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آيتاهلل محمد يزدي
دار فاني را وداعگفت

روحاني دردفاع ازبودجه و برجام
و گاليه از عدمتصويبلوايح دولت
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صعود سهام خرد به واسطه نوسانگيري

صفحه 4

روياي  12ميليوني تزريق واكسن كرونا در استانبول

كاسبانتحريم
يكهتازميدان سالمت

گلي ماندگار| يك تبليغ س��ودجويانه چند روزي است كه در فضاي مجازي دست به دس��ت ميشود .تور  5روزه
استانبول براي تزريق واكسن كرونا! تبليغي كه بيش از هر چيز باعث ميشود تا به اين مساله فكر كنيم كه هر روز بر
تعداد كاسبان تحريم در كشورمان افزوده ميشود .اينكه مردم را تشويق كنند براي زدن واكسن كرونا به تركيه بروند و
حتي گشت و گذاري هم در شهر استانبول داشته باشند ،دروغي است كه هر عقل سليمي آن را باور نميكند .اما شايد
همين وحشت از بيماري و حرفهاي نااميد كننده مس��ووالن در رابطه با واردات واكسن كرونا خيليها را به دام اين
صفحه  8را بخوانيد
افرادسودجوبيندازد.

يادداشت1-

روانشناسي بازار و مساله عدم
قطعيت

فعاالن اقتصادي كش��ور در
ش��رايط فعلي با س��ه مساله
روبهرو هس��تند و براي حل
اين مسائل نيز به سه راهحل
نياز د ارند .نخس��ت ،مساله
عدم قطعيت است كه فعال
محمدحسيناديب اقتصادي تالش ميكند تا از
دل افزايش سطح آگاهيهاي
خود اي��ن عدم قطعي��ت را به قطعيت ب��دل كند .در
واقع فعال اقتصادي از تحليلگران و اساتيد اقتصادي
ميخواهد كه آين��ده را برايش پيشبينيپذير كنند.
به دليل اين عدم قطعيت فعاالن اقتصادي در زندگي
روزمره با استرس و اضطراب روبهرو هستند و به دنبال
راهي براي پايان اين اس��ترس ميگردند .اضطراب از
دو منظر قابل بررسي است ،يكي از منظر روانشناسي
كه مربوط به روانپزشكان و تحليلگران امر روان است و
مساله بعدي اضطراب در محيطهاي كسب و كار است
كه در ذيل تخصص«روانشناسي بازار» قرار ميگيرد.
در ارتب��اط ب��ا اضطراب خ��وب اس��ت ،تفكيكي كه
متخصصان روانشناسان بازار در اختيار من قرار دادهاند
را براي شما تشريح كنم .روانشناسان بازار ميگويند،
ي��ك اضط��راب در كس��ب و كار وج��ود دارد و يك
افسردگي .افس��ردگي براي زماني است كه افراد بازي
نميكنند اما ميبازند .اگ��ر راهكارهايي كه در فضاي
رسانهاي و شبكههاي اجتماعي را آناليز كنيد ،بيش از
99درصد تحليلهاي ارايه شده ،يك پيام بيشتر ندارد.
يعني دستور توقف به فعاليتهاي اقتصادي ميدهند.
بسياري از تحليلها پيامش اين است كه شما به عنوان
فعال اقتصادي اينقدرها هم كه فكر ميكنيد ،بدبخت
نيستيد ،بلكه بسيار بدبختتر هستيد .آنقدرها هم كه
فكر ميكنيد اوضاع بدنيست ،بلكه اوضاع بدتر است،
اينقدرها كه فكر ميكنيد از تورم ،جا نماندهايد ،بلكه
بسيار بيش��تر جا ماندهايد و ...مجموعه اين تحليلها
در مخاطب افس��ردگي ايجاد ميكند و اي��ن پيام را
ميدهد كه فعالي��ت اقتصادي نكنن��د .در حالي كه
رويكرد عاقالنه در يك اقتصاد پويا آن است كه به اين
پرسش پاسخ دهد كه در ش��رايط بحراني و پرنوسان
چطور ميتوان ارزش افزوده ايجاد كرد و بيش��تر پول
درآورد .چطور ميت��وان در همين ش��رايط بحراني،
كارها را گسترش داد و به سمت پيشرفت گام برداشت.
مردم نيازي به تزريق افسردگي ندارند به اندازه كافي
در كش��ور و فضاي مجازي در گوش فعاالن اقتصادي
خوانده ميش��ود كه كار نكنيد و توقف كنيد .اما بايد
راهكارهايي را پيدا ك��رد كه در همين ش��رايط پول
درآورد و ارزش افزوده ايجاد كرد .نخستين قدم براي
تحقق يك چنين دس��تاوردي ،حل مساله اضطراب
است .هرچند افسردگي براي كسب و كار سم است ،اما
از اضطراب گريزي نيست ،منتها ميشود اضطراب را
ادامهدرصفحه6
كاهش داد.

يادداشت2-

افقي
گشوده نميشود !

بي��ش از دو ق��رن و نيم قبل
پ��در عل��م اقتص��اد از منطق
سرمايه س��خن گفته و اينكه
«س��رمايه در اثر صرفه جويي
زياد ميشود و به علت اسراف
و ولخرجي و خالفكاري از بين
ميرود ».و اينكه «كشوري كه
حسينحقگو
ارزشمحصولساالنهآنمرتبا
كاهش مييابد ،طولي نميكشد كه مقدار پول در جريان
آن تغيير ميكند» (آدام اس��ميت -ثروت ملل) بودجه
امسال كش��ور نش��ان از بيتوجهي به اين اصول بديهي
اقتصادي دارد .چرا كه نه منجر به افزايش سرمايهگذاري
و لذا «رشد اقتصادي» ميش��ود نه «ثبات اقتصادي» و
فضاي غيرتورمي را محقق ميكند .بديهي است در نبود
اين دو اصل اساس��ي ،دو اصل ديگر يك بودجه متعارف
يعني «بهبود توزي��ع درآمد و كاهش فق��ر» و «ارتقاي
كيفيت عرض��ه كاالي عمومي» (امنيت و بهداش��ت و
آموزش و )...را نميتوان انتظار داش��ت .در واقع اگر چه
ارقام بودجه اعم از منابع كل ( 2435هزارميليارد تومان،
 20درصد رش��د) و منابع عمومي ( 841ه��زار ميليارد
تومان 47 ،درصد رش��د) به ترتيب رش��دهاي  20و 47
درصدي داشتهاند ،اما متاسفانه اين رشدها نه در جهت
افزايش سرمايهگذاري بلكه صرف مخارج دولت خواهد
شد .چنانكه هزينههاي جاري در سند مالي سال آتي با
 73درصد رش��د از  367هزار ميليارد تومان به  637هزار
ميليارد تومان افزايش خواه��د يافت در حالي كه بودجه
عمراني تنها  34درصد رش��د يافته و از ح��دود  87هزار
ميليارد تومان به  104هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
اينارقامتازهارقاميخوشبينانهاستومعموالبودجههاي
ج��اري در طول س��ال از رقم مصوب ،افزايش بيش��تر و
بودجههاي عمراني كاهش داش��تهاند .ب��ه اين هزينه
كردها ميبايس��ت روند رو به رشد كمكهاي يارانهاي را
افزود كه دو رقم مصوب آن در بودجه سال آتي 42/8هزار
ميليارد تومان و  31هزار ميليارد تومان (در مجموع 73
هزار ميليارد تومان) باب��ت يارانههاي هدفمندي و يارانه
معيش��تي اس��ت .اين وضعيت وقتي ناگوارتر و ترازوي
بودجه وقتي ناترازتر ميش��ود كه در س��مت درآمدها با
انواع ابهامه��ا و ناموزونيها مواجه ميش��ويم .از افزايش
 323درص��دي درآمده��اي نفتي (از  47ه��زار ميليارد
تومان به  199هزار ميليارد تومان و البته بدون احتساب
پيش فروش  70هزار ميليارد توماني ارزي و ريالي نفت)
در روزگار تحريم و نامش��خص بودن افق آينده و درآمد
 247هزار ميلي��ارد توماني مالياتي (س��ال جاري 195
هزار ميليارد تومان 21 ،درصد رشد) با توجه به وضعيت
ركودي كسب و كارها (تحريم ،كرونا و )...و افزايش شديد
فروش اوراق بدهي و سهام شركتهاي دولتي (به ترتيب
 150و  90ه��زار ميليارد تومان) كه عم��ده خريدار آنها
بانكها(بهنوعياستقراضازبانكمركزي)وخصولتيها
ادامهدرصفحه2
خواهندبود.

سهم درآمدهاي پايدار در بودجه  30درصد است

خطردركمين بورس وماليات

در روزهاي��ي ك��ه بخ��ش قاب��ل توجه��ي از تمركز
كارشناسان و تحليل گران اقتصادي حول محور طرح
بلندپروازانه دولت در به دست آوردن درآمدهاي نفتي
در بودجه س��ال آينده تجميع ش��ده ،به نظر ميرسد
بخش ديگ��ري از ابهامهاي درآم��دي اليحه بودجه
ناديده گرفته شده است ،ابهامهايي كه يك سوال مهم
را به وجود ميآورد كه حتي در ص��ورت صرف نظر از
درآمدهاي نفتي ،آيا منابع پيشبيني ش��ده در ساير
بخشهاي بودجه امكان تحقق خواهند داشت؟ دولت
در اليحه بودجه سال  ،1400منابع عمومي بودجه را
به  841هزار ميليارد تومان رس��انده كه در مقايسه با
عدد  571هزار ميليارد توماني امس��ال ،افزايش 270
هزار ميليارد توماني را نشان ميدهد .براي دست يابي
به اين ارقام ،نيازي جدي به افزايش درآمدهاي دولت
وجود خواهد داش��ت و با توجه به شرايطي كه اقتصاد
ايران با آن مواجه است ،بايد ديد اين طرحها بناست در
چه چارچوبي به مرحله اجرا برسد .دولت در سالهاي
گذش��ته ،چند منبع عمده درآمدي را ب��راي خود در
نظر گرفته كه متناسب با ش��رايط اقتصادي متفاوت،
استفاده از آنها تغيير شرايط داده است .در ايران يكي از
اصليترين منابع درآمدي دولتها ،پول سهل الوصول
نفت بوده است .در س��الهايي آنقدر ميزان دسترسي
به درآمدهاي نفتي باال بوده كه عمال س��اير درآمدها
يا ناديده گرفته ش��دهاند يا ميزان استفاده از آنها هيچ
اهميتي در برآوردهاي هزينهاي دولت نداشته است.
در هش��ت س��اله دولت احمدينژاد از سويي قيمت
جهاني نفت ركورد ش��كني ك��رد و براي س��الهاي
طوالني در كانال باالي  100دالر در هر بشكه ايستاد
و از سوي ديگر با توجه به اينكه محدوديتي در مسير
فروش نفت ايران در بازارهاي جهاني وجود نداش��ت،
ايران روزانه بيش از دو ميليون بشكه نفت خود را صادر
ميكرد .با اين وجود نبود يك درك درست از شرايط
كشور و لزوم استفاده از منابع نفتي در امور زيرساختي
باعث ش��د يكي از طالييترين دورهه��اي اقتصادي
ايران از نظ��ر درآمدي به يك��ي از غيرقابل دفاعترين
كارنامههاي اقتصادي كشور گره بخورد .در سالهاي
ابتدايي دهه  ،90با تحريمهاي شوراي امنيت سازمان
ملل ،ميزان فروش نفت ايران كاه��ش يافت و پس از
آن قيمتها نيز در بازار جهان��ي افت پيدا كرد و از اين
رو نخستين دوره از فش��ارهاي درآمدي در سالهاي
اخير بر اقتصاد ايران آغاز شد .دولت روحاني توانست
در سالهاي ابتدايي فعاليت خود با به نتيجه رساندن
برجام ،بخشي از دغدغهها و نگرانيها را كم كند و بار
ديگر امكان فروش نفت ايران در بازارهاي جهاني را به
وجود بياورد اما اين روند نيز از س��ال  97و با بازگشت
تحريمهاي امريكا با اختالل مواجه ش��د .تا جايي كه
فروش نفت ايران به كمتر از يك ميليون بشكه در روز
رس��يد و همين عدد نيز با توجه به تحريمهاي بانكي
يا به دست دولت نرسيد يا با دش��واريهاي زيادي در
اختيار مس��ووالن اقتص��ادي قرار گرف��ت .در چنين
بس��تري ،دولت مجبور ش��د منابع درآمدي خود را از
نفت به ساير حوزهها انتقال دهد ،موضوعي كه هرچند
در كالن ميتواند به نفع اقتصاد كشور تمام شود اما در
عمل با ابهامهاي جدي مواجه است.
تمركز بر ماليات ستاني
برآورده��اي جهاني از وضعيت درآم��دي دولتهاي
توس��عه يافته نش��ان ميدهد كه برخي كشورهاي
اروپايي حتي بي��ش از  50درص��د از كل درآمدهاي
خود را از طريق مالي��ات به دس��ت ميآورند .درآمد
ماليات��ي از چند جهت در مس��ير توس��عه اقتصادي
كشورها اهميت دارد .نخست آنكه پايدارترين درآمد
دولت به ش��مار ميرود زيرا با توجه به رشد اقتصادي
و افزاي��ش فعاليتها ام��كان افزايش دسترس��ي به
آن وجود دارد .از س��وي ديگر ،ماليات مهمترين ابزار
دولتها در مس��ير عدالت اقتصادي به شمار ميرود.
در صورتي كه نظام ماليات ستاني به درستي تعريف
شود ،اقش��ار ثروتمند بيش��ترين ماليات را پرداخت
ميكنند و طبقات كم درآمد جامعه از ماليات معاف
ميشوند .از سوي ديگر كليه فعاليتهاي سفته بازي
شامل خريد و فروش سود آور كه ارزش افزوده جديد
خلق نميكنند با حدي از ماليات مواجه ميشوند كه
فعاليت در آن حوزهها ،عمال س��ودي نداشته باشد .از
سوي ديگر دولتها در مسير حمايت از توليد ،بسياري
از فعاليتهاي مولد را با تس��هيالت مالياتي تشويق
ميكنند.در ايران هيچ��گاه ماليات چنين جايگاهي
پيدا نكرده و به دليل نبود اطالعات دقيق ،بس��ياري
از ثروتمندان از ماليات ف��رار ميكنند و فعاليتهاي
س��فته بازانه مانند خريد و فروش دالر ،سكه ،مسكن
و خودرو نيز از ش��مول ماليات خارج هستند .در كنار
آن ،فعاليته��اي تولي��دي و كارمندان��ي كه حقوق
ثابت دريافت ميكنند ،بهطور كام��ل ماليات خود را
پرداخت ميكنند كه اين موضوع خود به عاملي براي
افزايش فاصله طبقاتي منجر ش��ده اس��ت.در چنين

نگاه1-

فيلدولتوهندوستاندرآمدهاينفتي
گفتهميشودكشورهاييكهبهامرتوسعهدستپيداكردهاندكشورهاييهستندكهتكيه
زياديبررويحافظهتاريخيخوددارندوتالشميكنندتااشتباهاتقبليرادوبارهتكرار
نكنند .اين روند متاسفانه در كشور ما هرگز به درستي درك نشده است ،بنابراين بسيار
اتفاقميافتدكهماتجربههايتلخگذشتهرادوبارهتكرارميكنيم.درحوزهاقتصادياين
فقدان حافظه تاريخي براي مردم بسيار گران تمام شده است .سالهاست كارشناسان،
صاحبنظرانواساتيداقتصاديفريادميزنندكهوابستگياقتصادوبودجهبهدرآمدهاي
نفتي بايد كاهش پيدا كند و به همان نسبت افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه
علي مزيكي
بايد در دس��تور كار قرار بگيرد .اما هرگز بهطور جدي در خصوص اين ضرورت كار نشده
است.بايدبدانيم،تبعاتكاهشوابستگيبهنفتوافزايشوابستگيبهمالياتتنهامختصبهاقتصادومعيشتكشور
ادامهدرصفحه6
نيست،اينتغييرريلضروري،بنياننظامحكمرانيكشوررا...

نگاه2-

ابهامات بودجه1400
بودجهسالآيندهبهطورتقريبيابهاماتبسيارزياديداردواظهارنظرهايگوناگونيدر
اين حوزه شده است .مشخصا مبناي بودجه  1400در كليت با مبناي واقعي تشخيص
داده نميش��ود براي مثال؛ فروش نفت بسيار باال در نظر گرفته ش��ده ،ارقامي كه براي
رديفهاي مختلف به كار گرفته شده واقعي به نظر نميآيد .كارشناسان براين نظرند كه
كسريبودجهبسيارباالستواينارقامدرآمدواقعينيستندوهزينههانيزممكناست با
توجه به عدم وجود درآمدها جابهجا شود .در تامين مالي از طريق بورس نيز چند موضوع
مطرح بوده نخست؛ معموال اوراق تامين مالي ،اوراق قرضه يا اسناد خزانه از اين طريق به
محمدكاظممهدوي
فروشميرسد،طبيعتااينموضوعدرسالجارينيزوجودداشتهورقمقابلتوجهينيز
از اين محل تامين شده است .اگر نرخ اين اوراق افزايشي نداشته باشد (افزايش نرخ اوراق نشاندهنده افزايش سود
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بانكياست)برايبورسخطريمحسوبنميشود.
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كاهشانتظاراتتورمي
درباره كاهش يا افزايش انتظارات تورمي در جامعه كه عامل عمده رش��د قيمتها ،يا
ثبات آنها و حتي كاهش برخي نرخهاست ،ديدگاههاي مختلفي مطرح ميشود .برخي
معتقدند كه چشمانداز س��ال آينده و ماههاي آينده از جهت ثبات قيمتها يا كاهش
نرخها مثبت اس��ت و ميتوان انتظار داش��ت كه به دنبال انتظار كاهش تورم و بهبود
شرايط اقتصادي ،قيمتها نيز كاهش يابد يا حداقل با ثبات باشد .عواملي كه ميتواند
روي انتظارات تورمي اثرگذار باشد عالوه بر تحوالت خارجي و روابط بينالمللل ،بودجه
بهاءالدينحسينيهاشمي متوازن ،تك نرخي بودن ارز ،ايفاي تعهد به موقع دولت ،اصالح نرخ سود بانكي ،مديريت
بازار سرمايه و رفع تحريمها به عنوان شش فاكتور مهم است كه از سوي يك كارشناس
اقتصاديبرايكاهشانتظاراتتورميميتواندپيشنهادشود .بخشيازانتظاراتتورميدرواقعبهتبليغاتبيروني
وكسانيكهمنافعآنهادرمايوسكردنمردماست،برميگرددكهفاكتورهاياصلياقتصادكشورمانعازتحققاين
تبليغاتميشود.توازنومنطقدربودجهيكيازاينفاكتورهااستزيراچنينبودجهايباكسريمواجهنميشود.
چنانچه بودجه به شكلي نوشته شود كه كسري داشته باشد ،در نتيجه دولت مجبور به استقراض از بانك مركزي
خواهد شد كه افزايش پايه پولي ،نقدينگي و تورم را به دنبال دارد .نكته بعدي ايفاي تعهد به موقع دولت است .يكي
از كارهاي بانك مركزي تخصيص ارز با توجه به منابع تحت اختيار و مصارف اس��ت ،بنابراين بايد رفتارش سبب
خلف وعده نشود .چندنرخي بودن ارز هم مورد ديگري است كه باعث سوءاستفاده از منابع ميشود ،يعني
حداقل  ۸ميليارد دالر ارزي را كه با  ۴۲۰۰تومان يا ۳۰ ،۲۰ميليارد دالري كه با نيمايي داده ميشود ،بايد
براي برگشت ارزهاي صادركنندهها با بازار آزاد همخواني پيدا كند .زيرا چنانچه صادركننده بتواند ارز خود
را به قيمت روز به فروش برساند و در همين بازار هم توان خريد داشته باشد ،قطعا مقداري از منابع ارزي را به
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داخل برميگرداند ،يا اينكه تعهد ارزي خود را انجام ميدهد.

محدودي دارد اما در همين مس��ير نيز با ابهامهايي
مواجه اس��ت.از س��ويي با توجه ب��ه محدوديتهاي
قانوني ،مشخص نيست ماليات ستاني از فعاليتهاي
س��فته بازي ،حس��ابهاي بانكي ب��زرگ ،خانهها و
خودروه��اي لوكس و برخ��ي اصناف ك��ه تاكنون از
پرداخت ماليات سر باز زدهاند چگونه اتفاق ميافتد.
از سوي ديگر با توجه به ش��يوع كرونا و فشاري كه بر
كسب و كارها وارد شده ،مشخص نيست چه ميزان از
اين درآمدها قابل تحقق خواهد بود.

اتكا به بورس
در كن��ار مالي��ات ،يكي ديگ��ر از گزينهه��اي دولت
فروش اوراق بده��ي ،اموال و س��هام دولتي و عرضه
شركتهاي دولتي در بورس اس��ت .در رابطه با اوراق
بدهي حتي در سال جاري نيز ابهامهاي فراواني وجود
داردو با توجه به باال بودن نرخ ت��ورم ،مردم اقبالي به
اوراق دولتي نش��ان نميدهند و از اي��ن رو عمال اين
اوراق از س��وي بانكها خريداري ميشود كه بار مالي
نهايي آن بر بانك مركزي خواهد بود و به اين ترتيب
اگر اين بانك مجبور ش��ود اين تعه��دات را پرداخت
كند ،خطر افزايش پايه پولي و ب��اال بردن دوباره تورم
را افزاي��ش ميدهد.از س��وي ديگر ف��روش دارايي و
سهام ش��ركتهاي دولتي در بورس نيز با اما و اگرها
و اشكاالت فراواني مواجه اس��ت .از سويي با توجه به
مقاومتهايي كه در مس��ير خصوصي س��ازي وجود
دارد ،معلوم نيس��ت تا چه ميزان هدف گذاري دولت
در اين عرصه به نتيجه برسد .بر اساس اليحه بودجه،
ميزان واگذاري داراييه��اي مالي بايد به حدود 300
هزار ميليارد تومان برس��د و دول��ت درآمد حاصل از
واگذاري شركتهاي دولتي را نيز به  95هزار ميليارد
تومان رس��انده اس��ت .با توجه به وضعيت بورس در
ماههاي اخير و افت و خيزهاي فروان اين بازار ،جذب
دوباره مردم به بازار سرمايه و تحقق وعدهها و اهداف
پيشبيني ش��ده قدري از واقعيتها به دور است .در
كنار آن اختالف نظرهايي ك��ه ميان نهادهاي دولتي
در س��ال جاري در زمان عرضه دارا دوم به وجود آمد
نيز نش��ان از آن داش��ت كه لزوما همه دستگاههاي
اقتصادي نس��بت به واگذاري نظر همس��اني ندارند
و همين موضوع ميتواند در س��ال آينده كار دس��ت
بودجهبدهد.

ارزيابي پورابراهيمي
از درآمدهاي بودجهاي دولت
محمدرضا پورابراهيمي ،رييس كميس��يون اقتصادي
مجلس درباره جهتگيريه��اي اليحه بودجه ۱۴۰۰
كه هفته گذشته توسط دولت تقديم مجلس شد ،گفت:
بودجه عمومي دولت در س��ال آتي  ۸۴۰هزار ميليارد
تومان پيشبيني ش��ده اس��ت؛ در بخش درآمدهاي
بودج��ه ۲۲۵ ،ه��زار ميليارد توم��ان باب��ت واگذاري
داراييهاي سرمايهاي كه فروش نفت از جمله آن است
(فروش نفت  ۱۵۳هزار ميليارد تومان ديده شده است)،
 ۳۱۸هزار ميلي��ارد تومان بابت درآمده��اي مالياتي،
گمركي و س��اير درآمدها و فروش اوراق نيز نزديك به
 ۲۹۸هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است .فروش
نفت  ۱۵۳هزار ميليارد تومان ديده ش��ده اس��ت.وي
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ادامه داد :در طرف مصارف نيز  ۶۳۷هزار ميليارد تومان
هزينههاي جاري دول��ت ،حدود  ۱۰۰ه��زار ميليارد
دست مالياتبرگردنتوليد
تومان اعتبارات عمراني است و حدود  ۱۰۰هزار ميليارد
اصالح نظام بودجهريزي نياز به يك برنامهريزي بلندمدت و حركت به س��مت بهبود
تومان ديگر نيز بابت تسويه سر رس��يد مجموع اوراق
زيرساختها دارد و نميتوان شرايط به وجود آمده در اقتصاد ايران را صرفا با يك طرح يا
بهادار قبلي پيش بيني ش��ده است.رييس كميسيون
شعار تغيير داد .در سالهاي گذشته دولتهاي مختلف ،همواره نسبت به لزوم كاهش
اقتصادي مجلس عنوان كرد :اعداد پيشبيني شده در
وابستگي بودجه به نفت صحبت كردهاند اما در عمل ،هنوز هيچ برنامهاي براي كاهش
اليحه بودجه  ۱۴۰۰براي فروش نفت غيرواقعي بوده و
متناسب با عملكرد دولت در سال  ۹۹نيست و عم ً
اين وابستگي ارايه نشده است .هرچند در سالهاي اخير دولت مجبور شد اتكاي خود
ال باز
بهدرآمدهاينفتيراكاهشدهدامااينصرفايكاجباربودوباتوجهبهاينكهاصالحات
هم در بودجه بيش برآورد صورت گرفته است.
ساختاري صورت نگرفته ،باز اگر شرايط براي فروش نفت فراهم شود ،دولت به شرايط
نس��بت به فروش نفت بايد بازنگري صورت گيرد و به
مهديعليپور
قبل بازميگردد .براي اصالح س��اختار ،دو اولويت مهم وجود دارد .نخس��ت موضوع
دليل اينكه اساساً بايد نفت را از بودجه عمومي حذف
تغيير در ديگر درآمدهاي ثابت دولت است .در بسياري از كشورهاي جهان ،بخش عمدهاي از درآمدهاي دولت از
كنيم و به درآمده��اي پايدار غيرنفتي متكي ش��ويم
طريق ماليات به دست ميآيد و دولتها با توجه به اهميتي كه براي اين موضوع قائل هستند ،در عمل برنامههاي
حتي اگر فروش نفت در س��ال آينده نيز به اندازه قبل
جدي و مدوني را طراحي كردهاند .براي مثال در تمام كشورهاي توسعهيافته ،رصد اطالعات بانكي و تراكنشها
ش��ود درآمدهاي آن نبايد در بودجه بيايد .وي درباره
به شكل جدي صورت ميگيرد .افراد در اظهارنامههاي مالياتي خود متوسط درآمدي را مشخص ميكنند و اگر
كس��ري عملياتي بودجه  ۱۴۰۰گفت :تراز عملياتي
در حسابهاي بانكيشان پولي بيش از اين اظهارات بيايد جرايم جدي در انتظار آنهاست .در ايران اما ميبينيم
بودجه  ۱۴۰۰حدود  ۳۲۰ه��زار ميليارد تومان منفي
كه نه تنها حسابها رصد نميشود كه افراد به راحتي با داللي و سفتهبازي ،درآمدهاي كالن كسب ميكنند و
است يعني حدود  ۳۰الي  ۳۵درصد از مصارف بودجه
حتينيازيبهارايههيچتوضيحيدررابطهباآنهانميبينند.درچنينشرايطيگروهيبيشترينضرررامتحمل
با درآمدهاي پايدار تس��ويه ميش��ود و بقيه با س��اير
ميشوند كه كار اقتصادي شناسنامهدار و مولد انجام ميدهند .يك توليدكننده در گام نخست فعاليت خود ،بايد
روشها مانند فروش اوراق به��ادار و فروش نفت انجام
شرايط درآمدي ،تراكنشهاي مالي ،تامين اجتماعي و بسياري از اطالعات ديگر را به ثبت برساند و در پايان سال
ميشود.پورابراهيمي اظهار داشت :بخش درآمدهاي
ماليات آن را پرداخت كند .اين در حالي است كه اگر همين فرد به سمت سفتهبازي حركت ميكرد نهتنها سود
عمومي در بودجه  ۹۹حدود  ۲۲۸هزار ميليارد تومان
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سرشاريبهجيبميزدكهحتيخبريازمالياتنيزنبود.
پيشبيني شده بود و تا االن نزديك  ۲۵۰هزار ميليارد
تومان محقق شده است اين رقم در اليحه بودجه سال
فضايي دولت در سالهاي گذشته افزايش تمركز بر فراواني در اين مس��ير وجود دارد تا جايي كه هر ساله آينده  ۳۱۷هزار ميليارد تومان ديده شده كه نسبت به
درآمده��اي مالياتي را اعالم كرده و به نظر ميرس��د در ايران خبرهايي از ف��رار مالياتي چند هزار ميليارد قانون بودجه سال جاري حدود  ۱۰درصد و نسبت به
در نبود نفت يكي از مناب��ع باقي مانده همين ماليات توماني منتشر ميشود .دولت در بودجه سال آينده ،پيش بيني عملكرد حدود  ۲۶درصد افزايش را شاهد
ستاني خواهد بود .با اين وجود به دليل نبود پايگاههاي پيشبيني كرده ح��دود  250هزار ميلي��ارد تومان هس��تيم.وي ادام��ه داد :بخش واگ��ذاري داراييهاي
اطالعاتي دقي��ق از وضعي��ت درآمدي اف��راد ،نبود درآم��د از ماليات به دس��ت آورد ،طرحي كه هرچند سرمايهاي كه فروش نفت عمده درآمدهاي اين...
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دسترسي به حسابهاي بانكي و خأل قانوني مشكالت در قي��اس با مناب��ع عمومي بودجه همچنان س��هم

راهبرد
پیام تسلیت رهبر انقالب درپی
درگذشت شيخ محمد یزدی

حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی درگذشت عالم مجاهد
و پارس��ا آیتاهلل حاج شیخ محمد یزدی را تسلیت گفتند.
به گزارش پايگاه اطالعرس��اني دفتر مقام معظم رهبري،
حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی درگذشت عالم مجاهد
و پارس��ا آیتاهلل حاج شیخ محمد یزدی را تسلیت گفتند.
در متن پیام رهبر انقالب اس�لامی آمده است :درگذشت
عالم مجاهد و پارسا آیتاهلل آقای حاج شیخ محمد یزدی
رضواناهللعلیه را به حوزه علمی ه معظم قم و مراجع عظام و
علمای عالیمقام و جامع ه محترم مدرسین و به شاگردان و
دوس��تان و ارادتمندان آن مرحوم و بهطور ویژه به خاندان
گرامی و همس��ر و فرزندان مکرم ایش��ان تس��لیت عرض
میکنم .س��وابق انقالبی و مبارزات دوران طاغوت در کنار
حضور پیوسته و همیش��گی در همه دورانهای انقالب و
اشتغال به مس��وولیتهای بزرگ در اداره کشور همچون
ریاست قوهقضاییه و عضویت در شورای نگهبان و مجلس
خبرگان و مجلس شورای اسالمی ،و در کنار فعالیت علمی
و فقهی ،شخصیتی جامع و اثرگذار از این عالم جلیل پدید
آوردهبود.ایمانراسخبهمبانیانقالبواستقامتدراینراهو
غیرتدینیوانقالبی،نشانههایبارزدیگریازاینشخصیت
مکرم بود .امید است این وزن سنگین ذخیره معنوی مایه
علودرجاتایشانباشد.ازخداوندمتعالرحمتومغفرتو
رضوان الهی را برای آن مرحوم مسألت میکنم.

آيتاهلل محمد يزدي
دار فاني را وداع گفت

آيتاهللمحمديزديعضومجلسخبرگانرهبريورييس
جامعه مدرسين حوزه علميه قم،دار فاني را وداع گفت .اين
عالم برجس��ته و يار امام و رهبري در سالهاي اخير درگير
بيماري بود و به همين دليل از سمتهاي سياسي خويش
كنارهگيري كرد .ولي امروز بر اثر بيماري و كهولت سن در
سن  89س��الگي جان به جان آفرين تسليم كرد .به نقل از
مركز خبر حوزه ،آيتاهلل محمد يزدي در س��ال ۱۳۱۰ش
در يك خانواده علمي و مذهبي در اصفهان به دنيا آمد ،در
جواني پس از گذراندن دروس سطح به قم آمد و از محضر
آيات عظام چون بروجردي ،اراكي و امام خميني (ره) بهره
بردسخنرانيهاوافشاگريهايفراواندرشهرهايمختلف
از جمله فعاليتهاي ايشان قبل از انقالب اسالمي ايران بود
كه منجر به تبعيد و زنداني ش��دن وي شد .آيتاهلل يزدي
پسازانقالبمسووليتهايفراوانيدرعرصههايمختلف
بر عهده داش��ت كه ميتوان به نمايندگي مجلس شوراي
اسالمي ،عضويت در شوراي نگهبان ،رياست قوه قضاييه،
نمايندگي مجلس خبرگان رهبري و رياست شوراي عالي
جامعهمدرسينحوزهعلميهقماشارهكرد.

