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يادداشت- 1

كسري 300هزار ميليارد 
توماني بودجه

»بودجه سال 1401 با كسري 
تراز عملياتي بيش از 300هزار 
ميليارد توماني روبه روست.« اين 
گزاره اي است كه از دل بررسي 
اع��داد و ارقام بودجه به دس��ت 
مي آيد. اين يك واقعيت غيرقابل 
انكار است كه بودجه سال آينده 
با آن دست به گريبان است. در 
اين ميان، دو تصوير متفاوت از كسري تراز عملياتي در بودجه 
1401 به دست مي آيد. تصوير نخست، نگاهي است كه از 
بررسي ارقام مطلق بودجه بازتاب پيدا مي كند و آن اين است 
كه دولت 301هزار ميليارد تومان كسري در تراز عملياتي 
بودجه اش دارد. اين موضوع واقعا خطرناك است و مي تواند 
بحران ايجاد كند. پيام اين وضعيت نيز اين است كه مشكالت 
ساختاري بودجه سر جاي خود حل نشده باقي مانده است. 
يعني درآمدهاي پايدار دولت كه عمدتا شامل درآمدهاي 
ماليات��ي و گمركي اس��ت، نمي تواند كف��اف هزينه هاي 
قطع��ي اش را بدهد. اي��ن يك تصوير اس��ت، يعني دولت 
سيزدهم براي كسري بودجه اش هيچ برنامه اي ارايه نداده 
است. اما تصوير دوم، آن است كه مبناي محاسبات مبتني بر 
نرخ رشد، قرار داشته باشد و از قالب ارقام مطلق بيرون بياييم 
و مقايسه تطبيقي داشته باشيم. يعني بررسي شود، بودجه 
پيشنهادي1401 به نسبت بودجه 1400 به لحاظ كسري 
تراز عملياتي چه وضعيتي دارد؟ از اين منظر مي توان گفت كه 
بودجه 1401 به نسبت بودجه سال قبل، برخي پالس هاي 
اميدبخش ارسال مي كند. هرچند اين تحوالت بسيار اندك 
و محدود است، اما به هر حال اندكي بهبود در آن مشاهده 
مي شود. بر اين اس��اس مشخص مي شود كه سال 1400، 
حدود 464 هزار ميليارد تومان كس��ري تراز عملياتي در 
بودجه وجود داشته است، در حالي كه در سال 1401 اين 
رقم به 301 هزار ميليارد تومان رسيده است. تقريبا 163هزار 
ميليارد تومان تراز عملياتي بودجه 1401 به نسبت سال 
1400 كاهش پيدا كرده است. يعني رشد 35درصد منفي 
در اين ميان مشاهده مي شود. مبتني بر اين استدالل مي توان 
گفت، هرچند دولت مشكالت ساختاري بودجه را حل نكرده 
است، اما به س��هم خود تالش كرده كسري تراز عملياتي 
بودجه را كه همه باور دارند، زيربناي بس��ياري از مشكالت 
اقتصادي كشور اس��ت كاهش دهد. اين 2تصويري است 
كه من تالش مي كن��م در يك رهيافت منصفانه از بودجه 
ارايه كنم، اما اكثر كارشناسان اقتصادي كشور، رويكردهاي 
انتقادي جدي نسبت به بودجه دارند و دولت را به خاطر اين 
رويكردهاي مخرب در بودجه مقصر مي دانند. اين دس��ته 
از منقدان اش��اره مي كنند، درست است كه دولت كسري 
تراز عملياتي بودج��ه را 163هزار ميلي��ارد تومان معادل 
35درصد رشد منفي داده است، اما رشد هزينه هاي جاري 
دولت به نسبت سال قبل 5درصد است. در شرايط تورمي 
44درصدي، رش��د 5درصدي هزينه ه��اي دولت، يعني 
قدرت واقعي هزينه هاي دولت به شدت نزول پيدا مي كند. 
اين انتقادها در شرايط فعلي كه نرخ تورم در كشور 44درصد 
است، كامال درست اس��ت. اما از سوي ديگر، اگر قرار باشد، 
چرخه معيوب اقتصادي كشور، اصالح شود، برخي تبعات و 
عوارض را بايد پذيرفت. نمي شود كه رشد كسري تراز بودجه 
منفي شود، در عين حال هزينه ها هم باال برود. در اين ميان 
دولت يك دس��تكاري ديگري نيز در كسري تراز عملياتي 
صورت داده است و آن رشد باالي 60درصدي درآمدهاي 
گمركي و مالياتي اس��ت كه باعث انتقادهاي فراواني شده 
است. معتقدم به هر حال اقتصاد ايران بايد تكليف خود را با 
برخي موضوعات مشخص كند. برخي افراد و جريانات مدام 
ش��عار مي دهند دولت ها در ايران بايد جلوي معافيت هاي 
مالياتي را بگيرند، در برابر سوداگري ثروتمندان بايستند، 
وابستگي بودجه به ماليات را افزايش دهند و... اما به محض 
اينكه تالش براي افزايش ماليات در دستور كار قرار مي گيرد، 
همه انتقاد مي كنند. ضمن اينكه بايد توجه داشت، دولت نرخ 
ماليات فعاالن اقتصادي را افزايش نداده است و تالش كرده 
از طريق توسعه پايه هاي مالياتي )ماليات از خانه هاي خالي، 
خودروهاي لوكس و...( درآمدهاي مالياتي خود را افزايش 
دهد. معتقدم بايد اجازه داده ش��ود تا درآمدهاي مالياتي 
افزايش پيدا كند. به طور كلي مي توان گفت، بودجه 1401 
به گونه اي است كه هم منتقدان مي توانند دولت را به خاطر 
كاس��تي هايش بنوازند )و اين انتقادها نيز منطقي است( و 
هم اينكه برخي نش��انه هاي محدود در بودجه وجود دارد 
كه مبتني بر آنها مي توان درونمايه نسبتا مطلوبي در بودجه 
پيدا كرد. منتها اگر قرار باشد به يك چرخه شوم و يك لوپ 
خطرناك در اقتصاد ايران پايان داده شود كه 50 سال است 
اقتصاد را دچار گرفتاري ساخته، بايد برخي ضرورت هاي 
اصالحي مدنظر قرار داده ش��وند. اي��ن لوپ مبتني بر اين 
چرخه تكراري اس��ت كه اقتصاد ايران تورم دارد، دولت نيز 
كسري بودجه مي آفريند، بعد كسري بودجه افزون تر منجر 
به نقدينگي بيشتر و سپس تورم بيشتر مي شود و نهايتا يك 
چرخه شوم را شكل مي دهد. اين چرخه به هر حال بايد جايي 
متوقف شود تا اقتصاد ايران روي خوشي به خود ببيند. اين 
تغيير، تبعاتي ايجاد مي كند، مانند عمل جراحي كه منجر 
به خونريزي مي شود. من در اين يادداشت هم اعداد و ارقام 
بودجه را به طور مطلق ارزيابي كرده ام و هم به صورت مقايسه 
تطبيقي، بودجه را به نسبت سال قبل تحليل كرده ام. به باور 
من هرچند برخي تحوالت جزئي مثبت در بودجه مشاهده 
مي شود اما مشكالت ساختاري بودجه، همچنان باقي است. 
ضمن اينكه بايد توجه داشت كه اين كسري هنوز مرتبط با 
اليحه بودجه است و احتماال نمايندگان نيز در ادامه بر حجم 
اين كسري در تراز عملياتي خواهند افزود. بنابراين بايد به فكر 
ايجاد اصالحات ساختاري در بودجه باشيم. امري كه هنوز به 

آن توجه نشده است.

عباسعلويراد

وزير صمت از تغيير در مناسبات تجاري و تدوين سه راهبرد مهم خبر داد

سه دهه درجا زدن در صادرات

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 5 عامل پايين بودن 
حجم معامالت در بورس

 بازار 
به تعادل مي  رسد

 تصميمات غيرعاقالنه 
در طرح صيانت باعث فرار مغزها مي شود

 تامين بودجه
 از جيب مردم

حج��م معام��الت يك��ي از 
مهم ترين فاكتورهايي اس��ت 
كه تريدرها به آن توجه ويژه اي 
دارند و هر چه حجم معامالت 
باالتر باشد به معناي اين است 
كه نقد ش��وندگي در س��طح 
بااليي قرار دارد و افراد بيشتري 
تمايل به سرمايه گذاري پيدا 
مي كنند. اما با نگاهي بر معماالت بورس اوراق بهادار در 
هفته هاي گذشته متوجه مي شويم حجم معامالت در 
پايين ترين سطح چند سال قرار گرفته است و در بسياري 
از روزها اين رقم در حدود 2 هزار ميليارد تومان اس��ت.

يكي از مهم ترين داليل اين اتف��اق را مي توان در برجام 
جست وجو كرد. 

1- از آنجايي كه هسته اصلي بازار سرمايه كاموديتي محور 
اس��ت، بنابراين نرخ دالر يك عامل تعيين كننده است و 
در صورتي كه برجام رخ دهد پيش بيني مي شود دولت 
اقدام به سركوب نرخ دالر كند و اين از مهم ترين داليلي 
است كه سرمايه گذاران ترجيح مي دهند در حال حاضر 

نظاره گر باشند.
2- از سوي ديگر خريداران و به خصوص خريداران درشت 
تمايل به خريد در هر قيمتي ندارند. حال كه بازار در ركود 
هست اين افراد ترجيح مي دهند كه دارايي مورد نظر را با 

قيمت كمتري خريد كنند.
3- از رفتار هاي س��ليقه اي ناظر ب��ازار هم به راحتي 
نمي توان عبور كرد. ش��دت رفتارها به حدي بوده كه 
حتي ص��داي اعتراض رييس قوه قضاييه را بلند كرد. 
در ماه هاي گذش��ته، افرادي كه مي توانستند در روند 
به خصوص س��هم هاي كوچك تغييري ايجاد كنند 
با غضب ناظرين بازار مواجه ش��ده و كدهاي اين افراد 
بسته شده است و همين عامل سيگنال مهمي براي 
ساير خريداران و فروشندگان است كه ترجيح دهند 
س��رمايه خود را نقد يا در بازار ديگري سرمايه گذاري 
كنند. از س��وي ديگر طبق گفته فعالين با استناد بر 
صحبت هاي رياست قوه قضاييه چنانچه رنج مثبت يا 
منفي اي در سهمي رخ دهد ناظرين اقدام به اخطار يا 

بستن كد معامالتي فرد معامله گر مي كنند.
4- بس��تن س��هم ها از ديگر اقداماتي اس��ت كه باعث 
بي اعتمادي شده است. به طوري كه در ماه هاي گذشته 
چنانچه سهمي چند روز متوالي سبز بوده است به دليل ظن 
دستكاري بسته شده و اين اقدام ريسك بازار را به شدت باال 
برده و سرمايه گذاران ترجيح مي دهند در چنين شرايطي 

نظاره گر باشند.
5- عرضه هاي گران در كنار پذيره نويسي هاي آبشاري 
از داليل كمبود نقدينگي در بورس به ش��مار مي رود. در 
شرايطي كه بازار با كمبود نقدينگي و عدم اعتماد حقيقي ها 
روبه رو است عرضه هايي همچون فسبزوار و فجهان و ساير 

پذيره نويسي ها نقدينگي قابل توجهي از بازار خارج كرد.

بي     اعتمادي كه در بازار سرمايه 
در چند ماه اخير حاكم اس��ت، 
باعث ش��ده هر زم��ان خبري 
هم كه مي تواند باعث بهبود يا 
اصالح بازار ش��ود، بي     اثر شود 
و از اي��ن جهت بازار مدام ضربه 
مي خورد و در اثر آن بي     اعتمادي 
سهامداران شديد     تر مي شود. 
اكنون هم خبر هايي به گوش مي رسد كه خبرهاي خيلي 
خوبي هستند و مي توانند روي بازار اثر مثبت بگذارند؛ از 
خبرهاي جهاني گرفته تا خبرهاي بين المللي و داخلي. مثل 
افزايش قيمت هاي جهاني تا افزايش قيمت دالر يا خبرهاي 
خاص هر سهم كه آنها هم مي تواند در شرايط عادي بازار را 

تكان دهد؛ مثل افزايش سرمايه يك شركت بزرگ. 
اين خبرها در بازار عادي مي توانس��ت يك محرك بسيار 
خوب به شمار رود و شاخص را رشد دهد و اقبال عمومي را 
به بازار سهام افزايش دهد ولي متاسفانه در شرايط فعلي اين 
اخبار اثري روي بازار ندارند و گاهي شاهديم مثال خبر خوبي 
يك روز روي بازار اثر مي     گذارد و بعد مي     سوزد و باعث رشد 
و حركت بازار نمي شود! اين ناشي از جو بي     اعتمادي حاكم 
بر بازار است كه برطرف شدن اين معضل به تصميم جمعي 
نياز دارد و اين طور هم نيست كه يك يا دو روزه اين جو از 
ادامهدرصفحه5 بين برود، يعني بعد از... 

اگر در ط��رح صيانت از فضاي 
مجازي تصميمات غيرعقاليي 
گرفته شود، با دشمنان مان در 
خروج نخب��گان و فرار مغزها 
از كش��ور همراه��ي كرده ايم. 
افزايش سطح اعتماد بين دولت 
و آحاد جامعه و درك صحيح 
دولت از نيازها و حقوق اوليه و 
حفظ كرامت انساني مردم، سطح وفاداري مردم را افزايش 
خواهد داد و اين موضوع ارتباط مس��تقيم و تنگاتنگ با 
سرمايه اجتماعي دارد؛ به اين معني كه هر چه شعاع اعتماد 
در گروه اجتماعي متشكل از طيف هاي مختلف گسترده تر 
ش��ود، س��رمايه اجتماعي نيز افزايش يافته و به تبع آن 
ميزان همكاري و اعتماد متقابل به دولتمردان كش��ور، 
افزايش خواهد يافت. ما نبايد اين موضوع را فراموش كنيم 
كه در چند دهه گذشته، محور توسعه و رشد در تمامي 
كشورهاي توس��عه يافته، از سرمايه فيزيكي به سرمايه 
انساني و سپس به سرمايه اجتماعي تغيير جهت يافته و در 
عصر حاضر هيچ كشوري نمي تواند بدون تكيه بر سرمايه 
اجتماعي خود حكومت داري كند. امروز بايد دولتمردان ما 
هوشيار باشند كه با خروج هر نخبه از كشور، حجم بااليي از 
سرمايه هاي دانش سرمايه گذاري شده در طول ده ها سال 
كه با هزينه هاي قابل توجه براي هر نفر همراه بوده است، از 

كشور خارج خواهد شد. امروز اگر در خصوص طرح صيانت 
از فضاي مجازي تصميمات غيرعقاليي گرفته ش��ود، با 
دش��منان مان در خروج نخبگان و فرار مغزها همراهي 
كرده ايم. عصر امروز با سه عنصر پيچيده دانش، انسان و 
ماشين به عنوان سه عامل تعيين كننده مناسبات سياسي 
و اقتصادي حاكم بر جهان، نقش و نگار تازه اي پيدا كرده 
است. به نحوي كه رقابت ميان كشورها مربوط به در اختيار 
گرفتن اين سه عنصر در هزاره سوم و انقالب صنعتي پنجم 
است. اين موضوع تالش كشورها را در استفاده از اين ابزارها 
در راستاي تسخير بدون جنگ و تصاحب منابع سمت و 

سوي ديگري داده است. 
از س��وي ديگر انسان امروز به جهت پتانسيل هاي باال در 
ارزش افزايي، قدرت باورنكردني يادگيري و نقش غيرقابل 
انكار در خلق ماشين هاي مبتني بر هوش مصنوعي، ربات ها 
و ابزارهاي پيشرفته، آن چنان ارزشي را به دست آورده كه 
قدرت هاي بزرگ دنيا امروزه هوشيارانه متوجه اين موضوع 
هستند كه با جذب نخبه و يك متخصص مي توانند صدها 
فرصت شغلي در كشورش��ان ايجاد كرده و حتي اهداف 
سياسي و امنيتي و نظامي مدنظر و پشت پرده خود را به 
شكلي كه مي خواهند عملياتي كنند. براي مثال دولت 
امارات در جديدترين اقدام خود در جهت جذب نيروهاي 
متخصص، ويزاي طاليي بلندمدت را تصويب كرده و اين 
ادامهدرصفحه3 ويزا را به دو صورت 5 ساله و... 

به محض اينكه اليجه بودجه 
سال 1401 به مجلس رفت، 
حرف و حديث ها هم به اوج 
رس��يد، اينكه دول��ت براي 
تامي��ن بودجه س��ال آينده 
تا چ��ه مي��زان روي مردم و 
پول هايي كه از آنها دريافت 
مي كند، حس��اب كرده خود 
بحثي است كه طي روزهاي گذشته در فضاي مجازي 
باال گرفته است. از افزايش نجومي عوارض خروج گرفته 
تا افزايش هزينه تعويض پالك و... اين در حالي است 
كه مردم همچنان زير فشارهاي اقتصادي قرار دارند، 
تامين معيشت براي خيلي از آنها سخت شده و هر روز 
بر آمار افرادي كه به زير خط فقر سقوط مي كنند افزوده 
مي شود. از تمام اينها كه بگذريم هزينه درمان هم براي 
خيلي از افراد ديگر حتي قابل پرداخت نيست و خيلي 
از كساني كه با بيماري هاي خاص و مزمن دست و پنجه 
نرم مي كنند، به خواست خود و البته به دليل نداشتن 
پولي براي تامين هزينه ه��اي درمان از چرخه درمان 
خارج مي شوند. اينكه با گذشت سه ماه از نيم سال دوم 
هنوز سهميه ارز دارو تخصيص نيافته است هم خود 
حديث ديگري است كه به تمام مشكالت درماني اعم 
ادامهدرصفحه8 از باال رفتن نرخ داروها، ... 

يادداشت روز

داليل اصالح بورس چيست؟
بورس به عنوان يك نهاد مالي كه 
در يك محيط اقتصادي فعاليت 
مي كن��د متاث��ر از تصميمات 
كالن و عملكرد اقتصادي است. 
نبود يك سيس��تم منسجم با 
ساختاري هدفمند در اقتصاد 
يك كش��ور باعث مي شود كه 
نهادها و س��ازمان هاي پولي و 
مالي آن كش��ور نتوانند عملكرد مطلوبي داشته باشند و 
دچار يك س��ردرگمي و بالتكليفي شوند. برخي نهادها و 
سازمان هاي پولي و مالي در ايران مبتني بر تجربيات ساير 
كشورها تشكيل شده اند اما ساز و كار اجرايي آنها با در نظر 
گرفتن مباحث ش��رعي و فقهي و همچنين متناسب با 
ساختار اقتصاد ايران تعريف شده است. اين شيوه اجرايي 
در كنار برخي مالحظات كه نفع نهادها و گروه هاي خاصي 
را در نظر دارد موجب شده است تا نتايجي كه در كشورهاي 
مرجع مشاهده مي شود متفاوت باشد و درنتيجه ناكارآمدي 

و مشكالت مختلفي ظهور و بروز يابد. 
 بورس به عنوان يك نهاد مالي در تمام دنيا يك تعريف و ساز 
و كار مشخصي دارد. بورس در تعريف، يك نهاد ساختاريافته 
اس��ت كه به عنوان يكي از مهم ترين اركان اساس��ي بازار 

سرمايه شناخته مي شود و وظيفه انتقال ريسك، شفافيت، 
كش��ف قيمت، ايجاد رقابت در بازار، جمع آوري سرمايه 
و پس اندازهاي اندك براي تامين س��رمايه فعاليت هاي 
اقتص��ادي و غيره را به عهده دارد. ول��ي در ايران نهادي با 
تعريف مش��ابه اما ساز و كاري دستكاري شده است كه به 
نام مشاركت سرمايه گذاران و مردم و به كام برخي نهادها و 
گروه ها انجاميده است. با نگاهي دقيق به بازار بورس ايران 
مشاهده مي شود كه برخي از وظايف ذاتي بورس در طول 

زمان با سياست گذاري هاي غلط از بين رفته است. 
به عنوان مثال شاهد هستيم كه بورس اوراق بهادار تهران 
در مردادماه سال 1399با ريزش شديد شاخص كل روبرو 
ش��د كه اين روند كاهشي در شاخص كل همچنان ادامه 
دارد و اي��ن موضوع باعث نارضايتي س��هامداران به ويژه 
سهامداران حقيقي شده است. عوامل بسيار زيادي دست 
به دست هم دادند تا اين مساله رخ دهد و تا زماني كه اين 
موارد تعيين تكليف نش��وند خروج سرمايه افراد حقيقي 

ادامه دار خواهد بود. 
از جمله مواردي كه در ايجاد و اس��تمرار اين مساله نقش 

داشته اند عبارتند از: 
- ترغيب عموم س��رمايه گذاران و مردم به سرمايه گذاري 
در ب��ورس از ط��رف دولت با وعده كس��ب س��ود، بدون 

آماده سازي زيرساخت هاي الزم به منظور معامالت چندده 
ميليوني كدهاي حقيقي كه بعضا موجب ايجاد وقفه در 
سفارش گيري ها و انجام معامالت با وقفه به دليل اختالل 

در هسته معامالت شد.
- دخالت مستقيم دولت در بورس به شيوه هاي مختلف 
نظير توق��ف برخي نماده��ا براي مدتي، تعيين س��قف 
سرمايه گذاري در بورس براي صندوق هاي سرمايه گذاري 
با درآمد ثابت و الزام آنان براي فروش مازاد سرمايه گذاري 
كه موجب افزايش عرضه و اختالل بازار بورس مي گردد. 
عرضه سهام عدالت و عرضه هاي اوليه بي رويه بدون در نظر 

گرفتن عمق و شرايط بازار.
- قيمت گذاري تكليفي دولت در تأمين نهاده ها و فروش 
محصوالت صنايع مختلف، ريسك هاي بيشتري را متوجه 
برخي از صنايع )مانند صنايع خودرويي( كرده و عدم وجود 
برخي ابزارهاي پوشش ريسك، عملكرد و آينده حضور آنها 
را در عرصه هاي ملي و بين المللي  با مشكل مواجه ساخته 
اس��ت. به طور مثال تغيير نرخ خوراك صنايع پااليشي يا 
مع��ادن و نبود يك فرمول مش��خص و ثابت براي تعيين 
نرخ خوراك، شوك هايي را براي اين صنايع ايجاد مي كند 
و به تبع آن بالتكليفي سهامداران را براي سرمايه گذاري 

به دنبال دارد.

- دولت به منظور جبران كسري بودجه سياست هايي اتخاذ 
مي كند كه بازار پول و بازار سرمايه را تحت تاثير قرار مي دهد. 
به طور مثال، انتشار اوراق با نرخ هاي جذاب موجب مي شود 
تا بخشي از سهامداران سرمايه هاي خود را از بازار سهام به 
بازار بدهي و خريد اوراق انتقال دهند. از سوي ديگر پايين 
نگه داشتن نرخ بهره سپرده هاي بانكي و انتشار اوراق با نرخ 
سود باالتر پول را از بخش سپرده بانكي به سمت خريد اوراق 
هدايت مي كند و اين مساله كسري منابع براي بانك ها را به 
دنبال دارد. يكي از راهكارهاي بانك ها براي جبران كسري 
اين منابع، نگهداري امالك و مستغالت خود و فروش سهام 
و سرمايه گذاري خود در بورس مي باشد كه از نقدشوندگي 
بااليي برخوردار هستند. عرضه اين سهام ها در حجم هاي 
باال در بورس افزايش عرضه و كاهش قيمت سهام را به دنبال 
دارد. هر چند در برخي موارد سياست گذاران اذعان دارند كه 
فروش اوراق در قالب ساز و كار بازار باز است و تحليلگران به 
اشتباه تحليل مي كنند اما بايد توجه شود كه حجم سرمايه 
در سيس��تم اقتصادي محدود است و درحال حاضر ورود 
سرمايه از خارج سيستم اقتصادي وجود ندارد و تعريف يا 
تقويت هر گونه ابزار مالي جديد به منظور سرمايه گذاري 
به معني جذب بخشي از سرمايه است. الزم به ذكر است نه 
ادامهدرصفحه3 تنها ما ورود سرمايه اي نداريم بلكه...  

عليرضاتاجبرنويدرجايي

مهديياديپور

مريمشاهسمنديداووداديب

نمايندگان بخش خصوصي با انتقاد از پيكره طرح صيانت 
عنوان كردند كه با كليت آن مخالفند

 دالر و سكه 
به كانال هاي جديد رسيدند

 رييس  سازمان برنامه 
از اليحه بودجه دولت دفاع كرد

حذف ارز ترجيحي اثر تورمي در كاالهاي اساسي ندارد
واگذاري نفت به نيروهاي مسلح  روال عجيبي نيست

بدون ارتباط با خدمات خارجي  
توسعه ممكن نيست

صفحه 6     صفحه 3    

صفحه 3    

صفحه 7    

عقبگرد دالر بازار آزاد به كانال ۲۹ 
هزار توماني

بودجِه پاسخگو!

ناشر »تسه« در واكنش به افزايش 
نرخ ها: فعال دست نگه داريد

در همايش روز ملي صادرات

در پي افزايش قيمت اوراق تس��هيالت مسكن و 
گران ش��دن هزينه دسترسي به وام مسكن، قرار 
است بانك تخصصي بخش مسكن طرحي براي 
كاهش هزينه اين تس��هيالت برنامه ريزي كند.

در روزهاي اخير قيم��ت اوراق گواهي حق تقدم 
تس��هيالت مس��كن در معامالت بازار س��رمايه 
افزايش بي نظيري داشته و هر برگه گواهي 500 
هزار تومان تسهيالت مسكن به بيش از 100 هزار 
تومان رس��يده اس��ت. اين موضوع سبب شده تا 
هزينه خريد اين برگه ها براي دريافت سقف وام 
صفحه5رابخوانيد مسكن...  

فرمول دريافت 
وام مسكن تغيير 

مي كند؟

معاون اول 
رييس جمهور

 از صادركنندگان نمونه  
تجليل كرد
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گروه بانك و بيمه | رييس سازمان برنامه و بودجه با اعالم 
اينكه دولت حتي در نيمه دوم امسال هم حق قانوني براي 
استفاده از ارز ترجيحي ندارد و مجوزي براي ادامه در سال 
آينده نيست گفت كه افزايش قيمت ها بعد از حذف طبيعي 
است ولي با حمايت و پرداخت ريالي، قدرت خريد حدود 
پنج دهك افزايش پيدا مي كند ولي دهك هاي پردرآمد 
بايد پول بيشتري خرج كنند. به گزارش ايسنا، طبق رسم 
هر ساله يك روز پس از ارايه اليحه بودجه به مجلس، امروز-

دوشنبه- نيز سازمان برنامه و بودجه در نشستي خبري با 
حضور رييس سازمان به همراه برخي مديران به تشريح 

ابعاد بودجه پرداخت.

   بودجه ۱۴۰۱ پاسخگو است
در ابتداي اين نشست مسعود ميركاظمي -رييس سازمان 
برنامه و بودجه - با اشاره به وضعيت منابع غني ايران گفت 
كه علي رغم تمام اين امكانات اين موضوع مطرح است كه 
چرا اوضاع اقتصادي مردم مناس��ب نيست و چند دهك 
وضعيت مناس��بي ندارند، چرا رشد اقتصادي آن طور كه 
هدف گذاري شد محقق نش��ده يا بيكاري دو رقمي است 
وقتي كه هدف گذاري ها به گونه اي ديگر بوده اس��ت. وي 
گفت: وقتي اهداف كالن محقق نمي شود نمي دانم بايد از 
چه كسي سوال كنيم يا مورد سوال قرار دهيم پس بودجه 
بايد پاسخگو باش��د و اهداف را پوشش دهد، بر اين اساس 
جهت گيري بودجه ۱۴۰۱ رفتن به س��مت پاسخگويي 
است. در ادامه اين نشست رييس سازمان برنامه و بودجه به 

سواالت خبرنگاران پاسخ داد.

   ارز ۴۲۰۰ يك نامعادله است
ميركاظمي در پاسخ به سوال ايسنا، در رابطه با جريان حذف 
ارز ۴۲۰۰ در سال آينده و چگونگي هزينه كرد منابع ناشي از 
آن كه حداقل ۲۰۰ هزار ميليارد تومان است توضيحاتي ارايه 
كرد و گفت كه دولت براي سال جاري هشت ميليارد دالر 
ظرفيت استفاده از ارز ۴۲۰۰ توماني داشته است و اين تمام 
شده و براي نيمه دوم سال امكان استفاده نداشته است ولي 
به هر ترتيب براي اينكه به مردم فشاري وارد نشود تاكنون 
ادامه دارد.رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه اگر 
بخواهيم اقتصاد يك كش��ور را بهم بريزيم كافي است كه 
يك نامعادله به آن اضافه كرد گفت: ارز ۴۲۰۰ يك نامعادله 
بود كه بايد در مورد آن تصميم گرفت بر اين اساس در حال 
حاضر هم ابعاد آن تا پايان سال در حال بررسي است و براي 

سال بعد شفاف خواهد شد.

   نياز ارز ۴۲۰۰ به ۱۸ ميليارد دالر رسيده است
وي با بيان اينكه زماني كه دولت را تحويل گرفتيم برخي 
ذخاير راهبردي بين ۳۰ تا ۷۰ درصد از سقف خود پايين تر 
بود ادامه داد: بر اين اساس بايد اين ذخاير تكميل مي شد 
ولي در مجموع با دو مشكل مواجه هستيم اول نياز به افزايش 
واردات به دليل كاهش توليد داخل كه در اثر خشكسالي 
اتفاق افتاده و ديگر افزايش تند قيمت در بازار جهاني كه 
برخي اقالم مانند روغن تا دو برابر گران ش��د، نياز بود رقم 
ارز ۴۲۰۰ از هشت به ۱۸ ميليارد دالر افزايش پيدا كند در 
حالي كه چنين مجوزي نبود و بايد در نيمه دوم امس��ال 

تعيين تكليف مي شد.

