاكيد كرد: 
ادامه اين وضعيت مهم تر است و مادامي كه وضعيت 
به حال خود رها شود روند بيماري به سرعت شتاب 
و اوج مي گيرد.به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر 
پاسدار حسين سالمي فرمانده كل سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي در نشست دس��تاوردهاي طرح 
تكميلي مقابله با ويروس كرونا تحت عنوان »طرح 
شهيد سليماني«، گفت: ما توانسته ايم از ارزش هاي 
اعتقادي مان به زيباي��ي كمك بگيريم تا آن را در 
ساختار و ساز و كار مديريت يك بحران ملي مثل 
كرونا مداخله بدهيم و از آن تاثيرات شگفت انگيزي 
بسازيم.فرمانده كل سپاه با بيان اينكه ساختار نظام 
اجتماعي ما به گونه اي اس��ت كه مردم در مسائل 
بزرگ نقش اول را ايفا مي كنند، گفت: البته محور 
اصلي تاثيرات حرفه اي اين قضيه در اختيار پزشكان 
و پرس��تاران و كادر مديريتي وزارت بهداش��ت و 
درمان است كه باعث شده تا به امروز ما حتي يك 
بيمار رهاشده در پشت درب بيمارستان ها يا كوچه 
و خيابان نداشته باش��يم، اما چون اين موضوع را 
فقط نمي توان ب��ا فرمول هاي درماني درمان نمود 
حتما نيازمند يك حركت اجتماعي بزرگ هستيم.

سرلشكر سالمي تاكيد كرد: طرح غربالگري خانه 
به خانه شهيد سليماني محصول تفكر مشترك بين 
وزارت بهداشت و سازمان بسيج مستضعفين و نقطه 
اصلي اين ابتكار عمل جديد اس��ت و آمارها مبين 
اين است كه وقتي اين حركات ميان دستگاه هاي 
مختلف هم راستا مي شود، حتما موفقيت را تجربه 
مي كنيم.وي با تاكيد بر اينكه ش��روع خوبي براي 
طرح شهيد سليماني ثبت شده و بسيار افتخارانگيز 
است، عنوان كرد: اما ادامه اين وضعيت مهم تر است 
و مادامي كه وضعيت به حال خود رها ش��ود روند 
بيماري به س��رعت شتاب و اوج مي گيرد، نيازمند 
اين است كه تجربه هاي موفق را رها نكنيم و آنقدر 
استمرار پيدا كند تا بتوانيم همه چيز را كنترل كنيم.

شناسايي48متهم
شهادتسردارسليماني

علي باقري دبير ستاد حقوق بشر جمهوري اسالمي 
ايران گفت: در ارتباط با پرونده ش��هيد حاج قاسم 
سليماني 4۸ متهم شناسايي شدند و اقدامات الزم 

براي تحت تعقيب قراردادن آنها انجام شده است.
وي افزود: از كشورهايي كه به نوعي دخيل و درگير 
در اين جنايت ترور بودند، درخواس��ت ش��ده كه 
اطالعات و مستندات را در اختيار دستگاه قضايي 
ايران قرار دهند.دبير س��تاد حقوق بشر جمهوري 
اسالمي ايران گفت: آخرين كشور آلمان بود؛ اخبار 
و اطالعاتي به دست ما رسيد كه پايگاه امريكايي ها 
)رامش��تاين( در آلمان در تب��ادل اطالعات ميان 
پهپاده��اي امريكايي كه در جنايت ترور ش��هيد 

سليماني درگير بودند دخيل بوده است.

ابالغآييننامهقانوناقدام
راهبرديلغوتحريمها

معاون اول رييس جمهور آيين نامه اجرايي قانون 
اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع 
ملت ايران را كه به منظور صيانت از منافع ملت ايران 
با رفع موثر تحريم ها و اجراي كامل برجام به تصويب 
هيات دولت رسيده است، براي اجرا به دستگاه هاي 
مربوطه ابالغ كرد.به گزارش »پايگاه اطالع رساني 
دفتر هيات دولت« هيات وزيران در جلسه 30 آذر 
۱399 به پيشنهاد وزارت امور خارجه، سازمان هاي 
انرژي اتمي ايران و برنامه و بودجه كشور و معاونت 
حقوقي رييس جمهور و به منظ��ور تأمين اجراي 
قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از 
منافع ملت ايران، آيين نامه اجرايي قانون يادشده 
را تصويب كرد.مطابق آيين نامه ياد شده، سازمان 
انرژي اتم��ي ايران گ��زارش جامع��ي از وضعيت 
موجود و نيز موارد نياز به اورانيوم با غناي 20 درصد 
و پيش نيازهاي فني و مالي آنها و ديگر ابعاد مربوط 
را تهيه و ظ��رف دو ماه از تاريخ الزم االجرا ش��دن 
قانون به دولت ارايه مي دهد. با تأمين اعتبار و پيش 
نيازهاي فني، س��ازمان فوق اقدامات الزم را جهت 
غني سازي به منظور اس��تفاده صلح آميز به عمل 
مي آورد به نحوي كه ظرف يك سال، حداقل ۱20 
كيلوگرم مواد مقرر در ماده مزبور ذخيره سازي شود.

همچنين سازمان انرژي اتمي به منظور تحقق ايجاد 
ظرفيت توليد ماهيانه 500 كيلوگرم اورانيوم غني 
شده )LEU( پس از تأمين اعتبار نسبت به نصب و 
 )IR2M( راه اندازي يك هزار ماشين آي-آر-تو-ام
و يك هزار ماش��ين آي-آر- س��يكس )IR-۶( به 
ترتيب در بازه هاي زماني سه ماهه و يك ساله اقدام 
خواهد كرد.عالوه بر اين، سازمان مذكور نسبت به 
تكميل فرآيند راه ان��دازي كارخانه توليد اورانيوم 
فلزي اصفهان اقدام مي نمايد، به گونه اي كه در پايان 
مدت مقرر، كارخانه قابليت بهره برداري داشته باشد.

ضمنا سازمان مزبور موظف است گزارش اقدامات 
انجام ش��ده و اقدامات باقيمانده و نيز اقالم و منابع 
مورد نياز تا مرحله بهره برداري از رآكتور خنداب و 
روند بهينه س��ازي آن را به تفكيك به دولت، ارايه و 
جدول زمان بندي مربوطه را جهت ارايه به مجلس 
شوراي اس��المي به دولت ارسال نمايد.همچنين 
دستگاه هاي ذي ربط، مشتمل بر وزارت خانه هاي 
نفت، امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، 
معدن و تجارت، سازمان انرژي اتمي و بانك مركزي 
و معاونت حقوقي رييس جمهور با محوريت وزارت 
امورخارجه موظفند گزارش هاي مربوط درخصوص 
اجراي تعهدات كشورهاي طرف برجام و رفع موانع 

مذكور را تا پايان بهمن ماه ۱399 ارايه نمايند.

دولتبودجهرااصالحكند
نايب رييس مجلس شوراي اسالمي با بيان اين توصيه 
به دولت كه بودجه را اصالح كرده و مجددا به مجلس 
شوراي اسالمي ارايه كند، درباره افزايش قيمت فوالد 
و سيمان اظهار كرد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ق��ول داده ظرف اين هفته قيمت ف��والد را به كمتر از 
۱0 هزار تومان برساند.علي نيكزاد گفت: بودجه سند 
و چارچوب و ابزار حكمراني اس��ت از نظر قانوني بايد 
كليات آن در كميسيون تلفيق به راي گذاشته شود و 
بعد مجلس شوراي اسالمي درباره آن تصميم نهايي را 
اتخاذ كند اما بودجه مشكالت عديده اي دارد برخالف 
سياست هاي كلي وابستگي به نفت افزايش يافته و از 
نظر تراز عملياتي كسري قابل توجهي دارد. متاسفانه 
بودجه ب��راي انجام پروژه ه��اي عمراني كاهش يافته 
است.وي ادامه داد: مقام معظم رهبري به دولت براي 
اصالح ساختار بودجه توصيه هايي داشتند كه شاهد 
اصالح ساختار نيستيم ما اصالح ساختار را در بودجه 
نمي بينيم. رييس جمهور ه��م نامه اي به مقام معظم 
رهبري فرستاده اند و ايش��ان پاسخي را بيان كرده اند 
مبني بر اينكه اگر بيش از يك ميليون بش��كه نفت در 
روز به فروش مي رسد بايد مازاد براين ميزان به صندوق 
توسعه و ۱4.5 درصد به شركت ملي نفت و الباقي براي 
بدهي هاي گذشته داده شود لذا اگر تبصره چهار بودجه 
درباره تامين منابع عمومي و بحث صندوق توسعه ملي 
محقق نشود باري بالغ بر ۱00 ميليون تومان به بودجه 
تحميل خواهد شد لذا دولت بايد اقدام عاجل انجام دهد.

نايب رييس مجلس شوراي اسالمي يادآور شد: رييس 
مجلس شوراي اس��المي در نامه اي به رييس جمهور 
اين موارد را مطرح ك��رده كه بايد دولت اليحه بودجه 
را اصالح كند و مجدد به مجلس بدهد. بودجه س��ال 
۱400 يك ريل گذاري است چون در اولين سال كاري 
مجلس يازدهم و آخرين س��ال كاري دولت دوازدهم 
بوده و بايد اصالح شود، چون اگر اصالح نشود در سال 
بعد تورم سنگيني را شاهد خواهيم بود پس زمان باقي 
مانده بسيار طاليي است مسووالن دولتي با نمايندگان 
تلفيق جلسه اي برگزار كنند تا بودجه به صورت دقيق 
و مبتني بر اصالح س��اختار، اصالح شود. ما كشوري 
ثروتمن��د اما با دولت هاي فقير هس��تيم نبايد مباني 
مالياتي مبتني بر گرفتن ماليات از اقشار پايين دست 
و كارمندان بوده و شاهد فرارهاي مالياتي باشيم.نيكزاد 
در توصيه اي به دولت اظهار كرد: اشكاالت فني بودجه 
را اصالح كرده و بودجه عملياتي ارايه كند كه نتيجه آن 
تحميل تورم نباشد و زيرساخت ها توسعه پيدا كند و به 
عدالت اجتماعي نزديك تر شويم. اينها با اصالح ساختار 
ميسر مي شود موضوعي كه مجلس شوراي اسالمي 
براي آن وقت گذاشت و مقام معظم رهبري نيز تاكيد 
دارند كه بودجه عملياتي شود.وي همچنين يادآور شد 
كه اگر كميس��يون تلفيق به كليات بودجه راي ندهد 
عمال وارد بررسي جزييات آن نخواهد شد.نايب رييس 
مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به سوالي درباره علت 
انجام ۱۱ سفر استاني تصريح كرد: اين سفرها به دعوت 
نمايندگان انجام مي شود ما در اين سفرها براي استان ها 
تصميم گيري نمي كنيم چون اين وظيفه استاندار است، 
اما بنده در جايگاه نايب رييسي بنا به دعوت نمايندگان 
در اين سفرها حضور پيدا كردم تا بتوانيم در حد توان 
مشكالت را برطرف كنيم.وي توضيح داد: طبق تجربه 
استانداري ام متاسفانه پنج تا هفت درصد بودجه استاني 
داده مي شود و مابقي در تهران متمركز است. با عنايت 
به همين تجربه و در مقام نايب رييسي در اين سفرها 
مشكالت را بررسي كرده و در همان استان جلساتي را 
تشكيل مي دهيم كه نتيجه آن به صورت جلسه ختم 
مي شود. ما از مسووالن استاني مي خواهيم كه صورت 
جلسه اي نوشته كه بتوانند به آن عمل كنند و خروجي 
آن حل مش��كالت باشد. البته مي توانس��تم در مقام 
نايب رييسي از مس��ووالن استاني بخواهم به مجلس 
شوراي اسالمي آمده تا مش��كالت را در جلسه اي در 
مجلس برطرف كنيم ولي بهتر است كه در بين مردم 
حضور داش��ته و از نزديك مشكالت را ببينيم. هر ماه 
هم براي بررسي عمل به صورت جلسات نشست هايي 
را در مجلس ش��وراي اس��المي برگ��زار مي كنيم تا 
مشكل در نهايت حل شود در حال حاضر نيز تعدادي 
ديگر از نمايندگان از بنده ب��راي حضور در حوزه هاي 
انتخابيه ش��ان دعوت كردند.وي در پاس��خ به سوال 
ديگري درباره علت باالتر بودن قيمت فوالد و سيمان 
از نرخ جهاني اظهار كرد: بالغ بر 30 ميليون تن فوالد 
در كشور توليد مي شود ولي حداكثر مصرف داخلي ۱5 
ميليون تن است. ميزان توليد سيمان نيز ۶0 ميليون تن 
بوده كه حدود 50 ميليون تن مصرف داريم. در گذشته 
جلساتي با سرپرستان وزارت صنعت، معدن و تجارت  
برگزار شد و آنها نيز به صراحت اعالم كردند قيمت تمام 
شده فوالد با توجه به وضعيت انرژي، حقوق كارگران، 
تسهيالت و كمك ها نبايد بيش از ۸500 تومان به ازاي 
هر كيلو فوالد باشد.نيكزاد در مورد وضعيت قيمت قير 
بعد از مصوبه مجلس شوراي اسالمي مبني بر اعطاي 
قير رايگان براي آسفالت راه هاي روستاها و مصارف ديگر 
گفت: يك ماه قبل قيمت هر تن قير چهار ميليون تومان 
بود تا اينكه دولت و مجلس شوراي اسالمي در همكاري 
خوب و با تاييد شوراي نگهبان تصويب كردند كه 4000 
تا 5000 ميليارد تومان اعتبار به چند دستگاه يعني دو 
وزارت راه و شهرسازي و كشور، بنياد مسكن، نوسازي 
مدارس، منابع طبيعي و بسيج داده شود تا آنها از اين 
اعتبار براي خريد قير و آسفالت راه هاي روستايي و ساير 
موارد مندرج در قانون استفاده كنند. به محض اجراي 
اين قانون به يك باره قيمت قير به تني هفت ميليون 
تومان رس��يد. از دولت مي خواهم ك��ه اين موضوع را 
بررسي كند وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نيز بايد ورود كنند نبايد كساني به اسم بخش خصوصي و 
بورس بخواهند قيمت را ۸0 درصد گرانتر كرده كه اين 
كار درستي نيست.وي ادامه داد: چرا در حالي كه وزارت 
نفت در دو سه ماه گذش��ته وضعيت را براي صادرات 
ارزيابي مي كرد بايد قيمت قير افزايش پيدا كند آن هم 
قير كه ارزبري و مواد خارجي نياز ندارد. دوستاني كه 
انحصار قير دارند نبايد از شرايط سوء استفاده كنند الزم 

است دولت به اين موضوع ورود كند.

عملكرد تورمي آخرين ماه پاييز چه مي گويد؟

وزير امور اقتصادي و دارايي ابعاد مختلف خصوصي سازي در اقتصاد ايران را تشريح كرد

بيم و اميد كاهش قيمت ها در زمستان

مقاومتمديراندربرابرواگذاريها
وزير امور اقتصادي و دارايي در طول سال هاي 
گذشته به عنوان يكي از اصلي ترين مدافعان 
خصوصي س�ازي باره�ا از ل�زوم فراهم آمدن 
مقدمات الزم ب�راي كاهش تصدي گري دولت 
گفته و اعالم كرده وزارتخانه اش آمادگي دارد 
در اين زمينه با تمام دستگاه ها، همكاري هاي 
الزم را داش�ته باش�د. فره�اد د ژپس�ند در 
گفت وگوي جديد خود با تسنيم نيز بار ديگر به 
ابعاد مختلف خصوصي سازي در اقتصاد ايران 
اشاره و از مقاومت برخي مديران در اين مسير 

انتقاد كرده است.

   چرا تا اين حد اقتصاد كش�ور ما دولتي است 
و ريش�ه حضور پررنگ دولت در اقتصاد كشور 
به كجا بر مي گردد؟ چرا در كش�ور ما خصوصي 

سازي تا اين حد اهميت دارد؟
اين يك سوال كليدي است و پاسخ به آن بايد با لحاظ 
جنبه هاي مختلف صورت پذيرد. عمال ريش��ه يابي 
تاريخي حضور پررنگ دولت در اقتصاد كشور سبب 
مي شود تا به بس��ياري از ابهامات پاسخ داده شود. در 
طي ساليان متمادي، در اقتصاد ايران به دليل نقصان در 
توسعه كارآفريني و عدم شكل گيري طبقه كارآفرين-

س��رمايه دار به معناي واقعي، دول��ت نقش اصلي در 
سرمايه گذاري كشور داشته است. اين موضوع از زماني 
كه تغييرات در ساختار اقتصادي كشورها و دنيا سرعت 
بيشتر گرفت، كامال به چشم مي آيد. اين بحث در دوره 
حكومت پهلوي اول آغاز و پس از آن ش��تاب گرفت و 
در دهه 40 شمسي در نتيجه افزايش درآمدهاي نفتي 
بروز عيني پيدا كرد. پس از انقالب اسالمي گسترش 
حضور دولت در اقتص��اد در نتيجه اقتضائات ديگري 
پررنگ تر شد. در همان سال هاي ابتدايي، ملي شدن 
برخي صنايع به اين امر دامن زد. پس از آن نيز به سبب 
وقوع جنگ تحميلي، اداره كشور در آن شرايط، حضور 
مقتدر و برجسته دولت را نيازمند بود و نقش دولت در 
اقتصاد برجسته تر گرديد. در نتيجه در طي سال هاي 
متمادي به انحاء مختلف به ويژه برداشت ناصحيح و 
تصدي گرايانه از اصل )44( قانون اساسي نقش دولت 
در اقتصاد كشور به ويژه در سرمايه گذاري و مالكيت 

افزايش يافت و هم اكنون نيز ما همچنان با اين موضوع 
رو به رو هستيم.

   در اي�ن فراين�د تاريخ�ي از چه زمان�ي ما به 
خصوصي سازي پرداختيم؟

در س��ال هاي اوليه پس از جنگ تحميلي و حدود سال 
۱3۶9 اولين مباحث مربوط به خصوصي س��ازي و لزوم 
آن مطرح شد. خصوصي سازي در آن سال هاي ابتدايي با 
مصوبات دولت انجام مي پذيرفت. اما ديري نگذشت كه به 
دليل نبود زيرساختهاي حقوقي و قانوني الزم، چالش هاي 
آن نيز هويدا شد. از اينرو در سال ۱3۷3 مجلس شوراي 
اسالمي ورود كرد و اولين قوانين مرتبط در اين حوزه به 
تصويب رسيد. ابالغ اين قانون سبب شد تا خصوصي سازي 
در ايران وارد مرحله جديدي شود. سه سال قبل از ابالغ 
قانون برنامه سوم توسعه براي خصوصي سازي در اقتصاد 
كشور، س��ال هاي طاليي بود. در آن سال ها يك تبصره 
موس��وم به تبصره )35( در قانون بودجه تصويب شد كه 
درآن اختيارات قانوني گسترده اي در اختيار دولت براي 
خصوصي س��ازي قرار گرفت. مطابق اين تبصره دولت 
مي توانست بدون رعايت همه قوانين دايمي علي الخصوص 
قانون مصوب سال ۱3۷3 واگذاري ها را به انجام برساند. 
اي��ن يك قانون بس��يار طاليي بود، اما باز هم مش��اهده 
مي كنيم عملكرد چندان قابل توجه اي رخ نمي دهد. پس 
از آن نقطه عطفي در خصوصي سازي با ابالغ سياست هاي 
كلي اصل 44 قانون اساس��ي رخ داد. اين سياس��ت ها را 
مي توان به عنوان منشور حياتي براي انقالب اقتصادي و 
گذار اقتصاد ايران از يك اقتصاد دولت-بازار به يك اقتصاد 
بازار-دولت نام برد. آنچه از اين سياست ها انتظار مي رفت، 
تحول در اقتصاد كشور بود كه با تقويت بخش خصوصي، 
نقش دولت را در اقتصاد مقيد به حوزه هاي خاص نمايد. 
در اوايل سال ۱3۸4 ابالغ اين سياست ها، يك فضاي اميد 
بخشي در جامعه شكل گرفت به ياد دارم در اولين سالگرد 
ابالغ اين قانون جلسه اي با حضور مقام معظم رهبري و 
مشاركت فعالين اقتصادي و مسووالن دولتي برگزار شد 
و رهبري در اين جلسه بحث هاي جدي را مطرح كردند و 
بر ضرورت اجراي آن تاكيد داشتند. تا جايي كه من يادم 
هست اينگونه برداشت شد كه ايشان خودشان اجراي اين 
سياست ها را شخصًا پيگيري خواهند كرد و پس از آن نيز 

در مقاطع زماني مختلف به شدت از آن حمايت كردند.

    از زمان ابالغ سياس�ت هاي اصل 44 تا كنون 
بيش از 15 س�ال گذشته است، نظر شما در اين 
ارتباط چيس�ت؟به صورت كلي عملكرد آن را 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
من از ابتداي دوره مس��ووليت ام در وزارت اقتصاد، با 
شناخت از روند پرچالش اجراي سياست هاي كلي اصل 
)44( و به ويژه خصوصي س��ازي در كشور، از معاونت 
اقتصادي وزارتخانه خواستم ضمن مطالعه اي جامع، 
آسيب شناسي كامل و دقيقي از اجراي اين قانون به 
ويژه فرآيند خصوصي سازي در كشور ارايه كند. چرا 
كه خصوصي س��ازي بخش مهم��ي از قانون اجرايي 
سياست هاي كلي اصل 44 اس��ت. به نظر من اگر ما 
باز هم فرصت را از دست مي داديم و نمي توانستيم به 
صورت جامع با يك آسيب شناسي دقيق رويكردها را 
طراحي مجدد كنيم، آنگاه يك پانزده سال ديگر نيز 
مي گذشت و ما بازهم دستاورد قابل توجهي نداشتيم. بر 
اساس قانون، وزارت اقتصاد موظف است عملكرد قانون 
اجرايي سياست هاي كلي اصل )44( را گزارش دهد. 
در سنوات گذشته رويه مرسوم اين بود كه براي انجام 
اين تكليف قانوني، گزارشات از دستگاه هاي اجرايي 
مختلف اخذ، ادغام و يكپارچه و ارايه مي ش��د. ولي در 
سال گذش��ته تالش كرديم اين گزارش را با رويكرد 
جديدي ك��ه واقعا از آن مي ت��وان به تحليل عملكرد 
نام برد، به انجام برسانيم و در عمل شكل جديدي به 
اين گزارش داديم. چالش ها را در حوزه هاي مختلف 
شناسايي كرديم و متناسب با شناخت آنها، راهكارهاي 

مرتبط را ارايه داده ايم.
    اين گفته كه دولت ها، از بنگاه داري و شركت داري 

دل نمي كنند را تا چه اندازه تاييد مي كنيد؟
هم درست اس��ت و هم نادرس��ت. يكي از مشكالت 
اصلي ما اين اس��ت كه باالخره داش��تن شركت هاي 
تابعه براي مدي��ران دولتي امتيازاتي را ايجاد مي كند 
از جمله تعيين اعضاي هيات مديره، تس��هيل انجام 
اموراتي كه تحت قوانين ناظر برس��ازمان هاي دولتي 
امكانپذير نيست و... اما از سوي ديگر اينقدر در مسير 
خصوصي سازي مش��كالت متعددي وجود دارد كه 
بسياري از مديران براي در امان ماندن از آسيب هاي 
آن ترجيح مي دهند كمتر به اين امر بپردازند و از ورود 

به بحث خصوصي س��ازي اجتناب مي كنند. يكي از 
مش��كالت اصلي ما در واگذاري ها، مقاومت مديران 
دولتي و حتي شركت هاي در حال واگذاري است. در 
برخي از اين ش��ركت ها پيش از واگذاري اتفاقاتي رخ 
مي دهد كه عماًل واگذاري آن با شيوه پيش بيني شده 

و در زمان تعيين شده دشوار مي گردد.
   در ط�ي اين س�ال ها، خصوصي س�ازي چه 

عملكردي داشته است؟
در طي اين چند س��ال كه از اجراي قانون سياست هاي 
كلي اصل 44 مي گ��ذرد در حوزه خصوصي س��ازي به 
ارزش اسمي حدود ۱4 درصد از واگذاري ها از محل سهام 
عدالت، ۱5 درصد تهاتر بدهي هاي دولت و مابقي عرضه 
س��هام به روش هاي مختلف در ب��ورس و فرابورس بوده 
اس��ت. در طي اين مدت از حدود ۱۷00 شركت كه مورد 
بررسي قرار گرفته است، حدود ۶00 شركت از فهرست 
خصوصي سازي خارج شده است. عموم اين شركت ها يا 
با داليل خاص از فهرست خارج شده اند، يا بايستي ابتدا 
اصالحاتي در آنها صورت پذيرد، تغيير س��اختار يابند و 
پس از آماده سازي به فهرست بازگردانده شوند يا به طور 
كل، بايستي استراتژي نحوه فعاليت آنها تغيير يابد. مثال 
ش��ركت هاي آب و برق منطقه اي از جمله شركت هايي 
هس��تند كه از اين فهرس��ت خارج ش��ده اند. براي اين 
شركت هاي به خصوص به دليل اينكه خدمات شهري و 
روستايي را ارايه مي كنند مي توان، واگذاري به شهرداري ها 
را مطرح كرد. يا در مدلي ديگر مي توان اين شركت ها را در 
هم ادغام كرد و با كاهش تش��كيالت ضمن سبك كردن 
س��اختار آنها، به عنوان يك ش��ركت با مالكيت دولتي، 
مديريت آن را به بخش خصوص��ي واگذار كرد. هر چند 
ممكن است در اين مسير با مقاومت هايي در سطح مناطق 
يا بخش ها رو به رو شويم و بايد بتوانيم با ايجاد انگيزه هايي 
اين مقاومت ها را تبديل به همراهي كرد. همچنين از ۱۱00 
شركت ديگر، حدود 900 شركت به فروش رسيده اند يا 
از طريق تهاتر واگذار ش��ده اند و مابقي يعني حدود 200 
شركت يا منحل شده اند، يا ادغام و يا ورشكسته شده اند.

در س��ال جاري نيز 325 ش��ركت )كه حدود ۱۶ درصد 
شركت هاي مش��مول واگذاري مي باشند( در فهرست 
واگذاري قرار دارند كه به مرور زمان به روش هاي مختلف 

هر كدام در فرآيند واگذاري قرار مي گيرند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
به دنبال امضا نكردن ترامپ و مخالفت با مصوبه حمايت 
مالي 900 ميليارد دالري كنگره امريكا و پيشنهاد ترامپ 
براي پرداخت 2 هزار دالر به هر نفر امريكايي به جاي 600 
دالر، سرانجام بسته محرك مالي 2.3 تريليون دالري در 
دستور كار قرار گرفت و در نتيجه بازار جهاني طال با افزايش 
قيمت مواجه شد و قيمت هر اونس طال تا 1900 دالر باال 
رفت. كارشناسان معتقدند كه اگر به جاي 900 ميليارد 
دالر حمايت مالي به خانوارهاي امريكايي و بيمه بيكاران 
و... معادل 2.3 تريليون دالر به اقتصاد كرونا زده امريكا تزريق 
شود، اين موضوع باعث كاهش ارزش دالر در برابر ساير ارزها 
و طال خواهد شد.اكنون سرمايه گذاران منتظر راي گيري 
در مجلس نمايندگان امري��كا در خصوص افزايش مبلغ 
چك هاي يارانه نقدي از 600 به 2000 دالر هستند. اين 
در حالي است كه ترامپ گفته سنا نيز فرآيند افزايش مبلغ 
چك ها را آغاز خواهد كرد. در حالي كه قيمت طال تا باالي 
1900 دالر رسيد، احتماال براي اينكه فلز زرد در اين رقم 
تثبيت شود، بايد شاهد كاهش بيشتر ارزش دالر باشيم. 
قيمت طال از ابتداي سال جاري ميالدي تاكنون بيش از 
24 درصد رشد داش��ته است. براين اساس انتظار مي رود 
كه با تزريق پول بيش��تر به اقتصاد امريكا، شاهد كاهش 
بيشتر ارزش دالر در برابر طال و ساير ارزها باشيم.در ساير 
اقتصادهاي جهان نيز در سال 2020 به خاطر مقابله با آثار 
و خسارت هاي كرونا، پول بسياري تزريق شده و تاكنون 
چند تريليون دالر به اقتصاد آسيا، اروپا و امريكا تزريق شده 
كه عمال موجبات افزايش قيمت طال و همچنين نوسان 
قيمت هاي ارز را به دنبال داش��ته اس��ت. اما كارشناسان 
معتقدند كه در دو سال آينده با توزيع بيشتر واكسن كرونا 
و كاهش خسارت هاي كرونا، مي توان شاهد بهبود اقتصاد، 
رشد اقتصادي، رونق سهام و بورس و رشد بخش هاي اقتصاد 
باشيم و اين موضوع مي تواند در آينده روي قيمت ارز و طال 
اثرگذار باشد.از سوي ديگر، تقويت اقتصاد چين و تبديل آن 
به قدرت اول جهان در 10 سال آينده، رشد سهم رمزارزها 
به جاي دالر در مبادالت بين المللي، كاهش سهم دالر از 
ذخاير ارز جهان به 60 درصد و تحوالت ديگر مانند خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا، موضوعاتي است كه هر يك مي تواند 

روي ارزش ارز و طال اثرگذار باشد.

