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دشواري درك يك مساله ساده
مهم تري��ن نكت��ه اي كه در 
ابت��داي اين يادداش��ت به 
نظرم مي رس��د باي��د به آن 
اش��اره ش��ود، آن است كه 
اس��اتيد  اظهارنظره��اي 
اقتص��ادي در كش��ورمان 
معم��وال اثرگذار نيس��تند. 
كار ما به عنوان اقتصاددان، 
ش���ده راهكار اراي�ه دادن و مش��كالت را تش��ريح 
ادامه در صفحه 3 ك�ردن و  ... 

آلبرت بغزيان

يادداشت- 1

اهميت طرح قانون بانك مركزي
همزم��ان ب��ا داغ ش��دن تنور 
انتخاب��ات ش��وراي ش��هر و 
رياست جمهوري و حاشيه ها 
و نقدهاي سياسي مختلف در 
جامعه، يكي از مهم ترين قوانين 
كشور يعني طرح قانون بانك 
مركزي در حال تدوين و بررسي 
اس��ت كه اگر بيش از تشكيل 
دولت و انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي شهر و روستا 
ادامه در صفحه 3 در سراسر كشور براي ...  

ليدا  مددي

يادداشت- 2

پديده فرزندكشي؛ چرا و چگونه
فرزندكشي پديده اي است كه 
هر از گاهي در جامعه ما گزارش 
مي ش��ود و پيش از رسانه اي 
ش��دن قتل بابك خرمدين، 
موضوع قتل رومينا اشرفي به 
دس��ت پدرش رسانه اي شده 
بود. چنين اخباري حكايت از 
درون خانوادگي شدن الگوي 
خشونت دارد.  ادامه در صفحه 7

علي اصغر كيهان نيا



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
بانك مرك��زي با اعالم نواقص مهم »ط��رح قانون بانك 
مركزي« نسبت به وقوع خسارات جبران ناپذير در نظام 
پولي و بانكي هش��دار داد و با اش��اره به ح��دود 20 ايراد 
اساس��ي تاكيد كرد كه طرح قان��ون بانك مركزي عمال 
باعث افزايش وابستگي بانك مركزي به قوا و دستگاه هاي 
مختلف حكومتي، كاهش توان و ظرفيت و ضعف مديريت 
رييس كل، دخالت افراد غيرمرتبط در امور كارشناسي، 
افزايش سلطه مالي دولت بر سياست هاي بانك مركزي، 
انتقال تصميم گيري ه��ا از مديران بانك مركزي به افراد 
غير مرتبط در هيات عالي و شوراهاي مختلف، مي شود.

براين اساس، مي توان دريافت كه طرح فعلي قانون بانك 
مركزي، نس��بت به قانون قبلي، نه تنها كارشناسي تر و 
اثرگذارتر نيست و ضعف هاي قبلي را برطرف نمي كند، 
بلكه عمال نحوه اداره بانك مركزي را از استانداردها و رويه 
مديريت بانك مركزي در جهان دور كرده و خود مشكالت 
جديدي را ايجاد خواهد كرد كه عمال دست بانك مركزي با 
همين مديريت فعلي را خواهد بست و مديريت ضعيف تري 
را موجب خواهد شد. هيات عامل بانك مركزي در جلسه 
عصر چهارشنبه خود ضمن ابراز نگراني شديد از تصويب 
كليات طرح مسووليت، اهداف، ساختار و وظايف بانك 
مركزي ج.ا.ا، با برشمردن اهم نارسايي ها در اين خصوص، 
نسبت به خسارات جبران ناپذير اجراي آن در نظام پولي 
و بانكي كشور هشدار داد.به گزارش روابط عمومي بانك 
مركزي، در جلسه چهارشنبه بيست و نهم ارديبهشت 
ماه، هيات عامل بانك مركزي كه به رياست دكتر همتي 
رييس كل بانك مركزي برگزار شد، موضوع طرح بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران كه كليات آن در جلسه 
26 ارديبهشت 1400 مجلس به تصويب رسيد، مجدد 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در اين جلسه هيات عامل 
بانك مركزي ضمن ابراز نگراني شديد نسبت به اين طرح 
در خصوص خس��ارات جبران ناپذير اجراي آن در نظام 
پولي و بانكي كشور هشدار داد. نگاهي به اهم نارسايي هايي 
كه در اين جلس��ه مورد نقد و بررسي قرار گرفت، نشان 
مي دهد كه بانك مركزي حداقل در 20 مورد ايرادهاي 
جدي به متن قانون وارد كرده و تدوين آن را خارج از مسير 
شناخته شده سياست گذاري پولي، استقالل و رابطه بانك 
و دولت، ارتباط قانون مادر با قوانين عادي ارزيابي كرده 
و معتقد است كه از نظر كارشناسان، نخبگان، اهل فن و 
افراد اجرايي استفاده نشده است و در عين حال، اثر حضور 
افراد كارشناس و حرفه اي در بدنه بانك مركزي را كاهش 
خواهد داد و به جاي آنها افراد غير مرتبط و خارج از بدنه 
بانك مركزي تصميم سازي و سياست گذاري خواهند كرد 
و طرف مشورت با مديران بانك قرارمي گيرند. از اين رو، 
قبل از آنكه اين طرح به قانون تبديل شود، بايد به صورت 
جدي مورد تجديد نظر قرار گيرد و با حضور كارشناسان 
بانك مركزي نهايي شود. در اين زمينه مجلس و دولت 

نبايد عجله كنند زيرا با توجه به ش��رايط رشد نقدينگي 
و تورم س��ال هاي اخير، سياست هاي پولي، بانك محور 
شدن اقتصاد در سال هاي اخير، تورم و ركود، بهره وري و 
كارايي پايين اقتصاد، رشد پايين اقتصاد و جبران بهره وري 
پايين اقتصاد و كسري بودجه دولت با انتشار و خلق پول 
و به كار گيري سياس��ت هاي پولي و انتشار اوراق و... بايد 
در جلوگيري از هرج و مرج اقتصادي و تورم بيشتر، دقت 
شود واجازه تضعيف بانك مركزي داده نشود. بانك مركزي 
معتقد است كه مسير صحيح قانون گذاري در خصوص 
اين طرح به عنوان يك قانون مادر و بلندمدت طي نشده 
اس��ت. همچنين از ظرفيت هاي بس��يار وسيع جامعه 
نخبگان كش��ور در تدوين طرح و بي توجهي به انباشت 
تجارب غني موجود در داخل كشور در حوزه بانكداري و 
بانكداري مركزي بهره گيري نشده است.  استفاده حداقلي 
از نقطه نظرات كارشناسان دس��تگاه هاي ذيربط انجام 
شده و صرفًا در قالب نظرخواهي و بدون اعمال مهم ترين 
نقطه  نظرات مطرح شده است.از سوي ديگر، از محدوده 
قانون گذاري خارج و به حوزه سياس��ت گذاري و حتي 
مقررات گذاري در متن قانون ورود كرده است.  همچنين 
پيش بيني مجراي نسخ هر يك از مواد قانون بانك مركزي 
به عن��وان يك قانون مادر توس��ط قوانين عادي صورت 
گرفته اس��ت. تقليل اختيارات و اقتدارات بانك مركزي 

نيز موجب ضعف توان بانك مركزي مي شود.  به استقالل 
قوا توجه نشده و دخالت دادن هر سه قوه مجريه، مقننه 
و قضاييه در امور بانك مركزي، متعاقبًا تشديد وابستگي 
اين بانك به دولت و دستگاه ها و قواي مختلف را موجب 
مي شود. توس��عه تعجب برانگيز روش هاي عزل رييس 
كل نيز مخدوش شدن استقالل بانك مركزي را به همراه 
خواهد داشت.  مهم ترين خأل قانوني موجود در خصوص 
مديريت سلطه مالي به عنوان يكي از مهم ترين موتورهاي 
خلق نقدينگي ترميم نشده و همچنان سلطه مالي دولت 
بر بانك مركزي حفظ و تقويت مي شود.  ابهام در خصوص 
مواجهه با ش��قوق مختلف نرخ س��ود بانكي ايجاد كرده 
و اهداف بعض��ًا غير عملياتي، خارج از ظرفيت بانكداري 
مركزي و احيانًا متعارض با ت��وان بانك مركزي تدوين 
شده اس��ت.  اقتدار عملياتي به دليل آشفتگي روابط در 
برخ��ي اركان تصميم گير بانك مركزي، كاهش خواهد 
يافت و ساختار نامتوازن و فاقد قابليت اجرا در اركان بانك 
مركزي ايجاد خواهد كرد. از سوي ديگر، سپردن مهم ترين 
امور بانك مركزي به اعضاي غيراجرايي و غيرپاس��خگو 
موجب اتخاذ تصميم هاي انتزاعي و غير اجرايي مي شود 
و عمال افراد غير اجرايي تصميم گير اموري مي شوند كه 
در اجرا با آن مواجه نبوده اند. اين طرح موجب آشفتگي 
و ناكارآمدي ش��ديد در وظايف حسابرس��ي، نظارتي، 

واحدهاي حاكميت ش��ركتي و هيات نظار خواهد شد 
و با ايجاد س��اختار مديريت شورايي، وحدت فرماندهي 
در بان��ك مركزي عمال از بين مي رود. با موضوعات مورد 
نظر اين طرح، عمال بدنه كارشناس��ي و مديريت بانك از 
نظام تصميم سازي سياس��ت گذاري و مقررات گذاري 
حذف مي شود. در حالي كه تصميمات بايد كارشناسي و 
آينده نگر و اثرگذار باشد.  تفوق اعضاي غير اجرايي و غير 
پاسخگوي هيات عالي بر رييس كل و بدنه اجرايي و ادغام 
مراجع سياس��ت گذاري، مقررات گذاري، نظارت و اجرا 
موجب ضعف مديريت رييس كل بانك مركزي مي شود 
و عمال رييس بانك مركزي، قادر به تصميم گيري به موقع 
و سريع و كارشناسي نيست و در عين حال امكان پاسخ 
گويي به اثر سياست هاي مورد نظر هيات عالي را نخواهد 
داش��ت.واگذاري مهم ترين اختيارات سياست گذاري و 
مقررات گذاري به ش��وراهايي با اعضاي غير مرتبط نيز 
ضعف مديريت و توان كارشناسي را به همراه دارد و همه 
اين موارد، دستگاه بانك مركزي را به سازماني وابسته به قوا 
و دستگاه هاي مختلف و با حضور افراد غير مرتبط با بانك 
و با ضعف مديريت بانك مركزي همراه خواهد ساخت.  بر 
همين اساس مقرر شد مجموعه نواقص و ايرادهاي كليات 
طرح مسووليت، اهداف، ساختار و وظايف بانك مركزي 

طي مكاتبه اي رسمي نيز به رييس مجلس اعالم شود.

نگاهيادداشت

خبر
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تقويت با تضعيف ساختار بانك 
مركزي در طرح جديد مجلس 

قانون تدوين شده مجلس 
درباره ساختار بانك مركزي 
ي��ك گام به جلو اس��ت اما 
تقوي��ت آن از اي��ن طريق 
ابه��ام دارد. وجود قوانين و 
مقررات به روز و كارآمد يكي 
از پيش ش��رط هاي اصلي 
توسعه است. متاسفانه بعد 
از گذشت چندين دهه هنوز 
قوانين مادر در بخش پولي و بانكي روزآمد نشده و اين 
به آن معني اس��ت يا قوانين موج��ود آن قدر كارآمد 
هس��تند كه نيازهاي جامعه را به درستي پيش بيني 
نموده و علي رغم گذش��ت چندين دهه هنوز نياز به 
تغيير احساس نمي شود و يا گزينه يحتمل ديگر آن 
اس��ت كه تصميم گيري ها ممكن است به دليل عدم 
كفايت قوانين بر اساس ضرورت هاي مديريتي صورت 
بپذيرد. به هر حال آنچه به نظر درست مي آيد آن است 
كه با توجه به گذشت چندين دهه از تصويب قوانين 
پولي و بانكي سال ۵1 و قانون عمليات بانكي بدون ربا در 
سال 62 و تغييرات بسيار چشمگير در حوزه عمليات و 
كاركردهاي بانك ها و تحوالت بانكداري نوين همچنين 
تغيير فضاي اقتصادي نياز به اصالح قوانين موجود و 
كارآمد كردن و روزآمد كردن آن غير قابل انكار است. 
پس ضمن اذعان به ضرورت اصالح قوانين و تس��ريع 
در آن تذكر اين نكته نيز ضروري اس��ت كه بي دقتي 
در تدوين قوانين پايه مي تواند به اصالح سيستم بانكي 

كمك زيادي نكند.
با بررسي كليات طرح مصوب مجلس شوراي اسالمي 
ضمن اينكه نمي ت��وان از زحمات و نكات مهم در اين 
ط��رح غافل بود اما به نظر اين طرح نيازمند دقت نظر 
بيش��تر مجلس محترم در اعمال نظ��رات خبرگان، 
دانشگاهيان، كارشناسان و دستگاه هاي اجرايي نظير 
سيستم بانكي از جمله بانك مركزي باشد.در يك نگاه 
كلي مي توان گفت كه يك��ي از مهم ترين جنبه هاي 
طرح كه در راس��تاي استقالل بيش��تر بانك مركزي 
پيش بيني شده است، حذف ش��وراي پول و اعتبار و 
پايه گذاري شورا يا هيات عالي بانك مركزي است. بر 
اس��اس ماده ۵ اين طرح اركان بانك مركزي از هيأت 
عالي؛ رييس كل و هيأت نظار تش��كيل خواهد شد. 
تركيب هيأت عال��ي بانك مركزي از 6 نفر متخصص 
غير اجرايي ) براي يك دوره شش ساله( و ۳ نفر اجرايي 
تشكيل مي شود كه تركيب اعضاي غيراجرايي هيأت 
عالي شامل سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه پول، 
بانك اقتصاد كالن، با انتخاب و حكم رييس جمهور و 
سه نفر متخصص در حوزه بانكداري حقوق بانكي، با 
انتخاب و حكم رييس جمهور اس��ت.اعضاي اجرايي 
هيأت عالي از رييس كل به عنوان رييس هيأت عالي؛ 
معاون سياس��ت گذاري پولي بانك مركزي و معاون 

نظارتي بانك مركزي تشكيل مي شوند. 
تصميمات هيأت عالي با رأي اكثريت اعضاي حاضر در 
جلسه اتخاذ مي گردد، همچنين جلسات هيات عالي 
با حضور حداقل ش��ش نفر از اعضاي داراي حق رأي 
رسميت مي يابد. حضور حداقل چهار عضو غيراجرايي 
و رييس كل ب��ا قائم مقام وي براي رس��ميت يافتن 
جلس��ات هيات عالي الزامي است. سوال اصلي اينجا 
است كه آيا با ايجاد شوراي عالي كه در واقع عالي ترين 
ركن تصميم گيري بانك بخواهد شد ودر واقع جايگزين 
ش��وراي پول و اعتبار فعلي است و تصميمات فعلي 
ش��وراي پول و اعتبار در حكم تصمي��م هيات دولت 
است و از پش��توانه اجرايي برخوردار است مي تواند با 
جايگزيني آن با شوراي يا هيات عالي بانك مركزي، 
ارتقا جايگاه و استقالل بيشتر بانك مركزي و تقويت 
آن را تضمين كند.به نظر مي رسد پاسخ به اين سوال 
داراي ابهاماتي است ازجمله اينكه به نظر مي رسد اوال 
افراد غير اجرايي ش��وراي عالي كه اغلب ممكن است 
چهره هاي دانشگاهي و اقتصادان باشند نتوانند همانند 
زمان فعلي دسترسي مستقم و راحت به نقطه نظرات 
كارشناسي و اجرايي وزارتخانه ها و اطالعات دست اول 
دست پيدا كنند ثانيا تجربه نشان داده است كه چنانچه 
خود افراد در جريان تصميم گي��ري بوده و خود آن را 
تاييد كرده باشند در اجراي تصميمات كوشاتر خواهند 
بود و لذا با ايجاد شوراي عالي بانك مركزي و واگذاري 
تصميم گيري هاي مهم به اين شورا و ابالغ آن به بدنه 
دولت ممكن اس��ت اجراي تصميمات در مقايسه با 
شرايط فعلي از قدرت كمتري برخوردار شود و در نتيجه 
مس��ووليت بانك مركزي در توجيه، اجرا و پيگيري 
تصميمات و پاسخگويي به دولت و مجلس و جامعه در 
قبال كنترل تورم، افزايش  رشد اقتصادي و حفظ ارزش 
پول سخت تر خواهد بود. بنابراين اگرچه تصميم گيري 
گروهي متخصص و مستقل ايده خوبي است و مي تواند 
در قالب شوراي مشاوران بانك طراحي شود و در اكثر 
كش��ورهاي دنيا بانك مركزي از جنين بازوي فكري 
برخوردار اس��ت و يا حتي چني��ن متخصصيني را به 
جمع فعلي ش��وراي پول و اعتبار نيز اضافه كرد اما به 
نظر مي رسد جايگزيني اين ش��وراي عالي با شوراي 
فعلي پول و اعتبار قدرت بانك مركزي در حل مشكالت 
اقتصادي را كاهش دهد.  نكته بعدي آن است كه شورا 
يا هيئت عالي كه تصميم هاي بسيار مهم پولي، ارزي 
و نظارت��ي را اخذ و رصد مي كنند و در زمان تصدي از 
هر مصونيت الزم برخوردار هس��تند، ممكن است با 
 agency( تعارض منافع و معضل تئوري نمايندگي
theory( مواجه شود. يكي از مشكالت اصلي تئوري 
نمايندگي اين است كه در تامين منافع جامعه، كارگزار 
و نماينده بايستي از اصولي دروني و عيني تبعيت كند 
تا تصميمات آنها منافع ذي نفعان واقعي كه در اينجا 
جامعه و مردم هستند را تامين كند. در پايان ضمن بيان 
اين نكته كه قانون تدوين ش��ده يك گام به جلو است 
اما از برخي جنبه ها نيازمند اعمال نظرات كارشناسي 
تكميلي اس��ت. به همين منظور توصيه مي شود در 
تدوين و تكميل ويرايش نهايي و قبل از تصويب نهايي 
آن از نقطه نظرات خبرگان، دانشگاهيان، دستگاه هاي 

مرتبط و مجري استفاده به عمل آيد.

چسبندگي رو به باالي قيمتي 
در اقتصاد ايران 

 چسبندگي قيمت ها همواره 
در اقتص��اد ايران ب��وده و به 
همين دليل عالمت هايي كه 
براي تقويت ريال مطرح است 
بايد بسته هاي اقتصادي باشد 
نه اينكه انتظارات تورمي يا 
عوامل ديگ��ر آن را كاهش 
دهد. توالي زمان ها در دوره 
كاهش نرخ ارزها كوتاه است 
و به طور معمول ۵ تا 10 روزه است به همين دليل بازار 
كه با انباشتي از خريدها رو به رو است منتظر مي ماند 
تا قيمت ه��اي جديد تحويلي تولي��دات كارخانجات 
اعالم شود بنابراين تا زماني كه اجناس جديد نرسند، 
موجودي انبارها را براس��اس نرخ ه��اي جديد ارز ارايه 
نمي دهند.بازار منتظر مي ماند تا بداند نوسان نرخ ارز به 
شرايط با ثبات مي رسد يا به طور مجدد افزايش خواهد 
يافت. بازار به ميزان كاهش نرخ ارز شاهد كاهش قيمت 
كاالها و خدمات نخواهد بود و از سوي ديگر مدت زماني 
كه كاال يا مواد اوليه به كش��ور وارد مي شود، يك دوره 
زماني سه تا چهار ماهه به ثبت سفارش نياز دارد به ويژه 
با ثبت سفارش��ات و ترخيص كند در گمركات، پيش 
بيني تجار و واردكنندگان با احتياط بيشتري صورت 
مي گيرد.چسبندگي قيمت ها رو به باال همواره در اقتصاد 
ايران بوده است و به همين دليل عالمت هايي كه براي 
تقويت ريال مطرح است بايد بسته هاي اقتصادي باشد 
نه اينكه انتظارات تورمي يا عوامل ديگر آن را كاهش دهد.

پديده هاي اقتصادي بايد عالئمي را به فعاالن اقتصادي 
ارايه بدهند كه آنها را در پيش بيني آينده بازار به اطمينان 
برساند به طور مثال كس��ري بودجه، نرخ تورم، ميزان 
نقدينگي يا افزايش توليد هستند كه موجب تقويت ريال 
مي شوند نه اينكه نرخ ارزها دريك محدوده زماني كوتاه 

باال يا پايين شود.
طبيعي اس��ت كه در بح��ث كاهش قيمت ها ب��ازار با 
مالحضاتي مواجه است كه از جمله آنها شرايط اقتصادي 
كشور از جمله وضعيت توليد، ميزان نقدينگي يا احتمال 
كس��ري بودجه و عدم تحقق درآمدها است.مذاكرات 
در جريان و هر گونه توافق احتمالي انتظارات تورمي را 
تخليه مي كند و پديده ها و مولفه هاي اقتصادي به تدريج 
و در گذر زمان بهبود خواهن��د يافت.به طور مثال اگر 
فروش نفت بتواند به 2 و نيم ميليون بشكه سابق برسد يا 
وضعيت كسري بودجه بهبود يابد يا تورم كاهش داشته 
باشد انتظارات تورمي نيز به تدريج تخليه مي شود.كاهش 
انتظارات تورمي اتفاق خوش��ايندي است، بهبود روند 
مذاكرات اين عالمت را به فعاالن اقتصادي مي دهد كه 
بخشي از مشكالت كنوني قابل حل خواهد بود و درنهايت 
مذاكرات مي تواند نگاه بلندمدت فعاالن اقتصادي به بازار 

و شرايط توليد را مثبت كند.

تامين مالي از طريق اوراق، راهكاري 
براي كنترل تورم و نقدينگي

انتشار اوراق مالي اسالمي يكي از ابزارهاي تامين مالي 
است كه مي تواند با كنترل نقدينگي، آثار تورمي در 
جامعه را كاهش دهد و در اين راس��تا، نخستين دور 
عرضه اين اوراق در سال 1400 از هفته اول خردادماه 
ش��روع مي ش��ود.وزارت امور اقتصادي و دارايي طي 
اطالعيه اي اعالم كرد كه با اس��تناد به نتايج تحليل 
مستقيم »روند تحوالت متغيرهاي اقتصادي«، »روند 
سنجه هاي پايداري بدهي هاي دولت«، »پيش بيني 
جريان ورودي و خروجي منابع بودجه به خزانه« در 
نظر دارد با تضمين دولت از محل ظرفيت قانون بودجه 
1400 كل كشور از هفته اول خردادماه اقدام به انتشار 
اوراق مالي اسالمي با تضمين دولت از محل ظرفيت 
قانون بودجه امسال كند.سهم منابع حاصل از فروش و 
واگذاري اوراق مالي اسالمي در منابع بودجه عمومي 
امس��ال 12۵ هزار ميليارد تومان است. طبق قانون، 
معادل 6 هزار و ۵00 ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي 
توس��ط ش��ركت هاي دولتي براي اجراي طرح هاي 
داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي با 
تصويب شوراي اقتصاد منتشر مي شود. همچنين طبق 
بندهاي )ب( و )ه�( تبصره ۵ بودجه سال جاري دولت 
مجاز به تامين مالي از محل انتشار اوراق مالي اسالمي 
و اسناد خزانه اسالمي به ميزان 4۳ هزار ميليارد تومان 
جهت طرح هاي عمراني، تأديه طلب��كاران دولت و 
ساير هزينه ها نيز است.عالوه براين، به ميزان 10 هزار 
ميليارد تومان نيز به  منظور بازپرداخت اصل و س��ود 
اوراق سررسيد شده در سال 1400 در نظر گرفته شده 
است. از سوي ديگر، براي بازپرداخت تعهدات ناشي از 
بازپرداخت اصل اوراق ۸0 هزار ميليارد و 600 ميليون 
تومان و همچنين 4۹ هزار ميلي��ارد و ۳00 ميليون 
تومان براي بازپرداخت تعهدات بازپرداخت سود اوراق 
و هزينه هاي انتشار امسال در نظر گرفته شده است.

انتش��ار اين اوراق براي تامين منابع مالي دولت براي 
نخستين بار در س��ال 1۳۹۳ در قانون بودجه در نظر 
گرفته شد كه به اسناد خزانه محدود بود اما براي اولين 
بار در سال 1۳۹4 اوراق قرضه و بدهي منتشر شد. در 
اين سال 10 هزار و ۵00 ميليارد تومان اوراق منتشر 
شد و در سال بعد 4۸ هزار و ۵00 ميليارد تومان رسيد 
و اين روند ادامه داش��ت تا اينكه در س��ال گذشته در 
مجموع 202 هزار و 400 ميليارد تومان اوراق منتشر 
شد.سيزدهم خردادماه سال گذشته اولين حراج اوراق 
بدهي دولتي از سوي بانك مركزي اجرا شد و در اين 
حراج پنج هزار و 100 ميليارد تومان اوراق بدهي به 
فروش رفت.روند حراج ها به  شكل مستمر و بدون وقفه 
ادامه داشت و 26 اسفند ماه ۹۹ توانست به ركورد 10 
هزار و ۷00 ميليارد تومان برسد.براساس جديدترين 
آمار منتشر شده طي چند هفته گذشته سود اوراق با 
سررسيد يك ساله به 1۹.۷4درصد، دو ساله 22 درصد 

و چهار ساله به 22.۷ درصد رسيده است.

هشدار بانك مركزي نسبت به وقوع خسارات جبران ناپذير در نظام پولي و بانكي

وزير اقتصاد: درخصوص رمزارزها نبايد مديريت انفعالي داشته باشيم

20  ايراد »طرح قانون بانك  مركزي«

دولت براي تامين كسري بودجه از مردم قرض گرفت نه بانك مركزي
وزير اقتصاد با اش��اره به تحقق 10۷ درصدي درآمدهاي 
مالياتي و انتشار 21۳ هزار ميليارد تومان اوراق، گفت: به 
جاي اينكه از بانك مركزي قرض بگيريم اوراق فروختيم و 
از مردم براي تامين مالي استقراض كرديم.فرهاد دژپسند 
در حاشيه همايش اقتصاد هوشمند گفت: در حوزه پوشش 
كسري بودجه به جاي اينكه از بانك مركزي قرض بگيريم 
اوراق فروختيم و از مردم براي تأمين مالي استقراض كرديم. 
سال ٩٩ از نظر تأمين مالي بحراني ترين و موفق ترين سال 
ب��وده و با وجود بودجه ۵۷1 هزار ميليارد توماني فقط ١٢ 
هزار و 600 ميليارد تومان از بودجه را از طريق فروش نفت 
تأمين كرديم. همچنين در حوزه درآمدهاي مالياتي در 
سال گذش��ته تحقق 10۷ درصدي داشتيم ضمن اينكه 
در بخش ماليات سياست بر اين بود كه فشاري بر موديان 
خوش حساب وارد نيايد. وي با اشاره به ميزان انتشار اوراق 
در سال گذش��ته گفت: سال گذشته در يك مرحله ١٩٣ 
هزار ميليارد تومان اوراق فروختيم كه در پايان س��ال آن 
را به ٢١٣ هزار ميليارد تومان رسانديم. همچنين از طريق 
خصوصي سازي هم براي تأمين مالي اقدام كرديم به طوري 
كه درآمدها از محل خصوصي سازي در سال گذشته 6 برابر 
سال ٩٨ بود. وزير اقتصاد با بيان اينكه با اين اقدامات ديگر 
نيازي به استقراض از بانك مركزي نداشتيم، گفت: هر چند 
هيچ استقراضي از بانك مركزي انجام نشده، اما بدهي دولت 
به بانك مركزي افزايش يافته كه آن هم در چارچوب چرخه 
چهار جانبه و تهاتر بدهي دولت به شركت ها بوده است.بنده 
در چهار س��ال اول دولت در سازمان برنامه مشغول به كار 
بودم در آن دوره هم هيچ استقراضي از بانك مركزي انجام 
نشد.وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه استقراض از بانك مركزي را 
پديده شوم مي دانيم گفت: استقراض از بانك مركزي و چاپ 
پول منشأ بسياري از گرفتاري ها است.دژپسند با بيان اينكه 
هيچ پولي براي تأمين بودجه چاپ نشده است، افزود: وقتي 
بانك مركزي ارز خريداري مي كند و متناسب با آن ارز امكان 
فروش به بازار فراهم نباشد، خالص دارايي هاي بانك مركزي 
باال مي رود كه متناسب با آن پايه پولي و رشد نقدينگي ايجاد 
مي شود.در اين فرايند ورودي ها بايد با خروجي متناسب 
باشد و در فرايند توليد اگر يك واحد ورودي داشتيم بايد 

خروجي آن بيشتر از يك واحد باشد.
اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه فناوري نو سقف ندارد، 
ادامه داد: همواره متناسب با توسعه اين ابزارها توسعه پيدا 
مي كنند و بايد از عوامل توليد به بهترين نحو استفاده كنيم. 
براي مثال اگر ميزان كشت گندم امروز ٣ تن در هكتار است 
با اين ابزارها بايد آن را به ٩ تن در هكتار برسانيم. دژپسند 
با اشاره به افزايش تجارت الكترونيك در دوره كرونا گفت: 
سهم تجارت الكترونيك در اين دوره ٢.٢ برابر شده است. 

