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يادداشت- 1

يادداشت- 2

دو بودجه تدوين شود

 افزايش نقدشوندگي
 با حضور بازارگردان ها

يكي از بحث ه��اي مهمي كه 
در اليحه بودجه 1400 وجود 
دارد، بحث تعيين ن��رخ ارز در 
محدوده 11 هزار و 500 تومان 
به منظور افزاي��ش ارزش پول 
ملي اس��ت. اين در حالي است 
كه ما تجربه دالر 4200 توماني 
را در اقتصاد داشتيم كه منشأ 
بسياري از مشكالت و مسائل پيش آمده در كشور بود و 
محلي براي توزيع رانت ش��د. حال با يك تصميم اشتباه 
ديگر، همان دالر 4200 تومان��ي را 11هزار و500 تومان 
اعالم كردند. اين درحالي اس��ت كه قيم��ت واقعي دالر 
هم اكنون در بازار آزاد در مح��دوده 25 تا 26 هزار تومان 
قرار دارد. به عبارتي ديگر، شاهد ارز دو نرخي هستيم كه 
همين امر زمينه را براي گسترش فس��اد و سوءاستفاده 
فراهم مي كند. از دي��دگاه من، تعيين ن��رخ ارز بدون در 
نظرگرفتن قيمت واقعي آن حتما ايجاد مشكل خواهد 
كرد و به هيچ عنوان سبب افزايش ارزش پول ملي نخواهد 
شد. ازاين منظر مي توان يك نرخ ارز ثابت براي كشور در 
نظر گرفت اما اين نرخ ارز بايد نزديك به قيمت ارز واقعي 
باشد. چند نرخي كردن ارز تنها سبب ايجاد رانت و فساد 
مي شود كه در نهايت س��بب تضعيف پول ملي و اقتصاد 
كشور مي شود.  ادامه در صفحه 3

بازار س��رمايه ت��ا اين لحظه 
ح��دود 190 درصد بازدهي 
داش��ته اس��ت و طي حدود 
9 م��اه گذش��ته يك��ي از 
بازدهي هاي مناسب نسبت 
به سال هاي گذشته همانند 
س��ال هاي 1396 يا س��ال 
1397 و س��ال هاي رك��ود 
آنچناني در بازار سرمايه حاكم بوده است. سال جاري 
به عنوان يك سال پربازده شناخته مي شود هر چند 
صرفا در چهار ماهه ابتداي س��ال بالغ بر 310 درصد 
بازدهي داش��تيم اما  به دليل ريسك هاي سياسي و 
اقتصادي و تنگ تر شدن حلقه تحريم هاي نامناسب 
اين موارد دست به دست هم داده كه در كنار بودجه 
بي رمق س��ال 1400 آثار تورمي را به وضوح نش��ان 
مي دهد براي س��اليان آينده و كس��ري بودجه سال 
1399 كه تا اين لحظه اين ن��وع از موضوعات باعث 
ش��ده كه از روش هاي مختلف همانند انتشار اوراق و 
تا حدودي نوسانات بازار س��كه، ارز و بورس قسمت 
كوچكي از اين كس��ري ها جبران شود و بودجه هاي 
عمراني نيز به همين س��بب كاهش داش��ته است. 
بورس تهران ني��ز بي تاثير از متغيره��اي اثرگذار بر 
وضعيت اقتصادي نيست و اين بدان معناست كه اگر 
در س��ه الي چهارماهه ابتداي سال اگر بورس خالف 
جهت وضعيت اقتصادي كش��ور حرك��ت مي كرد و 
همه متحير بودند كه اين وضعيت به كدامين دليل 

پيش آمده است.
 بورس درمقايسه با اقتصاد كشور وضعيت مطلوب تر 
و بهتري دارد و اين روند در حقيقت با گذشت زمان، 
فضايي براي اشخاصي كه يك خالهايي بر مي گردد 
به س��اختار و تركيب سهامداري ش��ركت ها و سهام 
شناور ش��ركت ها همگن نيس��ت و بازارگردان هاي 
فعال و موثر حداقل در 6 ماهه نخس��ت س��ال وجود 
نداشت. قيمت سهام به صورت دلخواه تا حد ممكن 
افزايش داش��ت و متوسط P/E بازار س��رمايه به رقم 
باالترين حد ممكن خود رسيد. درحال حاضر با اين 
نوع مكانيزم بازارگرداني  به نظر مي رسد يك مغايرتي 
ميان بازارس��از و بازارگرداني  در ح��ال حاضر داريم. 
بازارگردان ها برخالف ضوابط پذيريشي كه در بورس 
و فرابورس وجود داش��ت، هر ش��ركتي براي ورود به 
بازارس��هام الزام به معرفي يك بازارگردان داشت، به 
منظور افزايش نقدش��وندگي و محدود كردن دامنه 
نوسان قيمت بطور طبيعي و بدون ساز و كار سازماني. 
در حقيقيت اين خأل شش ماه نخست سال به مرور 
زمان الزام و اجبار به كار گي��ري فعال بازارگردان ها را 
پررنگ تر كرد. به ترتيبي كه هر چند ش��كل حاضر 
نش��ان مي دهد 55 هزار ميليارد توم��ان بنيه مالي 
نهادهاي مالي بازارگردان ها اس��ت اما بخشي از اين 
وضعيت باز مي گردد ب��ه تفاوتي كه بايد قائل ش��د 
ميان ركن بازارساز و ركن بازارگرداني. بازارگرداني نه 
صرفا براي كسب سودآوري و انتفاع در بازار يا حركت 
قيمت سهم به سمت و س��وي ارزش ذاتي است كه 
صرفا نقدش��وندگي و گردش معام��الت را مديريت 
مي كند اما بازارسازي باعث مي شود كه قيمت سهم 

به جايگاه واقعي خود برسد. 
با اين بازارگردان ها در حال حاضر اين نوع حاكميت 
در ب��ازار س��رمايه از بين رفته اس��ت و ب��ه صورت 
سيستماتيك و الگوريتمي اين مكانيزم شكل گيري 
مي ش��ود و نتيجه اي��ن موضوع ب��ه مرور زم��ان و با 
پررنگ تري��ن حض��ور بازارگردان ها كه ب��ه افزايش 
نقدشوندگي و كمتر شدن نوسان بازارسرمايه كمك 

مي كنند ،مشخص مي شود.

علي قنبري

فردين آقابزرگي

ديوان محاسبات جزييات عملكرد بودجه 98 را منتشر كرد

چانه زني بر سر1400 زير سايه گذشته
 عضو كميسيون نظارت 

 و حقوقي شوراي شهر درباره
  3 پرونده حقوقي شهرداري

 به حناچي تذكر داد

آنگونه كه محمود ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران 
اعالم ك��رده، »پرونده ام��الك نجومي منع تعقيب 
خورده اس��ت و بازرسي كل كش��ور با اينكه 10 روز 
وقت داش��ته اما 22 روز بعد اعتراض كرده و دادگاه 
هم به واسطه فوت وقت گفته پرونده قابل رسيدگي 
نيست.« ميرلوحي در نشست علني ديروز شوراي 
ش��هر تهران در تذكري خطاب به پي��روز حناچي، 
ش��هردار تهران گف��ت: در بند 18 م��اده 80 قانون 
صفحه 5 را بخوانيد تشكيل شوراها...  

ابالغ
چراغ خاموش
منع تعقيب 

امالك نجومي
 نامه انتقادي وزير صمت  به رييس جمهور: 
 دستور بازنگري در اين بخشنامه را صادر كنيد

بانك مركزي دستورالعمل جزييات جديد براي ورود كاال را  ابالغ كرد

 بانك مركزي : اين بخشنامه  بر اساس 
مصوبه وزارت صمت صادر شده است

رزم حسيني و همتي 
در جنگ بخشنامه ها

يادداشت-7يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3

 كمبود ارز
 اساس مشكالت است

 زماني براي اصالحات 
در بودجه

 تمركز بر لنگر اسمي
 تورم

سازو کار اصالح نارسايی های 
بودجه

زيرساخت هاي فرهنگي را 
براي فرزندآوري درست كنيد

درخص��وص  ك��ه  نام��ه اي 
اعتراض وزير صمت نس��بت 
بانك  به تصميم س��ازي هاي 
مرك��زي، اخي��را خط��اب به 
رييس جمهوري نوشته شده 
مربوط به آخرين بخشنامه اي 
اس��ت كه بانك مرك��زي در 
ح��وزه مباح��ث تج��اري و 
بازرگاني، صادر كرد و مدت زمان تهيه اس��ناد بازرسي 
را به 2ماه كاه��ش داد. البته اين ايراد قب��ل از نامه وزير 
صمت، برطرف شد و بانك مركزي بخشنامه را تغيير و 
مفاد آن تصحيح كرد. هنوز معلوم نيس��ت در شرايطي 
كه بانك مرك��زي بالفاصله موضوع را اص��الح كرد، چرا 
اين نامه ديروز توس��ط وزارت صمت منتش��ر ش��د. در 
واقع بخش��نامه بانك مركزي در تاريخ 22آذرماه صادر 
شد و بالفاصله پس از انتشار مفاد بخش��نامه، ما هم به 
عنوان متولي اتاق ايران و چي��ن نامه اي خطاب به آقاي 
همتي نوشتيم و در آن مشكالت بخش��نامه را توضيح 
داديم. به خصوص در رابطه با تجاري كه با چيني ها كار 
مي كنند، مساله سال نوي ميالدي است كه طي ده روز 
آينده از راه مي رس��د. پس از آن هم نوبت به س��ال نوي 
چيني ها در فوريه و در نهايت هم مدتي بعد س��ال نوي 
ايراني ها و نوروز در ماه مارس از راه مي رسد. مبتني بر اين 
وضعيت شرايط براي مديران بانك مركزي تشريح شد و 
به سرعت هم بخشنامه اصالح و تغيير كرد. البته معناي 
اين استدالل ها اين نيست كه مشكلي در فضاي اقتصاد و 
مناسبات ارتباطي بين وزارتخانه هاي اقتصادي در مساله 
تجارت و صادرات وجود ن��دارد. همين كه 3 بخش مهم 
اقتصادي مث��ل وزارت صمت، وزارت جهاد كش��اورزي 
و بانك مركزي ب��ا هم چالش هاي ج��دي در حوزه اجرا 
دارند و در اغلب موارد نظراتي متفاوت با هم دارند، نشان 
مي دهد كه موضوع از م��دار هماهنگي و همراهي خارج 
شده است. مثال تصميمات بانك مركزي با انتقاد وزرات 
صمت مواجه مي ش��ود و نحوه عملكرد وزارت صمت با 
اعتراض و انتقادات وزارت جهاد كش��اورزي است.و اين 
چرخه همچنان ادام��ه دارد. وزارت صمت مي گويد كه 
تنها وظيفه تامين نهاده به عهده اش است و توزيع نهاده 
در حوزه اختيارات وزارت جهاد كشاورزي است. وزارت 
جهاد كشاورزي هم به اين نكته اشاره مي كند كه مساله 
برآمده از چنددستگي در تصميم سازي ها است. مجموعه 
اين چالش ها نش��ان مي دهد كه سياس��ت گذاري ها در 
شرايط عادي اخذ نمي شود. چرا اين چالش ها ايجاد شده 
و شرايط عادي نيست؟ همه اين دعواها به دليل بي پولي 
است. دولت نمي تواند نفت بفروشد و دچار كمبود ارزي 
است. هر سازمان، دستگاه و وزارتخانه هم از منظر خود 
موضوع��ات را ارزيابي و تحليل مي كن��د. بانك مركزي 
موظف است منافع ارزي محدود كشور را اهم و في االهم 
ادامه در صفحه 5 كند و شرايط كشور را پيش ببرد.  

بع��د از جلس��ه روز گذش��ته 
روحان��ي و قاليب��اف و اعالم 
اينكه بودجه نياز به اصالحات 
ضروري دارد، اي��ن بحث كه 
از طريق چه ن��وع اصالحاتي 
مي توان شكل و شمايل بودجه 
را كاربردي ت��ر و اصولي ت��ر 
تصويرسازي كرد، مطرح شده 
است. واقع آن است كه بودجه  1400 ايرادات بنيادين 
دارد. مهم ترين ايرادات بودجه عدم تراز بخش هزينه ها 
و درآمدهاي بودجه اس��ت. به عبارت��ي هزينه ها كامال 
واقعي و الزام آور اس��ت، اما درآمدها بر اساس حدسيات 
و احتماالت پيش بيني شده اس��ت. از اين نظر كسري 
بودجه اليحه، كامال نمايان است و عدد اين كسري هم 
عدد بااليي است. برخي تحليل ها حاكي از آن است كه 
بيش از 50درصد اليحه بودجه با كسري همراه خواهد 
بود. در بخش هايي چون صادرات و فروش نفت؛ تحقق 
ماليات پيش بيني ش��ده، ف��روش اوراق بدهي، فروش 
اوراق س��لف نفتي و... اي��ن ابهامات كامال هويداس��ت. 
بنابراين بخش درآمدي بودجه، واقعا امكان تحقق ندارد. 
از اين نظر كس��ري بودجه بيش از 50درصدي موجب 
مي ش��ود كه اقتصاد ايران در معرض يك شوك تورمي 
جدي قرار داشته باشد.  ادامه در صفحه 3

نرخ بهره كوتاه م��دت در كنار 
انعطاف پذي��ري و كنترل نرخ 
ارز، ش��ناور بودن نرخ س��ود 
بانكي و تعيين لنگر اس��مي 
براي تورم از جمله موضوعاتي 
اس��ت كه به بانك مركزي در 
كنترل ت��ورم كمك مي كند. 
براساس برخي تعاريف به تورم 
بيش از 50 درصد مفهوم ابرتورم اطالق مي شود و تورم 
موجود در كش��ور فاصله زيادي با ابرتورم دارد. براساس 
تجربه تاريجي ايران از تورم كه همواره در اقتصاد وجود 
داشته است، اكنون تورم باال در كش��ور ديده مي شود. 
رشد شاخص قيمت ماهانه كاالها در ماه هاي اخير با رشد 
همراه بوده است، در مقايسه با سابقه تاريخي نرخ هاي 
تورم اكنون اقتصاد كش��ور درگير در نرخ هاي بااليي از 
تورم اس��ت، اما به تعاريف ابرتورم نرسيده است. زماني 
ابرتورم در اقتص��اد به وجود مي آيد ك��ه دولت بخواهد 
كسري بودجه خود را با استقراض از بانك مركزي تامين 
كند كه در نهاي��ت با افزايش پايه پول��ي منجر به خلق 
نقدينگي جديد و تورم بيشتر خواهد شد. درباره اقدامات 
بانك مركزي براي كنترل ت��ورم از جمله جلوگيري از 
انتشار اسكناس و استقراض دولت از بانك مركزي بايد 
ادامه در صفحه 5 توجه داشت كه ... 

بعد از آغاز رسمی بررسی های 
بودجه در کميس��يون تلفيق 
بس��ياری از مخاطبان، فعاالن 
اقتصادی و رس��انه ها به دنبال 
داده های اطالعاتی هستند که 
از طريق آن بتوانند، تصويری از 
سرنوشت بودجه در کميسيون 
تلفيق و پس از آن صحن علنی 
مجلس به دست آورند. روند بررسی های بودجه ساليان 
گذشته حاکی از آن اس��ت که با توجه به بررسی بودجه 
به صورت يک شوری، سرنوشت بودجه به طور مستقيم 
به نحوه کنشگری کميسيون تلفيق و بررسی محتوايی 
بودجه در کميسيون تلفيق بستگی دارد. بايد ببينيم آيا 
کميس��يون تلفيق بودجه را رد می کند يا اينکه رای به 
تصويب بودجه می دهد. در حالت اول چنانچه کميسيون 
تلفيق بودجه را رد کند، بودجه به صحن می آيد و صحن 
هم بدون شک بودجه را رد خواهد کرد تا بعد از بازگشت 
به دولت و اصالحات الزم دوباره در مسير ارزيابی و تصويب 
قرار بگيرد. به عبارت ساده تر رد شدن کليات بودجه توسط 
کميسيون تلفيق ديگر شانسی را برای تاييد کليات بودجه 
در صحن باقی نمی گذارد. اما چنانچه کميسيون تلفيق، 
کليات بودجه را تايي��د کند يا اين تاييد هم��راه با انجام 
ادامه در صفحه 5 اصالحات الزم بوده است و... 

ب��راي  طرح ه��اي تش��ويق 
فرزندآوري تنه��ا مختص به 
ايران نيست، اين مساله خيلي 
خوب اس��ت ك��ه مجلس به 
دنبال راه چ��اره اي براي حل 
معض��ل پير ش��دن جمعيت 
كش��ور اس��ت، اما بايد به اين 
مه��م توج��ه كنيم ك��ه تنها 
اينگونه طرح ها نمي تواند افراد را به فرزندآوري تشويق 
كند. زماني بس��ياري از دختران جوان ما در دانشگاه ها 
درس تنظيم خانواده را خوانده اند و با اين ذهنيت زندگي 
كرده اند، به همين خاطر اگر مي خواهيم آنها را تشويق 
به فرزندآوري كنيم باي��د راهكارهاي ديگري را مد نظر 
قرار بدهيم، در درجه اول بايد گام هاي فرهنگي برداريم، 
همان طور كه زماني با درس تنظي��م خانواده از افزايش 
بي روي��ه جمعيت جلوگي��ري كرديم حاال ه��م بايد با 
كارهاي فرهنگي كه مناس��ب هس��تند زنان جوان را 
تشويق به باروري كنيم. نمي توانيم با وعده دادن پول و 
وام به اين خواسته خود برسيم. تا زماني كه دولت و ديگر 
دست اندركاران قبول نكنند كه زيرساخت هاي جامعه 
براي افزايش جمعيت مناسب نيس��ت و فكري به حال 
اين مش��كل نكنند ما نمي توانيم از هيچ طريقي افراد را 
تشويق به اين كار بكنيم.  ادامه در صفحه 8

گزارش روز

فرشاد مومني در نشست موسسه دين و اقتصاد: 

»نبايد با ظاهرسازي فرصت ها را از كشور دريغ كنيم.« اين 
عباراتي است كه استاد اقتصاد دانشگاه عالمه با استفاده 
از آنه��ا تالش مي كن��د تصويري از وضعي��ت اقتصادي 
كشور و برخي تحركات افراطي ارايه كند؛ تحركاتي كه 
هيچ نسبتي با منافع ملي كش��ور و بحث توسعه پايدار 
ندارد و بيش��تر رويكردهاي گروهي و جناحي را پاس��خ 
مي دهد. نشست روز گذش��ته رييس جمهوري و رييس 
مجلس در ش��رايطي در خصوص اصالح بودجه برگزار 
ش��د كه برخي تحليلگران معتقدند، صحب��ت از ايجاد 
اصالحات ساختاري در بودجه در شرايط فعلي بيشتر از 
اينكه مبتني بر واقعيات و مفاهيم عيني باشد بر اساس 
رويكردهاي احساسي و پوپوليستي مطرح مي شود. در 
همين خصوص فرشاد مومني اس��تاد اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبايي با بررسي دقيق ابعاد و زواياي بودجه و 
نسبت آن با توسعه پايدار كشور تالش مي كند تا تصويري 
از مهم ترين خروجي بودجه ارايه كند. مومني اما با اشاره به 
اينكه چنانچه تصميمات عاجلي براي بهبود شاخص هاي 

كلي بودجه گرفته نشود مي گويد اقتصاد ايران سال آينده 
با بحران شديدتر بيكاري و تورم روبه رو خواهد شد. فرشاد 
مومني استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي كه در يك 
نشست مجازي از طريق صفحه اينستاگرام موسسه دين 
و اقتصاد، در نقد بودجه 1400 س��خن مي گفت، تأكيد 
كرد: زماني كه ما زياده روي ه��اي افراطي در بزرگنمايي 
ارقام درآمدي و بي رغبتي افراطي تر در حفظ س��اختار 
هزين��ه اي ناكارآمد و پرفس��اد و فس��ادپذير را كنار هم 
مي گذاريم با اطمينان اعالم مي كنيم تورم س��ال آينده 
بيش از دو برابر رقمي هست كه اينها مطرح مي كنند اگر 
به حول و حوش سه برابر نرس��د.  وي گفت: اما وقتي كه 
شما مي گوييد مي خواهيم 22 درصد تورم ايجاد كنيم و 
برآوردها اين است كه تورم قطعًا بين دو تا سه برابر خواهد 
شد، چه نتيجه اي حاصل مي شود؟ به ويژه هنگامي كه 
دستگاه هاي رس��مي گزارش مي دهند، نرخ بيكاري در 
شرايط كرونا و تحريم هاي بازگش��ته كاهش پيدا كرده 
اس��ت و مركز پژوهش ه��اي مجلس گ��زارش مي دهد 

امان اهلل قراييجعفر قادریحسن حيدريوحيد شقاقي شهريمجيدرضا حريري

دعوا بر سر سهم بيشتر از بودجه 

بيكاري واقعي حول و حوش 12 درصدي كه مي گوييد 
نيست بيش از 25 درصد است. و زماني كه گزارش هاي 
مركز پژوهش هاي مجلس منتشر مي شود كارشناسان 
مستقل نش��ان مي دهند اگر منطق توس��عه را ارزيابي 
كنيم، سطح بيكاري واقعي باالي 40 درصد است. مومني 
ادامه داد: ش��ما مي خواهيد با افزايش فالكت در جامعه 
امنيت حقوق مالكيت برقرار كنيد؟ اگر نرخ تورم نقطه به 
نقطه آبان ماه را ب��ا نرخي كه مركز پژوهش هاي مجلس 
به عنوان بيكاري واقعي مطرح ك��رده با همديگر جمع 
كنيد، ش��اخص فالكت از 70 درصد عبور مي كند. شما 
مي خواهيد با استاندارد شاخص فالكت باالي 70 درصد، 

امنيت اجتماعي و سياسي، اقتصادي و ملي را براي اينكه 
مردم توسعه خواهانه فعاليت كنند عينيت ببخشيد؟ اينها 
چيزهاي كليدي و راهبردي هس��تند!  اين صاحب نظر 
اقتصاد توسعه گفت: اگر قرار بر اين باشد مبناي و معيار 
را مالحظه هاي كارشناس��ي قرار دهيم ، مجلس و مركز 
پژوهش هاي مجلس بايد بر مبناي استانداردهايي مطالبه 
گزارش و پاسخگويي كند كه تلقي بودجه در سطح خرد 
و تلقي بودجه به مثابه سند دخل و خرجي كه مي خواهد 
كارايي و بهينگي را براي يك ابرس��ازمان را نشان دهد و 
تلقي بودجه به مثابه مهم ترين ابزار حكومت براي تحقق 
ادامه در صفحه 7 اهداف كالن و ... 
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با وجود گذش��ت حدود س��ه هفته از تحويل رسمي 
اليحه بودجه سال 1400 به مجلس شوراي اسالمي، 
همچنان سرنوشت طرح پيشنهادي دولت در هاله اي 

ابهام ق��رار دارد، تا جايي كه حتي هن��وز نمايندگان 
مجلس نظر دقيقي درباره اينكه كليات بودجه تاييد 
مي ش��ود يا نه ارايه نكرده اند و به اين ترتيب مس��ير 

پيش روي بودجه تا اسفند ماه كه زمان تصويب نهايي 
اليحه اس��ت همچنان نامشخص اس��ت.اصلي ترين 
دليل ابهام كارشناس��ان و نمايندگان مجلس درباره 

آنچه كه دولت براي برنامه اقتصادي سال آينده ارايه 
كرده، وضعيت درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه 
1400 است. دولت اعالم كرده كه در روز 2.3 ميليون 

بشكه نفت خواهد فروخت و اين ترتيب در پايان سال 
حدود 200 هزار ميليارد توم��ان از محل درآمدهاي 
صفحه 2 را بخوانيد نفتي به دست خواهد آورد.   



با وجود گذشت حدود سه هفته از تحويل رسمي اليحه 
بودجه سال 1400 به مجلس شوراي اسالمي، همچنان 
سرنوشت طرح پيشنهادي دولت در هاله اي ابهام قرار دارد، 
تا جايي كه حتي هنوز نمايندگان مجلس نظر دقيقي درباره 
اينكه كليات بودجه تاييد مي شود يا نه ارايه نكرده اند و به اين 
ترتيب مسير پيش روي بودجه تا اسفند ماه كه زمان تصويب 
نهايي اليحه است همچنان نامشخص است.اصلي ترين 
دليل ابهام كارشناسان و نمايندگان مجلس درباره آنچه كه 
دولت براي برنامه اقتصادي سال آينده ارايه كرده، وضعيت 
درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه 1400 است. دولت 
اعالم كرده كه در روز 2.3 ميليون بشكه نفت خواهد فروخت 
و اين ترتيب در پايان سال حدود 200 هزار ميليارد تومان 
از محل درآمدهاي نفتي به دست خواهد آورد. اين در حالي 
است كه در دو سال گذشته تحت تاثير تحريم هاي امريكا، 
ميزان فروش نفت دولت به ش��دت پايي��ن آمده و همين 
موضوع تاثير خود را بر عملكرد بودجه نيز گذاشته است.

دولت در بودجه سال جاري، پيش بيني كرده بود به شكل 
روزانه  يك ميليون بشكه نفت با قيمت 50 دالر بفروشد 
اما در عمل با تداوم تحريم ها در برخي ماه هاي س��ال، به 
200 هزار بشكه نيز رسيد و با شيوع كرونا، قيمت جهاني 
نفت نيز بسيار پايين تر از 50 دالر شد. هرچند آمار عملكرد 
ش��ش ماهه ابتدايي امسال نشان مي دهد كه رشد بخش 
نفت مثبت ش��ده و احتماال پس از ارايه جزييات عملكرد 
مشخص مي شود كه نفت چگونه به رشد مثبت رسيده اما 
همچنان هدف گذاري اليحه 1400 بسيار بلندپروازانه به 
حساب مي آيد.دولت در روزهاي گذشته رسما مشخص 
ك��رد كه دليل افزايش فروش نفت، خوش��بيني به لغو يا 
كاهش تحريم ه��ا پس از روي كار آم��دن جو بايدن بوده 
است. رييس جمهور جديد امريكا كه از ابتداي بهمن كار 
خود را آغاز خواهد كرد، وعده داده كه به برجام باز مي گردد 
و هرچند در اين مسير اما و اگرهاي فراواني باقي مانده اما 
دولت روحاني اميد بسته كه اين وعده اجرايي شود. در كنار 
آن با توجه به دست يابي چند كشور به واكسن كرونا و كار 
بر روي واكس��ن ايراني، دولت اميدوار است در سال آينده 
سايه س��نگين اين ويروس قدري كنار برود و به دنبال آن 
امكان ايج��اد رونق اقتصادي بيش از پيش فراهم ش��ود. 
هرچند در اين مسير نيز هنوز گمانه زني هاي فراواني باقي 
مانده است.با اين وجود، دولت بايد براي عبور دادن بودجه 
خود از سد مجلس، همكاري هاي جديدي را با نمايندگان 
مجلس آغاز كند كه با توجه به اختالف هاي سياسي ميان 
اين دو قوه قدري دشوار است، با اين وجود صحبت هاي روز 
گذشته رييس جمهور نشان مي دهد كه دولت اميدوار است 
همكاري هايي جديد با بهارستان كليد بخورد. رييس جمهور 
كاهش فشار اقتصادي بر مردم، تامين منابع الزم براي ارايه 
خدمات و بهبود اقتصاد كش��ور را در تنظيم بودجه اولين 
موضوع مورد توجه خواند و گفت: در بودجه 1400، با توجه به 
واقعيت هاي پيش رو هم منابع الزم براي سرمايه گذاري هاي 
عمراني ديده ش��ده و هم براي حمايت از اقشار كم درآمد، 
اعتبار الزم در نظر گرفته ش��ده است.حسن روحاني روز 
سه ش��نبه در يكصد و نودمين جلسه س��تاد هماهنگي 
اقتصادي دولت، با اشاره به اختصاص بخشي از درآمدهاي 
احتمالي نفت براي امور زيرساختي و حمايت اجتماعي، 

افزود: در بخش زيرساخت هاي اقتصادي هم، هدف ايجاد 
اشتغال هاي كوچك و متوسط و اجراي پروژه هاي بزرگ 
است. روحاني با بيان اينكه در بخش حقوق كارمندان تالش 
بر اين خواهد بود كه همچون سال هاي گذشته تورم جبران 
شود، اظهارداشت: دولت در حد توان و امكانات و با در نظر 
گرفتن همه جوانب و بررس��ي كارشناسانه، سعي خواهد 
كرد تا نظرات اصالحي مجلس را با حفظ شاكله كلي بودجه 
لحاظ كند.در كنار اين صحبت، يكي از نمايندگان مجلس 
نيز روز گذش��ته خبر از برگزاري يك جلسه مهم در مسير 
تصويب بودجه داد. رحيم زارع گفته: آقاي قاليباف رييس 
مجلس شوراي اسالمي به آقاي روحاني پيشنهاد دادند كه 
نشست مشتركي در مورد اليحه بودجه داشته باشند در 
همين راستا رييس مجلس شوراي اسالمي امروز سه شنبه 
براي ديدار با رييس جمهور به پاستور مي رود تا در نشست 
مشترك روساي دو قوه، مسائلي درباره اليحه بودجه 1400 
مطرح شود. به گفته وي اين نشست در راستاي منويات مقام 

معظم رهبري در مورد اصالح ساختار بودجه خواهد بود.

     هدف هاي محقق نشده در بودجه98
در كنار آنچه كه مي توان از آينده اقتصاد ايران در سال 1400 
پيش بيني كرد، بررسي عملكرد بودجه در سال هاي گذشته 
نيز نشان خواهد داد كه تا چه حد مي توان به عملياتي شدن 
پيشنهادهاي دولت در اليحه سال آينده اميدوار بود. ديوان 
محاسبات كل كشور به عنوان اصلي ترين نهاد بررسي كننده 
بودجه در كش��ور، در جديدترين گزارش خود به عملكرد 
بودجه در س��ال 98 پرداخته اس��ت، گزارش��ي كه نشان 
مي دهد با وجود پيگي��ري برخي طرح ها، بخش مهمي از 
احكام و اهداف بودجه به طور كامل محقق نشده اند. بر اساس 

گزارش اين نهاد نظارتي، در بودجه 8، 162 حكم تكليفي 
وجود داشته كه از ميان آنها، 46 حكم بطور كامل و 89 حكم 
به ش��كل ناقص اجرايي شده و 27 حكم اساسا عملكردي 
نداش��ته اند.در ميان احكام بودجه، 159 حكم مربوط به 
اليحه دولت و 115 حكم بر اساس پيشنهادهاي نماينگان 
مجلس نهايي شده است. دولت در احكام پيشنهادي خود 
40 درصد را بطور كامل و 35 درصد را به شكل ناقص انجام 
داده و 24 درصد احكام اساس��ا اجرايي نشده اند.در ميان 
احكام پيشنهادي مجلس نيز 26 درصد احكام بطور كامل 
و 50 درصد احكام به شكل ناقص اجرايي شده و 23 درصد 
از احكام هيچ عملكردي نداشته اند.در بندها و تبصره هاي 
بودجه نيز كه عدد آنها به 274 مي رس��د، 94 بند به شكل 
كامل و 114 بند به ش��كل ناقص اجرايي شده و دولت 24 
درصد از بندها و تبصره ها را اساس��ا اجرايي نكرده اس��ت.

