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 بازي ارزي 
با »مرغ و تخم مرغ«

 اجاره داري حرفه اي
شايد وقتي ديگر

وزارت راه پيشنهاد تازه اي به دولت ارايه كردمخالفان وموافقان حذف ارز دولتي نهاده هاي دامي چه مي گويند؟ 

 صفحه 4 

»تعادل« علت وضعيت ناگوار 
بازارسرمايه را  بررسي كرد 

»تعادل« حذف ارز ترجيحي در 
كميسيون تلفيق را بررسي مي كند

محس�ن شمش�يري| در ارتباط با حذف دالر 
4200 توماني و تعيين نرخ تسعير 17500 تومان 
يا 11 هزار تومان يا 15 هزار تومان، تاكنون ديدگاه ها 
و واكنش هاي مختلفي مطرح ش��ده است. اگرچه 
در اين موضوع كه نرخ دالر 4200 توماني نتوانسته 
اهداف خود را محقق كند و زمينه ايجاد رانت و فساد 
و س��ود بادآورده براي عده اي را فراهم كرده و عمال 
قيمت كاالهاي اساسي مانند گوشت، روغن و... در 
حد مورد انتظار دولت و مردم نبوده و بس��يار باالتر 
از قيمت تمام ش��ده خريد كاالهاي اساسي با دالر 
4200 تومان بوده، اتفاق نظر وجود دارد اما بالفاصله 
بايد توجه داش��ت كه بانك مركزي در گزارش هاي 
س��ال هاي اخير خود اعالم كرده كه اثر حذف دالر 
4200 تومان��ي و نرخ هاي ترجيحي بر ت��ورم و به 
خصوص قدرت خريد خانواره��اي كم درآمد زياد 
اس��ت و هر چند كه رانت ايجاد كرده اما حذف آن 

فشار تورمي بااليي در كشور ايجاد خواهد كرد. 
عده اي از صاحب نظ��ران نيز اين تصميم مجلس را 
يك تصميم سياسي و براي كمك به دولت احتماال 
اصولگراي آينده ارزيابي كرده اند تا دولت بتواند در 
ش��رايط تحريم و كاهش درآمد ارزي، منابع ريالي 
خود را به راحتي تامين كند و با حدود 30 ميليارد 
دالر درآمد ارزي معادل بيش از 500 هزار ميليارد 
تومان از محل ف��روش دالر 17500 توماني منابع 
كس��ب كند. برخي كارشناس��ان معتقدند كه اگر 
همچنان دولت روحاني يا اصالح طلبان بر س��ر كار 
بودند، مجلس اصولگرا چنين پيشنهادي را مطرح 
نمي كرد و نمونه آن عيد نوروز مجلس هفتم بود كه 
در دولت اصالح طلب خاتمي، نمايندگان مجلس 
با ثبات قيمت ها و جلوگي��ري از افزايش قيمت ها 
اعالم كردند كه به م��ردم عيدي مي دهند و همين 
موضوع عمال زمينه كمبود، گراني، رشد قيمت ها 
و بسياري از مشكالت و عدم تخصيص منابع را در 
آن مقطع فراهم كرد. لذا چنين تصميمي را در كنار 
ابعاد اقتصادي آن بايد از جنبه سياسي نيز بررسي 
كرد و اثر آن را ب��ر كار دولت آينده ك��ه از مردادماه 
آينده به ق��درت مي رس��د  ارزيابي ك��رد. اما قطعا 
چنين تصميمي وضعيت تنظيم ب��ازار و قيمت ها 
و به خصوص كاالهاي اساس��ي را تح��ت تاثير قرار 
مي دهد. زيرا وقتي با دالر 4200 توماني گوش��ت 
باالي 120 هزار تومان اس��ت قطعا با دالر 17500 
توماني، بازار قيمت هاي باالتري را دنبال خواهد كرد 
و دولت عمال ابزاره��اي الزم براي كنترل قيمت ها 
را نخواهد داشت و با چنين سيگنال قيمتي، عمال 
در بازار آزاد نيز دالر س��طح قيمت باالتري را دنبال 
خواهد كرد و عم��ال قيمت دالر 15 ه��زار توماني 
وعده داده ش��ده نيز تحقق نخواه��د يافت و عمال 
شاخص هاي نقدينگي و پولي و بانكي نيز به سمت 
افزايش قيمت ها حركت خواهد كرد.  اين در حالي 
است كه كارشناسان با كاهش فشار حداكثري در 
س��ال آينده، افزايش عرضه ارز صادراتي، كاهش 
س��فته بازي دالر و طال، پيش بين��ي مي كنند كه 
دالر بي��ن 15 تا 20 هزار تومان ش��ود، اما تصميم 
نرخ تس��عير 17500 توماني، به معناي سيگنال 
به ش��اخص هاي پولي و ارزي براي رشد قيمت ها 
خواهد بود.  در مقابل بس��ياري از كارشناس��ان از 
جمله اقتصاد نهادگرا معتقدند كه افزايش نرخ ارز 
عمال به معناي پذيرش س��طح باالتر از قيمت ها 
و تورم و رشد نقدينگي، پايه پولي و مخارج دولت 
است و همانطور كه در گذش��ته افزايش نرخ دالر 
از 1000 تومان به 3 هزار تومان و باالتر، مشكل را 
حل نكرد و بازهم فاصله عميقي بين نرخ پايه دالر 
4200 توماني با ن��رخ بازار 20 ت��ا 30 هزار تومان 
ايجاد شد، در اين مقطع نيز همان تجربه قابل تكرار 
است و اگر نرخ 4200 توماني به 11، 15 يا 17 هزار 
تومان افزايش يابد، عمال به معن��اي مجوز صادر 
ادامه در صفحه 3 كردن براي...  

سياسي شدن 
به زيان بورس 

تمام شد

حذف دالر 
4200 توماني

و كاهش قدرت 
خريد مردم 

حسين راغفر در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

 انتشار بي رويه اوراق 
 دولت آينده را زمين گير مي كند

سونامي هولناك 
بدهي ها
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 صفحه 2 

يك بام و دو هواي مجلس در تخصيص مناسب بودجه

۱۰۰۰ ميليارد تومان يارانه هاي پنهان در بودجه

يارانه نقدي دو برابر مي شود؟

   بار پرداخت ماليات هاي توليد هم عمدتا بر دوش بنگاه هاي كوچك و متوسط است 
و بنگاه هاي بزرگ و كارتل ه�اي عظيم اقتصادي با توجه به نف�وذي كه در بخش هاي 
مختلف حاكميتي و نظام تصميم س�ازي هاي اقتصادي دارند، نه تنها ماليات كمتري 

مي پردازند، بلكه عالوه بر آن پاداش هاي صادراتي هنگفتي هم مي گيرند
    اين نوع تصميم س�ازي ها هزينه بس�يار بزرگي را هم بر رفاه و معيش�ت خانوارها 
تحميل مي كند و هم فشار زيادي را متوجه توليد و هزينه هاي توليد خواهد كرد. يعني 
دو ركن اساس�ي اقتصاد و معيشت كش�ور در اثر اين نوع تصميم سازي هاي اشتباه، 

دچار التهاب و آشوب خواهند شد

برش

مهدي بيك| »مش�كل تورم افسارگسيخته را به 
راحتي مي توان با انتش�ار اوراق و اس�تقراض حل 
كرد.« اين عبارات آشنايي است كه تعداد معدودي 
از كارشناس�ان اقتصادي ط�ي س�ال هاي اخير با 
استفاده از آنها تالش مي كردند از منظر خود راه حلي 
براي حل مش�كالت بنيادين اقتصادي ارايه كنند. 
كارشناس�اني كه هرچند مورد تاييد اقتصاددانان 
برجسته كشور نبودند و در كارنامه آنها اثر تاليفي 
مهمي مشاهده نمي شد، اما تريبون هاي متعددي 
كه ص�دا و س�يما در برهه هاي مختل�ف در اختيار 
آنها قرار مي داد، باعث ش�د تا اين افراد از  تريبون 
عمومي رسانه ملي، براي فشار به دولت و پيگيري 
منويات خود استفاده كنند و پروژه انتشار گسترده 
اوراق را بدون آماده شدن پيش زمينه هاي آن كليد 
بزنند. مهم ترين چهره اي كه ت�الش مي كرد يگانه 
راه رستگاري اقتصاد ايران را انتشار گسترده اوراق 
معرفي كند، علي سعدوندي دانش آموخته اقتصاد 
از دانش�گاه مالزي بود ك�ه م�دام در تريبون هاي 
اقتصادي صداوس�يما از ضرورت انتشار گسترده 
اوراق و افزاي�ش دامنه ه�اي اس�تقراض صحب�ت 
مي كرد و مسووالن اقتصادي دولت را به اين دليل كه 
به اندازه كافي اوراق منتشر نمي كنند، مي نواخت. 
در برابر اين دسته از كارشناسان اما دسته ديگري 
از اساتيد برجسته اقتصادي كشورمان قرار داشتند 
كه اعالم مي كردند هرچند انتشار اوراق و استقراض 
غير مستقيم يكي از روش هاي معقول براي جبران 
كسري بودجه و كنترل نسبي تورم است، اما هرگز 
نمي توان تنها با ي�ك روش و يك ش�يوه به جنگ 
هيوالي تورم، رش�د نقدينگي، توس�عه پايه پولي 
و... رفت. داوود س�وري )عضو س�ابق هيات علمي 
دانشگاه ش�ريف(، فرشاد مومني )اس�تاد اقتصاد 
عالمه(، آلبرت بغازيان )اس�تاد اقتصاد دانش�گاه 
تهران( و البته حس�ين راغفر )عض�و هيات علمي 
دانش�گاه الزه�را( از جمل�ه اس�اتيدي بودند كه 
اعالم مي كردن�د، قبل از هر تصمي�م ديگري براي 
حل مش�كالت اقتصادي كش�ور نيازمند تغيير در 
رويكردها، كاهش وابس�تگي به درآمدهاي نفتي، 
استفاده از ديدگاه هاي كارشناسي و... هستيم و تنها 
با بهره مندي از استقراض و انتش�ار اوراق نمي توان 
مجموعه مشكالت اقتصادي كش�ور را حل و فصل 
كرد. اما از آنجا كه تريبون هاي اقتصادي )سياسي، 
فرهنگي و...( صدا و س�يما تنه�ا در اختيار برخي 
افراد و جريانات خاص ق�رار مي گيرد، امكان بحث 
و تبادل نظر منطقي در اين خصوص مهيا نش�د. در 
نهايت دولت طي س�ال هاي 97، 98 و 99 مجموعه 
ركوردهاي اقتص�ادي كش�ور در انتش�ار اوراق را 
جابه جا كرد، اما نه تنها ثبات به اتمس�فر اقتصادي 
كشور بازنگشت، بلكه بر دامنه مشكالت اقتصادي 
نيز افزوده ش�د. تا جاي�ي كه بر اس�اس اظهارنظر 
حسين راغفر دولت آينده در سال1401 مي بايست 
بي�ش از 100ه�زار ميلي�ارد تومان سررس�يد هاي 
اوراقي را بپ�ردازد كه در بودج�ه 1400 برنامه ريزي 
شده است. براي آگاهي از مشكالت گسترده اي كه 

اس�تقراض در فضاي عمومي كشور ايجاد مي كند، 
سراغ حس�ين راغفر اقتصاددان رفتيم تا نوري به 
ابعاد پنهان ابهاماتي بتابانيم كه استقراض و انتشار 
بي رويه اوراق در فضاي اقتصادي و معيشتي كشور 
ايجاد كرده اس�ت. راغفر با اشاره به اينكه سونامي 
تصميم س�ازي هاي امروز كش�ور، دولت مستقر را 
در سال1401با تكانه هاي مستمري مواجه مي كند، 
شناس�ايي حفره هاي مالياتي و جايگزين�ي آن با 
درآمدهاي نفتي را راهكار معقول پيش روي اقتصاد 
كش�ور ارزيابي مي كند كه مي تواند بخشي از آثار 

مخرب استقراض را جبران كند.

  برخ�ي از كارشناس�ان اقتصادي طي س�ال ها و 
ماه هاي اخير تالش كرده اند تا تنها راه حل مشكالت 
اقتصادي و مهار تورم را انتش�ار اوراق مش�اركت و 
استقراض معرفي كنند، به نظر شما انتشار اوراق به 

تنهايي راهگشاي مشكالت اقتصادي كشور است؟
اقتصاد زبان اعداد، ارقام و آمار است. بنابراين براي رسيدن 
به درك درس��ت از واقعيات اقتصاد بايد با زبان عدد و رقم 
صحبت كنيم. همين امسال يعني س��ال 99، دولت قرار 
اس��ت، 40هزار ميليارد تومان بابت اصل و فرع بدهي هاي 

گذش��ته اي كه برآمده از انتش��ار اوراق هستند، پرداخت 
كند. اين مبالغ هنگفتي هم كه در ابعاد و زواياي گوناگون 
اليحه بودجه براي استقراض گذاشته شده، وضعيت كنوني 
اقتصاد و معيشت را به شدت ملتهب تر خواهد كرد. هرجا كه 
دولت و مجلس با بن بست مواجه مي شوند، تنها مسيري كه 
انتخاب مي شود استقراض و انتش��ار اوراق است. بر اساس 
همين رويكردها، انتظار مي رود كه در سال 1401، دولت 
مستقر بيش از 100هزار ميليارد تومان فقط بابت اصل و 
فرع بدهي هايي پرداخ��ت كند كه قبال توس��ط دولت و 
مجلس پيشخور شده است. اين مبالغي كه ما به راحتي آنها 
را به زبان مي آوريم، اعداد و ارقام بسيار بزرگي هستند كه 
اثرات مخرب فراواني بر سفره هاي عمومي مردم خواهند 
داشت. اين روند استقراض باعث خواهد شد تا دولت آينده 
نيز به ناچار دست به دامان اقدامات مخربي همچون افزايش 
نرخ ارز ش��ود. افزايش نرخ ارز هم بط��ور بنيادين تار و پود 
معيشت مردم را تحت تاثير تكانه هاي پي در پي قرار خواهد 

داد.
  شما اش�اره كرديد كه انتش�ار بي حساب و كتاب 
اوراق مشاركت و استقراض باعث تكانه هاي مخرب 
اقتصادي خواهد ش�د، بطور مصداقي مي فرماييد 

كه تبعات اين نوع اس�تقراض در معيشت عمومي 
خانواده ها و سفره هاي مردم چه خواهد بود؟

اين نوع تصميم سازي ها هزينه بسيار بزرگي را هم بر رفاه 
و معيش��ت خانوارها تحميل مي كند و هم فش��ار زيادي 
را متوجه تولي��د و هزينه هاي توليد خواه��د كرد. يعني 
دو ركن اساس��ي اقتصاد و معيشت كش��ور در اثر اين نوع 
تصميم سازي هاي اشتباه، دچار التهاب و آشوب خواهند 
شد. از س��وي ديگر دولت را موظف خواهد كرد كه منابع 
بزرگ��ي را فقط ب��راي بازپرداخت بدهي هاي��ش بپردازد. 
به هر حال ش��ما هر روز اخباري در خصوص حذف شدن 
اقالم ض��روري مصرفي از س��فره هاي مردم مي ش��نويد، 
اخباري كه قلب هر انس��اني را به درد مي آورد. يك چنين 
روندي، ناشي از درك اشتباهي است كه در خصوص انتشار 
اوراق و استقراض وجود دارد. اين در حالي است كه دولت 
راه حل هاي منطقي بسياري براي حل مشكالت خود دارد، 
اما متاسفانه به اين راه حل هاي كاربردي توجه نمي شود و 

تنها مسير انتشار اوراق و استقراض را در پيش مي گيرد.
  اين راه هاي منطقي شامل چه مواردي مي شوند؟

فق��ط در ح��وزه ماليات ه��ا از س��ال 1384 ت��ا 1400 
خورشيدي، حدود 18برابر شده اند، اما در اين مدت سهم 
ماليات بر حقوق و دستمزد بيش از 66برابر شده است. در 

حالي كه سهم ماليات بر شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي 
تنها 9برابر ش��ده اس��ت. اين اعداد و ارقام كامال مشخص 
مي كند كه جهت گيري هاي سياست گذاري هاي اقتصادي 
به چه س��مت و س��ويي مي رود. ضمن اينكه بار پرداخت 
ماليات هاي توليد هم عمدتا ب��ر دوش بنگاه هاي كوچك 
و متوس��ط اس��ت و بنگاه هاي بزرگ و كارتل هاي عظيم 
اقتصادي با توجه ب��ه نفوذي ك��ه در بخش هاي مختلف 
حاكميتي و نظام تصميم سازي هاي اقتصادي دارند، نه تنها 
ماليات كمتري مي پردازند، بلكه ع��الوه بر آن پاداش هاي 
صادراتي هنگفتي هم مي گيرند. يعني از يك طرف منابع 
بسيار بزرگي را بابت يارانه هاي انرژي، گاز، آب، مواد اوليه 
و نهاده ها و...دريافت مي كنند و از سوي ديگر از پاداش هاي 
صادرات��ي ارزي و انواع و اقس��ام تس��هيالت ارزان قيمت 
بهره مند مي شوند. به عبارت س��اده تر اين افراد، شركت ها 
و جريان��ات در پرداخت ماليات ها، مس��تثني هس��تند و 
مشاركت بسيار اندكي در پرداخت ماليات ها دارند و بيش 
از مالياتي كه پرداخت مي كنند از مواهب اقتصادي كشور 

بهره مند مي شوند.
  موضوع�ي ك�ه ب�ه آن اش�اره مي كنيد، بس�يار 
مهم اس�ت. يعن�ي در ش�رايطي كه كارشناس�ان 

از جايگزين�ي درآمده�اي نفتي با ماليات س�خن 
مي گويند، تحليل ش�ما نش�ان مي دهد كه منافذ 
گس�ترده ماليات�ي در كش�ور وج�ود دارد. بطور 
مصداقي و مثالي به اين نوع ش�ركت ها كه ماليات 

اندكي پرداخت مي كنند، اشاره مي كنيد؟
س��ال گذش��ته فقط فوالد مباركه به تنهاي��ي 20 هزار و 
500ميليارد تومان س��ود خالص داشته است، اما مالياتي 
كه اين شركت پرداخت مي كند در برابر مواهب و نهاده هاي 
ارزاني )انرژي، ب��رق، آب و...( ك��ه دريافت مي كند، ناچيز 
است. طبيعي است كه دولت بايد مابه التفاوت يارانه هاي 
انرژي يا س��نگ آهن ارزان و... را از س��ود اين بنگاه ها كسر 
كند و حداقل در بخشي از سود آنها شريك شود. 20هزار 
ميليارد تومان سود خالص فوالد مباركه در سال 98 است 
و اين عدد در س��ال 97، حدود 7600ميليارد تومان بوده 
است. اين سه برابر شدن سود خالص اين شركت، مرتبط با 
افزايش نرخ ارز در كشورمان و البته دريافت نهاده هاي ارزان 
است. به هر حال دولت بايد از اين بنگاه هاي بزرگ ماليات 
افزونتري بگيرد و از آن براي رشد شاخص هاي اقتصادي، 
افزايش رفاه عموم��ي و بهبود وضعيت معيش��تي مردم 
استفاده كند كه يك چنين رويكردي را متاسفانه در اقتصاد 

كشور مشاهده نمي كنيم. 
  به ه�ر حال ه�ر دولتي ماي�ل اس�ت درآمدهاي 
افزونتري داشته باشد و از اين درآمدها در راستاي 
افزايش محبوبيت و عملك�رد كلي خود بهره ببرد، 
فكر مي كنيد، چرا دولت ها در ايران، سراغ دريافت 
ماليات افزون تر از كارتل هاي بزرگ نمي روند؟ اين 
در حالي است كه مثال در امريكا شركت هايي چون 
آمازون، جنرال موتورز و... سهم بااليي در پرداخت 

ماليات دارند.
همان طور كه شما هم اش��اره كرديد دولت به دنبال اخذ 
ماليات از اين بنگاه ها نمي رود. علت اين امر هم آن است 
كه اين كارتل ه��اي عظيم به دليل نف��وذ و رايزني هايي 
كه در مراكز تصميم س��از كش��ور دارند همواره در برابر 
پرداخت ماليات بيشتر مقاومت مي كنند. نه تنها ماليات 
نمي پردازند، بلكه همواره خواستار يارانه ها و پاداش هاي 
افزونتر نيز هس��تند. بيشترين ميزان اس��تفاده از انرژي 
رايگان در اقتصاد ايران وج��ود دارد. همين انرژي رايگان 
باعث مي ش��ود، بهره وري در اين بنگاه ها به پايين ترين 
سطح برسد و اين امر حتي در نوع توليد آنها هم اثرگذار 
باش��د. يعني از نهاده ها و مواد اوليه اي كه در اختيار اين 
ش��ركت ها قرار مي گيرد به ش��كل مصرفانه اي استفاده 
مي كنن��د. به عن��وان مث��ال در خصوص تولي��د فوالد 
اس��فنجي كه يكي از مهم ترين نيازهاي اولي��ه آن، برق 
اس��ت و اين ش��ركت ها به صورت رايگان از برق استفاده 
مي كنند، س��ود هنگفتي متوجه اين شركت ها مي شود 
و تالش هاي فراواني ص��ورت مي گيرد كه خطوط توليد 
فوالد اس��فنجي افزايش پيدا كند. اين روند باعث ش��ده 
سود هنگفتي متوجه اين شركت ها شود و در عين حال 
مالياتي متناسب با اين سودهاي باال از اين كاتل ها دريافت 
نمي شود. اين شركت ها در شرايطي از مواهب برق مجاني 
به صورت گسترده اس��تفاده مي كنند كه در كشورمان 
مردم با خاموشي هاي گسترده به دليل كمبود برق، مواجه 
ادامه در صفحه 6 هستند.  

يادداشت- 1

يادداشت- 2

جايگاه معقول بورس در اقتصاد

معادله ارز ترجيحي در اقتصاد

اگ��ر به اليح��ه بودجه س��ال 
آين��ده نگاهي كني��م متوجه 
اهميت و جايگاه بورس در اين 
سال خواهيم ش��د و اين بازار 
مي تواند نقش مهمي در اقتصاد 
كشور ايفا كند. حال اگر فرض 
كني��م تمامي م��وارد موجود 
در اليحه بودج��ه در خصوص 
بورس بدون كم وكاس��ت طي س��ال آينده رخ مي دهد، 
مي توان وضعيت خوب و متعادلي را براي بورس متصور 
بود، چراكه قسمت عمده اي از تامين مالي بودجه 1400 
از طريق بورس انجام مي شود و اين تامين مالي مي تواند 
جايگاه بورس را مستحكم كند. اگر بخواهيم وارد جزييات 
بودجه سال آينده شويم متوجه خواهيم شد كه اين تامين 
مالي در بورس به دو قسمت عمده تقسيم شده نخست؛ 
ادامه در صفحه 5 فروش سهام دولتي و...  

ب��ه  دس��تيابي  الزم��ه 
در  ارز  ن��رخ  يكسان س��ازي 
اقتصاد كش��ور كه مورد توجه 
اكث��ر كارشناس��ان اقتصادي 
ق��رار دارد، ح��ذف ارز 4200 
توماني در اقتصاد كشور است. 
روندي كه بعد از اثرات مخرب 
ارز ترجيحي در اقتصاد كشور 
ضرورت آن بيشتر از هر زمان ديگري احساس مي شود. 
به نظر مي رسد در خصوص تبعات مخربي كه ارز 4200 
توماني در فضاي اقتصادي و معيشتي كشور داشته است، 
به اندازه كافي در رس��انه ها و محاف��ل اقتصادي بحث و 
تبادل نظر شده است و ديگر فرد يا جرياني را نمي توان پيدا 
كرد كه از اين روند مخرب حمايت كند. يكي از مهم ترين 
مشكالتي كه بعد از توزيع ارز ترجيحي در اقتصاد كشور 
ادامه در صفحه 5 نمايان شد، رانت و...  

فرشيد اردبيليون جهاني

محمد  باقري

يادداشت-3

يادداشت-4

توليد 
به جاي يارانه

  تمركز بر معدن 
و بي توجهي به تنظيم بازار 

براي آنك��ه در وضعيت فعلي 
اقتصاد ايران راهكاري در مسير 
عبور از مش��كالت پيدا كند، 
درك دقيق شرايط و واقعيت ها 
بيش��ترين اهمي��ت را دارد. 
فضاي اقتصاد، ب��ا واقعيت ها 
گره خ��ورده و نمي توان بدون 
توجه به اين واقعيت ها، انتظار 
داش��ت كه تغيير و تحول مثبتي رخ دهد. امروز يكي از 
اصلي ترين مس��ائلي كه اقتصاد ايران با آن روبه رو است، 
تحريم هاس��ت. اقتصادي كه براي دوراني طوالني عادت 
كرده مخارج خود را از طريق پول نفت تامين كند، تحت 
تاثير محدوديت هاي بين المللي از دسترسي به اين منبع 
محروم شده و امروز مي بينيم كه شرايط براي اداره كشور 
دشوار شده است. در اقتصاد متكي به نفت ايران، هيچگاه 
توليد و فعاليت هاي مولد اقتصادي محوريت نداشته اند 
و همين امر كشور را در برخي مباني ابتدايي اقتصادي با 
مشكل مواجه كرده است. موضوع ماليات ستاني يكي از 
اين مباني ابتدايي اس��ت. اگر توليد رونق پيدا مي كرد، از 
مسائل مالياتي گرفته تا دغدغه هاي بين المللي برطرف 
مي ش��دند. ما در حوزه توليد با سنگ اندازي هاي داخلي 
روبه رو هستيم كه كار را براي س��رمايه گذاران به شدت 
ادامه در صفحه 5 سخت مي كند.  

وظيف��ه  صم��ت  وزارت 
س��نگيني به عه��ده دارد و 
عالوه بر حماي��ت از صنعت 
كش��ور، ايجاد ارزش افزوده 
در صنايع معدن��ي و معادن 
كشور، كمك به اشتغالزايي 
و سرمايه گذاري هاي داخلي 
و خارجي و... بايد وظيفه مهم تر تنظيم بازار، قيمت 
كاالها و خدمات و ب��ه خصوص كاالهاي اساس��ي، 
كمك ب��ه قدرت خري��د خانوار، كنت��رل و مديريت 
عرضه و تقاضاي كاال را در برنامه روزانه خود داش��ته 
باشد و اجازه ندهد كه قدرت خريد مردم و معيشت 
كشور دچار نوسان و چالش هاي اساسي و رشد شديد 
قيمت ها و هزينه ها ش��ود. اما عملكرد ماه هاي اخير 
اين وزارتخانه نشان مي دهد كه دغدغه تنظيم بازار 
و كنترل قيمت ها كمتر مطرح است و توجه مديران 
ارش��د اين وزارتخانه متوجه بخش مع��دن، مديران 
شركت هاي معدني و تحوالت صنايع معدني است و 
وزارت صمت از موض��وع و وظيفه اصلي تنظيم بازار 
در مواردي غافل ش��ده و شاهد رش��د قيمت برخي 
ادامه در صفحه 7 كاالهاي اساسي بوده ايم.  

جمشيد عدالتيان شهرياري

حسين  
اميني پور



چالش هاي بودجه اي مجل��س و دولت تمامي ندارد و با 
نهايي شدن تصميمات جديد مجلس درباره سند مالي 
كشور در س��ال 1400، به نظر مي رسد اختالف نظرها 
ميان دو قوه به ش��كل جدي افزايش خواهد يافت. آنچه 
اين ماجرا را پيچيده تر مي كند، نامشخص بودن رويكرد 

كالن مجلس نسبت به آينده اقتصادي است.
در س��ال 99، اقتصاد ايران با دو چالش مهم و همه جانبه 
دست به گريبان بود و با وجود تغيير در برخي مختصات 
اين بحران، به نظر مي رسد همچنان الاقل براي چند ماه، 
اين روال ادامه خواهد داشت. ايران در حالي سال جديد را 
آغاز كرد كه تحريم هاي امريكا موسوم به فشار حداكثري 
در آستانه ورود به سومين سال اجراي خود بود و همين 
موضوع فشار بر منابع اقتصادي دولت در اداره كشور را به 
ش��كل جدي افزايش داده بود. از سويي با گذشت حدود 
دو س��ال از آغاز تحريم ها، منابع پيش بيني ش��ده براي 
عبور از اين دوران محدودتر شده بودند و از سوي ديگر با 
كاهش جدي دسترسي به درآمدهاي نفتي، دولت بخش 
مهمي از اتكاي خود را بر ص��ادرات غيرنفتي قرار داد تا 
الاقل از اين مسير ارز الزم براي تامين كاالهاي اساسي در 
دسترس قرار گيرد. با وجود اين فشارها، ايران توانست دو 
سال با كمترين اتكا به نفت و با افزايش درآمد از صادرات 
غيرنفتي را در دستور كار قرار دهد و به نظر مي رسيد، با 
تجربه اين دو سال، سال 99 از نظر اقتصادي سال بهتري 
باشد، با اين وجود اما از ابتداي اسفند شوك ورود كرونا به 
ايران بر فضاي اقتصادي نيز وارد شد و با برنامه ريزي دولت 
براي كاهش فعاليت هاي اقتصادي و اعمال محدوديت 
در مسير فعاليت كسب و كارها، راه براي رشد اقتصادي 
مسدود شد. با اين وجود آمارهايي كه از عملكرد اقتصادي 
ايران در شش ماهه ابتدايي سال جاري منتشر شده نشان 
از آن دارد كه ايران توانسته در دوره تحريم و كرونا، رشد 
اقتصادي مثبت داش��ته باشد و همين امر اميدها به افق 
پيش روي اقتصادي كش��ور را افزايش داده است. آنچه 
اميدها را افزايش مي دهد، امكان ايجاد تغيير در شرايط 
دو بحراني است كه امروز ايران با آن رو به روست. از سويي 
با آغاز به كار رس��مي دولت بايدن، رييس جمهور جديد 
امريكا صحبت از امكان بازگشت به برجام را مطرح كرده 
و امكان آنكه در ماه هاي پيش رو ش��رايط تحريمي ايران 
تغيير كند افزايش يافته است. از سوي ديگر با دستيابي 
به واكسن كرونا، بسياري از كشورها روند واكسيناسيون 
را آغاز كرده اند و ايران نيز اعالم كرده پيش از پايان سال 
دور نخست واكسيناس��يون را كليد خواهد زد و در بهار 
سال آينده با نهايي شدن توليد واكسن هاي ايراني، امكان 
عبور از اين بحران افزايش مي يابد. هرچند چه سدهايي 
پيش روي دول��ت در كاهش تحريم ها و چه جهش هاي 
ويروس كرونا و نامش��خص بودن وضعيت تاثيرگذاري 
واكسن بر آنها باعث شده اميدواري به بهبود قطعي آينده 
كاهش يابد اما به هر حال افق پيش رو نسبت به آنچه يك 
سال قبل وجود داشت، به ش��كل جدي باال رفته است. 
در چنين ش��رايطي دولت ميزان درآمدهاي پيش بيني 
شده براي فروش نفت در سال 1400 را در اليحه بودجه 
افزايش داد و از سوي ديگر بررسي لوايح اف اي تي اف در 
مجمع تشخيص مصلحت از سر گرفته شود. با اين وجود 
مجلس��ي ها از س��ويي اعالم كردند كه به اجراي برجام 
خوش بين نيستند و از سوي ديگر درآمدهاي پيش بيني 
شده دولت را غير واقعي دانستند. در اين شرايط به نظر 
مي رسيد نتايج بررسي هاي اليحه بودجه در مجلس به 
كاهش درآمدهاي پيش بيني شده دولت منجر شود اما 

حاال به نظر اين روند برعكس شده است.