وي درباره آمارهاي منتشر شده از فعاليت ايراني ها در بازار 
ارزهاي ديجيتال گفت: اين آمارها قابل تأييد كردن نيستند 
و بسياري اين آمارهايي كه اعالم مي شود، نمي توان صحت 
آنها را تأييد كرد و برآوردها با واقعيت فاصله زيادي دارد.وزير 
اقتصاد درباره موضع دولت در برابر رمز ارزها گفت: معتقدم 
مديري��ت در اين حوزه بايد فعال باش��د و نبايد مديريت 
انفعالي داشته باش��يم. بايد بتوانيم مزاياي رمزارزها را به 
حداكثر و معايب آن را به حداقل برس��انيم.در حال حاضر 
در بخش ماينيگ دولت مصوب��ه اي دارد، اما يا بايد آن را 
اصالح كرد يا اين مصوبه بايد دقيق تر شود.وزير اقتصاد با 
بيان اينكه بهره وري بهينه از وفور منابع توليدي در كشور با 
اقتصاد هوشمند محقق مي شود، گفت: با حضور و تقويت 
اقتصاد هوشمند موديان مالياتي ديگر نمي توانند از پرداخت 
ماليات خود فرار كنند. فرهاد دژپسند در همايش اقتصاد 
هوشمند گفت: كشورمان با وجود اينكه منابع زيادي دارد اما 
وقتي درباره شاخص هاي رفاه اجتماعي صحبت مي كنيم با 
حسرت به بيان آنها مي پردازيم. اگر ما از نظر منابع و ذخاير 
جزو بهترين ها هستيم، بايد بپرس��يم كه درآمد سرانه و 
رفاه اجتماعي ما چگونه است؟ وي افزود: عوامل توليدي و 
استفاده بهينه از آنها سر لوحه اقدامات ما نيست. انسان و ابزار 
ديروز يك الگوي بهينه را به ما ارايه مي كرد كه ابزار و انسان 
امروز و فردا يك الگوي متفاوت به ما ارايه مي كند. استفاده 
بهينه تفكري است كه نوسازي، مدرن سازي ابزارها براي 
افزايش توانمندي انسان از بهره مندي از طبيعت و عوامل 

توليدي را در پي دارد.
وزي��ر اقتصاد با بيان اينكه بودجه س��ال گذش��ته بدون 
اس��تقراض از بانك مركزي تامين شد، گفت: مديريت در 
حوزه رمزارزها بايد فعال باشد و نبايد مديريت انفعالي داشته 
باشيم. بايد بتوانيم مزاياي رمزارزها را به حداكثر و معايب آن 
را به حداقل برسانيم.وي ادامه داد: وقتي انسان در مقام بهره 
مندي از خود برمي آيد، مي تواند عوامل توليدي را به توسعه 
توليد تبديل كند و زماني كه هوش انسان به تكامل رسيد 
و از هوش مصنوعي كمك گرف��ت، باورهاي ما را از صدور 
نفت تغيير پيدا مي كند. وزير اقتصاد با بيان اينكه هيچگاه 
به پايان هوش انساني نمي رسيم و همواره در حال تكامل 
است، گفت: اقتصاد هوشمند به اين دليل مورد توجه قرار 
دارد كه مسير استفاده از منابع را ميسرتر از پيش مي كند 
و موجب استفاده اعال از امكانات و منابع مي شود تا اتالف و 
اصراف نداشته باشيم.دژپسند بيان كرد: با اقتصاد هوشمند، 
مودي مالياتي در مق��ام پرداخت كردن يا نكردن ماليات 
قرار نمي گيرد و فضاي فرار مالياتي را بسته است. وقتي كه 
به اقتصاد هوشمند رسيديم، فلسفه حضور دولت تغيير 
مي كند. وي با بيان اينكه اقتصاد هوشمند وفور اطالعات 

را براي ما فراهم كرده است، گفت: بايد بدانيم مسير تحول 
هوش انساني و هوش مصنوعي با سرعت در حال طي مسير 
است كه در اين زمنيه برنامه ريزي بايد انجام شود كه اقتصاد 
هوشمند اين فرصت را براي ما فراهم مي كند.  وزير اقتصاد 
افزود: اقتصاد هوشمند مانع از پايش كاالها توسط فرد در 
گمرك مي شود بنابراين، مرزباني اقتصادي بدين وسيله 
تغيير مي كند. گفته مي شود كه اقتصاد هوشمند و هوش 
مصنوعي اشتغال را كاهش مي دهد اما بايد بگويم كه هر 
چه فناوري پيشرفت مي كند، بطالت انساني هم كاهش پيدا 
مي كند. وي در حاشيه همايش اقتصاد هوشمند در جمع 
خبرنگاران در مورد استقراض دولت از بانك مركزي گفت: 
سال ٩٩ از نظر تامين مالي بحراني ترين و موفق ترين سال 
بوده و از بودجه ۵٧١ هزار ميليارد توماني فقط ١٢ هزار و 
6٠٠ ميليارد تومان را از طريق فروش نفت تامين كرديم. 
وزير اقتصاد با بيان اينكه بدون يك ريال استقراض از بانك 
مركزي توانستيم بودجه سال ٩٩ را تامين كنيم، گفت: به 
جاي اينكه از بانك مركزي قرض بگيريم اوراق فروختيم 
و از مردم براي تامين مالي اس��تقراض كرديم. همچنين 
در بخش ماليات در سال گذش��ته تحقق ١٠٧درصدي 
داشتيم.دژپسند با اش��اره به افزايش تجارت الكترونيك 
در دوره كرونا گفت: سهم تجارت الكترونيك در اين دوره 
٢.٢ برابر شده است.  دژپسند با اشاره به ميزان انتشار اوراق 
در سال گذشته تصريح كرد: سال گذشته در يك مرحله 
١٩٣ هزار ميليارد تومان اوراق فروختيم كه در پايان سال 
آن را به ٢١٣ هزار ميليارد تومان رس��انديم.همچنين از 
طريق خصوصي سازي هم براي تامين مالي اقدام كرديم 
به طوري كه درآمدها از محل خصوصي س��ازي در سال 
گذشته 6 برابر سال ٩٨ بود. وزير اقتصاد با اشاره به آثار ناشي 
از تحوالت فنآوري، گفت: بايد با استقبال از اين تحوالت به 
دنبال بهره برداري از آن باش��يم چرا كه مقاومت در مقابل 
موج تحوالت، رويكرد نادرستي بوده و مديريت اين امواج، 
سبب پايداري شده و اقتصادهوشمند اين فرصت رافراهم 
مي كند. وي با بر ش��مردن برخي از شاخص هاي كليدي 
اقتصاد تصريح كرد: در شرايط موجود، تناسبي ميان جايگاه 
ايران از نظر بهره مندي از منابع سرش��ار نفت، گاز و مواد 
معدني، تعداد شركت هاي دانش بنيان، نسبت دانشجو به 
جمعيت، سرمايه انساني و نيروي آماده به كار و ... با وضعيت 
ش��اخص هايي چون رفاه و درآمد سرانه در كشور نيست. 
دژپسند با بيان اينكه »روزگاري از منابع نفتي و گازي فقط 
به منزله سوخت اس��تفاده مي كرديم و روزگاري ديگر به 
عنوان خوراك محصوالت پتروشيمي «، گفت: در همان 
برهه هاي زماني، معتقد بوديم كه در حال استفاده از اين 
منابع به بهترين شكل هستيم، در حالي كه بايد رويكرد 

مان تغيير كند و منابع نف��ت و گاز بصورت موتور محرك 
تحوالت در اقتصاد كشور در آيد و بايد با بهره گيري از آنها 
با توجه به تحوالت تكنولوژيك و ظرفيت هاي توسعه يافته 
موجود و تغيير رويكرد ها در مسير توسعه اقتصادي كشور 
گام برداشته و از اين منابع، ارزش افزوده قابل توجه خلق 
كنيم. بايد نگاه مان را به منابع موجود و نوع بهره گيري از 
آن، از جمله نفت و گاز تغيير دهيم.  وزير اقتصاد با بيان اينكه 
“استفاده بهينه “ از منابع، يك مفهوم ايستا نبوده و كاماًل 
پويا است، اظهار كرد: دو متغير »انسان « و »ابزار « از ديروز 
تا امروز؛ الگو هاي متفاوتي را براي استفاده بهينه از منابع، 
پيش روي ما قرار داده اند.در »استفاده بهينه « با بهسازي و 
نوسازي ابزارها، توانمندي هاي انسان در بهره مندي از منابع 
طبيعي، منابع مالي و ... ارتقا مي يابد.در اقتصاد هوشمند ما 
فقط به آنچه داريم اكتفا نمي كنيم؛ بلكه در مقام خلق قابليت 
و ظرفيت هستيم و تالش مي كنيم تا قابليت هاي بي شمار 
انساني، بيشتر بروز يابد. وي با اشاره به اثرگذاري ابزارهاي 
هوش مصنوعي در اقتصاد افزود: وقتي ما توانستيم هوش 
مصنوعي را به عرصه بياوريم، باور ه��اي ما در مورد نحوه 
اس��تفاده از نفت نيز مجدداً تغيير ياف��ت.  وزير اقتصاد در 
ادامه سخنانش به دگرگوني در رابطه مردم و دولت ها تحت 
تأثير رشد فناوري ها اشاره كرد و گفت: مدرن شدن ابزار ها 
و فناوري رابطه بين مردم و دولت و اساساً شيوه حكمراني 
را تغيير داده اس��ت و در اين مسير، هوش انساني از هوش 
مصنوعي كمك گرفته است. وي گفت: توسعه فنآوري با 
رشدي فزاينده در حال وقوع اس��ت و اين امكان را فراهم 
آورده است تا ظرفيت هاي جديدي براي توسعه ابزار هاي 
نوي��ن رخ دهد؛ به عنوان نمونه، ماليات س��تاني، تجارت 
خارجي، حمل و نق��ل و ... در نتيجه پديد امدن ابزار هاي 
جديد با سهولت و شفافيت بيشتر صورت مي پذيرد. وزير 
اقتصاد با اشاره به اهميت و تاثيرگذاري فناوري هاي مربوط 
به هوش مصنوعي در روندهاي رشد اقتصادي و آينده بشر 
گفت: هوش مصنوعي جايگزين هوش انساني نخواهد شد 
اما در اين مسير، هوش انساني، هوش مصنوعي را تكامل 
مي دهد و بايد توجه داشت كه هوش مصنوعي هيچگاه به 
هوش انس��اني نخواهد رسيد، اما نوع رابطه هوش انساني 
و مصنوعي همواره در حال تحول و تغيير اس��ت و انسان 
هميش��ه با واگذاري بخش��ي از وظايف خود به ماشين و 
بهره گيري از منابع، بهره ورتر عمل مي كند.  وي افزود: در 
مسير توسعه اقتصاد هوشمند از امكانات و توانمندي هاي 
انساني و خدادادي، متناسب با ابزارهاي روز، بهينه استفاده 
مي كنيم و بهينه سازي در اين رويكرد كامال بوقوع خواهد 
پيوست؛ به طوري كه نه تنها اتالف منابع و انرژي نخواهيم 

داشت، بلكه اسرافي نيز در كار نيست. 

حسن گلمرادي 
استاد دانشگاه 

سيد كمال سيد علي

كارشناس اقتصادي 



گروه بانك و بيمه|
رييس كل بانك مركزي در ديدار با فعاالن بازار سرمايه اعالم 
كرد كه رشد پايه پولي و نقدينگي ۸۰ هزار ميليارد توماني 
در بهمن و اس��فند ۹۸ حاصل رشد 2۰ درصد پايه پولي و 
كسري بودجه 6۰ هزار ميليارد توماني دولت بوده است. 
همچنين ۷۵ هزار ميليارد تومان در ارديبهشت ماه ۱۳۹۹، 
براي كمك به معيشت خانوارها و نيز اعطاي تسهيالت يك 
ميليون توماني و بخش هاي مختلف اقتصادي مطرح شد. 
از طرفي براي تحقق اين رقم، بانك مركزي نيز نسبت به 
آزادسازي 2۰ هزار ميليارد تومان سپرده قانوني بانك ها نزد 
بانك مركزي اقدام كرد.  وي ادامه داد: مجموع اين اتفاقات 
موجب شد عرضه پول از تقاضاي آن پيش بيفتد. بنابراين 
تحت اين شرايط بانك ها با بيش از ۷۰هزار ميليارد تومان 
منابع مازاد بين بانكي مواجه شدند.اين تحليل عبدالناصر 
همتي از وضعيت پولي كشور، مورد توجه برخي رسانه ها 
قرار گرفت��ه و برخي آن را چاپ ۸۰ ه��زار ميليارد تومان 
اسكناس بدون پشتوانه ارزيابي كرده اند. هر چند كه بانك 
مركزي اين جمله » چاپ ۸۰ هزار ميليارد تومان اسكناس 
بدون پشتوانه در بهمن و اسفند ۹۸ « را تكذيب كرده، اما 
در ماهيت واقعيت رخ داده در اقتصاد ايران تفاوتي ايجاد 
نمي كند، زيرا سال هاس��ت كه متاثر از بانك محور شدن 
اقتصاد ايران و پولي ش��دن بيش��تر مبادالت اقتصادي، 
كاهش كسري بودجه دولت، تبديل دالر نفتي به ريال قبل 
از فروش در بازار، اضافه برداشت بانك ها و موضوعات ديگر، 
پايه پولي رشد كرده و متاثر از ضريب فزاينده در بازار بين 
بانكي، تبديل به نقدينگي بزرگي مي شود، كه عامل عمده 
رشد تورم و قيمت ها در كشور بوده است. در نتيجه چه رشد 
پايه پولي را بدون پشتوانه يا با پشتوانه در نظر بگيريم، نتيجه 
تورم ۵۰ درصدي در يكسال اخير است كه قيمت يك كاال 
را در يكسال به طور متوسط ۵۰ درصد رشد داده و برخي 
قيمت هاي مواد غذايي و خوراكي باالي 6۸ درصد رش��د 
كرده اند و همين عامل موجب از دس��ت رفتن بيش از ۵۰ 
درصدي قدرت خريد مردم شده است. روابط عمومي بانك 
مركزي، اعالم كرده كه جلسه اي با حضور تعدادي از فعاالن 
حوزه بازار سرمايه در بانك مركزي برگزار شد و برداشت سوء 
از سخنراني رييس كل بانك مركزي، شائبه چاپ پول بدون 
پش��توانه را در فضاي رسانه اي ايجاد كرد كه بدين وسيله 
تكذيب مي ش��ود.برخي از رس��انه ها به نقل از همتي اين 
مطلب را منتشر كردند كه رييس كل بانك مركزي از چاپ 
۸۰ هزار ميليارد تومان اسكناس بدون پشتوانه در بهمن و 
اسفند ۹۸ خبر داده است. رييس كل بانك مركزي در اين 
جلسه گفت: پرداخت س��ود سپرده كوتاه مدت به تدريج 
حذف مي شود و فقط به سپرده هاي بلندمدت و يكساله 
سود پرداخت مي ش��ود.همتي افزود: پيش بيني پذيري 

اقتص��اد را پيش نياز ثبات بازارها خوان��د و گفت: در مقام 
مسوول بازار پولي كشور معتقدم كه ثبات همه بازارها در 
راستاي يكديگر اعم از بازارهاي پولي، سرمايه، توليد و كار از 
اهميت بااليي برخوردار است و در اين زمينه بانك مركزي از 
رونق بازار سرمايه حمايت مي كند. همتي در ديدار با فعاالن 
بازار سرمايه، با تاكيد بر اينكه رويكرد بانك مركزي حمايت 
از بازار سرمايه است، تصريح كرد: يكي از محورهاي اعتقادي 
اقتصادي ش��خصي من اين است كه مشكل ما در اقتصاد 
عدم تكامل بازارهاي مالي و به طور ويژه بازارسرمايه است. 

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه ابتداي سال ۱۳۹۹، 
اقتصاد كشور با شرايط حادث شده ناشي از شيوع ويروس 
كرونا مواجه شد، گفت: در نتيجه شيوع همه گيري كرونا 
فعاليت هاي اقتصادي كشور به شدت كاهش يافت؛ در اين 
بين با تصويب ستاد ملي مبارزه با كرونا ۷۵ هزار ميليارد 
تومان در ارديبهشت ماه ۱۳۹۹، براي كمك به معيشت 
خانوارها و نيز اعطاي تس��هيالت ي��ك ميليون توماني و 
بخش هاي مختلف اقتصادي مطرح ش��د. از طرفي براي 
تحقق اين رقم، بانك مركزي نيز نس��بت به آزادس��ازي 
2۰ هزار ميليارد تومان س��پرده قانوني بانك ها نزد بانك 
مركزي كرد. وي ادام��ه داد: مجموع اين اتفاقات موجب 
شد عرضه پول از تقاضاي آن پيش بيفتد. بنابراين تحت 
اين شرايط بانك ها با بيش از ۷۰هزار ميليارد تومان منابع 
مازاد بين بانكي مواجه ش��دند و نرخ بين بانكي به شدت 
كاهش يافت و بانك مركزي به منظور حفظ ثبات بازارها 
و جلوگيري از بحران پولي ناچار شد نرخ بازار بين بانكي را 
درمحدوده ۱2-۱۴ درصد قرار دهد. در حالي كه درحالت 
عادي بانك ها هميشه ۱۰-۱۵ هزار ميليارد تومان پول نزد 
بانك مركزي داشتند. اين ادعا كه بانك مركزي نرخ بهره 

بين بانكي را كاهش داد، صحيح نيست.رييس كل بانك 
مركزي با بيان اينكه از رونق بازار سرمايه حمايت مي كنيم، 
تصريح كرد: در مقام مسوول بازار پولي كشور، معتقدم كه 
ثبات همه بازارها در راستاي يكديگر اعم از بازارهاي پولي، 
سرمايه توليد و كار از اهميت بااليي برخوردار است و در اين 
زمينه بانك مركزي از رونق بازار سرمايه حمايت مي كند. به 
گفته دكتر همتي انتظارات تورمي بر نرخ سود بانكي  موثر 
است و از اين رو اميد است كاهش انتظارات تورمي، منجر به 
كاهش تورم و نيز كاهش نرخ شود .رييس كل بانك مركزي 
با بيان اينكه بازارها نسبت به انتظارات از حساسيت بااليي 
برخوردارند، گفت: تمام بازارها نسبت به تغييرات و انتظارات 
از حساسيت بااليي برخوردارند و اين امر تنها منحصر به 
بازار سرمايه نيست. رييس كل بانك مركزي با تأكيد بر اين 
مهم كه درخصوص رمزارزها نبايد شتابزه عمل كرد، يادآور 
شد: تراكنش هاي حوزه رمزارزها از پيچيدگي هاي خاص 
خود برخوردار است و تنها با بس��تن شتابزده درگاه هاي 
بانكي مشكالت برطرف نمي شود. البته در اين زمينه دولت 
كارگروهي را با مسووليت بانك مركزي تعيين كرده است 
و جلساتي نيز در اين باره برگزار شده است. بانك مركزي 
در هر حال هشدارهاي الزم را درباره مخاطرات رمزارزها 
مطرح كرده اس��ت و البته در اين مس��ير تالش مي كنيم 
هرچه سريع تر با همكاري دولت و مجلس شوراي اسالمي 
تصميماتي اتخاذ كنيم. نرخ تسعير دارايي هاي بانك ها، نرخ 
ارز، مباحث كالن اقتصادي، نرخ سود بانكي، رمزارزها و ... 
از جمله مباحث طرح شده از سوي فعاالن بازار سرمايه در 
اين جلسه بود.عالي ترين مقام بانك مركزي در اين زمينه 
گفت: اقتصاد بايد از پيش بيني پذيري الزم و ثبات برخوردار 
باشد و از حالت دستوري و دخالت خارج شود. همچنين 

رييس كل بانك مركزي از رشد پايه پولي و نقدينگي ۸۰ 
هزار ميليارد توماني در بهمن و اسفند ۹۸ خبر داد و گفت: 
عامل رش��د 2۰ درصد پايه پولي در بهمن و اس��فند ۹۸ 
كسري بودجه 6۰ هزار ميليارد توماني دولت بود.وي افزود: 
پولي كه قرار شد در قالب ۵ ميليارد دالر از صندوق توسعه 
ملي برداشت شود، پولي كه اصال وجود نداشت و پشتوانه 
نداشت. متعاقب اين اتفاق به دليل كرونا ۷۵ هزار ميليارد 
تومان نيز بابت خسارت و بيكاري ناشي از كوويد ۱۹ در قالب 
وام هاي يك ميليون توماني با نرخ ۱2 درصد پرداخت شد 
كه اين نقدينگي با ضريب فزاينده ۷.۵ رشد كرد. پولي كه 
بانك ها به دليل شرايط خاص كرونا نتوانستند با آن كاري 
كنند. بخشي از اين پول به بورس آمد و آن شرايط عجيب 
در ماه هاي نخستين سال ۹۹ رقم خورد.رييس كل بانك 
مركزي افزود: براي اينكه رشد پايه پولي را درك كنيد بايد 
بدانيد كه از اول ۹۸ تا بهمن ۹۸ رش��د پايه پولي ۱۰ واحد 
درصد بود، دقت كنيد اين رشد در بهمن و اسفند ۹۸ شد 
2۰ واحد درصد پايه پولي. در نهايت در بهار ۹۹ معادل ۸۰ 
هزار ميليارد تومان عرضه مازاد پول ايجاد شد و كشور تاب 
تحمل چنين نقدينگي را نداشت.وي با بيان اينكه آرزوي 
من نرخ بهره زير ۱۰ درصد اس��ت، گفت: بانك هاي عامل 
حدود ۱۰ ميليارد دالر بابت تفاوت نرخ ارز از صندوق توسعه 
ملي طلب دارند ولي اين طلب قابل وصول نيست. معتقدم 
ماليات ناحقي از بانك ها بابت تسعير ارز دريافت مي شود و 

نبايد سهامدار زير بار اين موضوع برود. 

  درباره رمزارزها نبايد شتابزده عمل كرد 
رييس كل بانك مركزي با تأكيد بر اين مهم كه درخصوص 
رمزارزها نبايد شتابزده عمل كرد، يادآور شد: تراكنش هاي 
حوزه رمزارزها از پيچيدگي هاي خاص خود برخوردار است 
و تنها با بستن شتابزده درگاه هاي بانكي مشكالت برطرف 
نمي شود. البته در اين زمينه دولت كارگروهي را با مسووليت 
بانك مركزي تعيين كرده و جلساتي نيز در اين باره برگزار 
شده اس��ت. بانك مركزي در هر حال هشدارهاي الزم را 
درباره مخاطرات رمزارزها مطرح كرده است و البته در اين 
مسير تالش مي كنيم هرچه سريع تر با همكاري دولت و 
مجلس شوراي اسالمي تصميماتي اتخاذ كنيم. عالي ترين 
مقام بانك مركزي ضمن تش��كر از مباحث طرح شده در 
اين جلسه گفت: از تمام كساني كه انتقادات و نكات خود 
را مطرح كردند، تشكر مي كنم. البته ضروري است يادآور 
شوم اقتصاد بايد از پيش بيني پذيري الزم و ثبات برخوردار 
باشد و از حالت دستوري و دخالت خارج شود. نرخ تسعير 
دارايي هاي بانك ها، نرخ ارز، مباحث كالن اقتصادي، نرخ 
سود بانكي، رمزارزها و ... از جمله مباحث طرح شده از سوي 

فعاالن بازار سرمايه در اين جلسه بود.

اخبار
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روسيه نمونه اوليه روبل ديجيتال 
خود را در اواخر ۲۰۲۱ منتشر مي كند

بانك مركزي روسيه اعالم كرد پلتفرم نمونه اوليه روبل 
ديجيتال را تا پايان سال جاري ميالدي آماده مي كند 
و براي برداش��تن قدم هاي بعدي عكس العمل بازار را 
بررسي خواهد كرد. به گزارش راشا تودي، بانك مركزي 
روسيه تاييد كرد نمونه اوليه روبل ديجيتال كه يك شكل 
جديد از پول ملي اين كشور است را در پايان سال جاري 
ميالدي منتشر مي كند.اولگا اسكوروبوگاتوا، معاون اول 
رييس بانك مركزي روسيه، به كار گروهي كه در كميته 
دوماي اين كشور بر روي بازار مالي كار مي كند گفت: 
»ما به تازگي يك گزارش مش��ورتي به همراه مفهوم 
روبل ديجيتال را منتشر كرده ايم«. وي همچنين گفت 
بانك مركزي روسيه پلتفرم اين نمونه اوليه را تا پايان 
سال جاري ميالدي آماده مي كند و براي مراحل بعدي 
اين پروژه منتظر عكس العمل ب��ازار خواهد بود.طرح 
ارز ديجيتال ملي روسيه در اواخر 2۰2۰ توسط بانك 
مركزي اين كش��ور افشا شد. انتظار مي رود اين شكل 
جديد از پول در كنار روبل نق��دي و غير نقدي وجود 
داشته باشد. برخالف ارزهاي مجازي مانند بيت كوين، 
اين روبل ديجيتال كمترين مخاطرات را خواهد داشت 
چون توسط يك نهاد مالي دولتي منتشر شده و تحت 
پشتوانه پول سنتي قرار دارد.  جديدترين نظرسنجي 
كه توسط مركز تحقيقات فناوري هاي مالي و اقتصاد 
ديجيتال منتشر شده نش��ان مي دهد حدود نيمي از 
افرادي كه در اين نظرس��نجي شركت كرده اند موافق 

روبل ديجيتال و حدود ۴۰ درصد مخالف آن هستند.

دشواري درك يك مساله ساده
كار مديران اجرايي و تصميم س��از كشور هم شده، بي 
اعتنايي كردن به اين اظهارنظرهاي كارشناسي. اين در 
حالي است كه در ساير كشورهاي توسعه يافته و حتي 
در حال توسعه از يك طرف، كارشناس��ان راهكار ارايه 
مي دهند، نقد و تحليل مي كنند و از سوي ديگر، مديران و 
مسووالن پاسخ مي دهند و اعالم مي كنند كه اين ديدگاه، 
اين نظر و اين نقد اشتباه است. اما در ايران بحث ها و تبادل 
نظرهاي اقتصادي معموال يك سويه است. اين روند يك 
سويه، نتايج مطلوبي را در نهايت ايجاد نخواهد كرد. اما علي 
رغم تمام اين بي مهري ها، اساتيد دانشگاهي و كارشناسان 
در راستاي مسووليت هاي اجتماعي خود دست از نقد، 
تحليل و ارزيابي بر نمي دارند. چرا كه حتي در صورت بي 
اعتنايي مسووالن، مخاطبان از اين واكنش هاي تحليلي 
بهره مند خواهند شد و از اين خرمن نقد، خوشه ها خواهند 
چند و روزي اين نقدها، اين تحليل ها و اين پويش ها ثمر 
خواهد داد. ايرانيان در مسير تاريخ پر فراز و نشيب خود، 
يكبار ديگر در مسير آزموني تازه و راهي نو قرار گرفته اند. 
انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰ در يكي از حساس ترين 
مقاطع كشورمان طي هفته هاي اينده عملياتي خواهد 
شد. افراد و طيف هاي مختلف سياسي هر كدام به دنبال 
ان هستند تا سهم افزونتري از اين آوردگاه عمومي كسب 
كنند. اما براي مردمي كه هر روز شاهد حذف قلمي تازه از 
ضرورت هاي معيشتي در سفره هاشان هستند، انتخابات 
مفهوم ديگري دارد. براي اين مردم انتخابات كورسوي 
اميدي است براي بهبود معيشت، براي رشد اقتصادي، 
براي افزايش درآمد سرانه، براي مقابله با فقر و...كه نبايد 
اين دريچه اميدواري مسدود شود. براي پدري كه هر روز 
با نگراني معيشتي تازه اي از خواب بر مي خيزد و هر شب 
با دغدغه هاي افزونتري چشم بر هم مي نهد، انتخابات به 
معناي يك فرصت تازه براي بهتر شدن وضعيت زندگي 
و اندكي آرامش بيشتر اس��ت. افراد و جرياناتي كه وارد 
اين آوردگاه مهم شده اند اگر مي دانستند كه مردم با چه 
دغدغه ها و نگراني هايي چشم به انتخابات دوخته اند به 
راحتي وعده هاي ناشدني ارايه نمي كردند و از آن مهم تر 
بدون مطالعه، تحقيق و اس��تفاده از نظرات كارشناسي 
و علمي وارد انتخابات نمي ش��دند.  اما در اين روزها كه 
بازار ارزيابي هاي تحليلي در خصوص چالش هاي پيش 
روي اقتصاد گرم شده، بسياري به دنبال يافتن پاسخي 
براي اين پرسش هستند كه مهترين چالشي كه دولت 
آينده بالفاصله بايد در دستور كار قرار دهد، كدام چالش 
اس��ت؟به نظر من مهم ترين اقدامي كه بايد در دستور 
كار دولت بعدي قرار بگيرد، مش��خص ك��ردن نرخ ارز 
است.واقع آن است تا زماني كه بازي با نرخ ارز در اقتصاد 
ايران تمام نشود، همچنان دامنه وسيعي از مشكالت و 
ناهنجاري هاي اقتصادي وجود خواهد داشت كه باعث 
بروز مشكالت عديده معيشتي نيز خواهد شد. زيربناي 
بسياري از مشكالت اقتصادي كشور فقدان ثبات در نرخ 
ارز است. در حال حاضر اعالم مي شود كه در سال آينده 
حداقل تورم بايد 2۵درصد باش��د. در كجاي دنيا شما 
مي بينيد كه رسما اعالم كنند، سال آينده تورم حداقلي 
2۵درصد است؟ باالخره اين عدد بايد با استداللي همراه 
باش��د، اما چون در اقتصاد ايران همه عادت كرده اند كه 
حداقل قيمت ها، اجاره ها و...بايد 2۵درصد باال برود. وقتي 
نرخ ارز ثبات پيدا كرد، بهتر مي توان به سراغ ساير مشكالت 
اقتصادي مثل رشد توليد، مقابله با فقر مطلق، ساماندهي 
واردات، رشد صادرات و...رفت. در اقتصاد ايران از يك طرف 
به خاطر تورم دستمزدها افزايش پيدا مي كند، از طرف 
ديگر تورم ايجاد مي كنيد با اين استدالل كه دستمزدها 
باال رفته است. يعني در يك چرخه باطل و پايان ناپذير 
گرفتار مي ش��ويم، چرا كه متوليان دركي از تصميمات 
خود ندارند. اساسا اقتصاد يك مفهوم يك بعدي نيست 
كه مثال، مديران تصميم بگيرند، يارانه ها را افزايش دهند 
و مشكالت معيشتي حل شود. افزايش يارانه ها به معناي 
افزايش نقدينگي است. افزايش نقدينگي توسعه پايه پولي 
را در پي دارد. توسعه پايه پولي باعث تورم مي شود. تورم 
بيشتر يعني فقر بيشتر، مردمي كه فقير تر شده اند، نيازمند 
حمايت هاي بيشتري هستند. دوباره يارانه هاي بيشتر و... 
اين چرخه معيوب تا ابد ادامه خواهد داشت، اگر مسووالن 
تصميم ساز كشور متوجه نشوند كه با اقتصاد نبايد يلخي 
برخورد كرد. اي كاش مس��ووالن اين كشور همين يك 

مساله ساده را درك مي كردند. اي كاش...

غيرقانوني بودن توقيف دارايي 
ايران در لوكزامبورگ تاييد شد

رييس كل بانك مركزي اعالم كرد: روز گذشته ديوان 
عالي كش��ور لوكزامبورگ، حكم دادگاه استيناف آن 
كشور در غيرقانوني بودن توقيف دارايي بانك مركزي 
در لوكزامبورگ را تأييد كرد. عبدالناصر همتي اعالم 
كرد: براساس گزارش وكالي بانك مركزي، متعاقب 
رأي مطلوب دادگاه استيناف كش��ور لوكزامبورگ، 
ديوان عال��ي آن كش��ور در مرحله فرجام ني��ز با رد 
اعتراض محكوم لهم دعاوي به اصطالح ضدتروريستي 
مطروحه در امريكا، رفع توقيف از دارايي بانك مركزي 
در لوكزامبورگ را مورد تأييد قرار داد و فرجام خواهان 
را محكوم به پرداخت خس��ارت و هزينه هاي مرحله 
رس��يدگي فرجامي كرد. وي افزود: با صدور اين رأي، 
ساير دادگاه هاي لوكزامبورگ هم مكلف به تبعيت از آن 
خواهند بود و به اين ترتيب، مانع قضايي انتقال دارايي 

بانك مركزي به كشور مرتفع شده است.

