
 صفحه 8 

 صفحه 5 

 صفحه 4 

 صفحه 8 

۴۷ميليون تومان
هزينه ساليانه يك خانواده شهري

اما و اگر بازار ملك تا شهريور سال 
آينده چيست؟

در مراسمي باحضور رييس دفتر 
مقام معظم رهبري و رييس ستاد 
اجرايي  فرمان امام)ره( اعالم شد

ريزش شاخص كل بورس 
تمامي ندارد

سياست هاي 
تورم زا   مهم ترين 
عامل پيدايش فقر

مسكن 1400 
در مسير مه آلود

صدور مجوز همزمان 
فاز دوم و سوم 
تست انساني 

نخستين واكسن ايراني

بالتكليفي سهامداران 
دربازارسرمايه
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از بسط صلح تا رونق اقتصاد 
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يادداشت-2يادداشت-1

گفت و گوي وارده

آسيب قوانين كارشناسي نشده به بدنه بازاردورنماي بازار سرمايه تا 1400

پدرام پاك آيين در گفت وگو با مهر: 

يارانه مطبوعات از اتالف بنزين در ترافيك كمتر است

برخالف برخي فضاس��ازي ها كه از س��وي اف��راد و جريانات 
مختلف صورت مي گيرد، چش��م انداز كلي پيش روي بورس 
كشور روشن است. معموال برداش��تن اولين گام و نخستين 
قدم، مهم ترين قدم است. بس��ياري از فعاالن بازار سرمايه در 
انتظارند كه شخصي براي نخستين گام اقدام كند تا پس از آن 
آنها نيز به سمت عملياتي كردن ايده هايشان حركت كنند. در 
شرايطي كه روشن است در چشم انداز پيش رو، بازار سرمايه 
كشورمان در مقايسه با ساير بازارها از ارزندگي و ويژگي هاي 
مثبت فراواني برخوردار اس��ت و بدون ترديد تا موعد رس��مي انتخابات سال1400 به 
وضعيت مناسبي خواهد رسيد، اما بسياري از فعاالن بازار سرمايه در انتظار شناسايي كف 
قيمت ها در بورس هستند تا بعد از مشخص شدن آن سرمايه گذاري ها در اين بازار را آغاز 
كنند. بسياري نيز در انتظارند تا پس از پايان نزولي شدن قيمت ها در بورس و برداشتن 
نخستين گام هاي س��رمايه گذاري، فرآيند حضور در بورس را از سر بگيرند. تجربيات 
برگشت هاي قبلي نشان داده كه فروش سهام در عين ارزندگي در روند نزولي طوالني 
مدت و اميد به خريد در قيمت هاي پايين تر، يكي از پرريسك ترين استراتژي هاي اين 
روزها محسوب مي شود. فراموش نكنيد، روند صعودي قبلي بازار در اواخر سال ۹۸ زماني 
شروع شد كه p.e خيلي از س��هام بازار در محدوده ۳ و 4 قرار گرفته بود. اگر چه تصور و 
باور بازار نسبت به روند صعودي بد بينانه شده است اما به نظر من، ما شاهد انباشت تقاضا 
در بازار هستيم به طوري كه خريدها به آينده موكول شده است. هرچند مشخص است 
بازار ارزنده است اما، بسياري از سرمايه گذاران خريد را براي كف قيمت در نظر گرفته اند 
تا در برهه مشخص وارد بازار شوند و از اتمسفر منفي بازار به دور باشند. معتقدم زماني كه 
موعد بازگشت سرمايه گذاري ها به بورس آغاز شد، شاهد فوران تقاضا در بازار خواهيم بود 
ادامه در صفحه 5 و احتماال عرضه  كننده اي در بازار نخواهيم يافت.  

بازار ما با اين نوع از مصوبات يك ش��به و كارهاي موقتي 
به اين روند عادي بازنمي گردد. مشكل بازار ما خدشه دار 
شدن اعتماد عمومي به بازار است و اين خدشه دار شدن 
اعتماد باعث خ��روج پول هاي حقيقي از بازار مي ش��ود. 
از سوي ديگر سياسي ش��دن بازار و بورس به عرصه براي 
رقابت هاي سياسي تبديل ش��ده و از االن براي انتخابات 
رياس��ت جمهوري س��ال بعد بر روي بازار س��هام مانور 
مي دهند و متاس��فانه يك فض��اي اقتص��ادي به عرصه 
سياسي تبديل ش��ده و اين زيان سهامداران است. س��هامداراني كه اعتماد خود 
را از دس��ت دادند و هر روز در ه��ر قيمتي اقدام به فروش س��هام خود مي كنند و 
مصوباتي مثل؛ خريد صندوق هاي درآمد ثاب��ت و يا ورود به بانك ها حمايت هاي 
لساني كمكي به اين بازار نمي كند.  به نظر بنده اين بازار تا زمان انتخابات، همين 
شكل روند فرسايشي خود را طي مي كند و اين اقدامات هم گهگاه كارشناسي شده 
نيست براي نمونه؛ الزام صندوق هاي درآمد ثابت براي خريد سهام اقدام درستي 
نمي تواند باشد كسي كه در صندوق درآمد ثابت سرمايه گذاري مي كند صندوق 
درآمد ثابت را به عنوان جايگزين سپرده بانكي مي بيند و يك حداقل سودي را از 
آن انتظار دارد كما اينكه در دوره هاي گذشته اين صندوق ها بين 20 تا 2۳ درصد 
به مردم ماهيانه سود پرداخت مي كردند. كساني كه در اين صندوق سرمايه گذاري 
مي كنند از جنس افراد ريس��ك گريزي هس��تند كه ب��ه جاي اينكه پ��ول را در 
س��پرده هاي بانكي بگذارند كه با نرخ شكست مواجه ش��وند در اين صندوق ها با 
سود روز ش��مار مي گذارند و آخرماه سود خود را به دس��ت مي آورند.  حال اگر ما 
اين صندوق ها را براي ابزاري به عنوان حمايت بازار تبديل مي كنيم اواًل؛ فلس��فه 
ادامه در صفحه 5 وجودي يك ابزار بازار سرمايه را...  

نماين�ده مدي�ران مس�وول در هيات نظ�ارت بر 
مطبوع�ات مي گوي�د در رديف حمايت از نش�ر و 
مطبوعات در س�ال ۱۴۰۰ اعتبار خوبي پيش بيني 
نش�ده، كل بودجه مطبوعات به مرات�ب از هزينه 
هدررف�ت بنزي�ن در ترافيك كمتر اس�ت. پدرام 
پاك آيين، نماينده مديران مسوول در هيات نظارت 
بر مطبوعات، نايب رييس انجم�ن قلم، حقوقدان 
و مدير رس�انه اي است كه س�ال ها پيش مديركل 
مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
بوده اس�ت. او تاس�يس دو خبرگ�زاري )ميزان و 
كتاب(، عضويت در شوراي سردبيري روزنامه هاي 
ايران و جام جم و مدير مسوولي نشريه كتاب هفته 
را در كارنام�ه دارد. گفت وگوي پ�درام پاك آيين، 
نماين�ده مدي�ران مس�وول در هيات نظ�ارت بر 
مطبوعات با خبرگزاري مهر درباره سهم رسانه ها از 

بودجه ۱۴۰۰ را در ادامه مي خوانيد. 

    ب�ه نظ�ر ش�ما اعتب�ارات فرهنگ�ي كه در 
اليح�ه بودج�ه ۱۴۰۰ پيش بيني ش�ده تا چه 
حد پاس�خگوي  اين  بخ�ش و به وي�ژه حوزه 

مطبوعات و رسانه ها است؟
متاسفانه در رديف حمايت از نشر و مطبوعات در سال 
1400 اعتبار خوب��ي پيش بيني نش��ده و اين موضوع 
تهديدي براي پايداري رسانه ها در شرايط ناشي از ركود 
تورمي و همه گيري ويروس كروناس��ت . سرانه بودجه 
فرهنگ 140 هزار تومان يعني روزانه 100 تومان براي 
هر نفر است. مسلما سهم رسانه ها هم كسري كوچك از 
اين مبلغ خواهد شد و اگر دقيق بررسي شود، خواهيم 
ديد كه كل بودجه مطبوعات و س��ايت ها ب��ه مراتب از 
هزينه هدررفت بنزين در ترافيك روزانه تهران هم كمتر 
است. در واقع سهم حوزه فرهنگ نسبت به كل بودجه 

از س��ال ۹۳ تا ۹۷ يك درصد بوده و در س��ال ۹۸ هفت 
دهم درصد و در س��ال ۹۹ متاس��فانه به نيم درصد كل 
بودجه تبديل شده اس��ت. البته تا آنجا كه اطالع دارم، 
وزير ارشاد و معاونان ايش��ان تالش زيادي براي افزايش 
س��هم فرهنگ از بودجه 1400 داشته اند، اما الزم است 
همه مسووالن و دستگاه هاي ذي ربط دست به دست هم 
بدهند و با درك شرايط اقتصادي كشور و تاثير رسانه ها بر 
التيام اين شرايط، در بودجه اين حوزه تجديدنظر اساسي 

كنند تا ثمرات آن را در آينده انقالب ببينند.
    چرا نياز رس�انه ها و مطبوعات به بودجه و در 
نتيجه حمايت بيشتر در اين سال و سال هاي قبل 

مورد غفلت  قرار گرفته است؟
عوامل متعددي در جامعه ما به هم پيوند خورده اند و به 
صورت هم افزا باعث شده اند كه مساله فرهنگ و رسانه 
در بودجه ريزي مورد غفلت قرار گيرد. يكي از اين عوامل 
نگاه مقطعي و كوتاه مدت به مطالبات عمومي اس��ت . 
دولت همواره يك معضل كوتاه مدت دارد كه بايد آن را 
حل كند و اين باعث مي شود كه فرهنگ و رسانه كمتر 

به عنوان يك مساله پيوسته و بلندمدت ديده شود.
ادامه در صفحه 6

عليرضا تاج برمحسن عباسي
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امروز قرار است پاپ فرانسيس رهبر كاتوليك هاي جهان 
در كليساي »سيده النجاه« بغداد كه چند سال پيش شاهد 
قتل عام شماري از مسيحيان بر اثر حمله تروريستي بود، 

مراسمي را برگزار كند.
بي ترديد تمامي حاشيه و متن سفر رهبر كاتوليك هاي 
جهان به عراق چه در قالب مالقات هايي كه انجام داده و 
چه شخصيت هايي كه كال آنها را ناديده گرفته، زير سايه 
مالقات 45 دقيقه اي ديروزش با آيت اهلل سيستاني قرار 
گرفته و اين مالقات تا مدت ها بحث روز رسانه ها باقي مانده 
يا حداقل يكي از ارجاع هاي تحليلگران به آن خواهد ماند.

به بياني واضح تر اگر اولين و تنها س��فر رهبر كليس��اي 
كاتوليك جهان به عراق يك رخ��داد بي نظير در تاريخ 
نوين عراق محسوب مي شود، مالقات او در نجف اشرف 
با آيت اهلل سيس��تاني اوج و قله اين مالقات اس��ت كه با 
فاصله زيادي همه برنامه هاي ديگر را تحت الشعاع خود 

داده است.
نشس��ت دو رهبر ديني جهان در عراق��ي كه دهه هاي 
متمادي است با مشكالت امنيتي، سياسي و اقتصادي 
دست به گريبان بوده و تا مدتي قبل تر در آستانه سقوط 
به دره جن��گ مذهبي و دين��ي قرار داش��ت، مي تواند 
حداقل براي مدت كوتاهي اين دردها را براي مردم عراق 
تحمل پذيرتر كند و در خوش��بينانه ترين شكل ممكن 
مي تواند به مردم ع��راق و به تبع آن م��ردم منطقه اين 
اميدواري را بدهد كه عراق از شرايط فعلي خود به عنوان 
يكي از مهم ترين كانون ه��اي ناامني، بي ثباتي و صحنه 

تقابل قدرت هاي منطقه اي و جهاني خارج شود.
به هر شكل سفر »جورج ماريو« )پاپ فرانسيس( 84 ساله 
به نجف اش��رف و حضور در خانه محقر آيت اهلل العظمي 
سيستاني 91 س��اله بار ديگر اميدواري را در ميان مردم 
عراق كه س��اليان درازي است با اين واژه چندان مانوس 

نيستند، زنده كرده است.
اين اميدواري صرفا به شرايط امنيتي و سياسي مربوط 
نمي ش��ود بلكه حضور پاپ به عن��وان رهبر مذهبي 60 

درصد از مردم جهان و آيت اهلل سيس��تاني كه دست كم 
200 ميليون مسلمان از وي حرف شنوي دارند، مي تواند 
در كنار بس��ياري از دس��تاوردهاي، امنيتي، اجتماعي، 
سياسي، ديني و انساني باعث فراهم شدن بهبود نسبي 

شرايط اقتصادي عراق هم بشود.
سفر پاپ به منطقه »اور« و نام برده شدن از اين منطقه به 
عنوان مهد پيامبران و اديان به  طور حتم در آينده و بعد از 
فرو نشستن توفان ويروس كرونا، مي تواند ظرفيت بسيار 
بزرگ اقتصادي و گردشگري را براي آن به وجود آورده و 
آن را به يكي از مراكز مهم گردشگري مذهبي مسيحيان 

در جهان سواي بقيه اديان آسماني تبديل كند.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي حضور پاپ در اين منطقه 
فراموش شده از استان ذي قار عراق مي تواند عصر جديدي 
را براي اين بخش از عراق كه يكي از محروم ترين مناطق 
اين كشور به شمار مي رود، رقم زده و افق هاي وسيعي را در 
چاچوب گسترش بسترهاي مشترك تعامل بين اديان از 
يك سو و همكاري هاي بشري در راستاي حضور در مراكز 

باستاني - ديني به روي عراق بگشايد.
افق هايي كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي به  طور حتم 
در بعد گردش��گري بسياري از اقش��ار دين گراي جهان 
را به س��وي اين منطقه جلب ك��رده و به تبع خود باعث 
رونق اقتصادي آن و كش��يده ش��دن پاي شركت هاي 
سرمايه گذاري را هم به سوي عراق كه تجربه قابل توجهي 
هم در خدمت رس��اني در بخش گردشگري ديني دارد، 
بگشايد. از ديدگاه برخي ديگر از كارشناسان، سفر پاپ به 
عراق به همگان ثابت كرد كه جهان مسيحيت نيز از جايگاه 
آيت اهلل سيستاني و نقش غيرقابل انكارش در تاثيرگذاري 
بر روند سياس��ي و اجتماعي اين كشور و منطقه آگاهي 

كامل داشته و به آن اذعان دارد.
در مقابل رويكرد اعتدال گرايانه آيت اهلل سيستاني و نقش 
ايشان در حمايت از مسيحيان عراق هم از نگاه واتيكان 
دور نمانده است و گرچه روابط بين حوزه علميه نجف و 
واتيكان به سال ها پيش تر بازمي گردد و نماد آن در ارسال 
پيام تس��ليت به مناس��بت مرگ پاپ ژان پل دوم رهبر 

اسبق كاتوليك هاي جهان نمود پيدا كرده بود، اما مواضع 
چند سال گذشته آيت اهلل سيس��تاني به ويژه در دفاع از 
مسيحيان عليه اقدامات وحشي گرايانه داعش اين روابط 

را بيش از پيش تقويت كرده است.
در اينكه امنيت و ثبات در عراق، منطقه و جهان دغدغه 
رهبران ارشد ديني جهان است، ش��كي وجود ندارد در 
همين چارچوب پاپ در نشس��ت هاي خود با مسووالن 
سياس��ي عراق خواستار تبديل شدن كشورشان به پلي 
براي بسط صلح و آرامش در منطقه شد، امري كه ظاهرا 
در گفت وگويش با آيت اهلل سيستاني نيز مورد بحث قرار 
گرفته و بر آن تاكيد ش��د. به استناد بيانيه دفتر آيت اهلل 
سيستاني، مرجع عالي جهان تشيع در اين ديدار خطاب 
به مهمان مس��يحي خود به رنج هاي بسياري انسان ها 
در س��رزمين هاي گوناگ��ون و ظلم و س��ركوب و فقر و 
س��ركوب هاي ديني و فكري و محروميت از آزادي هاي 
معمول و نبود عدال��ت اجتماعي به خصوص در منطقه 
خاورميانه كه همچنان دس��تخوش جنگ و خشونت و 
تحريم هاي اقتصادي و آوارگي هاي اجباري است، اشاره 

كرد و در مورد  آن سخن گفتند.
بي  ترديد حضور پاپ در عراق مي تواند شتاب دهنده بسيار 
خوبي براي پيشبرد عراق به س��وي بازگشت به جايگاه 
واقع��ي اش در ابعاد مختلف داخل��ي، منطقه اي و حتي 
جهاني محسوب شود. اين حضور مي تواند به عراق براي 
بازگشت به جايگاهي كه در تمدن بشريت داشته تا جايگاه 
جغرافياي و ژئوپلتيكش به عنوان يكي از حلقه هاي اتصال 
بين كشورهاي پيرامون و نيز موقعيتش به عنوان كليد 

جنگ و صلح در منطقه كمك شاياني بكند.
اما به ش��رط آنكه مسووالن اين كش��ور كه برخي از آنها 
متاسفانه كارآمدي خود را صرفا در ابعاد منفعت طلبانه به 
همگان ثابت كرده اند بتوانند قدر موقعيت هاي به دست 
آمده را بدانند و مردم اين كش��ور اجازه ندهند برخي از 
رويكردهاي منفعت طلبانه همانند گذشته فرصت ها را 

برايشان به تهديد تبديل كنند.
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واكسن بركت با نمونه هاي 
خارجي قابل مقايسه نيست

رييس دفتر مقام معظم رهبري گفت كه واكسن بركت 
با همه آنچه كه غربي ها در اين رابطه فعاليت دارند، قابل 
مقايسه نيست. آيت اهلل محمدي گلپايگاني در مراسم 
آيين افتتاح 100 مدرسه جديد بركت، ۳50 مسجد و 
امضاي تفاهم نامه احداث 1000 مدرسه بركت با اشاره 
به گ��زارش جامع، كامل و بليغ دكتر مخبر در رابطه با 
فعاليت هاي گسترده اي كه اين س��تاد اجرايي دارد و 
كارهاي عظيمي كه تاكنون انجام ش��ده، به ويژه بنياد 
بركت، بيان كرد: براي من كه بسيار جالب بود شنيدن 
اين گزارش و ان شاءاهلل به حضرت آقا عرض خواهم كرد 
آن چه را من شنيدم و آن فعاليت هاي عظيمي كه اين 
ستاد اجرايي دارد. وي افزود: مي توانم بگويم تقريبا چراغ 
خاموش دارند كارشان را انجام مي دهند، به خصوص در 
مساله توليد واكس��ن طوري كه من از ايشان شنيدم، 
چيزي كه در دست تكميل آن هستند و انجام مي دهند، با 
همه آنچه را كه غربي ها و هرجا در اين رابطه فعاليت دارند، 
قابل مقايسه نيست. آيت اهلل محمدي گلپايگاني ادامه 
داد: آنچه را كه امريكايي ها به نام فايزر درس��ت كردند، 
تاكنون چند نفر را كشته يا جواب نداده و برخي  از كشورها 
اصال از قبول اين واكسن خودداري كردند و قبول نكردند 
و نكته مهم اين است كه در عين تحريم كه همه درها را 
به روي ما بستند اين كار انجام شده و امروز اين مسائل را 

ما مي شنويم و مي بينيم. 

بايدن نيز وضع اضطراري
عليه ايران را تمديد كرد

در ادامه رويكرد خصمانه امريكا درقبال كشورمان، كاخ 
س��فيد اعالم كرد كه جو بايدن وضعيت اضطرار ملي 
عليه ايران را براي يك سال ديگر تمديد كرده است. به 
گزارش خبرگزاري اسپوتنيك، جو بايدن رييس جمهور 
امريكا بامداد شنبه طي نامه اي خطاب به كنگره اعالم 
كرد كه وضعيت اضطرار ملي عليه ايران را كه در سال 
1995 آغاز ش��ده، از 15 مارس براي يك س��ال ديگر 
تمديد مي كند. بايدن در اين نامه ب��ا تكرار ادعاهاي 
نخ نما و ساختگي امريكا عليه كشورمان آورده است كه 
اقدامات و سياست هاي ايران همچنان تهديدي عليه 
اياالت متحده است و ازاين رو، تحريم ها عليه اين كشور 
به منظور مقابله با اين تهديدات مي بايست حفظ شود. 
به گزارش ايسنا، بيل كلينتون رييس جمهور وقت امريكا 
در ماه مه 1995 در راستاي پيشبرد اهداف خصمانه 
اين كشور عليه جمهوري اسالمي ايران فرمان اجرايي 
12957 را صادر كرد كه به موجب آن، ايران يك تهديد 
عليه امنيت ملي، سياس��ت خارجي و اقتصاد اياالت 
متحده شناخته مي شود و بر همين اساس، تحريم هايي 
را با هدف اعمال فشار اقتصادي بر كشورمان وضع كرد. 
از آن زمان تاكنون روساي جمهور امريكا به طور مرتب 

اجراي اين فرمان را تمديد كرده اند.

ديدار پاپ و آيت اهلل سيستاني 
ابعاد مختلفي دارد

يك كارشناس مسائل غرب آسيا، با بيان اينكه به نظر 
مي رسد سفر پاپ به عراق از يك موضع انساني و عادالنه 
صورت گرفته است، اظهار كرد: اميدواريم در پي اين سفر 
يك صلح عادالنه براي مردم منطقه به ويژه عراق حاصل 
شود. سيد رضا صدر الحسيني با بيان اينكه با توجه به 
عالقه مندي پاپ براي س��فر به عراق و ديدار با حضرت 
آيت اهلل سيستاني، سفر ايشان به اين كشور از روز جمعه 
آغاز ش��د، گفت: در روز شنبه قرار اس��ت ديدار رهبر 
كاتوليك هاي جهان و آيت اهلل سيستاني انجام شود و 
اين ديدار مي تواند تاثيراتي در ابعاد مختلف داشته باشد .

اين كارشناس مسائل غرب آسيا با بيان اينكه در اين سفر 
قرار است پاپ با برخي از گروه هاي مردم نهاد و همچنين 
تعدادي از مسيحيان و آشوريان عراقي نيز ديدار و رايزني 
داشته باشد، افزود: اميدواريم ايشان به اين موضوع توجه 
داشته باشند كه اين امنيتي كه اكنون مسيحيان عراقي 
با آن روبرو هستند با تالش بسيار زياد مسلمانان به ويژه 
شيعيان و فرماندهان جريان مقاومت حاصل شده است 
و اميدواريم پاپ نسبت به اقدام ظالمانه و ترور دولتي كه 
توسط دولت امريكا عليه كساني كه براي حفظ امنيت 
مردم عراق از جمله مسيحيان تالش بسيار زيادي كردند 
از جمله سردارشهيد قاسم سليماني، ابومهدي المهندس 
و همراهان ايشان صورت گرفته، اظهارنظر قاطعي انجام 
دهند تا مسلمانان بتوانند از اين اظهارنظر باالترين مقام 
كليسا در جهان مسيحيت براي ايجاد صلح و ثبات در 

منطقه غرب آسيا استفاده كنند.

اروپا به خود فرصت دوباره داد
سفير و نماينده دايم كش��ورمان نزد سازمان هاي 
بين المللي در وين، در پاسخ به سوال خبرنگاران در 
مورد بيانيه سه كشور اروپايي راجع به دليل توقف 
فرايند قطعنامه در شوراي حكام، گفت: سه كشور در 
واقع، به خودشان يك فرصت ديگري داده اند تا در 
پرتو بي اقدامي و عدم پايبندي به تعهداتشان تحت 
برجام از يكسو، و عدم تخريب فضاي ديپلماسي و 
همكاري ايران و آژانس از س��وي ديگر، به تكاليف 
خود عمل كنند. غريب آبادي گفت: سه كشور ادعا 
كرده اند با اين اقدام خود فرصت ديگري به ايران و 
آژانس دادند تا به كار خود در مورد برخي موضوعات 
ادامه دهند و حق خود را براي درخواس��ت جلسه 
فوق العاده ش��وراي حكام در ه��ر زماني محفوظ 
مي دارند. بايد بگويم كه س��ه كش��ور در واقع، به 
خودش��ان يك فرصت ديگري داده ان��د تا در پرتو 
بي اقدامي و عدم پايبندي به تعهداتشان تحت برجام 
از يكسو، و عدم تخريب فضاي ديپلماسي و همكاري 
ايران و آژانس از سوي ديگر، به تكاليف خود عمل 
كنند. غريب آب��ادي افزود: توقف فرآيند قطعنامه، 
نتيجه ديپلماس��ي و مقاومت فع��ال و همچنين 
پيشرفت هاي چشمگير در حوزه هسته اي در پرتو 

قانون اخير مجلس شوراي اسالمي است. 

لزوم شناسايي تاثير كرونا
بر برنامه هفتم توسعه

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به وظيفه 
اين سازمان در بررسي ابعاد همه جانبه بيماري كرونا 
بر بخش هاي مختلف اقتصادي بر لزوم شناسايي اثرات 
اين بيماري بر تدوين برنامه هفتم توسعه تأكيد كرد. 
محمدباقر نوبخت افزود: هدف از برگزاري اين همايش، 
مطالعه اثرات پاندومي ويروس كوويد 19 در سال آتي 
به  عالوه اثرات بهداشتي و درماني، اثرات اقتصادي و 
پيامدهاي اجتماعي است تا بتوان از رهيافت به دست 
آمده و از مطالعات انجام شده، در برنامه ريزي مدون 
سال آينده و همچنين در تدوين برنامه توسعه هفتم 
كش��ور بهره گرفت. رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
اضافه كرد: بيش از 117 ميليون نفر در جهان به اين 
ويروس مبتال شدند و متاسفانه دو ميليون و ششصد 
هزار نفر قرباني اين بيماري شده اند و كشور ما نيز با آثار 
همه جانبه اين ويروس درگير شد و آثار گسترده  آن 
در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي و در همه شؤونات 
زندگي مردم زيانبار بود. وي اظهار داشت: هرچند با 
كشف واكسن هايي در جهان به ويژه در ايران، بارقه اي 
از اميد براي رفع مش��كالت به وجود آمد، اما سازمان 
برنامه و بودجه در راستاي مسووليت راهبردي رصد 
توسعه كشور وظيفه دارد همه ابعاد اين پاندومي را از 
لحاظ اقتصادي، اجتماعي، سياسي بهداشتي درماني 
بررسي كند تا در سال آينده مورد استفاده مسووالن 
قرار بگيرد. معاون رييس جمهوري اضافه كرد: سازمان 
برنامه و بودجه نياز دارد كه پاسخ هاي مكفي داشته 
باشد كه جهان با كرونا، براي آينده چه وضع و شكلي 
خواهد داش��ت، وضعيت سال آينده چه خواهد بود و 
سال هاي بعد چگونه. از اين منظر براي سازمان بسيار 
پراهميت است تا بتواند متناسب با آن در برنامه هفتم 
توسعه، تمهيداتي بيانديشد، برنامه اي كه بايد مقدمات 
آن برقرار شود و يكي از مقدمات اين است كه تأثيرات 
ماندگار همه گيري كرونا بر ابعاد مختلف توسعه بررسي 
شود. نوبخت در ادامه از همه افرادي كه از سال گذشته 
نسبت به درمان، پيشگيري و پشتيباني براي از بين 
بردن وكنترل اين ويروس در كشور تالش كردند، به 
ويژه از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، وزير 
بهداشت و همكارانشان در كادر درمان سراسر كشور، 
بسيجيان و دانشمنداني كه در كشف وتوليد واكسن 
نقش داشتند تشكر و قدرداني كرد. وي ابراز اميدواري 
كرد كه به زودي با غلبه بر اين مشكل مردم بتوانند به 

روال عادي زندگي در كشور برگردند. 

 احكام همسان سازي حقوق 
بازنشستگان به زودي صادر مي شود

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي ضمن بيان اينكه با 
نظر مثبت دولت و مجلس مقرر شده 90 هزار ميليارد 
تومان در قال��ب بند واو تبص��ره 2 بودجه 1400 به 
سازمان پرداخت شود بابت رد ديون دولت به ماست 
گفت: محاسبات مرحله دوم همسان سازي حقوق ها 
و تدوين فرمول ها در كانون بازنشستگي در جريان 
است تا طي چندروز آينده اعمال و مرحله دوم را اجرا 
كنيم. مصطفي س��االري در نشستي خبري با بيان 
اينكه در مردادماه جاري به پشتوانه ۳2 هزار ميليارد 
تومان وصول مطالبات از دولت متناسب سازي را اجرا 
و احكام جدي��د صادر ش��دند و پرداختي ها صورت 
گرفت گفت: افزايش ما نسبت به اسفند 98 حدود 49 
درصد بود. البته در مهرماه صندوق هاي بازنشستگي 
ديگر افزايش دوباره حقوق داشتند كه اعتراضاتي را 
به دنبال داش��ت و فاصله ايجاد كرد و نياز بود دوباره 
پيگيري كنيم تا متناسب سازي مرحله دوم را انجام 
دهيم. وي ادامه داد: دقايق پيش از مجلس پيگير بودم 
و نتيجه اين بود كه با نظر مثبت دولت و مجلس 90 
هزار ميليارد تومان در قالب بند واو تبصره 2 بودجه 
1400 پرداخت شود كه در صحن هم راي گرفته كه 
بابت رد ديون دولت به ماست. محاسبات مرحله دوم 
و تدوين فرمول ها در كانون بازنشستگي در جريان 
است تا طي چندروز آينده اعمال و مرحله دوم را اجرا 
كنيم. اگر مقدمات طي چن��دروز آينده زمان ببرد، 
حتما علي الحساب پرداختي در اسفند بابت مرحله 
دوم داريم تا كارهاي نرم افزاري و ساير اقدامات انجام 
شود و همه اينها ظرف چند روز انجام مي شود.  ساالري 
درباره اينكه آيا بازنشستگان 99 شامل متناسب سازي 
مرحله دوم مي شوند؟ گفت: طبق فرمول، براي مرحله 
اول چون در سال 99 بوديم، كساني كه تا آخر سال 98 
بازنشسته مي شدند را شامل مي شد اما در سال 1400 
بازنشستگان 99 هم براي مرحله دوم متناسب سازي 
شامل مي شوند و دغدغه نداشته باشند. ساالري در 
ادامه در پاس��خ به اينكه چه ميزان از اعتبار مصوب 
بابت رد ديون دولت به تامي��ن اجتماعي مربوط به 
متناسب سازي حقوق بازنشستگان است گفت: 90 
هزار ميليارد توم��ان بابت رد ديون و پرداخت بدهي 
دولت به تأمين اجتماعي به تصويب رسيده و از لحاظ 
مالي اين امكان را فراهم مي كند كه بتوانيم بخشي از 
اين اعتبار را براي همسان سازي حقوق بازنشستگان 
هزينه كنيم. وي پيرامون پيشنهاد تأمين اجتماعي 
براي افزايش دس��تمزد 1400 عنوان كرد: مرجع 
تصميم گير در اين خصوص شوراي عالي كار است 
و س��ازمان تأمين اجتماعي حت��ي در آن عضويت 
ندارد به همي��ن دليل نمي تواني��م ميزان دقيقي 
را پيش بين��ي و اعالم كنيم.  اما ب��ا توجه به ميزان 
تورم و همچنين سبد هزينه خانوار بايد افزايش ها 
مشخص شود كه اقدامي است سه جانبه كه درآن 
تصميم گيري مي شود و قطعًا مصالح كلي جامعه 
كارگري مدنظر قرار مي گيرد. وي همچنين درباره 
واگذاري دو درصد س��هام شس��تا به بازنشستگان 
گفت: واگذاري 2 درصد سهام شستا اعالم شده بود 
و مصوبه هيات امنا را ه��م اخذ كردند و به معاونت 
حقوقي رياست جمهوري ارجاع شده تا نظر بدهند 
زيرا مباحث حقوقي درباره آن مطرح است. اين امر 
مراحلش را در وزارتخانه طي كرده و اگر منع حقوقي 

نداشته باشد وزير تمايل دارد اين كار انجام شود.