     قيمت جهاني طال 1900 دالر
در حالي كه خبرها در مورد امضاي بسته محرك مالي از 
سوي دونالد ترامپ سبب اميدواري سرمايه گذاران شده و 
تضعيف ارزش دالر نيز به افزايش اشتها براي سرمايه گذاري 
در بازار طال كمك كرده است، قيمت فلز زرد شاهد جهش 
يك درصدي بود.به گزارش رويترز، قيمت فلز زرد كه در 
معامالت اوليه دوش��نبه تا رقم 1900 دالر و 4 سنت باال 
رفته بود، با اندكي تعديل و رشد 0.62 درصدي نسبت به 
رقم پاياني هفته گذش��ته به 1895 دالر و 5 سنت رسيد. 
قيمت فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل در ماه فوريه 
نيز با 0.84 درصد رشد به 1899 دالر رسيد.ترامپ يكشنبه 
شب يك بسته كمك كرونايي 2.3 تريليون دالري و مكمل 
بودجه اي را به امضا رس��اند و حق��وق بيكاري ميليون ها 
امريكايي را مجددا برقرار كرد. اين مصوبه از تعطيلي بخشي 
از دولت ف��درال به دليل اتمام بودجه جلوگيري مي كند.

اس��تفن اينز تحليلگر بازار طال در موسسه آكسي تريدر 
گفت: »بس��ته محرك مالي جديد موجب تقويت بازارها 
شده است... اما س��رمايه گذاران مدت هاست كه دارند در 
مورد اين بسته صحبت مي كنند. بنابراين مشخص نيست 
كه اين بسته تا چه زماني خواهد توانست بازار را افزايش نگه 
دارد. شاخص ارزش دالر در برابر سبد ارزهاي معتبر جهاني 
ش��اهد 0.2 درصد كاهش بود و س��بب افزايش جذابيت 
طال براي خريداراني شد كه از ارزهاي غيردالري استفاده 
مي كنند.اكنون سرمايه گذاران منتظر راي گيري در مجلس 
نمايندگان امريكا در خصوص افزايش مبلغ چك هاي يارانه 

نقدي از 600 به 2000 دالر هستند. اين در حالي است كه 
ترامپ گفته س��نا نيز فرآيند افزايش مبلغ چك ها را آغاز 
خواه��د كرد.اينز افزود، در حالي ك��ه قيمت طال تا باالي 
1900 دالر رسيد، احتماال براي اينكه فلز زرد در اين رقم 
تثبيت شود، بايد شاهد كاهش بيشتر ارزش دالر باشيم. 
قيمت طال از ابتداي سال جاري ميالدي تاكنون بيش از 

24 درصد رشد داشته است.

     افزايش قيمت طال در ايران
روز دوش��نبه 8 دي 99، در بازار ارز آزاد قيمت دالر 25 
ه��زار و 800 تومان، قيمت يورو 31 هزار و 300 تومان 
و درهم امارات 7 هزار و 180 تومان اعالم شده است.در 
صرافي هاي بانكي نيز قيمت ها نسبت به روز كاري قبل 
افزايش يافته است؛ برهمين اساس، قيمت فروش دالر 
25 هزار و 740 تومان و قيمت خريد دالر نيز با اختالف 
1000توماني نسبت به قيمت فروش، 24 هزار و 740 
تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز معادل 
31 هزار و 200 تومان و قيمت خريد يورو نيز 30 هزار 
و 200 تومان اعالم شده است.نرخ خريد و فروش دالر 
و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير 
است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار 
تغيير مي كند.قيمت خريد دالر دربازار متشكله ارزي 25 
هزار و 446 تومان و قيم��ت فروش آن 25 هزار و 701 
تومان بود.همچنين نرخ خريد يورو در اين بازار30 هزار 
و 875 تومان و نرخ ف��روش آن 31 هزار و 183 تومان 
معامله شد.عالوه بر اين در سامانه سنا در روز معامالتي 
گذشته )يكشنبه(، هر يورو با قيمت ميانگين 30 هزار 
و 831 تومان به فروش رسيد و هر دالر نيز به قيمت 25 
هزار و 380 تومان معامله ش��د.ضمن اينكه در سامانه 
نيما نيز در روز گذشته حواله يورو با ميانگين قيمت 31 
هزار و 501 تومان فروخته و حواله دالر نيز به قيمت 25 
هزار و 585 تومان ثبت شد.روزهاي گذشته روند حركت 
قيمت دالر، كاهش��ي بود. اوايل آبان ماه نرخ دالر روند 
صعودي داشت و به بيش از 30 هزار تومان رسيد، اما از 
اواسط آبان ماه سير نزولي به خود گرفت. در بازار طال نيز، 
قيمت طالي 18عيار هرگرم يك ميليون و 156 هزار 
تومان، هر مثقال طال 5 ميليون و 10 هزار تومان، قيمت 
س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد 11 ميليون و 950 

هزار تومان قيمت سكه طرح قديم 11 ميليون و 450 
هزار تومان، نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 200 هزار 
تومان، ربع سكه بهار آزادي 4 ميليون و 200 هزار تومان 

و سكه گرمي 2 ميليون و 350 هزار تومان معامله شد.

    كاهش 100 هزار توماني قيمت سكه
اما در ساعات عصر، انس جهاني طال به يك هزار و 880 دالر 
كاهش يافت و در نتيجه قيمت طال در بازار ايران را كاهش 
داد. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد دوشنبه با 
100 هزار تومان كاهش قيمت نس��بت به روز گذشته به 
ارزش 11 ميليون و 800 هزار تومان معامله شد.سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم نيز در مقابل 11 ميليون و 450 هزار 
تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 
200 هزار تومان، ربع سكه چهار ميليون و 200 هزار تومان و 
سكه يك گرمي نيز به قيمت دو ميليون و 350 هزار تومان 
مبادله شد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 
18 عيار به يك ميليون و 143 هزار تومان و هر مثقال طال 

به بهاي چهار ميليون و 955 هزار تومان رسيد.
.بررسي ها نشان مي دهد در هفته هاي گذشته قيمت سكه و 
طال متأثر از بازار ارز روند كاهشي داشت و نوسان ارزي و سير 
نزولي قيمت ارز روي بازار طال موثر بود.همچنين كاهش 
نرخ اونس جهاني طال نيز باعث افت قيمت طال و سكه شده 
و كارشناسان افت بيشتر اونس جهاني طال در هفته هاي 
آينده را پيش بيني كرده اند.آغاز توزيع واكس��ن كرونا و 
بهبود شرايط اقتصادي در ماه هاي آينده، ميزان استقبال از 
طال به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري را كاهش خواهد 
داد.قيمت طال و سكه طرح جديد در روز جاري نسبت به 
روزكاري قبل با نوس��ان جزيي همراه شده است؛ فعاالن 
بازار طال و س��كه مي گويند: ديگر تقاضا و انگيزه اي براي 
خريد طال و سكه در بين مردم وجود ندارد و بازار در ركود به 
سر مي برد. بازاري ها مي گويند: بعد از كاهش چند ميليوني 
قيمت سكه ديگر تقاضايي براي خريد سكه نداريم.افزايش 
قيمت ارز در بازار همواره يكي از داليل اصلي افزايش قيمت 
طال و سكه بوده است و اين سناريو در روزهاي اخير بازهم 
تكرار شد ولي خيلي دوام نداشت؛ دالر فعال توان عبور از 
كانال 26 هزار تومان را ندارد و در محدود 25 هزار و 800 
تا 25 هزار و 950 تومان درجا مي زند. بانك مركزي تالش 
مي كند با تقويت عرضه در بازار به تقاضاهاي ارزي پاسخ 

دهد و برهمين اس��اس نيز تداوم عرضه هاي روزانه ارز در 
سامانه نيما و بازار متشكل ارزي موجب شده تا نياز ارزي 
بازار پاسخ داده شود و ديگر به مانند قبل شاهد نوسانات 
لحظه اي در بازار نباشيم. با اين حال اما در مقاطعي انتشار 
برخي اخبار سياسي موجب مي شود تا جو رواني بازار تغيير 

كند و قيمت ارز افزايشي شود. 

    تغيير اندك ارزهاي اصلي 
ارزهاي اصلي به دنبال خبر افزايش رقم مصوبه حمايتي 
كرونا توسط ترامپ، و افزايش رقم حمايت به 2.3 تريليون 
دالر، تغيير اندكي داشت.به گزارش رويترز، يورو با قيمت 
1.2204 دالر معامله شد كه در زير باالترين سطح دو ونيم 
ساله خود يعني 1.22735 دالر معامله شد، در حالي كه 
ين ب��ا 103.56 در هر دالر تغيير قيمت داد.پوند انگليس 
در 1.3565 دالر دست به دست شد، كه از باالترين سطح 
دو ونيم ساله 1.3625 دالر در اوايل ماه جاري پس ازاينكه 
انگليس و اتحاديه اروپا در چارچوب تجاري پسا-برگزيت 
توافق كردند، فاصله زيادي نداشت.بيت كوين در آخر هفته 
س��ود خود را افزايش داد تا به باالترين سطح 28377.94 
دالر برسد و ارزش كل ارز رمزنگاري شده را به بيش از 500 
ميليارد دالر برساند.بعد از امضاي آخرين اقدامات محرك 
توسط ترامپ، قيمت طال افزايش يافت.به گزارش سايت 
اينوستينگ، صبح روز دوشنبه طال در آسيا افزايش يافت. 
قيمت طال پس از آنكه دونالد ترامپ، رييس جمهور اياالت 
متحده، اليحه كمكي كوويد-19 را كه مدت طوالني در 
انتظار بود را امضا كرد، تقويت شد.معامالت آتي طال با رشد 
0.84 درصدي در 1899.05 دالر افزايش يافت كه قبل از 
آن يك درصد جهش داشت. دالر در روز دوشنبه كاهش 
يافت و همين امر باعث افزايش طال شد. ترامپ بسته كمك 
هزينه همه گيري 2.3 تريلي��ون دالري را امضا كرد كه در 
هفته گذشته، هم در مجلس نمايندگان و هم در مجلس 
سنا تصويب شد. وي قبال تهديد كرده بود كه اليحه را امضا 
نمي كند مگر اينكه مبلغ چك هاي مح��رك از 600 دالر 
فعلي به 2000 دالر برس��د. در اواخر امروز كنگره در مورد 
مقدار افزايش يافته راي خواهد داد.امضاي ترامپ جلوي 
تعطيلي جزئي دولت فدرال را مي گيرد و مزاياي بيكاري 
را ب��راي امريكايي هايي كه در نتيج��ه بيماري همه گير 

كوويد-19 آن را از دست داده اند بازمي گرداند. 
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مسكن  در پساكرونا
به اين ترتيب، سهم هزينه مسكن در سبد خانوار نيز از 
31 درصد در س��ال 1388 به 36 درصد در پايان سال 
قبل رسيده است. اما همزمان سهم مسكن در ارزش 
افزوده )به عنوان يكي از زيربخش هاي گروه صنايع و 
معادن از توليد ناخالص داخلي كشور( از سال 88 تا 98 
از 7.7 درصد به 4.7 درصد كاهش يافته است. اين مساله 
نشان مي دهد، در حالي كه خانوار در بازار مسكن بيشتر 
هزينه مي كند اما بنگاه هاي اقتصادي و سرمايه گذاري 
تمايل كمتري به سرمايه گذاري در اين حوزه داشته اند 
به گونه اي كه سرمايه گذاري بخش خصوصي در تهران 
و ساير مناطق شهري كشور از سال 92 تا سال 95 روند 
نزولي داشته و ركوردهاي ثبت شده در سال هاي 96، 
97 و 98 نيز همچنان كمتر از ميزان س��رمايه گذاري 

خصوصي در سال 94 است.
2- نكته جالب ديگر، تحوالت مربوط به آمار معامالت از 
سال 88 تاكنون است. آنگونه كه وزارت راه و شهرسازي 
اعالم كرده است، در سال 88 تنها 23 هزار و 730 فقره 
معامله ملكي در ش��هر تهران صورت گرفته است كه 
كمترين رقم طي 12 س��ال گذشته )با احتساب سال 
99( به شمار مي رود. اما بيشترين معامالت ملكي در 
تهران طي سال 91 و در پي سه برابر شدن نرخ دالر از 
حدود هزار تومان به حدود سه هزار تومان انجام شده و 
به رقم 195 هزار و 856 فقره مي رسد. پس از سال 91، 
بيشترين تعداد معامالت ملكي در سال 96 تجربه شده 
است. سالي كه در شهريور ماه آن، نرخ سود سپرده هاي 
بانكي روي 15 درصد تنظيم ش��دند و استارت رونق 
غير تورمي مسكن در پاييز و زمستان آن خورد. به اين 
ترتيب تعداد معامالت ملكي در سال 96 به باالي 184 
هزار فقره پرواز كرد. اما پيش لرزه هاي ارزي در فروردين 
97، بازار مسكن را از مسير مناسب خود دور كرد و در 
ادامه ماه هاي سال 97، قيمت مسكن را به شدت به لرزه 
انداخت. به اين ترتيب، معامالت در سال هاي 97، 98 
و طي 9 ماهه نخست 99 به ترتيب به حدود 130 هزار 
فقره، 54 هزار فقره و 70 هزار فقره افت كرد. در تازه ترين 
آمارهاي ماه هاي اخير نيز تع��داد معامالت ماهانه در 
آبان س��ال جاري به حدود 4500 فقره رسيد و در آذر 
ماه نيز با افتي دوباره به 2500 فقره كاهش يافت. البته 
ذكر اين نكته ضروري است كه در زمستان سال 98 نيز 
بازار مسكن در پي آرامش نسبي در بازار ارز، دوباره براي 
رسيدن به دوران رونق تالش كرد اما بروز و ظهور كرونا 
در اول اسفند سال گذش��ته، نه تنها در شاخص هاي 
كالن اقتصاد موثر واقع شد كه حتي مناسبات ضروري 
در معامالت ملك را نيز دستخوش توقف كرد، به گونه اي 
كه بازار مسكن تا از اول اسفند 98 تا هفته آخر فروردين 

99 نيمه تعطيل بود.
3- در اين روزها كه چندين نوع واكس��ن ضدكرونا در 
جهان ساخته و تزريق آن در كشورهاي مختلف آغاز 
شده است، زمزمه ورود واكسن هاي خارجي به كشور 
و همچنين توليد واكس��ن ايراني و توزي��ع آن در آغاز 
تابس��تان به گوش مي رسد و از اين رو، ظاهرا شمارش 
معكوس براي غلبه بر ريسك سيستماتيك ويروس 
كرونا آغاز شده است. با اين حال، آنچنان كه در آمارهاي 
يك دهه اخير مشهود اس��ت، بازار مسكن همچنان 
زير سايه ريس��ك هاي موجود در فضاي اقتصاد كالن 
از جمله كاهش درآمدهاي دالري، رش��د نقدينگي و 
نرخ تورم، رشد منفي و آهسته توليد ناخالص داخلي 
باق��ي خواهد ماند و انتظار نم��ي رود در دوره اي كوتاه 
شاهد تحوالت مثبت در مسكن باشيم. ضمن اينكه 
از سوي ديگر، رشد جمعيت، رشد ازدواج و همچنين 
رشد طالق )كه منجر به افزايش تقاضا براي واحدهاي 
مسكوني ريزمتراژ مي شود( همگي منجر به پيچيده تر 
شدن وضعيت مسكن و افزايش قيمت آن در چند ساله 

پيش رو خواهد شد.

معضالت  مبنايي تورم
اگر دولت به دنبال اجراي سياست هاي انبساطي باشد، 
تورم رش��د مي كن��د. اين ش��رايط در عرصه عمل نيز 
دش��واري هاي فراواني به وجود آورده و بخش زيادي از 
مشكالتي كه امروز با آن رو به رو هستيم، تحت تاثير اين 

شرايط به وجود آمده اند.
در عرصه عمل اجراي سياست هايي كه بتواند مديريت 
شرايط ركود تورمي را ممكن كند بسيار محدود و دشوار 
است، اما با اين وجود ما در ايران گزينه هايي داشته ايم 
كه هرگز به آنها عمل نشده و اگر جدي گرفته مي شدند، 

بخشي از معضالت امروز تكرار نمي شدند.
براي مثال در شرايطي كه در ايران، واحدهاي توليدي 
همواره با معضل تامين نقدينگي مورد نياز خود مواجه 
بوده اند، دولت ني��ز همواره در مديريت نقدينگي رو به 
رشد با بحران مواجه بوده است. يعني ما نقدينگي داريم 
اما امكان انتقال آن به توليد را فراهم نكرده ايم. جذابيت 
فعاليت سفته بازي در اقتصاد ايران سبب شده نقدينگي 
س��رگردان هرگز به سمت توليد حركت نكند و به اين 
ترتيب نه معضل ركود و نه معضل تورم امكان مديريت 

پيدا نكنند.
از س��وي ديگر، با وجود تمام ش��عارهايي ك��ه درباره 
خصوصي سازي در اقتصاد ايران مطرح شده، عمال هنوز 
بخش مهمي از اقتصاد ما را دولت اداره مي كند و به اين 
ترتيب، وقتي بودجه مي آيد، دولت مستقيما بودجه قابل 
توجهي را به شكل نقدينگي به اقتصاد ايران وارد مي كند 
و همين امر، خود مبنايي جديد براي افزايش دوباره نرخ 
تورم به وجود م��ي آورد. در حالي كه اگر اقتصاد دولتي 
كوچك مي شد، نهادهاي مختلفي كه بنا به مالحظات 
مختلف از دولت بودجه مي گيرند، محدودتر مي شدند 
و بخش خصوصي واقعي بر اساس محاسبات خود در 
اقتصاد ايران نقش آفريني مي كرد، امروز سرعت رشد 
نقدينگي كاهش يافته بود و اقتصاد ايران براي دوراني 

طوالني با تورم دو رقمي مواجه نمي شد.
در كنار هم قرار دادن تمام اين شرايط نشان مي دهد كه 
ما در اقتصاد ايران ظرفيت هاي مطلوبي داريم كه هرگز 
نتوانس��ته ايم از آنها به درستي استفاده كنيم، همين 
موضوع باعث شده تنها امكانات بالقوه كشور بالفعل شوند 
كه حتي برخي معضالت براي مدتي طوالني با ما بمانند.

دانشگاه آزاد اسالمي از تسهيالت ٨ 
درصدي بانك صادرات ايران استقبال كرد

گروه بانك و بيمه |
در سال شيوع كرونا كه بسياري از بخش هاي آموزشي 
و فرهنگي كش��ور، به ناچار با تعطيلي و آموزش از راه 
دور مواجه شده و ركود فعاليت موجب كاهش درآمد 
فرهنگيان، كاهش قدرت خريد خانوارها و توان مالي 
دانشجويان، كادر آموزشي و اعضاي هيات علمي شده 
است، شايسته است كه دولت، موسسات مالي و بانك ها 
از فرهنگيان و كادر آموزشي و دانشجويان كشور، در اين 

سال سخت حمايت كنند. 
نگاهي به آمار بخش آموزش كشور نشان مي دهد كه 
جمعيت دانشجويي كشور حدود 3.6 ميليون نفر است 
و هر س��ال 1.2 ميليون نفر دانشجوي جديد ثبت نام 
مي كنند كه حدود 60 درصد دولتي و 40 درصد غير 
دولتي هستند و سهم دانشگاه آزاد نيز از ثبت نام هاي 
جديد حدود 25 درصد كل دانشجويان است. همچنين 
حداقل حدود 100 هزار اس��تاد و كادر آموزش��ي در 
دانشگاه ها مشغول به كار هستند و در بخش آموزش 
ابتدايي و متوسطه نيز حداقل 1 ميليون معلم و كادر 
آموزشي فعال هس��تند. براين اساس در سال سخت 
ش��يوع كرونا، حدود 5 ميليون نفر از جمعيت كشور 
عمال با مشكالت مالي، تعطيلي، ركود، كاهش درآمد 
و قدرت خريد روبه رو هستند كه شايسته است از اين 
قشر فرهيخته و سرمايه هاي انساني و اجتماعي كشور 

به طرز شايسته اي حمايت شود. 
در اين راس��تا، بانك صادرات ايران در كنار طرح هاي 
مختلف پرداخت تس��هيالت به واحدهاي خسارت 
ديده از شيوع كرونا، طرح طراوت و كمك به واحدهاي 
توليدي و افزايش تقاضا براي كاالهاي توليد داخلي، 
طرح ديگري را با نام فرهيختگان، براي حمايت از كادر 
آموزشي و فرهنگي كشور، اس��تادان، دانشجويان و 

اعضاي هيات علمي ارايه كرده است. 
در اين طرح، پرداخت تسهيالت بانك صادرات ايران 
با نرخ سود هش��ت درصدي به اعضاي هيات علمي، 
كاركنان و دانش��جويان دانش��گاه آزاد اس��المي در 
قالب طرح »فرهيختگان« آغاز ش��ده است كه طيف 
گس��ترده اي بيش از 300 هزار نفر از دانش��جويان و 
اعضاي هيات علمي و كادر آموزشي را تحت پوشش 

قرار خواهد داد. 
به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، پرداخت 
تس��هيالت ويژه اين بانك به اعض��اي هيات علمي، 
كاركنان و دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي بر اساس 
تفاهم نامه با اين دانشگاه در قالب طرح فرهيختگان آغاز 
شد و اعضاي هيئت علمي مي توانند تا سقف پنج ميليارد 
ريال، كاركنان تا سقف سه ميليارد ريال و دانشجويان به 
تفكيك مقاطع تحصيلي بين ٥٠ تا ٤٠٠ ميليون ريال 
با ارايه معرفي نامه دانشگاه از تسهيالت بانك صادرات 

ايران با نرخ سود هشت درصدي بهره مند شوند.
اعضاي هيات علمي دانش��گاه آزاد اسالمي مي توانند 
تس��هيالت خود را در قالب خريد، س��اخت و تعمير 
مس��كن و همچنين خريد كاال با اقساط ٦٠ ماهه در 
قالب عقد مرابحه، فروش اقساطي و مشاركت مدني 
با نرخ س��ود هش��ت درصدي از بانك صادرات ايران 

دريافت كنند.
كاركنان دانشگاه آزاد نيز مي توانند براي تعمير مسكن 
و خريد كاال در قالب عقد مرابحه، تسهيالت تا سقف 
سه ميليارد ريال با اقساط حداكثر ٦٠ ماهه و با نرخ سود 

هشت درصدي از بانك صادرات ايران دريافت كنند.
دانش��جويان مقطع كارداني دانش��گاه آزاد اسالمي 
بابت كمك هزينه پرداخت شهريه ثابت و متغير خود 
مي توانند تا سقف ٥٠ ميليون ريال با اقساط ٢٤ ماهه از 
تسهيالت اين بانك استفاده كنند. دانشجويان مقطع 
كارشناسي تا س��قف ١٠٠ ميليون ريال با اقساط ٤٨ 
ماهه و دانش��جويان مقطع كارشناسي ارشد تا سقف 
١٥٠ ميليون ريال با اقساط ٣٦ ماهه از اين تسهيالت 

برخوردار خواهند شد.
دانشجويان مقطع دكترا نيز مي توانند از اين تسهيالت 
با نرخ سود هشت درصدي تا سقف ٤٠٠ ميليون ريال 

با اقساط ٤٨ ماهه استفاده كنند.
طرح »فرهيخت��گان« در قال��ب تفاهم نامه اي كه به 
امضاي حجت اله صي��دي، مديرعامل بانك صادرات 
ايران و محمد مهدي طهرانچي، رييس دانشگاه آزاد 
رس��يده و دربرگيرنده گسترش همكاري و ارايه انواع 
خدمات بانكي و مالي و پرداخت تسهيالت به اعضاي 
هيات علمي، كاركنان و دانش��جويان دانش��گاه آزاد 

اسالمي است، عملياتي شده است.
نگاهي به ارقام تسهيالت اين طرح نشان مي دهد كه 
دانشجويان و اعضاي هيات علمي مي توانند با استفاده از 
رقم قابل توجه اين تسهيالت، مشكالت موجود در سال 
شيوع كرونا و ركود آموزش را كاهش دهند و از بخش 
فرهنگ و آموزش كشور در اين سال با نرخ سود مناسب 

8 درصدي حمايت نسبي قابل توجهي خواهد شد.
با توجه به رقم 40 ميليون توماني براي دانشجويان 
مقط��ع دكترا، رق��م 5 ميليون توماني ب��راي دوره 
كاردان��ي، مبل��غ 10 ميلي��ون توماني ب��راي دوره 
كارشناس��ي، مبلغ 15 ميليون تومان��ي براي دوره 
كارشناس��ي ارش��د، كه از طريق فروش اقساطي و 
مرابحه در اختيار آنها قرار مي گيرد، دانشجويان در 
مدت مناسبي مي توانند از س��اده ترين روش هاي 
دريافت تس��هيالت مانند مرابحه براي دريافت وام 
اقدام كنند. اعضاي هيئت علمي مي توانند تا سقف 
500 ميليون تومان، كاركنان تا سقف 300 ميليون 
تومان و دانشجويان به تفكيك مقاطع تحصيلي بين 
5 تا 40 ميليون تومان با ارايه معرفي نامه دانش��گاه 
از تس��هيالت بانك صادرات ايران با نرخ سود هشت 
درص��دي بهره مند ش��وند كه در ش��رايط كنوني 
مي تواند حمايت خوبي از بخش فرهنگ و آموزش 
كشور باش��د و ادامه آن در سال 1400 نيز مي تواند 
نويد همكاري هاي بيش��تر بانك ها و دانشگاه ها در 
رش��د واعتالي بخش فرهنگ كشور براي كمك به 
رشد سرمايه هاي انساني و رشد و توسعه كشور باشد. 

