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يادداشت- 1

فراتر از استيضاح يك وزير !
1- اين روزها بحث استيضاح 
وزير اقتص��اد و البته تعدادي 
ديگر از وزرا در محافل خبري 
داغ اس��ت؛ گمانه زني هايي 
كه مشخص نيست چقدر به 
واقعيت نزديك است. به رغم 
ضعيف ب��ودن بس��ياري از 
اعضاي كابينه، اما در فاصله 
گذشت چند ماه از عمر دولت سيزدهم، انجام چنين 
كاري از سوي مجلسيان كمي دور از ذهن است. با اين 
حال، به نظر مي رسد اگر استيضاحي هم در كار باشد 
بايد منتظر مذاك��رات وين و نتيجه اي��ن مذاكرات و 

شكست يا توافق در آن بود.
2- اما در مورد وزير اقتصاد و شايعات پيرامون استيضاح 
وي ش��ايد بتوان موضوع را از اين منظر طرح كرد كه 
در دولت س��يزدهم كه كالژي از اف��راد و جريان هاي 
اصولگراي غيرسنتي از نواصولگرايان تا جبهه پايداري 
و... با عاليق گوناگون اقتصادي است، آنچه غايب است 
گفتمان يا راهبرد اقتصادي واحد است. اينكه مهم ترين 
وجه مش��ترك اقتصادي در تيم دولت سيزدهم عدم 
موافقت با اقتصاد آزاد يا به قول معروف ليبرالي )و شايد 
دقيق تر با اصول اساسي علم اقتصاد( و تعامل معقول و 
منطقي با اقتصاد جهاني است. اما اينكه به لحاظ ايجابي 
مجموعه دولت داراي چه تفكر و نظريه اقتصادي است، 
چندان مش��خص نيست. از اين منظر انتظار اين بود و 
هنوز هم هس��ت كه وزير اقتصاد با توجه به پيش��ينه 
فكري و پژوهشي خود در مركز پژوهش هاي مجلس، 
اين وظيفه را بر دوش كشيده و اعضاي كابينه را زير يك 
چتر فكري واحد گرد آورد و به گفتار آنان جهت بدهد 
و دولت س��يزدهم را صاحب گفتمان اقتصادي سازد. 
متاسفانه اما در كمال تعجب ايشان برخالف آن پيشينه 
و اين انتظار از زير بار اين مسووليت بس مهم شانه خالي 
كرده و به س��طح مجري تصميمات نزول كرده است؛ 
تصميماتي كه مشخص نيست تحت چه سازوكاري و از 
كجا صادر مي شود: معاون اول، معاون اقتصادي، دستيار 

اقتصادي رييس جمهور، رييس سازمان برنامه و...؟ 
 آق��اي خان��دوزي در همان بدو ش��روع ب��ه كار در قامت 
وزير اقتصاد عنوان مي كند: »بن��ده به عنوان يك فرد كه 
خاستگاهش دانشگاه اس��ت، اين را مي گويم، االن دوران 
بحث هاي نظري نيس��ت؛ چرا كه به ان��دازه كافي به اين 
مباحث نظري پرداخته شده است. اكنون بايد تالش كنيم از 
كليات و نظريه ها بگذريم و در نظر داشته باشيم كه سال هاي 
پيش  رو س��ال هاي كار است.« )رس��انه ها- 1400/6/9( 
آنجايي هم كه قرار است تن به اين كار بدهد و سند تحول 
دولت را كه به گفته ايش��ان »يك سوم آن مربوط به حوزه 
اقتصادي است«. تدوين كند، مي گويد: »سند تحول دولت 
نه برگرفته از يك مكتب اقتصادي از مكاتب موجود و متعارف 
دنياست و نه اينكه مساله اصلي اقتصاد ايران در ميانه سال 
1400 آن است كه از بين مكاتب اقتصادي يكي انتخاب 
شود... به  طور مشخص نمي توان گفت اين سند مبتني بر 
نظريات مكاتبي مانند نئوكالسيك ها، كينزين ها، پوليون، 

فريدمن و... است.« )10/7( 
اين در حالي است كشورمان در طي چند دهه به سبب 
ناديده گرفتن بديهيات علم اقتصاد و فاصله گرفتن از 
مكاتب و نظريات به روز اقتصادي، اس��ير عدم توسعه 
يافتگي و مصرف روزافزون منابع مالي و س��رمايه اي و 
طبيعي و بروز ابر چالش هايي همچون »كسري بودجه، 
بحران نظام بانكي، بحران صندوق هاي بازنشستگي و 
تامين اجتماعي، بحران بيكاري و آب و محيط زيست 
و... شده است.« اين همه البته با راهكارهاي عجيب و 
غريب و خلق الساعه و به پشتوانه درآمدهاي نفتي و به 
بهانه ايجاد عدالت و برابري توجيه شده است. رفتاري 
كه نتيجه آن رشد متوسط اقتصادي زير دو درصد در 
طي چهار دهه و تورم حدود 20 درصد و سرمايه گذاري 
اندك و بيكاري دو رقمي و ش��كاف طبقاتي فزاينده و 
بريز و بپاش و حيف و ميل منابع و... بوده است. اما ادامه 
اين روش س��لبي، حتي براي دولت يكدست اصولگرا 
ديگركارساز نيست و بايد حرفهاي مشخص و ايجابي 
زد. چنانكه اكنون موض��وع حذف ارز 4200 توماني و 
وضعيت يارانه هاي بنزين، نان و آب و ساير حامل هاي 
انرژي و ميزان حقوق و دستمزدها در سال آتي و گراني 
روزافزون كاالها و خدمات و... نياز به تصميم مشخص 
دارد. تصميمي كه براي موفقيت بايد مبتني بر پشتوانه 
نظري و علم و منطق اقتصادي و تجارب جهاني باشد. 
يعني همان چيزهايي كه دولت سيزدهم كمتر به آن 

توجه دارد و وزير اقتصاد نيز آنها را زائد مي داند.
3- گذار از بحران اقتصادي كنوني با تغيير يك يا چند 
وزير و مس��وول اجرايي و حكومتي ميس��ر نمي شود 
و نيازمند تحول اساس��ي در زاويه ديد و نحوه نگرش 
به مس��ائل و مشكالت و تئوري مش��خص توسعه اي 
اس��ت. اضالع اين تئوري عبارتند از »دولت مقتدر با 
كارويژه هاي آن، حاكميت قانون برآم��ده از اراده آزاد 
شهروندان و پاسخگويي حكومت به جامعه در پرتو حق 

آزادي انديشه و بيان و تجمع و...«
مجموعه اي كه به ق��ول فوكوياما مي تواند س��بب 
»تس��هيل توس��عه اقتصادي«، »ارتق��اي كيفيت 
حكوم��ت«، »افزايش ش��عاع اعتم��اد«، »كاهش 
نابراب��ري اقتصادي« و... ش��ود. )هوي��ت؛ تقاضاي 
كرامت و سياس��ت نفرت(. دولت سيزدهم عجالتا 
فاقد اين چارچوب هاس��ت و مسوول اقتصادي آن 

نيز بي تمايل به چارچوب بندي آن!

 حسين حقگو 

خريدار و فروشنده واقعي در بازار نيست

بازار خودرو قفل شد
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سرنوشت دالر، تورم و بازارها 
بعد از توافق

 انتظار 
براي سبزپوشي بورس

 حمايت 
نقدي و عادالنه

بودجه 1401 و بي توجهي 
عيان دولت به مردم

ب��ر اس��اس گمانه زني  ه��ا به 
س��مت ي��ك تواف��ق هرچند 
موقت و مرحل��ه اي بين ايران 
و غرب نزديك مي  ش��ويم كه 
مي تواند بازارهاي مالي را دچار 
نوسان كند. اما بايد ديد واكنش 
بازارهاي مالي چه خواهد بود؟ 
در جريان اين يادداشت تالش 
خواهد شد تا نگاهي به مهم ترين تحوالت بازارهاي كشور 

بعد از توافق احتمالي بيندازيم.
نخست( به نظر مي رسد در شرايط فعلي به هيچ وجه نبايد 
منتظر دالر ارزان باش��يم. اين اظهارنظري است كه علي 
صالح آبادي رييس كل بانك مركزي نيز روز گذش��ته در 
خصوص ابعاد و زواياي گوناگون آن صحبت كرده اس��ت. 
اگرچه دالر 30 هزار توماني صنايع را به ركود عميق فروبرد، 
اما با در نظر گرفتن تورم، نرخ دالر 2۵ هزار توماني كه مورد 
توافق اكثر صنايع و حتي بانك مركزي هم هست احتماال به 
عنوان مبناي ارز تك نرخي قرار بگيرد و در صورت هاي مالي 
شركت ها خودش را نشان بدهد. ممكن است بعد از اعالم 
توافق به صورت هيجاني شاهد كاهش مقطعي و چند روزه  
دالر باشيم اما اين كاهش  ها به زير محدوده  23-26 هزار 
تومان چندان پايدار نخواهد بود و احتماال دالر حوالي 2۵ 
هزار تومان به ثبات نسبي خواهد رسيد. البته، كاهش نرخ 
دالر خبر خوبي براي دولت نيست زيرا درآمدهاي دولت را 
كاهش مي دهد و باعث هزينه  كرد بيشتر دالر براي پرداخت 
بدهي هاي ريالي خصوصا بدهي مربوط به هزينه هاي بهره  
اوراق و... مي ش��ود كه به صورت ريالي پرداخت مي شود. 
هزينه هاي جاري ريالي را هم در اين شرايط كسري بودجه 
سال آينده )حوالي ۵00 هزار ميليارد تومان( در نظر بگيريد. 

بنابراين كاهش قيمت دالر مطلوب دولت نيست.
دوم( صنايع كشور خصوصا صنايع وارداتي هم از كاهش 
بيش��تر دالر به كمتر از 2۵ هزار تومان متضرر مي شوند و 
عمال صادرات متوقف خواهد شد و قدرت رقابتي صنايع از 
بين خواهد رفت. در اين صورت بار ديگر مانند اواخر دهه 
۸0 شمسي ش��اهد واردات گسترده و بي رويه كليه اقالم 
مصرفي كشور و مونتاژكاري صنايع خواهيم بود كه باز هم 
به ضرر توليد داخلي اس��ت.برخالف تصور عموم، كاهش 
نرخ دالر تاثيري هم بر زندگي مردم نخواهد داشت. عمده 
اقالم و دارايي  ها در حال حاضر با دالر 30 و حتي 40 هزار 
توماني قيمت گذاري شده اند و افت قيمت دالر تاثيري در 
ارزان شدن اين اقالم نخواهد داشت. در كشور ما پديده اي 
به نام چسبندگي قيمت وجود دارد و قيمت كاالها معموال 
پايين نمي آيد و ارزان نمي شود حتي اگر دالر كاهش بيابد. 
دفعه قبل هم ك��ه دالر از 19 هزار تومان تا 10 هزار تومان 
كاهش يافت چيزي در اين كش��ور ارزان نشد. دولت هم 
مي داند كه حاال كه اين سطح قيمت ها به وجود آمده است 
براي حفظ صادرات و مزيت رقابتي صنايع بهتر است دالر 
كاهش چشمگيري نداشته باشد چون اين كاهش منافعي 
ادامه در صفحه 5 براي كشور و صنايع ندارد.  

روزهاي س��ياه ب��ورس تهران 
همچنان ادامه دارد و معامالت 
هفته پاياني دي ماه نيز به بدترين 
ش��كل ممكن آغاز شده است. 
مطاب��ق پيش بيني هاي انجام 
شده، سهام بازار روز گذشته در 
محدوده هاي منفي معامله شد 
و بيش��تر صنايع با خروج پول 
همراه بودند. گروه خودرويي كه همواره نقش بسيار مهم 
و تأثيرگذاري بر كليت ب��ازار دارد، در نيمه دوم معامالت 
ديروز با افزايش تقاضا مواجه شد و اكثراً در محدوده هاي 
مثبت به كار خود پايان داد. در گروه پااليشي نيز نماد شبريز 
معامالت جالب توجهي داشت و تنها نماِد سبز اين گروه 
بود. در پايان معامالت روز گذشته، قيمت آخرين معامله 
اكثر بزرگان بازار از قيمت پاياني آنها بيشتر بود كه نشانه 
خوبي به حساب مي آيد و سهامداران را نسبت به معامالت 
امروز اميدوار مي كند. متأسفانه با وجوِد اميدواري نسبت 
به معامالت اين روزها، بيشتر س��هامداران خرد كه طي 
س��ال هاي اخير وارد بازار ش��ده و متضرر شدند، به آينده 
بورس نااميد هستند و اولين مثبت هاي بازار را فرصتي براي 
خروج قلمداد مي كنند. حتي اخبار مثبتي مانند كاهش نرخ 
بهره بين بانكي نيز تأثيري بر روند بازار ندارد. سياست هاي 
ادامه در صفحه 5 حمايتي دولت از بورس كه ... 

با توجه به شرايط اقتصادي كه 
ما در سال هاي گذشته تجربه 
كرده اي��م، در اي��ن ترديدي 
وجود ن��دارد كه دول��ت بايد 
حمايت از اقش��ار كم درآمد را 
در دستور كار قرار دهد، البته 
اي��ن حمايت بايد بر اس��اس 
واقعيت ه��اي اقتصاد و مباني 
درست تصميم گيري اجرايي شود. يكي از موضوعاتي 
كه در سال هاي گذش��ته بر زندگي مردم تاثير داشته، 
بحث تحريم هاي اقتصادي است كه با افزايش قيمت ارز 
و تورم به باال رفتن فشار بر زندگي مردم منجر شده است. 
در اين شكي وجود ندارد كه دولت و ساير دستگاه هاي 
تصميم گير بايد تالش كنند در مس��ير كاهش فش��ار 
بر زندگي مردم و پايين آمدن آم��ار تحريم ها گام هاي 

مثبتي بردارند.
با اين وج��ود ما بايد طوري برنامه ري��زي كنيم كه انگار 
تحريم ها ماندگار هس��تند و اهداف كالن بايد در همين 
چارچوب نهايي شوند. يعني اگر دولت مي خواهد وعده اي 
به مردم بدهد، حمايتي را دستور كار قرار دهد يا پروژه اي 
را كليد بزند، بايد فرض خود را بر اين بگذارد كه تحريم ها 
هس��تند و فش��ارهاي مالي نيز ادامه خواهد داشت. در 
چنين شرايطي مي توان انتظار داشت كه اگر طرحي كليد 

مي خورد بر مبناي واقعيت ها باشد و وعده اي به مردم داده 
نمي شود كه دولت از انجام آن باز بماند.

در كن��ار آن دول��ت اي��ران در تمام دهه هاي گذش��ته 
حمايت هايي را در قالب يارانه  به اقتصاد تزريق كرده كه 
البته بسياري از آنها هدفمند نبوده اند. يعني در شرايطي 
كه يارانه بايد به اقشار كم درآمد برسد، در نهايت اين پول به 
شكل مساوي ميان تمامي اقشار جامعه تقسيم شده است.
اين موضوع دو اش��كال عمده دارد. نخست آنكه بار مالي 
سنگيني براي دولت به وجود مي آورد و دوم آنكه اقشار 
آسيب پذير لزوما بيشترين حمايت را دريافت نمي كنند. 
همانطور كه در بسياري از كشورهاي جهان نيز رسم است، 
معموال حمايت ها از اقشار كم درآمد به شكل مستقيم و 
به صورت نقدي انجام مي شود. در اين چارچوب هم حق 
انتخاب براي مصرف يارانه به كم درآمدها داده مي شود و 
آنهايي كه از انرژي يا سوخت استفاده نمي كنند مي توانند 
اين يارانه را در ديگر نيازهاي خود هزينه كنند و از سوي 
ديگر به اين ترتيب اگر دولت منابع محدودي نيز در اختيار 
دارد، آن را به اقشار هدف خواهد رساند و اين شيوه عدالت 

بيشتري نيز دارد.
در نهايت ارايه برنامه هاي درست در اين مسير و كاهش 
التهاب��ات و نگراني ه��اي م��ردم و پيش��گيري از ايجاد 
نارضايتي هاي جدي��د در جامعه بايد يكي از اصلي ترين 

اهداف تيم اقتصادي تصميم گيرنده در اين حوزه باشد.

گويا قرار نيس��ت مش��كالت 
و چالش هاي��ي ك��ه بودج��ه 
كارشناسي نش��ده 1401 به 
وج��ود آورده تم��ام ش��ود. از 
معلم��ان گرفته ت��ا كارگران 
بازنشس��تگان همگي به اين 
بودجه اعت��راض دارند و حاال 
در بخش ديگري از آن بودجه 
آسيب هاي اجتماعي هم نسبت به سنوات قبل كاهش 
داش��ته و از نيم درصد به 27 صدم درصد رسيده است. 
در چه شرايطي؟ در شرايطي كه هر روز نرخ آسيب هاي 
اجتماعي با توجه به وضعيت معيشتي و اقتصادي مردم 
رو به افزايش اس��ت. از دزدي و فحش��ا گرفته تا اعتياد و 
قتل. مساله اينجاس��ت كه پرداختن به اين موضوعات 
در خوشبينانه ترين حالت از سوي بسياري از مسووالن 
سياه نمايي تلقي مي ش��ود در حالي كه هر روز از سوي 
يكي از همين مس��ووالن آمارهايي در مورد آسيب هاي 
اجتماعي منتشر مي ش��ود كه مردم انگشت حيرت به 
دهان بگيرند.  همين روز گذش��ته فرماندهي انتظامي 
شهرستان ري از پيدا شدن يك تا دو جسد به طور هفتگي 
در زباله هايي كه از تهران به اين شهرستان آورده مي شود 
براي دپو و معدوم سازي خبر داد. واقعا بايد از كنار چنين 
ادامه در صفحه 8 اخباري به راحتي گذشت؟!  

گزارش روز

حمله ارتش يمن به چند نقطه راهبردي در ابوظبي
شبكه تلويزيوني »الميادين« اعالم كرد كه حمله ارتش و 
كميته هاي مردمي يمن به عمق خاك امارات با 20 پهپاد 
و 10 موشك بالستيك انجام شده است. خبرگزاري امارات 
از كشته شدن 3 نفر و زخمي شدن 6 نفر ديگر در اثر انفجار 

در مخازن نفتي خبر داد.
سپس پليس ابوظبي با تاييد اين خبر ادعا كرد كه در پي اين 
انفجار، يك آتش سوزي جزئي در محوطه ساخت وسازهاي 
جديد در فرودگاه بين المللي ابوظبي روي داد و هنوز هيچ 
خسارتي از اين حريق ثبت نشده است. اين در حالي بود كه با 
انتشار تصاوير اين آتش سوزي در شبكه هاي اجتماعي نشان 

داده شد كه اين امر فراتر از يك حادثه است.
منابع رسانه اي اعالم كردند كه يكي از انفجارها در فرودگاه 
ابوظبي صورت گرفته اس��ت و منابع پليس اين كش��ور 
تايي��د كردند كه چن��د فروند پهپاد ب��ا انداختن بمب بر 
روي مخزن هاي سوخت در اين منطقه صنعتي ابوظبي 
و همچني��ن فرودگاه بين المللي اين ش��هر آن را به آتش 

كشيدند.
به نوش��ته خبرگزاري رس��مي امارات، دو انفجار نخست 
در نزديكي انبارهاي »ادنوك« و انفجار س��وم در فرودگاه 
بين المللي ابوظبي صورت گرفته است و تحقيقات اوليه 
حاكي از رصد اجسام پرنده اي كه احتماال پهپاد هستند، 

است كه اين دو منطقه را هدف قرار داده اند. 
پليس ابوظبي نيز سپس تاييد كرد كه در حمله نخست 
تانكرهاي سوخت در منطقه المصفح و در حمله بعد فرودگاه 

بين المللي ابوظبي هدف قرار گرفته شده است.
لحظاتي پس از انتشار اين خبر، »يحيي سريع« سخنگوي 
نيروهاي مس��لح يمن با انتشار پس��تي در توئيتر به طور 
تلويحي مس��ووليت حمله به فرودگاه ابوظبي را برعهده 
گرفت و اعالم كرد كه به زودي جزييات اين حمله را منتشر 
مي كند. پليس امارات نيز مدعي شد كه طي انفجار ابوظبي 
سه غير نظامي از جمله يك پاكستاني و دو هندي كشته و 

شش نفر زخمي شدند.
شبكه الميادين نيز به نقل از منابع رسانه اي نوشته ارتش و 
كميته هاي مردمي يمن با 20 پهپاد و 10 موشك بالستيك، 
مناطق حساس و كليدي را در امارات هدف قرار داده  است.

چندي پيش »محمد البخيتي« عضو دفتر سياسي جنبش 
انصاراهلل با هشدار به امارات متحده عربي گفته بود: »ما به 
امارات توصيه مي كنيم به اقدام��ات تنش زاي خود ادامه 
ندهد چون اگر اين تن��ش ادامه پيدا كند، يمن مجبور به 
حمله به عمق خاك اين كش��ور خواهد شد.«به گفته او 
معامله اي ميان ري��اض و ابوظبي وجود دارد كه طبق آن، 
عربس��تان اس��تان هاي جنوبي يمن را به امارات تحويل 

مي دهد و امارات هم تمام ظرفيت هاي نظامي خود را در 
يمن به كار خواهد گرفت.

در پي پيشرفت هاي موشكي و پهپادي چشمگير ارتش و 
كميته هاي مردمي يمن و در تيررس قرار گرفتن شهرهاي 
ابوظبي و دوبي و اثبات آن با حمله پهپادي سال 2017 به 
عمق خاك امارات، اين كشور طي يك مانور سياسي مدعي 
عقب نشيني تدريجي از صحنه جنگ يمن شد. اما اخيرا در 
پي تالش هاي مزدوران وابسته به امارات براي پيشروي به 
سوي استان شبوه، بار ديگر صنعا  هشدارهاي خود را از سر 

گرفت و به مقامات اين كش��ور كوچك تاكيد مي كند كه 
بانك تهيه شده از اهداف براي حمله در امارات، در تيررس 
موشك ها و پهپادهاي يمن قرار خواهد گرفت.اما ابوظبي كه 
بي توجه به اين هشدارها به اقدامات متجاوزانه خود در يمن 
ادامه مي داد، امروز بار ديگر، تذكر عملي صنعاء را دريافت 
كرد.چند روز پيش بود كه وبگاه »الخبر اليمني« با انتشار 
يادداشتي در خصوص اين امر كه گويا ابوظبي بار ديگر نياز 
به تذكر جدي دولت نجات ملي و نيروهاي مسلح يمن دارد، 
ادامه در صفحه 2 ماجراي عمليات ارتش و ... 

مريم شاهسمنديجمشيد عدالتيانامير ملك زادهمحسن عباسي

شكست سه دهه شوك درماني ارزي 
به روايت فرشاد مومني

رييس جمهوري:  فساد، آبروي نظام 
بانكي را تهديد مي كند

»تعادل« تاثير بودجه سال آتي روي بورس را بررسي مي كند

هشدار درباره جهش 
تورمي در سال آينده

صفحه 8     صفحه3 و2    

صفحه 7    

۵  فرمان رييسي 
به مديران نظام بانكي

شوك بزرگ بودجه به معامالت بازار

»تعادل« مهم ترين عوامل اثرگذار بر 
بازار مسكن را بررسي مي كند

طرح دولت براي حذف ارز ترجيحي 
نهايي شد

گروه راه و شهرسازي|با قوت گرفتن احتمال توافق 
هسته اي ايران و كشورهاي غربي همزمان با فرارسيدن 
موعد بازار شب عيد، بازار گمانه زني ها و تحليل هاي 
كارشناسانه درباره آينده بازار مسكن داغ شده است. 
بازاري كه در فاز ركود تورمي قرار دارد. در عين حال، 
طي ماه هاي گذشته از سال 1400 حدود 10 درصد 
از حباب قيمتي مسكن با »تورم« تعديل و تخليه شده 
است. با وجود اين، همچنان، قيمت هاي اسمي بسيار 
فراتر از توان مالي متقاضيان مصرفي قرار دارد و شرايط 
صفحه 5را بخوانيد حاكم بر اقتصاد و...  

پس از هفته ها گمانه زني به نظر مي رس��د سرانجام 
مجلس و دولت كار جزئي بر سر حذف يا باقي ماندن ارز 
ترجيحي را آغاز كرده اند؛ اقدامي كه مي تواند سرنوشت 
حمايت از اقشار كم درآمد در سال آينده را تغيير دهد.

بحثي كه از سال پاياني دولت روحاني آغاز شده بود 
حاال در دولت سيزدهم به نقاط حساس تر خود رسيده 
است. در شرايطي كه فاصله ميان نرخ ارز ترجيحي و 
ارز بازار آزاد از مرز 23 هزار تومان نيز گذشته، بايد ديد 
دولت و مجلس براي جبران اين فاصله چه برنامه اي در 
صفحه 2 را بخوانيد سر دارند.  

پيش بيني تداوم 
 ركود مسكن 

در 1401

يك گام تا افزايش 
يارانه نقدي



پس از هفته ها گمانه زني به نظر مي رسد سرانجام مجلس و 
دولت كار جزئي بر سر حذف يا باقي ماندن ارز ترجيحي را 
آغاز كرده اند؛ اقدامي كه مي تواند سرنوشت حمايت از اقشار 

كم درآمد در سال آينده را تغيير دهد.
بحثي كه از س��ال پاياني دولت روحاني آغاز شده بود حاال 
در دولت سيزدهم به نقاط حساس تر خود رسيده است. در 
شرايطي كه فاصله ميان نرخ ارز ترجيحي و ارز بازار آزاد از 
مرز 23 هزار تومان نيز گذشته، بايد ديد دولت و مجلس براي 
جبران اين فاصله چه برنامه اي در سر دارند. نهاده هاي دامي، 
گندم و دارو اصلي ترين محصوالتي هستند كه هنوز در سال 
جاري ارز 4200 توماني دريافت مي كنند، ارزي كه با وجود 
پرداخت در تمام سال هاي گذشته نتوانسته جلوي افزايش 
قيمت اين محصوالت را بگيرد و ركورد شكني هاي قيمت 
مرغ در سال گذشته يكي از اصلي ترين مثال هايي است كه 
مخالفان اين ارز براي اثبات ناكارآمدي  آن مطرح مي كنند. 
با اين وجود موافقان مي گويند كه در صورت حذف اين ارز، 
قيمت اين محصوالت حتي امكان چند برابر شدن نيز دارد 
و همين موضوع فشاري تازه بر اقشار كم درآمد وارد مي كند.

ارز 4200 توماني زماني مطرح شد كه قيمت دالر در بازار در 
مرز هفت هزار تومان قرار داشت و به اين ترتيب حتي حذف 
كردن آن نيز نمي توانست شوك بسيار بزرگي به كاالهاي 
اساسي وارد كند اما در سال هاي گذشته، با توجه به افزايش 
قابل توجه قيمت ارز، فاصله ميان اين دو نرخ به شدت افزايش 
يافته و همين موضوع باعث ايجاد اين نگراني شده كه حذف 
ناگهاني ارز ترجيحي ضربه اي تازه به اقتصاد ايران وارد كند. 
جداي از آن افزايش اين فاصله فشار بيشتري را نيز بر منابع 
دولت براي تخصيص ارز ترجيحي وارد كرده است. به طوري 
كه در سال جاري، بنا بود هشت ميليارد دالر منبع مالي براي 
اين كار در نظر گرفته شود اما اين بودجه در همان شش ماهه 
نخست به پايان رسيد و به اين ترتيب تا پايان 9 دولت بيش 
از 11 ميليارد دالر اعتبار براي تامين اين ارز صرف كرده و 

تا پايان امسال احتماال اين رقم افزايش نيز خواهد يافت.
اين فش��ار مالي در حالي به وجود آمده كه تيم اقتصادي 
دولت نيز از همان ابتدا بارها اعالم كرده بود كه با ادامه دادن 
پرداخت اين ارز مخالف است و از اين رو به دنبال پيدا كردن 
راهي اس��ت تا از پرداخت اين ارز جلوگيري كند. به دنبال 
اين گمانه زني ها بود كه در اليحه بودجه 1401 رسما بحث 
درباره حذف اين ارز ادامه پيدا كرد اما در ش��رايطي كه به 
نظر مي رس��يد دولت مقدمات الزم را براي كنار گذاشتن 
اين سياس��ت فراهم كرده اما نمايندگان مجلس در نگاه 
اول به آن روي خوش نشان ندادند. با وجود تداوم اختالف 
نظرها، با توجه به اينكه در اليحه سال آينده اساسا منبعي 
براي اين ارز در نظر گرفته نش��ده، احتماال مجلس تنها به 
دنبال كسب اطمينان از طرح دولت براي حمايت از اقشار 

كم درآمد در س��ال آينده اس��ت، موضوعي كه در جريان 
بررسي اليحه بودجه در مجلس نيز خود را نشان داده است. 
زارع - سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس - درباره آخرين 
وضعيت بررس��ي اليحه بودجه اعالم كرده: كميس��يون 
تلفيق در مصوبه اي به دولت اجازه داد تا سقف دو ميليارد 
يورو كمك هاي بالعوض از سوي موسسات و سازمان هاي 
بين المللي براي جلوگيري از حوادثي مثل زلزله و سيل و 
اجراي طرح هاي توسعه اي و زيربنايي دريافت كرده و صرف 
هزينه هاي مرتبط كند. همچنين اصل و فرع سرمايه گذاري 
مشاركت بخش غيردولتي براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام 
عمراني معاف از ماليات شدند. وي گفت: در مصوبه ديگري، 
به شركت هاي دولتي اجازه داده شد تا سقف 10 هزار ميليارد 
تومان اوراق مالي اسالمي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل 
و س��ود توسط خودشان منتشر كنند. همچنين به دولت 
اجازه داده شد براي تامين مالي مصارف بودجه خود تا سقف 
۸۶ هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي ريالي و ارزي از 
جمله اسناد خزانه اسالمي منتشر كند. به شهرداري هاي 
كشور و سازمان هاي وابسته به آنها جهت توسعه حمل و نقل 
و زيرساخت هاي شهري اجازه داده شد با تاييد وزارت كشور 

12000 ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي ريالي با تضمين 
خودشان و بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري 
منتشر كند. زارع درباره برنامه دولت براي حذف ارز ترجيحي 
گفت: هنوز كميته تخصصي مربوطه وارد بررس��ي برنامه 
مكتوب دولت براي حذف ارز ترجيحي نشده است اما به طور 
كلي برنامه دولت در صورت حذف ارز ترجيحي پرداخت 
يارانه نقدي و يارانه معيشتي است. صحبت هاي زارع نشان 
مي دهد كه دولت همچنان طرح افزايش ميزان يارانه نقدي 
را دنبال مي كند و شايد اين بار پس از حذف ارز ترجيحي به 
سمت افزايش اين رقم حركت كند. اين در حالي است كه 
در دو ماه گذشته نيز گمانه زني هاي فراواني درباره امكان 
افزايش رقم يارانه نقدي مطرح شده بود اما هر بار در عمل 
اتفاقي رخ نداد تا اين بار دو برنامه به شكل همزمان دنبال شود. 
البته بحث افزايش يارانه نقدي هنوز قطعي نيست و موضوع 
يارانه كااليي نيز در دس��تور كار دولت و مجلس قرار دارد. 
ميرتاج الديني – عضو كميسيون تلفيق مجلس - با اشاره 
به ارايه برنامه مكتوب دولت براي حذف ارز ترجيحي اظهار 
كرد: هنوز اين برنامه رونمايي نشده است و قرار است آن را 
در كارگروه مشتركي با دولت به صورت دقيق بررسي كنيم. 