   گراني طبيعي است
وي همچنين با اشاره به اينكه تورم و افزايش قيمت كاال 
بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ را رد نمي كنيم گفت: به هر صورت 
اين افزايش قيمت با توجه به انتظارات تورمي طبيعي است 
ولي بايد توجه داشت كه در حال حاضر هم برخي كااليي 
كه مستقيم يا غير مستقيم از ارز ۴۲۰۰ استفاده مي كنند 
مطابق با نرخ ترجيحي نيس��ت و دليلي ندارد ارز در بازار 

بريزيم و دالالن و واسطه ها از آن سواستفاده كنند.

   مبلغ جديد يارانه چقدر است؟
رييس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اينكه براي 
جبران حذف ارز ۴۲۰۰ و حمايت از دهك هاي پايين حدود 
۱۰۰ هزار ميليارد پيش بيني شده است و مبلغ پرداختي 
بابت حذف ارز ۴۲۰۰ احتماال بين ۹۰، ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار 
توم��ان در دهك هاي پايين متغير خواه��د بود. به گفته 
ميركاظمي، جريان به نحوي خواهد بود كه قدرت خريد 
حدود پنج دهك پايين افزايش يافته و دهك هاي باال كه 
سرانه مصرف باالتري دارند پول بيشتري خرج خواهند كرد.

وي اين را هم گفت كه در حال حاضر ۸۵ ميليارد دالر يارانه 
پنهان پرداخت مي شود كه عمده آن را پردرآمدها مصرف 
مي كنند در حالي كه كسي نسبت به اين موضوع اعتراض 

ندارد ولي دولت سعي بر تغيير اين روال دارد.

   پرداخت يارانه معيشتي و نقدي ادامه دارد
ميركاظمي همچنين گفت كه پرداخ��ت يارانه نقدي و 
معيش��تي هم در س��ال بعد ادامه دارد ولي به گونه اي كه 
يارانه پردرآمدها حذف و به سمت كم درآمدها حركت و 

افزايش پيدا كند.

   هزين�ه ۵۰ هزار ميلي�اردي حقوق كاركنان 
در هر ماه

رييس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با انتقادات مطرح 
شده نسبت به ميزان ۱۰ درصدي افزايش حقوق كاركنان 
و عدم تناسب آن با تورم در سال آينده گفت: نحوه افزايش 
حقوق طي سال هاي گذشته سنتي بوده كه خارج از بودجه 
انجام ش��ده و به اس��تقراض از بانك مركزي منجر شده 
اس��ت و اكنون اين ۴۰۰۰ ميليارد تومان نقدينگي كه در 
اقتصاد وجود دارد بخش قابل توجهي از آن نتيجه همين 
پرداخت هاي حقوق است. به طوريكه دولت گذشته در ابتدا 
مصارف ۸۹ هزار ميليارد توماني داشت، ولي در آخرين سال 
به بيش از ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده بود كه حداقل 
۶۵۰ هزار ميليارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق 

بوده كه عمده آن از خلق پول ايجاد شده است.نمي توان به 
اين رويه براي پرداخت حقوق ادامه داد و براي پرداخت به 
جمعي محدود تورم سنگيني را به عموم جامعه تحميل كرد.

به گفته وي جريان پرداخت حقوق به سمتي رفته كه همواره 
هزينه هاي جاري افزايش و بودجه هاي عمراني كاهش پيدا 
كرده است. در ادامه اين نشست در رابطه با چرايي افزايش 
بودجه نهاد رياست جمهوري، رييس سازمان برنامه و بودجه 
با اشاره به اينكه افزايش قابل توجهي اتفاق نيفتاده و حداكثر 
۱۵ درصد اس��ت، گفت كه بودجه نهاد رياست جمهوري 
تجميع اعتبارات چند مجموعه و اجراي مصوبات سفرهاي 
استاني است. به طوري كه رديف هايي مثل معاونت حقوقي، 
س��تاد مبارزه با قاچاق كاال در معاونت امور زنان را هم در 
بر مي گيرد. وي گف��ت: در دولت قبل آقاي روحاني بعضا 
وزراي خ��ود را هم با تاخير مي دي��د و جايي نمي رفت اما 
رييس جمهوري ما سفر استاني زياد مي روند و هزينه ها باالتر 
است. شايد در آنجا طرح عمراني وجود داشته و وقتي مردم 

براي رفع مشكالت مراجعه مي كنند نياز به منابع است.

   حتي ظرفيت ماليات تا ۹۰۰ هزار ميليارد هم 
وجود دارد

ميركاظم��ي در رابطه با افزايش قاب��ل توجه درآمدهاي 
مالياتي و فشاري كه به ماليات دهندگان اعمال مي شود، 
توضيح داد: ظرفيت مالياتي كش��ور با توجه به فرارهاي 
مالياتي زيادي كه وجود دارد بسيار بيش از اين است. اين 
در حالي است كه براي سال جاري بيش ۲۲۰ هزار ميليارد 
مي تواند محقق شود. از سوي ديگر برخي محاسبات نشان 
مي دهد كه ظرفيت ماليات بين ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار ميليارد 
تومان نسبت به توليد ناخالص ملي است. وي گفت كه در 
مقايسه با عملكرد سال جاري افزايش درآمدهاي مالياتي در 
بودجه سال آينده حدود ۴۴ درصد است. در عين حال كه 
براي بخش هاي توليدي يا صنف هاي آسيب ديده در كرونا 

حمايت هاي مالياتي اعمال كرده ايم.

   واگذاري نفت به نيروهاي مسلح 
روال عجيبي نيست

رييس سازمان برنامه و بودجه در مورد وضعيت فروش 
نفت در سال آينده گفت كه پيش بيني خوشبينانه اي 
نداشته ايم به طوري كه در حال حاضر قيمت جهاني 
هر بش��كه نفت بيش از ۶۰ دالر است و باالتر از آن هم 
پيش بيني مي شود اما ما پايين تر در نظر گرفته ايم يا 
براي صادرات نفت ۱.۲ تا ۱.۵ ميليون بش��كه در روز 
مطرح بود كه باز هم آن را فق��ط ۱.۲ ميليون در نظر 
گرفته ايم كه حتي از ميزان واقعي نيز مي تواند پايين تر 

باشد تا ريسك كسري بودجه را به حداقل برسانيم.
وي در مورد فروش نفت به نيروهاي مسلح نيز يادآور شد 
كه در اين رابطه ما براي تقويت بنيه دفاعي ارقام ريالي در 
بودجه براي آنها افزايش چنداني نداشته، اما نفت واگذار 
مي شود كه در سال هاي گذشته هم وجود داشته و اكنون 

تكرار شده است.

   نظر منفي در مورد اوراق نداريم
با توجه به كاهش ميزان واگ��ذاري دارايي هاي مالي در 
اليحه بودجه سال آينده اين سوال از رييس سازمان برنامه 
و بودجه مطرح شد كه آيا دولت منتقد واگذاري اوراق است 
و چرا اين كاهش اتفاق افتاده كه وي توضيح داد: در سال 
آينده خط قرمز ما باال نرفتن پايه پولي و عدم استقراض از 
بانك مركزي، عدم هزينه تراشي و ممانعت از تحميل تورم 
به مردم است. اين در حالي است كه ما براي زماني كه شايد 
برخي منابع پيش بيني شده محقق نشود گزينه اي را در 
نظر گرفته ايم كه اوراق است. بر اين اساس ما نظر منفي در 
مورد اوراق نداريم و هر زمان كه اگر درآمد نفت، ماليات يا 
ساير بخش ها محقق نشود با دريافت مجوز از انتشار اوراق 
استفاده خواهيم كرد ولي بايد در نظر داشت كه در سال 
آينده بايد ۱۷۵ هزار ميليارد تومان براي اوراق تسويه كنيم 
كه به آن ۲۵ هزار ميليارد بابت بازپرداخت بدهي اضافه 
شود كه ۲۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد شد. همچنين 
۲۰۰ هزار ميليارد تومان هم براي صندوق هاست كه در 
اين حالت از ۱۳۷۲ هزار ميليارد تومان منابع پيش بيني 
شده ۴۰۰ هزار ميليارد تومان هزينه اجتناب ناپذير است. 
وي در رابطه با عرضه سهام شركت هاي دولتي هم گفت 
كه ما با وجود پيش بيني كه در س��ال جاري انجام شده 
عملك��رد آن تاكنون حدود صفر بوده اس��ت، ولي با اين 
وجود طي مذاكراتي كه با وزارت اقتصاد صورت گرفته هر 
زمان كه امكان آن وجود داشته باشد اجرايي خواهد شد.

   دليل افزايش سن بازنشستگي
افزايش دو سال بر س��ن بازنشستگي موضوع ديگر مورد 
سوال از ميركاظمي بود كه در اين رابطه گفت: زماني كه 
فردي بازنشسته مي ش��ود به غير از پاداش پايان خدمت 
بايد از صندوق نيز حقوق دريافت كند. اين در حالي است 
كه در حال حاضر بيش از ۹۲ درصد پول صندوق ها را دولت 
مي دهد. مثال وقتي در مورد فرهنگيان يك فرد دو س��ال 
در سربازي است و چهار سال هم دانشجو و عمال ۲۴ سال 
فعاليت مي كند و در زماني كه به ثمردهي مي رس��د بايد 
بازنشسته شود. بنابراين با توافقي كه داشته ايم مقرر شد 
يك تنفس دو ساله به دولت داده شود تا بتواند اين جريان را 

بازيابي و در روند صندوق هاي بازنشستگي بازنگري شود.

   عوارض خروج از كشور چند برابر نشده است
در اليحه بودجه رقم دقيقي براي عوارض خروج از كشور 
تعيين نشده بود اما درآمد ناش��ي از آن از ۱۱۰ ميليارد به 
۱۵۰۰ ميليارد تومان افزايش پيدا كرده بود كه برخي اعداد 
متفاوتي را براي عوارض خروج از كشور اعالم كردند. با اين 
حال رييس سازمان برنامه و بودجه گفت كه اينگونه نيست 
و پيشنهاداتي در دولت در رابطه با عوارض خروج از كشور 
مطرح است كه از جمله آن تعيين درصدي از قيمت بليت 

است، ولي هنوز اين پيشنهاد بررسي و تاييد نشده است.

   تعيين تكاليف بودجه اي بانك ها 
توسط شوراي پول و اعتبار

رييس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: در بحث تكاليف 
بودجه اي بانك ها، شوراي پول و اعتبار بايد سهم بانك ها 
را شفاف مشخص كند تا اضافه برداشتي از سوي بانك ها 
اتفاق نيفتد و ش��اهد اس��تقراض از نظام بانكي نباشيم. 
مسعود ميركاظمي در تشريح اليحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: 
وقتي اهداف كالن اتفاق نمي افتد، نمي دانيم از چه كسي 
بايد مطالبه كنيم. علي رغم اينك��ه در برنامه ريزي هاي 
دولت ها رش��د اقتص��ادي ۷ تا ۸ درص��دي برنامه ريزي 
شده بود ولي چرا محقق نشد؟ چرا نرخ بيكاري با وجود 
وعده تك رقمي بازهم دو رقمي اس��ت؟ به گفته معاون 
رييس جمهور جهت گيري بودجه ۱۴۰۱ رفتن به سمت 
پاسخ به اين سواالت است. ميركاظمي در پاسخ به اينكه 
بودجه ۱۴۰۱ تا چه اندازه مي تواند در كنترل تورم اثرگذار 
باشد، اظهار داشت: يكي از ريشه هاي، تورم كسري بودجه 
است. در گذشته دولت ها هر زمان كه كمبود مالي داشتند 
به بانك مركزي متوصل مي ش��دند تا تأمين مالي كنند 
در نتيجه تورم بيشتر مي ش��د. ما تالش داريم تا با عدم 
استقراض از بانك مركزي اين مسير اشتباه تكرار نشود هر 
چند در مدت اخير نيز اين مس��اله را رعايت كرده ايم. در 
هزينه ها ۱۵ درصد كاهش داديم، ۱۰ درصد نيز حقوق 
را ب��اال برده ايم. بنابراين كام��ال در بحث انقباضي به اين 
شكل عمل كرده ايم. ولي تملك دارايي هاي سرمايه اي 
را افزايش داده ايم. ح��دود ۱۷۵ همت براي صندوق ها 
گذاشتيم. يعني تالش كرده ايم كه از ريخت و پاش هاي 
دولت كم كنيم. در بودج��ه ۱۴۰۱، حمايت از صادرات 
به طور جدي مد نظر قرار گرفته است تا جهش صادراتي 
در ۱۴۰۱ داشته باشيم. در اين باره هم استان ها و هم سفرا 
در كشورهاي هدف، تكاليفشان مشخص شده است. يك 
برنامه اي را با وزير امور خارجه امضا مي كنيم تا س��فراي 
ما بخشي از مس��ووليت صادرات را بپذيرند. سفرا كمك 
بكنند تا كاال و خدمات ايران به كش��ورهاي هدف صادر 
شود. يك بخشي كه بي انضباطي ايجاد مي كند مربوط 
به تكاليفي اس��ت كه دولت بر عهده بانك ها مي گذارد؛ 
بانك ها نيز مي گويند چ��ون دولت تكليف كرده، اضافه 
برداشت مي كنيم و در نتيجه بي انضباطي شكل مي گيرد. 
در نتيجه امسال در تبصره ها ديده ايم كه با شاخص هايي 
كه دولت از طريق سازمان برنامه بودجه تعيين مي كند، 
شوراي پول و اعتبار به گونه اي سهم بانك ها را مشخص 
كند تا اضافه برداشتي صورت نگيرد تا بي انضباطي را در 
اين بخش شاهد نباش��يم. يكي ديگر از ريشه هاي تورم، 
خالص دارايي ه��اي خارجي بانك مركزي بوده اس��ت. 
در حقيقت در گذش��ته درآمدهاي نفتي را آنقدري باال 
مي برديم كه انگار اتفاقي نيفتاده و بعد مكلف مي كرديم 
كه اگر جايي هم نفتي صادر نشد، از محل ذخاير بتوانند 

جابه جايي داشته باش��ند و افزايش دارايي هاي خارجي 
بانك مركزي را باال ببرند و در نهايت منجر به اين مي شد 
كه پول جديد و پرقدرت وارد اقتصاد مي ش��د كه ما اين 
مس��ير را اص��الح خواهيم كرد. م��ا حداقل هاي ممكن 
را ديده اي��م. به گفت��ه ميركاظمي، بودجه س��ال آينده 
برنامه محور و قابل اندازه گيري و رصد است. وي در ادامه 
صحبت هاي خود با انتقاد از تعداد باالي دستگاه ها اظهار 
داشت: متوسط عمر پروژه هاي عمراني ۱۶.۹ يعني حدود 
۱۷ سال است و هرچه جلوتر مي رويم بيشتر هم خواهد 
شد. بنابراين بايد اين روند تغيير كند. آنچه در استان ها 
مي بينيم و آنچه مسووالن اقتصادي مي خواهند، عمدتًا 
درخواست هاي بودجه اي است. دغدغه اصلي جوانان ما 
در شرايط كنوني مشكل كار و س��طح درآمد است.  اين 
درحالي است كه قباًل درخواس��ت وام داشتند ولي االن 
معيشت آنها دچار مشكالت اساسي است. ميركاظمي با 
بيان اينكه بايد برنامه ريزي كنيم تا حجم باالي نقدينگي 
وارد چرخه اقتصادي و منجر به رش��د اقتصادي ش��ود، 
گفت: شكل بودجه بايد به گونه اي باشد كه هر كسي در 
جايگاه خودش، پاسخگو باش��د. ميركاظمي با اشاره به 
اينكه عدالت در توسعه مهم است اظهار داشت: طرح هاي 
توسعه اي استان ها تا سطح شهرستان ها مشخص شده تا 

سرمايه گذاري مطلوبي شكل بگيرد. در سنوات گذشته 
در جاهايي از كشور، تراكم سرمايه گذاري را شاهد بوديم 
در حالي كه در بخش هاي ديگر، كمبود سرمايه گذاري 
مش��هود بوده است. با آسيب شناس��ي از گذشته تالش 
ش��ده تا برنامه ريزي اصولي داشته باش��يم تا در نهايت 
به رش��د اقتصادي قابل قبولي دست يابيم. در خصوص 
ثبات اقتصادي كه از دغدغه هاي فعاالن اقتصادي است 
تالش شده تا به ايجاد ثبات اقتصادي، دغدغه هاي بخش 
خصوصي را برطرف كنيم و از همه مهم تر اقتصاد به سمت 
پيش بيني پذيري حركت كند. بحث تورم بسيار مهم و 
خانمان سوز است و براي كنترل و كاهش آن برنامه ريزي 
شده است. وي با اشاره به واكسيناسيون كرونا در ماه هاي 
اخير و رونق نسبي كسب وكارها در دوران پسا كرونا اظهار 
داشت: بايد تالش كنيم تا هرچه زودتر كسب و كارهايي 
ب��ا تبعات كرونا دس��ت و پنجه نرم كرده ان��د، به جريان 
اقتصادي برگردند. رييس سازمان برنامه و بودجه با تاكيد 
بر اينكه ادامه روند ارز ۴۲۰۰ براي سال آينده امكان پذير 
نيست، گفت: براي امسال نيز بايد تصميم گيري شود بايد 
بتوانيم موثر عمل كنيم. ماهيانه يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون 
دالر ارز ترجيحي داده مي شود اين پر حالي است كه برخي 
كاالها با ارز ترجيحي باالي ۱۶۰ درصد افزايش قيمت در 
بازه يك ساله داشته اند درنتيجه اين روش درست نيست 
كه ارز را داخل بازار تزريق و بگويند دست نزنيم تا يك عده 

دالل و واسطه از آن استفاده كنند و از آن طرف هم كاال روز 
به روز گران تر شود. وي با تاكيد بر اينكه برخي از افرادي كه 
از يارانه ها استفاده مي كنند حقوق هاي بااليي دارند و دولت 
درصدد آن است آنها را شناسايي و يارانه شان را قطع كند، 
خاطرنشان كرد: دولت برنامه اي را در نظر گرفته براي سال 
آينده كه ممكن اس��ت از امسال نيز شروع شود تا عدالتي 
در بخش يارانه ها شكل بگيرد. اگر بخواهيم يارانه مستقيم 
بدهيم تحقيق شده است كه ممكن است چقدر تورم شكل 
بگيرد. ميركاظمي با اشاره به اينكه محاسباتي كه انجام 
داديم نشان داد به دليل فرار هاي مالياتي كه در اقتصاد داريم 
ميزان ظرفيت ماليات اقتصادي ما خيلي بيشتر از اين اعداد 
است، گفت: اين درحالي است كه در اين سال ها از يك سري 
افراد ماليات گرفته شده و از يكسري افراد حقيقي و حقوقي 
ماليات گرفته نمي شود و فشار به افرادي وارد مي شود كه 

ماليات مي دهند.

   تورم سال آينده كاهشي است
رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: اولين وظيفه ما ايجاد 
فضايي امن است كه همه مردم و فعاالن اقتصادي در آن كار 
كنند و سرمايه اي خودشان را در ميدان اقتصادي كشور وارد 
كنند. به گزارش ايِبنا، سيد مسعود مير كاظمي با حضور 

در برنامه گفت وگوي ويژه خبري يكشنبه شب شبكه دو 
سيما افزود: در بودجه هاي سنواتي، قانون گذار اهدافي را 
مدنظر دارد و تالش كرديم تا چند هدف مهم را بر اساس 
آسيب هايي كه امروز مردم متوجه آن هستند به گونه اي 
تنظيم كنيم تا باري از دوش مردم برداشته شود. وي ادامه 
داد: اولين موضوع ايجاد فضاي امن براي فعال كردن مردم در 
اقتصاد است امروز مردم از نوساناتي كه در اقتصاد مي باشد 
و تورم نزديك ۵۰ درصد رنج مي برند و سرمايه گذار در اين 
فضا ريسك بااليي مي كند. ميركاظمي با اشاره به اينكه 
وظيفه اول ما اين است كه به يك ثبات در اقتصاد برسيم، 
خاطرنشان كرد: اقتصاد بايد قابل پيش بيني براي فعاالن 
اقتصادي باشد. وي تصريح كرد: تورم قرار بود تا تك رقمي 
باش��د، ولي به ندرت يك رقمي بوده و معموال دو رقمي با 
عددهاي بزرگ كه در تورم اتفاق افتاده است مثاًل ما جزو ۵ 
تا ۶ كشور اول جهان در اين زمينه مي شويم. وي عنوان كرد: 
در اين شرايط اقتصادي اگر بگوييم مردم در اقتصاد حضور 
داشته باشند خيلي سخت است حتي شركت هاي خصولتي 
هم عالقه مند به سرمايه گذاري در توليد نمي شوند. رييس 
سازمان برنامه و بودجه گفت: اولين وظيفه ما ايجاد فضايي 
اس��ت كه همه مردم و فعاالن اقتصادي در آن كار كنند و 
سرمايه هاي خودش��ان را در ميدان اقتصادي كشور وارد 
كنند. وي افزود: ما به سمت مهار تورم پيش مي رويم و ريشه 
تورم هم در كسري بودجه است يعني زماني كه دولت بودجه 
را با كسري مي بندد فشار به سيستم بانكي و بانك مركزي 

مي آورد كه موجب بي انضباطي در كشور مي شود.
وي ادامه داد: اگر تالش كنيم كه افزايش پايه پولي و 
تورم خط قرمز دولت باش��د، چون ريشه اين در خود 
دولت اس��ت و دولت مي تواند به گونه اي حركت كند 
كه به تدريج به س��مت ثبات و آرامش در بازار برويم تا 
فعال اقتصادي با خيال آسوده سرمايه گذاري كند يا 
مي توانيم آنقدر نوسان ايجاد كنيم نه خود دولتي ها 
عالقه مند به سرمايه گذاري باشند و نه بخش خصوصي. 
ميركاظمي گفت: طوري مناب��ع و مصارف را در نظر 
گرفتيم كه دولت كس��ري نداشته باشد و هزينه هاي 
دولت را كاهش داديم، كمترين رش��د را در هزينه ها 
داشتيم و حتي در بعضي نقاط ۱۵ درصد هم كم كرديم 
و متوسط ۱۰ درصد حقوق را اضافه كرديم. وي به گفته 
افزود: وقتي حقوق را اضافه كنيم، چون كسري وجود 
دارد به اس��تقراض متوسل مي شويم، بايستي شجاع 

باشيم و اين چرخه را متوقف كنيم.
سيد مسعود ميركاظمي در ادامه برنامه گفت وگوي ويژه 
خبري ش��بكه دو س��يما افزود: در بودجه ۱۴۰۱ تالش 
كرديم كه دولت بي انضباط نش��ود. وي ادامه داد: گاهي 
تكليفي براي بانك ها ايجاد مي شد كه آنها را مجبور به اضافه 
برداشت مي كرد، در اين بودجه اين اختيار را به شوراي پول 
و اعتبار با شاخص هايي كه سازمان برنامه و بودجه تنظيم 
مي كند، داديم. ميركاظمي گفت: در سال آينده حدود 
۱۷۵ هزار ميليارد تومان اوراق داريم كه سررس��يد شده 
و بايد اصل و سود آن را تسويه كنيم ولي خودمان كمتر 
از اين منتش��ر مي كنيم و ۴۰ هزار ميليارد تومان منفي 
هستيم و اين يك انضباط اس��ت. وي خاطرنشان كرد: 
سعي كرديم در بودجه ۱۴۰۱ ابعاد مختلفي كه موجب 
مي شد پايه پولي افزايش پيدا كند مديريت شود. رييس 
سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: وقتي مي گوييم بنا 
داريم به سمت مديريت تورم برويم و ثباتي به اقتصاد كشور 
بدهيم؛ براي آن برنامه داريم و در بودجه ۱۴۰۱ ديده شده 
است، ريشه هاي به هم ريختگي شناسايي و مديريت شده 
است. ميركاظمي گفت: امروز زيرساخت هاي زيادي در 
سطح كشور داريم، در ۴۲ سال گذشته كارهاي بزرگي در 
كشور انجام شده است، در دورترين نقاط جاده، آب، برق، 
گاز، تلفن ثابت، تلفن همراه و اينترنت فعال است ولي اآلن 
مشكل اينجاست جواناني كه درس خواندند امروز شغل 
ندارند. وي افزود: تورم در سال آينده كاهشي خواهد بود، 
البته امسال شروع كرديم و در مهر ماه چهار و نيم واحد 
درصد كاهش تورم نقطه اي داشتيم و در آبان هم سه و نيم 
واحد درصد كاهش تورم نقطه اي داشتيم و همين روال 
ادامه پيدا خواهد كرد. سال آينده اين هدف را مطمئن تر 
مديريت خواهيم كرد. ميركاظمي درباره افزايش حقوق 
در بودجه سال آينده گفت: اين افزايش حقوق؛ كارمندي 
اس��ت و عموم مردم نيس��تند چون عموم مردم تورمي 
است كه متوجه مي شوند به خصوص در مناطق محروم 

و روس��تاها، ما هر چه از مركز فاصله مي گيريم متوسط 
درآمد خانوار كمتر مي شود ولي متوسط كاال به خصوص 
خوراكي ها گران تر مي شود چون توليد در آنجا كمتر است، 
بنابراين زماني كه دولت برنامه ريزي مي كند براي همه 
مردم اين كار را انجام مي دهد. وي خاطرنشان كرد: در اين 
برنامه كه به سمت كنترل تورم مي رويم يعني بنا داريم 
قدرت خريد را هدف گيري كنيم. رييس سازمان برنامه و 
بودجه تصريح كرد: زماني كه افزايش حقوق مي دهيم چون 
منابع براي آن نداريم موجب مي شود تورم بيش از افزايش 
حقوق باشد، امروز تورم به جايي رسيده كه عليرغم اينكه 
هزينه هاي جاري و مصارف در كش��ور طي هشت سال 
گذشته بيش از ۱۰ برابر شده است، امروز تورم حدود ۴۹ 
درصد داريم يعني اين سياست موفقي نيست، عليرغم 
اينكه در دو تا س��ه سال اخير افزايش حقوق هاي خيلي 
بااليي داشتيم ولي قدرت خريد مردم افزايش پيدا نكرده 
است كه بايد اين سيكل را متوقف كنيم، ممكن است يك 
تا دو سال سختي داشته باشد ولي راه اساسي؛ همين است. 
وي گفت: در سنوات گذشته يك اختالف پرداخت هاي 
قابل توجه در حقوق ها داشتيم ولي حداقل حقوق سه و نيم 
ميليون تومان است كه شكايت هاي زيادي در اين زمينه 

داشتيم و بي تفاوت به اين موضوع نيستيم.

   تا ۳۰ سال آينده پروژه تعريف شده داريم
ميركاظمي خاطرنشان كرد: سال آينده حمايت از طرح ها 
به ۱۷۵ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است يعني 
يك صندوق پيشرفت عدالت را داريم و وظيفه اين صندوق 
كه ش��عبه هايي در اس��تان ها دارد اين است كه بر اساس 
آمايش سرزمين و استعدادهايي كه هر شهرستان، بخش 
و استان دارد، سرمايه گذاري بخش خصوصي را به شكل 
اهرمي پشتيباني مي كند. وي تصريح كرد: االن متوسط 
عمر پروژه هاي عمراني ۱۷ سال شده است و هر چه جلوتر 
برويم اين زمان طوالني تر مي شود و امروز به اندازه ۳۰ سال 
آينده پروژه تعريف شده است كه ارزش آن بيش از دو هزار 
همت است. ميركاظمي خاطرنشان كرد: ثبات اقتصادي 
اجازه مي دهد كه بستر براي سرمايه گذاري مردم فراهم 
شود و فضا را براي حضور بخش خصوصي بيشتر كنيم و 
حمايت توسط صندوق ها با منابعي كه در اختيار شوراي 
برنامه ريزي استان ها دارند انجام مي شود. وي تصريح كرد: 
در بسياري از شهرستان ها گاهي يك صنايع تبديلي، يك 
صنايع بسته بندي كشاورزي، منطقه را متحول مي كند كه 
اين منطبق بر آمايش سرزمين است، آمايش سرزمين بر 
اساس استعدادها امكان سرمايه گذاري ماندگار را مي دهد 
كه اين موارد احصا شده و به استان ها داده شده كه تا سطح 
شهرستان تعريف شده اس��ت و صندوق ها اين طرح ها را 

پشتيباني مي كنند.

   يارانه پنهان؛ ۸۵ هزار ميليارد تومان
رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: مبلغ ۱۶۰ همت 
هم براي تملك دارايي سرمايه در بودجه ۱۴۰۱ ديده 
شده اس��ت. ميركاظمي گفت: يك بخشي كه در نرخ 
رشد هشت درصد ديديم؛ موضوع بهره وري است كه 
سه و نيم درصد ديده شده اس��ت، در كرونا بسياري از 
مشاغل تعطيل شد و امروز با يك حمايت كوچك اينها 
مي توانند فعال شوند. وي با بيان اينكه واكسيناسيون 
انجام شده و به س��مت مديريت كرونا مي رويم افزود: 
خيلي از اشتغال ها به خصوص در بخش خدمات دچار 
آسيب شدند كه با يك كمك كوچك امكان راه اندازي 
وجود دارد كه وظيفه اين صندوق ها مي باش��د كه اين 
حمايت ها را انجام دهند. ميركاظمي خاطرنشان كرد: 
يك بخشي از قيمت سوخت پتروشيمي ها افزايش پيدا 
كرده است، البته ميزان يارانه اي كه داده مي شود خيلي 
باالست. وي افزود: االن يارانه پنهان ۸۵ همت است كه 
يك بخشي از آن خانگي است و بخش عمده آن در كسب 
و كارها مي رود يعني خيلي از صادرات ما؛ صادرات يارانه 
انرژي است. رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: وقتي 
مي خواهيم از توليد حمايت كنيم بايد يك برنامه ريزي 
درس��ت انجام ش��ود و حمايت از توليد به شكل جدي 
دنبال مي شود كه كاهش پنج درصد واحد ماليات و هم 
حمايت هاي مالي كه به شكل هاي مختلف از صندوق 
توسعه ملي و صندوق هاي پيشرفت عدالت ديده شده 

است انجام مي شود.