قيمت طال در بازار ايران به دنبال افزايش نرخ اونس جهاني باال رفت

كارشناسان اقتصادي مطرح كردند

تغيير قيمت هاي جهاني طال و ارز به دنبال تزريق 2.3 تريليون دالري

پذيرش FATF گامي در جهت كاهش محدوديت هاي اقتصادي
گروه بانك و بيمه | 

مهم تري��ن محدودي��ت اقتصادي اي��ن روزه��اي ايران، 
تحريم هاي يكجانبه و ظالمانه امريكا اس��ت كه هرچند با 
تصويب FATF در شرايط آن تغييري ايجاد نمي شود، اما 
كارشناسان امور اقتصادي معتقد هستند اين مصوبه مي تواند 
يك گام مهم در جهت كاهش محدوديت هاي اقتصادي 
كشور باشد.اعالم بررسي مجدد لوايح موسوم به FATF در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام با اجازه رهبر معظم انقالب، 
با استقبال طيف گسترده اي از كارشناسان اقتصادي و فعاالن 
حوزه بانكي همراه ش��ده است.»ميثم رادپور« كارشناس 
بازارهاي مالي روز دوشنبه در گفت وگو با ايرنا ضمن مثبت 
توصيف كردن اين اقدام گفت: به هر صورت كشور ما بايد از 
اين فشار اقتصادي كه برايش ايجاد شده است خارج شود و 
پيوستن به سازمان FATF يك گام براي كاهش اين فشار 
است.در مشكالت فعلي كشور، موانع و فشارهاي ناشي از 
تحريم هاي امريكا نقش مهمي را ايفا مي كند، به عبارت ديگر 
تحريم ها محدوديت هايي به مراتب وسيع تر و كلي تر از آن 
 FATF چيزي كه به عنوان مثال قرار گرفتن در ليست سياه
براي ما ايجاد مي كند، ايجاد كرده است. اما اين را هم نبايد از 
نظر دور داشته باشيم كه در همين شرايط تحريمي نيز برخي 
بانك هاي بين المللي كه حاضر به مبادله مالي با ايران بودند و 
حداقل تراكنش هايي ميان فعاالن اقتصادي ايراني با خارج از 
كشور از اين طريق اتفاق مي افتاد. اما متاسفانه پس از ورود نام 
ايران در ليست كشورهاي پرريسك FATF، همان بانك ها 
هم از مبادله مالي ب��ا طرف ايراني خودداري مي كنند.اين 
 FATF مدرس دانشگاه ادامه داد: متاسفانه پرداختن به لوايح
در كشور ما در گيرودار رقابت هاي سياسي افتاده است و اينكه 

گفته مي شود در صورت پيوستن به اين سازمان، اطالعات 
مالي كشور در اختيار دشمن قرار مي گيرد، نمي تواند امري 
موجه باش��د. همانطور كه مي دانيم بيش از 190 كش��ور 
جهان به اين سازمان بين المللي پيوسته اند، كشورهايي كه 
از لحاظ سياسي و ساختار حاكميتي، تفاوت هاي فراواني با 
يكديگر دارند، اما عضويت در اين سازمان براي آنها مشكلي 
ايجاد نكرده اس��ت. اما ما با طرح اين بهانه ها و عدم ورود به 
اين سازمان، با دست خودمان مي خواهيم خود را متفاوت 
از روال معمول ديگر كشورها نشان دهيم و حاصل اين كار 
تنها ايجاد محدوديت هاي بيشتر براي كشور است.اين نكته 
بسيار حائز اهميت است كه با وجود آنكه نظام بانكداري ما از 
لحاظ سالمت مالي شرايط بدي در مقياس جهاني ندارد، اما 
متاسفانه به خاطر سياسي شدن مواجه با FATF در داخل، 
اتفاقات به نحوي رخ داده است كه امروز در كنار كره شمالي 
تنها كشورهايي هستيم از ديد بين المللي، داراي سيستم 
بانكي بسيار پرريسك هستيم. بنابراين مهم ترين اقدام بايد 
همين باشد كه با خروج از ليست سياه اين سازمان، اعتماد 
سازي در سطح جهاني را آغاز كنيم. وي ادامه داد: مهم ترين 
هدف سازمان FATF مبارزه با پولشويي است. امري كه در 
كشور ما طي سال هاي اخير به خوبي پيگيري شده و بانك 
مركزي گام هاي جدي در اين رابطه برداشته است كه جاي 
تقدير دارد. نظام بانكداري ما اين روزها، حتي نسبت به 5 سال 
پيش، پيشرفت قابل قبولي در اين زمينه داشته است. نظام 
بانكي ايران ديگر هر پولي را از منبعي ناشناس قبول نمي كند 
و اگر ارقام مبادالت قابل توجه باشد، كميته مبارزه با پولشويي 
به مس��اله ورود كرده و تا منابع مالي روشن نباشد، مانع از 
انجام تراكنش مي شود. بانك مركزي بسياري از اقداماتي را 

كه در مسير مبارزه با پولشويي الزم بوده است، انجام داده و 
پيوستن به اين سازمان بين المللي از نگاه نظام بانكي كشور با 
مشكل جدي مواجه نخواهد بود.رادپور تصريح كرد: مطمئنا 
براي مبارزه با فساد و پولشويي بايد اراده داخلي وجود داشته 
باشد و پيوستن به سازمان هاي بين المللي مانند FATF و 
نظارت آنها نمي تواند مانع از پولشويي در كشوري شود. ما 
در همسايگي خود با كشورهايي مانند پاكستان و افغانستان 
مواجه هستيم كه به اين سازمان جهاني هم پيوسته اند، اما 
نتوانسته اند مسير قاچاق و پولشويي را در داخل كشورهاي 
خود از ميان ببرند.اين كارشناس بازارهاي مالي خاطرنشان 
كرد: عدم تصويب لوايح FATF در شرايط سخت تحريمي، 
حداقل فرصت ها براي مراودات مالي با بانك هاي جهاني را 
هم از ما گرفته است، اما امروز با بررسي مجدد اين لوايح در 
مجمع تشخيص مصلحت اين فرصت وجود دارد، تا از اين 
محدوديت نجات پيدا كنيم. اهميت اين مساله به اين ميزان 
اس��ت كه حتي اگر دولت جديد امريكا به برجام بازگردد و 
 FATF تحريم ها را هم بردارد، اما ما همچنان در ليست سياه
باشيم، مشكالت بر سر راه انجام مراودات مالي با بانك هاي 

جهان مانند امروز برقرار خواهد ماند.

FATF ضرورت اجماع نظر براي تصويب    
همچنين محمدقلي يوسفي، كارشناس امور اقتصادي در 
رابطه با مديريت منابع ارزي توسط بانك مركزي و تصويب 
FATF براي كاهش هزينه نقل و انتقال ارز و بهتر شدن روابط 
بانكي و انتقال پول، در گفت وگو با ايِبنا گفت: شرايط كشور 
اكنون به گونه اي است كه در وضعيت بحراني قرار گرفته و در 
تحريم به سر مي برد. در كنار اين معضل خارجي، در داخل 

هم اجماعي بابت پيوستن به FATF وجود ندارد و همين 
مساله محدوديت هاي زيادي را ايجاد كرده كه در نتيجه آن 
بانك مركزي را نيز با دشواري هاي جديدي همراه ساخته 
است.يوسفي در ادامه تاكيد كرد: بخشي از موضوع مديريت 
ارز به بانك مركزي ربط پيدا مي كند، اما تمام آن مربوط به اين 
نهاد پولي نيست. تشكيالت، نهادها و سازمان هاي گوناگون از 
وزارتخانه هاي مختلف گرفته تا مجموعه دولت و حاكميت 
در اين رابطه نقش دارند. بنابراين چنين نيس��ت كه بانك 
مركزي براي موفقيت در اين كار درصدد اصالح قانون برآيد 
و يا خودسرانه FATF را مورد اجرا قرار دهد. براي انجام اين 
امر تمام مسووالن مربوطه بايد تصميم گيري كنند.وي اظهار 
داشت: بانك مركزي زماني مي تواند در خدمت ساير اعضا 
جامعه باشد كه زمينه انجام وظايفش به درستي فراهم شده 
باشد تا بتواند تعهدات خود را به سرانجام برساند، بنابراين تا 
پيش از عملي ساختن وظايف اش، نمي تواند بار اضافي تحمل 
كند زيرا چنانچه غيرممكن نباشد، بسيار دشوار خواهد بود. 
در هواپيما هم كه باشيد، وقتي كمربند ايمني را مي بنديد، 
اول پدر و مادر بايد اين كار انجام دهند، سپس براي فرزند 
خود كمربند ببندند. به اين معنا تا زماني كه پدر و مادر نتوانند 
به مراقبت از خود بپردازد، توانايي مواظبت از فرزند خود را 
هم نخواهند داشت.يوسفي درباره اولويت بندي بانك مركزي 
براي تخصيص ارز يادآور شد: بانك مركزي بايد همواره بين 
عرضه ارز و تقاضاي ارز توازن برقرار كند. به اين معنا چنانچه 
عرضه ارز كم اس��ت از تقاضا بكاهد و درخواست هاي غير 
ضرور را به دليل محدوديت ها حذف كند. تصميم فوق در 
اختيار اين نهاد پولي قرار دارد كه متناسب با توان خود به 

درخواست ها پاسخ دهد.

طرح  »فرهيختگان«



گروه بورس|
اقبال به س��هم هاي خرد و كوچك در بازار سهام افزايش 
يافته، اين اقبال درصورتي است كه معامالت اين دسته از 
سهام تاثير عمده اي روي شاخص ندارد و نمي تواند به طور 
كلي وضعيت بازار را تغيير دهد. از اين رو شاهد شكاف نسبتا 
عميق بين دوشاخص كل و هم وزن در بازار هستيم. اين 
موضوع موجب شده تا خروج نقدينگي از سهام شاخص ساز 
به س��ود گروه هاي كم وزن بازارس��هام طي يك ماه اخير 
باشد. به نظر مي رسد تدابير ناكارآمد اتخاذشده در حمايت 
از سهام، راي منفي س��هامداران حقيقي به دخالت هاي 
دولت را به دنبال داشته است. از روز شنبه تاكنون وضعيت 
بازارسرمايه كمي نوساني بود اغلب در مسير كاهشي قرار 
گرف��ت و در مواجهه با تعطيلي بازارهاي جهاني و آرامش 
نس��بي بازارهاي موازي، روزي آرام را پشت سر گذاشتند. 
در حالي كه پيش از اين تصور مي ش��د چشم انداز مثبت 
بازارهاي جهاني به خصوص در بخش هايي همانند؛ توليدات 
پتروشيمي و فوالدي اثري قابل توجه بر رونق بازار سرمايه در 
ماه هاي پاياني سال بگذارند ا ما؛ با شروع آذرماه سهامداران 
به سمت و سوي گروه هاي كوچك تر رفتند. جايگاهي كه 
در برابر رشد ۵/۵ درصدي ش��اخص كل از اول تا روزهاي 
نخس��ت دي ماه، نماگر هم وزن رش��د ۸/ ۲۳ درصدي را 
ثبت كرده اس��ت. واقعيت اين است كه در كنار بي خبري 
از چند و چون نگاه مجلس به اليحه تورمي بودجه ۱۴۰۰ 
بي اعتمادي فعاالن بازار سرمايه به قول هاي حمايتي سبب 
شده تا خوشبيني ها به آينده سهام كاموديتي محور نقض 
شود و تمايل سهامداران خرد به سمت نمادهاي كوچك تر 

افزايش پيدا كند. 

   راي پولي
ميلتون فريدمن، نوبليست اقتصاد و اقتصاددان معروف 
نئوكالس��يك س��خنراني معروفي دارد كه در آن به 
مفهومي با  عنوان راي دادن با پا )Foot voting( اشاره 
مي كند. در اين سخنراني كه بخشي از آن به نحوه ابراز 
رضايت مردم از وضعيت موجود در چين مائو و دليل 
عالقه بسيار آنها براي مهاجرت به ساير كشورها از جمله 
هنگ كنگ اشاره دارد، فريدمن از مفهومي عميق پرده 
بر مي دارد كه زيربناي تمامي رفتارهاي انساني از جمله 
انتخاب هاي اقتصادي است. اين زير بنا چيزي نيست 
جز مطلوبيت. مطلوبيت است كه سبب مي شود تا مردم 
اقدام به خريد و فروش كنند. تمامي مسائل از انتخاب 
نوع ي��ك وعده غذا يا حتي كلماتي كه ما براي ارتباط 
برقرار كردن با سايرين انتخاب مي كنيم، همه و همه به 
ميزان فايده و مطلوبيتي بستگي دارند كه ذهن انسان از 
كاركرد آنها استنباط كرده است. بنا بر اين طبيعي است 
كه هم در حوزه فردي و هم در حوزه جمعي انسان ها به 
طيف متنوعي از انتخاب ها و رفتارها از جمله رفتارهاي 
اقتصادي تمايل داشته باشند. در واقع به همان شكل كه 
مردم تمامي كشورهاي بلوك شرق در طول سال هاي 
زمامداري كمونيس��م عدم مطلوبيت سياست هاي 
اجرا ش��ده را به گذر از مرزها و پرده هاي آهنين نشان 
مي دادند، مردم نيز فارغ از اينكه در كجاي جهان زندگي 
مي كنند در طول تاريخ از طريق تمامي انتخاب هاي 
خود به محرك ها و تغييرات بيروني واكنش نش��ان 
مي دهند.با اين حال اقتصاد تنها علمي است كه توانسته 
در طول تمامي اعصار به واسطه يك مكانيسم و ظاهر 
ساده يعني پول تمامي تمايالت فردي و جمعي را كه 
بعدي كيفي و غيرملم��وس دارند به امري كمي بدل 
كند. مفهوم قيمت در اقتصاد سبب شده تا ما بتوانيم 
نه تنها ارزش كاالها و خدمات بلكه تمايل آحاد مردم را 
با يك موقعيت اقتصادي يا يك دارايي خاص بسنجيم. 
به عبارت ساده تر هر بار كه فردي در يك جامعه كاال يا 
خدمتي را انتخاب مي كند به كارايي يا عدم كارايي آن 

راي مي دهد. اين تفسير از كاركرد پول اگرچه ممكن 
اس��ت چندان متداول نباش��د، اما در حقيقت نشان 
مي دهد كه قبل از اختراع شدن صندوق راي يا حتي 
دموكراسي هاي يوناني انسان ها بدون اينكه به دنبال 
آن باشند توانستند راهي براي انتخاب مسالمت آميز 
گزينه هاي محدود و رويارويي با ماليمات و ناماليمات 
زندگي فراهم كنند.  در طول اين قرن ها هرچه اقتصاد 
گسترش يافته و بر پيچيدگي ها و زواياي پيدا و پنهان 
آن افزوده شده، اين انتخاب گسترده تر شده و تفسير 
آن نيز از اهميت بيشتري برخوردار شده است. يكي از 
اين حوزه ها بازارهاي مالي هستند كه به رغم تفسيرها 
و تحليل هاي گوناگوني كه در ابتداي هر سال مالي يا 
فصل از عملكرد آنها ارايه مي شود در نهايت ممكن است 
بر اساس پيش بيني ها عمل نكنند و قيمت هاي متفاوت 
را نسبت به چشم انداز ارايه شده از سوي تحليلگران به 
دارايي ها تخصيص دهند. در حالي كه ممكن است در 
وهله اول تصور شود كه اين قيمت ها بايد صرفا بر اساس 
ارزش ذاتي به دارايي هايي نظير سهام يا اوراق قرضه 
تخصيص داده شود اما حقيقت اين است كه مردم يعني 
همان سرمايه گذاران هنگام خريد يا فروش يك دارايي 
تمامي ريسك هاي پيدا و پنهان آن را مورد ارزيابي قرار 
مي دهند و ممكن است براساس همين ريسك بهاي 
يك دارايي خ��اص را تنزيل يا به دليل وجود آينده اي 

روشن تر از آنچه تصور مي شد بر قيمت آن بيفزايند.

   روند تغييرات  شاخص
شاخص كل بورس طي روز يكشنبه نزول عمده اي را 
تجربه كرد و سبب شد تا اين نماگر در آخرين لحظه 
معامالت به س��طح يك ميليون و ۴۱۹ ه��زار واحد 
برسد. اين افت ۳۲/ ۰ درصدي با اينكه تفاوت چنداني 
با كاهش ۲۸/ ۰ شاخص كل هم وزن نداشت، اما مانع 
از آن نش��د تا واگرايي رخ داده ميان نمادهاي كوچك 
و بزرگ بورس ناديده گرفته شود اما؛ بايد به اين نكته 
توجه كرد كه بازار س��هام طي روز دوشنبه وضعيت 
خوبي به خود گرفت و نسبتا روز گذشته خود را جبران 
كرد. طي روزهاي هفته جاري در حالي كه دماس��نج 
اصلي بازار سهام به لطف نماد هايي مانند شستا، تاپيكو 

و نوري بخشي از افت ساعت اول خود را پس گرفت با 
اين حال قرمزپوشي بيشتر نمادهاي موثر بر شاخص 
مانع از آن شد تا س��رمايه گذاران استنباطي مثبت از 
وضعيت كلي بازار سرمايه داشته باشند. نگاهي به فراز 
و فرود ش��اخص هاي كل و هم وزن طي يك ماه اخير 
نشان مي دهد كه جنس رفتار س��رمايه گذاران خرد 
در نمادهاي كوچك و بزرگ از هم متفاوت اس��ت. در 
حالي كه شاخص بورس تهران طي روزهاي منتهي به 
هفته جاري عملكردي حاكي از بدبيني سرمايه گذاران 
به وضعيت بازار را نشان داده و از اوج يك ميليون و ۵۳۵ 
هزار واحدي در روز شنبه بيست و دوم آذر به سطح يك 
ميليون و ۴۱۹ هزار و ۵۲ واحد در روز گذشته رسيده 
كه شاخص كل هم وزن طي همين مدت به رغم افت ۳ 
روزه در هفته پاياني آذرماه كه ناشي از هيجان فروش 
در كل بازار بوده اس��ت در روزهاي گذش��ته با قدرت 
افزايش پيدا كرده اس��ت. چنين تغييري نشان از آن 
دارد اگرچه كاهش دماسنج اصلي بازار نشان از ضعف 
و تقاضا در كليت اين بخش از اقتصاد كشور دارد ولي 
وضعيت در نماد هاي كوچك به مراتب بسيار بهتر است. 
در روزهاي گذشته هرجا كه شاخص كل در جا زده و 
نتوانسته افزايش يابد شاخص كل هم وزن با قدرت به 
سمت باال حركت كرده است. همين امر نشان از آن دارد 
كه همانند آنچه پيش تر گفته شد، دست خريداران در 
نماد هاي كوچك بسيار قوي تر از متقاضيان خريد سهام 
در نمادهاي بزرگ است. در حال حاضر تغييرات قيمت 
نماگر هم وزن نشان مي دهد كه پس از شروع كاهش 
قيمت ها در بورس اين شاخص از سقف تاريخي خود 
يعني ۵۳۳ هزار واحد در روز ۱۹ مرداد سال جاري تا 
۳۶۴ ه��زار واحد روز ۲۰ آبان را در فاصله زماني س��ه 
ماهه پيموده اس��ت. اين افت ۱۶۹ ه��زار واحدي در 
حالي به ثبت رسيده كه پس از آن حدود ۶۴ درصد از 
اين كاهش جبران شده و حال نماگر هم وزن تا سقف 
تاريخ��ي خود تنها ۵/ ۱۱ درصد فاصل��ه دارد. اين در 
حالي است كه طي همين مدت عقبگرد شاخص كل 
ب��ورس از محدوده ۲ ميلي��ون و ۱۰۰ هزار واحدي تا 
يك ميليون و ۲۱۱ هزار واحدي تنها به ميزان تقريبي 
۲۳ درصد جبران ش��ده اس��ت و اين نماگر همچنان 

فاصله اي ۳۲ درصدي از اوج دارد، بنابراين بيراه نيست 
اگر سرمايه گذاران فعال در بازار سهام فرض را بر اين 
بگذارند كه دوري ك��ردن از نمادهاي بزرگ الاقل در 
شرايط فعلي به صرفه تر از سرمايه گذاري در نمادهايي 
است كه به زعم بسياري از كارشناسان از شرايط الزم 

براي رشد قيمت بيشتر برخوردارند.

    فراز و نشيب هاي بازار اوليه
محمد گرجي آرا، كارشناس بازار سهام نيز با اشاره به نقش 
بورس در بخش مولد كشور اظهار مي كند: بخش عمده اي 
از توليدات صنعتي كشور را شركت هايي تشكيل مي دهند 
كه در بورس، كاالي خام توليد مي كنند. اين شركت ها كه 
در دهه هاي ۴۰ و ۵۰ مالكيت دولتي داشتند به مرور زمان 
وارد بورس تهران ش��دند. درحال حاضر بخش زيادي از 
توليدات سيمان، فلزات اساسي و محصوالت پتروشيمي 
در بورس عرضه مي ش��وند. از سوي ديگر بخش زيادي از 
كاالهايي كه در بورس توليد مي شود را كاالهاي صادراتي 
نظير محصوالت پتروشيمي، توليدات مربوط به قير، فلزات 
اساسي و كانه هاي فلزي تشكيل مي دهد، از اين رو بخشي 
از توليدات صادراتي و درآمد كشور از طريق بورس حاصل 
مي ش��ود. بر همين اساس ش��ركت هاي صنعتي بورس، 
بيشترين سهم از كل GDP كه توليد مي شود را به خود 
اختصاص مي دهند.وي با بيان اينك��ه حضور بازار ثانويه 
كمك ش��اياني به بازار اوليه به منظور افزايش دارايي هاي 
مالي شركت ها مي كند، مي گويد: در بورس تهران وضعيت 
به گونه اي اس��ت كه از اين ظرفيت به طور كامل استفاده 
نمي شود و با وجود اينكه شركت ها عالوه بر حضور در بازار 
ثانويه مي توانند در بازار اوليه نيز اوراق منتشر كنند، شاهد 
چنين اقدامي از سوي آنها نيستيم، اين در حالي است كه 
زماني سيكل توسعه از طريق بورس و بازارهاي مالي كامل 
خواهد شد كه بازار اوليه از عمق مناسبي برخوردار باشد.

اين تحليلگر بازار سهام در توضيح اين مطلب مي گويد: بازار 
اوليه با عرضه اوليه تفاوت هايي دارد. بازار ثانويه هر چه عمق 
بيشتري داشته باش��د جذاب تر خواهد بود اما در كنار آن 
بايد تدابيري براي توسعه بازاراوليه نيز توسط سياست گذار 
انديشيده شود تا شركت ها بتوانند اوراق بهادار خود را در 

بورس عرضه كنند.
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نقدينگي سازندگان
با اوراق سلف تامين مي شود؟

محمود محم��ودزاده، معاون وزير راه و شهرس��ازي با 
اش��اره به اينكه انتشار اوراق س��لف با هدف كمك به 
متقاضيان مسكن و س��ازندگان طراحي شده است، 
اظهار كرد: متقاضيان مسكن مي توانند در چند مرحله 
نسبت به خريد مسكن يا تامين مسكن اقدام كنند. وي 
ادامه داد: اكنون اين مشكل وجود دارد كه براي بيشتر 
خانوارها تامين هزينه هاي تهيه يك مسكن دشوار است، 
بنابراين خانوارها با پس انداز و سرمايه گذاري پول خود 
از طريق خريد اوراق سلف مسكن، مي توانند در بخشي 
از سود خريد يك واحد مسكوني سهيم شده و ارزش 
پول خود را حفظ كنند. وي با بيان اينكه انتشار اوراق 
سلف و خريد آن توسط مردم در صورت وقوع تالطم در 
بازار مسكن باعث حفظ ارزش پول مي شود، افزود: اين 
روش سرمايه گذاري مطمئني براي متقاضيان واقعي 
مس��كن اس��ت كه از اين طريق متقاضيان مي توانند 
اطمينان حاصل كنند كه مسائل حاشيه اي براي آنها 
روي نمي دهد. چون تمام اين مراحل با نظارت سازمان 
بورس انجام مي ش��ود و موضوع انتشار اوراق سلف به 
شكل شفاف از نظر قانوني پيش خواهد رفت. معاون وزير 
راه و شهرسازي يادآور شد: با اين روش و مشاركت مردم 
در خريد اوراق سلف نقدينگي مورد نياز توليدكنندگان 

و سازندگان مسكن تأمين خواهد شد.

انتشار اوراق سلف مسكن
و سواالت آن

فرشيد پورحاجت با اشاره به انتشار اوراق سلف مسكن، 
اظهار كرد: اساسا معاونت مسكن و ساختمان و وزارت 
راه و شهرسازي هيچ نظر و توجهي به بخش خصوصي 
ندارند و ب��ه دنبال تامين نقدينگي ب��راي بنگاه هاي 
توليدي هم نبوده اند. وي با بيان اينكه نمونه بارز اين 
بي توجه��ي، انجام ندادن اقدام مثب��ت براي افزايش 
تسهيالت حوزه ساخت وساز است، ادامه داد: متأسفانه 
سازندگان مسكن با يك سيستم كاماًل درگير در حوزه 
تسهيالت بانكي مواجه هستند كه تأمين نقدينگي را 
سخت كرده است. اين سيستم بانكي ناكارآمد نتوانسته 
مردم را صاحب مسكن كند. وي بيان كرد: معاون وزير 
راه از اوراق سلف مسكن به عنوان ابزار مالي به تأمين 
نقدينگي براي بنگاه هاي توليد مسكن يادكرده است، 
اما بايد ديد اين برنامه در تعادل بخشي به بازار مسكن 
اثرگذار است يا آنكه مسكن سرمايه اي را سرمايه اي تر 
مي كند. بايد ببينيم اين منابع كه قرار است در قالب 
اوراق سلف توزيع شود به چه ميزان مي تواند در كنترل 
بازار تأثيرگذار باشد دبير كانون سراسري انبوه سازان با 
بيان اينكه اوراق سلف مسكني نرخ سود بانكي دارد و 
بايد ديد اين نرخ چه ميزاني است، گفت: از سوي ديگر 
بايد ببينيم كارايي اوراق س��لف مس��كن در سيستم 
ناكارآمد بورسي چگونه است. پورحاجت يادآور شد: 
نوسان گيري، عدم شفافيت بورس و... طي ماه هاي 
اخير لطمات سنگين مالي را به مردم وارد كرده است. 
آيا با اين سيس��تم و وضعيت موجود استفاده از اين 
ابزارها منتج به صاحب مسكن شدن مردم يا صاحب 
س��رمايه ش��دن بخش توليد در گردش نقدينگي 
مي شود؟ يا اينكه فقط در تالشيم بنگاه هاي اقتصادي 
بزرگ حوزه مسكن را تقويت مي كنيم. به نظر مي رسد 
سازوكار بايد به گونه اي باشد تا بنگاه هاي كوچك در 
توزيع فراهم شود. وي در ادامه به مثالي در اين رابطه 
اشاره كرد و افزود: در بورس فوالد آيا با شايعه پراكني 
برخي مديران قيمت ها كاهش يافت يا افزايش. با توجه 
به اين موارد خيلي به تأثيرگذاري اوراق سلف مسكن 
در بخش توليد اميدوار نيستيم. البته در يك سيستم 
شفاف و كارآمد و در شرايطي كه تورم نهفته اي در بازار 
مسكن نداشته باشيم، اين قبيل برنامه ها نتايج مثبتي 

را به دنبال خواهد داشت.

هر روز با بورس تا نوروز
سياوش وكيلي، مدير روابط عمومي و امور بين الملل 
سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اهميت آموزش 
در بازار س��رمايه گفت: همان گونه كه همه مي دانيم با 
شروع سال ۹۹ ش��اهد حضور بسيار گسترده مردم در 
بازار س��رمايه بوديم و با اقدامات صورت گرفته شاهد 
بوديم كه اين حضور پررنگ و پررنگ تر شد ولي متاسفانه 
در نيمه هاي مرداد ماه ب��ا وضعيت نامطلوبي از حيث 
شاخص مواجه و متوجه شديم كه امروز در بازار سرمايه 
نياز به آموزش به شدت احساس مي شود  لذا هدف گذاري 
شد كه چندين برنامه با ديدگاه و هدف آموزشي براي 
سهامداران عزيز تهيه شود. وي ادامه داد: اكثر سهامداران 
در دو شركت بورس و فرابورس فعال هستند و بسته به 
ذائقه خود از محصوالت بازار س��رمايه از طريق اين دو 
شركت بزرگ بازار سرمايه بهره مند مي شوند در اين راستا 
برنامه خيلي مفصلي تحت عنوان »عصر سهامداري« 
تهيه شده كه از ديروز شاهد پخش اين برنامه به صورت 
زنده از ش��بكه ايران كاال و متعاقب آن و همراه با آن در 
شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي بوديم. مدير روابط 
عمومي و امور بين الملل س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
افزود: من فرصت را غنيمت مي شمارم و همه عزيزان را 
به مشاهده اين برنامه كه از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶ هر روز 
از شبكه ايران كاال پخش مي شود دعوت مي كنم. اين 
برنامه در قالب حدود ۶۰ قسمت طراحي شده است كه 
تا نوروز ۱۴۰۰ تمامي مفاهيم مورد نياز شما سهامداران 
عزيز را از پايه اعم از آن دوس��تان و سهامداران عزيز كه 
هم اكنون سهامدار هستند و طبعاً به يكسري آموزش هارا 
نياز دارند و حتي كس��اني كه وارد نش��دند چگونه و با 
چه روش��ي به بازار س��رمايه ورود كنند، سراغ چه نوع 
سرمايه گذاري بروند، با چه ريسك هايي مواجه هستند 
توسط اساتيد بسيار زبده اين برنامه آموزشي روي آنتن 
خواهد رفت و ضمن سپاس از مسووالن محترم شركت 
بورس كه برنامه اينچنيني را با همكاري سازمان بورس، 
شركت سپرده گذاري همچنين ش��ركت بورس كاال 
راه اندازي كردند از اهالي و عالقه مندان به بازار سرمايه 

دعوت مي شود كه به مشاهده اين برنامه بنشينند.