كميته هدفمندي كميسيون تلفيق آن را بررسي كرده و در 
نهايت گزارش به كميسيون تلفيق براي تصميم گيري ارايه 
مي شود. وي ادامه داد: ما به دنبال اين هستيم كه با حذف ارز 
ترجيحي، كارت يارانه كااليي و نه يارانه نقدي به مردم بدهيم. 
در همين باره محسن دهنوي نايب رييس كميسيون تلفيق 
اليحه بودجه 1400 نيز در مطلبي در صفحه توييتر خود 
نوشت كه برنامه اجرايي حذف ارز ترجيحي در كميسيون 
تلفيق و كارگروه مشتركي با دولت بررسي و اصالح خواهد 
شد و در نهايت مجلس شوراي اسالمي نظر نهايي خود را 
در راستاي تقويت معيش��ت مردم و كمك به دولت اعالم 
خواهد كرد. اينكه همزمان هم از افزايش يارانه نقدي صحبت 
به ميان آمده و هم خبرهايي از مخالفت با آن مطرح است، 
نشان مي دهد كه هنوز دو طرف در اين زمينه به جمع بندي 
نرسيده اند و احتماال در روزهاي آينده جزييات بيشتري از 
پيشنهاد دولت و بررسي هاي مجلس ارايه خواهد شد. آنچه 
كه قطعي به نظر مي رسد اما حذف ارز 4200 توماني و پايان 
كار اين سياست در اقتصاد ايران پس از نزديك به چهار سال 
خواهد بود، موضوعي كه مي تواند اقتصاد ايران را يك گام به 

ارز تك نرخي نزديك كند.
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در وين بن بست نداريم
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان با اشاره به برگزاري 
مذاكرات وين و اس��تقرار دوباره مذاكره كنندگان ارشد 
كشورها براي ادامه مذاكرات وين در محل انجام برگزاري 
مذاكرات گفت: گفت وگو در مسير درستي قرار گرفته است 
و بن بست الينحلي نداريم. در مورد برخي از موضوعات 
كليدي باقي مانده بايد تصميمات خاص سياسي گرفته 
ش��ود و اين موضوع نيازمند اين است كه تصميمات در 
پايتخت كشورها گرفته شود. سعيد خطيب زاده در نشست 
هفتگي خود با خبرنگاران كه با حضور خبرنگاران داخلي 
و خارجي برگزار شده بود در پاسخ به سوالي در خصوص 
آخرين روند مذاكرات وين اظهار كرد: مذاكره كنندگان 
ارش��د طبق توافق صورت گفته براي انجام مشورت ها و 
همچنين انجام تنفس پس از چن��د روز گفت وگوهاي 
فشرده به پايتخت ها بازگشته بودند و اكنون شاهد بازگشت 
مجدد مذاكره كنندگان به وين هستيم. البته در اين چند 
روز جلسات كارشناسي برگزار شده و تمركز جلسات بر 
روي چهار متن اصل��ي در خصوص موضوعات مختلف 
بوده اس��ت. وي ادامه داد: در راستاي گفت وگوهايي كه 
تاكنون انجام شده بس��ياري از جداول آماده شده است. 
ستون هاي اين جداول نيز آماده است. بخشي از پرانتزها 
پاكسازي شده اند. در مورد ايده ها نيز تا حدود بسيار زيادي 
توافقاتي انجام شده است و در حال تبديل شدن به جمالت 
و كلمات هستند. البته موضوعات باقي مانده،  موضوعات 
كليدي هستند كه نياز به اخذ تصميمات خاص سياسي 
دارد به خصوص از طرف واشنگتن و آنها بايد تصميمات 
خود را در مورد مسائل باقي مانده به خصوص موضوع رفع 
تحريم ها اعالم كنند. اين ديپلمات ارشد كشورمان گفت: 
اگر اين اتفاقات در بازگشت تيم هاي مذاكره كننده كشورها 
به وين رخ دهد مي توان گفت با سرعت خوبي به سمت 
رس��يدن به يك توافق پايدار و قابل اتكا در حال حركت 
هستيم. خطيب زاده همچنين در پاسخ به سوال ديگري در 
مورد سفر اخير وزير امور خارجه به پكن و موضوع اجرايي 
شدن تفاهم 25 ساله بين ايران و چين اظهار كرد: منطق 
اين تفاهم نامه ايجاد يك نقش��ه راه براي همكاري هاي 
بلندمدت بين ايران و چين و ارتقاي روابط دو كش��ور در 
حوزه هاي مختلف به سطح مش��اركت جامع راهبردي 
است. سخنگوي وزارت امور خارجه با بيان اينكه در پنج 
ماه گذشته پس از امضاي اين تفاهم نامه وزارتخانه هاي 
مختلف مسوول ش��ده اند كه روي بخش هاي مختلف 
اين تفاهم نامه جهت اجرايي كردن آن كار كنند، افزود: 
اين تفاهم نامه نيازمند اجرايي شدن بندهاي مختلف در 
حوزه هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي، پارلماني و... بود 
كه كار جدي احتياج داشت و همانطور كه اشاره شد در 
پنج ماه گذشته در دولت،  وزارتخانه هاي مختلف مسوول 
اين شدند كه روي قراردادهاي مختلف كار كنند و از اين 
زمان اين تفاهم نامه بايد وارد فاز اجرايي و قراردادي مي شد 
و با تمركز ويژه اي كه دولت گذاشت اين اتفاق افتاد. وي 
با اشاره به گفت وگوهاي وزيران امور خارجه ايران و چين 
در روز جمعه گفت: وزراي خارجه دو كشور بعد از چندين 
ساعت گفت وگوهاي تفصيلي در چين تفاهم كردند كه 
مشتركا آغاز اجرايي شدن اين تفاهم را اعالم كنند. معاون 
بانك مركزي، معاون وزارت نفت و معاون ديپلماس��ي 
اقتصادي وزارت خارجه نيز در اين سفر حضور داشتند و در 
مورد ابعاد مختلفي كه آغاز شده گفت وگو و رايزني داشتند.

روسيه به دنبال روابط 
همه جانبه با ايران است

كارش��ناس ارشد مس��ائل روسيه گفت: مس��كو در پي 
گسترش روابط همه جانبه سودمند با تهران است و مايل 
نيست ايران مشمول تحريم هاي شوراي امنيت سازمان 
ملل قرار گيرد كه روابط دو كش��ور را مختل سازد. الهه 
كواليي با بيان اينكه نظريه اي به نام »نگاه به ش��رق« در 
سياست خارجي جمهوري اس��المي ايران وجود ندارد، 
گفت: شعار انقالب اسالمي »نه شرقي، نه غربي« بوده است 
كه حكم ژئوپليتيك ايران است كه بايد به قدرت هاي شرقي 
يا غربي وابسته نباشد، بلكه با موازنه گرايي هشيارانه، بايد 
از تعارض منافع قدرت هاي جهاني، بهره برداري كند.اين 
ظرفيت را تاريخ و جغرافيا به ايران داده است، كه تاكنون 
به درس��تي و به خوبي از آن بهره برداري نشده است.  وي 
گفت: سياست ش��رق گرايي در ايران، نتيجه فشارهاي 
گوناگون امريكا و اروپا بر ايران است كه هرچه بيشتر شده، 
اين گرايش را پرقدرت تر ساخته است. عضو هيات علمي 
دانش��گاه تهران با بيان اينكه روابط با روسيه براي ايران 
بسيار مهم اس��ت و زمينه هاي گوناگوني براي همكاري 
دو كشور وجود دارد كه بايد به خوبي از آن استفاده شود، 
 گفت: سفر رييس جمهوري به مسكو بسيار مهم است، 
ولي بايد همزمان براي بهبود روابط با غرب تالش ش��ود 
تا رابطه با روس��يه براي ما منافع بيشتري داشته باشد. 
كواليي با اشاره به رويكرد سياست خارجي روسيه اظهار 
كرد: روسيه، خيلي زود، دو سه سال پس از فروپاشي اتحاد 
شوروي، با آمدن يوگني پريماكف به خاورميانه بازگشت. 
او به عنوان وزير امور خارجه و بعد نخست وزير روسيه، در 
دوره رياست جمهوري بوريس يلتسين، اهميت گسترش 
روابط با كشورهاي غرب آسيا را گوشزد كرد.  وي اضافه 
كرد: منافع روس��يه در آن دوره بيشتر رويكرد اقتصادي 
داش��ت، ولي از دوره رياست جمهوري والديمير پوتين، 
جنبه هاي سياسي آن برجسته تر شد. در اين زمينه، منافع 
روس��يه در جمهوري هاي مسلمان نشين شرق و غرب 
درياي خزر و نيز جمعيت هاي مسلمان در خود روسيه، 
ضرورت بازس��ازي روابط با اين كش��ورها را مشخص تر 
ساخت. اين كارشناس ارشد مسائل روسيه ادامه داد: در 
سال هاي بعد، همكاري هاي امنيتي و نظامي هم در كنار 
مالحظات اقتصادي برجسته شد. در تحليل روابط روسيه 
با كشورهاي اين منطقه، رابطه آن با ايران و اسراييل بسيار 
اهميت پيدا مي كند. كواليي گفت: قرارداد بيست ساله 
ايران و روس��يه كه در دوره اصالحات امضا شد و به طور 
خودكار تمديد شده، بر اس��اس اراده سياسي دو كشور 
مي تواند ظرفيت مناسبي براي توسعه روابط ايران و روسيه 
فراهم كند؛ مشروط بر آنكه در همان حال، گسترش روابط 
با غرب، رفع چالش ها با جامعه جهاني و تن دادن به قواعد 
حاكم بر روابط نظام بين الملل نيز دنبال شود.  وي افزود: 
در اين زمينه، ايران از ظرفيت هاي مهمي برخوردار است 
كه در صورت توجه به الزام هاي سياست خارجي متوازن 
و متعادل قابل دسترسي خواهد بود. در غير اين صورت، 

روسيه بهره برداري اصلي را از اين روابط خواهد داشت.

ميزان تورم
 پس از تصويب بودجه 1401

يك كارشناس اقتصادي ضمن بيان انتقادات خود به اليحه 
بودجه سال آينده، پيش بيني خود نسبت به ميزان تورم 
در صورت تصويب شدن اين اليحه بدون اعمال اصالحات 
ساختاري در آن را نيز اعالم كرد. اميرمحمد اسالمي اظهار 
كرد:  گر چه چند گام مثبت در بودجه سال آينده برداشته 
شده اما ساختار و جهت گيري بودجه تغييري نكرده و در 
ادامه سياست هاي سه سال گذشته و در راستاي كج روي 
در پيروي از انديشه هاي محجور اقتصادي و سياست هاي 
شكس��ت خورده اقتصادي در سطح ايران و جهان است و 
بهتر بود مجلس كليات بودجه را رد مي كرد تا كامال تجديد 
ساختار شود. وي افزود: با نگاهي به بودجه 1401 مي توان 
دريافت كه متاسفانه سهم خواهي بودجه اي و تقسيم غنائم 
دستگاه ها و گروه هاي داراي نفوذ همچنان ادامه يافته است 
و دولت بر ادامه چرخه معيوب افزايش قيمت هاي كليدي 
تاكيد دارد. در صورت تصويب و اجرا ش��دن اين برنامه در 
سال آينده، تا 59 درصد تورم در اثر حذف ارز ترجيحي، 3 
درصد در اثر تعميم و اعمال قانون ماليات بر ارزش افزوده بر 
ساير بخش ها، 50 درصد تورم در اثر باال بردن تسعير نرخ ارز 
و مقداري تورم نيز در اثر واكنش بازار و رفتار توليد كنندگان 
و مصرف كنندگان پديدآيد. اين كارشناس اقتصادي ادامه 
داد: عالوه بر اين، همان گونه كه در اليحه بودجه سال آينده 
مشاهده مي شود، ارقام بودجه دستگاه هاي مختلف افزايش 
قابل توجهي داشته درحالي كه در عملكرد و فعاليت اين 
دستگاه ها تغييري صورت نگرفته و اين مساله بيانگر اين 
واقعيت است كه سياست هاي قبلي در بودجه ريزي، اثر 
خود را حتي در كوتاه مدت به شكل تورم و افزايش هزينه ها 
نشان مي دهند و از اين جهت، آثار تورم در سال هاي پاياني 

بر هزينه هاي دولت آشكار خواهد شد.
   تسعير ارز ۲۳ هزار توماني اشتباه است

اسالمي با بيان اينكه نرخ تسعير ارز هر دالر 23 هزار تومان از 
اساس اشتباه است و پيامدهاي منفي دارد، گفت: نرخ تسعير 
ارز در اين سطح هيچ جنبه علمي و منطقي ندارد و عالوه بر 
اين سبب مي شود كه حتي در صورت وقوع هرگونه توافق 
بين ايران و كشورهاي غربي و عادي شدن شرايط نيز، كاهش 
سطح عمومي قيمت ها ناممكن يا دشوار شود. از سوي ديگر، 
بايد سياست افزايش قيمت ها و جهاني سازي قيمت ها با 
هدف كسب درآمد كنار گذاشته شود زيرا، اين افزايش درآمد 
توهمي است و در بلندمدت هم براي كل اقتصاد و هم براي 
توليد كننده و هم مصرف كننده و حتي خود دولت زيانبار 
است. اين صاحب نظر اقتصادي افزود: تقسيم يارانه به ميزان 
100 هزار ميليارد تومان بين دهك هاي فقير يا تخصيص آن 
به مصرف كنندگان در پي حذف ارز 4200 توماني، به هيچ 
عنوان جبران كاهش قدرت خريد مصرف كنندگان كاالهاي 
ضروري را نخواهد كرد و از طرفي اگر دولت همه منابع آزاد 
شده را صرف توزيع پول كند، عمال در حذف ارز ترجيحي، 
كار بي فايده اي انجام داده است. ضمن آنكه تفاوت چندان 
زيادي وجود ن��دارد در اينكه دولت براي تامين ارز 4200 
توماني پول چاپ كند يا با افزايش قيمت ارز و بدون درآمد 
ارزي جديد، حجم پول را افزايش دهد، در هر صورت حجم 

پول افزايش پيدا مي كند و تورم زا خواهد بود.
   راهكاري براي كاهش قيمت ها

وي تاكيد كرد: يك راه اساسي براي كاهش كسري بودجه 
و تعادل بخش��ي به درآمد و هزينه ها چه در بخش دولتي 
و چه در بخش خصوصي و براي عموم مردم، فروكاس��تن 
از التهاب اقتصاد و عقب راندن قيمت هايي است كه بدون 
دليل اقتصادي و مكانيسم طبيعي بازار، منفجر شده اند. 
دولت مي تواند از طريق پرهيز از افزايش دستوري قيمت هاي 
كليدي، خودداري كردن از اقدامات منجر به افزايش سطح 
قيمت ها، بازگرداندن مكانيسم هاي طبيعي به بازار و مداخله 
در ش��رايطي كه منع عرضه در بازاري اتفاق افتاده است، 
به كاهش طبيعي قيمت ها به سطح واقعي كمك كند و 

هزينه هاي خود را نيز كاهش دهد. 
   اجراي بودجه را عقب بيندازيد 

اسالمي با بيان اينكه يكي از پيش نيازهاي اصالح ساختار 
بودجه، اصالح ساختار مالياتي و هوشمندسازي آن است، 
ادامه داد: دولت مي تواند قب��ل از اجراي بودجه، به اصالح 
ساختار مالياتي ورود كند و اجراي بودجه را به تعويق بيندازد. 
در وضعيت فعل��ي ايران، نه تنه��ا از درآمدهاي حاصل از 
سودهاي غير متعارف ناشي از سفته بازي كاذب و درآمدهاي 
كاذب در طول يك زنجيره عرضه جلوگيري نمي ش��ود، 
حتي بر خلق و جريان پول هاي كثيف نيز به خوبي نظارت 
نمي شود.  وي افزود: قوانين مالياتي فعلي نقص هاي زيادي 
دارد و تمركز خود را بر بخش هاي مولد و شفاف اقتصادي قرار 
داده است. درحالي كه فعاليت سوداگران در سفته بازي ها و 
بازارهاي موازي، هم پتانسيل بسيار خوبي براي درآمدزايي 
دولت دارد و هم اعمال ماليات هوشمند و پلكاني در آنها سبب 
جلوگيري از ايجاد حباب هاي كاذب و افزايش قيمت هاي 
غير واقعي مي شود. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه 
نظام مالياتي هوشمند در جلوگيري از چسبندگي كاذب 
قيمت و بازگشت تعادل بازار نيز در زمان آزادسازي منابع 
موثر اس��ت، اظهار كرد: در صورت بال اثر شدن تحريم ها، 
بهب��ود درآمدهاي ارزي، تراز تج��اري و عرضه و تقاضا در 
بازارها، قاعدتا نرخ ارز به صورت چشم گيري پايين مي آيد كه 
در اين شرايط اينكه گروهي با توجيه چسبندگي قيمت ها، 
قيمت كاالها و خدمات خود را در بلندمدت در سقف نگه 
دارند، قابل قبول نيست و نظام مالياتي هوشمند مي تواند با 
نظارت هوشمندانه بر مراودات مالي از اين پديده جلوگيري 
كند و سبب كمك به شكل گيري تعادل قيمتي جديد شود.

   راهي براي صرفه جويي
 100 هزار ميلياردي در بودجه 1401

اسالمي گفت: صرفه جويي و انضباط مالي در تخصيص 
بودجه به دس��تگاه ها، حداقل 100 هزار ميليارد تومان از 
منابع بودج��ه را آزاد مي كند، همچنين، تجديد نظر و باز 
آرايي پروژه هاي كم صرفه از فش��ار به منابع بانكي و 500 
هزار ميليارد تومان تعهد دول��ت جلوگيري خواهد كرد. 
وي با بي��ان اينكه درآمدهايي ك��ه از محل صادرات نفت 
پيش بيني شده محل بحث است و دولت بايد سناريوهاي 
جايگزين و پيش بيني هاي الزم در اين زمينه را نيز در نظر 
بگيرد، بيان كرد: در صورت شفافيت، نظارت و اعمال نكردن 
تخفيف هايي برخالف منافع مل��ي، تهاتر نفت مي تواند 
روش��ي براي افزايش درآمد واقعي دولت باشد كه واردات 
پايدار كاالهاي سرمايه اي، مواد اوليه و كاالها و مواد مصرفي 
ضروري اولويت است. اين روش موجب كاهش فشار تقاضاي 
ارز، تعادل بازار ارز و كاهش سطح عمومي قيمت ها مي شود.

طرحدولتبرايحذفارزترجيحينهاييشد

يك گام تا افزايش يارانه نقدي

رييس جمهوري:  فساد، آبروي نظام بانكي را تهديد مي كند

حملهارتشيمنبهچندنقطهراهبرديدرابوظبي

رييس جمهور با بيان اينكه به نتيجه رس��يدن تحول 
اقتصادي در گ��رو موفقيت در ايجاد تح��ول در نظام 
بانكي است، اظهار داش��ت: وضع موجود نظام بانكي 
باي��د بر مبناي عدال��ت و به نفع مردم متحول ش��ود. 
آيت اهلل س��يد ابراهيم رييس��ي در نشستي با مديران 
عامل بانك ها با بيان اينكه دولت سيزدهم اصلي ترين 
وظيفه خود را ايجاد تحول در عرصه هاي مختلف و به 
ويژه تحول در وضع موجود نظام بانكي به سطح مطلوب 
مي داند، گفت: عدالت به عنوان مسير و مقصد حركت، 
مبناي عمل دولت در ايجاد تحول در نظام بانكي است. 
رييس جمهور افزود: نظام بانكي با دو دسته مشكالت 
دروني و بيروني مواجه است. اگر مجموعه نظام بانكي 
نتواند اين مشكالت را مرتفع كرده و عملكرد صحيحي 
داشته باشد بالتبع عدالت را نيز نقض كرده است. رييسي 
ادام��ه داد: خود بانك ها با هم��كاري بانك مركزي، تا 
پيش از پايان س��ال كارگروهي براي شناسايي و رفع 
مشكالت دروني نظام بانكي تشكيل دهند تا با بازنگري 
مقررات بانكي ب��ه رفع تعارض ها، ايجاد ش��فافيت و 
تسهيل مسير فعاليت هاي بانكي در زمينه ارتباط مردم 
و توليدكنندگان با بانك ها اقدام كنند. رييس جمهور 
تصريح كرد: بزرگ ترين سرمايه بانك ها آبرو و اعتبار 
نظام بانكداري كشور نزد مردم است كه اين سرمايه با 
امانتداري صحيح بانك ها از پول مردم به دست آمده و 
حفظ خواهد شد. آفت اين اعتبار فساد در عملكرد نظام 
بانكي است و لذا نظام بانكي با »خودمراقبتي« پيش 
و بي��ش از هر كس مانع از مخدوش ش��دن حيثيت و 
اعتبارش شود. رييس جمهور بازنگري در عملكردها را 
در كنار بازنگري در مقررات بانكي مورد تأكيد قرار داد 
و افزود: هدف تحول و بازنگري در نظام بانكي تطبيق 

كامل مراودات بانكي در كشور با احكام اسالمي است.

آيت اهلل رييس��ي گفت: تجربه و دانش مديران بانكي 
سرمايه اي ارزشمند اس��ت كه به ايجاد تحول واقعي 
در نظام بانكي كمك مي كن��د. در عين حال مديران 
بانك ها بدانند كه ش��رط موفقيت در ايجاد تحول در 
نظام بانكي آن است كه همه اجزا و كاركنان نظام بانكي 
به تحول مورد نظر مقيد و متعهد باشند. رييس جمهور 
افزود: مدي��ران بانكي همچنين بايد ريس��ك پذير و 
مسووليت پذير باش��ند و مديري كه شجاعت نداشته 
باشد، نمي تواند مجري خوبي براي سياست هاي تحولي 
باشد. رييسي از مديران بانكي خواست كه با حساسيت 
و دقت و در عين حال ش��جاعت در چارچوب مقررات 

الزام آور، براي ايجاد تحول در نظام بانكي تالش كنند.
رييس جمهور همچنين توسعه زيرساخت ها و خدمات 

الكترونيك در بانك ها را باعث ارتقاي شفافيت و تسهيل 
نظارت بر عملكرد بانك ها دانست. رييسي بر ضرورت 
توسعه جريان قرض الحسنه در نظام بانكي تأكيد كرد 
و گفت: بانك ها تالش كنند كارمزد و سود تسهيالت 
اعطاي��ي را تا ح��د ممكن كاهش دهن��د. همچنين 
در پرداخت تس��هيالت خرد به مردم اعتبارس��نجي 
جايگزين اخذ وثيقه شود؛ بانك ها به مردم تسهيالت 
بدهند نه تضييقات. آيت اهلل رييس��ي اظهار داش��ت: 
مقررات بانك ها در اعطاي تس��هيالت ب��ه مردم بايد 
سهل و آسان و در اعطاي تسهيالت به افراد بدحساب 
سختگيرانه باشد. بدهكاران بدحساب بانكي شناسايي، 
دسترسي آنها به اعتبارات بانكي قطع و در صورت لزوم 
معرفي شوند. بعضي بدحساب ها با بانك هاي متعدد در 

ارتباط هستند، لذا اين هماهنگي بين بانك ها وجود 
داشته باش��د كه از ارتباط چنين افرادي با بانك هاي 
مختلف و متعدد جلوگيري ش��ود. رييسي با تاكيد بر 
اينكه دريافت سود مشاركت از تسهيالت بانكي دقيقا 
بر اساس مقررات مصوب و ابالغي بانك مركزي انجام 
شود، گفت: اخذ هرگونه وجه ديگري تحت هر عنوان از 
تسهيالت گيرنده مجاز نيست و باعث ايجاد نگاه منفي 
در مردم نس��بت به نظام بانكي خواهد ش��د. چنانچه 
بانكي مبالغي غير از نرخ سود مشاركت مصوب از افراد 
اخذ كرده اين مبالغ را به آنها بازگردانيد. رييس جمهور 
در بخش ديگري از سخنانش، خاطرنشان كرد: بانك ها 
تا آنجا كه ممكن اس��ت از تمليك واحدهاي توليدي 
خودداري كنند، اما چنانچه ناچار به اين كار شدند، در 
كوتاه ترين زم��ان ممكن يا آن واحد توليدي را مجدداً 
راه اندازي يا واگذار كنند تا توليد دچار وقفه نش��ود و 
كارگران بيكار نشوند. رييس جمهور بر ضرورت هدايت 
نقدينگي به سوي نظام توليد تاكيد كرد و اظهار داشت: 
اگر نقدينگي به سمت توليد هدايت شود، مشكلي ايجاد 
نخواهد كرد، اما اگر نقدينگي به سوي توليد نرود، مانند 
سيل در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد، خرابي به 
بار مي آورد. رييسي سرمايه گذاري و ايجاد بنگاه هاي 
اقتصادي از سوي بانك ها را امري مفيد، اما بنگاهداري را 
مضر عنوان كرد و گفت: ايجاد بنگاه آري اما بنگاهداري 
هرگز؛ اين بايد اساس كار بانك ها باشد. در اين جلسه 
كه بيش از 2 ساعت به طول انجاميد، عالوه بر مديران 
عامل بانك هاي كشور، معاون اول رييس جمهور، رييس 
كل بانك مركزي، رييس سازمان برنامه و بودجه، وزير 
امور اقتصادي و دارايي، معاون اقتصادي رييس جمهور و 
رييس كل بانك مركزي نيز در سخناني به تشريح برنامه 
دولت براي ايجاد تحول در نظام بانكي كشور پرداختند.

كميته هاي مردمي يمن به عمق خاك امارات در س��ال 
201۷ را يادآوري كرد و نوشت كه چهارم دسامبر 201۷، 
امارات هدف يك موشك بالستيك بالدار قرار گرفت كه 
به رآكتور هسته اي براكه اصابت كرد و در سال 201۸، به 
گفته روزنامه بريتانيايي ميدل ايست اي، دو ميدان نفتي 
اعالم نشده، مورد هدف قرار گرفت سپس عالوه بر هدف 
قرار گرفتن مواضع سعودي ها در مرز امارات، هدف قرار 

گرفتن فرودگاه ابوظبي علني، اعالم شد.
اين عمليات ها داراي پيام هايي بود كه ابوظبي به خطر آن 
پي برد؛ به ويژه پس از آنكه نيروهاي صنعاء، ويدئوي لحظه 
هدف قرار گرفتن فرودگاه ابوظبي را كه دولت امارات آن 
را تكذيب مي كرد، منتشر و سپس اعالم كردند كه ده ها 
هدف در اين فرودگاه در تيررس آنها اس��ت و تنها يك 
حمله هزينه  سنگيني را به ابوظبي تحميل خواهد كرد.

به اعتقاد نويسنده، از آنجايي كه امارات كشوري متكي به 
سرمايه گذاري و گردشگري است، اين پيام ها تهديدي 
براي سرنوشت و آينده اين كشور نوظهور بود و به همين 
دليل به اعالم خبرگزاري آناتولي، تصميم گرفته ش��د 
تا در 20 ژوئن 2019 نشس��تي فوري با حضور شاهزاده 
محمدب��ن زايدآل نهيان وليعهد ابوظب��ي و محمدبن 
راشدآل مكتوم ش��اهزاده دوبي و نخس��ت وزير امارات 

برگزار شود.
به اعالم اين خبرگزاري، آل مكتوم به حاضران گفت كه 
امارات متحده عربي در صورت س��قوط يك موشك به 
خاك اين كشور، از سرمايه گذاران خارجيخالي خواهد 
ش��د و نمي تواند كارگران آسيايي را نگه دارد. لذا نتيجه 
اين نشست، اعالم خروج از يمن شد؛ هرچند صنعاء در 
صداقت نيات امارات ترديد كرد و »عبدالملك الحوثي« 

رهبر انصاراهلل طي سخناني خطاب به امارات به مقامات 
اين كشور توصيه كرد كه به اين تصميم خود عمل كنند 
و در حفظ منافع اقتصادي خود جدي باشند. زيرا تداوم 

اين شرايط، براي آنها خطرناك خواهد بود.
الخبر اليمني بر اس��اس اطالعاتي كه به دس��ت آمده 
نوشت كه امارات پس از آن به صنعاء اطالع داد كه از يمن 
عقب نشيني مي كند، اما پس از آن تعلل كرد و نيروهاي 
نظامي خود را از يمن خارج كرد و مش��اركت نسبي در 
عمليات هوايي و حفظ نيروه��اي مورد حمايت خود را 
در زمين ادامه داد. نيويورك تايمز در آن زمان نوش��ت: 
»جنگ يمن پس از عقب نشيني اماراتي ها از مناطقي در 
يمن، به باتالقي براي محمد بن سلمان، وليعهد سعودي 

تبديل شده است.«
در بخش پاياني اين يادداشت آمده بود: »اخيرا امارات بار 

ديگر به ميدان آمده و گويي پيام هاي خطاب به خود را 
فراموش كرده است و نيروهاي وفادار به خود را به سمت 
شبوه گسيل داش��ته و پس از عقب نشيني از الحديده 
سعي در پيشروي به سمت شهر البرح را دارد. صنعا نيز 
زياد منتظر نماند و تهديد مستقيم را براي ضربه زدن به 
اهداف در عمق امارات طرح كرد، سپس اين تهديد را به 
صورت عملي نشان داد، همانطور كه سرتيپ يحيي سريع 
سخنگوي نيروهاي مسلح يمن در كنفرانس مطبوعاتي 
اخير خود، جزييات توقيف يك كش��تي اماراتي حامل 
تجهيزات نظامي در آب هاي يم��ن را ارايه كرد و گفت: 
»ما گزينه هاي مناسب را در اختيار داريم و نيروهاي ما 
با تركيب هاي مختلف از ق��درت و اراده اي برخوردارند 
كه آنها را آماده پاس��خگويي به هرگونه تشديد حمالت 

تهاجمي مي كند.«

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه |
سخنگوي كميس��يون تلفيق بودجه ۱۴۰۱ از ارايه 
برنامه مكتوب دولت براي ارز ترجيحي به هيات رييسه 
اين كميسيون خبر داد. رحيم زارع گفت: دولت برنامه 
اجرايي حذف ارز ترجيحي و ش��يوه جبران تاثيرات 
آن در معيش��ت مردم را به كميسيون تلفيق بودجه 
مجلس تقديم كرد.اين برنامه در كميسيون تلفيق و 
در كارگروه مشتركي با دولت بررسي خواهد شد و اين 
كميس��يون نظر نهايي خود را درباره اجراي آن و در 
راستاي تقويت معيشت مردم در صورت حذف اين ارز 

اعالم خواهد كرد.
زارع با تاكيد بر لزوم حفظ آرامش معيشتي مردم كرد: 
اولوي��ت اصلي مجلس كمك به دول��ت براي تقويت 
معيشت مردم است و چنانچه در بررسي برنامه مكتوب 
دولت به اين جمع بندي برسيم كه دولت قدرت توامان 
براي ح��ذف ارز ترجيحي و حمايت دقيق و اطمينان 
بخش از معيشت مردم را دارد، به قوه مجريه براي اجراي 

آن كمك خواهيم كرد.
سخنگوي كميس��يون تلفيق بودجه ۱۴۰۱ مجلس 
گفت: بر اساس مصوبه كميسيون به دولت اجازه داده 
شد با رعايت برنامه ششم توسعه تا سقف ۳۰ ميليارد 
يورو از تسهيالت تأمين مالي خارجي براي طرح هاي 

عمراني استفاده كند.
»رحيم زارع« با تشريح نشست روز دوشنبه )۲۷ دي 
ماه( كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شوراي 
اسالمي به خبرنگاران گفت: طبق مصوبات كميسيون 
تلفيق، به بانك هاي دولتي اجازه داده شد كه كارگزار 
فروش ارزهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات 
گازي، خالص صادرات و فرآورده هاي نفتي دولت شود.

