
افزايش 57 درصد حقوق كارگران چه پيامدهايي خواهد داشت 

نگاه تك بعدي به اقتصاد آفت است

بيكاري يا رفاه؟!

يادداشت-3

هفته نوساني در انتظار بورس
بورس ط��ي هفته گذش��ته 
معامالت جالب توجهي داشت 
و ش��اخص كل در چهار روز از 
پنج روز معامالت با رشد قابل 
قبولي مواجه شد و تنها در روز 
سه شنبه افت نس��بتًا اندكي 
را تجرب��ه ك��رد. كندل هاي 
صعودي ُپرقدرتي كه دماسنج 
بازار سرمايه در روزهاي مثبت هفته به ثبت رساند، باعث 
عبور ش��اخص كل از مقاومت رواني يك ميليون و 300 

هزار واحد و شكسته شدن سقف كانال نزولي آن شد.
شاخص كل بورس حاال در س��طح يك ميليون و 348 
واحد ايستاده و به سمت مقاومت مهم خود در ارتفاع يك 
ميلي��ون و 380 هزار واحد حركت مي كند.  متغيرهاي 
اقتص��ادي از جمله سقف ش��كني قيمت هاي جهاني 
كاموديتي ها و رشد بهاي نفت، اميدها را در دل سهامداران 
زنده كرده و از ط��رف ديگر، افزايش ارزش معامالت نيز 
س��يگنال مثبتي براي بورس به حس��اب مي آيد.  طي 
معامالت هفته گذشته بازار س��هام، ارزش معامالت در 
دو روز پي درپي موفق شد بيشترين مقدار خود در چهار 
ماه گذشته را به ثبت برساند و به نوعي در باالي پنج هزار 
ميليارد تومان تثبيت شود. تثبيت مقدار ارزش معامالت 
در اين محدوده ها مي تواند بهترين خبر ممكن براي بازار 
به حساب بيايد. خروج پول حقيقي تقريباً در بازار متوقف 
شده و در روز چهارشنبه هفته گذشته، تراز ورود پول به 
بازار نيز مثبت بود. اگرچه بازار سهام اين روزها ابهاماتي 
مانند برجام دارد، اما ورود پول جديد مي تواند مانند خون 
جديدي در رگ هاي بورِس نيمه جان به حساب بيايد. 
كمبود نقدينگي طي ماه هاي گذش��ته همواره در بازار 
سرمايه مشهود بوده و به همين دليل بازار نيز از آغاز يك 
ادامه در صفحه 3 روند صعودي عاجز مانده است.  

يادداشت-2يادداشت-1

 زندگي 
دشوار كارگران 

 انفجار قيمت ها 
در راه است

هر س��ال با نزديك شدن به 
اي��ام پاياني س��ال، موضوع 
تعيين دس��تمزد كارگران 
در تيررس اف��كار عمومي، 
رس��انه ها و تحليلگران قرار 
مي گيرد و بع��د از مدتي با 
تعيي��ن يك ن��رخ حداقلي 
به بايگاني س��پرده مي شود 
تا س��ال آينده كه دوباره اين پرون��ده خاك گرفته 
روي ميز تصميم سازي ها قرار بگيرد. در اين ميان، 
هيچ كس متوجه اين واقعيت روش��ن نيس��ت كه 
شرايط معيشتي كارگران در وضعيت نا بساماني قرار 
دارد و هر س��ال بر حجم مشكالت اين قشر محروم 
و زحمتكش افزوده مي شود. امسال هم اعالم شده، 
حقوق كارگران حدود  57درص��د افزايش خواهد 
يافت. اما توجه داشته باش��يد، مشكالت كارگران 
كشور، طي سال هاي متعدد روي هم تلنبار شده و 

مربوط به امروز و ديروز نمي شود. 
سال هاست كه اقتصاد ايران دچار تورم هاي باالست. 
در اغلب موارد هم افزايش دستمزدها تناسبي با اين 
تورم هاي باال نداش��ته است. طبيعي است اين روند 
طي دهه هاي متمادي، ش��كاف ش��ديدي را ميان 
دريافتي كارگران و تورم موج��ود در جامعه ايجاد 
كرده است. عدم افزايش دستمزدها متناسب با تورم 
باعث شده تا اين قشر به طور مستمر با عقب ماندگي 

معيشتي مواجه بشوند. 
در اين ميان، بعد از حذف ارز ترجيحي با درخواست 
دول��ت و تصويب مجل��س، وضعي��ت اقتصادي و 
معيش��تي اقش��ار كم برخوردار جامع��ه و جمعيت 
حقوق بگير در س��ال آينده با مشكالت افزون تري 
مواجه خواهد شد. اقدامات و تصميماتي كه دولت 
و مجل��س در افزايش نرخ ارز و حذف ارز ترجيحي، 
اتخاذ كرده اند تبعات تورمي بس��ياري براي جامعه 

به دنبال خواهد داشت. 
ب��دون ترديد اعداد و ارقامي كه ب��ه عنوان افزايش 
دستمزد كارگران در نظر گرفته شده، هيچ تناسبي 
با حداق��ل نيازهاي جامعه كارگري كش��ور ندارد. 
ضم��ن اينكه بايد توجه داش��ت اين اع��داد و ارقام 
مربوط به افرادي اس��ت كه در اين ش��رايط دشوار 
اقتصادي، صاحب كار و شغلي هستند؛ چرا كه طيف 
وسيعي از شاغالن به دليل تصميمات اشتباه دولت 
و مجلس از كار بيكار شده اند و به جمعيت بيكاران 

كشور افزوده شده اند. 
افزايش نرخ ارز توس��ط دولت ها همچنين افزايش 
بدون تناسب حداقل دستمزدها با تورم، باعث شده 
تا هر سال سطح معيش��تي نيروي كار با حداقل ها 

بيشتر شود. ضمن اينكه افزايش نرخ ارز باعث شده 
تا كسب و كار طيف وسيعي از صاحبان كسب و كار 
دچار فروپاشي شود. مش��خص نيست اهداف اين 
سياس��ت هاي اش��تباه طي 3 دهه گذشته چه بود 
و چه دستاوردهايي خلق ش��ده كه باز هم اقدام به 
يك چنين سياستگذاري هايي شده است. افزايش 
مش��كالت در جمعيت كارگ��ران و حقوق بگيران، 
بدون ترديد باعث افزايش آس��يب هاي اجتماعي و 

اختالفات طبقاتي شده است. 
پيامدهاي اين مش��كالت در شكل ناهنجاري هايي 
چون اعتياد، رشد جرم و جنايت، افزايش خودكشي 
و س��اير پيامدهاي ناميمون اجتماعي ش��ده است. 
از س��وي ديگر به دليل اين شرايط دش��وار، ايران 
با مش��كل حادي به نام مهاج��رت مغزها و جوانان 

مواجه شده. 
فرار گسترده سرمايه ها نيز آسيب ديگري است كه 
به دليل اين نوع تصميم سازي هاي اشتباه در كشور 
ايجاد شده اس��ت. امروز طيف وسيعي از كارگران 
متخصص كش��ور، زماني كه مي بينند، توجهي به 
مطالبات آنها نمي ش��ود و معيش��ت آنها، گروگان 
تصميم سازي هاي غلط است، ترجيح مي دهند در 
شمايل يك تكنس��ين صنعتي يا كارگر متخصص، 
راهي ساير كشورها شوند و زندگي بهتري را تجربه 

كنند. 
آس��يب اين كوچ گس��ترده كارگران بدون ترديد 
كشور را در سال هاي آينده با مشكل مواجه مي كند 
و باعث نزول ش��اخص هاي اقتصادي مي شود. اين 
سياست ها كه دامنه وس��يعي از اقشار گوناگون را 
گرفتار كرده براي جمعيت اقليتي از سودجويان و 
س��وداگران، منافع كالني را به دنبال دارد. بهشتي 
كه در ايران براي اين اقليت سودجو فراهم شده به 
قيمت ناب��ودي ني��روي كار و بحران هاي پي درپي 
براي عموم مردم ش��كل گرفته است. طبيعتا سال 
آينده نيز براي قش��ر كارگر و حقوق بگير به نسبت 
امسال س��خت تر خواهد بود و پيامدهاي اجتماعي 
و فرهنگي مخرب ت��ري به بار خواه��د آورد. اينكه 
س��رريز اين مش��كالت در حوزه ه��اي اجتماعي و 
عمومي چگونه خواهد بود، نيازمند گذش��ته زمان 
است؛ اما مس��ووليت بروز اين شرايط دشوار بدون 
هيچ شكي به دوش مجلس، دولت و ساير نهادهاي 
تصميم س��از است كه دس��ت به اقداماتي از جنس 
حذف ارز ترجيحي مي زنند. قوه قضاييه نيز با توجه 
به مش��كالتي كه در نظام تصميم س��ازي دارد بايد 
نظارت هاي خود را افزاي��ش دهد و اجازه ندهد كه 
اين تصميمات اش��تباه زندگي كارگران ايراني را با 

دشواري  هاي بيشتر مواجه كند.

مساله فقط افزايش دستمزد 
كارگ��ران نيس��ت، دولت اگر 
مي خواه��د اي��ن تصميم به 
درستي اجرا شود بايد شرايط 
بهب��ود اقتص��ادي را ب��راي 
كارفرمايان ني��ز فراهم كند. از 
طرفي خبر افزايش دس��تمزد 
كارگران مطرح مي ش��ود و از 
طرف ديگر همين خبر ظرف چند س��اعت باعث شده تا 
بسياري از كارفرمايان و كارآفرينان به اين فكر كنند كه 
براي سال آينده چند درصد از افراد تحت پوشش خود را 
بايد تعديل كنند تا بتوانند از پس هزينه هاي خود بربيايند. 
اين اشتباه است، از سوي ديگر مساله حذف ارز ترجيحي 
اس��ت كه اگر اتفاق بيفتد و به احتمال خيلي زياد هم رخ 
خواهد داد، آن وقت انفجار قيمت به طوري است كه ديگر 
اين افزايش حقوق ها هم نمي تواند مانع از افتادن كارگران 
به فقر مطلق شود. همين حاال بسياري از كارگران به دليل 
افزايش بي رويه قيمت مسكن اگر تا به حال در حومه شهرها 
و حاش��يه زندگي مي كردند حاال مجبور به زاغه نشيني 
ش��ده اند. ما همين االن هم درگير يك فاجعه اقتصادي 
هستيم و حاال با اين اتفاقات معلوم نيست در سال جديد 
قرار است با چه بحران هاي تازه اي دست و پنجه نرم كنيم. 
واقعا هيچ كدام از مسووالن و نمايندگان مجلس و ... از خود 
سوال نمي كنند كه يك فرد سرپرست خانواده اي 4 نفره 
چطور قرار است از پس هزينه هاي امروزي اين خانواده با 
حقوق 5 يا 6 ميليون بر بيايد. كدام يك از ما مي توانيم يك 
ماه با چنين درآمدي زندگي مان را بگذرانيم؟ از طرف ديگر 
وقتي هيچ دولت هيچ برنامه و امتيازي براي كارفرمايان 
در نظر نگيرد، كارفرما هم به راحتي مي تواند نيروي كار را 
تعديل كند، اصال وقتي نتواند هزينه هاي خود را تامين كند، 
ناچار به چنين كاري مي شود. افزايش حقوق در صورتي 
مي تواند باعث خوشحالي كارگران شود كه اوال تورم كنترل 
شده و افزايش پيدا نكند، از سوي ديگر زنجيره تامين بايد 
فراهم شود، يعني كارفرما هم به همان ميزان بتواند از كاري 
كه انجام مي دهد سود ببرد تا بتواند حقوق كارگرانش را به 
راحتي پرداخت كند. از سوي ديگر حتي اگر حقوق افزايش 
پيدا كند و كارفرما قادر به پرداخت آن نباشد، چه تاثيري به 
حال كارگر دارد، همين االن خيلي از كارگران هستند كه 
به دليل نگرفتن حقوق و مزاياي چند ماه هر روز شكايت 
مي كنند، تجمع مي كنند و سفره خالي خود را به خيابان 
مي آورند اما از كسي كاري ساخته نيست. به هر حال همه 
مردم تاكنون انتظار دارند با تصميماتي كه دولت و مجلس 
جديد مي گيرند، وضعيت بنابر وعده ها و ادعاها بهتر شود، 
اما وقتي مي بينيم كه شرايط اسف بار خانوار كارگري با روند 
امروز بيش از گذشته اسف بارتر شود، لذا اين طبيعي است 
ادامه در صفحه 3 كه... 

سهيال جلودارزادهحسين  راغفر

 رهبر انقالب در ديدار اعضاي مجلس خبرگان 
اركان و بازوهاي قدرت ملي را تبيين كردند

تخصيص بودجه سنگين 
براي جهاد تبيين غلط است

در نشست فعاالن اقتصادي با وزير 
اقتصاد مطرح شد

 چرا پروژه انبوه سازي دولتي منجر 
به جهش رشد ساخت و ساز نشد؟ 

بخش خصوصي نسبت به تحوالت آتي در اقتصاد 
ايران ابراز نگراني كرد. رييس اتاق ايران در نشست 
با وزير اقتصاد، گريزي به شرايط حساس اقتصاد زد 
و با ابراز اميدواري نسبت به موفقيت در مذاكرات و 
رفع تحريم هاي ظالمانه، بازگشت به اقتصاد نفتي 
در پساتحريم را جزو نگراني هاي بخش خصوصي 
عنوان كرد و از وزير اقتصاد خواست به اين موضوع 
توجه داش��ته باش��د. مس��اله بعدي حاصل از اين 
موضوع نرخ ارز اس��ت كه بنابه گفته غالمحسين 
شافعي، اگر ش��وك ش��ديد به نرخ ارز وارد شود، 
دو پيامد منفي براي كش��ور به وجود خواهد آورد. 
نخس��ت پيامد اين مس��اله، موجب افزايش فرار 
سرمايه از كشور مي ش��ود و مساله ديگر اينكه راه 
ورود كاالهاي مصرفي به خصوص كاالهاي قاچاق 
باز ش��ده و توليد داخلي با مش��كل مواجه خواهد 
شد. وزير اقتصاد هم در اين نشست، عنوان كرد كه 
صفحه 7 را بخوانيد بخش خصوصي غير از... 

رش��د توليد ناخالص داخل��ي و ارزش افزوده بخش 
ساختمان به قيمت هاي ثابت سال 1390 در سه فصل 
نخست سال جاري اگر چه مثبت است اما طي سال 
1400روندي كاهنده داشته است، به گونه اي كه در 
صفحه 7 را بخوانيد بهار سال جاري...   

نگراني از بازگشت 
به اقتصاد نفتي

 روند كاهشي
 رشد ساختمان 
در سال 1400
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باالخره بعد از مدت ها حدث و گمان و كش��مكش ميان 
نمايندگان كارگري و نمايندگان مجلس حداقل مزد براي 
كارگران با افزايش بيش از 57 درصد به 5 ميليون و 679 
هزار تومان رسيد. اين رقم با رقم پيشنهادي نمايندگان 
كارگري كه 9 ميليون تومان بود، بيش از 3 ميليون تومان 
اخت��الف دارد، اما همين رقم هم از ح��اال محل بحث و 
جدل هاي تازه اي شده اس��ت. اينكه آيا كارفرمايان زير 
بار پرداخت چنين حقوقي مي روند، اصال توان پرداخت 
اين ميزان حقوق را دارند؟ آيا تصويب اين ميزان حقوق 
باعث تعديل نيروي كار نمي شود؟ بايد شاهد بيكار شدن 

افراد بيشتري باشيم و افزايش جمعيت بيكار جامعه؟ به 
هر حال مساله اينجاست كه با تورم كنوني حقوق ماهي 4 
ميليون تومان نمي توانست مشكل گشاي قشر كارگر باشد 
و بسياري از آنها روزگار را به سختي مي گذراندند، اما واقعا 
با حقوقي نزديك به 6 ميليون تومان اين قشر مي توانند 
طعم خوش رفاه را بچش��ند؟ پاس��خ به اين سوال ها كار 
ساده اي نيست، اصوال پيش بيني كردن در مورد مسائل 
اقتصادي آن هم در كش��وري كه قيمت ها در آن به روز 
تغيير مي كنند و هر روز دستخوش يك سري اتفاقات تازه 
است، نمي تواند خيلي معتبر باشد. بسياري از كارشناسان 

اين حوزه بر اين باورند كه تك بعدي نگاه كردن به اقتصاد 
كشور باعث بروز چنين مشكالتي شده است، اينكه نگاه 
جامع و دقيقي به وضعيت اقتصادي و معيشتي صورت 
نگرفته، اينكه مس��ووالن عموما با درمان هاي سرپايي 
سعي در حل مشكالت عمده و عميق دارند. اينكه فقط 
به يكي از وجوه اقتصاد بپردازيم و زواياي ديگر را ناديده 
بگيريم دردي را دوا نمي كند، به همين خاطر اس��ت كه 
نمي توانيم خيلي به آينده كارگران با حقوقي نزديك به 
6 ميليون تومان و رسيدن به رفاه اميدوار باشيم، همين 
صفحه 8 را بخوانيد االن هم اگر اين...  

رهبر انقالب خاطرنش��ان كردن��د: تخصيص بودجه 
س��نگين براي جهاد تبيين كار غلطي است، در جهاد 
تبيين بايد راه پيشرفت و تعالي مادي ملت از بيراهه ها 

جدا بشود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي 
روز )پنجش��نبه( در ديدار ريي��س و اعضاي مجلس 
خبرگان، با بيان عناصر مجموعه به هم پيوسته قدرت و 
قوت ملي، مساله معيشت و روان بودن مسائل مرتبط 
با مردم را مهم خواندند و با اش��اره به جنگ نرِم سخت 
و س��نگين دش��منان براي اغوا و اثرگذاري بر مردم و 
خواص افزودند: عالج اين جنگ پيچيده، جهاد تبيين 
با »روش هاي نوي��ن نرم افزاري و متك��ي بر معارف و 
مفاهيم عميق و عاليه اس��الم« است. ايشان با تبريك 
اعياد شعبانيه به خصوص نيمه شعبان، اين عيد سعيد 
را روز ش��كوفايي آرزوهاي تاريخي بشر برشمردند و با 
اش��اره به عظمت معنوي ماه شعبان و مضامين عالي 
مناجات شعبانيه افزودند: امام خميني)رض( به دعاي 
كميل و مناجات شعبانيه عالقه و انس بيشتري داشتند 
و اميدواريم خداوند، به همه ظرفيت روحي استفاده هر 
چه بيش��تر از بركات اين ماه را عنايت فرمايد. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي، مجلس خبرگان را داراي نقش آفريني 
مهم در استحكام نظام اسالمي خواندند و افزودند: شرط 
تأثيرگ��ذاري همه نهادهاي قانون��ي از جمله مجلس 
خبرگان، عمل بر اس��اس وظايف و حدودي است كه 

قانون اساسي براي آنها مشخص كرده است.
ايشان در همين زمينه افزودند: مجلس خبرگان بايد 
ضوابط دقيق قانوني را در قبال كسي كه اكنون در جايگاه 
رهبري است و كسي كه بعدها با رأي نمايندگان همين 

مجلس به رهبري انتخاب مي شود، اعمال كند.
رهبر انقالب ساير دستگاه ها از جمله دولت و مجلس را 
نيز موظف به عمل به ضوابط قانوني دانستند و گفتند: 
دولت بايد از قوانين مجلس تبعيت كند و مجلس نيز 
مطلقًا در كار اجرا وارد نشود. حضرت آيت اهلل خامنه اي، 
استحكام نظام را منجر به قدرت و قوت ملي دانستند و 
گفتند: قدرت ملي براي هر كشوري حياتي است و هر 
ملتي اگر استقالل، سرافرازي، استفاده از منابع حياتي 
بر مبناي اراده خود، و ايستادگي در مقابل خواست هاي 
ديگران را مي خواهد، بايد قوي باش��د و گرنه در حال 
ضعف و ذلت و ترس، مدام نگران طمع ورزي بيگانگان 
خواهد ب��ود. رهبر انقالب، قدرت ملي را امري مركب و 
مجموعه اي به هم پيوس��ته خواندند و در بيان اركان 
آن افزودند: »علم و فناوري« و »تفكر و انديشه ورزي و 
آزاد فكري« جزو اركان قوت ملي است و اگر آزاد فكري 
و پيشرفت فكري نباشد، علم و فناوري، راهگشا نيست. 
ايشان، »امنيت و قدرت دفاعي«، »اقتصاد و رفاه عمومي 
و آسودگي معيش��تي مردم«، »قدرت سياست ورزي 
و چانه زني ب��راي تأمين منافع ملي در عرصه منطقه و 
جهان«، »فرهنگ و سبك زندگي«، و »منطق جذاب 
و تاثيرگذار بر ديگر ملت ها« را از ديگر بازوهاي قدرت 
ملي خواندند و گفتند: جذب ملت ها براي هر كشور عمق 
راهبردي ايجاد مي كند كه بسيار مهم است. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي با بيان نكته اي مهم افزودند: هيچ يك 
از اين بازوهاي قدرت ملي نبايد به نفع يك ركن و بازوي 
ديگر قطع شود. ايشان با ذكر چند مصداق در اين زمينه، 
پيشنهادهايي نظير صرف نظر كردن از حضور منطقه اي 
براي ندادن بهانه به دست دشمن يا انصراف از پيشرفت 
علمي در زمينه هسته اي را، ضربه به قدرت ملي خواندند 
و افزودند: حضور منطقه اي، به ما عمق راهبردي و قوت 