درخواست تداوم عرضه فرآورده  هاي 
نفتي از طريق بورس انرژي

محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اس��المي در نامه اي ب��ه وزير نفت 
پيشنهاداتي ارايه داد. در نامه محمدرضا پورابراهيمي 
خطاب به زنگنه آمده اس��ت: »جناب آقاي مهندس 
زنگنه، وزير محترم نفت، با سالم احتراما همان گونه 
كه مستحضر هستيد طي س��ال هاي خدمتگزاري 
در مجل��س ش��وراي اس��المي همواره بر توس��عه 
زيرس��اخت هاي وزارت نفت و شركت هاي تابعه به 
منظور مشاركت دادن بخش خصوصي جهت كاهش 
تصدي گري دولت، تحقق بخشيدن به سياست هاي 
اقتص��اد مقاومتي و ش��فافيت صنايع نف��ت و گاز و 
پتروشيمي تاكيد داشته ام و خوشبختانه ظرفيت هاي 
قانوني خوبي هم در مجلس شوراي اسالمي براي نيل 
به اين مقصود فراهم شده است كه مي توان به بند )ح( 
ماده )۴( قانون برنامه ششم توسعه، تبصره )۲( ماده 
)۱۳( قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام 
مالي كشور و بند )۱( بخش الف ماده )۱( قانون الحاق 
برخي مواد به قانون تنظيم بخش��ي از مقررات مالي 
دولت  همچنين مصوبات ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي كش��ور كه به نمايندگي از مجلس در آن 
حضور دارم اش��اره كرد كه قوانين مذكور بر توسعه 
س��ازوكارهاي مبتني بر بازار سرمايه جهت توسعه 
صنعت نفت و گاز كشور تاكيد دارد. نگاهي به عملكرد 
آن وزارتخان��ه محترم و ش��ركت هاي تابعه به ويژه 
در يك س��ال اخير حاكي از آن است كه تالش هاي 
مجموعه همكاران شما براي بي اثر كردن تحريم هاي 
ظالمانه شدت يافته است به طوري كه شاهد افزايش 
حجم معامالت فرآورده هاي هيدروكربوري از طريق 
مكانيس��م بورس انرژي ايران و صادرات آن هستيم 
كه جاي تقدير و تش��كر دارد.اينجانب پس از عرضه 
موفق نفت خ��ام در آبان م��اه ۱۳۹۷ طي نامه اي به 
حضرتعالي پيشنهاداتي را براي توسعه و رونق بازار 
انرژي كش��ور ارايه كردم كه بخش هايي از آن مورد 
توجه قرار گرفت ام��ا در خصوص بخش عمده اي از 
آن تاكنون حركتي انجام نشده است كه ضمن تاكيد 
بر پيگيري موضوعات نامه مذكور و ارايه گزارشي در 
خصوص آن و تشكر از تالش هاي مجدانه جنابعالي 
و همه دست اندركاران صنعت نفت به ويژه مديران و 
پرسنل شركت ملي پااليش و پخش و بورس انرژي 
اي��ران و با عنايت ب��ه اهميت موضوع و در ش��رايط 
خطير كنوني، پيشنهاداتي به شرح زير ارايه مي كنم. 
خواهشمند است دستور فرماييد موارد ذكر شده در 
دستور كار آن وزارتخانه قرار گرفته و گزارش اقدامات 
آن به مجلس شوراي اسالمي ارايه گردد.۱- اجراي 
كامل بند )ح( ماده چهار قانون برنامه ششم توسعه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس��المي 
ايران مبني بر توسعه بازار سرمايه با تاكيد بر طراحي و 
مهندسي ابزارهاي مالي و كااليي، توسعه بازار انرژي 
و عرضه نفت خ��ام و فرآورده هاي نفت��ي در بورس 
ان��رژي.۲- برنامه ريزي براي جذب پ��س اندازهاي 
عمومي و نقدينگي س��رگردان از طريق تش��كيل و 
پذيرش صندوق هاي بزرگ پروژه مبتني بر پروژه هاي 
ملي حوزه نف��ت، گاز و پتروش��يمي.۳- پيگيري و 
تس��ريع در راه اندازي بازار آتي ب��راي فرآورده هاي 
هيدروكربوري و ايجاد مكانيسم هاي تشويقي براي 
رونق اين بازار.۴- عرضه حداقل ۳۰ درصد از نفت خام 
و ميعانات گازي تحويلي به هر يك از پااليشگاه هاي 
كش��ور به صورت منظم و مس��تمر با تناوب عرضه 
حداقل يك بار در هفته با قيمت پايه هر بشكه نود و 
پنج درصد )%۹۵( تحويل روي كشتي )فوب( خليج 
فارس و به صورت تسويه نقدي و طبق مكانيسم بورس 
وعرضه نفت خام و ميعانات گازي براي پااليشگاه هاي 
جديداالحداث، طرح هاي توسعه اي ظرفيت جديد 
پااليش��گاه هاي موجود و همچنين پااليشگاه هاي 
كوچك )Mini Refinery( به ميزان حداقل ۴۰ 
درصد خوراك مصرفي ماهانه آنها و افزايش ساالنه 
تعهدات عرضه حداقل به ميزان ۱۰ درصد.۵- اعمال 
تخفيف دو درص��دي در فروش نفت خام و ميعانات 
گازي به پااليش��گاه هايي كه از طريق سازوكار مورد 
اشاره در بند باال نس��بت به تامين خوراك مصرفي 
خود مبادرت مي نمايند، به اس��تناد مفاد تبصره دو 
ماده ۱۳ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي 
نظام مالي كش��ور.۶- مجاز بودن پااليش��گاه هايي 
كه نس��بت به تامين حداقل خوراك مصرفي ماهانه 
خود از طريق سازوكار ذكر ش��ده اقدام مي نمايند، 
به صادرات فرآورده هاي توليدي به صورت مستقيم 
از طريق مكانيزم بورس.۷- تجديد ساختار صنعت 
گاز كشور و شكل گيري بازار متشكل و شفاف در اين 
زمينه به منظور كشف قيمت عادالنه گاز طبيعي و 
عرضه و فروش گاز توليدي تمامي پااليشگاه هاي گاز 
طبيعي از طريق سازوكارهاي رقابتي در بورس انرژي 
ايران به شركت هاي گاز استاني به منظور تحويل به 
مصرف كنندگان گاز طبيعي به ويژه مصرف كنندگان 
بزرگ.۸- تدوين برنامه  معين زمان بندي شده عرضه 
نفت خام و ميعان��ات گازي با قيد اه��داف كمي در 
خصوص اجراي بند )ح( ماده )۴( قانون برنامه ششم 
توسعه كشور و پايش مستمر آن به منظور اطمينان 
خريداران از استمرار عرضه بلندمدت؛ ۹- برنامه ريزي 
براي عرضه ۱۰۰ درصد نفت خام و ميعانات گازي به 
پااليشگاه ها و پتروشيمي هاي داخل كشور از طريق 
بورس انرژي ايران براساس ماده )۱۳( قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و مصوبات 
هيات وزيران طي يك دوره زماني حداكثر سه ساله و 
تدوين برنامه عملياتي و زمان بندي شده براي اجراي 
اين ماده و پايش مس��تمر آن؛ ۱۰- عرضه صادرات 
دريايي فرآورده هاي��ي همچون نفت كوره، نفت گاز 
و نفتا به طور مستمر و منظم؛ الزم به ذكر است طي 
سال جاري صرفا ۲۰۰ هزار تن نفت كوره و ۹۸ هزار 
تن نفت گاز توس��ط شركت ملي نفت و از اين طريق 
صادر شده است در حالي كه ظرفيت توليدي كشور و 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي ايجاب مي كند تا از اين 

ظرفيت به نحو مناسب تري استفاده شود.

»تعادل« وضعيت بازارسهام را بررسي مي كند

حال عجيب اين روزهاي بورس

اقبال سهامداران به سمت وسوي سهام خرد
در معامالت روز گذش��ته بازار سرمايه بيش از هشت 
ميليارد و ۵۹۷ ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۱۱۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال داد و ستد شد. 
همچنين شاخص كل )هم وزن( با سه هزار و ۱۰ واحد 
كاهش به ۴۶۹ هزار و ۱۲۵ واحد و شاخص قيمت )هم 
وزن( ب��ا يك هزار و ۹۷۰ واحد افت ب��ه ۳۰۷ هزار و ۷۹ 
واحد رسيدند. شاخص بازار اول ۱۲ هزار و ۸۶۲ واحد و 

شاخص بازار دوم ۳۸ هزار و ۸۲ واحد افزايش داشتند.
عالوه ب��ر اين در بي��ن تمامي نمادها، نم��اد »صنايع 
پتروشيمي خليج فارس« با چهار هزار و ۴۹ واحد، شركت 
»س��رمايه گذاري تامين اجتماعي« ب��ا دو هزار و ۱۱۶ 
واحد، »نفت و گاز پتروشيمي تامين« با يك هزار و ۳۹۶ 
واحد، »معدني و صنعتي گل گهر« با يك هزار و ۳۸۷ 
واحد، »معدني و صنعتي چادرملو« با يك هزار و ۳۴۲ 
واحد، »پااليش نفت اصفهان« با يك هزار و ۲۰۶ واحد، 
»پااليش نفت تهران« با يك هزار و يك واحد، »پااليش 
نفت بندرعباس« با ۹۴۶ واحد، »سرمايه گذاري غدير« با 
۹۴۳ واحد، »گسترش نفت و گاز پارسيان« با ۸۹۷ واحد 
و »ايران خودرو« با ۸۳۶ واحد بيشترين تاثير مثبت را بر 
شاخص كل داشتند. برپايه اين گزارش روز گذشته بازار 
نماد »فوالد خراس��ان« با ۳۸۶ واحد، »سرمايه گذاري 
ملي ايران« ب��ا ۳۸۳ واحد، »س��رمايه گذاري دارويي 
تامين« با ۳۱۵ واحد، »مخابرات ايران« با ۲۷۲ واحد، 
»پتروش��يمي بوعلي س��ينا« با ۲۶۵ واحد، »صنايع 
شيميايي ايران« با ۲۴۵ واحد و »گروه دارويي بركت« با 
۲۰۳ واحد هم تاثير منفي بر شاخص گذاشتند. »شركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي«، »اي��ران خودرو«، 
»پااليش نفت اصفهان«، »س��ايپا«، »سرمايه گذاري 
سيمان تامين«، »گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو« 
و »تامين سرمايه امين« درگروه نمادهاي پربيننده قرار 
گرفتند. گروه ش��يميايي هم در معامالت روز گذشته 

صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 
سه ميليارد و ۲۵۵ ميليون برگه سهم به ارزش ۱۵ هزار 

و ۹۷۵ ميليارد ريال داد و ستد شد.

    وضعيت مطلوب فرابورسي ها
ش��اخص فرابورس نيز حدود ۶۴ واحد افزايش داشت و 
روي كانال ۵۵ هزار و ۶۸ واحد ثابت ماند. همچنين در اين 
بازار دو ميليارد و ۹۱۷ هزار برگه سهم به ارزش ۵۵ هزار 
و ۱۷۷ ميليارد ريال داد و ستد شد. روز گذشته نمادهاي 
»س��نگ آهن گهرزمين«، »هلدين��گ صنايع معدني 
خاورميانه«، »فوالد هرمزگان جنوب«، »پتروش��يمي 
تندگويان«، »گروه س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي«، 
»گروه توسعه مالي مهر آيندگان«، »سرمايه گذاري مالي 
سپهر صادرات«، »فرابورس ايران«، »سرمايه گذاري صبا 
تامين« و »پااليش نفت الوان« با تاثير مثبت بر شاخص 
اين بازار همراه بودند. روز گذش��ته نمادهاي »صنعتي 
مينو«، »بانك دي«، »پليمر آريا ساسول«، »بيمه كوثر«، 
»توليد نيروي برق دماوند«، »اعتباري ملل«، »توسعه 
و عمران اس��تان كرمان« و »مديريت انرژي تابان هور« 
تاثير منفي بر ش��اخص اين بازار را داشتند.روز گذشته 
حقوقي ها حدود ۱۳۰ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. 
ارزش كل معامالت خرد ۱۴هزار و ۸۲۰ميليارد تومان 
بود، اش��خاص حقوقي ۱۴درصد يعني دو هزار ميليارد 
تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان يك درصد از كل 
معامالت شد. بيش��ترين تزريق پول توسط حقوقي ها 
»مواد و محصوالت دارويي«، »محصوالت شيميايي« 
و »بانك ها و موسسات اعتباري« رقم خورد در حالي كه 
برآيند معامالت گروه هاي »فرآورده هاي نفتي« و »كاشي 
و سراميك« به نفع حقيقي ها تمام شد. آخرين قيمت 
۱۶۰نماد حداقل سه درصد نسبت به قيمت روز قبل آنها 
افزايش يافته و ۲۶۹نماد با كاهش بيش از سه درصدي 

قيمت همراه بوده اند. امروز افزايش سهام حقيقي ها در 
۱۰۰نماد و افزايش سهام حقوقي ها در ۲۲۷نماد به بيش 
از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته 
اول ۹۶۰ميليارد تومان و تغيير مالكيت دسته دوم هزار 
ميليارد تومان بود.همچنين در پايان معامالت روز گذشته 
بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقايسه با روز گذشته، 
۱.۹ درصد )۱۹۰هزار تومان( افزايش يافت و ارزش سبد 
۵۳۲هزار توماني و يك ميليون توماني سهام عدالت به 
ترتيب به ۱۰ ميليون و ۱۳۹هزار تومان و ۱۹ ميليون و 
۱۰۵هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، ارزش ۶۰ 
درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومان سهام عدالت به 

۶ ميليون و ۸۳هزار تومان رسيده است.

   يكه تازي موقت سهام شركت هاي كوچك 
در بازار

نويد خاندوزي، كارشناس بازارسرمايه در گفت وگو با ايرنا 
به اقبال بازار سهام نسبت به سهام شركت هاي كوچك 
اش��اره كرد و مي گويد: از دو هفته گذشته تا امروز رفتار 
غيرحرفه اي برخي از س��هامداران حقوق��ي در فروش 
سنگين بازار و برخي تغييرات در قانون گذاري ها و دخالت 
در قيمت گذاري ها به خصوص در بازار فوالد باعث شد تا 
سهامداران نسبت به سهام شركت بزرگ بي اعتماد شوند 
و به سمت سرمايه گذاري در سهام شركت هاي كوچك 
پي��ش بروند وي اظه��ار مي كند: اين ج��و بي اعتمادي 
باعث ايجاد روند منفي در بازار، خروج نقدينگي از سهام 
شركت هاي بزرگ و ورود آنها به سمت شركت هاي كوچك 
و غيربنيادي شد. خاندوزي خاطرنشان مي كند: تداوم روند 
فعلي و اقبال به سمت سهام شركت هاي كوچك تا زماني 
باعث ايجاد شوك در بازار نمي شد كه گزارش شركت هاي 
بزرگ منتشر نشده بود اما اكنون انتشار گزارش هاي مثبت 
شركت ها و تداوم روند منفي باعث شده تا جو معامالت 

تغيير كند و زمينه ايجاد ترس، ابهام و تالطم در بازار افزايش 
يابد. اين كارشناس بازار س��رمايه با تاكيد بر اينكه روند 
اصالحي و نزولي شاخص بورس در بازار ادامه دار نخواهد 
بود، مي گويد: به طور حتم روند فعلي ايجاد شده در بازار و 
يكه تازي سهام شركت هاي كوچك در بازار موقتي خواهد 
بود، زيرا قيمت سهام شركت هاي بزرگ در حال حركت 
به سمت ارزندگي هستند و به زودي روند بازار به سمت 
سهام بنيادي تغيير مي كند. وي اظهار مي كند: تا چند روز 
آينده بازار به سمت سهام شركت هايي كه گزارش هاي 
مثبت��ي را ارايه داده اند و با وضعيت بنيادي خوبي همراه 
هس��تند پيش خواهد رفت فارغ از هر اندازه و شكلي كه 
دارند بايد بنياد شركت ها مورد توجه قرار گيرد. مصطفي 
رضايي، كارشناس بازار سرمايه اظهار مي كند: با توجه 
به اينكه اكنون شرايط واقعيت هاي اقتصادي در كشور 
در وضعيت مبهمي به سر مي برند اما با توجه به چنين 
وضعيتي بازار نمي تواند در موقعيت ركود باقي بماند. با 
توجه به رشدهاي پرشتابي كه سهام شركت هاي بزرگ 
تجربه كردند سهامداران ترجيح مي دهند تا سرمايه هاي 
در اختيار خود را به س��مت سهام شركت هاي كوچك 
پيش ببرند. وي علت اقبال بازار سرمايه به سمت سهام 
شركت هاي كوچك را ناشي از دو عامل دانست و اضافه 
مي كند: سهام شركت هاي كوچك راحت تر مي توانند 
سرمايه هاي در اختيار مردم را به سمت خود جذب كنند 
همچنين در كنار آن در تحليل اين شركت ها راحت تر از 
سهام بزرگ خواهد بود كه باعث تمايل سهامداران براي 
ورود س��رمايه هاي خود به اين بازار شده است. رضايي 
اظهار مي كند: س��رمايه گذاري در سهام شركت هاي 
كوچك برخالف شركت هاي بزرگ به نقدينگي چندان 
چشمگيري نياز ندارد، به همين دليل در وضعيت فعلي، 
تمايل س��هامداران براي ورود سرمايه هاي خود به اين 

شركت ها افزايش پيدا كرده است.



گروه راه و شهرسازي|
در ش��رايطي كه موج ظهور و بروز نوع جديد ويروس 
كرون��ا از مرزهاي انگليس فراتر رفت��ه و حتي در قاره 
سياه وحشت افكني كرده اس��ت، مقام هاي سازمان 
هواپيمايي كش��وري آمادگي خود را ب��راي افزايش 
محدوديت هاي پروازي به مقاصد خارجي، در صورت 

درخواست و تاييد ستاد ملي كرونا اعالم كردند.
به گزارش »تعادل«، حدود 10 روز پيش، شناس��ايي 
نوع جديد و جهش يافت��ه كرونا در انگليس، بار ديگر 
شرايط دلهره آور ناشي از شيوع يك ويروس ناشناخته 
و جديد را در بخش هاي متعددي از جهان ايجاد كرد. 
اگر حدود يك س��ال پيش در كشورهاي مختلف و از 
جمله در ايران، نگراني فزاينده اي نس��بت به ش��يوع 
ويروس كروناي چيني رش��د و نمو يافت، از چند روز 
پيش چنين حالتي نسبت به ويروس كروناي جديد 
كه در انگليس شناسايي شده، نه تنها در سراسر اروپا 
كه حتي در كشورهاي آسيايي و امريكايي هم شكل 

گرفته و در حال گسترش است.
گفته مي ش��ود، قدرت ش��يوع نوع جدي��د ويروس 
كروناي مشاهده شده در انگليس، ۷0 درصد باالتر از 
نوع اوليه اين ويروس باشد. سازمان جهاني بهداشت 
اعالم كرده است، نوع جديد اين ويروس در دانمارك، 
هلند و استراليا شناسايي شده است. با اين حال، برخي 
از گزارش هاي رس��انه اي حاكي از اين اس��ت كه اين 
وي��روس جديد مرزهاي اروپ��ا را در نورديده و به قاره 

آفريقا رسيده است.
سال گذشته، كشورهاي مختلف در مواجهه با ويروس 
كروناي چيني، در اولين گام پروازهاي خود به چين را 
لغو كردند، كاري كه در ايران ديرهنگام و البته با اما و 
اگرهاي فراواني انجام شد. اما طي يك هفته گذشته، 
ايران و بس��ياري از كش��ورهاي اروپايي و آس��يايي 
پروازهاي خود به انگليس را تعليق كردند. مقام هاي 
مسوول ايران نيز اعالم كردند كه اين پروازها به مدت 
دو هفته تعليق خواهد شد. در اين حال، از آنجا كه هنوز 
پروازهاي انگليس به ايران لغو يا تعليق نشده، نگراني از 

ورود ويروس جديد كرونا به ايران وجود دارد.

  آمادگي صنعت هوايي براي 2 ماموريت
ديروز اما رييس س��ازمان هواپيمايي كشوري با بيان 
اينكه همه پروازهاي خارج��ي و داخلي به مقصد و از 
مبداء انگلستان لغو شدند، گفت: در صورت درخواست 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آماده ايجاد 
محدوديت هاي بيش��تر در ديگر پروازهاي خارجي 
براي مقابله با كروناي جديد و واردات واكسن كرونا از 

هر كشوري هستيم.
تورج دهقان زنگنه در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بنا 
به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
پروازهاي انگلستان به صورت دو طرفه به حالت تعليق 
درآمد و در حال حاضر هيچ ايرالين ايراني يا خارجي 

نمي تواند از انگلستان به ايران مسافري سوار كند.
وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه با توجه به شناسايي 

شدن ويروس جهش يافته جديد كرونا در كشورهاي 
ديگر، آيا پروازهاي ايران به مقاصد خارجي ديگر هم 
تعليق مي ش��ود؟ افزود: اگر وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي يا س��تاد كرونا درخواس��ت كند، 
مي توانيم هر پرواز خارجي ديگري را هم تعليق كنيم 
چرا كه حفظ س��المتي مردم براي م��ا از هر چيزي 

مهم تر است.

  پرواز ايرالين هاي خارجي هم لغو شد
رييس سازمان هواپيمايي كش��وري ادامه داد: البته 
برخي ايرالين هاي خارج��ي پروازهايي برنامه ريزي 
كرده بودند كه آنها را هم تعليق كرديم و در حال حاضر 
تنها هواپيمايي قطر ايرويز مسافران را از فرودگاه امام 
خميني)ره( به صورت غير مستقيم به انگلستان مي برد 
كه البته اين پرواز محدود، فوق العاده و با شرايط خاص 
انجام مي شود و هيچ مسافري از انگلستان نمي تواند 

به ايران بيايد.

    بر سر قول خود هستيم
دهقان زنگنه در پاسخ به سوال ديگري درباره اينكه با 
توجه به حل شدن مشكل نقل و انتقال ارز براي خريد 
واكسن كرونا و اطالعيه اتحاديه بين المللي حمل و نقل 
هوايي )ياتا( در زمينه همكاري همه ايرالين ها براي 
جابه جايي آن در همه نقاط دنيا، آيا هواپيماهاي ايراني 
آمادگي واردات واكسن را دارند؟ گفت: بر اساس چيزي 
كه پيش از اين هم اعالم كرده بوديم، دو ايرالين ايراني 

ماهان و ايران اير آمادگي كاملي براي انتقال هر گونه 
واكسني كه مورد تاييد مسووالن بهداشتي كشور باشد 

را دارند و هيچ مشكلي در اين زمينه نداريم.

    هيچ بليتي به مقصد انگليس فروش نرفته  است
در همين حال، معاون سازمان هواپيمايي درباره فروش 
بليت مبدا و مقصد انگليس در برخي از سايت ها گفت: 
هر چند فروش بليت در سايت ها نمايش داده مي شود 
اما پذيرش نمي شوند همچنين فروش بليت با تاريخ 

پرواز پس از پانزدهم دي ماه مجاز است.
ابوالقاس��م جاللي، معاون هوانوردي و امور بين الملل 
سازمان هواپيمايي كشوري در گفت وگو با ايلنا اظهار 
كرد: با توجه به ش��رايط كش��ور انگلس��تان در بحث 
مشاهده ابتال به ويروس جهش يافته كرونا، با تشخيص 
وزارت بهداشت براي جلوگيري از انتقال اين ويروس 
جهش يافته و حفظ س��المت م��ردم، پروازهاي بين 
ايران و مقاصد كش��ور انگلستان تا دو هفته به تعليق 
درآمد و تا تاريخ 15 دي ماه هيچ پروازي در اين مسير 
انجام نمي شود.وي ادامه داد: همچنين تمام پروازهاي 
ايرالين هايي كه پرواز غير مستقيم به ايران دارند مانند 
تركيش، امارات، قطرايرويز و پگاسوس از هر مقصدي 
از انگليس به ايران ممنوع است و جلوي اين پروازها از 
چند روز گذشته گرفته شد.جاللي با تاكيد بر اينكه به 
همه سايت ها هم اعالم شده در اين مسير پروازي فعال 
به مسافران و متقاضيان فروش بليت نداشته باشند، 
تاكيد كرد: ش��ايد روي برخي از اين س��ايت ها برنامه 

فروش بليت و برنامه پروازي باش��د اما به هيچ عنوان 
پذيرش نمي كنند و امكان فروش آن بليت هاي نمايش 

داده شده روي سايت وجود ندارد.

