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

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 7  No . 1957  Wed. June 9. 2021  چهار شنبه   19 خرداد 1400   28 شوال 1442  سال هفتم  شماره 1957  8 صفحه  قيمت:3000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
10686000

شاخص بورس
1160665

يادداشت- 1

مناظره بايد تخصصي تر شود
انتظار نبايد داشته باشيم كه 
مثاًل ظرف 5 ال��ي 10 دقيقه 
يا يك س��اعت ف��ردي بيايد 
جزيياتي از يك طرح اقتصادي 
مطرح كند از بورس صحبت 
كن��د درصورتي كه حتي تيم 
اقتص��ادي خ��ود را انتخاب و 
معرفي نك��رده اس��ت. آقاي 
رييسي يك اشاره كوتاه كردند كه ده ها مدير اقتصادي 
را به خط مي كنند. از نظر بنده اين بهترين شكل ممكن 
است. علي رغم برخي از ادعاها نبايد يك رييس جمهور 
متخصص تمامي حوزه ها مثل اقتصاد، فناوري و امثال 
آن بلكه بايد يك مديرخوب باش��د تا بتواند با گروهي از 
بهترين ها تمامي اين موارد را اداره كند. بنابراين چكيده اي 
از نقطه نظرات خود را گفتند و اين موضوع نشان دهنده 
حساسيت اين افراد نسبت به بازار سرمايه است كه جاي 
خوشبختي دارد. اما به طور كلي برداشت و استنباط ها 
از مناظرات و گفت وگو ها اين اس��ت كه آگاهي و دانش 
تخصصي متاسفانه نسبت به بازارسرمايه وجود ندارد. 
براي نمونه مطرح مي شود كه اشخاص حقوقي كه طي 
دوماه گذش��ته س��هام خود را در پيك قيمت به فروش 
رساندند پول ها  را به صندوق تثبيت بياورند! با اين اوصاف 
بنده فكر مي كنم كه كانديداها تا حدودي دغدغه بازار 
س��رمايه دارند كه اين موضوع در قدم اول مطلوب است 
و درنهايت افراد مطالبه گر پيگير اين قضايا هس��تند اما 
فرافكني در همه جاي مناظره ها وجود داش��ته و دارد. 
علي رغم اينكه تك تك اين افراد نوعي سكاندار مسائل 
اقتصادي و اجتماعي بودند چه آن شخصي كه مستقيم 
مثل آقاي همتي دس��ت اندركار بودند يا ساير اعضا ولي 
اينكه بگوييم انتقاد كنند كه چرا به اين شكل عمل نشد؟ 
چرا به اين شكل عمل شد! آقاي همتي بگويند كه ما براي 
يك كس��ري بودجه مجبور شديم آن كار را انجام دهيم 
و فالن ميليارد بيشتر ما درآمد نداريم. يعني مي خواهم 
بگويم آن هنجارها و  حتي آن نكاتي كه اس��رار صندوق 
بانك مركزي است نبايد به خاطر يك مناظره برمال شود و 
ادامه در صفحه 2 كسي بيايد صحبت كند كه ...  

فردين آقابزرگي

مديران از رونق فعاليت هاي ساختماني در ارديبهشت خبر دادند

موتور ساخت و ساز  روشن شد

يادداشت-3يادداشت-2

بوته دگرديسي دولت ها در ايراننا اميدي و بحران توسعه ايران
گفت��ه مي ش��ود ك��ه اميد، 
مهم ترين ثروت هر جامعه اي 
در مسير رو است. جامعه اي 
از امي��د تهي ش��ده باش��د، 
امكان پيش��رفت و توسعه را 
از دست مي دهد و سرزميني 
كه مردمي اميدوار در دورن 
داش��ته باش��د، قادر اس��ت 
كوه ه��ا را جابه جا كند. در ش��رايطي ك��ه اين روزها 
موضوع توسعه پايدار يكي از مهم ترين ضرورت هاي 
كشورمان محسوب مي شود و از مردم كوچه و بازار تا 
اساتيد اقتصادي از آن سخن مي گويند، اما متاسفانه 
موضوعاتي كه در سطوح كالن سياسي مانند مناظرات 
انتخاباتي جريان دارد، تناسبي با اين ضرورت ها ندارند. 
در ش��رايطي كه اين روزها سايه عدم اطمينان بر سر 
بسياري از ايرانيان فراگير شده است، بايد ديد آيا كساني 
كه ب��راي تغيير در دورنماي آينده انتخاب ش��ده اند، 
اساسا توانايي ايجاد اطمينان الزم ميان شهروندان اين 
سرزمين را دارند. اين روزها هر كه را مي بيني يا از رفتن 
مي گويد، يا از چرا مانده اي، صحبت مي كند و يا اينكه 
تالش مي كند اقامت دو گانه اي را به دست آورد. حساب 
مردم فرودست جامعه كه نه پايي براي رفتن دارند و نه 
اميدي براي ماندن جداست. مردمي كه در گرداندن 
معيشت روزانه خود وامانده اند، چشم هاي خيره شان 
را به تحوالتي دوخته اند كه از دل تحوالت سياسي و 
انتخاباتي جامعه قرار است ظهور و بروز پيدا كند. اما آيا 
آنچه كه در بطن تحوالت سياسي كشور جريان دارد، 
نشانه اي از توس��عه پايدار را در خود دارد؟آيا مي توان 
به نامزدهايي چشم دوخت كه همچنان از وعده هاي 
عوامانه پرداخت يارانه هاي نقدي سخن مي گويند و 
عامدانه اثرات تحريم هاي اقتصادي را هيچ مي انگارند؟ 
همانطور كه در ابتداي بحث اشاره شد اميد بزرگترين 
عنصر در مسير توسعه بشري است، ضرورتي كه برخي 
تصميم سازي ها باعث شده تا در نزد دامنه وسيعي از 
ايرانيان اين ضرورت جاي خود را به نوعي انتظار )اگر 
نگوييم نااميدي و بي تفاوتي( نسبت به آينده بدهد. 
حتي در سخنان كانديداهاي رياست جمهوري نيز اين 
امر گرچه غير مستقيم ديده مي شود. اغلب نامزدها در 
اظهاراتشان به فقدان اميدوري اشاره مي كنند و از آن 
سخن مي گويند.تقريبا روزي نيست كه يك پيشامد 
جديد افق تصميم گيري اقتص��ادي را تيره تر نكند و 
كاش اين همه معلول ه��ا را جاي علت ها نمي ديديم. 
ايران بدون ش��ك كشور بزرگيس��ت اما كشورهاي 
بزرگي بوده اند كه نتوانسته اند براي ده ها از ورطه عدم 
رش��د اقتصادي خارج ش��وند و ايران امروز متاسفانه 
10 سال اس��ت كه در ورطه عدم رشد اقتصادي گير 
افتاده است. يك دهه براي چون مني يعني مهم ترين 
سال هاي زندگي، يعني از 28سالگي تا به امروز كه در 
مرز 40سالگي قرار گرفته ام. سال هايي ارزشمند براي 
همه ايرانيان كه...  ادامه در صفحه 3

دولت��داري در ايران مانند بوته 
دگرديسي اس��ت. دولتداري 
حرارت��ي دارد ك��ه دولتداران 
)يعني صاحب منصب��ان قوه 
مجريه( را وادار به تغيير مي كند 
و به ويژه عقالنيت��ي را به آنها 
تحميل مي كند كه در بيرون 
از دولت مي توانند از آن بركنار 
باشند. اگر ترديد داريد، به سرنوشت سياسي احمدي نژاد 
رجوع كنيد )مش��ت نمونه خروار( . اگر قرار است منتظر 
برآمدن دولتي اصول گرا باشيم )به عنوان يكي از احتمال 
از دو احتمال موجود( همين فرايند در انتظار دولت آتي )يا 
بخش هايي از دولت آتي( نيز خواهد بود. مي توان بيرون از 
دولت به »اصولي« پايبند ماند، فارغ از اينكه اين اصول در 
واقعيت دولتداري چقدر كارآمد اس��ت، اما وقتي بار اداره 
به طور مستقيم بر عهده باورمنداِن به آن اصول باشد، هر 
قدر هم اصول گرا باش��ند، بايد تطابقي ميان آن اصول و 
اداره كشور برقرار كنند. همين فرايند تاكنون خواه ناخواه 
در مورد بس��ياري از دولتمردان و سياستمداران رخ داده 
است و هر قدر ميان مسووليت و پاسخگويي همپوشاني 
بيشتري وجود داشته باشد، اين فرايند مقاومت  ناپذيرتر 
مي شود. دولت آتي شايد در برخي سياست هاي اجتماعي 
و كم هزينه بي محابا عمل كن��د، اما بعيد مي دانم ميراث 
اصلي دولت روحاني را �� كه برجام است �� كنار بگذارد يا 
بعيد است مسيري غير از تنش  زدايي كه كم وبيش از زبان 
دولت روحاني بيان مي شد، در پيش گيرد. دولت آتي )حتي 
اگر اصولگرا باشد( خيلي زودتر از آنچه تصوير كنيم شبيه 
دولت روحاني خواهد شد، به ويژه اگر سطح مشاركت در 
انتخابات پايين تر از حد انتظارات باشد. در صورت مشاركت 
پايين  تر از حِد معمول رفتار دولت آتي بي  محاباتر نخواهد 
شد، بلكه مداراگرانه تر خواهد بود. هيچ دولتي )دولت دقيقا 
يعني قوه مجريه( نمي تواند به افكار عمومي بي  اعتنا باشد. 
هيچ دولتي، حتي اگر از س��ازوكاري كامال اقتدارگرايانه 
سر برآورده باشد، به افكار عمومي بها مي دهد، مگر اينكه 
همپوشاني مطلقي ميان دولت و حكومت وجود داشته باشد 
)يعني »دولت« آنقدر بزرگ شود كه به »حكومت« تبديل 
شود، مانند نمونه هاي كمونيستي( كه چنين چيزي در 
مورد دولت اصول  گرا هم وجود نخواهد داشت، زيرا خط 
 مشي حكومت در ايران اين است كه از دولت متمايز بماند. 
دولت آينده باري سنگين بر دوش خواهد داشت و براي 
به سرانجام رساندن اين بار سنگين عمال مجالي براي 
سياست  هاي پرريسك ندارد. در اين مورد اتفاقا كليت 
حاكميت نيز به اين دولت حق بيش��تري خواهد داد تا 
حقي كه براي دولت روحاني قائل بودند. هر قدر دولت 
با حاكميت همسو تر باش��د، حاكميت نيز همدالنه تر 
ياري  اش خواهد كرد، زيرا مي داند ناكارآمدي اين دولت 
بيش از س��اير دولت ها به پاي حكومت نوشته خواهد 
ش��د. دولتداري خرج س��نگيني دارد. تورم  زدايي نياز 
به تصميم گيري هاي كالن و اساس��ي دارد. آزاد كردن 
پول هاي ايران، بازگشت ايران به...  ادامه در صفحه 2

زهرا سليماني|  دور دوم مناظرات انتخابات سيزدهم 
رياست جمهوري نيز كشور ديروز در شرايطي با محوريت 
موضوعات اجتماعي، فرهنگي و سياسي برگزار شد كه اين 
دور از مناظرات نيز مانند دور نخست آن، نه باعث رضايت 
نامزدها شد، نه كمكي به افكار عمومي براي آگاهي از كم 
و كيف برنامه هاي نامزدها كرد و ن��ه اينكه گرهي از هزار 
توي پيچيده مشكالت فرهنگي و اجتماعي كشور باز كرد. 
آوردگاهي كه بيشتر از آنكه به افكارعمومي براي رسيدن 
به بهترين انتخاب كمك كند به محلي براي تكه پراكني، 
فرافكن��ي و توهين برخي نامزدها به يكديگر بدل ش��د و 
دستاوردي دندان گيري نصيب بينندگان از دل اين دور از 
گفت وگوها نيز نصيب مردم نشد. رويكرد غلطي كه ردپاي 
آن بالفاصله پس از پايان مناظرات در شبكه هاي اجتماعي 
نيز بازتاب پيدا كرد و برخي طرفداران هركدام از نامزدها با 
الفاظ و عبارات سخيف تالش كردند تا از نامزد مورد نظر خود 
حمايت كنند.اما با عبور از اين حاشيه هاي غالب، نكته اي 
كه در دل اي��ن دور از گفت وگوهاي جمعي ميان نامزدها 
به چش��م آمد، غلبه موضوعات اقتصادي بر ساير اركان و 
موضوعات مطروحه بود. واقعيتي كه نشان دهنده اهميت 
مقوله اقتصاد و معيشت در شرايط فعلي كشور است و بيان 
كننده مطالبه اصلي مردم از دولتي كه قرار است حدفاصل 
سال هاي 1400 تا 1404ساختار اجرايي كشور را در دست 
گيرد. در شرايطي كه از قبل اعالم شده بود محتواي اصلي 
اين دور از مناظرات پيرامون مسائل، اجتماعي، فرهنگي و 
ديپلماسي است، باز هم نامزدها از هر فرصتي براي تشريح 
موضوعات اقتصادي و راهبردهاي معيشتي بهره مي بردند. 
 غلبه موضوعات اقتصادي بر س��اير حوزه ها به اندازه بارز و 
برجسته شد كه سيد عباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد 
دولت با انتش��ار توييتي در واكنش به اين موضوع نوشت: 

»فرهنگ و هنر بخش مغفول مناظرات بود، حتي در دومين 
مناظره با عنوان فرهنگي و اجتماعي. ايران بدون فرهنگ 
و هنر ايران نيست! از كدام برنامه سخن مي گوييم.« بر اين 
اساس دومين مناظره انتخابات رياست جمهوري 1400 
راس س��اعت 1۷ ديروز با موض��وع فرهنگي، اجتماعي و 
سياسي آغاز شد. برگزاري مناظره دوم حدود ۳ ساعت زمان 
برد و هر كدام از نامزدها تالش كردند تا دامنه وسيع تري از 

مخاطبان را متوجه اهداف و برنامه هاي خود كنند.

  همه راه ها به اقتصاد ختم مي شود
در شرايطي كه در دور نخست مناظرات با موضوع اقتصاد، 
برنامه قابل ذكري از سوي نامزدها ارايه نشده بود و از منظر 
كارشناس��ان به جز يك الي دو نام��زدي كه با موضوعات 
اقتصادي آشنايي داشتند، س��اير نامزدها حتي در بيان 
الفاظ درست اقتصادي نيز با مش��كل روبه رو بودند، دور 
دوم مناظرات فرصتي شد براي اينكه نامزدها شمه اي از 
مهم ترين برنامه هاي اقتصادي خود را ارايه كنند. 5نامزد 
اصولگرا كه فرصت بيشتري براي بيان ديدگاه هاي خود 
در مقايسه با دو نامزد ديگر داشتند، هرچند با اشاره مبهم 
به موضوعاتي چون عدالت اجتماعي، رفع فقر مطلق، رشد 
توليد و مقابله با بيكاري تالش كردند تا از مشكالت اقتصادي 
موجود در كشور به نفع خود بهره جويند، اما تا پايان بيش از 
۳ساعت بحث و تبادل نظر هرگز مشخص نكردند با استفاده 
از چه مكانيسم و ساز و كاري قصد دارند يك چنين اهدافي 
را محقق كنند. رويكردي كه باعث شد برخي از تحليلگران 
اقتصادي، تذكار دهند كه ي��ك چنين كلي نگري هايي 
بدون اشاره به ابعاد و زواياي گوناگون آن و تشريح جزئيات 
سرانجام مناسبي نخواهد داشت. در كنار اين كلي گويي ها 
اس��تفاده از روش هاي پوپوليس��تي نيز مشكل ديگري 

است كه كارشناسان گس��ترش آن را نشانه اي خطرناك 
در انتخابات ارزيابي مي كنند. موضوعاتي چون پرداخت 
يارانه هاي نقدي به دهك هاي مختلف، پرداخت تسهيالت 
كالن مالي به مبل��غ حدود 1ميليارد توم��ان به هر زوج، 
پرداخت سبدهاي تغذيه روزانه به مردم، ارايه سهام شركت 
ملي نفت به همه ايرانيان، اعطاي زمين رايگان و...بخشي 
از رويكردهاي پوپوليستي است كه از سوي برخي نامزدها 
براي جلب توجه افكار عمومي مطرح شدند. در واكنش به اين 
وعده هاي عجيب، كارشناسان اقتصادي در گفت وگوهاي 
رسانه اي خواستار مشخص شدن نحوه تامين منابع مورد 
نياز اين طرح ها شدند. تحليلگران با اشاره به اين واقعيت كه 
مهم تر از ارايه وعده هاي انتخاباتي، تشريح جزئيات اجرايي 
اين وعده ها اس��ت، از مردم و رسانه ها خواستند كه پيگير 

نحوه تامين اين منابع وعده داده شده شوند.

  حمله به قبل اقتصاد
در نهايت و بعد از پيگيري هاي فراواني كه رس��انه ها در 
خصوص راهكارهاي تامين اين وعده هاي اقتصادي مطرح 
كرده بودند و مطالباتي كه مردم در س��طح ش��بكه هاي 
اجتماعي به آن پرداخته بودند، يكي از نامزدهاي كسب 
كرسي رياست جمهوري ديروز به اين نكته اشاره كرد كه 
اين وعده ها را با اس��تفاده از ح��ذف يارانه هاي پنهان در 
اقتصاد تامين خواهد كرد. يارانه هايي كه بر اساس ادعايي 
كه در مناظرات روز گذشته مطرح شد، دامنه وسيعي از 
منابع در حدود 1۳0ميليارد دالر را در بر مي گيرد. اما آيا 
يك چنين ايده اي امكان عملياتي ش��دن دارد؟ تبعات 
حذف بيش از 60درصدي يارانه هاي پنهان در اقتصاد و 
معيشت ايرانيان چگونه بروز خواهد كرد؟ آيا اساسا اين 
طرح ايده اي كاربردي است يا وعده اي است كه صرفا در 

زمان انتخابات كارب��رد دارد و در عمل اجراي آن ممكن 
نيست؟ براي درك اين موضوع بايد در وهله نخست ديد، 
يارانه هاي پنهان چه معنايي دارد و از آن مهم تر مخاطب 
آن چه اقشار و گروه هايي هستند و حذف آن چه تبعاتي 
در جامعه ايجاد خواهد كرد؟ در تعاريف آكادميك يارانه 
پنهان به قيمت  گذاري در سطحي پايين  تر از قيمت  هاي 
روتين است، به صورتي كه مابه التفاوت نرخ قيمت  گذاري 
شده و نرخ واقعي، توسط قيمت  گذار )منظور دولت است( 
پرداخت شود. اين يارانه، به ويژه در مورد حامل هاي انرژي 
كاربرد دارد. يارانه پنهان انرژي زماني پرداخت مي شود 
كه دولت در حالي كه مي تواند انرژي را با نرخ واقعي و در 
بازار جهاني به فروش برس��اند، آن را با قيمتي پايين تر از 
قيمت واقعي، براي مصرف عموم مردم عرضه كند. هدف 
اصلي يارانه هاي پنهان كه اغلب از سوي دولت ها پرداخت 
مي ش��ود، تنظيم قيمت ها به نفع آح��اد مردم، حمايت 
از اقش��ار كمتربرخوردار و حمايت از بنگاه هاي توليدي 
است. همانطور كه گفته شد در جوامع پيشا توسعه، اغلب 
دولت ها يارانه  هاي پنهاني را ب��راي حامل هاي انرژي و 
كاالهاي اساسي در نظر مي گيرند تا مردم قدرت رويارويي 

بيشتري با تبعات برآمده از تورم، گراني و...پيدا كنند. 

  مخاطب واقعي يارانه هاي پنهان 
اما برخالف تصور عمومي، نه اقشار آسيب  پذير بلكه اين 
توليد كنندگان هستند كه، بيشترين بهره را از يارانه  هاي 
پنهان، به ويژه در بخش ان��رژي مي  برند. بنابراين حذف 
يارانه هاي پنهان قبل از هر گزاره ديگري آثار خطرناكي در 
فرايند توليد كشور به جاي خواهد گذارد. مركز پژوهش هاي 
مجلس، در گزارشي تحليلي با موضوع يارانه پنهان انرژي در 
ادامه در صفحه 2 ايران و با توجه به...  

يادداشت-5يادداشت-4

اقتصاد ريشه همه مشكالتمناظره يا مغالطه؟
1- ش��امگاه دي��روز دومي��ن 
مناظره كانديداهاي انتخابات 
رياس��ت جمهوري با موضوع 
مس��ائل اجتماعي، فرهنگي و 
سياسي برگزار شد؛ مناظره اي 
كه نه تنها ب��ه زمينه و مجالي 
براي تمايز نامزدها منجر نشد 
كه بيشتر ذهن مخاطبان را از 
مس��ائل اصلي دور كرد. در مناظره اقتصادي برگزار شده 
در شنبه هفته جاري، سواالت پراكنده اي مطرح شد اما از 
آنجا كه موضوع كلي اقتصاد بود، با خوش بيني اين ظرفيت 
وجود داشت تا يك كانديدا بتواند در فرصت هاي كوتاه چند 
دقيقه اي، بحث اقتصادي مورد نظر خود را به  طور سلسله وار 
مطرح كند. مناظره ديشب اما به دليل پراكندگي موضوع 
21 سوال طرح شده براي كانديداها در كنار اظهارنظرهاي 
بس��يار متنوع آنها، عمال منجر به اين شد كه مخاطب با 
حجم انبوهي از اطالعات از هم گسيخته اقتصادي، سياسي، 
ديپلماسي، ورزشي، اجتماعي، فرهنگي و... مواجه شود. 
اطالعاتي كه نه تنها به او بينشي براي شناخت فرد اصلح 
نمي داد كه او را با انبوهي از سواالت و مسائل رها مي كرد و 
به مسير اشتباه سوق مي داد. اين روش، حتي باعث اعتراض 

برخي از كانديداهاي رياست جمهوري شد به گونه اي كه 
درخواست اصالح روش مناظره در برنامه بعدي را مطرح 
كردند و حت��ي برخي از آنها گفتند كه اگر صدا و س��يما 
تغيي��ري در روش مناظره بعدي ايجاد نكرد ما همين جا 

خودمان روش را تغيير دهيم! 
متاسفانه مكانيسم شناسايي كانديداهاي رياست جمهوري 
در ايران به گونه اي است كه منجر به فشردگي زماني هم 
براي كانديداها و هم براي ش��هروندان مي ش��ود و اجازه 
نمي دهد مردم با برنامه ها و رويكردهاي نامزدها آشنا شوند 
و اين برنامه ها را راستي آزمايي كنند. همچنين احزاب كه 
سياستمداران و دولتمردان حرفه اي تربيت كرده و راهي 
مبارزات انتخاباتي مي كنند، ني��ز در جامعه و در فرآيند 
انتخابات رياست جمهوري غايب هس��تند. با وجود اين 
معايب، اينكه ستادهاي انتخاباتي نامزدها پيش از برگزاري 
مناظره ها، از روش و ش��يوه برگزاري اين برنامه ها مطلع 
نبوده اند يا در شكل دهي به ساز و كار مناظره ها هيچ دخالتي 

نداشته اند، شگفت انگيز است.
2- س��واالت مناظره ديش��ب و در پي آن اظهارنظر 
كانديداها به اندازه اي از هم گسيخته بود كه در برخي 
موارد احساس مي شد كه اين برنامه هاي تلويزيوني با 
ادامه در صفحه 3 هدف كمك به مردم براي...  

بعد از مناظره اول كانديداهاي 
رياس��ت جمهوري كه قرار بود 
درباره برنامه ه��اي اقتصادي و 
راه هاي ب��رون رفت از وضعيت 
كنوني صحبت كنند، اما بيشتر 
وق��ت مناظ��ره ص��رف متهم 
كردن يكديگ��ر و زير س��وال 
بردن عملكرد دولت در 8 سال 
گذشته شد، اين بار مناظره كانديداها درباره مسائل فرهنگي 
و اجتماعي است. مسائلي كه شايد از نگاه خيلي ها بر مسائل 
اقتصادي ارجحيت نداشته باشد، اما بسياري از مشكالت در 
اين حوزه هم ريشه هاي اقتصادي دارد و بايد به آنها توجه 
ويژه اي صورت بگيرد. اينكه جامعه ايران بر اساس آمار و ارقام 
كم كم رو به پير ش��دن است، اينكه زنان سرپرست خانوار 
سال هاست كه با مشكالت زيادي دست و پنجه نرم مي كنند، 
اينكه آسيب هاي اجتماعي مثل طالق، اعتياد، كودكان كار، 
حاشيه نشيني و... اين روزها در تمام شهرها نمود بيشتري 
پيدا كرده و البته كه بايد هر چه زودتر كاري براي حل اين 
بحران ها انجام داد، هم��ه و همه نياز به برنامه ريزي دقيق 
و مدوني دارد كه البته اگر قرار باش��د مناظره دوم هم مثل 
مناظره اول صرف تهمت و افترا و زير سوال بردن دولت هاي 

قبلي شود، دردي را از مردم دوا نمي كند. اما بر اساس نظر 
جامعه شناسان تمام اين معضالت اجتماعي ريشه در اقتصاد 
كشور دارد و تا زماني كه چرخ اقتصاد كشور به راحتي حركت 
نكند، حل كردن اين معضالت دور از ذهن به نظر مي رسد. 
يعني اول اقتصاد بايد به حركت دربيايد تا بتوان رفاه اجتماعي 
را فراهم كرد و فراهم آوردن رفاه اجتماعي مي تواند بسياري 
از آسيب ها و معضالت اجتماعي را بر طرف كند. تا زماني كه 
اقتصاد ما دچار بحران باشد، حاشيه نشيني رو به افزايش 
مي رود. اعتياد بيشتر مي ش��ود همانطور كه در آمارهاي 
رسمي سن اعتياد به 12 سال رسيده است، كودكان كار هر 
روز بر تعدادشان افزوده مي شود و طالق آمارش همچنان 
افزايش��ي باقي مي ماند. جمعيت س��المندان در ايران در 
سال 9۷، به 10 درصد جمعيت كشور رسيد و پيش بيني 
اين است كه س��ال 1421، جمعيت سالمند ايران 2 برابر 
مي شود و در سال 14۳5، جمعيت سالمندي از ۳۳ درصد 
عبور مي كند. اين شتاب سالمندي در جهان كم نظير است. 
بدون ش��ك دو دولت آينده بيشترين سهم را براي تأمين 
زيرساخت هاي الزم براي اين گروه از جامعه دارد. واقعيت 
اين اس��ت كه گروه هاي آسيب پذير جامعه نه تنها بايد در 
نگاه دولتمردان جايي جدي داشته باشد بلكه از گروه هايي 
ادامه در صفحه 3 هستند كه...  

پيمان مولوي

مريم شاهسمنديمجيد اعزازي

مهدي تديني

 افزايش بدهي بانك ها 
به بانك مركزي

حميدرضا صالحي رييس كميسيون انرژي اتاق ايران در 
گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران تشريح كرد

كارشناسان اقتصادي 
 خبر از روزهاي خوش 

در بورس مي دهند

نامزدهاي انتخابات چه 
ديدگاهي به بازار خودرو دارند؟ 

»تعادل« وعده هاي اقتصادي مطرح شده در دور دوم مناظرات را بررسي مي كند

 480 هزار ميليارد تومان 
بدهي دولت به بانك مركزي و بانك ها

صفحه 3     صفحه 7    

صفحه 5    

شرط نجات از قطعي برق 

بازار  
روي  خوش 

 نشان داد؟

فنر قيمت 
خودرو بازهم 

دررفت

سكه بي رونق وعده ها اولين روز كاري س��ال 1400 با سرخ پوشي آغاز 
ش��د و پس آن در خردادماه ش��اهد روند مثبت 
معامالت در بازار بوديم كه اين مثبت بودن بازار 
در اوضاع انتخابات، مذاكرات وين، عدم ثبات نرخ 
دالر و... دور از انتظار بود اما حقيقي ها و حقوقي ها 
دست به دست يكديگر داده اند تاجاني دوباره به 
صفحه 4 را بخوانيد بازار تزريق كنند.  

همزمان با افزايش قيمت ها در بازار ارز روند قيمت ها 
در س��اير بازارهاي موازي ؛طال، سكه و خودرو نيز 
صعودي شده است. رصد بازار خودرو نشان مي دهد، 
برخي خودروها حتي افزايش بيش از 10 ميليون 
توماني را تجرب��ه كردند. البته با وجود اين افزايش 
قيمت ها هنوز معامالت در بازار رونق پيدا نكرده و 
صفحه 7 را بخوانيد بازار در ركود به سر مي برد.  



ادامه از صفحه اول|  
آمار رس��مي، مي نويس��د: »با توجه به سهم خانوار از 
مجموع يارانه هيدروكربوري در سال هاي 84 تا 97، 
بيش از سه چهارم يارانه ضمني هيدوركربوري به غير 
خانوار اختصاص داشته و در واقع انرژي ارزان مهم ترين 
روش حمايت دولت از بخش توليد در ايران است.« و در 
ادامه آمده است كه تنها 24 درصد از يارانه پنهان بخش 
انرژي به بخش خانگي اختصاص مي يابد و نيروگاه ها 
و صنايع در مجموع ح��دود ۵۵ درصد از حجم يارانه 
پنهان بخش انرژي را دريافت مي كنند. معنا و مفهوم 
اين گزارش هاي تحليلي كه اتفاقا توسط مركز پژوهشي 
ذيل مديريت يك��ي از نامزدهاي اصولگراي حاضر در 
انتخابات ارايه شده، هر گونه حذف يارانه هاي پنهان 
)از جمله يارانه بخش انرژي( جداي از تبعات جبران 
ناپذيري كه در معيش��ت مردم به ج��اي مي گذارد، 
مستقيما بخش توليد كشور را دستخوش تكانه هاي 

پي در پي مي سازد.