در عملكرد كلي بودجه نيز تفاوت ها زياد اس��ت. در حوزه 
درآمدهاي مالياتي، تحقق بي��ش از 93 درصدي به ثبت 
رس��يده و درآمد حاصل از مالكي��ت 86 و درآمد حاصل از 
فروش كاال و خدمات 85 درصد تحقق يافته است. در حوزه 
درآمدهاي نفتي اما تنها 30 درصد از پيش بيني ها محقق 
شده و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول تنها 10 درصد 
تحقق داشته است.عدم تحقق بودجه در ابعاد مختلف باعث 
شده، نمايندگان مجلس نسبت به تصويب اليحه سال آينده 
سختگيري بيشتري داشته باشند. الياس نادران - رييس 
كميس��يون تلفيق مجلس - گفته: آنچه دولت به عنوان 
اليحه بودجه تقديم مجلس كرده به همه چيز غير از بودجه 
شبيه است. اصالح س��اختار بودجه، كاهش وابستگي به 
نفت، شفاف كردن منابع و مصارف، حداقل كردن كسري 
بودجه، رسيدگي و تقويت افراد و مراكزي كه متاسفانه به 

دليل عدم دسترسي به نهادهاي حكومتي محروم مانده اند، 
رفع آس��يب هاي اجتماعي از طريق تامين مالي توس��ط 
دولت و انضباط مالي دولت چارچوبي است كه بررسي هاي 
كميسيون تلفيق بودجه را ملزم خواهد كرد.وي يادآور شد: 
صادرات يك ميليون به دو ميليون و 300 هزار براي سهم 
دولت از نفت به صورت معجزه آسايي جهش كرد اما جهش 
توليد قطعا نبود، اينكه اين جهش از كجا آمده محل بحث 
است. دس��ت اندازي به صندوق توسعه ملي، انتشار اوراق 
سلف نفتي، برداشت از منابع ناشي از تغيير نرخ تسعير ارز و 
افزايش پايه پولي كه آثار تورمي آنها وحشتناك است حتما 
در كميسيون تلفيق بودجه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

بر اساس آنچه در اليحه بودجه سال 1400 تنظيم شده، اين 
اليحه بودجه كشوري در حال جنگ اقتصادي و براي دفاع از 
منافع ملي نيست، اين بودجه براي فروپاشي است. به همين 
دليل مكلفيم تمام ساختارها و آنچه كه در اين بودجه محل 
ترديد، شبهه، پنهان كاري و متاسفانه غيرشفاف بودن منابع 
است را مورد بررسي قرار دهيم و افشا كنيم، هرچند سقف 
بودجه از 841 هزار ميليارد تومان به هزار و 500 هزار ميليارد 
تومان افزايش پيدا كند.انتقادهاي جدي رييس كميسيون 
تلفيق نش��ان مي دهد كه مجلس به راحتي قرار نيست به 
طرح دولت تاييديه بدهد و در اين بس��تر، دو ماه آينده، از 
نظر تعامل مجلس و دولت سخت و دشوار مي شود. هرچند 
به نظر مي رس��د دولت قدري از مواضع خود عقب نشيني 
كرده و برگزاري جلسات مشترك مي تواند به نزديك شدن 
نظرها كمك كند اما آنچه كه قطعي است، عدم تحقق بخش 
مهمي از بودجه در سال هاي گذشته است و از اين رو بايد 
ديد آنچه براي 1400 در نظر گرفته مي شود تا چه ميزان 

امكان تحقق خواهد داشت.
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 افزايش 5.2   برابري توليد 
از ميادين گازي پارس جنوبي

معاون اول رييس جمهور با اشاره به گزارش آماري وزارت 
نفت در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي با هدف 
توسعه صنعت پااليش نفت خام و ميعانات، اين اقدامات 
را ارزنده و ماندگار در تاريخ كشور توصيف كرد.اسحاق 
جهانگيري در هامش گزارش مكتوب وزير نفت مبني بر 
تمركز اين وزارتخانه بر بند 15 سياست هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي و اجراي زنجيره اي از فعاليت هاي توسعه اي، 
ضمن قدرداني از مهندس زنگنه و همكارانش، از وزير 
نفت خواست اين دستاوردها به نحو مطلوب به اطالع 
مردم رسانده شود.متن هامش معاون اول رييس جمهور 
به شرح زير اس��ت: » جناب آقاي مهندس زنگنه نياز 
به توضيح نيس��ت. ارقام به خوبي س��خن مي گويند. 
صميمانه از زحمات جنابعالي و همكاران ارجمندتان 
سپاسگزارم. اين اقدامات ارزنده در تاريخ كشور ماندگار 
خواهد ش��د. به نحو مطلوب به اطالع عموم برسد.«بر 
اساس گزارش وزير نفت، اين وزارتخانه با تمركز بر بند 
»15« سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، زنجيره اي از 
فعاليت هاي توسعه اي را به منظور افزايش ارزش افزوده 
در صنعت نفت، توسعه ظرفيت توليد و بهبود كيفيت 
فرآورده هاي نفتي كشور و نيز باال بردن ميزان صادرات 
فرآورده هاي نفتي كشور سامان داده است كه به اتكاي 
اين فعاليت ها، ظرفيت توليدات پااليش��ي كش��ور از 
1.8 ميليون بشكه در روز در سال 1391 به حدود 2/2 
ميليون بشكه در روز رسيده و در نتيجه آن توليد بنزين 
و نفت گاز كش��ور به ترتيب از 49.8 و 94 ميليون ليتر 
در روز در س��ال 1391 به 107 و 113 ميليون ليتر در 
روز در س��ال 1398 رسيده است. همچنين با اقدامات 
صورت گرفته براي بهبود كيفيت فرآورده هاي توليدي 
پااليشگاه ها، ظرفيت توليد بنزين با كيفيت يورو 4 و 5 
كشور از صفر در سال 1391 به بيش از 76 ميليون ليتر 
در روز در س��ال 1398 رسيده اس��ت.در ادامه گزارش 
وزير نفت تصريح شده است كه در نتيجه اقدامات فوق 
و با افزايش بيش از 2.5 برابري توليد از ميدان مشترك 
گازي پارس جنوبي و نيز توسعه گازرساني در كشور كه 
منجر به آزادسازي حجم قابل توجهي فرآورده مايع در 
كشور شده، صادرات فرآورده هاي نفتي كشور با افزايش 
4 برابري از 5.9 ميليون تن در سال 1391 به حدود 23 
ميليون تن در سال 1398 رس��يده است.در ادامه اين 
گزارش آمده اس��ت؛ به منظور ريل گذاري براي آينده 
صنعت پااليش نفت كشور، اين وزارتخانه پس از بررسي 
گزينه هاي متعدد مصرف آتي انواع سوخت در كشور با 
مفروضات مختلف و نتايج حاصله از محاسبات مدل هاي 
رياضي، »سند تأمين انرژي بخش حمل و نقل كشور 
تا افق 1420 با تأكيد بر كارايي/ بهينه س��ازي مصرف 
س��وخت« را تدوين و به تصويب ش��وراي عالي انرژي 
كشور رسانده است. بر اس��اس اين سند كف ظرفيت 
توليد مستمر بنزين كشور در مقاطع زماني تا افق 1420 
كه بايد با بهينه سازي )Upgrading( پااليشگاه هاي 
موجود و ساخت پااليشگاه هاي جديد تحقق يابد، تعيين 
و به شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
براي اجرا ابالغ ش��ده ا ست. در اين ابالغيه فرض بر اين 
بوده كه نياز بلندمدت داخلي به فرآورده هاي نفتي تأمين 
شود و بر حمايت از هر گونه سرمايه گذاري براي ايجاد 
ظرفيت هاي پااليشي مازاد بر اين كف، با هدف صادرات 

انواع فرآورده هاي نفتي تأكيد شده است.

اروپا از ورود برجام به موضوعات 
موشكي دست كشيده است

نشريه فايننشال تايمز در گزارشي تحليلي نوشت كه 
طرف هاي اروپايي برجام از اصرار خود براي گس��ترش 
اين توافق به موضوعات سياست هاي منطقه اي و برنامه 
موشكي ايران دست كش��يده اند و اولويت كنوني شان 
احياء توافق است.به نوش��ته روزنامه فايننشال تايمز، 
قدرت هاي اروپايي از پيشنهاد جو بايدن )رييس جمهور 
منتخب امريكا( درخصوص بازگشت اياالت متحده به 
توافق هسته اي با ايران به شكل فعلي، پشتيباني كرده و 
در حال حاضر از اصرار بحث برانگيز خود براي گسترش 
اين توافق به موضوعات سياست هاي منطقه اي و موشكي 
ايران دست كشيده اند. آلمان، فرانسه و انگليس همراه با 
ساير امضا كنندگان توافق هسته اي 2015 يعني چين، 
روسيه و ايران متعهد شدند كه بازگشت مجدد و احتمالي 
واشنگتن به اين توافق را به شكل مثبت برداشت كنند. 
اين رويكرد كه احتماال متح��دان خاورميانه اي اياالت 
متح��ده را نا اميد مي كند، زمينه را ب��راي دولت آينده 
امريكا به رياست جو بايدن فراهم مي سازد تا پس از روي 
كار آمدن در ماه آينده )ميالدي( استراتژي خود را )در 
اين زمينه( ارايه دهد.اين روزنامه در ادامه نوش��ت: در 
بيانيه وزيران امورخارجه كشورهاي عضو برنامه جامع 
اقدام مشترك )برجام( پس از جلسه مجازي روز دوشنبه 
آمده است كه وزيران دورنماي بازگشت محتمل اياالت 
متحده به برجام را مورد توجه قرار دادند و بر آمادگي خود 
براي پرداختن به اين موضوع با نگاهي مثبت و در يك 
تالش مشترك تاكيد داشتند.بايدن پيشتر گفته است 
كه بهترين راه فوري براي دستيابي به ثبات در منطقه و 
چشم انداز براي حصول توافقاتي ديگر، بازگشت به توافق 
2015 است. وي در ماه جاري )ميالدي( در مصاحبه با 
نيويورك تايمز نيز خاطرنشان كرد كه بهترين راه براي 
حصول يك ثبات نسبي، تعامل با برنامه هسته اي است.به 
نوشته فايننشال تايمز، بيانيه روز دوشنبه نشان مي دهد 
كه اولويت طرف هاي اروپايي برجام، تمركز روي بازگشت 
كامل ايران به اجراي كامل تعهدات هسته اي اش ذيل 
اين توافق و آغاز رايزني با دولت بايدن است. اين كشورها 
اگرچه با موضع دولت ترامپ درخصوص سياست هاي 
منطقه اي ايران هم نظر هستند اما با تصميم او براي خروج 
يك جانبه از برجام مخالف بوده اند.سعيد خطيب زاده، 
سخنگوي وزارت امور خارجه ايران روز دوشنبه گفت كه 
موضع كشورش كامال روشن است؛ ما درباره برجام مجددا 
مذاكره اي نخواهيم كرد.حسن روحاني، رييس جمهور 
ايران نيز هفته گذشته به صراحت اظهار داشت كه اگر 
واشنگتن به توافق برگردد و تحريم ها را لغو كند، دولت 

وي بالفاصله به انطباق كامل با برجام بازمي گردد.

افزايش 44 درصدي هزينه خانوارها
طبق اعالم مركز آمار، در ماه گذش��ته هزينه خانوارهاي 
ايراني تا 44 درصد افزايش پيدا كرده اما در اين بين برخي 
كاالها از جمله گروه خودروهاي سواري با تورم منفي مواجه 
شده و متوس��ط نرخ آن حدود 3.6 درصد كاهش داشته 
اس��ت.اخيرا مركز آمار گزارشي در رابطه با وضعيت تورم 
منتشر كرد كه نشان از ادامه روند افزايشي اين شاخص در 
آذر ماه داشت و طي آن تورم ساالنه به 30.5 دهم درصد 
رسيد. بررس��ي وضعيت گزارش تورمي آذرم��اه از اين 
حكايت دارد كه خانوارهاي ايراني براي تهيه و تامين كاال و 
خدمات خود به طور متوسط نسبت به آذرماه سال گذشته 
44.8 درصد بيشتر هزينه كردند.اين افزايش در حالي رخ 
داد كه نسبت به آبان متوسط افزايش قيمت دو درصد بوده 
و تورم ماهانه 1.2 درصد كاهش داشته و اين كاهش در بين 
برخي كاال ها  خودنمايي مي كند؛ به طوري كه گروه حمل و 
نقل كه نشان دهنده تغيير قيمت خودروهاي سواري است 
تورم منفي 3.6 دهم درصدي داشته است، بر اين اساس 
خودروهاي سواري در آذرماه نسبت به آبان به طور متوسط 
3.6 درصد ارزان شده است.با اين حال افزايش تورم در گروه 
حمل و نقل در ماه هاي گذشته با توجه به رشدي كه در بازار 
خودرو اتفاق افتاد قابل توجه بوده و همچنان باالترين حد 
تورم نقطه به نقطه در اين گروه وجود دارد، اين در حالي 
است كه حمل و نقل در آذر ماه نسبت به همين ماه در سال 
گذشته 65.2 درصد افزايش قيمت داشته و تورم ساالنه 

براي گروه خودرو 64.8 درصد بوده است.

اليحه بودجه
به دولت برگردانده شود

فراكس��يون موتلفه اسالمي مجلس در بيانيه اي ضمن 
تش��ريح اش��كاالت اليحه بودجه ١4٠٠ پيشنهاد كرد 
كه اين اليحه به دولت برگردانده شود.نشس��ت اعضاي 
فراكسيون موتلفه اسالمي در مجلس با حضور اعضاي 
فراكسيون و دبيركل حزب موتلفه اسالمي برگزار شد و 
در اين نشست درباره اولويت هاي مجلس و نيز برنامه هاي 
حزب موتلفه اس��المي در انتخابات 1400 تبادل نظر 
شد. همچنين نظر كميسيون تخصصي حزب موتلفه 
اسالمي درباره اليحه بودجه 1400 كل كشور در اختيار 
اعضاي فراكسيون قرار گرفت.در پايان اين نشست نيز 
بيانيه اي به شرح زير قرائت شد: »حزب موتلفه اسالمي 
معتقد است اليحه بودجه تقديمي دولت براي سال آينده 
كه بر خالف اصول 126 و 52 قانون اساسي كه مي بايست 
با حضور رييس جمهوري تس��ليم مجلس مي گرديد 
بر خالف عمر 40 س��اله خانه مل��ت، بودجه تقديمي را 
معاون امور مجلس رييس جمه��ور به نايب رييس دوم 
مجلس تحوي��ل مي دهد، اين اليحه داراي اش��كاالتي 
بدين شرح است كه پيشنهاد مي شود به دولت برگردانده 
شود.1- اليحه بودجه 1400 فاقد اصالحات ساختاري 
مورد تأكيد مقام معظم رهبري، فاقد واقع بيني تحقق 
اعداد و ارقام، تورم زا، عدم انطباق با اسناد باالدستي شامل 
قانون اساسي به ويژه اصول 52، 53، 44 و 45، چشم انداز 
1404، برنامه پنج ساله هفتم، سياست هاي ابالغي مقام 
معظم رهبري در خصوص شاخصه هاي اقتصاد مقاومتي 
و ساير برنامه ها است. 2- پيش بيني درآمد ها غير واقعي 
اس��ت و غيرقابل وصول و هزينه هاي پيش بيني شده 
نيز قابل توجيه و قابل دفاع نيست. فروش 2/3 ميليون 
بشكه نفت در روز، رشد 45 درصدي در بودجه عمومي 
و مخارج دولت، رشد 25 درصدي حقوق كاركنان، رشد 
25 درصدي فروش نفت، همه و همه حاكي از غير واقعي 
بودن درآمدهاست. 3- اليحه بودجه 1400 تورم زا است، 
قريب 88 درصد بودجه به هزينه هاي جاري تعلق دارد. 
س��هم ناچيز 12 درصدي بستري را براي جهش توليد، 
اش��تغال پايدار، ايجاد فضاي كسب و كار، شكل گيري 
پايه هاي اقتصاد مقاومتي با محوري��ت صادرات فراهم 
نمي كند. به استناد همين داليل، كاهش ارزش پول ملي 
را به دنبال خواهد داش��ت و تورم زا اس��ت. 4- بر اساس 
اصل 45 قانون اساسي در تأمين درآمدهاي دولت راهكار 
و سرفصلي براي واريز درآمد هاي ناشي از انفال به خزانه 
وجود ندارد. دو بنگاه بزرگ دولت يعني شركت ملي نفت 
و شركت گاز شفافيتي در واريز درآمدهاي خود به خزانه 
ندارند. اين دو بنگاه بزرگ نيز از دادن ماليات و واريز سود 
سهام به خزانه معافند.  5- بر اساس بررسي ها فرار قريب 
40 درصدي ماليات كه س��از و كار و شرايط وصول آن از 
نظر قانوني فراهم نگشته، گسل بزرگ درآمدي را براي 
دولت و درآمدهاي بادآورده براي متخلفان ايجاد كرده 
است، دولت نه تنها در اليحه بودجه 1400 راهكاري براي 
اين مهم ارايه نداده است. بلكه كاهش ده درصدي وصول 
ماليات در اين اليحه، عالمت سوال بزرگ و بدون توجيه 
است. 6- در روش متداول كسري بودجه، توسل به منابع 
بانك مركزي، صندوق توسعه ملي، فروش اوراق قرضه، و 
درسال جاري، بازي بورس با اعتماد و سرمايه هاي مردم 
از رويكرد جاري و گذشته دولت بوده كه در پيش بيني ها، 
كسري 200 هزار ميليارد توماني سال جاري و قريب 300 
هزار ميليارد توماني س��ال 1400 را نشان مي دهد. اين 
همان ايجاد تعهدات بدون مسووليت دولت فعلي براي 
دولت آينده است.  در بودجه 99، قريب 88 هزار ميليارد 
تومان فروش اوراق بوده كه در بودجه 1400، قريب 125 
هزار ميليارد تومان پيش بيني گرديده است. بازپرداخت 
سود اوراق در سال جاري، 13 هزار ميليارد تومان و براي 
سال 1400، 4 برابر پيش بيني گرديده است. 7- آنچنان 
كه در بودجه س��ال جاري و سال هاي گذشته، تكليف 
اساسي هدفمند سازي يارانه ها از حيث منابع و مصارف 
و بي عدالتي در توزيع يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم 
و به خصوص انرژي، مشخص نگرديده، اثري از رويكرد 
اصالح��ي در بودج��ه 1400 وجود ن��دارد. 8- بودجه 
شركت هاي دولتي كه عمده آنها زيانده اند و سهم مهمي 
از بودج��ه دول��ت را در برمي گيرد، با ت��داوم زيان، عدم 
سوددهي، افزايش هزينه هاي جاري و در نتيجه كاهش 
ارزش پول ملي و فش��ار تورمي بدون تغيير و اصالح در 
اليحه 1400 منعكس گرديده اس��ت و س��هم و درصد 
شفافي از درآمدهاي دولت را نشان نمي دهد. 9- فروش 
سهام دولتي در بورس با رش��د 730 درصدي، 95 هزار 
ميليارد تومان پيش بيني شد كه با تغييرات و نوسانات 
بورس و ناپايداري آن، غير واقعي بودن ارقام را در بر دارد.

ديوان محاسبات جزييات عملكرد بودجه 98 را منتشر كرد

قاليباف: ربيعي: 

چانه زني بر سر 1400 زير سايه گذشته

ضعف مديريت مسبب مشكالت اقتصادي كشور استنپيوستن به اف اي تي اف اثرات خود را نشان خواهد داد
سخنگوي دولت با تاييد ضمني برخي اظهارات درباره 
تاثير نپيوس��تن به FATF بر خريد واكس��ن كرونا و 
ضرورت پيوستن به FATF، گفت: اميدواريم در مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام در اين زمينه بحث كنيم و 
آنچه كه به مصلحت كشور است را بتوانيم تأمين كنيم.

ربيعي درباره برنامه دولت براي خريد واكسن كرونا و 
زمان آغاز واكسيناسيون عمومي گفت: خريد واكسن 
هم در جلسات ستاد كرونا و هم در جلسات هيات دولت 
در حال پيگيري اس��ت. مسووالن وزارت بهداشت در 
هماهنگي كامل با ساير دس��تگاه هاي مربوطه تمام 
تالش خود را از همان ابتدا، اقدامات الزم براي خريد 
واكسن را انجام مي دهند.وي با تاكيد بر اينكه قرارداد 
با سازمان بهداشت جهاني پابرجاست گفت: بخشي از 
علت اينكه به سرانجام نرسيد واقعا ناشي از فشارهاي 
تحريم و از طرف ديگر مشكالت انتقال پول بود. پولي 
كه بايد به س��ازمان بهداشت جهاني پرداخت مي شد 
در انتقال آن مش��كل ايجاد كردند. اما ما قراردادمان 
با سازمان بهداش��تي پابرجا است. اخيرا هم تصميم 
گرفتيم به هر ترتيبي كه ش��ده اي��ن خريد را حتي با 
ريسك پرداخت باالي پول انجام دهيم.وي ادامه داد: 
البته ما فقط به سازمان بهداشت جهاني اكتفا نكرديم و 
با شركت هاي مختلف هم مذاكرات و تفاهماتي صورت 
گرفته اس��ت و حتي همكاران ما در وزارت بهداشت و 
بخش خصوصي كه مجوز واردات دارند در اين زمينه 
فراخ��وان دادند و در كنار آن توليدات داخلي را دنبال 
مي كنيم.سخنگوي دولت سپس گفت: در حال حاضر 
واكسن ساخت ستاد اجرايي به تست انساني رسيده 
است. موسسه رازي هم در مرحله خوبي در اين زمينه 
است. يكي از شركت هاي دانش بنيان نيز در اين زمينه 
به خوبي در اين زمينه مشغول است. از جاهاي مختلفي 
در مورد ساختن واكسن و تست واكسن وارد فاز انساني 
مي ش��ويم و اميدواريم كه اين مرحله هم با موفقيت 
طي شود و هرچه سريع تر واكس��ن كروناي داخل را 
هم داشته باشيم. درباره خريد خارجي هم تمهيداتي 
صورت گرفته اس��ت و اجازه دهيد وزارت بهداش��ت 
دقيقتر اعالم نظر كند.ربيعي افزود: اين فقط مربوط به 
واكسن هاي شركت فايزر بوده است كه دماي 80 درجه 
نياز داشته است و وزير راه در جلسه هيات دولت اعالم 
كرد كه هواپيما براي انتقال آن تمهيد شده است. اما اين 

دما براي ساير واكسن ها نيست.وي خاطرنشان كرد: 
مردم بدانند كه براي خريد واكسن، پول و ارز آن تمهيد 
شده است و ما مشكلي از اين نظر نداشتيم. مشكل موانع 
انتقال پول بوده اس��ت كه راه هايي براي آن پيدا شده 
است قطعا ما به زودي خريد واكسن هاي توليد شده در 
خارج را و هم توليدات داخلي را دنبال خواهيم كرد و 
دولت از هيچ تالشي در اين زمينه فروگذار نكرده است 
و اين را يك مساله ملي مي داند.ربيعي درباره اظهارات 
اخير علي مطهري درباره خريد واكسن كرونا و ارتباط 
آن با FATF نيز گفت: در مورد واكسن قباًل همكاران 
من در وزارت بهداشت توضيحات مفصلي ارايه دادند، 
 FATF در مورد انتقال پول بنابر قوانين تحريم و قواعد
چندين مرحله انتقال پول با مش��كل مواجه شد و با 
 FATF موانعي رو به رو بوديم. بطور كلي نپيوستن به
آثار خود را نش��ان خواهد داد قب��ال نيز دولت ديدگاه 
خود را در اين زمينه اعالم ك��رده بود.وي اضافه كرد: 
اميدواريم در مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين 
زمينه بحث كنيم و آنچه كه به مصلحت كشور است را 
بتوانيم تأمين كنيم.ربيعي همچنين در خصوص ارقام 
در نظر گرفته شده در اليحه بودجه 1400 نيز تصريح 
كرد: بودجه براساس واقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي 
جامعه طراحي شده است. اين سخن درستي نيست كه 
اصالحات ساختاري مدنظر قرار نگرفته است؛ كوچك 
كردن دولت و كاهش بودجه جاري و بودجه مبتني بر 
عملكرد و كم كردن فشار تحريم بر زندگي مردم و قرار 
دادن هشت ميليارد دالر براي حمايت از زندگي روزمره 
مردم و تصميمات ديگري بر تداوم حمايت معيشتي از 
موضوعاتي بودند كه رهبر به آن تاكيد كردند.سخنگوي 
دولت تاكيد كرد: ارقام پيش بيني شده در اليحه بودجه 
براساس واقعيت پيش رو در نظر گرفته شده است، حق 
هرگونه اعمال نظر و اصالح براي مجلس محفوظ است 
و دولت به لحاظ بحث كارشناسي با مجلس همراهي 
خواهد كرد و از تمام توان كارشناسي خود دريغ نخواهد 
كرد. اميدواريم درنهايت هزينه هاي دولت افزايش پيدا 
نكند.وي اظهار كرد: در همين راستا امروز بعد از ظهر به 
منظور هم انديشي جلسه مشتركي بين رييس مجلس 
و تعدادي از نمايندگان و برخي از اعضاي دولت برگزار 
خواهد شد؛ اين جلسه را ميمون و مبارك مي دانيم و 

اميدواريم كه كليات بودجه تغيير نكند.

رييس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه مشكل كشور 
نبود پول و امكانات نيس��ت، ضعف مديريت را مهم ترين 
مشكل در اين زمينه عنوان كرد. محمدباقر قاليباف ضمن 
قدرداني از مجاهدت هاي صورت گرفته در مجموعه ستاد 
اجراي��ي فرمان امام )ره(، گفت: فعالي��ت اين عزيزان را در 
ميدان يعني در مناطق مختلف و مناطق محروم كشور چه در 
حوادث رخ داده در اقصي نقاط كشور و چه در توسعه كشور با 
يك تالش جهادي، علمي و كاربردي با همان فرهنگ دوران 
دفاع مقدس ديده ام و اميدوارم خداوند به شما توفيق دهد 
اين روند را ادامه دهيد.رييس مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه اس��اس كار به ويژه بايد براي نيازمندان، محرومان و 
مستضعفاني باشد كه صدا و داد آنها به كسي نمي رسد، افزود: 
اميدوارم خداوند به شما توفيق دهد كه در اين مجموعه به 
نام امام خميني)ره( به اين عزيزان ياري رسانيد.قاليباف با 
اشاره به تاكيدات اخير رهبر معظم انقالب در خصوص مساله 
رفع و خنثي سازي تحريم ها، عنوان كرد: حضرت آقا نكته 
بسيار دقيق و عميقي را بيان كردند كه اگر گوش شنوا و قلب 
در گرو فرهنگ اهل بيت و قرآن باشد از اين سخن ايشان 
لحظه اي غفلت نخواهيم كرد، ايشان تاكيد داشتند كه ما دو 
بحث رفع تحريم و خنثي سازي تحريم را پيش رو داريم كه 
مبنا و اساس براي ما در كشور خنثي سازي تحريم ها است 
كه حتي خنثي سازي تحريم راه را نيز براي رفع تحريم باز 
خواهد كرد.وي مجموعه نمايش��گاه دستاوردهاي ستاد 
اجرايي فرمان امام )ره( را مصداق عيني مساله خنثي سازي 
تحريم ها دانست و تصريح كرد: اين مصداق عيني بيانگر اين 
است كه چطور مي توان در زمينه خنثي سازي تحريم ها گام 
برداشت. در همين زمينه شيوع ويروس كرونا شاهد بوديم 
كه از توليد ماسك تا مرحله تست واكسن مربوط به حوزه 
انساني اقدامات مهمي صورت گرفته است.قاليباف تاكيد 
كرد: بنابراين اگر معتقد به سنت هاي الهي باشيم و همان 
باوري كه انقالب را به پيروزي رساند و دوران دفاع مقدس 
را با دست خالي با موفقيت پشت سر گذاشتيم، امروز نيز با 
همين باورها مي توانيم بر مشكالت فائق آييم و اثر تحريم 
را خنثي كنيم.رييس قوه مقننه كشور مردم باوري را يكي 
ديگر از راهكارهاي خنثي سازي تحريم برشمرد و تصريح 
كرد: ما امروز در مجلس متمركز بر 4 رويكرد شفاف سازي، 
هوشمندسازي، مردمي س��ازي و كارآمدسازي هستيم و 
اين شاخصه ها در تمامي پروژه هاي مورد بازديد امروز ديده 
مي شد.وي با بيان اينكه سهم مردم در اجراي پروژه ها بيشتر 

از سهم ستاد اجرايي است، افزود: حتي سرمايه نيز در اين 
پروژه ها توسط خود مردم صورت مي گيرد البته موضوع اول 
در مديريت براي ما پول نيست بلكه موضوع اول خود مردم و 
نيروي انساني است.قاليباف ادامه داد: اين نيروي انساني است 
كه خالقيت را با خود مي آورد ولي امروز اقشار قابل توجهي از 
مجموعه هاي اجرايي ما فاصله زيادي با اين فرهنگ دارند و 
اين فاصله نسبت با انقالب اسالمي و فرهنگ ايراني، شجاعت 
ايراني، خالقيت ايراني و فرهنگ ايراني ندارد.رييس مجلس 
شوراي اسالمي يكي از ايرادات در اين حوزه را ديوان ساالري 
كه هيچ نسبتي با انقالب اسالمي ندارد، دانست و تصريح كرد: 
امروز اگر به مجموعه هاي موفق نگاه كنيم سيستم بروكراسي 
اداري در حداقل ها و مبتني بر هوشمندسازي و شفاف سازي 
و مردم براي كارآمدسازي است.قاليباف به افتتاح پروژه اي در 
روستاي خرما كال توسط يكي از جوانان با حداقل سرمايه در 
اين مراسم اشاره كرد و گفت: شاهد بوديم كه چطور مي توان 
از خالقيت و نبوغ يك جوان بدون ديوان ساالري پيچيده 
استفاده كرد.وي اضافه كرد: در مساله صادرات شاهد هستيم 
كه توليد بي رويه صورت گرفته و در عين حال واردات همان 
محصول نيز انجام مي گيرد.وي  تصريح كرد: به عنوان يك 
مسوول و خدمتگزار نمايندگان مردم در مجلس شوراي 
اس��المي عرض مي كنم ارز ترجيحي كه در كشور هزينه 
مي شود هيچ نوع سياست گذاري درس��تي كه آثار آن در 
زندگي مردم ديده شود صورت نمي گيرد.وي يادآور شد: 
از طرفي ديگر تالش صورت مي گيرد كه 200 ميليون دالر 
صرفه جويي ارزي انجام شود و از طرفي ديگر به راحتي 4 
الي 5 ميليارد دالر در 9 ماه گذشته به بدترين شكل ممكن 
با سوءمديريت توزيع مي كنيم كه نتيجه آن مرغ كيلويي 
30 هزار توماني مي شود، تا اين مسائل حل نشود خدا نيز به 
كار ما بركت نخواهد داد.قاليباف با اشاره به بررسي اليحه 
بودجه 1400 در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: در 
بحث اصالح ساختار بودجه حتما اين موارد را مدنظر خواهيم 
داشت. نفت براي ما يك نعمت بوده اما امروز برايمان تبديل 
به نقمت شده است. ما در مجلس شوراي اسالمي مصمم 
هستيم كه در اين راه گام برداريم و ميزان وابستگي اقتصاد به 
نفت را كاهش دهيم. رييس مجلس شوراي اسالمي يادآور 
ش��د: همچنين در بودجه 1400 به دنبال اين هستيم كه 
ديوان ساالري اداري را كاهش دهيم البته اين مساله بدين 
معنا نيست كه كارمندان اداري ما در بخش دولتي كه تالش 

مي كنند، آنها مقصر هستند بلكه فرآيند ايراد دارد.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
در ساعات عصر سه شنبه 2 دي 99، نرخ دالر در بازار آزاد ارز 
به 25630 تومان افزايش يافت. يورو 31 هزار، درهم 7110، 
پوند 33700، دالر كانادا 20 هزار، يوان3930، لير تركيه 
3350 تومان، اعالم شد. همچنين با اعالم قيمت هر اونس 
جهاني طال به ن��رخ 1871 دالر، هر گرم طالي 18 عيار1 
ميليون و 135 هزار تومان، مظنه هر مثقال طال 4 ميليون و 
917 هزار تومان، سكه طرح جديد11 ميليون و 730 هزار 
تومان، سكه طرح قديم 11 ميليون و 300 هزار، نيم سكه 6 
ميليون و 200 هزارتومان، ربع سكه 4 ميليون و 200هزار 
تومان و سكه گرمي 2 ميليون و350 هزار تومان معامله شد. 
كاهش انتظارات تورمي، كاهش قيمت ها در ماه هاي اخير 
و بي ميلي مردم به خريد طال و سكه، موجب شده كه تقاضا 
كاهش يافته و خريد و فروش راكد شود و مردم به دليل ثبات 
و كاهش قيمت ها، تمايلي به نگهداري سكه و طال و خريد آن 
ندارند. در نتيجه به تدريج روند نزولي قيمت سكه و كاهش 
حباب سكه را شاهد هستيم.  به دنبال انتشار خبر توافق 
رهبران جمهوري خواه و دموكرات بر سر بسته محرك مالي 
900 ميليارد دالري مقابله با كرونا، روي قيمت هاي ارز و طال 
و بيت كوين و بورس هاي جهان اثرگذار بوده و كارشناسان از 

اثر بيشتر آن در ماه هاي آينده خبر مي دهند. 
هر چند كه اين توافق دير رخ داده اما بازهم مي تواند كمك 
قابل توجهي به تحرك در بورس هاي جهان و اقتصاد امريكا 
و جهان باشد. برخي صاحب نظران به عملكرد دموكرات ها 
به خاطر تاخير در اين موضوع با هدف مقابله با ترامپ انتقاد 
كرده و معتقدند حاال كه واكسن توزيع مي شود و اقتصاد 
جهان در حال نفس كشيدن است اين بسته حمايت مالي 
اثر كمتري دارد و بايد چند ماه پيش كه خبري از واكسن 
نبود، اين بسته حمايت مالي به اقتصاد جهان كمك مي كرد. 
اما با اين حال مي تواند تا حدي به اقتصاد جهان كمك كند 
و بازارهاي سهام، ارزها، طال، رمز ارزها و توليد وصنعت را 
تحت تاثير قرار دهد. به دنبال انتشار اين خبر، قيمت طال 
تا 1900 دالر افزايش يافت و در ساعات بعد به 1881 دالر 
رسيد. در ساعات اوليه روز دوشنبه، قيمت هر اونس طال 
روز دوشنبه اول دي 99 با 0.77 درصد رشد به 1895 دالر 

و 89 سنت رسيد.
فعاالن بازار طال و سكه مي گويند: ديگر تقاضا و انگيزه اي 
براي خريد طال و س��كه در بين مردم وجود ندارد و بازار در 
ركود به سر مي برد. بازاري ها مي گويند: بعد از كاهش چند 
ميليوني قيمت سكه ديگر تقاضايي براي خريد سكه نداريم.

افزايش قيمت ارز در بازار همواره يكي از داليل اصلي افزايش 
قيمت طال و سكه بوده است و اين سناريو در روزهاي اخير 
بازهم تكرار شد ولي خيلي دوام نداشت چراكه دالر نيز از 

كانال 26 هزار تومان به كانال 25 هزار تومان بازگشت.
بان��ك مركزي تالش مي كند با تقويت عرض��ه در بازار به 
تقاضاهاي ارزي پاس��خ دهد و برهمين اساس نيز تداوم 
عرضه هاي روزانه ارز در س��امانه نيما و بازار متشكل ارزي 
موجب شده تا نياز ارزي بازار پاسخ داده شود و ديگر به مانند 
قبل شاهد نوسانات لحظه اي در بازار نباشيم. با اين حال اما 
در مقاطعي انتشار برخي اخبار سياسي موجب مي شود تا جو 

رواني بازار تغيير كند و قيمت ارز افزايشي شود.
در صرافي هاي بانكي نيز قيمت ها افزايشي است؛ به نحوي 
كه فروش دالر 25 هزار و 450 تومان و قيمت خريد دالر 
نيز با اختالف 1000توماني نسبت به قيمت فروش، 24 
هزار و 450 تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز 
معادل 31 هزار و 100 تومان و قيمت خريديورو نيز 30 هزار 
و 100 تومان اعالم شده است.قيمت هر اونس طال با 0.22 
درصد افزايش به 1881 دالر و 8 س��نت رسيد.به گزارش 
رويترز، در حالي كه بسته محرك مالي جديد دولت امريكا 

سبب افزايش اشتها براي خريد طال شده و در شرايطي كه 
مشاهده گونه جديدي از ويروس كرونا تشديد محدوديت ها 
در انگليس را به دنبال داشته است، قيمت طال روز سه شنبه 
شاهد افزايش بود.بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال 
با 0.22 درصد افزايش به 1881 دالر و 8 سنت رسيد. قيمت 
فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل در ماه فوريه نيز با 0.18 

درصد رشد به 1886 دالر و 10 سنت رسيد.

