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

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 2  صفحه 7 

   Vol. 7  No . 1847  Wed. Jan 6. 2021  چهارشنبه 17 دي 1399   22 جمادي االول 1442  سال هفتم  شماره 1847  8 صفحه  قيمت:3000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
12256000  تومان

شاخص بورس
1350233

 ماليات
 گمشده  بزرگ  اقتصاد  ايران

 تبعات افزايش 
حقوق گمركي واردات

فعاالن اقتصادي در گفت وگو با »تعادل«  بررسي كردندنفت  راه  درآمدهاي پايدار  را  بسته است

 صفحه 4 

 صفحه 8 

يادداشت- 1

تعارض نيازها در 
تصميم سازي ها ارزي

با توج��ه ب��ه اينك��ه صنايع 
كشور در مواجهه با ارز نيازها 
و مطالب��ات متفاوت��ي دارند، 
تصميم سازي در اين خصوص 
بسيار حساس و چند وجهي 
اس��ت. صنايع��ي در كش��ور 
وجود دارند كه ه��ر اندازه نرخ 
ارز باالتر رود، ش��رايط بهتري 
پيدا مي كنند. در سوي مقابل نيز صنايعي وجود دارند 
كه نياز به نوس��ازي فناوري و تكنول��وژي دارند، فروش 
داخلي دارند و درآمدهاي ريالي دارند و هر اندازه قيمت 
ارز ارزان تر باشد، اين دسته از صنايع اوضاع مطلوب تري 
دارند. اينجاست كه تعارض نيازها در صنايع و توليدات 
مختلف شكل مي گيرد.به نظر مي رس��يد، نگاه در اين 
قضايا بايد بلندمدت باشد. اگر اقتصاد و معيشت كشور 
به دنبال رفاه كوتاه مدت است، ارز ارزان خوب است، اما 
اگر به دنبال رفاه بلندمدت و پايدار هستيم، ارز گران تر 
مناس��ب تر اس��ت. اما با توجه به اينكه اقتصاد ايران نه 
مي تواند فقط نيازهاي بلندمدت را مورد توجه قرار دهد 
و از سوي ديگر نمي تواند تنها به نيازهاي كوتاه مدت فكر 
كند و مطالبات بلندمدت را فدا كند، بايد يك ش��رايط 
بينابيني را شناسايي و مبتني بر آن تصميم سازي هاي 
كالن خ��ود را در خصوص نرخ ارز س��اماندهي كند. اما 
اينكه اين محدوده بينابيني در نرخ ارز چه اعداد و ارقامي 
را شامل مي شود، من با نظر مجلس در خصوص نرخ ارز 
موافق هستم و معتقدم نرخ هاي 18، 19 و 20هزار تومان 
در شرايط فعلي بيش��تر به درد اقتصاد ايران مي خورد. 
اينكه اقتصاد ايران توانست در ايام تحريم، دوام بياورد و در 
برابر فشار فزاينده تحريمي دچار فروپاشي نشود به دليل 
آن است كه نرخ ارز در داالن صعودي قرار گرفت. در اين 
شرايط وارد شدن به قلمروي نرخ هاي نزولي ارز اشتباه 
بزرگي اس��ت. حاال كه اقتصاد ايران به طور كلي خود را 
نرخ ارز 25هزار توماني س��ازگار كرده اس��ت، كشاندن 
دوباره ن��رخ ارز در محدوده قيمتي 12ه��زار تومان و... 
اشتباه غير قابل بخششي است.    ادامه در صفحه 2

علي سرزعيم

يادداشت- 5يادداشت- 4

 شعارهايي كه 
عملي نمي شود

 چرا خودرو
 قاچاق نمي شود؟

جاي تاسف دارد كه بعد از يك 
سال پرستاراني كه جانشان را 
كف دست گرفته و از بيماران 
كرونايي نگهداري كرده اند حاال 
چون وزارت بهداشت و درمان 
اينگونه تشخيص داده كه پيك 
كرونا پايين آمده ديگر نيازي 
به اين افراد ندارد. در تمام اين 
مدت يعني از اسفند ماه سال گذشته تا امروز قرارداد اين 
پرستاران به صورت 89 روزه تمديد شده و حاال عذر آنها 
را خواسته اند. چرا بايد چنين اتفاقي رخ بدهد در حالي كه 
وزارت بهداش��ت و درمان براي بحران كرونا بيش از 700 
ميليون ي��ورو از دولت دريافت كرده اس��ت و هيچ كس 
نيست تا حس��اب اين پول را از وزارت بهداشت و درمان 
بپرس��د. اينكه اين مبلغ هزينه چه كارهايي شده است؟ 
چرا بايد در اين شرايط وزارت بهداشت و درمان به فكر 
تامين تجهيزات پزش��كي كه هيچ ربطي هم به درمان 
كرونا ندارند باش��د، آيا واقعا تامين نيروي انساني براي 
نگهداري از بيماران كرونايي در اولويت اس��ت تا خريد 
دستگاه هاي ام آر اي و سي تي اسكن و داروهايي كه هيچ 
ارتباطي با كرونا ندارد.  ادامه در صفحه 8

1- ريچارد تيل��ر، اقتصاددان 
امريكاي��ي ك��ه ب��ه دلي��ل 
تالش هايش در زمينه اقتصاد 
رفتاري، جايزه نوب��ل اقتصاد 
را در س��ال 2017 درياف��ت 
كرد، كتاب مشهور خود به نام 
»NUDGE« را - در فارس��ي 
به معني »تلنگر« يا »ُسُقلِمه«- 
با توضيح و تشريح مفهوم »معمار انتخاب« آغاز مي كند 
و مي گويد: معمار انتخاب مسووليت دارد زمينه و بستر 
تصميم گيري را براي افراد س��ازماندهي كند. بسياري از 
افراد بي آنكه اطالع داشته باشند، معمار انتخاب هستند... 
معماران انتخاب به دنبال اثرگذاشتن بر رفتار افراد هستند 
و تالش آنها با رعايت و حفظ اصول موجه است. به عبارت 
ديگر، درباره تالش ه��اي آگاهانه اي س��خن مي گوييم 
كه نهادهاي بخش خصوص��ي و دولت ها آنه��ا را انجام 
مي دهند تا انتخاب هاي مردم را در جهاتي هدايت كند كه 
زندگي شان را بهبود بخشد.« تاكيد تيلر بر »بهبود زندگي 
شهروندان« از طريق انتخاب خود آنها است. او اين تالش 
آگاهانه و هدفمند براي كم��ك به انتخاب بهينه مردم را 
تلنگر مي نامد.    ادامه در صفحه 7

مجيد اعزازيمحمد شريفي مقدم

  جامعه و اقتصاد ما ضد ثروت است        عدم آگاهي نقص اساسي بورس تهران    
   مشكل دولت بدون ريسك جلوه دادن بورس است 

مولوي، آقا بزرگي و محمود رباطي  وضعيت بازار سرمايه را در ميزگرد » تعادل« بررسي كردند

رقيه ندايي |با ش�روع س�ال جاري شاهد رشد 
بيش از 300 درصدي در بازارسهام بوديم و بعداز 
گذر از 4 ماه اين نزول تبديل به افت 40 درصدي 
ش�د. تنها دليل رش�د بورس را مي ت�وان اثرات 
تورمي و دعوت بدون حد و رمز دولت دانست كه 
درنهايت موجب ش�د عده زيادي از سهامداران 
در بازار با افت دارايي خود مواجه ش�وند. يكي از 
مهم ترين مشكالت ورود مردم به بورس توسط 
دولت بدون ريس�ك جلوه دادن اين بازار و عدم 
آموزش ه�اي الزم ب�ود. امثال اين م�وارد باعث 
ش�د كه ش�اهد يك نزول عمي�ق و بي اعتمادي 
س�هامداران در بازار باش�يم. »تعادل« با حضور 
فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه؛ مهدي 
محمود رباطي، مديرعامل كارگزاري بورس بيمه 
ايران و پيمان مولوي دبيرانجم�ن اقتصاددانان 
در ميزگردي به بررس�ي وضعيت بازار س�رمايه 
وسهام موجود در اين بازار همچنين تاثير بودجه 

1400 پرداخته است.

  بهترين راهكار و زمان براي سرمايه گذاري در 
بورس چيست و چرا هيچ نوع آموزش جامعي در 

اين بازار وجود ندارد؟
فردين آقابزرگي: فرآيند س��رمايه گذاري در بورس 
كامال توجيه پذيراست اما اين س��رمايه گذاري باتوجه 
به ويژگي ه��ا و انتظار هر فرد مي تواند متفاوت باش��د. 
نمي توان توصيه هايي به يك ش��كل به سرمايه گذاران 
قديم��ي و جديد بازار س��هام ك��رد. موض��وع آموزش 
بازمي گ��ردد ب��ه ارزياب��ي س��طح ريس��ك پذيري 
سرمايه گذاران، ميزان دارايي تحت تملك و امثال اين 
موارد، به هرحال بايد يك دوره آموزش��ي در بازار انجام 
شود. خوشبختانه در س��ال 1399 نيز امر آموزش در 
بازارسرمايه بيش از گذش��ته پر رنگ شده و همچنين 
ميزان انتظ��ارات س��رمايه گذاران از اي��ن امر تعريف 
شده و متناس��ب با س��اختار ويژگي هاي هر فرد بحث 
سرمايه گذاري توسط كارشناسان و متوليان امر داراي 
تخصص، تجربه و داراي مجوزهاي رسمي اين توصيه ها 
را انجام دهند. درصورتي كه بخواهيم امر سرمايه گذاري 
در ب��ورس را موفقيت آمي��ز جلوه دهيم ش��روط اوليه 
آن بدين ترتيب اس��ت ولي اگربخواهي��م انتظاراتي را 
تعريف كنيم كه به هر ش��كل ممكن از هر مبدا ميزان 
نقدينگي صرف س��رمايه گذاري در بورس ش��ود دچار 
همين وضعيت حال حاضر بازارس��رمايه مي شويم كه 
خيل عظيمي از تازه واردها و اف��راد بي تجربه انتظارات 
بحق و بجايي دارند ولي قابل شناسنايي در مقوله بازار 
سرمايه نيست. به عنوان مثال؛ انتظاري از قبيل اينکه 
اگر ما در بورس س��رمايه گذاري كرديم چه كسي زيان 
ما را مي دهد؟ آم��وزش جزو مهم تري��ن و اصلي ترين 
زيرساخت هاي س��رمايه گذاري اس��ت. بحث آموزش 
مطرح مي شود درس��ت مثل اين اس��ت كه كسي كه 
در علم پزشكي به دنبال مش��ورت است توصيه كنيم 
فن جراحي را آم��وزش ببيند و در نهاي��ت براي خود 
نسخه تعيين كنند، اين فرد بايد به مشاور رجوع كند. 
درس��ت همان حركتي ك��ه در بازاره��اي مالي جهان 

به خص��وص امري��كارخ مي دهد و بي��ش از 90 درصد 
سرمايه گذاري هاي با مشاوره كارشناسان موجود تبديل 
به زيان مي ش��ود . انتظارات در مقوله سودآوري بسيار 

پيچيده است.
مهدي محم�ود رباطي: بحث س��رمايه گذاري تنها 
محدود به ايران نيس��ت. قريب به دو قرن اس��ت كه در 
كشورهاي توسعه يافته شاهد ش��كل گيري بازارهاي 
مالي و بورس ها هستيم و تمامي اين كشور ها يك روند 
رشد تكويني طي كرده اند و درنهايت به بازارهاي بالغ و 
توسعه يافته اي تبديل شده اند. مهم ترين مشكل موجود 
در اقتصاد بورسي ما عدم اس��تفاده از تجربيات است، 
كاري كه كشورهايي همانند س��نگاپور، هنگ كنگ و 
مالزي انجام داده اند و براي توسعه بازارهاي مالي خود 
از نخبه هاي مالي و مديريت در تمامي جهان استفاده 
كرده اند. بح��ث آموزش در بورس بالواقع آماده س��ازي 
همگاني م��ردم براي س��رمايه گذاري به عن��وان يك 
زيرساختار از س��اختار كلي بازار اس��ت. يكي ديگر از 
مهم ترين مش��كالت موجود در كش��ور اتصال نهادي 
مديريت ثروت و مديريت دارايي به رگوالتوري سازمان 
بورس كه با مجوزدهي و مجوز گيري باعث ش��ده طي 
10 سال گذشته مش��كالت بس��يار جدي در توسعه 
نهادي بازار ش��اهد باشيم. درست اس��ت كه باتوجه به 
درخواس��ت هاي متعدد اي��ن روند حرك��ت روبه جلو 
داشته ولي توس��عه آن به داليل متعددي انجام نشده. 
در زمان عدم توس��عه نهاده��اي مالي بحث توس��عه 
پايدار و آموزش نيز مي توانند ناديده گرفته ش��وند و به 
ش��كل واقعي به موضوعات ذكر ش��ده پرداخته نشود. 
مش��كل بعدي بازار اينجاس��ت كه نبايد مردم را براي 
سهامداراي در بازارسرمايه آموزش داد. در تمامي دنيا 
بيش از 80 درصد سرمايه گذاري در بورس ها به صورت 
غيرمس��تقيم و از س��مت و س��وي نهادهاي مديريت 
دارايي، صندوق هاي سرمايه گذاري، سبدگردان ها و... 
صورت مي گيرد و اينگونه نيس��ت كه هر فردي با يك 
آموزش كوتاه مدت مس��تقيما وارد بورس شود. نقص 
اساس��ي بورس تهران ف��ارغ از موضوع آم��وزش عدم 
آگاهي اس��ت. باالخره پس از آموزش ي��ك فرد زمان 
طوالني براي معامله گري حرف��ه اي طي مي كند و اين 

نوع سرمايه گذاري چندين سال زمان مي برد و شخص 
نمي تواند با يك آموزش تئوري به باالترين سطح ممكن 
برسد. اين س��هامداري كاري است كه بايد نهادي هاي 
مديريت ثروت انجام بدهند. درهمه دنيا بدين صورت 
است اما در كش��ور ما به دليل كمبود اين نهادها و عدم 
شناخت مردم وس��رمايه گذاران متاسفانه سهم كمي 
از سرمايه گذاري توس��ط اين نهادها انجام مي شود. به 
هرحال بحث آم��وزش به عنوان ي��ك موضوع مهم در 
بورس شناخته مي شود. رسانه ها و صداوسيما نيز در اين 
حوزه فعاليت خوبي دارند ولي اين موضوع بايد در سطح 
آگاهي رساني همگاني باشد. آشنايي با بورس و آموزش 
نبايد به عنوان يك مدخلي تلقي شود كه سرمايه گذاران 
را به صورت مستقيم وارد بورس و بازار سهام كند بلكه 
س��رمايه گذاري مردم در بورس بايد از طريق نهادهاي 

مديريت دارايي باشد و نه به صورت مستقيم.
پيمان مولوي: سرمايه گذاري براي ايجاد ثروت ايجاد 
مي ش��ود. جامعه و اقتصاد ما ضد ثروت است. تمامي 
گفتمان هاي موجود در جامعه ضد ثروت اس��ت، اين 
بدان معناست كه شما دركش��وري زندگي مي كنيد 
كه درخصوص بازار س��رمايه صحبت مي شود اما هر 
روز ش��اهد گفتمان ضدثروت در حوزه هاي مختلف 
هس��تيم. در گفتمان ضد ث��روت ش��ما در آموزش 
و پ��رورش در كن��ار درس ها، درس س��رمايه گذاري 
در اقتصاد دارا نيس��تيد و در دوره متوس��طه شما به 
فرزندان خود مطلبي درباره ثروت آموزش نمي دهيد. 
بازارس��رمايه يك بازار موازي در كنار بازارهاي ديگر 
اس��ت يعني در دنيا بازار اوراق، بازارسرمايه، بازارطال 
و امثال اين م��وارد را داريم. بازارس��رمايه يكي از اين 
بازارهاس��ت، دركج��اي كتاب درس��ي درخصوص 
س��رمايه گذاري ب��ا اس��تاندارد هاي روز دنيا آموزش 
داديم كه درحال حاضر انتظار خروجي داشته باشيم. 

آموزش يك امر يك ماهه و يا چندماهه نيست.
نخس��ت بايد به گفتمان توجه داشت و يا منشأ صورت 
برخي از اقتصاددانان بازار س��رمايه را قمار محس��وب 
مي كنند باالخره باتوجه به رس��انه اين موضوع اشاعه 
پيدا مي كند و هيچ تريبوني براي پاسخگويي به چرايي 
اين موضوع وجود ندارد.ممكن اس��ت اين يك ديدگاه 

منفي نسبت به بازار سرمايه باشد. اولين حوزه اين است 
كه آيا ما نس��بت به بازارس��رمايه يا بازارهاي موازي به 

سرمايه گذاري براي ايجاد ثروت نگاه مي كنيم؟
نكته دوم؛ »ما دي��ر آمدي��م و زود مي خواهيم برويم.« 
يك بازاري مثل بازار سرمايه امريكا 110 سال است كه 
درنقطه است كه ما به آن نرسيديم و ما يك فاصله بسيار 
زياد با جهان سرمايه داري به لحاظ اتفاقات بازار داريم 
و تمامي اين اتفاقات خوب بازار و رشد سهام به واسطه 

فضاي مجازي و گسترش ارتباط است.
نكته سوم؛ »هيچ وقت دولت ها درحوزه هاي تخصصي 
نمي توانند موفق باش��ند« از تارو پود بازار وفعالين بازار 
است كه مي توان انتظار آموزشي داش��ت. براي مثال؛ 
لندن يكي از مراكز مالي دنياست و بورس لندن داراي 
يك مركز بسيار تخصصي است و اين مركز درمقايسه 
با مراكز متعدد در انگلستان موفق نيست و مراكز ديگر 
به طور بهتري عمل مي كنند چراكه اين مراكز باتوجه به 

نياز موجود داير مي شوند.
زماني ك��ه م��ا از فرهنگ س��ازي اس��تفاده مي كنيم 
مي خواهيم ديدگاه تنگ خود را به ديگران نيز القا كنيم . 
درصورتي ك��ه جامعه درصورت نياز به سمت وس��وي 
ابزارها مي رود. از س��وي ديگر سخت گيري صدور طي 
سال هاي اخير باعث ش��د كه افراد كمك كننده كمتر 
در بازار فعاليت كنند. براي مثال؛ افرداي كه در ماه هاي 
نخست به شكل مشاور بورس ظاهر شده بودند با نزول 
بازار صفحات خود را از دسترس خارج كردند. سه سطح 
اصلي نيز وجود دارد نخس��ت؛ ديد ما نسبت به ثروت، 
دوم؛ دنيا چه عملكردي داشته است، سوم؛ مسير110 
س��اله را نمي توان يكس��اله طي كرد. پس از هراتفاق 
اغلب مي گويند فرهنگ س��ازي در بازار رخ نداده. چه 
نوع فرهنگ سازي فرهنگ سازي برپايه ريسك، تورم، 
كسري بودجه و يا عدم رشد اقتصادي؟ اين موارد جزو 
آموزش هاي بسيار مهم است. ماسعي مي كنيم كه اصل 
ماجرا را با يك آموزش و يا فرهنگ س��ازي بپوشانيم و 
عوام��ل متعددي كه موجب��ات اين موض��وع را فراهم 

مي سازد ناديده بگيرم.
 آقاي رباطي شما به عنوان مدير يك كارگزاري 
به سهامداران خود پيش�نهاد سرمايه گذاري در 

صندوق ها را مي دهيد؟
موضوع رجوع به صندوق هاي س��رمايه گذاري بايد به 
صورت كالن رخ دهد و تنها ي��ك كارگزاري نمي تواند 
وظيفه فرهنگ س��ازي در بازار س��هام را انج��ام دهد. 
متاس��فانه مردم به ورود مس��تقيم و بدون واس��طه به 
بورس اقبال نش��ان مي دهند و بر اين گمان هس��تند 
كه درصورت ورود مس��تقيم بازدهي ه��اي نجومي را 
تجربه مي كنند و برخ��ي نيز بر اين نظرند ك��ه با ورود 
غيرمس��تقيم بازدهي مطلوبي نداشته باش��ند.  نحوه 
دعوت مردم به بورس توس��ط دولت براي بازارسرمايه 
مطلوب نبود و اين گمان در ميان م��ردم به وجود آمد 
كه دولت زيان مردم را پرداخت مي كند. همچنين تلقي 
حمايت فضاي سياسي از بورس پيش آمد ولي ديديم 
در عمل بدين ش��كل نب��ود. زماني كه دولت كس��ري 
بودجه خود را از بازار تامين كرد نوع حمايت هاي خود را 
ادامه در صفحه 3 كمي تغيير داد.  

جامعه و دولت كوتاه مدت
رزم حسيني قيمت فوالد 
در بورس كاال را  ابالغ كرد

 وزارت بهداشت و درمان 
و لغو قرار داد هاي 89 روزه 

پرستاران 

پرستاران خواستار دخالت استاندار و 
رييس دانشگاه علوم پزشكي خوزستان 
براي جلوگيري از تضييع حقوق خود شدند

مداخله  
دستوري 

 وزير صمت  
در بورس كاال

تعديل 
سربازان خط 
 مقدم مبارزه

 با كرونا

يادداشت-3يادداشت-2

 دالر 17500توماني 
و معادله كاهش ارزش پول ملي 

 هشدار درباره 
تشديد تورم 1۴00

اينك��ه تصميم س��ازي هاي 
افزايش  مجلس درخصوص 
ن��رخ تس��عير ارز و تغيير ارز 
مبناي حقوق گمركي به نفع 
اقتصاد است يا به ضرر اقتصاد 
است، در وهله نخست به نظر 
نمايندگان مجلس بستگي 
دارد كه فك��ر مي كنند با يك 
چنين طرح هايي مي توانند باري از مشكالت معيشتي 
و اقتصادي مردم و كشور بردارند. نبايد فراموش كنيم 
در حال حاضر اين پيش��نهاد مجلس به ش��دت مورد 
انتقاد وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي قرار دارد، 
ضمن اينكه اغلب اقتصاددان هاي كاركشته كشور نيز 
يك چنين نظري دارند و يك چنين تصميمي را باعث 
بروز نوسانات بيشتر و كاهش ارزش پول ملي مي دانند. 
در اين ميان به نظر مي رس��د همتي و دژپسند حرف 
درستي مي زنند و اعالم مي كنند، نمي شود تصميمي 
را يك شبه اخذ كرد بدون اينكه تبعات اين تصميمات 
در مناسبات پولي و مالي، معيش��ت مردم و نوسانات 
بازارها را مورد توجه قرار دهند. بايد بدانيم حفظ ارزش 
پول ملي از جمله وظايف بنيادين روساي بانك مركزي 
كشور است.   ادامه در صفحه 7

بررسي و تصويب كليات اليحه 
بودجه درحالي در كميسيون 
تلفيق بودجه مجلس شوراي 
اس��المي ادام��ه دارد كه طي 
روزهاي گذشته مصوبه ارزي 
اين كميس��يون باع��ث بروز 
انتقادها و نگراني ها از استارت 
افزاي��ش مج��دد قيمت ه��ا 
ش��ده اس��ت. طبق تصميم كميس��يون تلفيق اليحه 
بودجه 1400، نرخ تسعير ارز در س��ال آينده 17 هزار و 
500 تومان تعيين شده است. در اين زمينه ديدگاه هاي 
مخالف و موافق بس��ياري مطرح شده است اما مخالفت 
با دالر 17500 تومان��ي به معناي پذي��رش و موافقت 
دالر 4200 توماني يا حذف يك باره آن نيست، بلكه هر 
سياس��ت ارزي بايد به تفصيل و به صورت تدريجي در 
دستور كار قرار گيرد.  افزايش نرخ ارز محاسباتي بودجه 
به 17500 تومان بر مبناي تك نرخي شدن ارز و احتماال 
حذف ارز 4200توماني، باعث ب��روز نقدهاي متعددي 
به مصوبه كميس��يون تلفيق شده اس��ت. كارشناسان 
اقتصادي هش��دار مي دهند كه افزاي��ش 300درصدي 
نرخ ارز دولتي مقدمات افزايش مجدد قيمت ها را فراهم 
خواهد كرد.   ادامه در صفحه 2

مجيد شاكريعباس هشي



پس از ماه ها بحث و گمانه زني، س��رانجام روز گذشته 
رييس جمهور قانون اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني 
خالي را ابالع ك��رد، قانوني كه هرچند تا اجراي نهايي 
مسير طوالني در پيش دارد و در حال حاضر نمي توان 
به ش��كل دقيق از ميزان درآمده��اي نهايي دولت در 
چارچوب آن صحبت كرد اما بس��ياري از كارشناسان 
ورود دولت به اين عرص��ه را به فال نيك مي گيرند. بر 
اساس قانون ابالغي از سوي رييس جمهور، هر واحد 
مس��كوني واقع در كليه ش��هرهاي باالي ۱۰۰ هزار 
نفر جمعيت ك��ه به اس��تناد س��امانه ملي امالك و 
اسكان كشور، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از 
۱۲۰ روز س��اكن يا كاربر نداشته باشد، به عنوان خانه 
خالي شناس��ايي ش��ده و به ازاي هر ماه بيش از زمان 
مذكور، بدون لحاظ معافيت هاي مندرج در اين قانون، 
ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره 
به شرح ضرايب سال اول معادل ۶ برابر ماليات متعلقه، 
سال دوم معادل ۱۲ برابر ماليات متعلقه و سال سوم به 
بعد معادل ۱۸ برابر ماليات متعلقه مي شود.همچنين 
واحدهاي نوساز پس از ۱۲ ماه و در طرح هاي انبوه سازي 
پس از ۱۸ م��اه از زمان صدور گواه��ي اتمام عمليات 
س��اختماني، مش��مول ماليات مذكور مي شوند. اين 
ماليات بخشي از طرح كالن ماليات بر عايدي سرمايه 
اس��ت كه از ماه ها پيش مطرح بود و بخش مربوط به 
خانه هاي خالي آن در آذر ماه امسال از سوي نمايندگان 
مجلس به تصويب رس��يده بود. به اين ترتيب انتظار 
مي رود بخشي از جريان هاي س��فته باز فعال در بازار 
مسكن با هزينه هاي جديد رو به رو شوند و اين موضوع 
چند تاثير جدي بر يكي از مهم ترين بازارهاي اقتصادي 
ايران بگذارد. با ماليات ستاني از خانه هاي خالي، از سويي 
درآمد مالياتي جديدي براي دولت در يك حوزه دست 
نخورده به وجود خواهد آمد كه مي تواند گامي ابتدايي 
در مسير اجراي سياست هاي مالياتي در اقتصاد ايران 
باشد. از سوي ديگر با توجه به اينكه بر اساس آمارهاي 
وزارت راه و شهرسازي، تعداد خانه هاي خالي در ايران 
بيش از يك ميليون واحد ارزيابي مي شود، نرخ باالي 
ماليات بر خانه هاي خالي، باعث مي ش��ود دالالني كه 
به فكر سودجويي در بازار مسكن بودند احساس خطر 
كرده و واحدهاي خالي خود را به بازار عرضه كنند. اين 
تعداد خانه خالي در حالي در ايران ديده مي ش��ود كه 
بر اس��اس برآوردهاي گزارش هاي باال دستي، يكي از 
اصلي ترين دالي��ل روند دايمي افزايش قيمت در بازار 
مسكن، كمبود عرضه نسبت به تقاضا بوده است و با وارد 

كردن خانه هاي خالي به بازار مي توان انتظار داشت در 
كنار كاهش داللي، قيمت برخي كاالها نيز كاهش پيدا 
كند. اين ماليات بايد به ديگر حوزه ها نيز انتقال پيدا كند. 
در سال هاي گذشته بسياري بازارهاي جانبي مانند ارز 
و طال به محلي براي س��رمايه گذاري هاي كوتاه مدت 
تبديل شده اند و با توجه به اينكه در اين بازارها نه نظارتي 
وجود دارد و نه از سود به دست آمده مالياتي اخذ شده، 
بسياري از سرمايه گذاران، در مدتي كوتاه و بدون انجام 
هيچ اقدام مولدي سود سرشار به دست آورده اند. اين در 
حالي است كه در ايران فعاليت هاي توليدي، مشمول 
ماليات مي شوند و به اين ترتيب دولت از فعاليت هايي 
كه مستقيما به رشد اقتصادي منجر مي شوند ماليات 
مي گيرد اما فعاليت هايي كه صرفا در مدتي كوتاه براي 

افراد سودي سرشار دارد، فراموش شده اند.

     ريشه معضالت مالياتي
در كنار ماليات بر عايدي س��رمايه، درآمدهاي دولت 
از ح��وزه ماليات هاي مس��تقيم نيز هم��واره در ايران 
در هاله اي از ابهام قرار داش��ته اس��ت. ريشه اصلي اين 
معضل به وابستگي طوالني مدت اقتصاد ايران به نفت 
باز مي گردد. بر خالف بس��ياري از اقتصادهاي توسعه 
يافته كه بخش مهمي از درآمدهاي دولت را به وسيله 
نظام مالياتي تامي��ن مي كنند، در اي��ران درآمدهاي 
سهل الوصول نفتي همواره، مانع از آن شده كه دولت هاي 
مختلف نسبت به استفاده از درآمدهاي مالياتي اقدام 

كنند و همي��ن موضوع اقتصاد اي��ران را همواره عقب 
مانده نگه داشته است. اين رويه در دو سال اخير قدري 
تغيير كرد كه علت اصلي آن كاهش دسترس��ي دولت 
به درآمدهاي نفتي تحت تاثير تحريم هاي امريكا بود. 
در اين سال ها دولت تمركز بيشتري بر ماليات ستاني 
گذاشت كه نتيجه نخست آن، افزايش تحقق درآمدهاي 
پيش بيني ش��ده مالياتي بود. با اين وجود هنوز سهم 
ماليات از درآمد س��رانه داخلي بس��يار پايين تخمين 
زده مي ش��ود. اين روند در بودجه سال آينده وضعيت 
خطرناك ت��ري پيدا كرده و در حال��ي كه دولت تحت 
تاثير اميد به كاهش تحريم ها، پيش بيني كرده، درآمد 
نفتي چند برابر شود و حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان 
از اين مسير به دس��ت آورد، ميزان افزايش درآمدهاي 
مالياتي حتي متناسب با نرخ تورم فعلي اقتصاد ايران نيز 
نيست. در اليحه بودجه ۱۴۰۰كه اواسط آذرماه تقديم 
مجلس شد سهم درآمدهاي مالياتي براي سال آينده 
با افزايش ۴۳هزارميلياردي نسبت به بودجه سال۹۹ 
به ۲۴۷هزار ميليارد تومان رسيده است كه ۲۱درصد 
افزايش را نش��ان مي دهد. با توجه به اينكه در آخرين 
آمار اعالم ش��ده توس��ط مركز آمار تورم ساالنه كشور 
برابر ۳۰.۵ درصد بود، افزايش ۲۱درصدي درآمدهاي 
مالياتي سوال برانگيز است. يعني نه تنها ميزان واقعي 
درآمدها افزايش پيدا نكرده، بلكه در مقايس��ه با سال 
گذشته حدود ۱۰ درصد كاهش پيدا كرده است. اين در 
حالي است كه به نظر مي رسد با توجه به كسري بودجه 

شديد پيش بيني شده براي سال آينده، تورم هاي باالتر 
از مقادير كنوني نيز در اقتصاد كش��ور محتمل به نظر 
مي رسد كه افزايش ۲۱ درصدي منابع مالياتي را بسيار 
بحث برانگيز مي كند.  نكته ديگر كاهش سهم درآمدهاي 
مالياتي از منابع عمومي بودجه به ۲۹.۴۷درصد است 
كه كمترين ميزان از ابتداي دولت يازدهم به حس��اب 
مي آيد. در حالي كه اين نس��بت در قانون بودجه سال 
گذش��ته برابر ۳۵.۸۲ درص��د بوده اس��ت. در بخش 
ايجاد پايه هاي مالياتي جديد، يكي از ماليات هايي كه 
مي تواند در راس��تاي تامين منابع بودجه به كار گرفته 
ش��ود، ماليات بر مجموع ثروت است. ماليات بر ثروت 
و دارايي از مهم ترين پايه هاي مالياتي در دنيا بوده و در 
بسياري از كشورها رواج دارد. اين ماليات بر دارايي هاي 
بخش خصوصي يعني زمين، مسكن و... وضع مي شود؛ 
البته در ايران نيز مجلس شوراي اسالمي در سال جاري 
تصميماتي مبني بر اخذ ماليات از خانه هاي خالي اتخاذ 
كرده كه در مقام اجرا هنوز نتيجه اي در بر نداشته است. 
در كنار آن روند معافيت هاي مالياتي در ايران نيز هنوز 
سرنوشت مشخصي ندارد. در ايران معافيت هاي مالياتي 
زيادي اعم از معافيت ماليات  در مناطق آزاد تجاري و... 
وجود دارد كه اكثر آنها غيرهدفمند است. بنابراين اصالح 
اين معافيت ها امري ضروري به نظر مي رسد. در حال 
حاضر اليحه دايمي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده 
توسط شوراي نگهبان به مجلس برگشت داده شده تا 
ايرادات آن رفع ش��ود كه يكي از اين ايرادات معافيت 
مالياتي كاالها و خدمات عرضه ش��ده در مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي اس��ت.در اقتصاد ايران نه تنها مشخص 
نيست كه چه افرادي بايد به چه شكل ماليات بپردازند، 
بلكه حتي روند معافيت هاي مالياتي نيز نامش��خص 
است. بر اساس آمارهاي دولتي، در طول سال چند ده 
هزار ميليارد تومان فرار مالياتي رخ مي دهد و اين تنها 
در ميان ماليات هاي محاس��به شده اس��ت. اگر به اين 
فهرس��ت افرادي را كه اساسا اطالعات مالياتي خود را 
ثبت نكرده اند و اصنافي كه هنوز در برابر ماليات دادن 
مقاومت مي كنند را اضافه كنيم، عدد بسيار گسترده 
خواهد شد. در كنار آن توليد كنندگان در ايران برخالف 
بسياري از كشورهاي جهان، ماليات سنگيني مي پردازند 
و فعاليت هاي سفته بازانه، از ماليات معاف مانده اند. اگر 
بنا بر تغيير رويه دولت و كاهش اتكا به پول نفت باشد، 
بايد تغييراتي ساختاري در روند اخذ ماليات در دستور 
كار قرار گيرد و اين مهم جز با يك اصالحات ساختاري 

و گسترده ممكن نخواهد شد.
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تالش براي حفظ برجام  را 
دوچندان مي كنيم

اتحاديه اروپا در واكنش به از سرگيري غني سازي 
۲۰درصد در ايران اعالم كرد كه تالش هايش را براي 
حفظ توافق هسته اي دو چندان مي كند. به گزارش 
خبرگزاري آسوشيتدپرس، پيتر استانو سخنگوي 
اتحاديه اروپا يك روز پ��س از آنكه ايران اعالم كرد 
روند غني س��ازي ۲۰ درصد اورانيوم در كشور آغاز 
شده اس��ت، گفت كه اين اتحاديه تالش هاي خود 
براي حفظ توافق هسته اي با ايران را دو برابر مي كند. 
وي در ادام��ه ابراز نگراني كرد كه اين اقدامات ايران 
مي تواند براي عدم اشاعه هسته اي پيامدهاي جدي 
به همراه داش��ته باشد. اس��تانو افزود: حفظ توافق 
هسته اي با ايران به نفع همه است و تمام ۲۸ كشور 
عضو اتحاديه تالش هايشان را تقويت خواهند كرد تا 
اطمينان يابيم كه همه طرف ها به تعهداتشان در اين 

توافق تاريخي پايبند هستند.
ب��ه گزارش ايس��نا، علي ربيعي س��خنگوي دولت 
جمهوري اس��المي ايران روز دوشنبه ۱۵ دي ماه 
از آغاز فرايند ازسرگيري غني س��ازي اورانيوم ۲۰ 
درصدي در كش��ور خبر داد. اتحاديه اروپا پيش��تر 
مدعي ش��ده بود كه اين گام ايران خالف تعهدات 
هسته اي اش ذيل برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( 
است. علي ربيعي همچنين در واكنش به اين ادعاها با 
بيان اينكه غني سازي اورانيوم مطابق با بند ۳۶ برجام 
است، گفت: اتحاديه اروپا به جاي صدور بيانيه و اعالم 
نگراني نسبت به استفاده ايران از حقوق خود، فكري 
به حال تعهدات بر زمين مانده اش بكند. محمدجواد 
ظريف وزير امورخارجه كشورمان نيز روز دوشنبه 
در حساب كاربري خود در توييتر نوشت: ما بر اساس 
مصوبه پارلمان كشور، غني سازي ۲۰ درصدي را از 
س��ر گرفتيم و به نحو مقتضي به آژانس بين المللي 
انرژي اتمي اطالع رساني شده است. همچنين بهروز 
كمالوندي، س��خنگوي سازمان انرژي اتمي با بيان 
اينكه اين كار در جهت اجراي قانون اقدام راهبردي 
براي لغو تحريم ها و دفاع از حقوق ملت ايران است 
افزود: ۵ ماده از اين قانون مربوط به موضوعات فني و 
در ارتباط با سازمان انرژي اتمي است. البته بگويم كه 
اين ظرفيت چيز جديدي نيست. در سال ۸۹ بعد از 
اينكه سوخت رآكتور را به ما ندادند ما وارد توليد ۲۰ 
درصد شديم و آن را توليد كرديم. وي موارد مصرف 
اين سوخت را اس��تفاده از آن در رآكتور تحقيقاتي 
تهران عنوان كرد و اف��زود: اورانيوم ۲۰ درصد غني 
شده بيشتر براي سوخت رآكتور تحقيقاتي است كه 
توليد راديوداروها به واسطه آن انجام مي شود. بيش 
از يك ميليون بيمار در كش��ور اكنون از راديودارو 
اس��تفاده مي كنند. بهروز كمالوندي، س��خنگوي 
سازمان انرژي اتمي گفت: ذخاير سوخت ۲۰ درصد 
براي حدود ۳ تا ۴ سال براي رآكتور تحقيقاتي تهران 
را در اختيار داريم. بر اساس برجام قرار بود اگر ذخاير 
۲۰ درصد تمام شود دو سال پيش از اتمام درخواست 
بدهيم و آنها به ما بفروشند. در عين حال در جهت 
اجراي قانون مجلس موظف هس��تيم حدود ۱۲۰ 
كيلوگرم اورانيوم ۲۰ درص��د را ذخيره كنيم و اين 
كار آغاز شده است. همچنين سيد عباس عراقچي 
معاون وزير امور خارجه نيز در اين ارتباط گفت: تمام 
روال حقوقي شروع غني سازي ۲۰ درصد طي شده 
اس��ت. ضمانت اجرايي برجام خود ايران است و هر 
وقت تشخيص دهيم كه طرف مقابل به تعهداتش 
عمل نمي كند ماده ۳۶ اين اختيار را به ما مي دهد كه 
ايران تعهدات خود را جزيي و كلي متوقف كند از اين 
رو شروع توليد هم بر اساس ان پي تي، هم برجام و 

هم پادمان جامع قانوني است.
معاون سياس��ي وزير امور خارجه گف��ت: كاربرد 
غني سازي ۲۰ درصد براي سوخت رآكتور تهران 
است كه سوخت آن همواره از خارج وارد مي شد تا 
س��ال ۸۸ كه درخواست ما براي خريد اجابت نشد 
و در آن مقطع دستور صادر ش��د و دانشمندان ما 
مثل شهيد شهرياري آن را ساختند و ديگراني كه 
همكاري كردند. رآكتور تهران مصارف تحقيقاتي 
دارد و ه��م تولي��د راديوداروها را انج��ام مي دهد 
كه نزديك يك ميليون نفر در اي��ران نيازمند اين 
راديوداروها هس��تند و نياز تعطيل شدني نيست. 
بيش از ۴۰۰ كيلو مواد غني شده ۲۰ درصد توليد 
كرده بوديم پيش از برجام اما قرار شد كه با اجراي 
برجام توليد آن متوقف شود. عراقچي ادامه داد: از 
نظر طرف هاي مقابل سوخت ۲۰ درصد قدم مهمي 
در تكنولوژي هسته اي بود. در عين حال كه به گفته 
سخنگوي سازمان انرژي اتمي هنوز براي ۴ الي ۵ 
سال آينده سوخت نياز نداريم و سوخت كافي هم 
داريم و طبق برجام هر وقت سوخت تمام مي شد دو 
سال قبل از آن اعالم مي كرديم كه يا بخريم يا توليد 
كنيم. معاون ظريف با اشاره به تصميمات ايران براي 
كاهش تعهدات اظهار كرد: ما درصد غني سازي را باال 
برديم اما زير ۵ درصد نگه اش داشته بوديم. مجلس 
شوراي اسالمي در قانون اخير دولت را مكلف كرد 
كه غني سازي ۲۰ درصد را س��ريع شروع كنيم و 
فارغ از اختالف نظرهايي كه ما داشتيم وقتي قانون 
تصويب ش��د موظف به اجراي آن هستيم. از امروز 
اين كار انجام ش��د و روال قانوني آن كامل طي شد 
و پرسشنامه هاي مربوطه اعالم شد و آژانس به طور 
روشن روند را ديد و از امروز رسما طبق اختياراتي 
كه پادمان جامع به ما مي دهد غني سازي ۲۰ درصد 
را شروع كرديم. عراقچي اظهار كرد: غني سازي ۲۰ 
درصد به لحاظ نياز رآكتور تهران انجام مي شود و بر 
اساس قانون مجلس مكلف به اجرا هستيم و در بند 
۷ مصوبه هم آمده كه اگر طرف مقابل به تعهداتش 
عمل كرد به مجلس اعالم كنيم تا تصميم متقابل 
گرفته ش��ود و اگر آنها تعهداتش��ان را كامل انجام 
دهند ما آمادگي بازگشت به تعهداتمان را داريم. بر 
خالف اينكه در داخل گفته مي شد روند پيشرفت 
فعاليت هاي هسته اي ايران متوقف شده امروز ثابت 
شد كه اين طور نيس��ت و در عرض ۱۲ ساعت اين 

روند احيا شد.