   تغيير در پرداخت يارانه
چند روز قبل رييس جمهور با انتقاد از رويه مجلس به اين 
موضوع پرداخت كه در ش��رايطي كه نمايندگان درآمد 
199 هزار ميليارد توماني پيش بيني ش��ده براي فروش 
نفت را غير واقعي مي دانسته اند، حاال اين درآمد را به بيش 
از 230 هزار ميليارد تومان رس��انده اند و دولت نسبت به 
اين تغييرات انتقادات جدي دارد. با وجود اين صحبت ها 
اما پاسخ هايي كه مجلس داد نشان از آن داشت كه بدون 
توجه به خواسته هاي دولت، مسير خاص خود را دنبال 
خواهد كرد. در كنار درآمده��اي نفتي، حاال صحبت از 
تغيير در پرداخت يارانه نيز در مجلس جدي تر از گذشته 
دنبال مي شود. چند روز قبل سخنگوي كميسيون تلفيق 
مجلس اعالم ك��رد كه نظام پرداخت يارانه دو س��قفي 
خواهد ش��د و حاال يكي ديگر از اعضاي كميسيون از دو 

برابر ش��دن عدد يارانه نقدي در سال آينده سخن گفته 
است. حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين 
شهر در مجلس ش��وراي اسالمي، با اش��اره به نشست 
كميسيون تلفيق بودجه س��ال 1400 گفت: با مصوبه 
امروز اعضاي كميس��يون تلفيق، يارانه نقدي در س��ال 
1400 دو برابر خواهد شد. بر اين اساس، يارانه هريك از 
۷۸ ميليون يارانه بگير در كش��ور در سال آينده 91 هزار 
تومان خواهد بود. همچنين طبق اين مصوبه 4۸ ميليون 
نفر از اقش��ار ضعيف جامعه از ۷۸ ميليون نفر يارانه شان 
يك وني��م برابر بيش��تر يعني 13۶ ه��زار تومان خواهد 
بود. حاجي دليگاني خاطرنش��ان كرد: بنابراين اعضاي 
كميس��يون مصوب كردند كه يارانه نقدي 10 ميليون 
ايراني كه از نظر مالي در ش��رايط سخت تري قرار دارند و 
جزو طبقات ضعيف جامعه هستند، در هر ماه 220 هزار 
تومان باشد.  مصوبات كميسيون تلفيق پس از تصويب 
در صحن علني مجلس و تأييد شوراي نگهبان به قانون 
تبديل شده و براي اجرا ابالغ خواهد شد. هرچند جزييات 
بيشتري از برنامه جديد مجلس براي يارانه نقدي منتشر 
نشده اما به نظر مي رسد نمايندگان بر مسير آغاز شده در 
روند بررسي بودجه اصرار دارند. روز گذشته باقر قاليباف 
– رييس مجلس شوراي اسالمي – با اشاره غير مستقيم 
به انتقادات دولت از تصميمات بودجه اي مجلس گفت: ما 
در مجلس ايستاده ايم تا سياست ارزي را در نظر بگيريم 

كه هر دولتي روي كار آمد نتواند از اين سياس��ت خارج 
شود، اين تهمت ناروا است كه مي گويند مجلس نرخ ارز 
تعيين كرده است بلكه ما مي گوييم تفاوت نرخ تسعير ارز 
با نرخ آزاد كه حجم بسيار زيادي است به حدي كه بيشتر 
از بودجه جاري است، كجا خرج مي شود؟ اكنون ناراحت 
همين موضوع هستند. در بودجه اي كه دولت ارايه كرده 
است هزينه ها به نسبت سال گذشته 4۶ درصد افزايش 
يافته، در مقابل ميزان افزايش درآمد 10 درصد بوده است 
كه اين يعني 3۶ درصد گپ ايجاد شده است در واقع قرار 
اس��ت از جيب مردم برداشته شود از اين رو اعتقاد داريم 
سياست هاي مالي غلط دولت در سياست پولي اثرگذار 
بوده و تورم را باالتر مي برد. وقتي گراني و تورم در جامعه 
رخ ده��د كارگر و كارمند هرچقدر كار كنند، وام بگيرند 
ديگر بايد آرزوي مسكن را فراموش كنند، در واقع مجلس 

مي خواهد جلوي تصميم هاي تورم زا در دولت را بگيرد.
قاليباف اظهار داشت: مي گويند ما به فكر معيشت مردم 
هستيم، لذا بايد گفته شود كه ما نيز به فكر معيشت 
مردم بوده ايم و البته خواهيم بود اما اين س��وال وجود 
دارد كه چرا با ارز 4200 توماني كه قرار بود قيمت ها 
ارزان شود، تا اينكه كاالهاي اساسي را در اختيار مردم 
قرار دهند، اما مشاهده كرده ايم كه نرخ ارز همچنان 
باال م��ي رود و قيمت ها هم افزاي��ش مي يابد و اين به 
گونه اي اس��ت كه با باال رفتن نرخ ارز اقالم اساس��ي 

همچون تخم مرغ و كاالهاي ديگر قيمت دوچنداني 
پيدا مي كنند. اگر به اعداد و ارقام نگاهي بيندازيم چند 
10 ميليارد دالر رفته است و مي خواهم بگويم تا مهرماه 
س��ال 1400 به طور دقيق با همين ش��رايط سخت 
ارزي 4.2 ميلي��ارد دالر به نهاده هاي دامي اختصاص 
يافته اس��ت پس مرغ بايد با احتساب سالن اجاره اي 
مرغداري، دارو، واكس��ن، و همه اين مسائل، كيلويي 
حدود 10 هزار تومان يعني بايد يك و نيم دالر باشد، 
اما مرغ را در حال حاضر كيلويي 2۵ هزار تومان به مردم 
مي دهيد، اين سوال وجود دارد كه مابه التفاوت اين ارز 

كجا رفته است؟
اي��ن صحبت هاي ريي��س مجلس نش��ان مي دهد كه 
نمايندگان همچنان بر ح��ذف ارز 4200 توماني اصرار 
دارند و احتماال بخشي از منابع مالي مورد نياز براي دوبرابر 
كردن يارانه نيز از محل حذف همين ارز تامين خواهد شد 
اما آنچه اين طرح را با اما و اگر مواجه مي كند اين اس��ت 
كه وقتي مجلس از تورم زا بودن سياست هاي فعلي دولت 
مي گويد، ميزان تاثير دو برابر شدن يارانه نقدي بر تورم 
چقدر خواهد بود و آيا طرحي كه بناست در برابر تورم از 
اقشار كم درآمد دفاع كند، خود در ماه هاي بعد به عاملي 
براي افزايش فشار بر آنها بدل نخواهد شد؟ سوالي كه اگر 
پيش از نهايي شدن قانون بودجه به آن پاسخي داده نشود، 

احتماال در عمل خود را نشان خواهد داد.

رهنمود

سياست
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تسليت رهبر انقالب در پي
 در گذشت حجت االسالم علوي

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشت عالم 
پارسا حج�］االسالم والمسلمين علوي سبزواري را 
تسليت گفتند. متن پيام رهبر انقالب اسالمي به 

اين شرح است: 
»بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

درگذش��ت عال��م پارس��ا و پرهي��زگار جن��اب 
حجت االسالم والمسلمين آقاي سيدمحّمدحسن 
عل��وي س��بزواري رحم�］اهلل عليه را ب��ه خاندان 
مك��رم و بازماندگان و ارادتمن��دان آن مرحوم و به 
عموم مردم عزيز س��بزوار تسليت عرض مي كنم. 
همراهي آن عالم رباني با حركت مبارزان در دوران 
طاغوت و با فعاليت هاي انقالبي در دوران جمهوري 
اسالمي، حسنه  ارزش��مندي در محاسبات الهي 
و قدرشناسي هاي مردمي اس��ت. علو درجات آن 

مرحوم را از خداوند متعال مسألت مي كنم.«
سيدعلي خامنه اي، ۴ بهمن ۱۳۹۹

مخالفان اف اي تي اف
در مجمع تشخيص بيشترند

يك عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام گفت: 
دست دولت براي توجيه اعضاي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام براي تصويب پيوستن به لوايح باقي 
مان��ده از FATF خيلي پر نيس��ت.مرتضي نبوي 
درباره آخرين وضعيت بررس��ي لواي��ح FATF در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، اظهار كرد: دست 
دولت خيلي براي توجيه اعضاي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام براي تصويب پيوستن به لوايح باقي 
مانده از FATF پر نيست و با اين اطالعاتي كه دولت 
داده است، روند بررسي خيلي در مجمع تشخيص 
مصلحت تغييري نكرده اس��ت.وي ادامه داد:  يك 
بحثي در مجمع بوده است كه ما تصويب كنيم كه به 
دو سازمان جهاني مبارزه با تروريسم و فساد بپيونديم 
اما بعد از زماني كه تحريم ها كامال برداشته شود كه 
 معناي اي��ن هم در واقع نپذيرفتن FATF اس��ت.

نبوي با اش��اره به اينكه در دوره قبلي در اين زمينه 
تعادلي مي��ان اس��تدالل هاي اعض��اي مجمع و 
پاس��خ هاي دولت برقرار نبود، گفت: يعني كفه به 
اين سمت بود كه ضرر پيوستن به FATF بيشتر از 
نپيوس��تن به آن است و هنوز هم سنگيني كفه در 
مجمع تغييري نكرده است. در واقع سوال اعضاي 
مجمع اين اس��ت كه از پارس��ال تا االن چه اتفاق 
جديدي افتاده اس��ت و آيا دول��ت مي تواند بگويد 
اگر اين لوايح تصويب شود، وضعيت معيشت مردم 
بهتر مي شود؟ دولتي ها مي گويند تا تحريم ها باشد، 
ش��رايط تغيير نمي كند. به هر حال بناي نظام اين 
اس��ت كه به معاهدات بين المللي بپيوندد و جايي 
كه الزم باش��د، حق تحفظ را داش��ته باشيم، ولي 
ش��رايط فعال در مجمع نسبت به گذشته تغييري 
نكرده اس��ت.اين عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در پاسخ به پرسشي درباره نظر رهبري براي 
پيوستن يا نپيوستن به FATF و اينكه آيا دستور 
براي بررس��ي مجدد در مجمع به معناي موافقت 
ايش��ان با تصويب لوايح مذكور است، تصريح كرد: 
در حدي كه من اطالعات دارم ايشان نظر اثباتي يا 
نفي ندارند. نامه نگاري مسووالن در دوره قبلي هم 
انجام شده بود و رييس جمهور، معاون اول و برخي 
وزرا به رهبري نامه نوشته بودند و ايشان عينا همان 
نامه ها را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع 
داده بودن��د و هيچ خطي در جه��ت اثبات يا نفي 
نداده اند و خواسته اند مجمع تشخيص مصلحت نظر 
كارشناسي خود را بدهد. اگر ايشان مخالف باشند 

كه مجمع به آن ورود نمي كند.

دستور تحريمي جديد  بايدن
رييس جمهور جديد امريكا طي دس��توري در زمينه 
امنيت ملي خواس��تار بررس��ي تحريم هاي امريكا و 
تحريم ه��اي چندجانبه بر مبارزه جهان��ي با بيماري 
همه گير كرونا ش��د.دولت جو باي��دن رييس جمهور 
جديد امريكا قرار اس��ت تحريم هاي اقتصادي موجود 
را ب��ه منظور لغ��و احتمال��ي و در راس��تاي كمك به 
 مبارزه جهاني با بيماري همه گير كرونا، بررسي كند. 

طبق يك ماده دستوري كه بايدن روز دوشنبه در زمينه 
امنيت ملي صادر كرده اس��ت، وزير امور خارجه، وزير 
تجارت و خزانه داري با مشورت وزير خدمات انساني و 
سالمت و آژانس توسعه بين المللي امريكا تحريم هاي 
امريكا و تحريم هاي چندجانبه را به اين منظور ارزيابي 
خواهند كرد كه آيا اين تحريم ها مانع مبارزه با اين بيماري 
مي شوند يا نه. طبق اين دستور، مقامات يادشده سپس 
طبق بررسي هاي انجام شده توصيه هايي را براي هر گونه 
تغييري در رويكرد قبلي از طريق مشاور امنيت ملي و 
هماهنگ كننده پاسخ به بيماري كوويد-19 امريكا به 
رييس جمهور اعالم خواهند كرد. بر اساس اين گزارش، 
دستور بايدن براي بررسي اثر تحريم ها بر مبارزه جهاني 
با بيماري كرونا در پي اين مطرح مي شود كه ايران هم 
يكي از كشورهاي درگير تحريم هاي امريكا در بحبوحه 
مبارزه با شيوع كرونا بوده است. مقامات دولت دونالد 
ترامپ رييس جمهور پيش��ين امريكا كه ب��ا خروج از 
توافق هس��ته اي در سال 201۸ تحريم هاي متعددي 
بر اي��ران اعمال كرد، مدعي بودند اين تحريم ها مانعي 
براي تبادالت بشردوستانه از جمله غذا، دارو و تجهيزات 
پزشكي در دوران كرونا نيستند.  اين در حالي است كه 
مقامات ايران گفته اند، به موجب تحريم هاي امريكا، در 
انجام دادن تبادالت مالي ب��راي تهيه دارو و تجهيزات 
پزشكي در زمان شيوع كرونا با مشكالتي مواجه بوده اند، 
چرا كه بانك ها و شركت هاي خارجي به خاطر ترس از 
تخطي از تحريم هاي امريكا و تنبيه شدن، حاضر به انجام 

دادن تبادالت مالي با ايران نبوده اند. 

توزيع ارز 4200 توماني فسادزا بود
يك عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به فوايد حذف ارز 4200 توماني از اليحه بودجه 
1400 تاكيد كرد: اين موضوع نش��انه مثبتي مبني بر 
پايداري سياست هاي اقتصادي كشور بوده و به بهبود 
فضاي كسب و كار كمك مي كند، چرا كه توزيع ارز 4200 
توماني توسط دولت در سال هاي گذشته سياستي غلط 
و فسادزا بوده اس��ت.زهره سادات الجوردي، با اشاره به 
اليحه بودجه 1400 گفت: با توجه به اينكه بودجه سال 
1400 اولين بودجه اي است كه توسط مجلس يازدهم 
مورد بررسي قرار مي گيرد، موارد اصلي در اين اليحه يعني 
منابع و مصارف معرفي شده، كسري بودجه و ضرورت 
مديريت آن از مهم ترين مسائل پيش روي مجلس است 
تا با اتخاذ تصميمات مهم، بار اصالح ساختار بودجه را 
به سرمنزل مقصود برساند.وي افزود: آنچه محرز است 
اين  اس��ت كه در پيش بيني منابع حاص��ل از صادرات 
نفت، اس��تقراض از صندوق توسعه ملي و فروش اوراق 
پيش فروش نفت، بيش ب��رآوري منابع صورت گرفته 
است، همچنين، در سمت مقابل يعني در بخش مصارف 
نيز رشد زيادي در هزينه هاي جاري رخ داده است، بطور 
كلي، بررسي اليحه در جلسات مختلف حاكي از آن بوده 
است كه اليحه تهيه شده در آخرين سال دولت دوازدهم 
داراي ايرادات اساسي در ابعاد مختلف است كه اهم آن 
را مي توان كسري قابل توجه بودجه ساختاري )حدود 
۵0درصد(، بيش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و 
افزاييش وابستگي به نفت، كاهش سرمايه گذاري دولت 
)كاهش س��هم اعتبارات عمراني از مصارف عمومي از 
1۵درصد در قانون س��ال 1399 به 11درصد در اليحه 
بودج��ه 1400(، افزايش قابل توجه هزينه هاي جاري 
)رشد ۶0درصدي(، افزايش كسري تراز عملياتي و پيش 
بيني منابع قابل توجه از محل پيش فروش نفت دانست.

وي در ادامه با اش��اره به فوايد حذف ارز 4200 توماني 
عنوان كرد: در س��ال 139۷ در بخش دولتي ابداعي به 
نام دالر 4200 توماني يا دالر جهانگيري صورت گرفت، 
بدين ترتيب دولت تصميم گرفت ارز را تك نرخي كند و 
نرخ ارز را روي 4200 تومان ثابت در نظر گرفتند، اعالم 
شد كه هركس ارز 4200 توماني بخواهد در اختيارش 
گذاشته مي شود اما در عمل اين ارز به هركسي داده نشده 
بلكه در اختيار عده اي خاص قرار گرفت و متعاقب آن، از 
روزي كه اين نرخ ارز ايجاد ش��د تا ب��ه امروز بيش از ۵9 
ميليارد دالر ارز 4200 توماني بين عده اي خاص توزيع 
شد.الجوردي گفت: اگر مابه التفاوت نرخ ارز 4200 تومان 
تا نرخ نيمايي را حساب كنيم بيش از ۵00 هزار ميليارد 
تومان توزيع رانت در بين قش��ر خاصي صورت گرفته 
اس��ت، افرادي كه اين ارز را گرفت��ه و از رانت ارز 4200 
توماني برخوردار گشته اند يا كاال به كشور وارد نكرده يا 
كاالهاي وارد شده را با قيمت بسيار باال در بازار فروخته اند 
و بدين ترتيب داراي ثروتهاي باد آورده و هنگفتي شده اند، 
ضمن اينكه با بهره گرفتن از اين رانت توس��ط افرادي 
خاص، قدرت رقابت از بخش خصوصي شناس��نامه دار 
نيز سلب شد و بازار برخي كاالهاي وارداتي را در انحصار 
برخي وارد كنندگان خاص قرار داد.اين عضو هيات رييسه 
كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: 
ناگفته پيداست كه توزيع ارز 4200 توماني توسط دولت 
در سال هاي گذشته سياستي غلط و فسادزا بوده است 
كه هم بيت المال را به جيب عده اي خاص سرازير نموده و 
هم ضمن هدر رفت منابع ارزي كشور، آسيب هاي جدي 
به بخش توليد وارد نمود، اين پديده يكي از عوامل اصلي 
ناكارآمدي و رانت در نظام توزيع كاال در سال هاي اخير 
به شمار مي آيد، به عنوان مثال، تاكنون به ميزان قابل 
توجهي ارز 4200 توماني براي واردات كاالهاي اساسي، 
نهاده هاي دام��ي و دارو تخصيص يافته اما اين كاالها با 

قيمت دولتي به دست مردم نرسيده است. 

تعيين رقم سبد معيشتي 
كارگران در بهمن

نماينده كارگران در شوراي عالي كار درباره تعيين سبد 
معيشت كارگران و ميزان دستمزد 1400، گفت: تاكنون 
دو جلسه تعيين دستمزد تشكيل شده است و طي اين 
هفته نيز جلسه ديگري برگزار مي شود.»ناصر چمني« 
افزود: تعيين سبد معيشت كارگران نخستين گام براي 
بحث درباره مزد 1400 است كه با توجه به تغيير لحظه اي 
قيمت ها، مقرر ش��د پس از اعالم نرخ تورم بهمن ها و 
اس��تخراج اقالم خوراكي در بهمن ماه س��بد معيشت 
كارگران مشخص مي شود.وي درپاسخ به اين سوال كه 
با توجه به افزايش 2۵ درصدي حقوق كارمندان در سال 
آينده، دستمزد كارگران به همان ميزان افزايش مي يابد يا 
خير؟ گفت: اين تفكر كه حقوق كارگران به نسبت افزايش 
حقوق كارمندان افزايش يابد درست نيست و مخالف 
اين موضوع هس��تم.نماينده كارگران در شوراي عالي 
كار ادامه داد: حقوق كارمندان هر ساله در بودجه ساالنه 
كشور درنظر گرفته مي شود و شاخص هاي مختلفي براي 
پرداخت حقوق كارمندان در فيش حقوقي آنها لحاظ 
مي شود در حالي كه براي كارگران اين شاخص ها وجود 
ندارد و امتيازاتي براي كارگران در نظر گرفته نمي شود.

وي اظهارداش��ت: در ماده 41 قانون كار درباره ميزان 
افزايش حقوق كارگران عنوان شده كه تعيين دستمزد 
براساس نرخ تورم اعالمي باشد، به نحوي كه فرد بتواند 
زندگي خانواده س��ه نفره را تامين كند.چمني گفت: 
متاسفانه در طول سال هاي گذشته اين قانون به درستي 
اجرا نشده اس��ت و براين اساس ميزان حقوق كارگران 
با حقوق كارمندان و خط فقر فاصله زيادي دارد.بر اين 
اس��اس، 1۷ خرداد امسال، با تصويب شوراي عالي كار 
حق مسكن كارگران در سال 99مبلغ 300 هزار تومان 
تعيين شد. همچنين ۷۵ هزار تومان از پايه سنواتي كم 
و به ازاي آن پنج درصد به پايه حقوق اضافه شود. براين 
اساس پايه كارگران حداقل بگير در سال 99 كه پيش از 
21 درصد رشد داشت، 2۶ درصد شد. براساس مصوبه 
شوراي عالي كار پايه حقوق در سال 99 يك ميليون و 
911 هزار تومان تعيين شد. همچنين حداقل دستمزد 
يك كارگر مجرد )بدون در نظرگرفتن سابقه كار( در سال 
جاري 2 ميليون و ۶10 هزار تومان شد كه نسبت به سال 

گذشته 44.۵ درصد افزايش يافت.

يك بام و دو هواي مجلس در تخصيص مناسب بودجه

روحاني: 

يارانهنقديدوبرابرميشود؟

واكسيناسيون از ماه جاري آغاز خواهد شد
رييس جمهور گفت: در ماه بهمن واكسيناسيون در 
كشور آغاز مي ش��ود و اين كار بسيار اهميت دارد. در 
عين حال واكس��ن خارجي تا وقتي واكسن داخلي 

برسد يك ضرورت است.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني در جلسه 
ستاد ملي مقابله با كرونا با يادآوري اينكه امروز نزديك 
به يك سال از آغاز پاندمي كرونا مي گذرد، اظهار كرد: 
از همه آناني كه دس��ت اندركار اين اقدام بزرگ براي 
مقابله با كرونا بودند تش��كر مي كنم. البته اين روند 
كاهشي معنايش اين نيست كه شرايط مطلوب است. 
االن هم م��رگ ۷0 تا ۸0 نفر باز هم زياد اس��ت. يك 
وقتي ممكن است اين رقم به چهار يا پنج نفر برسد و 
ما بگوييم اين روند مطلوب شده اما االن چنين نيست.

وي اف��زود: ما نبايد به خاطر كاهش��ي ش��دن روند 
ابتال پروتكل هاي بهداش��تي را كمتر رعايت كنيم و 
رفت وآمد خانوادگ��ي و دورهمي ها را افزايش دهيم. 
روحان��ي تاكيد كرد: اگر رعاي��ت نكنيم اين ويروس 

جهش يافته ممكن است ما را هم مبتال كند و نگراني 
جديد ما اين اس��ت كه در برخي استان ها افرادي در 
سن پايين هم مبتال به كرونا شده اند. در حالي كه قباًل 

بيماري بيشتر به افراد مسن مرتبط بود.
رييس جمهور گفت: ما بايد حداقل تا شش ماه آينده 
هم همين رعايت پروتكل هاي بهداشتي را ادامه دهيم 
تا واكسن برسد و روند واكسيناسيون انجام شود. اگر 
ما رعايت نكنيم و وارد موج چهارم ش��ويم يعني بايد 

بسياري از كسب وكارها تعطيل شوند.
وي با بيان اينكه شرايط ما نسبت به گذشته بهتر است 
اما روند كاهشي بايد ادامه پيدا كند، تأكيد كرد: امروز 
در گزارشي كه دكتر رييسي از استان ها مي دادند در 
بسياري از اس��تان ها روند كاهشي بود ولي در برخي 
استان ها روند كاهشي آن متوقف شده بود و در بعضي 
جاها ش��روع به افزايش تعداد بيمار شده بود كه اين 
مي تواند براي ما نگران كننده باشد.  روحاني با اشاره 
به اينكه نبايد به خاطر كاهش��ي شدن مسير اهمال، 

عادي نگري، عادي س��ازي در رفتارهاي خانوادگي و 
اجتماعي مدنظر قرار بگي��رد كه مي تواند خطرناك 
باشد، گفت: همچنان اين نگراني وجود دارد كه اين 
ويروس جديد جهش يافته به نام ويروس انگليس��ي 
يا آنكه اخيرا در آفريقاي جنوبي مش��اهده شده كه 
بسيار نگران كننده است، مواردي از ابتال را در كشور 
داشته باش��د. اين ويروس ابتدا در چين و ووهان بود 
و به كشورهاي ديگر رس��يد بنابراين از آفريقا يا اروپا 
رس��يدن آن مشكل تر از چين نيس��ت، بنابراين اگر 
مراقبت و مواظبت نكنيم اين ويروس جهش يافته ما 

را نيز مبتال مي كند.
رييس جمهور با بيان اينكه آم��ار نگران كننده اي از 
ابتالي جوانان و نوجوانان در برخي استان ها مي تواند 
در آينده براي ما مشكل آفرين باشد، گفت: بنابراين 
بايد با همه توان تالش كنيم تا وارد موج جديد نشويم؛ 
چرا اگر وارد موج جديد ش��ويم مهار كردن آن براي 
ما سخت مي شود.  وي افزود: تش��ديد نظارت ها راه 

جلوگيري از بروز موج جديد ابتال است و بايد از لحاظ 
فرهنگي به مردم تاكيد شود و تبليغات ادامه پيدا كند. 
تنها بيان مطلب در صدا و سيما،  روزنامه ها و در ساير 
رسانه ها كافي نيست بايد در بخش نظارتي، نظارت 

را هم تشديد كنيم.
روحان��ي ادام��ه داد: اعم��ال تش��ديد نظارت ه��ا با 
نرم افزارهاي ديجيتالي بسيار خوب است و از طريق 
اپليكيشن ها راحت تر مي توان نظارت را اعمال كرد. 
 از طري��ق اين اپليكيش��ن ها بود كه جل��وي برخي 
مس��افرت ها گرفت��ه ش��د.رييس جمهور گفت: اگر 
قرارگاه بتواند كاري كند كه سفرهاي بين شهري را با 
اين اپليكيشن مرتبط كنيم و مانع از سفر با خودروي 
شخصي افراد با تست مثبت و مبتال شود، خيلي خوب 
است كه در قرارگاه گفتند اين كار پيچيدگي هايي دارد 
و به قرارگاه گفتم اين موضوع را دنبال كنند تا يك فرد 
مبتال با ماشين شخصي به شهر و روستاي ديگر نرود 

و مردم آن شهر و روستا را مبتال نكند.

مشاور و رييس حوزه رياس��ت مجلس، گفت: به اذعان 
مسووالن دولتي و سازمان برنامه و بودجه بخش حمايتي 
در قال��ب يارانه هاي پنهان رقمي بالغ بر 1000 ميليارد 

تومان را به خود اختصاص مي دهد.
بابك نگاهداري مش��اور و رييس حوزه رياست مجلس 
با اش��اره به اينكه در حال حاضر در ح��دود 2۵ درصد از 
بودجه دول��ت به امور حمايتي، نظام تأمين اجتماعي و 
صندوق هاي بازنشستگي تعلق دارد، عنوان كرد: يكي 
از محورهاي مهم در اصالح س��اختار بودجه، كاراكردن 
هزينه كردهاي بودجه است. در حالي كه همه منابع بودجه 
از محل درآمدهاي پايدار يعني درآمدهاي مالياتي تأمين 
نمي گردد و بخش بزرگي از منابع بودجه به فروش نفت 
وابسته است و همواره در سال ها اخير و دهه هاي اخير و 
حتي پيش از پيروزي انقالب اسالمي، اين وابستگي به 
نفت با نوس��انات قيمت نفت يا به سبب تحريم، بودجه 
كشور را دچار كس��ري و نهايتًا استقراض دولت از بانك 
مركزي و افزايش تورم كرده است، شاهد آن هستيم كه 

منابع بودجه به بدترين شكل نيز هزينه مي شود.
مشاور و رييس حوزه رياست افزود: يكي از مصارف مهم 
و بزرگ بودجه در بخش هاي حمايتي، تأمين اجتماعي 

و صندوق هاي بازنشس��تگي است كه حدود 2۵ درصد 
از بودجه را به خود اختص��اص مي دهد يعني از بودجه 
پيشنهادي ۸41 هزار ميليارد توماني سال 1400، حدود 
210 هزار ميليارد تومان به اين سه بخش تعلق دارد و البته 
اين رقم، رقم موجود در بودجه عمومي است درحالي كه 
به اذعان مسووالن دولتي و سازمان برنامه و بودجه بخش 
حمايتي در قالب يارانه هاي پنهان رقمي بالغ بر 1000 
ميليارد تومان را به خود اختص��اص مي دهد. بنابراين 
ساماندهي و بازنگري در سياست ها و روش هاي حمايتي 
و نظ��ام تامين اجتماعي و صندوق هاي بازنشس��تگي 
يكي از ضروريات و اولويت هاي مهم در اصالح س��اختار 

بودجه است.
اين استاد دانشگاه تهران بيان كرد: يكي از سياست ها و 
شيوه هاي نادرست حمايتي كه اين روزها نيز به خوبي 
شاهد بي اثر بودن آن در حمايت و اثرات منفي آن هستيم، 
ارز ترجيحي يا همان ارز 4200 توماني است. اين سياست 
كه با افزايش قيمت دالر در سال، 9۷ به دنبال جلوگيري 
از افزايش قيمت كاالهاي اساسي از طريق پرداخت ارز 
ترجيحي به وارد كنندگان بود، نه تنها نتوانست از افزايش 
قيمت كاالهاي اساسي جلوگيري كند بلكه رانت عظيمي 

را در اختيار برخي از وارد كنندگاني قرار داد كه محصول 
يا كاالي واردات��ي را با همان قيمت دالر آزاد در اختيار 
مصرف كنن��ده داخلي قرار مي دادند. حت��ي بدتر از آن 
شركت هايي بودند كه ارز ترجيحي را مي گرفتند اما به 

بهانه هاي مختلف هيچ كااليي را وارد نمي كردند.
نگاهداري با اشاره به اينكه از سال 9۷ تاكنون بيش از ۵0 
ميليارد دالر ارز 4200 توماني داده شده است، عنوان كرد: 
اين شيوه غلط دولت نه تنها قيمت كاالهاي اساسي را 
كنترل نكرد و موجب ايجاد فساد و رانت شد، بلكه كسري 
بودجه دولت را نيز به همراه داشت. به عنوان مثال در سال 
9۸ به گفته رييس جمهور و معاون اول ايشان حدود 1۵ 
ميليارد دالر ارز 4200 توماني داده ش��ده است. اين در 
حالي اس��ت كه درآمد ارزي دولت در سال 9۸ حدود ۸ 
ميليارد دالر بوده است. ۷ ميليارد دالر باقي مانده از طريق 
اس��تقراض از بانك مركزي و خريد دالر نيمايي تامين 
شده است. به عبارت ديگر در سال 9۸ دولت به واسطه 
استقراض از بانك مركزي به منظور تامين دالر 4200 
توماني، حدود ۵0 هزار ميليارد تومان به پايه پولي كشور 
افزوده كه اين اشتباه بزرگ تبعات تورمي شديد خود را 

در سال 99 به وضوح نشان داده است.

ميزان يارانه پنهان در بودجه چقدر است؟
برش



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
بازار ارز در ادامه روند كاهشي هفته هاي اخير، با افت شاخص 
ارزي همراه شده است.در حالي كه قيمت دالر در بازار آزاد به 
22670 تومان، يورو 27300 و درهم 6290 تومان معامله 
شد و براي معامالت فردايي تا 23150 تومان معامله مي شود،  
اما در صرافي ها كاهش داش��ته است. روند نزولي نرخ دالر از 
اوايل هفته گذشته شتاب گرفت، بطوري كه از كانال 26 هزار 
توماني به س��وي نرخ هاي پايين تر حركت كرد. هر دالر روز 
شنبه در صرافي هاي بانكي 22 هزار و ۴30 تومان معامله شد 
كه قيمت آن نسبت به روز معامالتي پنجشنبه 220 تومان 
كاهش داشت، نرخ هر يورو نيز به 27 هزار و 359 تومان رسيد.

قيمت فروش يورو نيز با كاهش 50 توماني نسبت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري گذشته )پنجشنبه( به 27 هزار و 350 تومان 
رس��يد. قيمت خريد هر دالر 21 هزار و 930 تومان و قيمت 
خريد هر يورو نيز 26 هزار و ۸50 تومان اعالم شد،  همچنين 
قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي 22 هزار و 9۴ تومان 
و قيمت فروش آن 22 هزار و 315 تومان بود.عالوه براين نرخ 
خريد يورو در اين بازار 26 هزار و 5۸2 تومان و نرخ فروش آن 
26 هزار و ۸۴۸ تومان اعالم شد.براساس اين گزارش در سامانه 
نيما در روز معامالتي گذشته )پنجشنبه(، هر يورو با قيمت 
ميانگين 27 هزار و 13۸ تومان به فروش رسيد و هر دالر نيز 
22 هزار و 7۴3 تومان به فروش رفت.براساس اين گزارش در 
سامانه سنا در روز پنجشنبه گذشته، حواله يورو به قيمت 2۸ 
هزار و 902 تومان معامله شد همچنين حواله دالر به قيمت 
22 هزار و 57۴ معامله شد. قيمت دالر در روزهاي گذشته با 
توجه به افزايش اميدواري در زمينه صادرات نفت و دسترسي 
به منابع مالي كاهشي شده است.هفته گذشته نيز رييس كل 
بانك مركزي اعالم كرد: ايران توانسته گشايش هايي در فروش 
نفت داشته باشد. فعاالن بازار اعالم كردند كه در ساعات صبح  
قيمت دالر 22 هزار و 500 تومان، قيمت يورو 27 هزار و ۴00 
توم��ان و درهم امارات 6 هزار و 130 تومان اعالم ش��د اما در 
ساعات عصر افزايش يافت و تا مرز 23 هزار تومان معامله شد. 
در صرافي هاي بانكي نيز قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري 
قبل كاهش يافته است؛ برهمين اساس، قيمت فروش دالر  
22 هزار و 530 تومان و قيمت خريد دالر از مردم 22 هزار و 
30 تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز معادل 27 
هزار و ۴50  تومان و قيمت خريد يورو نيز 26 هزار و 950 تومان 
اعالم شده است.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي 
بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات 

بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.

    كاهش ۱۷۷ هزار توماني قيمت سكه
در بازار طال نيز با اعالم اونس جهاني طال به قيمت 1۸56 دالر 
و اعالم دالر آزاد به قيمت  22670 تومان، قيمت طال و سكه 
كاهش يافت و  هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد 
روز شنبه با كاهش177 هزار توماني نسبت به روز پنجشنبه 

)دوم بهمن( 10 ميليون و 2۸0هزار تومان معامله شد. سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 10 ميليون و 100 هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي پنج ميليون و 600 
هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 600 هزار تومان و سكه 
يك گرمي هم در برابر دو ميليون و 250 هزار تومان معامله 
شد.عالوه بر اين، دربازار طال نيز نرخ هرگرم طالي 1۸ عيار 
به يك ميليون و 20 هزار تومان و هر مثقال طال به بهاي چهار 
ميليون و ۴20 هزارتومان رسيد. انس جهاني طال نيز يكهزار 
و ۸56 دالر و 50 سنت فروخته شد. بررسي ها نشان مي دهد، 
هفته هاي گذشته قيمت س��كه و طال متاثر از بازار ارز روند 
كاهشي داشت و سير نزولي قيمت ارز روي بازار طال موثر بود.

همچنين افزايش قيمت انس جهاني طال باعث شده تا قيمت 
سكه در بازار ايران با وجود ثبات نرخ دالر با رشدي نسبي همراه 
شود. اين در شرايطي است كه كارشناسان افت بيشتر اُنس 
جهاني طال در هفته هاي آينده را پيش بيني كرده اند. كاهش 
ريسك هاي بين المللي پس از پذيرش شكست دونالد ترامپ 
و معرفي جو بايدن به عنوان رييس جمهوري قانوني آينده 
امريكا نيز بر اين روند تاثيرگذار بوده است.عالوه براين انتظار 
مي رود با آغاز توزيع واكسن كرونا و بهبود شرايط اقتصادي 
در ماه هاي آينده، ميزان استقبال از طال به عنوان ابزاري براي 
سرمايه گذاري كاهش يابد. قيمت  طال و سكه طرح جديد در 
روز جاري نسبت به روزكاري قبل با كاهش همراه شده است؛ 
از جمله داليل نوسان در بازار طال و سكه تغييرات قيمتي در 
طالي جهاني و دالر است؛ قيمت ارز در بازار تهران تحت تأثير 

خبرهاي سياسي است.