بيشتر ملي مي دهد چرا از آن صرف نظر كنيم؟ پيشرفت 
علمي هسته اي هم به تأمين نيازهاي كشور در آينده 
نزديك مربوط مي شود و اگر صرف نظر كنيم، چند سال 

بعد پيش چه كسي و به كجا دست دراز كنيم؟
رهبر انقالب، كوتاه آمدن در مقابل امريكا يا هر قدرت 
ديگر را براي مصون مان��دن از تحريم، خطايي بزرگ 
و ضربه به قدرت سياسي دانستند و در بيان مصداقي 
ديگر افزودند: س��اده لوحانه تر و ناشيانه تر از پيشنهاد 
كسي كه مي گويد قدرت دفاعي را براي حساس نشدن 
دشمن، كاهش دهيم وجود ندارد. ايشان تأكيد كردند: 
در طول زمان، از اين پيش��نهادهاي سست و پر ايراد 
مطرح ش��ده كه همه آنها ابطال پذير بود و ابطال هم 
شد و اگر به كس��اني كه مي خواستند برخي بازوهاي 
قدرت ملي را قطع كنند، اجازه اين كار داده مي ش��د، 
ايران، امروز با خطرات بزرگ��ي مواجه بود كه با اراده و 
عنايت خداوند، امكان عملي شدن اين پيشنهادها به 
وجود نيامد. رهبر انقالب، در پرداخت بيش��تر اركان 
اقتدار ملي، افزودند: مس��ائلي كه به طور مستقيم به 
توده هاي مردم باز مي گردد مانند »اتحاد ملي، اعتماد 
ملي، اميد عمومي، اعتماد به نفس ملي، حفظ ايمان 
ملي، مساله معيشت عمومي و روان بودن و آسان بودن 
مس��ائل اجتماعي مرتبط با مردم« در افزايش قدرت 
ملي بسيار مهم است. ايشان تأمين اينگونه مسائل را 
منجر به حضور صددرصدي مردم در صحنه خواندند و 
افزودند: البته با وجود مشكالت مختلف، مردم هميشه 
در صحنه بوده اند اما اگر اين مسائل تأمين شود، ملت 
يكپارچه در صحنه خواهد بود و ديگر هيچ غم و هراسي 
براي كش��ور وجود نخواهد داش��ت. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي، تأثير بي بديل حضور مردم در صحنه را علت 
تالش ش��ياطين براي اغواي مردم دانستند و گفتند: 
شياطين با ابزار رسانه دائماً در حال ترويج دروغ و تزئين 
حرف هاي بي مبنا هستند تا با كاهش ايمان و اعتماد 
به نفس عمومي، ملت را مأيوس و نااميد كنند. ايشان، 
اغواي خواص را با هدف نهايي اغواي مردم، دستور كار 
مهم دشمنان برشمردند و گفتند: مستكبران جهان، در 
سنگين ترين جنگ نرم تاريخ با ملت ايران، درصددند 
كس��اني را كه عنوان، امكان و احيانًا سوادي دارند اغوا 
كنند تا آنها، توده هاي م��ردم را بفريبند و از حقيقت 
و واقعيت دور س��ازند. رهبر انق��الب، »مزدورپروري، 
حرام خوارسازي، تهديد و تطميع« را جزو روش هاي 
مختلف دش��من خواندند و افزودن��د: اين جنگ نرم 
سنگين، البته نشان دهنده قوي شدن زيرساخت ها 
و امكانات جبهه حق اس��ت كه چالش با جبهه حق را 
دش��وار كرده و دش��من را به جنگ نرم براي تخريب 
ذهنيات مردم كشانده است. ايش��ان، شمار زيادي از 
خواص و پرورش يافتگان با بصيرت، پر انگيزه و مومِن 
حوزه و دانشگاه به ويژه مجموعه هاي متعدد جوانان را 
هاي دشمن دانستند  استوانه هاي واقعي در مقابل تقالاّ
و تأكيد كردند: راه مقابله با جنگ نرم پيچيده دشمن 
همچنانكه بارها گفته ايم جهاد تبيين اس��ت يعني 
همان چيزي كه اميرالمومنين در نامه به حس��نين 

عليهم السالم از آن به »جهاد با زبان ها« ياد كرده اند.
رهبر انقالب قبل از بيان چند نكته درباره الزامات جهاد 
تبيين، تصويب بودجه اي سنگين در مجلس شوراي 
اسالمي براي جهاد تبيين را غلط و بي نتيجه خواندند و 
گفتند: من با اين شيوه برخورد با مسائل موافق نيستم و 
تجربه گذشته نيز نشان مي دهد اين بودجه ها غالباً هدر 
ادامه در صفحه 8 مي رود.   
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جواد هاشمي| 
هرچند اليحه بودجه به شوراي نگهبان رفته و سخنگوي 
اين ش��وراي اعالم كرده كه بررسي ها روي پيشنهاد 
مجلس آغاز شده است اما همچنان به نظر مي رسد آنچه 
دولت ارايه كرده و مجلس بررسي كرده است، همچنان 
سرنوش��ت نامعلومي دارد و جواب بسياري از سواالت 
هنوز معلوم نيس��ت. يكي از اصلي ترين سواالتي كه از 
همان روزهاي ابتدايي تحويل اليحه بودجه مطرح بود، 
سرنوشت يكي از پر سر و صداترين طرح هاي حمايتي 
س��ال هاي اخير بود. طرحي كه اج��راي آن از دولت 
روحاني آغاز شد اما در حالي كه بايد در دولت رييسي 
به پايان مي رسيد، هرگز جمع بندي نهايي در رابطه با 

آن منتشر نشد.
اولين بار ارز 4200 توماني در بهار 97 مطرح شد، جايي 
كه در ابتدا با توجه تهديدات ترامپ و در نهايت پس از 
خروج رسمي او از برجام، تحريم هايي جديد عليه اقتصاد 
ايران نمايان شدند و نخس��تين نتيجه اين تحريم ها 
افزايش قيمت ارز بود. در حالي كه دولت روحاني براي 
چند سال توانسته بود قيمت ارز را در حوالي سه هزار 
تومان نگه دارد، از بهار 97، قيمت ارز حدودا دو برابر شد 
و حتي به مرز هفت هزار تومان نيز رسيد تا ركوردهايي 

جديد در اين حوزه به ثبت برسد.
دولت در اين دوره براي حمايت از قدرت خريد مردم و 
جلوگيري از كاهش دسترسي آنها به كاالهاي اساسي 
اعالم كرد كه ارزي را با ن��رخ ثابت 4200 تومان براي 
واردات كاالهاي اساسي در نظر گرفته و از اين پس تنها 
راه واردات اي��ن كاالها از طريق دريافت اين ارز خواهد 
بود. با اين وجود با توجه ب��ه افزايش تورم، قيمت اين 
كاالها نيز افزايش ياف��ت و كار تا جايي پيش رفت كه 
بسياري از كارشناسان به آغاز انتقاد از اين ارز پرداختند. 
بسياري از افعاالن بخش خصوصي نيز تاكيد كردند كه 
چند نرخي ش��دن ارز، جز كاهش شفافيت و افزايش 
رانت، نتيجه ديگري براي اقتصاد ايران نخواهد داشت.

با اين وجود با توجه به تداوم تحريم ها و محدود ماندن 
دسترسي به ارزهاي جديد، دولت روحاني تا پايان دوره 
خود تخصيص اين ارز را ادامه داد. نخستين بحث ها در 
اين زمينه وقتي آغاز شد كه دولت اليحه بودجه 1400 
را به مجلس تحويل داد. نمايندگان مجلس سال گذشته 
انتقادات فراواني را درباره اين ارز مطرح كردند و به نظر 
مي رسيد كه امكان رسيدن به جمع بندي در اين زمينه 
وجود نخواهد داشت اما در نهايت دولت توانست مجوز 
تخصيص شش ماهه اين ارز در سال جاري از نيز بگيرد 
و براي موضوع هشت ميليارد دالر نيز اعتبار قرار داده 
شد. با اين وجود در شرايطي كه به نظر مي رسيد با آغاز 
به كار دولت رييس��ي اين ارز متوقف خواهد شد اما در 
عمال تا پايان سال جاري عمر ارز ترجيحي تمام نشد و 
حتي دولت مجبور شد براي تخصيص آن به سراغ منابع 

مالي جديد و خارج از بودجه برود.
در نهايت اما در اليحه بودجه 1401، دولت اعالم كرد 
كه ديگر قصد تخصيص اين ارز را ندارد و آن را از اليحه 
بودجه حذف خواهد كرد اما در جريان بررسي بودجه 
در مجلس، كميسيون تلفيق اعالم كرد كه 9 ميليارد 
دالر اعتبار براي س��ال آينده در نظ��ر گرفته و به اين 
ترتيب ارز دولتي وارد س��ال جديدي از فعاليت خود 

خواهد ش��د. موضوعي كه حتي در مجلس نيز نسبت 
به آن جمع بندي كافي وجود نداش��ت و در نهايت در 
صحن، اعالم شد كه براي بررسي هاي جديد بار ديگر 
كميسيون تلفيق بايد در رابطه با آن تصميم گيري كند 
و در پايان مجلس نيز اعالم كرد كه با حذف ارز ترجيحي 
موافق است. در شرايطي كه به نظر مي رسيد سرانجام 
سرنوش��ت ارز4200 توماني نهايي شده اما اظهاراتي 
كه در روزهاي گذش��ته از س��وي برخي نمايندگان 
مجلس منتشر شده نش��ان مي دهد كه آنها معتقدند 
مجلس تصميم نهايي را به دولت واگذار كرده و اين قوه 
مجريه است كه بايد انتخاب كند كه آيا قصد دارد اين 
ارز را تخصيص بدهد يا خير. هرچند به نظر مي رس��د 
حتي هنوز بر سر نحوه بررس��ي سرنوشت اين ارز نيز 

جمع بندي كاملي وجود ندارد.
غالمحسين رضواني در پاسخ به پرسشي مبني براينكه 
چرا باوجود اينكه پيشتر كميسيون تلفيق و نمايندگان 
با حذف ارز ترجيحي مخالفت كرده بودند، اما مجلس 
با حذف اين ارز موافقت كرد، گفت: »در كميس��يون 
تلفيق تصويب شده بود كه دولت مكلف باشد به ميزان 
9 ميليارد دالر ارز ترجيحي همچنان تخصيص داده 
ش��ود، ولي در صحن با اين مصوبه كميسيون تلفيق 
برخورد درس��تي نش��د. چراكه مصوبه را مطابق واقع 
ننوشتند و اصال نخوانده، پيشاپيش درباره اين موضوع 
راي گيري كردند كه معنا و مفهومش عمال حذف ارز 
4200 توماني ش��د و مجلس در طي چند دقيقه اين 

موضوع را تصويب كرد.«
اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال كه چرا مجلس 
در م��دت كوتاهي حذف ارز ترجيحي را تصويب كرد، 
گفت: »به باور من دليلش اين بود كه مديريت جلسه 

مي خواست اين اتفاق بيفتد و عمال جلسه صحن علني 
به سمتي رفت كه اين اتفاق رخ دهد. در شرايط فعلي 
بنده مخالف حذف ارز 4200 توماني بوده و هستم. بايد 
مصوبه كميسيون تلفيق كه به صورت تخصصي به آن 
پرداخته و مصوب كرده ب��ود، مالك قرار مي گرفت.« 
صحبت هاي يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي نيز 
حاكي از آن است كه مجلس فرصت تصميم گيري را به 

دولت واگذار كرده است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص مكانيسم 
تصميم گي��ري مجلس پيرام��ون دالر4200 توماني 
گفت: تصميمي ك��ه در خصوص ارز ترجيحي گرفته 
شد، اختيار نهايي تصميم گيري را به دولت داد. دولت 
در وهله نخس��ت، مي تواند انتخاب كند كه ارز 4200 
توماني را در سال 1401حذف نكرده و تخصيص ها را 
ادامه دهد. يعني دولت يك درآمد ارزي دارد و مجلس 
ني��ز مابه التفاوت��ي از محل تبصره14 ب��راي تكميل 
درآمدهاي دولت در نظر گرفت. اين دو گزاره درآمدي 
به دولت اجازه مي دهد تا پايان سال 1401 تخصيص 

ارز ترجيحي را ادامه دهد.
طغيان��ي ادام��ه داد: انتخاب دوم آن اس��ت كه دولت 
مي تواند ارز ترجيحي بخشي از سال يا بخشي از كاالهاي 
مصرفي را تا پايان سال يا هر زماني از سال كه مايل است، 
نگه داشته، يا شروع به تعديل كند. مثال براي نيمي از 
سال ارز ترجيحي تخصيص دهد و نيم ديگر سال آن 
را را حذف كند. همين طور مي تواند، چند ماه از س��ال 
تخصيص ارز ترجيحي داشته باشد و ماه هاي باقي مانده 

سال را بدون تخصيص ارز ترجيحي بگذراند.
نماينده مردم اصفهان افزود: اما به تناس��ب هركدام از 
تدبيرهاي تشريح ش��ده و در صورتي كه ارز ترجيحي 

حذف شود، بايد راهكارهاي جايگزين حمايتي متناسب 
با شرايط اقتصادي و معيشتي براي مردم تدارك ديده 
ش��ود. يعني اگر نيمي از سال ارز ترجيحي تخصيص 
داده شد و نيمه ديگر سال حذف شده، براي نيمه حذف 
شده، بايد روش حمايتي جبراني در پيش گرفته شود.

او همچنين گفت: راهكار سومي كه مجلس پيش روي 
دولت قرار داده و متناسب با مطالباتي است كه دولت 
در بودجه 1401 از مجلس داشته، حذف ارز ترجيحي 
به طور كامل است. بنابراين دست دولت براي مواجهه 
با مس��اله ارز ترجيحي باز گذاشته شده تا متناسب با 

شرايط كشور تصميم بگيرد.
عضو كميس��يون اقتصادي با اش��اره به اينكه تمامي 
درآمدهاي ارزي دولت با نرخ ets )س��امانه مبادالت 
الكترونيكي( تبديل به ريال مي شود، گفت: يعني هر 
مقدار ارزي كه آزاد شد و دولت نخواست آن را تبديل به 
ارز 4200 توماني كند، همچنين مبلغ ريالي كه در بطن 
تبصره 14 در اختيار دولت قرار گرفت، منابعي اس��ت 
كه دولت مي تواند آن را صرف سياس��ت هاي جبراني 
و حمايت از دهك ه��اي كم برخوردار كن��د. در واقع 
دولت هر مانوري را كه پيرامون ارز ترجيحي بخواهد، 
مي تواند داشته باشد. به اين ترتيب به نظر مي رسد در 
شرايطي كه هر دو قوه به اين جمع بندي رسيده اند كه 
بايد اين ارز حذف شود اما هيچ يك نيز نمي خواهند زير 
بار مسووليت حذف آن بروند تا اگر مشكالتي جديد به 
وجود آمد امكان انداختن تقصير به گردن ديگري وجود 
داشته باش��د، همين موضوع باعث شده در شرايطي 
كه كمتر از 10 روز به پايان س��ال ج��اري باقي مانده، 
سرنوشت يكي از مهم ترين طرح هاي حمايتي دولت 

براي سال آينده هنوز مشخص نباشد.

اقتصاد کالنسیاست ايـران2   Sat. Mar 12. 2022  2177   شنبه 21 اسفند 1400    9 شعبان 1443  سال هشتم    شماره 

باقي ماندن مشكالتي
 بين ايران و امريكا

يك مقام ارش��د اتحاديه اروپا اعالم كرد كه روسيه طي 
روزهاي آتي به مساله تضمين هاي اقتصادي در روابط با 
ايران پاسخ خواهد داد. به گزارش رويترز، يك مقام ارشد 
اتحاديه اروپا با اشاره عدم پذيرش درخواست روسيه مبني 
ب��ر ارايه تضمين هاي اقتصادي در رابط��ه با ايران گفت: 
آنها درباره واكنش ش��ان فكر مي كنند و ما در اين زمان 
نمي تواني��م مذاكرات را پيش ببري��م. وي ادامه داد: آنها 
گفته اند در عرض چند روز پاسخ خواهند داد. ما با اين وضع 
نمي توانيم به كارمان ادامه بدهيم. اين مقام ارشد اتحاديه 
اروپا همچنين اعالم كرد كه همچنان مش��كالت فني 
ميان ايران و امريكا باقي مانده است اما مشكالت بزرگي 
باقي نمانده اند. به گفته وي اين مشكالت بيشتر مرتبط 
به نحوه برداشته شدن تحريم ها هستند و نه اينكه كدام 
تحريم ها برداشته بشوند. نماينده روسيه در سازمان هاي 
بين المللي واقع در وين عنوان كرد كه نتيجه مذاكرات وين 
تنها به روسيه وابسته نيست و ديگر مشاركت كنندگان 
نگراني هاي ديگ��ري دارند. ميخاييل اوليانوف، نماينده 
روسيه در سازمان هاي بين المللي واقع در وين روز جمعه 
پس از ديدار با انريكه مورا، هماهنگ كننده اتحاديه اروپا در 
مذاكرات وين در جمع خبرنگاران گفت: فرجام توافق تنها 
به روسيه بستگي ندارد. ديگر بازيكنان نيز به زمان بيشتري 
نياز داشته و نگراني هاي بيشتري دارند. درخصوص اين 
مسائل گفت وگوهايي دارد انجام مي گيرد. جوزپ بورل، 
مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا ساعاتي پيش 
در توييتر نوش��ت: به دليل عوام��ل خارجي به مكث در 
گفت وگوهاي وين نياز است. متن نهايي اساسا آماده و روي 
ميز است.به عنوان هماهنگ كننده، من به همراه تيمم به 
ارتباط با همه اعضاي برجام و اياالت متحده براي غلبه بر 
وضعيت فعلي و توافق ادامه خواهم داد. سعيد خطيب زاده 
نيز در صفحه شخصي خود در توييتر با اشاره به تنفس در 
مذاكرات نوش��ته بود: وقفه اعالم شده در مذاكرات وين 
مي تواند زمينه ساز حل  موضوعات باقي مانده و بازگشت 
نهايي باشد. دستيابي به  موفقيت در گفت وگوها تمركز 
اصلي همه طرف ها خواهد بود. هيچ عامل خارجي اي بر 
اراده مشترك ما براي حركت به سمت يك توافق جمعي اثر 
نخواهد گذاشت. خبرنگار وال استريت ژورنال دقايقي قبل 
در توييتي به نقل از انريكه مورا درخصوص بازگشت مجدد 
به مذاكرات نوشت: اميدوارم كه اين اتفاق به زودي بيفتد. 
نماينده چين در مذاكرات وين نيز نسبت به ازسرگيري 
مذاكرات در ع��رض دو روز ابراز اميدواري كرده اس��ت. 
سخنگوي وزارت خارجه امريكا از مشاركت كنندگان در 
مذاكرات وين خواست بر روي حل وفصل مشكالت نهايي 
جهت حصول توافق تمركز كنند. ند پرايس، سخنگوي 
وزارت خارج��ه امريكا در جمع خبرن��گاران تاكيد كرد 
كه واشنگتن قصد ندارد پيش��نهاد جديد يا خاصي در 
مذاكرات به روسيه بر سر مساله تحريم ها جهت حصول 
توافق ارايه كند. وي در ادامه تصريح كرد كه مش��كالت 
كم اما برجس��ته اي در مذاكرات وين باقي مانده اس��ت. 
ند پراي��س همچنين از تمامي مش��اركت كنندگان در 
مذاكرات وين از جمله روس��يه خواست تا تمركزشان را 
بر روي حل وفصل مشكالت نهايي جهت احياي برجام 
قرار دهند. اخيرا سرگئي الوروف وزير امور خارجه روسيه 
درباره تحريم هاي جديد اعمال شده امريكا عليه روسيه 
در پي حمله اين كشور به اوكراين گفته بود: ما تضميني 
مي خواهيم كه اين تحريم ها به هيچ وجه روابط تجاري-

اقتصادي و س��رمايه گذاري مقرر در برنامه جامع اقدام 
مشترك )برجام( را تحت تاثير قرار نمي دهد. او در اين باره 
ادامه داد: ما خواستار تضميني كتبي شده ايم كه روند فعلي 
آغاز شده توسط امريكا به هيچ وجه به حق ما براي تجارت، 
همكاري اقتصادي و سرمايه گذاري و همكاري نظامي-

فني آزاد و كامل با اين كشور اسالمي]ايران[ آسيبي وارد 
نكند. وزير امور خارجه روسيه همچنين گفت، طبق توافق 
هسته اي، روسيه و چين مجاز خواهند بود طبق مقررات 
عدم اشاعه تسليحات هسته اي، به ايران در پيش برد برنامه 
هسته اي غيرنظامي اش كمك كنند و تحريم ها اثري بر اين 
پروژه ها نخواهند داشت. وزارت خزانه داري امريكا در پي 
حمله روسيه به اوكراين، اخيرا برخي اشخاص و بانك هاي 
اين كشور را در ليس��ت تحريم هاي خود قرار داده است. 
اين در حالي اس��ت كه آنتوني بلينكن وزير امور خارجه 
امريكا، پيش تر در گفت وگو با ش��بكه سي بي اس درباره 
تضمين خواهي مسكو گفته بود، تحريم هاي اعمالي عليه 

روسيه ارتباطي با توافق هسته اي با ايران ندارد.