100 ميليارد دالر از اموال ايران 
در خارج بلوكه شده است

پايگاه خبري آس��ياتايمز حج��م كل دارايي هاي 
خارجي بلوكه شده ايران را ۱۰۰ ميليارد دالر برآورد 
كرد. خبرگزاري رس��مي كره جنوبي- يونهاپ- به 
نقل از منابع بانك مركزي اين كش��ور اعالم كرد به 
دليل تحريم هاي امريكا پس از خروج اين كشور از 
برجام، حدود ۱۰ تريليون وون )۹.۲ ميليارد دالر( از 
دارايي هاي ايران در اين كشور مسدود شده است. از 
اين مبلغ سه تريليون وون از شهريور سال ۹۸ پس 
از واريز در ش��عبه بانك ملت سئول مسدود شده و 
هفت تريليون وون ديگر نيز در دو بانك صنعت كره 
و ووري مسدود ش��ده اند.  پايگاه خبري آسياتايمز 
نيز با اش��اره به دارايي هاي مسدود ش��ده ايران در 
كره جنوبي نوشته اس��ت حدود ۱۰۰ ميليارد دالر 
از دارايي هاي ايران در نقاط مختلف جهان به دليل 
تحريم هاي امريكا مس��دود شده اس��ت.  در ماه مه 
 سال ۲۰۲۰ عبدالناصر همتي، رييس بانك مركزي 
ايران گفته بود دو بانك كره اي مانع از دسترسي ايران 
براي استفاده از پول خود و خريد دارو و مواد غذايي 
ش��ده اند كه هدف تحريم هاي امريكا نيستند.  اين 
گزارش مي افزايد در پي اقدام كره جنوبي در بلوكه 
كردن دارايي هاي ايران، روابط دو طرف دچار تنش 
شده و طرف ايراني به دنبال شكايت از كره بابت اين 
اقدام در محاكم قضايي بين المللي است.  در روزهاي 
اخير خبر توقيف يك نفتكش كره اي به دليل ايجاد 
آلودگي محيط زيس��تي در نزديكي سواحل ايران 
خبرساز ش��ده بود. اين كشتي اكنون در ايران لنگر 
انداخته و قرار است معاون وزير خارجه كره جنوبي 
براي رايزني با مقامات ايراني در اين خصوص راهي 
ايران ش��ود. ح��دود ۷۰ درص��د واردات نفتي كره 
جنوبي از تنگه هرمز عبور مي كند و ايجاد مش��كل 
در اين خصوص مي توان��د باعث بحران انرژي براي 
اين كشور شود. وزارت دفاع كره جنوبي در واكنش 
به توقيف اين كشتي اعالم كرد ناوشكن ۴۴۰۰ تني 
چوي يونگ راهي آب هاي خليج فارس خواهد شد. 

 افزايش نرخ تسعير ارز 
از فساد جلوگيري مي كند

نماينده مردم شيراز ضمن تشريح تصميم مجلس در 
خصوص تغيير ارز مبناي حقوق گمركي و افزايش نرخ 
تسعير ارز در بودجه گفت: دولت در بطن بودجه۱۴۰۰ 
ي��ك ارز ۴۲۰۰تومان��ي و يك ارز نيماي��ي ۱۷۵۰۰ 
توماني ومتوسط اين دو نرخ را نيز به عنوان نرخ تسعير، 
۱۱۵۰۰توماني پي��ش بيني كرده ب��ود. جمع بندي 
كلي كميس��يون برنامه و بودجه اين است كه اقتصاد 
كش��ور بايد به س��مت نظام ارزي تك نرخي حركت 
كند. در حال حاضر كه براي كاالهاي وارداتي، مبتني 
بر ارز ۴۲۰۰توماني، س��ود بازرگاني و حقوق گمركي، 
قيمت گذاري مي شود، اين فرايند به نفع كاالهاي وارداتي 
و به ضرر اقالم صادراتي است. اين روند بايد اصالح شود 
تا هم منبع درآمدي، مبتني بر حقوق گمركي و سود 
بازرگاني در بودجه ايجاد ش��ود و ه��م از رويكرد كلي 

صادرات بيشتر و واردات كمتر حمايت شود.
قادري در ادامه افزود: اجراي اين تصميم هرچند ممكن 
است در برخي كاالها، آثار و پيامدهاي محدود تورمي 
ايجاد كند اما بحث اصلي اين است كه سهم مواد اوليه 
وارداتي از كل كاالها سهم قابل توجهي نيست، بنابراين 
احتماال، تاثيرات تورمي دامنه داري نخواهد داشت. از 
طرف ديگر مي توان بخشي از كس��ري بودجه را نيز از 
اين محل تامين كرد. چنانچه در اثر اين تصميم هزينه 
تمام شده براي برخي كاالها، افزايش پيدا كند، مي توان 
تعرفه هاي آنان را كاهش داد تا فشار تورمي اين نوع اقالم 

افزايش پيدا نكند.
رييس كميته اقتصادي مجلس همچنين گفت: موضوع 
مهم بعدي آن است كه چنانچه اقتصاد ايران به سمت 
نظام تك نرخي ارزي حركت نكند، اين روند باعث افزايش 
دامنه فساد و رانت خواهد شد. براي توازن بخشيدن به 
اين وضعيت، مي توان براي كااله��اي ضروري، يارانه 
پرداخت كرد. يعني ارز را آزاد در نظر گرفت و از س��وي 
ديگر به مردم براي استفاده از اين اقالم يارانه پرداخت 
كرد. همانطور كه مستحضريد، وقتي سيستم توزيع در 
اختيار دولت نباشد، هرچند ارز ۴۲۰۰توماني در اختيار 
وارد كننده قرار مي گيرد، اما وارد كننده ها، اقالم ضروري 
را با ارز آزاد قيمت گذاري مي كند و رانت بزرگي در اين 

ميان به ضرر مصرف كننده، ايجاد مي شود.
قادري افزود: مبتني بر اين منطق كلي، نمايندگان عضو 
كميسيون تلفيق مجلس به اين نتيجه رسيده اند كه 
مبناي ارز را كامال تغيي��ر دهند و ارز ۱۷۵۰۰توماني را 
وارد بودجه كنند تا از اين طريق هم از درآمدهاي برآمده 
از اين تصميم استفاده شود هم از مفاسد نظام چند نرخي 
جلوگيري كنند. تصور كلي من اين است كه در نهايت 
كميسون تلفيق ناچار خواهد شد تا اصالحات اساسي و 
كليدي در بودجه داش��ته باشد تا ميزان فروش نفت را 
در محدوده ۱تا ۱.۵ميليون بشكه كاهش دهد. از سوي 
ديگر نيز با تغيير نرخ ارز به مح��دوده ۱۷۵۰۰توماني 
درآمدهاي دولت افزايش، كسري بودجه كاهش و نياز 
به فروش فزاينده اوراق كنترل خواهد شد. از طرف ديگر 
ميزان فروش نفت در بودجه منطقي تر خواهد شد، چرا 
كه دليلي ندارد ما در دوران تحريم ميزان فروش نفت را 

۲.۳ميليون بشكه در نظر بگيريم.
نماينده مردم شيراز در مجلس در پاسخ به اينكه برخي 
نمايندگان پيشنهاد اخذ ماليات از تراكنش هاي بانكي 
را مطرح كرده اند، آيا با اين ايده موافقيد؟ يادآور شد: در 
خصوص بحثي كه در خصوص اخذ ماليات از تراكنش ها 
مطرح ش��ده، واقع آن اس��ت كه اين ايده، توجيه پذير 
نيست. هر نوع افزايش پايه مالياتي در بودجه، بايد منطق 
اقتصادي داشته باشد، در حالي كه مي توان نرخ ماليات 
بر ارزش افزوده را تا يك درصد افزايش داد. در بسياري 
از كش��ورهاي اروپايي نرخ ارزش افزوده مالياتي، باالي 
۲۵درصد است و در برخي كشورهاي هم سطح ايران 
باالي ۱۸درصد است، افزايش نرخ مالياتي ارزش افزوده 

از ۹درصد به ۱۰درصد فشار زيادي ايجاد نمي كند.

نفت  راه  درآمدهاي پايدار  را  بسته است

ماليات؛ گمشده  بزرگ  اقتصاد  ايران

هشدار درباره تشديد تورم ۱۴۰۰

تعارض نيازها در تصميم سازي ها ارزي

در صورت تثبيت و تصويب نهايي نرخ محاس��باتي دالر 
۱۷۵۰۰ تومان��ي )در مجلس و ش��وراي نگهبان( عمال 
شاهد افزايش ۳۰۰درصدي نرخ ارز دولتي كه هم اكنون 
۴۲۰۰ تومان اس��ت، خواهيم بود و نرخ ارز محاس��باتي 
۱۱۵۰۰تومان��ي كه دولت پيش��نهاد كرده بود، با رش��د 
۵۲درصدي مواجه مي شود. عبدالناصر همتي، رييس كل 
بانك مركزي در همي��ن ارتباط اعالم كرد كه تعيين نرخ 
۱۷۵۰۰ تومان به ازاي هر دالر و رسميت دادن به اين نرخ 
تسعير ارز در بودجه را با توجه به توفيقات اخير در صدور نفت 
و فرآورده هاي نفتي و خنثي كردن تحريم هاي جاري از يك 
طرف و نيز روند تحوالت و احتمال كاهش تحريم ها در سال 
آتي از طرف ديگر، به  صالح اقتصاد كشور نمي دانم. نكته اي 
كه بايد توجه شود موضوع تاثير آن بر رشد پايه پولي است، 
ممكن است در ظاهر اين اقدام با كم كردن از ميزان صادرات 
نفت موجب تراز دخل وخرج بودجه بش��ود ولي براساس 
تجربه كشور و رابطه مالي دولت و بانك مركزي، تاثير آن در 
نقدينگي را نمي توان ناديده گرفت.او تاكيد كرد كه به  جاي 
باال بردن نرخ تس��عير ارز در بودجه كه مبناي محاسباتي 
آن نيز مشخص نشده، بهتر است تالش مجموعه نظام به 
صدور نفت بيشتر كه حق مردم ايران است، متمركز شود. به 
 منظور واكاوي آثار اقتصادي مصوبه كميسيون تلفيق مبني 
بر افزايش نرخ ارز تسعير به ۱۷۵۰۰ تومان، در ابتدا بايد به 
سياس��ت دولت در حوزه ارز ۴۲۰۰توماني اشاره داشت. 
بانك مركزي به  صراحت مخالفت خود را با ارز ۴۲۰۰توماني 
اعالم كرده و اين موضوع بارها نيز از سوي رييس كل بانك 
مركزي هم مطرح شده است. براين اساس، در تشريح داليل 
مخالفت با مصوبه كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۰ مجلس 
شوراي اس��المي براي افزايش نرخ تسعير ارز به ۱۷۵۰۰ 
تومان، ضمن تاكيد بر اينكه حذف ارز ۴۲۰۰توماني نبايد 
ناگهاني باشد، بايد نسبت به افزايش شديد پايه پولي هشدار 
داد. به  لحاظ تئوري مي توان بحثي درباره ارز ۴۲۰۰توماني 
مطرح كرد و آن اين اس��ت كه طبق جريان غيراصلي در 
موضع سياستگذاري ارزي، اينكه شما توصيه كنيد براي 
مدت محدود نرخ ارز به  منظور كنترل تورم فريز شود، لزوما 
امري ردشده نيست به  خصوص درباره ايران كه با كنترل 

نرخ ارز روي چهار كاالي اساسي ذرت دامي، جوي دامي، 
كنجاله سويا و دانه سويا مشروط به اينكه تخصيص ارز كامل 
و بهنگام باشد، مي توانيم اثر اهرمي در كنترل تورم به دست 
بياوريم، البته تاكيد مي كنم كه اين جمله به  معني توصيه 
استفاده از ارز ۴۲۰۰توماني براي تمام كاالها نيست، بلكه به 
 معني مغتنم شمردن فرصتي است كه شكل خاص واردات 
ايران و شكل خاص اثر آن در اقتصاد ايران را در اختيار ما قرار 
مي دهد. اينها البته مشروط به اين است كه ارز باكيفيت 
متناسب با كاالهاي اساسي داش��ته باشيم؛ )نمي توان با 
لير تركيه سويا تسويه كرد( اما به  شرط اينكه ارز متناسب 
با كاالي اساسي را داشته باشيد و بهنگام بتوانيد پرداخت 
كنيد، به  شرطي كه كل تقاضا را پوشش دهد، قابل توصيه 
است. يعني اگر شرايط مانند س��ال ۹۸ باشد و به  راحتي 
بتوانيد ارز را تخصيص دهيد، در سال ۹۸ مي توانيد نشان 
دهيد كه هم در قيمت كاالهايي كه مستقيم و غيرمستقيم 
به اين چهار كاال ذرت دامي، جوي دامي، كنجاله سويا و دانه 
سويا ارتباط دارند، نرخ رشد اصال به اندازه نرخ ارز آزاد نبوده 
است. اما باز هم تاكيد مي كنم اينها مشروط به اين است كه 
بتوانيد ارز را به  درستي تخصيص دهيد. اگر فقط ۶۰ درصد 
از كل تقاضا را تخصيص دهيد و ۳۰ درصد بدون تخصيص 
ارز بماند، قيمت به س��رعت به قيمت بازار آزاد مي رسد و 
تقاضاي كاذب ايجاد مي شود و همه اتفاقاتي كه در سال 
۹۹ شاهدش بوديم، تكرار مي شود. در نتيجه نبايد خيلي 
ناگهاني ارز ۴۲۰۰توماني را حذف كرد. اگر قصد حذف ارز 
۴۲۰۰توماني را داشته باشيد نمي توانيد خيلي ناگهاني 
نسبت به حذف آن اقدام كنيد. براي هر كدام از كاالهايي 
كه ارز ۴۲۰۰تومان��ي را دريافت مي كردند، بايد برنامه اي 
جداگانه داشته باشيم. به  رغم اثر منفي كه ارز ۴۲۰۰توماني 
بر توليد داخلي دارد و اصال قابل انكار نيست اما تصور اينكه 
به سرعت توليد داخل مي تواند جايگزين شود اصال درست 
نيست. لذا نيازمند برنامه حذف ارز ۴۲۰۰توماني هستيم و 
اين طور نيست كه مانند روزي كه ۱۰� ۲۰ نفر در يك اتاق 
ارز ۴۲۰۰توماني را خلق كردند ما هم يك شبه آن را حذف 
كنيم. موضوع به اين راحتي ها نيست كه بگوييم زنده باد 
ارز ۴۲۰۰ ي��ا مرگ ب��ر ارز ۴۲۰۰توماني! همچنين بايد 

ديد كه علت مخالفت بانك مركزي با مصوبه كميسيون 
تلفيق مجلس مبني بر نرخ تس��عير ارز ۱۷۵۰۰توماني 
چيست؟ موضع گيري بانك مركزي هميشه مخالفت با ارز 
۴۲۰۰توماني بوده و اين موضوع را خيلي صريح اعالم كرده 
است اما مخالفتي كه بانك مركزي با ارز ۱۷۵۰۰توماني 
اعالم مي كند مربوط به اليه بين بانك مركزي يا بانك ها با 
واردكننده نيست، بلكه مربوط به تنظيم روابط مالي دولت 
و بانك مركزي اس��ت. فرض بر اين است كه دولت ارز را به 
بانك مركزي مي فروشد و بانك مركزي ريال را به دولت با 
نرخي خيلي بيشتر از قبل، مي دهد؛ در اينجا انتظار اين است 
كه بانك مركزي با فروش ارز داخل ترازنامه اش اين فرآيند 
را سترون بكند اما با وجود اين، در عمل اتفاقات متعددي 
مي افتد كه بايد حواس مان به آنها باشد. اين طور نيست كه 
دقيقا با همان حجمي كه دولت ارز خود را به بانك مركزي 
مي فروش��د، بانك مركزي هم با همان حج��م ارز خود را 
بفروشد و پايه پولي را كنترل كند. به  خصوص در شرايط 
تحريمي كه شكافي ميان ارز ناشي از صادرات رسمي دولت 
)اعم از صادرات نفت و گاز و برق( و ارز در دس��ترس داريد، 
اين موضوع خيلي جدي تر است و مي تواند موجب رشد پايه 
پولي و نقدينگي شود. اكنون بايد ديد كه افزايش شديد نرخ 
ارز چه عواقبي دارد؟ وقتي يك باره افزايش خيلي شديد در 
نرخ تنظيم كننده روابط مالي دولت و بانك مركزي مي دهيد 
اين احتمال وجود دارد ك��ه اگر بانك مركزي نتواند آن را 
سترون بكند با رشد شديد در پايه پولي مواجه مي شويم. اين 
داليل به  هر حال روي ميز است و بايد در محاسبات به آن هم 
فكر كرد، زيرا درآمد ارزي دولت همان موقع فروش نمي رود 
و تبديل به ريال نمي شود و فروش ارز يك روند زمانبر است. 
يعني ميزان واردات و فروش ارز با ميزان درآمد ارزي و نياز 
دولت و بودجه دولت ممكن اس��ت نامتناس��ب باشد يا با 
تاخير همراه شود و اين موارد روي پايه پولي اثر مي گذارد و 
نقدينگي بيشتر مي شود.  اين موضوع جدا از اليه اي است كه 
به واردكننده برمي گردد، هيچ دليلي وجود ندارد كه تنظيم 
مناسبات بين دولت و بانك مركزي با همان نرخ ارزي انجام 
شود كه براي واردكننده انجام مي شود. تجارب جدي در اين 
خصوص در دوره هاي قبل وجود دارد، تفكيك رابطه بانك 

مركزي و دولت و رابطه بانك مركزي با واردكننده موضوع 
مهمي است كه بايد به آن توجه كرد.  يكسان سازي نرخ در 
س��ال ۸۰ يك تجربه خوب بود كه در بودجه آن سال هم 
دقيقا براساس همين اشتباه كه در سال۷۲ - ۷۱ در خصوص 
افزايش نرخ ارز در بودجه انجام شده بود، رابطه مالي دولت و 
بانك مركزي را روي دو نرخ ارز تعريف كردند كه عمال يكي 
از اين دو نرخ ارز، خيلي كمتر از نرخ بازار آزادش��ده بعد از 
يكسان سازي نرخ ارز در سال ۸۰ بود؛ هر چند تالش شان بر 
اين بود كه مانع از رشد پايه پولي با علم به مشكالتي كه وجود 
داشت، شوند )بانك مركزي بنا به داليلي نمي توانست تمام 
ارز ترازنامه خود را مجددا براي واردات بفروشد، هم در سطح 
تقاضا مسائلي بود و هم تقاضاي غيروارداتي وجود داشت كه 
بايد آنها را هم مدنظر قرار مي دادند(. خلق كف جديد نرخ 
ارز با تصويب ارز ۱۷۵۰۰توماني: واكنش رييس كل بانك 
مركزي به مصوبه كميسيون تلفيق كامال اشاره به همين 
تجربه دارد، از طرف ديگر وقتي خودتان نرخ ارز بين بانك 
مركزي و دولت را ۱۷۵۰۰ تومان تعيين مي كنيد، بازار هم 
براي نرخ خود روي ۱۷۵۰۰ به عالوه نرخ اضافه اي متمركز 
مي شود. اين مبلغ اضافي هم بستگي به شرايط سياسي 
دارد اما به  هر حال كف جديد براي نرخ ارز خلق مي كند كه 
۱۷۵۰۰ تومان به عالوه يك عددي است. يعني كف نرخ 
ارز ۱۷۵۰۰ تومان است و متناسب با شرايط بازار، عرضه 
و تقاضا، شرايط سياس��ي و... يك نرخ ارز باالتر از ۱۷۵۰۰ 
تومان شكل خواهد گرفت و نمي توان انتظار كاهش نرخ 
ارز ب��ه زير ۱۷۵۰۰ تومان را داش��ت.   نبايد مخالفت با ارز 
۱۷۵۰۰توماني از س��وي سخنگوي تلفيق، خيلي سريع 
اين طور تعبير مي شد كه افرادي كه اين را مي گويند موافق 
ارز ۴۲۰۰توماني هستند، درحالي كه موضع بانك مركزي 
كه مشخص است. به عبارت ديگر، مخالفت با ارز ۱۷۵۰۰ 
توماني موافقت با ارز ۴۲۰۰ توماني نيست ضمن اينكه ارز 
۴۲۰۰ توماني نيز بايد به تدريج حذف شود و بايد به مسائل 
عرضه و تقاضا و اثر نرخ ارز ۱۷۵۰۰ توماني روي قيمت ها در 
بازار و رابطه مالي دولت و بانك مركزي و رشد نقدينگي و 
پايه پولي توجه شود و همه اين موارد به تفضيل و به تدريج 

بررسي و اجرا شود.

اقتصاد ايران از يك سوراخ دو يا چند بار نبايد گزيده شود، 
به هر حال بايد از تجربيات و دس��تاوردهاي گذشته در 
مسير تصميم سازي هاي آينده بهره برداري شود. هيچ 
بعيد نيست، ۴سال ديگر يك مدل جديد از ترامپ و پمپئو 
در امريكا ظهور كند و دوباره زنجيره تحريم هاي اقتصادي 
عليه اقتصاد كشور را بر پا كند. نبايد اجازه داده شود تا يك بار 
ديگر نرخ ارز در كش��ور در اثر عوامل بيروني و انتظارات 
تورمي چهار برابر شود. از امروز بايد نرخ هاي ارزي باال تست 
شود تا اقتصاد با اين نرخ ها سازگار شود. بازارهاي صارداتي 
كشور بسط پيدا كند، ش��ركت ها و بنگاه هاي اقتصادي 
قوت بگيرند و بع��د در صورتي كه حتي اگر تحريم هاي 
جديدي نيز از راه رسيدند، اقتصاد ايران آمادگي الزم براي 

مصون نگه داشتن خود را داشته باشد. مثل تزريق واكسن 
كه باعث مي شود در زمان هجوم ويروس ها و ميكروب ها 
بدن آمادگي الزم براي دفع آنها را دارد. در اين ميان برخي 
اين موضوع را مطرح مي كنند كه اين روند بايد به صورت 
تدريجي و در يك بازه زماني بلندمدت انجام شود. شخصا 
معتقدم تقريبا كار به سرانجام رسيده است. در گام آخر 
تصميم س��ازي در اين خصوص روبه رو هستيم. چيزي 
باقي مانده است، چون كشور با محدوديت ارزي برآمده 
از تحريم ها روبه رو ش��د و آرام آرام ارزهاي ۴۲۰۰ توماني 
از ۲۵قلم كاال به ۲ الي ۳نوع كاال محدود شد. در اين گام 
آخر نبايد متزلزل شده و وسوسه شويم با توجه به احتمال 
گشايش هاي ارزي و باال رفتن درآمدهاي ارزي نفتي از اين 

مسير كه با دشواري هاي فراواني طي كرده ايم، عقب نشيني 
كنيم. وقتي چاقو را براي جراحي زده ايم و بخشي از روند 
جراحي را آغاز كرده ايم، بهتر است اين عمل ضروري را تا 
پايان و نقطه هدف تداوم بخشيم. چرا اين روند دشوار را 
متوقف كنيم. برخي از منتقدان اين رويكرد اعالم مي كنند 
كه اين تصميم بر روي قيمت اقالم اساسي و مصرفي مردم 
اثرات مخربي خواهد داش��ت و باع��ث افزايش گراني ها 
خواهد شد. معتقدم اين روند به صورتي كه منتقدان اعالم 
مي كنند، ظهور و بروز پي��دا نخواهد كرد. من هم تصور 
مي كردم كه در مراحل قبلي ح��ذف ارز ۴۲۰۰ توماني 
قيمت بسياري از اقالم افزايش پيدا كند. اما واقعيات بازار 
نشان داد كه بسياري از اقالم نه تنها گران نشدند بلكه در 

مسير تعديل قيمت قرار گرفتند و قاچاق اقالم هم كاهش 
پيدا كرد. اين نشان مي دهد چقدر نشتي فساد شديدي در 
اقتصاد وجود دارد. اما اصال تصور كنيد كه قرار است افزايش 
قيمت هم رخ دهد. بهترين راه اين است كه قيمت ارز واقعي 
شود، اما روند حمايت از اقشار كمتر برخوردار و دهك هاي 
پاييني جامعه افزايش پيدا كند. در برابر اين تصميم درست 
اقتصادي مي ت��وان پرداختي هاي طبقات محروم را ۵يا 
۶ برابر افزايش داد تا تكانه هاي احتمالي بازار باعث بروز 
مشكل براي آنها نشود. هرچند برخي تحركات سياسي در 
روند تصميم سازي هاي اقتصادي كالن كشور سايه انداخته 
است، اما معتقدم بايد به گونه اي تصميم سازي شود كه 

منافع بلندمدت مردم و كشور در آن لحاظ شده باشد.

ادامه از صفحه اول



ادامه از صفحه اول 
 چرا بازدهي بيش از ۳۰۰ درصدي ابتداي سال تبديل 
به نزول شد و چه عواملي روند صعودي و نزولي بازار را 

فراهم مي سازد؟
فردين آقا بزرگي: با بازدهي شارپي تا ميانه هاي سال در بازار 
رخ داد فراخوان هايي براي دعوت عمومي در بازار ايجاد و برخي 
از سرمايه گذاران براي اولين بار وارد بورس مي شدند و اين افراد 
را آگاه نكردند كه چه ريسك هايي بر اين امر سرمايه گذاري 
تاثيرگذار است. معامالت بازار ثانويه يك طراوتي ايجاد مي كند 
كه امر س��رمايه گذاري كه مهم ترين رسالت بورس ها است. 
منظور نهايي كردن تامين مالي صندوق هاست. اين فرآيند 
را تش��ويق مي كند اما تمركز بيش از اندازه به بازار ثانويه كه 
ممكن اس��ت در ابعادي درحداقل ممكن به واگذاري سهام 
م��ازاد ويا تحت مديريت مي تواند كمك كند به تامين مالي 
مستقيم بنگاه ها، ولي هدف اصلي بازار ثانويه نيست متاسفانه 
به دليل عدم تطابق زيرساخت ما با يك استراتژي، فرهنگ، 
دانش و... كه مربوط به دو دهه گذشته بازار است انتظار داريم 
به سطح بالندگي برس��يم و اين عدم تطابق باعث وضعيت 

امروز بازارسهام شد.
اين مورد موجب ش��ده تا س��ال ۹۹ تا همين لحظه اي كه 
صحبت مي كنيم شاهد فراز و نشيب هاي بسيار زياد هستيم 
و چهارماه ۳۱۰ درصد بازدهي و طي سه ماه افت بسيار قابل 
توجه و مطابق آن آذرماه باز هم به مدار صعودي غيرقابل توجيه 
بازگشتيم. همزمان اطالعاتي كه ما داريم مبتني بر اطالعات 
منتشر شده درس��ايت ها س��وددهي بورس مبتي بر ۱۱۰ 
ميليارد تومان تطابق آنچنان منطقي ندارد با افزايش قيمت ها 
و شاخص در بورس حتي اگر انتظارات تورمي را در كنارش به 
عنوان چاشني قرار دهيم اين افزايش ها توجيه خواستي ندارند . 
تنها دليل باقي مانده استفاده مقطعي، گذرا  به منظور پوشش 
اهداف كوتاه مدت مسووالن  است كه تجربه چندماه گذشته 
نشان داد مهمترين هدف دولت تمركز و هدايت نقدينگي 
براي جلوگيري از سرايت به ساير بازارها بود به همين دليل 
مردم تشويق شدند حتي از مجاري غيرمجاز و غيرقانوني به 
سرمايه گذاري در بورس كه نهايتا حتي منتهي به بزرگ تر 
ش��دن دولت ش��د. ما درقانون برنامه توسعه طي چند دوره 
مختلف به عنوان تكليف قانوني داريم، اصل ۴۴ قانون اساسي 
كه مي بايست دولت كوچك شود و ميزان هزينه هاي خود را 
كمتر از گذشته كند اما سير تكاملي كه درسال ۱۳۹۹ بخشي 
از آن را باتوجه به بازار سرمايه قرار داد نه تنها تصدي گري دولت 
كاهش پيدا نكرد بلكه از طريق فشار يونيت هاي ETF اي كه 
مصادف شد با مديريت متوليان دولتي و يا ساز و كاري فراهم 
ش��د كه بزرگ ترين و بهترين فرصتي كه درسال ۱۳۹۹ به 
دليل شكل گيري تقاضاي بيش از اندازه در بازار دولت استفاده 

بهينه نكرده است.
اين فرازونشيبي كه درسال ۱۳۹۹ داشتيم به وضوح تغيير 
زيرس��اخت هاي يا آموزش راپررنگ تر كرد و ما نمي توانيم 
با برنامه ۱۰ الي ۲۰ س��ال گذش��ته پذيراي اي��ن ميزان از 

س��رمايه گذاران ب��ا هم��ان 
ديدگاه و نگرش باشيم. سامانه 
معامالت هم از لحاظ ديدگاه 
سخت افزار محسوب مي شود 
اما؛ با همين زيرس��اخت اگر 
۴۰ ميلي��ون س��هامدار وارد 
بازارسرمايه شود، نمي توانيم 
بازار را كنترل كنيم وبايد ساز 

و كاري داشته باشيم.
مه�دي محم�ود رباطي: 
دالي��ل ري��زش ب��ازار طي 
مردادم��اه كام��ال واض��ح و 
روشن اس��ت ولي متاسفانه 
در كش��ور ما چون نگاه غالب 
كوتاه مدت سياس��ي بر روي 

تصميم گيري ها حاكم است با اينكه راه حل هاي كارشناسي 
و مس��اله و جواب آن براي سياستمدار روشن است ليكن به 
دليل غلبه نگاه هاي كوتاه به سمت مصلحت عمومي با نگاه 

بلند به بازار نمي رويم.
يكي از نگراني هاي من اتفاقي بود که در س��ال هاي ۱۳۹۹ 
و ۱۳۹8 در ب��ازار رخ داد، به جاي اينكه تبديل ش��ود به يك 
گشايش براي تثبيت بازار سرمايه. اغلب مردم ايران تمايل به 
سرمايه گذاري در دارايي هاي ثابت و مشهود دارند و سرمايه 
گذاری در بازارمالی بورس به يك خاطره تلخ تبديل شد كه  
اتفاق��ی رخ دهد تا مردم از س��رمايه گذاري در بورس فراري 
شوند. اگر چند تصميم گرفته مي شد قطعا ما شاهد رشدي 
بي��ش از ۳۰۰ درصد در چند ماه نبوديم كه بعد از آن تبديل 
به ريزش چند ماهه شود. اقدامات بسيار روشن بود كه اغلب 
كارشناسان اقتصادي به دولت توصيه كردند. يكي از اين مسائل 
بحث دامنه نوسان و حجم مبناست، موضوع بسيار روشن و 
شفافي كه جز بورس ايران و چند كشور ديگر بدين شكل شما 
در هيچ كدام از بازارهاي توسعه يافته دنيا هم چنين چيزي را 
مشاهده نمي كنيد. دامنه نوسان يكي از ابزارهاي جديد ثبت 
بازي و رشد غيرعادي سهام در روندهاي صعودي و روند سقوط 
سهام است. دليلش هم اين است كه وقتي شما داراي دامنه 
نوسان هستيد با ابزار پول و چيدن صف هاي خريد مي توانيد 
هيجان خريد در بازار ايجاد كنيد و بالعكس و در نزول بازار با 
ايجاد صف هاي فروش هيجان و فروش در بازار ايجاد كنيد و 
وجود دامنه نوسان سبب فرسايشي شدن عادي روندهاي 
صعودي مي شود به عبارتي اين محدوديت سبب مي شود 
كه به تعادل رس��يدن بازار مدت ها زمان ببرد و بازاري كه در 
يك مدت كوتاه يك هفته مي تواند به تعادل برس��د و از يك 
سال طول بكشد تا آن تعادل اتفاق بيفتد. يك موضوع اين بود 
چرا اتفاق افتاد بحث ساختارهاي ريزساختار هاي معامالتي 
بازار سرمايه ايران كه مهم ترينش بحث دامنه نوسان و حجم 
مبناست. موضوع ديگر دعوت متعدد و بي دليل مقام هاي رده 
اول سياسي كش��ور از مردم بود براي ورود به بورس كه اين 
تلقي را ايجاد كرد اين روند رو به رش��د قيمت سهام الي االبد 
ادام��ه دار خواهد بود. دولت يك تصميم حاكميتي كه رفته 
مبني بر اينكه از بازار حمايت كند و اجازه ريزش بازار سرمايه 

را ندهد كه اين موضوع هم مزيد بر علت شد كه سبب هجوم 
توده وار از جانب مردم در رده هاي مختلف اقتصادي به بازار 
شد كه اين اقدام بس��يار غلطي بود و دليلش هم همان نگاه 
كوتاه مدت سياسي بود كه ما يك سري نيازهايي داريم از بازار 
سرمايه بايد مرتفع كنيم پس مداوم مردم را دعوت مي كنيم 
وارد بازار شوند. بحث بعدي اين بود كه در كنار اين اتفاقاتي كه 
افتاد و ورود مردم ما متاسفانه شاهد اين بوديم آن حمايتي كه 
من مي گويم از طرف دولت مي خواست انجام بگيرد، ظرف 
چند هفته حقوقي ها كه عمدتا دولتي و شبه دولتي هستند 
به شكل بسيار س��نگيني به مردم سهام فروختند و خالص 
فروش حقوقي ها ظرف دو هفته منتهي به ريزش بازار سرمايه 
۷۰ هزار ميليارد تومان بود. حقوقي ها عددي بين ۷۰ الي 8۰ 
هزار ميليارد تومان به مردم سهم فروختند حاال مدرس به اين 
موضوع ورود كرده كه چه كسي اين سهم را فروخته. نوشدارو 
بعد مرگ سهراب فايده ندارد و اعتماد مردم زمينه اين رفتار 
شد و شاهد اين ريزش ها در بازار بوديم. حداقل بايد در آن زمان 
يك تمهيدي ايجاد مي شد كه جلوي اين فروش گرفته شودبه 
شكلي كه در بازار خودفروشي صورت مي گيرد .در بازار ناقص 
خودمان بازارهايي داريم كه معامالتمان را در آنجا انجام دهيم 
و الزم نيست بازار خريد سهام را بفروشند. اين طرح كه ريزش 
بازار موضوع فروش حقوقي ها بود و اختالفي كه بين وزارت 

نفت و وزارت اقتصاد به وجود آمد. 
در وزارت نفت اعتقادي به بازار سرمايه وجود ندارد و در سنوات 
قبل ديده بوديم كه جناب زنگنه مطرح كرده، پااليشي هايي 
كه در بورس واگذار كرديم پس بگيريم از مردم و بخريم. اين 
موارد باعث شد كه ETF ها در آخرين لحظات عرضه به مشكل 
برخوردند و همين موضوع نگراني را بين مردم ايجاد كرد كه 
دولت حمايتي از بازار سرمايه نمي كند و تمامي اين موارد بهانه 
است. قطعا اگر آن سياست هايي كه بايد اتخاذ مي شد جلوي 
اين رشد بي مهار با بازار گرفته مي شد به اين شكل به هر بهانه 

شاهد ريزش بازار مالي هستيم. 
يكي از مهم ترين نكاتي كه در ب��ازار رخ نداد، بحث باالبودن 
شناوري سهام بود كه دولت در آن دوره اي كه در بازار شتابان 
رشد مي كرد به تدريج سهام خود را عرضه كند. كوچك شدن 
دولت رخ دهد و در كنار آن عمق بازار سرمايه افزايش يابد و 
در نهايت جلوي رشد  بي محاباي بازار گرفته شود. بازهم بايد 
به مطلب اول رجوع كنيم زماني كه دولت س��هام خود را به 
باالترين قيمت خود به فروش برساند، قيمت سهام را در بازه 
كوتاه مدت هرچه زودتر رشد داده و به سقف هاي مدنظر خود 
برساند و درنتيجه به باالترين قيمت ممكن به فروش برسانند.