   كاهش انتظارات تورمي  در بازار ارز 
به ثمر رسيد 

پس از گذشت ماه ها كه بازار ارز روند صعودي به خود گرفته 

بود، اكنون با كاهش انتظارات تورمي دالر به كانال 21 هزار 
تومان برگشته است. به اعتقاد يك كارشناس اقتصادي نرخ 
واقعي دالر 20 تا 2۴ هزار تومان است زيرا كاهش بيش از اين 
به ضرر توليد خواهد بود. وضعيت بازار ارز در نيمه دوم سالجاري 
بيانگر اين بود كه اين بازار دچار افزايش  شديد و قابل توجه 
قيمت شده است؛ به گونه اي كه براي مدتي دالر از 30 هزار 
تومان هم عبور كرد و رييس بانك مركزي عامل اين نوسانات 
در بازار ارز را تالش هاي دولت امريكا براي ايجاد التهاب در بازار 
ارز با طرح لغو تمام معافيت هاي تحريمي و راه اندازي ماشين 
تبليغاتي خود توسط رسانه هاي وابسته دانست. سپس بانك 
مركزي براي مديريت اين بازار يكسري اقدامات نظارتي انجام 
داد كه شامل افزايش س��قف خريد در بازار متشكل ارزي و 
عرضه روزانه 50 ميليون دالر در بازار اسكناس ارز بود. پيش 
از اقدامات فوق، بانك مركزي افزايش عرضه در بازار ثانويه ارز 
)نيما( را هدف قرار داده بود؛ به گونه اي كه براي تسهيل و تسريع 
تامين ارز واردكنندگان در اين بازار، به پتروشيمي ها، فوالدي ها 
و معدني ها اعالم كرد كه آنها نيز مي توانند ارز حاصل از صادرات 
خود را عالوه بر صرافي هاي بانكي، مستقيم به صرافي هاي 
مجاز جهت واردات كاالهاي داراي تخصيص ارز بفروش��ند 
و با اين اقدامات روند عرض��ه و معامالت حواله هاي ارزي در 
بازار دوم بهتر شد.  به مرور زمان با نزديك شدن به انتخابات 
رياست جمهوري امريكا، گمانه هايي مطرح شد مبني بر اينكه 
با راي آوردن بايدن قيمت دالر كاهش مي يابد و ساير بازارها 
هم به سمت كاهش قيمت حركت خواهند كرد كه سرانجام با 
انتخاب بايدن به عنوان رييس جمهور امريكا، انتظارات تورمي 
در ايران كم ش��د و كارشناسان اقتصادي معتقدند كه تنها 
عامل موثر در اين زمينه انتخاب بايدن است. در اين زمينه، 
وحيد شقاقي يك كارشناس اقتصادي معتقد است كه كاهش 
انتظارت تورمي ربطي به اقدامات بانك مركزي ندارد و اين 

كاهش بيشتر جنبه سياسي دارد و در پي اميدواري جامعه 
به افزايش صادرات نفت، آزادس��ازي منابع بلوكه شده ارزي 
ايران و بهبود مناسبات بين المللي رخ داده است. همچنين، 
كامران ندري يك اقتصاددان مي گويد: تا زماني كه بايدن به 
طور مشخص سياست خود را نسبت به ايران اعالم كند، يك 
وضعيت با ثباتي در بازارها شاهد خواهيم بود كه در ماه هاي 
آينده بازار ارز ثبات نس��بي خواهد داشت و مسكن هم بعيد 
است كه افزايش قيمت را تجربه كند. عالوه براين، همتي در 
جديدترين اظهارات خود درباره بازار ارز اعالم كرده كه در دو 
سال گذشته فشار ناشي از تحريم ها، خصوصا تشديد انتظارات، 
درافزايش قيمت ارز موثر و تعيين كننده بوده است و انتظار 
مي رود با فروكش كردن انتظارات، نرخ ارز نيز به سمت تعادل و 
ارزش اقتصادي آن حركت كند.  رييس جمهوري نيز به تازگي 
مطرح كرده كه با آزادسازي منابع ايران از كشورهايي همچون 
كره جنوبي و عراق، قيمت دالر به 15 هزار تومان خواهد رسيد. 

  كاهش قيمت دالر دليل بين المللي دارد
در اين زمينه صادق الحسيني مطرح كرد كه نرخ واقعي دالر 
20 تا 2۴ هزار تومان است و با توجه يه اينكه انتظارات مثبتي 
نسبت به امور بين المللي شكل گرفته است و گفته هاي دولت 
مبني براينكه مي تواند قيمت دالر را به 15 هزار تومان برساند، 
بهتر است كه اين اتفاق رخ ندهد، زيرا به توليد و اقتصاد ضرر 
مي رساند.  از آنجايي كه در پي كاهش نرخ ارز، بازار بورس هم 
س��قوط خواهد كرد، دولت هم نرخ ارز را بيش از حد كاهش 
نخواهد داد و دالر تا 15 و 16 هزار تومان به ثبات مي رسد. طبق 
گفته اين كارشناس اقتصادي عامل اصلي كاهش قيمت دالر 
اتفاقات بين المللي است و ربطي به اقدامات بانك مركزي ندارد. 
حال با برگشت دالر به كانال 20 تا 22 هزار تومان، عده زيادي 
اين كاهش قيمت دالر را تحت تاثير گفته هاي رييس جمهور 
مي دانند؛ درحالي كه كارشناسان اقتصادي اين را ثمره انتخاب 
بايدن و كاهش انتظارات تورمي در پي آن مي دانند. در آخر از 
آنجا كه اقتصاد ايران بر مبناي دالر حركت مي كند و قيمت 
در ساير بازارها طبق قيمت دالر كم يا زياد مي شود، با كاهش 
قيمت در بازار ارز در آينده نزديك شاهد روند كاهشي در ساير 
بازارها خواهيم بود. به گونه اي كه پيش بيني يك كارشناس 
اقتصادي از آينده بازارهاي طال، مسكن، خودرو و... در سال 

آينده كاهشي يا ثبات قيمت ها است. 

     قيمت جهاني طال كاهش يافت
قيمت هر اونس طال در پايان معامالت جمعه با 0.77 درصد 
كاهش به 1۸55 دالر و 61 سنت رسيد.به گزارش رويترز، در 
حال��ي كه به راه افتادن موج فروش و تقويت دالر به بازار طال 
لطمه زده، قيمت فلز زرد روز جمعه تا بيش از يك درصد افت 
داشت، اما اميدها به بسته محرك مالي جديد دولت امريكا 
سبب شد تا قيمت طال همچنان در مسير ثبت اولين افزايش 

هفتگي طي 3 هفته اخير باقي بماند. 
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مجلس نه قيمت ارز تعيين 
كرده، نه سقف فروش نفت

رييس مجلس با انتقاد از اليحه بودج��ه 1۴00، گفت: 
مجلس نرخ ارز و سقف فروش نفت را تعيين نمي كند بلكه 
مي خواهد مانع از تصميم گيري هاي تورم زاي دولت شود. 
به گزارش ايسنا، محمدباقر قاليباف با تاكيد بر اينكه امروز 
در بودجه انضباط نداريم، بيان كرد: مجلس نرخ ارز را تعيين 
نكرده است ما نادان و ناشي به اقتصاد نيستيم، نه مجلس 
و نه دولت قادر نيس��ت نرخ ارز را تعيين كند چرا كه نرخ 
ارز نتيجه مديريت و عملكرد ما در كف بازار است. رييس 
مجلس تاكيد كرد: ما در مجلس ايستاده ايم تا سياست 
ارزي را در نظر بگيريم كه هر دولتي روي كار آمد نتواند از 
اين سياست خارج شود، اين تهمت ناروا است كه مي گويند 
مجلس نرخ ارز تعيين كرده است بلكه ما مي گوييم تفاوت 
نرخ تسعير ارز با نرخ آزاد كه حجم بسيار زيادي است به 
حدي كه بيشتر از بودجه جاري است، كجا خرج مي شود؟ 
اكنون ناراحت همين موضوع هستند. وي ادامه داد: حتي 
گفته مي شود مجلس سقف درآمد نفتي را بسته است در 
حالي كه اينچنين نيست هرچقدر مي خواهند اين سقف 
را باال ببرند ولي بايد واقع بينانه به شرايط نگاه كنيم، در 
شرايط سخت كنوني تحقق فروش روزانه 1.5 ميليون 
بشكه نفت ممكن است و اگر بيشتر تحقق پيدا كند مهم 
است كه بدانيم اين درآمد نفتي كجا خرج مي شود آيا منجر 
مي شود به اينكه دولت چاق و هزينه ها باالتر رود. قاليباف 
با اشاره به برخي جزئيات اليحه بودجه 1۴00، گفت: در 
بودجه اي كه دولت ارايه كرده است هزينه ها به نسبت سال 
گذشته ۴6 درصد افزايش يافته، در مقابل ميزان افزايش 
درآمد 10 درصد بوده است كه اين يعني 36 درصد گپ 
ايجاد شده است در واقع قرار است از جيب مردم برداشته 
شود از اين رو اعتقاد داريم سياست هاي مالي غلط دولت 
در سياست پولي اثرگذار بوده و تورم را باالتر مي برد. وقتي 
گراني و تورم در جامعه رخ دهد كارگر و كارمند هرچقدر 
كار كنند، وام بگيرند ديگر بايد آرزوي مسكن را فراموش 
كنند، در واقع مجلس مي خواهد جلوي تصميم هاي تورم 
زا در دولت را بگيرد. مي گويند ما به فكر معيش��ت مردم 
هستيم، لذا بايد گفته شود كه ما نيز به فكر معيشت مردم 
بوده ايم و البته خواهيم بود اما اين سوال وجود دارد كه چرا 
با ارز ۴200 توماني كه قرار بود قيمت ها ارزان شود، تا اينكه 
كاالهاي اساسي را در اختيار مردم قرار دهند، اما مشاهده 
كرده ايم كه ن��رخ ارز همچنان باال مي رود و قيمت ها هم 
افزايش مي يابد و اين به گونه اي است كه با باال رفتن نرخ 
ارز اقالم اساسي همچون تخم مرغ و كاالهاي ديگر قيمت 
دوچنداني پيدا مي كنند. رييس مجلس ادامه داد: اگر به 
اعداد و ارقام نگاهي بيندازيم چند 10 ميليارد دالر رفته 
است و مي خواهم بگويم تا مهرماه سال 1۴00 به طور دقيق 
با همين شرايط سخت ارزي ۴.2 ميليارد دالر به نهاده هاي 
دامي اختصاص يافته است پس مرغ بايد با احتساب سالن 
اجاره اي مرغداري، دارو، واكس��ن، و همه اين مس��ائل، 
كيلويي ح��دود 10 هزار تومان يعني بايد يك و نيم دالر 
باشد، اما مرغ را در حال حاضر كيلويي 25 هزار تومان به 
مردم مي دهيد، اين سوال وجود دارد كه مابه التفاوت اين 

ارز كجا رفته است؟

پيش بيني افزايش قيمت بيت كوين
تحليلگران ارز مجازي عقيده دارند ارزش بيت كوين بيش 
از پيش كاهش يافته و تا 26000 دالر پايين مي آيد ولي در 
كوتاه مدت به 50 هزار دالر خواهد رسيد. برخي ديگر نيز 
قيمت 35 تا 50 هزار دالر و عده اي ديگر از 1۴6 هزار تا 31۸ 
هزار دالر را پيش بيني كرده اند. به گزارش كوين دسك، 
تحليلگران مي گويند روند كاهش قيمت بيت كوين احتماال 
هنوز به پايان نرسيده و ارزش اين ارز مجازي احتماالً تا 26 
هزار دالر پايين مي آيد. ارزش بيت كوين 13 درصد در روز 
پنجش��نبه كاهش يافت و در اولين ساعات روز جمعه به 
2۸۸۴5 دالر رسيد كه پايين ترين رقم از چهارم ژانويه بود. 
اين ارز مجازي بخشي از اين كاهش قيمت را جبران كرده 
و حاال به 31 هزار دالر رس��يده است. مديرعامل شركت 
تحقيقات بالك چين كريپتو كوانت با اشاره به تقاضاي 
ضعيف از طرف س��رمايه گذاران بزرگ  گفت: »مطمئن 
نيستم 2۸ هزار دالري كه در روز جمعه شاهد آن بوديم 
پايين ترين قيمت بيت كوين باشد«.متيو ديب، يكي از 
موسسان و مديرعامل استك  فاندز كه مقرر آن در سنگاپور 
است گفت: »بيت كوين حمايت كوتاه مدتي را كه به وجود 
آورده بود، در روز پنجشنبه شكست و با وجود اينكه هنوز 
هم تجارت مثبتي در ب��ازار دارد، احتمااًل طي هفته هاي 
آينده تا 26 هزار دالر كاهش مي يابد«. يك فعال نيويوركي 
تيك تاك در ادعايي عجيب گفته است مي توان با استفاده از 
الگوهاي نجومي مسير حركت بيتكوين را پيش بيني كرد. 

تحريم هاي امريكا نمي تواند 
روند قبل را طي كند

رييس كل بانك مركزي گفت: روند فزاينده صادرات 
نفت و فرآورده و صادرات غيرنفتي در ماه هاي اخير مويد 
رشد توليد ملي است، هرچند شك ندارم تحريم هاي 
امريكا نيز نمي تواند روند قبل را طي كند. همتي تأكيد 
كرد كه شرايط كشور حتي با تداوم تحريم ها به هيچ وجه 
به وضعيت بي ثبات قبل بازنمي گردد، هفته گذشته، 
ابعادي از تالش هاي مجموعه حاكميت و به ويژه بانك 
مركزي در خنثي سازي تحريم هاي امريكا و اقدامات 
بانك مركزي در جلوگيري از فروپاش��ي اقتصادي را 
تش��ريح كردم. وي افزود: بحث اصل��ي اين بود كه در 
صورت نبود سياست گذاري هاي مقاومتي و اقدامات 
بانك مركزي، براي كنترل تراكنش هاي ريالي  و پايه 
پول��ي و صيانت از ذخاي��ر ارزي و تأمين مالي واردات 
كاالهاي اساسي و دارو، افزايش پايه پولي و نقدينگي و 
ارزان فروشي ارز مي توانست كشور را در موقعيتي قرار 
بدهد كه مطابق پيش بيني بس��ياري از تحليلگران با 
تورم افسارگسيخته و  نرخ ارز غيرمعقول بااليي روبرو 
ش��ود. همتي گفت: به دليل سياست ها و برنامه هاي 
انجام ش��ده و در حال انجام و ابزارهاي طراحي شده و 
در حال استفاده، به ويژه در حوزه سياست گذاري پولي 
و تأمين مالي كسري بودجه، شرايط امروز كشورمان 
به هيچ وجه به وضعيت قبلي بازنمي گردد و مجموع 
شرايط نيز همين را نشان مي دهد. وي ادامه داد: بانك 
مركزي و دركل مجموعه نظام به درس��تي از بحران 
تحريم ها به عنوان فرصتي براي بسياري از سياست ها 

استفاده كرد و اين اصالحات را ادامه خواهد داد.

 كدام تراكنش ها 
از ۵  بهمن برگشت مي خورند؟

 از  امروز تراكنش هاي فاقد كد شهاب در ساتنا برگشت 
مي خورند، لذا افراد حقيقي ي��ا حقوقي كه كدملي يا 
شناس��ه ملي خود را اظهار نكرده اند نمي توانند از اين 
خدمت بهره مند شوند.   روابط عمومي بانك مركزي در 
پيامي توييتري نوشت: از امروز )5بهمن( تراكنش هاي 
فاقد كد شهاب در ساتنا برگش��ت مي خورند، لذا افراد 
حقيقي يا حقوقي كه كدملي يا شناسه ملي خود را اظهار 
نكرده اند نمي توانند از اين خدمت بهره مند شوند.اگر 
تراكنش  هموطنان گرامي برگش��ت خورد، مي توانند 
مش��كل را از طريق بانك مبدا پيگيري و بانك موظف 
به همكاري است. طبق اعالم قبلي بانك مركزي، اين 
اقدام بر فعاليت مشترياني كه اطالعات هويتي ايشان 
نزد بانك ها و موسسات اعتباري موجود است، تاثيري 
نخواهد داشت و صرفًا حساب ها و تراكنش هايي را كه 

فاقد شناسه ملي هستند برگشت مي زند.

 پيوستن به FATF باعث
 تسهيل مراودات مالي مي شود

به اعتقاد برخي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت، 
عضوي��ت در FATF در ش��رايط تحريم ه��اي امريكا 
تاثير مثبتي بر اقتصاد نخواهد داش��ت، اما بسياري از 
كارشناسان اقتصادي با نظر آنها موافق نبوده و معتقد 
هستند كه تصويب FATF باعث تسهيل مراودات مالي، 
بهبود صادرات شركت هاي بورسي و تقويت بازار سرمايه 
خواهد شد. پيوستن يا نپيوستن به گروه ويژه اقدام مالي 
)FATF( از مهم ترين مباحث امروز اقتصاد كشور است. 
موضوعي كه البته سال هاست در محافل اقتصادي و 
سياسي ايران مطرح بوده، اما در يك ماه گذشته و پس 
از موافقت رهبر معظم انقالب براي طرح مجدد لوايح 
دولت مبني بر پيوس��تن به كنوانسيون هاي پالرمو و 
CFT، در مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجددا اين 
موضوع در اولويت دغدغه ه��اي فعاالن و تحليلگران 
اقتصادي قرار گرفته است. »مهدي رباطي«، تحليلگر 
امور اقتصادي و كارشناس سياست عمومي در اقتصاد، 
در همين رابطه به خبرنگار ايرنا گفت: در شرايط فعلي 
مي توان ادعا كرد كه هيچ كدام از افرادي كه با عناوين 
موافق و مخالف برجام شناخته مي ش��وند، در اينكه 
پيوستن به اين سازمان يك ضرورت است و به هر حال 
بايد انجام شوند، اختالف نظري ندارند. اما برخي داليل 
كه به اقتضاي شرايط سياس��ي و اقتصاد كالن كشور 
مطرح مي ش��وند، منجر به اين شده كه عده اي موافق 
پيوستن به اين س��ازمان در حال حاضر نباشند. وي 
وجود تحريم هاي يك جانبه و بي سابقه دولت امريكا را 
مهم ترين دليل اين مساله دانست و افزود: در حال حاضر 
كشور ما مجبور است عمده مبادالت اقتصادي و تجاري 
خود را به صورت مخفيانه انجام دهد تا به اصطالح بتوانيم 
تحريم ها را دور بزنيم. همين موضوع، دليلي شده است 
براي مخالفين كه ادعا كنند در اين شرايط پيوستن ايران 
به FATF فوايدي براي كش��ور ندارد يا حتي مي تواند 
مانعي براي انجام همين مراودات مخفيانه باش��د. در 
حالي كه معتقدم اين اس��تدالل ها بعضا غلط است و 
پيوس��تن ايران به FATF فوايد بيشتري براي كشور 
دارد. اين دانش آموخته رشته اقتصاد ادامه داد: پيوستن 
به گروه ويژه اقدام مالي، به نوعي با اتصال به شبكه جهاني 
اينترنت قابل تشبيه اس��ت. همان گونه كه در صورت 
نپيوستن به اينترنت تمامي راه هاي ارتباطي كشور دچار 
اختالل شده و حتي به نوعي قفل مي شود، FATF هم 
در مبادالت تجاري چنين نقشي را دارد. از سوي ديگر 
همان گونه كه پيوستن به اينترنت قرار نيست مستقيما 
به ما نفعي برساند و اين نوع استفاده ما از اينترنت است 
كه منافعي را براي ما ايجاد كند، سازمان FATF هم قرار 
نيست به طور مستقيم مشكالت اقتصادي ما را حل كند، 
بلكه يك ابزار كارا در دس��ت سياست گذاران و فعاالن 

اقتصادي خواهد بود.
اين كارش��ناس اقتصادي با اشاره به هزينه هاي بسيار 
سنگين قرار گرفتن در ليست سياه FATF، گفت: در اين 
شرايط فارغ از مساله تحريم ها، ما نمي توانيم هيچ مبادله 
شفاف و مستقيم تجاري را انجام دهيم و مجبور هستيم 
اين مبادالت را با هزينه ها و ريسك هاي بسيار باال طي 
فرايندي انجام دهيم كه در بلندمدت اقتصاد ما را تحت 

فشار قرار داده و لطمات زيادي وارد مي سازد.

كاهش ۲۲۰ توماني نرخ دالر در صرافي ها

انتظارات تورمي به دنبال كاهش نرخ ارز كاهش يافته است

آگهی فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه عمومی )يک مرحله ای (
شماره مناقصه ۱0۷۱90

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کيفی نسبت به شناسایی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسب جهت مناقصات ذیل اقدام نماید. بدینوسيله از کليه شرکتهای واجد شرایط که مایل به شرکت در این ارزیابی 
هستند دعوت می گردد از تاریخ 99/11/4 ساعت 14 الی 99/11/6 ساعت 16 اسناد ارزیابی را از سامانه WWW. NARIDATES. IR دریافت نمایند و تا تاریخ 99/11/20 ساعت 16 اسناد فوق را از طریق سامانه ارسال نمایند.

بدیهی است شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کيفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه 
از طریق سامانه فوق دعوت بعمل خواهد آورد تا ارائه مدارک و پرسشنامه های تکميل شده در سایت هيچگونه حقی را برای متقاضيان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. خواهشمند است آدرس، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص 

گردد. در صورت عدم پاسخگویی یا خرابی فکس مسئوليت آن بر عهده مناقصه گر می باشد.
آدرس امور کاال : ساری -  بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره 2 طبقه همکف 011-33492352-33204091

آدرس  کميته فنی  - بازرگانی ساری -  بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران 011-33202408
عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

شرکت گاز استان مازندران
)سهامی خاص(

نوبت اول

شماره مجوز ۱399/6322

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران

1- محل تامين اعتبار : منابع داخلی 
2- مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد.

3- نوع تضمين شرکت در فرایند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیين نامه تضامين معامالت دولتی مصوبه هيات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/9/22 و اصالحات بعد از آن در خصوص کارهای پيمانکاری یا واریز 
وجه نقدی به شماره حساب بانک مرکزی )IR710100004001102607375883( واریز گردد.

4- زمان مهلت دریافت اسناد : از دوشنبه 99/11/27 الی چهارشنبه 99/11/29 ساعت 14:30 )ضمنا اصل تضمين شرکت در فرایند ارجاع کار در این مهلت ثبت اتوماسيون اداری و تحویل دبيرخانه رمز محرمانه گردد(
5- زمان عودت پيشنهاد مالی : شنبه 99/12/16 ساعت 14:30

6- زمان گشایش پيشنهادات : یکشنبه 99/12/17 )ساعت 9 صبح(
ضمنا : هرگونه تغيير در زمان های یاد شده از طریق سامانه اعالم می گردد.

7- شرایط متقاضی : 
- مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق )رتبه ،کدپستی، شناسه ملی، کد اقتصادی، دامنه کاری، تطابق امضاء، ضمانتنامه بانکی، صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 98/12/29 با توجه به الزام ارائه صورتهای مالی و حسابرسی شده با 
رعایت ماده 4 آیين نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، تعهدنامه رعایت مبارزه با پولشویی، اساسنامه، آخرین تغييرات اساسنامه ، صورتجلسه مجمع عمومی، فرم خوداظهاری، مهر و امضاء پکيج پيمان ، کپی شناسنامه 

و کارت ملی صاحبان امضاء، مشخصات اعضاء هيات مدیره و سهام داران باالی %10 حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان و تکميل فرم پولشویی ارسالی ، گواهی ایمنی صادره از اداره کار، گواهينامه ماليات بر ارزش افزوده.
- عضو وندور ليست وزارت نفت در حيطه توليدکنندگان و عضویت سامانه ستاد و تامين کنندگان لوله فوالدی 10 و 12 اینچ 

- ارزیابی مشتریان قبلی و گواهی حسن شهرت صادره توسط آنان 
- داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر )ارائه رزومه کاری مرتبط(

-تضمين کيفيت خدمات پس از فروش محصوالت )وارانتی(
-  نظام کيفيت و نحوه تضمين محصوالت )گارانتی(

http://iets.mporg.ir ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت -
- ))حداقل نصاب پيشنهاد دهنده در این مناقصه یک مرحله ای فراخوان عمومی به تعداد سه مناقصه گر می باشد ((

- جهت کسب اطالعات بيشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir  و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور  به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایيد.

حداقل امتياز کيفیمبلغ برآورد)بریال(مبلغ تضمين )بریال(شماره فراخوان سامانه ستادتعداد )متر(موضوع مناقصه: خریدردیف

1

لوله فوالدی 10 اینچ به ضخامت 0/219
line pipe : 10" Grade B API  5L  PSL2
)IGS- MPL - 001-2)1  طبق استاندارد

3000

20990915780002483/300/000/00066/000/000/00070
 لوله فوالدی 12 اینچ به ضخامت 0/250

line pipe : 12" Grade B API  5L  PSL2
)IGS- MPL - 001-2)1  طبق استاندارد

3000

رشد نقدينگي، پايه پولي، مخارج دولت، رشد تسهيالت، خلق 
پول توسط بانك ها و پذيرش سطح باالتري از قيمت ها در 
اقتصاد ايران است و با رشد قيمت پايه دالر، تمام قيمت ها، بايد 
افزايش يابد.  در چنين شرايطي اگر حقوق و دستمزد افزايش 
نيابد و قدرت خريد مردم كاهش بيشتري داشته باشد، عمال 
ابعاد اجتماعي و خطرات و چالش هاي بسياري را به همراه 
خواهد داشت. در سه سال اخير عمال قيمت بسياري از كاالها 
سه برابر شده و قيمت ارز بين 7 تا 10 برابر افزايش يافته و اثر 
خود را بر كل اقتصاد و مخارج و توان معيشتي مردم گذاشته 
است و قدرت خريد مردم عمال به يك سوم كاهش يافته است 
و لذا با پذيرش سطح باالتري از قيمت دالر پايه، موجبات رشد 
تمام شاخص هاي پولي، بانكي، بودجه اي، كسر بودجه، خلق 
پول و... را فراهم خواهد كرد و مانند يك موج بزرگ قيمت و 
هزينه ها تمام شاخص ها را باال مي برد و اگر قدرت خريد مردم 
افزايش نيابد، عمال به معناي كاه��ش قدرت خريد مردم، 
رشد مصرف بخش خصوصي، تقاضاي كل و مشكالت بسيار 
ديگر است.  براين اساس، بايد توجه داشت كه نرخ تسعير ارز 
با نرخ پايه دالر براي خريد كاالهاي اساسي و همچنين نرخ 
بازار آزاد دالر بايد متفاوت باش��د و مجلس و دولت و بودجه 
1۴00 نبايد به قيمت ها سيگنال افزايش قيمت را بدهد. در 
اين زمينه برخي صاحب نظران معتقدند كه در سال هاي اخير 
بين ۸ تا 1۴ ميليارد دالر خريد كاالهاي اساسي با قيمت دالر 
۴200 تومان بوده و اين نرخ مي تواند تاحدودي افزايش يابد 
و همراه با نظرات زمينه تامين كاالهاي اساسي را فراهم كند. 
همچنين نرخ تسعير ارز در بانك ها و سيستم بانكي مي تواند 
با كمترين اثرگذاري بر قيمت كاالهاي اساسي، درآمد ريالي 
بيشتري براي دولت و بانك ها ايجاد كند و در عين حال، بازار 
مي تواند به تخصيص منابع و تنظيم و تعادل عرضه و تقاضاي 
ارز و ص��ادرات و واردات كمك كند.  اما اگر همه نرخ ها يكي 
شود و مثال دالر 17500 توماني حاكم شود در آن صورت با 
حدود 30 تا ۴0 ميلي��ارد دالر درآمد و مخارج ارزي دولت، 
رقمي معادل 500 هزار ميليارد توم��ان درآمد ريالي براي 
دولت ايجاد خواهد كرد و دولت مي تواند كسري بودجه خود 
را جب��ران كند و در عين حال از مح��ل اوراق بدهي دولت و 
اس��تفاده از پول بانك ها و تغيير تركيب ترازنامه بانك ها، و 
رشد ماليات و... منابع مورد نظر خود را تامين كند. در نتيجه 
مجلس اصولگرا كه در س��ال آينده خود را براي پيروزي در 
انتخابات رياس��ت جمهوري و انتخاب يك رييس جمهور 
نظامي يا اصولگرا آماده مي كند، با كمترين مشكل در كسري 
بودجه و تامين منابع براي بودجه مواجه خواهد شد و به همين 
خاطر به بهانه مضرات دالر ۴200 توماني، عمال زمينه رشد 
قيمت ها و باال رفتن سطح قيمت ها و شاخص هاي اقتصادي 
و پولي و بانكي را فراهم خواهد كرد.  سخنگوي كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه 1۴00 با بيان اينكه بر اس��اس مصوبه 
كميسيون تلفيق ارز ۴200 توماني از محاسبات بودجه سال 
آينده حذف خواهد شد در عين حال گفت كه اين كار براي 
كمك به دولت صورت گرفته و موجب گراني نخواهد شد. در 
اليحه بودجه ۴ نرخ ارز پيش بيني شده و دولت ارز ۴200 و 

11500 و 17500 توماني را در قالب حكم تبصره 1 و ۴ آورده 
بود و مي خواست اين اجازه را بگيرد كه در سامانه  اي تي اس 
آنچه كه نرخ بازار است بفروش��د. افزايش نرخ تسعير ارز به 
17500 تومان مصوبه جنجالي است كه طبق اعالم اعضاي 
كميسيون تلفيق در جلسه عصر شنبه 13 دي ماه به تصويب 
اين كميسيون رسيده اس��ت. در صورت تثبيت و تصويب 
نهايي نرخ محاس��باتي دالر 17500توماني )در مجلس و 
شوراي نگهبان( عماًل شاهد افزايش 300درصدي نرخ ارز 
دولتي كه هم اكنون ۴200 تومان است، خواهيم بود و نرخ 
ارز محاسباتي 11500توماني كه دولت پيشنهاد كرده بود، با 
رشد 52درصدي مواجه مي شود. اين مصوبه با واكنش هاي 
متعددي همراه شده است تا جايي كه كارشناسان هشدار 
داده اند كه بعد از تصويب افزايش نرخ تسعير ارز به 17500 
تومان بايد منتظر انفجار قيمتي و تورم افسارگسيخته در سال 
1۴00 باشيم. كارشناسان اقتصادي و منتقدان مصوبه تلفيق 
همگي به افزايش شديد پايه پولي در صورت تصويب و اجراي 
افزايش نرخ تسعير ارز در سال 1۴00 اشاره دارند و مي گويند: 
نبايد به يك باره جهش چندصد درص��دي در نرخ ارز پايه 
داشته باشيم چراكه اين اقدام مجوزي براي افزايش قيمت ها 
در ساير بازارهاست ضمن اينكه بانك مركزي نمي تواند در 
س��ال آينده با اين نرخ نياز ارزي دولت را تأمين كند و قطعًا 
مجبور به چاپ پول خواهد شد كه نتيجه اي جز افزايش تورم 
و پايه پولي نخواهد داشت. بعد از مصوبه اخير تلفيق در مورد 
تغيير نرخ به 17 هزار و 500 تومان، رييس كل بانك مركزي 
گفته بود كه با توجه به شرايط موجود رسميت دادن به نرخ 
تسعير 17 هزار و 500 تومان را به صالح اقتصاد نمي داند. وي 
تاكيد كرده بود كه بهتر است تالش مجموعه نظام بر صادرات 
بيشتر نفت كه حق مردم ايران است باشد. عبدالناصر همتي 
رييس كل بانك مركزي در همين ارتباط گفت: تعيين نرخ 
17500 تومان به ازاي هر دالر و رس��ميت دادن به اين نرخ 
تسعير ارز در بودجه را با توجه به توفيقات اخير در صدور نفت 
و فرآورده هاي نفتي و خنثي كردن تحريم هاي جاري از يك 
طرف و نيز روند تحوالت و احتمال كاهش تحريم ها در سال 
آتي از طرف ديگر، به صالح اقتصاد كشور نمي دانم. رييس كل 
بانك مركزي به افزايش پاي��ه پولي در صورت تصويب نرخ 
تسعير 17500 توماني اشاره و تأكيد كرده نكته اي كه بايد 
توجه شود موضوع تأثير آن بر رشد پايه پولي است، ممكن 
اس��ت در ظاهر اين اقدام با كم كردن از ميزان صادرات نفت 
موجب تراز دخل وخرج بودجه بش��ود ولي براساس تجربه 
كشور و رابطه مالي دولت و بانك مركزي، تأثير آن در نقدينگي 
را نمي توان ناديده گرفت. همزمان با افزايش نقدها به مصوبه 
ارزي كميسيون تلفيق برخي از نمايندگان اين كميسيون 
اعالم كرده اند كه اساساً نرخي در اين كميسيون براي تسعير 
ارز در نظر گرفته نشده است و برخي ديگر هم مخالفان ارز 
17500 توماني را به عنوان مدافعان و ذي نفعان ارز ۴200 
توماني نام برده اند درحالي كه اساسا مخالفت با ارز 17500 
توماني به معناي دفاع از ادام��ه پرداخت ارز ۴200 توماني 
نيست و نكته مهم دقيقا اينجاست كه نبايد يك باره ارز ۴200 

توماني را حذف كرد بدون آنكه برنامه مشخصي براي كاالهاي 
ضروري اي داشت كه پيش از اين از ارز ۴200 توماني ارتزاق 
مي كردند. حذف ارز ۴200 توماني كاالي اساسي و نرخ 11 
هزار و 500 توماني تسعير درآمد ارزي دولت با نظر كميسيون 
تلفيق مجلس، در شرايطي انجام شده كه مواضع دولت به 
نوعي تاييد كننده اين مصوبه نيست؛ جايي كه نرخ 17 هزار و 
500 توماني را منطبق با نرخ كارشناسي بانك مركزي ندانسته 
و تاكيد دارد هرگونه حذف ارز ترجيحي و اعمال نرخ باالتر بايد 
با اين ضمانت همراه باشد كه آثار مثبت بيشتر و منفي كمتري 
نسبت به روال فعلي دارد و از سويي سازوكار برگشت منابع 
به مردم مشخص و اثر گذاري آن تضمين شده باشد، آنگاه در 
صورت تاييد نهايي از آن تمكين خواهد شد. در همين رابطه 
مژگان خانلو،سخنگوي ستاد بودجه 1۴00 جريان اخير 
مصوبات كميسيون تلفيق مجلس ابعاد تغييرات براي 
حذف ارز ۴200 تومان كاالي اساسي و نرخ 11 هزار 500 
تومان تسعير درآمد ارزي دولت و اعمال نرخ جايگزين 17 
هزار و 500 تومان را تشريح كرد. نرخ 11 هزار 500 تومان 
نه نرخ بازار است نه نرخ سامانه ارزي، بلكه نرخ محاسباتي 
بودجه و نرخ ميانگين ارز ۴200 تومان و 17 هزار و 500 
تومان متناسب با ميزان مصارف ارزي دولت است به اين 

معني كه بانك مركزي درآمد ارزي دولت را با چه نرخي 
تسعير و در اختيار آن قرار مي دهد كه كمترين آثار را روي 
پايه پولي، بازار و انتظارات تورمي جامعه داش��ته باشد. 
براين اساس بايد توجه داشت كه صاحب نظران در چنين 
مقطع حساسي كه فشار بر معيشت مردم افزايش يافته 
معتقدند كه نرخ دالر پايه براي كاالهاي اساسي به ميزان 
1۴ ميليارد دالر بايد با نرخي بي��ن ۸ تا 11 هزار تومان 
كه مورد توجه دولت است تحقق يابد تا قيمت كاالها را 
كنترل كند و از رانت دالر ۴200 توماني جلوگيري كند 
و در عين حال رشد پايه پولي و نقدينگي را كمتر شاهد 
باشيم. به عبارت ديگر، وقتي شرايط و فضاي كسب وكار 
متفاوت از شرايط عادي است نمي توانيم يك نرخ براي ارز 
اعالم كنيم و بايد با چند نرخي، زمينه كنترل قيمت ها را 
فراهم كرده و از فشار بيشتر بر مردم جلوگيري كنيم. زيرا 
مردم بيش از اين تحمل فشار تورمي را ندارند.  تصميم 
سياسي يا اقتصادي مجلس مي تواند به جاي افزايش نرخ 
ارز، تامين منابع از محل اوراق بدهي دولت، گشايش در 
فضاي سياسي، رشد فروش نفت و ساير اقدامات را مورد 
توجه قرار دهد و با امكانات محدود فعلي بيش از اين فشار 

تورمي بر مردم را رضايت ندهد.