  دستگيري متخلفان ارزي در آذربايجان شرقي
مركز روابط عموم��ي و اطالع رس��اني وزارت اطالعات از 
شناسايي و دستگيري9 نفر از صرافان به دليل فعاليت هاي 
غيرمجاز ارزي به اتهام پولشويي، فرار مالياتي و قاچاق ارز در 
استان آذربايجان شرقي خبر داد. آنها با رفتار و فعاليت هاي 
غيرقانوني خود در افزايش نابس��اماني بازار ارز و هدر رفت 
منابع ارزي كشور سهيم بوده اند؛ شناسايي و دستگير شدند.

بر اساس اين گزارش برابر بررسي هاي بعمل آمده، متخلفان 
در قالب فعاليت هاي غيرمجاز ارزي با زير پاگذاشتن مقررات 
و دستورالعمل هاي معامالت ارز كه مبادرت به واگذاري 
ارز مداخله اي براي مصارف غيرمجاز، عدم ثبت معامالت 
در سامانه سنا، مبادله ارز با فعاالن و صرافي  هاي غيرمجاز، 
استفاده از حساب هاي شخصي در عمليات صرافي و عدم 
صدور فاكتور مي كردند؛ به اتهام پولشويي، فرار مالياتي و 
قاچاق ارز دستگير و تحويل مراجع قضايي شدند. برآورد 
ارزش تخلفات بررسي شده تاكنون، بالغ بر 54 هزار ميليارد 

ريال بوده است.

    ماليات شمش طال صفر شود 
مش��مول نرخ صف��ر كردن ش��مش طال و اخ��ذ ماليات 
با نرخ اس��تاندارد از س��اير اجزاي ط��الي زينتي )اجرت 
و س��ود( مي تواند به افزايش ش��فافيت و حت��ي افزايش 
وصولي هاي س��ازمان امور ماليات��ي در بلندمدت كمك 
كند.مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي در خصوص 
آسيب شناسي وضعيت موجود و راهكارهاي پيشنهادي 
درخصوص ماليات ب��ر ارزش افزوده طال اع��الم كرد: در 

صورت تأييد اصالت ش��مش طال در سامانه موديان، اين 
نهاده مشمول نرخ صفر خواهد شد. دفتر مطالعات ماليه 
عمومي و توس��عه مديريت اين مركز درگزارشي با عنوان 
»ماليات بر ارزش افزوده طال: آسيب شناسي وضعيت موجود 
و راهكارهاي پيشنهادي« نوشت: در سال هاي گذشته طال 
و مصنوعات آن يكي از كاالهاي مهمي بوده است كه فرايند 
قانونگذاري و وصول ماليات بر ارزش افزوده از آن با چالش ها 
و مقاومت هايي همراه بوده است.اين گزارش افزود: طبق 
قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 
فروش طال و مصنوعات آن مشمول نه درصد )9 %( ماليات 
بر ارزش افزوده مي شوديعني در هر فاكتور فروش، ماليات 
مذكور با نرخ اس��تاندارد 9 % به اص��ل طال همراه با اجرت 

ساخت و سود آن تعلق مي گيرد.
دفتر مطالع��ات ماليه عمومي و توس��عه مديريت مركز 
پژوهش هاي مجلس تصريح كرد: برخي بر اين باور بودند 
كه ماهيت كاالي طال با ساير كاالها متفاوت است كه اين 
امر به داليل مختلفي نظير س��رمايه اي ب��ودن اصل طال، 
توليد كارمزدي )اس��تفاده از طالي امانت گرفته ش��ده( 
و ... ب��از مي گردد.به بيان ديگر در اين ن��گاه، طال كااليي 
سرمايه اي اس��ت كه بدون تغيير ماهيت، به طور مستمر 
بين خريداران و فروشندگان دست به دست مي شود و در 
ه��ر دور چرخش، صرفًا به ميزان اجرت آب كردن و ايجاد 
مصنوعات جديد، ارزش جديد خلق مي شود.هنگامي كه 
كل طال مشمول ماليات شود، از يك مقدار طالي مشخص، 
بارها و بارها ماليات اخذ مي شود كه در اين صورت معادل 
ارزش طالي اوليه يا حتي بيش از آن، ماليات بر ارزش افزوده 
وصول مي شود.اين گزارش تصريح كرد: دولت با پذيرش 
ضمني اس��تدالل هاي مذكور، براي اصالح قانون ماليات 
بر ارزش افزوده مصوب س��ال 1387 و كاهش اعتراض به 
نحوه ماليات ستاني از طال اظهار داشت كه نرخ ماليات بر 
ارزش اف��زوده طال و مصنوع��ات آن از 9درصد به 3درصد 
كاهش يابد )راهكاري كه در سال1395 براي اصالح قانون 
ماليات بر ارزش افزوده در اليحه دايمي كردن قانون ماليات 
بر ارزش اف��زوده ارايه كرد( لك��ن همچنان مبتني بر اين 

راهكار اصل طال مشمول ماليات با نرخ ترجيحي خواهد 
بود.گزارش مركز پژوهش هاي مجلس افزود: در بازار طال 
و جواهر دو نوع مخالفت از سوي بازيگران و ذي نفعان آن 
با ماليات بر ارزش افزوده ابراز مي ش��ود. بخش عمده اي از 
ذي نفعان بازار طال و جواهر با توجه به استدالل هاي فوق و 
همچنين نحوه تشخيص و رسيدگي سازمان امور مالياتي 
با ماليات ستاني در صنعت طال و جواهر مخالفت مي كنند 
و عده اي نيز ممكن است به دليل گسترش شفافيتي كه 
اجراي نظام ماليات ب��ر ارزش افزوده در طول زنجيره بازار 
طال و جواهر ايجاد مي كند به مخالفت با آن مي پردازند زيرا 
در اين صورت ميزان عملكرد و درآمد آنها مشخص شده و 
بايد ماليات عملكرد بيشتري پرداخت كنند.درحال حاضر 
براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 
عالوه بر آنكه اصل ارزش طال و اجرت و س��ود آن مشمول 
ماليات با نرخ اس��تاندارد يعني9 درصد مي شود، تفاوتي 
ميان كاركردهاي مختلف طال )طالي س��رمايه گذاري 
و طالي زينتي( وجود ندارد.اي��ن گزارش عنوان كرد كه 
براساس مصوبه ارديبهشت ماه1399 صحن علني مجلس 
شوراي اسالمي )در انتظار تأييد شوراي نگهبان( معافيت 
اصل طال از ماليات بر ارزش افزوده، منوط به عضويت همه 
موديان زنجي��ره توليد و فروش طال و جواهر در س��امانه 
موديان موضوع قانون پايانه هاي فروش��گاهي و س��امانه 
موديان مصوب س��ال 1398، صدور فاكتور الكترونيكي 
و درج ارزش اصل ط��ال در هر فاكتور )كنترل و رهگيري 
اصل طال در معامالت و مبادالت( است و در اين حالت صرفًا 
اجرت ساخت و سود مشمول ماليات بر ارزش افزوده خواهد 
شد.دفتر مطالعات ماليه عمومي و توسعه مديريت مركز 
پژوهش هاي مجلس يادآور شد: مبتني  بر راهكار مجلس 
شوراي اسالمي كه از سوي صنف طال و جواهر مورد حمايت 
قرار گرفته است، تنها در صورتي اصل طال معاف از ماليات بر 
ارزش افزوده خواهد شد كه فروشندگان طال و جواهر اقدام 
به ثبت همه خريدها و فروش هاي خود در س��امانه هاي 
سازمان امور مالياتي كنند و ارزش اصل طال را در فاكتورهاي 

فروش به صورت جداگانه درج كنند.
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پرسنل بانك سپه بعد از ادغام ها 
به 50 هزار نفر رسيد

بانك مركزي ضمن اعالم پاي��ان برنامه جامع ادغام 
بانك ها و موسسه اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح 
در بانك سپه، توضيحاتي را در خصوص فرايندهاي 
طي شده ارايه كرد. اين بانك در سال 1397 به موجب 
مصوبات شوراي پول و اعتبار و شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي )س��ران سه قوه( و هم راستا با اصالح نظام 
بانكي، برنامه جامع ادغام بانك ها و موسسه اعتباري 
وابسته به نيروهاي مس��لح در بانك سپه را با در نظر 
گرفتن مالحظات مرتبط با مشتريان، سپرده گذاران، 
س��هامداران، كاركنان و س��اير ذي نفع��ان و پس از 
انجام بررس��ي هاي كارشناسي گس��ترده با حضور 
نمايندگان دستگاه هاي ذي ربط، تدوين كرد.هدف 
سياست گذار پولي و بانكي كشور از اجراي طرح ادغام، 
ساماندهي بازار پولي كش��ور و افزايش توان نظارتي 
بانك مركزي، به منظ��ور بهره گيري از توانمندي ها 
و ظرفيت بانك هاي »انصار«، »قوامين«، »حكمت 
ايرانيان«، »مهراقتصاد« و »موسسه اعتباري كوثر« 
در قالب يك بانك واحد باثب��ات و كارآمدتر و ادغام 
اين مجموعه در بانك سپه بوده است.بر اين اساس، 
بانك مركزي در فرآيند اجرايي طرح ادغام بانك هاي 
وابسته به نيروهاي مسلح در ابتدا و بر اساس چارچوب 
عملياتي مش��خص و به موجب زمان بندي تعيين 
شده طي مدت بيش از دو سال و نيم، اين طرح ملي 
را پياده سازي و عملياتي كرد.در اين برنامه جامع كه 
با كوشش معاونت نظارت بانك مركزي، همراهي و 
پش��تيباني موثر و تعيين كننده ستاد كل نيروهاي 
مس��لح، وزارت امور اقتص��ادي و دارايي، بانك هاي 
مشمول اقدام و خصوصا مديران تالشگر بانك سپه 
عملياتي و با موفقيت اجرايي شد، فرآيندهاي الزم از 
قبل پيش بيني و براساس زمان بندي مشخص انجام 
شد. براي نمونه از جمله فعاليت هاي معاونت نظارت 
بانك مركزي طي مدت دو سال و نيم گذشته در اين 
خصوص مي توان به برخي فرآيندها از جمله بازخريد 
يا انتق��ال بخش عمده اي از س��هام واحدهاي ادغام 
شونده به شركت معرفي شده از سوي واحد ادغام پذير، 
تدوي��ن ش��يوه نامه ارزش گ��ذاري و تعيين هيات 
كارشناسان رسمي و انجام ارزش گذاري واحدهاي 
ادغام ش��ونده، هماهنگي و تعامل با ساير دستگاه ها 
و وزارتخانه ه��اي ذي ربط در خص��وص موضوعات 
مختلف ادغام از جمله همكاري با س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، سازمان امور مالياتي كشور، وزارت كشور 
و ...؛ تمهيدات الزم به منظور ايجاد زيرس��اخت هاي 
فناوري اطالعات، اصالحات عملكردي در بانك ها و 
موسسه اعتباري مشمول ادغام شامل كاهش اضافه 
برداشت، تعديل نرخ هاي سپرده و كاهش تعداد شعب 
و برگزاري مجامع عمومي فوق العاده ادغام واحدهاي 
ادغام شونده به منظور انتخاب اعضاي هيات مديره 
جديد اشاره كرد.همچنين در فرآيند پياده سازي اين 
طرح جامع، ضروري بود كه يكپارچه سازي فعاليت ها 
در حوزه فناوري اطالعات و اتصال زيرس��اخت هاي 
مرتبط با اين امر به منظور خدمات دهي هرچه بيشتر 
و بهتر نيز محقق ش��ود كه از اهم اي��ن موارد اتصال 
يكپارچه ش��عب بانك هاي ادغامي به سيستم هاي 
بانكداري متمركز بانك هاي ادغامي؛ اتصال يكپارچه 
سوئيچ هاي بانكي به شبكه شتاب و اتصال يكپارچه 
مراكز داده بانك ه��اي ادغامي بود.ذكر اين نكته نيز 
ضروري است كه مبلغ س��پرده هاي نزد چهار بانك  
و موسس��ه اعتباري به همراه مبلغ سپرده هاي نزد 
بانك س��په در ابتداي طرح ادغام و پيش از آغاز اين 
فرآيند )اسفند 1397( بيش از 15 درصد از كل مبلغ 
سپرده هاي شبكه بانكي را شامل مي شد. همچنين 
مبلغ مانده تس��هيالت بانك ها و موسسات اعتباري 
وابسته به نيروهاي مسلح به همراه بانك سپه پيش 
از ط��رح ادغام، بالغ بر 12 درص��د از كل مبلغ مانده 
تسهيالت ش��بكه بانكي بود.خاطرنشان مي شود از 
آنجايي كه در واحدهاي ادغام ش��ونده و ادغام پذير 
حدود 50 هزار نفر نيروي انساني خدوم شبكه بانكي 
كشور، فعاليت دارند، بنابراين توجه به آنها و مسائل 
مرتبط ب��ا اين كاركنان در زم��ره اولويت هاي اصلي 
معاونت نظ��ارت بانك مركزي ق��رار دارد و از همان 
ابتداي اجراي اين طرح، امنيت شغلي، يكسان سازي 
رويه ه��اي اجرايي و ارايه خدمات به اين كاركنان در 

دستور كار قرار گرفت.

 احتمال افزايش وام ازدواج 
به۱00 ميليون

در اليحه بودجه س��ال آينده ب��راي وام ازدواج مبلغ 
50 ميليون توماني درنظر گرفته شده اما كميسيون 
اجتماعي مجلس از تصويب افزايش اين وام به 100 
ميليون تومان در اين كميسيون خبر داده است و اين 
سوال را ايجاد كرده كه احتمال افزايش2 برابري وام 
ازدواج براي سال آينده وجود دارد؟به گزارش ايسنا، 
پيش از ارايه اليحه بودجه س��ال 1400، گفته هايي 
مطرح ش��د مبن��ي براينك��ه وام ازدواج از 50 به 70 
ميليون تومان افزايش مي يابد اما پس از تقديم اليحه 
به مجلس و بررسي جزييات آن، مشخص شد كه وام 
ازدواج در س��ال آينده نسبت به سال جاري تغييري 
نكرده و همان 50 ميليون تومان باقي مانده اس��ت.

در ادامه بررسي اليحه بودجه سال آينده در مجلس، 
كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد 
افزايش مبلغ اين وام به 100 ميليون تومان را مطرح 
كرد كه در اين كميس��يون تصويب شد. همچنين، 
بازپرداخت وام ازدواج از 7 به 10 سال افزايش يافت.اين 
در حالي است كه طبق بودجه سال آينده، تسهيالت 
قرض الحس��نه ازدواج براي هر يك از زوج ها در سال 
آينده50 ميليون تومان با دوره بازپرداخت هفت ساله 
و با اخذ يك ضامن معتبر و س��فته اجرايي مي شود.

اما در اين بين افزاي��ش وام ازدواج به تصويب و تاييد 
كميسيون تلفيق مجلس ش��وراي اسالمي نياز دارد 
به گونه اي كه نايب رييس فراكس��يون زنان احتمال 

تصويب وام 100 ميليوني ازدواج را كم مي داند.

 زماني براي اصالحات 
در بودجه

اين موارد نشان مي دهد كه بودجه نيازمند اصالحات 
اساسي است. س��هم ماليات نسبت به بودجه عمومي 
دولت حدود 30درصد است. اين عدد هم پايين است و 
اگر قرار باشد تا اين سهم در بودجه به حداقل 60درصد 
برسد، نظامات مالياتي كشور نيازمند اصالحات اساسي 
است. همچنين امكان صادرات نفت ايران هم به سرعت 
به سطح پيش بيني هايي كه در بودجه منعكس شده، 
نخواهد رسيد.  بودجه ش��ركت هاي دولتي نيز مبهم 
است و اگر مجلس نخواهد به اين بحث ورود كند، ممكن 
است در سال هاي آينده بسياري از شركت هاي دولتي 
ما هم ترازنامه هاي موهومي و غيرواقعي داشته باشند و 
هزينه هاي اين موضوع به دوش دولت ها بيفتد. به نظرم 
يك��ي از بخش هايي كه در رون��د اصالحي بودجه بايد 
مورد توجه قرار بگيرد، همين مباحث مرتبط با بودجه 
شركت هاي دولتي است. قرار بر اين بود كه شركت هاي 
دولتي سودآور ش��وند، ماليات بپردازند و در يك روند 
تدريجي به بودجه هاي دولت كمك كنند، اما اين روند 
بر عكس شده و اين شركت هاي دولتي هستند كه بار 
سنگيني بر دوش بودجه س��وار كرده اند. شركت هاي 
دولتي بودجه ريزي غيرشفاف و ترازنامه هاي موهومي 
دارند. تعداد زيادي از اين شركت ها هم زيان ده هستند، 
اما در اس��ناد و ترازنامه هايشان نش��ان داده نمي شود. 
اين موضوعي است كه مجلس بايد در سال هاي آينده 
براي آن فكري كند. 70درصد بودجه كش��ور بودجه 
شركت هاي دولتي است اما در اقتصاد ايران هيچكدام 
از مجلس ها به اين حوزه مهم توجه نكرده اند. از سوي 
ديگر بايد بدانيم، ركود در سال آينده يكي از مهم ترين 
چالش هاي پيش روي كش��ور اس��ت. از اين منظر كه 
تقريبا تقاضاي مصرفي در اقتص��اد ايران كاهش پيدا 
كرده و به دليل افزايش پدي��ده بالتكليفي در اقتصاد 
ايران، س��رمايه گذاران احتياط مي كنند و دس��ت به 
سرمايه گذاري هاي بلندمدت نمي زنند تا تكليف مسائل 
مهم اقتصاد ايران از جمله تحريم ها، fatf و... مشخص 
شود. اين باعث مي شود تا ركود در سال آينده عميق تر 
ش��ود. در يك چنين اتمس��فري دولت ها با استفاده از 
بودجه هاي عمراني تالش مي كنند، اقتصاد را از ركود 
خارج كنند. در حال حاضر آمارها حاكي از آن است كه 
در اليحه، بيش از 40درصد بودجه جاري افزايش پيدا 
كرده اما بودجه عمراني تنها 18درصد افزايش پيدا كرده 
است. اين اعداد نشان مي دهد كه جهت گيري بودجه 
هم اشتباه است. يعني بايد رشد بيشتر در بحث بودجه 
عمراني لحاظ مي شد و حداقل افزايش به بودجه جاري 
تخصيص داده مي شد. بايد اين نسبت رشد 40 درصد 
و 18درصد بالعكس مي شد. به عبارت ساده تر، بودجه 
عمراني بايد 40درصد افزاي��ش پيدا مي كرد و بودجه 
جاري 18درصد به مباحث جاري تخصيص مي يافت. 
رويكردهاي نفتي دولت در بودجه هم ابهامات زيادي 
دارد و يكي از حوزه هاي اصالحي بودجه، مي بايس��ت 
در اين بخش پيگيري شود. در خوش بينانه ترين حالت 
در سال آينده امكان فروش حدود 1ميليون بشكه نفت 
وجود خواهد داشت و هر پيش بيني بيشتر از آن مبتني 
بر واقعيات بازار نيست. خاطرم هست از سال1380 قرار 
بود بودجه ريزي كشور عملياتي شود. اما اين مكانيسم 
غلط و كليشه اي همچنان تداوم دارد. تا زماني كه اين 
جراحي ضروري صورت نگيرد، رسيدن به اهداف كالن 
اقتصادي مقدور نيست. ارايه بودجه مبتني بر عملكرد 
نيازمند برنامه ريزي و اقداماتي است كه بعيد مي دانم 
اين روند در زمان دولت دوازدهم محقق شود. به هر حال 
شرايط تحريمي و ساير محدوديت ها مشكالت فراواني 
را در مسير برنامه ريزي هاي كالن اقتصادي ايجاد كرد و 

پروسه اصالح بودجه را به تاخير افكند.

دو بودجه تدوين شود
در اين ميان ذكر اين نكته ضروري است كه نرخ ارز تا حد 
بسيار زيادي به عوامل سياسي بستگي دارد؛ بنابراين 
پيش بيني مي ش��ود كه اگر ما به سمت برجام حركت 
كنيم و اين توافق بين المللي احيا شود، ممكن است تا 
حدي شاهد كاهش نرخ ارز باشيم. اما در صورت تدوام 
تحريم ها، نرخ ارز صعودي خواهد بود. از سوي ديگر، با 
توجه به دس��تور رهبري مبني بر تمديد بررسي لوايح 
»اف اي تي اف« در مجمع تشخيص مصلحت نظام، در 
صورت تصويب اين لوايح نرخ ارز تعديل خواهد شد. از 
اين رو، اين امكان وجود دارد كه با كاهش نرخ ارز شاهد 
افت در بازار بورس نيز باشيم. به هر حال هرچه به سمت 
ارتباط بيشتر با جوامع بين المللي حركت كنيم، ارز به 
سمت ثبات و پايداري بيش��تري مي رسد. در غير اين 
صورت، نرخ ارز رو به افزايش خواهد رفت. اما نبايد از اين 
موضوع غافل بود كه مسائل سياسي در كشور بر بسياري 
از حوزه هاي ديگر اثر گذار است. اما مجددا بايد اين نكته را 
يادآوري كرد كه تداوم يا لغو تحريم ها بر تمام اين شرايط 
اثر دارد. اما مساله قابل تامل ديگر در اليحه بودجه 1400، 
افزايش وابستگي به نفت است كه اين موضوع به نوعي 
نشان دهنده خوش بيني آقاي رييس جمهور است. اين 
طور به نظر مي رسد كه با توجه به پيروزي »جو بايدن«، 
رييس جمهور منتخب امريكا دولت تصور كرده است كه 
برجام مجددا احيا و اجرا و تحريم ها برداشته مي شود 
كه به تبع آن فروش نفت افزايش پيدا مي كند. اين در 
حالي اس��ت كه به اعتقاد من بودجه بايد واقعي باشد. 
از اين رو، مي توان دو بودج��ه تهيه كرد؛ يك بودجه با 
درنظرگرفتن تداوم تحريم ها و ديگري با لحاظ كردن 
شرايط لغو تحريم ها و افزايش فروش نفت. چرا كه اگر 
درآمد هاي نفتي محقق نشود، براي تامين بودجه كشور 
نياز به استقراض و چاپ پول داريم؛ اين در شرايطي است 
كه كسري بودجه باعث افزايش نقدينگي و تورم مي شود. 
در نتيجه اين اتفاقات كشور در وضعيت دشوارتري قرار 
مي گيرد و فشار بيشتري به مردم وارد مي شود. به طور 
كلي بودجه بر اساس شرايط انبساطي و خوش بينانه 
تدوين و تهيه شده است. همان  طور كه پيش تر اشاره 
ش��د، بهتر است دو بودجه تدوين ش��ود؛ يكي با توجه 
به شرايط حال حاضر و ديگري براي شرايط بازگشت 

امريكا به برجام. 

مركز پژوهش هاي مجلس وضعيت ماليات بر ارزش افزوده طال را بررسي كرد

پيشنهاد ماليات صفر براي شمش طال و ارزش افزوده براي كارمزد

FATF  براي تسهيل ارتباط سيستم بانكي كشور تصويب شود
ي��ك عض��و كميس��يون اقتص��ادي مجل��س گف��ت: 
كنوانسيون هاي مرتبط FATF و پالرمو در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در حال بررسي اس��ت و اعضا آن چنانچه 
مشاهده كردند كه با اين كارارتباط سيستم بانكي كشور 
با خارج تسهيل مي شود، بايد آن را تصويب كنند.از لوايح 
چهارگانه پيوستن به FATF دو اليحه بطور كامل در قوانين 
داخلي كشور وجود دارد. دو اليحه ديگر از جمله معاهده 
مقابله با جرايم س��ازمان يافته فراملي )پالرمو( و معاهده 
مقابله با تامين مالي تروريسم بررسي هاي باقي مانده به 
حساب مي آيند كه با نامه مقام رهبري به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، انتظار مي رود اعضا مجمع با دقت بيشتري 
در اين خصوص تصميم گيرند. محمد باقري بنايي، عضو 
كميس��يون اقتصادي مجلس در گفت وگو با ايِبنا درباره 
حل مش��كالت بانكي از طريق پيوستن به FATF گفت: 
بحث هاي مربوط به FATF بايد در مس��يري قانوني قرار 
گيرد تا منافع و مضرات آن براي كش��ور مش��خص شود. 
در نهايت هم بر همين اساس و اينكه كدام يك بر ديگري 
ارجحي��ت دارد، تصميم  نهايي را اخذ كنند. نهايي كردن 
چنين تصميمي نياز به آن دارد كه شرايط ديگر كشورها 
مورد مطالعه قرار گيرد تا اطالعات درس��ت و جامعي به 
دست ايد. پيوستن به FATF شايد به بهانه اي براي برخي 
كش��ورها تبديل ش��ود تا چنين نتيجه گيرند كه ملحق 
نش��دن و نپذيرفتن آن به دليل ازدياد پولش��ويي بوده و 
برعكس. بايد تمام جوانب مورد توجه قرار گيرد. اين عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص يادآور شد: 
بدون ترديد در رابطه با FATF دست به عصا بايد حركت 
 FATF كرد و عجله  درباره سرنوشت آن جايز نيست. اليحه
و پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام اكنون در حال 
بررسي است و اعضا آن چنانچه مشاهده كردند كه با اين 
كار ارتباط سيستم بانكي كشور با خارج تسهيل مي شود، 
بايد آن را مورد تصويب قرار دهند، البته نبايد منافع ملي را 
دور از نظر پنداشت.باقري بنايي در ادامه تاكيد كرد: عالوه 
بر مساله باال بايد اين نكته را هم مدنظر داشت كه پذيرش 

اين مساله كه با اين كار قفل سيستم بانكي كشور باز خواهد 
شد، سخت است زيرا كشور با تحريم هاي شديدي مواجه 
است و درخواست فوق بيشتر به بهانه شباهت دارد.وي در 
اين باره كه براي سهولت كار حداقل بازرگانان كشور بايد 
تكليف اين مساله روشن شود، توضيح داد: الزمه بقا اقتصاد 
كشور بخش خصوصي و دولتي است، چنانچه با تصويب اين 
قوانين فعاليت آنها آسان تر مي شود، حتما بايد به آنها كمك 
كرد، اما همانطور كه در باال توضيح دادم از آنجا كه در تحريم 
به سر مي بريم حتي با تصويب آن هم به نظر نمي رسد كه راه 
به جايي برده شود. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
در اين رابطه كه نمي توان نس��بت به مقررات بين المللي 
بي تفاوت بود، بيان كرد: نسبت به مقررات بين المللي قطعا 
نبايد بي تفاوت بود، از آن طرف هم بايد تكليف تحريم ها را 
تعيين كرد و نسبت به آن هم حساسيت نشان داد و براي 

رفع شان تالش بيشتري به كار برد.

  ارس�ال اطالع�ات بانكي ايران با پيوس�تن 
FATF به

اما برخي كارشناسان نيز نكات ديگري را مطرح كرده اند.
 FATF سفير اسبق ايران در مكزيك با بيان اينكه عضويت در
مساوي با تشديد تحريم هاست گفت: به دليل قرار گرفتن 
وزارت خزانه داري امريكا در رأسFATF، كل اطالعات بانكي 
ايران به صورت آنالين در اختيار امريكا قرار خواهد گرفت.به 
گزارش تسنيم، محمد حسن قديري ابيانه سفير اسبق ايران 
 FATFدر مكزيك و استراليا درمورد زمزمه هاي بازگشت به
گفت: موضوع، بازگشت بهFATF نيست. رييس جمهور از 
مقام معظم رهبري درخواس��ت كردند كه اين موضوع در 
فرصتي مجدداً بررسي شود.وي با تأكيد بر اينكه مقام معظم 
رهبري با بررسي مجددFATF موافقت كردند نه با بازگشت 
به آن افزود: به نظرم مجمع تشخيص مصلحت نظام مانند 
دفعه قبل، آن را رد خواهد كرد.قديري ابيانه درباره داليل 
عده اي براي پيوستن به FATFاظهار كرد: عده اي مي گويند 
با پيوستن بهFATF از ليست سياه خارج خواهيم شد كه 

اگر هم به فرض، از ليست سياه خارج شويم و رابطه بانكي 
ايران با ساير كشورها از نظر آن بال اشكال اعالم شود اما هنوز 
امريكا تحريم هاي بانكي را لغو نكرده و بانك ها بدون اجازه 
امري��كا و در صورت تحريم به تهديد، حاضر به همكاري با 
ايران نخواهند شد.سفير اسبق ايران در مكزيك و استراليا 
تأكيد كرد: با پيوستن ايران به FATFو خروج از ليست سياه 
هيچ تغييري در روابط ايران با بانك ها ايجاد نخواهد شد اما به 
 ،FATFدليل قرار گرفتن وزارت خزانه داري امريكا در رأس
كل اطالعات بانكي ايران به صورت آنالين در اختيار امريكا 
قرار خواهد گرفت تا بتوانن��د راه هاي دور زدن تحريم ها را 
هم مسدود كنند.وي معتقد است كه پيوستن بهFATF به 
هيچ وجه به صالح ايران نيست و با عضويت در آن نه تنها هيچ 
تغييري در روابط ايران با بانك هاي جهان ايجاد نخواهد شد 
بلكه راه هاي دور زدن تحريم ها نيز بسته مي شود و بنابراين 
پيوستن به آن به ضرر ايران خواهد بود.قديري ابيانه گفت: 
 FATFمجمع تشخيص مصلحت نظام الزم نيست بگويد كه
را رد مي كنيم يعني به جاي رد كردن آن در مجمع بهتر است 
كه بررسي آن را مطابق با برجام به بعد از رفع تحريم ها عليه 
كش��ورمان موكول كند. كارشناس عالي امور استراتژيك 
گفت: عضويت درFATF مساوي با تشديد تحريم ها عليه 
ايران و جلوگيري از دور زدن تحريم هاست. كاهش تعمدي 
نرخ برابري ارز مي تواند پيامدهاي مخربي را براي اقتصاد 

كشور به همراه داشته باشد.

  پيوس�تن به FATF ش�رط الزم ب�راي رونق 
اقتصادي است

 از سوي ديگر، برخي صاحب نظران تصويب اين لوايح 
را ش��رط الزم مي دانند. »احمد مجتهد« پيوس��تن 
به FATF و تصويب لواي��ح چهارگانه مربوط به آن را 
براي اقتصاد ايران شرط الزمي دانست كه به تنهايي 
براي ايجاد رشد و رونق اقتصادي كافي نخواهند بود.

اين استاد دانش��گاه در ادامه توضيح داد: ما براي آنكه 
اقتصاد ايران از ش��رايط فعلي خارج شده و به سمت 

 FATF رونق حركت كند بايد بتوانيم از ليس��ت سياه
خارج شده تا پس از آن وارد مبادالت بين المللي شويم. 
البته مغلطه اي كه برخي از مخالفان پيوستن ايران به 
اين سازمان بين المللي مطرح مي كنند، اين است كه 
انتظار دارند با پيوستن به اين معاهده، رونق اقتصادي 
هم ايجاد بشود و چون اين اتفاق نمي افتد، پيوستن به 
آن را بيهوده توصيف مي كنند.رييس اسبق پژوهشكده 
پولي و بانكي افزود: FATF  و معاهدات بين المللي ديگر 
چون آن، از جمله  WTO )سازمان تجارت جهاني(، 
همگي بسترهايي هستند كه امكان مراودات بين المللي 
را براي اقتصاد كشورها فراهم مي كنند. به بياني ديگر، 
استخرهايي هس��تند كه به شناگران فرصت و امكان 
شنا در آن را مي دهند. طبيعتا وجود استخر به معناي 
مهارت شناگر نخواهد بود و اگر ما مي خواهيم شاهد 
رونق و رشد اقتصادي باش��يم، عالوه بر حفظ امكان 
ش��نا در استخر، بايد مهارت هاي شناگري خود را هم 
افزاي��ش دهيم.مجتهد ادامه داد: بنابراين پيوس��تن 
به FATF و تصويب لواي��ح چهارگانه اي كه دولت به 
مجلس تقديم كرده بود، به منزله ش��روط الزم براي 
رونق اقتصادي كشور است. اما تحقق اين مهم نياز به 
شروط كافي ديگري دارد. اين كارشناس امور اقتصادي 
 FATF در خصوص مضرات قرار گرفتن در ليست سياه
گفت: اينكه بزرگ ترين مشكل بين المللي امروز اقتصاد 
ايران را تحريم هاي يكجانبه و ظالمانه دولت امريكا عليه 
ايران مي دانند، حرف درستي است و با خروج از ليست 
سياه FATF در شرايط اين تحريم ها تفاوت ويژه اي ايجاد 
نخواهد ش��د، اما بايد توجه داشته باشيم كه در همين 
شرايط تحريمي فعاالن اقتصادي ايراني مي توانستند با 
برخي بانك هاي چيني، روسي و حتي تركيه اي مراودات 
 FATF مالي داشته باشند و با قرار گرفتن در ليست سياه
اين امكان از صادركنندگان و واردكنندگان گرفته شد. 
اتفاقي ك��ه روند تجاري ايران را ب��ا خلل جدي ديگري 

مواجه ساخت.