خبرآخر
دي يا بهمن 99
زمان ورود واکسن کرونا به ا يران

رحمانیفضلی از دس��تور رئیسجمهوری برای تهیه هر
چه زودتر واکس��ن کرونا خبر داد .به گ��زارش خبرگزاري
تس��نيم ،عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کش��ور از دستور
رییسجمهوری برای تهیه هرچه س��ريعتر واکسن کرونا
خبر داد و گفت :امیدواریم بتوانیم تا دی یا بهمن واکس��ن
کرونا را برای گروههای هدف تهیه کنیم .او گفت :در جلسه
روز گذشته ستاد ملی کرونا ،رییس جمهوری دستور دادند
تا هرچه سريعتر واکسن کرونا تهیه شود و با پیگیریهای
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و ستاد ملی کرونا،
امیدواریم که بتوانیم واکسن را تا دی یا بهمنماه امسال با
اولویت گروههای هدف مثل افراد باالی  ۶۵س��ال یا دارای
بیماریزمینهایجهتتزریقتهیهکنیم.وزیرکشورگفت:
«بااجرایطرحمحدودیتها،تعدادشهرهایوضعیتقرمز
از  ۱۶۴شهر به  ۳۴شهر کاهش یافته است .در ساعات منع
تردد خودروها بیش از نیم میلیون خودرو جریمه شدند».

ادامهازصفحهاول
افقي گشوده نميشود !

برايناساسبنظرميرسدوضعيتاقتصاديسالآتيباتوجه
به بودجه تنظيمي دولت (كهاي بسا به مراتب قابل قبولتر از
سند نهايي و پس از حك و اصالحات مجلسيها خواهد بود)
ادامهوضعيتيكيدودههاخيرخواهدبود .دراينسالهاروند
انباشت سرمايه در كشورمان بسيار نااميدكننده بوده است.
چنان كه در دوره زماني  ،1391 -96تش��كيل سرمايه ثابت
ناخالص داخلي به قيمت ثابت در مقايسه با دوره مشابه قبل
نزولي بوده و در سال 95به منفي 3/7درصد و در سال گذشته
به حدود منفي يك دهم درصد رسيده است .با كاهش ميزان
انباشت سرمايه ،در بلندمدت رشد متوقف ميشود و اقتصاد
به تدريج به سمت ركود اقتصادي و بيكاري ميرود .بر اساس
آمار ميانگين رشد اقتصادي در دو دهه اخير تنها حدود سه
درصد بوده است .اين رشد در دو سال گذشته به منفي  4/9و
منفي 7درصدسقوطكردهوپيشبينيميشوداينوضعيت
ناگوار با رشد منفي ۶درصدي در سال 99تداوم يابد .از سوي
ديگر ميانگين تورم در چهار دهه گذشته حدود  20درصد و
در بيست سال اخير حدود  19درصد بوده است و اين نرخ در
دو سال قبل به ترتيب به ۲۶/۹و ۴۱/۲درصد رسيده است كه
طبعا تضعيف قدرت خريد و پس اندازكنندگي خانوارها را به
دنبال خواهد داشت .به نحوي كه برابر محاسبات اندازه توليد
ناخالص داخلي در سال ( ۱۳۹۹به قيمت ثابت سال )۱۳۹۰
كوچكترازسال ۱۳۸۶خواهدشد.بادولتيكهبيشازدرآمد،
هزينهميكندوهرسالبراندازهوحجمآنافزودهميشودكه
نتيجهآنكسربودجهآشكاروپنهانوفضايبهشدتتورميو
كاهششديدميلبهپساندازومنابعدردسترسبرايانباشت
سرمايه است ،هيچ رشد و توسعهاي اتفاق نميافتد و مردم و
كشور روز به روز فقيرتر ميش��وند در حالي كه اعداد و ارقام
بودجه بزرگتر و بزرگتر و حتي خواندن ارقام آن سختتر !
خروج از چرخه باطل رشد پايين و منفي اقتصادي ،تورم باال
و كاهش ثروت و پسانداز م��ردم و ...نيازمند تحولي عميق
فكري و تئوريك و با سمتگيري فراهم آوردن فضاي امن و
آرام در روابط و مناس��بات داخلي و خارجي و كسب اعتماد و
اطمينانومشاركتجامعهجهتاصالحاتعميقاقتصادي
براي ورود و بهكار افتادن سرمايههاي فكري و مادي و ...است.
حلقه مفقودهاي كه تا يافت نشود ،اين دور باطل ادامه خواهد
داشتوبودجههاييكسالهدريروبهافقروشننميگشايد!
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اقتصادكالن

ايـران

روحاني:

نمايندگان سونامي طرح راه انداختهاند

رييسجمهور با اشاره به تحويل بودجه سال ۱۴۰۰پيش
از موعد مقرر به مجلس تاكيد كرد :اين اولين كار مشترك
مجلس يازدهم و دولت دوازدهم اس��ت؛ متاسفانه در اين
چندماهامكانشفراهمنشدهكهكارمشتركيانجامبدهيم.
چوننمايندگانمجلسمحترملوايحمارابهبايگانيبردندو
سوناميطرحهاراراهانداختند.
حجتاالس�لام و المسلمين حس��ن روحاني در جلسه
هياتدولتاظهاركرد:طبققانوناساسيتعيينبرنامهو
خط مشي جزو اختيارات خاص رييسجمهور به حساب
ميآيد .ما ابتدا به قانون خدا سپس قانون اساسي و پس از
آن قوانين مجلس پايبنديم و ابتدا بايد قوانين باال دستي
را به عنوان قوانين مهم مبنا قرار دهيم .بر همين اس��اس
برنامهرابرايدورهبعدكسينميتواندتعيينكندوبرنامه
رافقطرييسجمهورتعيينميكند.برايهمينهممردم
پايصندوقهايرايميآيندوبهفردراينميدهندبلكه
به برنامه رييسجمهور راي ميدهند .وي اضافه كرد :در
انتخاباتگذشتههم مردمبرنامههاراخواندندورايدادند
برنامهاي كه ۲۴ميليون نفر به آن راي دادند كه نميشود
كم و زياد كرد .مردم يك روز راي ميدهند و  ۴سال عمل
ميخواهند و بايد به آن برنامهاي كه ارايه ش��ده در طول
 ۴س��ال پايبند بود .روحاني با بيان اينكه بايد صداي ما در
سياستخارجييكصدايواحدباشد،تاكيدكرد:هرچه
رفتار ما پختهتر ،سنجيدهتر و با دورانديشي بيشتر باشد و
منافعمليمااصلباشدودعواهايسياسيوجناحيراكنار
بگذاريمموفقترخواهيمبود.بايدملتوايرانبرايمااصل
باشد.نهانتخابات.۱۴۰۰روزانتخاباتفراخواهدرسيدوبايد
بگذاريمملتشادابوفعالخودشانپايصندوقهايراي
بيايندوهركسيراميخواهندانتخابكنند.
رييسجمهوردرادامهيادآورشد:امروزفضايفرصتنهنتها
درصنعتوكشاورزيبلكهبرايديپلماسيوحركتهاي
وزارت خارجه بهتر از ماههاي گذش��ته فراهم است .امروز
فضايياستكهبهترميتوانيمبادنيا،منطقه،همسايگانو
غربوشرقكاركنيموبرايمنافعمليتحركپيداكنيم.
اينجادهپرفرازونشيببهمقداركميدرحالهموارشدن
استوديپلماتهاميتوانندسريعترگامبردارند.
روحاني در بخش ديگري از صحبتهاي خود با تاكيد بر
اينكهايرانبرمبنايآنچهدرسال ۹۸اعالمكردباصراحتبه
دنياگفتهكهكاهشتعهداتدربرابركاهشتعهداتخواهد
بود،خاطرنشانكرد:طرفمقابلتقريباتعهداتخودراكنار
گذاشتآمريكاكهازبرجامبيرونرفتوآنهاهمكهماندندبه

تعهداتخودياعملنكردندياخيلياندكعملكردند؛ما
مدتيبهآنهازمانداديموبعدرسمااعالمكرديمكهكاهش
تعهدات در برابر كاهش تعهدات خواهيم داش��ت و در ۵
مرحله اعالم كرديم كه دو ماه دو ماه اين كاهش تعهدات را
انجام خواهيم داد.وي با اشاره به اينكه البته هميشه گفته
شدهكاريكهماميكنيمقابلبازگشتخواهدبودعنوان
كرد :ممكن است ۱۰هزار سانتريفيوژ را راه بيندازيم ولي
هرزمانبخواهيمآنهاراخاموشكنيم.هرزمانكه ۵+۱يا
 ۴+۱بهتمامتعهداتشانعملكردندماهمبهتمامتعهدات
خودبازميگرديم.برگشتبهتعهداتزماننيازنداردبلكه
به اراده نياز دارد.رييسجمهور همچنين تصريح كرد :آن
آدمكمسوادتاجرمسلكباخطخطيكردنيككاغذاين
كارراكردوگفتكهازبرجامخارجشدمخوبحاالنفربعد
بيايدويككاغذخوببگذاردوامضاكند.اينكارتنهايك
امضاميخواهددرآنزمانهمهدوبارهسرجاياولبازمي

گرديم،پسبازگشتبهتعهداتاصالنيازبهزمانندارد.
وي ادام��ه داد :آمريكاييها ميتوانند به برجام بازگردند و
دوباره ۵+۱ش��كل بگيرد و البته بايد به تمام تعهداتشان
بازگردندوكاريكهعليهملتايرانكردندراجبرانكنند.
درآنصورتماهمبهتعهداتمانبازميگرديم.آنكاريكه
دولتكنونيروبهپايانآمريكاكردبهضررخودشواعتماد
جهان به آمريكا و به ضرر ملتهاي منطقه و ايران و ثبات
منطقه بود .آنها صد در صد اشتباه كردند و تعهدات خود را
كنار گذاشتند البته از قديم گفته ايم راه توبه باز است و هر
روزكهآنهابهتعهداتخودبازگردندماهمآمادهبرگشتبه
شرايطقبليهستيم.
رييسجمهوردربخشديگريازصحبتهايخودبااشاره
بهتحويلبودجهسال ۱۴۰۰پيشازموعدمقرربهمجلس
تاكيد كرد :اين اولين كار مشترك مجلس يازدهم و دولت
دوازدهماستمتاسفانهدراينچندماهامكانشفراهمنشده

كه كار مشتركي انجام بدهيم .چون نمايندگان مجلس
محترم لوايح ما را به بايگاني بردند و سونامي طرحها را راه
يدانندولي
انداختند.البتهآنهامختارهستندوخودشانم 
اين برخالف اهداف توسعه كشور است .براي همكاري با
اليحهكارسريعترپيشميرودتانمايندگانطرحبدهند.
وي ادامه داد :من خودم مجلس��ي هستم و اگر هفت سال
اس��ت در دولت هستم ۲۰سال در مجلس بودم و بيش از
خيليهاي ديگر مجلسي هس��تم و ميدانم راهحل لوايح
هس��ت مثال اليحهاي كه تصويب شده و شوراي نگهبان
روييككلمهآنايرادگرفتهدر ۵دقيقهميتوانداصالحو
تبديلبهقانونشود.منازمجلسمحترمخواهشميكنم
كه اين بودجه  ۱۴۰۰را به عن��وان نماد همكاري دولت و
نمايندگان با هم پيش ببريم تا به موقع بررسي ،تصويب و
ابالغشودتادرپايانايندولتوآغازدولتسيزدهممطمئن
كارصورتگيرد.

در جلسه هيات دولت نهايي شد

تصميمات مهم براي تشويق دركاهش مصرف گاز و آب

هيات دولت به منظور فرهنگ س��ازي ،اطالعرس��اني و
آموزش با هدف كاهش مصرف مشتركان مصرف كننده
بيش از الگو و اعمال سياس��ت تشويق مشتركان خانگي
كممصرف (با اعمال تخفيف صددرصدي) ،با پيش��نهاد
وزارت نيرو درخصوص «اصالح الگوي مصرف و تش��ويق
مشتركانكممصرفآب»موافقتكرد.ترغيبمشتركان
پرمصرف به تغيير رفتار و كاهش مصارف غير ضرور ،ايجاد
زمينه تحقق اهداف مشتركبا ساير مصوبات ازجملهبرق
اميد به منظور اصالح مصرف منابع كمياب آب و انرژي و به
دنبالآنبهبودشرايطزيستمحيطي،ازديگراهدافاين
مصوبه است.به موجب اين مصوبه جلسه روز چهارشنبه
هياتوزيرانبهرياسترييسجمهور،مشتركانخانگيدر
مناطقمختلفجغرافياييكشورمتناسبباميزانمصرف
به س��ه گروه( :خوش مصرف)( ،پر مصرف) و (بد مصرف)
طبقهبنديشدهوبرايهردستهازاينمشتركانبهتناسب،

ادامهازصفحهاول

سياستهايحمايتي،تشويقيويابازدارندهاجراميشود.
بر اين اس��اس ،وزارت نيرو مجاز است صورتحساب آب و
فاضالبمشتركانبامصرفتايكسومالگويتعيينشدهرا
باتخفيفصددرصدمحاسبهنمايد.اينتخفيفصرف ٌاشامل
سكونتگاههايدايميدرحالبهرهبرداريشهريوروستايي
ميشودوواحدهايخاليازسكنهوسكونتگاههايغيردايم
نظير باغ ويالها و خانه باغها مشمول اين تخفيف نيستند.
آببهايسايرمشتركانتاالگويتعيينشدهتغييرنخواهد
كرد.دربارهمشتركانبامصرفماهانهبيشازالگويمصرف،
متعاقبا تصميم دولت اعالم خواهد ش��د.دولت همچنين
وزارت نيرو (ش��ركت مهندس��ي آب و فاضالب كشور) را
موظف كرد ضمن اطالعرساني ،آموزش و فرهنگ سازي،
مشتركان پر مصرف را نسبت به استفاده از وسايل كاهنده
مصرف با هدف اصالح رفت��ار و كاهش مصارف غيرضرور
ترغيبنمايد.دولتهمچنينباهدفبهينهسازيمصرف

خطر در كمين بورس و ماليات

قسمت است در قانون بودجه  ۱۰۸ ،۹۹هزار ميليارد
تومان ديده ش��ده بود كه  ۲۵هزار ميليارد تومان آن
تأمين ش��د اين رقم در سال  ۱۴۰۰بسيار رشد كرد و
نسبت به قانون بيش از  ۱۰۰درصد افزايش و نسبت
به عملكرد رشدي ۸برابري را داشته است.اين نماينده
مجلس افزود :اين مقايسه نشان ميدهد كه اين اعداد،
غيرواقعيوغيرمنطبقباشرايطاقتصاديكشوراست
و اساساً درآمدهاي نفتي بايد از بودجه خارج شود و در
صورتي كه به همان فروش قبلي برگرديم و بخواهيم
جايگاهمان را در اوپ��ك تقويت كنيم طبيعتاً درآمد
آن نبايد در بودجه عمومي بيايد .بلكه بايد در صندوق
توسعهمليبيايد.رييسكميسيوناقتصاديمجلسبا
بيان اينكه دولت تاكيد ويژهاي بر فروش نفت كرده و به
نظر ما نياز به بازنگري جدي است ،عنوان كرد :فروش
اوراق در س��ال  ۹۹حدود  ۱۳۳هزار ميليارد تومان در

كاهش انتظارات تورمي

اصالح نرخ سود بانكي مساله ديگري است كه بايد به
آن توجه شود .آقاي همتي در صحبتهاي خود گفته
اس��ت ،اميدواريم تا خرداد ماه تورم به حدود ۲۴يا۲۵
درصدبرسد.االنحدود ۴۰،۳۰درصداستبانرخسود
بانكي۱۸يا ۱۵درصد شدني نيست زيرا سبب ميشود
نقدينگ��ي در بانك نماند .يعني كس��اني كه درصدد
جبران كاهش ارزش پول خود بر ميآيند ،تقاضاهاي
كاذبو اختالل ايجاد ميكنندوخودبراي انباركردنو
پساندازباخريدخودرو،طاليازمينواردبازارميشوند
تا سود بيشتري به دست آورند.
بازار س��رمايه بايد مديريت ميش��د ،چنانچه اين بازار
جذابيت داش��ته باش��د ،پول مردم به سمت آن سرازير
ميشود ،اما در هيچ جاي دنيا چنين نيست كه به مدت۶
ماه يايكسال هر روز چند درصد مثبت بخورد ،يعني اين

نظر گرفته شده بود كه در بودجه سال آينده ۲۵۵هزار
ميليارد تومان انتش��ار اوراق پيشبيني شده است در
اليحهبودجهحدود ۱۲۵درصدافزايشظرفيتانتشار
اوراق ديده شده است.وي ادامه داد :بازنگري در مجموع
سرفصلمنابعدولتچهدربحثنفتوچهانتشاراوراق
بهادار يكي از اولويتهاي ما است.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به ميزان
پيش بيني اوراق س��لف نفت��ي در بودجه  ۱۴۰۰نيز
گفت :دولت در اليحه بودجه  ۷۰هزار ميليارد تومان
اوراق سلف نفتي را قرار داده است .اگر اين پيشفروش
منجر به فروش واقعي شود ميتواند در دل  ۲۰۰هزار
ميلي��ارد تومان قرار گيرد و مفهوم آن اوراق نيس��ت؛
چون منجر به فروش واقعي ميشود يعني اگر دولت
از طريق تس��ويه كااليي به جاي تسويه نقدي نفت را
پيش فروش كند و فيزيك كاال را تحويل دهد موضوع

گاز و تشويق مش��تركان كم مصرف ،تصميماتي را اتخاذ
كرد.بهموجباينتصميم،وزارتنفتمكلفشدگازبهاي
مشتركينخانگيكممصرفباالگويمصرفتعيينشده
را از ابت��داي دي ماه ۱۳۹۹رايگان منظور نمايد .اين حكم
شاملگازبهاوكليههزينههايمرتبطباآن(ماليات،عوارض
ارزشافزودهوعوارضگازرساني)بودهوصرف ٌاسكونتگاههاي
دايمي در حال بهرهبرداري شهري و روستايي و همچنين
سكونتگاههايعشايريمشمولآنهستندوسكونتگاههاي
خاليازسكنهوغيردايمنظيرباغويالها،مشمولاينحكم
نميباشند.گازبها و كليه هزينههاي مرتبط به آن (شامل
ماليات ،عوارض ارزش افزوده و عوارض گازرس��اني) براي
مشتركانخانگيپرمصرفمتعاقبااعالمخواهدشد.نرخگاز
مشتركانخانگيكهميزانمصرفماهانهآنهابيشازالگوي
تعيين شده براي مش��تركان كم مصرف و كمتر از الگوي
تعيينشدهبرايمشتركانپرمصرفباشد،بدونتغييرباقي

فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰سادهتر ميشود.وي ادامه
داد :اما اگر پيش فروش نفت از جنس استقراض باشد
آسيبزاست چرا كه هم تعهدات دولت بعد را با مشكل
مواجه ميكند و هم فروش عددي كه حدود ۲۰۰هزار
ميليارد تومان در نظر گرفتيم را غير واقعيتر ميكند.
ما حتماً اين را مورد توجه قرار ميدهيم.
وي ادام��ه داد :س��هم درآمد ماليات��ي و گمركي در
بودجه  ۱۴۰۰ب��ه كمترين س��هم ممكن رس��يده
اس��ت اين در حالي اس��ت كه ما در سالهايي مانند
سال  ،۹۴س��هم  ۴۰درصدي را داش��تيم اما در سال
 ۱۴۰۰س��هم اين درآمدها كمتر از  ۳۰درصد است.
اين نسبت كمترين است و يك نكته منفي در بودجه
عمومي كشور است كه بايد اصالح شود.در بودجه سال
آتي مجدداًاتكا به درآمدهاي نفتي ديده شده است در
اين بودجه هيچ اثري از اصالح ساختار ناشي از ايجاد

ميماند.همچنينبهمشتركانخانگيپرمصرف(باميزان
مصرف بيش از الگوي تعيين شده براي آنها) فرصت داده
ميشودازطريقروشهايزيرنسبتبهاصالحمصرفخود
اقدام نمايند :الف -اجراي اقدامات بهينه سازي مصرف كه
به صورت رايگان توسط شركت ملي گاز ايران آموزش داده
ميشود.ب-مشاركتدرطرحهايبهينهسازيمصرفگاز
اعم از اصالح سامانه موتورخانهها و جايگزيني بخاريهاي
فرسوده .هيات وزيران با توجه به اهميت اعمال حاكميت
دولتدرتوليدفرآوردههاوتوليدواكسنبرايتأمينسالمت
عمومي مردم و نيز وظايف موسسه انستيتو پاستور ايران
در بُعد تحقيق و توسعه و توليد محصوالت نهايي مرتبط،
با افزايش  ۲۰۰پُست سازماني جديد به اين موسسه براي
رفع مشكالت ساختاري و نيروي انساني انستيتو و صرفاً
جهتاختصاصبهمجتمعتوليديتحقيقاتيمحصوالت
بيوتكنولوژيكايرانموافقتكرد.

درآمدپايدارمالياتيديدهنميشودپورابراهيميدرباره
بازپرداخت تعهدات صندوقها بيان داشت :دولت براي
بودجه سال آينده خارج از سقف بودجه عمومي كشور
امكان بازپرداخت تعهدات صندوقهاي بيمهاي را از
روشهاي مربوط به واگذاري داراييهاي دولت ،حق
االمتياز و … ديده است كه بايد اصالحات اساسي در
آن ديده شود.نماينده مجلس شوراي اسالمي گفت:
دولت در زمينه استقراض از صندوق توسعه ملي نيز
منبعي را از طريق كاهش سهم صندوق توسعه ملي
تا  ۲۰درصد ديده اس��ت همچنين جدول ديگري را
در بودجه ق��رار داده كه اس��تقراض منابع از صندوق
است رويه سالهاي گذشته نشان داده هر چند نام آن
استقراض است اما منابع صندوق توسعه در بلندمدت
ماهيت استقراض ندارد و بالعوض و يك روال است كه
در اليحه بودجه  ۱۴۰۰نيز اين چالش وجود دارد.

 30درصد از درآمدهاي نفتي
سال  98محقق شد

براساس گزارش س��ازمان برنامه و بودجه ،فقط ۳۰
درص��د درآمد پيش بيني ش��ده در قان��ون بودجه
 ۹۸از مح��ل ص��ادرات نفت خام ،ميعان��ات گازي و
خالص گاز در اين سال محقق شد .سازمان برنامه و
بودجه در قالب يكي از پيوس��ت هاي اليحه بودجه
 ،1400گزارش��ي از ميزان تحق��ق منابع و مصارف
بودجه  98و ميزان صادرات نفت و گاز كش��ور ارايه
داد.براساس اين گزارش ،در سال  98مجموعا 434
ه��زار و  597ميليارد توم��ان از منابع بودجه محقق
شده است .حدود  217.2هزار ميليارد تومان از اين
رقم از محل درآمده��ا (عمدتا درآمدهاي مالياتي)،
حدود  47.5ه��زار ميليارد تومان از اين رقم از محل
واگذاري داراييهاي سرمايهاي (عمدتا صادرات نفت
و گاز) و  169.8هزار ميليارد تومان از اين رقم هم از
محل واگذاري داراييهاي مالي (عمدتا انتشار اوراق
مالي و برداش��ت از صندوق توسعه ملي) بوده است.
از س��وي ديگر ،حدود  341.4هزار ميليارد تومان از
مصارف بودجه در سال  98اعتبارات هزينهاي (عمدتا
پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان)
بوده است .اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي يا
همان بودجه عمراني در سال مذكور ،حدود  46هزار
ميليارد تومان و اعتبارات تمل��ك داراييهاي مالي
(عمدتا بازپرداخت اوراق مال��ي) ،حدود  47.2هزار
ميليارد تومان بوده است.تراز عملياتي عملكرد بودجه
 ،98بالغ بر منفي  124.2ه��زار ميليارد تومان بوده
كه تقريبا  2برابر هدف كمي مندرج در قانون برنامه
ششم توسعه بوده است .تراز داراييهاي سرمايهاي
هم  1.5هزار ميلي��ارد تومان و تراز داراييهاي مالي
حدود 122.6هزار ميليارد تومان بوده است.با توجه به
جدول فوق ،كل درآمدهاي دولت به خاطر صادرات
نفت خام و ميعانات گازي در سال  98بالغ بر 31.5
هزار ميليارد تومان و كل درآمدهاي دولت به خاطر
صادرات نفت خ��ام و ميعان��ات گازي و خالص گاز،
حدود  47هزار ميليارد تومان بوده است.براس��اس
گزارش خزانه داري كل كشور ،كل منابع و مصارف
عمومي دولت در سال  1398به  434.6هزار ميليارد
تومان رس��يده كه  22درصد نس��بت به رقم مشابه
س��ال  1397افزايش داشته و نسبت به رقم مصوب
همان س��ال از تحققي بالغ بر  96.9درصد برخوردار
بوده است .حدود  78درصد از منابع و مصارف سال
 1397در  11ماهه فروردين تا بهمن و  22درصد در
اسفندماه تحقق يافته است.از عملكرد منابع بودجه،
 50درصد مربوط به درآمدها 10.9 ،درصد مربوط به
واگذاري داراييهاي سرمايهاي و  39.1درصد مربوط
به واگذاري داراييهاي مالي بوده است.
از عملك��رد مص��ارف عمومي ه��م  78.6درصد را
اعتبارات هزينهاي 10.6 ،درصد را اعتبارات تملك
داراييهاي س��رمايهاي و  10.8درصد را اعتبارات
تمل��ك داراييهاي مالي تش��كيل داده اس��ت.در
طرف منابع ،تحقق درآمدهاي مالياتي نس��بت به
قانون بودجه 93.2 ،درصد ،تحقق منابع حاصل از
صادرات نفت و ميعانات گازي در مقايس��ه با قانون
بودجه حدود  30درصد بوده كه تحقق حدود يك
س��وم اين رقم در ماههاي بهمن و اس��فند حاصل
شده اس��ت .ميزان تحقق منابع حاصل از واگذاري
داراييهاي مالي در مقايسه با قانون بودجه  98نيز
 232.5درصد بوده است.در طرف مصارف ،اعتبارات
هزينهاي تحققي بالغ بر  96.9درصد نسبت به رقم
قانون بودجه داشته كه نسبت به رقم عملكرد سال
 22.1،1396درصد افزايش نشان ميدهد .اعتبارات
تملك داراييهاي س��رمايهاي بالغ بر  68.8درصد
نسبت به رقم قانون بودجه محقق شده است .ميزان
تحقق اعتبارات تملك داراييهاي مالي در مقايسه
با قانون بودجه  160.7درصد بوده است.براساس اين
گزارش ،فقط  30درصد از منابع ناش��ي از واگذاري
داراييهاي سرمايهاي كه عمدتا به خاطر صادرات
نفت و ميعانات گازي است ،در سال  98محقق شد
يعني صرفا حدود  47.5هزار ميليارد تومان از منابع
 158هزار ميليارد توماني پيشبيني ش��ده از اين
محل .همين موضوع هم دليل اصلي كسري بودجه
در اين سال بود.از ديدگاه سازمان برنامه و بودجه،
تشديد تحريمها ،شيوع بيماري كرونا و نوسانات
قيمت نفت ،علل كاهش قابل توجه ميزان و ارزش
صادرات نفت خام و ميعانات گازي ايران در سال 98
بوده است .دولت با هدف جبران كسري بودجه ناشي
از عدم تحقق چشمگير درآمدهاي نفتي در سال،98
مجوز انتشار اوراق مالي مازاد و برداشت از صندوق
توسعه ملي را در خردادماه اين سال از شوراي عالي
هماهنگي اقتصادي سران قوا گرفت .البته براساس
اين مصوبه ،س��قف مجوز دولت براي اس��تفاده از
اين دو راه��كار  76.5هزار ميليارد تومان بود ولي با
درخواست مجدد دولت ،اين سقف افزايش يافت.

ادامهازصفحهاول
دست ماليات بر گردن توليد

بازدهي اصال وجود ندارد ،بازار س��رمايه بايد با يك روند
منطقي پيش ميرفت .در مجموع چنانچه سياستها به
درستي مدنظر قرار گيرد و دولت هم يك برنامه مدون
و منظم مالي داشته باشد ،اين انتظارات تورمي كاهش
پيدا خواهد كرد.
مادامي كه تحريم وجود دارد و تالش��ي جهت از بين
رفتن آن ص��ورت نگيرديا اس��تفاده از اين عنوان كه
بيتاثير است ،اثرات سوء ميگذارد و برعكس جواب
ميدهد .تحريم براي منابع ارزي كشور تهديدكننده
است و بر كسي پوشيده نيست كه اقتصاد كشور نفتي
محسوب ميش��ود و چرخ اقتصادي را ميچرخاند،
بنابراين زماني كه همراه با بانك دچار محدوديت شود،
نگراني در مردم ايجاد ميكند كه همين امر همراه با
تبليغات انتظارات تورمي را به وجود ميآورد.

كاهش انتظارات تورمي در جامعه با كاهش قيمت برخي
كاالها در بازار مرتبط است و اين مساله نشان از اين دارد
كه ب��اال رفتن نرخ ارز بيش از هر چي��ز رواني و به خاطر
نگرانيهاي مردم از آينده بوده است .بنابراين با توجه به
اينكه اتفاق فوق پس از انتخابات امريكا روي داد ،هر قدر
روابط بينالملل تلطيف و آرام ش��ود ،حباب ايجاد شده
كه ناش��ي از همان قضايا بوده ،فروكش ميكند .از نظر
تئوري قدرت برابري خريد ارزها با توجه به جميع جهات
و شرايط اقتصادي كشور دالر نبايد باالي ۱۵هزار تومان
باشد،غيرازايننتيجهانتظارتورمي،تهديدهايبيرونيو
تحريمها است .موارد اشاره شده هر اندازه كاهش يابد ،در
شرايط برابري قدرت خريد ارزها قرار ميگيرد.
تمام دنيا وقتي در شرايط مشابه ايران قرار ميگيرد ،نرخ
سود سپرده را افزايش ميدهد تا تقاضا براي پول كاهش

يابد و عرضه پول با سپردههاي مردم افزايش پيدا كند و
به طرف سپردههاي پسانداز رود و از حسابهاي جاري
و موقت كاسته شود .اينگونهيك آرامشي در بازار پول
به وجود خواهد آمد و چنانچه اين خاكريزها كوتاه شود،
سيالبها بازارهاي ديگر را دچار مشكل ميكند و همين
مساله سبب خواهد ش��د كه ترس و وحشت از آينده به
وجودآيد و مردم آن را به يكديگر منتقل سازند كه قابل
مديريت و كنترل هم نيست.
نرخ ارز در اين مدت كاهشي شده و قاعدتا همين مساله
بر قيمت ديگر كاالها از جمله خودرو يا س��كه كه به ارز
وابس��تگي دارند ،تاثير ميگذارد .البت��ه برخي كاالها
مقاومتميكنندكهدرنتيجهتداوماينسياستموقتي
خواهد بود و در نهايت به يك تعادل بازار در قيمت كاالها
دست پيدا خواهيم كرد.

ما بايد در اي��ران اين فرايند غلط را اصالح كنيم.
در صورت انجام اين اصالحات ،از س��ويي دولت،
درآمد بيش��تري از محل مالي��ات از گروههايي
كه تاكنون ف��رار مالياتي ميكردهاند به دس��ت
ميآورد و از س��وي ديگر امكان حمايت از توليد
ني��ز فراهم ميش��ود .حتي در كش��ورهايي كه
س��ختگيرانهترين قوانين ماليات��ي را دارند نيز
به توليدكنندگان تس��هيالت قابل توجهي ارايه
ميشود اما در ايران عمال دست ماليات بر گردن
توليد است و س��اير بخشها به راحتي كار خود
را ادامه ميدهند .تداوم اين ش��رايط در اقتصاد
ايران باعث فرار س��رمايه از توليد ،برهم خوردن
نظم بسياري از بازارها و در نهايت اتكاي دولت به
درآمدهاي ناپايدار شده كه فضاي امروز كشور،
نتيجه اين فرايندهاي غلط است.

اخبار
تسهيل روند پيگيري قضايي
چكهاي برگشتي
بانكمركزيدرراستاياجراييكردنمفادقانونصدور
چك با هماهنگي قوه قضايي��ه ،روند پيگيري قضايي
چكهاي برگشتي را تسهيل كرد .روابط عمومي بانك
مركزي اعالم كرد :مطابق م��اده ( )4قانون صدور چك
مصوب  13آبان ماه  1397مجلس ش��وراي اسالمي،
«هرگاهوجهچكبهعلتيازعللمندرجدرماده 3قانون
مذكورپرداختنشود،بانكمكلفاستبنابهدرخواست
دارنده چك فوراًغيرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه
يكپارچهبانكمركزيثبتكردهوبادريافتكدرهگيري
و درج آن در گواهينامهاي كه مشخصات چك و هويت
و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد ،علت
يا علل عدم پرداخت را صريحاً قي��د و آن را امضا و مهر
و به متقاضي تسليم كند» .اين موضوع طي بخشنامه
مورخ  24مهر ماه «1398مديريت كل اعتبارات بانك
مركزي» ،به تمام بانكها و موسس��ات اعتباري ابالغ
شده است .در اين زمينه ب ه شرح زير ميتوان نسبت به
نحوهپيگيريقضاييطبققانونجديداقدامكرد:شيوه
جديد به اين صورت است كه دارنده چك برگشتي ابتدا
به بانك مراجعه و از بان��ك ،تقاضاي صدور گواهينامه
ع��دم پرداخت ،ثبت آن��ي اطالعات چك در س��امانه
چكهاي برگشتي بانك مركزي و درج «كدرهگيري»
رويگواهينامهمذكورميكند.سپسبهدفاترخدمات
الكترونيكقوهقضاييهرفتهوشكايتخودرادرآنجاثبت
ميكند .پس از ثبت شكايت ،طي مدت كوتاهي قاضي
پرونده ،ظاهر چك را بررس��ي ميكند؛ اگر س��ه شرط
اصلياي كه در متن قانون ذكرشده است در ظاهر چك
رعايتشدهباشد،اجراييهراصادرميكند.ازلحظهصدور
اجراييه 10روزبهصادركنندهچكبرگشتيمهلتداده
ميشودكهكسريموجوديچكراپرداختكند،درغير
اينصورتازطريققانون«نحوهاجرايمحكوميتهاي
مالي»باصادركنندهچكبرگشتي،برخوردميشود.