باالترين فساد 
يأس به انقالب است

امام جمعه موقت تهران گفت: ما با جنگ مخالف هستيم و 
با تخريب زيرساخت ها و كشتار مخالف هستيم اما جنگ 
روسيه و اوكراين جنگ تضاد منافع است اگر جنگ حق و 
باطل بود، تكليف ديگري داشتيم. امام جمعه موقت تهران 
تصريح كرد: باالترين فساد ايجاد ياس نسبت به انقالب و 
نظام است. پيشرفت هاي علمي، نفوذ منطقه اي و غيره در 
چهل سال گذشته را نديدن ظلم است. برخي بي خبران 
با كس��اني كه صد سال كار كرده اند، انقالب ما را مقايسه 
مي كنند در حالي كه ما در اين چهار دهه با ترور و تحريم و 
جنگ مواجه بوديم. وي در ادامه از سپاه پاسدارن و خدمات 
آن براي كشور قدرداني كرد و افزود: بايد براي سپاه عزيزمان 
دعا كنيم و آرزوي پيروزي در صحنه برايشان داريم. ما براي 
كساني كه در اين رابطه سخن مي گويند اما ناآگاهانه، دعا 
كنيم، وگرنه بر مخالفان سپاه نفرين مي كنيم. صديقي 
با اش��اره به پرتاب ماهواره نور 2 اظهار كرد: ماموريت اين 
ماهواره جمع آوري اطالعات درباره سيل و زلزله و غيره 
است و از س��ويي در رصد مس��ائل راهبردي و باال بردن 
بازدارندگي كشور موثر و مهم است. امام جمعه موقت 
تهران در ادامه گفت: در سوم ارديبهشت 92 ماهواره 
نور 1 پرتاب شد و در مدار قرار گرفت و تاكنون ده هزار 
بار به دور زمين چرخيده است و تا حدود يك سال ديگر 
نيز به فعاليتش ادامه مي  دهد. ماهواره نور 2 در ۵00 
كيلومتري زمين مستقر شده است و كاربردش خيلي 
بيشتر از نور 1 است و اين گام بلند سپاه در فضايي شدن 
كشور كه اولين كشور اسالمي در اين حوزه است در اين 
ايام را به فال نيك مي گيريم. وي ادامه داد: بدون شك 
ش��رايط بين المللي در وضعيت فعلي نشان مي دهد 

توسعه و پيشرفت بدون امنيت كارآيي ندارد. 

كاهش ماليات
 شركت هاي توليدي

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: به جهت تسهيل ورود 
ارز توس��ط ايرانيان مقيم خارج از كش��ور يا كشور هاي 
همسايه به ويژه در شرق كشور، آيين نامه سهل گيرانه اي با 
مشوق هاي بسيار باال آماده و در كميسيون اقتصادي دولت 
به تصويب رسيده است. سيد احسان خاندوزي در نشست 
نشست ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
خراسان رضوي ضمن تشكر از زحمات اهالي صنعت و 
كارآفريني استان اظهار كرد: 1400، سالي همراه با تغيير 
رياست قوه مجريه در كشور بود كه ماه هاي پاياني دولت 
قبل و شروع به كار دولت جديد در آن رقم خورد. وي ادامه 
داد: در همين ماه هاي كوتاه شروع به كار دولت نهال هاي 
خوبي كاشته شده و اقدامات خوش آتيه اي كليد خورده 
است؛ كه اميدوارم در ماه هاي پيش رو ثمرات آن را ببينيم. 
وزير امور اقتصادي و دارايي بيان كرد: پيراسته شدن قوانين 
كسب و كار و رفع شروط سختگيرانه از برنامه هاي جدي ما 
در ظرف چند ماه ابتدايي فعاليت دولت مردمي بوده است. 
خاندوزي اظهار داشت: بعد از چندين سال به پيشنهاد 
وزارت اقتصاد، كاهش ۵ درصدي ماليات ش��ركت هاي 
توليدي در كشور توسط مجلس تصويب شد.  وي تصريح 
كرد: تمركز يك باره و هجوم همه جانبه براي حل موضعي 
و موردي مسائل، به جاي اينكه همزمان به ده ها مساله و 
مشكل فكر كنيم؛ به سرعت مشكل را حل خواهد كرد. 
خاندوزي اضافه كرد: اگر براي حل يك مساله اهتمام 
بورزيم و تمامي دستگاه هاي مرتبط، تمام تالش خود 
ب��راي حل يك موضوع مش��خص در يك ب��ازه زماني 
مبذول دارند، قطعًا مشكالت رفع خواهند شد. خاندوزي 
افزود: پاك شدن برخي از مشكالت از فهرست مسائل 
تكراري، اميد را به كارآفرين��ان و توليد كنندگان باز 
مي گردان��د. وي گفت: تجرب��ه اي در همين چندماه 
به دس��ت آورديم و تمرك��ز خود را ب��ر روي موضوع 
شفاف سازي مجوزهاي كسب و كار در كشور كرديم؛ 
در اي��ن رابطه مي توانيم براي حل مس��ائل هم نوايي 
ايجاد كنيم و آن روز شما معجزه تمركز را خواهيد ديد.

رشد مثبت در پاييز
بر اساس گزارش مركز آمار، رشد اقتصادي كشور در پاييز 
1400 كه اولين فصل عملكرد دولت سيزدهم محسوب 
مي شود، نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 3.۵ 
برابر شده است . داده هاي مركز آمار بيانگر آن است كه 
در پاييز امسال نرخ رشد اقتصادي كشور به قيمت هاي 
ثابت سال 1390 به 3.9 درصد افزايش يافته است، در 
حالي كه در پاييز سال گذشته نرخ رشد اقتصادي كشور 
1.1 درصد بود. بدين ترتيب رش��د اقتصادي كشور در 
پاييز امسال نسبت به پاييز س��ال قبل 3.۵ برابر شده 
است. رشد اقتصادي كشور بدون نفت هم در پاييز 1400 
به 3.8 درصد رسيده در حالي كه در پاييز سال 1399 
رشد اقتصادي بدون نفت كشور فقط 0.6 درصد بود. بر 
اين اساس، رش��د اقتصادي بدون نفت كشور در اولين 
فصل عملكرد دولت سيزدهم بيش از 6 برابر نسبت به 
فصل مشابه دولت قبل رشد كرده است. اين آمار نشان 
مي دهد كه رش��د اقتصادي در دولت سيزدهم صرفًا 
ناشي از افزايش صادرات نفت نبوده و ساير بخش هاي 
اقتصادي هم رشدهاي به مراتب بهتري نسبت به دولت 
قبل داشته اند.بر اس��اس گزارش مركز آمار، در 9 ماهه 
سال 1400 توليد ناخالص داخلي )GDP( به قيمت 
ثابت سال 1390 به رقم ۵497 هزار ميليارد ريال با نفت 
و 4720 هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده 
است، در حالي كه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل 
با نفت ۵231 هزار ميليارد ريال و بدون نفت 4۵46 هزار 
ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ۵.1 درصدي توليد 
ناخالص داخلي با نف��ت و 3.8 درصدي توليد ناخالص 
داخلي بدون نفت در 9 ماهه س��ال 1400 دارد. اين در 
حالي است كه در مدت مشابه سال قبل رشد اقتصادي با 
نفت منفي يك درصد و بدون نفت منفي 0.8 درصد بود.

كدام خانواده ها
يارانه بيشتري مي گيرند؟

از روزي كه موضوع حذف ارز ترجيحي مطرح شده است، 
خانواده ها منتظر يارانه جديد هستند؛ حال باالخره تكليف 
ارز ترجيحي مشخص شده و اين ارز به نوعي حذف نشده 
است؛ براس��اس تصميم نمايندگان ارز ترجيحي حذف 
خواهد شد اما در ازاي آن براي كاالهاي اساسي كاالبرگ 
اختصاص مي يابد؛ در نتيجه نيازي به يارانه جديد نيست؛ 
اما نمايندگان در قانوني ديگر مصوب كردند كه برخي از 
خانوارها يارانه شان سه برابر شود؛ البته مشخص نيست 
منظور از اين يارانه، يارانه نقدي است يا معيتشي يا هر دو 
يارانه. نمايندگان در نشست علني )دوشنبه 16 اسفند ماه( 
مجلس شوراي اسالمي در جريان بررسي بخش هزينه اي 
اليحه بودجه سال 1401 كل كش��ور، با بندهاي )ب( و 
)ج( تبصره 14 ماده واحده اي��ن اليحه موافقت كردند. 
براس��اس بند )ب( تبصره 14 ماده واحده اليحه بودجه 
1401 كل كش��ور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با 
همكاري سازمان هدفمندسازي يارانه ها و با استفاده از 
پايگاه اطالعات رفاه ايرانيان مكلف است حداكثر ظرف سه 
)3( ماه پس از ابالغ اين قانون، ضمن دهك بندي درآمدي 
كليه خانوارهاي يارانه بگير از طريق شاخص ها و اطالعات 
و داده هاي متقن و ثبتي قابل اتكا  نسبت به حذف يارانه 
نقدي و طرح معيشتي خانوارهاي پر درآمد اقدام نمايد، 
شناسايي و دهك بندي توس��ط وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي انجام مي گيرد. براساس اين قانون، خانواده هايي 
كه حداقل سه فرزند دارند و فرزندان شان نيز هنوز تحت 
تكلف هستند، يارانه 3برابري دريافت مي كنند؛ اما نه همه 
خانواده ها؛ وزارت رفاه موظف شده تا خانوارهاي كشور را 
دهك بندي كند و به 4دهك ابتدايي، يارانه 3برابري دهد؛ 
البته حتي مشخص نيست اين دهك بندي بر چه اساس 
انجام خواهد گرفت؟ قطعا با انجام اين دهك بندي، وضع 
معيشتي دهك هاي اول تا چهارم بهبود خواهد يافت و 
دهك هاي پنجم و... به دهك هاي پايين تر راه مي يابند؛ 
در هر حال اگر منظور از اين يارانه، يارانه نقدي باشد، 
خانواده هايي كه در ليست 4دهك اول وزارت رفاه 
قرار مي گيرند، مشمول يارانه 3برابري خواهند شد 

كه مبلغ آن حدود 682هزار تومان مي شود.

مجلس توپ را به زمين دولت انداخت

رييس جمهور: 

سرنوشت  ارز 4200 توماني، همچنان نامعلوم!

دولت به دنبال مبارزه ريشه اي و علمي با فساد است
رييس جمه��ور در پيامي به س��ومين همايش كتاب 
سال حكومت اس��المي گفت: شهيد سليماني عزيز از 
آن جهت »شهيد تراز تمدن اسالم« است كه از طريق 
توليد و تكثير يك نظام معنايي در ميدان عمل، »اراده 
ملي«، »اراده بين المللي« و حتي »اراده جهاني« را تحت 

تأثير قرار داد.
متن پيام آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي به شرح زير است: 

»بسم اهلل الرحمن الرحيم
حكومت اسالمي، سريان ربوبيت الهي در بستر اجتماع 
انساني است و تمامي مجاهدتهاي برگزيدگان الهي، در 
بستر اين جريان تفسير مي شود و معنا مي يابد. مخاطب 
دين، انس��ان اس��ت و محتواي خطاب، برنامه تكامل و 
نورانيت اوس��ت؛ تا از طريق فعليت بخشيدن به نظام 
معنايي مرتسِم دين، »حركت« به سوي غايت الغايات را 
پي ريزي و پيگيري نمايد. بنابراين »مردم«، »مخاطب«، 
»موضوع« و از همه مهم تر »عامل« حركت و تحول اند؛ و 
بر همين اساس »تحول«، جز از مسير »اراده اجتماعات 
انساني« محقق نخواهد ش��د؛ و اين سنتي است كه بر 
حيات انسان حاكم است: »ِإن اهلل ال يغيُر ما بِقْوٍم حتي 
يغيُروا ما بِأْنُفِسِهم« فلذا »حكمراني اسالمي« بر مبناي 

اين منطق استوار، همان »حكمراني مردمي« است.
رين وُمنِذرين و  بر اساس كريمه »فبعث اهلل الّنِبيين ُمبشِّ
انزل معُهُم الكتاب بِالحقِّ لِيحكم بين الّناِس فيما اختلفوا 
فيه« قانون گذار و تنظيم گر در حكمراني اسالمي، كالم 
الهي است. كتاب حكم مي كند؛ اما حكِم كتاب، »سعادت 
بالقوه« اس��ت و تا آن هنگام كه آزادمرداني چون انبياء 
و اولي��اء به ياري آحاد اجتماعات انس��اني، آن »قوه« را 
در »ميدان« محقق نسازند، سعادت، فعليت و عينيت 
نخواهد يافت؛ و هنر اماِم تحول آفريِن ما –كه رضوان الهي 
ب��ر او باد- نيز همين بود كه با بينش الهي و جهان بيني 
توحيدي خويش، مردم را ذيل علم اسالم به ميدان آورد 
و محصول آن، شنيدن حقايق مكتوم در قلوب سالكان 
و عارفان، از زبان جوانان و نوجوانان بس��يجي در ميدان 
بود؛ و اكنون تداوم اين حركت نوراني تكليف و مسووليت 

قطعي ماست.
شرط اصلي جامعه س��ازي و تمدن سازي، تعلق »اراده 

آحاد جامع��ه« به تحق��ق آرمانها و حركت به س��وي 
چشم اندازهاي جامعه است. تحقق اين اراده اجتماعي و 
مردمي، عنصر حياتي و محوري حكمراني است، كه در 
منظومه فكري رهبر فرزانه انقالب اسالمي مدظله العالي 
با تعبير جريان »حلقه هاي مياني« به مثابه سازندگان و 
شكل دهندگان به اراده اجتماعي يك جامعه يا امت، تبلور 
يافته است. شهيد سليماني عزيز از آن جهت »شهيد تراز 
تمدن اسالمي« است كه از طريق توليد و تكثير يك نظام 
معنايي در ميدان عمل، »اراده ملي«، »اراده بين المللي« 
و حتي »اراده جهاني« را تحت تأثير قرار داد. حكمراني 
مردمي، »اعداد استطاعت ها« و »بسيج اراده هاي مردم« 

در مسير تحقق آرمان هاست.
اكنون در دهه پنجم انقالب عزتمند اسالمي، به احترام 
خونهايي كه براي پي ريزي گام اول اين حركت ريخته 
شد، در گام دوم بايد امتداد »تحول« و »انقالب اسالمي« 
به معناي دقيق كلمه را در همه فرآيندها و نظامات كشور، 
پيگيري و محقق نمود. مجموع��ه »دولِت مردمي« در 
راستاي تحقق اين تحول، دغدغه هاي گوناگوني از جمله 

موارد ذيل را دنبال مي نمايد: 
يك��م: تحقق عدالت اجتماعي؛ عدال��ت به مثابه زمين 
حاصلخيزي است كه شجره طيبه رشد و تعالي فردي 

و اجتماع��ي در آن قوام مي يابد. پر واضح اس��ت كه در 
شوره زار بي عدالتي، ميوه تعالي را نمي توان چيد. براي 
حركت در اين مس��ير، نيازمند امت��داد نظريه عدالت 
اجتماعي اسالم در حوزه هاي مختلف از طريق بازتوليد 
آن در قال��ب زنجي��ره اي واحد از نظريه مبن��ا و الگوي 
مفهومي تا الگ��وي اجرايي و مولفه ها و ش��اخص هاي 

عملياتي هستيم.
دوم: تح��ول در نظ��ام حكمراني؛ دول��ت مردمي قائل 
به حكمراني مردمي اس��ت و اين مهم را در »تشّخص 
بخش��يدن به آحاد اجتماع« و »آزادسازي استعدادها 
و توانايي هاي خدادادي مردم« جس��ت وجو مي نمايد. 
فعال سازي »حلقه هاي مياني« و تحقق »جهاد عظيم 
تبيين«، »زنجي��ره تواصي و مواس��ات« و... جلوه هاي 
حركت به سوي مردم محوري در حكمراني و ميدان داري 
مردم هس��تند. بنابراين نقطه تمركز تح��ول در نظام 
حكمران��ي، »ميدان داري مردم« در جهت پيش��رفت 
و تعالي همگاني، از طريق فعليت يافتن اس��تعدادها و 

استطاعت هاي بالقوه آحاد اجتماع است.
س��وم: تمركززدايي و توانمندس��ازي؛ كش��ور پهناور 
ما داراي منابع متراكم و غني انس��اني و مادي اس��ت. 
بهره ب��رداري كارا از اين مناب��ع، نيازمند تمركز زدايي، 

تفويض اختيار و تشّخص بخشيدن به مناطق است كه 
در اين مهم نيازمند الگوهايي منس��جم هستيم كه به 
بهترين وجه تمركززدايي و شكوفايي ظرفيت ها به اتكاي 

استعدادهاي پراكنده در پهنه كشور را محقق سازد.
چه��ارم: مس��اله محوري و اولويت بندي مس��ائل؛ در 
نظام حكمراني چنانچه مس��ائل اصل��ي از فرعي مجزا 
نگردد، نظام مشوش و گيج كننده اي از مسائل انباشته، 
نمودار مي گردد كه موجب »س��ردرگمي مسووالن«، 
»نا اميدي م��ردم« و از همه مهم ت��ر، »الينحل ماندن 
مسائل« مي گردد؛ لذا براي جلوگيري از به وجود آمدن 
اين معض��الت، نيازمند »نظام مس��ائل مدون در همه 
حوزه هاي حكمران��ي« مبتني بر فقه جعفر بن محمد 

الصادق عليه السالم خواهيم بود.
پنجم: مبارزه با فساد و اشرافي گري: دولت به دنبال مبارزه 
ريشه اي و بالتبع، علمي و تخصصي با فساد است؛ چرا 
كه با فعاليت هاي سطحي و نمايشهاي تبليغاتي، پديده 
فساد نه تنها رنگ نمي بازد بلكه پر و بال مي گيرد. در اين 
حوزه نيازمند تدوين الگوها و روش هاي مبارزه ساختاري 

و نظام مند با پديده شوم فساد و اشرافي گري هستيم.
ششم: دولت جهادي: تحقق واقعي دولِت »جهادي« با 
كارايي و اثربخشي مطلوب، نيازمند طراحي مختصات 
س��ازمان هاي جهادي و ساختار بهينه و مطلوب دولت 

مي باشد.
دولت مردمي، ضمن ارج نهادن به همه تالش هاي علمي 
انديشمندان و صاحب نظران كشور، از همه دغدغه مندان 
پيشرفت ايران اسالمي دعوت مي كند تا با اتخاذ »رويكرد 
مساله محور« و »تمركز و تمّحض فكري براي حل مسائل 
اساسي كشور«، نام خويش را در جرگه جهادگران علمي 

انقالب اسالمي به يادگار ثبت نمايند.
در پايان از همه دس��ت اندركاران همايش كتاب سال 
حكومت اسالمي كه به همت مركز تحقيقات حكومت 
اسالمي و تحت اشراف دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري 
و با سرپرستي حضرت آيت اهلل حسيني بوشهري دامت 
بركاته، مبادرت به تجميع و تنسيق تالش هاي علمي 
دغدغه مندان اين حوزه نموده اند، قدرداني نموده و مزيد 

توفيقات ايشان را از خداوند متعال مسألت مي نمايم.