  احتمال تمديد ممنوعيت پرواز به انگليس
معاون سازمان هواپيمايي گفت: نكته بعد اين است كه 
طبق تشخيص وزارت بهداشت فعال انجام اين پروازها 
دو هفته ممنوع ش��ده اس��ت و اگر مردم دقت كنند 
مي بينند كه تاريخ فروش اين بليت ها در سايت هاي 
فروش بليت هواپيم��ا براي بع��د از پانزدهم دي ماه 
است. امكان دارد كه تاريخ ممنوعيت پرواز بين ايران 
و انگلستان تمديد ش��ود كه آن را به تمام شركت ها و 
آژانس هاي فروش و سايت هاي فروش بليت هواپيما 
اعالم مي كنيم اما ت��ا اين لحظه ممنوعيت پروازي تا 
تاريخ 15 دي ماه است و بعد از اين تاريخ امكان فروش 

بليت وجود دارد.
وي تاكيد كرد: براي بليت هاي��ي كه تا تاريخ 15 دي 

ماه به فروش مي رسد هيچ پروازي انجام نخواهد شد.
جاللي درباره برگشت پول مسافران كه پرواز آنها لغو 
شده، اظهار داشت: افرادي كه قبل از اعالم ممنوعيت 
پروازي بين ايران و انگلس��تان نسبت به خريد بليت 
هواپيما اقدام كردند، هزينه بليت به صورت كامل به اين 
افراد برگردانده مي شود اما انتظار پرداخت خسارت را 
نداشته باشند چراكه ايرالين ها در اين مورد تقصيري 
نداش��تند. فقط پول بليت به مسافران داده مي شود و 
سازمان هواپيمايي ايران موضوع را پيگيري مي كند. 
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ساختار تصويب بودجه
3 الگو در خصوص روابط اين كميسيون ها وجود دارد. در 
الگوي اول، برخي از مجالس قانونگذاري مسووليت كامل 
را به كميت��ه بودجه اختصاص مي دهند و منجر به ايجاد 
هماهنگي و ثبات در بودجه قانوني، به ويژه تسهيل نظم 
و انضباط مالي مي شود. در حالي كه در الگوي دوم، برخي 
ديگر صالحيت ها را در ميان كميته هاي بخشي تقسيم 
مي كنند، اين الگو به منافع بخش��ي كه در بودجه نهايي 
منعكس مي ش��ود كمك مي كند. در الگوي سوم، ابتدا 
كميس��يون بودجه در مورد سقف هزينه كل و درآمدها، 
عمده مسائل مربوط به سياس��ت هاي مالي و سقف كل 
هر بخش تصميم گيري مي كند و سپس كميسيون هاي 
بخشي، بررس��ي تفضيلي برنامه هاي بودجه و اعتبارات 
پيش��نهادي را انجام مي دهد مانند فرانس��ه. در سوئد با 
رويه اي متفاوت و بدون وجود كميس��يونهاي بخش��ي 
بودجه، ابتدا كميسيون مالي، سقف هاي كل هزينه ها را 
تعيين مي كند، در حالي كه اعتبارات دولت توسط ساير 
كميسيون ها رسيدگي مي شود. در اكثر كشورها رسيدگي 
و تصويب نهايي بودجه در كميس��يونهاي تشكيل شده 
براي امر بودجه ريزي انجام مي شود و اين امر براي خارج 
كردن فرايند تصويب بودجه از مسائل سياسي و رسيدگي 
تخصصي تر اس��ت. براي مثال در آلمان با نظام پارلماني، 
رياس��ت كميس��يون بودجه بر عهده يكي از افراد حزب 
مخالف است تا بر برنامه ريزي حزب حاكم نظارت كافي 

وجود داشته باشد.
معموال تركيب كميس��يون ها بر اساس س��اختار، نوع 
اهداف و سياست هاي بودجه اي ايجاد مي شود تا پارلمان 
بتواند در فرايند تصويب در كميسيون ها بيشترين اعمال 
نفوذ و نظارت كارآمد را داش��ته باشد. در فرايند تصويب 
بودجه در مجلس شوراي اسالمي، ابتدا كميسيون هاي 
تخصصي گزارش هاي خود را به كميسيون تلفيق ارايه 
مي كنند سپس كميسيون تلفيق گزارشي نهايي را براي 
صحن آماده مي نمايد. تصميم گي��ري نهايي در صحن 
اتفاق مي افتد كه ممكن اس��ت در بعضي از موضوعات، 
تصميم گيري تخصصي كميس��يوني را زير سوال ببرد. 
همچنين جلسات راي گيري در صحن عمدتا از فشارهاي 
سياس��ي تاثير مي پذيرد. احتماال در بودجه پيشنهادي 
1400 دول��ت، تصميم گيري در خص��وص افزايش 50 
درصدي حقوق كارمندان و اث��رات تورمي آن با توجه به 
كمبود منابع، تعارضي را به وجود بياورد و در نتيجه يك 
جو سياسي و پوپوليستي را در تصميم گيري نهايي صحن 
ايجاد كند.   از طرفي ساختار و فرايند رسيدگي به بودجه 
در كميسيون ها، از يك روند منطقي متناسب با ساختار 
بودجه تبعيت نمي كند كه با بخش هاي مختلف بودجه 
و سياست هاي كالن بودجه اي همخواني داشته باشد. در 
واقع ساختار كميسيوني به نحوي نيست كه بخش هاي 
بودجه در آنها تقسيم شود و اين امر ناشي از دالئلي مانند 
وجود تبصره هاي ماده واحده، وجود اعدادي در بودجه كه 
در اعداد كل بودجه ذكر نمي شوند، ذكر احكام دايمي در 
بودجه و به طور كلي نبود ساختار مشخص بودجه نويسي 
اس��ت كه برنامه ها و اعداد مدنظر دولت را بطور منظم و 
دسته بندي ش��ده در بودجه مشخص كند. تناسب بين 
بخش هاي بودجه و فرايند رسيدگي باعث بررسي كارآمدتر 
در زمان محدود مي شود به اين معنا كه ابتدا سقفهاي كل هر 
بخش توسط كميسيون اصلي بودجه تعيين شود و سپس 
بخش ها با سقفهاي مصوب براي تعيين جزييات تفضيلي 
اعداد و هزينه ها به كميسيونهاي مربوط وارد شود. در اين 
فرايند رسيدگي، تنشها و البيها بين كميسيونهاي مختلف 
پس از تصويب س��قفها، به حداقل ميرس��د و تا حدودي 
موجب تمركز كميسيون ها در بخش هاي خود مي شود. 
همچنين اهداف كالن بودجه اي بطور مش��خص وجود 
ندارد تا به عنوان معيار اعمال تغييرات و اصالح در بودجه 
به پيشنهادات كميسيونها و نماينده ها سامان دهد. در واقع 
پارلمانهاي دنيا تالش مي كنند كه براي كاهش تنشهاي 
سياسي و اختالف نظرهاي بودجه اي بين دولت و پارلمان و 
رسيدگي تخصصي هر بخش بودجه، قوانين و سياست هاي 
كالن بودجه اي تعريف كنند و كميسيوني را براي رسيدگي 
به اين امر لحاظ مي كنند. اما ساختار داخلي رسيدگي به 
بودجه در مجلس ايران به نحوي است كه اگرچه بودجه 
1400 حتي خيلي بيشتر از بودجه در دو سال قبل تورمي 
است اما به دليل نبود معيار و اهداف قانوني و تصميم گيري 
در كميسيون ها و صحن، نمي توان خروجي مطلوبي از آن 
انتظار داشت. با رويه متعارف و تجربه هاي سال هاي قبل، 
مجلس با تاييد كليات بودجه، به دنبال اصالحات بودجه در 
خود مجلس بود و نهايتا اليحه پيشنهادي دولت با درصد 
پايين تغييرات تصويب شده است. امسال نيز به جهت عدم 
تغييرات ساختاري تصويب بودجه، دولت با ارايه بودجه اي 
با هزينه هاي باال، افزايش 50 درصدي حقوق كارمندان و 
بيش برآورد در درآمدها، بار سياسي فراواني به مجلس وارد 
شده است زيرا با عدم تصويب، به ظاهر عدم همراهي جناح 
حاكم در مجلس با معيشت مردم در فضاي عمومي حاكم 
مي شود در حالي كه تصويب اين بودجه، اثرات تورمي براي 
كل جامعه دارد. اين موضوع در رقابت هاي انتخاباتي سال 
آينده رياست جمهوري بي اثر نخواهد بود. حتي در صورت 
رد كليات توسط مجلس و عدم ارايه بودجه جايگزين توسط 
دولت، بودجه سه دوازدهم سال قبل اجرا مي شود اما بار 
سياسي عدم تصويب براي مجلس باقي ميماند. زمان ارايه 
بودجه نيز از موضوعات موثر در اختيارات پارلمانها در بحث 
بودجه است. قبل از آغاز سال مالي جديد، پارلمان ها در اكثر 
كشورها مانند فرانسه و ژاپن بطور معمول 4-2 ماه فرصت 
دارند تا بودجه را بررسي كنند. در كشورهايي كه بودجه 
را در دو مرحله تصويب مي كنند، طبيعتا اين بازه زماني 
طوالني تر است، مانند سوئد كه اليحه موسوم به سياست 
مالي بهار 6 ماه قبل از شروع سال مالي ارايه مي شود. اين 
اليحه شامل كليات بودجه سه سال آينده است به همين 
جهت ابتدا پارلمان كليات را در سه ماه رسيدگي و تصويب 
مي كند، س��پس بودجه تفضيلي سال پيش رو بر اساس 
كليات مصوب، توسط دولت تنظيم مي شود و پارلمان در 
سه ماهه دوم فرصت تطبيق بودجه تفضيلي با كليات را 
دارد. در نظام هاي پارلماني مانند كانادا چون دولت از حزب 
اكثريت پارلمان ايجاد مي شود، اين محدوديت بين صفر تا 2 
ماه است. در نظام بودجه ايران با توجه به تك مرحله اي بودن 
رسيدگي، دولت موظف است تا 15 آذر بودجه خود را ارايه 
دهد و مجلس زماني حدود 3و نيم ماه براي رسيدگي دارد. 
در سال هاي اخير زمان بندي ارايه بودجه به خوبي توسط 
دولت رعايت شده است و مجلس براي رسيدگي و اعمال 

اصالحات زمان كافي داشته است.

انسداد مرزهاي ايران و عراق 
منتفي شد

مديركل دفتر ترانزيت سازمان راهداري گفت: كليه 
مرزهاي بازرگاني و تجاري ما با عراق و همچنين 
تردد مس��افري با اقليم كردستان عراق باز است و 
انسداد مرزها با اين كشور منتفي شده است. توقف 
تردد مس��افري با عراق در بخش اقليم نيز منتفي 
است اما مرزهاي عربي عراق تردد مسافري را اعمال 
محدوديت خواهد كرد.جواد هدايتي در گفت وگو 
با مهر درب��اره آخرين وضعيت مرزه��اي ايران و 
عراق اظهار داشت: بعد از ش��يوع كرونا، بسياري 
از كش��ورها ب��راي در امان مان��دن از كوويد 1۹، 
تصميمات آني و لحظه اي اتخاذ كرده يا مي كنند؛ 
خيلي از كش��ورهاي همس��ايه در همان اسفند 
سال گذشته مرزهاي خود را بستند اما به تدريج 
متناسب با شرايط مختلف، تردد در مرزهاي ما با 
همسايگانمان به حالت عادي بازگشت.وي افزود: 
در پي شيوع ويروس كروناي انگليسي كه شدت 
انتقال و عفونت زايي آن بيشتر است، همه كشورها 
نگران شده و عراق هم اعالم كرد مرزهاي خود را 
به مدت دو هفته با برخي كش��ورها از جمله ايران 
مي بندد.مديركل دفتر ترانزيت سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده اي گفت: پيگيري هايي كه ما 
داشتيم به خصوص با اقليم كردستان عراق به دليل 
دارا بودن مراودات گسترده ما با اين منطقه از عراق 
و همچنين انسداد مرزهايي كه در اسفند ماه سال 
قبل داش��تيم، روابط تجاري و مرزي ما با اقليم به 
تدريج در حال بازگشت به حالت تردد عادي بود؛ اما 
با تصميم اخير دولت عراق، نگران بوديم كه دوباره 

به وضعيت ماه هاي گذشته برگرديم.

۱۰۳ هزار واحد مسكوني 
روستاهاي تهران ناايمن است

مديركل بنياد مسكن اس��تان تهران گفت: 103 
هزار واحد مسكوني روستاهاي اين استان نا ايمن 
اس��ت و 3۷3 ه��زار نف��ر در اين واحده��ا زندگي 
مي كنند.به گ��زارش مهر، غالمرضا صالحي ديروز 
در يك نشست خبري درباره مقاوم سازي واحدهاي 
مسكوني روستايي در برابر زلزله گفت: استان تهران 
با سه گسل شمال، جنوب و مشاء جزو استان هاي 
زلزله خيز است و اين سه گسل مي توانند زلزله هاي 
خس��ارت بار ايجاد كنند.وي يادآور شد: در استان 
تهران 1034 روس��تا داريم كه 500 روستا باالي 
20 خانوار است، در اين 500 روستا 226 هزار واحد 
مسكوني روستايي در استان تهران احداث شده كه 
46 درصد آنها غيرمقاوم هستند.صالحي ادامه داد: 
از سال ۸4 تاكنون 21 هزار واحد مسكوني روستايي 
در استان تهران بازس��ازي و نوسازي شده كه رقم 
مطلوبي براي اس��تان تهران محس��وب نمي شود.

وي در خصوص ساخت و ساز غيرمجاز در خارج از 
بافت هاي روستايي گفت: يكي از مشكالت ما ساخت 
و سازهاي خارج از حريم روستاست كه به ساخت 
و ساز غيرمجاز مشهور است كه در هنگام حوادث 
طبيعي مانند سيل و زلزله به واحدهاي مسكوني 
خ��ارج از طرح هاي روس��تايي، طرح هاي هادي و 
ديگر طرح هاي مصوب هيچ گونه تسهيالتي داده 
نمي شود.وي تعداد واحدهاي مسكوني روستايي 
غيرمقاوم در استان تهران را 103 هزار واحد دانست. 
او همچنين جمعيت روستايي استان تهران را ۸14 
هزار نف��ر اعالم كرد و گفت: 225 هزار و 556 واحد 
مس��كوني روستايي مجاز در اس��تان تهران وجود 
دارد كه 103 هزار و 6۹2 واحد آن غيرمقاوم است.

تشريح داليل وقوع سانحه 
شناور واژگون شده »خوارزم«

طبق اطالعات ارايه ش��ده از س��وي اداره كل بنادر 
و دريانوردي هرمزگان هنوز احتمال زنده بودن 6 
خدمه لندينگ كرافت خوارزم وجود دارد و عمليات 
جس��ت وجو همچنان ادامه پي��دا مي كند.طبق 
اطالعاتي كه اداره كل بنادر و دريانوردي هرمزگان 
در اختي��ار ايلنا قرار داده اس��ت، صبح ديروز پيكر 
بي جان يكي از ۷ خدم��ه لندينگ كرافت خوارزم 
كه عصر روز پنجم دي ماه در 25 كيلومتري جزيره 
الرك دچار سانحه شده بود، صبح امروز در نزديكي 
جزيره قشم پيدا شد. اين جسد براي تشخيص هويت 
به مراجع ذي ربط تحويل شده است. طبق گزارش 
روند عمليات امداد و جس��ت وجو؛ بررسي و تالش 
براي نجات 6 خدمه ديگرهمچنان ادامه دارد و هنوز 
مي توان اميدوار بود كه 6 خدمه ديگر زنده پيدا شوند.

از روز پنجم دي ماه علميات نجات و جست وجو آغاز 
شده است و تمام آن منطقه تا شعاع چند كيلومتري 
محل حادثه بين گروه ه��ا و تيم هاي امداد و نجات 
تقسيم بندي شده و تمام ارگان ها ونهادهاي مربوطه 
تيم هاي نجات را به منطقه اعزام كرده اند.همزمان 
با انجام عمليات جست وجو و نجات، علت وقوع اين 
سانحه و واژگوني لندينگ كرافت خوارزم كه با بار 
بيل مكانيكي از بندر ش��ناص عمان به سمت بندر 
عباس در حال حركت بود، در حال بررسي و پايش 
است. نامس��اعد بودن شرايط جوي، وزن غيرمجاز 
بار اين شناور كه حاوي 15 دستگاه بيل مكانيكي 
بوده و عدم مهار درس��ت بار در شناور و همچنين 
آبگرفتگي از جمله داليل احتمالي بروز اين سانحه به 
شمار مي روند كه هنوز نمي توان با قطعيت گفت كه 
سانحه به دليل كدام يك از اين موارد رخ داده است.

از آنجايي كه ش��رايط جوي در منطق��ه واژگوني 
لندينگ كرافت خوارزم پايدار نيست و اين شناور 
به دليل وجود ش��دت امواج در حال حركت است؛ 
فعال امكان نزديك شدن شناور ديگر به اين شناور 
واژگون شده نيست. احتمال اينكه افرادي از خدمه 
در ش��ناور مبحوس شده باش��ند وجود دارد كه با 
پايدار ش��دن ش��رايط جوي، غواص هاي حرفه اي 
براي جست وجوي اجساد وارد شناور خواهند شد. 

با شيوع ويروس جديد كرونا در قاره آفريقا احتمال پرواز به برخي مقاصد خارجي قوت گرفت

هاشمي: تقاضاي ما برگزاري يك جلسه با روحاني است

پاسخگويان به يك نظرسنجي عنوان كردند

پروازهايخارجيمحدودميشود؟

جهانگيري هم نتوانست گره كور مترو تهران را باز كند

 وزن سنگين نقدينگي در افزايش قيمت مسكن

تقاضاي شوراي شهر، برگزاري يك جلسه براي حل 
مش��كالت متروي تهران در حض��ور رييس جمهور 
اس��ت، زيرا به گفته رييس شوراي شهر جلسات در 
سطوح كارشناس��ي و مياني و حتي با حضور معاون 
اول رييس جمهور هم نتوانس��ته گ��ره كور تأمين 

اتوبوس و واگن را براي تهران باز كند.
به گزارش ايمنا، زمس��تان امس��ال تعداد روزهايي 
كه كيفيت هوا براي افراد حس��اس ناسالم شد بيش 
از س��ال هاي گذش��ته بود. اين در حالي اس��ت كه 
محدوديت هاي كرونايي در روزهايي شهر را خلوت تر 

از هميشه كرده بود.
»مه دود« س��ه روز متوالي در روزهاي پاياني پاييز 
آسمان تهران را پوشاند كه برخي از اعضاي شوراي 
شهر تهران اين پديده را ناشي از استفاده از سوخت 
مازوت دانسته و به س��ازمان محيط زيست هشدار 
دادند كه ريه هاي تهراني ها انبار مازوت نيس��ت اما 
سازمان محيط زيست هم اعالم كرد مقصر روزهاي 
آلوده ته��ران اتوبوس هاي فرس��وده و خودروهاي 
قديمي ديزلي هس��تند. اين در حالي اس��ت كه در 
سال جاري به دليل ش��يوع بيماري كرونا و افزايش 
خطر آلودگي هوا براي ش��هروندان، آسيب پذيري 
آنان نس��بت به آلودگي هوا از س��ال هاي گذش��ته 

بيشتر شده است.
ب��ه گفته هاش��مي، وضعيت آلودگي ه��وا در پاييز 

امسال را مي توان به دو بخش تقسيم كرد، در دو ماه 
نخست يعني مهر و آبان كه بارندگي كمي داشتيم و با 
وارونگي دما مواجه بوديم، وضعيت هوا نامناسب بود، 
البته تعطيلي دانش��گاه ها و مدارس به خاطر كرونا، 
ابعاد اين مش��كل را كمتر كرده بود و اگر با ترافيكي 
مشابه س��ال قبل مواجه بوديم قطعًا مردم آلودگي 

بيشتري را احساس مي كردند.
او افزود: در آذرماه با افزايش بارندگي ها و همچنين 
تشديد محدوديت ها، وضعيت هوا مقداري بهتر شد 
اما باز هم در برخي روزها ش��رايط ناس��الم را تجربه 
كردي��م و البته اين ش��رايط با وج��ود اعمال طرح 
ترافيك ب��ود، اگر طرح ترافيك نبود قطعًا ش��رايط 
بسيار وخيم تر مي شد، مش��كل آلودگي هوا به سه 
بخش صنايع، گرمايش و وسايل نقليه باز مي گردد 
كه هريك از اين س��ه بخش خود به عوامل مختلفي 
تفكيك مي ش��ود.خودرو و موتورسيكلت سهم اول 
را در انتشار آالينده هاي گازي و ذرات معلق دارند، 
س��پس صنايع و نيروگاه ها و سهم س��وم مربوط به 

سيستم گرمايش ساختمان هاست.
رييس شوراي شهر تهران درباره فرسودگي ناوگان 
حمل ونقل عمومي و ارتباط آن با آلودگي هوا گفت: 
تعداد اتوبوس ها در تهران كمتر از 6 هزار دس��تگاه 
متعلق به ش��ركت واحد و با احتساب سرويس هاي 
ادارات، كمتر از 15 هزار دستگاه است بنابراين نقش 

محدودي در آلودگي كلي دارند اما براي مس��افران 
آنها و عابران زيانبار اس��ت و ب��ه همين دليل نياز به 
برقي شدن يا دست كم نوسازي دارند. در هشت سال 
اخير از طرف دولت عماًل اتوبوس��ي به تهران واگذار 
نشده و مصوبات شوراي اقتصاد و دولت اجرايي نشده 
است كه البته شورا در حال پيگيري مستمر در اين 

حوزه است.
او در بخش��ي از اظهارات خود تصريح كرد: تقاضاي 
ما از آغاز دوره دوم رياس��ت جمهوري آقاي روحاني 
كه مسووليت مديريت ش��هري را عهده دار شديم، 
برگزاري يك جلس��ه براي حل مش��كالت متروي 
تهران در حضور رييس جمهور است، چرا كه جلسات 
در سطوح كارشناسي و مياني و حتي با حضور آقاي 
جهانگيري، معاون اول رييس جمهور هم نتوانست 
گره كور تأمين اتوبوس و واگن را براي تهران باز كند 
و اميدواريم هرچه سريع تر اين طلسم شكسته شود 
و با برگزاري جلسه در حضور رييس جمهور مصوبات 
ش��وراي اقتصاد و دولت درباره حمل ونقل عمومي 

تهران اجرايي شود.
او اف��زود: طرح جامع حمل و نقل ريلي تهران كه در 
زمان احمدي نژاد به دليل اصرار ايش��ان بر احداث 
مونوريل بالتكليف مانده بود و در دوران شهرداري 
قاليباف هم مس��كوت مانده بود، در اين شورا نهايي 
و تصويب ش��د و در اين طرح ساخت 450 كيلومتر 

خط ريلي براي تهران و حومه پيش بيني شده است.
 هاش��مي در پاس��خ به اينك��ه توقعت��ان از دولت و 
مجلس در اين رابطه چيس��ت؟ اظهار كرد: توقعي 
جز اجراي مصوب��ات قانوني نداريم اما مس��ووالن 
در مورد حمل ونقل عمومي فقط ش��عار مي دهند و 
به دلي��ل ناهماهنگي و اختالف��ات مجلس و دولت 
و دس��تگاه هاي اجرايي اتفاق مثبتي در عمل براي 

حمل ونقل عمومي تهران رخ نمي دهد.

  درخواست سهم 2۰ هزار ميلياردي
از بودجه ملي

رييس ش��وراي اس��المي ش��هر تهران همچنين با 
اش��اره به ارسال نامه به مجلس براي ديدار با مجمع 
نمايندگان تهران از درخواست براي تخصيص 20 
ه��زار ميليارد تومان به منظور توس��عه حمل و نقل 
عمومي در بودجه س��ال آينده خبر داد.هاشمي در 
گفت وگو با پانا درباره ارسال نامه به مجلس شوراي 
اسالمي به منظور ديدار با مجمع نمايندگان تهران 
اظهار كرد: »درخواست ما از بودجه دولت، تخصيص 
رقمي معادل 20 هزار ميلي��ارد تومان براي بودجه 
حمل و نقل عمومي بوده است اما متاسفانه 1۷50 
ميليارد تومان گذاشته ش��ده است.«وي ادامه داد: 
»اكنون بايد به مجلس برويم و اين موضوع را توضيح 

دهيم تا تقاضاها را مطرح كنيم و راي بگيريم.«

نتايج يك افكارسنجي آنالين نش��ان داد 26.۷ درصد 
از افراد شركت كننده در اين پژوهش مجازي معتقدند 
حذف "داللي و واسطه گري« بيشترين نقش را در كاهش 
قيمت مسكن دارد. »كاهش قيمت مصالح ساختماني« با 
22.3 درصد دومين عامل كاهش قيمت مسكن از سوي 
مخاطبان معرفي شده است.بازار خريد و فروش مسكن 
در ماه هاي گذش��ته وضعيت پرنوساني را از نظر قيمت 
تجربه كرده و س��رانجام در اين مسير به ركود رسيد. در 
اين راستا اداره كل پژوهش و بررسي هاي خبري ايرنا بر 
آن شد تا افكارسنجي آنالين خود را در اين هفته به بازار 

خريد و فروش مسكن اختصاص دهد. پرسش هاي اين 
نظرس��نجي در روزهاي 30 آذر ماه تا ۸ دي ماه بر روي 
سايت ايرنا قرار گرفت و در مجموع حدود 3 هزار نفر در 
اين پژوهش آنالين شركت كردند.خبرگزاري جمهوري 
اس��المي ايران در اين افكارسنجي آنالين از مخاطبان 
خود خواس��ت تا در مورد اينكه ك��دام عامل دركاهش 
قيمت مسكن بيش��ترين تاثير را دارد،  اعالم نظر كنند. 
26.۷ درصد از مخاطبان به عامل » حذف داللي و واسطه 
گري« اشاره داشتند. »كاهش قيمت مصالح ساختماني« 
با 22.3درصد، »انبوه سازي مس��كن « با 1۷.4 درصد، 

»ايجاد س��امانه يكپارچه نظارتي و كنترل قيمت ها« با 
14.۸ درصد، » دريافت مالي��ات بر خانه هاي خالي« با 
13 درص��د و » مداخله دولت در ب��ازار« با 5.۹ درصد به 
ترتيب از ديگر عوامل كاهش قيمت مسكن توسط مردم 
معرفي شدند .در اين نظرسنجي سه سوال؛ 1- ارزيابي 
شما از وضعيت بازار مسكن تا سال آينده چيست؟ 2- به 
نظر ش��ما كدام عامل در كاهش قيمت مسكن موثرتر 
اس��ت؟ و 3- به نظر شما، افزايش ميزان نقدينگي تا چه 
ميزان در افزايش نرخ مسكن نقش دارد؟ مطرح شد.در 
پاسخ به سوال »افزايش ميزان نقدينگي تا چه ميزان در 

افزايش نرخ مسكن نقش دارد؟« 61.۷ درصد مخاطبان 
تاثير افزايش ميزان نقدينگي را در افزايش نرخ مسكن به 
ميزان »زياد« و 22.1 درصد »تاحدي« ارزيابي كردند. 
۸.6 درصد معتقدند» اصال« افزايش نقدينگي در افزايش 
قيمت مسكن تاثيري ندارد و ۷.6 درصد مخاطبان اين 
ميزان را »كم « دانس��تند.56.4 درصد پاسخگويان اين 
افكارسنجي برآورد كردند كه مسكن تا سال آينده گران تر 
خواهد شد. تصور 26.5 درصد از وضعيت قيمت مسكن 
تا سال آينده گزينه »تغيير نمي كند« بوده است و تنها 
1۷ درصد اميد به ارزان شدن مسكن تا سال آينده دارند .
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در چند هفته ای که از تحویل رسمی بودجه سال 1400 
به مجلس می گذرد، بسیاری از تحلیل گران اقتصادی 
به ارزیابی منابع درآمدی پیش بینی ش��ده از س��وی 
دولت، برای سال آینده پرداخته اند و معتقدند آنچه که 
در بودجه به چشم می خورد با واقعیت های اقتصادی 

تفاوتی چشم گیر دارد.
دولت در الیحه بودجه خود، پیش بینی کرده که حدود 
200 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت به 
دست آورد که این عدد در قیاس با سال جاری افزایش 
چند برابری را نش��ان می دهد و با توجه به اینکه هنوز 
تکلیف بازگشت آمریکا به برجام مشخص نیست، تحلیل 
گران می گویند که بودجه بلندپروازنه نوشته شده است.

ش��هریار حس��ین بر – اقتصاد دان- در تحلیلي که از 
وضعیت الیحه بودجه ارائه کرده به دالیل دشوار بودن 
تامین منابع درآمدی دولت پرداخته و معتقد اس��ت 
بودجه در حالی به ش��کل انبس��اطی نوشته شده که 
تکلیف اقتصاد ایران در سال آینده مشخص نیست. او 
در این تحلیل به ابعاد مختلف الیحه بودجه نظر کرده و 
اعداد فعلی را با آنچه در بودجه سال جاری اجرایی شده 
مقایسه کرده است. در ادامه بخش هایی از این تحلیل را 
در فاصله چند روز تا تصمیم گیری مجلس درباره الیحه 

پیشنهادی دولت، بررسی می کنیم.
1- وضعيت كلي منابع 

كل منابع بودجه امسال به طور كلي بالغ بر  24.3میلیارد 
میلیون ریال برآورد شده است، از این بین مبلغ 8.41 
میلیارد میلی��ون ریال از محل مناب��ع عمومي دولت، 
884٫۷8 میلیون میلیون ریال از درآمد هاي اختصاصي 
وزارتخانه ها و موسس��ات دولت��ي،  15.619میلیارد 
میلیون ری��ال از محل ش��ركت ها و بانك هاي دولتي 
اس��ت كه مجموعا به ع��دد  24.35۷ میلیارد میلیون 

ریال مي رسیم.
2- وضعيت كلي هزينه ها 

معموال در هر بودجه همچون هر تراز مالي باید هزینه ها 
و درآمدها برابر باش��ند، بنابراین در بودجه كل كشور 
این موضوع صادق اس��ت. كل هزینه هاي كشور دقیقا 
برابر با كل منابع آن در نظر گرفته ش��ده اس��ت یعني 
مبلغ 24.35۷ میلیارد میلیون ریال اس��ت كه از این 
بین 8.41 میلیارد میلیون ریال صرف مصارف عمومي 
دولت،  884.۷89 میلیون میلیون ریال صرف هزینه و 
سرمایه هاي اختصاصي وزارتخانه ها و 15.619 میلیارد 

میلیون صرف شركت هاي دولتي و بانك ها مي شود.
همان طور كه در جدول باال دیده مي ش��ود حدود 38 
درصد رقم كل بودجه مربوط به درآمدها و هزینه هاي 
اختصاصي و وزارتخانه ها و شركت هاس��ت، در نتیجه 
هزینه ها و درآمدهاي مصرف��ي دولت مختص بخش 
مصارف و منابع عمومي بودجه مي شود كه برابر با 8.41 
میلیارد میلیون ریال اس��ت. به همین دلیل زماني كه 
كارشناسان و مسووالن از بودجه كشور صحبت مي كنند 
اختصاصا به همین بخش اشاره دارند و بقیه مبالغ جداول 

باال كمتر مورد نظر آنهاست.
3- اداره كشور

 با توجه به نكات گفته شده بخش اصلي اداره كشور به 
وس��یله بودجه عمومي دولت انجام مي گیرد، بنابراین 
میزان منابع و مصارف آن نیز بسیار حایز اهمیت است.

