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يادداشت- 1

يادداشت- 2

ايرادهاي حقوقي به رفتار 
مجلس در رد اليحه بودجه

مجلس رفوزه شد

در نظام هاي حقوقي سياسي، 
قوه مجري��ه، به دلي��ل وصف 
اجرايي عمده بودجه، نقش��ي 
ممتاز و غير قابل جايگزيني در 
طراحي بودجه و ابتكار عمل آن 
در دست دارد. به همين جهت 
قوانين اساس��ي ي��ا عرف هاي 
ح��وزه حق��وق اساس��ي در 
كشورها، نوعًا بر ممنوعيت يا محدوديت تغيير لوايح بودجه 
از سوي پارلمان مستقر شده اند. پايه  اين انديشه نوعي را 
به س��ادگي و روش��ني مي توان از اصل ۵۲ قانون اساسي 
نيز دريافت كرد. در اصل )۵۲( قانون اساسي به لزوم تهيه 
بودجه ساالنه كل كشور از طرف دولت و عدم امكان ارايه 
بودجه آن در قالب طرح پرداخته ش��ده است ،همچنين 
اصل )۱۲۶( قانون اساسي هم در...  ادامه در صفحه 7

مجلس��ي كه از روز نخست 
كار خود بزرگ ترين شعارها 
را در حماي��ت از م��ردم و 
اصالح روند اقتصادي كشور 
مي داد در نخستين آزمون و 
احتماال در مهم ترين آزمون 
نمره قبولي نگرفت و در واقع 
رفوزه شد. متاسفانه مجلس 
فعلي نه تجربه حكمراني دارد و نه در آن افراد قوي و 
كارش��ناس حضور دارند و از اين رو عملكرد ماه هاي 
گذشته نشان مي دهد كه نمي توان حتي براي مسائل 
كليدي و حياتي كشور نيز روي آنها حساب كرد. آنچه 
در جلسه روز سه شنبه مجلس رخ داد، يك فاجعه بود. 
نمايندگان مجلس كه از ابتدا ب��ا طرح و اليحه دولت 
ادامه در صفحه 7 مخالفت كردند، دو ماه در...  

لعيا جنيدي

مرتضي افقه

نقدينگي با رشد باالي 38 درصدي در يك سال اخير از مرز 3 هزار تريليون تومان عبور كرد

عبور نقدينگي از 3100 هزار ميليارد تومان
 ترديد نمايندگان

تشكر دولت و سكوت آيين نامه

رصد بازار خودرو در هفته اي 
كه گذشت

هيچ كس 
بودجه را گردن 

نمي گيرد 

چشم انداز نوسازي 
 ناوگان هوايي  

در پساترامپ

»پرايد« ۱۲۷ 
ميليون توماني! 

تغيير در مديريت 
بورس با اصرار قاليباف 

صورت گرفت

افول كارفرماي خشن 

يادداشت-4 يادداشت-3

يادداشت-6 يادداشت-5

راهكار تعديل منطقي نرخ ارز  نقدينگي بهانه افزايش قيمت نباشد

ناوگان هوايي در انتظار رفع تحريم سقوط تضميني سرمايه در بورس

اين پرسش مطرح است كه چه 
ابزارهايي براي تعديل نرخ ارز 
در اقتصاد ايران مورد نياز است. 
در اين زمينه بايد توجه داشت 
كه تمام سياس��تگذاري ها در 
اقتصاد به سمت و سوي ثبات 
حركت كن��د. اينكه مقطعي 
در كش��ور نرخ ارز به شدت باال 
برود و مدتي هم به يك باره پايين بيايد، طبيعي است كه 
اين روند تنها براي مجموعه هاي رانتي و افراد نفع خواهد 
داش��ت و توده هاي مردم در نوسانات غيرمنصفانه دچار 
ضرر و زيان مي شوند. همان گونه كه افزايش هاي ناگهاني 
نرخ ارز مي تواند آثار منفي بر اقتصاد داشته باشد، سرازير 
شدن نرخ ارز نيز آثار منفي خواهد داشت. اگر اقتصاد ما 
بخواهد از اين نوسانات به دور باشد، اوال بايد قانون مقابله 
با رانت هاي اطالعاتي را داش��ته باش��يم و هرگونه رانتي 
در اين حوزه و هر نوع سياس��ت رانتي مش��مول جريمه 
قرار بگيرد. بنابراين ابتدا بايد اين مسير را پيش ببريم تا 
مقداري شفافيت ايجاد شود تا ببينيم كه پشت صحنه چه 
خبرهايي است. ثانيا، ما بايستي درآمدهاي ارزي را افزايش 
بدهيم و ترجيحا بتوانيم مصارف ارزي را كم كنيم. بنابراين 
هر نوع سياستي كه در اين حوزه اعمال شود، مي تواند بر 
ادامه در صفحه 5 كاهش نوسانات تاثيرگذار باشد و...  

هر چند كه در بررس��ي هاي 
اقتصادي و اقتصادس��نجي و 
آم��ار رياضي اعالم مي ش��ود 
كه نقدينگي مهم ترين عامل 
رش��د قيمت ها يا تورم است، 
اما نگاه��ي ب��ه واقعيت هاي 
اقتص��ادي و نتاي��ج آم��اري 
و ميزان همبس��تگي رش��د 
نقدينگي با نرخ تورم در چهار ده��ه اخير اقتصاد ايران 
نش��ان مي دهد كه برخ��الف انتظار، گاه��ي نقدينگي 
رش��د 3۵ درصدي داش��ته اما تورم ح��دود ۱0 درصد 
بوده و در برخي سال ها رش��د نقدينگي 3۵ درصد بوده 
اما تورم ۵0 درصد بوده اس��ت و كارشناسان در توضيح 
اين روندها دچار خطاي تحليل مي شدند و عوامل تاخير 
اثر نقدينگي، پول نق��د، ش��به پول و يارانه هاي دالري 
و نق��دي را به عن��وان داليل اعالم مي كردن��د. اما چند 
سال بعد داليل اين وضعيت آش��كار تر شد و مشخص 
ش��د كه نقدينگي تنها عامل و اساس��ا عامل موثر رشد 
قيمت ها و تورم نيس��ت و عوامل ديگري مانند اميد به 
آينده، انتظارات تورمي، تنش زداي��ي يا تنش در روابط 
خارجي، نرخ ارز، قيمت و درآمد نفت، مخارج بودجه و 
سياست ها و نحوه مديريت دولت، سياست هاي دولت، 
نرخ سود بانكي و...  ادامه در صفحه 6

از يك قرن ميان س��وم اسفند 
۱۲99 تا س��وم اسفند ۱399 
تنها ۱7 روز باقي مانده اس��ت. 
اگ��ر س��وم اس��فند ۱۲99 به 
دلي��ل كودت��اي رضاخ��ان و 
سيدضياءالدين طباطبايي در 
تاريخ ماندگار شد، سوم اسفند 
۱399 ني��ز احتم��اال به دليل 
تعليق اجراي پروتكل الحاقي در چهارچوب قانون »اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها« به روزي تاريخي بدل خواهد 
ش��د، مگر اينكه طي روزهاي باقي مانده از اين يك قرن 
پرآشوب، دولت جوبايدن، دوباره روي هفتمين صندلي 
متعلق به معماران »برجام« بنش��يند و سرنوشتي ديگر 
را رقم زند.برنامه جامع اقدام مش��ترك »برجام« آنگونه 
كه همگان واقف و معترفند، ماحصل ۱۲ سال مذاكره و 
چانه زني پيدا و پنهان ايران و اعضاي گروه ۱+۵ )انگليس، 
فرانسه، امريكا، چين، روس��يه به عالوه آلمان( است. اما 
دونالد ترامپ، رييس جمهور س��ابق امريكا در تاريخ ۱8 
ارديبهشت سال ۱397 از اين توافقنامه چندجانبه خارج 
شد. از آنجا كه بايدن بارها در جريان كارزارهاي انتخاباتي 
خود از بازگشت به برجام س��خن گفته بود، پيروزي او از 
سوي اغلب ناظران برابر با بازگشت فوري و بدون شرط 
ادامه در صفحه 8 امريكا به...  

عض��وي  ديگ��ر  ري��زش 
جدايي ناپذير از بازار س��رمايه 
شده اس��ت. در هفته گذشته 
ك��ه اولي��ن روزه��اي كاري 
رييس جديد س��ازمان بورس 
بود س��هامداران امي��د بر اين 
داش��تند با توجه به شكي كه 
در انتخاب رياس��ت س��ازمان 
بورس ايجاد ش��د و تغييراتي رخ داد حداقل در چند روز 
ابتدايي بازار روند رو به رش��د داشته باشد كه اعتماد را به 
سهامداران تزريق كند ولي چنين عملكردي از بازار ديده 
نشد، فقط در ساعاتي بازار رش��د پيدا كرد كه در كل ايام 
هفته ريزش��ي بوده است. مش��كالت عملكرد هيجاني 
برخي سهامداران نيز باعث شده اگر بازار نيز بخواهد روند 
مثبت خود را شروع كند بسياري با عرضه سهام خود بازار 
را به سمت منفي شدن مي كش��انند. بسياري از سهام ها 
در چند روز از صف خريد بس��يار سنگين تبديل به صف 
فروش شده اند. ش��ركت هاي كوچك نيز تاثير پذيري از 
غول هاي بازار سرمايه مي گيرند و در منفي شدن پيشقدم 
مي شوند. مساله اينجاست كه سهامداران ديگر به اصول 
اوليه بورس كه س��رمايه گذاري بلندمدت است پايبند 
نيستند و فقط به دنبال نوسان گيري و افزايش سرمايه 
ادامه در صفحه 8 در كمترين زمان هستند.  

گزارش روز

علي انصاريان هم به آسمان پر كشيد

مهدي بيك|
 س��اعت چهار و نيم عصر ديروز در ورودي ايستگاه استاد 
معين آماده ورود به مترو ب��ودم كه زنگ تلفن همراهم به 
صدا درآمد. آقاي سردبير پشت خط بود. هرچند، صدايش 
كمي گرفته بود، اما آنقدر سر و صدا در خيابان وجود داشت 
كه صداي گرفته آقاي سردبير در ميان آنها چندان توجهم 
را جلب نكند. با كمي مقدمه چيني گفت؛ »چون ش��ما 
طرفدار پرسپوليس هستي و دستي هم بر فوتبال داشتي 
گفتم، اين نوش��ته رو خودت آماده كني.« هنوز متوجه 
موضوع نشده بودم؛ انگشتم را در گوشم فرو بردم تا كمي 
از سر و صداي خيابان آزادي كاسته شود و طنين صداي 
آقاي سردبير در گوشم بيش��تر بپيچد و شير فهم قضيه 
ش��وم. در ادامه با صدايي محزون گف��ت: »علي انصاريان 
هم به رحمت خدا رفت.« جمله آخر را كه گفت احساس 
كردم، صحبت كردن برايش س��خت اس��ت؛ مي دانستم 
خودش هم طرفدار فوتبال است و پرسپوليسي دوآتشه 
است. البته كمتر اين را بروز مي داد. اما ديده بودم، روزهاي 
بازي پرس��پوليس در حين انجام كارهاي روزانه اش يك 
چش��مش به مرتب كردن متن ها و صفحه هاي روزنامه 
بود و چشم ديگرش به مانيتور كوچك اتاقش تا از اتفاقات 

بازي سرخپوش��ان جا نماند. من كه هيچ وقت ش��ادي و 
جنون فوتبالي اش را نديدم؛ اما خبر داشتم كه متعلق به 
همان نس��لي اس��ت كه با جادوي فوتبال بزرگ شده اند. 
نس��لي كه در بحبوحه جن��گ و تحري��م در زمين هاي 
آسفالت و خاكي با يك توپ به آسمان ها پر مي كشيدند. 
فرقي نداشت؛ گل كوچيك باز باش��ي يا خاكي باز. به هر 
حال يكي از عاشقان جادوي فوتبال به شمار مي آمدي و 
در هر وضعيتي آم��اده بودي براي ب��ازي. براي متولدين 
دهه ه��اي ۵0 و ۶0خورش��يدي اين س��رزمين، فوتبال 
آن گونه كه پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، تعريف مي كردند، 
تنها يك بازي ساده كه » ۲۲ نفر بي جهت دنبال يك توپ 
مي دويدند«، نبود. فوتبال در كنار فيلم و سينما براي اين 
نسل سمبلي از همه آرزوهايي بود كه بچه هاي اين نسل 
مي توانستند به وسيله آن بر شانه هاي فرشته رويا بنشينند 
و به دورترين كهكش��ان هاي خيال، پر بكشند. فرصتي 
كه اين امكان را براي آنه��ا فراهم مي كرد كه در لحظات و 
ساعاتي خود را شمايل پله افسانه اي يا مارادوناي جادوگر 
يا دكتر سوكراتس اتو كشيده و باقي چهره هاي برجسته 
فوتبال قرار بگيرند و مشكالت و دردهاي زمانه ُپر از درد و 
ناكامي را فراموش كنند. در اوج محروميت ها و فقدان هاي 

دوره جن��گ تحميلي ك��ه مهم ترين خاط��ره بچه هاي 
آن نس��ل در صف هاي نانوايي و اقالم كوپني و... ش��كل 
مي گرفت، فوتبال و سينما دريچه هايي بودند رو به سوي 
خوش��بختي هاي دور و درازي كه هر كدام از بچه هاي آن 
نس��ل براي فرداي خود تدارك مي ديدند.  علي انصاريان 
هم يكي از بچه هاي همين نس��ل بود. هم عاشق فوتبال 
بود و هم ديوانه س��ينما. خودش بارها تعريف مي كرد كه 
خانواده اش در زمان كودكي و نوجواني اش مي دانس��تند 
زماني كه غيبش مي زند؛ ي��ا در زمين هاي خاكي محله 
غياثي جنوب شرق تهران، مشغول بازي است يا اينكه جيم 

شده بود تا با دوستانش آخرين فيلم هاي بر پرده سينماها را 
تماشا كند. هنوز كه در كوچه پس كوچه هاي جنوب شرق 
تهران در نزديكي ميدان خراسان، محله غياثي كه بروي، 
پس از علي پروين، بچه محل ها نام علي انصاريان را بيشتر 
از هر نام ديگري به زبان مي آورند، فوتباليستي كه هرچند 
در رده ملي هيچگاه نتوانست حق خود را بگيرد، اما آنقدر 
براي بچه محل ها و دوستدارانش افتخار و عزت خلق كرد 
كه نامش را فراموش نكنند. چهره اي كه در چهاردهمين 
روز سال ۵۶ در يكي از محالت جنوبي شرق تهران نزديك 
ادامه در صفحه 8 ميدان خراسان به دنيا آمد.  

بهنام ملكي احسان سلطاني 

مجيد اعزازي حامد علي محمد

مردي كه مي خنديد

 صفحه 2 

بدگويي و بدزباني 
 در جامعه بايد 

جمع شود

رهبر معظم انقالب: 

  همين صفحه

مردي كه 
مي خنديد

علي انصاريان هم 
به آسمان پر كشيد

رييس سازمان هواپيمايي: 
 8  فروند هواپيماي مسافري 
 خداحافظي دست دوم وارد كشور مي شود

جف با آمازون 

نرگس رسولي |
»جف بزوس از آمازون مي رود«؛ خبر كوتاهي كه ش��ايد 
براي خيلي از افراد بي معنا باشد اما قطعا براي كساني كه 
در حيطه فناوري هاي روز و اس��تارت آپي كار مي كنند، 

مي دانند خداحافظي فرد خالق آمازون يعني چه! 
اين يك واقعيت اس��ت كه كرونا اگر ب��راي هيچ كس آب 
نداش��ت براي جف بزوس نان داش��ت. جف بزوس مالك 
آمازون ثروتمندترين مرد جهان لقب گرفته، كس��ي كه 
پاندومي كرونا نه تنها كسب درآمد ثروتمندان را متوقف 
نكرد بلكه به ميزان درآمدش نيز افزود، به گونه اي كه فقط 
در ۱۱ هفته اول ورود كرونا به امريكا ۱9درصد معادل ۵00 
ميليارد دالر به ثروتش افزوده ش��د. در اين دوران س��هام 
آمازون 73درصد رش��د كرده اس��ت.آوريل سال ۲0۲0 
ثروت بزوس نزديك به ۱۱7.۲ ميليارد دالر تخمين زده 
ش��د و آن زمان كه صنايع يكي پس از ديگ��ري حرف از 
ورشكست شدن و حال بد اقتصادي شان را مي دادند جف 
بزوس به مدد همه گيري كرونا و شرايط خاصش ثروتش 
همچنان روبه فزوني گذاش��ت، حتي برخي پيش بيني 
مي كردند كه در سال ۲0۲۶ او نخستين تريليونر جهان 
خواهد شد.او از سال ۲0۱7 در راس ثروتمندترين مردان 
جهان قرار دارد، البته كمي قبل تر و از س��ال ۲008 رسما 
به جمع ۱۱0 ثروتمند جهان وارد شده؛ كسي كه كارش 
را از كنج خانه خود آغاز كرد و حاال يكي از كساني است كه 
كسب و كارش حرف اول فروش مجازي را مي زند. ثروت 
بزوس در سال ۲0۲0 با افزايش 3۲.۲ ميليارد دالر به بيش 
از ۱۴9.۴ ميليارد دالر رسيده؛ با اين حال انتقادات زيادي 

به جف بزوس ب��راي تعديل كارمن��دان و متوقف نكردن 
فعاليت هاي كمپاني آمازون وارد است، به گونه اي كه بوني 
واتسون كلمن، نماينده دموكرات كنگره امريكا زماني كه 
اعتراضات كارمندان بزوس شدت گرفته بود در توييترش 
نوشت: »ثروت آقاي بزوس نشانگر »حرص بسيار« است.«

او از سال ۲0۱7 ثروتمندترين فرد جهان بود و پس از او بيل 
گيتس، بنيانگذار مايكروسافت و برنار آرنو، مالك شركت 
محصوالت لوكس لويي ويتون، در جايگاه هاي دوم و سوم 
اين رده بندي قرار داش��تند. با اين حال ماه گذشته ايالن 
ماسك، مدير و سهامدار شركت خودروسازي تسال از سوي 
نش��ريه بلومبرگ به عنوان ثروتمندترين شخص جهان 

معرفي شد و جاي بزوس را گرفت.

  جف كيست؟
آنها كه جف بزوس را مي شناسند، مي دانند كه او در آن 
دس��ته از افرادي قرار دارد كه هي��چ اميدي به موفقيت 
برندش نداش��ته و زماني كه در س��ال ۱99۴، فعاليت 
مجموعه خود را به عنوان يك كتابفروش��ي آنالين آغاز 
كرد، تصور مي كرد كه احتمال شكس��ت كسب وكار او 
بيشتر از موفقيت آن اس��ت. بزوس در سال ۲000 و در 
 Evening مصاحبه اي با جان استافلت، مجري برنامه
Magazine كين��گ ت��ي وي اعالم كرده ب��ود: »من 
فكر مي ك��ردم كه ب��راي تبديل كردن آم��ازون به يك 
شركت موفق، تنها 30درصد شانس داريم. هرگز تصور 
نمي ك��ردم آمازون��ي كه راه ان��دازي ك��ردم، به چنين 
جايگاهي برس��د. من خوش��حال ترين فرد روي زمين 

هس��تم.« او حتي به پدر و مادر خود كه در سال ۱99۵، 
مبلغ ۲۴۵ هزار دالر براي راه ان��دازي آمازون به او كمك 
كرده بودند، گفت��ه بود احتمال اينكه تمامي پول ش��ان 
را پاي اين ش��ركت از دست بدهند، زياد اس��ت. درواقع، 
آمازون براي جف ب��زوس مانند يك قمار بود. داس��تان 
زندگي جف جالب است. او براي اينكه آمازون را تاسيس 
كند، از كار ثابت خود در شهر نيويورك استعفا مي دهد و 
به سياتل مي رود. در زماني كه اكثر مردم چيزي در مورد 
اينترنت نمي دانستند، شركت خود را در داخل يك گاراژ 
راه اندازي و مديريت مي كند. در آن زمان جف فعاليتش 
را با سرمايه اي كه پدر و مادر به او داده بودند آغاز مي كند 
و با حمايت هميش��گي آنها و پندي كه مادر هميشه بر 
زبان داش��ت، ادامه مي دهد. مايك ب��زوس، پدر جف در 
مصاحبه اي اعالم كرده جاكلين )مادر جف( در آن زمان 
به جف مي گفت: »ش��غلت را ره��ا نكن.«برعكس آنچه 
جف فكر مي كرد همه  چيز طبق خواس��ته جف بزوس 
پيش رفت و س��هام آم��ازون در س��ال ۱997 به صورت 
عموم��ي  وارد بازار بورس امريكا ش��د و ح��اال ارزش اين 
ش��ركت به بيش از ۱.7 تريليون دالر رسيده است. شايد 
ناراحت كننده ترين بخش زندگي جف بزوس؛ نااميدي 
خود نسبت به كسب و كار نوينش باشد. او كه به سختي 
فعاليتش را آغاز و در برهه اي كوتاه به يكي از شركت هاي 
مطرح دنيا مبدل ش��ده در مصاحبه اي رسما اعالم كرده 
بود كه »آنچه در آمازون اتفاق افتاد، فراتر از تصورات من 
بود. من هميشه به دنبال راه اندازي يك شركت بودم اما نه 
يك شركتي )با اين عظمت( كه امروز شاهد آن هستيم.« 

بس��ياري از فعاالن اقتصادي - چه ايراني و چه خارجي - 
كه كسب و كار خود را از گوشه دنج خانه خود ساخته اند 
و حاال به نان و نوايي رس��يده اند؛ كسب و كارشان يا بهتر 
است بگويم برندش��ان را همچون فرزند خود مي دانند و 
به معناي واقعي به آن عشق مي ورزند. اين گروه كساني 
هستند كه به سختي حاضر مي شوند از كسب و كار خود 
خداحافظي كرده و فرزندشان را به ديگري بسپارند.  اين 
گروه كه اغلب جزو ميلياردرها محس��وب مي شوند در 
دسته خبرسازترين چهره هاي اقتصادي هستند و كمتر 
پيش مي آيد نگاه و توجه خود را به كارمندان ش��ان كه 
جزو اصلي بقاي شان هس��تند، بردارند اما اين موضوع 
در مورد بزوس صدق نمي كند. ج��ف بزوس، بنيانگذار 
سايت آمازون دات كام، صاحب بزرگ ترين خرده فروشي 
اينترنتي در جهان؛ مديري است كه از نگاه هاي رسمي، 
رفتارهاي رسمي و حتي دفتر رسمي خوشش نمي آيد. 
محل كار او را يك ميز چوبي معمولي تشكيل مي دهد. 
شركت آمازون، كار خود را در يك گاراژ ۴0 متري آغاز 
كرد، كس��ب و كاري كه جرقه آن با شركت كامپيوتري 
»SHAW« در ذهن او ايجاد ش��د. ش��ركتي كه قرار 
بود با نام »Abracadabra« به معني ورد و طلس��م 
فعاليت كند به علت توصيه دوس��تانش ب��ه »آمازون« 
)amazon( تغيير ن��ام داد و فقط ب��ه  صورت آنالين 
كتاب مي فروخت. س��ايتي كه تمركز روي مشتري به 
جاي تمركز روي رقبا، اشتياق براي اختراع هاي جديد، 
تعهد براي عمل كردن به بهترين شكل و تفكر بلندمدت  
ادامه در صفحه 5 را در سرلوحه خود گذاشت.  