رييسسازمانبرنامهازاليحهبودجهدولتدفاعكرد

بودجه ِ پاسخگو!

رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: حذف ارز ترجيحي 
اثر تورمي در كاالهاي اساس��ي ندارد و دولت مديريت 
مي كند، شكل حمايت تغيير كرده است ولي نوع حمايت 
به هيچ وجه حذف نشده است بلكه اثربخشي آن چندين 
برابر مي شود. سيد مسعود ميركاظمي در ادامه برنامه 
گفت وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما افزود: حداقل 
حقوق در سال ۱۴۰۱ به مبلغ چهار و نيم ميليون تومان 
اس��ت كه حدود ۳۰ درصد رش��د در پايه حقوق اتفاق 
مي افتد، هر چقدر ميزان حق��وق باالتر مي رود ميزان 
رشد آن نسبت به سال قبل كمتر مي شود تا بتوانيم به 
عدالت نزديك ش��ويم چون در چند سال گذشته يك 
به هم ريختگي در حقوق را شاهد بوديم. وي ادامه داد: 
امسال سقف حقوق حدود ۳۳ ميليون بوده و سال آينده 
۳۷ ميليون تومان است و اين مبلغ ناخالص است كه با 
كسر ماليات؛ اين عدد كمتر خواهد شد، اين سقف براي 
همه دستگاه ها و شركت ها و همه افرادي كه مدير دولتي 
هس��تند خواهد بود. ميركاظمي گفت: دولت در حال 
برنامه ريزي توسط س��ازمان اداري و استخدامي است 
كه يك بررسي در انواع و اقسام حقوق ها، فوق العاده ها 
و پرداخت هايي كه به شكل هاي مختلف در دستگاه ها 
مي شود انجام دهد و به يك ميزاني برسيم كه به عدالت 
نزديك باش��د چون اين به هم ريختگي اآلن به نحوي 
اس��ت كه بي عدالتي محض حاكم شده است و بايد به 

سمتي برويم تا افرادي كه حقوق پايين دريافت مي كنند 
معيشت آنها را تا حدودي تأمين كنيم. وي خاطرنشان 
كرد: دولت ها زماني كه منتقل مي شوند داراي بدهي 
هستند كه اين بدهي االن ۱۰ برابر شده و به ما تحويل 
داده شده است. رييس سازمان برنامه و بودجه تصريح 
كرد: رشد اقتصادي در دهه هشتاد سه و دو دهم درصد 
بوده است كه متأسفانه طي اين هشت سال گذشته از 
دست داديم، شايد ما بايد هشت درصد رشد طي شش 
سال داشته باشيم تا به روند قبلي كه در دولت گذشته 
متوقف شده است برسيم. ميركاظمي با بيان اينكه نرخ 
جذب سرمايه گذاري منفي چهار و شش دهم درصد 
اس��ت گفت: ما قطعًا نمي توانيم روند گذشته را ادامه 
بدهيم و بايد تغيير ريل دهيم. وي درباره ارز ترجيحي 
در بودجه سال ۱۴۰۱ هم افزود: در نيمه دوم امسال هم 
اجازه استفاده از ارز ترجيحي را نداشتيم ولي به داليلي 
كه مشكالتي ايجاد مي كرد دولت فعلي با اجازه اي كه در 
جلسه سران گرفته بود ادامه داد ولي قطعًا سال آينده 
نمي توانيم ادامه دهيم. ميركاظمي ادامه داد: امروز نرخ 
ارز نيمايي حدود ۲۳ هزار تومان است كه اگر بخواهيم 
كااليي وارد كنيم بايد به يارانه ريالي ببينيم يعني ديگر 
ارز به نام ۴۲۰۰ توماني نيست چون پايه آن غلط بود و 
بسياري از مشكالتي كه در كشور داريم به خاطر خطاي 

محاسباتي بوده است.

حذف ارز ترجيحي اثر تورمي در كاالهاي اساسي ندارد
برش



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
نرخ دالر كه هفته گذش��ته و بعد از دور هفتم مذاكرات 
وين به 31500 تومان هم رسيده بود، روز دوشنبه 22 
آذر 1400 به كانال 29 هزار تومان رسيده و در ساعات 
عصر به قيمت 28750 تومان معامله شد. به دنبال آن 
قيمت طال و سكه نيز كاهش يافته و سكه به قيمت 12 
ميليون و970 هزار تومان معامله ش��د.  قيمت دالر كه 
هفته گذشته و به دنبال جوس��ازي ها در بازار ارز هرات 
و سليمانيه شيب صعودي به خود گرفته بود، با شروع 
مذاكرات در وين و با اقدام��ات بانك مركزي و برخورد 
قضاي��ي با اختاللگ��ران اين بازار، با ريزش همراه ش��د 
به طوري كه اكنون در كف كانال 29 هزار توماني معامله 
مي ش��ود و در حال عقبگرد به كان��ال 28 هزار توماني 
است. از س��رگيري مذاكرات وين با افزايش قيمت ارز 
در بازار ايران همراه شد. هرچند كه چهار راه استانبول 
تا ميدان فردوس��ي در همان روزهاي رش��د قيمت نيز 
خالي از مش��تريان واقع��ي بود اما اخاللگ��ران بازار ارز 
تالش مي كردند تا عالوه بر ايجاد جو منفي در مذاكرات، 
سوداگري در بازار دالر را نيز از دست ندهند.  با اين حال 
معامله دالر باالي 30 ه��زار تومان فقط روي كاغذ بود 
و مشتري پيدا نمي ش��د كه بتواند دالر را به اين قيمت 
بخرد يا بفروش��د. با وجود اين موضوع ام��ا دالر در بازار 
غيررسمي و كانال هاي فردايي حتي به 31 هزار تومان 
هم رسيد. دالالن بازار ارز در اين مدت براي كسب سود 
بيش��تر به اعالم نرخ هاي غيرواقعي در بازار سليمانيه و 
هرات يا قيمت فردايي روي آوردند. در اين بازارها قيمت 
هر دالر حتي به رقم بيش از 31 هزار تومان هم رسيد و 
اين افزايش نرخ موجب التهاب بازار ارز شد. اما با اقدامات 
بانك مركزي، اين روند ادامه دار نشد. اواخر هفته گذشته 
بود كه خبر دستگيري 5 اخاللگر بازار ارز منتشر شد. بعد 
از آن بانك مركزي عرضه ارز خدماتي به متقاضيان را آغاز 
كرد. براي كنترل بهتر بازار فروش ارز منوط به ارايه اسناد 
مربوط به صرافي هاي بانكي شد. رييس كل بانك مركزي 
هم براي رصد شرايط بازار ارز راهي ميدان فردوسي شد 
كه حضور وي در ميدان فردوسي باعث آرامش در بازار 
شد. در اين بازديد، »علي صالح آبادي« به صرافي هاي 
بانكي تاكيد كرد كه عرضه ارز در بازار متشكل ارزي بيش 
از نياز بازار اس��ت و به زودي دسترسي متقاضيان به ارز 
نيز تسهيل مي شود. رييس كل بانك مركزي همچنين 
پس از اين بازديد به صرافي ه��ا اعالم كرد كه نيازهاي 
ارزي خ��ود را به بانك مركزي اع��الم كنند. همچنين 
رييس بانك مركزي در صحبت هاي خود به عرضه 1.3 
ميليارد دالر ارز از ابتداي سال تاكنون اشاره كرد و گفت 
كه اين رقم 3.7 برابري بيش از سال گذشته است. بعد 
از اين اقدامات، قيمت ارز در بازار تثبيت و جلوي رش��د 
بيشتر قيمت ها گرفته شد و در گام بعد، ريزش قيمت 
ارز در چهارراه استانبول آغاز شد.  ظهر دوشنبه قيمت 
دالر به زير 29 هزار تومان رس��يده و بسياري از دالالن 
معتقدند ريزش قيمت ها در روزهاي آينده ادامه خواهد 
داشت. يكي از واسطه گران گفت: از روز شنبه معامالت 
در بازار كاه��ش يافته و افراد تمايلي به خريد ارز ندارند 
و قيمت ها همچنان رو به كاهش است. دالل ديگري با 
اش��اره به كاهش قيمت دالر و يورو در دو روز گذشته، 
گفت: معامله دالر و يورو ديگر سودي ندارد براي همين 
تصميم گرفتيم كه فعال خريد و فروش نداشته باشيم و 
اگر اين روند ادامه داش��ته باشد بايد به فكر كار ديگري 

باشيم. بررسي  كانال هاي تلگرامي نيز نشان مي دهد كه 
قيمت نقدي و فردايي دالر و يورو نيز كاهش بوده است 
و در مرز عقبگرد به قيمت 28 هزار تومان است.قيمت 
خريد دالر در صرافي هاي بانكي 27 هزار و 125 تومان و 
نرخ فروش آن 27 هزار و ۶73 تومان بود. قيمت دالر بازار 
آزاد نيز به حدود 29 هزار و 300 تومان افت كرده است.

   ثبات قيمت دالر در صرافي هاي بانكي 
نرخ هر دالر در صرافي هاي بانكي )دوشنبه، 22 آذرماه( 
فقط با 20 تومان كاهش قيمت نسبت به روز گذشته 
به رقم 27 هزار و ۶73 تومان رسيد و براي پنجمين روز 
كاري متوالي در همين محدوده باقي ماند.قيمت فروش 
يورو با 432 تومان كاهش، برابر با 31 هزار و 3۶0 تومان 
بود.   قيمت خريد هر دالر 27 هزار و 125 تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز 30 هزار و 739 تومان اعالم شد.عالوه 
بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي 27 هزار 
و 281 تومان و نرخ ف��روش آن 27 هزار و 529 تومان 
بود. اين در حالي اس��ت كه نرخ خريد يورو در اين بازار 
30 هزار و 8۶ تومان و نرخ فروش آن نيز 31 هزار و 148 
تومان اعالم شد. همچنين در سامانه نيما در معامالت، 
حوال��ه يورو به قيمت 27 هزار و 294 تومان فروخته و 

حواله دالر به بهاي 24 هزار و 123 تومان معامله شد.

   افت ۸۰ هزار توماني بهاي سكه
قيمت سكه )دوشنبه، 22 آذرماه( در بازار تهران با 80 
هزار تومان كاهش نس��بت به روز گذشته به رقم 13 
ميليون تومان رسيد، قيمت سكه ديروز نيز حدود 120 
هزار تومان افت داشت. س��كه تمام بهار آزادي طرح 
قديم به قيمت 12ميليون و 750 هزار تومان معامله 
شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و 800 هزار 
تومان، ربع سكه سه ميليون و 800 هزار تومان و سكه 

يك گرمي 2 ميليون و 300 هزار تومان قيمت خورد.
عالوه بر اين، در بازار طال ني��ز نرخ هر گرم طالي 18 
عيار به يك ميليون و 281 هزار تومان رسيد و قيمت 
هر مثقال طال نيز پنج  ميليون و 550 هزار تومان شد. 
همچنين قيمت اونس جهاني طال با 2 دالر و 2۶ سنت 
افزايش بها نس��بت به روز كاري گذشته به يك هزار و 

785 دالر و ۶0 سنت معامله شد.

    قيمت دالر در آستانه بازگشت  به دامنه
 29 هزار تومان

يكي از فعاالن بازار در ساعات ظهر دوشنبه گفت: قيمت 
دالر در بازار آزاد كه در چند روز گذشته تا مرز 31 هزار 
تومان افزايش يافته بود هم زمان با ارايه اليحه بودجه 
روندي نزولي را طي كرده و در آستانه ورود به دامنه 29 
هزار تومان است. قيمت دالر آزاد طي چند روز گذشته 
با فعال ش��دن واس��طه ها و دالالن به بهانه مذاكرات 
هسته اي تا مرز 31 هزار تومان پيش رفت اما روند نزولي 
قيمت دالر از يكي دو روز گذشته شروع شد و هم زمان 
با ارايه اليحه بودجه 1401 به مجلس، روندي نزولي 
قيمت ارز تشديد ش��د. قيمت هر دالر امريكا در بازار 
آزاد به مرز 30 هزار تومان رس��يده و به نظر مي رسد با 
ادامه اين روند بايد انتظار بازگشت قيمت دالر به كانال 
29 هزار توماني را داش��ت. اعداد و ارقام اليحه بودجه 
1401 از ت��الش دولت براي كنترل ت��ورم و كاهش 
نقدينگي در سال آينده حكايت دارد. قيمت هر اونس 
طال با 0.19 درصد افزايش به 178۶ دالر و 15 سنت 
رسيد. در حالي كه رشد قيمت هاي مصرف كننده در 
امريكا موجب افزايش جذابيت سرمايه گذاري در بازار 
طال شده و سرمايه گذاران در انتظار نشست بانك هاي 
مركزي مهم جهان از جمله فدرال رزرو در هفته جاري 
هستند، قيمت طال روز دوشنبه شاهد افزايش بود. بر 

اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال با 0.19 درصد 
افزايش به 178۶ دالر و 15 سنت رسيد. قيمت فلز زرد 
در معامالت آتي براي تحويل در ماه فوريه نيز با 0.10 

درصد افزايش به 178۶ دالر و ۶0 سنت رسيد.

   پيش بيني اقتصاددان معروف 
درباره سقوط دالر امريكا

اقتصاددان معروف شبكه خبري راشاتودي در گزارشي 
از تالش شديد دولت امريكا براي كنترل بازار ارزهاي 
ديجيتال خبر داد و پيش بيني كرد كه اين تالش باعث 
خواهد شد روند س��قوط قيمت دالر شتاب بگيرد. به 
گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از راشاتودي، دولت 
امريكا در تالش است تا بفهمد چگونگه مي تواند بازار 
ارزهاي ديجيتال را در دست گرفته و كنترل كند. برخي 
در كنگره مي گويند كه ممنوعيت ارزهاي رمزنگاري 
شده مي تواند به حفظ وضعيت دالر امريكا به عنوان 
ارز ذخيره جهاني كمك كند. اين در حالي اس��ت كه 
مكس كايزر، كارشناس معروف اقتصادي شبكه خبري 
راشاتودي مخالف اين نظريه است. كايزر در اين گزارش 
گفت: دالر امريكا چندين دهه است كه موقعيت خود 
را به عنوان ارز ذخيره جهاني از دست داده است. با بيت 

كوين يا بدون آن، دالر دچار مشكل است.

    سقوط ۷  درصدي ارزش لير تركيه 
در چند دقيقه

در آستانه كاهش نرخ بهره، لير تركيه به پايين ترين حد 
خود س��قوط كرد. روز دوش��نبه با نگراني ها از سياست 
اقتص��ادي جدي��د و پرمخاطره رجب طي��ب اردوغان، 
رييس جمهور تركيه و چشم انداز كاهش مجدد نرخ بهره 
در روز پنجشنبه، لير تركيه تنها طي چند دقيقه، 7 درصد 
سقوط كرد و به ركورد جديدي نزديك به 15 دالر رسيد.

يادداشت

اخبار
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نزديك شدن نرخ تسعير ارز
به نيمايي يك گام به جلو است

نزديك شدن نرخ تسعير ارز  
به ارز نيمايي نزديك بودن به 
نرخ واقعي را نشان مي دهد 

و اين يك گام به جلو است.
بيش از هر چيز الزم اس��ت 
تا نرخ ارز ب��ه صورت واقعي 
عرضه شود زيرا هر اندازه كه 
به اين مساله نزديك شويم، 
سود آن ش��امل حال تمام افراد كشور خواهد شد. نرخ 
واقعي ارز به بازار تولي��د و مصرف كننده، واردكننده و 
صادركننده عالمت درس��ت مي دهد زي��را در چنين 
حالت��ي طبيعتا حقوق گمركي بر مبن��اي آن تعيين 
مي شود. از سوي ديگر؛ يكي از داليلي كه حجم قاچاق 
كاال در اقتصاد كشور باال است به دليل همين غيرواقعي 
بودن قيمت دالر است كه قاعدتا به دنبال آن تعرفه ها هم 
متناسب تعيين نمي شود. بارها اين سوال مطرح شده كه 
به كدام دليل بنزين در ايران به برخي از كشورهاي منطقه 
قاچاق مي شود؟ دليل آن مساله اي جز ارزان بودن قيمت 
بنزين در داخل و گران بودن آن در خارج از كشور نيست 
و حتي زماني كه كااليي در خارج ارزان باشد و در داخل 
گران، به داخل قاچاق مي شود. مطالب باال براي رسيدن 
به اين نتيجه مطرح ش��د كه يكي از داليل مهم پديده 
اصلي قاچاق واقعي نبودن قيمت ها است كه منشأ آن 
چيزي جز غير واقعي بودن قيمت دالر نيست. به عبارتي 
ديگر واقعي شدن قيمت دالر زمينه سوءاستفاده ها يا 
رانت ها را برخواهد چيد. موضوع مهم ديگر اين است كه 
نرخ ارز به بنگاه هاي اقتصادي براي نوع كاالهايي كه بايد 
به توليد درآيد يا نبايد توليد شود، عالمت مي دهد. در 
اقتصاد ايران داراي نرخ ارز آزاد، نيمايي، 4200 توماني و 
تسعير هستيم و شايد يكي دو رقم ديگر هم وجود داشته 
باشد، در حالي كه كمترين كشوري با اين حجم از نرخ 
ارز روبرو است و همين موارد بستر ايجاد رانت را فراهم 
مي آورد. هفته گذشته يك نفر را به اين دليل كه حدود 
200 ميليون دالر پول گرفته بود از روسيه به ايران منتقل 
كردند زيرا كااليي كه بنا بود به كشور آورد را وارد نكرده 
بود. البته بايد به اين نكته هم اشاره داشت كه بخشي از 
اين اتفاقات رسانه اي مي شود و بخش ديگر آن رسانه اي 
نمي شود كه نشان مي دهد هرجايي كه قيمت واقعي نبود 
يا چندنرخي حاكم بود به يك سيستم عريض و طويل 
براي نظارت نياز است. براي روشن شدن موضوع مورد 
اشاره مي توان به قيمت اين روزهاي مرغ اشاره كرد. دليل 
تنوع و نوسان قيمت در دو سال گذشته در خصوص مرغ 
اين اس��ت كه در ظاهر دان مرغ با ارز 4200 تومان وارد 
مي شود، اما در كنار آن به قيمت هاي ديگر هم اين كار 
انجام مي شود كه همين مساله منجر به شكل نگرفتن 
قيمت ها به شكل واقعي خواهد شد. نزديك بودن نرخ 
تسعير ارز به ارز نيمايي حداقل نزديك بودن به نرخ واقعي 
را نشان مي دهد واين يك گام به جلو است زيرا يك نرخ از 

چند نرخي بودن ارز در بازار كاسته مي شود.

تجليل معاون اول رييس جمهور
 از صادركنندگان نمونه كشور

با حضور معاون اول رييس جمه��ور از صادركنندگان 
نمونه كشور در آيين بيست وپنجمين همايش روز ملي 
صادرات تجليل ش��د. دكتر محمد مخبر پيش از ظهر 
ديروز )دوشنبه( با حضور در محل دايمي نمايشگاه هاي 
بين المللي تهران در آيين بيست وپنجمين همايش روز 
ملي صادرات شركت و از صادركنندگان نمونه تجليل 
كرد. آيين بيست وپنجمين همايش روز ملي صادرات 
دي��روز 22 آذر در س��الن همايش ه��اي خليج فارس 
نمايشگاه بين المللي تهران با شعار »صادرات، پشتيبان 
رونق توليد« برگزار شد. در اين مراسم وزير صنعت، معدن 
و تجارت، معاون اقتصادي رييس جمهور، معاون علمي 
و فناوري رييس جمهور، رييس اتاق بازرگاني، صنايع و 
معادن و كش��اورزي ايران، رييس كل سازمان توسعه 
تجارت و جمعي از فعاالن اقتصادي نيز حضور داشتند. 
گفتني است براي شناسايي صادركنندگان ممتاز پرونده 
حدود 500 صادركننده بررسي شده كه از اين تعداد 2 
صادركننده مدال افتخار ص��ادرات دريافت كردند و 7 
شركت به عنوان صادركننده ممتاز و 37 شركت به عنوان 

تصميمات غيرعاقالنه  در طرح صادركننده ملي انتخاب و معرفي شدند.
صيانت باعث فرار مغزها مي شود

 10 س��اله صادر مي كند و به دانش��مندان، دانشجويان 
نخب��ه، س��رمايه گذاران و كارآفرينان اج��ازه اقامت در 
دوبي يا ديگر ش��هرهاي امارات را مي دهد. در اين برنامه، 
محققان، مخترعان، دانشجويان نخبه، پزشكان، مهندسان 
الكترونيك، تكنولوژي، مهندسان كامپيوتر، برنامه نويسان، 
متخصصان هوش مصنوعي و افرادي كه در زمينه داده هاي 
كالن فعاليت مي كنند اولويت داشته و در ابتداي ليست 
اين نوع ويزاها قرار دارند. اين اقدام دولت امارات اگر چه در 
ظاهر به منظور جذب متخصصان و استعدادهاي طاليي 
و پرورش آنها صورت گرفته و جزو اهداف بلندمدت اين 
كشور به حس��اب مي آيد، وليكن در مدت زمان كوتاهي 
مي تواند اثرات مخربي را در كشورمان چه در ابعاد دانشي 
و چه ابعاد امنيتي از خود به جاي بگذارد. بديهي است كه 
اين گونه اقدامات آشكار و به ظاهر مدرن در راستاي جذب 
نخبگان، قدمت تاريخي و طوالني در دولت هاي استعماري 
داشته و نهايتا اين گونه روش ها غالبا به گسترش استعمار 
پنهان منجر مي شود. اين گونه حركات در سال هاي اخير 
دامنه خود را وسعت بخشيده و از حالت پنهان به آشكار 
تبديل شده است. سندي كه سال 2015 در خصوص ورود 
به حوزه نخبگان توسط دشمنان قسم خورده كشورمان 
منتش��ر شده نيز از اين نوع اس��ت. در بخشي از اين سند 
آمده است: »ما در حال به دست گرفتن ابتكار عمل براي 
ايجاد روابط با جوانان جهان، شناسايي رهبران آينده در 
دولت، كسب و كار و جامعه مدني، اتصال آنها به يكديگر 

و مهارت هاي مورد نيازشان براي رشد كردن هستيم.«

پرداخت ۵۰ هزار ميليارد ريال
از حق بيمه شخص ثالث به دولت

در اليحه بودجه س��ال آين��ده دولت پيش��نهاد داده 
شركت هاي بيمه اي پنج هزار ميليارد ريال از اصل حق 
بيمه شخص ثالث دريافتي را به خزانه داري كل كشور 
واريز كنند. براس��اس تبصره 10 اليحه بودجه 1401، 
شركت هاي بيمه مكلف هستند مبلغ 50 هزار ميليارد 
ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث را كه بر اساس فروش 
بيمه هر يك از شركت ها تعيين و به تصويب شوراي عالي 
بيمه مي رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومي 
نزد خزانه داري كل كش��ور واريز كنن��د. وجوه واريزي 
شركت هاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه هاي 
قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. اين منابع در اختيار 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نيروي 
انتظامي، سازمان اورژانس كشور، جمعيت هالل احمر 
و سازمان صدا و س��يما قرار مي گيرد تا در رديف هاي 
مربوط به اين دس��تگاه ها براي ساخت برنامه كاهش 
تصادفات مرگ ومير قرار گيرد. سازمان برنامه و بودجه 
و بيمه مركزي موظف به نظارت بر اجراي امور هستند و 
دستگاه ها نيز موظفند گزارش عملكرد خود را در قالب 
برنامه عملياتي هر س��ه ماه يك ب��ار به بيمه مركزي و 
سازمان برنامه وبودجه ارسال كنند. تخصيص اعتبار 
سه ماهه به دستگاه هاي اجرايي توسط سازمان برنامه و 

بودجه و براساس عملكرد انجام خواهد شد.

داليل اصالح بورس چيست؟
 فرار س��رمايه به خارج از كش��ور را نيز ش��اهد هستيم 
)تقريبا خروج 158 ميلي��ارد دالر( . - واگذاري س��هام 
برخي ش��ركت ها در بورس در قالب صندوق هاي قابل 
معامله )البته با مديريت دولت و س��رمايه افراد حقيقي 
مانند صن��دوق دارايكم و پااليش( كه س��هامداران اين 
صندوق ها مشاركتي در تعيين هيات مديره آن شركت ها 
و نحوه عملكرد آنان ندارند كه پيشنهاد مي شود كانوني از 
تحليلگران مستقل تشكيل شود كه نفع عموم را بدون در 

نظر گرفتن مسائل سياسي تأمين نمايند.  
- ماهيت عمده شركت ها و صندوق هاي بزرگ بورسي 
به نوعي دولتي هستند و سرمايه گذاران حقوقي فعال در 
بورس بعضا به صورت دستوري اقدام به عرضه و تقاضاي 
سهام مي پردازند. سهم هاي ش��اخص ساز بازار سرمايه 
نظير پااليشي ها، فوالدي ها، پتروشيمي ها و غيره متعلق 
به دولت است و روند شاخص كل و بازار به آنها وابسته است. 
اين مساله خود يكي از عوامل ريزش بورس از همان ابتدا 
بوده است زيرا دولت با هدف آزادسازي سهام عدالت يك 
فشار عرضه سنگيني را در نمادهاي دولتي و شاخص ساز 
ايجاد كرد كه سطح هاي حمايتي و مقاومتي را بي معنا 

نمود و از بين برد. 
- وجود دامنه نوسان در بورس باعث واكنش هاي بيش از 
اندازه سهامداران و تأخير در كشف قيمت مي شود كه عدم 
كارايي، خريد و فروش هاي هيجاني، رفتارهاي گله اي و 
ضرر سرمايه گذاران حقيقي خرد را به دنبال دارد. به نظر 
مي رس��د با توجه به وضعيت پيش رو و به منظور تبديل 
هزينه به فرصت زمان خوبي اس��ت تا اين دامنه نوسان 
به صورت تدريجي و پله اي برداش��ته شود. البته اين كار 
بايد ابتدا با س��از و كار مناسب و برروي تعدادي نمادها و 
هلدينگ هاي بزرگ بازار مانند فوالد مباركه كه شناوري 
مناسبي داشته و تالطم قيمتي كمي دارند اجرا شود و پس 

از فرهنگ سازي بر روي ديگر نمادها اجرا شود. 
- دسترسي به اطالعات: بسياري از حقوقي هاي فعال در 
بازار بورس به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اطالعاتي 
دسترس��ي دارند كه تأثير بسزايي بر ارزش سهام برخي 
ش��ركت ها دارد. از اين رو، قبل از انتشار و عمومي شدن 
اخبار در راستاي سودآوري خود اقدام متناسبي را اتخاذ 
مي نمايند در حالي كه س��اير سهامداران حقيقي از اين 

امتياز بي بهره مي مانند. 
- وابستگي تصميم هاي متوليان بازار سرمايه به مقامات 
دولتي باالدستي به ويژه وزارت اقتصاد باعث شده كه بازار 
سرمايه محلي براي اعمال تصميمات مقامات دولتي شود. 
- نرخ ارز در اقتصاد ايران نقشي اساسي در همه بازارها ايفا 
مي نمايد و هر گونه تغييرات ناگهاني نرخ ارز در خصوص 
صنايع وابسته به ارز منجر به عدم تناسب ارزش گذاري هاي 
بازاري سهام مي شود و شاخص را نيز دستخوش تغيير 

قرار مي دهد. 
- محدوديت هاي ايجادي توسط دولت در فعاليت هاي 
برخي از صنايع، توليد آن��ان را تحت تاثير قرار مي دهد. 
به طور مثال قطعي برق صنايع در پيك تابستان و تعطيلي 
آنان در زمان آلودگي هوا و قطعي گاز پتروش��يمي ها در 
زمس��تان كه موجب كاهش توليد و فروش و سودآوري 

آنها خواهد شد.
- ظهور بازار رمزارزها در ايران و همزماني رشد آن با ريزش 
بازار سرمايه موجب شده است كه سرمايه هاي بسياري از 
بازار سهام به بازار رمزارزها كوچ نمايند كه خود به كاهش 

نقدينگي در بازار سرمايه منجر شده است. 
درمجم��وع، موارد ف��وق منجر به بي اعتم��ادي مردم و 
نهادهاي سرمايه گذار به بازار سرمايه و وعده هاي مسووالن 
ذيربط شده اس��ت. به نظر مي رسد پيش از هر چيز بايد 
واقعيت هاي اقتصادي نظير داش��تن اقتصادي بس��ته، 
غيرش��فاف، تحريمي، رانتي، تورمي، همراه با كس��ري 
بودجه و غيره در نظر گرفته شود و بر اساس آن تصميم 
به س��رمايه گذاري در بازار بورس كنيم و انتظارات واهي 
از بازار سرمايه نداش��ته باشيم. سهامداران حقيقي بايد 
حد س��ود و ضرر را در نظر بگيرند، با پ��ول مازاد خود در 
بورس س��رمايه گذاري كنند و با توجه به ريس��ك هاي 
سيستماتيك بس��يار زيادي كه در كش��ور وجود دارد 
سهم هاي خود را دسته بندي كرده و متناسب با اخبار و 
گزارش هاي شركت ها اقدام به اصالح پرتفوي خود كنند 
و با همه سهم ها به يك شيوه برخورد نكنند. به طور مثال، 
برخي سهم ها بيشتر از تغييرات نرخ ارز، برخي از مسائل 
سياسي، و برخي متأثر از قيمت هاي جهاني هستند كه 
بايد استراتژي متناس��ب با آن در نظر گرفته شود. انجام 
كليه اين موارد نياز به داشتن دانش و تجربه مي باشد و براي 
كساني كه اين دانش را ندارند توصيه به سرمايه گذاري در 

صندوق هاي سرمايه گذاري مي شود.