منابع عمومي بودجه شامل 3 بخش درآمدها، واگذاري 
دارایي هاي س��رمایه اي و واگ��ذاري دارایي هاي مالي 
مي ش��ود،  همچنین بخش مصارف عمومي شامل 3 
بخش هزینه ها، تملك دارایي هاي سرمایه اي و تملك 
دارایي هاي مالي مي شود. طبیعتا میزان درآمد و هزینه 

بخش اساسي بودجه دولت را تشكیل مي دهند.
همان طور كه در دو جدول باال مشاهده مي كنید، عدد 
كلي منابع و مصارف با هم در مبلغ 8.41 میلیارد میلیون 
ریال برابر است، منتها در بخش درآمد و هزینه میزان 

هزینه بیش از درآمد ها نشان داده شده است.
3-1- درآمدها و هزينه ها

درآمدها و هزینه هاي بودجه شامل سرفصل هایي است 
كه در جدول زیر به صورت كلي نشان داده شده اند.

بنابراین حداقل كسري بودجه به میزان 319 هزار و 415 

میلیارد تومان است. میزان كسري درآمد حدود 38 كل 
مصارف و 50 درصد هزینه هاي كشور است.

البته میزان كسري درآمدها موجب نیاز به درآمدهاي 
نفتي براي جبران این كسري را قطعي خواهد كرد.

3-2- واگذاري و تملك دارايي سرمايه اي
یك��ي از منابع بودج��ه معموال واگ��ذاري دارایي هاي 
سرمایه اي است، به صورت قاعده مند مي بایست هرگاه 

سرمایه كاهش پیدا مي كند از همان محل دارایي هاي 
سرمایه اي افزایش یابد، چراكه منبع اصلي ثروت منابع 
سرمایه اي هستند. در كشورهاي نفتي از جمله كشور 
ما همواره مهم ترین دارایي سرمایه اي یعني نفت صرف 

هزینه هاي جاري كشور شده است.
بعد از تحریم هاي اقتصادي كه علیه ایران شدت گرفت، 
مس��ووالن ناچار بودند كه منبع را از هزینه هاي كشور 

حذف كنند.
همان طور كه مي بینید سهم كل واگذاري دارایي هاي 
س��رمایه اي از بودجه عمومي 2۷ درصد و سهم نفت و 
فرآورده هاي نفتي 24 درصد در نظر گرفته شده است، 
همچنین در بخش مصارف س��هم تملك دارایي 12 

درصد از كل مصارف بودجه عمومي  مي باشد.
در سرفصل هاي بعد درباره سهم نفت و گاز و همچنین 

مالیات و جزییات آن در بودجه كشور به طور جزیي تر 
نشان داده شده است.

بنابراین میزان خالص مانده 1.212.409.062 میلیون 
ریال اس��ت كه طبیعتا براي جبران كس��ري درآمدها 
به كار خواهد رفت. اما همان طور كه مش��خص اس��ت 
سهم خالص دارایي سرمایه اي 14 درصد از كل بودجه 
عمومي است با توجه به میزان كسري درآمدها، خالص 

دارایي هاي س��رمایه اي نزدیك به 38 درصد كس��ري 
درآمدها را جبران مي كند.

3-3- واگذاري و تملك دارايي هاي مالي
یکی دیگر از منابع و مصارف بودجه واگذاری و تملک 
دارایی های مالی می باشد، این بخش نیز در بودجه حاضر 
یکی از منابع صرف شده برای ترمیم کسری درآمدهای 

کشور است.
میزان درآمد حاصل از واگذاری دارایی های مالی حدود 
35 درصد کل بودجه عمومی را تشکیل می دهند، اما 
مصارف حاصل از تمل��ک دارایی های مالی حدود 12 
درصد کل بودجه عمومی می باشند، در نتیجه میزان 
خالص واگ��ذاری دارایی های مالی 198 درصد تملک 
دارایی های مالی می باشد، خالص دارایی های مالی 62 
درصد کسری بودجه را جبران می کند که با احتساب 
38 درصد بخش دارایی های سرمایه ای کسری درآمدها 

جبران می شود.
براي این موضوع به برداش��ت از صندوق توس��عه ملي 
و اس��تقراض از صندوق بین المللي پ��ول نیز به عنوان 

بخشي از
منابع نگاه شده است.

4- ميزان افزايش بودجه
بودجه ساالنه به دالیل مختلف از جمله تورم انواع كاال 
و خدمات در سطح جامعه است افزایش مي یابد، بودجه 
سال 1400 به نسبت سال قبل ۷4 درصد و بودجه سال 
1399 به نسبت سال 1398 حدود 19 درصد افزایش 

داشته است.
4-1- درآمد و هزينه ها

میزان درآمدهاي دولت نسبت به سال قبل رشد حدود 
22 درصد داشته در حالي كه درآمدها در سال 1399 
به نسبت س��ال 1398 حدود 25 درصد رشد داشته، 

بنابراین درآمدها به صورت كاهنده رشد داشته است.
رشد هزینه ها اما برخالف درآمدها كامال جهنده بوده 
اس��ت و حدود ۷3 درصد رشد داشته است، در واقع در 
بودجه 1400 میزان رشد درآمدها نسبت به سال قبل 
منفي 3 درصد بوده در حالي كه میزان رشد هزینه حدود 

مثبت 58 درصد بوده است.
4-2- كسري بودجه

كسري اولیه بودجه یا همان كسري درآمدها در سال 
1400 به نس��بت س��ال 1399 حدود 200 درصد یا 
دوبرابر است. این در حالي است كه میزان كسري درآمد 
در سال 1399 به نسبت سال 1398 در حدود 5 درصد 

كاهش داشته است.
۵- سهم نفت و گاز

بودجه نفتي كشور در سال 1400 به نسبت سال 1399 
حدود 3 برابر افزایش داشته است. این در حالي است كه 
میزان افزایش بودجه نفت در س��ال 99 به نسبت سال 

قبل از آن حدود 66 درصد كاهش داشته.
به نظر مي آید دولت براي موضوع نفت روي برگش��ت 
امریكا به برجام یا حداقل چراغ سبز امریكا براي خرید 
نفت ایران توس��ط دیگر كشورها حس��اب كرده است 
كه مي توان��د میزان فروش نفت را به قبل از س��ال 99 
نزدیك كند. اما با توجه به وضعیت كرونا، متمایل شدن 
مشتریان ما به دیگر تامین كنندگان طي دو سال گذشته 
و همچنی��ن افزایش اس��تفاده از انرژي هاي نو محقق 
س��اختن این امر حداقل براي س��ال 1400 را اندكي 

سخت مي كند.
6- ماليات

مالیات در سال هاي اخیر نقش مسوولیت سنگین تري 
براي اداره كش��ور داش��ته اس��ت، در واقع با توجه به 
تحریم هاي متناوب علیه كشور كه طبیعتا بیش و پیش 
از همه شامل فروش نفت و گاز مي شود مالیات مسوولیت 

سنگین تري نسبت به سال هاي قبل پیدا كرده است.
همان طور كه در جدول باال نشان داده شده است، میزان 
درآمد دولت از محل مالیات نس��بت به سال قبل 2۷ 
درصد رشد داشته در حالي كه این میزان رشد در سال 
1399 نسبت به سال 1398 نیز عینا تكرار شده است.

7- آيا كسري بودجه خواهيم داشت؟
- مبالغ موجود در الیحه نشان مي دهد كه بودجه سال 
1400 نسبت به سال 1399 كامال انبساطي نوشته شده 
است، به عنوان نمونه كل بودجه ۷4 درصد نسبت به سال 
قبل رشد داشته، هزینه هاي دولت نسبت به سال قبل 
۷3 درصد افزایش داشته است در حالي كه درآمدهاي 

دولت 22 درصد افزایش پیدا كرده است.
- می��زان افزایش 300 درصدي درآم��د نفت و گاز در 
مقابل رشد 22 درصد درآمدهاي جاري نشان مي دهد 
كه دولت براي كاهش بودج��ه روي فروش نفت و گاز 
حساب باز كرده، البته شاید با توجه به تجربه سال هاي 
1393 تا حدودي دولت در این زمینه موفق عمل كند.

- س��هم مالیات در س��ال قبل از بودجه عمومي حدود 
40 درصد در نظر گرفته شده بود كه این نسبت در سال 
جاري به حدود 29 درصد كاهش یافته است، لذا دولت 
احتماال به این نتیجه رسیده است كه وضعیت درآمدهاي 
مالیاتي در سال اخیر نیز مطابق برآوردهاي اولیه نبوده 

است، لذا سطح اتكا به مالیات را كاهش داده است.
- بحران كرونا و افت درآمدهاي مالیاتي: وضعیت كرونا 
و تاثیري كه بر درآمدهاي مالیاتي نسبت به سال 1399 
احتمال تغییر آنچناني ندارد، ل��ذا این احتمال وجود 
دارد كه درآمدهاي مالیاتي نیز همچون س��ال جاري 

محقق نشوند.
- دولت بخش زیادي از كسري بودجه یعني 62 درصد 
آن را از محل واگ��ذاري دارایي هاي مالي تعیین كرده 
اس��ت، این بخش ش��امل واگذاري اوراق مشاركت و 
قرضه دولتي و همچنین واگذاري شركت هاي دولتي 
در بورس مي شود كه با توجه به تجربه نه چندان مثبت 
م��ردم در س��ال 1399 از بورس، احتم��ال تحقق آن 

مشخص نیست.

شهريار حسين بر ، اقتصاددان مطرح کرد

سه ابهام در وصول درآمدهای بودجه1400
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تعادل |
قيمت تخم مرغ براي سومين بار در سال جاري افزايش 
يافت. براساس تازه ترين تصميم ستاد تنظيم بازار، قيمت 
مصوب هر كيلو تخم م��رغ از 12500 به 14500 تومان 
افزايش يافت. اين افزايش قيمت درحالي صورت گرفته، 
كه به گفته سخنگوي اتحاديه مرغداران ميهن، سازمان 
حمايت مس��تندات ارس��الي اين نهاد به منظور افزايش 
قيمت تخم مرغ را نپذيرفته بود. رصد نمودار قيمتي تخم 
مرغ در سال جاري نشان مي دهد، قيمت هرشانه تخم مرغ 
30عددي در تيرماه 20 هزار تومان بوده كه در مهرماه اين 
رقم به 31 هزار تومان و در اواسط آذرماه به 37 هزار تومان 
رسيده و حال با تصميم جديد ستاد تنظيم بازار هركيلو 
تخم مرغ به 14500 تومان افزايش يافته اس��ت. اما چرا 
تخم مرغ گران شد؟ هر چند داليل متفاوتي براي افزايش 
قيمت تخم مرغ عنوان مي شود، اما »سردي هوا و افزايش 
تقاضا، نحوه تامين نهاده هاي دامي و صادرات تخم مرغ« 

را مي توان مهم ترين داليل گراني تخم مرغ عنوان كرد. 

   روند افزايش قيمت تخم مرغ به روايت اعداد
روز گذش��ته با اعالم قيمت جديد از س��وي ستاد تنظيم 
بازار ش��اهد افزايش قيمت تخم مرغ براي سومين بار در 
سال 99 بوديم. اين درحالي است كه قيمت اين محصول 
در تيرماه با حداكثر قيم��ت هر كيلوگرم آن در مرغداري 
9500 و هر شانه 30 عدي براي مصرف كننده حدود 20 
هزار تومان تعيين شده بود. بررسي آخرين وضعيت تورم 
و قيمت تخم مرغ از سوي مركز آمار نشان مي دهد كه اين 
كاال از هركيلوگرم ۸900 تومان در شهريور پارسال به 13 
هزارو700 تومان در مرداد ماه امسال افزايش داشته است 
و در شهريور سال جاري به طور متوسط هر كيلوگرم 15 
هزارو 300 تومان فروش رفته است. البته بررسي ها نشان 
مي دهد، حداقل قيمت تخم مرغ در شهريور امسال تا 12 
هزار و500 و حداكثر آن 17 هزار و ۶00 تومان ثبت شده 
است. براين اساس قيمت هر كيلو تخم مرغ در شهريور ماه 
99 نسبت به مردادماه امسال 11.9 درصد و در مقايسه با 
شهريور ماه پارسال 72.۶ درصد گران شده است.  اما مهرماه 
امسال ستاد تنظيم بازار تصميم گرفت كه براي دومين بار 
قيمت مصوب تخم مرغ را افزايش دهد كه طبق آن تخم 
مرغ 30 عددي بس��ته بندي شناسنامه دار داراي زنجيره 
سرد حداكثر 31 هزار تومان، تخم مرغ 20 عددي 22 هزار 
تومان، تخم مرغ 15 ع��ددي 1۸ هزار تومان، تخم مرغ 9 
عددي 11 هزار تومان و تخم مرغ شش عددي 7000تومان 
عرضه شود. اما همچنان قيمت بازار از قيمت مصوب در حال 
سبقت گرفتن بود، به طوري كه اواسط آذر ماه امسال قيمت 
تخم مرغ به 37 هزار تومان رسيد. اما ترمز افزايش قيمت 
اين محصول كشيده نشد، به طوري كه هفته گذشته قيمت 
هر شانه تخم مرغ در سطح خرده فروشي ها به مرز40 هزار 
تومان رسيد. اين در حالي است كه بر اساس مصوبه ستاد 
تنظيم بازار بايستي قيمت هر شانه تخم مرغ 30 عددي 
بسته بندي شناسنامه دار داراي زنجيره سرد حداكثر 31 

هزارتومان باشد. با اين حال، ستاد تنظيم بازار يك بار ديگر 
تصميم گرفت براي سومين بار به خواسته فعاالن حوزه تخم 
مرغ كه خواهان گران كردن اين محصول بودند، تن بدهد. 
برهمين اساس مطابق دستورالعمل جديد روز گذشته كه 
از سوي ستاد تنظيم بازار منتشر شد، قيمت هر كيلو تخم 
مرغ از 12 هزار و 500 تومان به 14 هزار تومان افزايش يافت.  

   انتقاد اتحاديه مرغداران از سازمان حمايت
ناصر نبي پور، سخنگوي اتحاديه مرغداران ميهن قبل از 
اعالم نرخ جديد تخم مرغ پيش تر در اظهاراتي گفته بود ما 
و وزارت جهاد كشاورزي هفته گذشته مدارك و مستندات 
الزم را به سازمان حمايت مصرف كنندگان ارايه كرديم اما 
متأسفانه مسووالن سازمان اين مستندات را نپذيرفتند. 
او همچنين به اين موضوع اش��اره كرده بود كه در ششم 
دي ماه ۶2 صفحه مستندات ديگر را براي سازمان حمايت 
ارس��ال كرديم تا آنها را بررسي و بعد از آن نتيجه را اعالم 
كند. او گفته بود كه متأسفانه سازمان حمايت نه ما را به 
عنوان متخصص قبول دارد و نه وزارت جهاد كش��اورزي 
را به عنوان متولي. مس��ووالن اين سازمان بدون توجه به 
حقايق توليد، براي خود قيمت تعيين و اعالم مي كنند. 
البته نبي پور با اش��اره به اينكه قيمت تمام شده هر كيلو 
گرم تخم مرغ در حال حاضر بيش از 15 هزار تومان است 
گفته است كه، مسووالن سازمان حمايت و ستاد تنظيم 
بازار مي گويند كه قيمت تخم مرغ براي عرضه به مصرف 
كننده 12 هزار تومان است. اين در حالي است كه بعد از 

تصويب قيمت 12 هزار تومان براي تخم مرغ، نرخ مصوب 
نهاده هاي دامي نيز افزايش پيدا كرده؛ ضمن اينكه توليد 
كنندگان مقداري از نهاده مورد نياز خود را نيز از بازار آزاد 
تهيه مي كنند. به گفته او، در حال حاضر ميانگين قيمت 
هر كيلوگرم تخم مرغ درب مرغ��داري بيش از 1۶ هزار 
تومان است. اما تعزيرات با حمله به مرغداري ها، مرغداران 
را به عنوان محتكر معرفي و آنها را جريمه مي كند كه چرا 
تخم مرغ توليدي خود را به قيمت كيلويي 12 هزار تومان 
عرضه نمي كنند و با مرغداران ش��بيه قاچاقچي ها رفتار 
مي شود كه اين در شأن توليد و توليد كننده نيست. نبي پور 
همچنين با اشاره به اينكه اين اقدامات منجر به سركوب 
توليد طي ماه هاي آينده خواهد شد گفته بود كه نمي شود   
وقتي قيمت تخم مرغ پايين مي آيد و مرغدار به شدت در 
ضرر است مس��ووالن بگويند به ما ربطي ندارد و تدبيري 
نينديشند اما زماني كه قيمت باال مي رود به مرغداري ها 

حمله و مرغداران را جريمه كنند.

    چرا تخم مرغ گران شد؟ 
برخي داليل گراني تخم م��رغ در بازار را به عواملي چون 
»سردي هوا و افزايش تقاضا، نحوه تامين نهاده هاي دامي 
و صادرات تخم مرغ« ربط مي دهند. هر چند در خصوص 
علل افزايش قيمت مرغ و تخم مرغ، عوامل متعددي ذكر 
مي شود اما بعضي ارز ترجيحي، كمبود و نيز افزايش قيمت 
نهاده ها را دليل افزايش قيمت تخم مرغ عنوان مي كنند. 
اما يكي از مهم ترين داليلي كه از سوي مرغداران و فعاالن 

اين صنعت براي افزايش قيمت تخم مرغ عنوان مي شود، 
كمبود نهاده هاي دامي )خوراك دام و طيور( است. اين در 
حالي است كه به نهاده هاي دامي ارز 4200 توماني تعلق 
مي گيرد؛ سيستم نامناسب توزيع نهاده هاي دامي، موجب 
شد تا مرغداران براي تامين نهاده ها با مشكل مواجه شوند 
چراكه در پي كمب��ود نهاده هاي دامي، مرغداران مجبور 
شدند براي تداوم توليد، نهاده ها را با قيمتي باالتر در بازار 
آزاد بخرند و در نهايت اين موضوع اثر خود را روي قيمت 
نهايي يعني مرغ و تخم مرغ نشان دهد. البته در روزهاي 
اخير اعالم شده كه نهاده هاي دامي به صورت گسترده و با 
قيمت مصوب در بازارگاه عرضه شده است و ديگر كمبودي 
وجود ندارد و با توجه به اين موضوع قيمت گوشت و مرغ 
وتخم مرغ كاهش خواهد داشت. عباس قبادي، دبير ستاد 
تنظيم بازار با اعالم اين موضوع در اظهاراتي گفته بود كه 
مشكالت توزيع نهاده هاي دامي حل شده و در حال حاضر 
100 درصد نهاده هاي دامي تأمين شده و توليدكنندگان 
مي توانند محصوالت خود را به قيمت مصوب عرضه كنند. 
در اين مي��ان، اما يكي ديگر از داليلي ك��ه براي افزايش 
قيمت تخم مرغ مطرح مي شود، مساله احتكار است. 
به طوري كه طي اّبان ماه س��ال ج��اري، 301 انباردار 
متخلف به اتهام اختفاء، احتكار و عدم اعالم موجودي 
كاال به تعزيرات حكومتي معرفي ش��دند و بعد از ابالغ 
شيوه نامه بازرس��ي از انبارها تاكنون، تخم مرغ نيز به 
عنوان يكي از كاالهاي اساسي بيشترين ارزش ريالي 

كاالي مكشوفه در استان ها را تشكيل مي دهد. 

اخبار مهم

ادامه از صفحه اول
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بودجه اصالح مي شود؟
رييس قوه قضاييه نيز ابراز اميدواري كرد با همكاري 
قواي سه گانه بخش مهمي از مشكالت مردم برطرف 
ش��ود. رييس قوه قضاييه اف��زود: اين م��ردم عزيز با 
ايستادگي و مقاومت انتظارشان هماهنگي و همراهي 
همه مسووالن است، امروزه وحدت و انسجام بين قوا و 
نهادهاي حاكميتي يك ضرورت و يك راهبرد اساسي 
است. امروزه مردم با مشكالت معيشتي و كرونا روبرو 
هستند و بايد همه دستگاه ها با اين دو مشكل مقابله 
كنند، يقين داريم كه مي توانيم و اين »ما مي توانيم« را از 
شهيد قاسم سليماني و شهدا آموخته ايم. رييسي تاكيد 
كرد: كشور با امكانات مادي و معنوي بسياري كه دارد، 
قادر است با نيروي متراكم جواني بر مشكالت فائق  آيد 
و در يك كلمه راهبرد اساسي خنثي سازي تحريم ها را 
با قدرت دنبال كند. ما اين را نه در سخن، بلكه در عمل، 
شهدا و مجاهدان اين ميدان نشان دادند و ابتكارات و 
خالقيت ها در حوزه هاي مختلف نيز نشان داده شده 
كه امكان فائق آمدن بر همه مشكالت و خنثي سازي 
تحريم ها وجود دارد و اين راهب��رد را بايد دنبال كرد. 
رييس قوه قضاييه اظهار كرد: س��خناني كه در جلسه 
مطرح شد نشان از اين بود كه بايد همكاري بين سه قوا 
در جهت اجراي منويات رهبري حكيم فرزانه انقالب 
اسالمي باشد كه حقيقتا راه را براي همه ما روشن كردند. 
امروز انسجام و وحدت قوا بايد در جهت خواست مردم، 
اعتمادآفريني و رضايت مردم و اجراي منويات رهبري 
باشد. رييس قوه قضاييه در پايان گفت: يقين داريم كه 
بودجه 1400 هم با هم��كاري دولت و مجلس دنبال 
خواهد شد و تمامي آن مسائلي كه در جلسه بيان شد، با 
همكاري و مساعدت ها، اين مشكالت رفع خواهند شد.

مسيرهاي منتج به  كاهش تورم
دستگاه ها، نهادها، ارگان ها و... هر اندازه كه سال گذشته 
دريافتي داشتند، امسال نيز درصدي بيشتر از بودجه 
سال قبل دريافت خواهند كرد؛ بدون اينكه نهاد ناظري 
در اقتصاد كالن كشور، بررسي كند آيا اين تخصيص ها 
مبتني بر عملكرد مطلوب دستگاه هاي صورت گرفته يا 
بدون اين شاخص ها عملياتي شده است. وقتي بودجه 
كسري داشته باشد، طبيعي است كه دولت دستش به 
سمت بانك مركزي و پول پرقدرت دراز مي شود، اين 
رويكرد استقراضي بدون ترديد باعث افزايش تورم در 
كشور خواهد شد. مساله اساسي در اين ميان اين است 
كه تحريم ها پايان پيدا كند و ايران بتواند فرآيند فروش 
نفت خ��ود را در بازارهاي بين المللي از س��ر بگيرد. از 
سوي ديگر ضرورت دارد تكليف fatf هرچه سريع تر 
تعيين ش��ود تا محدوديت هاي پيش روي تجارت و 
صادرات كشور از ميان برداشته شود. وقتي تحريم ها 
ادامه داشته باشد، اقتصاد از ظرفيت هاي ارزي برآمده 
از صادرات نفتي محروم مي شود. در اين صورت امكان 
س��رمايه گذاري در حوزه هاي مول��د از ميان مي رود. 
كاهش سرمايه گذاري هاي مولد نيز در نهايت توان كلي 
اقتصاد را براي رشد و پويايي از ميان مي برد. بودجه ها 
دچار كسري مي شوند. در زمان كسري بودجه دولت ها 
به سمت استقراض از بانك مركزي حركت مي كنند و 
نتيجه اين اس��تقراض هم در توسعه پايه پولي و تورم 
خود را نمايان مي كن��د. بنابراين براي مهار نرخ تورم، 
دولت بايد تالش كند اين چرخه را معكوس سازد. يعني 
زمينه هاي تحريم را از ميان بردارد. روند فروش نفت را 
از سر بگيرد. مساله fatf حل و فصل شود و در نهايت با 
بازگرداندن اقتصاد به شرايط عادي زمينه كاهش نرخ 

ارز و مهار تورم را فراهم كند.

قوانين مسكن و فرياد 
مستاجران از گراني ها

بنابراين روند تصوي��ب قوانين و مقررات اقتصادي در 
كشورمان بايد به گونه اي باشد كه مجموعه بازارها و 
حوزه هاي اقتصادي را شامل شود. تصميم گيري براي 
يك بازار حتي در صورتي كه منطقي و كارشناس��ي 
باشد، بدون توجه به تبعاتي كه در ساير بازارها خواهد 
داش��ت، نه تنها دردي را دوا نخواهد كرد بلكه خود به 
عاملي براي بروز مشكالت و تكانه هاي تورمي بيشتر 
بدل خواهد شد. از اين منظر معتقدم هنوز براي ارزيابي 
قطعي درخصوص تبعات طرح ماليات از خانه خالي زود 
است و بايد صبر كنيم تا مشخص شود اين قانون با چه 

دستور العمل هاي اجرايي قرار است عملياتي شود.

 مردم نگران 
قيمت هاي شب عيد نباشند

شاتا|  عليرضا رزم حسيني در ستاد تنظيم بازار اعالم 
كرد: ش��رايط تأمين و توليد كااله��ا و اقالم مورد نياز 
مردم مناسب است و پيش بيني هاي الزم براي ذخيره 
سازي ميوه شب عيد و همچنين تشديد نظارت ها در 
ايام پاياني سال انجام شده اس��ت. وزير صمت افزود: 
هماهنگي با دس��تگاه هاي مرتب��ط از جمله وزارت 
جهاد كشاورزي، گمرك و بانك مركزي و همچنين 
ابالغيه هاي جديد ستاد اقتصادي دولت تأثير خوبي 
در تأمين كاالها و اقالم مورد نياز مردم و همچنين مواد 
اوليه كارخانجات براي افزايش توليد آنها داشته است. 
وي با اعالم اينكه سياست اين وزارتخانه عرضه و فراواني 
كاال براي حفظ تعادل قيمتي در بازار است، تصريح كرد: 
براي كاالهاي توليد داخل اي��ن موضوع اتفاق افتاده 
است كه آثارش را نيز در بازار مي بينيم. وي با يادآوري 
اينكه در جنگ اقتص��ادي ظالمانه اي قرار گرفته ايم، 
خاطرنشان كرد: گراني با گرانفروشي متفاوت است و 
گران فروش��ي در خصوص كاالهايي است كه در اين 
شرايط جنگ ظالمانه بي انصافانه افزايش قيمت پيدا 
مي كنند و دستگاه هاي نظارتي و مرتبط در اين حوزه 
ورود مي كنند. رزم حسيني با بيان اينكه بازرسي ها با 
توجه به نزديك شدن به ايام پاياني سال تشديد خواهد 
يافت، گفت: مردم نبايد نگ��ران افزايش قيمت ها در 
ماه هاي منتهي به سال و شب عيد باشند كه در همين 
راستا تمهيدات الزم انديشيده شده است. وي همچنين 
تقس��يم وظايف ميان وزارت جهاد و وزارت صمت را 
در راستاي تأمين به موقع اقالم مورد نياز و معيشتي 
مردم بس��يار كارساز دانس��ت و افزود: فضا در واقع به 
سمت واگذاري اختيارات به دستگاه هاي اصلي متولي 
مي رود كه تقسيم وظايف در همين راستا بوده است. 
وزير صمت از دستگاه هاي نظارتي خواست كه كنترل 
انبارها و بنكداران را به صورت هوشمند در دستور كار 
خود قرار دهند و عملكردهاي خود را در اين حوزه براي 
اطالع مردم و ايجاد تأثير مثبت در بازار رسانه اي كنند. 
وي تصريح كرد: ابزارهاي حكومت براي تقويت تنظيم 
بازار بايد به خدمت بيايند و ستاد تنظيم بازار را در اين 
مسير همراهي كنند. وزير صمت حذف بخشنامه هاي 
زائد و خلق الساعه را از ديگر عوامل مهم در تنظيم بازار 

و ايجاد تعادل در اين چند ماهه دانست.