در جمع بندي اين چند علت بايد گفت كه P/S بازار در حالت 
عادي بر روي رقم ۲ الي ۳ بود اما؛ در مدت كوتاهي اين P/S به 
رقم ۱۲ الي ۱۳ واحد رسيد و اين رشد قيمت سهام به توليد 
شركت ها ارتباطي نداشت درحال حاضر نيز شاهد سقوط بازار 
هستيم و اگر تصميمي در حوزه بورس اتخاذ نمي كرد شاهد 

P/S تاريخي در بازار نبوديم.
پيمان مولوي: ما شاهد يك جامعه كوتاه مدت و دولتي 
با تفكر بس��يار كوتاه مدت 
هس��تيم. البت��ه در جلوي 
تريبون همه مسووالن در 
خصوص افق ه��اي پيش 
رو صحب��ت مي كنن��د اما 
در اقتص��اد ما اي��ن افق ها 
بس��يار كوتاه مدت اس��ت. 
ما نمي داني��م طي يك ماه 
آينده چ��ه اتفاق اقتصادي 
در بازار اي��ران رخ مي دهد. 
در س��ال ۱۳۹8 تمام��ي 
عوامل بنيادي اقتصاد ايران 
حاكي از تورم س��ال ۱۳۹۷ 
در اسفند مشخص بود و در 
بهمن و دي ماه بعد از اليحه 

بودجه ۱۳۹۷ و در جامعه سخن گفته مي شد.
 در جامعه امروزي موبايل هوشمند و شبكه هاي اجتماعي 
وجود دارد دسترسي مونولوگ نيست و چندين گروه مختلف 
افراد مختلف با ديدگاه هاي مختلف درست و يا نادرست فعاليت 
مي كنند. جامعه در نهايت فرد باهوش تري از جزئياتي كه ما 
فكر مي كنيم است چرا كه خردجمعي خروجي متناسبي دارد 
و بازارها در حال حركت هستند. بازار امالك، دالر و... درحال 
رشد هستند. يكي از مهم ترين مشكالت دولت بدون ريسك 
نشان دادن بازار بود درصورتي كه ايران جزو پرريسك ترين 

اقتصاد هاي جهان است.
با تورم باال، نقدينگي، كاهش درآمد با نقدينگي، اقتصاد بدون 
رشد؛ اين موارد مشخصات يك اقتصاد پرريسك را داريم. در 
بورس هاي جهاني هر فردي نمي تواند به صورت مس��تقيم 
وارد بورس شود و بايد از طريق صندوق ها اقدام كند، يكي از 
مهم ترين مشكالت دولت دعوت مستقيم مردم به بورس بود.

اگر هدف توسعه بازار سرمايه است نبايد فشار زيادي به اين 
بازار تحميل كنيم و منافع كوتاه مدت را بر منافع بلندمدت 
ترجيح دهيم. در بيشتر كش��ورهاي دنيا ۴۰ الي ۴5 درصد 
دارايي مردم به صورت مالي اس��ت ام��ا در ايران بيش از ۹۰ 
درصد سرمايه گذاري در امالك و مستغالت است و ما در دوره 
رنسانس هستيم. نبايد نگران بازار بود چراكه مردم متوجه 
شدند چيزي تحت عنوان حمايت دولت از بورس خروجي 
نخواهد داشت و شاهد س��رمايه گذاري خردمندانه در بازار 
هستيم و زماني كه حقوقي ها وارد بازار مي شوند حقيقي ها 
خارج مي شوند و اين نشان از خردمند شدن سهامداران دارد. 
در كش��ورها و بورس هاي بزرگ دنيا هيچ كدام از دولت ها و 
مسووالن اعالميه اي براي ورود به بورس ندادند اما در ايران 
پس  از دعوت مس��تقيم مردم به بورس شاهد اين وضعيت 
هستيم. دولت سعي داشت بازارسرمايه را بدون ريسك جلوه 
دهد. جلوه دادن بدون ريسك بازارسرمايه بحث فرهنگ سازي 
نيس��ت و اين بازار توام با تورم اس��ت. درست است ما انتقاد 
مي كنيم اما در كنار آن راه حل نيز ارايه مي دهيم دولت چقدر 
مي توانست در صندوق هاي توسعه زيرساخت ايجاد كند و 
نقدينگي مردم را به سمت وسوي پروژه هاي عمراني كشور 
هدايت كند. با اين روش مي توانس��تيم در حدود ۱۰۰ هزار 

ميليارد تومان نقدينگي به دس��ت بياوريم و اين رقم به طور 
تقريبي دو-سه برابر عدد بودجه اي و عمراني كه دولت در سال 
جاري گرفته بود، است. اقتصاد و جامعه ما به صورت كوتاه مدت 
است و رويكرد ابزارها نسبت به هر بازاري از همين محل صورت 
مي گيرد. وقتي كسري بودجه داريم ديگر نمي دانيم از كجا پول 
به دست بياوريم و به سمت و سوي ماليات بر تراكنش هاي 
بانكي خواهيم رفت كه نتيج��ه آن وضعيتي ناگوار و خروج 

نقدينگي از يكسري از بازارهاست.
 چرا وضعيت ETFهاي دولت ناگوار است و مردم در 

زيان هستند؟
مهدي محمود رباطي: ديدكوتاه مدت دولت باعث ش��د 
كه سهام جهشي روبه باال داشته باشد و چندين برابر P/S و 
به P/E هاي موجود را تجربه كند و اين عرضه هاي دولتي در 
زمان اوج بازار به باالترين قيمت ممكن به فروش رسيد و در 
زمان تعادل بازار قيمت ها به ميانگين طبيعي خود بازگشتند.

قيمت ها به سمت وسوی خودشان برگردند طبيعت انرژي 
ايشان بر اساس قيمت تابلوي سهام داخل پرفروش و محاسبه 
مي ش��ود با افت با همان ميزان مواجه مي ش��وند دليل اين 
موضوع اينكه اينها دربازه ترين قيمت سهام فروخته مي شوند 
االن شاهد اين هستيم كه داراي يك معناي بيولوژيك ۲۳ 
،۲۴ هزار تومان به قيمت ۱5 و ۱۶ هزار تومان معامله مي شود 
كه قيمت ال اي دي كابلشون هم پايين تر و خود پااليش هم 
۲5 ،۳۰ درصد قيمت ارز شاهد معامله شدن آن هستيم كه 
دليل اين موضوع به نظرم دوتا عامل است ذات بازار که برخی 
از سهام خيلي جذاب نيستند يعني كسي اگر بخواهد در بازار 
س��رمايه گذاري كند بايد به صورت مستقيم وارد بازار شود 
وبرخی از سهام موجود  در بازار و شركت هاي سرمايه گذاري 
روي ۱۰۰ درصد NAV بازار معامله نمي شود و اين بحثي كه 
در بازار وجود دارد براساس قيمت تابلوي قيمت هاي معامالتي 
طيف ها طبيعي است يعنی اين صندوق ها پايين تر از قيمت 
NAV معامله می کنند. دليل ريزش قيمت های سهام دولتی 
اين بود که سهام مذکور روند ريزشی گرفته اند و درحال حاضر 
هم با ريزش قيمت دارايي هاي موجود در اين صندوق ها بر 
روی ميزان فروش و معامله آنان نيز تاثيرگذار گذاشته است. 
اين مدل بازارگرداني كه در ايران مطرح شده شبيه شوخي 
است يعني ش��ما همه چي را پياده سازي مي كنيم در هيچ 
جاي دنيا اين سبك بازارگردان مانندايران نداريم كه شماي 
ناشر بياييد و مواظبت كنيد كاماًل لمس مي كنيم يك بنگاه 
اقتصادي رو خصوصي و مجبور كنيد به اينكه تو موظفي به 
انقدر منابع بياري و روزانه آنقدر سهم خودتون بخريد و با يك 
صندوق قرار داده كه اين هم اين كار را بكند بعد هم بيايد در 
بازار اين انتظار را به وجود بياورد، چيزي داريم به نام بازارگرداني 
مردم هم متوقف بشوند به وضعيت بازار كمك خواهد كرد ولي 
در نهايت حجم و ميزان بازارگرداني مطرح شده ارزشي كه در 
نظر گرفته شده در نهايت يك روز يك معامالت ۹8 و كمكي 
به وضعيت بازار نمي كند چيزي كه به عنوان بازارگردان در 
بازار وجود دارد به اين شكل است و از باال نيست كه بخشنامه 

وجود داشته باشد شركت يك 
كارهايي بكنند شركت ها خود 
بر اساس تخميني كه بر اساس 
ارزش ذاتی سهام دارند آن را 

خريد و فروش می کنند. 
و  طرح ه��ا  درخص��وص 
پااليش ه��م موضوع همين 
است دولت پولي ندارد که از 
اين س��هم ها حمايت كند و 
 مقابل روند اصالح قيمتی اين 

سهم ها رابگيرد. 
دولت در بودج��ه ۱۴۰۰ هم 
درنظر گرفته ۹5 هزار ميليارد 
تومان از دارايي هاي خودش را 
در قالب واگذاري دارايي هاي 

مالي در قالب فروش سهام پياده سازی بکند که  در سال جاری 
موفق نبود و ۱۰ درصد مقدار مذکور محقق نشد. بعيد مي دانم 
با اين اتفاقی كه براي داراهای دولت و پااليش افتاد استقبال 

خوبی در سال ۱۴۰۰ داشته باشند.
فردي�ن آقابزرگي: ايج��اد انتظ��ار برای س��ودآوری در 
سرمايه گذاري به ترتيبي كه در هر شرايطي سودآور باشد، 
ناصحيح ترين روش هاي آموزش��ي اس��ت كه متاسفانه از 
سطح بااليي ش��روع مي ش��ود.يعنی اينکه هر پيشنهادی 
دولت ها ومس��وولين برای خريد سهام بدهند صددرصد به 
س��ود منجر می شود و اصل نبايد اين انتظار را از بازار داشت. 
نبايد انتظار داشت که زمانی که طرف سرمايه گذاری بخش 
خصوصی سهام سودآورد باشد و در آموزش های هيچ اشاره 
ای به فعاليت اقتصادی در بازار نشده است. برخی از انتظارات 
سودآوری غلط است و مسوولين حقوقی ها در مقابل حقيقی 
ها قرار داده اند. ما درخصوص زيرس��اخت های بازار سرمايه 
صحبت مي كنيم. شرايط اقتصادي را اصالح مي كنيم. متمرکز 
کردن نقدينگي درست يك نتيجه مثل ۴ ماهه ابتدايي سال 
۹۹ در پي خواهد داشت، ولي در اصل بايد دركي از بازارهاي 
متقابل هم داش��ت. بايد بازار هاي متعدد و يا حتي ابزارهاي 
كنترل ريسكي در سطوح مختلف داشته باشيم و مبادالت 
بانكي ضوابط معامالت سودآور آزاد كه ۲۰ سال پيش تدوين 
شده بود متفاوت باشد. اگر مي خواهيد سرمايه گذاري در بورس 
را توسعه دهيد بايد به زيرساخت هاي مشخص آن اشاره كنم.

در بعضي موارد شفافيت را داشته باشيم، حتي در شركت هاي 
بورسي شاهد اين موضوع هستيم که بسياری از شرکت ها 
اطالعات خود را به طور کامل شفاف سازی نمی کنند. برای 
مثال؛ محدوديت سقف گذاش��تن روي معامالت و چرايی 
محدوديت يك ضابطه شناخته می شود و هرگونه محدوديت 
بر روی بازار  می تواند به عنوان يک محدوديت تلقی ش��ود. 
ممكن است تلقي يك مزيت برای بازار باشد بنابراين آموزش 
ناصحيح از سودهاي باال شروع شده شايد بد نباشد اتاق فكر 
ميزان آموزش گروه ها را باال ببرند. يعني اينکه آموزش و نحوه 
بيان مطالب را به ترتيب يادآوري كنند. انتظارات بي رويه باعث 
وضعيت بد بازار شده اينکه ما به دنبال سود تضمينی هستيم 
و به ريسک های متنوع در بازار اشاره ای نداريم و تنها حرف 

سرمايه گذاری را ميزنيم.
پيمان مول�وي: درخصوص ETF ه��اي دولتي بحث هاي 
زي��ادي در بازار وج��ود دارد اما؛ مهم ترين مش��كل ديدگاه 
كوتاه مدت دولت كه مبتني بر توجيه هر ابزاري براي تامين 
يك سري منافع در كوتاه مدت بود كه نتيجه آن هم سقوط 
و بي اعتمادي س��هامداران بود. از اي��ن رو اگر دولتي بازهم 
عرضه اي در بازار داشته باشد سهامداران به طور وضعيت آن 
عرضه را بررسي و بعد از آن اقدام به خريد مي كنند. براي مثال؛ 
پايه پولي در كشور مثل سوييس مهم نيست اما در ايران بايد 
به طور كامل درخصوص پايه پولي دانش داشت. با تمامي اين 
موارد كارهاي بسيار زيادي مي توان براي بازار انجام داد و مثال 
عرضه دو باشگاه استقالل و پرسپوليس در دستور كار دولت 
است، ما مي خواهيم خصوصي سازي كنيم و يا سهام اين دو 

باشگاه را واگذار كنيم؟
ما در ظاهر يك شفافيت اقتصادي داريم اما؛ در اصل اين گونه 
نيست و شاهد يك سري اتفاقات عجيب و غريب در بازار سرمايه 
هستيم. چگونه مي توانيم يك اقتصاد غيرشفاف داشته باشيم و 
در كنار آن انتظار اقتصادي شفاف داشته باشيم؟ چندي پيش 
رييس سازمان بورس هم اشاره به اين موضوع كرد و گفت ما از 
اقتصاد دستوري حمايت نمي كنيم و مخالف دستور هستيم.

ما نبايد مثلث كارپمن را در اقتصاد ايجاد كنيم و هميشه يك 
نفر قرباني داشته باشيم. متاسفانه در اقتصاد ايران همه افراد 
خود را قرباني مي دانند و گهگاه دولت به عنوان ناجي وارد اين 
بازارها مي شود. اغلب افراد قرباني اقتصاد و سياست اقتصاد 
شده اند براي مثال، موسسات مالي اعتباري كه موجبات قرباني 
شدن بسياري از افراد را پديد ساخت. بايد نگاه بلندمدت به بازار 
داشت و از بازارهاي مالي مانند آلمان، سنگاپور و... كشورها الگو 
گرفت. ما چگونه مي توانيم رشد اقتصادي داشته باشيم زماني 

كه تحريم هستيم صنايع ما فعاليت مطلوبی ندارد.
در ح��ال حاضر س��هامداران ب��ه دنبال جب��ران زيان خود 
هس��تند و كس��اني ك��ه در 
اين بازار لطم��ه خورده اند با 
هوشمندي بيشتري در بازار 

سرمايه گذاري مي كنند.
  باتوجه به وضعيت بازار 
نبايد مكانيزم عرضه هاي 
اوليه تغيي�ر كند و خريد 
عرضه هاي اوليه براساس 

تحليل باشد؟
فردي�ن آقابزرگ�ي: غلط 
مصطلحي طي چند س��ال 
گذش��ته در ب��ازار وج��ود 
داش��ت عنوان ش��دن بوك 
بيلدينگ بود كه براساس آن 
قيمت گذاري عرض��ه اوليه 
توسط يك نهاد، ناشر و يا سازماني صورت مي گيرد. شناسايي 
زم��ان و نرخ ارز اولي��ه به منظور هداي��ت و مديريت حجم 
معامالت و تطابق ميزان عرضه و تقاضا با وضعيت وجود سهام 
يك حركت اشتباه است. باتوجه به عرضه هاي دولتي و سهام 
عدالت اين گونه صحبت ها كه عرضه هاي اوليه با يك قيمت و 
در زمان و تعداد مشخص شده در بازار باشد يك اشتباه است 
و ممكن است در بلندمدت خللي در بورس ايجاد كند. همان 
بحث اعتماد سازي مطرح است. نگاه كنيد كساني كه در يك 
بازه كوتاه مدت مقاصد مالي ريز يا غيرقابل توجهي دارند در 
ميان مدت و بلندمدت آثاري خواهد داشت كه حتي ممكن 
است دافعه اي در فرهنگ س��رمايه گذاري ايجاد كند. عدم 
تطابق با وضعيت موجود و صرف اطالع رساني به منظور بدون 

مديريت نقض صريح قانون است.
مهدي محمود رباط�ي: در تكميل س��خنان بايد گفت 
كه مهم ترين مش��كل عرضه هاي اوليه عدم قيمت گذاري 
و ارزش گذاري ش��ركت هايي اس��ت كه در سهام موجود در 
صف عرضه اوليه دانست. براي مثال، اگر به عرضه هاي اوليه 
كشورهاي دنيا نگاهي كنيم مشخص مي شود كه شركت در 
زمان عرضه داراي كف و يا سقف خاصي نيست و از صفر الي صد 
هزار دالر مي تواند قيمت گذاري شود. در ايران يك سيستمي 
وجود دارد كه عرضه اوليه توسط يك تامين سرمايه و يا مشاور 
سرمايه گذاري ارزش گذاري مي شود كه اخيرا محل فساد و 
ابهام بوده كه يك شركت هزار ميليارد توماني چگونه 5 هزار 
ميليارد تومان ارزش گذاري مي شود. سهامداران براي خريد 
عرضه اوليه موظف هستند كه به قيمت ارزش گذاري و تعيين 
شده خريد كنند. دولت وعده عرضه ۱5۰ را در بازار بيان كرده 
كه باتوجه به وضعيت فعلي بازار، مدل ارزش گذاري و مسائل 
اقتصادي رخ دادن يك دهم اين عرضه تا پايان سال غيرممكن 

به نظر مي رسد.
پيمان مولوي: ما عرضه اوليه هاي بازار را به عرضه اوليه كوپني 
تبديل كرديم. هر سهم عدد بسيار كوچكي عرضه مي شود 
و به عنوان سيس��تم كوپني عرضه اوليه شناخته مي شود. 
ما بايد به سمت و س��وي ارزش گذاري حرفه اي نهادي هاي 
س��رمايه گذاري برويم و مشخص نيس��ت اين حرفه چقدر 
زمان بر باشد. براي مثال هنوز مشخص نيست كه يك شركت 

توليدكننده مواد غذايي چگونه ارزش گذاري مي شود و سود 
اين شركت چگونه جهش چنددرصدي پيدا مي كند. مجوز 
براي شركت هاي سرمايه گذاري زماني صادر مي شود كه ما 
بخواهيم وضعيت بازار را تشخيص دهيم اما درحال حاضر 
هيچ خروجي از اين روند نداريم و كسي هم نمي تواند بگويد 
قيمت گذاري اشتباه بوده است. اما؛ نكته سوم اين است كه 
نبايد به دام اعداد و ارقام بيفتيم. اقتصاد دولتي، اقتصاد عدد و 
رقم است ما مي خواييم تعدادي عرضه در بازار انجام دهيم و اين 
تعداد از طريقي پيدا مي شود. بازار، كشش بازار، تقاضا و... اينها 
عواملي مهم است. چه موردي وجود دارد كه ما از بورس هاي 
جهاني الگوبرداري كنيم و سعي كنيم بازار را متناسب با اين 

عوامل توسعه دهيم.
به  طور كلي دو مشكل در بازار وجود دارد؛ فروش كوپني سهام 
در عرضه اوليه و گزينه دوم بحران ارزش گذاري. ارزش گذاري 

نادرست تاثير ارزش گذاري هاي درست را از بين مي برد.
 تاثي�ر بودج�ه ۱۴۰۰ روي بازار س�هام و به  طور كلي 

اقتصاد چيست؟ 
پيمان مولوي: طي سال جاري صحبت هاي بسيار زيادي 
درخصوص بودجه ۱۴۰۰ شده است و برخي از موارد اين گونه 
به نظر مي رسد تا سال گذشته بودجه ايران همانند سوييس 
بود و در بودجه ۱۴۰۰ مشكالت پيش آمده در بودجه سال هاي 
گذشته تاكنون وضعيت بدين شكل بوده و هيچ گونه تفاوتي در 
بودجه وجود نداشته. بايد يك نوع درآمدهايي ايجاد كنيم. در 
بودجه سال هاي گذشته فروش نفت وجود داشت و در سال 
آينده وجود ندارد و بايد از ابزارهاي متنوعي براي جبران اين 
موضوع استفاده كنيم. مشكل بودجه اينجاست كه به جاي 
اينكه به روش هاي مدرني همانند فروش اوراق روي بياوريم 
و اين موضوع را وارد پروژه هاي زيرساختي كنيم و يك سند 
حسابداري جديد و يك سري هزينه، درآمد هاي مان غيرقابل 
اتكا داشته باشيم در عوض مصارف هيچ گونه كاهشي نداشته 

باشد. اين بدان معناست كه ما 
به سمت س��وي افزايش پايه 
پولي، افزايش نقدينگي، بدون 
رشد اقتصادي خواهيم رفت و 
وارد اقتصاد تورمي مي شويم.

اصالح ساختار بودجه، بدون 
اص��الح س��اختار اقتصادي 
ممكن نيست و ما متخصص 
اس��تحاله كلمات هس��تيم، 
اصالح ساختاري بودجه يعني 
اصالح ساختاري اقتصاد ايران، 
اصالح ساختاري اقتصاد نيز 
يعني، كوچك تر شدن تمامي 
هزينه ها. اضافه كردن درآمد 
حوزه هاي زيرساختي و واقعي 

مي تواند به اقتصاد كمك كند ولي؛ چرا اين مورد در بودجه 
نسيت و تاثير آن روي بازار سرمايه چيست؟

دو نوع رشد اقتصادي با اين بودجه مي توان براي بازار سرمايه 
متصور بود؛ نخس��ت، رشد توام با افزايش رشد اقتصادي كه 
رشد پايا و ماندگاري است. رشد ناشي از افزايش نقدينگي، 
پايه پولي، تورم كه آن هم مي تواند منجر به افزايش بازار بورس 
شود، نوع اين دو رشد بازار باهم متفاوت است. بازار سرمايه با 
بازار مسكن، بازار طال، بازار خودرو تفاوتي ندارد و نكته بعدي 
در هر كدام از اين بازارها نرخ دالر ماشه اصلي آن است هميشه 

كشيده مي شود، ما بازهم شاهد اين وضعيت خواهيم بود.
هرگونه عدم ت��وازن در يك بازار در س��ال ۱۴۰۰ توس��ط 
بازارهاي ديگر جبران مي شود، اين جبران مي تواند ناشي از 
بازار سرمايه، دالر و يا ديگر بازارهاي مالي باشد. اگر در سال 
آينده رشد اقتصادي نداشته باشيم شاهد گزينه دوم و رشد 

تورمي خواهيم بود.
مهدي محم�ود رباط�ي: چ��را بودج��ه ۱۴۰۰ اين قدر 
بحث برانگيز شد؟ به نظر من بودجه ۱۴۰۰ يك نوع انفجار از 
گرداب حكمراني در يك دهه گذشته بود و دهه ۹۰ را مي توان 

دهه گمشده در حوزه اقتصادي كشور درنظر گرفت.
بودجه ۱۴۰۰ نش��ان مي هد كه توان اداره كشور با وضعيت 
فعلي وجود ندارد. ما اين روند را در س��ال هاي گذش��ته نيز 
تجربه كرديم اما؛ اين وضعيت را در بودجه ۱۴۰۰ به وضوح 
مي بينيم. با نگاهي كوتاه به ارقام بودجه سال آينده بايد گفت 
ما در بودجه يك موردي داريم به نام كسري ساختاري يا همان 
كسري عملياتي داريم اما؛ اين موضوع چيست؟ اين كسري 
كليه مصارف از درآمد مالياتي، گمرك و فروش خدمات دولت 
است. كسري بودجه در سال گذشته يعني سال ۹8 معادل با 
۱۹۶ هزار ميليارد تومان بود و در سال ۹۹ نيز اين كسري به 

۲۷۳ هزار ميليارد تومان رسيد.
اين كسري ساختاري كه در بودجه سال ۱۴۰۰ بودجه اي ارايه 
شد، داراي 5۲۰ هزار ميليارد تومان كسري ساختاري است كه 
حال تمهيداتي كه دولت درنظر گرفته در خوش بينانه ترين 
حالت مي تواند به ۳۲۶ هزار ميليارد تومان برسد. يعني ما در 
بودجه ۱۴۰۰ تقريبا دو برابر بودجه ۹۹ كسري عملياتي داريم 

اما؛ اين مورد منجر به چه چيزي مي شود؟

اين كسري براساس چيزي كه دولت در بودجه اعالم كرده، 
كسري از محل فروش نفت به ميزان ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار 
بشكه در روز از محل پيش فروش نفت از محل اوراق و فروش 
سهام و فروش اموال تامين مي كند كه فروش اموال ۲5 هزار 

ميليارد تومان ديده شده است.
 سال گذشته فقط ۱۰۰۰ ميليارد تومان از اين كسري محقق 
شده و سهام نيز كه ۹5 هزار ميليارد تومان ديده سال گذشته 
رقم كمتري و تمامي آن نيز در بازار محقق نشد. همچنين 
گفته شده كه ۱۹۹ هزار ميليارد تومان فروش نفت و ۷۰ هزار 
ميليارد تومان نيز پيش فروش نفتي خواهيم داش��ت. بنده 
فكر مي كنم در اوج توافقات بعد از برجام نيز نتوانستيم اين 
مقدار نفت را به فروش برسانيم و حال دولت چه پيش فرضي 
درنظ��ر گرفته كه اين مقدار فروش نفت را در بودجه س��ال 

آينده آورده است.
به  طور قطع اين اعداد عمده در بودجه س��ال آينده محقق 
نخواهد شد. البته ما يك كسري تحقق هم خواهيم داشت كه 
همان ۳۰۰ هزار ميليارد تومان است كه شايد مقداري كمتر 
ش��ود و دولت اين مبلغ را عموما از دو محل تامين مي كند؛ 
نخست، استقراض مي كند و از طريق مختلف از بانک ها تامين 
می کند. اين بدان معناست كه به چاپ پول مي پردازد و اين 
دو موضوع به  شدت پايه پولي كشور را افزايش مي دهند. ما در 
سال ۱۳۹۹ با كسري ساختاري ۲۷۳ هزار ميليارد تومان و 
حدود ۱۳۰ الي ۱۴۰ هزار ميليارد تومان كسري عملياتي يك 
چيزي حدود ۷۰درصد تورم واقعي داشته ايم و تورم اعالمي 
هم در حدود ۴۰ الي 5۰درصد بوده اس��ت. با دوبرابر ش��دن 
كسري بايد چاپ اوراق در مقياس وسيع صورت گيرد و اين 
مورد كاري است كه تمامي كشورها در دنيا استفاده مي كنند 
اما؛ هنوز مش��خص نيس��ت كه چرا ايران در اين خصوص 

مقاومت مي كند.
با توجه به اينكه رقم بدهي GDP)توليد ناخالص داخلي( بسيار 
پايين است و اگر فروش اوراق 
صورت نگيرد ما ش��اهد عدم 
جبران كسري بودجه خواهيم 
بود كه قطعا با يك تورم بسيار 
بزرگ تري از وضعيتي كه در 
سال ۹۹ است مواجه خواهيم 

بود. 
درخصوص تاثي��ر اين مورد 
روي بورس ه��م بايد گفت: 
زماني كه با يك پديده تورمي 
در سطح كالن كشور مواجه 
مي شويم اين مورد به همان 
نس��بت در بورس نيز رش��د 
خواهد داشت و براي پوشش 
دادن آن تورم س��اير بازارها 

همانند بورس كاربرد دارد .
مهم ترين تهديد براي بازارهاي دارايي اين اس��ت كه دولت 
براي كنترل تورم چه حركتي مي كند و به سمت افزايش نرخ 
بهره مي رود يا خير؟ اگر افزايش نرخ بهره رخ دهد، مي تواند 
ضربه اي به رشد بازار باشد و اين مورد قطعا تورم شديدتري 
خواهد داشت و اگر اوراق چاپ نشود كه حتي افزايش نرخ بهره 
هم كماكان نرخ بهره واقعي را مثبت نخواهد كرد و كماكان 

بازارهاي دارايي جذاب خواهند بود.
به  ط��ور كلي با اين نوع بودجه يك س��ري ش��رايط تورمي 
شديدتري نسبت به سال جاري خواهيم داشت مگر اينكه 
اينكه اوراق در سطح وسيعي چاپ شود. همچنين در شرايط 
تورمي شديد كليه بازارهاي دارايي وضعيت تشكيل حباب و 
رشدهاي غيرعادي را تجربه خواهند كرد و بورس نيز از قاعده 

اين وضعيت مستثنا نيست.
فردين آقابزرگي:  با تجربه اي كه در اقتصاد دنيا در مقوله 
كوچك سازي بدنه دولت به منظور افزايش بهره وري، كارايي 
و راندمان اقتصادي ايجاد شده با نگاه به بودجه  از سال ۱۳۹۶ 
همان گونه كه اشاره كردن اشاره شد. تراز عملياتي كشور ما از 
سال ۱۳۹۶ براساس قانون برنامه توسعه ششم اين گونه بود 

كه در سال ۱۴۰۰ به نقطه صفر برسد.
يعني درآمد منهاي هزينه صفر، در صورتي كه از ۲5درصد 
سال ۹۶ در س��ال ۱۴۰۰ به حدود 5۰درصد مازاد هزينه 
به درآمد مي رسيم و اين موضوع يعني بزرگ ترين شدن 
دولت، كاهش بهره وري و تصدي گري دولت كماكان محور 
عمليات است. متاس��فانه در موردكاهش ارزش پول ملي 
شاهد رش��د فزاينده در بازار سرمايه به منظور پيشگيري 
از كاهش ارزش س��پرده و نقدينگي خواهيم بود و اين با 
فرض ثابت بودن شرايط حال حاضر است، يك ماه ديگر، 
شش ماه ديگر يك تحول چشمگيري خواهد داشت. البته 
در يك الي دو دهه گذشته نيز اين گونه سوابقي مشاهده 
نكرديم چه در ابعاد سياسي و در ابعاد اقتصادي، انتظارات 
ممكن است ش��كل بگيرد اما با فرض ثابت بودن شرايط 
حال حاضر كماكان بازار س��رمايه اولويتي است براي امر 
سرمايه گذاري حداقل به منظور پيشگيري از كاهش ارزش 

نقدينگي رخ مي دهد.
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»تعادل« وضعيت بازارسرمايه را باحضور كارشناسان بررسي مي كند

جامعهودولتكوتاهمدت

فردين آقابزرگي: با بازدهي شارپي تا ميانه هاي 
سال در بازار رخ داد فراخوان هايي براي دعوت 
عمومي در بازار ايجاد و برخي از سرمايه گذاران 
براي اولين بار وارد بورس مي شدند و اين افراد 
را آگاه نكردند كه چه ريسك هايي بر اين امر 
سرمايه گذاري تاثيرگذار است. معامالت بازار 
ثانويه ي�ك طراوتي ايجاد مي كند.ولي هدف 
اصلي بازار ثانويه نيست متاسفانه به دليل عدم 
تطابق زيرس�اخت ما با يك استراتژي و... كه 
مربوط به دو دهه گذشته بازار است انتظار داريم 
به سطح بالندگي برسيم و اين عدم تطابق باعث 

وضعيت امروز بازارسهام شد.

برش
مه�دي محم�ود رباط�ي:در وزارت نف�ت 
اعتقادي ب�ه بازار س�رمايه وجود ن�دارد و 
ديده بوديم كه جناب زنگن�ه مطرح كرده، 
پااليش�ي هايي كه در بورس واگذار كرديم 
پس بگيريم از مردم و بخريم. اين باعث شد 
كه ETF ها در آخرين لحظات عرضه به مشكل 
برخوردند و نگراني را بين مردم ايجاد كرد كه 
دولت حمايتي از بازار نمي كند و تمامي اين 
موارد بهانه است. قطعا اگر آن سياست هايي 
كه بايد اتخاذ مي شد جلوي اين رشد بي مهار 
با بازار گرفته مي شد به اين شكل به هر بهانه 

شاهد ريزش بازار مالي هستيم. 

برش
پيم�ان مول�وي: م�ا ش�اهد ي�ك جامعه 
كوتاه مدت و دولتي با تفكر بسيار كوتاه مدت 
هس�تيم. البت�ه در جل�وي تريب�ون همه 
مس�ووالن در خصوص افق ه�اي پيش رو 
صحبت مي كنند اما در اقتصاد ما اين افق ها 
بسيار كوتاه مدت اس�ت. ما نمي دانيم طي 
يك ماه آينده چ�ه اتفاق اقتصادي در بازار 
اي�ران رخ مي دهد. در س�ال ۱۳۹۸ تمامي 
عوامل بنيادي اقتصاد ايران حاكي از تورم 
س�ال ۱۳۹۷ در اسفند مش�خص بود و در 
بهمن و دي ماه بعد از اليحه بودجه ۱۳۹۷ و 

در جامعه سخن گفته مي شد.