بدون اطالعات
وارد بازار رمزارزها نشويد

يك كارشناس حوزه ارزهاي ديجيتال تاكيد كرد: مردم 
بايد از صرافي يا كيف پولي كه مي خواهند ارز ديجيتال 
به آن واريز كنند، ش��ناخت كافي داش��ته باشند و از 
صرافي هاي غيررسمي استفاده نكنند.مهرداد فرنوش 
در گفت وگو با ايِبنا با بيان اينكه سومديريت و ناآگاهي 
س��رمايه گذاران از تهديدهاي اصلي ب��ازار رمزارزها 
محس��وب مي ش��ود، اظهار كرد: قانون گذاري در اين 
زمينه بايد به س��رعت انجام شود و س��از و كار قانوني 
آن مشخص شود چرا كه با بگير و ببند و ممنوعيت ها 
نمي توان جلوي ريسك هاي اينچنيني مانند خروج 
ارز از كشور را گرفت.اين تحليلگر بازار رمزارزها تصريح 
كرد: دولت مي تواند كانال هاي قانوني معامالت را ايجاد 
كند و بانك مركزي نيز به عنوان نهاد ناظر به امر نظارت 
بپردازد و در صورت تخلف گزارش هاي الزم را اعالم كند 
و براي جلوگيري از خروج ارز و موارد ديگر به طور مداوم 
از صرافي ه��ا گزارش مالي بگيرد. وي با تاكيد براينكه 
سرعت قانون گذاري نهادهاي قانون گذار در اين بخش 
كند است، افزود: سوءمديريت و تناقض در ديدگاه هاي 
نهادهاي مختلف مشكالت را بيشتر مي كند در حالي 
كه راه حل اين است كه مانند مصوبه سال ۹۸ كه ابالغ 
شد بايد اعالم شود كه افراد معامالت خود را با پذيرش 
ريسك آن بايد انجام دهند. اين تحليلگر بازار رمزارزها 
ادامه داد: س��ال ۹6 تا ۹۸ ماينينگ رمز ارزها ممنوع 
بود و در نهايت باعث خروج سرمايه گذاران خارجي از 
كشور شد چرا كه مصوبه مورد نظر هم دير به تصويب 
رسيد و هم اينكه به درستي تدوين نشده بود. فرنوش 
به مردم توصيه كرد كه بدون آموزش و تخصص كافي 
وارد بازار رمزارزها نشوند و افزود: سرمايه گذاران بايد از 
صرافي يا كيف پولي كه مي خواهند پولي به آن واريز 
كنند شناخت داشته باشند و از صرافي هاي غيررسمي 
اس��تفاده نكنند. ضمن اينكه با ش��نيدن هر خبري 
عجوالنه تصميم نگيرند و به خود ضرر نزنند. وي با اشاره 
به افت ارزش بازار رمز ارزها گفت: بخشي از ريزش بازار 
رمزارزها قابل پيش بيني بود چرا كه از حدود ۴ ماه پيش 
با افزايش قيمت حبابي مواجه بوديم به نحوي كه ارزش 
بيت كوين را از ۱۴ هزار دالر تا 6۰ هزار دالر نيز رساند.

معامله ۷۳ ميليون دالري
در سامانه نيما

س��امانه نيما روز چهارشنبه ش��اهد عرضه حدود 
2۳۵ ميليون دالر به صورت حواله ارزي به منظور 
تامين ارز واردات كش��ور بوده است.براساس آمار 
بانك مركزي، از عرضه حدود 2۳۵ ميليون دالر به 
صورت حواله ارزي، حدود ۷۳ ميليون دالر معامله 
شده است. بر اساس معامالت انجام شده، ميانگين 
موزون نرخ دالري معامالت 2۰۳.۸۳۹ ريال بوده 
است. اين امر حاكي از اين است كه نرخ ارز موثر در 
واردات كش��ور نرخ مذكور بوده است و روند آن در 

روزهاي اخير نزولي بوده است.

بازگشت ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان 
يارانه پنهان به مردم در دولت سيزدهم

عضو هيات رييسه مجلس، با اشاره به اينكه،  دولت 
سيزدهم مي تواند رانت ۱۰۰۰ هزار ميليارد توماني 
يارانه  پنهان را به مردم بازگرداند، گفت: اگر به اليحه 
بودجه سال۱۴۰۰ درست عمل شود، آغازي براي 
تغيير در برخي از مصارف و درآمدها در كش��ور را 

شاهد هستيم.
حسينعلي حاجي دليگاني با اشاره به اينكه اگر به 
اليحه بودجه سال۱۴۰۰ درست عمل شود، آغازي 
براي تغيير در برخي از مصارف و درآمدها در كشور را 
شاهد هستيم، يادآور شد: در خصوص بودجه۱۴۰۰ 
دولت اليحه اي را به مجل��س آورد و چون مجلس 
يازدهم اعتقاد داش��ت حتما بايد يك جراحي در 
بودجه صورت گيرد در مجلس وقت گذاشته شد، 
خيلي خوب بودج��ه را حالجي كرديم و در جهت 

منافع عموم مردم تصميماتي گرفتيم. 
دليگاني در خصوص موانع موجود بر سر راه تحقق 
شعار اين دوره مجلس مبني بر تغيير و اصالح، گفت: 
ما در حوزه اجرا از گذشته تاكنون، مشكالت بسياري 
داش��ته و داريم. به طور مثال اخيرا در كميس��يون 
حقوقي و قضايي يك ماده 2۳۴ را مصوب كرديم و 
گزارشي تهيه شده بود در مورد اينكه آيين نامه هايي 
كه دولت براي اج��راي قوانين اعم از قانون بودجه، 
قانون برنامه ششم و ديگر قوانين بايستي مي نوشته 
و مصوب مي كرده تا آن قانوني كه مجلس در جهت 
منافع جامعه، مصوب كرده بودند اجرا ش��ود، اصال 
طراحي نش��ده در صورتي كه تهي��ه آيين نامه كار 
خيلي سختي نيست. آقايان كوتاهي كردند و از اين 
 بابت ما اعالم جرم و از رييس جمهور شكايت كرديم.

 ان شاءاهلل اين اقدام نتايج مثبتي خواهد داشت. 

رييس كل بانك مركزي: پرداخت سود سپرده زير يك سال متوقف مي شود

دالر در مرز ۲۳ هزار تومان

افزايش ۸۰ هزار ميلياردي پايه پولي حاصل كسري بودجه دولت

افزايش اونس جهاني طال به ۱8۷9 دالر 

اهميت طرح قانون بانك مركزي

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
در ارديبهشت ۱۴۰۰ بازدهي سود بازارهاي دارايي نشان 
مي دهد كه ش��اخص بورس با۵.۳- درصد كاهش، دالر با 
۴.2- درص��د كاهش و طال با ۱ درصد افزايش همراه بوده 
اس��ت. قيمت طالي جهاني نيز در اين مدت رش��د قابل 
توجهي داش��ته و به ۱۸۷۹ دالر رسيده است. روز جمعه، 
قيمت دالر در بازار آزاد 22۹۰۰ تومان، سكه ۱۰ ميليون 
و ۱6۰ هزار، نيم س��كه ۵ ميليون و ۸۵۰ هزار، نيم سكه ۳ 
ميليون و ۸۵۰ هزار و سكه گرمي 2 ميليون تومان، مظنه 
مثقال طال ۴ ميليون و ۴۰۸ هزار و هر گرم طال ۱ ميليون و 
۱۷ هزار تومان معامله شد. بازار ارز در هفته اي كه گذشت 
با وجود نوسانات زياد، در مجموع روند با ثباتي را طي كرد 
و بازار ش��اهد افزايش يا كاهش قابل توجه قيمت ها نبود.

پس از آنكه در هفته پيشين شاهد افزايش قيمت دالر بازار 
آزاد به كانال 22 هزار تومان و يورو ب��ازار آزاد به كانال 2۷ 

هزار تومان صعود بوديم، بازار ارز در هفته اي كه گذش��ت 
با شكست تالش هاي چندباره براي صعود قيمت هاي به 
كانال قيمتي باالتر همراه شد و اين دو ارز عمده به صورت 
عمده در كانال هاي قيمتي هفته پيشين معامله شدند. در 
مجموع بهاي اين دو ارز روند صعودي يا نزولي محسوسي 
نداشته و قيمت ها در بخش هاي مختلف بازار روند ايستايي 
را طي كرده است. اين پديده در حالي رخ داد كه به اعتقاد 
كارشناسان بازار ارز، پس از پايان دور پيشين مذاكرات وين و 
عدم حصول نتيجه قطعي از اين مذاكرات، بخشي از فعاالن 
بازار با نگراني نسبت به نتيجه پاياني تالش ها براي احياي 
برجام، اقدامات خود را تنظيم كرده اند و به همين دليل بازار 
در وضعيت نامشخص به س��ر مي برد و گاهي با افزايش و 
گاهي با كاهش قيمت ها مواجه است.اين درحالي است كه 
در هفته اي كه گذشت، به علت برخي تحوالت منطقه اي، 
براي برخي از تحليلگران بازار ارز انتظار بي ثباتي و افزايش 

قيمت ها ايجاد ش��ده بود.در ميان اما برخي از فعاالن بازار 
ارز دليل ناكامي س��فته بازان در صعودي كردن نرخ ارز را 
در مديريت بازارساز بر بازار مي دانند. به اعتقاد اين گروه، 
بازارساز با سياست گذاري در اعالم نرخ صرافي هاي بانكي 
و به ويژه در مديريت صحيح بازار متشكل ارزي و همچنين 
افزايش عرضه در سامانه نيما، در مقابل موج هاي افزايشي 
قيمت ارز مقاومت مي كند. به عنوان نمونه در هفته اي كه 
گذشت، ميزان عرضه در سامانه نيما از ميزان تقاضا فزوني 
گرفت و اين مساله به خوبي در محدوده قيمت گذاري ارز 
در اين سامانه نسبت به بازار آزاد و اختالف فاحش ميان اين 

دو، محسوس است.
از سوي ديگر، در روز پاياني هفته اي كه گذشت انتشار 
اخبار مثبتي از طرف هاي ايراني و روس��ي درگير در 
مذاكرات وين كه دس��تيابي به تواف��ق مورد رضايت 
طرفي��ن را در آخرين مراحل خود توصيف كردند نيز 

توانست سرانجام پس از دو هفته بي خبري از روند اين 
مذاكرات، فضاي خوشبيني را در س��طح بازار ايجاد 
كند.بر اين اساس كارشناسان اقتصادي انتظار دارند 
كه بازار ارز در هفته آينده كار خود را با روندي كاهشي 
آغاز. روندي كه تحقق آن بس��تگي زيادي به نتيجه 
فعاليت تيم مذاكره كننده ايراني در وين دارد كه از روز 
چهارش��نبه دور جديد مذاكرات خود را آغاز كردند و 
هم اكنون به گفته عباس عراقچي، مذاكره كننده ارشد 
ايراني، براي انجام مش��ورت با مس��ووالن دولت هاي 
خ��ود، محل مذاك��رات را ترك كرده اند. ب��ازار ارز در 
هفته اي كه گذشت شاهد رشد نسبي نرخ دالر و يورو 
در صرافي هاي بانكي و مجاز بود.بر اين اساس در طول 
هفته گذشته هر اسكناس دالر امريكا در صرافي هاي 
بانكي و مجاز سطح كش��ور با افزايش قيمِت خريد و 

فروش همراه بود.

چهار س��ال آينده اهميت نداشته باشد قطعا كمتر از اين 
انتخابات، اهميت ن��دارد و از اين طريق يكي از مهم ترين 
قوانين تاثير گذار بر سياس��ت هاي پولي و ارزي كشور در 
سال هاي آينده به عنوان مهم ترين ابزارهاي تاثير گذار بر 
اقتصاد، زندگي و معيشت خانوارها، بانك ها، بودجه دولت، 
قيمت ها وتورم، ش��اخص هاي اقتصادي و كسب وكارها، 
سياست هاي مالي و ارزي و اعتباري كشور در حال شكل 
گرفتن وتدوين و تصويب اس��ت كه اگ��ر توجه ويژه اي به 
آن نداشته باشيم، اثرات تخريبي آن براي سال ها ساختار 
بيمار اقتصاد ايران را آزار خواهد داد و رنج هاي اقتصاد ملي 
را افزايش مي دهد.  ش��اهد مدعا، وضعيت ش��اخص هاي 
اصلي اقتصاد ايران يعني رشد پايه پولي، نقدينگي، تورم، 
قيمت ها، نرخ سود بانكي و... در دولت هاي مختلف بعد از 
انقالب است كه از دولت اصالحات و كاهش درآمد نفتي تا 
دولت احمدي نژاد و اوج درآمد نفتي تا دولت روحاني و اوج 
تحريم ها و فشارهاي حداكثري، در هر شرايطي، به بانك 
مركزي و سيس��تم بانكي وابسته بوده است و دغدغه هاي 
بزرگ اقتصاد ايران تبديل دالر نفتي به نقدينگي، و تامين 
سرمايه در گردش اقتصاد، رشد نقدينگي و تورم، نرخ ارز، 
انتقال پول، نرخ سود بانكي، تامين كسري بودجه، تزريق 
منابع به طرح هاي عمراني و پرداخت مخارج جاري دولت، 
پرداخت حقوق كارمندان و بازنشسته ها و... بوده و چه در 
شرايط كسري بودجه و بحران درآمد نفت و چه در شرايط 
رش��د درآمد ارزي و نفت، رش��د نقدينگي و تورم دغدغه 
بزرگ اقتصاد بوده است و سياس��ت هاي مالي وابستگي 
شديد به سياست هاي پولي بانك مركزي داشته است. از 
اين رو هرگاه كه مديريت اقتصادي دولت و بانك مركزي 
با انضباط مالي و كنترل نقدينگي و مشورت سياستمداران 

با اقتص��اد دانان همراه بوده، اثر بيش��تري بر كنترل تورم 
داش��ته اس��ت اما هر گاه كه اعتقاد به انضباط مالي كمتر 
بوده، رشد نقدينگي و تورم بيش��تر شده است. ولي در هر 
صورت، مشكالت ساختاري اقتصاد ايران، حل نشده باقي 
مانده و بانك مركزي و سيستم بانكي از استقالل حرفه اي 
و كارشناسي برخوردار نشده است بلكه بسته به نفوذ كالم 
و توان مديران بانك مركزي، عملكرد بهتر يا ضعيف تر شده 
است بايد توجه داش��ت كه اهميت قانون پولي و بانكي و 
بانكداري كشور و قانون بانك مركزي، به عنوان مهم ترين 
قوانين اثرگذار بر يكي از نهادهاي اصلي اقتصاد ايران يعني 
بانك مركزي و سيس��تم بانكي كشور، نس��بت به 6 دهه 
گذشته بيشتر شده است زيرا در گذشته اقتصاد كشاورزي، 
جمعيت، صنعت نفت، وتوليد و حمل و نقل، مبادله، بازار 
و كسب وكارها اهميت بيشتري داشت و اسكناس و پول 
وچك اب��زار مبادله بود و كاال و دارايي هاي فيزيكي مبناي 
ارزش و ثروت به شمار مي رفت، اما امروز با رشد بانكداري 
ديجيتالي، رمز ارزها، افزايش تجارت جهاني، رشد تجارت 
و نقل و انتقال پولي، بانك ها به س��وپرماركت هاي مالي و 
دارايي بزرگ براي عمليات پولي، خريد و فروش، س��هام، 
ارز، رمز ارزها، طال و دارايي هاي مختلف و سرمايه گذاري در 
ملك تبديل شده و اقتصاد بيشتر پولي و بانك محور شده و 
اهميت پول نقد و نقد شوندگي دارايي براي خريد و فروش و 
كسب وكار در بازارهاي مختلف ارز و طال و خودرو، سهام و... 
بيش از داشتن زمين و ملك و دارايي هاي ديگر است و افراد 
عالقه مند هستند كه دارايي هايي با نقد شوندگي باال داشته 
باشند تا به زخم زندگي و كسب وكار خود تزريق كنند.از 
سوي ديگر، ويژگي هاي ديگر اقتصاد ايران، نقش بانك ها و 
موسسات اعتباري و بانك مركزي را چند برابر كرده است و 

حتي در شرايط اوج درآمد ارزي و فروش نفت نيز، دولت ها 
براي تبديل دالر نفتي به رال ، و تامين ريالي بودجه، به بانك 
مركزي و بانك ها نياز دارند. تمام كسب و كارها، واحدهاي 
توليدي و كارگاه هاي ب��زرگ و كوچك، براي انتقال پول، 
خريد و فروش، گشايش اعتبار اسنادي، خريد مواد اوليه، 
صادرات و واردات و... بانك ها وابس��ته هستند. حتي براي 
تامين سرمايه در گردش و پرداخت حقوق و خريد مواد اوليه، 
نيازمند تزريق دايمي نقدينگي و اعتبارات بانك ها هستند 
و هر سال بر ميزان بدهي اقتصاد به بانك ها و رشد نقدينگي 
افزوده مي شود. در شرايط تورمي، حتي افرادي كه باالي هزار 
ميليارد تومان سرمايه و كارخانه و زمين دارند، براي پرداخت 
اقساط و حقوق كارگر و تهيه مواد اوليه، دچار مشكل شده اند 
و به وام بانكي نيازمند هستند و ميلياردرهاي فقير بسياري در 
شرايط ركود تورمي سال هاي اخير ايجاد شده كه با مشكل از 
دست دادن وثيقه هاي بانكي و پرداخت اقساط و حفظ كسب 
وكار خود مواجه شده اند. پولي تر شدن اقتصاد و مبادالت و 
كسب وكارها در 6 دهه گذشته، بانك محور شدن اقتصاد، 
سلطه مالي بر سياست پولي و ارتباط تنگاتنگ سياست هاي 
اعتباري و مالي و پولي با سياست هاي مالي و مخارج جاري و 
عمراني دولت، موجب شده كه عمال همه راه ها و سياست ها 
و انتظارات به بانك مركزي ختم شود و اهميت بانك مركزي 
و سياس��ت هاي ارزي و پولي آن بسيار پر رنگ و مهم تر از 
گذشته است.دليل اين وضعيت، پايين بودن رشد اقتصادي، 
سرمايه گذاري داخلي و خارجي، بهره وري اندك و كارايي 
پايين واحدهاي اقتصادي و توليدي كشور است كه موجب 
شده هر نوس��ان قيمتي در بازار، هر نوع كمبود در كسب 
وكارها و بازار و توليد، هر نوع اشتغال زايي و هر برنامه حمايتي 
از مردم و واحدهاي توليدي، با پرداخت پول، تزريق نقدينگي 

و تسهيالت بانكي انجام ش��ود. اين روند تزريق نقدينگي 
براي جبران ضعف هاي اقتصادي، كس��ري بودجه دولت، 
پايين بودن بهره وري، رش��د سرمايه گذاري منفي و رشد 
اقتصادي نزديك به صفر در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، موجب 
شده كه روزانه بيش از ۳۰۰۰ ميليارد تومان نقدينگي جديد 
به اقتصاد تزريق مي شود تا اقتصاد بتواند روي پاي خود بماند 
و كسب وكارها به كار خود ادامه دهند. همانطور كه رييس 
كل بانك مركزي گفته اس��ت تنها در پايان سال ۹۸ براي 
جبران كسري بودجه 6۰ هزار ميليارد توماني و كمك ۷۵ 
هزار ميليارد توماني به خسارت ديدگان كرونا، عمال ۸۰ هزار 
ميليارد تومان پايه پولي افزايش داشته و رشد 2۰ درصدي 
داشته است و اينها عامل عمده رشد نقدينگي و تورم است. 
در چنين شرايطي در حالي كه برخي نمايندگان مجلس، از 
نتيجه كار خود رضايت دارند اما عده ديگري از نمايندگان، 
نسبت به نتيجه اين طرح نقدهاي جدي وارد كرده اند و از 
همه مهم تر، خود بانك مركزي كه مهم ترين تجربه 6۰ ساله 
سياست پولي را دارد و از توان كارشناسان نخبه خود بهره 
مي گيرد، نسبت به اين طرح قانون بانك مركزي انتقادها و 
ايرادهاي جدي وارد كرده اس��ت كه اميد است مسووالن 
كشور در دوره داغ كردن انتخابات، نسبت به اين قانون بسيار 
مهم و تعيين كننده در سرنوشت كشور بي تفاوت نباشند. 
انتخابات و تشكيل دولت و نمايندگان مردم در شوراي شهر، 
هر چهارسال انجام مي شود و مردم و احزاب و گروه ها و افراد 
و نخبگان جامعه در انتخابات از تجربه خود درس مي گيرند، 
اما تدوين يك قانون خوب كه از اوايل دهه ۱۳۵۰ تاكنون 
تغيير عمده اي نداشته، به توجه و دغدغه جدي نياز دارد و 
اميد است كه در تدوين اين قانون مهم به نظرات كارشناسي 

بانك مركزي و اقتصاددانان كشور توجه شود. 

ادامه از صفحه اول



گروه بازارسرمايه|
روند معامالت بازارسرمايه نشان مي دهد كه مصوبات 
هم نتوانس�ته دواي درد ب�ورس باش�د و نزول ها 
همچنان ادامه دارد. طي هفته اخير تزريق نقدينگي 
به ب�ازار صورت گرفت و پس از آن مصوبه اي جديد 
در بازار اجرايي ش�د اما تمامي اين موارد نتوانست 
وضعيت را تغيير دهد و همچنان صف هاي فروش 

چندين برابر صف هاي خريد بازار است.

همان گونه كه گفته ش��ده طي هفته اخير عملكردهاي 
زيادي براي بازگشت بازار انجام پذيرفت. انتشار اوراق ۲۴ 
هزار ميليارد توماني بدهي كه به منظور خريد سهام از سوي 
هلدينگ هاي بزرگ در روزهاي پاياني فروردين ماه قطعي 
ش��ده بود و انتظار مي رفت تأثير محسوس آن حداقل تا 
ابتداي ارديبهشت و اين روزها ديده مي شود كه در عمل 
بازتابي بر معامالت س��هام نداش��ت. درواقع اين تصميم 
آن چنان در مقابل فشار فروش و وضعيت نابسامان تقاضا 
در بازار سرمايه قرار گرفت كه سرمايه گذاران و فعاالن بازار 
سهام در روزهاي ابتدايي ارديبهشت ماه نيز مانند روزهاي 
پاياني فروردين نتوانس��تند تأثيري مثب��ت از وجود اين 
اوراق را در معامالت سهام مشاهده كنند. اين امر درنهايت 
آن چنان بي تأثير شد كه حتي در خبر ها نيز ديگركسي به 
آن نپرداخت و مشخص نشد كه سرنوشت تمامي آن ۲۴ 

هزار ميليارد تومان چه شده است.
تزريق 50 ميليارد دالر از صندوق توس��عه نيز نتوانست 
كارساز باشد. درواقع از زماني كه خبر واريز منابع صندوق 
توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه اعالم شده نه 
تقاضاي موثري بر سهام داشتيم و نه حتي اميد آن مي رود 
كه در صورت اثرگذار بودن باقي اين مبلغ حمايت مطلوبي 
از تاالر شيشه اي داشته باشيم. درنتيجه حتي باوجود تسليم 
اين منابع به بازار سرمايه نيز نمي توان انتظار داشت كه به 
اين زودي ها صف هاي فروش در تمامي نمادها به خصوص 
نماد هاي كوچك يكپارچه جمع  ش��وند. طبق گفته كه 
مديرعامل صندوق تثبيت بازار ۱0۳۴ ميليارد تومان منابع 
حاصله از اين صندوق قرار ش��ده به طور تدريجي به بازار 
سهام قابل عرضه باشد. اما با بررسي آنچه تا امروز شاهد آن 
بوديم بنابر احتمال بسيار قوي، تمامي اين مبلغ صرف نقد 
شوندگي سهام بزرگ شود و سهام خرد نيز طبق گذشته 
خود پيش روند. به طوركلي و با بررسي وضعيت بازار طي 8 
الي 9 ماهه اخير مي توان دريافت كه ديگر مصوبات چاره 
مشكالت بازار سرمايه نيستند و مشكالت بايد به اصولي 
حل ش��ود. زماني كه اعتماد در بازار وجود ندارد و همه به 
دنبال فروش سهام خود هس��تند تزريق نقدينگي تنها 
صف هاي فروش را تقويت مي كند، در وهله نخس��ت بايد 
مشكالت بازار بررس��ي و بازبيني شود و پس آن مصوبات 
تصويب شود. بسياري از فعالين بازار سهام براين نظرند كه تا 
پس از انتخابات رياست جمهوري و سرسامان يافتن اقتصاد 
و نظام كشور وضعيت بورس اينگونه است و حتي مصوبات 

نمي توانند از پس اين حجم از فروش و بي اعتمادي برآيند. 
س��ازمان بورس و مسووالن بورس��ي كشور بايد نخست، 
مش��كل يابي كنند و پس آن با توجه به وضعيت كشور و 
امثال اين موارد به حل وفصل مشكالت پيش آمده بپردازند. 
بسياري از كارشناسان بازار سرمايه  براين نظرند كه ديگر 
نمي توان روند معامالت را پيش بيني كرد اما؛ به طورقطع 
بايد گفت كه بورس تا پايان سال ۳0 الي ۴0 درصد بازدهي 
مي دهد و ممكن در برخي از ماه و روزها روند نزولي عميقي 
را تجربه كند. يكي از مواردي باعث ترديد در وضعيت بورس 
مي شود انتخابات رياست جمهوري پيش رو و مذاكرات است 
كه هركدام با توجه به سياست هاي پيش رو مي توانند تأثير 

بسيار عمده اي بر روي بازار بگذارند.

    بازبيني وضعيت بازار
در هفته اي كه گذشت بازار سرمايه شاهد يك روز سبز و 
چهار روز سرخ بود. در روز ابتدايي هفته، هم زمان با برگشت 
دامنه نوسان به حالت متقارن، شاخص كل پنج هزار واحد 
رشد كرد اما؛ در روزهاي بعد شاهد افت هاي پياپي بود و در 
آخرين روز نيز با افت ۱8 هزار واحدي به كار خود پايان داد. 
شاخص كل بورس تهران درمجموع ۲9 هزار واحد افت كرد 
و از ارتفاع يك ميليون و ۱8۳ هزار واحد به يك ميليون و ۱5۴ 
هزار واحد س��قوط كرد. همچنين شاخص كل هم وزن با 
افت پنج درصدي روبرو ش��د. اما شاخص كل فرابورس در 

تمام روزها سبزپوش ش��د و درمجموع ۳0۴ واحد معادل 
۱.۷ درصد رشد كرد.

    مالكيت ها تغيير كرد
در هفته اي كه گذش��ت تغيير مالكيت همچنان به نفع 
حقوق��ي بود و هيچ روزي ش��اهد ورود پول افراد حقيقي 
نش��د. درمجموع خالص فروش حقيقي ها حدود هزار و 
۶۴۷ ميليارد تومان از خريدشان بيشتر بود. گفتني است 
اين هفته گروه »استخراج كانه هاي فلزي« با ۲8 ميليارد 
تومان و گروه هاي »خدمات فني و مهندسي« با ۶ ميليارد 
تومان و »الستيك و پالستيك« با يك ميليارد تومان طعم 
ورود پول را چشيدند. در طرف ديگر گروه هاي »بانك ها و 
موسسات اعتباري« با ۳۶0 ميليارد تومان و »محصوالت 
شيميايي« با ۳0۳ ميليارد تومان به ترتيب بيشترين تغيير 

مالكيت حقيقي به حقوقي را ثبت كردند.
همچنين بيشترين خروج پول حقيقي به ترتيب متعلق به 
نمادهاي »بركت«، »وپاسار« و »فملي« بود. به طوري كه 
مالكيت حقوقي در تركيب سهامداري گروه دارويي بركت 
۱5۳ ميليارد تومان و بانك پاسارگاد ۱0۶ ميليارد تومان 
افزايش يافت. از طرف ديگر بيشترين ورود پول حقيقي به 
ترتيب متعلق به نمادهاي »ميدكو«، »فجر« و »كگل« بود. 
به طوري كه مالكيت حقيقي در تركيب سهامداري هلدينگ 
صنايع معدني خاورميانه 5۱ ميليارد تومان و سهامي فوالد 

اميركبير كاشان ۳۱ ميليارد تومان افزايش يافت.
بيشترين معامالت بازارسهام طي هفته اي كه گذشت به 
گروه »فلزات اساس��ي« تعلق داش��ت به طوري كه هزار و 
90۴ ميليارد تومان فقط در اين بخش جابه جا شد، گروه 
»خودرو و ساخت قطعات« با معامالت هزار و 8۲۲ ميليارد 
توماني دوم شد و »بانك ها و موسسات اعتباري« با هزار و 
۴99 ميليارد تومان در جايگاه سوم قرار گرفت. در اين هفته 
هيچ گروهي بادل خوش بازار را ترك نكرد و همه گروه ها 
با افت قيمت مواجه شدند. كم بازده ترين گروه ها به ترتيب 
»محصوالت چوبي« با منفي ۱9 درصد، »منس��وجات« 
با منفي 9.۷ درصد و »مخاب��رات« با منفي 9.۲ درصد به 

ثبت رسيدند.
نمادهاي »غگيال« ب��ا ۴۱.۶ درصد، نماد »واحيا« با ۱۱.9 
درصد و نماد »فگستر« با ۲۷.۶ درصد بيشترين بازدهي را 
طي اين هفته ثبت كردند. در سمت ديگر، »وبرق« با.۶9 
درص��د، »كفرا« با ۴8.۷ درص��د و »كاذر« با ۴8.۴ درصد 

بيشترين كاهش قيمت را تجربه كردند.
متوسط ارزش معامالت اين هفته به حدود دو هزار و ۶05 
ميليارد تومان رسيد كه نسبت به هفته پيش حدود دو درصد 
افزايش يافته است. همچنين بيشترين ارزش معامالت هفته 
با سه هزار و ۱0۶ ميليارد تومان متعلق به روز يك شنبه، ۲۶ 
ارديبهشت ماه و كمترين ارزش معامالت با دو هزار و ۱۴۲ 

ميليارد تومان متعلق به چهارشنبه بود.
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فصل جديد توسعه با عرضه 
محصوالت معدني در بورس كاال

كاالخبر| ش��هباز حس��ن پور، نماين��ده مردم 
سيرجان در مجلس به عرضه محصوالت معدني در 
بورس كاال اشاره كرد و افزود: بحث منابع طبيعي 
و معادن از جمله مسائلي در كشور تلقي مي شود 
كه با غفلت همراه بوده است، اين در حالي است كه 
 هميشه به معادن به عنوان يكي از ظرفيت هاي هاي 
بالقوه و پتانس��يل اصلي كشور معادن تاكيد شده 

است.
اي��ن عضو كميس��يون اقتصادي مجل��س اظهار 
داش��ت: رهبر معظم انقالب در چند سال گذشته 
اعالم كردند كه معادن بايد جايگزين نفت شود اما 
متاسفانه در اين مدت به اين امر كمتر توجه شده 
است و هيچ اولويتي در كشور براي اين صنعت در 

نظر گرفته نشده است.
حس��ن پور با بيان اينكه در برنامه شش��م توسعه 
اقتصادي آمده اس��ت ك��ه بايد معادن پيش��ران 
اقتصادي كشور باش��د، گفت: خوشبختانه امروز 
به مرور در حال اهميت ويژه به معادن در كش��ور 
هستيم تا انگيزه رشد سرمايه گذاري به اين بخش 

بازگردد.
اين نماينده مردم در مجلس با اشاره به اينكه وزير 
صنعت، معدن و تجارت در هفته گذشته دست به 
اقدامي ارزش��مند زده است، اظهار داشت: در اين 
راستا وزير صمت حدود ۶ هزار و 500 معدن را آزاد 
اعالم كرد و از كارآفرينان خواست تا در اين موضوع 
مهم و مقوله ارزشمند سرمايه گذاري و از طريق آن 

كسب سود كنند.
حس��ن پور در ادامه به عرضه محصوالت معدني 
در بورس كاال اش��اره كرد و گفت: گام مهم ديگر 
در راستاي توجه به بخش معدن، ورود محصوالت 
معدني به بورس كاال اس��ت كه اقدامي مبارك و 
بسيار ارزشمند است زيرا پس از سال ها سود واقعي 
حاص��ل از توليد مواد معدني ب��ه توليدكنندگان 
مي رسد و اين اتفاق مي تواند فصل جديدي براي 

توسعه معادن كشور باشد.  
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: اطمينان و 
افزايش س��رمايه گذاري در بحث معادن، صنايع 
معدني و فوالدي كش��ور را با امني��ت باال همراه 
مي س��ازد و از اي��ن رو همه بايد از بهبود ش��رايط 

شركت هاي معدني استقبال كنند.
اين عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس، معادن 
را يكي از اصلي ترين مزيت هاي كش��ور دانست و 
گفت: سرمايه گذاري در اين حوزه داراي مزيت هاي 
ارزشمندي براي سرمايه گذاران است كه با توجه 
به روند واقعي س��ازي قيمت كاالهاي اين بخش، 
سرمايه ها مي تواند با اطمينان وارد اين حوزه شود.