نشانههاي كاهش انتظارات
تورمي در جامعه
يك نماينده مجلس گف��ت :كاهش نرخ برخي كاالها،
انتظارات تورمي را ميكاهد ،ولي بس��تگي به وضعيت
بودجهسالآينده،همچنينمذاكراتباامريكادررابطه
بابرجامداردكهچگونهپيشبرود.تورميكيازمهمترين
مشكالت اقتصادي به ش��مار ميرود كه باعث افزايش
انتظارات تورمي ميشود .انتظارات تورمي به اين معنا
است كه مردم تصور ميكنند ،تمام كاالها بعد از مدتي
قطعا گرانتر خواهد شد ،بنابراين به ذخيرهسازي اقالم
جهت حفظ ارزش دارايي خ��ود ميپردازند.پس يكي
از مهمتري��ن اقداماتي كه بايد ص��ورت بگيرد،كنترل
انتظارات تورمي در جامعه است و به نظر ميرسد طي
روزهاي گذشته با كاهش نرخ ارز و افت قيمت در برخي
بازارها مانند بازار خودرو اين اتف��اق در حال روي دادن
اس��ت.جعفر قادري ،نماينده مجلس شوراي اسالمي
و عضو كميس��يون برنامه و بودجه در رابطه با انتظارات
تورمي به خبرنگار ايبِنا گفت :بخش زيادي از انتظارات
تورميبهمحلسوگيريهايبودجهبرميگردد.بهاين
معنازمانيكهبودجهازيكتوازنبيندرآمدهاومخارج
دولت برخوردار نباش��د ،اس��تقراضهايي كه از مردم
صورت ميگيرد در نهايت به اس��تقراض دولت از بانك
مركزيمنجرميشود.ويدرادامهاضافهكرد:استقراض
از بانك مركزي به ش��كلهاي مختل��ف تحت عنوان
تس��عير داراييهاي خارجي بانك مركزي براي دولت
تهاترميشود،بنابرايندرچنينشرايطيانتظاراتتورمي
مردمبهحقاستزيرامشاهدهميكنندكهرفتارهايياز
ايندستديريازودمنجربهافزايشقيمتكاالهاخواهد
شد.اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در پيشنهاد به
بانكمركزيجهتكنترلاينمسالهاظهارداشت:بانك
مركزيبهعناوينمختلفاجازهتهاتربدهيهايدولت
به افراد با وامهايي كه مردم از بانكها دريافت كردند را
ندهد.محلتاميناينوامهابايدمشخصشودوچنانچه
سياستفوقصورتگيردافزايشنقدينگيورشدپايه
پولي را به دنبال خواهد داشت ،بنابراين زماني كه مردم
اين مواردرا مشاهده ميكنند،انتظارات تورميدرذهن
آنان شكل ميگيرد كه پيامد آن هم افزايش مشكالت
اقتصادي خواهد بود .نماينده مجلس شوراي اسالمي
درباره سياستي كه دولت بايد در پيش گيرد ،بيان كرد:
راهي جز واگذاري اموال ،داراييها و سهام در اين شرايط
برايدولتوجودندارد.دولتدربخشدرآمدهابايدازاين
مسيرعبورپيداكندودركنارآنكاهشهزينههارامدنظر
داشتهباشد.قادريدرخصوصكاهشانتظاراتتورمي
باتوجهبهكمشدنقيمتدربرخيبازارهادرنتيجهافت
نرخ ارز يادآور ش��د :كاهش نرخ برخي كاالها ،انتظارات
تورميراميكاهد،وليهمانطوركهتوضيحدادمبستگي
بهوضعيتبودجهسالآينده،همچنينمذاكراتباامريكا
در رابطه با برجام دارد كه چگونه پيش رود .به گفته وي
اينمواردخودميتواندانتظاراتجديديرابهوجودآورد.

كاهش بهاي هر اونس طال
به  1861دالر
قيمتهراونسطالبا ۰.۴۷درصدكاهشبه ۱۸۶۱دالر
و ۷۱سنترسيد.بهگزارشرويترز،درحاليكهتحوالت
اميدواركنندهدرموردواكسنكروناسرمايهگذارانرابه
حضوردربازارهايپرريسكترتشويقكردهاست،قيمت
طالروزچهارشنبهشاهدكاهشبود،هرچنداميدهابه
ارايهبستههايمحركماليبيشتركمككردتافلززرد
درنزديكيباالترينرقم 2هفتهاخيرباقيبماند.براساس
اينگزارش،قيمتهراونسطالبا 0.47درصدكاهش
به 1861دالر و 71س��نت رسيد .قيمت طال ديروز به
باالترين رقم از 23نوامبر يعني 1875دالر و 7س��نت
رسيده بود .قيمت فلز زرد در معامالت آتي امروز براي
تحويل در ماه فوريه نيز با 0.46درصد كاهش به1866
دالر و  20سنت رسيد .ادوارد مير تحليلگر بازار طال در
اينبارهگفت«:بازارطالهمچنانبهبستههايمحرك
مالياميدواراست،هرچندخبرآغازواكسيناسيونكرونا
تاثيرمنفيبربازارگذاشتهاست».

بانك و بيمه
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مركز پژوهشهاي مجلس تحوالت نظام بانكي در بهار  ۱۳۹۹را اعالم كرد

تبديل شبهپول به پول و افزايش بدهي دولت در سال99

گروه بانك و بيمه |
دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در گزارشي با عنوان
«تحوالت نظام بانكي در بهار  »۱۳۹۹در چهار بخش
تحليلوضعيتمتغيرهايپولي،تحليلوضعيتشبكه
بانكي،اهماقداماتوسياستگذاريهاوپيشنهادهاي
سياستي به بررس��ي و تبيين وضعيت نظام بانكي و
متغيرهاي مربوط پرداخته است.
گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در ارتباط با تحليل
وضعيتمتغيرهايپولي،پايهپوليدرسهماههمنتهي
به خردادم��اه  ۱۳۹۹معادل  8.6درص��د و در  ۱۲ماه
منتهي به آن 39.7 ،درصد رشد را تجربه كرده است.
رشد پايه پولي در سهماهه نخست سال  ۱۳۹۹عمدتاً
بهدليلافزايش خالص بدهي بخش دولتي و خالص
داراييهاي خارجي بانك مركزي اتفاق افتاده است.
در س��ه ماه منتهي به خردادماه  ۱۳۹۹خالص بدهي
بخش دولتي  23.9هزار ميليارد تومان ،يعني معادل
 54.7درصد افزايش يافته است .بدهي دولت به بانك
مركزي طي اين مدت  ۲۹هزار ميليارد تومان افزايش
يافته كه۲۷هزار ميليارد تومان آن بابت تنخواهگردان
خزانه بوده است .نر خ رشد نقدينگي نيز از نيمه سال
 ،۱۳۹۷روند صعودي داش��ته و در پايان خردادماه به
 34.2درصد رسيده كه بيشترين نرخ رشد نقدينگي
از سال ۱۳۹۰است .نكته ديگر اينكه افزايش نرخ رشد
نقدينگي با افزايش نسبت پول به نقدينگي همراه بوده
كه حاكي از تبديل شبهپول به پول است .نسبت پول
به نقدينگي در خردادماه ۱۳۹۹به 18.9درصد ،يعني
باالترين سطح خود در س��الهاي اخير رسيده است
و نرخ رش��د پول در دوازده ماه منته��ي به خردادماه،
 ۶۱درصد ( ۲۷واحد درصد بيشتر از رشد نقدينگي)
بوده است.
در اين گزارش تصريح شده است كه نرخ سود در بازار
بينبانكيازفروردينماه ۱۳۹۹بهشدتكاهشيافتو
تنها طي س ه ماه ،از ۱۸درصد به ۹درصد رسيد .كاهش
شديد نرخ سود اسمي در بازار بينبانكي درحالي اتفاق
افتاد كه تورم روندي فزاينده داشت و نرخ سود واقعي
بينبانكي كاهش بهمراتب شديدتري را تجربه كرد و
در همين بازه نرخ رشد  - ۳۰۰درصدي را تجربه كرد.
علت اصلي كاهش شديد نرخ سود در بازار بين بانكي،
آزادس��ازي س��پرده قانوني در چارچوب تسهيالت
حمايتيشيوعويروسكروناوهمچنينافزايشعرضه

پايه پولي از محل بدهي دولت به بانك مركزي و خالص
داراييهاي خارجي بانك مركزي بوده است.
گزارش مركز پژوهشهاي مجلس تاكيد ميكند كه
اين اعداد و ارقام را ميتوان هشداري براي در معرض
خطر قرار گرفتن ثبات اقتصاد كالن در س��ال ۱۳۹۹
تلقي كرد كه نيازمند چارهانديش��ي است .در ارتباط
با وضعيت شبكه بانكي نيز متأسفانه عملكرد بانكها
براساس آمار و اطالعات منتشر شده ،بههيچوجه قابل
دفاع نيست و شاهد تخلف گسترده بانكها از مقررات
ناظر به شفافيت و حتي عدم افشاي صورتهاي مالي
هستيم.
براس��اس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس حساب
سرمايهمجموعبانكهاوموسساتاعتباريغيربانكي
از مردادماه  ۱۳۹۸منفي شده و در خردادماه  ۱۳۹۹به
ميزان -۶۲هزار ميليارد تومان رسيده است .اين حجم

ازناترازييازياندرشبكهبانكيكهمركزپژوهشهادر
سال  ۱۳۹۶نسبت به وقوع آن هشدار جدي داده بود،
بيسابقه بوده است اگرچه در طبقات مختلف بانكها
يكسان نيست .تنها بانكهاي تخصصي دولتي واجد
حساب سرمايه مثبت هستند و بانكهاي غيردولتي
با  -۷۰هزارميليارد تومان حس��اب س��رمايه منفي،
بيشترين ناترازي را بر شبكه بانكي تحميل كردهاند.
گزارش مركز پژوهشهاي مجل��س ميافزايد مانده
مطالبات غير جاري ش��بكه بانكي در پايان خردادماه
،۱۳۹۹به ۲۱۳هزارميلياردتومانرسيدهاست.نسبت
مانده مطالبات غيرجاري به كل مطالبات نيز در پايان
خردادماه با يك واحد درصد افزايش نس��بت به پايان
اسفندماه ،به  12.7درصد رسيده است؛ اين درحالي
استكهمتوسطايننسبتدركشورهايمختلفدنيا
حدوداً  ۴درصد است .در اين ميان اعطاي تسهيالت

احتمال آزادسازي منابع ارزي بلوكه شده ايران

نوسان نرخ دالر صرافي بانكي
در كانال ۲۵هزار تومان
قيمت خريد هر دالر در بازار متشكل ارزي ۲۵هزار و۵۲۵
توم��ان و قيمت فروش آن نيز ۲۵هزار و  ۷۸۰تومان بود.
همچنين قيمت خريد هر يورو در اين بازار ۳۰هزار و۹۴۵
تومان و قيمت فروش آن نيز ۳۱هزار و  ۲۵۴تومان اعالم
شد .عالوه براين در سامانه سنا در روز معامالتي گذشته
(شنبه)،هريوروباقيمتميانگين ۳۰هزارو ۵۴۴تومانبه
فروش رسيد و هر دالر نيز به قيمت ۲۵هزار و ۳۸۸تومان
معامله شد.ضمن اينكه در سامانه نيما نيز در روز گذشته
حوالهيوروباميانگينقيمت ۳۰هزارو ۸۶۳تومانفروخته
و حواله دالر نيز به قيمت ۲۵هزار و  ۴۳۷تومان ثبت شد.
نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافيهاي بانكي و بازار
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسان بازار آزاد
در طول روز چند بار تغيير ميكند .عصر روز چهارشنبه
نيز ه��ر دالر در صرافيهاي بانكي ۲۵هزار و  ۸۸۰تومان
معامله شد.قيمت فروش يورو نيز با افزايش ۳۵۰توماني
نسبت به قيمتهاي پاياني روز كاري گذشته ،به ۳۱هزار
و  ۳۵۰تومان رسيد .قيمت خريد هر دالر  ۲۴هزار و ۸۸۰
تومان و قيمت خريد ه��ر يورو نيز ۳۰هزار و  ۳۵۰تومان
اعالم ش��د .در روزهاي گذشته روند حركت قيمت دالر،
كاهشي بود .اوايل آبانماه نرخ دالر روند صعودي داشت و
به بيش از  ۳۰هزار تومان رسيد ،اما از اواسط آبانماه سير
نزولي به خود گرفت.

اصالح نظام مالياتي مقدمه
اصالح نظام بانكي است
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي تاكيد
كرد كه اصالح نظام مالياتي مقدمه اصالح نظام بانكي
بودهواصالحنظاميارانهايدركشوررانيزبهدنبالخواهد
داشت .مالك ش��ريعتي نياسر سخنگوي كميسيون
انرژيمجلسدرصفحهشخصيخوددرتوئيتر،نوشت:
«اصالحنظاممالياتي،مقدمهاصالحنظامبانكيونهايتا
اصالح نظام يارانهاي در كشور است .مجلس بر رعايت
اولويتها در ريلگذارياصالح��ات اقتصادي و جلب
مشاركت بيشتر ثروتمندان به نفع طبقات ضعيفتر
اصراردارد.چنديپيشرييسمجلسشوراياسالمي
در گفتوگوي زنده تلويزيوني با مردم با اشاره به اهداف
مجلس در تنظيم بودجه سال ۱۴۰۰تاكيد داشت كه
اخذمالياتواصالحسيستممالياتييكيازروشهابراي
جبرانكسريبودجهاست.بهعنوانمثالازسهميليون
موديمالياتيكهقراراستمالياتبدهند،برخيمراجعه
ميكنند و ماليات آنها ۱۰۰ميليون تومان ميشود اما
طرف ۲۰ميليون تومان به متصدي ميدهد و تنها۵۰
ميليون تومان ماليات پرداخت ميكند .يكي از اهداف
ماهوشمندسازيسيستممالياتياستكهشفافيترا
نيزبهدنبالدارد.

تراز تجاري امسال مثبت است

حمايتي كرونا ،حراج اوراق بدهي دولتي توسط بانك
مركزي ،تعريف كريدور نرخ س��ود در بازار بينبانكي
و تغيير شيوه محاسبه نسبت س��پرده قانوني از اهم
اقداماتموثربرنظامبانكيبودهكهدرفصلبهار۱۳۹۹
اتخاذ شده است .گزارش مركز پژوهشهاي مجلس
براساس تبيين صورت گرفته از وضعيت نظام بانكي
پيشنهادهايي شامل نظارت و پيگيري اجراي مصوبه
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در ارتباط با اصالح
نظام بانكي و س��اماندهي به بانكهاي ناسالم و انجام
ارزيابي كيفيت داراييهاي آنها ،اجراي ضوابط ابالغي
بانك مركزي ناظر بر ش��فافيت شبكه بانكي ،تدوين
برنامه منسجم و زمانبندي ش��ده براي رفع ناترازي
بانكها (ازجمله افزايش سرمايه بانكهاي دولتي) و
اجراي آن و تس��ريع در اصالح زيرساختهاي قانوني
نظام بانكي را ارايه كرده است.

دالر به كانال  26هزار تومان صعود كرد /سكه  ۱۲ميليون و  ۷۵۰هزار تومان شد
گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
روز چهارش��نبه  19آذر  ،99قيمت اونس جهاني طال به
 1854دالر رس��يد و قيمت دالر نيز در بازار آزاد  26هزار
و 350تومان و يورو اتحادي��ه اروپا ،31600درهم7320
تومان افزايش يافت .اين تحوالت باعث افزايش 450هزار
توماني سكه نسبت به روز سه شنبه ش��ده و سكه به 12
ميليونو 750هزارتومانرسيد.
در صرافيهاي بانكي ني��ز قيمت خريد و فروش دالر
و يورو همزمان با روند افزايش��ي ب��ازار آزاد ،افزايش
يافته است؛ برهمين اساس قيمت فروش دالر در اين
صرافيها باافزايش نس��بت به قيمتهاي پاياني روز
كاري قبل  25هزار و  780تومان و قيمت خريد دالر
نيز با اختالف 1000توماني نسبت به قيمت فروش،
 24ه��زار و  780تومان تعيين ش��ده اس��ت .قيمت
فروش يورو نيز معادل  31هزار و  250تومان و قيمت
خريديورو نيز  30هزار و  250تومان اعالم شده است.
در بازار طال و س��كه نيز از عصر روز سهشنبه قيمتها
واردمدارافزايشيشدهاستوبرهميناساسنيزشاهد
افزايش محسوس در انواع قطعات سكه بوديم .قيمت
طالي۱۸عيار هرگرم يكميليون و  ۱۶۸هزار تومان،
مظنه هر مثقال طال 5ميليون و 60هزار تومان ،قيمت
س��كه تمامبهار آزادي طرح جديد ۱۲ميليون و ۷۵۰
هزار تومان ،قيمت سكه طرح قديم 12ميليون تومان،
قيمت نيمس��كه بهار آزادي  6ميلي��ون و  500هزار
تومان،ربعسكهبهارآزادي 4ميليونو 450هزارتومان
و سكه گرمي  2ميليون و  500هزار تومان معامله شد.

رويداد

افت و خيز قيمتها در بازار طال و سكه
رييس اتحاديه طال و جواهر از افت و خير قيمتها در بازار
طالوسكهخبرداد.ابراهيممحمدوليدرخصوصرونداين
روزهاي بازار طال و سكه ،اظهار داشت :با توجه به نوسانات
در بازار ارز ،نرخها در بازار س��كه و طال نيز نوسان داشته و
طي روزهاي اخير شاهد نوسان قيمتها در بازار هستيم.
به گفته رييس اتحاديه طال و جواهر ،هر گرم طال ۱۸عيار
در معامالت امروز يك ميليون و  ۱۸۲هزار تومان ،س��كه
طرح جديد ۱۲ميليون و ۸۷۰هزار تومان،طرح قديم۱۲
ميليونتومان،نيمسكه ۶ميليونو ۵۰۰هزارتومانمعامله
شد .همچنين ربع سكه نيز ۴ميليون و ۴۵۰هزار تومان و
سكهگرمينيزدوميليونو ۴۵۰هزارتومانقيمتگذاري
شدهاست.
احتمال آزادسازي
منابع ارزي بلوكه شده ايران
سيدكمالسيدعليكارشناساقتصاديبااشارهبهاينكه
برخيداليلبروزنوساندربازارارزدراختياربانكمركزي
نيست،افزود:احتمالآزادشدنمنابعارزيبلوكهشدهايران
در برخي كشورها وجود دارد.جمعآوري اطالعاتي درباره
ميزان ورودي احتمالي ارز بلوكه ش��ده به كشور ،بررسي
شيوههاومكانيسمهايبازگشتمنابعارزيخارجازكشور،
بازگشت ارز صادراتي و نحوه تعامل بانك مركزي با وزارت
صمتبرايانتقالكاالبدونانتقالارزازجملهموضوعاتي
استكهبهبانكمركزيدركنترلوايجادتعادلبازارارزي
كمكميكند.
ويتاكيدكرد:ايجادتعادلدرمنابعومصارفارزييكياز
مهمترين راهكارها براي ايجاد تعادل و حفظ ثبات در بازار
ارزي اس��ت .وي با بيان اينكه برخي از عوامل تاثيرگذار بر
بازار ارزي كشور خارج از حيطه وظايف يا اختيارات بانك
مركزياست،عنوانكرد:تنشهايسياسيواظهاراتيكه
درباره برخورد با تنشهاي سياسي صورت ميگيرديكي
از موضوعاتي اس��ت كه بر نرخ ارز در بازار آزاد موثر اس��ت
و ميتواند تا چند هزار توم��ان نرخ ارز را باال يا پايين كند؛
همانطوركهبرخيازاظهارنظرهايسياسيدرهفتهاخير

نرخ دالر را تا هزار تومان افزايش داد.س��يدعلي با اشاره به
اقدامات بانك مركزي در بازگش��ت ارز حاصل از صادرات
بهكشورخاطرنشانكرد:تعاملباصادركنندگانواقعيبه
شكل كالن آن بايد صورت بگيرد اما اگر صادرات شيوهاي
برايخروجارزوسرمايههايارزيكشورباشديااستفادهاز
كارتهاي بازرگاني يك بار مصرف با اهداف سودجويانه و
شخصيصورتگيردياآنكهصادركنندهتاآخرينلحظات
و فرصت قانوني داده شده ارز حاصل از صادرات را به كشور
برنگرداند ،در اينجا طبيعي اس��ت كه بانك مركزي بايد
با ضوابط سختگيرانهتري براي بازگش��ت ارز صادراتي
رفتار كند.وي ادامه داد :بانك مركزي ميتواند با همكاري
اتاقهاي بازرگاني ،صادركنندگان خوشحساب ارزي را
شناس��ايي كند و در صورت لزوم به آنها فرصت بيشتري
دهد و صادركنندگان بدحساب را با ضوابطي به بازگشت
ارز صادراتي مجاب كند.معاون اسبق ارزي بانك مركزي
خاطرنشانكرد:احتمالآزادشدنمنابعارزيبلوكهشده
دركشورهاييمانندكره،عراق،هند،ژاپنوچينوجوددارد
و با تغيير نتايج انتخابات رياستجمهوري در امريكا ،رفع
فشار سنگيني كه به بانكهاي اين كشورها در عدم انجام
تبادالت مالي و بانكي با ايران وجود داشته است ،محتمل
است.بانكهاياينكشورهابايدبتوانندمراوداتبانكيخود
راباايرانآغازكنندوبانكمركزيميتواندمذاكراتخودرا
بااينكشورهاازهماكنونآغازكندتاوجوهارزيبلوكهشده
باروندتسهيلشدهتريبهكشوربرگردد.ويباتاكيدبراينكه
بخشيازعواملتاثيرگذاربربازارارزيكشوردراختياربانك
مركزياستوعواملديگرينيزوجوددارندكهدرحيطه
اختياراتياقدرتبانكمركزينيست،تصريحكرد:بطور
مثال كسري بودجه و احتمال استقراض از بانك مركزي،
وضعيتسايربازارهاونرخسپردهازجملهعواملياستكه
ميتواندبرنوساناتنرخارزدربازارتاثيرگذارباشد.مثالنرخ
سود سپرده بايد به گونهاي باشد كه از حركت سپردهها به
بازاريمانندارزجلوگيريكند.
س��يدعلي گفت :اگرچه ايرادها و انتقادهايي به نرخ سود
سپردهدركشورواردميشودوممكناستنرخسودسپرده
درمقايسهبابسياريازكشورهاباالباشد،امادرآنكشورها،

نرختورمنيزباالنيستوعقبماندننرخسودسپردهبانكي
ازنرختورمميتوانديكيازعواملحركتنقدينگيبهبازاري
مانندارزباشد.
آرامش بازار ارز
برخالفبرخيگمانهزنيها
با توجه به اقدامات بانك مركزي در كنترل نرخ دالر امريكا
و يورو طي ۱۸روز گذشته ،شاهد ثباتي نسبي و آرامش در
بازارهستيم.گمانهزنيهادرخصوصروندافزايشينرخارز
و برهم خوردن دوباره آرامش اين بازار ،به خصوص در اوج
انتخاباترياستجمهوريامريكاوهمچنينطرحبرخي
موارد داخلي ،موجب ش��ده بود تا عدهاي منتظر افزايش
قيمتهاوجهشيقابلتوجهراداشتهباشند.
بهاعتقادبرخينرخدالرتا ۵۰هزارتوماننيزافزايشخواهد
يافت و كنترل اين بازار از دس��ت بانك مركزي نيز خارج
خواهد ش��د؛ حتي با طرح برخي موارد و مواضع سياسي
داخلينيزعدهايمعتقدبودندكهبازارواكنشنشانخواهد
دادودالالنو سودجوياننيزباهدفبرهمخوردنآرامش
اينبازارسعيدرافزايشاينحواشيوگمانهزنيهاداشتند،
اماروندبهگونهايديگرشدونرخهابهثباتينسبيرسيد.
البتهنميتوانگفتروندنرخارزطيهفتههاياخيرروندي
كاهشي يا افزايش��ي بوده اما روند همراه با نوسان معمول
بازارهاي مالي و ساز و كار واقعي بازار بود كه آن هم ذات داد
و ستد مالي است .به نوعي ميتوان گفت با كنترل صحيح
روندبازارومديريترخدادهاياقتصاديوسياسيداخليو
خارجي،بازارارزبهنوعيعايقبنديشدهوخيليبهاينگونه
اتفاقهاوحواشيواكنشينشاننميدهد.
همانطوركهرييسكلبانكمركزيدرصحبتهاياخير
خود گفت ،عدهاي اطالعات ناقص ميدهند و ميگويند
بانكمركزيارزنميدهدويكعدهايكاالهايخودرانگه
داشتندبهايناميدكهارز ۴۰تا ۵۰هزارتومانشودسپس
ترخيص كنند .به اعتقاد كارشناس��ان يكي از مهمترين
اقدامات در كنترل بازار و كاهش دالليها ،كم شدن فاصله
قيمتي بازار آزاد و نرخ صرافي ملي است زيرا هرگاه فاصله
نرخايندوافزايشمييابد،جوالنگاهيميشودبرايدالالن
و س��ودجويان اين بازار كه خود عاملي اس��ت براي ايجاد
هر جومرج و برهم خوردن آرامش در اين بازار كه اين عامل
همباورودبهموقعبانكمركزيمحققنشدوفاصلهايندو
نرخبسياركاهشيافت.همچنيندليلديگرايجادآرامش
در اين بازار را ميتوان آغاز به كار رسمي و اعالم نرخ علني
بازار متشكل ارزي عنوان كرد .اين بازار هر روز با اعالم نرخ
عمده اسكناس ارز ،به نوعي از برخي گمانه زنيها و اعالم
نرخهايغيرواقعيدرفضايمجازيجلوگيريكردكهاين
خوداقدامي شايستهبرايايجاد ثباتو آرامشدراينبازار
است.گواهايناظهاراتنيز،بررسينرخارزازابتدايآذرماه
 ۱۳۹۹تا به روز گذشته ( ۱۸آذرماه) است؛ نرخ فروش دالر
امريكادرتاريخ ۱آذرماه ۲۵،۱۳۹۹هزارو ۹۵۰تومانونرخ
فروش يورو نيز ۳۰هزار و  ۸۰۰تومان بوده كه روز گذشته
( ۱۸آذرماه) دالر با افت ۳۵۰توماني به نرخ ۲۵هزار و۶۰۰
تومان و يورو نيز با افزايش ۳۰۰توماني به قيمت ۳۱هزار و
 ۱۰۰تومانبهفروشرسيد.

بانك مركزي اسنادي را منتش��ر كرد كه حكايت از
تراز تجاري مثبت در س��ال  ۹۹دارد.روابط عمومي
بانك مركزي در پيامي توييتري نوشت :آمار اعالمي
ص��ادرات و واردات توس��ط رياس��ت كل در برنامه
گفتوگوي ويژه خبري ش��بكه  ۲سيما ،مبتني بر
اطالعات س��امانه جامع تجارت تا تاريخ ۱۶آذر ماه
 ۱۳۹۹است .اين س��امانه منبع رسمي آمار تجارت
خارجي است و حكايت از تراز تجاري مثبت دارد.

اصالح قانون افتتاح حساب
براي اطفال
معاونت امور زنان و خانواده رياس��تجمهوري ،اليحه
اصالح تبصره قانون اجازه افتتاح حساب پسانداز براي
اطفال را به هيات دولت ارايه نموده است.معاونت امور
زنانوخانوادهرياستجمهوريباهدفحمايتازنقش
وجايگاهمادريونيزدفاعازمنافععاليهكودكان،اليحه
اصالح تبصره قانون اجازه افتتاححسابپس اندازبراي
اطفالرابهمنظورايجاداختيارقانونيبرايمادردرافتتاح
حسابوبرداشتازآنبرايفرزندكمتراز ۱۸سالخود
بههياتدولتارايهنمودهاست.باتوجهبهاينكهمادران
در افتتاح حساب بانكي براي فرزندان كمتر از ۱۸سال
خودوبرداشتازاينحسابباموانعقانونيمواجهبودند،
قانون گذار در تاريخ ۳۰بهمن ماه  ۱۳۵۶قانون «اجازه
افتتاح حساب پس انداز براي اطفال» را به صورت ماده
واحده به تصويب رساند .به موجب تبصره ماده واحده
مذكور «مادر ميتواند به نام فرزند صغير خود حساب
پساندازبازكندوحقبرداشتازاينحسابتارسيدن
صغير به س��ن ۱۸سال تمام فقط با مادر است ».ولي با
تصويب قانون «عمليات بانكي ب��دون ربا» در تاريخ۸
ش��هريور ۱۳۶۲مادران در افتتاح حساب و برداشت از
آن براي اطفال خود با مشكل محدوديت قانوني مواجه
ش��دند زيرا ماده ( )۳اين قانون ،سپردههاي بانكي را به
دونوعقرضالحسنهوسرمايهگذاريبلندمدتتقسيم
كرد و با اين تقسيم بندي ،عمال اختيار قانوني مادر در
افتتاح حس��اب و برداشت از آن براي فرزند كمتر از۱۸
سال خود ،محدود به س��پردههاي قرضالحسنه شد.
بنابراين نظر به مشكالتي كه پيش روي مادران به ويژه
مادرانيكهمسووليتحضانتونگهداريفرزندانكمتر
از  ۱۸سال خود را عهدهدار هستند ،وجود دارد و آنها را
در افتتاح انواع سپردههاي بانكي براي فرزندان خود با
تضييقات و محدوديتهاي قانوني مواجه كرده است
و از س��وي ديگر نظر به ضرورت تسهيل قانوني فرآيند
تامين منافع آينده كودكان و بهره مندسازي كودكان
از حمايتهاي مالي والدين در بهترين وجه آن و نيز در
راستاي بند ( )۲اصل ( )۲۱قانون اساسي بر حمايت از
مادرانبهويژهدردورانحضانتفرزند،معاونتامورزنان
و خانواده رياستجمهوري كه وظيفه سياستگذاري
ستاديورصدوپايشدرحوزهزنانوخانوادهراعهدهدار
است ،اليحه «اصالح تبصره قانون اجازه افتتاح حساب
پس انداز براي اطفال» را با هدف كالن حمايت از نقش
و جايگاه مادري و نيز دفاع از منافع عاليه كودكان ،تهيه
و به هيات دولت ارايه نموده است« .ماده واحده-تبصره
قانوناجازهافتتاححسابپساندازبراياطفالبهشرح
زيراصالحميشود:مادرميتواندبهنامفرزندصغيرخود
انواعحسابهايبانكياعمازسپردههايقرضالحسنه
و سپردههاي س��رمايهگذاري بلندمدت باز كند و حق
برداشتازاينحسابهاتارسيدنصغيربهسن ۱۸سال
تمامشمسيفقطبامادراست».

كاهش مراجعات حضوري
مردم به شعب
عضوكميسيونبرنامه،بودجهومحاسباتمجلسگفت:
زيرساختهايارايهخدماتالكترونيكبانكيدركشور
فراهماستوميتوانپسازپاندميكرونانيزخدماترا
بهصورتغيرحضوريارايهكرد.رحيمزارعدرگفتوگو
باايبِنابااشارهبهضرورتاستفادهازخدماتالكترونيك
بانكي در شرايط ش��يوع كرونا ،گفت :خوشبختانه در
زمينه خدمات الكترونيك بانكي ايران توانسته به رشد
خوبي دست يابد از اينرو حتي پس از نابودي ويروس
كرونا نيز براي كاهش هزينههاي كشور بايد در مسير
استفادهحداكثريازخدماتالكترونيكبانكيحركت
كنيم.نماينده مردم آباده در مجلس شوراي اسالمي با
بيان اينكه در ش��رايط فعلي كه به اجبار خدمات دهي
بانكها غيرحضوري شده صرفهجويي بسياري نيز در
كاغذ،وقتوحتيسوختصورتميگيرد،تصريحكرد:
بانكمركزيبايدباارايهمشوقهاييتداومارايهخدمات
الكترونيكيراحتيپسازمهاركرونارقمبزند.