محدوديت دامنه نوسان يكي از موضوعات مهم و اساسي 
در ماه هاي گذش��ته بوده كه نظ��رات موافق و مخالف 

كارشناسان و فعاالن بازار سرمايه را در پي داشته است.
در حالي كه ورود سهامداران جديد به بازار سرمايه طي 
سال هاي اخير باعث ايجاد جو هيجاني و تالطم در بازار 
ش��ده بود، در بره هاي كاهش دامنه نوس��ان مانع زيان 
بيشتر س��رمايه گذاران شد اما با توس��عه بازار سرمايه، 
قوانين و برخ��ي از برنامه ريزي هاي مربوط به مديريت 
اين بازار نيز مجبور به پذيرش تغيير است. در اين ميان 
برخي كارشناسان اعتقاد دارند كه صف هاي ايجاد شده 
به واسطه دامنه نوسان، اطالعات و سيگنال هايي اشتباه را 
به مردم و سرمايه گذاران مي دهند و بازار سرمايه نيز از اين 
اطالعات اشتباه ضربه مي خورد. همچنين دامنه بورس با 
محدوديت كم امكان دستكاري در معامالت و سرنوشت 
سهام را نيز ايجاد مي كند. با عبور از روزهاي كامال سرخ 
بازار و حركت بورس به سمت معامالت متعادل، موضوع 
افزايش دامنه نوسان يا حذف آن در رسانه ها، شبكه هاي 
اجتماعي و محافل بورسي مطرح ش��د اما در اين ميان 
آنچه بيشتر مورد توجه قرار گرفت، تاكيد كارشناسان 
امر بر فراهم نمودن زيرس��اخت ها پيش از ايجاد تغيير 
دامنه نوسان بود. در اين ميان نظر اكثريت كارشناسان 
بر افزايش تدريجي دامنه نوس��ان ب��وده و حذف كامل 
محدوديت دامنه از نظر آنها مي تواند باعث بر هم خوردن 
توازن و تعادل بازار، شوك منفي به بازار و افت مجدد ارزش 
سهام شود. با طرح موضوع تغيير دامنه نوسان بورس در 
رسانه ها، اظهارات مختلفي نيز از سوي مسووالن سازمان 
بورس منتش��ر ش��د كه در آخرين آنها، به نظر مي رسد 
مباحث كارشناسي مورد توجه قرار گرفته و گفته مي شود 

دامنه نوسان به 10 درصد افزايش خواهد يافت.

    برنامه ريزي براي افزايش دامنه نوسان
 در سال آتي

در همين راس��تا، محس��ن خدابخ��ش، نايب رييس 
هيات مدي��ره س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در 
گفت وگويي خبر از افزايش دامنه نوسان داده و آن را 
به سال 1401 موكول كرد. وي در اين باره گفت: طبق 
برنامه ريزي هاي انجام شده قرار است دامنه نوسان در 
سال آينده تا 10 درصد تغيير كرده و به صورت فصلي 

به صورت يك درصدي اضافه شود.
وي در رابطه با حذف كامل دامنه نوسان نيز خاطرنشان 
كرد: اينكه عنوان مي شود دامنه نوسان در هيچ جاي 

دنيا وجود ندارد، بحثي كاماًل اشتباه است. بلكه در همه 
بازارهاي دنيا محدوديت و توقف هايي براي معامالت در 
نظر گرفته شده تا قيمت سهام شركت ها بيشتر از ميزان 
مشخصي افت نكند. خدابخش ادامه داد: تا زماني كه 
اقتصاد كشور قابليت پيش  بيني پذيري نداشته باشد؛ 
نمي توان دامنه نوسان را در اعداد باال مانند ٢٠ درصد 
يا ٣٠ درصد افزايش داد. چرا كه يك  باره س��هامداران 
تحت تأثير تصميمي مانن��د افزايش احتمالي قيمت 
گاز تا ٦٠ درصد متضرر مي شوند و دارايي هاي خود را 
از دست خواهند داد. نايب رييس هيات مديره سازمان 
بورس و اوراق بهادار همچنين افزايش دامنه نوس��ان 
را مش��روط دانس��ته و گفت: اگر بازار بتواند به شرايط 
ثبات بازگردد به طور حتم برنامه هايي را براي افزايش 
دامنه نوس��ان خواهيم داش��ت و آنها را به مرحله اجرا 
مي رسانيم. بر اساس تصميمات اوليه اتخاذ شده قرار بر 
اين است كه دامنه نوسان تا ١٠ درصد تغيير كند. وي 
افزود: در بازار سرمايه هيچ چيز قطعي و آزمايشگاهي 
نداريم بنابراين به هيچ عنوان نبايد در تصميم گيري ها 
با سرعت و بدون بررسي هاي الزم قدم برداريم. بلكه در 
تصميماتي كه اتخاذ مي شود بايد خودمان را هم جاي 
خريدار و هم فروشنده بگذاريم تا نحوه تفكر آنها بدانيم. 
خدابخش همچنين بر تداوم شرايط فعلي تا پايان سال 
جاري تاكيد كرده و از برنامه ريزي براي افزايش تدريجي 
دامنه نوسان در سال آتي خبر داد. بر اساس اعالم نايب 
رييس هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، اين 

افزايش به صورت يك درصدي در هر فصل خواهد 
بود تا در نهايت به نقطه پيش بيني شده برسد.

    افزايش مشروط دامنه نوسان در 1401
اظهارات نايب رييس هيات مديره س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار واكنش مثبت اهالي بازار سرمايه را در پي 
داشت و به نوعي از اين تصميم استقبال شد. در ادامه 
نيز مجيد عشقي، رييس اين سازمان در رابطه با آخرين 
تصميمات اتخاذ شده به منظور افزايش دامنه نوسان، 
گفت: در حال حاضر مصوبه قطعي هيات مديره سازمان 
در رابطه با تغييرات دامنه نوسان مشخص نيست، اما 
برنامه سازمان براي سال آتي افزايش تدريجي دامنه 
نوسان اس��ت. رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
افزود: ناگفته نماد اجراي چنين مساله مهمي بستگي 
به شرايط بازار دارد و زمان نهايي آن منوط به مصوبه 

هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

    لزوم بسترسازي پيش 
از ايجاد تغييرات در دامنه نوسان

ممكن است افزايش دامنه نوسان و حتي آزادسازي آن 
نتايج قابل توجه و مثبتي براي بازار سرمايه و فعاالن آن 
داشته و قيمت گذاري ها منطقي تر شود اما اين تغييرات 
نيازمند برخي پيش نياز ها و اقدامات اوليه اس��ت تا بازار 
دوباره درگير معامالت هيجاني يا شرايط مشابه با سال هاي 
اخير نشود. از جمله اين مسائل مي توان به لزوم ارتقاي 

سطح علمي و تخصصي فعاالن بازار سرمايه اشاره كرد. در 
اين خصوص عالوه بر فرهنگ سازي و ارايه آموزش هاي 
مختلف و كاربردي، دس��تگاه هاي ذيربط بايد به دنبال 
ايجاد شبكه مشاوره اي براي فعاالن جديد الورود به بازار 
سرمايه باش��ند تا آنها با استفاده از تجربيات مشاوران و 
طي نمودن مس��ير صحيح سرمايه گذاري و رسيدن به 
اهداف خود، به پويايي و رشد بازار كمك كنند. از سوي 
ديگر فضاي مجازي پتانسيل قابل توجهي در اين حوزه 
دارد كه با بهره گيري مناسب از آن مي توان شاهد رشد 
مضاعف دانش تخصصي در ميان سهامداران و فعاالن 
بازار سرمايه بود. موضوع شفافيت يكي ديگر از مسائلي 
است كه بايد به آن توجه كرد. افزايش دامنه نوسان بدون 
شفافيت ممكن است باعث برهم خوردن تعادل در بازار 
سرمايه شود. از سوي ديگر اگر نظارت ها بر فعاليت در 
بازار سرمايه افزايش نيابد ممكن است باز هم مشكالت 
متعددي براي س��هامداران ايجاد شده و سرمايه آنها را 
از بين ببرد. همچنين فراهم نمودن زيرس��اخت هاي 
 الزم براي معامالت بي دردسر فعاالن بازار سرمايه بايد 
مد نظر قرار گيرد چرا كه ورود سهامداران جديد، افزايش 
معامالت و... كه منجر به توسعه بازار سرمايه مي شود، 
نيازمند توسعه اين بازار در تمام ابعاد است و در صورتي كه 
زيرساخت ها به اندازه كافي توسعه پيدا نكند، همچنان 

شاهد وضعيت نامناسب بورس خواهيم بود.

    نياز بازار سرمايه به اعتمادسازي
ثبات و تعادل

در نهايت آنچه مش��خص اس��ت، نياز بازار سرمايه به 
اعتمادسازي، ثبات و تعادل خواهد بود. بعد از آن مي توان 
به افزايش دامنه نوس��ان و تاثير مثب��ت آن در بورس 
اميدوار بود چرا كه در شرايط فعلي كه هر روند صعودي 
در كوتاه مدت فرصتي براي خروج از بازار و كاهش ضرر 
و زيان سهامداران خرد محسوب مي شود، نمي توان به 
استقبال آنها از اجراي سياست افزايش دامنه كه به منزله 
افزايش ريسك و ضرر براي اين سهامداران است، اميدوار 
بود. اعتماد از دست رفته سهامداران خرد و فعاالن بازار 
سرمايه موضوعي نيست كه به سادگي بازگشته و منجر 
به ورود پول هاي سرگردان به بورس شود. شرايط بازار 
سرمايه در ماه ها و س��ال هاي اخير موجب نگراني 
عموم مردم و سرمايه گذاران شده است اما بايد ديد 
چه سياستي براي جلب نظر جامعه به سمت بورس 

و اوراق بهادار اتخاذ مي شود.

رويداد

ادامه از صفحه اول
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شيشه جام در بورس كاال
جواد فالح، مدير توس��عه بازار فيزيكي بورس كاالي 
ايران با اعالم خبر راه اندازي معامالت گواهي سپرده 
شيش��ه در بورس كاال اظهار داش��ت: اي��ران يكي از 
توليدكنندگان و صادركنندگان شيشه در دنيا به شمار 
مي رود و طبق آمار هاي موجود توليد امس��ال به 1.۶ 
ميليون تن شيشه مي رسد. در سال آينده نيز ۶00 هزار 
تن ديگر به اين ظرفيت افزوده و توليد به ۲.۲ ميليون 
تن خواهد رس��يد. وي افزود: از اين ميزان حدود يك 
ميليون تن به مصارف داخلي اختصاص يافته و مابقي 
صادر مي شود. هم اكنون صادرات شيشه كشور ۵00 
هزار تن برآورد شده كه با افزايش ظرفيت توليد مطرح 
شده، سال آينده اين رقم نيز رشد خواهد داشت. فالح 
با اشاره به افزايش قيمت هاي جهاني شيشه ادامه داد: 
اين افزايش قيمت ناش��ي از اق��دام چين در تعطيلي 
برخي واحد هاي توليد كننده شيشه و كاهش توليد 
با هدف مسائل زيست محيطي بود. بدين ترتيب بازار 

صادراتي اين محصول جذاب تر شده است.

    عرضه نخست، دوشنبه هفته جاري
مدير توسعه بازار فيزيكي بورس كاالي ايران يادآور 
شد: در اين مدل معامالتي كه شبيه مدل معامالتي 
سيمان به صورت حراج تك قيمتي خواهد بود، قرار 
است انواع شيشه توسط 10 شركت توليدكننده كه 
پذيرش شده اند از ۲۳ اسفند ماه بر تابلوي بورس كاال 
عرضه شود. بنابراين از اين پس هر هفته در روز هاي 
دوش��نبه و از س��اعت 1۲:4۵ تا 1۳:۳0 خريداران 
مي توانند س��فارش هاي خريد خ��ود را وارد كنند. 
راس ساعت 1۳:۳0 نيز معامالت ثبت و نهايي خواهد 
شد.به گفته فالح، خريداران با همان كد سهامداري 
خود كه از طريق آن در بازار سرمايه فعال بوده و خريد 
و فروش س��هام انجام مي دهند، مي توانند نسبت به 
خريد شيش��ه اقدام و به صورت آنالين خريد خود را 

انجام دهند.

هفته نوساني در انتظار بورس
اگرچه به نظر مي رسد حداقل تا نيمه نخست فروردين 
ماه 1401 نمي توان انتظار ب��ازار چندان پررونقي را 
داشت، اما نقدينگي موجود در حال گردش ميان صنايع 
مختلف بازار سرمايه است. در معامالت روز چهارشنبه، 
تقاضا متوجه نمادهاي خودرو و خس��اپا ش��د كه از 
احتمال آغاز يك روند صعودي جديد در اين گروه و چه 
بسا رسيدن اخبار مثبت برجامي از وين حكايت داشت. 
در اين شرايط، بامداد روز جمعه خبر هر چند ناموثق از 
توقف مذاكرات و توقيف محموله نفتي ايران به ارزش 
۳8 ميليون دالر منتشر شد. اخبار متناقض برجامي 
همچنان بر روي ب��ازار تأثيرگذار اس��ت و اين اتفاق 
قطع��ًا در آخرين هفته كاري اس��فندماه نيز ادامه دار 

خواهد بود.
ورود نقدينگ��ي جديد به بازار طي هفته گذش��ته از 
يكسو و اخبار متناقض منتشر شده از سوي ديگر، قطعًا 
عوامل تأثيرگذار بر روند بورس طي اين هفته خواهند 
بود. در چنين شرايطي، معامالت بازار در هفته پاياني 
اسفندماه تحت تأثير عوامل مختلفي قرار مي گيرد كه 
مي تواند باعث ايجاد نوسان شود. از طرف ديگر، برخي 
از اهالي بازار اعم از حقيقي ها و حقوقي ها مطابق رسم و 
رسوم هر ساله به داليل مختلف در روزهاي پاياني اقدام 

به فروش سهام و تأمين نقدينگي مي كنند.
به همين دليل، باوري عمومي ميان سهامداران مبني 
بر اصالح بازار در اس��فندماه ايجاد ش��ده بود. اگرچه 
تغيير روندها با باورهاي عمومي مساله غير قابل انكاري 
به حساب مي آيد، اما همانطور كه انتظار رشد شارپي 
بورس در اين روزها وجود ندارد، انتظار افت شديد هم 
انتظار چندان معقولي نيست. تقريبًا مي توان گفت كه 
اين روزها بازار سرمايه در حالت بالتكليفي قرار گرفته 
و همچنان منتظر مخابره اخبار مثبت برجامي است. 
در چنين شرايطي، پيش بيني مي شود كه بورس در 
روزهاي پاياني س��ال روند پرش��تابي نداشته باشد و 
حتي در صورت اصالح ني��ز وارد يك روند خنثي و با 

شيب ماليم شود.
با آغاز س��ال جديد و نزديك ش��دن به فصل مجامع، 
چش��م انداز بازار س��رمايه مثبت ارزيابي مي ش��ود و 
سهامداران اميدوارند با آغاز فصل بهار، شاهد رويش 

سبزها در سبد دارايي بورسي شان باشند.

انفجار قيمت ها در راه است
 شرايط خانوارها نيز به سمت و سوي بحران كشيده 
شود. اينكه در بخش حساسي از خانوارهاي زير خط 
فقر كه ماه ها حقوق نگرفته اند يا وضعيت درآمدي 
بدي دارند، ش��اهد افزايش گرايش به خودكش��ي 
و فرزندكش��ي و حتي انتحار خانوادگي هستيم يا 
اينكه مي بينيم جواني كه اخيرا كمتر از ۲۵س��ال 
سن داشت و خود را از چند طبقه ساختمان به پايين 
پرتاب مي كند )چون امكان تامين معاش و تشكيل 
خانواده را براي خود ناممكن مي بيند( همه و همه 
حاكي آثار اجتماعي تاسف باري است كه درنتيجه 
وضعيت اقتصادي است. همچنين تبديل اعتراضات 
آرام صنفي به طغيان هاي اجتماعي از آثار و نتايج 
تداوم وضعيت بحران هاي اقتصادي است. به هر حال 
با اينكه برخي نمايندگان كارگري از نتيجه جلسه 
ابراز رضايت نسبي كرده اند، اما بايد درادامه ببينيم 
چه اتفاقي قرار است رخ بدهد، در واقع بايد ببينيم 
مي توانيم شاهد توانايي دولت در كنترل قيمت ها 
و تحقق وعده ها باش��يم يا قرار است مشكالت هر 
روز بيش��تر از روز قبل بر ش��انه اقشار ضعيف و كم 
درآمد جامعه سنگيني كند و آنها را از پا در بياورد. 
اگر نس��بت به اين افزايش حقوق خيلي خوشبين 
نيستم به اين خاطر است كه مي دانم تا زماني كه تورم 
كنترل نشود، نمي توانيم مشكالت اقتصادي از جمله 

عدم توانايي مردم براي سبد معيشت را حل كنيم.

واريز سود سهام عدالت
در هفته جاري

بر اساس اعالم محسن انصاري، مدير نظارت بر ناشران 
سازمان بورس و اوراق بهادار، سود سهام عدالت از هفته 
جاري پرداخت مي شود و به حساب هر سهامدار ۵۵0 تا 
۶00 هزار تومان واريز خواهد شد. وي درباره واريز سود 
س��هام عدالت متوفيان هم گفت: برنامه هايي تدارك 
ديده ش��ده كه ظرف يك ماه آينده از س��وي شركت 
سپرده گذاري تسويه وجوه مركزي اين برنامه ها اعالم 
عمومي خواهد شد. انصاري افزود: حدود ۲8 هزار و ۵00 
ميليارد تومان از ۳1 شركت سرمايه پذير سود ده سهام 
عدالت وصول شده و اميدوارم ظرف چند روز آينده بين 
۵۵0 تا ۶00 هزار تومان به ازاي هر سهامدار به حسابشان 
واريز شود. طبق اعالم روابط عمومي سازمان بورس و 
اوراق بهادار تاكنون 9۶ درصد از س��ود سهام عدالت از 
سوي شركت هاي سرمايه پذير وصول شده و از روزهاي 
گذشته اطالعات پرداخت سود به بانك ها براي پرداخت 

به دارندگان سهام عدالت ارسال شده است.

آزمون جامع بازار سرمايه
در تبريز برگزار شد

آزمون جامع بازار س��رمايه ظهر پنجش��نبه با حضور 
عالقه مندان به دانش تخصصي بازار سرمايه و دريافت 
گواهينامه سازمان بورس در دانشگاه تبريز برگزار شد. اين 
آزمون كه براي نخستين بار با همكاري شركت توسعه 
مديريت و آموزش بورس با دانشگاه تبريز برگزار شد، 
ميزبان 17 شركت كننده از شمال غرب كشور بود. پيش 
از اين آزمون هاي مربوط به دانش تخصصي بازار سرمايه 
به صورت متمركز در تهران برگزار مي شد اما به منظور 
رعايت عدالت آموزشي و ايجاد شرايط رقابتي برابر براي 
شركت كنندگان در اين آزمون ها، طبق برنامه ريزي ها 
آزمون هاي مذكور به صورت منطقه اي برگزار مي شود.

معامله 40 ميليون تن فرآورده
در بورس انرژي

علي نق��وي، مديرعامل بورس انرژي ايران در مراس��م 
رونمايي از بازار معامالت قراردادهاي معامالتي آتي نفتا 
و متانول اعالم كرد: در 9 سال گذشته از راه اندازي بورس 
انرژي تاكنون 40 ميليون تن فرآورده هاي نفتي و انرژي 
معامله شده است. از اين رقم ۲7 ميليون تن مربوط به 
كاالي صادراتي بوده كه از طريق بورس كاال انجام شده 
است. وي افزود: امسال ۵ ميليون و 118 هزار تن كاالي 
صادراتي و ۲ ميليون و ۲۶0 هزار تن كاالهاي ديگر انرژي 
در بورس انرژي معامله شده و از محل رقابت در اين بازار 
84۶ ميلي��ارد تومان مازاد ارزش ب��راي اين فرآورده ها 
ايجاد شده است. مديرعامل بورس انرژي ادامه داد: ايران 
با استفاده از مكانيزم بورس انرژي از نيمه سال 98 و 99 
موفق ش��د به يكي از صادركنندگان بنزين و نفت گاز 
تبديل شود ولي با توجه به افزايش سرانه مصرف داخلي 
و لزوم ذخيره س��ازي به منظور تأمين آن در زمان هاي 
پيك شاهد كاهش چشمگير عرضه اين دو محصول در 
سال جاري بوديم كه با توجه به پيگيري انجام شده و نگاه 
مثبتي كه در مجموعه وزارت نفت و شركت ملي پااليش و 
پخش به استفاده از مكانيزم هاي بورس انرژي وجود دارد 
اميدواريم به زودي با مديريت بهينه مصرف شاهد عرضه 
مجدد صادراتي اين فرآورده ها باشيم. نقوي با بيان اينكه 
قراردادهاي آتي نفت خام و بنزين در خرداد پارسال در 
هيات مديره بورس انرژي تصويب شده، گفت: اين مصوبه 
در 1۲ دي ماه سال جاري، به بورس انرژي ابالغ شد. وي 
همچنين در خصوص عرضه نفت خام در بورس انرژي 
خاطرنشان كرد: ما آمادگي داريم كه نفت خام از طريق 
بورس انرژي ارايه شود اما شركت نفت تاكنون همكاري 
نكرده و هر وقت بخواهد نفت خام را در بورس انرژي ارايه 
كند، آماده همكاري هاي الزم هستيم. مديرعامل بورس 
انرژي در مورد مرجعيت اين بورس براي قيمت گذاري 
فرآورده هاي انرژي تصريح كرد: ما در نفتا به عنوان يك 
مرجع قيمت گذاري محسوب مي ش��ويم و اميدواريم 
با عرضه بيشتر س��اير حامل هاي انرژي، ايران به عنوان 
مرجع  قيمت گذاري فرآورده ها در سطح منطقه شناخته 
شود. به گفته نقوي در دو سال گذشته معاينات گازي در 
بورس انرژي براي احجام زميني عرضه شد و سال آينده 

براي احجام دريايي نيز در بورس انرژي عرضه مي شود.