انتشار اوراق طي سال گذشته 
تأثيري بر بورس نداشته

وزارت ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي در اطالعيه اي 
ضم��ن ارايه توضيحاتي مرتبط ب��ا مصاحبه وزير 
اقتصاد در حاش��يه همايش اقتصاد هوشمند در 
خصوص استقراض از مردم اعالم كرد طبق قوانين 
باالدستي در سال گذشته ۲0۲هزار ميلياردتومان 
اوراق عرضه ش��د اما اثري جدي بر بازار س��رمايه 
نداشته است. اين وزارتخانه در پي سواالت ايجاد 
شده ميان مخاطبان پيرامون بخشي از مصاحبه 
م��ورخ۱۴00/۲/۳0  وزير اقتصاد با رس��انه ها در 
خصوص استقراض از مردم )تأمين مالي دولت به 
روش انتشار اوراق بدهي(، توضيحاتي را با هدف 
تنوير افكار عمومي و در قالب نكات زير ارايه كرد:  
۱( بازار سرمايه در طبقه بندي هاي مرسوم شامل 
بازار بدهي و بازار سهام اس��ت و منظور از عبارت 
استقراض از مردم، تأمين مالي از طريق بازار بدهي 

بوده نه بازار سهام. 
۲( وزارت اقتصاد در سال گذشته در اجراي قوانين 
باالدس��تي با عرضه اوراق توانس��ت بالغ بر ۲0۲ 
هزار ميليارد تومان، اوراق منتشر كند. ۱۳0 هزار 
ميليارد تومان از آن اوراق نقدي بود كه در نهايت 
ش��فافيت از س��وي بانك ها و نهادهاي مالي بازار 

سرمايه خريداري شد.
 ۳( بر خالف گمانه زني هاي مطرح، انتش��ار اوراق 
در سال گذشته با توجه به حجم منابع جمع شده 
از بازار )اعم از بازار پول و سرمايه( به واسطه انتشار 
اوراق نق��دي )۱۳0همت( و حج��م منابع تزريق 
شده به بازار به واسطه بازپرداخت اصل و فرع اوراق 
سررسيد شده )۶۱ همت( و فرايند تدريجي انتشار 
در طي سال، فاقد اثرگذاري جدي بر بازار سرمايه 
اس��ت. در حقيقت از ۱۳0 همت اوراق منتش��ره 
نقدي، نيمي از آن )بالغ بر ۶5 همت( در بازار بين 
بانكي جذب ش��ده و نيمي ديگر در بازار سرمايه 

فروخته و منابع مالي جذب شده است. 
اين در حالي است كه تقريبا به ميزان ۶۱ همت نيز 
طي سال ۱۳99 منابع مالي براي اوراق سررسيد 
شده پرداخت شده است. همچنين تقاضاي خريد 
اوراق بده��ي، از نظر نرخ ريس��ك و بازدهي مورد 
قب��ول متقاضيان خريد، در فض��اي كاماًل مجزا و 
متفاوت از تقاضاي خريد س��هام قرار دارد و عدم 
عرضه اوراق بدهي لزومًا به معني هدايت منابع به 

سمت بازار سرمايه نخواهد بود.
 ۴( حسب مطالعات تطبيقي بهره گيري دولت ها از 
انتشار اوراق براي تأمين مالي امري مرسوم و روبه 
رشد است و دولت ايران در زمينه انتشار اوراق براي 
جبران ناترازي بودجه، از تجربه دولت هاي مختلف 
با درجات توسعه يافتگي گوناگون بهره برده است. 
در صورت فقدان بازار بدهي و عدم انتش��ار اوراق 
دولتي در مس��ير جبران ناترازي، حس��ب اعالن 
رس��مي مقام پولي، ۳۲ درصد بر پايه پولي و ۲۶ 
درصد بر نقدينگي موجود كش��ور افزوده مي شد 
كه تبعات تورمي آن بس��يار گس��ترده و مخرب 

ارزيابي شده بود.

سهامداران فقط به فكر 
منافع كوتاه مدت خود هستند؟

باشگاه خبرنگاران| سعيد اسالمي بيدگلي، عضو 
ش��وراي عالي بورس درباره شايعات پيچيده شده در 
فضاي مجازي مبني بر آنكه س��هامداران فقط به فكر 
منافع كوتاه مدت خود هستند و توجهي به بحث اقتصاد 
كشور ندارند، اظهار كرد: اين اظهارنظري كه اخيراً در 
فضاي مجازي توسط بعضي از اشخاص به نقل از بنده 
منتشرشده، كاماًل اشتباه است، چراكه صحبت هاي 
بنده به درستي انعكاس نيافته و سبب انتشار شايعاتي 
شده است. عضو شوراي عالي بورس بيان كرد: بنده دو 
مساله را در جلسه امروز بانك مركزي مطرح كردم كه 
در گام نخست مي توان به مساله ماليات ناشي از اختالف 
نرخ هاي متفاوت ارزي كه مشكالتي را براي بانك ها به 
دنبال داشته اشاره كرد. ازنظر اهالي بازار سرمايه اين 
ماليات اخذشده از بانك ها به سبب اختالفي كه بين 
نرخ تسعير ارز با نرخ نيما وجود دارد ناعادالنه است، اما 
ناگفته نماند ك��ه مطابق جمع بندي صورت گرفته از 
نتيجه اين جلسه قرار شد كه اين موضوع توسط بانك 
مركزي و كانون نهاد هاي سرمايه گذاري )از طريق طرح 
موضوع در شوراي عالي بورس( مورد بررسي قرار گيرد.

او افزود: اميدواريم پس از پيگيري، جزيياتش در جلسه 
ش��وراي عالي بورس بتوانيم به جمع بندي برسيم و 

كليات آن را به مراجع مربوط انتقال دهيم.
عضو ش��وراي عال��ي ب��ورس تصريح ك��رد: دومين 
نكته اي كه بنده در جلس��ه مطرح كردم در خصوص 
محدوديت هايي اس��ت كه بانك مركزي براي تامين 
سرمايه ها در جهت تشكيل صندوق سرمايه گذاري 
از ان��واع مختلف آن به وجود آورده اس��ت. همچنين 
خواه��ش ك��ردم كه آنه��ا را رف��ع كنند ك��ه طبق 
صحبت هاي صورت گرفته قرار ش��ده بخشي از اين 
موانع برداشته شود، اما مجددا اين موضوع را از طريق 
كانون نهاد هاي سرمايه گذاري پيگيري خواهم كرد. 
اسالمي بيدگلي در پايان تصريح كرد: يكي از سواالتي 
كه در اين جلسه طرح شد در خصوص بحث واريز مبلغ 
 ۲00 ميلي��ون دالر بود كه رييس بانك مركزي گفت 
» مبلغ 50 ميليون دالر در هفته اي كه گذشت واريز 

شد و مابقي را هم پيگير هستيم تا واريز شود«.

موافقت اصولي و مجوز فعاليت 
سندباكس بازار سرمايه

امير هامون��ي، مديرعامل فرابورس ايران در نشس��ت 
»تأمين مالي هوشمند«  كه به عنوان يكي از نشست هاي 
همايش اقتصاد هوشمند برگزار شد، به موضوع نظارت 
هوشمند و سامانه هايي كه بر كج گزيني  در بازارها نظارت 
مي كنند، پرداخ��ت و گفت: كج رفتاري هايي در بحث 
نظارت ها به وجود مي آيد و گاه خطاهاي معامالتي رخ 
مي دهد كه از طريق تكنولوژي هاي مناسب مي تواند 
كنترل شود. وي ادامه داد: در حال حاضر بحث فضاي 
مجازي نيز پررنگ ش��ده و مباحث مال��ي- رفتاري و 
اقتصاد روايي از فضاي مجازي نشأت مي گيرد. هاموني 
در ادامه به مطالعات مايكل ايتكن استاد اقتصاد يكي از 
دانشگاه هاي استراليا اشاره كرد و افزود: اين استاد اقتصاد 
بحث كيفيت بازار را مطرح كرده و عنوان مي كند كه بايد 
با به كارگيري تكنولوژي هاي هوشمند و هوش مصنوعي 
به ارتقاي كيفيت بازار كمك كنيم. مديرعامل فرابورس 
ايران در ادامه مصاديق كج رفتاري ها را مواردي همچون 
دستكاري قيمت و سوءاستفاده از اطالعات نهاني دانست 
هاموني در ادامه با اشاره به كاربردهاي فين تك، اظهار 
كرد: با توجه به حجم ب��االي تراكنش ها، حجم باالي 
انواع داده ها، تنوع بازيگران، ابزارها و بازارها و همچنين 
پيچيده شدن فرايندها و درنتيجه مطالبه مردم نسبت 
به سرعت، دقت، شفافيت و در دسترس بودن و درنهايت 
ظهور تكنولوژي هاي ساختارشكن و تحول صنعت، بحث 
فين تك ها بس��يار پررنگ تر خواهد شد و به كارگيري 
فين تك ه��ا ض��رورت مي يابد. مديرعام��ل فرابورس 
ايران در ادامه اين پنل به گزارش موسس��ه مكنزي در 
سال ۲0۲0 كه مربوط به زيرساخت بازار سرمايه بود، 
اش��اره كرد و گفت: در بحث هاي آم��اري در خصوص 
اكوسيس��تم بازار س��رمايه، موضوع هوش مصنوعي 
)AI( رتب��ه اول را دارد. او همچنين با اش��اره به تجربه 
بورس نزدك و دويچه بورس در حوزه س��رمايه گذاري 
روي فين تك ها در ام��ر نظارت افزود: ن��زدك ونچرز 
)Nasdaq Ventures( با دو تامين س��رمايه بزرگ 
براي توسعه فين تك در حوزه هايي نظير تحليل داده، 
هوش مصنوعي، يادگيري ماشين، رگ تگ ، بالكچين 
و دارايي هاي ديجيتال و زيرس��اخت س��رمايه گذاري 
كرده است. هاموني ش��ركت هاي سرمايه پذير نزدك 
ونچرز را در حال حاضر شامل ۱5 شركت عنوان كرد كه 
Digital Reasoning به عنوان يكي از شركت هاي 
شاخص در زمينه هوش مصنوعي و نظارت بر ارتباطات 
الكترونيكي به منظور شناس��ايي ارتباطات مشكوك 
با استفاده از هوش مصنوعي در حال فعاليت است. به 
گفته او Caspian نيز ديگر شركتي است كه از اين ۱5 
شركت سرمايه پذير نزدك ونچرز، در زمينه پولشويي 
 به فعاليت مش��غول اس��ت و از پلتفرمي تحت عنوان

 AML Investigator در زمينه ش��يوه هاي چديد 
براي مقابله با پولشويي بهره مي برد. مديرعامل فرابورس 
موضوع فعاليت شركت هاي سرمايه پذير دويچه ونچرز 
را نيز كه تحت نظارت دويچه بورس اس��ت، حوزه هاي 
مختلفي مانند خدمات مديريت وثيقه مبتني بر رايانش 
ابري، راهكار معامالت الكترونيك با درآمد ثابت، پلتفرم 
انتشار ديجيتال براي بازارهاي جهاني بدهي، بازار اوراق 
بهادار خصوصي و ... عنوان كرد. او در پايان با اش��اره به 
اينكه به تازگي وزارت امور اقتصادي و دارايي موافقت 
اصولي و مجوز فعاليت سندباكس بازار سرمايه را اعطا 
كرده اس��ت، گفت: س��ندباكس محيطي براي ورود و 
معرفي انواع تكنولوژي هاي جديد از بالك چين گرفته 
تا تحليل داده و ... به بازار سرمايه است كه حضور آن در 
بازار سرمايه مزايايي نظير پركردن خأل قانون، كاهش 
هزينه رعايت قانون در راه اندازي يك بازار يا ابزار جديد 
معامالتي، امكان تامين مالي آس��ان تر براي نوآوران و 

مواردي از اين دست را به همراه دارد.

»تعادل« وضعيت تاالر شيشه اي را طي هفته اخير بررسي مي كند

افزایش کوچ سرمایه گذاری  در بازارهای مالی

بازارسهامبهكدامسوميرود؟

چراغ سبز رمزارزها برای بورس
تقريباً از ميانه های مردادماه سال گذشته تا امروز، وضعيت 
بازار س��رمايه خوب نيست و هرروز ش��اهد روند نزولی و 
اصالحی هس��تيم. البته اين روند با سيگنال دهی منفی 
برخی از مس��وولين بيش از گذش��ته تقويت می ش��ود. 
ميزان نقدينگی خارج ش��ده از بازار سهام به باالترين حد 
ممکن خود رس��يده و در برخی از نمادهای کوچک بازار 
امکان نقد ش��وندگی وجود دارد و اين موضوع بسياری از 

سرمايه گذاران بورسی را با چالش مواجه ساخته است.
با بدتر ش��دن وضعيت تاالر شيش��ه ای بخش عمده ای 
از س��رمايه گذاران سعی دارند تا س��هام خود را به فروش 
برسانند. »تعادل« چندی پيش در گزارشی با عنوان مقصد 
نقدينگی حاصل از فروش سهام، مقصد نقدينگی که بازار 
خارج می شود را بررس��ی کرد که تقريبًا ۴0 درصد افراد 
سعی داشتند تا وارد بازار ارزهای ديجيتال شوند، تا سودی 
بيش از گذشته ببرند اما؛ اين روزها با مشکالت پيش آمده 

سرمايه گذاران سعی می کنند تا در اين بازار بمانند.
يکی از فعالين بازارهای مالی می گويد: ما هميشه به دنبال 
سود بيشتر هستيم و با توجه به سقوط شاخص بورس و 
عدم سوددهی سهام بورسی به هر طريقی سعی داشتيم 
س��رمايه خود را از بورس خ��ارج و وارد بازارهای موازی 
کنيم که برخی از سهام ما با عدم نقد شوندگی مواجه بود، 
همين موضوع باعث شد تا صبر کنيم وپس از آن وارد بازار 
سرمايه شويم اما؛ سقوط ارزهای ديجيتال و کاله برداری 
برخی از افراد باعث شد که ديگر در بورس بمانيم. بورس 
با تمامی مش��کالت خود يک مزيت اساسی دارد و اينکه 
کسی نمی تواند در آن کاله برداری کند و شما بايد صالح 
خود به معامله بپردازيد. اين گفتگو نشان دهنده اين است 
که زيان بار شدن ارزهای ديجيتال، باعث سود بازار سهام 
ش��ده و نقدينگی کمتری از اين بازار خ��ارج و وارد بازار 
ارزهای ديجيتال می شود. ريسک در تمامی بازارهای مالی 
وجود دارد و ممکن است حتی بر روی سرمايه خود زيان 
کنيد درنتيجه بايد در بازاری با ضريب اطمينان باالتری 
سرمايه گذاری کرد. بر اساس آمار در ۱۴ ماه گذشته رشد 
بازار رمزارزها حدود 800 درصد بازد دهی داشته است اما 
در چند ماه اخير عمده سهم های بازار بورس بين ۴0 تا 90 
درصد اصالح قيمتی داشتند. اين در حالی است که ريسک 
حاصل از سرمايه گذاری در رمزارزها به مراتب بيشتر بازار 
سرمايه می باشد. تفاوت اصلی بين بازار سرمايه و رمزارزها 
قدرت تحليل در اين دو بازار است. هنوز عوامل بنيادی و 
تکنيکال در مورد رمزارزها برای تحليل آن ها مطرح نشده 
و آنچه که به عن��وان داليل اثرگذاری ب��ر روی رمزارزها 
اعالم شده بيشتر بر پايه تجربيات افراد است که مجموع 
آنها در سختی شبکه و ميزان استخراج، محدوديت های 

بانک های مرکز جهان و مقابله با آن، باال رفتن ضريب نفوذ 
در بين مردم جهان، پلتف��رم تجاری هرکدام از کوين ها، 
ميزان سرمايه گذاری و حمايت اشخاص حقيقی صاحب نام 
و موسسات حقوقی از عواملی خالصه می شود. درست است 
بازار ارزهای ديجيتال يا همان رمز ارزها اين روند همانند 
بورس تهران، سرخ پوشی را تجربه می کند اما؛ به عقيده 
بسياری از فعالين اين بازار، هنوز هم رمز ارزها بيش از بورس 
سود ده هستند. دراين بين برخی از کارشناسان می گويند 
که بازار رمزارزها و بورس قابل مقايسه نيستند و هر فرد بايد 
سبد س��رمايه گذاری داشته باشند. يک بازار برپايه ريال 
معامله می شود و بازار ديگر بر پايه دالر درنتيجه چگونه 
اين دو بازار را با يکديگر مقايسه می کنيد؟ سرمايه گذاران 
معمول ب��ازار و بادانش معمولی نس��بتًا قاب��ل قبولی با 
مقايسه های بازارهای مالی به سرمايه گذاری می پردازند و 
گاها طی ۳0 روز بيش از سه بار محل سرمايه گذاری خود 
را تغيير می دهند. اين نوع س��رمايه گذاری به هيچ عنوان 
درست نيست، اصاًل اين سرمايه گذاری نيست و تنها کوچ 
سرمايه اس��ت. برای نمونه اين روزها افت بازار رمزارزها 
هستيم و بس��ياری بازهم دس��ت به فروش زده اند تا به 
س��رمايه گذاری در بورس بازگردانند که بازهم اين افراد 
در آينده به مش��کل برمی خورند و سودی برايشان باقی 

نمی ماند وشايد هم بر روی سرمايه خود زيان کنند.

    بورس پر قدرت می شود؟
رضا محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با »تعادل« 
در خص��وص ريزش رمز ارزها می گوي��د: اين روز ها علل 
متعددی در ريزش بازار رمزارز ها دخيل است که مهم ترين 

آن، توييت های ايالن ماسک در رابطه با حذف درگاه بيت 
کوين و احتمال فروش دارايی های بيت کوين تس��ال در 
روز های آينده اس��ت، که تسال در پاسخ به يک کاربر اين 
موض��وع را نيز تأييد کرده اس��ت. همچنين او در توييت 
ديگری مدعی ش��د که بيت کوين بسيار متمرکز است، 
چون توسط تعداد کمی از شرکت های ماينينگ کنترل 
می شود. دليل عمده ديگری که در بازار نيز از آن صحبت 
می ش��ود، ابهام در ذخاير و دارايی هايی است که در آن ها 
سرمايه گذاری کرده اس��ت. اين کارشناس اقتصادی با 
بررس��ی علل ريزش اين بازار بي��ان می کند: ازنقطه نظر 
تکنيکالی، با توجه به اينکه طی يک ماه گذشته بيت کوين 
به عنوان ارز اصلی در بازار، ۳ کف جديد ساخته و سقف هايی 
پايين تر از سقف های قبلی در قيمت ها ثبت کرده است، 
به احتمال زياد در يک موج نزولی کوتاه مدت هستيم که 
حمايت های استاتيک مهم آن به ترتيب ۴۲ هزار دالر و 
۳8 هزار دالر هستند؛ و بايد ببينيم در صورت ريزش چه 
واکنشی به اين حمايت ها نشان خواهد داد. توصيه ما به 
س��رمايه گذاران در اين بازار توجه به نقاط مهم حمايتی 
و خريد در اين نرخ ها و همچنين الزام به رعايت حد ضرر 
در بازار نزولی است. محمدی در پاسخ به اين پرسش که، 
اگر اقدام به انس��داد درگاه پرداخت الکتريکی رمز ارز ها 
صورت گيرد، پول های وارد ش��ده به بازار ارز ديجيتال به 
بازار سرمايه بازمی گردند؟ می گويد: با توجه به اينکه بازار 
رمزارز ها توانسته اعتماد سرمايه گذاران را جلب کند، بعيد 
می دانم در مدت زمان کوتاهی سرمايه ها از اين بازار خارج 
شود، اما به هر حال اين قوانين ممکن است، ريسک سرمايه 
گذاری در اين بازار ها را باال برده و روند رو به رش��د جذب 

س��رمايه در اين بازار را کند تر کند. همچنين تا زمانی که 
اعتماد از بين رفته در بازار سرمايه به مردم بازنگردد، احتمااًل 
افراد بازار های ديگ��ر را به اين بازار ترجيح خواهند داد. با 
بررسی های صورت گرفته مشخص شده تا به حال حدود 
١٢ ميليون ايرانی به بازار رمز ارز ها رفتند که ۶۳ درصد از 
آنان در ۶ ماه اخير وارد بازار ارز ديجيتال شدند. علت اصلی، 
سود های بزرگی است که اين بازار طی ۶ ماه گذشته برای 
سرمايه گذاران ايجاد کرده، اما متاسفانه اغلب اين سرمايه 
گذاران بدون دانش کافی و آموزش وارد بازار شده اند و طی 
چند هفته اخير با ريزش بازار دچار ضرر هايی نيز شده اند.

 وی توضي��ح داد: توصيه ما اين اس��ت که اف��راد قبل از 
سرمايه گذاری در هر رمزارزی، وايت پيپر يا سند توضيحات 
مربوط به آن رمز ارز و پروژه را کامل بررسی کنند و از خريد 
رمزارز هاي��ی که طرح، پروژه و بني��ادی ندارند، اجتناب 
کنند. پيشنهاد ما هميش��ه برای همه افراد در دوره های 
زمانی مختلف، س��رمايه گذاری در س��بد های متفاوت 
است و بايد عموم افراد که کمتر متخصص هستند، بخش 
کوچکی از دارايی هايشان را )نهايتا ۱0 درصد( در بازار رمز 
ارز ها س��رمايه گذاری کنند. يکی از ريسک های اين بازار 
نوسانات زياد آن است و افرادی که در تريد حرفه ای نباشند، 
ممکن است متحمل ضرر های زياد شوند. به همين دليل 
پيشنهاد ما برای افرادی که متخصص نيستند استراتژی 

هولد )نگهداری بلند مدت( رمزارزهاست.
محمدی بيان می کند: يکی ديگر از ريس��ک های مهم 
بازار رمز ارزها، رگوله نبودن اين بازار در اکثر کش��ور های 
دنياس��ت و ممکن اس��ت تصميمات دولت��ی، خصوصا 
دولت های قدرتمند در دنيا تاثير های چشم گير و غير قابل 
پيش بينی در بازار بگذارد. ريسک انتقال اشتباه دارايی ها، 
اس��تفاده از صرافی های غير مجاز و س��رمايه گذاری در 
رمزارز های اسکم )تقلبی( نيز خيلی باالست که سرمايه 
گذاران در اين بازار بايس��تی خيلی در اي��ن موارد دقت 
کنند. در صورتی که به نقاط مثبت اين بازار بها داده شود و 
قانون گذار بستر های فعاليت در اين صنعت را فراهم کند، 
می تواند فرصت های بس��يار خوبی برای توسعه خدمات 
مالی در کشور، اشتغال زايی و کس��ب درآمد ارزی برای 
افراد ايجاد کند. حوزه ه��ای مختلفی مانند قرارداد های 
هوشمند Smart Contract، توسعه صرافی ها، خدمات 
مالی مبتنی بر بالک چين )اين ام��کان را به خريداران و 
فروش��ندگان، می دهد که به صورت مس��تقيم با هم در 
ارتباط باشند و نياز به يک شخص ثالث به عنوان واسطه از 
بين برود(، ايجاد ETFهای رمزارزی، فروش آثار هنری در 
بستر اين شبکه و غيره نمونه ای از طرح های بزرگی هستند، 

که می توانند در آينده نقش های مهمی در دنيا ايفا کنند.



گروه راه و شهرسازي|
تمركز جمعيت در يك يا چند نقطه از كشور يا به عبارتي 
قطبي شدن جمعيت در كشور يكي از معضالتي است 
كه پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي متعددي 
در پي داشته و دارد. اين مساله اما از منظر شهرسازي و 
تامين مسكن نيز قابل توجه است. بر اساس داده هاي 
آماري، از حدود 50 سال پيش تاكنون، افزايش جمعيت 
در كشور از سويي همراه با رشد شهرنشيني در برابر افت 
روستا نشيني و از سوي ديگر همراه با تمركز جمعيت در 
مراكز استان ها بوده است، مساله اي كه منجر به افزايش 
تقاضاي مسكن و در نتيجه كميابي زمين و واحدهاي 
مسكوني در كالن شهرها و در پي آن افزايش قيمت زمين 
و ساختمان شده اس��ت. در اين ميان، اگرچه دولت ها 
نسبت به پديده قطبي شدن جمعيت بي تفاوت نبوده اند، 
اما تاكنون نتوانس��ته اند از اين روند فزاينده جلوگيري 
كنند. آنگونه كه تس��نيم گزارش كرده است، در دهه 
50 شمسي سند آمايش سرزمين با همكاري شركت 
فرانسوي ستيران پا به عرصه برنامه ريزي و توسعه كشور 
گذاش��ت. آن زمان ابعاد اين مفهوم و كاركردهاي آن 
آنچنان كه بايد مورد توجه قرار نگرفت و متاسفانه پس 
از گذشت چندين سال برخي پيش بيني هاي ستيران 
به وقوع پيوست. اين امر سبب شد تا مسووالن كشور به 
لزوم تدوين و اجراي سند آمايش فارغ از جريانات حزبي 
و گروهي نگاه افكنند و خوشبختانه آن زمان تدوين سند 
جامع مطابق با نيازهاي حال و آينده كشور كليد خورد و 

در سال گذشته سند ابالغ شد. 

     مختصاتي سه جانبه بين انسان، فضا و فعاليت
به گفته شهرام عدالتي مس��وول دبيرخانه مطالعات 
تدوين سند آمايش استان تهران و معاون هماهنگي 
برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
تهران، آمايش به معني برقراري رابطه منطقي و منظم 
بين س��ه ركن اصلي انسان، فضا و فعاليت است. البته 
ن��ه به اين معنا كه اين اركان به طور مس��اوي در همه 
پهنه سرزميني توزيع شود بلكه بدين معنا كه توزيع 
متناسب و متوازن در همه سرزمين صورت گيرد و از 
تمركز و قطبي شدن جمعيت و فعاليت ها در يك نقطه 
جلوگيري شود. واقعيت اين است كه تاريخ جغرافيايي 
اين سرزمين به خصوص پس از دهه 40 شمسي شاهد 
افزايش بي رويه جمعيت در مناطقي همچون تهران و 
كالن ش��هرهاي تبريز، اهواز و ... شده كه تشديد اين 
تمركز جمعيتي در يك نقط��ه زنگ خطر نقصان در 

نقطه اي ديگر از سرزمين را به صدا در آورده است. 

     خطر تمركز جمعيت در چند شهر
عدالتي افزود: امروز اگر به نقش��ه ايران نگاهي بيندازيم 
ش��اهد تراكم جمعيت در يك س��وم س��رزمين )فضا( 
خواهيم بود درصورتي كه حدود دو سوم جمعيت از نظر 
جغرافيايي ٌتنك و بسيار كم تراكم است و با ادامه اين روند 
به سمتي پيش مي رويم كه در آينده جمعيت ايران تنها 
در 10 تا 20 شهر كش��ور سكني گزينند و اين امر براي 
آينده كشور خطرناك است. به گفته او، تمركز جمعيت در 
چند شهر از اين جهت خطرناك است كه در ادبيات علوم 
سياسي قلمرو و جغرافيا يكي از مهم ترين شاخصه هاي 
بهره مندي از مواهب توسعه است و آنچه اكنون در تهران 

به عنوان پايتخت كش��ور و مركز اس��تان در آن شاهد 
افزايش هر س��اله بين 200تا 250 هزار نفري جمعيت 
هس��تيم و بيش از 20 درصد جمعيت در پهنه 8 دهم 
درصدي از سرزمين در استان تهران زندگي مي كنند، 
يك بيماري سرزميني است. كه هرقدر عمق يابد خطرات 
و تبعات آن بيشتر ودامنه دارتر مي شود. در تدوين سند 
آمايش سرزميني به دنبال درمان اين بيماري و برقراري 
توازن بين داش��ته هاي كشور ايران در پهنه جغرافيايي 
حدود يك ميليون و 648 كيلومتر مربعي بوديم. عدالتي 
 درباره پيش��ينه تاريخي اين سند در كش��ور افزود: در 
نيم قرن عمر اين مفهوم در كش��ور در دهه 50 شمسي 
سند آمايش كشور معروف به ستيران شكل گرفت و پس 
از انقالب نيز تالش هايي براي تدوين كامل سند صورت 
گرفت كه در نهايت مهم ترين اقدام با ابالغ سند آمايش 
سرزميني در اسفند ماه 99 در دولت دوازدهم رقم خورد.

     در تكاپوي زيرساخت هاي قانوني 
مسوول دبيرخانه مطالعات تدوين سند آمايش استان 
تهران در خصوص الزامات قانوني براي اجراي اين سند 
گفت: يكي از بزرگ ترين و اصلي ترين نگراني هاي ما 
الزامات قانوني براي تحقق كامل اين سند است و من 
به عنوان يك كارشناس اعتقاد دارم سند آمايش بايد 
در مجلس شوراي اسالمي به تصويب برسد تا هيچ فرد 
حقيقي و حقوقي و هيچ دولتي نتواند با نگاه سليقه اي 

آن را از مسير ترسيم شده منحرف كند.
 سند آمايش دولتي نيست؛ ملي است. سندي نيست كه از 
نگاه دولت به توسعه نگاه كند بلكه با نگاهي فرادولتي تدوين 
شده و بايد همه اركان موثر در حاكميت و غير حاكميت 
بدان به عنوان يك نقشه راه و ميثاق ملي نگاه كنند وگر نه 
به مرور زمان با تصميمات متغاير و اتفاقات متناقض عمال 

ماهيت سند آمايش دستخوش تغييرات بنيادين مي شود 
كه بر روح حاكم بر اين سند در تضاد است.