اثرات ديدار تاريخي دو رهبر ارشد ديني جهان بر اوضاع منطقه

پاپ وآيت اهلل از بسط صلح تا رونق اقتصاد 

گام جديد براي همسان سازي حقوق بازنشستگان برداشته شد
دهمين روز از بررسي اليحه بودجه سال 1400 در مجلس 
شوراي اسالمي پشت سر گذاشته شد و نمايندگان بخش 
مهمي از تمركز خود را بر بررسي همسان سازي حقوق 
بازنشستگان تامين اجتماعي و بدهي دولت به اين سازمان 
گذاش��تند، هرچند آنچه كه جنجا ل آفرين ش��د، طرح 
مجلس در رابطه با اينترنت بود، طرحي كه به نظر مي رسد 
با وجود مخالفت هاي دولت همچنان در مجلس هوادار 
زيادي دارد. ماجراي گران شدن اينترنت از چند هفته قبل 
مطرح شده بود و نه مجلس و نه دولت زير بار آن نمي رفتند 
و در واقع يكديگر را متهم مي كردن��د كه به دنبال گران 
كردن تعرفه ها هستند. به دنبال اين گمانه زني ها، در ابتدا 
تعدادي از نمايندگان مجلس اعالم كردند كه اين دولت 
بوده كه قصد افزايش قيمت نت را داشته و نمايندگان با آن 
مخالف هستند. از سوي ديگر وزير ارتباطات اعالم كرد كه 
مصوبات مجلس خطر افزايش قيمت را به وجود مي آورد و 
اين دولت است كه با چنين مصوبه اي مخالفت خواهد كرد. 
بحث در رابطه با گراني اينترنت در ابتداي اسفند ماه مطرح 
شد و محسن دهنوي يكي از نمايندگان مجلس اعالم كرد 
كه پيشنهاد دولت نتيجه اي جز گراني نت نخواهد داشت و 
مجلس ضمن مخالفت با آن، افزايش ماليات در اين حوزه 
را در بخش ديگري دنبال مي كند. او گفته بود: دولتي ها 
حتي اشاره كرده بودند كه اينكه وقتي قرار است 10 درصد 
ماليات اخذ شود يعني همان افزايش قيمت اينترنت؛ جواب 
ما به آنها اين است كه خير آقايان! قرار نيست از جيب مردم 
ماليات اخذ شود بلكه قرار است سهم سفره شما كم شود و 
آن پولي كه در پستوها مي برديد و خرج مي كرديد و براي 
حياط  خلوت تان بود قرار است آن پول از شما اخذ شود و 
قرار نيس��ت پول دوباره اي از مردم بگيريم بلكه پولي كه 
چندين سال اس��ت از مردم مي گيريد و در بودجه پنهان 
مي كنيد را قرار است به عنوان ماليات بگيريم. وي در بخش 
ديگري از س��خنانش يادآور شد: اصاًل قرار نيست پولي از 
مردم و جيب آنها درياف��ت كنيم و حتي اين موضوع كه 
مطرح شد در مصوبه قبلي تلفيق بوده و در رفت و برگشت 

اليحه با دولت حذف شده است كه صبح در صحن مجلس 
اين موضوع مطرح شد و نهايتاً اين موضوع نه در كميسيون 
تلفيق و نه در اليحه دولت دستخوش تغيير شود و عين 
مصوبه را آقاي اميرآبادي در صحن قرائت كرد و به تصويب 
وكالي ملت رس��يد و مذاكرات آن نيز موجود است. طي 
اين مصوبه نيز عنوان شده به هيچ عنوان دولت اجازه ندارد 
تعرفه اينترنت را افزايش دهد. به دنبال اين اظهارنظرها 
بود كه جواد آذري جهرمي به طرح نمايندگان پاسخ داد 
و گفت: اگ��ر مي خواهيم اجازه افزايش قيمت اينترنت را 
بدهيم، همان موقعي كه دوبراب��ر افزايش دادند و دولت 
مصوبه محكمي براي برگشت قيمت داد، اجازه مي داديم. 
حرف هايي مي زنند كه نادرس��ت است، اگر دولت دنبال 
گران كردن اينترنت بود كه ديگر نيازي به مصوبه مجلس 
نبود، ما خودمان اختيار داريم و مي توانستيم گران كنيم. 
دو سه ماه قبل هم سهامداران اپراتورها قيمت را باال بردند و 
دولت محكم ايستاد و مصوبه قاطعي به وزارت ارتباطات داد 
تا اين قيمت ها برگردد و برگشت. پس از رد و بدل شدن اين 
پيام ها، سرانجام مجلس در جريان بررسي بودجه مصوبه 
نهايي خود را اعالم كرد. نمايندگان مجلس در مصوبه اي 
مقرر كردند ١٠ درصد افزايش حق االمتياز و حق السهم 
دولت از كارور )اپراتور( هاي ارايه دهنده خدمات مخابراتي 
صرف سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير )ساترا( 
و مقابله با تهديدات اينترنت ماهواره اي ش��ود. در بخش 
ديگري از اين مصوبه آمده: مسووليت صدور مجوز و تنظيم 
مقررات صوت و تصوير فراگير و نظارت بر آن، منحصراً بر 
عهده سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير )ساترا( 
سازمان صدا و سيما است و متناسب با توسعه زيرساخت 
اينترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سيما موظف به ارايه 

محتواي توليدي خود در اين بستر است.

    89   هزار ميليارد بدهي به تامين اجتماعي
موضوع ديگري كه بخش مهمي از تمركز مجلس در بررسي 
بودجه را به خود اختصاص داد، موضوع همس��ان سازي 

حقوق ها و بدهي دولت به س��ازمان تامين اجتماعي بود. 
به منظور متناسب سازي حقوق بازنشستگان و مستمري 
بگيران، پرداخت به صندوق هاي بازنشستگي، رد بخشي 
از بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي و سازمان تامين 
اجتماعي نيروهاي مسلح، تأمين بخشي از پاداش پايان 
خدمت كاركنان دستگاه هاي اجرايي ، رتبه بندي معلمان ، 
اعمال م��درك تحصيلي معلم��ان و پرداخت مطالبات 
معلمان مامور به مدارس خارج از كش��ور، تأمين بخشي 
از مطالبات ايثارگران )موضوع بند )الف( ماده )1( قانون 
جامع خدمات رساني به ايثارگران(، بيمه هاي تكميلي، 
تأمي��ن پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي ش��هدا و 
ايثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال )موضوع 
تبصره ماده )۳8( قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران(، 
اجراي قانون تسري كاركنان زندانها، متناسب سازي حقوق 
شهداي بازنشسته، همسان سازي حقوق اعضاي هيأت 
علمي، مطالبات قان��ون حمايت از حقوق معلوالن، نظام 
تأمين اجتماعي فراگير و متمركز، تأمين مطالبات سهم 
قانوني حق عضويت اعضاي صندوق ذخيره بس��يجيان 
و اج��راي موضوع جواني جمعيت و حماي��ت از خانواده، 
تامين حداقل مسكن و معيشت و بيمه زنان معسر و زناني 
كه از حمايت خانواده، ارث مكفي و شغل مناسب محروم 
هستند به دولت اجازه داده مي شود تا سقف يك ميليون 
و پانصد هزار ميلي��ارد )1.500.000.000.000.000( 
ريال از محل ارايه حق االمتياز، واگذاري س��هام و حقوق 
مالكانه ، واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي 
و طرح هاي سرمايه گذاري متعلق به دولت و شركتهاي 
دولتي و همچنين واگذاري اموال و دارايي هاي غيرمنقول 
 مازاد تأمين كند. معادل هش��تصد و نود ه��زار ميليارد

)000 000 000 000 890( ريال از محل اين واگذاري ها 
جهت رد بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي اختصاص 
مي ياب��د. پرداخت ه��ا از محل اين بند ب��ه صندوق هاي 
بازنشستگي در چارچوب قوانين و مقررات انجام مي شود 
و پس از كسر مطالبات صندوق ها از دولت و نيز تعهدات 

دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از اين صندوق ها قلمداد 
مي گردد. حكم تبصره )۳( ماده )29( قانون برنامه ششم 
توسعه جمهوري اس��المي ايران در خصوص ذي نفعان 
اين بند مجري است. نحوه بررسي بودجه و پيشنهادات 
نمايندگان در جلس��ه روز گذش��ته نيز ب��ا انتقاد برخي 
نمايندگان مواجه ش��د. عباس گ��ودرزي نماينده مردم 
بروجرد در مجلس در تذكري در اين زمينه بيان كرد: در 
جريان بررسي پيشنهادات نمايندگان تذكري داشتم كه 
رييس جلسه اجازه طرح آن را نداد ضمن رعايت احترام 
هيات رييسه بايد گفت كه شرع و قانون اجازه نمي دهد كه 
برخالف آيين نامه عمل شود. هيات رييسه سوگند ياد كرده 
و بايد آيين نامه را رعايت كند. مجلس نبايد سليقه اي اداره 
شود بهتر است در جلسه غيرعلني تفاهمي ميان همكاران 
و اعضاي هيات رييس��ه برقرار ش��ود تا از به وجود آمدن 
اختالف جلوگيري به عمل آيد. نقدي كه دوستان چند روز 
گذشته نسبت به كل مجلس داشتند را قبول نداريم و بايد 
اختالفات حل شود. قاضي زاده هاشمي نايب رييس مجلس 
كه رياست جلسه علني را برعهده داشت، در پاسخ به تذكر 
وي گفت: براس��اس ماده 196 آيين نامه داخلي مجلس 
اخطار و تذكر پس از رأي گيري درباره موضوع رأي گيري 
پذيرفته نمي شود و مصوبات مجلس قابل اصالح و تغيير 
نيست. مجلس يازدهم مجلس خوب و صميمي و يكدستي 
است و اختالف نظري وجود ندارد و بحث كارشناسي درباره 
موضوعات طبيعي است. علي رغم اينكه بررسي بودجه 
طوالني اس��ت اما هر زمان كه نمايندگان اصرار به طرح 
اخطار يا پيشنهاد داشتند به آنها اجازه داده شد. در حدود 
دو هفته باقي مانده تا پايان سال، مجلس بررسي هاي خود 
براي به نتيجه رسيدن اليحه بودجه را ادامه خواهد داد و با 
توجه به اينكه اختالفات ميان دو قوه همچنان ادامه دارد، 
مشخص نيست كه آيا در روزهاي باقي مانده زمان كافي 
براي نتيجه رساندن قانون بودجه 1400 وجود دارد يا باز 
هم صحبت از بودج��ه چند دوازدهمي در روزهاي آينده 

مطرح خواهد شد.

رييس جمهور: 

سفر به شهرهاي قرمز و نارنجي ممنوع است
رييس جمهور گفت: االن كه شرايط را مي بينيم جز 
يك استان كه به دليل همجواري با كشور ديگري و 
رفت وآمدها به آن گرفتار ويروس جهش يافته شده، 
ساير استان هاي كش��ور وضعيت و شرايطي نسبتا 
خوبي دارند. حجت االس��الم و المس��لمين حس��ن 
روحاني در جلس��ه س��تاد ملي مقابله با كرونا گفت: 
در طول اين مدت از يك س��ال و چند هفته گذشته 
تا امروز جلس��ات س��تاد را بدون تعطيلي داشته ايم 
و مصوبات هم داش��ته ايم و براي دو هفته آينده هم 
جلس��ات را خواهيم داش��ت. وي افزود: اميدواريم 
قدم به قدم به سمت مهار اين ويروس برويم. شرايط 
كش��ور جايي كه مراعات مي شود بايد تشكر كنيم و 
جايي كه مراعات نمي شود بايد بگوييم و گله كنيم. 
االن كه شرايط را مي بينيم جز يك استان كه به دليل 
همجواري با كشور ديگري و رفت وآمدها به آن گرفتار 
ويروس جهش يافته شده، س��اير استان هاي كشور 
وضعيت و شرايطي نسبتا خوب دارند. روحاني تاكيد 
كرد: البته كمي هم براي استان چهارمحال و بختياري 
نگراني هايي داريم. ما االن با دو ويژگي مواجهيم. يكي 
اس��فند پر جنب وجوش كه در اين ماه هميشه تردد 

مردم بيشتر مي شود و اين 
سبب فعاليت بيشتر آنان 
مي ش��ود و اي��ن يعني ما 
در شرايط خاصي با ساير 
ماه ها قرار داريم. همچنين 
كه دو هفته اول فروردين 
هم خاص است و تردد زياد 
مي ش��ود. رييس جمهور 
با بيان اينك��ه براي مردم 

س��خت است كه امسال به س��فر نروند، گفت: مردم 
بدانند اين خواهش و نكته اي كه مطرح مي شود براي 
سالمت آنان اس��ت و نه چيز ديگر. نرفتن سفر بهتر 

از رفتن است. 
حاال اگر كس��اني اصرار دارن��د كه س��فر بروند و يا 
براي ش��ان واجب اس��ت بايد خيلي مراقب رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي باشند. وي افزود: ما نمي توانيم 
به مردم بگوييم كه ش��ب عيد خريد نرويد اما از آنان 
مي خواهيم كه پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنند 
و در شلوغي و ازدحام وارد نشوند، حاال اگر جايي پنج 
درصد ارزان تر اس��ت نمي ارزد كه به قيمت سالمتي 

به آنج��ا برويم. همچنين 
تا جايي كه ممكن اس��ت 
از خري��د اينترنت��ي بايد 
اس��تفاده كرد. روحاني با 
تاكيد بر اينكه سفر براي 
ش��هرهاي قرمز و نارنجي 
ممنوع است، گفت: طبق 
تصميم وزارت بهداشت و 
ستاد ملي كرونا، هيچكس 
براي سفر به اين ش��هرها برنامه ريزي نكند. نيروي 
انتظامي هم به اي��ن مقررات و اجراي آن توجه دارد. 
بنابراين جز شهرهاي قرمز و نارنجي براي ساير شهرها 
هم بايد رعايت پروتكل هاي بهداشتي در جريان سفر 
انجام شود. رييس جمهور با يادآوري اينكه مي دانيم 
ب��ار رواني خاصي براي مردم دارد كه يكي دو س��ال 
خانه نشين شوند، گفت: فشارهاي زيادي براي برخي 
كسب وكارها كه تعطيل شدند هم وجود دارد. وي با 
اشاره به ميزان تاب آوري نظام سالمت، تصريح كرد: 
يك شهري 10 بيمارستان و چند هزار تخت دارد، به 
هر حال از نظر تخت محدوديت هايي داريم. تخت اي 

سي يو محدوديت هاي بيشتري دارد. نيروي انساني 
كه مراقبت ها را انجام مي دهد اين نيروي ماهر تواني 
دارد يك شيفت مي تواند كار كند نمي شود ما بگوييم 
اين نيرو دو شيفت بدون مرخصي در روز كار كند. اين 
شدني نيست. روحاني ادامه داد: توان نظام سالمت 
محدود اس��ت كه اين توان را بايد مدنظر قرار دهيم 
خود مردم هم اين مس��اله مهم را مدنظر قرار دهند. 
زماني اس��ت كه در صدهزار نفر جمعيت، تست يك 
نفر يا دو نفر مثبت مي شود كه مي گوييم يك نفر و دو 
نفر قابل تحمل است يا در يك ميليون جمعيت شهر 
مي ش��ود 10 تا 20 نفر. البته بايد در نظر بگيريم اين 
10 نفر وقتي به بيمارس��تان مراجعه مي كنند، بايد 
اين تعداد را ض��رب در روزها كنيم، وقتي مي گوييم 
10 نفر در واقع 140 نفر تخت، بايد حس��اب كنيم.  
رييس جمهور با بيان اينكه 10 تا 20 نفر در ميليون، 
در حد توان نظام سالمت است، يادآور شد: اما اگر اين 
عدد باال رفت و 40 نفر شد يعني اگر اين 40 نفر 10 
روز هم در بيمارستان بستري باشد 400 تخت اشغال 
مي ش��ود بنابراين كامال بايد اين سيستم را مراعات 

كنيم چرا كه توان نظام پزشكي ما محدود است.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
عصر روز شنبه 16 اسفند 99، نرخ دالر در بازار آزاد به 
24710 تومان كاهش يافت براين اساس قيمت سكه به 
10 ميليون و 330 هزار تومان، هر گرم طالي 18 عيار 
به 1 ميليون و 21 هزار تومان و مظنه مثقال طال به 4 

ميليون و 425 هزار تومان كاهش يافته است. 
روز شنبه 16 اس��فند در بازار آزاد ارز، در ساعات ظهر 
نيز قيمت دالر 25 ه��زار و 40 تومان، يورو 29 هزار و 
767 تومان و درهم امارات 6 هزار و 909 تومان اعالم 
شد و با كاهش اونس جهاني طال به 1700 دالر، قيمت 
طال و سكه نيز كاهش يافت. با توجه به نظر كارشناسان 
مبني بر كاهش بيشتر نرخ دالر، پيش بيني مي شود كه 

قيمت سكه و طال با افت بيشتري مواجه شود.
هر دالر روز شنبه در صرافي هاي بانكي 24 هزار و 368 
تومان معامله ش��د كه قيمت آن نسبت به روز كاري 
پنجشنبه 291 تومان كاهش داشت. نرخ هر يورو نيز 
به 29 هزار و 536 تومان رس��يد. قيمت فروش يورو با 
كاهش 207 توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري پنجشنبه به 29 هزار و 536 تومان رسيد.قيمت 
خريد هر دالر 23 ه��زار و 886 تومان و نرخ خريد هر 
يورو ني��ز 28 هزار و 952 تومان بود. همچنين قيمت 
خريد دالر در بازار متشكل ارزي 24 هزار و 200 تومان 

و قيمت فروش آن 24 هزار و 442 تومان است.
عالوه بر اي��ن، نرخ خريد يورو در ب��ازار 29 هزار و 58 
تومان و نرخ فروش آن 29 ه��زار و 349 تومان اعالم 
شد.در سامانه نيما در روز معامالتي پنجشنبه، هر يورو 
به قيمت 29 هزار و 750 توم��ان و هر دالر 24 هزار و 

569 تومان به فروش رسيد.
 همچنين روزپنجشنبه گذشته در سامانه سنا، حواله 
يورو به قيمت 30 هزار و 752 تومان معامله و همچنين 
حواله دالر به قيمت 23 هزار و 951 تومان فروخته شد.

 در ب��ازار طال نيز هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي 
طرح جدي��د در بازار تهران در ادامه روند نزولي خود 
با كاهش��ي 371 هزار توماني نس��بت به روز كاري 
پنجشنبه 10 ميليون و 370 هزار تومان معامله شد. 
قيمت سكه در روزهاي اخير تحت تاثير افت ارزش 
دالر و كاهش قيمت اونس در بازارهاي جهاني، روند 
نزولي يافته است. سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 
10 ميليون و 150 هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم س��كه بهار آزادي 6 ميليون و 100 هزار تومان، 
ربع سكه سه ميليون و 850 هزار تومان و سكه يك 
گرمي هم دو ميليون و 250 هزار تومان قيمت خورد.
ع��الوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 
عيار به يك ميليون و 19 هزار تومان و هر مثقال طال 
به چه��ار ميليون و 418 هزار تومان رس��يد. پس از 
انتظار گزارش ه��اي اميدواركننده از بازار كار امريكا 
كه سبب ترميم دالر و باال رفتن سوددهي اوراق قرضه 
شد، قيمت طال روز جمعه به پايين ترين رقم در طي 

9 ماه گذشته رسيد. 
 در س��اعات اوليه صب��ح نيز قيمت ط��الي 18عيار 
هرگرم ي��ك ميليون و 41 هزار تومان، قيمت س��كه 
تمام بهار آزادي ط��رح جديد 10 ميليون و 780 هزار 
تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 10 
ميليون و 250 هزار تومان، قيمت نيم سكه بهار آزادي 
6 ميليون و 300 هزار تومان، ربع س��كه بهار آزادي 4 
ميليون تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 340 هزار 
تومان و هر مثقال طال 4 ميلي��ون و 510 هزار تومان 

ارزش گذاري شد.
قيمت طال و سكه طرح جديد نسبت به روزكاري قبل 
با افت محسوس همراه شده است؛ سكه طي روزهاي 
گذشته از كانال 12 ميليوني عقب نشيني كرده و به 
كانال 11 ميليوني بازگش��ت؛ از جمله داليل اصلي 
نوسان در بازار طال و سكه تغييرات قيمتي در طالي 
جهاني و دالر اس��ت؛ قيمت ارز در بازار تهران تحت 
تأثير خبرهاي سياس��ي است.در صرافي هاي بانكي 
نيز قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري قبل كاهش 
يافت. بر همين اس��اس، قيمت فروش دالر 24 هزار 

و 577 توم��ان و قيمت خريد دالر از مردم 24 هزار و 
90 تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز 
معادل 29 هزار و 765 تومان و قيمت خريد يورو نيز 
29 هزار و 176 تومان اعالم ش��ده است.نرخ خريد و 
فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل 
ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در 

طول روز چند بار تغيير مي كند.

   ۲۱ ميليارد دالر وام ارزي پرداخت شد
از مجموع بيش از 114 ميليارد دالر قرارداد عامليت 
ارزي صن��دوق توس��عه مل��ي جهت تامي��ن مالي 
طرح هاي مشمول، حدود 21 ميليارد دالر پرداخت 
قطعي صورت گرفته است.بر اساس قانون، صندوق 
توسعه ملي موظف است از محل ارزهاي نفتي كه در 
س��ال به اين صندوق واريز مي شود نسبت به تامين 
مالي طرح هاي اقتصادي و س��رمايه گذاري در قالب 
اعطاي تس��هيالت بانكي به بخش هاي غير دولتي و 
سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي اقدام 
كند كه اين منابع در دو بخش ارزي و ريالي س��االنه 

در قالب تسهيالت ريالي و ارزي پرداخت مي شود.
بخشي از اين منابع در قالب قراردادهاي عامليت ارزي 
اختصاص پيدا مي كند و قرارداد عامليت ارزي منعقده 
بين صندوق و بانك هاي عامل قراردادي است كه بر 
مبناي درخواست بانك و تا سقف مبلغ تعيين شده 
توسط صندوق در قرارداد، به بانك اجازه تامين مالي 
ارزي طرح هاي داراي اهليت متقاضي و توجيه فني، 
مالي و اقتصادي را پس از طي مراحل تصويب طرح 

در بانك عامل و تاييد صندوق توسعه ملي مي دهد.
اين در حالي اس��ت ك��ه بررس��ي تازه ترين گزارش 
عملكرد صندوق توسعه ملي از زمان تاسيس )1390( 
تا پايان ش��هريورماه امسال نشان مي دهد كه بخش 
عمده تس��هيالت اعطايي از محل صندوق توس��عه 
ملي به صورت ارزي و بر اساس اساسنامه و با عامليت 
بانك هاي طرف قرارداد به متقاضيان پرداخت شده 
اس��ت؛ به طوري كه كل قرارداده��اي عامليت ارزي 
منعقده با بانك هاي عامل تا پايان شهريور ماه امسال 
114.9 ميليارد دالر بوده ك��ه 5.8 ميليارد دالر آن 
سهميه براي بانك هاي عامل مصوب شده و قرارداد 
10 بانك به مبلغ 3.7 ميليارد دالر منعقد و ابالغ شده 
است. كل مبلغ پذيرش شده توسط صندوق جهت 
اعطاي تس��هيالت به 317 طرح ارزي تامين مالي تا 
پايان شهريور ماه امسال بالغ بر 34 ميليارد دالر بوده 

است كه از اين ميزان 315 طرح به مرحله تخصيص 
ارز با مبلغي بيش از 33.6 ميليارد دالر رسيده است. 
بررسي جزييات نش��ان مي دهد كه از اين طرح هاي 
تامين مالي ش��ده 313 طرح تا پايان شهريور موفق 
به گش��ايش اعتبار اس��نادي به مبلغ 30.2 ميليارد 
دالر شده و به 307 طرح با حدود 21.8 ميليارد دالر 

پرداخت قطعي صورت گرفته است.
با توجه به مناب��ع تخصيصي ب��ه 315 طرح تامين 
مالي ش��ده ميزان پيشرفت مالي اين طرح ها فقط از 
محل منابع صندوق تا پايان ش��هريور ماه حدود 65 

درصد است.

  كاهش قيمت جهاني طال
قيمت هر اونس طال در پايان معامالت با 0.18 درصد 
افزايش به 1700 دالر و 64 س��نت رسيد.به گزارش 
رويترز، پ��س از انتظار گزارش ه��اي اميدواركننده 
از بازار كار امريكا كه س��بب ترمي��م دالر و باال رفتن 
سوددهي اوراق قرضه شد، قيمت طال روز جمعه به 
پايين ترين رقم در طي 9 ماه گذشته رسيد و در مسير 

ثبت سومين كاهش هفتگي متوالي قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال در پايان 
معامالت ديروز با 0.18 درصد افزايش به 1700 دالر 
و 64 س��نت رسيد. قيمت طال ديروز تا 1686 دالر و 
40 سنت پايين آمد كه پايين ترين رقم ثبت شده از 
8 ژوئن تاكنون بود. قيمت فلز زرد در اين هفته شاهد 
حدود 2 درصد كاهش بوده است. قيمت هر اونس طال 
در پايان معامالت آتي ديروز با 0.13 درصد كاهش به 

1698 دالر و 50 سنت رسيد.
ديويد مگ��ر تحليلگر ب��ازار طال در اين ب��اره گفت: 
»خوش بيني نسبت به ترميم رشد اقتصادي سبب 
شده تا رشد س��وددهي اوراق قرضه تداوم پيدا كند 
و همين مساله سبب كاهش جذابيت بازار طال براي 

سرمايه گذاران گشته است.«
آمارها نش��ان مي ده��د تعداد فرصت هاي ش��غلي 
ايجادشده در اقتصاد امريكا بيش از حد انتظار رشد 
داشته و اين مس��اله اميدها به ترميم اقتصادي پس 

از تصويب بسته محرك مالي را بيشتر كرده است.
آمارهاي قوي اقتصادي س��بب ش��ده تا ش��اخص 
س��وددهي اوراق قرضه ده س��اله دول��ت امريكا به 
بيش��ترين رقم از فوريه 2020 برس��د و ارزش دالر 
نيزجهش داشته باش��د.جرومي پاول رييس فدرال 
رزرو روز پنجشنبه بار ديگر تصريح كرد كه سياست 

انبساطي بانك مركزي امريكا تا برطرف شدن مشكل 
بيكاري ادامه خواهد داشت.

اين اظهارات سبب نااميدي س��رمايه گذاران از بازار 
طال ش��د، زيرا آنها انتظار داش��تند وي ب��راي مهار 
رش��د س��وددهي اوراق قرضه وارد عمل شود. رشد 
سوددهي اوراق قرضه س��بب كاهش جذابيت طال 
براي سرمايه گذاران شده اس��ت. ارزش بيت كوين 
پس از يك كاهش 3.4 درصدي دوباره باال رفت ولي 
همچن��ان 10 هزار دالر پايين ت��ر از اوج بيش از 58 
هزار دالر آن در ماه فوريه معامله مي شود. به گزارش 
بلومبرگ، پس از گزارشي كه نشان داد امريكا در ماه 
گذشته ميالدي بيش از حد انتظار اشتغال ايجاد كرده 
و بهبود وضعيت سرمايه هاي پرمخاطره، ارزش بيت 
كوين دوباره افزايش يافت. شركت ميكرو استراتژي 
بيشترين خريد اين ارز مجازي را ماه گذشته داشت. 
اين ارز ديجيتال قبل از بهبودي، 3.4 درصد از ارزش 
خود را در روز جمعه از دس��ت داد و به 48150 دالر 
رسيد. شاخص كريپتو گلكسي بلومبرگ كه شامل 
بيت كوين و 4 ارز ديجيتال ديگر مي ش��ود، بيش از 
4.7 درصد در روز جمع��ه پايين آمد و بعد تغييرات 
اندكي داشت.  ش��ركت ميكرو استراتژي 205 بيت 
كوين ديگر با متوسط قيمت 48888 دالر خريداري 
كرد كه سرمايه هاي بيت كوين اين شركت را به حدود 
91064 ارز به ارزش 4 ميليارد دالر رساند. بيت كوين 
در حال حاضر 10 ه��زار دالر پايين تر از اوج بيش از 
58 هزار دالر آن در ماه فوريه معامله مي ش��ود و اين 
بحث را به وجود آورده كه آيا س��رمايه گذاري در اين 
ارز مجازي توسعه مي يابد يا مانند آن چه در 2017 

اتفاق افتاد سقوط مي كند.
مايكل نووگراتز، مديرعامل شركت گلكسي ديجيتال 
و طرفدار بلندمدت بيت كوين همچنان خوش بين 
است و پيش بيني مي كند قيمت بيت كوين تا پايان 
س��ال جاري ميالدي به 100 هزار دالر برس��د. وي 
در يك مصاحبه تلويزيون��ي اعالم كرد بيت كوين و 
ساير ارزهاي مجازي تبديل به يك سرمايه سازماني 
ش��ده اند و بانك ها آشكارا تالش مي كنند از آن بهره 
ببرند. بيت كوين 21 درصد از ارزش خود را در هفته 
گذشته از دست داد ولي هنوز هم ارزش آن پنج برابر 
نسبت به سال گذشته باالتر است. برخي عقيده دارند 
اين ارز مجازي مي تواند مانند طال پشتوانه اي در برابر 
تورم و ضعف پول هاي رايج باش��د و تبديل به بخش 

بزرگ تري از اوراق بهادار سازماني خواهد شد.
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كاهش سود بين بانكي 
عامل تورم است

در حالي كه بانك مركزي هدف خود را رس��اندن نرخ 
سود بين بانكي حول ميانگين داالن نرخ سود قرار داده 
و رييس كل اين بانك از كاهش اين نرخ به 19.7 درصد 
خبر داده است، كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اين 
امر به صالح اقتصاد كالن و بازارهاي مالي نيست زيرا 
تورم را تشديد مي كند. به گزارش ايسنا، نرخ بهره در 
بازار بين بانكي يكي از انواع نرخ هاي بهره در بازار پول 
است كه به نرخ هاي سود يا بهره در ساير بازارها جهت 
مي دهد و در واقع اين نرخ، قيمت ذخاير بانك هاست 
و زماني كه آنه��ا در پايان دوره مالي كوتاه مدت اعم از 
روزانه يا هفتگي، دچار كسري ذخاير مي شوند، از ساير 
بانك ها در بازار بين بانكي يا از بانك مركزي استقراض 
مي كنند. بنابراين، نرخي كه بانك ها در اين شرايط به 
ذخاير يا پايه پولي دسترسي پيدا مي كنند، نرخ بهره 
بين بانكي اس��ت كه آمارها نشان مي دهد اين نرخ در 
ماه هاي خرداد، مرداد، ش��هريور و مهر به ترتيب 10، 

14.8، 17 و 20 درصد بوده است. 
رييس كل بانك مركزي چندي پيش بيان كرد كه اين 
بانك قصد دارد تا نرخ بهره بين بانكي را به 18 تا 18.5 

درصد برساند.
در همين راستا، روز گذشته همتي اعالم كرد با اقداماتي 
كه بانك مرك��زي در مديريت بي��ن بانكي خصوصا 
استفاده از عمليات ريپو انجام داد، ميانگين نرخ سود 
بين بانكي به 19.7 درصد كاهش يافت كه اين بانك 
براي پرهيز از افزايش نرخ سود به دنبال اجرا و نظارت 

بر محدوديت رشد ترازنامه بانك ها است.
اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي معتقدند كه 
اولويت بانك مركزي بايد كنترل و مهار تورم باشد و تا 
زماني كه تورم كاهش پيدا نكرده به سمت كاهش نرخ 
بهره بين بانكي نرود زيرا  اين امر موجب تورم مي شود. 
در اين زمينه، كامران ندري يك كارشناس اقتصادي 
معتقد است كه بانك مركزي نبايد اجازه دهد نرخ سود 
بين بانكي كاهش يابد زيرا اثرات تورمي شديدي دارد و 
اگر نرخ بهره بين بانكي خيلي كاهش پيدا كند، موجب 
كاهش سود سپرده هاي بانكي مي شود اما بانك ها به 
دليل قدرت انحصاري خود، نرخ س��ود تسهيالت را 
پايين نمي آورند زيرا با باال بودن نرخ بهره تس��هيالت 
مي توانند زيان هاي خود را جبران كنند.  نفع كاهش 
نرخ بهره بانكي به همه بازارها و فعاالن بازار مي رسد و 
ضرر آن به كل كشور؛ چرا كه موجب خلق پول و ايجاد 
تورم خواهد شد. كامران ندري كارشناس بانكي با اشاره 
به كاهش نرخ بهره بين بانكي گفت: در يك مقطع كوتاه 
كه به چند هفته هم نرسيد، نرخ بهره بين بانكي باالتر از 
حد تعيين شده بانك مركزي رسيد و سپس در محدود 
19 تا 20 درصد ثابت مانده است.فشارهايي بر بانك 
مركزي وجود دارد ام��ا به طور كلي بانك مركزي هم 
فعال تمايلي به افزايش نرخ بهره بانكي ندارد؛ اين نرخ 
قيمتي است كه بانك ها بابت تامين كسري ذخايرشان 
پرداخت مي كنن��د به همين منظ��ور بانك ها هم از 
كاهش آن خرسند مي شوند. اين كارشناس صنعت 
بانكداري اظهار كرد: از آنجايي كه بانك ها هم خواهان 
سرمايه گذاري ارزان قيمت هستند، آنها هم فشارهايي 
بر بانك مرك��زي وارد مي كنند تا نرخ بهره بين بانكي 
كاهش يابد يا ثابت بماند. ندري در پاسخ به اين سوال 
كه كاهش نرخ بهره بين بانكي چه تاثيري بر بازارهاي 
موازي دارد، گفت: قطعا با كاهش اين نرخ، هزينه تامين 
ذخاير و منابع براي بانك ها هم كم مي شود؛ بنابراين هر 
نوع سرمايه گذاري جذاب خواهد شد و بانك ها با قدرت 
خلق پول به حوزه خريد سهام، خريد امالك و .... وارد 
مي شوند.كاهش نرخ بهره موجب رشد تقاضا در همه 
بازارها مي شود و شايد اولين تاثير اين اقدام را در بورس 
شاهد باش��يم، بعد از آن هم ديگر بازارها و نهايتا كل 
اقتص��اد از اين اقدام تاثير خواهند گرفت. نفع كاهش 
نرخ بهره بانكي به همه بازارها و فعاالن بازار مي رسد و 
ضرر آن به كل كشور؛ چرا كه موجب خلق پول و ايجاد 
تورم خواهد شد. همچنين، در اين راستا گفته هايي 
مطرح شد مبني براينكه كاهش نرخ سود بين بانكي 
مي تواند براي بازار سرمايه نقش مثبتي داشته باشد 
كه علي سعدوندي يك اقتصاددان مي گويد كاهش 
نرخ به��ره دردي از س��هامداران دوا نمي كند و مردم 
ترجيح نمي دهند تا به دليل كاهش نرخ، سپرده خود 
را تبديل به س��هام كرده و به آتش بكشند. وي راهكار 
موثر را براي كاهش انتظارات تورمي تثبيت نرخ دالر، 
افزايش يا تثبيت نرخ بهره بين بانكي و اوراق مي داند.  از 
سوي ديگر، مهدي رباطي مديرعامل كارگزاري بورس 
بيمه ايران نيز معتقد است كه كاهش نرخ بهره بانكي 
نه به صالح اقتصاد كالن و نه بازار س��رمايه است زيرا 
موجب تورمي شدن اقتصاد مي ش��ود كه در شرايط 
فعلي براي نجات بازار بايد س��اختارهاي بازار سرمايه 
به سمت الگوهاي جهاني حركت كند. بنابراين، طبق 
گفته كارشناسان در كنار س��اير سياست هاي پولي 
بانك مركزي بايد كنترل و مهار تورم در اولويت و مركز 
تصميم گيري ها قرار گيرد و در زمان كاهش نرخ تورم 
به سمت اجراي ساير سياست ها حركت كند زيرا تورم 
يك متغير و شاخص مهم در اقتصاد كالن است و هر 
تغييري در آن مي تواند س��اير متغيرهاي اقتصادي و 

وضعيت انواع بازارها را تحت تاثير قرار دهد.