مراسم ساالنه مولودي خواني در سالروز والدت باسعادت 
حضرت فاطمه  زهرا سالم اهلل عليها از طريق ارتباط تصويري 
مداحان در مصالي تهران با رهبر معظم انقالب اسالمي در 

حسينيه امام خميني)ره( برگزار شد.
در خجسته سالروز ميالد حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل عليها، 
رهبر انقالب اسالمي صبح روز )چهارشنبه( در نشست 
تصويللري با جمعي از مداحان اهل بيت عليهم السللالم، 
حضرت صديقه طاهره را تجسم عالي ترين مفاهيم اسالمي 
درباره زن، مادر و همسللر دانسللتند و گفتند: در ديدگاه 
اسللالمي قوي ترين پايه تربيت فكري و روحي انسان در 
كانون خانواده قرار دارد و در اين كانون اسللت كه زمينه 
رشللد واقعي زن در عرصه هاي مختلف فراهم مي شود. 
ايشللان همچنين بر لزوم حفظ ادب اسللالمي در سخن 
گفتن و پرهيز از بدزباني و بدگويي عليه يكديگر در فضاي 
رسانه اي و مجازي، تأكيد كردند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
با تبريك ميالد حضرت زهرا سالم اهلل عليها و بزرگداشت 
مقام زن و مادر  همچنين سالروز والدت امام خميني)ره( 
و دهه مبارك فجر، به ابعاد شخصيتي حضرت زهرا و نقش 
برجسته ايشان به عنوان دختر گرامي و غمگسار پيامبر 
اسالم)ص( و همچنين همسر و هم تراز حضرت علي )ع( 
و مادر چهار خورشيد درخشان و سرسلسله نسل پيامبر 
عظيم الشأن اسالم اشاره كردند و گفتند: آن حضرت در 
دوران زندگي خود با فراز و نشيب ها، آزمون هاي بي نظير 
و محنت هاي متعددي مواجه شدند اما در همه عرصه ها 
همچون همسللرداري، مادري، مديريللت خانه، تربيت 
فرزندان، جهاد في سبيل اهلل، امر به معروف و نهي از منكر، 
عبادت و بندگي خدا و اخالص در اوج بودند و نشان دادند 
يك زن مي تواند به رتبه عالي عصمت برسد. ايشان، حضرت 
زهرا و حضرت علللي و فرزندان گرامي آنان را نمونه عالي 
يك خانواده اسالمي دانستند كه الگوبرداري از همراهي، 
همدلي، اخالص و مجاهدت آن بزرگواران مي تواند جامعه 
اسالمي را به اوج برسللاند. رهبر انقالب اسالمي افزودند: 
برخي اوقات دل ها در بعضي از امور مضطرب مي شللوند 
اما نبايد پريشان شوند زيرا رشحات آن موّدت و همراهي 
و مجاهدت هللاي خالصانه اهل بيللت در نظام جمهوري 
اسالمي نيز كاماًل مشهود است كه فراگيري روحيه بسيجي، 
خدمات بي نام و نشللان شهداي هسللته اي، تالش هاي 
گروه هاي جهللادي و هزاران گروه جللوان در عرصه هاي 
فرهنگي و علمي و همچنين صحنه ها و جلوه هاي زيباي 
گروه هاي پرستاري و پزشكي در قضيه كرونا، در واقع پيروي 
از همان نقشه جامع است. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره 
به تفاوت بنيادين ديدگاه اسالم و غرب در مقوله زن افزودند: 
نگاه اسالم و جمهوري اسالمي به زن، نگاه تكريم و احترام 
 است درحالي كه نگاه رايج غرب، نگاه كااليي و ابزاري است.

ايشللان خاطرنشان كردند: در اسللالم، زن و مرد از لحاظ 
ارزش هاي الهي و انسللاني تفاوتي ندارنللد. البته در كنار 
وظايف مشللترك، هريك از زن و مرد وظايف ويژه اي هم 
دارند و به همين علت اسللت كه خداوند متعال تركيب 

سللاختمان جسمي آنها را متناسللب با اين وظايف ويژه 
آفريده است. رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: ما به نگاه 
اسالم افتخار مي كنيم و در مقابل نگاه غرب به زن و سبك 
زندگي، سراپا اعتراض هستيم. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
با اشاره به تبليغات غربي ها مبني بر اينكه اسالم و حجاب 
اسالمي مانع رشد زن مي شود، گفتند: اين يك دروغ واضح 
اسللت و دليل بارز خالف واقع بودن آن، وضعيت زنان در 
جمهوري اسالمي است. ايشان افزودند: در ايران در هيچ 
مقطع تاريخي تا به اين حد، زن تحصيل كرده و فعال در 
عرصه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و هنري، علمي، 
سياسللي و اقتصادي حضور نداشته و همه اينها از بركت 
جمهوري اسللالمي است. ايشللان همچنين با تجليل از 
نقش ماندگار و بي نظير مادران و همسران شهداي دفاع 
مقدس و شهداي دفاع از حرم گفتند: متأسفانه درباره اين 
بزرگواران آثار هنري كمي توليد شده كه جا دارد اقدامات 
بيشتري انجام شود. رهبر انقالب اسالمي نگاه اسالم به زن 
را زمينه ساز برجسته شدن نقش محوري خانواده و مادر 
برشمردند و با تأكيد براينكه قوي ترين پايه هاي تربيت 
فكري و روحي و حقيقي ترين فضاي صميميت در كانون 
خانواده شكل مي گيرد، خاطرنشان كردند: دستگاه هاي 
تبليغاتي غرب و متاسفانه برخي غربزده هاي داخلي تالش 
دارند تا نقش محوري مللادر در خانواده كمرنگ يا حذف 
شود. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تاكيد بر لزوم ارج گذاري 

به جايللگاه زنان خانه دار و نقش ويژه آنللان در خانواده، به 
موضللوع ازدواج بهنگام و فرزندآوري نيز اشللاره كردند و 
افزودند: اين دو موضللوع از نيازهاي حياتي امروز و فرداي 
كشور است كه مداحان بايد به عنوان يك رسانه بزرگ براي 
ترويللج آن نقش آفريني كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
در بخش ديگري از سخنانشان، مداحي را پديده اي ويژه و 
منحصر به فرد خواندند و با اشاره به تركيب اين هنر از شعر، 
نغمه پردازي، رسللاندن سخن به اعماق جان مخاطبان با 
صداي خوش و همچنين برخورداري از عناصِر انديشلله، 
عاطفه، اطالعات معارفي، تاريخي و آگاهي هاي اجتماعي 
و جهاني گفتند: موضوع كار مداح از عالي ترين موضوعات 
يعني ستايشگري اهل بيت و وظيفه او گسترش دادن الگوي 
زيست نبوي، علوي و فاطمي و ترويج انديشه ها و درس هاي 
آن بزرگواران است. ايشان با توصيه مداحان به جدي گرفتن 
اين وظيفه مهم، تأكيد كردند: هيات بايد به شكل هيات باقي 
بماند بنابراين قالب و شكل مداحي را حفظ كنيد و نگذاريد 
با اسللتفاده از ابزارهاي خارج از قالب مداحي، هيات ها به 
محيط هاي ديگر تبديل شوند. رهبر انقالب اسالمي مداحان 
و شعراي اشعار مداحي را به استفاده از مطالب متقن و محكم 
و متين سللفارش كردند و با انتقاد از مخدوش شدن ادب 
اسالمي در برخي محيط هاي رسانه اي و فضاي مجازي، در 
توصيه مهم و پاياني خود به مداحان و همه تريبون داران و 
رسانه ها بر »حفظ ادب اسالمي در سخن گفتن« تأكيد و 

خاطرنشان كردند: بدگويي و بدزباني در جامعه بايد جمع 
شللود و ادب اسالمي گسترش يابد. ايشللان با اشاره به دو 
خطبه توفاني حضرت زهرا )س( پس از رحلت پيامبر اعظم 
)ص( كه در عين مضامين مهللم و اعتراضي و اعالم خطر 
درباره انحراف از مفاهيم برجسته اسالمي، با كلمات محكم 
و متين و بدون بيان حتي يك كلمه توهين آميز بيان شده 
است، افزودند: مكتب اهل بيت از مسائلي مانند قول بغير علم، 
غيبت، تهمت، بدگويي و بدزباني مبّراست و شما مداحان 
نيز بايد اين معارف را در زبان و عمل به مردم تعليم دهيد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با ابراز خرسندي از حركت رو به 
رشد دستگاه هاي تبليغي كشور از جمله بخش مداحي، از 
ابتكارات خوب مداحان در مناسبت هاي ماه مبارك رمضان 
و عزاداري محرم كه متناسب با شرايط كرونا انجام شد، تقدير 
و در پايان خاطرنشان كردند: بدانيد دشمنان در مقابله با 
جمهوري اسالمي هيچ غلطي نمي توانند بكنند و اسالم و 
جمهوري اسالمي رو به قوت و اقتدار روزافزون است. ايشان 
افزودند: البته مشكالت و فراز و نشيب ها همواره وجود داشته 
و دارد. افرادي خدمت مي كنند و افرادي هم ظرفيت ها را 
از دست مي دهند اما جمع بندي همه اينها، حركت رو به 
جلو اسللت. پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، هشت 
تن از مداحان و شللاعران از استان هاي مختلف كشور به 
قرائت اشللعار و مدايحي در فضايللل حضرت فاطمه زهرا 

سالم اهلل عليها پرداختند.
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 هيچ فردي به برجام 
اضافه نمي شود

رييس جمهور خطاب بلله جامعه جهاني تاكيد كرد: 
هيچ بندي از برجام عوض نخواهد شللد و هيچ فردي 

هم به برجام اضافه نخواهد شد.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني در جلسه 
هيات دولت اظهار كرد: بايد خدمت جامعه جهاني و 
مخصوصا كشورهاي برجام كه حاال ۱+۴ هستند يا 
در آينده ممكن است ۱+5 باشند به صراحت بگويم 
هيچ بندي از برجام عوض نخواهد شللد و هيچ فردي 
هم به برجام اضافه نخواهد شد؛ 5+۲ يا 5+۳ نمي شود 

و اين حرف هاي ناروا نبايد گفته شود.
وي ادامه داد: براي اين توافق سال ها فعاليت و مذاكره 
شده تا به اين توافق رسيده اند، اين توافق چيزي نيست 
كه به سادگي به دست آمده باشد. اگر مي خواهند به 
توافق بيايند اهال و سللهال و اگر نمي خواهند هم اهال 
و سهال بروند دنبال زندگي شللان؛ به هر حال ما كار 
خودمان را انجام مي دهيم. احسللاس ما اين است كه 
افكار دنيا و سياستمداران جهان و حتي سياستمداران 
در خود امريكا معتقدند كه برجام مي تواند براي امنيت، 
صلح و پيوند جامعه و تعامل كشورها مفيد باشد و ما هم 

بر اين مبنا حركت مي كنيم و پيش مي رويم.
روحاني افزود: امريكايي ها بايللد بدانند آنها تا امروز 
ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ هستند و هي بحث برجام نكنند. 
اين بحث ايران نيست بلكه قطعنامه مورد اتفاق شوراي 
امنيت سازمان ملل اسللت و شما هر لحظه كه صبر 
كنيد جرم بااليي انجام داده ايد. چون ۲۲۳۱ را نقض 
كرده ايد، پس به قانون و مقررات بين المللي برگرديد؛ 
البته اگر برگشتيد ما هم به   طور كامل به تعهداتمان 
عمل خواهيم كرد ولي ما قطعناملله ۲۲۳۱ را نقض 
نكرديم كه حاال بياييم اصللالح كنيم. ما از قطعنامه 

خارج نشده ايم كه بخواهيم به آن برگرديم.
رييس جمهور در ادامه يادآور شد: من پيش از اين هم 
گفته ام 7 صندلي بوده كه ما 6 تا روي آن نشسته ايم 
ولي يكللي جنون ادواري گرفت و بيللرون رفت. حاال 
يك ذره عقل پيدا كرده و آن جنون ادواري تمام شده 
پس به صندلي برگردد. به بقيه چه كار دارد. بقيه كه 
سرجايشان نشسته اند. امريكايي ها بايد به قطعنامه 
۲۲۳۱ و مصوبه شوراي امنيت باز گردند. ما هر گونه 
حسن نيتي ببينيم پاسللخش حسن نيت است. هر 
گونه اقدام در مقام عمل ببينيم پاسخش اقدام در مقام 
عمل است و اگر تعهد كامل ببينيم از طرف ما هم تعهد 

كامل خواهد بود.
روحاني اداملله داد: ما با همه توان براي اينكه فشللار 
اقتصادي مضاعف نشللود در حال تالش هستيم. در 
همين يك ماه گذشللته كه به آمار اقتصادي مراجعه 
كنيم، روند كاهنده در رشد تورم و روند افزاينده در رشد 
اقتصادي با وجود همه فشارها و مشكالتي كه بوده و 
به دولت وارد مي شود را شاهد هستيم. شما ببينيد در 
اين دو ماه چقدر وقت صرف كرديم و دولت و مجلس 
براي بودجه تالش كردند اما در نهايت حاصل جمع 

آن صفر شد و همه چيز روي هوا رفت.
رييس جمهور با اشاره به آنچه ديروز در موضوع بودجه 
در مجلس شوراي اسللالمي اتفاق افتاد، خاطرنشان 
كرد: ما طبق زمان و قانللون بودجه را تقديم مجلس 
كرديم و در سللتاد اقتصادي دولت جلسات زيادي را 
به بودجه اختصاص داديم و در حد توان مان بهترين 
بودجه تهيه و تقديم مجلس شد. توقع ما اين بود كه 
روند بودجه طي و تصويب شود. البته حق نمايندگان 
است كه بودجه اي را تصويب يا رد كنند و ما نمي توانيم 
بلله آنها بگوييم چه كار كنند. وي ادامه داد: اما در اين 
بودجه ديديد دو مللاه حرف هايي زده و مصاحبه ها و 
وعده هايللي داده شللد و تخريب هايي صورت گرفت 
كه اگر رسللانه اي يا نماينده اي گفت، مورد انتظار ما 
نبود. ما مي خواستيم بودجه در كميسيون ها و صحن 
كامل تر شود، اما متاسفانه اهداف ما در بودجه مورد 
توجه نمايندگان در كميسلليون تلفيق قرار نگرفت. 
هدف ما باال بردن ارزش پول ملي بود كه اگر در سال 
آينده دالر ۱۲ هزار يا ۱6 هزار تومان شللد بودجه ما 
لنگ نشود. اگر بودجه را بر مبناي ارز ۱7 هزار و 5۰۰ 
توماني ببنديللم و ارز پايين بيايد مي خواهي چه كار 
كني؟ اين مي شللود درآمدي كه واقعي نيسللت. وي 
اضافه كرد: من از موضوعي نگران بودم و مي ترسيدم و 
متاسفانه همان اتفاق هم افتاد و آن موضوع اين بود كه 
صدا و سيما مصوبات كميسيون تلفيق را تبليغ كند و 
اين موضوعات به ميان مردم برود و بازار به هم بريزد 
و خراب شللود و در آخر هم تصويب نشود. ديديم كه 
همان شد و نمايندگان آن مصوبه كميسيون تلفيق را 
رد كردند. مصوبه كميسيون تلفيق ربطي به آنچه دولت 
نوشته ندارد و زمين تا آسمان با آن فرق دارد؛ چرا كه 
همه چيز آن را به هم ريخته است و اگر تصويب مي شد 
آثارش خطرناك بود. روحاني در ادامه تاكيد كرد: آنچه 
كميسيون تلفيق تهيه كرده بود نه با واقعيت منطبق 
بود و نه براي معيشت مردم متناسب بود و نه متناسب 
با شكستن تحريم ها بود. مجلس هم آن را رد كرد كه 
حق مجلس بود. اگر به دولت مي آمد هم با آراي باالتري 
نسبت به مجلس در دولت رد مي شد و در نهايت بايد 
به شوراي نگهبان مي رفت كه با همين روند در شوراي 
نگهبان هم رد مي شد، چون شاكله آن به هم ريخته 
بود. رييس قوه مجريه با اشاره به اين موضوع كه مانند 
اين اتفاق پارسال هم صورت گرفت يادآور شد: پارسال 
بعد از اين اتفاق رييس مجلس آمد و گفت كه گزارش 
در صحن رد شده و بايد به كميسيون تلفيق برگردد و 
آن را اصالح كند. چرا عين آن كار پارسال امسال نشده 
است؟ اينكه دولت دوباره اصالحيه بنويسد از كجا آمد؟ 
اين رويه و قانون نبوده و مگر رنگ آسمان از پارسال تا 
حاال عوض شده كه چنين اتفاقي افتاده؟ درست است 
اسم مجلس از دهم به يازدهم فرق كرده اما مجلس، 
قانون و ايين نامه همان است. دولت رسما به مجلس 
اعالم مي كند استنباط ما از آنچه در ايين نامه راجع به 
برنامه نوشته شده اين است كه بودجه به كميسيون 
تلفيق برگردد و مجددا بررسي شود. امروز هم نقطه 
نظرمان را به مجلس اعالم مي كنيللم و اميدواريم با 

همكاري هم به نقطه مطلوب برسيم.

احتمال ارايه بودجه 
چنددوازدهمي به مجلس

سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
اظهار كرد كه احتمللاال اليحه چند دوازدهم بودجه به 
مجلس شوراي اسالمي ارايه مي شود. رحيم زارع اظهار 
كرد: با توجه به رد كليات اليحه بودجه توسط مجلس 
شوراي اسالمي، دولت مي تواند اين اليحه را اصالح كند 
و آن را ظرف دو هفتلله به مجلس بدهد يا اليحه چند 
دوازدهم بودجه را به مجلس ارايه كند كه هنوز مشخص 
نيسللت كدام يك مبنا قرار مي گيرد. وي ادامه داد: اگر 
دولت طي اين دو هفته اصالحات الزم را در اليحه بودجه 
انجام دهد و آن را به مجلس شوراي اسالمي بفرستد اين 
اليحه بايد مجددا در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار 
گيرد، پيشنهادات نمايندگان دريافت و همان پروسه 
قبل تكرار شود، اما اين بار بايد كار سريع تر و در سه چهار 
شيفت كاري انجام شود كه تصويب بودجه تا پايان سال 
امكان پذير شللود. زارع در پايان تاكيد كرد كه احتماال 
با شرايط فعلي اليحه چند دوازدهم بودجه به مجلس 

شوراي اسالمي ارايه خواهد شد.

تضمين با ذات  بورس
در تضاد است

وزير اقتصاد با بيان اينكه معللادل ۸5 درصد از واردات 
كشور به كاالهاي سرمايه اي، واسللطه اي و مواد اوليه 
مربوط است، گفت: تضمين با ذات سرمايه در تضاد است 
و نمي توان هيچ ضمانت و اطمينان خاطري در اين زمينه 
داد. در تمام دنيا هم از بازار سرمايه حمايت مي شود كه 
دولت ايران هم حمايت خود را از بورس ادامه مي دهد. 

پروژه گمرك هوشمند شامل دو بخش نظارت هوشمند 
گمرك با به كارگيري داده كاوي و به كارگيري تجهيزات 
پيشرفته كنترلي جهت بازرسي و كنترل نامحسوس 
محموله ها است كه داراي چهار جزء چون ارزش گذاري 
هوشمند، انتخاب هوشمند محموله ها جهت ارزيابي، 
به كارگيري پلمب الكترونيك و هوشمند و به كارگيري 
پرنده هاي هوشمند بدون سرنشين است. فرهاد دژپسند 
در اين مراسم اظهار كرد: كمك هاي كشور نقش كالبدي 
و مهمي در توسللعه كشللور دارند و همكاران ما در اين 
سازمان به عنوان مرزبانان اقتصادي هم نقش تسهيل گر 
توليد و هم نقش بهبود جايگاه اقتصاد بين الملل را ايفا 
مي كنند. هر چه به امور اقتصاد هوشللمند ساماندهي 
بيشتري صورت گيرد، اين نقش مهم گمرك در توسعه 
اقتصادي سريع تر و بهتر اجرا مي شود و كمك به توليد و 
رونق و جهش آن است . همچنين در حال حاضر حدود 
۸5 درصد واردات كشور سرمايه اي، واسطه و مواد اوليه 
است كه در فرآيند توليد به كار گرفته مي شوند و مابقي نيز 
مربوط به كاالهاي مصرفي و ضروري هستند نه كاالهاي 
لوكس زيرا، در دو سه سال اخير واردات كاالهاي گروه 
۴ ممنوع اسللت.  وي افزود: تسللهيل واردات كاالهاي 
سللرمايه اي و مواد اوليه مهم اسللت و گمرك بايد نوع 
فعاليت به گونه اي باشد كه وارد كننده و مصرف كننده 
اطمينان خاطر داشته باشد تا زماني كه كاال وارد مي شود 
و به دست مصرف كننده مي رسد دچار نقصان نشود و از 
اين طريق به سمت پويايي توليد حركت كنند.  دژپسند 
ادامه داد: با رونمايي از اين پروژه ها حضور افراد در تمام 
مراحل اجرايي گمرك ارزيابي به حداقل مي رسللد و 
گمرك كه ممكن است گاهي محل فساد باشد با اين 
پروژه فسللاد از بين مي رود زيرا به طور خودكار مراحل 
طي مي شوند و با به كارگيري پرنده هاي هوشمند بدون 
سرنشين نيز قطع به يقين خطاها كاهش مي يابند. وزير 
اقتصاد گفت: براي جهش توليد بايد مسيرهاي قاچاق را 
مسدود كرد كه اين پروژه از اين زاويه مورد توجه است و 
با شناسايي درست اين ابزار را در اختيار مي گذارند كه با 
قاچاق مبارزه كنيم. امسال كشفيات ما در قاچاق جهش 
داشته كه ناشي از استفاده از فناوري ها نو است. عالوه 
براين فناوري هاي به كارگرفته شده در اين پروژه ها كمك 
مي كند تا بازه ترخيص در گمرك كمتر شود و اين مسير 
بدون اتالف وقت صورت گيرد.  وي با اشاره به رونمايي 
از پلمب هوشمند در اين مراسم گفت: پلمب هوشمند و 
الكترونيك مي تواند در خطرات پلمب سنتي و پاك سازي 
مسللائل كمك كند. اگر بتوانيم لينك هاي خوبي بين 
گمرك و دستگاه هاي ديگر چون وزارت ارتباطات برقرار 
كنيم يك جهش ديگر نيز صورت مي گيرد. گمرك در 
سالم سازي روابط و تامين مسائل مالي به درستي به اين 
وجه نگاه مي كند. تاكنون كل ايكس ري كاميوني كه 
در كل كشللور ۱۴تا ست كه با انعقاد قراردادهاي امروز 
۱۴ تا ديگر به اين ميزان تا سال آينده افزوده مي شود.  
دژپسند بيان كرد: يكي از مسائلي كه دولت با آن مواجه 
است، كمبود منابع است كه تحريم و جنگ اقتصادي 
منابع مالي دولت را به حداقل رسللانده اسللت. در كنار 
ضرورت ارتقاي فنللاوري در گمرك از نظر تامين مالي 
هم ابتكار عمل صورت گرفته يعني كامال تامين مالي به 
بخش خصوصي واگذار شده است. با اين اقدامات به آينده 
گمرك اميدوار مي شويم كه نقش اساسي تري در تجارت 
خارجي ايفا كند. وزير اقتصاد در حاشيه اين مراسم نيز 
درباره بازار سللرمايه گفت: تضمين با ذات اين بازار در 
تضاد است و نمي توان هيچ ضمانت و اطمينان خاطري 
در اين زمينه داد. در تمام دنيا هم از بازار سرمايه حمايت 
مي شللود كه دولت ايران هم حمايت خللود را از بورس 
ادامه مي دهد.  وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين 
از تحقللق ۱۰۱ در صد در آمدهاي مالياتي در ۱۰ ماهه 
امسال خبر داد. فرهاد دژپسند در حاشيه جلسه هيات 
دولت در جمع خبرنگاران در مورد عملكرد وزارت متبوع 
خود گفت: درآمدهاي نفتي به شدت كاهش يافت ما بايد 
جايگزين مي كرديم اما شرايط طوري نبود كه بتوانيم 
هزينه هاي جللاري را كاهش دهيم. وي ادامه داد: يكي 
از درآمدهاي جايگزين ماليات بود، سعي كرديم رعايت 
موديان را بكنيم اما از آن طرف نمي توانستيم ماليات را 
انجام ندهيم. در ۱۰ ماهه امسال ۱۰۱ درصد درآمدهاي 
مالياتي تحقق يافت. وزير اقتصاد تاكيد كرد: اين موضوع 
نشان دهنده عملكرد خوبي است كه در پيش گرفته شده 
و يكي ديگر از فعاليت ها تامين مالي از طريق اوراق بوده 
است كه سعي كرديم اوراق را با جدول زمان بندي منظم 

و در دامنه مشخص به كار بگيريم.