     سد دولت پيش روي متجاوزان سند آمايش 
معاون هماهنگي برنامه و بودجه س��ازمان مديريت 
و برنامه ريزي اس��تان تهران درب��اره مانع پيش روي 
متجاوزان به سند آمايش گفت: بخش هاي دولتي در 
پروژه هاي مختلف همچون احداث سد، جاده، فرودگاه 
و... بايد از رهيافت هاي سند آمايش تبعيت و از منظر 
دولت هر طرحي چه در قالب ش��وراي عالي اقتصاد يا 
حمايت صندوق ملي توسعه يا اعتبارات استاني بايد از 
صافي سند آمايش عبور كنند. در بخش غير دولتي نيز 
فعاالن اقتصادي با پروسه صدور مجوز به دولت وصل 
مي شوند و در اين صدور مجوز بايد با سند آمايش مطابق 
باش��ند و بايد منافذ دور زدن سند آمايش با تيزبيني 
همكاران در شوراي برنامه ريزي و توسعه بسته شود. 
البته اگر دستگاه اجرايي از سند عدول كرد اين بخش 
در پيوست حقوقي س��ند بايد ديده شود تا با دستگاه 

خاطي برخورد جدي صورت گيرد.

     نبود مديريت يكپارچه در تهران
عدالتي درباره رهيافت هاي سند آمايش كالن شهر تهران 
افزود: جدي ترين مساله درباره تهران عدم وجود مديريت 
يكپارچه در اين شهر است، تهران اكنون پايتخت و مركز 
استان است و همه تحوالت ملي و منطقه اي در اين شهر رخ 
مي دهد. بايد مديريتي يكپارچه همه نقش هاي بين المللي، 
سياس��ي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماع��ي و... تهران را با 
هم ببيند و سپس از كنار آن به پيرامون تهران بيايد.اين 
موضوع يكي از رهيافت هاي اصلي سند آمايش در تهران 
است. همچنين در تهران به دنبال ايجاد شهرستان جديد 

و افزايش جمعيت نيستيم. اكنون 46 شهر داريم و نگاه 
افزايشي به تعداد شهرس��تان هاي تهران به ايران صدمه 
مي زند، جاي خوش��حالي ندارد كه از دل تهران شهرها 
وشهرستان ها جديد متولد شوند و الزم به ذكر است كه به 
اين موضوع نيز در سند آمايش پرداخته شده و راهكار برون 
رفت ارايه شده است. وي ادامه داد: در تهران اصال به دنبال 
رشد كمي نيستيم و معتقديم برخي مسائل تهران بايد 
برون سپاري و بسياري از فعاليت ها از اين شهر خارج شود 
و اينكه چگونه خارج شود نيز روش دارد و در سند آمايش 
بدان پرداخته شده است. معتقديم تهران نياز به پااليش 
فعالي��ت دارد تا به مركزي فراتخصصي ب��راي مبادالت 
تجاري تبديل شود؛ شهري نمايشگاهي و ويترين تجاري 
كه محصولي همچون فوالد و سيمان در آن توليد نمي  شود 
بلكه خدمات برتر در حوزه فوالد و سيمان را ارايه مي دهد. 
طبق سند آمايش تهران حداقل درمقطع پنجسال نخست 
نمي توانيم از منظر اقتصادي بارگذاري فعاليت جديد در 
استان داشته باش��يم و به دنبال رشد فضاهاي اقتصادي 
نيستيم بلكه به دنبال ساماندهي و بهسازي فعاليت ها و 
شناسنامه دار شدن فضاهاي بي هويت هستيم تا تهران 

شهري براي زندگي در سايه امنيت و آسايش باشد.

     تولد غيرقانوني يك شهر
معاون هماهنگ��ي برنامه و بودجه س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي اس��تان تهران در خصوص برخي خبرها در 
مورد تولد ش��هر خوارزمي در شرق تهران نيز گفت: اين 
امر مغاير با اهداف سند آمايش است و حاكميت به دنبال 
ارايه اراضي معوض به اين افراد است نه تولد شهري ديگر. 
هنوز اين بحث به شوراي برنامه ريزي و توسعه تهران وارد 
نشده كه اگر وارد شود طبق سند آمايش جلويش گرفته 

مي شود و در حد بحث هاي رسانه اي است.
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كاهش 9 درصدي حوادث
در ساختمان هاي استاندارد

سخنگوي س��ازمان آتش نش��اني تهران گفت: در 
سال هاي اخير در ساختمان هايي كه تاييديه ايمني 
گرفتند آمار آتش سوزي ها و حوادث با يك كاهش 
فاحش به زير 9 درصد رس��يده اس��ت. ب��ه گزارش 
ايسنا، جالل ملكي، سخنگوي سازمان آتش نشاني 
و خدمات ايمني تهران با بيان اينكه مس��ائل ايمني 
درباره ساختمان ها به ساختمان هاي در حال ساخت 
)جديد( و ساختمان هاي موجود تقسيم مي شوند، 
گفت: ساختمان هاي موجود ساختمان هايي هستند 
كه چندين سال پيش ساخته ش��دند و در آن زمان 
دس��تورالعمل مناس��بي درباره ايمن��ي آنها وجود 
نداشته اما س��اختمان هاي جديد در سال هاي اخير 
ساخته شدند و دستورالعمل هاي ايمني نيز درباره 
آنها اجرا ش��ده اس��ت.  او با بيان اينكه حدود 10 تا 
12 سال است كه ضوابط ايمني درباره ساختمان ها 
در حال اجرا است، افزود: ساختمان هاي 6 طبقه به 
باال با كاربري مسكوني و يك طبقه به باال با كاربري 
غيرمسكوني بايد تاييديه آتش نشاني اخذ كنند. حتي 
ساختمان هاي مسكوني زير 6 طبقه نيز در صورتي كه 
بيش از 20 واحد در آن وجود داشته باشد در مرحله 
اول اخذ جواز، بايد تاييديه آتش نشاني دريافت كنند. 
ملكي با بيان اينكه يك��ي از آيتم هاي دريافت پايان 
كار شهرداري، اخذ تاييديه ايمني آتش نشاني است، 
توضيح داد: در حين ساخت ساختمان، آتش نشاني 
دو تا سه بار از روند ساخت بازديد مي كنند و در انتها 
نيز هنگام دريافت پايان كار شهرداري، با تعامل خوبي 
 كه با شهرداري اتفاق افتاده ابتدا بايد تاييديه ايمني 
آتش نش��اني درياف��ت كنند تا بع��د از آن پايان كار 
شهرداري صادر شود. به گفته ملكي از آنجا كه تاييد 
ايمني ساختمان با جان مردم در ارتباط است، آتش 
نشاني در اين مس��اله هيچ مالحظه اي ندارد و تمام 
قوانين و دستورالعمل ها به صورت جدي و دقيق اجرا و 
در نظر گرفته مي شود. سخنگوي سازمان آتش نشاني 
تهران افزود: در سال هاي اخير در ساختمان هايي كه 
تاييديه ايمني گرفتند آمار آتش سوزي ها و حوادث 
با يك كاهش فاحش به زير 9 درصد رسيده است. در 
اين ساختمان ها به هنگام حادثه آالرم و سيستم اعالم 
حريق به صدا در مي آيد و قبل از گسترده شدن حادثه 
س��اكنان از آن خارج مي شوند و مسائل و تجهيزات 
مختلف ايمني در آن به صورت خودكار فعال مي شوند 
و همين مساله سبب شده كه در ساختمان هاي داراي 
تاييديه آتش نشاني، آتش سوزي منجر به فوت نداشته 
باشيم و اين نش��ان از كارايي باالي اين تجهيزات و 

سخت گيري ها دارد.

افزايش كرايه سواري هاي 
بين شهري از امروز

در پي افزايش قيمت ۳0 درصدي بليت حمل ونقل 
عمومي جاده اي، نرخ بليت سواري هاي كرايه پالك 
عمومي بين ش��هري در مسيرهاي منتهي به تهران 
)به ص��ورت رفت و برگش��ت( اعالم ش��د.چند روز 
پيش دس��تورالعمل تعيين ن��رخ بليت حمل ونقل 
عمومي مس��افر جاده اي در نشست ش��وراي عالي 
هماهنگي ترابري كشور تصويب شد تا بر اين اساس 
نرخ كرايه هاي بين شهري افزايش يابد و احمدرضا 
عامري، رييس اتحاديه شركت هاي مسافربر نيز در 
گفت وگو با ايسنا در اين باره از افزايش ۳0 درصدي نرخ 
بليت اتوبوس هاي بين شهري از اول خرداد ماه خبر 
داد و اظهار كرد: براس��اس مصوبه اخير شوراي عالي 
ترابري مي توانستيم تا سقف تورم ساالنه اعالم شده از 
سوي بانك مركزي در بخش حمل و نقل قيمت بليت 
اتوبوس را افزايش دهيم كه 8۷ درصد بود اما مسلما 
مردم كشش اين حجم از افزايش را نداشتند و بنابراين 
قيمت بليت اتوبوس را با توافق صورت گرفته تنها ۳0 
درصد افزايش داديم چ��را كه در اين افزايش قيمت 
كشش بازار و توان مردم را در نظر گرفتيم.رحمت حاج 
محمدعلي، رييس اتحاديه سواري كرايه نيز از افزايش 
نرخ كرايه سواري هاي پالك عمومي بين شهري به 
همين ميزان خبر داد و گفت: اگر مساله معيشت مردم 
و توان اقتصادي شان مطرح نبود مي توانستيم قيمت 
بليت را بر اساس دستورالعمل ابالغ شده تا سقف تورم 
ابالغ شده يعني 8۷ درصد افزايش دهيم اما ما به اين 
نتيجه رسيديم كه تنها ۳0 درصد افزايش را اعمال 
كند.وي افزود: اين مصوبه به همه پايانه هاي مسافري 
تهران و ديگر اس��تان ها اعالم كرديم و از اول خرداد 
ماه نرخ هاي افزايش يافته اعمال خواهد ش��د. البته 
استان هاي ديگر بر اساس شرايط خودشان تصميم 
مي گيرند.رييس اتحاديه س��واري كرايه اظهار كرد: 
البته در طول سال جاري مي توانيم تا سقف تعيين 
ش��ده نرخ كرايه را افزايش دهيم اما فعال كشش آن 
وجود ندارد و ممكن است در ادامه ونيمه دوم امسال 

دوباره قيمت ها افزايش پيدا كند.

انتظار معجزه
در بازار مسكن نداريم

عب��اس زينعلي، كارش��ناس ب��ازار مس��كن گفت: 
فعاالن اقتصادي منتظ��ر برنامه هاي رييس جمهور 
آينده هستند تا بر اس��اس آن در بخش هاي سودآور 
سرمايه گذاري كنند؛ رييس جمهور بعدي تا بخواهد 
برنامه هاي خود را اجرايي كند زمان مي برد و دس��ت 
كم تا ش��ش ماه آين��ده انتظار معج��زه درخصوص 
كاهش يا افزايش قيمت مس��كن نداريم. زينعلي در 
گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: تجربه ادواري نش��ان 
مي دهد بازار مس��كن در يك بازه زماني، بدون توجه 
به رش��د قيمت خانه، رونق مي گي��رد و نقدينگي به 
س��مت خريد خانه يا ساخت وساز مي رود. در نتيجه 
معامالت افزايش مي يابد تا زماني كه فعاالن اقتصادي 
متوجه ش��وند ظرفيتي براي رش��د وجود ندارد. وي 
افزود: بخش عمده اي از معامالت مسكن در كشور ما 
از نوع سوداگري است. فعاالن اين بازار تعدادي واحد 
مي س��ازند يا خريداري مي كنند، بعد نگه مي دارند 
و با افزايش قيم��ت به تدريج وارد ب��ازار مي كنند. با 
توجه به اينكه هم اكن��ون تقاضاي موثري كه از توان 
مالي برخوردار باش��د وجود ن��دارد و ابزارهاي دولت 
مثل تسهيالت بانكي به پاي قيمتها در بازار مسكن 
نمي رسد، بازار وارد ركود شده و سرمايه هاي بالقوه اي 
كه قابليت ورود به اين بخش را دارد سرگردان است. 
زينعلي تصريح كرد: كس��اني هم كه نقدينگي فعال 
دارند معموال با سودآوري هر بازار به آن سمت مي روند 
كه در حال حاضر چنين ش��رايطي در بازار مس��كن 
وجود ندارد. علت ركود فعلي بازار مس��كن، نزديك 
ش��دن خط افقي به نقطه اوجي اس��ت كه پس از هر 
رونق ادواري ش��كل مي گيرد. عواملي مثل انتخابات 
رياس��ت جمهوري و مذاكرات هسته اي هم به ركود 
فعلي دامن زده اس��ت. وي با بيان اينكه هزينه هاي 
تحميلي به دولت در بخش يارانه ها بسيار زياد است 
افزود: در دوران اپيدمي كرونا دولت فقط مي تواند به 
رتق و فتق زندگي جاري مردم بپردازد و به همين لحاظ 
تواني براي نقش آفريني در بازار مسكن يا شارژ مالي 
متقاضيان ندارد. در نتيجه نبض بازار در دست كساني 
است كه با سرمايه هاي خود نوسانات را رقم مي زنند. 
همانطور كه گفتم اين افراد هم دست نگه داشته اند تا 
ببينند بعد از انتخابات چه پيش مي آيد. اين كارشناس 
درباره آينده بازار مسكن در سال 1400 گفت: تا شش 
ماه آينده كه هيچ اقدامي نمي توان در بخش مسكن 
انج��ام داد. رييس جمهور نمي توان��د معجزه كند. تا 
بخواهد مستقر شود و برنامه هاي خود را در اين حوزه 
اجرايي كند زمان مي برد. بعد از آن هم بستگي به اين 
دارد كه تا چه اندازه كاربلد باشد و البته برنامه هايش 
از طرف نهادها و قوا مثل مجلس، مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام و ديگر بخش ها حمايت شود. به گفته 
زينعلي، اگر يك اجماع كلي روي يك نفر ايجاد شود، به 
رياست جمهوري برسد و همه برنامه هاي او را حمايت 
كنند، در چهار سال اول مي تواند وضعيت بازار مسكن 
را س��ر و سامان بدهد. كسي كه انتخاب مي شود بايد 
بتواند حجم عظيم نقدينگي را كنترل كند تا با هجوم 
به بازارها، آن بخش ها را دچار التهاب نكند. در غير اين 
صورت همين وضعيت ك��ه دهه ها دچارش بوده ايم 
ادامه مي يابد. وي با بيان اينك��ه در كوتاه مدت هيچ 
پناهگاهي براي سرمايه گذاري وجود ندارد گفت: در 
شرايط كنوني كه بخش هاي مولد دچار مشكل شده اند 
تنها بخشي كه مي ماند حوزه ارز يا ارزهاي ديجيتال 
كه دولت هم آن را پذيرفته است. با اين عادتي هم كه 
صاحبان نقدينگي به ريس��ك هاي باال دارند به اين 
سادگي خود را درگير بازارهاي مسكن، خودرو، ديگر 
كاالها و حتي طال نمي كنند. بنابراين انتظار داريم كه 
شاهد ثبات نسبي قيمت در بخش هاي مذكور باشيم.

خطر ورشكستگي
باشگاه هاي ورزشي پايتخت

كاوه صدقي، مديرعامل سازمان ورزش شهرداري 
تهران با اشاره به زنگ خطر ورشكستگي باشگاه هاي 
ورزش��ي پايتخت گفت: مجموعه هاي ورزش��ي 
پايتخت براي بازگشايي مجدد همزمان با كاهش 
موج شيوع ويروس كرونا آماده مي شوند. به گزارش 
مه��ر، رييس انجمن باش��گاه داران ته��ران و امير 
محسني مديرعامل سازمان ورزش شهرداري تهران، 
در ديدار با يكديگر وضعيت باش��گاه هاي ورزشي 
پايتخت را مورد بررسي قرار دادند. در اين ديدار ابتدا 
گزارشي از عملكرد انجمن باشگاه داران در ماه هاي 
اخير ارايه و در ادامه به كارزار »درخواست ممانعت از 
ورشكستگي باشگاه هاي ورزشي و بيكاري مربيان 
و پرسنل باشگاه ها« اشاره شد. مديرعامل سازمان 
ورزش شهرداري تهران در اين نشست تصريح كرد: 
با توجه به اينكه سازمان ورزش يكي از بزرگ ترين 
كارفرمايان ورزشي ايران است، مجدانه موضوع را 
پيگيري خواهد كرد. وي از سرمايه گذاران ورزش 
ش��هر تهران دعوت كرد تا در قالب سرمايه گذاري 
براي همكاري با س��ازمان ورزش پيش قدم شوند. 
مديرعامل سازمان ورزش شهرداري تهران با اشاره به 
زنگ خطر ورشكستگي باشگاه هاي ورزشي پايتخت 
گفت: مجموعه هاي ورزشي پايتخت براي بازگشايي 
مجدد همزمان با كاهش موج شيوع ويروس كرونا 
آماده مي شود و به زودي اين موضوع محقق خواهد 
ش��د.وي در اين ب��اره براي حل اي��ن موضوع قول 
مساعد داد كه با توجه به فشارهاي مادي و معنوي 
كه باشگاه ها در دوران كرونا متحمل شده اند، تمام 
تالش خود را براي عدم كاهش سرانه ورزشي شهر 

تهران به واسطه اين قانون انجام خواهد داد.

پاركينگ غيرمجاز
در شمال تهران تخليه شد

سيد حميد موسوي، ش��هردار منطقه يك گفت: 
پاركينگ غيرمجاز خودروهاي توقيفي و تصادفي، 
به درخواس��ت اهالي محله دارآباد تخليه و به پهنه 
فضاي سبز برگردانده شد. به گزارش مهر، موسوي 
اظهار كرد: اين پاركينگ بيش از 10 سال محل پارك 
خودروهاي توقيفي و تصادفي با مالكيت خصوصي 
و در پهنه فضاي سبز دارآباد بود كه به دليل آلودگي 
هوا، آلودگي صوتي و ايجاد منظر نازيباي ش��هري 
باعث س��لب آرام��ش اهالي اين محله ش��ده بود. 
وي گفت: با پيگيري ه��اي قانوني و انجام اقدامات 
الزم توسط مديريت ش��هري اين منطقه و ادارات 
ذي ربط، بهره بردار و مالك نس��بت به تخليه كامل 
اين پاركينگ اقدام كردند. موسوي افزود: بيش از 
يك هزار و 500 خودرو در اين زمين كه مساحتي در 
حدود 6 هزار متر مربع داشت متوقف بود كه با تخليه 
آن، مالك ملزم به اجراي طرحي متناسب با كاربري 
فضاي سبز در آن ش��د. شهردار منطقه يك تاكيد 
كرد: طرح هاي محلي با هدف ارتقاي رضايتمندي 
شهروندان و جلب مشاركت آنها در تصميم گيري و 

اجراي پروژه هاي شهري اجرا مي شود.

هشدار درباره »بيماري سرزميني« و تمركز جمعيت در 20 شهر

عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران اعالم كرد

عاملپنهانرشدقيمتزميندركالنشهرها

برخورد با سد معبر فقط با حضور نيروي انتظامي 
عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران گفت: ما مي دانيم 
كه كاشي به كاشي قيمت ها فرق مي كند و به همين دليل 
پيشنهاد داديم كه در طي روز جمع آوري نداشته باشيم 
و در ش��بانه روز براي حضور آنها ساعت تعيين كنيم اما با 
ش��يوع كرونا به محدوديت تردد در شهر برخورديم. زهرا 
نژادبهرام عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران در گفت وگو 
با خبرنگار ايلنا درباره دستگيري سه مامور متجاوز به حقوق 
شهروند دس��تفروش در شهرري گفت: در سه سال و نيم 
گذشته موارد اينچنيني نداشتيم چرا كه رويكرد مديريت 
ش��هري به ويژه پس از شيوع كرونا با دستفروشان بسيار 

متفاوت بوده است. 

     رويكرد مديريت شهري
حمايت از دستفروشان بوده است

او ادامه داد: همدلي با دستفروش��ان يك دستور كار در 
اين دوره مديريت شهري است و سعي كرديم براي اين 
منظور فضايي را ايجاد كنيم تا در اين فضاها هم پروتكل ها 
 رعايت شود و هم دس��تفروش ها فعاليت داشته باشند. 
 نژاد بهرام افزود: در سال گذشته در حدود 9 ميليارد تومان 
براي دستفروشان كمك هزينه تامين و توزيع كرديم و 
رويكرد مديريت شهري برخورد اينچنيني با دستفروشان 
نيست و به شدت با آن مقابله مي كند.  او با اشاره به اقدامات 
منطقه در اين ماجرا گفت: شهردار منطقه ضمن اينكه از 
دستفروشان دلجويي كرده بود، ماموراني كه درگير شده 
بودند را در اختيار كارگزيني قرار داد و از منطقه خلع شان 
كرده بود. تحقيقات بيشتري نيز انجام شده است تا اگر 
كسان ديگري نيز درگير مساله هستند از نظر اداري در 
اختيار كارگزيني قرار گيرن��د و مراحل اداري مربوط به 

تخلفي كه مرتكب شدند براي آنها طي شود. 

     ورود مستقيم به سدمعبر ممنوع
و با حضور نيروي انتظامي امكان پذير است

عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران افزود: شهردار منطقه 
دس��تورالعملي دادند كه به هيچ وجه كسي حق ندارد در 
ارتباط با سدمعبر مستقيم ورود كند و اگر قرار است اقدامي 

صورت گيرد حتما با حضور نيروي انتظامي باشد.  نژاد بهرام 
ضمن عذرخواهي از شهروندان و تمام كساني كه به نوعي در 
اين مساله درگير شدند ادامه داد: شهروندان يقين بدانند كه 
مديريت شهري پيگير اين مساله خواهد بود و اصال رويكرد 
اينچنيني نخواهد داشت و با اليحه ساماندهي مشاغل سيار 
و بي كانون به شدت به دنبال ساماندهي اين مساله هستيم. 

     پيشنهاد ايجاد صنف دستفروشان
به اتاق اصناف

او در ادامه درباره تعداد دستفروش��ان شهر تهران گفت: 
در حدود 5 هزار نفر در سامانه »س��امان بازار« ثبت نام 
كردند كه هم بتوانيم فضايي را در اختيارشان قرار دهيم 
تا از كسب درآمد دور نمانند و هم نظم خيابان حفظ شود. 
به اتاق اصناف نيز پيشنهاد ايجاد صنف دستفروشان را 
داده ايم.  نژادبهرام با بيان اينكه رويكرد مديريت شهري 
در زمينه دستفروش��ان حمايتي بوده است، در پاسخ به 
اين سوال كه رويكردي بودن يك حمايت با عملي بودن 
آن متفاوت است، گفت: در گذشته اينگونه بوده اما االن 
اصال اينگونه نيست. مديريت ش��هري صراحتا اين كار 
را كرده اس��ت و مي دانند كه شورا به شدت به اين مساله 

حساس است. مصوبه هاي متعددي در شورا داشتيم و با 
كمك مديريت شهري آن را به اجرا رسانديم. ما دغد غه 
دستفروشان را داريم و با مديريتي روبرو هستيد كه اكنون 
دغدغه آنها را دارد در حالي كه در گذشته در تقابل با آنها 
بوده است.  عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران گفت 
كه شهرداري فضاهايي را براي دستفروشان ايجاد كرده 
اس��ت.  او در واكنش به اينكه در يك سال و نيم گذشته 
تعداد دستفروشان بيشتر شده است، اما رويكرد حمايتي 
شهرداري به تناسب شرايطي كه براي مردم به وجود آمده 
پيش نرفته است و از طرفي تقاضاي پول از دستفروشان 
براي اسكان در محل دستفروشي مي كنند، گفت: من هم 
شنيده ام كه درخواست پول از نيروهاي سد معبر مي شود 
اما هيچ دستفروشي چنين حرفي به من نزده است.  او در 
واكنش به اينكه حتي در مكان هايي كه شهرداري تعيين 
كرده اس��ت نيز مافيايي در دريافت پول از شهروندان به 
وجود آمده و دستفروشان از اين مساله ناراضي هستند، 
گفت: حرف شما درست است و امكان به وجود آمدن آن 
وجود دارد. هرجايي كه نظارت نباشد و شفافيت وجود 
نداشته باشد حتما ممكن است چنين مساله اي پيش آيد 
و براي همين اس��ت كه سايتي را طراحي كرديم چرا كه 

مكان را مش��خص مي كند و مشخصات را ارايه مي دهد.  
نژادبهرام ادامه داد: متاسفانه برعكس اين مساله نيز وجود 
دارد و به رغم تبليغات و درخواس��ت ها اما دستفروشان 
نس��بت به ثبت نام در س��امانه اق��دام نمي كنند. وقتي 
دستفروش ثبت نام كند داراي مشخصات مي شود و امكان 
بروز تخلف از بين مي رود. برخي مي گويند تحت پوشش 
شبكه دستفروشي براي مثال هستيم و نمي خواهند اسم 
بدهند و وقتي به هر دليلي ثبت نام نمي كنند اين روزنه را 
ايجاد مي كند كه چنين اتفاقات احتمالي به وقوع بپيوندد. 

     درخواست از دستفروشان
براي ثبت نام در سامانه »سامان بازار«/كاشي

به كاشي قيمت ها در خيابان فرق مي كند
او از دستفروش��ان درخواست كرد كه در سامانه »سامان 
بازار« ثبت نام كنند تا جلوي اين قبيل مسائل گرفته شود 
و گفت: تاكنون 5 هزار نفر در سامانه سامان بازار ثبت نام 
كرده اند و حداقل دو برابر اين رقم دستفروش داريم. هرچند 
آمار صحيحي از اين ارقام وجود ندارد. برخي دستفروشان 
تمايلي براي ثبت نام ندارند و برخي نمي خواهند اس��م 
خود را بدهند و طبيعي است كه عدم شفافيت در چنين 
شرايطي وجود دارد. اين يك رابطه تعاملي است و از همه 
دستفروشان مي خواهم به سايت بروند و ثبت نام كنند تا 
شاهد ساماندهي و به نظم رسيدن فعاليت دستفروشان 
باشيم.  نژادبهرام با بيان اينكه خيابان جاي دستفروشي 
نيست، افزود: به شركت س��اماندهي مشاغل پيشنهاد 
داده ايم كه تعيين س��اعت براي حضور دستفروش��ان را 
بررسي كند. ما مي دانيم كه كاشي به كاشي قيمت ها فرق 
مي كند و به همين دليل پيش��نهاد داديم كه در طي روز 
جمع آوري نداشته باشيم و در شبانه روز براي حضور آنها 
ساعت تعيين كنيم اما با شيوع كرونا به محدوديت تردد 
در شهر برخورديم. عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران 
افزود: در مصوبه شهر بيدار اين مساله را ديده بوديم و در 5 
محله اي كه قرار بود اين طرح انجام شود براي دستفروشان 
نيز مكان هايي را منظور كرده بودي��م. اما موانع را در نظر 
بگيريد كه با وجود آنها نمي توان تمام طرح ها را اجرايي كرد.
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افزايش ۵ درصدي
  GDP سهم اقتصاد ديجيتال از

س��هم اقتصاد ديجيتال از تولي��د ناخالص داخلي 
)GDP( از ۲.۶ درصد در س��ال ۹۲ به ۶.۸۷ درصد 
در سال ۹۹ رسيده است كه پيش بيني مي شود اين 

سهم تا پايان امسال به ۷.۴۵ درصد برسد. 
به گ��زارش ايرنا، با افزايش ضري��ب نفوذ اينترنت 
در كشور و مهيا بودن زيرس��اخت هاي استفاده از 
تكنولوژي در هش��ت سال گذش��ته سهم اقتصاد 
ديجيتال از تولي��د ناخالص داخلي حدود ۵ درصد 
افزايش پيدا كرده اس��ت. اين در شرايطي است كه 
اغلب صنايع وضعيت مناس��بي نداشته اند و شايد 
بتوان گفت حوزه فناوري تنها حوزه اي اس��ت كه 
توانسته سهم خوبي از اقتصاد را به خود اختصاص 

دهد.
ش��ركت هاي فعال در حوزه ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات، به ارزش��مندترين ش��ركت هاي جهان 
تبديل ش��ده اند. اپ��ل، گوگل و آم��ازون، برخي از 
برندهايي هستند كه با عبور از ارزش گذاري يك هزار 
ميليارد دالري، به باشگاه »يونيكورن ها« پيوستند. 
از عمر بس��ياري از اين ش��ركت ها، حدود دو دهه 
مي گذرد و توسعه چشمگير آنها در كمتر از يك دهه 

گذشته اتفاق افتاده است.
 دسترسي، كاربرپسندي، جذابيت و سرگرمي، رفاه 
و آسودگي يا هر ويژگي كه سبب چنين رشدي شده 
است، نشان مي دهد كه زيرساخت هاي اقتصادي، 
اجتماعي، سياسي و فرهنگي مهمي در ساخت و 
پرداخت چنين بازار بزرگي در سراسر جهان موثر 

بوده است.
گرچه از عمر اقتصاد ديجيتال چندان نمي گذرد، 
اما پيش بيني مي شود كه در ۵ سال آينده، سهمي 
معادل ۳۰ درصد از اقتصاد جهان را به خود اختصاص 
دهد. س��هم اقتصاد ديجيت��ال در GDP ايران از 
۲.۶ درصد در سال ۹۲ به ۶.۸۷ درصد در سال ۹۹ 

افزايش يافته است.
با آنكه متوسط رشد در اين بخش از متوسط رشد در 
ساير بخش هاي اقتصاد ايران بيشتر بوده، اما هنوز 
فاصله زيادي تا ميانگين ارزش آن در اقتصاد جهان 
دارد. پيش بيني كارشناس��ان اين است كه سهم 
اقتصاد ديجيتال از GDP تا پايان امسال به ۷.۴۵ 

درصد برسد.
با وجود تمام مشكالتي كه به واسطه تحريم ها براي 
اقتصاد كشور پيش آمد، اما باال رفتن سهم اقتصاد 
ديجيت��ال به داليلي از جمل��ه ظرفيت هاي حوزه 
ICT در ارتقاي بهره وري، توسعه شفافيت، ارتقاي 
خدمات الكترونيكي دولتي و غيردولتي، رشد قابل 
توجه تجارت الكترونيك��ي و صنعت ICT در حال 

افزايش است. 
براساس داده هاي مركز آمار، رشد اقتصادي كشور 
در س��ال ۹۷ به دليل تحريم و مشكالت اقتصادي، 
رقم منفي ۴.۸درصد را نش��ان م��ي داد؛ اما بخش 
فناوري اطالعات  و ارتباطات در همين سال رشدي 

معادل ۱.۷ درصد داشته است.
اين ميزان رش��د در حالي رخ داده است كه درسال 
۹۷، رش��د صنعت منفي ۹.۲ درصد و رشد بخش 
كشاورزي منفي ۱.۵ درصد بوده و نشانه ظرفيت هاي 
اين حوزه براي س��رمايه گذاري و توجه بيش��تر به 
فعاالن كس��ب و كارهاي حوزه ICT اس��ت. سهم 
واقعي اقتصاد ديجيتال معمواًل به مراتب بيشتر از 

چيزي است كه محاسبه و اعالم مي شود.
به طوري كه س��هم بخ��ش ICT )هس��ته اقتصاد 
ديجيتال( و س��هم كل اقتصاد ديجيتال از اقتصاد 
جهاني از نگاه آنكتاد  در سال ۲۰۱۹ به ترتيب ۴.۵ 
درصد و ۱۵.۵ درصد برآورد شده است. سهم ۶.۸۷ 
درصدي كل اقتصاد ديجيت��ال از اقتصاد ملي در 
كشورمان نش��ان مي دهد كه تقريبا هسته اقتصاد 
ديجيتال )بخش ICT( به نقطه بلوغ خود نزديك 
شده است، اما  س��هم كل اقتصاد ديجيتال كشور 
فاصله زيادي در مقايسه با متوسط جهان  و كشوري 

مانند چين دارد.
بايد به اين مهم توجه داشت كه براي ارتقاي سهم 
اقتصاد ديجيتال لزومًا توس��عه زيرس��اخت هاي 
ارتباطي و توسعه فناوري هاي تحول آفرين نتيجه 

بخش نخواهد بود.
در ح��ال حاضر طب��ق گزارش ه��اي بين المللي 
وضعيت كشور در زيرشاخص هاي ارتباطي مانند 
زيرشاخص دسترس��ي، در وضعيت مناسب تري 
نس��بت به متوس��ط منطقه و جهان قرار دارد اما 
بهبود اين جاي��گاه نياز به توانمندس��ازي افراد، 
توس��عه و تس��هيل كس��ب وكارهاي مبتني بر 
فن��اوري اطالعات، توس��عه اينترن��ت، بازنگري 
در قواني��ن مربوط ب��ه حوزه اقتص��اد ديجيتال، 
گس��ترش همكاري ه��ا و تعام��الت بين المللي 
در س��ايه همكاري و تعامل س��ازنده ميان همه 
بخش ها و نهادهاي مرتبط با اقتصاد ديجيتال در 
كشور دارد. علي رغم تحريم ها و آغاز شيوه كرونا، 
برخي از كس��ب وكارهاي حوزه اقتصاد ديجيتال 
رشد مناسبي را تجربه كرده اند و كسب و كارهاي 

جديدي در اين حوزه شكل گرفتند.
جهش به وجود آمده در حوزه خدمات الكترونيكي 
نظير س��المت ديجيتال و آموزش الكترونيكي كه 
انجام آن در شرايط عادي، شايد بيش از چندين سال 
طول مي كشيد نشان مي دهد شرايط به وجود آمده، 

فرصتي براي بهره برداري است.
طبق پيش بيني هاي انجام ش��ده، طي سال هاي 
آتي و در شرايط پس��اكرونا به علت فعاليت دوباره 
كسب وكارها،  شاهد رش��د مثبت در سطح كالن 
و از جمله اقتصاد ديجيت��ال خواهيم بود. به گفته 
كارشناسان اين حوزه، روند رو به رو رشد به كارگيري 
فناوري هاي نوين و برنامه هاي حمايتي از بنگاه هاي 
حوزه اقتصاد ديجيتال، در كنار فراهم كردن بستر 
تحقق الزامات توسعه اقتصاد ديجيتال، چشم انداز 
روشني از تحقق سهم ۱۰ درصدي اقتصاد ديجيتال 

در افق ۱۴۰۴ را به تصوير مي كشد.