 موافقت ۲0  اقتصاد  بزرگ
 با افزايش بودجه صندوق پول

كريستالينا جورجيوا، رييس صندوق بين المللي پول 
ط��ي اظهاراتي اعالم كرد كه 20 اقتصاد بزرگ جهان 
موس��وم به گروه 20 موافقت كرده اند كه ذخاير اين 
 )SDR( صندوق را با تخصيص ارز حق برداشت ويژه
افزايش دهند. ايتاليا كه امسال رياست G20 را بر عهده 
دارد، براي صدور 500 ميليارد دالر حق برداشت ويژه 
 G20 تالش مي كند، اقدامي كه بسياري ديگر از اعضاي
از آن پشتيباني مي كنند و راهي براي تأمين نقدينگي 
كشورهاي فقير كه تحت تأثير همه گيري كرونا قرار 
گرفته اند، محسوب مي شود. گفته مي شود استفاده از 
اين روش سطح بدهي اين كشورها را افزايش نمي دهد.

 جلوگيري از خروج ارز 
براي واردات كارت هاي بانكي

ساالنه بيش از 300 ميليون يورو ارز از كشور براي واردات 
كارت هاي بانكي يا دستگاه هاي پوز خارج مي شود كه با 
موبايلي ش��دن پرداخت ها، در اين بخش صرفه جويي 
مي شود. به مرور هزينه كرد براي قطعات آنها، رول كاغذ 
و ... حذف خواهد شد. عالوه بر اين، كار شكيل و با كالسي 
هم به حساب مي آيد. محمدرضا حسين زاده، مديرعامل 
بانك ملي ايران در گفت وگو با ايِبنا درباره طرح پرداخت 
موبايلي كه به تازگي از سوي بانك مركزي رونمايي شده 
است، گفت: ضمن تشكر از رييس كل بانك مركزي بابت 
صدور مجوز و دستورالعمل به شبكه بانكي براي حذف 
كارت هاي بانكي و انجام تمام��ي پرداخت ها از طريق 
QR ك��د، بايد توضيح داد كه بانك ملي ايران از س��ال 
98 زيرساخت هاي اين كار را آماده كرده بود، زيرا بر اين 
اساس كه بسياري از كشورهاي پيشرفته چند سال پيش 
اين مسير را طي كرده بودند، پيش بيني مي شد كه بانك 
مركزي نيز در نهايت در اين مسير قدم خواهد گذاشت.

راه اندازي بازار بدهي ها، راهكار 
نقدشوندگي بدهي هاي دولت

مشاور و رييس حوزه رياست مجلس شوراي اسالمي به 
تشريح برخي محورها و الزامات اصالح ساختار بودجه 
پرداخت. به گزارش ايس��نا، بابك نگاهداري با اشاره به 
اينكه تغييرات مقطع��ي درآمد يا هزينه هاي دولت ها 
موجب نوسان و تغيير منابع و مصارف بودجه مي شود و 
اين تغيير و نوسان مي تواند بر مولفه هاي اقتصادي كشور 
اثر سوء بگذارد، عنوان كرد: دولت ها براي كاهش نوسان 
بودجه با اس��تفاده از ايجاد و بازپرداخت بدهي يا حتي 
تضمين هايي نظير تضمين خريد، نسبت به پوشش 
نوس��انات درآمد و هزينه اقدام مي كنند. اين امر باعث 
ايجاد تعهد يا بدهي براي دولت ها مي شود. وي با اشاره 
به اينكه تعهد يا بدهي دولت در صورتي كه كنترل نشود 
مي تواند خسارت هاي سنگيني بر پيكره اقتصاد يك 
جامعه وارد كند. افزود: در صورت كنترل مناسب ممكن 
است عاملي براي تحريك تقاضا و رونق اقتصادي شود. 
براي اينكه حالت اول رخ ندهد يعني بدهي دولت اقتصاد 
جامعه را تحت تاثير قرار ندهد، دو نوع اصالح ساختاري 
بايد در ساختار بودجه ايجاد شود. يكي كنترل تعهدات 
تضامين دولت و ديگري ايجاد بازار بدهي دولت.مشاور 
و رييس حوزه رياست مجلس با اشاره به كنترل تعهدات 
تضامين دولت بيان كرد: تعدادي از دستگاه هاي اجرايي 
بدون توجه به مباني قانوني، اقدام به ارايه تضامين يا ايجاد 
تعهداتي مي نمايند كه دولت ناگزير مي شود يا از محل 
بودجه آنها را پرداخت نمايد يا تبديل به ديوني براي دولت 
شوند. اين اقدامات باعث كسري بودجه يا افزايش بدهي 
دولت مي شود.وي تصريح كرد: دولت براي رهايي از اين 
رفتارها بايد نظام كنترل تعهدات دولت را ايجاد نمايد. با 
ايجاد اين نظام، ايجاد هرگونه تعهدات مالي براي دولت 
خارج از سامانه كنترل تعهدات و بدون اخذ تاييديه از 
سازمان برنامه و بودجه كشور توسط دستگاه ها ممنوع و 
در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي تلقي شده و به 

عنوان تعهد دولت محسوب نخواهد شد.

حمايت از ايده تا سرمايه گذاري 
۴  استارت آپ

 يك كارش��ناس صنعت پرداخت با اشاره به حمايت از 
برخي استارت آپ ها تا مرحله س��رمايه گذاري، روند 
شكل گيري آيفينك و انتخاب 6 تيم فعال از بين 70 تيم 
و نهايتا قرارداد س��رمايه گذاري با 4 تيم را تشريح كرد.

چهار استارت آپ منتخب رويداد جذب سرمايه آيفينك 
با نام هاي »تضمين اپ« پلتفرم تضمين خريد و فروش 
اينترنتي، »تومن كش« پلتف��رم ارايه خدمات مالي به 
گردشگران عرب زبان حوزه سالمت در ايران، »ضامن« 
پلتفرم وام دهي آنالين با ابزارهاي مختف و »فنابا« پلتفرم 
صندوق س��رمايه گذاري رمزارزي و سرمايه گذاري از 
طريق بالكچين از ايده به مرحله سرمايه گذاري رسيدند 
كه هفته گذشته توانمندي هاي خود را به سرمايه گذاراني 
كه در مركز نوآوري مالي شركت خدمات انفورماتيك 
حضور يافت��ه بودند، ارايه كردند. مديرعامل ش��ركت 
فراديس گستر با اشاره به فلسفه آيفينك كه بر مبناي 
فلسفه نوآوري باز اس��ت، اظهار كرد: نوآوري باز يعني 
سازماني يك بازوي اجرايي داشته باشد كه بتواند ايده ها 
و انديشه هاي جديد را از تيم هاي بيروني بگيرد و به آنجا 
كه تصميم دارد س��رمايه گذاري كند ببرد و در نهايت 
ايده ها را فرآوري كند.  علي هاشمي اقدم در گفت وگو 
با ايِبنا تصريح ك��رد: در واقع با توجه به حجم ذات كار، 
سازمان هايي كه نمي توانند خودشان همه فعاليت ها را 
توسعه دهند، از ظرفيت يك سازمان و انرژي و تيم هاي 
بيروني استفاده مي كنند. وي ادامه داد: بر همين اساس 
مجموعه ملي انفورماتيك و در ذيل آن شركت خدمات 
انفورماتيك سال ها به دنبال نوآوري باز بود و تالش هايي 
هم داش��ت، اما به آنجايي كه بتواند از ظرفيت بيروني 
اس��تفاده كند، نرسيد. اين شركت مي بايست ايده ها و 
فناوري هاي بيروني را بتوان��د حمايت كند و خودش 
هم جزيي از آنها به عنوان س��هامدار يا حامي بشود تا 
آنها را تبليغ كند كه به طور كلي فرآيند سختي است.  
اين فعال حوزه فناوري اطالعات، تاكيد كرد: با عملكرد 
خوبي كه آيفينك نشان داد باعث شد مديرعامل گروه 
ملي انفورماتيك در مجمع شركت ما كه اخيرا برگزار 
شد مسووليت نوآوري كل گروه ملي انفورماتيك را به 
شركت خدمات انفورماتيك واگذار كند.  هاشمي اقدم 
گفت: زماني كه شركت فراديس گستر به عنوان شركت 
100 درصدي شركت خدمات انفورماتيك را در سال 
96 تحويل گرفتيم، يكي از ماموريت هاي بنده اين بود كه 
حوزه نوآوري گروه خدمات انفورماتيك را توسعه دهيم. 
پس از يك سال مطالعه و بررسي بازار، در نهايت اواخر 
سال 97 طرحي تهيه شد كه اوائل سال 98 به اين نتيجه 
رسيديم كه با يك مركز نوآوري شروع كنيم. از بين چند 
مجموعه يك مجموعه را به نام هم آوا انتخاب كرديم كه 
محل آن را در كارخانه نوآوري آزادي قرار داديم چرا كه 

محيط هم بايد مختص تيم باشد.

عقب نشيني آرام سكه در كانال 10 ميليون توماني

پرداخت ۲1 ميليارد دالر وام ارزي
نرخ دالر به كانال 24 هزار تومان كاهش يافت 

قبول FATF راه حل مشكالت نظام بانكي 
 ،FATF كشورها با پيوستن به
هم ب��ا سيس��تم بانكداري 
جهاني تبادل برقرار مي كنند 
و هم ب��ا اطمين��ان خاطر با 
ديگر كشورها وارد مراودات 

اقتصادي مي شوند.
لواي��ح بين الملل��ي ب��ا همه 
انتقاداتي كه به آنها وارد است، از 
سوي اكثريت كشورها محترم 
شمرده شده اس��ت تا جلوي چنين يكه تازي هايي را از 
سوي كشور يا كشورهاي خاص بگيرد كه خودخواهانه 
با اقتصاد بين الملل برخورد مي كنند. گ��روه ويژه اقدام 
مالي يكي از اين لوايح است كه تصريح مي كند كشورها 
براي انجام مراودات اقتصادي سالم و شفاف بايد يكديگر 
را به رس��ميت بشناس��ند و صداقت رفتار را در مراودات 
اقتصادي سرلوحه فعاليت هاي مالي قرار دهند. اما ايران 
جزو معدود كشورهايي است كه به داليلي كه دارد هنوز 
همه لوايح اين گروه موسوم به FATF را نپذيرفته است 
و همين موجب تنش هاي اقتصادي بيش��تر به ويژه در 
سطح سيستم بانكي و انتقال ارزي شده است.اما سوال 
اصلي اين است كه در شرايطي كه دولت معتقد است كه 
بايد لوايح سي اف تي و پالرمو هر چه زودتر تعيين تكليف 
شوند و بيشتر از اين نبايد بانك ها را معطل گذاشت، آيا 
بين نظام بانكي و اين لوايح ارتباط مستقيمي وجود دارد 

يا بدون پيوستن به چنين معاهداتي هم مي توان ارتباطات 
بانكي در تجارت خارجي برقرار كرد؟ سوالي كه موافقت 
و مخالفت با آن حتي گاهي جناح سياسي شما را تعيين 
مي كند! و بسياري نيز، تحريم ها را هم دليل و هم مدلول 

اين وضعيت مي دانند.
بدون شك بايد پذيرفت كه تصويب لوايح و كنوانسيون هاي 
مالي و نظام بانكي ارتباط مستقيم و معناداري با هم دارند 
كه قابل انكار نيس��ت. اصوال FATF به معني گروه ويژه 
 )Financial Action Task Force( اق��دام مال��ي
ناظر به همين موضوع است كه شفافيت تراكنش هاي 
مالي يك اصل بين المللي باشد، اصلي كه تقريبًا تمام 
كشورهايي كه عضو FATF هستند، آن را پذيرفته اند 

و به شفافيت مالي پايبندند.
كش��ورهاي زيادي با پيوستن به اين معاهده، هم خيلي 
راحت مي توانند با سيستم بانكداري جهاني و بين المللي 
تبادل داشته باشند و هم با آسودگي خاطر و اطمينان با 

كشورهاي عضو وارد مراودات اقتصادي شوند.
از آنجا كه معاهدات FATF و پالرمو براي مقابله با جرايم 
سازمان يافته  است و بر جلوگيري و مبارزه با پولشويي 
و مقابله با هرگونه تامين مالي تروريسم تاكيد مي كند، 
اگر در ايران تصويب شوند، كشور مي تواند با اطمينان 
خاطر با تمام كشورهاي دنيا ارتباط مالي داشته باشد و 
با اين حساب از پولشويي و مافياي مالي و اتهام كمك 
به تروريسم خبري نخواهد بود. از سوي ديگر، جلوي 

جرايم س��ازمان يافته گرفته مي شود و ريسك مالي 
كشورها در مواجهه با سرمايه گذاري در اقتصاد ايران 

به شدت پايين مي آيد.
يكي از راهكارهايي كه اتحاديه اروپا مخصوصا گروه 5+1 
براي حفظ برجام پس از تحريم هاي حداكثري امريكا به 
ايران پيشنهاد كرده بود، تصويب همين لوايح بود كه آنها 
بتوانند اينستكس را فعال كنند و به نحوي برجام را حفظ 
كنند كه به موجب آن، مي شد در اروپا صندوقي ايجاد كرد 

تا پول هاي ايران در آنجا جمع آوري شود.
در واقع، با تاسيس چنين صندوقي، اروپا بنا داشت نيازها و 
انتظارات ايران تامين شود كه به معناي پرداخت پول نقد 
بود اما آنها اين امر را منوط به اين كردند كه FATF و لوايح 
وابسته به آن از سوي ايران تصويب و پذيرفته شود. عده 
بسيار كثيري مخالف آن هستند، چرا كه ما مافياي مالي 
و دالل هاي تحريم داريم كه از آب گل آلود بهتر مي توانند 
ماهي بگيرند. بنابراين اين گ��روه وقتي مي توانند با دور 
زدن تحريم ها، ميلياردها دالر استفاده ببرند و حساب و 
كتابشان هم مشخص نباشد، چرا مخالف نباشند.وقتي 
FATF تصويب شود ديگر شرايط اينگونه نخواهد بود و 
هر كسي بايد حسابش كامال مشخص باشد و مبدا و مقصد 

حركت پول كامال مشخص شود.
وقتي طرف خارجي اين معاهده را به ايران پيشنهاد داد، 
دولت با آن موافق بود اما مجلس به خصوص اصولگراها 
با آن مخالفت كردند و االن در مجمع تشخيص است كه 

منتظر هستيم ببينيم نتيجه چه خواهد شد؟ اما آيا هنوز 
شانس تصويب لوايح FATF وجود دارد، هنوز عده زيادي 
از اصولگرايان با تصويب FATF مخالف هستند ولي دولت 
تصويب FATF را يك راهي براي هموار كردن مذاكرات 
برجام مي داند.اين امر مي تواند راهگشاي مذاكرات برجام 
باشد اما به اين آساني ها هم نخواهد بود چرا كه فعال به نظر 

نمي رسد امريكا از موضع خود عقب نشيني كند.
ط��رف امريكايي اعالم كرده كه ابت��دا ايران بايد به تمام 
تعهداتي ك��ه در برجام از آن خارج ش��ده برگردد تا آنها 
هم برگردند. ضمن اينكه گفته اند كه فقط مساله برجام 
و مس��اله هسته اي مطرح نيس��ت، بلكه مسائل ديگري 
همچون فل��ز اورانيوم ي��ا اورانيوم 20 درص��دي كه در 
مجلس تصويب ش��د و توليد موش��ك هاي بالستيك و 
توليد موشك هاي كروز از يكسو و نفوذ ايران در منطقه و 
نيروهاي نيابتي آن در منطقه از سوي ديگر در كنار مساله 
مهم تر حقوق بشر كه اين مدت سر و صدا كرده، همگي 
اينها در مذاكرات برجام مطرح شده كه يعني اين برجامي 
كه اگر مذاكره آن شروع شود دقيقا همان برجامي كه 5 

سال پيش مصوب شد، نيست.
باي��دن بارها اعالم كرده كه ما به ي��ك توافق محكم تر و 
مس��تحكم تري بايد برس��يم كه به نظر مي رسد اين بار 
مطالبات اروپايي ها و امريكايي ها پش��ت ميز مذاكره با 
ايران بسيار متفاوت  از هم خواهد بود كه نيازمند تدوين 

يك استراتژي قدرتمند و هوشمند از سوي ايران است.

محمود جامساز
كارشناس  اقتصادي 



گروه  بورس|
روند معامالت ماه جاري خبر از فش��ار فروش عمده در 
تمام��ي نماد هاي بازار مي دهد. چندين ماه اس��ت كه 
بازارسرمايه در اغلب مواقع سرخ پوش است و روند نزولي 
قيمت و ارزش سهام را به رخ سهامداران مي كشد. پيشي 
گرفتن حجم فروش نسبت به تقاضا فضاي ملتهبي را در 
بازار به وجود آورده اين در حالي است كه بر اساس سنت 
همه ساله بازار سرمايه، شركت هاي بورسي در آخرين ماه 
سال براي تامين مالي اقدام به عرضه سهام خود مي كنند 
اما شرايط امسال بسيار متفاوت از سال هاي گذشته رقم 
خورده است. شوراي عالي بورس در تالش است با تغيير 
سياست گذار بورسي اين بازار را  از بحران نجات دهد و 
س��هامداران را از صف نشيني در سمت و سوي فروش 
منصرف كند. رييس جديد سازمان بورس سعي دارد 
با اقداماتي جديد وضعيت نگران كننده و بحراني بورس 
تهران را سامان بخشد اما؛ به باور بسياري از فعالين بورسي 
مشكل بازار سهام با اين تغيير سياست ها رفع نمي شود 
و تنها گره آن كورتر مي شود. سياست گذاران بورسي هر 
چندوقت يك بار دست به اقداماتي خاص براي بازگشت 
ب��ازار مي زنند ولي؛ اغلب اين اقدامات مورد اس��تقبال 
بورس بازان قرار نمي گيرد، تا اين لحظه اقدامات سازمان 
بورس نتوانسته جريان منفي معامالت را خنثي كند و 
س��رمايه گذاران هر روز نااميد تر به سمت وسوي ديگر 
بازارها روانه مي شوند. حال سوال اينجاست اين وضعيت 
بازار تا چه زمان��ي ادامه دار خواهد بود؟ كارشناس��ان 
متغيرهاي تاثير گذار در بازگشت رشد به داد و ستدهاي 
تاالرهاي شيش��ه اي را منوط به اجراي قوانين و حذف 
محدوديت هايي مي دانند كه سياس��ت گذار حاضر به 
اجراي آنها نيست. اين در حالي است كه اقدامات اخير 
سازمان در هفته گذشته نيز با توجه به انتهاي سال كاري 
ممكن است كارايي چنداني نداشته باشد.اغلب فعالين 
بورس��ي بر اين نظرند كه مصوبات بورس��ي تنها براي 
جلوگيري از اعتراضات س��هامداران است و به طورعام 
مصوبات هيچ كاربردي جز كشتن زمان براي جلوگيري از 
اعتراضات ندارند. براي مثال سازمان بورس در جديدترين 
مصوبه خود صندوق ها را ملزم به باالبردن وزن س��هام 
در سبد دارايي هاي ش��ان كرد با اين حال اقدام مذكور 
اعتراض برخي مديران اين صندوق ها را به دنبال داشت؛ 
چراكه سبب فشار بيشتر به شركت هايي مي شود كه در 
۷ ماه گذشته به موجب سياست هاي دستوري سازمان 
مجبور به خريد سهام در قيمت هاي باال شدند و در مقابل 
از فروش آنها ممانعت به عم��ل آورد. غافل از آنكه اين 
شركت ها كه عمدتا در زمره صندوق هاي سرمايه گذاري 
قرار مي گيرند، سرمايه بخشي از سرمايه گذاران خرد را 
در اختيار دارند كه تصميم  گرفتند به ش��كل منطقي 
يعني به صورت غيرمس��تقيم در اين بازار پرريس��ك 
فعاليت كنند. ضمانت كسب بازدهي ۲۵ درصدي براي 
سهامداران خرد تازه وارد با پرتفوي كمتر از ۱۰ ميليون 
تومان از ديگر تدابير سياست گذار براي باز كردن پاي 
س��رمايه گذاران به بورس بود اما اي��ن ترفند نيز با اما و 
اگرهاي فراواني مواجه است و مشخص نيست سهامدار 
تا چه زماني از آن اس��تقبال كند از اين رو بازار سهام در 
روزهاي پاياني سال در بالتكليف ترين حالت ممكن به 
سر مي برد و نحوه چرخش معامالت به سمت صعودي 

شدن نيازمند عوامل متعددي است.

    ثبات نرخ در اوراق مسكن
در معامالت روزگذشته گواهي حق تقدم اوراق تسهيالت 
مسكن با ثبات و آرامش همراه بود و ميانگين قيمتي بيشتر 
نمادهاي معامالتي زيرمجموعه تسه، در محدوده ۵۴ تا ۵۶ 
هزار تومان در نوسان بود. همچنين هيچيك از نمادهاي 
معامالتي اوراق تس��هيالت مسكن نتوانست در معامالت 
امروز فرابورس به دامنه نوسان مثبت يا منفي ۵ درصد برسد 
و اكثر افزايش يا كاهش قيمت ها در دامنه نوسان كمتر از 
مثبت يا منفي يك درصد بود كه نشان دهنده ثبات در بازار 
امروز معامالت اوراق تس��هيالت است. تعداد معامالت در 
هر نماد عمدت��ًا زير ۱۰۰ فقره معامله و تعداد برگه هاي به 
فروش رسيده براي بيشتر نمادهاي زيرمجموعه تسه به 
جز نمادهاي صادر ش��ده در ماه هاي اخير، كمتر از ۲ هزار 
برگه بود.بيشترين تعداد فروش اوراق تسهيالت مسكن با 
۳۷ هزار و ۷۳۰ برگه به نماد تسه ۹۹۱۱ )اوراق تسهيالت 
مسكن صادره در بهمن امسال( با ميانگين قيمتي ۵۵ هزار 
و ۹۶۴ تومان تعلق داشت؛ در رتبه هاي بعدي نيز نمادهاي 
معامالتي تسه ۹۹۰۸، ۹۹۰۹ و ۹۹۱۰ )اوراق مسكن ماه هاي 
آبان، آذر و دي امسال( و هر سه نماد با فروش ۱۷ هزار برگه 
قرار دارند. هر ۳ نماد هم با قيمت ۵۵ هزار و ۹۰۰ تومان به 
فروش رسيدند. از سوي ديگر در معامالت امروز فرابورس، 
تعداد محدودي از برگه هاي تسهيالت مسكن در قيمت 
۵۱ هزار و ۸۰۰ تومان به عنوان كمترين نرخ فروش و تعداد 
محدودي از برگه ها نيز در قيمت ۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان به 
عنوان سقف قيمتي معامالت امروز، دست به دست شدند.

اين در حالي است كه بر اساس اعالم بانك مركزي در گزارش 
بازار مسكن تهران در بهمن ماه، رشد ۳.۷ درصدي متوسط 
قيمت هر متر مربع واحد مس��كوني نسبت به دي ماه رخ 
داده است؛ تعداد معامالت مسكن نيز رشد ۱۱.۴ درصدي را 
ظرف يك ماه تجربه كرد. اگرچه تعداد معامالت در بهمن ماه 

رشد داشت اما تنها ۳ هزار و ۹۱۷ فقره معامله ثبت شد اين 
در حالي است كه در بهمن ماه سال گذشته، اين شاخص، 
۱۳ هزار و ۲۹۶ فقره بود كه نشانه كاهش ۷۰ درصدي تعداد 

معامالت در بازار مسكن نسبت به سال قبل است.

     فرار حقيقي ها از بازار
براساس معامالت روز شنبه بيش از سه ميليارد و ۵۸ ميليون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش ۳۴ هزار و ۲۹۵ 
ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( 
با ۳۲۹ واحد كاهش به ۴۳۰ هزار و ۹۳۵ واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با ۲۱۵ واحد افت به ۲۸۱ هزار و ۴۸۸ واحد 
رسيدند. شاخص بازار اول هفت هزار و ۴۰۵ واحد و شاخص 
بازار دوم ۱۱ هزار و ۶۱۱ واحد كاهش داشتند. حقوقي ها 
در اين روز حدود ۶۹۰ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. 
ارزش كل معام��الت خرد دو ه��زار و ۹۳۰ميليارد تومان 
بود، اش��خاص حقوقي ۳۵درصد يعني هزار و ۲۰ميليارد 
تومان سهام خريدند و مازاد خريدش��ان ۲۳درصد از كل 
معامالت شد. بيشترين تزريق پول حقوقي به بازار در سه 
گروه »بانك ها و موسسات اعتباري«، »استخراج كانه هاي 
فلزي« و »فرآورده هاي نفتي« رقم خورد در حالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »انبوه س��ازي، امالك و مس��تغالت« 
و »خودرو و س��اخت قطعات« به نفع حقيقي ها تمام شد. 
همچنين افزايش س��هام حقيقي ها در ۲۳نماد و افزايش 
سهام حقوقي ها در ۱۰۶نماد به بيش از يك ميليارد تومان 
رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته اول ۱۱۰ميليارد تومان 
و تغيير مالكيت دسته دوم ۷۵۰ميليارد تومان بود.عالوه بر 
اين در بين همه نمادها، نماد »گروه دارويي بركت« با ۲۲۰ 
واحد، »فوالد آلياژي ايران« با ۲۲۰ واحد، »نفت سپاهان« 
با ۲۱۳ واحد، »نفت بهران« با ۲۱۰ واحد، »پتروش��يمي 
فناوران« با ۱۱۴ واحد، »نفت پارس« با ۱۱۱ واحد و »گروه 

پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان« با ۱۰۶ واحد تاثير مثبت 
را بر شاخص بورس داشتند. نماد »ملي صنايع مس ايران« با 
يك هزار و ۲۱۰ واحد، »صنايع پتروشيمي خليج فارس« با 
۹۳۳ واحد، »فوالد مباركه اصفهان« با ۸۸۹ واحد، »شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي« با ۷۰۰ واحد، »پااليش 
نفت اصفهان« با ۳۹۹ واحد، »بان��ك ملت« با ۳۶۲ واحد 
و »بانك پاسارگاد« با ۳۴۴ واحد با تاثير منفي بر شاخص 
همراه بودند. بر پايه اين گزارش، روز مذكور نماد »شركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي«، »تولي��د نيروي برق 
آبادان«، »توسعه و عمران اميد«، »پتروشيمي بوعلي سينا«، 
»پااليش نفت اصفهان«، »شركت سرمايه گذاري خوارزمي« 
و »گروه دارويي بركت« در گروه نمادهاي ُپر تراكنش قرار 
داشتند. گروه فرآورده هاي نفتي هم در معامالت اولين روز 
هفته صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 
۲۱۶ ميليون و ۲۰ هزار برگه سهم به ارزش سه هزار و ۲۳۴ 
ميليارد ريال داد و ستد شد.روز شنبه شاخص فرابورس نيز 
بيش از ۷۹ واحد كاهش داشت و روي كانال ۱۶ هزار و ۹۰۵ 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار ۹۸۹ ميليون و ۲۸۸ 
هزار برگه سهم به ارزش ۱۶۳ هزار و ۷۲۰ ميليارد ريال داد و 
ستد شد. در اين روز نمادهاي »رايان هم افزا«، »پتروشيمي 
زاگرس«، »توسعه مس��ير برق گيالن«، »نفت ايرانول«، 
»برق و انرژي پيوند گستر پارس«، »بيمه اتكايي ايرانيان«، 
»توس��عه مولد نيروگاهي جهرم«، »گ��روه كارخانجات 
صنعتي تبرك«، »توسعه و عمران استان كرمان«، »جنرال 
مكانيك« و »پااليش نفت شيراز« با تاثير مثبت بر شاخص 
اين بازار همراه بودند. همچنين »بيمه پاسارگاد«، »هلدينگ 
صنايع معدني خاورميانه«، »پليمر آريا ساسول«، »صنعتي 
مينو«، »شركت سرمايه گذاري صبا تامين«، »پتروشيمي 
تندگويان«، »مديريت انرژي تابان هور« و »موسسه اعتباري 

ملل« با تاثير منفي بر شاخص بورس همراه بودند.
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همشهري، شهروند و برج ميالد 
در راه ورود به بورس

عبدالحميد امامي، معاون اقتصادي و مالي شهرداري 
تهران در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به پرسشي درباره 
پيوستن مجموعه هاي همشهري، شهروند و برج ميالد 
به بورس با توجه به زيان ده بودن اين شركت ها گفت: 
شهروند با شرايطي كه دارد مي تواند به بورس وارد شود، 
چرا كه زيان ده نيست. البته اگر اجاره ها و قيمت امالك 
را واقعي حساب كنيم، زيان ده مي شود. او ادامه داد: اما 
اكنون به صورت عادي و در نظر گرفتن ميزان خريد و 
فروش از فروشگاه، شهروند سودده است و سال گذشته 
۱۰۰ ميليارد تومان و در سال جاري ۱۲۰ ميليارد واريز 
سود به خزانه پيش بيني شد. معاون مالي شهرداري 
تهران اضافه كرد: سازمان امالك، امالكي كه متعلق 
به شهروند بوده را به نام شهروند منتقل كرده و با اين 

شرايط دارايي شهروند دو هزار ميلياردي مي شود.
امامي ضمن ابراز اميدواري از ورود شهروند به بورس 
تا قبل از پايان دوره پنجم ش��وراي شهر درباره ورود 
همشهري به بورس گفت: همشهري اكنون زيان ده 
اس��ت، اما امكانات چاپخانه اي دارد و قسمت هايي از 
همشهري را هم مي توان وارد بورس كرد و هدف گذاري 
شورا روي دو سه شركت تابعه آن است. او با بيان اينكه 
امكان ورود ش��هروند به بورس فراهم اس��ت، درباره 
جزييات ورود شهروند به بورس ادامه داد: در اين راستا 
اجاره ملك هايي كه در اجاره شهرداري است و مالك 
آن نيست را ۵ ساله تمديد مي كنيم. همچنين امالكي 
كه فروشگاه هاي شهروند در آن مستقر هستند را به 
نام شهروند كرده ايم و تنها يك ملك باقي مانده است. 
امامي با بيان اينكه احتمال حضور شهر آفتاب و برج 
ميالد نيز در بورس فراهم اس��ت، افزود: البته اكنون 

نمي توان حضور آنها در بورس را متصور شد.
امامي در واكنش به نظر اعضاي ش��ورا مبني بر اينكه 
مجموعه شهروند با اين حجم از امكانات اگر در اختيار 
مجموعه خصوصي بود، درآمد بيشتري داشت، گفت: 
بله، اين موضوع درس��ت است، چرا كه دولتي ها اكثرا 
مديران خوب در عرصه اقتصادي نيستند، چون بايد 
يك سري مقررات را رعايت كنند كه مديران را از چابكي 
و چاالكي مي اندازد و محدود مي كند، در حالي كه مدير 
بنگاه اقتص��ادي بايد بتواند بالفاصله تصميم بگيرد و 
عمل كند. او ادامه داد: اينكه مي بينيد پتروشيمي ها 
درآمد خوبي دارند به اين دليل است كه آن شركت ها 
في نفس��ه درآمدزا هستند و ذاتا س��ود قابل توجهي 
دارند، وگرنه بازاريابي مدي��ران دولتي براي صادرات 
خارجي چندان موفق نيس��ت. امامي در ادامه با بيان 
اينكه شهرداري ترجيح مي دهد شهر آفتاب، برج ميالد، 
شهرند و ميادين ميوه و تره بار را وارد بورس كند، افزود: 
برج ميالد به اين دليل زيان ده اس��ت كه درآمد ندارد 
و نگهداري مجموعه به اين بزرگي هزينه بردار است. 
معاون شهردار تهران گفت: برج ميالد االن وارد بورس 
نمي شود، چرا كه به دليل شرايط كرونا رستوران ها و 
سالن هايش تعطيل است و امكان سوددهي ندارد، اما 
جزو ش��ركت هايي است كه قابليت سوددهي دارند و 

مي تواند به بورس وارد شود.