رهبر معظم انقالب: 

ترديد نمايندگان، تشكر دولت و سكوت آيين نامه

بدگويي و بدزباني در جامعه بايد جمع شود

هيچ كس بودجه را گردن نمي گيرد 
ما چه چيزي را رد كرديم؟ اين سوال عجيبي است كه روز 
گذشته در جلسه صحن علني مجلس از سوي تعدادي 
از نمايندگان مطرح شللد. دو روز پللس رد كليات بودجه 
در بهارستان، بسياري از نماينگان هنوز نمي دانند به چه 
اليحه اي راي مثبت ندادند و همين موضوع چالش را چه 
در صحن علني مجلس و چه در مسير تصويب قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ گسترش داده است. نمايندگان مجلس روز 
سه شللنبه، با ۹۹ راي موافق، ۱۴۸ راي مخالف و ۱۲ راي 
ممتنع از مجموع ٢6١ نماينده حاضر به كليات بودجه راي 
منفي دادند. آنچه كه اين ماجرا را پيچيده كرد، نامشخص 
بودن چرايي اين راي منفي نمايندگان بود. در سال هاي 
قبل وقتي دولت اليحه بودجه را به مجلس مي داد، ابتدا در 
صحن علني اين كليات به راي گذاشته مي شد و در صورت 
تاييد نمايندگان، بررسي جزييات اليحه در كميسيون 
تلفيق آغاز مي شللد. با تغيير در فرآيند اجرايي و مقررات 
مجلس، بنا شللد بودجه ابتدا به كميسيون تلفيق برود و 
پس از اعمال برخي تغييرات مدنظر نمايندگان، به صحن 
علني بيايد تا نمايندگان آن را به راي بگذارند. به دنبال اين 
تغيير از زماني كه دولت در نيمه آذر ماه اليحه را به مجلس 
تحويل داد، كميسيون تلفيق بررسللي هاي خود را آغاز 
كرد و اين بررسي حدود دو ماه طول كشيد تا سرانجام در 
نيمه بهمن، بودجه به صحن علني برسد. تصور ابتدايي 
اين بود كه نمايندگان اليحلله اي را به راي مي گذارند كه 
در طول دو ماه از سللوي كميسيون تلفيق چكش كاري 
شده و بخشي از نظرات مجلس را محقق كرده است اما در 
زمان راي گيري اختالف نظري عجيب پديد آمد. بعضي 
نمايندگان مي گفتند طرح فعلي همان چيزي است كه 
كميسيون تلفيق بررسي كرده و برخي معتقد بودند كليات 
اليحه دولت است. در نهايت مجلس در حالي طرح را رد 
كرد كه رييس مجلس مي گفت كليات طرح دولت به راي 
گذاشته شده است. با وجود توضيحات قاليباف، بحث بر سر 
تصميم مجلس به جلسه ديروز نيز كشيده شد و تعدادي 
از نمايندگان به تصميم رييس مجلس به شدت اعتراض 
كردند. محمد تقي نقدعلي  يكي از نمايندگان مجلس  در 
تذكري خطاب به قاليباف گفت: رييس كميسيون تلفيق 
بودجه روز گذشته مطالب ارزنده اي را در خصوص بودجه 
ارايه كردند، اما نمايندگان در حالي به كليات راي ندادند كه 
وقتي از آنها سللوال كردم كه اليحه دولت به راي گذاشته 
شده بود يا گزارش كميسلليون تلفيق، در اين خصوص 
اختالف نظر داشتتند و نمي دانستند كه به چه راي داده اند 
و چللرا آن را رد كرده اند؟. امروز نيز اين مطلب در مجلس 
شوراي اسالمي جاري است.جايگاه مجلس شوراي اسالمي 
از اين صحبت ها به دور است شللما كه ديروز اليحه را به 

دولت بازگردانديد براساس كدام بند از آيين نامه اين كار را 
انجام داديد؟. آيين نامه مجلس در اين خصوص مسكوت 
است. امروز نيز هيات رييسه همين روند را طي مي كند. 
نقدعلي خطاب به رييس مجلللس گفت: آقاي قاليباف، 
اين روزها مطالبي به گوش نمايندگان مي رسد كه دور از 
جايگاه مجلس شوراي اسالمي است. شنيده مي شود كه 
قرار است شما به عنوان كانديداي رياست جمهوري حضور 
يابيد و برخي از اقداماتي كه انجام مي دهيد به ويژه بحث 
شفافيت هم يك ابزاري براي انتخابات رياست جمهوري 
است كه از شللأن مجلس به دور است. رييس مجلس به 
اين اظهارات اينگونه پاسخ داد: بنده تاكيد كردم كه كليات 
اليحه بودجه به راي گذاشته مي شود و اگر راي بياورد وارد 
جزييات مي شويم و براساس گزارش كميسيون تلفيق 
جزييات را بررسي مي كنيم و اگر كليات راي نياورد اليحه 
رد مي شود. كامال اين موضوع روشن و شفاف است و شما 
در حق مجلس شوراي اسالمي و نمايندگان ظلم مي كنيد.

انتخاب اعضاي شوراهاي استاني كه براساس آيين نامه بايد 
راي گيري آنها ورقه اي باشللد به خاطر كرونا راي گيري را 
الكترونيكي را برگزار كرديم و نمي توانيم در جايي كه هيچ 
لزومي وجود ندارد پروتكل ها را زيرپا بگذاريم. نمايندگان 
نبايد نظرات شخصي خود را به كل مجلس شوراي اسالمي 
نسبت دهند و حقوق ساير نمايندگان را زيرپا بگذارند. با 
توجه به تاكيد رييس مجلس بر رد شدن طرح دولت، يك 
سوال بسيار مهم باقي مانده است. اگر بنا بود طرح دولت 
به راي گذاشته شود چرا همان دو ماه قبل اتفاق نيفتاد و 
تغييرات اعمال شده از سوي كميسيون تلفيق بنا بود چه 
زماني به اليحه اضافه شود؟ سوال مهم ديگر اين است كه 
با توجه به رد شدن كليات، حاال بايد دولت دوباره اليحه اي 
جديد ارايه كند يا بودجه به كميسيون تلفيق مي رود و در 

آن جا اصالحات اعمال خواهد شد؟

     ما بودجه را نمي پذيريم
راي گيري عجيب مجلللس، به يك ابهام آيين نامه اي 
عجيب نيز منجر شده است. اينكه در اين مرحله كليات 
بودجه رد شللود در آيين نامه هاي مجلس مسللكوت 
مانللده و از اين رو نه مجلس اليحه را تحويل مي گيرد 
و نه دولت. روز گذشللته، حسين علي اميري ، معاون 
پارلماني رييس جمهور  در نامه اي به قاليباف رييس 
مجلس نوشت: همان گونه كه مستحضريد گزارش و 
مصوبه كميسلليون تلفيق بودجه در خصوص اليحه 
بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور در روز سه شنبه مورخ 
۱۴ /۱۱/ ۱۳۹۹ در صحن علني مجلس شوراي اسالمي 
مطرح و پس از نطق موافقللان و مخالفان و اظهارنظر 

جناب آقاي دكتر نوبخت معاون محترم رييس جمهور 
و رييس سللازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص 
اليحه دولت، نهايتًا كليات مصوبه كميسيون تلفيق 
به رأي گذاشته شللد و با ۱۴۸ رأي مخالف و ۹۹ رأي 
موافق و ۱۲ رأي ممتنع به تصويب نرسيد.نظر به اينكه 
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۸۲ قانللون آيين نامه داخلي 
مجلس شوراي اسالمي » چنانچه گزارش كميسيون 
مبني بر رد كليات باشللد و در مجلللس نيز كليات به 
تصويب نرسد مراتب به دولت اعالم مي شود تا حداكثر 
ظرف مدت دو هفته اليحه را اصالح و به مجلس ارايه 
كند « اما قانون آيين نامه داخلي مجلس نسللبت به 
وضعيتي كه كليات در كميسيون تلفيق تصويب و در 
صحن علني مجلس رد شود ساكت مي باشد. او تاكيد 
كرده: با عنايت به اينكه آنچه در مجلس رد شد مصوبه 
كميسيون تلفيق بود و نيز رويه مجلس در مورد مشابه 
در تاريخ 6/ ۱۲/ ۱۳۹۸ اسللتفاده از مالك ماده ۱۸۰ 
قانون آيين نامه داخلي مجلس راجع به برنامه بوده و 
مصوبه كميسيون پس از رد در مجلس به كميسيون 
تلفيق اعاده گرديد و گزارش آن نيز در تاريخ سه شنبه 
6 اسفند ماه سال ۱۳۹۸ در خبرگزاري خانه ملت كه 
تصوير آن به پيوست ارسال مي گردد انتشار عمومي 
پيدا كرد لذا مستدعي است مطابق رويه كه شرح آن 
گذشت موضوع را به كميسيون محترم تلفيق جهت 

اصالح اعاده و ارجاع فرماييد. 

     تشكر و هشدار دولتي ها
آنچه كه سرنوشللت بودجه را پيچيده تللر از قبل كرده، 
صحبتي اسللت كه روز گذشللته از سللوي معاون اول 
رييس جمهور مطرح شد. جهانگيري از نامه مقام معظم 
رهبري به قاليباف گفت و از اينكه مجلس واقعيت ها را 
ناديده گرفته اسللت. جهانگيري گفته: مجلس شوراي 
اسللالمي يكي از مهم ترين كارهايي كه مي كند بررسي 

اليحه بودجه اسللت وقتي كليات بودجه رد مي شللود 
معنايش اين اسللت كه نتوانستند خوب مديريت كنند 
كه رد شده است.6/۱۱امسال ساعت ۱۰ و ۳۰ صبح يك 
نامه نوشتم به رهبري و مسائل بودجه را به ايشان گفتم 
و دو ساعت و نيم بعد، به ما زنگ زدند از دفتر كه پاسخ را 
آقا داده اند، كه خطاب به آقاي قاليباف بود كه به مسائل 
توجه شود.اگر اينها بعد از همان نامه يك جلسه با دولت 
گذاشته بودند مسائل حل مي شد. با اين وجود همان طور 
كه پيش از اين رييس كميسيون تلفيق نيز پيش بيني 
كرده بود، دولت از رد شللدن اصالحات اين كميسيون 
تشكر كرده و از آن راضي است. رييس دفتر رييس جمهور 
در اين رابطه گفته: بودجه يك كار كارشناسي است كه 
بايد متخصصين بنشينند و بررسي كنند و هيچ احتياجي 
نيسللت قبل از تصميم گيري آنقدر تهمت بزنند. اينكه 
باعث فروپاشي شده حرف بسيار نامناسبي است. از طرف 
ديگر بارها اعالم كرديم موضوع بودجه عالوه بر اينكه بر 
زندگي مردم و تجار ارتباط دارد تا قبل از تصميم گيري 
اينقدر كار تبليغاتي و رواني روي آن انجام نشود.به هر حال 
آنچه دو روز قبل اتفاق افتاد، بايد از مجلس شوراي اسالمي 
تشللكر كنيم. به دليل اينكه كميسلليون تلفيق شاكله 
بودجلله را بر هم زده بود.وي با بيللان اينكه ما اصالحات 
مجلس درباره بودجه را تا جايي كه منطقي باشد اعمال 
مي كنيم، اظهار كرد: اما وقتي درباره اصالحات خود هيچ 
راهكار پيشنهادي ندارند، نمي توان اين كار را انجام داد. 
حال مجلسللي كه از روزهاي ابتدايي خود تصميمات و 
موضع گيري هاي عجيب كم نداشته، اقتصاد كشور را در 
موقعيتي خطير قرار داده است. نمايندگان هنوز نمي دانند 
به چه طرحي راي منفي داده اند و اگر بدانند هم مشخص 
نيست در اين مرحله وظيفه اصالح بودجه به عهده چه 
نهادي است و در حالي كه كمتر از 5۰ روز تا پايان سال 
باقي مانده نه دولت بودجه را گردن مي گيرد و نه مجلس 

و اين آغاز يك بي نظمي كالن در اقتصاد كشور است.



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
همچنان روند فزاينده رشد نقدينگي با كمك شاخص هاي 
پولي و بانكي از جمله رشد پايه پولي، ضريب فزاينده بدهي 
دولت به بانك ها و بانك مرك��زي، بدهي بانك ها به بانك 
مركزي ادامه دارد و كارشناسان نيز نسبت به رشد باالي 
نقدينگي يك سال اخير كه با افزايش 38 درصدي همراه 

بوده، همچنان نگران آثار تورمي رشد نقدينگي هستند.
بانك مركزي ميزان نقدينگي در پايان آذرماه سال جاري 
را بيش از 3 ه��زار و ۱3۰ هزار ميلي��ارد تومان اعالم كرد 
كه نسبت به اسفند سال ۹8 معادل ۲۶.۶ درصد افزايش 
داشته است.ميزان رش��د نقدينگي در دوره مشابه سال 
گذشته ۲۰.۲ درصد بوده است، ضريب فزاينده نقدينگي 
در پايان آذرماه سال جاري ۷.۶8 بوده كه ۶.۷ درصد نسبت 
به آذرماه ۹8 رشد داشته است.  وضعيت رشد نقدينگي در 
يك سال اخير منتهي به آذر ۹۹ نشان مي دهد كه نه تنها 
اوضاع رشد نقدينگي بدتر شده بلكه نسبت به يك سال قبل 
از آن رش��د آن ۱۰ درصد بيشتر شده است و از ۲8 درصد 
يك سال منتهي به آذر ۹8 به 38 درصد در يك سال منتهي 
به آذر ۹۹ رسيده است. همچنين ارقام تشكيل دهنده پايه 
پولي مانند بدهي دولت به بانك مركزي رشد ۲۷ درصدي 
داش��ته و بدهي دولت به بانك ها 35 درصد رشد كرده كه 
نسبت به يك سال قبل از آن افزايش داشته است. از سوي 
ديگر، بدهي بانك ها به بانك مركزي كه خود عامل اضافه 
برداشت و رش��د پايه پولي است رشد ۱4 درصدي داشته 
است در حالي كه در يك سال قبل از آن با تالش مجلس و 
دولت براي تهاتر بدهي ها منفي ۲5- درصد بوده است.  تاثير 
چنين فضايي موجب رشد انتظارات تورمي در اقتصاد شده 
و مردم و فعاالن اقتصادي انتظار رشد قيمت ها را داشته اند 
و به همين خاطر به سود بانكي ۱5 درصدي بانك ها براي 
سپرده هاي بلندمدت توجهي نداشته اند و به خاطر ماه شمار 
شدن سپرده كوتاه مدت نيز ترجيح داده اند كه پول خود 
را براي خريد و فروش و كس��ب وكار در حس��اب جاري و 
ديداري نگهداري كنند و همين موضوع موجب شده كه 
دريك سال منتهي به آذر ۹۹ رشد سپرده ديداري رقم باالي 
۷8 درصدي را داشته باشد در حالي كه سپرده بلندمدت با 
وجود رشد نقدينگي 38 درصدي تنها ۲۰ درصد رشد كرده 
كه كمتر از رشد نقدينگي بوده است. همچنين رشد سپرده 
كوتاه مدت نيز 4۶ درصد اس��ت كه نشان مي دهد مردم 
بخشي از پول خود را براي خريد و فروش ها و خريد اينترنتي 
در كارت هاي كوتاه مدت نگه داري مي كنند. به عبارت ديگر 
از نقدينگي 3۱۰۰ هزار ميليارد توماني موجود كشور رقم 
بزرگ ۱5۰۰ هزار ميليارد توماني يعني نيمي از نقدينگي 
در حساب ديداري و كوتاه مدت بوده است تا بالفاصله در 
بازار مشغول خريد و فروش شود و خريد اينترنتي يا استفاده 
از چك عادي شود.  از سوي ديگر، رقم ۱3۰۰ هزار ميليارد 
توماني سپرده بلندمدت حدود 4۲ درصد كل نقدينگي 
بوده است و تمايل به نگهداري در حساب هاي بلندمدت و 
دريافت سود بانكي كمتر شده است در حالي كه در گذشته 
تا ۷۰ درصد نقدينگي بوده اس��ت.  همچنين بايد توجه 
داشت كه بدهي دولت به بانك مركزي نيز در اين يك سال 
۲۶ درصد و بدهي دولت به بانك ها 35 درصد رشد داشته 
است. به عبارت ديگر به اندازه رشد نقدينگي بدهي دولت به 

بانك ها نيز افزايش داشته است. 

    وضعيت دارايي ها و بدهي هاي بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي

بر اس��اس آخرين آمار، ميزان دارايي هاي خارجي در اين 
بخش با ۷۱.۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
همراه بوده و به ۹۲۶5.۲ هزار ميليارد ريال رسيد و حجم 
اسكناس و مس��كوك نيز با ۲۶.4 درصد افت به ۷5 هزار 
ميليارد ريال رسيد. سپرده بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي نزد بانك مركزي با 33.۶ درصد افزايش نسبت 
به آذر ۹8 به 3358.۲ هزار ميليارد ريال رسيد. همچنين 
بدهي بانك ها و موسس��ات اعتب��اري غيربانكي به بانك 
مركزي نيز در پاي��ان آذر ۹۹ ب��ا ۱3.۹ درصد افزايش به 
۱۲۶8.4 هزار ميليارد ريال رسيده است. ميزان دارايي هاي 

خارجي بانك هاي تجاري كش��ور در آذرماه سال جاري 
۱3۱۶.8 هزار ميليارد ريال است كه نسبت به مدت مشابه 
س��ال پيش ۱5۱.8 درصد رشد نش��ان مي دهد. سپرده 
بانك هاي تجاري نزد بانك مركزي نيز ۶43.3 هزار ميليارد 

ريال بوده كه ۲۶.5 درصد افزايش يافته است.
جمع كل دارايي ه��اي بانك هاي تج��اري در دوره مورد 
بررسي، ۱۰۶۷۲.۶ هزار ميليارد ريال بوده كه به نسبت آذر 
۹8 داراي ۶۰.۱ درصد رشد است و ميزان بدهي بانك هاي 
تجاري به بانك مركزي در پاي��ان آذر ۹۹ به ۹۱.۹8 هزار 
ميليارد ريال رس��يده كه ۱۱۱.8 درصد نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل افزايش داشته است. بر پايه اين گزارش، 
مي��زان دارايي هاي خارجي بانك هاي تخصصي در پايان 
آذر سال جاري ۲33۹.۲ هزار ميليارد ريال است كه نسبت 
به دوره مشابه سال قبل ۶۲.5 درصد رشد يافته است. جمع 
كل دارايي هاي بانك هاي تخصصي در اين دوره رقم ۹۹۱۶ 
هزار ميليارد ريال است كه 35.۷ درصد رشد دارد، همچنين 
ميزان بدهي بانك هاي تخصصي به بانك مركزي 448.۹ 
هزار ميليارد ريال است كه معادل 4.4 درصد نسبت به آذر 
سال ۹8 كاهش داشته است. ميزان دارايي هاي خارجي 
بانك مركزي در آذر س��ال ۹۹ ب��ه 3838.3 هزار ميليارد 
ريال رسيد كه نسبت به اسفند سال گذشته ۱۰.3 درصد 
افزايش نشان مي دهد. همچنين بدهي بخش دولتي به 
بانك مركزي در دوره مورد بررسي نيز ۱۲3 هزار ميليارد 
ريال بوده كه نش��ان دهنده 3.۹ درصد كاهش نسبت به 
آذر ۹8 است. اين گزارش حاكي است، ميزان دارايي هاي 
خارجي در اين بخش با ۷۱.۷ درصد رشد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل همراه بوده و به ۹۲۶5.۲ هزار ميليارد ريال 
رسيد و حجم اسكناس و مسكوك نيز با ۲۶.4 درصد افت 
به ۷5 هزار ميليارد ريال رسيد. سپرده بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي نزد بانك مركزي با 33.۶ درصد افزايش 

نس��بت به آذر ۹8 به 3358.۲ هزار ميليارد ريال رس��يد. 
همچنين بدهي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي به 
بانك مركزي نيز در پايان آذر ۹۹ با ۱3.۹ درصد افزايش به 

۱۲۶8.4 هزار ميليارد ريال رسيده است.
مي��زان دارايي هاي خارجي بانك هاي تجاري كش��ور در 
آذرماه س��ال جاري ۱3۱۶.8 هزار ميليارد ريال است كه 
نسبت به مدت مشابه سال پيش ۱5۱.8 درصد رشد نشان 
مي دهد. س��پرده بانك هاي تجاري نزد بانك مركزي نيز 
۶43.3 هزار ميليارد ريال بوده كه ۲۶.5 درصد افزايش يافته 
است. جمع كل دارايي هاي بانك هاي تجاري در دوره مورد 
بررسي، ۱۰۶۷۲.۶ هزار ميليارد ريال بوده كه به نسبت آذر 
۹8 داراي ۶۰.۱ درصد رشد است و ميزان بدهي بانك هاي 
تجاري به بانك مركزي در پاي��ان آذر ۹۹ به ۹۱.۹8 هزار 
ميليارد ريال رسيده كه ۱۱۱.8 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل افزايش داشته است.

    وضعيت دارايي ها و بدهي هاي
بانك هاي تخصصي

ميزان دارايي هاي خارجي بانك هاي تخصصي در پايان آذر 
سال جاري ۲33۹.۲ هزار ميليارد ريال است كه نسبت به 
دوره مشابه سال قبل ۶۲.5 درصد رشد يافته است. جمع 
كل دارايي هاي بانك هاي تخصصي در اين دوره رقم ۹۹۱۶ 
هزار ميليارد ريال است كه 35.۷ درصد رشد دارد. همچنين 
ميزان بدهي بانك هاي تخصصي به بانك مركزي 448.۹ 
هزار ميليارد ريال است كه معادل 4.4 درصد نسبت به آذر 

سال ۹8 كاهش داشته است.