 حذف دالر 4۲۰۰ توماني و قدرت خريد مردم 
ادامه از صفحه اول



رقيه ندايي|
بازار سرمايه تهران طي هفته گذشته پس از چند روز 
افت س��نگين در روزهاي انتهايي پايان خوش تري 
داشت و روزش��نبه با توجه بازار به وضعيت مطلوبي 
دست يافت و نشانه هايي از تعادل و كاهش عرضه هاي 
هيجاني را در دو روز اخير معامالتي به نمايش گذاشت 
اما در مجموع هفته كاهش ۷/ ۳ درصدي را ثبت كرد 
و طي هفته گذش��ته براي چهارمي��ن هفته متوالي 
با عقب نش��يني قيمت ها مواجه ش��د. در اين ميان، 
گزارش هاي فصلي ش��ركت ها به ويژه در گروه هاي 
كااليي و صادر كننده شرايط مطلوبي را تصوير كردند 
و طاليي ترين فصل عملكرد را به دليل تركيب ريال 
ضعي��ف و قيمت هاي جهاني مطلوب رق��م زدند. با 
اين حال، آنچه بيش از همه سرمايه گذاران را به رغم 
كارنامه خوب فصل پاييز ش��ركت ها م��ردد كرده، 
چش��م انداز دو متغير مهم تاثير گذار بر س��ودآوري 
بنگاه ها ش��امل نرخ هاي جهاني و قيمت ارز اس��ت؛ 
عدم اطميناني كه در هفته اخير با شتاب گيري روند 
افت ارز تا حد زيادي پررنگ ش��د. ب��ا اين حال، افت 
۴۳ درصدي شاخص كل از اوج و جذاب شدن نسبي 
قيمت ها اين احتمال را تقويت مي كند كه در صورت 
تثبيت ريال در سطوح كنوني، به تدريج اعتمادبه نفس 
خريداران تقويت و زمينه حمايت بنيادي از بازار سهام 

به شكل طبيعي فراهم شود.

   نرخ ارز تاريخي
رفت��ار اخير قيمت دالر در ب��ازار آزاد يكي از عوامل 
ش��تاب گيري كاهش نرخ سهام در دو هفته گذشته 
بوده كه درخصوص داليل اين كاهش ناگهاني نظرات 
مختلفي مطرح شده است. برخي آن را به اظهارات 
رييس جمه��ور و پيش بيني دالر ۱۵ه��زار توماني 
مرتبط دانس��تند و گروهي ديگر آن را به پايان كار 
رسمي ترامپ و تهديدهاي مرتبط با حضور او در كاخ 
سفيد نسبت دادند. با اين حال، آنچه از عوامل رواني 
موثرتر است، چشم انداز عرضه و تقاضاي واقعي ارز در 
ماه هاي پيش رو است. به نظر مي رسد فعاالن بازارها 
در اين زمينه به اس��تقبال سناريويي رفته اند كه در 
جريان آن، دولت جديد اياالت متحده امريكا به برجام 
برمي گردد و متعاقب آن، دستورهاي اجرايي تعليق 
تحريم هاي مرتبط با فروش نفت و بقيه معافيت هاي 
تحريمي برجامي برقرار مي شود. بايد توجه داشت، 
بر اس��اس مطالعه روندهاي تاريخي، فعاالن بازارها 
پيش از اتفاق واقعي، رفتار خود را با مفروضات آتي 
تنظيم مي كنند و در نتيج��ه قيمت ها خيلي زودتر 
از خ��ود رويدادها با نتايج اتفاق��ات بنيادي منطبق 
مي شود. از اين رو، در شرايط كنوني نيز اين احتمال 
وجود دارد كه عامل انتظارات باز هم جلوتر از وقايع 
حركت كرده باشد و بر اين اساس، كف نرخ هاي ارز 
زودتر از تحوالت برجامي رويت شود. در همين حال، 
مقاومت نرخ دالر در س��امانه نيم��ا در محدوده ۲۳ 
هزار توماني گوياي آن است كه در عرصه زور آزمايي 
عرضه و تقاض��اي وارد كنن��دگان و صادر كنندگان 
قيمت كشف شده از ثبات بيشتري برخوردار است. 
توجه به اي��ن عامل از آن رو حائزاهميت اس��ت كه 
شركت هاي بورسي در عمليات تبديل ارز بيشتر به 
نرخ هاي س��امانه مزبور متكي هستند كه تا حدي از 

افت هيجاني در امان مانده است.

   حضور بايدن در كاخ سفيد
هرچه ساكن قبلي كاخ س��فيد يعني دونالد ترامپ 
پرحرف و جنجالي بود، متصدي جديد اين پس��ت، 
سياس��ت مداري كهن��ه كار و در ابرازنظ��ر، خوددار 
اس��ت. يكي از جلوه هاي بارز اين رويكرد در زمينه 
موضع گيري در حوزه سياس��ت خارجي به چش��م 
مي خورد. بر اين اس��اس، جو بايدن در حدود س��ه 

م��اه اخير، پس از انتخاب به عن��وان رييس جمهور، 
كمتر از همه در مورد نحوه تعامل با س��اير كشورها 
در خارج صحبت ك��رده و اظهارنظرهاي وي عمدتا 
به تاكيد بر مشورت با متحدان و مطالعه شرايط قبل 
از تصميم گيري متمركز بوده اس��ت. حال، با انتقال 
رسمي قدرت در اياالت متحده اين انتظار وجود دارد 
ك��ه بايدن درخصوص طيف وس��يعي از موضوعات 
سياس��ت خارجي مواضع خود را شفاف كند. از اين 
منظر، فعاالن بورس تهران نيز در روزهاي آتي گوش 
به زنگ خواهند بود تا رويكرد عملي رييس جمهور 
امريكا درخصوص موضوع احياي برجام و ديپلماسي 
با ايران ش��فاف ش��ود؛ رويكردي كه به دليل نتايج 
غير قاب��ل ان��كار آن در زمينه دسترس��ي به ذخاير 
خارجي و ف��روش نفت نقش مهمي در تعيين رفتار 
ارز و چشم انداز س��ودآوري شركت هاي بزرگ بازار 

سهام ايران خواهد داشت.
عليرضا تاج بر، كارشناس بازارسرمايه در گفت وگو با 
»تعادل« وضعيت ب��ازار و دخالت هاي دولت در اين 

بازار را بررسي كرد.
  خوش بيني ها نسبت به وضعيت بازار سرمايه 

ادامه دار خواهد بود؟
بنده با واژه خوش بيني موافق نيس��تم. بازار ما يك 
واكنش بيش از حدي نسبت به كاهش قيمت دالر 
داشت و يك رفتار توده اي داشتيم كه منجر به اصالح 
شديد شد و درحال حاضر كه اين اصالح به پايان خود 
رس��يده و بيش از حد معمول بوده گزارش ۹ ماهه 
ش��ركت ها يك به يك ارسال مي شود. گزارش هايي 
كه در تاريخ برخي از ش��ركت ها ب��ي نظيربود.اين 
عوامل دست به دست هم داده در كنار بودجه اي كه 
به صورت اليحه اس��ت و نويد يك ترم سنگين را در 
سال آينده مي دهد . بازار سرمايه به عنوان تنها گزينه 
پيش روي براي سرمايه گذاري جذاب مطرح كرده 
است. بنده فكر مي كنم اين روند ادامه دار باشد و اگر 
حاشيه اي دوباره براي بازار درست نشود بازارسرمايه 
طي يكسال آينده بهترين گزينه براي سرمايه گذاري 

خواهد شد.
  دولت وعده نرخ 15 هزارتوماني را داده و اگر 
اين وعده محقق ش�ود وضعيت بازارسرمايه 

تغيير مي كند؟
كاهش نرخ دالر به هر نحوي بر روي بازار س��رمايه 

تاثير منفي مي گذارد اما اين نرخ دالر با واقعيت هاي 
اقتصادي همخواني ندارد. برخي ها مساله توافق بين 
ايران و امريكا را مطرح مي كنند كه اين مساله يك الي 
دوماهه نيست حداقل بيش از يكسال زمان براست.

در اي��ن ميان بايد به يك نكته نيز توجه داش��ت كه 
تقاضاي پنهان دالر به دو صورت اس��ت. نخس��ت؛ 
بحث مهاجرت و يا س��فرهاي خارجي اس��ت و دوم 
بحث واردات كاالهاس��ت. در حال حاضر بس��ياري 
از كااله��اي معمول خارجي همانن��د لوازم صوتي، 
تصويري، موبايل و امثال اين موارد در بازار بسيار كم 
هستند و اين تقاضا در گمركات وجود دارد، مطمئنا 
هر كاهش قيم��ت دالري را وارد كننده ها به عنوان 
فرصت ورود مي بينند و م��ن بنده بعيد مي دانم كه 
دالر به نرخي كمتر از ۲0 هزارتومان برسد و اگر هم 
نرخ دالر به كمتر از ۲0 هزارتومان برس��د به صورت 
كوتاه م��دت و مقطعي خواهد بود. بنابراين من بعيد 
مي دانيم كه قيمت دالر به نرخي كه دولتي ها وعده 

مي دهند برسد.
  اگ�ر گشايش�ي در خصوص مذاك�رات بين 
ايران و امريكا رخ دهد بر روي بازارسهام تاثير 

مي گذارد؟
اگر مذاكره اي ميان اي��ران و امريكا رخ دهد بر روي 
بازار سرمايه با فاصله زماني كم تاثير مي گذارد چراكه؛ 
بسياري از شركت هاي ما در حوزه صادرات فعاليت 
مي كنند و اي��ن موضوع بر روي ميزان صادرات آنان 
تاثير مي گذارد. بسياري از شركت ها نياز به قطعات 
مختلف از كشورهاي دنيا دارند كه مي تواند به صورت 
كاتاليز باشد، قطعات خودرو باشد و يا سوئيفت بانكي 
باشد و... تاثيرگذار هس��تند اما تمامي اين موارد در 
كوتاه مدت محقق نمي ش��ود و نيازمن��د يك زمان 

طوالني است.
از سوي ديگر بايد در نظر داشت بحث تحريم ها طي 
دوس��ال گذش��ته اثراتي بر روي اقتصاد ما گذاشته 
اس��ت كه مطمئنا زمان طوالني ب��راي جبران اين 

آثار نياز است.
   اي�ن روزه�ا اخب�ار متع�ددي درخصوص 
دستكاري قيمت سهم ها شنيده مي شود نظر 

شما در اين خصوص چيست؟
پول هايي در بازار س��هام وج��ود دارد به عنوان پول 
هوش��مند و يا همانند آن، اين پول ها بسيار سنگين 

هس��تند و برخالف ديدگاه بازار اين پول ها از سمت 
وسوي حقيقي ها نيست بلكه از جانب افراد حقيقي 
هستند و نمي شود دس��تكاري بازار در سهام خرد و 
كوچك را كتمان كرد. من فكر مي كنم اين اتفاقات 
ناگوار در بازار در حال رخ دادن است. برخي از سهام 
موج��ود در بازار در كف قيمتي هس��تند و با اصالح 
بيش از حد مواجه ش��دند و قطعا ارزنده هستند، به 
خصوص سهام ش��ركت هاي بزرگ و صادر كننده و 
كاموديتي محور اين روزها وضعيت مطلوبي را براي 

خريد سهامداران تجربه مي كنند.
   بحث ميان مجلس و دولت درخصوص دخالت 
در بورس مي تواند وضعيت بازار را ناگوار كند؟

حواشي پيرامون بازارسرمايه تاثير منفي بر روي اين 
بازار مي گذارد و تاثير اين حواش��ي را بر روي بورس 
ديديم. اين منفي هاي اخير بازار س��رمايه به صورت 
بنيادي نبودند، اينها تنش پيش تصميم گيرندگان 
اقتصادي كشور بود. به هرحال بورس كشور بايد يك 
متولي داشته باشد و ما از هرجايي صداي حمايت از 
بورس را بشنويم و صرفا اين صدا در حد حرف باشه 
و اما در عمل حمايتي وجود نداش��ته باشد و شاهد 
چندين متولي براي بازار سرمايه اصال خوب نيست 
و بازار س��رمايه طبق قانون يك متولي دارد و كسي 
اجازه ندارد براي مطرح كردن اسم خودش و يا براي 
مقاصد ديگر خودش را به عنوان متولي بازار سرمايه 
معرفي كند. اين يك نوع تجربه براي بازار سرمايه شد 
و سياسي شدن، سوءاستفاده از بورس توسط اركان 
مختل��ف حاكميتي باعث ضربه به س��رمايه گذاران 
مي ش��ود و ما اين مورد را طي يك ماه اخير در بازار 

مشاهده كرديم.
به نظر من بهترين گزينه سرمايه گذاري طي يك سال 
آتي باتوجه بودجه و تورم مورد انتظار باال و ركود در 
بازارهاي موازي، بازار سرمايه است. بازار سهام طي 
سال آينده تنها گزينه اي است كه مي تواند يك سپر 
تورمي براي ثروت و س��رمايه هاي مردم ايجاد كند. 
صرفا تنها بايد از حاش��يه پرهيز كني��م و مردم را به 
سرمايه گذاري مدت دار و تحمل بيشتر دعوت كنيم. 
اعتماد مردم خدش��ه دار شده و اين برگشت اعتماد 
حداقل چندين م��اه زمان مي برد تا اعتماد مردم باز 
گردد و اميدوارم تصميم گيران اولين هدف خود را 

بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمايه قرار دهند.
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صدور مجوز ۱۰۰ هزار ميليارد 
توماني افزايش سرمايه

علي بيگ زاده، مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان 
بورس درباره پيش��نهاد س��ازمان به كميسيون 
اقتصادي مجلس مبني بر مشوق مالياتي افزايش 
س��رمايه شركت  هاي پذيرفته ش��ده در بورس و 
فرابورس از سود انباش��ته گفت: اين موضوع در 
سال ۹۷ هم بر اساس جواز قانوني اجرا شده بود، 
اما مدت زمان آن محدود و مربوط به يك س��ال 
بود. وي ادام��ه داد: طبق پيش��نهاد جديد و در 
صورت تصويب مجلس، معافيت مالياتي افزايش 
سرمايه از سود انباشته، تبديل به قانون شده و در 
قانون بودجه لحاظ خواهد شد. اين موضوعات به 
نگه داشت سرمايه در شركت ها و كمك به تامين 
سرمايه در گردش شركت ها كمك شاياني خواهد 
كرد.  اين مقام مسوول درباره آمار ۹ ماهه افزايش 
سرمايه ش��ركت هاي بورس��ي و فرابورسي هم 
توضيح داد: از ابتداي سال تا پايان آذر براي ۱۷۶ 
شركت مجوز افزايش بيش از ۱00 هزار ميليارد 
توماني صادر ش��ده كه معادل كل سال گذشته 
بود و در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل نشان 
از رش��د ۳۲۵ درصدي دارد. بيگ زاده افزود: اين 
حجم از مجوز افزايش س��رمايه ها در ۹ ماه سال 
جاري از سه محل سود انباشته با ۳۶ درصد، مازاد 
تجديد ارزيابي دارايي ها با ۳۵درصد و مطالبات 
حال شده س��هامداران وآورده نقدي و مابقي با 
۱۷ درصد تامين شده اس��ت. وي با اعالم پذيره 
نويسي بيش از ۱۱۴.۷ هزار ميليارد توماني انواع 
اوراق بدهي )اوراق اجاره، مرابحه، رهني، س��لف 
موازي اس��تاندارد، منفعت و مرابحه عام( ادامه 
داد: طي ۹ ماه منتهي ب��ه آذر بالغ بر ۲۳.۹ هزار 
ميليارد تومان اوراق ش��ركتي و مربوط به بخش 
خصوصي منتشر شده كه نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل با ۷هزار ميلي��ارد تومان ۲0۲ درصد 
بيشتر اس��ت. اين مقام مسوول ادامه داد: عرضه 
اوليه ها هم در دوره نه ماهه سال جاري بالغ براي 
۲۸ هزار ميليارد تومان بود. اين در حالي اس��ت 
كه كل عرضه هاي اوليه س��ال گذش��ته بورس و 
فرابورس ۵,۳ هزار ميليارد تومان بوده كه نشان 
از رشد بيش از ۵ برابري عرضه هاي اوليه درسال 

جاري دارد.

صعود بازار سرمايه
با يك شيب ماليم

محمد گرجي آرا، كارش��ناس بازار س��رمايه در 
گفت وگو با سنا در پاسخ به اين سوال كه در حال 
حاض��ر محرك هاي جديد اقتصادي و سياس��ي 
موثر بر بازار س��رمايه كدامن��د، گفت: مهم ترين 
اتفاقي كه ممكن است بازار را به لحاظ اقتصادي 
تح��ت تاثير قرار ده��د، احتم��ال تغييرات نرخ 
بهره است . همچنين سياس��ت دولت در رابطه 
با تامين كس��ري بودج��ه خود بر بازار س��رمايه 
تاثيرگ��ذار خواهد ب��ود؛ چرا كه ممكن اس��ت 
 اتخاذ برخي سياس��ت هاي قبل��ي، به بحث هاي

 تورمي دامن بزند.
 اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد: به لحاظ 
سياس��ي هم به نظر مي رس��د كه بازار، چش��م 
اميد به گش��ايش هاي سياس��ي و توافقاتي دارد 
كه ام��كان دارد در آينده اتفاق افت��د. از طرفي 
با كمرنگ ش��دن تنش هاي سياس��ي، احتمال 
رودررويي نظامي در ديگر كشورها كاهش يافته 
كه بازار با هوش��مندي اين مس��اله را درك و در 
معام��الت خود لحاظ مي كن��د. وي همچنين با 
اشاره به مساله انتخابات به عنوان عامل اثرگذار 
بعدي بر بازارها به ويژه بازار سرمايه خاطرنشان 
ك��رد: تا خرداد ماه آينده كه انتخابات را در پيش 
داري��م، س��رمايه گذاران مي توانند س��هم هاي 
كم ريس��ك تر را انتخ��اب و موقعيت خ��ود را در 
بازار حف��ظ كنند . به نظر مي رس��د نزولي بودن 
ب��ازار مرب��وط ب��ه دوره كوتاه مدت اس��ت و در 
بلندمدت شاهد برگشت قيمت ها باشيم. گرجي 
آرا در پاسخ به اين س��وال كه چرا عليرغم سقف 
شكني تاريخي بورس هاي دنيا و جذابيت قيمت 
سهام در بسياري از شركت هاي بورسي داخلي، 
واكنش بورس بازان ايران متفاوت اس��ت، گفت: 
البته ش��رايط بازار داخل و خارج با هم متفاوت 
اس��ت و گاهي اين دو بازار ارتباط مش��خصي با 
هم ندارن��د، اما روند خ��وب بورس هاي جهاني، 
بيش��تر از باب��ت اميدواري ه��ا و خوش بيني ها 
ب��راي بازگش��ت ب��ه دوران قبل از كروناس��ت 
 كه تقاض��ا در بازاره��اي بين الملل��ي را جذاب

 كرده اس��ت. اين كارش��ناس بازار سرمايه بيان 
كرد: عالوه بر اين بس��ته حمايتي دولت ها، اين 
خوش بيني را در بازارها ايج��اد كرده كه قدرت 
خريد مصرف كنندگان در خارج از ايران افزايش 
و در نهاي��ت وضعي��ت ش��ركت ها بهب��ود پيدا 
كند. اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد: در 
داخل اما عدم اطمينان هاي��ي كه به بازار تزريق 
مي شود، س��هامداران را به تدريج نگران و براي 
باقي مان��دن در بازار دچار تردي��د مي كند . اين 
در حالي اس��ت كه حمايت ه��اي كالمي صرف 
از س��وي دولتمردان بدون اينكه در عمل نتيجه 
مثبتي براي س��هامداران داش��ته باش��د، باعث 
س��رخوردگي آنها خواهد شد. اما س��هامداران 
انتظار دارند كه نهادهاي نظارتي در مواردي مانند 
قيمت گذاري هاي دس��توري كه ب��ه ضرر توليد 
كننده و سهام دار است، صداي آنها را بشنوند. به 
گفته گرج��ي آرا، بخش عمده اي از حقوقي هاي 
بازار هم ك��ه زيرمجموع��ه نهاده��اي دولتي و 
س��ازمان هاي بازنشستگي هس��تند، قسمتي از 
پورتفوي خود را در شرايط فعلي نقد مي كنند كه 
اين موضوع هم به ش��كل گيري روند نزولي بازار 

دامن زده است.

 نظارت ها در بورس
بايد افزايش يابد

زهره الهيان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي 
اسالمي در نامه اي به حجت االسالم حسن روحاني 
رييس جمهور نقش دولت و سازمان هاي دولتي يا 
تحت نظارت دولت در به وجود آمدن آشوب در بازار 

سرمايه و ريزش بورس را تشريح كرد.
متن نامه نماينده تهران به روحاني درباره نقش دولت 

در ريزش بورس به شرح ذيل است: 
باس��مه تعالي، جناب آقاي دكتر حس��ن روحاني، 

رييس محترم جمهور
سالم عليكم؛ همانطور كه اس��تحضار داريد، بازار 
سرمايه كشور طي يكسال گذشته فراز و نشيب هاي 
فراواني را پشت سر گذاشته اس��ت و عده زيادي از 
مردم دچار خسارت هاي زيادي شده اند. در اين ميان 
نقش دولت و س��ازمان هاي دولتي يا تحت نظارت 
دولت، نسبت به ساير اركان حاكميت كشور بيشتر 
بوده است. به طور مش��خص در دو مرحله اختالف 
ميان وزارت خانه ه��اي دولتي به طور مش��هودي 
وضعيت بازار س��رمايه را به آشوب كشاند. اختالف 
اول ميان وزارت خانه نفت و امور اقتصادي و دارايي 
بر سر نحوه فروش صندوق قابل معامله پااليش يكم 
در مردادماه كه ريزش ابتدايي بازار را باعث ش��د و 
اختالف دوم مي��ان وزارت صمت و امور اقتصادي و 
دارايي بر س��ر قيمت فوالد در بورس كاال در دي ماه 
كه سبب ريزش مجدد قيمت ها و به تبع آن، كاهش 
شاخص هاي بازار س��هام شد. به هر حال الزم است 
مشخص ش��ود كه آيا دولت سازوكار بازار و عرضه و 
تقاضا را قبول دارد يا آنكه همواره با سركوب قيمتي 
و رانت هاي موجود، خواهان آسيب به بنگاه ها، توليد، 
س��هام داران و در نهايت عموم مردم است؟ عالوه بر 
اين، س��رمايه گذاران در صندوق پااليش يكم كه با 
تشويق ها و تاكيدات فراوان دولت و مقامات دولتي 
همراه بود، با ضرر حدود ۵0% مواجه شدند. اين در 
حالي اتفاق افتاده است كه مسووالن بلندپايه دولتي 
نويد بازگشت شاخص بازار سهام را داده اند. عملكرد 
دولت در واگذاري سهام خود در قالب صندوق هاي 
قابل معامله در بورس و ضعف نظارت بر معامالت بازار 
سرمايه مورد تاييد مجلس شوراي اسالمي نيست و 
الزم است تا عالوه بر عدم اظهارات غيركارشناسي 
توسط مقامات دولتي، نسبت به اداره بهتر و افزايش 
نظ��ارت بر معامالت در بازار س��رمايه اقدام ش��ود. 
ماحصل عملكرد دولت در بازار س��رمايه در س��ال 
جاري، از بين بردن اعتماد ميان فعاالن بازار سرمايه 
است كه البته اصل سرمايه دولت همين اعتماد مردم 
به دولت بود كه همزمان با آب شدن سرمايه مردم، آن 
نيز آب شد. در پايان تاكيد مي گردد كه الزم است در 
اين ماه هاي باقي مانده دولت جناب عالي، نسبت به 
وقايع رويداده در بازار سرمايه نظارت بيشتري صورت 
پذيرد و از اختالف هاي اجرايي ميان وزارت خانه ها 
به شدت اجتناب شود. بديهي است در صورت بروز 
يا ادامه مشكالتي ناشي از اداره ناكارآمد مسووالن 
دولتي، مجلس از ظرفيت هاي قانوني و نظارتي خود 
به منظور جلوگيري از آسيب بيشتر به عموم مردم 

عزيز كشورمان استفاده خواهد كرد.

سقوط معامالت اوراق تسهيالت 
مسكن در فرابورس

نگاهي ب��ه كارنامه فرابورس اي��ران در دهمين ماه 
امسال نش��ان مي دهد طي ۲۱روز معامالتي تعداد 
۵۹ميليارد و ۵۳۵ميليون ورقه بهادار در ۲0ميليون 
و ۵۸۳هزار نوبت به ارزش ۱۸۵۴هزار و ۹۸۴ميليارد 
ري��ال در بازارهاي فرابورس خريد و فروش ش��ده 
اس��ت كه به ترتيب از رش��د ۴۷درص��دي حجم، 
افزايش ۲۴۷درصدي نوبت هاي معامالت و رش��د 
۳۸۸درص��دي ارزش معام��الت نس��بت به مدت 
مشابه س��ال گذش��ته حكايت دارد. اين در حالي 
اس��ت كه ميانگين حجم روزانه معامالت فرابورس 
در ماه گذش��ته ۸0ميليون ورقه و ميانگين ارزش 
معامالت نيز ۴هزار و ۵0۶ميليارد ريال بوده است. 
همچنين بازار اول فرابورس در ماهي كه گذش��ت 
تغيير مالكيت ۱۷ميليارد و ۱۶ميليون ورقه بهادار 
به ارزش ۳۴۷هزار و ۷۴۸ميلي��ارد ريال و بازار دوم 
مبادل��ه ۱۸ميليارد و ۳۹۴ميليون ورق��ه بهادار به 
ارزش ۳۴۳هزار و ۱۴۶ميليارد ريال را به خود ديدند 
كه اين ارقام به ترتيب بيانگر افزايش ۲۹۴درصدي 
حجم و رشد ۹۴۹درصدي ارزش معامالت در بازار 
اول و رش��د ۹درصدي حجم و ۱۶۴درصدي ارزش 
معامالت بازار دوم در مقايسه با ديماه سال ۹۸ است. 
اين گ��زارش مي افزايد: در ب��ازار ابزارهاي مالي نيز 
تعداد ۸۶۴ميليون اوراق بدهي به ارزش ۷۹۷هزار 
و ۱۲۳ميليارد ريال معامله شده است كه از افزايش 
۵۵۴درصدي حجم و ۵۶0درصدي ارزش معامالت 
اين بازار در ديماه امس��ال نس��بت به مدت مشابه 
سال گذشته حكايت مي كند. افزون بر اين، بالغ بر 
۳۱۴۷ميليون واحد صندوق هاي س��رمايه گذاري 
قابل معامله به ارزش ۶۲ميليارد و ۶۲0ميليون ريال 
و يك ميليون و ۷00هزار ورقه گواهي تس��هيالت 
مسكن»تس��ه« ب��ه ارزش ۹۴۶ميلي��ارد ريال در 
اين م��دت در اين ب��ازار مورد معامله ق��رار گرفته 
اس��ت كه نش��ان از افزايش ۱۸۶درصدي حجم و 
رش��د ۲۵0درصدي ارزش معامالت صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قاب��ل معامل��ه و همچني��ن افت 
۵0درصدي حج��م و كاهش ۳۳درص��دي ارزش 
معامالت اوراق گواهي تسهيالت مسكن در مقايسه 
با دي ماه سال گذشته دارد. اين گزارش مي افزايد: 
شاخص كل فرابورس نيز كه معامالت ديماه امسال 
را از ارتفاع ۱۹هزار و ۶۸۹واحد آغاز كرده بود با ثبت 
افت ۱۱ درصدي در پايان اين ماه به ارتفاع ۱۷هزار و 
۵۳۱واحد رسيد. ارزش كل بازار فرابورس نيز كه در 
ابتداي ماه گذشته ۲0۲۷۳هزار و ۵۸۲ميليارد ريال 
بود در پايان اين م��اه با ثبت افت ۷درصدي به عدد 

۱۸۹۳۶هزار و ۲۱۹ميليارد ريال رسيد.

علت وضعيت ناگوار بازارسرمايه بررسي شد 

سياسي شدن به زيان بورس تمام شد

آغاز پذيرش سرخابي ها در فرابورس تهران
بح��ث واگ��ذاري دو باش��گاه فرهنگ��ي ورزش��ي، 
پرسپوليس و استقالل موسوم به سرخابي ها از زمان 
دولت اصالحات مطرح بود، ام��ا هربار كه بحث آن 
داغ مي شد، با مشكالتي نظير نداشتن صورت هاي 
مالي، زيرس��اخت هاي مالي و عدم شفافيت اسناد و 
م��دارك و قراردادها به تعوي��ق مي افتاد تا اينكه در 
قانون بودجه سال ۹۸ تكليف شده بود كه دولت بايد 
تا پايان شهريور ۹۸ دو باشگاه پرسپوليس و استقالل 
را از طريق فرابورس ارايه كند. اما اين وظيفه قانوني 
هم به دليل نداشتن سرمايه كافي و صورت هاي مالي 

دو باشگاه انجام نشد.
ابوالقاس��م شمس��ي جام خانه، عضو هيات عامل و 
معاون شركت ها و قيمت گذاري بنگاه هاي سازمان 
خصوصي سازي در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: 
چند س��الي اس��ت كه بحث واگذاري دو باش��گاه 
استقالل و پرسپوليس موسوم به سرخابي ها مطرح 
مي شود. نام اين دو ش��ركت فرهنگي ورزشي قبل 
از ابالغ قان��ون اجراي قانون اصل ۴۴ در فهرس��ت 
واگذاري ها بود. با ابالغ قانون اصل ۴۴ در مرداد ماه 
س��ال ۸۷ و متعاقبا ابالغ آيين اجرايي طبقه بندي 
بنگاه ها با تصويب دولت در شهريور ماه سال ۱۳۸۸ 
در فهرس��ت گروه يك بنگاه ها، طبق��ه بندي و در 

فهرست واگذاري ها قرار گرفت.
دولت طي مصوب��ه مهرماه ۹0 نام دو ش��ركت را از 
گروه ي��ك به گروه ۲ بنگاه هاي مش��مول واگذاري 
منتقل نمود و مجددا در م��رداد ماه ۹۴ دولت طي 
مصوبه اي نام دو ش��ركت را از فهرس��ت واگذاري ها 

خارج نمود. پس از س��ه س��ال در آذر ماه ۹۷ نام دو 
شركت در فهرست واگذاري ها قرار مي گيرد و متعاقبا 
به استناد بند )ه( تبصره )۲( قانون بودجه سال ۹۸ 
تكليف مي گردد كه وزارت اقتصاد )سازمان خصوصي 
س��ازي(، وزارت ورزش و سازمان بورس با همكاري 
يكديگر تا شهريور ۹۸ نسبت به واگذاري دو شركت 

از طريق بازار پايه فرابورس اقدام كنند.
قبل از ابالغ سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ وضع مالي 
دو شركت استقالل و پرسپوليس به گونه اي بود كه 
قابليت واگذاري آنها حتي از طريق مزايده هم وجود 
نداشت. چون اطالعات مالي دو شركت شفاف نبود 
و صورت هاي مالي يا مردود ش��ده يا عدم اظهارنظر 
حسابرس بود و بعضا مش��روط مانده بود و بنابراين 
حداقل شرايط را براي واگذاري نداشتند. ضمن آنكه 
سرمايه ثبتي آنها يك و ده ميليون تومان بوده است.