كل محصوالت زنجيره فوالد 
در بورس عرضه خواهد شد

سيد رضا شهرس��تاني، عضو انجمن توليدكنندگان 
فوالد درمورد جلسه هفته گذشته معاون امور معادن 
وزارت صمت با فعاالن زنجيره فوالد اظهار داشت: در 
اين جلسه درباره سياست كل زنجيره فوالد براي تأمين 
موادي همچون ورق، ش��مش و ... براي كارخانه هاي 
پايين دستي همچنين در مورد سياست صادرات در 
كل زنجيره رايزني ش��د كه باتوجه به تخصصي بودن 
امور، مقرر ش��د مباح��ث در كارگروه هاي تخصصي 
جمع بندي و هر هفته يك جلس��ه برگزار شود.عضو 
هيات مدي��ره انجم��ن توليدكنندگان ف��والد افزود: 
معاون وزير صمت در اين جلسه بر لزوم حفظ بازارها 
و ظرفيت هاي صادراتي فوالد تاكيد داشتند. چرا كه 
توليد در كشور ما ۲ برابر نياز است. از اين رو بايد براي 
۵۰درصد مازاد، برنامه ريزي دقيقي داش��ته باشيم تا 
بازارهاي صادراتي از دس��ت نرود، اما اولويت نخست 
نحوه تأمين و كنترل محصوالت مورد نياز بازار داخلي 
است. وي ادامه داد: همچنين مقرر شد محصوالتي كه 
مورد نياز بازار داخلي است، مشخص شود تا اين اقالم 
به دست مصرف كننده واقعي برسد و دالالن از زنجيره 
حذف شوند.شهرستاني تصريح كرد: در همين راستا 
مقرر شد در سامانه بهين ياب بازنگري صورت بگيرد. 
چرا كه در فرآيند فعاليت سامانه تعدادي دالل شناسايي 
شده اند كه قرار شده اين افراد حذف شوند. شهرستاني 
گفت: در بخش تأمين مواد كنترل كاملي صورت خواهد 
گرفت. به اين شكل كه همان هايي كه مصرف كننده 
نهايي هس��تند، محصول را به بازار برسانند؛ البته در 
اين خصوص فعاًل نمي توان اطالع رس��اني كرد و پس 
از تكميل بررس��ي ها، اطالع رساني صورت مي گيرد. 
عضو انجمن توليدكنندگان ف��والد افزود: همچنين 
مقرر شده ستاد فوالد تشكيل شود كه البته هنوز در 
اين خصوص تصميم نهايي اتخاذ نشده است. وي در 
مورد عرضه كل زنجيره فوالد در بورس نيز گفت: مقرر 
شد كل محصوالت زنجيره فوالد در بورس عرضه شود؛ 
در واقع هر كسي كه بخواهد از بخش باالدستي فوالد 
نيز محصولي بخرد، بايد محصول خود را نيز به بورس 
عرضه كند. شهرستاني تاكيد كرد: اگر دولت فرصت 
بدهد، مي توان مسائل فوالد را در همين وزارت صمت 
حل و فصل كرد تا هم منافع توليدكننده و هم منافع 
مصرف كننده در كل زنجيره فوالد حفظ شود. در مورد 
طرح مجلس در جلسه صحبتي نشد، اما مجلس نيز بايد 
فعاًل دست نگه دارد تا در اين جلسات به يك جمع بندي 
برسيم. گفتني است؛ سعدمحمدي، سرپرست معاونت 
امور معادن و صنايع معدني وزير صمت هفته گذشته 
گفته بود كه طي رايزني هاي صورت گرفته با كميسيون 
صنايع و معادن مجلس مقرر شده پس از جمع آوري 
نقطه نظرات فعاالن زنجيره فوالد، اين مسائل به صورت 

مكتوب در اختيار مجلس قرار بگيرد.

درباره كتاب پرايس اكشن: 
بازگشت ها

كتاب »پرايس اكشن: بازگشت ها« نوشته ال بروكز 
ترجمه حسين رضايي حاجي دهي توسط انتشارات 
چالش در ۶۴۶ صفحه منتشر شده است. بازگشت ها 
به عنوان مناطقي از نمودارها كه تحليل درس��ت و 
استفاده به موقع از آنها نيازمند مهارت و تسلط بااليي 
در تحليل نمودارها دارد، يكي از چالش برانگيزترين 
مناطق هر نموداري هستند كه معامله گران با آنها روبه 
رو مي شوند. گاهي اوقات ورود به آنها باعث حصول 
سودهاي فراوان است و در مواردي هم خروج از آنها 
زمينه را براي حفظ آن سودها فراهم مي كند. بنابراين 
تش��خيص به موقع آنها نياز به مهارت فراواني دارد و 
مي توان آنها را ميداني براي آزمون مهارت معامله گران 
دانست. معامله گران تازه كار و نه چندان ماهر در درون 
خود نزاع و كشمكش زيادي بين دو نيروي قدرتمند 
ترس و طمع را احس��اس مي كنن��د و در نهايت آن 
احساسات دروني، آنها را به ضررهايي در معامالتشان 
هدايت مي كنند. نويسنده در اين كتاب به زيبايي هر 
چه تمام تر انواع الگوهاي بازگش��تي، كيفيت قدرت 
روند هنگام بازگشت، نشانه هاي بازگشت، كيفيت 
حجم معامالت هنگام بازگشت و ... را با ارايه مثال هاي 

متعدد به رشته تحرير در مي آورد. 

علت تعويق انتخابات سهام عدالت 
اعالم  شد

فره��اد دژپس��ند، وزير اقتصاد در حاش��يه نشس��ت 
هم انديشي با توليدكنندگان و كارآفرينان اظهار داشت: 
در طول يك سال گذشته به دليل شرايط كرونا نشستي 
با توليدكنندگان و كارآفرينان نداشتيم كه امروز)شنبه( 
اين جلس��ه با حضور فعاالن اقتصادي برگزار شد تا به 
مشكالت اين افراد و دغدغه هايشان رسيدگي شود كه 
يكي از اين مشكالت بخش تامين مالي به ويژه سرمايه 
در گردش بوده است. وي با اشاره به ارايه تسهيالت نظام 
بانكي در طول يك سال گذشته گفت: در اين مدت هزار 
و ۴۰۰ هزار ميلياد تومان تس��هيالت بانكي به بخش 
توليد داده شده كه ۶۰ درصد آن، متعلق به سرمايه در 
گردش بوده اس��ت. وزير اقتصاد ادامه داد: بازار سرمايه 
هم اخيرا در بخش تامين مالي كمك هايي به اقتصاد 
كرده و از طريق اوراق بدهي در بخش هاي تامين مالي 
صورت پذيرفته است. دژپسند تاكيد كرد: تمام تالش 
ما اين اس��ت كه موانع در بخش توليد را كاهش دهيم 
و بتواني��م در تامين مالي به س��رمايه گذاران و فعاالن 
اقتصادي كمك كنيم. وي در پاس��خ به سوالي درباره 
علت تعويق انتخابات هيات مديره شركت هاي استاني 
سهام عدالت اظهار داش��ت: هيچ زمان بندي نهايي و 
قطعي براي انتخابات تعيين نشده و قرار بود در جلسه 
شوراي عالي بورس تاريخ انتخابات نهايي و اعالم شود. 
اين مقام مسوول ادامه داد: البته قرار بر اين گذاشته بوديم 
كه انتخابات هيات مديره شركت هاي استاني در سال 
۹۹ برگزار شود اما در جلسه آخر شوراي عالي بورس به 
اين نتيجه رسيديم كه امكان برگزاري اين انتخابات در 
روزهاي باقيمانده از سال جاري وجود ندارد. دژپسند 
ادامه داد: تعداد برخي از كانديدها در برخي از استان ها 
به حد نصاب نرسيد يا اينكه استعالم هاي آنها نيامده بود 
و به همين دليل انتخابات به يك زمان ديگري موكول 
شد. وزير اقتصاد با بيان اينكه برگزاري اين انتخابات در 
اين طرح گسترده نياز به ملزوماتي دارد،گفت: انتخابات 
بايد در يك محيط رقابتي انجام شود و ملزومات آن را 
بايد فراهم كنيم مي دانيم كه اين انتخابات با حضور ۳۰ 
ميليون سهامدار در ۳۱ استان برگزار مي شود به همين 
دليل بايد در برگزاري اين انتخابات بسيار دقت شود از 
اين رو اعضاي شوراي عالي بورس موافقت كردند براي 
اينكه اجحافي در حق كسي رخ ندهد اين انتخابات به 

زمان ديگري موكول شود. 

عملكرد غيرقابل قبول 
بورس هاي آسيايي

فعاالن ۱۷ ب��ورس اصلي جه��ان از جمله بورس هاي 
اروپايي، امري��كا، بورس تورنتو و بورس توكيو نش��ان 
مي دهد كه همه آنها انتظار دارند شاخص هاي بورسي 
در سال ۲۰۲۱ در س��طح باالتري از سطح قبل بسته 
شوند. در ۱۵ بورس از ۱۷ بورس فوق، اكثريت فعاالن 
انتظار داشته اند تا پايان نيمه نخست امسال اين اتفاق 
بيفتد و دو بورس ديگر هم انتظار بروز اين اتفاق در انتهاي 
سال را داشته اند. سال قبل بدترين عملكرد بورسي يك 
دهه اخير به ثبت رسيد.  در وال استريت همه شاخص ها 
صعودي بودند؛ تا جايي كه هر سه شاخص اصلي بورسي 
در سطح باال تري از روز قبل خود بسته شدند. شاخص 
»داوجونز ايدانس��تريال اوريج« با ۱.۸۵ درصد افزايش 
نسبت به روز قبل و در سطح ۳۱ هزار و ۴۹۶.۳۰ واحد 
بسته شد. ش��اخص »اس اند پي ۵۰۰« با ۱.۹۵ درصد 
جهش تا س��طح ۳۸۴۱.۹۴ واحدي ب��اال رفت و ديگر 
شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« با 
۱.۵۵ درصد صعود در سطح ۱۲ هزار و ۹۲۰.۱۵ واحدي 
بسته شد. در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص 
»فوتس��ي ۱۰۰« بورس لندن ب��ا ۰.۳۱ درصد ريزش 
نس��بت به روز قبل و در س��طح ۶۶۳۰.۵۲ واحد بسته 
شد. شاخص »دكس ۳۰« بورس فرانكفورت در آلمان 
با كاهش ۰.۹۷ درصدي و ايستادن در سطح ۱۳ هزار و 
۹۲۰.۶۹ واحدي به كار خود خاتمه داد و شاخص »كك 
۴۰« بورس پاريس با عقبگرد ۰.۸۲ درصدي در سطح 
۵۷۸۲.۶۵ واحد بسته شد. در مادريد شاخص »ايبكس 
۳۵« ۰.۸ درصد پايين رفت و به ۸۲۸۶.۸۰ واحد رسيد. 
در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد بدي 
داشتند؛ تا جايي كه شاخص »نيك كي ۲۲۵« بورس 
توكيو ژاپن با ريزش ۰.۲۳ درصدي تا سطح ۲۸ هزار و 
۸۶۴.۳۲ واحدي پايين رفت. شاخص »هانگ سنگ« 
بورس هنگ كنگ ۰.۴۷ درصد پايين رفت و در سطح 
۲۹ هزار و ۹۸.۲۹ واحد بس��ته ش��د. در چين شاخص 
»ش��انگهاي كامپوزيت« افت ۰.۳۴ درصدي را تجربه 

كرد و در سطح ۵۲۶۲.۸۰ واحد بسته شد.

ريزش شاخص كل بورس تمامي ندارد

رييس سازمان بورس خبر داد

بالتكليفي سهامداران در بازارسرمايه

اجراي طرح حمايت از سهامداران خرد در بازارسرمايه
محمد علي دهق��ان دهنوي، رييس س��ازمان بورس 
اوراق بهادار در گفت وگويي با شبكه خبر ضمن اشاره به 
طرح هاي حمايتي و برنامه هاي مدنظر سازمان بورس 
براي حمايت از سهامداران خرد گفت: طرح هاي حمايتي 
متعددي براي سهامداران از سوي سازمان بورس تدوين 
ش��ده كه در روزهاي آتي از آن رونمايي خواهد ش��د. از 
همين هفته طرح حمايت از س��هامداران خرد اجرايي 
خواهد شد كه مي تواند يك نمونه مناسب براي تشويق 
به سرمايه گذاري غير مستقيم باشد.وي در ادامه توضيح 
داد: بر اساس اين طرح سهامداران خردي كه در تاريخ ۱۲ 
اسفند )تاريخ مصوبه شوراي عالي بورس( دارايي كمتر 
از ۱۰ ميليون تومان داش��ته باشند، مشمول اين قانون 
خواهند بود. بر اين اساس گروه مزبور چنانچه پرتفويي 
خود را تا ارديبشهت ماه سال ۱۴۰۱ تغييري ندهند و تا 
آن زمان بازدهي كمتر از ۲۵درصد از بازار سهام دريافت 
كرده باش��ند، ما به التفاوت آن را از صندوق توسعه بازار 
دريافت مي كنند. به گفته سخنگوي شوراي عالي بورس، 
البته سهامداران براي برخورداري از اين طرح ضمن حفظ 
سهام مي توانند سهام جديد به پرتفوي خود اضافه كنند.

وي در ادامه با اظهار اين مطلب كه طبق برآوردها تعداد 
سهامداران خردي كه در اين طرح قرار خواهند گرفت 
بالغ بر ۴ ميليون نفر است، گفت: واحدهاي صندوق هاي 
س��رمايه گذاري و اوراق با درآمد ثابت در اين طرح قرار 
نگرفته است. دو صندوق تثبيت بازار و توسعه بازار در بازار 
سرمايه فعاليت دارند. در اين ميان صندوق توسعه  بازار 
در حال حاضر بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان دارايي دارد. 
به احتمال زياد سال آينده نيز ۵ هزار ميليارد تومان به اين 
رقم اضافه مي شود. به اين ترتيب مي تواند نقش مناسبي 
براي حمايت، توسعه و رشد بازار سرمايه ايفا كند.رييس 
سازمان بورس در ادامه تاكيد كرد: جزييات بيشتر از اين 
طرح حمايتي در هفته ج��اري از طريق مراجع معتبر 
سازمان بورس، اطالع رساني خواهد شد. بر اين اساس 
هفته آتي، نماد ويژه اي با قيمت يك ريال بازگش��ايي 
مي شود و سهامداران با پرتفوي زير ۱۰ ميليون تومان 
مي توانند با خريد يك سهم و پس از پااليش اطالعات از 

طرح حمايتي بهره مند شوند.

    حضور بلندمدت و وورد غيرمستقيم
 به بازارسرمايه، كليد سودآوري

به گفته دهقان، يك��ي از اهداف نهاد ناظر بازارس��رمايه 
حفظ آرامش بازار اس��ت. همچنين هدف ديگر اين است 
س��هامداران خردي كه زمان يا دانش كافي براي تحليل 
ندارند، غيرمستقيم در بازار سهام حضور داشته باشند و از 
كانال صندوق هاي سرمايه گذاري وارد بازار شوند. بررسي ها 
نشان از آن دارد كه صندوق هاي سرمايه گذاري در زمان هاي 
رشد شاخص، رشدي به مراتب بيشتر از متوسط بازار داشته 
و در زمان هاي افت نيز، كاهش كمتري را تجربه كرده اند.

اين مقام مسوول در ادامه به شرايط اقتصادي رو به بهبود 
كشور اشاره كرد و افزود: در حال حاضر شاهد مثبت شدن 
رشد اقتصادي كشور هستيم. افزون بر اين آمارهاي ۹ ماهه 
از عملكرد شركت هاي فعال در بازار سرمايه نشان مي دهد 
سودي كه شركت ها امسال در اين بازار توليد كردند ۳ برابر 
زمان مشابه در س��ال قبل است. انتظار براي رشد اقتصاد 
داريم و در حال حاضر اين رش��د ص��ورت گرفته، در آينه 
اقتصاد كه در همان بازار سرمايه نيز منعكس خواهد شد و 
آثار آن را در رشد بورس مشاهده خواهيم كرد.وي در ادامه 

افزود: بررسي ها نشان از كسب سود مناسب از بازار سهام 
در بازه زماني بلندم��دت دارد. به عبارت دقيق تر بازدهي 
بورس بر اساس مطالعات تطبيقي صورت گرفته به نسبت 
بقيه بازارهاي موازي باالست. مطالعات نشان مي دهد در 
هر بازه زماني ۱۰ ساله، بورس نسبت به بقيه بازارها )طال، 
ارز و مسكن( بازدهي باالتري داشته است. رييس سازمان 
بورس ادامه داد: هر چند در ابتداي سال جاري شاهد ورود 
تعداد بااليي از سرمايه گذاران به بازار سهام و ديگر بازارهاي 
س��رمايه گذاري موازي بوديم. تمامي بازارها تا مقطعي با 
سوددهي بااليي براي سهامداران همراه بودند. اين موضوع 
در ادامه متوقف ش��د و تمامي بازارهاي سرمايه گذاري از 
جمله بورس با كاهش سود همراه شدند. در اين ميان برخي 
از سهامداران نيز ممكن است كه از سرمايه گذاري در بورس 
زيان كرده باشند كه اميد است با بهبود شرايط و رونق آتي 

سود به آنها تعلق گيرد.

   پرداخت سود »عدالت« تا پايان سال
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه اظهاراتش 
به سهام عدالت و پرداخت سود سال ۱۳۹۸ اشاره كرد و 

گفت: مشموالن سهام عدالت دو روش را براي آزادسازي 
سهام خود انتخاب كردند؛ يك گروه روش غيرمستقيم 
را انتخ��اب كردند و به اين ترتيب مديريت پرتفوي خود 
را به شركت هاي س��رمايه گذاري استاني واگذار كردند. 
گروهي ديگر مديريت مستقيم را برگزيده كه اين سهم 
در پرتفوي آنها وارد شده است. دهقان دهنوي ادامه داد: 
سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ كه از شركت هاي سرمايه 
پذير موجود در پرتفوي س��هام عدالت تشكيل شده، در 
حال تجميع است. اين رقم حدود ۲۰۰هزار تومان براي 
آن دس��ته از سهامداراني اس��ت كه تمامي سهم خود را 
نگهداري كرده و هيچ س��همي نفروخته باشند. وي در 
ادامه افزود: تصميم بر آن ش��ده كه سود سال ۱۳۹۸ نيز 
به صورت متمركز به حساب دو گروه واريز شود و از سال 
آينده از طريق شركت هاي سرمايه گذاري استاني براي 
سهامداران غيرمستقيم عدالت و از طريق خود شركت ها 
به حساب سهامداران مستقيم عدالت واريز شود. رييس 
سازمان بورس در ادامه خاطرنشان كرد: تالش بر اين است 
تا پايان سال جاري اين رقم به حساب سهامداران عدالت 
واريز شود. چنانچه سود چند شركت نيز تجميع نشود، 

مابقي آن در سال آينده واريز خواهد شد.

     ارتباط دوطرفه بين بانك ها و بازار سرمايه
سكاندار بازار سرمايه در پاسخ به اين سوال كه برخي بانك ها 
را عامل ريزش بازار سهام مي دانند، گفت: در حال حاضر 
ارتباط بين بانك ها و بازار سرمايه يك ارتباط دو طرفه است؛ 
بانك ها به عنوان يك نهاد مالي كه هم نماد خودشان در بازار 
سهام معامله شده و هم شركت هاي زيرمجموعه آنها )تامين 
سرمايه ها، صندوق هاي سرمايه گذاري و كارگزاري ها( در 
بازار فعال هستند. به اين ترتيب يك ارتباط سيستماتيك، 
قوي و دوسويه برقرار است. وي ادامه داد: پيش تر بازار سرمايه 
به بانك ها كمك كرده است. اكنون حمايت بانك ها از بازار 
احساس مي شود. برخي از بانك ها از طريق نهادهاي مالي زير 
مجموعه اين موضوع را اثبات و منابع زيادي را براي حمايت 
از بازار سرمايه صرف كردند. همچنين اعتبارات الزم را به 
كارگزاري هاي اعطا كردند. انتظار مي رود برخي ديگر نيز 

مسووليت پذيري خود را در قبال بازار سرمايه باال ببرند.



مجيد   اعزازي|
بازار مسكن طي سال 99 فراز و فرود هاي متعددي را پشت 
سر گذاشت و روزهاي متفاوتي را براي بازيگران اين بازار 
در تهران و س��اير شهرهاي كشور رقم زد. در بازار مسكن 
تهران طي بهمن ماه سال جاري برخالف رشد 97 درصدي 
ميانگين قيمت هر متر مربع آپارتمان نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل، افت معامالت شديد و كمتر از 5 هزار فقره در 
ماه بود. در اين حال، هم اينك اين سئوال مطرح است كه 
سرنوشت اين بازار در سال آينده چگونه رقم خواهد خورد؟ 
اهميت پاسخ به اين پرس��ش از آن رو است كه از سويي 
صنايع بسياري وابسته به ساخت وساز  و بازار مسكن است 
و صنعت ساختمان سازي يكي از كانديداهاي ايفاي نقش 
پيشران براي اقتصاد ملي است و از سوي ديگر، شهروندان 
بي شماري )دستكم 38 درصد از جمعيت كشور( در صف 
ورود به باشگاه صاحب خانه ها ايستاده اند و به تعبيري در 
زير بار تورم عمومي مترصد گريز از زير بار پرداخت اجاره 

ماهانه منزل خود نيز هستند.
در پاسخ به پرس��ش اصلي اما بايد گفت كه بازار مسكن 
همچون بازار ساير كاالها بيش از هميشه متاثر از محيط و 
بستر اقتصاد كشور است. اقتصادي كه طي سه سال گذشته 
تحت تاثير شديدترين تحريم ها، به ميزان زيادي از نفس 
افتاده و از رشد آن كاسته شده است. نوسان هاي اقتصادي 
سه سال گذشته كشور اگر چه از اواخر اسفند سال 1396 
تحت تاثير سيگنال هاي دريافتي از كاخ سفيد رخ نمود، 
اما عمال در فروردين 97 ب��ا افزايش جهش گونه نرخ ارز 
هويدا شد و به سرعت ساير بازارها از جمله بازار مسكن را 
در نورديد و متوسط قيمت هر متر مربع از حدود 5 ميليون 
و 528 هزار تومان با بيش از 400 درصد رش��د، در بهمن 
99 به 28 ميليون 380 هزار تومان رسيد. طي اين مدت 
نيز قيمت هر دالر امريكا از حدود 5 هزار تومان به حدود 

25 هزار تومان رسيده است.

    از برجام تا بودجه 1400
در پي تحوالت شديد قيمتي در بازار مسكن، مراكز متعدد 
پ  ژوهشي و از جمله مركز پژوهش هاي مجلس در تابستان 
سال 97 اعالم كردند كه بازار مسكن بيش از اثرپذيري از 
عوامل درون بخش��ي، تحت تاثير شرايط كالن اقتصاد و 
سياست قرار گرفته است. متاسفانه اين شرايط طي سه 
سال گذشته تداوم داشته و حتي منجر به تضعيف برخي 
از عوامل دروني بازار مسكن همچون ميزان ساخت و ساز و 
عرضه نيز شده است. اگر چه با روي كار آمدن جوبايدن در 
امريكا، قدري از فشارهاي رواني و هيجاني بر بازارها و فضاي 
كلي اقتصاد تعديل شد و چشم انداز انتظارات تورمي بهبود 
يافت و حتي در ماه هاي آبان و آذر سال جاري، تورمي ماهانه 
مس��كن از نرخ عمومي تورم عقب افتاد و كمي از حباب 
مسكن تخليه شد، اما از آنجا كه تاكنون عمال در شرايط 
پرونده هسته اي ايران تغييري حاصل نيامده است، بار ديگر 
تورم مسكن افزايش يافت به گونه اي كه در ديماه به تورم 
عمومي رسيد و در بهمن ماه از آن سبقت گرفت. البته در 
روزهاي اخير، خبرهاي مثبتي از احتمال مذاكره ايران با 
كشورهاي غربي به گوش مي رسد اما اينكه اين مذاكرات 
احتمالي چه وقت به نتيجه برسند تا گره از پول هاي بلوكه 
شده كشور بگشايد، تحريم فروش نفت لغو شود و مبادالت 
مالي ميان ايران و س��اير كشورهاي جهان به روال  عادي 
بازگردد، همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد. در اين حال، 

موتور رشد نقدينگي و افزايش تورم همچنان فعال است 
و كار مي كند و همزمان اتخاذ برخي سياست هاي تورم زا 
در فرايند بررسي اليحه بودجه 1400 اين موتور را در سال 
آينده نيز تقويت خواهد كرد. از اين رو، با فرض تداوم شرايط 
مبهم پرونده هسته اي ايران تا انتخابات رياست جمهوري، 
نمي توان از اثرگذاري رشد نقدينگي و تورم بر بازار مسكن 

تا اول تابستان 1400 چشم پوشي كرد.

    بازار مسكن و   بيت كوين
 آن سوتر اما، مي توان خوش بين بود كه نوسان قيمتي 
در بازارهاي موازي كه توانس��ته به هم��راه برخي از 
دافعه هاي بازار مسكن طي ماه هاي اخير،  سفته بازان 
را از اين بازار دور نگه دارد، همچنان  اين كاركرد خود 
را حفظ كرده و مانع از جذابيت بازار ملك دستكم در 
شش ماهه نخست سال آينده براي سفته بازان شود. 
بي گمان، با تداوم روند افزايش تورم در س��ال آينده، 
بازارهاي سرمايه اي با هدف حفظ دارايي مورد توجه 
شهروندان خواهد بود. به ويژه بازارهايي كه با مقادير 
اندك پول مي توان به آنها ورود كرد. بازار سهام اگرچه 
از 19 مرداد سال جاري اين ويژگي خود را از دست داده 
و هم اينك از افت محسوس قدرت نقدشوندگي رنج 
مي برد، اما به واسطه رونق بازار رمزارز ها طي ماه هاي 
گذش��ته، عرصه تازه اي براي ورود سفته بازان ايجاد 
شده است و در واقع بازاري به بازارهاي موازي و رقيب 
مسكن اضافه شده است. بازار رمزارزها و در راس آنها 
بيت كوين، از آنجا كه پذيراي پول هاي خرد و اندك نيز 
هست، حتي رقيب مقتدري براي بازار ارز و طال نيز به 
شمار مي روند. البته استقبال بيش از اندازه از اين بازار 
و روانه شدن سيل نقدينگي به اين سمت منجر به اين 
شد كه بانك مركزي ايران،  معامالت رمز ارزها را ممنوع 

اعالم كند. در صورتي كه اي��ن ممنوعيت با ضمانت 
اجرايي قوي نيز همراه شود، سفته بازان و حتي مردم 
عادي براي حفظ دارايي خ��ود در برابر تورم، پناهگاه 

ديگري را جستجو كرده و خواهند يافت. 

    كمبود عرضه همراه با كمبود تقاضا!
در پي جهش هاي مكرر قيمت ملك طي 15 س��اله 
اخير و به ويژه طي سه سال گذشته، توان مالي خانوار 
براي خريد آپارتمان مطلوب خود به شدت افت كرده 
است و طول دوره انتظار مسكن كه قرار بود به 12 سال 
كاهش يابد، هم اينك بر اس��اس برخي محاسبات از 
مرز يك قرن نيز فراتر رفته است. از اين رو، با اطمينان 
بسيار باال مي توان گفت كه تقاضاي مصرفي ملك از 
بازار مسكن حذف و به بازار رهن و اجاره گسيل شده 
است. تقاضاي س��فته بازي نيز آنچنان كه اشاره شد، 
در شرايطي كه بازارهاي آنالين  اجازه مديريت زمان 
بهتري به سفته بازان مي دهد، به راحتي  بازار مسكن 
با فرايندهاي طوالني معامالتي خاص خود را به عقب 
مي راند به ويژه اينكه براي خريد آپارتمان دس��تكم 
در تهران بايد 500 ميليون تومان پول نقد داشت اما 
ورود به بازارهاي آنالين با 500 هزار تومان نيز ممكن 
است. تقاضاي سرمايه گذاري در بازار مسكن نيز تحت 
تاثير جهش قيمت مس��كن كاهش يافته است. البته 
مي توان متقاضيان س��رمايه گذاري در بازار مسكن را 
به دو قسمت تقسيم كرد. اول سرمايه گذاران خردي 
كه با خريد يك يا چند آپارتمان تالش مي كنند از راه 
اج��اره داري، درآمدي در كنار درآمدهاي جاري خود 
ايجاد كند و در صورت مواجه��ه با ناماليمات روزگار 
با فروش يك يا چند دس��تگاه آپارتمان بتواند از اين 
ناماليمات به س��المت عبور كند. ب��ي گمان قدرت 

خريد اين دسته از س��رمايه گذاران ملكي در شرايط 
كنوني اقتصاد ايران به ش��دت تضعيف ش��ده و توان 
هماوردي با قيمت هاي باالي ملك را ندارد. اما دسته 
دوم متقاضيان سرمايه گذاري در بازار مسكن، سرمايه 
داران كالن و اغلب شخصيت هاي حقوقي هستند كه 
تمايل دارند بخشي از پرتفوي سرمايه گذاري خود را به 
مسكن و ساختمان اختصاص دهند. تعداد اين دسته از 
سرمايه گذاران با توجه به شرايط اقتصادي كشور مبني 
بر نبود قوانين خاص اجاره داري و به صرفه نبودن آن 
بسيار اندك و پراكنده است و مي توان از آن چشم پوشي 
كرد. بي گمان، اين دس��ته كوچك از سرمايه گذاران 
ملكي نيز با تشديد شكاف ميان تورم و ميزان اجاره هاي 
دريافتي تمايلي به توسعه سرمايه گذاري هاي خود در 
بازار مس��كن ندارند و از همين رو،  به سرمايه گذاري و 
ساخت و ساز در مناطق خوش آب و هوا و ساحلي روي 
آورده اند. هر چند كه بازار مس��تغالت در اين مناطق 
نيز تحت تاثير افزايش شديد قيمت ها، شيوع كرونا  و 
تنگناي مالي خانوارها فعال از جذابيت الزم برخوردار 
نيست. همزمان با س��ركوب تقاضاي مصرفي و افت 
فش��ار تقاضاي سرمايه گذاري و س��فته بازي، عرضه 
مسكن نيز به دليل جهش خيره كننده قيمت زمين و 
مصالح ساختماني با سكته روبه رو شده، به گونه اي كه 
درخواس��ت براي صدور پروانه ساختماني در شهري 
همچون تهران به كمتر از 8 هزار فقره در سال رسيده 
اس��ت. كمبود ساخت و ساز و عرضه مسكن نوساز در 
برابر رشد جمعيت و افزايش ازدواج ها و تعداد خانوار از 
تابستان سال 93 مشهود بود، اما به دليل ركود تقاضاي 
حاكم بر بازار مسكن از چشم ها پنهان مانده است. بي 
گمان ركود در طرف عرضه در سال هاي آينده به شدت 

براي بازار مسكن دردسرساز خواهد شد.