    نقدينگي تنها عامل تورم نيست 
در مقابل اين ايده كه نقدينگي عامل عمده تورم در سال 
۱4۰۰ و س��ال آينده خواهد بود و قيمت ها رش��د زيادي 

خواهند كرد، عده اي ديگر از صاحب نظران معتقدند كه 
رشد نقدينگي نبايد بهانه رشد تورم و قيمت ها باشد. زيرا ما 
در طول تاريخ بعد از انقالب سال هايي را داشته ايم كه رشد 
نقدينگي باال بوده اما دولت با كنترل نرخ ارز و قيمت ها اجازه 
تورم باال را نداده است و البته سال هايي نيز وجود داشته كه 
با وجود نقدينگي در حد رشد نقدينگي 35 تا 38 درصدي 
موجود، تورم بس��يار باالتر رفته است زيرا شرايط كاهش 
يا افزايش قيمت نفت، نرخ ارز، هزينه واردات، بهره وري، 
بودجه، كنترل يا عدم كنترل قيمت ها، سپردن قيمت ها به 
بازار، وضعيت سياست خارجي، شوك نفتي، تورم جهاني 
و... نيز اثرگذار بوده است. لذا در عين حال كه رشد نقدينگي 
يك عامل ش��كلي براي تورم و رشد قيمت در سال آينده 
اس��ت اما نبايد اجازه داد كه قيمت ها و نرخ ارز و... بيش از 
حد افزايش يابد و رش��د نقدينگي بهانه رشد قيمت ها در 

سال آينده باشد. 
برخي صاحب نظران مي گويند كه معادل ريالي نقدينگي 
موجود با دالر ۲4 هزار توماني ح��دود ۱۲۰ ميليارد دالر 
اس��ت و اين رقم در برابر توان اقتصاد ملي و قدرت توليد و 
اشتغال كشور، درآمدهاي نفت وگاز و توليد صنعتي و معادن 
و ظرفيت هاي بزرگ اقتصادي و تجاري و ترانزيت و... چيز 
زيادي نيس��ت و نمي تواند عامل عمده تورم باشد. زيرا به 
عقيده اين صاحب نظران، عامل عمده تورم در ايران، افزايش 
نرخ ارز و هزينه هاي واردات، توليد، نبود فضاي كسب وكار 
مناس��ب، دخالت دولت، بهره وري پايين و پوشش آن با 

تسهيالت بانكي بوده است. 
اين صاحب نظران مي گويند كه رشد نقدينگي و همچنين 
سپردن قيمت ها به بازار، اسم رمز تورم و رشد قيمت ها و 
رش��د قيمت ارز و... بوده است وگرنه خود رشد نقدينگي 
به تنهايي نمي تواند عامل رشد قيمت ها باشد و اگرچه به 
صورت اسمي و ظاهري، رشد نقدينگي قيمت ها را باال برده 
است اما عوامل ديگري نيز روي رشد قيمت ها و تورم اثرگذار 
است. شاهد مدعا افزايش نقدينگي در برخي سال ها تا 35 
درصد و 4۰ درصد بوده كه تورم تنها ۱۰ درصد بوده است 
مثال در دوره احمدي نژاد كه نقدينگي رشد باالي ۲5 تا 35 
درصدي داشت به دليل درآمد سرشار نفتي و قيمت زير 
۱۰۰۰ توماني دالر، عمال واردات ارزان تمام مي ش��د و لذا 

تورم ۱۰ تا ۱3 درصد بود. 
ام��ا همين ن��رخ رش��د 35 درص��د نقدينگ��ي در دوره 
هاشمي رفسنجاني، به دليل كاهش درآمد نفت، و افزايش 
قيمت دالر، عمال تورم 5۰ درصدي را در سال ۷4 ايجاد كرده 
است. در نتيجه ميزان تورم سال ۱4۰۰ بستگي به نحوه 
رفتار دولت و بانك مركزي و مجلس و دولت آينده دارد، اگر 
قرار باشد كه دولت كسري بودجه سنگين باالي 4۰۰ هزار 
ميليارد توماني را با دالر ۱۷5۰۰ و حذف دالر 4۲۰۰ توماني 
تامين كند و اوراق بدهي از محل سپرده بانك ها بفروشد، 
مي تواند عامل افزايش هزينه واردات و توليد باشد و تورم 

شديد ايجاد كند. 
براين اساس نبايد به بهانه نقدينگي، اعالم شود كه چون 
نقدينگي رشد كرده تورم باال رفته است و دولت و مجلس به 
خود اجازه دهند كه قيمت ها و نرخ ارز و... را باال برده و آن را 

به گردن رشد نقدينگي بيندازند. 
اين صاحب نظران مي گويند وقتي كرونا به اقتصاد امريكا 
و اروپا و ژاپن وارد شد، با وجود 3 تريليون دالر تزريق منابع 
جديد و حمايتي، بازهم تورم باال نرفت و اروپا و ژاپن تورم 
منفي داشته اند. دليل اين وضعيت و تورم منفي، نبود قدرت 
خريد مردم و تقاضا، تعطيلي كسب و كارها و... بوده است كه 
برعكس رشد نقدينگي، عامل منفي شدن تورم بوده است. 
لذا بايد نگاه خود را به ادبيات اقتصادي و آموخته هاي قديمي 
آن تغيير دهيم زيرا تحوالت و تغييرات امروز جهان، تعريف 
ديگري از وظايف پول، اثر نقدينگي بر قيمت ها و ... ارايه كرده 
است و نبايد تصور كنيم كه نقدينگي تنها عامل رشد تورم 
است. بايد هوشيار باشيم كه دولت ها عمال نقدينگي را بهانه 
رشد قيمت ها اعالم كرده و مي گويند كه در رشد قيمت ها 
بي تقصير بوده اند. در حالي كه در اقتصاد ايران رشد قيمت 
ارز، انتظارات تورمي، نگاه و اميد به آينده عامل رشد قيمت ها 

و تورم است و نقدينگي تنها عامل رشد قيمت ها نيست.
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افزايش وام ازدواج
نتيجه مثبتي نخواهد داشت

 ب��ه جاي افزايش مبل��غ وام ازدواج و ايجاد بدهي براي 
جوانان، بايد آنها را در بخش هاي اش��تغال و مس��كن 
حمايت كرد. يك كارش��ناس اقتصادي در واكنش به 
تصميم مجلس مبني بر افزايش مبلغ وام ازدواج با كف 
۷۰ و س��قف ۱۰۰ ميليون تومان گفت: مشكل اصلي 
جوانان براي عدم تشكيل زندگي هزينه اوليه زندگي و 
وام ازدواج نيست، بلكه موضوع اساسي اشتغال، درآمد 
و مسكن آنهاست. س��يد بهاءالدين حسيني هاشمي 
تصريح كرد: اين اتفاق منجر ب��ه افزايش عرضه پول و 
در نتيجه رشد نقدينگي و تورم خواهد شد كه به ضرر 
اقتصاد است. ضمن اينكه اين مبلغ از وام ازدواج براي زوج 
جواني كه داراي شغل پايدار نيستند فقط به يك بدهي 
تبديل مي شود كه امكان دارد به مشكالت آنها بيفزايد. 
وي با تاكيد براينكه اين تصميم نتيجه مثبتي به همراه 
نخواهد داشت، تصريح كرد: وام قرض الحسنه ازدواج بايد 
از وجوه منابع قرض الحسنه بانك ها باشد و اين در حالي 
است كه با توجه به شرايط موجود و كاهش شديد ارزش 
پولي ملي رغبتي براي پس انداز قرض الحسنه وجود 
ندارد و در نتيجه منابعي ه��م براي پرداخت وام ازدواج 
نداريم بنابرابن اين طرح ممكن است عملياتي نشود. اين 
كارشناس اقتصاد با بيان اينكه افزايش وام ازدواج وعده 
خوبي نيست، تاكيد كرد: به جاي چنين تصميم هايي بايد 
به فكر اشتغال و مسكن جوانان بود و برنامه هايي در اين 
بخش ها داشت و از آنها حمايت كرد چرا كه كمك هاي 

پايدار و موثرتري خواهند بود. 

تكذيب چاپ اسكناس براي 
جلوگيري از ورشكستگي بانك ها

 رواب��ط عمومي بانك مركزي ادعاهاي مربوط به چاپ 
اس��كناس براي جلوگيري از ورشكستگي بانك ها را 
تكذيب كرد. خبري جعل��ي در فضاي مجازي در حال 
انتشار اس��ت مبني بر اينكه رييس كل بانك مركزي 
عنوان كرده است براي جلوگيري از ورشكستگي بانك ها 
و تامين منابع مالي »چاره اي به غير از چاپ اسكناس 
نداريم« كه بدين وسيله اين خبر تكذيب مي شود. در 
روزهاي اخير برخي ادعاها مبني بر چاپ پول براي جبران 
كسري بودجه و جلوگيري از ورشكستگي بانك ها مطرح 
شده است.وزير امور اقتصاد در واكنش به اين ادعاها گفت: 
از طريق خصوصي سازي، ماليات و اوراق سعي كرديم 
تا نيازي به تامين مالي از طريق بانك مركزي نداش��ته 
باشيم و هيچ برداشتي از منابع بانك مركزي براي تامين 

بودجه نداشته ايم.

رايزني مقامات ايراني و عراقي 
درباره روش هاي استفاده از منابع 
 رييس كل بانك مركزي چهارشنبه با مديرعامل بانك 
تجارت عراق ديدار كرد كه ط��ي اين ديدار روش هاي 
استفاده از منابع بانك مركزي مورد بحث قرار گرفت. 
مقامات بانكي ايران و عراق در ماه هاي گذشته بارها در 
خصوص آزاد ك��ردن منابع مالي ايران رايزني كرده اند.

براس��اس اين مذاكرات، قرار است ايران به منابع مالي 
حاصل از صادرات گاز به عراق دسترسي داشته باشد.

تامين ارز براي كاالهاي اساسي 
و دارو باالتر از سقف مصوب

 بانك مركزي از ابتداي س��ال تاكنون با وجود فش��ار 
تحريم ها، ارز كاالهاي اساسي را به ميزان 8۷4۰ ميليون 
دالر تامين كرده است. بر اين اساس بانك مركزي بيش 
از سقف تعيين شده در مصوبه ستاد اقتصادي دولت براي 
تامين ارز، نسبت به تامين ارز كاالهاي اساسي و دارو اقدام 
كرده و اين ميزان در روزهاي باقيمانده تا پايان سال نيز 
افزايش خواهد يافت. گفتني است در سال جاري بنا به 
مصوبه ستاد اقتصادي دولت، سقف 8 ميليارد دالر ارز 
با نرخ 4۲۰۰ تومان به منظور تامين كاالهاي اساسي 
به تفكيك 5.5 ميليارد دالر براي اقالم كاالي اساس��ي 
)ذرت، دانه روغني، روغن خام، كنجاله، جو و گندم( و ۱.5 
ميليارد دالر براي دارو و يك ميليارد دالر براي تجهيزات 
پزشكي در نظر گرفته ش��د.  ميزان تامين ارز كاالهاي 
اساسي به نرخ 4۲۰۰ تومان، از ابتداي سال تا پايان روز 
يكشنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱3۹۹ بابت واردات اقالم 
اساسي شامل ذرت – ۱۹85 ميليون دالر، جو – 4۰5 
ميليون دالر، دانه هاي روغني – ۹۱۰ ميليون دالر، روغن 
خام – ۱۲۰۰ ميليون دالر، كنجال��ه – ۹۹۰ ميليون 
دالر، گن��دم – ۶۷۷ ميلي��ون دالر، كود – 4۰ ميليون 
دالر، كاغذ – 3۶ ميلي��ون دالر، تجهيزات و ملزومات 
پزشكي – ۱۱۰۷ ميليون دالر و دارو– ۱3۹۰ ميليون 
دالر مي شود. براساس آمار موجود، از ابتداي سال جاري 
تاكنون در مجموع مبلغ 8۷4۰ ميليون دالر توسط بانك 
مركزي براي تامين كاالهاي اساسي در نظر گرفته شده 
و همان گونه كه آمار فوق نشان مي دهد، اين بانك تامين 
ارز كاالهاي اساسي را طبق مصوبه ستاد اقتصادي دولت 

بطور كامل انجام داده است.

حراج اوراق بدهي دولتي
با نرخ 21.5 درصد

ضمن اعالم نتيجه  س��ي و شش��مين مرحله از حراج 
اوراق بدهي دولتي م��ورخ ۱4 بهمن ۱3۹۹، به اطالع 
مي رساند  حراج جديد اوراق ياد شده در تاريخ ۲۱ بهمن 
ماه س��ال جاري برگزار خواهد ش��د.پيرو اطالعيه روز 
سه شنبه ۷ بهمن ماه ۱3۹۹ درخصوص برگزاري حراج 
اوراق بدهي دولتي به اطالع مي رس��اند، طي برگزاري 
سي و شش��مين مرحله از اين حراج، 4 بانك و موسسه 
اعتباري سفارش هاي  خود را به ارزش ۱۶ هزار ميليارد 
ريال در سامانه  بازار بين بانكي ثبت كردند. وزارت امور 
اقتصادي و دارايي نيز ضمن پذيرش كليه درخواست ها 
با فروش 5.۱ هزار ميلي��ارد ريال اوراق »اراد۶۰« با نرخ 
بازده تا سررسيد ۲۱.5 درصد و ۱۰.۹ هزار ميليارد ريال 
اوراق »اراد۷۰« با نرخ بازده تا سررسيد ۲۰.55 درصد 
موافقت كرد. معامالت مربوط به ف��روش اين اوراق در 
روز سه ش��نبه ۱4 بهمن   ماه ۱3۹۹ توسط كارگزاري 
بانك مركزي در س��امانه معامالتي بورس ثبت ش��د.  
همچنين طي هفته گذشته، ۱3 هزار ميليارد ريال اوراق 
»اراد۷۱« و »اراد۷۲« از طريق پذيره نويس��ي فروخته 
شد. بنابراين در مجموع، ۲۹.۱ هزار ميليارد ريال اوراق 
بدهي دولتي طي هفته منتهي به ۱4 بهمن ماه ۱3۹۹ 
توسط سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي خريداري شد.

بدهي خارجي ايران
به ۹،۳ ميليارد دالر رسيد

ميزان بدهي هاي خارجي ايران در پايان آذرماه س��ال 
۹۹ به ۹ ميليارد و 348 ميليون دالر رسيد كه مقايسه 
شاخص نسبت بدهي خارجي ايران به توليد ناخالص 
داخلي با ساير كشورها نشان مي دهد كه ايران در جمع 
كشورهاي با كمترين ميزان بدهي خارجي قرار دارد.

براساس آخرين آمار اعالم شده توسط بانك مركزي، 
ميزان بدهي خارجي ايران در پايان آذر ۹۹ براس��اس 
سررسيد اوليه بدهي ها ۹ ميليارد و 348 ميليون دالر 
است كه هفت ميليارد و 3۶4 ميليون دالر آن بدهي هاي 
ميان مدت و بلندمدت و يك ميليارد و ۹84 ميليون دالر 
از اين ميزان بدهي هاي كوتاه مدت است. اين تعهدات 
بالفعل ايران بر مبناي يورو نيز رقمي بالغ بر هفت ميليارد 
و ۶۲۲ ميليون يورو محاس��به ش��ده كه ۶ ميليارد و 4 
ميليون يورو از اين ميزان حجم بدهي هاي ميان مدت 
و بلندمدت و يك ميلي��ارد و ۶۱8 ميليون يورو حجم 

بدهي هاي كوتاه مدت است.

قيمت جهاني طال 18۳7  دالر
قيمت هر اونس ط��ال با ۰.۱۰ درصد رش��د به ۱83۹ 
دالر و 85 سنت رسيد. به گزارش رويترز، در حالي كه 
دموكرات ها در كنگره اولين قدم ها به سمت پيشبرد بسته 
پيشنهادي محرك مالي ۱.۹ تريليون دالري دولت بايدن 
را بدون جلب حمايت جمهوري خواهان برداشته اند، 
قيمت ط��ال ديروز ش��اهد افزايش ب��ود. دموكرات ها 
تواونستند با اكثريتي شكننده يعني 5۰ راي موافق در 
مقابل 4۹ راي مخالف، آغاز بررسي بسته محرك مالي مد 
نظر دولت بايدن را به تصويب برسانند. جمهوري خواهان 
در س��ال ۲۰۱۷ يعني زماني كه اكثري��ت را در اختيار 
داشتند به همين نحو و بدون جلب حمايت دموكرات ها 
تواونسته بودند اليحه اصالحات مالياتي را تصويب كنند. 
همچنين در مجلس نمايندگان دموكرات ها با اكثريتي 
شكننده تواونستند اين مصوبه را به تصويب برسانند. 
انتظار مي رود بحث بر س��ر اين اليحه ت��ا پايان هفته 
به طول بينجامد. تصويب بسته محرك مالي ۱.۹ تريليون 
دالري و تزريق اين حجم از نقدينگي به اقتصاد امريكا 
مي تواند سبب كاهش ارزش دالر و افزايش اشتها براي 
سرمايه گذاري در بازار طال شود.بر اساس اين گزارش، 
قيمت هر اونس طال با ۰.۱۰ درصد رشد به ۱83۹ دالر 
و 85 سنت رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت آتي ديروز 
براي تحويل در ماه آوريل با ۰.53 درصد رشد به ۱843 
دالر و ۱۰ سنت رس��يد. در همين حال، قيمت نقره با 
۱.۶8 درصد افزايش به ۲۶ دالر و 85 سنت رسيد. قيمت 
فلز نقره روز سه شنبه بيش از 8 درصد كاهش داشت و 
از باالترين رقم هاي حدود 8 سال اخير كه روز دوشنبه 
به ثبت رسيده بود عقب نشيني كرد. افت شديد قيمت 
سبب شد تا برخي مجددا به خريد نقره روي بياورند و اين 

سبب افزايش مجدد قيمت ها شده است.

تضميني در عدم رشد قيمت ها 
وجود ندارد

عضو كميس��يون برنامه و بودجه درباره تضمين 
مجلس براي عدم افزايش قيمت در نتيجه افزايش 
يارانه ها گف��ت: مديريت بر عهده دولت اس��ت و 
كسي نمي تواند چنين تضميني بدهد. محمدرضا 
ميرتاج الديني، عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
مجلس در گفت وگو با ايِبنا درباره افزايش يارانه هاي 
نقدي در بودجه سال ۱4۰۰ گفت: طرح كميسيون 
تلفيق درباره افزايش قيمت يارانه هاي نقدي زمان 
زيادي است كه مورد بحث كارشناسان قرار گرفته 
تا نسبت به يارانه هاي معيشتي مردم تصميم درست 
اخذ شود، بر همين اساس به دو شكل طرح شد. وي 
در رابطه با اين دو مساله بيان كرد: يك كاسه شدن 
يارانه ها )هدفمندي و معيشتي( همراه با افزايش 
ريالي آن مساله اولي بود كه در اين رابطه به ميان 
كشيده شد. براساس آن يارانه هدفمندي براي تمام 
اقشار مختلف دو برابر در نظر گرفته مي شد. مورد 
بعدي پلكاني بودن يارانه ها به تناسب درآمدهاي 
مردم بود. به اين معنا؛ گروه درآمد بس��يار پايين، 
باالتري��ن رقم يارانه را بگيرند، پ��س از آنها درآمد 
متوسط و باال مورد توجه قرار گيرد. رقم هاي ۱8۰، 
۱3۶ و ۹۱ براي اين طرح در نظر گرفته ش��ده بود. 
عضو كميسيون برنامه و بودجه در ادامه يادآور شد: 
ارز ترجيحي هم مساله ديگري است كه مورد توجه 
نماينده هاي مجلس قرار گرفت. به اين معنا؛ از آنجا 
كه برخي كاالها با ارز ترجيحي به هدف خود نرسيد 
زيرا در مسير توزيع اشكاالتي مانند رانت و فساد به 
وجود آمد، بنابراين مطرح شد كه در اين زمينه نيز 
اصالحاتي صورت گي��رد. اين نماينده مجلس در 
اين رابطه اضافه كرد: دولت طي سال هاي گذشته 
در يكي دو مورد از تخصي��ص ارز ترجيحي مانند 
گوشت، برنج، قند و شكر جواب مثبت گرفته بود، 
يعني در آن مقطع قيمت گوشت چندان تغيير نكرد 
و به وفور هم پيدا مي شد، تنها روغن و نهاده ها ماند 
كه مجلس در طرح خود اين دو را به اصالح در آورد 
تا مانند گوشت و بقيه موارد نيمايي حساب شود. 
از طرف ديگر براي اينكه احيانا قدرت خريد مردم 
در برابر تورمي كه ممكن است در برخي از كاالها 
پيش  آيد، حفظ شود و يارانه يارانه بگيران را افزايش 
داد. مجلس در اين بخش همان كه در قالب يارانه 
نهاده ها بود را مورد تغيير قرار داد تا مس��تقيم به 

دست مردم برسد. 

نقدينگي با رشد باالي 38 درصدي در يك سال اخير از مرز 3 هزار تريليون تومان عبور كرد

كارشناسان بر كنترل رشد باالي نقدينگي 3 هزار تريليون توماني و اثر آن بر تورم در سال آينده تاكيد دارند

قيمت سكه به كانال ۱۰ ميليون توماني بازگشت 

عبور نقدينگي از 3100 هزار ميليارد تومان

معامله بيش از نيم ميليارد دالر در بازار متشكل در سال جاري
گروه بانك و بيمه |

 اميرعباس ميرزايي مديرعامل بازار متشكل معامالت ارز 
ايران از معامله بيش از نيم ميليارد دالر در بازار متشكل خبر 
داد.كارگزاران بازار متش��كل ارز محدود و شامل بانك ها، 
صرافي هاي بانكي و شركت هاي تضامني است. حدود ۷۰۰ 
صرافي و بانك مجوزهاي الزم را دارند كه تاكنون نيمي از 
اين تعداد طي يك سال گذشته در بازار متشكل ارز در حال 
فعاليت مستمر هس��تند. وي افزود: حجم معامالت بازار 
متشكل ارزي در سال جاري بيش از نيم ميليارد دالر انجام 
شده است. از آنجايي كه بستر اين معامالت، الكترونيكي 
است و سامانه معامالتي اين بازار به صورت خودكار انجام 
مي ش��ود، هيچگونه امكان تداخل و اعمال نظري وجود 
ندارد. مديرعامل بازار متشكل معامالت ارز ايران با تاكيد 
بر اينكه كارگزاران اين بازار ش��ناخته شده هستند و افراد 
سودجو يا دالالن امكان دسترس��ي به اين بازار را ندارند و 
بازار عمده فروش��ي و تعيين كننده نرخ اسكناس در بازار 
ايران است. حدود صد كارگزار بازار متشكل از ايران نيز در 
شهرستان ها هستند كه مي توانند از اولين بانك در دسترس 
اسكناس مورد نياز خود را تهيه كنند. به گفته ميرزايي، به 
اين ترتيب مشكالتي كه در حمل اسكناس و ريسك هاي 
موجود جل شده و در اين سيستم تسويه و پول رساني در 

شرايطي امن انجام مي شود.

    كاهش نرخ طال و ارز در بازار 
در ساعات عصر چهارشنبه ۱5 بهمن ۹۹، دالر در بازار آزاد 
به ۲3۹۰۰، يورو ۲8۷۰۰ و درهم ۶۶۶۰ تومان معامله شد. 
مظنه مثقال طال 4 ميليون و ۶۹5 هزار، هر گرم طالي ۱8 
عيار ۱ ميليون و 83 هزار، سكه طرح جديد به ۱۰ ميليون 
و 83۰ هزار، طرح قديم ۱۰ ميليون و ۷5۰ هزار، نيم سكه 
۶ ميليون و ۲8۰ هزار، ربع س��كه 4 ميليون و ۱۷۰ هزار و 
سكه گرمي ۲ ميليون و 3۰۰ هزار تومان معامله شد.  صبح 
چهارشنبه در بازار ارز آزاد قيمت دالر ۲3 هزار و 85۰ تومان، 
قيمت يورو ۲8 هزار و ۷۰۰ تومان و درهم امارات ۶ هزار و 
۶۶۰ تومان اعالم شده است. همچنين در صرافي هاي بانكي 
قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري قبل كاهش يافته است؛ 
برهمين اساس، قيمت فروش دالر ۲3 هزار و ۷۷۰ تومان 
و قيم��ت خريد دالر از مردم ۲3 هزار و 3۲۰ تومان تعيين 
شده اس��ت. قيمت فروش يورو نيز معادل ۲8 هزار و ۶5۰ 
تومان و قيمت خريد يورو نيز ۲8 هزار و ۲۰۰ تومان اعالم 
شده اس��ت.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي 
بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات 
بازار آزاد در ط��ول روز چند بار تغيير مي كند. بهاي ارز در 
صرافي هاي مجاز در جريان فعاليت بازار با كاهش همراه 
ش��ده است. در معامالت چهارش��نبه پانزدهم بهمن ماه 
۱3۹۹ بازار، نرخ خريد و فروش دالر امريكا و يورو، كاهش 

يافته است. هر اسكناس دالر امريكا در صرافي هاي بانكي و 
مجاز سطح كشور به نرخ ۲33۷۰ تومان از مردم خريداري 
مي شود و در مقابل با كاهش 5۰ توماني نسبت به روز قبل، 
به قيمت ۲38۲۰ تومان به متقاضي دريافت دالر فروخته 
مي شود. همچنين در اين صرافي ها، هر اسكناس يورو به 
نرخ ۲8۲5۰ تومان از مردم خريداري مي شود و در مقابل 
به نرخ ۲8۷۰۰ توم��ان به متقاضي دريافت يورو فروخته 
مي شود كه نسبت به روز س��ه شنبه، ۱5۰ تومان ارزان تر 
شده است. افت شاخص ارزي در شرايطي است كه در اواخر 
مهرماه سال جاري، نرخ دالر امريكا به قله 3۲ هزار توماني 
نيز رسيده بود و با مديريت هوشمندانه بازارساز و كاهش 
انتظارات تورمي، شاهد عقب نشيني پلكاني دالر امريكا 
بوديم. فعاالن بازار مي گويند در ساعات صبح چهارشنبه 
نيز هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد چهارشنبه با 
كاهش ۲۰۰ هزار توماني نسبت به روز سه شنبه چهاردهم 
بهمن ۱۰ ميليون و 85۰ هزار تومان معامله شد.سكه تمام 
به��ار آزادي طرح قديم نيز ۱۰ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و ۲۰۰ 
هزار تومان، ربع سكه چهار ميليون و ۱۰۰هزار تومان و سكه 
يك گرمي هم دو ميليون و 3۰۰ هزار تومان معامله شد.در 
ب��ازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار به يك ميليون و 
83 هزار تومان و هر مثقال طال به چهار ميليون و ۶۹5 هزار 

تومان رسيد.اونس جهاني طال نيز ديروز يك هزار و 835 دالر 
فروخته شد. سه شنبه هفته گذشته )3۰ دي( قيمت سكه 
تاكنون با باقي ماندن در كانال ۱۰ ميليون توماني، هر روز با 
افزايش يا كاهش روبرو شده است.بررسي ها نشان مي دهد 
هفته هاي گذشته قيمت سكه و طال متاثر از بازار ارز روند 
كاهشي داشته و سير نزولي قيمت ارز روي بازار طال موثر 
بود. همچنين افزايش قيمت اونس 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 اونس جهاني طال در هفته هاي آينده را پيش بيني 
كرده اند. 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.
با بهبود نسبي همه گيري كرونا در اياالت متحده، قيمت دالر 
در باالترين سطح دو ماهه، تغيير كمي داشت. به گزارش 
رويترز، روز چهارشنبه دالر در برابر يورو در باالترين قيمت 
دو ماهه معامله شد در حالي كه ميزان بهبودي از همه گيري 
بين اياالت متحده و اروپا مورد اختالف سرمايه گذاران قرار 
گرفته بود.اين ديدگاه با اقدامات واشنگتن جهت پيگيري 
س��ريع هزينه هاي محرك تقويت ش��د كه نقطه مقابل 
نگراني ها در مورد تعطيالت بيشتر اروپا و انتظارات براي 

كاهش رشد منطقه يورو در اين سه ماهه بود.