برش



گروه بورس|
معامالت بازار در چهارمين روز معامالتي هفته با رش��د 
۱/۷درصدي ميانگين نمادهاي بورسي پايان يافت.  در روز 
مذكور به رغم درج خبر قصد جديد مجلس براي افزايش 
ماليات بر درآمدهاي حاصل از صادرات مواد معدني، فلزي، 
غيرفلزي، نفت، گاز و پتروشيمي خام و نيمه خام، بازار سهام 
پس از ضعف متوالي تقاضا در چند روز گذشته باالخره به 
مدار رشد بازگشت.  اين رشد اگرچه بعد از چند روز ريزش 
سنگين قيمت ها قابل تامل بود اما با توجه به اقدامات انجام 
شده در خارج از بازار سرمايه و بي مهري عملي مسووالن 
نسبت به اين بازار، مي تواند در روزهاي آينده شكننده باشد 
و نخستين ماه زمستان را با تداوم خروج پول حقيقي ها از 
بازار س��رمايه توام كند.  در اين ميان صحبت هاي رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس نيز تاثير بسيار مثبتي روي 

بازارسهام داشت و شاهد رشد در اين بازار بوديم. 
تقربيا قريب به يكسال است كه بازار حمايت و هواخواهي 
از بازار سرمايه داغ و پررونق ش��ده و هر يك از مسووالن 
در هر موقعيت پيش آمده با تخصص يا بدون تخصص از 
مزاياي اين بازار گفته اند.  با اين حال حمايت عملي از اين 
بازار آنطور كه به نظر مي آيد در فضاي تصميم گيري كالن 
كشور محلي از اعراب ندارد، از سويي ايجاد قوانين كافي 
براي حصول تقارن اطالعاتي و جلوگيري از اطالعات نهاني 
روي زمين مانده و از سوي ديگر تصميم گيران كالن كشور 
در دولت و مجلس در مواجهه با بار كمرشكن هزينه ها تا 
مي توانند منابع مالي جديد براي بخش صنعت مي تراشند.  
همين مس��اله هاي پيش آمده سبب ش��ده تا بعد از يك 
ريزش ۹۰۰ هزار واحدي و شروع فرآيند كند بازارگرداني 
در ماه هاي اخير، وقتي فردي مسوول از لزوم توجه به بازار 
سرمايه حرف مي زند، كمتر كسي به حرف هاي او توجه 
كند.  اينكه اين نوع نگاه چگونه به فعاالن بازار س��رمايه 
تحميل شده و تبعات آن در ماه هاي اخير تا چه حد بر پيكر 
نحيف بازار سهام آسيب رسانده بحثي است كه تاكنون بارها 
از آن صحبت شده است، اما مشكل اينجاست كه تكرار اين 
ضربات آهسته و پيوسته، يعني ضربه زدن به اعتماد عمومي 
عاملي است كه اثرات بلند مدت و بعضا غير قابل جبران بر 

آينده بازارهاي مالي كشور خواهد داشت. 
اگر روند بازار را از ابتداي سال تاكنون بررسي كنيم متوجه 
رشد تورمي و دخالت هاي دولتي در بورس خواهيم شد.  
تنها دليل رش��د از ابتداي حمايت هاي بي دليل دولت و 
همچنين اثرات تورمي بوده است و همان گونه نيز گفته 
شد هيچگاه اثر تورمي و حمايتي در بازار ادامه دار نيست 
و مي تواند ميزان سرمايه، سرمايه گذاران را به پايين ترين 

حد خود برساند. 

     شفافيت تيره در بورس
ماهيت بازارسرمايه، شفافيت است اما؛ برخي در تالش اند 
اين ش��فافيت را ناديده بگيرند و به هر نحوه ش��ده وارد 
بازارس��رمايه شوند و س��هام خود را عرضه كنند.  به نظر 
مي رسد كه براي جلوگيري از خام فروشي و احياي نظام 
مالياتي كارآ، عاملي متناقض وجود دارد كه در ش��رايط 
فعلي مي تواند هر تالشي براي اصالح امور را با ناكامي روبرو 
كند.  اين عامل متناقض چيزي نيست جز نامتعادل بودن 
شفافيت در اقتصاد ايران.  بازار به رغم افزايش وزن خود در 
مبادالت روزانه بازارهاي سرمايه پذير طي دهه هاي گذشته 
وزني تعيين كننده در تصميمات مسووالن نداشته است.  
بازار بورسي به عنوان تنها بخشي از اقتصاد كه طي سال هاي 
گذشته كارهاي مهمي براي افزايش شفافيت و دسترسي به 
اطالعات انجام داده جزو معدود بازارهايي است كه اطالعات 
آن تا حد زيادي به سهولت در دسترس عموم قرار مي گيرد 

و افشاي اطالعات مالي آن راه را براي هر نوع فرار مالياتي 
بسته است.  احتماال همين مساله سبب شده تا در شرايط 
بال و پر گرفتن اقتصاد غير رسمي در سال هاي اخير و مبهم 
بودن درآمدزايي ساير بازارها، بورس به هدفي آسان براي 
دولتمردان تبديل شود و هر جا سخني از افزايش درآمد 
مالياتي مي شود ش��ركت هاي بورسي در معرض كاهش 
سود خالص قرار بگيرند.  اين بار نيز به نظر مي آيد كه بخش 
بزرگي از بورس يعني ش��ركت هاي فعال در صنايع مورد 
توجه مجلس در حال تنبيه ش��دن هستند.  در صورتي 
كه اين امر محقق شود كاهش درآمد شركت هاي بورسي 
الجرم به افت ارزش ذاتي شركت ها و نهايتا كم شدن قيمت 
سهام خواهد انجاميد.  تحقق اين امر بدون شك راه را براي 
خروج نقدينگي از غير تورمي ترين بازار كشور و انتقال آن 
به بازارهاي موازي مانند دالر كه نقش موثري بر نرخ تورم و 

افت معيشت مردم دارند هموار  خواهد كرد. 

     روي ديگر بازار
كامال مشخص نيست كه نظام تصميم گيري كشور با چه 
ذهنيتي از ارتقاي جايگاه بازار س��رمايه در اقتصاد حرف 
مي زند، وقتي در عمل اثبات كرده كه نقشه راه مدوني براي 
بهبود جايگاه حقيقي آن ندارد.  در آخرين گام از آزمون و 
خطاي اقتصادي مجلس و دولت مقرر شده ماليات ستاني از 
درآمدهاي حاصل از صادرات مواد معدني، فلزي، غيرفلزي، 
نفت، گاز و پتروشيمي خام و نيمه خام از سال آتي در دستور 
كار دولت قرار گيرد.  اين مساله را سخنگوي كميسيون 
تلفيق بودجه ۱۴۰۰ گفت و در ادامه سخنان خود با يكي از 
خبرگزاري هاي كشور بر لزوم افزايش درآمدهاي مالياتي 
به ۱۱۳ هزار ميليارد تومان در س��ال آتي تاكيد كرد.  اين 
سخنان در حالي از سوي اين مقام كميسيون تلفيق مطرح 
شده كه كمتر كسي از ميان صاحب نظران و كارشناسان 
اقتصادي نظام مالياتي كشور را بي عيب و نقص مي داند.  با 
اين حال بايد در نظر داشت كه هر پايه مالياتي به واسطه 
قرار گرفتن ذيل مفهوم ماليات براي اقتصاد كشور مفيد 
نيست.  اين طور كه به نظر مي رسد وكالي مردم در مجلس 

شوراي اسالمي همانند بسياري از ادوار پيشين، خود را در 
معرض مشورت مشاوراني قرار داده اند كه به جاي سنجيدن 
شرايط خطير اقتصاد كشور در مقطع كنوني، نسخه را از 
روي دست كشورهاي ديگر پيچيده اند؛ مساله اي كه نه تنها 
به نفع عموم مردم نيست بلكه مي تواند تامين مالي دولت 

از بازار سرمايه را طي سال هاي آتي با تهديد مواجه كند. 

     وزن كشي عرضه و تقاضا در بورس
در معامالت روز گذشته بيش از ۹ ميليارد و ۸۵۷ ميليون 
س��هم، حق تقدم و اوراق به��ادار ب��ه ارزش ۱۰۴ هزار و 
۹۱۳ ميليارد ريال داد و ستد شد.  همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با دو هزار و ۸۹۱ واحد افزايش به ۴۶۵ هزار و ۳۷۳ 
واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با يك هزار و ۸۹۲ واحد 
رشد به ۳۰۴ هزار و ۶۲۳ واحد رسيدند.  شاخص بازار اول 
۲۲ هزار و ۶۳۷ واحد و ش��اخص بازار دوم ۳۱ هزار و ۸۶۱ 

واحد كاهش داشتند. 
عالوه بر اين در بين تمامي نمادها، نماد »فروش��گاه هاي 
زنجيره اي افق ك��وروش« با ۲۹۷ واح��د، »باما« با ۲۷۲ 
واحد، »گروه مديريت سرمايه گذاري اميد« با ۲۴۹ واحد، 
»توليد فوالد س��پيد فراب كوير« ب��ا ۲۴۵ واحد، »فوالد 
آلياژي ايران« با ۲۰۶ واحد، »فوالد خوزس��تان« با ۱۶۳ 
واحد و »نفت بهران« با ۱۵۵ واحد بيشترين تاثير مثبت را 
بر شاخص كل داشتند.  برپايه اين گزارش چهارمين روز 
بازارسهام نماد »ملي صنايع مس ايران« با يك هزار و ۹۶۶ 
واحد، »فوالد مباركه اصفهان« با يك هزار و ۹۴۹ واحد، 
»شركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي« با يك هزار و 
۸۵۵ واحد، »صنايع پتروشيمي خليج فارس« با يك هزار 
و ۷۳۶ واح��د، »معدني و صنعتي گل گهر« با يك هزار و 
۵۱۹ واحد، »نفت و گاز پتروشيمي تامين« با يك هزار و 
۳۱۵ واحد، »بانك ملت« با يك هزار و ۱۴۸ واحد، »ايران 
خودرو« با يك هزار و ۶۴ واحد و »پااليش نفت اصفهان« 
با ۹۷۷ واحد با تاثير منفي بر شاخص همراه بودند.  »گروه 
دارويي بركت«، »شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي«، 
»سايپا«، »ايران خودرو«، »صنعتي زر ماكارون«، »بهساز 

كاش��انه تهران« و »باما« درگروه نمادهاي پربيننده قرار 
داشتند.  »گروه خودرو« هم در معامالت امروز صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه دو ميليارد و 
۵۰۸ هزار برگه سهم به ارزش ۱۲ هزار و ۹۵ ميليارد ريال 

داد و ستد شد. 
ش��اخص فرابورس نيز حدود ۱۴۶ واحد كاهش داشت و 
روي كانال ۱۹ هزار و ۳۸۸ واحد ثابت ماند.  همچنين در 
اين بازار دو ميليارد و ۷۷۶ هزار برگه سهم به ارزش ۶۷ هزار 
و ۵۸۰ ميليارد ريال داد و ستد شد.  روز سه شنبه نمادهاي 
»بيمه كوثر«، »توكاريل«، »نفت پاس��ارگاد«، »نيروگاه 
زاگ��رس كوثر«، »توزيع داروپخش«، »س��رمايه گذاري 
مس سرچشمه«، »بيمه دي«، »گروه كارخانجات صنعتي 
تبرك«، »صنعتي مينو« و »كش��تيراني درياي خزر« با 
تاثير مثبت بر شاخص اين بازار همراه بودند.  در روز مذكور 
نمادهاي »سنگ آهن گهرزمين«، »پتروشيمي زاگرس«، 
»سرمايه گذاري صبا تامين«، »پتروشيمي تندگويان«، 
»بانك دي«، »فوالد هرمزگان جنوب«، »سرمايه گذاري 
مالي سپهر صادرات«، »فرابورس ايران«، »گروه توسعه 
مالي مهر آيندگان«، »اعتباري ملل« و »ش��ركت آهن و 

فوالد ارفع« تاثير منفي بر شاخص اين بازار را داشتند. 
در روز گذشته بازار حقوقي ها حدود ۵۵۰ميليارد تومان 
وارد بازار سهام كردند.  ارزش كل معامالت خرد ۱۴هزار 
و ۵۷۰ميلي��ارد تومان بود، اش��خاص حقوقي ۱۵درصد 
يعني دو هزار و ۱۹۰ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد 
خريدشان چهار درصد از كل معامالت شد.  حقوقي ها در 
روز مذكور خريدار سهام در گروه هاي »بانك ها و موسسات 
اعتباري«، »محصوالت شيميايي« و »سرمايه گذاري ها« 
رق��م خ��ورد در حالي ك��ه برآيند معام��الت گروه هاي 
»محص��والت غذايي و آش��اميدني« و »بيمه  و صندوق 
 بازنشستگي« به نفع حقيقي ها تمام شد.  افزايش سهام 
حقيقي ها در ۱۵۷ نماد و افزايش سهام حقوقي ها در ۱۵۵ 
نماد به بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير 
مالكيت دسته اول ۸۲۰ ميليارد تومان و تغيير مالكيت 

دسته دوم ۱۳۹۰ ميليارد تومان بود. 
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 قيمت گذاري دستوري 
در بورس كاال ممنوع!

محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اس��المي گفت: توسعه فعاليت هاي 
كشاورزي در بورس كاال يكي از اولويت هاي مهمي 
بوده كه در بازار س��رمايه در دس��تور كار قرار گرفته 
است.وي افزود: هر چه ما بتوانيم ابزارهاي اين حوزه را 
گسترش داده و از ظرفيت هاي مرتبط با آن استفاده 
كنيم قاعدتا ش��اهد س��اماندهي ب��ازار محصوالت 
كش��اورزي خواهي��م بود و اي��ن يعني اس��تفاده از 
ظرفيت ها براي توسعه اقتصادي كشور. پورابراهيمي 
با بيان اينكه به واسطه اين ابزارها قادر خواهيم بود از 
كشاورزان به طور غيرمستقيم حمايت كنيم، گفت: 
افتتاح صندوق هاي كش��اورزي و معامالت گواهي 
سپرده خرما در بورس كاال را به فال نيك مي گيريم 
و اميدوارم اين روند در بورس كاال ادامه داشته باشد. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه سخنان 
خود گفت: ظرفيت بازار سرمايه در دنيا براي تعادل 
بخشي به حوزه اقتصادي، كاهش ريسك، شفافيت 
اطالعات و جلوگيري از فساد و رانت در اقتصاد كشور 
است و اگر بخواهيم در اقتصاد كشور نيز از اين پتانسيل 
استفاده كنيم بايد از ابعاد و مولفه هاي آن نيز صيانت 
كرد. وي ادامه داد: چالش اساسي در كشور اين است 
كه هر كسي از ظن و ادبيات خود بازار سرمايه را تفسير 
مي كند. پورابراهيمي با تاكيد بر اينكه اگر كااليي در 
بورس پذيرش شد، مشمول قيمت گذاري دستوري 
نمي شود، گفت: اگر اين قاعده را قبول داريم بايد به 
چارچوب آن نيز پايبند باشيم و اگر اين قاعده و ضوابط 
را قبول نداريم بهتر اس��ت بگوييم بازار س��رمايه در 
كشور جايگاهي ندارد و بايد روي اساس بازار سرمايه 
تصميم گيري نماييم. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اس��المي تاكيد كرد: اخيرا درمورد 
محصوالت فوالدي و قيمت گذاري آنها موضوعاتي 
مطرح شده است و سوال اينجاست كه اگر قرار است 
قيمت گذاري دستوري انجام شود بورس كاال براي چه 
تشكيل شده است؟ مگر قيمت گذاري دستوري در 
اقالم خارج از بورس كاال وجود ندارد، چه اتفاقي در آنها 
رخ داده است؟ در حوزه كاالهاي اساسي كه نظارت 
۱۰۰ درصدي دولتي داشته و قيمت گذاري آن كامال 
مشخص بوده، نرخ تورم كاالهاي اساسي از كاالهاي 
غيراساسي باالتر بود و اين براي اقتصاد كشور فاجعه 
است. وي تصريح كرد: تجربه اقتصاد كشور نشان داده 
هر زمان قيمت گذاري دستوري شده و از قاعده بازار 
خارج ش��ده دو طرف زيان ديده اساسي بودند؛ يكي 
مصرف كننده و ديگري توليدكننده. ورود دولت در 
قيمت گذاري دستوري در سال ۹۷ به مدت ۲.۵ تا ۳ 
ماه )از مرداد ۹۷ تا پايان مهر ماه ۹۷( ۴ هزار ميليارد 
تومان رانت در كش��ور توزيع كرده و ضرر آن متوجه 
توليدكنندگان فوالد كشور بوده است. در اسفند ۹۸ 
تا ارديبهش��ت ماه ۹۹ نيز با قيمت گذاري دستوري 
دولت در بازار س��رمايه و بورس كاال ح��دود ۸ هزار 
ميليارد تومان رانت در اقتصاد كشور توزيع شده است 
و مصرف كننده و توليدكننده متضرر شده و در مقابل 
دالالن از اين فضا بهره الزم را برده اند. اگر دولت تصور 
مي كند با قيمت دس��توري مشكل اقتصاد كشور را 
حل خواهد كرد اين اشتباه است و اين تجربه جديدي 
نيست. بايد عرضه و تقاضا را به درستي تعريف كرد. اين 
تنها رانت هاي حوزه فوالد بود كه مطرح شد و گزارش 
رسمي دستگاه هاي نظارتي در حوزه پتروشيمي نيز 
كه دخالت دستوري بوده، گوياي توزيع ۷ هزار ميليارد 
تومان رانت در اقتصاد كشور بوده است. پورابراهيمي 
گفت: نظام تنظيم گري، همين قواعد بازار سرمايه 
است كه مي تواند تعادل بخشي را ايجاد كند. ساختار 
بورس هاي كااليي تعيين دستوري قيمت در اقتصاد 
كشور نيس��ت بلكه هدف آن شفاف سازي و كشف 
قيمت براس��اس مكانيزم عرضه و تقاضاس��ت. آيا با 
حذف بورس كاال و بازار سرمايه مسائل مربوط به حوزه 
قيمت گذاري در اقتصادي كشور برطرف مي شود؟ 
اينطور با بازار سرمايه نامهرباني نكنيم. قانون تصريح 
كرده اگر در ح��وزه مداخالت دول��ت در حوزه بازار 
سرمايه تداوم پيدا كند، مبناي ما قانون خواهد بود كه 
بر اس��اس ماده )۱۸( قانون توسعه ابزارها و نهادهاي 
مالي جديد، دولت مكلف است كاالي پذيرفته شده در 

بورس را از نظام قيمت گذاري خارج نمايد.

لغو افزايش ماليات فروش سهام  
همگرايي مجلس و بورس

محمدحسن ابراهيمي سروعليا، عضو هيات مديره 
و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس 
و اوراق بهادار گفت: اخيرا پيرو بررسي اليحه بودجه 
۱۴۰۰ در كميسيون هاي تخصصي مجلس بحثي 
بر سر افزايش نرخ ماليات فروش سهام و حق تقدم، 
از ۰.۵ درصد به ۰.۶ درصد ارزش فروش س��هام و 

حق تقدم مطرح شده بود. 
همچنين پيش��نهاد ش��د منابع حاص��ل از اين 
افزايش در راستاي تثبيت بازار و توسعه فرهنگ 
سرمايه گذاري استفاده ش��ود كه اين پيشنهاد با 
توضيحات سازمان بورس و مساعدت نمايندگان 
از دستور كار خارج شد. ادامه اين روند و همگرايي 
بين نهاد قانون گذار و بازار سرمايه كه در سال هاي 
گذشته نيز وجود داشته و در قالب هاي مختلفي 
عملياتي شده اس��ت، مي تواند زمينه ساز اجراي 
اهداف مهم كش��ور در بازار س��رمايه ب��وده و در 
حوزه هاي مختلف ديگر نيز به عنوان الگوي تعامل 
نهاد قان��ون گذار و دس��تگاه هاي تخصصي مورد 
اس��تفاده قرار گيرد. عضو هيات مدي��ره و معاون 
نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق 
بهادار در ادامه با اشاره به اهميت بازار سرمايه در 
اقتصاد كش��ور خاطرنشان كرد: در يك سال اخير 
به دليل حضور گسترده سرمايه گذاران و افزايش 
حجم معامالت در بازار س��رمايه، نقش و اهميت 
اين بازار بيش از گذش��ته نمايان ش��ده است. در 
اين خصوص تصويب اسناد باالدستي و قوانين و 
مقررات مرجع و كليدي در كش��ور براي ناشرين، 
س��رمايه گذاران و نهادهاي مالي اهميت بس��يار 
زيادي دارد. وي اف��زود: قوانين و تغييرات الزم به 
دليل اثرگذاري بر سيس��تم مالي كش��ور و حوزه 
سرمايه گذاري و تامين مالي، الزم است در نهايت 
همكاري و همگرايي بين نهاد قانون گذار و اركان 
بازار س��رمايه مورد بررس��ي قرار گيرد. ابراهيمي 
سروعليا اظهار داشت: اين تعامل مناسب نه تنها 
در جهت منافع عموم مردم بوده بلكه در بلندمدت 
منجر ب��ه ثب��ات در قانون گذاري ح��وزه مالي و 
اقتصادي كشور مي ش��ود كه مقوله بسيار مهمي 
در مس��ير توس��عه بازارهاي مالي در كشورهاي 
دنيا اس��ت. وي در ادامه با تقسيم بندي نظام هاي 
مالي به دو گروه بانك محور و بازار محور گفت: در 
نظ�ام هاي بانك محور، تجهيز پس اندازه�ا و تامين 
مالي از طري�ق بان�ك انج�ام مي شود. در نظام هاي 
ب�ازار مح�ور، بستر اصلي ب�ازار س�رمايه است كه ب�ا 
ارايه و ترسيم فرص�ت هاي سرمايه گذاري س�ودآور 
و امن ب�ه پس اندازكنن��دگان، منابع الزم جهت 
فعاليت هاي اقتصادي را تجميع و تأمين كرده و به 
تشكيل س�رمايه در اقتصاد ملي و توسعه اقتصادي 

كمك مي كند. 
عضو هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
اظهار داشت: اين دو رويكرد در بسياري از كشورها 
وج���ود دارد ولي با توجه به س��اختار و نهادهاي 
اقتصادي در كش��ورهاي مختلف ميزان استفاده 
از دو روش فوق متفاوت است. ابراهيمي سروعليا 
توضي��ح داد: نظ��ام تامين مالي اي��ران اگر چه از 
گذشته بسيار دور بان�ك مح�ور بوده، ول�ي ايجاد، 
اس��تقرار و توسعه يك بازار س��رمايه كارا، شفاف 
و با نقدش��وندگي مناس��ب به يكي از اهداف مهم 

قانون گذاري در كشور تبديل شده است.
وي افزود: بازار سرمايه ايران در سياست هاي كل�ي 
اص�ل ۴۴و ق�وانين مرتبط، در سياست هاي كلي 
برنامه هاي چهارم، پنجم و ششم توسعه و بسياري 
ديگر از اسناد باالدستي كشور مورد توجه ج�دي 
ق�رار گرفت�ه اس��ت، لذا بي راه نيس��ت اگر بخش 
عمده اي از پيش��رفت همه جانبه اين ب��ازار را به 

همراهي نهاد قانون گذار نسبت داد.

انتظار سرخابي ها پشت در بورس
احمد اميرآبادي فراهاني عضو هيات رييسه مجلس 
شوراي اسالمي در خصوص مراحل واگذاري باشگاه 
استقالل در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: 
روز گذشته در جلسه هيات واگذاري اصل ۴۴ قانون 
اساسي اساسنامه باشگاه استقالل تهران براساس 
فرمت اعالم ش��ده سازمان بورس تصويب شد تا به 
زودي همراه با تيم پرسپوليس در بورس به هواداران 
و مردم واگذار ش��ود. گفتني است، چند روز پيش 
معاون سازمان خصوصي سازي گفته بود در جلسه 
اين هفته هيات واگذاري اساسنامه اصالحي مطابق 
با فرمت سازمان بورس براي شركت هاي سهامي عام 
مطرح و پس از تصويب متعاقبا اقدامات بعدي جهت 
ثبت انجام خواهد شد. ابوالقاسم شمس جامخانه 
خاطرنشان كرد: مجمع عمومي عادي ساالنه جهت 
تصويب صورت هاي مالي ۳۱ خرداد ۹۹ پرسپوليس 
چهارش��نبه هفته گذش��ته برگزار و مجمع عادي 
ساالنه شركت استقالل براي تصويب صورت هاي 
مالي ۳۱ خرداد ۹۹ برگزار و به تصويب رس��يد. به 
موازات اين اقدامات مش��اور پذيرش دو ش��ركت، 
كاره��اي خود را پي��ش مي برند. مش��اور پذيرش 
پرس��پوليس اقدامات خوبي انجام داد. اميدنامه ها 
تكميل شده و بودجه س��نوات آتي و ساير الزامات 
پذيرش در فرابورس انجام شده است. نهايتًا تا آخر 
اين هفته اطالعات در س��امانه فرابورس بارگذاري 
مي شود و در دو هفته آتي در هيات پذيرش فرابورس 
مطرح خواهد ش��د و اقدامات بعدي مطابق با نظر 

فرابورس انجام مي شود.

كسري بودجه دولت با بورس
مهدي تقوي اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه 
عالمه طباطبايي گفت: كاهش شديد درآمدهاي 
نفتي و افزايش تحريم ها در كنار هزينه هاي شيوع 
كرونا باعث شده دولت ها در تأمين بودجه با مشكل 
مواجه ش��وند. وي ب��ا بيان اينكه كس��ري بودجه 
دولت ها، به تش��ديد تورم منجر مي شود، افزود: به 
ويژه در شرايطي كه درآمد دولت ها از فروش نفت 
كاهش پيدا مي كند، پايه پولي گسترش پيدا مي كند 
و بانك مركزي با دولت ها همراه مي ش��ود تا از اين 
طريق هزينه ها را تامي��ن كنند.تقوي توضيح داد: 
البته دولت فعلي با روش هايي همچون تغيير نرخ 
ارز و حضور فعال در بورس توانس��ته است بخشي 
از اين كسري بودجه را جبران و درآمدهاي تازه اي 
كسب كند تا مجبور به استقراض از بانك مركزي 
نشود.وي در عين حال كسري بودجه را براي سال 
آينده اجتناب ناپذير دانست و گفت: شايسته است 
ب��ه جاي تكيه بر فروش نفت ك��ه در حال حاضر با 
محدوديت هاي جدي نيز مواجه است، هزينه هاي 

جاري كاهش يابد.
اين اقتصاددان ب��ا بيان اينكه يكي از ريش��ه هاي 
اصلي ايجاد تورم در كشور نقدينگي و در عين حال 
كاهش توليد در بخش هاي مختلف اس��ت، افزود: 
اراي��ه راهكارهاي عملياتي مي توان��د بحران هاي 
اقتصادي و سياسي كشور را تخفيف دهد، به شرطي 
كه بودجه ريزي ساالنه منطبق بر واقعيات اقتصادي 
باشد.وي همچنين افزود: در شرايط فعلي بهتر است 
دولتمردان و نمايندگان مجلس براي تحقق اهداف 
تعيين ش��ده در اقتصاد به دنبال هدايت نقدينگي 
موجود در اقتصاد ايران به سوي توليد باشند كه اين 
هدف تا حدودي در بورس كه شركت هاي توليدي 
مختلف حضور دارند، قابل دستيابي است.به گفته 
تقوي، با مديريت صحيح نقدينگ��ي و هدايت آن 
به بازارهاي مولدي چون ب��ورس، توليد نيز رونق 

مي گيرد و تورم سير نزولي به خود خواهد گرفت.

»تعادل« وضعيت بازارسهام را بررسي مي كند

فراز و نشيب ادامه دار بورس تهران

رزم حسيني قيمت فوالد در بورس كاال را  ابالغ كرد

مداخله  دستوري وزير صمت   در بورس كاال
حسن قاليباف اصل، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
روز گذشته در آغاز معامالت گواهي سپرده كااليي خرماي 
مضافتي گفت: اكنون بورس كاال جايگاه خوبي در اقتصاد 
كشور دارد و به يك نهاد مهم در كشف قيمت كاالها در كشور 
تبديل شده است. براي افزايش انصاف در اقتصاد كشور، 
تخصيص بهينه كاال در كش��ور و رعايت انصاف در توزيع، 
مسيري وجود ندارد جز اينكه بورس هايي كااليي توسعه 
پيدا كنند. قاليباف با بيان اينكه اكنون در كشور دو بورس 
كاال و بورس انرژي داريم، افزود: اگر مي خواهيم شفافيت در 
اقتصاد كشور افزايش يابد، بايد بورس ها توسعه پيدا كند و 
نقش بورس كاال در توسعه شفافيت اقتصاد كشور غير قابل 
انكار اس��ت. وي ادامه داد: حتي اگر بخواهيم شفافيت در 
بورس اوراق بهادار افزايش پيدا كند بايد نسبت به پذيرش 
بيشتر كاالي ش��ركت ها در بورس كاال نيز تالش كنيم تا 
سرمايه گذار در شفافيت كامل بتواند سرمايه گذاري كند. 
قاليباف گفت: آمارها بيانگر عملكرد مطلوب بورس كاالست 
به طوري كه ارزش معامالت امسال اين بورس از ۲۰۰ هزار 
ميليارد تومان فراتر رفته در حالي كه در كل سال گذشته 
ارزش معامالت حدود ۱۷۰ هزار ميليارد تومان بوده است. 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: حدود ۳۰۰ كاال 
در بورس كاال مورد معامله قرار مي گرد و جاي خوشحالي 
دارد كه چنين تنوع كااليي در اين بورس مشاهده مي شود. 
قاليباف اصل در ادامه سخنان خود به دخالت هاي قيمتي 
نهادهاي باالدستي در بورس كاال اشاره كرد و گفت: اينكه 
عنوان بشود بورس كاال ابزاري براي گراني كاالها از جمله 
فوالد است را به جد رد مي كنم. برخي مواقع شنيده مي شود 
كه برخي از گراني ها را به ويژه در حوزه فوالد به گردن بورس 
كاال مي اندارند در ش��رايطي كه بورس يك بستر معامله 
است. وي به قيمت فوالد در بورس كاال اشاره كرد و افزود: 
گزارش��ي را با قيمت هاي جهاني براي شمش فوالد تهيه 
كرده ايم، در اين گزارش قيمت جهاني شمش حداقل ۲۰ 

درصد باالتر از قيمت داخلي است كه در بورس كاال مورد 
معامله قرار مي گرد، بنابراين اينكه بيان مي شود بورس كاال 
ابزاري براي گراني است را به طور جد رد مي كنم. قاليباف با 
بيان اينكه بورس كاال بازاري شفاف و رقابتي بوده و در اين 
بورس همه چيز  روي تابلو نشان داده مي شود، گفت: بارها 
قيمت ورق فوالد را بررسي كرديم و شاهد فاصله دو برابري 
قيمت ورق فوالدي در بورس كاال و بازار آزاد هستيم؛ اين 
به اين معناست كه محصول ارزان در بورس، ارزان به مردم 
نمي رس��د به همين دليل بايد راه حلي را براي اين تفاوت 
قيمت پيدا كرد. رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با 
اشاره به اينكه زماني كه كاال با قيمت ارزان تر از نرخ واقعي 
در بورس فروخته مي شود، ش��ركت توليد كننده با ضرر 
مواجه مي شود، گفت: سهامداران اين شركت، مشموالن 
سهام عدالت هستند كه به بازار سرمايه اعتماد   و اقدام به 
سرمايه گذاري در اين بازار كرده اند. وي با اشاره به اينكه بالغ 
بر ۶۰ ميليون نفر جمعيت عظيم سهامداران اين شركت ها 
است، اظهار داشت: هر تصميمي در خصوص متغيرهاي 
اقتصادي و قيمت ها در سودآوري و بنياد شركت ها اثر گذار 
اس��ت و از اين رو بايد در اين حوزه نهايت دقت انجام شود. 
قاليباف وظيفه بورس ها را كمك به بخش واقعي اقتصاد 
دانست و گفت: در بورس كاال فقط كاال معامله نمي شود 
و با تالش هاي مديران اين بورس طي س��ال هاي گذشته 
ابزارهاي مالي جديدي در اين بورس شكل گرفته تا مردم هم 
بتوانند با پول هاي ناچيز خود در اوراق كااليي سرمايه گذاري 
كنند. به گفته وي، اين بورس مي تواند عالوه بر افزايش تنوع 
ابزارهاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه، كمك كننده در 
تامين مالي باشد. قاليباف خاطرنشان كرد: وجود ابزارهايي 
مانند صندوق هاي كااليي در بورس كاال ضمن كمك تامين 
مالي كاالي كشاورزي، زمينه مديريت نوسان هاي قيمتي 
را فراهم مي كند و مانع از افزايش يا كاهش بي رويه قيمت ها 
مي ش��ود. رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: 

تصويب دستورالعمل اجرايي خريد دين در بورس كاال در 
حال بررسي است كه اين موضوع در جلسه گذشته كميته 
تخصصي مطرح شد تا اين موضوع هر چه زودتر در بورس 
كاال عملياتي شود. وي به ورود بورس كاال در حوزه امالك 
و مستغالت اشاره كرد و گفت: اين موضوع مي تواند اتفاق 
خوبي باشد كه مسووالن بورس كاال به دنبال راه اندازي اوراق 
سلف مسكن هستند، اين اقدام بورس كاال هم به طور حتم 
مورد حمايت سازمان بورس قرار خواهد گرفت. قاليباف با 
بيان اينكه بحث قراردادهاي آتي بر پايه صندوق هاي كااليي 
نيز جزو برنامه هاي آتي بورس كاال است، افزود: مشكلي كه 
در گواهي سپرده كااليي وجود دارد بحث مالياتي است كه 
در شوراي عالي بورس مطرح و با سازمان مالياتي در حال 
مذاكره براي رفع اين مش��كل هستيم كه اين موضوع به 

توسعه گواهي سپرده كااليي كمك خواهد كرد.

     زنجيره ابزارهاي مالي كاالهاي كش�اورزي 
تكميل شد

حامد سلطاني نژاد مديرعامل بورس كاالي ايران گفت: 
زم��ان زيادي بود ك��ه درصدد راه ان��دازي صندوق هاي 
كااله��اي كش��اورزي بوديم و با حمايت هاي س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار س��رانجام اين صندوق ها راه اندازي 
ش��د. از وزارت جهاد كش��اورزي باب��ت حمايت ها براي 
راه اندازي صندوق هاي كش��اورزي و همچنين مجلس 
تقدير مي كنيم. سلطاني نژاد تصريح كرد: تا قبل از اين، 
صندوق هاي س��رمايه گذاري طال در ب��ورس كاال فعال 
بودند كه ب��ا ورود اين صندوق ها در حوزه كش��اورزي، 
س��بد س��رمايه گذاري در بازار س��رمايه متنوع تر شد. 
مديرعامل بورس كاالي ايران با اش��اره به تحكيم پيوند 
بخش كشاورزي با بازار سرمايه با آغار به كار صندوق هاي 
كشاورزي گفت: پذيره نويسي صندوق سحرخيز مورد 
استقبال قرار گرفت و كل واحدهاي آن در روز نخست به 

فروش رفت و صندوق نوويرا نيز در محله پذيره نويسي قرار 
دارد. وي تصريح كرد: هر دو صندوق كااليي كش��اورزي 
داراي بازار گردان هس��تند و با راه اندازي اين صندوق ها، 
نقدشوندگي در بازار محصوالت كشاورزي افزايش يافته 
و در گام بعد توثيق آنها را خواهيم داشت. امروز عالوه بر 
صندوق كشاورزي، شاهد افتتاح گواهي سپرده خرماي 
مضافتي بم هستيم تا كش��اورزان خرماكار از اين پس با 
سهولت بيشتر و قيمت بهتر امكان فروش محصوالتشان را 
داشته باشند. به گفته سلطاني نژاد، گواهي سپرده كااليي، 
ابزاري است كه با استفاده از آن در طرح حمايتي قيمت 
تضميني جو و ذرت، حدود ۱۰۰ هزار كشاورز دسترسي 
به بازار پيدا كردند و توانستند محصول خود را بفروشند 
مديرعامل بورس كاالي ايران اظهار داش��ت: در بورس 
كاالي ايران بازارهاي مختلفي وجود دارد كه خوشبختانه 
امروز شاهد تكميل زنجيره ابزارهاي مالي بورس كاال براي 
معامالت حوزه كشاورزي هستيم، به طوريكه هم اكنون 
محصوالت كش��اورزي در بازار فيزيكي، مشتقه و مالي 
بورس كاال فعال است وي با بيان اينكه بازار كشاورزي يك 
تفاوت ويژه با ساير بازارها دارد گفت: توليدكنندگان در 
بازار محصوالت كشاورزي متنوع هستند و بايد محصول 
به يك محصول استاندارد تبديل و سپس معامالت انجام 
ش��ود؛ از اين رو ابزارس��ازي براي اي��ن كاالها از اهميت 
ويژه اي در جهت توسعه بخش كشاورزي برخوردار است. 
سلطاني نژاد در پايان اشاره كرد: روند معامالت محصوالت 
كشاورزي از سال ۹۵ تا ۹۹ در بورس كاال روند رو به رشدي 
بوده و براي مثال در روند معامالت زعفران از ۸ تن در سال 
۹۵ به ۶۲ تن در ۹ ماهه امس��ال رسيده است و در مورد 
زيره و پسته نيز همين روند را شاهد هستيم. همچنين 
در حوزه انبارها هم ظرفيت هاي خوبي ايجاد شده و بالغ 
بر ۱۰۰ انبار در كل كش��ور مورد پذيرش بورس كاال قرار 

گرفته است.