ايرانشهر

ادامه از صفحه اول

در شهر

ويژه
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دورنماي بازار سرمايه تا 1400
بنابراين توصيه مي كنم به جاي نظاره گر بودن در اين 
ش��رايط، پورتفوي خود را به سهام با p.e كمتر منتقل 
كنيد. اين كار، دو ُحس��ن دارد: نخست اينكه اين گروه 
نسبت به سودي كه اعالم كرده اند افت بيشتري كرده اند 
و ارزنده تر هستند. دوم اينكه، حتي اگر تمام پيش بيني ها 
در خصوص برگش��ت بازار شكست بخورد، سهام شما 
نهايتا تا 4 ماه ديگر يك سود مجمع دريافت مي كند و 
تا 1 سال و 4 ماه ديگر دو سود مجمع در يافت مي كنيد. 
دقت كنيد كه نه تنها حقيقي ها كه حقوقي ها نيز براي 
كاهش ريسك پورتفوي خود در شرايط فعلي اولويت را 
بر سهام با p.e پايين و دريافت سود مجمع تير ماه آينده 
قرار خواهند داد كه مي تواند تقاضا براي اين گروه ها را 
افزايش دهد. عمده س��هاِم بنيادي گروه فلزات سنگ، 
آهن، پتروشيمي و پااليشگاهي و ... سود مناسبي را براي 
سال 99 محقق كرده اند و چشم انداز سال آينده شان نيز 

مثبت است.
اين به معناي عدم س��رمايه گذاري در ساير سهام بازار 
نيست و سهام شارپي هم در بازار وجود دارد كه با توجه 
به در نظر گرفتن ريس��ك هاي مرتبط با آن سهم يا آن 
صنعت، قطعا در ش��رايط رش��د بازار حركت خواهند 
كرد. مبتني بر اين ديدگاه، نكته  اساس��ي، فقط سطح 
ريسكي است كه براي اين منظور در نظر گرفته مي شود. 
سرمايه گذاران كم تجربه  تر كه نوساناتي با اين شدت را 
تجربه نكرده اند و نگران هستند بايد بدانند كه مجموعه 
خريداران اين روزها و كساني كه سهام را در اين قيمت  ها 
نگهداري مي كنند قطعا به س��ود خواهند رسيد و اين 
خاصيت بورس اس��ت كه هرگاه از محور ارزندگي دور 
مي شود به سرعت خودش را اصالح مي كند و به مسير 
درست بازمي گردد. بنابراين معتقدم كه براي برداشتن 
نخستين گام نبايد بيش از اندازه منتظر تحوالت پيش 
رو ماند، بازار سهام كشور در چشم انداز پيش رو به نسبت 
بسياري از بازارها مستعد رشد و تحوالت مثبت است؛ 
دستاوردهاي اين بازار را كساني درك خواهند كرد كه 
با آگاهي و اطالعات مناس��ب در وقت مناسب اقدام به 

سرمايه گذاري مي كنند.

آسيب قوانين كارشناسي نشده 
به بدنه بازار

 زير سوال مي بريم دوم؛ آن به اين صندوق ها لطمه بزرگي 
مي زنيم و در نهايت بعيد مي دانم كمكي به بازار كند چون 
بي اعتمادي و در جو بازار عميق تر از آن است كه بتواند 

كمكي بكند.
به نظر بنده بايد فكر اساسي شود و همدلي بين اركان 
حاكميت ايجاد شود و اين اعتماد خدشه دار شده ترميم 
شود و مردم دوباره به بازار بازگردند اما اگر هر چقدر هم 
حمايت شود و پول از حقوقي ها با اجبار و توصيه و تاكيد به 
بازار تزريق شود صرفاً خروج حقوقي ها را تسهيل مي كند، 

اعتماد اين گروه هيچگاه به بازار باز نخواهد گشت.
 به طور كلي در پايان سال در تمامي سال ها فشار و فروش 
وجود دارد و براي تامين منابع و امثال آن بسياري از سهام  
به فروش مي رسد اما بحث ما بحث بلندمدت است كه 
با وجود پارامترهاي بسيار بنيادي بسيار مناسب و آمار 
توليد و فروش خوب بسياري از شركت هاي بورسي بازار 
هيچ واكنشي نشان نمي دهد و اين به دليل بي اعتمادي 
است و اين بي اعتمادي ربطي به مقطع زماني ندارد و تا 
زماني كه يك فكر اساسي براي آن انجام نشود اين مساله 
بر نمي گردد و اين قوانين خلق الساعه و كارشناسي نشده 

بيشتر  آسيب مي رساند.

انجام تست سريع كرونا 
در ۵ فرودگاه خوزستان

سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري از الزام مسافران 
پروازهاي خوزستان به ارايه تست منفي كرونا خبر داد و 
گفت: در 5 فرودگاه اين استان تست سريع كرونا انجام 
مي ش��ود. به گزارش تسنيم، محمدحسن ذيبخش از 
تشديد نظارت هاي بهداش��تي در فرودگاه هاي استان 
خوزستان خبر داد و اظهار كرد: در تمامي فرودگاه هاي 
خوزستان شامل اهواز، آبادان، دزفول، ماهشهر و آغاجري 
تست رپيد )آزمايش تشخيص سريع( انجام مي شود. وي 
گفت: مسافران جهت انجام پرواز هوايي از اين استان، ملزم 
به ارايه تست گواهي عدم ابتال به كرونا كه به تاييد وزارت 
بهداشت رسيده باشد، هستند. در صورت همراه نداشتن 
گواهي، از مسافران تست رپيد گرفته خواهد شد. ذيبخش 
با بيان اينكه دس��تورالعمل هاي جديدي به ايرالين ها 
جهت انجام پرواز از فرودگاه هاي خوزستان ابالغ شده 
اس��ت، افزود: شركت هاي هواپيمايي ملزم شده اند تا با 
ارسال پيامك، شرايط بحران را به مسافران اعالم تا آنها 
را نسبت به تعويق سفر ترغيب كنند. وي بيان كرد: به 
فرودگاه هاي استان اعالم شده از ورود مشايعت كنندگان 
مسافر به ترمينال فرودگاه ها جلوگيري به عمل آورند و 
همچنين تمامي ايرالين ها موظف به رعايت استفاده از 
ظرفيت 60 درصد هواپيماهاي خود هستند. وي تأكيد 
كرد: تاكنون گزارش��ي مبني بر تخطي از پروتكل هاي 
بهداشتي از فرودگاه هاي خوزستان به سازمان هواپيمايي 
ارايه نشده اس��ت و تنها گزارش هاي دريافتي، مبني بر 
ازدحام مس��افران جهت انجام تس��ت رپيد بوده است. 
سخنگوي سازمان هواپيمايي كش��وري يادآوري شد: 
مقررات سخت گيرانه فقط مربوط به استان خوزستان 
است و ساير اس��تان ها، از پروتكل هاي بهداشتي رايج 
پيروي مي كنند. او همچنين گفت: گزارش نهايي سانحه 
هواپيمايي اوكراي��ن در هفته جاري به صورت عمومي 
منتشر مي ش��ود . ذيبخش درباره اعالم نظر كشورها 
نسبت به گزارش نهايي ايران از سانحه هواپيماي اوكراين 
اظهار كرد: طبق كنوانسيون شيكاگو و انكس 13 ايكائو 
)س��ازمان جهاني هواپيمايي( به كشورهايي مرتبط با 
سانحه هواپيماي اوكراين گزارش تهيه شده را ارسال و 
اعالم كرديم و 4 كشور 60 روز فرصت داشتند كه درباره 

اين گزارش نظر خود را اعالم كنند .

 ورود به ايستگاه راه آهن
 بدون خروج از مترو

مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران از 
اتصال ايستگاه راه آهن به ايستگاه هاي مترو خبر داد. 
به گزارش مهر، در سومين روز هشتمين نمايشگاه 
حمل و نق��ل ريلي، صنايع و تجهي��زات و خدمات 
وابسته، س��عيد رس��ولي با حضور در غرفه شركت 
بهره برداري متروي ته��ران و حومه گفت: عمليات 
اتص��ال خط 3 مت��روي تهران به ايس��تگاه راه آهن 
تهران و احداث يك گالري تا پايان امس��ال اجرايي 
مي شود. وي افزود: مس��افران از اين پس مي توانند 
بدون خروج از ايس��تگاه مترو به راه آهن و بالعكس 
مراجعه كنند. وي تصريح كرد: اتصال ايستگاه هاي 
مترو به ايس��تگاه هاي راه آهن در دستور كار ما قرار 
دارد و براي اولين بار در ايران نمونه آن در ايس��تگاه 
راه آهن تهران به بهره برداري رسيد تا مسافراني كه 
وارد پايتخت مي شوند به راحتي از مترو استفاده كنند 
و سفر يكپارچه شكل گيرد. مديرعامل شركت راه آهن 
افزود: اين سياست را در ايستگاه جوانمرد قصاب واقع 

در شهرري نيز دنبال مي كنيم.

ترويج مديريت پسماند 
در سريال »نون خ۳«

صدرالدين عليپور، مديرعامل س��ازمان مديريت 
پسماند شهرداري تهران از پخش سريال »نون خ 
3« بامحتواي مديريت پسماند در نوروز خبر داد. به 
گزارش فارس، عليپور درباره پخش سريال »نون خ 
3« بامحتواي مديريت پسماند در نوروز اظهار كرد: 
يكي از برنامه هاي م��ا براي همه گيري طرح كاپ، 
آموزش و اطالع رس��اني به شهروندان است و براي 
پيشبرد اين مهم از تمامي ظرفيت هاي موجود در 
حوزه هاي مختلف از جمل��ه برنامه هاي پربيينده 
تلويزيوني بهره مي گيري��م. وي ادامه داد: باتوجه 
به بررس��ي هاي صورت گرفته از ميان سريال ها و 
برنامه هاي تلويزيوني در دست توليد، گزينه هايي 
انتخاب و مذاكراتي در اين خصوص بين نمايندگان 
س��ازمان و تهيه كنندگان برنامه ها براي حمايت و 
همكاري مشترك صورت گرفت. در نهايت و پس 
از برگزاري جلسات مختلف سريال »نون خ 3« به 

عنوان برنامه تلويزيوني برگزيده معرفي شد.

متروي تهران جزو ايمن ترين 
متروهاي جهان است

مع��اون حم��ل و نقل ترافيك ش��هرداري ته��ران در 
16اس��فندماه مصادف با بيس��ت و دومين س��الگرد 
بهره برداري از متروي تهران و حومه با تقدير از تالش هاي 
پرسنل اين ش��ركت گفت: متروي تهران اكنون جزو 
ايمن ترين متروهاي جهان است. به گزارش مديريت 
ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه؛ دكتر هاشمي صبح ديروز از هشتمين 
نمايشگاه حمل و نقل ريلي و صنايع تجهيزات و خدمات 
وابس��ته بازديد ك��رد.  معاون حمل و نق��ل و ترافيك 
شهرداري تهران با اشاره به اينكه شانزدهم اسفندماه، 
سالروز بيست و دومين سالگرد بهره برداري از متروي 
تهران و حومه است؛ افزود: در اين 22 سال اتفاقات خوبي 
در زمينه بهره برداري از مترو انجام شده و پيشرفت هاي 
زيادي در اين زمينه داشتيم كه شايد رونمايي از واگن 
ملي در سال جاري بزرگ ترين رويداد اين معاونت باشد.  
دكتر هاشمي ادامه داد: واگن ملي 28 اسفندماه سال 
جاري به صورت آنالين توسط رييس جمهور محترم 
رونمايي مي ش��ود. اين واگن در حال حاضر با كمك و 
همكاري دانش��گاه هاي معتبر كشور همانند دانشگاه 
علم و صنعت و دانشگاه شريف ساخته شده و توليد آن 
تا 80 درصد بومي است.  دكتر هاشمي در پاسخ به اينكه 
عملكرد شركت بهره برداري متروي تهران و حومه در 
اين 22 سال را چطور ارزيابي مي كنيد، گفت: در حال 
حاضر تكنسين ها و پرسنل شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه با دانش و تجربه بسيار باال در كوتاه ترين 
زمان مشكالت به وجود آمده در حين بهره برداري را رفع 
مي كنند و بايد بگويم كه اكنون متروي تهران و حومه 
جزو ايمن ترين مترو ها در دنيا است. هرچند اين شركت با 
مشكالتي به خصوص در زمينه ارز و تامين قطعات دست 
و پنجه نرم مي كند اما توانس��ته به خوبي از پس آنها بر 
بيايد و خدمت رساني را به بهترين نحو ممكن انجام دهد.

قدرداني از پرسنل متروي تهران
مديرعام��ل ش��ركت بهره برداري مت��روي تهران 
و حوم��ه با اش��اره به اينكه 16 اس��فند س��الگرد 
بهره برداري از مترو اس��ت گفت: بعد از گذشت 21 
سال بهره برداري، متروي تهران بزرگ ترين شبكه 
ريلي در شبكه حمل و نقل ريلي درون شهري است. 
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه فرنوش نوبخت 
ضمن تبريك بيست و دومين سالگرد متروي تهران 
و حومه اظهار كرد: در ش��انزدهم اسفندماه 1377 
اولين روزي كه قطار مترو در مسير تهران )صادقيه( 
- كرج حركت كرد، روز وي��ژه و به يادماندني بود و 
همه عالقه مند بودند كه بدانند بعد از آن چه اتفاقي 
مي افتد. وي افزود: امروز متروي تهران بيش از ٢5٠ 
كيلومتر شبكه و ١٣٢ ايستگاه فعال دارد و در حال 
خدمات رساني به شهروندان هستيم. نايب رييس 
هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه با اشاره به اينكه طي بيست و يك سال 
گذشته ميلياردها سفر در خطوط متروي تهران و 
حومه ثبت شده است، گفت: اين سفرها را مديون 
زحمات و تالش خس��تگي ناپذير پرسنل شركت 
متروي تهران و شركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه است و امروز نتيجه اين پيگيري ها و اقدام ها را 

در رضايتمندي شهروندان مي توان مشاهده كرد.

اما و اگر بازار ملك تا شهريور سال آينده چيست؟

بودجه ۱۴۰۰ بازار ملك پايتخت را به كدام سو مي برد؟

مسكن1400درمسيرمهآلود

انتظار افزايش ماليم قيمت ها در بازار مسكن
مهدي سلطان محمدي، كارشناس ارشد بازار مسكن بر 
اين باور است كه بررسي اليحه بودجه 1400 كل كشور 
در صحن مجلس تا به امروز پالس هاي تورمي خود را به 
فعاالن اقتصادي براي س��ال آينده داده است و از اين رو 
كنشگران اقتصادي به ويژه بازار مسكن پايتخت بر اين 
باورند كه با تصويب اين بودجه انبساطي، بايد در انتظار 
افزايش ماليم قيمت ها در بازار مسكن طي سال آينده 

باشيم.
سلطان محمدي  در تحليل آمار تحوالت بازار مسكن طي 
ماه هاي اخير به ايرنا گفت: پيش از ورود به بررسي آمارها 
بايد گفت كه داده هاي ماهانه در بخش مسكن مي تواند 
با خطاهايي همراه باش��د و الزاما منعكس كننده روند 
دقيق بازار نيست. اين خطا بخصوص در زماني كه حجم 
معامالت كاهش مي يابد، بيشتر مي شود. از اين رو نياز 
است تا تعديالت و اصالحات الزم روي ميانگين قيمت ها 
در داده هاي مسكن ش��هر تهران انجام شود زيرا گاهي 
ممكن است افزايش حجم معامالت در بخش خاصي از 
بازار شاخص كل را تحت تاثير قرار دهد و به طور نادرستي 
ش��اخص را جابه جا كند. به گفته او، به طور معمول در 
كشورهاي توسعه يافته تعديل هايي روي بررسي ها انجام 
مي دهند تا معامالت را به يك مشخصات و ميانگين واحد 
تبديل كنند؛ مثال اگر يك واحد مسكوني در منطقه اي 
شرايط بهتري دارد، قيمت را تعديل مي كنند كه شاخص 
كل را تحت تاثير قرار ندهد؛ بنابراين اگر بخواهيم قضاوت 
بهتري از بازار مسكن داشته باشيم بايد دامنه تحوالت 
را س��ه ماهه در نظر بگيريم. او افزود: نكته دومي كه بايد 
گفت اينكه بازار مسكن بازاري است كه لختي زياد دارد 
و واكنش آن به تغييرات قيمت مثل بازار سهام وارز آني 
و لحظه اي نيست؛ علت اين امر را مي توان در چسبندگي 
زياد قيمت ها جست و جو كرد. بنابراين گاهي چند ماه 
طول مي كشد كه فروش��ندگان و خريداران نسبت به 
قيمت هاي جديد قانع شوند و پاي معامله ملك بيايند. 
نكته س��وم را بايد در خوش بيني هاي زيادي كه در دو 
سه ماه گذشته نس��بت به آينده بازار و ريسك هاي بازار 
ايجاد شد، جست و جو كرد؛ زيرا با روي كار آمدن دولت 
جديد امريكا و گمانه زني درباره بازگشت اين كشور به 

برجام تصور بر اين بود كه در مسائل ارزي كشور گشايش 
حاصل مي شود و به نوبه خود تورم را كاهش مي دهد. اين 
امر سبب شد تا چشم انداز انتظارات تورمي به طور قابل 
مالحظه اي كاهش يابد. اين كارش��ناس مسكن درباره 
اثر نرخ تورم طي ماه هاي اخير بر بازار مسكن تهران نيز 
گفت:  اينكه بخش عمده اي از روندهاي قيمت در بازار 
مسكن ناشي از تورم است، امر پنهاني نيست بخصوص 
اينكه ش��اخص نرخ تورم بخصوص در بخش نهاده هاي 
بخش مسكن در ماه هاي گذشته رشد قابل مالحظه اي 
داشته است. آخرين برآورد مركز آمار ايران از افزايش 100 
درصدي قيمت مصالح ساختماني در پاييز امسال نسبت 
به سال گذشته حكايت دارد؛ بنابراين سازندگان محاسبه 
مي كنند كه با قيمت هاي فعلي آيا توان آغاز پروژه جديد 
ساختماني را دارند. او افزود: البته اين را هم بايد گفت كه 
با توجه به اينكه در آستانه سال جديد هستيم و در سال 
آينده نرخ دستمزدها و قيمت تمام شده كاالها افزايش 
خواهد داشت كه اثر خود را بر قيمت هاي تمام شده بخش 
مس��كن خواهد گذاشت و به نظر مي رسد اين قيمت ها 
همچنان رو به افزايش باش��د و به همين دليل سازنده و 

مالك از اينكه ملك خود را به قيمت پايين تري بفروشد، 
پرهيز مي كند. س��لطان محمدي  در پاس��خ به اينكه 
پيش بيني شما براي آينده بازار مسكن تهران در بهار 
1400 چيست؟گفت: پيش بيني دو سه ماهه براي بازار 
سخت است چون متغيرهاي سياسي، قانون بودجه، 
سياست خارجي و انتخابات رياست جمهوري باعث بروز 
نااطميناني هايي در بازار مي شود. براي مثال كنشگران 
اقتصادي اكنون كه اليحه بودجه سال  آينده در مجلس 
در دست بررسي است، عالمت هايي را دريافت كرده اند 
كه نش��ان مي دهد اين بودجه ماهيت تورم زايي دارد 
و اراده ج��دي در دول��ت و مجلس ب��راي كنترل تورم 
ناشي از آن ديده نمي ش��ود. البته به طور معمول سال 
آخر رياس��ت جمهوري اين ويژگي را دارد كه دولت ها 
مي خواهند گشاده دستانه عمل كنند و نمايندگان هم 
به دليل نگاه سياسي از سياست هاي انقباضي در تدوين 

بودجه پرهيز مي كنند.
او افزود: از س��وي ديگر اگر به چرخه هاي مسكن توجه 
كنيم، علي االصول بايد بگوييم ك��ه وارد دوره ركودي 
شويم و انتظار نداريم افزايش قيمتي كه سال گذشته رخ 

داد تداوم داشته باشد؛ اگر در بازار مسكن قائل به چيزي 
به نام حباب باشيم كه بسياري از اقتصاددانان درباره آن 
ترديد دارند، و اگر شاخص هاي بنيادين در بازار مسكن 
مثل نسبت قيمت به درآمد را مبنا قرار دهيم، قيمت ها در 
حد بااليي قرار دارد. البته اگر شرايط تورمي نبود، مي شد 
انتظار داشت كه بازار مسكن پايتخت با آرامش روبرو شود 
و افزايش يا كاهش محدود داش��ته باشيم ولي شرايط 
تورمي اثر خود را بر ب��ازار مي گذارد و اين خوش بيني را 
خنثي مي كند؛ حال اگر سال آينده هم تورم 30 يا 40 
درصدي داشته باشيم، به ميزاني بر بازار مسكن منعكس 
مي شود. سلطان محمدي تصريح كرد: ما انتظار نداريم كه 
رشد قيمت ها در بازار مسكن از تورم بيشتر باشد اما همين 
امر هم به اين معنا نيست كه قيمت ها در بازار كاهشي باشد 
و بنابراين مي توان گفت مي توانيم افزايش محدودتري را 
در سال آينده تجربه كنيم مگر اينكه اتفاقاتي در صحنه 
سياسي رخ دهد كه سبب كاهش نرخ ارز و گشايش در 
واردات شود و كاهش ريسك هاي ميان مدت و بلندمدت 
اقتصادي از نظر كنش��گران بازار مسكن كاهش يابد. او 
درباره اثرگذاري بازار مسكن تهران روي بازار ساير شهرها 
نيز اظهار كرد: متغيرهاي موثر بر بازار مسكن تهران در همه 
كشور كمابيش وجود دارد اما همبستگي قيمت مسكن در 
تهران با شهرهاي مختلف متفاوت است؛ تهران بيشترين 
همبس��تگي را با كرج دارد و ضريب همبستگي اين دو 
باالي 95 درصد است اما همين شاخص همبستگي بين 
تهران و ش��هرهاي بزرگ باالي 70 تا 80 درصد برآورد 
مي ش��ود. وي افزود: با اين حال اين بدان معني نيست 
كه هرآنچه در بازار مس��كن تهران رخ مي دهد در ساير 
شهرها نيز قابل تعميم است؛ برخي شهرها همبستگي 
زيادي با تهران ندارند و نرخ مسكن به متغيرهايي چون 
ميزان عرضه زمين، ميزان ساخت و ساز در سال گذشته، 

مهاجرت مثبت و منفي مرتبط است.
در هر صورت افزايش قيمتي كه در س��ال هاي اخير در 
مسكن تهران رخ داد، با يك درجه شدت كمتر در سطح 
كشور بخصوص در مراكز شهرهاي بزرگ و استان هاي 
شمالي رخ داد اما شاخص ها نشان داد كه افزايش قيمت 

در ساير شهرها همچنان كمتر از تهران است.



جنجال ها بر سر بندي از مصوبه مجلس كه نمايندگان 
با افزايش ۱۰ درصدي حق السهم دولت از اپراتورها در 
اليحه بودجه س��ال آينده موافقت كرده اند، همچنان 
ادامه دارد. مصوبه اي كه تنها قرار نيست مبالغ حاصل از 
اين در آمد براي »حمايت از توليد و محتوا و فعاليت هاي 
فرهنگي و نظ��ارت در فضاي مجازي« هزينه ش��ود؛ 
نظارتي هم كه عهده سازمان ساترا است كه زير نظر صداو 
سيما فعاليت مي كند. حاال در خبري جديد مشخص 
ش��ده كه اين مبالغ عالوه بر حمايت از توليد محتوا در 
فضاي مجازي به واسطه صداوسيما، مخابرات را موظف 
كرده كه ضمن توس��عه اينترنت پرسرعت، بايد امكان 
مقابله با تهديدات اينترنت ماهواره اي توسط كشورهاي 
خارجي ديگر در حريم كش��ور نيز مورد استفاده قرار 
گيرد را داش��ته باش��د. با اينكه تحليل هاي اين مدت 
نش��ان مي داد كه تصويب اين قانون ب��ه ضرر كاربران 
اس��ت و حتي مصوبه ش��وراي عالي فضاي مجازي در 
خصوص سهم ۲ درصدي اينترنت در سبد خانوار را زير 
سوال مي برد، اما مجلس شوراي اسالمي روز گذشته، 
در صحن علني اين مصوبه را به تصويب رساند. بر اين 
اساس، حق الس��هم پرداختي شركت هاي اينترنتي از 
سال ۱۴۰۰، به ميزان ۱۰ درصد افزايش خواهد يافت. 
۳۰۰۰ ميليارد تومان درآمد حاصل از اين اقدام نيز به 
»صداوسيما« براي »نظارت« بر محتواي فضاي مجازي 
به »شركت مخابرات ايران« براي توسعه اينترنت خانگي 
 SpaceX براي »مقابله« و رقابت با اينترنت ماهواره اي
و همين طور توليد محتوا در فضاي مجازي تخصيص 
خواهد يافت. همچنين بندي از اين تبصره كه قبال در 
مجلس تصويب شده بود و بر اساس آن هرگونه افزايش 
قيمت اينترنت را ممنوع اعالم كرده بود، از مصوبه حذف 
شد. به نظر مي رسد فشار تامين اين ۳هزار ميليارد تومان 
از جيب مردم خواهد بود. نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسالمي ابتداي اس��فند ماه، در جريان بررسي اليحه 
بودجه سال ۱۴۰۰، با افزايش ۱۰ درصدي حق السهم 
دولت از اپراتوره��ا موافقت كردند. منابع حاصل از اين 
درآمد به ميزان ۳۰ هزار ميليارد ريال )۳۰۰۰ ميليارد 
تومان( با ه��دف حمايت از توليد محتوا و فعاليت هاي 
فرهنگي و نظارت در فضاي مجازي هزينه شود. جالب 
آنكه مسووليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و 
تصوير فراگير در فضاي مجازي منحصرا بر عهده سازمان 
تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير )ساترا( است كه 
زير نظر س��ازمان صدا و سيما فعاليت مي كند. حاال در 
تصوير جدي��دي از همين مصوبه جزييات بيش��تري 
از آن مشخص ش��ده و اينكه نمايندگان مجلس براي 
درآمد از محل اين حق السهم تصميم هاي ديگري نيز 

در اين مصوبه گرفته اند. در تبصره شش��م اين مصوبه 
كه ش��امل زيرمجموعه هاي مختلفي اس��ت در بند ۲ 
آن آمده اس��ت كه حق االمتياز و حق الس��هم دولت از 
اپراتورهاي ارايه دهنده خدمات مخابراتي به ميزان ۱۰ 
درصد افزايش يافته و به حساب درآمد عمومي رديف 
۱۳۰۴۰۴ ن��زد خزانه داري كل واريز ش��ود. در همين 
بند آم��ده كه منابع حاصل مازاد بر ش��صت و نه هزارو 
هشصد ميليارد ريال در رديف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد 
مختلفي خواهد ش��د. در بند ۱-۲ اين ماده آمده است 
كه منابع حاضر از اين درآمد حق السهم اپراتورها بايد 
براي توسعه زيرساخت اينترنت ثابت پرسرعت توسط 
ش��ركت مخابرات ايران كه امكان ارايه سرويس هاي 
صوت و تصويري پيش��رفته را داشته باشد. مخابرات با 
اين اينترنت ثابت پرسرعت بايد امكان رقابت با تهديدات 
اينترنت ماهواره اي توسط كشورهاي خارجي ديگر در 
حريم كشور را داشته باشد. مقابله با اينترنت ماهواره اي 
در حالي در اين مصوبه گنجانده ش��ده كه اخيرا دبير 
شوراي عالي فضاي مجازي اعالم كرده بود كه اين شورا 
براي محدودسازي فعاليت اينترنت ماهواره اي برنامه اي 

ندارد و موافق توسعه در اين زمينه است. 

     مقابله شركت مخابرات
با تهديدات اينترنت ماهواره اي

مصوبه مجلس براي افزايش ۱۰ درصدي حق السهم دولت 
از درآمد اپراتورها، شركت مخابرات را موظف به مقابله با 
اينترنت ماهواره اي كرده، اين در حالي است كه توسعه 
ماهواره صرفا بر عهده س��ازمان فضايي است. همچنين 

در واكنش به اين بند، حس��ين فالح جوشقاني، رييس 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در توييتر 
خود نوشت: »مشكل توقف در توسعه اينترنت خانگي، 
سرمايه نيس��ت. انحصار مخابرات ايران در سيم مسي و 
داكتهاي زيرزميني است كه در خصوصي سازي به اشتباه 
به آنها واگذار شده است. آن را رفع كنيد. مسووليت توسعه 
منظومه هاي ماهواره اي هم با س��ازمان فضايي است نه 
مخابرات ايران.« در بند ۲-۲ نيز از محل درآمد ماليات ۱۰ 
درصدي اپراتورها براي پراخت به دولت بايد براي حمايت 
از توليد محتوا در فضاي مجازي استفاه شود. در تبصره 
۶ اين مصوبه امكاناتي هم از اين حق السهم براي شوراي 
عالي فضاي مجازي در نظر گرفته شده است. در بند ۲-۳ 
اين تبصره آمده كه پروژه ها و طرح هاي مرتبط با فضاي 
مجازي تحت نظارت و راهبرد مركز ملي و در راس��تاي 
مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي به خصوص »طرح 
كالن و معماري شبكه ملي اطالعات« مصوب شهريور 
۱۳۹۹ با اولويت بومي سازي تجهيزات و خدمات امنيت و 
سالم سازي، ذخيره سازي و پردازش كال ن داده ها از محل 
درآمد اين حق الس��هم بايد استفاده كنند. همچنين در 
بند ۴-۲ اين تبصره وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
مكلف شده كه در چارچوب الزامات شوراي عالي فضاي 
مجازي تا پايان سال ۱۴۰۰ شبكه ملي اطالعات را اجرا 
كند؛ ش��بكه اي كه به گفته مديران شوراي عالي فضاي 
مجازي و وزارت ارتباطات بخش هايي از آن در حال حاضر 
مورد استفاده كاربران است. بند پرسروصداي تبصره ۶ كه 
صداي انتقاد مديران وزارت ارتباطات را نيز بلند كرده، بند 
۵-۲ است كه بخش از اين حق السهم مالياتي اپراتورها 

به دولت را براي صداوس��يما در نظر گرفته است. طبق 
اين بند مسووليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت 
و تصوير فراگير و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده س��اترا 
زير نظر سازمان صداوسيما اس��ت و متناسب با توسعه 
زيرساخت اينترنت ثابت پرسرعت، صداوسيما موظف به 
ارايه محتواي توليد خود در اين بستر شده است. اما در بند 
۶-۲ و آخرين بند تبصره ۶ وزارت ارتباطات مكلف شده 
به نحوي سياست گذاري كند كه توسعه اقتصاد ديجيتال 
بر بستر ش��بكه ملي اطالعات داراي مزيت هاي مالي و 
اقتصادي قابل توجهي نس��بت به توسعه آن در خارج از 

شبكه ملي اطالعات باشد.