رقيه ندايي|
شروع سال جاري براي بازار سرمايه بسيار مطلوب بود 
و بورس تهران توانس��ت در فصل بهار بازدهي بيش از 
300 درصدي عايد س��هامداران خود كند واين روند 
تا ميانه هاي تابس��تان ادامه دار بود ام��ا از ميانه هاي 
مردادماه ش��اهد نزول و افت بازار بوديم ولي در فصل 
پاييز بازار س��هام باتوجه به اخبار سياسي و اقتصادي 
وضعيت ناگ��واري به خود گرفت. رش��د قيمت ها در 
بازارهاي موازي و ريزش قيمت ها در بورس و همچنين 
افزايش انتظارات تورمي ناشي از نتايج انتخابات امريكا 
باعث شد كه وضعيت نامطلوبي در بازارهاي مالي به 

وجود آورد. 
طي فصل گذشته بازارهاي مالي از جمله بورس نوسان 
عم��ده اي را تجربه كرده بودن��د و بطور كلي مي توان 
گفت آنچه در فصل گذش��ته درب��اره بازارهاي مالي 
و سرمايه  اي مشترك است نس��بي و ثبات شكننده 
بوده كه اين وضعيت همراه ب��ا ركود موجبات انتظار 
فروشنده و خريداران در بازارهاي مالي از جمله بورس 
را فراهم ساخت. اين معامله كنندگان اغلب منتظرند 
تا سياس��ت هاي خارجي و داخلي س��امان يابد و در 
نتيجه اقدام به خريد و فروش سهام خود كنند. در اين 
ميان بس��ياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه 
ثبات در بازارهاي مالي و س��رمايه اي مي تواند با تاثير 
در ساير بخش هاي اقتصادي در روند زندگي مردم نيز 
اثر بگذارد. بازار س��رمايه را مي توان پراقبال ترين و در 
عين حال محبوب ترين بازار مالي دانست و همچين 
جز بورس طي فصل پايي��ز روند اغلب منفي را دنبال 
مي ك��رد و پس اين ب��ازار نيز بازارهاي مالي س��كه و 
طال، ارز، خودرو، مسكن جز مهم ترين بازارهاي مالي 
دانست كه كه مردم در دوران نوسانات شديد  اقتصاد 
ايران وارد آنها شدند تا سوار بر موج نوسان بتوانند راهي 
براي حفظ و دارايي هايشان پيدا كنند. درست است 
اين نوسان در فصل پاييز كمرنگ شد ند اما هنوز هم 
ادامه دارند و يك عده از كارشناس��ان اقتصادي نيز بر 
اين نظرند در صورتي كه مذاكرات بين ايران و امريكا، 
بازگشت برجام، پيوستن به FATF و ديگر معاهدات 
بين المللي مالي بانكي اتفاق بيفتد مي تواند وضعيت 
كش��ور را به س��مت بهبود ببرد و برخي هم معتقدند 
اين اتفاق نخواهد افتاد! و درنهايت بازار سرمايه دچار 
نوساني جديدي مي ش��ود. نوسانات بازار ارز هم تاثير 
مهمي بر روي بورس دارد چراكه برخي از سهام موجود 
در بازار س��رمايه كاموديتي محور هستند. بازار ارز در 
ابتداي فصل پاييز تحت تاثير انتخابات امريكا و جنبه 
رواني انتخاب مجدد ترامپ،  روزهاي پرفشار و سختي 
را س��پري كرد و نرخ دالر در روزهاي نخس��ت فصل 
گذشته به 30 هزار تومان هم رسيد ولي باالتر نرفت. 
نرخ در همين محدوده باقي ماند تا اينكه خبر پيروزي 
جوبايدن در انتخابات رياست جمهوري امريكا رسيد 
و اين شوك نرخ دالر را كاهش��ي كرد و نرخ به حدود 
25 هزار تومان رس��يد و در آذر م��اه هم اين نرخ بين 
24، 500 تا 26 هزار تومان نوسان داشت. اين نوسان 
همچنان ادامه دارد ولي از ش��دت آن كاس��ته شده 
است. كارشناسان اقتصادي معتقدند كاهش نرخ ارز 
و واقعي شدن آن بستگي به تصميمات مالي و پولي و 
همچنين كاهش تحريم ها دارد در آينده دارد. كشف 
واكس��ن كرونا هم موضوع ديگري بود كه به كاهش 
نوسان در اين بازار كمك كرده ولي همچنان اين بازار 
نيازمند حمايت بيشتر براي تثبيت نرخ است تا ثبات 
به ساير بازارها برگردد.كاهش و افزايش نرخ دالر تاثير 
مهمي بر روي بازار دارد و شاهد اين موضوع بوديم كه 
بورس دالر 30 هزارتوماني باعث شد كه بورس كمي 
جان بگيرد و بعد از كاهش نرخ دالر تا 25 هزارتومان 
كمي روند نزولي به بازار سرمايه تزريق كرد و در تنيجه 

مي توان گفت كه نرخ ارز به عنوان يك قلب تپنده براي 
بورس عمل مي كند.

اين نكته هم مهم است كه فصل پاييز براي اغلب بازارهاي 
مالي بد ب��ود و موجبات ن��زول در اين بازاره��ا را فراهم 
ساخت. بطور كلي ريزش بورس به تنهايي رخ نداد و در 
كنار آن بازارهاي مالي ديگر نيز شاهد نزول گهگاه عميق 
بودندبراي مثال بازار خودرو در هفته دوم مهرماه صعودي 
بود و اين صعود در حالي بود كه براساس آمار اعالم شده از 
سمت و سوي اداره كل صنايع حمل  و نقل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خودروس��ازان در تمام گروه ها همانند؛ 
سواري، وانت، ميني بوس و ميدل باس، اتوبوس، كاميونت، 
كاميون و كشنده، رشد 23 درصدي را ثبت كردند و رشد 
اين بازارمالي در بخش سواري نيز بيش از 49 درصد بود. 
اين وضعيت در بازار خودرو بدون تبعيت از هيچ فرمول و 
دستوري همچنان ادامه داشت تا اينكه در آبان با كاهش 
نرخ ارز اين رشد هم كند شد و قيمت خودروهاي داخلي 
و مونتاژي روز يكشنبه يعني 18 آبان ماه كاهش 20 تا 25 
درصدي ثبت ك��رد. اين كاهش در هفته هاي بعدي هم 
ادامه يافت تا اينكه در آذرماه قيمت ها در بازار آزاد سقوط 
كرد و عالوه بر خودروه��اي ايراني خودروهاي خارجي 
هم طعم كاهش قيمت را چشيدند. در حال حاضر بازار 
آزاد خودرو در ش��رايط ركود عميق به س��ر مي برد و اين 
بازار نه خريدار دارد و نه فروش��نده و همه چش��م انتظار 
كاهش بيشتر قيمت ها هستند. اين كاهش باعث شد كه 
بس��ياري از افرادي كه بازار خودرو سرمايه گذاري كرده 
بودند س��رمايه خود را از اين بازار خارج كنند و درنهايت 
وارد بازارهاي موازي همانند ب��ورس كنند كه اين ورود 
چند روزي انجام شد اما با پيروزي بايدن و اخبار سياسي 

و اقتصادي متعدد اين روند تا حدود زيادي كند شد.

    رشد قيمت مسكن و اقبال به بورس
بازاربعدي مسكن است و بازار مسكن نيز از آن دسته 
بازارهاست كه باشروع سال جديد همانند بورس دچار 
انفجار قيمتي شد و رشد بيش از 500 درصدي قيمت ها 
را مي توان فاجعه اي براي مردم دانست چراكه بسياري 
مجبور شدند تا از شهرها به حواشي نقل مكان كنند تا 
شايد دستشان به خانه برسد. متوسط قيمت يك متر 
مربع زيربناي واحد مسكوني در ش��هر تهران در ماه 

اول پاييز س��ال جاري 26 ميليون و 720 هزار تومان 
رسيد كه نسبت به شهريور ماه 10 درصد رشد داشت. 
رشد قيمت مسكن به ركود در اين بازار هم منجر شد 
چراكه مردم ديگر توانايي خريد نداشته و به سمت اجاره 
رفتند و همين موضوع باعث رونق بازار اجاره شد. انتشار 
گزارش تحوالت بازار مسكن در شهر تهران كه از سوي 
بانك مركزي بيانگر اين است كه در آبان امسال متوسط 
قيمت خري��د و فروش يك مترمرب��ع زيربناي واحد 
مسكوني معامله ش��ده از طريق بنگاه هاي معامالت 
ملكي تهران 27 ميليون و 100 هزار تومان رسيد كه 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 1.8 و 118.2 
درصد افزايش داشته اس��ت! در پايان آذر اين قيمت 
مسكن كمي ثبات پيدا كرد. اين موضوع نشان دهنده 
اين است كه بسياري از افراد توانايي سرمايه گذاري در 
بازار مس��كن را ندارد و باتوجه به اندك سود بانك ها و 
همچنين ريسك بازارهاي ارزي تقربيا به اجبار و باتوجه 
به نوع سوددهي در بورس و بازارسهام سرمايه گذاري 
مي كنند كه در نهايت بعد از گذر از مدت زمان خاصي 

به سود چند صد درصدي برسند.

    جدال بازار طال و بورس
براساس آموزه هاي ما در گذشته هاي دور خريد سكه و 
طال يكي از بهترين راه هاي سرمايه گذاري است و روند 
تغييرات قيمت اين فلز گرانبها و نمودار رشد قيمتي 
آن در فصل پاييز همگان را ش��گفت زده كرد؛ بطوري 
كه قيمت س��كه تمام بهار آزادي در مهر ماه به باالي 
16 ميليون تومان هم رس��يد اتفاقي ك��ه باعث بروز 
نگراني هاي شديد ش��د. اين قيمت، اما چند ساعتي 
بيشتر دوام نداشت و پس از چند ساعت كاهش يافت و 
به مرز 15 ميليون تومان رسيد. اين كاهش ادامه داشت 
تا با كاهش ن��رخ دالر و اونس جهاني در آبان به حدود 
13 و 14 ميليون تومان رسيد. پس از انتخابات امريكا 
همزمان با كاهش ارزش دالر در برابر ريال؛ قيمت سكه 
در روند كاهشي قرار گرفت و حتي به كانال 10 ميليون 
تومان وارد شد و حتي برخي از فعاالن از ورود سكه تا 
پايان س��ال به زير 10 ميليون توم��ان ابراز اميدواري 
كردند. در پايان فصل هم قيم��ت اين فلز گرانبها در 
كانال 11 و 12 ميليون تومان باقي ماند. در نتيجه با اين 

وضعيت گراني و نوسان در بازار ارزبطور تقربي نيمي از 
سهامداران ترجيج مي دهند كه سرمايه گذاري كمتري 
انجام دهند و سرمايه خود را به يك باره از دست ندهند 
در نتيجه بسياري از س��هامداران وارد بازار سرمايه و 

بورس شدند.
فصل پايي��ز براي بازار س��رمايه مطلوب ت��ر از فصل 
تابس��تان بود اما بطور كلي در مقايس��ه با سال هاي 
گذشته نامطلوب بود. ش��اخص كل بازار سرمايه روز 
دوشنبه هفت مهرماه سال جاري در نهايت با كاهش 
54957 واحدي روي كانال يك ميليون و 515 هزار 
و 930 واحدي آرام گرفت كه اين كاهش سهام داران 
را نگران كرد، چراكه بازار سرمايه با حمايت دولت قرار 
بود حافظ منافع آنها باشد. روند افت و خيز شاخص در 
اين بازار از ابتداي امسال آغاز شد و همچنان هم ادامه 
داشت تا اينكه در نيمه هاي آبان ماه شاخص كل بازار 
سهام با 132 واحد افزايش به يك ميليون و 579 هزار 
و 639 واحد رس��يد. اين اعداد بخشي از ارقامي است 
كه تابلوي بازار سرمايه آنها را نشان داد تا امروز بيشتر 
روزهاي هفته اين تابلو به رنگ قرمز بود كه نش��اني از 
افت شديد شاخص دارد. بازار در آخرين روز پاييز 99 
با افزايش نسبي تقاضا آغاز به كار كرد و ارزش صفوف 
خريد تا به 5300 ميليارد و ارزش صفوف فروش حدودا 
1000ميليارد شد اما روز گذشته بازهم شاهد منفي 
شدن ش��اخص ها بوديم. با شروع فصل زمستان اميد 
مي رود كه وضعيت بورس كمي مطلوب تر از گذشته 
شود و با انتشار گزارش هاي شركت ها در سايت كدال 
اميد مي رود كه وضعيت بازار بهتر شود. البته با توجه 
ب��ه ورود بايدن به كاخ س��فيد در اين فصل و احتمال 
مذاكرات برجام اين دو كشور اميد مي رود كه وضعيت 

اقتصاد كمي بهتر از گذشته شود.
به طور كلي در فصل پاييز تمامي بازارها از جمله بورس 
ب��ا نزول همراه بودن��د و اين ن��زول در بازارهاي مالي 
باعث شد كه مردم به س��مت و سوي بورس كشيده 
ش��وند البته اين بدان معنا نيست كه بورس در فصل 
پاييز يك اس��تقبال بي حد و اندازه داشت بلكه بدان 
معناست كه بورس طي اين فصل نسبت به رقيب هاي 
خود بهتر عمل كرده و توانسته سرمايه گذاران زيادي 

را جذب كند. 

كدال نگراخبار
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عدم شناخت منتقدان
از ماموريت بازارگردان ها

وحيد حس��ن پور، مديرعامل كارگزاري صباتامين، 
گفت: اتهاماتي كه برخي رسانه ها در قالب »نقد« به 
بازار گردان ها مطرح مي كنند، اغلب، ناشي از شناخت 
نادقيق و حتي نادرست منتقدان، از ماهيت و ماموريت 
بازارگردان ها است. وي خاطرنشان كرد: دليل اصلي 
كه باعث ايجاد بازارگرداني شده، تأمين نقدشوندگي 
براي نماد و س��هامي اس��ت كه بازارگردان روي آن 
فعاليت انجام مي دهد. نقدشوندگي هم به اين معني 
اس��ت كه اگر به هر دليلي در بازار براي سهمي صف 
فروش تشكيل ش��د بايد وارد عمل شود و خريداري 
انجام دهد تا فروش��ندگان بتوانند سهام خود را نقد 
كنند. براي خريداري هم كه در صف خريد مي نشينند 
تأمين مناسب صورت گيرد يا تعهدات ديگري كه براي 
نهادها الزم اس��ت انجام شود. حسن پور توضيح داد: 
وقتي سهمي امروز صف فروش داشته باشد و شما به 
عنوان يك بازارگردان، ناگزير باشيد بخريد و فردا طبق 
پارامترهايي اعالمي از سوي سازمان بورس، شركت 
بورس و فرابورس، تعهد به فروش داش��ته باش��يد؛ 
به طور طبيعي، فاصله و گپي را در روندهاي صعودي 
ايجاد مي كند كه خروجي آن، مي تواند نوسان مثبت 
باشد. اما اگر فرض كنيد اين بازار منفي باشد و مجبور 
شويد امروز سهمي را بخريد و فردا هم كه پنج درصد 
منفي تر مي شود، بازهم بخريد؛ عماًل روند منفي در 
فعاليت بازارگردان ها ايجاد مي شود. اين كارشناس 
بازار سرمايه اظهار كرد: هدف و ذات اين صندوق ها، 
به گونه اي تعريف شده كه نقدشوندگي را تأمين كنند 
كه در مواردي، ممكن اس��ت به گرفتن نوسان بين 
امروز و فردا، منجر شود. وي با بيان اينكه از اواخر فصل 
تابستان، س��ازمان بورس، همه ناشران را به داشتن 
بازارگردان، ملزم كرده، ادامه داد: شرايط هر شركت 
متفاوت است و نقدينگي و ساختار سهامداري آنها نيز 
با يكديگر تفاوت دارد كه اين مساله، گاهي مي تواند 
زمينه ساز بروز عدم انجام تعهدات شود. اين مشكل، 
عمدتًا، به دليل عدم تأمين نقد ش��وندگي به وجود 
مي آيد. بنابراين، الزم است كه از طريق بازارگردان، 
نقدشوندگي سهام تأمين شود. حسن پور عنوان كرد: 
بررسي آماري خريدوفروش هاي منتشرشده، گوياي 
اين واقعيت است كه عملكرد بازارگردان ها مبتني بر 
نوسان گيري نيست. درمجموع، اگر بازه كوتاه مدت 
مثاًل دو روز را بررسي كنيم اسم عمليات بازارگردان ها 
مي شود نوسان. اما اگر بازه زماني را بلندمدت تر كنيم 
و س��ه ماه عملكرد را بررسي كنيم يا 6 ماه را بررسي 
كنيم، از نوس��ان گيري فاصله مي گيريم. با فعاليت 
بازارگردان ها، افراد به خص��وص تازه واردان از اينكه 
سهمش��ان در صف فروش گير نيفتد، آسوده خاطر 
خواهند ش��د و از جنس هيجاناتي ك��ه در ماه هاي 
ش��هريور و مهر در صف هاي فروش ش��اهد بوديم، 
كمتر شاهد خواهيم بود. اين كارشناس بازار سرمايه 
توضيح داد: در بازه كوتاه مدت، ممكن اس��ت، شائبه 
نوسان گيري به وجود بيايد. البته اين به ذات فعاليت 
بازارگرداني نيز بازمي گردد چون بازارگردان ها بايد در 
يك روز، منفي خريداري كنند و يك روز ديگر، مثبت 
بفروشند. اين موضوع در اساسنامه بازارگرداني هم 
آمده است و مجمع آنها اين موضوع را تصويب كرده 
و نهادهاي ناظر نيز مش��خص ش��ده اند، بنابراين، 
چني��ن اقداماتي، با ذات و ماموري��ت بازارگرداني، 

تضادي ندارند.

افزايش نقدشوندگي،
تنها وظيفه بازارگرداني

فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با 
اقتصادآنالين گفت: بازارگرداني جزو جداناپذير فضاي 
معامالت در بازارهاي مالي است. اولين قدم شركت هاي 
در حال پذيرش در بورس )بورس تهران و فرابورس( 
كش��ور ما نيز براي تنظيم قرارداد به منظور ش��رايط 
پذيرش خود، قرارداد با يك صن��دوق بازارگرداني يا 
نهاد مالي است. وي افزود: بنابراين اين موضوع، امري 
ابتدايي محسوب مي شود. اما يكي از ابعاد كم رنگ نحوه 
فعاليت، تغيير فضا و سير نزولي يا صعودي بازار سرمايه 
و... به نحوه فعالي��ت بازارگردانان باز مي گردد. بخش 
عمده و منشأ اثر كامل تر بر بهبود وضعيت معامالت در 
دو يا سه ماه اخير كه منجر به افزايش حجم معامالت 
شده، روند اصالح قيمت ذاتي بازار سهام بوده است. به 
اين معنا كه به صورت درون زا، مكانيزم اصالح قيمت 
موجب شده است كه حجم معامالت به ترتيبي افزايش 
يابد كه اغلب فعاالن بازار احساس رضايت كنند. اين 
كارشناس بازار سرمايه اضافه كرد: بنابراين اينكه گفته 
مي ش��ود فعاليت بازارگرداني موجب ايجاد تعادل در 
بازار سرمايه شده است، اثرگذاري كمي دارد، اما بي اثر 
نيست. آقابزرگي تصريح كرد: دو تفاوت عمده بايد ميان 
بازارساز و بازارگردان درنظر گرفت. بازارگردان، مطابق با 
چارچوب تعريف شده از سوي نهاد ناظر با انعقاد قرارداد 
به فعاليت مي پردازد و اگر ضريب نقدشوندگي قيمت 
سهم كاهش يابد، سعي بر افزايش نقدشوندگي دارند. 
اما بازارساز، شخص يا اش��خاصي هستند كه قيمت 
سهم را به س��مت ارزش ذاتي آن حركت مي دهند و 
ركن بازارگردان، چنين وظيف��ه اي را برعهده ندارد. 
در هر حال فرآيند بازارگرداني بي اثر نبوده اس��ت، اما 
مهم ترين اثر ايجاد تعادل در بازار سهام به موضوعيت 
اصالح قيمت ها بازمي گردد. وي اظهار داشت: مقدم بر 
ايفاي نقش بازارگردانان، تنظيم قواعد و آيين نامه هايي 
است كه سهام شناور آزاد شركت ها به ترتيبي همگن 
شود و افزايش يابد تا خأل سهام شناور احساس نشود. 
در برخي از مواقع در سهامي كه سهام شناور آزاد كم 
يا بس��يار زيادي دارد، ممكن اس��ت برآيند عملكرد 
صندوق ه��اي بازارگرداني، نتيجه الزم را براي اين دو 
گروه فراهم نكند. بنابراين پيش از اينكه قانون داشتن 
بازارگردان براي هر نهاد مالي يا ناشري الزام آور شود، 
بايد سهامداران عمده ش��ركت را وادار كرد كه سهام 
شناور آزاد خود را به حد و نصابي برسانند كه مورد نظر 

ضوابط پذيرش شركت ها است.

افزايش سود سهام شيراز
شركت پتروش��يمي شيراز با س��رمايه 5 هزار و 100 
ميليارد ريال، صورت هاي مالي 6 ماهه نخس��ت دوره 
مالي منتهي به 30 اسفند 1399 را به صورت حسابرسي 
شده منتشر كرد. شركت پتروشيمي شيراز در دوره ياد 
شده، مبلغ 11 هزار و 364 ميليارد و 623 ميليون ريال 
سود خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 2 هزار و 
228 ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه 
نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزايش 104 
درصدي برخوردار است. در گزارش حسابرسي شده اين 
شركت بورسي نسبت به گزارش حسابرسي نشده آن 
در دوره ياد شده، افزايش 38 ريالي در هر سهم مشاهده 
مي شود. براساس گزارش حسابرسي نشده، سود هر 
سهم 2 هزار و 190 ريال و سود خالص 11 هزار و 168 
ميليارد و 419 ميليون ريال اعالم شده است. »شيراز« 
در دوره 6 ماهه نخست سال مالي منتهي به 29 اسفند 
1398 )حسابرس��ي شده(، سود هر سهم را مبلغ يك 
هزار و 90 ريال و سود خالص را 5 هزار و 557 ميليارد و 

160 ميليون ريال قيد كرده است.

دستورالعمل بازارگرداني 
اصالح و به زودي ابالغ مي شود

جواد عشقي نژاد، مديرعامل شركت سرمايه گذاري 
مدبران اقتصاد و عض��و هيات مديره بورس تهران 
در بررس��ي عملكرد بازار گردان ها در بازار س��هام 
پرداخت و با تش��ريح مفهوم بازارگردان��ي در بازار 
س��رمايه، اهداف اين فعاليت را در بازار تبيين كرد. 
عش��قي نژاد در توضيح مفه��وم بازارگرداني براي 
بازار سهام گفت: س��رمايه گذار حقيقي يا حقوقي 
كه با هدف كنترل قيمت و البته كسب منافع براي 
خودش با پذيرش ريسك ها اقدام به خريدوفروش 
سهام مي كند، عمليات بازارگرداني انجام مي دهد. 
به گفته وي آنچه براي بازارگردان مهم است اثراتي 
است كه عملكردش براي بازار س��رمايه به همراه 
دارد كه اين مورد از اصلي ترين اهداف بازارگرداني 
محسوب مي شود. عضو هيات مديره بورس تهران با 
تاكيد بر اينكه دست اندركاران بازار سرمايه به داشتن 
بازارگردان براي سهم يا چند بازارگردان براي يك 
س��هم اعتقاد دارد، گفت: اهالي بازار و معامله گران 
هم بعد از وقوع نوس��انات س��نگين نيمه اول سال 
به اهميت اين موضوع پي بردند و با س��وابقي كه از 
گذشته وجود داشت، تصميم به اجراي جدي تر اين 
قانون گرفته ش��د. وي در خصوص انتقادهايي كه 
پيرامون روش بازارگرداني ها مطرح شده نيز گفت: 
بايد توجه كرد تا پيش از الزام قانوني سازمان بورس 
براي اجراي دس��تورالعمل بازارگرداني، ابزارهاي 
كامل آن براي شركت ها مهيا نبود و به همين دليل 
هم ممكن است در برخي موارد روال ناسالم گذشته 
تكرار شود كه اثرگذاري منفي بر اين روند دارد كه 
قاعدتا از ناحيه تعداد اندكي از سهامداران اعتراض ها 
و انتقادهايي مطرح شده اما توجه كنيم كه رفتارهاي 
همه بازارگردان ها اينگونه نيست. عشقي نژاد افزود: 
نبايد به اين موضوع كم توجهي كرد كه بازارگردان 
وظايفي دارد و درباره اظهارنظر و بررسي انتقادهاي 
سرمايه گذار بايد نگاهي هم به نظرات بازارگردان ها 

درباره ابهامات دستورالعمل داشت. 

سود ۱۲۳۴ريالي شبندر
براي هرسهم

ش��ركت پااليش نف��ت بندرعباس در اي��ن گزارش 
اعالم كرده اس��ت كه س��ود خالص دوره به 35هزار و 
401ميليارد ريال و س��ود عملياتي ني��ز به 39هزار 
و 517ميلي��ارد ريال رس��يد. اين ش��ركت 28هزار 
ميليارد ريالي، س��ود انباشته دوره 6ماهه را 39هزار و 
655ميليارد ريال اعالم كرده است كه سود هرسهم آن 
به يك هزار و 234ريال بالغ شد. »شبندر« در تشريح 
اهداف خود در خصوص توليد و فروش محصوالت اعالم 
كرده است كه قصد توليد فرآورده هاي نفتي سبك با 
ارزش افزوده بيش��تر به دليل تقاضاي بيشتر بازار را 
دارد همچنين به دنبال كاه��ش توليد فرآورده هاي 
سنگين با ارزش افزوده كمتر نظير نفت كوره، ارتقاي 
كيفيت فرآورده هاي توليدي سازگار با محيط زيست 
و افزايش سودآوري شركت ها ضرورت يافته است. در 
اين راستا مهم ترين راه دستيابي به اين اهداف استفاده 
از الگوه��اي مختل��ف ارتقاي كيفي��ت فرآورده هاي 
س��نگين اس��ت كه در س��ال هاي اخير در برخي از 
پااليشگاه هاي كشور متناسب با نوع نفت خام، از اين 
الگوها )UPGRADING( اس��تفاده شده است. به 
پيروي از همين اهداف و الزامات، اجراي پروژه ارتقاي 
كيفيت محصوالت س��نگين در دس��تور كار شركت 
پااليش نفت بندرعباس قرار گرفته است و در اين راستا 
مطالعات امكان سنجي و مذاكره با شركت هاي خارجي 
در اين زمينه در حال انجام است. در برآوردي كه اين 
شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده دارد اعالم 
شده است كه با توجه به اينكه نفت خام و ميعانات گازي 
دريافتي، بيش از 95 درصد بهاي تمام شده شركت را 
تشكيل مي دهد، تغييرات جهاني نفت خام و ميعانات 
گازي و تغييرات نرخ تسعير ارز، اثر مستقيم بر بهاي 
تمام شده محصوالت و سود ش��ركت خواهد داشت. 
شركت پااليش نفت اصفهان به عنوان تامين كننده 
خوراك پنج ش��ركت بزرگ توليدي نقش مهمي در 
اقتصاد كش��ور ايفا مي كند. وكيوم باتوم، نفت سفيد 
ويژه، نفتا، پالتفرميت و روغن پايه به عنوان محصوالت 
ويژه اي هستند كه خوراك ش��ركت هاي نفت جي، 
صنايع شيميايي ايران، پتروشيمي اراك، پتروشيمي 
اصفهان و نفت سپاهان را تشكيل مي دهند. اين شركت 
در 6ماه دوم س��ال 1399 برنامه تعميرات اساسي در 
نظر دارد كه شامل تعميرات اضطراري واحدهاي 02 
و 04 در نيمه دوم دي ماه 1399 به مدت 25 روز است.

»تعادل« وضعيت بازارهاي مالي را طي فصل گذشته بررسي كرد

اقبال مردم نسبت به بازارسرمايه

ريزش سنگين در بورس هاي جهاني در صعود بورس ايران
س��رانجام پس از مدت ها اختالف نظ��ر بين رهبران 
دو حزب اصلي امريكا، بسته حمايتي مالي جديد با 
هدف حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط 
و پرداخ��ت يارانه نقدي مس��تقيم به ش��هروندان 
امريكايي نهايي شد. برخي از كارشناسان معتقدند 
پ��س از روي كار آمدن دولت باي��دن، دموكرات ها 
تالش خواهند كرد بسته حمايتي جديدي را اجرايي 
كنند ام��ا اين اقدام به احتمال زياد با مخالفت جدي 
جمهوري خواهان مواجه خواهد ش��د. جو بايدن در 
بيانيه اي با استقبال از اجرايي شدن اين بسته گفته 
اس��ت 900 ميليارد دالر اعتبار براي انجام اقدامات 
حمايتي اضطراري مهم خواهد بود اما اين تازه اول راه 
خواهد بود. از سوي ديگر بانك مركزي امريكا با انتشار 
گزارش��ي اعالم كرد كه شرايط نسبت به پيش بيني 
قبلي اين نهاد بهتر ش��ده است اما نبايد انتظار پايان 
بحران اقتصادي را تا پايان امسال داشت. اين نهاد رشد 
اقتصادي امسال امريكا را منفي 2.4 درصد پيش بيني 
كرده است كه نسبت به برآورد قبلي در ماه سپتامبر 
1.3 درصد بهبود داشته اس��ت. در سال آينده رشد 
اقتصادي امريكا طبق پي��ش بيني اين گزارش 4.2 
درصد خواهد بود كه از گزارش قبلي 0.2 درصد بيشتر 
شده است. شاخص خوش بيني به اقتصاد امريكا در 
ماه دس��امبر به 49 واحد رسيده كه يك واحد كمتر 
از رقم ماه قبل و كمترين شاخص ثبت شده در طول 
سه ماه اخير محسوب مي ش��ود. از طرف ديگر رشد 
توليدات صنعتي امريكا تا م��اه نوامبر به 0.4 درصد 
افزايش پيدا كرده اس��ت كه 0.5 درصد كمتر از رقم 
ماه قبل و 0.1 درصد بيشتر از پيش بيني هاي قبلي 
كارشناسان بوده است.تري سندون، كارشناس ارشد 

سرمايه گذاري در موسسه ولث منيجمنت گفت: هنوز 
به طور واضح شاهديم كه نوسانات بازارهاي مالي در 
س��طح بااليي قرار دارد. ما به يك راهكار براي مقابله 
با ويروس كرونا رس��يده ايم كه گويا خوب هم جواب 
داده است اما اينكه اين واكسن ها تا چه حد براي همه 
مفيد خواهند بود و تا چه مدتي مي توانند ايمني ايجاد 
كنند شك و ترديدهايي وجود دارد و وجود اين شك 
و ترديدها هم به بازار سيگنال هاي متناقض مي دهد.

در بورس امريكا و وال اس��تريت، بيش��تر شاخص ها 
نزولي بودند تا جايي كه دو ش��اخص از سه شاخص 
اصلي بورسي در س��طح پايين تري از روز قبل خود 
بسته شدند. شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« 
با 0.24 درصد افزايش نسبت به روز قبل و در سطح 
30 هزار و 251.67 واحد بسته شد. شاخص »اس اند 
پي 500« با 0.4 درصد كاهش تا س��طح 3694.41 
واحدي پايين رفت و ديگر شاخص مهم بورسي امريكا 
يعني »نزدك كامپوزيت« با 0.19 درصد ريزش در 

سطح 12 هزار و 731.08 واحدي بسته شد.
در معام��الت بازارهاي ب��ورس در اروپا، ش��اخص 
»فوتس��ي 100« بورس لندن با 1.73 درصد ريزش 
نسبت به روز قبل و در سطح 6416.32 واحد بسته 
ش��د. ش��اخص »دكس 30« بورس فرانكفورت در 
آلمان با كاهش 2.82 درصدي و ايس��تادن در سطح 
13 هزار و 246.30 واحدي ب��ه كار خود خاتمه داد 
و ش��اخص »كك 40« بورس پاريس ب��ا افت 2.43 
درصدي در س��طح 5339.34 واحد بس��ته شد. در 
مادريد ش��اخص »ايبكس 35« 3.08 درصد پايين 
رف��ت و ب��ه 7789.80 واح��د رس��يد. در معامالت 
بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد بدي داشتند؛ تا 

جايي كه شاخص »نيك كي 225« بورس توكيو ژاپن 
با ريزش 0.18 درصدي تا سطح 26 هزار و 714.42 
واحدي پايين رفت. شاخص »هانگ سنگ« بورس 
هنگ كنگ 0.72 درصد پايين رفت و در س��طح 26 
هزار و 306.68 واحد بس��ته ش��د. در چين شاخص 
»ش��انگهاي كامپوزيت« صع��ود 0.94 درصدي را 

تجربه كرد و در سطح 5046.84 واحد بسته شد.
در استراليا شاخص »اس اند پي اس اند ايكس 200« 
بورس س��يدني با 0.08 درصد كاهش و ايستادن در 
س��طح 6669.89 واحدي به كار خ��ود خاتمه داد. 
در بين ديگر ش��اخص هاي مهم آس��يايي، شاخص 

»تاپيكس« ژاپن نزولي بود.
طي معام��الت روز گذش��ته بازار س��رمايه بيش از 
11ميليارد و 289 ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 123 ه��زار و 96 ميليارد ريال داد و 
ستد شد. همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با هفت 
ه��زار و 965 واحد افزايش به 460 هزار و 388 واحد 
و شاخص قيمت )هم وزن( با پنج هزار و 214 واحد 
رش��د به 301 هزار و 360 واحد رس��يدند. شاخص 
ب��ازار اول 10 هزار و 887 واحد و ش��اخص بازار دوم 

702واحد افزايش داشتند.
عالوه بر اين در بين تمامي نمادها، نماد »نفت و گاز 
پتروشيمي تامين« با 956 واحد، »ايران خودرو« با 
912 واح��د، »مخابرات ايران« با 802 واحد، »بانك 
پارس��يان« با 709 واحد، »ش��ركت ارتباطات سيار 
ايران« با 673 واحد، »گروه مديريت سرمايه گذاري 
اميد« ب��ا 650 واحد، »پااليش نف��ت بندرعباس« 
با 607 واح��د، »بانك ملت« ب��ا 522 واحد، »گروه 
مپنا« با 504 واحد، »بان��ك تجارت« با 451 واحد، 

»سرمايه گذاري ملي ايران« با 450 واحد، »سايپا« 
ب��ا 443 واحد و »گس��ترش نفت و گاز پارس��يان« 
با 408 واحد بيش��ترين تاثير مثبت را بر ش��اخص 
كل داش��تند. برپايه اين گزارش روز گذش��ته نماد 
»صنايع پتروشيمي خليج فارس« با دو هزار و 533 
واحد، »ملي صنايع مس اي��ران« با يك هزار و 109 
واحد، »شركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي« 
ب��ا 706 واحد، »ف��والد مباركه اصفه��ان« با 421 
واحد، »فوالد خراسان« با 405 واحد، »پتروشيمي 
پردي��س« با 357 واحد و »پاالي��ش نفت اصفهان« 
با 306 واحد با تاثير منفي بر ش��اخص همراه بودند. 
»پااليش نفت اصفهان«، »ش��ركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي«، »ايران خودرو«، »بانك تجارت«، 
»سايپا«، »س��رمايه گذاري سيمان تامين« و »ملي 
صنايع مس اي��ران« درگروه نمادهاي پربيننده قرار 
داش��تند. گروه »خ��ودرو« هم در معام��الت امروز 
صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه سه ميليارد و 461 ميليون برگه سهم به ارزش 

14 هزار و 962 ميليارد ريال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نيز بي��ش از 174 واحد افزايش 
داش��ت و بر روي كانال 20 ه��زار و 119 واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار س��ه ميليارد و 379 هزار 
برگه سهم به ارزش 71 هزار و 863 ميليارد ريال داد 
و ستد شد. روز گذشته نمادهاي »بيمه پاسارگاد«، 
»پتروشيمي زاگرس«، »س��نگ آهن گهرزمين«، 
»هلدينگ صنايع معدني خاورميانه«، »بيمه كوثر«، 
»گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي«، »اعتباري 
ملل« و »صنعتي مينو« با تاثير مثبت بر شاخص اين 

بازار همراه بودند.



گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه محمود ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران 
اعالم كرده، »پرونده امالك نجومي منع تعقيب خورده 
است و بازرسي كل كشور با اينكه 10 روز وقت داشته اما 
22 روز بعد اعتراض كرده و دادگاه هم به واسطه فوت 

وقت گفته پرونده قابل رسيدگي نيست.«
ميرلوحي در نشست علني ديروز شوراي شهر تهران در 
تذكري خطاب به پيروز حناچي، شهردار تهران گفت: 
در بند 18 ماده 80 قانون تش��كيل شوراها، نظارت بر 
حسن اجراي دعاوي بر عهده شوراست.وي افزود: من 
احس��اس نگراني مي كنم و سه پرونده را اينجا مطرح 
مي كنم كه شهرداري در پيگيري اين سه پرونده تعلل 
دارد. يكي پرونده امالك نجومي اس��ت، كه با كمال 
تاسف در دوره فعلي شورا اين پرونده منع تعقيب خورده 
است و بازرسي كل كشور با اينكه 10 روز وقت داشته اما 
22 روز بعد اعتراض كرده و دادگاه هم به واسطه فوت 
وقت گفته پرونده قابل رس��يدگي نيست و اين باعث 
تاسف اس��ت.ميرلوحي درباره پرونده رسا تجارت نيز 
گفت: قرار شد شكايتي روي پرونده گذاشته شود. از 
دي ماه سال گذشته اين قرار گذاشته شود اما نتيجه اي 

را مشاهده نمي كنيم.
عضو شوراي شهر تهران افزود: در تلفيق بودجه 93 هم 
حراست و بازرسي ش��هرداري بايد 23 مورد را بررسي 
مي كردند اما هنوز نتيجه اي را شاهد نيستيم اما متاسفانه 
مي بينيم در بخش اقتصادي تغييراتي صورت مي گيرد 
كه همين مختصر افراد موثر را هم تغيير مي دهند.وي 
خطاب به حناچي گفت: اين روند، روند صحيحي نيست. 
اخيرا كه وارد اين بحث شديد، متوجه حساسيت افكار 
عمومي ش��ديد. سه سال و نيم از دوره شورا گذشت اما 
متأسفانه با اين پرونده ها برخورد نمي شود و من انتظار 
حمايت از افراد سالم و صادقي را دارم كه در اين پرونده ها 
فعاليت مي كنند اما روند برعكس اين است كه افرادي كه 
پيگيري مي كنند حذف مي شوند و كساني كه پيگيري 
نمي كنند، ارتقا پيدا مي كنند.به گزارش »تعادل«، 19 
آذر سال جاري، مصاحبه اي از پيروز حناچي، شهردار 
تهران روي خروج��ي يكي از خبرگزاري ها قرار گرفت 
كه در بخشي از آن حناچي گفته بود: امالك در اختيار 
طاليي نماينده سابق شورا، شهردار اسبق و همسرش 
كه متعلق به شهرداري تهران بوده است، بازپس گرفته 
ش��ده اند، ناصر اماني مشاور شهردار اسبق تهران اما به 
فاصله چند ساعت پس از انتشار اين سخنان، اظهار كرد: 
هيچ ملكي در اختيار شخص خانم دكتر مشير، همسر 
آقاي دكتر قاليباف نبوده اس��ت و صرفا امالكي جهت 
امور زنان سرپرست خانوار در اختيار مجموعه اي بوده 
كه همسر آقاي دكتر قاليباف هم يكي از اعضاء هيات 
امناء آن مجموعه بوده اند و اينكه شهردار تهران، امالك 
را به نام همسر آقاي قاليباف معرفي كند، بي اخالقي و 
خالف انصاف است و از حناچي شكايت مي كنيم.اين 
افشا و انكار در افكار عمومي بازتاب گسترده اي داشت 
كه ديروز ميرلوحي در تذكر خود به آن اشاره كرد.بعد 
از تذكر ميرلوحي، اميني نايب رييس جلس��ه شورا از 
او خواس��ت اين مسائل را در جلس��ه اي هم انديشي با 
شهردار تهران هم مطرح كند و مورد بررسي قرار بگيرد 

و به نتيجه برسد.

    امالك در اختيار غير از ۴ هزار واحد بيشتر است
ميرلوحي ديروز همچني��ن در گفت وگو با ايلنا اعالم 
كرد: تاكنون شهرداري بازپس گيري ۵00 ملك را اجرا 
كرده و ۵00 ملك واگذار شده به اشخاص حقيقي نيز در 
دستور كار باز پس گيري هستند. حدود 1200 مورد از 
امالك نيز حقوقي هستند كه بايد تعيين تكليف شوند.

عضو كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر درباره 
اظهارات شهردار تهران درباره وضعيت امالك نجومي 
كه براي برخي از آنها س��ند خورده ان��د و امكان پس 
گرفتن آنها وجود ندارد، اظهار كرد: امالك نجومي در 
شعبه 1۵ دادسراي عمومي بررسي مي شود و اشكاالت 
دو سه جانبه اي دارد كه به دنبال حل آنها هستيم. در 
بررسي هايي كه كرديم متوجه شديم، ۶ ميلياردي كه 
از بازپس گيري آنها صحبت شد، تنها متعلق به يكي از 
آنها است و پرونده هاي فراواني در اين زمينه وجود دارد.

او ادامه داد: گزارش ها نش��ان مي دهد، برخي امالك 
رقم هاي بسيار بااليي دارند و بيش از 200 ساختمان 
با تخفيف ۷ تا ۵0 درصد واگذار شده، اما مرتبا امالك 
نجومي را به تعاوني ها نس��بت مي دهند و به گونه اي 
عنوان مي كنند كه از تعاوني ها تخفيف گرفته اند، اما 
بحث ما اينها نيست. 200 نفر از مديران شهرداري در 
دوره مديريت شهري گذشته و همچنين افرادي كه 
هيچ نسبتي با شهرداري ندارند، مدنظر ما هستند و به 

دنبال آن هستيم كه تكليف آنها روشن شود.
ميرلوحي افزود: بازپرس شعبه 1۵ دادسراي كاركنان 
دولت مشغول بررسي پرونده بود كه بعد از سه سال و 
نيم منع تعقيب صادر كرد و از آنجايي كه محدوديت 
زمان اين راي 10 روز مقرر شده بود و بازرسي كل كشور 
كه شاكي پرونده بود، 22 روز بعد اعتراض كرد، دادگاه 

نيز اعالم كرد چون موعد آن گذش��ته قابل رسيدگي 
نيست.او با گاليه از بخش حقوقي شهرداري كه متوجه 
چنين مساله اي نشده اس��ت، ادامه داد: از شهرداري 
گاليه دارم كه چرا متوجه اين مساله نشدند، چرا كه دي 
ماه سال گذشته اين اتفاق رخ داد و اخيرا در جواب تذكر 
بنده نيز اعالم كردند، اين راي را فرستاده اند، در حالي 
كه اگر زودتر به ما گفته بودند، آن را پيگيري مي كرديم.

ميرلوحي با بي��ان اينكه از طريق م��اده ۴۷۷ به دنبال 
به جريان انداختن اين پرونده هس��تيم، اضافه كرد: به 
دنبال اين هستيم كه بتوانيم با استفاده از اين ماده كه 
پرونده ه��اي بعد از تجديدنظر را از طريق رياس��ت قوه 
قضاييه به جريان مي اندازد، مس��اله را پيگيري كنيم.

او در پاس��خ به س��والي درباره ۷00 ملك شهرداري كه 
شهردار ليست آنها را به شوراي شهر ارسال كرده است، 
اظهار كرد: اين امالك مربوط به بند ۶ ماده ۵۵ هستند 
كه سند آن به اس��م كس��ي نخورده و به فروش نرفته 
است، اما بدون قرارداد و اجاره تحويل افراد شده اند. سه 
كميسيون فرهنگي و اجتماعي، برنامه و بودجه و نظارت 
و حقوقي در حال بررس��ي اين امالك هستند.او با بيان 
اينكه پرونده امالك در اختيار غيِر شهرداري طي يك تا 
دو هفته آينده در صحن شورا مورد بررسي قرار مي گيرد، 
درباره جزييات بررسي هايي كه تاكنون انجام شده است، 
گفت: امالكي كه در اختيار اشخاص حقيقي قرار گرفته 
بايد بازگردد و تاكنون ۵00 م��ورد از امالك از مجموع 
آنهايي كه شناسايي شده اند، بازپس گيري شده است. 
بقيه امالكي هم كه به اش��خاص حقوقي داده شده اند، 
در حال بررسي و تعيين تكليف هستند.او درباره امالكي 
كه در اختيار اش��خاص حقوقي قرار دارند، اظهار كرد: 
بايد مشخص شود، استفاده از اين امالك در چارچوب 

سياست هاي شهرداري قرار دارد يا خير. بطور مثال در 
نياوران براي كودكان كار ملكي اجاره شده است، در حالي 
كه كودكان كار در مناطق پاييني سكونت دارند و بايد 
موضوع فعاليت ها با مناطق 22 گانه مناسب سازي شوند.

  همچنان در حال شناسايي امالك هستيم
ميرلوحي در پاسخ به اينكه آيا امالكي وجود دارند كه هنوز 
در ليست امالك شناسايي و منتشر شده وجود نداشته 
باش��ند؟ گفت: بله، همچنان در حال شناسايي امالك 
هستيم و اين موضوع كماكان ادامه دارد. شهردار اول ما 
نخستين بار از شناسايي ۶۷۴ ملك خبر داد، كه اين رقم 
به 1900 ملك رس��يد و اكنون مجموع ارقام شناسايي 
ش��ده امالك 22۶2 ملك است كه از نظر تعداد هر كدام 
ممكن اس��ت، چند واحد ملكي را ش��امل شود. اكنون 
اين رقم از ۴ هزار واحد ملكي هم فراتر رفته اس��ت.عضو 
كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران در پاسخ 
به اينكه چه تعداد از امالك بايد بازپس گيري شوند، گفت: 
تاكنون شهرداري بازپس گيري ۵00 ملك را اجرا كرده و 
۵00 ملك واگذار شده به اشخاص حقيقي نيز در دستور 
كار باز پس گيري هستند. حدود 1200 مورد از امالك نيز 
حقوقي هستند كه بايد تعيين تكليف شوند.ميرلوحي ادامه 
داد: جاي تاسف و نگراني دارد كه بانك اسنادي كه قرار بود، 
شهرداري نسبت به ايجاد آن طبق برنامه دوم توسعه اقدام 
كند، هنوز ايجاد نشده اس��ت.قرار بود ثبت اسناد به اين 
سامانه نيز منتقل شود كه با كمال تاسف هنوز اين اقدام رخ 
نداده است. اينكه آيا شهرداران نسبت به امالك واگذار شده 
به غير اشراف داشتند يا نه و همچنين چگونگي نظارت بر 
آنها مواردي اس��ت كه در حال بررسي است و در گزارش 

تحقيق و تفحص نيز به آنها اشاره خواهد شد.
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 سازو کار
 اصالح نارسايی های بودجه

 يا اينکه بدون انجام اصالحات، کليات بودجه تصويب 
شده است. چنانچه بودجه توسط کميسيون تلفيق 
تاييد ش��ود اما اصالحی بر روی آن صورت نگرفته 
باشد، نمايندگان در صحن مجلس رای عدم تاييد 
به کليات بودجه خواهند داد. اما اگر اين تاييد همراه با 
انجام اصالحات مدنظر صورت گرفته باشد، احتمال 
اينکه صح��ن علنی مجلس نيز کلي��ات بودجه را 
تصويب کند، بسيار زياد اس��ت. با اين توضيحات 
مشخص است که ارزيابی های تحليلی کميسيون 
تلفيق نقش مهمی در سرنوشت آينده بودجه 1۴00 
خواهد داشت. در اين ميان همچنان ايرادات اساسی 
نمايندگان و کارشناسان اقتصادی نسبت به برخی 
رويکردهای بودجه تداوم دارد و ضرورت اصالح اين 
موارد انتقادی به شدت احساس می شود. موضوع 
عدم بررس��ی بودجه شرکت های دولتی که رقمی 
حول و حوش 1۵30 هزار ميلي��ارد تومان را در بر 
می گيرد، يکی از مهم تري��ن انتقادات نمايندگان 
از اين سند اقتصادی است. شرکت هايی که اغلب 
زيان ده هستند و نقش قابل توجهی در فضای مولد 
اقتصادی ندارند. موضوعات ديگری نيز مانند سهم 
درآمدهای نفتی در بودجه و وابستگی بيشتر بودجه 
به درآمدهای نفتی به نسبت سال قبل مطرح است 
که به نظر می رس��د بايد پاس��خ های مستدلی به 
آنها داده ش��ود. موضوع مهم بعدی س��هم ماليات 
در بودجه اس��ت که بر اساس اسناد باالدستی بايد 
جايگزين درآمدهای نفتی شوند. به رغم اين اهميت 
اما بررسی محتوايی سهم ماليات در بودجه نشان 
می دهد که دولت، بدون توجه به ضرورت توس��عه 
پايه های مالياتی برای پوشاندن حفره هايی که در 
اثر فرار مالياتی ايجاد شده ديواری کوتاه تر از مؤديان 
مالياتی، فعاالن اقتصادی و توليد کننده پيدا نکرده 
و بخش اعظم بار افزايش سهم ماليات در بودجه را 
بر دوش مردم عادی و توليدکننده ها بار کرده است. 
ضرورت ارتقای نظام بهره وری در بودجه، افزايش 
بودجه های عمرانی در مقابل بودجه جاری، افزايش 
سهم پژوهش های اقتصادی و... از ديگر مواردی است 
که به نظر می رسد در روند اصالحی بودجه بايد مورد 

توجه قرار بگيرد.

تمركز بر لنگر اسمي  تورم
اكنون محدوديت هاي سياسي و موضوعات ديگري 
نيز وجود دارد كه در كنار اقدامات بانك مركزي مانع 
حركت دولت به سمت استقراض از بانك مركزي 
ش��ده و براي هدف گذاري نرخ ت��ورم 22 درصدي 

توسط بانك مركزي بايد به اين موارد توجه شود.
 هدف گذاري تورم از ده��ه 90 ميالدي در اقتصاد 
كشورها فراگير ش��ده و يكي از داليلي كه تورم در 
بسياري از كش��ورهاي جهان حل شده، اما اقتصاد 
ما هنوز با آن درگير است اين است كه تورم بيماري 
اس��ت كه بايد با راهكارهاي علمي اقتصادي حل 
ش��ود.هدف گذاري تورمي يك چارچوب اس��ت و 
رژيم سياستي است كه نخستين اصل آن استقالل 
بانك مركزي است. در كشور ما بانك مركزي عالوه 
بر شرايط قانوني بايد استقالل حقيقي داشته باشد 
به اين معنا كه عالوه بر استقالل بانك مركزي بايد 

بخش مالي و بودجه اي دولت قاعده مند باشد.
رشد ارقام در بودجه س��االنه قاعده و قانوني ندارد 
و ب��راي چارچوب گذاري و هدفگ��ذاري تورم بايد 
بودجه دولت و بخش مالي آن قاعده مند باش��ند، 
اما اكنون رش��د ارقام بودجه الگوي از پيش تعيين  
ش��ده اي ندارد. بانك مركزي ب��راي كنترل تورم 
نيازمند ابزارهايي است، بس��ياري از كشورها نرخ 
بهره كوتاه مدت بازار پول را به عنوان يك ابزار كنترل 
در اختيار دارند و نرخي است كه بانك مركزي اين 
كشورها با آن تسهيالت پرداخت مي كند، در كشور 
م��ا عمليات بازار ب��از كليد خ��ورده و اگرچه اقدام 

مناسبي است اما هنوز در ابتداي راه است.
نرخ س��ود نيز بايد شناور باش��د، بايد لنگر اسمي 
براي تورم تعيين ش��ود. نرخ ارز بايد انعطاف پذير 
باش��د و بانك مركزي بر لنگر اسمي تورم تمركز 
كند. در شرايط كنوني كه بازار ارز كشور به شدت 
حساس است و درآمدهاي نفتي با مشكل مواجه 
شده، امكان اعمال كامل هدف گذاري هاي تورمي 
وجود ن��دارد .اينكه براي كنترل تورم در كش��ور 
هدف گذاري شود اقدامي مناسب است، اما اينكه 
برخ��ي منتقد رقم 22 درصدي آن هس��تند بايد 
گفت در وضع كنوني چاره اي جز تعيين رقمي در 
اين سطح وجود نداشته و بايد تالش شود تا همين 

رقم نيز محقق شود.

 كمبود ارز
 اساس مشكالت است

در نتيجه بان��ك مركزي مانند خزانه داري اس��ت 
كه كليد يك خزانه خال��ي را دارد، اما در عين حال 
بايد به خي��ل متقاضياني ك��ه ب��راي دريافت ارز 
صف كش��يده اند، پاس��خ دهد. فراموش نكنيد كه 
اي��ران به طور نرمال در دهه اخير طي س��ال بيش 
از 110ميلي��ارد دالر درآمدهاي نفتي و غيرنفتي 
داش��ته ايم. از ش��روع دهه 80 تا س��ال9۷ باالي 
100ميليارد دالر درآمدي ارزي داشته ايم. امسال 
با هر ترازويي كه درآمدهاي ارزي را وزن كنيد به زور 
به ۴0ميليارد دالر مي رسد. يعني كشور دچار كمبود 
ارز است و اينجاس��ت كه دعواها و چالش ها شكل 
مي گيرد. البته سال هاس��ت كه مشكالت بنيادين 
اقتصادي در كشور وجود دارد، اما همواره با استفاده از 
ماليه اي به نام نفت، درآمدهاي نفتي و پول نفت اين 
چالش ها را پوشش مي دادند. امروز هم هر زمان كه 
كاهشي در درآمدهاي نفتي كشور شكل مي گيرد، 
چالش ها و رويارويي ها نيز ميان بخش هاي مختلف 

بروز و ظهور پيدا مي كند.

بازار مسكن تا 6 ماه راكد است
مهدي روانش��ادنيا، كارشناس اقتصاد مسكن با بيان 
اينكه بعد از خروج تقاضاي مصرفي، از حدود يك ماه 
پيش تقاضاي س��رمايه گذاري هم از بازار ملك خارج 
شده اس��ت گفت: تا سه ماهه ابتداي سال 1۴00 بازار 
مسكن در حالت بالتكليفي قرار مي گيرد و قيمت ها 
ثبات نس��بي خواهد داشت.روانشادنيا در گفت وگو با 
ايس��نا اظهار كرد: طي سه سال گذشته در عين حال 
كه قيمت مسكن در تهران ۵.۵ برابر شده قدرت خريد 
مصرف كننده افزايش نداشته است. در سه سال گذشته 
نرخ رشد اقتصادي منفي بوده، درآمد خانوار كاهشي 
شده و توان مصرف كننده واقعي پايين آمده است. از 
ماه ها قبل پارامتر تقاضاي مصرفي، عاملي براي افزايش 
قيمت نبوده اما نرخ ها باال رفته است.وي افزود: آنچه طي 
ماه هاي اخير باعث افزايش قيمت ها در بازار مس��كن 
شد تقاضاي سوداگرانه و سرمايه گذاري بود. البته اين 
گروه با كاهش ارزش پول ملي به دنبال ايجاد يك سپر 
تورمي بودند. بعد از انتخابات امري��كا و با توجه به در 
پيش بودن انتخابات رياست جمهوري كشورمان در 
بازه شش ماهه پيش رو بازار مسكن در حالت بالتكليفي 
به سر خواهد برد. مصرف كنندگان كه از قبل حضور 
نداشته اند، سرمايه گذاران براي ورود تعلل مي كنند.    
اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه احتماال تعداد 
معامالت در ب��ازه زماني ۶ ماهه آينده در مقايس��ه با 
ميانگين 10 ساله كمتر باشد گفت: درخصوص قيمت ها 
با توجه به رفتار معمول بازار مس��كن وارد دوره ثبات 
نسبي قيمتي شده ايم كه از تورم عمومي جا مي ماند. اين 
به معناي كاهش ارزش واقعي قيمت مسكن است. مگر 
اينكه اتفاق ويژه اي در حوزه ارز بيفتد. اما اگر روند بازار 
همانند آنچه طي يك ماه اخير اتفاق افتاده ادامه پيدا 
كند انتظار داريم تا سه ماهه اول سال 1۴00 شاهد ثبات 
نسبي قيمت ها و كاهش معامالت باشيم.روانشادنيا با 
اش��اره به كاهش 1۴ درصدي ساخت و ساز طي نيمه 
نخست سال جاري نسبت به شش ماهه اول سال 1398 
گفت: به دليل موانع زياد محيط كس��ب و كار صنعت 
س��اختمان از جمله طوالني بودن مدت زمان صدور 
پروانه هاي ساختماني و دست و پاگير بودن مقررات، 
به اندازه كافي سرمايه گذاران در اين صنعت با ريسك 
مواجهند. اگر ريسك سيستماتيك مثل شوك هاي 
سياس��ي هم اضافه شود در سرمايه گذاري دست نگه 
مي دارند تا وضعيت انتخابات س��ال آينده مش��خص 
شود. لذا نمي توان به رشد محسوس ساخت و ساز در 

ميان مدت اميدوار بود.

قيمت زمين در تابستان ۱۳۹۹ 
دو برابر شد

مرك��ز آمار اعالم كرد: متوس��ط قيم��ت فروش هر 
مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي 
معامله ش��ده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي در 
تابستان امسال نسبت به تابس��تان پارسال 101.8 
درصد رشد داشته اس��ت.به گزارش مهر، مركز آمار 
ايران، نتايج طرح گردآوري اطالعات قيمت و اجاره 
مسكن نقاط شهري كش��ور در تابستان ٩٩ را اعالم 
كرد. طبق اين نتايج، بنگاه هاي معامالت ملكي كشور 
موظف هستند مش��خصات كليه  معامالت خريد و 
فروشي كه سند آنها از طريق دفتر ثبت اسناد انتقال 
پيدا مي كند را در سامانه اطالعات مديريت معامالت 
امالك و مس��تغالت كش��ور ثبت نمايند.با توجه به 
اينكه كاهش ي��ا افزايش حجم )تع��داد( معامالت 
در ش��هرهاي بزرگ، باعث كاهش يا افزايش شديد 
متوسط )حس��ابي( قيمت در سطح استان يا كشور 
مي شود، از متوسط تعديل شده )وزني( استفاده شده 
تا بتوان با حذف اثر حجم معامالت، تغييرات واقعي 
قيمت را مش��خص كرد. در ضم��ن وزن هاي مورد 
استفاده بر مبناي واحدهاي مسكوني داراي سكنه 
در سرشماري عمومي نفوس و مسكن ١٣٩٥ به روز 
شده است.متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين 
يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از 
طريق بنگاه هاي معامالت ملكي در كل كشور ٧٣٣٤٤ 
هزار ريال با ميانگين مساحت ٢٦٧ مترمربع بوده است 
كه نسبت به فصل قبل، 28.۴ درصد و نسبت به فصل 

مشابه سال قبل ١٠١.٨ درصد افزايش داشته است.

افتتاح آزادراه تبريز- سهند 
پس از ۱۰ سال انتظار

آزادراه تبريز- س��هند پس از 10 س��ال انتظار، روز 
سه  ش��نبه با حض��ور محمد اس��المي، وزي��ر راه و 
شهرسازي افتتاح شد.به گزارش ايلنا، اين آزادراه كه 
اجراي آن از س��ال 1389 و با هدف كنترل و كاهش 
ترافيك اتوبان تبريز-آذرشهر آغاز شده 20 كيلومتر 
طول دارد و 8 دهنه پل بس��يار ب��زرگ در طول اين 
مسير ساخته شده اس��ت. با احداث اين آزادراه از بار 
ترافيك جاده فعلي تبريز- آذرشهر كه جزو محورهاي 
پرترافيك اس��تان است كاسته ش��ده و پيش بيني 
مي شود روزانه بالغ بر 30 هزار وسيله نقليه در سال 
اول بهره برداري از اين آزادراه تردد داش��ته باش��ند.

س��اخت اين آزادراه با كاهش فاصله مكاني و زماني 
بين كالن شهر تبريز و شهر جديد سهند تا 10 دقيقه، 
صرفه جويي در مصرف سوخت، كاهش آالينده هاي 
زيس��ت محيطي و ارتقاي كيفيت ايمن��ي را در پي 
دارد. به گفته مس��ووالن، بهره برداري از اين آزادراه 
صرفه جويي س��االنه ۶ ميليون و 300 هزار ليتري 
سوخت را در پي دارد.تس��هيل در ترافيك عبوري 
محور موجود تبريز-آذرشهر، كاهش هزينه و مصرف 
سوخت و كاهش آالينده هاي محيط زيستي، كاهش 
مسافت و دسترسي سريع به كالن شهر تبريز، افزايش 
بهره وري و استفاده بهينه از زمان و كاهش اتالف وقت 
شهروندان، كاهش تصادفات و استهالك خودروها و 
ارتقاي ايمني سفر، رونق بخشيدن به سرمايه گذاري 
ملي و گردشگري در ش��هر جديد سهند و افزايش 
جذابيت سكونت در شهر جديد و رونق اقتصادي آن 

از جمله مزاياي اين آزادراه عنوان شده است.

عضو كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر درباره 3 پرونده حقوقي شهرداري به حناچي تذكر داد 

قيمت اسمي ملك هيچ گاه كاهش نمي يابد

ابالغ چراغ خاموش منع تعقيب امالك نجومي

ذوب قيمت واقعي مسكن در كوره تورم
اگرچه برخي كارشناسان معتقدند بازار مسكن با ساير 
بازارها متفاوت بوده و حباب قيمتي به اين بازار راه ندارد، 
اما برخي نيز بر وجود حباب در اين بازار صحه مي گذارند.

اخيراً محمد اس��المي وزير راه و شهرسازي از وجود 
حباب در قيمت مس��كن خبر داده است؛ واژه حباب 
قيمتي اگرچه معمواًل براي س��اير بازارها اس��تفاده 
مي ش��ود، اما مخالفاني در بازار مسكن دارد و به دليل 
ناهمگن ب��ودن كااليي مس��كن و همچني��ن تنوع 
واحدهاي عرضه شده و نيز تفاوت عمده در نوع تقاضا، 
حباب قيمت مسكن را بي معني مي دانند.به گزارش 
مهر، ش��اخص »پوتربا« را معمواًل ش��اخص سنجش 
حباب قيمت مسكن مي دانند؛ در اين شاخص، نتيجه 
تقسيم متوسط قيمت يك س��ال مسكن به متوسط 
اجاره بهاي يك سال اگر باالي 2۵ باشد، مسكن حباب 
دارد و اگر پايين تر از 1۵ باشد، قيمت مسكن به قيمت 
واقعي آن نزديك تر اس��ت.در فاصله سال هاي 91 كه 
آخرين جهش قيمت مسكن در كشور رخ داد تا اسفند 
9۶ كه رشد متوسط ساالنه قيمت مسكن در تهران با 
شيب بسيار آرامي در حال افزايش بود، اما از سوي ديگر 
اجاره بها روند افزايشي تندتري داشت، شاخص پوتربا 
در حال رسيدن به كف قيمت بود؛ اما از ابتداي 9۷ كه 
سرعت رشد قيمت مسكن از اجاره بها، سبقت گرفت، 

شاخص »قيمت« به »اجاره« در حال اوج گيري بود.
در سال جاري، اگرچه اجاره بها در پايان تابستان نسبت به 
تابستان سال گذشته رشد حدوداً ۵0 درصدي يافت اما با 
توجه به اينكه متوسط قيمت مسكن در 8 ماهه ابتدايي 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد حدوداً 80 
درصدي داشت نتيجه تقسيم »قيمت« به »اجاره« به 
رقم 30 نزديك ش��ده است كه وجود حباب در قيمت 

مسكن در تهران را تأييد مي كند.
برخي كارشناسان نيز معتقدند با توجه به رشد جهش 
گونه قيمت مسكن در تابس��تان و مهر ماه امسال در 
سراسر كشور، شاخص پوتربا، در حال تغيير بنيادين 
است؛ به خصوص كه در بسياري از شهرها و به تبعيت 
از بازار مس��كن تهران، قيمت مس��كن رش��د بااليي 
داش��ته اما به دليل عدم وجود تقاضاي اجاره مسكن 

و همچنين عدم افزايش محسوس درآمدها در ساير 
شهرها، اجاره بها رش��د زيادي نداشت كه سبب شد 
نسبت »قيمت« به »اجاره« در برخي از شهرها به ۵0 

يا حتي ۶0 برسد.

    حباب مسكن، منطق علمي ندارد
محمود اوالد در گفت وگو با مهر درب��اره اينكه آيا بازار 
مسكن حباب دارد يا خير؟ اظهار كرد: اين مساله، ديدگاه 
غلطي است كه مطرح شده و مي شود كه حباب قيمتي 
در بازار مسكن داريم؛ وقتي گفته مي شود 20 ميليون نفر 
ساكن بافت هاي فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي و 
همچنين بيش از ۴0 درصد اجاره نش��ين داريم، اينها 
تقاضاي بالقوه ايجاد كرده اند و چون نتوانسته اند وارد بازار 
رسمي مسكن شوند، در بازار غير رسمي بروز مي كنند.

وي افزود: وقتي قيمت مسكن افزايش يافت، تقاضاي 
خريد و اجاره مسكن در ش��هرهاي پيراموني تهران 
افزايش يافت چون اين دس��ته از متقاضيان در شهر 
تهران امكان خريد مسكن نداش��تند؛ حال وقتي در 
بازارهاي موازي مانند ارز و سكه و طال و بورس اتفاقاتي 
رخ مي دهد كه حباب مي ترك��د، اين تصور به وجود 
مي آيد كه در بازار مسكن هم بايد حباب قيمتي از بين 
برود در حالي كه بازار مسكن با ساير بازارهاي موازي 
آن متفاوت است؛ بازار مسكن تنها بازاري است كه در 

آن بازگشت تقاضا وجود دارد.

  افت قيمت در مسكن رخ نمي دهد
اين كارشناس اقتصاد مسكن گفت: بازگشت تقاضا در 
بازار مسكن به اين معناست كه آن دسته از متقاضياني 
كه به بيرون از شهر رفته بودند با اين احساس كه ممكن 
است قيمت ها كاهش يابد، به داخل شهر برمي گردند تا 
در تهران مسكن خريداري كنند؛ آنهايي كه از بازار رسمي 
رانده شده اند و در مرز بازار رسمي و غير رسمي قرار دارند، 
بار ديگر به بازار رسمي بر مي گردند؛ همچنين آن دسته 
ديگر از متقاضيان خريد مسكن كه مستأجرند اما در مرز 
توانمند شدن خريد مسكن قرار دارند، چون اين احساس 
را دارند كه ممكن است حباب از بين برود، آنها هم به بازار 

خريد رسمي بازمي گردند.وي تأكيد كرد: همه اينها اتفاق 
مي افتد كه افت قيمتي كه در بازارهاي ديگر شاهد وقوع 
آن هستيم، در بازار مسكن رخ ندهد.اوالد ادامه داد: شما 
يك طرف قضيه را مي بينيد كه چون انتظارات تورمي 
كاهش پيدا كرده، فروشندگان مجبورند قيمت هاي 
كمتري را پيش��نهاد دهند تا بتوانند بفروشند؛ اما آن 
س��وي قضيه را نمي بينيد كه وقتي انتظارات تورمي 
كاهش يافته، آن گروه هايي كه از بازار حذف ش��ده و 
به پيرامون رفته اند، در حال بازگش��ت به بازار مسكن 
هستند. آمار هم نشان مي دهد كه ميزان خريد و فروش 
در شهرهاي پيراموني تهران به شدت افت كرده و ميزان 
كاهش قيمت مسكن در اطراف تهران، بيش از پايتخت 
بوده، به اين معناست كه متقاضيان خريد مسكن در 
پيرامون تهران در حال بازگشت به داخل شهر هستند.