بر اساس مصوبه به دولت اجازه داده شد ۲ درصد از يك 
دوازدهم هزينه جاري ش��ركت هاي دولتي، بانك ها 
و موسس��ات انتفاعي وابس��ته به دولت را در بودجه 
عمومي استفاده كند.همچنين به منظور پشتيباني و 
تدارك مناسب كاالهاي اساسي به ۳ شركت بازرگاني 
دولتي ايران، پش��تيباني امور دام و خدمات حمايتي 
كش��اورزي اجازه داده شد از تسهيالت نظام بانكي با 
مجوز سازمان برنامه و بودجه استفاده كنند.به گفته 
وي، همچنين دولت مي تواند تا سقف دو ميليارد يورو 
كمك هاي بالعوض از سوي موسسات و سازمان هاي 
بين المللي براي جلوگيري از حوادثي مانند زلزله و سيل 
و اجراي طرح هاي توسعه اي و زيربنايي دريافت و صرف 

هزينه هاي مرتبط كند.
بر اساس مصوبه كميسيون، اصل و فرع سرمايه گذاري 
مشاركت بخش غيردولتي براي اتمام پروژه هاي نيمه 
تمام عمراني معاف از ماليات شدند.بر اساس يكي ديگر 
از مصوبات كميس��يون تلفيق به شركت هاي دولتي 
اجازه داده ش��د تا س��قف ۸ هزار ميليارد تومان اوراق 
مالي اسالمي ريالي با تضمين بازپرداخت اصل و سود 
منتش��ر كند. همچنين به دولت اجازه داده شد براي 
تأمين مالي مصارف بودجه تا سقف ۸۶ هزار ميليارد 
تومان اوراق مالي اس��المي ريالي ارزي از جمله اسناد 

خزانه اسالمي منتشر كند.وي در تشريح يكي ديگر 
از مصوبات كميس��يون تلفيق اليحه بودجه توضيح 
داد: بر اساس اين مصوبه به ش��هرداري هاي كشور و 
س��ازمان هاي وابس��ته به منظور توسعه حمل و نقل 
عمومي و زيرساخت هاي شهري اجازه داده شد با تأييد 
وزارت كشور ۸هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي 
ريالي با تضمين بازپرداخت اصل و س��ود آن توس��ط 

همان شهرداري را منتشر كند.
همچني��ن دولت در اليحه بودج��ه حكمي مبني بر 
واگذاري سهام دولت به شركت هاي دولتي آورده بود 
كه به دليل مسائل كارشناسي و مغايرت با سياست هاي 
كلي اصل ۴۴ مقرر شد كميته تخصصي اين موضوع 
را بررس��ي كند تا پس از اصالح در صحن كميسيون 
مطرح شود. به منظور پرداخت بدهي دولت به سازمان 
تأمين اجتماعي پيشنهادهايي مطرح شد، به طور مثال 
تا س��قف ۱۲۰ هزار ميليارد تومان از محل واگذاري 
س��هام و موارد موجود در قانون برنامه ششم توسعه و 
قانون رفع موانع توليد بدهي دولت به سازمان تأمين 
اجتماعي پرداخت شود كه مقرر شد اين موضوع نيز در 
كميته تخصصي مربوطه در كميسيون بررسي شود و 
سپس در صحن كميسيون تلفيق اليحه بودجه مورد 

بررسي قرار گيرد.
نماينده مردم آباده در مجلس ب��ا بيان اينكه دولت 
برنامه خود درباره ح��ذف ارز ترجيحي را به مجلس 
تقديم كرده اس��ت، خاطرنش��ان كرد: اين موضوع 
هنوز در كميته تخصصي و كميسيون مورد بررسي 

قرار نگرفته اما برنام��ه دولت پرداخت يارانه نقدي و 
يارانه معيش��تي در صورت تصويب نهايي حذف ارز 
ترجيحي در سال آينده است.سخنگوي كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شوراي اسالمي 
گفت كه برنامه دولت در صورت حذف ارز ترجيحي، 
پرداخت يارانه نقدي و يارانه معيش��تي است.رحيم 
زارع در توضيح مصوبات كميس��يون تلفيق اليحه 
بودجه ۱۴۰۱ گفت: طبق مصوبه كميسيون تلفيق، 
به بانك هاي دولتي مجوز داده شد تا كارگزار فروش 
ارزهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي، 
خالص ص��ادرات و فرآورده هاي نفتي دولت ش��ود. 
همچنين با مجوز مجلس دولت مي تواند دو درصد از 
يك دوازدهم هزينه هاي جاري شركت هاي دولتي، 
بانك ها و موسسات انتفاعي وابس��ته به دولت را در 

منابع بودجه عمومي استفاده كند.
زارع اضافه كرد: كميس��يون تلفيق در مصوبه اي به 
دولت اجازه داد تا سقف دو ميليارد يورو كمك هاي 
بالعوض از سوي موسسات و سازمان هاي بين المللي 
براي جلوگيري از حوادثي مثل زلزله و سيل و اجراي 
طرح ه��اي توس��عه اي و زيربنايي درياف��ت كرده و 
صرف هزينه هاي مرتبط كند. همچنين اصل و فرع 
سرمايه گذاري مشاركت بخش غيردولتي براي اتمام 
پروژه هاي نيمه تمام عمراني معاف از ماليات شدند.

وي گفت: در مصوبه ديگري، به ش��ركت هاي دولتي 
اجازه داده شد تا س��قف ۱۰ هزار ميليارد تومان اوراق 
مالي اس��المي ريالي با تضمي��ن و بازپرداخت اصل و 

سود توسط خودشان منتشر كنند. همچنين به دولت 
اجازه داده شد براي تامين مالي مصارف بودجه خود تا 
سقف ۸۶ هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي ريالي 
و ارزي از جمله اس��ناد خزانه اسالمي منتشر كند. به 
شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها جهت 
توسعه حمل و نقل و زيرساخت هاي شهري اجازه داده 
شد با تاييد وزارت كشور ۱۲۰۰۰ ميليارد تومان اوراق 
مالي اسالمي ريالي با تضمين خودشان و بازپرداخت 

اصل و سود آن توسط همان شهرداري منتشر كند.
سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي 
درباره واگذاري س��هام دولت گفت: دولت در اليحه 
بودجه پي��ش بيني كرده ب��ود كه س��هام دولت به 
دس��تگاه هاي دولتي واگذار ش��ود كه براي بررسي 
بيش��تر به كميته تخصصي ارجاع ش��د؛ همچنين 
موضوع پرداخ��ت بدهي دولت به س��ازمان تأمين 
اجتماعي نيز مطرح ش��د. پيشنهاد برخي از اعضاي 
تلفيق اين بود دولت اين بدهي را تا سقف ۱۲۰ هزار 
ميليارد تومان از محل واگذاري سهام و موارد مندرج 
در قانون برنامه ششم توسعه و قانون رفع موانع توليد 
پرداخت كند اما در نهايت اين موضوع نيز براي بررسي 
بيشتر به كميته تخصصي ارسال شد. زارع در پايان 
درباره برنامه دول��ت براي حذف ارز ترجيحي گفت: 
هنوز كميته تخصصي مربوطه وارد بررس��ي برنامه 
مكتوب دولت براي حذف ارز ترجيحي نشده است اما 
به طور كلي برنامه دولت در صورت حذف ارز ترجيحي 

پرداخت يارانه نقدي و يارانه معيشتي است.
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۵فرمانرييسجمهور
بهمديراننظامبانكي

رييس جمهور در نشستي صريح با مديران ارشد نظام 
بانكي پنج دستور ويژه براي اصالح رويه بانك ها در جهت 
تسهيل امور مردم صادر كرد.رييسي، در نشستي با تيم 
اقتصادي دولت و مدي��ران عامل بانك هاي خصوصي 
و دولتي پنج دس��تور ويژه به مديران نظام بانكي صادر 
كرد.بازنگري در نظامات و مقررات بانكي به نفع مردم 
و اجراي عدالت از جمله دس��تورات رييس جمهور به 
مديران ارش��د بانكي بود كه از آنها خواست حداكثر تا 
پايان سال كارگروهي به منظور بازنگري در نظامات و 
مقررات بانكي توسط بانك مركزي تشكيل شود و اعالم 
نتيجه كند.س��خت گيري بر بدحساب هاي حرفه اي، 
تس��هيل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجي در ارايه 
تسهيالت ُخرد به آنها به جاي وثيقه و ضامن، واگذاري 
بنگاه هاي توليدي تمليك شده توسط بانك ها و راه اندازي 
يا واگذاري س��ريع واحدهاي تملك ش��ده توليدي از 
ديگر فرامين رييس جمهور در اين نشست بود. آيت اهلل 
رييس��ي همچنين به مديران بانك ه��ا تأكيد كرد به 
بدهكاران بدحساب ميدان ندهند و اسامي آنها را منتشر 
و دست شان را از منافع عمومي قطع كنند.رييس جمهور 
با تأكيد بر بازنگري در عملكرد و مقررات نظام بانكي بر 
اساس احكام اسالم، سرمايه گذاري و ايجاد بنگاه هاي 
اقتصادي توسط بانك ها را امري مفيد و بنگاهداري را 
مضر خواند و گفت: ايجاد بنگاه آري اما بنگاهداري هرگز؛ 

اين بايد اساس كار بانك ها باشد.

فرزيندرحضوررييسجمهور:

رييس شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي در حضور 
رييس جمه��ور بر نق��ش محوري بانك ه��ا در تامين 
مالي بنگاه هاي اقتصادي تاكيد كرد و گفت: به منظور 
تسريع روند فعاليت بنگاه ها و نيز رفع نيازهاي اقتصادي 
متقاضيان، فرآيند پرداخت تسهيالت بانكي به عموم 
مردم بايد آسان تر شود. به گزارش روابط عمومي بانك 
ملي اي��ران، دكتر محمد رضا فرزين در جلس��ه امروز 
رييس جمهور و تيم اقتص��ادي دولت با مديران عامل 
بانك هاي دولتي و خصوصي با اشاره به اينكه ۸۳ درصد 
تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي كشور توسط نظام بانكي 
انجام مي ش��ود، ادامه داد: اقتصاد كشور ما بانك محور 
است و بانك ها الزم است در اين خصوص نقش مناسبي 
ايفا نمايند. مديرعامل بانك ملي ايران به ارزش مالي بيش 
از ۸۰ هزار هزار ميليارد توماني بانك هاي كشور اشاره كرد 
و با بيان اينكه اعتماد مردم به نظام بانكي بسيار قابل توجه 
اس��ت، اظهار كرد: اكنون ۸۰ ميليون نفر در بانك هاي 
كشور حساب بانكي دارند و به طور متوسط هر يك نفر، 
۸ حساب بانكي را به خود اختصاص داده است. فرزين 
همچنين نقش نظام بانكي را در ايجاد شغل قابل توجه 
خواند و با بيان اينكه بانك ها هر سال مبالغ قابل توجهي 
به منظور ايجاد و يا توسعه بنگاه هاي اقتصادي اشتغالزا 
به صورت تسهيالت پرداخت مي كنند، گفت: اكنون 
بيش از ۲۳۰ هزار نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم در 
نظام بانكي كشور شاغلند و بيش از اين رقم نيز بازنشسته 
از بانك ها در كش��ور داريم. مديرعامل بانك ملي ايران 
همچنين با تاكيد بر لزوم برچيده شدن قوانين و مقررات 
دست و پاگير اداري كه فرآيند تخصيص تسهيالت به 
متقاضيان را طوالني مي كند، خاطرنش��ان كرد: نظام 
بانكي بايد با حركت به س��مت اعتبارسنجي به جاي 
نظام وثيقه محور، نه تنها سرعت پرداخت تسهيالت را 
افزايش دهد، بلكه بازگشت منابع به بانك را نيز بيش از 

پيش تضمين كند. 

باالتريننرخسودسپردههاي
بانكمسكن۱۸درصداست

باالترين نرخ س��ود پرداختي به سپرده ها در اين بانك 
طبق ضابطه اعالم ش��ده از سوي بانك مركزي معادل 
۱۸ درصد براي س��پرده هاي بلندمدت ۲ ساله است و 
ساير سپرده ها نيز از نرخ هاي كمتري برخوردار هستند. 
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري بانك مسكن- هيبنا، 
مهدي احمدي، ريي��س اداره كل روابط عمومي بانك 
مسكن در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالي درباره نرخ 
سود سپرده هاي اين بانك اعالم كرد: نرخ سود پرداختي 
به سپرده هاي مدت دار در بانك مسكن برابر مصوبات 
شوراي پول و اعتبار بوده و اين بانك به عنوان يك بانك 
دولتي – تخصصي همواره خود را مقيد به رعايت ضوابط 
و مقررات ابالغي از سوي نهاد ناظر بر بازار پول مي داند. 
وي با بيان اينكه اين مساله در طراحي محصوالت بانك 
نيز رعايت ش��ده، گفت: باالترين نرخ س��ود پرداختي 
به س��پرده ها در اين بانك طبق ضابطه اعالم ش��ده از 
سوي بانك مركزي معادل ۱۸ درصد براي سپرده هاي 
بلندمدت ۲ ساله است و ساير سپرده ها نيز از نرخ هاي 
كمتري برخوردار هستند. احمدي همچنين تصريح 
كرد: بنابراين باالترين نرخ سود سپرده در بانك مسكن 
۱۸ درصد و پايين ترين نرخ نيز ۱۰ درصد است. رييس 
اداره كل روابط عمومي بانك مسكن در پايان خاطرنشان 
كرد: بانك مسكن به نرخ هاي س��ود مصوب شوراي 
پول و اعتبار همواره پايبند بوده و هيچ سودي خارج از 
چارچوب در دستور كار اين بانك قرار ندارد و محصوالت 
موجود اين بانك كه توسط شعب به مردم شريف ايران 
ارايه مي شود، مطابق با ضوابط و مقررات باالدستي بوده 

و اين بانك خود را مقيد به رعايت آنها مي داند.

ليستبدهكارانعمدهبانكها
درسامانهكدالمنتشرميشود

گ�روه بانك و بيمه | هفته گذش��ته رمزپول ملي در 
شوراي پول و اعتبار تصويب و چارچوب آن مشخص شد 
و به زودي در كشور راه اندازي مي شود. علي صالح آبادي 
در حاشيه مراسم هفتمين همايش مالي اسالمي با حضور 
در جمع خبرنگاران، در تش��ريح اقدامات بانك مركزي 
در حركت به سمت بانكداري اسالمي اظهارداشت: سه 
سال اس��ت كه ش��وراي فقهي بانك مركزي راه اندازي 
شده و اقدامات خوبي در اين زمينه انجام شده است، اما 
اين مقدمه  است و بايد كارهاي زيادي انجام شود. رئيس 
كل بانك مركزي در خصوص تاكيد رييس جمهوري بر 
معرفي بدهكاران بانكي گفت: ليست بدهكاران عمده 
بانك ه��ا در صورت هاي مالي بانك ها در س��امانه كدال 
منتش��ر مي ش��ود. علي صالح آبادي در حاشيه مراسم 
هفتمين همايش مالي اس��المي گفت: اعتبارسنجي 
موضوع مهمي است و اگر افراد حائز رتبه اعتباري مناسب 
باشند، بانك مي تواند با وثايق سهل تسهيالت را به ويژه 
تسهيالت خرد را پرداخت كند. دسترسي آحاد مردم به 
سيستم بانكي بايد تسهيل شود كه در همين باره مردم 
انتظار دارند بانك مركزي مقررات را اصالح كند و در اين 
زمينه نيز امكان ارايه وثائق سهل را فراهم كرده ايم اما الزام 
بانك ها به رعايت شرايط اعتبارسنجي را بيشتر خواهيم 
كرد تا تسهيالت خرد را براساس آن پرداخت كنند و در 
آينده اي نزديك مجموعه اي از شرايط را به شبكه بانكي 
ابالغ خواهيم كرد تا در چارچوب مورد نظر فعاليت كنند.  
سه درصد از منابع س��پرده بانك ها بايد به خريد اوراق 
مالي اسالمي كه از نقدشوندگي بااليي برخوردار است، 
اختصاص يابد و اين به دليل مديريت نقدينگي است تا 
چنانچه بانك ها ناترازي نقدينگي داشته باشند بتوانند 
اين اوراق را در بازار بفروشند.  مقررات رمز ريال كه بانك 
مركزي ناشر آن است در شوراي پول و اعتبار تصويب شده 
و در آينده عملياتي مي شود و درباره ديگر رمز دارايي ها در 
دولت و كميسيون هاي مربوطه در حال بررسي است.  وي 
درخصوص عملكرد سامانه نيما نيز اظهار كرد: معامالت 
در سامانه نيما براس��اس عرضه و تقاضا انجام مي شود و 
بانك مركزي دخالتي در اين امر ندارد اما اختالف جزئي 
بين سامانه نيما و بازار متشكل طبيعي است چرا كه در 
سامانه نيما حواله جات معامله مي شود و معامالت عمده 
اس��ت اما در بازار متش��كل ارزي معامالت و اسكناس 
خرد است و طبيعي اس��ت كه نرخ تفاوت داشته باشد. 
صالح آبادي رييس كل بانك مركزي با اش��اره به اصالح 
دستورالعمل شوراي فقهي بانك مركزي گفت: كارگروه 
تخصصي شوراي فقهي در قم راه اندازي شده و همچنين 
افرادي به عنوان ناظرين شرعي در بانك ها به كارگيري 
خواهند شد. دكتر علي صالح آبادي در هفتمين همايش 
ساالنه مالي اسالمي كه در بانك مركزي برگزار شد، اظهار 
داشت: در همايش امسال موضوع رمزارزها، رمزدارايي  و 
رمزپول را محور كار قرار داديم، چراكه موضوع جديدي 
اس��ت كه الزم اس��ت در مورد آن بحث و تصميم گيري 
شود.همچنين در همين زمينه هفته گذشته در شوراي 
پول و اعتبار دستورالعمل انتشار رمزپول ملي با عنوان 
رمزريال تصويب ش��د و به زودي در كش��ور عملياتي و 
راه اندازي خواهد شد. رييس كل بانك مركزي با تقدير 
از اعضاي ش��ورا و زنده نگه داشتن ياد و خاطره مرحوم 
حجت االسالم سيد عباس موس��ويان به عنوان رييس 
سابق اين شورا، يادآور شد: شوراي فقهي بانك مركزي 
سه س��ال پيش به موجب قانون برنامه ششم راه اندازي 
و اقدامات خوبي هم انجام ش��ده است اما اين اقدامات را 
به عنوان شروع مي دانيم و در نظام سازي شوراي فقهي 
كارهاي زيادي بايد انجام دهيم.اخيرا در دستورالعمل 
شوراي فقهي بانك مركزي اصالحاتي صورت گرفت و 
موضوع جامع تر ديده شد، در كنار اين شوراي اصلي كه 
مصوبات آن الزم االجراست و به تاييد هيات عامل بانك 
مركزي نيز رسيده است، كارگروه تخصصي شوراي فقهي 
در قم راه اندازي شد كه موضوعاتي كه شوراي فقهي ارجاع 
مي دهد را با دقت نظر و زمان كافي بررسي كرده و نتايج 
را براي تصميم گيري به ش��ورا ارايه مي دهد كه به دليل 
انجام كار كارشناسي در اين كارگروه، تصميم گيري ها در 
شوراي فقهي با سرعت بيشتري انجام خواهد شد. رييس 
كل بانك مركزي اضافه كرد: همچنين دبيرخانه شوراي 
فقهي تشكيل شد و موضوعاتي را براي بررسي در ماه هاي 
آينده تدوين كرده اند كه طبق اولويت بندي در كارگروه 
تخصصي بررسي و به شوراي فقهي ارايه مي شود. ما در 
شوراي فقهي اقداماتي را انجام داده و مصوباتي را داشته ايم 
اما مساله مهم اين است كه آيا نظام بانكداري ما در صحنه 
عمل براساس بانكداري اسالمي كار مي كند يا خير؟ در اين 
زمينه مقرر شد كه مصوبات شوراي فقهي در قالب چك 
ليست هايي درآيد و حوزه نظارت بانك مركزي از حيث 
عملياتي مصوبات شوراي فقهي را نظارت كند. همچنين 
در اين فاز مقرر ش��د در بانك ها ف��رد متخصصي كه با 
بانكداري اسالمي آشنايي دارد، توسط هيات مديره بانك 
به بانك مركزي معرفي شود و در صورت تاييد صالحيت 
توسط ش��وراي فقهي، فرد به عنوان ناظر شرعي و عضو 
كميته نظارت و تطبيق مقررات خواهد شد تا مسوول 
كنترل و رصد مصوبات شوراي فقهي در بانك باشد كه 
كمك مي كند بانك ها در مسير موازين بانكداري اسالمي 
حركت كنند. صالح آبادي با اشاره به برنامه بانك مركزي 
براي كمك به آموزش بانك ها در حوزه بانكداري اسالمي، 
گفت: مركز آموزش عالي بانكداري در اين زمينه مامور 
شده است تا مصوبات ش��وراي فقهي و مباني بانكداري 
اس��المي از طريق اين مركز مورد آموزش قرار گيرد كه 
البته اين آموزش ها منحصر به مركز آموزش عالي بانكداري 
نخواهد ب��ود. همچنين گواهي نامه ه��اي حرفه اي هم 
طراحي مي شود كه افراد پس از آموزش، مدرك حرفه اي 
در زمينه بانكداري اس��المي دريافت كنند كه با كمك 
اين مدارك بتوانند به عنوان ناظر شرعي و عضو كميته 
تطبيق فعاليت كنند. بحث بانكداري اس��المي يكي از 
دغدغه هاي دولت و متدينين و علما و مراجع است و همه 
بايد به اين سمت حركت كنيم كه ميزان تطابق بانكداري 
ما با بانكداري اسالمي كامل باشد كه اميدواريم با كمك 

همه دست اندركاران بتوانيم اين مسير را دنبال كنيم.

برنامهمكتوبدولتبرايارزترجيحيتقديممجلسشد

درصورتحذفارزترجيحييارانهنقديومعيشتيپرداختميشود
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كاهشقيمتدالروسكهدربازار

بازارارزبدونخريداراست
بازگشتدالرصرافيبهكانال۲۵هزارتومان

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز دوش��نبه ۲۷ دي ۱۴۰۰، قيمت دالر در بازار آزاد 
بازه��م كاهش يافت و به ۲۷۱5۰ ت��ا ۲۷۲۲۰ تومان 
رس��يد. قيمت درهم نيز ۷5۱۰ تومان معامله شد و 
به دنبال كاهش قيمت دالر، نرخ هر س��كه نيز به ۱۲ 
ميليون تومان كاهش يافت. نرخ دالر در صرافي هاي 
بانك��ي با ۲۸۲ توم��ان كاهش قيمت نس��بت به روز 
گذشته، با نرخ ۲5 هزار و ۹۸۰ تومان معامله شد.قيمت 
فروش يورو با افت قيمت نسبت به روز گذشته برابر با 
۲۹ هزار و ۲5۷ توم��ان بود. قيمت خريد هر دالر ۲5 
هزار و ۴۶5 تومان و نرخ خريد ه��ر يورو نيز ۲۸ هزار 
و ۶۷۸ هزار تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي خريد 
دالر در بازار متش��كل ارزي ۲5 ه��زار و ۷۴۹ تومان 
و نرخ ف��روش آن ۲5 هزار و ۹۸۳ توم��ان بود.اين در 
حالي اس��ت كه نرخ خريد يورو در اين بازار ۲۹ هزار و 
۴۴۶ تومان و نرخ فروش آن نيز ۲۹ هزار و ۷۱۳ تومان 
اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله 
يورو به قيمت ۲۸ هزار و ۱۸۳ تومان فروخته و حواله 
دالر به بهاي ۲۴ هزار و ۶۸۶ تومان معامله شد. قيمت 
سكه )دوشنبه، ۲۷ دي ماه( در بازار تهران با ۸۰ هزار 
تومان كاهش نس��بت به روز گذش��ته به ۱۲ ميليون 
تومان رسيد سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با قيمت 
۱۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و 55۰ هزار تومان، ربع 
سكه سه ميليون و ۶۷۰ هزار تومان و سكه يك گرمي 
۲ ميليون و ۲5۰ هزار تومان قيم��ت خورد.عالوه بر 
اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك 
ميليون و ۱۸۶ هزار تومان رس��يد و قيمت هر مثقال 
طال نيز پنج  ميليون و ۱۳۸ هزار تومان شد.همچنين 
قيمت اونس جهاني طال با كاه��ش ۳ دالري قيمت 
نسبت به روز گذشته با نرخ يك هزار و ۸۲۱ دالر و ۶۸ 
سنت معامله ش��د.فضاي بازار ارز اين روزها با كاهش 
انتظارات تورمي و افزايش عرضه همراه است كه منجر 
به افت بيشتر نرخ ها در بازار ش��ده است. فعاالن بازار 
ارز در سومين روز هفته )دوشنبه ۲۷ دي ماه ۱۴۰۰( 

همچون روزهاي اخير نظاره گر كاهش پلكاني بهاي 
ارز به ويژه دالر و يورو هس��تند.بازار آزاد ارز نش��ان از 
افزايش عرضه ارز از سوي فروشندگان دارد؛ اتفاقي كه 
در مقابل اندك تقاضاي موجود و افت حجم معامالت، 
باعث تداوم روند كاهش��ي بهاي دالر ش��ده است. به 
گونه اي كه هر اسكناس دالر امريكا در بازار آزاد ارز كه 
چند هفته قبل در محدوده ۳۲ هزار توماني در نوسان 
بود، حاال با چند كانال ريزش به كانال ۲۶ هزار توماني 
بسيار نزديك شده است. در مجموع فضاي بازار ارز با 
كاهش قابل توجه خريدار و افت داد و س��تدها همراه 
شده است.از سوي ديگر، در صرافي هاي بانكي و مجاز 
سطح كشور نيز بهاي دالر و يورو با كاهش پلكاني در 
هفته ها و روزهاي اخير، همراه است. به گونه اي كه در 
معامالت و در لحظه انتشار اين گزارش، ميانگين موزون 
نرخ خريد هر اسكناس دالر امريكا از مردم در بازار ارز به 
رقم ۲5۴۶5 تومان رسيده است و در مقابل ميانگين 
موزون نرخ فروش هر اسكناس دالر امريكا در بازار ارز 
نيز با كاهش ۲۸۲ توماني نسبت به روز يكشنبه، به رقم 

۲5۹۸۰ تومان رس��يده است. همچنين مقايسه نرخ 
 دالر نسبت به دوشنبه هفته قبل )بازه يك هفته اي(

 نيز نش��ان مي دهد كه بهاي فروش هر اسكناس دالر 
امريكا در طول يك هفته گذشته، حدود ۸۰۰ تومان 
ارزان تر ش��ده اس��ت.ميانگين موزون نرخ خريد هر 
اس��كناس يورو از مردم ۲۸هزار و۶۷۸ تومان تعيين 
شده است و در مقابل، ميانگين موزون نرخ فروش هر 
اسكناس يورو به متقاضي دريافت ارز در بازار، به رقم 
۲۹هزار و۲5۷ تومان رس��يده است كه نسبت به نرخ 
پاياني روز قبل، ۲۸۳ تومان كاهش يافته اس��ت. يورو 
نيز در بازه يك هفته اخير، بيش از هزار تومان ارزان تر 
شده است و از كانال ۳۰ هزار تومان به كانال ۲۹ هزار 
تومان رسيده اس��ت. نكته حايز اهميت در معامالت 
اين روزهاي بازار ارز، افزايش تعداد فروشندگان دالر 
در مقابل تعداد خريداران است. موضوعي كه بيان گر 
اين است كه در شرايط كنوني، بسياري از افراد كه در 
ماه هاي گذش��ته، به خريد ارز به ويژه دالر اقدام كرده 
بودند، حال در ش��رايط فعلي، در جهت جلوگيري از 

ضرر و زيان، سرمايه هاي دالري خود را به ريال تبديل 
مي كنند. اتفاقي كه به افزايش سطح عرضه ارز به ويژه 
دالر در بازار منجر شده است. در اين باره بايد تاكيد كرد 
كه روند مذكور، به دليل كاهش قابل توجه انتظارات 
تورمي و سياست گذاري هاي حمايتي دولت در جهت 
افزايش صادرات نفتي و غيرنفتي و تقويت ارزآوري به 

چرخه اقتصادي كشور رقم خورده است.
در حالي كه بهاي دالر و ي��ورو در صرافي هاي بانكي 
و مجاز با افت همراه اس��ت، جديدترين نرخ ها از بازار 
متشكل ارزي نيز بيانگر تداوم روند كاهشي دالر و يورو 
است. به گونه اي كه تا ساعت ۱۳، نرخ هر اسكناس دالر 
امريكا در بازار متشكل ارز ايران به رقم ۲۴هزار و۹۷۴ 
تومان رسيده است. اين در حالي است كه ميانگين دالر 
بازار متشكل در معامالت روز قبٰل حدودا ۲5هزارو۸۰۰ 
تومان بود. همچنين در حال حاضر هر اسكناس يورو 
در بازار متشكل ارز ايران به رقم ۲۸هزار و۶۳۰ تومان 
رسيده است كه نسبت به روز قبل، يك كانال كاهش 

يافته است.

رشدبيشاز۲۷۰درصديعرضهدالر
دربازارمتشكلارزي

روند كاهشي نرخ ها در بازار ارز و همچنين بازار متشكل 
ارزي در شرايطي است كه دو روز قبل دكتر صالح آبادي 
رييس كل بانك مركزي با حضور در برنامه نگاه يك با 
اشاره به افزايش حجم عرضه ارز در بازار و روند كاهشي 
نرخ ها تاكيد داشت: »در بازار متشكل ارزي ۱.5 ميليارد 
دالر عرضه ارز داشتيم كه نسبت به پارسال ۲۷۴ درصد 
رشد داشته است«. بنابراين اين حجم از عرضه ارز در 
بازار متشكل ارزي باعث تامين نياز ارزي متقاضيان و 
سبقت عرضه در برابر تقاضا شده است. در نتيجه؛ پس از 
صحبت هاي اخير رييس كل بانك مركزي در خصوص 
افزايش معن��ادار عرضه دالر در بازار متش��كل ارزي، 
سيگنال مثبتي به روند كاهشي بازار ارز ارسال شد و 
نرخ دالر در بازار متشكل ارزي يك كانال عقب نشيني 

داشت و به كانال ۲۴ هزار تومان رسيد.

رمزپولمليبهزودي
دركشورراهاندازيميشود

فرآيندپرداختتسهيالت
بانكيبهمردمبايدآسانترشود



گروه بازارسرمايه|
اليحه بودجه سال آينده كل كشور در حال بررسي توسط 
نمايندگان مجلس اس��ت و هنوز مشخص نيست كه 
بندهاي مختلف آن با همان متر و معيار دولت به تصويب 
خواهد رسيد يا دستخوش تغيير و اصالح مي شود. در 
اين ميان موارد متعددي از مفاد بودجه مورد توجه اهالي 
بازار سرمايه قرار گرفته كه مي توانند به صورت مستقيم 
يا غيرمستقيم بر روند معامالت بازار، تعميق و توسعه 
آن يا تحميل ركود به سرمايه گذاري در بورس اثرگذار 
باشند. برخي كارشناسان بازار سرمايه اغلب موارد مرتبط 
با بورس در بودجه سال آينده را حاكي از توجه دولت به 
سرمايه گذاري در اين بازار مولد مي دانند، به ويژه آنكه 
س��تاد اقتصادي دول��ت نيز اصالحي��ه و اضافاتي را در 
چارچوب بسته ۱۰ بندي حمايت از بازار سرمايه به بودجه 
افزوده است كه قرار بود توسط رييس جمهوري به مجلس 
ابالغ شود. با اين حال اما برخي كارشناسان نيز همچنان 
اليحه بودجه را براي بورس ريسك قلمداد مي كنند و بر 
اين باورند كه ممكن است بازار سرمايه از مسير اين اليحه 

با شوك هاي جديدي روبرو شود.

   اثر حذف ارز ترجيحي بر صنايع
مهدي دلبري، كارشناس بازار سرمايه از جمله افرادي 
است كه بودجه س��ال آينده را براي بورس ريسك افزا 
توصيف مي كند. او در اين باره مي گويد: بودجه ساالنه 
كشور چالشي بزرگ براي بازار است چون هر ساله مانند 
يك شوك نوس��انات شديدي در بازار س��رمايه ايجاد 
مي كند. متاسفانه بودجه س��االنه دولت به چالش بازار 
س��رمايه تبديل شده است، امس��ال هم مانند سنوات 
گذشته در فصل تدوين و ارايه بودجه به مجلس شاهد 
نوسان هاي شديد در بازار و افت شديد ارزش معامالت 
بوديم.  دلبري اضافه مي كند: در بودجه ۱۴۰۱ بند هاي 
حمايتي از بازار سرمايه مانند كاهش ۵ درصدي ماليات 
ش��ركت هاي توليدي مد نظر قرار گرفته ش��ده است، 
ام��ا از طرفي بند هاي��ي كه مخاطرات و ريس��ك هايي 
به ب��ازار وارد مي كن��د هم وجود دارد مانند رش��د نرخ 
س��وخت و گاز براي صنايع مختلف كه باعث مي شود 
سود بسياري از ش��ركت ها تحت تاثير قرار بگيرد. اين 
كارشناس بازار سرمايه بيان كرد: با توجه به اينكه صنايع 
پتروشيمي، فوالدي و هلدينگ هاي زير مجموعه آنها 
بخش قابل توجهي از بازار س��رمايه را شامل مي شوند 
افزايش ۳/۵ برابري نرخ گاز براي آنها يك ريسك بزرگ 
براي بورس اس��ت. زماني كه توليد م��ازاد محصوالت 
مختلف را داريم كه تقاضايي در داخل كشور ندارد طبيعتا 
بايد معافيت صادراتي براي آنها در نظر گرفته ش��ود تا 
شركت ها به ارزآوري كشور كمك كنند تا تراز ارزي كشور 
در جايگاه مناسبي قرار بگيرد. دلبري درباره ارز ترجيحي 
مي گويد: حذف ارز ترجيحي در بعضي از صنايع مي تواند 
افزايش قيمت ماده اوليه را به همراه داشته باشد، از طرفي 
در بخش عظيم��ي از صنايع هم مي تواند آزاد س��ازي 
قيمتي را ايجاد كند. اگر حذف ترجيحي به سمت حذف 
قيمت گذاري دستوري حركت كند قطعا اثرات مثبتي 
در بازار سرمايه و اقتصاد خواهد داشت، به طور مثال در 
صنايع خودرويي، غذايي، دارويي، چون ارز ترجيحي به 
آنها اختصاص مي يافت قيمت گذاري دستوري را شاهد 
بوديم كه باعث افت سودآوري آنها شد.  اين كارشناس 
بازار س��رمايه اظهار مي كند: براي س��وق دادن بازار به 
روند طبيعي بايد به جاي اينكه تزريق پول به صندوق 
تثبيت و صندوق توسعه بازار سرمايه كه دولتي حساب 
مي شوند كمك كنيم تا سود شركت ها به طور مستمر و 
بدون نوسان شديد باشد. مي توانيم به جاي اينكه دارايي 
شركت هاي بورسي را كاهش دهيم به سمتي حركت 

كنيم كه سود پايداري از آن شركت ها شود.