خبر
وام بانكهاي دولتي
به  ۳۰ميليون سهامدار عدالت
عليرضا ماهيار ،معاون ش��ركت س��پردهگذاري
مركزي درباره چگونگي اس��تفاده از كارتهاي
اعتباري سهام عدالت گفت :اين كارتها به مانند
كارتهاي اعتباري اس��ت كه دولت به كارمندان
خود ب��راي خريد كاال ارايه ميكند ،اما تفاوت آن
با كارته��اي اعتباري خريد كاال اين اس��ت كه
دارندگان اين ن��وع كارته��ا ميتوانند به جاي
خريد كاال درخواس��ت وام خرد از بانكها كنند.
وي ب��ا بيان اينكه  ۵بانك دولت��ي و نيمه دولتي،
چون بانك ملي ،پس��ت بانك ،مل��ت ،صادرات و
تجارت در ارايه كارت اعتباري به مشموالن سهام
عدالت اعالم آمادگي كردهاند ،اظهارداشت :البته
برخي بانكهاي خصوصي نيز براي پرداخت وام
خرد از طريق كارتهاي اعتباري س��هام عدالت
پاي كار آمدهاند.
معاون شركت س��پردهگذاري مركزي ،مكانيزم
پرداخت وام خرد توس��ط بانكها ب��ه دارندگان
كارت اعتباري سهام عدالت را با سود  ۱۸درصدي
البت��ه بدون ضامن عن��وان كرد و گف��ت :مزيت
دريافت چنين وامي اين اس��ت كه سهام شخص
به ج��اي ضام��ن وام وثيقه ميش��ود و متقاضي
ديگ��ر نيازي ب��ه ضامن ن��دارد .ماهي��ار ،اضافه
ك��رد :كارتهاي اعتب��اري س��هام عدالت براي
س��هام داراني است كه روش غيرمستقيم را براي
مديريت سهام خود انتخاب كردهاند و تعداد آنها
حدودا  ۳۰ميليون نفر برآورد ش��ده است .معاون
ش��ركت س��پردهگذاري مركزي ،در ادامه افزود:
اين فرآيند ب��ه صورت تم��ام الكترونيك از مبدا
بانكهاي عامل تا مقصد كه شركت سپردهگذاري
و بازار سرمايه هستند ،خواهد بود.
وي افزود :افرادي كه روش غيرمس��تقيم را براي
مديريت سهام خود انتخاب كردهاند ،بايد سجامي
باش��د و بعد از اح��راز هويت در اپليكيش��نهاي
مربوط به بانكهاي عامل و پس از اينكه شركت
س��پردهگذاري س��جامي بودن فرد را براي بانك
تاييد كرد ،ميتواند دارايي خود را مش��اهده كند
و متوجه ش��ود چقدر دارايي سهام عدالت دارد و
متناسب با آن ،فرم مربوطه را داخل سيستم بانك
پر كند .وي افزود :در واقع فرد بدون نياز به مراجعه
حضوري متوجه ميشود كه ميتواند تا چه ميزان
تسهيالت دريافت كند .اين مقام مسوول درباره
چگونگي دريافت كارت اعتباري س��هام عدالت،
گفت :برخي بانكها س��رويس اپليكش��ن الزم
را ب��راي ورود اينترني مش��موالن پيادهس��ازي
كردهان��د كه آنها ب��راي اس��تفاده از مزاياي اين
طرح ميتوانند از اين طريق اقدام به دريافت وام
كنند ،برخي ديگر از بانكها قرار اس��ت از طريق
كارتهاي بانكي كه در دست مردم است استفاده
كنند .معاون فناوري و توس��عه نوآوري ش��ركت
س��پردهگذاري مركزي درباره ميزان تسهيالتي
كه از س��وي بانكها اعطا ميشود ،گفت :برخي
بانكه��ا  ۶۰درصد ارزش روز دارايي فرد و برخي
تا  ۱۰۰درصد هم براي اعطاي تس��هيالت پيش
بين��ي كردهاند كه مكانيزم آن بس��تگي به بانك
عامل دارد .در نهايت درخواس��ت فرد به شركت
س��پردهگذاري مركزي ارسال ميش��ود .ماهيار
گفت :اين درخواس��تها به صورت تجمعي بوده
و بحث توثيق مكاني��زه اتفاق ميافتد و بعد از آن
شركت به بانك اعالم ميكند كه سهام فرد توثيق
شد و بانك ميتواند به س��هامدار اعتبار دهد .به
گفته وي ،برخي از بانكها در نظر دارند اين مبلغ
را در قالب ش��ارژ كردن كارت عادي مش��تريان،
برخي كارت خريد و برخ��ي از طريق روشهاي
نوين پرداخت شارژ كنند.
معاونفناوريوتوسعهنوآوريشركتسپردهگذاري
مركزي درمورد زمان آغاز فرآيند مذكور نيز اظهار
كرد :بحثهاي حقوقي و تعامالت بين شبكه بانكي،
شركت س��پردهگذاري و بازار س��رمايه اين فرآيند
از بحثهاي فن��ي آن پيچيدهتر اس��ت ،زيرا براي
نخستينباراستوبايدپروتكلهايحقوقيبهنحوي
باش��د كه بحث ارتباطات و ذينفعان و عامليت فرد
وثيقهگذارووثيقهگيركامالمشخصشود.ويادامه
داد :بايد بحث احراز هويت الكترونيك پيادهسازي
شود و معاونت حقوقي شركت س��پردهگذاري در
حال تدوين نهاييسازي اين موضوعات است .در اين
راستا با چند بانك تعامالت اوليه اتفاق افتاده است و
برخيبانكها سرويس را تابخش زياديپيادهسازي
كردهاند .به گفته ماهيار ،پس از اينكه اولين قرارداد
نهايي ش��ود ،مردم ميتوانن��د از مزاياي اين كارت
اعتباري تا پايان آذرماه بهرهمند شوند.
بن��ا به اين گ��زارش ،ارزش س��هام عدال��ت تا روز
سه ش��نبه  ۱۸آذر ماه (س��هام  ۵۳۲هزار توماني)
ح��دود  ۱۱ميلي��ون و  ۳۸هزار تومان رس��يد كه
نسبت به روز معامالتي گذش��ته بيش از  ۴۴هزار
تومان افزايش يافت .اين در حالي است كه به گفته
كارشناسان با رونق بخشي بازارسرمايه ،بيترديد
ارزش س��هام عدالت باال ميرود و حتي تا رسيدن
به  ۲۰ميليون تومان دور از ذهن نيست .مسووالن
بارها به مشموالن س��هام عدالت هشدار دادند كه
س��هام خود را نفروشند چرا كه اين سهام ميتواند
يك نوع سرمايهگذاري و دارايي مناسب براي آنها
باشدوازمزايايآنبهرهمندشوند.ايندرحالياست
كه برخي افراد كه سهام عدالت خود را فروختند با
دريافت خرد خرد پول آن هم در فرآيندي طوالني
مواجه شدهاند و بهره چنداني از آن نبردهاند .البته
توكلي رييس اتحاديه تعاونيهاي س��هام عدالت
كشورچنديپيشباتاكيدبراينكههمچنانتوصيه
ما بر پرهيز از فروش سهام است تا ارزش واقعي آن
مشخص شود ،خاطرنش��ان كرد :سهام عدالت در
آيندهبراياموراتروزانه،ضمانتنامهبانكي،تضامين
و س��پرده استفاده خواهد ش��د كه تاكيد مجدد بر
پرهيز از فروش آن است.
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اخبار

بازارسرمايه

گاليه بورسبازان از اظهارنظر مسووالن

(( شاخص كل )) از شاخص هموزن جا ماند

رقيهندايي|
باالخ��ره ريزشهاي بازار س��رمايه به اتمام رس��يد و
سهامداران بعد از گذشت چهار ماه سرخ پوشي چند
هفتهاي رنگ سبز و س��وددهي را در تاالر شيشهاي
تجربه كردند و اما؛ طي روزهاي اخير بازهم با حواشي
خبري تا حدودي روندي نوساني را تجربه كرد ولي در
نهايت روز گذشته كمي به تعادل رسيد.
طيروزهايگذشتهباتوجهبهاخباراقتصادي،سياسي
و امثال اين موارد فضاي بازار س��رمايه كمي مسموم
ش��د و اين موضوع موجبات روند نزولي شاخص را در
برخي از روزها پديدآورد كه بهطور تقريبي روز گذشته
بازار س��هام به تعادل رسيد .اگر به وضعيت اين بازار از
ابتدايهفتهتاكنوننگاهكنيم،متوجهخواهيمشدكه
نمادهاي بزرگ بازار روند كاهش��ي به خود گرفتند و
شاخص كل اين بازار در مقابل سهام و صنايع كوچك
در محدوده مثبت قيمتي نوسان كردند .رشد شاخص
ل هموزن در اين دو روز شاهد اين وضعيت بازار بود،
ك
بابررسيوضعيتبورسازابتدايسالتاكنونميتوان
دريافت كه ن��گاه كوتاهمدت در مي��ان معاملهگران
وسهامداران بورسي حاكم شده است .همين نوع نگاه
سببشدهتاشاهدافزايشسفتهبازيوشناساييسود
سريع در كليت بازارسهام باشيم و به دنبال آن طمع
كسب سود ،نقدينگي را به سمت سهام كوچكتر بازار
كشانده است.
اظهارنظرهاي غيركارشناسي
با اين وضعيت بازار بسياري از سهامداران در تالشند
كه س��رمايه خود را از ب��ورس خ��ارج و در بازارهاي
موازي سرمايهگذاري كنند .برخي از سهامداران نيز
درخص��وص وضعيت بازار ميگوي��د :دولت و تمامي
ارگانها در نخس��تين روزهاي س��ال  1399از بازار
سرمايه حمايت كردند و بورس در مقايسه با سالهاي
گذشتهوضعيتبسياربهتريداشتاما؛درميانبرخي
بودند كه صحبتهاي غير كارشناسي انجام ميدادند
و اين صحبتها باعث شد حتي اعتماد ما بورس بازان
كهنه كار نيز از بين برود و سعي كنيم ميزان سرمايه
كمتري براي معامله در بازار داشته باشيم مثال؛ زماني
كه خود دولت تصميم به عرضه در بازار داشت برخي
از كابينه دولت يا مسووالن صحبتهاي ناخوشايندي
درخصوص عرضهها ميكردند كه باعث شد اعتماد ما
نسبت به بازار بورس از بين برود .تقربيا از ماه گذشته
برخي از مسووالن حمايتهاي خوبي از بورس كردند
كه باعث شد اعتماد ما نسبت به اين بازار جلب شود اما؛
بازهم يك عده ديگر بدون داشتن تخصص بورسي در
بازار نظر ميدهند و دست و دل ما را براي معامله سرد
ميكنند.تنهااميدماايناستكهسازمانبورساجازه
اظهارنظر هيچ فردي را در بازار س��هام ندهد و بازار به
وضعيت عادي خود باز گردد.
بازار به كدامين سو ميرود؟
اين سوال را تقريبا تمامي بورس بازان ميپرسند چه
افراد كهنهكار و چه سهامداران جديدالورود هر كدام
از اينان به نوعي اين پرس��ش را دارند كه بازار سهام به
كدامين سمت و سو ميرود؟ حتي در اين ميان برخي
ازكارشناسانبورسيبرايننظرندكهديگربورس قابل
پيشبيني نيست و اگر جوي مثبت به بازار تزريق شود
روند صعودي به خ��ود ميگيرد اما؛ اگر خبري منفي
حول و محور بورس باشد اين بازار تغيير رويه ميدهد.
در نتيجه اگر وضعيت اخبار را خوب در نظر بگيريم و
اتفاق مثبتي در بازار رخ ندهد شاهد روند صعودي در
بورس و بازارسهام خواهيم بود.
يكي از كارشناسان بازار سرمايه در خصوص سمت و
س��وي بازار ميگويد :بازار سهام بارها و بارها در طول
تاريخ شاهد كژانديش��يهايي بوده كه به جز فعاالن
اين بازار دامن سايرين را گرفته و بعضا با شكلگيري
حبابهاي قيمت به كليت اقتصاد كشورها نيز آسيب
زده است .بررس��ي تبارشناسي حبابها در بازارهاي

مالينشانميدهدكههمهآنهادراوجناباوريوحيرت
ازعواملبيرونيشكلگرفتهاندودراوجخوشبينينيز
خاتمه يافتهاند .در حال حاضر بسياري از تحليلگران
بازار س��رمايه در مورد آنچه در ميان��ه مردادماه روي
داد نيز همين نظر را دارند .در آن زمان كمتر كسي از
سرمايهگذاران حقيقي بازار سرمايه ميتوانست تصور
كند كه قيمتها مسيري متضاد از روند دو ساله را آغاز
كنند و آنچنان بر ريزش خود ادامه دهند كه در نهايت
فشار سنگين عرضه در بسياري از نمادها براي روزهاي
متمادي جريان معامالت را از تقاضاي موثر خالي كند.
رخ جديد سهام خرد در بورس
با نگاه عميقتر بازار و باتوجه به روند قيمتها و بررسي
ورود و خروج نقدينگي حقيقي در بازار سرمايه ميتوان
اينطور نتيجه گرفت كه فعالين بازار اين روزها تمايل
بيشتري به خريد سهام در نمادهاي كوچكتر دارند.
بررسيها حكايت از تغيير وضعيت معامالت نمادهاي
كموزنبازارازصفوفسنگينخريدبهصفهايفروش
دارد.براي مثالنمادهايي مثل «فخاس»« ،خكمك»و
«غشان» از جمله نمادهايي بودهاند كه در ماههاي اخير
با صفهاي خريد يا صف فروشهاي قابلتوجه مواجه
بودند و در اين بين بارها پيش آمده كه هيجان خريد
جاي خود را به هيجاني در جهت عكس داده است .در
طول اين مدت اشباع خريد و فروش در نمادهاي گفته
شده به حدي بوده كه حتي نبود تقاضا يا عرضه سبب
شد تا اين نمادها حتي درصد اندكي از قيمت پاياني را
هم نتوانند پر كنند .توجه بيش��تر به نمادهايي از اين
دس��ت به خوبي نش��ان ميدهد كه اين بخش از بازار
س��رمايه تا چه حد در مقابل تغيي��ر جريان نقدينگي
آسيبپذير اس��ت .با اين حال مشكل وقتي دشوارتر
ميشود كه متوجه ميشويم اين رويه در بازار سرمايه
امريسابقهداراستونهتنهاطيسالهايپررونقاخير
بلكه بارها در ايام ركود ادامهدار بازار سهام بين سالهاي
 ۹۲تا  ۹۶در نمادهاي سبك وزن بازار تكرار شده است.
وضعيت بودجه و بورس
مصطفي صفاري ،كارشناس بازار سرمايه درباره تاثير
بودجه برروي صنايع ميگويد :اثرات بودجهاي كامال
روي صنايع متفاوت است و بايد صبر كنيم كه اليحه
بودجه تصويب ش��ود تا بتوان درب��اره صنايع جذاب
ب��راي س��رمايهگذاري در ب��ورس در وضعيت فعلي
صحبت كنيم اما؛ آنچه مش��خص است اينكه صنايع

صادراتمحور خوب و جذابند .وي تش��ريح ميكند:
پتروش��يميها ،صنايع گازي ،داروييه��ا ،بانكها و
بيمهها كه بعد از برجام اوضاعشان خوب ميشود نيز
براي سرمايهگذاري و معامله جذابند .اين كارشناس
بازار س��رمايه معتقد است ۸۰درصد از صنايع در بازار
اوضاع خوب��ي دارند و معاملهگران ميتوانند س��راغ
سرمايهگذاري در اين گروهها بروند .صفاري در همين
حال بازگشت امريكا به برجام و توافق هستهاي جديد
بين ايران و اياالتمتحده را يادآور ميشود و ميگويد
بخشي از جذابيت اين صنايع به اين توافق بازميگردد
و اضافه ميكند :البته ايران از برجام خارج نشده و فقط
برخي از تعهداتش را كاهش داده اس��ت ،بنابراين ما
از برجام خارج نش��ديم كه بخواهيم به آن توافقنامه
بازگردي��م .امريكا باي��د به توافق هس��تهاي و برجام
برگردد .با بازگشت امريكا به برجام صنايعي كه از آنها
نام بردم براي سرمايهگذاري و معامله جذاب خواهند
شد .البته همانطور كه گفتم بايد منتظر اثر بودجه نيز
بر اين صنايع باشيم .اين كارشناس بازار سرمايه اظهار
ميكند :هرچند دولت تازه اليحه بودجه سال ۱۴۰۰را
تقديم مجلس شوراي اسالمي كرده و هنوز اين بودجه
به تصويب نهايي نرسيده است اما؛ در اين اليحه قرار
ش��ده كه يارانهها به صنايع بهصورت نقدي پرداخت
ش��ود ،براي همي��ن ميبينيد كه اكن��ون داروييها
صف خريد هستند .همچنين در اليحه بودجه سال
آينده ابهاماتي درخصوص دالر  ۴۲۰۰وجود دارد كه
تعيينتكليف آن ميتواند سرنوش��ت برخي گروهها
را مشخص كند .صفاري خاطرنشان ميكند :بهنظر
ميرس��د حال بازار خوب اس��ت و هرقدر به انتهاي
سال نزديك شويم چون اول سال تورم داشتيم وضع
شركتها بهتر ميش��ود و مطمئنا بازار حالش خوب
خواهد ماند.
سودجويي به واسطه نبود دانش كافي
يكي ديگر از كارشناس��ان بازار سرمايه درخصوص
وضعيت مالي-رفتاري ب��ورس ميگويد :در بورس
وضعيت نمادهايي كه با حباب مواجهند اگرچه ناشي
از وقوع تقلب يا كالهبرداري نيست ،اما تا حد بسيار
زيادي از تغييرات الگوي جريان نقدي پانزي پيروي
ميكند .در اين حالت بس��ياري از افراد كه ريس��ك
خريد يك داراي��ي گرانقيمت را پذيرفتهاند ،بر اين
باور هستند كه همواره شخص ديگري خواهد بود تا
سهام آنها را به اميد رشد بيشتر قيمت از آنها بخرد .اين

وضعيت كه در ادبيات مالي از آن با عنوان «سادهدل
بزرگتر» ياد ميشود ،تا جايي تداوم خواهد داشت
كه س��ادهدلتر از سرمايهگذار آخر پيدا نشود و نبود
تقاضا روند صعودي را به يك باره معكوس كند .در اين
حالت طبيعي خواهد بود كه افت قيمتها ادامهدار و
شديد باشد تا جايي كه سهام شركتها به اشباع كامل
فروشبرسنديامتغيرهايبنياديبهحمايتازقيمت
سهام برآيند؛ وضعيتي كه دقيقا طي هفتههاي قبل
در بسياري از نمادهاي بازار سهام رخ داد .در ماههاي
گذش��ته برخي از نمادها ،بعضا بي��ش از  ۶۰درصد
از به��اي خود را در مدتي اندك از دس��ت دادند .اين
مساله در حالي رخ داد كه در حال حاضر نيز شواهد
حكايت از رونق دوب��اره نمادهاي كوچك و احتمال
درگير شدن افرادي در اين فرآيند دارد كه احتماال از
سازوكار چرخههاي اينچنيني و اثر مخربي كه دامنه
نوسان بر تشديد آنها ميگذارد ،اطالع چنداني ندارند.
براي دوري از تبعات منفي اين احتمال همانطور كه
در بسياري از مصاحبهها و گزارشها بر آن تاكيد شده
بهتر اس��ت تا مردم عادي كه با اندك س��رمايه خود
به اميد كسب س��ود به بازاري مانند بورس ميآيند
با افزاي��ش دانش مالي خود و دوري از حواش��ي كه
افراد س��ودجو در فضاي مج��ازي ايجاد ميكنند ،با
بهرهگيري از تخصص افراد ذيصالح در اين زمينه از
به خطر انداختن داراييهاي خود بپرهيزند.
با بررسي شاخص كل و شاخص هم وزن از نخستين
روز شهريورماه ميتوان دريافت كه طي يك الي يك
ماه و نيم اخير سهام گروههاي بزرگ و اغلب كادمويتي
محور ميتوان دريافت كه در رش��د قيمت از س��هام
كوچكتر سبقت گرفتهاند اما؛ از روز 28مهر ماه شاهد
جبراني دو شاخص يعني شاخص كل و شاخص هم
وزن بودي��م و در ادامه وضعيت تغيير كرد .ش��اخص
هم وزن از ش��اخص كل پيشي گرفت .با وجود اين اما
دو نماگر همراه با يكديگر حركت ميكردند .با شروع
آذرماه توجه به گروههاي كوچك بازار جديتر شد تا
شاهد واگرايي هر چند محدود شاخص كل و هم وزن
باش��يم كه طي دو روز معامالتي گذشته به اوج خود
رسيدهاست.بهطوريكهدرمقابلافتشاخصكل(به
عنواننمايندهسهامباارزشبازارباال)،شاخصهموزن
(با اثرگذاري يكسان نمادها) روندي صعودي در پيش
گرفته است .موضوعي كه نشان ميدهد توجه به سهام
كوچكتر بازار كه به عنوان سهام چابك نيز شناخته
ميشود ،افزايش يافته است.

رييسجمهور در جلسه هيات دولت مطرح كرد

چابكي دولت با فروش سهام در بورس

حس��ن روحاني بودجه  ۱۴۰۰را ي��ك بودجه راهبردي
خواند و با برشمردن پيامهاي مهم اين بودجه تاكيد كرد
كه اس��اس اين بودجه اعالم شرايط مناسبتر اقتصادي
براي س��ال  ۱۴۰۰است .رييسجمهور در جلسه هيات
دولت اظهار داشت :كوچك كردن دولت و فروش سهام
دولت در بورس و در بازار يكي از كارهاي مهم براي چابكي
دولت است .اين يعني مردمي كردن اقتصاد كه پيام مهم
بودجه سال آينده است .بودجهريزي عملياتي ،پيام ديگر
بودجه سال ۱۴۰۰است و افتخار دولت يازدهم و دوازدهم
اين است كه بودجه را از اتاق سربسته و دربسته خارج كرد.
يكي از افتخارات دولت يازدهم و دوازدهم اين اس��ت كه
بودجه را از اتاق دربس��ته و سربسته درآورد و پشت اتاق
شيشهاي آورديم كه همه مردم ببينند .روحاني ادامه داد:
به مح��ض تقديم بودجه به مجلس همه مردم در فضاي
مجازي ميبينند كه به هر فرد و دستگاه چقدر اختصاص
ميدهيم و انتقاد و نقد ،تشويق ،بحث و اصالح ميكنند
كه اين حق مردم هم هس��ت از بودجه و كيسه ملت چه
مقدار اختصاص يافته است و مردم ادعاها را با عملكردها
تطبيقبدهند.ويبودجه ۱۴۰۰رانخستينكارمشترك
دولت دوازدهم و مجلس يازدهم دانست و از نمايندگان
مجلس ش��وراي اسالمي درخواس��ت كرد ،با همكاري
يكديگر بودجه را در زمان مناس��ب تصويب كرده و براي
اجرا ابالغ شود .رييسجمهور با بيان اينكه در اين چند ماه
گذشته فرصت انجام كار مشترك بين دولت و مجلس به

وجود نيامده است ،افزود :مجلس محترم لوايح دولت را
در يك اتاق بايگاني كرده است و سونامي طرحها را شروع
كرده است كه اشكال ندارد ولي اين بر خالف اهداف بلند
و توسعه كشور است و با همكاري ،بهتر ميتوانيم پيش
برويم .وي اصالح و كاهش نرخ ارز را يكي ديگر از اقدامات
دولتدربودجهسال آيندهبرشمردوتصريحكرد:افزايش
ارزش پول ملي يكي از پيامهاي مهم بودجه است بنابراين
ارز را بر مبناي۱۱هزار تا۱۱هزار و ۵۰۰تومان مدنظر قرار
داديم تا ارزش پول ملي ما باال برود در يك ش��رايطي در
سال آينده اين كار شدني و امكانپذير است و هيچكدام
اينها آرزو نيست كه اين اقدام بر مبناي محاسبات دقيق
انجام شده است .حسن روحاني ،رييسجمهور نخستين
كار مشترك دولت دوازدهم و مجلس يازدهم را بودجه
 1400دانستاما؛اينبودجهازنظركارشناساناقتصادي
داراي مشكالت متعدد از تامين مالي از تمامي روشهاي
ممكن تا فروش سهام و ماليات در بورس است.

سرنوشت تكراري بودجه
پيمان مولوي كارشناس اقتصادي در خصوص وضعيت
بودجه  1400ميگويد :اگر به اليحه بودجه  1400نگاه
كنيم سيال بودن درآمدها و هزينهها را متوجه ميشويم
البتههزينههاتقربياثابتاستاما؛درآمدهاطيسالهاي
گذشته در بودجهها متغيربوده است .وي ادامه ميدهد:
به نظر ميرسد دولت از تمامي مسيرهاي موجود درآمد

تعريف كرده است و اين تعريف در برخي از موارد موجبات
تضاد را پديد ميآورد .براي مثال زماني كه ش��ما درآمد
ناشي از ماليات سهام را تعيين ميكنيد براي اينكه رقم
دريافت شود نياز است س��طح معامالت بورسي به رقم
مشخص شدهاي برسد .اين كارشناس بازار سرمايه اضافه
ميكند :حال سوال اينجاست زماني كه سياستگذار اين
موارد را تعريف ميكند اوراق را نيز بهطور جداگانهاي در
اين ميان جاي ميدهد .به نظر ميرسد چيزي كه وجود
دارد اين است كه دولت چه نوع درآمد را تعيين ميكند
و به آن ميرسد .اين مورد در كوتاهمدت و در ميان مدت
ميتواند تشتت را در بازارهاي سرمايهگذاري پديد آورد
چراكه؛ اولين چيزي كه در بودجه  1400ديده نميشود
تاثير اين بودجه بر روي نقدينگي اس��ت .مولوي تاكيد
ميكند :در مردادماه سال  1400زماني كه دولت تغيير
ميكند نقدينگي در اقتصاد ايران از ركورد سه هزار و100
ميلياردتومان به احتمال زياد عبور كرده البته اين فرضيه
در صورتي درست است كه رشد نقدينگي را هفتگي يك
درصد در نظربگيريم .اين كارش��ناس اقتصادي اضافه
ميكند :اگر رش��دهاي هفتگي و ماهانه بيش از گذشته
شود اين رقم به سه هزار و  300ميليارد تومان ميرسد.
اين بدان معناس��ت كه تمامي بازار با ورود اين نقدينگي
تغيير خواهند يافت .وي ميگويد :اگر تا آن زمان مذاكره
برجام رخ دهد و تحريمها و موانع برداش��ته شود ،با اين
روند پيش روي شاهد تورم بيشتري خواهيم بود .مولوي

اظهار ميكند :شركتهاي بورس��ي ايران ممكن است
براس��اس رويكرود تورمي اقدام به خريد و فروش سهام
كنند و اين رويكرد باعث رشد شاخص بورس شود اما؛ از
سوي ديگر اقتصاد ايران ميتواند بدون رشد بازار سرمايه
متناسب و بنيادي داشته باشد؟ اين يعني ديد كوتاهمدت
و بيشترين نگراني در سال 1400عدم رشد اقتصادي در
كليتواگررشداقتصادينداشتهباشيمموجباتكوچك
شدن بازار و نقدينگي رشد پيدا ميكند در نهايت با يك
اقتصاد تورمي روبه خواهي��م بود .وي تاكيد ميكند :در
بودجه ۱۴۰۰همانند بودجههاي دهههاي قبل صحبتي
از تاثي��ر اي��ن بودجه بر نقدينگي نش��ده اس��ت ،با يك
حساب كتاب متواضعانه در مردادماه  ،۱۴۰۰نقدينگي
با خوشبينانهترين حالت به  ۳۱۰۰هزار ميليارد تومان
خواهد رسيد و اين در صورت عدم وجود رشد اقتصادي
ايران را براي چهارمين س��ال متوالي به سمت تورم باال
حركت ميدهد .اين كارشناس اقتصادي در نهايت اضافه
ميكند :در بودجه ۱۴۰۰هيچ اشارهاي به رشد اقتصادي
و س��ناريوهاي خوشبينانه و بدبينانه نشده است ،دقت
داشته باشيم اقتصاد ايران براي رسيدن به سطح درآمد
سرانه سال ۱۳۹۱نيازمند رشد 8درصد در۶سال متداوم
است و اين بدون نظم و برنامه مشخص امكان ناپذير است
(بيشترين رشد اقتصادي متوس��ط ايران در دهه  ۴۰با
متوسط  11درصد و در س��الهاي  ۱۳۷۵الي  ۱۳۸۶با
متوسط  5درصد بوده است)

ثبتناممشموالنغيرمستقيم
سهام عدالت در سجام

فرزانه دهنادي ،نماينده وزير مدير كل امور اقتصادي
و دارايي استان تهران به تش��ريح لزوم ثبت نام سجام
توسطافراديكهروش«غيرمستقيم»رابرايمديريت
س��هام عدالت خود انتخاب كردند ،پرداخت و افزود :با
توجه به آزادسازي سهام عدالت در اوايل سال  ۱۳۹۹و
فراهمآمدنامكاننقلوانتقالاينسهامدربازاربورس،
انتخاب دو روش «مستقيم» و «غير مستقيم» توسط
دولتبرايسهامدارانفراهمشد.نمايندهوزيرمديركل
امور اقتصادي و دارايي اس��تان تهران افزود :دسته اول
سهامداراني بودند كه با انتخاب روش مستقيم ،اقدام
به انجام مراحل آزاد س��ازي از طريق مراجعه به سايت
 http: //samanese.irكرده و ضمن تكميل مراحل
آزادس��ازي س��هام عدالت و ثبت نام در سامانه سجام،
توانستندبهانجاممعاملهدربازاربورسدسترسيداشته
باشند.دهناديادامهداد:دستهدوم،سهامدارانيبودند
كههيچاقداميانجامندادهودرواقعروشغيرمستقيم
را جهت مديريت سهام خود انتخاب كرده و صرفا اقدام
به دريافت سود س��هام خود ميكردند .وي خطاب به
س��هامداراني كه روش «غير مس��تقيم» را برگزيدند،
گفت:تاكنونضرورتيبرايثبتناماينافراددرسامانه
سجامنبودهوسهامداران،سودسهامشركتهايسهام
عدالت را دريافت ميكردند اما بايد توجه داشته باشند
كهدريافتمرحلهآتيسودسهام،صرفامنوطبهثبتنام
درسامانهسجاموداشتنكدبورسيخواهدبود.نماينده
وزير مدير كل امور اقتصادي و دارايي اس��تان تهران از
شهروندان استان تهران خواست ،جهت جلوگيري از
بروز مشكل در واريز سود سهام ،هر چه سريعتر نسبت
بهدريافتكدبورسياقدامكنند؛ازطرفديگرثبتنام
در سامانه سجام مزاياي ديگري از جمله مشاركت در
تصميمگيريهاوشركتدرمجامععموميشركتهاي
بورسي را در پي خواهد داشت .دهنادي در پايان ضمن
اشاره به فراخوان سازمان خصوصي سازي در اين باره
تاكيد كرد :با توجه به مهيا ش��دن مقدمات الزم جهت
پذيرششركتهايسرمايهگذاريدربورسومعامالتي
شدننماداكثريتشركتهايسرمايهگذاريدربورس
اوراق بهادار تهران ،به منظور مشاركت سهامداران اين
شركتها در مديريت ش��ركتهاي موصوف از جمله
حض��ور در مجامع عمومي ع��ادي و فوقالعاده جهت
بررس��ي عملكرد و فعاليت مديران ،بررسي تراز نامه و
صورتهاي مالي ،تصويب سود ،انتخاب اعضاي هيأت
مديره و بازرس قانوني ش��ركت ،دريافت سود و اعمال
راي در مجامع به صورت الكترونيكي ،الزم است كليه
سهامداران س��هام عدالت هر چه سريعتر با مراجعه به
سامانه سجام به نش��اني http: //www.sejam.ir
نسبتبهثبتنامخوداقدامكنند.براساساينگزارش،
در مجموع تعداد ۴۹ميليون و  ۱۰۰هزار نفر در كشور
سهامداران سهام عدالت هستند كه از اين تعداد حدود
 ۳۰ميليون نفر از سهام داران سهام عدالت ( ۶۱درصد)
دركلكشوروحدود ۳.۴ميليوننفر( ۵۷درصد)ازسهام
داران سهام عدالت در استان تهران ،روش غيرمستقيم
راانتخابكردهاند.

تحول در بازار سرمايه
حسنقاليبافاصل،سخنگويشورايعاليبورسگفت:
سهموضوعمهمواساسيدراينجلسهبهتصويبرسيد.
ويتصريحكرد:پيشنهاداصالحمواديازدستورالعمل
موضوع ماده  ۱۸آيين نامه اجرايي قان��ون بازار از نظر
نگارشي و گزينش كلمات با بار معنايي جديد و الحاق
بندهاي جديدي به آن در شورا مصوب شد .سخنگوي
شوراي عالي بورس ادامه داد :همچنين پيشنهادهاي
سازماندربارهسياستگذاريدرخصوصنحوهاجراي
قانونبازارراجعبهمواردعدمارايهاطالعاتوعدمرعايت
استانداردهايحسابداريمليموردبحثوبررسيقرار
گرفتوتصويبشد.قاليبافاصلتصويبدستورالعمل
طبقهبندياطالعاتمحرمانهوتعيينسطحدسترسي
اشخاص را س��ومين موضوع مهم اين جلسه دانست و
تاكيد كرد :امشب تحوالت بازار س��رمايه و وضع بازار
در ش��ورا مورد بررسي قرار گرفت و نحوه اجرايي شدن
مصوباتشورادراينخصوصارزيابيشد.

بازگشايي چند نماد معامالتي
در فرابورس

نماد معامالتي شركت عطرين نخ قم «نطرين»۱
ني��ز پس از برگ��زاري مجمع عموم��ي فوقالعاده
صاحبان س��هام در خص��وص افزايش س��رمايه و
اعمال تصميم��ات مذكور در س��امانه معامالت و
افش��اي اطالعات با اهميت ،از طريق انجام حراج
ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با
اعمال يك مرحله پيش گشايش ،امروز چهارشنبه
آماده انجام معامله اس��ت .براي اين دو نماد ،پس از
انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات ،در صورت
لزوم بازگش��ايي مرتبه دوم اطالعرساني ميشود
در غير اين صورت انجام معامالت به صورت حراج
پيوس��ته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است.
در س��وي ديگر بازار ،نماد معامالتي شركت بانك
گردش��گري«وگردش ،»۱پس از برگزاري مجمع
عمومي عادي بهطور فوقالعاده صاحبان س��هام،
از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه
نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش،
آماده انجام معامله ش��د .درصورت كش��ف قيمت
پس از انجام حراج ناپيوس��ته و حذف سفارش��ات
باقيمانده ،انجام معامالت در نماد مذكور به صورت
حراج پيوس��ته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير
اس��ت .همچنين در صورت عدم كشف قيمت ،در
صورت لزوم ،بازگشايي مرتبه دوم نماد معامالتي
مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطالعرساني
ميشود .همچنين نماد معامالتي شركت بازرگاني
و تولي��دي مرج��ان كار «كمرج��ان »۱پ��س از
بررسي معامالت ،از طريق انجام حراج ناپيوسته با
محدوديتدامنهنوسانقيمتوبااعماليكمرحله
پيش گشايش ،آماده انجام معامله است.