وي در خصوص اينك��ه آيا كاهش انتظارات تورمي، به 
معناي تركيدن حباب قيمت مسكن است؟ يادآور شد: 
نمي توان گفت كه قيمت ها كاهش يا افزايش مي يابند؛ 
بلكه مدتي ركود اتفاق مي افتد تا متقاضيان بالقوه ببينند 
كه آيا قيمت ها تغييري مي كنند يا خير؟ بنابراين ثباتي 
كه در قيمت مسكن مي بينيم، عمدتًا ناشي از كاهش 
تعداد معامالت و ركود در بازار است؛ سپس مجدداً پس 
از آنكه متقاضيان دريافتند كه اتفاق خاصي در قيمت ها 

رخ نمي دهد، به اين بازار برمي گردند.

    قيمت هاي پيشنهادي كاهش يافته
 نه قيمت واقعي 

كارشناس بازار مسكن تأكيد كرد: اينكه گفته مي شود 
قيمت ها كاهش پي��دا كرده، اگر بررس��ي دقيق تري 
شود، مي بينيد كه منظور آنها اين است كه قيمت هاي 
پيش��نهادي كاهش پيدا ك��رده اس��ت؛ قيمت هاي 
پيش��نهادي كه مالك نيست، بلكه نرخي است كه در 
قرارداد به ثبت مي رسد؛ قيمت معامله انجام شده هم بر 
اساس آمار بانك مركزي، نشان مي دهد كه همچنان در 

مدار رشد قرار دارد.
وي خاطرنشان كرد: بنابراين، اينكه گفته شود قيمت 
مس��كن حباب دارد و از بين خواهد رفت، هيچ منطق 

علمي ندارد و ناش��ي از داش��تن تصور نادرست از بازار 
مسكن است و آن را با بازارهاي ديگر، معادل مي دانيم فكر 
مي كنيم كه اگر در بازارهاي مالي چنين موضوعي داريم، 

در بازار مسكن هم حباب قيمتي وجود دارد.

   وزارت راه را ب�ا تعاون�ي مس�كن اش�تباه 
گرفته اند

كارشناس اقتصاد مس��كن با اشاره به سياست گذاري 
نادرس��ت در ب��ازار مس��كن گف��ت: ب��ه ج��اي آنكه 
سياست گذاري درستي در بخش مسكن داشته باشيم، 
وزارت راه و شهرس��ازي را با طرح اقدام ملي مسكن، به 
يك تعاوني مس��كن تبديل كرده ايم و نتيجه اين شد 
كه نهايتًا در استان تهران، ۴800 نفر قرار است خانه دار 
شوند و وزارت راه و شهرس��ازي براي اين تعداد اندك 

مسكن بسازد!

    تفاوت قيمت پيشنهادي، واقعي و حباب 
سيد امين زرگر مرادي، كارشناس اقتصاد مسكن نيز 
با بيان اينكه در مورد اس��تفاده يا عدم اس��تفاده از واژه 
حباب قيمت مسكن بين كارشناسان اقتصاد مسكن 
اختالف نظر وجود دارد، افزود: معمواًل س��قوط قيمت 
اسمي مسكن رخ نمي دهد چرا كه عمدتاً تعديل قيمت 
مسكن به علت چس��بندگي رو به باالي آن، در قيمت 
اسمي مسكن اتفاق نمي افتد بلكه با ثبات قيمت اسمي، 
اين قيمت واقعي مسكن )با لحاظ تورم( است كه كاهش 
مي يابد.وي تأكيد كرد: متأسفانه برخي به تفاوت قيمت 
پيشنهادي، قيمت اسمي و قيمت واقعي مسكن توجه 
نمي كنند. از ديگر سو ما با بحران توليد و عرضه واحدهاي 
مسكوني به علت كاهش توجيه اقتصادي ساخت مسكن 
مواجهيم. ضمن اينكه در س��مت تقاضا نيز با كاهش 
تقاضاي مصرفي و خانه اولي ها به دليل كاهش شديد 

قدرت خريد خانوارها در بازار مسكن، روبه رو هستيم.
زرگر مرادي تأكيد كرد: نكته مهم اين است كه غير همگن 
بودن قيمت مسكن را نيز نبايد فراموش كرد؛ چرا كه با 
تغيير تعداد معامالت در مناطق مختلف يا تغيير نسبت 
نوساز به قديمي ساز، كل آمار دستخوش تغيير مي شود.



در مدت زمان كمتر از دو هفته پس از ابالغ بخش��نامه اي 
توسط معاون اقتصادي رييس جمهوردر راستاي كمك به 
بخش خصوصي و مرتفع شدن برخي از مشكالت اين بخش، 
بانك مركزي جمهوري اسالمي دستورالعملي جديد ابالغ 
كرد كه به نوعي سبب بي اثر شدن بخشنامه منتشر شده 
از سوي س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت شد. ابالغ اين 
بخشنامه سبب جاري ش��دن سيلي از اعتراضات شد. اما 
سرانجام پس از پيگيري هاي نمايندگان بخش خصوصي 
در اتاق هاي بازرگاني از جمله نام��ه رييس اتاق تهران به 
رييس جمهور و همچنين نامه انتقادي وزير صنعت، معدن 
و تجارت به رييس جمهور درباره بخشنامه جديد ارزي، بانك 
مركزي با ابالغ دستورالعملي جديد، بخش هايي از بخشنامه 
گذشته خود در رابطه با مهلت تعيين شده براي ترخيص 
كاال پس از ارايه اسناد را اصالح كرد. در اين بخشنامه مهلت 
ورود كاالهاي اساسي و ضروري مشمول دريافت ارز رسمي 

از تاريخ صدور حواله ارزي تا ترخيص كاال افزايش يافت.

    روند بخشنامه هاي ابالغي
ششم آبان ماه 1399 در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت، معاون اقتصادي رييس جمهوري تصميماتي را ابالغ 
كرد كه اين تصميم ها مقدمات رفاه بخش��ي از مشكالت 
بخش خصوصي شد. ضمن آنكه اتاق ايران، اتاق تعاون و 
اتاق اصناف ايران به عنوان نمايندگان بخش خصوصي از 
آن بخشنامه استقبال كرده بودند. اما بعد از چند روز، بانك 
مركزي دستورالعمل جديدي صادر كرده كه با دستور قبلي 
در تضاد بود. در آن بخشنامه، مهلت رفع تعهد واردكنندگان 
به ۴۵ روز تا دو ماه كاهش  يافت. واردكنندگان موظف شده 
بودند ظرف دو م��اه اظهارنامه وارداتي خود را به اين بانك 
تحويل دهند و حداكثر ظ��رف ۴۵ روز، كاالي وارداتي را 
از گمرك ترخيص كنند.پس از ابالغ بخش��نامه جديد، 
فعاالن بخش خصوصي نسبت به اجرايي نبودن طرح بانك 
مركزي اعتراض ك��رده و به صورت كتبي نقد و نگاه خود 
را اعالم كردند. در همين رابطه، كميت��ه ارزي اتاق ايران، 
هفدهم آذرماه با انتش��ار بيانيه اي با اشاره به تصميم ويژه 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مبني بر مجاز بودن تهاتر 
ارزي صادركنندگان و واردكنندگان، تأكيد كرد كه بايد 
موضوع ارز متقاض��ي را از واردات بدون انتقال ارز تفكيك 
و توجه كرد واردات بدون انتقال ارز تنها در ش��رايطي كه 
صادركنندگان تعهدي به بازگشت ارز به كشور نداشتند، 
عملياتي و امكان پذير است. كميته ارزي اتاق ايران با انتشار 
اين بيانيه  با اشاره به تصميم ويژه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت مبني بر مجاز بودن تهات��ر ارزي صادركنندگان و 

واردكنندگان، تأكيد كرده، كه بايد موضوع ارز متقاضي را 
از واردات بدون انتقال ارز تفكيك و توجه كرد واردات بدون 
انتقال ارز تنها در شرايطي كه صادركنندگان تعهدي به 
بازگشت ارز به كشور نداشتند، عملياتي و امكان پذير است. 
كميته ارزي اتاق ايران ضمن تاكيد به ابهامات مطرح شده 
از سوي برخي كارشناسان مبني بر اثرگذاري »واردات با 
ارز متقاضي« بر روي نرخ ارز، توضيح داده كه: »بر اس��اس 
برآوردهاي اتاق و بررسي هاي كارشناسي صورت گرفته، 
هيچ گونه تقاضاي ارز جديدي در بازار ايجاد نشده است؛ 
چراكه در شرايط كنوني كه بازرگانان كشور به دنبال يافتن 
راه حل هايي براي عبور از تحريم ها هستند و فروشندگان 
خارجي نيز اين ريسك را نمي پذيرند كه كاال را به صورت غير 
نقدي در اختيار تاجران ايراني قرار دهند، عماًل ارز موردنياز 
براي واردات كاالهاي مذكور در زمان خريد و پيش از حمل 

كاال، تسويه شده است«.

    نامه انتقادي وزير صمت
اما بعد از پيگيري هاي مداوم اتاق ايران، وزير صنعت، معدن و 
تجارت هم در نامه اي به رييس جمهور به دستورالعمل بانك 

مركزي اعتراض كرد. عليرضا رزم حسيني، در اين نامه از 
حسن روحاني درخواست كرده است دستور بازنگري اين 
بخشنامه و همچنين الزام هماهنگي براي صدور و ابالغ كليه 
مقررات، آيين نامه ها و بخشنامه هاي حوزه تجارت خارجي با 
وزارت صنعت را صادر كند. در اين نامه وزير صمت به حسن 
روحاني، آمده است: »پيرو تصميمات جلسه 177 ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت كه در تاريخ ششم آبان ماه 1399 
توسط معاون اقتصادي رييس جمهوري ابالغ شد، مقدمات 
مرتفع نمودن بخش اعظم مشكالت فراروي جامعه فعاالن 
تجارت خارجي كشور )صادركنندگان و واردكنندگان( در 
حوزه ايفاي تعهدات ارزي با هدف تأمين ارز مورد نياز واردات 
كاالي اساسي، ضروري، مواد اوليه و تجهيزات توليد را فراهم 
كرده است. ضمن آنكه استقبال اتاق ايران، اتاق تعاون و اتاق 
اصناف ايران به عنوان نمايندگان بخش خصوصي بيانگر عزم 
جدي در جهت تحقق اهداف از پيش تعيين شده با هدف 
توسعه كمي و كيفي صادرات غيرنفتي و مديريت هدفمند 
وارد است.«رزم حسيني همچنين در اين نامه به بخشنامه 
اخير  بانك مركزي اشاره كرده كه در بيست و هشتم آبان ماه 
منتشر شد و مهلت ارايه ستاد حمل حواله هاي ارزي از تاريخ 
صدور تا زمان صدور اعالميه تأمين ارز را به مدت 2 ماه تعيين 
كرد. به عقيده او اين مساله با بخشنامه قبلي بانك مركزي 
كه با توجه به شيوع ويروس كرونا اين زمان را حداكثر 8 ماه 
تعيين كرده بود، در تضاد اس��ت.در بخش ديگري از نامه 
وزير صمت به روحاني آمده است: »براساس اين بخشنامه 
مهلت اراي��ه پروانه گمرك��ي ورود وترخيص قطعي كاال 
حداكثر ۴۵ روز تعيين شده است. اين موضوع با توجه به 
مشكالت مربوط به نقل و انتقال ارز به دليل مساله تحريم 
محدوديت هايي براي واردات كاالهاي اساسي، ضروري، 
مواد اوليه و تجهيزات توليد مورد نياز واحدهاي توليدي-
صادراتي ايجاد و در نتيجه توليد، اشتغال و نهايتًا صادرات 
غيرنفتي و ارزآوري ناشي از آن را تحت الشعاع قرار خواهد 
داد.« همچنين در بخش ديگري از اين نامه به ناخرسندي 
و نگراني بخش خصوصي اشاره و عنوان شده كه اين مساله 
با راهكارهاي در نظر گرفته شده در مصوبه ستاد هماهنگي 
اقتصادي درخصوص تسريع و تسهيل تأمين ارز حاصل از 
صادرات جهت واردات براساس اولويت بندي كااليي انجام 
شده از سوي اين وزارتخانه همخواني ندارد. در پايان نامه 
رزم حس��يني آمده است: در صورت تأييد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به عنوان مسوول تجارت خارجي كشور، 
دستور فرماييد ضمن بازنگري در بخشنامه موصوف، صدور 
و ابالغ كليه مقررات، آيين نامه ها و بخش��نامه ها در حوزه 
تجارت خارجي با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
صورت گيرد؛ در اين صورت هم نظرات كارشناسي كليه 
مجموعه ها و دغدغه فعاالن اقتصادي بخش خصوصي مورد 
توجه قرار مي گيرد. حال اكنون بانك مركزي اصالحيه اي را 
در بخشنامه قبلي خود اعمال كرده كه مي تواند تا حدودي 

مشكالت واردكنندگان را مرتفع كند.

    واكنش بانك مركزي به نامه وزير صمت
در همين حال، بانك مركزي در واكنش به نامه وزارت صمت 
به رييس جمهوري در رابطه با چرايي صدور بخشنامه در 
مورد كاهش مهلت وارد كنن��دگان براي ورود و ترخيص 
كاال و انتقاد از عدم هماهنگي، اعالم كرد كه اين بخشنامه 
بر اساس مصوبه وزارت صمت از سوي بانك مركزي صادر 
شده است. عبدالرسول ش��عباني، مدير اداره سياست ها 
و مقررات ارزي بانك مركزي در توضيحاتي به »ايس��نا« 
تاكيد كرده كه بانك مركزي مهلت واردات و ترخيص براي 
كاالهاي دپوي گمرك را مطابق با تصميمات دولت انجام 
داده است. او در واكنش به مسائل مطرح شده در خصوص 
نحوه عملكرد بانك مركزي در راستاي كاهش مهلت واردات 
كاالها گفته است: بانك مركزي با توجه به دستور معاون اول 
رييس جمهوري مبني بر تعيين زمان معقول جهت واردات 
كاال، مهلت س��ه ماه براس��اس ابالغ وزارت صمت و ستاد 
تنظيم بازار در مهر ماه را اجرايي كرد. او افزود: ضمن آنكه 

اين بانك بعد از دريافت نظرات فعاالن اقتصادي و اتاق هاي 
بازرگاني مشكالت را به وزارت صمت اعالم و تقاضاي اصالح 
مصوب��ه كرد و مصوبه جديد بعد از اصالح توس��ط وزارت 

صمت ابالغ شد.

     بندهاي بخشنامه جديد
طبق اين بخشنامه جديد بانك مركزي مهلت مقرر براي 
ورود كاال به كشور به صورت زير ابالغ  شده است: براساس بند 
اول اين بخشنامه، مهلت ورود كاالهاي اساسي و ضروري 
مشمول دريافت ارز رس��مي معادل ۴2000 ريال به ازاي 
هر دالر از تاريخ صدور حواله ارزي تا ترخيص كاال به مدت 
حداكثر 3 ماه تعيين مي شود. در بند دوم اين بخشنامه نيز 
آمده است: مهلت ورود »ماشين آالت و تجهيزات خطوط 
توليد« كه نياز به طول دوره ساخت دارند، مشروط به تأييد 
طول دوره ساخت توسط معاونت امور صنايع يا رييس مركز 
س��اخت داخل، ماشين س��ازي و تجهيزات وزارت صمت 
حداكثر 18 ماه از زمان تأمين ارز تا ترخيص كاال مي شود. در 
بند ديگري از اين بخشنامه، مهلت ورود ساير كاالها، اعم از 
مواد اوليه توليد، كاالهاي واسطه اي و قطعات خطوط توليد، 
دارو و تجهيزات پزش��كي و ...از زمان تأمين ارز تا ترخيص 
كاال براي واحدهاي تجاري حداكثر 6 ماه و براي واحدهاي 
توليدي حداكثر 8 ماه تعيين مي ش��ود. طبق بند چهارم 
بخشنامه جديد، مهلت ورود كاال براي حواله هاي ارزي قبل 
از ابالغ اين نامه عمومي در صورت عدم ارايه اسناد حمل تا 
تاريخ مذكور، حداكثر به اندازه مهلت هاي مقرر در اين نامه 
محدود مي شود و براي آن دسته از حواله هاي ارزي صادر 
كه تا پايان مهلت ترخيص كاال و ارايه پروانه گمركي، زمان 
كمتري از مهلت هاي فوق الذكر باقي مانده است. آن بانك 
مكلف است ضمن ابالغ موضوع به واردكننده و متعاقباً اخذ 
تعهد از وي جهت ترخيص كاال در مهلت باقي مانده نسبت به 
پيگيري موضوع ضمن ابالغ موضوع به واردكننده و متعاقبًا 
اخذ تعهد از وي جهت ترخيص كاال در مهلت باقي مانده، 
نس��بت به پيگيري موضوع اقدامات الزم ب��ه عمل آورد. 
در بخش پاياني اين بخش��نامه آمده است: نظر به اهميت 
نظارت بر نحوه مصرف ارزهاي انتقال يافته براي ورود كاال به 
كشور، آن بانك مكلف است چارچوب دقيقي براي كنترل و 
رصد عملكرد كليه واردكنندگان و شعب ذي ربط معمول و 
اقدامات الزم جهت ورود هرچه سريع تر كاال به داخل كشور 
را در چارچوب ضوابط و مقررات، به عمل آورد. ضمنًا ساير 

مقررات قبلي كماكان به قوت خود باقي است.

     ابهامات بخشنامه ابالغي
اين درحالي است كه براساس اظهارات رييس كميته ارزي 
ات��اق ايران، بندي در مصوب��ه 177 آمده مبني بر اينكه هر 
توليدكنن��ده اي كه صادرات نيز انج��ام مي دهد، مي تواند 
۵0 درص��د ارز خود را براي واردات مواد اوليه موردنياز خود 
اختصاص دهد و ۵0 درصد ديگر آن را بايد به س��امانه نيما 
بدهد كه اين تقس��يم بندي مورد تأييد اتاق ايران نيست. 
چراكه روش هاي مورد تأييد بانك مركزي براي بازگشت ارز 
به كشور، در همين دستورالعمل نيز آمده و اين تالش براي 
حفظ س��امانه نيما كه گرفتاري هاي بزرگي براي صادرات 
كشور به وجود آورده، آزاردهنده است. بر اساس گفته هاي 
انصاري، امروز فضا نسبت به گذشته بسيار مساعدتر شده 
و اقدامات خوبي در حال انجام هست البته همراهي بانك 
مركزي با وزارت صنعت، معدن و تجارت مي تواند اثرگذاري 
سياست گذاري هاي اخير را بيشتر كند. او ابراز اميدواري كرد: 
كميته اقدام ارزي بتواند با همكاري بانك مركزي، گرفتاري 
و محدوديت هاي ج��دي صادرات به مناس��بت طراحي 
س��امانه نيما و وضع مقررات غير الزم كه صادركنندگان را 
آزار مي دهد، رفع كند. رييس كميته ارزي اتاق ايران با ابراز 
خرسندي از اين خبر كه قرار است بساط پيمان سپاري ارزي 
در سال 1۴00 برچيده شود، گفت: اميدواريم با اين تصميم 
بتوانيم از شرايط ايجاد شده براي توسعه صادرات بهره ببريم 

و بيش از اين فرصت ها را از دست ندهيم.
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ويژه

آغاز فاز اول تست واكسن ايراني 
كرونا در ستاد اجرايي فرمان امام

همزمان با آغاز چهاردهمين سال تاسيس بنياد بركِت 
ستاد اجرايي فرمان امام، آيين بهره برداري از 28 هزار 
پ��روژه اقتصادي در مناطق محروم كش��ور با حضور 
محمدباقر قاليباف رييس مجلس ش��وراي اسالمي، 
محمد مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان، اميرحسين 
مدني مديرعامل بنياد بركت، مديران عامل بنيادها و 
زيرمجموعه هاي ستاد اجرايي و تعدادي از نمايندگان 
مجلس در محل نمايشگاه دايمي دستاوردهاي ستاد 
اجرايي فرمان امام برگزارشد. رييس مجلس پس از 
بازديد از نمايشگاه دستاوردهاي ستاد اجرايي گفت: 
ستاد اجرايي فرمان امام در عرصه هاي مختلف با يك 
تالش جهادي، نگاه علمي وكاربردي و با همان فرهنگ 
دوران دفاع مقدس فعاليت مي كند. قاليباف بيان كرد: 
مقام معظم رهبري فرموده اند كه ما 2 بحث مربوط به 
رفع تحريم و خنثي سازي تحريم را داريم، ولي مبنا 
و اساس براي ما در كشور خنثي سازي تحريم است . 
خنثي سازي تحريم راه رابراي رفع تحريم باز خواهد 
كرد. رييس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه در 
بحث كرونا ببينيد چگونه مجموعه ستاد اجرايي فرمان 
امام در كمترين زمان ممكن بيشترين امكانات را فراهم 
كردند، افزود: از يك ماسك ساده تا امروز كه موضوع 
اولين واكسن در حال تست نهايي است، نشان مي دهد 
كه اگر معتقد به فرهنگ خداباوري و سنت هاي الهي 
باشيم و همان باوري كه انقالب را به پيروزي رساند و 
همان باوري كه در دفاع مقدس آن افتخارات را مردم 
و شهدا آفريدند، همراه داش��ته باشيم مي توانيم اثر 
تحريم را خنثي كنيم . وي افزود: در اين بازديد هر ۴ 
تحول و ۴ ركن اساسي شفاف سازي، هوشمندسازي، 
مردمي سازي و كارآمدس��ازي را در مجموعه ستاد 
ديدم. رييس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: موضوع 
اول در مديريت خود مردم هس��تند و منابع انساني 
مديريت، پول و خالقيت را ب��ا خود مي آورند و امروز 
متاس��فانه بخش هاي قابل توجهي از مجموعه هاي 
اجرايي ما از اين فرهنگ فاصل��ه دارند. وي افزود: در 
حال حاضر توليداتي انجام ش��ده، اما نمونه آن هنوز 
وارد كشور مي شود. ارز ترجيحي كه امروز در كشور در 
حال هزينه هست، در اين هزينه هيچ سياست گذاري 
درست، عرضه درست و كنترل درست كه آثار آن در 

وضعيت مردم محروم مشهود باشد، نمي بينيم.
رييس مجلس ش��وراي اس��المي بيان ك��رد: امروز 
از طرف��ي تالش مي كني��م كه 200 ميلي��ون دالر 
صرفه جويي ارزي كنيم، اما از طرفي ديگر ۵ ميليارد 
دالر را در 9 ماه گذش��ته به بدترين ش��كل ممكن با 
سوءمديريت توزيع مي كنيم و نتيجه آن گراني مرغ 
و ديگر اقالم اساسي مي ش��ود. ما در اصالح ساختار 
بودجه و در بودجه 1۴00 حتما در مسير صرفه جويي 
ارزي و مديريت صحيح توزيع گام برمي داريم. محمد 
مخبر خبر خوش��ي هم در خصوص آغاز فاز نخست 
تست انساني »اولين واكسن ايراني كرونا« از امروز داد 
و افزود: باتوجه به كسب مجوز وزارت بهداشت و طي 
مراحل موفق تست واكسن، از امروز ثبت نام افرادي كه 
تمايل به مشاركت در مرحله تست نهايي واكسن ايراني 
كرونا دارند آغاز مي ش��ود. وي با بيان اينكه موضوع 
اصلي نجات جان انسان ها است، گفت: دولت، مجلس 
و همه دستگاه هايي كه توان دارند و فكر مي كنند كه 
مي توانند يك واكس��ن ايمن را تا ورود اين واكسن به 
بازار تامين كنند، موظف به انجام آن هستند. مخبر 
بيان كرد: معني كار ما اين نيس��ت كه واردات انجام 
نشود، چراكه اگر يك واكسن ايمن در دنيا قابل تهيه 
است، حتما بايد وارد شود. وي اشاره اي به ساير اقدامات 
ستاد كرد و گفت: ما قريب به 8.۵ ميليون هكتار زمين 
ديم داريم و طرحي آماده ش��ده ت��ا از اين زمين ها 3 
برابر برداش��ت محصول ديم داشته باشيم. اين اتفاق 
در 3 س��ال مي تواند رخ ده��د و احتمال موفقيت آن 
60 درصد هست و امروز در 600 هزار هكتار اين كار 
صورت گرفته است. اگر اين كار انجام شود، بالغ بر ۵ 
هزار ميليارد جلوي واردات گرفته مي ش��ود . رييس 
ستاد اجرايي فرمان امام گفت: زماني كه به مردم وصل 
شديم، توانستيم 1۵1 هزار طرح را با 10۵ هزار ميليارد 

تومان سرمايه و 61۵ هزار اشتغال زايي انجام دهيم.

بانك مركزي دستورالعمل جزييات جديد براي ورود كاال را  ابالغ كرد

رزمحسينيوهمتيدرجنگبخشنامهها
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2
ارتقا تاب لغزشی رويه مضرس 

نمودن محور آزاد راه کرج 
-قزوين)باند شمالی و جنوبی(

حداقل رتبه 5 8,593,530,763429,676,5382099004224000118
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مناقصه ايمن سازی حاشيه 
پروژه تعريض باند شمالی آزاد 
راه کرج-قزوين محدوده پل 

فرديس  تا مهرويال  به طول 1/5 
کيلومتر با نصب نيوجرسی

حداقل رتبه 5 9,669,329,927483,466,4962099004224000119
سه ماهراه و ترابری

 برابر رای شماره 139960310001006662 مورخ 01-09-99 که در هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه يک ساری تصرفات مالکانه خانم عارفه مشهدی خلردی 
فرزند محمد رضا نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 90 متر مربع قسمتی از پالک 3442 
اصلی واقع در يک بخش يک ثبت ساری خريداری از مالک رسمی محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف 19907649
   تاريخ انتشار نوبت اول: 19-09-1399                          تاريخ انتشار نوبت دوم:1399-10-03 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه يک

مهدی داودی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری

برابر رای ش�ماره 8031046/8031562 س�ال 98,10246,1206 موضوع قانون تعيين و 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکيت متقاضی محسن خلعتبری ليماکی به 
شماره کد ملی 2279852780 صادره از رامسر فرزند رحمانقلی سهم هرکدام سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين مش�تمل بر انباری به مساحت 270 مترمربع دارای 
پالک 2466 مفروزی ازپالک 831 فرع�ی از پالک 3 اصلی بخش 3 واقع در قريه محمد 
حسين آباد ، فاطمه ميرآقازاده به شماره کدملی 2218845679 صادره از تنکابن فرزند 
سيدخليل سه دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل برانباری به مساحت 
270 مترمربع دارای پالک 2466 مفروزی از پالک 831 فرعی از 3 اصلی بخش 3 واقع در 
قريه محمدحسين آباد خريداری شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تس�ليم و پس از اخذ رس�يد ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند بديهی است 
در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکيت صادر 

خواهد شد. م الف 19907945
 تاريخ انتشارنوبت اول : 1399,10,03 تاريخ انتشارنوبت دوم : 1399,10,17

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون تعیین
 و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 هادی مالحسينی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

 نظر به دس�تور مواد 1 و 3 قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
90/9/20 ملک متقاضی که در هيات موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد 
رسيدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل 
آگهی ميگردد: 68 فرعی از 39 اصلی واقع در مزرعه حاجی کشته بخش کالرستاق به نام کوروش کيادليری 
نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با انباری به مساحت 372,31 متر مربع خريداری مع الواسطه از فتح اهلل 
شفيعيان کجور مالک رسمی لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه 
و محلی / کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذينفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند . معترضين بايد ظرف يک 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض ، گواهی تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت می نمايد و صدور سند مالکيت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست . بديهی است برابر ماده 13 آيين نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی 
که قبال اظهارنامه ثبتی پذيرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوی تحديد حدود 
، مراتب را در اولين آگهی نوبتی و تحديد حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رس�اند و نسبت به 
امالک در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود ، واحد ثبتی آگهی تحديد حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نمايد . م الف 19907944
 تاريخ انتشار : 99/10/3 تاريخ انتشار : 99/10/17 

 آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس

نيکنام ازوجی سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس

سامانهپيامكي
روزنامهتعادل

30005320

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

تغییر تاريخ برگزاري نخستین 
رويداد فناورانه شركت ملي نفت

 ريي��س روابط عمومي ش��ركت نف��ت و گاز اروندان 
با اش��اره به تغيير تاري��خ برگزاري نخس��تين رويداد 
 فناوران��ه ش��ركت ملي نف��ت اي��ران تقاض��ا محور 
»نفت تك« كه پيش تر قرار بود در تاريخ سي ام آذر ماه 
برگزار شود، گفت: اين همايش به دليل احتمال اعمال 
محدوديت هاي جديد كرونايي ب��ه اول دي ماه تغيير 
يافت. ناصر فراهاني با يادآوري برگزاري اين رويداد در 
دانشگاه صنعتي اميركبير در مركز نوآوري انرژيك اين 
دانشگاه افزود: هدف از برگزاري اين رويداد تقويت، پيوند 
ميان مراكز پژوه��ش و صنعت و حمايت حداكثري از 
شركت هاي دانش بنيان ايراني براي حضور گسترده در 
صنعت نفت و گاز كشورمان انجام مي گيرد.  وي تصريح 
كرد: در روز نخس��ت برگزاري اين رويداد تقاضامحور، 
نيازهاي فناورانه 2 شركت نفت فالت قاره و نفت و گاز 
اروندان ارايه خواهد شد و مديران ارشد اين دو شركت، 
به سواالت متخصصان شركت هاي دانش بنيان پاسخ 
خواهن��د داد.  ناصر فراهاني فهرس��ت نيازهاي عمده 
فناورانه شركت نفت و گاز اروندان را جريان سنجي هاي 
چند فاز تلمبه هاي انتقال س��ياالت چند فازي در اين 
رويداد عنوان كرد و در ادامه گفت: سلس��له روندهاي 
برگزاري اين رويداد تقاضامحور ازسوي مديريت پژوهش 
و فناوري شركت ملي نفت ايران در راستاي 3 نشست 
تخصصي بر محور نيازهاي تقاضامحور دو شركت مناطق 
نفتخيز جنوب و شركت نفت و گاز پارس، سازمان منطقه 
ويژه اقتصادي انرژي پارس و شركت بهينه سازي مصرف 
سوخت شركت نفت مناطق مركزي ايران و شركت نفت 
خزر براي انجام پروژه هاي تعريف شده بررسي مي شود .

قیمت كره افزايش نیافته  
سربه سر شده است

ايلنا|محمدرضا بني طبا، سخنگوي انجمن صنفي 
صنايع لبني ايران درباره داليل افزايش قيمت كره 
در روزهاي اخير، اظهار كرد: از ابتداي سال 98 تا به 
امروز، قيمت مصوب هر درصد از چربي شيرخام از 
30 تومان به 60 تومان افزايش يافته است.وي ادامه 
داد: در آذرماه  سال جاري كه ستاد تنظيم بازار نرخ 
مصوب جديد شيرخام و چربي آن را 60 تومان اعالم 
كرد قيمت هر درصد از چربي در بازار به 72 تومان 
رسيد. به گفته بني طبا؛ در تابستان نرخ ها باالتر رفت 
و قيمت مبادله هر درصد چربي شيرخام به حدود 
80 تومان رسيد.وي يادآور ش��د: با وجود افزايش 
قيمت چربي در بازار به بيش از نرخ مصوب، سازمان 
حمايت از صنايع خواست براي جلوگيري از شوك 
به بازار، قيمت ها را به يك باره افزايش ندهد.بني طبا 
افزود: با چانه زني سازمان حمايت صنايع لبني قبول 
كردند به طور موقت اجازه ندهد قيمت هر كره صد 
گرمي به بيش از 8 هزار تومان برسد، اما حاال بعد از 
چند ماه زيان با اجازه سازمان حمايت، قيمت كره 
افزايش يافته است. وي تاكيد كرد: در واقع قيمت 
كره حيواني بعد از چندماه با پوش��ش هزينه هاي 
توليد كننده به نقطه سربه سر رسيده است.بني طبا 
ضمن تاكيد بر اين نكته كه با انتقال كره حيواني از 
گروه يك به گروه دو كااليي، مانند همه كاالها شاهد 
افزايش و واقعي شدن قيمت آن بوده ايم، اظهار كرد: 
اگرچه قيمت واقعي شده اما با حذف قيمت گذاري 
دس��توري از اين كاال، مي تواني��م در ماه هاي آتي 
ش��اهد تعادل بازار و ثبات نسبي قيمت آن باشيم.

وي گفت: سال گذشته ۴۵ هزار تن كره براي تامين 
نياز داخلي با ارز مرجع )۴200 توماني( وارد كشور و 
تقريبا تا نيمه امسال تمامي آن به بازار عرضه شد، با 
به اتمام رسيدن اين ذخيره، كره هاي موجود دربازار 
فقط كره هاي وارداتي با نرخ ارز نيمايي و كره هاي 
توليدي داخل هس��تند كه هر دو قيمتي باالتر از 

كره هاي قبلي دارند.
بني طبا ادامه داد: هميشه صنايع لبني مورد اتهام 
به گران فروش��ي هس��تند درحالي كه در بيشتر 
موارد در افزايش قيمت ها نق��ش ندارند و افزايش 
قيمت ها بطور مستقيم با افزايش هزينه هاي توليد 
كه به توليدكننده تحميل شده مربوط مي شود. وي 
توضيح داد: براي قض��اوت درباره عملكرد صنايع 
لبني بايد همه زنجيره توليد را ديد، در شرايطي كه 
شيرخام و نرخ چربي شير افزايش قيمت داشته و 
نهاده ها نيز با نرخ مصوب به دست دامدار نمي رسد و 
هيچگونه كنترل و نظارتي هم بر حلقه هاي پيشيني 
زنجيره صنايع لبن��ي و قيمت هاي مصوب در اين 
بخش ها نيس��ت، افزايش قيمت محصوالت لبني 

اتفاق عجيبي نيست.