دالروسكهبهكانالهايجديدرسيدند

عقبگرد دالر بازار آزاد به كانال ۲۹ هزار توماني

دسترسي مستقيم ۳۰ درصد روستايي ها به خدمات بانكي
به گفته مديرعامل پس��ت بانك ايران، از 21 ميليون 
جمعيت روس��تايي ايران هفت ميليون و ۶00 هزار 
نفر به صورت مس��تقيم به خدمات بانكي دسترسي 
دارند و براي 9000 نفر در باجه هاي بانكي روستايي 
در بخش خصوصي ايجاد اش��تغال ش��ده  اس��ت. به 
گزارش ايسنا به نقل از پست بانك ايران، بهزاد شيري 
در نشستي به مناسبت بيست و ششمين سالگرد آغاز 
به كار اين بانك با اشاره به اينكه پست بانك ايران، دو 
وظيفه مهم حاكميتي را بر عهده دارد، گفت: نخست 
اينكه پس��ت بانك ايران بانك تخصصي و توسعه اي 
حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات است و دوم وظيفه 
دارد در مناطق روس��تايي و كمتر برخوردار خدمات 
بانكي و مالي ارايه دهد و بر اين اس��اس از سال 1397 
تا پايان آبان ماه گذشته بيش از 25 هزار ميليارد ريال 
تسهيالت، به فعاالن حوزه ارتباطات اعطا كرده است 
و در همي��ن مدت و با هدف اش��تغال زايي در مناطق 
روستايي، بيش از 195 هزار ميليارد ريال تسهيالت به 
فعاالن حوزه روستايي كشور پرداخت شده است. وي 
با بيان اينكه كل منابع بانك از سال 1397 تا پايان آبان  
امسال با رشد 242 درصدي به 359 هزار ميليارد ريال 
افزايش پيدا كرده است، تصريح كرد: در همين مدت، 
مانده تسهيالت از 90 هزار ميليارد ريال به 309 هزار 
ميليارد ريال رشد كرده است كه جهش 243 درصدي 
را نشان مي دهد و تمام اين تسهيالت را به بخش مولد 
و توليدي پرداخت كرده ايم. شيري با تاكيد بر رعايت 
بهداش��ت اعتباري براي پرداخت تسهيالت در بانك 
گفت: با اعتبار س��نجي دقيق، نسبت روند مطالبات 
معوق به تس��هيالت روندي نزولي را ط��ي كرده و به 
منفي 72 درصد در پايان آبان گذشته رسيده است كه 
در صنعت بانكي كشور بي نظير است، زيرا متوسط اين 

رقم در ساير بانك ها باالي 10 درصد است.
مديرعامل پست بانك ايران با اش��اره به تحريم هاي 
ظالمانه عليه كشور، ادامه داد: در اين شرايط نيز بانك 
عليرغم تحريم هاي ظالمانه، رشد 141 درصدي تعداد 
حوالجات ارزي و رشد 50 درصدي مبلغ حوالجات را 

از سال 1397 تا پايان ماه گذشته تجربه كرده است.

   كاهش ۴۴  درصدي قيمت تمام شده پول
وي با بي��ان اينكه ب��ا برنامه ريزي هاي انجام ش��ده، 
قيمت تمام ش��ده پول از سال 1397 تاكنون كاهش 
محسوسي در اين بانك داشته است، تصريح كرد: در 32 
ماه گذشته پست بانك ايران توانسته قيمت تمام شده 
پ��ول را 44 درصد كاهش دهد و از رقم 24.1 به 13.4 
درصد برسد. مديرعامل پست بانك با بيان اينكه 23.8 
درصد سهام بانك در قالب سهام عدالت به شركت هاي 
س��رمايه گذاري اس��تاني واگذار ش��ده است، گفت: 
بزرگ ترين سهام دار پست بانك با 51 درصد دولت و 
25.2 درصد ساير اشخاص حقيقي و حقوقي هستند.

     رشد هزار درصدي قيمت سهام پست بانك
وي در بخش ديگري از گزارش خود با تاكيد بر اينكه 
پست بانك ايران بايد به بخش خصوصي ذينفع خود 
نيز توجه داشته باش��د، افزود: از سال 1397 تا پايان 
آبان  امسال قيمت شاخص بانكي در بازار سهام به طور 
متوسط 544 درصد رشد داشته است ولي قيمت هر 
سهم اين بانك بيش از يك هزار درصد رشد داشته و به 

رقم 19 هزار و 5۶0 ريال رسيده است.
شيري با اشاره به اينكه پس��ت بانك ايران توانسته 
اس��ت عالوه بر ايجاد س��ود براي س��هام دار بخش 
خصوص��ي، اهداف دول��ت براي توس��عه خدمات 
اجتماعي در قالب ايجاد اش��تغال مس��تقيم بخش 
خصوص��ي را نيز انجام دهد، ادام��ه داد: به ازاي هر 
100 كارمند پس��ت بانك ايران، ب��راي 275 نفر با 
توسعه باجه هاي بانكي روستايي در بخش خصوصي 
اشتغال ايجاد شده است كه درآمد پايدار دارند. نقاط 
ارتباطي ما با جامعه بسيار زياد است؛ به صورتي كه 
به جز 403 شعبه در مراكز استان ها و شهرستان ها، 
در بيش از 5740 باجه بانكي روستايي كه يك بانك 
تمام عيار در روستاها هستند به مردم خدمات كامل 
بانكي ارايه مي كنيم. ش��يري ادامه داد: ش��اغلين 
باجه هاي بانكي روس��تايي كه از معتمدين محلي 
انتخاب مي ش��وند، به طور كامل از بخش خصوصي 
هس��تند و درآمد قابل توجهي نيز از ارايه خدمات 

دارند و متوس��ط فاصله آنها با ش��عبه اصلي به طور 
متوسط 27 كيلومتر است و هر شعبه نيز 20تا 25 
باجه بانكي روستايي را تحت پوشش قرار داده است.

    سودآوري هشت ماهه امسال 
معادل كل سال گذشته

وي با بيان اينكه پست بانك ايران امروز توانسته است 
زيان 430 ميليارد توماني سال 1397 را كه از سرمايه 
ثبتي بانك بيشتر بوده است را به سود 7417 ميليارد 
ريالي در س��ال گذشته تبديل كند، خاطرنشان كرد: 
پست بانك ايران طي هشت ماه گذشته به اندازه كل 

سال 1399 سودآوري داشته است.
وي با اشاره به اينكه شش درصد خودپردازهاي صنعت 
بانكداري كشور در اختيار پست بانك ايران است، افزود: 
8۶ درصد خودپردازهاي بانك در روستاها فعال هستند 
و وظيفه ما اين است كه اين ابزارهاي پرداخت هميشه 
فعال باشند كه هم اكنون اين دستگاه ها، تنها 44 ساعت 

در پايان آبان ماه از سرويس دهي خارج بوده اند.

    دسترسي مستقيم ۳۰  درصد روستايي ها 
به خدمات بانكي

ش��يري در بخش ديگري از گزارش خود با اشاره به 
آثار اجتماعي و اقتصادي حضور پس��ت بانك ايران 
در روس��تاها تصريح ك��رد: از 21 ميليون جمعيت 
روس��تايي كش��ور هفت ميليون و ۶00 هزار نفر به 
صورت مستقيم به خدمات بانكي دسترسي دارند 
و براي 9000 نفر در باجه هاي بانكي روس��تايي در 

بخش خصوصي ايجاد اشتغال شده  است.
مديرعامل پست بانك ايران با تاكيد بر ارايه خدمات 
ب��ا ابزارهاي نوين بانكي در حوزه روس��تايي گفت: 
پس��ت بانك با 2794 دس��تگاه خودپرداز، 55۶8 
دستگاه پايانه شعب و 81 هزار و 380 دستگاه پايانه 

فروش در روستاها حضور دارد.
وي يك��ي از وظاي��ف پس��ت بانك اي��ران را ايف��اي 
مس��ووليت هاي  اجتماعي در كش��ور اع��الم كرد و 
افزود: پرداخت سود سهام عدالت 2.5 ميليون خانوار 

روستايي، امهال 23 هزار تسهيالت كسب و كارهاي 
آس��يب ديده، پرداخ��ت يارانه 1.4 ميلي��ون خانوار 
روستايي، حمايت از 81 نخبه پذيرفته شده روستايي 
در آزمون سراسري سال 1400 و حمايت از مسابقات 
پارالمپي��ك 2020 توكي��و بخش��ي از فعاليت هاي 

پست بانك ايران در اين حوزه است.
شيري با اشاره به اينكه تمام خدمات بانكي به صورت 
كامل در روستاها ارايه مي شود، خاطرنشان كرد: يكي از 
موضوعاتي كه پست بانك ايران را از ساير بانك ها متمايز 
مي كند، بانكداري عاملي است كه بانك ها و موسسات 
خدماتي مي توانند با انعقاد تفاهم نامه از زيرساخت هاي 
بانك در روستاها براي ارايه خدمات خود بهره برداري 
كنند و در حال حاضر با امضاي تفاهم نامه با بانك دي، 
مشتريان اين بانك مي توانند از خدمات بانك خود در 

شعب و باجه هاي بانكي روستايي استفاده كنند.
وي با بيان اينكه پست بانك ايران برنامه راهبردي بانك 
را با رويكرد استقرار بانكداري ديجيتال تا افق 1403 
تدوين كرده است كه جايگاه پست بانك ايران در عرصه 
سودآوري و س��هم بانك از صنعت بانكي، سپرده ها، 
خدم��ات بانكي، تس��هيالت، بانك��داري ديجيتال و 
برنامه هاي اجرايي مشخص شده است، افزود: ۶۶ پروژه 
عملياتي را براي سال 1400 تعريف كرده ايم كه هر ماه 

اجراي آنها را در سراسر كشور دنبال مي كنيم.
شيري با تاكيد بر دستاوردهاي پست بانك ايران طي 
سال گذشته گفت: در ارزيابي سال 1399 كه بر مبناي 
ش��اخص هاي عملكردي اختصاصي و عمومي سال 
1398 بود، توانستيم به عنوان برترين بانك دولتي در 
جشنواره شهيد رجايي معرفي شويم. با ارزيابي نشريه 
The Banker در بين بيش از 400 بانك و موسسه 
جهان اسالم در سال 1398 جزو 10 بانك برتر شناخته 
شده ايم و در ارزيابي سال 1399، در دو شاخص عمومي 
و اختصاصي جشنواره شهيد رجايي در بين سازمان هاي 
زير مجموعه وزارت ارتباطات و فن��اوري رتبه برتر را 
كس��ب كرده ايم. در حاشيه اين مراس��م از نمايشگاه 
دستاوردهاي پست بانك با رويكرد 10 اقدام مهم بانك 

همزمان با 100 روز اول دولت سيزدهم رونمايي شد.

هادي حق شناس



تعادل| 
بورس در آس��تانه دوس��الگي روزهاي بد خود است. 
تقريبا از مردادماه س��ال گذشته س��هامداراني كه با 
دعوت دولت دوازدهم وارد بورس شده بودند با سقوط 
شاخص كل از سقف دوميليون واحد بخش عمده اي 
از س��رمايه خود را از دست دادند و اين روند همچنان 

ادامه دارد.
در اين بازه زماني بس��يار از مس��ووالن و نمايندگان 
مجلس بارها درخص��وص حمايت از بازارس��رمايه 
صحب��ت كرده اند اما؛ هي��چ يك از اي��ن صحبت ها 
عملي نشده، حتي در برخي از موارد سهامداران اين 
حمايت ها را بالعكس برداشته اند و تصميم به خروج از 
بازار گرفته اند. به هرحال مسووالن بايد تكليف خود را 

روشن كنند و به وضوح موضع بگيرند.
از روزهاي پاياني سال 1398 تاكنون سازمان بورس 4 
رييس مختلف به خود ديده و اين موضوع يك سينگال 
منفي براي بازار به حس��اب مي آيد. البت��ه بار ديگر 
شاهد عدم شفافيت در اين بازارهستيم و هر مشكلي 
پيش مي آيد مسووالن پاسخ درستي درخصوص آن 
نمي دهند براي مثال هنوز هم كامال مشخص نيست 
داستان كشف ماينر در شركت بورس به كجا رسيده؟ 

يا توقف نمادها واضح و روشن نيست.
بازارس��رمايه در اواخر س��ال 98 و اوايل سال 99 به 
صورت افسار گسيخته و بدون دليل تنها با ورود حجم 
عمده اي از نقدينگي رش��د كرد و به يك باره كدهاي 
معامالتي فعال در بازار به بيش از 50 ميليون كد رسيد 
اما؛ دولت آن زمان هيچ گونه شفاف سازي درخصوص 
نحوه معامالت يا ريزش بازار نكرد و تنها مردم را براي 
س��ود چند صددرصدي به بازار سهام دعوت كرد. به 
هرحال دول��ت دوازدهم يكي از اصلي ترين مقصران 
ريزش بازار است و بايد جوابگوي خروج نقدينگي در 

آن زمان باشد.
افزايش تعداد ذي نفعان بازار س��رمايه، باعث ش��ده 
تا بهبود وضعيت بورس، به نق��ل مجالس اقتصادي 
تبديل شود. مجلس شوراي اسالمي نيز از اين ماجرا 
مستثني نبوده و نمايندگان مجلس بارها وعده حمايت 
از سهامداران بورسي را داده اند. با اين وجود، هيچ يك از 
نمايندگان، توضيح مشخص و روشني از منابع موجود 

براي حمايت از بورسي ها ارايه نداده است.
البت��ه نماين��دگان مجل��س ش��وراي اس��المي در 
گفت وگوه��اي اخي��ر خ��ود درخص��وص وضعيت 

حمايت ها سخناني گفته اند. 
سيدكاظم موس��وي، عضو هيات رييسه كميسيون 
اقتصادي: پيشنهاد مجلس اوراق تبعي بوده است؛ اين 
اوراق سهامداران را در مقابل زيان بيمه مي كند، منابع 

مالي اين اوراق نيز از سود كارمزدها تامين مي شود.
غالمرضا مرحبا، س��خنگوي كميس��يون اقتصادي 
مجل��س: اراده  حمايت از س��هامداران زي��ان ديده 
بورسي وجود دارد اما راه انجام آن مشخص نيست و 
كميسيون اقتصادي و وزارت اقتصاد روي اين موضوع 

كار مي كنند.
محمد صفاي��ي دلوئي، عضو كميس��يون اقتصادي 
مجلس: رييس سازمان بورس، وزير اقتصاد و معاون 
اقتصادي دولت، به كميس��يون آمدن��د و قول دادند 
كه با منابع ش��ركت هاي بزرگي مث��ل فوالدي ها و 
پتروشيمي ها، از س��هامداران بورسي حمايت كنند. 
به عالوه، هيچ  منبعي براي اعطاي وام به سهامداران 

بورسي وجود ندارد.
سيدناصر موسوي الرگاني، نماينده مردم فالورجان 
در مجلس شوراي اسالمي: مجلس نمي تواند به مساله 
حمايت از سهامداران خرد ورود كند. زيرا اگر طرحي 
را ارايه كند كه ب��راي دولت هزينه زا باش��د، قطعا با 
مخالفت شوراي نگهبان مواجه مي شود. با اين وجود، 
اگر دولت برنامه اي در اين زمينه ارايه كند، مجلس آن 

را بررسي مي كند.
عليرضا شهبازي، نماينده مردم نهاوند و عضو مجمع 

نمايندگان استان همدان: دولت بايد وارد اين مساله 
شود و از زيان ديدگان بورسي حمايت كند. مجلس 
هم از دولت خواسته كه تدابيري بينديشد تا اعتماد 
مردم را به بورس بازگرداند. دولت پيشنهاداتي در اين 
باره ارايه كرده ولي تا االن هيچ يك از آنها جنبه رسمي 

و قانوني به خود نگرفته اند.
به اين ترتيب مي توان گفت كه بخشي از نمايندگان 
بي اطالع و بخشي ديگر نظرات متفاوت دارند و رويكرد 
حمايتي از بازارسرمايه آنگونه كه گفته مي شده نبوده 
اما؛ مهم ترين بخش برداشت شده از اين صحبت ها را 
مي توان بي برنامگي و بالتكليفي قانونگذاران در زمينه 
نحوه حمايت از سهامداران بورسي دانست. موضوعي 
كه اگر مورد كن��كاش و توجه قرار نگي��رد مي تواند 
موجبات اتخاد تصميماتي مخرب، براي كليت اقتصاد 

كشور و حتي بدنه سهامداران كشور را فراهم كند.

    ارزندگي بلندمدت بورس
مهدي عبدي، كارشناس بازار سرمايه درخصوص روند 
فعلي معامالت و نوسان هاي بازار مي گويد: فعاالن و 
سرمايه گذاران بازار س��رمايه اكنون شاهد روزهاي 
پرنوس��اني در بازار هس��تند، اين در حالي است كه 
ش��رايط در ديگر بازارهاي سرمايه گذاري به گونه اي 

متفاوت در جريان است.
 مساله قابل توجه در وضعيت فعلي بازار به اين صورت 
اس��ت كه هميشه رش��د نرخ ارز به طور سنتي عامل 
محرك براي رش��د بازار به حساب آمده است اما اين 
موضوع هم نتوانس��ت منجر به شكست ركود عميق 

حاكم بر اين بازار شود. 
ابهامات موجود در اين بازار مانع از حركت درست بازار 
سرمايه شده است، ابهاماتي همچون ميزان كسري 
بودجه دولت در سال جاري و نحوه برنامه ريزي دولت 
براي جبران آن، عدم رشد نرخ ارز نيمايي كه مبناي 
فروش ش��ركت ها قرار دارد متناسب با رشد قيمت 
ارز در بازار آزاد، افزايش ن��رخ بهره در بازار بدهي در 
ماه هاي اخير، مشكالت زيرساختي در تامين خوراك 
و ان��رژي مورد نياز صنايع بزرگ كش��ور و در پي آن 
كاهش توليدات ش��ركت ها و در نهايت رس��يدن به 
زمان ارايه بودجه سال 1401 توسط دولت و برنامه 
دول��ت براي پوش��ش هزينه ها در اين س��ال، باعث 
شده اس��ت ارزش معامالت ُخرد به سطوح سه هزار 
ميليارد توم��ان در روز كاهش يابد. اين رقم در نيمه 

نخست سال گذش��ته به محدوده ۲0 هزار ميليارد 
تومان در روز رس��يده بود و كمتر كارشناسي چنين 
پيش بيني مي ك��رد كه دوباره ارزش معامالت تا اين 

حد كاهش يابد.
وي در ادام��ه ب��ه مس��اله ارزندگي ب��ازار پرداخته و 
توضي��ح مي ده��د: از آنجايي كه نرخ ارز در س��امانه 
نيم��ا فاصله زيادي با نرخ بازار آزاد پيدا كرده اس��ت، 
پيش بيني مي ش��ود اين نرخ در آينده اي نزديك به 
نفع بازار سرمايه اصالح شده و منجر به افزايش درآمد 

شركت هاي مرتبط شود. 
همچنين بررسي قيمت هاي كاال در بازارهاي جهاني 
نش��ان مي دهد، با وج��ود نوس��انات رخ داده در آن 
مي توان به حفظ س��طوح مناسب قيمتي براي سال 
آين��ده اميدوار بود، به طوري ك��ه ميانگين قيمت ها 
در سه ماهه پاياني سال جاري و سال آينده مي تواند 
فرصت هاي مناسبي را پيش روي شركت ها قرار داده 
كه افزايش درآمدها از اين دو محل، فراتر از ريسك ها 
و چالش هاي احتمالي پيش روي ش��ركت ها در اين 

دوره خواهد بود.
از س��وي ديگر تح��والت رخ داده در بازار بدهي حائز 
اهميت است، با وجود اينكه طي ماه هاي گذشته نرخ 
بهره رشد ش��تاباني را تجربه كرده است؛ بنابراين در 
روزهاي اخير شاهد نشانه هايي از تالش براي كنترل 
اي��ن نرخ در بازار بوده ايم ك��ه از جمله آن مي توان به 
تزريق نقدينگي از طريق خريد اوراق دولتي بانك ها 
توس��ط بانك مركزي در قالب عمليات بازار باز اشاره 
كرد كه منجر به كاهش ناچيز نرخ بهره بين بانكي پس 

از سه ماه صعود متوالي شد.
 هرچند كاهش نرخ بهره با توجه به سطوح تورم فعلي 
دور از ذهن خواهد بود اما توقف روند افزايشي آن طي 
ماه هاي اخير مي تواند خبر خوبي براي بازار سرمايه 
باش��د. در كنار اين عوامل كالن، گزارش هايي كه از 
سوي شركت ها به بازار مخابره مي شود نشان مي دهد 
با وجود همه مش��كالت و محدوديت ه��ا، وضعيت 
ش��ركت ها مطلوب و اميدواركننده است و مي توان 
گفت بازار به لحاظ فاكتورهاي بنيادي پتانسيل رشد 

مناسبي را خواهد داشت.
وي در ادام��ه درب��اره صندوق هاي س��رمايه گذاري 
مي گويد: اكنون ابزارهاي مختلفي براي مش��اركت 
غيرمس��تقيم اف��رادي ك��ه دانش يا فرص��ت كافي 
براي سرمايه گذاري مس��تقيم در اين بازار را ندارند، 

تعريف ش��ده كه مهم ترين آنها ان��واع صندوق هاي 
س��رمايه گذاري موجود در بازار است. افراد با سطوح 
مختلف ريسك پذيري مي توانند در آن سرمايه گذاري 
ك��رده و از مزيت هايي همچ��ون مديريت حرفه اي، 
نقدشوندگي باال و صرفه جويي در هزينه ها بهره مند 

شوند.
نگاه به بازدهي صندوق هاي سرمايه گذاري در دوره پر 
فراز و نشيب حدود دو سال گذشته نشان مي دهد كه 
سرمايه گذاران در اين صندوق ها نه تنها دچار زيان هاي 
سنگين در مقايس��ه با كس��اني كه به طور مستقيم 
اقدام به سرمايه گذاري كرده بودند، نشده اند، بلكه به 
نسبت شاخص كل عملكرد بهتري داشته اند.اكنون 
صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت در مقايسه با 
سپرده هاي بانكي سود بيشتري را براي سرمايه گذاران 
ُخرد محقق مي كنند كه فرصت مناسبي براي ريسك 

گريزها خواهد بود.
بدون ترديد سرمايه گذاري از طريق اين صندوق ها و 
ارتقاي فرهنگ سرمايه گذاري غيرمستقيم عالوه بر 
منافعي كه براي سرمايه گذاران ايجاد كرده و به واسطه 
نظارت سازمان بورس و الزام صندوق ها به تنوع بخشي 
در دارايي ها ريسك آنها را كاهش مي دهد، مي تواند 

مانع از نوسانات پر دامنه در بازار سرمايه شود.
عبدي درباره رفتارهاي هيجان��ي توضيح مي دهد: 
نقدش��وندگي باال به عنوان مهم تري��ن ويژگي بازار 
سرمايه در مقايسه با ديگر بازارهاي سرمايه گذاري در 
كشور تلقي خواهد شد، كاهش نقدينگي در اين بازار 
باعث مي شود تا سرمايه گذاران با ديدن افت قيمتي 
سهام به منظور جلوگيري يا جبران زيان خود اقدام به 
فروش سهام خود حتي به بهاي شناسايي زيان هاي 

سنگين كنند. 
سرمايه گذاران بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه 
به عنوان مثال فروش يك سهم به نصف قيمت خريد 
و س��رمايه گذاري در بازاري ديگ��ر، تنها در صورتي 
منجر به جبران زيان خواهد ش��د كه در بازار ديگر 
بتوانند س��ود 100 درصدي كسب كنند كه تحقق 
آن با توجه به رشد ساير بازارها در اين مدت، دشوار 
خواهد بود. به نظر مي رسد در شرايط فعلي بهترين 
بازار براي جبران زيان هاي گذش��ته، بازار س��رمايه 
است و چنانچه سرمايه گذاران انتخاب مناسبي در 
سهام داشته اند با شكيبايي و عدم اتخاذ تصميمات 

هيجاني مي توانند بازدهي مطلوبي كسب كنند.
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پرداخت سود سهام
 شركت سپرده گذاري

سود سهام شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و 
تسويه وجوه )سمات( از طريق اطالعات سامانه جامع 
اطالعات مشتريان )سجام(، ميان سهامداران اين شركت 
توزيع شد. اطالعات سهامداران حقيقي و حقوقي شركت 
سپرده گذاري مركزي از سامانه سجام استخراج و مبلغ 
18۲0 ميليارد ريال سود سهام اين شركت به حساب آنها 
واريز شد. بر اساس مصوبه مجمع عمومي عادي ساالنه 
شركت س��پرده گذاري مركزي به ازاي هر سهم مبلغ 
5۲0 ريال سود به سهامداران اين شركت پرداخت شد. 
 طبق آخرين آمارها، از ابتداي امسال تا پايان 30 آبان ماه، 
مبلغي بيش از 1۲8 هزار و ۲18 ميليارد ريال سود سهام 
19۶ ناش��ر به حساب 3۷ ميليون س��هامدار از طريق 
سامانه توزيع سود اين شركت واريز شده است. هم اكنون 
۲۶ شركت نيز ثبت نام قطعي خود را براي توزيع سود 
سهام خود از طريق سامانه س��جام انجام داده اند كه به 
زودي فرآيند عملياتي آن در اين شركت آغاز مي شود. 
همچنين آمارهاي پرداخت سود اوراق مختلف در 
بازار سرمايه در 8 ماه نخست امسال نشان مي دهد كه 
در اين بازه زماني مبلغ ۷3۶ هزار و 80۶ ميليارد ريال 
سود براي 383 هزار سرمايه گذار پرداخت شده است.

قراردادهاي آپشن چيست؟  
سپيده رستمي نيا رييس اداره بازار مشتقات فرابورس 
از راه اندازي دو قرارداد آپشن جديد روي دو صندوق 
سرمايه گذاري طي روزهاي آينده خبر داد و گفت: 
البته براي اين بازار نقدشوندگي و ورود نقدينگي هاي 
بيش��تر مهم تر از افزايش تعداد نمادهاست. وي با 
اش��اره به اينكه شنبه براي اولين بار روي واحدهاي 
 ،)ETF( يك صندوق  س��رمايه گذاري قابل معامله
قرارداد اختيار خريد و فروش منتش��ر شد، گفت: 
بر اساس برنامه ريزي ها قرار است براي هر سه گونه 
صندوق هاي با درآمد ثابت، مختلط و سهامي آپشن 
منتشر شود. رستمي نيا در پاسخ به اين پرسش كه 
شرايط انتشار آپشن روي صندوق ها چگونه است و 
صندوق ها بايد چ��ه فاكتورهايي براي اين موضوع 
داشته باش��ند، گفت: چند فاكتور مدنظر است اما 
مهم ترين مس��اله اين است كه مدير صندوق نقش 
حامي و پشتيبان آپشن هاي خود را بپذيرد و تعهد 
كند. در واقع زماني كه مدير صندوقي بتواند نقش 
بازارگرداني براي قراردادهاي اختيار خريد و فروش 
را ايفا كند مي توان از نقدشوندگي صندوق اطمينان 
حاصل ك��رد. وي موضوع دوم را تع��داد دارندگان 
واحدهاي صندوق هاي س��رمايه گذاري دانست و 
افزود: هرچه تعداد دارندگان واحدهاي يك صندوق 
س��رمايه گذاري بيشتر باشد، نقدش��وندگي براي 
قراردادهاي اختيار خريد و فروش آن صندوق افزايش 
خواهد يافت. رستمي نيا در ادامه تصريح كرد: به طور 
كلي مانع خاصي براي صندوق ها در خصوص انتشار 
قراردادهاي اختيار خريد و فروش وجود ندارد و اگر 
مدير صندوق تقاضاي اين موضوع را داش��ته باشد، 
فرابورس ش��رايط آن را فراهم مي كند. رييس اداره 
بازار مشتقات فرابورس در خصوص محدوديت هاي 
معامالتي اين قراردادها گفت: از آنجا كه اين بازار هنوز 
عمق كافي ندارد به وضع محدوديت هايي نياز است 
اما در ابتداي كار فعال محدوديت خاصي وجود ندارد. 
وي با تاكيد بر اينكه بازار آپشن پيچيدگي هايي دارد 
كه الزم اس��ت تمام مشتري هاي آن با ريسك هاي 
اين بازار آشنا شوند، اظهار داشت: بر همين اساس 
دانش اوليه در اين بازار ضرورت بااليي دارد. به گفته 
اين مقام مس��وول، كارگزاري ها نيز اين موضوع 
را در زم��ان اهداي كد براي بازار مش��تقه مد نظر 
قرار مي دهند چراكه دانش براي ورود به اين بازار 
بسيار بااهميت است. رستمي نيا به سرمايه گذاران 
توصيه كرد در بح��ث قراردادهاي اختيار خريد و 
فروش، ريسك ها را مورد توجه قرار دهند و گفت: 
آپشن مثل سهام نيست بلكه يك قرارداد است كه 
تا تاريخ مشخصي از اعتبار برخورد ار است، البته 
خوشبختانه در حال حاضر قراردادهاي آپشن يك 
س��اله نيز در بازار وجود دارد اما س��رمايه گذاران 
بدانند كه بايد به طور م��داوم اين قراردادها رصد 
ش��ود و ماهي��ت آن با س��هام كه مي ت��وان آن را 
خريداري كرد و كنار گذاشت، كامال متفاوت است.