درشهر
نامه شهردار تهران
به شوراي نگهبان

مشاور ش��هردار تهران در امور مجلس اعالم كرد
كه ش��هردار تهران در م��ورد مصوب��ه ماليات بر
ارزش افزوده به شوراي نگهبان نامه نوشته است.
به گزارش ايس��نا ،پروانه مافي گف��ت :در اليحه
درآمدهاي پايدار شهرداريها سعي كرديم مواد
به گونهاي تنظيم شود كه اختيارات شوراها حفظ
شود .متاسفانه اين اليحه از سوي شوراي نگهبان
با يك ايراد كلي مواجه شد.
وي افزود :دو نگاه و رويكرد در بين اعضاي شوراي
نگهبان است يك رويكرد به نگاه ما نزديك است
و ب��ر حفظ اختيارات ش��وراها تاكي��د دارد و دوم
مخالف اين نظر است ،تالشمان اين بود كه با كمك
اعضاي موافق ،نظر اعضاي مخالف را موافق كنيم
و در اين رابطه نامهاي را با امضاي ش��هردار تهران
براي اعضاي مخالف ش��ورا كه آقايان كدخدايي و
رهپيك بودند ،ارسال و از آنان در خواست نشست
كارشناس��ي داش��تيم؛ اما هنوز پاسخي دريافت
نكردهايم.
مافي توضيح داد :االن هم دو نظر مطرح اس��ت،
نخست اينكه وزارت كشور معتقد است با تصويب
ماده  ۵۳مش��كلي ب��راي تنظيم ع��وارض براي
شوراها رخ نميدهد در حالي كه اعضاي شوراهاي
ش��هر نظرشان خالف اين اس��ت اما امور مجلس
شهرداري با هيات رييسه تماس داشته و از آنجايي
كه بررس��ي اين موضوع روز پنجشنبه در دستور
شوراي نگهبان است ،قرار شده كه هيات رييسه
همه تالش خود را براي تغيير تصميم حقوقدانان
شوراي نگهبان انجام دهد .بايد كامال توجيهاش
براي همه روشن باشد كه آيا با تصويب اين قانون
كه وزارت كشور با همكاري شوراي عالي استانها
عوارض وضع كنند؛ در قوانين باالدستي ميتواند
اش��كالي ايجاد و قوانين قبلي را نقض كند يا نه و
اتفاق جدي رخ نميدهد؟
مشاور ش��هردار تهران در امور مجلس كه در يك
وبين��ار تخصص��ي صحبت ميك��رد ،در واكنش
به برخ��ي انتقادها مبني بر اينكه ش��هرداري در
اين زمينه كوتاهي انجام داده اس��ت ،افزود :هيچ
كوتاهي انجام نش��ده و  ۶ماه اس��ت ك��ه وزارت
كش��ور ،ش��هرداري و بنده با نمايندگان مجلس
و فراكس��يونهاي تخصصي و حت��ي حقوقدانان
شوراي نگهبان در حال رايزني و نشست هستيم.
اما كميسيون اقتصادي در برخي جلسههاي خود
اطالعرساني نميكرد با اين حال تالشها همچنان
ادامه دارد كه البته بعيد است نظر شوراي نگهبان
تغيير كند.

جايزه به تهرانيها
براي تفكيك پسماند

مديرعامل سازمان پسماند ش��هرداري تهران از
جايزه شهرداري به تهرانيها براي تفكيك پسماند
خب��ر داد. به گزارش ف��ارس ،صدرالدين عليپور
مديرعامل س��ازمان پسماند ش��هرداري تهران،
درباره اجراي طرح كاپ و تاثير آن بر ميزان تفكيك
زبالههاي خش��ك در مبدا گفت :طرح جداسازي
ي تر و خشك از مبادي توليد از قبيل منازل
زبالهها 
مس��كوني ،مراكز تجاري و ادارات ،مدارس چند
سالي اس��ت كه در مناطق 22گانه اجرا ميشود،
اما در ادامه اجراي طرح كاپ (كاهش پس��ماند)،
پروژه «شنبههاي بدون پسماند» با هدف تسهيل
در تعامل شهروندان با مديريت شهري ،چند ماهي
است كه در مناطق اجرا ميشود.
وي با اشاره به ش��رايط كنوني و محدوديت افراد
براي حضور در مراكز عمومي و مواجهه مستقيم با
يكديگر خاطرنشان كرد:شهروندان ميتوانند در
طول هفته پسماندهاي خشك را جداسازي كرده
و ب��ا رعايت پروتكلهاي بهداش��تي به غرفههاي
بازيافت ياخودروهاي مل��وديدار تحويل دهند.
همچنين ميتوانند پسماندهاي خود را در طول
هفته جمعآوري و روزهاي شنبه بين ساعت  7تا 9
صبح جلوي درب منزل گذاشته تا به خودروهاي
ملوديدار تحوي��ل دهند .مديرعامل س��ازمان
مديريت پسماند با اشاره به تاثير اجراي طرح كاپ
برجلب مشاركت شهروندان،ارتقايپاكيزگي شهر
و كاهشمشكالت زيستمحيطي ناشي از توليد
پس��ماند گفت :با اجراي طرح كاپ وجمعآوري
مخازن پسماند از معابر ،تفكيك از مخازنتوسط
زباله گرده��ا كاهش و در كن��ار آن تفكيك پاك
در مبدا با اجراي طرح ش��نبههاي بدون پسماند
افزايش يافت.
عليپور در ادامه تفكيك پسماند در مبدا ،كاهش
حجم پس��ماند خش��ك ،كم كردن رطوبت زباله
توليدي و در نهايت كاهش ميزانورودي پسماند
به مقصد نهايي آن در آرادكوه و حفاظت از محيط
زيس��ت را از اهداف اجراي طرح شنبههاي بدون
پسماند اعالم و عنوان كرد :اينطرح با سياستهاي
تشويقي نيز همراه بوده كه در همين زمينه عالوه
بر ارايه وجه نقد به شهرونداني كه پسماند خشك
خود را بهغرفههاي بازيافت تحويل ميدهند كد
پيگيري نيز به آنها ارايه شده كه بايد تا اعالم نتايج
قرعهكشي سازمان مديريت پسماند نزد خود نگه
داشته باشند .منتخبان با ارايه كد ،دوچرخه اهدايي
سازمان را دريافت ميكنند.
وي ب��ا تاكيد بر اينكه منظور از ش��نبههاي بدون
پس��ماند عدم وجود زباله خشك در منازل است،
افزود :اين طرح حدود دو ماه اس��ت كه در مناطق
 22گانه با هدف جمعآوري پسماندهاي خشك
تفكيك شده و با تلفيق طرحهاي تشويقي از سه
طريق غرفههاي بازيافت ،اپليكيشن جمعآوري
پسماند خشك (جاروب و كاپ زي) وخودروهاي
ملوديدار بازيافت اجرا ميشود .ميزان مشاركت
مناطق هم متفاوت بوده اما در همين مدت كوتاه
شاهد افزايش ميزانتفكيك پاك در مبدا بودهايم.

راهوشهرسازي
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اتصال ريلي ايران و افغانستان

هدف ايران از اتصال ريلي به افغانستان
وزير راه و شهرسازي با اش��اره به اينكه ايران به تعهد
خود براي احداث خط آهن خواف -هرات عمل كرده
است ،تصريح كرد :تكميل اين مسير با اين هدف بوده
تا بتوان در فرآيند توسعه زيرساختها در افغانستان،
تحرك ايجاد شود .اين مس��ير ريلي براي افغانستان
ضروري است ،چون اين كش��ور داراي معادن سنگ
آهن بسيار گسترده و غني اس��ت و آنها نياز دارند به
ش��بكه ريلي و حمل و نقلي متصل شوند تا بتوانند از
ظرفيت عظي��م معادن بهره ببرن��د و آن را بتوانند به
شمال و جنوب كشور ايران انتقال دهند و بدينترتيب
اقتصاد خود را شكوفا كنند .اسالمي با اشاره به اينكه
راهآهن خواف -هرات ،توسط جمهوري اسالمي ايران
و بر اس��اس معاهده سهجانبه بين ايران ،افغانستان و
هندوستاناحداثشد،يادآورشد:معاهداتمنطقهاي
كه تاكنون اجرايي شد همه از طريق استفاده از جاده و
حول محور چابهار بود .در عين حال ،يكي از كشورهاي
موف��ق در زمينه اس��تفاده از ظرفيته��اي چابهار و
گسترشتبادالت،كشورافغانستانبودهكهبسيارروان
و باسهولت تبادالت تجاري بين دو كشور برقرار شد.
به گفته اسالمي ،هفته گذشته قطار باري و مسافري
از سوي ايران به افغانس��تان اعزام شد و اين خط روز
پنجش��نبه  20آذر با حضور روساي جمهور دو كشور
افتتاح ميشود .در اين مسير ريلي هم در بخش بار و
هم مسافر ،تقاضا وجود دارد و اولين سرويس قطاري
كه عبور ميكند با فرمان روساي جمهور دو كشور بار
از دو سو جابهجا ميشود.
آمادگيبرايتكميلخطآهنتا مزار شريف
وزير راه و شهرسازي اظهار كرد :در خصوص تكميل
بخشي كه تعهد افغانستان است ،مذاكرات مقدماتي

سرمايزيرصفردرجه در18استان

پيامتوييتري

ظريف :پل ساختن از مرزها يك اولويت است
محمد ج�واد ظريف ،وزي�ر امور خارجه در آس�تانه افتت�اح خط آهن
خواف -هرات در حس�اب كاربري خود در توييتر نوشت« :اهميت خط
آهنخواف-هراتبهايرانوافغانستانمحدودنيستوبرايمنطقههم
انجام شد تا بتوانيم توسط شركتهاي ايراني مسير در
تعهد دولت افغانستان را در قالب تهاتر با اقالم معدني
افغانستان ،تكميل كنيم .مذاكرات مقدماتي نيز انجام
ش��ده تا بتوان راهآهن را از ايستگاه روزنك-هرات و از
هرات -مزار شريف متصل كنيم تا خط ريلي ابريشم
از اين مس��ير ني��ز بتواند احداث ش��ود و بتواند نقش
شكوفاكننده و رونق اقتصادي اجتماعي افغانستان را
به دنبال داشته باشد و ايران نيز از آن بهره مند شود.
اس�لامي اضاف��ه ك��رد :اين مس��ير به ازبكس��تان،
تاجيكستان ،قرقيزستان و چين ميرود و از اين طريق
بهكشورهايآسيايميانهمتصلميشويم.مسيرايران
بههندازمسيرچابهاراستكهخطكشتيرانيپيوسته
و برنامهريزي شده ما براي هند و چابهار برقرار است و
بازرگانان ايراني از اين خط نهايت استفاده را ميبرند و
بازرگانانافغانستاننيزحداكثراستفادهراازاينفرصت
انجام ميدهد و مرتب بارهاي صادراتي افغانستان به
هندوستان از اين مسير ميآيد.
هدفگذاري تزانزيت 50ميليون تني
وي با اش��اره به تفاهم با روسيه ،گفت :ساالنه حداقل
 90ميليون تن بار حداقلي بين روسيه و هندوستان
جابهجا ميشود كه براي ايران س��هم ارزشمندي را
تعيين ميكند .اميدواريم از اين ظرفيت هم بهره مند
شويم و بتوانيم بخشي از بار ترانزيتي را كه هماكنون بار
درياهاراطيميكند،ازطريقمرزريليدرشمالكشور
بههندوستانانتقالدهيم.ايراندرتالشاستتاسهم
ترانزيتخودرابهحداقلساالنه 50ميليونتنبرساند.
اسالميدرخصوصاينكهاينمسيرريليدرمناسبات
ايران و افغانستان تا چه اندازه تاثيرگذار است ،گفت:
تراكم سنگين كاميون در مرز ميلك و در مرز دوغارون
وجود دارد .اين مس��ير ريل كمك ميكند تا حجمي
از بارها در مس��ير ريل جابهجا ش��ود و كاهش تراكم
كاميونها را در مرزهاي اعالم ش��ده شاهد باشيم .از
لحاظ هزينه و قيمت تمام شده ،راهآهن ارزانتر است و

حائزاهميتاست.اينخطآهنبهعنواندروازهايبرايافزايشتجارت
و تبادالت مردم با مردم ،به ثبات و توسعه منطقه نيز كمك خواهد كرد.
پل ساختن از مرزها يك اولويت است».

ميتواند مقياس بزرگتر بار را در زمان كوتاه و ارزانتر
منتقل كند و مورد اس��تقبال تجار است .هماكنون،
تمايل و اعالم آمادگي تجار ب��راي انتقال بار از طريق
ريل ،دريافت شده است.
پيشنهاد زمين به كشورهاي آسياي ميانه
وزير راه و شهرسازي اعالم كرد :به كشورهاي آسياي
ميانه كه به آب دسترسي ندارند پيشنهاد ارايه زمين و
جا در بنادر ايران دادهايم .مذاكره كردهايم تا هر كشور
بتواند نقطهاي را در بنادر ايران داشته باشد ،انبار ايجاد
و ظرفيتسازي كند .همچنين با تعرفهها و شرايطي
كه براي آنها ايجاد مزيت ميكند در تالش هستيم تا
در پسكرانههاي بنادر ايران صنايعي به وجود بيايد تا
كشورها ترغيب به سرمايهگذاري شوند .زيرا تمامي
آنها منطقه ويژه و منطقه آزاد ميشوند .توليد محصول
نهاييونيمهنهاييداشتهباشندوازآنطريقكاالهاي
خود را به بازار مصرف برسانند يا كاالي موردنياز خود را
از اين مسير به كشورهاي خود حمل كنند.
اسالمي گفت :هدف 50ميليون تن جابهجايي ساالنه
بار ترانزيتي مس��تلزم فراهم كردن ساز و كاري است
كه بار متولد بشود و به خدمت گرفته شود .هماكنون
حداكثر  10ميليون تن در سال ترانزيت داريم كه اين
مقدار ترانزيت هم شامل ترانزيت جادهاي و هم ريلي
است 22 .درصد ترانزيت كشور سهم ريل و در حدود
 78درصد آن سهم جاده است و اين در شرايط عادي و
نه در شرايط كرونايي است.
پيشبيني تزانزيت 3ميليون تني
عضو كابينه دول��ت دوازدهم افزود :پيشبيني ما اين
است كه در مسير ريلي خواف-هرات  3ميليون تن بار
جابهجا شود .اين نقطه ششمين نقطه اتصال ريلي به
خارج از كشور است .دو نقطه ديگر اتصال ريلي داريم
كه ريل كشور همسايه به ايران رسيده اما ريل متصل
نيس��ت .اميداس��ت با هماهنگياي كه اخيرا وزارت

امورخارجه با دولت عراق انجام داده ،بتوانيم راهآهن
شلمچه را به بصره متصل كنيم .راهآهن مان را به مرز
شلمچه رساندهايم و اين تجربه را ايجاد كرديم كه بار
را با ريل تا مرز عراق ببريم .ماه گذشته اولين محموله
صادراتي را با قطار تا مرز شلمچه جابهجا كرديم.
وي افزود :هش��تمين مسير ريلي نيز اتصال به آستارا
از طريق رشت است كه عمليات اجرايي آن در دست
انجام اس��ت .اگرچه سرعت كار مطلوب نيست و بايد
منابع مالي اين طرح به گونهاي فراهم ش��ود .در عين
حال،باتكنولوژيهايجديدطراحيدرتالشهستيم
تا با ايجاد پلها و ارتفاع بلند از جنگلها ،كشتزارها و
ذخاير طبيعي عبور كنيم تا كمترين آسيب به عرصه
طبيعي وارد ش��ود .اميدوايم كه مردم به زودي از اين
مسير بهره مند شوند.
جابهجايي ساالنه يك ميليون مسافر
در همين حال ،عب��اس خطيبي ،معاون س��اخت و
توسعه راهآهن در شركت ساخت و توسعه زيربناهاي
لونقل جمهوري اسالمي ايران گفت :پيشبيني
حم 
ميش��ود با بهرهبرداري مسير ريلي خواف در جنوب
ش��رق خراس��ان رضوي به ه��رات در ش��مال غرب
افغانستان ساالنه يك ميليون مسافر از همين طريق
بين دو كشور ايران جابهجا شوند.
خطيبي در گفتوگو با ايرنا افزود :با توجه به س��ابقه
تاريخي ش��هر هرات و پيش��ينه م��راودات تجاري و
فرهنگي آن خطه با خراس��ان رضوي از ديرباز ارتباط
و رفت و آمد بين مردم در اين منطقه زياد بوده است.
عالوه بر اين ،رفت و آمد زميني مردم هم در اين منطقه
بسيارزياداستبنابراينراهآهنخواف-هراتبهعنوان
يكروشمسافرتيدراينمسيرجذابيتخاصخودرا
خواهد داشت .وي گفت :در افق سال نخست فعاليت
اين خط ريلي برنامهريزي الزم براي جابهجايي ۳۰۰
هزار مسافر در مس��ير راهآهن خواف  -هرات صورت
گرفته است.

شهردار تهران :امالك شهرداري را از طاليي ،قاليباف و همسرش پس گرفتيم

افشا از حناچي ،انكار از مشاور قاليباف

گروه راه و شهرسازي|
تنها چند ساعت پس از اينكه پيروز حناچي ،شهردار
تهران اعالم كرد :ام�لاك در اختيار طاليي نماينده
سابق شورا ،شهردار اسبق و همسرش كه متعلق به
ش��هرداري تهران بوده است ،بازپسگرفته شدهاند،
ناصر اماني مشاور شهردار اسبق تهران در گفتوگو با
فارس اظهار كرد :هيچ ملكي در اختيار شخص خانم
دكتر مشير ،همس��ر آقاي دكتر قاليباف نبوده است
و صرفا امالكي جهت امور زنان سرپرست خانوار در
اختيار مجموعهاي بوده كه همسر آقاي دكتر قاليباف
هم يكي از اعض��اء هيات امناء آن مجموعه بودهاند و
اينكه ش��هردار تهران ،امالك را به نام همس��ر آقاي
قاليباف معرفي كند ،بياخالقي و خالف انصاف است
و از حناچي شكايت ميكنيم .حناچي در گفتوگو
با ايلنا در پاسخ به س��والي درباره سرنوشت ملك در
اختيار آقاي قاليباف در خيابان شهيد عراقي كه به نام
سازمان امالك و مستغالت است و همچنين امالك
در اختيار آق��اي طاليي و خانم آباد نمايندگان دوره
چهارم شوراي ش��هر گفت :ما اقدامات خود را انجام
دادهايم ،خيلي هم بيس��ر و صدا آن را انجام داديم.
همين امالكي كه از آنها اسم برديد ،مستقيما از آنها
تحويل گرفته شده است.
او تصريح كرد :از تيم آقاي قاليباف ملكي به مساحت
حدود  ۶هزار متر مربع را در محدوده بزگراه همت-
تقاطع امام علي(ع) پس گرفتيم .همچنين از خانم

دليل لغو پرواز تهران -مادريد

با اعالم شركت خدماتدهنده در فرودگاه مادريد
مبن��ي بر عدم اراي��ه خدمات هندلين��گ به پرواز
هواپيمايي جمهوري اس�لامي ايران ،پرواز ديروز
تهران-مادريد لغو شد.
به گزارش فارس ،پرواز شماره  ۷۳۱از فرودگاه امام
خميني (ره) به مقصد مادريد كه براس��اس برنامه
در س��اعت  ۹و  ۵دقيقه روز  19آذر ماه سال جاري
بايد انجام ميشد ،با اعالم شركت خدماتدهنده
در ف��رودگاه مادريد ،مبني بر ع��دم ارايه خدمات
هندلينگ به پرواز هواپيمايي جمهوري اس�لامي
ايران لغو شد.
شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران ضمن
عرض پوزش از مس��افران پيگير رفع اين مش��كل
خواهد بود.

امروز راهآهن خواف  -هرات با حضور روحاني و اشرف غني افتتاح ميشود

گروه راه و شهرسازي|
سرانجام موعد پيوند ريلي ايران و افغانستان فرارسيد
و قرار اس��ت ام��روز راهآهن خواف  -ه��رات با حضور
رييس��ان جمهور  ۲كشور افتتاح ش��ود .مسيري كه
ششمين نقطه اتصال ريلي به خارج از كشور به شمار
ميرود و زمينه اتصال ريلي ايران به آس��ياي ميانه و
چين را فراهم م��يآورد .راهآهن خواف -هرات مركز
ثقل اتصال كريدور جاده ابريشم و كريدورهاي منطقه
اكو و كريدور تراسيكا خواهد بود و پيش بيني ميشود
ميزان ترانزيت كاال از ايران به افغانستان را به 3ميليون
تن در سال برساند.
محمد اس�لامي ،وزير راه و شهرسازي در يك برنامه
تلويزيوني در اين باره اظهار كرد :راهآهن خواف -هرات
بهطول 222كيلومترشاملچهارقطعهاستكهبخش
واقعدرايران(قطعهيكودو)جمعاًبهطول 67كيلومتر
از خواف تا مرز شمتيغ در استان خراسان رضوي واقع
شده است ،در ادامه قطعات س��وم و چهارم در كشور
افغانستان واقع هستند كه قطعه سوم آن بهطول 72
كيلومتر از مرز شمتيغ تا ايستگاه روزنك ادامه مييابد
و قطعه 4آن نيز از ايستگاه روزنك تا شهر هرات بهطول
 76كيلومتر اس��ت .وي ادامه داد :بخش واقع در ايران
بههمراه پايانه مرزي شمتيغ توسط ايران تكميل شده
و همچنين فضاي الزم براي گمرك و س��ازمانهاي
ذيربط مرزي در طرح پايانه مزبور پيشبيني ش��ده
است .راهآهن خواف ــ هرات مركز ثقل اتصال كريدور
ج��اده ابريش��م و كريدورهاي منطقه اك��و و كريدور
تراسيكااست.ويافزود:اكنونازاينچهبرونوسرخس
ارتباط ريلي به آسياي ميانه برقرار است .راه نزديكتر
از مسير افغانستان است كه به ازبكستان و بعد به چين
متصل ميش��ود .راهآهن ازبكس��تان از مرز حيرتان
افغانستان داخل مرز افغانستان حدود  60كيلومتر در
مرز ترمه به حيرتان و به مزارشريف آمده است .اتصال
اين خط راهآهن يكي از كريدورهاي مهم آس��يا و اين
منطقه از كشور ما خواهد بود.

ايرانشهر

مش��ير «همس��ر آقاي قاليباف» و آقاي طاليي نيز
امالك را پس گرفتيم .ممكن است مواردي هم باقي
مانده باشد كه شرايط آنها متفاوت است.
حناچي ادامه داد :بخش��ي از امالكي كه ميگوييد،
در ليست امالك نجومي است .امالك نجومي سند
خوردهاند و بازپسگيري آنها از عهده ما برنميآمد.
سيستم قضايي تعقيب كرد و قيمت واقعي خيلي از
آنها را گرفتيم .حدود  ۷۰۰ملك در اختيار شهرداري
است كه اغلب در حوزه اجتماعي مورد استفاده بوده
و در اختيار سراهاي محالت و فرهنگسراها بوده است.
ليست اين امالك براي تعيين تكليف كاربري به شورا
ارسال شده است.
در اين حال ،چند س��اعت پس از انتش��ار س��خنان
حناچي ،مش��اور شهردار اس��بق تهران اظهار كرد:
درخصوص اتهامات��ي كه آقاي حناچ��ي به رييس
محترم مجل��س وارد كردند ،از س��وي وكيل دكتر
قاليباف شكايتي با عنوان افترا و نشر اكاذيب ،تنظيم
شده كه به زودي در دستگاه قضايي ثبت و پيگيري
خواهد شد.

در دوره ما به كسي ملكي واگذار نشد
حناچي در پاسخ به اينكه آيا در اين دوره ملكي واگذار
كردهايد؟ گفت :در دوره ما به كسي ملكي داده نشده
و برعكس تعداد زيادي از امالك پس گرفته شدهاند؛
برخي از آنها با تذكر و مراجعه ،بعضي با حكم قضايي

و تعدادي نيز به مرحله شكايت رسيدهاند .ما اين كار
را متوقف نكرده و هيچ حد و مرزي نيز نگذاشتيم .با
وجود پيش آمدن دلخوري ،كسي را مستثني نكرده
و در مطبوعات در عين دفاع از حق شهرداري ،موضوع
را مطرح نكرديم.
بازپسگيري همه تهران از قاليباف
اماني در بخشي از گفتوگوي خود با فارس ،تصريح
كرد :درب��اره آنچه با عنوان ام�لاك در اختيار آقاي
قاليباف در بيان شهردار تهران آمده است بايد گفت
اين امالك مطابق قوانين و مقررات امالك در اختيار
شهرداري تهران است كه طبيعتا در دوره هر شهردار،
تعيين تكليف آنها با شهردار تهران است و طبيعتا با
اين منطق بايد گف��ت آقاي حناچي همه تهران را از
آقاي قاليباف پس گرفته است!! چون همه شهرداري و
به تبع آن امالك شهرداري و از جمله امالك در اختيار
شهردار تهران ،پس از پايان دوره شهرداري تحويل
داده شده است .متاس��فانه آقاي حناچي موضوع را
طوري طرح ميكنند كه گويي آقاي قاليباف امالك
را به نام خودش سند زده و ايشان مقابل اين تخلف،
ايستادگي كرده اس��ت و امالك را پس گرفته است!
مرتضي طاليي نائب رييس سابق شوراي شهر تهران
نيز در واكنش به اظهارات شهردار تهران گفته ،آقاي
حناچي با س��ند و مدرك بگويد كدام ملك را از من
پس گرفته است.

واكنش به رتبه نخست شهرداري در فساد
ش��هردار تهران همچنين در واكنش به رتبه نخست
شهرداري در فس��اد گفت :شفافيت اصالح فرآيندها
و مبارزه سيستمي با فساد را به عنوان بهترين راهبرد
بهبود س�لامت اداري بدون هياه��و و جديت دنبال
ميكنيم.بهگزارشفارس،حناچيدرصفحهشخصي
خود در توئيتر درباره فساد در شهرداري اظهار داشت:
پرداختن به پديده مذموم فساد اداري نبايد با غفلت از
زحمات و خدمات صادقانه قاطبه خدمتگزاران شريف
شهرداريها همراه شود .وي افزود :از ابتداي اين دوره
مديريت شهرداري ،شفافيت اصالح فرآيندها و مبارزه
سيستمي با فس��اد را به عنوان بهترين راهبرد بهبود
سالمت اداري بدون هياهو و جديت دنبال ميكنيم.
بر اساس اين گزارش ،مجيد فراهاني عضو شوراي شهر
تهران روز گذشته در صحن علني شوراي شهر گفت:
فس��اد آزاردهندهترين و مشمئزكنندهترين صفاتي
اس��ت كه در مواجه با ش��هرداري ش��هروندان را آزار
ميدهد و ديو هفت سر فساد در شهرداري آنچنان در
جايجاياينسازمانرخنهكردهكهمتأسفانهدرميان
همهدستگاههاهنوزشهرداريدرميزاندريافترشوه
و پارتيبازي رتبه اول را دارد .وي گفت :برخي از عناصر
فاسد فكر ميكنند بايد از اين نمد براي خود كالهي
ببافند كه براي مقابله با اين مس��اله شناس��ايي افراد
فاسد تشويق افرادي كه تخلفات را گزارش ميدهند و
شفافيت از بهترين راهكارها است.

مديركل پيشبيني و هشدار سازمان هواشناسي
گفت :تا اواسط هفته آينده در اغلب مناطق كشور
هواي سرد ماندگار است و به دليل سكون نسبي هوا
غلظتآاليندههايجويدركالنشهرهاوشهرهاي
صنعتي به ويژه ته��ران ،اراك و اصفهان به تدريج
افزايش مييابد.
صادق ضياييان در گفتوگو با فارس در تش��ريح
آخرينوضعيتجويكشوربيانكرد:تااواسطهفته
آينده در اغلب مناطق كش��ور هواي سرد ماندگار
اس��ت و با توجه به ماندگاري ،پايداري و س��كون
نسبي هوا انتظار داريم غلظت آاليندههاي جوي در
كالنشهرهاوشهرهايصنعتيبهويژهتهران،اراك
و اصفهان به تدريج افزايش يابد.
مديركل پيشبيني و هشدار سازمان هواشناسي
ادامه داد :از  ۲۰آذر تا دوشنبه هفته آينده در شمال
شرق كشور كاهش محسوس دما خواهيم داشت.
ضياييان اظهار كرد :روز پنجش��نبه  ۲۰آذر بارش
باران و در مناطق مرتفع و سردس��ير بارش برف در
استانهاي گيالن مازندران و گلستان ادامه دارد.
مديركل پيشبيني و هشدار سازمان هواشناسي
گفت :روز پنجشنبه در خراسان شمالي ،برخي از
مناطق اردبيل ،شمال آذربايجان شرقي ،خراسان
رضوي و س��منان بارش برف خواهيم داشت و در
جنوب يزد و برخي مناطق كرمان بارش باران و در
ارتفاعات و مناطق سردسير بارش برف پيشبيني
ميشود .وي ادامه داد :روزهاي جمعه و شنبه پيش
رو در برخي نقاط از نقاط نوار ش��مالي كشور بارش
پراكنده پيشبيني ميشود و روز يكشنبه در اغلب
نقاط كشور آسمان صاف و آرام خواهيم داشت.
مديركل پيشبيني و هشدار سازمان هواشناسي
اظهار كرد :در دو روز پنجشنبه و جمعه خليج فارس
و درياي خزر مواج اس��ت .وي در تشريح وضعيت
جويپايتختبيانكرد:آسمانتهرانروزپنجشنبه
نيمهابري گاهي با وزش باد پيشبيني ميش��ود،
بيشينهوكمينهدمادرتهران ۹و ۱درجهخواهدبود.
ضياييان گفت :روز پنجشنبه بندرعباس با بيشينه
دماي  ۲۷درجه باالي صفر گرمترين مركز استان
و اردبيل با كمينه دماي  ۶درجه زير صفر سردترين
مركز استان خواهد بود و در  ۱۸استان كمينه دما و
زير صفر درجه خواهد بود.

تكذيب صدور مجوز ايرتاكسي
(ره)
درفرودگاه امام
سازمان هواپيمايي كش��وري در پي انتشار خبري
مبن��ي بر آغاز فعاليت ايرتاكس��ي در فرودگاه امام
(ره) اعالم كرد :اين سازمان تنها مرجع صدور مجوز
فعاليتهايهوانورديازجملهتاكسيهوايياست.
به گزارش ايلنا ،سازمان هواپيمايي كشوري اعالم
كرد :به دنبال مطالب مطرح ش��ده در رسانهها در
خصوص مجوزهاي فعاليت ايرتاكس��ي به اطالع
ميرساند س��ازمان هواپيمايي كش��وري تاكنون
براي هيچ شركتي ،پروانه بهرهبرداري ارايه خدمات
تاكسيهواييبه شكلاخصصادرننمودهو مطالب
مطرح شده در رس��انهها اشاره به فعاليت متعارف
شركتهاي هواپيمايي موجود دارد.
گفتني اس��ت تاكس��ي هوايي يك مدل كسب و
كار و بازرگاني هوانوردي اس��ت كه ش��ركتهاي
هواپيماييميتوانندبااينالگوودرقالبفرآيندهاي
پيش بيني شده ذيل قانون هواپيمايي كشوري و
دستورالعملهاي تخصصي مربوطه ،به جابهجايي
مس��افر و بار بپردازند .مدل بازرگاني شركتهاي
هوايي به دو دسته برنامهريزي شده و غيربرنامهاي
تقس��يم ميش��ود .در مدل غير برنامهاي ،الگوي
چارتريوالگويسفربرمبنايتقاضايمسافروجود
دارد كه فعاليت اير تاكسي در اين حوزه ،يعني مدل
غيربرنامهاي ،مبتني بر تقاضا است.
از همين رو ،شركتهاي هواپيمايي داراي مجوز از
سازماندرصورتداشتنمشتريوناوگانمتناسب
باالگويفعاليتايرتاكسي(ناوگانبازير ۱۹صندلي)
ميتوانند به شيوه غيربرنامهاي مبتني بر تقاضا نيز
به ارايه اين خدمات بپردازند .همچنين س��ازمان
هواپيمايي كشوري به جهت تسهيل در راهاندازي و
بهرهبرداري از هواپيماهاي زير  ۱۹نفر براي بخش
خصوصي،اقدامبهتشكيلكميتههوانورديعمومي
نمودهوبابرگزاريجلساتمدوندرحالتهيهشيوه
نامهها و زيرساختهاي توسعه هوانوردي عمومي
است.ليكنتاكنونتغييريدرقوانينموضوعهقبل
صورتنپذيرفتهاستوصرفاًدردستتحقيقاست.
الزم به ذكر اس��ت س��ازمان هواپيمايي كشوري
آماده اس��ت تا در صورت دريافت تقاضا از س��مت
سرمايهگذاران و فعاالن اين حوزه نسبت به بررسي
شرايط و صدور مجوزهاي مربوطه اقدام نمايد.
گفتني است دو روز قبل معاون اقتصادي فرودگاه
امام خميني (ره) از راهاندازي سيستم اير تاكسي در
اين فرودگاه از سوي يكي از شركتهاي هواپيمايي
داخلي و با استفاده از  ۲فروند امبرائر  ۵۰نفره خبر
داده بود.