حمايت از بهبود فرآيندهاي 
نهادهاي مالي با 3 مصوبه

آخرين جلسه هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 
برگزار و با خروجي حمايت از بهبود فرآيندهاي نهادهاي 
مالي با ۳ مصوبه به پايان رسيد. در اين جلسه مصوباتي به 
منظور بهبود فرآيندهاي مربوط به نهادهاي مالي به پايان 
رسيد كه از جمله آنها مي توان به مجاز بودن موسسات 
رتبه بندي براي تصدي سمت متولي صندوق ها اشاره 
كرد. در همين راستا مقرر شد سقف قبولي سمت متولي 
به ۵0 صندوق افزايش يابد. امكان تأسيس صندوق هاي 
مبتني بر صدور و ابطال به مدت نامحدود، جهت كاهش 
امور اداري مربوط به تمديد صندوق ها نيز توسط اعضاي 
هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب 
رس��يد. اعضاي هيات مديره س��ازمان بورس امكان 
سرمايه گذاري منابع مازاد صندوق هاي بازار گرداني 
تا ۲0 درصد دارايي در صندوق هاي سرمايه گذاري با 

درآمد ثابت را نيز تصويب كردند.

چه كساني
سود سهام عدالت نمي گيرند؟

گفته مي شود گروهي از س��هامداران عدالت موفق به 
دريافت سود نخواهند شد. گروهي كه سود سهام عدالت 
براي آنها واريز نمي شود، شماره حساب هاي مسدودي 
دارند كه نمي توان سود سهام را به اين حساب ها واريز 
كرد.  همچنين گروه ديگر نيز كساني هستند كه شماره 
حساب هاي راكد، حساب هاي ارزي، شماره حساب هاي 
بلندمدت و شماره حساب هاي مشترك اعالم كرده اند.

»تعادل« بررسي مي كند 

رشد اقتصادي ايران براي دهه 99-1391 معادل 3.15 و ساالنه 0.35 درصد بوده است

استقبال بورسي ها از افزايش دامنه نوسان

مثبت شدن رشد اقتصادي، سرمايه گذاري و مصرف در سال 1400
گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري |

بر اساس آخرين نتايج حساب هاي ملي فصلي مركز 
آمار اي��ران، محصول ناخالص داخل��ي )GDP( به 
قيمت ثابت س��ال ١٣٩٠ در نه ماهه س��ال ١٤٠٠ 
نشان از رشد ٥,١ درصدي محصول ناخالص داخلي 
ب��ا نفت و ٣.٨ درص��دي محص��ول ناخالص داخلي 
بدون نفت در نه ماهه سال ١٤٠٠ دارد. نتايج مذكور 
حاكي از آن اس��ت كه در نه ماهه سال ١٤٠٠ رشته 
فعاليت هاي گروه كشاورزي رشد منفي ٣,٩-، گروه 
صنايع و معادن ٧.١ درصد )شامل: استخراج نفت خام 
و گاز طبيعي ١٣.٤، ساير معادن ٢.٥-، صنعت ٣.٤، 
انرژي ٥.١ و س��اختمان ٦.٣ درصد( و گروه خدمات 
٥.١ درصد نسبت به نه ماهه سال ١٣٩٩، رشد داشته 
است. اين در حالي اس��ت كه توليد ناخالص داخلي 
به قيمت بازار و قيمت ثابت سال 1۳90 از عدد ۶8۶ 
هزار و ۶81 ميليارد تومان در سال 1۳90 به عدد 708 
هزار و ۳4۵ ميليارد تومان در سال 1۳99 رسيده و در 
كل اين 9 سال تنها ۳,1۵ درصد رشد كرده است كه 
ميانگين آن ساالنه 0,۳۵ ذرصد است يعني ميانگين 
رشد ساالنه كمتر از 1 درصد بوده است. حال بايد ديد 
كه پس از رش��د مثبت سال 1400، كل دهه 1۳90 
چه عملكردي را نشان خواهد داد كه اين موضوع در 
آمارهاي كل سال 1400 و احتماال در چند ماه آينده 

روشن خواهد شد.
اقتصاد ايران در س��ال 1400 با جمعيت 8۵ ميليون 
نفري، و رش��د جمعيت 1.۲4 درصد، ن��رخ بيكاري 
8.9 درصد در پاييز 1400، نرخ تو رم 41.4 درصد در 
بهمن 1400، رش��د اقتصادي ۵.1 درصد با نفت در 9 
ماهه اول و رشد ۳.8 درصد بدون نفت در 9 ماهه اول 
همراه بوده است. با توجه به جمعيت حدود 8۵ ميليون 
نفر در كش��ور معادل 74 درصد در شهرها و مابقي در 
روستاها زندگي مي كنند. بعد خانوار ۳.۳ درصد اعالم 
شده است. ضريب جيني كه نش��انه توزيع درآمد در 
جامعه اس��ت و نزدي��ك به صفر ب��ودن آن مطلوب و 
نزديك به 1 بودن آن نامطلوب اس��ت عدد 0.400۶ 

اعالم شده است. ضريب نفوذ اينترنت به عنوان يكي 
از شاخص هاي رفاهي جامعه معادل ۶4 درصد است. 
نرخ مشاركت اقتصادي يعني افرادي كه عالقه مند به 
كار و جوياي كار هستند 40.9 درصد است. بر اساس 
نرخ مشاركت حدود 41 درصدي در پاييز 1400 نرخ 
بيكاري جمعيت 1۵ ساله و بيشتر معادل 8.9 درصد 
اعالم شده است. اميد به زندگي در بدو تولد براي مردان 

7۲.۵ سال و براي زنان 7۵.۵ سال اعالم شده است.
رش��د اقتصادي در بخ��ش كش��اورزي ۳.9- درصد، 
گروه صنايع و مع��ادن 7.1 درص��د، صنايع و معادن 
بدون نفت 4 درصد، نف��ت و گاز 1۳.4 درصد، معادن 
۲,۵- درص��د، صنعت ۳,4 درصد، آب و برق و گاز ۵.1 
درصد، س��اختمان ۶.۳ درصد، و خدمات ۵.1 درصد 
برآورد شده است توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار 
۵.1 و توليد ناخالص داخلي بدون نفت به قيمت بازار 

۳.8 درصد اعالم شده است
از سوي ديگر شاخص هاي مهم كالن اقتصادي مانند 
هزينه مصرف نهايي بخش خصوصي كه نشانه قدرت 
خريد مردم اس��ت در 9 ماه��ه اول 1400 معادل 1۳ 
درصد و مصرف نهايي بخش دولتي ۵.۳ درصد اعالم 
شده است. تش��كيل س��رمايه ثابت ناخالص يا رشد 
سرمايه گذاري 4.9 درصد اعالم شده كه نسبت به رشد 
منفي سال 1۳99 نش��انه بهبود رشد سرمايه گذاري 
پس از س��ال ها رش��د منفي است. تش��كيل سرمايه 
يا س��رمايه گذاري در بخش س��اختمان ۶.۳ درصد، 
سرمايه گذاري در ماشين آالت ۳,۵ درصد بوده است. 
صادرات كاال و خدمات نيز 14.8 درصد رش��د كرده 
اس��ت ميزان واردات كاال و خدمات ني��ز 0,۳ درصد 

اعالم شده است.
رشد اقتصادي به قيمت بازار در سا لهاي 91، 94، 97 و 
98 يعني در 4 سال منفي بوده اما در سال 1400 مثبت 
شده است.  رشد مصرف نهايي بخش خصوصي يا قدرت 
خريد مردم در چهار سال  91، 94، 97، 98 منفي اعالم 
شده است اما در سال 1400 مثبت شده است مصرف 
بخش دولتي نيز در سال هاي 91 و 98 منفي بوده است 

و سال 1400 مثبت شده است. سرمايه گذاري تحت 
تاثير تحريم ها و رش��د نرخ ارز و تورم و وضعيت ركود 
تورمي در كشور در ۵ سال 91 و 9۲، 94، 97، 98 منفي 
بوده است اما در سه فصل پاياني سال 99 و سال 1400 
مثبت شده است سرمايه گذاري در ماشين آالت در ۵ 
س��ال  91، 94، 97، 98، 99 و منفي بوده است اما در 
سال 1400 مثبت شده است سرمايه گذاري در بخش 
ساختمان نيز در ۵ سال 91 و 9۲، 94، 9۶، 97، منفي 

بوده است و در سال 1400 مثبت شده است.

    3.15 درصد رشد اقتصادي براي 9 سال 
براين اساس بايد گفت كه از 10 سال دهه 1۳90، رشد 
اقتصادي، مصرف بخش خصوصي و سرمايه گذاري در 
4 سال منفي بوده است. توليد ناخالص داخلي به قيمت 
بازار و قيمت ثابت سال 1۳90 از عدد ۶8۶ هزار و ۶81 
ميليارد تومان در سال 1۳90 به عدد 708 هزار و ۳4۵ 
ميليارد تومان در س��ال 1۳99 رسيده و در كل اين 9 
سال تنها ۳,1۵ درصد رشد كرده است كه ميانگين آن 
ساالنه 0,۳۵ ذرصد است يعني ميانگين رشد ساالنه 
كمتر از 1 درصد بوده اس��ت. حال بايد ديد كه پس از 
رشد مثبت سال 1400، كل دهه 1۳90 چه عملكردي 
را نشان خواهد داد كه اين موضوع در آمارهاي كل سال 
1400 و احتماال در چند ماه آينده روشن خواهد شد. 

    بهبود شاخص ها نسبت به سال 1399 
در نه ماهه س��ال ١٤٠٠ نش��ان از رشد ٥,١ درصدي 
محص��ول ناخالص داخلي ب��ا نف��ت و ٣.٨ درصدي 
محصول ناخالص داخلي بدون نفت در نه ماهه سال 
١٤٠٠ دارد.در حالي كه در پاييز س��ال گذش��ته نرخ 
رشد اقتصادي كشور 1،1 درصد بود. بدين ترتيب رشد 
اقتصادي كشور در پاييز امسال نسبت به پاييز سال قبل 

۳،۵ برابر شده است.
رشد اقتصادي كشور بدون نفت هم در پاييز 1400 به 
۳.8 درصد رس��يده در حالي كه در پاييز سال 1۳99 
رشد اقتصادي بدون نفت كشور فقط 0.۶ درصد بود. بر 

اين اساس، رشد اقتصادي بدون نفت كشور در اولين 
فصل عملكرد دولت سيزدهم بيش از ۶ برابر نسبت به 
فصل مشابه دولت قبل رشد كرده است. اين آمار نشان 
مي دهد كه رش��د اقتصادي در دولت سيزدهم صرفًا 
ناشي از افزايش صادرات نفت نبوده و ساير بخش هاي 
اقتصادي هم رشدهاي به مراتب بهتري نسبت به دولت 

قبل داشته اند.
بر اس��اس گزارش مركز آمار، در 9 ماهه سال 1400 
توليد ناخالص داخلي )GDP( به قيمت ثابت س��ال 
1۳90 به رقم ۵497 هزار ميليارد ريال با نفت و 47۲0 
هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، 
در حالي كه رقم مذكور در مدت مش��ابه سال قبل با 
نفت ۵۲۳1 هزار ميليارد ريال و بدون نفت 4۵4۶ هزار 
ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ۵.1 درصدي توليد 
ناخالص داخلي با نفت و ۳.8 درصدي توليد ناخالص 

داخلي بدون نفت در 9 ماهه سال 1400 دارد.
 اين در حالي است كه در مدت مشابه سال قبل رشد 
اقتصادي با نفت منفي يك درصد و بدون نفت منفي 

0.8 درصد بود.
نتايج محاسبات حاكي از آن است كه رشته فعاليت هاي 
گروه كشاورزي منفي 9.۳ درصد )شامل زير بخش هاي 
زراعت و باغداري، دامداري، جنگلداري و ماهيگيري(، 
گروه صنايع و معادن 1.7 درصد )شامل: استخراج نفت 
خ��ام و گازطبيعي 4.1۳ درصد، س��اير معادن منفي 
۵.۲ درصد، صنعت 4.۳ درصد، ان��رژي 1.۵ درصد و 
س��اختمان ۳.۶ درصد( و فعاليت هاي گروه خدمات 
1.۵ درصد )شامل زيربخش هاي عمده وخرده فروشي، 
فعاليت ه��اي خدماتي مرب��وط به تأمين ج��ا و غذا، 
حمل ونقل، انبارداري، پس��ت، اطالعات و ارتباطات، 
فعاليتهاي مالي و بيمه، مس��تغالت، كرايه و خدمات 
كسب وكار و دامپزشكي، اداره امور عمومي و خدمات 
شهري، آموزش، فعاليت هاي مربوط به سالمت انسان و 
مددكاري اجتماعي و سايرخدمات عمومي، اجتماعي، 
شخصي وخانگي( نسبت به 9 ماهه سال 1۳99 رشد 

داشته است.

رشد سال 
اقتصادي 

رشد اقتصادي 
بدون نفت 

رشد مصرف 
بخش خصوصي

رشد 
سرمايه گذاري

خالص خدمات 
ميليون دالر

رشد پايه 
پولي 

رشد 
نقدينگي 

ضريب 
فزاينده 

بدهي دولت به سيستم 
بانكي - همت

13962.32.81.6-0.5-88261922.17.15258

1397-3.5-1.3-1.7-15.3-735024.223.17.08332

1398-1.81.3-4.5-7.1-405332.831.37416

13992.92.4-0.55-399930.140.67.57560

8329.26.67.39647-3.8-6.24.72.1بهار 1400

13.1 شش 2225شش ماهه95.13.8134.3 ماهه 1400
7.83 شش 17 شش ماههماهه

655 شش ماههماهه
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آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

 ،www.msc.ir   جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص  فراخوان های عمومی، ارزیابی کیفی، مناقصات و مزایدات به وبسایت شرکت به نشانی
)SRM( منوی خرید و تامین کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین كنندگان 

 اقدام نمائید. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها قابل دسترس می باشد
روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه اصفهان

1400-067

نوع ردیف
مهلت ارسال موضوعشمارهفراخوان

مدارک
مدیریت 

مرتبط

 فراخوان 1
انجام عملیات تهیه مصالح واجرای عملیات شیب بندی و اصالح جوی و جاده های 48532751عمومی

قراردادهای    1400/12/28مجتمع فوالد سبا
خرید

مزایده 2
فروش اقالم ضایعاتی )پودرهای اکسید آهن اسیدشویی 1و2 - روغن های ضایعاتی 1400400064عمومی

فروش مواد 1401/01/29مخلوط با آب واحد امولسیون - تنه ، شاخه ، برگ و برگ سوزنی بصورت درهم(
مازاد

 فراخوان 3
عمومی

48548490 و 
48548488

خرید و اجرای سیستم های صوتی و اینترکام و پیجینگ ورزشگاه نقش جهان به 
EPC قراردادهای 1401/01/18صورت

خرید

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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



تعادل |
بخش خصوصي نس��بت به تحوالت آتي در اقتصاد 
ايران ابراز نگراني كرد. رييس اتاق ايران در نشس��ت 
با وزير اقتصاد، گريزي به شرايط حساس اقتصاد زد 
و با ابراز اميدواري نس��بت به موفقيت در مذاكرات و 
رفع تحريم هاي ظالمانه، بازگشت به اقتصاد نفتي در 
پساتحريم را جزو نگراني هاي بخش خصوصي عنوان 
كرد و از وزير اقتصاد خواس��ت به اين موضوع توجه 
داشته باشد. مس��اله بعدي كه حاصل از اين موضوع 
نرخ ارز است كه بنابه گفته غالمحسين شافعي، اگر 
شوك شديد به نرخ ارز وارد شود، دو پيامد منفي براي 
كشور به وجود خواهد آورد. نخست پيامد اين مساله، 
موجب افزايش فرار سرمايه از كشور مي شود و مساله 
ديگ��ر اينكه راه ورود كااله��اي مصرفي به خصوص 
كاالهاي قاچاق باز ش��ده و توليد داخلي با مش��كل 
مواجه خواهد ش��د. وزير اقتصاد هم در اين نشست، 
عنوان كرد كه بخش خصوصي غير از بيان آس��يب و 
مساله بايد بار بخشي از مشكالت را به عهده گرفته و 

در تقسيم كار مشاركت كند. 

    بخش خصوصي 
در حل مشكالت مشاركت كند

وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست جلسه شوراي 
گفت وگوي دول��ت و بخش خصوصي در خراس��ان 
رضوي با اش��اره به اينكه مساله تفويض اختيارات در 
سطح اس��تان ها جزو مسائل مزمني است كه دهه ها 
وجود دارد، گفت: اين مس��اله ج��زو اصول الينفك 
توس��عه در اقتصاد ايران اس��ت. راهي براي توس��عه 
اقتصادي جز با توانمندس��ازي منطقه اي و سپردن 

اختيارات در مناطق وجود ندارد.
سيد احس��ان خاندوزي، اظهار كرد: ممكن است در 
پايان س��ال پش��تيباني ها و مانع زدايي ها، ارزيابي از 
مانع زدايي ها چندان مطلوب نباشد زيرا در اين سال 
تقويم سياسي كش��ور تغيير كرد. بنابراين تمركز بر 
مانع زدايي و پش��تيباني ها را از دست داديم. او افزود: 
در همين ماه هاي كوتاه شروع فعاليت دولت سيزدهم 
اقدامات بسيار خوبي كليد خورده و اميد است ثمرات 
آن بزودي نمايان ش��ود. وزير امور اقتصادي و دارايي 
در خصوص موضوع تس��هيل مجوزهاي كسب وكار 
تصريح كرد: در اين زمينه تالش بسياري انجام شد و 
باوجود مقاومت ها در برابر الكترونيكي شدن مجوزها 
اين مس��اله رقم خورده و در اس��فندماه اين ثمرات 
مشاهده شد. در سال آينده نتيجه تالش هايي كه در 
اين ماه هاي اخير شروع ش��ده و همچنين در زمينه 
قانون بودجه ۱۴۰۱ نيز نمايان مي ش��ود. اميد است 
در فضاي توليد در سال آينده دستاوردهاي بهتري را 

شاهد باشيم و اين  مساله تحقق يابد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اش��اره به اينكه مساله 
تفويض اختيارات در س��طح اس��تان ها جزو مسائل 

مزمني است كه دهه ها وجود داشته است، گفت: اين 
مس��اله جزو اصول الينفك توس��عه در اقتصاد ايران 
است. راهي براي توسعه اقتصادي به جز توانمندسازي 
منطق��ه اي و س��پردن اختي��ارات در مناطق وجود 
ندارد. وزارت اقتصاد و داراي��ي اين آمادگي را دارد تا 
بخشي از اختيارات در تهران را به ادارات كل استاني 
تفويض كند.او تصريح كرد: به جاي اينكه ده ها مساله 
و مشكل مطرح ش��ود بايد اهتمام خود را بر اين قرار 
دهيم تا در دوره پيش رو يك مساله را در نظر گرفته 
و تمام دس��تگاه ها تالش كنند اين مس��اله در سطح 
ملي و استاني حل شود؛ چراكه تكرار صورت مساله ها 
به صورت مكرر، به حالت مالل آوري تبديل شدهو هيچ 

حرف نو نويدبخشي مطرح نمي شود.
خاندوزي با بيان اينكه با رفع مشكالت و پاك شدن 
برخي از مسائل از فهرست، اميد به بخش خصوصي 
بازمي گ��ردد، تاكيد ك��رد: باقي ماندن و اس��تمرار 
مش��كالت نبايد به يك رويه در اقتصاد كشور تبديل 

شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد: وقتي تمركز 
و قواي خود را بر موضوع ش��فافيت و تسهيل صدور 
مجوزهاي كس��ب وكار در كش��ور قرار داديم معجزه 
تمركز در نقطه كانوني موجب پيشرفت اهداف شد. 
اين اتف��اق از وزارتخانه هاي فرهنگ��ي تا زير بنايي و 
نفت و... شكل گرفت. بخش اعظمي از حل مشكالت 

محصول همين تمركز بود. اگر در شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي خراس��ان رض��وي تمركز 

صورت گيرد مشكالت حل مي شود.
خاندوزي خاطرنشان كرد: بخش خصوصي غير از بيان 
آسيب و مساله بايد بار بخشي از مشكالت را به عهده 

گرفته و در تقسيم كار مشاركت كند.