دخالت دولت در بورس 
وضعيت را بدتر مي كند

بازار| محمدرضا نجفي منش رييس كميسيون بهبود 
محيط كسب و كار و رفع موانع توليد اتاق بازرگاني تهران، 
درباره اينكه چه عواملي در بازار بورس تاثيرپذير است 
پاسخ داد: متاسفانه بورس تحت هيجانات و اطالعات 
غلط باال و پايين مي رود. به نظر من، بورس نبايد تحت 
تاثير دولت باشد. همچنين در هيچ جاي دنيا نديده ام 
كه بورس تحت كنترل دولت باشد. مثل بقيه اقدامات 
اقتصادي كه دولت نقش پررنگ��ي را براي خود ايجاد 
مي كند اين مساله هم اشتباه بزرگ و حتي استراتژي 
است، بايد پذيرفت كه اگر بورس تحت مديريت دولت 
نباشد تحت يك مكانيزم مثل بقيه جاهاي دنيا آنقدر 
نوسانات نخواهد داشت. او در پاسخ به اين پرسش، كه 
آيا اين احتمال وجود دارد كه دولت براي كنترل تورم از 
افت بورس استفاده كند، تصريح كرد: اين استدالل كامال 
غلط است. اگر دولت مي خواهد تورم را كنترل كند كه 
چنين هدفي ندارد بايد حجم نقدينگي را كنترل كند. 
متاسفانه روزي ۲ هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه 
مي شود. اگر هدف واقعي دولت اين باشد كه جلوي تورم 
گرفته شود بايس��تي جلوي حجم نقدينگي را بگيرد. 
چرا حجم نقدينگي باال مي رود؟ براي اينكه مجلس ما 
بودجه نامتوازن تصويب مي كند. اگر حجم نقدينگي باال 
برود تورم نيز باال مي رود و افزايش قيمت خواهيم داشت. 
نجفي منش با اشاره به وعده رييسي در كارزار انتخاباتي 
كه بازار بورس را سامان مي دهيم خاطرنشان كرد: مادامي 
كه دولت بخواهد دخالت در بازارهاي اقتصادي كند؛ بعيد 
مي دانم بتواند در اقتصاد موفق شود. دولت بايستي تمركز 
خود را بر روي بودجه متناسب با بازار كند كه بتواند جلو 
حجم نقدينگي را بگيرد. وي در پاسخ به اين پرسش 
كه آزادسازي منابع بلوكه شده ايران در بورس چه 
تاثيري مي گذارد؟ گفت: اگر منابع بلوكه شده آزاد 
شوند ش��اهد كاهش قيمت ارز در بازار خواهيم بود 
البته اگر ادامه نداشته باشد مجددا قيمت باال مي رود. 

واريز منابع به صندوق تثبيت بازار 
با جديت دنبال مي شود

بهروز محبي نجم آبادي، عضو كميس��يون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به اينكه رييس جمهوري ب��ر صندوق تثبيت بازار 
سرمايه به منظور كمك به سرمايه گذاران بازار تأكيد 
كرده است، به خبرنگار پايگاه خبري بازار سرمايه 
)سنا( گفت: خوش��بختانه اقدامات بسيار خوب و 
قابل توجهي به منظور بهبود بازار س��رمايه و رونق 
آن از س��وي مديران كشور صورت گرفته است و با 
تاكيد رييس جمهور، شاهد روزهاي خوب در بازار 
سرمايه خواهيم بود. محبي نجم آبادي عنوان كرد: 
دولت و مجلس به صورت جدي براي بهبود مسائل 
اقتصادي كش��ور اقدام به اخذ تصميم هاي جدي 
كرده اند و به طور قطع براي س��ر وس��امان دادن به 
شرايط اين روزهاي بازار سرمايه و رونق آن در كشور، 
مسيرهاي متنوع و متفاوتي انتخاب شده است. وي 
يكي از مسيرهاي حمايت از بازار سرمايه را از كانال 
واريز منابع ثابت به صندوق تثبيت برشمرد و گفت: 
در اليحه بودجه، رديف مستقلي از سمت دولت براي 
صندوق تثبيت بازار در نظر گرفته شده است. اين 
مسوول ادامه داد: در بودجه 1401، اقدامات قابل 
توجهي براي بخش هاي مختلف اقتصادي كشور به 
ويژه بازار سرمايه در دستوركار قرار گرفته است كه 
اميدواريم گامي بزرگ در جهت شكوفايي اقتصاد 
كشور برداشته شود. نماينده مردم سبزوار، جغتاي، 
جوين، خوش��اب و داورزن در مجلس تصريح كرد: 
مقابله با قيمت گذاري دس��توري از جمله مسائلي 
است كه مي تواند اوضاع بسياري از صنايع و كاالها را 
ساماندهي كند. وي با اشاره به اينكه دولت و مجلس 
درصدد بهبود شرايط نابسامان اقتصادي هستند، 
اظهار كرد: به طور قطع، بازار س��رمايه يك فرصت 
بسيار ارزنده اس��ت اما بايد اتفاق هاي خوبي براي 
همه مردم كشور كه س��هامدار عمده آن هستند، 
رقم بزند. اين مس��وول در ادامه صحبت هاي خود 
بر حذف ارز 4۲00 توماني اش��اره ك��رد و گفت: با 
توجه به اينكه حذف ارز 4۲00 توماني بايد با دقت و 
وسواس بسيار عملياتي شود، در حال حاضر تا پايان 
س��ال جاري تخصيص اين ارز براي دارو، آرد و نان 
در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه در 
سال آينده در صورت حذف ارز ترجيحي در حوزه 
نان، مردم با همان قيمت و با كارت خاصي كه شارژ 
مي شود نان را خريداري مي كنند. اما در حوزه آرد، 
به صورت آزاد به مجموعه نانوايي ها تحويل داده 
مي شود و دولت مابه التفاوت آن را به طور مستقيم 
به نانوايي ها پرداخت مي كند.  محبي نجم آبادي 
خاطرنشان كرد: اگر قرار است ارز 4۲00 توماني 
براي صنعت دارو حذف شود، الزم است بيمه هاي 
صددرصدي در كشور ايجاد و افراد تحت پوشش 
بيمه قرار بگيرند و براس��اس كد ملي خود، دارو را 

تهيه و مابه التفاوت آن را از بيمه دريافت كنند.

بورس در زمستان  سبز مي شود؟ 
ش�هربورس| نيما ميرزايي، كارشناس بازار سرمايه، 
درباره وضعيت بازار سرمايه در سه ماهه پاياني سال، اظهار 
داشت: علي رغم اينكه وضعيت بنيادي سهم ها و گروه هاي 
مختلف وضعيت بس��يار خوبي پيدا ك��رده و قيمت ها 
ريزش داشتند، اما روند كلي بازار همچنان نوساني است. 
مهم ترين دليل اين وضعيت هم ابهامات پيش روي بازار 
سرمايه است. وي به بيان ابهامات پيش روي بازار سرمايه 
پرداخت و عنوان كرد: با توجه به انجام مذاكرات برجام، 
چشم انداز مش��خصي پيش روي قيمت دالر نيست و 
رشد و نزول آن به نتيجه مذاكرات بستگي دارد. موضوع 
بودجه نيز ديگر ابهام پيش روي بازار سرمايه است كه در 
دقايق پاياني بازار امروز، اخبار خوبي از آن مخابره ش��د. 
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: تقديم اليحه بودجه 
1401 به مجلس، مي تواند بخشي از نگراني ها را كمتر 
كند. اين موارد بر روي بازار تأثير گذاشته و خريداران را با 
ترديد روبرو كرده است. با اين حال، وضعيت بازار چندان 
بد نيست و مي توانيم انتظار داشته باشيم كه بورس در 
زمستان امسال وضعيت بهتري داشته باشد. ميرزايي با 
اشاره به وضعيت گروه خودرويي، خاطرنشان كرد: بازار 
سرمايه در ايران تا حد زيادي دولتي بوده و تصميمات 
دولت بر روي رشد گروه هاي مختلف بازار تأثيرگذار است. 
اين به معناي نفي اهميت تكنيكال نيست، اما مي توان از 
اظهارنظرها اين برداش��ت را كرد كه حمايت ها از گروه 
خودرويي و سهام ريالي، حمايت هاي قوي تري است. وي 
يادآور شد: گروه خودرويي، بانكي و شيميايي ريزش هاي 
سنگيني داشتند و پيش بيني مي شود كه تالش هايي 
در راستاي ترميم جاماندگي اين گروه ها انجام شود. اگر 
اين موضوع را مبنا قرار دهيم، مي توان گفت كه زمستان 
امسال اتفاقات مثبتي در انتظار اين گروه ها خواهد بود. 
گروه هاي دالري نيز مي توانند به عنوان بخش كم ريسك 
سبد دارايي مورد توجه قرار بگيرند. اين كارشناس بازار 
سرمايه در پاسخ به اين سوال كه »چرا با وجوِد افزايش نرخ 
محصوالت خودرويي، نمادهاي خودرو و خساپا وضعيت 
مطلوبي در بورس ندارند؟«، گفت: بازار هوشمندانه جلو 
مي رود و به وعده ها توجهي ندارد. بر اساس وعده ها، قرار 
بود خودرو در بورس كاال عرضه شود، اما در شرايطي كه 
تورم به 40 درصد رسيده، افزايش 18 درصدي قيمت 
خودرو درد اساسي از خودروسازها دوا نمي كند. ميرزايي 
تصريح كرد: واكنش بازار به اين اتفاق كاماًل طبيعي بود و 
اگر مسووالن به دنبال حل مشكل صنعت خودرو هستند، 
بايد نرخ خودرو را به نرخ بازار نزديك كنند. البته نگاه روزانه 
به بورس چندان صحيح نيست و گروه خودرويي مي تواند 

در روزهاي آينده اتفاقات مثبتي در پي داشته باشد.

رويكردسرمايهگذاريدربورسمتفاوتشدهاست

ازبورسحمايتميشود؟

خروج نقدينگي از بورس ادامه دارد
شاخص كل بازار بورس در سومين روزكاري هفته 
دوشنبه، ۲۲ آذرماه با ۲5 هزار و ۲49 واحد كاهش، 
در جايگاه ي��ك  ميليون و ۲95 ه��زار واحدي قرار 
گرف��ت. در معامالت اين روز بي��ش از پنج ميليارد 
و 131 ميليون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به 
ارزش 30 هزار و 341 ميليارد ريال داد و ستد شد. 
همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با ۶ هزار و 419 
واحد كاهش به 349 هزار و 19۷ واحد و ش��اخص 
قيمت )ه��م وزن( با چهار  ه��زار و 38 واحد افت به 
۲19 هزار و ۶4۷ واحد رسيد. شاخص بازار اول، ۲۲ 
هزار و ۲4۶ واحد و شاخص بازار دوم، 39 هزار و ۷1 

واحد كاهش داشتند.
بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در 
سه گروه »محصوالت شيميايي«، »فلزات اساسي« 
و »بيمه  و صندوق  بازنشستگي« رقم خورد در حالي 
كه برآيند معامالت گروه هاي »سيمان، آهك و گچ« و 
»اطالعات و ارتباطات« به نفع حقيقي ها تمام شد. سه 
نماد »بپاس«، »شستا« و »فسبزوار« لقب بيشترين 
افزايش س��هام حقوقي را به خود اختص��اص دادند، 
توجه حقيقي ها نيز بيش��تر به »سغدير«، »شامال« و 

»شپاكسا« معطوف بود.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، گروه دارويي بركت 
با نماد »برك��ت« با 1۲۲ واحد، بورس كاالي ايران با 
نماد »كاال« با 43 واح��د، معدني امالح ايران با نماد 
»ش��امال« با 35 واحد، پاكسان با نماد »شپاكسا« با 
۲۲ واحد، داروس��ازي روز دارو با نماد »دروز« با 1۷ 

واحد و سيمان بجنورد با نماد »سبجنو« با 1۶ واحد 
تاثير مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل فوالد 
مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با دو هزار و 41۶ واحد، 
معدني و صنعتي گل گهر با نماد »كگل« با يك هزار و 
8۲4 واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با 
يك هزار و 499 واحد، شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي با نماد »شس��تا« با يك هزار و 313 واحد، 
پتروشيمي پارس با نماد »پارس« با يك هزار و 141 
واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان با نماد »پارسان« 
با يك ه��زار و 3۲ واحد، صنايع پتروش��يمي خليج 
فارس با نماد »فارس« با 93۲ واحد و توسعه معادن 
و فلزات با نماد »ومعادن« با ۶9۲ واحد با تاثير منفي 

بر شاخص بورس همراه شدند.
برپايه اين گزارش، در اين روز ش��ركت فوالد مباركه 
اصفه��ان با نماد »فوالد«، ش��ركت س��رمايه گذاري 
تامين اجتماعي با نماد »شستا«، ايران خودرو با نماد 
»خودرو«، گروه دارويي بركت با نماد »بركت«، بورس 
كاالي ايران با نم��اد »كاال«، ملي صنايع مس ايران با 
نماد »فملي« و س��ايپا با نماد »خساپا« در نمادهاي 
پرتراكنش ق��رار داش��تند. گروه ش��يميايي هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه ۲00  ميليون و ۶۶۲ هزار برگه سهم 

به ارزش سه هزار و 1۷ ميليارد ريال داد و ستد شد.

    فرابورس اصالحي شد
طي روز دوشنبه شاخص فرابورس بيش از ۲۶۷ واحد 

كاهش داش��ت و بر روي كانال 18 هزار و ۶۶3 واحد 
ثاب��ت ماند. همچنين در اين ب��ازار دو ميليارد و 134 
ميليون برگه سهم به ارزش 5۷۶ هزار و 133 ميليارد 

ريال داد و ستد شد.
در اين روز شركت هاي توسعه سرمايه و صنعت غدير با 
نماد »سغدير«، توليد برق عسلويه مپنا با نماد »بمپنا«، 
پخش هجرت با نماد »هجرت«، قاس��م ايران با نماد 
»قاسم«، سپيدار سيستم آس��يا با نماد »سپيدار« و 
توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا با نماد »كتوكا« با 

تاثير مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند.
همچنين پتروش��يمي زاگرس با نماد »زاگرس«، 
پليمر آريا ساس��ول با نماد »آريا«، فوالد هرمزگان 
جن��وب با نم��اد »هرم��ز«، مجتمع جه��ان فوالد 
سيرجان با نماد »فجهان«، پتروشيمي تندگويان 
با نماد »ش��گويا«، س��نگ آهن گهرزمي��ن با نماد 
»كگهر« و پااليش نفت الوان با نماد »شاوان« تاثير 

منفي بر شاخص فرابورس داشتند.
همچني��ن افزايش س��هام حقيقي ه��ا در 10نماد و 
افزايش س��هام حقوقي ها در 13۶نماد به بيش از يك 
ميليارد تومان رس��يد كه جمع تغيير مالكيت دسته 
اول 1۲0ميليارد تومان و تغيير مالكيت دس��ته دوم 

590ميليارد تومان بود.
در اين روز در مجموع حدود سه هزار و 100ميليارد 
تومان سهام خريد و فروش شد كه پنج نماد »فوالد«، 
»سغدير«، »خودرو«، »كاال« و »شستا« به ترتيب در 
رتبه اول تا پنجم ليست بيش��ترين ارزش معامالت 

س��هام قرار گرفتن��د. در س��ومين روز هفته معادل 
130ميليارد تومان س��هام ف��والد مباركه اصفهان 
دست به دست شد، توسعه س��رمايه و صنعت غدير 
پس از معامالتي ب��ه ارزش 110ميليارد تومان دوم 
شد و سهام ايران  خودرو نيز به جايگاه سوم معامالت 
رسيد. بيشترين معامالت بورس و فرابورس به گروه 
»محصوالت ش��يميايي« تعلق داشت به طوري كه 
4۲0ميليارد تومان فقط در اين بخش جابه جا ش��د، 
گروه »فلزات اساسي« با معامالت 3۶0ميليارد توماني 
دوم شد و »خودرو و ساخت قطعات« در جايگاه سوم 
قرار گرفت. دو درصد از كل سهام سغدير معامله شد، 
10نماد برتر سهم ۲5.3درصدي از كل داد و ستدها 
داش��تند، ارزش معامالت در س��ه س��هم به بيش از 
100ميليارد تومان رسيد و نصف ارزش كل معامالت 

نيز به 43نماد نخست اختصاص داشت.

    سهام عدالت كاهشي شد
در پايان معامالت روز گذش��ته بازار س��هام، ارزش 
س��هام عدالت در مقايسه با روز گذشته، ۲.1درصد 
كاهش يافت و ارزش س��بد 53۲هزار توماني، يك 
ميليون توماني و 49۲هزار توماني سهام عدالت به 
ترتيب به 11 ميليون و 43۷هزار تومان، ۲1 ميليون 
و 548ه��زار تومان و 10 ميليون و ۶0۷هزار تومان 
رس��يد. با احتس��اب اين موضوع، ارزش ۶0درصد 
قابل فروش سبد 53۲هزار توماني سهام عدالت به 

۶ ميليون و 8۶۲هزار تومان رسيده است.



گروه راه و شهرسازي  |
 در پي افزايش قيمت اوراق تسهيالت مسكن و گران 
شدن هزينه دسترسي به وام مسكن، قرار است بانك 
تخصصي بخش مسكن طرحي براي كاهش هزينه اين 
تس��هيالت برنامه ريزي كند.در روزهاي اخير قيمت 
اوراق گواهي حق تقدم تسهيالت مسكن در معامالت 
بازار س��رمايه افزايش بي نظيري داش��ته و هر برگه 
گواهي ۵۰۰ هزار تومان تسهيالت مسكن به بيش از 
۱۰۰ هزار تومان رسيده است. اين موضوع سبب شده 
تا هزين��ه خريد اين برگه ها براي دريافت س��قف وام 
مسكن زوجين تهراني كه در حال حاضر ۴۸۰ ميليون 
تومان اس��ت، به حدود ۱۰۰ ميليون تومان برسد كه 
عماًل به معناي از دست رفتن بيش از يك پنجم مبلغ 
وام خواهد بود. در چنين ش��رايطي يك مقام مسوول 
ارشد در بانك عامل بخش مسكن در گفت وگو با مهر، از 
وجود برنامه اي در اين بانك براي كاهش هزينه دريافت 
وام خريد مسكن خبر داده است. اما علت رشد قيمت 
»تسه« طي سه ماهه گذشته چيست؟ در پاسخ بايد 
اول متذكر شد كه در پي افزايش سقف وام مسكن در 
2۴ شهريور سال جاري، تقاضا براي »تسه« به تدريج 
– و نه ناگهاني- رشد كرد. برخي از كارشناسان اين 
رشد را به سفته بازي در بازار سهام نسبت مي دهند، 
حال آنكه ضوابط خريد و فروش »تسه« متفاوت از 
س��اير اوراق بهادار است و اين عامل نمي تواند باعث 
چنين رشدي شود. در مقابل، گروهي از كارشناسان 
رشد قيمت »تسه« را به تغيير چشم انداز انتظارات 
تورمي در ميان گروه��ي از متقاضيان مصرفي ربط 
مي دهن��د و بر اين باورند كه دو گ��روه از متقاضيان 
مصرفي ش��رايط كنوني را بهترين يا ش��ايد آخرين 
فرصت ب��راي خانه دار ش��دن و دس��تيابي به خانه 
مطلوب خ��ود ارزيابي مي كنند و از همين رو، تقاضا 
براي خريد اوراق »تسه« به طور چشمگيري افزايش 
يافته و در نتيجه، قيمت آن صعودي ش��ده است.  با 
اين حال، به گفته يك مقام مس��وول در بانك عامل 
بخش مسكن، قرار است در هفته جاري اين برنامه در 
هيات مديره بانك نهايي، تصويب و جزييات آن اعالم 
شود. به نظر مي رسد بهتر است متقاضيان دريافت 
تسهيالت خريد مس��كن از محل اوراق، فعاًل دست 

نگه دارند تا اين برنامه جديد نهايي شود.

    برنامه جديد چيست؟
پيگيري مهر حاكي اس��ت بانك عامل بخش مسكن 
احتمااًل در برنامه جديد خود قصد دارد تا بخشي از اين 
تسهيالت را از محل فروش اوراق تسهيالت مسكن و 
نيمي ديگر را از محل سپرده گذاري مستقيم متقاضي 
دريافت اين تس��هيالت، تأمين مالي كند. با توجه به 
اينكه در حال حاضر، خريدار اين اوراق، ديگر نمي تواند 
به هيچ عنوان پولي كه بابت خريد اوراق پرداخت كرده 
را بازيابي كند، اما در حالت س��پرده گذاري مستقيم، 
امكان بازگشت اين سپرده در پايان دوره بازپرداخت 
اقساط تسهيالت خريد مس��كن را خواهد داشت كه 

به نوعي كمك به متقاضي خريد مسكن خواهد بود.

    علت گراني ناگهاني »تسه«
برخي كارشناسان اقتصاد مسكن معتقدند با وجود قفل 
شدگي فعلي بازار مسكن و ركود سنگيني كه بر اين 
بازار در بخش خريد و فروش حاكم اس��ت از يك سو و 
بي تأثير بودن وام خريد مسكن در افزايش قدرت خريد 
مسكن خانوارها از سوي ديگر كه سبب شده تا اقبال 
به اين تسهيالت به خصوص براي تهران و كالن شهرها 
به شدت كاهش يابد، عامل اين گراني اوراق تسهيالت 
مسكن در بازار س��رمايه، مي تواند ورود سفت بازان و 
دالالن براي دسترسي به س��ود از محل فروش اوراق 

باشد. با توجه به اينكه بيشتر نمادهاي بازار سرمايه در 
روزهاي اخير با صفوف فروش س��نگين و خروج پول 
حقيقي از بازار مواجهند، سفته بازان به دنبال تسويه 
زيان هاي خود از س��اير نمادها از مح��ل گران كردن 
اوراق تسهيالت مسكن هستند. حال آنكه اين اوراق 
نه ابزاري براي دستيابي به سود كاذب در بازار سرمايه 
بلكه ابزاري براي تسهيل دسترسي متقاضيان خريد 
مسكن با استفاده از وام بانك عامل بخش مسكن است.

    اثر افزايش انتظارات تورمي؟
به گزارش »تعادل«، هزينه وام مس��كن روز يكشنبه 
هفته جاري با افزايش قيمت اوراق تسهيالت مسكن 
به حدود ۱۰۰ ميليون تومان رس��يد. بي گمان، ۱۰۰ 
درصد نمي توان جهش نرخ »تس��ه« را به سفته بازي 
و سفته بازان نس��بت داد چه آنكه خريد و فروش اين 
اوراق مانند ساير اوراق بهادار نيست و هر خريدار بايد 
دستكم ۴ ماه اوراق خريداري شده را نگه داشته و سپس 
اقدام به فروش آن كند. در نتيجه، احتمال سفته بازي 
روي اين اوراق كمتر از ساير اوراق است. از سوي ديگر، 
اينكه مبلغ وام ۴۸۰ ميليون توماني در تهران از قدرت 
زيادي برخوردار نيست و به طور متوسط مي توان حدود 
۱۰ تا ۱۵ متر واحد مس��كوني با اين مبلغ خريداري 
كرد، نيز درست اس��ت. اما با توجه به چشم انداز رشد 

تورم در آينده، به نظر مي رس��د، گروهي از زوجين با 
تمام قدرت در حال تالش��ند تا بتوانند حتي خانه اي 
كوچك در مناطق حاشيه اي شهر تهيه كنند و از بار 
مالي اجاره نشيني خود را برهانند. از اين رو، تهيه وام 
از طريق »تسه« در دستور كار اين دسته از متقاضيان 
مصرفي خريد ملك ق��رار دارد. در اين ميان، مالكاني 
نيز وجود دارند كه مي خواهند ملك خود را تبديل به 
احسن كنند. از اين رو، اين وام مي تواند تا حدي براي 
اين دسته از مالكان راهگشا باشد و به آنان در تعويض 
آپارتمان خود ياري رس��اند. به همين دليل، مي توان 
گفت كه يكي از كانال هاي افزايش تقاضا براي »تسه« 
توسط اين دسته از متقاضيان مصرفي ايجاد شده است.

به گزارش »تعادل«، اوراق گواهي حق تقدم مس��كن 
در معامالت يكش��نبه 2۱ آذر ماه فرابورس با افزايش 
۵ درصدي قيمت در اكثر نمادهاي زيرمجموعه اين 
اوراق ۱۰۰ هزار تومان را رد كرد. بر اساس اين گزارش، 
با توجه به اينكه سقف تسهيالت خريد مسكن زوجين 
در تهران ۴۸۰ ميليون تومان است، متقاضيان بايد ۹۶۰ 
برگه ۵۰۰ هزار توماني خريداري كنند كه با احتساب 
متوسط قيمت هر برگه ۱۰2 هزار تومان، ۹۷ ميليون 
و ۹2۰ هزار تومان هزينه دريافت هر تسهيالت مسكن 
خواهد شد. همچنين متقاضيان دريافت وام مسكن 
مجردها در تهران تا سقف 2۸۰ ميليون تومان بايد ۵۶۰ 
برگه اوراق تسهيالت خريداري كنند كه با محاسبه هر 
برگه ۱۰2 هزار تومان، هزينه تمام شده دريافت اين وام 

۵۷ ميليون و ۱2۰ هزار تومان خواهد بود.
بر اس��اس اين گ��زارش، از 2۴ ش��هريورماه ۱۴۰۰ 
سقف دريافت تسهيالت خريد مسكن از محل اوراق 
گواهي حق تقدم به همراه وام جعاله در شهر تهران 
۴۸۰ ميليون تومان، در مراكز اس��تان ها و شهرهاي 
باالي 2۰۰ هزار نفر ۴۰۰ ميليون و در ش��هرهاي با 
جمعيت 2۰۰ ه��زار نفر و كمتر ۳2۰ ميليون تومان 
رسيده است. در پي افزايش س��قف وام، در مهر ماه 
تقاضا براي خريد اوراق »تسه« افزايش يافت كه منجر 
به رشد قيمت آن نيز ش��د، به گونه اي كه در ابتداي 
آب��ان ماه قيمت اين اوراق به اوج و به قيمت ۷۰ هزار 
تومان رسيد. متقاضيان وام مسكن براي دريافت وام 
مي توانند اوراق تسهيالت خريداري كرده و بر مبناي 
آن از بانك مسكن براي خريد خانه وام دريافت كنند. 

در شهر

ادامه از صفحه اول
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كاهش مصرف سوخت
با تكميل 90 تقاطع بزرگراهي

عباس شعباني معاون فني و عمراني شهرداري تهران 
درباره وضعيت ترافيكي شهر تهران اظهار كرد: حدود ۹۰ 
تقاطع بزرگراهي تهران هنوز كامل نيست و لوپ رمپ و 
پل ندارد و با تكميل اين پروژه ها عبور و مرور و آلودگي و 
مصرف سوخت كنترل مي شود. به گزارش فارس، شعباني 
در حاشيه مراسم افتتاح فاز نهايي تقاطع غيرهمسطح 
سه راه باقرشهر به همراه پل هاي جهتي اتصال بزرگراه 
امام رضا)ع( به بزرگراه ش��هيد نجفي رستگار در جمع 
خبرنگاران با اشاره به اينكه بخش هاي آماده بهره برداري 
در فاز نهايي تقاطع غيرهمسطح سه راه باقرشهر شامل 
بخش تندروي شمال به جنوب جاده تهران- قم، تندروي 
جنوب به ش��مال جاده قم - تهران، كندروي جنوب به 
ش��مال جاده قم - تهران، زيرگذر ش��رق به غرب جاده 
قمصر به بزرگراه عالمه عسگري و غرب به شرق بزرگراه 
عالمه عسگري به جاده قمصر، دوربرگردان هاي شمال 
به شمال و جنوب به جنوب جاده قديم قم، راستگرد جاده 
قديم قم-تهران به شرق بلوار عالمه عسگري شرق و جاده 
قمصر و نيز راستگرد بلوار عالمه عسگري شرق به باقرشهر 
است، گفت: ۹۰ درصد از پيشرفت عمليات اجرايي اين 
تقاطع غيرهمسطح طي ۱۰ سال گذشته انجام شده بود 
اما بخش باقي مانده پروژه كه حدود ۱۰ درصد عمليات 
اجرايي بوده است، طي 2 ماه گذشته به سرانجام رسيد. 
وي ادامه داد: با گشايش بخش هاي آماده بهره برداري، 
جريان ترافيك بر طرح اصلي پروژه منطبق شده و ضمن 
تسهيل سفرهاي برون شهري، شاهد كاهش بار ترافيك، 
كاهش زمان سفر و صرفه جويي در مصرف انرژي خواهيم 
بود.  شعباني ميزان هزينه كرد: براي اين پروژه را در دو فاز 
حدود ۱۰۰ ميليارد تومان برآورد كرد و اظهار داشت: اين 
طرح معارض آنچناني نداشته و نيازمند همت مديريتي 
بوده است. وي از كاهش ترافيك محدوده بهشت زهراي 
تهران با افتتاح اين پروژه خبر داد و گفت: در ۳ جلسه اي 
كه با مديرعامل بهشت زهرا داشتيم، تصميم گرفته شد 
تا دسترسي هاي ورودي و خروجي اين محدوده اصالح 
شود. عليرضا زاكاني، شهردار تهران نيز در حاشيه اين 
مراسم، در پاسخ به سوالي در خصوص مجتمع عالءالدين 
و مصوبه كميسيون ماده ۳۸ ش��هرداري تهران گفت: 
موضوع مجتمع تجاري عالءالدين ميراثي است كه وجود 
دارد و ناظ��ر به اتفاقي كه افتاده قاعده جديدي را دنبال 
مي كردند كه ساخت و ساز جديدي را به همراه داشت. 
گزارش تخلف صورت گرفته تهيه شده و با افراد متخلف 
برخورد ش��ده و موضوع به تخلفات اداري ارسال شده 
است. صاحبان اين مجتمع بايد نسبت به ايمن سازي اين 
پاساژ اقدام كنند هر چند كه گام هايي برداشته اند اما بايد 
آنها را تكميل كنند. زاكاني در خصوص موضوع تخفيف 
عوارض نوسازي نيز گفت: در مجموع عوارضي كه در حال 
حاضر دريافت مي كنيم تخفيف ويژه اي توسط شورا قائل 
شده ايم كه تا يك ماه ديگر ادامه دارد. به همه مخاطبان 
اين موضوع اعالم مي كنم كه اين امر تمديد نخواهد شد؛ 

لذا در فرصت باقي مانده از آن استفاده كنند. 