     مهر تاييد مجلس بر گراني اينترنت
محمدج��واد آذري جهرمي، وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات هفته گذشته و در حاشيه جلسه هيات دولت 
گفته بود كه اجراي اين مصوبه راه چاره اي جز گران شدن 
تعرفه بسته هاي اينترنتي براي اپراتورها نمي گذارد و با 
اين مصوبه اينترنت صددرصد گران مي ش��ود. جهرمي 
همچنين اعالم كرده بود كه اين تصميم گيري ها خالف 
سياست هاي نظام و ضد توسعه و رشد فناوري اطالعات 
در ايران اس��ت. همچنين او تاكيد كرده بود كه اگر نياز 
باشد آنها براي جلوگيري از اين تصميم با شوراي نگهبان 
نيز مكاتبه خواهند كرد. در ادامه اين واكنش ها هم معاون 
وزير ارتباطات و رييس رگوالتوري اعالم كرد كه افزايش 
مالي��ات اپراتورها موجب افزايش هزين��ه كاربر و توقف 
توسعه مي شود. آذري جهرمي همچنين اظهار كرده بود: 
اگر مصوبه افزايش ۱۰ درصدي حق السهم اپراتورها در 
هر شرايطي تصويب شود، نيازي به اين نيست كه اجازه 
افزايش بهاي تعرفه به اپراتورها داده شود. تنها قيمتي كه 
االن گذاشته شده، ۰.۴ريال براي هر كيلوبايت يا ۴۰ هزار 
تومان براي هر گيگ است و به صورت خودكار اگر مالياتي 
كه دولت از اپراتورها مي گيرد افزايش پيدا كند، اپراتورها 
هم مي توانند تا سقف مجوز، تعرفه را باال ببرند و اين اتفاقي 
اس��ت كه با قانوني شدن اين مصوبه اتفاق خواهد افتاد و 
اينترنت ۱۰۰ درصد گران خواهد شد، در حالي كه گراني 
اينترنت ضد توس��عه و رش��د فناوري اطالعات در ايران 
است. وزير ارتباطات با بيان اينكه اگر اين مصوبه تبديل به 
قانون شود، الزم االجراست، گفت: اكنون تمام صحبت ما 
با مجلس، نمايندگان و افكار عمومي اين است كه در يك 
روال مردم س��االري در خصوص موضوعي كه قرار است 
قانون شود، گفت وگو كنيم. اين اظهارات كه با اين مصوبه، 
اينترنت گران نمي شود و اپراتورها حق اين كار را ندارند، 
كارشناسي نيس��ت و اگر اين روال تبديل به قانون شود، 

تاثير بسزايي در قيمت اينترنت در ايران خواهد داشت.
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اولويت مجلس در بررسي ۴ طرح 
فضاي مجازي پس از بودجه

رييس فراكسيون اقتصاد ديجيتال و حكمراني داده، 
گفت: بررسي چهار طرح فضاي مجازي از جمله موضوع 
»حكمراني داده« پس از اتمام بررسي بودجه، در دستور 
كار نمايندگان مجلس قرار مي گيرد. به گزارش مهر، از 
ابتداي آغاز به كار مجلس يازدهم، بالغ بر ۵ طرح كالن 
در حوزه سياست گذاري و قانونگذاري فضاي مجازي 
ارايه ش��ده است. به نظر مي رسد كه نبود ضمانت هاي 
اجرايي براي مصوبات ش��وراي عالي فضاي مجازي و 
عدم اهتمام اين شورا به برگزاري منظم جلسات، باعث 
شده تا نمايندگان مجلس يازدهم، ساماندهي فضاي 
مجازي را در دس��تور كار قرار دهند. طرح »تش��كيل 
كميسيون ويژه فضاي مجازي و اقتصاد ديجيتال«، طرح 
»صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي 
پيام رسان هاي اجتماعي« كه اوايل شهريورماه در مجلس 
شوراي اسالمي اعالم وصول شد و به امضاي حدود ۴۰ 
نماينده رس��يد و نيز طرح »حمايت از توسعه و رقابت 
پذيري پلتفرم هاي ارايه دهنده خدمات پايه و كاربردي 
شبكه ملي اطالعات« كه ۷۰ نماينده آن را امضا كردند 
از جمله اين طرح ها اس��ت. دو طرح مربوط به »قانون 
يكپارچه سازي داده ها و اطالعات ملي« و »قانون الزام 
به انتش��ار داده و اطالعات« نيز در ماه هاي اخير اعالم 
وصول شده اس��ت. مجتبي رضاخواه نماينده مجلس 
و رييس فراكسيون اقتصاد ديجيتال و حكمراني داده 
در خصوص آخرين وضعيت اين طرح ها، تاكيد گفت: 
حدود ۴ طرح در حوزه فضاي مجازي و حكمراني داده 
در صحن مجلس اعالم وصول شده و به كميسيون هاي 
تخصصي ارجاع شده است. وي ادامه داد: براي مثال يكي 
از اين طرح ها هم اكنون در كميسيون فرهنگي مراحل 
كارشناسي را مي گذراند و طرح ديگر در دست بررسي در 
كميسيون صنايع است. اگرچه كار كارشناسي بسياري 
در مورد اين طرح ها انجام شده اما هيچكدام تاكنون به 
صحن مجلس ارجاع نش��ده اند. رضاخواه با بيان اينكه 
اسامي اين طرح ها كه پيش از اين اعالم شده بود تغيير 
يافته است، گفت: طرح حمايت از توسعه و رقابت پذيري 
پلتفرم هاي ارايه دهنده خدمات پايه و كاربردي شبكه 
ملي اطالعات، توسط اينجانب ارايه شد و با تغيير نام، در 
حال گذراندن مراحل كارشناسي و كار تكميلي است. 
وي گفت: به دليل بررس��ي بودجه ۱۴۰۰، بررسي اين 
طرح ها از اولويت نمايندگان خارج شد اما پس از اتمام 
بررس��ي قانون بودجه، اين طرح ها در اولويت بررسي و 
ارجاع به صحن علني قرار مي گيرند. رييس فراكسيون 
اقتصاد ديجيتال و حكمراني داده تاكيد كرد: با توجه به 
خألهاي قانونگذاري در اين حوزه، تصميمي براي تجميع 
اين طرح ها وجود ندارد و هر يك از اين طرح ها، با هدف 
قانونگذاري در اين حوزه ارايه ش��ده و پس از بودجه در 

اولويت بررسي قرار مي گيرد. 

 G5 نگاه كاربردي همراه اول به
ركورد سرعت اينترنت را شكست

 اپراتور اول با شعار »لحظه ها به سرعت ۵G مي رسند« 
اس��تفاده از فناوري ۵G روي شبكه تجاري و واقعي را 
رسما آغاز كرد، اين در حالي است كه با برنامه ريزي هاي 
انجام شده مديران و كادر متخصص همراه اول، ۵G به 
استفاده عمومي روز به روز نزديك تر مي شود. به گزارش 
شمانيوز، انتقال سريع اطالعات با تكنولوژي نسل پنجم 
ارتباطات، تعريفي است كه براي تكنولوژي ۵G به كار 
گرفته مي شود. چراكه اين تكنولوژي پتانسيلي دارد 
كه مي تواند اطالعات را تا چند ده برابر سريع تر از نسل 
چهارم موبايل كه هم اكن��ون در اختيار كاربران تلفن 
همراه است، جابه جا كند. به همين دليل كشورهاي 
مختلف براي ورود اين فناوري، در حال تالش و آمادگي 
هستند و پيش بيني ها حاكي از آن است كه نسل پنجم 
ارتباطات بي سيم تا چهار سال ديگر به شكل تجاري 
درآيند. اين فناوري با قابليت اتصال بي قيدوشرط به 
اينترنت، زندگي اف��راد را به كلي متحول خواهد كرد. 
افزايش نرخ انتقال اطالعات و سرعت، در كنار كاهش 
تأخير در ارسال اطالعات، مهم ترين ويژگي هاي شبكه 
نس��ل پنجم موبايل اس��ت كه مي تواند به كارآمدي 
اپليكيشن هاي مرتبط با اينترنت اشيا نيز كمك كند 
و در نهايت پيش بيني شده كه با ۵G شاهد رشد ۲۵۰ 
برابري اتصال اشيا و دريافت موجي از اطالعات باشيم. 
به اين ترتيب هدايت ماشين هاي خودكار، ايجاد شبكه 
هوشمند حمل ونقل و رسيدن به زندگي هوشمند به 
معناي واقعي، تا كمتر از ۵ سال آينده دور از ذهن نخواهد 
بود. اما سوال مهمي كه در خصوص نسل پنجم ارتباطات 
مطرح است، به تجاري سازي آن مربوط مي شود. در سند 
شوراي عالي فضاي مجازي آمده تا سال ۱۴۰۲ بايد ۱۰ 
درصد از جمعيت كشور از اينترنت نسل پنجم برخوردار 
باشند. نس��ل پنجم ارتباطات با توجه به قابليت هاي 
خاصي كه دارد هم مي تواند در اختيار كاربران شخصي 
قرار بگيرد هم كاربردهاي صنعتي داشته باشد. شركت 
ارتباطات سيار ايران )همراه اول( گام هاي مهم و اوليه را 
در راستاي تحقق اين مهم از سال ها پيش برداشته است 
و امروز ثمره آن را با رونمايي از س��ايت ۵G همراه اول 
روي شبكه واقعي و جابه جايي ركورد سرعت اينترنت 
ايران شاهد هس��تيم. اپراتور اول در مراسمي با شعار 
»لحظه ها به سرعت ۵G مي رسند« ارتقاي سومين 
سايت تجاري خود به فناوري ۵G را در تهران كليد 
زد، اين در حالي است كه با برنامه ريزي هاي انجام شده 
مديران و كادر متخصص همراه اول، ۵G به استفاده 

عمومي روز به روز نزديك تر مي شود.

يارانه مطبوعات از اتالف بنزين 
در ترافيك كمتر است

از طرفي نظام بودجه ريزي در كش��ور م��ا با يك آفت 
جدي روبه روست. بودجه ها معموال تابعي از وضعيت 
سال گذشته است كه به تناسب افزايش پيدا مي كند. 
بنابراين پي��ش از هر چيز اين موضوع بايد حل ش��ود 
كه آيا يارانه مطبوعات و رس��انه ها براي اهداف تصريح 
شده در سندهاي باالدستي، سياست هاي كلي نظام، 
طرح آمايش سرزميني و مقايسه آن با ساير اولويت ها 
متناسب است يا خير؟ به نظر بنده، سرانه يارانه پرداختي 
به رسانه ها متناسب با كف هزينه هاي آنها هم نيست و 
به همين دليل نظام فعلي پرداخت يارانه كارايي الزم 

را ندارد.
    آيا بخشي از اين غفلت به كافي نبودن اطالعات 
يا توجيه نبودن دست اندركاران بودجه نسبت به 

نياز واقعي مطبوعات و رسانه ها باز نمي گردد؟
اين هم هست. به هر حال براي اختصاص بهينه بودجه 
بايد از تركيب درآمدها و هزينه هاي رس��انه ها ارزيابي 

دقيقي  داشت.
    در حال حاضر چنين ارزيابي اي )از درآمدها و 

هزينه هاي رسانه ها( وجود ندارد؟
دس��ت كم اندازه واقعي اقتصاد رسانه بر كسي معلوم 
نيس��ت و آمار و ارقام غير قابل خدشه اي براي تحليل 
چرخه اقتصادي رسانه ها در دسترس قرار ندارد. مثال 
اطالعات جامعي درباره ارزش سرمايه گذاري، ميانگين 
نرخ بازگشت سرمايه، نسبت درآمد به سود يا دارايي، 
درآمد حاصل از فروش عملياتي از قبيل فروش فضاي 
آگهي، فروش محتوا و واگذاري لوگو نداريم. با اين همه 
شمارگان زير يك ميليوني روزنامه ها، خود گوياي وضع 
اقتصاد مطبوعات است. س��قوط نسبت سرانه انتشار 
مطبوع��ات، داليل متعددي دارد كه بخش��ي از آن به 
غفلت از تامين زنجيره مالي و تشكيل زيرساخت هاي 
ضروري براي رسانه ها باز مي گردد. بايد اين تفكر قالبي و 
سنتي را كه تنها تحريريه، قلب رسانه است، كنار گذاشت 
و به فكر تامين مالي زنجيره  فعاليت هاي  رسانه شامل 
بخش هاي لجس��تيك، مديريت توزيع، آگهي، چاپ، 

فناوري اطالعات و بازاريابي بود.
    ب�ه نظر مي رس�د كه پيكان نقد ش�ما متوجه 
رويكرد كلي بودجه  ريزي در حوزه فرهنگ باشد. 
آيا اين رويكرد كلي را دچار نقص مي دانيد يا صرفا 

با ارقام بودجه مشكل داريد؟
هر دو! شاكله نظام بودجه ريزي بر هزينه كرد درآمدهاي 
نفتي در فعاليت هاي عمراني مبتني است، در حالي كه 
اين فعاليت ها به فرض كه به بهترين شكل و با كمترين 
انحراف از قوانين انجام شود، به تنهايي تضمين كننده 
پيشرفت كشور نيست. ش��اخص هاي متفاوتي براي 
ارزيابي پيش��رفت كش��ورها وجود دارد. مثال سرعت 
و س��هولت دسترس��ي به خدمات رفاهي يكي از اين 
شاخص هاست. كاهش هزينه مبادله كاال شاخص ديگر 
است. توليد ناخالص ملي، شاخص مهم ديگري است و در 
كنار اينها شاخص مفاهمه اجتماعي است كه زير ساخت 
همه شاخص هاي قبلي به شمار مي آيد؛ چرا كه عقالنيت، 
ثبات و پيامدس��نجي را در رفت��ار دولت ها، بنگاه هاي 
اقتصادي و عموم مردم نهادينه مي كند. متاسفانه اين 
ش��اخص كه بر همه ش��اخص هاي اصلي موثر بوده و 
مس��تقيما به حوزه فرهنگ به  طور عام و رسانه به  طور 
خاص مربوط است، در بودجه هاي گذشته و امسال با 
نگاه حداقلي ديده شده است. از طرف ديگر تاخر نظام 
برنامه ريزي نس��بت به تحوالت فرهنگي و رس��انه اي 
كشور باعث شده كه پيش بيني و تخصيص بودجه با اين 
تحوالت فاصله زيادي داشته و پاسخگوي نياز رسانه و 

مخاطبان آن  نباشد.
    رسانه تابعي از حوزه فرهنگ است و فرهنگ 
در نظام اس�المي بر خالف نظام ه�اي چپ گرا و 
سرمايه داري، روبنا نيست . رسانه، موتور محركه 
پيشرفت كش�ور اس�ت. اقتصاد زماني به ثبات 
مي رسد كه به ابعاد فرهنگي آن توجه شود. اگر 
در رس�انه به فرهنگ مصرف، ف�روش و تعامل 
حوزه توليد ب�ا بازار توجه كافي نش�ود، ثبات و 
رشد در پي نخواهد بود. با چشم اندازي كه براي 
بودجه فرهنگ س�ال ۱۴۰۰ مي بينيد، وضعيت 
اقتصاد مطبوعات و سايت ها را در اين سال چطور 

پيش بيني مي كنيد؟
در حال حاضر، اقتصاد رسانه در كشور دچار آسيب جدي 
است. فقدان الگوي مناسب در اقتصاد رسانه و در نتيجه 
كم اثر شدن رسانه هاي رسمي، خسارت هاي زيادي به 
كشور زده است؛ از جمله گسترش ميدان نفوذ رسانه هاي 
غير رسمي، جعلي و فيك نيوزها. در كنار آن پنهان ماندن 
مسائل زيرساختي حوزه رسانه و تغيير رويه اقتصاد رسانه 
از شكل مردمي و جهادي به سوي اقتصاد بنگاه محور 

و مصرفي  است.
    دليل اين همه تاكيد شما بر ناكافي بودن بودجه 
مطبوعات و رسانه ها  چيست؟  فكر نمي كنيد  با 
وجود انواع مشكالت اقتصادي و معيشتي مردم، 

در اين زمينه كمي اغراق  شده؟
خير، رس��انه تابعي از حوزه فرهنگ است و فرهنگ در 
نظام اسالمي بر خالف نظام هاي چپ گرا و سرمايه داري، 
روبنا نيست . رسانه، موتور محركه پيشرفت كشور است. 
اقتصاد زماني به ثبات مي رسد كه به ابعاد فرهنگي آن 
توجه شود. اگر در رس��انه به فرهنگ مصرف، فروش و 
تعامل حوزه توليد با بازار توجه كافي نشود، ثبات و رشد 
در پي نخواهد بود. مثال ما در اقتصاد مقاومتي مي گوييم 
به آرايش جهادي نيازمنديم. روشن است كه رسانه ها 
در ايجاد و تقويت اين آرايش، نقش دارند. افزايش سطح 
تعامل دستگاه هاي اجرايي، قانونگذاري، قضايي، مردمي 
و خصوصي براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و رونق 
توليد تنها در چارچوب يك راهبرد رسانه اي قابل پيگيري 
است. احساس عدالت و افزايش قدرت تاب آوري مردم 
هم تنها از طريق رسانه محقق مي شود كه با نمايندگان 
محترم مجلس درباره آن مباحث جدي داشته ام. حتي 
در مباحث آسيب هاي اجتماعي، يكي از ظرفيت هاي 
كاهش اين آس��يب ها و پرونده هاي قضايي، مي تواند 

تقويت پيام رساني هنرمندانه از طريق رسانه ها باشد.

افزايش ماليات اپراتورها براي توليد محتوا توسط صداوسيما و مقابله با اينترنت ماهواره اي خارجي توسط مخابرات

قرعه گراني اينترنت به نام مردم افتاد

چرا قيمت بيت كوين به زير 5۰ هزار دالر رسيد؟
پس از ركوردشكني بيتكوين و رسيدن به سقف ۵۷ هزار 
دالر در دو هفته گذشته، شاهد رسيدن قيمت بيت كوين 
به زي��ر ۴۹,۰۰۰ دالر بوديم. اين در حالي بود كه همزمان 
با رسيدن شاخص دالر به باالترين سطح از نوامبر ۲۰۲۰ 
)آذر(، بازارهاي جهاني با سقوط همراه شدند. به گزارش 
كوين تلگراف، افزايش نرخ سود اوراق قرضه باعث شد كه 
بازار بيت كوين و ارزش خالص داريي ها با فشار نزولي همراه 
ش��وند؛ اين مس��اله در نهايت به كاهش قيمت ها در بازار 

ارزهاي ديجيتال منجر شد.

    افزايش سود اوراق قرضه، تهديدي
براي  بيت كوين؟

بيت كوين و بازارهاي سهام، به شدت تحت تأثير افزايش 
سود اوراق قرضه ده ساله وزارت خزانه داري قرار گرفتند. در 
نتيجه دورنماي كالن اقتصاد جهاني وخيم تر از پيش شده 
است. بر اساس داده هاي بلومبرگ، بازارهاي بورس امريكا، 
به اندازه تمام سودهايي كه در سال ۲۰۲۱، كاهش يافته اند و 
اگر بازارهاي سهام همچنان به تثبيت ارزش يا اصالح قيمت 
ادامه دهند، احتماال شاهد تأثيرات منفي بر قيمت بيت كوين 
در كوتاه مدت خواهيم بود. اسكات ملكر، معامله گر ارزهاي 
ديجيتال مي گويد احتمال اينكه بيت كوين وارد فاز نوسانات 
عرضي شود باالست. در حال حاضر هم فشار فروش بااليي 
در بازار وجود دارد و هم تقاضاي زيادي از جانب خريداران 
مشاهده مي شود و اين مسائل باعث شده است كه بيت كوين 
در كانالي كم عرض قرار بگيرد. او در ادامه گفت: »به احتمال 
زياد وارد يك دوره نوسانات عرضي مي شويم. فشار فروش 
زي��ادي در باال داريم و فش��ار خريد زي��ادي هم در پايين 
ديده مي ش��ود. ديدن يك نقطه عطف در عرضه و تقاضا 
خوشحال كننده است.« در آينده قابل پيش بيني، اگر سود 
اوراق قرضه كاهش پيدا نكند، تهديد در ارتباط با كاهش 

قيمت بيت كوين در كوتاه مدت پابرجا خواهد بود.

    آيا روند قيمت نزولي است؟
FTX هاي اس��تيكز كپيتال، يكي از معامله گران مشهور

معتقد است بازار صعودي است. او در ادامه عنوان مي كند 
كه با وج��ود دورنماي به ظاهر نزولي بازار، معامله گران در 
پلتفرم كوين بيس پرو )Coinbase Pro( در حال انباشت 
هستند. طي هفته گذشته، سرمايه خروجي از كوين بيس 
پرو افزايش يافت. اين مساله را مي توان نشانه اي از انباشت 

بيت كوين توسط معامله گران نهادي به حساب آورد. هاي 
استيكز كپيتال در اين باره گفت: »در يك انجمن ديدم كه 
مردم فكر مي كنند من نزولي هس��تم. اين در حالي است 
كه در توييت گذشته خودم تنها به سناريوهاي پيش رو 
اشاره كردم. يك ريس��ك كالن وجود دارد و اگر بازارهاي 
سهام اصالح ش��وند، بيت كوين هم به دنبال آنها خواهد 
رفت. س��رمايه گذاران كوين بيس پرو همچنان در حال 
انباشت در اين سطح هستند. به شدت صعودي هستم.« 
بيت كوين برخالف بازارهاي س��هام، تا به اينجاي س��ال 
۲۰۲۱ با جهشي ۱۰۰ درصدي همراه بوده. عليرغم ساختار 
راكد بازار، شاخص هاي مختلف درون زنجيره اي نشان از 
آمادگي بيت كوين براي جهش دارند. اگر سرمايه گذاران 
نهادي، مخصوصاً سرمايه گذاران امريكايي اقدام به انباشت 
بيت كوين كنند، احتمال سقوط به حمايت هاي پراهميت 
مثل ۳۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ دالر كم مي ش��ود. نقطه تمايز 
ميان چرخه صعودي فعلي و چرخه هاي قبلي را مي توان 
غيبت اصالح هاي ۳۰ و ۴۰ درصدي دانست. در كوتاه مدت، 
مقاومت ۵۲۰۰۰ دالري يكي از مقاومت هاي مهم پيش 
روي قيمت بيت كوين خواهد بود. در صورت شكستن اين 
مقاومت، مي توان منتظر يك جهش بزرگ ديگر در بازار 

ارزهاي ديجيتال بود.

     مايكرواستراتژي ۱۰ ميليون دالر
ديگر  بيت كوين خريد

شركت مايكرواس��تراتژي اعالم كرد كه روز جمعه براي 
خريد ۲۰۵ واحد بيت كوين ديگر، ۱۰ ميليون دالر پرداخت 
كرده است. به گزارش ماركت واچ، مايكرواستراتژي كه در 
حوزه نرم افزارهاي تجاري و اطالعاتي فعاليت مي كند، اين 
۲۰۵ واحد بيت كوين را با قيمت ميانگين ۴۸,۸۸۸ دالر )با 
احتساب كارمزد( خريده است. اين شركت اعالم كرد كه 
مجموع بيت كوين هايش ۹۱,۰۶۴ واحد است. طبق اعالم 
اين شركت، ميانگين قيمت خريد بيت كوين ها ۲۴,۱۱۹ 
دالر و مجموع خرج كرد براي خريد بيت كوين ۲.۲ ميليارد 
دالر بوده است. سهام مايكرواستراتژي طي سه ماه گذشته 
چيزي در حدود ۹۶.۹ درصد افزايش داشته است. در همين 

مدت قيمت بيت كوين ۱۵۶ درصد رشد داشته است.

     سقوط 5۰ درصدي سهام مايكرواستراتژي
داده ه��اي ت��ازه بازار نش��ان مي ده��د كه ارزش س��هام 

مايكرواس��تراتژي طي ۱۷ روز گذشته بيش از ۵۰ درصد 
كاهش يافته اس��ت. به گزارش كوي��ن تلگراف، اين فقط 
كاربران و س��رمايه گذاران خرد بيت كوين نيستند كه از 
اصالح هاي شديد قيمت بيت كوين ضرر مي كنند. همزمان 
كه مايكرواس��تراتژي تأييد ك��رد ۲۱۰ واحد بيت كوين 
)معادل ۱۰ ميليون دالر( را به خزانه خود اضافه مي كند، 
سهام اين شركت هم به كف ۶۲۸ دالري خود رسيد. اين 
در حالي است كه سهام مايكرواستراتژي در ماه فوريه اوج 
۱,۳۰۰ دالري خود را ثبت كرده بود. به عقيده بس��ياري، 
نوسانات قيمت سهام مايكرواستراتژي به افزايش نوسانات 
قيمت بيت كوين مربوط مي ش��ود ك��ه در طول چرخه 
صعودي اخير بارها شاهد افزايش آن بوديم. اين در حالي 
است كه نبايد از نقش بيت كوين در افزايش ارزش سهام 
مايكرواستراتژي غافل شد. پيش از ماه اوت )مرداد( سال 
۲۰۲۰ كه مايكرواستراتژي بيت كوين را به ترازنامه هاي 
خود اضافه كند، هر سهم از اين شركت در محدوده ۱۰۰ 
دالر معامله مي شد. شايد بتوان گفت كه اين اعتقاد راسخ 
مايكرواستراتژي، همزمان با آغاز چرخه صعودي بيت كوين 
و به چالش كشيدن بازارهاي سنتي، سود بسيار زيادي در 
كوتاه مدت و حتي ميان مدت برايش به همراه داشته است. 
آرتور هيس،  مديرعامل سابق صرافي بيتمكس، پيش تر 
گفته بود كه سياست هاي بانك هاي مركزي در افراطي ترين 
حالت شان، ممكن است باعث خروج يك باره تمام سرمايه ها 
از بازار ارزهاي ديجيتال شود. هيس در پست وبالگي خود 
كه چند روز پيش منتشر كرد، نوشت كه اين احتمال وجود 
دارد كه بانك هاي مركزي نرخ سودها را به شدت افزايش 
دهند. به عقيده هي��س، اين اتفاق مي توان��د باعث ضرر 
سرمايه گذاران و از سوي ديگر افزايش نوسانات شود. او در 
اين باره نوشت: »مدلي براي تخمين نرخ بين اين دو ندارم، 
ولي در سطح باال، اگر نقدينگي فيات بتواند از طريق اوراق 
قرضه دولتي بار ديگر سودي قابل توجه بدهد، از بيت كوين/

ارزهاي ديجيتال پيشي مي گيرد.« هدف اصلي از اين كار، 
حفظ/رشد قدرت خريد در مقابل انرژي است. اگر اين كار 
ب��راي دارايي هايي با باالترين نقدينگي، مثل اوراق قرضه 
دولتي، انجام گيرد، در اين صورت نقدينگي هم ساده ترين 
گزينه را انتخاب خواهد كرد. در صورت وقوع چنين رويدادي 
در آينده، بيت كوين بشتر به جنبه فناورانه خودش تكيه 
خواهد داشت، چيزي كه به نظر هيس بدون شك بدون 
سرمايه كالن كاري طاقت فرسا خواهد بود. هيس در اين 
باره گفت: »تخمين مقدار باقي مانده ارزش بيت كوين از 
جنبه فناوري فراتر از مهارت هاي من اس��ت. با اين حال 
اين رقم بسيار پايين تر از قيمت فعلي بيت كوين برحسب 

ارزهاي فيات است.«

    توسعه بالك چين خصوصي
براي  راه اندازي ارزهاي ديجيتال ملي

شركت ريپل اعالم كرد كه به دنبال راه اندازي يك دفتر كل 
خصوصي براي ارزهاي ديجيتال ملي است. توان عملياتي 

و تعامل پذيري باال جزو مشخصه هاي اصلي اين دفتر كل 
ويژه خواهد بود. به گزارش ديكريپت، ش��ركت ريپل كه 
روي پرداخت هاي بالك چيني تمرك��ز دارد، اعالم كرد 
كه در حال آزمايش يك دفتر كل خصوصي است كه ويژه 
ارزهاي ديجيتال ملي طراحي شده است. مطالعه اي كه 
به تازگي بانك تسويه حساب هاي بين المللي )BIS( انجام 
داده است، نشان مي دهد كه بيش از ۸۰ درصد بانك هاي 
مركزي جهان در حال بررسي امكان عرضه ارز ديجيتال 
ملي هستند. شركت ريپل هم به نوبه خود قصد دارد با ارايه 
»يك راهكار امن، كنترل ش��ده و منعطف« براي صدور و 
مديريت ارز ديجيتال ملي، وارد اين بخش شود. اين شركت 
يادآور شد كه اگرچه بانك هاي مركزي مي توانند از برخي 
از بالك چين هاي موجود ب��راي پروژه هاي ارز ديجيتال 
ملي خود استفاده كنند، اما بسياري از بالك چين ها قادر 
نيستند توان عملياتي الزم را براي حجمي از تراكنش ها 
كه موردنياز يك ارز ديجيتال ملي موفق است، ارايه كنند. 
افزون بر اين، اغلب بالك چين ها دفتر كل توزيع شده اي 
هستند كه همه كاربران امكان دسترس��ي به آن را دارند 
و طيف گس��ترده اي از تأييدكنندگان آنها را به روزساني 
مي كنند؛ اين در حالي است كه به گفته ريپل، اين ويژگي 
براي ارزهاي ديجيتال ملي ايده آل نيست. ريپل در توضيح 
گفت: »حريم خصوصي تراكنش ها و كنترل ارزي مورد 
نياز بانك مركزي بيشتر از چيزي است كه دفتركل هاي 
عمومي قادر به ارايه آن هس��تند. از همين رو، به احتمال 
زياد انتخاب آنها ايجاد ارز ديجيتال ملي روي يك دفتركل 
خصوصي خواهد بود كه توان عملياتي در مقياس موردنياز 
را نيز داشته باشد.« به همين دليل، ريپل قصد دارد نسخه 
دفتر كل خصوصي خ��ود را با محوريت ارزهاي ديجيتال 
مل��ي و براي بانك هاي دولتي عرضه كن��د. اين دفتر كل 
نه تنها سرعت و مقياس پذيري بااليي فراهم مي كند، بلكه 
مي تواند تعامل پذيري با ساختار مالي جهاني موجود و ديگر 
دارايي هاي ديجيتال را نيز داشته باشد. دفتر كل خصوصي 
ارزهاي ديجيتال ملي ريپل مبتني بر همان فناوري بالك 
چين خواهد بود كه دفتركل XRP روي آن است و اساسًا 
براي پرداخت ها طراحي شده است. ريپل افزود: »انتقال 
پول در دفتر كل خصوصي ارزهاي ديجيتال ملي به صرفه، 
مطمئن و تقريبًا آني اس��ت؛ همچنين، انجام تراكنش ها 
در حجم موردني��از بانك هاي مركزي ممكن خواهد بود. 
دفتر كل خصوصي ارزهاي ديجيتال مل��ي در ابتدا قادر 
به مديريت ده ها هزار تراكن��ش در هر ثانيه خواهد بود و 
به تدريج ظرفيت افزايش مقياس به صدها هزار تراكنش در 
ثانيه ايجاد مي شود.« همانطور كه پيشتر گزارش شده بود، 
بانك مركزي ايالت نيويورك به تازگي تحقيقي انجام داده كه 
حاكي است ارزهاي ديجيتال ملي نسبت به همتايان خود 
در بخش خصوصي، ظرفيت باالتري براي حريم خصوصي 
دارند. در همين حال، چندين طرح آزمايشي ارز ديجيتال 
ملي در كشورهايي مثل كانادا، كره جنوبي، برزيل، ژاپن، 

تايلند و بسياري ديگر با ظرفيت كامل در حال اجرا است.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به 

اين سامانه پيامك نمايند. 



تعادل |
تامين و انتقال ارز از جمله چالش  هايي اس��ت كه در 
مسير واردات دارو به كش��ور وجود دارد. به طوري كه 
طبق تازه ترين اظهارات رييس كميس��يون اقتصاد 
س��امت اتاق بازرگاني تهران، در حال حاضر بيش از 
300 ميليون دالر اعتبار براي خريد دارو از چين و هند 
تخصيص و تامين شده است، اما در نقل و انتقال پول 
دچار مشكل هستيم. به گفته اين فعال حوزه دارو، به 
نظر مي رسد بيشتر مشكل مربوط به تحريم هاي بانكي 
حاصل از FATF است. در اين ميان، يكي از روش هاي 
كاربردي براي واردات دارو استفاده از منابع مالي بلوكه 
شده در ساير كشورها اس��ت. اخير بعد از تاش  هاي 
صورت گرفته براي آزادسازي منابع بلوكه شده در كره 
جنوبي و ژاپن خبرهايي مبني بر آزادسازي منابع مالي 
ايران در عراق وجود دارد؛ كه با آزادس��ازي اين منابع 
گشايش هايي ايجاد خواهد شد. در واقع مي توان از اين 
منابع آزاد شده در بخش هايي كه به علت نبود ارز دچار 
مشكل و افزيش قيمت شده  اند، اصاحاتي انجام داد. 
يكي از اين بخش ها حوزه تامين دارو است. اما اكنون 
اين سوال مطرح مي شود آيا درصورت آزادسازي اين 
منابع بلوكه شده از آن ها در جهت تامين دارو و واكسن 

كرونا استفاده خواهد شد يا خير؟ 

    ابهام در آزادسازي منابع بلوكه در عراق
اخيرا خبري مبني بر آزادس��ازي منابع بلوكه شده در 
عراق منتشر شد. به طوري كه طي روزهاي گذشته سيد 
حميد حسيني، نايب رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران 
و عراق در سخناني گفته بود كه به دنبال سفر اخير وزير 
امورخارجه عراق به كش��ورمان بحث آزادسازي منابع 
ايران از س��وي عراقي ها مطرح ش��ده است. گرچه اين 
موضوع پيش تر هم از سوي عراقي ها مطرح شده بود اما 
با توجه به برخي مشكات پيش آمده، مسووالن عراقي 
در تماس هاي مكرر به دنبال دريافت چراغ س��بزي از 
س��وي امريكا در اين خصوص بودند كه اين موضوع به 
سرانجام رسيد و آنها اعام كردند بخشي از اين منابع از 
طريق بانك هاي مختلف آزادسازي شده است. حال به 
گفته حسيني، بخشي از اين منابع آزادشده براي تامين 
كاالهاي اساسي مورد نياز كشورمان استفاده خواهد شد 
تا نيازهاي داخلي با تامين آنها برطرف شود و كمبود كاال 
ايجاد نشود. او اين راهم گفته كه به تازگي يك محموله 
ذرت نيز از س��مت عراق به كشورمان وارد شده كه اين 
هم نتيجه آزادسازي اين منابع است. نايب رييس اتاق 
بازرگاني مشترك ايران و عراق عنوان كرده كه آزادسازي 
بخشي از منابع كشورمان در عراق حاصل پيگيري هاي 
رييس كل بانك مركزي، وزير نيرو و نيز س��فر رييس 
قوه قضاييه به كش��ور عراق بوده اس��ت. در اين ميان 
وزير نيرو نيز در اين باره گفته بود، دليلي براي نگراني 
درباره پرداخت هاي مربوط به صادرات برق به كش��ور 
عراق وجود ندارد و اين امر در چارچوب قرارداد بين دو 
طرف انجام مي شود.  اما پس از اينكه برخي چهره هاي 
اقتصادي و رسانه اي ايران از آزادسازي پول بلوكه شده 
اي��ران در عراق خبر دادند، ش��بكه الجزيره در توييتي 
آزادسازي پول هاي بلوكه شده ايران در عراق را تكذيب 

كرد. حساب توييتري شبكه الجزيره با تكذيب اين خبر 
اعام كرد: منابعي در دولت عراق آزادي پول هاي ايران 
ك��ه در بانك مركزي عراق بلوكه ش��ده را انكار كردند.

ساعتي قبل يك منبع آگاه به اقتصادنيوز گفت: پول هاي 
ايران در عراق آزاد نش��ده اند، بلكه با مذاكرات صورت 
گرفته بين مقامات بانكي دوكش��ور گشايش هايي در 

زمينه بهره گيري ايران از اين پول ها فراهم شده است.