  آسيب به دهك هاي پاييني جامعه
در شرايطي كه برخي نامزدهاي اصولگرا، هدف خود 
را از ارايه يارانه هاي نقدي 10برابر رقم فعلي را بهبود 
معيشت مردم عنوان مي كنند، اما آمارها و نشانه هاي 
روشن حاكي از آن است كه اجراي يك چنين ايده اي 
باعث افزايش دامنه مشكالت اقشار آسيب پذير جامعه 
خواهد ش��د. فرشاد مومني در نشس��تي كه اخيرا در 
اين خصوص برگزار كرده، به اين نكته اشاره مي كند 
كه افزاي��ش رويكردهاي پوپوليس��تي در وعده هاي 
نامزدها انتخاباتي در واقع آالرم هاي خطر را در جامعه 
به صدا در مي آورد. نخستين نشانه افزايش ده برابري 
يارانه هاي نقدي يا افزايش دامنه تسهيالت در جامعه، 
رشد نقدينگي و متعاقب آن گسترش دامنه هاي تورمي 
است. نخستين طبقه اي كه تبعات تورم، آنها را دچار 
مشكل مي سازد، اقشار محروم جامعه هستند كه در 
برابر اين تكانه هاي تورمي پي در پي ضعيف و رنجور 
ش��ده اند. افزودن بر دامنه تورم موجود در جامعه اين 
طبقات را در مرز اضمحالل معيشتي كامل قرار خواهد 

داد. دسته مهم ديگري كه بعد از حذف يارانه هاي پنهان 
دچار مشكل خواهند شد، توليد كنندگان و صاحبان 
كسب و كار در جامعه هس��تند. گران تر شدن انرژي 
مصرفي بنگاه هاي اقتصادي كه در اثر حذف يارانه هاي 
پنهان بروز خواهد كرد در وهله نخست باعث تعديل 
نيروهاي كار و افزايش بيكاري در جامعه خواهد شد. 
افزايش بيكاري نيز منجر به گسترش فقر در جامعه 
خواهد شد. از سوي ديگر گران تر شدن قيمت تمام شده 
توليد )در اثر حذف يارانه هاي انرژي( منجر به افزايش 
قيمت تمام شده محصوالت توليدي خواهد شد و فشار 
اين افزايش قيمت ب��از هم بر دوش گروه هاي محروم 
جامعه تلنبار خواهد شد. بنابراين وعده هاي ارايه شده 
از سوي برخي از نامزدها نه تنها اثري در بهبود وضعيت 
معيشتي اقش��ار محروم نخواهد داشت، بلكه آنها را با 

خطر فقر مطلق مواجه خواهد ساخت.

  تبعات اجتماعي گراني انرژي
در شرايطي كه بسياري از تحليلگران به اين واقعيت اشاره 
مي كنند كه ساختارهاي توزيع يارانه در كشور با مشكالت 
عديده اي روبه روست، اما در عين حال بر اين نكته تاكيد 

دارند كه حذف يارانه ها در شرايط فعلي تبعات ويرانگري 
را به دنبال خواهد داش��ت. طي س��ال هاي اخير تجربه 
گراني بنزين از 1000تومان به 3هزار تومان باعث بروز 
دامنه وسيعي از ناآرامي هاي اجتماعي شد و اعتراضات 
فراوان��ي را ايجاد ك��رد. چطور نام��زدي از گران كردن 
بنزين به 20هزار تومان يا حذف كامل يارانه هاي پنهان 
صحبت مي كند، بدون اينكه متوجه باشد اين تصميم 
بدون توجه ب��ه ابعاد مختلف اجتماعي آن چه خطراتي 
ممكن اس��ت به دنبال داشته باشد. اولين نتيجه حذف 
يارانه پنهان، افزايش قيمت ها اس��ت. تجربه هاي قبلي 
نهم و دهم در حذف ناگهاني يارانه هاي پنهان و تبديل 
آن به يارانه آشكار، نشان داد كه برخالف تصورات اوليه، 
ميزان جهش قيمت در اثر حذف يارانه هاي پنهان، حتي 
ممكن اس��ت بيش از رقم واقعي يارانه باشد و در نهايت 
يك آشفتگي موقت در عرصه اقتصادي ايجاد شود. قطع 
يارانه پنهان حامل هاي ان��رژي، نه تنها موجب افزايش 
قيمت اين حامل ها خواهند شد كه به صورت زنجيره اي، 
كرايه هاي حمل و نقل، قيمت تمام شده كاالها و در نتيجه 
بخش بزرگي از اقتص��اد را تحت تاثير قرار مي دهد و در 
نهايت موجب فشار اقتصادي بيشتر بر خانوارها خواهد 

ش��د. اثر بعدي حذف يارانه هاي پنهان، كاهش قدرت 
خريد خانوارهاي آس��يب  پذير است. بررسي هاي مركز 
پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد كه يارانه هاي پنهان 
باعث مي شوند تا خانوارهاي آسيب  پذير بتوانند برخي از 
كاالهاي داراي يارانه پنهان را مصرف كنند؛ اين در حالي 
است كه قطع ناگهاني يارانه هاي پنهان، مي تواند باعث 
حذف اين كاالها از س��بد خريد اقشار آسيب  پذير شود. 
همچنين حذف اين يارانه ها و به ويژه يارانه س��وخت، 
مي تواند باعث كاهش سفر شهروندان و در نتيجه كاهش 
درآمدهاي حاصل از گردش��گري در كل كش��ور شود. 
وضعيتي كه بيش از هرگروه ديگر، اقشار آسيب پذير را 

تحت تاثير قرار مي دهد.

  چه بايد كرد؟
در يك چنين شرايطي تحليلگران پيشنهاد مي كنند 
كه از طريق كاهش هزينه اقش��ار محروم زمينه بهبود 
وضعيت معيشتي اين اقشار فراهم شود. بر اساس اين 
مدل فكري حتي افزايش حقوق��ي كارگران و حقوق 
بگيران بر اساس تورم نيز در بلندمدت كمكي به بهبود 
معيشت آنان نخواهد كرد. ساختارهاي تصميم ساز در 
يك چنين ش��رايطي بايد تالش كنند، هزينه زندگي 
اقشار محروم تر جامعه را كاهش دهند. يعني وقتي يك 
كارگر بيش از ۵0تا 70 درصد درآمد خود را صرف هزينه 
مس��كن مي كند، بايد تالش شود، هزينه هاي مسكن 
براي اين اقشار از طريق گس��ترش صنعتي سازي و...

كاهش پيدا كند. افزايش 30الي 40درصدي حقوق ها 
در بلندمدت باعث فقيرتر شدن اين اقشار خواهد شد و 
عمال كمكي به آنان نخواهد كرد.اين ها واقعياتي است كه 
ابعاد و زواياي گوناگون آن در جريان دور دوم مناظرات از 
سوي نامزدها و تيم مشورتي آنان مورد توجه قرار نگرفت. 
موضوعاتي كه باعث مي ش��ود، برخي اقتصاددانان در 
گفت وگو با »تعادل« به اين نكته اشاره كنند كه نامزدها 
فاقد راهبردهاي جامع و علمي در خصوص اقتصادي 
هستند. چرا كه هر فردي كه كمترين دانش اقتصادي 
داشته باشد، مي داند كه نتيجه يك چنين وعده هايي، 

بروز مشكالت عديده اقتصادي خواهد شد.
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تسريع در ابالغ قوانين و 
دستورالعمل هاي حوزه رمزارزها

 رييس جمهور گفت: بايد براي قانونمند شدن فعاليت 
رمز ارزها و صيانت از سرمايه مردم در اين حوزه هرچه 
زودتر چاره انديشيد و قوانين و دستورالعمل هاي الزم را 
وضع و ابالغ كرد. دويست و سي ويكمين جلسه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت روز سه ش��نبه به رياس��ت 
رييس جمهور برگزار شد، در آغاز اين جلسه گزارشي 
از وضعيت قيمت كاالهاي اساس��ي و اقالم مصرفي و 
ضروري مردم و اقدامات انجام شده براي حفظ تعادل 
در قيمت از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ارايه 
گرديد.حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن روحاني 
با تاكيد ب��ر مصوبه دولت بر كنت��رل و جديت در عدم 
افزايش قيمت ها، گفت: دول��ت صريحا تاكيد و اعالم 
كرده است افزايش قيمت كاالها به ويژه اقالم ضروري 
مردم به هيچ وجه پذيرفتني نيس��ت و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت موظف اس��ت با جديت و با هماهنگي 
دستگاه هاي ذيربط، )اصناف و توليد گنندگان( نسبت 
به كنترل قيمت ها و ممانعت از افزايش آنها اقدام كند و 
مانع از فشار مضاعف به زندگي و معيشت مردم در شرايط 
كنوني اقتصادي شود.در ادامه اين جلسه وضعيت عرضه و 
تقاضاي رمز ارزها در اقتصاد ايران مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت و بانك مركزي گزارشي از وضعيت توليد وتبادل 
رمزارزه��ا در اقتصاد اي��ران را ارايه كرد.رييس جمهور 
درخصوص فعاليت ها در حوزه ارز ديجيتال و رمز ارزها 
با تاكيد بر ضرورت حفظ و حمايت از منافع ملي در اين 
حوزه، گفت: امروزه برنامه هوشمند سازي اقتصاد يك 
الزام محيطي است و بايستي نسبت به الزامات حقوقي 
و فني اين موضوع با دقت و حساسيت عمل كرد و براي 
تدوين راهبرد پويا در اين ح��وزه و نقش آن در اقتصاد 
كالن كش��ور اقدامات الزم انجام شود.دكتر روحاني با 
تاكيد براينكه آگاهي مردم در اين حوزه ضروري است و با 
توجه به مخاطرات قابل توجه در حوزه مبادالت رمزارزها، 
از ورود غير كارشناسانه در اين حوزه بايد اجتناب شود، 
تصريح كرد: بايد براي قانونمند شدن فعاليت رمز ارزها 
و صيانت از س��رمايه مردم در اين ح��وزه هرچه زودتر 
چاره انديشيد و قوانين و دستورالعمل هاي الزم را وضع 
و ابالغ نمود.رييس جمهور با اشاره به پديده جديد رمز 
ارزها و اقتضائات و الزامات آن افزود: دستگاه هاي مسوول 
در حوزه بازار سرمايه با همكاري رسانه ها و فضاي مجازي 
در زمينه اطالع رساني، آموزش و آگاهي بخشي مردم 
نسبت به اين پديده و دستورالعمل ها و قوانين آن فعاليت 
موثر داشته باشند.دكتر روحاني تصريح كرد: توليد رمزارز 
تا پايان شهريور ماه اكيدا ممنوع است و وزارت خانه هاي 
اطالعات، ارتباطات و فناوري اطالعات و نيرو مسوول 

برخورد و قطع برق اين مراكز هستند.

مناظره بايد تخصصي تر شود
چون من پول نداشتم نتوانستم كاري انجام دهم. حتي 
به نظر بنده از آن خطوط قرمز تا يك ابعادي گذر كردند.  
اما خواسته اهالي بازار سرمايه يك برنامه جامع، برنامه 
اكش��ن پلن قابل اجرا با ذكر جزييات است كه حتي به 
عنوان يك مقاله يا يك كتابچه بايد منتشر شود. ديدگاه 
ما در ابعاد اقتصادي، بازار سرمايه، به كارگيري مديران، 
نحوه اجراي منابع به كارگيري شده در رابطه با اين اكشن 
پلن است و اينها بايد ذكر ش��ود. با يك مناظره و چند 
صحبت كه شما خوب كار نكرديد من خوب كار خواهم 
كرد مشكلي حل نمي ش��ود. با اين كليات بايد بازهم 
درانتظار مناظره بعدي ماند كه شايد ميزان اصطكاك 
و درگيري هاي ذهن كاهش يابد و به طور كامل و جدي 
در مورد مسائل صحبت شود. دومين مناظره از نخستين 
مناظره تخصصي تر بود اما بازهم نيازمند تخصصي تر 

شدن است.
تصور بنده پيش ت��ر اين بود كه پيك هيجانات مثبت 
ما در بازار س��رمايه و بورس ما تا دوره پيش از انتخابات 
اس��ت چون همه در مورد ب��ورس صحبت مي كنند. 
متاسفانه تا ده روز بيست روز مانده به انتخابات كسي 
از اين صحبت ها نك��رد حاال اين به چه داليلي بود من 
متوجه نشدم ولي كماكان اعتقاد دارم دوره تحويل بعد 
از رياس��ت جمهوري به نظر من بورس دچار يك دوره 
ايستاي جديد خواهد شد، منظور بنده ركود نيست لزوما 
يك دوره بالتكليفي است. چون اوال بايد امور اجرايي را  
محول كرد و تمامي نهاد هاي مالي و مديراني كه گوش 
به فرمان مقام باال دست بودند تا زماني كه وزير مربوطه 
رييس مربوطه نيامده كار خاصي انجام نمي دهند. اين 
دوره گذار يك دوره انتقال چه��ار- پنج ماهه داريم از 
مرداد و شهريور ماه ش��روع مي شود و تا سه ماه پاياني 
سال 1400 بنابراين هر مديري كه در همان جا مشغول 
به كار است اولين فكر آن اس��ت كه هيچ كاري انجام 
ندهد كه نكند يك خطايي از فرد سر بزند بنابراين حتي 
مسووليت س��ازمان بورس هم به همين شكل است 
حتي فكر مي كنم در خود بورس نيز بالتكليفي داريم، 
پروژه هايي كه مي خواهند اجرا كنند نيمه تمام بماند 
مجوز هايي كه مي خواستند بدهند، دستگاه هايي كه 
مي خواس��تند درست كنند، منابعي كه تجهيز كنند 
از جاهاي مختلف بگيرند.  دو نكته بسيار مهم در اين 
مناظرات كه اصال صحبتي از آن نشد به طور كل يك 
موضوع استقالل بورس و بانك مركزي، دو ركن مهم 
در بازار مالي ما بازار سرمايه و بازار پول ما با استقالل 
بانك مركزي و استقالل س��ازمان بورس هيچگونه 
صحبتي اين موارد مطرح نشد گويي كماكان ساختار 
فكري به اين سمت است كه ابزاري را به عنوان بانك 
مركزي به عنوان صندوق پول يا ابزاري را به عنوان بازار 
سرمايه به عنوان ركن كاهنده دركسري نقدينگي و 
بودجه دولت مي خواهد كماكان اس��تفاده شود. اين 
نطقه ضعف بسيار بزرگي است كه عمدا اين صحبت 
را مي كنم كه دوستان اگر احيانا به طور مختلف حتما 
مشاورين خدمتش��ان عرض مي كنند و اين نكات را 
هم مطرح كنند. حداقل برسيم به جايي كه استقالل 
پيدا كند س��ازمان بورس و بانك مركزي و از ابزاري 
بودن خارج ش��ود دوما؛ چگونگي برقراري ارتباطات 
مالي االن اقتصاد ما مشخصا نياز ضروري به اين دارد 
كه سرمايه از خارج از كشور به هر شكل ممكن تحت 
عنوان ارز حاصل از صادرات يا سرمايه گذاري مستقيم 
اشخاص خارجي كماكان با چين هم مقدمات امضاي 
اين قرارداد هاي اقتصادي به همين منظور در حقيقت 
مطرح شد اما در مورد اين دوتا مساله مهم يك نحوه 
برطرف كردن موان��ع اقتصادي براي برقراري مالي و 
صادراتي با دنياي خارج، دوم حفظ شؤونات و استقالل 
دو ركن مه��م بازار هاي مالي ما يعني بانك مركزي و 
س��ازمان بورس اين دوتا مساله اي بود كه به نظرم جا 
دارد در مناظره ه��اي بعد حتي به عنوان پرس��ش از 
دوس��تان اين نكات را بپرسند. به هرحال از نظر بنده 

بايد مناظره تخصصي تر شود.

 بوته دگرديسي دولت ها 
در ايران

 ب��ازار نفت��ي جهان و بازگش��ت س��رمايه گذاري 
ضرورياتي اس��ت كه هيچ دولتي نمي تواند از آنها 
بگريزد. بدون اين  ها مش��كالت عمده حل نخواهد 
شد يا دست  كم سرعت بهبود به حدي نخواهد بود 
كه مردم را راضي كند. همان مردمي كه احتماال به 
دليل مشاركت كم تر از هميشه در انتخابات بيش تر 
از گذش��ته بايد از ناخرسندي ش��ان بيمناك بود. 
حدس من اين است كه دولت آتي )حتي اگر اصولگرا 
باشد( حتي در سياست هاي اجتماعي نيز دست به 
جراحي  هاي عميقي نخواهد زد و فقط براي حفظ 

وضع موجود تالش خواهد كرد.
در نهايت، پيش  بيني من اين اس��ت كه اگر دولتي 
همراس��تا با خواس��ته اصولگرايان اداره امور را در 
دست گيرد، در بوته عقالني  سازي ناگزير دولتداري، 
مسيرهاي ماليمي را در پيش خواهد گرفت و اتفاقا 
گره  هايي را كه در سال هاي اخير باز نشد، باز خواهد 
كرد، زيرا ريش و قيچي بيش از هر دولتي دس��ت 
خودش است و اين همپوش��اني  اش با ساير اركان 
نظام كار را برايش تسهيل خواهد كرد. دولت آينده 
براي اثبات خود خيلي زودتر از آنچه فكرش را بكنيم 
مسيرهاي نامنتظره اي را خواهد پيمود. اين دولت 
بار سنگيني را بايد بر دوش بكشد و اين بار فشاري 
دگرديسنده دارد. نوع پيدايش اين دولت هم بيش 
از پيش مجبورش مي كند به راه  هاي ناخواسته اي تن 
دهد. اين دولت دو راهي س��ختي را در پيش دارد و 
اين سختي اساسا اختيار عمِل واقعي را از اين دولت 
مي گيرد و فقط مجبور است به حكم عقل عمل كند. 
دست  كم در سياست  هاي تأثيرگذار كالن چنين 
خواهد بود و فقط شايد در سياست هاي ُخرد فرصت 
داشته باشد به ذائقه و سليقه راستين خود عمل كند.

حال اينكه اين پيش بيني چقدر درس��ت باش��د و 
چقدر بيراه، آينده مشخص خواهد كرد....

موارد اصالحي و الحاقي
قانون صدور چك ابالغ شد

بانك مركزي در بخشنامه اي موارد اصالحي و الحاقي 
قانون صدور چك را براي اجرا به شبكه بانكي ابالغ كرد.

در اين بخشنامه تغييرات اصالحيه قانون جديد چك 
از جمله حذف مدت اعتبار تعيين ش��ده س��ه ساله 
براي چك هاي تاكيد ش��ده است.بر اين اساس پيرو 
بخشنامه شماره 3204۶۵ /97 مورخ 12 /9 /1397 
موض��وع ابالغ »قان��ون اصالح قان��ون صدور چك« 
مصوب سال 1397، ابالغيه ش��ماره 209۶2 مورخ 
28 /2 /1400 رياس��ت جمهوري در رابطه با اصالح و 
الحاق موادي به »قانون اصالح قانون صدور چك« كه 
در جلسه مورخ 29 /1 /1400 مجلس شوراي اسالمي 
به تصويب رسيده و در تاريخ 18 /2 /1400 مورد تأييد 
شوراي نگهبان واقع ش��ده، به منظور اجرا به شبكه 
بانكي ابالغ مي شود.مهم ترين تغييرات اصالحيه اخير 
قانون ياد شده، عبارتست از: مدت اعتبار تعيين شده 
براي چك به مدت 3 سال از تاريخ دريافت دسته چك 
)موضوع ماده )۶( اصالحي قانون صدور چك( حذف 
شده اس��ت.صدور و تحويل چك هاي تضمين شده 
توسط بانك ها به مشتري، صرفاً از طريق سامانه صدور 
يكپارچه الكترونيكي چك )صياد( امكان پذير مي باشد. 
صدور و تحويل چك هاي تضمين شده مستلزم تكميل 
برگه )فرم( درخواست توسط متقاضي در شعبه بانك 
در حضور متصدي بانكي، درج مشخصات هويتي و 
شماره حس��اب گيرنده روي چك تضمين شده و نيز 
ثبت علت درخواس��ت صدور چك مذكور در سامانه 
»صياد« مي باشد. الزم است به هر برگه چك تضمين 
شده، يك شناسه يكتا اختصاص يافته و امكان استعالم 
اطالعات چك تضمين شده براي گيرنده چك  )ذينفع( 
فراهم شود. پرداخت مبلغ چك تضمين شده توسط 
بانك صرفًا در وجه و به شماره حساب گيرنده )ذينفع( 
ك��ه مش��خصات وي روي چك تضمين ش��ده درج 
گرديده است، امكان پذير مي باشد و ظهرنويسي براي 
انتقال چك تضمين شده فاقد اعتبار است. ابطال چك 
تضمين شده به درخواست متقاضي يا وكيل يا نماينده 
قانوني وي با ارايه اص��ل چك جهت واريز وجه چك 
به حساب متقاضي، بدون نياز به ظهرنويسي گيرنده 
)ذينفع(، صرف��ًا تا يك ماه پس از صدور آن توس��ط 
بانك صادركننده امكان پذير اس��ت.پرداخت چك 
تضمين ش��ده به گيرنده )ذينفع( ب��ا ارايه اصل چك 
تنها پس از مهلت مقرر در بند قبل، منوط به تكميل 
برگه )فرم( هاي مربوط به مبارزه با پولشويي توسط 
متقاضي يا گيرنده )ذينفع( و گزارش شعبه بانك به 
واحد مبارزه با پولشويي بانك صادركننده مي باشد.در 
فرض مفقودي چك تضمين شده، مراجعه متقاضي 
و گيرن��ده )ذينفع( ب��ه بانك صادركنن��ده ضرورت 
داشته و تكميل و امضاي برگه )فرم( اعالم مفقودي 
چك تضمين ش��ده و تعهدنامه عدم ادعا نس��بت به 
چك مفقود شده به منظور درخواست نسخه المثني 
چك الزامي است. موسسه اعتباري موظف به احراز 
هويت متقاضي و گيرنده )ذينفع( و استعالم صحت 
مشخصات اشخاص اخيرالذكر از سامانه نظام هويت 
سنجي الكترونيكي بانكي و متعاقباً صدور چك المثني 
مطابق با اطالعات مندرج در سامانه صياد پس از ابطال 

چك مفقود شده مي باشد.

»تعادل«وعدههاياقتصاديمطرحشدهدردوردوممناظراترابررسيميكند

خطرفرارسرمايههاازبازارمسكنراجديبگيريم

سكهبيرونقوعدهها

مزايا و معايب طرح ماليات برعايدي سرمايه
انتظار مي رود با اجرايي شدن ماليات بر عايدي سرمايه 
تقاضا براي مسكن طبقه متوسط و كم برخوردار كشور 
كاهش يابد و اين در حالي است كه برخي فعالين بخش 
خصوصي نگراني هايي را در خصوص ركود بازار مسكن 
ابراز مي كنند. طي روزهاي اخير كه كليات طرح ماليات 
بر عايدي سرمايه به تصويب مجلس شوراي اسالمي 
رسيد، نظرات مختلفي در خصوص آن مطرح شد. در 
اين مصاحبه تالش ش��د اين موضوع از ديدگاه بخش 
خصوصي مورد بررسي قرار گيرد. محمود تواليي رييس 
كميس��يون مالياتي اتاق ايران در خصوص ماليات بر 
عايدي سرمايه گفت: ما نظر خود را از يك سال و نيم 
پيش ارايه كرديم. در كشورهايي كه اين ماليات اخذ 
مي شود شاخص هاي مشخصي وجود دارد كه اگر آنها 
وجود نداشته باشد، كاركرد اين ماليات منفي خواهد 
بود. وي افزود: در هيچ جاي دنيا در شرايطي كه تورم 
افسارگسيخته 40درصدي وجود دارد ما اين ماليات 
را نمي بينيم، در جاي��ي نيز كه تورم 4درصدي وجود 
دارد در ماليات بر عايدي سرمايه تورم زدايي مي كنند، 
به طور مثال يك ساختمان در تهران 1.۵ ميليارد تومان 
بوده اس��ت اما در زمان حاضر قيمت اين س��اختمان 
به سبب تورم تا چهار برابر حتي بيشتر شده است اما 
همان ساختمان است و حتي طي زمان مستهلك هم 
شده است، حال بايد پرسيد؛ مالك چه ثروت جديدي 

پيدا كرده است؟

     استهالك مسكن و خودرو
در عايدي سرمايه ديده نشده است

تواليي با يادآوري اينكه امالك و خودرو جزو كاالهايي 
هستند كه مستهلك مي شوند، گفت: طبق طرحي 
كه ما در زمان حاضر در مجلس شاهد آن هستيم اين 
موضوع ديده نشده است. تا اينجا موضوع عمومي است 
و چندان به فعاليت هاي توليدي و صنعتي و معدني... 
بخش خصوصي ارتباط ن��دارد. وي در ادامه گفت: در 
كشور منابعي وجود دارد كه در دو بخش مولد و غيرمولد 
اقتصاد فعاليت دارند. رويكرد دولت ها و مجالس بر اين 
است كه بخش مولد را گسترش دهند در نتيجه ما نبايد 
شرايط را براي بخش شفاف اقتصاد سخت كنيم، به طور 
مثال ساختمان، صنعتي است كه بسياري از صنايع 
ديگر را با خود مي كشد و كنار آن به واسطه ثبت امالك 
و نياز به مجوزها و پروانه هاي مختلف كاماًل شفاف نيز 
هست، لذا وقتي فشار را روي آن مي گذاريم افرادي كه از 
اين راه درآمد داشتند، محتمل است وارد بخش پنهان 
اقتصاد شوند. اين نماينده بخش خصوصي با تأكيد بر 
اينكه »تا به امروز هرجا كه بح��ث دالر بوده با عنوان 
ديگري در ماليات مس��تقيم با عناوين تسعير با نرخ 
2۵ درصد ماليات گرفته شده است«، گفت: آن جايي 
دولت نتوانس��ته اس��ت اين ماليات ها را از مبادالت و 
سفته بازي ارز خارجي اخذ كند كه به آنها دسترسي 
نداشته است، با اين تفسير در ادامه نيز دولت دسترسي 

نخواهد داشت.

     سفته بازي هاي موجود در بورس
در اين طرح ديده نشده است

وي در خصوص تبديل ش��دن مسكن به يك كاالي 

س��رمايه اي گفت: عده اي هس��تند كه سرمايه هاي 
خود را به مس��كن تبديل مي كنند. اين افراد معمواًل 
به سراغ س��اختمان هاي الكچري مي روند. مشكل ما 
تأمين مسكن اقشار ضعيف جامعه است. در موضوع 
مالي��ات گرفتن از خانه هاي لوك��س بايد گفت كه ما 
مخالف اين ماليات نيستيم اما اين موضوع تأثيري در 
قيمت مسكن و تأمين خانه براي اقشار ضعيف ندارد 
در اين مورد بايد تسهيالت در مجوز و زمين و... براي 
بازار خانه هاي كوچ��ك را فراهم كنيم و اين بخش را 
رونق دهي��م. تواليي ادامه داد: نكت��ه مهم ديگر اين 
اس��ت كه موضوع بورس در ماليات بر عايدي سرمايه 
نيامده است. س��فته بازي هايي كه در اين چند سال 
در بورس صورت گرفت نش��ان داد ك��ه برخي افراد با 
رانت اطالعاتي مي توانند با ترفندهايي جيب مردم را 
خالي كنند، درآمدهاي نجومي داشته باشند و ماليات 
نيز ندهند. آن افرادي كه به طور مثال سهامي را 100 
تومان خري��داري كردند و با ترفن��د 10 هزار تومان 
فروختند مالياتي بس��يار ناچيز پرداخت كردند. وي 
افزود: در شرايط امروز عمدتًا معامالت بورس پولي وارد 
توليد نمي شود و عده اي با سفته بازي پول هاي كالن 
به جيب زدند و در مقايسه با سودي كه داشتند، نرخ 
مالياتي كه پرداخت كردند چيزي نزديك به صفر بوده 
اس��ت، اين در صورتي است كه اگر شما همين پول را 
وارد ساختمان كنيد پيش بيني نرخ مالياتي 30 تا 40 
درصد براي آن صورت گرفته است، حال بايد پرسيد؛ 
 كدام يك مولدتر است؟ تواليي در ادامه با تأكيد بر اينكه 
»ما بايد در جهت افزاي��ش ميل به فعاليت هاي مولد 
حركت كني��م «، گفت: بايد حوزه كس��ب و كارها را 
تسهيل و مجوزها را حذف كنيم. ما ناراحت اين هستيم 
كه در نتيجه اين اليحه بخش پنهان اقتصاد بزرگ شود، 
اين بدين معناست كه بخش عمده اي از افرادي كه در 
مسكن سرمايه داشتند آن را با استفاده از معامالتي كه از 
طريق بانك يا جايي كه قابليت رصد صورت نمي گيرد 

به سكه و دالر و... تبديل كنند.