سهم شهرداري ها
 از اليحه بودجه ۱۴0۱

اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۱ صبح روز يكشنبه از سوي 
ريي��س دولت ب��راي بررس��ي و تصوي��ب در حالي به 
مجلس شوراي اسالمي تقديم شد كه برخي نگراني ها 
و دغدغه هاي شهرداري ها درباره فاينانس و ... برطرف 
شده و آنطور كه معاون برنامه ريزي شهرداري تهران گفته 
تا حدودي سهم شهرداري ها در بودجه سال آينده بهتر 
و در حقيقت تا حدودي خواست شهرداري محقق شده 
اس��ت . به گزارش ايسنا، بررسي بندهاي اليحه بودجه 
۱۴۰۱ دولت نشان مي دهد كه براساس بند »د« تبصره 
۵ و به منظور توسعه حمل ونقل عمومي و زير ساخت هاي 
شهري به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به 
آنها اجازه داده مي شود با تاييد وزارت كشور تا سقف ۸۰ 
هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسالمي با تضمين خود و 
با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ها 
منتشر شود. البته در اين بند قيد شده كه اوراق فروش 
نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق با تاييد شهرداري 
مربوطه قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح اس��ت. در 
اين بند ۱۰ هزار ميليارد ريال از اوراق مالي اسالمي براي 
بازآفريني بافت هاي فرسوده پيرامون حرم امام رضا)ع(، 
حضرت معصومه)س(، عبدالعظيم حسني و حضرت 
احمد بن موسي تعيين شده كه براي اين اوراق نيز تضمين 
بازپرداخت اصل و سود اين اوراق برعهده شهرداري ها 
است. همچنين در جداول پيوس��ت اعتبار طرح هاي 
تملك دارايي هاي سرمايه اي براي سال آينده براي مترو 
پرند اعتبار بيش از 22۷۰۰۰۰ميليون ريال در نظر گرفته 
شده و براي اتصال شهر اسالمشهر به متروي تهران ۹2۶ 
هزار و ۱۶۰ ميلي��ون ريال، اتصال قطار حومه اي تهران 
به هش��تگرد و پرديس ۳۹۰ هزار و ۸۹۰ ميليون ريال 

براورده شده است. 

بازار به تعادل مي  رسد
 اينكه تصميم جمعي گرفته شد بايد زمان بگذرد تا اعتماد 
سهامداران به بازار بازگردد، بنابراين در كوتاه مدت رونقي 
براي بازار ديده نمي ش��ود و اين پيش     بيني براي هفته 
جاري بازار هم همين است.  اكنون بازار سرمايه طوري 
ش��ده كه نه فروش��نده جدي دارد و نه خريدار جدي. 
حجم معامالت و عمده سفارشات را كه بررسي كنيم، 
مي بينيم با يك حجم كوچكي، س��هم مي تواند صف 
خريد يا صف فروش شود! بنابراين اين هفته هم بازار را 
متعادل مي     بينم اما به نظر من بايد از اين فرصت استفاده 
كرد، چون فروشنده جدي در بازار وجود ندارد و با يك 
محرك كوچك روند بازار مي تواند بازگردد به خصوص 
اينكه اين مي تواند با گزارش هاي ۹ ماهه و گزارش هاي 
ماهانه همزمان شود. در مجموع پيش     بيني مي كنم اين 

هفته بازار روند متعادلي پيش     رو داشته باشد.

اجراي برنامه  پرده خواني و آموزش 
شهروندي در متروي تهران

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري متروي تهران وحومه؛ سيد محمد نقيب با 
اعالم اين خبر افزود: به منظور ترويج آموزش شهروندي 
و همچنين دعوت شهروندان به رعايت نكات بهداشتي 
در ايام مبارزه با بيماري كرونا برنامه  هنري و فرهنگي 
پرده خواني در ايستگاه هاي امام خميني)ره(، ميدان 
آزادي، تئاترش��هر، شهيد بهش��تي و ارم سبز برگزار 
مي ش��ود.  وي تصريح كرد: با دع��وت از گروه هنري 
نمايش ايراني آموزش شهروندي را در قالب نمايش 
س��نتي پرده خواني براي مس��افران شهر زيرزميني 
در ايس��تگاه هاي منتخ��ب برگزار مي كنيم.  س��يد 
محمدنقيب افزود: در اين برنامه هنرمندان پرده خوان 
مواردي همچون رعايت فاصله خط زرد سكو، عدم ورود 
آقايان به واگن بانوان، احترام به سالمندان، خريد نكردن 
از دستفروشان و همچنين رعايت فاصله اجتماعي در 
ايام بيماري كرونا را به شهروندان آموزش مي دهند. 
گفتني  است، برنامه پرده خواني از بيستم تا بيست و 

چهارم آذرماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ اجرا مي شود.
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75 درصد ساخت و تجهيزات مترو »بومي« است
محسن هاش��مي، رييس سابق شوراي ش��هر تهران در 
واكنش به اينكه اعضاي ش��وراي ششم معتقد هستند، 
مديريت شهري دوره پنجم بودجه سال ۱۴۰۰ را سياسي 
بسته اس��ت، اظهار كرد: بايد دقيقا بگويند كدام قسمت 
سياسي تدوين شده كه درباره آن توضيح دهيم. اما كليات 
اين است كه بودجه ۱۴۰۰ سياسي بسته نشده و براساس 
واقعيت بوده است. مشخص ش��ود كدام يك از بندهاي 
بودجه سياسي است و در مورد آن توضيح دهيم. اگر نگاه 
كالن دارند و كلي مي گويند بودجه سياسي است، مي گويم 
كه بودجه سياسي بسته نشده است. رييس سابق شوراي 
شهر تهران همچنين در واكنش به تامين قطعات مترو از 
توليدكنندگان داخلي گفت: به صورت كالن نمي توانيم 
بگوييم همه قطعات را داخل مي سازيم، چرا كه بعضي از 
قطعات كه توليد آنها كم است مي تواند از توليدات خارجي 
هم گرانتر شود و به صرفه ش��ركت مترو نباشد كه آن را 
در داخل بس��ازد. هاشمي در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به 
اينكه آيا استاندارد قطعات و تجهيزات مترو توليد داخل 
به گونه اي اس��ت كه بدون نياز به استانداردهاي جهاني 
بتوان از آنها در خطوط مترو استفاده كند، اظهار كرد: مترو 
دو بخش ساخت و بخش بهره برداري دارد كه تجهيزاتي 
در آن به كار مي رود كه شامل دو بخش تجهيزات ثابت و 
متحرك مي شود. او ادامه داد: تجهيزات بخش ساختماني 
توليدات داخلي است و نياز به توليد خارج نيست. در مورد 

قطعات بايد گفت كه به دو دسته قطعات مهم و غيرمهم 
تقسيم مي شود؛ تجهيزات ترمز، سيگنالينگ و آنهايي كه 
مربوط به حركت هستند از اهميت ويژه برخوردارند، اما 
صندلي و دستگيره و مواردي از اين دست در گروه تجهيزات 
غيرمهم قرار مي گيرند. هاشمي اضافه كرد: همه كشورهاي 
دنيا استانداردهاي مربوط به خود را دارند و يك استاندارد 
بين المللي نيز در كنار آن وج��ود دارد. براي مثال آلمان، 
امريكا و ديگر كشورها استاندارد ويژه خود را دارند و در دنيا 
براي تسهيل امر صادرات و واردات يك استاندارد بين المللي 
نيز شكل گرفته است كه به آن ايزو مي گويند. رييس سابق 
شوراي شهر تهران گفت: طبيعي است هر كشوري مي تواند 
اس��تاندارد خود را داشته باشد، يا از استاندارد بين المللي 
اس��تفاده كند يا از استاندارد كش��وري كه از آن قطعات 
مي خرد استفاده كند. اما بايد ديد آيا در برخي از قطعات و 
تجهيزات اين اقدام به صرفه هست يا نه. او ادامه داد: ساخت 
داخلي قطعات نيز خود در دو بخش است كه يك بخش 
خودكفايي و ارزشي است كه بر اين مبنا حتي اگر توليد 
قطعه گران تر از خارج باشد در داخل توليد مي شود و بهتر 
است كشور، خود اين تجهيزات را با اتكا به خود توليد كند، 
اما برخي از تجهيزات كه تعداد آنها در داخل كم است، شايد 
صرفه اقتصادي نداشته باشد و واردات آن به صرفه تر باشد. 
هاشمي با بيان اينكه نمي توانيم به صورت كالن بگوييم 
همه قطعات را در داخل مي سازيم، افزود: چرا كه بعضي از 

قطعات كه توليد آنها كم است مي تواند از توليدات خارجي 
هم گرانتر شود و به صرفه شركت مترو نباشد كه آن را در 
داخل بسازد، اما از نظر ارزش خودكفايي به نفع است كه در 
داخل توليد شود. او تاكيد كرد: بايد اين دو مساله را از هم جدا 
كرد، اما در مجموع بستگي به سياست هاي كشور و نظام 
دارد كه تقسيم بندي و مشخص كنند كدام قطعات خيلي 
مهم است و كدام ها از اهميت كمتري برخوردار هستند 
و كدام در داخل توليد و كدام از خارج تامين ش��ود. اينها 
بستگي به سياست و مديريت شركت مترو دارد. هاشمي با 
اشاره به تعريف استاندارد براي انواع قطعات گفت: نوشتن 
استانداردها در دنيا رسم است و هر كشوري مي تواند براي 
خود استاندارد بنويسد، اما بايد آن را جايي تصويب كنند. اگر 
قرار است استاندارد خود را داشته باشيم سازمان استاندارد 
مي تواند ورود كند و تاييديه استاندارد بدهد، اما نمي دانم آيا 
سازمان استاندارد اين امكان را دارد كه براي تعيين استاندارد 
قطعات مترو ورود كند يا نه. او ادامه داد: چرا كه براي گرفتن 
استاندارد به تجهيزات و امكانات نياز است و تاييد استاندارد 
فرآيندي زمانبر و طوالني است و گاهي دو تا سه سال ساخت 
قطعه زمان مي برد و بعد بايد مراحل تست را طي كند و از 
سازمان استاندارد تاييديه بگيرد. هاشمي با بيان اينكه البته 
هر كدام از قطعات اس��تانداردهاي خود را دارند و ما براي 
تجهيزات مختلف استانداردهاي بين المللي نيز داريم، افزود: 
مي شود از آن استانداردها استفاده كرد و الزم نيست حتما 

خودمان استاندارد تعريف كنيم. مي توانيم برمبناي يك 
استاندارد بين المللي قطعه را بسازيم، بعد براساس همان 
استاندارد آن را تست كنيم. او تاكيد كرد كه علم تجهيزات 
مترو خيلي ويژه مترو نيست، اما بخشي از آن ويژه مترو است 

و بايد ويژه در نظر گرفته شود.

   چقدر در مترو خودكفا هستيم؟
هاشمي در پاسخ به اين سوال كه در تجهيزات مترو براي 
ك��دام بخش ها نياز به دانش خارجي داري��م و براي كدام 
تجهيزات مي توانيم با تولي��دات داخلي اقدامات را پيش 
ببريم؟ گفت: مترو كامال بومي شده است. ۵۰ درصد ساخت 
مترو ساختماني است كه كامال داخلي است. ۵۰ درصد نيز 
تجهيزات است كه نيمي از آن تجهيزات ثابت و نيمي نيز 
تجهيزات متحرك اس��ت. در تجهيزات ثابت بيش از ۷۰ 
درصد در كشور خودكفا هستيم و در تجهيزات متحرك 
نيز نزديك به ۵۰ درصد خودكفا هستيم. در نتيجه مترو 
بيش از ۷۵ درصد خودكفا است. رييس سابق شوراي شهر 
تهران افزود: در بخشي كه خودكفا نيست نيز علت اصلي 
اين است كه صرفه اقتصادي ندارد و توليد محدود برخي 
تجهيزات براي توليدكنندگان اقتصادي نيست. در جاهايي 
خودكفا نشديم كه صرفه اقتصادي ندارد اما كشور مي تواند 
بحث ارزشي، ملي و امنيتي را در نظر بگيرد و بگويد مي توانم 

در اين بخش نيز خودكفا شوم.
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برگزاري كارگاه آموزشي 
راهداري زمستاني در كرمانشاه 

معاون راهداري اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان كرمانشاه گفت: كارگاه آموزشي راهداري زمستاني 
ويژه اپراتورهاي ماش��ين آالت راهداري زمس��تاني و 
سرپرست اكيپ هاي زمستاني محورهاي شرياني براي 
راهداران استان كرمانشاه به صورت حضوري برگزار شد. 
به گزارش روابط عموم��ي اداره كل راهداري و حمل و 
نقل جاده اي استان كرمانشاه علي سليمي گفت: كارگاه 
آموزشي راهداري زمستاني ويژه اپراتورهاي ماشين آالت 
راهداري زمستاني و سرپرس��ت اكيپ هاي زمستاني 
محورهاي شرياني براي راهداران استان كرمانشاه با هدف 
ارتقاي سطح خدمات رساني زمستاني به صورت حضوري 
برگزار شد. وي گفت: در اين كارگاه مهم ترين برنامه ها و 
اقدامات و نكات ضروري راهداري زمستاني همچنين 
وظايف اپراتورها و سرپرست اكيپ ها در رابطه با راهداري 
زمستاني، ماشين آالت راهداري، هوا شناسي تشريح شد 
و دس��تورالعمل هاي ابالغي در اين زمينه آموزش داده 
شد. س��ليمي معاون راهداري گفت: مهارت هاي الزم 
براي اپراتورهاي راهداري زمستاني با نمايش فيلم هاي 
آموزشي استاندارد به نمايش گذاشته و آموزش داده شد.

تقويت هويت بصري و كيفيت 
خدمات رساني به شهروندان

نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه گفت: احياي هنرها و آيين هاي 
سنتي مي تواند منجر به بهبود كيفيت خدمت رساني 
به شهروندان، مس��افران و تقويت هويت بصري شهر 
زير زميني گ��ردد. به گزارش مديريت ارتباطات و امور 
بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه؛ 
مهدي شايس��ته اصل در حاش��يه مراس��م اختتاميه 
بيستمين جش��نواره نمايش هاي آييني و سنتي كه 
شب گذشته در تاالر وحدت برگزار شد گفت المان هاي 
فرهنگي و هنري در مترو يكي از شاخصه هاي هويت 
بص��ري و هويت ملي در جوامع به ش��مار مي رود.  وي 
افزود: علي رغ��م تالش هاي صورت گرفت��ه در حوزه 
توسعه و ساخت مترو، كمتر به مسائل هنري و فرهنگي 
و گرافيك محيطي پرداخته ش��ده است. وي تصريح 
كرد: تاكنون بيشتر به كاركرد اوليه ايستگاه هاي مترو 
به عنوان محلي براي عبور و مرور توجه شده و به زيبايي 
ايستگاه ها و استفاده از نمادهاي هنري، فرهنگي و ملي 
به صورت حداقلي پرداخته شده است. شايسته با اشاره 
به اينكه اين مساله موجبات فاصله گرفتن شهروندان 
از مولفه هاي فرهنگ ايراني _ اس��المي را فراهم آورده 
گفت: اين موضوع مي تواند منجر به كاهش سواد بصري 
و مخدوش شدن ذائقه مردم از هنر اصيل ايراني گردد. 
وي افزود: عدم سنخيت عناصر ديداري در شهر و به ويژه 
مترو به عنوان نمادي از هويت پايتخت، به هم ريختگي 
بصري و آشفتگي ديداري را براي شهر و شهروندان رقم 
زده است. مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه تصريح كرد: به يقين احياي هنرها و آيين هاي 
سنتي مي تواند منجر به بهبود كيفيت خدمت رساني 

به شهروندان و تقويت هويت بصري شهر گردد.



نمايندگان سازمان نظام صنفي رايانه اي با ابراز مخالفت 
نسبت به پيكره طرح صيانت، عنوان كردند كه يكي ايجاد 
چنين محدوديت هايي باعث مي ش��ود در بلك ليست 
س��رويس دهنده ها قرار گيريم، در حالي كه توس��عه 
محصوالت بومي بدون ارتباط با زيرساخت ها و خدمات 
خارجي غيرممكن اس��ت. نمايندگان س��ازمان نظام 
صنفي رايانه اي در ديدار با غالمرضا نوري قزلجه، نماينده 
مجلس شوراي اسالمي، نظرات و ديدگاه هاي خود را 
درباره طرح حمايت از حق��وق كاربران و خدمات پايه 
كاربردي فضاي مجازي مطرح كردند. در اين نشست، 
نوري قزلجه، گفت: نظ��رات نمايندگان نصر تهران به 
عنوان سازمان صنفي وس��يع و گسترده در كشور و به 
عنوان بازوي علمي و اجرايي مهمي در حوزه كس��ب و 
كار مي تواند بس��يار مهم باشد. وي با بيان اينكه گرچه 
تعداد نمايندگان مخالف طرح از موافقان آن كمتر است، 
گفت: با وجود اين، استدالل و عزم نمايندگان مخالف 
خيلي بيشتر است. از زماني كه اين موضوع مطرح بوده 
از موافقين هيچ استداللي نش��نيده ايم. اگر قرار باشد 
مصوبات آن تصويب شود بايد دو سوم آرا را داشته باشد 
يعني از اين ۲۳ نماينده اي كه عضو هستند بايد ۱۶ نفر 
به كليات آن راي دهند تا راي بياورد يعني اگر ۸ نفر در 

آنجا مخالف جدي باشند، به نتيجه نمي رسد.

    پذيرش نظرات اصالحي بهتر است
نماينده مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: حتما نظرات 
اصالحي و پيش��نهادهاي تان را به ص��ورت ماده به ماده 
ذكر كنيد، اگر پيشنهاد شما حذف است، بگوييد بايد به 
اين دليل حذف ش��ود، اگر نظرات تان اصالحي باشد كه 
خيلي بهتر است چون پذيرش آن بيشتر است. حتي به 
نظر من نظام صنفي يك پيش��نهاد را مي تواند پيگيري 
كند و بقيه تشكل ها، اتحاديه ها و انجمن هايي كه در اين 
عرصه فعال هس��تند هم كمك كنند و جداگانه همين 
نظرات را بنويسند. اگر يك روزي الزم شد ما همه اينها را 
در كميسيون مطرح مي كنيم و مي گوييم پيشنهادهاي 
زيادي بوده و ش��ما به آن توجهي نكرديد. نوري قزلجه 
گفت: كساني كه اين طرح را نوشتند اگر دوستداران نظام 
هستند اطالعات خيلي پاييني دارند يا كساني هستند 
كه دنبال به بهم ريختن جامعه، فضاي موجود و آرامش 
نسبي موجود هستند، چون روي نقطه خطرناكي دست 
گذاشتند و جامعه و مردم نسبت به اين موضوع حساس 
هس��تند. نيت موافقين طرح صيانت در كميسيون اين 
اس��ت كه مي خواهند با س��رعت اين كار را تمام كنند و 
حتي به بودجه نرسد. آنها انگيزه محكمي دارند كه حتما 
بايد اين طرف س��ال طرح را تمام كنند. وي با بيان اينكه 
خصوصي ترين بخش ما بخشي است كه در IT فعاليت 
مي كند و مي خواهند آن را دولتي كنند، گفت: به اس��م 
مرزباني كل تشكيالت دولت را زير ستاد نيروهاي مسلح 
مي برند و اينها بايد هماهنگ با نيروهاي مسلح جلو بروند، 
كه تبعات خطرناكي دارد. زيرس��اخت هاي ارتباطي را 
نظامي مي كنيم كه اگر جنگي اتفاق افتاد، اينها جزو اهداف 
نظامي باش��د، تعرفه گذاري و جرم انگاري هاي شديد و 

جديدي را وضع مي كند، ايراد و اشكاالت زياد است.

    مخالفان طرح صيانت در كميسيون
حداقل هستند

حسن هاشمي، رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور 
نيز بيان كرد: مخالفان طرح صيانت در كميسيون حداقل 
هستند و تعداد آراي موافقين بيشتر است و شنيده هاي 
ما حاكي از اين است در استان هاي مختلف اغلب از طرح 

صيانت حمايت كرده اند. به تازگي آقاي زارع پور در خواست 
دادند تا به صورت يك اليحه، طرح جديدي را وارد مجلس 
كند و طبق شنيده هاي من آقاي قاليباف هم مخالف جلو 
رفتن طرح به اين شكل هس��تند، اما اعضاي كميسيون 
خواستار تصويب آن هستند. او با اشاره به مشكالتي كه در 
آينده از سوي اين طرح براي كسب وكارها ايجاد مي شود، 
گفت: نگاه دوس��تان موافق طرح، نگاه حال است. يعني 
مي خواهند مش��كل حال را برطرف كنن��د، در حالي كه 
تاثيرات اين تصميمات در آينده به ش��دت منفي خواهد 
بود. اگر ما به كشورهايي مثل هند و پاكستان نگاه كنيم، 
مي بينيم حاكمان شان تصميمات درستي گرفته اند. رييس 
سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور ادامه داد: اكثر مديران 
 IT، مثل مدي��ران گوگل، مديران علمي در كش��ور هند 
هستند و ۳۹ ميليون دالر صادرات دارند و االن در كل دنيا 
در حوزه استارت آپي قرار گرفته و رشدشان فضايي است و 
در كارآفريني شان تحول ايجاد كرده اند. اما در اينجا آقايان 
دايما بر طبلي مي كوبند و به نظر مي رسد تمايلي به بيدار 
شدن ندارند، چون خودشان را به خواب زده اند. اگر امروز 
IT ايران به اينجا رس��يده، زحمات بخش خصوصي بوده 
است. هاشمي بيان كرد: انتظار ما اين است كه موضوع 
شفاف تر بررسي شود و حق بخش خصوصي ضايع نشود، 
يك تصميم اشتباه مي تواند آينده بخش خصوصي را 
تحت شعاع قرار دهد. در آن صورت، من مطمئنم توجه 
نيروي اطالعات هم به اين موضوع قرار خواهد گرفت و 
سرمايه گذاري در بخش خصوصي تحليل خواهد رفت.

    با تصويب كلي طرح مخالفيم
نيما نامداري، عضو هيات مديره نصر تهران نيز در اين نشست 
گفت: تنها بخشي در اقتصاد كشور كه رشد مثبت پايدار 
دارد، بخش كسب وكارهاي مبتني بر فناوري و اطالعات 
است. در بخش اقتصادي تالش مي كنيم توليد كنيم، اما 
توس��عه محصوالت بومي بدون ارتباط با زير ساخت ها و 
خدمات خارجي غيرممكن اس��ت. او با بيان اينكه وقتي 
نتوانيد با زبان فني دنيا ارتباط برقرار كنيد، صادرات هم از 

دست خواهد رفت، افزود: يكي از بزرگ ترين چالش ها اين 
اس��ت كه اين محدوديت ها باعث مي شود در بلك ليست 
سرويس دهنده ها قرار گيريم. دوم اينكه ما در علم حقوق 
مي گوييم هر جرمي كه اتفاق مي افتد دو مولفه دارد كه يكي 
اقدام منصفانه و ديگري نيت منصفانه است. قانون گذار توجه 
نمي كند كه خيلي از تبادالت بين المللي نيت و انگيزه شان 
توسعه سرويس است، اينكه ما بگوييم هركس مجوز ندارد، 
ايراني ها حق ندارند با او كار كنند، اساس��ا قصاص قبل از 
جنايت اس��ت. عضو هيات مديره نصر تهران تأكيد كرد: 
پيشنهاد ما در نظام صنفي اين است كه اين طرح كال تصويب 
نشود. البته شايد در فضاي سياست گذاري غيرممكن باشد 
ولي من تصور مي كنم دست كم مسكوت بودن اين طرح به 
مدت شش ماه از بار رواني كه روي صنعت گذاشته مقداري 
مي كاهد. هر چيزي كه تصويب ش��ود، جامعه و خصوصا 
صنعت IT آن را منفي تلقي مي كنند، من پيشنهاد مي كنم 
اگر نمي توانيد اين طرح را از دستور كار خارج كنيد، پيشنهاد 
مسكوت ماندن آن شايد معقول باشد. مهم اين است بتوانيم 
فضاي صنعت IT را از اين فضاي منفي خارج كنيم. نامداري 
گفت: شتاب در اين طرح باعث شده قوانين حقوقي كه ما 
نياز داريم زير سايه قرار گرفته اند و ما جرات نمي كنيم وارد 
آن شويم. براي مثال قانون جرايم رايانه اي نياز به اصالحيه 
دارد، ما در ايران قانوني نداريم ولي در اغلب كشورهاي 
توسعه يافته قانوني وجود دارد كه به آن قانون حمايت از 
حريم ش��خصي و داده هاي كاربر گفته مي شود. قانون 
س��ومي كه در ايران نداريم و در دنيا وجود دارد، قانون 
استفاده سالم و شرافتمندانه از فضا و شبكه هاي ارتباطي 
است، ما اين قانون را در ايران نداريم يعني اگر االن كسي 
محتواي بدي پخش كند، ما به قانون كلي كه به جرايم 
آنالين و فضاي مجازي مربوط مي شود استناد مي كنيم.

    بايد مشخص شود
 دغدغه موافقان طرح چيست

در بخ��ش ديگ��ري از اين نشس��ت، عليرضا كش��اورز 
جمشيديان، دبير نصر تهران، با اشاره به ديدار نمايندگان 

نصر تهران با سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس گفت: 
اگر مشخص شود كه واقعا دغدغه موافقان طرح چيست 
راه حل هاي بهتري پيدا مي شود. چرا كميسيون فرهنگي 
براي بررسي اين طرح انتخاب شده است؟ نياز به يك خرد 
جمعي است، بايد مضرات و مزاياي داستان را بسنجيم و 
يك تصميم منطقي بگيريم. او ادامه داد: شما مي گوييد اگر 
فضاي تلگرام باز شود، مشكالت امنيتي و فرهنگي دارد و 
براي همين آن را فيلتر كرديد و حتي وام داديد و پلتفرم هاي 
ديگري را شارژ كرديد و در واقع آنهايي كه آمدند، درآمدهاي 
بيشتري كسب كردند و يك ترافيك بااليي در حوزه فيلتر 
تلگرام به وجود آمد و عمال تبع��ات امنيتي مضاعف هم 
داشت. كشاورز با بيان اينكه لزوما ايجاد محدوديت راهكار 
حل دغدغه فرهنگي نيست، افزود: بعضي از نماينده ها 
صادقانه متوجه مشكالت اين طرح نيستند، بايد بدانند 
طرحي كه بخش زيادي از ابعاد زندگي مردم را درگير كند 
را نبايد پشت درهاي بسته تصويب كرد. آنها بايد تاييد 

بخشي از نخبگان جامعه را براي تصويب داشته باشند.