در س��ال ۹۳ تصميم گرفته مي ش��ود كه برند يا نام 
تجاري دو باش��گاه به همراه دو مجموعه ورزش��ي 
توسط كارشناسان رسمي ارزش گذاري شوند و مثاًل 
اگر ارزش برند پرسپوليس A بود و ارزش ورزشگاه 
درفش��ي فر B بود، مجموع ارزش باش��گاه A+B به 
عنوان قيمت پايه در نظر گرفته مي شد. يعني شركت 
واگذار نمي شد، فقط برند به عالوه مجموعه ورزشي 
درفشي فر كه آن هم فاقد سند بود. با توجه به خروج 
نام دو باشگاه از فهرس��ت واگذاري ها در سال ۹۴ و 
سپس مصوبه دولت در س��ال ۹۷ مبني بر درج نام 
شركت در فهرست واگذاري ها و تكليف مجلس در 
قانون بودجه ۹۸، پيگيري ها و جلساتي برگزار و ليكن 

به نتيجه نرسيد. وي ادامه داد: در نيمه اول سال ۹۸، 
جلسات متعددي توسط وزارت ورزش و مسووالن 
اين وزارتخانه، نمايندگان سازمان بورس، مجلس و 
سازمان خصوصي سازي برگزار شد. بعد از برگزاري 
چند جلس��ه، صورت جلسه اي در ش��هريور ماه ۹۸ 
تهيه و به امضاي رييس وقت كميس��يون اصل ۴۴، 
رييس فراكس��يون ورزش مجلس، سازمان بورس، 
وزارت ورزش و نماينده س��ازمان خصوصي سازي 
رسيد. طبق آن صورت  جلسه به علت ساختار مالي 
نامناسب و سرمايه اندك و زيان انباشته قابل توجه 
و عدم وجود سند مالكيت دو مجموعه ورزشي به نام 
دو شركت استقالل و پرسپوليس به دليل مشكالت 
حقوقي و ثبتي ونيز مش��كالت عديده مالي و عدم 
شفافيت، دو باش��گاه قابليت عرضه در فرابورس را 
ندارند و انجام اين واگذاري منوط به اجراي اصالحات 
اساس��ي در صورت هاي مالي دو باش��گاه و اصالح 
س��اختار مالي بود. حتي عده اي مي گفتند از اساس 

امكان چنين اقدامي وجود ندارد.
وي درخصوص آخرين وضعيت پذيرش سرخابي ها 
در حال حاضر مي گويد: پرسپوليس اطالعات خود 
را نهايي كرده و به كارگزاري خود داده است. مشاور 
پذيرش هم كارهاي��ش را انجام داده و در س��امانه 
فرابورس اي��ن اطالعات پرس��پوليس را بارگذاري 
كرده. قرار است دوشنبه هفته آينده جلسه معارفه 
شركت پرسپوليس )قبل از طرح در هيأت پذيرش 
فرابورس( برگزار ش��ود. يعني باش��گاه پرسپوليس 
خودش را به فراب��ورس معرفي مي كند. س��واالت 

نمايندگان فرابورس پاسخ داده مي شود و پس از آنكه 
معارفه و تكميل مدارك انجام ش��د، پرسپوليس به 
هيأت پذيرش راه پيدا مي كند و بعد از آنكه پذيرش 
انجام ش��د، نماد پرسپوليس در فرابورس درج شده 
و با هماهنگي س��ازمان بورس و فرابورس و سازمان 
خصوصي س��ازي و وزارت ورزش زمان عرضه اوليه 
پرسپوليس مشخص مي ش��ود. يادآور مي شوم كه 
اساسنامه استقالل و پرسپوليس مطابق با اساسنامه 
فرمت نمونه سازمان بورس براي شركت هاي سهامي 
عام تهيه و تشريفات قانوني آن انجام و در مرحله ثبت 

در اداره كل ثبت شركت ها مي باشد.
شمس��ي جامخانه درباره بحث قيمت گذاري برند يا 
نشان تجاري سرخابي ها مي گويد: قيمت گذاري برند 
دو شركت هم در دستور كار قرار دارد. در حال حاضر 
كارشناسان به ارزيابي دارايي هاي مشهود و نامشهود 
دو شركت سرخابي ها مشغول اند و عالوه بر كارشناسان 
فني كه دارايي هاي ثابت شركت را ارزيابي مي كنند، 
يك هيأت سه نفره تعيين شده كه ارزش برند باشگاه 
را ارزيابي مي كند. لذا در ارزيابي سهام ارزش برند هم 
لحاظ خواهد شد. اين مقام مسوول در نهايت تاكيد كرد: 
پرسپوليس در دوشنبه هفته آينده يعني ۶ بهمن در 
فرابورس معارفه مي ش��ود و سپس در هيات پذيرش 
مطرح خواهد شد. باشگاه استقالل هم در مرحله ارسال 
مدارك براي مش��اوره پذيرش است كه او هم مدارك 
را به فرابورس مي دهد و هر وقت ارسال مدارك تمام 
شد، فرابورس مشخص مي كند كه چه زماني استقالل 

معارفه و پس از آن هم به هيأت پذيرش مي رود.



گروه راه و شهرسازي|
ش��ايد باورش سخت باشد اما حقيقت دارد كه آلودگي 
هوا بيش��تر از تصادفات جاده اي قرباني مي گيرد. حتي 
شايد باور نكنيم كه مرگ و مير ناشي از آلودگي هوا در 
هر سال تقريبا معادل 50 درصد از فوتي هاي كرونايي 
طي يك سال گذشته است. كرونايي كه همه معادالت 
اقتصادي و اجتماعي زندگي ايرانيان را بر هم زده و انواع 
محدوديت ها را ايجاد كرده است، فقط دو برابر آلودگي 
هوا قربان��ي مي گيرد! بگذريم كه آلودگي هوا طي چند 
ماهه گذشته بزرگ ترين همدست كرونا در گرفتن جان 
ش��هروندان بوده و ريشه بسياري از بيماري هاي صعب 

العالج در آينده خواهد بود.
آن طور كه رييس كميسيون سالمت، محيط زيست و 
خدمات شهري شوراي ش��هر تهران اعالم كرده است، 

ساالنه 21 هزار نفر ايراني بر اثر آلودگي هوا مي ميرند.
به گ��زارش »تعادل« بر اين اس��اس، با يك محاس��به 
سرانگشتي متوجه مي شويم كه روزانه حدود 58 نفر در 
كشور بر اثر آلودگي هوا جان خود را از دست مي دهند 
كه دست كمي از تعداد فوتي هاي روزانه كرونا در همين 
روزها ندارد. آنگونه كه وزارت بهداشت اعالم كرده است 
تا ديروز در كشور 57 هزار و 294 نفر بر اثر كرونا زندگي 
خود را از دست داده اند كه معادل كمي بيش از نيمي از 
اين رقم در كش��ور بر اثر آلودگي هوا فوت مي كنند. در 
اين ميان نكته جالب اين است كه حتي تعداد 17 هزار 
فوتي ناش��ي از تصادفات جاده اي نيز از تعداد 21 هزار 
فوتي ناش��ي از آلودگي هوا در كشور كمتر است. البته 
تعداد تلفات جاده اي در كش��ور در يك روند 10 ساله از 
حدود 28 هزار فوتي در صحنه تصادف، طي سال هاي 
اخير به حدود 17 هزار نفر فوتي ناشي از تصادف جاده اي 
رسيده است. اين همه در حالي است كه آسيب هاي ناشي 
از آلودگي هوا صرفا در مرگ و مير ش��هروندان خالصه 
نمي ش��ود به گونه اي كه مواجهه مزمن با ذرات معلق 
هوا سبب بيماري هاي قلبي � عروقي، ريوي همچنين 
س��رطان ريه مي ش��ود. از همين رو اس��ت كه رييس 
كميس��يون سالمت شوراي ش��هر تهران معتقد است 
عدم جلوگيري از انتشار ذرات معلق در پايانه ها جنايت 
در حق افراد س��اكن در محدوده اطراف آن است و براي 
اينكه بتوان جلوي آلودگي هوا را گرفت بايد جلوي اين 
ضرر را در هر قسمتي با اعمال قوانين سختگيرانه گرفت.

    قانون هواي پاك و برنامه 5 ساله توسعه
زهرا صدراعظم نوري، رييس كميسيون سالمت، محيط 
زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران در گفت وگو 
با ايلنا گفت: وضعيت هوا در روزهاي اخير خوب نبود و 
هم ش��دت آلودگي زياد بود و هم شيوع ويروس كوويد 
19 را نيز شاهد هستيم و به هر ميزاني كه شدت آلودگي 

افزايش يابد مستقيما بر سالمت مردم اثرگذار است. 
او ادامه داد: از اين جهت هر اقدامي كه به كاهش آلودگي 
و افزايش ايمني س��المت افراد كمك كن��د بايد مورد 
حمايت قرار گيرد و پذيرفته ش��ود. در همين راس��تا، 
براساس قوانين باالدستي و مصوبه قانون هواي پاك و 
قانون برنامه پنج ساله سوم شهرداري تهران شهرداري 
موظف شد اقداماتي در جهت كاهش آلودگي هوا انجام 
دهد.  نوري با اش��اره به اينكه براس��اس تكليف قانوني 
شهرداري پيگيري ها براي ارايه اليحه اي كه به موجب 

آن مقداري آالينده هاي هوا را در پايانه هاي اتوبوسراني و 
ترمينال ها كنترل كند انجام شد، ادامه داد: در اين زمينه 
جلسات متعددي با معاونت حمل ونقل و ترافيك برگزار 
شد و پيشنهاداتي ارايه و در كميسيون ها نقطه نظراتي 
ارايه و اليحه به صحن آمد، اما بسيار متاسف هستم در 
شرايطي كه آلودگي هوا به شدت مردم را عذاب مي دهد 
و باعث به خطر افتادن جان همه مردم جامعه مي شود در 
صحن شورا شاهد اين هستيم كه اين اليحه رد مي شود.  
رييس كميسيون س��المت، محيط زيست و خدمات 
شهري شوراي شهر تهران ضمن تشريح قسمت هايي از 
اين اليحه ادامه داد: جاي تاسف است كه شاهد چنين 
نوع رفتارها و برخوردهايي هستيم. اين اليحه شهرداري 
را موظف مي كند شركت هاي طرف قرارداد كه اتوبوس 
ب��راي ش��هرداري مي آورند را ملزم مي كند از وس��ايل 
نقليه اي استفاده كنند كه كمترين ميزان انتشار آلودگي 
را دارد و اگر وسيله نقليه ديزلي دارند مجهز به جذب فيلتر 
دوده ش��ود.  او ادامه داد: در پايانه ها خواسته شده است 
كه ضمن مقيد كردن ارايه برنامه زماني معاينه فني براي 
هر يك از وسايل نقليه، بايد ساز و كاري را فراهم كنند 
كه آالينده ها كاهش يابد و احتراق سوخت خودروهاي 
ديزلي تا 90 درصد كاهش يابد. همچنين توقف در محل 
پايانه ها با همكاري وزارت راه و شهرس��ازي بيش از 15 
دقيقه نباشد. در استاندارد جهاني توقف درجا حداقل ۳0 
ثانيه اس��ت و در برخي از كشورها ۳ دقيقه و يك دقيقه 
است. ما پيشنهاد داديم از 15 دقيقه توقف را شروع كنند 

و با سازوكار خود اين عدد به استاندارد جهاني برسد. 
نوري با تاكيد بر اينكه موارد خوب و كارشناسانه اي در 
اين اليحه آمده بود، افزود: اما متاسفانه با توجيه اينكه 
فيلتر دوده نمي تواند مشكل را حل كند و رانت و فرصت 
براي گروه خاصي ايجاد مي كند كل اليحه را رد كردند. 

 كل اليح�ه با توجيه هزينه ه�اي  فيلتر دوده 
رد  شد

رييس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات 
شهري شوراي شهر تهران مي گويد بايد مواردي كه از 
نظرشان اشكال داشت را رفع مي كردند و جايگزيني 
براي آن ارايه مي دادند اما در كمال تاسف و ناباوري 
كل اليحه را رد كردند و حتما مس��وول آن هستند و 
بايد پاسخگو باش��ند.  او در واكنش به اينكه معاون 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري معتقد است، نصب 
فيلتر دوده با توجه به هزينه بر بودن تبعات اجتماعي 
به همراه دارد، گفت: آيا مرگ آدم ها تبعات اجتماعي 
ندارد؟ به خطر افتادن سالمت و بيماري آنها تبعات 
ندارد؟ آيا ما در برابر اين تبعات مسوول نيستيم؟ اما 
تبعات اجتماعي نصب فيلتر دوده روي خودروها اين 
است هزينه اي را به كسي كه خودرو را دارد تحميل 

مي كند. 
نوري با تاكيد بر اينكه در مس��ائل انس��اني كه با جان 
انس��ان س��ر و كار دارد بايد قوانين سختگيرانه باشد، 
ادامه داد: چرا كه سختگيرانه بودن قوانين مي تواند در 
انتشار آالينده ها كامال بازدارنده باشد. چرا امروز مردم 
تهران از هواي شهر آسيب مي بينند و آمار مرگ و مير 

زياد است؟ 

     قوانين بايد سختگيرانه تر باشد
او با اشاره به اينكه ساالنه حدود 21 هزار نفر در ايران در اثر 
آلودگي هوا مي ميرند، گفت: آلودگي هوا هزينه يك و نيم 
ميليارد دالري روي دوش كشور گذاشته و ۳0 ميليارد 
دالر هزينه بر زندگي مردم وارد مي كند. در نتيجه وقتي 
جان مردم در خطر است، اين مساله شوخي بردار نيست 
و بايد قوانين به حدي سختگيرانه باشد كه كامال بازدارنده 

باشد و كسي به خود اجازه ندهد با وسيله دودزا تردد كند، 
هرچند وسيله امرار معاش او باشد، اما متاسفانه در شوراي 
شهر و در معاونت حمل ونقل اين برخورد رخ مي دهد. 

نوري به دفاع نكردن مع��اون حمل و نقل از اليحه اي 
كه خود اين معاونت ارايه كرده نيز اشاره كرد و گفت: 
اوال اليحه از سوي شهرداري ارايه شد و طرح نبود. اين 
اليحه چندين بار رفت و برگشت شده و در صحن معاون 
شهردار به جاي اينكه از اليحه اي كه معاونت خودشان 
آن را ارايه داده دفاع كند، با نظرات آقاي عليخاني در 
صحن همراهي مي كنند كه نتيجه آن را متاس��فانه 

ديديد كه با اختالف يك راي رد شد. 
او ادامه داد: درس��ت اس��ت كه اليحه روي فيلتر دوده 
تمركز داشت اما در بندهاي آن تكاليف و الزاماتي آورده 
شد كه آنها نيز مي توانست بازدارنده باشد و دستگاه هاي 
مختلف را موظف كند كه پايش آالينده هاي هوا را انجام 

دهند و نظارت كنند. 

    مسووليت شهرداري 
در محيط هاي تردد وسايل نقليه

نوري تاكيد كرد كه ش��هرداري نسبت به محيطي كه 
وسايل نقليه در آن تردد دارند مسووليت دارد.پايانه هاي 
اتوبوسراني در نقاط مختلف شهر تهران، در داخل شهر و 
محيط مسكوني قرار دارند و بعضا برخي از اتوبوس ها در 
پايانه ها بيشتر از نيم ساعت روشن هستند و ذرات معلقي 
كه از اين اتوبوس هاي فرس��وده ديزلي منتشر مي شود 
جنايتي در حق افرادي است كه در اطراف اين پايانه ها در 
حال سكونت و كار هستند. مرگ زودرس، بيماري هاي 
قلبي، تنفسي و ريوي از آثار و تبعات اين اقدام است كه 
همكاران در شهرداري و شوراي شهر بايد به اين مسائل 

در تصميم گيري خود دقت بيشتري مي كردند. 

ايرانشهر

ويژه
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حذف هزينه دالري از كفايت 
سرمايه براي تاسيس ايرالين 

محمدحسن ذيبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كشوري از تغيير كفايت سرمايه مورد نياز براي تاسيس 
شركت هواپيمايي از 100 ميليون دالر به 800 ميليارد 
تومان خبر داد. به گزارش »تعادل«، با احتساب هر دالر 
20 هزار تومان، مبناي دالري كفايت سرمايه تاسيس 
ايرالين 2 هزار ميليارد تومان مي شود كه بيش از دو برابر 
800 ميليارد تومان تصويب شده است. در صورتي كه 
فرض كنيم 100 ميليون دالر همچنان در نظر گرفته 
شده است، با يك محاسبه ساده متوجه خواهيم شد كه 
دالر در نظر گرفته شده براي اين كار، دالر 8هزار توماني 
اس��ت كه البته با توجه به ش��رايط اقتصاد كشور بعيد 
است كه دالر به 8 هزار تومان كاهش يابد. در اين ميان، 
اين سوال همچنان باقي است كه چرا كفايت سرمايه 
براي تاسيس ايرالين كاهش يافته است؟ ذيبخش در 
گفت وگو با ايلنا از تسهيل فرآيند و مقررات تاسيس و 
اخذ مجوز شركت  هواپيمايي خبر داد. وي با بيان اينكه در 
جلسه شوراي عالي هواپيمايي اين موضوعات بررسي شد 
و تصميم بر تسهيل مقررات از جمله حذف هزينه دالري 
براي كفايت سرمايه گرفته شد، گفت: پيش از اين كفايت 
سرمايه ش��ركت هواپيمايي 100ميليون دالر تعيين 
شده بود اما به دليل شرايط كشور در حوزه ارز و افزايش 
قيمت ها در اين بازار، تصميم گرفتيم دالري بودن كفايت 
سرمايه را حذف كنيم و در حال حاضر با مصوبه جديد 
كفايت س��رمايه مورد نياز براي تاسيس ايرالين ريالي 
است. سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري از وجود 
درخواست هايي براي تاسيس ايرالين جديد اظهار كرد: 
هر چند شرايط اقتصادي كشور و شرايط شركت هاي 
هواپيماي��ي در دوران كرونا بر س��رمايه گذاري در اين 
صنعت اثرگذار بوده اما همواره درخواست براي تاسيس 

شركت هواپيمايي جديد وجود داشته و دارد.

 انصراف چين از پروژه 
راه آهن برقي تهران-مشهد

مديرعامل شركت راه آهن گفت: فاينانسور چيني اعالم 
كرده كه نمي تواند پروژه راه آهن برقي تهران-مشهد را 
بسازد و قرار شده تا آن را با توان و ظرفيت داخلي بسازيم.

س��عيد رس��ولي در گفت وگو با مهر، درباره قطار برقي 
 تهران-مش��هد گف��ت: براي برق��ي ك��ردن راه آهن 
تهران-مش��هد قرارداد تأمين اعتبار با كشور چين به 
امضا رسيده بود كه چيني ها همه اقدامات الزم و صدور 
مجوزها و تضامين بانكي را صادر كرده بودند. وي ادامه 
داد: ولي فاينانسور سال گذشته به دليل مشكالتي كه 
براي آنها پيش آمد اع��الم كردند نمي توانند عمليات 
اجرايي را آغاز كنند. شركت سازنده چيني قرار بود عالوه 
بر تأمين مال��ي اين پروژه از طريق فاينانس، تجهيزات 
ساخت و ناوگان را نيز تأمين كند و از محل درآمد فروش 
بليت، اصل و سود آن را مستهلك كند. معاون وزير راه 
افزود: در حال برنامه ريزي هستيم تا عمليات برقي سازي 
راه آهن تهران مشهد را با توانمندي داخلي انجام دهيم.

تقدير از مديرعامل شركت آبفا 
استان اصفهان 

از س��وي امور ايثارگران استانداري، بنيادشهيد و امور 
ايثارگران استان از هاشم اميني، مديرعامل شركت آب 
و فاضالب استان اصفهان به دليل ترويج فرهنگ ايثار و 
شهادت و اقدامات جهادگونه در راستاي خدمات رساني 
به م��ردم تقدير به عمل آمد. دكتر يزدي مش��اور امور 
ايثارگران استانداري در اين مراسم با اشاره به ضرورت 
خدمات رساني بي وقفه به مردم گفت: خدمت رساني به 
مردم يكي از توفيقاتي است كه خداوند نصيب انسان هاي 
خالص و متعهد مي نماي��د كه در اين خصوص در دين 
اسالم احاديث و روايات زيادي نقل شده است . وي حل 
مشكالت مردم را مصداق بارز لطف خداوند برشمرد و 
تصريح كرد: لطف و رحمت خداوند شامل افرادي شده كه 
توفيق حل مشكالت مردم را دارند بنابراين مسووالن بايد 
قدر فرصت خدمت به مردم را غمينت شمارند و بي وقفه 

در راستاي حل مشكالت مردم گام بردارند.
مش��اور امور ايثارگران استانداري، س��قايي را يكي از 
توفيقات فعاالن در صنعت آبفا دانست و اظهارداشت: 
فعاالن صنعت آبفا كه فرصت سقايي براي آنها مهيا شده 
بايد بي وقفه در زمينه خدمت رس��اني به مردم تالش 
كنند والبته مهندس هاشم اميني، مديرعامل شركت 
آبفا اس��تان اصفهان به عنوان يكي از مديران متعهد و 
مسووليت  پذير توانسته به خوبي خدمات پايدار به مردم 

در سطح استان ارايه دهد.

جايگاه معقول بورس در اقتصاد
 بخش دوم نيز فروش و انتشار انواع اوراق در بازارسهام. 
همچنين در اين اليحه پيش بيني شده است كه فروش 
بخش قابل توجهي از نفت از طريق بازار سرمايه شود. در 
نهايت اين فروش ها و عرضه ها باعث رش��د و رونق بازار 
بورس خواهد شد و اين بازار مي تواند نقش واقعي خود 
را در اقتصاد ايران اجرا كند. همچنين اگر تامين مالي 
دولت در اندازه ذكر شده در بازارسهام صورت گيرد بايد 
زيرساخت هاي بورسي نيز تقويت شود و نرم افزارها وارد 

يك مرحله جديد از تكنولوژي شوند.
همچنين نبايد انتظ��ارات را دور دي��د و بورس بر پايه 
انتظارات است. يعني بايد ديد انتظارات نرخ دالر، تورمي 
و امثال اين موارد به چه ميزان است، ديد بازار به سمت و 
سوي آينده بوده و ممكن است برخي از روزها غيرقابل 
پيش بيني شود. باتوجه به نزول بازار مي توان گفت برخي 
از سهامداران در انتظار كاهش نرخ دالر هستند البته با 
بررس��ي وضعيت بازار اين احتمال مي رود. نرخ گذاري 
دس��توري نيز تا حد ممكن وضعيت بازار را برهم زده و 
برخي از سهامداران را س��ردرگم كرده است. نرخ دالر، 
تورم، تحريم ها، برج��ام و امثال اين م��وارد انتظارات 
سهامداران از بازار را تا حد قابل توجهي تغيير داده است 
و سهامداران در فكر آينده بازار و همچنين سود بيش از 
پيش خود هستند. در اين فصل و باتوجه به ماهيت بازار 
اغلب EPSها مي توانند روند بازار را تعيين كنند چراكه 
مي توانند قيمت سهام و حركت سهام را تعيين كنند. 
نرخ دالر نيز تاثير مهمي بر روي بازار سهام دارد و اگر بازار 
بر روي قيمت هاي حال حاضر معامله شود شاهد رشد 
و صعود در بورس خواهيم ب��ود. در حال حاضر قيمت 
سهام شركت هاي صادرات محور، با نرخ دالر كمتر از 25 
هزارتومان معامله مي شود و اگر نرخ دالر در بازار تثبيت 
شود يك صعود خوب در اين گروه هم خواهيم داشت. 
همه سهام را بر مبناي ارزش روز دارايي ها محاسبه كردند.

معادله ارز ترجيحي در اقتصاد
 ويژه خواري گسترده اي است كه باعث شد بخش قابل 
توجهي از منابع ارزي كشور در مسير اتالف و سودجويي 
قرار بگيرد. واقع آن اس��ت طي س��ال هاي اخير دامنه 
وسيعي از افراد و جريانات بدون اينكه صالحيت هاي 
عمومي آنها براي بهره مندي از اين ارز دولتي مشخص 
شده باشد از مواهب ارز 4200 توماني بهره مند شدند تا 
در ازاي آن اقدام به واردات اقالم اساسي و مصرفي مردم 
كنند. بر اساس اعالم مقامات مسوول تنها در سال هاي 
97، 98 و99 خورشيدي حدود 50 ميليارد دالر از منابع 
ارزي كشور براي توزيع اقالم اساسي اختصاص پيدا كرد، 
اما در عمل نشانه هاي اين تخصيص در معيشت مردم و 
طبقات محروم مشاهده نشد. ضمن اينكه روند مخرب 
تخصيص ارز ترجيحي باعث شد تا در بخش هاي مختلف 
اقتصادي بازارهاي آزاد و سياه شكل بگيرد. مشكالتي 
كه در بازار فوالد به دليل نرخ گذاري دس��توري ايجاد 
شد، مسائلي كه در خصوص توزيع نهاده هاي دامي به 
وجود آمد و... بخشي از مشكالتي است كه برآمده از اين 
نظام ارزي چند نرخي است. طي ماه هاي اخير مسائلي 
كه در خصوص نهاده ها دامي ايجاد شد و قيمت مرغ و 
تخم مرغ را با افزايش هاي چشمگيري مواجه كرد، باعث 
شد تا كارشناسان به فكر راهكارهاي جايگزين براي اين 
نظام ارزي غيرشفاف و غيراقتصادي بيفتند. اين روند در 
ساير بازارها و اتمسفر اقتصادي نيز به عينه قابل مشاهده 
است. بنابراين اين مس��اله كه ارز 4200 توماني ريشه 
بسياري از مشكالت اقتصادي كشور است، امري واضح 
و غيرقابل انكار است. در اين ميان برخي از تحليلگران 
معتقدند كه روند ح��ذف ارز ترجيحي بايد به صورت 
تدريجي انجام شود و برخي ديگر نيز به اين نكته اشاره 
مي كنند كه نبايد زمان را از دست داد و هر چه سريع تر 
بايد زمينه حذف ارز ترجيحي در بودجه 1400 را كليد 
زد. شخصا با تصميم كميسيون تلفيق در خصوص حذف 
ارز 4200 توماني و جايگزين ك��ردن آن با ارز 17500 
توماني موافق هستم و معتقدم حذف ارز ترجيحي در 
اقتصاد را مي توان نخستين گام براي يكسان سازي نرخ 
ارز در نظر گرفت. البته نحوه حذف ارز ترجيحي در اقتصاد 
نيز بايد به گونه اي باشد كه كمترين تكانه معيشتي را 
به خصوص براي مردم دهك هاي پاييني ايجاد نكند تا 
بهترين تصميم به نفع اقتصاد و معيشت مردم اخذ شود.

توليد به جاي يارانه 
 اينكه فردي بخواهد پول خود را در توليد وارد كند اما براي 
اين كار نياز به مدت ه��ا دوندگي و گذر از محدوديت ها 
و دريافت مجوزهاي الزم داش��ته باشد، قطعا در نهايت 
توليد آسيب مي بيند. اين در حالي است كه در بسياري 
از كشورهاي جهان دولت ها تالش كرده اند مسير ورود 
سرمايه به توليد را به كوتاه ترين و كم هزينه ترين مسير 
تبديل كنند و حتي تس��هيالت گسترده اي نيز به آنها 
ارايه كنند. توليدكنندگان ايراني حتي پس از دريافت 
مجوزهاي الزم، باي��د هزينه ماليات، تامين اجتماعي، 
افزايش تورم و هزينه توليد را بپردازند و همين موضوع 
كار را بسيار دشوار مي كند. اين در حالي است كه هنوز 
فعاليت هاي سفته بازي در ايران، سودي باال دارد و بسياري 
از آنها حتي مالياتي نمي پردازند. در چنين شرايطي ما 
شاهد آن هستيم كه بخش قابل توجهي از جامعه براي 
ادامه زندگي به كمك دولت احتي��اج دارند. در چنين 
بستري بايد اين سوال را بپرسيم كه آيا يارانه نقدي كه در 
تمام سال هاي گذشته پرداخت شده توانسته مشكالت 
مردم را حل كند؟ قطعا اگر اين طور بود امروز بار ديگر بحث 
كمك هاي جديد مطرح نمي شد. براي عبور از اين شرايط، 
حمايت از توليد به جاي يارانه نقدي بهترين گزينه است. 
رونق توليد از يك سو فشار تحريم ها را كاهش مي دهد و 
از سوي ديگر، با افزايش درآمد، فشار بر اقشار كم درآمد را 
كم كرده و به اين ترتيب جمعيت هدف براي يارانه نقدي 
را كاهش مي دهد. در اين بستر توليد به افزايش اشتغال 
منجر شده و بر اساس مثل معروف به جاي ماهي دادن، 
به مردم ماهي گرفتن آموزش داده شود. موضوعي كه 
در سال هاي گذشته بارها از سوي كارشناسان و فعاالن 
اقتصادي به آن اشاره شده اما متاسفانه هنوز نشانه اي از 

تغيير در اين سياست هاي كالن ديده نمي شود.

تمديد طرح تست رايگان كرونا 
در ايستگاه هاي منتخب مترو 

مديري��ت ارتباط��ات و ام��ور بين الملل ش��ركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه اعالم كرد: طرح 
تست رايگان كرونا در ايستگاه شوش و ارايه خدمات 
در ايس��تگاه علي آباد متروي تهران تمديد شد. به 
گزارش فارس، به دليل استقبال مسافران از برنامه 
تست رايگان كرونا در ايستگاه شوش متروي تهران 
اين خدمات در اين ايستگاه تمديد شد. همچنين 
شرايط انجام تست در ايستگاه علي آباد نيز مهيا شد و 
مسافران متروي تهران مي توانند با مراجعه به پايگاه 
تست كرونا در 2 ايستگاه منتخب مترو علي آباد و 
شوش نسبت به انجام تست رايگان كرونا اقدام كنند.

 اين طرح به همت معاونت امور فرهنگي و اجتماعي 
ش��ركت بهره برداري متروي ته��ران و با همكاري 
دانشگاه علوم پزشكي تهران و شركت شهر سالم، با 
حضور كارشناسان حوزه سالمت در ايستگاه شوش 
تا روز پنج ش��نبه 9 بهمن و ايستگاه علي آباد تا روز 

شنبه 11بهمن انجام مي گيرد.

ساالنه ۲۱ هزار ايراني بر اثر آلودگي هوا فوت مي كنند

وزارت راه پيشنهاد تازه اي به دولت ارايه كرد

»آلودگيهوا«بيشتراز»جاده«قربانيميگيرد

اجاره داري حرفه اي؛ شايد وقتي ديگر
گروه راه و شهرسازي|

عقربه هاي ساعت به زيان دولت دوازدهم در حركتند. 
شمارش معكوس براي پايان كار دولت دوزادهم آغاز 
ش��ده اس��ت. از اين رو، به نظر مي رسد اين دولت هم 
در راه اندازي اج��اره داري حرفه اي ناكام باقي بماند و 
نتواند طي چند ماهه باقي مانده برنامه هاي خود براي 
ساماندهي اجاره داري در كشور را عملي كند. اگر چه 
دول��ت در اين زمينه اقدامات زياد و مس��تمري را در 
دوران برخورداري از محبوبيت و اقتدار الزم انجام نداد 
اما زياد هم نمي توان بر او خرده گرفت، چه آنكه اجاره 
داري حرفه اي، نه محصولي دولت ساخته كه برآمده از 
شرايط اقتصادي در كشورهاي پيشرفته بوده و هست. 
ثبات اقتصادي و به عبارتي روشن تر، نبود نوسان تورمي 
خميرمايه و اتمسفر هر نوع فعاليت حرفه اي اقتصادي 
و از جمله اجاره داري حرفه اي است. فضايي كه در آن 
نسبت قيمت ملك به اجاره آن به اندازه اي باال نباشد 
كه براي سرمايه داران مجال سرمايه گذاري را فراهم 
نياورد و او پول خود برگيرد و راهي ديگر بازارها شود. 
بازارهايي كه در ي��ك دوره 9 ماهه باالي 100 درصد 
سود مي دهند، فرصت فعاليت در بازار اجاره داري را از 

سرمايه گذاران زودتر و بهتر مي ربايند.
در چنين شرايطي است كه در نيمه خرداد سال جاري، 
وزارت راه و شهرسازي طرحي براي اجاره داري حرفه اي 
را تدوين كرد و روي ميز دولت گذاش��ت. اما حاال كه 
چندين ماه از آن روزها مي گذرد، انگار كه طرح يادشده 
به مذاق دولت خوش نيامده، وزارت راه در اقدامي ديگر، 
پيشنهاد اصالح آيين نامه قانون ساماندهي مسكن در 
بخش اجاره داري را به دولت تقديم كرده كه در صورت 
تصويب، اراضي دولتي، 99 س��اله به سازنده و به نفع 

مستأجر، واگذار مي شود.
البته در ميان اي��ن دو تالش، وزارت كش��ور نيز در 
تيرماه س��ال جاري طرح مس��كن »كوچك اندازه« 
را به دول��ت ارايه كرد. طرح مفصلي كه به س��اخت 
واحدهاي مس��كوني ريزمتراژ در اطراف پايانه هاي 
اتوبوس و ايس��تگاه هاي مترو راي داده و قرار بود كه 

واحدهاي ساخته شده به افراد واجد شرايط فروخته 
يا اجاره داده ش��ود. بر اس��اس طرح وزارت كش��ور، 
 خانه هاي كوچك اندازه اجاره اي حداكثر تا 5 س��ال 
به خانوارهاي مش��مول اجاره داده مي ش��ود و براي 
خانه هاي كوچك اندازه فروش��ي ني��ز در پايان كار 
صادره از سوي شهرداري ها، طرح خانه كوچك اندازه 
درج خواهد ش��د.خانه هاي كوچك ان��دزه اجاره اي 
بايد با وس��اطت موسس��ات اجاره داري حرفه اي به 
خانوارهاي مشمول واگذار شده و مجوز مربوطه براي 
تأسيس اين موسسات، مشتركا از سوي ادارات كل راه 
و شهرسازي استان ها و سازمان همياري شهرداري ها 

و دهياري هاي هر استان صادر مي شود. 
براساس اين طرح، وزارت كش��ور همچنين مكلف 
ش��ده با همكاري وزارت راه و شهرس��ازي وشوراي 
عالي استان ها، ظرف س��ه ماه از تصويب و ابالغ اين 
آيين نامه، دستور العمل نحوه تاسيس موسسه هاي 
اجاره داري را تدوين و جهت اجرا به شهرداري هاي 

ابالغ نمايند.