   ابهام در تكرار سودسازي شركت ها
دلبري به روند بازار س��رمايه اش��اره ك��رده و توضيح 
مي ده��د: گزارش ۹ ماهه صناي��ع روي، قند و اوره به 
نسبت ساير شركت ها گزارش بهتري بود، اما از لحاظ 
س��ود بايد ببينيم ش��ركت ها مي توانند سود بهتري 
داشته باشند يا خير؟ چون امسال با وجود رشد فروش 
در صنعت پتروشيمي شاهد بوديم كه رشد سود اين 
صنعت كمتر از رش��د فروش بوده بنابراين حاش��يه 
سود اين صنايع كمتر شده است. ابهامات بودجه اي و 
مذاكرات هسته اي همچنان سايه سنگيني بر بازار دارد. 
اگر طي چند هفته آينده ابهامات بودجه اي حل شود و 

برخي بند هاي مخاطره آميز به نفع بازار اصالح شود تا 
بازار به روند قبلي برگردد و حداقل مطابق در برابر تورم 

يك سود معقول و منطقي به سهامداران اعطا كند.

    توسعه يافتگي از دريچه افزايش
 تراز تجاري

احمد اتحادپور ديگر كارش��ناس بازار سرمايه اما با بيان 
اينكه وجود برخي م��وارد در بودج��ه ۱۴۰۱ روي بازار 
سرمايه تاثيرگذار است، مي گويد: نرخ حامل هاي انرژي 
مهم ترين موضوع  تاثيرگذار بر بازار سرمايه است. به طور 
مثال، تغيير قيمت بنزي��ن از يك طرف مي تواند هزينه 
ش��ركت ها را افزايش دهد اما از طرف ديگر، اين افزايش 
قيمت مي تواند براي سرمايه گذاران مفيد باشد. صادرات 
نقش مهمي در ثبات اقتصادي كشور دارد و در حوزه هاي 
مختلف كش��اورزي، صنعتي و خدماتي موجب تحول 
چش��مگيري مي ش��ود. همچنين موجب افزايش تراز 
تجاري و توليد و نيز ايجاد اشتغال مي شود كه از مهم ترين 
پارامترهاي توسعه يافتگي است.  به گفته اين كارشناس، 
هرگاه كشوري بخواهد مراحل پيشرفت را سپري كند، بايد 
به توليد كاال و خدمتي كه سبب افزايش صادرات شود، 
توجه داشته باشد. در واقع تمام كشورهاي توسعه يافته، 
بخش قابل توجهي از توليد ناخالص ملي خود را از محل 
صادرات تامين مي كنند يا اينكه يكي از محورهاي توسعه 
آنها توليد كاال و خدمات براي صادرات به شمار مي رود. 
بنابراي��ن، صادرات يكي از عوامل مه��م ثبات اقتصادي 

كشورها محسوب مي شود كه توجه ويژه اي به آن دارند.

   منافع دارويي ها در حذف ارز دولتي
اتحادپور در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه ارز 
ترجيحي روي دارو چه تاثيري دارد، توضيح مي دهد: 
شركت هاي دارويي، از جمله شركت هايي هستند كه 
ارز ۴۲۰۰ توماني به آنها اختصاص داده ش��ده است. 
بخشي از ش��ركت هاي دارويي، ارز خود را به صورت 
ترجيح��ي و بخش ديگر را در ح��ال حاضر به صورت 
آزاد دريافت مي كنند. تنوع ش��ركت ها نيز در صنعت 
دارويي، زياد اس��ت و نمي توان وضعيت يكساني را در 
صورت حذف ارز ۴۲۰۰ توماني براي آنها در نظر گرفت. 
وي درباره تاثير احتمالي ح��ذف ارز ترجيحي بر اين 
صنعت مي گويد: به نظر مي رس��د ح��ذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني به نفع ش��ركت هاي دارويي تمام ش��ود، زيرا 
ش��ركت هاي دارويي به طور معمول براساس حاشيه 
سود، دارو مي فروشند به اين معنا كه اگر شركتي نرخ 
بهاي تمام ش��ده آن هزار تومان باشد با ۱۰۲۰ تومان 
آن را خواه��د فروخت. به گفته اين كارش��ناس بازار 
سرمايه، اگر نرخ فروش تمام شده باال رود، آنان با توجه 
به حاشيه سود ثابتي كه دريافت مي كنند مبلغ فروش 
هم باالتر مي رود و ميزان س��ود آنها هم باالتر خواهد 
رفت. بنابراين، به نفع شركت هاي دارويي است كه نرخ 

ترجيحي از آنان برداشته شود.

    فرصتي براي توسعه ابزارهاي بازار سرمايه
اتحادپور درباره انتشار اوراق بدهي در سال آينده نيز 
اظهار مي كند: به نظر مي رسد با توجه به كسري بودجه 
موجود، در سال آينده، دولت اقدام به فروش اوراق كند 
اما در صورت تحقق ساير متغيرهاي بخش درآمدي 
بودجه اميدواريم اين عدد به باالي ۱۰۰ هزار ميليارد 
تومان نرسد.  وي در ادامه اضافه مي كند: طي سال هاي 
اخير بازار س��رمايه در هدايت مناسب منابع مالي به 
حوزه هاي مناسب و در نهايت رشد اقتصادي كشور 
پررنگ ظاهر ش��ده اس��ت. اين موضوع نشان دهنده 
وجود فرصت هاي مناسب براي توسعه ابزارهاي بازار 
سرمايه و تنوع بخشي به اين ابزارها است. اقتصاد هر 
كشوري ساختار ويژه خود را مي طلبد و بازار سرمايه 
در هر كشور نيز متناسب با س��اختار اقتصادي آنجا 
شكل مي گيرد و نياز به ابزارها و نهادهاي متناسب با 
خود اس��ت اما يكي از مهم ترين اهداف، به كارگيري 
ابزارهاي مالي در بورس، كاهش ريس��ك ناش��ي از 
نوسانات است. در اين راستا كارشناسان بر اين باورند 
كه با شناخت ابزارهاي مختلف مالي مي توان همه افراد 
جامعه را كه تمايل به سرمايه گذاري دارند به نحوي به 

سرمايه گذاري در بازار سرمايه تشويق كرد.

   تاثير مثبت بودجه روي بورس
رضا جعفري، كارش��ناس بازار س��رمايه، درباره تاثير 
بودجه سال ۱۴۰۱ بر بورس معتقد است: بودجه سال 
آينده را بايد از چند منظر م��ورد توجه قرار داد، يكي 
كاهش فروش اوراق بدهي توسط دولت در سال ۱۴۰۱ 
است، در سال جاري دولت ۱۳۲ هزار ميليارد تومان 
اوراق مي توانست  در بورس به فروش برساند. اين عدد 
براي سال آينده به 88 هزار ميليارد رسيده است. يعني 
رقم قابل توجهي كاهش يافته است. كاهش فروش اين 
اوراق يك خبر مثبت براي بازار سرمايه است. اما يك 
نكته اي كه بايد ب��ه آن توجه كرد نحوه و زمان فروش 
اوراق در بورس است. در صورتي كه مانند سال ۹۹ اين 
اوراق در روزهايي كه بورس در اوج است، فروخته شود، 

مي تواند باز هم موجب ريزش بازار شود.
وي ادامه مي دهد: مسائل مهم تر از بورس وجود دارد كه 
اول  دولت بايد به آنها رسيدگي كند و بعد مستقيم به 
سراغ بورس بيايد. ولي تصميمات دولت در حوزه هاي 
ديگر مانند كنترل تورم و كسري بودجه به صورت غير 
مستقيم به بورس ارتباط پيدا مي كند و تاثير اين رفتار 
انقباضي دولت بر بورس تا حدودي سبب ريزش هاي 
چند هفته اخير بوده است. اما با ارسال اليحه بودجه به 
مجلس توسط دولت اميد اندكي را براي بهبود اوضاع 

بورس در ميان سهامداران ايجاد كرده است.
جعفري اظهار مي كند: در بودجه سال ۱۴۰۱ مقداري 
به صنايع توجه شده، ولي به صورت كالن بوده است. 
يعني صحبت از خوراك پتروشيمي ها و ضريب مالكانه 
معدن ها بود كه قرار بر اين شد كه افزايش ندهند. اين 

نشان دهنده اين است كه دولت نيم نگاهي به صنايع 
دارد؛ ولي بايد بيش��تر از اينها به صنايع توجه كند. در 
صورتي كه اي��ن توجه و حمايت به درس��تي صورت 
پذيرد، مي توان اميدوار بود توليدات صنايع مختلف زياد 
شود كه اين مساله نيز به آنها كمك مي كند تا بتوانند 
توليداتشان را افزايش دهند. با افزايش توليد، فروش آنها 
رشد خواهد كرد. در چنين شرايطي و در صورتي كه اين 

موارد به درستي انجام شود، رونق به بازار بر مي گردد.
وي توضيح مي دهد: بودجه تاثيرات زيادي مي تواند بر 
بازار سرمايه داشته باشد. مهم ترين موضوع در بودجه 
شفافيت است كه بايد كامال در بودجه مشخص شود 
كه هر بخش��ي چقدر بودجه ب��ه آن تخصيص داده 
شده و چطور از آن استفاده مي كند. در مساله بودجه 
فقط موضوع تخصي��ص دادن به بخش هاي مختلف 
وجود ن��دارد. بلكه در ادامه اينك��ه چطور اين بودجه 
خرج مي ش��ود، نيز بايد به آن توجه شود. يعني به هر 
بخشي بودجه تخصيص داده شود، بايد نظارت شود 
كه چگونه و در چه راهي اين بودجه خرج مي ش��ود. 
فرض كنيم همين بودجه در مجلس تصويب مي شود. 
بعد از تصويب، اينك��ه چطور خرج ش��ده بايد ادامه 
پيدا كند و نظ��ارت دقيقي روي آن ص��ورت پذيرد، 
تأكيد من بر همين موضوع  نظارت اس��ت، تخصيص 
با محدوديت هايي مواجه اس��ت و تحريم هايي بوده 
و مش��كالتي كش��ور دارد كه همه مي دانيم. ولي اين 
تخصيصي كه داده مي شود، مجلس هم با دقت تمام 
اين تخصيص ها را بررسي مي كند و بعد از نهايي شدن 
بايد يك نظارت انجام ش��ود كه آيا درس��ت هزينه ها 
صورت گرفته اس��ت يا خير؟ اگر نظارت بيشتر باشد، 
كارايي اين بودجه ريزي و ميزان تاثير آن بر بخش هاي 
مختلف اقتصادي از جمله بازار سرمايه بيشتر مي شود.

اين كارشناس بازارسرمايه در نهايت با اشاره به بودجه 
مي گويد: ببينيد بودجه سال آينده را بايد از چند منظر 
مورد توجه قرار داد. يكي كاهش فروش اوراق بدهي 
توس��ط دولت در سال ۱۴۰۱ اس��ت. در سال جاري 
دولت ۱۳۲ هزار ميليارد تومان اوراق مي توانست  در 
بورس به فروش برساند. اين عدد براي سال آينده به 
88 هزار ميليارد رسيده است. يعني رقم قابل توجهي 
كاهش يافته اس��ت. كاهش فروش اي��ن اوراق يك 
خبر مثبت براي بازار س��رمايه است. اما يك نكته اي 
كه بايد به آن توجه ش��ود، نحوه و زمان فروش اوراق 
در بورس اس��ت. در صورتي كه مانند س��ال ۹۹ اين 
موضوع در روزهايي كه بورس در اوج است، فروخته 
ش��ود، مي تواند باز هم موجب ريزش بازار ش��ود. به 
عبارت ديگر، در صورتي كه همين اوراق كم را هم به 
صورت بد در بازار به فروش برسانند، يعني در عرض 
دو ماه ناگهان در بازار بريزند، اين براي بازار مش��كل 
ايجاد مي كند. در صورتي كه به مرور در بازار بياورند 
و با برنامه ريزي اين عمل را انجام دهند، مي تواند يك 
خبر خوب و مثبت بودجه اي براي بازار سرمايه باشد.
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ضرورت تثبيت نرخ
 بهره بين بانكي

بهروز شهدايي، تحليلگر بازار سرمايه با بررسي تأثير 
نرخ بهره بين بانكي بر حوزه ريسك و بازدهي بازار 
سرمايه، گفت: نرخ بهره بين بانكي به طور مستقيم 
در بازار سرمايه اثرگذار نيست، اما به عنوان سيگنالي 
براي تعيين مس��ير نرخ بهره در كل اقتصاد تلقي 
مي ش��ود؛ نرخ بهره بين بانكي بر بازار پول همچون 
س��پرده هاي بانكي و همچني��ن جهت دهي نرخ 
بهره موثر اوراق و نيز »نرخ سود تسهيالت بانكي به 

توليدكننده ها« اثرگذار است.
شهدايي با بيان اينكه نرخ بهره بين بانكي، بر روند 
نرخ بهره در آينده تأثيرگذار اس��ت، اظهار كرد: با 
كاهش يا افزايش نرخ بهره، تصميم هاي اقتصادي 
مردم تغيير مي كند. هرچه اين مقدار بيشتر باشد 
مردم تمايل بيش��تري دارند تا پول هاي خود را در 
بانك سرمايه گذاري كنند و تعداد كمتري اقدام به 
وام گرفتن مي كنند و هر چه نرخ بهره كمتر باشد، 
تمايل افراد براي واگذاري دارايي هاي خود به بانك 
كمتر شده و از طرفي تعداد وام گيرندگان افزايش 
مي يابد، زيرا مجبور نيس��تند هزين��ه زيادي را به 
عنوان بهره به بانك ها بپردازند. او افزود: آن چيزي 
كه بر بازار سرمايه تأثير مس��تقيم دارد، نرخ بهره 
كم ريسكي اس��ت كه امروز در بازار متشكل مالي 
وجود دارد. نرخ بهره بين بانكي بيشتر در ميان خود 
بانك ها و بانك هايي كه از قدرت جذب سپرده بااليي 
برخوردار هستند، تأثيرگذار است. اين تحليلگر بازار 
س��رمايه با بيان اينكه بانك  مركزي، بانك ها را به 
يك نرخ بهره مشخص محدود كرده است، تصريح 
كرد: اين اقدام بانك مركزي شامل پول هاي خيلي 
درشت با شرايط خاص نمي شود؛ در نتيجه بانك ها 
به طور معمول قادر به جذب منابع بيشتري از آنچه 
كه در حال حاضر دارند، نمي توانند داشته باشند. 
بنابراين، بهره بين  بانكي تأثير آني كمتري نسبت 
به نرخ به��ره در بازار بدهي بر بازار س��رمايه دارد. 
شهدايي، تثبيت نرخ بهره بين بانكي را در ارتباط 
با رشد بازار سرمايه بسيار مهم خواند و خاطرنشان 
كرد: ثبات در نرخ بهره بين بانكي به تثبيت نرخ سود 
سپرده هاي مدت دار بانكي مي انجامد و از افزايش 
آن پيش��گيري مي كند. اين موضوع، تثبيت نرخ 
سود تسهيالت بانكي و در نتيجه كاهش هزينه هاي 
تأمين مالي بخش هاي واقعي اقتصاد كشور را در پي 
دارد. از سوي ديگر، موجب كفايت ذخاير بانك ها و 
افزايش قدرت آنها براي تقويت اعتباري واسطه ها 

و نهادهاي مالي بازار سرمايه مي شود.

سرمايه گذاري بخش خصوصي در 
پروژه هاي عمراني و معافيت مالياتي

رحي��م زارع، نماينده مردم آباده، بوانات، خرم بيد و 
سرچهان در مجلس شوراي اسالمي گفت: بر اساس 
مصوبات امروز كميسيون تلفيق به بانك هاي دولتي 
اجازه داده شد كه كارگزار فروش ارزهاي حاصل از 
صادرات نفت خام، ميعانات گازي، خالص صادرات 

و فرآورده هاي نفتي دولت شوند.
زارع با اشاره به يكي ديگر از مصوبات امروز كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ توضيح داد: به دولت 
اجازه داده شد دو درصد از يك دوازدهم هزينه جاري 
ش��ركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي 
وابسته به دولت را در بودجه عمومي استفاده كند. 
سخنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه سال 
۱۴۰۱ كل كشور اضافه كرد: به منظور پشتيباني و 
تدارك مناسب كاالهاي اساسي به ۳ شركت بازرگاني 
دولتي ايران، پشتيباني امور دام و خدمات حمايتي 
كشاورزي اجازه داده شد از تسهيالت نظام بانكي با 

مجوز سازمان برنامه و بودجه استفاده كنند.
زارع با اشاره به ديگر مصوبه نشست امروز كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه ادامه داد: بر اساس اين مصوبه 
به دولت اجازه داده شد با رعايت برنامه ششم توسعه 
از تس��هيالت تأمين مالي خارجي براي طرح هاي 
عمراني تا س��قف ۳۰ ميليارد يورو اس��تفاده كند. 
همچنين دولت مي تواند تا س��قف دو ميليارد يورو 
كمك هاي بالعوض از سوي موسسات و سازمان هاي 
بين المللي براي جلوگيري از حوادثي مانند زلزله و 
سيل و اجراي طرح هاي توسعه اي و زيربنايي دريافت 

و صرف هزينه هاي مرتبط كند.
اين نماينده م��ردم در مجلس يازدهم با اش��اره به 
يكي از مصوبات مناسب كميسيون تلفيق تصريح 
كرد: بر اساس اين مصوبه اصل و فرع سرمايه گذاري 
مش��اركت بخش غيردولتي براي اتمام پروژه هاي 
نيمه تمام عمران��ي معاف از ماليات ش��دند.عضو 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: 
بر اساس يكي ديگر از مصوبات كميسيون تلفيق به 
ش��ركت هاي دولتي اجازه داده شد تا سقف 8 هزار 
ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي ريالي با تضمين 
بازپرداخت اصل و سود منتشر كنند. همچنين به 
دولت اجازه داده شد براي تأمين مالي مصارف بودجه 
تا سقف 8۶ هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي 
ريالي ارزي از جمله اسناد خزانه اسالمي منتشر كند. 
سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: همچنين دولت در اليحه بودجه حكمي 
مبني بر واگذاري سهام دولت به شركت هاي دولتي 
آورده بود كه به دليل مسائل كارشناسي و مغايرت با 
سياست هاي كلي اصل ۴۴ مقرر شد كميته تخصصي 
اين موضوع را بررسي كند تا پس از اصالح در صحن 

كميسيون مطرح شود.
نماينده مردم آباده، بوانات، خرم بيد و سرچهان 
در مجلس شوراي اس��المي تصريح كرد: با بيان 
اينكه دولت برنامه خود درباره حذف ارز ترجيحي 
را به مجلس تقديم كرده، ادامه داد: اين موضوع 
هن��وز در كميت��ه تخصصي و كميس��يون مورد 
بررسي قرار نگرفته اما برنامه دولت پرداخت يارانه 
و يارانه معيشتي در صورت تصويب نهايي حذف 

ارز ترجيحي در سال آينده است.

كاهش دوباره شاخص كل
ش��اخص كل بازار بورس در س��ومين روز كاري 
هفته يعني دوش��نبه، ۲۷ دي ماه ب��ا چهار هزار 
و ۲۷۱ واحد كاه��ش، در جايگاه ي��ك  ميليون 
و ۳۰۶ ه��زار واحدي قرار گرف��ت. در معامالت 
اين روز بي��ش از چهار ميلي��ارد و ۵۷۶ ميليون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۲ هزار 
و ۷۴۷ ميليارد ريال داد و س��تد ش��د. همچنين 
ش��اخص كل )هم وزن( با يك هزار و ۳۹۴ واحد 
كاهش به ۳۴۵ هزار و 8۴ واحد و شاخص قيمت 
)هم وزن( با 8۷۶ واحد افت به ۲۱۶ هزار و ۹۰۶ 
واحد رسيد. شاخص بازار اول، چهار هزار و ۱۵۵ 
واحد و شاخص بازار دوم، پنج هزار و ۴۱۱ واحد 

كاهش داشتند.
عالوه بر اين در بين هم��ه نمادها، ايران خودرو 
)خ��ودرو( با ۵۷۹ واحد، گس��ترش نف��ت و گاز 
پارسيان )پارس��ان( با ۳8۴ واحد، پااليش نفت 
بندرعباس )شبندر( با ۲۶8 واحد، سايپا )خساپا( 
با ۱۴۱ واحد، ب��ورس كاالي ايران )كاال( با ۱۲۴ 
واحد، بورس اوراق به��ادار تهران )بورس( با ۹۰ 
واحد، ساير اشخاص بورس انرژي )انرژي( با ۷۲ 
واحد و پااليش نفت تبريز )ش��بريز( با ۶۲ واحد 

تاثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقاب��ل، ملي صناي��ع مس اي��ران )فملي( با 
۶۹8 واحد، بانك ملت )وبمل��ت( با ۵۵۷ واحد، 
فوالد مباركه اصفه��ان )فوالد( ب��ا ۴۳8 واحد، 
پتروشيمي فناوران )شفن( با ۴۱۷ واحد، شركت 
س��رمايه گذاري غدي��ر )وغدير( ب��ا ۳۹۵ واحد، 
معدني و صنعتي چادرملو )كچاد( با ۳۳۲ واحد، 
معدني و صنعتي گل گه��ر )كگل( با ۳۲۴ واحد 
و پتروشيمي پرديس )ش��پديس( با ۲۶۱ واحد 
و ذوب آهن اصفه��ان )ذوب( با ۱۹۱ واحد تاثير 

منفي بر شاخص بورس همراه شدند.
برپايه اين گزارش، در اين روز نماد ايران خودرو 
)خودرو(، پااليش نفت اصفهان )ش��پنا(، سايپا 
)خس��اپا(، فوالد مباركه اصفهان )فوالد(، ساير 
اش��خاص بورس انرژي )انرژي ۳(، پااليش نفت 
تهران )ش��تران( و بورس كاالي ايران )كاال( در 

نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. 
گروه خودرو هم در معامالت امروز صدرنش��ين 
برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه يك 
ميليارد و ۱۳8 هزار برگه سهم به ارزش ۲ هزار و 

۷۱8 ميليارد ريال داد و ستد شد.
روز دوشنبه شاخص فرابورس بيش از سه واحد 
افزايش داش��ت و بر روي كانال ۱۷ هزار و 8۷۵ 

واحد ثابت ماند.
در سومين روزكاري هفته نمادهاي صنعتي مينو 
)غصينو(، فرابورس ايران )فرابورس(، پتروشيمي 
تندگويان )شگويا(، بيمه اتكايي ايرانيان )اتكاي(، 
بيمه سامان )بس��اما( و بيمه پاسارگاد )بپاس( با 

تاثير مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند.
همچني��ن س��نگ آه��ن گهرزمي��ن )كگهر(، 
پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، كلر پارس )كلر(، 
جنرال مكاني��ك )رنيك(، پتروش��يمي مارون 
)مارون(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، پااليش 
نفت الوان )شاوان( و زغال سنگ پرورده طبس 
)كزغال( تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

بورس كاال ميزبان
عرضه امالك شهرداري تهران

ابوالفض��ل فالح، مع��اون مالي و اقتصاد ش��هري 
ش��هرداري تهران گفت: كاهش بهاي تمام شده 
در روند فروش امالك، شفاف سازي و سالم سازي، 
تقوي��ت ب��ازار تقاض��ا، مولد س��ازي دارايي هاي 
ش��هرداري تهران از جمله مهم ترين اهداف اين 

اقدام است.
وي با تاكيد بر اين نكته كه اين رويكرد بسيار مورد 
توجه شهردار تهران، قرار گرفته است اظهار داشت: 
با پذيرش ام��الك در بورس كاال، اي��ن اطمينان 
حاصل مي ش��ود كه فروش و واگذاري اين امالك 
در آين��ده و انتق��ال قطعي آن با مش��كلي مواجه 

نخواهد شد.
فالح ادامه داد: همچنين در اين زمينه شفافيتي 
كه در مسير پذيرش و عرضه در بورس كاال وجود 
دارد، سبب استقبال مردم از اين عرضه ها خواهد 

شد.
معاون ش��هردار تهران در رابطه با آمادگي بورس 
كاال ب��راي عرضه ام��الك مازاد دولت��ي در قالب 
روش هاي مختلف، گفت: آمادگي در بورس كاال 
براي عرضه امالك وجود دارد و اين بستر در بورس 

كاال فراهم است و هيچ مشكلي وجود ندارد.
معاون مالي و اقتصاد ش��هري شهرداري تهران با 
تاكيد بر اينكه شهرداري مي تواند از طريق مزايده 
يا از مسير بورس كاال اقدام به واگذاري امالك خود 
براي تامي��ن مالي كند، اف��زود: در آينده نزديك 
اتفاق خوبي در زمينه فروش امالك ش��هرداري 
رقم خواهد خورد و قطعا ذينفعان اجراي اين طرح 

شهروندان خواهند بود.
همچنين در ادامه عماد الدين سخايي مديركل دفتر 
برنامه ريزي و هماهنگي امور اقتصادي شهرداري 
ته��ران به ارايه توضيحاتي، جاي��گاه بورس كاالي 
ايران در بازارس��رمايه، بورس كاالي ايران در گذر 
زمان، كاركردها، س��اختار كلي بازارها و اطالعيه 
عرضه اموال غير منقول در ب��ورس كاالي ايران را 

تشريح كرد.
محمد حس��ن زاده مديرعامل س��ازمان امالك 
و مس��تغالت ش��هرداري ته��ران ني��ز از روش 
نوين فروش امالك و برگزاري جلس��ات متعدد 
كارشناسي جهت فروش امالك شهرداري خبر 
داد و با توجه به گزارشات ارايه شده در خصوص 
فروش قانوني و ش��فاف ام��الك در بورس كاال، 
اقدامات سازمان امالك و مستغالت را در خصوص 

روش هاي نوين فروش را اعالم كرد.

»تعادل«تاثيربودجهسالآتيرويبورسرابررسيميكند

مجيدعشقي،رييسسازمانبورسواوراقبهادارهمايشانجمنمالياسالمي

شوك بودجه اي بزرگ به معامالت بازار

لزوم سياست گذاري براي فعاليت در بازار استخراج رمزارزها 
مجيد عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادارهمايش 
انجمن مالي اس��المي گفت: رمز ارزه��ا را مي توان از دو 
ديدگاه مورد بررس��ي قرار داد و از آن به عنوان يك ارز يا 
دارايي بحث كرد. اگر رم��ز ارز را به عنوان يك ارز در نظر 
بگيريم سياست گذاري و نحوه استفاده و توسعه آن با بانك 
مركزي و سازمان بورس است، اما طبق قانون ورودي به 
آن نداريم. عش��قي بيان داش��ت: تحوالت بازار رمزارزها 
س��رعت بااليي دارد، در اتحاديه اروپا و ساير مراجعي كه 
در خصوص ابزارها اظهارنظر مي كنند، بحث دارايي بودن 
رمز ارزها مطرح است و از نظر اينكه اين پديده به عنوان 
دارايي تلقي شود، در حوزه ناظر بازار سرمايه قرار مي گيرد. 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بحث هاي جدي 
و جمع بندي نشده اي وجود دارد، بايد شوراي فقهي بانك 
مركزي و سازمان بورس در اين زمينه بحث كنند تا بتوان 
با توجه به تحوالت اين حوزه متناسب با دستورالعمل ها 
و ابزارهايي كه مي توان بر روي اين پديده اظهارنظر كرد 

تصميم گيري كنيم. وي گفت: اكنون حوزه رمزارز بايد در 
چند بعد مانند استخراج، معامالت، پلت فرم ها، انتشار رمز 
ارز در بازار داخلي توسط يك نهاد رسمي مورد بررسي قرار 
گيرد و تكليف خود را مشخص كنيم. در خصوص باقي 
موارد پيشنهادهايي بايد ارايه و تصميم گيري شود. وي با 
بيان اينكه اكنون كل جمعيت كشور به صورت مستقيم 
و غيرمستقيم در بازار سرمايه حضور دارند، گفت: استفاده 
از برخي الگوريتم هاي اجماع مانند الگوريتم بالكچين 
يا س��اير الگوريتم هايي كه در حال توس��عه هستند، در 
فرآيندهاي بازار سرمايه بايد مورد نظر قرار گيرد. عشقي با 
تاكيد بر اينكه فرصت هاي خوبي را در اين زمينه مي توان 
دنبال ك��رد و آنها را مورد اس��تفاده ق��رار داد، افزود: در 
آينده نه چندان دور يعني ۲ سال آينده مجبور هستيم 
از اين فناوري ها اس��تفاده كنيم. وي با بيان اينكه اكنون 
با معضالت جدي براي برگزاري مجامع شركت ها روبرو 
هستيم، گفت: شركتي كه داراي پنج ميليون سهامدار 

مستقيم است، هيچگاه نمي توان اقدام به برگزاري مجمع 
ب��ا اكثريت آرا كرد، به همين دليل مجبور هس��تيم تا با 
تعدادي اندك س��هامدار اقدام به برگزاري مجمع كنيم. 
اين مسوول با تاكيد بر اينكه در اين زمينه تجربه تشكيل 
مجامع شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت 
را داشته ايم، اظهار داش��ت: اواخر سال گذشته و ابتداي 
سال جاري اين مجامع با حضور كمتر از يك دهم درصد 
سهامدار برگزار شد. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
گفت: يكي از راه حل هاي جدي استفاده از فناوري هايي 
اس��ت كه مي توان از طريق آنها اح��راز هويت ها را انجام 
داد و امكان مشاركت گس��ترده طيف وسيعي از مردم را 
در يك رويداد فراهم كني��م. وي بحث ديگر را مربوط به 
كاربرد الگوريتم هاي اجماع و بالك چين در ثبت معامالت 
دانست و افزود: يكي از رويه هايي كه بازارهاي مالي در حال 
پيش روي به سمت آن است، ساده سازي معامالت است. 
عشقي خاطرنشان كرد: هر چند نهادهاي مختلفي براي 

انجام زنجيره معامالت مانند تس��ويه و پاياپاي معامالت 
درگير هستند اما اكنون به اين سمت رفته ايم تا معامالت و 
تسويه را به نحوي ساده سازي كنيم كه ديگر سرمايه گذار 
وجود اين نهادها را احساس نكند و به راحتي معامالت را در 
كمترين زمان و با كمترين هزينه انجام دهد. رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار گفت: به احتمال زياد در چند س��ال 
آينده مجبور خواهيم بود كه دارايي هاي فيزيكي و اوراق 
بهادار را به صورتي در آوريم كه نقل و انتقال آن راحت تر 
صورت گيرد و بتوان آن را در بس��تري كه داراي بازيگران 
متعدد اس��ت، انجام دهيم. وي با اشاره به اينكه ابزارهاي 
بازار سرمايه بايد براساس جمعيت حاضر در اين بازار رونق 
پيدا كند و در غير اين صورت با مشكلي مانند سال گذشته 
مواجه خواهيم شد، گفت: سال گذشته براي احراز هويت با 
بحران اجتماعي مواجه شديم، ارايه خدمات به اين تعداد از 
سهامداران در بستر فيزيكي و با ابزارهاي قبلي امكان پذير 

نيست و سهامداران را دچار چالش خواهد كرد.