مقايسه رشدنقدينگي در 2  سال اخير

شاخص 
آذر 99 هزار 

ميليارد 
تومان

درصد رشد 
نسبت به اسفند 

98

درصد رشد 
نسبت به آذر 

98

آذر 98 هزار 
ميليارد 
تومان 

درصد رشد 
نسبت به 
اسفند 97 

درصد رشد 
نسبت به 
آذر 97 

313026.638.4226220.228.2نقدينگي 

سپرده ديداري 
يا جاري 

552517831034.856

سپرده 
بلندمدت

132415.320110325.427

سپرده 
كوتاه مدت 

93732466409.619.8

بدهي دولت به 
بانك مركزي 

1114626.78820.4101

بدهي دولت به 
بانك ها 

36524.635.327016.919.4

بدهي بانك ها به 
بانك مركزي 

12614.613.9111-19.4-25.6



رقيه ندايي|
شاخص بورس طي هفته جاري نوسان زيادي تجربه 
كرد و در نهايت روز چهارش��نبه با افت 2/6 درصدي 
ش��اخص كل و افت يك درصدي ش��اخص هم وزن 
پايان يافت. اين موضوع درحالي اس��ت كه در دومين 
روز هفته جاري بورس شروعي بسيار مثبت داشت و 
حتي رشد 1/7 درصدي را نيز در كارنامه خود به ثبت 
رساند اما باتوجه به وضعيت خريد و فروش سهامداران 
نزولي شد و درنهايت شاخص به محدوده يك ميليون 
و 251 هزار واحد رسيد. اين مورد نشان دهنده نوسان 
عمده در بورس اس��ت و هفته جاري سهامداران روي 
نوسان به معامالت سهام پرداختند. اين درحالي است 
كه بسياري از فعالين بازار بر اين نظربودند در ايام دهه 

فجر بورس به صورت دستوري مثبت مي شود.
با اين حال افت قيمت حدود 6۰ درصد از سهام معامله 
ش��ده در اين بازار سبب شد تا ش��اخص كل هم وزن 
كه نشاني از اثرگذاري يكسان نمادها دارد، با كاهش 
يك درصدي مواجه شود. نوسان روزانه اين نماگر در 
حالي رقم خورد كه نسبت به روز شنبه تغيير خاصي 
در متغيره��اي بنيادي رخ ن��داده و حتي خبر جديد 
و اثرگذاري نيز از فضاي اقتصادي و سياس��ي به بازار 
مخابره نش��ده بود. هر چند هفته گذشته نيز چنين 
رفتاري در بازار مشاهده شد، اما تفاوت هفته جاري با 
گذشته در رشد نرخ دالر و پايداري در كانال 2۴ هزار 

تومان است.

آيابورسدردههفجرمثبتميشود؟
يكي از باورهاي رايج و پرطرفدار بين بورس بازان اعتقاد 
به مثبت شدن هميشگي و دايمي بازار در ايام دهه فجر 
است. اهالي بورس يعني سهامداران و كارشناسان اين 
بازار معتقدند بازار سرمايه اغلب در بهمن ماه هر سال 
و به ويژه در جشن هاي دهه فجر، به صورت دستوري 
مثبت مي شود و دليل آن را نياز دولت به نمايش رشد 
بورس در كارنامه اقتصادي خود به حساب مي آورند. ما 
كاري نداريم كه اين ديدگاه تا چه حد درست يا اشتباه 
است. اين نوع نگاه كه دولت، س��ازمان بورس وزارت 
اقتصاد يا هر مجموعه اي ديگر با دستور بتواند بورس 
را مثبت كند كمي عجيب است چراكه درحال حاضر 
مهم ترين بازيگران بورسي سهامداران حقيقي هستند 
و اين گروه نيز با رويكرد واقعي عمل مي كند و كاري به 

دهه فجر و دستور دولت و امثال آن ندارد.
در اصل تنه��ا راه تئوريك براي آنكه دولت بتواند بازار 
سرمايه را به اجبار و با دستور مثبت كند، اين است كه 
با حراج مقادير معتنابه��ي از بودجه دولتي، به عنوان 
خريدار در ستون تقاضا بنشيند و سهام شركت هاي 
موثر بر بازار در قيمت ه��اي باالتر از ارزش واقعي آنها 
خريداري كند تا به اين ترتيب موجبات رشد مصنوعي 
قيمت را فراهم آورد. براساس جدول فوق مي توان ديد 
كه بورس تهران طي سال هاي گذشته و در دهه فجر 
چه وضعيتي داشته است. اغلب فعاالن فضاي مجازي 
و بورس بازان بر اين نظرند كه يك رابطه بسيار معنا دار 
ميان دهه فجر و مثبت ش��دن بورس وج��ود دارد اما 
تجربه س��ال هاي اخير نش��ان مي دهد كه هيچ گونه 
رابطه معناداري بين ايام دهه فجر و روند مثبت و منفي 
بازار بورس وجود ندارد. در برخي از سال ها در ايام دهه 
فجر بورس مثبت شده و درسال هاي ديگر منفي اين 
افت و خيز بورس در س��ال هاي اخير تنها به عملكرد 
س��هامداران خرد و عمده بازار بستگي داشت و اينك 
با افزايش تعداد س��هامداران بورسي افت و خيزهاي 
بازار بيش از گذشته به سهامداران خرد بستگي دارد و 
بسياري از مسووالن بازار مي گويند: عمده فعاليت تابلو 

را سهامداران خرد برعهده دارند.
درنتيجه اينكه دولت به صورت اجباري و هميشگي 
بورس را در دهه فجر مثبت مي كند يك ديدگاه بدون 

پايه و اس��اس است و ممكن است سهامداران در دهه 
فجر خريدار يا فروش��نده باشند اين خريد و فروش يا 
افزايش يا كاهش شاخص تنها به سهامداران بستگي 
دارد. بنابراين براي پيش بيني وضعيت بورس در ايام 
دهه فجر، اهميت روند جاري و بلندمدت بازار به مراتب 

بيشتر از گمانه هاي نادرست فوق خواهد بود.

بازاردستوريمثبتميشود؟
محمد هروراني، كارشناس بازار سرمايه درخصوص 
مثبت شدن در دهه فجر مي گويد: بر اساس زمزمه هاي 
موجود بين سهامداران، اين افراد عمومًا معتقدند در 
بهمن ماه هر سال بازار به صورت دستوري مثبت شده 
و به نوعي دولت و نهاده��اي تصميم گيرنده با هدف 
مخابره آمار و اطالعات روبه رشد به صورت دستوري 
بازار س��رمايه را مثبت نگه مي دارند. فارغ از دستوري 
بودن يا نبودن بازار س��رمايه بايد توجه داشته باشيم، 
با وجود اينكه دولت و نهادهاي ناظر گاهي با محدود 
كردن فروش ه��اي حقوق��ي از ريزش هاي مقطعي 
بازار جلوگيري مي كنند، اما همانطور كه دولت هرگز 
نمي تواند با صدور ابالغيه به دفاتر رسمي آنها را ملزم به 
كنترل قيمت مسكن كند در بازار سهام نيز اين اختيار 
را نداشته و نمي تواند دستكاري مستقيم و غير مستقيم 

در بازار داشته باشد.
اين كارشناس بازار سرمايه اضافه مي كند: در 5 سال از 
دهه گذشته بورس ايران در ايام دهه فجر بازدهي منفي 
داشته و اين نكته نشان مي دهد الزاماً هر مناسبتي سبز 
يا قرمز ب��ودن بازار را تعيين نمي كن��د و هيچ ارتباط 
معناداري بين مثبت يا منفي بودن بازار سرمايه و ايام 
و اتفاق��ات وجود ندارد. البته ممكن اس��ت در برخي 
برهه هاي زماني خاص بازار سرمايه به شرايط موجود در 
كشور واكنش نشان داده باشد اما اين واكنش ها دايمي و 

پايدار نبوده است بنابراين سهامداران بايد توجه داشته 
باشند افزايش و كاهش ارزش سهام در بازار سرمايه به 
مناسبت ها مربوط نبوده سهام موجود در بازار در روند 
كلي بازار حرك��ت كرده و با تغيير مفروضات تحليلي 

دچار رشد و ريزش مي شود.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه ادامه مي دهد: يكي از 
خبرهاي مهمي كه در روز گذش��ته به بازار س��رمايه 
مخابره شد، سخنان رييس كل بانك مركزي مبني بر 
كاهش نرخ بهره بين بانكي به 1۸ تا 1۸.5 درصد بوده 
كه مي تواند اثر مثبتي بر بازار سرمايه داشته باشد. بطور 
كلي افزايش نرخ بهره همواره موجب خروج پول از بازار 
س��رمايه و در مقابل كاهش آن موجب جذابيت بازار 
سرمايه مي ش��ود. نرخ دالر كاهش شديدي نداشته و 
در محدوده 2۴ هزار و ۴۰۰ تومان قرار دارد، قيمت هاي 
جهاني نيز همچنان در مدار خود قرار دارند و ريزشي 

تجربه نكرده اند.
هروران��ي توضيح مي دهد: از نكات ديگ��ر بازار امروز 
صف فروش بودن و خروج پ��ول حقيقي از نمادهاي 
صنعت پااليش��ي بود، با توجه به اينك��ه در روزهاي 
گذشته تاكيد شد، واحدهاي صندوق پااليش حدود 
۳۸ درصد باالتر از NAV ابطال خود معامله مي شود، 
اين انتظار مي رفت با توجه به اينكه سهام اين صنايع 
روي مقاومت هاي خ��ود قرار دارند، ري��زش بازار اثر 
بيشتري بر صندوق پااليش داشته باشد. به سهامداران 
پيشنهاد مي شود ديدگاه هاي اشتباه و سنتي خود را 
در مورد بازار س��رمايه كنار گذاشته و با چشمان باز و 
به دور از تعصب در مورد س��هام موجود در سبد سهام 
خود تصميم گيري كنند. مفروضات تحليلي خود را به 
روز كنند و فارغ از هرگونه اطالعاتي كه به بازار مخابره 
مي شود با رعايت حد سودها و حد ضررهاي پيش بيني 

شده، تصميم گيري كنند.

شاخصبورسنزوليشد
براساس معامالت روز چهارشنبه بيش از هشت ميليارد 
و 7۴۸ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۸5 هزار و ۸۴2 ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با چهار هزار و ۴۰2 واحد كاهش 
به ۴2۳ هزار و 162 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( 
ب��ا دو هزار و ۸7۹ واحد افت به 276 هزار و 7۴7 واحد 
رس��يدند. ش��اخص بازار اول 27 هزار و 165 واحد و 
شاخص بازار دوم 5۳ هزار و 5۳6 واحد كاهش داشتند.

در بورس روز مذك��ور حقوقي ها حدود ۹۹۰ميليارد 
تومان وارد بازار س��هام كردن��د. ارزش كل معامالت 
خ��رد 1۰ه��زار و ۳6۰ميليارد تومان بود، اش��خاص 
حقوقي 15درصد يعني ه��زار و 6۰۰ميليارد تومان 
س��هام خريدند و مازاد خريدش��ان 1۰درصد از كل 
معامالت شد. بيش��ترين تزريق پول حقوقي در سه 
گروه »محصوالت شيميايي«، »بانك ها و موسسات 
اعتباري« و »فرآورده هاي نفتي« رقم خورد در حالي 
كه برآيند معامالت گروه هاي »انبوه س��ازي، امالك 
و مستغالت« و »س��اخت محصوالت فلزي« به نفع 

حقيقي ها تمام شد.
عالوه ب��ر اين در بين تمامي نماده��ا، نماد »توليدي 
فوالد س��پيد فراب كوير« با 22۸ واحد، »گس��ترش 
س��رمايه گذاري ايران خودرو« با ۸۹ واحد، »البراتوار 
داروسازي دكتر عبيد« با 7۳ واحد، »كارت اعتباري 
ايران كيش« با 6۴ واحد، »گروه دارويي بركت« با 5۹ 
واحد، »تامين سرمايه نوين« با 56 واحد، »ملي كشت 
و صنع��ت و دامپروري پارس« ب��ا ۴۴ واحد و »تامين 
سرمايه بانك ملت« با ۴۴ واحد بيشترين تاثير مثبت 

را بر شاخص بورس داشتند.
همچنين نماد »صنايع پتروشيمي خليج فارس« با دو 
هزار و ۹5۸ واحد، »فوالد مباركه اصفهان« با دو هزار و 
۳65 واحد، »شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي« 
با يك ه��زار و ۸۳۰ واحد، »ملي صنايع مس ايران« با 
يك هزار و ۸1۰ واحد، »معدني و صنعتي گل گهر« با 
يك هزار و 15۹ واحد، »معدني و صنعتي چادرملو« با 
يك هزار و 1۴۴ واحد، »نفت و گاز پتروشيمي تامين« 
با يك هزار و 2۴ واحد، »شركت سرمايه گذاري غدير« 
با ۹۰5 واحد، »بانك ملت« با ۸۸5 واحد و »پتروشيمي 
پارس« با ۸7۹ واحد با تاثير منفي بر ش��اخص همراه 
بودند. برپايه اين گزارش روز چهارشنبه نماد »گروه 
دارويي بركت«، »گس��ترش س��رمايه گذاري ايران 
خودرو«، »س��ايپا«، »صنعتي زر ماكارون«، »كاشي 
الوند«، »ايران خودرو« و »ليزينگ پارسيان« در گروه 

نمادهاي پربيننده قرار داشتند.

آخرينوضعيتشاخصفرابورس
شاخص فرابورس نيز بيش از 2۳۴ واحد كاهش داشت 
و روي كانال 17 هزار و ۴۳۴ واحد ثابت ماند. همچنين 
در اين بازار دو ميليارد و ۳۰6 هزار برگه سهم به ارزش 

15۳ هزار و ۹26 ميليارد ريال داد و ستد شد.
در آخري��ن روزكاري هفته نماده��اي »بيمه كوثر«، 
»گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي«، »توليد نيروي 
برق دماوند«، »توزيع داروپخش«، »قاس��م ايران«، 
»فرآورده هاي غذاي��ي و قند چهارمح��ال«، »بيمه 
دي«، »توسعه و عمران استان كرمان«، »شهرسازي 
و خانه سازي باغميشه« و »زرين معدن آسيا« با تاثير 
مثبت بر ش��اخص اين بازار هم��راه بودند. همچنين 
»هلدينگ صنايع معدن��ي خاورميانه«، »پليمر آريا 
ساسول«، »پتروش��يمي زاگرس«، »سرمايه گذاري 
صبا تامين«، »سهامي ذوب آهن اصفهان«، »صنعتي 
مين��و«، »فوالد هرم��زگان جنوب«، »پتروش��يمي 
تندگويان«، »ش��ركت آهن و فوالد ارف��ع«، »بيمه 
پاسارگاد« و »سنگ آهن گهرزمين« با تاثير منفي بر 

شاخص بورس همراه بودند.
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بازگشتEPSبهبازارسرمايه
امير سيدي، كارشناس بازارسرمايه در خصوص موضوع
EPS با تاكيد بر اينكه اين فاكتور نش��ان از سود مالي و 
عمليات ش��ركت طي يك دوره مالي مشخص است، 
تاكيد كرد: نس��بت اين رقم به قيمت سهم )P/E( يك 
متغير مهم براي تصميم گيري س��رمايه گذاران است. 
سيدي نس��بت قيمت به س��ود را متغير مهمي براي 
تصميم گيري سرمايه گذاران دانس��ت و درباره داليل 
حذف EPS در سال ۹6 و بازگشت مجدد آن در مقطع 
زماني فعلي گفت: حذف پيش بيني ها در دوره سال ۹6 
اتفاق مهمي بود كه بايد در آن مقطع انجام مي شد، در 
آن زمان گزارش هاي ماهانه به بازار ارايه ش��د كه يك 
تحليلگر با بررسي متغيرها و اين گزارش ها مي تواند يك 
برآورد از پيش بيني داشته باشد. وي در ادامه، حذف اين 
متغير را تصميم درستي دانست و تصريح كرد: ديروز هم 
ديديم كه يكي از شركت ها با اعالم EPS محافظه كارانه 
باعث واكنش منفي بازار شد و اين موضوع يكي از داليلي 
بود كه در س��ال ۹6 تصميم بر حذف پيش بيني سود 
گرفته شد، اعالم سودهاي محافظه كارانه يا نگاه هاي 
خوش بينانه معموال ب��ازار را دچار انحراف مي كند و در 
رفتار و تصميم هاي سرمايه گذاران اثرگذار است. سيدي 
درباره داليل تصمي��م نهاد ناظر براي انتش��ار مجدد 
پيش بيني سود گفت: از مردادماه به بعد آنقدر بازار دچار 
شرايط سختي بوده كه نهاد ناظر براي طراحي راهكاري 
كه به بازار كمك كند تحت فشار قرار گرفته و گروهي 
به بازگشت EPS  ها براي بهبود شرايط معامالت اصرار 
و تاكيد داشتند. س��ازمان بورس تصميم به بازگشت 
پيش بيني ها به صورت هاي مالي شركت ها گرفت. اين 
كارگزار بازار سرمايه با اشاره به اينكه در سال ۹6 در ازاي 
حذف پيش بيني سود، 12 دوره گزارش ماهانه منتشر 
شد در برنامه به وقت تحليل شبكه ايران كاال گفت: با اين 
گزارش ها شركت هاي مشاور سرمايه گذاري سناريوهاي 
مختلفي را به صورت بدبينانه و خوش بينانه برآوردي از 
س��ود ارايه مي دادند اما با بازگشت اين فاكتور، شركت 
يك رقم مشخصي را اعالم مي كند كه مي تواند واكنش 
مثبت يا منفي در بازار داشته باشد كه اگر محقق نشود 
بازهم بازار را دچار تنش مي كند. سيدي در ادامه به انتشار 
پيش بيني هاي اخير اشاره كرد و گفت: به نظر مي رسد 
با گذشت تنها چند روز از آغاز انتشار EPS  ها گروهي كه 
اصرار به اين موضوع داشتند دوره هاي گذشته و دليل 
اينكه چرا اين متغير حذف شد را به خاطر آوردند و به اين 
نتيجه رسيدند كه اين موضوع نمي تواند كمكي به بازار 
EPS كند. وي معتقد اس��ت بهتر بود به جاي بازگشت

ها شركت هاي تحليلگر با ارايه سناريوهاي مختلف و 
انتشار آن در بازار به سرمايه گذاران كمك كنند، البته به 
نظر مي رسد در اين خصوص چون شركت هاي مشاور 
س��رمايه گذاري به خوبي در اين حوزه عمل نكردند با 
حذف پيش بيني ها بازار دچار يك خأل اطالعاتي شد. 
در اين شرايط به نظر رس��يد اعالم پيش بيني سود از 
سوي شركت ها با وجود همه حواشي پيرامونش بتواند 
در تصميم گيري اهالي بازار، به خصوص سرمايه گذاران 
تازه واردي كه امسال وارد بازار شدند و اصال به اين فاكتور 
توجهي ندارند، اثرگذار باشد. اين كارشناس بازار سرمايه 
با اش��اره به اينكه بازگش��ت پيش بيني سود مي تواند 
يك فاكتور مهم براي غيرحرفه اي ه��ا و تازه واردهايي 
باشد كه تا امروز هيچ توجهي به اين موضوع نداشتند، 
گفت: بازگشت مجدد پيش بيني سود به صورت هاي 
مالي از باب افزايش اطالعات در بازار و آگاهي رس��اني 
اتفاق مثبتي است. مديرعامل كارگزاري امين سهم به 
سرمايه گذاران توصيه كرد: اگر با بازار سرمايه و مفاهيم 
مالي آشنايي كافي ندارند سرمايه هاي خود را از طريق 
سبدها و صندوق هاي سرمايه گذاري وارد بازار سرمايه 
كنند و اگر عالقه مند به حضور مستقيم در بازار هستند 
حتما اطالعات و دانش مالي خود را كامل كنند در غير 
اين صورت معامله كردن در بازار كاري بسيار پرريسك 

و تصادفي است.

سهامدارانخودرويي،بازندگان
اصليقيمتگذاريتكليفي

حسن اميري، عضو سابق هيات مديره سازمان بورس 
و اوراق بهادار با بيان اينكه صنعت خودرو از قديم در 
بازار سرمايه حضور داش��ته و نمادهاي خودرويي 
هميشه در كانون توجهات بوده است، افزود: هرگونه 
قيمت گذاري تكليفي و دستوري، سرمايه گذاران 
داخلي و خارجي را از اين صنعت رويگردان خواهد 
كرد. عضو سابق هيات مديره سازمان بورس و اوراق 
بهادار اظهار داش��ت: منافع قيمت گذاري تكليفي، 
در اختيار عده اي مح��دود قرار مي گيرد ولي مضار 
آن گريبان تعداد زي��ادي از فعاالن اين صنعت اعم 
از كارگران خطوط توليد، قطعه سازان، سهامداران 
و زنجيره تامين را خواهد گرفت؛ به عبارتي زنجيره 
وس��يعي زيان مي بينند تا عده محدودي از حاشيه 
بازار استفاده كنند و سودهاي آنچناني به جيب بزنند. 
وي توضيح داد: طي چند سال اخير، قيمت گذاري 
صنعت خودرو باعث شده است كه هم شركت هاي 
خودروساز و هم شركت هاي زيرمجموعه از جمله 
صنعت قطعه سازي، مسير قهقرايي را طي كنند و 
طبيعتا اين شركت ها نتوانسته اند وضعيت سودآوري 
مناسبي داشته باشند. عضو هيات مديره و قائم مقام 
مديرعامل گروه توس��عه اقتصادي تدبير، بخشي 
از مش��كل را ناش��ي از س��اختار هزينه اي معيوب 
شركت هاي خودروساز دانست و اظهار داشت: االن 
هزينه هاي مالي، صنعت خودرو را تحت تاثير خود 
قرار داده است و اين هزينه مالي هم ريشه در ساختار 
سرمايه اين شركت ها دارد كه نتوانسته اند افزايش 
سرمايه مناس��بي ناش��ي از ورود نقدينگي داشته 
باشند. به گفته اميري، تاكنون چندين مرحله افزايش 
س��رمايه در گروه هاي خودروسازي و شركت هاي 
زيرمجموعه اتفاق افتاده اما اين افزايش سرمايه ها 
چون غالبا از محل م��ازاد تجدي��د ارزيابي دارايي 
ش��ركت ها بوده، اثري بر نقدينگي شركت نداشته 
و طبيعتا نتوانس��ته وضع شركت را از لحاظ جريان 

نقدينگي بهبود بخشد.

سهامداريباهواداري
فرقدارد

مبينا بني اسدي، مدير ارتباطات فرابورس ايران از 
برگزاري جلسه معارفه پرس��پوليس در چند روز 
گذشته به صورت آنالين خبر داد و افزود: روز گذشته 
هم جلسه معارفه استقالل به صورت آنالين برگزار 
شد و طي اين جلسات آشنايي مديريت و مجموعه 
پذيرش فرابورس با وضعبت دو شركت اتفاق افتاد. در 
اين جلسات مواردي نسبت به وضعيت صورت هاي 
مالي در مورد اينكه اطالعات به روز رس��اني نشده 
بودند، مطرح و قرار ش��د دو ش��ركت اطالعات به 
روز رس��اني ش��ده را طي روزهاي آينده در اختيار 
فرابورس ق��رار دهند. وي ادامه داد: فرايند پذيرش 
هر شركت در بورس و فرابورس بستگي به روند طي 
شدن اين اصالحات مورد نياز در خود شركت است. 
هرچه س��ريع تر بتوانند خود را با ساختار پذيرش 
تطبيق دهند اين فرايند زودتر اتفاق مي افتد. مدير 
ارتباطات فرابورس ايران با تاكيد بر اينكه موضوع 
اصالح ساختارهاي اين دو تيم تا حد زيادي انجام 
شده و تغيير اصالح ساختاري قابل مشاهده است، 
گفت: اينكه در نهايت پذيرش خواهند شد يا نه منوط 
به اطالعاتي است كه طي روزهاي آينده در اختيار 
فراب��ورس قرار مي دهند. درواق��ع بايد اطالعات را 
تكميل كنند و دوباره در هيات پذيرش مطرح شوند. 
بني اسدي به اين پرسش كه آيا صورت هاي مالي 
دو تيم امكان پذيرش را به آنها مي دهد، پاسخ داد: 
بازارهاي متنوعي در فرابورس وجود دارد. بازار اول، 
بازار دوم و بازار پايه. شركت ها با توجه به شرايطي 
كه دارند يا در بازار اول و دوم پذيرش مي شوند يا در 
بازار پايه درج خواهند شد. بايد با توجه به اطالعاتي 
كه در اختيار فرابورس قرار مي دهند، بررسي شود 
كه شرايط كدام بازار را احراز مي كنند .وي همچنين 
به اين سوال كه آيا با توجه به هواداران ميليوني دو 
تيم و عالقه ه��واداران به حمايت از تيم ها از طريق 
خريد س��هام و با توجه به بدهي هاي دو باش��گاه، 
سرمايه مردم به خطر نخواهد افتاد، پاسخ داد: دركل 
وضعيت خصوصي سازي از طريق بازار سرمايه در 
حوزه هاي مختلف از جمله حوزه هاي ورزش��ي و 
فرهنگي اتفاق خوبي است كه بايد در هر كشوري 
رخ دهد. تيم هاي بورسي زيادي در دنيا وجود دارند 
كه سهامشان در بازار سرمايه عرضه مي شود و اين 
اقدام بايد در ايران از جايي آغاز شود. مدير ارتباطات 
فرابورس ايران تاكيد كرد: تعريف سهامدار با هوادار 
فرق دارد. بايد اين تفكيك صورت بگيرد. تاكنون هم 
شاهد فضاي احساسي در بازار سرمايه بوديم. برخي 
رش��دها و نزول ها در بازار سرمايه صرفا احساسي 
بوده اند. هواداران بايد بدانند وضعيت س��هامداري 

متفاوت است.