  پول هاي بلوكه صرف واردات دارو مي شود؟
حال، اما يكي از بحث هايي كه پيرامون آزادسازي منابع 
مالي بلوكه شده وجود دارد، نحوه استفاده از اين منابع 
اس��ت. از اين رو، پرس��ش قابل طرح است كه آيا اين 
منابع صرف خريد دارو و تجهيزات پزشكي مي شود يا 
خير؟ ناصر رياحي، رييس اتحاديه واردكنندگان دارو 
در پاسخ به اين سوال كه چه ميزان از منابع ارزي بلوكه 
ش��ده ايران در كره جنوبي و عراق براي واردات دارو و 
مواد اوليه دارو به كشور استفاده مي شود، در اظهاراتي 
گفته است: استفاده از منابع ارزي ايران در ديگر كشورها 
براي واردات دارو، خبر جديدي نيس��ت. ماه ها پيش 
بانك مركزي از تخصيص ارزهاي ايران در چين و عمان 
به واردات دارو خبر داد و با اينكه استفاده از اين ارزها، 
هزينه بيشتري را به واردكنندگان تحميل مي كرد، با 
قبول اين هزينه توسط وزارت بهداشت براي واردات 

داروي ساخته شده يا ماده اوليه، كار كليد خورد. 
او افزود: اما 6 تا 9 ماه از تاريخ پرداخت ريال شركت ها 
به بانك كارگزار گذشت و هيچ تخصيص ارزي انجام 
نشد و دارويي هم به كشور نيامد. هرچند شرايط امروز 
با ماه هاي گذشته متفاوت است و واردكنندگان براي 

اس��تفاده از ارز عراق ثبت س��فارش كردند اما به نظر 
مي رسد عملياتي شدن استفاده از منابع ارزي ايران در 

ديگر كشورها براي واردات دارو بسيار مشكل است.
به گفت��ه رياحي، ي��ك ميلي��ارد دالر از منابع بلوكه 
ش��ده ايران در كره جنوبي، قرار است در كانال مالي 
بشردوستانه ايران و س��وييس براي خريد تجهيزات 
پزشكي و دارو هزينه ش��ود. البته او در رابطه با كانال 
مالي بشردوستانه ايران و س��وييس به پايگاه خبري 
اتاق تهران نيز گفت: هنوز درباره نحوه خريد تجهيزات 
پزش��كي و دارو به وسيله كانال مالي ايران و سوييس 
چيزي نمي دانيم. نكته مهم اينكه خريد دارو از مسير 
اين كانال، محدود به ش��ركت هاي سوييس��ي است. 
هرچند بخش مهمي از داروي مورد نياز از س��وييس 
به ايران مي آيد اما دارو مثل ديگر محصوالت نيس��ت 
كه بخشي را از يك كش��ور و شركت و بخش ديگري 
را از جاي ديگري وارد كنيم. هر دارويي انديكاسيون 
خودش را دارد و مختص به درماني خاص است. او در 
ادامه توضيح داده كه سطح خريد شركت هاي توليدي 
ايران از شركت هاي سوييس��ي به طور تقريبي صفر 
است و بيشتر از ش��رق آسيا خريد مي كنند. بنابراين 
حتي اگر امكان خريد تجهيزات پزشكي، دارو و ماده 
اوليه از مسير كانال مالي ايران و سوييس فراهم شود، 
بازهم در تامين دارو و توليد مشكل داريم. با اين حال 
اميدواريم بتوانيم پس از توافق با سوييس از مسير اين 
كانال، از ش��ركت هاي غيرسوييسي هم خريد كنيم. 
به طور حتم، ميزان داروي س��اخته شده و تجهيزات 
پزشكي كه امكان خريد آن از سوييس وجود دارد، يك 
ميليارد دالر نيست و شايد به 300 ميليون دالر برسد. 

همچنين اين كشور  بازيگر اصلي در واردات تجهيزات 
پزشكي هم نيست.

   چالشي ديگر در مسير واردات دارو
از س��وي ديگر، يكي از چالش هاي موجود در عرصه 
تهيه و تامين دارو، مش��كات مربوط به تحريم هاي 
بانكي »FATF«  است. بنا به توضيحات محمود نجفي 
عرب، رييس كميسيون اقتصاد سامت اتاق بازرگاني 
تهران در رابطه ب��ا حضور بخش خصوصي در واردات 
واكسن كرونا، به يك شركت اجازه واردات واكسن كرونا 
داده شده كه اين ش��ركت نيز وابسته به يك سازمان 
حكومتي است. نجفي عرب با اشاره به واردات دارو در 
مقابل آزادسازي پول هاي بلوكه ايران در كره جنوبي 
گفت: بخش��ي از منابع ما در كره جنوبي آزاد مي شود 
اما ما واردات زيادي در حوزه دارو از اين كشور نداريم 
و از گذشته نيز نداش��تيم. بنابراين اگر قرار باشد اين 
آزادسازي از طريق سوييس صورت بگيرد، مي توانيم 

در قبال اين پول واردات دارو داشته باشيم.
رييس كميسيون اقتصاد سامت اتاق بازرگاني تهران 
در ادامه به اين موضوع اش��اره كرد كه، مش��كل ما در 
ارتباط با واردات دارو و حتي مواد اوليه مربوط به نقل 
و انتقال پول از طريق بانك ها است. در واقع مشكل ما 
بانكي است و ممنوعيتي در واردات دارو يا مواد اوليه 
دارو نداريم. در حال حاضر بيش از 300 ميليون دالر 
اعتبار براي خريد دارو از چين و هند تخصيص و تامين 
شده داريم اما در نقل و انتقال پول دچار مشكل هستيم. 
به نظر مي رس��د بيشتر مشكل مربوط به تحريم هاي 

بانكي حاصل از FATF است.
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 اظهارات اردوغان به 
تجارت ايران و تركيه كمك مي كند

ايلنا | رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و تركيه اظهار 
داشت با اظهارنظر آقاي اردوغان مطمئنا اين روزنه براي 
آينده باز مي شود كه تجار و سرمايه گذاران تركيه اي با 
فكر راحت و خيال آسوده در ايران سرمايه گذاري كنند 
و كار انج��ام دهند و در كل اين موضوع مثبتي اس��ت. 
مهرداد س��عادت اظهار داشت: آقاي اردوغان خواستار 
لغو تحريم هاي يك طرفه عليه ايران شده اند، ما اين را به 
فال نيك گرفته و از ايشان تشكر مي كنيم كه نظر خود را 
صريح و شفاف گفتند. در صورتي كه تحريم ها برداشته 
شود تجار تركيه اي نيز منتفع مي شوند و روابط تجاري 
ما مي تواند به زماني كه دو كشور 21 ميليار دالر ساالنه 
با هم تجارت داشتند برگردد. بنابراين آنها هم به دنبال 
منافع ملي خود هستند وي با اشاره به تاثير اظهارنظر 
رييس جمهور تركيه بر روابط تجاري دو كشور گفت: با 
اظهارنظر آقاي اردوغان مطمئنا اين روزنه براي آينده باز 
مي شود كه تجار و سرمايه گذاران تركيه اي با فكر راحت 
و خيال آسوده در ايران سرمايه گذاري كنند، كار انجام 
دهند و در كل اين موضوع مثبتي است. سعادت در مورد 
تنش هاي به وجود آمده بين سفراي دو كشور تصريح 
كرد: ما هميشه به دنبال ارتقاي ديپلماسي اقتصادي 
هستيم، فكر نمي كنم اينگونه مس��ائل در تجارت دو 
كشور تاثيري داشته باشد. اين موضوعات بين كشورها 
طبيعي است، اين بحث ها رد و بدل مي شود و بعد هم 
حل مي شود، به نظر مي رسد بيشتر سوتفاهم باشد. وي 
در مورد دارايي هاي مسدود شده ايران در تركيه گفت: 
من از مقدار پول بلوكه شده ايران در تركيه اطاع ندارم. 
رييس بانك مركزي به طور شفاف ميزان پول بلوكه شده 
ايران در كره جنوبي را اعام كرده اما اين اتفاق در مورد 
تركيه نيفتاده است. مطمئنا پول هايي در تركيه داريم 
اما ميزان آن به طور رسمي اعام نشده است. اميدواريم 
با حل مشكل تحريم ها دو كشور بتوانند كاما شفاف و 

راحت با يكديگر تراكنش مالي داشته باشند.

دالالن بهين ياب شناسايي شدند
مهر |عض��و انجمن فوالد ب��ا بيان اينكه مقرر ش��د 
محصوالت فوالدي به دست مصرف كننده واقعي برسد، 
گفت: دالالن سامانه بهين ياب شناسايي شده اند و قرار 
است در اين سامانه يك بازنگري صورت بگيرد. سيد 
رضا شهرستاني در مورد جلسه هفته گذشته معاون 
امور معادن وزارت صمت با فعاالن زنجيره فوالد، اظهار 
داشت: در اين جلسه درباره سياست كل زنجيره فوالد 
براي تأمين موادي همچون ورق، ش��مش و … براي 
كارخانه هاي پايين دستي همچنين در مورد سياست 
صادرات در كل زنجيره، رايزني ش��د ك��ه با توجه به 
تخصصي بودن امور، مقرر شد مباحث در كارگروه هاي 
تخصصي جمع بندي و هر هفته يك جلس��ه برگزار 
ش��ود. وي افزود: معاون وزير صمت در اين جلسه بر 
لزوم حفظ بازارها و ظرفيت هاي صادراتي فوالد تاكيد 
داشتند چراكه توليد در كشور ما 2 برابر نياز است از اين 
رو بايد براي ۵0 درصد مازاد، برنامه ريزي دقيقي داشته 
باش��يم تا بازارهاي صادراتي از دست نرود، اما اولويت 
نخست نحوه تأمين و كنترل محصوالت مورد نياز بازار 
داخلي است. شهرستاني ادامه داد: همچنين مقرر شد 
محصوالتي كه مورد نياز بازار داخلي اس��ت مشخص 
شود تا اين اقام به دست مصرف كننده واقعي برسد و 
دالالن از زنجيره حذف شوند.وي تصريح كرد: در همين 
راستا مقرر شد در سامانه بهين ياب بازنگري صورت 
بگيرد چراكه در فرآيند فعاليت سامانه تعدادي دالل 
شناسايي شده اند كه قرار شده اين افراد حذف شوند. 
شهرستاني تاكيد كرد: اگر دولت فرصت بدهد مي توان 
مسائل فوالد را در همين وزارت صمت حل و فصل كرد 
تا هم منافع توليدكننده و هم منافع مصرف كننده در 
كل زنجيره فوالد حفظ ش��ود. در مورد طرح مجلس 
در جلسه صحبتي نشد اما مجلس نيز بايد فعًا دست 

نگه دارد تا در اين جلسات به يك جمع بندي برسيم.

 آتش سوزي ۳  مخزن سوخت
در مرز ايران و افغانستان 

روز گذشته سه مخزن سوخت در گمرك »ابو نصر 
فراهي« افغانس��تان دچار حريق ش��د و گمرك و 
سازمان هاي مستقر در »ماهيرود« خراسان جنوبي 
اقدامات ويژه اي براي كمك به افغانس��تان و مهار 
آتش سوزي در پيش گرفتند. سيد روح اهلل لطيفي، 
س��خنگوي گمرك اظهار داشت: از دقايق ابتدايي 
گمرك و دستگاه هاي مستقر در مرز ماهيرود ايران 
با بازك��ردن درب هاي ورودي و پذيرش كاميون ها 
از سمت افغانس��تان و ارسال چهار خودروي آتش 
نشاني به محل آتش سوزي، براي مهار آتش سوزي 
و ممانعت از گس��ترش حريق به كمك افغانستان 
آمده است. وي افزود: كاميون هاي محوطه گمركي 
ماهيرود ايران هم، به س��رعت تخليه و به س��مت 
مناطق دورتر هدايت شدند و همزمان، با باز شدن 
درب هاي مرزي، كاميون هاي مستقر در افغانستان 

نيز به سمت ماهيرود هدايت شدند.

 تدوين سند برنامه راهبردي
 در حوزه فناوري اطالعات 

شاتا |معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: توسعه 
سيستم هاي فناوري اطاعات و تحول ديجيتال را در 
بخش توليد دنبال مي كنيم. سعيد زرندي در مراسم 
امضاي تفاهم نامه بين معاونت طرح و برنامه با سازمان 
گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: تهيه سند برنامه 
راهبردي حوزه فناوري اطاعات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، تهيه سند تحول ديجيتال در بخش هاي صنعت، 
معدن و تجارت و توسعه سامانه هاي مورد نياز وزارتخانه 
در اين تفاهم نامه ديده شده است. وي گفت: سيتم هاي 
انجام خدمات حوزه فن��اوري اطاعات وزارتخانه نياز 
به توس��عه و بازبيني با نگاه تحول گرايانه دارد و با اين 
تفاهمنامه با همكاري شركت مگفا متعلق به ايدرو اين 

موضوع دنبال مي شود. 

 وعده تعديل قيمت ها 
در بازار شب عيد

شاتا| معاون بازرگاني داخلي وزارت صمت ضمن 
اعام آغاز طرح فروش هاي فوق العاده توسط اصناف 
از امروز وع��ده داد كه قيمت كاالهاي پرمصرف در 
ايام پاياني س��ال و ماه مبارك رمضان تعديل شود. 
عباس قبادي در يك برنامه تلويزيوني، اظهار كرد: 
امسال به جهت نكاتي كه در بيانات ارزشمند مقام 
معظم رهبري نيز اشاره شده و با توجه به نزديكي 
ايام پاياني سال و ماه مبارك رمضان، برنامه ريزي هاي 
گسترده اي براي تامين كاال، تنظيم بازار و جلوگيري 

از افزايش بي رويه قيمت ها انجام شده است.
وي در ادام��ه از اجراي طرح فروش هاي فوق العاده 
توسط اصناف خبر داد و گفت: با توجه به ضرورت 
رعايت مس��ائل و پروتكل هاي بهداش��تي امسال 
فروش هاي بهاره و نمايشگاه هاي عرضه مستقيم 
كاال در كش��ور برگزار نمي ش��ود و ط��رح فروش 
فوق العاده اي در دستور كار قرار گرفت؛ با توجه به 
اعام آمادگي اصناف و تش��كل ها، عرضه مستقيم 
كاال در قالب اين طرح و از امروز ) شنبه( در سراسر 

كشور اجرا مي شود. 
دبير س��تاد تنظيم ب��ازار، در ادامه درب��اره تامين 
و ذخيره س��ازي مي��وه و مركبات ني��ز اظهار كرد: 
ذخيره س��ازي ميوه و مركبات از ماه هاي گذشته 
انجام شده است و با اس��تفاده از ظرفيت اصناف و 
تشكل ها و همكاري خوب مجموعه جهاد كشاورزي 
توزيع گسترده اين كاالها از هفته آينده در سراسر 
كشور آغاز خواهد ش��د. قبادي همچنين با اشاره 
به مشكات و مس��ائل حوزه توليد، تصريح كرد: با 
هماهنگي استانداري ها در سراسر كشور، غرفه هايي 
به صورت رايگان جهت عرضه مستقيم كاال در اختيار 
باغداران و تشكل هاي مربوطه قرار خواهد گرفت كه 
اين موضوع در تعديل قيمت ها و تنظيم بازار تاثير 

مثبتي خواهد داشت.
اين مقام مس��وول با تاكيد بر گس��ترش و شدت 
نظارت ها بر بازار ميوه ش��ب عيد، گفت: نظارت ها 
از محل دپوي ميوه و انبارها تا سطح شبكه توزيع 
خرد توس��ط بخش هاي نظارتي به صورت ويژه از 
امروز انجام خواهد گرفت و در صورت مشاهده هر 
گونه تخلف، بافاصله برخورد قانوني انجام مي شود. 
مقادير زيادي ميوه توس��ط بخش خصوصي نيز 
ذخيره سازي ش��ده كه با تزريق اين اقام به بازار 
شاهد كاهش و تعديل قيمت ها در بازار پاياني سال 
خواهيم بود. قبادي در ادامه در پاسخ به اينكه چرا 
نرخ مصوب كاالها رعايت نمي شود، گفت: بالغ بر 
۷0 درصد نياز مردم در بخ��ش اقام پروتييني و 
ميوه و مركبات از بازارهاي مي��وه و تره بار تامين 
مي ش��ود. تاش ما توزيع گس��ترده و متناسب با 
نياز بازار همچنين كنترل و تعديل قيمت هاست؛ 
خوشبختانه در كشور از نظر تامين و ذخاير كاال، 

مشكل و كمبودي وجود ندارد.

توزيع روغن رانتي است
ايلن�ا |دبير فدراس��يون صناي��ع غذايي بخش 
كش��اورزي ايران از توزيع رانتي روغن دولتي در 
صنايع غذايي خبر داد و گفت: ايجاد رانت و انحصار 
در روغن موجب افزايش 100 درصدي قيمت اين 
كاال براي بخش زيادي از صنايع غذايي شده است. 
محسن نقاشي با بيان اينكه بسياري از موانع توليد 
داخلي اس��ت و ارتباطي به تحريم ها ندارد، اظهار 
كرد: افرادي در حال تشكيل انحصار و ايجاد رانت 
در كاال اساسي هستند تا با استفاده از شرايطي كه 
تحريم ها ايجاد كرده اند س��ودهاي سرشار عايد 

خود كنند.
وي ادامه داد: اين افراد هر روز قوي تر شده و بيشتر 
رمق توليد را مي گيرد. نقاشي از جمله كاالي كه در 
آن انحصار و رانت در حال تش��كيل است را روغن 
عنوان كرد. وي با اش��اره به مشكات اخير مردم و 
صنايع غذايي در تامين روغن مورد نياز خود، اظهار 
كرد: بخش عمده اين مشكات به دليل انحصار و 
ايجاد رانت كه در اين كاال ش��كل گرفته، به وجود 
آمده است. نقاشي يادآور شد: روغن يكي از كاالهاي 
اساس��ي پر مصرف مردم و ماده مه��م اوليه توليد 
در صنايع غذايي اس��ت به همين دليل دولت براي 
واردات آن ارز ترجيحي تخصيص داده است. به گفته 
نقاش��ي؛ به رغم تخصيص ارز ترجيحي به واردات 
روغن، انحصار و رانت اجازه توزيع عادالنه اين كاال 
بين مردم و صنايع با نرخ دولتي را نمي دهد وي افزود: 
در حال حاضر روغن دولتي با افزايش 100 درصدي 
نرخ به دست بخش زيادي از صنايع غذايي مي رسد. 
نقاشي با بيان اينكه قيمت دولتي هر كيلوگرم روغن 
براي صنايع ۷ هزار و ۵00 تومان است، گفت: صنايع 
غذايي روغني كه بايد با نرخ دولتي به دستشان برسد 

را حداقل 1۵ هزار تومان خريداري مي كنند.
دبي��ر اجرايي فدراس��يون صناي��ع غذايي بخش 
كشاورزي ايران مدعي شد؛ فدراسيون افرادي كه 
در روغن رانت ايجاد كرده اند را شناسايي كرده و 
حاضر است اسامي آنها را در اختيار مراجع قضايي 
قرار دهد. نقاشي تصريح كرد: با توجه به آنكه رهبر 
انقاب، مجلس محترم شوراي اسامي، قوه قضاييه 
و رياست محترم جمهوري همواره حمايت خود را 
از توليد اعام نموده اند، به جريان هاي ضد توليد و 
سودجو اخطار و اعام مي شود به منظور معيشت 
و رفاه م��ردم و جهش توليد به س��ودجويي هاي 
بي حس��اب و رانت ها پايان دهند. وي تاكيد كرد: 
در صورت ادامه اين روند اين افراد مطمئن باشند 
فدراس��يون صنايع غذايي كشاورزي ايران، بنا به 
رس��الت تش��كياتي خود اقدام به طرح دعوا در 
محاكم قضايي خواهد كرد. نقاش��ي همچنين به 
مسووالن دست اندركار تامين روغن يادآور شد: 
اگر در مقابل توزيع ناعادالنه روغن سكوت كنند 
فدراسيون صنايع غذايي به صورت قانوني عليه آنها 

نيز اقامه دعوا خواهد كرد.

آيا منابع مالي بلوكه شده ايران صرف واردات دارو مي شود؟ 

برخي منابع آگاه خبر از آغاز مذاكرات ايران با مشتريان قديمي نفت را داده اند

»FATF« خريد دارو معطل

آيا ايران به بازار جهاني نفت بازمي گردد؟
تعادل |

با انتخاب بايدن به عنوان رييس جمهور جديد امريكا، 
دولت جديد در پي يافتن راه هايي براي تعامل با ايران 
است. يكي از اين راه ها كاهش تحريم هاي نفتي ايران 
است؛ بنابراين ايران بايد خود را آماده بازگشت به بازار 
جهاني نفت كند. در روزهاي اخير نيز خبرهايي مبني 
بر نشس��ت و مذاكره ايران با برخي مشتريان قديمي 
خود در آسيا منتشر شده است. اگر تحريم هاي نفتي 
ايران لغو ش��ود، بهترين گزينه براي فروش صادرات 
نفت كشورهايي هستند كه پيش از اعمال تحريم ها 
نفت ايران را خريداري مي كردند. كش��ورهاي حوزه 
جنوب شرقي آسيا همچون چين، هند، كره و ژاپن از 
جمله مهم ترين مشتريان قديمي نفت ايران هستند. 
در صورتي كه ما موفق به ورود به بازارهاي قبلي خود 
نشويم، چالش هاي بسياري در مسير فروش و صادرات 
نفت خود خواهيم داش��ت. به اعتقاد كارشناسان اين 
حوزه، حتي در چش��م اندازهاي آينده عما آس��ياي 
جنوب شرقي متقاضي نفت خواهد بود نه كشورهاي 
اروپايي و امريكايي به همين دليل اين مساله براي ايران 
بسيار مهم و قابل توجه است. يكي ديگر از تصميماتي 
كه اخيرا در حوزه نفت صورت گرفته اس��ت، تمديد 
روند كاهش توليد در ماه آوريل توس��ط ائتاف اوپك 
پاس به خاطر نگراني از آس��يب پذيري رشد تقاضا 
است. اين تصميم قيمت نفت را به مرز ۷0 دالر در هر 

بشكه رساند.

  ايران در جست وجوي مشتريان  نفت
برخي منابع آگاه به بلومبرگ گفتند شركت ملي نفت 
ايران حداقل با پنج پااليش��گاه آسيايي براي مذاكره 
درباره قراردادهاي عرضه نفت در صورت رفع تحريم ها 
گفت وگو كرده است. اما مي توان گفت، اين مذاكرات 
مقدماتي ب��وده  و هيچ صحبتي درباره حجم عرضه يا 

قيمت نشده است.
صادرات نفت ايران در پي بازگشت تحريم هاي امريكا 
در اواسط سال 201۸ و پايان معافيت هاي واشنگتن 
براي برخي از مشتريان نفت ايران در سال 2019، متاثر 
شد. شماري از پااليشگاه هاي چيني همچنان به خريد 
نفت ايران ادامه مي دهند، پيش از اين تحريم ها، چين، 

هند، كره جنوبي و ژاپن بزرگ ترين مشتريان نفت ايران 
در آسيا بودند. صادرات نفت ايران در اوايل سال 201۸ 
حدود 2.۵ ميليون بش��كه در روز بود. از طرفي سيتي 
گروپ ايران را بزرگ ترين عامل غيرقابل پيش بيني 
براي بازار نفت در س��ال 2021 خوانده است. از سوي 
ديگر، جو بايدن، رييس جمهور امريكا پيشنهاد حضور 
در مذاكرات براي احياي برجام را مطرح كرده بود. اما 
تهران خواستار آن اس��ت كه ابتدا تحريم ها برداشته 
شوند. بر اس��اس گزارش بلومبرگ، هند كه سومين 
واردكننده بزرگ نفت در جهان اس��ت، اميدوار است 
بايدن رويكرد مايم تري در خصوص ايران اتخاذ كند 
و هند بتواند واردات نفت از ايران را ازسربگيرد. چين 
با تحريم ها مخالف بوده و امريكا را متهم كرده فراتر از 

حوزه قضايي خود عمل كرده است.

     تمديد كاهش توليد در اوپك پالس
عربستان سعودي و متحدانش در ائتاف نفتي موسوم 
به اوپك پاس، در نشست اخير خود تصميم گرفتند 
كه توافق فريز نفتي را تمديد كنند؛ تصميمي كه بازار 
نفت را تكان داد و فشارهاي تورمي بر اقتصاد جهاني 
كه همچنان در ميانه مسير خروج از بحران كروناست 
را تشديد كرد. يك سال پس از جنگ قيمتي تلخي كه 
حتي باعث سقوط قيمت نفت به محدوده منفي شد، 
سعودي ها در نشست اخير نشان دادند كه اولويتشان 
حفظ شرايط كنوني در بازار نفت است و قصد ندارند 
با افزايش عرضه نفت بار ديگر ب��ازار را با مازاد عرضه 

مواجه كنند. 
س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نف��ت )اوپك( و 
متحدان��ش در حالي مش��غول بررس��ي اوضاع براي 
تصميم گيري در مورد افزايش 1.۵ ميليون بشكه اي 
تولي��د روزانه نفت خود در ماه آوريل يا حفظ س��طح 
توليد بودند كه بس��ياري از بازيگران فعال در عرصه 
اقتصاد جهاني، از تجارتخانه هاي ژنو گرفته تا بانك هاي 
وال استريت، اعتقاد داشتند كه توليدكنندگان نفت بايد 
نفت بيشتري به بازار عرضه كنند تا رشد افسارگسيخته 
قيمت نفت در بازارهاي جهاني مهار ش��ود. اما پس از 
آنكه وزير انرژي عربس��تان سعودي در نشست اوپك 
پاس خواستار محتاط ماندن توليدكنندگان نفت شد، 

اعضاي ائتاف موافقت كردند كه توليد نفت خود را در 
سطح كنوني حفظ كنند و تنها به روسيه و قزاقستان 
اجازه داده شد كه توليدشان را اندكي افزايش دهند. 
تصميم اخير بدين معناس��ت كه ائتاف نفتي اوپك 
پاس روزانه جلوي ورود ۷ ميليون بشكه نفت به بازار 
را خواهند گرفت كه اين رقم معادل ۷ درصد تقاضاي 

روزانه نفت در جهان است.
 اين تصميم در حالي اتخاذ ش��ده كه مصرف سوخت 
در بسياري از كشورها در حال بازگشت به سطح قبل 
از همه گيري كوويد-19 است. از ابتداي سال جاري 
ميادي تاكنون قيمت هر بشكه نفت خام برنت درياي 
شمالي با حدود 30 درصد افزايش به بيش از 6۸ دالر 
رسيده است. در ماه هاي اخير ائتاف نفتي اوپك پاس 
عرضه نفت را پايين تر از تقاضا نگاه داشته است تا اضافه 
موجودي انبارهاي نفت ك��ه در اوج محدوديت هاي 
مرتبط با همه گيري كرونا به شدت افزايش يافته بود 
به اتمام برسد. بر اساس برآوردهاي داخلي اوپك، اگر 
عرضه نفت افزايش نيابد، شكاف ميان عرضه و تقاضا در 
بازار نفت طي ماه آوريل به ميزان قابل توجهي افزايش 

خواهد يافت.
در ش��رايطي كه بازارهاي اوراق قرضه خ��ود را براي 
دريافت نش��انه هايي از تورم جهاني آماده مي كنند، 
تصميم اوپك پاس براي افزايش ندادن عرضه نفت 
مي تواند به دردسري براي فدرال رزرو )بانك مركزي 
امريكا( و بانك مركزي اروپا تبديل شود. البته مشكل 
تنها قيمت نفت نيست، چرا كه قيمت ساير كاالهاي 
خام ديگر از مس و فوالد گرفته تا ذرت و دانه سويا نيز 

به سرعت در حال افزايش است.
بهب��ود اقتصاد كش��ورها، توزي��ع واكس��ن كرونا و 
محرك هاي مال��ي دولت ها ج��زو مهم ترين عوامل 
افزايش قيمت ها در بازارهاي جهاني به شمار مي روند؛ 
هرچند تداوم ضعف در بازار كار كش��ورهاي مختلف 
جهان مانعي براي افزايش هرچه بيشتر قيمت هاست.

الكساندر نوواك، معاون نخست وزير روسيه كه پيش 
از منصوب شدن به اين س��مت مدت بيش از ۸ سال 
وزير انرژي روس��يه بود، پس از نشست اخير اعضاي 
اوپك پاس كه به تمديد طرح فريز نفتي منجر شد، در 
مصاحبه با شبكه تلويزيوني روسيه-24 اعام كرده بود: 

»ما بايد اوضاع را به دقت زيرنظر داشته باشيم تا اجازه 
ندهيم كه قيمت ها بيش از حد باال برود.« نشست اوپك 
پاس براي تصميم گيري درب��اره ميزان عرضه نفت 
به بازارهاي جهاني، در برهه اي حس��اس براي روابط 
امريكا-عربستان برگزار شد. جو بايدن، رييس جمهور 
جديد امريكا، درصدد بازبيني روابط دولت خود با دولت 
عربستان، به ويژه با شخص محمد بن سلمان وليعهد 
سعودي، است. اگر دونالد ترامپ هنوز در كاخ سفيد 
حضور داش��ت، اكنون شاهد واكنش سريع امريكا به 
تصميم جديد ائتاف نفتي اوپك پاس در قالب ده ها 
توييت بوديم؛ چيزي كه در آوريل سال 201۸ اتفاق 
افتاد. اما واكنش دولت بايدن مشخص نيست و از طرفي 
ممكن اس��ت كه چندان شديد هم نباشد، زيرا دولت 
بايدن در حال موازنه اولويت ه��اي اقتصادي در برابر 

سياست هاي سبز است.
روسيه و قزاقستان در نشست اخير اوپك پاس به دليل 
آنچه در وب س��ايت اوپك »الگوهاي مصرف فصلي« 
خوانده شده، از اجراي كامل طرح فريز نفتي مستثني 
ش��دند و اجازه يافتند كه در ماه آوريل به ترتيب 130 
هزار و 20 هزار بشكه به توليد روزانه نفت خود اضافه 
كنند. اين دو كش��ور در ماه هاي فوريه و مارس نيز از 

چنين معافيتي برخوردار شدند.
بر اس��اس بيانيه اخير اوپك، نشس��ت بعدي اعضاي 
ائتاف نفت��ي اوپ��ك پ��اس در روز اول آوريل )12 
فروردين( به منظور تصميم گيري درباره سطح توليد 

نفت كشورهاي عضو طي ماه مه برگزار خواهد شد.
بنابراين پس از تصمي��م اوپك پاس براي ادامه طرح 
 كاهش توليد و اضافه نكردن ماهانه ۵00 هزار بشكه اي 
كه پيش��نهاد ش��ده بود گلدمن س��كس پيش بيني 
خود ب��راي قيمت نفت را ۵ دالر ديگر نيز افزايش داد. 
پيش بيني قبلي اوپك براي كورتِر دوم سال ۷۵ دالر 
ب��ود. حاال و با تصميم اوپك اين مي��زان را به ۸0 دالر 

افزايش داده است. 
همچني��ن اوپك پاس توليد خ��ود را برخاف همه 
پيش بيني ها افزايش نداد و اين نشان مي دهد سعودي 
روي اين شرط بسته است كه شيل امريكا كه در دهه 
گذشته نقشه انرژي جهاني را تغيير داد هيچ وقت به 

بازار برنمي گردد.
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خبرروز

»مجبوريم« درميشيان در فستيوال تريسور
فيلم سينمايي »مجبوريم« تازه ترين فيلم رضا درميشيان در تازه ترين حضور جهاني خود در شانزدهمين فستيوال تريسور به نمايش درخواهد 
آمد. اين فستيوال از ۳۰ اسفند تا ۵ فروردين در شهر كراال برگزار خواهد شد. »مجبوريم« پنجمين فيلم درميشيان پس از فيلم هاي »بغض«، 
»عصباني نيستم!«، »النتوري« و فيلم به نمايش در نيامده »يواشكي« است. تمام فيلمبرداري »مجبوريم« در نود جلسه در صد لوكيشن در 
تهران انجام شده كه از اين ميان بخش عمده اي از آن در جنوب شهر تهران فيلمبرداري شده است اما همچون فيلم هاي گذشته درميشيان از 
شمال شهر تا جنوب شهر را در برمي گيرد. »مجبوريم« پيش از اين در فستيوال توكيوي ژاپن، چناي هند، پونا و آستيكاي رم به نمايش درآمده 

بود كه در آستيكا سه جايزه اصلي بهترين فيلم، بهترين تماشاگران و بهترين فيلم هيات داوري را به خود اختصاص داد.