    نگراني بخش خصوصي در پساتحريم
در ادامه نشست، رييس اتاق ايران نيز با اشاره به برخي 
از موضوعات استاني، اظهار كرد: در سطح كشور سقف 
مالياتي براي استان ها تعيين شده و اين سهم هيچگاه 
براي خراس��ان رضوي مورد تجديدنظر قرار نگرفته 
است. در برخي استان ها با سرمايه گذاري جديد و باال 
رفتن سهم آنها از توليد ناخالص ملي سهم ماليات باال 
رفته و در برخي استان ها به صورت عكس عمل شده 
است. سهم ماليات خراس��ان رضوي از كشور تغيير 

نكرده و اين مساله با عدالت مالياتي منافات دارد.
شافعي با اشاره به استقرار واحدهاي بزرگ توليدي در 
استان بيان كرد: تمام مشكالت بسياري از واحدهاي 
بزرگ كه در استان ها مستقر است در استان ها بوده 
ولي حوزه هاي مالياتي آنها در تهران بود و ماليات آنها 
در تهران پرداخت مي شد كه با كمك وزارت اقتصاد 
و امور مالياتي اين مش��كل به نتيجه رس��يد. رييس 
اتاق ايران در بخشي از اين نشست با اشاره به شرايط 

حساس اقتصاد گفت: اگر شوك شديد به نرخ ارز وارد 
شود دو پيامد منفي براي كشور به وجود خواهد آورد؛ 
اين مس��اله موجب مي ش��ود تا فرار سرمايه از كشور 
افزايش يافته و راه ورود كاالهاي مصرفي به خصوص 
كاالهاي قاچاق باز شده و توليد داخلي با مشكل مواجه 

خواهد شد.
غالمحسين شافعي با ابراز اميدواري نسبت به اينكه 
مساله برجام و ماراتن س��نگين و طوالني مذاكرات 
به ثمر بنش��يند، افزود: اين مساله به لحاظ گشايش 
اقتصادي اثراتي خواهد داشت؛ اما موضوعي كه بخش 
خصوص��ي را نگران كرده افزاي��ش قيمت نفت و باال 
رفتن فروش نفت است.او ادامه داد: در طول سال هاي 
گذشته دولت، بخش خصوصي و ملت بسيار ماللت 
كشيدند تا بدون اقتصاد نفتي در كشور حركت كنيم؛ 
اما بخش خصوصي نگران است كه دوباره به اقتصاد 
نفتي برگرديم و به همين واس��طه از وزير اقتصاد كه 
سكان اقتصاد كشور را در دست دارد تقاضا مي كنيم تا 
به اين مساله بپردازد.شافعي تصريح كرد: مساله بعدي 
حاصل از اين موضوع، مساله نرخ ارز است. اگر شوك 
شديد به نرخ ارز وارد شود دو پيامد منفي براي كشور 
به وجود خواهد آورد. اين مس��اله موجب مي شود تا 
فرار سرمايه از كشور افزايش يافته و راه ورود كاالهاي 
مصرفي به خصوص كاالهاي قاچاق باز شده و توليد 

داخلي با مشكل مواجه خواهد شد. 
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خانه در اطراف تهران ارزان شد
از ابتداي اس��فندماه كه معامالت مسكن در شهر 
تهران افت كرد، خريد و فروش در اطراف تهران نيز 
كساد شده و قيمت ها به ثبات رسيده است. برخي 
افراد واحدهاي خود را زير قيمت مي فروشند و بازار 
در حالت كلي به ثبات رسيده است. مشاوران امالك 
در پرديس، پرند و هشتگرد بر اساس تجارب گذشته 
مي گويند كه در مرحله اول نرخ ها ثابت مي ش��ود 
و احتم��ال افت قيمت در مرحل��ه دوم وجود دارد.

به گزارش ايس��نا، پس از آنكه معامالت مسكن در 
تهران با افت مواجه شد، از شهرهاي اطراف پايتخت 
نيز خبر مي رسد كه بازار مسكن اين شهرها از ابتداي 
اسفندماه وارد ركود سنگين شده و قيمت ها كاهش 
يافته است. واسطه هاي ملكي داليل مختلفي را براي 
كسادي بازار ملك در تهران و حومه برمي شمارند 
كه سرنخ اكثر آنها به اخبار مثبت از مذاكرات وين 

مي رسد.
در ش��هر جديد پرند كه بين س��ال هاي ۱۳۹۶ تا 
۱۳۹۹قيمت آپارتمان ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد رش��د 
كرده بود، در س��ال جاري بازار به ثبات رسيده و از 
ابتداي زمستان نرخ ها كاهشي شده است. در حال 
حاضر مي توان با نقدينگ��ي كمتر از ۳۰۰ ميليون 
توم��ان در پرند آپارتمان خريداري كرد. بررس��ي 
ش��هر جديد پرديس نيز حاكي از عقب نش��يني 
س��رمايه گذاران ملكي از ابتداي اسفندماه ۱۴۰۰ 
اس��ت. اگرچ��ه در دو س��ه ماه گذش��ته نرخهاي 
پيشنهادي مس��كن مهر پرديس حدود ۵ درصد 
افزايش يافته بود، بازار روند كاهشي به خود گرفته و 
معامالت با افت شديدي مواجه شده است؛ به طوري 
كه اين روزها بنگاه هاي ملكي و دفاتر اسناد خلوت تر 
از هميشه هستند. يكي از مشاوران امالك پرديس 
مي گويد كه با وقوع جنگ در اوكراين و ارايه اخبار 
اميدواركننده از مذاكرات هس��ته اي ايران با گروه 
۱+۴ بازار ملك در پرديس وارد ركود شد. هم اكنون 
نرخ پيشنهادي آپارتمان در فازهاي ۸ و ۱۱ پرديس 
ح��دودا از ۷۰۰ ميليون تومان روي فوندانس��يون 
شروع مي شود و تا ۱.۲ ميليارد تومان براي واحدهاي 
تكميلي مي رسد. بازار مسكن شهر جديد هشتگرد 
در حومه كرج نيز راكد ش��ده و به قول مش��اوران 
امالك، كس��اد اس��ت. آقاي كياني از فعاالن بازار 
مسكن با اشاره به افت شديد معامالت آپارتمان در 
شهر جديد هشتگرد طي هفته هاي اخير مي گويد: 
تجربه دهه هاي اخير نشان داده هر زمان بازار وارد 
ركود ش��ده، قيمت هاي پيشنهادي در مرحله اول 
به ثبات مي رس��د و حتي ممكن اس��ت در مرحله 
دوم كاهش پيدا كند. اما با توجه به تورم حدود ۴۰ 
درصد اقتصاد كشور، خواب سرمايه در بازار مسكن 
به ضرر مالكان است. يعني حتي اگر قيمت ها كاهش 
پيدا نكند، ارزش واقعي سرمايه صاحب خانه ها هر 
سال ۴۰ درصد افت مي كند. فروشندگاني كه پول 
الزم هس��تند مجبورند تخفيف بدهند و در حال 
حاضر مي ت��وان با قيمت هايي به مراتب پايين تر از 
نرخ ساخت در هشتگرد واحد مسكوني خريداري 
كرد. به همين دليل ساخت و ساز در اين شهر راكد 
شده است و سازندگان رغبتي براي سرمايه گذاري 
ندارند. در حال حاض��ر مي توان با نقدينگي حدود 
۲۰۰ ميليون تا ۲۲۰ ميليون تومان در هش��تگرد 

آپارتمان خريداري كرد.

هزينه ٤٠٠ ميلياردي
ساخت پالسكو

ساختمان پالسكو كه در دي ماه سال ۱۳۹۵ آتش 
گرفت و فرو ريخت باالخره پس از پنج سال با حضور 
مسووالن افتتاح شد. ساختمان جديد پالسكو پس 
از گذش��ت پنج س��ال از حادثه آتش سوزي ديماه 
س��ال ۱۳۹۵، با حضور رييس بنياد مستضعفان، 
اس��تاندار تهران، مديرعامل سازمان آتش نشاني، 
رييس سازمان انرژي اتمي و كسبه آن افتتاح شد. 
رييس بنياد مستضعفان در اين مراسم اعالم كرد: 
گرچه بر اساس حكمي كه نهايي شده تقصير بنياد 
مستضعفان در حادثه پالسكو ۱۶.۲ درصد بود و ما 
وظيفه ساخت مجدد آن را نداشتيم اما به تنهايي و با 
صرف ۴۰۰ ميليارد تومان، پالسكو را دوباره ساختيم.

وي افزود: ما با ايمان اين ساختمان را ساختيم نه با 
چرتكه اندازي. عالوه بر اين با وجود ۶۰۰ كسبه در 
پالسكو، اين ساختمان به نمادي از توليد در صنعت 
پوش��اك تبديل ش��ده بود كه در آينده نيز همين 
اتفاق خواهد افتاد.رييس بنياد مستضعفان، افزود: 
س��اختمان پالسكو به وس��عت ۱۰۰۰ متر مربع و 
در ۲۰ طبقه ساخته شد و س��ختي كار جايي بود 
كه بايد مشاعات، آسانس��ورها و پله برقي ها به اين 
فضا اضافه مي شد و در عين حال رضايت كسبه نيز 
مورد توجه قرار مي گرفت. از سوي ديگر براي تامين 
پاركينگ پالسكو هزينه هاي آن را يكجا به شهرداري 
پرداخت كرديم تا ايمن سازي آن به شهرداري واگذار 
شود.وي گفت: در پي آن هستيم كه زمين جانبي 
ساختمان پالسكو موس��وم به پاركينگ اكبر را در 
صورت دريافت مجوزهاي الزم از شهرداري تهران 
و ديگر دس��تگاه هاي متولي مانند وزارت ميراث و 
گردشگري بس��ازيم و به پاركينگي نمونه و مدرن 
تبديل كنيم.فتاح اظهار كرد: بنياد مس��تضعفان 
به عنوان مالك ساختمان پالسكو همزمان با آغاز 
س��ال جديد مديريت اين س��اختمان را به كسبه 
واگذار خواهد كرد و تا يكس��ال آينده پيمانكار اين 
س��اختمان در پالس��كو باقي مي ماند تا مشكالت 
احتمالي اين ساختمان را برطرف كند.وي درباره 
هزينه هاي س��اخت مجدد پالسكو گفت: پيش از 
اين و در ابتداي برنامه ريزي براي س��اخت پالسكو 
۱۷۰ ميليارد تومان هزين��ه برآورد كرده بوديم اما 
متاسفانه در سال هاي گذشته همه چيز چند برابر 
افزايش قيمت پيدا كرد تا هزينه اين ساختمان در 
بخش هاي مختلف از جمله هزينه هاي صدور پروانه، 
مجوزها و عمليات عمراني به ۴۰۰ ميليارد تومان 

براي بنياد مستضعفان برسد.

جايگاه هاي  CNG  استان كردستان 
آماده خدمات رساني به مسافران

سرپرست شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
كردستان از آمادگي ۵۴ باب جايگاه  CNG  اين  منطقه 
جهت خدمات رساني به مس��افران نوروزي خبر داد.   
محسن معاني باتشكر  وقدرداني از زحمات و همكاري 
بسيار خوب متصديان جايگاه هاي سي ان جي استان 
درجهت ارايه  خدمات مطلوب به شهروندان خصوصا 
در زمستان سال جاري كه با توجه به برودت هواو بارش 
برف  هيچگونه خللي در س��وخت رساني مطلوب به 
شهروندان ايجاد نشد تش��كر و قدرداني نمود. معاني 
اظهار كرد: با توجه به ش��رايط دوس��ال اخير و شيوع 
ويروس كرونا و عدم ورود مسافر به استان  ، شرايط نوروز 
امس��ال را متفاوت اعالم و افزود با توجه به اعالم ستاد 
كرونا مبني بر برگزاري مراسمات  نوروزي و مسافرت 
هم ميهنان، پيش بيني مي شود شاهد افزايش ميزان 
ورود گردشگران به استان  باشيم، بنابراين به منظور ارايه 
خدمات بهتر به اين مس��افران بايد نسبت به آمادگي 
جايگاه هاي سي ان  جي در سطح استان اقدامات مورد 
نياز صورت گيرد. وي با اش��اره به در مدار قرار گرفتن، 
۲ باب جايگاه س��ي ان جي در نواحي ديواندره و سقز 
درهفته جاري  براي ارايه خدمات به شهروندان همزمان 
با آغاز مسافرتهاي نوروزي عنوان كرد: گروه هاي گشت 
و  بازرس��ي اين منطقه از ۱۴ اس��فندماه با حضور در 
جايگاه هاي عرضه سي ان جي، بر آماده سازي جايگاه ها 
 به لحاظ فني، عملياتي، رعايت الزامات  HSE  و... جهت 
تعطيالت نوروزي نظارت خود را آغاز كرده اند. محسن 
معاني افزود: برنامه ريزي و تالش منطقه بر اس��تفاده 
كامل و بهينه از ظرفيت ۵۴ باب جايگاه  س��ي ان جي 
اس��تان مي باش��د كه همكاري و تعامل متصديان و 
شركت هاي بهره بردار در اين زمينه بسيار  حائز اهميت 
است تا بتوانيم ش��رايط در مداربودن و ارايه خدمات 

كامل جايگاه ها را به شهروندان فراهم  كنيم. 

در نشست فعاالن اقتصادي با وزير اقتصاد مطرح شد

چرا پروژه انبوه سازي دولتي منجر به جهش رشد ساخت و ساز نشد؟ 

نگراني از بازگشت به اقتصاد نفتي

روند كاهشي رشد ساختمان در سال 1400
گروه راه و شهرسازي|

رش��د توليد ناخالص داخل��ي و ارزش افزوده بخش 
س��اختمان به قيمت هاي ثابت س��ال ۱۳۹۰ در سه 
فصل نخست سال جاري اگر چه مثبت است اما طي 
سال ۱۴۰۰روندي كاهنده داشته است، به گونه اي كه 
در بهار س��ال جاري ۱۲.۹ درصد و در ۶ ماهه نخست 
سال جاري ۷ درصد بوده اس��ت، اما در پايان ۹ ماهه 
نخست امسال علي رغم آغاز پروژه انبوه سازي دولت 
به ۶.۳ درصد رس��يده اس��ت. فراز و فرود رشد بخش 
ساختمان )به نوعي اغلب رشته فعاليت هاي صنعتي( 
طي دو سال گذش��ته به خوبي فراز و فرود چشم انداز 
اقتصاد ايران بر اثر تحوالت عرصه سياست خارجي را 
بازنمايي مي كند. به گونه اي كه از ابتداي سال ۱۳۹۹ 
هر چه به موعد برگزاري انتخابات رياس��ت جمهوري 
امريكا در نيمه آبان همان س��ال نزديك مي ش��ويم، 
روند رش��د بخش س��اختمان بهبود مي يابد و با كم 
رنگ شدن احتمال دس��تيابي به توافق هسته اي در 
تابستان و پاييز س��ال جاري، رشد بخش ساختمان 
)و اغلب رشته فعاليت هاي صنعتي( كمتر شده است. 
در پاييز س��ال ۱۳۹۹ بخش قابل توجه��ي از مردم و 
مسووالن كشور انتظار داشتند، دونالد ترامپ نتيجه 
انتخابات رياست جمهوري را به جوبايدن، رقيب خود 
واگذار كند؛ چه آنكه تصور مي رفت، با پيروزي بايدن 
دموكرات، از س��ويي فش��ارهاي تحريم آميز دولت 
ترامپ كاهش مي يابد و از سوي ديگر، احتمال احياي 
»برجام« به ش��دت افزايش خواهد ياف��ت. از همين 
رو، در بهار س��ال ۱۴۰۰ كه مذاكرات وين با تاخيري 
چند ماهه از زمان پيروزي بايدن آغاز شد، شاهد رشد 
بيشتر بخش س��اختمان )۱۲.۹درصد( بوديم. البته 
دستيابي كشورهاي پيشرفته به واكسن ضدكرونا و 
افزايش احتمال واردات اين واكسن به كشور و عادي 
شدن ش��رايط پاندمي نيز در اين زمينه اثرگذار بود. 
اين رشد بيش��تر اما با توقف مذاكرات وين و موكول 
كردن مذاكرات هس��ته اي به ماه هاي آينده از سوي 
دولت جدي��د )كه به معني تاخير در حذف ريس��ك 
تحريم ها از س��ر اقتصاد ايران بود( تا حدي توانس��ت 
رشد بخش ساختمان را تحت تاثير قرار دهد و چنين 
ش��د كه برآيند رش��د اين بخش در ۶ ماهه نخس��ت 
س��ال به ۷ درصد تنزل كرد. از آنجا كه روند مذاكرات 
هسته اي طي پاييز س��ال جاري نيز نامشخص باقي 
ماند و زمان گش��ايش هاي اقتصادي باز هم به تعويق 

افتاد، بار ديگر اين شاخص با كمي افت به ۶.۳ درصد 
 رس��يد. و اين در حالي بود كه از مهر ماه سال جاري، 
ثبت نام براي پروژه س��اخت ۴ ميليون مس��كن در ۴ 
سال استارت خورد و انتظار مي رفت كه فعاليت هاي 
بخش مسكن و ساختمان از رشد بيشتري بهره مند 
ش��وند. اما چنين نش��د و حتي در نيمه نخست سال 
 جاري آمار پروانه هاي صادره دچار رشد منفي شده اند. 
به گزارش »تعادل« به نقل از گزارش مركز آمار ايران، 
رش��د تعداد پروانه هاي ساختماني در سال ۱۳۹۶ به 
۱۹.۲ درصد )۱۰ هزار و ۳۰۰ فقره( رسيده بوده است، 
اما اين شاخص در سال ۹۷ تنها ۶.۷ درصد رشد كرده 
و به ۱۰ هزار و ۹۰۰ فقره مي رس��د. در سال هاي ۹۸ و 
۹۹ نيز تعداد پروانه هاي ساختماني دچار افت شده و 
به ترتيب به ۹ هزار و ۳۰۰ فقره )منفي ۱۴.۶ درصد( و 
۷ هزار و ۲۰۰ فقره )منفي ۲۲.۹ درصد( مي رسد.اين 
شاخص در بهار و تابستان سال جاري نسبت به دوره 
مشابه س��ال قبل به ترتيب، افت منفي ۱۴.۸ و منفي 

۱۶.۲ درصدي را تجربه مي كند. 

   سهم ساختمان از رشد 9 ماهه
 بر اساس آخرين نتايج حساب هاي ملي فصلي مركز 
آمار ايران، محصول ناخالص داخلي )GDP( به قيمت 
ثابت سال ١٣٩٠ در نه ماهه سال ١٤٠٠ به رقم ٥٤٩٧ 
هزار ميليارد ريال ب��ا نفت و ٤٧٢٠ هزار ميليارد ريال 

بدون احتساب نفت رسيده اس��ت، در حالي كه رقم 
مذكور در مدت مشابه س��ال قبل با نفت ٥٢٣١ هزار 
ميليارد ريال و بدون نف��ت ٤٥٤٦ هزار ميليارد ريال 
بوده كه نشان از رشد ٥.١ درصدي محصول ناخالص 
داخلي با نفت و ٣.٨ درصدي محصول ناخالص داخلي 

بدون نفت در نه ماهه سال ١٤٠٠ دارد.
نتايج مذكور حاكي از آن است كه در نه ماهه سال ١٤٠٠ 
رشته فعاليت هاي گروه كشاورزي رشد منفي ٣.٩، گروه 
صنايع و معادن ٧.١ درصد )شامل: استخراج نفت خام و 
گاز طبيعي ١٣.٤، ساير معادن ٢.٥-، صنعت ٣.٤، انرژي 
٥.١ و ساختمان ٦.٣ درصد( و گروه خدمات ٥.١ درصد 
نسبت به نه ماهه سال ١٣٩٩، رشد داشته است. براساس 
گزارش مركز آمار ايران، س��هم س��اختمان از رشد ۵.۱ 
درصدي ۹ ماهه نخست سال جاري همانند دوره مشابه 
س��ال قبل، ۴ درصد بوده است. سهم رشته فعاليت هاي 
كش��اورزي، نفت و گاز، معادن و صنعت نيز به ترتيب ۷، 
۱۴، ۲، ۱۳ و ۸ درصد بوده اس��ت. سهم گروه خدمات از 
توليد ناخالص داخلي نيز همچون نه ماهه نخست سال 
۱۳۹۹، در دوره مشابه سال جاري ۵۲ درصد بوده است.