ادامه از صفحه اول
همچنين تلقي بودجه، به عنوان برنامه يك س��اله اي كه 
مي خواهد تسهيل توسعه كند؛ را دنبال كند و با آن متر و 

معيارها مطالبه گزارش و پاسخگويي كند.
تمام بحث بخشي از افشاگري هاي رانت زده اين است كه چرا 

به فالني اينقدر رسيده ولي به من نرسيده است؟
فرشاد مومني گفت: از سال اولي كه نظام بودجه ريزي مصوب 
پارلمان داشتيم تا امروز حتي يك مقام مسوول دولتي براي 
تحقق اهدافي بودجه ارزي و ريالي گرفته و نتوانس��ته آن 
اهداف را محقق كند مورد مواخذه قرار نگرفته است. در اين 
صورت معلوم است كه نهادهاي نظارتي از كاركرد مي افتند. 
دستگاه هايي كه آنگونه البي مي كنند و اين و آن را مي بينند 
تا به ارز و ريال بيشتري دست پيدا كنند، بايد تعهدات مكتوب 
از آن گرفته شود كه منابع بين نسلي كشور را صرف مي كنيد 
تا چه چيزي به دست بيايد؟ اگر مجلس سه سال اين را جدي 
بگيرد ديگر ما با گزافه گويي هاي غيرعادي و مقاومت هاي 
واقعاً فاجعه ساز در برابر ساختار هزينه هاي ناكارآمد و مسابقه 

كسب رانت بين دستگاه ها روبرو نخواهيم بود. 
وي گفت: شايد شما نتوانيد تصور كنيد تمام بحث بخشي 
از افشاگري هاي رانت زده اين است كه چرا به فالني اينقدر 
رسيده ولي به من نرسيده است؟ در حالي كه اگر بخواهد 
بودجه برنامه اي باشد بايد بودجه اي مبتني بر عملكرد باشد. 
ما با گشاده دس��تي منابع را در اختيار اينها قرار مي دهيم. 
اگر اين منابع به تحق��ق اهدافي كه ادعا كرده بودند منجر 
نشده چه؟ چه كسي پاس��خگو است؟ آيا قرار است باز هم 
مانند تبليغات رسمي هر جا با بي كفايتي و بي صالحيتي و 
بي تدبيري و سياست هاي ضد توسعه اي و ضد اهداف كالن 
منابع كشور را اتالف   كنيم؛ آنگاه كه از ما پاسخ خواسته شود 
بگوييم اس��تكبار جهاني اين كار را انجام داده است؟! اگر 
استكبار جهاني از تمام توان خود كمك بگيرد تا يك بودجه 
با كيفيت داشته باشيم مي تواند جلوي ما را بگيرد؟ اين ما 

هستيم كه بايد اراده كنيم. 
وي با تأكيد بر اهميت مطالبه گري مردم، گفت: در فرآيند 
مطالبه گري، در باالترين س��طح دانايان مسووليت دارند 
قرار دارند. كساني كه متخصص هستند بايد مسووالنه با 
اين سند برخورد كنند. اما دولت و مجلس هم بايد در اين 
زمينه پاسخگو باشند. ادعايي كه دولت مي كند و مي گويد 
هر بار س��ندي به مجلس مي دهم در چهارچوب ترجيح 
منافع شخصي و باندي و منطقه اي بر منافع ملي تغييرات 
انحطاط آور بيشتري در اين بودجه صورت مي گيرد؛ نشان 
مي دهد كه نهادهاي نظارتي بايد مسووليت خود را در اين 
زمينه جدي تر دنبال كنند. اگ��ر مجلس در اين زمينه ها 
خويشتن داري كرد آنگاه راه براي فرار از مسووليت توسط 
قواي اجرايي منتفي مي شود و ما مي توانيم نجات پيدا كنيم. 
دكتر مومني ادام��ه داد: زماني كه درب��اره امنيت حقوق 
مالكيت صحبت مي كنيم در واقع بحث بر سر اين است كه 
هر كشوري مي خواهد مزاياي صرفه مقياس استفاده كند 
بايد به امنيت حقوق مالكيت اهميت دهد؛ اگر كش��وري 
مي خواهد بخش غير رس��مي را مهار كند چه راهي پيش 
روي خود دارد؟خيلي متأسفم كه اين بحث ها به حاشيه 
رانده شده اند.  وي گفت: تمام مطالعه هايي كه در ربع قرن 
اخير در ايران شده دو ويژگي دارند: رشد دايمًا تكرار شونده 
بخش غير رسمي و چش��م اندازهاي استمرار اين رشد در 
آينده. آيا حكومتگران و به ويژه نمايندگان مجلس مي دانند 
به موازات رشد بخش غير رسمي خودمان به دست خودمان 
مشروعيت زدايي مي كنيم؟ براي بخش هايي از جمعيت راه 
باز مي كنيم تا به قاعده هايي كه حكومت مي گذارد تن در 
ندهند. بحث هايي كه براي بودجه جدي گرفته مي شوند بايد 
از اين جنس باشند. در كشوري كه قراردادها و تعهدات تا اين 
اندازه نامعتبر هستند كه به شكل نمادين در دو دهه گذشته 
در زمينه روند چك هاي برگشتي مشاهده مي كنيم، آيا در 
چنين مناسباتي كسي مي تواند اميد به آينده داشته باشد، و 
منابع انساني و مادي اي را كه در اختيار دارد در توليد فناورانه 
كاناليزه كند؟  وي افزود: آيا در حالي كه اينقدر دامنه ارتكاب 
فساد با هزينه فرصت بسيار اندك گسترده شده مي خواهيم 
انتظار داشته باشيم بحث هايي كه در زمينه كاركرد حقوق 
مالكيت و امنيت بخشي در زمينه دروني سازي پيامدهاي 
خارجي مطرح مي كنند؛ محقق شود؟ آيا اين امكان وجود 
دارد، در شرايطي كه با ناامني حقوق مالكيت روبرو هستيم، 
كوچك ترين چشم اندازي براي توسعه تصور كرد؟ من صريح 
و شفاف با نمايندگان گرامي و مسووالن گرامي قوه مجريه  
صحبت مي كنم. اتفاق نظر وجود دارد در اينكه زماني كه 
حقوق مالكيت ناامن شود با افزايش چشمگير هزينه هاي 
مبادله روبرو مي شويم در اين صورت افراد و بنگاه ها از نگاه 
بلندمدت خودداري مي كنند. بدين معنا كه كسي منابع 
مادي و انساني خود را صرف توليد نمي كند. اگر واقعاً مجلس 

اصولگرا هست غيرت خود را در اين زمينه نشان دهد. 

زماني كه اينگونه واردات را تسهيل مي كنيد، 
آنگاه مي خواهيد در كشور شغل ايجاد شود؟!

اين صاحب نظر اقتصاد ايران گفت: در فاصله انتشار سند 
برنامه چهارم تا انتشار سند برنامه ششم بر اساس گزارش هاي 
رسمي سازمان برنامه وابستگي هاي ذلت آور به دنياي خارج 
براي تحقق رشد هشت درصدي بيش از 12 برابر شده است. 
كساني كه اهل عدد و رقم هستند دقت كنند. ما نمي گوييم 
10 درصد يا حتي صددرصد افزايش پيدا كرد، بيش از 12 
برابر شده است. وابستگي هاي ذلت آور براي دستيابي به هر 
يك واحد توليد ناخالص داخلي در اثر پشت كردن به توليد 
و تحميل فشارهاي مشكوك به توليدكنندگان براي اينكه 
واردات رونق بگيرد، اينگونه افزايش مي يابد، سپس ببينيد 
چه بستر مافيايي ايجاد شده كه رييس قبلي مركز توسعه 
تجارت گفت بساط فرصت طلبي اي كه اينها باز كرده اند باعث 

شده تاجرباشي و وارداتچي ها بدون آنكه هيچ يك از قواعد 
جمهوري اسالمي را رعايت كنند جنس وارد و در گمرك 
دپو مي كنند. اين حرف يك مقام مسوول است، حرف يك 
منتقد راديكال نيست. البته به دليل اينكه آن مقام مسوول 
اين ش��رافت را به خرج داد به فاصله كوتاهي ميز خود را از 
دست داد. اينگونه در كشور هزينه فرصت مسووليت شناسي 
را باال مي برند. علناً گفت اينها اين كار را انجام مي دهد سپس 
به يك باره يك مافياي رسانه اي فعال مي شود هو مي اندازد 
كه در شرايطي كه كشور تحريم ش��ده و كرونا وجود دارد 
گمرك مانع تراشي مي كند كاالها دپو شده اند. مسووالني 
كه تخصص و صالحيت حرفه اي ندارد دستپاچه مي شوند 
و مي گويند هر چه در گمرك دپو شده آزاد شود. مالحظه 
كنيد بحث هاي روز در رسانه ها دربار ه چند كاميون است 
كه اين گونه وارد مي شود؟ چند هزار لوازم خانگي هست كه 
اينگونه وارد مي شود؟ و... زماني كه اينگونه واردات را تسهيل 

مي كنيد، آنگاه مي خواهيد در كشور شغل ايجاد شود؟!
فرشاد مومني گفت: شما مي خواهيد به جواناني اميد دهيد 
كه خودشان را مي كشند تا با كيفيت تحصيل كنند و آينده اي 
در كشور داشته باشند. در سطح نظري گفته مي شود زماني 
كه حقوق مالكيت را از طريق سياس��ت هاي كوته نگرانه 
و بي ثبات س��از ناامن مي كنيد الگوي مسلط شكل گيري 
بنگاه هاي اقتصادي از شكل و شمايل يك بنگاه مولد به بنگاه 
مافيايي نيل مي كند. بنگاه هايي كه صورت و ظاهر توليدي 
ولي كاركرد مافيايي دارند. نتيجه اين مي شود كه بنگاه هاي 
توليدي فقط شامل كساني مي شوند كه نياز به سرمايه اندك 
و افق ديد كوته نگرانه در قراردادها و نياز به س��رمايه اندك 
داشته باشند. شما با اين بنيه توليدي و آن واردات مصرف ها 
را در اس��تاندارد قرن بيست و يكم شكل مي دهيد، الگوي 
توليد را با استاندارد نيمه دوم قرن هفدهم شكل مي دهيد و 
مي خواهيد توان رقابت و مقاومت هم داشته باشيد و عدالت 
اجتماعي را برقرار كنيد.  اين صاحب نظر اقتصاد توسعه ادامه 
داد: مركز پژوهش هاي مجلس گزارش مي نويسد و مي گويد 
زماني كه شغل هاي بي كيفيت در اقتصاد ايجاد مي شوند نه 
قادر هستند فقر برطرف كنند و نه قادر هستند عقب ماندگي 
و وابس��تگي هاي ذلت آور به دنياي خارج را كاهش دهند. 
آن را مي كاريد اين را درو مي كنيد. اينها بحث هاي بسيار 
كليدي هستند. اگر قرار باشد ضابطه و معيار علمي حاكم 
باشد واقعا بايد كمك كنيم نگرش چرتكه اي به بودجه كه با 
كمال تأسف از طريق بازارگرايي مبتذل در كشور از 1368 
تا امروز راه افتاد و هر سال بدتر از سال گذشته شده با رويكرد 
توس��عه گرا و عالمانه به بودجه جايگزين شود. براي اينكه 
مخاطب هاي غير متخصص در تصميم گيري هاي اساسي 
متقاعد كنند مي گويند اين بودجه جاري و اليتخلف است 
پ��س نمي توان به آن دس��ت زد. در حالي كه اگر از منطق 
برنامه اي نگاه كنيد، فقط در ي��ك مورد مي بينيد در يك 
بنگاه توليدي كه مي توان به طور مشخص از آن اسم برد در 
يك س��ال معين 3500 نفر استخدام داشته است. برآورد 
مديران آن زمان اين بوده كه 1200 نفر زياد دارد، پنج سال 
بعد تعداد مستخدمين 17500 نفر شده است. چه كسي 
گفته بودجه جاري ما با بهينگي عمل مي كند كه نمي توان 
به آن دس��ت زد؟ من مي گويم مجلس مسابقه اي برگزار 
كند تا مشخص شود چه دوايري در دستگاه هاي اجرايي 
هستند كه هزينه هاي سنگين به آنها تعلق مي گيرد هيچ 
ماموريت خاصي ندارد. بيست و پنج سال پيش يك ماموريت 
براي آن در نظر گرفتند كه منتفي شده ولي ساختمان ها و 
تجهيزات و نيروي در استخدام وجود دارند، بعد مي گويند 
نمي توان به اين دست زد. چرا مي گويند نمي توان دست زد؟ 
به دليل اينكه با نگاه چرتكه اي عدد و رقم ها به ما حكومت 
مي كنند نه منطق هاي اداره توسعه گراي كشور. اگر متر و 
معيارهاي اداره توسعه كشور مبنا قرار بگيرند آنگاه ماجرا 
شكل و شمايل به كلي متفاوت پيدا مي كند.  وي افزود: در 
تحليل هاي سطح توسعه مي گويند كانون اتصال و حلقه 
وصل تمام دورهاي باز توليدكننده توس��عه نيافتگي، به 
ضعف بنيه توليدي و بهره وري اندك برمي گردد. مافياي 
رس��انه اي و بازارگرايي كه بازارگرايي را در كشور به ابتذال 
كش��انده اند حتي در متغيرهاي  كالن به كلي نقش توليد 
را حذف كرده اند. گويي سقوط توليد در كشور هيچ نقشي 
در تورم ندارد. تمام بحث هايي كه در زمينه تورم به تقليد از 
مكتب پولي مطرح مي كنند روي وجه پولي تورم استوار شده 
است. آنها به اين مساله توجه نمي كنند كسي كه گفت تورم 
در آخرين تحليل يك پديده پولي هست در كشوري حرف 
مي زد كه بيش از صد سال بود از مرحله توليد انبوه عبور كرده 
بود. به دليل اينكه مشكلي در قسمت توليد فناورانه نداشت 
آن را مفروض در نظر گرفت وگرنه در اقتصادي كه بخش 
بزرگي از فعاليت توليدي آن هنوز در چهارچوب س��اخت 
توليد معيشتي و خام فروشي و دارايي فروشي هست و براي 
تقويت روحيه اسم اين كار را توليد مي گذارند اساس ماجرا 

به اين ضعف برمي گردد. 

مافياي واردات در درون مرزهاي ملي گردن 
توليدها را مي زند

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي گفت: درباره مفهوم 
تورم ساختاري كه در بين متفكران توسعه مورد اتفاق نظر 
هست نگاه كنيد. چگونه تورم ساختاري صورت بندي نظري 
شده است؟ در آنجا مي گويند منشأ اصلي تورم ساختاري 
تنگناهاي قسمت عرضه اقتصاد است. توليدكننده ها در 
بخش كشاورزي و صنعت ده ها اطالعيه داده اند كه شنيده 
نمي شود. حرفشان اين است كه شما ما را مجبور مي كنيد 
تا كاالها را زير قيمت تمام ش��ده بفروشيم به دليل اينكه 
مي خواهيد به مافياي واردات ب��اج دهيد. برآيند اين را در 
پديده منحوس و به ش��دت خطرناك سبقت PPI  نسبت 
به CPI در سال 1398 مي بينيد. بدين معنا شتاب افزايش 

هزينه هاي توليدكننده به طرز وحشتناكي در سال 1398 
از شتاب هزينه هاي مصرف كننده ها بيشتر شده است. اگر 
ما نهادهاي نظارتي علم محور داشتيم فقط با مشاهده اين 
بايد وضعيت فوق العاده اعالم مي كردند به دليل اينكه نشان 
مي دهد مافياي واردات در درون مرزهاي ملي گردن توليدها 

را مي زند؛ رقابت با ديگران پيشكش باشد. 
فرشاد مومني گفت: گزارش رسمي بانك مركزي مي گويد 
شاخص هزينه مصرف كننده در اسفند 1398 حدود 41.2 
بوده و شاخص هزينه توليدكننده 61.5 شده است. بدين 
معنا رشد هزينه ها براي توليدكننده ها 50 درصد بيشتر از 
رشد هزينه ها براي مصرف كننده است. من نمي دانم با چه 
تعبيري مي توان توليدكننده ها را م��ورد خطاب قرار داد. 
شما با اين بنيه توليدي و سيستم ايجاد انگيزه براي توليد، 
مي خواهيد از ارزش ها حرف بزنيد و عدالت برقرار كنيد و از 
حريم امنيت ملي ما و تماميت ارزي دفاع كنيد؟ يك كشور 
را نشان دهيد كه بنيه توليدي آن سقوط كرده باشد در يك 
دوره بلندمدت بتواند تماميت ارزي را حفظ كند. زماني كه 
اينگونه فشارهاي غيرعادي به توليدكننده ها مي آوريد در 
سند برنامه يك ساله از اين حرف ها زده نمي شود به دليل 
اينكه تظاهر و ظاهرس��ازي اولويت پيدا مي كند به اينكه 

مي خواهيم توسعه پيدا كنيم و لوازم آن چيست؟ 

بي�ش از 75 درص�د قاچاق از مبادي رس�مي 
اتفاق مي افتد

وي ادامه داد: دستگاه متولي مبارزه با قاچاق رسماً مي گويد 
بيش از 75 درصد قاچاق از مبادي رس��مي اتفاق مي افتد. 
مالحظ��ه كنيد چقدر داللت و معاني در اي��ن وجود دارد! 
خداوند آقاي دكتر محمد نقي زاده را سالمت نگه بدارد كه 
واقعاً پهلوانان نامدار مطالعات توسعه در ايران هست. اكنون 
ايشان كسالت دارد و من براي سالمتي ايشان دعا مي كنم. 
ايشان محاسبه كرد تحت شرايطي به ازاء هر يك ميليارد 
دالر واردات كاالهاي مصرفي به داخل كشور كه قابل توليد 
در كشور باشند صد هزار فرصت شغلي جوانان اين مملكت 
نابود مي شود. محاسبه و متدولوژي آن وجود دارد. زماني كه 
تا اين حد به توليد فشار مي آوريد معلوم است عمق بخشي 
به مونتاژ و خام فروشي بيداد خواهد كرد. در واقع محاسبه 
ايشان نشان مي دهد كه هر يك ميليارد دالر كسب درآمد 
خام فروشانه به معناي هديه  كردن صد هزار فرصت شغلي در 
داخل به رقباي منطقه اي و جهاني اين كشور است. حساب و 

كتاب ها از كانال بررسي علمي بودجه نجات بخش است. من 
صميمانه و خاضعانه از نمايندگان مجلس مي خواهم از مركز 
پژوهش ها مطالبه كنند كه به شيوه چرتكه اي بودجه نويسي 
تن در ندهيد. شما بودجه نويسي را در استانداردهاي خودش 
مطرح كنيد و گزارشات و اخبار متناسب از تدوين كنندگان 
بودجه در آن كادر مطالبه كنيد. اگر چنين چيزي اتفاق بيفتد 
شخصاً ترديدي ندارم كشور رو به نجات خواهد گذاشت. در 
اينجا مي خواهم به ويژه از استاد فقيد دكتر حسين عظيمي 
و استاد فقيد دكتر علي اكبر شبيري نژاد ذكر خيري كنم. هر 
كدام از اينها در حيطه تخصيصي خودشان برجسته ترين ها 
و ممتازترين ها بودند به هم��راه تني چند از ديگر بزرگان 
علم اقتصاد در اي��ران ادعا كرده اند كه هيچ نقطه عزيمتي 
براي برون رفت از دورهاي باطل توسعه نيافتگي كارآمدتر 
از اصالح نظام بودجه ريزي نيست. ولي اصالح توسعه گرا 
نه اصالح ظاهرسازانه و فريبكارانه و نه اينكه برنامه افساد 
ارايه كنيد اس��م آن را اصالح بگذاريد آن گونه كه در مورد 
نرخ ارز، قيمت حامل هاي انرژي، خصوصي سازي كردند 

و نتيجه اش را ديديم. 

هر يك ميليارد دالر كس�ب درآمد خام فروشانه 
به معناي هديه  كردن صد هزار فرصت شغلي در 
داخل به رقباي منطقه اي و جهاني اين كشور است

وي گفت: اين يك راه نجات جدي اس��ت و به شرحي كه 
عرض كردم دايمًا در اثر غفلت ها و س��هل انگاري ها هزينه 
فرصت اصالح واقعي در اقتصاد ايران افزايش پيدا مي كند. با 
ابراز اميد به اينكه نمايندگان مجلس به جاي اينكه در مسابقه 
سفله پروري و اعانه دهي با دولت شركت كنند راه را باز كنند 
تا بلوغ انديشه اي حاصل شود كه ايجاد شغل بر يارانه اولويت 
دارد. اينگونه كه صحبت هاي مطرح هس��ت و در مسابقه 
خطرناك مطرح مي شود كه قطعاً بحران كسري مالي كشور 
را حادتر خواهد كرد به ويژه اگر بخواهند به هر نفر مي خواهند 
150 هزار تومان دهند. به جاي اينكه همه مناسبات كشور 
را به هم بريزيد و كش��ور را در باتالق فروماندگي مالي جلو 
ببريد شغل ايجاد كنيد. شغل مولد كارآمدترين ابزار براي 
برون رفت از فالكت و دور باطل ركود تورمي اس��ت. اس��م 
پول هايي كه مي خواهند سفله پرورانه بپردازند را تحريك 
تقاضا مي گذارند. با اس��تاندارد حداقل دستمزدها شغل 
ايجاد كنيد حداقل 15 برابر بيشتر خلق تقاضا اتفاق مي افتد 
به اضافه اينكه مردم هم احساس عزت نفس پيدا مي كنند 

به جاي اينكه مدام تن در دهند به رويه هايي كه مغاير شأن 
انساني انسان است و دولت از اين باتالق نجات پيدا مي كند و 
كشور رو به بهبود مي گذارد تا جوانان به آينده اين سرزمين 
گرامي اميدوارتر شوند.  فرشاد مومني با بيان اينكه رويكرد 
چرتكه اي به اداره اقتصاد كش��ور و ماليه دولت به بن بست 
كامل رسيده اس��ت، گفت: در اين زمينه هر قدر تعلل ها و 
سهل انگاري ها و سياست زدگي ها ادامه داشته باشد بدين 

معنا است كه هزينه فرصت اصالح را باال مي بريم. 

30 سال آزمون و خطا 
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي مخاطب اصلي اين 
بحث ها، نظام تصميم گيري هاي اساس��ي كشور دانست 
و گفت: آنچه ك��ه در منطق هاي رفت��اري حاكم بر نظام 
تصميم گير ي هاي اساسي كشور به طرز غم انگيزي مشهود 
هست اينكه بنيه يادگيري جمعي اينها به طرز فاجعه آميزي 
كاهش پيدا كرده است. بعد از 30 سال آزمون و خطا هنوز 
قادر به تش��خيص خطا بودن يا ثواب ب��ودن آزمون هاي 
خودشان نيس��تند. اما آن چيزي كه به نظرم خودش را به 
كشور تحميل مي كند و نشان مي دهد رويكرد كوته نگرانه 
و تعلل در زمينه اصالحات س��اختاري و بسنده كردن به 
تغييرات صوري و نمايشي و بي محتوا و اسم آنها را اصالح 

ساختاري گذاشتن به آخر خط رسيده است.
وي گفت: شايد تذكرات مشوقانه اي كه جامعه دانشگاهي و 
كارشناسي كشور مطرح مي كنند جزو آخرين فرصت هايي 
باشد كه نظام تصميم گيري هاي اساسي كشور در اختيار 
دارد. من از تعبير رويكرد چرتكه اي به اداره اقتصاد كشور 

استفاده مي كنم به دليل اينكه اگر مبنا و منطق علمي بر 
تدوين لوايح بودجه حاكم بود و اگر ظرفيت هاي حكومت 
اج��ازه مي داد نهادهاي نظارتي با كيفيتي ش��كل گيرد و 
اگر قدرت تحمل حكومت اجازه مي داد يك جامعه مدني 
قدرتمند داشته باشيم وضعيت كنوني سرنوشت محتوم 
ما نبود.  مومني گفت: از نظر منطق علمي گفته مي شود ما 
مي توانيم در سه سطح بودجه را بررسي كنيم: سطح خرد، 
سطح كالن، سطح توسعه. در سطح خرد كه نازل ترين سطح 
ارزيابي بودجه هست، بودجه به مثابه دخل و خرج يك ابر 
بنگاه در نظر گرفته مي ش��ود. در اينجا ما از منطق و معيار 
بهينگي و كارايي بايد مبنايي براي پرسش از دولت بسازيم. 
با كمال تأسف ارزيابي هاي ما نسبت بسيار ناچيزي با اين 
مساله دارد به خاطر مجموعه تنگناهاي ساختاري كه كشور 
پيدا كرده است، كوته نگري افراطي و شكنندگي آوري كه 
بر فرآيندهاي تصميم گيري و تخصيص منابع حاكم شده و 
يك ميل و عطش غير متعارفي كه به ويژه در سازمان برنامه 
و هيات وزيران براي كارهاي ظاهرس��ازانه و نمايشي پيدا 
شده اس��ت.  اين صاحب نظر اقتصاد ايران گفت: زماني كه 
بحث از اصالح س��اختار مطرح مي شود باالخره مشكالت 
ساختاري نظام بودجه ريزي در يك اقتصاد سياسي رانتي 
تقريبا روشن است. معناي دستكاري هايي هم كه در اعداد و 
ارقام مي شود، دقيقا در آن چهارچوب مشخص است. زماني 
كه مي بينيد در كل 30 سال گذشته بدون استثناء همواره 
زياده گويي هاي دايما رو به افراط بيشتر در قسمت درآمدها 
اتفاق مي افتد، معلوم اس��ت كه مساله اي خيلي ريشه دار 
شده است.  وي گفت: اسم اصالح ساختار را مي آورند ولي 
به هيچ يك از آن مشكالت ساختاري بنيادي كه كشور را به 
اين روز انداخته توجه نمي كنند. واقعاً اين چيزي مانند لجن 
مال كردن مفهوم اصالح است، بحث امروز و ديروز نيست. 
اكنون مجال نداريم به گذشته تاريخي اين قضيه برگرديم 
و ببينيم متأس��فانه اين يك قاعده رفتاري در كل ساختار 
قدرت شده است. اما چيزي كه اتفاق افتاده اينكه اين مساله 
هر س��ال بدتر از گذشته شده اس��ت. بنابراين با اطمينان 
مي گويم نه تنها اهتمامي به هيچ اصالحي در هيچ يك از 
اجزاء ساختار نظام بودجه  ريزي در سند اليحه بودجه سال 
1400 مشاهده نمي شود، بلكه برعكس روند رو به افساد و 
تخليه بيشتر منابع بين نسلي و فساد آفريني، نابرابرسازي 
و تعميق وابستگي هاي ذلت آور به دنياي خارج بيشتر در 
اين سند مشاهده مي شود.  وي گفت: اگر مجلسي هاي به 

متر و معيار علم تمكين كنند، مي توانند در سطح خرد از 
دولت مطالبه كنند قيمت تمام شده خدمات و كاالهايي كه 
عرضه مي كنيد به ما دهيد تا با متر و معيار كارايي و بهينگي 

بسنجيم چه كاري انجام مي دهيد. 
مومني گفت: در سطح كالن اگر ماجرا فصل الخطاب بودن 
علم باش��د اين بودجه بايد بر محور ميزان قابليتي كه در 
تحقق اهداف كالن اقتصاد دارد مورد ارزيابي قرار بگيرد. 
من با كمال تأس��ف و خضوع اما با اطمينان مي گويم اين 
بودجه به حكم علي االط��الق از قابليت الزم براي تحقق 
اهداف كالن اقتصاد ساقط شده است. اهداف كالن اقتصاد 
رشد مستمر اقتصادي، ثبات در اقتصاد كالن، توزيع عادالنه 
درآمدها و ثروت ها، اشتغال كامل و تسهيل توسعه هستند. 
من با اطمينان مي گويم در هر پنج عرصه اين سند پشت 
به اهداف كالن كرده و در هر پنج زمينه آسيب پذيري ها و 
شكنندگي هاي كشور را افزايش مي دهد و نابساماني ها را 
بيشتر مي كند. اگر ما از دريچه علم نگاه كنيم مي توانيم 
خيلي راحت به نظام تصميم گيري هاي كشور و نهادهاي 
نظارتي مانند مجلس بگوييم اين بودجه از منظر رعايت 
بديهيات اوليه عقل س��ليم دچار مش��كل است و به شما 
مي گويد در عرض يك س��ال مجوز دهيد تا حدود 2500 
ميليارد تومان خرج شود، تا بحران بيكاري حادتر و تورم 
شكننده تر و نابرابري ها فاجعه سازتر و وابستگي هاي ذلت آور 
به دنياي خارج افزايش پيدا كند و به توسعه پشت كنيم و 
ميدان را براي رانت خورها و رباخورها و دالل ها و وارداتچي ها 
فراخ تر كنيم.  وي گفت: در س��طح توسعه، دانش موجود 
در زمينه اقتصاد توسعه مي گويد اين بودجه بايد به مثابه 
سند برنامه يك ساله توسعه كش��ور در نظر گرفته شود. 
اينكه عرض كردم متأس��فانه غوغاساالري و ظاهرسازي 
و دس��تكاري واقعيت به مواجهه شرافتمندانه و عالمانه با 
واقعيت ها ترجيح داده مي شود، به اين دليل است كه وقتي 
از زاويه سطح توسعه به اين مساله نگاه مي كنيد بايد 7 ركن 
مبنا قرار بگيرد. اگر واقعاً آن مباني وجود داشت، مجلس بايد 
مطالبه گزارش پيوست در آن زمينه ها مي كرد ولي اكنون 
افشاگري ها و روشنگري هاي نيز درباره بودجه، در غياب 
فصل الخطاب بودن علم رانت زده شده است. افشاگري هايي 
كه مشروعيت سوز هستند و راه را روي ارزيابي هاي عالمانه 
كارشناسي مي بندد. فرض كنيد افشاگرها مي گويند فالن 
دستگاه پارس��ال اينقدر گرفته بود امسال اينقدر گرفته 
است. اگر از اين دريچه نگاه كنيم، البته فاجعه هاي بسيار 
غم انگيزي در اين س��ند وجود دارد. اينكه فالن موسسه 
پژوهشي زيرنظر رييس جمهور در عرض يك سال مطالبه 
هشت برابر منابع بيشتر كند، آن هم در سالي كه كاًل 5 ماه 
بيشتر از مسووليت اين دولت باقي نمانده، ببينيد چه معاني 

غم انگيز و تلخي پيدا مي كند. 
وي گفت: همان كسي كه خاصه خرجي اين گونه در مورد يك 
دستگاه پژوهشي كرد سه سال است كه تقريبا فرهنگستان 
علوم كشور را به آستانه توقف كامل فعاليت ها كشانده است. 
اگ��ر اينها مزد و حقوق و هزينه تأسيس��ات و برق و تلفن را 
دهند، چيزي براي خلق دانايي هاي جديد برايش��ان باقي 
نمي ماند. برجسته ترين عالمان رشته هاي مختلف تخصصي 
كشور را در فرهنگستان علوم جمع مي كنيد و با آنها اينگونه 
رفتار مي كنيد، آنگاه با موسس��ه اي كه هرگز يك ارزيابي 
كارشناسي از بازدهي و خاصيت آن نشده را چاق مي كنيد. در 
دو دهه گذشته آن موسسه هر بار ارزيابي شد با استانداردهاي 
كارنامه دانشگاه هاي زير مجموعه وزارت علوم و موسسه هاي 
پژوهشي زيرمجموعه وزارت علوم، با حدود 15 تا 32 برابر، 

هزينه به دوش كشور تحميل كردند. 
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبايي متذكر شد: اما 
وقتي در س��طح توس��عه زماني كه به اين بودجه برنامه اي 
مي گوييد مهم ترين وجه بودجه برنامه اي به فهم رابطه شيوه 
بودجه نويسي با امنيت حقوق مالكيت برمي گردد. آيا نهادي 
نظارتي و نظام تصميم گيري هاي اساسي كشور مي دانند 
به ويژه از 1380 تا امروز ايران با هر استانداردي كه در سطح 
نظري به رسميت شناخته شده، با يك سقوط وحشتناك در 
امنيت حقوق مالكيت روبرو شده است؟ دكتر مومني گفت: 
در وجه نظري، بايد ببينيم اين بودجه از طريق ناامن سازي 
مناسبات اقتصادي اجتماعي، بي ثبات سازي فضاي كالن و 
از اين قبيل چگونه تيشه به ريشه حقوق مالكيت و امنيت، 
مي زند و بعد آثار اجراي عملياتي در طرز عمل شركت هاي 
دولت��ي و گرايش هايي كه بخش خصوصي از خود نش��ان 

مي دهد چيست؟ 

نبايد با ظاهرسازي فرصت ها را از كشور دريغ كنيم
فرشاد مومني گفت: من فكر مي كنم هديه بزرگي كه در 
اين جلس��ه مي توانيم به نظام تصميم گيري هاي اساسي 
كش��ور و عامه مردم ارايه دهيم اين اس��ت كه راه باز شود 
تا از مق��ام توصيف در طول و ع��رض بودجه كمي فاصله 
بگيريم، فقط به توصيف بسنده نكنيم، كمي تحليل هم 
كنيم. در اين تحليل ضابطه ها و استانداردهاي سه سطح 