جامعه

شناسايي ۸۲۱۲   بيمار جديد  كوويد۱۹ 
سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي 
۸۲۱۲ بيمار جديد و فوت ۸۲ بيمار در 
كشور خبر داد. »س��يما سادات الري« 
بيان كرد: بر اس��اس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي، ۸ هزار و ۲۱۲ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي 
ش��د كه ۵۲۷ نفر از آنها بستري شدند 
و مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور 

به يك ميليون و ۶۸۱ هزار و ۶۸۲ نفر رس��يد. او ادامه 
داد: متاس��فانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸۲ بيمار 
كوويد۱۹ ج��ان خود را از دس��ت دادن��د و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۶۰ هزار و ۵۹۴ نفر رسيد. 
الري گفت: خوشبختانه تا كنون يك ميليون و ۴۳۵ 

هزار و ۳۵۷ نفر از بيم��اران، بهبود يافته 
و يا از بيمارس��تان ها ترخيص شده اند و 
س��ه هزار و ۷۸۴ نفر از بيماران مبتال به 
كووي��د۱۹ در بخش ه��اي مراقبت هاي 
ويژه بيمارس��تان ها تح��ت مراقبت قرار 
دارند. اواف��زود: تا كن��ون ۱۱ ميليون و 
۲۱۲ ه��زار و ۹۲۱ آزمايش تش��خيص 
كوويد۱۹ در كشور انجام شده است، در 
حال حاضر ۱۱ شهرستان قرمز، ۳۲ شهرستان نارنجي، 
۲۵۱ شهرس��تان زرد و ۱۵۴ شهرستان آبي هستند 
و ش��هرهاي آبادان، اهواز، بندر ماهش��هر، خرمشهر، 
دزفول، دش��ت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، 

كارون و هويزه در وضعيت قرمز قرار دارند.

تامين ۱۸۰ ميليون د ز واكسن كرونا تا يك سال آينده 
سخنگوي س��ازمان غذا و دارو از تامين 
بيش از ۱۸۰ ميليون دوز واكسن كرونا 
در عرض يك س��ال خبر داد كه فراتر از 
برآورد نياز كشور است. كيانوش جهانپور 
گفت: برنامه جامع واكسيناسيون عليه 
كوويد۱۹ در ايران با پيش بيني شرايط 
احتمالي، چهار مسير موازي براي تامين 
واكسن مورد نياز كشور را از ابتدا مدنظر 

قرار داده بود كه با پيگيري و پيشراني هر چهار مسير، 
بيش از ۱۸۰ ميليون دوز واكسن در عرض يك سال در 
اختيار بسيج ملي واكسيناسيون قرار خواهد گرفت كه 
فراتر از برآورد نياز كشور اس��ت. او افزود: چهار راهبرد 
خريد مس��تقيم، واردات از مسير ساز و كار كوواكس، 
توليد مشترك و توليد داخلي واكسن، با موفقيت در 
س��طح پيش بيني ش��ده جريان دارد و بر اين اساس 
برنامه يك س��اله واكسيناس��يون عليه كرونا در ايران 

حت��ي زودتر از موعد پيش بيني ش��ده و 
برنامه ريزي ش��ده به پايان خواهد رسيد. 
رييس مركز اطالع رساني وزارت بهداشت 
ادام��ه داد: تا اين لحظ��ه ۲۱ ميليون دز 
واكس��ن كرونا از مسير خريد مستقيم و 
سبد كوواكس خريداري شده كه به تدريج 
طبق برنامه زمان بندي شده و توان توليد 
توليدكنندگان وارد كش��ور خواهد شد، 
همچنين توليد مشترك ۴۰ ميليون دز واكسن طبق 
برنامه و امكانات موجود، تامين بخشي از واكسن مورد 
نياز كشور را بر عهده خواهد داشت و البته حداقل ۱۲۰ 
ميليون دز واكس��ن در سال ۱۴۰۰ در داخل كشور در 
موسسات و شركت هاي مختلف، در قالب انتقال دانش 
فني يا توليد كامال داخلي خواهد شد و جمعا بيش از 
۱۸۰ ميليون دز واكس��ن تا پايان سال ۱۴۰۰ تامين 
خواهد شد كه فراتر از نياز كشور در اين برهه خواهد بود.

نوروز ۱۴۰۰ را  آرام  نمي بينيم
نوروز ۱۴۰۰ را آرام نمي بينيم و اگر كسي 
يك خط از من وزير براي مجوز س��فرهاي 
نوروزي پيدا كرد، اعالم كند. وزير بهداشت 
با اعالم اين مطلب گفت: قض��اوت درباره 
نوروز امسال بسيار عجوالنه است، ما گرفتار 
ويروس س��ركش، مهاج��م و پرخطري 
ش��ده ايم، ما س��عي مي كنيم ويروس را با 
رعايت دس��تورالعمل ها و همكاري مردم 

مديريت كنيم. نمكي ادامه داد: مردم فشارها و خستگي هاي 
بسياري در يك سال گذشته تحمل كردند، اما نوروز امسال 
زماني نيس��ت كه از اين ويروس منحوس بتوانيم فاصله 
بگيريم يا فكر كنيم كه اين ويروس از ما دور شده است. وزير 
بهداشت درباره آغاز پيش فروش بليت تورهاي نوروزي 
بيان كرد: عزيزاني كه بليت مي فروشند و بليت مي خرند؛ 
بدانند كه تصميم غيرمنطقي مي گيرند و كار غير عقاليي 
مي كنند، ما كه دست اندركار نظام سالمت هستيم امسال 

نوروز را آرام نمي بينيم، اگر پروتكل شكني 
نداشتيم و رعايت مي شد؛ شايد اسفند را خوب 
مديريت مي كرديم و بهار آرامي داشتيم اما 
اكنون اين پيش بيني را نداريم. نمكي تصريح 
كرد: بيماري در خوزستان زمين گير نشد و 
استان هاي ديگر هم گرفتار شدند و با توجه به 
نحوه رفتاري كه از ويروس كرونا به ويژه نوع 
جهش يافته آن سراغ داريم؛ اميدواريم كه 
مردم در اين شرايط كمترين گرفتاري را داشته باشند. او 
درباره تبليغ و فروش بليت تورهاي خارجي گفت: درباره تور 
خارجي بايد بگويم مردم بدانند كه اكنون در اروپا با شعله ور 
شدن بيماري به شدت سخت گيري مي كنند و كشور هند 
كه به اندازه كشورهاي اروپايي و منطقه سخت گيري ندارند 
تمام پروازها را لغو كرده اند، كساني كه عاقل هستند و رفتار 
ويروس مهاجم جديد را مي شناسند؛ مي دانند كه با ويروس 

جديد نمي توان ابدا شوخي كرد.

 افزايش درآمد و باال رفتن رفاه اجتماعي در 
زمره مهم ترين هدف هاي كالن نظام هاي 
برنامه ريزي در جهان است. در اين راستا  
غلب��ه بر فقر و توزي��ع عادالنه درآمده��ا و برخورداري 
همگاني از مواهب توسعه، ضرورت اجتناب ناپذير توسعه 
اجتماعي-اقتصادي كشورها است. براساس اين تعريف، 
مفهوم فقر به دو بخش »مطلق« و »نسبي« طبقه بندي 
مي شود. خط فقر نس��بي، ش��امل افراد و خانوارهايي 
مي شود كه درآمدشان كمتر از يك دوم ميانه درآمدي 
جامعه اس��ت؛ اين درحالي اس��ت كه براساس تحليل 
محاس��بات درآمد هزينه خانوار در سال ۱۳۹۷، تعداد 
خانوارهايي ك��ه زير اين يك دوم ميان��ه درآمدي قرار 
مي گيرند، حدود ۲۴ درصد بوده است. خط فقر نسبي؛ 
به نوعي گوي��اي وضعيت توزيع درآمدها در جامعه هم 
هست. در اين راستا رييس انجمن علمي اقتصاد سالمت 
ايران سياست هاي تورم زا را مهم ترين عامل پيدايش فقر 
و ايجاد نابرابري در جامعه مي داند و مي گويد: در چنين 
ش��رايطي دولت نيز اليحه بودجه ۱۴۰۰ را انبساطي و 
تورم زا تنظيم كرده  و  در آن نرخ پايه ارز را حدود ۱۱هزار 
و ۷۰۰ تومان تعيين كرده اس��ت. كميس��يون تلفيق 
مجلس نيز اين فرآيند نابهينه را تشديد كرده و نرخ پايه 
ارز را به ۱۸ هزار تومان افزايش داد كه خوش��بختانه در 
صحن مجلس راي نياورد. محمدرضا واعظ مهدوي در 
گفت وگو با ايس��نا، ضمن بررسي و تحليلي بر وضعيت 
اقتصادي خانوارهاي ايراني بيان مي كند: براساس آخرين 
سرشماري س��ال ۱۳۹۵ كشور، جمعيت كل كشور به 
ميزان ۷۹ ميليون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر محاسبه شده 
است كه از اين تعداد ۳۹ ميليون و ۴۲۷ هزار و ۸۲۸ نفر 
از آنها زن و ۴۰ ميليون و ۴۹۸ هزار و ۴۴۲ نفر از آنها مرد 
هستند. به گفته او، بيش��ترين جمعيت در گروه سني 
۳۰ تا ۳۶ س��ال قرار دارد. رتبه بعدي گروه سني ۲۵ تا 
۲۹ س��ال اس��ت، لذا بخش مهم جمعيت ما در سنين 
۲۵ تا ۳۴ س��ال هستند كه عمدتا سنين كار در جامعه 

محسوب مي شوند.
واعظ مهدوي مطالعات درآمد هزينه خانوار را يكي از 
ارزنده ترين مطالعاتي مي داند كه به شناسايي وضعيت 
اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي كشور كمك مي كند.

    ۴۷ ميليون تومان
هرينه ساليانه يك خانواده شهري 

او مي افزايد: براساس آخرين گزارش، درآمد هزينه خانوار 
مربوط به سال ۹۸ است. هزينه ساليانه يك خانوار شهري 

۴۷ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان و يك خانوار روس��تايي 
به طور متوسط ۲۶ ميليون تومان است.

واعظ مه��دوي با بيان اينكه مي��زان هزينه خانوارهاي 
روس��تايي حدود نصف خانوارهاي شهري است، ادامه 
مي دهد: مالحظات تحليلي وضعي��ت درآمد خانوارها 
به اين ترتيب بوده كه در سال ۹۸ درآمد خانوار شهري 
ساالنه ۵۴۱ ميليون ريال بوده است، اين درحالي است 
كه هزينه متوسط يك خانوار شهري ۴۷۴ ميليون ريال 
است؛ يعني به طور متوس��ط درآمد خانوارهاي شهري 

حدود ۶۷ ميليون ريال از هزينه ها بيشتر بوده است.

    وضعيت درآمد و هزينه  خانوارهاي روستايي
رييس انجمن علمي اقتصاد س��المت ايران با اشاره 
به وضعي��ت درآمد خانوارهاي روس��تايي مي گويد: 
درآمد ساالنه خانوارهاي روستايي ۲۹۷ ميليون ريال 
بوده اس��ت، اين درحالي است كه هزينه خانوارهاي 
روستايي ۲۶۱ ميليون ريال اس��ت، بنابراين درآمد 
ساليانه خانوارهاي روستايي نيز به طور متوسط حدود 
۳۶ ميليون ريال از هزينه بيش��تر بوده است. واعظ 
مهدوي معتقد اس��ت حدود چهار سالي است كه در 
گزارشات درآمد هزينه خانوار، درآمد بيشتر از هزينه 
اعالم مي شود و اين در حد خود دستاورد مثبتي تلقي 
مي شود زيرا تا قبل از سال هاي ۹۵ هميشه خانواده ها 

هزينه را بيشتر از درآمد گزارش مي دادند.

   تصميمات نظام رفاه
 مستند بر شواهد و داده ها نيست

رييس انجمن علمي اقتصاد سالمت ايران در ادامه به 
مقايسه درآمد ساالنه خانوارهاي روستايي و شهري 
مي پردازد و مي گوي��د: در واقع درآمد روس��تاييان 
به طور متوسط ۵۴ درصد درآمد شهري است؛ كه اين 
نشان دهنده تبعيضي در وضعيت درآمد شهر و روستا 
است؛ توجه به اين تبعيض براي ما و دولت توصيه اي 
سياستي به همراه دارد و آن اين است كه اگر اقداماتي 
براي جبران هزينه هاي ناشي از تورم مورد توجه باشد، 
روستاييان بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرند؛ يعني بايد 

در تخصيص يارانه، سبد كاال و كمك هاي معيشتي، 
روستاييان در اولويت قرار گيرند، اما سوال اين است 
كه آيا اين اولويت در سياست ها و اقدامات كشور اعمال 
شده است ؟ متاسفانه پاسخ منفي است. لذا اين موضوع 
نشان دهنده آن است كه تصميمات نظام رفاه و تامين 
اجتماعي كش��ور بر اساس اولويت بندي و مستند به 

شواهد و داده ها نيست.

    اجاره نشيني در شهر ۶   برابر روستاست 
رييس انجمن علمي اقتصاد س��المت اي��ران در ادامه 
اين گفت وگو با تحليلي از وضعيت مسكن خانوارهاي 
روستايي و شهري مي گويد: گزارش��ات درآمد هزينه 
و گزارش هاي سرش��ماري، وضعيت مالكان مسكن را 
نيز مش��خص مي كنند. اين گزارش ها نشان مي دهند 
كه به طور كلي در جامعه ش��هري ۶۷ درصد خانوارها 
خانه ملكي، ۲۴ درص��د خانه اجاره اي و حدود ۹ درصد 
خانوارها ساير اشكال س��كونت را دارند. او مي افزايد: در 
روستاها ۸۶ درصد از خانوارها مالك خانه هستند و ۴.۵ 
درصد اجاره نشين اند؛ لذا اجاره نشيني در روستاها بسيار 

كمتر از شهرهاست و اگر تسهيالت مربوط به خريداري 
مسكن بانك ها به اشخاص فاقد مسكن اختصاص يابد، 
خود به خود جامعه ش��هري بيشتر اين تسهيالت را به 
خود اختصاص مي دهند چراكه ۲۴ درصد جامعه شهري 
اجاره نشين هستند، يعني ميزان اجاره نشيني در شهر 
۶برابر روستاست. واعظ مهدوي ادامه داد: درحالي كه اگر 
تسهيالت به بهسازي و تعميرات مسكن جهت داده شود؛ 
امكان بهره مندي بيشتر روستاييان از تسهيالت بانكي 
مسكن بهتر فراهم مي ش��ود، البته در اين صورت الزم 
است تا شرط سند دار بودن ملك براي دريافت تسهيالت 
نيز برداشته شود. بايد توجه داشته باشيم كه با مقررات 
آيين نامه هاي فعلي بانكي؛ عمال بهره مندي بخش اعظم 

جامعه روستايي از امكانات و منابع بانكي ميسر نيست.

    محاسبات و گزارشي از وضعيت فقر
 در ايران نداريم 

رييس انجمن علمي اقتصاد سالمت ايران در پاسخ به 
سوالي درخصوص وضعيت فقر در ايران مي گويد: طبق 
قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي محاسبات 

مربوط به خط فقر بايد هر س��اله توسط وزارت رفاه و 
سازمان برنامه و بودجه تهيه و نتايج آن اعالم و منتشر 
شود كه الزمه آن اين اس��ت كه وضعيت بعد خانوار 
و محاس��بات دقيق خط فقر در سطح ملي و استاني 
و حتي شهرس��تان هاي كشور انجام شود، اما چنين 

محاسبات و گزارش هايي اكنون وجود ندارد.
واعظ مهدوي با بيان اينكه به طور كلي محاسبات مربوط 
ب��ه خط فقر به چند گ��روه طبقه بندي مي ش��ود؛ اين 
محاس��بات را حداقل براي برآورد ۱-خط فقر شديد يا 
كمرشكن، ۲-خط فقر نسبي و ۳-خط فقر مطلق و به 
تفكيك كليه استان ها براي سياست گذاري درخصوص 
جمعيت زير هر سه نوع خط فقر مذكور ضروري دانست.

    با  استناد  به  آمارهاي سال ۹۷
 ۲۴ درصد خانوارها زير خط فقر نسبي 

واعظ مهدوي با اش��اره به خط فقر نس��بي تصريح 
مي كند: خط فقر نس��بي عبارت از كساني است كه 
درآمدش��ان كمتر از يك دوم ميانه درآمدي باش��د. 
براساس تحليل محاس��بات درآمد هزينه خانوار، در 
سال ۱۳۹۷ ميانه درآمدي حدود ۳۰۹ ميليون ريال 
محاسبه مي ش��ود كه يك دوم ميانه درآمدي حدود 
۱۵۴ ميليون ريال خواهد بود و تعداد خانوارهايي كه 
زير اين يك دوم ميانه درآمدي قرار مي گيرند، حدود 

۲۴ درصد خانوارهاي جامعه خواهد بود.

    هدفمندسازي يارانه ها
مهم ترين عامل تورم و پيدايش فقر در جامعه

او تاكيد مي كن��د: در اين زمينه باي��د توجه كرد كه 
سياست هاي تورم زا مهم ترين عامل پيدايش فقر در 
جامعه هستند. بخش مهمي ازسياست هاي تورم زا به 
دست كاري هاي قيمتي در جامعه كه در ساختارهاي 
حكومتي شكل مي گيرد، برمي گردد. دستكاري قيمت 
حامل هاي انرژي و افزايش قيمت  بنزين و گاز و برق كه 
در سال ۱۳۸۹ با عنوان هدفمندسازي يارانه ها انجام 
ش��د و در سال هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ تكرار شد، يكي از 

مهم ترين عوامل ايجاد تورم در جامعه بوده است.

    افزايش قيمت ارز؛ عامل ديگر ايجاد تورم
رييس انجمن علمي اقتصاد س��المت ايران همچنين 
افزاي��ش قيمت ارز را عامل مهم ديگ��ر تورم در جامعه 
مي داند و مي گويد: اقتصاددانان تورم را ماليات فقرا قلمداد 
كرده اند؛ مالياتي كه فقرا به ثروتمندان مي دهند، چراكه 
در اثر سياست هاي تورمي قدرت خريد دستمزدبگيران، 
كارگران، بازنشستگان، معلمان، كارگران و كشاورزان 
به طور مرتب كاه��ش پيدا مي كن��د و برعكس ارزش 

سرمايه هاي ثابت در جامعه افزايش مي يابد.

    سياست هاي تورمي
 به زيان فقرا و به سود ثروتمندان

واعظ مهدوي خاطرنشان مي كند: در شرايط تورمي 
فردي كه ماهيانه  سه ميليون تومان حقوق دريافت 
كند؛ اگر گوشت كيلويي ۱۰۰ هزار تومان باشد، قدرت 
خريد حق��وق ماهيانه او به اندازه ۳۰ كيلو گوش��ت 
خواهد بود، اما اگر گوشت كيلويي ۱۲۰ هزار تومان 
قيمت داشته باشد، قدرت خريد فرد فقط براي خريد 
۲۵ كيلوگرم پاسخگو خواهد بود، يعني ۵ كيلوگرم 
گوشت از قدرت خريد او كم شده است. بالعكس نيز، 
به طور مثال در شرايطي كه ۲۰ درصد تورم در جامعه 
وجود دارد، اگر فردي ملك يا سرمايه اي داشته باشد 
كه ۱۰ ميليارد تومان ارزش داشته باشد، ۱۰ ميليارد 
تومان ملك به ۱۲ ميليارد تومان مي رسد؛ يعني قدرت 
خريد فرد ۲ ميليارد تومان افزايش مي يابد، به همين 
دليل است كه سياست هاي تورمي به زيان فقرا است 
و ارزش سرمايه و ثروت ثروتمندان را بيشتر مي كند.

    ايجاد فساد به دنبال شرايط تورمي 
وي يادآور مي شود: تورم عالوه بر اثر منفي بر قدرت 
خريد دستمزدبگيران و افزايش فقر، باعث پيدايش 
مجموعه اي از اس��ترس هاي اجتماعي و رفتارهاي 
ناهنجار اجتماعي نيز مي شود. در شرايط تورمي افراد 
اميد به آينده خود را از دست مي دهند؛ به طور مثال 
پدري كه براي ازدواج فرزندش پس انداز كرده، قدرت 
مالي  پس اندازهاي خود را از دست مي دهد و ناگهان 
متوجه مي ش��ود كه توان تهيه جهيزيه دخترش را 
ندارد، در نتيجه مس��تاصل مي شود و ممكن است 
براي حفظ آبروي خود به اقدامات خالف روي آورد 
و ممكن است در كار خود رشوه بگيرد و گرفتار فساد 
ش��ود، لذا فساد از پديده هايي اس��ت كه در شرايط 

تورمي رخ مي دهد.

گزارش
۴۷ميليون تومان؛ هزينه ساليانه يك خانواده شهري

سياست هاي تورم زا   مهم ترين عامل پيدايش فقر

ويژه

۱۰۰ باب مدرسه سبز و ضدزلزله بركت و ۳۵۰ مسجد 
و مركز فرهنگي جديد توسط ستاد اجرايي فرمان امام 
در مناطق محروم ۲۴ استان كشور افتتاح شد. صبح  
ديروز در مراس��مي با حضور رييس دفتر مقام معظم 
رهبري، رييس ستاد اجرايي فرمان امام، وزير آموزش و 
پرورش، رييس سازمان نوسازي مدارس، مديران عامل 
بنيادهاي بركت، احس��ان و تدبير در محل نمايشگاه 
دايمي دستاوردهاي ستاد اجرايي فرمان امام در باغ 
الرك تهران، آيين افتتاح ۴۵۰ مدرسه و مسجد و مركز 
فرهنگي برگزار و تفاهمنامه س��اخت ۱۰۰۰مدرسه 
جديد روستايي با اولويت جايگزيني مدارس كانكسي 
برگزار شد. در ابتداي اين مراسم مهمانان از يك باب 
مدرسه بركت كه به صورت نمادين و در عرض ۴ روز 
در محوطه نمايشگاه دستاوردهاي ستاد اجرايي فرمان 
امام بنا ش��ده بود، بازديد كردند و س��ه اصله نهال نيز 
توسط رييس دفتر مقام معظم رهبري، رييس ستاد 
اجرايي و وزير آموزش و پرورش غرس شد. محمد مخبر 
رييس ستاد اجرايي فرمان امام در اين مراسم با ارايه 
گزارشي از عملكرد يك ساله ستاد گفت: اولويت اول ما 
در ستاد ايجاد شغل و مقابله با بيكاري در كشور است 
و عمده فعاليت هاي زيرمجموعه هاي ستاد به اجراي 
طرح هاي اشتغالزايي و احياي كارخانه ها و بنگاه هاي 
اقتصادي تعطيل و نيمه تعطيل متمركز اس��ت. وي 
افزود: براي سال ۹۹ ايجاد ۳۰۰ هزار شغل را در سراسر 
كشور پيش بيني كرده بوديم كه تا پايان امسال كه به 
نام جهش توليد هم نامگذاري شده اين رقم به بيش 
از ۳۰۰ هزار شغل خواهد رسيد، براي سال ۱۴۰۰ نيز 
ايجاد ۴۰۰ هزار ش��غل در مناطق محروم كشور را در 
دستور كار خود داريم. مخبربا اشاره به حمايت ستاد 
از طرح ها و ايده هاي دانش بنيان به عنوان يكي ديگر 
از اولويت هاي س��تاد افزود: در حال حاضر ۵۰ درصد 
سرمايه گذاري در پروژه هاي ريسك پذير دانش بنيان 
كشور توس��ط س��تاد اجرايي انجام مي شود كه ثمر 
و نتيجه اين س��رمايه گذاري راهم دركرونا به چشم 
خود ديديم و هرچي��زي را كه غربي ها تحريم كردند 
و ندادند، توس��ط همين جوانان نخبه س��اختيم، از 
ماس��ك و ونتيالتور و دستگاه اكسيژن ساز بگيريد تا 
واكسن و رمدس��يوير و تست هاي فوري كرونا. مخبر 
تأكيد كرد: تمام طرح هاي س��تاد اجرايي فرمان امام 
با همكاري و توانمندسازي خود مردم انجام مي شود 
و بركت كار م��ا هم در همين مش��اركت و به ميدان 
آوردن توان عظيم مردمي است. رييس ستاد اجرايي 
فرمان امام درخصوص آخرين خبرها از مراحل تست 
انساني »نخستين واكسن ايراني كرونا« نيز گفت: با 
توجه به تأييد موفقيت »واكس��ن كوو ايران بركت« 
در ف��از اول مطالعات باليني، فاز دوم و س��وم تس��ت 
انساني نخس��تين واكس��ن ايراني كرونا را با مجوز و 
موافقت وزارت بهداش��ت، به طور همزمان در روز ۲۳ 

يا ۲۴ اس��فند آغاز خواهيم كرد. وي با اشاره به ايجاد 
آمادگي براي توليد انبوه واكسن در ستاد اجرايي پس 
از تأييد نهايي آن توس��ط وزارت بهداشت اعالم كرد: 
بزرگ ترين كارخانه توليد واكسن در منطقه را امسال 
راه اندازي خواهيم كرد و تا نيمه خرداد ۱۴۰۰ توليد 
انبوه واكسن كوو ايران بركت را انجام خواهيم داد و اين 
واكسن را براي واكسيناسيون عمومي به دست مردم 
كشورمان خواهيم رساند. رييس ستاد اجرايي فرمان 
امام اش��اره اي هم به آغاز اج��راي طرح ملي »جهش 
توليد ديمزار« كرد و افزود: در اين طرح ظرف ۵ سال، 
۶۶۰ هزار هكتار زمين را به ديمزار تبديل مي كنيم كه 
با توجه به اينكه اغلب اين زمين ها در مناطق محروم 
كشور قرار دارد، موجب رونق و آباداني و اشتغالزايي در 
اين مناطق و صرفه جويي و جلوگيري از خروج مقدار 
قابل توجهي ارز از كشور خواهد شد. در ادامه اين مراسم 
حجت االسالم محمدي گلپايگاني رييس دفتر مقام 
معظم رهبري در سخناني گفت: كارهاي عظيمي در 
ستاد اجرايي فرمان امام انجام شده و براي من شنيدن 
گزارش دكتر مخبر از خدمات گسترده دراين سال ها 
حقيقتا افتخارآميز و خوشحال كننده بود. رييس دفتر 
مقام معظم رهبري افزود: واكس��ن ايراني كرونا قابل 
مقايس��ه با بسياري از واكس��ن هاي خارجي نيست، 
دانشمندان ما تحت سنگين ترين تحريم ها موفق به 
ساخت واكسني شدند كه تاكنون امن بودن آن توسط 
ناظران بهداشت و درمان تأييد شده و ان شااهلل به زودي 
با توليد گسترده، مردم را ازاين بيماري منحوس نجات 
خواهد داد. محمدي گلپايگاني با اشاره به كارآمدي 
نظام در س��ال هاي پس از انقالب و خدمات ستاد به 
عنوان نمونه اي از اين موفقيت ها گفت: رهبرانقالب 
يك روز درجايي گفتند آرزوي من اين است كه بتوانيم 
روزي در مناطق محروم كشور ۱۰۰۰ مدرسه بسازيم، 
امروز دراين جلسه از تفاهمنامه ساخت ۳۰۰۰ مدرسه 

مي شنويم، از ساخت ۳۵۰ مسجد و مركز فرهنگي، از 
ايجاد ۳۰۰ هزار شغل در عرض يك سال، اين رقم ها 
و خدمات، افتخار بزرگي براي كش��ور و نظام هستند 
و خدا را ازاين بابت شاكريم. محسن حاجي ميرزايي 
وزيرآموزش و پرورش نيز در اين مراسم گفت: اقدامات 
س��تاد اجرايي فرمان ام��ام در س��ال هاي اخير مايه 
افتخار و مباهات همه ماست و به نمايندگي از جامعه 
آموزش و پرورش از دكتر مخبر و همكاران ايشان به 
وي��ژه در بنياد بركت تش��كرمي كنم.  وزير آموزش و 
پرورش افزود: تاكنون صدها مدرسه با همكاري ستاد 
اجرايي درمناطق محروم ساخته شده و براي ساخت 
۳۰۰۰مدرسه با سازمان نوسازي تفاهمنامه امضاشده 
ودرحال س��اخت اس��ت كه اميدواريم با تالش هاي 
جهادي اين ستاد و بنياد بركت، شاهد افزايش فرصت 
يادگيري و فرصت هاي برابرعلمي در كشور باشيم كه 
همواره مورد تاكيد رهبرمعظم انقالب هم بوده است. 
اميرحسين مدني مديرعامل بنياد بركت هم دراين 
مراسم با اشاره به افتتاح مدارس و مراكز فرهنگي جديد 
گفت: امروز ۱۰۰ مدرسه سبز و ضدزلزله با اعتبار ۲۱۰ 
ميليارد و ۳۵۰ مس��جد و مركزفرهنگي بااعتبار ۷۵ 
ميلياردتومان در ۲۴ استان كشور افتتاح شد و بااين 
افتتاح تعداد مدارس ساخته شده در سال۹۹ توسط 
ستاد اجرايي فرمان امام به عدد ۲۵۰ رسيد. در ادامه 
اين برنامه، تفاهمنامه ساخت ۱۰۰۰ مدرسه روستايي 
با اولويت جايگزيني مدارس كانكسي عشاير بين بنياد 
بركت س��تاد اجرايي فرمان امام و سازمان نوسازي 
مدارس وزارت آموزش وپرورش امضا شد. در انتهاي 
مراسم و به مناسبت سالگرد درگذشت سيدمحمد 
ميرمحمدي عضو هيات امناي ستاد اجرايي فرمان 
امام و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، باحضور 
رييس دفتر مقام معظم رهبري و رييس ستاد اجرايي 

فرمان امام از خانواده وي تجليل به عمل آمد.

صدور مجوز آغاز همزمان فاز دوم و سوم تست انساني نخستين واكسن ايراني كرونا
در مراسمي باحضور رييس دفتر مقام معظم رهبري اعالم شد

محیطزيست

علت تلف شدن ماهي ها در 
سواحل عسلويه مشخص شد

علت تلف ش��دن ماهي ها نش��ت نفت نبوده، 
بلكه صيادها اين ماهي ه��ا را همراه ماهي تن 
صيد كردند و چ��ون ارزش اقتصادي چنداني 
نداش��ته، دوباره به آب ريختند و الشه آنها به 
ساحل رسيده است. مديركل دفتر حفاظت از 
زيست بوم هاي دريايي سازمان محيط زيست 
با اعالم اين مطلب گفت: اين موضوع به آلودگي 
نفت��ي آب ارتباط ندارد و طبق گزارش��ي كه 
همكارانم دريافت كردند و بررسي هاي ميداني 
از واحدهاي مس��تقر، هيچ مش��كل زيس��ت 
محيطي مشاهده نشده است. داوود ميرشكار 
ادامه داد: اين گونه معموال تا ارديبهش��ت ماه 
در خليج فارس مي ماند و بعضي ش��ناورهاي 
صيادي اينها را با ماهي ت��ن صيد مي كنند و 
چون ارزش اقتص��ادي چنداني ندارد، اينها را 
بعد از صيد دوباره به دريا مي ريزند و دليل تلف 
شدن ماهي ها همين بوده و نه آلودگي نفتي. 
او افزود: الشه همه ماهي ها از يك گونه خاص 
با اندازه هاي مشخص بوده كه به ساحل رسيده 
و هنوز مقصر اين اتفاق شناسايي نشده است، 
چون معموال دورتر از س��احل ماهي را به دريا 
مي ريزن��د. مديركل دفتر حفاظت از زيس��ت 
بوم هاي دريايي س��ازمان محيط زيست ادامه 
داد: يقينا اگر اين افراد شناسايي شوند، مورد 
پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت و متاس��فانه 
روالي اس��ت كه بعضي اوقات صيادان اين كار 
را انجام مي دهند، به طور مثال گاهي ماهي ها 
ريز بوده يا به واس��طه خراب ش��دن سيستم 
سرمايش��ي خراب ش��دند كه همه را به دريا 
مي ريزند كه متاسفانه از اين دست گزارش ها 
قبال هم داشتيم. ميرش��كار با اشاره به آسيب 
زيس��ت محيطي اين كار گف��ت: اين عملكرد 
آس��يب به بار مي آورد و باعث آلودگي زيست 
محيطي مي ش��ود و متاس��فانه چون خارج از 
بنادر اين كار را مي كنند قابل بررسي نيست، 
مگر اينكه زمان اين كار يگان سازمان شيالت 
با گش��ت زني آنها را ببيند چ��ون در غير اين 
صورت الشه ها به ساحل مي رسد و پيگيري آن 
مشكل است. او در پايان در مورد ميزان ماهي 
تلف شده در س��احل افزود: هنوز برآوردي از 
اين ماهي هايي كه هم��راه با ماهي هاي تن به 
ساحل رسيده است، نداش��تيم. ۵ اسفند ماه 
بود كه مديركل حفاظت محيط زيست استان 
بوشهر اعالم كرد الشه ماهي هاي تلف شده در 
سواحل عسلويه براي آزمايش فرستاده شده 
است. به اين دليل كه الشه ماهي هاي رسيده 
به ساحل فاسد شده بودند و اين مساله نشان 
مي داد كه ماجرا دليل��ي غير از مرگ به دليل 

آلوده شدن آب با مواد نفتي دارد. 
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