     اي�راد اصل�ي: تورم زدايي نش�دن ن�رخ 
ماليات

رييس كميسيون مالياتي اتاق ايران گفت: هيچ جاي 

دنيا 100 درصد اقتصاد يك كشور شفاف نيست اما 
سمت و سو به سمت شفافيت است بنابراين طبيعي 
است كه ما نيز اين موضوع را داشته باشيم اما اينكه 
سياست به گونه اي صورت گيرد كه اين بخش بزرگ تر 
شود مناسب نيست، ضمن اينكه در هيچ جاي دنيا 
از تورم ماليات نمي گيرند اما در زمان حاضر طرحي 
كه در مجلس قرار دارد تورم در آن به عنوان عايدي 

لحاظ شده و قرار است از تورم ماليات گرفته شود.
وي تأكي��د كرد: ايراد اصلي اليح��ه از ديدگاه ما يكي 
تورم زدايي نش��دن آن است و ديگري اين پيش فرض 
كه ما تا به ام��روز از اين اقالم مشخص ش��ده ماليات 
نمي گرفتيم و امروز بايد بگيريم، اين در صورتي است 
كه اين اقالم تا به امروز ماليات پذير بودند، حتي از تورم 
نيز ماليات گرفته مي شده است، يعني توليدكننده اي 
كه 100 هزار دالر ارز موجودي داش��ته ما به التفاوت 
نرخ س��ال گذشته با امسال را محاس��به و تسعير آن 
را كه حاصل تورم بوده اس��ت با ن��رخ 2۵ درصد از آن 
ماليات اخذ مي كنن��د. تواليي ادامه داد: براي فعالين 
اقتصادي كه درست كار مي كنند، ايران به هيچ عنوان 
بهشت مالياتي نيست، بلكه از اغلب كشورهاي شرق و 
غرب حتي در توليد ماليات بيشتري با عناوين مخلتف 
اخذ مي شود ما در بسياري از زمينه ها خود را صاحب 
سبك مي دانيم و كپي برداري از غرب را غلط مي بينيم 
اما در حوزه ماليات ستاني كه وارد مي شويم به صورت 
مداوم اين رويكرد را مشاهده مي كنيم، بدون اينكه به 
تفاوت ها در حجم و نوع اقتصادها توجه كنيم. به نظر 
ما اين رويكرد بيش��تر در راس��تاي تأمين مالي است 
و) Capital Gains Tax  )CGT ني��از ب��ه دقت 
بيش��تري دارد،  اين بدين معنا است كه ما بايد به اين 
موضوع بپردازيم اما متناسب و متعادل با شرايط كشور 
خودمان. اختالف ما با مجلس در تعريف و تفسير كلمه 
gain است. از ديدگاه مجلس تعريف آن درآمد است 
كه ش��امل تورم نيز مي ش��ود در صورتي كه در ساير 

كشورها چنين تعريفي وجود ندارد.

     خروج سرمايه از مسكن و در نتيجه ركود 
در بازار، يك خسارت است

اين فعال بخش خصوصي در پاس��خ به س��والي در 

خصوص سازوكار تعيين شده در اليحه براي معافيت 
مردم و معامالت عادي از ماليات بر عايدي س��رمايه 
گفت: اف��رادي كه در توليد و س��رمايه گذاري ملك 
به صورت ش��فاف عمل مي كنند كن��ار اين موضوع 
مهم هس��تند و صرفًا اين بحث مطرح نيست. بحث 
بر س��ر اين اس��ت كه تعيين ماليات به گونه اي باشد 
كه اين افراد همچنان در بازار مس��كن باقي بمانند و 
سرمايه هاي خود را از كشور خارج نكنند يا وارد بخش 

غيرشفاف نشوند.
وي در ادامه گفت: هر كدام از اين موارد و در نتيجه 
آن ركود در بازار مس��كن يك خس��ارت است چرا 
كه تمام زنجيره صنعت س��اختمان به اين موضوع 
وابسته اس��ت. احساس ما اين است كه اين موضوع 
يك رويكرد با هدف كس��ب درآمد است. تواليي در 
آخر گفت: بنده احس��اس مي كنم وقت كافي روي 
اين موضوع گذاش��ته نشد و از اس��اتيد حوزه ماليه 
عمومي به درس��تي بهره نگرفتند يا   فرصت كافي 
براي پرداختن ب��ه موضوع را نداش��ت. به گزارش 
تس��نيم، 170 كش��ور دنيا در اين زمينه ماليات بر 
عايدي سرمايه قانون و مقررات جامعي دارند. پيش 
از اين نيز مقرر ش��ده بود اين ماليات در كش��ور ما 
تبديل به قانون ش��ود اما دولت با آن همراهي نكرد 
البت��ه دولت وعده داده بود اي��ن ماليات را در قالب 
اليحه مالياتي مفصل تري به مجلس ارايه خواهد داد 
كه اين مساله تاكنون رخ نداده است. گفتني است 
در طرح ماليات بر عايدي سرمايه تالش شده است 
نيازهاي مصرفي خانوارها در حوزه دارايي هايي نظير 
مس��كن، خودرو، ارز و طال از دايره شمول اين پايه 
مالياتي خارج شده اند و تنها خريدهاي سوداگرايانه 
افراد با هدف كسب سود و انتفاع اقتصادي از مبادله 
مك��رر در اين بازارها را مش��مول ماليات بر عايدي 

سرمايه قرار داده ايم. 
بر همي��ن اس��اس خانوارهايي كه بي��ش از تعداد 
اعضايشان، مالك خودرو و مس��كن باشند، شامل 
اين قانون مي شوند، بنابر اطالعات واصله خانوارهاي 
شامل اين پايه مالياتي، جامعه هدف بسيار كوچكي 
خواهند بود، به عنوان مثال، تنها 720 هزار خانوار 
از مجم��وع 2۵ ميليون خانوار كش��ور، مالك س��ه 
خودرو يا بيش از آن هس��تند. با اجرايي شدن اين 
پايه مالياتي در بازار مسكن، انتظار كوچ سفته بازان 
و سوداگران از بازار مسكن با مساحت هاي كوچك و 
متوسط، به خانه هاي لوكس و بزرگ متراژ به منظور 
كاهش تعداد واحدهاي تح��ت تملك وجود دارد، 
بنابراي��ن، تقاض��ا براي مس��كن طبقه متوس��ط و 
كم برخوردار كشور كاهش پيدا مي كند.البته براي 
تالط��م بازار كااله��اي لوكس ني��ز مطابق تجارب 
جهاني، قوانيني نظير اخ��ذ ماليات از ثروت لحاظ 
ش��ده اس��ت كه اميدواريم در نظام اقتصادي ايران 

نيز اجرايي شود. 
الزم به ذكر است كه كليات اين طرح در مجلس به 
تصويب رسيده و براي بررسي جزييات به كميسيون 
اقتصادي مجلس بازگشته است، پيش بيني مي شود 
در تيرماه و پس از بررس��ي جزيي��ات، مجدداً روانه 

صحن علني مجلس شود.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
براساس عملكرد بازار پول در سال 1399، بدهي بخش 
دولتي به سيستم بانكي 528 هزار ميليارد تومان، بدهي 
دولت 479 همت، بدهي شركت هاي دولتي 49 همت، 
اعالم شده اس��ت در طلب هاي بانك مركزي نيز بدهي 
بخش دولتي به بانك مركزي 117 همت، دولت به بانك 
مركزي 82 همت، بدهي ش��ركت هاي دولتي به بانك 
مركزي 34 همت، بدهي بانك ها به بانك مركزي 120 
همت بوده اس��ت.  از س��وي ديگر در بانك ها نيز بدهي 
بخش دولت��ي 411 هزار ميليارد توم��ان، بدهي دولت 
396 همت و بدهي شركت هاي دولتي 14 همت اعالم 
شده اس��ت. از مقدار بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز 
بانك ه��اي خصوصي 65 هم��ت و بانك هاي تخصصي 
44 همت و بانك هاي دولتي 10 همت بدهكار بوده اند از 
رقم بدهي دولت به بانك ها نيز بانك هاي خصوصي 225 
همت، بانك هاي تخصصي 64 همت و بانك هاي دولتي 
تجاري 107 هزار ميليارد تومان طلب از دولت داشته اند.  
بانك مركزي ميزان نقدينگي در پايان سال 99 را بيش از 
3 هزار و 476 هزار ميليارد تومان اعالم كرد كه حاكي از 
رشد 40.6 درصدي است. همچنين نسبت نقدينگي به 
پايه پولي يعني ضريب فزاينده 7.624 بود بانك مركزي 
با انتشار گزيده آمارهاي اقتصادي در پايان سال 99، حجم 
نقدينگي را 34 هزار و 761 هزار ميليارد ريال اعالم كرد كه 
حاكي از رشد 40.6 درصدي نقدينگي در سال 99 است. 
اين در حالي اس��ت كه اين ش��اخص در سال 98 معادل 
26.3 درص��د و در س��ال هاي 97 و 96 حدود 25 درصد 
افزايش يافته اس��ت. ضريب فزاينده نقدينگي در پايان 
سال گذشته 7.624 بوده كه 8.8 درصد نسبت به پايان 

سال 98 رشد داشته است.

    خالصه دارايي ها و بدهي هاي بانك مركزي
ميزان دارايي هاي خارجي بانك مركزي در پايان سال 99 
به 44274.2 هزار ميليارد ريال رس��يد كه حاكي از رشد 
27.4 درصدي در اين سال است. همچنين خالص مطالبات 
بانك مركزي از بخش دولتي با 240 درصد كاهش به منفي 
219.4 هزار ميليارد ريال، مطالبات بانك مركزي از بانك ها 
با 8.7 درصد رشد به 1203 هزار ميليارد ريال رسيد. اين 
گزارش حاكي اس��ت، ميزان دارايي هاي خارجي در اين 
بخش با 47.9 درصد رشد نسبت به پايان سال قبل همراه 
بوده و به 9192.8 هزار ميليارد ريال رسيد. حجم اسكناس 
و مسكوك نيز با 24.9 درصد افت به 67.6 هزار ميليارد ريال 
رسيد. سپرده بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي نزد 
بانك مركزي با 32.9 درصد افزايش نسبت به سال 98 به 
3756.9 هزار ميليارد ريال رسيد. همچنين بدهي بانك ها 
و موسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي نيز در پايان 
سال 99 با 8.7 درصد افزايش به 1203 هزار ميليارد ريال 
رسيده است  ميزان دارايي هاي خارجي بانك هاي تجاري 
كشور در پايان سال 99 معادل 1351.4 هزار ميليارد ريال 
است كه نسبت به مدت مشابه سال پيش 75.5 درصد رشد 
نشان مي دهد. سپرده بانك هاي تجاري نزد بانك مركزي 
نيز 691.5 هزار ميليارد ريال بوده كه 24.5 درصد افزايش 
يافته اس��ت. جمع كل دارايي ه��اي بانك هاي تجاري در 
دوره مورد بررسي، 11867.5 هزار ميليارد ريال بوده كه به 
نسبت پايان سال 98 داراي 48.1 درصد رشد است و ميزان 
بدهي بانك هاي تجاري به بانك مركزي در پايان سال 99 
به 105 هزار ميليارد ريال رسيده كه 141.9 درصد نسبت 

به سال قبل افزايش داشته است.

    بانك هاي تخصصي
بر پايه اين گزارش، ميزان دارايي هاي خارجي بانك هاي 

تخصصي در پايان سال 99 معادل 2254.8 هزار ميليارد 
ريال اس��ت كه نس��بت به س��ال قبل 22.6 درصد رشد 
يافته اس��ت. جمع كل دارايي هاي بانك هاي تخصصي 
در اين دوره رقم 10078.2 هزار ميليارد ريال اس��ت كه 
22.4 درصد رشد دارد. همچنين ميزان بدهي بانك هاي 
تخصصي به بانك مركزي 443.9 هزار ميليارد ريال است 
كه معادل 5.7 درصد نس��بت به پايان س��ال 98 كاهش 

داشته است.

    بانك مركزي
رقم دارايي ها و بدهي هاي بانك مركزي در پايان س��ال 
گذشته به بيش از 9 هزار و 453 هزار ميليارد ريال رسيد 
و دارايي هاي خارجي بانك نيز 15.8 درصد بيش��تر شد. 
جديدترين گزارش بانك مرك��زي از خالصه دارايي ها و 
بدهي هاي بانك مركزي در پايان سال 99 نشان مي دهد 
كه سرجمع دارايي ها و بدهي ها به بيش از 9 هزار و 453 
هزار ميليارد ريال رس��يده كه نسبت به پايان سال 98 به 
ميزان 18.3 درصد رشد نشان مي دهد. بر پايه اين گزارش، 
رقم بدهي ها و دارايي هاي بانك مركزي در پايان سال 95 
به ميزان بيش از 5 هزار و 57 هزار ميليارد ريال بوده كه اين 
رقم نشان مي دهد ميزان بدهي و دارايي بانك مركزي در 
پايان س��ال 99 نسبت به سال 95، بيش از 1.8 برابر شده 
اس��ت. همچنين دارايي هاي خارج��ي بانك مركزي در 
پايان سال گذشته رقمي معادل 6 هزار و 214 هزار ميليارد 
ريال بوده كه نشان دهنده 15.8 درصد رشد است. حجم 
اسكناس و مس��كوك با كاهش 23 درصدي 12.4 هزار 
ميليارد ريال بوده و بدهي بانك ها نيز 8.7 درصد رشد داشته 
است. ساير دارايي هاي بانك مركزي در پايان سال گذشته 
به بيش از 832 هزار ميليارد ريال رسيده كه نشان دهنده 
حدود 161 درصد رشد است. بانك مركزي دليل اين ميزان 
افزايش را اوراق عمليات بازار باز و پيش پرداخت ها اعالم 
كرد. در بخش بدهي هاي بانك مركزي، رقم سپرده بانك ها 
و موسس��ات اعتباري 32.9 درصد رشد نشان مي دهد و 
سپرده هاي بخش دولتي نيز 38.7 درصد بيشتر شده است. 
بدهي هاي ارزي بانك مركزي هم با رقم بيش از هزار و 786 

هزار ميليارد ريال، 5.4 درصد كمتر شده است

    جزييات دارايي ها و بدهي هاي ۵ ساله بانك ها
ميزان دارايي ها و بدهي هاي سيس��تم بانكي در فاصله 
سال هاي 95 تا 99 با بيش از 2.6 برابر رشد به بيش از 75 
هزار و 569 هزار ميليارد ريال رسيد. نگاهي به گزيده هاي 
آماري ارايه شده توسط بانك مركزي نشان مي دهد كه 
حجم دارايي ها و بدهي هاي سيستم بانكي در پايان سال 
99 با 39.4 درصد رش��د، به بيش از 75 هزار و 569 هزار 

ميليارد ريال رسيد. اين ميزان در پايان سال 98 به ميزان 
بيش از 54 هزار و 203 هزار ميليارد ريال بود. بررسي روند 
افزايش حجم دارايي ها و بدهي هاي سيستم بانكي در 
فاصله سال هاي 95 تا 99 نشان مي دهد كه در اين دوره 
حجم دارايي و بدهي بانك ها با بيش از 2.6 برابر رش��د از 
بيش از 28 هزار و 770 هزار ميليارد ريال به بيش از 75 
هزار و 569 هزار ميليارد رسيده است. همچنين ميزان 
دارايي هاي خارجي سيس��تم بانكي در ادامه روند رشد 
س��ال هاي اخير با 33 درصد رشد در پايان سال گذشته 
به رقم بيش از 15 هزار و 406 هزار ميليارد رسيد و رقم 
بدهي بخش دولتي نيز با 27 درصد رشد به ميزان بيش 

از 5 هزار و 287 هزار ميليارد ريال بالغ شد.

    بدهي خارجي ايران ۱.۲ درصد افزايش يافت
ميزان بدهي هاي خارجي ايران در پايان س��ال 99 به 9 
ميليارد و 142 ميليون دالر رس��يد كه نس��بت به پايان 
سال 98 معادل 1.2 درصد افزايش داشته است.  براساس 
آخرين آمار بانك مركزي ميزان بدهي خارجي ايران در 
پايان سال 99 براساس سررسيد اوليه بدهي ها 9 ميليارد 
و 142 ميليون دالر اس��ت كه 7 ميليارد و 176 ميليون 
دالر آن بدهي هاي ميان مدت و بلندمدت و يك ميليارد 
و 966 ميلي��ون دالر از اين ميزان بدهي هاي كوتاه مدت 
است. اين تعهدات بالفعل ايران بر مبناي يورو نيز رقمي 
بالغ بر 7 ميليارد و 645 ميليون يورو محاسبه شده كه 6 
ميليارد و يك ميليون يورو از اين ميزان حجم بدهي هاي 
ميان مدت و بلندمدت و يك ميليارد و 644 ميليون يورو 
حجم بدهي ه��اي كوتاه مدت اس��ت. حجم بدهي هاي 
خارجي ايران در پايان اسفندماه سال 98 معادل 9 ميليارد 
و 31 ميليون دالر بوده است كه اين آمار حكايت از افزايش 

حجم بدهي هاي خارجي ايران در سال 99 دارد.

    بدهي بانك ها به بانك مركزي زياد شد
در پايان سال 99،  خالص مطالبات بانك مركزي از بخش 
دولتي با 240 درصد كاهش به منفي 219.4 هزار ميليارد 
ريال، مطالبات بانك مركزي از بانك ها با 8.7 درصد رشد به 
1203 هزار ميليارد ريال رسيد. به گزارش تسنيم، نگاهي 
به گزي��ده آمارهاي اقتصادي ماه پاياني س��ال 99 درباره 
خالصه دارايي ها و بدهي هاي بانك مركزي بيانگر آن است 
كه ميزان دارايي هاي خارجي بانك مركزي در پايان سال 
99 به 44274.2 هزار ميليارد ريال رسيد كه حاكي از رشد 
27.4 درصدي در اين سال است. همچنين خالص مطالبات 
بانك مركزي از بخش دولتي با 240 درصد كاهش به منفي 
219.4 هزار ميليارد ريال، مطالبات بانك مركزي از بانك ها 

با 8.7 درصد رشد به 1203 هزار ميليارد ريال رسيد.

    وضعيت دارايي ها و بدهي هاي بانك ها 
و موسسات اعتباري غيربانكي

اين گزارش حاكي اس��ت، ميزان دارايي هاي خارجي 
در اين بخش با 47.9 درصد رش��د نس��بت به پايان 
سال قبل همراه بوده و به 9192.8 هزار ميليارد ريال 
رسيد. حجم اسكناس و مسكوك نيز با 24.9 درصد 
افت به 67.6 هزار ميليارد ريال رسيد. سپرده بانك ها 
و موسس��ات اعتباري غيربانكي نزد بانك مركزي با 
32.9 درصد افزايش نس��بت به سال 98 به 3756.9 
هزار ميليارد ريال رس��يد. همچنين بدهي بانك ها و 
موسس��ات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي نيز در 
پايان س��ال 99 با 8.7 درصد افزاي��ش به 1203 هزار 

ميليارد ريال رسيده است.

    خالصه دارايي ها و بدهي هاي
بانك هاي تجاري

ميزان دارايي هاي خارجي بانك هاي تجاري كش��ور 
در پايان سال 99 معادل 1351.4 هزار ميليارد ريال 
است كه نسبت به مدت مشابه سال پيش 75.5 درصد 
رشد نش��ان مي دهد. س��پرده بانك هاي تجاري نزد 
بانك مركزي نيز 691.5 ه��زار ميليارد ريال بوده كه 
24.5 درصد افزايش يافته است. جمع كل دارايي هاي 
بانك هاي تجاري در دوره مورد بررس��ي، 11867.5 
هزار ميليارد ريال بوده كه به نس��بت پايان سال 98 
داراي 48.1 درصد رشد است و ميزان بدهي بانك هاي 
تجاري به بانك مركزي در پايان سال 99 به 105 هزار 
ميليارد ريال رسيده كه 141.9 درصد نسبت به سال 

قبل افزايش داشته است.

    وضعيت دارايي ها 
و بدهي هاي بانك هاي تخصصي

بر پايه اين گزارش، ميزان دارايي هاي خارجي بانك هاي 
تخصصي در پايان سال 99 معادل 2254.8 هزار ميليارد 
ريال است كه نسبت به سال قبل 22.6 درصد رشد يافته 
است. جمع كل دارايي هاي بانك هاي تخصصي در اين دوره 
رقم 10078.2 هزار ميليارد ريال اس��ت كه 22.4 درصد 
رشد دارد. همچنين ميزان بدهي بانك هاي تخصصي به 
بانك مركزي 443.9 هزار ميليارد ريال اس��ت كه معادل 

5.7 درصد نسبت به پايان سال 98 كاهش داشته است.

     رشد ۲۷ درصدي بدهي دولت به سيستم بانكي
بدهي بخش دولتي به سيس��تم بانكي در پايان س��ال 
99 با 27 درصد رش��د به ميزان بيش از 5 هزار و 287 
هزار ميليارد ريال رس��يد.  آن طور كه آمارهاي رسمي 
بانك مركزي روايت مي كند،  در پايان سال 99 ميزان 
دارايي هاي خارجي سيستم بانكي با 33 درصد رشد به 
رقم بيش از 15 هزار و 406 هزار ميليارد رسيده است. 
البته در تاريخ مورد گزارش، رقم بدهي بخش دولتي نيز 
با 27 درصد رش��د به ميزان بيش از 5 هزار و 287 هزار 
ميليارد ريال رس��يده است.  نگاهي به گزيده آمارهاي 
اقتصادي بانك مركزي نشان مي دهد كه حجم دارايي ها 
و بدهي هاي سيس��تم بانكي در پايان سال 99 با 39.4 
درصد رشد، به بيش از 75 هزار و 569 هزار ميليارد ريال 
رسيد. اين ميزان در پايان سال 98 به ميزان بيش از 54 
هزار و 203 هزار ميليارد ريال بود. بررسي روند افزايش 
حجم دارايي ها و بدهي هاي سيس��تم بانكي در فاصله 
سال هاي 95 تا 99 نشان مي دهد كه در اين دوره حجم 
دارايي و بدهي بانك ها با بيش از 2.6 برابر رشد از بيش 
از 28 هزار و 770 هزار ميليارد ريال به بيش از 75 هزار 

و 569 هزار ميليارد رسيده است.
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مناظره يا مغالطه؟
 درك دقيق مس��ائل كش��ور و يافتن بهتر راه حل 
ترتيب داده نشده است، بلكه با اين هدف انجام شده 
كه مسائل و مشكالت گوناگون كشور به درستي و با 
دقت ريشه يابي نشوند. گواه اين مساله نيز آنچنان 
كه برخي از كانديداها اشاره كردند، عدم طرح برخي 
مسائل از جمله موضوع اثر تحريم ها بر اقتصاد كشور 

در اين مناظره بود. 
3- بي گم��ان، عملك��رد دولت ها متاث��ر از فعل و 
انفعاالت سيس��تم ها و زيرسيس��تم هاي متعدد و 
مرتبط با هم است. به  طور مثال، بحث تورم و رشد 
نقدينگي طي 50 س��ال گذشته و به ويژه طي سه 
س��ال اخير، وابستگي ش��ديدي به مساله كسري 
بودجه هاي ساالنه دارد. كسري بودجه نيز ريشه در 
رويكرد پول پاشي و هزينه تراشي هاي دولت ها دارد. 
با اين حال در همين مناظره ها ش��نيديم كه اغلب 
كانديداها در عين حالي كه از لزوم مهار تورم سخن 
مي گفتند، به  طور جسته و گريخته از برنامه هايي 
س��خن به ميان مي آورند كه اجراي آنها مس��تلزم 
پول پاشي هاي بيشتر، كسري بودجه هاي شديدتر 
و در نتيجه، ابرت��ورم مزمن )به اصطالح ونزوئاليي 
ش��دن( خواهد بود. به  ط��ور مثال درب��اره عرضه 
مسكن ارزان براي اقشار ضعيف جامعه، بدون توجه 
به پژوهش هاي داخلي و تجربه كشورهاي خارجي 
از اعطاي زمين »رايگان« سخن گفته مي شد، حال 
آنكه بنا به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، اين 
شيوه در دنيا منقضي شده و دولت هاي مستقر در 
اقتصادهاي پيشرفته تالش مي كنند با اجاره دادن 
زمين هاي دولت��ي، درآمدهاي پايداري براي خود 
ايجاد كنند. درآمدهايي كه بي شك مي تواند بخشي 
از كس��ري بودجه هاي ساالنه را جبران كند. از اين 
رو، پر بيراه نخواهد بود اگر بگوييم، غايب بزرگ اين 
مناظره ها، نبود رويكرد سيس��تمي و ريشه اي در 
تبيين مسائل كالن اقتصادي، اجتماعي و سياسي و 
ارائه راه حل براي آنها است و البته هزينه فرصت نبود 
اين رويكرد، وجود رويكردي سطحي و وعده محور 
است كه تمام مشكالت را فارغ از منظومه متغيرهاي 
همزمان و در زمان، در نبود مديريتي قوي بر مصدر 

كار ارزيابي مي كند.

اقتصاد، ريشه همه مشكالت
 اين روزها ب��راي رأي دادن به نامزد منتخب خود 
چش��م به برنامه ها دارن��د. نامزده��اي انتخاباتي 
نمي توانند با ارايه حرف ه��اي كلي و بدون در نظر 
گرفتن انتظاري كه مردم از آنها دارند، از زير بار ارايه 
برنامه هاي جامع خود در رابطه با موضوعات مختلف 
ش��انه خالي كنند. اينكه نامزدي اعالم مي كند، به 
زنان خانه دار حقوق مي دهد، حرفي اس��ت كه در 
مرحله همان حرف باقي مي ماند، تا زماني كه كشور 
با مشكالت اقتصادي دس��ت و پنجه نرم مي كند، 
قرار است بودجه اين شعار از كجا تامين شود كه به 
عمل برسد؟ وقتي حرف از دادن يارانه يك ميليون 
توماني به س��ه دهك پايين جامع��ه مي زنيم، بايد 
مشخص كنيم چطور و چگونه مي خواهيم اين كار 
را انجام دهيم كه باعث بروز تورم بيشتر در جامعه 
نشود. حرف زدن كار راحتي است اما اين حرف ها 
هي��چ كدام پش��توانه اجرايي ندارند. مردم ش��عار 
نمي خواهند، آنها نياز به برنامه دارند تا بتوانند براي 
رفتن به پاي صندوق هاي راي انگيزه داشته باشند. 
با شعار و وعده نمي توانيم مردم را مجاب كنيم. بايد 
بر اساس واقعيت هاي امروز جامعه برنامه ارايه دهيم، 
در حالي كه دولت براي پرداخت حقوق بازنشستگان 
با مشكالت زيادي دست و پنجه نرم مي كند، وعده 
ياران��ه 450 هزار توماني و ي��ك ميليون توماني از 

كجا مي آيد؟
اي��ن روزها مردم خس��ته تر از آني هس��تند كه به 
وعده هاي بي پش��توانه دل خوش كنند. اين روزها 
همه از خزانه خالي و اوضاع نا به س��امان اقتصادي 
خبر دارن��د و مي دانند ك��ه دادن اين پول ها يعني 
تورم بيشتر، يعني اقتصاد ش��كننده تر و اوضاعي 
كه در نهايت به س��ود آنها تمام نمي شود. اي كاش 
در اي��ن فرصت هاي باق��ي ماننده آنه��ا كه داعيه 
رياست جمهوري دارند به جاي شعار دادن به فكر 
راه حلي براي مش��كالت موجود باش��ند. به مردم 
برنامه مدون ارايه بدهند و كاري كنند كه مردم از 
اين رخوت و خمودگي خارج شوند. اينكه قرار باشد 
جمعيت اضافه شود، اينكه قرار باشد، جوانان ازدواج 
كنند و فرزند آوري كنند، اين رويدادهاي مهم بيشتر 
از آنكه به دستور و شعار احتياج داشته باشد، به عمل 
نياز دارد. به فراهم آوردن زير ساخت براي افزايش 
جمعيت، به اينكه مشكل آب را حل شود، به اينكه 
مردم هر روز نگران معيشت خود نباشند و قيمت ها 
روزانه تغيير نكند. تا اين اتفاقات رخ ندهد هيچ كدام 

از اين حرف ها رنگ واقعيت به خود نمي گيرد. 

نا اميدي و بحران توسعه ايران
 اگر با رشد اقتصاد متوسط 5 درصد هموار مي شد 
امروز درآمد سرانه ايرانيان دوبرابر بود و اقتصاد ملي 
معادل 700 ميليارد دالر و اقتصاد ملي بزرگتر يعني 
كار بيشتر، رفاه بيش��تر و اميد بيشتر. در سخنان 
كانديدا هاي رياست جمهوري از ثروت سازي حرفي 
زده نمي شود و بيشتر روي هزينه كرد منابع معطوف 
است و همه مي دانيم كه جامعه اي كه نتواند ثروت 
بيافريند در اين جهان حتما عقب تر خواهد افتاد. 
چين عصر پسا مائو اين امر را درك كرد و چرخيد، به 
سمت اقتصاد بازار، البته نه يكشبه به بهاي لگدمال 
شدن فقرا و نيازمندان و قشر متوسط، اين روند 12 
سال طول كشد و ما نيز مي توانيم. همانطور كه مالزي 
توانست، يا اندونزي، يا بتوسانا يا برزيل و يا شيلي و ... 
اما هنوز به نقطه قبول واقعيت ها و درك فرصت ها 
نرسيده ايم و حتي متاسفانه فرسنگ ها فاصله داريم. 
آقايان، خانم ها؛ ما فرصت زيادي نداريم، فردا شايد 

دير باشد...

افزايش وام مسكن روستايي 
به ۱۰۰ ميليون تومان

مديركل مسكن روستايي بنياد مسكن از افزايش وام 
مسكن روس��تايي به 100 ميليون تومان خبر داد. به 
گزارش ايِبنا؛ حميدرضا سهرابي گفت: تسهيالت وام 
مسكن روس��تايي به 100 ميليون تومان افزايش پيدا 
كرده و دوره بازپرداخت آن 20 ساله خواهد بود. سهرابي 
افزود: اين تسهيالت به صورت يارانه اي و با نرخ 5 درصد 
اس��ت و افراد س��اكن در داخل بافت روستا مي توانند 
براساس ضوابط طرح هادي و پروانه ساختي كه از مراكز 
صدور پروانه دريافت مي كنند به بنياد مسكن مراجعه 
كرده و پس از تشكيل پرونده براساس دستورالعمل ها 
تس��هيالت را دريافت كنند. وي با بيان اينكه پيش از 
اين، سقف اين تس��هيالت 50 ميليون تومان بود، ابراز 
اميدواري كرد تا ظرف بيست روز آينده امكان پرداخت 
تسهيالت جديد در شعب بانك هاي استان ها فراهم شود. 
هفته گذشته مصوبه هيات وزيران در خصوص تسهيالت 
مسكن روستايي از سوي معاون اول رييس جمهور به 
وزارت راه و شهرس��ازي، سازمان برنامه و بودجه، بانك 
مركزي و بنياد مس��كن انقالب اس��المي ابالغ شد. بر 
اساس اين مصوبه بانك مركزي مكلف است نسبت به 
تعيين بانك هاي عامل و سهميه هر كدام براي بهسازي 
و نوسازي 200 هزار واحد مسكوني روستايي، حاشيه 
شهرها و شهرهاي زير 25 هزار نفر اقدام كند. سازمان 
برنامه و بودجه نيز مكلف خواهد شد مابه التفاوت اين 
نرخ سود را با نرخ سود تسهيالت مصوب شوراي پول و 
اعتبار كه در حال حاضر 18 درصد است، از محل بودجه 
سنواتي به بانك مركزي بازپرداخت كند. بنياد مسكن 
نيز مكلف به همكاري با بانك مركزي در زمينه تعيين 
سهميه هر استان مبني بر تعداد واحدهاي مسكوني 
مشمول دريافت اين تسهيالت در آن استان، شده است. 