توسعه اي را نگاه كنيم. اينكه عرض مي كنم درباره همه چيز 
غوغاس��االري و ظاهرسازي شده اس��ت به دليل آن است 
كه وقتي به س��ازمان برنامه بگوييد چرا ادعا مي كنيد اين 
س��ند برنامه يك ساله هست؟ بالفاصله پاسخ خواهد آمد 
ما يك گزارش دو جلس��ه اي تهيه كرده ايم كه در مجموع 
حدود 2500 صفحه اس��ت. دولتي كه مي خواست برنامه 
پنج ساله بنويسد و مي گفت نبايد اين برنامه از 13 صفحه 
عبور كند اكنون كالس كاري نمايش مي دهد كه براي يك 
س��ال 2500 صفحه گزارش منتشر مي كند. من به مركز 
پژوهش هاي مجلس توصيه مي كنم روي آن سند تمركز 
كنيد تا بدانيد نسبت آنچه نوشته شده با آنچه برنامه اطالق 
مي شود چيست؟ اين گونه نباشد كه فقط آن 2500 صفحه 
كه خدا مي داند چقدر منابع انساني و مادي كشور براي آن 
صرف شده و در همين حدي هم كه شده بايد سپاسگزاري 
كرد فقط ابزار بس��تن دهن نماينده ها شود. بدين معنا كه 
به محض اينكه يك نماينده بگويد چرا اين كارها را انجام 
مي دهيد كشور را به فاجعه مي كشانيد؟ ندا دربيايد شما آن 
2500 صفحه را نخوانده ايد. مركز پژوهش هاي مجلس به 
عنوان يك رسالت ملي شرافتمندانه يك بار براي هميشه باب 
اين كارها ببندد و درباره كيفيت گزارش دو جلدي، گزارش 
ارزيابي بنويسد. من به سهم خودم اين كار را خواهم كرد و 
احتماالً در جلسه پاياني ارزيابي ها، نكاتي از اين سند خواهم 
گفت تا نشان دهم نبايد با ظاهرسازي فرصت ها را از كشور 
دريغ كنيم.  فرشاد مومني با تأكيد بر اينكه حق جامعه ايران 
اين نيست، گفت: در ادبيات توسعه از 10 محوري كه مترها 
و استانداردهاي حركت به سمت توسعه هست اين است كه 
با عدد و رقم روشن بگويد رابطه مردم با حكومت در اثر اين 
شيوه بودجه نويسي بهتر يا بدتر مي شود؟ در ادبيات توسعه 
مي گويند اين مالك و معيار منحصر به فرد است. اگر مجلس 
از اي��ن زاويه ورود كند و بگويد به جاي اينكه توليد را رونق 
دهيد پيش بيني كرده ايد كه ميزان جريمه كردن مردم و 
كس��ب درآمد از آن در سال 1400 نسبت به 1399 بين 8 
تا 10 برابر افزايش پيدا كند؛ مي توان پرسيد كه با اين شيوه 
كشورداري مي خواهيد توسعه پيدا كنيد! من منكر زحماتي 
كه براي دو هزار و پانصد صفحه كشيده شده نيستم و البته 
مي دانم خود آنها هم پايبندي عملي به اين گزارش نخواهند 
داشت كما اينكه به هيچكدام از چيزهاي سند قانون برنامه 

ششم در حد نصاب الزم توجه نكرده اند.
مس��اله رابطه مردم با حكومت به عنوان م��الك و معيار 
سنجش اصلي، اعتبار توسعه اي سند بايد مورد توجه قرار 
گيرد. سرنوشت توليد فناورانه، توان رقابت اقتصاد ملي، توان 
مقاومت اقتصاد ملي، حركت به سمت عدالت اجتماعي يا 
بسط نابرابري هاي ناموجه بايد مورد توجه قرار گيرد، شما 
سندي را منتشر كرده ايد و مي گوييد انتظار داريم اگر كوالك 
كنيم در سال 1400 تورم از 22 درصد فراتر نخواهد رفت. 
اگر از زاويه منطق سطح توسعه نگاه كنيم آنگاه كساني كه 
اين حرف ها را مي زنند پاسخ خواهند شنيد مي دانيد حتي 
اگر همان 22 درصد هم محقق شود، جزو پنج كشور شماره 
يك با باالترين سطح تورم در دنيا هستيد. اينگونه مي خواهيد 
رقابت كنيد؟ مومني گفت: من درباره امنيت حقوق مالكيت 
بحث مي كنم ولي مالك هاي ديگر هم بسيار تعيين كننده 
هستند. نسبت اين بودجه با افزايش انگيزه هاي فساد مالي 
يا كاهش آن چيس��ت؟ بودجه اي كه در باالترين س��طح 
مي خواهد از طريق سياست هاي توزم زا ارتزاق كند و تحت 
عنوان ماليات تورمي جيب بري از فرودستان را مباح كند، 
چشم انداز فساد را در كشور به چه صورت درخواهد آورد؟ 

اينها مولفه هاي كليدي سطح توسعه است. 
اين صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: در دانش توسعه گفته 
مي شود يكي از مهم ترين كاركردهاي توسعه بودجه ميزان 
امنيت بخش��ي به حقوق مالكيت است. در ادبيات توسعه 
توضيح داده شده اگر حكومتي به قاعده و با ضابطه كسب 
درآمد كند و با حساس��يت و ش��رافتمندي بيشتر هزينه 
كند اين عنصر يعني منطقي شدن رفتارهاي مالي دولت، 
بزرگ ترين نيروي محركه انگيزش ها براي توسعه فناورانه 
اس��ت. اما زماني كه روند تحوالت رابطه مبادله كه نشان 
مي دهد چقدر به توليد فناورانه و رقابت پذيري اقتصاد ملي 
كمك كرديم نگاه مي كنيم آنگاه معلوم مي ش��ود تا يك 
كارشناس حرف مي زند عزيزان ياد گرفته اند تكذيب و انكار 
 كنند و بعد از مرگ سهراب مي گويند واقعيت همان است كه 
كارشناسان گفته بودند. مانند موجودات فرهيخته و فاخر سر 
وقت و قبل از مرگ سهراب نقدهاي مشفقانه را بپذيريد. من از 
اصحاب خرد و دانايي و توسعه خواهان كشور تقاضا مي كنم 
سطح دانايي هاي نمايندگان گرامي مجلس و به ويژه سران 
قوا كه متأسفانه اكنون ابزاري براي دور خوردن بحث هاي 
كارشناسي و مشاركت نماينده هاي مجلس شده اند را باال 
ببرند و در اين باره به بحث بپردازند كه در دانش توسعه گفته 
مي شود: باالترين سطح پيوند ميان بودجه و اعتماد اجتماعي 
به شرطي حاصل مي شود كه مالك طرز عمل بودجه در 

امنيت بخشي به حقوق مالكيت يا امنيت زدايي از آن باشد.
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فرشاد مومني در نشست موسسه دين و اقتصاد مطرح كرد 

براي مهار نرخ تورم و بيكاري در سال آينده برنامه ريزي نياز است

دعوا بر سر سهم بيشتر از بودجه  

مومني گفت: در سطح كالن اگر ماجرا فصل الخطاب بودن علم باشد اين بودجه بايد بر محور ميزان قابليتي 
كه در تحقق اهداف كالن اقتصاد دارد مورد ارزيابي قرار بگيرد. من با كمال تأس��ف و خضوع اما با اطمينان 
مي گويم اين بودجه به حكم علي االطالق از قابليت الزم براي تحقق اهداف كالن اقتصاد ساقط شده است. 
اهداف كالن اقتصاد رشد مستمر اقتصادي، ثبات در اقتصاد كالن، توزيع عادالنه درآمدها و ثروت ها، اشتغال 
كامل و تسهيل توسعه هس��تند. من با اطمينان مي گويم در هر پنج عرصه اين سند پشت به اهداف كالن 
كرده و در هر پنج زمينه آسيب پذيري ها و شكنندگي هاي كشور را افزايش مي دهد و نابساماني ها را بيشتر 
مي كند. اگر ما از دريچه علم نگاه كنيم مي توانيم خيلي راحت به نظام تصميم گيري هاي كشور و نهادهاي 
نظارتي مانند مجلس بگوييم اين بودجه از منظر رعايت بديهيات اوليه عقل سليم دچار مشكل است و به شما 
مي گويد در عرض يك سال مجوز دهيد تا حدود 2500 ميليارد تومان خرج شود، تا بحران بيكاري حادتر و 
تورم شكننده تر و نابرابري ها فاجعه سازتر و وابستگي هاي ذلت آور به دنياي خارج افزايش پيدا كند و به توسعه 

پشت كنيم و ميدان را براي رانت خورها و رباخورها و دالل ها و وارداتچي ها فراخ تر كنيم. 

برش
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خبرروز

سامانهبارشيواردكشورميشود
سامانه بارشي از سمت شمال غرب كشور وارد مي شود و روز جمعه براي غالب نقاط كشور به جز جنوب شرق بارش پيش بيني مي شود. بر اساس 
آخرين پيش بيني هاي هواشناسي مطابق نقشه هاي همديدي و آينده نگري امروز در اكثر مناطق كشور جبهه پايداري حاكم خواهد بود.روز 
چهارشنبه سامانه بارشي از سمت شمال غرب كشور وارد شده و در استان هاي آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي، اردبيل كردستان، زنجان 
همدان، كرمانشاه، ايالم، خوزستان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، قزوين، تهران، البرز، گيالن، غرب مازندران و بخش هايي از 
استان مركزي سبب بارش باران در ارتفاعات و مناطق سردسير بارش برف خواهد شد.پنجشنبه دامنه فعاليت اين سامانه گسترده تر شده و كل 

نيمه غربي بخش هايي از شرق شمال شرق و مركز كشور را نيز در بر خواهد گرفت .

جامعه ادامهازصفحهاول

زيرساختهايفرهنگيرا
برايفرزندآوريدرستكنيد

ش��ايد اين طرح بتواند تعداد انگشت شماري 
را تشويق كند، اما در بس��ياري از موارد مورد 
توجه قرار نمي گيرد. در حال حاضر كه شرايط 
اقتصادي و معيشتي در جامعه مناسب نيست 
و بس��ياري از افراد تحصيلكرده شغل مناسبي 
ندارند و با مش��كالتي اينچنيني دست و پنجه 
نرم مي كنند، قطعا آينده روشني در مقابل خود 
نمي بينند ك��ه بتوانند، آن را براي فرزندي كه 

مي خواهند به دنيا بياورند هم متصور شوند.
 در تمام اين س��ال ها دولت ها س��عي كردند با 
دادن وعده هاي مادي جامعه را به فرزندآوري 
تشويق كنند در حالي كه اگر اين پول ها صرف 
درست كردن زيرساخت هاي جامعه مي شد چه 
بسا االن در چنين شرايطي نبوديم. بسياري از 
كشورها حتي با اينكه زير ساخت هاي مناسب 
دارند، مانند بهداشت و درمان رايگان، آموزش 
و پرورش رايگان و حتي پرداخت هزينه براي 
فرزنداني كه به دنيا مي آيند، باز هم در اين امر 
چندان موفق نبوده اند. به هر حال اين واقعيت 
كه جمعيت ايران در حال پير ش��دن اس��ت، 
واقعيت تلخي اس��ت كه بايد آن را بپذيريم و 
براي تغيير دادن اين شرايط هر آنچه را در توان 
داريم بايد به كار ببنديم، چرا كه ادامه اين روند 
مي تواند كل جامعه را تح��ت تاثير قرار دهد، 
اما تا زماني كه نتوانيم اندك شرايط رفاهي را 
براي افراد در جامعه فراهم كنيم نمي توانيم با 

طرح هاي تشويقي فرزندآوري موفق باشيم.
 در همي��ن مس��اله كرون��ا چن��د درص��د از 
دانش آموزان ما به دليل دسترسي نداشتن به 
فضاي مجازي از درس و تحصيل بازمانده اند. 
در اين مدت در حوزه بهداشت و درمان با چه 
مشكالتي دس��ت و پنجه نرم كرده ايم. مساله 
اين اس��ت كه دولت اگر مي خواهد خانواده ها 
را ب��ه آوردن فرزند بيش از 3 يا 4 تا تش��ويق 
كند، ابتدا بايد روي خانواده هايي كار كند كه 
اصال تمايلي به فرزن��دآوري ندارند، آن هم به 
اين دليل كه به آينده اميدوار نيستند، ما بايد 
اول از همه ذهنيت زنان را نسبت به باروري و 
فرزندآوري تغيير دهيم، آنها ابتدا بايد از نظر 
ذهني تش��ويق ش��وند و آمادگي پيدا كنند و 
بعد به تشويق هاي ديگر روي بياوريم. يك زن 
تا زماني كه آينده زندگي اش براي او روش��ن 
و واضح نباش��د، ميل و رقبتي به مادر ش��دن 
از خود نش��ان نمي دهد. اين مس��اله ربطي به 
ش��اغل بودن يا نبودن افراد ن��دارد، جامعه ما 
به دليل مش��كالت عديده اي كه با آن مواجه 
اس��ت نمي تواند با دلخوش بودن به پرداخت 
وام مسكن يا ماهيانه يك مبلغ ناچيز مشتاق 

جوان سازي جمعيت شود.

محدوديت هاي كرونايي ادامه يابد

دبير كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي ستاد ملي مقابله 
با كرونا با بيان اينكه محدوديت ها تأثير بسيار زيادي در 
كاهش ابتال و انتقال ويروس ش��ده، خواستار تدام اين 
محدوديت ها ش��د. حسين قاس��مي افزود: با توجه به 
بررسي هايي كه توسط نهادهاي دانشگاه علوم پزشكي 
سراسر كشور انجام  شده محدوديت ها تأثير بسيار زيادي 
در كاهش ابتال و انتقال ويروس داش��ته زيرا ۵۲ درصد 
داليل ابتال مربوط به دور همي هاي خانوادگي بوده است. 
اين طرح جامع محدوديت ها نتيجه ۹ ماه تجربه ستاد 
مديريت بيماري و كميته امنيتي است و جامعيت آن به 
اين دليل است كه پنج حوزه اصلي كه نيازمند مداخله 
و اعمال محدوديت هستند نيز شناسايي  شده و مبناي 
كار قرار گرفتند و موقعيت جغرافيايي شهرها متناسب 
با بستري روزانه بيماران در آنها در نظر گرفته شد و سه 
وضعيت زرد، نارنجي و قرمز براي شهرها تعريف شد كه در 
هر سه وضعيت اين پنج حوزه محدوديت ها و التزاماتشان 
مشخص است و با توجه به روندي كه بيماري در شهرها 
به وجود مي آورد اين محدوديت ها نيز اعمال مي شود. 
او اظهار داش��ت زمان اجراي اين طرح اول آذر ماه بود و 
اكنون حدود يك ماه است كه از اجراي آن گذشته و با 
همكاري خوب مردم و اصناف و اصحاب رس��انه شاهد 

اين بوديم كه س��رعت بيماري گرفته شد. گرچه اين 
وضعيت شكننده است اما اميدواركننده نيز هست. ۱۶۰ 
شهر قرمز داشتيم اما امروز همه نارنجي و زرد هستند و 
اميدواريم كه نارنجي به زرد  سپس به سفيد تبديل شود 
و ما بتوانيم وضعيت بيماري را كنترل كنيم. او در پاسخ 
به اين سوال كه به خاطر زمان محدوديت ها كه از ساعت 
۲۱ آغاز مي شود، معموالً حدود ساعت ۱۸ ترافيك بسيار 
سنگيني در سطح شهر تشكيل شده كه تا حدود ساعت 
۲۱ ادامه دارد، آيا براي آن فكري كرده ايد، گفت: چون 
اين طرح استمرار دارد با حضور نمايندگان دستگاه هاي 
ذي ربط مباحث مرتبط با طرح را برسي مي كنيم و هر جا 
اگر الزم باشد پيشنهاد يا اصالحاتي كه امكان عملياتي 
شدن داشته باش��د را هم به ستاد ملي مي دهيم. البته 
هميش��ه در ماه هاي سرد زمستان ترافيك از سطح 
نرمال بيشتر مي شود؛ اما يكي از مباحث اين است كه 
وقتي مردم در خودرو شخصي هستند روند بيماري، 
نس��بت به تردد با خودروهاي عمومي، بهتر كنترل 
مي شود. دبير كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي 
ستاد ملي مقابله با كرونا افزود: از ۲۹ آذر، شهر قرمز 
نداريم اما مس��تحضر هستيد كه به صورت هفتگي 

وضعيت شهرها را چك مي كنيم.

۱۸۷ فوتي جديد كرونا  در كشور
سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي۶هزار و ۲۰۸ 
بيمار جديد مبتال ب��ه كوويد۱۹ در كش��ور طي۲4 
ساعت گذشته خبر داد. دكتر سيماسادات الري گفت: 
از ديروز تا امروز ۲ دي۱3۹۹ و بر اس��اس معيارهاي 
قطعي تشخيصي، ۶ هزار و ۲۰۸ بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۹۱۵ نفر از آنها 
بستري شدند. او افزود: مجموع بيماران كوويد۱۹ در 
كش��ور به يك ميليون و ۱۷۰ هزار و ۷43 نفر رسيد.
الري گفت: متاسفانه در طول ۲4 ساعت گذشته، ۱۸۷ 
بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۵4 هزار و 3 نفر رسيد.به 
گفته وي، خوشبختانه تاكنون ۹۰3 هزار و ۹۹۸ نفر از 
بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستانها ترخيص شده اند.

الري ادامه داد: ۵4۶۷ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ 

در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند.
سخنگوي وزارت بهداشت افزود: تاكنون ۷ ميليون و 
۱4۹ هزار و 3۵۷ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور 
انجام شده است.الري گفت: در حال حاضر و بر اساس 
آخرين تحليل ها، ۲۰۵ شهرستان در وضعيت نارنجي 

و ۲43 شهرستان در وضعيت زرد قرار دارند.

گليماندگار|مهريه هميش��ه يكي 
از معضالت ازدواج بوده است، البته تا 
وقتي كه زن و شوهر زندگي خوبي در 
كنار يكديگر دارند و بحث و جدلي نيست، حرفي 
از مهريه به ميان نمي آيد، ش��ايد به همين خاطر 
است كه قديمي ها مي گفتند، »مهريه را كي داده و 
كي گرفته« اما اين روزها ماجرا فرق مي كند، دوام 
زندگي ها آنقدر كم ش��ده كه مهريه هم به معضلي 
ب��راي زوجين و البته دادگاه ه��اي خانواده تبديل 
ش��ده اس��ت. هنگام ازدواج داماد براي اينكه دل 
عروس و خانواده او را به دس��ت بياورد، هر ميزان 
مه��ري را قبول مي كند و همه با لبخند و ش��ادي 
به خانه هايش��ان مي رون��د، اما همين ك��ه اولين 
زمزمه هاي اختالف به گوش مي رسد ديگر خبري 
از آن خوش��حالي ها نيس��ت.  بحث ك��ه به مهريه 
كشيده مي شود، آه از نهاد داماد بلند مي شود و به 
اين فكر مي كند كه با اين ش��رايط چطور مي تواند 
زندگي اش را نجات بدهد. هنوز هم هستند كساني 
كه به دليل عدم توانايي در پرداخت مهريه يا حتي 
ندادن مهريه همسر از سر لج و لجبازي در زندان به 
سر مي برند. اما اين دعواها قبل از اينكه قيمت سكه 
طال ترمز پاره كند و از مرز ۱۰ ميليون تومان بگذرد 
و حتي به ۱۵ ميليون تومان هم برسد خيلي جدي 
نش��ده بود، اما با اين ش��رايط اقتصادي و افزايش 
افسار گسيخته قيمت سكه برخي از مردها تنها راه 
چاره را تجمع اعتراضي در برابر مجلس دانسته اند 
و خواستار تغيير قوانين مهريه اند. بار اول مهر ماه 
بود كه عده اي از مردان به خاطر گران شدن سكه 
و عدم توانايي به پرداخت مهريه در مقابل مجلس 
تجمع كردند، اما روز گذشته اين عده كه تعدادشان 
 ب��ه ۱۰۰ نفر مي رس��يد ب��راي بار دوم دس��ت به 
ح��ق خواهي زدن��د. نكت��ه جالب اينك��ه در بين 
معترض��ان چن��د زن هم حض��ور داش��تند. اين 
معترض��ان كه ش��مار آنان ب��ه ح��دود ۱۰۰ نفر 

مي رس��يد، پيش از اين در ۱۸ مهر امس��ال نيز با 
تجمع مقابل مجلس خواستار اصالح قانون مهريه 
در نهاد قانونگذاري شده بودند.تجمع كنندگان كه 
در ميان آنان نزديك به ۱۵ زن نيز حضور داشتند، 
اعمال قانون حبس براي پرداخت نشدن مهريه و 
نفقه را مغاير احكام اس��المي و حقوق شهروندي 
 دانس��تند و خواس��تار رفع اين تعارض ها ش��دند.

حجت االس��الم حس��ن نوروزي عضو كميسيون 
حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسالمي در ميان 
اين افراد حض��ور يافت و پس از ش��نيدن نكات و 
ديدگاه هاي تجمع كنن��دگان، اين وعده را به آنان 
داد كه نماينده اي از اين گروه در جلسه كميسيون 
قضايي كه بناس��ت براي بررس��ي قوانين مهريه و 
حمايت از خانواده تش��كيل شود، حضور يابد. اين 
افراد معتقدند كه م��واد ۲۲ و ۵3 قانون حمايت از 
خانواده در خصوص ش��رايط پرداخت مهريه بايد 
مورد بازبيني قرار گيرد.معترضان خواس��تار نسخ 
و اصالح ماده ۲۲ قانون حمايت از خانواده هستند 
كه مقرر كرده است: »هرگاه مهريه در زمان وقوع 
عقد تا يكصد و ده س��كه تمام بهار آزادي يا معادل 
آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده )۲( قانون 
اجراي محكوميت هاي مالي است. چنانچه مهريه، 
بيش��تر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط 
مالئت زوج مالك پرداخت اس��ت. رعايت مقررات 
مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامي 
اس��ت.« نس��خ و اصالح ماده ۵3 قانون حمايت از 
خانواده از ديگر خواس��ته هاي اين افراد اس��ت كه 
در آن آمده اس��ت: »هركس با داشتن استطاعت 
مالي، نفقه زن خ��ود را در صورت تمكين او ندهد 
يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع 
كند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود. 
تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي 
است و درصورت گذشت وي از شكايت در هر زمان 
تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف مي شود.«

تغييرقانوندرسال91
همين اعتراض ها ب��ه پرداخت مهريه و البته طلب 
كردن مهريه هاي آنچناني از سوي خانواده دختر 
باعث شد كه نمايندگان مجلس در سال ۹۱ قانون 
حمايت از خان��واده را به تصويب برس��انند كه در 
بخشي از آن پرداخت مهريه به ۱۱۰ سكه محدود 
مي شد، البته اين مساله هم مشروط بود، يعني بايد 
هنگام عقد كلمه عنداالس��تطاعه در عقد نامه قيد 
مي ش��د و اگر زني مي خواست بيشتر از اين مهريه 
دريافت كند بايد ثابت مي كرد كه همسرش توانايي 

پرداخت مهريه اي بيش از ۱۱۰ سكه را دارد.

عدمآشناييباقانون
عبدالصمد خرمشاهي، وكيل پايه يك دادگستري 
اما درباره قانون مهريه به »تعادل« مي گويد: مساله 
اصلي اين است كه متاسفانه مردم ما تمايل چنداني 
به مطالعه قانون و شناخت حقوق خود ندارند، اگر 
هر مردي قبل از اينكه سر سفره عقد بنشيند قانون 
مربوط ب��ه مهريه را مطالعه كن��د مي داند كه اين 
مهريه حق عروس است و مي تواند به محض جاري 
ش��دن خطبه عقد آن را از داماد طلب كند. پس به 
اين ترتيب او بايد سر مبلغي با عروس و خانواده او 
به توافق برسد كه توان پرداخت آن را داشته باشد.

مساله دوم اين است كه متاسفانه امروزه زندگي هاي 
زناشويي آن استحكام سابق را ندارند، هنوز كه هنوز 
است در مراس��م خواستگاري وقتي حرف از مهريه 
مي ش��ود، بزرگ تر ها مي گويند مهريه را چه كسي 
داده و چه كسي گرفته است؟ در حالي كه اين جمله 
اين روزها كاربردي ندارد. در گذشته ميزان طالق و 
اختالفات خانوادگي به گستردگي االن نبود. زن ها 
در بسياري از مواقع مهريه خود را مي بخشيدند براي 
اينكه مي خواستند با خيال راحت در كنار همسر خود 
زندگي كنند. اما در حال حاضر مهريه به عنوان يك 
پشتوانه براي زن به حساب مي آيد و به محض اينكه 

زوجين تصميم به جدايي مي گيرند زن مهريه اش را 
طلب مي كند و به اصطالح آن را به اجرا مي گذارد.

خواستهمرداناشتباهاست
خرمشاهي در بخش ديگري از سخنانش به تجمع 
اعتراضي مقابل مجلس اش��اره ك��رده و مي گويد: 
اين افرادي كه مي گوين��د ما توان پرداخت مهريه 
را نداريم چرا بايد مجبور به پرداخت باشيم به اين 
فكر كرده اند كه پس حق زنان چه مي شود، اينكه 
مردي به خاطر مهريه به زندان برود كامال اش��تباه 
اس��ت چون همان اندك اميدي ه��م كه به تداوم 
زندگي مش��ترك وجود دارد با اي��ن اتفاق از بين 
مي رود، اما اي كاش اين افراد قبل از اينكه چشم و 
گوش بسته زير بار مهريه هاي سنگين مي رفتند، 
به حق و حقوق زن هم فكر مي كردند و مي دانستند 
كه پذيرفتن ۵۰۰ س��كه و هزار سكه براي مهريه 
مي تواند براي آنها عواقب بدي داشته باشد چرا كه 

قطعا خيلي از اين اف��راد از ابتدا هم توان پرداخت 
چنين مهريه اي را نداشته و ندارند.

مهريهبايدبعدازعقدپرداختشود
خرمشاهي در پاسخ به اين سوال كه راه حل رفع اين 
مشكل چه مي تواند باش��د مي گويد: مردان بايد به 
محض جاري شدن صيغه عقد مهريه زن را پرداخت 
كنند، اگر كسي با اين تفكر پاي سفره عقد بنشيند 
آن وقت ديگر زير بار مهريه هاي سنگين نمي رود، او 
بايد به توان مالي اش نگاه كند و بر اساس آن مهريه را 
تعيين كند، صرف اينكه بتواند در آن لحظه رضايت 

عروس و خانواده او را بگيرد گر ه گشا نخواهد بود. 

درصورتعدمپرداختمهريه
زنميتواندتمكيننكند

او در بخش ديگري از س��خنانش به قانون ديگري 
درباره مهريه اشاره مي كند و مي گويد: هيچ كدام 

از آقاياني كه تن ب��ه مهريه هاي چند صد ميليوني 
مي دهند اين قانون را نمي دانند كه زن مي تواند به 
محض جاري شدن صيغه عقد مهريه خود را طلب 
كند و اگر ب��ه او پرداخت نش��ود مي تواند تمكين 
نكند. به همين خاطر است كه بهترين كار خواندن 
قوانين ازدواج و مهريه قبل از نشستن بر سر سفره 
عقد اس��ت. اين مهم بايد هم از سوي مرد و هم از 
سوي زن جدي گرفته شود.  عبدالصمد خرمشاهي 
مي افزايد: از سال ۹۱ به بعد بر اساس بخشنامه هايي 
كه صادر شد، درصد افرادي كه به خاطر مهريه به 
زندان رفتند، به ميزان قابل توجهي پايين آمد، اما 
در برخي از موارد ش��واهد نش��ان مي دهد كه مرد 
توانايي پرداخت مهريه را دارد ولي از پرداخت آن 
س��ر باز مي زند و به اين ترتيب حكم زندان براي او 
بريده مي شود، البته هميشه سعي بر اين بوده كه 
با تقسيط كردن مهريه حكم زندان به افراد بدهكار 

مهريه داده نشود.

گزارش

عبدالصمد خرمشاهي،  وكيل پايه يك دادگستري: 

منتقدان قانون حبس براي بدهكاران مهريه مقابل مجلس تجمع كردند
اول قانون بخوانيد، بعد ازدواج كنيد

رويداد

تعادل|چندي قبل سيد علي موسوي، نماينده مردم 
ملكان در مجلس شوراي اسالمي از ارايه طرح دو فوريتي 
مجلس براي تشويق فرزند آوري در كشور خبر داده بود. 
به گفته او نمايندگان مجلس يازدهم از اولين روزهاي 
شروع كار چند طرح از جمله سهام آيندگان به منظور 
تشويق زاد و ولد و تشويق مادران در فرزندآوري را مطرح 
كردند. ازدواج از ديگر شاخص هاي اين طرح است. براي 
فرزند دوم به بعد تشويقي در نظر گرفته شده است. براي 
زناني كه فرزند به دنيا مي آورند تشويقي ديده شده است. 
ب��راي دهك هاي پايين جامعه تش��ويق هاي يارانه اي 
در فرزندآوري لحاظ شده اس��ت چون اين دهك ها با 
مشكالت اقتصادي بيشتري روبه رو هستند. موسوي 
درباره كليات طرح مجلس در تشويق فرزندآوري گفت: 
يك و نيم ميليون تومان س��هام آيندگان براي فرزند 
سوم، دو ميليون براي فرزند چهارم و دو و نيم ميليون 
براي فرزند پنجم در بدو تولد در نظر گرفته شده است.

واممسكنهديهفرزندسوم
يوس��في يكي ديگر از نماين��دگان مجلس از طرح 
تشويقي ديگر مجلس براي زاد و ولد خبر داد و اعالم 
كرد خانواده هايي كه فرزند س��وم خود را در س��ال 
۱3۹۹ يا ۱4۰۰ به دنيا بياورند مي توانند ۷۰ ميليون 
تومان وام قرض الحسنه مسكن دريافت كنند، حتي 

اگر وام مسكن تسويه نشده داشته باشند.

تضميناجراييشدن
واثربخشيطرحهايتشويقي

اما مساله اين اس��ت كه چه تضميني براي اجرايي 

شدن اين طرح ها و البته اثر بخشي آن در فرزند آوري 
وجود دارد؟ آيا به صرف اينكه به خانواده اي وام اعطا 
كنيم مي توانيم آنها را به آوردن فرزند سوم تشويق 
 كنيم؟ آيا در ش��رايط اقتص��ادي كنوني پرداخت

۲ و ميليون تومان براي به دنيا آوردن فرزند چهارم 
مي تواند مشوق خوبي باشد؟

علي براتي كارشناس جامعه شناسي در اين باره به 
»تعادل« مي گويد: اين طرح هاي تشويقي زماني 
مي توانند خوب باشند كه ما بتوانيم تمام امكانات 
براي فرزند آوري را در كشور فراهم كنيم، از جمله 
بهداش��ت و درمان، آم��وزش و پ��رورش رايگان، 
تضمين آينده ش��غلي و تحصيلي اف��راد و خيلي 

مسائل ديگر كه متاسفانه در طرح هايي اينچنيني 
ديده نمي شوند. درواقع تا زماني كه زير ساخت هاي 
جامعه درس��ت نش��وند اين طرح ه��ا نمي توانند 
جوابگوي نياز ها باشند. در شرايط كنوني كه مردم 
مشكالت زيادي براي تامين معيشت خود دارند اين 
طرح ها نمي تواند كاري از پيش ببرد. فرزند آوري 
مساله اي نيست كه ما بتوانيم با چنين طرح هايي 
يك ش��به آن را اجرايي كنيم. در واق��ع ابتدا بايد 
بتوانيم زنان و دختران كش��ور را در شرايطي قرار 
بدهيم كه تشويق به فرزند آوري  شوند، وام مسكن 
و دريافتي هاي اينچنيني نمي تواند انگيزه خوبي 

براي آنها باشد.

طرح هاي فرزند آوري چقدر مي تواند گره گشا  باشد
زيرساخت هاي جامعه بايد در اولويت  قرار  بگيرند

سینما

فيلمبرداري »قهرمان« آخرين اثر اصغر فرهادي 
كارگردان بين المللي ايراني در شيراز به پايان رسيد 
و فيلم هم اكنون در مرحله تدوين قرار دارد.از حضور 
اوليه گروه اصغر فرهادي در ش��يراز براي ساختن 
فيلم قهرمان قريب به يك سال مي گذرد. فرهادي 
نخس��تين بار در بهمن ماه ۱3۹۸ به صورت رسمي 
براي گزينش بازيگران بومي در اين ش��هر حضور 
يافت و دل ها را به قطعيت ساخته ش��دن قهرمان 
گرم كرد؛ اما شيوع ويروس كرونا اين حضور را تداوم 
نبخشيد و گروه فيلمبرداري تا بهبود نسبي وضعيت 

از اين شهر رفتند.
از مردادماه سال ۱3۹۹ زمزمه هايي مبني بر حضور 
كارگردان اس��كاري در شهر شيراز ش��نيده شد و 
فيلمبرداري در بخش هايي از شهر شيراز و البته در 
سكوت خبري صورت پذيرفت.امير جديدي، محسن 
تنابنده، فرشته صدرعرفايي، سارينا فرهادي و جمعي 
ديگر از بازيگران كه اغل��ب آنان چهره هايي جديد 

هس��تند در اين فيلم ايفاي نقش كرده اند و تدوين 
فيلم توسط هايده صفي ياري آغاز شده است.از ديگر 
بازيگراني كه در اين فيلم حضور يافته اند بايد به نادر 
شهسواري پيشكسوت تئاتر و سينماي شيراز اشاره 

كرد كه در جش��نواره فيلم فجر سال ۱3۹۸ با فيلم 
»شناي پروانه« در سينماها ديده شد.گفته مي شود 
فيلمنامه قهرمان به اندازه »جدايي نادر از سيمين« 

اثر اسكاري فرهادي تاثيرگذار خواهد بود.

»قهرمان«  سازي اصغر فرهادي در شيراز به پايان رسيد
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