خبر
شاد رايگان است
مشكل از كندي سرورهاست

به گفته وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ،شاد رايگان
است و مشكل ارسال نش��دن فايلها در اين شبكه ،به
كندي شاد برميگردد .به گزارش ايسنا ،از زمان شيوع
كرونا در كشور از اسفند سال گذشته و تعطيلي تمامي
مراكزآموزشي،آموزشمجازيدردستوركارقرارگرفت
والبتهازهمانزماناتصالبهشبكهشادياآموزشآنالين
دانشآموزان،بامشكالتزياديهمراهبود.دراينراستا
يكيازدانشآموزانسيستانوبلوچستاندرويديويي
نسبتبهمشكالتشادانتقادكردهومحمدجوادآذري
جهرمينيزدرپاسخبهاودراينستاگرامويديوييمنتشر
كردهوگفت:عرشياجانيكيازدوستانويديوتورابراي
منفرستادوديدم.ازاينكهپيگيردرسوتحصيلهستي
خوشحالموازاينكهمشكلداشتيناراحتشدموالبته
منبايدمشكلترابرطرفكنم.ويادامهداد:مسالهاي
مطر ح كرده بودي كه شاد رايگان نيست و وقتي فايل
ارسال ميكني مينويسد تالش مجدد ،فكر نميكنم
به رايگان بودن شاد ارتباطي داشته باشد ،شاد همه جا
رايگان است ،اين موضوع بيشتر برميگردد به كندي
شبكه ش��اد كه در هفته گذشته هم خيلي گاليه از آن
داشتيمومنهمپيگيريكردم.يكيازمديرانشادهم
برايمننوشتكهسرورهايجديدوهاردهايپرسرعت
يدانماينويديو
اضافهكردندومشكلحلشدهاست.نم 
راكيگرفتيوآياهنوزمشكلبرقراراستيانهامابازهم
آنراپيگيريميكنم.

ادامهازصفحهاول
ابهامات بودجه 1400

بس��ياري از فعاالن و شركتها نياز به اوراق درآمد ثابت
دارند كه بخشي از آن تامين ميشود درصورتي كه اين
نرخسودبيشازنرخسودرايجنباشدبرايبازارسهامخطر
جدي محسوب نميشود (افزايش سود باعث ميشود
كه رقيب جدي براي بازار س��رمايه ايجاد شود) دومين
مورد ،فروش سهام براي تامين مالي در بورس است .اگر
همانندسالجاريباشدوبازارگردانيانجامنگيرد،خروج
مستقيم نقدينگي در بورس انجام شود ،طبيعتا قدرت
نقدينگيوقيمتسهامرانيزكاهشميدهدودرنهايت
نقدينگينيزازبورسخارجميشود.همچنينبخشياز
تامينبودجهازاوراقسلفنفتيبودهكهاينموضوعنيز
داراي دو ش��كل است و اگر همانند اسناد خزانه يا اوراق
درآمد ثابت باشد و نرخ سود بااليي نداشته باشد و يك
جوري قريب بازار سرمايه نباشد ،تاثير چنداني نخواهد
داشت اما؛ اگر اين نرخ سود كمي باالتر باشد ميتواندبر
روي بازار تاثيرگذار باش��د .بهطور كلي هرچه كه دولت
اوراق بيشتري در بازار سرمايه به فروش برساند طبيعتا
بخشي از پولهاي فعال بازار را خارج كرده است ،گرچه
اينمواردبعدهابهواسطهپرداختسودميتوانندبهبازار
بورس يا بازارهاي موازي تزريق شوند.اگر بازار صعودي
يا با ثبات باشد طبيعتا سرمايهها جذب بورس ميشود
اما؛ اگر روند بورس نزولي باش��د سهام عدالت ميتواند
فشار مضاعف به بازار سهام وارد كند .در كل آزادسازي
سهامعدالتنيزهمانندفروشسهامتوسطدولتاست
چراكه؛ اغلب افراد داراي سهام عدالت پس از فروش اين
سهام نقدينگي خود را از بازار خارج و صرف زندگي خود
ميكنند.بنابراينآزادسازيسهامعدالتبررويروندكل
بازاروخروجنقدينگيتاثيرمهميداردوورودنقدينگيرا
كميكند ميكند.امااگربازاربا ثباتباشدوبورسروند
صعوديمتعادليداشتهباشدايننقدينگيهاجذببازار
شدهومشكليبرايبازارايجادنميشود.

روانشناسي بازار
و مساله عدم قطعيت

اگر از من سوال شود كه اضطراب را به وسيله چه روشي
در ذهن فعال اقتصادي كاهش دهيم ،اولين پاسخ بنده
اين است كه فعال اقتصادي بايد استراتژي داشته باشد.
اس��تراتژي يعني كارهايي كه نبايد انجام دهد و برنامه
مفهومي است كه فعال اقتصادي بايد در دستور كار قرار
دهد.تحقيقيكهموسسهرتبهسنجيشيكاگوانجامداده
حاكي از آن است كه  80درصد فعاليتهاي اقتصادي
افراد شكس��تخورده مربوط به فعاليتهايي است كه
نبايد انجام ميش��ده ،اما صورت گرفته است .يعني80
درصدانرژيفعالاقتصاديصرفاموريشدهكهاساس
نميبايست انجام ميگرفته ،بنابراين طبيعي است كه
اضطراب و شكست ايجاد شود .من به عنوان متخصص
ريس��ك به مخاطبان ميگويم كه فعال اقتصادي بايد
اس��تراتژي داشته باش��د تا اضطراب كمتر شود .يعني
اداره شركت بايد سيستم داشته باشد .سيستم سامان
يافته اضطراب را كاهش ميدهد .سيستم يعني اينكه
مدير يك شركت هر سوالي داشت زماني پاسخ آن ،قائم
به حضور يك فرد مشخص در اتاق آقاي رييس نباشد،
اگراينگونهشداينمعناراداردكهاينشركت،سيستم
ندارد .مديران بايد بتواند پرسشهاي مرتبط با كسب و
كارخودرابهراحتيازطريقلپتاپوازدليكساختار
معقولوپويادريافتكند.بايدبدانيم،اگركسيميلياردها
دالرسرمايهداشتهباشداماسيستمنداشتهباشد،بهمرور
همه س��رمايهاش را از دست خواهد داد .بنابراين ايجاد
سيستم سامانيافته يكي از مهمترين المانهايي است
كهميتواندبنگاههارادرمسيررشدقراردهدوازاضطراب
فعاالن اقتصادي جلوگيري كند .من بر اساس تجربهام
ميگويم ،كاهش بيشتر از  90درصد از اضطرابهايي
كه فعاالن اقتصادي در حوزه كسب و كار دارند ،در گرو
مديريتريسكاست.رويكرديكهدرفضاياقتصادي
ايرانكمتربهآنتوجهميشودونتايجمخربآنگريبان
اقتصاد كشور را ميگيرد .بنابراين در شرايط فعلي يكي
ازمهمترينپروندههايپيشروياقتصادكشور،دست
يافتن به راهكارهايي است كه بتوان بر اساس آن حتي
در شرايط بحراني نيز پول درآورد و ارزش افزوده ايجاد
كرد .اي��ن امر در گرو كاهش اضطراب فعاالن اقتصادي
استوبرايرسيدنبهاينارامشبايدمديريتريسكو
سيستماتيككاركردندراقتصادترويجشود.
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دنيايفناوري

دانش و فن

ي ميدانند
متخصصان امنيت اينترنت اشيا را ضعف پروتكلها و سياستهاي امنيتي و نقطه آسيبپذير حمالت سايبر 

چالشهاي حريم خصوصي و امنيتي درIoT

انفجارسريعاينترنتاشيابهنفعسازمانهابودهوازطرق
مختلف تحقيقات بازار و استراتژيهاي تجاري را بهبود
بخشيده اس��ت .به همين ترتيب ،اينترنت اشيا با ارايه
خدمات خودكار ،سبك زندگي افراد را بهبود بخشيده
اس��ت .با اين حال ،چنين انفجار كنترلنشدهاي باعث
افزايشچالشهايحريمخصوصيوامنيتيشدهاست.
بهروزرسانيهاي نادرست دستگاه ،كمبود پروتكلهاي
امنيتيموثروقوي،عدمآگاهيكاربرونظارتبردستگاه
فعال از جمله چالشهايي اس��ت كه  IoTبا آن روبهرو
استوحريمخصوصيوامنيتازمهمترينچالشهاي
اينترنتاشيااست.
اينترنت اش��يا ( )IoTبه مفهومي از اشيا و دستگاههاي
متصلازهرنوعازطريقاينترنتسيمييابيسيماشاره
دارد.محبوبيتاينترنتاشيابهسرعتافزايشيافتهاست،
زيرااينفناوريهابراياهدافمختلفيازجملهارتباطات،
حمل و نقل ،آموزش و توسعه كسبوكار مورد استفاده
قرار ميگيرند .اينترنت اش��يا مفهوم فرااتص��ال را ارايه
ميدهد،بهاينمعنيكهسازمانهاوافرادميتوانندبدون
دردسرازمكانهايدوربايكديگرارتباطبرقراركنند.در
جهانفعليحدود ۲۶.۶۶ميليارددستگاهاينترنتاشيا
وجود دارد .در سال ۲۰۱۱با معرفي اتوماسيون خانگي،
دستگاههايپوشيدنيوكنتورهايانرژيهوشمندانفجار
گستردهاينترنتاشياآغازشد.استفادهناخودآگاه،تغيير
رمزعبوروعدمبهروزرسانيدستگاهباعثافزايشخطرات
مربوطبهامنيتسايبريودسترسيبرنامههايمخرببه
اطالعات حساس سيستمهاي اينترنت اشيا شده است.
چنين اقدامات نامناسب امنيتي احتمال نقض دادهها
ش ميدهد .بيشتر متخصصان
و ساير تهديدات را افزاي 
امني��ت اينترنت اش��يا را به دليل ضع��ف پروتكلها و
سياستهايامنيتي،نقطهآسيبپذيرحمالتسايبري
ميدانند .حتي اگ��ر چندين مكانيس��م امنيتي براي
محافظت از دستگاههاي اينترنت اشيا در برابر حمالت
سايبري ايجاد شده باشد ،دس��تورالعملهاي امنيتي
بهطور مناسب مستند نشدهاند .بدينترتيب ،كاربران
ي نميتوانند از اقدامات محافظتي براي جلوگيري
نهاي 
از حمالت داده استفاده كنند .هكرها از سال ۲۰۰۸انواع
مختلفبدافزاررابرايآلودهكردندستگاههاياينترنت
اشيا توليد كردند .آنها تكنيكهاي مختلف فيشينگ را
برايتحريككارمندانياافرادبرايبهاشتراكگذاشتن
دادههاي حساس طراحي كردند .بنابراين ايستگاههاي
كاريشركتهاودستگاههايشخصيبهدليلحمالت
پررنگ،اغلببانقضحريمخصوصيروبهروميشوند.اگر
توليدكنندگان دستگاه و كارشناسان امنيتي تهديدات
سايبريرابهطوردقيقارزيابيكنند،ميتوانندمكانيسم
محافظتيكارآمدبرايجلوگيريياخنثيسازيتهديدات
سايبري ايجاد كنند .دستگاههاي داراي اينترنت اشيا
در برنامههاي صنعتي و ب��راي اهداف تجاري متعددي
مورد اس��تفاده قرار گرفتهاند .اين اپليكيش��نها به اين
ك ميكنند تا نسبت به رقباي خود برتري
مشاغل كم 
داشته باش��ند .با اين حال ،به دليل استفاده بيش از حد
از دستگاههاي هوش��مند مختلف با به اشتراكگذاري
دادهها و يكپارچهسازي ،حريم خصوصي و نقض دادهها
به دليل اينكه جريان كار ،فعاليتها و خدمات شبكه را
لميشود.
قط عميكند،بهنگرانيعمدهاكثرمشاغلتبدي 
لوازم خانگي هوشمند
منشا آسيبپذيري و ورود هكرها
داشتن متخصصاني براي غلبه بر اين نگرانيها و تدوين
اقدامات و سياستهاي امنيتي جامع براي محافظت از
داراييهاي تج��اري و اطمينان از تداوم و ثبات خدمات
ضروري اس��ت .به عنوان مثال ،لوازم خانگي هوشمند
ي ميتواند
 IoTآشپزخانه خانگي متصل به شبكه محل 
منش��أ آس��يبپذيري و ورود هكرها براي دسترسي به
دادههايحساسشخصييادستكاريوقطعجريانكار
وتجارتباشد.هرروزفناوريهايجديدظهورميكنند،
ياتغييراتيدرفناوريهايموجودايجادميشود.باتوجه
به فركانس و پهناي باند باال ،توجه و كنجكاوي محققان
در مورد خط��رات احتمالي امنيت و حريم خصوصي را
ب ميكند .اين س��اختار جديد تهديدات بيشتري
جل 
را ايجاد ميكند ،مانند ايستگاههاي پايه جعلي و درك
خطرات امنيت��ي و راهحلهاي بالقوه ضروري اس��ت.
نويس��ندگان مختلفي چالشهاي موجود در اينترنت
اشيا را بيان كردند ،مانند حمالت محرومسازي و جعل
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سازمان فضاي سايبري چين  ۱۰۵اپليكيشن را به
دليل محتواي غيرقانوني حذف ك��رد .به گزارش
خبرگزاريمهربهنقلازگيزموچاينا،سازمانفضاي
سايبريچينازحذف ۱۰۵اپليكيشنازجملهتريپ
ادوايزر (شركت مسافرتي امريكايي) در اين كشور
خبرداد.طبقبيانيهاينسازماناپهايحذفشده
غيرقانوني بودهاند .بيشتر پلتفرمهاي حذف شده به
شركتهاي محلي چيني تعلق دارند و هنوز دليل
حذف اين اپ امريكايي مش��خص نيست .سازمان
مذكور اعالم كرد حذف اين اپليكيش��نها بخشي
از عمليات پاكس��ازي محتواي آنالين است كه از
نوامبر ۲۰۲۰ميالدي آغاز شده است .اين كمپين با
هدف حذف محتواي فعاليتهاي غيرقانوني مانند
هرزنگاري ،خش��ونت ،كالهب��رداري و قمار انجام
ميشود .به گفته سازمان مذكور هدف از ادامه اين
كمپين قدرتمندتر كردن نظارت بر سرويسهاي
اطالعاتي اپليكيشنهاي موبايل ،پاكسازي و حذف
اپواپاستورهايغيرقانونيوايجادفضايسايبري
پاك است .مشهور است كه چين درباره محتوايي
كه به مردم آس��يب ميزند ،قوانين سختگيرانهاي
وضع كرده است.

رمزگذاري سربهسر پيامرسانها
به ضرر كودكان

كالهبرداري و كسب ساير دسترس��يهاي غيرمجاز،
كه يكپارچگي دادههاي كاربر را به خطر انداخته است.
راهحلهايبالقوهايوجودداردك هميتواندبهفردكمك
كنداقداماتامنيتيمختلفيراانجامدهدك هميتواندبه
امنيتدستگاههاياينترنتاشياكمككند.طبقگفته
اين مراجع ،تهديدهاي مختلفي درباره حريم خصوصي
در زمان حاضر ظهور كردهاند و آنها ميتوانند به فناوري
 IoTوشبكهيكپارچهآنهانفوذكنند.
مديريت امنيت دس�تگاههاي اينترنت اشيا
آسان نيست
مديريت امنيت دس��تگاههاي اينترنت اشيا در مشاغل
و سازمانها آسان نيس��ت .اين سازمانها بايد ابزارهاي
نظارت و اسكن را براي همه دستگاههاي اينترنت اشيا
ك ه ميتوانند هر نوع تهديد مربوط به حريم خصوصي را
تشخيصدهند،بهكارگيرندوسعيكنندخطرنقضآن
را كاهش دهند .ناظران و تجزيه و تحليلكنندگان بايد
به شناسايي و بررسي تهديدات مختلف سايبري كمك
كنند .مطالعات و خدمات مختلفي در مورد روند كنوني
امنيتاينترنتاشياانجامشدهاست.سرويسهايمتعدد
برخي از چالشها يا بردارهاي حمله را به دس��تگاههاي
مختلف اينترنت اش��يا و نحوه محافظ��ت از آنها را ارايه
دادهاند .ابزارهاي مختلف شبيهسازي ،مدلسازها و در
دسترسبودنسيستمعاملهايمتعدديك هميتوانند
اين پروتكل امنيتي را تأييد كنند نيز ميتوانند در توليد
پروتكل مربوط به سيس��تم امنيتي جدي��د اينترنت
اش��يا كمك كند .تحقيقات مربوط به امنيت اينترنت
اشيا پيشرفت س��ريعي داشته است و ابزارهاي مختلف
شبيهسازيهمچنينمدلسازانازاينتحقيقپشتيباني
كردهاند .اگر دس��تگاههاي اينترنت اشيا از كار بيفتند،
مسائل و مشكالت پيشآمده بسيار جدي خواهد بود.
محققان بر اين باورند با وجود مزاياي بس��يار زيادي كه
كاربران از اينترنت اش��يا ميگيرند ،چالشهايي وجود
دارد كه ناگزير همراه آن است و بايد بررسي شود .امنيت
س��ايبري و خطرات مربوط به حفظ حريم خصوصي از
اصليترين نگرانيهايي است كه ذكر شده ،اين دو براي
بسياري از سازمانهاي تجاري همچنين سازمانهاي
بميشوند.
عمومييكمخمصهبزرگمحسو 
امكان دسترسي از طريق اينترنت ناشناس
باارتباطمتقابلشبكهها
حمالت رايج ش��ايع امنيت س��ايبري آس��يبپذيري
فناوريهاي اينترنت اش��يا را نش��ان داده است .به اين
دليل است كه ارتباط متقابل شبكهها در اينترنت اشيا
امكان دسترس��ي از طريق اينترنت ناشناس و غيرقابل
اعتماد را فراه�� م ميكند و نياز ب��ه راهحلهاي جديد
امنيتي دارد .از سوي ديگر ،تأكيد بر استانداردها و اصول
اساسي چارچوب امنيت سايبري اينترنت اشيا هنگام

فيل دولت و هندوستان درآمدهاي نفتي

وارد دوران و هنگام��ه تازهاي خواهد كرد .زماني كه
نظامهاي سياس��ي خود را بهرهمن��د از درآمدهاي
سرشار نفتي ميبينند و محدوديتي هم براي استفاده
از اين منابع وجود ندارد ،ضرورتي براي پاسخگويي به
مطالبات مدني ،سياسي ،فرهنگي و ...مردم احساس
نميكنند ،در حالي كه وابستگي بودجه به درآمدهاي
مالياتي ،دول��ت را در جايگاه واقعي خود كه كارگزار
امور شهروندي است ،مينش��اند .زماني كه بودجه
تحت تاثير ماليات قرار داشته باشد ،دولتها ديگر قادر
نيستندهرروزبخشنامههايمخربيدربخشاقتصاد
صادر كنند و در روند كلي بازارها دخالت نابهجا كند.
اما متاسفانه هر بار كه گشايشهاي احتمالي ارزي و
چش��ماندازي از پايان يافتن تحريمهاي نفتي ،ارايه
ميشود ،دوباره فيل دولت دولتها ،ياد هندوستان
درآمدهاي سرشار نفتي ميافتد و روند آلودن بودجه
به نفت از س��ر گرفته ميش��ود .سياستهاي صرفا
وارداتي و ضدتوليد از س��ر گرفته ميشود تا در براي
اقتصاد و معيشت كش��ور همواره بر روي يك پاشنه
بچرخ��د .يعني دولت بعد از بروز هر نوع گشايش��ي
ت�لاش ميكند رفاه عموم��ي را از طريق پايين نگاه

چين  ۱۰۵اپ غيرقانوني را
حذف كرد

داشتن قيمت ارز ايجاد كنند .اما اين رفاه كوتاهمدت
در واقع منافع بلندمدت مردم را به باد ميدهد ،ضمن
اينكه زمينه كاهش انگيزهه��اي توليد را نيز فراهم
ميكند .بر اس��اس يك چنين احتماالتي است كه
كارشناسان به كش��ورهاي نفتي پيشنهاد تشكيل
صندوقهاي ذخي��ره ارزي را ميدهند ت��ا با ايجاد
اين ساختارهاي سرمايهاي توس��عه محور ،در برابر
تكانههاي احتمالي اقتصادي كشورها را مصون سازند.
اين ضرورت بهخصوص بع��د از ظهور كرونا اهميت
برجستهاي پيدا كرد .چرا كه بعد از تبعات مخربي كه
كرونا در فضاي كسب و كار ايجاد كرد ،كشورها نياز
به منابعي داشتند كه بتوانند در اين دوران حساس از
آن براي حمايت معيشتي استفاده كنند .اين ضرورت
نيز در اقتصاد ايران به درستي انجام نشد و صندوق
توسعه ملي به ابزاري بدل شد كه هر بخشي احساس
ميكند سهمي از آن دارد و بايد از منابع ان بهره ببرد.
ضمن اينكه سهم اين صندوق هر سال در بودجه در
حال كاهش است.
براي رس��يدن به يك چني��ن س��اختاري نيازمند
اصالحات اساسي سياسي و حاكميتي هستيم .الزمه

اجرايسيستمامنيتياينترنتاشيامهماست.اينترنت
اشيا مزاياي زيادي براي كاربران به ارمغان آورد .با وجود
اين ،برخي از چالشها همراه آن است .امنيت سايبري
و خطرات مربوط به حف��ظ حريم خصوصي مهمترين
نگراني محققان و متخصصان امنيتي اس��ت كه به آنها
اشارهشده،ايندوموضوعچالشهايقابلتوجهيبراي
بسياري از سازمانهاي تجاري و همچنين سازمانهاي
عمومي به وجود آورده است .حمالت رايج شايع امنيت
سايبريآسيبپذيريفناوريهاياينترنتاشيارانشان
داده است .اين آسيبپذيري صرفاً به اين دليل است كه
ارتباطمتقابلشبكههادراينترنتاشياامكاندسترسياز
طريقاينترنتناشناسوغيرقابلاعتمادرافراه مميكند
كه نياز به راهحلهاي جديد امنيت��ي دارد .از بين همه
چالشهاييكهشناختهشده،هيچيكازآنهاتأثيرقابل
توجهي در سازگاري اينترنت اشيا ،مانند امنيت و حريم
خصوصيندارند.بااينحال،جايتأسفاستكهكاربران
اغلب تأييد الزم درب��اره تأثيرات امنيتي را تا زمان وقوع
مشكلندارندوباعثخساراتزياديمانندازدستدادن
اطالعات مه م ميشوند .با نقض امنيت مداوم كه حريم
خصوصيكاربرانرابهخطرانداختهاست،اكنونتمايل
مصرفكنندگان براي افزايش امنيت سيستمها بيشتر
شدهاست .دربررسيهاياخيردرمورد حريم خصوصي
و امنيت ،اينترنت اشيا ،در سطح مصرفكننده عملكرد
خوبينداشت.آسيبپذيريهايزياديدرسيستمهاي
مدرن خودكار وجود دارد.
تاثير ضعف امنيتي بر امنيت كل سيستم
ماهيتمتصلدستگاههاياينترنتاشيابهاينمعناست
كهاگريكدستگاهضعفامنيتيداشتهباشد،پتانسيل
آن را دارد كه بر امنيت و انعطافپذيري كل سيستم در
سطح بينالمللي تاثير بگذارد .اين رفتار بهسادگي به
علتبهكارگيريگستردهدستگاههايمتصلاينترنت
اشيا به وجود آمده اس��ت .عالوه بر اين ،قابليت اتصال
مكانيكي برخي از دستگاههاي متصل به اينترنت اشيا
با دس��تگاههاي ديگر ،بدان معني اس��ت كه كاربران و
توس��عهدهندگان اينترنت اش��يا همه تعهد دارند كه
اطمينانحاصلكنندكهديگركاربرانوهمچنينخود
اينترنت را در معرض آسيب احتمالي قرار نميدهند.
بنابراين نياز به يك رويكرد مشترك در توسعه راهحل
موثرومناسببرايچالشهايسازمانهادرحالحاضر
سميشود.
ح 
آينده اينترنت اشيا
در احترام به حريم خصوصي افراد
آينده اينترنت اشيا به اين بستگي دارد كه تا چه اندازه
ميتواندبهانتخابحريمخصوصيافراداحترامبگذارد.
نگراني در مورد حريم خصوصي و آسيبهاي احتمالي
همراه با اينترنت اشيا ممكن اس��ت در جلوگيري از

اين امر آن اس��ت كه احزاب حضور جدي در فضاي
كلي جامعه داشته باشند و شفافيت را در حوزههاي
مديريتي و اداري افزايش دهن��د .در همه جاي دنيا
احزاب با بهره بردن از چهرههاي برجسته اقتصادي
در قالب مشاور و ...تالش ميكنند تا الگوهاي مختلف
اقتصادي را در ويتري��ن انتخاب عمومي جامعه قرار
دهند .زماني كه اين بستر ايجاد شد ،اساتيد برجسته
اقتصاديفرصتاجرايايدههايشاندرفضايعمومي
جامعه را پيدا ميكنند .اينگونه ميشود كه شخصي
مث��ل كمال دروي��ش در تركيه زيربن��اي اقتصادي
اين كش��ور را زير و رو ميكند و بستر رشد اقتصادي
سالهايبعدرافراهمميكند.قهرمانانصحنهاقتصاد
نه به صورت فردي بلكه در يك بس��تر شايستهساالر
حاكميتي اس��ت كه بروز ميكنند .بايد بستر حضور
اساتيد اقتصادي در صحنه تصميمسازيهاي كالن
پيدا ش��ود تا اقتصاد ايران هم الگوي توس��عه خود را
مبتني بر ويژگيه��اي درونياش ارايه كند .فهم من
از اقتصاد درونزا يك چنين مفهومي اس��ت .اقتصاد
درونزا اقتصادي اس��ت كه بتوان��د از ظرفيتهاي
داخلياش حداكثر اس��تفاده را بب��رد نه اينكه تصور

پذيرش كامل اينترنت اشيا قابل توجه باشد .احترام به
حريم خصوصي كاربر براي اطمينان خاطر كاربران در
استفاده از اينترنت اشيا ،دستگاههاي متصل و خدمات
مرتبط ارايه ش��ده اساسي اس��ت .كارهاي زيادي در
حال انجام است تا اطمينان حاصل شود كه اينترنت
اشيا در حال تعريف مجدد مس��ائل مربوط به حريم
خصوصي است ،از جمله مواردي مانند افزايش نظارت
و پيگيري نقضهاي امنيتي .دليل نگرانيهاي مربوط
بهحريمخصوصيبهدليلوجودهمهگيردستگاههاي
هوش��مند يكپارچه اس��ت كه در آن فرآيند دريافت
دادههاي محيطي و توزيع اطالعات در اينترنت اشيا
تقريباً در هر مكاني انجا م ميشود .اتصال همهگير از
طريق دسترسي به اينترنت نيز عاملي اساسي است
ك ميكند زيرا تا زماني كه
كه به درك اين مساله كم 
مكانيسم منحصربهفردي در كار نباشد ،دسترسي به
اطالعات شخصي از هر گوش��ه جهان قطعاً راحتتر
خواهد بود.
در حال حاضر ،اش��يا و سيس��تمها از قابليت اتصال
به شبكه برخوردار هس��تند و قدرت محاسبه ارتباط
با دس��تگاهها و ماشينآالت متصل مش��ابه را دارند.
گس��ترش قابليتهاي ش��بكه به تم��ام مكانهاي
فيزيكي ممكن ،زندگي ما را كارآمدتر كرده و به ما در
ك ميكند .با اين حال
صرفهجويي در وقت و هزينه كم 
اتصال به اينترنت همچنين به معناي برقراري ارتباط
با تهديدات احتمالي سايبري است .محصوالت متصل
به اينترن��ت به هدف بالقوه ب��راي مجرمان اينترنتي
ل ميشوند .گس��ترش بازار اينترنت اشيا تعداد
تبدي 
ش ميدهد ،ك ه ميتواند بر
خطرات احتمال��ي را افزاي 
بهرهوري و ايمني دستگاهها و از اين رو حريم خصوصي
ن ميدهد كه فركانس
ما تأثير بگذارد .گزارشها نشا 
و ش��دت نقض امنيت دادهها از سال  ۲۰۱۵بهشدت
افزايش يافته است .نظرسنجي ديگري در ژاپن ،كانادا،
انگلستان ،اس��تراليا ،اياالت متحده آمريكا و فرانسه
كشفكردندكه ۶۳درصدازمصرفكنندگاناينترنت
اش��يا فكر ميكنند اين دس��تگاهها به دليل امنيت
نامناسبترسناكهستند.يافتههايتحقيقهمچنين
نش��ان داد كه  ۹۰درصد از مصرفكنندگان از امنيت
سايبرياينترنتاشيااطمينانندارند.تحقيقاتفعلي
تكنيكهاي ابتكاري مختلفي را براي كاهش حمالت
سايبري و افزايش راهحلهاي حفظ حريم خصوصي
بررسي كرده است .يكي از راهحلهاي شناساييشده
توس��ط اين تحقيق شامل اس��تفاده از تكنيكهاي
رمزگذاريميشود،اجرايتكنيكهايرمزنگاريقوي
وبهروزميتواندامنيتسايبريراافزايشدهد.پروتكل
رمزگذاري هم در فضاي ابري و هم در محيط دستگاه
پيادهسازي شده اس��ت .بنابراين قالبهاي دادههاي
محافظتشدهبرايهكرهاقابلخواندنودركنيست
و نميتوانند از آن سوءاستفاده كنند.

كنيم همهچيز بايد در داخل توليد شود .اين اشتباهي
است كه در خصوص تفسير اقتصاد درونزا مشاهده
ميش��ود .بنابراين اگر اقتصاد ايران هنوز نتوانس��ته
الگوي اختصاص��ي خود را از توس��عه در بخشهاي
مختلف ارايه كند ،نه به دليل فقدان دانايي و تخصص
در داخل اس��ت ،بلكه به دليل نداش��تن بس��ترهاي
مناسب براي اس��تفاده از اين ظرفيتهاست .جالب
است اقتصاد اياالت متحده حتي در نسبت با اروپا در
زمينهبهرهمنديازداناييرسوبشده،سطحباالعمل
ميكند .يعني مديران سياسي هرگز تالش نميكنند
كه جهتگيريهاي فكري اساتيد اقتصادي را سمت
و س��وي خاصي بخش��ند ،بلكه اج��ازه ميدهند هر
كارشناس و متخصصي به دنبال قوي سياه خود باشد
تا در نهايت بهترين ارزش افزوده علمي و برنامهاي از
دل اين برداشتهاي متعدد اقتصادي ارايه شود .اما
متاس��فانه در اقتصاد ايران تالش زايدالوصفي وجود
دارد تا حتي افكار اس��اتيد و دانشجويان حول محور
برخي موضوعات كليش��هاي و از رده خارج فعاليت
كند .در يك چنين بستري ،طبيعي است كه اقتصاد
ايران نتواند الگوي مختص خود را از توسعه ارايه كند.

تحقيقي جديد نشان ميدهد رمزگذاري سربهسر
چت در پيامرس��انها ،كودكان را در معرض خطر
بيش��تري قرار ميدهد .به گزارش خبرگزاري مهر
به نقل از پرس اسوسيشن ،كميسيونر كودكان در
انگليس هش��دار داد ،پروژه شبكههاي اجتماعي
براي افزايش رمزگذاري سرويسهاي پيامرسانها،
كودكان را در معرض خطر بيشتري قرار ميدهد.
آن النگفيلد در گزارشي تازه اعالم كرد رمزگذاري
سربهس��ر اجازه نميدهد افراد ديگري به غير از دو
طرف چت از محتوا با خبر ش��وند .همين امر اجازه
نميدهد پلتفرمها محتوا را رصد كنند .از س��وي
ديگر پليس نيز نميتواند اطالعات و ش��واهد الزم
براي سوءاستفاده از كودكان را جمعآوري كند .اين
گزارش «دسترسي ممنوع است :چگونه رمزگذاري
سربهسر ايمني كودكان در فضاي آنالين را تهديد
ميكند» ،ن��ام دارد و طبق آن از هر  ۱۰كودك ۸تا
 ۱۷س��اله ۹ ،نفر از پيامرسانها استفاده ميكنند.
به گفته النگفيلد رمزگذاري پيامرسانها رديابي
مجرمان و اطالعرساني به مراجع قانوني را در موقع
نيازسختترميكند.اينبدانمعنااستكهاحتماال
بسياري از جرايم عليه كودكان مخفي باقي بماند.
همچنين اين تحقيق نش��ان داد بيش از يك سوم
كودكان  ۸تا  ۱۰س��ال و بيش از نصف گروه  ۱۱تا
 ۱۳سال براي ثبتنام در پيامرسانها و استفاده از
آنها سن خود را دروغ اعالم كردهاند .در همين راستا
«آنالنگفيلد»ازدولتخواستهتااليحهآسيبهاي
آنالين را در  ۲۰۲۱ارايه و اقدامات س��ختگيرانهاي
براي تنبيه پلتفرمهاي خاطي به كار گيرد.