تغيير نقدينگي ارزي
از دالر  به يورو توسط روسيه

روسيه براي تغيير نقدينگي ارزي از دالر به يورو آماده 
است. به گزارش راشاتودي، وزارت دارايي روسيه اعالم 
كرد: مقامات روسي قصد دارند نقدينگي ارزي كشور را 
از دالر امريكا به يورو تغيير دهند. ديميتري تيموفيف، 
رييس بخش كنترل اقدامات محدود كننده خارجي در 
وزارت دارايي روسيه گفت: هدف اول ما تبديل روسيه 
به يك كشور يورو محور و در نتيجه جايگزيني دالر با 
يورو است. اين مقام مسوول با اشاره به اينكه روسيه براي 
اين اقدام دليل دارد، افزود: اين دولت طيف وسيعي از 
مشوق ها را براي انتقال مش��اغل به ارز اروپايي آماده 
مي كند. از آنجا كه ما اقتصاد بازار هستيم، نمي توانيم 
فقط دستور بدهيم از دالر استفاده كنيد، اگرچه ممكن 
است برخي از شركت هاي دولتي مجبور به تغيير جهت 
شوند. وي افزود: ما بايد ابزارهاي الزم را توسعه دهيم 
تا كل اقتصاد از دالر فاصله بيشتري بگيرد، كه در واقع 
به ما اين امكان را مي دهد كه از تحريم ها اجتناب كنيم 
و جهان را دموكراتيك تر كنيم. اين اعالميه چند روز 
پس از آن منتشر شد كه آنتون سيلوانوف، وزير دارايي 
روس��يه گفت صندوق ملي ثروت طي يك ماه آينده 
س��هم دالر خود را به صفر مي رساند. در همين حال، 
الكساندر نواك، معاون نخست وزير روسيه هشدار داد 
كه اگر دولت امريكا به تحريم هاي هدفمند اقتصادي 
ادامه دهد، ممكن است روسيه به زودي وسوسه شود 

كه از قراردادهاي نفت خام دالري دور شود.

خواسته كارگران
از رييس جمهور آينده

رييس مجمع نمايندگان كارگران استان تهران درباره 
انتظارات جامعه كارگري گفت: امنيت شغلي، معيشت، 
حذف شركتهاي پيمانكاري كارگري و بهبود وضعيت 
مس��تمري بگيران از اولويت هاي دولت آينده اس��ت. 
محمدرضا تاجيك، رييس مجمع نمايندگان كارگران 
استان تهران در گفت وگو با تس��نيم، درباره انتظارات 
جامعه كارگري از دولت آينده اظهار كرد: مطالبات جامعه 
كارگري در راستاي امنيت شغلي است و اگر امنيت شغلي 
نيروي كار حفظ شود مي توان به بسياري از مشكالت 
كارگران جامعه عمل پوشاند و مطمئنا شاهد افزايش 
رونق توليد درچرخه اقتصاد مي باشيم. مهم ترين مطالبات 
كارگران را امنيت شغلي، معيشت، حذف شركت هاي 
پيمانكاري كارگري و بهبود وضعيت مستمري بگيران را 
از اولويت هاي دولت آينده عنوان كرد. نماينده كارگران 
ادامه داد: برخالف عده اي از كارفرمايان كه تصور مي كنند 
در قراردادهاي دائم بازدهي توليد پايين تر است مي توان 
گفت در قراردادهاي موقت كارگر نسبت به آينده و فرداي 
خود دغدغه خاطر دارد و نگران است كه ماه آينده تسويه 
حساب كند و ديگر س��ركار نباشد لذا بازدهي مناسب 
ندارد و از لحاظ روحي و فكري نمي تواند تمام توان خود 
را براي توليد به كار گيرد مطمئن��ا قراردادهاي موقت 
بزرگ ترين آسيب را به جامعه كار و توليد مي زند و انتظار 
داريم كه در دولت آينده به اين مساله به طور جدي ورود 
و موضوع قراردادهاي موقت كار را اصالح نمايند. عضو 
كميته دستمزد كشور در ادامه اجراي صحيح قانون كار 
در راستاي تامين معيشت را از ديگر مطالبات كارگران 
از دولت برشمرد و اظهار كرد: متاسفانه طي اين سال ها 
اجراي صحيح تبصره يك و دو م��اده 41 قانون كار را از 
سوي دولت ها شاهد نبوديم. ما معتقديم كه قانون مشكل 
ندارد بلكه دولت ها از اجراي آن تمكين نكرده اند و اگر به 
ماده 41طي اين سال ها به درستي اجرا مي شد كارگران 
مشكل معيشتي نداشتند .متاس��فانه اصال به تبصره 
2ماده 41قانون كار توجه نش��ده است و در حال حاضر 
كارگر 50درصد هزينه زندگي خود را به عنوان دستمزد 
دريافت مي كند.  اين فعال كارگري گفت: رعايت اصل 
43و 29قانون اساسي وظيفه تمام دولت ها است؛  اصلي 
كه به طور كلي فراموش شده است تامين كار براي همه 
آحاد جامعه و مسكن و آموزش رايگان و تامين اجتماعي 
بر عهده دولت ها است. لذا رييس جمهور آينده بايد نقش 
حمايتي خود را نسبت به مساله اشتغال، امنيت شغلي، 

معيشت و مسكن كارگران بيش از پيش نشان بدهد.

افزايشبدهيبانكهابهبانكمركزي

480 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك مركزي و بانك ها 

دالرثابتماند

اونس جهاني ۱9۰۰ دالر شد 
گروه بانك و بيمه |

18 خ��رداد 1400 قيمت دالر 24 هزار تومان، قيمت 
يورو 29 ه��زار و 100 تومان و درهم ام��ارات 6 هزار و 
570 تومان اعالم شده و نرخ ارز ثابت ماند. در بازار طال 
نيز با اعالم اونس طال به قيمت 1900 دالر قيمت طال 
تغييرات چنداني نداشته است. قيمت طالي 18عيار 
هرگرم يك ميلي��ون و 80 هزار تومان، قيمت س��كه 
تمام بهار آزادي طرح جدي��د 10 ميليون و 750 هزار 
تومان و قيمت دالر 24 هزار تومان است. قيمت سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 10 ميليون و 700 هزار 
تومان است. قيمت نيم سكه بهار آزادي 5 ميليون و 900 
هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 3 ميليون و 800 هزار 
تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 300 هزار تومان 
تعيين شده است و هر مثقال طال 4 ميليون و 680 هزار 
تومان ارزش گذاري شده است. در صرافي هاي بانكي 
قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري قبل افزايش يافته 
است؛ برهمين اس��اس، قيمت فروش دالر 23 هزار و 
488 تومان و قيمت خريد دالر از مردم 23 هزار و 23 
تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز معادل 
28 هزار و 764 تومان و قيمت خريد يورو نيز 28 هزار 

و 195 تومان اعالم شده است.
نوس��ان قيمت در ب��ازار ارز درحال��ي رخ داده كه در 
تعطيالت نوروز، با تالش سفته بازان، قيمت دالر به مرز 
26 هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط 
به مذاكرات هسته اي و ... باعث عقب نشيني دالر از اين 
سطح قيمتي شده است. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 
سه شنبه، 18 خردادماه با 52 تومان كاهش نسبت به 
روز گذشته به رقم 23 هزار و 488 تومان رسيد. قيمت 
فروش يورو با 64 تومان افزايش نسبت به روز گذشته 
به رقم 28 هزار و 764 تومان رسيد.امروز قيمت خريد 
هر دالر 23 هزار و 23 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 28 

هزار و 195 تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي 23 هزار و 109 تومان و نرخ فروش 
آن 23 هزار و 319 تومان اعالم شد. همچنين نرخ خريد 
يورو در اين بازار 28 هزار و 191 تومان و نرخ فروش آن 
نيز 28 هزار و 447 تومان اعالم شد.همچنين در سامانه 
نيما در معامالت امروز، حواله يورو به قيمت 24 هزار 
و 804 توم��ان فروخته و حواله دالر به قيمت 20 هزار 
و 333 تومان معامله شد.دالر از هشتم خردادماه وارد 
كانال 23 هزار توماني شد كه تاكنون در اين محدوده 

نوسان داشته است. 

    سكه ۱۵۰ هزار تومان ارزان شد 
قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد سه 
شنبه، 18 خردادماه در بازار تهران با كاهش150 هزار 
توماني نسبت به روز گذشته به رقم 10 ميليون و 700 
هزار تومان رسيد. ارزش هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد با كاهش 150 هزار توماني نس��بت به روز 
گذش��ته به رقم 10 ميليون و 700 هزار تومان رسيد 
و س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 10 ميليون و 
650 هزار تومان معامله شد. همچنين امروز نيم سكه 
بهار آزادي پنج ميليون و 900 هزار تومان، ربع س��كه 
سه ميليون و 800 هزار تومان و سكه يك گرمي هم 2 
ميليون و 300 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در 
بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون 

و 78 هزار تومان رسيد.

    قيمت مثقال طال نيز
چهار ميليون و ۶۷۴ هزار تومان شد

همچنين هر اونس جهاني طال نيز امروز يك هزار و 892 
دالر و 2 سنت فروخته شد.  براساس اين گزارش قيمت 
سكه در روزهاي آغازين سال جديد 11 ميليون تومان 

بود و روند نزولي را شروع كرد تا به بهاي 9 ميليون تومان 
رسيد. از نيمه ارديبهشت ماه سكه از كانال 9 ميليون 
تومان عبور ك��رد و در اين مدت در كانال 10 ميليون 
تومان در نوس��ان بوده است. به اعتقاد كارشناسان دو 
باور در بازار ارز وجود دارد كه موجب نوسانات قيمتي 
مي شود،  نخست اينكه با مذاكره و بازگشت به برجام و 
... قيمت ارز كاهش چشم گيري خواهد داشت و دوم 
اينكه حتي مذاكره هم نمي تواند مانع از واقعيات موجود 
اقتصاد ايران شود و امكان كاهش چشم گير قيمت ارز 
وجود ندارد و نهايتا دالر در كانال 23-22 هزار تومان 

جا خوش مي كند.
نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و 
بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار 

آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.

   كاهش قيمت طال، سكه و ارز در بازار
محمد كشتي آراي نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
گفت: امروز به علت كاهش قيمت اونس جهاني و نرخ 
ارز ش��اهد افت قيمت ها در بازار طال و س��كه هستيم.

قيمت اونس جهاني امروز به هزار و 897 دالر رسيد و 
به اين ترتيب هر قطعه سكه طرح جديد 10 ميليون و 
850 هزار تومان، سكه طرح قديم 10 ميليون و 650 
هزار تومان، نيم سكه 5 ميليون و 950 هزار تومان، ربع 
سكه سه ميليون و 900 هزار تومان و سكه هاي گرمي 
دو ميليون و 350 هزار تومان فروخته ش��ده است. هر 
مثقال طال چه��ار ميليون و 697 هزار تومان و هر گرم 
طالي 18 عيار يك ميلي��ون و 84 هزار و 300 تومان 
فروخته شده است. قيمت ارز نيز امروز در بازار با كاهش 
روبرو بوده است. هر دالر تا لحظه تنظيم خبر 23 هزار 
و 800 تومان و هر يورو 29 هزار تومان فروخته ش��ده 
است. قيمت طالي جهاني در كانال 1900 دالر در هر 

اونس، اعالم شد. با وجود مشاغل ضعيف اياالت متحده، 
كاهش دالر و س��ود اوراق خزان��ه داري، قيمت طال به 
باالي 1900 دالر برگش��ت. دالر و س��ود اوراق قرضه 
اياالت متحده با رش��د ضعيف مشاغل اياالت متحده 
در ماه م��ه، روند نزولي خود را آغاز كردند و با اين حال 
روز دوشنبه طال به 1900 دالر بازگشت. از پنجشنبه، 
با افزايش دالر و س��ود اوراق، طال با قيمت 1800 دالر 
معامله شده بود و در نتيجه درخواست هاي استخدام 
هفتگي اياالت متحده كه در كمترين ميزان خود از زمان 
شيوع COVID-19 در مارس 2020 بود، بيشتر شد. 
ليست حقوق و دس��تمزد غير كشاورزي براي ماه مه، 
نشان داد كه اياالت متحده فقط 559 هزار شغل جديد 
را در ماه گذشته اضافه كرده، حدود 90 هزار شغل كمتر 
از پيش بيني، هر چند نرخ بيكاري سه درصد كاهش 
يافته و به 5.8 درصد رس��يده است. اين امركمك كرد 
كه قيمت طال قبل از آخر هفته پس از برخي ضررها، 
زمينه را براي بازگشت آن به 1900 دالر تا روز دوشنبه 
فراهم كند. به گفته يك متخصص: وال استريت بايد 
افزايش تقاضاي سرمايه گذاران براي طال را پيش بيني 
كند، در حالي كه ماليات جهاني و نگراني از تورم افزايش 
مي يابد. طال با مقاومت كوتاه مدت در سطح 1925 دالر 
مواجه مي شود. قرارداد آتي طال در نيويورك كامكس 
با 1898.80 دالر در هر اونس، با رش��د 6.80 دالري يا 
1 درصد معامله شد. اما تا س��اعت 30: 15 بعدازظهر 
)19:15 به وقت گرينويچ( به 1902.45 دالر رس��يد. 
قيمت طالي اسپات، پس از باالترين قيمت روزانه در 
1900.03 دالر، در 1889.45 دالر بود. شاخص دالر 
در برابر يورو و پنج ارز اصلي ديگر، در 89.880، پايين تر 
از س��طح كليدي 90 قرار گرفت. سود اوراق قرضه 10 
ساله خزانه داري اياالت متحده در مقايسه با اوج افزايش 
1.64 درصد روز پنجشنبه 1.56 درصد افزايش داشت.



گروه بازار سرمايه|
اولين روز كاري سال 1400 با سرخ پوشي آغاز شد 
و پس آن در خردادماه شاهد روند مثبت معامالت 
در ب��ازار بوديم كه اين مثبت ب��ودن بازار در اوضاع 
انتخابات، مذاكرات وين، عدم ثبات نرخ دالر و... دور 
از انتظار بود اما حقيقي ها و حقوقي ها دست به دست 
يكديگر داده اند تاجاني دوباره به بازار تزريق كنند.

اي��ن روزها ش��اهد صف ه��اي خري��د در برخي از 
نمادهاي خ��اص هس��تيم وصف هاي ف��روش به 
كمترين حد خود رس��يده و اقب��ال ورود نقدينگي 
در بازار افزايش  يافته اس��ت. نكته اصلي اينجاست 
كه اگر بخواهي��م يك روند متع��ادل و پايدار را در 
بازار س��رمايه مش��اهده كنيم بايد س��اختارهاي 
اقتصادي ترمي��م يابد و اين موض��وع درگرو دولت 
آتي و برنامه ريزي هاي آن دولت براي بورس و بازار 

سهام است.
آن گون��ه كه روند تحوالت و معام��الت در روزهاي 
اخير نش��ان مي ده��د با نزديك ش��دن ب��ه فصل 
مجامع نه تنها معامالت صنايع بزرگ بازار سرمايه 
نظير فلزي ها و پااليش��ي ها افزايش يافته، بلكه در 
گروه هاي كوچك هم كه روند معامالت با مش��كل 
مواجه ش��ده ب��ود هم اكنون وضعيت بهتر اس��ت. 
البته منظ��ور از وضعيت بهتر نه رون��ق كامل بلكه 
متعادل ش��دن معامالت و كاهش تعداد صف هاي 

فروش است.
تقربيا نيمي از جامعه درگير بورس هستند و هريك 
به گونه اي در اين بازار س��رمايه گذاري كرده اند اما؛ 
مشكل اصلي اينجاست كه بسياري از سرمايه گذاران 
سال گذش��ته و در آستانه شاخص دوميليوني وارد 
بورس ش��ده اند، در حال حاضر نيز به نقطه زيان بر 
روي سرمايه رسيده اند كه اين موضوع تأمل برانگيز 
است، البته بر اس��اس آمارهاي منتشرشده بخش 
عمده اي از س��هامداران بورس��ي ك��ه در اوج بازار 
واردشده اند اكنون روي سرمايه خود زيان كرده اند.

به عقيده بس��ياري از كارشناس��ان بازار س��رمايه 
وضعيت بازار به لحاظ تكنيكالي نشان مي دهد بازار 
در محدوده كف خود قرار دارد و با توجه به شرايط 
سياسي طبيعي اس��ت كه در هفته هاي منتهي به 

انتخابات روند بازار مثبت باشد.
حج��م معام��الت روزه��اي اخير نش��ان مي دهد 
سهامداران خرد هر فرصتي را در بازار فرصت خروج 
قلمداد مي كنند و در موقعيتي كه بازار مثبت است 
به دليل نداشتن اعتماد به روند بازار اقدام به فروش 
س��هم هاي خود مي كنند. شك و ش��بهه نسبت به 
ادامه دار بودن روند بازار باعث ش��ده تا سهامداران 
دست از معامله در بازار بكشند.بعد از يك روند نزولي 
۹ ماهه در بازار، سهامدار را به راحتي نمي توان قانع 
كرد كه وضعيت بازار درست و حركت آن صعودي 

شده است.
اما به نظر مي رس��د تا انتخابات روند بازار به همين 
ص��ورت باش��د ولي بعد از مش��خص ش��دن نتايج 
انتخابات بازار بايد وارد يك موقعيت تحليلي شود و 
سهامداران فارغ از روند بازار به تك سهم هاي خود 

باديد تحليل نگاه كنند.
بايد توجه كرد تا زماني كه نگاه تحليلي به بازار ورود 
نكند روند بازار تغييري نمي كند. كاهش نرخ سود 
بين بانك��ي تأثير مثبتي در ب��ازار مي گذارد اما اين 
موضوع براي افراد تحليلگر در بازار مهم و تأثيرگذار 

است و براي عوام چندان اهميتي ندارد.
همان گونه كه گفته ش��د پيش بيني مي ش��ود كه 
پس از انتخابات و جاي گيري دولت جديد وضعيت 
بورس بدين گونه باشد، شاهد تغيير تحوالت بنيادي 
در بازار نباش��يم. حال نيز وضعيت بورس بسيار بد 

نيس��ت و جاي اميدواري در بازار سهام وجود دارد. 
اميد مي رود كه پس از انتخابات و جاي گيري دولت 
جديد شاخص كل بر روي كف يك ميليون و 350 
ه��زار واحد قرار گي��رد اما بازهم باي��د منتظر ماند 
و ديد كه دولت س��يزدهم چه برنام��ه و رويكردي 
براي بورس دارد يا اينكه ب��ه اين بازار نگاه مي كند 
يا وضعيت بازاره��اي موازي را س��امان مي دهد و 

درنهايت به بورس مي رسد.

   عوامل تأثيرگذار بر روي بورس
پيم��ان ح��دادي، كارش��ناس ب��ازار س��رمايه در 
گفت وگوي اخير خود به علت رشد بازار اشاره كرده 
و مي گوي��د: افزايش حج��م معام��الت در بازار در 
كنار افزايش نس��بي قيمت ها و ني��ز كاهش تعداد 
نمادهاي حاضر در صف فروش در روزهاي گذشته، 
نويدبخش حركت بازار به سمت تعادل است و بعد 
از نزديك به ١٠ ماه از روند نزولي ش��اخص بورس، 
اكنون معام��الت در حال خارج ش��دن از مس��ير 
اصالحي اس��ت.اين روزها فعاالن حاض��ر در بازار 
س��رمايه كمتر از دالر در محدوده هاي قيمتي ٢٠ 

هزار تومان يا كمتر از آن صحبت مي كنند.
در ارديبهشت ماه گمانه زني هاي مربوط به كاهش 
نرخ دالر به كمتر از ٢٠ هزار تومان به شدت موجب 
آس��يب به بازار س��هام ش��د، بنابراين ايجاد ثبات 
نس��بي در قيمت ارز يكي از مهم ترين عواملي بود 
كه باعث شد تا ش��اخص بورس روند صعودي را در 

پيش بگيرد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه ادام��ه مي دهد: در 
فروردين و ارديبهش��ت ماه يك��ي از عوامل موثر بر 
بازار سهام بحث مربوط به مذاكرات وين بود، فاصله 
گرفتن فعاالن بازار سرمايه از اخبار مذاكرات زمينه 
كمك به ثبات نس��بي در معام��الت را در روزهاي 

گذشته فراهم كرد.
هفته هاي گذش��ته گمانه زني هايي درزمينه بحث 
مذاكرات وين مطرح مي شد كه آثار مثبت و منفي 
به نتيجه رس��يدن مذاكرات بر بازار سرمايه ابهامي 
را در بازار به وجود آورده بود، اين در حالي است كه 
اكنون ديگر اين ابهام ها كمتر در تصميمات فعاالن 

بازار س��رمايه نقش دارد. حدادي اضافه مي كند: با 
نزديك ش��دن به روز انتخابات رياست جمهوري و 
مشخص ش��دن كانديداهاي نهايي تا حدود زيادي 
بازار س��رمايه توانس��ته است ريس��ك انتخابات را 
مديريت كند و از اين طريق ش��اهد كاهش ريسك 

موجود در بازار هستيم.
اكثر كانديداها در خصوص بازار س��رمايه و حمايت 
از اين بازار وعده هايي دادن��د كه در صورت واقعي 
بودن وعده ها، به طور حتم مي تواند براي روند بازار 

سرمايه مثبت باشد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با تأكيد بر آنكه ديگر 
عاملي كه در مثبت ش��دن روند بازار تأثيرگذار بود و 
به رشد شاخص كل و س��هام بزرگ بازار كمك كرد 
بحث تزريق ٢٠٠ ميليون دالري بود كه واريز بخشي 
از آن انجام ش��ده است، مي گويد: اين مبلغ قرار است 
در چند مرحله واريز ش��ود كه بر اساس صحبت هاي 
انجام شده توسط رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، 
در روزهاي آينده شاهد واريزي باقيمانده آن در بازار 

خواهيم بود.
ممكن است ازنظر ريالي اين واريزي حدود چهار هزار 
ميليارد تومان باشد و عدد چندان قابل توجهي در برابر 
معامالتي كه در بازار انجام مي شود محسوب نشود، اما 
اين اقدام نشان مي دهد كه سران قوا تصميم دارند تا 
حداقل از طريق واريز نقدينگي و ديگر راه هاي ممكن 

بار ديگر از بازار سرمايه حمايت كنند.
اين اقدام بيش از آنكه بخواهد ازلحاظ ريالي به بازار 
سرمايه كمك كند، موجب تزريق عوامل مثبت رواني 
در بازار شد كه زمينه بازگشت اعتماد دوباره به بازار را 

براي ورود نقدينگي ها فراهم كرد.
وي با اش��اره به اينك��ه روند معام��الت در بازارهاي 
جهاني و ثبات ايجادشده در اين بازار از ديگر عواملي 
بود كه در هفته هاي گذشته به رشد قيمت هاي سهام 
ش��اخص س��از در بازار كمك ك��رد، اظهارمي كند: 
پس از رش��دهايي كه در نيمه دوم سال ٩٩ در بازار 
جهاني رخ داد بسياري از تحليلگران به دنبال اصالح 
در قيمت هاي ب��ازار جهاني بودند ك��ه اين موضوع 
گمانه زني هايي را براي تغيي��ر روند بازار ايجاد كرد، 
درحالي كه از يك ماه گذش��ته زمينه ثبات نس��بي 

در معامالت بازارهاي جهاني فراهم ش��ده است. اين 
ثبات نسبي در قيمت هاي جهان و نرخ ارز باعث شد 
تا گزارش هاي توليد و فروش ش��ركت هاي بورسي و 
فرابورسي در ارديبهشت ماه مطلوب باشد و روند بازار 
هم ازنظر بنيادي به دنبال خريد سهام پيش برود. به 
گفته وي، ثب��ات و كاهش در نرخ بهره بانكي از ديگر 
عواملي بود كه مي تواند در ميان مدت به بهبود روند 

بازار سرمايه كمك كند.
حدادي، به افزايش ورود نقدينگي به بازار س��هام در 
هفته هاي گذشته اشاره كرده و مي گويد: ثبات و ركود 
معامالت در بازارهاي موازي اعم از مسكن، طال، سكه 
و خودرو زمينه ورود نقدينگي به بازار سهام را فراهم 
كرد، اكنون اين بازارها نسبت به بازار سرمايه گران تر 
هستند و بازار س��رمايه ازنظر ارزش ذاتي در شرايط 
بهتري نس��بت به ديگر بازارها ق��رار دارد. بازار رمز 
ارزها به عنوان رقباي اصلي بازار سهام تلقي مي شود، 
با توجه به نوس��انات منفي و عجيبي كه در اين بازار 
رخ داده ب��ه نظر مي رس��د نقدينگي ك��ه در ماه هاي 
گذشته در رمز ارزها حركت كرده بود در حال خروج 

از اين بازار و بازگشت به بازار سهام باشد.
اين كارشناس بازار سرمايه درنهايت تأكيد مي كند: 
همچنان در بازار س��هام بعد از چن��د ماه نمادهاي 
كوچك بازار كه بيش از ۲50 نماد هس��تند درگير 
صف هاي فروش و روزبه روز در حال نزديك ش��دن 
به تعادل هس��تند. اكنون ديگر بازار س��هام مانند 
چند وقت گذشته شاهد فروشنده اي خاص نيست 
اما خريداران به دنب��ال خريد در قيمت هاي منفي 

هستند.
افزاي��ش حجم معام��الت در كنار كاه��ش تعداد 
صف ه��اي ف��روش و افزايش صف ه��اي خريد در 
روزهاي گذشته، ازجمله عواملي هستند كه نشان 
مي دهد بازار در حال حركت به سمت تعادل است. 
اين موضوع يكي از اتفاق��ات مثبت و خوب بازار در 
هفته هاي گذشته اس��ت كه به نظر مي رسد مقدار 
ريس��كي كه اكنون در رابطه با انتخاب��ات در بازار 
س��رمايه وجود دارد پ��س از برگ��زاري انتخابات و 
مشخص شدن شخص رييس جمهوري از بين برود 

و شاهد رونق در معامالت بازار سهام باشيم.
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اظهارات بورسي برخي از 
كانديداها ضد بازار است

سعيد اسالمي، عضو شوراي عالي بورس درباره اثرپذيري 
بازار سرمايه از كاهش نرخ سود بين بانكي به 1۸.4 درصد 
اظهار كرد: موضوع نرخ سود بانكي حتماً به بازار سرمايه 
ارتباط دارد و تغييرات آن مي تواند آثاري در بازار سرمايه 

داشته باشد.
وي ادام��ه داد: البته اين روزها موضوعي كه بيش��تر از 
س��اير عوامل بازار را تحت تأثير قرار مي دهد مس��اله 
اطمينان بخش��ي، اعتماد به بازار سرمايه و دو مبحث 
مذاكرات و رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري است 
و دو عامل تأثيرات بيشتري حداقل در كوتاه مدت در بازار 
سرمايه دارند. اما ممكن است در شرايطي كه ساير عوامل 
ثابت باشند اخبار اقتصادي هم بتواند بازار سرمايه را چند 

روزي تحت تأثير خود قرار دهد.
عضو شوراي عالي بورس با اشاره به تأخير در اخذ برخي 
از تصميمات اقتصادي اثرگذار در بازار سرمايه گفت: در 
كنار كيفيت تصميم، به طورقطع زمان بندي تصميم هم 
بسيار مهم است. زمان اخذ تصميم و اجراي آن به شدت از 
اهميت بااليي برخوردار است به ويژه در مورد تصميماتي 

كه آثار رواني هم مي توانند داشته باشند.
اس��المي تأكيد كرد: به همين دليل است كه معتقدم 
امروز بازار از تصميماتي از جنس اطمينان بخشي متأثر 
مي شود. البته انتظار براي تعيين تكليف مذاكرات وين 
و رقابت هاي انتخاباتي از عوامل بس��يار اثرگذار در بازار 
سرمايه هستند. البته بس��ياري از كارشناسان بر اين 
باور هستند كه كاهش نرخ بهره بانكي آنقدر كه گفته 
مي شود هم بر بازار سرمايه اثرگذار نيست و امروز بازار 
به ساير محورهاي اقتصادي متكي است؛ اخباري مانند 
حذف كامل قيمت گذاري دستوري كاالها و محصوالت 
شركت هاي بورسي آثار رواني سريع تري خواهد داشت.