    هزينه نظام باال مي رود
حسين اسالمي، رييس س��ازمان نظام صنفي رايانه اي 
استان تهران نيز با اشاره به گفته هاي يكي از نمايندگان 
مجلس كه بيان كرده بود هش��تاد و پنجي ش��دن طرح 
صيانت با موافقت بخش خصوصي بوده است، گفت: هنوز 
كه طرح تاييد نشده، گفته اند ما موافق هستيم، ما كجا 
موافقيم؟ كجا روح مان از موضوع خبر دارد؟ ما ۱۰۰ درصد 
مخالف پيكره و زيرساخت بندي و منشأ و مبدا آن هستيم. 
او تاكيد كرد: اين طرح اگر اصالح هم شود نمي توانيم آن 
را بپذيريم. دوستاني كه مخالف هستند جرات مخالفت 
در صحن را ندارند. ما بند بند به داليل مخالفت مان اشاره 
كرديم در حالي كه ما را محكوم كردند كه هيچ كس نيامده 
نقد درس��تي انجام دهد. من به عن��وان يك مدافع نظام 
مي گويم هيچ نظامي براي پيروزي، هزينه خودش را باال 
نمي برد. حتي اگر بند بند مصوبه درست باشد، سر ريز اين 
مصوبه روي اعتبار نظام است يا مقابل اعتبار نظام است؟
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مدير  فيس بوك: مردم
مسوول نشر اطالعات غلط هستند

اندرو بازورت، كه س��ال آينده مدير ارشد فناوري متا 
مي شود، در مصاحبه جديدي مدعي شده كه خود مردم 
مسوول نشر اطالعات غلط هستند. او مي گويد اگر مردم 
اين اطالعات را باور مي كنند، بايد مسووليت تصميمات 
خود را بپذيرند. اين مديران ارشد متا يا فيس بوك سابق 
در واكنش به انتقاداتي كه از سياست هاي اين شركت 
مي شود، خود مردم را مسوول نشر اطالعات غلط معرفي 
كرد. ان��درو ب��ازورت )Andrew Bosworth( در 
گفت وگو با Axios گفت توانايي فيس بوك در كنترل 
صحبت هاي مردم در اين پلتفرم محدود است. او افزود: 
اگر تمام بودجه و نيروهاي خود را به كنترل محتواها 
اختصاص دهيم، باز هم نمي شود جلوي نشر اطالعاتي 
را گرفت كه مردم نمي خواهند در پلتفرم ما وجود داشته 
باشد. با اين كارها نمي توان مانع از استفاده هاي مخرب 
از اين پلتفرم شد. بازورت كه در حال حاضر معاون ارشد 
واقعيت افزوده و مجازي متاست، مي گويد مي داند كه 
حرف هاي مردم مي تواند موجب آس��يب شود، ولي 
مس��ووليت آن چه در پلتفرم آنها به اشتراك گذاشته 
مي ش��ود نهايتا متوجه خود مردم و جامعه است. اين 
مدير ارشد فيس بوك مدعي اس��ت: »خود مردم اند 
كه تصميم مي گيرند يك مطلب را باور كنند يا نه. آنها 
تصميم مي گيرند يك محتوا را به اشتراك بگذارند يا 
نه…اگر دموكراسي نمي تواند نظرات مردم را تحمل 
كند، مطمئن نيستم دموكراسي را درست درك كرده 
باشيم.« منتقدان مدت هاست از نشر اطالعات غلط 
در پلتفرم هاي فيس بوك ناراضي ان��د. اين قضيه در 
دوره انتخاب��ات امريكا و همه گي��ري ويروس كرونا 
شدت بيشتري پيدا كرد. بازورت در پاسخ به خبرنگار 
Axios در رابط��ه با نقش فيس ب��وك در به تاخير 
افتادن روند واكسيناسيون مدعي شد كه اين شركت با 
كارزارهاي خود سعي داشته اطالعات دقيقي را درباره 
واكسن ها ارايه كند. او گفت اگر مردم مي خواهند تابع 
اطالعات غيرقابل اتكايي باشند كه روي فيس بوك 
منتشر مي ش��ود، اين انتخاب خود آنهاست: »آن ها 
مجازند چني��ن كاري انجام دهند. اگر ش��ما با اين 
دسته از افراد مشكل داريد، نبايد بر سر فيس بوك داد 

بكشيد، نبايد تقصير را گردن من بيندازيد.«

ورود وزير ارتباطات
 به شبكه هاي اجتماعي

روابط عمومي وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات 
فهرست صفحات رسمي عيسي زارع پور وزير ارتباطات 
در شبكه هاي اجتماعي را اعالم كرد. به گزارش مهر، 
جمال هاديان رييس مركز روابط عمومي و اطالع رساني 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با انتشار توييتي از 
ايجاد صفحات رسمي عيسي زارع پور وزير ارتباطات 
و فناوري اطالع��ات در فضاي مجازي خبر داد. طبق 
اعالم روابط عمومي اين وزارتخانه، وزير ارتباطات عضو 
شبكه هاي داخلي و خارجي از جمله آي گپ، ايتا، بله، 
روبيكا، سروش، گپ، روبينو، لينكدين و اينستاگرام 
است و با شناسه كاربري EisaZarepour فعاليت 
مي كند. عدم حضور وزير ارتباطات در فضاي مجازي 
در چند ماه اخي��ر با انتقاداتي همراه بود. به نحوي كه 
وي پيش تر در پاسخ به اين سوال كه چرا به عنوان وزير 
ارتباطات در شبكه هاي اجتماعي حضور فعال ندارد، 
گفته بود: در ش��بكه هاي اجتماعي هستم اما ترجيح 
مي دهم وزير برقراري ارتباطات باش��م تا وزير رسانه. 
زارع پور اينطور توضي��ح داد: براي ارتباط خانوادگي 
و برقراري ارتباط با دانش��جويان همه ساعته آنالين 
هستم و پاسخگوي ايميل نيز هستم. اما فرصت زيادي 
براي حضور در شبكه هاي اجتماعي ندارم. نبايد توقع 
داش��ت كه در همه ساعت ها در شبكه هاي اجتماعي 
حضور داشته باش��م و پاسخ بدهم. در حال حاضر نيز 
روزانه پيام هاي بسياري از اكانت هايي كه در شبكه هاي 
اجتماعي حض��ور دارم دريافت مي كنم. اگر بخواهم 
به تمامي پيام ها پاس��خ دهم و حضور مداوم داشته 
باشم بايد كل كارم را تعطيل كنم. اما نگاه منفي به 
شبكه هاي اجتماعي ندارم. هم اكنون به نظر مي رسد 
با وجود انتقادات صورت گرفته، وزير ارتباطات ترجيح 
داده است كه به عضويت رسمي شبكه هاي اجتماعي 

و پيام رسان هاي داخلي و خارجي مجاز درآيد.

محبوب ترين
شبكه هاي اجتماعي ۲۰۲۱

فيس بوك، يوتيوب، واتس اپ و مس��نجر فيس بوك 
محبوب ترين رسانه هاي اجتماعي در ۲۰۲۱ به شمار 
مي آيند. در اين ميان ش��ركت مادر متا با مجموع ۷.۵ 
ميليارد كاربر در چهار پلتفرم خود، پادشاه رسانه هاي 
اجتماعي اس��ت. به گزارش پيوست، متا )Meta( كه 
قباًل با اسم فيس بوك ش��ناخته مي شد، مالك چهار 
پلتفرم پراستفاده از پنج پلتفرم است. بخش عظيمي از 
كاربران متا در واقع كاربران پلتفرم فيس بوك هستند كه 
حدود ۲.۹ ميليارد كاربر در سراسر جهان دارد. بيشترين 
كاربران فيس بوك از نظر جغرافيا به ترتيب در هند )۳۵۰ 
ميليون كاربر(، اياالت متحده امريكا )۱۹۳.۹ ميليون 
كاربر( و اندونزي )۱۴۲.۵( زندگي مي كنند. واتس اپ 
پلتفرم ديگر متا است كه حدود دو ميليارد كاربر دارد 
و در رتبه سوم پلتفرم هاي شبكه هاي اجتماعي از نظر 
تعداد كاربران قرار داد. بيشترين تعداد كاربران اين اپ در 
هند )۳۹۰ ميليون كاربر( و برزيل )۱۰۸ ميليون كاربر( 
هستند. به گزارش ويژوال كپيتاليست، جايگاه دوم بعد 
از ش��ركت مادر متا را تنسنت با س��ه  پلتفرم وي چت، 
Qzone و QQ از آن خود كرده است. به طور متوسط 
در وي چت هر روز ۴۵ ميليارد پيغام ردوبدل مي شود. 
آلفابت با يوتيوب در رتبه س��وم قرار گرفته است. اين 
پلتفرم پخش ويدئو كه در ۲۰۰۵ تاسيس شد در حال 
حاضر بيش از ۵۰ ميليون توليدكننده محتوا دارد كه 
تقريبًا در هر دقيقه ۵۰۰ س��اعت محتواي ويدئويي به 
اشتراك مي گذارند. با فاصله اندك از آلفابت، بايت دنس 
در رتبه چهارم جا گرفته اس��ت ك��ه در مجموع ۱.۶ 
 Douyin ميليارد كاربر در دو پلتفرم خود تيك تاك و
دارد. در حال حاضر حدود ۴.۵ ميليارد نفر در جهان 
از يكي از ش��بكه هاي اجتماعي استفاده مي كنند؛ 
يعني تقريبًا ۵۷ درصد جمعي��ت دنيا روزانه حدود 
۲.۵ س��اعت را در اين پلتفرم ها مي گذرانند. با وجود 
كاربران پرتعداد شبكه هاي اجتماعي، فقط معدودي 
از پلتفرم هاي محبوب جهان بازار را تحت كنترل دارند.

ويژه

هزينه نگهداری تلفن ثابت
در استان مرکزی نسبت به 

تعرفه ها همخوانی ندارد
مدير مخابرات منطقه مرکزی با تاکيد بر اينکه اين شرکت 
به دنبال منطقی ش��دن تعرفه ها و خدمات مخابراتی 
در تلفن ثابت است گفت: هزينه نگهداری تلفن ثابت 
در اس��تان مرکزی نسبت به تعرفه ها همخوانی ندارد. 
عليرضا لطفی افزود: هزينه نگه��داری ۶۰۰ هزار خط 
تلفن ثابت در استان مرکزی ماهيانه ۲۳ هزار تومان است 
که در مجموع بالغ بر  ۱۳ ميليارد تومان در هر ماه برای 
نگهداری اين خط ها هزينه می کنيم.  وی اظهار کرد: 
بيش از ۱۸ س��ال تعرفه های خدمات تلفن ثابت بدون 
متغير است و عليرغم وجود تورم های چند ده برابری در 
طی اين سال ها تعرفه های تلفن ثابت تغييری نداشته و 
اين ثابت ماندن برای کشور برای هزينه های نگهداری، 
سرمايه گذاری، بهس��ازی و توسعه شبکه ها هزينه بر 
است. وی با اشاره به اينکه بهسازی و توسعه خدمات از 
جنس ارزی است بيان کرد: در طی اين سال ها عليرغم 
اينکه ارز چندين برابر شده اما تعرفه تلفن ثابت بوده و 
شرکت مخابرات با توجه به هزينه های نگهداری برای 
توسعه، بهسازی و مدرنيته کردن ناتوان است.لطفی با 
تاکيد بر اينکه بانک ها نيز به ازاي هر خط تلفن ۲۴۰۰ 
تومان کارمزد از مخابرات دريافت می کنند يادآور شد: 
اين در حالی اس��ت که ۵۰ درصد از خطوط تلفن ثابت 
در اس��تان زير ۲۴۰۰ تومان مص��رف دارند که در اين 
شرايط ترجيح می دهيم برای ۵۰ درصد از مشترکين 
صورت حساب صادر نکنيم. وی ادامه داد: از ۶۰۰ هزار 
مش��ترک بيش از ۱۳۰ هزار مشترک کارکرد ندارند و 
بيش از ۲۰ درصد از مشترکين حتی يک بار هم از خط 
ثابت استفاده نمی کنند ولی ما متعهد به ارائه خدمات 
هستيم و همچنين ۵۶ هزار خط تلفن و ۱۰ درصد آنها 
کارکرد کم دارند که متوسط پرداختی در ماه به ازای برای 
۶۰۰ هزار مشترک ۶ هزار تومان است.مدير مخابرات 
منطقه مرکزی  گفت: به ازاء هر خط تلفن ثابت در ماه ۲۳ 
هزار تومان هزينه نگهداری پرداخت می کنيم و عليرغم 
اينکه تعرفه همان ۴ تومان به ازاء هر يک دقيقه است در 
حاليکه تعرفه موبايل ۶۲ تومان است که ۱۵ برابر تعرفه 
تلفن ثابت است و لذا برای هزينه های نگهداری ناتوان 
هستيم.  وی خاطرنشان کرد: ۳۰ ميليارد تومان از 
مجموع مشترکين مطالبات داريم که بيش از ۸۰ 
درصد آنها از ادارات، سازمان های خصوصی و دولتی 
و نهاد است.وی با تاکيد بر اينکه خصوصی شدن اين 
شرکت، باعث کاهش س��ودآوری شده و مخابرات 
ايران را با زيان های جبران ناپذيری مواجه ساخته 
است گفت:  همچنين مصوبات و قوانين ناقص و يک 
طرفه و عدم تغيير تعرفه ها و افزايش بی رويه قيمت 

تجهيزات مخابراتی را به همراه داشته است.

نمايندگانبخشخصوصيباانتقادازپيكرهطرحصيانتعنوانكردندكهباكليتآنمخالفند

بدون ارتباط با خدمات خارجي  توسعه ممكن نيست

بيش از ۵۰ استارت آپ، اينماد را از صفحه اصلي خود حذف كردند
بس��ياري از فعالين اكوسيستم اس��تارت آپي از مديران 
وبسايت ها و فروش��گاه هاي اينترنتي خواستند تا در اين 
همبستگي همراه باش��ند و اينماد را از صفحه اصلي خود 
حذف كنند تا اين عمل نش��انه اي اعتراض آميز نسبت به 
اجباري شدن اينماد باشد. سايت ها و فروشگا ه هاي اينترنتي 
زيادي اينماد را از صفحه اصلي خود حذف كرده اند و تعداد 

اين وبسايت ها به بيش از ۵۰ مورد مي رسد. نزديك به يك 
سال است كه برخي نهادها قصد اجباري كردن اينماد را 
داشتند و هر بار وقفه اي در اين موضوع پيش مي آمد. با اين 
حال نهايتًا دريافت اينماد براي پذيرندگان پرداخت يارها 
ابتداي آذر ماه اجرايي شد كه باعث شد جذب پذيرنده جديد 
در پرداخت يارها تا ۹۰ درصد كاهش پيدا كند. در روزهاي 

اخير اما در كنار كس��ب وكارها كه خود كمپين بزرگي را 
به پيش مي برند، حتي نمايندگان مجلس و خود رييس 
مجلس نيز وارد موضوع شده اند و اجباري بودن اينماد را 
غيرقانوني اعالم كرده اند. آنطور كه به نظر مي رسد پرداخت 
يارها و ديگر كسب وكارها مي خواهند با اعتبار خودشان 
پيش بروند. بايد ديد نهايت��اً دولت در برابر اين اعتراض ها 
و انتق��ادات يك پارچ��ه و يك صدا، چه پاس��خي خواهد 
داشت. طي چند روز گذشته مشكلي مربوط به بارگذاري 
نماد اعتماد الكترونيكي در سايت ها به وجود آمد. همين 
موضوع در كنار اجباري شدن اينماد، جرقه اي شد تا برخي 
كسب وكارها شروع به حذف اينماد از صفحه اصلي سايت 
خود كنند. اما اكنون ديگر »حذف اي نماد« براي سايت ها 
ابعاد بزرگ تري از يك مش��كل فني در اين س��امانه دارد. 
موضوع حذف اينماد حاال فراگير شده و كسب وكارهاي 
آنالين براي اعتراض در اجباري شدن اينماد و البته حمايت 

از كسب وكارهاي فين تك شروع به حذف اين نماد اعتماد 
الكترونيكي كرده اند و مي گويند اعتبارشان را از اين نماد 
اعتماد الكترونيكي دريافت نكرده اند، بلكه با مشتري مداري 
آن را ساخته اند. كمپيني كه كسب وكارها در آن شركت 
كردند و هر س��اعت به آن تعداد بيشتري اضافه مي شود 
 Cancel Culture ناخودآگاه ش��بيه به پديده اي با نام
است كه در فرهنگ غربي وجود دارد، پديده اي كه در آن 
افراد به خاطر اظهارنظر نادرست يا يك اقدام اشتباه و... در 
شبكه هاي اجتماعي طرد مي شوند. در موضوع پيش آمده 
اما بحث »فردي« مطرح نيست و هدف حذف شدن يك 
نماد از سازمان دولتي است كه چون برچسب »اجباري« 
به خود گرفته، كسب وكارها با آن مشكل پيدا كرده اند 
و نس��بت به »اجباري« ش��دن آن هم صدا شدند. اين 
كسب وكارها معتقدند كه »اعتماد و پشتوانه مردم« براي 
آنها باارزش تر است تا يك نماد اعتماد الكترونيكي دولتي.

 آگهی مزايده عمومی يک مرحله ای 
به شماره ۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰۰9

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس�تان کرمانش�اه در نظر دارد  واگ�ذاری و بهره برداری از 15 
تخته تابلو تبلیغاتی را با مبلغ اجاره بهای پایه سالیانه  350/000 ریال برای هر متر مربع از طریق مزایده 
عمومی)به  مدت یکسال (به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس�امی  واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند ضمن بازدید از محل پیشنهادی  
 برای اخذ اطاعات بیش�تر و دریافت فرم ش�رکت در مزایده از تاریخ 1400/09/23 س�ایت اینترنتی
 setadiran.ir)ستاد ایران ( مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن14-38249912-083)اداره اموربازرگانی ( 
تماس حاصل نمایند .ضمنا آخرین مهلت ارائه پیشنهادات ساعت 13:00 مورخ 1400/10/12 و زمان بررسی 

پیشنهادات ساعت 10 صبح مورخ 1400/10/13 می باشد .

خواب آلودگی و خستگی در حین رانندگی حادثه به دنبال دارد

وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

نوبت دوم

روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه

آگهي مناقصه  عمومي يک  مرحله اي

2000090407000076 https:// www.setadiran.ir شماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
نام سازمان: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز-بیمارستان امام جعفرصادق)ع(  

موضوع :  مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری  حجمی امور نظافت و خدمات پشتیبانی 
تاریخ توزیع اسناد : مهلت خرید اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https:// www.setadiran.ir از ساعت 09:00 مورخ 

1400/09/24الی ساعت 19:00 مورخ 1400/09/29
آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https:// www.setadiran.irساعت 14:00 مورخ1400/010/12 می باشد.  

زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده: مورخ 1400/10/14 ساعت08:00 صبح در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز 
میزان سپرده تضمین شركت در مناقصه 000/000/ 605ریال به صورت فیش واریزي به حساب جاری 218126438 )شبا IR 930130100000000218126438نزد بانک 

رفاه شعبه بهار کرج کد 972 یا ارایه ضمانتنامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز 
) مدت اعتبار ضمانت نامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدكمتر از 3 ماه باشد(

پرداخت هزینه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشاني سازمان : بلوار طالقانی شمالی – باالتر از میدان طالقانی – شهرک اداری –ساختمان مرکزی
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وزيرصمتازتغييردرمناسباتتجاريوتدوينسهراهبردمهمخبرداد

سه دهه درجا زدن در صادرات
تعادل | فرشته فريادرس |

سالروز ملي صادرات با يك تاخير دوماهه و بدون حضور 
رييس جمهور برگزار شد. متوليان دولتي در اين مراسم 
از تدوين نقشه راه و هموار كردن مسير صادرات گفتند. 
وزير صمت كه در اين مراسم حضور يافته بود، از تغيير در 
مناسبات تجاري ايران خبر داد و سه راهبرد مهم تجاري 
را تش��ريح كرد. »قرار گرفتن اي��ران در زنجيره تجارت 
بين المللي و ايجاد س��كوي توليد كااله��اي ايراني« دو 
راهبرد اول مدنظر او ب��ود. خروج از روابط بين دولت ها و 
تالش براي ايجاد رابطه ميان كسب وكارها در كشورهاي 
هدف مانند »روسيه، چين و سوريه« سومين راهبرد مد 
نظر متولي صنعت بود. متولي تجارت هم حامل چند خبر 
مهم بود. »ايجاد اتاق هاي پاياپاي تهاتر با همكاري بانك 
مركزي«، »تش��كيل پنجره واحد دولت«، »شناسايي 
گلوگاه هاي تج��اري مثل تعرفه ها وسرعت بخش��ي به 
پيمان هاي تج��اري«، »راه اندازي شبه س��وئيفت براي 
احياي تجارت خارجي« و »رف��ع موانع قانوني و حذف 
بخش��نامه هاي متناقض« از مهم ترين موضوعاتي بود 
كه مورد اشاره پيمان پاك قرار گرفت. معاون اقتصادي 
رييس جمه��ور، ه��م از تصميم دولت س��يزدهم براي 
اصالحات اقتصادي و تجاري گفت. اما رييس اتاق ايران، 
دراين مراس��م از درجا زدن صادرات ايران طي سه دهه 
گفت. بنابراظهارات او، در ۳۰ س��ال قبل يعني از س��ال 
۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ اگر رقم صادرات را مقايسه كنيم، ايران 
در صادرات رشد نداشته؛ اما در همين بازه زماني، صادرات 
تركيه 7 برابر و در مالزي ۳ برابر افزايش داشته؛ در حالي كه 
بيشتر از نيمي از صادرات كشور نيز نفت و بخش عمده اي 
از ۵۰ درصد باقيمانده نيز خام فروشي بوده است. به گفته 
او، اگر صادرات از رشد مناسب برخوردار نباشد و ارزآوري 
نكند، آينده اقتصاد ايران با چالش مواجه مي ش��ود. او از 
تشريفات باالي گمركي درچرخه تجارت نيز گله مند بود 
و آن را به يك مريض و چهل قلندر در گمركات تش��بيه 
كرد كه سبب به حاشيه رفتن صادركنندگان ريشه دار و 
در عوض رش��د ونمو افراد غيرحرفه اي و سوءاستفاده گر  

شده است.

    تشريح نقشه راه تجارت
در ابتداي مراسم روزملي صادرات كه روز گذشته با حضور 
برخي مقامات دولتي برگزار ش��د، عليرضا پيمان پاك، 
رييس كل سازمان توس��عه تجارت ايران گفت: در حوزه 
رف��ع تعهد ارزي ابالغيه اي از س��وي مع��اون اقتصادي 
رييس جمهور صادر ش��د كه بخشي از آيين نامه اجرايي 

آن تدوين شده و بخشي ديگر در حال تدوين است ضمن 
اينكه در حوزه رفع تعهد ارزي و واردات در مقابل صادرات 
هماهنگي الزم با بانك مركزي انجام شده و تالش داريم 
تا به رفع چالش هاي پيش روي تجارت خارجي و صادرات 
بپردازيم. در اي��ن باره همه زنجيره تولي��د و صادرات تا 
فروش و بازگشت ارز در قالب يك نقشه راه كامل تدوين 
و مشخص شده اس��ت. پيمان پاك گفت: وزارت اقتصاد 
نيز اعالم كرده ۲۶ دستگاه درگير حوزه صادرات هستند 
و بايد اين فرايند تس��هيل ش��ود؛ بنابراين ما در سازمان 
توسعه تجارت بايد پنجره واحد دولت در كنار صادركننده 
 باشيم؛ به همين علت، گلوگاه هاي تجاري مثل تعرفه ها و 
سرعت بخش��ي به پيمان هاي تجاري، شناسايي شده؛ 
ضم��ن اينك��ه چال��ش لجس��تيك ني��ز به طورجدي 
موردتوجه است. رييس س��ازمان توسعه تجارت گفت: 
موضوع اتاق هاي پاياپاي تهاتر با همكاري بانك مركزي 
تشكيل ش��ده ضمن اينكه، رفع موان��ع قانوني و حذف 
بخش��نامه هاي متناقض هم در دستور كار است؛ در اين 
باره ۹۰۰ بخش��نامه و دس��تورالعمل مخل و متناقض 
صادرات شناسايي ش��ده اس��ت كه در قال��ب كارگروه 
مشترك با دستگاه هاي اجرايي و اتاق بازرگاني در حال 
شناس��ايي و رفع موانع هستيم. پيمان پاك افزود: براي 
رفع تعهد ارزي، كارگروهي مش��ترك با بانك مركزي 
تشكيل شده كه در اين حوزه هفتگي سه تا چهار جلسه 
برگزار خواهد ش��د. او تصريح كرد: وزارت امور خارجه 
همه ظرفيت دستگاه ديپلماسي خارجي را به كار گرفته 
است بنابراين از اين پس اجراي برنامه توسعه صادرات با 
همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه 
پي��ش خواهد رفت. براي شناس��ايي صادركنندگان 
ممتاز و برتر پرونده حدود ۵۰۰ صادركننده بررس��ي 
ش��د كه از اين ميزان دو صادركننده به مدال افتخار 
صادرات، 7 صادر كننده به عنوان صادركننده ممتاز، 
۳7 صادركننده ب��ه عنوان صادركنن��ده ملي و پنج 

صادركننده شايسته تقدير شناخته شدند.

    سه راهبرد مهم تجاري 
وزير صمت كه در اين مراسم حضور يافته بود، در اظهاراتي 
عنوان كرد كه در هدف گ��ذاري صادراتي موضوعي كه 
اهمي��ت فراواني دارد، خروج از ن��گاه تك بعدي و توجه 
همزمان به ابعاد مختلف اين ماجراست. موضوعاتي چون 
تراز تجاري، فناوري صادراتي و ايجاد اشتغال بخش هايي 
از اين موضوع هس��تند كه باي��د در نگاهي جامع به آنها 
توجه شود. سيدرضا فاطمي امين با بيان اينكه با تغيير در 

نگاه كالن تجاري، روند افزايش صادرات سرعت گرفته 
اس��ت، توضيح داد: براوردهاي ما مي گويد كه با افزايش 
صادرات متانول و فوالد خ��ام هدف گذاري افزايش پنج 
ميليارد دالري صادرات در س��ال جاري محقق خواهد 
شد و تالش مي شود اين روند در سال آينده نيز ادامه پيدا 
كند.وزير صمت با اشاره به لزوم افزايش روابط تجاري با 
كش��ورهاي مختلف، بيان كرد: موضوع تنوع بخشي به 
بازارهاي صادراتي، ميزان جذب سرمايه گذاري تجاري و 
نوع كاالهايي كه صادر مي شود جزو اولويت هاي ماست 
كه قطعا در س��ال آينده در روند انتخاب صادركنندگان 
برتر تاثير خواهد داش��ت. فاطمي امين با بيان اينكه در 
صادرات س��ه اولويت مهم بايد پيگيري ش��ود، تشريح 
كرد: راهبرد نخست قرار گرفتن ايران در زنجيره تجارت 
بين المللي است. با قرار گرفتن در اين زنجيره ها، امكان 
افزايش صادرات و حضور تاثيرگذار صادركنندگان ايراني 
در بازارهاي هدف به وجود خواهد آمد.راهبرد دوم به گفته 
فاطمي امين، خروج از روابط بين دولت ها و تالش براي 
ايجاد رابطه ميان كسب و كارها در كشورهاي هدف مانند 
»روسيه، چين و سوريه« است. ما با بسياري از اين كشورها 
ارتباط دولت با دولت داريم اما بايد تالش كرد كه اين روابط 
ميان فعاالن اقتصادي نيز ش��كل بگيرد. وزير صمت اما 
سومين راهبرد صادراتي ايران را »ايجاد سكوي توليد 
كاالهاي ايراني« دانست و توضيح داد: ما بايد از صادرات 
مواد اوليه به سمت صادرات كاالهايي با ارزش افزوده 
باال حركت كنيم. م��ا در برخي حوزه ها با بازار داخلي 

محدود مواجهيم اما در صورتيكه براي اين محصوالت 
بازاري مناسب در كشورهاي همس��ايه و هدف پيدا 
كنيم، قطعا امكان افزايش توليد وجود خواهد داشت 
كه بايد به عنوان يك راهبرد به آن توجه كرد.او در ادامه 
با بيان اينكه ما پنجره واحدي را در تجارت خارجي در 
دستور كار داريم خاطرنشان كرد: در اين زمينه روابط 
خوبي با وزارت جهاد كشاورزي داريم. تمركز وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اين است كه در تجارت خارجي 

موانع مربوط به يكپارچگي برطرف شود..

    درجازدن 30 ساله صادرات
رييس ات��اق ايران نيز در رويداد س��الروز ملي صادرات، با 
بيان اينكه صندوق توسعه ملي براي اين به وجود آمده كه 
نگاه بودجه اي به آن صورت نگيرد؛ گفت: اما تاكنون مفاد 
اساسنامه اي اين صندوق رعايت نشده است. غالمحسين 
شافعي با بيان اينكه صادرات در استفاده از منابع صندوق 
توس��عه ملي مظلوم ترين بخش بوده است، افزود: از سال 
۹۰ تا ۹۹ معادل ۲۶ ميليارد دالر از منابع صندوق استفاده 
شده كه سهم بخش خصوصي تنها ۱۰ ميليارد دالر بوده؛ 
ضمن اينكه در برخي سال ها نيز متقاضي بخش خصوصي 
براي استفاده از منابع آن نبوده؛ زيرا بايد بر اساس اساسنامه 
صندوق، ۱۰ درصد از ريسك صندوق از سوي صادركننده 
پذيرفته شود اما اين اتفاق نيفتاده است.رييس اتاق ايران 
گفت: صادركنندگان نمونه سه سال اخير وضع متفاوتي 
در مقايسه با گذشته دارند و صادرات با مشقت، مرارت و با 

نامهرباني و بعضاً با برخورد اهانت آميز مواجه بوده است. بنابر 
اعالم شافعي، در ۳۰ سال قبل از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ اگر 
رقم صادرات را مقايسه كنيم، ايران در صادرات رشد نداشته؛ 
اين در حالي است كه در اين دوره، صادرات تركيه هفت برابر 
و در مالزي سه برابر افزايش داشته و درعين حال، بيشتر از 
نيمي از صادرات كشور صادرات نفت بوده و بخش عمده اي 
از ۵۰ درصد باقيمانده نيز خام فروشي بوده است. به گفته او، 
اگر صادرات از رشد مناسب برخوردار نباشد و ارزآوري نكند، 

آينده اقتصاد ايران با چالش مواجه خواهد شد.

    يك مريض و چهل قلندر در گمركات
رييس اتاق ايران در بخش��ي از سخنان خود به مشكالت 
حوزه صادرات پرداخت و اظهار كرد: موضوع حمل ونقل 
نيز اين روزها باعث آزار صادركنندگان شده ضمن اينكه در 
سال هاي قبل برخي غل و زنجيرهايي كه به پاي صادرات 
بسته شد نتيجه اي جز خانه نشيني صادركنندگان و ورود 
صادركنندگان بي شناسنامه نداشت. شافعي افزود: سرعت 
حمل و نقل ريلي ما بين ۱۲ تا ۱۵ كيلومتر بر ساعت است 
و اين موضوع چه هزينه اي براي صادركنندگان به وجود 
مي آورد؟ تش��ريفات در گمركات ما بس��يار زياد است و 
عمال صادركننده را اذيت مي كند، اصطالحا يك مريض 
و چهل قلندر در گمركات است. موضوعي كه از سال ۹7 
تاكنون اتفاق افتاده است نتيجه اصلي اش به حاشيه رفتن 
صادركنندگان حرفه اي و ريشه دار است و در عوض رشد 
و نمو افراد غيرحرفه اي و سوءاستفاده گر  بود كه باعث ضرر 
بسيار كشور شد.او اشتباه دولت ها در گذشته براي رفع تعهد 
ارزي را اينگونه عنوان كرد كه به جاي افزايش عرضه ارز در 
اقتصاد به سمت كنترل نرخ ارز رفتند و مشكل در همكاري 
سازمان هاي مرتبط با صادرات هم اين است كه دستگاه هاي 
دولتي در حوزه صادرات با هم هماهنگ نيستند. شافعي 
گفت: اتاق ايران درخواس��ت دارد وزارت صمت و سازمان 
توسعه تجارت متولي اصلي صادرات باشند و دولت حكم 
كند س��اير دس��تگاه ها خود را با وزارت صمت هماهنگ 
كنند.شافعي افزود: مشاركت اتاق بايد در تصميم گيري ها 
به عنوان بازيگر باشد نه بازي شونده؛ ضمن اينكه كه بايد 
جلسات شوراي عالي صادرات منظم برگزار شود تا حاصل 

جلسات آن به نفع توسعه صادرات غيرنفتي باشد.