سرقت ابزارنفوذسنج بزرگترين
شركت امنيت سايبري امريكا

شركت امنيت سايبري فايرآي مدعي شده هكرهاي
مورد حمايت يك دولت ابزار حرفهاي مورد اس��تفاده
اين شركت براي شناسايي حمالت اينترنتي را سرقت
كردهان��د .به گزارش مه��ر به نقل از انگج��ت ،فايرآي
ميگوي��د از ابزار سرقتش��ده براي بررس��ي و آزمون
اقدامات و تمهيدات ديگر ش��ركتها در حوزه امنيت
سايبري استفاده ميكند تا مش��خص شود آيا آنها در
برابرحمالتهكريآسيبپذيرهستندياخير.فايرآي
بزرگترينشركتامنيتسايبريدرامريكاستوابزار
سرقت شده از آن براي انجام آزمايش و بررسي ميزان و
امكاننفوذپذيريشبكهاينترنتيديگرشركتهامورد
استفاده قرار ميگرفت .كوين مندينا مدير اين شركت
حملهمنجربهسرقتاينابزارراپيچيدهتوصيفكرده
و ميگوي��د از همين رو بر اين باوري��م كه اين حمله با
پشتيباني يك دولت انجام شده است .فايرآي از افشاي
زمانانجاماينحملهخودداريكردهاست.اينشركت
درداخلوخارجازامريكادههامشتريخصوصيودولتي
دارد و هنوز مشخص نيست آيا از ابزار سرقت شده براي
انجامعملياتهكرياستفادهشدهاستياخير.

گله كاربران آيفون از آپديت
جديد سيستم عامل دستگاه

برخي كاربران نس��خههاي قديمي از آيفون گله دارند
چراكهآپديتسيستمعاملجديد،باعثميشودشارژ
دستگاهها به سرعت خالي شود .به گزارش مهر به نقل
ازتلگراف،عدهايازكاربرانآيفونادعاميكنندآپديت
جديدسيستمعاملسببميشودشارژباتريمدلهاي
قديميتراينموبايلدرچنددقيقهخاليشود.كاربران
آيفون در ش��بكههاي اجتماعي و انجمنهاي آنالين
اعالم كردهاند آپديت  iOS۱۴.۲به ايجاد مش��كالتي
در آيفون  ،XSآيفون  ۷و نخستين نسل از آيفونهاي
 SEمنجر شده است .آنها گله دارند كه آخرين آپديت
نرم افزار سبب ش��ده تا در  ۳۰دقيقه حدود  ۵۰درصد
ش��ارژ آيفونهاي مذكور تمام ش��ود .برخي ديگر نيز
ادعا ميكنند اختالالت اين سيستمها سبب ميشود
باتريهاكندترازحالتنرمالشارژشوندوسطحباتري
چند دقيقه پس از اس��تفاده در حالت نرمال به حدود
 ۵درصدميرسد.بهنظرميرسدخاموشوروشنكردن
ايندستگاهها،بهطورموقتچالشبهوجودآمدهراحل
ميكند .اين نخستينبار نيست كه آپديت نرمافزار اپل
باانتقادكاربرانوكاهشسطحعملكرددردستگاههاي
قديمي روبه رو ميشود .در س��ال  ۲۰۱۷ميالدي اين
شركت مجبور ش��د از كاربرانش عذرخواهي كند زيرا
تحقيقات نش��ان داد اپل آيفونهاي مدل قديميتر را
كندميكندتاعملكردباتريبهبوديابد.

اخبار
تحويل تعهدات معوق
در  ۲ماه آينده

ايلنا| مديرعامل ايرانخودرو با اش��اره به ميزان
ارزش صادرات ايرانخودرو و برنامه صادرات اين
مجموعه براي س��ال آينده اظهار داشت :در سال
جاري تاكنون  5ميليون دالر صادرات داش��تيم و
براي سال آينده پيش بيني شده كه  7هزار و 500
دس��تگاه خودرو صادرات داش��ته باشيم.مقيمي
افزود :با توجه به افزايش توليد خودرو و محصوالت
در مجموع��ه ايرانخودرو ،افزايش صادرات بيش
از اعداد و ارقام پيشبيني ش��ده براي سال آينده
را در دس��تور كار داريم .افزاي��ش صادرات هم در
بخش قطعه و هم محصوالت را در برنامه داريم و
ارسال  CKDبراي تبديل اين قطعات به خودرو در
مقاصد صادراتي جزو برنامههاي ايرانخودرو است.
مديرعامل ايرانخودرو با اشاره به تحويل تعهدات
معوق گفت :مشتريان هيچ نگراني از بابت تحويل
خودرو نداشته نباشند .در بحث فروش فوقالعاده
هيچ تعهد معوقي نداريم و در بحث معوقات باقي
مانده هم تمام تالش اين اس��ت در آينده نزديك
سفارشات را تحويل دهيم .امسال توانستيم ميزان
 200هزار دس��تگاه معوق را به  18هزار دستگاه
برس��انيم.وي با اش��اره به نگراني م��ردم از اينكه
سفارش��ات و تعهدات مربوط ب��ه آنها به صادرات
برسد ،تاكيد كرد :روندي را در پيش گرفتهايم كه
با افزايش صادرات ،هيچ تعللي در انجام تعهدات
داخلي نداشته باشيم.مقيمي تاكيد كرد :اين وعده
رابه مردم عزيز ميدهم تا دو ماه آينده بخش قابل
توجهي از تعهدات معوق ب ه جز CKDها را تحويل
دهيم و متقاضيان خودروها با قطعات داخلي نگران
نباشند .به گونهاي برنامهريزي شده كه اعتبار نام و
نشان ايرانخودرو را به عنوان بزرگترين مجموعه
س��ازنده خورو در كشور به جايگاه واقعي برسانيم
واين جايگاه را ارتقا دهيم.

قاچاق خروجي انسولين
تكذيب شد

فارس |رييس س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز
با تاكيد بر اينكه قاچاق خروجي انسولين وجود
ندارد ،گفت :قاچاق خروجي انسولين بسيار كم
و به ندرت اتفاق ميافتد.علي مويدي خرم آبادي
در يك برنام��ه تلويزيوني با بيان اينكه از س��ال
 81كه س��تاد مبارزه با قاچاق كاال تشكيل شد،
گفت :تا س��ال  92قانون مبارزه ب��ا قاچاق كاال و
ارز نداشتيم و خأل قانوني داشتيم و به لحاظ خأل
قانون��ي مديريتهاي س��ليقهاي مختلف وجود
داشت و رويكردها متناس��ب با ديدگاهها تغيير
مييافت .وي افزود :ام��ا از زماني كه قانون وضع
شده است ،سياس��تها ،برنامهريزيها مشخص
اس��ت و در راس��تاي تبيين قانون گام بر داشته
ميشود اما تا سال  92نقشه راه مشخصي وجود
نداشت و بنابراين متناسب با زمان ،مكان مديريت
انجام ميش��ود اما از س��ال  92به بعد يك قانون
مشخص و محرز داشتيم و لذا تكاليف هر دستگاه
مشخص شد و دستگاهها نيز براساس سياستها
و برنامهها گام بر ميدارند .وي در مورد انسولين
قلمي بيم��اران ديابتي و دلي��ل قاچاق خروجي
اين كاال به خارج از كشور گفت :خوشبختانه در
سامانه تيتك توفيقات خوبي حاصل شده ،همه
داروهاي خارجي در تيتك تعريف شده است اما
بخش��ي از داروهاي توليد داخل هنوز در سامانه
تعريف نشده كه براي اين كار زمان بيشتري نياز
است .مويدي خرم آبادي با تاكيد بر اينكه قاچاق
انس��ولين وجود ندارد ،گفت :قاچاق انس��ولين
ي افتد .وي
بس��يار كم اس��ت و به ندرت اتفاق م 
بيان داش��ت :ما در بحث دارو مشكالتي داريم و
به تعبير وزير بهداش��ت مافياي دارو وجود دارد
لذا ما در اين عرصه آس��يبهاي فراواني ديديم و
زمينه آسيبپذيري را نيز داريم و الزم است يك
فرآيند سيس��تماتيك در فرآيند تامين تا توزيع
داروها ايجاد شود ،شركتهاي بخش خصوصي
كه در زمينه توليد و توزيع فعاليت ميكنند بايد
به مقررات مربوطه پايبند شوند و بخشي از خألها
در اين زمينه است.

 ۲۳۱۹واحد توسط  ۱۸بانك
تملك شده اند

مهر| قائممقام رييس ستاد تسهيل و رفع موانع
توليد كشور در حاشيه جلسه ستاد تسهيل و رفع
موانع توليد ،اظهار داشت :بانك مركزي در جلسه
قبلي ش��وراي پول و اعتبار ،دستورالعمل نحوه
واگذاري اموال مازاد ش��بكه بانكي را ابالغ كرده
كه اتفاق بس��يار مهمي براي حوزه توليد است.
بابك دين پرس��ت افزود :اين اقدام در راس��تاي
اجراي دس��تورات رييسجمه��ور و معاون اول
رييسجمهور مبني بر بازگشت واحدهاي تحت
تملك شبكه بانكي بوده است.
وي با اش��اره به ديگر دستورالعمل بانك مركزي
براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي تحت تملك
شبكه بانكي بيان كرد :همواره بر موضوع كمترين
تملك در ش��بكه بانك��ي تاكيد داش��تهايم و با
جمعبندي نظرات كارشناسي ،اين دستورالعمل
با جامعيت بيشتري ارايه خواهد شد .دين پرست
در خصوص آمار واحدهاي تحت تملك ش��بكه
بانكي ،گفت :بر اساس آمار وزارت امور اقتصادي و
دارايي  ۲هزار و  ۳۱۹واحد توسط  ۱۸بانك تملك
شدهاند كه آمار نهايي مربوط به تمامي بانكها نيز
به زودي ارايه و منتشر خواهد شد.وي ادامه داد:
بر اساس آمار وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
 ۱۹۶واحد داراي مشكل جدي با اشتغال  ۳۸هزار
و  ۵۰۰نف��ر و حدود يك هزار و  ۱۵۲واحد داراي
مشكل عادي با  ۱۳۸هزار نفر اشتغال داريم.

صنعت،معدنوتجارت
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مولفههاي فسادزا در اقتصاد ايران كدامند؟

تاكتيك مقابله با فساد سيستماتيك(ياماتريسفساد)

تعادل|
چرا فس��اد در اقتصاد ايران بيداد ميكند؟ چرا هر روز
ش��اهد رونماي��ي از پروندههاي ناش��ي از رانتخواري
هستيم؟ چرا نتوانس��تيم بهطور واقعي با فساد مبارزه
كنيم؟ راه مبارزه با فس��اد چيس��ت؟ چرا گلوگاههاي
فساد شناسايي و خشكانده نميشوند؟ اتاق تهران براي
ششمينسالپياپي،بابرگزاريهمايشمبارزهبافساد،
به دنبال پاس��خگويي به اين پرسشها است.ماتريسي
كه بخش خصوصي از فس��اد ترسيم كرده ،نشانگر اين
است كه زمينه توليد فساد ،شكلگيري ساختار غلط
اقتصاديدركشوراستكهوجود«دولتبزرگ»يكياز
ويژگيهاي اين ساختار است كه در آن درآمدهاي نفتي
در اختيار دولت قرارميگيرد و بعد توزيعميش��ود .در
واقع ،دولت بزرگ و عدم شفافيت در اين مدل اقتصادي،
دوعاملاصليشكلگيريفسادبهشمارميروند.مولفه
ديگرفسادزا «انحصار» است ،كه نمونه آن را ميتوان در
ايجادبنگاههايشبهدولتيديدكهبابهرهمنديازمزاياي
بيشتر،رانتاطالعاتي،سرمايهومجوزهايخاصورقيب
بخش خصوصي شده وتوس��عهدهنده فساد هستند.
دومولفه ديگر كه در رشد فسا موثر هستند« ،ارز چند
نرخي» و «تغييرات پي در پي در قوانين» اس��ت .اما راه
مبارزه با فساد چيست؟ درگام نخست به جاي برخورد با
معلولبايدباعلتبرخوردشود.درگامبعديپيشگيري
از فس��اد بايد در اولويت باشد .اما گام سوم اين است كه
مجوزها و امضاهاي طاليي كه مفسدهانگيزاند ،حذف و
قوانين از شفافيت كافي برخوردار باشند تا مجالي براي
تفسيرباقينماند.اماشاهراهاصليمبارزهبافسادازمسير
آزادي رسانهها ميگذرد.
معرفي عوامل فسادزا
اتاق بازرگاني تهران همزمان با نهم دسامبر ،روز جهاني
مبارزه با فساد ،همايش مبارزه با فساد را برگزار كرد .در
اين همايش كه به صورت مجازي برگزار شد ،سخنرانان
با اشاره به مولفههايي چون دولت بزرگ و فربه ،حضور
دولت در اقتصاد ،قوانين غيرش��فاف و قابل تفس��ير و
محيط نامساعد كس��بوكار به عنوان برخي از عوامل
موثر در شكلگيري و توسعه فساد ،از ضرورت مبارزه با
فساد با ابزاري چون حذف مجوزها و امضاهاي طاليي و
رسانههايآزادگفتند.
رييس اتاق بازرگاني تهران به عنوان نخستين سخنران
نخس��ت ،گفت :قانون مبارزه با فس��اد ،پس از تصويب
كنوانسيونمبارزهبافساددرسال 1387تصويبشد.در
واقعاكنونحدود 13سالازتصويباينقانونميگذرد
ودراينمدت،اقداماتيدرراستايمبارزهبافسادصورت
گرفته اما آن طور كه شايسته بوده ،نتوانستهايم با فساد
مبارزه كنيم.او با بيان اينك��ه ،هر روز دادگاههايي براي
برخورد با جرايم اقتصادي و مفسدان تشكيل شده و از
پروندههايناشيازرانتخواريرونماييميشود،افزود:
مساله اين اس��ت كه به جاي برخورد با علت ،برخورد با
معلول مورد توجه قرار گرفته و اين دليل بر آن است كه
تاكنونموفقيتيدرمبارزهبافسادحاصلنشدهاست.
خوانساري با تاكيد بر اينكه ،پيشگيري از فساد بايد در
اولويت قرار گيرد ،گفت :در اين صورت به جاي برخورد با
مفاسد،زمينهبرخوردباعللوزمينههايبروزفسادفراهم
ميشود.اودرادامهشكلگيريساختارغلطاقتصاديدر
كشور را كه مربوط به سالهاي اخير هم نيست و از قبل
از انقالب پديد آمده است ،به عنوان يكي از زمينههاي
توليد فساد عنوان كرد و گفت :وجود دولت بزرگ يكي از
ويژگيهاي اين ساختار است كه در آن درآمدهاي نفتي
در اختيار دولت قرارميگيرد و بعد توزيعميش��ود .در
واقع ،دولت بزرگ و عدم شفافيت در اين مدل اقتصادي،
دوعاملاصليشكلگيريفسادتلقيميشود.
وي با بي��ان اينكه ،بزرگترين تهدي��دي كهميتواند

حاكميترابهچالشبكشد،اقتصاداست،ادامهداد:رشد
اقتصادي در سه سال گذشته منفي بوده و كشور دچار
تورمهاي بيش از  30درصد شده است .همچنين رشد
سرمايهگذارينسبتبهاستهالكمنفيبودهومهاجرت
نيروي انساني و نخبگان و كاهش سرمايهگذاري داخلي
و خارج��ي را نيز بايد به اين موارد اضافه كرد  .وي افزود:
دليل فرار مغزها و كاهش سرمايهگذاري ،آن است كه
محيطمناسبكسبوكاربرايفعاليتبخشخصوصي
فراهم نيست.خوانساري «دولت بزرگ» را از موانع رشد
بخش خصوصي توصيف كرد و گفت :دولتي كه بخش
عمدهاي از درآمدهاي خود را از محل فروش نفت كسب
و رانتهاي بزرگي خلق كرده اس��ت ،با تصديگري و
قيمتگذاري بي��ش از اندازه در اقتصاد مداخله ميكند.
دومين مولفه فس��ادزايي كه خوانس��اري به آن اشاره
كرد« ،انحصار» بود .او رش��د بنگاههاي ش��بهدولتي را
كه از مزاياي بيشتري استفاده كرده ،از رانت اطالعاتي،
س��رمايه و مجوزهاي خاص بهرهمند هستند و رقيب
بخش خصوصي قلمدادميشوند از عوامل شكلدهنده
وتوسعهدهندهفساددانست.
او در ادامه« ارز چند نرخي» را هم ا از عوامل رشد فساد
ناميد و گفت :از سال 1351تا به امروز ارز چند نرخي در
اقتصادايرانپابرجابودهاست.درسالهاياخيرمشاهده
كرديد كه ارز 4200توماني چه لطمهاي به اقتصاد وارد
كرد و چندين ميليارد دالر سرمايه به دليل ارزاني ارز از
كشور خارج ش��د .بر اساس گزارش اخير بانك مركزي
سال گذش��ته  10ميليارد دالر ارز از كشور خارج شده
كه اين خسران به دليل وجود ارز ارزان و نامساعد بودن
فضاي كسب و كار رخ داده است .در عين حال ،ارز ارزان
بهتوليدنيزآسيبواردكردهوباتداوماينسياستگويي
به كاالهاي خارجي يارانه پرداخت شده است.
خوانساري س��پس «تغييرات پيدرپي در قوانين» را
به عنوان عاملي فس��ادزا برشمرد و گفت :اين تغييرات
مجال سوءاستفاده را فراهمميكند .ضمن آنكه صدور
بخشنامههاي متعدد موجب اخالل در نظم اقتصادي
ميشود.موضوعحائزاهميتديگر،نحوهنگارشقوانين
بهگونهاي است كه امكان تفسير را فراهم كرده و راه ارايه
برداشتهاي مختلف از يك قانون را هموارميكند.
همچنين بنا به اظهارات او ،دولت بزرگ و دخالت بيش

از اندازه دولت در اقتصاد ،محيط نامساعدي براي كسب
و كار ايجاد ميكند .اگر بتوانيم اقتصادي را شكل دهيم
كه در آن رقابت حاكم باشد ،فساد از ميدان به در خواهد
شد .در اين صورت بايد مجوزها و امضاهاي طاليي كه
مفسدهانگيزاست،حذفشودوقوانينازشفافيتكافي
برخوردارباشدتامجاليبرايتفسيرباقينماند.اوتاكيد
كرد :اگر قرار است اقتصاد توسعه يابد ،مهمترين اقدام،
مبارزه با فساد است .اگر فرار سرمايه و مهاجرت نخبگان
ونيرويانسانيماهروجوددارد؛علتآناستكهدريك
محيطفسادآلود،نخبگاننميتوانندرشدكنند.
رييساتاقبازرگانيتهراندرپايانسخنانخودباتاكيد
بر اينكه «آزادي رسانه» عاملي موثر و تعيينكننده در
مبارزه با فساد است ،ابراز اميدواري كرد رسانهها بتوانند
در مبارزه با انواع فس��اد اقتصادي و سياسي به موفقيت
دست يابند و فضاي آزاد براي فعاليت آنها فراهم باشد.
برخورد با فساد سليقهاي نباشد
درادامهمديركلمعاونتپيشگيريازجرمقوهقضاييه
نيز طي سخناني با اشاره به اينكه قوه قضاييه از ديرباز،
اقداماتي در جهت مبارزه با فساد به انجام رسانده ،ادامه
داد :در كنوانسيون مبارزه با فساد ،قوه قضاييه و بخش
خصوصي ،داراي نقشي تعيينكننده در مبارزه با فساد
هستند و دركنار يكديگر بايد اين مسير را بپيمايند.
فرزاد جليليان ،سپس رويكرد قوه قضاييه در مبارزه با
فساد را پيشگيرانه عنوان كرد و سپس برخي اقدامات
اين نهاد را در پيش��گيري و برخورد با فساد برشمرد.
به گفته جليليان« ،اختص��اص بودجه براي پيگيري
ويژه پروندههاي مفاس��د اقتصادي كه زماني خطوط
قرمز تلقيميشدند و در عين حال ،رسيدگي عادالنه
به آنه��ا»« ،حمايت ويژه از امنيت س��رمايهگذاري با
راهاندازي س��امانه جامع حامي»« ،ورود شجاعانه به
واگذاريهاي غيراصولي ذيل اصل 44قانون اساسي و
ابطال واگذاريهاي مسالهدار»« ،تشكيل محاكم ويژه
رسيدگي به جرايم اقتصادي»« ،جلوگيري از تعطيلي
واحدهاي توليدي» از جمله اين اقدامات است .او گفت
كه با تشكيل ستاد مركزي و استاني اقتصاد مقاومتي
تاكنونازتعطيلييكهزارواحدتوليديجلوگيريبه
عملآمدهاست.اوگفت:پيشگيريازفسادقابلتحقق

توس��ط يك نهاد نيست و نياز به اقدامات ملي دارد .بر
اين اس��اس ،چنانچه بخش خصوصي صرفا نظارهگر
باشد ،پيشگيري و مبارزه با فساد محقق نميشود .او
پيشنهاد كرد كه نمايندگاني از بخش خصوصي براي
همكاري با قوه قضاييه در حوزه مبارزه با فساد معرفي
شوند .او با بيان اينكه قوه قضاييه ،اقدامات جدي را در
امر مبارزه با فساد آغاز كرده است ،گفت :مبارزه با فساد
بايد جامع ،فراگير و ريشهاي باشد .همچنين اين امر
بايد از برخوردهاي سليقهاي مصون بماند ،مقطعي و
گذرا نبوده و قابل ارزيابي باشد .نكته حائز اهميت ديگر
اينكه ،اين نوع مبارزه بايد مردم محور باشد.
سه چالش اساسي
در همين ح��ال ،دبيركل اتاق ته��ران« ،ناكارآمدي
دولت»« ،اليهبندي متناقض در رفتارهاي اجتماعي و
اقتصادي» و نيز«معضل اقتصادي كه معيشت مردم
را تحت تاثير قرار داده»را س��ه چالش اساسي جامعه
امروز ايران معرفي كرد و رس��انههاي آزاد و همچنين
س��ازمانهاي مردمنه��اد در حوزهه��اي اقتصادي و
اجتماعي را دو ركن اساس��ي براي مبارزه با فساد در
كش��ور دانست .عش��قي افزود :چند نرخي بودن ارز،
بارزترين وقوع فس��اد اقتصادي كالن و فس��اد ارادي
است.از سوي ديگر ،رييس كميسيون حمايت قضايي
و مبارزه با فساد اتاق تهران و دبير اجرايي اين همايش
هم در اظهاراتي عنوان كرد :ش��كلگيري كميسيون
حمايت قضايي و مبارزه با فس��اد در اتاق تهران براي
نخس��تينبار در طول دوران فعاليت اين اتاق و كمك
به راهاندازي ش��عب دادگاههاي تخصصي تجاري از
اهداف برنامهريزي ش��ده اتاق دراين دوره بود .حسن
فروزان فرد ،در عين حال يكي ديگر از مطالبات بخش
خصوصي از مجلس را رس��يدگي به وضعيت قانوني
جامع مبارزه با فس��اد عنوان كرد ك��ه به گفته وي در
مجلسقبلبهآنپرداختهشد.اوبهضرورتپيشگامي
اتاق بازرگاني ايران در زمينه شفافيت در اين نهاد اشاره
كرد و از رييس اتاق ايران درخواست كردكه راهاندازي
كميته عملياتي مبارزه با فساد در اتاق بازرگانيبطور
جدي دنبال شود تا بطور رسمي به وضعيت شفافيت
در اتاق بازرگاني ايراني رسميت داده شود.

معاون گمرك خواستار توقف طرح رجيستري موبايل شد

داللي با رجيستري گوشي مسافري

تعادل  -گروه تجارت|
«رجيس��تري گوش��ي تلفن همراه در مبادي ورودي
متوقف ش��ود ».اوايل مهرماه بود كه طرح رجيستري
گوشيهاي تلفن همراه در مبادي ورودي اجرايي شد.
براساساينطرحهرگونهثبتغيرحضوريتلفنهمراه
وپسازخروجازمباديوروديتوسطمسافرينممنوع
اعالمشد.ازهمينرو،اظهاروثبتتلفنهمراهمسافران
فقط در محل مبادي ورودي و پس از احراز هويت دقيق
وتشخيصغيرتجاريبودنوطيتشريفاتگمركيدر
لحظه ورود به كشور قابل انجام است .اما اين موضوع به
دليلشكلگيريصفهايطوالنيوتعللچندساعته
در روند انجام كار براي رجيس��تر كردن گوشي تلفن
همراه ،آنهم در ش��رايط حاد كرونايي در اين روزها،
صداي اعتراض مسافران را درآورد .البته برخي خبرها
نيز حكايت از اين داشت كه برخي سودجويان نيز از اين
فضابهنفعخودبهرهميبرند،بهطوريكهاقدامبهخريد
وفروش حق رجيستري زدهاند.
از همين رو ،معاون فني گمرك ايران طي مكاتبهاي با
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز خواستار توقف اجراي
طرح رجيستري گوشي تلفن همراه در مبادي ورودي
شدهاست.مهردادجمالارونقيباتشريحتبعاتناشي
از تجمع در شرايط كرونايي و همچنين سوءاستفاده
سودجوياندرخريدوفروشحقرجيستري،خواستار
شده كه اجراي طرح رجيستري گوشي به صورت غير
حضوري و پس از انجام استعالمات سيستمي از واحد
گذرنامه و در مكاني ب��ه غير از مبادي ورودي گمرك
انجام ش��ود .اودر نامه خود با تشريح تبعات اين طرح،
خواستار اصالح روند موجود شده است.

عدم امكان رجيستري غيرحضوري در سامانه
در نامه معاون فني گمرك ايران به ستاد مبارزه با قاچاق
كاال و ارز آمده است « :براساس تصميم مشترك اتخاذ
شده ،از۱۲هر سال جاري اظهار ،ثبت و رجيستري تلفن
همراهمسافرينصرفادرسالنمسافريگمركاتومبادي
ورودي كشور و بعد از انجام تشريفات گمركي انجام شده
و در حال حاضر كليه مسافران ورودي داراي تلفن همراه
ملزم به انجام فرايند رجيس��تري گوشي طبق شرايط
تعيينشده،هستندوگمركنيزباوجودمشكالتمتعدد
دراجراي طرح اعم از كمبود نيرو ،امكانات و فضا خود را
ملزم به اجراي دقيق آن دانسته است».
ارونقي درادامه گزارشهاي دريافت��ي در اجراي طرح
رجيس��تري حضوري در مبادي ورودي را مورد اش��اره
ق��رار داده و گفته اس��ت « :وضعيت تجم��ع و ازدحام
مسافرين ورودي در فرودگاهها و مرزهاي ورودي جهت
انجام رجيستري گوشي تلفن همراه ،نشان ميدهد كه
فاصلهگذاري اجتماعي مورد نظر به هيچ عنوان رعايت
نشده و با وجود تاكيد بر رعايت الزامات سالمت محيط و
كاردراماكنگمركيبهمنظورجلوگيريازشيوعبيماري
كوويد ،۱۹-قطع زنجي��ره انتقال و همچنين صيانت از
سالمت مس��افران و كاركنان گمرك مستقر در مبادي
ورودي ،امكان الزام به رعايت اين موارد نيست و اگر پيش
آيد به سختي امكان پذير است».
در بخش ديگري از اين نامه ،به عدم امكان رجيس��تري
گوشي تلفن همراه از طريق س��امانه غير حضوري بنابر
نظر دفت��ر فناوري اطالعات و ارتباط��ات گمرك ايران و
پيامدهاي اين موضوع اشاره و آورده شده« :بر اين اساس
بايد كارش��ناس گمرك از طريق سامانه «مرچنت» و به

صورت حضوري نس��بت به انجام فرايند اق��دام كند .اما
اين موضوع در شرايط كنوني و به جهت تنوع پروازهاي
خارجي با كش��ورهاي محتلف و وجود مخاطرات فراوان
انتقال بيماري ،موجب نگراني از عدم رعايت پروتكلهاي
بهداش��تي و فاصلهگذاري اجتماعي شده و اين در حالي
است كه گزارش گمركات اجرايي نشان ميدهد كه خيل
عظيمي از مسافران جهت انتظار رجيستري گوشي در
سالنهايمسافريبودهوباوجودتمهيداتالزم،متاسفانه
ازحجموتجمعمسافرانكاستهنشدهاست».معاونفني
گمرك همچنين با اش��اره به ابتالي تعدادي از كاركنان
گمرك ايران به كرونا و محدوديتهاي تامين نيرو هشدار
دادهكهدرحالحاضربهدليلمحدوديتهايمرزيوعدم
استقبال عموم مردم از سفرهاي خارجي ،ورود مسافر در
كمترينميزانخوداست،وليانتظارميروددرايامخاص
وشرايطپيكمسافرتهاترددمسافرانجهتانجامفرايند
رجيستري گوشي تلفن همراه افزايش يابد و به مشكلي
جدي و اساسي تبديل شود.
داللي با خريد و فروش حق رجيستري
نكته قابل تامل اين نامه ،اش��اره معاون فني گمرك ،به
ماجراي خريدو فروش حق رجيستري است .او گزارش
كرده كه در برخي مبادي زميني عدهاي سودجو جهت
كس��ب منفعت ش��خصي و دريافت امتياز رجيستري
گوش��ي اقدام به ورود و خروج افراد از كشور كردهاند كه
خود موجب مشكالت بسيار از جمله تشكيل صفهاي
مس��افران روزانه و به عبارتي ورود و خروج مس��افر در
يك روز و همچنين عدم فاصلهگذاري اجتماعي ش��ده
است .البته اين را هم گفته است كه خريد و فروش حق

رجيستري گوشي با ارقام مختلف و حاشيه سود مناسب
موجب ايجاد انگيزه بيشتر س��ودجويان و دالالن براي
ادامه اين عمل در برخي مبادي كشور شده و حتي برخي
سودجويان ،اقدام به درج آگهيهاي مختلف در فضاي
مجازي و در سطح ش��هر مرزي و استانها جهت خريد
و فروش حق رجيس��تري ميكنند و اف��راد عادي را در
كسوت مسافر از كشور خارج قرار ميدهند و پس از درج
مهر خروج و ورود به كشور از حق رجيستري آنها استفاده
يا در موارد ديگر و در مراحل مختلف ورود مسافر به كشور
با جلب اعتماد مسافرين ورودي و اخذ شماره گذرنامه،
كد ملي مسافر و با روش هوشمندانه و گاها بدون اطالع
فرد نسبت به سوءاستفاده از اطالعات شخصي وي اقدام
به رجيستري گوشي ميكنند .اين در شرايطي است كه
اطالعات دريافتي گمرك نشان ميدهد ،اكثر افرادي كه
موردسوءاستفادهقرارگرفتهاندازثبترجيستريگوشي
بهنامخودخبرنداشتهياامكانبازگشتبهمرزوشكايتو
شناسايي شخص سوءاستفادهكننده را ندارند.
با نگاه به همين موضوع ،معاون فني گمرك ايران از
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز درخواست كرده تا با
توجه به گزارش ارايه شده و جهت جلوگيري از شيوع
بيماري كرونا و همچنين در راس��تاي رضايتمندي
مسافران ورودي و نظام مند كردن فرآيند رجيستري،
اجرايطرحرجيستريگوشيبهصورتغيرحضوري
و پس از انجام استعالمات سيستمي از واحد گذرنامه
و در مكاني غير از مبادي ورودي گمرك انجام شود
تا ضمن جلوگيري از سوءاس��تفادههاي احتمالي از
اجراي طرح ،از تجمع و ش��يوع بيماري كوويد۱۹-
با قطع زنجيره شيوع ويروس كرونا جلوگيري شود.

رويخطخبر
 ۷مزيت اوراقگام براي بنگاهها

ايلنا| معاون طرح و برنامه وزارت صمت در جلسه
كارگروه تامين مالي افزود :در دنيا بخش مهمي از
تامين مالي واحدهاي توليدي از انتشار اوراق است،
اما در سال گذشته تنها حدود 2هزار و 500ميليارد
تومانانتشاراوراقدربخشصنعتومعدنداشتيم.
وي تصريح كرد :ارقام اوراق بدهي منتشر شده براي
شركتهاي توليدي نشانگر اين است كه كمتر از يك
درصد منابع مالي پرداختي به بخش توليد از شبكه
بانكي از محل اوراق تامين شده است كه اين سهم
حتما بايد افزايش يابد .زرندي افزود :با برنامهريزي
و پيگيريهاي زيادي كه انجام ش��د تاكنون و طي
سال جاري بيش از  8هزار ميليارد تومان انواع اوراق
بدهي براي بخش توليد منتشر شده كه رشد قابل
توجهي نسبت به س��ال گذشته را نشان ميدهد و
تا پايان س��ال اين عدد افزايش خواهد داشت كه با
وجودرشدقابلتوجهنسبتبهسالگذشتهاماهنوز
هم اين سهم ،پايين است .زرندي يكي از اوراقي كه
بنگاههاي توليدي ميتوانند از آن استفاده كنند را
اوراق «گام» ناميد و افزود :با اس��تفاده از اوراق گام،
ضمن عملياتي شدن تامين مالي زنجيره تامين در
زنجيره مثل قطعات خودرو ،نس��اجي و پوشاك،
تجهيزات صنعتي و ...ظرفيت مناسبي براي جهش
توليد در اين صنايع ايجاد خواهد شد كه با توجه به
تعامالت خوب صورت گرفته با شبكه بانكي و بانك
مرك��زي ميتواند جايگزين بخش��ي از روشهاي
مرس��وم تامين س��رمايه در گردش باشد .به گفته
او ،ام��كان خريد اعتباري مواد اولي��ه مورد نياز در
سررسيدهاي  1تا  9ماه؛ عدم شموليت سقفهاي
درنظرگرفتهشدهدرآييننامهتسهيالتوتعهدات
كالن؛ منوط نبودن صدور اوراق گام به اخذ گواهي
تبصره يك ماده 186قانون مالياتهاي مستقيم؛
عدم ضرورت اس��تعالم وضعيت بدهي غير جاري
بنگاه متعهد توس��ط بانك عامل؛ پرداخت كارمزد
حدود دو درصدي به جاي سود تسهيالت از مزاياي
اوراق گام اس��ت .زرندي افزود :امكان نقل و انتقال
بدون كارمزد اوراق در مدت يك ششم عمر اوراق در
سيستم بانكي؛ نرخ تنزيل منطقي در بازار سرمايه
به دليل تضمين نقدش��وندگي اوراق توسط بانك
عامل ،از ديگر مزاياي است كه بنگاههاي توليدي با
استفاده از اوراق گام از آن بهرهمند ميشوند .وي با
بيان اينكه اوراق گام ميتواند نسبت به تامين مواد
اوليه كارخانجات در كشور بدون پرداخت وجه نقد
و با ساز وكار اعتباري كمك بسزايي نمايد اين روش
را موثر در جهش توليد دانست.