اين فعال بازار سرمايه در پاسخ به اين سوال كه برنامه هاي 
اقتصادي ۷ كانديداي نهايي انتخابات رياست جمهوري 
به ويژه در بخش بازار سرمايه را چگونه ارزيابي مي كنيد، 
اظهاركرد: به عنوان فعال بازار س��رمايه انتظار بس��يار 
بيش��تري از كانديداهاي رياس��ت جمهوري داشتيم 
به ويژه چند نامزدي كه مدت زيادي است كه مي دانيم 
در انتخابات اين دوره حضور خواهند داشت. تصور اين 
حج��م از بي برنامگي و كلي گوي��ي را از اين ۷ كانديدا 
نداشتم و درباره برخي از آنها كه مي دانستيم از ماه ها قبل 
برنامه ورود به رقابت هاي انتخابات رادارند، اين انتظار را 
داشتيم كه برنامه هاي دقيق تر و سنجش پذيرتري ارايه 
كنند و اظهارات دقيق تري از مسائل اقتصادي داشته 
باشند. اما به نظر مي رسد كه سطح صحبت هاي كلي 

سنجش ناپذير باقي مانده اند.
وي ادامه داد: از نگاه من وعده انتخاباتي در كشوري كه 
تحزب ندارد و نمي توانم عقبه يك كانديدا را طبق حزب 
آن بررسي كنم، كاماًل بايد سنجش پذير باشد. بايد اين 
امكان وجود داشته باشد كه وعده ها با متغيرهاي كمي 
موردسنجش قرار بگيرد متأسفانه بخشي از اظهارات در 
بازار سرمايه از جنس حرف هاي كلي گويي يا غيرممكن 

است يا برخي از اظهارات كانديداها ضد بازار است.
اس��المي تأكيد كرد: اينكه برخ��ي از كانديداها اعالم 
مي كنند ش��اخص بازار س��رمايه را به يك عدد خاص 
مي رسانم، نشان مي دهد كه فهم وي از بازار هنوز يك فهم 
دستوري است و هنوز فهم درستي از بازار ندارند. براي 
بنده تعجب آور است كساني كه مدت هاست خود را براي 
كانديداتوري در انتخابات آماده مي كنند، نمي توانند 

برنامه مشخصي در اقتصاد و بازار سرمايه بيان كنند.
عضو شوراي عالي بورس گفت: البته فعاالن بازار سرمايه 
از اينكه اين بازار به طور كم وبيش موردتوجه كانديداها 
قرار دارد، خرسند هستند اما از اينكه برنامه هاي روشني 
براي اين حوزه از سوي نامزدهاي انتخاباتي ارايه نمي شود 
ناراحت هستند و انتظار بيشتري از كانديداها دارند. وي 
بابيان اينكه تقربيا اينطور اس��ت كه هنوز كانديدايي 
هيچ برنامه روشني درباره بازار سرمايه ارايه نداده  است، 
افزود: مس��اله قيمت گذاري دستوري، حقوق مالكانه، 
توسعه زيرساختي بازار سرمايه، اصالح قانون و مقررات 
در بازار س��رمايه، كاهش ريسك هاي سيستماتيك از 
سوي حاكميت، هماهنگي سياست گذاري هاي كالن 
در جهت توسعه بازارهاي مختلف باهدف استراتژيك 
توسعه بازار سرمايه و... موضوعاتي هستند كه كانديداها 
مي توانند هدف هاي س��نجش پذيري را ارايه كنند تا 
درباره آن بحث و بررسي شود. ممكن است برنامه اي ارايه 
شود و مورد مخالفت قرار بگيرد اما مساله اين است كه 
برنامه اي مشخص ارايه شده است و امكان دفاع يا انتقاد از 

آن برنامه وجود دارد.
اسالمي ادامه داد: اينكه از سوي كانديداها گفته مي شود 
هدف ما افزايش ضريب نفوذ بازار است بايد بگويند با چه 
روشي قصد اجراي آن رادارند و بايد ديد با چه شاخصي 
مي توان آن را اندازه گي��ري كرد. البته بماند كه برخي 
از اظهارات كانديداها اس��اس ضد بازار اس��ت و دستور 
مي دهند كه چه اتفاقي در بازار بيفتد، مشخص است كه 

هنوز فضاي ذهني بازار را ندارند.
وي گفت: كانديداي رياس��ت جمهوري بايد در بيشتر 
حوزه ها حداقل سواد را داشته باشد اما انتظار نداريم كه 
در تمام حوزه ها فوق تخصص باشند. اما انتظار داشتيم 
اين كانديداها برنامه ري��زي جدي براي اقتصاد به ويژه 
حوزه هايي مانند معيش��ت دهك ه��اي پايين، تورم، 

نقدينگي و بازار سرمايه داشته باشند.
عضو شوراي عالي بورس در پاس��خ به اين سوال كه با 
توجه به شرايط، پيش بيني ش��ما از شرايط بازار چند 
ماه پس از انتخابات رياس��ت جمهوري چيست، اظهار 
كرد: با اس��تقرار هر دولتي احتمااًل آرامش تا حدي به 
مجموعه بازار بر مي شود و حتمًا دولت آينده حتي در 
كوتاه مدت مجبور است كه به بازار سرمايه توجه كند. 
در ماه هاي گذش��ته دائم با چالش تغيير دولت در بازار 
سرمايه مواجه بوديم بنابراين هر يك از اين ۷ كانديدا 
انتخاب شوند، فعاالن سعي مي كنند برنامه ها مطابق 
ايده هاي آن رييس جمهوري چيده شود. البته تغييراتي 
در نظام مديريتي ايجاد مي ش��ود و شوراي و نظام هاي 
تصميم گير تغيير مي كنند اما آرامش نس��بي در بازار 
ايجاد مي شود و اميدواريم تصميم هاي اقتصاد كالن به 

نفع بازار سرمايه باشد.

كنترل تورم
با هدايت نقدينگي به بورس

مهدي اميري، عض��و هيات مديره بورس تهران به 
رشد بورس و كنترل تورم اشاره كرد و اظهار داشت: 
رابطه رشد بورس با تورم نيازمند بررسي در مدل هاي 
اقتصادي و اقتصاد سنجي است تا بتوان به صورت 

علمي در اين خصوص اظهارنظر كرد.
وي ادام��ه داد: در پي خروج امري��كا از برجام و به 
دنبال آن افزايش نرخ ارز از يك سو و افزايش حجم 
نقدينگي و رش��د پايه پولي در كشور از سوي ديگر 

انتظارات تورمي را نزد همگان افزايش داد.
اميري خاطرنشان كرد: در آن مقطع حساس زماني 
بازار س��رمايه توانست با جذب بخش قابل توجهي 
از حجم نقدينگي موجود در س��طح كشور از رشد 
تس��اعدي كاالها جلوگيري كند، اما عارضه اي كه 
در اين خصوص ش��كل گرفت رشد تقاضاي خريد 
سهام شركت ها بدون در نظر گرفتن شرايط بنيادي 

و سودآوري بود.
عضو هيات مديره بورس تهران اظهار داش��ت: اين 
امر موجب شد برخي از ش��ركت ها بيش از ارزش 
ذاتي در بورس معامله ش��ده و پول حاصل حاصل 
از اين رشد در صورت خروج از بازار سرمايه موجب 

افزايش تورم شد.
وي هدايت نقدينگي در ب��ورس با هدف كمك به 
رونق توليد را موجب كنترل تورم دانست و تصريح 
كرد: ضرورت دارد نقدينگي و منابع تورم زا در سطح 
كش��ور به گونه اي به س��مت بورس هدايت شود 
ك��ه موجب افزايش ش��اخص هاي توليد و اقتصاد 
ملي شد و به جاي رشد و رونق ظاهري تحت تأثير 
افزايش توليد و سودآوري، شاهد رونق و رشد بازار 
سهام باشيم، در اين صورت انتظارات كنترلي تورم 

محقق خواهد شد.
طي چند روز گذشته مهدي تقوي، كارشناس بازار 
س��رمايه اعالم كرد: با مديريت صحيح نقدينگي و 
هدايت آن به بازارهاي مولدي چون بورس، توليد 
نيز رونق مي گيرد و تورم سير نزولي به خود خواهد 
گرفت. وي افزود: بورس نه تنها باعث افزايش تورم 
نمي شود بلكه بازدهي و گردش پول در بخش صنعت 
و در نتيجه ميزان توليد را افزايش مي دهد كه اين 
نيز به نوبه خود در كاهش تورم اثرگذار خواهد بود. 
از طرفي چاپ پول بدون پشتوانه و افزايش نقدينگي 

كشور، باعث تورم و افزايش قيمت كاالها مي شود.

كاهش تورم در كشور 
به شروط خاص

باش�گاه خبرنگاران| س��عدوندي كارش��ناس 
اقتص��ادي در پاس��خ ب��ه اين پرس��ش ك��ه، ورود 
درآمدي هاي ناش��ي از ص��ادرات نفت ب��ه بودجه 
كش��ور، چرا س��بب تورم در طول 50 سال گذشته 
شده اس��ت، اظهار كرد: مزمن ترين دوره تورم را در 
جهان داشته ايم. از نظر من رويكرد جديد جامعه و 
سياست گذاران از جمله نامزد هاي انتخاباتي بسيار 
خوب اس��ت. بعد از 50 سال در كشور به اين نتيجه 
رسيده ايم كه كنترل تورم بايد اولويت اول سياست 
كشور باش��د. او بيان كرد: هميشه كنترل تورم جزو 
ش��عار هاي نامزد هاي انتخاباتي و سياست دولت و 
بانك مركزي بوده اس��ت. در حال حاضر ركورد ۷5 
ساله تورم در فروردين 1400 شكسته شد؛ بنابراين 

نمي توان اهداف ديگر را به كنترل تورم ترجيح داد.
او افزود: قطعا ما در كشور مي توانيم در ظرف 4 سال 
مانند كش��ور عراق، افغانس��تان، نرخ تورم را به زير 
5 درصد كاهش دهيم، اما به اين ش��رط كه تزريق 
درآمد نفتي به بودجه ريالي در كشور متوقف شود، 
اين پاشنه آشيل اصلي كنترل تورم در اقتصاد ايران 
بوده است؛ بنابراين اگر نامزد هاي انتخاباتي اين ادعا 
را مطرح مي كنند، كامال قابليت اجرا دارد. كارشناس 
اقتصادي گفت: قبل از دهه 50 ايران باالترين رشد 
اقتصادي و پايين ترين نرخ تورم را داش��ت، از زماني 
كه در كشور طمع توسعه به وجود آمد و درآمد نفتي 
وارد بودجه ريالي شد، مشكل افزايش تورم به وجود 
آمد. سعدوندي در پاسخ به اين پرسش كه، در حال 
حاضر سياست ضد تورمي نيز در ميان نامزد ها وجود 
دارد، ويژگي سياست ضد تورمي چيست؟، تشريح 
كرد: يك نوع سياست هايي كه از قبل انقالب شروع 
شد و تا بعد از انقالب ادامه پيدا كرد و هنوز هم برخي 
نامزد ها روي اين مس��اله تاكيد دارند، سياست هاي 
كنترل قيمتي است؛ كه اين نوع سياست ها نه تنها 
براي كنترل تورم موفق نبوده بلكه سياس��ت هاي 
قيمت گذاري و كنترل قيمتي سبب ايجاد تورم هاي 
باالتر مي شود. در سال ۹۸ و ۹۹ تورم بسيار بااليي را 
تجربه كرديم كه به علت اعمال سياست هاي كنترل 
قيمتي بود. او بيان كرد: در بسياري از كشور هاي دنيا 
كسري بودجه معادل كسري بودجه كشور ما نسبت 
به توليد ناخالص ملي نسبت به GDP )توليد ناخالص 
داخلي( با تورم هاي بس��يار پايين وجود دارد، براي 
كنترل تورم بايد مش��كل كسري بودجه حل شود، 
اما اكثر كشور هاي جهان كس��ري بودجه دارند، اما 
تورم ندارند؛ بنابراين كنترل تورم از طريق تغييرات 
تكنيكي حل شدني است. س��عدوندي در پاسخ به 
اين پرسش كه وجود تورم هاي باال در اقتصاد ايران 
ذي نفعاني هم دارد كه قصد مخالفت با كاهش تورم 
را داشته باشند، اظهار كرد: اقتصادي سياسي كشور 
بايد حل شود. افرادي وجود دارند كه از افزايش نرخ 
ارز و افزايش تورم به شدت منتفع مي شوند. در حال 
حاضر بيش از ۹0 درصد مردم كشور از افزايش تورم 
متضرر مي ش��وند، اما چند درصد از دهك درآمدي 
باالي كشور از افزايش نرخ تورم منتفع مي شوند. او 
بيان كرد: بايد يك تعادل قدرت ميان افراد ثروتمند 
و قشر متوسط و ضعيف در كشور ايجاد شود تا بتوان 
تورم را كنترل كرد؛ زيرا كنترل تورم در كوتاه مدت 
عارضه هايي را نيز به دنبال خواهد داشت. مشكل تورم 

را مي توان يك بار براي هميشه حل كرد.

كارشناساناقتصاديخبرازروزهايخوشدربورسميدهند

بازار  روي  خوش  نشان داد؟

رييسسازمانبورس:
صورت هاي مالي سازمان بورس براي نخستين بار منتشر مي شود

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار از انتشار صورت هاي 
مالي تصويب شده سال ۹۹ سازمان بورس براي مشاهده 
عموم خبر داد و گفت: در راس��تاي ارتقاي ش��فافيت، 
صورت هاي مالي تصويب شده سال گذشته اين سازمان 
براي نخستين بار جهت مشاهده عموم مردم و فعاالن 

بازار منتشر خواهد شد.
به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه ايران، »محمدعلي 
دهق��ان دهنوي« با بيان اينكه موضوع جلس��ه ديروز 
ش��وراي عالي بورس، برگزاري مجمع ساالنه سازمان 
بورس و اوراق بهادار بود كه طي آن، گزارش هيات مديره 
سازمان بورس به شوراي عالي بورس و همچنين گزارش 
حسابرس قانوني سازمان بورس و اوراق بهادار ارايه شد، 
افزود: از نكات برجسته جلسه ديروز اين بود كه گزارش 
حسابرس��ي س��ازمان بورس و اوراق بهادار، هيچ بند 

حسابرسي نداشت و به  اصطالح پاك بود.
وي اظهار داشت: اين گزارش ها به نحو مطلوب ارزيابي  
ش��ده و مورد تاييد قرار گرفت و در نهايت پس از ارايه، 
اعضاي ش��وراي عالي بورس ضمن تقدير و تش��كر از 
سازمان بورس به سبب مطلوب بودن گزارش ارايه شده، 

صورت هاي مالي را تصويب كردند.
دهق��ان دهنوي يكي ديگ��ر از نكات مثب��ت گزارش 
ارايه شده را واريز بخش عمده درآمدهاي سازمان بورس 
و شركت هاي تابعه آن به صندوق تثبيت بازار دانست و 
گفت: از نكات مهم اين گزارش اين بود كه در سال ۹۹، به 
دنبال توسعه فعاليت در بازار و افزايش معامالت، درآمد 
سازمان از محل كارمزدها، درآمد قابل توجهي بود كه 
حدود ۹0 درصد از اين درآمد به صورت داوطلبانه توسط 

سازمان بورس به  حساب صندوق تثبيت بازار واريز و در 
راستاي حمايت از بازار به كار گرفته شده است.

رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار خاطرنش��ان 
كرد: عالوه بر س��ازمان بورس و اوراق بهادار، ش��ركت 
سپرده گذاري و مديريت فناوري و رايان بورس نيز كه به 
عنوان شركت هاي زيرمجموعه سازمان بورس از محل 
كارمزدها درآمد كس��ب مي كنند، به سهم خودشان، 
بخش قابل توجهي از درآمدشان را به صندوق تثبيت و 
توسعه بازار واريز كرده اند كه اين منابع نيز براي حمايت 

از بازار به كار گرفته شده است.
به گفته وي، عالو ه بر منابع واريزي به صندوق تثبيت، 
سود سنوات گذشته صندوق نيز از سوي سازمان بورس 

دريافت نشده و در جهت حمايت از بازار و صرف حمايت 
از بازار شده است.

  گام مهم سازمان بورس 
در مسير ارتقاي شفافيت

دهق��ان دهنوي انتش��ار عمومي اي��ن گزارش ها را به 
عنوان يك تصميم مهم از س��وي س��ازمان بورس به 
منظور شفافيت اعالم كرد و گفت: همان طوركه پيش 
 از اين تصميم گرفته بودم، در راستاي ارتقاي شفافيت، 
صورت هاي مالي سازمان براي نخستين بار براي عموم 
مردم و فعاالن بازار منتشر خواهد شد. بدين ترتيب در 
چند روز آينده صورت هاي سازمان براي اولين بار منتشر 

خواهد شد و از اين طريق فعاالن بازار، نهادهاي مالي، 
اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند گزارش سازمان 
عملكرد آن را مش��اهده كنند. با اين اقدام، س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار نيز مانند هر نهاد عمومي ديگري 
كه بايد اصل شفافيت را رعايت كند، عملكرد مالي اش 
در عملكرد ديد و قضاوت عموم مردم قرار خواهد گرفت 
و در اين ساختار بر ميزان شفافيت بازار سرمايه افزوده 
خواهد شد. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأكيد 
بر اين نكته كه سازمان بورس به عنوان يك  نهاد عمومي 
غيردولتي هيچ الزامي براي انتشار اين صورت هاي مالي 
ندارد، افزود: با توجه به  ضرورت افزايش ش��فافيت در 
بازار سرمايه اين تصميم توسط سازمان بورس و اوراق 
بهادار اتخاذ شد ضمن اينكه، اين موضوع همواره يكي 
از خواسته هاي فعاالن بازار سرمايه بود به طوري كه در 
سال هاي گذش��ته همواره بر روي انتشار صورت هاي 
مالي س��ازمان بورس تأكيد داش��تند اما بنا به داليلي 
انجام  نشده بود، ما امسال براي اولين بار اين كار را انجام 

خواهيم داد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در كنار گزارش ساالنه، 
گزارش هاي سه ماهه و شش ماهه سازمان نيز منتشر 
خواهد ش��د، گفت: اكنون گزارش حسابرسي ش��ده و 
تصويب شده ساالنه منتش��ر مي شود و در آينده سعي 
مي كنيم گزارش هاي فصلي و غيره را نيز منتشر كنيم.

دهقان دهنوي اظهار داشت: هدف نهايي اين است كه 
همانند ش��ركت هايي كه تحت نظارت سازمان بورس 
و اوراق بهادار قرار دارند، س��ازمان ني��ز مانند آنها اين 

گزارش ها را منتشر كند.



گروه راه و شهرسازي|
آنگونه ك��ه مديران فعال در عرصه س��اختمان اعالم 
كرده اند، ميزان فعاليت هاي ساختماني اعم از توليد و 
ارايه خدمات در ارديبهشت سال جاري نسبت به ماه 
قبل از آن افزايش يافته است. به گونه اي كه شاخص 
ميزان فعاليت هاي انجام شده از رقم 40.5 در فروردين 
1400 به 57.14 در ارديبهشت ماه سال جاري رسيده 
اس��ت. در اين حال، عدد شامخ كل در ارديبهشت ماه 
س��ال جاري نيز با رقم 57.14 نسبت به فروردين ماه 
)40.5( افزايش محسوسي داشته است كه نشان دهنده 
افزايش ميزان فعاليت هاي كسب و كار ارزيابي مي شود. 
در اين حال، شاخص »انتظارات توليد در ماه آينده« 
با رقم 58.24 نسبت به ماه قبل )61.5( كمي كاهش 
ياف��ت كه انتظار كاهش س��رعت بهبود فعاليت هاي 
ساختماني در خرداد نسبت به ارديبهشت ماه را نشان 

مي دهد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران، با استناد 
به مجموع اظهارات فعاالن س��اختماني، عدد شامخ 
ساختمان ارديبهشت ماه نسبت به ماه گذشته افزايش 
يافت. با از سرگيري بسياري از فعاليت ها در ارديبهشت، 
ش��اخص هاي ميزان سفارشات جديد، سرعت انجام 
سفارش��ات، ميزان مواد اوليه و تجهيزات خريداري 
شده و ميزان به كارگيري نيروي انساني افزايش يافتند. 
با توجه به ثبات نسبي نرخ ارز، شاخص قيمت خريد 
مواداوليه اندكي كاهش يافت هرچند قيمت مواد اوليه 
داخلي كمي افزايش يافت. شاخص هاي ميزان كارهاي 
معوق و ميزان صادرات  نيز اندكي افزايش يافتند. رقم 
ش��اخص قيمت فروش هم اندكي در جهت افزايش 
پيش رفت . شاخص ميزان مصرف حامل هاي انرژي 
نيز افزايش يافت. شاخص ميزان فروش نيز نسبت به 

ماه گذشته بيشتر شد.
شاخص انتظار بهبود فعاليت هاي كسب و كاردر بين 
فعاالن بخش ساختمان كاهش يافت اما همچنان با 
جاي گيري در باالي عدد 50، انتظار بهبود در خرداد را 
نشان مي دهد. شايان ذكر است كه بسياري از فعاالن 
اقتصادي پيش بيني وضعيت فعاليت هاي كس��ب و 
كار خود در ماه هاي آينده را منوط به نتيجه انتخابات 
پيش رو مي دانند.در طرح ش��امخ، از پاسخ دهندگان 
خواسته مي ش��ود به 12 پرسش مطرح شده در قالب 
سه معيار وضعيت نسبت به ماه پيش )بهتر شده، بدتر 
ش��ده يا تغييري نكرده است( پاسخ دهند. در صورت 
انتخاب گزينه بيشتر از ماه قبل: عدد 1، گزينه بدون 
تغيير: عدد 0.5 و گزينه كمت��ر از ماه قبل: عدد صفر 
براي آن پرسش ثبت مي شود. مجموع حاصل ضرب 
درصد پاس��خگويان به هر يك از گزينه هاي در عدد 
همان گزينه، مبين عدد شامخ درآن پرسش است. در 
نهايت، معيار سنجش اين شاخص عددي بين صفر و 
100 اس��ت كه به ترتيب به معناي آن است كه 100 
درصد پاسخگويان گزينه »بدتر شده است« و »بهتر 
شده است« را انتخاب كرده اند. عدد 50 نشان دهنده 
عدم تغيير وضعيت نسبت به ماه قبل، باالي 50 نشانه 

بهبود وضعيت نس��بت به ماه قبل و زير 50 به معناي 
بدتر شدن وضعيت نس��بت به ماه قبل است.صنعت 
ساختمان براساس استاندارد بين المللي طبقه بندي 
كليه فعاليت هاي اقتصادي )ISIC(، به سه گروه اصلي 
ساخت بنا، مهندسي عمران و فعاليت هاي ساخت و 
ساز تخصصي ساختمان دسته بندي مي شود. در يك 
تقسيم بندي ديگر، بخش ساختمان شامل دو بخش 
كلي مسكوني و غيرمسكوني )تجاري و عمراني( است.

به گزارش »تعادل«، آنگونه كه بانك مركزي تحوالت 
بازار مس��كن تهران طي ارديبهش��ت ماه سال جاري 
را روايت كرده اس��ت، در اين م��اه، قيمت هر متر مربع 
واحد مس��كوني با 526 هزار توم��ان افت )معادل 1.8 
درصد( نس��بت به قيمت فروردين ماه سال جاري، به 

28 ميليون و 796 هزار تومان نزول كرده اس��ت. اين 
ش��اخص در نخستين ماه سال جاري نيز با 3.1 درصد 
)حدود يك ميليون تومان( ريزش نس��بت به اس��فند 
99 ركورد هر متر مربع 29 ميليون و 322 هزار تومان 
را ثبت كرده بود. اما واقعيت حاكم بر بازار مسكن طي 
دو ماهه نخست بهار سال جاري فراتر از اين است و در 
صورت، تعديل تورم ماهانه مسكن با تورم عمومي در 
فروردين و ارديبهشت به ترتيب نرخ واقعي تورم مسكن 
با منفي 5.8 واحد درصد و منفي 2.5 واحد درصد آشكار 
مي شود. به عبارت ديگر، در دو ماه مورد اشاره، فراتر از 
كاهش قيمت اسمي مسكن، شاهد كاهش واقعي قيمت 
مس��كن به ميزان 8.3 درصد نيز بوده ايم. مساله اي كه 
اميدواري نسبت به تحقق برخي پيش بيني ها از تخليه 

30 درصدي حباب مس��كن در س��ال جاري را فزوني 
مي بخشد.آنگونه كه بانك مركزي تحوالت بازار مسكن 
تهران طي ارديبهشت را گزارش كرده، در اين ماه فقط 
3938 فقره معامله انجام شده است. مساله اي كه نه تنها 
طي ارديبهشت ماه هاي 8 سال گذشته بي سابقه است 
كه طي 96 ماه گذشته نيز كم سابقه است. بررسي هاي 
»تعادل« نشان مي دهد، تفاوت ميان تعداد معامالت 
ملكي در ارديبهشت سال جاري نسبت به ارديبهشت 
سال 93 حدود 21 هزار فقره است. اگر چه، بازار مسكن 
طي سال هاي 92 تا زمستان 96 در فاز ركود معامالتي 
قرار داشت، اما همواره ماه هاي ارديبهشت در سال هاي 
مورد اشاره، در زمره پر معامله ترين ماه هاي همان سال ها 
محسوب مي شدند و تنها در مواردي استثنايي، تعداد 
معامالت در دومين ماه سال از ساير ماه هاي همان سال، 
مانند ارديبهشت 98 )با بيش از 12 هزار فقره معامله( 
نسبت به بهمن همان س��ال )با بيش از 13 هزار فقره 
معامله( عقب مانده اس��ت.  در اين حال، بررسي هاي 
»تعادل« نش��ان مي دهد، روند معامالت مسكن طي 
ارديبهشت ماه هاي 8 سال گذشته، در مجموع نزولي 
بوده است. با اين حال، بيشترين افت تعداد معامالت در 
ارديبهش��ت ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل با منفي 
65.2 درصد در ارديبهش��ت ماه سال جاري ثبت شده 
اس��ت. دومين افت قابل توجه تع��داد معامالت اما در 
ارديبهشت سال 94 با منفي 41 درصد رقم خورده است. 
س��ومين مورد اما با منفي 36.5 درصد در ارديبهشت 

سال 98 گزارش شده است.
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كسر از حقوق
كارگران شهرداري به بهانه كرونا

احمد مس��جدجامعي، عضو ش��وراي شهر تهران 
نسبت به كسر 2 ميليون تومان از حقوق كارگراني كه 
با پيمانكاران شهرداري كار مي كنند، گفت: تاكنون 
نشنيده بودم براي كرونا از حقوق كم كنند. خواهش 
مي كنم كميسيون كارگري اين مساله را پيگيري 
كند و تحت عنوان كرونا اگر قرار است اتفاقي رخ دهد 
بايد در جريان آن باشيم و چنين رديفي را نداريم.

مسجدجامعي در جريان سيصدمين جلسه شوراي 
ش��هر تهران در تذكري گفت: پيمان��كاران طرف 
قرار داد با ش��هرداري حقوق معوقه سال گذشته را 
به كارگران برخي از مجموعه ه��اي خود از جمله 
مجموعه اي در منطقه 12 پرداخ��ت نكرده اند. او 
افزود: از حقوق معوقه گروه��ي كه با آنها صحبت 
كردم، 6 ميليون و 400 باقي مانده بود و اعالم كردند 
پايه حقوق آنها 4 ميليون است اما دريافتي شان 3 
ميليون و 800 است و دو ميليون براي كرونا از آنها 
كم كردند كه اين موضوع جديدي اس��ت. تاكنون 

نشنيده بودم براي كرونا از حقوق كم كنند. 

سرنوشت شوراها
در روستاهايي كه كانديدا ندارند

فاطم��ه مقصودي، عض��و مركزي هي��ات نظارت بر 
انتخابات شوراهاي اس��المي كشور درباره سرنوشت 
شوراها در روستاهايي كه كانديدا ندارند، توضيحاتي 
ارايه كرد. مقصودي در گفت وگو با ايلنا در واكنش به 
اينكه با اعالم نتايج نهايي بررسي اعتراض  داوطلبان 
به رد صالحيت ها تعدادي از ش��هرها و روستاها فاقد 
كانديدا هستند، اظهار كرد: اگر در روستايي كانديدا 
نداريم، به مساله جمعيت روستا نيز برمي گردد. معموال 
در روس��تاهاي زير 20 خانوار اين اتفاق مي افتد و در 
برخي جاها افراد رغبت و انگيزه براي كانديدا شدن را 
ندارند.  او ادامه داد: اين اتفاق در برخي از شهرستان ها و 
روستاها رخ داده كه با انصراف يكي از كانديداها، تعداد 
آنها از حدنصاف افتاده و باق��ي كانديداها فاقد اعتبار 
شدند كه اين مس��اله به جمعيت روستا باز مي گردد.  
مقصودي گفت: راهكاري كه براي جبران اين قضيه 
در نظر گرفته مي شود، دهياري ها هستند. معموال اگر 
شورايي در روستا نباشد، كل مسووليت ها برعهده دهيار 
قرار مي گيرد يا شوراي بخش منطقه مسووليت ها را 
برعهده مي گيرد و مسائل مربوط به روستايي كه شورا 
ندارند را پيگيري مي كند. معموال بخش��داري ها اين 
مسووليت را دارند كه صحبت كنند و افراد را ترغيب 
كنند كه پاي كار بيايند و كانديداي ش��ورا شوند.   او 
در واكنش به اينكه در ش��هرهايي كه كانديدا ندارند، 
سرنوشت انتخابات شوراها چگونه خواهد بود، با اشاره 
به لزوم تغيير قانون ش��وراها گفت: قانون شوراها بايد 
تغيير كند و در كميسيون داخلي شوراها كه بررسي 
تغيير قانون انتخابات در آن در حال بررسي است، بايد به 
اين مساله بپردازيم. يكي از كارهايي كه بايد انجام دهيم 
درباره بررسي رد و تاييد صالحيت ها است و بايد آن را به 
شوراي نگهبان بسپاريم و نمايندگان هيچگونه دخل و 
تصرفي در اين زمينه نداشته باشند!  مقصودي افرود: 
چرا كه ممكن است برخي حب و بغض هايي نشان دهند 
و از طرفي برخي ممكن است در رد يا تاييد صالحيت 
اشخاص ذي نفع باشند. در نتيجه بهتر است بررسي 
صالحيت ها را به نيروهاي بي طرف ديگري بسپاريم.  