زمانمشخصيبرايعرضه
داراسوماعالمنميشود

حسن روحاني، رييس جمهور در جلسه هيات دولت 
كه در تاريخ 2۳ مهر برگزار شد، اعالم كرد: دولت با 
واگذاري باقيمانده سهام در بانك هاي ملت، تجارت 
و صادرات در قالب صندوق س��رمايه گذاري قابل 
معامله )ETF( دارا سوم موافقت كرد و بر اين اساس، 
سقف سرمايه گذاري هر شخص حقيقي در صندوق 
ياد ش��ده 5۰ ميليون ريال تعيين شد. همچنين 
ميزان تخفيف واگذاري س��هام دولت در صندوق 
س��رمايه گذاري قابل معامله )ETF( واسطه گري 
مالي دارا س��وم، ش��امل باقي مانده سهام دولت در 
بانك هاي ملت، تج��ارت و صادرات ايران به ميزان 
2۰ درصد تعيين شد. با توجه به حتمي شدن عرضه 
س��هام بانكي ها از طريق صندوق س��رمايه گذاري 
قابل معامله )ETF(، زم��ان عرضه آن در هاله اي از 
ابهام ق��رار دارد كه در اين زمينه عباس معمارنژاد، 
معاون امور بيمه و بانك و شركت هاي دولتي وزير 
اقتصاد درباره زمان عرضه باقي مانده سهام بانكي ها 
از طريق صن��دوق ETF به بازار س��رمايه گفت: تا 
زماني كه شرايط بازار سرمايه به ثبات نرسد، هيچ 
برنامه اي را براي عرضه باقي مانده س��هام بانكي ها 
از طريق صندوق هاي ETF ب��ه بورس نداريم. وي 
ادامه داد: اكنون نمي توان هيچ زمان مش��خصي را 
براي اين عرضه اع��الم كرد و بايد در انتظار تثبيت 
معامالت بازار س��هام بود. در قانون بودجه س��ال 
۹۹ كل كشور، واگذاري سهام شركت هاي دولتي 
در قالب سه صندوق س��رمايه گذاري قابل معامله 
)ETF( در دس��تور كار قرار گرفت كه اين تصميم 
به دليل همكاري دولت، سازمان بورس و سازمان 
خصوصي س��ازي با موفقيت همراه شد. نخستين 
مرحله از پذيره نويسي صندوق قابل معامله دولتي 
)ETF( به نام »صندوق واس��طه گري مالي يكم« 
)دارا يكم( كه شامل سهام بانك ملت، بانك تجارت، 
بانك صادرات و بيمه هاي البرز و اتكايي امين بود، از 
اواسط ارديبهشت ماه آغاز و تا پايان ارديبهشت ماه 
ادامه داشت. در پايان زمان پذيره نويسي اعالم شد 
كه سه ميليون و ۴۸1 هزار نفر از سرمايه گذاران در 
پذيره نويسي اين صندوق مشاركت كردند. دومين 
مرحله از پذيره نويسي صندوق قابل معامله دولتي 
ETF كه متعلق به س��هام پااليشي )پااليش نفت 
تهران، پااليش نف��ت اصفهان، پااليش نفت تبريز 
و پااليش نف��ت بندرعباس( بود با ن��ام »صندوق 
پااليش��ي يكم« )دارا دوم( در اوايل ش��هريور ماه 
انجام شد، تعداد مش��اركت سرمايه گذاران در اين 
پذيره نويس��ي بيش از س��ه ميلي��ون و 52۸ هزار 
نف��ر و ارزش آن رقمي حدود 1۳ ميلي��ارد و 2۴۰ 
ميليون تومان بود. در ابتدا قرار بود سومين مرحله 
از پذيره نويس��ي اين صندوق با سهام خودرويي و 
فلزي ها )سايپا، ايران خودرو، فوالد مباركه اصفهان 
و ملي صنايع مس ايران( در اواخر پاييز انجام شود، 
اما در چند روز گذشته تصميم هاي جديدي در اين 
زمينه اتخاذ و اعالم شد كه باقي مانده سهام بانكي ها 

در قالب دارا سوم به بازار عرضه خواهد شد.

»تعادل« وضعيت بازارسرمايه در ايام دهه فجر را طي سال اخير بررسي كرد

سرخ پوشي بورس در ايام دهه فجر

تغييردرمديريتبورسبااصرارقاليبافصورتگرفت
فرهاد دژپس��ند، وزير اقتص��اد و اموردارايي امروز در 
حاشيه جلس��ه هيات دولت به عملكرد حوزه وزارت 
اقتصاد و دارايي اشاره كرد و افزود: درآمد نفتي ايران به 
دليل جنگ تحميلي اقتصادي دچار كاهش شده است. 
بطور طبيعي با توجه به اينكه شرايط كشور به گونه اي 
است كه نمي توان هزينه ها را كاهش داد؛ بنابراين بايد 
به دنبال منابع جايگزين مي رفتيم. دژپس��ند با بيان 
اينكه يكي از اين درآمدها كه به عنوان سالم ترين درآمد 
تلقي مي شود بحث درآمد مالياتي است، اظهار داشت: 
س��عي كرده ايم تا در كنار جنگ تحميلي اقتصادي و 
ش��يوع ويروس كرونا رعايت حال موديان هم داشته 
باشيم؛ بنابراين نمي توان بسياري از موديان مانند حوزه 
گردشگري و واحدهاي صنفي را تحت فشار قرار دهيم.

وي خاطرنشان كرد: اكنون مي توان اين خبر خوش را 
داد كه درآمد مالياتي در 1۰ ماه امسال تا 1۰1 درصد 
تحقق پيدا كرده است. اين موضوع نشان دهنده عملكرد 
خوبي اس��ت كه در پيش گرفته شده است. دژپسند 
اظهار داش��ت: يكي ديگر از فعاليت ها، تامين مالي از 
طريق اوراق بوده است كه س��عي كرديم تا اوراق را با 
جدول زمان بندي منظم و در دامنه مش��خص به كار 
بگيريم. وزير امور اقتصاد و دارايي افزود: گاهي اوقات كه 
از تامين مالي در بازار سرمايه صحبت مي شود، برخي به 
اشتباه تصور مي كنند كه تامين سرمايه فقط از طريق 
بازار سرمايه انجام مي شود. در حالي كه بازار بدهي يكي 

از منابع مهم براي تامين مالي تلقي مي شود.
 به گفته وي، بنگاه ه��اي خصوصي هم در بازار بدهي 
ب��راي تامين مالي اق��دام به ف��روش اوراق مي كنند. 
دژپس��ند با تاكيد بر اينكه تامين مالي از طريق بازار 

س��رمايه تنوع دارد و كمت��ر از 1۰ درص��د از تامين 
مالي از طريق خصوصي سازي انجام مي شود، گفت: 
خصوصي سازي هايي كه تاكنون انجام شده از طريق 
واگذاري سهام بوده است. وزير امور اقتصادي و دارايي 
با بيان اينكه از طريق خصوصي سازي، ماليات و اوراق 
سعي كرديم تا دولت ديگر نيازي به تامين مالي از طريق 
بانك مركزي نداش��ته باشد، اضافه كرد: سياستي كه 
دولت يازدهم و دوازدهم تاكنون داشته، به درستي اجرا 
شده است و هيچ برداشتي از بانك مركزي براي تامين 

بودجه نداشته ايم.

برنامهماحذفمسووالنقديمينيست
وي در ادامه به انتخاب دهقان دهنوي به عنوان رييس 
سازمان بورس اشاره كرد و اظهار داشت: دهقان دهنوي 
كه عهده دار معاونت امور وزارت اقتصاد و دارايي بود، 
به زودي با اصحاب رسانه نشست خبري خواهد داشت 
و برنامه هاي خود را براي بازار سرمايه توضيح خواهد 
داد. وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: برنامه ما 
حذف مسووالن قديمي نيست؛ بنابراين همچنان در 
حال استفاده از روساي سابق و اسبق در قالب گروه هاي 
مشاوره هستيم و يك هم جمعي براي تجربه را داريم. 
دژپسند اظهار داشت: تغيير در مديريت بورس به دليل 
اصرار قاليباف اصل براي كناره گيري از مديريت بوده 
است، در اس��تعفاي آخر هم به استعفاي آذر ماه خود 

اشاره كرده بود.

عزمجديبرايعرضهسرخابيهابهبورس
وي در پاس��خ به س��والي درب��اره آخري��ن اقدامات 

صورت گرفته براي عرضه سهام استقالل و پرسپوليس 
گفت: درخصوص سهام اس��تقالل و پرسپوليس دو 
بحث مطرح شده است. بارها اعالم كرده ايم كه اگر يك 
مقطعي شرايط فراهم شود، آماده عرضه هستيم، اما 
بايد بازار آمادگي عرضه را داشته باشد. دژپسند اظهار 
داشت: در اين زمينه برنامه هاي مفصلي داريم. حتي 
تبديل اساسنامه س��هامي خاص به سهامي عام هم 
توسط مجمع امضا ش��ده است و در اولين فرصت اگر 
شرايط فراهم باشد، سهام سرخابي ها به بورس عرضه 
مي ش��ود. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: تصميم 
براي عرضه اين دو باشگاه به بورس جدي است، اما اگر 
مساله اي خاص رخ دهد كه مانع از عرضه شود، آن را 
اعالم خواهيم كرد. وي درباره عرضه سهام سرخابي ها 
در دهه فجر گفت: اگر شرايط فراهم شود شايد بتوان در 
زمان اعالم شده عرضه را انجام دهيم، اما اكنون آمادگي 

عرضه يكي از باشگاه ها را داريم.

افزاي�شتعدادش�ركتهايبازارگردان
دربورس

وي در پاس��خ به س��والي ديگر درباره اينكه با تشويق 
دولت، مردم سرمايه هاي خود را وارد بازار كرده اند، آيا 
تدبيري براي بهبود وضعيت بازار وجود ندارد، گفت: 
از همان ابتدا و از زماني كه ترجيح بازار س��رمايه را به 
س��اير بازارها مانند بازار سكه و ارز بيان مي كرديم، در 
ادامه اعالم كرديم كه بازار سرمايه يك بازار محاسباتي 
مبتني بر عقالنيت و همراه با ريس��ك است؛ بنابراين 
افرادي كه وارد بازار مي شوند بايد اين موضوع را براي 
سرمايه گذاري خود لحاظ كنند. دژپسند با بيان اينكه 

افراد با اميد دريافت سود وارد بازار سرمايه مي شوند و 
يكي از شاخص هايي كه مبناي تحليل و انتخاب سهام 
شركت ها اس��ت، شاخص P/E اس��ت، اظهار داشت: 
اكنون آمار س��ود ۹ ماه امسال ش��ركت هاي بورسي 
نسبت به ۹ ماه مشابه سال گذشته سه برابر شده است. 
ما با اين زبان سخن مي گوييم، اما در اين ميان ممكن 
است شاخص كل تابع شرايط ديگري باشد كه تحت 
مديريت ما نيست. وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد 
بر اينكه اقداماتي كه در بورس تحت مديريت ما است 
را به خوبي انجام داده ايم، گفت: در ابتداي امسال يعني 
فروردين  ماه تعداد كل شركت هاي بازارگردان، 175 
ش��ركت بود. در حالي كه اكنون اين تع��داد به 5۳1 
شركت رسيده اس��ت. وي ادامه داد: تالش ما در بازار، 
افزايش تعداد و تنوع بازگردان، به كارگيري اوراق اختيار 
تبعي و اسناد اوراق خزانه بوده است كه آنها را در دستور 

كار قرار داده ايم.

ش�اخصب�ورسم�الكتصميمگي�ري
سهامداراننباشد

وي در پايان با تاكيد بر اينكه ش��اخص بورس نبايد 
مالك س��هامداران قرار گيرد، گفت: ش��اخص تابع 
دو عنصر مديريت بنگاه ها و ش��رايط پيراموني بنگاه 
است كه بايد متناسب با آن، بازار را مورد تحليل قرار 
داد. دژپسند اظهار داشت: تصميم ديگري كه پيگير 
بوديم و در چند روز اخير هم رييس بانك مركزي آن 
را اعالم كرد، تالش براي تعيين نرخ بهره بين بانكي 
1۸ درصدي است كه مي توان آن را به عنوان عالمتي 

مثبت در بازار تلقي كرد.

ماه بهمنايام دهه فجرسال
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گروه راه و شهرسازي|
15 روز پ��س از روي كار آم��دن جوباي��دن به عنوان 
رييس جمهور امريكا، برخالف خوش بيني هاي بسيار 
همچنان سرنوش��ت »برجام« در هاله اي از ابهام قرار 
دارد. با وجود اين، مس��ووالن صنعت هوايي كش��ور، 
احتمال رفع تعليق قراردادهاي خريد هواپيما از ايرباس 
و »اي.تي.آر« در صورت لغو تحريم ها را »زياد« ارزيابي 
مي كنند و در عين حال، از طريق نامه نگاري با شركت 
امريكايي بويينگ تالش دارند تا وضعيت قرارداد خريد 
100 فروند هواپيماي بويينگ را در دوران بدون ترامپ 
مش��خص كنند. در اين حال، كاپيتان تورج دهقاني 
 زنگنه، رييس س��ازمان هواپيمايي كش��وري از ورود

 ۸ فروند هواپيماي مس��افربري دسته دوم به ناوگان 
هوايي كشور خبر داده و گفته است، اين هواپيماها جزو 
توليدات سال هاي ۲00۴ و ۲005 هستند.  او همچنين 
با اش��اره به ورود 1۶ فروند هواپيماي دسته دوم ديگر 
در آينده نزديك، اظهار كرده است: براي تعيين تكليف 
قرارداد با شركت هواپيمايي بويينگ، مكاتباتي انجام و 
اعالم شد كه بايد زودتر تكليف اين قرارداد روشن شود. 
به گفته دهقاني زنگنه، اين احتمال وجود دارد كه با رفع 
تحريم ها، تعليق قرارداد خريد هواپيماها نيز رفع شود.

مجموعه اين تحوالت حاكي از اين اس��ت كه در نگاه 
مسووالن هواپيمايي ايران هم اينك چه از نظر سياسي 
و مسائل مربوط به برجام و چه از نظر آغاز دوران بدون 
كرونا يا دوران كنترل كرونا با استفاده از واكسن هاي 
متعددي كه مراكز علمي جهان اختراع كرده اند، زمان 
مناسبي براي نوس��ازي ناوگان هواپيمايي كشور به 
شمار مي رود. چه آنكه از س��ويي، با افزايش احتمال 
گشايش هاي سياسي، زمينه دسترسي ايران به بازار 
پرنده هاي مسافري فراهم مي ش��ود و از سوي ديگر 
در جهان بدون كرونا، حمل و نقل بار و مس��افر هوايي 
دوباره جان خواهد گرفت و نياز به سفر هوايي و هواپيما 

دست كم به سطوح قبل از كرونا خواهد رسيد.

    پرواز 16 هواپيماي برجامي به ايران
بالفاصله پس دس��تيابي ايران و كش��ورهاي 1+5 به 
برنامه جامع اقدام مشترك )برجام(، شركت هواپيمايي 
ايران اير )هما( در س��ه قرارداد جداگانه با سه شركت 
هواپيماي��ي ايرباس، بويينگ و »اي.ت��ي.آر« قرارداد 
خريد ۲00 فروند هواپيما امضا كرد. نكته مهم درباره 
خريد اين هواپيماها اين بود كه قرارداد خريد به صورت 
اجاره به شرط تمليك بود و ايران بنا داشت ۸5درصد 
منابع مالي آن را از طريق فايناس خارجي و 15 درصد 

آن را از منابع داخلي خود تامين كند.
از مجموع ۲0 فروند هواپيماي »اي.تي.آر« 1۳ فروند 
را به هما تحويل داده است. تحويل مابقي هواپيماها نيز 
از سوي اين شركت پس از خروج امريكا از برجام فعال 
به حالت تعليق درآمده است. از 100 فروند هواپيماي 
خريداري شده از شركت ايرباس فقط ۳ فروند تحويل 
ايران ش��د. اين قرارداد نيز به حالت تعليق درآمد. در 
قرارداد ايران اير با ش��ركت بويين��گ نيز خريداري و 
تحوي��ل ۸0 فروند هواپيما تعيين ش��ده بود كه اين 
قرارداد نيز به صورت يك طرفه از سوي امريكا لغو شد.

ايران اير و بويينگ ۲1 آذرماه س��ال ۹5 قرارداد خريد 

۸0 فروند هواپيما را امضا كردند و قرار شد اين تعداد 
هواپيما طي بازه زماني 10 ساله به ايران تحويل داده 
ش��ود. ارزش اين قرارداد 1۶ ميليارد و ۶00 ميليون 
دالر بود كه ش��ركت بويينگ، فاينانس آن را بر عهده 
گرفت. زمان تحويل اولين هواپيماي بويينگ به ايران 
نيز سال ۲01۸ اعالم شد. البته نوسازي ناوگان هوايي 
ايران به خريدهاي عمده ايران اير از دو شركت بزرگ 
هواپيماس��از جهان )ايرباس و بويينگ( ختم نشد و 
شركت هواپيمايي آسمان نيز به منظور ترميم ناوگان 
خود به خريد از هواپيماس��از امريكاي��ي روي آورد و 
توانست تفاهم خريد ۶0 فروند هواپيماي نسل جديد 
بويينگ۷۳۷مكس را در 1۶ فروردين ماه 1۳۹۶ امضا 
كند. طبق تفاهم نامه اي كه منعقد ش��د، قرار بود اين 
هواپيماها از سال ۲0۲۲ ميالدي به تدريج به شركت 
هواپيمايي آسمان تحويل شود. نمايندگان دو شركت 
توافق كردند كه در سال ۲0۲۲ ميالدي 5 تا 10 فروند 

از اين هواپيماها به ناوگان هوايي ايران اضافه شود.

     ناگزير از خريد هواپيماي دست دوم
در سال ۹5 و در نخس��تين روزهاي دستيابي ايران و 
1+5 به برنامه جامع مشترك )برجام( مسووالن وزارت 
راه و شهرسازي و س��ازمان هواپيمايي كشور بارها در 
گفت وگو با رسانه ها اعالم كردند كه ايران براي نوسازي 
ناوگان هوايي خود همچنين گس��ترش فعاليت هاي 
خود در داخل و خارج از كشور طي 10 سال آينده )افق 
1۴0۴( به 500 فرون��د هواپيماي نو نياز دارد و خريد 
۲00 فروند هواپيما از س��ه شركت بويينگ، ايرباس و 
»اي.تي.آر« گام نخست نوسازي ناوگان هوايي به شمار 
مي رود. با وجود اي��ن، خروج يكجانبه دونالد ترامپ از 

برج��ام، قراردادها و برنامه ريزي هاي براي خريد ۲00 
فروند هواپيما را دس��تخوش تغيير كرد، چه آنكه هر 
گونه خري��د و فروش پرنده هايي ك��ه در آنها حتي به 
ميزان 10 درصد از قطعات ساخت امريكا به كار رفته 
باشد، نيازمند مجوز از »اوفك« )دفتر كنترل دارايي هاي 
خارجي امريكا در وزارت خزانه داري اين كشور( است. 
از اين رو، قرارداد با ايرباس و »اي.تي.آر« معلق ش��د و 
حاال مس��ووالن ايراني اميدوارند با بازگشت امريكا به 
برجام دوباره اي��ن قراردادها به صورت اتوماتيك احيا 
ش��وند. اما از آنجا كه از مجموع ۳10 فروند هواپيماي 
موجود در كشور، بيش از دوسوم آنها غيرفعال و فقط 
حدود 1۳۴ فروند قادر به انجام عمليات پرواز هستند، 
مسووالن صنعت هوايي ايران طي سه سال گذشته دو 
مسير اورهال )بازسازي و تعمير( هواپيماهاي موجود و 
خريد هواپيماهاي دست دوم را سرلوحه كار خود قرار 
داده اند. در همين چارچوب ني��ز ايرالين هاي ايراني 
موفق شدند، طي ۳ س��ال گذشته، دست كم ۳ فروند 
هواپيماي دست دوم را به ناوگان هواپيمايي كشور اضافه 
كنند. بطور مشخص، در هفته اول اسفند سال 1۳۹۷، ۳ 
فروند هواپيماي ايرباس ۳1۹ وارد ناوگان هوايي شركت 
هواپيمايي جمهوري اس��المي ايران )ايران اير( شد. 
اين سه فروند هواپيماي ايرباس ۳1۹ پيش از اسفند 
۹۷ در تملك تهران اير بودند. اما ماجراي ايرباس هاي 
۳1۹ تهران اير نيز به دو،س��ه سال قبل از سال 1۳۹۷ 
باز مي گردد. تهران اير كه هواپيماهاي ايرباس ساخت 
سال ۲00۲ را از مجارستان خريداري كرده بود و قرار 
بود سال ۹۸ به صورت رسمي آغاز به كار كند اما به دليل 
مشكالتي نتوانست به فعاليت خود ادامه دهد و به همين 

دليل هواپيماهاي خود را به ايران اير فروخت.

  الزامات خريد پرنده دسته دوم
به اعتقاد كارشناسان صنعت هوايي درخريد هواپيماي 
دس��ت دوم توجه به نوع قطعات، موتور، تعداد س��اعات 
پروازي و... مهم است به عنوان نمونه اگر موتور هواپيماهاي 
دس��ت دوم خريداري ش��ده عوض ش��ده باشد، كابين 
آن به روزرساني ش��ده و ... مي تواند گزينه مثبتي براي 
خريد از س��وي ايرالين ها باش��د. هواپيماي دست دوم 
مي تواند از نظر كاركرد و به روزرساني قطعات فاصله اي 
با هواپيماي نو نداشته باشد بنابراين مي توان روي خريد 
اين نوع از هواپيماها س��رمايه گذاري كرد. يك شركت 
هواپيمايي بنگاهي اقتصادي اس��ت كه بايد زنده و سرپا 
بماند و براي ادامه حيات بايد ناوگان خود را نوسازي كند 
و تنها راهكار پيش رو خريد هواپيماي دست دوم است. 
ش��ركت هاي هواپيمايي براي تداوم حي��ات اقتصادي 
خود س��ناريوهاي مختلف��ي دارند كه اگر س��ناريوي 
)الف( اجرايي نشود بايد س��ناريوي )ب( عملياتي شود. 
 برهمين اس��اس با توجه به اينكه خري��د هواپيماي نو 
امكان پذير نيست راهي جز خريد هواپيماي دست دوم 

براي ايران اير وجود ندارد.

     احتمال افزايش پروازهاي بين المللي
آنگونه كه كارشناسان صنعت هوايي مي گويند، ايران اير 
در دو، س��ه سال گذشته به دليل كمبود ناوگان درحال از 
دست دادن بازار پروازهاي بين المللي خود بود كه با ورود 
اين سه فروند هواپيماي ايرباس ۳1۹ امكان بازيابي دوباره 
اين بازار وجود دارد.ايران اير مي تواند پروازهاي اروپايي خود 
را افزايش دهد اگرچه اين احتمال وجود دارد كه از ظرفيت 
هواپيماهاي جديد براي پروازهاي داخلي استفاده شود كه 
اين موضوع به سياست ها و استراتژي هاي هما باز مي گردد.
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خداحافظي جف  با آمازون 
با وجود تاكيدهاي بزوس بر كسب و كار اينترنتي، 
او دو تي��پ فروش��گاه فيزيكي نيز افتت��اح كرده 
است. اولين مورد يك كتابفروشي و دومين مورد، 
فروش��گاهي براي برترين محصوالت سايت بود. 
مديريت هزينه، تمايز و تمركز، سه نقطه قوت مهم در 
مورد وب سايت آمازون به شمار مي روند. مجموعه اي 

موفق كه او را به مرد ثروتمند دنيا تبديل كرد. 