گروه راه و شهرسازي|
با ق��وت گرفت��ن احتمال تواف��ق هس��ته اي ايران و 
كشورهاي غربي همزمان با فرارسيدن موعد بازار شب 
عيد، بازار گمانه زني ها و تحليل هاي كارشناسانه درباره 
آينده بازار مسكن داغ شده است. بازاري كه در فاز ركود 
تورمي قرار دارد. در عين حال، طي ماه هاي گذشته از 
سال 1400 حدود 10 درصد از حباب قيمتي مسكن 
با »تورم« تعديل و تخليه ش��ده اس��ت. با وجود اين، 
همچنان، قيمت هاي اسمي بسيار فراتر از توان مالي 
متقاضيان مصرفي قرار دارد و شرايط حاكم بر اقتصاد و 
عرصه سياست خارجي كشور نيز مانع از ورود پرقدرت 
تقاضاهاي سرمايه گذاري و سفته بازي شده است. در 
اين شرايط، گروهي از كارشناسان با تكيه بر تحوالت 
عرصه سياست خارجي كه به معناي فروش بيشتر نفت 
و افزايش درآمدهاي دالري كشور است، روند بازار سال 
آينده مسكن را مثبت ارزيابي مي كنند و حتي بر اين 
باورند كه قيمت هاي اس��مي مسكن با افت احتمالي 
دالر همگام ش��ده و كاهش خواهند يافت. در مقابل، 
گروهي ديگر از كارشناسان بيشتر به وضعيت نامساعد 
شاخص هاي كالن اقتصاد نظر دارند تا تحوالت بيروني 
عرصه سياسي و احتمال سرريزشدن دالرهاي نفتي 
به كشور و از همين رو معتقدند كه در سال آينده ركود 

حاكم بر بازار مسكن تداوم خواهد يافت.
به گزارش »تعادل« از آنجا كه پايداري تعديل نرخ دالر 
در پي دستيابي احتمالي به توافق هسته اي وابستگي 
كاملي به سياست هاي پولي دارد، نمي توان به طور قاطع 
از تثبيت نرخ دالر ارزان شده - به مثابه نشانگر انتظارات 
تورمي- و در پي آن ايجاد ثبات پايدار در بازارها سخن 
به ميان آورد. در چنين شرايطي، تداوم تعديل قيمت 
اسمي مس��كن با تورم نيز پايدار نخواهد بود و روند 9 
ماهه گذش��ته مي تواند در س��ال آينده متوقف شود. 
اما در صورت، تعديل سياس��ت هاي پولي و مهار نرخ 
تورم همزمان با رفع تحريم هاي اقتصادي عليه كشور 
مي توان به رويدادهاي مثبت در اقتصاد اميدوار بود. در 
كنار مساله لغو تحريم ها و نحوه اعمال سياست هاي 
پولي، سرنوشت »طرح انبوه سازي دولت« طي ماه هاي 
آينده نيز تعيين كننده خواهد بود. هر چند اجراي اين 
طرح به باور بسياري از كارشناسان اقتصادي »تورم زا« 
اس��ت و پيامدهاي ناگواري را براي اقتص��اد ايران )از 
جمله رشد قيمت مس��كن( در پي خواهد داشت، اما 
حتي اگر به قيمت جهش نرخ تورم، اين انبوه سازي در 
سال اول و س��ال هاي بعدي اجراي آن به اهداف خود 
دست يابد، مي توان پيش بيني كرد كه افزايش عرضه 
حاصل از اين طرح مي تواند تا حد اندكي ترمز قيمت 
معامالتي امالك و حتي قيمت رهن و اجاره را تعديل 
كند. چرا كه از سويي، مخاطبان اين دسته از ساخت 
و سازها بر خالف مخاطبان آپارتمان هاي احتكار شده 
در پايتخت و ساير كالنش��هرهاي كشور، متقاضيان 
مصرفي هستند و از سوي ديگر، با خروج اين متقاضيان 
از بازار رهن و اجاره، عرضه به اين بازار نيز دچار جهش 
خواهد شد كه به معني مهار اجاره بها و تقويت قدرت 
مالي شهروندان در بازار مسكن است. در عين حال، با 
توجه به ماهيت زمانبر ساخت و ساز در كشور )نه ساير 
موانع رصد شده در طرح مسكن مهر( تصور نمي شود، 
دستكم تا پاييز سال 1402 فاز اول انبوه سازي دولتي 
)2 ميليون آپارتمان در 2 سال( محقق شود. در چنين 
ش��رايطي، مي توان تحول اساسي )خروج از فاز ركود 
تورمي و ورود به فاز رونق( در بازار مسكن سال آينده 
را بس��يار خوش بينانه ارزيابي كرد. به طور مشخص، 
قيمت هاي اسمي مسكن در س��ال آينده كاهشي را 
تجربه نخواهند كرد و كمتر از نرخ تورم عمومي به سير 

خود ادامه خواهند داد.

   تداوم ركود بازار مسكن در سال ۱۴۰۱
در اين حال، هادي حق ش��ناس، كارش��ناس اقتصاد 

درباره پيش بيني تداوم ركود بازار مس��كن در س��ال 
1401، گفت: تا وقتي در بخش هاي غيرواقعي اقتصاد 
اتفاقي روي ندهد، در بخش هاي واقعي از جمله مسكن 

اتفاق مثبتي صورت نمي گيرد.
حق شناس در گفت وگو با تس��نيم درباره آينده بازار 
مس��كن در س��ال 1401 اظهار كرد: در زمان حاضر 
بررسي ش��اخص هاي كالن اقتصادي، شاخص هاي 
پولي و مدنظر قرار دادن اين موضوع كه تورم در كشور 
عدد بااليي است باعث ش��ده در اقتصاد كسب و كار 

آنچناني نباشد.
 وي با بيان اينكه صادرات و واردات كش��ور در شرايط 
نااطميناني قرار دارد به وضعيت بازارهاي اقتصادي از 
جمله مسكن اش��اره كرد و ادامه داد: ظاهر قضيه اين 
است كه به دليل قيمت باالي مسكن توان خريد مردم 
به شدت كاهش يافته و آنها نمي توانند وارد بازار شوند.

وي افزود: بر اساس آمار ميانگين قيمت هر مترمربع 
مسكن در تهران به حدود 33 ميليون تومان رسيده 
است، به عنوان مثال يك واحد مسكوني 70 متري بايد 
2 ميليارد و 300 ميليون تومان قيمت دارد. تامين اين 
مبلغ از عهده شهروندان تهراني كه اكثر كارمند، كارگر 

و داراي شغل معمولي هستند، خارج است.
وي تاكيد ك��رد: با توجه به اين مس��اله و تا زماني كه 
ش��رايط به حالت عادي برنگردد همين گونه خواهد 
بود و براي س��ال آينده بازار مسكن همچنان در ركود 

به سر خواهد برد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به كسري 300 هزار ميليارد 
توماني اليحه بودجه س��ال آينده كل كش��ور، اضافه 
كرد: در حالي ارقام بودجه اضافه ش��ده كه در مقابل 
درآمدهاي ناشي از فروش نفت، ماليات و... تغييرات 

اساسي نكرده است.
حق شناس بيان كرد: در واقع متغيرهاي كالن اقتصاد 
كش��ور تغيير نكرده و زماني ش��اهد اتفاق مثبت در 
بخش هاي واقعي اقتصاد از جمله مس��كن، توليد و .. 
خواهيم بود كه در بخش هاي غيرواقعي پولي و ارزي 

اتفاقات مثبتي روي دهد.

   اعالم آمادگي بلژيكي ها براي انبوه سازي
طرح انبوه سازي دولتي اگرچه دارايي منتقدان جدي 
است و احتمال تحقق آن- بدون ايجاد پيامدهاي منفي 
همچون رشد نقدينگي و تورم- غيرقابل تصور است، اما 

طي ماه هاي گذشته از اخباري مبني بر جلب مشاركت 
چيني ها يا تركيه اي ها در اين طرح شنيده شده است. 
مساله اي كه با مخالفت شديد پيمانكاران داخلي مواجه 
بوده و تاكنون تحقق نيافته است. در اين حال، واهيك 
شاهينيان، عضو اتاق مشترك ايران و بلژيك گفته در 
صورتي كه دولت ايران نظر به ورود فناوري هاي نوين 
و پيشرفته از ش��ركت هاي اروپايي داشته باشد، همه 
تالش خود را در اين خصوص به عمل خواهيم آورد تا 

در طرح جهش مسكن مشاركت كنيم.
ش��اهينيان در گفت وگو ب��ا ايرنا با اش��اره به اعالم 
آمادگي صنايع س��اختماني بلژيك ب��راي حضور 
در بازار مس��كن ايران، اظهار ك��رد: حضور صنايع 
س��اختماني بلژيك در بازار ايران به س��ال 13۸۶ 
برمي گردد كه با شركت در سمينار »ساختمان سازي 
به روش هاي صنعتي ايران - بلژيك« با حضور سفير 
وقت بلژيك در ايران انجام شد و هم زمان با آغاز كار 

طرح مسكن مهر در ايران بود.
وي افزود: شركت هاي بلژيكي در عمل نشان داده اند 
كه تمايل به هم��كاري در پروژه هاي س��اختماني با 
فناوري هاي پيشرفته و سرمايه گذاري دارند، اما در آن 

زمان پيگيري كافي از طرف ايران، انجام نشد.
عضو اتاق مشترك ايران و بلژيك ادامه داد: كار اصلي 
ما ايجاد كارخانه هاي متعدد، مرتبط و مكمل موردنياز 
براي توليد قطعات اساسي ساختمان با مصالح نوين 
اس��ت به صورتي كه نتيجه آن تولي��د قطعات اصلي 
ساختمان كه در محل كارخانه بصورت كامپيوترايز با 
استفاده از روبوت ها و با حذف خطاهاي انساني صورت 
مي پذيرد و با روش ساخت وسازهاي خشك در كارخانه 
به قطعات بزرگ مونتاژ ش��ده و آماده براي انتقال به 
پروژه ه��ا و نصب و اجراي آس��ان آن توس��ط مجري 

ساختمان خواهد بود.
وي تاكي��د كرد: همچنين در زمينه مش��اركت براي 
ساخت مسكن، آماده بررسي ساير پيشنهادها از سوي 

ايران هستيم.
شاهينيان در مورد توليد انبوه مسكن هاي ارزان قيمت، 
اظهار كرد: در حال حاضر استفاده از روش هاي نوين 
ساختماني و قطعات آماده صنعتي راهگشاي توسعه 
صنعت س��اختمان در كش��ور اس��ت. در پروژه هاي 
بزرگ انبوه س��ازي چه در قالب توس��عه، چه در قالب 
توس��عه ش��هرهاي جديد، بايد از روش ه��اي نوين 

ساختمان سازي و قطعات آماده صنعتي استفاده شود 
و فقط در اين صورت است كه مي توان گفت كه به دقت 
الزم در ساخت وساز دست يافته ايم و زمان اجراي پروژه 

را كوتاه و اجرايي كرده ايم.
مديرعامل شركت س��اختماني ايران و بلژيك افزود: 
س��رمايه عظيم را ب��ا اين روش مي ت��وان بيمه كرد و 
به س��اختمان هاي مقاوم در برابر زلزله دست يافت، 
به خصوص براي كشور ما كه روي كمربند زلزله قرار 
دارد كسب اطمينان از مقاومت ساختمان در برابر زلزله 

امري الزم و ضروري است.
وي تصريح ك��رد: ب��ا اس��تفاده از روش ه��اي جديد 
ساخت وس��از، صرفه جويي ه��اي قاب��ل توجهي در 
مصالح مصرفي س��اختمان مانند فوالد و س��يمان و 
ساير مصالح صورت مي گيرد. به دنبال آن روش هاي 
جديد ساخت وساز امكاناتي را مانند عايق كاري آسان 
س��اختمان در اختيار م��ا قرار مي دهد ك��ه مي تواند 
صرفه جويي در ساختمان را براي ما به ارمغان بياورد و 
از هدر رفتن بخش عظيمي از انرژي كشور جلوگيري 

كند.
ش��اهينيان بيان داش��ت: همچنين اي��ن روش هاي 
ساخت وساز فوايد زيادي از جمله افزايش طول عمر 
ساختمان ها و بهره برداري بهينه از سرمايه گذاري در 

اين بخش را به دنبال دارد.
مديرعامل شركت ساختماني ايران و بلژيك ادامه داد: 
چنانچه اصرار به اجراي پروژه اي بزرگ داشته باشيم 
با كمبود مصالح س��اختماني سنتي در كشور مواجه 
مي ش��ويم چراكه حجم توليد كنوني همين مصالح 
سنتي تنها براي گذران كارهاي فعلي ساختماني كشور 
اس��ت و توان تأمين مصالح پروژه هاي بزرگ و جديد 
را ندارد. چنانكه بخواهيم دوباره در توس��عه توليدات 
مصالح سنتي سرمايه گذاري كنيم اشتباهات گذشته 

را تكرار مي كنيم.
وي گفت: كش��ور بزرگ ايران نياز به همكاري واقعي 
و مستقيم با قدرت هاي بزرگ توليد و فناوران موفق 
ب��زرگ س��اختماني دارد تا بتواند نيازهاي انباش��ته 
ساختماني خود را به بهترين وجه مديريت كند و نبايد 
در چنين موقعيتي كه س��ال ها به توسعه اين صنايع 
توج��ه نكرده ايم و به فّناوري هاي كش��ورهاي كمتر 
 توس��عه يافته پيوند بزنيم كه خود كپي بردارهاي نه 
چندان خوبي از صنايع پيشرفته تر از خودشان هستند.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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سوءتفاهم درباره ۲۶ هزار
 نقطه ناامن در تهران

نرگس معدني پور، رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي 
شوراي شهر تهران اظهارنظر درباره شناسايي2۶ هزار 
نقطه ناامن در تهران را سوءتفاهم دانست و گفت: تعريفي 
در بحث فضاهاي بي دفاع ش��هري در مديريت شهري 
داريم كه شايد متفاوت از آن چيزي بود كه مطرح شد 
و سوءتفاهم ايجاد كرد. معدني پور در گفت وگو با ايلنا 
در پاسخ به اينكه رييس كميته اجتماعي شوراي شهر 
تهران در صحن شورا از شناسايي 2۶ هزار نقطه ناايمن 
در تهران خبر داده بود، اما رييس پليس پايتخت ضمن 
رد اين آمار تاكيد كرد كه هيچ نقطه ناامني در پايتخت 
وجود ندارد، مبناي اين آمار اعالمي كه تكذيب شد، چه 
بود؟ گفت: در مورد تعداد اين نقاط اطالعاتم كامل نيست 
و نمي دانم مبناي آمار و اطالعات دوستان از كجا بوده 
است، اما يك تعريفي در بحث فضاهاي بي دفاع شهري در 
مديريت شهري داريم كه شايد متفاوت از آن چيزي بود 
كه مطرح شد و سوءتفاهم ايجاد كرد.  او ادامه داد: بسياري 
از ساختمان هاي نيمه س��اخته و رها شده، پروژه هاي 
نيمه تمام از سوي مديريت شهري جزو فضاهاي بي دفاع 
شهري حساب مي شود كه فكر مي كنم دوستان جزو 
فضاهاي بي دفاع حساب نمي كنند. اين به معناي آن 
نيست كه اهتمامي بر ايجاد امنيت وجود ندارد، بحث بر 
سر اين است كه بايد به اين فضاهاي بي دفاع شهري در 
حوزه مديريت شهري توجه شود. او با اشاره به تعريفي از 
فضاهاي بي دفاع شهري گفت: در برخي مكان ها كمبود 
روشنايي، فضاهاي بي دفاع شهري را به وجود آورده است، 
در برخي نقاط ارتفاع شمشمادها فضاي بي دفاعي ايجاد 
كرده كه بايد هرس شوند و مواردي اينچنيني فضاهاي 
بي دفاعي را به وجود مي آورد، چرا كه فضاي امني را براي 

معتادين متجاهر به وجود مي آورد. 

افزايش سرقت
تجهيزات جاده اي درخوزستان

مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي خوزستان گفت: 
در 9 ماه سال جاري 70 ميليارد ريال خسارت سرقت 
عالئم و تجهيزات جاده اي به اين اداره كل وارد شده است.

غالمعباس بهرامي نيا در گفت وگو با مهر با اشاره به اينكه 
در 9 ماهه س��ال جاري روند سرقت عالئم و تجهيزات 
در سطح محورهاي اصلي، شرياني و بزرگراه ها استان 
افزايشي بوده عنوان كرد: اين مساله چالش هايي را در 
زمينه ايمني كاربران جاده اي ايجاد كرده است. وي به 
خس��ارت 70 ميليارد ريالي سرقت عالئم و تجهيزات 
جاده اي در استان اشاره كرد و افزود: تابلوهاي اخطاري 
انتظامي بيشترين آمار سرقت را در اين زمينه دارند و 
به لحاظ ريالي نيز بيشترين خسارت مربوط به سرقت 
صفحات گاردريل اس��ت. مديركل راهداري و حمل و 
نقل جاده اي خوزس��تان نيا يادآور شد: سرقت عالئم و 
تجهيزات ايمني در سطح راه ها، ضريب ايمني كاربران 
ج��اده اي را به حداقل رس��انده و باعث ب��روز حوادث 
جبران ناپذيري مي شود. وي افزود: سقوط وسايل نقليه 
به درون دره ها، پل ه��ا، آب روها، كانال ها و… به علت 
سرقت حفاظ كناري راه، خروج از محور و وقوع تصادفات 
رخ به رخ به دليل سرقت حفاظ هاي مياني، ناآگاهي از 
خطرات جاده اي و ناآگاه��ي از وجود نقاط پر حادثه از 
مواردي هستند كه به علت سرقت تابلوها و تجهيزات 
جاده اي باعث تش��ديد ح��وادث جاده اي مي ش��وند. 
بهرامي نيا ادامه داد: همچنين تغييرات  هندسي ايجاد 
ش��ده در راه ها و كاهش يا افزايش ع��رض باندها و نيز 
مش��اهده نكردن وجود قوس در طول راه ها مهم ترين 
مواردي هستند كه به علت سرقت تابلوها و تجهيزات 
جاده اي باعث تشديد حوادث جاده اي خواهند شد. وي 
با تاكيد بر اينكه با توجه به محدوديت اعتبارات تخصيص 
يافته حفظ و صيانت از تجهيزات و عالئم جاده اي امري 
اجتناب ناپذير و ضروري است، گفت: به طور قطع براي 
حفظ جان كاربران جاده اي به دليل س��رقت تابلوها و 
تجهيزات راه ها، برخورد قاطع و شديد با سارقان توسط 

مراجع ذي صالح بيش از پيش مورد نياز است.

انسداد ۱۰ محور شرياني
و ۱۳۰۰ محور روستايي

مديركل دفتر مديريت بحران سازمان راهداري گفت: 
در حال حاض��ر به دليل بارش ب��اران و برف 10 محور 
ش��رياني و 1300 محور روس��تايي در س��طح كشور 
مسدود ش��ده اس��ت. فرهاد مهرياري در گفت وگو با 
ايلنا درباره آخرين وضعيت راه هاي كش��ور با توجه به 
شرايط جوي و بارش برف و باران در بسياري از مناطق 
و استان ها اظهار داشت: در حال حاضر در سطح كشور 
با انسداد 10 محور ش��رياني و 20 محور غيرشرياني و 
فرعي در استان هاي شمال كشور، كردستان )۶ محور(، 
لرستان )يك محور(، هرمزگان )2 محور(، بوشهر )يك 
محور( و حدفاص��ل تهران- البرز – چال��وس و آزادراه 
تهران- ش��مال )يك محور( مواجه هستيم. وي افزود: 
همچنين اغلب محورهاي غيرشرياني مسدود شده در 
استان هاي كردستان، كرمان و استان هاي شمالي به 
دليل كوالك برف و استان هاي جنوبي به دليل طغيان 
رودخانه و سيل، واقع هستند. مديركل دفتر مديريت 
بحران و تجهيز ماشين آالت سازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده اي ادامه داد: راهداري در تمام استان ها از چند 
روز قبل با توجه به گزارش هاي پيش بيني هاي هوا در 
آماده  باش بودند و به محض فروكش شدن كوالك برف 
و باران، عمليات بازگشايي اين محورها شروع خواهد 
شد. مهرياري درباره آخرين وضعيت راه هاي روستايي 
در كشور گفت: در حال حاضر 1300 محور روستايي كه 
اغلب آنها در استان هاي كردستان، اردبيل، آذربايجان 
غربي و شرقي واقع هستند، مسدود شده اند. بايد توجه 
داشته باش��يم كه در اين مناطق با بارش سنگين برف 
مواجه بوديم و به محض كاهش ميزان بارش، عمليات 
راهداري براي بازگشايي اين مسيرهاي روستايي آغاز 
خواهد شد. البته در اين مناطق با وزش شديد باد شديد 
مواجه هستيم و از آنجايي كه در ارتفاعات اين مناطق 
بارش برف ادامه دارد، اين وزش باد باعث مي شود برف 
مناطق مرتفع دوباره راه هاي روستايي را مسدود كند. 
وي گفت: از 1300 محور روستايي مسدود شده، 300 
محور در روستاهاي استان هاي جنوبي كشور هستند 
كه علت انسداد اين محورها آبگرفتگي است. مديركل 
دفتر مديريت بحران سازمان راهداري با بيان اينكه 
خوشبختانه امسال تعداد مسافران و رانندگان در راه 
مانده به دليل انسداد راه ها بسيار كم بوده، اظهار داشت: 
امسال با هشدارهايي كه سازمان هاي مرتبط نسبت 
به ش��رايط جوي به مردم داده شد و همچنين عدم 
سفرهاي غيرضروري، با بحران مسافران در راه مانده 
مواجه نشديم و مردم هم با رعايت هشدارهايي كه داده 

بوديم در اين موضوع به ما كمك كردند.

صدور آني بليت 
در داخل قطار عملياتي شد

ش��ركت حمل ونق��ل ريل��ي رج��ا از فراهم ش��دن 
زيرس��اخت هاي صدور آن��ي بليت در داخ��ل قطار با 
بهره گيري از يك س��امانه جديد خب��ر داد. به گزارش 
تس��نيم، محمد رجبي، مديرعامل شركت رجا با ابراز 
خشنودي از تهيه و طراحي 200 دستگاه پايانه اندرويدي 
ويژه روساي قطار اظهار كرد: هدف ما اين است كه همواره 
شاهد استفاده بيشتر از سيس��تم هوشمند و ارتقاي 
ابزارهاي كنترلي الكترونيكي در شركت رجا باشيم. وي با 
بيان اينكه در آينده نيز پروژه هاي جديدتري براي ارتقاي 
خدمات به مسافران اجرا خواهد ش��د، افزود: سرعت، 
دقت، شفافيت و به روز بودن اطالعات مسافري و گردش 
جريان نقدي در قطارها، دس��تاوردهاي ارزنده  سامانه 
جديد شركت رجاست. رجبي با اشاره به اينكه شيوع 
بيماري كرونا موجب گسترش بسترهاي الكترونيكي در 
كشور شد، گفت: در شركت رجا نيز استرداد آنالين بليت 
قطار يكي از نمونه هاي موفق در اين حوزه بود كه سهولت 

در ارايه خدمات به هم وطنان را در برداشت.

سرنوشت دالر، تورم و بازارها 
بعد از توافق

سوم( با كاهش بيش��تر دالر شاهد خروج گسترده 
ارز از كشور خواهيم بود خصوصا به سمت تركيه كه 
نرخ برابري ارز خود را پايين نگه داشته است. حتي با 
دالر 30 هزار توماني هم خروج شديد پول از كشور را 
شاهد هستيم حاال اگر دالر كاهش يابد اين خروج پول 
به شكل بي سابقه اي افزايش خواهد يافت و مقصد اول 
اين پول ها هم كشور تركيه خواهد بود. در خصوص 
تورم هم با توجه به ساختار اقتصاد كشور بعيد است 
دولت آقاي رييس��ي تا پايان 4 سال اول دولت خود 
بتواند نرخ ت��ورم 40-۵0 درصدي را به كمتر از 20 
درصد برساند و احتماال در بهترين حالت تورم بين 
20-2۵ درصد باقي خواهد ماند. توجه داشته باشيد 
كه دالر در سال 1402 به اندازه تورم نسبت به قيمت 
سال 1401 رشد خواهد كرد و موضوع دالر حوالي 

2۵ هزار توماني براي سال آينده است.
چهارم( وضعيت بورس: به نظر من هيچ خبري بهتر 
از توافق براي ب��ورس وجود ندارد. نرخ دالر 2۵ هزار 
توماني شركت هاي بورسي نسبت به نرخ 9 ماه اول 
س��ال باالتر است و شركت ها گزارشات خوبي راهي 
كدال خواهند كرد. بايد توجه داشت كه با كاهش فشار 
تحريم ها امكان افزايش تناژ صادرات براي شركت  ها 
فراهم خواهد ش��د كه صنايع فلزي و پتروشيمي و 
ساير شركت هاي صادرات محور را متاثر خواهد كرد. 
اين شركت ها تحت فش��ار زيادي هستند. صنايع، 
بانك و خودرو هم مس��تقيما به خبر توافق واكنش 
مثبت نشان خواهند داد كه مي تواند روند فرسايشي 
اين گروه ها را به اتمام برس��اند. دولت هم اصطالحا 

دست و بالش بازتر خواهد شد.
پنجم( ورود پول نفت مي تواند فش��ار دولت بر بازار 
سرمايه و فروش اوراق را كاهش دهد. در مجموع براي 
بورس دولت پولدار بهتر از دولت بي پول است. تزريق 
نقدينگي بهتري براي بازار صورت مي گيرد. بدهي 
دولت به تامين اجتماع��ي و بانك ها و صندوق هاي 
بازنشستگي پرداخت مي ش��ود و اين نهادها فشار 
فروش كمتري براي تامي��ن نقدينگي در بورس به 
سهامشان وارد مي كنند. احتماال با حذف ارز 4200 
هم س��اير صنايع بورسي نظير قند و ش��كر ، دارو و 
غذايي هم واكنش مثبت نش��ان مي دهند. به نظر 
من خبر توافق مي تواند پتانس��يل هاي زيادي براي 
ب��ورس آزاد كند خصوصا كه اگر دالر در منطقه 2۵ 
هزار توماني تك نرخي شود شاهد حفظ سودآوري 
شركت ها خواهيم بود. نكته  مهم ديگر هم افزايش 
p.e عمومي ب��ازار بعد از توافق و بهبود و نوس��ازي 
صنايع بورسي اس��ت كه جداگانه در خصوص آنها 

صحبت خواهم كرد.

انتظار  براي سبزپوشي بورس
فقط در حد گفتار بود، اين روزها كاماًل خنثي شده و 
به نظر مي رسد حمايت از بازار بايد شكل واقعي تري 
به خود بگيرد. ابهام و تناقض اين روزها بيش از هر 
چيزي در بازار موج مي زند و نوسانات منفي قيمتي، 
باعث رنجش روحي سهامداران شده است. در اين 
شرايط، عمل به سياس��ت حمايتي توسط دولت 
مي تواند بيش��تر از مولفه هاي بيروني بر روند بازار 

تأثيرگذار باشد.
همچنين پيش بيني مي ش��ود معامالت امروز در 
محدوده ه��اي مثبت آغاز ش��ود و ب��ازار با ليدري 
نمادهاي خودرويي روند بهتري نسبت به شنبه و 
يكشنبه داشته باشد. با اين حال، بدبيني نسبت به 
بازار باعث شده كه مثبت ها چندان دوامي نداشته 
باشند. در اين مدت، تقريبًا بيش��تر فعاالن بازار با 
ضررهاي هنگفتي مواجه شده اند. علي رغم خستگي 
و نااميدي نسبت به ش��رايط، قطعًا روزهاي خوب 
بازار سرمايه نيز روزي از راه خواهند رسيد. همدلي و 
نداشتن ديد كوتاه مدتي در چنين روزهايي، بهترين 

راهكار براي گذر از روزهاي سخت بازار است.

»تعادل«مهمترينعواملاثرگذاربربازارمسكنرابررسيميكند

رييسكميتهبنادرمجلسعنوانكرد

پيش بيني تداوم ركود مسكن در ۱۴۰۱

پيشنهاد استفاده از ظرفيت چيني ها و روس ها در بنادر
مجتبي يوسفي، رييس كميته بنادر مجلس اظهار 
كرد: ديديم ك��ه ورود ش��ركت هاي اروپايي مانند 
شل و توتال در بخش انرژي ايران هيچ دستاوردي 
نداشت چراكه از همان روز اول اين شركت ها قصد 
توس��عه ميادين نفتي ايران را نداش��تند و با هدف 
سرمايه گذاري برد-برد به ايران نيامده بودند بلكه 
قصد آنها اين بود تا با اهداف سياسي جلوي توسعه 

ايران را بگيرند.
يوس��في در گفت وگو با ايلنا درباره سند همكاري 2۵ 
ساله ايران و چين اظهار كرد: مجلس از جزييات سند 
همكاري ايران و چين اطالعي ندارد چراكه توس��عه 
روابط اين كشور فعال يك سند راهبردي است و هنوز 
به تفاهنامه تبديل نشده كه جزيياتي از تعهدات طرفين 
وجود داشته باشد. براساس قانون تمام كميسيون هاي 
تخصصي در مجلس بايد از تمام قراردادها و معاهدات 
بين المللي كه براي كشور الزام آور است، مطلع باشند 
و انعقاد اين قراردادها بايد مجلس مطرح، بررس��ي و 
تصويب شود. براي مثال اخيرا قرار بود سازمان بنادر با 
يكي از كشورها قراردادي منعقد كند كه مجلس به اين 
قرارداد ايراد گرفت و آن را رد كرد چراكه قرارداد شفاف 

نبود و كميته بنادر به آن اشكاالتي گرفت. 
وي با بيان اينكه مجلس در هر ق��رارداد و معاهده اي 
منافع ملي را در نظر مي گيرد، ادامه داد: س��ند روابط 
ايران و چين زماني كه بخواهد به قرارداد تبديل شود، 
مجلس به آن ورود مي كند و طبق قانون كميسيون هاي 

تخصصي بايد موضوعات قرارداد را مورد بررسي قرار 
دهند.  اين عضو كميس��يون عمران با اشاره به حضور 
چين در كشورهاي همسايه و س��رمايه گذاري هاي 
بلندمدت آن در كش��ورها، گفت: براي افزايش توليد 
ناخالص داخلي )GDP( نياز يه افزايش سرمايه گذاري 
داريم و به دنبال آن اش��تغال و ارزآوري براي كش��ور 
ايجاد ش��ود. از اين رو، مي توانيم در حوزه لجستيك، 
زيرساخت و حمل و نقل فعال تر عمل كنيم و از ظرفيت 
س��رمايه گذاري ساير كش��ورها مانند چين و روسيه 

بهره ببريم. 
يوس��في با بي��ان اينكه نباي��د اين فرص��ت طاليي 
س��رمايه گذاري در منطقه را از دس��ت دهيم، تاكيد 
كرد: شاهد سرمايه گذاري كالن چين در بندر گوادر 
پاكستان و بخش شمالي كشور شاهد سرمايه گذاري 
قابل توجه در بنادر تركمنس��تان و ساير كشورهاي 
بندري شمال ايران هستيم. امروز كريدورهاي جديدي 
در منطقه ايجاد ش��ده اند كه هر كدام آنها مي توانند 
ايران را دور بزنند بنابراين هر چه سريع تر بايد در اين 
حوزه ها سرمايه گذاري ها را افزايش دهيم. به طور قطع 
سرمايه گذاري در اين حوزه هاي زيرساختي و پشتيبان 
باعث توسعه اقتصادي كشورمان خواهد شد از اين رو 
بايد با حفظ منافع و مالكيت كش��ور به دنبال جذب 
سرمايه گذار باش��يم. در همين شرايط مي بينيم كه 
پاكستان توانسته از سرمايه گذاري چيني ها در بندر 

گوادر استفاده كند.  