    طرح پيشنهادي وزارت راه چه  مي گويد؟
بر اساس آنچه يك كارشناس اقتصاد مسكن به مهر 
گفته اس��ت، در تازه ترين آيين نامه پيشنهادي، در 
حال حاضر اجاره داري يك كسب و كار سنتي است 
و هر كس براي حف��ظ ارزش دارايي هاي خود، يك 
واحد مسكوني خريداري كرده و آن را اجاره مي دهد 
با اين قصد كه دارايي خود را در برابر تورم حفظ كند؛ 
همچنين تعداد افرادي كه چند ده واحد مس��كوني 
داشته باش��ند و ش��غل خود را اجاره داري حرفه اي 

عنوان كنند، يا در ايران كم است يا وجود ندارد.
وي افزود: اجاره داري در حال حاضر در ايران ش��غل 
نيس��ت ولي در بس��ياري از كش��ورها شركت هايي 
هستند كه در شغل اجاره داري حرفه اي مشغولند به 
اين معنا كه چندين واحد مس��كوني دارند و با اجاره 
دادن آنها و نيز خدمات جانبي اين صنعت همچنين 
خريد و فروش امالك اجاره اي، در شغل اجاره داري 

حرفه اي فعالند. كارش��ناس اقتصاد مسكن با بيان 
اينكه تفاوت فعاالن صنعت اجاره مس��كن در ايران 
و ديگر كش��ورها، نبود تورم مسكن در كشورهاي 
توس��عه يافته اس��ت، گفت: با توجه به اينكه نسبت 
P/E در ايران پايين اس��ت، درآم��د عملياتي از اين 
حوزه بس��يار پايين اس��ت و نمي تواند مشوقي براي 

سرمايه گذاري حرفه اي باشد.
وي ادام��ه داد: در آيين نامه پيش��نهادي، وزارت راه و 
شهرسازي قصد دارد با ارايه مشوق هايي، اين نسبت را 
به صرفه اقتصادي، نزديك تر كند؛ در آيين نامه فعلي 
ماده 2 قانون س��اماندهي و حمايت از توليد مسكن، 
آمده ك��ه دولت اراض��ي در اختيار خ��ود را به بخش 
خصوصي براي حضور در صنعت اجاره داري حرفه اي 
مس��كن به صورت فروش اقس��اطي ارايه مي دهد اما 
در آيين نامه پيشنهادي جديد، قرار است زمين هاي 
دولتي به صورت 99 ساله به متقاضيان سرمايه گذاري 
واگذار شود. اين كارشناس اقتصاد مسكن تأكيد كرد: 
بنابراين هزينه زمين تقريباً به صفر متمايل شده و براي 
سرمايه گذار صرفًا هزينه ساخت باقي مي ماند در اين 
صورت، P/E )درآمد اجاره به س��رمايه گذاري( كاماًل 

مثبت خواهد بود.

    مشوق هاي ورود به اجاره داري حرفه اي
وي يادآور ش��د: در قبال اين امتياز، دولت محدوديت 
زماني فروش اين واحدها را براي سرمايه گذار اعمال 
مي كند همچنين سقف افزايش ساالنه اجاره بها نيز 
ممكن اس��ت از سوي نهاد ناظر )دولت( براي مالك يا 
سرمايه گذار تعيين شود. از سوي ديگر برخي تسهيالت 
و امتيازات ديگر مانند وام ساخت ارزان قيمت، ماليات 
بر درآمد و مشوق هاي مالياتي، عوارض صدور پروانه 
س��اختماني و ديگر امتيازاتي از اين دس��ت نيز براي 

سرمايه گذار در نظر گرفته شده است.
اين كارشناس اقتصاد مسكن تصريح كرد: در كنار شغل 
اجاره داري حرفه اي، شركت ها، كسب و كارها و مشاغل 
ديگري همچون خدمات حقوقي موجر و مس��تأجر، 

خدم��ات مالي و بانك��ي دريافت اجاره به��ا، خدمات 
تعميرات و تأسيسات، واحدهاي نظارت بر شركت هاي 

اجاره داري حرفه اي و... راه اندازي خواهد شد.

    امكان ضعيف سرمايه گذاري 
ايرج رهبر رييس انجمن انبوه س��ازان اس��تان تهران 
نيز در گفت وگو با مهر درباره اس��تقبال انبوه سازان 
از طرح اجاره داري حرفه اي اظهار داش��ت: در حوزه 
سرمايه گذاري در هر كسب و كاري، بايد محاسبات، 
داشتن صرفه اقتصادي را تأييد كند؛ اگر سياست گذاري 
به گونه اي باشد كه انگيزه در سرمايه گذار ايجاد كند، 
انبوه سازان هم از ورود به اجاره داري حرفه اي استقبال 
مي كنند؛ در غير اين صورت با شرايط فعلي، تمايلي به 

حضور در اجاره داري حرفه اي نخواهد بود.
وي افزود: در سال هاي گذشته، به دليل نقص قوانين، 
اگر فردي واحدي را به مستأجر، اجاره مي داد، امكان 
تغيير آن را نداش��ت كه با اصالح قوانين، اين مشكل 
مرتفع شد؛ اما با مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا مبني 
بر عدم امكان تغيير مس��تأجر، اين ش��رايط مجدداً 
سخت شده است. اين انبوه ساز مي گويد: يكي ديگر از 
مشكالت اجاره داري حرفه اي، خارج شدن ملك مورد 
اجاره از بازار خريد و فروش مس��كن به دليل فرسوده 
شدن آن است كه سرمايه گذار را از ورود به اجاره داري 
حرفه اي دور مي كند؛ مگر اينكه برخي مشوق ها از قبيل 
تسهيالت ارزان قيمت، مش��وق هاي مالياتي، امكان 
تخليه آسان ملك از سوي موجر و...  راه اندازي شود تا 

به سرمايه گذار كمك كند.
وي ارايه زمي��ن راي��گان دولتي به س��رمايه گذار يا 
با اقس��اط طوالني م��دت را مهم ترين مش��وق براي 
راه اندازي ش��ركت هاي اجاره داري حرفه اي از سوي 

سرمايه گذاران دانست.
ب��ه گفته رهبر، س��اخت واحدهاي كوچ��ك و ارزان 
قيمت را راهكار ديگري براي صرفه داشتن اقتصادي 
اجاره داري حرفه اي براي س��رمايه گذار از يك س��و و 
كاهش اجاره بها براي مستأجر از سوي ديگر خواهد بود.
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تصميمي براي فيلتر اينستاگرام 
گرفته نشده است

عضو حقيقي ش��وراي عالي فضاي مجازي گفت: اين 
شورا هيچ تصميمي براي فيلترينگ شبكه اجتماعي 
اينس��تاگرام نگرفته اس��ت. به گزارش مه��ر، عزت اهلل 
ضرغامي در حساب شخصي خود در توئيتر نوشت: خوب 
يا بد مردم با اينستاگرام زندگي مي كنند. اگر نتوانستيم 
سرويس مشابه راه اندازي كنيم، با كاهش پهناي باند، 
مردم را ناراضي نكنيم. وي با تاكيد بر اينكه بزرگ ترين 
بازار خريد و فروش مجازي ايران در اينس��تاگرام است 
گفت: بگذاريد مردم زندگي كنند. عضو ش��وراي عالي 
فضاي مجازي در اليو اينستاگرام نيز گفت: رهبر انقالب 
در جلسه اي فرمودند كه هيچ چيز به اندازه فضاي مجازي 
در تاريخ بشريت اهميت نداشته است. وي با بيان اينكه 
مخالف اينستاگرام هستم، افزود: اينستاگرام االن وجود 
دارد و هيچ تصميمي براي فيلتر اينستاگرام در شوراي 
عالي فضاي مجازي صورت نگرفته است. ضرغامي با انتقاد 
از برخي حواشي در خصوص فيلتر اينستاگرام، گفت: 
فيلترينگ نبايد دو قطبي ش��ود. بايد سرويس داخلي 
ق��وي و ارزان راه اندازي كنيم و رقابت انجام ش��ود؛ اگر 
مردم سرويس قوي داخلي ببينيد به هيچ وجه به سمت 
اينستاگرام نمي روند. عضو شوراي عالي فضاي مجازي 
با اشاره به اينكه مردم در اينس��تاگرام در حال زندگي 
هستند و كسب و كار مردم در اينستاگرام است، گفت: 

البته فسادهايي در اين حوزه وجود دارد.  

احضار مديران آمازون، اپل و 
فيس بوك به جلسه اتحاديه اروپا 

قانونگ��ذاران اتحاديه اروپا از مديران ارش��د اجرايي 
آمازون، اپل، فيس بوك و آلفاب��ت دعوت كرده اند تا 
با ش��ركت در يك جلسه استماع از مدل هاي فعلي و 
كس��ب و كار و برنامه هاي آينده آنها مطلع شوند. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، قانونگذاران اتحاديه اروپا 
از مديران ارشد شركت هاي آمازون، اپل و فيس بوك 
دعوت كرده اند تا در يكم فوريه )۱۳ بهمن( در جلسه 
استماع در بروكسل شركت كنند. اين در حالي است 
كه اروپا قصد دارد سلطه شركت هاي بزرگ فناوري را 
كاهش دهد. پارلمان اتحاديه اروپا در ماه هاي آينده 
پيش��نهاداتي براي كميس��يون اتحاديه اروپا فراهم 
مي كند كه به وسيله آنها شركت هاي فناوري را مجبور 
به فعاليت عادالنه در مقابل رقبايشان شوند. همچنين 
ديگر برنامه اين كميسيون وادار كردن اين شركت ها 
به كنترل اخبار جعلي و محتواي خطرناك است كه 
در صورت تخلف از آن با جريمه هاي سنگين روبه رو 
خواهند شد. در دعوتنامه اي كه براي شركت ارسال 
شده، آمده است: »هدف اين جلسه استماع تبادل افكار 
و نظر با مديران ارشد اجرايي ۴ شركت فناوري بزرگ 
است تا در شرايطي كه آنها با چالش هاي تغيير در بازار 
دست و پنجه نرم مي كنند، درباره مدل هاي فعلي و 
كس��ب و كار و برنامه هاي آينده شركت ها اطالعات 

بيشتري به دست بياوريم.« 

ظرفيت ۱.۴ ميليارد دالري 
استخراج رمزارزها در ايران

مدي��ركل س��رمايه گذاري امور و طرح ه��اي وزارت 
صنعت گفت: برآورد ظرفيت مجوزهاي صادر ش��ده 
براي اس��تخراج رمزارزها در صورت تبديل به پروانه 
بهره برداري در آينده حدود ۱.۴ ميليارد دالر اس��ت. 
به گزارش ايرنا، عليرضا هادي با اشاره به يك مطالعه 
جهاني آمار جالبي از استخراج رمز ارز در دنيا و ايران 
داد و گفت: ارزش رمز ارز در كل بازار دنيا ۹۴۰ ميليارد 
دالر اس��ت كه روزانه ۱۵۳ ميليارد دالر گردش دارد. 
اكنون ۸ ه��زار و ۲۴۹ رمز ارز جهان��ي و ۳۱۳ واحد 
صرافي بين المللي رم��ز ارز در دنيا مش��غول به كار 
هستند. هادي با بيان اينكه ۶۸ درصد سهم كل بازار 
رمز ارز به بيت كوين اختصاص دارد، ادامه داد: ميزان 
استخراج س��اليانه رمز ارز دنيا ۹هزار و ۷۰۰ ميليون 
دالر است و ظرفيت استخراج س��اليانه رمز ارز ايران 
۶۶۰ ميليون دالر معادل ۷.۵ درصد كل دنيا اس��ت. 
او درباره آمار استخراج بيت كوين و پيش بيني آن در 
ايران گفت: استخراج جهاني بيت كوين ساليانه ۳۲۴ 
هزار بيت كوين معادل ۱۱ هزار ميليون دالر است. در 
ايران برآورد استخراج غيررسمي فعلي ۱۹ هزار و ۵۰۰ 

بيت كوين معادل ۶۶۰ ميليون دالر است. 

 گوگل با ناشران فرانسوي
به توافق رسيد

گوگل با ناشران فرانسوي به توافق رسيد تا براي انتشار 
مطالب آنها، هزينه اي پرداخت كند. به گزارش مهر به 
نقل از رويترز، گوگل و ناشران فرانسوي درباره پرداخت 
هزينه جهت انتشار محتواي آنالين به توافق رسيدند. اين 
اقدام مسير را براي دريافت مجوزهاي جداگانه از سوي 
ناشران فرانسوي فراهم مي كند. اين در حالي است كه 
برخي از آنها با ظهور اينترنت و كاهش نسخه هاي چاپي 
با كاهش درآمد روبرو شده اند. گوگل اين توافق را روشي 
ماندگار براي پرداخت به ناشران توصيف كرد. به گفته 
يكي از وكالي حاضر در مذاكرات پلتفرم هاي اينترنتي 
ديگر مانند فيس بوك نيز اين توافق را به دقت بررسي 
مي كنند. گوگل و اتحاديه APIG فرانسه در بيانيه اي 
مشترك اعالم كردند چارچوب مذكور شامل حوزه هايي 
مانند حجم روزانه انتشارات، ترافيك ماهانه اينترنت 
و كمك به اطالع رس��اني عمومي و سياسي مي شود. 
گوگل تاكنون با تعداد اندكي از ناش��ران در فرانسه از 
جمله روزنامه هاي لوموند و لوفيگارو توافقنامه هايي 
 امضا كرده اس��ت. ابزار گوگل براي پرداخت به ناشران 
»Google News Showcase« نام دارد و تاكنون 

فقط در برزيل و آلمان ارايه شده است.

آگهی مزايده  عمومی    
س�ازمان پايانه هاي مس�افربري ش�هرداري تبريز در نظر دارد بهره ب�رداری ازمنافع 21 ب�اب از غرف تجاری ، خدمات�ی ، تعمیرگاهی و نیز 
سرويس های بهداشتی مجموعه پايانه های مسافربری  مرکزی و شمال غرب شهرداری تبريز را به اشخاص حقیقی وحقوقی بمدت يک سال 

شمسی از طريق مزايده کتبی )عمومی( با شرايط ذيل به اجاره واگذار نمايد .  
1-محل  هاي مورد اجاره واقع در پايانه مس�افربری تبريز بنش�انی میدان ابوريحان– انتهای آخرخیابان منظريه )ترمینال مرکزی( و میدان 

آذربايجان پايانه مسافربری شمال غرب تبريز می باشند . 

2- مدت قرارداد اجاره از تاريخ تحويل محل  يک سال شمسی خواهد بود . 
تبصره: زمان تحويل هريک ازغرفه ها طبق فرم شرايط جدول پیوستی مندرج دراسناد مشخص وتعیین گرديده است . 

3-مبلغ پیشنهادی بايد نسبت به پايه ازحیث عددوحروف مشخص وبدون ابهام بوده و بايستی درپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد . 
4-محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پايانه های مسافربری شهرداری تبريزمیباشد .

5-مبنای پايه مزايده و سپرده هر يک از غرفه ها بشرح ذيل :

اقالم مجاز برای فروشنام مغازه وپالکرديف
و يا فهرست خدمات

مبلغ پايه  مزايده : 
ماهانه  بريال

سپرده شرکت
ت�حويلم�ح�ل  و توضیحاتدر مزايده بريال

بعداز اعالم نتیجه مزايدهواقع در مرکز خريد پايانه مسافربری تبريز4/000/0002/400/000خدماتیغرفه نخل پالک  17
بعداز اعالم نتیجه مزايدهواقع در مرکز خريد پايانه مسافربری  تبريز4/000/0002/400/000خدماتیغرفه کاج پالک 210
بعداز اعالم نتیجه مزايدهواقعدرمرکز خريد پايانه مسافربری تبريز3/000/0001/800/000بدلیجاتغرفه مرواريد پالک  311
بعداز اعالم نتیجه مزايدهواقع  در مرکز خريد پايانه مسافربری تبريز2/000/0001/200/000تعمیرکفش وواکس زنیغرفه زيتون پالک   414
بعداز اعالم نتیجه مزايدهواقع در مرکز خريد پايانه مرکزی  تبريز7/000/0004/200/000تايرفروشیغرفه شمشاد پالک  516
بعداز اعالم نتیجه مزايدهواقع در مرکز خريد پايانه مرکزی  تبريز3/000/0001/800/000آرايشگاه مردانهغرفه  شب بو پالک  621
بعداز اعالم نتیجه مزايدهواقع در مرکز خريد پايانه مرکزی  تبريز4/000/0002/400/000تنقالت –  و میوه فروشیغرفه باغچه پالک  740
بعداز اعالم نتیجه مزايدهواقع در مرکز خريد پايانه مرکزی  تبريز4/800/000 8/000/000خدماتی وفعالیت های فرهنگی غرفه پرديس پالک 845
بعداز اعالم نتیجه مزايدهواقع در مرکز خريد پايانه مرکزی  تبريز4/000/0002/400/000خدماتیغرفه قاصدک پالک  949
بعداز اعالم نتیجه مزايدهواقع در مرکز خريد پايانه مسافربری تبريز3/500/0002/100/000شیرينی و سوغاتیغرفه عسل پالک  1051
بعداز اعالم نتیجه مزايدهواقع در مرکز خريد پايانه مسافربری تبريز3/000/0001/800/000خدماتی موبايلغرفه سیب پالک  1152
بعداز اعالم نتیجه مزايدهواقع در مرکز خريد پايانه مسافربری تبريز12/000/000 20/000/000غذا خوری غرفه کاکتوس پالک 56 12
1399/11/08 محوطه پايانه مرکزی روبروی ايستگاه تاکسی54/000/000 90/000/000  انواع فروش تنقالت -  فروش سیب زمینی و تخم مرغ آب پز - چائی - آجیلی -  بستنی -  آبمیوهغرفه تنقالت پالک 40 13
بعداز اعالم نتیجه مزايدهواقع در محوطه تعمیرگاه قديم پايانه مرکزی10/000/0006/000/000خدمات تعمیرگاهی غرفه تعمیرگاهی پالک 23  14
بعداز اعالم نتیجه مزايدهواقع در محوطه تعمیرگاه قديم پايانه مرکزی10/000/0006/000/000خدمات تعمیرگاهیغرفه تعمیرگاهی پالک 1545
بعداز اعالم نتیجه مزايدهواقع در محوطه تعمیرگاه قديم پايانه مرکزی10/000/0006/000/000خدمات تعمیرگاهیغرفه خدمات تعمیرگاهی پالک  1646
بعداز اعالم نتیجه مزايدهواقع در محوطه تعمیرگاه قديم پايانه مرکزی8/340/000 13/900/000 خدمات تعمیرگاهیغرفه خدمات تعمیرگاهی پالک  48 17
بعداز اعالم نتیجه مزايدهواقع در محوطه تعمیرگاه قديم پايانه مرکزی8/000/0004/800/000خدمات تعمیرگاهیغرفه خدمات تعمیرگاهی پالک 1856
بعداز اعالم نتیجه مزايدهواقع در محوطه پايانه مسافربری شمال غرب تبريز12/000/000 20/000/000  کلینیک و کارشناسی خودرو غرفه پالک 1974
بعداز اعالم نتیجه مزايدهواقع در محوطه پايانه مسافربری شمال غرب تبريز12/000/000 20/000/000  کلینیک و کارشناسی خودرو غرفه پالک 2075
بعداز اعالم نتیجه مزايدهواقع در محوطه پايانه مسافربری شمال غرب تبريز15/000/000 25/000/000  کلینیک و کارشناسی خودرو غرفه پالک 2176

99/11/24واقع در مجموعه پايانه های مسافربری مرکزی و شمال غرب تبريز 4/000/0002/400/000مجموعه سرويس های بهداشتی

6 - سپرده شرکت درمزايده برای هريک ازغرفه ها طبق فرم شرايط جدول پیوستی مزايده خواهد بود که بايستی نقدا بحساب جاری 100490408 
سازمان نزد بانک شهر شعبه آزادی واريز و فیش مربوطه به ضمیمه اسناد مزايده  گردد . )در فیش واريز کننده حتمًا  نام خود شرکت کننده قید شود(.
7- میزان تضمین حس�ن انجام کار و تضمین اجرای تعهدات سه برابر مبلغ پیش�نهادی اجاره ماهانه )هنگام عقدقرارداد ( نقداً به حساب جاری 
100490408 سازمان واريزخواهد شدکه سپرده فوق پس ازانجام تعهدات واتمام قراردادوارايه مفاصا حساب های مربوطه وتسويه حساب با سازمان 

برابرقراردادمسترد خواهد شد.
8- کمیسیون مزايده درقبول و يا رد يک يا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است .

9-مهلت قبول پیشنهادات از تاريخ انتشارآگهی بمدت12 روز ) تاآخروقت اداری روز  چهارشنبه مورخ   1399/11/15  ( می باشد وبه پیشنهاداتی 
که مبهم ، مشروط و بدون سپرده وخارج از اين مهلت ارايه گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد.

10-پیشنهادات رسیده راس ساعت 13/30 روز  پنجشنبه  مورخ 1399/11/16  در محل سازمان پايانه های مسافربری مفتوح و برندگان مزايده تعیین 
می شود و حضور شرکت کنندگان درآن بالمانع است.

تبصره:کمیسیون مزايده ابتدا پاکتهای الف شرکت کنندگان راکه حاوی اطالعات شرکت کننده وفرم شرايط مزايده و پیش نويس قرارداد و موارد  
درخواستی سازمان می باشد مفتوح و بررسی می نمايد و در صورت احراز شرايط و توانائی الزم پاکت ب ايشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی می باشد 

مفتوح و ظرف 7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات و انتخاب برنده يا برندگان مزايده اقدام می نمايد درصورت نیاز اين مدت با نظر سازمان به مدت 
10 روز ديگر قابل تمديد است. 

11-درصورتیکه برنده مزايده ازتاريخ ابالغ نتیجه مزايده ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکندو يا برای 
انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت درمزايده او به نفع سازمان ضبط می شود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قراردارد رجوع 
و او هم از تاريخ ابالغ ظرف مدت 7روز کاری نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و يا برای انجام معامله حاضرنشود سپرده او 

هم ضبط می شود.
12-شرکت درمزايده ودادن پیشنهاد بمنزله قبول شرايط وتکالیف شهرداری موضوع ماده10آئین نامه معامالت شهرداری ها می باشد .     

13- کلیه هزينه های آگهی مزايده  به عهده برنده مزايده می باشد .
14-سايرشرايط، دراسناد مزايده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود . 

متقاضیان می توانند پس از بازديد ازمحل ها ورويت موقعیت غرف جهت دريافت اسناد مزايده به آدرس تبريز میدان ابوريحان انتهای خیابان منظريه، 
ساختمان شماره 2 اداری پايانه مسافربری شهرداری تبريز با شماره تلفن  34762104 واحد امورقراردادها مراجعه نمايند .

عادلی سعدآباد -   مدير عامل سازمان 

شهرداري تبريز

ادامه از صفحه اول
  اين مواهب رايگاني كه شما اشاره كرديد متوجه اين 
بنگاه هاي اقتصادي بزرگ است، آيا كمكي به بهبود 

وضعیت آنها خواهد كرد؟
پاسخ خير است، همان طور كه گفتم دولت بايد از اين شركت ها 
ماليات بيشتري دريافت كند. همين ماليات هاي دريافتي 
مي تواند به تصحيح الگوهاي توليدي اين شركت ها و بهبود 
وضعيت راندمان كلي آنها كمك كند. در حالي كه وابس��ته 
كردن شركت هاي توليدي به يارانه هاي بدون حساب و كتاب 
در بلندمدت توانايي رقابت و نوآوري را از كارتل هاي اقتصادي 
مي گيرد. در كنار اين موارد معافيت هاي مالياتي گسترده اي 
نيز درخصوص برخي بنگاه هاي اقتص��ادي خاص و بانفوذ 
وجود دارد كه اغلب هم شفاف نيستند و كسي از ابعاد و زواياي 
گوناگون آن باخبر نمي شود. اين موضوعات در شرايطي كه 
جامعه با مشكالت فراوان اقتصادي و معيشتي مواجه است و 
مردم براي تامين مايحتاج ضروري خود با تنگناهاي فراواني 
روبه رو هستند، به هيچ عنوان قابل قبول نيست. هزينه هاي 
اين الگوهاي اشتباه اقتصادي را مردم يا صاحبان بنگاه هاي 
اقتصادي كوچك و متوسط نبايد پرداخت كنند، بلكه اين 
هزينه ها را بايد متوجه بنگاه هاي بزرگ و كارتل هاي عظيم 
كرد. اما متاس��فانه اين بنگاه ها اغلب نورچشمي هستند و 
سودهاي نجومي فراواني را بين خودشان تقسيم مي كنند، 
بدون اينكه حداقل مالياتي متناس��ب با كسب و كار خود را 

بپردازند.
  اگر درست متوجه شده باشم، ظرفیت حل مشكالت 
در كشور وجود دارد، اما چرا اين مشكالت در مسیر حل 

و فصل شدن قرار نمي گیرند؟
بله، با توضيحاتي كه داده شد در شرايط فعلي، ظرفيت هاي 
تامي��ن هزينه ها وج��ود دارد، اما حتي در س��ال جاري كه 
كشور با مشكالت فراواني مواجه بود نيز از افزايش پايه هاي 
مالياتي خودداري ش��د و ترجيح داده ش��د تا همچنان راه 
ساده تر استقراض و انتشار اوراق انتخاب شود. بايد بدانيم  اين 
رويكردهاي اشتباه، ضربه هاي متعددي را به شكل ركود، تورم 
و توسعه پايه پولي و... به توليد، اقتصاد، معيشت مردم مي زند. 
يكي ديگر از موضوعات مهمي كه دولت در يك چنين شرايطي 
بايد مورد توجه قرار دهد، افزايش بهره وري و صرفه جويي در 
هزينه ها است. اين موضوع هم هرچند اهميت دارد اما هرگز 

راهكار عملي براي تحقق آن در پيش گرفته نشده است.
 در صحبت هاي تان اشاره كرديد كه هزينه رايزني و 
البي شركت هاي بزرگ و كارتل هاي عظیم را مردم و 
بنگاه هاي كوچك و متوسط نبايد بپردازند. با توجه 
به اهمیت پويايي مشاغل خرد و متوسط تداوم يك 

چنین روندي چه بر سر بنگاه خرد و مشاغل خانگي 
كشورمان خواهد آورد؟

زماني كه فشار مالياتي كشور يكسره متوجه مردم و صاحبان 
مشاغل خرد و متوسط شود، طبيعي است كه در ميان مدت و 
بلندمدت اين نوع كسب و كار را با تكانه هاي متعددي روبه رو 
خواهد ساخت. معتقدم براي برون رفت از مشكالت فعلي بايد 
رويكردهاي كلي اقتصاد كشور كه بودجه يكي از المان هاي 
برحسته آن است در مس��ير اصالحات ضروري قرار بگيرد. 
اصالحاتي كه من از آن صحبت مي كنم، به معناي اصالحات 
سياسي از جنس تحركاتي كه برخي نمايندگان و جريانات 
دنبال مي كنند، نيست و برآمده از دانايي رسوب شده اقتصادي 

در كشور است.
  طي ي�ك الي دو س�ال اخیر صدا و س�یما و برخي 
رسانه هاي اصولگرا با برجسته كردن برخي چهره هاي 
اقتصادي كه اتفاقا از منظر علمي نیز جايگاه برجسته اي 
در محافل اقتصادي كش�ور ندارند، تالش كرد تا اين 
رويكرد كلي را ترويج كند كه از طريق انتش�ار اوراق 
مي توان مجموعه مشكالت اقتصادي كشور مثل تورم، 
رشد نقدينگي و... را برطرف كرد. آيا واقعا انتشار اوراق 

كیمیاي حل مشكالت اقتصادي كشور است؟
اين موضوع كه يك رويكرد خاص نمي تواند تمام مشكالت 
اقتصادي را حل كند كامال مبرهن و مش��خص است. اينكه 
دولت ها مرتب از طريق استقراض و بدهي مي خواهند منابع 
خود را تامين كنند، امري طبيعي است. اما ترويج آن از سوي 
كساني كه خود را كارش��ناس اقتصادي خطاب مي كنند، 
علي االصول يك اقدام ناصواب و اش��تباه است و هر كس هم 
آن را ترويج كند، مشخص است كه از علم اقتصاد چيز زيادي 

نمي داند. هر دولتي به خصوص در سال هاي پاياني دولتش 
تالش مي كند از طريق استقراض مشكالت خود را كاهش دهد 
و بار مشكالت را به دوش دولت بعدي بيندازد. اگر خاطرتان 
مانده باش��د، زماني دولت يازدهم روي كار آمد، مدام گاليه 
مي كرد كه دولت دهم با استقراض گسترده اي كه داشته و 
اوراق بي رويه اي كه منتشر كرده، ميراث ناصوابي از بدهي هاي 
گسترده بر اي دولت تدبير و اميد به جاي گذاشته است. به هر 
حال دولتي كه يك چنين مشكالتي را متحمل شده است، 
بايد مراقب باشد كه براي دولت ميراث مطلوب تري به جاي 
بگذارد و بدهي افزون تري براي دولت بعدي به جاي نگذارد. 
البته مجلس هم در اين زمينه مقصر است و بخشي از مشكالت 
برآمده از سونامي هولناك انتشار اوراق و استقراض برآمده از 

نظام تصميم سازي تقنيني است. 
  براي جلوگیري از سونامي هولناك بدهي ها كه شما 

به آن اشاره كرديد چه بايد كرد؟
به نظرم بايد سازوكاري براي كنترل انتقال بدهي هاي گسترده 
در نظام تصميم سازي كشور تعبيه شود كه در برابر اين نوع 
تحركات اشتباه بايستد و از منافع مردم و مشاغل خرد صيانت 
كند. متاسفانه استقراض و انتشار بي رويه اوراق در كشور در 
حال بدل ش��دن به يك رويه است. حداقل مجلس مي تواند 
در اين ميان به عنوان يك نهاد ناظر معقوالنه تر عمل كند كه 
يك چنين عقالنيتي در روند تصميم سازي هاي مجلس هم 
مشاهده نمي شود. مجلس هم در روند بررسي هاي بودجه اي 
از همان رويكردهايي استفاده مي كند كه قبال امتحان شده و 

نتايج مناسبي هم به بار نياورده است.
  شما سه سال قبل و زماني كه نرخ ارز حول و حوش 
3500 تومان قرار داش�ت، پیش بیني كرده بوديد كه 

نرخ ارز ممكن است به محدوده 30 الي 40 هزار تومان 
برس�د. در آن زمان اين اظهارنظر شما با واكنش هاي 
متعددي روبه رو شد و مخالفت هاي فراواني درخصوص 
آن مطرح ش�د. ريیس جمهوري اخی�را از نرخ ارز 15 
هزار توماني در صورت احیاي برجام و بهبود مناسبات 
ارتباطي با اياالت متحده، صحبت كردند، فكر مي كنید  

اين تحلیل منطقي است؟
اين موضوع ارتباط با تصميماتي دارد كه نظام سياسي اخذ 
مي كند. مسووالن فعلي اغلب همان برنامه هايي را پيگيري 
مي كنند كه در طول ۳ دهه گذش��ته دنبال شده است، مگر 
اينكه واقعا تغييراتي جدي در نگاه و رويكردهاي كلي ايجاد 
ش��ود و در آن صورت به نظر من قيمت ارز، مي تواند كاهش 
چش��مگيري پيدا كند و دولت نيز مي تواند منابع ديگري را 
براي جبران كسري بودجه خود در نظر بگيرد، ضمن اينكه 
بايد يك انضباط جدي مالي هم بر بودجه كشور حاكم شود. 
با اي��ن روش هم مي توان قيم��ت ارز را تا حد زيادي تثبيت 
كرد، چراكه بخشي از تكانه هاي تورمي كشورمان برآمده از 
سياست هاي اشتباه و جهش هاي بزرگ ارزي است. ميانگين 
تورم بلندمدت در كش��ور به جز اين دوره هاي اخير )۹۷ الي 
۹۹( چيزي حدود ۱۴درصد است. در واقع تورم هاي ۴۰ الي 
۵۰درصدي و باالتر عمدتا به خاطر افزايش ناگهاني نرخ ارز 
است. بنابراين به نظر من مساله تورم را با رويكردهاي درست 
اقتصادي )بدون استقراض و اوراق( مي توان مهار كرد. پايين 
آمدن تورم هم در كشور ثبات اقتصادي ايجاد مي كند، ضمن 
اينكه معيشت مردم را تا حد زيادي بهبود مي بخشد. مبتني 
بر اين استدالل ها معتقدم نه تنها نرخ ارز قابليت رسيدن به 
۱۵هزار توماني كه رييس جمهوري مط��رح كردند را دارد، 
بلكه حتي مي توان با تصميم سازي هاي درست، نرخ ارز را به 
محدوده زير ۱۰ هزار تومان هم برساند، منتها دستيابي به يك 
چنين دستاوردهايي در گرو اين واقعيت مشخص اقتصادي 
است كه دولت ها با اس��تفاده از چه مكانيسمي قصد دارند  
كس��ري بودجه خود را جبران كنند. اگر مسير استقراض و 
انتشار بي رويه اوراق در پيش گرفته شود، بايد منتظر تكانه هاي 
بيشتر تورمي و پس از آن نزول بيشتر شاخص ها باشيم، اما 
چنانچه به رويكردهاي درست اقتصادي مثل توسعه پايه هاي 
مالياتي و حذف معافيت ها و... توسل جوييم، دستيابي به نرخ 
ارز معقول چندان دور از دسترس نخواهد بود. در آن صورت 
ديگر ضرورتي ندارد كه من و ش��ما روبه روي هم بنشينيم و 
از حذف ماهي، گوش��ت قرمز، مرغ، تخم مرغ، لبنيات و... از 
سفره هاي مردم صحبت كنيم. مردمي كه هر روز صبح با اميد 
بهبود اوضاع از خواب برمي خيزند و شباهنگام با تلنبار شدن 

مشكالت معيشتي تازه به خواب مي روند.