گروه راه و شهرسازي|
اعضاي شوراي شهر تهران ديروز به سه اليحه »بهره برداري 
از پياده روها«، »تعيين ضوابط براي آاليندگي پايانه ها« و» 
بهره برداري از ظرفيت  ه��اي فرهنگي، اجتماعي، هنري و 
ورزشي بوستان هاي بزرگ« راي منفي دادند. در عين حال، 
محمد جواد حق شناس عضو اين ش��ورا پيشنهاد كرد كه 
اعضاي شوراي شهر تهران در دوره بعدي از 21 نفر به 100 نفر 
افزايش يابد.  اين عضو شوراي شهر تهران خواستار تجديدنظر 
در تعداد اعضاي ش��وراي شهر تهران شد و گفت: پيشنهاد 
افزايش تعداد اعضاي شوراي ش��هر تهران به ۵۵ نفر موثر 
است اما بايد اين تعداد به باالي 100 نفر برسد. حق شناس با 
ابراز تشكر از اجراي طرحي در مجلس شوراي اسالمي براي 
اصالح قانون شوراها بر لزوم تغيير در ماده ششم و تجديد نظر 
در تعداد شوراي اعضاي شوراي شهر تهران تاكيد كرد و گفت: 
تعداد اعضاي شوراي شهر از ۳1 نفر به 21 نفر كاهش يافت 
و بار بسيار سنگيني بر دوش مردم گذاشته است. اين اقدام 
غير كارشناسي در مجلس نهم رخ داده و با توجه به افزايش 
جمعيت تهران بايد اصالح شود. وي افزود: در شهرهاي هم 
تراز تهران همچون استانبول و برلين بيش از 100 نماينده 
در شوراي شهر حضور دارند و بايد نسبت به جمعيت درباره 

تعداد اعضا اقدام كرد.

    عملك�رد منفعالن�ه درباره ح�ذف محدوديت 
ارتفاعي جماران

حق شناس همچنين از برگزاري جلسات برخي از مديران 
شهرداري تهران با مديران شوراي عالي شهرسازي و مسووالن 
نهاد رياست جمهوري مغايربا نظر شورا و مفاد طرح تفصيلي 
مبتني بر صيانت از بافت جماران خبر داد. رييس كميسيون 
فرهنگي اجتماعي شوراي ش��هر تهران در ابتداي دويست 
و شصت و دومين جلسه ش��وراي اسالمي شهر تهران طي 
نطقي درباره رويكرد مخرب طرح تفصيلي و تراكم فروشي 
كه در هفته هاي اخير در دستور كار دولت قرار گرفته است 
واكنش نش��ان داد و گفت: طرح جامع تهران ري و شميران 
به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده 
و براي همه مراجع قضايي و ش��هرداري ها ال��زام آور بوده و 
خواهد بود. در حالي كه از س��ال ١٣٦٩شهرهاي تهران، ري 
و ش��ميران ميراث دار طرح هاي ويرانگر شهر فروشي شده 
بودند، وزيران عضو اين ش��ورا در دولت هاي نهم و دهم و در 
يك همكاري تنگاتنگ با ش��هرداري تهران باز هم الزامات 
بديهي و مقررات شهرسازي پايتخت را ناديده گرفتند و در 
تصميمات خود باب فروش گسترده شهر فروشي را گشودند. 
او با بيان اينكه اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري در 
اواخر دهه ٨٠ به جاي متوقف س��اختن روند ويرانگر تراكم 
فروشي در شهر تهران، در طرح تفصيلي سال ١٣٩١ بدون 
توجه به آثار اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و اقتصادي 
و استلزامات ايمني و مديريت بحران ها و حوادث غيرمترقبه 
به بهانه نياز به تامين مسكن و در اصل با هدف كسب درآمد، 
سقف تراكم هاي ساختماني را به گونه اي فاجعه آميز افزايش 
دادند، افزود: اين روند براي شهرداري وقت، فرصت مناسبي 
ايجاد كرده بود تا با تكيه بر مصوبات شوراي عالي معماري و 

شهرسازي چوب حراج به زمين و آسمان شهر زده و به گواه 
آمار ساالنه با دريافت بيش از ١٠هزار ميليارد تومان به عنوان 
درآمد ناشي از تراكم فروشي به ساخت و سازها و مگاپروژه هاي 
آن چناني بپردازد كه امروز دردي از شهر ما تهران است. نمونه 
آن ساخت پل صدر با هزينه اي نجومي و كاركردي غيرقابل 
قبول است. وي يادآور ش��د: شوربختانه در هفته هاي اخير 
شاهد بوديم كه رويكرد مخرب طرح تفصيلي و تراكم فروشي 
در دستور كار دولت مستقر هم قرار گرفته است. او اظهار كرد: 
پس از اعتراض و هشدارهاي بيش از نيمي از اعضاي محترم 
شوراي شهر درباره قانون شكني هاي آشكار دولت در خصوص 
ملك جم��اران، دولت تدبير و قانون به جاي توجه به دغدغه 
قانوني شوراي شهر و رعايت طرح جامع و مقررات و مصلحت 
شهر، در يك گرو كشي و زورگويي آشكار و عجيب با همكاري 
برخي اعضاي شوراي عالي شهرسازي اقدام به تصويب مجوز 
بلند مرتبه سازي در محله جماران نموده است. نتيجه بديهي 
و تبعي اين اقدام تسري اين مجوز به ۳۶ محله و محدوده ديگر 
تهران است كه شرايط مش��ابه جماران را دارد. وي ادامه داد: 
جاي تاسف دارد كه مراجع نظارتي و قضايي به عنوان مدعي 
العموم نيز در برابر اين اقدام عجيب سكوت اختيار كرده است 
و صدا و سيما نيز ترجيح داده است تا چندان ورود جدي در 
اين موضوع نداشته باشند. او با تاكيد بر اينكه متاسفانه و علي 
رغم تذكر اعضاي شوراي شهر تهران عدم حذف محدوديت 
ارتفاعي محله جماران ش��نيده شده اس��ت گفت: مديران 
شهرداري تهران با مديران شوراي عالي شهرسازي و معماري 
و مسووالن نهاد رياست جمهوري جلساتي را با رويكرد مغاير 
نظرات شوراي شهر و مفاد طرح تفصيلي مبتني بر صيانت از 
بافت قديمي و سنتي جماران برگزار كرده اند كه الزم مي دانم 
تذكر شديد خود را به اين رويه انفعالي اعالم و پيگيري حقوق 

مردم و حقوق شهر را از ايشان مطالبه نمايم.

    اليح�ه بهره ب�رداري از پياده روه�ا از دس�تور 
خارج شد

ديروز با پيشنهاد بعضي از اعضاي شوراي شهر تهران اليحه 

بهره برداري از پياده  روها براي جمع آوري نظر كارشناسان 
و منتقدان از دستور خارج ش��د. در جريان بررسي اليحه 
بهره برداري از پياده رو علي اعطا در اين باره توضيح داد: 
اليحه اي تحت عنوان بهره برداري از پياده رو سال گذشته 
به شورا ارسال شده و كار مفصلي در اين خصوص انجام 
گرفته و دو كميته در اين موضوع متمركز شده بودند. 
جلسات مختلفي هم برگزار شد اما در هفته هاي اخير 
تماس هاي متعددي را از استادان دانشگاه ها و تشكل هاي 
مدني داشتيم، كه بيشتر درخواست مي كردند منتقدين 
به جلسات دعوت شوند و با توجه به نظرات منتقدان اين 
اليحه مجدداً در دس��تور قرار بگيرد و به اين دليل اين 
پيشنهاد مطرح شد. ميرلوحي در مخالف خروج از دستور 
اين اليحه گفت: االن يك واقعيتي در شهر تهران وجود 
دارد و در مناطقي كه نياز به اصالح مسير دارد و برخي 
بدون مجوز از اين فضاهاي عمومي استفاده مي كنند. و 
بايد اين مساله به سرعت ساماندهي شود. نژاد بهرام با 
اشاره به اينكه عدم گرفتن نظر كارشناسي يك ضعف 
است و در ش��وراي پنجم س��امانه اي براي جمع آوري 
نظرات در نظر گرفته شده و از معدود طرح هايي است كه 
مشاركت در آن وجود داشته است. گفت: دستفروشان 
از اين غائل��ه دور مانده اند و اگر طرحي ارايه ش��ود كه 
همه بهره برداران م��ورد توجه قرار بگيرند و در غير اين 
صورت احساس مي ش��ود نوعي تبعيض صورت گيرد. 
وي افزود: رويكرد اين اليحه مشخص نيست و بازگشت 
آن به كميسيون ضروري است.هاشمي گفت: اين طرح 
هدفش افزايش نشاط اجتماعي است.در نهايت اين طرح 

با 11 راي موافق اعضا از دستور خارج شد.

    مخالف�ت جدي با احداث بنا در بوس�تان هاي 
پايتخت

اعضاي شوراي شهر تهران همچنين بر رد اليحه بهره برداري از 
ظرفيت  هاي فرهنگي، اجتماعي، هنري و ورزشي بوستان هاي 
بزرگ راي مثبت دادند. در جريان بررسي اين اليحه گزارش 

دو كميسيون س��المت، محيط زيست و خدمات شهري و 
فرهنگي و اجتماعي و قرائت شد. زهرا صدراعظم نوري رييس 
كميسيون سالمت و محيط زيست شوراي شهر تهران، در 
توضيح نظرات اين كميسيون گفت: بوستان ها و فضاي سبز 
يكي از نيازهاي زندگي شهرها و به ويژه كالنشهرها هستند و 
مي توانند شهروندان را از دغدغه هاي زندگي شهري دور كرده 

و ارتباط آنها را با طبيعت برقرار كنند.
وي ادامه داد: برنامه ريزي فضاهاي سبز شهري و بوستان ها 
در فرآيند برنامه ريزي فضاهاي شهري از مهم ترين عوامل در 
نحوه استفاده از منابع محدود و از سويي بيانگر نحوه استفاده 
شهروندان از اين فضاها به عنوان عرصه هاي عمومي است و 
ارزيابي بوستان ها به طور خاص مي تواند در تعيين نوع بينش 

و تصميم گيري مديران و طراحان موثر باشد.
نوري با تاكيد بر اينكه بوستان ها يكي از مهم ترين نيازهاي 
زندگي ش��هري هس��تند ادامه داد: چرا ك��ه اين مراكز 
تفريحي مكان مناسبي براي فراموش كردن دغدغه هاي 
زندگي شهري و ارتباط با طبيعت است. بوستان ها عالوه 
بر اينكه ُشش شهرهاي ش��لوغ محسوب مي شوند، به 
مكان هايي براي تازه كردن روح و فاصله گرفتن انسان از 
همهمه هاي هر روزه تبديل شده است. رييس كميسيون 
س��المت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر 
تهران با اش��اره به طرح جامع و تفصيلي گفت: رويكرد 
طرح جامع و تفصيلي در اين اس��ت ك��ه هر فضايي به 
نوع كاركردي كه براي آن تعريف ش��ده اختصاص يابد. 
رويه اي كه سال ها در شهرداري اتفاق افتاده اين بوده كه 
كاربري هاي مختلفي در فضاها اجرا مي ش��ود كه مغاير 
با طرح تفصيلي و جامع اس��ت. اينكه مكان مذهبي به 
مكان تجاري تبديل مي شود، مكان فرهنگي به ورزشي 
و غيره ي��ك اختالل و به هم ريختگ��ي در تهران ايجاد 
كرده كه باعث آشفتگي و تشويش است. وي ادامه داد: 
عملكرد بوستان ها در قالب عملكرد محله اي، منطقه اي و 
فرامنطقه اي نيز در طرح تفصيلي تفكيك شده و بهترين 
كار اين است كه اجازه دهيم بوستان ها كار خود را انجام 
دهند و فضاي پارك به همان كاربري اختصاص يابد. از 
اين جهت كميسيون س��المت و محيط زيست اليحه 
مذبور را رد كرده و بر ضرورت توجه به فضاي بوستان ها و 
كالبد انها تاكيد دارد. نوري گفت: تاكيد ما در كميسيون 
سالمت و محيط زيست اين است كه از هرگونه ايجاد بناي 
جديد در بوستان ها به منظور انجام فعاليت هاي مختلف 
اجتناب ش��ود. توصيه مي گردد صرف نظ��ر از هر گونه 
ايجاد بناي جديد در بوستان ها، جهت گيري برنامه هاي 
فرهنگي در پارك ها به گونه اي طراحي شود كه ضمن 
حذف ناهنجاري هاي اجتماعي در برخي بوستان هاي 
فرامنطقه اي، شرايط مناسب جهت حضور خانواده ها و 
مشاركت شهروندان در فضايي توأم با آرامش فراهم گردد 
و شايسته است موضوعات و موارد فرهنگي با اعتماد بر 
گروه هاي ش��هروندي اجرايي ش��ود. در نهايت اعضاي 
شوراي شهر تهران به نظر كميسيون هاي سالمت، محيط 
زيست و خدمات شهري و فرهنگي و اجتماعي و مبني بر 

رد اليحه مذكور راي مثبت دادند.
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 قانون اخذ ماليات
از خانه هاي خالي ابالغ شد

رييس جمهوري قانون اصالح موادي از قانون ماليات هاي 
مس��تقيم در خصوص اخذ ماليات از خانه هاي خالي را 
براي اج��را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابالغ كرد. به 
گزارش ايلنا، حسن روحاني قانون اصالح موادي از قانون 
ماليات هاي مستقيم، موضوع اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابالغ 
كرد. مطابق قانون مزبور هر واحد مسكوني واقع در كليه 
شهرهاي باالي 100 هزار نفر جمعيت كه به استناد سامانه 
ملي امالك و اسكان كشور، در هر سال مالياتي در مجموع 
بيش از 120 روز ساكن يا كاربر نداشته باشد، به عنوان خانه 
خالي شناسايي شده و به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، 
بدون لحاظ معافيت هاي من��درج در اين قانون، ماهانه 
مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به شرح 
ضرايب سال اول معادل ۶ برابر ماليات متعلقه، سال دوم 
معادل 12 برابر ماليات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 1۸ 
برابر ماليات متعلقه مي شود. همچنين واحدهاي نوساز 
پس از 12 ماه و در طرح هاي انبوه س��ازي پس از 1۸ ماه 
از زمان صدور گواهي اتمام عمليات ساختماني، مشمول 
ماليات مذكور مي ش��وند. قانون مذكور در جلسه علني 
پنجم آذر 1۳۹۹ مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و 

در تاريخ 2۶ آذر به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

شناور كره  جنوبي خسارت 
وارده به محيط زيست را بپردازد

دبير كل انجمن كش��تيراني و خدمات وابسته ايران 
درباره توقيف يك فروند كشتي كره اي گفت: سازمان 
بنادر هر كشور مسوول حفاظت محيط زيست دريايي 
است . به گزارش فارس، مسعود پل مه اظهار كرد: علت 
توقيف اين ش��ناور كره اي، آلودگي زيست محيطي و 
نقض پياپي قوانين زيست محيطي بوده است. كشتي 
كره اي تخلف ايجاد آلودگي آب دريا داشته است و بايد 
خسارت وارد شده به محيط زيست را بپردازد. بنابراين 
گزارش مقارن ساعت 10 صبح دوشنبه 1۵ دي ماه ۹۹، 
يك فروند تانكر ويژه حمل مواد شيميايي و نفتي فله با 
نام HANKUK CHEMI داراي پرچم كره جنوبي 
در فاصله 11 مايلي جزيره تنب بزرگ، اقدام به ايجاد 
آلودگي دريايي كرده بود.يگان عبوري گشت نيروي 
دريايي س��پاه متوجه اين تخلف شده و به اين كشتي 
اخطار داد، اما شناور مذكور بدون توجه به اخطارها؛ به 
مسير خود ادامه داد. اين شناور به دستور مرجع قضايي 
استان هرمزگان و توسط نيروي دريايي سپاه، توقيف 
و براي سير مراحل قانوني و بررسي هاي الزم، به سمت 

لنگرگاه بندرعباس هدايت شده است.

نخودولوبيا تنظيم بازار دارد
مسكن ندارد!

رييس اتحاديه مشاوران امالك، افزايش توليد مسكن 
و برخورد با سوداگراني كه آرامش بازار مسكن را بر هم 
مي زنند ضروري دانست و گفت: جالب است كه نخود و 
لوبيا ستاد تنظيم بازار دارد اما مسكن ندارد. مصطفي 
قلي خسروي در گفت وگو با مهر اظهار كرد: براي ايجاد 
آرامش در بازار مسكن چند اقدام بايد همزمان صورت 
گيرد. در وهله اول بايد ساالنه يك ميليون واحد مسكوني 
احداث شود تا با تقاضاي مطلق همخواني پيدا كند. وي 
افزود: اقدام بعدي بايد كنترل بازار مسكن باشد. جالب 
است كه براي نخود و لوبيا، ستاد تنظيم بازار وجود دارد 
اما براي مسكن كه مهم ترين سرمايه خانوارها است، هيچ 
تنظيم گري وجود ندارد. به همين دليل معمواًل عده اي 
سوداگر، بازار را با التهاب مواجه مي كنند. اين معضل در 
ادوار مختلف وجود داشته و هنوز رفع نشده است. رييس 
اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه نهادهاي امنيتي 
بايد كنترل بيشتري بر بازار ملك داشته باشند، گفت: 
نبايد اجازه داده شود كه افراد غيرمسوول در خصوص بازار 
مسكن مصاحبه كنند. روزانه شاهد اخبار ضد و نقيض 
در خصوص اين بازار هستيم و هر صنفي بر اساس منافع 
و ديدگاه خود سخن مي گويد كه به ايجاد التهاب در بازار 
مي انجامد. خسروي، خريد و فروش ملك از سوي بانك ها 
را در نوسانات اين بازار موثر دانست و افزود: بانك ها براي 
غلبه بر انتظارات تورمي و بهبود تراز مالي شان به خريد 
دارايي هاي ثابت روي مي آورند. دود اين رفتار به چشم 
متقاضيان واقع��ي مي رود. بانك ه��ا هركدام چندين 
هلدينگ و شركت زيرمجموعه ساختماني دارند كه با 
استفاده از امتيازات به سهولت، انبوه سازي مي كنند و 
واحدهاي خود را گران تر از بخش خصوصي مي فروشند 
كه تنظيم بازار را به هم مي زنند. در حالي كه مسكن بايد 
در دست بخش خصوصي باشد. من عمري را در بخش 
مسكن گذرانده ام؛ حدود ۵0 سال مشاور امالك و 2۷ 
سال در اتحاديه هستم. روزانه مش��اوران امالك براي 
تمديد پروانه به من مراجعه مي كنند و وضعيت بازار را 
مي پرسم. نبض بازار دست من است و اعالم مي كنم كه 
افت قيمت بسيار بيشتر از آمار رسمي است. اما مي بينيم 
كه بساز و بفروش ها بيان مي كنند قيمت ها پايين نيامده؛ 
اينها منافع خود را مي بينند. عده اي از مس��ووالن هم 

خواسته يا ناخواسته با آنها همگام مي شوند.

مهلت پرداخت عوارض الكترونيك 
آزادراه ها فقط »يك هفته«

يك مقام مسوول گفت: عوارض آزادراهي بايد حداكثر 
يك هفته پس از تردد پرداخت شود؛ در غير اين صورت، 
پليس راهور پس از ارسال پيامك اخطار، اين خودروها را 
جريمه مي كند. به گزارش مهر، عباس اربابي اظهار كرد: 
تا پيش از اين مهلت پرداخت عوارض آزادراهي ۴۸ ساعت 
بود كه به خاطر مشكالت ناشي از تسويه و درخواست 
مردم، اين مهلت به يك هفته افزايش يافته است و مردم 
مي توانند از طريق نرم افزارهاي موبايلي متعدد و پايگاه 
اينترنتي آني رو عوارض خود را پرداخت كنند ضمن اينكه 
برچسب عوارض الكترونيكي بانك عامل بخش مسكن 

همچنان براي پرداخت عوارض آزادراهي معتبر است.

حق شناس در پارلمان شهري پايتخت مطرح كرد

پيشنهاد افزايش اعضاي شوراي شهر به 100 نفر

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
در حالي كه برخي نمايندگان مجلس معتقدند كه نرخ تسعير 
1۷۵00 تومان��ي جلوي رانت و فس��اد ارز ۴200 توماني را 
مي گيرد، اما عده اي از كارشناسان معتقدند كه اجراي اين 
سياست باعث رشد نقدينگي و تورم خواهد شد. دولت نيز 
اعالم كرده كه با افزايش نرخ تسعير تا 1۷۵00 تومان مخالف 
اس��ت و آن را ب��ه ص��الح نمي داند.براين اس��اس به دنبال 
مخالفت هاي گسترده با اين نرخ ارز، احتماال تجديد نظر در 
مورد اين نرخ در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.  در اين 
زمينه، رحيم زارع سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه 
١۴٠٠ گفت كه با مصوبه اين كميسيون در مورد حذف ارز 
۴٢٠٠ توماني از محاسبات بودجه، جلوي ارز رانتي گرفته 
مي شود.دولت در اليحه بودجه ١۴٠٠، چهار نرخ ارز را پيش 
بيني كرده بود، ما در مجلس نرخ جديدي نياورديم و همه 
محاسبات را با نرخ ١٧هزار و ۵٠٠ تومان انجام داديم. در واقع 
محاسبات بخش درآمدي بودجه با ارز تك نرخي انجام شده 
است.ممكن است در بخش هزينه اي، ارز ۴200 توماني براي 
دارو و كاالهاي اساسي در نظر گرفته شود كه اين منوط به 
تصميم اعضاي كميسيون تلفيق است اما در بخش درآمدي، 
محاسبات ارز با نرخ ١٧ هزار و ۵٠٠ تومان انجام شده است. ما 
معتقديم ارز ۴200 توماني ارز رانتي بوده كه نفعي براي مردم 
نداشته لذا آن را از محاسبات بخش درآمدي بودجه حذف 
كرديم كه اين امر به شفاف سازي در حوزه درآمدهاي دولت 
كمك مي كند.به گفته زارع، تصميم كميسيون تلفيق در مورد 
حذف ارز ۴٢٠٠ توماني از محاسبات بخش درآمدي بودجه 
جلوي ارز ۴هزار و ٢٠٠ توماني رانتي را مي گيرد.از سوي ديگر، 
علي ربيعي سخنگوي دولت در مورد موضع دولت به تغييرات 
در بودجه و حذف ارز ۴200 توماني و جايگزين شدن دالر 1۷ 
هزار و ۵00 از سوي كميسيون تلفيق مجلس، گفت: تا اليحه 
در مجلس تصويب نشود نهايي نيست. طرحي از يك نماينده 
مجلس در خصوص دالر 1۷ هزار و ۵00 تومان ديدم كه ايشان 
نيز نسبت به آن ترديد داشتند. كاري كه دولت در بودجه كرد 
براساس يك سري مباني بوده است. نگاهي به شرايط سخت 
و غيرعادي داشته و حركت به شرايط متعادل مدنظر بوده 
است.جهت گيري كميسيون تلفيق در تغيير اليحه بودجه 
مغايرت هايي با اليحه تقديمي دارد كه آثار نامطلوبي مي تواند 
بر زندگي مردم داشته باشد. افزايش پيش بيني نرخ ارز در بازار، 
حذف حمايت از كاالهاي اساسي و افزايش درآمد ناشي از 
ماليات ارزش افزوده، آثارغير قابل پيش بيني ايجاد نموده 
است.از نظر دولت بايد اين درآمد به طور كامل به مصرف كننده 
برگشت داده شود. موضوع نرخ ارز در بودجه از اهميت ويژه اي 
برخوردار است و همين لحاظ س��اعات زيادي در دولت در 
خصوص نرخ تسعير درآمد ارزي با حساسيت خاصي مورد 

بحث و بررسي صورت گرفت.ربيعي افزود: ممكن است در 
ظاهر اين اقدام، ناترازي بودجه ناشي از صادرات نفت را پاسخ 
دهد ولي براساس تجارب و نظر كارشناسان بانكي تاثير آن را 
در نقدينگي نمي توان ناديده گرفت. اتفاقا دولت منابع حاصل 
از فروش نفت را 1۹۹ هزار ميليارد تومان پيش بيني كرده بود 
و با اين تصميم به 2۳0 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا خواهد 
كرد.رس��ميت دادن به اين نرخ تسعير در بودجه با توجه به 
توفيقات اخي��ر در صدور نفت و فرآورده هاي نفتي و خنثي 
كردن تحريم ها و احتمال كاهش تحريم در سال آتي به صالح 
كشور نيست.افزايش نرخ تسعير ارز به 1۷۵00 تومان مصوبه 
جنجالي است كه طبق اعالم اعضاي كميسيون تلفيق در 
جلسه عصر شنبه 1۳ دي ماه به تصويب اين كميسيون رسيده 
است.در صورت تثبيت و تصويب نهايي نرخ محاسباتي دالر 
1۷۵00توماني )در مجلس و شوراي نگهبان( عماًل شاهد 
افزايش ۳00درصدي ن��رخ ارز دولتي كه هم اكنون ۴200 
تومان است، خواهيم بود و نرخ ارز محاسباتي 11۵00توماني 
كه دولت پيش��نهاد كرده بود، با رش��د ۵2درصدي مواجه 
مي شود.اين مصوبه با واكنش هاي متعددي همراه شده است 
تا جايي كه كارشناسان هش��دار داده اند كه بعد از تصويب 
افزايش نرخ تسعير ارز به 1۷۵00 تومان بايد منتظر انفجار 
قيمتي و تورم افسارگس��يخته در س��ال 1۴00 باش��يم.
كارشناس��ان اقتصادي و منتقدان مصوبه تلفيق همگي به 
افزايش شديد پايه پولي در صورت تصويب و اجراي افزايش 
نرخ تسعير ارز در سال 1۴00 اشاره دارند و مي گويند: نبايد به 
يك باره جهش چندصد درصدي در نرخ ارز پايه داشته باشيم 
چراك��ه اين اقدام مجوزي براي افزايش قيمت ها در س��اير 
بازارهاست ضمن اينكه بانك مركزي نمي تواند در سال آينده 
با اين نرخ نياز ارزي دولت را تأمين كند و قطعاً مجبور به چاپ 
پول خواهد ش��د كه نتيجه اي جز افزايش تورم و پايه پولي 
نخواهد داشت.عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي در 
همين ارتباط گفت: تعيين نرخ 1۷۵00 تومان به ازاي هر دالر 
و رسميت دادن به اين نرخ تسعير ارز در بودجه را با توجه به 
توفيقات اخي��ر در صدور نفت و فرآورده هاي نفتي و خنثي 
كردن تحريم ه��اي جاري از يك طرف و نيز روند تحوالت و 
احتمال كاهش تحريم ها در سال آتي از طرف ديگر، به صالح 
اقتصاد كشور نمي دانم. رييس كل بانك مركزي به افزايش پايه 
پولي در صورت تصويب نرخ تسعير 1۷۵00 توماني اشاره و 
تأكيد كرده كه نكته اي كه بايد توجه شود موضوع تأثير آن بر 
رشد پايه پولي اس��ت، ممكن است در ظاهر اين اقدام با كم 
كردن از ميزان صادرات نفت موجب تراز دخل وخرج بودجه 
بشود ولي براساس تجربه كشور و رابطه مالي دولت و بانك 
مركزي، تأثير آن در نقدينگي را نمي ت��وان ناديده گرفت.

همزمان با افزايش نقدها به مصوبه ارزي كميسيون تلفيق 

برخي از نمايندگان اين كميسيون اعالم كرده اند كه اساسًا 
نرخي در اين كميسيون براي تسعير ارز در نظر گرفته نشده 
است و برخي ديگر هم مخالفان ارز 1۷۵00 توماني را به عنوان 
مدافعان و ذي نفعان ارز ۴200 توماني نام برده اند درحالي كه 
اساسًا مخالفت با ارز 1۷۵00 توماني به معناي دفاع از ادامه 
پرداخت ارز ۴200 توماني نيست و نكته مهم دقيقا اينجاست 
كه نبايد يك باره ارز ۴200 توماني را حذف كرد بدون آنكه 
برنامه مشخصي براي كاالهاي ضروري اي داشت كه پيش از 
اي��ن از ارز ۴200 توماني ارتزاق مي كردند.احمد اميرآبادي 
فراهاني عضو كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1۴00 شايد جزو 
نخستين اعضاي اين كميس��يون بود كه خبر ارز 1۷۵00 
توماني را رسماً  اعالم كرد و به خانه ملت گفت: طبق تصميم 
كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1۴00 ارز در سال آينده تك 
نرخي شده بر اساس مصوبه )شنبه 1۳ دي ماه( اين كميسيون 
نرخ ارز دربودجه سال آينده كه در حال حاضر براساس سامانه 
نيما حدود 2۶ هزار تومان است به 1۷ هزار و پانصد هزار تومان 
كاهش مي يابد.بعد از او، رحيم زارع سخنگوي كميسيون 
تلفيق بودجه 1۴00 مصوبات اين كميسيون براي نرخ تسعير 
ارز را اعالم و تشريح كرد: دولت ۴ نرخ ارز را در اليحه پيش بيني 
كرده است 1- ارز ۴200 توماني 2- ارز 11 هزار و ۵00 توماني، 
۳- ارز 1۷ و ۵00 تومان��ي و ۴- ارز ح��دود 2۵ هزار توماني، 
همچنين در تبصره 1 و ۴ دولت حكمي را نوشته كه براساس 
آن از مجلس اجازه بگيرد آنچه درباره نرخ ارز مدنظر دارد در 
س��امانه مبادالت الكترونيكي -كه 2۵ الي2۶ هزار تومان 
است- را بفروشد. بنابراين بايد توجه شود مجلس، نرخي را 
براي ارز مصوب نكرده بلكه فقط از پيشنهادات دولت استفاده 
كرد، درواقع مجلس تنها كاري كه انجام داد اين اس��ت كه 
دست عده اي را ارز رانتي ۴200 توماني و مابقي ارزهاي -كه 
تفاوت قيمتي با بازار داشت- كوتاه كرد بنابراين مردم مطمئن 
باشند اين مابه التفاوت را در حوزه هاي معيشت و سالمت 
هزينه خواهيم كرد و ما هيچ نرخ ارزي را اضافه نكرديم.وي با 
اش��اره به اينكه مجلس ارز را فعال تك نرخي محاسبه كرده 
اس��ت، البته مجلس نرخ مصوب نكرده است بلكه براساس 
محاسبات اليحه بودجه، -كه نرخ ارز را 1۷ و ۵00 خود دولت 
پيشنهاد داده است- را در نظر گرفتيم كه تفاوت 1۷ و ۵00 
با نرخ ETS )درگاه اينترنتي معامالت ارزي( بيش از ۷ هزار و 
۵00 تومان است كه اين فقط به دست عده اي خاصي مي رسد 
لذا كميسيون تلفيق ارز رانتي و عملكرد ناشفاف مديران در 
حوزوه ارزي را شفاف كرد.درحالي كه نرخ ارز 1۷۵00 توماني 
رسماً از سوي سخنگوي كميسيون تلفيق به عنوان مصوبات 
ارزي اين كميسيون در رسانه هاي رسمي اعالم شده است اما 
واكنش رييس اين كميسيون به افزايش انتقادات به مصوبه 
ارزي تلفيق ني��ز قابل تأمل اس��ت.الياس ن��ادران رييس 

كميسيون تلفيق بودجه 1۴00 در گفت وگو با برخي رسانه ها 
اعالم كرده كه اين كميسيون نرخ ارزي را مصوب نكرده است 
آنچه آق��اي همتي رييس كل محترم بانك مركزي گفتند 
صحت ندارد و كميسيون تلفيق صرفاً به دنبال تصويب بودجه 
شفاف و ضد فساد و رانت است.وي با تأكيد براينكه قيمت ارز 
روي هيچ كاغذي تعيين نمي شود نه در مجلس و نه در دولت، 
افزود: كميسيون تلفيق بودجه 1۴00 هيچ نرخ ارزي را مصوب 
نكرده است و صرفًا حجم فروش و ارزش كل ميزان فروش را 
برآورد كرده است. نادران اعالم كرده است كه هر ميزاني كه 
دولت تا پايان بررسي بودجه در كميسيون تلفيق و مجلس 
بتواند نرخ ارز را پايين بياورد ما قيمتي پايين تر از آن را مالك 
محاسبه بودجه قرار خواهيم داد.بنابراين و با توجه به اظهارات 
اخير رييس كميسيون تلفيق، احتمال تغيير و كاهش نرخ 
تسعير ارز وجود دارد اما به شرط اينكه بانك مركزي بتواند در 
طول مدت بررسي بودجه در مجلس، نرخ ارز را در بازار كاهش 
دهد كه اين موضوع البته خود با اما و اگرهاي فراواني روبه رو 
است.ولي عقب نشيني نسبي اعضاي تلفيق از نرخ 1۷۵00 
توماني آنهم درحالي كه اين نرخ بارها از سوي سخنگوي اين 
كميسيون و ساير اعضا اعالم شده بود، مي تواند اين اميدواري 
را تقويت كند كه احتمال تجديد نظر كميسيون تلفيق در نرخ 
تسعير ارز وجود دارد.نبايد اين نكته را فراموش كرد كه حذف 
يك باره ارز ۴200 توماني مي تواند آثاري به مراتب مخرب تر 
از خلق يك شبه آن داشته باشد بنابراين ضروري است مجلس 
مقدمات حذف تدريجي ارز دولتي را فراهم كند ضمن آنكه 
برنامه مشخصي نيز براي تأمين ارز كاالهاي اساسي داشته 
باشد تا فشار افزايش قيمت  ها بيش از اين بر مردم وارد نشود.

اساسًا مهم ترين محور نقدهاي كارشناسان به مصوبه ارزي 
كميسيون تلفيق هم همين نكته بوده است كه اگر مجلس 
با هدف تك نرخي ك��ردن ارز، ارز ۴200 توماني را حذف و 
ارز 1۷۵00 توماني را جايگزين آن كرده است، چه برنامه اي 
براي جلوگيري از انفجار قيمتي در بازار كاالهاي اساسي و 
ارز دارد؟ تلفيق براساس كدام مصوبه مي خواهد مانع از فشار 
قيمتي در سال 1۴00 ش��ود؟ آيا سياست مشخصي براي 
تأمين ارز نهاده هاي دام��ي و ... دارد؟ آيا ارز تك نرخي فقط 
بناست روي كاغذ باشد؟ چطور بناست جلوي جهش قيمت 
ارز در بازار آزاد گرفته شود؟ به هر حال با تعيين دالر 1۷۵00 
توماني، كف جديدي براي نرخ ارز خلق شده است و نمي توان 
از افزايش مجدد قيمت ارز در بازار چش��م پوشي كرد.نكته 
مهم ديگر اينكه چرا مجلس به منظور تك نرخي كردن ارز 
با رقمي پايين تر از 2۵ هزار تومان، روي ارز 1۷۵00 توماني 
حس��اب باز كرد و نرخ 11۵00 توماني كه پيشنهاد رسمي 
دولت بود و در قياس با دالر 1۷۵00 توماني براي مردم بهتر 

بود را تصويب نكرد؟

به دنبال مخالفت هاي گسترده از سوي مسووالن و كارشناسان صورت گرفت

احتمال تجديدنظر در دالر ۱۷۵۰۰ توماني

رويداد

ويژه

نامه دادستان براي تسهيالت بانكي 
قبل از وحدت رويه 2۱ مرداد 99

دادس��تان كل كش��ور در نامه اي به رييس  كل بانك 
 مركزي در راس��تاي حمايت از توليد، ب��ر اجراي راي 
وحدت رويه شماره ۷۹۴ ديوان عالي كشور تاكيد كرده 
است.حجت االسالم والمسلمين محمدجعفر منتظري 
در نامه عبدالناصر همتي نوش��ت: مطابق راي وحدت 
رويه 21 مرداد ۹۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور كه 
باستناد قس��مت اخير ماده ۴۷1 قانون آيين دادرسي 
كيفري مصوب ۹2 براي دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از 
قضايي و غير آن الزم االتباع مي باشد، شرط مندرج در 
قرارداد اعطاي تسهيالت بانكي نسبت به سود مازاد بر 
مصوبات بانك مركزي باطل است. عدم رعايت اين امر در 
قراردادهاي تنظيمي توسط بانك ها موجب طرح دعاوي 
متعدد از سوي شركت هاي توليد كننده طرف قرارداد با 
بانك هاي اعطا كننده تسهيالت مي گردد كه مستلزم 
صرف زمان زيادي بوده و موانع و مش��كالت متعددي 
را ايجاد مي نمايد.منتظري در اين نامه تصريح كرد: از 
اين رو در راستاي حمايت از صنايع و رونق توليد داخلي 
در جهت نيل به اقتصاد مقاومتي شايسته است دستور 
فرماييد مراتب به منظور تصحيح قراردادهاي تسهيالت 
منعقده توليدكنندگان با بانك ها در مورد قراردادهاي 
قبل از تاريخ راي وح��دت رويه بدون نياز طرح دعوا در 
محاكم قضايي و رعايت آن در قراردادهاي آتي به بانك ها 

اعالم گردد و از نتيجه اين مرجع را مطلع نمايند.