    روند معكوس رشد ساختمان 
بر اساس گزارش مركز آمار ايران، رشد توليد ناخالص 
داخلي و ارزش افزوده بخش ساختمان به قيمت هاي 
ثابت سال ۱۳۹۰ در س��ه فصل نخست سال جاري 

اگر چه مثبت اس��ت اما روندي كاهنده داشته است. 
روند اين شاخص در س��ه فصل نخست سال ۱۳۹۹ 
اما روندي طبيعي داشته و متناسب و همگام با زمان 
رشد يافته است. بر اين اساس، رشد بخش ساختمان 
در به��ار س��ال ۹۹ منفي ۲.۱ درصد گزارش ش��ده 
است اما اين ش��اخص در ۶ ماهه اول سال گذشته و 
همچنين در ۹ ماهه سال گذشته به ترتيب به مثبت 
۱.۹ درصد و مثبت ۳.۹ درصد رشد يافته و برآيند آن 
در پايان س��ال گذشته به ۶.۳ درصد رسيده است. با 
اين حال، اگر چه رشد بخش ساختمان در بهار سال 
ج��اري ۱۲.۹ درصد و در ۶ ماهه نخس��ت ۷ درصد 
 بوده اس��ت اما در پايان نه ماهه نخست سال جاري 
علي رغم آغاز پروژه انبوه سازي دولت به ۶.۳ رسيده 
است. به گزارش »تعادل«، روند كاهنده رشد بخش 
ساختمان در س��ال جاري در قياس با سال گذشته، 
در مولفه »تشكيل سرمايه در ساختمان« نيز تكرار 
شده اس��ت. به گونه اي كه وضعيت اين شاخص در 
بهار، ۶ ماهه نخس��ت و نه ماهه نخست سال گذشته 
به ترتيب برابر با منفي ۲.۱ درصد، ۱.۸ درصد و ۳.۸ 
درصد گزارش شده است اما در دوره هاي مشابه سال 
ج��اري به ترتيب ۱۳ درص��د، ۷ درصد و ۶.۳ درصد 

ثبت شده است.
آنگونه كه مركز آمار ايران اعالم كرده اس��ت، ارزش 
ريالي محص��ول ناخال��ص داخل��ي و ارزش افزوده 
ساختمان به قيمت هاي ثابت در سال ۹۰ برابر با ۳۴ 
هزار و ۳۷۸ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان بوده است. 
در طي دهه گذش��ته هيچگاه اين رقم تكرار نش��ده 
 و نخواهد ش��د. اين شاخص در س��ال ۱۳۹۱ با افت 
قابل توجهي )منفي ۱۹.۷ درصد( به ۲۷ هزار و ۵۹۷ 
ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان تنزل مي كند و پس از 
فراز و فرودهاي متعدد در نهايت در سال ۱۳۹۹ با ۳۰ 
هزار و ۵۲ ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان به باالترين 
ميزان دهه اخير )به غير از س��ال ۹۰( مي رس��د. در 
واقع درصد رشد اين ش��اخص طي ۹ سال گذشته، 
در س��ال هاي ۹۱ )منفي ۱۹.۷ درصد(، ۹۲ )منفي 
۳.۶ درصد(، ۹۴ )منفي ۷.۴ درصد(، ۹۶ )منفي ۲.۴ 

درصد( و ۹۷ )منفي ۵.۵ درصد( منفي بوده است. 
سهم تشكيل سرمايه در ساختمان در توليد ناخالص 
داخلي در پاييز سال گذشته ۸.۵ درصد )۰.۷ درصد 
مشاركت در رشد( و در پاييز سال جاري ۸.۶ درصد 

)۰.۴ درصد مشاركت در رشد( گزارش شده است. 

بنيان گذار کروز، منتخب 
جشنواره ملی چهره برتر 
کارآفرينی سال 1400 شد

 مديرکل تامين اجتماعی استان البرز از موسس و بنيان گذار
 گروه قطعه س��ازی کروز به عن��وان منتخب "نهمين 
جشنواره ملی انتخاب چهره های برتر حوزه کارآفرينی 
س��ال ۱۴۰۰" اين اس��تان تقدير کرد. طی مراسمی با 
حضور داود سعدزاده مديرکل تامين اجتماعی استان 
البرز و جمعی از مديران و مس��ئوالن س��ازمان تامين 
 اجتماعی اين اس��تان از موس��س و بنيان گذار گروه 
قطعه سازی کروز به عنوان توليدکننده و کارآفرين برتر 
تجليل شد. حميد کشاورز موسس و بنيان گذار شرکت 
صنايع توليدی کروز گفت: نيروی انسانی باالترين سرمايه 
ما در کروز است. اين س��رمايه با هيچ چيز قابل قياس 
نيست و معتقدم سبب ايجاد ثروت می شود. موسس و 
بنيان گذار شرکت کروز در ادامه اظهار کرد: ايجاد ثروت 
انسانی، هنر کار افرين است و البته نياز به همياری دولت 
دارد. مشکالت توليدکنندگان بيشتر از تحريم های بين 
المللی، مقررات دست و پاگير و تحريم های داخلی است 
که سبب کاهش توليد و اشتغال می شود. کشاورز با اشاره 
به اينکه تورم در کشور باعث فقر می شود، گفت: در اين 
صورت کار آفرينان نمی توانند ارزش ايجاد کنند و توليد 
را توسعه دهند. گفتنی است شرکت صنايع توليدی 
کروز هم اکنون بيش از ۱۲هزار نيروی انسانی را در 
اس��تخدام خود دارد که از اين تعداد  هزار نفر آنها در 
سال جاری به استخدام اين شرکت در آمده اند. گفتنی 
است اين مقام به دليل موفقيت صنايع توليدی کروز 
در بازار توليد، کار و س��رمايه و همچنين اهتمام به 
مشارکت فعاالنه و مطلوب در راستای تعامل موثر با 

سازمان تامين  اجتماعی اهدا شده است.

استقبال گسترده خريداران
از طرح فروش آنالين وانت کارا 

و کاپرا  و کاميون فورس

طرح فروش آنالين خودروهای وانت کارا تک کابين 
و دو کابين تيپ ۴ و همچني��ن کاپرا۲ دوکابين و نيز 
کامي��ون فورس۶ و ۸.۵ تن  اس��فند ماه با اس��تقبال 
گسترده خريداران به پايان رسيد. گفتنی است؛ فروش 
خودروهای وانت کارا تک کابين و دو کابين تيپ ۴ و 
همچنين کاپرا۲ دوکابين در ۲۹ استان، ۱۶۵شهرستان 
و ۷۴عامليت فروش صورت پذيرفت. استان تهران با 
۲۳درصد، استان فارس ۱۳.۱ درصد و استان اصفهان 
با ۱۱.۱ درصد، به ترتيب بيشترين درصد فروش را به 
خود اختصاص دادند. همچنين؛ فروش نقدی کاميون 
فورس ۶ و ۸.۵ تن بدون کاربری با قيمت قطعی ويژه 
اسفند ماه با استقبال گسترده خريداران به پايان رسيد. 
بر اين اساس؛ کاميون فورس ۶ تن يک و نيم کابين با 
قيمت نهصد و نود ميليون تومان و يک کابين با قيمت 
نهصد و پنجاه ميلي��ون تومان و همچنين کاميون 
فورس ۸.۵ تن با قيمت ۱۰.۴۰۷.۰۰۰.۰۰۰ ريال  به 

صورت نقدی به فروش رسيد.
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خبرروز

فوت ۱۳۹ نفر ديگر بر اثر ابتال به كرونا
بنابر اعالم وزارت بهداشت ١٣٩ بيمار كوويد١٩ جان خود را از دست دادند. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۳۹۵۳ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي شد كه ۷۵۱ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ 
در كش��ور به ۷ ميليون و ۱۱۷ هزار و ۵۴۴ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۳۸ هزار و ۷۱۱ نفر رسيد. همچنين 
۳۰۶۹ نف��ر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تح��ت مراقبت قرار دارند. تاكنون 
۴۸ ميليون و ۱۰۸ هزار و ۴۸۵ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در كش��ور انجام شده است. در حال حاضر ۱۴۸ شهرستان در 
وضعيت قرمز، ۱۹۶ شهرستان در وضعيت نارنجي، ۱۰۱ شهرستان در وضعيت زرد و ۳ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

تخصيص بودجه سنگين براي 
جهاد تبيين غلط است

ايشان افزودند: البته مسووالني كه اين بودجه ها 
در وزارت ارشاد و سازمان تبليغات به دست آنها 
مي رس��د افراد مومن، س��الم و قابل اعتمادي 
هس��تند ولي طبيع��ت اين كار غلط اس��ت و 
اميدواريم مسووالن به اين موضوع توجه كنند.

حضرت آيت اهلل خامنه اي سپس الزمه موفقيت 
در جه��اد تبيي��ن را »به روزرس��اني ابزارها در 
جن��گ نرم« دانس��تند و خاطرنش��ان كردند: 
هم چنانكه ديگر نمي توان در جنگ هاي سخت 
از ابزارهاي قديمي استفاده كرد، در جنگ نرم 
نيز بايد ابزارهاي خود را به روز كنيم البته بعضي 
شيوه هاي قديمي مانند منبر و مداحي همچنان 

اثرگذار و بدون جايگزين هستند.
رهب��ر انق��الب، وضعي��ت كش��ور در بخش 
س��خت افزاري جنگ نرم و فض��اي مجازي را 
نس��بتًا خوب و البت��ه نيازمند بهب��ود و همت 
رييس جمهور و همكاران برشمردند و گفتند: 
ام��ا بخش نرم اف��زاري يعني بيان س��خن نو با 
شيوه هاي جذاب نيازمند تقويت و نوآوري است.

ايشان، بهترين و موثرترين سالح در جنگ نرم 
را »تبيين مفاهيم عالي اس��المي« دانستند و 
افزودند: در زمينه مسائل معرفتي، سبك زندگي 
اس��المي و بيان آيين هاي حكمراني اسالمي 
همچون مردمي بودن، ديني و اعتقادي بودن، 
اش��رافي و ُمسرف نبودن، و ظالم نبودن و مورد 
ظلم واقع نش��دن، حرفهاي ناگفت��ه، جّذاب و 
شيريني براي دنيا وجود دارد كه بايد به خوبي 

تبيين شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي وجه ديگري از جهاد 
تبيين را »جدا كردن راه پيشرفت و تعالي مادي 
و معنوي ملت از بيراهه ها و كج راهه ها« خواندند 
و گفتن��د: اين تفكيك به معني جداس��ازي بر 
مبناي منافع خويشاوندي و حزبي نيست بلكه 
بايد بر اس��اس اعتقاد به اسالم و قرآن و حركت 
عظيم نظام اسالمي، راه صحيح از بيراهه ها جدا 

و روشن شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پايان، كوتاهي در 
جهاد تبيين را موجب سوءاستفاده دنياطلبان 
حت��ي از ابزار دين دانس��تند و تأكي��د كردند: 
اگ��ر جهاد تبيين به درس��تي ص��ورت نگيرد، 
دنيام��داران، دين را نيز وس��يله هوس��راني و 
ش��هوتراني خود ق��رار مي دهن��د همچنانكه 
حتي در صدر اسالم، گروه هايي مانند بني اميه 
اينگونه عمل مي كردن��د. در ابتداي اين ديدار، 
آيت اهلل جنتي رييس مجلس خبرگان رهبري و 
حجت االسالم والمسلمين رييسي نايب رييس 
اين مجل��س، گزارش��ي از نطق ه��ا و نظرات 
نمايندگان در اين اجالسيه به ويژه دغدغه هاي 

فرهنگي و اقتصادي آنان بيان كردند.

دانش

تاثيرات طرح صيانت بر اقتصاد و تجارت الكترونيكي كشور 
يكي از مسائلي است كه فعاالن اكوسيستم نوآوري كشور 
بيش از هر چيز ديگري دلواپس آن هستند. اين موضوع تا 
جايي اهميت دارد كه برخي بر اين باورند كه اجراي طرح 
صيانت در نهايت دسترسي به اطالعات بين المللي را متوقف 
كرده و همين رويكرد در نهايت همه آنچه تا امروز در حوزه 
تجارت الكترونيكي از آموزش تا زيرساخت هاي ارتباطي 

نياز است از دست خواهد رفت.
رويكردي ك��ه تا ام��روز درباره طرح صيان��ت اظهارنظر 
جدي نش��ده بود پش��ت صحنه اقتصادي اي��ن طرح و 
مدافعان و تامين كنندگان مالي آن است. هرچند همواره 
رويكرد سياسي و تكنولوژي اين طرح مورد توجه بود، اما 
حمايت هاي مالي حاال ديگر به يكي از پرسش هاي اساسي 
تبديل ش��ده كه در كالب هاوس نصر پيرامون بررس��ي 
اثرات طرح صيانت بر اقتصاد كش��ور مورد بررس��ي قرار 
گرفت. كارشناسان و نخبگان فناوري اطالعات و ارتباطات 
در كالب هاوس��ي كه نصر تهران برگزار كرد، به بررس��ي 
آس��يب هايي كه طرح صيانت به جريان اقتصادي كشور 
خواهد زد پرداختند. بر اساس اين اظهارنظرها طرح صيانت 
نه تنها صيانتي از آنچه تا امروز شكل گرفته نخواهد كرد، بلكه 

ساختار قبلي را نيز بسيار متزلزل مي كند. 

    رويكرد مجلس
 برخالف روند كلي جامعه است

حسين اسالمي، رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي تهران 
با بيان اينكه سازمان نظام صنفي رايانه اي مقوله طرح صيانت 
را كامال صنفي و كسب وكاري مورد بررسي و ارزيابي قرار 
مي دهد، گفت: »نصر ج��زو اولين مجموعه هايي بود كه 
نسبت به طرح صيانت واكنش نشان داد.« او با ابراز تاسف 
نسبت به تفاوت رويكرد مجلس با سطح عمومي جامعه 
گفت: »به نظر مي رسد رويكرد مجلس برخالف روند كلي 
جامعه است. از طرفي حتي اظهارنظر مركز پژوهش هاي 
مجلس هم مورد توجه نمايندگان مجلس قرار نمي گيرد.« 
اسالمي با اشاره به برخي دغدغه هايي كه موجب تدوين 
و نگارش طرح صيانت ش��ده، گفت: »م��ا قبول داريم كه 
نيازمند قانون گذاري در فضاي مجازي هستيم. اما اين نحوه 
پاسخگويي در كميسيوني شبيه به كميسيون فرهنگي را 
اساسا قبول نداريم.« به گفته او سازمان نظام صنفي رايانه اي 
صرفا يك منتقد نبوده و حتي متون پيشنهادي خود را هم 
درمورد طرح صيانت به وزارت ارتباطات ارايه داده و براي 
رفع برخي دغدغه ها تالش كرده است. رييس سازمان نظام 
صنفي رايانه اي در ادامه توضيحات خود در پاسخ به پرسش 
اصلي مبني بر اينكه طرح صيانت چه تاثيري بر اقتصاد كشور 
خواهد گذاشت، گفت: »مهم ترين موضوع كه اقتصاد ما را 
تحت تاثير قرار مي دهد تصوير بدنه جامعه و به خصوص 
جوانان است. مخصوصا كس��ب وكارهاي نوپا بيشترين 
تاثيرپذيري را خواهند داشت.« اسالمي با تاكيد بر اينكه 
كس��ب وكارهاي نوپا مي توانند اقتصاد كشور را بعد از اين 

توسعه دهند، گفت: »ما اميدي به نفت، كشاورزي و بسياري 
از صنايع هزينه بر نداريم. اميد ما به اقتصاد نوآورانه و جوانان 
است. طرح صيانت اما مستقيم اميد آينده جوانان را دچار 
آس��يب كرده و آنها را هدف قرار داده است.اين زيرساخت 

به شدت به اقتصاد آسيب خواهدزد.«

    رييس مجلس موضع خود را روشن كند
او در پاس��خ به اين پرس��ش كه با وجود رويكرد مجلس 
طرح صيانت به چه نتيجه اي خواهد رس��يد، گفت: »به 
نظر نمي  رسد مجلس بتواند از موضوعات اين چنيني را 
درك كاملي داشته باشد. هرچند برخي نمايندگان محكم 
ايستاده اند و نكات خود را درباره اين موضوع ارايه مي دهند، 
اما بدنه نمايندگان مجلس با راه حل هاي طرح صيانت ناآشنا 
هستند.« رييس نصر تهران با اشاره به اينكه اين نمايندگان 
به اظهارنظر نمايندگاني در كميته اعتماد كرده اند، گفت: 
»به نظر مي رسد بهترين راهكار در حال حاضر اين باشد كه 
از نااميدي دوري كنيم و از رييس مجلس فراخوان كنيم 
براي تصميم گيري.« اسالمي تاكيد كرد در حال حاضر 
قاليباف بايد مشخص كند كه آيا قصد دارد با همين شيوه 
طرح را در صحن مطرح كند يا راهكاري ديگري دارد. به 
گفته او تا امروز هرچه بايد درباره طرح صيانت گفته مي شد، 
در بيانيه تشكل ها ي مختلف و رسانه ها اعالم شد. مهم ترين 
موضوع در اين شرايط آسيب به اميد آينده و نسلي است 
كه بناست اقتصاد كشور را پيش ببرند. او با اشاره به نامه اي 
كه معاونت قوانين و حقوقي مجلس درباره ابطال تصويب 
كليات طرح صيانت منتشر كرد، گفت: »در حال حاضر بعد 
از تالش هاي مركز پژوهش هاي مجلس و اظهارنظر معاونت 
قوانين مجلس نوبت محمدباقر قاليباف، رييس مجلس 
اس��ت كه آيا به عنوان يكي از متخصصان س��ه قوه قصد 
دارد به سمتي پيش رود كه نظر نهايي مردم و كارشناسان 
متخصص را بش��نود يا خير قرار است خود را از اين حوزه 
خارج كند.« به گفته او نگراني بيشتر از طرح صيانت است 
و مساله ديگر صرفا محتواي طرح صيانت نيست. بلكه اين 
نوع نگرش و نگاه به نظرات عامه مردم و بي تفاوتي جدي 
به نظرات كارشناسان بايد حتما تخطئه شود. او بر اين باور 
اس��ت كه اگر يك بار در مقابل اين روند ايستادگي نشود 

امكان تكرارپذيري آن وجود دارد.

    تكنولوژي تنها راه موفقيت اقتصادي است
مهدي پازوكي، اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه به بررسي 
اهميت تكنولوژي در توسعه اقتصادي پرداخت و با تاكيد 
بر اينكه تكنولوژي مجموعه اي از اطالعات است، آن را تنها 
و مهم ترين راه موفقيت اقتص��ادي توصيف كرد و گفت: 
»بحث انتقال تكنولوژي از جامعه توسعه يافته به صنايعي 
مثل انرژي و نفت روشي است كه عراق با تكيه بر آن توانست 
جايگاه قابل توجهي در اوپك به دس��ت آورد.« پازوكي با 
بيان اين مثال بر اهميت و اثرگذاري تكنولوژي اطالعات 
تاكيد كرد و گفت: »تكنولوژي اطالعات نقش بسزايي در 

توسعه اقتصادي دارد.« او در پاسخ به ايده اي كه معتقد به 
توسعه پلتفرم هاي داخلي است، گفت: »زماني كه شاهراه 
اطالعاتي وجود دارد چرا نبايد از اين شاهراه استفاده كرد 
و به دنبال روش ها و مسيرهاي جايگزين بود؟« پازوكي با 
تاكيد بر اينكه تسري محرمانگي و انحصار اطالعات در همه 
سطوح اطالعات منجر به رانت، تبعيض، نابرابري و مسائلي 
از اين دست خواهد ش��د، فقط دو موضوع را در چارچوب 
محرمانگي دانست و گفت: »مسائل حوزه خصوصي افراد 
شامل محرمانگي است، كه اتفاقا قانون اساسي هم بر آن 
تاكيد دارد. دومين حوزه اي كه در جريان مسائل محرمانه 
قرار مي گيرد، مس��ائل مربوط به امنيت ملي است. البته 
كه امنيت ملي هم تعريف مشخصي دارد و نمي توان هر 
موضوعي را وارد چارچوب امنيت ملي كرد.« اين كارشناس 
اقتصاد اجتماعي و استاد دانشگاه با تبيين اين موضوع كه 
براي صيانت از اطالعات چه بايد كرد، گفت: »براي صيانت 
از اطالعات نيازمند آنيم كه قوه قضاييه آسان، سريع و در 
دسترس��ي براي حمايت از آزادي اطالعات داشته باشيم 
و نه براي محدوديت.« به باور او فناوري در س��طح منطقه 
به معني اس��تفاده از اطالعات و فناوري اطالعات است. از 
همين رو روش هاي پيشين ديگر ثمري ندارد و در راستاي 
توسعه كشورها ديگر نمي توان از روش هاي پوسيده پيشين 
بهره برد. او با اشاره به اينكه بر اساس سند چشم انداز امروز 
فاصله ايران با كشورهاي منطقه در حوزه فناوري اطالعات 
بيشتر شده، گفت: »ما امروز براي از بين بردن اين فاصله 
نيازمند حكمراني خوب و عقالنيت هستيم. عقالنيت اما 
زماني متبلور مي شود كه ارتباط بين المللي گسترده داشته 
باشيم.« پازوكي با اشاره به اظهارنظر آدام اسميت درمورد 
آزادي اطالعات، گفت: »به اعتقاد اسميت دولت )حاكميت( 
موظف به برقراري امنيت، قوه قضاييه آسان و قانون خوب 