كرونا جذب آتش نشانان زن را 
به تعويق انداخت

كرونا آزمون جذب آتش نشانان زن را به تعويق انداخت.
مديرعامل س��ازمان آتش نشاني ش��هرداري تهران 
مي گويد گفته شده اواسط تير آزمون برگزار مي شود. 
به گزارش فارس، آذرماه س��ال گذشته خبر رسيد كه 
قرار است 16 آتش نش��ان زن جذب شهرداري تهران 
ش��وند. در اس��فند 99 ثبت نام آغاز و داوطلبين براي 
حضور در آتش نش��اني ثبت نام كردند.قرار بود كه در 
ارديبهشت ماه آزموني توسط سازمان سنجش براي 
داوطلبين آتش نشاني برگزار شود و بعد از اين آزمون 
هم آزمون عملي برگزار و س��پس وارد فاز تست هاي 
مصاحبه هاي روانشناسي و پزشكي شوند و پس از طي 
اين مراحل افراد در ايستگاه ها مستقر شوند. اما كرونا 
آزمون هاي آتش نش��اني را به تعويق انداخت.مهدي 
داوري، مديرعامل سازمان آتش نشاني شهرداري تهران 
در اين باره گفت: ما آمادگي الزم را داريم، اما آزمون را 
بايد سازمان سنجش برگزار مي كرد و ستاد ملي مقابله 
با كرونا به دليل پيك كرونا اين آزمون را لغو كرد. البته 
گفته شده كه در اواسط تيرماه آزمون برگزار مي شود. 
بعد از برگزاري آزمون، افراد واجد شرايط وارد فازهاي 
بعدي مي شوند. وي در خصوص اينكه برنامه اي براي 
جذب بيشتر آتش نش��انان زن دارند، گفت: در ابتدا با 
تعداد كم آغاز كرده ايم، اما اگر نتايج كار خوب باش��د 
ادامه مي دهيم. زهرا صدراعظم نوري، رييس كميسيون 
سالمت شوراي شهر تهران نيز در اين باره اظهار كرد: 
ما نياز به حضور آتش نشانان زن داريم. در حادثه ناگوار 
كلينيك س��ينااطهر و حضور تعداد زي��ادي از بانوان 
آسيب ديده نش��ان داد كه تهران نيازمند آتش نشان 
زن است. وي ادامه داد: سازمان آتش نشاني شهرداري 
تهران ماهانه يك هزار حادثه كوچك و بزرگ را مديريت 
مي كند و مقررات و ضوابط مرتبط با HSE بايد در تهران 
ارتقاء پيدا كند. نوري با تأكيد بر ارتقاي واحد HSE در 
ش��هرداري تهران گفت: بايد ايمني در شهر افزايش و 
شاهد كاهش حوادث در تهران باشيم. رييس كميسيون 
سالمت و شوراي ش��هر تهران تأكيد كرد كه آموزش 
نيروي انساني متخصص و كارآزموده بايد جزو الينفك 
سازمان آتش نشاني و آموزش هاي داخل كشور بايد به 
صورت پودماني باشد و در كنار آموزش هاي داخلي بايد 
به آموزش هاي به روز ساير كشورها هم توجه ويژه شود.  
وي تأكيد كرد: متخصصين حوزه هاي مختلف بايد در 
صحنه آتش سوزي حضور يافته و براساس نوع سازه و 

نوع حادثه، بهترين امدادرساني ايجاد شود.

اما و اگرهاي
ساخت 2 ميليون مسكن در سال 
به لحاظ برخورداري از نيروي انساني، نهاده ها و امكانات، 
توانايي ساخت ساالنه 1.5 تا 2 ميليون واحد مسكوني 
در كش��ور وجود دارد، اما كش��ور با چالش هايي مثل 
مكانيزم تامين مالي، عدم تناسب الگوي عرضه با تقاضا 
و معضالت متعدد در فرآيند احداث ساختمان مواجه 
است كه رييس جمهور آينده بايد آنها را رفع كند. مهدي 
روانشادنيا، كارشناس بازار مسكن در گفت وگو با ايسنا با 
بيان اين مطلب اظهار كرد: در مناظره اول كانديداهاي 
انتخابات رياس��ت جمهوري چقدر حيف كه به بخش 
مسكن كم توجهي شد؛ چه در سواالت و چه در پاسخ ها. 
ش��ايد اگر سواالت به شكل قرعه كش��ي و غافلگيرانه 
پرسيده نمي شد، كانديداها با تمركز بهتري مي توانستند 
برنامه هاي خود را ارايه دهند. وي افزود: مس��كن جدا 
از اينكه به دليل در بر گرفتن يك س��وم س��بد خانوار، 
مساله اي مهم براي خانواده ها است از جهت پيشران بودن 
در اقتصاد نيز اهميت ويژه اي دارد. اين كارشناس بازار 
مسكن با اشاره به صحبت كانديداها مبني بر نياز ساالنه 
كشور به يك ميليون مسكن گفت: اين يافته جديدي 
نيست و در طرح جامع مسكن به آن اشاره شده اما بايد 
ببينيم نامزدها چطور مي توانند اين مساله را عملياتي 
كنند. از نوع صحبت ها اينطور استنباط مي شد كه احداث 
يك ميليون مسكن را بس��يار ساده تلقي مي كنند اما 
موضوع به لحاظ اقتصادي، فني، مهندسي، برنامه ريزي 
و در نظر گرفتن ويژگي هاي اين بازار در شرايط فعلي از 
پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است. روانشادنيا تصريح 
كرد: من معتقدم به لحاظ توان نيروي انساني، نهاده ها، 
تجهيزات و امكانات به راحتي مي توانيم 1.5 تا 2 ميليون 
مسكن در سال توليد كنيم اما با چند چالش مواجهيم؛ 
بخش اول مكانيزم تامين مالي است كه عمده ابزارهاي 
مالي و اعتباري ما فرسوده، قديمي و غيرمتنوع است. 
كانديداها عمدتا درباره تسهيالت سخن مي گويند كه 
قبال هم اين ابزار وجود داشته اما با وجود به كارگيري آن 
طي دهه هاي گذشته وضعيت حوزه مسكن مطلوب 
نيست. بنابراين بايد به سمت متنوع كردن نظام تامين 
مالي برويم. اين برنامه مي تواند از طريق بازار سرمايه، 
تعريف انواع صندوق هاي سرمايه گذاري يا حتي فعال 
كردن روش قديم��ي پيش فروش باش��د. ولي قانون 
پيش فروش كه سال 1389 تصويب شد به نوعي مانع 
ج��دي در اين زمينه ايجاد كرد. وي، مش��كل ديگر را 
موانع قانوني و نبود بستر مناسب در صنعت ساختمان 
دانست و گفت: در حال حاضر از آغاز فرآيند صدور پروانه 
ساختمان تا پايان كار بايد انواع و اقسام مجوزها را دريافت 
كرد. بنابراين آنقدر پروسه طوالني مي شود كه هم در 
تكميل واحدها تاخير ايجاد مي كند و هم هزينه تمام 
شده را باال مي برد. در نتيجه بهتر است كانديداها اعالم 
كنند آيا برنامه اي براي رفع اين موانع دارند يا خير. اين 
كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه الگوي ساخت اشتباه 
است تاكيد كرد: واحدهايي كه عرضه مي شود به لحاظ 
منطقه، متراژ و امكانات با الگوي تقاضا هيچ نوع انطباقي 
ندارد. عمده س��اخت و س��ازها در مناطق مرفه نشين 
كالن شهرها انجام مي شود؛ در حالي كه تقاضاي واقعي 
در مناطق مياني و جنوبي اس��ت. به گفته روانشادنيا، 
ساالنه در كشور حدود 500 هزار واحد مسكوني توليد 
مي شود كه 400 هزار آن شهري و 100 هزار روستايي 
است. در طرح جامع مسكن برآورد شده كه به حدود دو 
برابر اين ميزان نيازمنديم كه انباشت گذشته نيز در اين 
طرح لحاظ ش��ده است. اگر دولت آينده بتواند بستر را 

براي احداث 500 هزار واحد فراهم كند.

رايزني براي برقراري مسير اتوبوسي 
نخجوان-باكو از خاك ايران

معاون نخست وزير جمهوري آذربايجان با بيان اينكه 
دوس��تي ايران و آذربايجان ابدي است، گفت: اراده دو 
طرف بر گس��ترش روابط در حوزه حمل ونقل است. 
به گزارش ايلنا، محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي 
و شاهين مصطفي اف، معاون نخست وزير جمهوري 
آذربايجان در جريان سفر زميني به اين كشور از پايانه 
مرزي جلفا واقع در استان آذربايجان شرقي و نوار مرزي 
ايران و جمه��وري آذربايجان بازديد كردند. اين پايانه 
مس��ير ورود از ايران به منطقه خودمختار نخجوان در 
جمهوري آذربايجان است. مصطفي اف در جريان اين 
بازديد در جمع خبرنگاران، مناسبات ايران و آذربايجان 
را قوي توصيف كرد و گفت: روابط دو كشور در سال هاي 
اخير رو به گس��ترش بوده و حوزه هاي راه، نفت و گاز، 
صنايع و قبل از كرونا توريس��م را شامل مي شود. وي 
با بيان اينكه ايران كشور دوست و همسايه آذربايجان 
است، به اشتراكات فراوان دو كشور اشاره كرد و افزود: 
رهبران دو كشور براي افزايش تبادالت در زمينه هاي 
دين، فرهنگ و آداب و رسوم، اراده دارند. مصطفي اف 
با اشاره به سفر هفته گذش��ته خود به تهران، از تداوم 
مذاكرات و رايزني هاي مختلف بين ايران و آذربايجان 
خبر داد. او ايجاد خط اتوبوس��راني و ارتباط خودرويي 
بين نخجوان و باكو را از جمله اهداف مذاكرات مشترك 
با اي��ران اعالم كرد و افزود: در حال رايزني با طرف هاي 

ايراني هستيم تا اين خط اتوبوس به زودي ايجاد شود.

نرخ جديد جريمه تردد خودروي 
كاربراتوري در مناطق ممنوعه

مع��اون اول رييس جمهور مصوب��ه جديد هيات 
دولت در خصوص نرخ جريم��ه تردد خودروهاي 
كاربراتوري در محدوده مناطق ممنوعه را به وزراي 
راه و كش��ور ابالغ ك��رد. به گزارش مهر، اس��حاق 
جهانگيري، مع��اون اول رييس جمه��ور مصوبه 
جلس��ه 9 خرداد هيات دولت مبني بر نرخ جديد 
جريمه تردد خودروهاي كاربراتوري در محدوده 
مناطق ممنوعه را به وزراي راه، كشور و دادگستري 
ابالغ كرد.بر اس��اس اين مصوبه، نرخ جريمه تردد 
خودروهاي كاربراتوري در محدودهاي كم انتشار 
)LEZ( و مناطقي كه ممنوع اعالم شده، در هر 24 

ساعت يك بار، 200 هزار تومان خواهد بود.

مديرانازرونقفعاليتهايساختمانيدرارديبهشتخبردادند

درپارلمانشهريپايتختعنوانشد

موتور ساخت و ساز  روشن شد

درخواست توقف فعاليت پااليشگاه ها در مناطق مسكوني
گروه راه و شهرسازي|

همزمان با تقدير از مديرعامل سازمان آتش نشاني در 
شوراي شهر تهران به دليل مهار آتش سوزي پااليشگاه 
ش��هيد تندگويان واقع در جنوب پايتخت، برخي از 
اعضاي اين شورا خواستار توقف پااليشگاه هاي نفتي 
فعال در مناطق مسكوني شهر شدند. مساله اي كه به 
نظر بسيار هزينه بر و البته بعيد به نظر مي رسد. از آنجا 
كه به هنگام راه اندازي پااليش��گاه هاي نفتي جنوب 
پايتخت، در محل استقرار اين پااليشگاه ها، واحدهاي 
مسكوني وجود نداشته اس��ت، به نظر مي رسد، توپ 
تبديل ش��دن محيط اطراف اين صناي��ع به مناطق 

مسكوني در زمين شهرداري قرار مي گيرد. 
به گزارش »تع��ادل«، در جريان تجليل از مديرعامل 
سازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني شهر تهران در 
خصوص مهار آتش سوزي پااليشگاه شهيد تندگويان 
توس��ط نيروهاي خدوم آن سازمان محسن هاشمي 
رييس ش��وراي ش��هر تهران در ابتدا با اشاره به اينكه 
چهارشنبه گذشته نزديك غروب پااليشگاه تندگويان 
دچار حريق شد گفت: همه شهروندان دود غليط حادثه 
را ديدند و يكي از گسترده ترين و پرريسك ترين حوادث 
ش��هر اتفاق افتاد و همكاران م��ا در معاونت خدمات 
شهري و همچنين سازمان آتش نشاني در كوتاه ترين 
زمان ممكن ضمن حضور در محل حادثه با خطرات 
اين حادثه مب��ارزه علمي، فني و ايثارگرانه كردند و از 
يك حادثه بزرگ تر جلوگيري شد. به طوري كه بعضا 
بعضي آن را شبيه به حادثه بيروت دانستند. لذا بر اساس 
پيشنهاد اعضاي شوراي شهر تهران قرار بر اين شد كه 
ما از خدمات اين بزرگواران كه عملياتي را به سرانجام 

رساندند، تشكر كنيم.

    درخواست از وزارت نفت
حسن خليل آبادي، عضو شوراي اسالمي شهر تهران 
اما با بيان اينكه قرار گرفتن دو پااليشگاه، تاسيسات 
نفتي و مخازن گازي در محدوده جغرافيايي شهرستان 
ري، مشكالت متعدد ايمني و زيست محيطي اعم از 
آاليندگي آب، هوا و خاك را پديد آورده اس��ت گفت: 
از وزارت نفت مي خواهم توس��عه در آن منطقه براي 
فعاليت صنايع پرخطر اينچنيني را متوقف كند و براي 
انتقال اين صنايع به خارج از محيط هاي مس��كوني 

تدابيري بينديشد، همچنين سازمان محيط زيست 
برفعاليت اين صنايع و نصب فيلترهاي ويژه اقدام كند 

و گزارشات الزم را به مسووالن ارايه دهد.
خليل آبادي با تذكر به سازمان محيط زيست كشور و 
وزارت نفت، گفت: قرار گرفتن دو پااليشگاه، تاسيسات 
نفتي و مخازن گازي در محدوده جغرافيايي شهرستان 
ري، مشكالت متعدد ايمني و زيست محيطي اعم از 

آاليندگي آب، هوا و خاك را پديد آورده است.
وي با بيان اينكه حضور اين تاسيسات، خطرات جاني 
براي ساكنان و خطرات مالي را براي همگان خصوصا 
شهروندان ري، باقرشهر، كهريزك و روستاهاي اطراف 
را به دنب��ال دارد، اظهار كرد: متاس��فانه اخيرا نيز در 
پااليشگاه مذكور شاهد يك آتش سوزي مهيب بوديم 

كه اين حادثه در محوطه پااليشگاه رخ داد.
عضو شوراي شهر افزود: خوشبختانه با سرعت عمل 
آتش نش��انان محترم و ساير مس��ووالن حريق اطفاء 
ش��د، اما در صورت عدم مهار آتش، مي توانست يك 
فاجعه عظيم انس��اني را رقم زند. خليل آبادي اظهار 
كرد: اكنون بدين وس��يله به وزارت نفت و س��ازمان 
محيط زيس��ت تذكر مي دهم به منظور پيشگيري از 
هرگونه حادثه جاني و مالي براي مردم خصوصا ساكنان 
اطراف پااليشگاه هاي نفتي و انبارهاي حجيم گاز كه 
در مجاورت اين پااليش��گاه قرار دارند، تدابير الزم را 
اتخاذ كنند. وي ب��ا تاكيد براينكه كوچك ترين اتفاق 
مي تواند يك انفجار بزرگ و خطرات جاني فراوان را به 
دنبال داشته باشد، گفت: از اين رو از دو دستگاه مذكور 
و ساير مسووالن ملي و محلي درخواست دارم ضمن 
پيش��گيري از چنين رخدادي رعايت اصول ايمني و 

مسائل زيست محيطي را نيز حائز اهميت برشمارند.
عضو ش��وراي ش��هر ادامه داد: چراكه فاضالب نفتي 
پااليشگاه ري در زمين هاي مجاور خود رسوب كرده 
و منجر به تخليه و تخريب يكي از روستاهاي اطراف 
خود ش��ده و آب و هواي روستاهاي ديگر را نيز دچار 
معضل كرده است، همچنين گازهاي متصاعد شده از 

پااليشگاه هواي شهر را نا مطبوع كرده است.
خليل آبادي خواستار شد: از وزارت نفت مي خواهم 
توس��عه در آن منطقه براي فعاليت صنايع پرخطر 
اينچنين��ي را متوقف كند و براي انتقال اين صنايع 
به خارج از محيط هاي مسكوني تدابيري بينديشد، 

همچنين س��ازمان محيط زيس��ت برفعاليت اين 
صنايع و نصب فيلترهاي ويژه اقدام كند و گزارشات 

الزم را به مسووالن ارايه دهد.

     جبران عدم النفع مالكان در بافت تاريخي 
در جريان نشست علني ديروز ش��وراي شهر تهران، 
هم محسن هاش��مي و هم محمد س��االري، رييس 
كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران 
 )TDR( از تصويب طرح موضوعي حق انتقال توسعه
در كميسيون ماده پنج خبردادند. اگر چه هاشمي اين 
مصوبه را غيرقانوني خواند، اما ساالري ابراز اميدواري 
كرد، موضوع حق انتقال توسعه به زودي اجرايي شود.

ساالري در سيصدمين جلسه شورا در اين باره گفت: 
الزم مي دانم از اعضاي محترم كميس��يون ماده پنج 
تهران و همكارانم در ش��وراي ش��هر تشكر كنم كه با 
تالش و همراهي آنها، باالخره پس از سال ها پيگيري و 
برگزاري صدها جلسه كارشناسي، كليات اجراي يكي 
از مهم ترين طرح هاي موضوعي طرح جامع شهر تهران 
يعني حق انتقال توسعه )TDR( براي جبران عدم النفع 

بسياري از شهروندان عزيز تهراني به تصويب رسيد.
وي تصريح كرد: بسياري از شهروندان كه امالك آنها 
در محدوده هايي از شهر تهران، از جمله بافت تاريخي 
يا باغ ها قرار دارد، نمي توانستند حقوق مكتسبه خود 
از طرح هاي شهري و طرح تفصيلي را بگيرند و دچار 
عدم النفع مي ش��وند. براي رفع اين مش��كل، دولت 
مي بايس��ت طي سال هاي گذش��ته اليحه اي را ارايه 
مي داد و در دولت و مجلس به تصويب مي رس��يد اما 
متاس��فانه علي رغم پيگيري هاي مكرر، به سرانجام 
نرسيد.ساالري ادامه داد: ش��وراي شهر و شهرداري 
تهران در اين دوره ب��راي جبران عدم النفع صاحبان 
ام��الك و اراضي واقع در بافت تاريخ��ي يا افرادي كه 
نسبت به ايجاد باغ اقدام كرده اند، موضوع حق انتقال 
توسعه )TDR( را پيگيري كرد و نهايتا روز گذشته با 
حمايت اعضاي كميس��يون ماده پنج، تصويب شد و 

اميدواريم به زودي اجرايي شود.

     خط كشيدن بر صورت شورا 
رييس ش��وراي اسالمي ش��هر تهران نيز در اين باره 
گفت: در حالي كه ش��ورا مصوبه اي داش��ت مبني بر 

الزام ش��هرداري به ارايه اليحه اي در خصوص انتقال 
حق توسعه به شورا تا در اين خصوص تصميم گيري 
شود اما متاس��فانه اين اقدام براي كميسيون ماده 5 
صورت گرفت و لذا مصوبه كميس��يون ماده 5 در اين 
خصوص باطل است و اين اقدام به نوعي خط كشيدن 
بر صورت شورا بوده است.هاشمي اظهار كرد: ما در شورا 
مصوبه اي داشتيم كه شهرداري را ملزم كرديم موضوع 
انتقال حق توسعه را به شورا بياورند تا در كميسيون ها 
بررسي شود تا در نهايت تبديل به مصوبه و آيين نامه 
مشخص شود، تا اين حركت بسيار مهم را با متانت و 
آيين نامه مشخصي پيش ببريم و مشكلي پيش نيايد 
اما متاسفانه به جاي اينكه اين موضوع را به شورا بياورند 
به كميسيون ماده 5 بردند.هاشمي در ادامه افزود: من 
در كميس��يون ماده 5 به اين موضوع اعتراض داشتم 
كه اين موضوع ابتدا بايد در شوراي شهر و بعد شوراي 
عالي شهر سازي مطرح ش��ود بعد كميسيون ماده 5 
اما متاس��فانه اين اقدام را صورت دادند.وي افزود: روز 
دوشنبه كميسيون ماده 5 تشكيل مي شود و من نيز در 
جلسه حضور داشتم اما جلسه حتي به عدد هم نرسيد 
و من به نشانه اعتراض جلسه را ترك كردم اما در كمال 
تعجب اين موضوع را در جلس��ه مطرح كردند و گويا 
بدون حضور اعضا هم مطرح كردند و مصوبه اي هم در 
اين خصوص صادر نمودند. البته آقاي ساالري به عنوان 
كمك من در جلسه حضور داشتند اما بدون حق راي.

رييس شوراي اسالمي ش��هر تهران گفت: از نظر من 
اين مصوبه غيرقانوني است . ما اگر مي خواهيم موضوع 
انتقال حق توسعه را به صورت درست اجرا كنيم بايد 
طوري اجرا شود كه مش��كلي براي شهرداري از نظر 

منابع و هزينه ها ايجاد نشود.
محس��ن هاش��مي اف��زود: در موض��وع انتقال حق 
توس��عه ابتدا بحث ميراث فرهنگي مطرح بود يعني 
جاهايي كه به دليل محدوديت هاي ميراث فرهنگي 
نمي توانند پالك خود را بس��ازند اما آقاي س��االري 
بحث باغات را نيز به آن اضافه كردند كه اين مي تواند 
هزينه هاي شهر را افزايش دهد يعني اگر كسي نتواند 
باغش را بسازد حقي از او ضايع شده در نتيجه مي تواند 
اين حق را بفروشد.در اين موضوع شورا دور خورد و 
مصوبه اي كه داده شد كامال غيرقانوني بود. اين اقدام 

مصداق بارز خط كشيدن بر صورت شورا بود.
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آگهى مزايده عمومى امالك مازاد 
(مرحله اول - نوبت اول سال 1400)

امالك با كاربرى مسكونى و تجارى

يف
شماره شعبهرد

(كاربري مشخصات پالك ثبتيپرونده
ملك)

مساحت 
عرصه

مساحت 
اعياني

مبلغ پايه مزايدهوضعيت  تخليهماشين آالتسهم مالكيت
نشاني

گ
دان
نداردداردمشاعشش

تخليه 
شده 
است

متصرف 
دارد

قيمت كارشناسي ( به 
ريال )

8810 فرعى از 29 اصلى بخش 14 6351عجبشير1
ايلخچى- خيابان شهيد مدنى- نبش كوچه- بن بست 628/40146----14/000/000/000مسكونىتبريز

شهيد مدنى- پالك 12

4582 فرعى از 1429 فرعى از يك 5856خسروشاه2
خسروشاه- خيابان شهيد بهشتى- كوچه بن بست 201/6335----11/000/000/000مسكونىاصلى بخش 14 تبريز

شماره 8 (چهارمترى صدراى يك) پالك 4

5640 فرعى از يك اصلى بخش 14 5460خسروشاه3
خسروشاه - خيابان امام- روبروى گاراژ ايمانى465277----56/500/000/000مسكونىتبريز

مرند - ميشاب - كندلج787/000/000---2/5 دانگ مشاع از ششدانگ-378/2099مسكونى1986 فرعى از 1 اصلى بخش 15 مرند3251مرند4

زمين 1887 فرعى از 34 اصلى3711مرند5
----1/744/160/000-374/80مسكونى

مرند كشكسراى - جاده قراجه محمد - نبش كوچه 
شهيد فيروز ظهرابى

ملكان - روستاي قره چال1/213/837/500---4/5 دانگ از 6 دانگ-536120مسكوني419 فرعي از 49 اصلي بخش 5 ملكان2005ملكان6

-331120مسكونى480 فرعى از 14 اصلى بخش 13 جلفا6075هاديشهر7
467990463 سهم از 
1474500000 سهم 

ششدانگ
---713/000/000جلفا- روستاى شجاع

هريس - روستاي زرنق - خيابان ولي زاده63/463/4----1/750/000/000تجاري1132 فرعي از 4 اصلي بخش 42 تبريز1868هريس8

تبريز- خيابان امام- نرسيده به دبيرستان طالقانى- 205259/85----30/550/000/000مسكونى6 فرعي از 413 اصلي بخش 2 تبريز6315هريس9
كوچه گويا- پالك 8

هريس - زرنق - خيابان انقالب - خيابان شهيد ولى 7/292/000/000---56 سهم از 96 سهم مشاع-801/6486مسكونى997 فرعى از 4 اصلى بخش 42 هريس1866هريس10
زاده - پالك 26

هريس - شهر زرنق3/578/000/000---49/78 سهم از 96 سهم-313240مسكوني987 فرعي از يك اصلي بخش 24 تبريز1857هريس11

5365 فرعي از يك اصلي بخش 47 1864هريس12
هريس - خيابان امام - روبروي بهداري كوچه بن بست----3/142/000/000-166مسكونيهريس

قره آغاج- روستاى يانبالغى----1/638/000/000-6294مسكوني8 فرعي از 3-2-1 فرعى از 92 اصلي 5562قره آغاج13

خ امام 14
بستان آباد - روستاى چرزه خون ----2/956/240/000-227/84مسكونى218 فرعى از 45 اصلى5679بستان آباد

تره بار 15
سند عادي واحد شماره 33 بخش 15 5000مرند

تبريز
تجاري 

بالكن 98 178/68(سرقفلي)
شهرستان مرند - ميدان تره بار مرند----4/500/000/000مترمربع

امالك با كاربرى غير مسكونى

شماره شعبهرديف
(كاربري مشخصات پالك ثبتيپرونده

ملك)
مساحت 
عرصه

مساحت 
اعياني

مبلغ پايه  وضعيت  تخليهماشين آالتسهم مالكيت
مزايده

نشاني
نداردداردمشاعششدانگ

تخليه 
شده 
است

متصرف 
دارد

قيمت كارشناسي ( به 
ريال )

اهر- جاده مشكين شهر- زمينهاى قريه ديزج چالو-6/600/000/000-3 دانگ مشاع-60001099دامداري134 فرعى از 160 اصلى5785اهر1

1852 فرعى از 1833 فرعى از 21 3694صوفيان2
-200602321مرغدارىاصلى بخش 16 تبريز

2531227828 سهم مشاع 
از 6720120000 سهم 

ششدانگ
--15/472/000/000صوفيان- ابتداى جاده سركند ديزج

مرند - جاده بازرگان - بخش 40 تبريز - روستاي -6/563/162/592-448 سهم از 1000 سهم-2523732946مرغداري2253 فرعي از 3 اصلي1838مرند3
سويدلر

1801 سهم مشاع از 2991 --2991/28دامدارى98 فرعى از 5 اصلى بخش 6 ملكان3275ملكان4
ملكان - قريه يولقونلوى جديد-5/126/485/384-سهم ششدانگ

شهرستان ملكان - روستاي نصرت آباد اميرغايب---1/400/000/000-920زراعي149 اصلي از 27 فرعي3253ملكان5

شهرستان ملكان - روستاي نصرت آباد اميرغايب---550/000/000-2000زراعي162 اصلي از 27 فرعي3254ملكان6

1020 فرعي از 37 اصلي بخش 23 1897ورزقان7
4 سهم مشاع از 6 سهم --37141زراعيورزقان

ورزقان - روستاي كاسين-792/341/334-ششدانگ

1021 فرعي از 37 اصلي بخش 23 1897ورزقان8
3/5 سهم مشاع از 6 سهم -20461058/96زراعيورزقان

ورزقان - روستاي كاسين-6/399/625/000-ششدانگ

234 فرعي از 161 اصلي بخش 48 2018هشترود9
هشترود - روستاي خورجستان - حاشيه 70 متري راه -2/000/000/000-22 سهم از 100 سهم-15151862مرغداريتبريز

هنرستان

هشترود -روستاى چپنى 1/250/000/000---2 دانگ از 6 دانگ-9305920دامدارى9 فرعى از 137 اصلى4271هشترود10

خسروشاه - روستاى قره تپه78281710----43/731/000/000دامدارى248 فرعى از 2116 اصلى5459خسروشاه11

عجبشير= روستاى ورينجق840002540----29/592/000/000مرغدارى373 فرعى از 1 اصلى6236عجبشير12

بستان آباد- روستاى يوسف آباد- جاده روستاى آالنيق27046/333580---252/907/981/500توليد دلستر366 فرعى از 124 اصلى5643بستان آباد13



تعادل |
همزمان با افزايش قيمت ه��ا در بازار ارز روند قيمت ها در 
ساير بازارهاي موازي ؛طال، سكه و خودرو نيز صعودي شده 
است. رصد بازار خودرو نش��ان مي دهد، برخي خودروها 
حتي افزايش بيش از ۱۰ ميليون توماني را تجربه كردند. 
البته با وجود اين افزايش قيمت ها هنوز معامالت در بازار 
رونق پيدا نكرده و بازار در ركود به سر مي برد. فعاالن بازار 
دليل افزايش قيمت خودرو را نوسانات قيمت ارز مي دانند 
اما در مجم��وع در روزهاي آينده ثبات قيمت ها را در انواع 
خودروها پي��ش بيني مي كنند. با اين ح��ال، نكته مهم 
 اينجاست كه همچنان صف خريداران خودرو در طرح هاي 
 پيش فروش خودروسازان قرار داشته و سهم اندك خودروها در 
پيش فروش و فروش فوق العاده محصوالت عاملي شده تا 

هنوز تقاضا در بازار مديريت نشود.