حسين راغفر در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

سوناميهولناكبدهيها



تعادل| 
آخرين اقدامات براي واردات و توليد واكسن كرونا تشريح 
شد. در نشست نمايندگان اتاق تهران در بخش اقتصاد 
با دبير س��تاد ملي مديريت كرونا و يك عضو كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس و يكي از مسووالن سازمان غذا 
و دارو، آخرين برنامه ها و تصميمات كشور مربوط به خريد 
واكسن كرونا و اتفاقات رخ داده در زمينه توليد اين واكسن 
در داخل كشور مورد واكاوي قرار گرفت. مسووالن دولتي 
خبرهاي تازه اي در اين باره اعالم كردند. در اين نشست، 
دبير ستاد ملي مديريت بيماري كرونا نيز توضيحاتي در 
رابطه با برنامه هاي دولت براي تامين و توليد واكسن كرونا 
ارايه داد. او برآورد كرد كه گروه دارويي بركت وابس��ته به 
ستاد اجرايي فرامين امام )ره(، انستيتيو پاستور و انستيتيو 
رازي طي ماه هاي آتي به توليد انبوه و صنعتي واكس��ن 
كرونا در داخل دست پيدا كنند. او همچنين خبر داد كه 
تجهيزات جديد براي خط توليد واكسن كرونا در گروه 
دارويي بركت در حال نصب و فعال س��ازي اس��ت و اين 
شركت توليدي تا دست كم 45 روز ديگر 1.5 ميليون دوز 
واكسن كرونا توليد و عرضه خواهد كرد. مديركل دارو و 
مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو نيز در اظهاراتي عنوان 
كرد كه با وجود پرداخت قسط اول خريد واكسن كرونا، اما 
كوواكس هنوز اعالم نكرده كه اولين محموله واكسن كرونا 
را چه زماني به ايران تحويل مي دهد. به گفته او، واكسن 
كرونا ساخت »فايزر و مدرنا« از فهرست تامين ايران خارج 
شده اما ساير توليدكنندگان خارجي كه مستندات مربوط 
به تاييد واكسن كرونا ساخته شده خود را ارايه دهند، امكان 
خريد و تامين از سوي ايران براي آن وجود دارد. او اين راهم 
گفته كه اگر شركت بيونتك آلمان نيز مستندات خود را 
ارايه دهد، امكان بررسي خريد آن از سوي ايران وجود دارد.

   توليد 150 ميليون دوز واكسن كرونا 
تا خرداد 1400

فعاالن اقتصادي در كميسيون اقتصاد سالمت اتاق تهران، 
طي سي امين نشست اين كميسيون كه به صورت مجازي 
برگزار شد، به بررسي ظرفيت هاي توليد و واردات واكسن 
كرونا به كشور پرداختند. حميدرضا جمشيدي دبير ستاد 
ملي مديريت بيماري كرونا در سخناني، با اشاره به اينكه 
برنامه كشور براي طرح واكسيناسيون كرونا و تهيه و تامين 
اين واكسن روي سه حوزه، توليد داخل، خريد از كوواكس 
و تامين از شركت هاي خارج از كوواكس است، افزود: در 
حوزه توليد داخلي واكس��ن كرونا در حال حاضر حدود 
10 شركت و توليدكننده داخلي فعال شده اند. وي در اين 
زمينه به انستيتيو پاستور اشاره كرد كه قرارداد همكاري 
و مشاركت اين گروه داروسازي با كوبا براي انتقال دانش 
فني ساخت واكسن كرونا از اين كشور به ايران منعقد شده 
و مرحله سوم اين واكسن در ايران صورت خواهد گرفت. به 
گفته وي، توليدكنندگان ديگري از جمله انستيتيو رازي، 
ش��ركت هايي از وزارت دفاع، بيمارستان بقيه اهلل، گروه 
دارويي بركت از ستاد اجرايي فرامين حضرت امام )ره( و 
چند شركت دانش بنيان مراحل توليد و ساخت واكسن 
كرونا را آغاز كرده اند. وي با اشاره به اينكه برآوردها تاكنون 
نشان مي دهد كه گروه دارويي بركت، انستيتيو پاستور و 
انستيتيو رازي به توليد انبوه و صنعتي واكسن كرونا در 

داخل دست پيدا خواهند كرد، افزود: تا اواخر خرداد ماه 
سال آينده، خط توليد كامل واكسن كرونا با حجم ساخت 
100 تا 150 ميليون دوز در سال در كشور راه اندازي شده 
و شروع به كار خواهد كرد. به گفته وي، تمامي تجهيزات 
اين خط توليد از خارج از كش��ور خريداري ش��ده است. 
جمشيدي با تاكيد بر اينكه برخالف برخي اظهارنظرها، 
ايران كشور واكسن ساز است و در اين زمينه نيز تجربيات 
خوبي در كشور وجود دارد، گفت: واكسن ساخت انستيتيو 

رازي نيز در مرحله آزمايش انساني قرار دارد.

   واريز 52  ميليون دالر به حساب كوواكس
دبير ستاد ملي مديريت بيماري كرونا در ادامه به كوواكس 
اشاره كرد كه به گفته وي، تا دو هفته پيش، ايران مبلغ 
52 ميليون دالر از طريق يك بانك سوييسي به حساب 
كوواكس واريز كرده اس��ت. وي با بيان اينكه در حدود 
10شركت توليدكننده واكسن كرونا در كوواكس حضور 
دارند كه در ميان آنها شركت هايي از امريكا، انگليس و 
ساير كشورها نيز هستند، افزود: در كوواكس، براي تامين 
واكس��ن كرونا دو گزينه اختياري و اجباري وجود دارد 
كه كشورها مي توانند بر اساس آن اقدام كنند كه ايران 
گزينه اختياري را انتخاب كرده است. وي در ادامه با اين 
توضيح كه خريد واكسن كرونا از غير از كوواكس نيز در 
برنامه هاي كشور قرار دارد، افزود: در حال حاضر چندين 
پيشنهاد از سوي برخي توليدكنندگان واكسن كرونا خارج 
از كوواكس به دس��ت ما رسيده كه هنوز تصميم گيري 
روي آن صورت نگرفته است. عبدالحسين روح االميني 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس و نماينده اين 
كميسيون براي شركت در جلسات كميته واكسن وزارت 
بهداش��ت نيز در اين نشست، تحويل 100 ميليون دوز 
واكسن كرونا براي ايمني 50 ميليون نفر در كشور را از 
جمله اولويت هاي وزارت بهداش��ت عنوان كرد و گفت: 

به رغم هش��دارهاي قبلي در خصوص ضرورت حمايت 
كافي و كامل از ش��ركت هاي دانش بنيان و سازندگان 
واكسن در كشور، اين اتفاق خيلي دير رخ داد و از اين حيث 
دست كم ۶ماه عقب افتادگي وجود دارد. وي در همين 
رابطه، به همكاري ايران با كوبا براي ساخت واكسن كرونا 
اشاره كرد و يادآور شد كه در اين زمينه نيز تاخير صورت 
گرفت. روح االميني همچنين با اشاره به اينكه بر اساس 
يكي از مصوبات كميسيون بهداشت و درمان مجلس، 
از صندوق نوآوري و ش��كوفايي خواس��ته شده تا سقف 
اعتبارات اين صندوق براي توسعه زيرساخت ها و خطوط 
جديد توليد واكسن كرونا در كشور تا 50 ميليارد تومان 
افزايش يابد، افزود: بخش خصوصي بايد در زمينه تامين 
و تدارك واكسن كرونا از خارج از كشور براي نياز داخل، 
فعال ش��ده و كامال آماده شود. وي از كشورهاي »چين، 
روسيه، هند، كوبا« برخي از كشورهاي اروپاي شرقي از 
جمله مجارستان و لهستان و همچنين كشورهاي آلمان 
و سوييس به عنوان پايگاه هايي براي تامين واكسن كرونا 
ياد كرد و افزود: بخش خصوص��ي همچنين بايد براي 
س��رمايه گذاري در توسعه زيرس��اخت هاي واحدهاي 
توليدي ساخت واكسن كرونا در داخل، آماده شود و از اين 
فرصت براي تامين و صادرات واكسن كرونا ساخت داخل 

به كشورهاي همسايه استفاده كرد. 

   خريد  واكسن كرونا
 از شركت هاي تاييد شده خارجي

سيد حيدر محمدي مديركل دارو و مواد تحت كنترل 
سازمان غذا و دارو نيز طي سخناني، به آمادگي انستيتيو 
رازي براي توليد واكسن كرونا اشاره كرد و يادآور شد كه 
مراحل اعطاي مجوزهاي الزم به اين توليدكننده در حال 
انجام است. وي افزود: در حال حاضر و تاكنون، هيچ كدام 
از ش��ركت هاي خارجي كه اقدام به توليد واكسن كرونا 

كرده اند، مستندات تاييدي خود را ارايه نداده اند تا نسبت 
به بررسي تامين واكسن از اين شركت ها اقدام كنيم. به 
گفته وي، شركت هاي داروسازي فايزر و مدرنا از فهرست 
تامين واكسن كروناي ايران خارج شده اند، هرچند پيش 
از دستور صادر ش��ده از سوي مقام معظم رهبري براي 
عدم خريد واكسن كرونا از اين دو شركت، به دليل شرايط 
دشوار نگهداري و حمل واكسن هاي فايزر در دماي منفي 
۷0درجه سانتي گراد نيز امكان واردات آن براي ايران وجود 
نداشت. محمدي در عين حال، تصريح كرد كه براي تامين 
واكسن كرونا ساخت يك شركت از هند نيز ابتدا بايد از 
دفتر مقام معظم رهبري استعالم الزم گرفته شود، هرچند 
اين شركت اعالم كرده است كه واكسن ساخت خود را به 
ايران تحويل نمي دهد و ممكن است مقدار محدودي از 
آن را طي ماه فوريه )بهمن- اسفند( تحويل دهد. به گفته 
وي، به رغم آنكه توليد داخل واكسن كرونا و تحويل آن از 
سوي شركت هاي س��ازنده داخلي ممكن است زمان بر 
باشد، واردات اين واكسن از خارج از كشور يكي از اولويت ها 
است و هر يك از شركت هاي سازنده واكسن كرونا به غير 
از فايزر و مدرنا كه تاييديه و مستندات خود را به ايران و 
وزارت بهداشت ارايه دهند، فرآيند خريد و تامين آن مورد 

بررسي و اقدام قرار مي گيرد.

   ماندگاري ارز 4200 توماني دارو در سال 1400
همچنين به گفته محمدرضا نجفي عرب، در اليحه بودجه 
سال آينده، 8.5 ميليارد دالر ارز 4200 توماني براي تامين 
كاالهاي ضروري و اساسي و دارو پيش بيني شده كه از 
اين ميزان، 2.5 ميليارد دالر براي بخش دارو و تجهيزات 
پزشكي است و پس از بحث و گفت وگوهاي صورت گرفته 
در مجلس، به احتمال فراوان بودجه 2.5 ميليارد دالري 
با نرخ 4200 تومان براي تامين دارو و تجهيزات پزشكي 

براي سال 1400 تصويب خواهد شد.

رويداداخبار مهم

ادامه از صفحه اول
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برگزاري نمايشگاه هاي عمومي 
ممنوع شد

فارس|  با پيگيري هاي اتاق اصناف ايران و مصوبات 
س��تاد ملي كرونا، مطابق مفاد صريح طرح جامع 
هوشمند محدوديت ها كه قبال طي نامه  اي در مورخ 
بيست و هشتم آبانماه ۹۹ اعالم شده است. برگزاري 
هرگونه نمايش��گاه در سه وضعيت قرمز، نارنجي و 
زرد به دليل پيشگيري از انتشار ويروس كوويد-1۹ 
و لزوم حفظ سالمت آحاد جامعه ممنوع است. در 
اين رابطه به استناد نامه ش��ماره 145504 مورخ 
۹۹/۹/18 رييس محترم كميته امنيتي، اجتماعي 
و انتظامي ستاد ملي مديريت بيماري كرونا صرفا 
برگزاري نمايش��گاه هاي تخصصي با رعايت كامل 
پروتكل  هاي بهداشتي در وضعيت نارنجي و زرد و با 
اخذ مجوزهاي الزم از مبادي ذيربط بدون مراجعه 

و پذيرش افراد بازديدكننده عمومي مجاز است.

لغو رجيستري ۳400 دستگاه موبايل
ايسنا|  سخنگوي انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت 
و لوازم جانبي  از لغو رجيس��تري ۳400 دستگاه تلفن 
همراه از طريق سوءاس��تفاده تجاري از رويه مسافري 
خبر داد و گفت: طبق قان��ون كااليي كه از طريق رويه 
مسافري به كشور وارد شده اجازه تجاري شدن ندارد. به 
عبارت ساده تر اگر مسافري با پرداخت حقوق و عوارض 
گمركي تلفن همراهي با خود به كشور وارد كند و هزينه 
رجيستري را نيز پرداخت كند، اجازه فروش آن را ندارد 
يعني نمي تواند كار تجاري با آن انجام دهد. اما به گفته 
محمد رضا عاليان، بررسي س��امانه همتا نشان داد در 
روزهاي اولي كه رجيس��تري غيرحضوري شد، تعداد 
زيادي تلفن همراه به ش��كل نامتعارف رجيستر شدند 
و انتق��ال مالكيت آنها صورت گرفت. اين مس��اله براي 
مسووالن همتا ادله شد كه نشان مي داد از گوشي هاي 
مسافري استفاده تجاري شده اس��ت. بنابراين حدود 
۳400 تعداد از اين گوشي ها لغو رجيستري شدند. وي 
با بيان اينكه طبق قوانين گمرك در صورت بروز تخلف 
حقوق و عوارض گمركي و س��ود بازرگاني عودت داده 
نمي شود، تصريح كرد: همچنين اگر براي مجري قانون 
محرز شود كه از كاالي مسافري استفاده تجاري شده 
پيگرد قانوني دارد. بنابراي��ن حقوق و عوارض گمركي 
۳400 تلفن همراه لغو رجيستر شده هنوز عودت داده 
نشده، اما در حال حاضر رايزني هايي انجام مي شود كه 
مصرف كننده نهايي متضرر نشود.  وي در ادامه واردات 
تجاري موبايل به كشور را در سال هاي 1۳۹8 و 1۳۹۹ به 
ترتيب ۹40 هزار و ۹۶0 هزار دستگاه عنوان كرد و گفت: 
در آبان ماه سال گذشته و امسال به ترتيب 1۶0 هزار و 
10 هزار دستگاه به صورت مسافري به كشور وارد شده كه 
نشان مي دهد اصالح رويه ها در يك سال گذشته كمك 
كرده سوءاستفاده از رويه مسافري به حداقل برسد.  به 
گفته عاليان در آذرماه سال گذشته و امسال نيز به ترتيب 
يك ميليون و 11 هزار دستگاه و 8۶0 هزار دستگاه موبايل 
به كشور وارد شده است. واردات مسافري موبايل نيز در 
آذر سال گذش��ته 1۷0 هزار دستگاه بوده، اما در آذرماه 
امسال واردات مس��افري به 20 هزار دستگاه رسيد كه 
نسبت به ماه قبلش دو برابر شده است كه احتمااًل علت 
آن غيرحضوري شدن رجيستري و تخلفاتي است كه 
در روزهاي ابتدايي صورت گرفته است. اما پيش بيني 
مي شود با اصالح رويه در ماه دي مجددا شاهد كاهش 
واردات موبايل از طريق رويه مس��افري باش��يم. وي با 
بيان اينكه رفتارهاي قهري بيش��تر شبيه پاك كردن 
صورت مساله است كه در نهايت دودش به چشم مصرف 
كننده خواهد رفت، تصريح كرد: اقدام قطع رجيستري 
موبايل هاي ياد شده منجربه شناسايي سوداگران مي شود 
و با هدف جلوگيري از سواستفاده آنها صورت گرفته اما 
گاها باعث متضرر شدن برخي مصرف كنندگان نهايي و 
اصناف نيز مي شود. ما معتقديم هر اقدام و تصميمي كه 
در اين زمينه گرفته مي شود بايد در قدم اول جلوي آسيب 
به مصرف كننده را بگيرد و پس از آن موجبات مقابله با 
سودجويان را فراهم كند. بنابراين اقدامات بازدارنده براي 
از صرفه انداختن واردات موبايل مسافري، همچون تغيير 
تعرفه ها و ايجاد نرخ برابري كاالهاي مسافري با كاالهاي 

تجاري، درماني براي حل اين معضل است.

 افزايش قيمت خودرو
 با شيب ماليم

ايلن�ا|  نايب رييس اتحاديه نمايش��گاه داران خودرو 
اظهار داش��ت: به علت نوسانات نرخ دالر قيمت خودرو 
نيز در چند روز گذشته كمي افزايش يافت، البته افزايش 
قيمت چنداني را مشاهده نكرديم و خودروها تقريبا 1 
تا 2 ميليون تومان گران شدند. با اين حال اين افزايش 
قيمت پايدار نخواهد بود و اگر نرخ دالر تثبيت شود، قيمت 
خودرو كاهش بيشتري خواهد داشت. وي افزود: االن 
دالر بين 22 تا 2۳ هزار تومان است؛ حدود 5 ماه قبل كه 
قيمت دالر همين قيمت و بر همين پايه بود قيمت خودرو 
كمتر از قيمت امروز خود بود. بنابراين خودرو كمي جلوتر 
از دالر گران شده است. اگر نرخ دالر تثبيت شود قيمت 
خودرو كمتر شده و در آينده هيچ اضافه قيمتي نخواهيم 
داشت. نايب رييس اتحاديه نمايش��گاه داران خودرو با 
اشاره به نرخ روز خودرو دربازار گفت: قيمت ها كمي در 
نوسان است. در مورد خودروهاي شاخص، پرايد بين ۹5 
تا 100 ميليون تومان قيمت گذاري مي شود و پژو 20۶ 
تيپ 2 حدود 180 ميليون تومان است. به نظر مي رسد 
ديگر شاهد موج گراني كه آمده بود نخواهيم بود. كاشاني 
نسب همچنين تصريح كرد: فقط مصرف كنندگان واقعي 
در بازار هستند، ديگر بازار خودرو براي دالالن جذابيتي 
ندارد ت��ا در اين بازار س��وداگري كنند. البته همچنان 
خريداري وجود ندارد و قيمت ها هم واقعي نيست. وي 
در مورد خودروهاي خارجي بيان كرد: قيمت خودروهاي 
خارجي تا دو ماه قبل به صورت بي رويه اي افزايش داشت 
كه با كاهش نرخ دالر، كاهش قيمت آن با شيب بسيار 
بيشتري نسبت به خودروهاي داخلي بوده است. ولي اين 
بازار از بازار خودروهاي داخلي هم راكدتر است چراكه 

خريدار منتظر كاهش بيشتر قيمت ها است.

 احضار وزير صمت به مجلس 
تسنيم| رييس كميسيون عمران مجلس با انتقاد از 
نبود نظارت كافي بر بازار مصالح ساختماني و افزايش 
100درصدي قيمت برخي از اقالم مانند س��يمان، 
گف�ت: در حال حاضر ش��اهد افزايش 100درصدي 
قيمت برخي از مصالح ساختماني به ويژه سيمان از 
درب كارخانه تا بازار مصرف هستيم كه نقش مهمي 
بر قيمت تمام شده مسكن دارد. وي با بيان اينكه خأل 
نظارتي عامل افزايش قيمت مصالح ساختماني است، 
افزود: افزايش قيمت س��يمان با وجود توليد مازاد در 
كشور، نتيجه عدم نظارت و ناكارآمدي دستگاه ناظر 
اس��ت. وي با بيان اينكه رفت و آمدهاي وزير صمت 
به مجل��س و وعده هايوي براي كنت��رل بازار مصالح 
س��اختماني نتيجه اي به همراه نداشته است، يادآور 
شد: در اين راستا وزير صنعت، معدن و تجارت جهت 
پاسخگويي و ارايه توضيح در خصوص داليل افزايش 
قيمت مصالح و عدم نظارت كافي، به كميسيون عمران 

خواهد آمد.

  تمركز بر معدن  و بي توجهي 
به تنظيم بازار 

برخي كارشناس��ان با انتق��اد از روند ماه هاي اخير 
معتقدند كه وزير صمت تنها به معدن بها مي دهد 
در حالي كه وضعي��ت تنظيم بازار، رش��د قيمت 
كاالها، تورم 4۶ درصدي يكس��ال اخير و فشار بر 
خانوارها مهم تر از وضعيت معادن اس��ت. وضعيت 
رش��د قيمت ها و تنظيم بازار به س��متي رفته كه 
عده اي از كارشناس��ان معتقدند وزير صمت تنها 
خود را وزير معدن مي داند در حالي كه قيمت برخي 
كاالهاي اساس��ي از جمله روغ��ن نباتي ركورددار 
افزايش قيمت شده اس��ت و اين پرسش را مطرح 
كرده كه در ستاد تنظيم بازار چه خبر است؟! و چرا 
اين قيمت ها كنترل نمي شود؟  تنها مساله بورس و 
تحوالت آن نيست كه تحت تاثير تصميم گيري هاي 
وزارت صمت قرار گرفته و عالوه بر وضعيت صنعت 
فوالد، قيمت محصوالت فوالدي كه باعث سقوط 
س��هام فوالدي و كل بورس شده است، آثار مخرب 
رويكردهاي وزير  صمت را مي توان در بي عملي ستاد 
تنظيم بازار، گراني هاي افسارگس��يخته، تعطيلي 
واحدهاي تولي��دي فعال و... به وضوح مش��اهده 
كرد. بي عملي و بي تجربگ��ي كه فعاالن اقتصادي 
و بازار سرمايه هم بر آن صحه مي گذارند.  مديريت 
وزارت صمت از روز راي اعتماد تا امروز بر وزارتخانه 
صنعت، معدن و تج��ارت با چالش ه��اي فراواني 
همراه بوده است. بخشي از اين چالش ها تحت تاثير 
تصميم گيري ه��اي خلق الس��اعه و برخي ديگر را 
بايد به حساب بي توجهي و البته بي تجربگي آقاي 
وزير مرتبط دانست. اين روزها افكار عمومي درگير 
تصميم غلط وزير صم��ت در خصوص بازار بورس 
است و ازسوي ديگر وزير با خيال راحت دست به 
تغييرات گسترده در بخش معادن و فوالد مي زند.  
انتصابات گاه و بيگاه »حلقه كرماني ها« در صنعت 
فوالد و مجموعه هاي معدني در حالي رخ مي دهد كه 
بازار كاالهاي مصرفي و كاالهاي اساسي به حال خود 
رها شده اند. گويا وزير صمت فقط خود را وزير معدن 
مي داند و ساير وظايف خود را فراموش كرده است.  
به عنوان نمونه نگاهي به وضعيت بازار روغن نباتي 
طي چند ماه اخير نشان مي دهد كه در سبد مصرفي 
خانوار مش��كل ايجاد كرده و كمب��ود روغن نباتي 
منجر به ايجاد صف هاي طوالني جلوي فروشگاه ها، 
سهميه بندي و فروش اجباري روغن نباتي همراه 
با كي��ك، تن ماهي و رب و همچنين گران ش��دن 
چند باره روغن نباتي شده است. مردم براي گرفتن 
يك حلب 4 كيلويي روغن در فروشگاه هاي بزرگ 
صف مي كشند و در شرايط نامناسبي برخالف ميل 
خود مجبور هستند كه در صف بمانند تا با قيمت 
كمتري روغن تهيه كنند.  توزيع سهميه اي دولت 
در استان ها به صورت ناعادالنه و نامناسب باعث شد تا 
بسياري از كارخانه ها و مصرف كنندگان روغن نباتي 
نتوانند روغن مصرفي خود را تامين كنند و مجبور به 
خريد روغن نباتي از بازار سياه به قيمت هاي هنگفت 
ش��دند. به طوري كه قيمت حلب 1۶ كيلوگرمي 
روغن نباتي از 1۳0 هزار تومان به بيش از ۳00 هزار 
توم��ان و تا حدود 400 هزار تومان رس��يده بود! بر 
اساس گزارش مركز آمار ايران، قيمت روغن مايع 
۹00 گرمي در دو ماه اول س��ال ۹۹ حدود 8۷00 
تومان بود و در آذرماه به رقم 1۳ هزار تومان رسيده 
است. همچنين هر كيلو روغن جامد در دوماه اول 
سال به رقم ۹2۳۶ و تا پايان آذر ماه به رقم 18 هزار 
تومان رسيده است .اما گزارش هاي ميداني سطح 
بازار نشان مي دهد قيمت ها بسيار فراتر از اعالم مركز 
آمار است و مردم مجبورند روغن و ساير كاالها را با 
قيمت باالتري نسبت به سال گذشته تهيه كنند.  به 
نظر مي رسد نبود برنامه اي دقيق و جامع در كنار 
بي تدبيري هاي وزارت صمت در استفاده به موقع 
از ذخاير اس��تراتژيك كشور موجب اين نابساماني 
در بازار روغن شده است. اين در حالي است كه بنابر 
اعالم برخي منابع خبري، بان��ك مركزي ارز الزم 
جهت تامين روغن را تخصيص داده است. در كنار 
نبود برنامه دقيق در عرضه؛ بايد به توزيع نامناسب 
و ناعادالنه روغن هاي سهميه اي در استان ها در كنار 
منفعت طلبي هاي برخي فعاالن بخش خصوصي 
اشاره كرد. نبود شفافيت در عملكردها باعث شده 
تا همچنان و پس از گذشت ماه ها از آغاز نارسايي 
در ب��ازار روغن نبات��ي، گراني و گران فروش��ي در 
كنار كمبود در بازار روغن نباتي خودنمايي كند و 
كمك هاي دولتي نيز نتواند ب��ازار را به روال عادي 
برگرداند تا همچن��ان وعده ه��اي اميدوار كننده 
درخصوص بازگشت ثبات به بازار روغن نباتي طي 

يك ماه آينده از زبان وزير صمت به گوش برسد.

در نشست بخش خصوصي با نمايندگان دولتي و مجلس تشريح شد

مخالفان وموافقان حذف ارز دولتي نهاده هاي دامي چه مي گويند؟ 

جزئيات جديد از تهيه واكسن كرونا

بازي ارزي با »مرغ و تخم مرغ«
تعادل| 

كميسيون تلفيق مجلس در حالي در اليحه بودجه 1400 
طرحي مبني بر حذف ارز 4 هزار و 200 توماني ارايه كرده 
اس��ت كه دولت از سال گذشته در حال انجام اقداماتي در 
راستاي حذف ارز دولتي بوده است. دولت در حال حاضر 
تخصيص ارز يارانه اي به 20 كاالي اساسي را متوقف كرده 
اس��ت و حدود 5 كاال همچنان از ارز 4 هزار و 200 توماني 
استفاده مي كنند. در مسير حذف ارز دولتي اكنون نوبت به 
نهاده هاي دامي رسيده است. از آن جايي كه نهاده هاي دامي 
تاثير مستقيمي بر كاالهاي مصرفي مردم مانند مرغ و تخم 
مرغ دارد، اخيرا بحث هاي زيادي پيرامون اين موضوع شكل 
گرفته اس��ت. برخي فعاالن و مسووالن اين حوزه مخالف 
حذف ارز دولتي هس��تند و معتقدند كه اين اقدام به زيان 
مصرف كننده و توليد كننده خواهد بود؛ اما از سوي ديگر 
برخي بر اين باورند كه پس از گذشت مدتي مردم خود را با 

قيمت هاي جديد وفق خواهند داد.

   حذف ارز دولتي نهاده هاي دامي
دولت از سال گذشته شروع به حذف ارز 4 هزار و 200توماني 
برخي كاالهاي اساس��ي كرده اس��ت. اين طرح توس��ط 
كميس��يون تلفيق مجلس ش��وراي اس��المي در اليحه 
بودجه 1400 نيز مطرح شده است. بنابراين دولت پيش 
از مجلس در راس��تاي حذف ارز دولتي حركت كرده بود. 
يكي از مهم تري��ن داليل حذف ارز دولتي يا 4 هزار و 200 
توماني جلوگيري از ايجاد رانت و سوءاستفاده است.  دولت 
با پيگيري اين اقدام از سال گذش��ته تا كنون ارز 4 هزار و 
200 توماني 20 كاال از 25 كاالي اساسي كه ارز دولتي به 
آنها اختصاص داده مي شد را حذف كرده است. در شرايط 
كنوني ارز 4هزار و 200 توماني تنها به حدودا پنج كاال تعلق 
مي گيرد و دولت تصميم به حذف ارز يارانه اي كاالهاي ديگر 
نيز دارد. از جمله كاالها و اقالمي كه دولت به دنبال حذف ارز 
4 هزار و 200 توماني تخصيص يافته به آنها است، مي توان به 
نهاده هاي دام و روغن اشاره كرد. نكته مهمي كه بايد به آن 
توجه داشت حذف ارز دولتي نهاده هاي دامي است. قيمت 
نهاده هاي دامي به صورت مستقيم بر قيمت مرغ، گوشت و 
تخم مرغ تاثير خواهد گذاشت. بنابراين افزايش قيمت اين 
كاال ها در نتيجه حذف ارز 4 هزار و 200 توماني نهاده هاي 

دامي، اتفاقي دور از ذهن نيست. اين در حالي است كه دولت 
در سال جاري در بازه اي از زمان با عدم تخصيص ارز دولتي 
به آن كاال سبب افزايش ناگهاني قيمت مرغ و تخم مرغ شد. 
قيمت مرغ در آن مقطع به حدود 40 هزار تومان و تخم مرغ 

به شانه اي حدود 50 هزار تومان رسيد.

   موافقان و مخالفان حذف ارز دولتي
در همن راستا، پرويز فروغي دبير كانون مرغ داران گوشتي 
گفته است كه در حال حاضر واردات نهاده هاي دامي با ارز 

4200 توماني به نام ما ولي به كام عده اي ديگر است.
بنا به توضيحات فروغي، در صورتي كه ارز دولتي برداشته شود 
تكليف توليد كنندگان مشخص مي شود. اگر نهاده ها به هر 
قيمت وارد شود، قيمت مرغ نيز بر اساس آن تعيين خواهد 
شد. البته اين شرايط باعث كمبود نقدينگي مرغداران خواهد 
شد و الزم است كه بانك ها و دولت به مرغداران براي افزايش 
و تامين نقدينگي كمك كنند. حذف ارز دولتي براي واردات 
نهاده هاي دامي ممكن است باعث كاهش فروش مرغداران 
شود اما با توجه به اينكه اين نرخ ارز عمال به شكل درستي 
به دست مرغداران نمي رس��يد حذف آن قابل قبول است. 
فروغي در رابطه با كاه��ش قدرت خريد مردم گفت: مردم 
چطور گوشت بيش از 100 هزار تومان را مي خرند مرغ را نيز 
مي توانند بخرند.  اما از سوي ديگر كمالي سروستاني، مشاور 
عالي اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي ايران معتقد است 
كه، ح��ذف دالر 4200 تاثيرات عميقي خواهد داش��ت و 

قيمت دان سه برابر يعني ۹ هزار تومان خواهد شد. كمالي در 
گفت وگو با خبرگزاري تسنيم گفته است كه حذف ارز دولتي 
واردات نهاده دام حدود 20۶ هزار ميليارد ريال هزينه اضافه 
در سال به صنعت مرغ گوشتي كشور تحميل مي كند كه 
بايد جبران شود. ارز 1۷500 توماني به معني برداشته شدن 
نرخ ارز نيست بلكه دولت در واقع محل تزريق يارانه ها را تغيير 
مي دهد و حال مي شود آن را به توليد كننده و مصرف كننده 
تزريق كرد، در غير اين صورت دچار تنش شديدي مي شويم 
كه بسياري از مرغداران را از چرخه توليد خارج خواهد كرد. 
در اين شرايط مرغداران نقدينگي نخواهند داشت و قدرت 
خريد مردم كاهش خواهد يافت زيرا قيمت هر كيلوگرم مرغ 
حداقل ۳۶ هزار تومان مي شود. همچنين به گفته او، اگر پولي 
ناشي از برداشته شدن ارز دولتي در اختيار دولت قرار مي گيرد 
بايد آن را به صندوق حمايت از طيور وارد كند تا مرغداران 
براي توليد از آن استفاده كنند و به مردم نيز كاالبرگ دهند 

تا بتوانند مرغ بخرند.

   مردم مجبور به خريد تخم مرغ هستند
از س��وي ديگر، اما س��يد فرزاد طالكش دبيركل كانون 
سراس��ري انجمن هاي صنفي پرورش دهن��دگان مرغ 
تخمگذار مي گويد: وقتي مي گويند كه قيمت با 1۷500 
تومان تك نرخي شود به معني آن است كه دوباره نرخ دولتي 
براي ارز در نظر گرفته شده و دوباره چند نرخي مي شود. در 
صورتي كه دولتي حتي 100 تومان نيز با بازار آزاد تفاوت 

داشته باش��د به معني ايجاد رانت براي برخي افراد است. 
به گفته طالكش، حذف ارز دولتي براي واردات نهاده هاي 
دامي ميزان نقدينگي توليد كنندگان را كاهش مي دهد اما 
با اين وجود معتقديم كه نرخ نهاده ها بايد آزاد شود و نرخ 
دولتي و حتي نيمايي به آن اختصاص نيابد. بنا به توضيحات 
او، وقتي همه چيز گران مي ش��ود م��رغ و تخم مرغ نيز به 
نسبت گران خواهد شد و مردم نيز خود را با افزايش قيمت 
اين محصوالت تطبيق خواهند داد. دولت براي 5 دهك 
اول 100 هزار تومان در نظر گرفته است كه بابت همين 
يارانه توليد مرغ و تخم مرغ است. در صورتي كه قيمت 
ارز 1۷500 تومان باشد قيمت هرشانه تخم مرغ براي 
مردم حدود 5۳ هزار تومان خواهد شد كه هم اينك نيز 
با وجود اختصاص ارز 4200 توماني به واردات نهاده ها، 

قيمت تخم مرغ همان عدد است.