رييس كميت��ه بنادر مجلس با اش��اره ب��ه ضرورت 
س��رمايه گذاري در بنادر جنوبي كش��ور براي جذب 
جمعيت اظهار داش��ت: در تمام دنيا هر كشوري كه 
به آب هاي آزاد دسترسي دارد، جمعيت آن كشور در 
مجاورت آب شكل گرفته و متمركز شده  است. حال در 
ايران كه از موقيعت منحصر به فرد در بنادر و سواحل 
جنوبي برخوردار است طبق اقتصاد دريامحور، نفوذ 
جمعيتي حداقل 40 تا 4۵ درصد بايد در اين سواحل 
ايجاد مي ش��د اما تمركز جمعيت در ح��دود 3 هزار 
كيلومتر س��واحل جنوبي كمتر از 10 درصد اس��ت 
چراكه ما نتواس��ته ايم از ظرفيت هاي موجود در اين 

منطقه استفاده كنيم.  
وي ادامه داد: اگر شرايط تسهيل شود هم مي توان از 
نقدينگي بيش از 4 هزار هزار ميليارد تومان مردم و هم 
سرمايه گذاري كشورهايي مانند چين و روسيه كه از 
شركاي اس��تراتژيك ايران محسوب مي شوند، براي 

توسعه و رونق بنادر كشورمان استفاده كرد. 
يوسفي با بيان اينكه عده اي نگاه سياسي به روابط 
ايران و چين دارند، گف��ت: آنهايي كه امروز منتقد 
توسعه روابط ايران و چين هستند چرا در دوره برجام 
منافع كشور را در نظر نگرفتند و فقط فرصت سوزي 
كردند و ديديم كه با برجام هم، تحريم ها رفع نشد 
و اين افراد چرا درباره شكست برجام و هزينه هايي 
كه به كش��ور تحميل شد، صحبت نمي كنند اما در 

مورد روابط ايران و چين به طور دائم انتقاد دارند.

عضو كميسيون عمران با بيان اينكه نه فقط منافع ايران 
و چين به هم گره خورده بلكه شاهد آن هستيم بسياري 
از كشورها منافع خود را با چين گره زده اند، ادامه داد: 
همانطور كه گفتم امروز چين در بندر گوادر پاكستان 
سرمايه گذاري 2۵ ساله انجام داده و در توسعه روابط 
با كشورها بايد نگاه بلندمدت داشته باشيم و شاهد آن 
هستيم كه اين سرمايه گذاري چيني ها هم به نفع چين 

و هم پاكستان بوده است.
يوس��في تاكيد كرد: در تمام معاه��دات بين المللي، 
طرفين قرارداد به دنبال منفعت هستند و امروز هيچ 
كسي مدعي نيست كه چين و روسيه و حتي حضور 
ايران در برخي از كشورها براي رضاي خدا بوده است 
بلكه ما هم معتقديم در هر قراردادي كشورها به دنبال 
منفعت حداكثري هستند و اينكه بگوييم چين و روسيه 
در قرارداد با ايران نفعي نمي برند، نه تنها غيركاشناسانه 

بلكه غيرعاقالنه است.
وي گفت: در گذشته در ورود برخي از شركت هاي 
سرمايه گذاري در ايران دچار اشتباه شديم و زمان 
را از دس��ت داديم و ديديم كه ورود ش��ركت هاي 
اروپايي مانند ش��ل و توتال در بخ��ش انرژي ايران 
هيچ دستاوردي نداشت چراكه از همان روز اول اين 
شركت ها قصد توسعه ميادين نفتي ايران را نداشتند 
و با هدف س��رمايه گذاري برد-برد به ايران نيامده 
بودن��د بلكه قصد آنها اين بود تا با اهداف سياس��ي 

جلوي توسعه ايران را بگيرند.



اينترن��ت ثابت به دلي��ل قيمت به صرفه و ام��كان ارايه 
باالترين سرعت ها، در دنيا بس��يار محبوب است، اما در 
ايران عدم توس��عه زيرساخت ها و س��رمايه گذاري الزم 
موجب عقب ماندگي اينترنت ثابت ش��ده است. اعضاي 
سازمان نصر تهران با اشاره به مشكالت كنوني اينترنت 
كشور تاكيد كردند كه تعرفه هاي فعلي جوابگوي توسعه 
اينترنت ثابت يا سيار نيست و دولت بايد مبتني بر واقعيت 
تصميم بگيرد و تعرفه ها در اين حوزه را بر اساس منطق 
اقتصادي موجود تعيين كند. اينكه دولت ها براي شبكه 
ملي پهن باند و توسعه دسترسي پهن باند ثابت مبتني بر 
فيبر سرمايه گذاري مي كنند موضوعي اصولي است. اما 
اين موضوع نبايد به انحصار بيشتر اپراتور غالب كمك كند. 
دولت ها بي طرف هستند و مي توانند در زيرساخت هاي 
ارتباطي كه نياز به س��رمايه گذاري زياد دارد و بازگشت 
سرمايه آنها بلندمدت است، س��رمايه گذاري كنند. در 
۱۰ سال گذشته فرسوده بودن شبكه مخابرات و انحصار 
در ش��بكه انتقال و فراهم نبودن زيرساخت هاي شبكه 
دليل اصلي شكايت شركت هاي اينترنتي بر سر توسعه 
خدمات ش��ان عنوان مي ش��ود. عيس��ي زارع پور، وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات، دليل وضعيت نابس��امان 
اينترنت خانگي را سياس��ت هاي غلط و تلمبارشده در 
يك دهه گذش��ته مي داند. او مي گويد مردم ما شايسته 
س��رعت هاي چند ۱۰۰ مگابيتي هس��تند ك��ه دور از 
دسترس نيست، در حالي كه طبق گزارش اسپيدتست 
در حوزه اينترنت ثابت بين ۱۸۱ كشور رتبه ۱۴۲ را داريم 
و وضعيت تلفن همراه هم اگرچه بهتر از ثابت است )رتبه 
۷۰( ولي آن هم نيازمند بهبود است. زارع پور معتقد است 
اصالح اين رويه در كوتاه مدت امكان پذير نيس��ت ولي 
برنامه هاي ميان مدت و بلندمدتي براي افزايش كيفيت 
و سرعت شبكه ارتباطي كشور تدارك ديده ايم. نشست 
خبري دي ماه س��ازمان نظام صنفي رايانه اي اس��تان 
تهران در حالي برگزار ش��د كه حسين اسالمي، رييس 
هيات مديره اين س��ازمان با اشاره به وضعيت نابه سامان 
سرعت اينترنت در كش��ور، توضيح داد: مجموعه نظام 

صنفي انتقال دهن��ده نگاه هاي اعضاي صنف اس��ت و 
ساماندهي اينترنت بيشتر در حوزه اختيارات نهادهاي 
مسوول كشوري است. البته بدون شك اتفاقاتي درباره 
اينترنت س��يار و حوزه ارتباطات ثابت افتاده جاي انتقاد 
دارد. عدم سرمايه گذاري مجموعه هايي كه در اين زمينه 
فعاليت دارند و تعيين تعرفه به ش��يوه دستوري، مسير 
كنوني را با موانع مختلفي مواجه كرده اس��ت. اسالمي 
خاطرنشان كرد: دولت بايد شهامت اين موضوع را داشته 
باشد كه مبتني بر واقعيت تصميم بگيرد و تعرفه ها را در 
اين حوزه بر اس��اس منطق اقتصادي موجود -چه راجع 
به اينترنت س��يار و چه راجع ب��ه اينترنت ثابت- تعيين 
كن��د. تعرفه گ��ذاري بايد به بخ��ش خصوصي و صنف 
واگذار ش��ود يا حداقل آهس��ته آهس��ته در اين مسير 
 قرار بگيرد. همچنين محمدعلي ش��ريفي الحس��يني، 
عضو هيات مديره و دبير كميس��يون اينترن��ت درباره 
مشكالت كنوني اينترنت كشور توضيح داد: تعرفه ها از 
سال ۱۳۹۴ به صورت دستوري تعيين شد و اين مصوبه 
امكان توسعه خدمات را از بخش خصوصي گرفته است. 
كميسيون اينترنت بر اين باور است كه دولت و سازمان 
تنظيم مقررات بايد در تس��ريع و تسهيل ارتباطات بين 
ش��ركت ها و نهادهاي حاكميتي از جمله شهرداري ها 
و توانير نقش خ��ود را بازي مي كرد، نه اينكه به ش��كل 
دستوري براي خدمات، تعرفه تعيين كند. بايد بپذيريم كه 
اين تعرفه ها جوابگوي توسعه اينترنت ثابت يا سيار نيست.

اجباريكردناينماد
كسبوكارهايخردرافلجميكند

همچنين رضا قرباني، عضو هيات مديره نصر تهران، 
با اشاره به مساله اي نماد، اظهار كرد: اخذ اي نماد براي 
همه كسب وكارهاي آنالين اجباري شده است. جهت 
استحضار اينكه هيچ كدام از پرداخت يارها از مقررات 
اس��تنكاف نكرده اند، اما ما در كميس��يون فين تك 
نقدهاي زيادي بر اين مقررات داريم. بر همين اساس 
هي��ات مقررات زدايي و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 

و كش��اورزي را هم��راه خودمان كرده اي��م و در حال 
پيگيري جدي اين مساله براي جلوگيري از آسيب به 
كسب وكارها هستيم. وي در ادامه گفت: يك ميليون 
درگاه پرداخت در كش��ور داريم كه ازين تعداد كمتر 
از ۷۰ هزار درگاه يا كمتر »اينماد« گرفته اند. در واقع 
تنها ۵ درصد كسب وكارهاي اينترنتي، در حال حاضر 
اي نماد دارند. بعد از اجباري ش��دن اي نماد، بر اساس 
آمارهاي منتشرشده از شاپرك، ۸۰ درصد در سمت 
درگاه ها ريزش داشته ايم. اين قانون محيط كسب وكار 
در ايران را براي كسب وكارها نامساعدتر كرده است. بر 
اساس آمارهاي منتشرشده ايران در حوزه كسب وكار 
در جايگاه ۱۳۰ قرار دارد كه اين جايگاه اصال قابل دفاع 
نيست. رييس كميسيون فين تك افزود: در حال حاضر 
هيچ  درگاهي بدون داشتن اي نماد شكل نمي گيرد. 
اين رويكرد منجر به شكل گيري امضاي طاليي خواهد 
ش��د و ما بر اين باوريم كه امضاهاي طاليي زمينه ساز 
فساد و رانت خواهد شد. اگر قرار است هر كالهبرداري 
بتواند اينماد بگيرد صرفا كار را براي آنها كه مي خواهند 
فعاليت قانوني كنند، سخت كرده ايم. شيوه درست اين 

است كه هر كسب وكاري كه مي خواهد-به تشخيص 
خودش- اي نماد بگيرد. در گذش��ته ديديم كه سكه 
ثامن، آي ماينر درگاه هايي بودند كه مجهز به اي نماد 

بودند اما پرونده كالهبرداري آنها همچنان باز است.

فعاليتبرايماينرهايقانوني
سختشدهاست

قرباني همچنين به مس��اله رمزارزها اشاره كرد و گفت 
با محوريت كميس��يون فين تك در تالش��يم نهادهاي 
تنظيم گر را در اين حوزه فعال كنيم. چرا كه متاسفانه در 
حال حاضر، شرايط براي ماينرهاي قانوني بسيار سخت 
شده است. همچنين صرافي هاي رمزارز در كشور كماكان 
متحمل فشارهاي زيادي مي شوند. وي در پاسخ به اين 
پرسش كه كميسيون فين تك براي كمك به وضعيت 
ماينرها چه برنامه هايي داش��ته، گف��ت: نامه توقف كار 
ماينرها براي تابستان و البته تا پايان شهريور ماه بوده است. 
توانير همچنان به ماينرهاي قانون��ي اعالم كرده امكان 
ادامه فعاليت ندارند و نامه اي براي فعاليت آنها ارايه نشده، 
گويا توقف عملكرد تا ۱۵ اسفند تمديد شده و ماينرهاي 

قانوني خاموش اس��ت و اين صنعت به س��مت جريان 
غيرقانوني و رشوه حركت كرده است. كميسيون فين تك 
نصر تهران با همراهي كميسيون بالكچين نصركشور اين 
روند را پيگي��ري مي كند، اما همچنان نتيجه اي حاصل 
نشده است. عضو هيات مديره نصر استان تهران با اشاره 
به پيشنهاد نصر براي استفاده ماينرها از گاز به جاي برق 
گفت: با توجه به اين موض��وع، ماينرها مي توانند با اين 
روش از گاز برق توليد كنند و مازاد آن را هم به صنعت برق 

كشور تزريق كنند.

رمزارزملي،راهبهجايينخواهدبرد
قرباني در پاسخ به اين پرسش كه آيا رمزارز ملي مي تواند 
منجر به توسعه فرهنگ حداقلي در حوزه رمزارز شود يا 
خير، گفت: صراحتا نه. رمزارز ملي هيچ تاثيري در توسعه 
فرهنگ نخواهد داش��ت. ريال ديجيتال با هر اسمي چه 
تفاوتي با ريال ه��اي كيف پولمان دارد؟ در دنيا پش��ت 
ارزهاي ديجيتال طال، فلزات گرانبها، دالر و ... است. او ادامه 
داد: ريالي كه ساالنه ۲۵ درصد ارزش افت دارد، ديجيتال 
كردن آن چه سودي دارد؟ يادمان نرود كه پنج سال است 
كه فعاالن بخش خصوصي درخواست داده اند در اين حوزه 
مقررات گذاري ش��ود و هنوز اين حوزه بالتكليف مانده 
است. ايده رمزارز ملي ايده عجيب غريبي در ايران است 
چرا كه ديجيتال كردن ريال، با ارزش و پش��توانه فعلي، 
بي معني است. رييس كميسيون فين تك يكي ديگر از 
موضوعات مورد پيگيري در اين كميسيون را، لندتك ها 
عنوان كرد و گفت: به نظر مي رسد بانك مركزي در حال 
ايجاد انحصار است. با هرگونه انحصاري در نهايت مقابله 
خواهد شد، تهديدهايي متوجه كسب و كارها شده كه 
اگر احساس كنيم انحصاري ايجاد مي كنند ممكن است 
با صراحت بيشتري وارد شويم و جريان انحصار را اعالم 
كنيم. قرباني تاكيد كرد كه در رابطه با طرح صيانت بايد 
از توان بخش خصوصي اس��تفاده شود و در جلساتي كه 
دوستان جلو مي برند بدانند اگر قرار است بخش خصوصي 

را دور بزنند، هرگز به نتيجه نخواهند رسيد.
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اينترنتموبايل
درايرانارزاناست؟

 هزين��ه اينترن��ت موباي��ل در ايران هميش��ه يكي از 
چالش برانگيزترين مسائل بوده است و بسياري معتقدند 
كه اينترنت موبايل در ايران گران است اما در مقابل هم 
برخي ديگر از ذينفعان با مستنداتي ثابت مي كنند كه 
اينترنت موبايل در ايران يكي از ارزان ترين اينترنت ها 
در جهان اس��ت. به گزارش نبض بورس، بررسي هاي 
آماري نشان مي دهد كه در بين ۲۲۹ كشور هند داراي 
ارزان تري��ن اينترنت موبايل در دنياس��ت! هزينه يك 
گيگ اينترنت موبايل در هند حدود ۰.۰۹ دالر است. در 
مقابل هزينه يك گيگ اينترنت موبايل در جزيره سنت 
هلن كه يك جزيره در جنوب اقيانوس اطلس و يكي از 
سرزمين هاي ماوراء بحار بريتانيا است حدود ۵۲.۵ دالر 
مي باشد كه رقم بس��يار قابل توجهي است. اين كشور 
يا جزيره كوچك داراي اقتصاد ضعيفي اس��ت. فاصله 
ارزان ترين و گرانتري��ن هزينه اينترنت موبايل در دنيا 
۵۲.۴۱ دالر است كه رقم قابل توجهي است. همان گونه 
كه عنوان شد اينترنت موبايل در هند ارزان ترين اينترنت 
در بين كشورهاي دنياست. بعد از هند هزينه هر گيگ 
اينترنت موبايل در اسراييل ۰.۱۱ دالر مي باشد و رژيم 
اشغالگر قدس در جايگاه دوم به لحاظ ارزان ترين اينترنت 
قرار دارد. ايران در اين رده بندي در جايگاه سوم دنيا قرار 
گرفته است. ميانگين هزينه هر گيگ اينترنت موبايل در 
ايران ۰.۱۲ دالر است و به همين دليل ايران بعد از هند 
و اسراييل، ارزان ترين اينترنت موبايل دنيا را داراست. 
قرقيزستان، ايتاليا، اوكراين، قزاقستان، سومالي، سريالنكا 
و روسيه در رده هاي بعدي قرار دارند. در مجموع مي توان 
ايران را يكي از ارزان ترين كش��ورها به لحاظ هزينه هر 

گيگ اينترنت تلفن همراه دانست.

همراهاولتنهااپراتور
بادوفصلرشدپياپي

براساس آخرين گزارش سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي، همراه اول تنها اپراتوري است كه 
در سال ۱۴۰۰ رشد پياپي داشته است و ايرانسل نيز 
توانسته است مانع ريزش مشتركانش شود؛ اما رايتل 
در پاييز امسال ريزشي شد. به گزارش خبرگزاري 
تسنيم، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات، جديدترين 
گزارش شاخص هاي آماري بخش ICT را منتشر 
كرده اس��ت كه مربوط ب��ه فصل پاييز اس��ت و با 
نگاهي بر آمار عددي مي توان به وضوح به وضعيت و 
جايگاه شركت هاي ارتباطي فعال در كشور پي برد. 
مهم ترين بخش اين فصلنام��ه آماري كه معاونت 
راهبردي و توسعه بازار رگوالتوري وزارت ارتباطات 
تهيه كرده اس��ت، مربوط به »تلفن همراه« است. 
در اين بخش مش��تركان فعال اپراتورهاي »همراه 
اول«، »ايرانسل« و »رايتل« به صورت شفاف اعالم 
ش��ده اند، به اين ترتيب مشتركان فعال همراه اول 
حدود ۷۲.۸ ميليون، مشتركان ايرانسل حدود ۵۸ 
ميليون و مشتركان رايتل حدود ۵ ميليون هستند. 
همراه اول توانسته است به عنوان نخستين اپراتور 
تلفن همراه ايران، بيش از ۱۰۰ ميليون سيم كارت 
واگ��ذار كند و ايرانس��ل نيز بي��ش از ۹۰ ميليون 
س��يم كارت واگذار كند. يكي از شاخص هاي مهم 
زيرمجموعه اين بخش، »س��هم بازار« است كه به 
»نسبت ميزان فروش يك برند در يك محصول به 
فروش كلي آن محصول در بازه هاي زماني فصلي يا 
ساالنه« اطالق مي ش��ود. بنابراين با مقايسه سهم 
بازار فصول دوم و س��وم ۱۴۰۰، متوجه مي شويم 
كه تنها »همراه اول« توانسته است رشد مداوم در 
سهم بازار داشته باش��د. اپراتور اول تلفن همراه با 
رش��د ۰.۰۲۹درصدي در پاييز به نسبت تابستان، 
توانسته است سهم بازار ۵۳.۵6۹درصدي را به ثبت 
رساند. »ايرانسل« هم با وجود آنكه در پاييز ۱۴۰۰ 
به نسبت تابستان با رشد ۰.۱۰۹درصدي در سهم 
بازار مواجه شده اما سهم بازار آن در تابستان ۱۴۰۰ 
به نسبت بهار ريزش كرده بود، اكنون سهم بازار اين 
اپراتور ۴۲.۷ درصد اس��ت. »رايتل« نيز به عنوان 
سومين اپراتور تلفن همراه كشور، تنها اپراتوري بوده 
كه در پاييز امس��ال به نسبت تابستان دچار ريزش 
۰.۱۳۸درصدي در س��هم بازار شده و به سهم بازار 
۳.۷۳۰ درصد رسيده است. اين اپراتور در تابستان 

امسال با رشد سهم بازار مواجه شده بود. 

وزيرارتباطاتوفناورياطالعات:دليلوضعيتنابساماناينترنتخانگي،سياستهايغلطوتلمبارشدهيكدههگذشتهاست

تعرفه هاي فعلي اينترنت جوابگوي توسعه نيست

خريدارانفيدليتي
وديگنيتياز130شهرستانكشور

ويژه

»آگهيارزيابيكيفيتوليدكنندگان/سازندگانكاال«
RNP-9905213-MD:فراخوانارزيابيكيفيجهتبرگزاريتجديدمناقصهعموميشماره

شركت پااليش نفت امام خمیني )ره( در نظر دارد فراخوان ارزيابی کیفی جهت برگزاری تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي CENTRIFUGAL PUMP WITH MOTOR به شماره:  RNP-9905213-MD و شماره 
فراخوان  2000092447000176  را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمايد. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزيابی کیفی از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابي كیفي تا ارسال دعوت نامه جهت ساير مراحل 
مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونیكي دولت)ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت 
گواهي امضاي الكترونیكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 1400/10/28 مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كیفي و ارسال دعوت نامه 
از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. الزم به ذكر است به استناد قانون حداكثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني، چنانچه در مرحله ارزيابي كیفي مناقصه گران، شركت/

شركتهاي تولید كننده/ سازنده كاال شناسائي شوند، اين شركت از قبول اسناد و مدارك شركتهاي تامین كننده معذور مي باشد.

نوبت دوم

شمارهمجوز:1400-7154 شركت پااليش نفت 
امام خمیني )ره( شازند 

»سهامي عام« 

مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كیفي:5 روز تا تاريخ 1400/11/05
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كیفي: 14 روز تا تاريخ1400/11/21

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 
آدرس : اراک، کیلومتر 20 جاده بروجرد، سه راهی شازند، شرکت پااليش نفت امام خمینی )ره( شازند، اداره تدارکات و امور کاال. تلفن:  33492840-086يا 086-33492909

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : 
مرکز تماس : 021-41934 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خمیني )ره( شازند
WWW.IKORC.IR :آدرس اينترنتي

شناسهآگهي:1259421

مبلغ تضمین شركت در فرآيند ارجاع كار )ريال(برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه )ريال(مقدار/تعدادشرح مختصر كاالشماره مناقصهرديف

0434/564/660/0001/730/000/000 دستگاهRNP-9905213-MDCENTRIFUGAL PUMP WITH MOTOR )تجديد(1

آگهیمناقصهعمومیدومرحلهای
       شرکت توزيع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد اقالم مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومی خريداری نمايد. لذا کلیه فروشندگان 
و تولیدکنندگان واجد شرايط می توانند جهت دريافت اسناد مناقصه پس از درج نوبت دوم اين آگهی مورخ 1400/10/29 در روزنامه تعادل 
به مدت پنج روز به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند. الزم به ذکر است برگزاری 
مناقصه های فوق از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذيرد ، لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه ها از دريافت اسناد تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از اين طريق انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی مراحل 

ثبت نام در سايت مذکور و دريافت امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  

 شرکت توزيع نیروی برق
 استان کرمانشاه

نوبت اول

 توضیحات :
٭نوع تضمین شرکت در مناقصه )ضمانت نامه بانکی ،واريز وجه نقد و...به شرح مندرج در اسناد مناقصه(

٭مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت 11:30 روز شنبه مورخ 1400/11/16،دبیرخانه شرکت )پاکت الف( و بارگذاری سامانه در ستاد
٭زمان و مکان بازگشايی پاکات ساعت 12:30 روز شنبه مورخ 1400/11/16،اتاق کنفرانس شرکت در سامانه ستاد

٭به پیشنهاد های فاقد سپرده، سپرده مخدوش ،سپرده های  کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظاير آن مطلقاترتیب اثر داده نخواهد شد.
٭به پیشنهادهای فاقد امضا،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل میشود،ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
٭ساير اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

٭جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 38245990-083 تماس حاصل فرمايید.
روابط عمومی شرکت توزيع نیروی برق استان کرمانشاه    

شماره 
 مبلغ برآورد اولیهشرح مناقصه مناقصه 

 )ريال (
 مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه )ريال (

خريد 1000 دستگاه کنتور تک فاز فهام 400/88
26/000/000/0001/430/000/000 1پايه بلند )از محل اعتبارات داخلی (

آگهيمناقصهعمومي)يكمرحلهاي(

شركت بهره برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي به مركزيت شیراز ، در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را مطابق با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي يک مرحله ای )همراه باانجام ارزيابی کیفی( واگذار نمايد.

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران
 شرکت بهره برداری

 نفت و گاز زاگرس جنوبی
)سهامی خاص(

نوبت اول

شناسهآگهي:1261224

روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

1- موضوع مناقصه : انجام خدمات تهیه وپخت، سرو و توزيع سه وعده غذا وخدمات اتاقداری در منطقه عملیاتی آغار و داالن

sz/00/727/2- شماره مناقصه  : م ع

3- نوع مناقصه :عمومي يك مرحله اي 

4- مدت انجام کار : يکسال شمسی.

5- مناقصه مورد اشاره در سامانه اينترنتی setadiran.ir به شماره فراخوان 2000091701000148ثبت گرديده است.

6- تضمین شرکت در فرآيند ارجاع کار : حداقل به مبلغ 000ر000ر000ر14 ريال )چهارده میلیارد ريال( كه بايستی به يكي از دو صورت زير ارائه گردد و همچنین درصورت برنده شدن قادر به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد بارمالي سالیانه 
پیمان باشد.

الف(-ارائه رسید وجه صادره از سوي حسابداري كارفرما مبني بر واريز مبلغ فوق الذكر
ب(-ارائه ضمانتنامه بانكي به میزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا براي مدت )90 روز( معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم كارفرما براي مدت )30 روز( ديگر قابل تمديد باشد .

7- محل اجرا: منطقه عملیاتی آغار و داالن  

8- مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابی کیفی: حداکثر تا 6 روز پس از انتشار آگهی نوبت اول.

9- مهلت تسلیم )بارگذاری( اسناد استعالم ارزيابی کیفی: حداکثر14روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابی کیفی.    

 10- آدرس س�ايت جهت بارگذاری اس�ناد :www.setadiran.ir  )در اسناد مناقصه به اختصار ))سامانه ستاد(( نامیده می ش�ود( که مناقصه  گران می  توانند ابتدا اسناد استعالم ارزيابی کیفی را از سامانه ستاد دانلود نموده و سپس با مراجعه به سايت
 contract.szogpc.com پس از آشنايی با نحوه تکمیل و بارگذاری اسناد استعالم ارزيابی کیفی، خروجی اسناد بارگذاری شده را در قالب فايلPDF دانلود و سپس در سامانه ستاد )بخش مستندات ارزيابی کیفی( بارگذاری نمايند.

11- آدرس: ش�یراز-خیابان کريمخان زند-روبروی خیابان خیام-نبش کوچه 42-ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی-تلفن تماس اداره امورحقوقی و پیمان ها:8473-07132138396 تلفن تماس کمیته فنی 
بازرگانی: 8671-07132138285 تلفن تماس کمیسیون مناقصات:07132138432

12- شرايط الزم جهت شرکت در مناقصه و احراز حداقل امتیاز ارزيابی کیفی:
12-1 – داشتن شخصیت حقوقي و ارائه مدارك ثبت شركت )اساسنامه، آگهي تأسیس روزنامه رسمي، آخرين تغییرات، شناسه ملی( و گواهینامه کد اقتصادی

12-2-گواهینامه تايید صالحیت ايمني از اداره کل تعاون، كار و رفاه اجتماعي که دارای اعتبار باشد.
12-3- داشتن گواهینامه تائید صالحیت از اداره کل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در زمینه مربوطه که دارای اعتبار باشد.

12-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده از سوی برنده مناقصه پیش از عقد قرارداد الزامی خواهد بود.
12-5-حداقل امتیاز ارزيابی کیفی قابل قبول برای شرکت در مناقصه )50 امتیاز( می باشد.

از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرايط بند 12 دعوت به عمل می آيد حداکثر تا 6 روز پس از انتشار آگهی نوبت اول جهت اخذ اسناد استعالم ارزيابی کیفی به آدرس اينترنتی سامانه ستاد ايران مراجعه نمايند و پس از دريافت اسناد استعالم 
ارزيابی کیفی ،کلیه مدارک و مستندات مندرج در آن را مطالعه ،تکمیل و در مهلت مقرر و با توجه به مفاد مندرج در بند 9 بارگذاری نمايند. ضمنًا ارزيابی کیفی مناقصه گران بصورت غیرحضوری و صرفًا از طريق سامانه مذکور صورت 

خواهد پذيرفت. الزم به توضیح است که پس از ارزيابی کیفی مناقصه گران، اسناد مناقصه میان متقاضیان واجد شرايط توزيع خواهد شد. بديهی است بارگذاری اسناد و مدارک جهت ارزيابی کیفی بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.

sz/00/727/موضوع:آگهیعمومیيکمرحلهایبهشمارهمع
مربوطبه:انجامخدماتتهيهوپخت،سرووتوزيعسهوعدهغذاوخدماتاتاقداریدرمنطقهعملياتیآغاروداالن

در جديدتري��ن طرح ف��روش فيدليتي و ديگنيتي 
بهمن موتور اس��تان هاي تهران، فارس و اصفهان، 
بيش��ترين خري��داران را دارا بودن��د و به طور كل 
متقاضيان از ۳۰ اس��تان كش��ور و ۱۳۰ شهرستان 

موفق به ثبت نام شدند.
جديدترين مرحله ف��روش خودروهاي فيدليتي و 
ديگنيتي بهمن موتور در بيست و ششم دي ماه به 
گونه اي انجام شد كه با اس��تقبال خوب خريداران 
همراه بود و در يك ساعت و ده دقيقه تمام ظرفيت 
عرضه شده براي اين دو محصول به اتمام رسيد. آمار 

افراد متقاضي نشان دهنده آن است كه ۱6۵ هزار و 
شش��صد و نود و پنج نفر جهت ثبت نام به وبسايت 

فروش شركت بهمن موتور مراجعه كردند. 
بهمن موت��ور با عرض��ه ديگنيتي ب��ا قيمت ۷۹۵ 
ميليون و فيدليتي م��دل ۵ نفره با قيمت ۷۳۵ و ۷ 
نفره با قيمت ۷۴۷ ميليون با قيمت منطقي در كنار 
كيفيت باال، عمده دليل اصل��ي اين حجم از تقاضا 
بود. گفتني اس��ت فروش فيدليت��ي و ديگنيتي از 
طريق وبس��ايت ايراني كار كه وابس��ته به سازمان 
گس��ترش و نوس��ازي صنايع ايران برگزار شد. در 

اين طرح فروش با بررس��ي متقاضيان، افراد از ۳۰ 
استان كشور و ۱۳۰ شهرس��تان موفق به ثبت نام 
ش��دند كه پراكنش ف��روش محصول در كش��ور با 
جمعيت اس��تان ها تطابق نسبي دارد؛ ۲6 درصد از 
تهران، ۱۱.۲ درصد از ف��ارس، ۹ درصد از اصفهان 
و ۵۳.۸ درصد از س��اير اس��تان ها ثبت نام كردند و 
س��رانجام فرآيند ثبت نام در ساعت ۱۱: ۱۰ دقيقه 
به پايان رسيد. الزم به ذكر است تحويل خودروهاي 
فيدليت��ي و ديگنيتي در اين مرحله فروش ۳۰ روز 

كاري اعالم شده است.



تعادل |
بازار خودرو همچنان از خريدار و فروش��نده واقعي 
خالي است و قيمت ها نيز تابعي از دالر است. عالوه 
بر اين بازار شاهد افزايش عرضه محصوالت از سوي 
خودروسازان هم نيست. البته در حالي بازار خودرو 
طي 48 س��اعت گذش��ته ثبات قيمت ها را تجربه 
كرده اس��ت و در حالي كه اكثر خودروهاي بازار از 
نوسانات قيمتي در امان بوده اند كه خودروهاي رانا 
و سمند در اين مدت شاهد كاهش قيمت ها بودند؛ 
رانا پالس پانوراما ۲ ميليون تومان ارزان شده است 
و اين خ��ودرو در حال حاض��ر ۳۰۶ ميليون تومان 
قيمت خورده و رانا پالس مدل ۱4۰۰ نيز با كاهش 
قيمت ۲ ميليون توماني ۲۶۹ ميليون تومان قيمت 
خورده اس��ت. در بين خودروهاي س��مند نيز اين 
كاهش قيمت ها ديده مي شود به طوري كه سمند ال 
ايكس اي اف ۷ با كاهش قيمت يك ميليون توماني 
به ۲۶۲ ميليون تومان رس��يده است. در اين ميان 
برخي از خودروها نيز افزايش قيمت را تجربه كردند 
و همچنان برخي فروشندگان رقم هاي بااليي براي 

خودروهايشان اعالم مي كنند. 