    جزييات جديد از قيمت خودروها
روند قيمت ها در بازارهاي مالي پس از بازگشايي صعودي 
شده است به طوري كه هر دالر امريكا از ابتداي روز تاكنون 
۱۰۷ تومان گران شده است و اين گراني ها به بازار خودرو 
نيز سرايت كرده اس��ت. به طوري كه در بين خودروهاي 
گروه پرايد م��دل ۱۱۱ اين گروه از ۱۲۶ ميليون تومان در 
روزهاي پاياني تعطيالت ب��ه قيمت ۱۳۱ ميليون تومان 
رسيده است و مدل ۱۳۱ پرايد نيز در اين مدت ۴ ميليون 
تومان گران شده است و در حال حاضر ۱۱۶ ميليون تومان 
قيمت خورده است و پرايد ۱۳۲ نيز از ۱۱۷ ميليون تومان 
در روزها ي گذش��ته با افزايش ۳ ميليون توماني امروز به 
قيمت ۱۲۰ ميليون تومان رسيده است و پرايد ۱۵۱ نيز در 
حالي امروز ۱۱۸ ميليون تومان قيمت خورده است كه اين 
خودرو در روزهاي گذشته به قيمت ۱۱۴ ميليون تومان در 

بازار معامله مي شده است.
تنها خودروهاي گروه پرايد نيستند كه طي دو روز گذشته 
گران ش��دند بلكه خودروهاي گروه پژو نيز در اين مدت از 
افزايش قيمت ها در امان نمانده اند به طوري كه پژو ۲۰۶ 
تيپ ۲ مدل ۹۹ از ۱۹۴ ميليون تومان در روزهاي گذشته به 
قيمت ۱۹۷ ميليون تومان رسيده است و تيپ ۵ اين خودرو 
نيز در حالي ديروز ۲۶۳ ميليون تومان قيمت خورده است 
كه اين خودرو در روزهاي گذشته به قيمت ۲۵۷ ميليون 
تومان در بازار معامله مي شده است و پژو ۲۰۷ اتوماتيك نيز 
در اين مدت ۱۱ ميليون تومان گران شد و از ۳۸۴ ميليون 
تومان در روزهاي گذش��ته امروز به قيمت ۳۹۵ ميليون 

تومان رسيده است.
خودروهاي گروه س��مند نيز در اين مدت افزايش قيمت 
چشمگيري داشته اند به طوري كه سمند ال ايكس مدل 
۹۹ از ۱۷۷ ميلي��ون تومان در روزهاي گذش��ته امروز به 
قيمت ۱۸۱ ميليون تومان رسيده است و مدل ۱۴۰۰ آن 
نيز در اين مدت ۷ ميليون تومان گران شده است و در حال 
حاضر به قيمت ۱۹۰ ميليون تومان رسيده است و سمند 
ال ايكس اي اف ۷ نيز در حالي ديروز ۲۰۴ ميليون تومان 
قيمت خورده است كه اين خودرو در روزهاي گذشته به 
قيمت ۲۰۰ ميليون تومان در بازار خريد و فروش مي شده 
است. خودروهاي تيبا نيز به طور گسترده شاهد افزايش 

قيمت بودند. تيبا ۲ و تيبا صندوقدار در اين مدت ۱ ميليون 
تومان گران شده اند و در حال حاضر اين خودروها به ترتيب 
۱۳۱ و ۱۲۱ ميلي��ون تومان قيم��ت خورده اند و در بين 
خودروهاي دنا اما دنا پالس دنده اي توربو تنها خودرويي 
است كه در اين مدت افزايش قيمت داشته است و به ۳۵۴ 

ميليون تومان رسيده است. 
خودروهاي مونتاژ اما در اين مدت از نوسانات قيمتي در امان 
مانده اند و تنها خودرو سوزوكي گراند ويتارا به روند رفت 
و برگش��تي خود ادامه داده است و طي دو روز گذشته۱۰ 
ميليون تومان گران ش��ده است و به قيمت ۹۹۰ ميليون 
تومان بازگشته اس��ت؛ خودروهاي پژو ۲۰۰۸ مدل ۹۸ و 
۹۹ به ترتيب ۸۹۰ و ۸۰۰ ميليون تومان قيمت خورده اند و 
خودرو سيتروئن سي ۳ نيز ۸۶۰ ميليون تومان قيمت دارد.

    ديدگاه كانديداها به صنعت خودرو 
در همين حال، موضوع آزادسازي واردات خودرو از جمله 
موضوعاتي است كه طي روزهاي اخير توسط كانديداهاي 
انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري براي بهبود 

صنعت و بازار خودرو داخلي به آن پرداخته شده است. 
محسن رضايي در يكي از برنامه هاي تلويزيوني با بيان اينكه 
ديوار بزرگي به نام تعرفه براي شركت هاي خودروسازي 
ايجاد كرديم و خودروسازان ما خيال شان راحت است، وعده 
داد كه در دولتم واردات خودرو را آرام آرام آزاد خواهم كرد و 
از سوي ديگر تالش مي كنم شرك�ت هاي خودروسازي، 
خود را به  روز كنند. اين صنعت دچار دردي است كه پيش 
از انقالب هم وجود داشت و ما از آن دوران، مونتاژكار بوده ايم. 

چنانچه همان فرمولي را كه در موشك سازي به كار برديم، در 
صنعت خودرو استفاده مي كرديم، اين درد درمان شده بود.

در همين حال، ابراهيم رييسي كانديداي رياست جمهوري 
ني��ز در اظهاراتي عنوان كرده كه در صنايع باال دس��تي و 
خودرو مشكل اين است كه قيمت گذاري ها عادالنه نيست 
و همين موجب مي شود تا خودرو وارد بازار سياه شود.نامزد 
سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: دولت 
بايد اشراف كامل بر بازار ارز داشته باشد تا جلوي سوداگري ها 
گرفته شود و بايد فعاليت هاي اقتصادي غير مولد را بي جاذبه 
كرد، بايد كاري كنيم تا كسي سراغ ارز، طال و زمين براي 

سودجويي نرود.
همچنين عبدالناصر همت��ي در اين رابطه، ضمن تاكيد 
براينكه بايس��تي اصالح جدي در كيفي��ت خودروهاي 
داخلي ايجاد شود، معتقد است: در حال حاضر خودروي 
بي  كيفيت داخلي را به قيمت فورد امريكايي مي فروشيم 
و اين موضوع به هيچ عنوان براي مردم قابل قبول نيست. 
چنانچه تحريم ها برداشته شود، مساله واردات خودرو را حل 
مي  كنم. يك روز قرار بود از صنعت خودروسازي به عنوان 
صنعت نوزاد حمايت ش��ود، اما اين صنعت نوزاد ۵۰ سال 

است كه بزرگ نشده و همچنان از آن حمايت مي كنيم.
اين اظهارنظرها در حالي مطرح است كه بيش از يك ماه 
است كه آزادس��ازي واردات خودرو توسط برخي مقامات 
دولتي از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسالمي مطرح 
شده است. همچنين اوايل خردادماه هم نامه اي با امضاي 
مديرعامالن ايران خودرو، سايپا و همچنين دبير انجمن 
سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو خطاب به رييس 

كميسيون صنايع مجلس ارايه شد كه در آن ضمن ارايه 
پيش��نهاد قيمت گذاري خودروه��ا در قالب خودروهاي 
عمومي و اختصاصي، به صراحت اعالم شد كه خودروسازان 
مخالفتي با آزادسازي واردات خودرو ندارند و آن را عاملي 
براي بهبود فض��اي رقابتي و ايجاد آرام��ش در بازار و نزد 
مصرف كننده مي دانند. گويا خودروسازان قصد داشتند 
كه رفع اتهام كرده و به اطالع همه برس��انند؛ ضمن اينكه 
چنانچه واردات خودرو آزادشود، خودرويي قابل رقابت با 
محصوالت آنها در اين سطح قيمت نسبت به قيمت هاي 

جهاني، وجود ندارد.
صورت كلي دو ديدگاه كالن كامال در تناقض باهم در 
زمينه واردات خودرو وجود دارد؛ كاكايي كارش��ناس 
خودرو در گفت وگو با »ايس��نا« مي گويد: براس��اس 
ديدگاه اول، اگر مي خواهيم كشوري مستقل باشيم، 
بايستي زحمت بيش��تري كش��يده و توليد را رونق 
و فناوري را توس��عه دهيم و در عين ح��ال براي اين 
استقالل بايستي با استكبار جهاني بجنگيم و هزينه 
اين جنگ را هم پرداخت كنيم. ديدگاه ديگر، خالف 
اين موضوع است و اعالم مي كند كه باتوجه به ذخاير 
نفتي، معادن و ... همچون س��اير كش��ورهاي داراي 
شرايط مشابه، به نفت و ذخاير آن تكيه كنيم. عده اي 
هم عنوان مي كنند، ارز به ميزان كافي در اختيار دارند 
و ارز حاصل از صادرات خود را متعلق به خود دانسته و 
ادعا مي كنند كه دلشان مي خواهد خودرو وارد كنند. 
بنابراين اين موضوعات بايستي در بخش كالن كشور 

مورد بررسي قرار گيرد. 

اخباررويداد
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جوجه ۸۰۰۰ توماني
بازارگرمي است

ايسنا |سرپرست دفتر خدمات بازرگاني معاونت 
توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه 
صفر تا صد توليد مرغ در سامانه مديريت اطالعات 
صنعت طيور رصد مي ش��ود، گفت: قيمت جوجه 
يكروزه در سامانه س��ماصط همان قيمت مصوب 
۴۲۰۰ تومان اس��ت و اكثر مرغداران با اين قيمت 
جوجه تهيه كرده اند و قيمت هاي ۸۰۰۰تا ۹۰۰۰ 
تومان براي جوجه يكروزه بازار گرمي توسط برخي 

افراد است.
حس��ن عباس��ي معروفان در پاس��خ به اين سوال 
كه گفته مي ش��ود در ۶ماه گذش��ته چندين هزار 
مرغداري غيرفعال نه��اده دولتي دريافت كرده اند 
و آيا چنين موضوعي صح��ت دارد يا خير؟ گفت: 
سامانه اي به نام سماصط )سامانه مديريت اطالعات 
صنعت طيور( در وزارت جهاد كشاورزي وجود دارد 
كه هم��ه اطالعات مرغداري ه��اي از جوجه ريزي 
تا مصرف دان و مي��زان مرغي كه بايد تحويل داده 
شود، ثبت مي شود و معاونت امور دام وزارت جهاد 

كشاورزي نيز از صفر تا صد آن را رصد مي كند.
وي ادام��ه داد: مرغداري هايي كه مج��وز و پروانه 
بهره برداري نداش��ته باش��ند در اين سامانه ثبت 
نمي ش��وند و س��هميه نهاده دولتي ب��ه آنها تعلق 

نمي گيرد.
سرپرس��ت دفتر خدمات بازرگاني معاونت توسعه 
بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي اضافه كرد: نشت 
نهاده دولتي هم امكان پذير نيست، زيرا تخصيص 
نهاده از صفر تا صد مشخص است. البته شايد قبال 
در سايه نبود نظارت شديد اين اتفاق رخ مي داد ولي 
در حال حاضر نشتي نهاده وجود ندارد. اگر مواردي 
هم باش��د در صورت اعالم قابل پيگيري و برخورد 

خواهد بود.
وي تصريح كرد: در س��امانه سماصط به طور دقيق 
مشخص است كه هر مرغداري چقدر نهاده گرفته، 
به چه ميزان جوجه ري��زي انجام داده و چقدر مرغ 
بايد تحويل كشتارگاه دهد. اين سامانه براي همه 

استان ها بوده و ورودي و خروجي كنترل مي شود.
معروفان در پاس��خ به سوال ديگري مبني براينكه 
آيا در فروردين ماه دستگاه هاي مربوطه با توجه به 
افزايش قيمت جوجه يكروزه و نهاده و... قيمت مرغ را 
اصالح كردند، گفت: در كشور سازماني به نام سازمان 
حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان وجود 
دارد كه مكانيزم تعيين قيمت با آنها اس��ت. يعني 
قيمت همه مولفه هاي توليد را استخراج و سپس 
قيمت محصول نهايي را اعالم مي كنند. زماني كه 
قيمت مرغ به ۲۴هزار و ٩٠٠ تومان تغيير يافت همه 

افزايش هزينه ها در نظر گرفته شد.
وي در پاي��ان گفت: در س��امانه س��ماصط قيمت 
جوجه يكروزه همان ۴۲۰۰ تومان است و بيش از 
۹۸ درصد مرغداري ها هم با همان قيمت مصوب 
جوجه خري��داري كرده اند. اينكه كس��ي خارج از 
س��امانه با قيمت ه��اي گران تر خري��ده مبناي ما 
نيس��ت. قيمت هاي ۸۰۰۰ ت��ا ۹۰۰۰ توماني كه 
براي جوجه يكروزه گفته مي شود بازارگرمي توسط 
برخي افراد است. همچنين اگر كسي مدعي است 
كه جوجه يكروزه را گران خريده مي تواند اعالم كند 
و دستگاه هاي نظارتي حتما پيگيري خواهند كرد.

چرا قيمت مرغ
دوباره صعودي شد؟

ايلنا |از هفته گذش��ته قيمت مرغ پس از مدتي 
آرامش روند صعودي به خود گرفته است. افزايش 
قيمت توس��ط توليدكنن��ده، كاه��ش عرضه و 
سودجويي سه دليل عمده است كه مي توان براي 
باال رفتن قيمت م��رغ در روزه��اي اخير در نظر 
گرفت. اما كدام دليل اصل��ي افزايش قيمت مرغ 

پس از يك دوره آرامش است؟
بازار مرغ از ماه هاي پاياني س��ال گذشته نوسانات 
زيادي را تجربه كرد به نحوي كه در برخي مناطق 
قيمت هر كيلوگرم از آن به ۴۰ هزار تومان رسيد 
كه بسيار باالتر از نرخ مصوب بود. در روزهاي پاياني 
نوروز ۱۴۰۰ دولت توانست با افزايش عرضه قيمت 

مرغ را به محدوده نرخ مصوب بازگرداند.
از هفته گذش��ته آغ��از دوبار رون��د صعودي مرغ 
هستيم. كارشناس��ان چند دليل را براي افزايش 
قيم��ت يك كاال پ��س از يك دوره ثب��ات عنوان 
مي كنن��د. از عمده ترين دالي��ل افزايش قيمت 
توس��ط توليدكننده، كاهش عرضه و سودجويي 
است. حبيب اسداهلل نژاد، رييس كانون سراسري 
مرغداران گوش��تي كش��ور، در گفت وگو با ايلنا 
افزايش قيمت توسط توليدكنندگان را رد كرد و 
گفت: هر چند هزينه تمام ش��ده توليد مرغ براي 
مرغداران ۱۵ تا ۲۰ درصد افزايش داشته است، اما 
همچنان خريد از آنها براساس نرخ مصوب انجام 
مي ش��ود. وي ادامه داد: در حال حاضر توليد هر 
كيلوگرم مرغ براي مرغداران حدود ۲۰ هزار تومان 
تمام مي شود كه حدود ۲ هزار و ۹۰۰ تومان كمتر 
از نرخ مصوب است. اسداهلل نژاد يادآور شد: آخرين 
قيمت مصوب خريد م��رغ زنده از مرغداران درب 
مرغداري ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان تعيين شده است.

وي با تاكيد ب��ر اينكه ميزان عرضه مرغ توس��ط 
مرغداران نيز كاهش نداشته است، افزود: در حال 

حاضر مرغ به ميزان نياز توليد و عرضه مي شود.
به گفته اس��داهلل ن��ژاد؛ مي��زان جوجه ريزي در 
فروردين ماه س��ال ج��اري ۱۱۳ ميليون قطعه و 
در ارديبهش��ت ۱۱۲ ميليون قطعه بوده اس��ت 
كه پاس��خگوي نياز بازار مصرف است. وي معتقد 
اس��ت؛ س��ودجويي تنها دليل افزايش قيمت در 
روزهاي اخير است. اسداهلل نژاد ضعف در نظارت 
در حلقه هاي پس از كش��تار تا بازار را زمينه س��از 

سودجويي دانست.

كدام ميوه ها ارزان مي شوند؟ 
ايسنا |رييس اتحاديه بارفروش��ان تهران از كاهش 
قيمت گوجه فرنگي، سيب زميني، انبه و موز خبر داد. 
مصطفي دارايي نژاد با بيان اينكه قيمت گوجه فرنگي 
در ميدان مركزي ميوه و تره بار هزارتومان كاهش يافته 
است، اظهار كرد: ورود گوجه فرنگي هاي الر و كازرون 
به بازار باعث كاهش قيمت اين محصول شده و در حال 
حاضر نيز قيمت گوجه فرنگي درجه يك به صورت عمده 
در ميدان مركزي از ۶۰۰۰تومان به ۵۰۰۰تومان رسيده 
است. وي ادامه داد: سيب زميني گرگاني و سيب زميني 
درجه يك اصفهان هم امروز هزارتوم��ان در بازار افت 
قيمت داش��تند؛ به طوري كه سيب زميني گرگاني با 
قيمت ۳۵۰۰تا ۴۰۰۰تومان و سيب زميني اصفهان نيز 
با قيمت ۵۰۰۰تومان به صورت عمده در ميدان مركزي 
فروخته شد. رييس اتحاديه بارفروشان اضافه كرد: هفته 
آينده هم در اين دو محصول مجددا كيلويي هزارتومان 
افت قيمت خواهيم داشت؛ زيرا بار زياد و با كيفيتي وارد 
بازار شده است. دارايي نژاد در ادامه به كاهش قيمت موز 
و انبه نيز اشاره كرد و گفت: ۵۰كانتينر انبه ديروز وارد 
كشور شد و ۱۵۰كانتينر ديگر نيز در راه است كه پس 
از ورود به مرز ترخيص خواهند شد. بنابراين قيمت انبه 
ك��ه در ميدان مركزي كيلويي ۴۰ تا ۴۵ تومان اس��ت 
امشب به ۳۵ تا ۳۷هزارتومان خواهد رسيد و قيمت آن 
قطعا شكسته خواهد شد. وي تصريح كرد: قيمت انبه 
داخلي نيز ۳۵ هزار تومان اس��ت و ميناب و سيستان و 
بلوچستان تامين كننده انبه كشور هستند. قيمت انبه 
داخلي در ميدان مركزي در هفته آينده كاهش��ي و به 
۳۰هزارتومان خواهد رسيد. رييس اتحاديه بار فروشان 
افزود: موز كارتن كوچك هندي كيلويي ۲۰هزارتومان 
و موز كارتن بزرگ نيز به صورت عمده در ميدان كيلويي 
۲۱ هزارتومان است. همچنين حدود ۶۰۰۰ تن موز وارد 
كشور شده و ۱۵۰كانتينر هم در راه است و قيمت موز در 

هفته آينده كاهشي خواهد بود.

آخرين وضعيت
بدهي  عراق به ايران

فارس |عضو هيات رييسه اتاق مشترك ايران و عراق 
گفت: واردات برخي محموله هاي مواد غذايي به ايران 
از محل پول هاي بلوكه شده ايران در عراق است. سيد 
حميد حسيني در مورد آخرين وضعيت پول هاي بلوكه 
شده ايران در عراق بيان داشت: پس از سفر وزير اقتصاد 
عراق به ايران، وزير نيروي كشورمان اعالم كرد كه برخي 
از محموله هاي مواد غذايي وارد ش��ده به ايران از محل 
طلب ايران از عراق بوده است.  وي افزود: بر اساس اعالم 
وزير همچنين در اين جلسه در مورد واردات ۱۶ ميليون 
دوز واكسن كوواكس از عراق از محل بدهي ايران از اين 
كشور توافق شد.  وي گفت: سخنگوي وزارت برق عراق 
نيز دو بار سخنراني كرده است كه مصمم در پرداخت 
بدهي عراق به ايران هس��تند و لذا ب��راي پرداخت آن 
زمانبندي دارند. حس��يني بيان داشت: بدهي عراق به 
ايران از بابت صادرات برق پرداخت شده زيرا شركت مپنا 
در اين كشور داراي پروژه هايي است و ظاهرا وزارت نيرو 
طلب خود از عراق را به صورت دينار دريافت كرده است 
اما به دليل آنكه شركت گاز اصرار به بازگشت ارز حاصل 
از صادرات گاز به ايران را دارد ارز حاصل از صادرات گاز از 

طريق خريد كاال به كشور باز مي گردد.

شهرداراصفهان:
 پروژه ترامواي اصفهان 

منتفي نشده است
شهردار اصفهان با اشاره به اينكه پروژه ترامواي اصفهان 
منتفي نشده است، گفت: اجراي اين طرح را پيگيري 
جدي كردم و اكنون در ش��وراي عالي ترافيك مراحل 
قانوني خود را مي گذراند.  به گ��زارش اداره ارتباطات 
رسانه اي شهرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزي در برنامه 
راديويي »شهر پرسش��گر، شهردار پاسخگو« با اشاره 
به سالروز رحلت امام خميني )ره(، گراميداشت قيام 
خونين ۱۵ خرداد و شهادت امام صادق )ع( اظهار كرد: 
در اين هفته استاد اللهياري، مديركل ميراث فرهنگي 
استان اصفهان يكي از مديران دلسوز و خوش اخالق كه 
از مدت ها قبل دچار سرطان شده و بر سرطان غلبه كرده 
بود متاسفانه به علت بيماري كرونا فوت كرد. همچنين 
خبر فوت مهندس ميربد، مديركل نوسازي مدارس 
استان به عنوان مديري جوان و پيگير من را متاثر كرد.  
شهردار اصفهان با بيان اينكه انتخابات دوره سيزدهم 
رياست جمهوري و ششمين دوره شوراهاي شهر و روستا 
در اين ماه برگزار مي شود و شهرداري براي فضاسازي 
تبليغات شهري بيش از هشت هزار جايگاه براي نصب 
تبليغات آماده كرده، گفت: البته براي ما رعايت مقررات 
ايمني هم اهميت دارد و به مسووالن برگزاري در شعب 
 اعالم مي كنيم اگر نياز پيدا كردند از طريق س��ازمان 
آتش نشاني به ما اطالع دهند تا در مكان هاي پرتردد 
اكيپ هاي خودرويي مستقر و در محل حضور داشته 

باشند. 
  موقعيت برتر آتش نشاني اصفهان در كشور

وي ادام��ه داد: برنام��ه افتتاحيه هاي هفتگ��ي در روز 
يكش��نبه به س��ازمان آتش نش��اني اختصاص داشت 
 كه با اين كار اين س��ازمان موقعيت برتري نس��بت به 
آتش نشاني هاي سراسر كشور پيدا كرده است تا سرعت 
امدادرساني و ضريب ايمني را افزايش دهيم؛ با امكانات و 
تجهيزات جديدي كه اين هفته به اين سازمان اضافه شد، 
تاب آوري شهر باال رفته و هزينه هاي شهر پايين مي آيد 
و شهر ارزان اداره مي شود.  نوروزي بيان كرد: تاب آوري 
در مقوله هاي مختلفي از جمله ساخت و ساز، اجتماعي، 
فرهنگي و ايمني اهميت دارد كه يكي از مصاديق اداره 
ارزان شهر تاب آوري در بخش ايمني شهر است.  شهردار 
اصفهان تصريح كرد: در هفته گذش��ته ۵۰ دستگاه و 
تجهيزات را به سازمان آتش نشاني اضافه كرديم چراكه 

وقتي ايمني باشد آرامش هم وجود دارد. 

نامزدهايانتخاباتچهديدگاهيبهبازارخودرودارند؟

حميدرضاصالحيرييسكميسيونانرژياتاقايراندرگفتوگوباپايگاهخبرياتاقايرانتشريحكرد

احمدرضافرشچيان،عضوهياتنمايندگاناتاقتهران:

فنر قيمت خودرو بازهم دررفت

شرط نجات از قطعي برق 

2نكته،دومولفهبرايبهبوداقتصاددردولتآينده

قطعي گس��ترده امروز برق، محصول سياس��ت هاي 
غلطي اس��ت كه بس��ياري از آنها به دولت نهم و دهم 
برمي گردد؛ سياست هايي كه منجر به كاهش ظرفيت 
توليد برق شده اند. حكمراني اقتصادي در حوزه انرژي 
پر از اشكال است و اگر قرار باشد همين مسير را برويم 
به فقر انرژي مي رس��يم. حميدرض��ا صالحي رييس 
كميس��يون انرژي اتاق ايران در گفت وگو با »پايگاه 
خبري اتاق ايران« درباره علت خاموشي هاي اخير در 
كشور به پايگاه خبري اتاق ايران گفت: عوامل بسياري 
زمينه ساز وضعيت موجودند؛ اما هميشه پايين بودن 
قيمت يك محصول، تمام صنع��ت را از بهره وري دور 
مي كند. امروز به راحتي مي بينيم در حالي كه آب در 
سراسر دنيا با مراقبت بسياري مصرف مي شود در ايران 
به راحتي براي شستن ماشين، حياط و ... از آن استفاده 
مي شود. بهره وري آب چطور مي تواند در چنين بستري 

به نتيجه برسد؟ 
او افزود: از سوي ديگر، تا زماني كه قدرت خريد مردم 
تا اين اندازه پايين اس��ت، نمي شود با افزايش قيمت 
نهاده هاي انرژي به اقتصاد شوك جديدي وارد كرد. تنها 

راه اين است كه مانند برنامه سوم توسعه برنامه ريزي 
كرده و روند اصالحات ساختاري را سرعت ببخشيم.

رييس كميس��يون انرژي اتاق ايران تاكيد كرد: يك 
سوم برق كش��ور در صنعت مصرف مي شود. با فشار 
آوردن به خانواده ها با توجه به وضعيت كنوني كشور با 
خاموشي هاي پي در پي چندان راهكار مناسبي نيست. 
بايد نسبت به جذب سرمايه براي توليد برق اقدام كرد. 
امروز هر سرمايه گذار داخلي كه سراغ سرمايه گذاري 
در صنعت برق رفته تقريبا متضرر شده و علت هم لزوما 

تحريم هاي امريكا عليه ايران نيست.
او درباره مشكالت سرمايه گذاري در صنعت برق ايران 
مي گويد: در تمام اين س��ال ها با سرمايه گذار داخلي 
در حوزه نيرو رفتارهاي درس��تي نش��ده است. وقتي 
نيروگاهي ۲۵۰ ميليون يورويي س��اخته مي شود و 
سرمايه گذار آن وامش را از صندوق توسعه ملي به نرخ 
يورو ۱۵ هزار توماني يا حتي ۱۰ هزار توماني مي گيرد و 
حاال بايد با يورو ۳۰ هزار توماني وام را پس دهد، چطور 
كسي حاضر مي شود اين ريسك را بپذيرد و براي توليد 
و توسعه برق جلو بيايد؟ صالحي گفت: توليد امسال برق 

در كشور بايد به ۹۴ هزار مگاوات مي رسيد اما ظرفيت 
توليد برق كشور ۸۵ هزارمگاوات است كه تنها ۵۶ هزار 

مگاوات آن عملياتي است.
رييس كميسيون انرژي اتاق ايران تاكيد كرد: توليد 
امسال برق در كشور بايد به ۹۴ هزار مگاوات مي رسيد 
اما ظرفيت توليد برق كشور ۸۵ هزارمگاوات است كه 
تنها ۵۶ هزار مگاوات آن عملياتي است. اين اعداد به 
خودي خود گواه مشكل برق كشور هستند و به نظر 
مي رسد نيازي نيست كه براي مشكل سرمايه گذاري 
در صنعت برق كشور شاهدين ديگري را احضار كنيم. 
وقتي ما به اندازه كافي نمي توانيم برق توليد كنيم قطعا 
مشكل اصلي، كاهش مخازن سدها يا توسعه ماينرها 
كه نهايتا ۲ هزار مگاوات برق مصرف مي كنند نيست. 
مشكل نبوِد سرمايه گذار در اين حوزه است كه اين هم 
به لطف سياست گذاران دوره هاي مختلف رقم خورده 
چرا كه اساسا صنعت برق به گونه اي اداره مي شود كه 
هيچ جذابيتي براي سرمايه گذاري در آن وجود ندارد و 
غالبا بيشتر سرمايه گذاران اين حوزه متضرر مي شوند.

اين تحليلگر حوزه انرژي گفت: شايد بررسي كارنامه هر 

كدام از دولت ها در توليد و توسعه برق بتواند تا حدي 
گوياي علت ايجاد وضع موجود باشد. در پايان دولت 
آقاي خاتمي ۳۹ هزار و ۵۰۰ مگاوات نيروگاه ساخته 
ش��ده بود و حدود ۱۷ هزار مگاوات هم قرارداد اجراي 
پروژه هاي نيروگاهي در پايان دولت هفتم و هش��تم 
بسته ش��ده بود كه بيش��تر آنها بين ۵۰ تا ۷۰ درصد 

پيشرفت داشتند.
در پايان دولت احمدي نژاد، ۶۴ هزار مگاوات تحويل شد 
اما فكر مي كنيد حجم قراردادهايي كه در دست اجرا 
بودند چقدر برآورد ش��د؟ تنها ۵ هزار و ۸۰۰ مگاوات! 
كارنامه دولت نهم و دهم در اين باره نشان مي دهد كه 
درجا زده ايم چرا كه از بين ۶۴ هزارمگاوات تحويل شده 
هم، ۱۷ هزارمگاوات تقريبا از پيش انجام شده و صرفا 
بايد افتتاح مي شدند. به گفته صالحي همه اين اعداد 
نشان مي دهند كه مشكل اصلي در اين حوزه، جذب 
سرمايه گذار در سال هاي گذش��ته بوده است. همان 
وقت كه دول��ت نهم و دهم براي دول��ت بعدي خود، 
تنها ۵ هزار و ۸۰۰ مگاوات قرارداد به ميراث گذاشت، 

خاموشي هاي امروز قابل پيش بيني بود.