    كارفرماي خشن 
جف بزوس با اين همه ثروت اما نتوانس��ته اس��ت 
كارمندان خود را راضي نگه دارد و اخبار مربوط به 
تجمع هاي اعتراضي كارمندان آمازون بارها بر صدر 
اخبار قرار گرفته است و همزماني اين اخبار با رشد 
صعودي ثروت بزوس موجب ش��ده ت��ا نگاه باال به 
پايين و شايد كمونيستي بزوس بيشتر مورد توجه 
منتقدانش قرار گيرد. كارمندان بزوس بارها اعالم 
كرده اند كه از طرف بزوس اس��تثمار شده اند و او به 
آنها حقوق و دس��تمزد ناچيزي مي دهد.  شهريور 
ماه )سپتامبر ۲0۲0( همين امسال بود كه بالغ بر 
صد معترض مقابل عمارت ب��زرگ جف بزوس در 
واشنگتن دي س��ي گردهم آمدند و با ساختن يك 
گيوتين نمادين اعتراض خود را نس��بت به پايين 
بودن دستمزدهاي شان اعالم كردند. اين اعتراضات 
درست يك روز بعد از آن كليد خورد كه ثروت جف 
بزوس مديرعامل و موسس آمازون از ۲00 ميليارد 
دالر فراتر رفت ت��ا او بار ديگر عنوان ثروتمندترين 
فرد در تاريخ را به خود اختصاص دهد. البته در ماه 
ژانويه ۲0۲1 )حدودا بهمن ماه( ثروت جف بزوس 
در حدود ۸5 ميليارد دالر رشد كرد تا بي رقيب ترين 
ثروتمند جهان شود. كارمندان جف يك خواسته 
دارند و آن افزايش حقوق و دستمزدشان است. آنها 
حتي به افزايش ثروت جف نيز اشاره مي كنند و از او 
مي خواهند تا حقوق 15 دالر در ساعت كاركنانش 
در واحد انبار را به ۳0 دالر برساند. يكي از كارمندان 
جف حتي ب��ا اعالم اينكه جف هر ثانيه ۴ هزار دالر 
در آمد دارد خود و ديگر كارمندان آمازون را مستحق 
افزايش حقوق مي خواند. آمازون در سه ماهه دوم 
سال ۲0۲0 فروش ۸۸.۹ ميليارد دالري را ثبت كرد 

كه براي آن ركورد تازه اي محسوب مي شد.

    و حاال خداحافظي 
و حاال جف مي خواهد با فرزند ۳0 ساله اش در اوج 
جواني خداحافظي كرده و ب��ه جمع هيات مديره 
برود تا ش��ايد از پس ذهن خالقش فرزند ديگري 
خلق شود. طبق گفته جف، او رياست هيات مديره 
آمازون را در اختيار خواهد داشت، اقدامي كه طبق 
گفته آقاي بزوس، به او »وقت و انرژي« مي دهد تا 

روي ساير مشاغلش تمركز كند.
اندي جس��ي قرار اس��ت جايگزين جف بزوس به 
عنوان مديرعامل آمازون ش��ود. او هم اكنون مدير 
س��رويس هاي تحت وب آمازون است.جف بزوس 
در نامه اي ب��ه كاركنان آمازون تاكيد كرد با حضور 
در هيات مديره، درگير اقدامات مهم آمازون خواهد 
بود اما همزمان وقت و انرژي الزم براي تمركز روي 

فعاليت هاي ديگر خود را خواهد داشت.

راهكار تعديل منطقي نرخ ارز 
 نرخ ارز را به سمت ثبات بيشتر سوق دهد. هرچند 
بايد به اين هم نكته توجه كنيم كه اگر قرار است 
كه درآمد ارزي كش��ور را باال ببري��م، نبايد به هر 
قيمتي به دنبال اين موضوع باش��يم. در حقيقت 
نبايد به س��مت مثال خاك فروشي و خام فروشي 
حركت كنيم. كشور بايد يك استراتژي و راهبرد 
بلندمدت در زمينه افزايش درآمدهاي ارزي داشته 
باشد.  راهبرد بلندمدت اين است كه به دنبال اخذ 
ماليات و عوارض از صادرات مواد خام باشيم. مثال 
براي صادرات نفت، ب��رق، معدن و امثال اينها كه 
مواد اوليه هستند محدوديت قائل شويم و عوارض 
و ماليات مشخصي تدوين شود. طبيعتا كشور بايد 
در اين ش��رايط، استراتژي داش��ته باشد كه براي 
كش��ور افزايش ارزآوري و تراز تج��اري متعادلي 
داش��ته باشد و در اين راس��تا هم نبايد به گونه اي 
باشد كه چشم بس��ته عمل كنيم. به بيان ديگر، 
صادرات بي محاباي مواد خام مثل كليه فروش��ي 
مي ماند ك��ه يك آدمي ب��راي اداره زندگي، رو به 
كليه فروش��ي بياورد. در حالي كه بايستي توليد و 
صادرات مدرن تشويق شود. اگر ما مي خواهيم نرخ 
ارز را به صورت پايدار كاهش دهيم يا اينكه تعادل 
در اقتصاد بين پول ملي و ارز خارجي برقرار كنيم، 
يك راه بيشتر وجود ندارد و آن راه، توسعه و افزايش 
توليد و صادرات محصوالت دانش بنيان در كشور 
است. اگر اين روند شكل بگيرد و استراتژي توليد 
و صادراتمان درست شود، بحث شايسته گزيني و 
شايسته ساالري حاكم شود و فضاسازي هاي رسانه 
متعادل و منصفانه شود، آنگاه در كنار اين موارد و 
ايجاد تعامل برابر با جهان خارج، طبيعتا اقتصاد و 
مردم نفسي مي كشند و اين ريل اقتصاد با يك ثبات 
و آرامشي به س��مت جلو حركت مي كند. اگر اين 
اتفاق صورت نگيرد و رانتخواري ها و رانتجويي ها 
و تصميمات غلط، به روند خودشان ادامه دهند و 
گوش شنوايي  براي اصالح اين موارد وجود نداشته 
باشد، طبيعي است كه روندهايي كه بوده، استمرار 
داشته باشد. بايد در اين شرايط، كاري كنيم كه نرخ 
ارز را با س��ازوكارهاي اقتصادي و توليدي تعديل 
كنيم. زيرا همان گونه ك��ه افزايش هاي ناگهاني 
نرخ ارز مي تواند آثار منفي بر اقتصاد داشته باشد، 
سرازير شدن نرخ ارز نيز آثار منفي خواهد داشت. 
در نتيجه ضرورت دارد كه تعديل نرخ ارز بر مبناي 
سازوكارهاي اقتصادي و توليدي باشد. همچنين 
در اين راستا نيازمند يك روند كاهشي و منطقي 
براي نرخ ارز هس��تيم كه غيرفس��ادآور و مستمر 

هم باشد.

تورم ساالنه مسكن
 به 72 درصد رسيد 

طبق گزارش و اطالعات مركز آمار ايران، تورم ساالنه 
مسكن در سال ۹۹ در حال افزايش است، به طوري 
كه ن��رخ آن در دي ماه به ۷1.۸ درصد رس��يد. به 
گزارش فارس، گزارش و اطالعات مركز آمار ايران 
از وضعيت تورم مسكن در سال ۹۹ نشان مي دهد 
تورم ساالنه آن در حال افزايش است، به طوري كه 
در دي ماه به ۷1.۸ درصد رس��يد. عدد شاخص در 
دي ماه ١٣٩٩ بر اساس ماه پايه فروردين ١٣٩٥ به 
عدد ٦٣٨,٣ رسيد كه نسبت به ماه قبل ٨.٢ درصد 
افزايش داشته اس��ت. منظور از نرخ تورم نقطه اي، 
درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه مشابه 
سال قبل است. نرخ تورم نقطه اي در دي ماه ١٣٩٩ 
به عدد ٩٠,٤ درصد رسيده است؛ يعني خريداران 
بايد براي خريد يك واحد مسكوني در شهر تهران 
نسبت به دي ١٣٩٨، ٩٠.٤ درصد بيشتر پرداخت 
كنند. تورم نقطه اي اين ماه در مقايس��ه با ماه قبل 
)٨٣,٠( ٧.٤ واحد درصد افزايش يافته است. منظور 
از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت 
ماه جاري، نسبت به عدد شاخص ماه قبل است كه در 
دي ماه ١٣٩٩ اين اطالع به عدد ٨,٢ درصد رسيده 
است. تورم ماهانه دي در مقايسه با همين اطالع در 
ماه قبل )٨.٥- درصد(، ١٦.٧ واحد درصد افزايش 
داشته است. منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير 
ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي 
به ماه جاري، نس��بت به شاخص دوره مشابه سال 
قبل اس��ت. نرخ تورم ساالنه دي ماه ١٣٩٩ امالك 
مسكوني ش��هر تهران به عدد ٧١,٨ درصد رسيده 
است كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل )٦٨,٢(، 

٣.٦ واحد درصد افزايش نشان مي دهد.

درج نام مجري در پروانه هاي 
ساختماني از ابتداي اسفند

بر اس��اس اعالم س��ازمان نظ��ام مهندس��ي از ابتداي 
اسفندماه با هدف افزايش كيفيت ساخت و ساز و ايمني 
ساختمان س��ازي در پايتخت، نام س��ازنده ذي صالح 
در شناس��نامه فني و ملكي ساختمان قيد خواهد شد. 
به گزارش ايرنا، ش��هاب س��عادت نژاد، رييس انجمن 
صنفي كارفرمايي سازندگان مسكن و ساختمان شهر 
تهران ديروز در پايان همايش نقش سازنده ذي صالح 
و صدور شناس��نامه فني و ملكي در صنعت ساختمان 
در جمع خبرنگاران گفت: اين همايش با هدف پيگيري 
اجراي تفاهم نامه استفاده از خدمات سازنده ذي صالح 
بين ش��هرداري تهران و شوراي ش��هر و سازمان نظام 
مهندسي تهران برگزار شد و با هدف افزايش ايمني در 
ساختمان سازي در پايتخت از ابتداي اسفند نام سازنده 
ذي صالح در شناس��نامه فني و ملكي ساختمان قيد 
خواهد ش��د. وي ادامه داد: در قان��ون به صراحت آمده 
است كه در كار ساخت و ساز بايد از افراد داراي صالحيت 
استفاده شود اين افراد، پروانه و مجوز خود را از وزارت راه 
دريافت مي كنند و به صورت شخصي و حقوقي مي توانند 
مطابق ش��يوه نامه وارد صنعت ساخت وساز شوند. وي 
گفت: بر اساس تفاهمنامه اي كه با شوراي شهر و نظام 
مهندسي معنقد شده است از تاريخ اول اسفند در تمام 
ساخت و س��ازها از افراد و شركت هاي سازنده به عنوان 
ذي صالح نام برده خواهد شد تا ايمني و كيفيت ساخت 
و سازها افزايش يابد. اكنون زير ساخت هاي الزم فراهم 
است تا بتوانيم در ساخت و ساز شهري به كمك سازمان 
نظام مهندسي شاهد حضور افراد داراي صالحيت باشيم 
تا بتوانيم بركيفيت و عمر ساختمان اضافه كنيم. عليرضا 
ميرجعفري، رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان نيز 
در جمع خبرنگاران گفت: مردم در تهران هربار از ترس 
زلزله به خودروهاي خود پناه مي برند و اگر مي خواهيم به 
اين وضعيت پايان داده شود بايد بحث نظارتي و مجري 
صالح را هنگام ساخت و ساز تقويت كنيم. ميرجعفري 
با بيان اينكه طي ۲ سال اخير حدود ۹0 درصد ساخت 
و سازها در پايتخت ايمن شده است، گفت: از شهرداري 
و ارگان ه��اي ديگر تقاضا داريم تعامل خ��ود را با نظام 
مهندسي تقويت كنند تا  باتخلفات احتمالي برخورد شود. 

درج نام ذي صالح در شناسنامه فني اولين قدم است.

بارش 4 روزه برف و باران 
از امروز در كشور 

كبري رفيعي، كارشناس سازمان هواشناسي گفت: 
امروز آخرين روز آلودگي هوا در كالن ش��هرها است و 
با ورود سامانه بارشي جديد به كشور بارش ها از غرب 
آغاز و روز دوشنبه در شرق سواحل خزر پايان مي يابد. 
رفيعي در گفت وگو با ايرنا درباره وضعيت جوي كشور 
گفت: از اواخر وقت پنجشنبه سامانه بارشي جديدي 
وارد كشور مي شود كه موجب بارندگي و كاهش نسبي 
دما در منطقه غرب و شمال غرب خواهد شد.  همچنين 
روز جمعه بارش ها در اس��تان هايي كه در دامنه هاي 
جنوبي البرز غربي و مركزي قرار دارند آغاز خواهد شد. 
به گفته رفيعي، روزهاي شنبه و يكشنبه بارش ها شدت 
بيشتري خواهد داشت و گستره بارش ها غرب و سواحل 
درياي خزر را در برمي گيرد و روز دوشنبه فعاليت اين 
سامانه به شرق سواحل درياي خزر محدود مي شود 
و به تدريج كشور را ترك مي كند. كارشناس سازمان 
هواشناسي گفت: در اين مدت، بارش ها در ارتفاعات و 
مناطق سردسير به شكل برف خواهدبود و در مناطق 
غرب و جنوب غرب همراه با رع��د و برق و در مناطق 
مستعد وقوع تگرگ پيش بيني مي شود. وي ادامه داد: 
از آنجايي كه اين سامانه بارشي با جريانات جنوبي گرم 
همراه است در دامنه رشته كوه البرز سبب ذوب برف 
و افزايش حجم روان آب در مناطق كوهپايه اي خواهد 
ش��د. رفيعي گفت: دماي هوا از روز جمعه در شمال 
غرب و غرب كشور بين 5 تا 10 درجه، از روز شنبه در 
سواحل درياي خزر بين ۶ تا 10 درجه و روز يكشنبه 
در مناطق شرق و جنوب و مركز كشور كاهش دما بين 

۶ تا ۸ درجه خواهد بود.

رييس سازمان هواپيمايي: 8  فروند هواپيماي مسافري دست دوم وارد كشور مي شود

تئوري هر متر آپارتمان هزار دالر رنگ مي باخت؟

چشم انداز نوسازي ناوگان هوايي  در پساترامپ

قيمت مسكن در 1400؛ نه سقوط، نه سونامي
اگرچه همزمان با افزايش قيمت دالر تا ۲۸ هزار تومان، 
متوسط قيمت مسكن نيز تا متري ۲۷ ميليون تومان 
افزايش يافت، اما با كاهش نرخ ارز، قيمت مسكن در 
ارقام قبلي ثابت مانده است. بر اساس گزارش منتشره 
از سوي بانك مركزي در ۳ ماهه آبان، آذر و دي، شاهد 
ثبات نس��بي نرخ ها در بازار خريد و فروش مس��كن 
پايتخت هستيم. به خصوص در مناطق مياني و جنوبي 
تهران اين ثبات قيمت ها مشهود تر است. حتي در آذر 
ماه، تورم ماهانه بخش مس��كن، به منفي 1.1 درصد 
رسيد ولي در ماه هاي آبان و دي رشد ماهانه متوسط 
قيمت مس��كن در تهران 1.۸ درصد )براي هر دو ماه 

مذكور با نرخ رشد مشابه ثبت شده است( اعالم شد.
اين در حالي است كه در ۷ ماه ديگر سال )غير از ۳ ماه 
پاياني( رشد ماهانه قيمت مسكن با تورم عجيبي روبه رو 
بود؛ به طوري كه تورم ماهانه قيمت مسكن در مهر ماه 
امسال با ثبت افزايش 10 درصدي نسبت به شهريور 
ماه، بي س��ابقه بوده و ركورد 11 ساله از ۸۸ تا ۹۹ را به 
نام خود ثبت كرد. قطعًا كنترل نوسانات قيمت ارز در 
ماه هاي اخير يكي از اصلي ترين داليل بروز ثبات نسبي 
قيمت ها در بازار مس��كن بود؛ اما كاهش شديد تعداد 

معامالت نيز در اين ثبات قيمتي بي تأثير نبوده است.
به گ��زارش مهر، دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مس��كن 
وزارت راه و شهرس��ازي نيز در گزارش��ي كه در پايان 
آبان ماه از وضعيت بازار مسكن در تهران و ديگر مراكز 
استان ها منتشر كرد، در هم آميختگي و وجود تناظر 
يك به يك ميان قيمت ارز و قيمت مسكن در ۸ ماهه 
ابتدايي امسال را مورد تاكيد قرار داد. اين هماهنگي 
قيمت مس��كن و ارز تا حدي پيش رفت كه برخي از 
كارشناس��ان اقتصادي، تئوري هر متر مس��كن هزار 
دالر را مط��رح كردند؛ به خصوص كه دالر در آبان ماه 
تا ۲۸ هزار تومان و مس��كن در تهران تا متري بيش از 
۲۷ ميليون تومان افزايش يافت. اما با كنترل قيمت ارز 
در دو ماه اخير و افت آن به كف كانال ۲0 هزار توماني، 
شاهد كاهش قيمت مسكن نبوده ايم؛ به نظر مي رسد 
عالوه بر زمان بر بودن ايجاد تناسب ميان قيمت اين 
دو بازار و كند بودن تغييرات نرخ مسكن، چسبندگي 

قيمت در بخش مسكن نيز بر شكسته شدن تئوري هر 
متر مسكن هزار دالر موثر باشد.

     رشد معامالت به معني رونق نيست
سيد امين زرگر مرادي كارشناس اقتصاد مسكن در 
گفت وگو با مهر در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به 
اينكه در روزهاي گذشته آمار بانك مركزي از آخرين 
تحوالت مسكن پايتخت در دي ماه، منتشر شده، اين 
آمار را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ اظهار داش��ت: طبق 
آمار اعالمي بانك مركزي تعداد معامالت مسكن در 
دي ماه به ۳515 واحد رس��يد كه نسبت به آذر ماه با 
۲555 واحد حدود ۳۷ درصد رشد نشان مي دهد. وي 
افزود: در حوزه قيمت هم ميانگين قيمت هر متر مربع 
واحد مسكوني از حدود ۲۶ ميليون و ۹00 هزار تومان 
در آذر ماه با رش��د 1.۸ درصدي به ۲۷ ميليون و ۳00 
هزار تومان رس��يد. اين در حالي است كه در گزارش 
قبلي بانك مركزي كه مربوط به تحوالت آذر ماه مسكن 
تهران بود، شاهد كاهش ۴۲.۸ درصدي تعداد معامالت 

و كاهش 1.1 درصدي قيمت بوديم. 

وي گفت: وقتي تعداد معامالت در اين س��طح پايين 
باش��د، رش��د ۳۷ درصدي تعداد معامالت دي ماه را 
نمي توان به معناي رونق بازار به حساب آورد. زيرا تعداد 
معامالت حتي پس از افزايش، باز هم عدد قابل توجهي 

را نشان نمي دهد.

     فرار خريداران مصرفي و سرمايه اي  
از بازار مسكن

كارشناس اقتصاد مس��كن با بيان اينكه بازار مسكن 
در حال حاضر با كمبود متقاضي روبه رو است، افزود: 
خريدار مصرفي به علت افزايش شديد در آخرين سيكل 

بازار مسكن، توان ورود به بازار مسكن را ندارد.
ب��ه گفته اين كارش��ناس اقتصادي، از س��وي ديگر، 
خريداران س��رمايه اي ملك نيز عقب نشيني كرده و 
استقبال از اين بازار به شدت كاهش يافته است؛ زيرا اين 
دسته از خريداران هم اميد چنداني به جهش قيمت 
مسكن در ماه هاي آتي ندارند. به خصوص كه ريسك 
باالي عدم نقد شوندگي از ديگر نكات خروج اين طيف 

از خريداران از بازار است.

     نه سقوط، نه سونامي
زرگر مرادي در پاسخ به اينكه ادامه روند قيمت مسكن در 
ماه هاي آتي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ بيان كرد: در ماه هاي 
اخير از يك سو شاهد برخي اظهارنظرات با اين عنوان هستيم 
كه  مي گويند 50 درصد قيمت مسكن كاذب است يا اينكه 
بيان مي شود بايد منتظر س��قوط و كاهش شديد قيمت 
مسكن باشيم. برخي هم در نقطه مقابل از سونامي قيمت 
مسكن در آينده نزديك خبر مي دهند. وي ادامه داد: اما من 
تصورم بر اين است كه اينگونه اظهارنظرها از هر دو جهت 
فاقد پشتوانه علمي است. چرا كه قيمت زمين به عنوان يكي 
از اصلي ترين مولفه هاي قيمت تمام شده مسكن هنوز بسيار 
باالست، همچنين در ساير هزينه ها مانند مصالح ساختماني، 
مجوزها و پروانه هاي ساختماني و … شاهد كاهش قيمت 
خاصي نبوديم؛ حتي شواهدي از افزايش هزينه ها در سال 
آينده هم وجود دارد. كارشناس اقتصاد مسكن تصريح كرد: 
بنابراين ريسك توليد مسكن براي بخش خصوصي باالست و 
همين امر باعث شده  تعداد واحدهاي پروانه هاي ساختماني 
صادره به مراتب كمتر از تعداد واحدهاي مورد نياز باشد. در 
نتيجه فرض سقوط قيمت مسكن با اين تصور كه در تهران 
به ميانگين قيمتي زير ۲0 ميليون برسيم فرضي كاماًل دور 
از ذهن است. وي تأكيد كرد: در نقطه مقابل موتور محركه 
افزايش قيمت مسكن در كوتاه مدت خاموش شده و با فرض 
عدم بروز اتفاق خاص سياسي و اقتصادي در كشور، نمي توان 
انتظار جهش قيمتي جديدي را داشت. در نتيجه با توجه 
به آنچه گفته شد محتمل ترين سناريو ثبات قيمت اسمي 
مسكن با نوسانات محدود خواهد بود. زرگر مرادي بيان كرد: 
نكته مهم اين است كه كاهش اندك قيمت اسمي مسكن در 
يكي، دو ماه از يك سال را نمي توان به سقوط شديد قيمت 
مسكن تعبير كرد. از ديگر سو با اينكه با كسري توليد بسيار 
زياد و كسري توليد انباشته از سال هاي قبل مواجهيم، اما 
جهش قيمت مسكن در آينده نزديك دور از ذهن است. وي 
خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد بازار مسكن وارد يك دوره 
استراحت قيمتي خواهد شد و براي تحليل دقيق تر بازار 
بايد بسياري از پارامترهاي تأثيرگذار بر قيمت مسكن مانند 
نرخ ارز، بازارهاي موازي، مولفه هاي اقتصاد كالن و… را به 

صورت مداوم رصد كرد.