بررسي تقاضاي تفحص از 
دخانيات در كميسيون صنايع

ايس�نا| سخنگوي كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس از بررس��ي تقاضاي تحقي��ق و تفحص از 
عملكرد »شركت دخانيات ايران« در جلسه ديروز 
كميسيون خبر داد. حجت اهلل فيروزي اظهار كرد: 
بررسي درخواست رمضانعلي سنگدويني نماينده 
گرگان و آق قال مبني ب��ر انجام تحقيق و تفحص 
از عملكرد »ش��ركت دخانيات ايران« دس��توركار 
كميسيون صنايع و معادن مجلس بود. وي اضافه 
كرد: از سال ۸0 با ورود شركت هاي خارجي وابسته 
به انگليس و امريكا، سهم شركت دخانيات از بازار 
داخلي كاهش يافته است كه در پي اين روند تمايل 
تنباكوكاران كشور به كشت تنباكو به شدت كم شده 
اس��ت. وي با بيان اينكه »شركت دخانيات ايران« 
در سال هاي گذشته 11 هزار نفر نيرو داشته كه به 
دليل كاهش توليدات و كاهش س��هم اين شركت 
از ب��ازار به 5 هزار نفر تقليل يافت��ه، اضافه كرد: در 
حال حاضر شركت هاي خارجي حدود 70 درصد 
از بازار ايران را تصاحب كردند و اين امر موجب زيان 
شركت دخانيات و تنباكوكاران شده است. فيروزي 
خاطرنشان كرد: انتصابات افراد متخلف در شركت 
دخانيات ايران و انعقاد قرارداد نامناسب يكي ديگر از 
داليل نماينده متقاضي تحقيق و تفحص از»شركت 
دخانيات ايران« است. وي با اشاره به صحبت هاي 
مديرعامل شركت دخانيات ايران، ادامه داد: ميزان 
توليد اين شركت در سال 99 نسبت به 9۸ افزايش 
چش��مگيري يافته واز س��وي ديگر احياي مجدد 
ظرفيت هاي اين شركت به تالش بيشتري نياز دارد.

به گفته فيروزي، افزايش س��رمايه گذاري خارجي 
در حوزه دخانيانت ايران و به كارگيري ظرفيت هاي 
خالي از جمله پيشنهادات نمايندگان در نشست 
كميسيون صنايع بود. وي همچنين گفت كه تحقيق 
و تفحص از »ش��ركت دخانيات ايران« در جلسات 

آينده تعيين تكليف مي شود.

صادرات خرما افزايش يافت
ايلنا| دبير انجمن ملي خرم��اي ايران از افزايش 
صادرات خرما به رغم شيوع ويروس كرونا خبر داد 
وگفت: برخالف افزايش تقاضا در بازار خارجي بازار 
داخلي با كاهش تقاضاي مصرف خرما روبرو شده 
اس��ت. وي ادامه داد: در سالجاري با توجه به اينكه 
ماه رمض��ان از انتهاي فروردين ماه آغاز مي ش��ود 
فعاالن بازار خرما از دي ماه جاري و بهمن ماه خود 
را آماده تامين بازار ماه رمضان مي كنند. تكلوزاده با 
تاكيد بر اينكه در بازار داخلي 50 تا 55 درصد خرما 
در ماه رمضان مصرف مي شود، افزود: شواهد نشان 
مي دهد از زمان شيوع ويروس كرونا مصرف خرما 
در بازار داخلي كاهش داشته است و ما اميدواريم با 
آغاز ماه رمضان كاهش مصرف جبران شود. تكلوزاده 
يادآور شد: نه تنها در خرما بلكه در ساير محصوالت 
كشاورزي كه عرضه آنها بيشتر به صورت فله اي است 
ترس مردم از ابتال به ويروس كرونا موجب كاهش 
مصرف آنها ش��ده اس��ت. تكلو زاده ميزان افزايش 
صادرات در 9 ماهه س��ال جاري نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل را 10 درصد عنوان كرد. وي تاكيد 
كرد: افزايش صادرات درحالي بوده است كه با توجه 
به شيوع ويروس كرونا و مشكالت ناشي از آن انتظار 
مي رفت با ركود صادرات مواجه ش��ويم. اين فعال 
اقتصادي ميزان توليد خرما در سال  زراعي گذشته 

را بيش از يك ميليون و 2۸0 هزار تن اعالم كرد.

 توزيع روزانه 4 هزار تن
انواع روغن در بازار

ايسنا| دبير انجمن صنفي روغن نباتي ايران گفت: روزانه 
بين 3500 تا 4000 تن از انواع روغن مايع و جامد در سراسر 
كشور توزيع مي شود و فروش روغن گرانتر از نرخ مصوب 
سازمان حمايت گرانفروشي است. امير هوشنگ بيرشك با 
بيان اينكه روزانه بين 3500 تا 4000 تن از انواع روغن مايع 
و جامد در سراسر كشور توزيع مي شود، اظهار كرد: توليد 
روغن و توزيع آن در كشور كماكان ادامه دارد. وي ادامه داد: 
تمام كارخانه هايي كه روغن توليد مي كنند محصوالتشان 
را با قيمت مصوب يعني نرخ تعيين شده توسط سازمان 
حمايت توزيع مي كنند. شركت هاي پخش هم بايستي 
با قيمت مصوب روغن ها را تحويل خرده فروشي ها دهند. 
دبيرانجمن صنفي روغن نباتي ايران اضافه كرد: بيش از 
90 درصد مش��كالت توليد روغن مايع حل شده است و 
تالشمان براين است كه در روزهاي آينده بازار آرامي داشته 
باش��يم. در خصوص روغن جامد نيز در مولفه هاي بسته 
بندي، ورق حلب و نوع روغن هنوز مشكالتي وجود دارد و 
مهم ترين چالش نيز ارزهاي قابل انتقال است كه اگر بانك 
مركزي كمك كند و مساله ارز و واردات روغن حل شود، 
همه مشكالت مرتفع خواهد شد. بيرشك در پايان گفت: 
قيمت هاي مصوب روغن براساس نوع و حجم در سامانه 
124 زده شده است و فروش روغن گرانتر از نرخ مصوب 

گرانفروشي تلقي مي شود.

با تصميم جديد ستاد تنظيم بازار قيمت تخم مرغ در هر كيلوگرم 14500 تومان شد

قيمت سوم »تخم مرغ«

از احتمال افزايش 70 درصدي قيمت »نان« تا تكذيب وزارت صمت

زمزمه هاي افزايش نرخ »نان«
تعادل - گروه تجارت |

آيا افزايش نرخ »نان« در راه است؟ رييس اتحاديه نانوايان 
س��نتي تهران روز يكش��نبه در اظهاراتي اع��الم كرد كه 
پيشنهاد افزايش 70 درصدي قيمت نان در تهران به دولت 
ارايه ش��ده، كه ظاهرا كارگروه استانداري تهران با افزايش 
35 درصدي موافقت كرده اس��ت. هرچند هنوز جزييات 
آن و اينكه دقيقا چقدر قيمت نان گران مي شود، مشخص 
نيست. اما زمزمه هاي گران كردن نرخ نان، سبب واكنش 
متفاوت يكي از نمايندگان مجلس شد. او در توييتر خود 
نوشت: »گران س��ازي چندبرابري كاال هاي پايه و اساسي 
توسط دولت را چگونه بايد تحليل كرد؟ آيا فشار حداكثري 
برتوده هاي فرودس��ت و محروم در راستاي فراهم كردن 
فضاي مذاكره مجدد نيس��ت؟« البته مسووليت افزايش 
قيمت نان در استان ها بر عهده استانداري گذاشته شده اما 
استانداري تهران با تاييد اينكه نانوايان درخواست جدي براي 
افزايش قيمت نان دارند، در اظهاراتي گفته است، به دليل 
اينكه وزارت صمت مي خواهد براي تمام كشور تصميم گيري 
كند، ما نمي توانيم در استان تهران اقدام به افزايش قيمت 
كنيم. با اين حال، دبير ستاد تنظيم بازار روز گذشته اخبار 
منتشر شده درباره افزايش قيمت نان را تكذيب كرد وگفت: 
اگر بحثي درباره افزايش قيمت نان مطرح مي شود مسائل 

كارشناسي است واين به منزله افزايش قيمت نان نيست. 

    پيشنهاد افزايش قيمت نان به دولت
رييس اتحاديه نانوايان سنتي تهران به تازگي اعالم كرد كه 
اين اتحاديه پيشنهاد افزايش 70 درصدي قيمت نان در 
تهران را ارايه كرده است. بيژن نوروزي مقدم روز يكشنبه با 
تاكيد بر اينكه طي 5 سال، از سال 93 تا 9۸ به رغم افزايش 
نرخ تورم اجازه افزايش قيمت نان به نانوايي ها در پايتخت 
داده نشد، گفت: در شهريور 99 پس از هشت ماه دوندگي 
اتحاديه، باالخره مس��ووالن پذيرفتند ك��ه ديگر نانوايان 
نمي توانند به كار خود با قيمت هاي قبلي ادامه دهند و قيمت 
ن��ان را 45 درصد افزايش دادند. او با تاكيد بر اينكه قيمت 
جديد هزينه هاي نانوايان را پوشش نمي دهد و مورد تاييد 
آنها نيست، گفت: »اين در حالي بود كه در دستورالعمل 
وزارت صمت براي تعيين نرخ نان آمده است كه نرخ گندم 
بايد مالك تعيين قيمت گذاري نان قرار گيرد و از ابتداي 
سال جاري نانوايان مي توانند مطابق با افزايش قيمت گندم، 
قيمت نان را افزايش دهند.« او مي گويد: با وجود افزايش 
قيمت خريد تضميني گندم، افزاي��ش قابل توجه ديگر 
هزينه ها از جمله حمل و نقل و خريد خمير مايه و ... هنوز 
براي افزايش قيمت نان تصميم گرفته نشده است.  او گفت 
كه پس از ماه رمضان آناليز قيمتي خود را براي مسووالن 
ارايه كرده اند و استانداري تهران مي گويد درخواست شان 
به حق است، اما بر خالف روند قانوني آنكه بايد تصميم در 

كارگروه استاني گرفته ش��ود، موضوع را به وزارت صمت 
ارجاع داده است. به گفته نوروزي مقدم، »وزارت صمت نيز 
آن را به ستاد تنظيم بازار ارسال كرد و سازمان حمايت مكلف 
به بررسي آن شد.« او گفت: حاال بعد از گذشت چندين ماه 
وزارت صمت به ما مي گويد كه ب��راي افزايش نرخ نان در 
استان تهران بايد در هيات دولت تصميم گيري شود  كه 
اين اقدام را وزارت صمت، خالف دستورالعمل هاي خود 

وزارتخانه دانست. 

    واكنش متفاوت نماينده مجلس 
اما پس از انتش��ار خبر احتمال افزايش قيمت نان، احمد 
نادري، نماينده مجلس در واكنش به خبر افزايش قيمت 
نان در توييتر نوشت: »قيمت مواد غذايي ساده كارگران را 
در سال هاي اخير چند برابر كرده اند و اكنون خبر مي رسد كه 
مي خواهند دوباره نان را گران كنند. گران سازي چندبرابري 
كاال هاي پايه و اساسي توسط دولت را چگونه بايد تحليل 
كرد؟ آيا فشار حداكثري برتوده هاي فرودست و محروم در 

راستاي فراهم كردن فضاي مذاكره مجدد نيست؟« 

    توضيح استانداري و تكذيب وزارت صمت
چندي پيش اس��تانداري تهران ني��ز به نوعي گاليه 
نانواي��ان ب��راي افزايش قيمت ن��ان را تايي��د كرد. 

به طوري كه معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري 
تهران گفت: »قيمت نان تغييري نكرده و نانوايي ها از 
قيمت ها بس��يار گله مند هستند، چون به رغم اينكه 
قيمت آرد تغييري نكرده، هزينه هايي مثل آب، برق، 
گاز، بيمه، حمل آرد و... بين 30 تا 40 درصد افزايش 
داشته و در دو سال گذشته هيچ افزايش قيمت ناني 
اتفاق نيفتاده است.« به گفته او، نانوايان درخواست 
جدي ب��راي افزايش قيم��ت نان دارند، م��ا هم اين 
موض��وع را آناليز كرده ايم، اما ب��ه دليل اينكه وزارت 
صمت مي خواهد براي تمام كشور تصميم جديدي 
بگيرد، ما نمي توانيم در استان قيمت را تغيير دهيم. اما 
عباس قبادي دبير ستاد تنظيم بازار روز گذشته اخبار 
منتشره را رد كرد و گفت: »بحث افزايش قيمت نان 
فعال مطرح نيست و اگر بحثي در اين باره در رسانه ها 
مطرح مي شود مس��ائل كارشناسي اس��ت و اين به 
منزله افزايش قيمت نان نيست، قيمت نان همچنان 
در اختيار اس��تانداري هاي كش��ور اس��ت و هرگونه 
اظهارنظري در مورد افزايش قيم��ت نان اظهارنظر 
فردي و فاقد وجاهت قانوني است.« اما زمزمه احتمال 
افزايش قيمت نان تنها شامل حال تهراني نمي شود، 
به طوري كه برخي اخبار نشان از اين دارد كه در ساير 

استان ها بحث افزايش قيمت نان نيز مطرح است. 

معاون فني گمرك ايران خبر داد

چهار تصميم جديد براي ترخيص كاال
تعادل - گروه تجارت |

معاون فني گمرك ايران مصوبات جلسه ديروز ستاد تنظيم 
بازار در رابطه با ترخيص كاالهاي اساسي و نهاده هاي توليد 
بر اساس مصوبه آبان ماه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت را 
تشريح كرد. براساس تازه ترين تصميم اين ستاد، 4 مصوبه 
مهم ترخيص كاال مواردي چون »تغيير مالك ترخيص 
كاال از زمان قبض انبار به زمان ورود«، »ترخيص درصدي 
كاالهاي اساسي«، »فراهم ش��دن امكان ترخيص با ارز 
متقاضي براي تمامي كاالي اظهار شده«، »لغو بخشنامه 
سازمان راهداري در مورد ثبت سفارش« را در بر مي گيرد. 
مهرداد جمال ارونقي، معاون فني گمرك ايران با اش��اره 
به اينكه طي مصوبه س��تاد هماهنگ��ي اقتصادي دولت 
گمرك ايران مكلف شد تا نس��بت به ترخيص كاالهاي 
مش��مول مصوبه كه داراي قبض انبار تا 10 آبان ماه سال 

جاري هستند اقدام كند، گفت: اما با توجه به اينكه برخي 
كاالها قبل از 10 آبان به گمرك و بنادر رسيده ولي تاريخ 
صدور قبض انبار آنها بعد از اين تاريخ ثبت ش��ده بود و يا 
اينكه برخي كاالها در تاريخ مقرر به گمرك وارد و قبض 
انبار اوليه آنها نيز قبل از 10 آبان ماه صادر شده بود، ولي 
در جريان ترانزيت و رسيدن به گمرك ديگر تاريخ قبض 
انبار ثانويه بعد از 10 آبان ماه ثبت شد، امكان ترخيص از 
سوي گمرك ايران طبق مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت باتاكيد بر ترخيص كاالهاي مشمول قبل از 10 آبان 
ماه وجود نداش��ت.  معاون فني گمرك ايران در رابطه با 
ديگر مصوبه ستاد تنظيم بازار گفت: در جريان مصوبات 
قبلي قرار بر اي��ن بود كه 90 درصد كاالهاي اساس��ي و 
توليدي امكان ترخيص داش��ته باش��ند، بر اين اساس از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( خواس��ته بوديم 

تا ليست كاالهايي كه صاحبان آن مي توانند طبق مصوبه 
س��تاد تنظيم بازار كاالي خود را ت��ا 90 درصد از گمرك 
ترخيص كند اعالم كند تا متقاضي تشريفات بانكي و ساير 
فرآين��د را انجام دهد. از اين رو وزارت صمت در ليس��تي 
حدود 2790 قلم و وزارت جهاد كش��اورزي 300 قلم كه 
امكان ترخيص به صورت درصدي داشتند اعالم كردند 
كه مشمول گروه 21 تا 24 بود.  مصوبه ديگر ستاد تنظيم 
بازار در رابطه با كاالهايي اس��ت كه امكان ترخيص با ارز 
متقاضي را طبق مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 
دارا هس��تند.  معاون فني گمرك ايران در اين باره گفت 
كه برخي توليد كنندگان  و صاحبان كاالهاي اساسي در 
هنگام ترخيص براساس ارز متقاضي با اين مشكل مواجه 
بودند كه بخشي از كاالي مربوطه در اظهارنامه در ليست 
اعالمي وزارت صمت جهت مش��موليت مصوبه س��تاد 

هماهنگي اقتصادي دولت قرار داشت، اما بخشي از آن در 
اين ليست نبود. ارونقي در مورد مصوبه ستاد تنظيم بازار 
توضيح داد، سازمان راهداري طي بخشنامه اي به استان ها 
اعالم كرده كاالهايي كه ثبت سفارش آنها تمام شده و در 
آستانه ترخيص از گمرك قرار دارند. وي با تاكيد بر اينكه 
بخشنامه سازمان راهداري مغاير دستورالعملي است كه 
در آذرماه گمرك ايران براي ترخيص فوري كاالها بدون 
تمديد ثبت سفارش به گمركات اجرايي ابالغ كرده بود،  
گفت: با توجه به اينكه بخشنامه گمرك در رابطه با ثبت 
سفارش به استناد دستور وزير وقت صنعت، معدن و تجارت 
و البته وزراي قبلي اين وزارتخانه و همچنين مصوبات سفر 
معاون اول رييس جمهور به استان هرمزگان صادر شده و 
مورد تاييد بانك مركزي و نيز ساير دستگاه ها قرار داشت، 

از اين رو بخشنامه مربوط به سازمان راهداري لغو شد.
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خبرروز

كرونا جان ۱۲۱ نفر ديگر را در ايران گرفت
سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: با فوت ۱۲۱ بيمار ديگر از مبتاليان قطعي، شمار جانباختگان قطعي اين بيماري 
در كشور به ۵۴ هزار و ۸۱۴ نفر رسيد. سيماسادات الري روز دوشنبه با اعالم آخرين آمار مبتاليان و جانباختگان كرونا در ايران اعالم كرد تا 
ظهر ۸ دي ۱۳۹۹، بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي ۵۹۰۸ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شد و ۷۹۸ نفر بستري 
شدند. با اين حساب، مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به يك ميليون و ۲۰۶ هزار و ۳۷۳ نفر رسيد. خوشبختانه تاكنون ۹۶۰ هزار و ۷۵۱ 
نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين ۵۱۷۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري 

تحت مراقبت قرار دارند و تاكنون هفت ميليون و ۴۶۰ هزار و ۴۲۲ آزمايش تشخيص كوويد ۱۹ در كشور انجام شده است.

ادامهازصفحهاول

بلكه بايد در مسير رشد توليد و تنظيم بازار، ثبات اقتصاد 
و قيمت ها و كمك به قدرت خريد مردم باشد. در دو سال 
گذشته و پس از بازگشت تحريم هاي امريكا عليه ايران كه 
مستقيماً اقتصاد كشور را نشانه گرفته بود، دولت مديريت 
منابع ارزي براي تامين كاالهاي اساس��ي و ضروري اعم 
از م��واد اوليه و مصارف خانوار را در دس��تور كار قرار داد.

سياستي كه اگر همه دستگاه ها به خوبي پاي كار مي آمدند 
نتايج بسيار خوبي براي اقتصاد ما به همراه داشت، كما 
اينكه همين اقدامات هم به گفته رييس كل بانك مركزي 
جلوي يك ابرتورم را در اقتصاد كشور گرفت. اما در اين بين، 
نوع تخصيص ارز و فهرست هايي كه از سوي وزارتخانه ها 
ارايه مي شد، كارت هاي بازرگاني كه با دست ودلبازي اعطا 
مي شد و نظارت ضعيف بر رهگيري مصارف ارزي كشور، 
باعث ش��د تعدادي از خطوط اعتباري ارز دولتي سر از 
بازارهاي ديگر درآوردند تا همين پاشنه آشيل مديريت 
ارزي كشور شود. امري كه سياست هاي پولي و مالي بانك 
مركزي را نيز تحت الشعاع قرار داد. بانك مركزي چه در 
حال حاضر و چه در زم��ان آقاي دكتر نوربخش، تالش 
فراواني كرد كه نرخ ارز را يكس��ان و تثبيت كند. چرا كه 
وجود نرخ هاي گوناگون براي ارز هميشه مبهم، خطرآفرين 
و فسادزا بوده است. علم اقتصاد شديداً متاثر از رياضيات 
و آمار است، وقتي بدون مطالعه  جامع و مشورت كافي با 
صاحب نظران و اقتصاددان ها به يك باره و ناگهاني اعالم 
كردند كه فالن روز قيمت دالر ۴۲۰۰ تومان است و كسي 
هم نپرسيد كه اين قيمت از كجا آمده و مبناي آن چيست؟ 
از همان زمان اعتراضات به نحوه تخصيص آن، توس��ط 
كارشناسان اقتصادي چه در داخل و چه در خارج از ايران 
نسبت به اين تصميم اعالم شد و در نهايت ميزان فساد 
به وجود آمده ناشي از ابهام در تخصيص اين ارز و اين نوع 
نرخ گذاري باعث شد كه اصطالح »ارز جهانگيري«بيشتر 
با طنز همراه باشد تا با واقعيت علمي. با اشكاالتي كه در 
اجرا وجود داشت، نتيجه همانطور كه پيش بيني مي شد 
يك فساد گسترده در تخصيص ارز همراه با خروج منابع 
مالي سنگين از كشور براي كارهاي غيرضروري و تبديل 
شدن ايران به بزرگ ترين خريدار مسكن در تركيه شد.اين 
پول هايي كه از ايران خارج شد، از كجا آمده است؟ به هر 
صورت، در تركيه نمي توان كه با ريال چيزي خريداري 
كرد. طبيعتًا منش��أ اين دالرها همين دالرهاي كثيفي 
  Dirty money بوده كه در اصطالح انگليس��ي به آن
مي گويند كه در نهايت در بهترين حالت روانه خريد ملك 

در تركيه شد. ولي از آن طرف، واردات كاالهاي مورد نياز 
كشور يا به درستي انجام نشد يا كااليي وارد شد كه اصوال 
ايران نيازي به آن نداشت. لذا نسبت به فهرست هايي كه 
براي تخصيص ارز به بانك مركزي ارايه مي شود، عده اي 
ابراز بدبيني مي كنند. در حال حاضر هم، ما شاهد هستيم 
كه جريان هاي رانت خوار و س��ودجو، شديدا با حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني در بودجه ۱۴۰۰ مخالفت مي كنند و عوامل 
و ابزارهاي خود را چه در رس��انه ها و چه در جريان هاي 
خاصي كه در مجلس شوراي اسالمي در اختيار دارند، به 
كار مي گيرند. براين اساس، بايد حمايت از مصرف كننده 
جايگزين ارز دولتي شود و نرخ ارز براساس نرخ بازار تعيين 
شود تا مانع فساد و رانتخواري شود. اگر دولت در نظر دارد 
كه كاالهاي اساسي را با قيمت مناسب در اختيار مردم قرار 
دهد، اين كار را همان گونه كه در مورد حامل هاي انرژي 
يعني حمايت يارانه اي از مصرف كننده انجام مي دهد، در 
مورد كاالهاي اساسي هم مي تواند انجام دهد. به طور مثال، 
هزينه تمام شده حامل هاي انرژي در پاره اي از موارد حتي 
دربر گيرنده هزينه حمل ونقل آنها هم نمي شود، چرا كه 
پااليشگاه هاي ما در جنوب كشور قرار دارند و هزينه هاي 
حمل آنها چه به وسيله لوله و چه به وسيله تانكر بسيار 
باالست. اما دولت اين سوخت را با قيمت يارانه اي در اختيار 
مردم قرار مي دهد. پس در شرايط عادي، اگر قيمت بنزين 
را بخواهند غيريارانه اي در اختيار مردم قرار دهند، يعني 
همان قيمتي كه در تركيه يا در اروپا اس��ت، بايد چيزي 
حدود يك يورو و ۲۰ سنت معادل ۳۵ هزار تومان بفروشند. 
اما دولت با يارانه، اين را با نرخ بس��يار كمتري در اختيار 
مصرف كنندگان نهايي يعني شهروندان قرار مي دهد. 
بنابراين اگر دغدغه دولت حمايت از جريان هاي رانتخوار 
و واردكنندگان نيست، مي تواند اين نرخ را به صورت كلي 
حذف كند و همان طوري كه در مورد حامل هاي انرژي به 
مردم يارانه مي دهد، فرض كنيد قيمت نهاده هاي دامي و 
دانه هاي روغني و روغن  نباتي را با اصالح قيمت ها زير چتر 
حمايتي خود ببرد. متاسفانه در ايران۸۵ درصد نهاده هاي 
دامي وارداتي است و همين وارداتي بودن باعث شده كه 
قيمت مرغ به ۳۰ هزارتومان هم برسد كه طبيعتاً در حد و 
توان قدرت خريد مردم نيست و راه حل اين است كه خود 
دولت نهاده دامي را با قيمت يارانه اي در اختيار واحدهاي 
مصرف كننده مثل دامداري ها قرار دهد. يا مثاًل در مورد 
روغن هاي خام نباتي كه در اي��ران حدود ۹۲ درصد آن 
وارداتي اس��ت اگر قيمت اصالح ش��ود، طبيعتًا كاشت 

دانه هاي روغني در داخل، نسبت به تخصيص ارز دولتي، 
مقرون به صرفه تر خواهد بود. اين روش جوابگو است چرا 
كه به طور مثال، در توليد شكر با اصالح قيمتي كه صورت 
گرفت و تخصيص ارز براي واردات شكر كاهش يافت، در 
سال جاري تقريبا به جايي رسيده ايم كه نياز به واردات شكر 
كه در مقاطعي در دولت هاي نهم و دهم به يك ميليون و 
۸۰۰ هزار تن مي رسيد، در حال حاضر، به كمتر از ۳۰۰ 
هزار تن كاهش يابد. راه چاره و مبارزه با فساد ناشي از ارز 
دولتي تنها حذف آن است، با اين حال، اجبار بودجه سال 
آينده، عمال ما را به سمت حذف دالر ۴۲۰۰ توماني خواهد 
برد. چرا كه پيش بيني مي ش��ود ما در سال آينده درآمد 
آنچناني از بابت فروش نفت نخواهيم داش��ت و در مورد 
صادرات مواد پتروشيمي و فوالد كه عمده ترين كاالهاي 
صادراتي ما هس��تند، هنوز امكان بازگرداندن ارز وجود 
ندارد، ضمن اينكه براي توليد هر تن فوالد هزينه ارزي 
حدود ۱۰۰ دالر نياز است كه شركت هاي صادركننده 
فوالد ما اين ارز را براي خريد مواد اوليه خودش��ان به كار 
مي برند. در سال آينده كمبود ارز وجود خواهد داشت و تنها 
راه صيانت از منابع ارزي كه با اين دشواري به دست مي آيد، 
امساك در هزينه كردن و صرفه جويي آنها است و تنها راه 
صرفه جويي هم حذف تخصيص ارز به شكل كنوني و با ارز 
۴۲۰۰ توماني است. درباره فشارهايي كه براي تخصيص 
ارز به كاالهاي خاص وارد مي شود نيز بايد توجه داشت كه 
اگر يك سياست منطقي در پيش گرفته شود از دالرپاشي 
جلوگيري مي كند. چرا كه در غير اين صورت، عده اي به 
جاي خريد كاالهاي مورد نياز و حمايت از توليد، اين دالرها 
را به بازار مسكن تركيه هدايت مي كنند. لذا بانك مركزي 
و شبكه بانكي بايد در مقابل فشارها مقاومت كنند و اجازه 
ندهند كه دالرهاي رسمي كشور بيهوده صرف داللي و 
سوداگري و خروج سرمايه از كشور شود. اين دالرها بايد 
صرف توليد و مواد اوليه و كاالهاي اساسي مورد نياز مردم 
شود.  هر چند كه هنوز بانك مركزي در ايران از استقالل 
كافي برخوردار نيست، اما كارشناسان و مديران مي توانند 
تا حدودي مانع از هدر رفتن سرمايه ها و ارز كشور شوند. 
اقتصاددان ها در طول اين چهل سال تالش فراواني كرده اند 
كه بانك مركزي از استقالل عمل كافي برخوردار شود ولي 
متاسفانه چنين نشده و بانك مركزي اختيارات محدودي 
دارد؛ ولي در اين ش��رايط هم، آنچه كه مي تواند روي آن 
تمركز كند و به درستي انجام دهد، مبارزه و مقاومت در 

مقابل فشارهاي غيرمنطقي و غيرعلمي بيروني است.