استاد اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در گفت وگو با »تعادل«: 

44نفر از اساتيد دانشگاهي علم اقتصاد در نامه اي مهم ترين چالش هاي پيش روي اقتصاد را تشريح كردند
فرصت آزمون و خطا نيست

زهرا سليماني|
مهم تري�ن چالش هاي پيش روي اقتصاد كش�ور 
در شرايط فعلي چيس�ت؟اين پرسشي است كه 
روزنامه تعادل طي ماه ها و هفته هاي اخير فارغ از 
دسته بندي هاي سياس�ي و جناحي مرسوم از دل 
گفت وگوهاي تحليلي، گزارش ها، مقاالت و...تالش 
كرده تا ابعاد و زواياي گوناگون پاسخ هاي مرتبط با 
آن را استخراج كند و در اختيار مخاطبان فرهيخته 
قرار ده�د. واقع آن اس�ت كه يك�ي از مهم ترين 
نيازهاي جامعه ام�روز ايراني ب�راي تداوم حيات 
تمدني خويش توس�عه پايدار است. مطالبه اي كه 
نسل هاي پيشين ايراني )حداقل از زمان قاجار تا به 
امروز( نيز به دنبال دستيابي به آن بوده اند، اما هنوز 
بستر الزم براي تحقق اين ضرورت غير قابل انكار 
پيدا نشده است. بر اساس اسناد تاريخي مستند، 
اميركبير صدراعظم ناصرالدين شاه قاجار، سه ماه 
زودتر از مسووالن ژاپني در زمان ميجي )امپراتور 
ژاپن( به ضرورت امر توس�عه پي برده بود، اين در 
حالي است كه ژاپن كرانه هاي توسعه را دهه هاست، 
در نورديده، اما ايران همچنان با مقدمات توسعه، 
دست به گريبان اس�ت. اما دليل اين عدم توفيق 
چيست؟چرا علي رغم درك اين ضرورت كليدي، 
ايرانيان در دستيابي به امر توسعه به نسبت رقباي 
خود، دستاوردهاي كمتري كسب كرده اند؟آيا دليل 
اين عدم توفيق درآمدهاي نفتي بوده است؟فقدان 
نيروي انساني كارآمد است؟ عدم توجه مديران به 
ضرورت هاي تخصصي علم اقتصاد است؟ يا اينكه 
مجموعه اي از همه اين داليل )و عوامل ديگر( در اين 

فقدان تاريخي دخيل بوده است؟
تحليلگران داليل بسياري را براي اين عدم توفيق 
برشمرده اند، اما يكي از مهم ترين داليل بنيادين 
بدون تردي�د، عدم ارتباط مناس�ب بدنه علمي و 
دانش�گاهي كش�ور در حوزه اقتصاد با مسووالن 
تصميم ساز كشور است. برخالف كشورهاي توسعه 
يافته كه زمام تصميم سازي هاي بنيادين در اختيار 
اس�اتيد صاحب نام دانش�گاهي قرار مي گيرد در 
ايران، مس�ووالن و مديران سياس�ي، اغلب خود 
را به تنهاي�ي صاحبنظر در حوزه ه�اي گوناگون 
اقتص�ادي و راهب�ردي تلقي مي كنن�د. بنابراين 
ضرورتي براي استفاده از ديدگاه هاي كارشناسي 
احس�اس نمي كنند. تنه�ا در دوره اصالحات بود 
كه رييس جمهوري منتخ�ب فروتنانه اعالم كرد، 
درك�ي از دانش اقتصادي ندارد و ترجيح مي دهد، 
سكان هدايت اقتصاد كشور را به اهالي فن و اساتيد 
برجسته علم اقتصاد بسپارد. جالب اينجاست كه 
حداقل طي 3دهه گذش�ته، دول�ت اصالحات بر 
اساس مقايسه هاي تطبيقي، بهترين دستاوردها 
را در حوزه اقتصادي به ثبت رسانده است. دوره اي 
كه در آن شاخص هاي اقتصادي، مانند مهار تورم، 
افزايش درآمد س�رانه، كنت�رل نقدينگي، جذب 
س�رمايه هاي خارجي و... در بهترين وضعيت قرار 
داشته است. نكته اي كه نشان مي دهد، چرا ساير 
دولت ه�ا در زمينه ه�اي اقتصادي نتوانس�ته اند 
كارنامه مناس�بي از خود ب�ه جاي بگذارن�د. روز 
گذشته 44 استاد برجسته اقتصادي كشورمان در 
قالب پويشي اقتصادي تالش كردند تا تصويري از 
مهم ترين ضرورت هايي كه دولت آينده در حوزه 
اقتصاد بايد به ابعاد و زواياي گوناگون آن توجه كند، 
ارايه كنند. با توجه به اهميت موضوع و جايگاهي 
كه روزنامه تعادل براي بازتاب نظرات اساتيد علوم 
اقتصادي قائل است، گپ و گفتي با يعقوب اندايش 
استاد گروه اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز و 
يكي از امضا كنندگان اين نامه ترتيب داده ش�د تا 
نوري به ابعاد گوناگون اين ضرورت هاي اقتصادي 
كه دولت آينده بايد به آنها توجه كند، تابانده شود.

  جامع�ه ايران�ي در يك�ي از دوره هاي حس�اس 
تاريخي خود با بحران هاي جدي در حوزه اقتصادي 
و معيشتي روبه روست. در اين شرايط ضرورت حل 
مش�كالت اقتصادي و معيشتي يكي از مهم ترين 
اولويت ها )اگر نگوئيم مهم ترين اولويت( محسوب 
مي شود، لطفا بفرماييد كه اساتيد اقتصادي چگونه 
مي توانند ب�ه بهبود وضعيت تصميم س�ازي هاي 
اقتصادي كمك كنند؟لطفا درباره نامه 44 اس�تاد 
اقتصادي در خصوص چالش هاي پيش روي اقتصاد 

هم توضيح بفرماييد؟
جمعي از اس��اتيد علوم اقتصادي داخل و خارج كش��ور 
مجموعه اي را با عنوان باشگاه اقتصاددانان ايراني تشكيل 
داده اند تا در خصوص موضوعات اقتصادي روز به اظهارنظر 
بپردازند. اس��اتيد اقتصادي پيش از اين نيز در خصوص 
موضوعاتي چ��ون ضرورت بهبود مناس��بات ارتباطي و 
اقتصادي ايران با ساير كشورها، موضوعات مرتبط با كرونا و 
اتخاذ سياست هاي اقتصادي مناسب همزمان با همه گيري 
كرونا براي كاستن از آالم مردم و...به كنشگري پرداخته اند 
تا نقشه راهي پيش روي مسووالن اجرايي گشوده شود. در 
واقع اين ضرورت كه اقتصاد ايران ديگر فرصتي براي آزمون 
و خطا ندارد، باعث شده تا بخشي از بدنه علمي در حوزه 
اقتصاد نسبت به چالش هاي پيش روي اقتصاد و معيشت 
ايراني حساس شوند وهشدار دهند. تحريم ها باعث شده 
تا كشور منابع مالي چنداني براي اتالف نداشته باشد. ضمن 
اينكه طي دهه هاي اخير، زمان نيز به ضرر ايران و به نفع 
رقباي اقتصادي ايران در جريان بوده است. مجموعه اين 
عوامل باعث شده تا اساتيد علوم اقتصادي احساس خطر 
كنند كه چنانچه دوباره اقتصاد ايران در معرض آزمون و 

خطا قرار بگيرد، تبعات جبران ناپذيري براي جامعه ايراني 
ايجاد خواهد شد.

 با يك چنين ديدگاه هايي چه راهكارهاي عملياتي 
ارايه كرده ايد؟

دغدغه مهمي كه اساتيد علوم اقتصادي دارند، آن است كه 
در آستانه انتخابات، دامنه وسيعي از وعده و وعيدها مطرح 
مي شود كه چندان پايه و اساس علمي ندارند. وعده هايي 
كه فضا را براي افكار عمومي غبارآلود مي كند و احساسات 
آنها را جريحه دار مي سازد. پدر خانواده اي كه با بحران هاي 
معيشتي روبه روس��ت، وقتي مي ش��نود كه فردي قرار 
است يارانه هاي نقدي را چند برابر كند در برابر اين وعده 
خلع سالح مي شود. بدون اينكه بداند اين تصميم نه تنها 
معيشت او و خانواده اش را بهبود نمي بخشد، بلكه دچار 
مشكالت بيشتري نيز مي سازد. مبتني بر اين نوع مسائل، 
جمعي از اساتيد دانشگاهي كشورمان در حوزه اقتصاد، 
احساس مسووليت كرده اند تا در راستاي مسووليت هاي 
اجتماعي خود راهكارهايي ارايه كنند تا مردم بدانند، چه 
بايدها و نبايدهايي در حوزه اقتصادي بايد مورد توجه قرار 
بگيرد. بر اين اس��اس تالش شد تا مهم ترين چالش هاي 
پيش روي اقتصاد كشور برشمرده شوند و در مرحله بعد 
هم راهكارهاي علمي براي حل اين چالش ها ارايه شود. در 
نهايت هم از نامزدها خواسته شود تا راهكارهاي اجرايي 
و عملياتي براي حل اين مشكالت را ارايه كنند. از دل اين 
تبادل افكار نيز مردم متوجه خواهند شد بايد كدام مسير 

و ايده را برگزينند.
 اما چگونه اين اقدامات عملي و مشخص اقتصادي 

از دل بحث و تبادل نظر بيرون مي آيد؟
ببينيد، در اقتصاد همواره بده بس��تان مشخصي وجود 
دارد. هر حركتي در بخش هاي اقتصادي ممكن است آثار 
و نتايجي در ساير شاخص هاي اقتصادي به جاي بگذارد. 
به عنوان نمونه اگر دولتي بخواهد رشد اقتصادي باال ايجاد 
كند، ممكن اس��ت تورم افزايش پيدا كند. از سوي ديگر 
برخورد ش��ديد با فساد ممكن اس��ت، توليد را با مشكل 
مواج��ه كند و ركود ايجاد ش��ود. يا اينك��ه حمايت هاي 
گسترده يارانه اي و تسهيالتي از مردم ممكن است باعث 
رشد نقدينگي و افزايش تورم ش��ود. در واقع موضوعات 
اقتصادي مانند منشوري چند وجهي هستند كه كنش 
هر بخش، باعث بروز واكنش و عدم تعادل در ساير بخش ها 
مي شود. هنر مديران اقتصادي در آن است كه وضعيتي را 
ايجاد كنند كه اين منشور چند وجهي در يك نقطه تعادل 
و توازن قرار بگيرند. رسيدن به اين توازن، تالشي است كه 

اساتيد اقتصادي به دنبال دستيابي به آن هستند.
 تا چه اندازه تصور مي كنيد اين تالش هاي اساتيد 

دانشگاهي منجر به نتيجه خواهد شد؟
فراموش نكنيد آگاهي بخش��ي، بزرگ ترين فضيلت در 
همه اعصار و زمان ها است. از طريق آگاهي بخشي است 
كه جوامع به س��مت پيش��رفت گام بر مي دارند. در واقع 
اس��اتيد اقتصادي قصد دارند تا نامزدهاي كسب كرسي 
رياست جمهوري را وادار كنند كه اقدامات عملي مشخص 
و علمي را براي ايجاد اين توازن ذكر كنند. از سوي ديگر 
مردم و نامزدها را متوجه اي��ن واقعيت كند كه هر وعده 
اقتصادي بايد با مورد توج��ه قرار دادن مجموعه اثراتش 
طرح شود. در واقع همه بايد بدانند كه هر مزيت اقتصادي 
ممكن اس��ت عوارضي در ساير ش��اخص هاي اقتصادي 
داشته باشد. بنابراين اساتيد اقتصادي تالش مي كنند تا 
يك الگوي فكري براي مردم ايجاد كنند تا بدانند كه مثال 
وعده افزايش يارانه نقدي به همه ايرانيان ممكن است چه 
اثرات مخربي در معيشت كالن خانواده هاي ايراني داشته 
باشد. يا وعده هاي خش��ك و خالي در خصوص مقابله با 
فساد بدون توجه به ساير ابعاد و زواياي مرتبط چه تاثيراتي 
در تولي��د و متعاقب آن افزايش بيكاري خواهد داش��ت. 
متاسفانه در ادوار گذشته فقدان اطالع رساني مناسب در 
اين زمينه ها، باعث بروز مشكالت فراواني براي مردم شد. 
تورم را افزايش داد، فقر مطلق را گسترش داد، آسيب هاي 
اجتماعي دامنه داري ايجاد كرد و... مشكالتي كه ردپاي 
آن از سال هاي گذشته تا به امروز تداوم داشته و چنانچه 
براي حل آنها اقدامات عاجلي صورت نگيرد، در آينده نيز 

تبعات مخربي ايجاد خواهند كرد.
 ش�ما در اي�ن پوي�ش پرس�ش هايي را در حوزه 

اقتصاد مطرح كرده ايد؛ اثرات اين پرس�ش ها چه 
مي تواند باشد؟

پرس��ش هاي مطرح شده، تنها سوال نيستند، بلكه ابتدا 
مس��اله شرح داده ش��ده، بعد تبعات آن بررسي شده، در 
مرحله بعدي راه حل در مس��اله ذكر ش��ده و نهايتا اين 
پرسش مطرح شده كه افراد و جريانات مختلف اثرگذار در 
انتخابات چه راهكارهايي را براي حل اين مسائل انتخاب 
خواهند كرد. اي��ن روش بدون ترديد، توانايي نامزدها در 
پاسخگويي به چالش هاي اصلي را محك خواهد زد. ضمن 
اينكه نهايتا مردم متوجه خواهند شد كدام فرد يا جريان بر 
اساس برنامه ريزي هاي تخصصي اقتصادي به اظهارنظر 
مي پ��ردازد و كدام فرد و جناح تنها ب��ه ارائه وعده و وعيد 

بدون پشتوانه مي پردازد.
مهم ترين چالش ه�اي پي�ش روي اقتصاد در 

پويش اقتصاد براي آينده
۴۴ استاد اقتصاد دانشگاه هاي مختلف كشورمان در اين 

نامه عنوان مي كنند: 
نامزده��اي دوره س��يزدهم رياس��ت جمهوري و مردم 

هوشيار ايران 
پويش »اقتصاد براي آينده ايران« مس��تقل از هر جناح 
سياس��ي و كانديداي خاصي بوده و صرفا نظرات برخي 
اقتصاددانان را براي بهبود شرايط اقتصادي كشور منعكس 
مي كند. بنا به مسووليت اجتماعي اقتصاددانان، هدف اين 
پويش شفاف تر شدن برنامه كانديداهاي رياست جمهوري 
و افزاي��ش آگاه��ي مردم ب��راي انتخاب بهتر اس��ت و از 
كانديداهاي رياس��ت جمهوري مي پرس��د: »چه اقدام 
كاربردي مشخص براي رفع هر يك از معضالت و مسائل 
اقتصادي مهم كش��ور انجام خواهند داد؟ «هميشه بين 
اهداف اقتصادي يك بده - بستان وجود دارد و سياستمدار 
بايد بتواند با قيد محدوديت منابع، تصميم بهينه بگيرد. 
هدف اين پويش شفاف سازي انواع بده بستان ها است و 
پرسيدن از سياس��تمدار كه براي تحقق وعده خود كدام 
متغير اقتصادي را مي خواهد فداي آن كند؟ ممكن است 
اجراي يك سياس��ت در كوتاه مدت باعث فشار بيشتر بر 
مردم شود، اما در ميان مدت و بلندمدت موجب افزايش 
رفاه پايدار شود. معموال كانديداها تالش مي كنند توجه 
مردم را به سمت بهبود رفاه زودگذر با شعارهاي عامه پسند 
جلب كنند تا موفق ش��وند راي عده بيش��تري را به خود 
اختصاص دهند. لذا بايد مردم را هوش��يار كرد كه هنگام 

انتخاب خود عوام فريبان را تشخيص بدهند.« 
كشور ما به لحاظ اقتصادي، براي سال هاي آينده بايد در 

مسير زير گام بردارد: 
۱-  افزايش رشد اقتصادي و اشتغال پايدار

۲ -كاهش نرخ تورم به تك رقمي و سپس تورم زير ۵ درصد
۳ -كاهش فقر و بهبود توزيع درآمد

۴ -حفظ ارزش پول ملي
۵ -افزايش نرخ مشاركت اقتصادي زنان

۶-  كاهش فساد و ايجاد شفافيت
۷ -ايجاد امنيت اقتصادي و كاهش ريسك و هزينه مبادله

۸ -ايجاد و تقويت بسترها و ساختار رقابتي اقتصاد و بهبود 
رقابت پذيري اقتصاد ايران در زنجيره توليد ارزش جهاني

۹ -انضباط مالي و پولي
۱۰ -تعامل سازنده با دنيا، ديپلماسي قوي و رفع تحريم

۱۱ -تنظيم اقدامات سياسي در جهت اهداف اقتصادي و 
حداكثرسازي رفاه اجتماعي

۱۲ -استفاده بهينه و پايدار از منابع طبيعي و سرمايه اي
۱۳ -هماهنگ سازي همه اجزاي قدرت كشور در جهت 

اهداف بهينه اقتصادي
۱۴ -قانع كردن مردم براي انديشيدن به عواقب بلندمدت 
برنامه هاي رفاه زودگذر و پذيرش سختي برنامه هايي كه 

رفاه بلندمدت دارند
۱۵ -تقويت عدالت در تصويب و اجراي قوانين و مقررات

۱۶- زدودن س��يطره س��نت گرايي تجدد ستيز از نظام 
اقتصاد سياسي كشور

۱۷ -تقويت جايگاه قوه مجريه 
جه��ت صراح��ت و ش��فافيت برنام��ه و اق��دام عملي، 

پرسش هايي مطرح مي شود عبارتند از: 
۱- در بين اهداف عمده اقتصادي )رشد اقتصادي، اشتغال 
كامل، كاهش تورم به تك رقمي و ثبات قيمت ها، بهبود 

توزيع درآمد و كاهش فقر و توسعه پايدار زيست محيطي(، 
كدام يك از اولويت بيشتري براي شما برخوردار است يا 

كدام تركيب را انتخاب مي كنيد؟
۳- مي دانيم چاپ پول براي تامين كس��ري بودجه هاي 
مداوم و تس��هيالت و اعتبارات تكليفي به بانك ها، نبود 
ق��درت قانوني كافي بانك مركزي ب��راي نظارت قوي بر 
بانك ها و در كل س��لطه عام مالي، موجب تورم است؛ در 
عمل چگونه مي خواهيد بر اين مشكل فائق شويد، در حالي 
كه نيازمند انضباط و شفافيت مالي و پولي، خرج نكردن 
از خلق پ��ول، دادن قدرت قانوني كافي به مقام پولي و در 
افتادن با هسته سخت قدرت و جلوگيري از كژمنشي ها و 

فساد نهادهاي مختلف پولي و مالي است؟ 
۴ -در حال حاضر اكثر منابع تأمين بودجه و تكاليفي كه 
دولت به بانك ها براي تامين اعتبار خارج از ارقام سند بودجه 
مي كند، از جيب طبقه متوس��ط و كم درآمد )ماليات و 
ماليات تورمي( و نه ثروتمندان، تامين مي ش��ود. ش��ما 
چگونه مي خواهيد نظام مالياتي را اصالح كنيد كه: اوال از 
ثروتمندان ماليات بيشتري گرفته شود؛ و ثانيا ماليات منبع 

اصلي اين خرج ها باشد و نه خلق پول. 
۵ -آيا مي توانيد اصالحات ساختاري را در بودجه با توجه 
به فشارها و تضاد منافعي كه وجود دارد، انجام دهيد كه 
كسري بودجه و تورم كاهش و بودجه كارآمدتر شود؟ آيا 
مي توانيد نظام س��نجش بهره وري عوامل توليد - كه در 
اختيار دولت و شركت هاي دولتي است - را براي اصالح 

بودجه مستقر كنيد؟
در پايان براي متعهد ماندن بر وعده هاي خود و پاسخگويي 
به مردم، چه مكانيزمي را براي رصد و پايش اين وعده ها 
توسط رسانه ها و اقتصاددانان مستقل پيشنهاد مي دهيد؟

امضا كنندگان: 
دكتر اديب پورمهدي، دانش��گاه آزاد فيروزكوه -  اشرفي 
وحيد، پژوهش��گر اقتصاد رفتاري دانشگاه دوك- دكتر 
افضلي محمود، دكتراي بانكداري و مدرس دانشگاه - دكتر 
امام وردي قدرت اهلل، دانش��گاه آزاد ته��ران مركز- دكتر 
اميدوار س��يروس، دانش��گاه عالم��ه طباطبايي- دكتر 
اميني فرد عباس استاد دانشگاه استراسبورگ فرانسه- 
دكتر اندايش يعقوب، دانش��گاه ش��هيد چمران اهواز- 
اوالد محمود، پژوهش��گر اقتصاد مسكن- آقاجري سيد 
جواد، دانشگاه ش��هيد چمران اهواز- دكتر آقايي مجيد، 
دانشگاه مازندران- دكتر بخشي لطفعلي دانشگاه عالمه 
طباطبايي- دكتر بهبودي داود، دانش��گاه تبريز- دكتر 
پارسا حجت، دانشگاه خليج فارس بوشهر- دكتر پرويزيان 
فرشاد، مدرس دانش��گاه- پيش بين جهانمير، دانشگاه 
ش��هيد چمران اهواز- دكتر جنتي مشكاني ابوالفضل، 
مدرس دانشگاه- دكتر چشمي علي، دانشگاه فردوسي 
مشهد- دكتر حسين پوركريم، دانش��گاه خليج فارس 
بوش��هر- دكتر حالفي حميدرضا، دانشگاه علوم دريايي 
خرمشهر- دكتر خيرخواهان جعفر، پژوهشگر اقتصادي- 
دكت��ر دادجوي توكلي عباس، مدرس دانش��گاه- دكتر 
درخش��يده س��مانه، دكتري اقتصاد بين الملل- دكتر 
درويش��ي باقر، دانشگاه ايالم- دكتر دل انگيزان سهراب، 
دانشگاه رازي كرمانشاه- دكتر دين محمدي مصطفي، 
دانش��گاه زنجان- دكتر رضايي غالمرضا، دانش��گاه آزاد 
قزوين- دكتر رضايي محمد رضا، دكتري علوم اقتصادي- 
دكتر سرخوش علي، دكتراي اقتصاد بين الملل و بخش 
عمومي- دكتر س��وري امير رضا، موسسه پژوهش هاي 
بازرگاني- دكتر شهرازي مهدي، دانشگاه گلستان-  دكتر 
شهنازي روح اله، دانشگاه شيراز- دكتر شيرازي همايون، 
پژوهشگر دانشگاه رايرس��ن كانادا- دكتر صادقي بهروز، 
دانش��گاه ش��هيد چمران اهواز- دكتر صالح نيا نرگس، 
دانشگاه فردوسي مشهد- دكتر صوفي مجيدپور مسعود، 
دانش��گاه آزاد- دكتر علوي راد عباس، دانشگاه آزاد يزد- 
دكتر كريم��ي موغاري زهرا، دانش��گاه مازندران- دكتر 
محمد زاده يوس��ف، دانش��گاه ارومي��ه- دكتر محمدي 
اسماعيل، پژوهشگر اقتصادي- دكتر مرادي محمدعلي، 
دانشگاه تهران- دكتر معيني شهرام، دانشگاه اصفهان- 
دكتر منصوري س��يد امين، دانش��گاه ش��هيد چمران 
اهواز- دكتر نصر اصفهاني مصطفي، مدرس دانشگاه- دكتر 

واعظي صادق، دكتراي اقتصاد مالي.

بازديد وزير صمت از شركت تعاوني 
فوالد كوير و سيما كاشي

رييس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اردستان 
گفت: در سفر وزير صمت به شهرستان اردستان بازديد 
از شركت تعاوني فوالد كوير، س��يما كاشي اردستان 
انجام مي شود و شركت فاستوني اردستان پس از ۶ سال 
تعطيلي مجددا افتتاح و راه اندازي مي شود. حميدرضا 
باقري در گفت وگ��و با خبرنگار ايراس��ين اظهار كرد: 
شهرستان اردستان در ۱۰۰ كيلومتري شمال استان 
اصفهان واقع شده است و اين شهرستان داراي ۶۷ پروانه 
بهره برداري واحدهاي صنعتي است كه ۵۰ واحد آن فعال 
است. وي افزود: ۱۶ واحد صنعتي در شهرستان اردستان 
داراي جواز تاس��يس اس��ت كه از اين واحدها، ۷ واحد 
صنعتي بيش از ۵۰ نفر نيروي انساني دارد و ۱۰۱ فقره 
پروانه بهره برداري معدن در اين شهرستان صادر شده 
كه ۵۸ فقره از اين معادن فعال و نيمه فعال است. رييس 
اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اردستان تصريح 
كرد: دو هزار و ۶۵۰ واحد صنفي در شهرستان اردستان 
فعال است و يك اتاق اصناف هم در اين شهرستان قرار 
دارد. باقري با اعالم سفر وزير صنعت، معدن و تجارت 
در ۳۱ ارديبهشت ماه به اين شهرستان توضيح داد: در 
اين سفر قرار است بازديدي از مجتمع تعاوني فوالد كوير 
اردستان، سيما كاشي و واحد كوير مقوا انجام گيرد تا اين 

واحدهاي صنعتي در هفته دولت به بهره برداري برسد.
وي افزود: همچنين، در سفر وزير صمت قرار است واحد 
فاستوني اردستان پس از ۶ سال ركود و با تملك بانك 
سپه و جذب سرمايه گذار مجددا به چرخه توليد برگردد و 
زمينه اشتغال ۱۰۰ نفر را فراهم كند. رييس اداره صنعت، 
معدن و تجارت شهرستان اردستان گفت: فوالد كوير 
اردستان با س��رمايه گذار خارجي و ظرفيت اسمي ۹۵ 
هزار تن آهن اسفنجي و اشتغال زايي ۸۰۰ نفر با پيشرفت 

فيزيكي ۹۰ درصدي همراه است.

افتتاح و راه اندازي مجدد 
 شركت فاستوني اردستان 

پس از ۶ سال تعطيلي

مديرعامل شركت برق منطقه اي 
مازندران و گلستان تأكيد كرد

مهندس حسين افضلي مديرعامل شركت برق منطقه اي 
مازندران و گلس��تان و موسويون معاون منابع انساني 
ش��ركت با حضور در دفتر روابط عمومي، با مديريت و 
كاركنان آن دفتر ديدار و گفت وگو كردند و از اقدامات 
شايسته آنان تقدير به عمل آوردند. در اين ديدار مهندس 
افضلي در سخناني گفت: روابط عمومي پل ارتباطي است 
كه به عنوان واسطه اثرگذار، درون و بيرون يك سازمان 
را به هم مرتبط مي س��ازد و درواقع سعي مي نمايد در 
قالب يك تالش برنامه ريزي شده و هوشمندانه سازمان 
و مخاطبان را در يك كنش و واكنش متقابل به يك نقطه 
تعاملي ، تفاهمي و مش��اركتي نزديك سازد. مهندس 
افضلي عامليت و قابليت را به عنوان دو محور اساس��ي 
در گردش چرخ هاي فعاليت روابط عمومي ذكر كرد و 
گف��ت: درواقع بدون حضور يكي از اين دو محور امكان 
موفقيت روابط عمومي ها وجود نخواهد داش��ت.  وي 
افزود: هماهنگي با سرعت تحوالت ارتباطي و فن آورانه، 
برقراري ارتباط دوسويه و تعاملي بين مسووالن و مردم، 
داشتن ارتباط موثر با رسانه ها، هم انديشي با اهالي رسانه، 
نخبگان و اقشار مختلف جامعه، ايفاي نقش راهبردي 
و مش��اوره اي، توجه به روابط سازماني، داشتن برنامه 
منسجم براي شرايط عادي و بحران و تبيين خدمات 
دولت و اقناع افكار عمومي مي تواند روابط عمومي ها را 
به واحدهايي پويا، هوشمند و تأثيرگذار تبديل كند. وي 
اظهار داشت: در عصر حاضر نقش آفريني و جايگاه ويژه 
روابط عمومي در سازمان ها با بهره گيري از تكنولوژي و 
فناوري هاي نوظهور و دقت و سرعت در امر اطالع رساني 
و ارتباط موفق با مخاطبان بيش ازپيش اهميت دارد. 
مديرعامل شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان 
خاطرنشان كرد: روابط عمومي هوشمند و به روز، اين 
فرصت را ب��ه هر مجموعه اي مي دهد تا ضمن دريافت 
مطالبات جامع��ه هدف و مخاطبان خود از يك س��و، 
خدمت و وظايف س��ازمان خود را به درس��تي به مردم 
اطالع رساني كرده و از توان، ظرفيت و جايگاه رسانه ها 

براي آگاهي بخشي عمومي بيشتر بهره ببرد.