فاضلي، معاون مالي بانك: 
كاهش مطالبات از دولت كيفيت 
دارايي هاي بانك صادرات ايران 

را افزايش مي دهد 

معاون مالي بان��ك صادرات ايران از افزايش س��ود هر 
سهم )EPS( وبصادر به ٣٣٦ ريال در صورت هاي مالي 
حسابرسي شده ش��ش ماهه اول سال ٩٩ خبر داد و از 
تاثير مثبت مصوبه اخير واگذاري س��هام دولت به اين 
بانك به عنوان اقدامي مثبت در افزايش كفايت سرمايه 
استقبال كرد. به گزارش روابط عمومي بانك صادرات 
ايران، احمد فاضلي گفت: اطالعات صورت هاي مالي 
ميان دوره اي حسابرسي ش��ده شش ماهه ۹۹ بر روي 
س��امانه كدال قرار گرفت و خوشبختانه EPS بانك از 
عدد ٣ ريال در صورت هاي مالي شش ماهه و ١٣ ريال 
پايان سال ٩٨ به ٣٣٦ ريال براي هر سهم در پايان ٣١ 
شهريور سال ٩٩ افزايش يافته است. وي افزود: به اين 
ترتيب كفايت س��رمايه بانك صادرات ايران نسبت به 
پايان سال گذشته ٢.٧٨ درصدافزايش داشته وبا توجه 
به برنامه هاي عملياتي موجود، انتظار داريم در پايان سال 
جاري شاهد افزايش چند درصد ديگر در كفايت سرمايه 
بانك باشيم. فاضلي روند افزايش سرمايه بانك را نيز مورد 
توجه قرار داد و گفت: افزايش سرمايه از محل سلب حق 
تقدم، اولين بار توسط بانك صادرات ايران مطرح شد و 
مورد اقبال عمومي و دولتمردان قرار گرفته است، بطوري 
كه در دولت تصويب و در مجلس شوراي اسالمي مورد 
موافقت واقع شد. همچنين شوراي نگهبان آن را تاييد 
كرد و از سوي رياست محترم جمهوري به همه دستگاه ها 
و شركت هاي بورسي ابالغ شد. وي اظهار كرد: با وجود 
تهيه گزارش توجيهي، دريافت گزارش بازرس قانوني 
و نام��ه موافقت بانك مركزي قب��ل از برگزاري مجمع 
عمومي عملكرد سال ١٣٩٨، بنا به عدم موافقت سازمان 
خصوصي س��ازي به دليل كاهش درصد سهام دولت و 
سهام عدالت از طريق اين روش افزايش سرمايه، تاكنون 
به اين مهم دس��ت نيافته ايم. اصرار و درخواست داريم 
مسووالن محترم سازمان خصوصي سازي با تأكيد بر 
عدم كاهش ارزش ريالي سهام دولت و سهام عدالت، با 
اين روش موافقت نمايند چراكه افزايش سرمايه از طريق 
سلب حق تقدم كمك شاياني به بهبود ساختار مالي و 
نسبت هاي مهم از جمله كفايت سرمايه بانك خواهد 
كرد. معاون مالي بانك صادرات اي��ران افزود: افزايش 
كفايت سرمايه تاثير قابل توجهي بر افزايش سقف ارايه 
تسهيالت به توليد كنندگان بزرگ و مشتريان اصلي 
بانك صادرات ايران خواهد داش��ت. فاضلي همچنين 
واگذاري سهام ش��ركت هاي پااليشي و برخي ديگر از 
سهام شركت هاي معتبر بورسي به سه بانك صادرات، 
ملت و تجارت را اقدامي مثبت ارزيابي كرد و گفت: اين 
اتفاق از يك سو موجب همبستگي اين بانك ها با دولت 
شد و از سوي ديگر دس��تاورد خيلي مهمي براي اين 
بانك ها دارد. معاون مالي بانك ص��ادرات ايران تاكيد 
كرد: اين اقدام كيفيت دارايي هاي بانك صادرات ايران را 
افزايش خواهد داد و حجم مطالبات بانك صادرات ايران 
از دولت كاهش و در مقابل سرفصل سرمايه گذاري هاي 
)سريع المعامله( بانك را افزايش خواهد داد. فاضلي با 
تاكيد بر اينكه شفاف س��ازي در خصوص صورت هاي 
مالي از اقدامات اساسي براي بانك تلقي مي شود، اظهار 
كرد: شفافيت اطالعات صورت هاي مالي بانك صادرات 
ايران براي آگاهي سهامداران، همكاران بانك، فعاالن 
بازار سرمايه و براي همه كساني كه روند موفقيت هاي 
 اين بانك را به ه��ر دليل رصد مي كنند، اهميت دارد و

 هر چه قدر كه اين اطالعات با س��رعت و دقت بيشتر و 
به موقع منتشر ش��ود، موثرتر واقع خواهد شد قطعًا به 
عملكرد صحيح بانك كمك خواهد كرد. وي افزود: سهام 
بانك صادرات ايران داراي ارزش ذاتي به مراتب باالتر از 
قيمت بازار فعلي است كه در شرايط عادي افزايش ٦٠ تا 

٧٠ درصدي نرخ بازار آن دور از ذهن نيست.



فناوري اطالع��ات و ارتباط��ات در دو دهه اخير ش��يوه 
كسب وكار و نحوه پرداخت پول را تغيير داده و هر سازماني 
به بررس��ي اين تغييرات و تاثير آنها بر مدل هاي تجاري 
خود خواهد پرداخت. سازمان همكاري و توسعه اقتصادي 
اقدامات اوليه و مهمي را براي شناس��ايي چالش هايي كه 
دولت ها در نحوه گرفتن ماليات از شركت هاي ديجيتالي با 
آن مواجه اند، انجام داده است. اين سازمان در حال بررسي 
تغييرات الزم در قوانين مالياتي بين المللي براي غلبه بر اين 
چالش هاست و پژوهشگاه فضاي مجازي تاثير اين تغييرات 

بر مجموعه مالياتي سازمان ها را بررسي كرده است.
يكي از مهم ترين سواالتي كه سازمان همكاري و توسعه 
اقتصادي بايد پاسخ دهد اين است كه بهترين سيستم 
مالياتي در اقتصاد ديجيتال چ��ه خواهد بود؟ در واقع 
سوال اصلي اين است كه آيا قوانين مالياتي موجود در 
اقتصاد ديجيتال قابل اجرا خواهد بود يا بايد مجموعه 
قوانين جديدي وضع ش��ود. اوبر، بزرگ ترين شركت 
تاكسي راني جهان، هيچ خودرويي ندارد. فيس بوك، 
محبوب ترين شركت رسانه اي جهان، هيچ محتوايي 
ايجاد نمي كن��د. علي بابا، باارزش تري��ن خرده فروش 
جهان، فاقد س��هام اس��ت و ايربي ان ب��ي، بزرگ ترين 
ارايه دهنده محل اقامت جهان، هيچ ملكي ندارد. اين 
همان رويداد ب��زرگ اقتصاد جديد ديجيتال اس��ت. 
فناوري اطالعات و ارتباطات بيش از دو دهه اس��ت كه 
شيوه كسب وكار و نحوه پرداخت پول را تغيير داده، هر 
سازماني بي شك به بررس��ي اين تغييرات و تاثير آنها 
بر مدل ه��اي تجاري خود خواه��د پرداخت. بنابراين 
مقامات مالياتي هم از مناطق مختلف جهان سرانجام 
گرد هم آمدند تا بفهمند اي��ن تغييرات چه تاثيري بر 
مجموعه مالياتي آنها مي گذارد. س��ازمان همكاري و 
توسعه اقتصادي اقدامات اوليه و مهمي را براي شناسايي 
چالش هايي ك��ه دولت ها در نحوه گرفت��ن ماليات از 
شركت هاي ديجيتالي با آن مواجه اند، انجام داده است. 
اين سازمان درحال بررس��ي تغييرات الزم در قوانين 

مالياتي بين المللي براي غلبه بر اين چالش هاست.

     چرا اقتصاد ديجيتالي
مقامات مالياتي را نگران مي كند؟

اقتصاد ديجيت��ال را مي توان با ذكر يك مثال بدين گونه 
تعريف كرد. اگر فردي پول يا س��رمايه خود را به منظور 
تجارت يا هر نوع پرداخت در اختيار شركتي قرار دهد كه 
مجبور نباشد به دفتر آن شركت به طور حضوري مراجعه 
كند يا حتي هرگز فروشندگان و نمايندگان آن شركت را 
مالقات نكند، اين همان اقتصاد ديجيتال است. مشاغلي 
كه اقتصاد ديجيتال را تشكيل مي دهند شامل تجارت 
الكترونيك، فروشگاه ها و تبليغات تجاري آنالين، خدمات 
پرداخت آنالين، رايانش ابري سيستم عامل هاي شبكه 
مشاركتي و مواردي از اين دست است. شركت هايي كه 
به طور ديجيتالي فعاليت مي كنند برخالف شركت ها و 
مشاغل سنتي، قادر خواهند بود بدون نياز به تاسيس دفاتر 
بزرگ يا استخدام تعداد زيادي نيروي كار، درآمدهاي قابل 
توجهي در كشورهاي خارجي كسب كنند. اين موضوع 
يك��ي از داليل اصلي نگراني مقام��ات مالياتي از اقتصاد 
ديجيتال اس��ت. يكي از مفروضات اصلي قوانين ماليات 
بين المللي در اقتصاد سنتي اين است كه يك شركت قبل 
از اينكه بتواند درآمد قابل توجه و پايداري در يك كشور 
خارجي كسب كند، به يك س��طح مشخصي از حضور 
فيزيكي نظير يك دفتر، كارخانه، كارگاه و غيره نياز دارد 
و هنگامي كه يك شركت اين حضور فيزيكي را دارد ملزم 
به پرداخت ماليات در كشور خارجي مي شود. اما شركت ها 
در اقتصاد ديجيتال مي توانند بدون نياز به حضور فيزيكي 
چشم گير درآمد قابل توجهي كس��ب كنند و اين عدم 
حضور فيزيكي معموال به اين معنا است كه دولت ها ديگر 
براس��اس مفروضات قبلي قوانين مالياتي قادر نخواهند 

بود درآمد مالياتي چنداني از اين شركت ها كسب كنند.

     استفاده از وصله هاي نرم افزاري
يا به روزرساني براي ارتقاء يك نرم افزار

هنگام��ي كه برنامه نويس��ان تصمي��م مي گيرند در 
نرم افزارهاي موجود تغييراتي ايجاد كنند، مي توانند هم 

از طريق نصب پچ هاي ارايه شده كه همانند وصله هاي 
لباس باعث بهبود سوراخ ها و حفره ها مي شوند، نقاط 
ضعف موجود در برنامه هاي نرم افزاري را برطرف كنند 
و ه��م مي توانند آن نرم افزار را از طريق به روزرس��اني 
كلي ارتقاء دهند. در واقع هنگامي كه برنامه نويس��ان 
مي خواهند خطايي را رفع كنند به پچ نياز دارند. يك 
پچ براي رفع نواقص، آسيب پذيري هاي امنيتي و موارد 
مشابه است. درواقع برنامه نويس در اين حالت تغييرات 
مش��هودي در نرم افزار ايجاد نمي كن��د. اما زماني كه 
برنامه نويس قصد داشته باشد يك نوع كامال جديدي از 
يك نرم افزار را كه ويژگي هاي نرم افزار موجود را نداشته 
باشد، معرفي كند از به روزرساني استفاده مي كند. اين 
موضوع همان سوال مهمي است كه سازمان توسعه 
و همكاري هاي اقتصادي بايد در زمينه سيستم هاي 
مالياتي در اقتصاد ديجيتال به آن پاس��خ دهد. اينكه 
آيا تنها ايجاد يك س��ري تغييرات محدود كه همان 
وصله كردن سيستم هاي مالياتي موجود است كفايت 
مي كند يا بايد كل سيستم مالياتي در اقتصاد ديجيتال 
به روزرس��اني ش��ود؟ هر دو گزينه بايد مورد تجزيه و 
تحليل قرار گيرند و فقط يكي از آنها كه مناسب باشد 

ارزيابي و انتخاب شود. 

     سه ايده اصلي به منظور دريافت ماليات
از شركت هاي ديجيتالي

مقامات مالياتي سه ايده مرتبط را به منظور نحوه تعيين 
و دريافت ماليات از شركت هاي ديجيتالي ارايه داده اند. 
ايده اول مربوط مي شود به ايجاد پايگاه هاي جديد مالياتي 
براي تعيين اينكه چه زماني يك شركت ديجيتال در يك 
كشور خارجي مشمول ماليات مي شود. اين پايگاه ها بايد 
مي��زان درآمد، تعداد كاربران و مي��زان فعاليت و حضور 
ديجيتالي ش��ركت ها را بررسي و برآورد كنند. به عنوان 
مثال، يك متصدي امور مالياتي به جاي آنكه صرفا دفاتر 
فيريكي يا تعداد كارمندان ش��ركت ها را معيار پرداخت 
يا معافيت مالياتي قرار دهد مي تواند از طريق محاس��به 
ميزان درآمد حاصله آن شركت ديجيتالي، مشموليت 
آن را براي پرداخت ماليات تعيين كند. بدين صورت كه 
اگر اين ميزان درآمد از يك حد تعيين شده عبور كند آن 
شركت ملزم به پرداخت ماليات مي شود. ايده و روش دوم 
اين است كه بعد از اينكه يك شركت ديجيتالي مشمول 
پرداخت ماليات قرار گرفت از آن به همان روش مرسوم 
ماليات تكليفي ماليات دريافت شود و اين ماليات تكليفي 
بايد روي سود سهام و سود كسب شده شركت اعمال شود. 
ايده مرتبط سوم ايده استفاده از سيستم ماليات برابر در 

معامالت ديجيتال است.

     داليل اصلي اصالحات
مجموعه قوانين مالياتي موجود

براس��اس بررس��ي هاي صورت گرفته مشخص شد 
كه بهتر آن اس��ت به جاي ايجاد مجموعه  جديدي از 
قوانين مالياتي كه مي تواند ريسك و عواقب ناخواسته  
زيادي به همراه داشته باشد، نقاط ضعف قوانين فعلي 
شناسايي شده و س��پس تغييرات الزم در آنها ايجاد 
شود. جلوگيري از فرار مالياتي يكي از مهم ترين اين 
تغييرات و اصالحات است. فرسايش پايه و انتقال سود 
يك استراتژي فرار از ماليات است كه با بهره برداري از 
ش��كاف ها و عدم تطابق بين قوانين مالياتي كشورها 
منجر به انتقال مصنوعي سود از نقاط با نرخ ماليات باال 
به نقاط با نرخ ماليات كم يا معاف از ماليات مي شود. اين 
نوع فرار مالياتي بيشتر توسط شركت هاي چندمليتي 
صورت مي گيرد. اين موضوع توجه گروه ۲۰ )گروهي 
متشكل از وزراي اقتصادي و مسووالن بانك مركزي 
بيست اقتصاد برتر دنيا( و سازمان همكاري و توسعه 
اقتصادي را به خود معطوف كرد و سرانجام در نشست 
گروه ۲۰ در سال ۲۰۱۳ برنامه عملياتي مبارزه با اين 
فرار مالياتي به تصويب رسيد. اين برنامه عملياتي ۱۵ 
مولفه اصلي داشت تا بتواند شركت هاي بين المللي و 
چندمليتي را به تمكين مالياتي وادار كند و در نهايت 
در س��ال ۲۰۱۵ اين گروه تصميم گرفت تا يك سند 
بين المللي چندجانبه را ايجاد كند به گونه ايي كه بتوان 
تمام معاهدات را به شكل موثر و يك جا در ذيل اين سند 
به روزرساني كرد. اين برنامه عملياتي بر اساس ديدگاه 
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي به اندازه كافي قوي 
است كه بتواند چالش هاي سيستم مالياتي موجود را 
در اقتصاد ديجيتال رفع كند. مهم ترين مولفه هاي اين 
برنامه عملياتي عبارتند از: مولفه شماره ۳ كه به تقويت 
قوانين كنترل شده ش��ركت هاي خارجي مي پردازد، 
مولفه شماره ۷ كه به پيشگيري از اجتناب احتمالي 
ش��ركت هاي ديجيتالي از وضعيت تاس��يس دايمي 
مي پردازد و مولفه هاي ۸ تا ۱۰ كه به بررسي تطبيق 
نتايج انتقال قيمت گ��ذاري با ايجاد ارزش مي پردازد. 
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي بر اين باور است 
كه برنامه  عملياتي مبارزه با فرسايش پايه و انتقال سود 
براي رسيدگي به مسائل و مشكالت سيستم مالياتي 
در اقتصاد ديجيت��ال كفايت مي كند. به عبارت ديگر 
براي حل چالش ها نيازي به معرفي مجموعه خاصي از 
قوانين يا مباني جديد مالياتي نيست. سازمان توسعه 
و همكاري اقتصادي درحالي كه هيچ يك از تغييرات 
بنيادي��ن را توصيه نك��رده، اما اعالم كرده اس��ت كه 
كش��ورها در آزمايش برخي از قوانين جديد مالياتي 

داخلي خ��ود تا جايي كه مفاد قانون��ي و توصيه هاي 
مالياتي بين المللي را نقض نكنند، آزاد هستند.

     ماليات بر ارزش افزوده
يكي از مهم ترين اهداف برنامه عملياتي انجام تجزيه و 
تحليل هاي گسترده  جهت رفع چالش هاي ماليات بر 
ارزش افزوده در اقتصاد ديجيتال است. مهم ترين مسائل 
مورد بررسي در اين زمينه مربوط مي شود به تجهيزات 
و لوازم از راه دور براي بررسي معافيت مالياتي مشاغل، 
تجهيزات و لوازم ديجيتال از راه دور براي تعيين و بررسي 
مشاغلي كه در چندين مكان فعاليت مي كنند و باالخره 
تجهيزات از راه دور براي تعيين مش��اغلي كه در زمينه 
واردات كااله��اي كم ارزش يا كاالها و خدمات مصرفي 
فعاليت مي كنند. تمامي اين موارد بايد براي تعيين نحوه 
دريافت ماليات بر ارزش افزوده از شركت هاي ديجيتالي به 
دقت درنظر گرفته شوند. اولين و مهم ترين برنامه اجرايي 
اين است كه توصيه هاي عملياتي مربوط به ماليات در 
اقتصاد ديجيتال در مقياس جهاني اجرا شود. معاهدات 
ماليات مضاغف بايد به منظور انعكاس توصيه هاي برنامه 
عملياتي اصالح شوند. اين كار از طريق استفاده از يك 
ابزار چندجانبه كه به طور خودكار معاهدات موجود را 
اصالح مي كند انجام مي ش��ود و ديگر نيازي نيست تا 
همه كشورها در مورد معاهدات خود به طور يك به يك و 
جداگانه مذاكره كنند. ايجاد يك سري تغييرات در برخي 
از قوانين داخلي كشورها نظير قوانين نظارتي و مالياتي بر 
شركت هاي خارجي نيز از جمله اقدامات اجرايي خواهد 
بود. اگرچه توصيه ها و اقدامات برنامه عملياتي آنچنان كه 
در ابتدا تصور مي شد به طور جدي و كامل پيش نرفت اما 
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي بر اين باور است كه 
اين برنامه مي تواند تاثير قابل توجهي در سيستم مالياتي 
اقتصاد ديجيتال گذاشته و چالش هاي موجود را مرتفع 
كند. اي��ن اقدامات به طور حتم جزو آخرين تالش هاي 
بين المللي براي حل مش��كالت و چالش هاي مالياتي 
اقتصاد ديجيتال نخواهد بود. تكامل اقتصاد ديجيتال 
ادامه خواهد يافت بنابراين سازمان توسعه و همكاري 
اقتصاد هم به نظارت بر تحول مدل هاي تجاري در اقتصاد 
ديجيتال و همچنين اثربخشي اقدامات عملياتي بر نحوه 
سيستم مالياتي ادامه خواهد داد. كشورهاي زيادي از 
جمله نيجريه در اين پروژه عملياتي ش��ركت كرده اند. 
نتايج اجراي اقدامات اين برنامه عملياتي در كشورهاي 
مورد بررسي به طور قطع جالب خواهد بود. اگرچه سرعت 
اجراي اين اقدامات در قوانين مالياتي و فرآيندهاي قانوني 
چندان مطرح نيست اما بررسي ميزان زمان الزم براي 

آشكار شدن نتايج حاصله مهم خواهد بود. 
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ويژه

مدیرکل ارتباطات فارس اعالم کرد

۲۷ روستای شهرستان های فارس 
به اينترنت پرسرعت مجهز شدند

مديرکل ارتباطات و فناوری اطالعات فارس گفت: 
۲۷ روستا و شهرستان های اين استان با جمعيت 
۴ هزار و ۴۶۴ خان��وار، بالغ بر ۱۵ هزار نفر، از محل 
اعتبارات طرح خدمات عمومی اجباری به ش��بکه 

پهن باند همراه اول مجهز شدند.
به گزارش باديجی، مهرداد سهرابی گفت: با تجهيز 
روس��تاها و مناطق دوردست به اينترنت پهن باند، 
عالوه بر ايجاد دسترسی روستاها به خدمات ضروری 
دولت از طريق اتصال به ش��بکه مل��ی اطالعات، 
فعاليت ها و فرصت های جديدی در روستاها خلق 

خواهد شد.
او افزود: ارتباطات سيار به طور کلی و باند پهن به طور 
خاص، تاثير ويژه ای بر اقتصاد مناطق روستايی دارد 
و باعث شده است اهالی روستا صرف نظر از موقعيت 
مکانی خود بتوانند با چند کليک به مشتريان بالقوه 
برای عرضه محصوالت و خدمات خود در ش��هرها 
متصل ش��وند و عالوه بر فروش محصوالت خود با 
قيمت مناسب و بدون واسطه در بازار، زمينه اشتغال 

پايدار و کاهش هزينه های خود را فراهم کنند.
س��هرابی دريافت خدمات ضروری عمومی مانند 
سالمت، آموزش، کشاورزی و بانکداری الکترونيک 
را از ديگر مزايا و دستاوردهای دسترسی به شبکه 
پهن باند و ش��بکه ملی اطالعات عنوان کرد که در 
نتيجه اقدامات توسعه ای وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات در راس��تای پرکردن شکاف ديجيتالی و 
دسترسی همگانی در روستاها و مناطق دورافتاده 

رخ داده است.
مديرکل ارتباطات و فناوری اطالعات فارس تصريح 
کرد: در همين راستا در هفته گذشته، ۲۰ روستای 
ديگر در شش شهرستان استان با جمعيت دو هزار و 
۶۴۷ خانوار، بالغ بر ۹ هزار نفر، از محل اعتبارات طرح 
خدمات عمومی اجباری وزارت )USO( به شبکه 

پهن باند سيار همراه اول مجهز شدند.
او محل اج��رای اين س��ايت ها را در روس��تاهای 
تيرازجان، گل بابکان، له چرا، بکر عليا، بکر سفلی، 
گره نظرآباد در شهرس��تان رس��تم، روس��تاهای 
جواليقان، گيخ، س��يريزجان، کانرود و س��ويس 
در شهرس��تان کازرون، روس��تاهای حسين آباد 
س��رگر، تل بخصی، سرتل، س��رگر در شهرستان 
فيروزآباد، روستاهای خانی يک، آبنو و پهناپهن در 
شهرستان فراشبند، روستای شهرک خليل آباد در 
شهرستان زرين دشت و روستای شهرک وزيره در 
شهرستان نی ريز اعالم کرد. سهرابی خاطرنشان 
کرد: هفت روستای نصيرآباد، قلعه نو، شاابوذکريا، 
محمدآباد، نصرت آباد، طاهونه و ش��هرک غدير از 
توابع شهرستان داراب با جمعيت يک هزار و ۸۱۷ 
خانوار، بالغ بر شش هزار و ۶۰۰ نفر، نيز توسط اپراتور 
اول تلفن همراه به شبکه پهن باند سيار مجهز شدند.

مشترکان همراه اول و ايرانسل روزانه 
چقدر اينترنت مصرف می کنند؟

مردم ب��رای انتخ��اب ي��ک کاال يا ي��ک خدمت چه 
فاکتورهايی را درنظر می گيرند؟ چرا کاالها و خدمات 
مشابه بازارهای متفاوتی دارند؟ يک فروشگاه همواره پر 
از مشتريان مشتاق است و فروشگاه ديگر از کسادی بازار 
امانش بريده است. در واقع سوال اصلی اين گزارش اين 
است که بازار کداميک از دو اپراتور اول و دوم تلفن های 
همراه در حوزه حجم ديتای مصرفی داغ تر است و چرا؟ 
 نود فناوری-  يافتن پاسخ قس��مت اول اين سوال کار 
ساده  ای است. آمارها پاسخ ها را نشان می دهند. براساس 
گزارش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی که 
در جدول زير مشاهده می شود مجموع تعداد مشترکان 
۳G و ۴G دو اپراتور همراه اول و ايرانسل به ترتيب در 
حدود ۳۷ و ۳۵ ميليون نفر است.  از طرفی مديرعامل 
ايرانس��ل و معاون فنی و توسعه ش��بکه همراه اول در 
گفتگو با نشريه پيوست در مورد حجم ديتای مصرفی 
مشترکانش��ان اينطور گفته، طبق ادعای مديرعامل 
ايرانس��ل حجم ديتای مصرفی توسط مشترکان اين 
اپراتور به طور متوسط حدود ۱۰ پتابايت در روز است 
البته اين در حالی اس��ت که  ايرانس��ل در پيک شبکه  
)۱۷ آذر( به ۱۲ و نيم پتابايت نيز برای اولين بار  رسيد. 
همچنين معاون همراه اول نيز گفته اس��ت که اکنون 
باالترين مصرف روزانه در هفت��ه به ۱۲ و نيم پتابايت 
رسيده که در مقايسه با سال گذشته همين روزها، دو 
برابر شده است و مصرف اينترنت مشترکان همراه اول 
در روزهای ديگر هفته زير ۱۲ پتابايت نمی  آيد. اما پاسخ 
به بخش دوم سوال يعنی آن قسمت که چرا مشترکان 
اپراتور اول تمايل بيشتری به استفاده از ديتا در شبکه 
اين اپراتور را دارند چندان کار ساده ای نيست و نيازمند 
بررسی دقيق تری است و فرآيند پيچيده تری دارد. در 
دنيای امروز، خريداران برای تصميم گيری در فرايند 
خريد ، با سواالت و اما و اگرهای بسياری رو به رو هستند. 
تنوع کاالها و محصوالت مختلف باعث شده اند مشتريان 
با حق انتخاب های فراوانی مواجه باشند. از سوی ديگر 
شرکت ها دريافتند که هزينه جذب مشتريان جديد 
پنج برابر هزينه حفظ مشتريان کنونی است و از دست 
دادن يک مشتری ، تنها از دست دادن يک قلم فروش 
نيست، بلکه فراتر از آن به معنی از دست دادن کل جريان 
خريدهايی است که مشتری می توانسته است در طول 
زندگی انجام دهد. وفاداری به نام و نشان تجاری، نوعی 
احساس تعلق روانی و تمايل به ادامه   رابطه با شرکت و 
همچنين ايجاد تعهد مستمر در مشتری است. چراکه 
مشتريان وفادار، محصوالت بيشتری می خرند، توجه 
کمتری به پيام ه��ای تبليغاتی رقبا می کنن��د و ارائه   
خدمات برای مشتريان موجود که با  فرآيندهای شرکت 
آشنا هستند ارزان است. همچنين وفاداران به برند، نکات 
مثبت شرکت را به ساير مشتريان ارجاع و نشر می کنند 
که چنين روندی ،برای سازمان های کسب و کار،منافع 
بلندمدت و موفقيت تجاری را به همراه خواهد داشت. 
تصميم گيری مصرف کننده در ارتباط با نحوه انتخاب 
برند از ميان گزينه های مختلفی است. در ادامه به مهم 
ترين اين شاخص ها می پردازيم.  شناخت  برند اشاره به 
شدت قدرت اتصال ويژگی های ايجاد شده در ذهن دارد 
و مشتريان را قادر می سازد تا برند را در شرايط مختلف 
تشخيص دهند و در صورت نياز ، آن را به ياد آورند. در 
چنين وضعيتی ممکن است مشتری با ورود به فروشگاه 
و با ديدن برند يا شنيدن نام آن، آن را تشخيص داده و 
در ذهن نوع نيازی که آن برند تامين می کند را تداعی 
کند.آگاهی از برند تحت تاثير عواملی همچون اقدامات 
بازاريابی ) تبليغ��ات ( ، ارتباطات ، دهان به دهان و … 
قرار می گيرد. تحقيقات نشان داده اند که شناخت برند 
، تاثير بسزايی بر انتخاب برند دارند.بنابراين، آگاهی و 
شناخت از برند، س��بب انتخاب محصول خواهد شد.  
در نگرش سنتی ، کيفيت محصوالت در پرتو ويژگی 
ها و صفات فيزيکی آن از قبيل استحکام و قابل اعتماد 
بودن ارزيابی می شود، ولی امروزه بسياری از شرکت ها 
مفهوم کيفيت را مورد بررسی مجدد قرار داده اند. اين 
شرکت ها متوجه شده اند که مطلوب ترين و موفق ترين 
محصول در جهان، اگر نياز ها و خواسته ها و انتظارات 
مشتريان را برآوردن نکند، ايده آل محسوب نمی شود. 
در نگرش جديد، بازاريابان بايد ترکيبات مناسب، دوام 
مناسب و قيمت مناسب را در مورد هر محصول در نظر 
بگيرند. مشتريان به ما کمک می کنند تا مناسب بودن 
را شناسايی کنيم و تنها کاری که ما بايد انجام دهيم اين 

است که از آن ها نظر خواهی کنيم. 

توييتر يك اپليكيشن
پادكست خريد

اپليكيشن پادكست محبوب بريكر )Breaker( اعالم 
كرد توسط شركت توييتر خريداري شده و هفته آينده 
اپليكيشن و وب سايت خود را مي بندد. به گزارش ايسنا 
به نقل از رويترز، بريكر در وبالگ خود اعالم كرد در ۱۵ 
ژانويه اپليكيش��ن خود را مي بندد و كاربران مي توانند 
اشتراك خود را به اپليكيشن هاي ديگر پادكست مانند 
اپليكيشن هاي اپل و اسپاتيفاي منتقل كنند. مفاد مالي 
اين قرارداد اعالم نشده است. اريك برلي، مديرعامل بريكر 
اعالم كرد ما نسبت به ارتباط صوتي واقعا مشتاقيم و از 
شيوه اي كه توييتر مكالمات عمومي ميان مردم جهان را 
تسهيل كرده است، الهام گرفته ايم و تيم بريكر به توييتر 
ملحق مي ش��ود. بريكر در سال ۲۰۱۶ تاسيس شد و با 
عرضه اپليكيش��ني كه به كاربران اجازه مي داد درباره 
اپيزودها كامنت گذاشته يا آنها را اليك كنند و با دنبال 
كردن دوستانشان، پادكست هاي جديد كشف كنند 
و برنامه هاي مورد عالقه ش��ان را به اشتراك بگذارند، 

به تغيير ديدگاه عمومي نسبت پادكست كمك كرد.

آیا قوانين مالياتي موجود در اقتصاد دیجيتال قابل اجرا خواهد بود یا باید مجموعه قوانين جدیدي وضع شود

چالش قوانين مالياتي در سازمان هاي فناوري

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/14 و آگهی استفاده از حق تقدم مورخ 1399/04/23 
روزنامه تعادل و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/14 به اطالع عموم میرساند تعداد 1.300.000 حق تقدم 
استفاده نشده شرکت همیان ثروت ایرانیان )س�هامی خاص( جهت فروش عرضه میگردد. متقاضیان میتوانند 
درخواست کتبی خود را که شامل قیمت پیشنهادی خرید، مشخصات سجلی، نشانی و شماره تلفن، حداکثر تا 
تاریخ 1399/11/16 از طریق پس�ت به آدرس شرکت: تهران- میدان شیخ بهایی- ابتدای خیابان ده ونک- پالک 
3 طبقه س�وم واحد 5 و کد پس�تی: 1995844815، ارسال نمایند. بدیهی است هیئت مدیره در احراز صالحیت 
متقاضیان، مختار خواهد بود. به درخواست هایی که پس از تاریخ مذکور وصول گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی حراج حق تقدم استفاده نشده
شرکت هميان ثروت ايرانيان )سهامی خاص(

به شماره ثبت 545۷09 و شناسه ملی 140085445۷9

برابر رای ش�ماره 8031046/8031562 س�ال 98.10246.1206 موضوع قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی محسن خلعتبری لیماکی به 
شماره کد ملی 2279852780 صادره از رامسر فرزند رحمانقلی سهم هرکدام سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مش�تمل بر انباری به مساحت 270 مترمربع دارای 
پالک 2466 مفروزی ازپالک 831 فرع�ی از پالک 3 اصلی بخش 3 واقع در قریه محمد 
حسین آباد ، فاطمه میرآقازاده به شماره کدملی 2218845679 صادره از تنکابن فرزند 
سیدخلیل سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت 
270 مترمربع دارای پالک 2466 مفروزی از پالک 831 فرعی از 3 اصلی بخش 3 واقع در 
قریه محمدحسین آباد خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 19907945
 تاریخ انتشارنوبت اول : 1399.10.03 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1399.10.17

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين
 و تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

 نظر به دس�تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
90/9/20 ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 
آگهی میگردد: 68 فرعی از 39 اصلی واقع در مزرعه حاجی کشته بخش کالرستاق به نام کوروش کیادلیری 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت 372.31 متر مربع خریداری مع الواسطه از فتح اهلل 
شفیعیان کجور مالک رسمی لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه 
و محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترضین باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی 
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود 
، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رس�اند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید . م الف 19907944
 تاریخ انتشار : 99/10/3 تاریخ انتشار : 99/10/17 

 آگهی اختصاصی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس

نیکنام ازوجی سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود 
درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به این سامانه 

پیامك نمایند. 

فراخوان مناقصه عمومی  )ارزيابی کيفی به روش فشرده(

مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره م م م/99/0034  مربوط به انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی شركت بهره برداري نفت و گاز مارون )مجموعه مارون سه و چهار و ستاد مرکزی مارون(
 الف - شرح مختصر خدمات :

- انجام خدمات مورد نیاز موضوع مناقصه توسط نیروهای با تجربه و مورد تایید کارفرما به تعداد 94  واحد کاری
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 ب -محل اجراي خدمات و مدت انجام کار
محل اجراي خدمات در حوزه عملیاتی شركت  بهره برداري نفت وگاز مارون و مدت انجام و اجراي خدمات آن  12   م�اه می باشد.

  ج- برآورد کارفرما
برآورد كارفرما جهت انجام خدمات فوق معادل 110.152.454.169  ریال ) یکصد و ده میلیارد و صد و پنجاه و دو میلیون و چهارصد و پنجاه و چهار هزارو صد و شصت و نه ( ریال مي باشد.

 د-شرایط مناقصه گران متقاضی
- داشتن سابقه کاری مرتبط با موضوع مناقصه

- داشتن شخصیت حقوقی با ارائه شناسه ملی و کد اقتصادی
- ارائه اساسنامه شركت، آگهي تاسیس و آخرین تغییرات شركت.

-- دارا بودن گواهینامه تعیین صالحیت و گواهینامه تائید صالحیت ایمني صادره از اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي
- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شركت هاي بومي استاني مي باشد.

- داشتن ظرفیت آزاد )تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه
- توانائي ارائه ضمانتنامه شركت در فرایند ارجاع کار به میزان-/4.903.500.000 و )در صورت برنده شدن( تهیه تضمین انجام تعهدات وفق آئین نامه تضمین معامالت دولتی بدینوسیله تاکید می گردد که قید شماره و عنوان مناقصه روی رسید وجه نقد و ضمانتنامه 

بانکی ضروری و الزامی است.
HSE ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی -

 - دارا بودن یك نسخه تأیید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده سال 1398  توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست )با قابلیت استعالم از سایت سازمان مذکور( 
توجه: مناقصه گر جهت تحویل تضمین شركت در فرایند ارجاع كار عالوه بر بارگذاري تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است به صورت حضوري به دفتر كمیسیون مناقصات شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در مهلت مقرر مراجعه نموده و تضمین را تسلیم نمایند.

ه�   -  محل، زمان و مهلت دریافت مدارک و اعالم آمادگي مناقصه گران:
از کلیه متقاض�یان واجد شرایط دع�وت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي كیفي وفق بند »الف« و »ب«  ماده 16 از آئین نامه اجرایی 

بند »ج« ماده 12 قانون برگزاري مناقصات بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران به  عمل آید.
ضمنًا فرمهای ارزیابی کیفی می بایستی ظرف مدت 14 روز تکمیل و اطالعات مورد درخواست عالوه بر بارگزاری در سامانه ، در قالب یک عدد زونکن مدارک ارزیابي کیفي برابر اصل شده و یك حلقه لوح فشرده تهیه و به آدرس ذیل در مقابل رسید تحویل گردد. 
بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد به مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه می گردد، ترتیب اثر ندهد. ضمنًا پس از بررسی های الزم اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد. حداقل امتیاز قابل قبول برای دعوت 

به مناقصه 60 می باشد.
1- مهلت تقاضا و دریافت اسناد استعالم و اسناد مناقصه :  بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و فیزیکی( از ساعت 10:00  تاریخ   1399/10/20  لغایت   ساعت 10:00  تاریخ  1399/11/01 ساعت 10:00

2- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه به همراه پیشنهاد قیمت:  بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و فیزیکی( از ساعت 11:00  تاریخ   1399/11/15    
www.setadiran.ir 3- مبلغ خرید اسناد مناقصه و شماره حساب: واریز مب�لغ 000ر800  ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی

و- محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 
ضمنا پیشنهادات مناقصه گرانی که حداقل امتیاز قابل قبول برای دعوت به مناقصه را کسب نموده اند . در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/11/21 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است.