    اصالحات اقتصادي و تجاري
در اين مراس��م، معاون اقتصادي رييس جمهور هم از 
تصميم دولت سيزدهم براي اصالحات اقتصادي خبر 
داد و يادآور شد كه اين اصالحات، از تجارت خارجي و 

قوانين اين بخش آغاز شده است. محسن رضايي افزود: 
ايجاد اصالحات در بخش هاي ديگر از جمله يارانه ها، 
انرژي و نظام بانكي كش��ور نيز جزو برنامه هاي دولت 
است و در اين رابطه برخي اقدامات نيز آغاز شده است يا 
شروع خواهيم كرد. او افزود: بايد سيستم پولي را تقويت 
كنيم و جلوي افسارگسيختگي نقدينگي را بگيريم و 
مجموعه اصالحاتي را در كنار اصالحات تجاري آغاز 

كنيم و براي آن نيازمند كارهاي بزرگ هستيم.
رضايي س��پس ب��ا بيان اينك��ه دولت س��يزدهم حامي 
صادركنندگان است، گفت: بر اين اساس جلسات مداوم و 
بدون تبليغات با اتاق هاي بازرگاني، تعاون و اصناف داريم و 
وزراي اقتصادي هم به طور مرتب جلساتي را برگزار مي كنند 
تا بتوان گام هاي مهمي برداش��ت. او تاكيد كرد كه امروز 
در كش��ور ما تحريم داخلي بيش از هر چيز از تحريم هاي 
خارجي آزاردهنده تر شده است و در حال احصا و شناسايي 
تحريم هاي داخلي هستيم. رضايي سپس افزود: از جمله 
موارد تحريم هاي داخلي، نمونه گيري هاي دستگاه هاي 
متعدد در گمركات است در حالي كه اين فرآيند مي تواند 
با محوريت يك دستگاه انجام شود تا روند ترخيص كاالها 
شتاب بيش��تري بگيرد.رضايي اين را هم گفت كه ايران 
به طور جدي ب��ه دنبال لغو تحريم هاي خارجي اس��ت و 
دولت سيزدهم مخالف تعامل بين المللي نيست و ما مصمم 
هستيم به پش��توانه حمايت مقام معظم رهبري بيش از 
گذش��ته به دنبال باز كردن مسير توليد و تجارت باشيم، 
و بر همين مبنا نيز به دنبال رفع تحريم هستيم اما در اين 
مسير نبايد رودست بخوريم. او همچنين به اليحه بودجه 
سال ۱4۰۱ كه طي روز يكشنبه از سوي دولت به مجلس 
تقديم شد، اشاره كرد و آن را برخالف برخي نظرها، تورم زا 
ندانس��ت و يادآور شد كه در اين اليحه، اصالحاتي به نفع 
توليدكنندگان و صادركنندگان صورت گرفته است. رضايي 
با بيان اينكه حجم نقدينگي در كش��ور ب��ه 44۰۰ هزار 
ميليارد تومان رسيده ، افزود: هر كسي نبايد شب بخوابد و 
صبح بيدار شود و عليه صادرات و تجارت خارجي بخشنامه 
صادر كند؛ اين عزم در ميان وزراي صمت و اقتصاد و رييس 
كل بانك مركزي وجود دارد كه بخشنامه مخل تجارت 
و صادرات تصويب نشود. در نهايت در اين مراسم معاون 
اول رييس جمهور از ۵۲ شركت و صادركننده برتر تجليل 
و تقدير به عمل آمد. براي شناسايي صادركنندگان ممتاز 
پرونده حدود ۵۰۰ صادركننده بررس��ي شده كه از اين 
تعداد ۲ صادركننده مدال افتخار صادرات دريافت كردند 
و 7 شركت به عنوان صادركننده ممتاز و ۳7 شركت به 

عنوان صادركننده ملي انتخاب و معرفي شدند.
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خبرروز

سهميه ارز دارو در نيمه دوم امسال هنوز تخصيص نيافته است
مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به ارتباط مستقيم تامين دارو با تخصيص ارز، گفت: متاسفانه هنوز سهميه ارزي شش 
ماه دوم سال براي دارو تخصيص داده نشده است. در حالي كه بايد سهميه نيمه دوم سال از دو ماه قبل از آن تخصيص شده باشد. دكتر سيد حيدر 
محمدي افزود: اكنون سه ماه از شش ماه دوم سال گذشته و هنوز اين موضوع بالتكليف است. قطعاً هنگامي كه ارز اقالم دارويي با تأخير تخصيص 
پيدا كند، ناخودآگاه با كمبود مواجه مي شويم؛ چرا كه تامين ارز ارتباط مستقيمي با تامين دارو دارد. مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا 
و دارو با اشاره به اينكه برخي از اقالم دارويي كشور وابستگي مستقيمي به تامين ارز دارد، گفت: هنوز ارز ترجيحي براي تامين دارو حذف نشده 

است. بنابراين ارز ترجيحي هنوز باقي مي ماند، اما بايد توجه كرد كه براي باقي ماندن ارز ترجيحي دارو بايد بودجه متناسب آن اختصاص يابد.

رويداد

ما نظامي در مديريت منابع آب را به وجود آورديم كه 
بايد نام آن را نظام طلب كاري از س��رزمين گذاشت. 
مديراِن كشور اينگونه القا كردند كه كشور ما ثروتمند 
اس��ت، همه چيز داريم و خودمان همه چيز را توليد 
مي كنيم، اما چنين چيزي براي كش��وري مانند ما با 

منابع آبي محدود امكان پذير نيست. 
عباس محمدي، كارشناس محيط زيست در اين باره 
گفت: اينكه آب كم ش��د در درجه اول اين اس��ت كه 
جمعيت ما زياد شد و سرانه آب كاهش پيدا كرد، اما 
دليل مهم تر اينكه ما انبوهي از مشكالت را با هم تلفيق 
كرديم، اگر يك سياس��ت غلط با سياست غلط ديگر 
ادغام شود اثرات منفي آن از جمع جبري آنها بيشتر 
مي شود و ما مجموعه اي از سياست هاي غلط داشتيم.

او ادامه داد: آب در ايران به يك نظام پيچيده از مس��ائل 
تبديل شده كه اين مس��اله نتيجه سوءمديريت چهل 
ساله در اين حوزه است. در اين مدت مديريت كشور فقط 
به فكر مصرف آب بوده اس��ت. »لستر براون« از فعاالن 
بين المللي اقتصاد و محيط زيست معتقد است كه رفتار 

ما با محيط زيست رفتار »پونزي« بوده است، پونزي فردي 
بوده كه يك كسب وكار را با روش جديد طراحي مي كند و 
امروز ما در ايران به آن سبك هرمي مي گوييم. او از تعداد 
زيادي آدم پول مي گرفت و با بهره خوبي ميان آنها پخش 
مي كرد، درحالي كه او فقط از سرمايه ديگران استفاده 

مي كرد و در نهايت هم پول مردم را برداشت و رفت.

    بذل و بخشش آب
محمدي در تطبيق نظام مديريت منابع آب ايران با نگاه 
»پونزي« به اقتصاد و محيط زيست گفت: »دقيقاً كاري كه 
در ايران درباره مديريت منابع آب انجام شده همين طور 
است. عليرغم تمام هشدارهايي كه داده شد مديران بخش 
آب به همين بخشش از منابع عمومي كشور ادامه دادند، 
يعني مثاًل از خوزستان آب گرفتند و فرستادند اصفهان، 
از اصفهان آب گرفتند و فرستادند يزد، اين بذل و بخشش 
آب از مناب��ِع ديگران همين نتيج��ه اي را دارد كه امروز 
مي بينيم، مثاًل به شكل اعتراض در خوزستان و اصفهان 
خودش را نشان مي دهد. با اين وجود در شرايط كنوني 

آقاي محرابيان همان سياست غلط گذشته را همچنان 
ادامه مي دهد و مي خواهد با تقسيم منابع آب مشكل آب 
كشور را حل كند. درصورتي كه چنين چيزي امكان پذير 
نيس��ت.« اين كارشناس محيط زيست، با تاكيد مجدد 
بر نظ��ام پيچيده مديريت مناب��ع آب، چنين نظامي را 
حاصل دور شدن نخبگان از مديريت عنوان كرد: امروز 
مساله آب را پيچيده كرده اند، مديريت يك نظام پيچيده 
خيلي مشكل است آن هم در شرايطي كه ما داريم دايمًا 
افراد باهوش را از دس��ت مي دهيم. االن در وزارتخانه ها 
اشخاصي هستند كه ديگر هوشمندي افراد قبلي را 
ندارند ضمن اينكه خود آن  قبلي ها هم پر اشتباه بودند، 
اگر اردكانيان گفت مديريت آب در ايران اشتباه بوده 
است اما آقاي محرابيان حتي همين را هم نمي گويد. 
اگر به افكار جديد ميدان داده نشود كشور با يك بحران 
پيچيده سراسري در همه ابعاد، اقتصادي، اجتماعي  
وسياسي روبه رو خواهد شد چراكه وقتي كشاورزي 
لطمه مي خورد نان گران مي شود، وقتي نان گران شود 

ديگر كسي نمي تواند جلوي اعتراض را بگيرد.

     طلب كاري از سرزمين
او تصري��ح كرد: يك نظ��ام مديري��ت منابع را به 
وج��ود آورديم كه من ن��ام آن را نظام طلب كاري 
از سرزمين گذاشتم. مديراِن كش��ور اينگونه القا 
كردند كه كشور ما ثروتمند است، همه چيز داريم 
و خودمان همه چيز را توليد مي كنيم، خودكفايي 
را مط��رح كردن��د و اخي��راً يك��ي از نمايندگان 
مجلس گفت ما براي ۷۵۰ ميليون نفر مي توانيم 
غذا توليد كني��م، درحالي كه ما ب��ا جمعيت ۸۰ 
ميليوني حدود ۱۸۰ ميلي��ارد متر مكعب آب در 
سال الزم داريم كه زندگي متوسط داشته باشيم، 
اما چنين چيزي براي كش��وري مانند ما با منابع 
آبي محدود امكان پذير نيس��ت، اساس��ًا سياست 
غلطي كه مديران القا كردند اين بود كه ما همه كار 
مي توانيم انجام دهيم درحالي كه هيچ كشوري در 
دنيا چني��ن كاري نمي تواند انجام دهد نتيجه اش 
اين شد كه ما با يك مجموعه از مشكالت پيچيده 

مواجه هستيم.

بحرانآب،نتيجهالقايمديران
رويخطخبر

ادامهازصفحهاول

تامينبودجهازجيبمردم
كمبود داروه��ا و... دامن مي زند. از س��وي ديگر وقتي 
جزييات بودجه منتش��ر مي شود يك حقيقت تلخ در 
اين بين ذهن ه��ر خوانن��ده اي را آزار مي دهد، اينكه 
نگراني نمايندگان بيش از آنكه براي وضعيت معيشتي 
مردم و فشارهاي اقتصادي وارد شده بر آنها باشد، براي 
تامين بودجه اي است كه دولت سعي دارد قسمت قابل 
توجهي از آن را از جيب مردمي تامين كند كه اين روزها 
به اندازه كافي دچار مشكالت اقتصادي هستند. از سوي 
ديگر نگاهي به سهم برخي نهادها از جمله صدا و سيما 
كه البته به واسطه تبليغ هاي تلويزيوني درآمدي غير از 
بودجه در نظر گرفته شده توسط دولت هم دارد و مقايسه 
آن با سهم وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان 
اين واقعيت تلخ را نمايان مي كن��د كه وزارتخانه هاي 
كليدي كشور هميشه در اولويت هاي چندم دولت براي 
اختصاص بودجه قرار دارند در حالي كه اگر با اختصاص 
بودجه درست به وزارتخانه اي مانند بهداشت و درمان، 
در واقع قدمي مهم در جهت واقعي شدن سرانه بهداشت 
و درمان برداشته مي ش��ود و به اين واسطه بسياري از 
مشكالت در زمينه دارو و درمان مردم حل خواهد شد. 
اين در حالي است كه همين يك ماه پيش نمايندگان 
مجلس دس��ت به دس��ت هم داده بودند تا ارز دولتي 
بخ��ش دارو را حذف كنند كه البته اين طرح نيز فعال 

مسكوت مانده و در صورت اجرايي شدن مي تواند ضربه 
ديگري بر پيكر نيمه جان بهداشت و درمان كشور وارد 
كند و تعداد بيشتري از مردم را از چرخه درمان بيرون 
بيندازد. از س��وي ديگر اين روزها مشكالت معلمان 
خود دليل ديگري است كه نشان مي دهد، دولت بايد 
نگاه ويژه اي به بودجه در نظر گرفته شده براي وزارت 
آموزش و پرورش داش��ته باشد. مشكالت معيشتي 
معلم��ان، رتبه بندي و ... اگر حل نش��ود، مي تواند به 
پايه هاي نظام آموزشي كشور ضربه بزند. معلمي كه 
قرار اس��ت دانش آموزان و در واقع آينده س��ازان اين 
سرزمين را پرورش بدهد، نبايد درگير معيشت خود 
باشد. نبايد با مشكالت اقتصادي دست و پنجه نرم كند. 
در واقع بخش اعظم بار رش��د و توسعه كشور بر دوش 
معلماني است كه انسان هاي فردا را پرورش مي دهند، 
حال همين قش��ر بايد يكي از محروم ترين ها باشند و 
فرياد عدالت خواهي شان هم به گوش كسي نرسد. به 
هر حال اگر نگاهي به وضعيت كنوني بياندازيم متوجه 
مي شويم كه دولت بيش از هر چيز بايد به فكر افزايش 
بودجه در بخش بهداش��ت و درمان و البته آموزش و 
پرورش باشد. اين دو بخش از حياتي ترين شريان هاي 
كشور به شمار مي روند و هر نقصاني در آنها مي تواند 

مشكالت بيشتري را در جامعه به وجود بياورد.

ثبتناممتقاضيانسفرسوريهاز۲هفتهآيندهآغازميشود
رييس س��ازمان حج و زيارت با اش��اره 
به آخري��ن برنامه ريزي ها براي س��فر 
سوريه از آغاز ثبت نام از متقاضيان اين 
س��فر زيارتي حداكثر ظرف دو هفته 
آينده خب��ر داد. عليرضا رش��يديان با 
اشاره به سفر اخير خود به سوريه براي 
از س��رگيري س��فرهاي زيارتي به اين 
كشور گفت: در اين راستا تفاهمنامه اي 

با طرف س��وري براي اعزام س��االنه ۱۰۰ ه��زار زائر 
منعقد شد و طي هفته هاي گذشته اقدامات اجرايي 
براي آغاز دوباره اين سفرها و فراهم نمودن امكانات 
و مقدمات الزم اعم از اقام��ت، حمل و نقل، تغذيه و 
تداركات، بيمه، امكانات و خدمات بهداشتي و پزشكي، 

هماهنگي هاي مربوط به پروازهاي هوايي 
توسط همكاران س��ازمان حج و زيارت 
انجام ش��د. او افزود: همچنين موضوع 
تبادل پولي و مالي براي اين سفر زيارتي 
از ديگر مباحثي بود كه پيگيري هاي الزم 
براي حل اين مس��اله نيز از طريق بانك 
مركزي و وزارت اقتصاد و امور دارايي در 
حال انجام است. رشيديان ابراز اميدواري 
كرد: با مس��اعدت و همراهي وزير اقتصاد، مس��اله 
سيستم پولي، مالي و پشتيباني براي اين سفر زيارتي 
حل شده و با توجه به تدابير انديشيده شده نخستين 
گروه زائران كشورمان براي زيارت حرم مطهر حضرت 
زينب)س( و حضرت رقيه)س( عازم دمشق مي شوند. 

تشديدمجازاتسارقان
قرار اس��ت بحث مقابله با سرقت گوشي 
همراه با تش��كيل قرارگاه��ي در پليس 
آگاهي تهران بزرگ به طور ويژه در دستور 
كار قرار بگي��رد. فرمانده انتظامي تهران 
بزرگ با اعالم اين خبر گفت: س��رقت در 
تهران بزرگ نسبت به كل كشور وضعيت 
قابل قبول تري را دارد؛ و در وقوع جرم جزو 
آخرين استان ها هستيم در حوزه كشف 

جزو استان هاي برتر هستيم، اما اين ما را قانع نمي كند. 
همچنين از ابتداي سال تاكنون سرجمع حدود ۲ درصد 
افزايش وقوع و ۲ درصد افزايش كشف داشته ايم. سردار 
حسين رحيمي بيان كرد: از استاندار تهران درخواست 

كردي��م به همراه جمع زي��ادي از مديران 
اس��تاني كه در بحث مقابله با س��رقت در 
اين جلسه حضور پيدا كنند تا تصميمات 
زيادي كه بخشي بر عهده نيروي انتظامي 
و بخشي به عهده ساير دستگاه ها است در 
بحث مقابله و مبارزه با سرقت اتخاذ شود. او 
با اشاره به اينكه اميدواريم اين جلسه باعث 
شود وضعيت قابل قبولي را در بحث مقابله 
با سرقت در استان داشته باشيم، عنوان داشت: در اين 
جلسه دستگاه قضايي پذيرفت همكاري هاي خوبي در 
بحث تشديد مجازات سارقان و مجرمان داشته باشند و 
شهرداري تهران پذيرفت كمك هاي خوبي داشته باشند. 
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گليماندگار|
 با اينكه بس��ياري از كارشناس��ان حوزه 
بهداشت و درمان بازگش��ايي مدارس را 
براي دانش آموزان خطرآفرين دانس��تند و بسياري از 
آنها بر اين باور بودند كه بازگش��ايي سراسري مدارس 
مي تواند ب��ه افزايش ميزان مبتاليان ب��ه كرونا در بين 
دانش آموزان منجر شود، اما با اين حال تصميم وزارت 
آموزش و پرورش بر اين ش��د تا بعد از يك سال و اندي 
تعطيلي مدارس، دانش آموزان را به كالس هاي حضوري 
بازگرداند. اتفاقي كه شايد از خيلي جهات مثبت بود اما 
به نوعي بي گدار به آب زدن هم به حساب مي آمد. حاال 
هر روز خبرهايي در مورد ابتالي دانش آموزان به كرونا در 
سراسر كشور به گوش مي رسد. با اينكه خيلي از والدين و 
البته معلمان با بازگشايي مدارس موافق بودند، اما قرار بود 
اين بازگشايي ها با رعايت كامل پروتكل ها انجام شود، اما 
از آنجايي كه قبال هم پيش بيني شده بود، كنترل كردن 
دانش آموزان رده س��ني ۸ تا ۱3 سال در فضاي مدرسه 
اتفاقي نيست كه بتوان به راحتي آن را انجام داد. حاصل 
اين بازگشايي ها اما درگيري صدها خانواده اي است كه 
فرزندانشان به كرونا مبتال شده اند و تحصيل حضوري 

در مدرسه برايشان رنج مضاعف به همراه داشته است.

    اي كاش اول واكسن مي زدند
 بعد مدارس را باز مي كردند

الهه، مادر ماني ۱3 ساله كه حاال به كرونا مبتال شده و در 
بيمارستاني در كرج بستري است به »تعادل« مي گويد: 
خيلي خوشحال بودم كه باالخره پسرم به مدرسه مي رود، 
در اين مدت كه مدارس تعطيل بودند و بچه ها به صورت 
مجازي درس مي خواندند چيز زيادي ياد نگرفتند. اما با 
بازگشايي مدارس هر چند كه فقط 3 روز در هفته بود، 
اما مي ش��د فهميد كه چقدر در ميزان يادگيري بچه ها 
موثر است. ولي واقعا فكر نمي كردم كه اين مدرسه رفتن 
باعث بشود كه پسرم كرونا بگيرد و در بيمارستان بستري 

شود. روزهاي سختي را مي گذرانيم، البته خدا رو شكر 
پسرم رو به بهبود است، اما در همين بيمارستان چند نفر 
ديگر هستند كه بچه هايشان بعد از رفتن به مدرسه به 
كرونا مبتال ش��ده اند. اي كاش آموزش و پرورش اول به 
دانش آموزان هر دو دوز واكس��ن را مي زد و بعد حضور 
در مدرسه را اجباري مي كرد. او درباره چگونگي رعايت 
پروتكل ها در مدارس مي گويد: قطعا هيچ مدرس��ه اي 
نيروي كافي براي نظارت دايمي بر بچه ها ندارد، كنترل 
كردن پسر بچه ها سخت تر هم هست. مي خواهند بعد 
از مدت ها با دوستانش��ان باش��ند، انرژي شان را تلخيه 
كنند. من هر روز به پسرم تاكيد مي كردم كه ماسك را از 
صورتش بر ندارد، برايش الكل و دستكش مي گذاشتم، اما 
واقعا نمي دانم معلم ها چقدر به اين مسائل توجه مي كنند. 

    در تمام طول مدت همه گيري كرونا 
بي برنامه عمل كرديم

پروانه مادر آرشام ۱۲ ساله است كه پسرش از يك هفته 
پيش به دليل ابتال به كرونا در بيمارستان بستري بوده و 
حاال در حال ترخيص است. او نيز درباره داليل مبتال شدن 
فرزندش به تعادل مي گويد: در تمام طول مدت همه گيري 
ما تالش كرديم كه فرزندمان را از خانه بيرون نبريم، تمام 
پروتكل ها را رعايت كنيم، اما وقتي مدرسه رفتن اجباري 
شد و قرار شد كه سه روز در هفته را در مدرسه بگذرانند، 
ديگر كاري از دست ما ساخته نبود. حاال پسرم به كرونا مبتال 
شده، يك هفته در بيمارستان بستري بود و خدا را شكر 
بهبود نسبي پيدا كرده و قرار است بقيه طول درمانش را 

در خانه سپري كند. 
او در مورد س��ختي ها و مش��كالت آم��وزش مجازي 
مي گويد: درس��ت اس��ت كه ما به دلي��ل اينكه هيچ 
تجربه اي در زمينه آموزش مجازي در كشورمان نداريم، 
برايمان بسيار سخت است، به خصوص براي خانواده ها، 
من همين يك فرزند را دارم اما فكر كنيد خانواده اي كه ۲ 
يا 3 فرزند مدرسه اي دارد، در اين مدت چه سختي هايي 

را تحمل كرده، اما بازگشايي مدارس در حالي كه هنوز 
خيلي ها واكسن نزده اند و امكان انتقال بيماري وجود 
دارد، كار عاقالنه اي نبود. من امس��ال ديگر فرزندم را 
به مدرسه نمي فرستم، حتي اگر مجبور باشد امسال 
را ترك تحصيل كن��د، اين كار را مي كنم. تا زماني كه 
شرايط مساعد نشود، ديگر نمي گذارم به مدرسه برود. 

    با اين شرايط 
چاره اي جز آموزش حضوري نبود

علي عبداللهي، كارشناس آموزش و دبير دبيرستان درباره 
وضعيت تحصيلي دانش آموزان در دوران كرونا به تعادل 
مي گويد: با اين شرايط كه بيش از 3 ميليون دانش آموز 
از تحصيل بازماندند و حتي پلتفرم ش��اد هم نتوانست 
به خوبي در زمينه تحصيل دانش آموزان فعاليت كند، 
چاره اي جز بازگشايي مدارس نبود. اما مساله اينجاست 
كه ما حتي در طول يك سال اول هم كه مدارس تعطيل 
بودند ب��ه اين فكر نكرديم اگر كرونا ادامه پيدا كند، بايد 
زيرساخت هاي الزم براي آموزش مجازي را فراهم كنيم. 
متاسفانه آموزش و پرورش در اين زمينه بسيار بد عمل 
كرد. اينكه شما نتوانيد در ش��رايط اضطرار وضعيت را 
كنترل كنيد، نشان از بي توجهي به زير ساخت هايي دارد 

كه بايد سال ها پيش در مورد آن فكر مي شد.

    ما شكست خورده ايم
اين كارشناس آموزش در بخش ديگري از سخنانش در 
مورد ميزان موفقيت آموزش مجازي در كشور طي يك 
سال گذشته مي گويد: به طور قطع مي گويم ما در اين زمينه 
شكست خورده ايم. كامال واضح است كه دانش آموزان با 
افت تحصيلي بااليي مواجه شده اند. معلم ها براي چنين 
روزهايي آموزش نديده اند و بسياري از آنها نتوانستند آنطور 
كه بايد از پس اين آموزش ها بر بيايند. در واقع ما همچنان 
در موضع غافلگيري قرار داريم و حتي با گذشت اين همه 
زمان هنوز هم نتوانسته ايم، اوضاع را سر و سامان بدهيم. 

در نهايت هم با بازگشايي شتابزده مدارس باعث شديم كه 
تعداد قابل توجهي از دانش آموزان به كرونا مبتال شوند. 

    اخبار ضد و نقيض
 آمار دانش آموزان مبتال به كرونا

طي روزهايي گذشته برخي از خبرگزاري ها از آمار ابتالي 
بيش از ۲ هزار دانش آموز در طي دو هفته اول بازگشايي 
مدارس خبردادند. خبري كه البته هيچ واكنشي از سوي 
مسووالن وزارت آموزش و پرورش به دنبال نداشت و كسي 
خود را در اين رابطه ملزم به پاسخگويي ندانست. اما خبر 
ديگري كه باعث ش��د تا باالخره يكي از مسووالن در اين 
مورد اظهارنظر كند، آمار ابتالي يك هزار و ۵3۰ دانش آموز 
به كرونا در خراسان رضوي بود كه البته مديركل آموزش و 
پرورش اين استان از والدين خواست دانش آموزان داراي 
عاليم كرونا را به مدرس��ه اعزام نكنند و در رابطه به آمار 
اعالم شده هم گفت: در حوزه آمار و ارقام با توجه به اينكه 
سامانه سالمت در اختيار وزارت بهداشت و دانشگاه علوم 
پزشكي مشهد است و معموال هم بر مبناي رده سني، آمار 
مبتاليان را اعالم مي كنند، بنابراين در آمار اعالم ش��ده 
ممكن است برخي حتي دانش آموز هم نباشند. او در ادامه 

توضيح داد: به عنوان مثال در حوزه واكسيناس��يون، در 
آمارهاي اعالم شده از سوي اداره كل آموزش و پرورش و 
دانشگاه علوم پزشكي اختالفي وجود داشت كه بررسي ها 
نشان داد، گاها اسامي برخي از دانش آموزان ترك تحصيل 
كرده يا ازدواج كرده و… كه در سامانه دانش آموزي ثبت 
نشده اند با در نظر گرفتن شرايط سني به عنوان دانش آموز 
لحاظ شده اند. مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوي 
ادامه داد: اگر اطالعات و آمار عنوان شده از سوي دانشگاه 
علوم پزش��كي در اختيار آموزش و پرورش اس��تان قرار 
بگيرد، آموزش و پرورش مي تواند دقيقا بگويد چه تعدادي 
دانش آموز در ليست مبتاليان وجود دارد و قطعا تعداد آنها 
به هر ميزاني كه باشد بخشي از جامعه هستند و بايد افرادي 

كه با آنها مواجهه و برخورد داشته اند رهگيري شوند.
اين در حالي اس��ت كه وزير كشور در نشست خبري 
هفته گذشته خود در پاس��خ به اين سوال كه آيا واقعا 
بازگشايي مدارس منجر به ابتالي تعداد قابل توجهي 
از دانش آموزان به كرونا ش��ده اس��ت گفت: وضعيت 
نابسامان يا وضعيت جديدي در حوزه مدارس نداشتيم. 
اين موارد لزوما مربوط به بازگشايي مدارس است. وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هم تاكنون درباره 

اين قضيه اظهارنظر نكرده است. به هر حال نمي توانيم 
اكنون به اين آمار استناد كنيم و بايد توسط همكاران ما 

در وزارت بهداشت درباره آن اظهارنظر شود.

    آمارهايي كه نشان از ابتال دارد
بس��ياري از اخبار نش��ان از ابتالي دانش آموزان به 
كرونا دارد، به طور مثال اخبار حكايت از ابتالي ۱۵۰ 
دانش آموزبه كرونا در شهر قم دارد. اين آمار در يك 
بازه زماني ۲ هفته اي با ش��مارش تست هاي مثبت 
اعالم ش��ده اس��ت. ۱6 دانش آموز در استان بوشهر 
به كرونا مبتال ش��ده اند. ۱63 دانش آموز در استان 
اصفهان، ۲4۲ دانش آموز در استان كهگيلويه و بوير 
احمد، ۲۸ دانش آموز در قزوين و... اينها همه آماري 
است كه به طور رسمي منتشر شده است. هنوز آمار 
دقيقي از ابتالي دانش آموزان دراستان ها و شهرهاي 
ديگر منتشر نشده، اما آنچه مسلم است اگر اين روند 
ادامه داشته باشد، با توجه به اينكه ويروس تازه اي هم 
به جمع ويروس هاي قبلي كرونا اضافه شده، مي توان 
نگران بود كه بازگش��ايي مدارس به موج عظيمي از 

همه گيري كرونا در بين دانش آموزان تبديل شود. 

گزارش

آياموجتازهايازهمهگيريكرونادربيندانشآموزاندرراهاست؟

آمارهايي كه نشان از ابتال دارند
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