لزوم بهره گيري روابط عمومي ها
از تكنولوژي و فناوري هاي نوظهور

در دومين جلسه شوراي اداري استان 
در شهرستان رامسر

دومين جلسه ش��وراي اداري استان در سال ۱۴۰۰ 
به رياست احمد حسين زادگان، مقام عالي دولت در 
استان مازندران و با حضور اعضاي در شهرستان رامسر 
بصورت ويدئوكنفرانس برگزار شد.  حسين زادگان 
در اين نشست با تاكيد بر همراهي ادارات، سازمان ها 
و دستگاه هاي اجرايي در مصرف بهينه برق افزود: با 
توجه به كاهش ذخاير آبي كش��ور و محدوديت در 
توليد برق آبي، رعايت الگوي مصرف برق از س��وي 
ادارات و سازمان ها از جمله حذف وسايل غيرضرور 
برقي، بهره گيري از ديزل ژنراتورها، استفاده بهينه و 
كاهش مصرف سيستم هاي سرمايشي در ساعات 
اوج بار، كاهش ۵۰ درصدي مصرف برق در ساعات 
اداري و همچنين كاهش و تعديل روشنايي معابر به 
جز در نقاط حادثه خيز و خطرآفرين امري ضروري 
است. وي در ادامه خاطرنشان ساخت اين موضوع در 
ارزيابي عملكرد مديران استان نقش مهمي خواهد 
داشت و مصرف برق ادارات و دستگاه هاي اجرايي در 
استان در فصل گرما جهت پيشگيري از خاموشي ها 

زير ذره بين قرار دارند.

تاكيد استاندار مازندران
بر مصرف بهينه برق در ادارات

سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي



تعادل| گروه تجارت |
واردات۶ ميليون دوز واكسن كرونا منتفي شد. فرصت 
واردات اين تعداد واكس��ن كه قرار بود از سوي بخش 
خصوصي انجام شود، به دو دليل عمده از بين رفت. به 
گفته رييس اتاق تهران، يكي از داليل اين امر بروكراسي 
حاكم بر وزارت بهداشت عنوان شد. عامل دوم اينكه 
چون براي اولين بار بود كه بخش خصوصي مي خواست 
وارد موضوع واردات واكس��ن كرونا شود، دچار وقفه 
زماني شدند و به موقع نتوانستند پروفرم هاي ۶ ميليون 
دوز واكسن را به اصالح گشايش اعتبار كنند. همه اينها 
در شرايطي است كه قرار بود مجوزهاي صادر شده براي 
بخش خصوصي از اواسط فروردين، منتهي به واردات 
واكسن در كوتاه ترين زمان شود اما در آستانه آخرين 
روزهاي ارديبهشت نه تنها واكسني وارد نشده، بلكه 
فرصت واردات ۶ ميليون دوز واكس��ني كه قرار بود از 
س��وي اتاق تهران براي واكسيناسيون واحد توليدي 
انجام شود، هم در پيچ و خم هاي اداري وزارت بهداشت 
و س��ازمان غذا و دارو از بين رفت. حال اما نايب رييس 
كميسيون اقتصاد س��المت اتاق بازرگاني تهران در 
تازه ترين اظهارات خود عنوان كرده كه بروكراس��ي 
طوالني سازمان غذا و دارو باعث شد، آن ۶ ميليون دوز 
طي دو مرحله فروخته شود، اما اين سازمان وعده داده 
كه پس از اين در موارد اينچنيني به صورت دس��تي و 
در حد ۲ روز تايي��د را انجام دهند. به گفته او، مذاكره 
جديدي براي خريد واكسن كرونا از سه كشور به صورت 

حضوري در حال انجام است. 

  چرا واردات ۶ ميليون دوز 
واكسن منتفي شد؟ 

 در نشس��ت هي��ات نماين��دگان ات��اق ته��ران كه 
فروردين ماه تش��كيل شد، اعالم ش��د كه اتاق تهران 
در تالش اس��ت كه براي كارگران خط��وط توليد در 
واحدهاي توليدي-صنعتي واكسن كرونا وارد كند تا 
توقف يا مشكلي در كارخانجات و كارگاه هاي توليدي 
پيش نيايد. پيرو اين خب��ر، ناصر رياحي نايب رييس 
كميسيون اقتصاد س��المت اتاق بازرگاني تهران در 
توضيح واردات واكسن كرونا از سوي بخش خصوصي 
گف��ت: واكس��ن هاي كرونايي ك��ه بخش خصوصي 
مي توان��د خريداري كن��د در واق��ع از توليد كننده و 
كارخانه اصلي نيست، بلكه عمده فروش هايي در سطح 
دني��ا وجود دارد كه به داليل مختلف اين واكس��ن ها 
در اختيارش��ان است )البته واكس��ن ها نزد كارخانه 
توليد كننده اس��ت( و مي توانند آن را به متقاضيان و 
مشتريان كه بسيار زياد هستند، بفروشند.به گفته او، 
براي خريد واكسن خريدار بخش خصوصي پروفرمايي 
را به اعتبار 5 تا 7 روز از فروشنده دريافت مي كند، اما با 
توجه به زمان بر بودن مراحل در داخل كشور فرصت 
پروفرماي دريافتي تمام مي شود، لذا بايد مجدد نسبت 
به دريافت پروفرما از فروشنده اقدام كنيم. همچنين 
براس��اس آماري كه رياحي آن زم��ان اعالم كرد ۴۹ 
شركت درخواست واردات واكسن كرونا را داشته اند و 
مورد تاييد قرار گرفته اند و نامه مجوز مذاكره را دريافت 
كرده اند، اما فقط برخي از آنها توانسته اند كه پروفرما 
ارايه دهند و ثبت سفارش انجام دهند. ميزان واردات 
واكسن كرونا از سوي بخش خصوصي ۶ ميليون دوز 
اعالم شده كه قرار بر اين بود كه در محموله اول 100 
هزار دوز واكس��ن به صورت آزمايش��ي توسط بخش 
خصوصي به كش��ور در اوايل خردادماه وارد شود. اما 

يك ماه از اين خبر نگذشت، كه رييس اتاق بازرگاني 
از منتفي شدن واردات ۶ ميليون دوز واكسن از سوي 
بخش خصوصي خبر داد. رييس اتاق بازرگاني تهران، 
دليل نخس��ت اين امر را بروكراس��ي حاكم بر وزارت 
بهداش��ت اعالم كرد و البته گفت: مقداري هم شايد 
به اي��ن دليل كه براي اولين ب��ار بود بخش خصوصي 
مي خواس��ت وارد موضوع واردات واكسن كرونا شود، 
دچار وقفه زماني شديم و متاسفانه به موقع نتوانستيم 
پروفروم هاي ۶ ميليون دوز واكسن را به اصالح گشايش 

اعتبار كنيم.«
بنابه توضيحات خوانس��اري، سه بار پروفرم ها رفت و 
برگشت خورد و زمان از دست رفت. واكسن كرونا هم 
براي مدت زيادي قابل نگهداري در انبار نيست و با توجه 
به تقاضاي بااليي كه در دنيا برايش وجود دارد به سرعت 
به فروش مي رسد. نتيجه اينكه متاسفانه فرصت خريد 

شش ميليون ُدز واكسن از دست رفت. 
او در ادامه اما تاكيد كرد: با اين حال خوشبختانه طي 
روزهاي گذشته 3 شركتي كه درگير واردات واكسن 
بودند، خبر دادند كه موفق ش��ده اند دوباره توافقاتي 
براي خريد داش��ته باشند و ما بس��يار اميدواريم كه 
اين واكسن ها بدون مشكل وارد شود و در هفته هاي 
بعد براي تزريق در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد. 
هماهنگي هاي خوبي با وزارت بهداشت صورت گرفته و 
رييس جمهور هم پيگيري هاي جدي داشتند كه جاي 
تشكر دارد و اميدواريم كه بتوانيم سريع تر واكسن وارد 
كنيم. البته سخنگوي سازمان غذا و دارو دراين زمينه 
نظر ديگ��ري دارد. كيانوش جهانپ��ور، در واكنش به 
اظهارات خوانساري در اظهاراتي عنوان كرده تاكنون 
بخش خصوصي حتي يك دوز واكسن وارد نكرده و اين 
بخش نبايد موانع و بوروكراسي هاي اداري را به عنوان 
داليل وارد نكردن واكسن مطرح كند؛ چرا كه حداقل 
تا پشت مرزهاي كشور، مشكلي براي تامين واكسن 

وجود ندارد.

  مذاك�ره جدي�د بخ�ش خصوص�ي براي 
واردات واكسن 

ح��ال اما روز گذش��ته ناص��ر رياح��ي نايب رييس 
كميس��يون اقتصاد س��المت اتاق بازرگاني تهران، 
در مورد آخري��ن وضعيت واردات واكس��ن به ارايه 
توضيحات بيش��تري پرداخته اس��ت. او در اين باره 
به »ايلنا« عنوان كرد: ما ۶ ميليون دوز واكس��ن را از 
طريق يك عمده فروش در يكي از كشورهاي عربي 
رزرو كرده بوديم و سه بار توانستيم پروفرم ها را تمديد 
كنيم. اما روند عادي سازمان غذا و دارو طوالني است و 
براي اينطور موارد اضطراري كه پروفرم ها براي فروش 
بيش از يك هفته اعتبار ندارد مناسب نبود. او افزود: 
س��ازمان غذا و دارو قول داده كه بعد از اين در موارد 
اينچنيني به صورت دس��تي و در حد ۲ روز تاييد را 
انجام دهند. اما به علت اين روند طوالني، آن ۶ ميليون 
دوز طي دو مرحله فروخته شد. ما بدون ثبت سفارش 
تاييد ش��ده نمي توانيم پيش پرداخت دهيم و كاال را 
نگه داريم چراكه ممكن اس��ت در اين مدت واكسن 
توليد داخل بيايد يا به هر دليلي ديگر نياز به ورود ما 

به اين بازار نباشد.
رييس اتحاديه واردكنندگان دارو تصريح كرد: همكاران 
من در سه كش��ور به صورت حضوري موضوع خريد 
واكسن را پيگيري و مذاكره مي كنند و به زودي نتيجه 
مذاكرات مشخص مي ش��ود؛ اگر موفقيت آميز بود و 
توانس��تيم با قيمت مناس��ب وارد كنيم، در مورد آن 
اطالع رس��اني مي كنيم. رياحي يادآور شد: واكسن با 
قيمت بسيار گران تر از قيمت رسمي هم موجود است 
اما نمي خواهيم وارد اين بازي شويم چراكه بعدا ممكن 
است ابهاماتي به وجود بيايد. اميدواريم با نهايي كردن 
مذاكرات، امروز شنبه پروفرم ها را بدهيم تا چهارشنبه 

نيز جواب گرفته و اقدام به گشايش اعتبار كنيم.
رياحي همچين توضي��ح داده: نحوه انجام كارمان به 
همين شكل خواهد بود كه در قدم اول 100 هزار دوز 

براي آزمايش، ثبت نام، مسير، حمل و انبار و چگونگي 
انشعاب وارد مي كنيم و پس از آن هفته اي ۲50 هزار 
دوز يعني هر ماه يك ميليون دوز را وارد مي كنيم. البته 
اين كار تا زماني كه نياز به آن وجود دارد ادامه خواهد 
داشت. نايب رييس كميس��يون اقتصاد سالمت اتاق 
بازرگاني تهران بيان كرد: اگر س��ازمان ها و شركت ها 
براساس گفته هاي خود بتوانند واكسن را ارايه كنند، 
بي��ش از آن ظرفيت تزريق و نگه��داري را نداريم. ما 
قراردادمان را به ش��كلي خواهيم بس��ت كه اگر اين 
حالت به وجود آمد بقيه واكس��ن ها را وارد نكنيم تا از 
طريق وزارت بهداشت واكسيناسيون انجام شود ولي 
تا آن زمان واكسن كارگران واحدهاي توليدي را وارد 

مي كنيم.

  جزييات واردات واكسن
اما تاكنون چه تعداد واكس��ن كرونا وارد كشور شده 
است؟ براساس اعالم گمرك ايران به وزارت بهداشت، 
تاكنون بيش از 5.۶ ميليون دوز واكسن وارد كشور و 

تحويل اين وزارتخانه شده است.
در تازه تري��ن مكاتبه ارونقي، مع��اون فني گمرك با 
شانه ساز، رييس س��ازمان غذا و دارو، جزييات ورود و 
ترخيص واكسن كرونا از نيمه اسفند سال گذشته تا 
۲۶ ارديبهشت ماه اعالم شد. براساس اين گزارش، در 
مجموع 7۲0 هزار دوز واكس��ن از روسيه، 1۲5 هزار 
دوز واكس��ن از هند، 700 هزار و ۸00 دوز كواكس از 
كره جنوبي و يك ميليون و ۴5۲ هزار دوز كواكس از 
ايتاليا وارد ايران شده كه بايد به جمع آن دو ميليون و 
۶50 هزار دوز واكسن از چين و ساير را نيز اضافه كرد. 
همچنين تاكنون طي 1۴ مرحله پنج ميليون و ۶۴7 
هزار و ۸00 دوز واكس��ن كرونا از كشورهاي مختلف 
وارد فرودگاه امام خميني )ره( ش��ده كه پس از انجام 
تشريفات گمركي در حداقل زمان، تحويل نمايندگان 

وزارت بهداشت شده است.

روي خط خبر اخبار
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سرمايه گذاري ۴ ميليارد 
دالري در مس

مديرعامل ش��ركت صناي��ع ملي مس اي��ران با اعالم 
سرمايه گذاري ۴ ميليارد دالري در حوزه توسعه صنعت 
مس كشور گفت: جريان توسعه در صنعت مس ايران 
متناسب با تغيير و تحوالت در حوزه انرژي و افزايش سهم 
فلز استراتژيك مس در انرژي و صنايع پاك دنيا است. 
»اردشير سعدمحمدي« در مراسم امضاي تفاهم نامه 
توسعه س��رمايه گذاري با اشاره به رشد ۲ برابري توليد 
كنستانتره مس طي چهار سال آينده گفت: در چهار سال 
آينده 300 هزار تن به ظرفيت مس كاتدي كشور افزوده 
خواهد شد. وي با بيان اينكه تا 30 سال آينده ميزان ارزش 
هزينه هاي ناش��ي از انرژي در دنيا تغيير خواهد كرد، 
افزود: هم اكن��ون 3۹ درصد انرژي امروز از نفت تأمين 
مي شود و تا س��ال ۲050 به 13 درصد كاهش خواهد 
يافت؛ همچنين سهم انرژي الكتريسيته كه 1۹ درصد 
انرژي دنيا در حال حاضر از آن تامين مي شود در سال 
۲050 به ۴۹ درصد خواهد رسيد. سعدمحمدي تاكيد 
كرد: بدون شك در جريان اين تغيير و تحوالت مربوط به 
انرژي، مس به دليل خواص ذاتي و بدون رقيب آن نقش 
ويژه اي بازي مي كند به طوري كه ظرف 10 سال آينده 
35 درصد از خودروهاي جهان برقي خواهند شد و اين 
در حالي است كه به ازاي هر خودروي برقي ۸۹ كيلوگرم 
مس مصرف مي ش��ود. وي در ادامه با اش��اره به اينكه 
جمعيت جهان ظرف 17 سال آينده به حدود ۹ ميليارد 
نفر افزايش خواهد يافت، اين امر را در افزايش مصرف 
سرانه مس موثر دانست و گفت: هم اكنون مصرف سرانه 
فعلي مس به ازاي هر نفر 3.۲ كيلوگرم است ولي با در نظر 
گرفتن رشد جمعيت درآينده بيش از ۴ ميليون تن به 
تقاضاي مس و در حدود ۲ كيلوگرم به سرانه مصرف هر 
نفر افزوده خواهد شد. وي اظهار كرد: پيش بيني مي شود 
مراحل استخراج ۴ معدن بزرگ دنيا ظرف ۴ سال آينده 
به پايان برسد بنابراين به نظر مي رسد ميزان ارزش فلز 
مس نيز روند صعودي را طي كند. سعدمحمدي افزود: با 
توجه به رشد تقاضاي بازار مس در سال ۲031 به ميزان 
35 ميليون تن شركت مس نسبت به شرايط فعلي در 
تالش است سهم خود را به بيش از 7 ميليون تن در بازار 
جديد افزايش دهد. مديرعامل شركت مس در ادامه به 
وضعيت سرمايه گذاري برخي كشورها در زمينه توليد 
مس اشاره كرد و توضيح داد: به طور نمونه كشور شيلي 
۲7 ميليارد دالر، كشور پرو 1۴ ميليارد دالر و كشور كنگو 
و امريكا هر كدام 11 ميليارد دالر سرمايه گذاري كرده اند. 
وي اين حجم از سرمايه گذاري را بيانگر پيش بيني قيمت 
1۲ تا 15 هزار دالري براي فلز مس دانست و افزود: ميزان 
سرمايه گذاري در صنعت مس دنيا به طور متوسط باالي 

10 هزار دالر به ازاي هر تن است.

انحراف سرمايه گذاري در كشور
پدرام سلطاني در نشست استيج در نمايشگاه اينوتكس 
۲0۲1 درباره سرمايه گذاري در اقتصاد ايران گفت: »در 
10 سال گذش��ته، نرخ رشد سرمايه گذاري يا تشكيل 
سرمايه ناخالص در اقتصاد كشور ما منفي بوده است و 
نسبت به هر سال وضعيت بدتري پيدا كرديم. در پايان 
سال ۹۸ به جايي رسيديم كه ميزان سرمايه گذاري در 
كشور ما از ميزان استهالك سرمايه هاي انباشته يعني 
سرمايه گذاري هاي انجام شده در سال گذشته كمتر شده 
است. اندازه سرمايه گذاري نسبت به كل توليد ناخالص 
داخلي در دهه ۸0 در اقتص��اد ايران 30 درصد بوده كه 
در س��ال ۹۸ به 1۸ درصد و در س��ال ۹۹ به 15 درصد 
رسيده است«. پدرام سلطاني در اين نشست به انحراف 
سرمايه گذاري در كشور هم اشاره كرد و گفت: »در 15 
سال گذشته پس از خصوصي سازي، بخش حاكميتي يا 
عمومي غيردولتي در كشور ما به طور سرطان گونه رشد 
كرده كه جريان سرمايه گذاري را منحرف كرده است. 
اين بخش مالياتي پرداخت نمي كند كه به توسعه اقتصاد 
كمك كند و سودي كه به فعاليت هاي اقتصادي اش تعلق 
مي گيرد، در داخل كشور انجام نمي شود يا صرف موارد 
غيراقتصادي مي شود. شركت هاي متعلق به استان ها، 
نهادهاي نظام��ي و غيردولتي در اي��ن بخش ها اقتدار 
اقتصادي را در كنار اقتدار سياسي دنبال كرده اند. امروز هم 
با حضور در اكوسيستم استارت آپي دنبال اقتدار داده اند. 
توجه اين شركت ها به استارت آپ هاي بزرگ به اين دليل 
است كه اين استارت آپ ها منبع و ذخيره داده اند«. رييس 
اتاق مشترك ايران و سوييس هم در اين نشست درباره 
سرانجام مذاكرات وين، برجام و اثر آن بر سرمايه گذاري 
گفت: سرمايه گذاري شركتي مثل نسله در كشوري مثل 
پاكستان با وجود مشكالت داخلي، چندبرابر ايران است 
چراكه در سطح سياسي كالن، دعوايي با جهان بيرون 
از خود ندارد. سياست درباره ايران به مساله رقابتي بين 
جناح دموكرات و جمهوري خواه تبديل ش��ده است و 
فرصت اقتصادي ما اين باره ممكن است در سال ۲0۲۴، با 
به قدرت رسيدن جمهوري خواهان محدود شود. سرمايه 
ترسوست، بنابراين اميدي به جذب قابل توجه سرمايه 
خارجي در اين دوره نداريم«. ش��ريف نظام مافي افزود: 
»ما در ايران مساله اي مثل اف اي تي اف را به نزاع جناحي 

تبديل كرديم و آن را حل نكرديم. 

كاالهاي ايراني به كدام 
كشورها مي رسد؟

هرچند سياست ابتدايي ايران در تجارت خارجي 
حضور قدرتمند در بازار كش��ورهاي همس��ايه و 
منطقه بوده اما در صورت بهبود اوضاع سياس��ي، 
مي توان مقاصد جديدي را براي كاالهاي ايران در 
نظر گرفت. به گزارش ايسنا، پس از آغاز دور جديد 
تحريم هاي امريكا در دولت ترامپ، ايران بايد براي 
جبران درآمدهاي از دس��ت رفته نفتي، صادرات 
غيرنفتي خود را گسترش مي داد اما در عين حال با 
توجه به دشواري هايي كه در مسير تبادالت بانكي 
وجود داش��ت، حضور در بازارهاي متنوع، چالشي 
جدي به شمار مي رود. با توجه به اين شرايط، اولويت 
نخست تجارت ايران در ميان كشورهاي همسايه و 
منطقه تعريف شد و تا حدي نيز دست يابي به اين 
هدف ممكن شد. اگر چين را به عنوان اصلي ترين 
شريك صادراتي و وارداتي ايران كنار بگذاريم، ديگر 
ش��ركاي اصلي تنها در ميان كشورهاي همسايه 
تعريف مي شوند. آمارها نشان مي دهند كه عراق، 
افغانستان، تركيه، امارات متحده عربي و كشورهاي 
اوراس��يا اصلي ترين واردكنندگان كاال از ايران در 
ماه هاي گذشته بوده اند و در مقابل نيز امارات متحده 
عربي و تركيه در ميان اصلي ترين صادركنندگان كاال 
به كشور قرار دارند. هرچند از نظر سهم كشورهاي 
همسايه در تجارت ايران مي توان از موفقيت سخن 
گفت اما با توجه به اينكه بازار كشورهاي همسايه 
ايران، بيش از 1000 ميليارد دالر واردات س��االنه 
را تشكيل مي دهد، صادرات زير 30 ميليارد دالري 
ايران به آنها عددي بسيار ناچيز است. با اين وجود، 
در صورتي كه فش��ار تحريم ها كاهش يابد، امكان 
آنكه ايران به بازارهاي جديد فكر كند، وجود خواهد 
داشت. حميد زادبوم – رييس سازمان توسعه تجارت 
– از صادرات به بازارهاي جديد و صادرات كاالهاي 
با ارزش افزوده باال به عنوان دغدغه هاي س��ازمان 
توس��عه تجارت ايران نام برد و گفته كه سازمان در 

راستاي انجام اين اهداف برنامه ريزي كرده است. 

پديده فرزندكشي؛ چرا و چگونه
در برخي موارد پرخاشگري و خشونت به جايي رسيده 
كه در همان چارچوب و مح��دوده فضاي خانواده، در 
حال تبديل شدن به يك انتخاب براي والدين و فرزندان 
است، رابطه خشونت و تنفر بين والدين و فرزندان فقط 
مختص به تنفر والدين يا خشونت والدين عليه فرزندان 
نيست و گاهي به صورت عكس اتفاق مي افتد. خبري 
كه روز گذش��ته منتشر ش��د، گوياي همين واقعيت 
اس��ت، پس��ري با س��ه گلوله پدرش را به قتل رساند. 
بايد ببيينم كه چرا چنين اتفاقاتي رخ مي دهد. گاهي 
الگو هاي تربيتي فرزند پروري در جامعه ناكارآمد است 
و گاهي فضا به قدري براي والدي��ن و اعضاي خانواده 
مشكل ساز مي ش��ود كه والدين و فرزندان به مرز تنفر 
مي رسند، يكي از مشكالتي كه باعث مي شود اين تنفر 
بين والدين و فرزندان اتفاق افتد، حل نشدن تعارضات 
دروني والدين در زندگي گذشته خود و دوران سخت 
كودكي و نوجواني آنها است كه حس منفي نسبت به 
فرزند يا رابطه والد و فرزندي با خودشان حمل مي كنند. 
مجم��وع تعارضات، كش��مكش ها و ناكامي هايي كه 
والدين در ارتباط ب��ا تربيت فرزندان تجربه مي كنند، 
در برخي شرايط براثر تداوم آزار هايي كه والدين تجربه 
كرده و حس هاي منفي كه دريافت كرده اند به بن بست 
مي رسد، در اين ش��رايط والدين براي تربيت فرزند و 
دريافت پاسخ مناسب از روش هاي تربيتي به ناكامي 
مي رس��ند و اين ناكامي ها به نوعي بر فاصله عاطفي و 
اجتماعي بين والدين و فرزندان اثر مي گذارد و رفته رفته 
س��ازگاري و تحمل و پذيرش بين والد و فرزند از بين 
مي رود. رابطه والدين و فرزندان گاهي اوقات به جايي 
مي رسد كه ميزان تاب آوري آنها به شدت افت پيداكرده 
و پاس��خگوي نياز هايي كه در ارتباط بين والد و فرزند 
وجود دارد نيست. در اين شرايط نقش والدين به عنوان 
سرپرست و مراقب كمرنگ شده و منحرف مي شود كه 
به بي توجهي از فرزند يا قطع اميد ختم مي شود. همه 
اين موارد در كنار برخي مشكالت و اختالالت روحي 
و روان��ي كه ممكن اس��ت والدين در اثر اس��ترس ها، 
مشكالت اقتصادي و مس��ائل شخصيتي و معضالت 
اجتماعي تجربه كنند مي تواند به ايجاد يك حس تنفر 
بين والد و فرزند منجر شود. اما در قتل بابك خرمدين 
توس��ط پدرش يك نكته خاص وجود دارد و آن س��ن 
والدين است، بايد ببينيم سالمندي كه در دوره پاياني 
عمر خود اس��ت به چه شرايطي مي رسد كه به كمك 
همسرش قانع مي شوند فرزندشان را به قتل برسانند 
و بعد از آن در مراجع انتظامي بابت اين قتل احساس 
رضايت كنند. اين والدين در اعترافات خود انگيزه هايي 
ب��راي قتل عنوان كرده اند كه ب��ه آن نمي پردازيم، اما 
ريش��ه ها و عواملي كه والدين يك فرد را به اين مرز از 
تنفر مي رساند و حتي در اين زمينه تنفر ناكارآمد شده 
و باعث وقوع خشونت از نوع قتل مي شود بحث مهمي 
است كه بايد به آن توجه شود. يكي از قوي ترين روابط 
عاطفي بين انس��ان ها مربوط به رابط��ه بين والدين و 
فرزندان، به ويژه رابطه مادر و فرزند است، اما چند نكته 
وجود دارد، ازجمله اينكه گاهي وسواس به خرج دادن 
بيش ازحد در تربيت فرزندان و تالش براي تربيت فرزند 
ايده آل كه نوعي نگاه كمال گرايي محس��وب مي شود 
باعث مي شود فرزندان عالوه بر اينكه فرد ايده ال والدين 
نشوند بلكه حتي اعتماد بين آنها ازدست رفته و سبب 
شكل گيري تنفري نسبت به همديگر شود. گاهي اوقات 
اين روابط عاطفي به قدري آغشته به وسواس نسبت به 
محبت، تربيت و كنترل مي شود كه نوعي خستگي و 
بي توجهي در رابطه متقابل فرزند و والد ايجاد مي كند، 
زماني كه اين اتفاق مي افتد و سبك فرزند پروري جواب 
نمي دهد، احس��اس ناكامي در فضاي زندگي خانواده 

جايگزين عواطف آنها مي شود.

ويژه

پايداري شبكه همراه اول در 
مناطق زلزله  زده جنوب كشور

در پي وقوع زمين لرزه اي با ش��دت 5 ريشتر در ساعت 
1۶.۲۲ روز جمعه 31 ارديبهش��ت  ماه در حوالي بندر 
گناوه مرز استان هاي بوشهر و فارس، آسيبي به شبكه 
اپراتور اول تلفن همراه كشور وارد نشده و هم اكنون بدون 
هيچ گونه قطعي و نرمال در حال سرويس دهي به تمامي 
مشتركان خود در اين استان هاست. كانون اين زلزله در 
۲1 كيلومتري بندر گناوه و در عمق ۸ كيلومتري زمين 
گزارش شده است. همراه اول با توجه به شبكه گسترده 
خود در كشور، اعالم آمادگي كرده همچون گذشته از 
طريق رومينگ ملي پذيراي مشتركان ساير اپراتورها 

در اين مناطق باشد.

۶ميليون واكسن بخش خصوصي به ديگر كشورها فروخته شد

چرا ترخيص کاالها به کندی صورت می گيرد؟  

مذاكرات جديد براي خريد واكسن

نگرانی بازار از افزايش قيمت ها
درحالی که قيمت بخ��ش قابل توجهی از کاالهای 
اساس��ی رو به افزايش است، شاهد دپوی بيش از 5 
ميليون تن کاالی اساس��ی مورد نياز مردم در ۲5 

گروه کااليی در گمرک و بنادر کشور هستيم.    
چندی پيش معاون فنی گمرک ايران در نشس��تی 
با تعدادی از صادرکنندگان در اتاق ايران از رسوب 
بخش قابل توجهی از کاالهای اساسی وارد شده در 
گمرکات کشور که بيش��تر به گمرک امام خمينی 
مربوط می شد انتقاد کرد. به نظر می رسد اين حجم 
از کاالی دپو ش��ده در گمرکات ب��ه ويژه در دوران 
تحريم که ش��اهد افزايش سرسام آور قيمت بخش 

زيادی از کاالها در بازار هستيم، بی معناست.
دپوی بيش از 5 ميليون تن کاالی اساسی مورد نياز 
مردم در ۲5 گروه کااليی در گمرک و بنادر کشور در 
شرايط حاد امروز که شاهد سطح بااليی از افزايش 
قيمت انواع کاالها هس��تيم، ناشی از سياست های 

نادرستی است که بايد برطرف شوند.
با وجود شرايط سخت تحريمی در سال های گذشته 
و موانع ورود کاال، آمارهای اعالمی از سوی گمرک 
ايران نش��ان می دهد همواره حجم بااليی از کاالها 
از جمله کاالی اساس��ی وارد گمرک و بنادر شده و 
ضمن ورود به کش��ور بخش زيادی ه��م در انبارها 
باق��ی مانده يا ترخي��ص آن به دلي��ل موانع و عدم 
هماهنگی های داخلی به کندی صورت گرفته است. 
موضوعی که بارها از سوی تجار يا مسئوالن مربوطه 

در گمرک مورد اشاره قرار گرفته است.
طبق آمار منتشر شده در فروردين ماه 10 ميليون 
و 3۴3 ه��زار ت��ن کاال به ارزش 5 ميلي��ارد و 7۶۲ 
ميليون دالر بين ايران و شرکای تجاری آن مبادله 
شده که در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته از 
لحاظ وزن 3۲ درصد و از حيث ارزش ۶۲.5 درصد 

افزايش داشت.