   ورود گوشت قرمز به مسير افزايش قيمت
علي اصغر ملكي، رييس اتحاديه گوش��ت گوسفندي در 
گفت وگو با » ايلنا« از ورود بازار گوشت قرمز به مسير افزايش 
قيمت خبر داد و افزود: تنه��ا از ابتداي امروز تا اين لحظه 
قيمت هر كيلوگرم گوش��ت گوسفندي افزايش 10هزار 
تومان داشته است. بنا به توضيحات او، در حال حاضر هر 
كيلوگرم گوشت گوسفندي براي مراكز عرضه با قيمت 
115 هزار تومان توزيع مي شود. متوسط قيمت هر كيلوگرم 
گوشت گوسفندي براي مراكز عرضه در پايان هفته گذشته 
105 هزار تومان بود. قيمت هر كيلوگرم شقه بدونه دنبه 
براي مصرف كننده معموال 10 درصد بيشتر از قيمت عرضه 
عمده است. ملكي از داليل عمده افزايش قيمت گوشت 
گوسفندي را باال رفتن قيمت نهادهاي دامي از جمله جو 
عنوان كرد. او با اشاره به نزديكي ايام نوروز گفت: با نزديك 
شدن به روزهاي پاياني سال دامداران براي بهره مندي از 
بازار گرم نوروز ميزان عرضه خود را كاهش مي دهند. وي 
در پاسخ به اين پرسش كه قاعدتا مازاد توليد و گراني نهاده 
بايد عواملي باشند كه اجازه نگهداري طوالني دام را به 
دامداران نداده و تمايل آنها را به عرضه افزايش دهد، اظهار 
كرد: با افزايش توليد و گراني نهاده انتظار اين است كه 
افزايش عرضه داشته باشيم، اما دامداران اميدوار هستند 

در ايام نوروز جبران بازار بد ماه هاي اخير را كنند.
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خبرروز

مسموميت ١٩٧ نفر با گاز منوكسيد كربن 
س��خنگوي سازمان اورژانس كشور از مسموميت ١٩٧ نفر با گاز مونوكس��يد كربن و جان باختن هفت نفر در پي آن خبر داد. 
مجتبي خالدي، درباره مس��موميت با مونوكس��يد كربن طي سه روز گذشته گفت: بر اس��اس آخرين گزارش ها در اين مدت 
١٩٧نفر در سطح كشور دچار مسموميت شدند كه از اين تعداد ١٣٩ نفر به مراكز درماني منتقل شدند. او افزود: ۵١ نفر نيز در 
محل درمان ش��دند و متاسفانه ٧ نفر جان خود را از دست دادند. خالدي اظهار كرد: تهران با ٣۴ نفر در صدر آمار گازگرفتگي 
و پس از آن خراسان رضوي با ٢٧ و آذربايجان شرقي با ٢١ نفر هستند. همچنين خراسان رضوي با چهار كشته در صدر آمار 

جانباختگان و پس از آن اصفهان با سه جانباخته قرار دارد.

رويداد

س��خنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا، ضمن انتقاد از 
عدم رعاي��ت پروتكل هاي بهداش��تي در برخي نقاط 
كشور طي هفته گذشته و مش��خص شدن تاثير اين 
عدم رعايت طي روزهاي آتي، در عين حال گفت: اين 
هفته احتماال جلسات ديگري در ستاد داريم كه درباره 
بازنگري پروتكل ها و محدوديت ها صحبت مي كنيم زيرا 
با تغيير رنگ شهرها و وضعيت مناسب تر، شاهد افزايش 
تجمعات و ترددها هس��تيم. دكتر عليرضا رييسي در 
حاشيه جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا، گفت: هم اكنون 
ميزان مرگ كرونا در انگليس مرز ۱۸۰۰ مرگ در روز 
را گذرانده، در آلمان باالي هزار مرگ در روز داش��تند 
و در امريكا باالي ۴ هزار مرگ در روز را تجربه مي كند. 
اما در ايران با توجه به رعايت پروتكل ها وضعيت نسبتا 
خوبي است و خوشبختانه امروز اين خبر خوب را به مردم 
مي دهيم كه هيچ شهر قرمزي نداريم. او با اشاره به اينكه 
هم اكنون از نظر وضعيت كرونا ۱۹ شهر نارنجي، ۱۵۷ 
شهر زرد و ۲۵۶ شهر آبي داريم، گفت: اين موضوع نشانه 
اين است كه تا حدي وضعيت بهتر شده است. از مردم 
 براي رعايت پروتكل ها تشكر مي كنيم. اما نبايد دچار 
عادي انگاري شويم. خوشبختانه ديگرهيچ شهر قرمز 
كرونايي در كشور نداريم و شهرهايي كه در مازندران 
قرمز بودند نارنجي شدند. اما افزايش ترددها، افزايش 

موارد ابتالي س��رپايي و عادي انگاري مردم در برخي 
شهرها نگران كننده اس��ت. او افزود: يكي از نگراني ها 
رشد ۴۷ درصدي ترددها نسبت به اول دي ماه است كه 
۴۷ درصد افزايش پيدا كرده و اين وضعيت نگران كننده 
اس��ت. هر گونه ع��دم رعايت پروت��كل، وضعيت را بر 
مي گرداند. اين افتخار كه مردم درباره كنترل بيماري 
آفريدند كم نظير است؛ اما از طرفي حتما بايد مراقبت 
كنيم زيرا در غير اين صورت محدوديت ها بازمي گردد، 
كسب و كارها و همه شهرها تحت تاثير محدوديت هاي 
جديد قرار مي گيرند و دوباره تعطيلي مشاغل را خواهيم 
داشت.رييس��ي تاكيد كرد: خروج از وضعيت قرمز به 
معناي ضعيف ش��دن يا از بين رفتن ويروس نيست. 
برعكس، ويروس در س��طح دنيا نه تنها ضعيف نشده 
بلكه جهش پيدا كرده و قوي تر هم شده است. ويروس 

انگليسي حدود ۶۰ كشور دنيا را درگير كرده است. در 
آفريقاي جنوبي هم وي��روس كرونا جهش يافته و ۲۳ 
كشور را درگير كرده اس��ت. مي دانيم ويروس جهش 
يافته قدرت سرايت بيش��تري دارد. جوانان را بيشتر 
درگير مي كند. قدرت كش��ندگي و ميزان مرگ و مير 
مبتاليان به ويروس جديد نيز بيشتر است. رييسي گفت: 
اگر پروتكل ها را به دقت رعايت نكنيم مي تواند منجر 
به مشكالتي مي ش��ود. در فصل زمستان و هواي سرد 
هستيم. بايد قاطعانه جلوي دورهمي هاي خانودگي و 
هر نوع تجمعي ايستاد و نبايد بگذاريم اين تجمعات رخ 
دهد؛ چه خانوادگي، مسافرت يا هر نوع تجمع ديگر باعث 
بيماري و منجر به افزايش مرگ و ميرمي شود. او افزود: 
وطيفه داريم هشدار دهيم؛ زيرا مسوول سالمت مردم 
هستيم. در مقوله سالمت هيچ معامله اي نخواهيم كرد 
محكم مي ايستيم هشدارها را مي دهيم. همه مردم هم 
حمايت و پروتكل ها را رعايت مي كنند. به هر حال در هر 
موج جديد شيوع كرونا بيش از ۱۰ هزار مرگ جديد رخ 
مي دهد و ۱۰ هزار خانواده را داغدار مي كند. خانواده ها 
به هيچ وجه كوتاه نيايند و پروتكل ها را خودشان جدي 
بگيرند. ويروس جديد جوان تره��ا را درگير مي كند 
بايد مراقب��ت كنيم اميدوارم با رعاي��ت پروتكل ها و 

مسووليت هاي اجتماعي اين كار را انجام دهيم.

هر موج جديد كرونا 10 هزار مرگ به دنبال دارد
جامعه خبر

 ثبت ساالنه ۱۳۵ هزار ابتال 
به سرطان در كشور

مديركل دفت��ر مديريت بيماري هاي غيرواگير 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي از 
ثبت ساالنه ۱۳۵ هزار ابتال به سرطان در كشور 
خبر داد. افش��ين اس��توار در اين باره گفت: ۵۲ 
درصد ابتال به مردان و ۴۸ درصد به زنان مربوط 
مي شود. او درباره آمار ابتال و مرگ و مير سرطان 
در كشور افزود: بروز و مرگ و مير ساالنه ناشي از 
اين بيماري در ايران نس��بت به متوسط جهاني 
كمتر است، بروز س��رطان به ازاي هر ۱۰۰ هزار 
نفر جمعيت در كشور در مردان نزديك به ۱۵۵ 
درصد ه��زار و در زنان ۱۲۸ در صد هزار اس��ت. 
همچنين براساس نتايج برنامه ملي ثبت سرطان 
كه آخرين گزارش آن مربوط به سال ۹۶ است، 
ساالنه نزديك به ۱۳۵ هزار ابتال در كشور ثبت 
مي شود كه ۵۲درصد ابتال به مردان و ۴۸ درصد به 
زنان مربوط مي شود. استوار با بيان اينكه براساس 
برنامه ملي مراقبت سرطان )ثبت سرطان مبتني 
بر جمعيت( ابتال به اين بيماري ۱۶۸.۸۹ در ۱۰۰ 
هزار نفر جمعيت اس��ت، خاطرنشان كرد: براي 
مردان ۱۸۰ در ۱۰۰هزار و ب��راي زنان ۱۶۰ در 
۱۰۰هزار نفر اعالم شده است. به گفته مديركل 
دفتر مديري��ت بيماري ه��اي غيرواگير وزارت 
بهداشت سرطان هاي پستان، پروستات، روده 
بزرگ، پوست و معده؛ ۵ سرطان شايع در كشور 
هس��تند. او به آمار ابتال به تفكيك جنسيت در 
كشور اشاره و تصريح كرد: باالترين بروز در مردان 
سرطان پروستات، پوس��ت، معده، روده بزرگ 
و مثانه و در زنان سرطان پس��تان، روده بزرگ، 

پوست، تيروييد، و معده است.
مديركل دفت��ر مديريت بيماري هاي غيرواگير 
وزارت بهداش��ت با بيان اينكه ۱۶ درصد مرگ 
و ميرها به س��رطان مربوط مي ش��ود كه بعد از 
بيماري هاي قلبي عروقي دومين عامل مرگ و 
مير در كشور است، عنوان كرد: نزديك به ۵۱ هزار 
مرگ ناشي از سرطان در كشور را شاهد هستيم. 
استوار گفت: سرطان، پرهزينه ترين بيماري در 
ايران و دنياست كه متاسفانه دو سوم افرادي كه به 
هر دليلي به اين بيماري مبتال مي شوند متحمل 
هزينه هاي كمرشكني )بيش از ۳۰درصد درآمد 
خانوار را براي درمان هزينه مي كنند( مي شوند. 
مديركل دفت��ر مديريت بيماري هاي غيرواگير 
وزارت بهداش��ت با بيان اينكه سرطان به عنوان 
يكي از مهم ترين و اصلي ترين دغدغه هاي بخش 
س��المت اس��ت، به تدوين برنامه ملي مديريت 
سرطان در س��ال هاي اخير اشاره و مطرح كرد: 
در اين برنامه، حوزه هاي پيشگيري، تشخيص 
زودهن��گام و درم��ان و مراقبت ه��اي حمايتي 
و تس��كيني به عنوان فرآيندهاي اصلي اش��اره 

شده است.

۶۹   فوتي جديد كرونا در كشور
س��خنگوي وزارت بهداشت از مرگ 
۶۹ بيم��ار كرونايي ديگر در كش��ور 
خبر داد. سيما س��ادات الري گفت: 
با اين حس��اب مجموع جانباختگان 
اي��ن بيماري به ۵۷ ه��زار و ۲۹۴ تن 
رسيد. او افزود: و بر اساس معيارهاي 
قطعي تشخيصي، ۶ هزار و ۲۰۷ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور 

شناسايي ش��د كه ۴۹۵ نفر از آنها بستري شدند. 
به گفته او، مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور 
به يك ميليون و ۳۶۷ هزار و ۳۲ نفر رس��يد.الري 
ادامه داد: خوشبختانه تاكنون يك ميليون و ۱۵۸ 

هزار و ۴۷۵ نفر از بيماران، بهبود يافته 
و يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
همچنين ۴۱۰۶ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد اين 
بيماري تحت مراقبت ق��رار دارند. به 
گفته س��خنگوي وزارت بهداش��ت: 
ت��ا كن��ون ۸ ميلي��ون و ۸۵۰ هزار و 
۲۸۱ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در 
كشور انجام شده است. او افزود: بر اساس آخرين 
تحليل ها ۱۸ شهرستان كشور در وضعيت نارنجي، 
۱۵۴ شهرستان در وضعيت زرد و ۲۷۶ شهرستان 

در وضعيت آبي قرار دارند.

مراقب دزدي هاي اينترنتي باشيد
ريي��س پلي��س فتا ته��ران ب��زرگ به 
شهروندان در مورد انجام عمليات بانكي 
در بس��تر اينترنت هشدار داد. سرهنگ 
داود معظمي گودرزي گفت: براي ورود 
به اينترنت بانك خود به نتايج س��رچ در 
موتورهاي جست وجوگر اكتفا نكنيد و 
آدرس مشاهده ش��ده را با آدرس اصلي 
بانك كه از منابع معتبر اخذ مي ش��ود، 

تطبيق دهيد. او با اش��اره به تشكيل پرونده اي در اين 
زمينه افزود: با مراجعه و ش��كايت شخصي به پليس 
فتا پايتخت مبني بر برداش��ت غيرمجاز بيش از ۴۰۰ 
ميليون ريال از حس��ابش، پرونده مقدماتي در پليس 
تشكيل شد. اين مقام انتظامي ادامه داد: شاكي در ادامه 
اظهاراتش عنوان كرد جهت انجام عمليات بانكي در 
يكي از موتورهاي جست وجوگر اينترنت بانك خود را 
جست وجو كرده و به اولين سايتي كه مشاهده كردم وارد 

شده و پس از وارد كردن اطالعات حساب 
بانكي خود متوجه برداشت غيرمجاز بيش 
از ۴۰۰ ميليون ريال از حساب بانكي خود 
شدم. او افزود: پس از ثبت شكايت اين فرد 
اقدامات براي واكاوي زواياي پنهان پرونده 
آغاز شد و تحقيقات كارشناسان پليس فتا 
نشان داد كه سارق يا سارقين با ايجاد يك 
سايت جعلي شبيه به اينترنت بانك مبلغي 
را از حساب بانكي مالباخته به صورت اينترنتي برداشت 
 كرده اند. س��رهنگ گودرزي گف��ت: با تالش هاي 
شبانه روزي افسران سايبري پليس فتا و به كارگيري 
اقدامات تخصصي مجرم در فضاي مجازي شناسايي 
و هويت او براي پليس روشن شد و پس از تشريفات 
قضايي بالفاصله در يكي از محله هاي جنوبي تهران 
دستگير و به همراه تجهيزات الكترونيك به پليس 

فتا منتقل شد.

آغاز طراحي مرمت بازارچه قاجاري »نائب آقا«
ش��هردار منطقه ۱۱ ته��ران از آغاز 
فاز ي��ك و دو طرح مرم��ت بازارچه 
۱۰۰ س��اله »نائب آقا« كه از اواخر 
دوران قاج��ار در خيابان فروزش به 
جاي مانده؛ از سوي اداره زيباسازي 
خب��ر داد. نصراله آباديان با اش��اره 
به اينكه حفاظت مي��راث فرهنگي 
و تاريخ��ي ش��هر ته��ران يك��ي از 

مهم ترين دغدغه هاي مديريت ش��هري اس��ت؛ 
درباره بازارچه قاجاري نائب آقا افزود: اين بازارچه 
تمام ويژگي هاي يك بازار در دوران قاجار را دارد 
كه از نش��انه هاي آن مي توان به طاق هاي ضربي 
در ۴س��وي اين بازار اش��اره كرد. آباديان با بيان 
اينكه بازارچه نائب آقا با سازه خرما ساخته شده 
و در س��نوات گذش��ته نيز يك دوره مرمت روي 
آن انجام شده اس��ت؛ از آغاز فاز اول و دوم طرح 
مرمت بازارچه از س��وي اداره زيباسازي معاونت 

خدمات شهري و محيط زيست خبر 
د اد كه پس از تكميل طراحي و تهيه 
برآوردهاي عمليات اجرايي، در سال 
۱۴۰۰ عمليات اجرايي آن آغاز خواهد 
شد. به گفته آباديان، در طرح مرمت 
بازارچه، كف سازي، جزئيات اجراي 
در و پنجره ها، پيرايش جداره، تابلوها، 
استحكام بخشي س��قف، نورپردازي 
تمام سطوح همچنين فضاي سبز محوطه بازارچه 
و مرمت س��قاخانه در دستور كار است. بر اساس 
گزارش روابط عمومي ش��هرداري منطقه ۱۱، او 
همچنين درباره س��قاخانه ورودي بازارچه كه از 
سقاخانه هاي قديمي شهر تهران است؛ بيان كرد: 
در طرح مرمت سقاخانه، اولويت با برگرداندن به 
حالت اوليه اس��ت كه همزمان با مرمت بازارچه 
عمليات اجرايي آن در نيمه اول سال ۱۴۰۰ آغاز 

و طي ۶- ۸ ماه به پايان خواهد رسيد.

سینما

اكران فيلم »زماني براي مردن نيس��ت«، جديدترين قسمت از مجموعه فيلم هاي 
جاسوسي »جيمز باند«، بار ديگر به دليل همه گيري كرونا به تعويق افتاد. به گزارش 
خبرگزاري آسوشيتدپرس، اكران جديدترين قسمت از مجموعه سينمايي جيمز باند 
كه پس چند بار تعويق قرار بود ۲ آوريل ۲۰۲۱ )۱۳ فروردين ۱۴۰۰( روي پرده سينماها 
برود، مجددا به دليل شيوع كرونا از فهرست اكران خارج شد. تهيه كنندگان زماني براي 
مردن نيست در ساعات پاياني روز گذشته )پنجشنبه ۲ بهمن ۹۹( با انتشار توييتي در 
صفحه رسمي ۰۰۷ اعالم كردند اين فيلم مورد انتظار با هفت ماه تاخير، هشتم اكتبر 
۲۰۲۱ )۱۶ مهر ۱۴۰۰( اكران خواهد شد.زماني براي مردن نيست، بيست وپنجمين 
قسمت از مجموعه فيلم هاي جيمز باند است كه اولين بار قرار بود آوريل ۲۰۲۰ )فروردين 
۹۹( روي پرده سينماها برود اما با شيوع كرونا در جهان، اكران آن يك بار به ماه نوامبر 
۲۰۲۰ )آبان- آذر ۹۹( و بار ديگر به آوريل ۲۰۲۱ )فروردين ۱۴۰۰( موكول شد. پس از 
آنكه خبر تعويق اكران فيلم جديد جيمز باند اعالم شد، سوني نيز از تغيير در تاريخ اكران 
چند فيلم بهاري خود از جمله پيتر ربيت ۲، شكارچيان روح: افتراليف و سيندرال خبر داد.

طلسم كرونايي اكران 
»جيمز باند« ادامه دارد

جشنواره

 Special انيميشن كوتاه »خورده شده« ساخته  محسن رضاپور موفق به كسب جايزه
Mention of the Jury از مراسم جوايز جشنواره فيلم »ديچي مينوتي« ايتاليا شد. 
خورده شده تنها انيميشني بود كه در رقابت با فيلم هاي اين جشنواره موفق به كسب 
جايزه شد. اين جشنواره كه ابتدا قرار بود اس��فندماه ۱۳۹۸ برگزار شود، با گسترش 
ويروس كرونا در ايتاليا به تاخير افتاد و سرانجام با ماه ها تاخير به صورت مجازي برگزار 
شد. اين انيميشن كوتاه، پيش از اين به عنوان يكي از بهترين فيلم هاي دو جشنواره اُسكار 
كوآليفاي »فيلم هاي كودكان نيويورك« امريكا و »اشتوتگارت« آلمان برگزيده شده و 
موفق به كسب نشان Distinction از پانزدهمين دوره »آِتنز انيمافست« يونان و نشان 
افتخار بيست و ششمين دوره جشنواره  فيلم Golden Beggar اسلواكي شد. اين 
فيلم در اسفند ۱۳۹۷ نيز برنده جايزه ويژه هيات داوران يازدهمين جشنواره بين المللي 
پويانمايي تهران شده بود. داستان اين انيميشن كوتاه در دنيايي ُرخ مي دهد كه همه در 
حاِل خوردن يكديگر هستند؛ اما در اين بين، يكي از موجودات راهي براي بقا پيدا كرده 

و پس از خورده شدن، درون شكم گرگي به زندگي اش ادامه مي دهد...

انيميشن »خورده شده«
 برنده جايزه جشنواره ايتاليايي شد

تعادل| حيات وحش در ايران هيچگاه 
از اولويت ه��اي رس��يدگي و تخصيص 
بودجه نب��وده و نيس��ت. همانطور كه 
محيط زيس��ت. اما هر چه باشد هستند كساني كه با 
دلسوزي در اين زمينه فعاليت مي كنند، سعي در حفظ 
گونه هايي دارند كه مختص ايران هستند و نسلشان 
رو به انقراض است. مانند ببر ايراني كه تالش ها براي 
احياي دوباره آن به جايي نرسيد. با نگاهي به وضعيت 
زيستگاه ها در ايران مي توان فهميد كه ديگر جايي براي 
زندگي ببرها باقي نمانده است اما با اين وجود تا چند 
سال پيش اميد براي احياي ببر در كشور از بين نرفته 
بود؛ با وجود اينكه حدود نيم قرن از انقراض اين گونه 
در ايران مي گذرد اما در س��ال ۱۳۸۹ صحبت هايي 
براي احياي ببر در ايران آغاز و در اين راس��تا دو قالده 
ببر سيبري وارد ايران شد و در مقابل دو قالده پلنگ 
به روس��يه داده شد؛ به گفته كارشناسان اين ببرها از 
نظر ژنتيكي تفاوت چنداني با ببر مازندران نداشتند 
بنابراين، اين كار با هدف احياي نسل ببر مازندران در 
كشور صورت گرفت اما بعد از چندي ببر نر به بيماري 
»مشمشه« مبتال و تلف شد و ببر ماده نيز به اتهام آلوده 
بودن به ويروس اين بيماري مدت پنج سال در قرنطينه 
بود اما با كمك دوس��تداران حيات وحش و همكاري 
س��ازمان حفاظت محيط زيست و دامپزشكي بعد از 
انجام آزمايش هاي متعدد راي به سالم بودن حيوان 

داده شد و بعد از آن به مكان مناسبي انتقال يافت.

    نبود آمار دقيق از گوزن هاي زرد ايراني
آمار دقيقي از تع��داد گوزن ه��اي زرد ايراني وجود 
ندارد، تخمين  مي زده مي ش��ود حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ 
راس در ايران زندگي مي كنند، براي حفاظت از آنها 
تالش هايي براي تكثير اين گونه ارزشمند در معرض 
انقراض صورت گرفته است. تا سال ها گمان مي رفت 
گوزن زرد ايراني، با آن خال هاي سفيد روي پشت و 
پهلوهايش براي هميشه از جغرافياي ايران حذف شده 
و ديگر اميدي به ديدن آنها نيس��ت. دهه ۴۰ بود كه 
وجود گوزن زرد ايراني در مناطق دز و كرخه خوزستان 
مسلم شد و كانون وقت شكار در سال ۱۳۴۲ امكان 
زنده گيري و انتقال تعدادي از گوزن هاي زرد ايراني را 
به مناطق جديد مورد توجه جدي قرار داد. به دنبال 
آن گروه مجهزي از كانون شكار ايران با همكاري باغ 
وحش تهران به منطقه كرخه اعزام شدند. اين گروه 
با نصب تور زنده گيري حيوانات به ارتفاع س��ه متر و 

ط��ول هزار تا هزار و ۵۰۰ متر و با اس��تفاده از نيروي 
انساني ۴۰۰ كارگر پس از ۶ هفته تالش موفق شدند 
چهار راس گ��وزن زرد )۲ ماده و ۲ ن��ر( را در جنگل 
اكيپه روبه روي جزيره حلوه در ۱۵ كيلومتري شوش 
زنده گيري كنند. در اسفند ماه همان سال نيز همين 
گروه در م��دت ۲۴ روز ۲ گ��وزن زرد ديگر )۱ نر و ۱ 
ماده( را زنده گيري كرده كه به باغ وحش تهران منتقل  
سپس از آنجا به منطقه اي ۵۵ هكتاري در مازندران 

منتقل شدند.

    از دشت ناز تا جزيره اشك
پارك كوچكي در دشت ناز مازندران خانه ديگر گوزن 
زرد شد و بعد از آن هم جزيره اشك در درياچه اروميه 
ميزب��ان گوزن هاي زرد ديگري ش��د تا در محيطي 
مشخص و مراقبت  شده تكثير داده شوند. هوشنگ 
ضيايي، استاد پيشكسوت حيات وحش و نويسنده 
كتاب پستانداران ايران درباره اين انتقال در كتابش 
مي نويس��د: »ما چند زيس��تگاه در اي��ران داريم كه 
گوزن هاي زرد باقيمانده از بيشه هاي دز و كرخه كه 
در سال هاي ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ زنده گيري شده اند، به اين 
مناطق انتقال پيدا كرده اند. ابتدا ۶ گوزن زنده گيري 
شده به دشت ناز س��اري و پس از تكثير ۱۶۷ راس از 
آنها بين سال هاي ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷ به مناطق مختلفي 

از كشور از جمله جزيره اشك انتقال پيدا كردند.«

    ۸   منطقه در كشور
ميزبان گوزن زرد ايراني 

در طول سال هاي متمادي مناطقي هم در استان هاي 
مختلف ب��راي تكثير اين گونه در نظر گرفته ش��د و 
ش��هرهاي مختلف ش��اهد حضور گوزن زرد ايراني 
ش��دند. جزيره اشك، دش��ت ناز، آزادي، باغ شادي، 
ميانكتل، ارسنجان، دز و كرخه؛ ۸ منطقه اي هستند 
كه گوزن زرد در آنها نگهداري ش��د و در كنار آنها ۴ 
مركز خصوصي نگهداري و باغ وحش ها از جمله مركز 
نگهداري حيات وحش البرز، دهكده طبيعت باراجين، 
باغ وحش اراك و مرك��ز قرنطينه و بازپروري حيات 

وحش پرديسان هم محلي براي نگهداري گوزن هاي 
زرد شد. انتخاب سايت هاي مختلف و انتقال جمعيت 
گونه ها هم آن طور كه شهاب الدين منتظمي، مدير 
كل دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش مي گويد 
به دليل جلوگيري از آس��يب هاي ژنتيكي اس��ت و 
جابه جايي يا ايجاد ايس��تگاه هاي مركزي و انتقال از 
چندين س��ايت به همانجا هم به دليل بهره برداري 
حداكثري از تنوع ژنتيكي اس��ت تا ب��ا اين اقدامات 
دست كم بتوان گونه را حفظ كرد و عوامل آسيب زاي 
ناشي از خروج ژنتيكي هم به حداقل برسد. آن طور كه 
منتظمي مي گويد دهه ۸۰ زماني بود كه تصميم به 
ايجاد مراكز جديد گرفته شد تا از اين طريق بتوانند 
هم جمعيت را افزايش دهند و هم آنها را احيا كنند و 
به ترتيب در مازندران، آذربايجان غربي، يزد، فارس، 
خوزستان و ايالم زيس��تگاه هايي ايجاد شد. در اين 
سال ها همچنين مراكزي به دليل ناكارآمدي جمع 
شدند كه از جمله آنها مي شود به مراكزي در كرمانشاه، 
خراسان شمالي، كردستان كهگيلويه و بوير احمد به 
عالوه مركز سمسكنده در مازندران اشاره كرد، از سوي 

ديگر جمعيت اين گونه به واسطه خشك شدن درياچه 
اروميه در جزيره اشك و ورود شغال و يك قالده پلنگ 
به جزيره، دچار آس��يب ش��د. اما در عين حال وضع 
جمعيت در منطقه ايالم و فارس به قدري خوب بود 
كه ۱۷ راس هم به دز معرفي شد. در اين ميان با توجه 
به باال آمدن س��طح آب و كم شدن تهديدات، باز هم 
بحث احياي جمعيت در خارج از جزيره اشك وجود 

دارد تا دوباره اين گونه را احيا كنيم.

    گوزن زرد تكثير مي شود  نه احيا
ديده ب��ان محيط زيس��ت و حيات وح��ش ايران در 
س��ال ۱۳۹۹ اعالم كرد كه از تعداد ۳۲۰ راس گوزن 
زرد سرشماري ش��ده در سال ۱۳۸۶ امروزه تنها ۳۰ 
رأس گوزن زرد ايراني در جزيره اش��ك باقي مانده و 
اين زيرگونه در يك قدمي انقراض قرار دارد. اتحاديه 
بين المللي حفاظت از طبيعت هم گوزن زرد ايراني را 
براي مدت ها در وضعيت »در معرض خطر« )۱۹۹۶(، 
»آسيب پذير« )۲۰۰۶(، و »در معرض خطر« )۲۰۱۰( 
طبقه بندي كرد. وضعيتي كه در طول ساليان گذشته 

تغيير چنداني نداش��ته اس��ت. فرش��اد اسكندري، 
كارشناس ارش��د محيط زيس��ت تنوع زيستي كه 
مدت ها روي اين گونه كار كرده معتقد اس��ت داليل 
مختلفي براي اي��ن وضعيت وجود دارد اما آنچه بايد 
بدانيم اين است كه تاكنون برنامه هاي اجرا شده در 
زمينه گوزن زرد برنامه ه��اي احيا نبوده، بلكه صرفا 
تكثير اين گونه مدنظر قرار داشته است. »احيا زماني 
است كه بعد از تكثير گونه را به زيستگاه اصل برگردانيم 
و در حقيقت بازگشت به طبيعت مدنظر است. به اين 
ترتيب در ايران احيا تاكنون چن��دان مدنظر نبوده 
است.« او معتقد است تمام گوزن هاي امروز ايران به 
صورت نيمه طبيعي در اسارت هستند و اين درحالي 
است كه اين گونه از انعطاف و سختي بااليي برخوردار 
است و در محيط هاي فراواني امكان ادامه زندگي دارد 
و در گذشته هم در منطقه گسترده اي حضور داشته 
اس��ت. »براي بردن يك گونه به مناطق مختلف بايد 
سه مورد را بررسي كنيم؛ آب، غذا و نيروهاي معارضي 
كه ممكن است زندگي گونه را در معرض خطر قرار 
دهند. براي مثال در جزيره اشك عالوه بر خشك شدن 
درياچه اروميه با حضور گسترده حيوانات گوشتخوار 
هم مواجه شديم و همين هم زندگي اين گونه را تحت 
تاثير قرار داد. به اين ترتيب ابتدا بايد عوامل انقراض 

حذف شوند و بعد گونه را معرفي كنيم.«

     مطالعات حيات وحش پرهزينه است
اسكندري معتقد اس��ت همچنان بخش هايي از دز 
و كرخه و زاگ��رس اين قابليت را دارن��د كه بتوان با 
سرمايه گذاري و پايين آوردن ميزان تعارضات اين گونه 
را افزايش داد: »تحقيقات ن��ه درباره گوزن زرد بلكه 
درباره بس��ياري از حيوانات در كشور به خاطر منابع 
مالي وسيع نيست. مي دانيم مطالعات حيات وحش 
پرهزينه است و همين هم دليلي مي شود كه تحقيقات 
كم شود اما ما صرفا به كارهاي كوچك هم دلخوشيم.« 
نكته مهم ديگر اما درحال حاضر بحث پايش اس��ت. 
اينكه بدانيم در هر س��ايت چه تعداد گ��وزن داريم. 
مشكالتشان چيست؟ چرا اين تعداد با وجود آنكه در 

اسارت و فضاي تعين شده هستند افزايش نمي يابند 
و البته نكته مهم ديگر داشتن برنامه براي آزادسازي 
آنها و رها كردنشان در زيستگاه است. »هر برنامه تكثير 
در نهايت بايد به آزادسازي در محيط اصلي برسد. در 
صورتي كه اين اتفاق نيفتد صرفا يك كار باغ وحشي 
انج��ام داده ايم يا ذخاير ژنتيكي را حفظ كرده ايم كه 

كاري ناكامل است.«

    خشكي درياچه اروميه 
يكي از داليل از بين رفتن گوزن ها

به گفت��ه او از بين رفت��ن گوزن ه��اي زرد در طول 
سال هاي گذشته داليل مختلف داشته. براي مثال 
در جزيره اشك كه در نزديكي درياچه اروميه است؛ 
خشكي درياچه، خشكي پوش��ش گياهي سايت و 
حضور گوشتخواران عامل از بين رفتن است. در كرخه 
در س��ال ۹۲ وجود مگس مياز عاملي ش��د تا شماره 
گوزن ها از ۱۲۰ راس به ۱۲ راس برسد و در بسياري 
از سايت ها كمبود علوفه و رسيدگي نكردن عامل از 
بين رفتنشان است و در برخي نقاط مانند ميان كتل 
فارس هم اطالعي از دليل از بين رفتن ش��ان نيست. 
حتي پايش درستي وجود ندارد كه بدانيم دليل رشد 
نداشتن جمعيت چيست و همه اينها مشكالتي است 
كه اين گونه را بيش از پيش در معرض خطر قرار داده 
اس��ت و در حقيقت پايش نقطه ضعف ماست. ما در 
سايت هاي مختلف اين گونه را برده ايم و مي دانيم گونه 
مقاومي است اما براي نمونه تا حدي برايمان مشخص 
ش��ده كه دماي زي��اد در بيجار عام��ل از بين رفتن 
تعدادي از آنها شده و در نتيجه كمبود اطالعات دقيق 
و پايش هاي مستمر از جمله داليلي است كه اين گونه 

را در معرض خطر گسترده تري قرار داده است.

    گوزن زرد ايراني هنوز زنده است
حاال با وجود عمر گسترده گوزن هاي زرد در ايران؛ آمار 
دقيقي از تعداد گوزن ها نيست و به گفته اين كارشناس 
تخمين ها مي گويد چيزي حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ راس 
گ��وزن زرد در ايران زندگي مي كنن��د. تعدادي كه 
نياز است تا پايش درست و دقيق وضعيتشان شاهد 
افزايش باشيم و در نهايت برنامه  احياي آنها دنبال شود 
و به زيس��ت بوم اصلي شان برگردانده شوند. مواردي 
كه الزمه هركدامش��ان صرف زمان و هزينه اس��ت 
تا گوزن ه��اي زرد را از فهرس��ت در معرض انقراض 

IUCN خارج كند.

گزارش
گونه هاي متعدد در حيات وحش ايران هنوز هم در معرض انقراضند

تالش هايي براي تكثير گوزن زرد ايراني 
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