ضمنًا تاریخهای اعالم شده قطعی نبوده و درصورت هرگونه تغییر، در سامانه ستاد اعالم می گردد.
تذكر: حسب مورد ارائه یك نسخه اصلي از اساسنامه شركتها، آگهي تاسیس، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شركت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد.

همزمان با ارائه تقاضاي ش�ركت در مناقصه ارائه اصل و یا برابر اصل گواهی نامه تعیین صالحیت پیمانكاري در رش�ته مورد نظر و آگهي تغییرات معتبر به منظور تطبیق با تصویر آن الزامی بوده  و ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و 
نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.

درصورت عدم تکمیل و ارائه مدارک ارزیابی کیفی درخواست متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. ضمنًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 34434068-061 تماس حاصل فرمایند. 
هزینه درج آگهی از برنده مناقصه اخذ میگردد.

 ))) اعالم آمادگي جهت شركت در این مناقصه صرفًا بصورت الكترونیكي)توکن( 
و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir   مي باشد.(((

شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب
شرکت بهره برداری نفت و گاز 

مارون )سهامی خاص(

نوبت اول

شماره مجوز :  1399.5884

روابط عمومی- شركت بهره برداري نفت و گاز مارون)سهامي خاص(
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تعادل -  گروه تجارت |
يكي از سناريوهاي كه هم اكنون در دستور كار كميسيون 
تلفيق مجلس قرار دارد، افزايش نرخ ارز محاسباتي حقوق 
ورودي كاالها به ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان بر مبناي تك نرخي 
شدن ارز و احتماال حذف دالر۴۲۰۰ توماني است. متعاقب 
اين تصميم قرار اس��ت، تعرفه واردات كاالهاي اساسي از 
۵درصد به ۳ درصد كاهش يابد. اما اين تصميم چه اثري بر 
چرخه تجارت واقتصاد كشور خواهد داشت؟ دو ديدگاه در 
اينجا قابل طرح است. برخي مخالف اين تصميم و داليلي 
براي اين مخالفت مطرح مي كنند، برخي هم موافق و داليل 
خ��ود را دارند. مخالفان اين ط��رح مي گويند: اگر كااليي 
۱۰۰ دالري را با نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني و با تعرفه گمركي 
۵ درصدي وارد كنيم، حقوق گمركي آن ۲۱ هزار تومان 
خواهد ش��د، حال چنانچه همان كاالي ۱۰۰ دالري را با 
نرخ ۱۷هزار و ۵۰۰ توماني و تعرفه گمركي ۳ درصدي وارد 
كنيم، حقوق گمركي آن ۵۲ ه��زار و ۵۰۰ تومان خواهد 
شد؛ يعني افزايش ۲.۲ برابري حقوق گمركي واردات. از اين 
منظر، افزايش نرخ ارز محاسباتي حقوق گمركي، در نرخ 
تورم سال آينده منعكس خواهد شد. همچنين به دليل اثر 
رواني افزايش نرخ ارز بر فرآيندهاي توليد، شاهد دومينوي 
افزايش قيمت ها نيز خواهيم بود. بنابراين مخالفان، اين 
پرسش را مطرح كردند، چرا درباره تبعاتي كه اين طرح بر  
افزايش قيمت ها خواهد داشت، هيچ محاسبه يا ارزيابي از 
سوي مجلس صورت نگرفته است؟ اما موافقان، »حذف 
دالر ۴۲۰۰ توماني و حركت نرخ دالر به سمت واقعي شدن 
«را از مزاياي اين طرح مي دانند. به گفته آنها، تعيين نرخ 
۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، براي محاسبه حقوق ورودي، اگرچه 
منجر به افزايش قيمت پايه خواهد شد، اما احتماال كاالها با 
همان قيمت قبلي به دست مصرف كننده مي رسد و از اين 

منظر تفاوت قابل مالحظه اي و جود نخواهد داشت. 

      سناريوي افزايش نرخ ارز محاسباتي حقوق 
ورودي 

طبق اعالم سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس حقوق 
ورودي همه كاال ها براي س��ال آينده با نرخ ارز ۱۷ هزار و 
۵۰۰ تومان محاسبه خواهد ش��د. اصالح نرخ ارز مبناي 
محاس��به حقوق ورودي يكي از محورهاي اصلي بود كه 
مركز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد اصالح آن را به دولت 
داده بود. سابق بر اين حقوق ورودي سبب مي شد تا كاالهايي 
كه در جامعه توزيع مي شوند با نرخ ارز آزاد محاسبه شوند و 
اين به نوعي سبب ايجاد رانت براي افرادي خاص محسوب 
مي ش��د و درآمدي كه دولت مي توانست به وسيله آن به 
مردم كمك كند، ناديده گرفته مي ش��د. به همين خاطر 
براي حذف رانت و كمك به مردم با درآمد حاصل شده براي 
دولت طبق اعالم كميسيون تلفيق مجلس حقوق ورودي 
از سال آينده با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه مي شود. 
اين درآمد مازاد دولت در قالب يارانه معيشتي، يارانه سالمت 
يا ساير هزينه هاي رفاهي به مردم پرداخت خواهد شد. اين 
طرح مجلس از دو منظر قابل ارزيابي است. از منظر نخست، 
افزايش نرخ ارز براي محاسبه ورودي نشانگر اين است كه 
نرخ دالر به س��مت تك نرخي شدن حركت مي كند اما از 
بعد ديگر، حركت از نرخ ۴۲۰۰ به سمت نيمايي افزايش 
قيمت كاالهاي اساسي و مصرفي را درپي خواهد داشت. 
در اين ميان، برخي فعاالن اقتصادي و كارشناسان موافق 

اجرايي ش��دن اين طرح هستند، اما عده اي ديگر اجرايي 
ش��دن اين طرح را به زيان مردم و چرخه توليد مي دانند. 
برخي مي گويند كه با افزايش نرخ ارز براي محاسبه حقوق 
ورودي بساط چند نرخي بودن ارز برچيده مي شود. اما يكي 
ديگر از مزاياي اين طرح افزايش درآمد براي دولت است كه 
با توجه به كسري شديد بودجه دولت اهميت ويژه اي پيدا 
مي كند.   اما مخالفين اين طرح مي گويند اجرايي شدن اين 
تصميم چرخه اقتصاد را با چالش مواجه مي كند. چراكه 
افزايش قيمت مواد اوليه كارخانه ها در نتيجه حذف دالر ۴ 
هزار و ۲۰۰ توماني و تعيين نرخ جديد براي محاسبه حقوق 
ورودي منجر به افزايش قيمت كاالهاي مصرفي مي شود. 
بنابراين با توجه به سطح درآمد مردم، اگر اين طرح تصويب 
شود توليدكنندگان داخلي با مشكل مواجه خواهند شد. 
آن طور كه  معاون كسب وكار اتاق بازرگاني تهران گفته است: 
»با افزايش قيم��ت ارز از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۱۷هزار و 
۵۰۰ تومان، حقوق گمرك��ي واردت افزايش ۲.۲ برابري 
خواهد داشت، كه باعث افزايش تورم مي شود. از جنبه رواني 
نيز افزايش قيمت ارز تاثير گذاشته و تبعات منفي غيرقابل 
پيش بيني خواهد داشت.« برهمين اساس، به نظر مي رسد، 
اين تصميم كه نمايانگر عدم هماهنگي بين دولت و مجلس 
است، اقتصاد كشور را با چالش روبه رو خواهد كرد و اين مردم 

هزينه هستند كه بايد هزينه اين ناهماهنگي را بپردازند. 

     مثبت و منفي افزايش نرخ حقوق گمركي
اما ببينيم فعاالن اقتص��ادي در اين باره چه نظري دارند؟ 
در همين حال يك فع��ال اقتصادي و عض��و اتاق تهران 
در خصوص نرخ جديد براي محاس��به حقوق ورودي به 
»تعادل« گفت: اين تغيير حق��وق ورودي باعث افزايش 
قيمت تمام شده كاال مي شود كه به عنوان نتيجه افزايش 
قيمت كاالهاي مصرف��ي را به دنبال دارد.  به گفته عباس 
آرگون، اين طرح هم جنبه مثبت و هم جنبه منفي دارد. 
اگر اين طرح به سمتي حركت كند كه ارزهاي چند نرخي 
برداشته شود اقدام بسيار مثبتي خواهد بود. در اين طرح با 
توجه به اين موضوع كه يك نرخ واحد ايجاد مي شود، از چند 
نرخي بودن خارج و به نرخ واقعي ارز نزديك تر مي شويم، 
سبب افزايش شفافيت در اقتصاد خواهد شد. اما در مقابل 
اين طرح با وجود تمام مزيت هايي كه دارد منجر به ايجاد 

تورم خواهد شد و قيمت تمام كاالها افزايش خواهد داشت. 
اين فعال اقتصادي به اين نكته اشاره كرد كه، مجلس در واقع 
اين رقم را به عنوان نرخ ارز تصويب مي كند و نرخ ارز كمتر 
از ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان نخواهد شد. بنا به توضيحات او، در 
حال حاضر ارز نيمايي بيشتر از ۲۵ هزار تومان است و كاال 
با اين نرخ وارد مي شود كه با اصالح تعرفه مي توان شرايط را 
به نحوي مديريت كرد كه به نتيجه بهتري رسيد.  به گفته 
اين فع��ال اقتصادي در اتاق تهران، طرح مجلس مبني بر 
پرداخت درآمد حاصل از تغيير نرخ ارز براي محاسبه حقوق 
ورودي به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان با عناوين يارانه معيشتي، 
يارانه سالمت يا ساير هزينه هاي رفاهي به مردم نسبت به 
پرداخت اين درآمد به صورت افزايش حقوق مناس��ب تر 
است، زيرا، برخي اقشار ضعيف جامعه حقوق بگير نيستند 
و در واقع ش��غل دولتي ندارد، درصورتي كه درآمد حاصل 
شده از افزايش حقوق ورودي در قالب حقوق به افراد داده 
شود مشمول آن نمي شوند. اين عضو اتاق بازرگاني تهران 
همچنين افزود: اما اين طرح فعال در كميسيون تلفيق قرار 
دارد و تا نهايي شدن آن در صحن مجلس و تاييد شوراي 
نگهبان مس��يري طوالني در پيش دارد و ممكن اس��ت 

تغييراتي نيز داشته باشد. 

    افزايش هزينه ها با دالر ۱۷۵۰۰ توماني 
يكي ديگر از فعاالن اقتصادي در اين خصوص به »تعادل« 
مي گويد: اگر در سال آينده نرخ ارز براي محاسبه حقوق 
ورودي مبلغ اعالمي ۱۷۵۰۰ تومان اعالمي كميسيون 
تلفي��ق مجلس مبنا ق��رار گيرد، حتما ش��اهد افزايش 
تعرفه ها و افزايش هزينه هاي وارد كنندگان خواهيم بود و 
اين افزايش تعرفه ها و هزينه ها بر تمام كاالهاي اساسي، 
خدماتي و تولي��دي اثر گذار خواهد ب��ود. از اين منظر، 
زماني كه افزايش نرخ ارز براي محاسبه تعرفه ورودي بر 
مواد اوليه كارخانه ها، دارو، كاالهاي اساسي و به طور كلي 
كاالهايي كه وارد مي شوند، اعمال گردد، افزايش قيمت 
آنها را به دنبال خواهد داش��ت.  به گفته محمدحس��ين 
برخوردار، افزايش ن��رخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷ هزار و 
۵۰۰ تومان، در حال حاضر با توجه به شرايط درآمدي و 
وضعيت معيشت مردم تاثير خوبي در شرايط اقتصادي 
نخواهد داشت. به گفته او، بهتر است دولت درآمد حاصل 

از اين افزايش حقوق ورودي را كه بر مبناي ارز ۱۷هزار و 
۵۰۰ توماني محاسبه شده، در راستاي افزايش دستمزد 
افراد جامعه صرف كند. با توجه به عملكرد دولت در چند 
سال اخير پرداخت اين درآمد در قالب يارانه هاي مختلف و 
كمك هزينه به مردم نتيجه خوبي به دنبال نداشته و سبب 
افزايش مشكالت و فقيرتر شدن مردم خواهد شد. افزايش 
حقوق ها نيز بايد باالتر از خط فقر تعيين ش��ده توس��ط 
سازمان پژوهش هاي مجلس باشد، تا تاثيري مثبت در 
وضعيت معيشتي مردم  و  به خصوص اقشار ضعيف جامعه 
داشته باشد. به گفته اين فعال اقتصادي، به طور كلي اگر 
دولت بتواند در مس��ير افزايش صادرات و افزايش توليد 
داخل گام بردارد نتايج بهتري در اقتصاد را شاهد خواهيم 
بود. برخوردار اين نكته را نيز مورد اشاره قرار مي دهد كه  
اگر قدرت خريد مردم باال ن��رود و تعادل حقوقي ايجاد 
نشود، با توجه به اين افزايش نرخ ارز براي محاسبه حقوق 
ورودي و اين موضوع كه بسياري از مواد اوليه واحدهاي 
توليد وارداتي هستند، برخي توليد كنندگان مجبور به 
خروج از چرخه توليد مي شوند. مردم تنها توانايي خريد 
كاالهاي بسيار اساسي را خواهند داشت كه اين اقدام به 

نوعي به ضرر چرخه توليد داخلي نيز هست. 

    آزادسازي قيمت ها؛ نقطه قوت طرح
مهدي پورقاض��ي از ديگر فعاالن اقتصادي اس��ت كه در 
موافقت با اين طرح س��خن مي گويد. او يكي از نتايج اين 
تصميم مجلس را افزايش قيمت تمام شده كاالها مي داند 
و معتقد اس��ت، تعيين نرخ ۱۷ ه��زار و ۵۰۰ تومان براي 
محاسبه حقوق ورودي به مثابه يك گام به جلو است؛ اما 
اين تصميم باعث افزايش قيمت تمام ش��ده مي شود كه 
براي نزديك شدن به آزاد سازي اقتصادي بايد از اين مرحله 
عبور كرد. به گفته اين فعال اقتصادي، واقعيت اين است كه 
دولت منابع ارزي محدودي دارد و نمي تواند از ارز ۴۲۰۰ 
توماني براي محاسبه حقوق ورودي استفاده كند. بخش 
خصوصي در اتاق بازرگاني بارها درخواست تك نرخي شدن 
ارز را داده است. موضوع ديگري كه اين عضو اتاق تهران به 
آن مي پردازد اين است كه اين تصميم منجر به كم شدن 
اختالف قيمت واقعي و بازار با قيمت رسمي مي شود كه در 
مجموع اين طرح اقدامي مثبت ارزيابي مي شود. اما بهتر 
بود به جاي تعيين نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ توماني، نرخ ارز آزاد 
يا نيمايي را مبناي محاسبه حقوق ورودي قرار مي دادند تا 
مشكل آزاد سازي اقتصاد تا حدي برطرف شود. او مي گويد: 
اين اقدام به نوعي حركت در راستاي اصالح سياست هاي 
پوپوليستي سابق دولت است. اين فعال اقتصادي هر چند 
معتقد است اين تصميم باعث افزايش قيمت مي شود، اما 
آن را مقدمه اي براي آزادسازي قيمت ها و اقتصاد مي داند. 
به گفته اين فعال اقتصادي، سابق بر اين نيز كاال ها به  رغم 
تخصيص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني، با نرخ ارز آزاد به دست 
مصرف كننده مي رس��يد. بنابراين تعيين نرخ ۱۷ هزار و 
۵۰۰تومان، براي محاسبه حقوق ورودي، اگرچه منجر به 
افزايش قيمت پايه خواهد شد، اما احتماال كاالها با همان 
قيمت قبلي به دست مصرف كننده برسند و تفاوت قابل 
مالحظه اي در اين خصوص مش��اهده نخواهد ش��د. پور 
قاضي به اين نكته اشاره مي كند كه ممكن است آثار رواني 
اين طرح سبب افزايش قيمت ها شود، اما از منظر اقتصادي 

تاثير زيادي بر افزايش قيمت ها نخواهد داشت.

فعاالن اقتصادي در گفت وگو با »تعادل«  بررسي كردند

تبعات افزايش حقوق گمركي واردات

رشد وزني و ارزشي واردات 
ذرت در ۹ ماهه امسال

براساس آمارهاي منتشر شده، از فروردين تا پايان 
آذرماه امسال ۷ ميليون و ۲۳۸ هزار و ۲۵ تن ذرت 
به ارزش يك ميليارد و ۷۷۱ ميليون و ۵۵۴ هزار و 
۵۶۳ دالر وارد كشور شد كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رشد دارد. براساس اين گزارش، طي 
مدت مشابه س��ال گذشته ۶ ميليون و ۲۰۵ هزار و 
۹۴۷ تن ذرت به ارزش يك ميليارد و ۵۲۸ ميليون 
و ۱۱۸ هزار و ۶۱۰ دالر وارد كش��ور شده بود كه در 
مقايسه، امسال به لحاظ وزني ۱۷ درصد و به لحاظ 

ارزشي ۱۶ درصد رشد داشته است. 
همچنين براساس آمارهاي اتحاديه واردكنندگان 
نهاده هاي دام و طيور ايران، در ۹ ماه امسال واردات 
جو، كنجاله سويا و دانه سويا به لحاظ وزني و ارزشي 
در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته كاهش داشته 
است. در اين مدت، ۱۱ ميليون و ۳۰۹ هزار و ۴۲۱ 
تن ذرت، جو، كنجاله سويا و دانه سويا به ارزش سه 
ميليارد و ۳۳۳ ميليون و ۱۹۰ هزار و ۳۲ دالر وارد 
شد كه در هم سنجي با س��ال گذشته از نظر وزني 
كاهش پنج درصدي و به لحاظ ارزشي كاهش هفت 
درصدي را نش��ان مي دهد. در مدت مش��ابه سال 
گذشته، در مجموع ۱۱ ميليون و ۹۲۶ هزار و ۶۳۶ 
تن ذرت، جو، كنجاله سويا و دانه سويا به ارزش سه 
ميلي��ارد و ۵۶۷ ميليون و ۷۸۸ هزار و ۴۰ دالر وارد 

كشور شده بود.
 همچنين مي��زان واردات جو از ابتداي فروردين تا 
پايان آذرماه امسال يك ميليون و ۳۴۰ هزار و ۵۰۵ 
تن به ارزش ۳۲۶ ميليون و ۸۳۱ هزار و ۲۷۴ دالر بود 
كه در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته به لحاظ 
وزني كاهش ۴۷ درصدي و از نظر ارزش��ي كاهش 

۴۹ درصدي نشان مي دهد.

 شرط رسيدن  تخم مرغ 
به قيمت ۳۲ هزار تومان

معاون نظارت و بازرس��ي اداره كل صمت استان 
تهران از تش��كيل پرونده ب��ه ارزش پنج ميليارد 
تومان ب��راي ۲۱ واحد مرغداري متخلف خبر داد 
و گفت: ت��ا زماني كه عرضه و تقاضاي تخم مرغ به 
تعادل نرس��د و وزارت جهاد كشاورزي و شركت 
پش��تيباني امور دام روزان��ه ۴۰۰ تن تخم مرغ به 
قيمت مص��وب در تهران عرضه نكنند، قيمت هر 
شانه تخم مرغ به نرخ مصوب يعني ۳۲ هزار تومان 

نمي رسد.
س��عيد محمدي پور مصرف روزان��ه تخم مرغ در 
اس��تان تهران را ۴۰۰ تن عنوان كرد و گفت: اين 
رقم بر اساس جمعيت تهران برآورد شده، چراكه 
اگر جمعيت ۱۳ ميليون و ۲۶۷ هزار نفري استان 
تهران روزانه نصف يك تخم مرغ را هم مصرف كنند 

مصرف اين استان به بيش از ۴۰۰ تن مي رسد.
 با اين حال به گفته وي ش��ركت پش��تيباني امور 
دام اس��تان ته��ران، روزانه تنها ۹۰ ت��ا ۱۰۰ تن 
تخم مرغ ب��ا قيمت مصوب در اختي��ار واحدهاي 
توزيع اعم از فروش��گاه زنجيره اي، ميادين ميوه و 
تره بار و واحدهاي سنتي مثل خواروبار فروشي ها، 
سوپرماركت ها و واحدهاي فروش مرغ و تخم مرغ 
قرار مي ده��د. به عبارت ديگر فق��ط يك چهارم 
مصرف روزانه تخم مرغ در تهران با قيمت مصوب 

و مابقي با قيمت آزاد بين مردم توزيع مي شود.
 وي در پاس��خ به اينكه چگونه با وجود اختصاص 
ارز دولتي به نهاده هاي دامي براي تخم مرغ قيمت 
آزاد تعريف ش��ده؟ تصريح كرد: تخم مرغ قيمت 
آزاد ندارد، اما اين موضوع كه نهاده دامي به قيمت 
دولتي ب��ه همه واحدها نرس��يده تاكنون بر همه 
محرز ش��ده، بنابراين قيمت مص��وب در صورتي 
رعايت مي شود كه واحد توليدي نهاده دامي دولتي 

دريافت كرده باشد. 
بر اين اس��اس به گفته اين مقام مس��وول وزارت 
جهاد كشاورزي ليس��ت ۶۲ واحد مرغداري مرغ 
تخمگذار اس��تان تهران را كه نهاده دامي دولتي 
دريافت كرده، اما تخم مرغ را خارج از شبكه توزيع 
تنظيم بازار عرضه كردند به سازمان صمت استان 
ته��ران ارايه كرده كه تاكن��ون تخلف ۲۱ واحد از 
آنها محرز شده و پرونده آنها بر ارزش ريالي بيش 
از ۵۰ ميليارد ريال به سازمان تعزيرات حكومتي 

ارسال شده است. 
وي افزود: گله برخي از اين واحدها هنوز به س��ن 
تخم گذاري نرس��يده و وضعيت برخي از واحدها 
هم همچنان در دس��ت بررس��ي اس��ت كه چرا 
تاكنون محصول خود را در ش��بكه توزيع عرضه 
نكرده ان��د، بنابراي��ن احتماال در روزه��اي آينده 
واحدهاي ديگري هم به تعداد واحدهاي متخلف 

اضافه مي شود.

 ايران  به  افغانستان
 ريل صادر مي كند 

مه�ر| جمهوري اسالمي ايران بر اساس سياست 
توس��عه صادرات به ۱۵ كشور همس��ايه، قرار داد 
ص��ادرات ريل به كش��ور افغانس��تان را امضا كرد. 
نخستين قرارداد صادرات ريل به افغانستان به ارزش 
چهارميليون و ۳۳۲ هزار دالر ثبت شد. ذوب آهن 
اصفهان در چارچوب اين ق��رارداد، امكان راهيابي 
اين نوع از محصولش به بازارهاي جهاني را مي يابد. 
بر اساس آمار انجمن مزبور، هشت ماهه امسال سه 
ميليون و ۷۸۷ هزار تن ش��مش فوالدي صادر شد 
كه نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۳ درصد كاهش 
دارد. ميزان صادرات هشت ماهه ۹۸ به ميزان چهار 
ميليون و ۳۷۷ هزار تن بود. ريل توليدي ذوب آهن 
منطبق با اس��تانداردهاي روز توليد ريل اس��ت و 
اكنون طرح هاي توس��عه راه آهن كش��ور از جمله 
چابهار- زاهدان، يزد- اقليد، همدان- سنندج، ميانه 
-  اردبيل، بستان آباد- تبريز و رشت- كاسپين با ريل 

توليد داخلي در حال اجرا است.

به دنبال یکپارچه سازی شرکت های آبفای 
شهری و روستایی صورت پذیرفت 

پيشرفت ۵۰ درصدی  
 اصالح شبکه فرسوده

 ۹ روستای تيران و کرون اصفهان
مديرآبفا تيران و کرون اعالم کرد: برمبنای طرح ۱۰۰-

۳۰۰ بيش از ۲۶ کيلومتر از شبکه توزيع آب فرسوده ۹ 
روستای شهرستان، مورد بازسازی و اصالح قرار می گيرد 
و از آذر ماه تا کنون حدود ۱۳ کيلومتر از اين شبکه اصالح 
شده است. سعيد عابدينی افزود: در اين طرح مقرر شد 
شبکه فرس��وده آب روستاهای کردعليا، علی آباد، آب 
گرم، آب پون��ه، اهلل آباد، خرمنان، دره بي��د، ميرآباد و 
ورپشت اصالح و بازسازی شوند که هم کنون با همياری 
و مشارکت دهياری ها اين عمليات در حال اجرا استُ.  
وی با بيان اينکه از ۵۰ روستا که در منطقه تيران و کرون 
قرار دارند ۴۱ روستای آن تحت پوشش آبفا است تصريح 
کرد: جمعيت روستايی منطقه تيران و کرون بالغ بر ۳۷ 
هزار نفر می باشد که تاکنون بيش از ۱۶ هزار انشعاب آب 
به روستاييان واگذار شده است. مديرآبفا تيران و کرون با 
اشاره به تامين پايدار آب شرب روستای علی آباد عنوان 
کرد: با اجرای طرح ۱۰۰-۳۰۰ روستای علی آباد از آب 
ش��رب پايدار بهره مند می شود. عابدينی طول شبکه 
توزيع آب روستايی منطقه تيران و کرون را ۳۰۰ کيلومتر 
اعالم کرد و افزود: طول خط انتقال آب روستايی ۱۳۹ 
کيلومتر می باشد و حدود ۳۰ درصد شبکه توزيع نياز به 
اصالح و بازسازی دارد، که در صورت تامين منابع مالی 
اصالح شبکه فرسوده توزيع آب روستاها در منطقه تيران 
و کرون در دستور کار قرار می گيرد. وی هدر رفت آب 
روستاها در منطقه تيران و کرون را ۳۰درصد دانست و 
تصريح کرد: با اجرای طرح ۱۰۰ -۳۰۰ در منطقه تيران 
و کرون پيش بينی می شود  اين رقم به ۲۸ درصد کاهش 
يابد . مدير آبفا تيران و کرون به منابع آب محلی در اين 
منطقه اشاره و اظهار كرد: آب شرب برخی از روستاها از 
طريق ۴۸ حلقه چاه،۲ دهنه چش��مه و يک باب قنات 
تامين می شود، اين در حالی است که در سال های نرمال 
از لحاظ بارندگی، آبدهی اين منابع حدود ۱۴۰ ليتر در 
ثانيه بوده و در سال های اخير بدليل وقوع خشکسالی 
های پياپی به ۴۰ ليتر درثانيه کاهش يافته است. عابدينی 
به تاسيسات آبرسانی روستايی پرداخت و بيان داشت: ۴۲ 
باب مخزن  با ظرفيت بيش از ۲۰ هزار مترمکعب و ۵ فقره 
ايستگاه پمپاژ آب از جمله مهم ترين تاسيسات آبرسانی 
در اين منطقه است و در سال های اخير با نصب فلومتر و 
احداث حوضچه های فشار شکن آب شرب عادالنه ميان 

روستاييان توزيع می شود. 

در آیینی با حضور استاندار فارس 
استاندار فارس: بيش از۲۰۰ هزار نفر 

 در حوزه صنايع دستی استان 
فعال  هستند

به گزارش پايگاه اطالع رس��انی اس��تانداری فارس  
مراسم اعالم رس��می و اعطای گواهی نامه شهرها و 
روستاهای ملی صنايع دستی که با حضور تعدادی 
از اس��تانداران و چند نفر از شهرداران شهرهای ملی 
صنايع دستی، تعدادی از نمايندگان مجلس و جمعی 
از مديران کل ستادی و استانی وزارت ميراث فرهنگی، 
گردش��گری و صنايع دس��تی در محل س��الن آبی 
مجموعه فرهنگی تاريخی نياوران برگزار شد، شهر 
فيروزآباد عنوان شهر جهانی دست بافته های عشايری 
و ش��يراز عنوان دبيرخانه ثبت جهانی  شهر صنايع 
دستی را کس��ب کرد. در اين مراسم دکتر عنايت اهلل 
رحيمی اس��تاندار فارس گفت: محصوالت صنايع 
دستی و هنرهای سنتی ميراثی کهن و ماندگار در ايران 
بزرگ بوده که پيوسته سفيران راستين اين مرز و بوم 
در سراسر جهان است و غنای ميراث کهن فرهنگی و 
طبيعی ايران را در طول تاريخ بر همگان روشن كرده  و 

رشد و تحول آن بر کسی پوشيده نيست.
او افزود: استان فارس يکی از پايگاه های اصلی فرهنگ و 
هنر و يکی از مناطق دارای سرمايه های انسانی هنرمند 
و صنعتگر از انواع اقشار، اهميت خود را پيوسته حفظ 
کرده و در س��ال های اخير به آن افزوده اس��ت. دکتر 
رحيمی با اشاره به فعال بودن بيش از ۲۰۰ هزار نفر در 
حوزه صنايع دستی در استان فارس، تصريح کرد: اين 
تعداد با رشدی ماليم و پيوسته در حال افزايش  است. 
اين استان در رش��ته های صنايع دستی تنوع دارد به 
طوری که اکنون ۱۱۷ رشته فعال دارد که از اين تعداد 
۸۰ رشته شاخص در شيراز فعال است. استاندار فارس 
بيان کرد: دست بافته های داری در اين استان شامل انواع 
قالی، گبه و گليم بوده که تنوع بسياری دارند به گونه ای 
که بسياری از شيوه های بافت احيا شده و بسياری ديگر 
در حال شناسايی هستند و برخی از اين تکنيک ها نيز 
متاسفانه از بين رفته اند.« او افزود: »پوشاک سنتی که 
يکی از مهم ترين شاخصه های فرهنگی هر کشور است 
در اين استان رونق زيادی داشته و اقوام و عشاير هنوز به 
پوشيدن آنها عالقه دارند.« رحيمی تصريح کرد: صنايع 
چوبی در شهری مثل آباده شهرت جهانی پيدا کرده و 
دارای انواع رش��ته های تزيينی پرکاربرد است. کاشی 
سنتی، سفال و س��راميک، طراحی و نقاشی سنتی، 
رودوزی های س��نتی، صنايع چرمی و  صنايع فلزی و 
شيشه ای از ديگر گروه های صنايع دستی و هنرهای 
سنتی فعال در اين استان است.« استاندار فارس گفت:  
کسب عناوين ش��هر جهانی منبت آباده در سال ۹۷ و 
شيراز به عنوان شهر جهانی صنايع دستی در سال ۹۸ از 
جمله مهم ترين تحوالتی بوده که نشان از رشد توسعه 
صنايع دستی استان فارس دارد، برای کسب اين جايگاه 
از تالش ها و پيگيری های معاون صنايع دستی کشور 
تشکر می کنم. او افزود: دريافت نشان جغرافيايی منبت 
آباده و نش��ان جغرافيايی خاتم شيراز در سطح ملی و 
بين المللی در جهت حفظ منافع صنعتگران و فعاالن 
اين هنرها از جمله فعاليت های مهمی بوده که تا کنون 
انجام ش��ده است، همچنين دريافت عنوان شهر ملی 
دستبافته های عشايری فيروزآباد و نشان جغرافيايی 

گليم ساده فيروزآباد نيز به زودی کسب خواهد شد.

چرا خودرو قاچاق نمي شود؟

دالر 17500توماني و معادله كاهش ارزش پول ملي 

بي گم��ان، توجه به اين مس��اله باي��د ركن و اس��اس هرگونه 
سياست گذاري در هر سطحي باش��د، اما متاسفانه در بسياري 
از موارد اينگونه نيست و به نظر مي رسد، توجه به بهبود زندگي 
ش��هروندان، آگاهانه يا ناآگاهانه به فراموشي سپرده مي شود و 
مسائلي ديگر همچون حفظ وضع موجود فالن صنعت بر رفاه 
و زندگي شهروندان اولويت داده مي شود. ۲- يكي از مصوبه هاي 
ستاد ملي كرونا كه با هدف جلوگيري از شيوع اين بيماري صورت 
گرفته، منع سفر با خودروي شخصي از شهري به شهر ديگر است 
و اين در حالي است كه سفر با هواپيما، قطار و اتوبوس هاي بين 
شهري براي شهروندان آزاد اس��ت. بر اين اساس، صرفا افرادي 
مي توانند از خودروي ش��خصي در سفر برون شهري بهره ببرند 
كه از فرمانداري شهر خود مجوز تردد دريافت كنند. همچنين 
هواپيماها موظفند سقف ۶۰ درصدي پذيرش مسافر در هر پرواز 
داخلي را رعايت كنند. قطارها نيز محدوديت هايي براي پذيرش 
مسافر در يك كوپه را دارند. اتوبوس ها نيز ملزم به پذيرش يك نفر 
در هر دو صندلي چسبيده به هم هستند. همزمان با اجراي اين 
مصوبه، شاهديم كه در سفرهاي درون شهري، براي احتراز از شيوع 
كرونا، مردم به انحاي مختلف به استفاده از خودروي شخصي آن 
هم در نيمه دوم سال كه مستعد وارونگي هوا و آلودگي آن است، 

تشويق مي شوند؛ در اين حال، كارشناسان درماني احتمال انتقال 
ويروس كوويد۱۹ در وسايل حمل و نقل عمومي همچون مترو، 
اتوبوس و تاكسي را به دليل عدم امكان رعايت فاصله اجتماعي 
بسيار باال مي دانند. حال، سوال اين است كه چرا سياست گذاران، 
براي سفرهاي درون ش��هري و برون شهري، دستورالعمل هاي 
متفاوت��ي ابالغ و پيگي��ري مي كنند و براي »رفاه و س��المت« 
شهروندان نس��خه هاي متناقضي مي پيچند؟ واضح است كه 
استفاده از خودروي شخصي در سفرهاي برون شهري از منظر 
كاهش احتمال انتقال ويروس كرونا، به هواپيما، قطار و اتوبوس 
رجحان دارد. ضمن اينكه نيازي هم به تشكيل صف هاي واقعي و 
مجازي در مقابل درگاه فرمانداري هاي كشور براي دريافت مجوز 
تردد وجود نخواهد داشت. مي دانيم كه با شيوع كرونا اولين ضربه 
مالي و اقتصادي به صنعت حمل و نقل وارد شد و مسافران شقوق 
۴گانه اين صنعت دستخوش كاهش شديد مسافر و افت درآمد 
شدند. در چنين شرايطي، استنباط افكار عمومي از منع تردد با 
خودروي شخصي اين اس��ت كه با اجبار مردم به سفر با وسايل 
عمومي، بيش��تر منافع حمل و نقل عموم��ي- كه اغلب دولتي 
هستند- مورد توجه بوده تا اينكه »رفاه و بهبود« زندگي شهروندان 
مدنظر باشد. ۳- اين روزها كه بحث صرفه جويي در گاز خانگي 

مطرح اس��ت و گاه اظهارات مضحكي از سوي برخي مسووالن 
درباره نحوه پوشش لباس در اتاق هاي مختلف منزل مي شنويم، 
بيش از پيش به »تلنگر« احساس نياز مي كنيم. بي گمان، به جاي 
شنيدن اين اظهارات، شنيدن خبر اعمال برخي مشوق ها براي 
خانوارهاي كم مصرف يك »تلنگر« واقعي به شمار مي رود. ۴- در 
رسانه ها مي خوانيم كه روزانه تا ۱۵ ميليون ليتر گازوييل فقط از 
استان سيستان و بلوچستان به خارج قاچاق مي شود. بر اين اساس، 
مي توان حدس زد كه ميزان قاچاق گازوييل و البته بنزين به دليل 
ارزان بودن سوخت از ساير مرزهاي كشور نيز انجام مي شود كه 
خود داستاني است پر اشك و آه و البته پر از دالر براي قاچاقچيان. 
بي گمان، كنترل مرزهاي كشور پهناوري همچون ايران، كاري 
دشوار و حتي ناممكن است. وانگهي، تجربه هاي جهاني و حتي 
برخي تجربه هاي داخلي نشان مي دهد كه تنها راه جلوگيري از 
قاچاق هر كااليي از جمله سوخت، واقعي كردن قيمت آن )حذف 
يارانه پنهان( در داخل كش��ور اس��ت. در اين صورت است كه از 
خروج اموال ايران )بخوانيد از رفتار زيان بار قاچاقچيان( جلوگيري 
مي شود و با اختصاص بخش كوچكي از اين اموال مي توان زندگي 
مرزنش��ينان را از طريق ايجاد اش��تغال بهبود بخشيد تا آنها در 
ازاي به دست آوردن لقمه ناني اسير وسوسه قاچاقچيان نشوند. 