ليست فروشندگان بدسابقه
خارجي تدوين و منتشر ميشود

ايسنا|عضوكارگروهحقوقياتحاديهواردكنندگان
نهادههاي دام وطيور ايران گفت :با توجه به اينكه در
سالهاياخيربهدليلشرايطناشيازتحريمامكان
انجام معامالت خارجي از طريق شيوههاي پرداخت
ايمن همچون اعتبارات اسنادي يا برات وجود ندارد
بنابراين خريدهاي خارجي در قالب پرداختهاي
طرف س��وم در قراردادهاي في مابين شركتهاي
واردكننده و فروش��ندگان خارجي انجام ميشود.
دخانيانادامهداد:درعرصهتجارتبينالملليبرخي
فروش��ندگان به دليل بياطالعي تجار وغيرقابل
استفاده بودن سيستم بانكي الزام آور تعهدات خود
را انج��ام نميدهند كه موجب تحميل خس��ارت
به ش��ركتهاي واردكننده ميشود .در اين زمينه
اتحاديه واردكنندگان نهادههاي دام وطيور ايران با
دريافتاطالعاتازاعضاواخذمشاورهازمتخصصين
نسبتبهجمعآورياطالعاتفروشندگانخوشنام
و متعهد و فروشندگان بدسابقه اقدام كرده و بانك
اطالعاتي مربوطه را ايجاد ميكند.وي خاطرنشان
كرد :اين كارگروه تهيه نمونه قراردادهاي حقوقي
تعهدآور و ايج��اد ارتباط با اتحاديهه��ا ،اتاقهاي
بازرگاني و اتاقهاي مشترك متناظر در كشورهاي
فروشنده به عنوان مركز اتكا اعضا و طرف مشاوره و
راهنمايي شركتها را در دستور كار دارد .دخانيان
اظهار كرد :استفاده از ظرفيتهاي سازمان توسعه
تجارت و شوراهاي حل اختالف براي احقاق حقوق
اعضا و جلوگيري از فعاليت فروشندگان غير متعهد
و بدسابقه از ديگر اقداماتي است كه از سوي كارگروه
حقوقي اتحاديه به مرحله اجرايي در خواهد آمد.

آمادگي ايرانخودرو
براي توليد دنا در سيامكو

ايس�نا| مديرعامل گروه صنعتي ايرانخودرو در
ديداري كه ب��ه جهت بررس��ي راهكارهاي احياي
سايتهاي توليدي ايرانخودرو در خارج از مرزهاي
كشور و صادرات مجدد خودرو به كشورهاي منطقه
در دو بخش سواري و تجاري برگزار شد ،ضمن تاكيد
بر اينكه توانايي راهاندازي خط توليد س��مند ظرف
چند هفته و راهاندازي خط توليد خودروي دنا ظرف
شش ماه را در س��وريه داريم ،تصريح كرد :به دليل
گراني و مشكالت دسترس��ي به سوخت بنزين در
كشور سوريه ،اين دو محصول ميتواند هم به صورت
گازسوز و هم به صورت بنزيني توليد و عرضه شود.
در اين نشس��ت حسن داناييفرمش��اور معاون اول
رييسجمهوري نيز با ابراز رضايت از اقدامات گروه
صنعتيايرانخودرودرتوسعهوتوليدمحصول،اظهار
كرد :تواناييهاي اين مجموعه موجب افتخار بوده و
زمينهساز خوداتكايي در توليد ميشود.دبير ستاد
روابط اقتصادي ايران با كش��ورهاي عراق و سوريه،
با بيان اينكه از سال گذشته تحرك خوبي در توليد
و عرضه محصوالت اين خودروس��از صورت گرفته،
خاطرنشانكرد:مديرعاملايرانخودرودركنارتوجه
به نيازها و بازار داخل ،نگاه به بيرون را نيز دارد و به نظر
ميرسد با پيگيريهايي كه انجام ميشود ،ميتواند
رخوت و معطلي را كه براي مدتي در موضوع صادرات
خودرو به وجود آمده برطرف كند.

پنجشنبه 20آذر  24 1399ربيعالثاني  1442سال هفتم شماره Thu. Dec 10. 2020 1824

W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الياسحضرتي
سردبير:حجت  طهماسبي
نشانی:خيابانستارخان-خيابان كوثردوم-بنبستمينو
تلفن  - 66420769:نمابر66420417:
چاپ :همشهري    -توزيع :نشر گستر امروز  -تلفن61933000:
سازمان شهرستانها66126088  :
  اذان ظهر     11:57  :اذان مغرب     17:11  :اذان صبح فردا  5:34  :
i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

مرامنامه اخالقي روزنامه تعادل در وبس�ايت رس�مي روزنامه در دسترس است

خبر روز

هواي ۴شهر ناسالم است

هواي شهرهاي اصفهان ،مشهد و تهران به ترتيب با شاخصهاي ۱۱۳،۱۰۳و ۱۱۴ناسالم براي گروههاي حساس و كرج با شاخص۱۵۳
در شرايط ناسالم براي همه گروهها قرار دارد .به گزارش سامانه شبكه ملي پايش كيفي هواي محيط و صوت سازمان حفاظت محيط
زيست ،هواي شهرهاي زابل با شاخص ،۱۶اردبيل ،۲۳بيرجند ،۲۵گرگان ،۳۳ايالم ،۳۴سنندج ،۳۴قزوين ،۳۴رشت ،۴۰بجنورد،۴۱
شيراز  ۴۵و خرم آباد  ۴۹پاك است.همچنين هواي شهرهاي اروميه با شاخص  ،۶۰همدان  ،۶۰كرمان  ،۶۲زنجان  ،۶۴يزد  ،۶۵گرمسار
 ،۶۸بندر عباس  ،۶۹اراك  ،۷۷ش��هركرد  ،۷۸گناوه  ،۷۹اهواز  ،۸۱تبريز  ،۸۵قم  ۸۷و كرمانشاه  ۸۷در شرايط قابل قبول قرار دارد.روز
سهشنبه هواي اهواز با شاخص ۱۱۱ناسالم براي گروههاي حساس و شيراز با شاخص ۱۷۳در شرايط ناسالم براي همه گروهها قرار داشت.

روياي  12ميليوني تزريق واكسن كرونا در استانبول

كاسبان تحريم يكهتاز ميدان سالمت
گلي ماندگار| يك تبليغ س��ودجويانه
گزارش چند روزي اس��ت ك��ه در فضاي مجازي
دس��ت به دس��ت ميش��ود .تور  5روزه
استانبول براي تزريق واكسن كرونا! تبليغي كه بيش از
هر چيز باعث ميشود تا به اين مساله فكر كنيم كه هر
روزبرتعدادكاسبانتحريمدركشورمانافزودهميشود.
اينكه مردم را تشويق كنند براي زدن واكسن كرونا به
تركيهبروندوحتيگشتوگذاريهمدرشهراستانبول
داشته باشند ،دروغي است كه هر عقل سليمي آن را باور
نميكند .اما شايد همين وحشت از بيماري و حرفهاي
نااميد كننده مسووالن در رابطه با واردات واكسن كرونا
خيليها را به دام اين افراد س��ودجو بيندازد .البته كه
خيليها اين تبليغ با عنوان تور الكچري واكسن كرونا
نام بردهاند ،اما مبلغ اين تور چندان هم الكچري نيست
و البته كس��ي كه براي درمان عزيزش در بيمارستان
مبلغهايهنگفتتريازاينراميپردازد.قطعاپرداخت
 12ميليون تومان براي اينكه به تركيه برود و واكس��ن
بزند ،برايش خيل��ي راحتتر خواهد بود .اما اين تبليغ
چقدر ميتواند واقعيت داش��ته باشد .براي اين متوجه
شويم اين ماجرا چقدر دروغ و چقدر واقعيت است قبل
از هر چيز به س��راغ چند آژانس هواپيمايي رفتيم و در
مورد تورهاي تركيه سوال كرديم.
چنين چيزي حقيقت ندارد
مس��وول يكي از آژنسهاي مس��افرتي در اين باره به
«تعادل» ميگويد :قيمت تورهاي استانبول بستگي به
بليتهادارد،اينكهشماازكدامشركتهواپيماييبليت
تهيه كنيد ،خيلي مهم است ،اگر از ماهان بليت بخريد
بايد حتما تست كرونا داشته باشيد و مبلغ بليت رفت و
برگش��ت هم بيش از  10ميليون تومان است .از سوي
ديگر اتاق هتلهايي ك��ه ميتوانيد در آن اقامت كنيد
شبي بين  25تا  28يورو قيمت دارند.
با توجه به گفتههاي اين مسوول آژانس و با يك حساب
سرانگشتيمبلغيكتور 5روزهاستانبولبه 15ميليون
تومان ميرسد .اما اين مس��وول درباره تور سالمتي و
تزريق واكسن كرونا به تعادل ميگويد :ما اصال چنين
خبر

زندگي بهتر براي معلوالن
بابيمهتاميناجتماعي

امروز موضوع بيمهها ،بيمههاي تامين اجتماعي
و بيمههاي درماني زمينه مناسبي را در دنيا براي
زندگي بهتر براي اف��راد داراي معلوليت فراهم
كردهاست.رييسسازمانبهزيستيكشورگفت:
خواست ما اين اس��ت كه افراد داراي معلوليت
داراي زندگي مستقل همراه با منزلت اجتماعي
در درون جامعه و در بس��تر خانواده باش��ند .بر
اين اساس هدف ما اين است بتوانيم زمينهها را
براي رشد همهجانبه استعدادهاي افراد داراي
معلوليت فراهم كنيم .وحيد قبادي دانا ادامه داد:
يكي از برنامههاي اصلي ما در سازمان پيشگيري
از وقوع معلوليتها اس��ت كه برنامه غربالگري
بينايي ،ش��نوايي و مش��اورهها و آزمايشهاي
ژنتيك از اين دست است .هرچند فرهنگسازي
در زمينه پيشگيري از وقوع معلوليتها اهميت
بيشتري دارد چرا كه يكي از معلوليتهايي كه
براي افراد داراي معلوليتهاي جسمي و حركتي
اتف��اق ميافتد در اثر تروماس��ت و حجم باالي
تصادفات به آن منجر ميش��ود كه در اين راستا
آگاهي بخشي در اين زمينه مهم است .او افزود:
امروز موضوع بيمهها ،بيمههاي تامين اجتماعي
و بيمهه��اي درماني زمينه مناس��بي را در دنيا
براي زندگ��ي بهتر براي اف��راد داراي معلوليت
فراهم كرده است .هدف اين است كه افرادي كه
داراي مشكالت و در گروههاي نيازمند هستند
حداقلهاي معيش��تي براي آنها فراهم شود تا
بتوانند زندگي ش��رافتمندانه و هم��راه با عزت
و منزلت را تجربه كنند .در اين راس��تا موضوع
اشتغالوتامينمسكنبرايافراددارايمعلوليت
از برنامههايي بوده است كه در دستور كار سازمان
بهزيس��تي قرار گرفته اس��ت.رييس س��ازمان
بهزيستي كش��ور بيان كرد :با توجه به شرايط
سختي كه كشور در آن قرار دارد سعي شده است
تا آن چيزي كه در بودجه قرار داده شده به موقع
در اختيار مددجويان قرار بگيرد و با الكترونيكي
شدن پرداختها در س��ازمان بهزيستي سعي
شده تا نظم مناسبي ايجاد شود و صرفه جويي
و ارتقاي فعاليت  ۲۵درصدي ايجاد شود.قبادي
دانا ادامه داد :در دو س��ال گذشته تالش شده تا
موضوع شفافيت و مبارزه با فساد را مدنظر قرار
دهيم و سامانه شفافيت از همان ابتدا راهاندازي
شد و امالك س��ازمان ،پرداختهايي كه براي
افراد داراي معلوليت انجام ش��ده ،براي عزيزان
قابل دسترس است و همچنين تمام قراردادها
و دعاوي و موافقت نامهها روي سامانه بهزيستي
قابل رويت اس��ت .همچنين پرداختهاي حق
بيمهسهمكارفرماييوپرداختهايشهريههاي
دانش��جويي ،الكترونيكي و شفاف شده است و
امروز  ۸۲درصد بودجه س��ازمان بهزيس��تي به
صورت الكترونيكي و شفاف پرداخت ميشود.

بخشنامه يا دستورالعملي نداريم و اين موضوع حقيقت
ندارد.
اين تبليغ بيشتر شبيه شوخي است
مدير داخلي يكي ديگر از آژانسهاي مسافرتي به تعادل
گفت :تور اس��تانبول با پرواز تركيش اير  4شب و  5روز
تقريبا نزديك 25ميليون تومان تمام ميشود .اين پرواز
از ش��ما تس��ت كرونا نميخواهد .اما ماهان و ايران اير
تس��ت كرونا موقع رفت را ميخواهند و اگر زير  14روز
بمانيداحتياجبهتستكروناموقعبرگشتنداريد.هنوز
چند كشوري هس��تند كه درباره پروازها سختگيري
ميكننداماباانجامتستكروناتقريبابهخيليازكشورها
ميتوانيدسفركنيد.
او در خصوص تور تزريق واكس��ن كرونا ميگويد :اين
تبليغ را ما هم ديده ايم و به نظر بيش��تر شبيه شوخي
اس��ت .اصال چنين چي��زي امكان ن��دارد و البته هيچ
آژانس مس��افرتي هم اجازه چنين تبليغاتي ندارد .در
اين خصوص بايد بخشنامه به ما داده شود .حاال اينكه
آژانسمذكورچراوچگونهچنينتبليغيرامنتشركرده
معلومنيست.
كاسبان تحريم يا حاميان مردم
اين كه حاال حتي يك آژانس مسافرتي هم ميخواهد از
آب گل آلود تحريمها عليه ايران ماهي بگيرد مسالهاي
است كه مس��ووالن نبايد به راحتي از كنار آن بگذرند.
چنين تبليغاتي ميتواند خيل��ي از مردم را براي انجام
اين كار وسوس��ه كند .اگر ش��ما هزينه درمان در يك
بيمارستان خصوصي و يا هزينه تهيه داروي رمدسيوير
را در نظر بگيري��د .قطعا طور  5روزه اس��تانبول براي
زدن واكسن كرونا بس��يار ارزانتر تمام ميشود .سوال
اينجاست كه چه كسي و با چه اجازهاي ميتواند چنين
دروغهايي را به خورد مردم بدهد؟
كاسبان تحريم حاال سر از كوچه و خيابان در آوردهاند،
تا همين چند وقت پيش مس��ووالن از كاسبان تحريم
پشت پرده سخن ميگفتند كه نميخواهند تحريمها
برداشته شود تا سودشان از بين نرود و حاال اما كساني

همهستندكهدركوچهوخيابانهايهمينكشوربدون
اينكه به نهاد و سازمان يا دستگاهي وابسته باشند ،براي
خودشان كاسبي راه انداختهاند و با استفاده از شرايط
موجود ميخواهند جيب مردم را خالي كنند.
دولت موظف است واكسن وارد كند
اما يكي از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان در پاسخ
به سوال تعادل در مورد اينكه باالخره واكسن كرونا وارد
ايران ميشود يا نه ،ميگويد :دولت موظف است واكسن
راواردكند،امااينكهرييسبانكمركزييكسازميزند
و سخنگوي وزارت امور خارجه سازي ديگر به اين خاطر
اس��ت كه بودجه الزم براي اين كار وجود ندارد ،ضمن
اينكه طرفهاي خارجي هم درص��دد اذيت كردن ما
هستند.درموردهمينواكسنآنفلوآنزاچنيناتفاقيرخ
داد،واكسنزمانيبهايرانرسيدكهديگرمثمرثمرنبود.
حسينعلي ش��هرياري در پاسخ به اين سوال كه آيا دير
رس��يدن واكس��ن آنفلوآنزا به خاطر تحريمها بوده يا
مس��ووالن براي خريد واكسن دير دست به كار شدند،
ميگويد :البته كه مسووالن هم دير دست به كار شدند
و دليلش هم نبود نقدينگي بود ،اما طرفهاي خارجي
هم به خاطر تحريمها ما را تحت فشار قرار دادند .به هر
حال وارد كردن واكسن وظيفه دولت است و هيچ نهاد و
ارگانينميتواندبهموضوعورودكند.مجلسهممنتظر
تصميم دولت است.
او ميافزايد :رييسجمهور اعالم كرده كه مراحل اوليه
خريد واكسن انجام شده ،البته بايد در نظر داشته باشيم
كه حتي اگر واكسن هم خريداري شود تا به كشور وارد
شود زمان ميبرد .ضمن اينكه اصال به صالح نيست كه
ما خريد واكسن را انجام ندهيم و منتظر ساخت واكسن
داخلي بمانيم .چرا كه براي نج��ات جان بيماران يك
روز هم يك روز است و نبايد فرصت را از دست بدهيم.
هر كسي نظر خودش را دارد
حسينعلي ش��هرياري اما درباره اظهارنظر عضو ديگر
كميسيون بهداشت و درمان مجلس ،زهرا شيخي كه
ادعا كرده بود بيل گيتس با كمك س��ازمان بهداشت

جامعه

تعداد شهرهاي قرمز كرونا به ۳۴شهر كاهش يافت

در اول آذر  ۱۶۰شهر قرمز ۲۰۸ ،شهر نارنجي و ۸۰
شهرستان زرد با وضعيت كرونا داشتيم كه در ۱۱
آذر اين موارد به  ۶۴شهر قرمز ۲۷۹ ،شهر نارنجي
و  ۱۰۵ش��هر زرد و در  ۱۹آذر ب��ه  ۳۴ش��هر قرمز،
 ۲۶۰شهر نارنجي و  ۱۵۴شهر با وضعيت زرد كرونا
رسيدهايم .وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
گفت : :تعداد نقاط قرمز كرونا در اول آذر در نقش��ه
كشور بسيار زياد بود و اين لكههاي قرمز در  ۱۱آذر
كمترشدهودر ۱۹آذربسياركمترشدهاست.سعيد
نمكي بيان كرد :از كساني كه در استقرار اين طرح
محله محور همكاري ميكنند قدرداني ميكنيم.
توصيه اين است كه ميزان همكاري و مشاركت را
باالتر ببريم و سفيران واقعي سالمت را در اين دوره
تكميل كنيم .دستاوردهاي بسيار خوبي داشتيم و
اگر به گذشته برگرديم و تعداد مرگهاي نزديك
به  ۵۰۰نفر در روز را نگاه كنيم ،داغ س��ينه سوزي
براي م��ا بود .حتي مرگ يك ش��هروند براي ما در
هر جاي دنيا جاي ان��دوه دارد .امروز حتي بيش از

 ۲۹۰خانواده را داغدار ديديم .وزير بهداشت اظهار
كرد :اولين دس��تاورد اين ط��رح ،كاهش ورودي
به بيمارستانهاس��ت و بهطور متوسط حدود ۳۰
درصد تختهاي مش��غول ب��راي ارايه خدمات به
بيماران كرونا كمتر از قبل شده و اين فرصت نفس
براي همكاران ما در بيمارستانهاست .او ادامه داد:
با تالش بهورزان و كادر بهداشتي و درماني و علوم
آزمايشگاهيونظامسالمت،ميزانتستهايكرونا
حداقل به  ۷۰هزار در روز و حداكثر تا  ۱۰۰و ۱۲۰
هزار تست در روزهاي آينده افزايش مييابد.

نياز استان تهران به ۳۰هزار كالس درس جديد

طبق برآوردهاي صورت گرفته اس��تان تهران تا سال
 ۱۴۰۰به  ۳۰هزار كالس درس جديد يا نوس��ازي و
مقاوم سازي شده نياز دارد .معاون سياسي اجتماعي
اس��تاندار تهران گفت :شرايط استان تهران در زمينه
برخورداري از فضاهاي آموزشي در قياس با استانهاي
كمتر توس��ع يافته نيز به مراتب بدتر اس��ت .شكراله
حسن بيگي با بيان اينكه متوسط حضور دانشآموزان
در كالسه��اي درس در اكثر اس��تانهاي  ۲۰تا ۲۴
دانشآموز ولي در استان تهران  ۳۴دانشآموز است،
گف��ت :با توجه ب��ه افزايش  ۲۵۰هزار نفري س��االنه
جمعيت در اس��تان تهران ،بايد از تمامي ظرفيتها
جهت احداث مدارس جديد اس��تفاده كنيم .معاون
اس��تاندار تهران با اش��اره به رتبه نخست شهرستان

چنين تبليغاتي فاجعه بار است
مينو محرز ،رييس كميته علمي س��تاد مقابله با كرونا
به تعادل ميگويد :ساخت واكسن زمان زيادي خواهد
برد ،اما ورود واكسن به كشور هم تا تيرماه  1400زمان
ميبرد و البته كه من در مورد خريد آن اطالعي ندارم و
تصميمگيرندههمنيستم.
او درب��اره تبليغ تور مس��افرتي تزريق واكس��ن كرونا
ميگويد :اين تبليغات فاجعه بار اس��ت .مسووالن بايد
با اين افراد برخورد كنند .چطور ممكن است در حالي
كه هنوز واكسن كرونا به تركيه نرسيده چنين ادعايي
مطرح شود و افراد را با اينگونه اخبار سركيسه كنند .در
ضمن هر كشوري كه واكسن كرونا را دريافت ميكند،
شهروندانش در اولويت تزريق هستند و كسي نميتواند
ادعا كند كه شما با يك تور 5روزه ميتوانيد به استانبول
برويد و واكس��ن كرونا تزريق كنيد و برگرديد .چنين

چه كسي مقصر است ،مردم يا مسووالن؟
اين كه اف��رادي به خود اجازه ميدهن��د تا با تبليغات
دروغين مردم را به انجام كارهايي اينچنين وادار كنند،
ميتواند معلول علتهاي بسياري باشد .وقتي در يك
روز سه اظهارنظر متفاوت در مورد خريد واكسن كرونا
در كشور از سوي مس��ووالن مطرح ميشود و مردم به
اين فكر ميكنند كه ممكن است هيچوقت اين واكسن
وارد كشور نش��ود ،افرادي هم از اين آب گل آلود ماهي
ميگيرند و دس��ت به تبليغات اينچنيني ميزنند .اگر
مسووالن شفاف و درس��ت در مورد خريد واكسن و يا
حتينخريدنآنوداليلشبهمردمتوضيحبدهندقطعا
ديگر فرصت براي چنين افرادي به وجود نخواهد آمد.
حاال يك عده كه ميتوانند از پس اين هزينهها بربيايند
ممكن است در دام اين افراد گرفتار شوند و پولي را هم

ميراثنامه

سيل در حريم درجه يك كاخ اردشير بابكان
سيل روز گذش��ته ش��يراز به حريم درجه يك كاخ
اردشير بابكان در فيروزآباد نفوذ كرد و سبب شكسته
ش��دن فنسهاي اطراف اين مجموعه ش��د .با اين
وجود مسوول ميراث فرهنگي شهرستان فيروزآباد
معتقد اس��ت :با يك وجب كاه��گل از نفوذ رطوبت
جلوگيري ميكنيم .كاخ اردش��ير بابكان (پاپكان)
بازمانده پادشاهان ساساني است كه به دست اردشير
بابكانبنيانگذارسلسل ه ساسانيدرقرنسومميالدي
ساخته شد .كاخ اردشير در سه كيلومتري شهرستان
فيروزآباد استان فارس قرار دارد.با وجود آنكه اين كاخ
مهمترين اثر تاريخي فيروزآباد است اما انتشار فيلمي
در فضاي مجازي از آبگرفتگي اين مجموعه اين شائبه
را ايجاد كرده است كه عدم پايش و پاكسازي مسير
طبيعي دفع آب و سوءمديريتها سبب شده تا سيل
روز گذشته ( ۱۶آذر) شيراز به حريم درجه يك كاخ
اردشيربابكاننفوذكند.درناشهبازي(مسوولميراث
فرهنگي شهرستان فيروزآباد) در اينمورد گفت :اين
آبگرفتگي ارتباطي به كاخ اردشير بابكان ندارد و در
كنار پل ساختمان پايگاه اتفاق افتاده چراكه پلي كه
در كنار ساختمان پايگاه كاخ اردشير بابكان قرار دارد

بايدتوسطدهياريوشورايشهرعريضترميشدكه
ايناتفاقدرسالهايگذشتهنيفتادهاستوازآنجاكه
سيل روز گذشته گسترده بود ،اين پل پاسخگو نبود و
سبب شد تا آب به حريم درجه يك كاخ اردشير بابكان
برسد.او با اش��اره به آنكه سيل سبب شكسته شدن

هنر

فنسهاياطرافكاخاردشيربابكانشدهاست،گفت:
هر چند سيل به حريم درجه يك كاخ اردشير بابكان
نفوذكردهوسببشكستهشدنفنسهاشدامابهخود
كاخ و ديوارههاي آن آسيبي نرسيده است .يك بالي
طبيعي است و كار خود را ميكند.

هنر

روايتي از قحطي كشور اوكراين
بعد از جنگ جهاني

سه جايزه براي سينماي ايران
درجشنواره فيلمبارسلونا

اسالمشهر در زمينه مدرس��ه سازي در سطح استان
تهران افزود :با تالش و همت فرماندار اسالمشهر اين
شهرستان همانگونه كه در ايجاد اشتغال در استان
تهران موفق عمل كرده در زمينه مدرسهس��ازي نيز
توفيقات چشمگيري به دست آورده است.

 ۲۹۵فوتي جديد كرونا در كشور

سخنگوي وزارت بهداشت آخرين موارد شناسايي
و فوتي ناشي از كوويد ۱۹در كشور طي ۲۴ساعت
گذشته را اعالم كرد .دكتر سيماسادات الري گفت:
از ديروز تا امروز ۱۹آذر ۱۳۹۹و بر اساس معيارهاي
قطعيتشخيصي ۱۰،هزارو ۲۲۳بيمارجديدمبتال
به كوويد ۱۹در كش��ور شناسايي شد كه يك هزار
و  ۷۴۷نفر از آنها بس��تري شدند .مجموع بيماران
كوويد ۱۹در كشور به يك ميليون و  ۷۲هزار و ۶۲۰
نفر رس��يد.الري ادامه داد :متاس��فانه در طول ۲۴
ساعت گذشته ۲۹۵ ،بيمار كوويد ۱۹جان خود را
از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري
به  ۵۱هزار و  ۲۱۲نفر رسيد .او گفت :خوشبختانه
تاكنون ۷۶۵هزار و ۶۳۹نفر از بيماران ،بهبود يافته
يا از بيمارس��تانها ترخيص شدهاند.س��خنگوي
وزارت بهداشت افزود ۵۷۷۹ :نفر از بيماران مبتال

جهاني با واكسن كرونا ميخواهند  15درصد جمعيت
جهان را كم كنند ،ميگويد :هر كس��ي نظر خودش را
داردوايننظرهاحتماهمعلمينيست.امامننميتوانم
درمورد اظهارنظر ديگران حرفي بزنم.

حرفهايي هيچ پايه و اس��اس علم��ي و عملي ندارد و
هيچ كس نبايد آن را باور كند .اين افراد س��ودجوياني
هستند كه ميخواهند از شرايط موجود نهايت استفاده
را ببرند .به همين خاطر بايد هر چه سريعتر جلوي آنها
گرفته شود.

كه پرداخت كردهاند از دست بدهند ،اما هستند كساني
كه براي نجات جان عزيزانش��ان حاضرند هر مبلغي را
پرداخت كنند و به اين ترتيب اين سودجويان ميتواند
به منافع مالي هنگفتي در اين زمينه دست پيدا كنند.
اما مقصر اصلي ماجرا قطعا مسووالني هستند كه حتي
براي اظهارنظر در مورد خريد واكسن هم با هم به اجماع
نرسيدهاند و هر كدام از مسند و جايگاه خود شرايط را
بررسي كرده و اظهارنظري ميكنند كه با ديگري بسيار
فرقدارد.رييسبانكمركزيتحريمهارادليلنخريدن
واكسن ميداند .س��خنگوي وزارت خارجه از اقدامات
اوليه براي خريد واكس��ن خبر ميدهد و از سوي ديگر
رييسجمهور اعالم ميكند كه واكسن كرونا خريداري
شدهاست.درخبرهاميآيدكهسازمانبهداشتجهاني
براي كشورهايي كه توان خريد واكسن ندارند ،ميزان
قابل توجهي از واكسن را خريداري كرده است و در اين
بين مردم ميمانند كه كدام خبر درس��ت است و كدام
نادرست؟ پس راه چاره را اطمينان كردن به تبليغهايي
از قبيل تور  5روزه تزريق واكس��ن كرونا به اس��تانبول
ميدانند و فكر ميكنند با اين كار ميتوانند جان خود و
عزيزانشان را نجات دهند.

به كوويد ۱۹در وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت
مراقبت قرار دارن��د .همچنين تاكنون  ۶ميليون و
 ۵۲۳هزار و  ۴۰۹آزمايش تشخيص كوويد ۱۹در
كشور انجام ش��ده است.به گفته سخنگوي وزارت
بهداشت ،در حال حاضر  ۶۴شهرستان در وضعيت
قرمز ۲۷۸ ،شهرستان نارنجي و  ۱۰۶شهرستان در
وضعيت زرد قرار دارند.

«رهاحاجيزينل»كارگردانوبازيگرتئاتر؛نمايش«هولودومور»رابهتهيهكنندگي
«مهدي مهدوي طاهريان» روي صحنه ميبرد .هولودومور در زبان محلي اوكرايني
به معناي مرگ بر اثر گرسنگي است ،اين نمايشنامه به نويسندگي «علي صفري»
روايتي از قحطي كش��ور اكراين بعد از جنگ جهاني است ،اتفاقي كه باعث مرگ
ميليونها نفر ش��د .حاجي زينل پيش از اين آثاري همچون «آش��ويتس زنان»،
«مرگ يزدگرد»« ،هجوم» و مسافران را روي صحنه برده است ،وي عالوه بر اين اثر
امسال با نمايش «برلين  »۱۰:۱۰در مقام كارگردان راهي سي و نهمين جشنواره
بينالمللي تئاتر فجر شده است« .برلين »۱۰:۱۰از جمله پرمخاطبترين آثار تئاتر
در بازگشايي تابستان سال  ۹۹بود« ،هولودومور» همچون دو نمايش «آشويتس
زنان»و«برلين»۱۰:۱۰نگاهيبرمشكالتومعضالتپيرامونجنگجهانيداشته
است .گفتني است «شهاب شريفي» در مقام طراح صحنه« ،امين قنبري» در مقام
طراحگرافيك«،حنيفپرنده»بهعنوانطراحتيزر«،مهديسليمي»درمقامطراح
موسيقي« ،فرزانه سيري» به عنوان طراح لباس و «رضا جاويدي» و «احسان زارع»
به عنوان عكاس ،حاجي زينل را در اين نمايش همراهي ميكنند.به زودي زمان و
مكان اجرا و همچنين اسامي بازيگران هولودومور اعالم ميشود.

فيلمهاي ايراني در يكي ديگر از جش��نوارههاي خارجي خوش درخشيدند و
اينبار ،سه جايزه اصلي جشنواره فيلمهاي آسيايي بارسلونا به سه فيلم ايراني
اختصاصيافت.اسپانيا،جشنوارهفيلمهايآسياييبارسلوناكههشتميندوره
خود را امسال در شرايط پيچيده تعطيلي سينماها و محدوديتهاي اجتماعي
تجربه كرد ،س��ه ش��نبه  ۱۸آذر ماه به كار خود پايان داد .در اين جش��نواره،
سينمايايرانكههمچونسالهايقبلحضورپررنگيدربخشهايمختلف
آن داشت ،سه جايزه اصلي جشنواره را به خود اختصاص داد .در بخش اصلي
جشنواره «حميد بابابيگي» براي فيلم «بنفشه آفريقايي» برنده جايزه بهترين
فيلمنامه شد .در بخش كشفهاي نو باز هم جايزه فيلمنامه به سينماي ايران
رسيد و فيلم «دياپازون» به كارگرداني «حامد تهراني» و نويسندگي «حسين
تهراني» برنده اين جايزه شد .سرانجام در بخش ويژه جشنواره نيزيك جايزه به
فيلم «پيرمردها نميميرند» ساخته «رضا جمالي» رسيد .ايندوره از جشنواره
فيلمهاي آس��يايي به صورت تركيب آنالين و حضوري برگزار شد و به همين
دليل نيز جشنواره كه قرار بود در ماه نوامبر به پايان برسد سرانجام پس از حدود
يك ماه به كار خود پايان داد.