    قيمت خودروها در بازار 
ارزيابي ها نش��ان مي دهد، در بازار خ��ودرو، خريدار 
رغبتي به خريد خودرو ندارد و از آن طرف فروشنده 
نيز براي س��ود بيش��تر رقم هاي بااليي را پيشنهاد 
مي كند. هرچند قيمت دالر روند كاهش��ي داش��ته 
اس��ت ولي اخبار مختلف از مذاكرات عاملي شده تا 
همه به نوعي دست از خريد بردارند تا سرنوشت بازار 
بعد از مذاكرات مشخص شود. عالوه بر اين بازار شاهد 
افزايش عرضه محصوالت از سوي خودروسازان هم 
نيست. اين در حالي است كه قرار بود با ورود سازمان 

بازرسي روند تكميل خودروهاي ناقص آغاز شود.
بررسي بازار خودرو نشان مي دهد قيمتها نسبت به 
هفته گذشته نوسان داشته است به نحوي كه پرايد 
۱۱۱ به مرز ۱۹۰ ميليون تومان رس��يده و با قيمت 
۱88 ميليون تومان به فروش مي رسد. قيمت پرايد 
۱۳۱ با دو ميليون تومان افزاي��ش به ۱۷۳ ميليون 
تومان و پراي��د ۱۳۲ با يك ميليون تومان افزايش به 

۱۶۱ ميليون تومان رسيد.
قيمت تيبا نيز افزايش��ي يك ميليون توماني نسبت 
به روز گذشته داش��ت و ۱8۳ ميليون تومان معامله 
ش��د. در حالي كه قيمت تيبا دو پالس امروز نسبت 
به روز گذشته چهار ميليون تومان ارزان شد و ۲۰۲ 

ميليون تومان بود.
همچنين ران��ا ال ايكس ب��ا قيم��ت ۲4۹ ميليون 
تومان، س��اينا ۱۹۳ ميلي��ون تومان، تيب��ادو ۱8۷ 
ميليون تومان، كوئيك دنده اي ۱۹۶ ميليون تومان، 
پژو۲۰۷اتوماتي��ك 55۲ ميليون توم��ان، پژو ۲۰۶ 

صندوقدار ۳۳5 ميلي��ون تومان، پژو ۲۰۶ تيپ پنج 
۳۳4 ميليون تومان، پژو پارس ۲84 ميليون تومان 
معامله مي ش��ود. عالوه بر اين سمند ال ايكس ۲۶۰ 
ميليون تومان قيمت دارد. يا پژو 4۰5 جي ال ايكس 
۲۷5ني��ز ميليون توم��ان در بازار عرضه مي ش��ود. 
خودروي پژو ۲۰۶ تي��پ دو ۲۶8 ميليون تومان در 
بازار معامله مي ش��ود. از سوي ديگر، رانا پالس ۲۷۳ 
ميليون تومان، دنا معمولي ۳۶۲ ميليون تومان، دنا 
پالس دنده اي توربو 4۹۶ ميليون تومان و پژو ۲۰۷ 

دنده اي ۳۶۰ ميليون تومان به فروش مي رسد. 

    ناقصي ها روانه بازار مي شوند؟
در هفته هاي گذشته برخي مقامات قضايي و نمايندگان 
مجلس ش��وراي اسالمي ش��ركت هاي خودروساز را 
به توليد عمدي خودروهاي ناق��ص و انبار آنها متهم 
كرده اند اما محمدرضا نجفي منش رييس كميسيون 
بهبود محيط كسب و كار اتاق تهران و يكي از فعاالن 
صنعت خودرو اين موضوع را رد مي كند و دليل توليد 
خودروهاي ناقص را كمبود ش��ديد چيپ ست هاي 
خودرو در كشور و جهان عنوان مي كند. او البته مي گويد 
كه خودروسازان راه هايي را پيدا كرده اند و اين مشكل 

ظرف چند هفته آينده حل خواهد شد.
اي��ن عضو هيات نماين��دگان اتاق تهران در پاس��خ 

به اين پرسش كه مش��كل اصلي توليد خودروهاي 
ناقص چيس��ت، مي گوي��د: »از زماني ك��ه كرونا در 
جهان شروع شد اكثر شركت هاي خودروساز در دنيا 
توليدشان كاهش يافت و در اين بين طبيعتا مصرف 
قطعاتي مثل نيمه هادي ها و چيپ ست ها كه برخي 
شركت هاي خاص بين المللي آنها را توليد مي كنند با 
افت شديد رو به رو شد و به همين دليل كارخانه هايي 
كه اشاره كردم در جهان چيپ ست توليد مي كنند 
از بازار خودرو به س��مت بازارهاي جديد رفتند مثل 
توليد چيپ ست تبلت، موبايل و... كه در دوره كرونا 

بازارشان در جهان رونق پيدا كرد.
اما در ماه هاي گذشته كه كرونا در سطح جهان روند 
نزولي پيدا كرده است دوباره ش��اهد افزايش توليد 
ش��ركت هاي خودروساز هس��تيم ولي در حالي كه 
عمال توليد چيپ س��ت هاي مخصوص خودروها در 
جهان كاهش پيدا كرده و به دنبال اين چالش جهاني 
 شركت هاي خودرساز داخلي هم با كمبود چيپ ست 
رو به رو ش��ده اند و همين موضوع باعث توليد ناقص 
خودرو در ش��ركت هاي خودروس��از داخلي ش��ده 
است.« او با تاكيد بر اين نكته كه اصال در داخل كشور 
چيپ س��ت خودرو توليد نمي ش��ود و اين قطعات 
وارداتي هس��تند، مي گويد: » به دليل كمبود و نبود 
چيپ س��ت در حال حاضر توليد خ��ودرو در جهان 

۲۰ درصد كاهش پيدا كرده اس��ت و طبيعي هست 
كه ش��ركت هاي خودروس��از و قطعه ساز ايراني هم 
با مش��كل رو به رو ش��ده اند. از طرف ديگر اين نكته 
را هم بايد در نظر داش��ت كه عالوه بر كمبود جهاني 
شركت هاي قطعه ساز داخلي با چالش نقدينگي هم 
مواجه هستند و به همين دليل منابعي هم در اختيار 
نداشتند كه از قبل بتوانند چيپ ست هاي بيشتري 

ذخيره كنند.«
نجفي منش با بيان اينكه خودروسازان داخلي براي 
ح��ل اين مش��كل راهكارهايي پي��دا كرده اند كه به 
دليل تحريم ها نمي توان به جزييات آن اش��اره كرد، 
ادامه داد: » ش��ركت هاي خودروس��از بعد از ۷، 8 ماه 
تالش به نتيجه رسيده اند و ظرف چند هفته آينده با 
راهكارهايي كه پيدا كرده اند اين مشكل حل خواهد 
ش��د و خودروهاي ناقصي كه االن در انبارها هستند 
تكميل مي ش��وند و در بازار عرضه خواهند شد.« او با 
اش��اره به اينكه كمبود چپ ست حتي باعث شده در 
بازار امريكا هم توليد خودرو كاهش يابد و به دنبال آن 
قيمت خودروهاي دست دوم دو برابر شود، مي گويد: » 
نزديك ۱5۰ هزار خودرو ناقص هم اكنون در انبارهاي 
خودروس��ازان وجود دارد كه در انتظار تامين همين 
چيپ ست ها هستند و با گش��ايش رخ داده و تالش 
خودروسازان اين خودروها به زودي كامل مي شوند.«

رويدادويژه
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صرفه جويي 12 مگاواتي توزيع 
برق مازندران با تعديل حدود 

38 هزار المپ روشنايي معابر
سرپرس��ت ش��ركت توزيع نيروي برق مازندران از 
تعديل ۳8 هزار المپ روشنايي معابر استان جهت 
صرفه جويي در پيك بار زمستان خبر داد . سيد كاظم 
حسيني كارنامي اظهار كرد: اين اقدامات در راستاي 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته در مديريت انرژي فصل 
زمستان و اولويت جدي گرفتن مديريت مصرف برق 
و گاز در جهت پيشگيري از بروز هر گونه مشكل براي 
شهروندان در بحث انرژي صورت پذيرفت. وي افزود: 
يكي از اقدامات صورت گرفته در بحث تعديل روشنايي 
معابر طي چند ماه اخير؛ شناسايي نقاط داراي قابليت 
تعديل المپ ها در معابر سراسر استان به جز تونل ها، 
مناطق مه گير و نقاط حادثه خيز بوده كه با تعديل ۳۷ 
هزار و ۹۳5 المپ صرفه جويي ۱۲ مگاواتي را در پي 
داشته است. حسيني ادامه داد: با اجراي طرح تعديل 
روشنايي معابر در استان در صورت ناترازي توليد و 
مصرف برق در فصل سرما و پيش آمدهاي احتمالي 
مي توان روزانه از خاموشي احتمالي حداقل ۶ هزار 

مشترك برق جلوگيري به عمل آورد .

تشريح روش هاي استعالم پوشش 
بيمه درمان تامين اجتماعي

روش هاي استعالم پوشش بيمه درمان و راه هاي ارتباط 
با سازمان تامين اجتماعي توسط رييس اداره ارتباطات 
مردمي اداره كل تامين اجتماعي استان البرز تشريح شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل، پورتقي رييس اداره 
ارتباطات مردمي اداره كل تامين اجتماعي استان البرز 
گفت: با توقف فرآيند صدور دفترچه براي بيمه شدگان 
و مستمري بگيران اصلي و تبعي تحت پوشش سازمان 
تامين اجتماعي از ابتداي اسفند ۱۳۹۹و اجراي برنامه 
اصالحات ساختاري در بخش درمان سازمان و ارتقاء كمي 
و كيفي خدمات درماني تامين اجتماعي وارد فاز تازه اي 
شده اس��ت. وي گفت: با فراهم شدن بسترهاي صدور 
نسخه الكترونيك در منطقه ها و مراكز تشخيصي دارويي 
و درماني طرف قرارداد تامين اجتماعي بيمه ش��دگان 
بازنشستگان و مستمري بگيران از اين پس مي توانند 
بدون نياز به ارايه دفترچه درماني تنها با ارايه كارت ملي 
و شناسنامه جلد دفترچه هاي درماني نزد خود خدمات 
مورد ني��از را دريافت كنند. او ادام��ه داد: در اين فرآيند 
شناس��ايي بيمار بر مبناي كد ملي صورت مي گيرد و 
بيماران و همچنين درمانگران مي توانند برخورداري بيمه 
شده يا مستمري بگير از پوشش بيمه درمان را از طريق 
يكي از روش هاي متنوع طراحي شده براي اين منظور به 
سادگي در بستر اينترنت و بدون نياز به استفاده از اينترنت 
از طريق كد دستوري استعالم كنند.سپس رييس اداره 
ارتباطات مردمي اداره كل روش هاي متنوع اس��تعالم 
پوش��ش بيمه درماني را جهت آگاهي بيمه شدگان و 
مستمري بگيران تامين اجتماعي همچنين براي پزشكان 
و مراكز ارايه دهندگان خدمات سالمت چه طرف قرارداد 

سازمان تامين اجتماعي و چه غير آن نام برد: 
۱- استفاده از كد دستوري ستاره 4 ستاره ۱4۲۰ مربع 

و وارد كردن كدملي
۲- استفاده از كد دستوري س��تاره ۱۶۶۶ مربع با وارد 

كردن كد ملي
مي توانيد بدون نياز به اينترنت و همچنين استفاده از

https: //pwa. ۳- اپليكيشن موبايل با ورود به سايت
tamin.ir

4- ورود به سايت http: //medical.tamin.ir ورود 
كد ملي از وضعيت اعتبار دفترچه تامين خود آگاه شوند.

قاچاق ساالنه 8۰۰هزار 
دستگاه تلويزيون به كشور

دبير انجم��ن لوازم خانگي با اش��اره به كاهش توليد 
تلويزي��ون، گفت: كل نياز بازار اي��ران به تلويزيون ۲ 
ميليون و ۲۰۰ هزاردستگاه است كه از اين ميزان، 8۰۰ 
هزار دس��تگاه به صورت قاچاق وارد كشور مي شود. 
بررسي وضعيت توليد محصوالت صنعتي طي 8 ماه 
ابتدايي سال جاري نشان مي دهد كه علي رغم رشد 
توليد اغلب محصوالت لوازم خانگي، توليد تلويزيون با 
كاهش مواجه شده است. بر اين اساس، توليد يخچال و 
فريزر ۷.8 درصد و توليد ماشين لباسشويي ۲۶.8 درصد 
در اين بازه زماني افزايش يافته با اين حال توليد انواع 
تلويزيون كاهش 4.۹ درصدي داشته است؛ به گونه اي 
كه در 8 ماه امس��ال حدود ۷۶۲ هزار انواع تلويزيون 
توليد شد در حالي كه اين رقم در مدت مشابه پارسال 
8۰۲ هزار دستگاه بود. در اين رابطه عباس هاشمي 
دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران در گفت وگو 
با مهر اظهار كرد: باال بودن ميزان تلويزيون هاي قاچاق 
در بازار، وضعيت توليد را تحت الشعاع قرار داده است 
چراكه با توجه به ذائقه مصرف كنندگان، تمايل به خريد 
كاالي خارجي بين مردم زياد است. وي افزود: طبق 
آماري كه ارايه شده، ساالنه حدود 8۰۰ هزار دستگاه 
تلويزيون به صورت قاچاق وارد كشور مي شود؛ اين در 
حالي است كه كل نياز بازار ايران به تلويزيون ۲ ميليون 
و ۲۰۰ هزار دستگاه است. هاشمي ادامه داد: در واقع 
از ۲.۲ ميليون دستگاهي كه مورد نياز است 8۰۰ هزار 
دستگاه يعني معادل ۳5 درصد نياز كشور، از طريق 
قاچاق تأمين مي شود. وي افزود: باال بودن حجم قاچاق 
در بازار، توليد محصول ايراني را به حاش��يه مي برد و 
توليدكننده انگيزه خود را براي افزايش توليد از دست 
مي دهد. بنابراين مي توان گفت يكي از عمده داليل 
كاهش توليد تلويزيون ايراني، باال بودن حجم قاچاق 
اين محصول است. دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي 
ايران گفت: از سويي ديگر مشكالت واحدهاي توليدي 
و صنعتي در تأمين سرمايه در گردش نيز مزيد بر علت 

شده و توليد را تحت تأثير قرار داده است. 

خريداروفروشندهواقعيدربازارنيست

رييساتاقبازرگانيايرانوعراق:

مديرعاملاتحاديهعشايريدامدارانمطرحكرد

بازار خودرو قفل شد

تشريح جزييات سفر هيات تجاري ايران به عراق

قاچاقدامازمرزهايغربيكشور

رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و عراق اظهار 
داش��ت: خوش��بختانه ظرف ۹ ماه گذشته، روابط 
اقتصادي ما با عراق حدود ۱۷ درصد رش��د داشته 
اس��ت و اميدوار هس��تيم كه تا پايان سال سرعت 
بيشتري بگيرد. يحيي آل اس��حاق در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادي ايلنا در مورد سفر هيات تجاري 
به عراق اظهار كرد: امروز بعدازظهر براي يك سفر 
س��ه روزه عازم عراق هستيم كه رياست آن با آقاي 
شافعي، رييس اتاق بازرگاني ايران بوده و جمعي از 
فعالين اقتصادي در حوزه ع��راق نيز حضور دارند. 
مالقات هايي ب��ا وزرا و مس��ووالن عراقي خواهيم 
داشت و سه جلسه كاري هم در كربال، بغداد و نجف با 
فعالين اقتصادي اين كشور برگزار مي شود. اميدوار 
هس��تيم كه با مقدماتي كه فراهم شده، اين سفر به 

رشد روابط اقتصادي ما با عراق كمك كند.
وي در م��ورد وضعي��ت تج��اري دو كش��ور گفت: 

خوشبختانه ظرف ۹ ماه گذشته، روابط اقتصادي ما 
با عراق حدود ۱۷ درصد رشد داشته است و اميدوار 

هستيم كه تا پايان سال سرعت بيشتري بگيرد.
آل اسحاق در مورد موضوعات مورد بحث بيان كرد: 
موضوعات بحث گس��ترش روابط و حل مشكالت 
موجود اس��ت كه عمده آن مرب��وط به حمل و نقل 
بوده كه مقدمات حمل و نقل ريلي هم در حال فراهم 
شدن اس��ت و راه آهن ش��لمچه- بصره هم سرعت 
خواهد گرفت. رفت و آم��د كاميون ها و محموله ها 
هم با مش��كالتي مواجه بود كه اين موضوع هم در 
حال حل شدن است. مساله بعدي نقل و انتقال وجوه 
است كه بخش خصوصي مشكل چنداني ندارد اما 
اگر بتواني��م روابط بانكي را ايج��اد كنيم هزينه ها 

كمتر مي شود.
وي اف��زود: موضوع ديگ��ري كه م��ورد بحث قرار 
خواهد گرفت سرمايه گذاري هاي طرفين و احتماال 

سرمايه گذاري در عراق يا در نقاط مرزي و همچنين 
ش��ركت در مناقصه ها است. برخي از پيمانكاران ما 
نيز براي پروژه هايي كه پيش بردند مش��كالتي در 
مورد تسويه حس��اب با برخي از واحدها كه عمدتا 
دولت��ي هس��تند را دارند كه اين م��ورد هم مطرح 
خواهد شد. در مجموع يك سفر تجاري عادي است 

و اميدواريم به توسعه روابط منجر شود.
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق تصريح 
كرد: مش��كل پول هاي بلوكه شده تقريبا حل شده 
اس��ت. البته اين موضوع مربوط ب��ه وزارت نيرو و 
صادرات انرژي است و بخش خصوصي مشكلي در 
مورد دريافت پول ندارد، البته كمي هزينه ها براي 
بخش خصوصي زياد مي شود اما طلب زيادي ندارد. 
پول هاي مذكور مربوط به بخش دولتي اس��ت كه 
وزير مربوطه نيز گفته كه پول ها را به حساب ايران 
در عراق واري��ز مي كنند، در مورد نحوه اس��تفاده 

ايران از اين پول هم مذاكراتي درحال انجام اس��ت. 
مقدمات كار فراهم شده و سرعت كار مالك است. 
در واقع اصل قضيه حل ش��ده و مش��كل الينحلي 

نيست.
وي در پاسخ به سوالي در مورد مذاكره با عراق براي 
باز كردن مسير زميني ايران به سوريه و ايجاد يك 
كريدور در اين مس��ير خاطرنش��ان ساخت: مساله 
ترانزي��ت كاال از اي��ران به عراق و از ع��راق به ايران 
يكي از مسائلي است كه در آتيه همكاري دو كشور 
نقش دارد. مساله ترانزيت كاال يك مشكل حقوقي 
در عراق دارد كه بايد در مجلس اين كشور تصويب 
و مقدمات آن فراهم ش��ود تا اج��ازه قانوني دهند 
هزينه هاي مضاعفي به ترانزيت كاال تحميل نشود. 
ترانزيت كاال از ايران به كشورهاي همسايه عراق و 
بالعكس فرصت بس��يار بااليي را فراهم مي كند كه 
مقدمات كار فراهم شده و پيگيري هم خواهيم كرد.

مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي عش��ايري دامداران 
متحرك ايران گفت: در ح��ال حاضر آماري از ميزان 
قاچاق نداريم. ولي آن طور كه به ما گفته شده هفته اي 
چندين هزار راس دام از مرزهاي غربي كشور قاچاق 

مي شود.
فضل خرم در گفت وگو با ايس��نا با بيان اينكه گفته 
مي ش��ود صادرات دام باعث افزايش قيمت گوشت 
ش��ده  اس��ت، گفت: حدود ۶۷ ميلي��ون راس دام 
روستايي، عشايري و صنعتي وجود دارد و در ۱5 روز 
اخير حدود 5۰۰۰ راس دام صادر شده است. سوال 
اينجاس��ت كه چطور چنين چيزي امكان دارد كه 
در مقابل اين تعداد دام، صادرات 5۰۰۰ راس باعث 

افزايش قيمت شود؟
وي ادامه داد: در خصوص افزايش قيمت گوش��ت يا 
گرانفروشي در سطح توزيع رخ داده است يا اينكه دام 

به صورت غير رسمي از كشور خارج مي شود.
وي در ادامه تصريح كرد: البته افزايش قيمت گوشت 
امر طبيعي است. چه بسا اگر به بازار مواد غذايي نگاه 
كنيم متوجه خواهيم شد كه در همين چند وقت  اخير 
قيمت شكر افزايش يافته يا مثال قيمت ماهي نسبت 

به دوسال گذشته ۳ برابر افزايش داشته است، در حالي 
كه گوشت در دوسال اخير با توجه به افزايش هزينه هاي 

توليد، افزايش قيمت چنداني نداشته است. 

    قيمت گوشت سركوب مي شود
خرم در ادامه افزود: چرا تالش بر اين است كه قيمت 
گوشت سركوب ش��ود؟ براي توليد يك كيلو گوشت 
حدود ۱4 كيلوگرم نهاده نياز داريم. با افزايش قيمت 
نهاده ها اگر متوس��ط قيمت نهاده را كيلويي۷۰۰۰ 
تومان در نظر بگيريم حدود ۹8 هزار تومان فقط هزينه 
علوفه است. اين هزينه در كنار ساير هزينه هاي ديگر 
قطعا قيمت تمام شده توليد را باال مي برد. اينكه قيمت 
گوشت امروز كيلويي ۱۳۰ تا ۱4۰ هزار تومان است به 
دليل سركوب قيمت هاست. قيمت گوشت با توجه به 
افزايش هزينه هاي توليد بايد كيلويي ۱۷۰ تا ۱8۰ هزار 

تومان باشد تا توليدكننده حداقل ضرر نكند.
وي در پاس��خ به اين س��وال كه دامداران دام سبك با 
مشكالت بس��ياري از جمله افزايش قيمت نهاده ها، 
مازاد دام و فروش دام با قيمت پايين و... دست و پنجه 
نرم مي كنند و چرا دولت به مش��كالت آنها رسيدگي 

نمي كند، گفت: سال هاي گذشته در حوزه دام عشاير 
5۰۰ هزار تن نهاده دريافت مي كرديم. تا آذرماه سال 
جاري هم بيش از 5۶۰ هزار تن جو، ذرت، س��بوس و 
كنجاله سويا بين دامداران توزيع شد. قبال فاصله قيمت 
نهاده  دولتي و آزاد ۱5۰ تومان بود كه اين عدد افزايش 
يافته و در حال حاضر نهاده ها در بازار آزاد ۳۰۰ درصد 

گرانتر از نهاده هاي دولتي هستند.
خ��رم افزود: براي مثال ج��وي دولتي كيلويي حدود 
۲۰۰۰ تومان قيمت دارد، ولي در بازار آزاد قيمت آن 

به كيلويي ۷5۰۰ تا 8۰۰۰ تومان مي رسد.
وي تصريح كرد: در گذش��ته دول��ت ۱5 تا ۲۰ درصد 
نهاده هاي مورد ني��از دام��داران را تامين مي كرد در 
حال حاضر هم به همين ميزان تامين مي ش��ود ولي 
همين افزايش قيمت نهاده ها فشار بيشتري به دولت 
وارد كرده و تصور مي شود دولت اقدامي در اين راستا 

انجام نداده  است.
 مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي عشايري دامداران 
متحرك اي��ران با بي��ان اينكه دول��ت برنامه هاي 
حمايت��ي خريد دام را هم در دس��تور كار قرار داده 
اس��ت، گفت: ۱۱۳ تا ۱۱5 هزار راس دام عشايري 

خريداري شد. البته چون زمان خريد مناسب نبود 
و دام ها وارد مرحله آبس��تني شده بودند اين خريد 
متوقف و تصميم بر اين شد به جاي اينكه دام ها به 
كشتارگاه بروند، حفظ ش��وند. بنابراين ۱8۰ هزار 
تن نهاده براي حفظ ۱.5 ميليون راس دام مولد در 
اختيار جامعه عش��ايري قرار گرف��ت كه اين يعني 

ماهيانه 45 هزار تن نهاده توزيع مي شود.
وي اضافه كرد: خريد حمايتي دام هم انجام مي شود. در 
حال حاضر دولت با قيمت هر كيلو ۶۲ هزار تومان دام 
را از دامداران خريداري مي كند. يعني 5۳ هزار تومان 
پول نقد به دامدار پرداخت مي ش��ود و ۹۰۰۰ تومان 

مابقي نيز به صورت خوراك دام تحويل مي دهند.
خرم در پاس��خ به اينكه دام��داران معتقدند هر كيلو 
دام س��بك با قيمت ۶۲ هزار تومان هزينه هاي توليد 
را پوش��ش نمي دهد و آيا نبايد رقم بيشتري براي آن 
تعيين مي شد، گفت: تصميم دولت بر اين بوده كه هر 
كيلو دام زنده سبك را ۶۲ هزار تومان خريداري كند، اما 
اينكه چقدر اين طرح اجرايي است و با توجه به افزايش 
هزينه ها آيا دامداران حاضر به تحويل دام هايشان با اين 

قيمت هستند يا خير، جاي بحث دارد.

راه هاي نفوذ به كشور براي ضربه 
زدن به اقتصاد و توليد داخلي

يكي از بس��ترهاي مهم برنامه ريزي و نقشه ريزي 
دش��منان براي ضربه زدن به اقتصاد كشورها از 
طريق اعمال نف��وذ بر دولت و نهادهاي قانونگذار 
صورت مي گي��رد كه اگر به موقع راهبرد مقابله با 
نفوذ دشمنان از اين مسير اتخاذ نشود، ضربه هاي 

جبران ناپذيري وارد خواهد شد. 
در اينجا نفوذگر با گمراه كردن سياس��تمداران 
از راه ه��اي مختل��ف، ه��م در انتخ��اب ش��دن 
سياستمداران همسوي خود تالش مي نمايد و هم 
بصيرت سياسي را از فعاالن سياسي زايل مي كند.

نفوذ از طريق عوامل اقتصادي از جمله جاسوسي 
از شركت ها و موسسات تجاري و مالي ديگر روش 
نفوذ در كش��ور اس��ت كه هدف آن ضربه زدن به 
اقتصاد و توليد داخل به ش��مار مي رود كه اخيرا 
با توجه به اهميت اقتصاد در روندهاي سياس��ي 
و امني��ت ملي كش��ورها از اهمي��ت فراواني نيز 

برخوردار شده است.
با ورود به قرن ۲۱ و تغيير نحوه كسب و كار و ايجاد 
ش��ركت هاي توليدي بزرگ، رويكرد جديدي در 
اس��تراتژي هاي رقابتي ميان شركت ها به وجود 
آمد، ب��ه نحوي كه براي حفظ قدرت و انحصار در 
توليد، شركت ها در كنار توسعه كارايي، مقياس 
و كيفيت به روش ه��اي ديگر مانند اعمال نفوذ و 
جاسوسي صنعتي در خط توليد ديگر شركت ها 

روي آوردند. 
جاسوسي صنعتي به معني جاسوسي براي كشف 
رازهاي يك ش��ركت رقيب صنعتي، سازنده و از 
اين قبيل مي باشد، جاسوس��ي صنعتي اينگونه 
تعريف شده كه جمع آوري اطالعات اقتصادي از 
سوي يك كشور درباره كشورهاي ديگر است. به 
زبان ساده تر، جاسوسي اقتصادي شكل متداولي 
از تهاج��م اس��ت كه از س��وي كارمن��دان عليه 
كارفرمايان خود، شركت هاي خصوصي در حال 
رقابت و دولت هاي��ي كه در پي حمايت از اقتصاد 

مّلي خود يا توسعه آن هستند، صورت مي گيرد.
در سال ۲۰۱۹ وزارت دادگستري اياالت متحده 
امري��كا به خودروس��ازان اين كش��ور اخطار داد 
كه نس��بت به حفظ دس��تاوردهاي مهم و اسرار 
تكنولوژيك خود بيش از پيش احتياط كنند. دليل 
اين امر به تالش شركت هاي چيني براي سرقت 
اطالعات حياتي و دانش مرب��وط به خودروهاي 
برقي عنوان شده است. امريكايي ها مدعي هستند 
چيني ها ب��ه روش هاي متع��دد تكنولوژي هاي 
ابداعي آنها را مي دزدند؛ به طور كلي مي توان اين 
روش ها را در سه دسته نفوذ سايبري، جاسوسي 
صنعتي و سرقت نتايج تحقيقات طبقه بندي كرد. 
استفاده از ابزارهاي رسانه و فضاي مجازي و ايجاد 
جو انتقاد عليه عملكرد و توليد يك شركت ديگر 
روش تخري��ب و اعمال نفوذ اقتصادي اس��ت كه 
ممكن است عليه يك شركت درست در زماني كه 
در اوج توليد و رشد كيفي قرار دارد صورت بگيرد. 
براي مثال، زماني كه توليد و سودهي در شركت 
گروه بهمن با ايجاد خط توليد ديگنيتي، فيدليتي 
و محص��والت تج��اري ب��ه اوج خود نس��بت به 
سال هاي گذشته مي رسد، حمالت و انتقادهاي 
تخريبي عليه شركت صنايع توليدي كروز افزايش 
يافته و ديگر ش��ركت هاي انحصاري بازار قطعه 
ساز و خودرو به دنبال آن هستند تا با تحت فشار 
قراردادن ش��ركت كروز، باعث توقف روند رش��د 

اقتصادي و سوددهي گروه بهمن شوند. 
در حوزه قطعه سازي، ش��ركت هايي كه انحصار 
وي��ژه اي در واردات قطع��ات خ��ودرو از طري��ق 
كش��ورهاي آس��يايي دارند، به ط��ور معمول از 
رشد ش��ركت هاي توليد قطعات داخلي خشنود 
نبوده و با ايجاد موانع از ط��رق مختلف به دنبال 
جلوگيري از توس��عه خطوط توليد شركت هاي 

داخلي هستند. 
ش��ركت هاي انحص��اري وارد كنن��ده قطعات از 
روش ه��اي مختلفي ب��راي كارش��كني در خط 
توليد ش��ركت هاي داخلي اس��تفاده مي كنند، 
براي مثال اين شركت ها با خريدهاي بلندمدت و 
عمده و دريافت تخفيف از كارخانه هاي خارجي، 
مي توانند قيمت برخي از قطعات را كاهش داده و 
سعي مي كنند كه در رقابت قيمتي با محصوالت 
شركت هاي داخلي آنان را حذف كرده و انحصار 

بازار را كامال در اختيار خود بگيرند. 
شركت هاي انحصاري واردكننده قطعات همچنين 
با اعمال نفوذ در شركت هاي خودروساز و متقاعد 
كردن براي خري��د از محص��والت وارداتي آنان، 
به دنبال ضربه زدن به ش��ركت هاي توليد كننده 
داخلي هستند. اين شركت ها حتي در مواردي وارد 
پرونده سازي براي شركت هاي داخلي مي شوند 
تا با درگير كردن آنان با حواش��ي و درگيري هاي 
رس��انه اي روند توليد را متوق��ف و يا كند كنند تا 
اجازه داده ش��ود آنان بتوانند محصوالت وارداتي 
بيش��تري را به ب��ازار تزريق كنند.  ش��ركت هاي 
واردكننده عالوه براي��ن با باالبردن هزينه توليد 
داخلي باعث افزاي��ش قيمت محصوالت داخلي 
مي شوند و از طرف ديگر با اعمال نفوذ بر گمرك، 
قانونگذاران و ايج��اد اعتراض هاي صنفي تعرفه 
واردات را كاه��ش داده و باع��ث مي ش��وند كه 
قيمت محصوالت داخلي افزايش يابد و رويكرد 
خريداران به محصوالت وارداتي گرايش پيدا كند.
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خبرروز

مفقود شدن ۲ كودك در سيل كرمان
فرماندار ريگان در ش��رق استان كرمان مي گويد كه به دنبال بارش ش��ديد باران و جاري شدن سيالب در مناطق كوهستاني اين 
شهرستان ۲ كودك مفقود شدند و تالش امدادگران براي يافتن آنان جريان دارد. همچنين جاري شدن سيالب راه ۴۵ روستاي اين 
شهرستان را مسدود كرد. امين باقري عنوان كرد: تمامي روستاهاي مناطق كوهستاني ريگان هم اكنون در محاصره سيالب قرار دارند 
و قطع برق ۳۰ روستا و تلف شدن دام ها از ديگر خسارات سيالب در اين شهرستان است. او از اعزام ده ها اكيپ امدادي به مناطق سيل 
زده ريگان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اينكه هر لحظه بر شدت و سرعت سيالب در اين شهرستان افزوده مي شود شهروندان از 
تردد در حاشيه رودخانه ها خودداري كنند. سيل در جنوب استان نيز يك مفقودي داشته و برخي مناطق را دچار آبگرفتگي كرده است.