در اين بين ۲5 قلم کاالی اساس��ی نيز وارد ش��ده 
که در مجموع يک ميلي��ون و 3۲۶ هزار و ۶15 تن 
ب��ه ارزش ۸5۶ ميلي��ون و ۶0۹ ه��زار و 73۹ دالر 

بوده است.
 اما اينکه در جريان واردات حجم دپوی کاال چقدر 
اس��ت، طبق آخري��ن وضعيت کاالهای اساس��ی 
در گم��رک و بنادر تا ۲۶ ارديبهش��ت ماه، مجموع 
کااله��ای اساس��ی ش��امل موج��ودی و آنچه در 
شناورهای پای اس��کله و منتظر در لنگرگاه وجود 
دارد به بيش از 5.۸ ميليون تن می رسد که در قياس 
با نيمه فروردين ماه ي��ک ميليون تن بر ميزان دپو 

افزوده شده است.
حدود ۴.5 ميليون تن از اين حجم کاالی دپو شده 
مربوط به ش��ش قلم کاالی اساس��ی می شود . در 
همين ارتباط مهدی ميراشرفی، رئيس کل گمرک 

گفت: در حال حاض��ر ۹ ميلي��ون و ۲00 هزار تن 
کاالی غيرکانتين��ری در گمرکات وجود دارد که از 
اين مقدار ۴ و نيم ميليون تن کاالی اساس��ی است 
و در کااله��ای در حال تخليه ۴50 ه��زار تن و در 

لنگرگاه نيز ۸31 هزار تن کاال وجود دارد.
وی اظهار داشت: قبل از تحريم ها از زمانی که کاال 
به کش��ور وارد می ش��د تا زمانی که مستعد اظهار 
بود ميانگين ۲0 روز طول می کش��يد اما تحريم ها 
ميانگين ماندگاری کاال در گمرکات را به مدت 50 
روز افزايش داده است. براساس برآورد، در دنيا هر 
يک روز توقف کاال در زنجي��ره عرضه قبل و بعد از 
گمرک يک درصد به قيمت تمام ش��ده کاال اضافه 
می کند. از اين مي��زان 1۲۴.۴ هزار تن گندم، 1.۹ 
ميليون تن ذرت، 750.۹ هزار تن جو، ۶۶۴.7 هزار 
تن س��ويا، 3۹.1 ه��زار تن برن��ج، ۲۶0.7 هزار تن 

شکر، ۴۲5.5 هزار تن روغن خام و 3۲۲.۶ هزار تن 
دانه های روغنی است.

اي��ن 5.۸ ميليون تن مان��ده در گمرک ک��ه البته 
بخش��ی از آن در چرخه ترخيص قرار دارد به طور 
عمده با ارز ترجيحی تامين و وارد شده  است که در 
بين آنها اغل��ب کاالهای مربوط به نهاده های توليد 
دام و طيور قرار دارد و بخش ديگر را روغن تشکيل 
می دهد. نکته قابل توجه اينجاس��ت که اغلب اين 
کاالها در ب��ازار با افزايش قيمت و حتی در مواردی 
کمبود مواجه هستند و صف های طوالنی برای آن 
تشکيل می شود و در چند روز گذشته نيز بازار بارها 
ش��اهد اعالم افزايش قيمت در برخی اقالم اساسی 
از جمله روغن و شکر از سوی وزارت صنعت، معدن 

و تجارت بوده است.
مهم ترين مانع برای ترخي��ص اين کاالها به تامين 
ارز برم��ی گردد البت��ه حدودی از اين مس��ائل در 
سال گذشته با مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت رفع شده بود و در اهم آن برای صدور اعالميه 
اعتباری ارز و ترخيص ۹0 درصدی تصميم گيری 
ش��د و در دس��تور کار بود ولی در اس��فندماه ديگر 

ترخيص ۹0 درصدی تمديد نشد.
در همين رابطه به تازگی در جلسه معاونت اقتصادی 
دول��ت با دس��تگاه های مربوطه در ح��وزه تجارت 
جريان کندی و دپوی باالی کاالهای اساسی مورد 
بررس��ی قرار گرفت و پيش��نهاد ش��د برای تسريع 
ترخيص، موض��وع تمديد ترخي��ص ۹0 درصدی 
و همچني��ن تس��ريع تخصيص ارز از س��وی بانک 
مرکزی مورد توجه قرار بگيرد. اين پيش��نهادها به 
تاييد رييس جمهور رسيد و از دو هفته گذشته بايد 
دس��تگاه های مربوطه نسبت به صدور اين مجوزها 
اقدام می کردند. هرچند به نظر می رس��د همچنان 

ترخيص کاالهای اساسی تسريع نشده است.
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خبرروز

نمايش فيلم هاي گلستان و كيميايي در جشنواره روتردام
 پنجاهمين جش��نواره فيلم روتردام در كشور هلند ميزبان نس��خه مرمت شده چند فيلم از س��ينماي ايران خواهد بود. در بخش 
»Cinema Regained« جشنواره روتردام كه به نمايش نسخه بازسازي شده فيلم هاي كالسيك، مستندهايي درباره سينما و 
آثاري درباره ميراث سينما اختصاص داده شده است، فيلم گنجينه هاي گوهر ساخته ابراهيم گلستان در سال ۱۹۶۵، گوزن ها ساخته 
مسعود كيميايي محصول سال ۱۹۷۴، شطرنج باد ساخته محمدرضا اصالني و همچنين فيلم جديد جنايت بي دقت به كارگرداني 
ش��هرام مكري خواهد بود. ابر بارانش گرفته ساخته مجيد برزگر، پسر به كارگرداني نوشين معراجي، سكوت از امير علي نوايي، يك 
تصوير، دو پرده ساخته ساناز سهرابي )محصول مشترك ايران و كانادا( ديگر فيلم هاي ايراني حضار در اين روبداد سينمايي خواهند بود. 

جامعه خبر

۲۵ هزار بيمار در ليست 
انتظار پيوند عضو 

طرح جديد »ايران، ديار نفس« جديدترين طرح 
انجمن اهداي عضو در راستاي نهادينه سازي هرچه 
بيشتر فرهنگ اهداي عضو در جامعه است كه با 
اهداف يادبود فرشتگان ماندگار اهداكننده عضو و 
تقدير از خانواده هاي نوعدوست آنها، ارتقاي آگاهي 
جامعه و تقدير و تشكر از تيم هاي تخصصي اهدا و 
پيوند اعضاي كشور با مشاركت نهادهايي از جمله 
انجمن اهداي عضو ايرانيان، مركز مديريت پيوند 
وزارت بهداشت، صدا و سيما، معاونت مطبوعات 
وزارت ارشاد و سازمان هاي مرتبط شهرداري هاي 
تهران و كالن شهرهاي ايران برگزار مي شود.  در 
پزشكي دو نوع مرگ وجود دارد. مرگ قلبي )مرگ 
راي��ج( كه ۹۹ درصد مرگ ها را در جهان ش��امل 
مي ش��ود و مرگ مغزي كه ي��ك درصد مرگ ها 
را شامل مي ش��ود و فرصت استثنايي است براي 
خان��واده كه با تصميمي صحي��ح، بتواند از مرگ 
عزيز ب��راي او جاودانگي، ث��واب و صدقه جاريه و 
نامي نيك تر بيافريند.مرگ مغزي نيز مانند مرگ 
معمولي، نوعي مرگ و غير قابل برگشت است؛ با 
اين تفاوت كه به دليل اكسيژن رساني مصنوعي 
توسط دس��تگاه، حركات قفسه س��ينه شبيه به 
تنفس و ضربان قلب وجود دارد كه حداكثر تا ۱۴ 
روز به اين دستگاه جواب مي دهد و فرصتي است 
براي تصميم سرنوشت س��از خانواده براي اهداي 
عضو، مرگ مغزي از نظر ظاهري حالتي مش��ابه 
دارد به نام كما؛ با اين تفاوت كه در كما سلول هاي 
مغزي سالم هستند و مشكل در اختالل عملكرد 
آنهاست ولي در مرگ مغزي سلول ها به طور كامل 
از بين رفته اند. در ايران س��االنه حدود ۵ تا ۸ هزار 
نفر جان خود را با مرگ مغزي از دس��ت مي دهند 
كه نيم��ي از آنان )حدود ۳هزار نفر(، اعضاي قابل 
پيوند دارند؛ ولي متاسفانه نهايتا ۱۰۰۰ خانواده 
)يك سوم( راضي به اهداي عضو مي شوند و دو سوم 
خانواده ها با عدم رضايت خود، موجب خاكسپاري 
بيش از ۷۰۰۰ عضو قابل پيوند در سال مي شوند. 
همچنين در ايران، بالغ بر ۲۵۰۰۰ بيمار نيازمند 
پيوند در ليست هاي انتظار اعضاي مختلف وجود 
دارند كه متاسفانه روزانه ۷ تا ۱۰ نفر از آنان )هر دو تا 
سه ساعت يك نفر(، به دليل نرسيدن عضو پيوندي 
فوت مي كنند )بالغ بر سالي ۳ هزار نفر( ساالنه به 
دليل عدم رضايت خانواده ها، ۷۰۰۰ عضو پيوندي 
خاكسپاري مي شود و از طرف ديگر ۳۰۰۰ بيمار 
نيازمند، ف��وت مي كنند؛ اين يعني آنكه اگر فقط 
نيمي از اعضاي خاكس��پاري شده به اين بيماران 
مي رسيد، هيچ بيمار نيازمندي در ليست انتظار 
فوت نمي كرد.مهم ترين دليل عدم رضايت خانواده 
به اهداي عضو، عدم باور برگش��ت ناپذيري مرگ 
مغزي و عدم شناخت آن به عنوان مرگ قطعي و 
نهادينه نبودن فرهنگ اهداي عضو در جامعه است. 

۴ هزار كودك در مراكز شبه خانواده
مديركل بهزيس��تي اس��تان تهران 
با بيان اينك��ه مراكز ش��به خانواده 
حدود ۱۵ سال اس��ت كه در تهران 
فعالي��ت مي كنند، گف��ت: حدود ۴ 
هزار كودك در اين مراكز نگهداري 
مي شوند. امين شاهرخي افزود: در 
گذش��ته مراكز نگه��داري كودكان 
به صورت حجيم و گس��ترده وجود 

دارد و ك��ودكان زيادي در اي��ن مراكز نگهداري 
مي ش��دند، كودكان در اي��ن مراكز آموزش هاي 
الزم را نمي ديدن��د و حماي��ت و مراقبت خوبي 
از اين كودكان نمي ش��د. او ادامه داد: با تدبيري 
 كه انديش��يده ش��د اي��ن ك��ودكان ب��ه مراكز 

شبه خانواده ها سپرده شدند. 
در اين مراكز هم نظ��ارت و هم تربيت و آموزش 
كودكان به خوبي در حال انجام اس��ت و آموزش 
اين كودكان نس��بت به گذشته متفاوت و بسيار 

موثر ش��ده اس��ت. در ته��ران حدود 
۷۰ مركز ش��به خانواده وجود دارد و 
براس��اس آيين نامه بايد ۱۰ الي ۱۵ 
كودك در اين مراكز نگهداري شوند. 
شاهرخي تصريح كرد: ما اين سياست 
كوچك س��ازي مراكز را در خصوص 
ديگر مددجويان مانند س��المندان و 
افراد داراي معلوليت نيز ديده ش��ده 
اس��ت و به مرور در ح��ال اجراس��ت و در آينده 
نزديك ش��اهد افتتاح اين مراكز براي اين گروه 
از مددجويان نيز خواهيم. او با بيان اينكه پروسه 
مراكز خانه كوچك براي افراد داراي معلوليت و 
سالمندان درحال انجام است، خاطرنشان كرد: 
مراكز ش��به خانواده حدود ۱۵ سال است كه در 
حال فعاليت هس��تند. در سطح اس��تان تهران 
نيز حدود ۴ هزار كودك در مراكز ش��به خانواده 

نگهداري مي شوند.

۲۰۰ فوتي جديد كرونا در كشور
طبق اعالم وزارت بهداش��ت، ۲۰۰ 
فوت��ي ناش��ي از كرون��ا و همچنين 
شناس��ايي ۱۱ه��زار و ۲۵۰ بيم��ار 
جديد كوويد ۱۹ در كش��ور گزارش 
شد. بنابر اعالم مركز روابط عمومي 
و اطالع رس��اني وزارت بهداش��ت 
تاكن��ون دو ميلي��ون و ۴۲۲ ه��زار 
و ۷۶۵ نف��ر ُدز اول واكس��ن كرون��ا 

و ۴۴۵ ه��زار و ۲۰۱ نف��ر ني��ز ُدز دوم را تزريق 
كرده ان��د و مجموع واكس��ن هاي تزريق ش��ده 
در كش��ور به دو ميليون و ۸۶۷ ه��زار و ۹۶۶ ُدز 
رس��يد. همچنين بر اس��اس معياره��اي قطعي 
تش��خيصي، ۱۱ هزار و ۲۵۰ بيمار جديد مبتال 
به كوويد۱۹ در كشور شناس��ايي شد كه هزار و 

۵۳۲ نفر از آنها بستري شدند. مجموع 
بيم��اران كوويد۱۹ در كش��ور به دو 
ميليون و ۸۱۵ هزار و ۸۸۲ نفر رسيد. 
خوشبختانه تاكنون دو ميليون و ۳۰۴ 
هزار و ۸۲۴ نفر از بيماران، بهبود يافته 
يا از بيمارس��تان ها ترخيص شده اند. 
پنج هزار و ۱۵ نفر از بيماران مبتال به 
كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت ق��رار دارند. 
تاكنون ۱۸ ميليون و ۶۸۳ هزار و ۸۱۴ آزمايش 
تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در 
حال حاضر ۳ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۲۶۲ 
شهر در وضعيت نارنجي، ۱۸۳ شهر در وضعيت 

زرد قرار دارند.

شرايط جديد دوركاري كاركنان در تهران 
مع��اون توس��عه مديري��ت و منابع 
استاندار تهران با تاكيد بر اينكه بايد 
از عادي انگاري كرونا در دستگاه هاي 
دولتي خودداري شود، در عين حال 
از دوركاري ۵۰ درص��دي كاركنان 
در تهران از ابتداي خردادماه س��ال 
جاري خبر داد.غالمرضا عباس پاشا 
گفت: بي ترديد بايد از عادي انگاري 

كرون��ا در تمامي دس��تگاه ها خ��ودداري كنيم. 
البته اين موضوعي اس��ت كه همه شهروندان به 
آن بايد توجه داش��ته باش��ند تا خدايي نكرده بار 
ديگر گرفتار خيز جديدي از اين بيماري نشويم. 
او افزود: درحال حاضر تهران در ش��رايط نارنجي 
كرونا قرار دارد لذا بر اس��اس مصوبات ستاد ملي 

كرونا در شهرهاي نارنجي از فردا يكم 
خرداد ماه مش��اغل ض��روري و مهم 
مي توانن��د ت��ا ۷۰ درصد ب��ه صورت 
حضوري از كارمندان استفاده كنند و 
ساير ادارات هم بايد نيمي از كارمندان 
به ص��ورت دوركاري كاره��اي خود 
را انج��ام دهند؛ يعن��ي در اين بخش 
نيز تا ۵۰ درص��د مي توانند به صورت 
حضوري از كارمندان استفاده كنند. به اين ترتيب 
 س��اعت كار كارمن��دان از ۳۰: ۷ دقيق��ه صبح تا

 ۳۰: ۱۴ دقيقه عصر خواهد بود. مصوبات ستاد ملي 
كرونا الزم االجراس��ت و اجراي شرايط شهرهاي 
نارنجي به تمامي دستگاه هاي استان تهران ابالغ 

شده و بر اجراي آن نيز نظارت خواهد شد.

ماموران سد معبر باز هم خبرساز شدند

دستفروشان در سامانه »سامان بازار« ثبت نام كنند
گليماندگار| درگي��ري ماموران 
س��د معبر با دستفروشان اصال قصه 
تازه اي نيست. اين قصه قديمي قبل 
از اينكه شبكه هاي اجتماعي به راه بيفتد و فرصتي 
بش��ود براي اينكه مردم شاهد اين نوع برخوردها 
در فضاي مجازي باش��ند هم وجود داشته است. 
اصوال ماموران سد معبر كساني هستند كه اغلب 
از زبان خود استفاده نمي كنند و به محض ديدن 
يك دستفروش اين دس��ت و پايشان است كه به 
كار مي افتد و شروع مي كنند به جمع كردن اقالم 
و اصال هم گوشش��ان بده��كار التماس هاي فرد 
دستفروش نيس��ت و اگر اين فرد خيلي هم موي 
دماغش��ان بش��ود كه كار به برخورد فيزيكي هم 
مي كش��د، فرقي نمي كند، پيرمرد باشد، يا جوان 
يا حتي زني سرپرست خانوار كه راه ديگري براي 
تامين هزينه ه��اي زندگي اش ندارد. متاس��فانه 
رفتارهاي خشن از س��وي ماموران سد معبر طي 
س��ال هاي گذشته بيشتر و بيشتر ش��ده و هر بار 
هم اين شهردار ش��هرهاي مختلف است كه بعد 
از اتفاق يك عذرخواهي نصف��ه و نيمه مي كند و 
قول مي دهد كه با فرد خاطي برخورد كند و ماجرا 
تمام مي ش��ود. اما مساله اينجاست كه شهرداري 
پيمانكاراني را براي انجام كارهاي شهري استخدام 
مي كند، آن پيمان��كاران هم براي خود نيروهايي 
دارند كه البته كس��ي نظارتي بر اين افراد ندارد و 
البت��ه هم گزينش آنچناني در م��ورد آنها صورت 
نمي گيرد و پيمانكار هر فردي را كه دلش بخواهد 
اس��تخدام مي كند و مجموعه شهرداري هم هيچ 

نظارتي بر اين استخدام ها ندارد. 

  ماموران سد معبر شهر ري
شايد خيلي از اين دستفروش ها با ايجا سد معبر در 
خيابان و گذرگاه ها باعث سلب آسايش رهگذران 
بشوند، اما ساماندهي اين افراد بر عهده شهرداري ها 
است و البته نه با رفتارهايي كه متاسفانه بسياري 
از ماموران س��د معبر آن را وظيفه خود مي دانند. 
اما اين بار سه مامور سد معبر در شهر ري دست به 
ابتكار تازه اي زده اند، آنها از دستفروشان به صورت 

هفتگي پول مي گرفتند تا مزاحم كسب و كار آنها 
نش��وند و ماجرا زماني مش��خص مي شود كه يك 
دستفروش از پول دادن به اين افراد سرباز مي زند و 
آنها هم به ضرب و شتم او مي پردازند. مساله اي كه 
حاال باعث شده يك بار ديگر موضوع ماموران سد 

معبر و دستفروشان به سر زبان ها بيفتد.

  همدلي با دستفروشان
زهرا نژادبهرام عضو هيات رييس��ه ش��وراي شهر 
تهران درباره دس��تگيري س��ه مامور متجاوز به 
حقوق ش��هروند دستفروش در شهرري گفت: در 
سه سال و نيم گذشته موارد اينچنيني نداشتيم 
چرا كه رويكرد مديريت ش��هري ب��ه ويژه پس از 
شيوع كرونا با دستفروش��ان بسيار متفاوت بوده 
اس��ت. همدلي با دستفروشان يك دستور كار در 
اين دوره مديريت شهري است و سعي كرديم براي 
اين منظور فضايي را ايجاد كنيم تا در اين فضاها 
هم پروتكل ها رعايت ش��ود و هم دس��تفروش ها 
فعالي��ت داش��ته باش��ند.  نژادبهرام اف��زود: در 
س��ال گذش��ته در حدود ۹ ميليارد تومان براي 
دستفروشان كمك هزينه تامين و توزيع كرديم 
و رويكرد مديريت ش��هري برخورد اينچنيني با 
دستفروشان نيست و به شدت با آن مقابله مي كند. 

  ورود مستقيم به سدمعبر ممنوع 
عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران افزود: شهردار 
منطقه دستورالعملي دادند كه به هيچ وجه كسي 
حق ندارد در ارتباط با سدمعبر مستقيم ورود كند 
و اگر قرار است اقدامي صورت گيرد حتما با حضور 

نيروي انتظامي باشد. نژاد بهرام ضمن عذرخواهي از 
شهروندان و تمام كساني كه به نوعي در اين مساله 
درگير ش��دند ادامه داد: ش��هروندان يقين بدانند 
كه مديريت ش��هري پيگير اين مساله خواهد بود 
و اصال رويكرد اينچنيني نخواهد داشت و با اليحه 
ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون به شدت بدنبال 

ساماندهي اين مساله هستيم. 

  پيشنهاد ايجاد صنف دستفروشان
 به اتاق اصناف

او در ادامه درباره تعداد دستفروشان شهر تهران 
گفت: در حدود ۵ هزار نفر در س��امانه »س��امان 
بازار« ثبت ن��ام كردند كه ه��م بتوانيم فضايي را 
در اختيارش��ان قرار دهيم تا از كسب درآمد دور 
نمانند و هم نظم خيابان حفظ شود. به اتاق اصناف 
نيز پيشنهاد ايجاد صنف دستفروشان را داده ايم. 
نژادبهرام با بيان اينكه رويكرد مديريت شهري در 
زمينه دستفروشان حمايتي بوده است، در پاسخ به 
اين سوال كه رويكردي بودن يك حمايت با عملي 
بودن آن متفاوت است، گفت: در گذشته اينگونه 
بوده اما االن اصال اينگونه نيست. مديريت شهري 
صراحتا اين كار را كرده است و مي دانند كه شورا 

به شدت به اين مساله حساس است. 

  درخواست از دستفروشان 
براي ثبت نام در سامانه »سامان بازار«

او از دستفروش��ان درخواس��ت كرد كه در سامانه 
»س��امان بازار« ثبت نام كنند تا جلوي اين قبيل 
مسائل گرفته ش��ود و گفت: تاكنون ۵ هزار نفر در 
سامانه سامان بازار ثبت نام كرده اند و حداقل دو برابر 
اين رقم دستفروش داريم. هرچند آمار صحيحي از 
اين ارقام وجود ندارد. برخي دستفروشان تمايلي 
براي ثبت نام ندارند و برخي نمي خواهند اسم خود 
را بدهند و طبيعي است كه عدم شفافيت در چنين 
شرايطي وجود دارد. اين يك رابطه تعاملي است و 
از همه دستفروش��ان مي خواهم به سايت بروند و 
ثبت نام كنند تا شاهد ساماندهي و به نظم رسيدن 

فعاليت دستفروشان باشيم. 

گزارش

رويداد

نارضايتي بازنشستگان اين روزها يكي از خبرهايي است 
كه هر روز در اكثر خبرگزاري ها منتشر مي شود، خيلي 
از اين افراد بعد از ۳۰ س��ال خدمت حاال با حقوقي كه 
دريافت مي كنند نمي توانند هزينه هاي زندگي شان را 
تامين كنند و اين امر باعث ش��ده كه نارضايتي خود را 
در مقابل سازمان هاي تامين اجتماعي و مجلس فرياد 
بزنند. حاال مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بودجه 
۲۷۱ هزار ميليارد توماني سال ۱۴۰۰ را ابالغ كرد و از 
اختصاص ۲۶۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت 
تسهيالت به بازنشس��تگان خبر داد. به گزارش اداره 
كل روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي، مصطفي 
ساالري در ويدئو كنفرانسي تبادل موافقت نامه بودجه 
ادارت كل و مديريت درمان تامين اجتماعي سراس��ر 
كشور اظهار داشت: بودجه سال جاري در روزهاي پاياني 
سال گذشته به تصويب هيات امناي تامين اجتماعي 
رسيده است و پس از انجام اصالحاتي در ضوابط اجرايي 

به استان ها ابالغ شد. 

  افزايش بودجه تامين اجتماعي
او اخذ نظرات واحدهاي اجرايي و برآورده شدن نظرات 
كارشناسي واحدهاي مختلف سازمان تامين اجتماعي 
را از ويژگي هاي بارز بودجه سال جاري برشمرد و گفت: 
بودجه س��ازمان تامين اجتماعي از ۱۷۲ هزار ميليارد 
تومان در سال ۹۹ به ۲۷۱ هزار ميليارد تومان در سال 
۱۴۰۰ رس��يده است كه افزايش قابل توجهي را نشان 
مي دهد. ساالري با بيان اينكه هزينه ماهيانه سازمان 
تامين اجتماعي حدود ۲۲ هزار ميليارد تومان اس��ت، 
گفت: براس��اس پيش بيني هاي كارشناس��ي انتظار 
داري��م كه بين ۱۷ تا ۱۸ هزار ميلي��ارد تومان وصولي 
نقدي حق بيمه داشته باشيم و حوزه شستا نيز ماهيانه 
۲ تا ۳ هزار ميليارد تومان از محل س��ود و جابه جايي 
دارايي ها پرداخت كند. او افزود: بقيه هزينه س��ازمان 
تامين اجتماعي نيز از محل مطالبات جاري و معوق اين 
سازمان از دولت تامين مي شود كه در سال جاري ۸۹ 

هزار ميليارد تومان در قانون بودجه كشور براي اين كار 
پيش بيني شده و براي دريافت اين منابع پيگيري هاي 
الزم در حال انجام اس��ت و انتظار داري��م كه در آينده 
نزديك محقق شود. او با ابراز اطمينان نسبت به تامين 
منابع و ايفاي كامل تعهدات سازمان تامين اجتماعي 
در قبال جامعه تحت پوش��ش، گفت: سازمان تامين 
اجتماعي در ميان مدت مش��كلي براي ارايه خدمات 
ندارد. هر چند كه در بلندمدت نيازمند برخي اصالحات 

هستيم كه در شرايط مناسب بايد انجام شود.

  افزايش اعتبار تسهيالت بازنشستگان
س��االري افزايش اعتبار مربوط به اعطاي تس��هيالت 
بانكي به بازنشستگان از ۱۸۰ ميليارد تومان در سال ۹۸ 
به دو هزار ميليارد تومان در سال ۹۹ را گام مهمي براي 
افزايش ظرفيت پرداخت تس��هيالت به بازنشستگان 
ارزيابي كرد و گفت: در سال جاري نيز ۲۶۰۰ ميليارد 
تومان اعتبار براي پرداخت تسهيالت به بازنشستگان 

پيش بيني شده است.
مديرعامل س��ازمان تامين اجتماع��ي از تصويب ۶۱ 
پروژه عمراني براي توس��عه خدم��ات به جامعه تحت 
پوشش اين س��ازمان در بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد و 
گفت: اين پروژه ها بر اساس اولويت بندي اجرا مي شود 
و پس از تامين زمين و مراحل طراحي پروژه و انتخاب 
پيمانكار در استان ها عمليات اجرايي اين پروژه ها نيز 

شروع مي شود.
ساالري گفت: در بين پروژه هاي عمراني سال جاري ۲۸ 
پروژه مربوط به احداث درمانگاه در كنار بيمارستان هاي 
تامين اجتماعي اس��ت ك��ه با جدا ش��دن درمانگاه از 
ساختمان اصلي بيمارس��تان ها فضاي بيشتري براي 
افزايش ظرفيت خدمت رس��اني بيمارستان ها ايجاد 

مي شود.
او پرداخت به موقع مطالبات مراكز درماني طرف قرارداد 
با س��ازمان تامين اجتماعي را از ديگر اولويت هاي اين 
سازمان برشمرد و گفت: پرداخت مطالبات به ويژه در 

حوزه نسخه الكترونيك بايد در كوتاهترين زمان ممكن 
انجام شود و در اسناد كاغذي نيز مطالبات را مطابق روال 

گذشته پرداخت مي كنيم.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از برنامه اين سازمان 
براي تسهيل اس��تفاده بيمه شدگان و بازنشستگان از 
برنامه پزش��ك خانواده و نظام ارجاع خبر داد و افزود: 
برنامه ما اين است كه با سازوكارهاي تشويقي و براساس 
ظرفيت ها و اختيارات قانوني سازمان تامين اجتماعي 
مزايايي همچون كاهش فرانشيز و سهم بيمار از هزينه 
درمان را براي افرادي كه از نظام ارجاع استفاده مي كنند 
ايجاد كنيم و س��هم بيش��تري از هزينه درمان توسط 

سازمان تامين اجتماعي پرداخت شود.

  افزايش حمايت از بيماران صعب العالج
س��االري افزود: در بيماري هاي صعب العالج تعهدات 
سازمان تامين اجتماعي به نزديك ۱۰۰ درصد مي رسد 
و ساز و كار جداگانه اي براي اين بخش پيش بيني شده 
اس��ت و با دولت و بيمه سالمت در اين مسير همكاري 
خواهيم كرد. او ادامه داد: اين كارها هرچند هزينه حوزه 
درمان تامين اجتماعي را باال مي برد اما موجب افزايش 
كيفيت و ارتقاي خدمات درماني به جامعه تحت پوشش 
خواهد بود و اين طرح قطعا به صورت اختياري و با ساز 
و كارهاي تش��ويقي اجرا مي شود. جميل حق پرست، 
معاون برنامه ريزي، مالي و پش��تيباني سازمان تامين 
اجتماعي نيز در اين جلس��ه گفت: كار تهيه و تدوين 
بودجه س��ال ۱۴۰۰ از مرداد سال ۹۹ آغاز شد. بودجه 
ساالنه با حضور نمايندگان واحدهاي مختلف سازمان 
تهيه مي شود و شاخص هاي مختلف اقتصادي كشور و 
سازمان در اين بودجه موثر است. او با بيان اينكه بودجه 
س��االنه به صورت دس��تور اداري مديرعامل سازمان 
تامين اجتماعي به اس��تان ها ابالغ مي شود، گفت: در 
كنار بودجه، برنامه عملياتي نيز تدوين ش��ده است و 
بودجه ستاد و شركت هاي وابسته نيز در بودجه ساالنه 

لحاظ شده است.

اختصاص ۲۶۰۰ ميليارد تومان براي تسهيالت بازنشستگان تامين اجتماعي

جنگلفندقلو،دشتگلهايبابونه،گردنهحیران...ارديبهشتتمامشد.

عكسروز
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دانشمندانبراياولینباردرجهان،فضايداخليدوسیارهنپتونواورانوسرادريكآزمايشگاهبازسازيكردند.براساسمطالعهتازهمنتشر
شدهدرمجلهNatureAstronomy،براياولینباردرجهانگروهيازدانشمندانبابازآفرينيفشارودرجهحرارتفضايداخليايندوسیاره
دريكآزمايشگاه،ازدانشجديديدرموردشیمياليههايعمیقآنهارونماييكردند.اينيافتههايجديدهمچنینممكناستمويدتركیبات

اقیانوسهادرسیاراتفراخورشیديغنيازآببسیاردورازمنظومهشمسيباشد.
محققانادعاميكنندكهجمعیتباكتريهايخاصرودهراباافزايشخطرمرگومیرناش�يازبیماريهايقلبيعروقيودس�تگاهگوارش
مرتبطكردهاند.چگونگياطالعاززمانمرگ،سوالياستكهذهنبسیاريازانسانهارابهخودمشغولكردهاست.سالهاستدانشمنداندر
پييافتنروشيبرايپاسخبهاينسوالهستند.بهتازگيمحققانفنالنديطيآزمايشاتيبرمیكروبیومهايروده،موفقبهاينپیشبینيشدند.
يكسیستمجديديادگیريماشینباهوشمصنوعي)AI(ميتواندخطرايستقلبي-حمالتقلبي-رابااستفادهاززمانودادههاي
آبوهواپیشبینيكند.حملهقلبيكهبهآنانفاركتوسمیوكاردنیزگفتهميشود،هنگامياتفاقميافتدكهبخشيازعضلهقلب،خون

كافيدريافتنكند.هرچهمدتزمانبیشتريتادرمانوترمیمجريانخونبگذرد،آسیببهعضلهقلببیشترميشود.
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