۵- چرا خودروي توليد داخل، به خارج قاچاق نمي شود؟ شايد 
برخي بگويند اساسا اين سئوال اشتباه است، چون خودرو به دليل 
ويژگي هاي فيزيكي و غيرفيزيكي آن قابليت قاچاق شدن را ندارد. 
البته اين استدالل درست است اما اگر فرض كنيم كه خودرو از 
اين منظر، قابليت قاچاق شدن را داشت، )كما اينكه قطعا قاچاق 
روزانه ۱۵ ميليون ليتر گازوييل هم با گالن هاي ۲۰ ليتري صورت 
نمي گيرد و همچون بنزين قابليت صادرات از مرزهاي قانوني را نيز 
دارد( آنگاه پاسخ به اينكه چرا خودرو قاچاق نمي شود، راحت تر 
بود. پاسخ اما واضح است. چون هم قيمت خودروهاي داخلي از 
خودروهاي خارجي همكالس خود بيشتر است و هم كيفيت آن 
از همتايان خارجي خود كمتر است و به همين دليل، هيچ گونه 
جذابيتي براي بازارهاي زيرزميني خارجي ندارد. از اين رو، عدم 
صدور مجوز به بخش خصوصي براي ورود به عرصه خودروسازي، 
منع واردات خودرو، يا بستن تعرفه هاي سنگين و غيرمعمول )در 
عرصه جهاني( بهترين راهكار براي تشويق شهروندان به خريد 
خودروي داخلي نيست. چون بستن تمام اين مسيرها و انتخاب ها، 
اسمش معماري انتخاب و تلنگر و تشويق نيست، بلكه تحميل و 
اجبار است. بي گمان، توليد و عرضه خودروي ارزان و باكيفيت و 
در تراز شهروند ايراني، معماري صحيح انتخاب شهروندان است.

در مسير تاريخ اقتصادي كشور همواره روسايي در بانك هاي 
مرك��زي )چه اي��ران و چه خارج از ايران( عملكرد مناس��بي 
داش��ته اند كه جلوي كاهش ارزش كاهش پول ملي را س��د 
كرده اند يا روند آن را كاهش داده اند. مس��اله بعدي آن است 
كه اقتصاد ايران يك اقتصاد نفتي است و مجموعه تحوالت و 
تصميم سازي هاي اقتصادي به قيمت نفت وابسته است. در 
اين شرايط براساس اسناد باالدستي كشور مهم ترين راهبرد 
پيش روي كشور كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي است. 
اما واقعيات اقتصادي حاكي از آن اس��ت كه اين سهم نه تنها 
كاهش پيدا نكرده بلكه افزايش نيز يافته است. براي درك اين 
منظور كافي است كه نگاهي به سهم شركت هاي دولتي در 
بودجه ۱۴۰۰ و نس��بت و تناسب آن با بودجه عمومي كشور 
داشته باشيد. بودجه سندي از عدول دولت ها از احكام اوليه و 
باالدستي است. آرمان جمهوري اسالمي با مردم از سال هاي 
قبل از انقالب تا زم��ان پيروزي انقالب مقابله با فس��اد بوده 
است. از سال ۴۲ امام خميني)ره( با اين آرمان و رفع تبعيض 
سكان هدايت انقالب مردمي ايرانيان را به دست گرفتند. در 
آن زمان اعالم مي ش��د كه پول نفت بايد به عنوان يك ثروت 
بين النسلي صرف توسعه پايدار كشور شود و كشور با استفاده از 

درآمدهاي مالياتي اداره شود. يعني آرمان اصلي انقالب خروج 
از وابستگي به درآمدهاي نفتي و تكيه به درآمدهاي مالياتي 
بوده است. در س��ال ۱۹۷۵ميالدي )۵۴ خورشيدي( قيمت 
نفت ناگهان ۱۰برابر شد. اغلب كشورها بعد از افزايش قيمت 
نفت صندوق هاي ذخيره ارزي را ايجاد كردند تا با اس��تفاده 
از درآمده��اي آن اقتصاد خود را مصون س��ازي كنند. در آن 
زمان در شرايطي كه مثال نروژ ۱.۵ تا ۲ ميليون بشكه فروش 
نفت داش��ت، ايران در آن برهه بيش از ۶ ميليون بشكه نفت 
مي فروخت. در آن زمان ن��روژ صندوق ذخيره ايجاد و هزينه 
دولت خود از درآمدهاي نفت��ي را جدا كرد. وجوه ذخيره اين 
كشور از سال ۵۴ تا ۹۹ تقريبا به باالي ۵۷۰ميليارد دالر رسيد. 
اقتصاد ايران در حالي كه ۶ ميليون بش��كه نفت مي فروخت، 
سهام كلوپ و دويچه بانك را خريد كه اولي ورشكست و دومي 
سودآور بود. اما بعد از انقالب هرگز به آرماني كه مردم و رهبري 
درخصوص كاهش وابستگي اقتصاد به نفت كه براساس آن 
انقالب شكل گرفته بود نرسيديم. طي سال هاي ۵۸ تا۱۳۸۰ 
اقتصاد ايران همواره كسري تراز پرداخت داشته است و ضرورت 
كاهش اتكاي اقتصاد هم به نفت عملياتي نش��د. در سال ۸۰ 
اقتصاد ايران نفت خود را با قيمت ۷ دالري پيش فروش كرد و 

ظرفيت هاي اعتباري آن را صرف كسري بودجه اش كرد. از سال 
۸۰ كه قيمت نفت باال رفت و در دولت اصالحات ضرورت ايجاد 
صندوق ذخيره مطرح شد، تقريبا تمام پولش يا صرف تفاوت 
اصالح نرخ ارز در برهه هاي گوناگون شد يا صرف كسري بودجه 
شد. از سال ۸۵ تا ۹۲ هم كه اقتصاد ايران باالترين درآمدهاي 
نفتي تاريخ خود را تجربه كرد، باز هم يك چنين رفتاري انجام 
شد. بعد از آغاز تحريم ها در ابتداي سال هاي ۹۰، باز هم دالر 
تك نرخي دوره اصالحات به چندنرخي بدل شد و دالر ۴۲۰۰ 
توماني را تحويل دولت يازدهم دادند. دولت يازدهم اما دالر را 
به نرخ ۲۶۰۰ توماني كاهش داد. دليل اين توانايي دولت هم به 
دليل گشايش هايي بود كه بعد از برجام و بهبود شاخص هاي 
ارتباطي با غرب براي اقتصاد ايجاد شد. اين روند از سال۹۲ تا 
سال ۹۷ ادامه داشت كه يك بار ديگر ظهور ترامپ و بازگشت 
تحريم ها باعث شد تا اقتصاد ايران با مشكل كاهش درآمدهاي 
نفتي مواجه شود. دولت در اين زمان اعالم كرد كه ارز برآمده از 
صادرات بايد وارد بازار شود. در حال حاضر در اقتصاد ايران يك 
نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني وجود دارد، يك نرخ نيمايي و يك نرخ 
بازار آزاد. بنابراين اقتصاد ايران سه نرخي است. در فروردين ۹۷ 
دولت اعالم كرد دولت تك نرخي و ۴۲۰۰ است، اما در واقع با 

سه نرخ ارز اداره مي شود. همه اين موارد باعث بروز مشكالت 
بيشتر براي مردم مي شود. بنابراين كاهش پول ملي خروجي 
يك چنين ساختاري است. مردمي كه پول در بانك مي گذارند، 
شب مي خوابند و صبح بيدار مي شوند، يك سوم دارايي هاي 
خود را از دست مي دهند. بنابراين تصميم گيري درخصوص 
ارزش پول ملي كشور موضوعي نيست چند نفر دورهمي در 
كميسيون تلفيق بنش��ينند و درخصوص آن تصميم گيري 
كنند. قطعا يك چنين تصميم نيازمند استفاده از مجموعه 
ظرفيت هاي كارشناسي كشور است و يك گروه ۳۰ نفره يا ۲۷۰ 
نفره نمي توانند سرنوشت اقتصادي بيش از ۸۰ ميليون ايراني 
را تعيين كنند. مجموعه ظرفيت هاي علمي و تخصصي كشور 
در اين خصوص بايد اظهارنظر كنند و درنهايت بهترين تصميم 
به نفع معيش��ت مردمي اخذ شود كه طي سال هاي گذشته 
دامنه وس��يعي از مشكالت و نارسايي هاي اقتصادي را پشت 
سر گذاشته اند. من كاري به اين موضوع ندارم كه اين مجلس 
چند درصد آراي واقعي را كس��ب كرده، به هر حال به عنوان 
نماينده راهي مجلس شده اند. اما اينكه يك گروه انگشت شمار 
درخصوص سرنوش��ت كالن اقتصاد كشور و معيشت مردم 

تصميم سازي كنند، به نظر منطقي نمي رسد. 

ادامه از صفحه اول
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خبرروز

»جان پدر كجاستي؟« با صداي همايون شجريان
همايون شجريان در تازه ترين فعاليت موسيقايي خود تك آهنگ »سووشون« به آهنگسازي تهمورس پورناظري را در دسترس مخاطبان قرار 
داد در اين اثر پوريا سوري ترانه سرا، تهمورس پورناظري آهنگساز، همايون شجريان خواننده، سهراب پورناظري نوازنده كمانچه، سحر محمدي 
و دنيا كمالي هم خوان گروه اجرايي را تشكيل مي دهند. تهمورس پورناظري و همايون شجريان كه طي سال هاي گذشته فعاليت هاي زيادي در 
حوزه موسيقي به صورت مشترك انجام مي دهند، سال ۱۳۹۲ آلبوم پر مخاطب »نه فرشته ام نه شيطان« را در اختيار شنوندگان قرار داده بودند. 
»درون آينه«، »چرا رفتي«، »دل به دل«، »كولي«، »همه هيچم«، »شتك«، »درحصار شب« اسامي آثاري هستند كه در اين آلبوم گنجانده 

شده اند. همايون شجريان اين آهنگ را به شهيدان حمله تروريستي خونبار دانشگاه كابل تقديم كرده است. 

میراثنامه

رييس اداره ميراث  فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
شهرستان آشتيان از مرمت بناي تاريخي اعتصام الملك 
آش��تياني با مش��اركت مالك آن خبر داد. به گزارش 
روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي استان مركزي، عليرضا اميري با اعالم اين 
خبر گفت: خانه تاريخي ميرزا ابراهيم اعتصام الملك 
مستوفي آشتياني يكي از خانه هاي زيباي شهرستان 
آش��تيان اس��ت كه در كنار رودخانه اي در وسط شهر 
آش��تيان واقع شده و »نس��رين محبي« مالك اين بنا 
براي حفظ و نگهداري آن دس��ت به مرمت و حفاظت 
اين مجموعه زيبا زده است. اميري افزود: اين بنا مربوط 
به دوره قاجار بوده و دسترس��ي ب��ه اين خانه از طريق 
يك كوچه باريك ميسر است. اين موضوع باعث شده 
خانه از ش��لوغي هاي ش��هري دور مانده و از آرامشي 
بي نظير برخوردار باشد. رييس اداره ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي شهرستان آشتيان گفت: 
مرم��ت خانه تاريخي مي��رزا ابراهي��م اعتصام الملك 
مستوفي آشتياني با مش��اركت اداره ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي اين شهرستان و مالك بنا با 
هدف استحكام بخشي بنا با اعتباري بالغ بر ۴ ميليارد و 
۴۰۰ ميليون ريال انجام شد. اميري اظهار كرد: بازسازي 

و مرمت بام، تزيينات آجري و نماي بيروني ساختمان، 
اتاق ها، پي بندي بنا براي جلوگي��ري از نفوذ رطوبت، 
شيب بندي و تسطيح اطراف اين اثر تاريخي انجام شده 
است. رييس ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
شهرستان آشتيان با اشاره به اينكه بانو پروين اعتصامي 
شاعر بلند آوازه ايران نوه ميرزا ابراهيم اعتصام الملك 

آشتياني است ،گفت: خانه هاي تاريخي در ايران بخشي 
از هويت فرهنگي و تاريخي كشور را تشكيل مي دهند 
و تخريب آنها از ميان رفتن شناسنامه فرهنگي و هويت 
 تاريخي اس��ت. به گفته او، بناي خانه مي��رزا ابراهيم
 اعتصام الملك در تاريخ ۱۸ ارديبهشت ۹۸ به شماره 
۳۲۴۹۷ در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است.

مرمت خانه تاريخي اعتصام الملك آشتياني با مشاركت  مالك
جامعه ادامهازصفحهاول

 شعارهايي كه 
عملي نمي شود

هزينه استخدام ۱۰ هزار پرستار تنها 5۰ هزار يورو 
است و در مقابل پولي كه وزارت بهداشت و درمان 
از دولت دريافت كرده اين مبلغ ناچيزي است اما 
باز هم اين وزارتخانه از استخدام پرستاران سر باز 
مي زند و همچنان همان سياست تحقير پرستاران 
را پيش گرفته اس��ت. كرونا بيماري اي است كه 
درماني ندارد، هنوز معلوم نيست كه واكسن هاي 
كشف شده چقدر مي توانند در درمان اين بيماري 
موثر باش��ند، در واقع نمي توان كرون��ا را با عمل 
جراحي از بين برد، در اين ميان بيماران كرونايي 
تنها نيازمند مراقبت ۲۴ ساعته هستند و سنگيني 
بار اين كار تنها بردوش پرستاران است. حاال وزارت 
بهداشت و درمان چطور به خود اجازه مي دهد با 
جامعه پرستاري كه بيش از 6۰ هزار مبتال و بيش 
از ۱۰۰ فوتي بر اثر كرونا داشته چنين برخورد كند 
اين خود جاي سوال دارد و كسي بايد پيدا شود و 
وزير بهداشت و درمان را وادار به پاسخگويي كند. 
چطور مي توانند پرستاراني را كه در روزهاي سخت 
جانشان را كف دست گرفتند و در بيمارستان ها 
س��اعت هاي متمادي بر بالين بيماران كرونايي 
ماندند و از آنها مراقبت كردند و هر كاري براي بهبود 
 اين افراد انجام دادند، حرمتشان را چنين لگد مال 
كنند. خانه پرس��تار از ابتدا هم با طرح پرستاران 
شركتي مخالف بود، چرا كه اين شركت ها هر چند 
اس��م خصوصي دارند اما در نهايت زيرنظر دولت 
اداره مي شوند و در واقع خصولتي هستند و مديران 
اين ش��ركت ها هم هر كدام در وزارت بهداشت و 
درمان پس��ت و مقامي دارند، به همين خاطر هر 
وقت كه تحت فش��ار قرار مي گيرند پرستاران را 
با قراردادهاي ۸۹ روزه به س��ر كار مي فرستند و 
بعد هم به راحتي عذر آنها را مي خواهند، در حالي 
كه سيستم بهداشت و درمان ما سال هاست كه با 
كمبود پرستار مواجه است و ايران با استانداردهاي 
جهاني در اين زمينه فاصله زيادي دارد اما باز هم 
وزارت بهداشت و درمان از استخدام پرستارها سر 
باز مي زند و در اولين فرصت به فكر تعديل و فسخ 
قرارداد اين افراد مي افتد. اين در حالي اس��ت كه 
حقوق و كارانه اي كه پرستاران دريافت مي كنند 
در برابر زحمتي كه در بيمارس��تان ها مي كشند 
 بسيار ناچيز اس��ت و در تمام اين س��ال ها فرياد 
حق خواهي شان به جايي نرسيده است. در واقع 
اين فسخ قرارداد ها با پرستاران ضربه ديگري است 
كه وزارت بهداش��ت و درمان بر پيكره پرستاري 
كشور وارد آورده و يك بار ديگر مي دهد كه منافع 
اين وزارتخانه را بر منافع پرستاران و البته بيماران 
ترجيح مي دهد. چرا كه كمبود نيروي پرستار يعني 
پايين آمدن كيفيت خدمات درماني ارايه ش��ده 
به بيماران و اين مس��اله هيچ وقت مد نظر وزارت 

بهداشت و درمان قرار نگرفته است.

ورود ويروس انگليسي به ايران تاييد شد
وزير بهداشت از كاهش مرگ و مير ناشي 
از كوويد ۱۹ و دو رقمي شدن آمار آن در 
كشور خبر داد. دكتر سعيد نمكي گفت: 
بعد از مدت ها تالش همكارانمان امروز به 
مرگ هاي دو رقمي ناشي از كرونا رسيديم 
و به ۹۸ نفر مرگ ناشي از كوويد-۱۹ در 
شبانه روز گذشته رسيديم. گرچه اين هم 
زياد است و غم انگيز. اما اين كاهش حاصل 

تالش ش��بانه روزي همه همكاران من و همه عزيزاني 
اس��ت كه طي اين مدت ما را ياري كردند. او همچنين 
درباره ويروس جهش يافته كرونا گفت: قرار بود اولين 
مواردي كه از هر نوعي از ويروس موتاس��يون يافته را 
مشاهده كرديم، به اطالع مردم برسانيم. متاسفانه اولين 
مورد كوويد ۱۹ موتاس��يون يافته انگلسيي را در يك 
هموطن كه از انگليس آمده بود و بعد از مدت ها رصد، 
پيدا كرديم. وي در يكي از بيمارستان هاي خصوصي 
بستري بود و پس از بررسي هاي مكرر، تست كوويد ۱۹ 

وي از نوع موتاسيون يافته تاييد شد. وزير 
بهداشت گفت: حال اين فرد در حال حاضر 
خوب است و خوشبختانه از آن جايي كه 
از روز اول بس��يار هوش��يار و آگاه بودند، با 
اينكه با pcr منفي وارد كشور شده بودند، 
بين همراهان و خانواده شان كامال خود را 
ايزوله كرده و هيچ اياب و ذهاب به هيچ جاي 
مشكوك نداشتند، تمام اطرافيان اين فرد 
ارزيابي شدند و خوشبختانه رد و نشاني از اين ويروس 
را در نزديكان و خانواده شان پيدا نكرديم. نمكي درباره 
مورد جهش يافته ويروس در غرب كش��ور، گفت: اين 
خبر كال تاييد نشد و اين  همكار ما بارها تست شد و بيش 
از ۲۴۰نفر هم كه با اين همكار ما در تماس بودند، چك 
شدند و خوشبختانه در هيچ يك از آنها ردي از كروناي 
جهش يافته انگليسي پيدا نشد. نمكي تاكيد كرد: تنها 
مورد رديابي شده از ابتال به كوويد-۱۹ انگليسي همان 

فرد بستري در بيمارستان خصوصي است.

جلوگيري از تخريب  معبد  چغازنبيل
كاركنان يگان حفاظت استان خوزستان 
موفق شدند از تخريب و فعاليت غيرمجاز 
در حريم درجه ي��ك معبد چغازنبيل و 
محوطه تاريخي جوبجي جلوگيري كنند. 
فرمان��ده يگان حفاظ��ت وزارت  ميراث  
فرهنگي، صنايع دس��تي  و گردشگري 
پليس پيش��گيري ناجا با بي��ان اينكه 
حراس��ت از ميراث فرهنگي، حفاظت 

از هويت ملي اس��ت، گفت: با درياف��ت اخبار واصله از 
دوستداران ميراث فرهنگي مبني بر فعاليت غيرمجاز و 
تخريب در حريم درجه يك معبد چغازنبيل و محوطه 
تاريخي جوبجي شهرستان شوش، موضوع در دستور 
كار يگان حفاظت ميراث فرهنگي اس��تان خوزستان 

قرار گرفت. سردار امير رحمت الهي افزود: 
پس از احراز صحت خبر، بالفاصله كاركنان 
يگان حفاظت پايگاه شوش به محل مورد 
نظر عزيمت و از فعاليت غيرمجاز و تخريب 
در محوطه هاي مذكور جلوگيري كردند. 
رحمت الهي با بيان اينكه متعرضان پس 
از درگيري ب��ا ماموران ي��گان حفاظت 
متواري شدند، اضافه كرد: موضوع تعقيب 
و دستگيري متخلفان در دس��تور كار يگان حفاظت 
استان قرار دارد. فرمانده يگان حفاظت وزارت ميراث 
فرهنگي پليس پيشگيري ناجا ادامه داد: ميراث فرهنگي 
متعلق به همه نسل هاست و حراست از آن نيازمند عزم 

همگاني، مردم و سازمان ها ونهادهاي دولتي است.

تصويب تعرفه هاي پزشكي تا اواسط بهمن 
رييس دبيرخانه شوراي عالي بيمه سالمت 
از تصويب تعرفه هاي پزش��كي تا اواسط 
بهمن ماه در شوراي عالي بيمه سالمت 
خبر داد. سيد سجاد رضوي درباره زمان 
تصويب تعرفه هاي خدمات تشخيصي 
و درمان��ي در اين ش��ورا و اعالم به هيات 
دولت گفت: همه تالش ما اين است كه 
تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني 

سال ۱۴۰۰ تا اواس��ط بهمن ماه در شوراي عالي بيمه 
سالمت مصوب  س��پس براي تصويب به هيات دولت 
اعالم ش��ود. تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني 
سال ۱۴۰۰ با در نظر گرفتن شاخص هايي مانند تورم، 
سياس��ت هاي درماني، حقوق و دس��تمزد و بر اساس 
واقعيت هاي موجود در كشور تعيين مي شود. او ادامه 
داد: بر اساس قانون، ش��وراي عالي بيمه سالمت بايد 

تا قبل از پايان س��ال، تعرفه هاي خدمات 
تشخيصي و درماني را تصويب و به هيات 
دولت ارسال كند. در سال هاي مختلف به 
داليل گوناگون، تعرفه ها ديرتر اعالم شد 
كه اين موضوع باعث تالطم در بازار اقتصاد 
سالمت مي شود. رضوي گفت: دبيرخانه 
شوراي عالي بيمه سالمت وظيفه دارد تا 
نظر اعضاي اين شورا را جمع آوري كرده 
و به تصويب شوراي عالي بيمه سالمت برساند  سپس 
تعرفه ها به سازمان برنامه و بودجه مي رود و بعد در هيات 
دولت تصويب مي شود. رييس دبيرخانه شوراي عالي 
بيمه س��المت اظهار كرد: مالك كار اعضاي دبيرخانه 
شوراي عالي بيمه سالمت در زمينه تعرفه هاي خدمات 
تش��خيصي و درماني، ماده ۹ قانون اح��كام دايمي و 

سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري است. 

موسیقي

آلبوم موسيقي »ُسرور« با تهيه و تنظيم قطعات داريوش اسحاقي از نوازندگان 
شناخته شده سازهاي كوبه اي كش��ورمان در دسترس مخاطبان قرار گرفت. 
»ُسرور« عنوان يكي از تازه ترين آلبوم هاي منتشر شده در بازار موسيقي است 
كه با هنرمندي گروه »كوبانگ« با تهيه و تنظيم داريوش اسحاقي منتشر شده 
اس��ت. ضمن اينكه ميثاق اسحاقي، داريوش اس��حاقي، فريبا اسحاقي، متين 
اس��حاقي گروه اجرايي آلبوم را تشكيل مي دهند. داريوش اسحاقي درباره اين 
آلبوم نوشته است: »همانطور كه مي دانيم، ضرب يا ريتم يكي از عناصر سازنده 
و اساس��ي زندگي است. پژوهش بسياري از محققان اين را به ما نشان مي دهد 
 كه نخستين عامل از عوامل دوگانه موسيقي كه براي نخستين بار انسان با آن

 رو به رو شده، ريتم است. موسيقي بسياري از تيره هاي آفريقايي موجود تنها فقط 
ريتم اس��ت. رواج روز افزون موسيقي جاز كه برگرفته از موسيقي آفريقا است. 
جاذبه جهاني ريتم و ضرب را مش��خص مي كند. در اين مجموعه از ريتم هاي 
تركيبي، ساده و لنگ اس��تفاده شده است كه هر ريتم با تكنيك هاي مختلف 

بسط و گسترش داده شده اند.

آلبومي براي سازهاي كوبه اي

گليماندگار| هنوز هيچ كس نمي داند، 
چه زماني قرار است دنيا از دست كرونا جان 
سالم به در ببرد. اما گويا مسووالن وزارت 
بهداشت و دولت ما به اين فكر افتاده اند كه رفتن كرونا 
را پيش از موعد اعالم كنند، همانطور كه سال گذشته 
ناگهان محدوديت ها را برداش��تند و رييس جمهور اين 
وعده را داد كه با گرم شدن هوا كرونا هم از بين مي رود، 
اما تمام اين ها فقط س��وء برداشت هايي بود كه نه تنها 
مس��ووالن ايران بلكه خيلي از كش��ورهاي ديگر از اين 
ويروس داشتند، ويروس��ي كه آمده بود تا ماه ها و شايد 
سال ها بر زندگي مردم كل دنيا حكمراني كند، البته هنوز 
هم نبايد خيلي به رفتن كرونا اميدوار بود، حتي با كشف 
واكسن هم اين بيماري همچنان ادامه دارد، جهش پيدا 
كرده و برخي از كش��ورها را وادار به قرنطينه سراسري 
مجدد كرده است. اتفاقي كه گويا مسووالن كشور ما را 
خيلي هم نگران نكرده و حاال كه طبق آمار رسمي تعداد 
 مرگ و ميرها به زير ۲۰۰ نفر رسيده دست به كار شده اند 
و مي خواهن��د در حوزه بهداش��ت و درمان خانه تكاني 
كنند. البته كه مثل هميش��ه اين خانه تكاني از بخش 
پرستاري بيمارستان ها شروع مي شود و به همان جا هم 
ختم مي شود. طي روزهاي گذشته خبري مبني بر تجمع 
پرستاران خوزستان در مقابل استانداري روي خروجي 
خبرگزاري ها قرار گرفت، خبري كه باعث شگفتي و البته 
ناراحتي بسياري از افرادي شد كه در اين مدت شاهد از 
جان گذشتي پرستاران در نگهداري و مراقبت از بيماران 
كرونايي بودند. پرستاراني كه با وعده استخدام در تمام 
اين يك سال و چند ماه مبارزه با كرونا با آنها قرارداد ۸۹ 
روزه بسته ش��ده بود، حاال با مشكل كم شدن حقوق و 
تمديد نكردن قراردادها مواجه شده اند. اتفاقي كه انگار 
قرار است براي تمام پرستاران شركتي در سراسر كشور 
رخ بدهد. پرستاراني كه از جانشان مايه گذاشتند تا اين 
دوران سخت و طاقت فرساي كرونا را پشت سر بگذاريم 
و بر عكس تمام كشورهاي ديگر دنيا كه كادر درمان خود 
را با انواع افزايش حقوق ها و پرداخت حق كرونا تشويق 
و س��عي كرده اند از زحمات بي دريغ آنها تشكر كنند، 
پرس��تاران ايراني با بي مهري وزارت بهداشت و درمان 

مواجه شده اند و هيچ كاري هم از دستشان بر نمي آيد.

    تجمع اعتراضي پرستاران 
مقابل استانداري خوزستان

به گفته اين پرس��تاران از چند ماه پيش به يك باره 
بخشي از حقوق دريافتي و مزايا كسر شده و اين امر 
در ماه هاي بعدي نيز ادامه يافت. پرستاران معترض 
مي گويند: با توجه به ويروس كوويد ۱۹ طي يك سال 
گذشته ما شرايط سختي را پشت سر گذرانديم، اما 
متاسفانه به جاي قدرداني؛ حقوق ما را كم كردند. اين 
پرستاران خواستار دخالت استاندار و رييس دانشگاه 
علوم پزشكي براي جلوگيري از تضييع حقوق خود 
شدند. پيش از اين پرس��تاران مقابل دانشگاه علوم 

پزشكي اهواز چند تجمع صنفي داشتند.

   امتيازهايي كه از ما مي گيرند
 در همين رابطه يكي از پرستاران شركتي به »تعادل«

مي گويد: پرستاران شركتي خوزستان، در ابتداي سال 
جاري ۲ حكم حقوقي و كارگزيني دريافت كردند و جز 
حق مسكن كه در حكم دوم از يك ميليون ريال به سه 
ميليون ريال افزايش داش��ت هيچ امتياز ديگري در آن 

اضافه نشده بود.
اين پرستار با اشاره به كاهش ساعات كاري، تسهيالت و 
حقوق ها مي افزايد: حقوق اين ماه به همراه حق مسكن 
سه ماه پرداخت ش��د، اما از همه پرسنل در رشته هاي 
مختلف مبلغ 6۰۰ هزار تومان كسر، اضافه كار از ساعتي 
۱5 هزار به ۱۲ هزار تومان كاهش و ۷۰ ساعت اضافه كار 
از حدود ۱ ميليون تومان به ۸۰۰ هزار تومان رس��يده 
 همچني��ن ُبن خدم��ات رفاهي كه در گذش��ته حدود

۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان بوده، به كمتر از ۳۰۰ هزار 
تومان تغيير پيدا كرده است.

   كاهش 600  هزار توماني حقوق ها
در ادامه يكي ديگر از پرستاران به نكته اي جالب و قابل 
تأمل اشاره كرده و مي افزايد: گفته شده؛ حقوقي كه بيش 
از اين شركت آواي س��المت به شما پرداخت مي كرده 
اشتباه بوده و از ماه جديد حقوق ها با محاسبات جديد و 
كاهش 6۰۰ هزار توماني پرداخت خواهد شد. طي چند 
سال گذشته هميشه در 6 ماهه اول سال، در فيش هاي 

حقوقي نرخ بيمه پرس��نل ش��ركتي، كه كارگري هم 
محسوب مي شوند ۱۸۰ هزار تومان بوده، اما در بعضي از 
ماه ها ۳۰۰ هزار تومان بابت آن كسر مي شود و دليل آن 

را هم ماليات اعالم مي كنند.
اين پرستاران نسبت به نحوه محاسبه ساعات اضافه كاري 
هم منتقد بودند كه در توضيح و تش��ريح آن گفتند: به 
گفته كارفرما، نيروهاي شركتي بايد ماهيانه ۷۰ ساعت 
شيفت اضافه كار ُپر  كنند و بيش از اين ساعت، مبلغي به 
حقوق آنها اضافه نمي شود اما اگر شركت شيفت اضافه اي 
مازاد بر ۷۰ ساعت براي پرسنل تعيين كند و پرستار در 
شيفت حاضر نشود از حقوق آن كسر مي شود. پرداخت 
سنوات پرستاران شركتي توسط شركت آواي سالمت، از 
ديگر گاليه هاي آنها بود و مي گويند، اين شركت سنوات 
هر سال را پايان سال بعد پرداخت مي كند. اين پرستار 
شركتي خوزستان در پايان يادآوري كرد: افزايش حقوق 
سال جاري نيروهاي ش��ركتي، ابتدا ۲۱ درصد و بعد از 
آن به ۲6 درصد افزايش پيدا كرد اما باگذشت بيش از  6 
ماه از سال، هيچ افزايشي در حقوق ها اعمال نشده است.

     فقط وعده مي دهند و عمل نمي كنند
يكي ديگر از پرس��تاران در اين باره مي گويد: متاسفانه 
وزارت بهداشت و درمان در مورد پرستاران فقط وعده 
مي ده��د و عمل نمي كند، اينكه اع��الم مي كنند قرار 
است ۱۰ هزار نيروي پرستار استخدام شوند، روز ديگر 
مي گويند ۳۰ هزار نيروي پرس��تار استخدام مي كنيم 
و حاال حت��ي قراردادهاي ما را هم نمي خواهند تمديد 
كنند و مي گويند اگر مي خواهيد قرارداد ۸۹ روزه تان 
تمديد شود بايد با حقوق جديد آن را بپذيريد، همه چيز 
در كشور گران شده است و بعد اين ها مي خواهند حقوق 
ما را كم كنند. همه جاي دنيا به پرس��تاران حق كرونا 
پرداخت ش��ده و ما بايد با حقوق كمتر س��ر كار حاضر 
شويم، اين رفتارها انگيزه كار كردن را در ما از بين مي برد، 
هر چند كه هيچ پرستاري حاضر نيست جان بيمارش 
را به خاطر مشكالت شخصي به خطر بيندازد اما وقتي 
من پرستار درگير هزار و يك مشكل هستم و ذهنم آزاد 
نيست چطور مي توانم با تمام توانم از بيماراني كه به من 
سپرده ش��ده مراقبت كنم، اينكه مسووالن فقط وعده 

مي دهند و هيچ وقت عمل نمي كنند مشكل بزرگي است 
كه جامعه پرستاري با آن مواجه است.

     شركت هاي آواي سالمت تعطيل مي شوند
وزير بهداش��ت و درمان در مصاحبه اي كه در تاريخ ۱۳ 
ارديبهشت ۹۸ با خبرگزاري مهر انجام داده بود، عنوان 
كرد كه شركت هاي آواي سالمت به دليل موازي كاري 

كه با وزارت بهداشت و درمان دارند، تعطيل مي شوند. 
سعيد نمكي گفت: مشغول حسابرسي از شركت هاي 
آواي سالمت هستيم و بعد از تعيين  تكليف وضعيت 
مالي اين شركت ها قطعا از ادامه فعاليتشان جلوگيري 
مي ش��ود. هنوز س��ر آن صحبت اوليه خود هس��تم و 
همانطور كه گفتم شركت هاي آواي سالمت را تعطيل 
مي كنم. وزير بهداش��ت در توضيح اينك��ه چرا قصد 
تعطيل��ي ش��ركت هاي آواي س��المت را دارد، گفت: 
شركت هاي آواي سالمت ش��ركت هايي هستند كه 
در كنار وزارت بهداشت موازي كاري مي كنند و ادامه 

فعاليتشان به صالح نيست.

    ابتداي كار شركت هاي آواي سالمت
شركت هاي آواي س��المت در ابتداي وزارت قاضي زاده 
هاش��مي پا گرفت و عماًل به حياط خلوتي براي وزارت 
بهداشت تبديل شده بود. سهام داري ۲ هزار ميلياردي 
در خصوص نفت و پتروش��يمي يكي از زمينه هاي اين 
شركت ها بود كه تا مدت ها بس��ياري از كاركنان خود 
وزارت بهداشت نيز از وجود آن بي خبر بودند كه بعدها 
در سال ۹۴ با رسانه اي شدن موضوع و طريقه هزينه كرد 
سودهاي اين سهام ها، دستگاه هاي نظارتي به اين پرونده 

ورود كردند و براي آن پرونده قضايي نيز تشكيل شد.
برخي از فعاليت هاي اين ش��ركت هاي عبارت است از 
ارتباط با مراكز دانشگاهي، علمي و تحقيقاتي و حمايت 
از نخبگان و ايده هاي برتر در حوزه س��المت  همچنين 
مش��اركت با فن آوران و صنعتگران حوزه س��المت به 
منظور توليد و عرضه محصوالت و خدمات نوين سالمت. 
ورود مستقيم به صادرات و واردات تجهيزات پزشكي، 
ملزومات، لوازم يك بار مصرف و وس��ايل بيمارستاني، 
 بهداش��تي، درمان��ي، تش��خيصي، دندانپزش��كي و 

توان بخشي و تهيه و تأمين اين قبيل محصوالت از داخل 
و خارج كشور نيز از وظايف اصلي اين شركت ها بود كه 
عماًل باعث رقابتي نا س��الم با بخش خصوصي مي شد. 
برگزاري نمايش��گاه ها، كارگاه ها و سمينارهاي مرتبط 
با سالمت به منظور توسعه فرهنگ سالمت كشور نيز 
يكي ديگر از برنامه هاي پي در پي ش��ركت هاي آوا بود 
كه طي اين چند س��ال ميلياردها تومان بابت برگزاري 
همايش ها و جش��نواره هاي بدون خروجي مشخص و 
غيركاربردي مثل فيلم سالمت هزينه شد كه هميشه با 
انتقاد كارشناسان همراه بود. اين شركت ها نه از هيأت 
وزيران و نه از مجلس مصوبه اي داشتند و تمامًا به صورت 
خصولت��ي در زير مجموعه هيأت امن��اي ارزي وزارت 
بهداشت فعاليت مي كردند كه عماًل با عنوان يك رقيب 
پرقدرت بخش خصوصي به يك حياط خلوت براي وزارت 
بهداشت تبديل شده بود. البته قاضي زاده هاشمي وزير 
سابق بهداشت نس��بت به ادامه فعاليت اين شركت ها 
پافشاري بسياري داشت و هيچ وقت در مقابل رسانه ها 

حاضر به شفاف سازي در اين خصوص نشد.

گزارش

وزارت بهداشت و درمان و لغو قرار داد هاي 89 روزه پرستاران 

تعديل سربازان خط مقدم مبارزه با كرونا

ادبیات

برندگان جايزه »كاستا« معرفي شدند

فهرست اسامي برگزيدگان جايزه ادبي »كاستا« در 5 شاخه اعالم شد. به گزارش 
گاردين، برگزيدگان نهايي جايزه ادبي »كاستا« در بخش هاي مختلف مشخص 
شدند و در اين بين »لي لورانس« نويس��نده  كتاب اولي به عنوان برنده بخش 
كتاب خاطرات »كاستا« معرفي شد. همچنين جايزه پنج هزار پوندي »كاستا« 
در بخش بهترين رمان نيز به »مونيك رافي« براي »پري دريايي صدف سياه: 
يك داستان عاشقانه« رسيد. اين كتاب كه هفتمين اثر »روفي« به شمار مي رود 
داستان ماهيگيري را روايت مي كند كه آوازش توجه يك پري دريايي چند قرني 
را جلب مي كند. جايزه »كاستا« در بخش بهترين رمان نخست نيز به »اينگريد 
پرسود« براي رمان »عشق پس از عشق« اهدا شد. همچنين »ايوان بولند« شاعر 
ايرلندي كه در آوريل سال ۲۰۲۰ درگذشت براي آخرين مجموعه شعرش با 
عنوان »تاريخدانان« به عنوان برنده بخش شعر »كاستا« معرفي شد. »ناتاشا 
فرانت« هم براي كتاب »س��فر دريايي شاهين كوچولو« به عنوان برنده بخش 
كتاب كودك »كاستا« انتخاب شد. به برنده اصلي اين رقابت ادبي كه اواخر ماه 

جاري مشخص مي شود مبلغ ۳۰هزار پوند اهدا خواهد شد.
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