ادامهازصفحهاول

بودجه 1401 و بي توجهي 
عيان دولت به مردم

هفته اي يك يا دو قتل آن هم فقط در كالن شهر 
تهران. به چه دليل؟ مش��خص نيست. تمام اين 
قتل ها به پرونده هايي تبديل مي ش��وند كه بايد 

روزها وهفته ها و ماه ها مورد بررسي قراربگيرند. 
از سوي ديگر افزايش آمار سرقت در سراسر كشور 
است. اين هم خبري است كه هر از چند گاهي با 
آمار افزايش ۲ درصدي تا 7 درصدي روي خروجي 
خبرگزاري ها مي رود. از سوي ديگر افزايش آمار 
كارتن خواب ها و اتوبوس خواب هاس��ت. افزايش 
آم��ار زنان تن ف��روش. افزايش آمار خودكش��ي 
و مصرف م��واد مخ��در. افزايش آم��ار معتادان 

متجاهر و...
هر كدام از اين آس��يب هاي اجتماعي به تنهايي 
مي توانند مانع از رشد و بالندگي يك جامعه شوند 
و هر دولتي موظف اس��ت تا نهايت تالش خود را 
براي از بين بردن اين آسيب ها به كار بگيرد و حاال 
دولت جديد تنه��ا كاري كه كرده كاهش بودجه 
آسيب هاي اجتماعي است. همانطور كه بودجه 
آم��وزش و پرورش را كاه��ش داده، همانطور كه 
بودجه تامين اجتماع��ي در رديف بودجه ناديده 
گرفته ش��ده اس��ت و همانطور كه بودجه وزارت 
بهداش��ت و درمان آن چيزي نيس��ت كه بتواند 
همه اقش��ار جامعه را از نعم��ت درمان برخوردار 
كند. وقتي هر روز يك سازمان يا وزارت خانه، يك 
مسوول و يك صاحب نظر درمورد بودجه 1۴۰1 
اظهارنظر ك��رده و آن را بس��يار بي برنامه و البته 
بدون توجه به نيازهاي جامع��ه مي داند، چطور 
 ممكن است كه دولت همچنان بر اين اشتباه خود 
پا فشاري كرده و البته نمايندگان مردم در مجلس 
هم با او همراهي كنند. قرار بود يك دستي دولت 
و مجلس به نفع مردم تمام شود نه به ضرر آنها اما 
اين طور كه از ش��واهد بر مي آيد، اين يك دستي 
بيشتر از آنكه به نفع مردم باشد قرار است آرامش 
خيال دولتمردان را ب��ه هم نريزد وبه اين ترتيب 
مردم هم مي توانند كمي ديگر به تاب آوري خود 
بيفزايند. رژيم هاي غذايي بگيرند تا مجبور نباشند 
هزينه زيادي براي تامين معاش خود بپردازند و 
در حالي كه به دنبال گرفتن كارت نان هستند، از 
همان حقوق هاي پايين ودرآمدهاي اندك لذت 
برده و با اعتراض هاي بي موقع خاطر دولتمردان 
را آزرده نكنند. از سوي ديگر اينكه بازنشستگان 
با اين حقوق ها حتي ديگر توان گذران 1۰ روز از 
زندگي خود را ندارند، طرح رتبه بندي معلمان هم 
قرار نيست آنطور كه آنها مي خواستند اجرايي شود 
و كارگران هم بايد حتي از خير قوت اليموت خود 
هم بگذرند، باز هم همه دست به دست هم دهيم 
تا بودج��ه 1۴۰1 بدون اندكي تغيير يا واكاوي به 
اجرا برسد و يك سال ديگر آنگونه بگذرد كه طي 

۲ سال گذشته به سختي گذشت.

رويداد

ما وارد موج جديد ش��ديم و تقريبا طي ۳ تا ۴ هفته 
آينده به پيك مي رس��يم. عضو كميته علمي ستاد 
مقابله با كرونا با بيان اين مطلب و در خصوص فوت ۳ 
نفر از هموطنان بر اثر ابتال به اوميكرون گفت: تاثير 
واكسن بر روي اوميكرون كم است و از اين رو دريافت 
نوبت سوم واكسن ضروري است چرا كه هر چه ميزان 
آنتي بادي و مصونيت در برابر ويروس بيشتر باشد، 
احتمال ابتالي خفيف تر باالتر است. او ضمن اشاره 
به اينكه هنوز ميليون ها نفر در كشور دز سوم واكسن 
كوويد را دريافت نكرده ان��د، ادامه داد: هنگامي كه 
م��وارد ابتال به اوميكرون افزاي��ش يابد و زمينه هم 
فراهم باشد امكان مرگ ومير ناش��ي از ابتال به اين 
سويه هم وجود دارد. كشورهاي اروپايي و امريكا كه 
موارد ابتال به اوميكرون در آنها بس��يار زياد است، با 
موارد بستري چنداني مواجه نيستند، چرا كه درصد 
بااليي از مردم اين كش��ورها ۳ نوبت واكسن خود را 
دريافت كرده اند. اين متخصص بيماري هاي عفوني 
با بيان اينكه رعايت فاصله فيزيكي، استفاده از ماسك 
و شست وش��وي مداوم دست ها و همچنين تزريق 
نوبت سوم واكسن كرونا از اصول مهم پيشگيري از 
ابتال به اوميكرون و نوع شديد اين بيماري است، افزود: 
خوشبختانه اين سويه بر خالف دلتا چندان سبب 
درگيري ريوي نمي شود و بيشتر در دستگاه تنفسي 
فوقاني باقي مي ماند و به همين دليل قدرت سرايت 
بسيار بااليي دارد. اين پزشك متخصص در پاسخ به 
سوال ديگري مبني بر اينكه در حال حاضر ويروس 
غالب در كشور اوميكرون است يا دلتا، اظهار كرد: از 
آنجايي كه ما تمام موارد مثبت كوويد را از نظر ابتال به 
اوميكرون مورد بررسي قرار نمي دهيم چندان امكان 
اظهارنظر در اين باره وجود ندارد، اما به طور كلي در 
دنيا همه گيري س��ويه دلتا سپري ش��ده است و در 

كشور ما هم فعال نمي توان گفت همه موارد اوميكرون 
هستند، اما هم اكنون اين سويه در حال گرفتن جاي 

دلتا كه بيش از اين سويه غالب بوده، است.

   با ساده انگاري در دام اوميكرون نيفتيم
در همين مورد دفتر آموزش و ارتقاي سالمت وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي گزارش كرده 
كه عالئ��م اوميكرون از دلتا خفيف تر اس��ت، با اين 
حال با توجه به قدرت س��رايت بيشتر اين سويه به 
احتمال قوي تعداد موارد ابتال باال برود، تعداد موارد 
بستري نيز افزايش مي يابد و تخت هاي بيمارستاني 
اشغال مي شوند و عدم دسترسي به خدمات، منجر 
به افزايش موارد مرگ و مير خواهد بود. همچنين با 
افزايش قدرت سرايت،  افراد در معرض خطر )داراي 
بيماري زمينه اي و سالمندان( بيشتر مبتال شده و 
بيماري در اين افراد شديدتر است و مطالعات نشان 
مي دهند واكس��ن هاي موجود عليه اوميكرون هم 
موثر هستند و با دريافت دز يادآور ايمني بدن قوي تر 
هم مي ش��ود. يافته هاي يك مطالعه جديد نش��ان 
مي دهد كه اوميكرون 7۰ برابر سريع تر از سويه دلتا 
در ناي و ريه ها تكثير مي شود. با وجودي كه سرعت 
تكثير اوميكرون در مقايسه با س��ويه دلتا 7۰ برابر 

بيشتر است. 
سعيد كريمي معاون درمان وزير بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي نيز در رابطه به گسترش اوميكرون 
گفت: در حال حاضر ميزان كل مراجعين س��رپايي 
و بس��تري تفاوت نكرده، اما تعداد تست هاي مثبت 
افزايش يافته و اين يك زنگ خطر اس��ت، از اين رو 
تمام مراكز بايد در حالت آماده باش قرار گيرند. البته 
تزريق دز سوم واكس��ن كرونا تاثير ۸۰ درصدي بر 
پيشگيري از ابتال به اوميكرون خواهد داشت و ايمني 

بيشتري ايجاد مي شود. به گفته كريمي، چند روز بعد 
از تزريق دز دوم واكسن كرونا سطح ايمني جمعي 
كاهش مي يابد، بنابراين بايد حتما دز سوم واكسن 
كرونا تزريق شود، تجربه در كشورهاي ديگر نشان 
داده با وجود روند خوب واكسيناسيون در كشورهاي 
اروپايي و امريكا، اما همچنان آنها درگير موج ششم 
كرونا ش��ده اند و از همين رو افراد باالي 1۸ س��ال و 
كساني كه ۳ ماه از تزريق دز دوم واكسن كروناي آنها 
گذش��ته بايد براي دريافت دز سوم واكسن كرونا به 

مراكز درماني وزارت بهداشت مراجعه كنند.

     موج همه گيري جديد
متخصص بيماري هاي عفوني در اين زمينه گفت: 
خاستگاه اوميكرون از كشورهاي جنوبي قاره آفريقا 
بود كه با سرعت بس��يار باال در ساير كشورها شيوع 
پي��دا كرد و تاكن��ون بيش از ۹۰ كش��ور به صورت 
رسمي مشاهده ابتال به اين ويروس را اعالم كرده اند. 
نمودار آمار ابتال به بيماري در كش��ورهاي درگير، 
موج همه گيري جديد را نش��ان مي دهد و از اين رو 
امكان بروز طغيان بيماري در كشور نيز وجود دارد. 
ايالد علوي افزود: قبل و بعد از اوميكرون، سويه هاي 
مختلف ويروس كويد1۹ را شاهد بوديم و خواهيم 
بود، اما نكته قابل توجه، اهميت رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي به عنوان مهم ترين اصل پيش��گيري از 
ابتال به بيماري اس��ت، به ويژه در شرايط كنوني كه 
به دنبال فروكش كردن موج بيم��اري، افراد توجه 
چنداني به شيوه نامه ها ندارند. از طرفي بازگشايي و 
رفع محدوديت هايي كه نزديك به دو سال در كشور 
برقرار بود، اطمينان خاطر ذهني در مردم ايجاد كرده 
است. از همين رو ممكن است غافلگيري آغاز بحران 

در دنيا، در زمان مقابله با اوميكرون نيز تكرار شود.

واردموججديدكروناشدهايم
رويخطخبر

وصولطرححمايتيمجلسازافراداوتيسم
طرح ارايه خدم��ات دارويي رايگان به 
افراد درگير اختالل اوتيسم در مجلس 
اعالم وصول شده و اميدواريم به زودي 
بررس��ي و تصويب نهايي شود. رييس 
انجم��ن مددكاران اجتماع��ي ايران با 
بيان اي��ن مطلب گفت: اي��ن طرح در 
مجلس اعالم وصول شده است و انجمن 
مددكاران اجتماعي نيز از آن حمايت 

مي كند و انتظ��ار داريم مجل��س و نمايندگان در 
خصوص آن تصميم گيري كنند تا مش��كالت اين 
قش��ر از جامعه كاهش و نگراني ه��اي آنان كمتر 
شود. س��يد حسن موس��وي چلك افزود: اوتيسم 
يك اختالل مربوط به حوزه عصبي و رشدي است 
كه در دو تا سه س��اله ابتداي زندگي خود را نشان 
مي دهد و ت��ا مادام العمر با فرد باقي مي ماند فردي 
كه دچار اين اختالل مي شود در ارتباطات و روابط 

اجتماعي خود دچار محدوديت مي شود 
و با افراد ديگر متفاوت اس��ت بنابراين 
اوتيسم بيماري نيست كه دارو و درمان 
قطعي داش��ته باش��د و آنچه در مورد 
اوتيسم اهميت بيشتري پيدا مي كند 
توانبخشي فردي اس��ت تا آنها بتوانند 
زندگي بدون وابس��تگي به ديگران را 
 داشته باشند و قابليت ها و توانايي ها ي 
خود را نش��ان دهن��د. رييس انجمن م��ددكاران 
اجتماعي ايران با اشاره به اينكه افراد داراي اوتيسم 
طيف ضعيف تا شديد را شامل مي شوند تاكيد كرد: 
البته گاهي مواقع فردي كه مبتال به اوتيسم است 
در كنارش مشكالت ديگري مانند كم تواني ذهني، 
نقص عض��و يا بيش فعال��ي را دارد به همين دليل 
مش��كالت متعدد ديگري را نيز خواهد داشت كه 

نيازمند حمايت هاي مختلف است. 

افزايش۳۰درصديتماسبا۱۱۵در۹ماهگذشته
از ابتداي فروردين تا پايان آذر س��ال 
جاري بي��ش از 1۹ ميليون تماس با 
ش��ماره اضطراري 11۵ برقرار شده 
كه نس��بت به مدت مشابه سال قبل، 
افزايش ۳۰ درصدي داش��ته اس��ت. 
رييس سازمان اورژانس كشور ضمن 
اعالم اين خبر گف��ت: اورژانس يكي 
از مطالب��ات جدي مردم محس��وب 

مي ش��ود و دس��تيابي به موثرترين الگوي ارايه 
خدمات فوريت هاي پزشكي و پيشگيري از مرگ 
و مير، مصدوميت ها و عوارض ناش��ي از حوادث 
از جمله اهداف سازمان اورژانس است. ميعادفر 
خاطرنش��ان كرد: از ابتداي فروردين تا آذر سال 

جاري بي��ش از 1۹ ميليون تماس با 
ش��ماره اضطراري 11۵ برقرار شده 
كه نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
از رشد ۳۰ درصدي برخوردار بوده و 
طي همين مدت، تعداد ماموريت هاي 
 اورژانس پيش بيمارس��تاني رش��د

1۵ درصدي داشته است.
 به گفته او، مدت زمان رسيدن عوامل 
اورژان��س به صحن��ه حادثه هنوز به اس��تاندارد 
مطلوب نرس��يده و در همين راستا، پيشنهادات 
و درخواست هاي س��ازمان را در راستاي توسعه 
كمي و كيفي خدمات فوريت هاي پزش��كي در 

كشور مطرح كرد.

بارشهايديماه۱۸درصدباالترازحدنرمال
رييس سازمان هواشناسي ضمن بيان 
اينكه بارش هاي دي م��اه 1۸درصد 
باالتر از حد نرمال بوده اس��ت، گفت: 
دماي كشور تا پايان زمستان حداكثر 
نيم تا يك درجه باالتر يا پايين تر از حد 
نرمال خواهد بود. س��حرتاج بخش با 
اش��اره به نرمال بودن ميزان بارش ها 
در فصل ج��اري اظهاركرد: از ابتداي 

سال آبي جاري )اول مهرماه سال1۴۰۰( بارش ها 
ح��دود 1۹.۸ درصد زير حد نرمال ق��رار دارد اما 
از ابتداي فصل جاري )ابت��داي دي ماه( بارش ها 
ح��دود 1۸درصد باالتر از حد نرم��ال بوده و فقط 
ميزان بارش پنج استان خراسان جنوبي، سيستان 
وبلوچستان، قم، هرمزگان و يزد باالتر از حد نرمال 
و در باقي استان ها كمتر از حد نرمال گزارش شده 

اس��ت. او افزود: اصلي ترين سدهاي 
كش��ور در اس��تان هاي غربي يعني 
استان هاي ايالم، لرستان، كرمانشاه، 
خوزس��تان، چهارمحال و بختياري، 
كهگيلوي��ه و بويراحمد ق��رار دارند 
كه آب كش��اورزي، آب شرب و ساير 
كاربري ها را تامين مي كنند و بسيار 
ش��رايط نامس��اعدي دارن��د. رييس 
س��ازمان هواشناس��ي افزود: از ابتداي سال آبي 
ب��ارش كرمانش��اه حدود1۳۰ميلي ليتر زير حد 
نرمال، ايالم ح��دود 11۲ميلي ليتر زيرحد نرمال 
و لرس��تان7۵ ميلي ليتر زير حد نرمال بوده است 
و كل كشور حدود17درصد زير حد نرمال بارش 
قرار دارد كه اين ميزان يعني ما ۲۰درصد كاهش 

بارش نسبت به حد نرمال داشته ايم.

تعادل|آن گونه كه دكتر فرشاد مومني، 
اقتصاددان و عضو هيات علمي دانش��گاه 
عالمه طباطبايي با استناد به گزارش هاي 
رس��مي س��ازمان برنامه و بودجه گفته است: »وقتي 
حكومت بخواهد از طريق گرانفروشي ارز كسري مالي 
خود را پوش��ش بدهد، ب��ه ازاي هر يك واح��د درآمد، 
هزينه هاي مصرفي دولت با نسبت ۳.۵ برابر افزايش پيدا 
خواهد كرد.« دكتر مومني بر همين مبنا، به نمايندگان 
مجلس كه اين روزها در حال بررسي اليحه بودجه سال 
آينده كش��ور هستند، هش��دار مي دهد كه روش هاي 
تكراري س��ال هاي گذش��ته را تداوم ندهند. اين استاد 
دانشگاه همچنين با اشاره به گزارش هاي سال هاي ۹6 
تا ۹۹ ديوان محاسبات مبني بر تخصيص بدون نتيجه 
ارز ترجيحي به افراد تصريح كرد: »مش��كل اين كشور 
كمبود منابع نيس��ت، بلكه كيفيت سياست گذاري ها 
است.« مومني با بيان اينكه بزرگ ترين خطر سال آينده، 
اين تصور اس��ت كه جز سياست هاي تورم زا راه ديگري 
براي اداره كشور وجود ندارد، گفت: برآوردهاي ما نشان 
مي دهد، از چندي��ن كانال اقتصاد اي��ران به يك تورم 

افسارگسيخته دست خواهد يافت.
آن گونه كه جماران گزارش كرده است، فرشاد مومني، 
اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه عالمه در نشست 
»چشم انداز اقتصاد ايران در س��ال آينده« در دانشگاه 
صنعت نفت اهواز گفت: كساني در ايران فكر مي كنند با 
استمرار خام فروشي و تاكيد بر بسط توريسم يا تمركز 
بر موقعيت ترانزيتي كشور مي توان كشور را به توسعه 
رساند، اما هر كدام اينها در واقعيت حكم افزودني هاي 
پ��س از تهيه غ��ذا را دارند و فقط مي توانن��د مزه غذا را 
مقداري تغيير بدهند. خيلي ها االن فكر مي كنند ما اگر 
ارز و ريال در اختيار داشته باشيم، هيچ مشكلي نخواهيم 
داشت اما در انديشه توسعه گفته مي شود وفور منابع ارزي 

و ريالي مي تواند مانند بالعمل كند. 

  بدترين كارنامه اقتصادي در 50 سال گذشته
وي افزود: كارنامه دهه 1۳۹۰ را بايد با دقت و عالمانه به 
زير ذره بين برد. زواياي پرشماري در اين زمينه وجود 

دارد كه مي شود گفت، بدترين كارنامه اقتصادي ايران 
در ۵۰ س��ال گذشته بوده اس��ت. در دهه ۹۰ چيزي 
ح��دود 7۰۰ ميليارد دالر ارز و ه��زاران هزار ميليارد 
تومان، ريال مصرف كرده ايم، درحالي كه رشد توليد 
ناخالص داخلي در صفر داشته ايم. در اين دهه با وجود 
همه آن امكانات مادي و انس��اني، درآمد سرانه حدود 
۳6 درصد سقوط كرده اس��ت يعني به طور متوسط 
۳6 درصد س��فره هموطنان ما كوچك تر شده است. 
ما بايد ببينيم كه چرا با روند س��قوط تشكيل سرمايه 
ناخالص روبرو هستيم؟ تشكيل سرمايه كه يك متغير 
آينده نگر اس��ت، در اين دهه با رشد ميانگين منفي 7 
درصد روبرو ب��وده. اين يعني ما كارهايي كرده ايم كه 
انگيزه هاي سرمايه گذاري نصف شده است. براي اينكه 
تص��وري از كيفيت زندگي مردم در دهه ۹۰ داش��ته 
باشيم، كافي اس��ت بدانيم طي اين 1۰ سال شاخص 
قيمت مصرف كننده در ايران 11 برابر ش��ده اس��ت. 
داده هاي سال 1۳6۵ مي گويد، از كل جمعيت ايران 
1۸۰ هزار نفر تحصيالت داشته اند، در حالي كه در سال 
1۳۹۵ اين نس��بت از 1۳ ميليون نفر گذشته است. از 
اين رو، يك��ي از پارادوكس هاي بزرگ در دهه ۹۰ اين 
بود كه به رغم اين جهش، با س��قوط بهره وري نيروي 
كار مواجه هستيم. من اجماال مي گويم ذخيره دانايي 
موجود در ايران در اندازه اي است كه ما نقاط ضعف و 
قوت خود را بفهميم و س��ازوكارهاي برون رفت از اين 

شرايط را پيدا كنيم. 
وي اظهار كرد: يكي مس��ائل حياتي كه وجود دارد، اين 
اس��ت كه ما بايد بدانيم در پي اي��ن كارنامه ناگوار دهه 
۹۰، فهم اينك��ه چه كارهايي نبايد ك��رد از فهم اينكه 
چه كارهايي باي��د انجام بدهيم، ضروري تر اس��ت. ما 
بايد متوجه شويم كه از طريق سياس��ت هاي تورم زا و 
اش��تغال زدا ايران نجات پيدا نمي كند. در كتاب »هنر 
تحريم ها« امريكايي ها خيلي ش��فاف گفته اند كه اگر 
ما بخواهيم كمر ايران را بش��كنيم، باي��د تحريم ها به 
گونه اي كاناليزه ش��ود كه سياس��تگذاران ايران در دام 
سياس��ت هاي تورم زا بيفتند. اگر به هر دليلي عزيزان 
دل ش��ان نمي خواهد به توصيه هاي كارشناسان توجه 

كنند، بيايند به ش��يوه لقمان حكيم آنچه امريكايي ها 
خواستند را خط قرمز اعالم كنند. 

  بزرگ ترين خطر براي سال آينده
مومني با بيان اينكه بزرگ ترين خطر براي سال آينده 
ما، اين اس��ت كه دولت و مجلس تص��ور كنند كه جز 
سياست هاي تورم زا راه ديگري براي اداره كشور وجود 
ن��دارد، گفت: برآوردهاي��ي كه ما از بودج��ه داريم اين 
اس��ت كه از چندين كانال، اقتصاد اي��ران به يك تورم 
افسارگسيخته دست خواهد يافت. يكي از مسائلي كه 
قوه مجريه در درجه اول بايد رعايت كند اين اس��ت كه 
حداقل استاندارد رعايت قانون را در عمل نشان بدهند 
كه نكند مانند رييس جمهور قبلي غافلگير شوند. چگونه 
مي خواهيد ملت تن ب��ه قانون بدهند در حالي كه خود 
تن به قانون نمي دهيد؟ طبق قانون دولت موظف است، 
هنگام تقديم اليحه بودجه منطق جهت گيري هاي خود 
را ش��رح بدهد و به ازاي آن بگويد چ��ه كارنامه اي رقم 
خواهد خورد؟ وقتي دولت در كليت خود كوتاهي هاي 
نابخشودني مي كند، چطوري مي خواهد انتظار داشته 
باشد كه محترم شناخته ش��وند؟ به غير از الزام قانوني 
حياتي كه گفته شد بر اساس بند پ ماده يك قانون رفع 
موانع توليد، دولت بايد ع��الوه بر اليحه بودجه، جدول 
بدهي، مطالبات و كل تعهدات حكومت به ديگران را به 
مجلس ارايه كند. ما چنين چيزهايي را نمي بينيم! تمايل 
به بي قانوني و عدم ش��فافيت تنها و تنها خواسته هاي 
دشمنان اسالم و ايران را تامين مي كند. شما با شفافيت 
گريزي مشاركت دانايان را از خودتان دريغ مي كنيد چرا 

كه دشمنان هرآنچه را كه بايد بدانند، مي دانند!

  مصيبت عظما؛ بي اعتنايي به كارشناسان
وي افزود: م��ا نيازمندي��م به همديگر تذك��ر بدهيم. 
بي اعتنايي به بنيه كارشناس��ي كش��ور ج��زو بدترين 
مصيبت ها محسوب مي شود اما به جاي ترك كارهاي 
خود از كارشناسان دعوت مي كنند كه سكوت كنند. اگر 
حرف نزدن گره گشايي مي كرد كه اقتصاد كشورمان به 
اين وضع دچار نمي شد. االن با كمال تاسف صداوسيما 

فكر مي كند كه اگر كس��اني را بياورد فقط در خصوص 
مض��رات ارز ترجيحي صحبت كنن��د، به دولت كمك 
خواه��د كرد. در صورت��ي كه ماجرا اين گونه نيس��ت. 
مي خواهم خواهش كنم دلس��وزان به دولت و مجلس 
بگويند تمهيدي انديش��يده ش��ود كه ب��ا وجود اينكه 
سياست شوك درماني سه دهه است در ايران اجرا شده 
و حرف هايي كليشه اي در اين سه دهه تكرار شده و يك 
بار هم موفقيت ايجاد نكرده است، صادقانه بگويند اين 
سياست به عنوان پوشش كس��ري مالي اجرا مي شود. 
آن وقت ما به آنها مي گوييم گزارش اقتصادي سازمان 
برنامه را بخوانيد ك��ه مي گويد وقتي حكومت بخواهد 
از طريق گرانفروشي ارز كس��ري مالي خود را پوشش 
بدهد، به ازاي هر يك واحد درآمد، هزينه هاي مصرفي 
دولت با نس��بت ۳.۵ برابر افزايش پيدا خواهد كرد. آيا 
مسووالن ما توجه نمي كنند كه بحران سرمايه گذاري به 
جايي رسيده كه كل سرمايه گذاري هاي دولت و بخش 
خصوصي جوابگوي استهالكات ما نيست و همه اينها به 

اين سياست هاي غلط ربط دارد؟

  قدرت قيمت گذاري دلبخواهي 
اين استاد دانشگاه افزود: يكي از پديده هاي مسلم در 
اقتصاد ايران، قدرت قيمت گذاري دلبخواهي است. 
يعني وقتي دولت نمي تواند روي كاالهايي كه با ارز 
ترجيحي تهيه ش��ده اند، نظارت كند به طريق اولي 
روي قيمت گذاري كاالها و خدمات مبتني بر ارز آزاد 
هم نمي تواند كنترلي داشته باشد. اگر دولت مساله 
كس��ري مالي دارد، فقط گزارش هاي سال هاي ۹6، 
۹7، ۹۸ و ۹۹ ديوان محاس��بات را مطالعه كنند. در 
آنجا گفته مي شود كه ما مي دانيم چندين ميليارد دالر 
به كس��اني داده ايم كه كاالهايي با ارز ترجيحي وارد 
كنند و به محض اينكه بانك مركزي پول را پرداخت 
كرده ديگر هيچ ردي از آنها و كاالها پيدا نشده است. 
ش��ما قدرت كنترل و نظارتتان در اين حد است كه 
نمي توانيد آنهايي كه از شما منابع گرفتند را رهگيري 
كنيد، از اين رو، مشكل اين كشور كمبود منابع نيست، 

بلكه كيفيت سياستگذاري ها است. 

    سقوط 60 درصدي مصرف گوشت
مومن��ي در بخش ديگري ازس��خنان خود به برخي 
فاكتورهاي اقتصاد ملي پرداخت و گفت: گزارش هاي 
رس��مي مي گويد در دهه ۹۰ به خاطر ش��وك هاي 
قيمتي ميزان مصرف گوش��ت در طبقات كم درآمد 
6۰ درصد و ميزان مصرف لبنيات، ۳۵ درصد سقوط 
كرده است. دقت داشته باشيد كه در سال 1۳۹۰ كل 
خانوارهاي زير خط فقر حدود ۳.7 ميليون نفر بوده 
است اما در سال 1۳۹۸ از 7.۸ ميليون عبور كرده و در 
از 1۳۹۹ تاكنون در آستانه 1۰ ميليون خانوار و فراتر 

از آن قرار گرفته است. 
وي افزود: بايد به اين توجه داش��ته باشيم كه در همين 
چندماه��ه اخير كه ارز ترجيحي ش��كر و برنج وارداتي 
برداشته شد، قيمت اين كاالها بيش از سه برابر رشد كرد؛ 
بنابراين دولت توان اين را ندارد بگويد ما جبران مي كنيم. 
قدرت خريد ۴۵۵۰۰ تومان يارانه نقدي در چندس��اله 
1۳۹۰ تاكنون به زير 17 درصد س��قوط كرده است. در 
كشوري كه بحران توليد دارد، حمايت هاي نقدي همه 
سيس��تم اقتصادي را به فروپاشي تهديد مي كند. اينها 

چيزهايي است كه در تسخير علم قرار دارد.

  درخواست از نمايندگان مجلس
عضو هيات علمي دانشگاه عالمه در پايان سخنان خود 
گفت: من از نماين��دگان مجلس تقاضا مي كنم به  طور 
جدي جهت گيري هاي ماليات��ي اليحه بودجه 1۴۰1 

را زير ذره بين قرار بدهند. س��هم ماليات بر ثروتمندان، 
از كل ماليات دريافتي دولت كمتر از 1۰ درصد اس��ت، 
درحالي كه توليدكنندگان صنعت��ي ما چيزي حدود 
۳۵ درصد درآمدهاي مالياتي دولت را تامين مي كنند. 
وقتي ش��ما هزينه فرصت توليد را باال مي بريد، معلوم 
اس��ت كه انگيزه ها كاهش مي ياب��د. ببينيد چه باليي 
بر س��ر توليد كشور آمده اس��ت كه در سال 1۳۹7 نرخ 
رشد كلي اقتصاد ما منفي ۴.۹ درصد بوده اما نرخ رشد 
صنعت منفي ۹ درصد بوده اس��ت. يعني شكنندگي و 
آسيب پذيري خانوارها و توليدگنندگان كشور به يك 
آستانه نگران كننده رسيده است. از اين رو، عاجزانه تقاضا 
مي كنيم كه عزيزان آنچه در دولت هاي قبلي آزموده شد 
و مورد نقد منتخبان فعلي در مبارزات انتخاباتي بود را 
دستور كار قرار ندهند. سياستگذاران بايد پاسخ بدهند 
كه آيا يادشان رفته در سال هاي ۹7 و ۹۸ كه جهش هاي 
نرخ ارز تدارك ديده شده با چه ميزاني از خروج سرمايه 
مادي و انس��اني مواجه ش��ديم؟ طب��ق گزارش هاي 
بانك مركزي در س��ال هاي 1۳۸۰ تا  1۳۹6 فقط ۲۰۰ 
ميليارد دالر خروج سرمايه از كانال هاي رسمي رخ داده 
است. دانشگاه شريف مي گويد تمايل به خروج در بين 
دانشگاهيان بعد از شوك هاي ارزي دو برابر شده است. 
توصيه ما اين است كه با هر نوع سياست بي ثبات كننده 
اقتصادكالن از قبيل شوك قيمتي و نرخ بهره كمرشكن 
فعلي ش��وخي نكنيد، چرا كه اينها در اقتصاد به عنوان 

قيمت كليدي تعبير مي شوند.

گزارش

 دكترفرشادمومنيبااشارهبهشكستشوكدرمانيارزيبرايجبرانكسريبودجه
درسهدههگذشتهعنوانكرد

هشدار درباره جهش تورمي در سال آينده
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