احمدرضا فرش��چيان، عضو هي��ات نمايندگان اتاق 
تهران گفت: در وهله اول اميدواريم رييس دولت آينده 
معاون اول خود را از بين افرادي انتخاب كند كه تجربه 
فعاليت اقتصادي و درك مشكالت توليد را دارند. در 
وهله دوم، اميدواريم دولت سيزدهم براساس قانون به 

نقش مشورتي بخش خصوصي بيشتر اهميت بدهد.
به گفت��ه او، بي ثباتي نرخ ارز، وضعيت س��ود بانكي، 
چالش هاي بيمه اي و تعامل با تامين اجتماعي، بارها 
و بارها به عنوان معضالت اصلي توليد در س��ال هاي 
گذشته مورد اشاره فعاالن بخش خصوصي قرار گرفته 
است. مش��كالتي كه هر يك به تنهايي مي تواند يك 
واحد تولي��دي را از كار بيندازد و زمينه خروج نيروي 
انساني، سرمايه و كارآفرينان را از عرصه توليد فراهم 
كند. در سال هاي گذشته، با همه گيري كرونا و تشديد 
تحريم ها، چالش هاي توليد به نهايت رسيده است و 

نابساماني وضعيت اقتصاد به گونه اي است كه مي توان 
گفت هيچ امني��ت اقتصادي ب��راي توليدكنندگان 

وجود ندارد.
به گ��زارش »پايگاه خبري اتاق تهران«، فرش��چيان 
افزود: گرفتاري توليد از چش��م نامزدهاي انتخابات 
رياس��ت جمهوري هم دور نمانده اس��ت. در هر دوره 
از انتخابات رياس��ت جمهوري، نامزده��ا ضعف ها را 
برجسته مي كنند و از وعده ها و برنامه هاي خود براي 
حل مشكالت مي گويند. نابساماني هاي اقتصاد و به 
نهايت رسيدن مش��كالت در بخش توليد باعث شده 
نامزدها در برنامه هاي تبليغاتي اين دوره از انتخابات 
رياس��ت جمهوري، از توليد و توليدكننده بگويند. اما 
پرسش اصلي اين است كه تا چه اندازه درك نامزدها از 

توليد و مشكالت آن واقعي است؟
اين فعاالن اقتصادي در ادامه عنوان كرد: به نظر من، 

همه نامزدها در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري 
از مسائل اقتصادي به ويژه مسائل توليد فاصله دارند. 
تصميم گيري درباره مسائل اقتصادي براي دولتمرداني 
كه از فضايي متفاوت از فضاي اقتصادي وارد كار دولتي 
مي شوند، دش��وار اس��ت بنابراين اميدواريم رييس 
دولت آينده، از معاونان و مش��اوراني استفاده كند كه 
تجرب��ه حضور در فضاي اقتص��ادي را دارند و توليد و 

دغدغه هايش را درك مي كنند.
فرش��چيان همچنين با بيان اينكه قوانين و مقررات 
بازدارنده و مانع تراش��ي هاي دولت در مسير حركت 
توليدكننده، از دردسرهاي هميشگي دولت ها براي 
فعاالن بخش خصوصي است، گفت: . توليدكنندگان 
از كم توجهي و بي توجهي دولت ها گاليه ندارند بلكه 
مشكل اصلي آنها، دخالت دولت ها در مسائل اقتصادي 
و عدم توجه به نظر صاحب نظران و مش��اوره فعاالن 

بخش خصوصي است. بنابراين، در وهله دوم اميدواريم 
دولت آينده براس��اس قانون، از مقام مشورتي بخش 
خصوصي و فعاالن اقتصادي در امور مربوط به كسب 

وكار و تجارت استفاده كند.
او در عين حال تاكيد ك��رد: اما مطالبه اصلي و جدي 
مردم از دول��ت آينده، نه گفتن از كاه��ش نرخ دالر، 
كاهش واردات كاالي مشابه و ... بلكه برنامه ريزي مدون 
براي اقتصاد و پايبندي در عمل به برنامه است. اقتصاد 
ايران با متحمل شدن فشارهاي بي سابقه در چندسال 
گذش��ته از ريل خارج شده اس��ت و سروسامان دادن 
به آن، بايد در اولوي��ت دولت آينده قرار بگيرد. دولت 
بايد در برنامه اقتصادي خود سطح پيش بيني پذيري 
آينده اقتصاد ايران را افزايش دهد تا امكان برنامه ريزي 
براي فعاالن بخش خصوصي و اقتصاد در همه سطوح 

فراهم شود.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Wed. June 9. 2021  1957   چهارشنبه 19 خرداد 1400    28  شوال 1442  سال هفتم    شماره

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:13:02اذانمغرب:20:40اذانصبحفردا:4:02

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

كرونا جان ۱۷۹ نفر ديگر را در ايران گرفت
با فوت ۱۷۹ نفر ديگر از هموطنان مبتال به كوويد۱۹ تعداد جان باختگان اين بيماري در ايران به ۸۱ هزار و ۳۶۲ نفر رسيد. به گزارش مركز روابط 
عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تاكنون دو ميليون ۵۷۸ هزار و ۲۶۳ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
سه هزار و ۶۲۰ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ نيز در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند و ۲۰ ميليون و ۹۳۸ 
هزار و ۳۳۸ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. بر اساس اين گزارش، اكنون ۱۶ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۲۰۱ شهر در 
وضعيت نارنجي، ۲۳۱ شهر در وضعيت زرد قرار دارند و هيچ شهري در وضعيت آبي قرار ندارد. وزارت بهداشت همچنين اعالم كرد: تاكنون چهار 

ميليون و ۲۵۲ هزار و ۷۷۸ نفر دوز اول واكسن كرونا و ۶۸۲ هزار و ۴۸۳ نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده و واكسينه شده اند.

آگهی تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای
ادارهکلمیراثفرهنگی،صنايعدستیوگردشگریمازندراندرنظرداردامورخدماتمشروحذيلراازطريقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبرگزارنمايد.
کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدريافتاس�نادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصهگرانوبازگشايیپاکتهاازطريقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت
)ستاد(بهآدرسww.setadiran.irاقدامخواهدشدبهپیشنهادهایواصلهخارجازدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتترتیباثردادهنخواهدشد.

پیشنهاددهندگانموظفمیباشنداسنادمناقصهشاملشرايطعمومیواختصاصیراازتاريخ1400/3/19تاتاريخ1400/3/22ازطريقسامانهستاددريافت
وباتوجهبهمندرجاتاسنادمناقصهمدارکالزمراشاملپاکاتالف-بوجتهیهوبهصورتفايلهایpdfدرسامانهفوقدرجنمايند.

نوبت دوم

ادارهکلمیراثفرهنگی،صنايعدستیوگردشگریمازندران
محلدريافتاسنادمناقصه:سامانهتدارکاتالکترونیکدولت)ستاد(

مبلغبرآورداولیهموضوع
)ريال(

مبلغتضمینفرآيند
شرکتدرمناقصه)ريال(

مدتانجامکارمحلاعتبار

واگذاریامورخدماتیوپشتیبانی)نظافت-آبدارخانهو
اداری(درسطحاستانواداراتشهرستاندرسال1400-اداره

کلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنايعدستیمازندران

از1400/2/1اعتباراتهزينهای28/000/000/0002/800/000/000
لغايت1401/1/31

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

کدآگهی:1400-13
روابطعمومیشرکتفوالدمبارکه

مناقصاتومزايدات:جهتدريافتاسنادوکسباطالعاتبیش�تربهنشانیwww.msc.irلینکمناقصاتومزايداتبخش
خريدوتامینکنندگانمراجعهوطبقراهنمايموجود،نسبتبهانتخابمناقصهموردنظرازطريقسیستمارتباطباتأمینكنندگان

)SRM(اقدامنمائید.
سايرفراخوانها:جهتکسباطالعاتبیشتربهنشانیwww.msc.irبخشاطالعیهها،فراخوانمربوطهمراجعهبفرمايید.

مهلتارسالموضوعشمارهنوعفراخوانرديف
مدارک

مديريت
مرتبط

خريدمواد1400/03/31تأمینچوبتختههفتاليهوچهارتراشداخلیوروسی-شناسايی1
مصرفی

فروشاقالممازاد1400/03/31صیدوفروشماهیاندرياچهدرانواعمختلف1400400059مزايده2

انجامعملیاتاجرايی)بازسازی،بهینهسازیوتعمیرات(48531272مناقصه3
قراردادهای1400/03/31تاسیساتوتجهیزاتبرقوابزاردقیقشرکتفوالدمبارکه

خريد

-شناسايی4
مشاورهوپیمانکاریدرزمینهانجاممراحلمختلفعملیات
اکتشافذخايرمعدنیشاملشناسايی،پیجوئی،اکتشاف
عمومیواکتشافتفصیلی)بهغیرازحفرگمانههایاکتشافی(

برنامهريزیو1400/03/31
پشتیبانیخريد

گليماندگار| مناظره اول كانديداهاي 
رياس��ت جمهوري به جاي آنكه فرصتي 
باش��د براي ارايه برنامه هاي راهبردي آنها 
به مردم و اينكه در صورت انتخاب شدن چه كارهايي را 
اجرايي مي كنند تا وضعيت اقتصاد و معيشت مردم بهتر 
شود، بيشتر صرف اين موضوع شد كه از دولت كنوني و 
البته دولت هاي قبلي ايرادگيري كرده و تمام تقصيرها 
را به گردن يكديگر بيندازند، اين در حالي اس��ت كه هر 
يك از اين افراد طي س��ال هاي متمادي در پست هايي 
حضور داش��ته اند كه مي توانس��تند اگر ايراد و اشكالي 
مي بينند، به فكر رفع آن باشند. اما حاال كه قرار است خود 
در مسند رياست جمهوري قرار بگيرند مي خواهند اين 
فكر را به مردم القا كنند كه مشكالت بسيار زياد است و 
به گفته يكي از همين كانديداها آنها قرار است ويرانه اي 
را تحويل گرفته و از ابتدا بازس��ازي كنند، مساله اي كه 
اين روزها بيشتر از آنكه باعث تشويق مردم به رفتن پاي 
صندوق هاي راي شود آنها را دلزده مي كنند. كانديداها 
بايد با ارايه برنامه هاي كاربردي و قابل اجرا اين اميد را به 
مردم بدهند كه مي توانند شاهد روزهاي بهتري باشند و 
قرار است فراهم آوردن رفاه اجتماعي، يكي از گزينه هاي 
مهم رييس جمهور جديد باشد. كسي كه اين بار فقط به 
شعار دادن بسنده نكند و عملگرا هم باشد. به همين خاطر 
خالصه اي از آنچه را كه كانديداهاي رياست جمهوري در 
اولين مناظره خود به آن پرداختند مورد بررسي و ارزيابي 
قرار داديم. بررس��ي همه آنچه گفته شد از حوصله اين 
بحث خارج است و تنها به موضوعاتي اشاره شده كه بيش 
از همه درصدد متهم كردن دولت كنوني بوده اند، در ضمن 
براي هر ادعا يا برنامه اي كه كانديداها ارايه داده اند، ارزيابي 

كوتاهي نوشته شده است. 

ابراهیمريیسي
ادعايابرنامهمطرحش�ده:بايد سازوكارهايي مانند 
ماليات براي كارهاي غيرمولد پيش بيني كرد و از سوي 
ديگر نيز از مالياتي كه توليدكنندگان مي پردازند، كاسته 
شود. اگر اكنون ۲۵ درصد ماليات از توليدگران دريافت 
مي شود، اين ميزان بايد با شيب ماليم به ۱۰ درصد برسد.

ارزيابي:اگرچه مطابق م��اده ۱۰۵ قانون ماليات هاي 
مس��تقيم، براي اش��خاص حقوقي، ۲۵ درصد از س��ود 

به عن��وان ماليات در نظر گرفته ش��ده، اما در اين زمينه 
معافيت هاي فراواني در قانون وجود دارد؛ به نوعي كه به 
تعبير يكي ديگر از نامزدها در مناظره اقتصادي، ميزان 
معافيت مالياتي در ايران، ۲۰۰ هزار ميليارد تومان است.

ادعايابرنامهمطرحشده:برخي مجوزها مانع توليد 
است و سازوكارهاي موجود كه به صورت مجوزهاست، 

بايد پسيني باشد تا بتواند باعث توليد موفق شود.
ارزياب�ي:هي��ات مقررات زداي��ي معاون��ت حقوق��ي 
رييس جمهوري، زمان صدور مجوزها را از ۴۰ روز در سال 
۱۳۹۹ به كمتر از ۵ روز در سال ۱۴۰۰ كاهش داده است. 
ده ها دستورالعمل مانع دريافت مجوز نيز حذف شده است.
ادعاي�ابرنامهمطرحش�ده:م��ردم مي دانند كه در 
رس��يدگي ها هيچ خط قرمزي نداريم؛ اين موضوع ادعا 
نيست و در عمل رخ داده و براي مردم هم اثبات شده است.

ارزيابي:شهردار تهران: گزارش تخلفات شهردار سابق 
و معاون اول او به قوه قضاييه گزارش ش��ده است. ايشان 
نامه ما را درباره معاون قاليباف ارجاع داده بود، اما تأثيري 

در پرونده نگذاشت.
ادعايابرنامهمطرحشده:بايد نهادهاي مردم نهاد را 
فعال كنيم. مردم شهر و روستا در اين زمينه نظارت دارند و 

به اين صورت از زمين خواري جلوگيري مي شود.
ارزيابي:۱۲ اس��فند ۱۳۹۹ جلسه رسيدگي به پرونده 
»جمعيت امداد دانش��جويي مردمي امام علي)ع(« در 
ش��عبه ۵۵ دادگاه حقوق��ي تهران برگزار ش��د و دادگاه 
رأي بدوي انحالل جمعيت امام عل��ي)ع( را صادر كرد. 
جمعيت امام علي)ع( يك��ي از موفق ترين و بزرگ ترين 
سازمان هاي مردم نهاد كشور بود. پيش از اعالم انحالل 
نيز مديران رده باالي اين جمعيت از س��وي قوه قضاييه 

بازداشت شده بودند.

امیرحسینقاضيزادههاشمي
ادعايابرنامهمطرحش�ده:قانون تجارت بايد اصالح 

نهادي شود.
ارزيابي:اليحه قانون تجارت از سال ۱۳۹۱ در مجلس 
شوراي اسالمي مطرح است و قاضي زاده هاشمي نيز در 
همان زمان نماينده مجلس بوده است. با اين حال هنوز 

اليحه ياد شده به نتيجه نرسيده است.
ادعايابرنامهمطرحشده:متأسفانه حكمراني پولي 

در كشور متولي ندارد و مسووالني كه به صورت مستقيم 
و غيرمستقيم وظيفه پاسخگويي دارند، وظايف خود را 
به گردن ديگران مي اندازند. متأس��فانه رييس كل بانك 
مركزي به جاي اينكه خود را مس��وول حفظ ريال بداند، 

بيشتر مسوول حفظ دالر مي داند.
ارزيابي:متولي حكمراني پولي در كشور شوراي پول و 
اعتبار است كه به موجب برنامه ششم توسعه دست كم دو 
عضو آن نماينده به مجلس شوراي اسالمي هستند. قوه 

قضاييه نيز در اين شورا نماينده دارد.
ادعايابرنامهمطرحش�ده:وقت��ي از كنترل قيمت 
صحبت مي كنيم، از نقدينگي و پ��ول پرقدرت كه وارد 
بازار مي شود مي گوييم، از اصالح ساختار بانك مركزي 
و بانك ها صحبت مي كنيم، از اصالحات ساختار بودجه 
صحبت مي كنيم. اي كاش در اين مناظره بيشتر در مورد 

اين بحث ها توضيح داده شود.
ارزيابي:قاضي زاده هاشمي در حالي از خلق نقدينگي 
ابراز گاليه مي كند كه تغييرات مجل��س )كه وي در آن 
نايب رييس ب��وده( در اليحه بودجه منج��ر به افزايش 
هزينه ها و تشديد كسري بودجه در سال ۱۴۰۰ خواهد 
شد. رييس كل سابق بانك مركزي در اين باره گفته بود: 
اعداد و ارقام بودجه مصوب مجلس ش��وراي اسالمي و 
تبصره هاي متعدد آن دربرگيرنده احكامي براي تكليف به 
بانك مركزي و سيستم بانكي است كه نتيجه آن مي تواند 

انتشار پول پرقدرت و رشد نقدينگي باشد.
ادعايابرنامهمطرحشده:طراحي براي مشكل اشتغال 
و ازدواج جوانان داش��ته ايم كه در اين راس��تا وزارتخانه 
خانواده ايجاد مي كنيم ك��ه يك صندوق اعتبار خانواده 
در آن پيش بيني شده و ۵۰۰ ميليون تومان اعتبار براي 
ازدواج و تهيه جهيزيه و مساله اشتغال و مسكن جوانان 

پرداخت خواهد كرد.
ارزيابي:ميزان وام ازدواج در ش��رايط كنوني براي يك 
زوج جوان روي هم رفته، ۱۴۰ ميليون تومان و وام مسكن 
خانه اولي در شهر تهران ۱۶۰ ميليون تومان است يعني 
از ميزاني كه قاضي زاده گفته فعال فقط براي مس��كن و 
ازدواج ۳۰۰ ميليون تومان پرداخت مي شود. با اين حال 
پرداخت اقس��اط اين تس��هيالت براي برخي از زوج ها 
امكان پذير نيست. مشخص نيست قاضي زاده هاشمي به 
قدرت بازپرداخت اقساط تسهيالت ۵۰۰ ميليون توماني 

از سوي زوج هاي جوان نيز توجهي داشته يا خير؟ ضمن 
آنكه در حال حاضر براي پرداخت تسهيالت ازدواج كنوني 
نيز صف وجود دارد و بانك ها براي پرداخت اين تسهيالت 
منابع كافي در اختيار ندارند. منابع پرداخت تسهيالت 
۵۰۰ ميليون توماني نيز از س��وي قاضي زاده مشخص 

نشده است.
محسنرضايي

ادعايابرنامهمطرحشده:بدون حساب و كتاب مردم 
را تشويق كردند در بورس سرمايه گذاري كنند، بعد براي 

بودجه كشور از اين طريق تأمين مالي كردند.
ارزياب�ي:مجموع منابع دولت در بودجه س��ال ۱۳۹۹ 
حدود ۶۵۰ هزار ميليارد توم��ان و حداكثر تأمين مالي 
دولت از بازار س��رمايه، در باالتري��ن تخمين ها ۳۴ هزار 
ميليارد تومان بوده اس��ت. اين ادعا كه دولت كس��ري 
بودجه را فقط از بازار سرمايه تأمين كرده، با توجه به سهم 
حدود ۵ درصدي بازار سرمايه از درآمدهاي ساالنه دولت، 

نمي تواند درست باشد.
ادعايابرنامهمطرحش�ده:چط��ور رانت خوارها را با 
ارز ۴۲۰۰ توماني تأمين مال��ي كرديد، اما براي اينكه به 
محرومان كشور كاال را با قيمت واقعي بدهيد، منبع نداريد؟ 
چرا مي گوييد براي قيمت واقعي يارانه ۴۵ هزار توماني كه 
ارزشش در سال هاي پيش ۲۰ دالر بوده و اكنون معادل 

ريالي آن ۴۵۰ هزار تومان است، منبع نداريد؟
ارزيابي: پرداخت يارانه ۴۵۰ هزار توماني به ۴۰ ميليون 
ايراني به معناي پرداخت ماهانه ۱۸ هزار ميليارد تومان 
است. اين يعني بايد در بودجه ساالنه ۲۱۶ هزار ميليارد 
تومان ب��ه پرداخت يارانه نقدي اختص��اص يابد. اكنون 
براس��اس تخمين هاي اقتصاددانان، دولت براي اجراي 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بين ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار ميليارد 
تومان كسري بودجه خواهد داشت. پرداخت چنين رقمي 
با توجه به واقعيت هاي اقتصادي كش��ور ممكن نيست. 
تنها در صورت خلق پ��ول امكان پرداخت آن وجود دارد 
كه آن هم با توجه به اثر تورمي، مي تواند اقتصاد كشور را 
ونزوئاليي كند و تا چندين برابر يارانه پرداخت شده را به 

هزينه هاي خانواده بيفزايد.
ادعايابرنامهمطرحش�ده:ياران��ه ۴۵۰ هزار توماني 
با صرفه جويي ۴ ميلي��ارد دالري از ارز ۴۲۰۰ توماني و ۴ 
ميليارد دالر يارانه اي كه به طبقات باال داده مي شود، به 

دست خواهد آمد.
ارزيابي:الزم اس��ت رضايي مش��خص كند ارز ۴۲۰۰ 
توماني را در رابطه با چه كاالهايي حذف خواهد كرد؛ زيرا 
با در نظر داشتن ۹ ميليارد دالر حجم كلي ارز ترجيحي 
تخصيصي، وي مدعي است كه بايد نيمي از اين ارز حذف 
شود. در عين حال الزم است وي سازوكاري براي حذف 

يارانه ثروتمندان ارايه كند كه در اين صورت، مصداقي از 
كنكاش در حساب هاي بانكي يا دارايي مردم خواهد بود.

ادعاي�ابرنامهمطرحش�ده:جناب آق��اي همتي و 
دوستانشان با اقدامات خود باليي بر سر كسري بودجه 
آوردند كه تا مشكلي پيش مي آيد، دست در جيب مردم 

كرده و كسري بودجه را جبران مي كنند.
ارزيابي:طبق گزارش مرك��ز پژوهش هاي مجلس به 
شماره ۱۷۲۸۴ منتشر شده در تاريخ ۱۷ آذر ۱۳۹۹ در 
خصوص بودجه سال ۱۳۹۸، همه مجوزها در خصوص 
كسري بودجه، طبق مصوبه شوراي هماهنگي سران قوا 
كه بعد از تأييد رهبر معظم انقالب قابل اجراست، دريافت 
شده و از مجموع ۱۷۵ هزار ميليارد تومان كسري بودجه 
اين سال، ۱۰۸ هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه 
ملي برداشت شده كه اين موضوع نيز با تأييد رهبري بوده 
است. ضمن اينكه اگرچه به دليل در دسترس نبودن منابع 
صندوق توسعه ملي، معادل ريالي توسط بانك مركزي 
تأمين شده، اما در اين زمينه نيز مجوز وجود داشته است. 
در رابطه با منابع بودجه س��ال ۱۳۹۹ نيز مشخص است 
كه دولت از چاپ پول پرهيز داشته و تالش كرده ناترازي 
بودجه را از طريق فروش دارايي ها در بورس و انتشار اوراق 

جبران كند.

علیرضازاكاني
ادعايابرنامهمطرحشده:االن ۱۱ ابربدهكار داريم كه 

۹۰ هزار ميليارد تومان بدهي دارند.
ارزيابي:نخستين بار رييس كل وقت بانك مركزي بود 
كه اعالم كرد ۱۱ نفر ۹۰ هزار ميليارد تومان به نظام بانكي 
بدهكار بوده اند و اين بانك با كمك قوه قضاييه توانسته ۳۰ 
هزار ميليارد تومان آن را پس بگيرد. همچنين در بخش 
ديگري از مناظره، سعيد جليلي ميزان بدهي ابربدهكاران 
در سال ۱۳۹۱ را ۷۰ هزار ميليارد تومان اعالم كرد كه بر 
اين اس��اس، مي توان نتيجه گرفت نزديك به ۸۰ درصد 
بدهي ابربدهكاران بانك��ي مربوط به دوره پيش از دولت 

كنوني است.
ادعايابرنامهمطرحشده:موضوع قيمت دالر به شكل 
منطقي بايد اداره شود، نه به صورت دستوري كه بگويند 
نه ۳۸۰۰ و نه ۴۸۰۰، ۴۲۰۰ تومان را مش��خص كنند و 

همه صلوات بفرستند.
ارزيابي:اين روايت درباره تعيين نرخ رسمي ارز درست 
نيس��ت. بر اس��اس روايت هاي افراد مختلف، در جلسه 
يادش��ده رقم ۴۲۰۰ تومان براي زمان موقتي تعيين و 
مقرر ش��ده بعد از فروكش كردن التهابات ب��ازار ارز، اين 
رقم با توجه به روند بازار اصالح شود. بر همين اساس در 
تابستان ۱۳۹۷ دولت در جلسه شوراي عالي هماهنگي 

اقتصادي خواس��تار افزايش اين نرخ ب��ه ۴۴۰۰ تومان 
مي شود، اما اين مساله با مخالفت نمايندگان دو قوه ديگر، 

مصوب نمي شود.
ادعايابرنامهمطرحش�ده:وزير اقتصاد گفته، دولت 
۳۰۰ هزار ميليارد تومان از بازار سرمايه براي خود برداشته 
اس��ت. دولت آقاي روحاني به چه اجازه دست در جيب 

مردم كرده است؟
ارزيابي:وزير اقتصاد گفته در سال ۱۳۹۸ كه بورس رونق 
داشته ۲۶۰ هزار ميليارد تومان از بورس تأمين مالي شده 
و در ۶ ماهه نخست ۱۳۹۹ نيز ۳۲۰ هزار ميليارد تومان 
تأمين مالي صورت گرفته اس��ت اما اين عدد به معناي 
درآمد دولت نيست. به عنوان نمونه درآمد دولت از محل 
واگذاري بنگاه ها در بازار سرمايه در سال ۱۳۹۹، حدود 

۳۰ هزار ميليارد تومان بوده است.
ادعايابرنامهمطرحش�ده:بيمه كش��اورزان را حل 

مي كنم.
ارزيابي:صندوق بيمه روستاييان، كشاورزان و عشاير در 
س��ال ۱۳۸۴ شروع به كار كرد تا روستاييان فاقد بيمه را 
بيمه كند و اكنون يك ميليون و ۸۰۰ هزار نفر از روستاييان 
و عشاير عضو اين صندوق بوده كه يك ميليون و ۳۰۰ هزار 

نفر از آنها بيمه شده فعال هستند.

سعیدجلیلي
 FATF ادعايابرنامهمطرحشده:آقاي همتي فرمودند
چرا انجام نشد، اگر شما مساله اقتصاد كشور را اين بداني، 
نتيجه همين مي شود. شما در FATF برنامه اقدام و ۴۱ 
بند را توافق كردي��د و ۳۹ بند را اجرا كرديد، اما فقط ۱۶ 
بند را پذيرفتند كه كش��ورهاي ديگر هنوز همين قدر را 

نيز انجام ندادند.
ارزياب�ي:گروه وي��ژه اقدام مالي ي��ا FATF در صورت 
عدم اجراي تعهدات، كشورها را در ليست اقدام متقابل 
قرار مي دهد. در حال حاضر ايران و كره ش��مالي در اين 

فهرست قرار دارند.
ادعايابرنامهمطرحشده:اينكه كشور به توليد ثروت 
نياز دارد؛ يعني بايد براي ارزآوري برنامه اي جدي داشته 
باشيد. وقتي شما براي تمام دستگاه ها ماموريت تعريف 
كنيد كه براي ارزآوري بايد هدف خود را محقق كنند، به 
معني اين نيست كه اگر وزارت نفت، نفت نفروخت، بانك 
مركزي بگويد من ارز ندارم و باقي دستگاه ها هم تعطيل 
ش��وند و بعد هم بگويند هر وقت FATF تصويب شد، ما 

كار مي كنيم.
ارزيابي:اكنون نزديك به ۵ ميليارد دالر از منابع ايران 
در عراق و به دليل تحريم ها و انسداد روابط بانكي مسدود 
شده است. اين يعني در حال حاضر مساله كشور تحريم 
نفت يا كاهش درآمدهاي ارزي نيست، بلكه بحث تحريم 
بانكي و محدوديت هاي گروه ويژه اقدام مالي مطرح است.

ادعايابرنامهمطرحش�ده:گفته مي شود ارزش پول 
ملي چه وقت افزايش مي يابد؟ وقتي كه شما بتوانيد جهش 
توليد و جهش صادرات داشته باشيد و همچنين تعامالت 
سازنده با جهان داشته باشيد و معطل دو، سه كشور نشويد.
ارزيابي:چگونه در شرايط تحريم، صادرات براي جهش 
توليد ممكن است؟ حجم دارايي مسدودي ايران فقط در 

عراق ۵ ميليارد دالر ارزيابي شده است.
ادعايابرنامهمطرحشده:ما براي اين مورد كار تعريف 
كرديم كه چگونه همه دستگاه ها در چهار بخش معدن، 
كشاورزي، نفت و گاز و برق مي توانند درآمد ارزي كشور را 
افزايش دهند. ما فكر مي كنيم اگر ظرفيت هاي كشور بسيج 
شوند مي توان ۲ برابر درآمد نفتي كشور حتي در زماني كه 

تحريم نيستيم، از بخش هاي ياد شده درآمد داشت.
ارزيابي:با توجه به محدوديت هاي موجود بر سر راه روابط 
بانكي كشور كه اكنون نيز منجر به بلوكه شده بخش قابل 
توجهي از منابع ارزي ما در كشورهاي ديگر شده، با فرض 
پذيرش راهكارهاي آقاي جليلي براي افزايش ارزآوري، 

ايشان اين ارز با چه روشي به كشور خواهد آمد؟

محسنمهرعلیزاده
ادعايابرنامهمطرحشده:آمارها مي گويد ۵۰ درصد 

مردم زير خط فقر هستند.
ارزيابي:بر اساس پژوهش موسسه عالي پژوهش تأمين 
اجتماعي، شمار افرادي كه در ايران زير خط فقر مطلق 
زندگي مي كنند، از نصف رقم ادعايي آقاي مهرعليزاده 

نيز كمتر است.

گزارش

بررسيگفتههاينامزدهايانتخاباتي

راستي آزمايي برنامه و وعده ها


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08