ارز و تسهيالت بانكي براي توليد نه سوداگري

جامعه خبر

فرار قوها از سرماي سيبري 
به مازندران

ريي��س اداره نظ��ارت ب��ر حيات وح��ش حفاظت 
محيط زيس��ت مازندران گفت كه جمعيت قوهاي 
فريادكش در تاالب سرخرود شهرستان محمود آباد 
در پي سرما و يخبندان چند روز گذشته سه برابر شد. 
به گزارش محيط زيس��ت مازندران، كورس ربيعي 
جمعيت كنوني قوهاي فريادكش در تاالب سرخرود 
را ح��دود ۲۰۰۰ بال اعالم كرد و افزود كه تا دو هفته 
پيش جمعيت اينگونه پرنده مهاجر در منطقه حدود 
۶۰۰ ت��ا ۷۰۰ بال بود. وي با بي��ان اينكه قوها داراي 
الگوي مهاجرت منظم نيس��تند، توضيح داد: سفر 
قوها به عرض هاي جغرافيايي پايين تر بس��تگي به 
سرماي شديد و ميزان يخبندان در منطقه شمالگان 
به خصوص پهنه سيبري دارد و در صورت موج هاي 
سرمايشي شديدتر مي توان پيش بيني كرد كه شمار 
حضور قوها در مازندران بيش��تر از اين تعداد خواهد 
شد. رييس اداره نظارت بر حيات وحش محيط زيست 
مازندران با اعالم اينكه سرماي شديدتر از اواخر هفته 
گذشته در مازندران منجر به مهاجرت اين پرندگان 
به عرض هاي جغرافيايي پايين تر نخواهد شد، افزود: 
در واقع مازندران آخرين مقصد س��فر اين پرندگان 
زمستان گذران است. وي گفت كه در صورت تداوم 
شرايط س��رما مي توان انتظار داشت كه مازندران تا 
اوايل بهمن ماه شاهد حضور بيشتر قوهاي فريادكش 
و ديگر انواع قو خواهد بود و در صورت گرم شدن هوا 
نيز بازگشت آنها به شمالگان جلوتر خواهد افتاد. او 
افزود: به منظور حفاظت موثر از قوها و جلوگيري از 
آسيب رساني به اين گونه هاي حمايت شده، برنامه 
تمركز جمعيت با تغذيه كمكي همه س��اله از سوي 
اداره كل حفاظت محيط زيست مازندران با همكاري 
انجمن ها و دوستداران حيات وحش انجام مي شود. 
ربيعي گفت: معموال چند روز پس از مهاجرت قوها به 
تاالب، منابع غذايي محيط مورد استفاده قرار مي گيرد 
و در صورت عدم تغذيه كمكي، قوها ناچار به جا به جايي 
در آبگيرهاي اطراف و ديگر شهرستان ها خواهند شد 
كه اين اتفاق مي تواند آسيب رساني و شكار غيرمجاز 
را در پي داشته باش��د. وي افزود: براي جلوگيري از 
جابه جايي قوها در آبگيرهاي اطراف تاالب، غذادهي 
به مدت حداقل ۲ ماه انجام مي شود. اين مسوول گفت: 
در سال جاري با توجه به مشاهده آنفلوآنزاي فوق حاد 
پرندگان در گله قوهاي وحشي، متمركز كردن گله 
قوها جهت كنترل و جلوگيري از انتش��ار ويروس به 
ساير مناطق و زيستگاه ها بيشتر مد نظر قرار گرفته 
است. تاالب قوهاي س��رخرود همه ساله از آبان ماه 
لغايت اواخر بهمن ماه ميزبان جمعيت زيادي از قوهاي 
فريادكش است كه براي زمستان گذراني به اين منطقه 
از تاالب بين المللي فريدونكنار مهاجرت مي كنند. قوها 
از مهم ترين پرندگان زمستان گذران و مهمان فصل 
سرماي مازندران هس��تند كه از مجموع آنها حدود 

۹۵درصد مربوط به گونه هاي فريادكش است.

كارزاري با ۱۳هزار امضا براي خريد واكسن كرونا
واكس��ن كرون��ا اي��ن روزها ب��ه يكي از 
دغدغه هاي جدي م��ردم ايران تبديل 
شده اس��ت. با اينكه رييس دولت وعده 
داده كه مردم نگران خريد واكسن كرونا 
نباشند اما مردم به شدت نگرانند و همين 
موضوع باعث راه اندازي كارزاري شده كه 
خواستار خريد واكسن كروناي خارجي 
از طرف دولت است. امضاكنندگان اين 

كارزار كه تعداد آنها به بيش از ۱۳هزار نفر رسيده است 
در بيانيه اين كارزار از رييس دولت خواسته اند دستور 
خريد يك واكسن معتبر خارجي خريداري را صادر كند 
و دولت آن را به صورت رايگان در اختيار عموم مردم قرار 
دهد. آنها همچنين از دولت خواسته اند اين واكسن را به 
اندازه كافي براي عموم مردم تهيه كند تا هيچ كس به 
دليل معذوريت هاي مالي از دريافت واكسن جا نماند 
و نابرابري اقتصادي كه در سال هاي اخير شدت گرفته، 
سبب از دست رفتن جان هيچ شهروندي نشود. از طرفي 
گفته مي شود نپيوستن ايران به FATF مهم ترين مانع 
خريد واكسن خارجي است. اين موضوع از طرف برخي 

مسووالن مطرح شده است. بر همين اساس 
كارزار ديگري هم براي پيوس��تن ايران به 
FATF به راه افتاده تا ايران بتواند از منابع 
مالي بلوكه شده اش در خارج از كشور براي 
خريد واكسن استفاده كند. آنچه نگراني 
مردم را درباره واكس��ن كرونا بيشتر كرده 
اين موضوع است كه سياست ايران درباره 
اين موضوع به هيچ وجه روش��ن نيست. 
هنوز مشخص نيست كه آيا قرار است واكسن خارجي 
خريداري شود يا نه. برخي از مسووالن مي گويند ايران 
امكان نگهداري از واكسن هايي را كه بايد در دماي پايين 
نگهداري شوند ندارد، عده اي ديگر تحريم هاي بين المللي 
را س��د راه خريد واكس��ن مي دانند و عده اي ديگر هم 
ساخت واكسن در داخل را در اولويت مي دانند. در همين 
احوال كه هنوز سياس��ت ايران براي واكسن مشخص 
نيست تزريق واكسن در بسياري از كشورهاي دنيا آغاز 
شده است و حتي بسياري از كشورهاي همسايه ايران از 
جمله تركيه و عراق سفارش خريد واكسن از كشورهاي 

مختلف داده اند.

افزايش ساعت كاري مراكز معاينه فني
مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي 
شهر تهران از افزايش ساعت كاري مراكز 
معاينه فني خبر داد و گفت: روزانه حدود 
۴۵۰۰ راننده جه��ت انجام معاينه فني 
خودروهايش��ان به مراك��ز معاينه فني 
مراجعه مي كنند. حسين مقدم مديرعامل 
ستاد معاينه فني خودروهاي شهر تهران 
در گفت وگو با ف��ارس، درباره آمار انجام 

معاينه فني خودروهاي پايتخت طي ۹ ماهه امسال اظهار 
كرد: از ابتداي سال تا پايان آذر رانندگان يك ميليون و 
۲۳۷ هزار دستگاه خودرو به مراكز معاينه فني شهر تهران 
مراجعه كردند كه تقريبا در مقايسه با آمار سال گذشته، 

روند افزايشي يا كاهشي نداشته است. وي 
افزود: در حال حاضر روزانه ۴۵۰۰ دستگاه 
خودرو رانندگان آن به مراكز معاينه فني 
ش��هر تهران مراجعه مي كنند و وضعيت 
مراجعات در شرايط عادي قرار دارد و تقريبًا 
همه مراكز فاقد صف انتظار اس��ت. مقدم 
ادامه داد: ۸۸۶ هزار دستگاه خودرو معاينه 
فني آنها مربوط به مراجعه اول بوده كه ۱۷ 
درصد از آنها در آزم��ون آاليندگي گازهاي خروجي از 
اگزوز، ۱۱ درصد در آزمون هم راستايي چرخ ها، ۴ درصد 
در كمك فنر، ۱۴ درصد در تس��ت ترمز و ۱۶ درصد در 

عيوب ظاهري مردود شدند. 

آلودگي نفتي همچنان در ميانكوه اردل پراكنده است
بخش��دار ميانك��وه شهرس��تان اردل 
چهارمحال و بختياري گفت: با گذشت ۲ 
هفته از وقوع حادثه شكستگي لوله انتقال 
نفت در منطقه ميانك��وه، بخش زيادي از 
نفت در منطقه پخش شده است و پاكسازي 
با كندي انجام مي گيرد. امامداد شهبازي در 
گفت وگو با ايرنا افزود: حجم نفت نشت يافته 
در منطقه بسيار زياد اس��ت و طي اين ۲ 

هفته به اعماق زمين نفوذ پيدا كرده و ش��ركت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ايران بايد هرچه سريع تر نسبت به 
پاكس��ازي خاك هاي آلوده اقدام كند. اگرچه ش��ركت 
نف��ت از همان ابتداي وقوع حادثه اق��دام به جمع آوري 
نفت پخش ش��ده در منطقه كرده است اما اين اقدامات 
كافي نيست و به سبب موقعيت جغرافيايي و سخت گذر 

بودن تنگ گندمكار بخش زيادي از نفت به 
اعماق زمين نفوذ كرده كه پاكسازي آن به 
امكانات و زمان بيشتري نياز دارد. شهبازي 
با اشاره به خسارت هايي كه به مردم منطقه 
در حوزه دامداري، زنبوداري و كش��اورزي 
وارد شده است، تصريح كرد: هنوز هيچ نهاد 
و دستگاهي خسارت هايي كه به مردم وارد 
شده است را به درستي برآورد و اعالم نكرده و 
همين موضوع سبب نارضايتي مردم شده است. تعدادي از 
زنبوداران عنوان مي كند كه بر اثر دود ناشي از آتش سوزي 
در منطقه زنبورهاي آنها به كندو بازنگشته و دامداران هم 
از تلف شدن دام هاي خود اعالم خسارت كرده اند اما هنوز 
سازماني كه پيگير مطالبات و خسارت هاي مردم باشد 

اعالم نظري در اين خصوص نكرده است. 

هنر

هنر

تصويرب��رداري فصل دوم س��ريال »زيرخاكي« به 
نويسندگي و كارگرداني جليل سامان و تهيه كنندگي 
رض��ا نصيري ني��ا در تهران آغاز ش��د. ب��ه گزارش 
س��يمافيلم، فصل دوم س��ريال »زيرخاكي« كه به 
سفارش مركز سيمافيلم ساخته مي شود، در يكي از 
هتل هاي پايتخت كليد خورده و پژمان جمشيدي، 
ژاله صامتي، رايان سرلك مقابل دوربين رفته اند. فصل 

اول »زيرخاكي« ماه رمضان سال ۹۹ روي آنتن شبكه 
يك سيما رفت و طبق آمار رسمي سازمان صداوسيما 
توانس��ت عنوان پربيننده ترين سريال رمضاني را از 
آن خود كند. »زيرخاكي« دومين همكاري سامان 
و نصيري ني��ا پس از مجموع��ه تلويزيوني »نفس« 
بود كه حاال به توليد فصل دوم نيز رسيده و روايتگر 
بلندپروازي هاي مردي جاه طلب و س��ر به هوا به نام 

فريبرز )فري خاكي( است كه مي خواهد با پيدا كردن 
گنج، يك شبه ره صدساله را برود. 

»زيرخاكي۲«  كليد خورد

وي��روس كرونا در هم��ه ماه هاي اخير 
جهش هاي مختلفي داش��ته و ميزان 
سرايت پذيري آن بيشتر شده و جهش 
اخير در يكي از بخش هاي اين ويروس در انگلستان 
اتفاق افتاده كه به گفته مس��ووالن وزارت بهداشت 
هنوز در ايران شناسايي نشده و انگار پشت دروازه ها 
در انتظار غفلت است. به گزارش ايرنا، ويروس كرونا 
ثابت كرده كه كامال مطيع و رام اس��ت، اما افسار اين 
اطاعت و رام بودن در دس��ت جامعه و مسووالن قرار 
دارد. هرچه جامعه و مس��ووالن اين افس��ار را شل تر 
بگيرند، كرونا گردن مي كشد و در اين گردن كشي، 
جان هاي زيادي را به زير خاك مي برد. ويروس��ي كه 
از تعل��ل و غفلت، غرق لذت مي ش��ود و هرچه به آن 
بي توجه تر باشيم، بس��اط خوش گذراني با رفقايش 
و گرفتن جان انسان ها را پهن تر مي كند. حاال همين 
ويروس كه كم كم به يك سالگي خود در ايران مي رسد، 
كيلومترها آن طرف تر دچار جهش ژني شده و دارد در 
قلب اروپا، روي اجداد يك ساله اش كه از شرق ظاهر 
شده بودند را سفيد مي كند و جان مي گيرد. ويروس 
جهش يافته اي كه برخي با مقاصد سياسي به آن لقب 
كشوري را مي دهند، اما در كشورهاي آفريقايي هم 
به شكل ديگري جهش يافته و همچنان انسان ها را 

دچار شوك مي كند.

    اين بار حواس مان هست
هرچند در ابتداي ظاهر شدن ويروس كرونا در چين، 
بس��ياري از كش��ورها اين موضوع را چندان جدي 
نگرفتند و مراودات اجتماعي، سياسي و اقتصادي به 
شكل معمولي ادامه داشت؛ اما نتيجه اين عادي انگاري 
به مرور و با توفان كرونا، براي همه كشورها مشخص 
شد و كشورها حواس شان جمع شد كه با كوويد ۱۹ 
نمي توان ش��وخي كرد. جهش ژني ويروس كرونا در 
آستانه سال ۲۰۲۱ ميالدي در اروپا شناسايي و حاال 
باعث بسته شدن مرزهاي كشورها از مبدا يا مقصد 
انگلستان شده است. جايي كه گفته مي شود جهش 
ژني اخير را در آن جا شناس��ايي كرده اند. اتفاقي كه 
حواس جمعي مسووالن كشورمان را هم در بر داشت 
و با درخواست وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
از وزير راه، پروازها از مبدا و به مقصد انگلستان تقريبا 
از ۳۰ آذر ۱۳۹۹ براي دو هفته متوقف شد. البته نامه 
سعيد نمكي به محمد اسالمي در اولين روز زمستان 
در اختيار رسانه ها قرار گرفت؛ نامه اي كه وزير بهداشت 

در آن به وزير راه نوشته بود: »بر اساس گزارش واصله، 
اخيراً نوع جهش يافته وي��روس كوويد ۱۹ در برخي 
كش��ورها به ويژه كشور انگليس مشاهده شده كه به 
احتمال قوي داراي بيماري زايي بااليي است، لذا به 
منظور رعايت اقدامات احتياطي خواهشمند است 
دستور فرماييد از اين تاريخ كليه پروازهاي خطوط 
هوايي شركت هاي ايراني به مقصد كشور انگلستان 
و بالعكس لغو و كان لم يكن اعالم شود.« روز قبل از 
انتشار اين نامه كه برابر با شب يلدا بود، شهرام آدم نژاد 
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي به خبرنگار 
ايرنا گفت: »با تش��خيص وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي پروازها بين ايران و انگليس به مدت دو 
هفته تعليق مي شود.« حواس جمعي اين بار، فقط در 
نامه به وزير راه خالصه نشد و وزير بهداشت در نامه اي 
به عليرضا رييسي معاون بهداشت وزارت بهداشت نيز 
نوشت: »پيرو مذاكره انجام شده و نامه هاي قبلي مبني 
بر بررسي دقيق كساني كه مستقيم يا غيرمستقيم از 
مبدأ كشور انگليس وارد مي شوند و نيز قطع موقت 
پروازهاي خطوط هوايي شركت هاي داخلي به مقصد 
آن كشور، ضروري است، سريعًا كليه كساني كه طي 
دو هفته گذش��ته از مبدأ كشور انگليس مستقيم يا 
غيرمستقيم وارد كشور ش��ده اند مورد بررسي قرار 
گرفته و تا تعيين تكليف نتايج آزمايش��ات مربوطه، 

تحت قرنطينه و مراقبت كامل قرار گيرند.«

    دير گزارش كردند
به گفته مسووالن وزارت بهداشت، جهش ژني ويروس 
كرونا در اروپا تقريبا سه ماه دير اعالم شده است. يعني 
در اين بازه زماني اين ويروس مي توانست به راحتي 
خود را جا به جا كند. البته داستان كروناي جهش يافته 
به واسطه تجربه يك ساله كشورها از برخورد با اجداد 
اين ويروس، قدري متفاوت تر است. نمكي روز سوم 
دي ۱۳۹۹ در رصدخان��ه وزارت بهداش��ت در اي��ن 
رابطه اظهار كرد: »متاسفانه دولت انگليس، جهش 
ويروس كرونا را در اين كش��ور با تاخي��ر اعالم كرد. 
جهش ويروس كرونا در قسمت هاي مهم اين ويروس 
و قسمت پروتئين بيروني آن بوده كه توانايي ويروس 

را با چسبندگي بيشتر در سرايت و بيماري زايي و نفوذ 
ويروس بر نسوج بدن بيش��تر كرده است. به محض 
اينكه از اين موضوع در انگليس مطلع شديم، مرزهاي 
هوايي براي پروازهاي مس��تقيم ب��ه روي انگليس 
بسته شد و از طرف ايران نيز پروازي به انگليس انجام 
نمي ش��ود. همچنين بالفاصله افرادي كه در ۱۵ روز 
گذشته از انگليس به ايران آمده بودند چه ايراني و چه 
غيرايراني همگي رصد شدند و خوشبختانه تاكنون 
هيچ ردپايي از اين ويروس جهش يافته كرونا در ايران 
مشاهده نشده است. البته در ماه هاي گذشته جهش 
ويروس كرونا را در ايران هم داش��ته ايم و تاكنون ۶۶ 
نوع ويروس كرونا در كشور مشاهده شده، اما هيچ كدام 
از تغييرات روي اين قسمت پروتئين ويروس كرونا 
كه موجب چسبندگي بيشتر آن شده، نبوده است. با 
اين حال هر مسافري كه از خارج به ايران بيايد عالوه 
بر مشاهده نتايج تست كروناي قبلي آنان، دوباره در 

فرودگاه از آنان تست گرفته مي شود.«

    چه باليي سر كرونا آمد؟
گونه جديد ويروس كرونا كه ۷۰ درصد مسري تر بوده 
و باِر )load( ويروس��ي افراد مبتال به آن باالتر است. 

مت هنكاك، وزير بهداش��ت انگلي��س اولين بار ۱۴ 
دسامبر )۲۴ آذر( خبر شناسايي گونه جديد ويروس 
كرونا را با پارلمان در ميان گذاش��ت. سه روز بعد )۲۹ 
آذر(، بوريس جانس��ون در يك كنفرانس مطبوعاتي 
به طور عمومي وجود چنين ويروسي را تاييد كرد. بر 
اساس يافته هاي دانشمندان انگليسي، احتمال مبتال 
شدن افراد زير ۱۵ سال با اين ويروس جهش يافته، در 
مقايسه با ويروس قديمي كرونا بيشتر است. به گفته 
آنها اين رفتار ويروس كرونا كه كودكان را كمتر مبتال 
مي كرد يك رفتار اس��تثنايي بود، زيرا بيماري هاي 
تنفس��ي ويروس��ي معمواًل كودكان را بيشتر مبتال 
مي كنند، اما اكنون به نظر مي رس��د ويروس جديد 
كودكان و بزرگساالن را به طور يكسان مبتال مي كند. 
دانشمندان هنوز نمي دانند كه تغييرات ژنتيكي در اين 
ويروس منتهي به چه تغييري در رفتار آن خواهد شد. 
همچنين شواهدي در دست نيست كه اين ويروس 
بيماري متفاوت تري ايجاد كند يا به واكسن موجود 
مقاوم باشد. آنها با اين حال به اين نتيجه رسيده اند كه 
شيوع نوع جهش يافته ويروس كرونا مي تواند شمار 
افراد بستري در بيمارستان ها و همچنين آمار مرگ 
و مير براثر ابتال به كوويد ۱۹ را افزايش دهد. عليرضا 

رييسي سخنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا در اين 
رابطه گفت: »ويروس از تعداد ژني تش��كيل شده كه 
اين ژن ها مي توانند تغيير كنن��د. گاهي جهش ها با 
تغييرات كوچك همراه است. يك موسسه تحقيقاتي، 
۱۴۰ هزار ويروس را بررس��ي كردند و از ۳۰ شهريور 
ماه متوجه تغيير ژني در ويروس كرونا شدند. ويروس 
مانند كره اس��ت ك��ه تاج هايي دارد. اي��ن ميله ها به 
سلول در بدن مي چسبد و اگر اين چسبندگي نباشد، 
ويروس نمي تواند فرد را مبتال كند. اين تغيير اخير در 
اين ميله ها كه به سلول مي چسبند اتفاق افتاده است. 
وقتي اين ميله مي خواهد به گيرنده س��لول بچسبد، 
دقيقا بايد قالب خودش باشد. اين تغيير ژني مي تواند 
به شكلي اتفاق بيفتد كه شكل آن به صورتي نباشد كه 
به سلول بچسبد. تغييري كه اتفاق افتاده اين است كه 
ويروس سريع تر به سلول مي چسبد. در نتيجه قدرت 
سرايت ويروس كرونا را باالتر برده است. اين تغييرات 
در ۳۰ شهريور پيدا شد و مشاهده كردند كه ۲۳ جهش 
اتفاق افتاده اس��ت. ولي تا هفته سوم آذر اين موضوع 
اعالم نشده بود. سپس مش��اهده كردند هزار و ۱۰۸ 
بيمار از اين نوع ويروس داشتند. يعني مشاهده كردند 
كه ميزان واگيري ويروس در جنوب و جنوب ش��رق 
انگلستان بيشتر شده و ژن ويروس را بررسي كردند و 
ديدند كه ژن ويروس جهش يافته متفاوت است. بعد از 
آن، ويروس جهش يافته به كشورهاي ديگر رفت و در 
حال حاضر اروپا درگير اين ويروس جهش يافته است.« 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا افزود: »نكته عجيب 
اين جهش ژنتيكي اين اس��ت كه انتظار نمي رفت به 
س��رعت ۲۳ جهش در اين ويروس اتفاق بيفتد. اين 
ويروس RNA است و جهش ها كندتر اتفاق مي افتد. 
در نيجري��ه و آفريقاي جنوبي هم جهش هايي اتفاق 
افتاده كه مي گويند ميزان سرايت آن، از اين ويروس 
جهش يافته در انگلستان هم بيشتر است. همانطور كه 
ويروس كرونا در انگلستان جهش يافته، در هر كشور 
ديگري و حتي در ايران هم مي تواند جهش پيدا كند.«

     دير يا زود همه چيز مشخص مي شود
هرچند به گفته وزير بهداشت هنوز ويروس كروناي 

جهش يافته وارد مرزهاي كش��ورمان نشده، اما بايد 
آنقدر مراقب بود ك��ه اين ويروس جديد همان بالي 
يك سال پيش را سرمان نياورد. با اين حال، سواالت 
فراواني در زمينه وجود يا عدم وجود ويروس كروناي 
جهش يافت��ه در ايران وجود دارد. معاون بهداش��ت 
وزارت بهداشت در اين زمينه بيان كرد: »اگر بخواهيم 
بگوييم ويروس موجود در ايران، ويروس جهش يافته 
در انگلس��تان است، بايد مدرك داش��ته باشيم و به 
همين دليل به عقب برگشتيم و نمونه هاي ويروس 
دو تا سه هفته قبل را از لحاظ ژنتيكي بررسي كرديم و 
ديديم كه اين ويروس نبود؛ بنابراين پيك اتفاق افتاده 
در ماه هاي گذشته قطعا از نوع اين ويروس جهش يافته 
نبود.« رييس��ي افزود: »وقتي اين پاندمي در جهان 
اتفاق افتاد، موارد زيادي را به همه تذكر داد. اول اينكه 
بر اساس شواهد صحبت كنيم، زيرا دير يا زود همه چيز 
مشخص مي شود. يعني نمي توان چيزي كه تيتر اول 
دنيا اس��ت را پنهان كرد. اينكه موردي را به صورت 

مطلق بگوييم، نيازمند شواهد است.«

    اگر بيايد، چه كنيم؟
مقابله با ويروس كروناي جهش يافته تفاوتي با اجداد 
يك ساله اش ندارد و درس��ت همان مسيرها براي 
مقابله با اين ويروس جهش يافته چندماهه هم صادق 
است. معاون بهداشت وزارت بهداشت در اين رابطه 
گفت: »فرض كنيد ويروس كرونا جهش يافته است. 
هي��چ كار ديگري به جز همين رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي و ماس��ك زدن نمي توان انجام داد. اصال 
نبايد از ويروس كرونا غافل شد. يكي از نگراني هاي 
اصلي ما اين است كه به طور مثال در ارديبهشت ماه 
آرامش يافتيم و سپس فش��ارها براي بازگشايي ها 
انجام ش��د. از طرفي س��هل انگاري اتفاق افتاد و در 
نتيجه ش��يوع ويروس اوج پيدا كرد و ميزان رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي به ۲۲ درصد رس��يده بود. 
حدود ۶۶ درصد افراد براي كوويد ۱۹ بايد ايمن شوند 
تا زنجيره قطع شود، اما در مورد ويروس جهش يافته 
بايد ۸۰ درصد افراد ايمن شوند تا زنجيره قطع شود. 
از طرفي هيچ واكسني در دنيا ۱۰۰ درصد اثربخش 
نيست. ادعا مي شود كه از ۷۰ تا ۹۵ درصد واكسن ها 
ايمني ايج��اد مي كنند. همان ۵ درصد در جمعيت 
۸۰ ميليوني، كم نيس��ت. حتي اگر واكسن بيايد و 
بزنيم، باز هم بايد پروتكل هاي بهداشتي را به شدت 

رعايت كنيم.«

گزارش
حتي اگر واكسن بيايد و بزنيم، باز هم بايد پروتكل هاي بهداشتي را به شدت رعايت كنيم

كرونايجهشيافته،پشتدروازهها
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