براي پيشبرد فعاليت هاي آزادانه اقتصادي است.«

    نگراني از حضور توانمدان
 بخش خصوصي در شكل گيري طرح صيانت

س��عيد خوشبخت، آس��يب هاي طرح صيانت را از حوزه 
رمزارزها مورد تحليل و بررسي قرار داد و گفت: »همه چيزي 
كه از صيانت مي بينيم طرح موسوم به طرح صيانت است. 
رانتي ترين موضوعاتي كه در يك طرح مي توان به آن فكر 
كرد در اين طرح بيان شده و گويي روس ها براي ايران طرح 
نوشته اند.« خوشبخت با اشاره به قسمتي از طرح صيانت 
گفت: »قسمت نگران كننده و وحشتناك آن است كه طرح 
صيانت در پشت پرده توسط افرادي نوشته شده كه در حوزه 
رمزارز و بالكچين اتفاقا شهرتي هم دارند. اين افراد محتواي 
فكري را آم��اده كردند و اين موض��وع واقعا نگران كننده 
دانست.« او با اشاره به اينكه انتظار نمي رود فعاالن بخش 
خصوصي پشت پرده چنين طرح هاي باشند، گفت: »نكته 
مهم و وحشتناك اين است كه گروه هايي از ما در اين طرح ها 
همكاري مي كنيم. ماجرا به مشاوره فكري ختم نمي شود. 
اين طرح ها توسط افرادي از اين سو ساخته مي شود.« به 

گفته خوشبخت پيشاني طرح هايي مثل صيانت و حضانت 
به اف��راد، دانا و توانمندي نياز دارد كه متاس��فانه به مردم 
متعهد نباشند. خوشبخت با اشاره به اينكه براي درك بهتر 
اين موضوع بايد از سياس��ت خارج شد و اين روند را از نگاه 
اقتصادي مورد تحليل و بررس��ي قرار داد، گفت: »اقتصاد 
رانتي بخشي است كه در اين مدت نسبت به آن بي توجه 
بوده ايم.« اين كارش��ناس فناوري هاي مالي گفت: »يك 
هوش اقتصادي سياه اين روند را پيش مي برد. در چنين 
شرايطي بايد رد پول را مورد بررسي قرار داد. متاسفانه به 
وضوح شاهد آن هستيم كه طرح صيانت هم بر اساس يك 
هوش اقتصادي سياه نوشته شده است.« سوال اساسي به 
اعتقاد او درباره طرح صيانت اين است كه چه كساني اين 
طرح را به لحاظ اقتصادي پشتيباني مي كنند؟ خوشبخت 
در ادامه توضيحات خود گفت: »افرادي كه اين روند را پيش 
مي برند از طرح صيانت منافع اقتصادي كالن مي خواهند. 
در يك يا دو سال گذشته هم بازيگران يك صنعت عليه آن 

كودتايي مي كنند تا آن را به انحصار خود درآورند.«

    جمهوري اسالمي 
نيازي به قانون براي فيلترينگ ندارد

احمد كارآمد، از موافقان طرح صيانت بر اين باور است كه 
مخالفت با طرح صيانت هيچ مبناي مستندي ندارد و بايد 
وضعيت اين روزهاي روسيه و كشور را مورد توجه قرار داد. 
او به پاك شدن واتس اپ برخي از افراد دولت در چند روز 
گذشته كه اتفاقا اطالعات نظام را توسط اكانت خود جابه جا 
مي كردند نيز اشاره كرد. كارآمد با تاكيد بر اينكه بايد بر 
اساس منافع كل جامعه صحبت كرد، گفت: »هيچ بخشي 
از طرح صيانت به فيلترينگ يا بسته شدن اينستاگرام اشاره 
نكرده است. اين در حالي است كه مخالفان طرح صيانت 
اين موضوع را به جامعه القا كرده اند.« به گفته او، جمهوري 
اس��المي اگر بخواهد مردم در پلتفرمي نباش��ند نيازي 
به فيلتر آن ندارد و همانطور كه س��يگنال را از دسترس 
خارج كرد اين كار را خواهد كرد. بنابراين قصد جمهوري 
اسالمي بستن و فيلتر كردن نيست. نيت از طرح صيانت 
قانون گذاري است. اين اظهارنظر او البته در شرايطي مطرح 
شد كه حاضران در اين نشس��ت با اعالم مخالفت با اين 
ايده اعالم كردند كه كشور بر اساس قانون اداره مي شود و 

حاكميت مبتني بر قانون است و نه ساليق گروهي.

    آسيب اصلي طرح صيانت
 به كسب وكارهاي كوچك و متوسط است

عادل طالبي، فعال اكوسيس��تم فناوري هاي نوين در رد 
اظهارنظر كارآمد مبني بر اينكه جايي از طرح صيانت به 
فيلترينگ اشاره نشده، گفت: »جزييات اين طرح مشخص 
است و بر اساس مستنداتي كه پيش از اين سازمان نظام 
صنفي رايانه اي اعالم كرد به بررسي جزييات نمي پردازيم.« 
طالبي در ادامه توضيحات خود با تاكيد بر اينكه اين طرح 
بسيار مبهم نوشته ش��ده و امكان تفسير و توصيف هاي 
متفاوت��ي درباره آن وجود دارد، گف��ت: »اين قانون اجازه 
مي دهد كه هر تصميمي كه مدافعان آن مي خواهند براي 
اين بس��تر اطالعاتي كه حاال ديگر بستر اقتصادي است، 
بگيرند.« اين عضو سازمان نصر در پاسخ به اين پرسش اصلي 
كه طرح صيانت چگونه به اقتصاد كشور ضربه خواهد زد، 
گفت: »حقيقت اين است كه كسب وكارهاي بزرگ اصال از 
اين طرح متضرر نخواهند شد. نمونه اين ماجرا را در ۱۱ روز 
قطعي اينترنت در آبان ۹۸ شاهد بوديم. در نتيجه برندهاي 
معروف مشكلي نخواهند داشت و حتي افزايش ترافيك 
هم خواهند داشت.« به گفته طالبي اين كسب وكارهاي 
كوچك و متوسط هس��تند كه در پي طرح صيانت دچار 
آسيب و مشكل مي ش��وند. او در ادامه توضيحات خود با 
اشاره به اينكه كسب وكارهاي كوچك و متوسط ارتباطشان 
از طريق اينترنت با مخاطبانش��ان شكل مي گيرد، گفت: 
»موافقان طرح بر اين باورند كه مردم پلتفرم جايگزين را 
پيدا خواهند كرد و مثال كوچ مردم از تلگرام به اينستاگرام 
را مطرح مي كنند.« اين در حالي است كه به گفته طالبي 
زمان بسياري براي جابه جايي اين دارايي ها الزم است و از 
سوي ديگر سرنوشت هزينه اي كه مردم براي توليد محتوا و 
دارايي هاي ديجيتال موجود در اينستاگرام صرف كرده اند 
نيز نامعلوم است. گويي زمين و خانه يك فرد را از او بگيريد. او 
همچنين دسترسي آزاد به محتوا و اطالعات را راهي مناسب 
براي توسعه آموزش��ي عنوان كرد كه در صورت قطع اين 
مسير قطعا در حوزه آموزش هم دچار مشكالتي خواهيم 
شد. طالبي با تاكيد بر اينكه امكان به دست آوردن ايده هاي 
پيشين در پلتفرم هاي داخلي وجود ندارد، گفت: »ما حتي 
در حال حاضر هم امكان توسعه و ساخت پلتفرم هاي بومي 
جديد را نداريم، چون پيش از اين افرادي كه امكاني ساخت 

فضاي جديد را داشتند از كشور مهاجرت كردند.«

كسب وكارهاي كوچك و متوسط در پي طرح صيانت دچار بيشترين آسيب و مشكل مي شوند

تاثير صيانت بر تجارت هاي نوپا

باالخره بع��د از مدت ها حدث و گمان 
و كشمكش ميان نمايندگان كارگري 
و نمايندگان مجلس حداقل مزد براي 
كارگران با افزايش بيش از ۵۷ درصد به ۵ ميليون و 
۶۷۹ هزار تومان رس��يد. اين رقم با رقم پيشنهادي 
نمايندگان كارگري كه ۹ ميليون تومان بود، بيش 
از ۳ ميليون تومان اختالف دارد، اما همين رقم هم 
از حاال محل بحث و جدل هاي تازه اي ش��ده است. 
اينكه آيا كارفرمايان زير بار پرداخت چنين حقوقي 
مي رون��د، اصال توان پرداخت اي��ن ميزان حقوق را 
دارند؟ آيا تصويب اين مي��زان حقوق باعث تعديل 
نيروي كار نمي ش��ود؟ بايد شاهد بيكار شدن افراد 
بيشتري باشيم و افزايش جمعيت بيكار جامعه؟ به 
هر حال مس��اله اينجاست كه با تورم كنوني حقوق 
ماهي ۴ ميليون تومان نمي توانست مشكل گشاي 
قشر كارگر باشد و بسياري از آنها روزگار را به سختي 
مي گذراندند، اما واقعا با حقوقي نزديك به ۶ ميليون 
تومان اين قشر مي توانند طعم خوش رفاه را بچشند؟

پاسخ به اين س��وال ها كار س��اده اي نيست، اصوال 
پيش بيني كردن در مورد مسائل اقتصادي آن هم 
در كشوري كه قيمت ها در آن به روز تغيير مي كنند 
و هر روز دستخوش يك س��ري اتفاقات تازه است، 
نمي تواند خيلي معتبر باشد. بسياري از كارشناسان 
اين حوزه بر اين باورند كه تك بعدي نگاه كردن به 
اقتصاد كشور باعث بروز چنين مشكالتي شده است، 
اينكه نگاه جامع و دقيقي ب��ه وضعيت اقتصادي و 
معيش��تي صورت نگرفته، اينكه مسووالن عموما با 
درمان هاي س��رپايي سعي در حل مشكالت عمده 
و عميق دارند. اينكه فقط ب��ه يكي از وجوه اقتصاد 
بپردازيم و زواياي ديگر را ناديده بگيريم دردي را دوا 
نمي كند، به همين خاطر است كه نمي توانيم خيلي 
به آين��ده كارگران با حقوقي نزدي��ك به ۶ ميليون 
تومان و رسيدن به رفاه اميدوار باشيم، همين االن 
هم اگر اين حقوق به صورت واقعي پرداخت شود و 
با توجه به اينكه س��ال جديد هم تورم افزايش پيدا 

خواهد كرد و ممكن اس��ت خط فقر هم از مبلغ ۱2 
ميليون تومان هم بگذرد، كارگران هنوز نزديك به ۶ 
ميليون تومان با خط فقر فاصله دارند و معلوم نيست 
اين فاصله قرار اس��ت چطور و چگونه پر شود تا هم 
اين قشر زحمت كش آس��يب كمتري ببينند، هم 
حاشيه شهرها كه مي تواند كانون بسياري از بزه هاي 
اجتماعي باش��د به واسطه كوچ كارگران به حاشيه 
گسترش پيدا نكند و هم خيلي مشكالت و مسائل 

ديگر قابل رفع كردن باشد. 

    جزييات افزايش حداقل دستمزد ۱40۱
با افزايش ۵۷.۴ درصدي حداقل دستمزد، دريافتي 
كارگ��ران بيش از يك ميليون و پانص��د هزار تومان 
افزايش يافت. نتايج ش��وراي عالي كار براي تعيين 
دس��تمزد ۱۴۰۱ مش��خص ش��د؛ به گفته اعضاي 
كارگري شورا، با افزايش ۵۷.۴ درصدي حداقل مزد، 
حداقل دس��تمزد روزانه، به ۱ ميليون و ۳۹۳ هزار و 
2۵۰ و پايه مزد ماهانه كارگران به ۴۱ ميليون ۷۹۷ 
هزار و ۵۰۰ ريال رسيد. در عين حال، بن كارگري به 
۸۵۰ هزار تومان و حق مس��كن به ۶۵۰ هزار تومان 
افزايش يافت. پايه سنوات روزانه نيز به ۷۰۰۰۰ ريال 
رسيد. با اين حس��اب، دريافتي كارگر حداقل بگير 
بدون سابقه و بدون اوالد، با مجموع پايه مزد ماهانه ۴۱ 
ميليون ۷۹۷ هزار و ۵۰۰ ريال و بن ۸ ميليون و ۵۰۰ 
هزار ريال و حق مسكن ۶ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال، 
برابر با ۵۶ ميليون و ۷۹۷ هزار و ۵۰۰ ريال مي شود. 
حداقل دستمزد براي كارگر با يك فرزند، ۶۳ ميليون 
و ۷۷ ه��زار و 2۵۰ ريال و براي كارگر با دو فرزند، ۶۷ 
ميليون و 2۵۷ هزار ريال ش��ده است. براي كارگران 
ساير سطوح، افزايش به اين ترتيب است: ۳۸ درصد 
به اضافه  مبلغ ثابت ۱۷۱ هزار و ۷22 روزانه كه برابر 
است با ۳۸ درصد افزايش مزد پايه به اضافه مبلغ ثابت 
۵ ميليون و ۱۵۱ هزار و ۶۶۰ ماهانه. با اين حساب، در 
سال آينده، هيچ كارگر مشمول قانون كاري كمتر از 
۵ ميليون و ۶۷۹ هزار تومان دريافتي نخواهد داشت.

    اقتصاد تك بعدي نيست
منصور پازوكي، كارش��ناس ارش��د اقتصاد كالن 
درب��اره افزايش حق��وق كارگ��ران و اينكه چقدر 
مي توان��د به نف��ع اين افراد باش��د ب��ه »تعادل« 
مي گويد: متاسفانه مسووالن و نمايندگان مجلس 
و حتي نمايندگان كارگ��ران اقتصاد را تك بعدي 
نگاه مي كنند، مساله اينجاس��ت كه تا وقتي تورم 
كنترل نشود، تا وقتي توليد در كشور به اين شكل 
اس��ف بار ادامه داشته باش��د، تا زماني كه عالوه بر 
كارگران، معلمان، بازنشس��تگان و ديگر اقشار از 
وضعيت معيش��تي خود رضايت نداش��ته باشند، 
افزايش دستمزدها نمي تواند كاري از پيش ببرد. 

او مي افزايد: مس��اله فقط افزايش دستمزد كارگر 
نيست، مساله قدرت خريد او هم هست، مساله اين 
است كه افزايش دس��تمزد چقدر مي تواند قدرت 
خريد او را افزايش دهد، اينكه نمايندگان كارگري 
اب��راز رضايت مي كنن��د، جاي تعج��ب دارد. مگر 
مي ش��ود، بدون در نظر گرفتن هزينه هاي زندگي 

حقوق تعيين كرد و از آن هم راضي بود؟
پازوك��ي در اي��ن ب��اره كه حق��وق پيش��نهادي 
نماين��دگان كارگ��ري ۹ ميليون توم��ان بوده اما 
مجل��س مخالفت نكرده نيز مي گوي��د: ۹ ميليون 
توم��ان هم رقمي نيس��ت كه بتواند مش��كالت را 
ح��ل كند، چ��ون از آن طرف به م��وازات افزايش 
حقوق ها ما افزاي��ش تورم را خواهيم داش��ت، به 
همين خاطر اس��ت كه مي گويم اقتصاد تك بعدي 
نيس��ت، نمي توانيم به آن به شكل يك مساله نگاه 
كنيم كه تنها يك فرمول واحد براي حل داش��ته 
باشد. اقتصاد مجموعه اي از وضعيت هاست. تورم، 
دستمزد، قدرت خريد، صادرات، واردات، توليد و.... 
تمام اين موارد بايد مورد بررسي قرار بگيرند، براي 
تك تك اين وضعيت ها بايد برنامه ريزي درس��ت 
انجام ش��ود، تا زماني كه تورم كنترل نش��ود، هر 
قدر هم دس��تمزدها افزايش پيدا كنند مساله حل 
نخواهد ش��د. از طرف ديگر تا وقتي كه ما نتوانيم 

چرخ توليد را بچرخانيم با مش��كل بيكاري مواجه 
خواهيم بود. تا زماني كه نتوانيم معيش��ت مردم را 
تامين كني��م نارضايتي از وضعيت اقتصادي ادامه 

خواهد داشت. 

    دست كارفرما باز است
پازوكي در پاس��خ به اين س��وال كه آي��ا افزايش 
حقوق ها مي تواند باعث بيكاري و تعديل نيرو شود 
به تعادل مي گويد: اين هم يكي ديگر از مشكالت 
حوزه اقتصاد اس��ت كه به آن توجه نش��ده. چنين 
امكاني وج��ود دارد، تا زماني ك��ه كارفرما نتواند 
هزينه هاي م��ورد ني��از كار خ��ود را تامين كند، 
دس��ت او براي تعديل نيرو باز اس��ت، وقتي توان 
پرداخت نداش��ته باشد، به راحتي مي تواند نيروي 
كار را اخراج كند، پس باز هم مي بينيم كه افزايش 
دس��تمزدها به تنهايي نمي تواند گره گشا باشد و 
چه بسا ممكن است باعث بروز مشكالت تازه شود. 
اين بدان معنا نيس��ت كه نبايد دستمزد كارگران 
افزايش پيدا مي كرد، بلكه به اين معنا است كه نبايد 
به مس��اله تك بعدي نگاه كرد، اگ��ر چرخ اقتصاد 
كشور بچرخد، همه سود خواهند برد، اما چرخيدن 
اين چرخ تنها ب��ا روغن كاري يكي از چرخ دنده ها 
امكان پذي��ر نخواهد بود، تمام دنده هاي اين چرخ 

بايد روغن كاري شوند. تمام جنبه هاي اقتصاد بايد 
در نظر گرفته شود، تمام افراد جامعه در هر ِسمت 
يا ُپستي كه هستند بايد اين تغييرات منتفع شوند.

   كارگران؛ سنگ زيرين آسياب
سال هاس��ت كه مس��اله دس��تمزد واقعي، سرانه 
واقعي، همسان س��ازي حقوق و ... با توجه به ميزان 
تورم به يكي از معضالت اصلي اقتصاد كشور تبديل 
شده اس��ت، در تمام حوزه ها ماجراي واقعي شدن 
دس��تمزدها به نوعي مطرح بوده و بي توجهي به آن 
آس��يب هايي نيز به جا گذاشته اس��ت، از اينكه در 
حوزه بهداشت و درمان كه هيچگاه سرانه بهداشت 
و درمان براي مردم به عدد واقعي مد نظر كارشناسان 
اين حوزه نرسيد، تا مساله همسان سازي حقوق ها 
و دستمزد بازنشس��تگان و معلمان و ... همه و همه 
باعث شد تا در برابر تمام اين بي تدبيري ها، عده اي 
اندك از سهم بيكران مردم در ثروت برداشت كنند 
و سود ببرند و جمعيتي عظيم روز به روز بيشتر در 
فقر و نداري غوطه ور ش��وند. حاال هم قرار نيست با 
در نظر گرفتن ماهيانه ۸۵۰ هزار تومان حق مسكن 
سقفي باالي سر كارگران بيايد چرا كه اين مبلغ در 
برابر تورم بازار مس��كن بيشتر به يك شوخي شبيه 
است، يا قرار نيست با افزايش ميزان حق اوالد آن هم 

رساندن آن به مبلغ ۶۰۰ هزار تومان همه تشويق به 
فرزند آوري بشوند، اما شايد قرار باشد همين افزايش 
ناچيز دستمزدها باعث افزايش تورم دوباره شود. اين 
اقتصاد قابل پيش بيني نيست. اين اقتصاد تا زماني 
كه درست و ريش��ه اي درمان نشود نمي تواند هيچ 
مزد واقعي را به كارگ��ران پرداخت كند، نمي تواند 
هيچ دليل واقعي براي تشويق كارفرمايان به افزايش 
حقوق كارگران داشته باش��د، اين اقتصاد تا زماني 
كه درست و ريشه اي درمان نشود، نمي تواند، چرخ 
توليد را ب��ه گردش در بي��اورد، نمي تواند ارز آوري 
داشته باشد، نمي تواند مشكالت مردم را حل كند. 
وضعيت اگر با همين منوال ادامه پيدا كند، افزايش 
حقوق ۵۷ درصدي كارگران كه هيچ حتي افزايش 
حقوق 2۰۰ درصدي هم مشكلي را كه حل نمي كند 
هيچ خ��ود باعث بروز مش��كالت تازه اي تري مانند 
بيكار ش��دن تعداد قابل توجهي از كارگران خواهد 
شد. در واقع كارفرما قبل از هر چيز به ميزان سود و 
زيان خود فكر مي كند تا به سفره خالي و سقف ترك 
برداشته كارگر. اقتصاد بي رحم است مثل سياست، 
اما هيچ كس نمي خواه��د اين حقيقت را باور كند، 
كارگران در هر نوع تفكري كه بر جامعه حاكم باشد، 
سنگ زيرين آسياب اقتصاد هستند. قبل از هر چيز 

آنها زير بار مشكالت از بين خواهند رفت.

گزارش

افزايش 57 درصد حقوق كارگران چه پيامدهايي خواهد داشت 

بيكاري يا رفاه؟!
نگاه تك بعدي به اقتصاد آفت است
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