ادامه از صفحه اول|
نيز موثر بوده اس��ت و تنها نبايد به ظاهر رشد نقدينگي و 
رشد قيمت ها توجه داشت.شاهد مدعاي ديگر در مورد اثر 
نقدينگي بر تورم اتفاقي است كه امروز در دنيا شاهد هستيم. 
وقتي كرونا به اقتصاد امريكا و اروپا و ژاپن وارد شد، با وجود 3 
تريليون دالر تزريق منابع جديد و حمايتي، بازهم تورم باال 
نرفت و اروپا و ژاپن تورم منفي داشته اند. دليل اين وضعيت و 
تورم منفي، نبود قدرت خريد مردم و تقاضا، تعطيلي كسب 
و كارها و... بوده است كه برعكس رشد نقدينگي، عامل منفي 
شدن تورم بوده است. لذا بايد نگاه خود را به ادبيات اقتصادي و 
آموخته هاي قديمي آن تغيير دهيم زيرا تحوالت و تغييرات 
امروز جهان، تعريف ديگري از وظايف پول، اثر نقدينگي بر 
قيمت ها و... ارايه كرده است و نبايد تصور كنيم كه نقدينگي 
تنها عامل رشد تورم است. بايد هوشيار باشيم كه دولت ها 
عمال نقدينگي را بهانه رشد قيمت ها اعالم كرده و مي گويند 
كه در رشد قيمت ها بي تقصير بوده اند. در حالي كه در اقتصاد 
ايران رشد قيمت ارز، انتظارات تورمي، نگاه و اميد به آينده 
عامل رشد قيمت ها و تورم است و نقدينگي تنها عامل رشد 

قيمت ها نيست. 
در اقتصاد ايران نيز در برخي سال ها مانند دهه 1380 قيمت 
نفت بهتر بوده و درآمد ارزي سرشار نفتي، امكان دالر ارزان 
زير هزار تومان را فراهم كرده و در برخي سال ها نيز درآمد 
نفت كمتر بوده و افزايش نرخ دالر به اضافه رشد نقدينگي 
و عوامل ديگر عامل رش��د تورم و قيمت ها بوده اس��ت. از 
س��وي ديگر، بايد توجه داشت كه اساسا نقدينگي 3130 
هزار ميليارد توماني براساس دالر 24 هزار توماني معادل 
130 ميليارد دالر است و اين رقم در مقايسه با توانايي ها و 
ظرفيت هاي بازار و ميزان توليد و مصرف و واردات، صادرات، 
ذخاير ارزي، درآمد ارزي باالي 70 ميليارد دالري ساالنه 
كشور اصال رقمي نيست و لذا رشد و حجم نقدينگي نبايد در 
شرايط كاهش ارزش پول ملي و برابري قدرت خريد 130 
ميليارد دالري، بهانه اي براي افزايش قيمت ها در سال هاي 
آينده باشد زيرا دولت ها ابزارهاي مختلفي مانند تنظيم بازار، 
نرخ ارز، فضاي كسب و كار، تعرفه واردات، اجازه صادرات، 
نرخ سود بانكي، بازار سرمايه و رشد بهره وري، روابط خارجي، 
قوانين و مقررات و... را در اختيار دارند كه روي فضاي توليد، 
هزينه توليد، قيمت ها، عرضه و تقاضا و... اثرگذار است و لذا 
نبايد همه كمبود ه��ا و ضعف ها و بهره وري پايين را تنها با 
تزريق سنگين نقدينگي و رشد 38 درصدي آن جبران كند 
و ضعف هاي دولت و اقتصاد را با نقدينگي پوش��ش  و آن را 

بهانه اي براي افزايش قيمت ها قرار داد. 

براين اساس، هر جا كه رشد نقدينگي بهانه اي براي افزايش 
قيمت ها مانند افزايش قيمت ارز بوده يا سپردن قيمت ها به 
بازار و شعار دولت نبايد در قيمت ها دخالت كند مطرح شده، 
در واقع اسم رمز افزايش قيمت ها بوده است. يعني به دنبال 
اين گونه سياست ها و تصميم گيري ها مديريت تنظيم بازارها 
نيز تضعيف شده و هزينه واردات و هزينه توليد افزايش داشته 
و به دنبال آن رشد تسهيالت بانك ها، خلق پول و نقدينگي 
نيز افزايش يافته و در نتيجه اسم رمز رشد قيمت ها اعالم 
شده است و به دنبال آن قيمت ها دايم در حال افزايش بوده 
است. در حالي كه يكي از وظايف دولت ها تنظيم بازار است 
كه با كاهش دخالت ها و تنظي��م صادرات، واردات، نرخ ها، 
نرخ سود بانكي و... مي تواند به كنترل قيمت ها كمك كند و 
مانند دهه ها و سال هاي مختلف در 40 سال اخير، اثر رشد 
نقدينگي بر تورم را كاهش دهد. عده اي در حال حاضر نگران 
اثر رشد نقدينگي بر تورم هستند اما مهم تر از آن تعيين نرخ 
ارز در سال آينده و ميزان مداخله ها و حضور شبه دولتي ها و 
خصولتي ها و نهادهاي مختلف در اقتصاد است. لذا در مقابل 

اين ايده كه نقدينگي عامل عمده تورم در سال 1400 و سال 
آينده خواهد بود و قيمت ها رشد زيادي خواهند كرد، عده اي 
ديگر از صاحبنظران معتقدند كه رشد نقدينگي نبايد بهانه 
رشد تورم و قيمت ها باشد. زيرا ما در طول تاريخ بعد از انقالب 
سال هايي را داشته ايم كه رشد نقدينگي باال بوده اما دولت با 
كنترل نرخ ارز و قيمت ها اجازه تورم باال را نداده است و البته 
سال هايي نيز وجود داشته كه با وجود نقدينگي در حد رشد 
نقدينگي 35 تا 38 درصدي موجود، تورم بسيار باالتر رفته 
است زيرا شرايط كاهش يا افزايش قيمت نفت، نرخ ارز، هزينه 
واردات، بهره وري، بودجه، كنترل يا عدم كنترل قيمت ها، 
سپردن قيمت ها به بازار، وضعيت سياست خارجي، شوك 
نفتي، تورم جهاني و... نيز اثرگذار بوده است. لذا در عين حال 
كه رشد نقدينگي يك عامل شكلي براي تورم و رشد قيمت 
در سال آينده است اما نبايد اجازه داد كه قيمت ها و نرخ ارز و... 
بيش از حد افزايش يابد و رشد نقدينگي بهانه رشد قيمت ها 
در سال آينده باشد. عامل عمده تورم در ايران، نوع مديريت 
دولت و بانك مركزي و وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارايي، 
خصولتي ها و نهادهاي شبه دولتي بوده است. افزايش نرخ ارز 
و هزينه هاي واردات، توليد، نبود فضاي كسب وكار مناسب، 
دخالت دولت، بهره وري پايين و پوش��ش آن با تسهيالت 
بانكي عمال به رشد قيمت ها دامن زده است.رشد نقدينگي 
و همچنين سپردن قيمت ها به بازار، اسم رمز تورم و رشد 
قيمت ها و رش��د قيمت ارز و... بوده است وگرنه خود رشد 
نقدينگي به تنهايي نمي تواند عامل رشد قيمت ها باشد و 
اگرچه به صورت اسمي و ظاهري، رشد نقدينگي قيمت ها را 
باال برده است اما عوامل ديگري نيز روي رشد قيمت ها و تورم 
اثرگذار است. شاهد مدعا افزايش نقدينگي در برخي سال ها 
تا 35 درصد و 40 درصد بوده كه تورم تنها 10 درصد بوده 
است مثال در دوره احمدي نژاد كه نقدينگي رشد باالي 25 
تا 35 درصدي داشت به دليل درآمد سرشار نفتي و قيمت زير 
1000 توماني دالر، عمال واردات ارزان تمام مي شد و لذا تورم 
10 تا 13 درصد بود. اما همين نرخ رشد 35 درصد نقدينگي 
در دوره هاشمي رفسنجاني، به دليل كاهش درآمد نفت و 
افزايش قيمت دالر، عمال تورم 50 درصدي را در سال 74 
ايجاد كرده است. در نتيجه ميزان تورم سال 1400 بستگي به 
نحوه رفتار دولت و بانك مركزي و مجلس و دولت آينده دارد، 
اگر قرار باشد كه دولت كسري بودجه سنگين باالي 400 
هزار ميليارد توماني را با دالر 17500 و حذف دالر 4200 
توماني تامين كند و اوراق بدهي از محل س��پرده بانك ها 
بفروشد، مي تواند عامل افزايش هزينه واردات و توليد باشد 
و تورم شديد ايجاد كند.  بر اين اساس نبايد به بهانه نقدينگي 
اعالم شود كه چون نقدينگي رشد كرده تورم باال رفته است و 
دولت و مجلس به خود اجازه دهند كه قيمت ها و نرخ ارز و... 
را باال برده و آن را به گردن رشد نقدينگي بيندازند. لذا از حاال 
بايد براي سال آينده اقدامات موثر در مورد تنظيم بازار ارز، 
واردات، صادرات، استفاده از ذخاير ارز خانگي، بازگشت ارز 
صادراتي و... مورد توجه قرار گيرد. اخيرا عده اي از مسووالن 
و كارشناسان، با ابراز نگراني از اثر رشد نقدينگي بر معامالت 
بورس و طال و ارز و مسكن و قيمت ها، به دنبال افزايش نرخ 
سود سپرده بانكي و اوراق بدهي و... هستند و اين تحليل را 
ارايه كرده اند كه براي جذب نقدينگي الزم است كه نرخ ها 
متناسب با تورم افزايش يابد تا بتواند به ماندگاري سپرده در 
بانك و جذابيت فروش اوراق بدهي دولت براي تامين كسري 
بودجه دولت كمك كند.اما الزم است كه در كنار اين نوع 
تحليل، واقعيت هاي بخش حقيقي اقتصاد نيز مورد توجه 
قرار گيرد تا قادر به ارزيابي درستي يا نادرستي سياست هاي 
پولي باشيم.ضمن اينكه به گفته بسياري از كارشناسان 90 
درصد اين نقدينگي در اختيار 10 درصد جامعه و عمدتا 
در اختيار دولت و بانك هاي خصوصي و موسسات بزرگ 
است.كل حجم پول شامل اس��كناس و حساب جاري و 
كوتاه مدت كه پول داغ گفته مي ش��ود و نگراني از گردش 
آن وجود دارد، معادل 20 ميليارد دالر است كه توان و فشار 
زيادي براي تخريب اقتصاد ندارد. كل پول در دست مردم و 
بخش خصوصي 35 ميليارد دالر است و اين رقم نمي تواند 
خطر بزرگي براي اقتصاد باشد. همچنين عمده دارايي هايي 
مثل طال 50 ميليارد دالر است.اما در مقابل اين ارقام حجم 
بورس سه برابر نقدينگي است و در نتيجه بايد گفت نقدينگي 
موجود كه ابراز نگراني از آن مي شود، رقم بزرگي نيست و 
در مقابل ارزش دالر و امكانات كشور نمي تواند خطر بزرگي 
محسوب شود.از سوي ديگر، عوامل ديگري باعث ايجاد 
حباب و تورم و افزايش سطح قيمت ها و فشار بر معيشت 

مردم مي شود. از سال 89 تا 99 طي 10 سال اخير، شاخص 
قيمت كااله��ا و خدمات يا همان تورم، حجم پول، درآمد 
مردم، بودجه دولت و شاخص هاي عمده كالن كشور تقريبا 
6 برابر شده است؛ اما نقدينگي، قيمت زمين و ملك تقريبا 
9 برابر ش��ده و بيش از درآمد مردم و بودجه دولت رش��د 
كرده است.همچنين قيمت دالر 22 برابر و حجم دارايي و 
ارزش بازار سرمايه يا بورس 70 برابر شده است. مقايسه اين 
افزايش ها و چند برابر شدن شاخص هاي كالن نشان دهنده 
اقدامات مداخله جويانه و ايجاد حباب عظيم در بازار سهام 
و دالر است تا به نوعي سهام و دالر گران به فروش برسد و 
درآمد كسب كند.در يك دوره اي از سال 92 تا 97 نرخ سود 
سپرده ها باال رفت. در دوره اي ديگر قيمت ارز افزايش يافت 
و اكنون قيمت س��هام چند برابر شده است.اين حباب ها 
و چند برابر ش��دن قيمت ها از آنجا كه تناس��بي با درآمد 
مردم، بودجه دولت، توليد ناخالص داخلي، سرمايه گذاري 
و رشد اقتصادي، تورم ندارد در نتيجه محكوم به تركيدن 
حباب هاست و باالخره اين عدم تناسب روزي خود را نشان 
خواهد داد. قيمت ارز و سهام با شاخص هاي بخش واقعي و 
حقيقي اقتصاد تناسبي ندارد و لذا نبايد به خاطر اين تحليل 
اشتباه، دايم هزينه هاي اقتصاد و بانك ها و نرخ سود سپرده 
و اوراق را افزايش دهيم.توجه داشته باشيم كه تنها يك سوم 
اين نقدينگي در دست مردم است و بقيه آن در اختيار دولت 
و بانك هاي خصوصي است. در شرايطي كه بدهي بانك ها و 
دولت به سيستم بانكي به 40 درصد توليد ناخالص داخلي 
رسيده و همچنين مجموع بدهي دولت به بخش خصوصي 
كه بيش از 800 هزار ميليارد تومان بوده و بدهي دولت به 
سيستم بانكي نزديك به 430 هزار ميليارد تومان رسيده و 
بدهي دولت به ساير مجموعه هاي دولتي و تامين اجتماعي 
و... ني��ز افزايش يافته و كل بدهي دولت و بانك ها را به 90 
درصد توليد ناخالص داخلي رسانده، به اين معني است كه 
نبايد انتظار داشت اقتصاد رشد كند و بتواند مشكالت خود 
را حل كند. وقتي نس��بت بدهي به توليد ناخالص داخلي 
مي رسد بايد بالفاصله مانند ژاپن و كشورهاي ديگر، نرخ 
بهره به صفر برسد تا سرمايه گذاري و رشد اقتصادي افزايش 
يابد و توليد باال برود. وقتي نرخ سود باال باشد حباب سازي 
و رشد منفي اقتصاد را شاهد هستيم و فساد و تورم داريم، 
چرا نرخ سود كمتر و امكان كاهش هزينه توليد را تجربه 
نمي كنيم؟لذا دولت و بانك ها بايد از رشد بي حساب و كتاب 
هزينه ها از طريق نرخ سود سپرده و اوراق پرهيز كنند. تجربه 
ايتاليا و ژاپن نشان مي دهد كه وقتي پول در دست مردم 
نيست و بدهي دولت و بانك ها سنگين است به اين معني 
است كه اقتصاد نمي تواند مشكالت خود را حل كند و ژاپن 
در اين شرايط نرخ بهره را به صفر رسانده است و بسياري 
از كشورهاي جهان در شرايط كرونا و تعطيلي و ركود نرخ 
بهره را كاهش داده اند.توجه داش��ته باشيم كه بين توليد 
ناخالص، بدهي ها، نرخ سود، رشد اقتصادي، نرخ ارز، بايد 
رابطه معنادار وجود داشته باشد و نبايد دايم با ابراز نگراني از 
اثر تورم و نقدينگي، بدهي و هزينه بيشتر ايجاد كنيم و حباب 
در بازارهاي مختلف ايجاد شود و عده اي به دنبال كسب سود 
بادآورده از فروش سهام و ارز و طال و مسكن باشند و عده اي 
ديگر روز به روز به خاطر نرخ ارز و تورم فقيرتر شوند.بايد به 
اين روند رشد هزينه ها و حباب سازي و ايجاد رانت و فساد، 
پايان داد. بايد نرخ س��ود را كاهش دهيم نه اينكه افزايش 
يابد و هزينه دولت و بانك ها و توليد را افزايش دهد و دوباره 
حباب هاي جديد و رانت و فساد و نقدينگي جديد به همراه 
داشته باشد.در حال حاضر ساالنه 500 هزار ميليارد تومان 
سود بابت سپرده بانك ها و اوراق و... پرداخت مي شود و اين 
به معناي رشد بيشتر هزينه توليد، رشد بيشتر نقدينگي و 
تورم و... است و تداوم اين سيستم به معناي هزينه بيشتر 

براي سال هاي آينده است.
وقتي مردم ت��وان خريد دالر 20 هزار توماني، مس��افرت 
خارجي و موبايل و... ندارند، چرا بايد نگران گردش نقدينگي 
در دست مردم باشيد؟ زيرا اين نقدينگي عمال در دست خود 
دولت و بانك هاي خصوصي و برخي نهادها و موسسات است 
و مردم دايم فقيرتر مي شوند و امكان اثرگذاري بر شاخص ها و 
قيمت ها را ندارند.در نتيجه ادامه سياست افزايش نرخ سود و 
هزينه ها و حباب سازي ها، موجب اقتصاد سفته بازي و رانت 
و فساد مي ش��ود و يك روز سود بانكي، يك روز سهام، يك 
روز دالر و مسكن و خودرو را افزايش مي دهد. عده اي جيب 
خود را پر مي كنند و از محل فروش دالر به نرخ باالتر، قيمت 

سهام و... درآمد بادآورده دارند.
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ضرر ۵,۶  ميليارد دالري 
خدمات كلود گوگل

ميزان فروش خدمات كلود گوگل در سال 2020 
ح��دود 50 درصد كاهش يافته اس��ت. به گزارش 
ورج، درآمد گ��وگل از محل اراي��ه خدمات كلود 
در س��ال 2020 نسبت به س��ال 2019 با كاهش 
50 درص��دي از 13 ميليارد دالر ب��ه 5.6 ميليارد 
دالر رسيده و خس��ارت قابل توجهي براي گوگل 
ايجاد كرده اس��ت. با اين حال گوگل اميدوار است 
اين روند در سال 2021 تغيير كند. زيرا استقبال 
از خدمات كلود اين ش��ركت در سه ماهه چهارم 
سال 2020 مناس��ب بوده و فروشي 3.8 ميليارد 
دالري را به ثبت رسانده است. اين رقم نسبت به 
سه ماهه چهارم سال 2019 حدود 46 درصد رشد 
نشان مي دهد. گوگل در زمينه ارايه خدمات كلود 
از رقبايي مانند مايكروس��افت و آمازون عقب تر 
اس��ت. البته مشخص نيس��ت گوگل مي تواند بر 
عقب ماندگ��ي فعلي خود غلبه كن��د يا كماكان 
آمازون و مايكروسافت شرايط بهتري در مقايسه 
با اين شركت خواهند داشت. گوگل اميدوار است 
با افزايش مداوم درآمد خود از محل ارايه خدمات 
كلود بتواند فاصله با آمازون و مايكروسافت را كمتر 
كند. به نظر مي رس��د گوگل براي بهبود شرايط 
خود در حوزه كلود كار س��ختي پي��ش رو دارد. 
آمازون با ده سال فعاليت مداوم توانست خدمات 
كلود خود را سودآور كند و در حال حاضر ساالنه 

از اين طريق 45 ميليارد دالر درآمد دارد. 

ويژه

ارزيابي فرايندهاي منابع انساني 
شركت بهره برداري متروي تهران 

بر اساس مدل ٣٤٠٠٠
ارزيابي فرايندهاي منابع انساني شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه بر اساس مدل 34000 انجام شد. 
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه، ارزيابي مدل٣٤٠٠٠ 
منابع انساني براي تمامي حوزه هاي معاونت سرمايه هاي 
انساني شركت بهره برداري متروي تهر ان وحومه انجام 
ش��د. اين ارزيابي در روزهاي 13, 14 بهمن ماه 1399 
توسط ارزيابان دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار 
شد. گفتني است: مدل 34000 يك چارچوب جامع 
مبتني بر تمامي فرايند هاي منابع انساني است كه به 
مديران منابع انساني س��ازمان ها كمك مي كند تا با 
ارزيابي مستمر فعاليت ها، فرايند و نتايج منابع انساني 
سازمان، نقاط قوت و فرصت را شناسايي تا براي بهبود و 

رسيدن به وضعيت مطلوب برنامه ريزي كنند.

1,1 ميليون كاربر روبيكا و آيگپ 
در كنسرت آنالين ساالر عقيلي

كنسرت آنالين همراه اول با اجراي ساالر عقيلي، مورد 
اس��تقبال يك ميليون و 143 هزار كاربر اينترنت قرار 
گرفت.   كنسرت آنالين همراه اول كه شب گذشته14 
بهمن 1399 به مناس��بت ميالد حضرت فاطمه زهرا 
)س( و روز مادر با اجراي س��االر عقيل��ي از طريق دو 
اپليكيش��ن »روبيكا« و »آيگپ« پخش ش��د، مورد 
استقبال كم نظير ايرانيان قرار گرفت.نخستين شب 
اجراي پويش »براي تمام ايران مي خوانم« با محوريت 
موسيقي سنتي و با كيفيتي مطلوب، در اختيار تمامي 
مردم ايران زمين قرار گرفت. هدف از برگزاري اين رويداد 
آنالين، ايجاد فضايي شاد و سرگرم كننده در روزهاي 
سخت كرونايي بود. س��االر عقيلي خواننده برجسته 
كشور نيز به مناس��بت اين ايام، قطعه »مادر« را براي 
نخستين بار در كنار قطعات »ايران«، »تنها مي مانم«، 
»خوشه چين«، »چه بگويم«، »به من بسپار دستت را«، 
»وطنم اي شكوه پابرجا« و »نگار« به اجرا گذاشت.اين 
كنسرت كه با تمهيدات همراه اول، براي تمام كاربران 
اينترنت در كشور به صورت رايگان )بدون بليت فروشي( 
برگزار شد، توانس��ت 935 هزار بيننده را در روبيكا و 
208 هزار بيننده را در آيگپ جذب كند.دومين شب 
اجراي اين پويش نيز 15 بهمن ماه با حضور فرزاد فرزين، 
خواننده پاپ كشور و اجراي قطعات شاخص اين هنرمند 
نظير »كجا دنبالت بگردم«، »شانزليزه«، »آينده«، »ماه 

عسل« و »نفس« به روي صحنه رفت.

بازديد از انبار نفت  منطقه  چالوس 
مدير حراست كل اس��تان مازندران در راستاي طرح 
خود حفاظتي دستگاه هاي دولتي از انبار نفت منطقه 
چالوس بازديد كرد. تورج اماني مدير منطقه در حاشيه 
اين بازديد به ش��رايط ويژه و موقعيت استراتژيك انبار 
نفت اشاره كرد و موقعيت و شرايط ايمن مخازن و ورود و 
خروج محموله هاي نفتي را شرح داد. تورج اماني حفظ و 
ارتقاي توان حفاظتي و امنيتي و همراهي و مساعدت و 
اعمال نظارت ها و اقدام هاي موثر براي ايمني همه جانبه 
در تاسيسات و مبادي تامين و عرضه را از اهداف عملياتي 
برش��مرد. در بازديد از تاسيس��ات انبار نفت منطقه، 
رييس حفاظت فيزيكي حراست شركت ملي پخش 

فرآورده هاي نفتي نيز حضور داشت. 

روشن شدن مشعل گاز
34  روستاي مازندران 

گاز رساني به مناطق كوهستاني و دورافتاده مازندران 
از مهرماه سال 96 همزمان با بهره برداري از طرح بزرگ 
خط 42 اينچ دامغان - كياس��ر - ساري در دستور كار 
دولت قرار گرفت و حذف مصرف س��وخت فس��يلي و 
پايان دادن به برداش��ت چوب از جنگل براي سوخت 
از اهداف گازرس��اني به اين مناطق اعالم ش��د. حمزه 
اميرتيموري سرپرست شركت گاز مازندران گفت: در 
ايام دهه فجر امس��ال، طرح گازرساني به 10 روستا در 
بخش  هزارجريب شهرستان بهشهر، 15 روستا در بخش 
كوهستاني شهرستان سوادكوه، 4 روستا در شهرستان 
مياندرود، 3 روس��تا در شهرس��تان بابل و 2 روستا در 
شهرستان رامسر به بهره برداري مي رسد. اميرتيموري با 
بيان اينكه براي پروژه گازرساني به 34 روستاي مازندران 
در دهه فجر مجموعاً 172 هزار و 600 متر شبكه گذاري 
انجام شده است، اظهار كرد: در اين روستاها بيش از 3 هزار 

علمك روي شبكه گازدار نصب مي شود.

ديدار مديرعامل آبفاي البرز
با خانواده شهدا

درآستانه چهل ودومين سالگرد پيروزي شكوهمند 
انقالب اس��المي، مهندس مه��دي زاده مديرعامل 
ش��ركت آبفاي البرز ب��ه همراه تع��دادي از معاونان 
ومديران به منزل شهيدان نعمتي ها رفت واز نزديك 
با مادر بزرگوار اين ش��هيدان ديدار وگفت وگو كرد. 
وي با اظهار اينكه درمقام عمل بايد قدردان خون اين 
شهيدان باشيم وتكريم خانواده معظم شهدا كمترين 
كاري اس��ت كه انجام مي دهيم . ب��ه اين ترتيب ياد 
وخاطره آنان را گرامي مي داريم زيرا شهدا با نثار جان 
ومال خود از اسالم عزيز دفاع كردند وما با هيچ عملي 

نمي توانيم فداكاري ايشان را جبران كنيم.

اعطاي نشان كانديداتوري شهر 
دوستدار كودك به اصفهان

نش��ان كانديداتوري شهر دوس��تدار كودك به عنوان 
اولين شهر كشور از سوي رييس دفتر يونيسف در ايران، 
به اصفهان اهدا شد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي 
شهرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزي در مراسم اعطاي 
نش��ان كانديداتوري شهر دوس��تدار كودك يونيسف 
به اصفهان اظهار كرد: سال 1989 كنوانسيون حقوق 
كودك در سازمان ملل تصويب و در سال 1372 شمسي 
ايران به اين كنوانسيون پيوست و تاكنون همه كشورهاي 
جهان جز امريكا به اين كنوانسيون و كنوانسيون حقوق 
بشر پيوسته اند. شبكه ش��هر دوستدار كودك در سال 
1996 فعاليت خود را آغاز كرد و امروز ش��اهد هستيم 
چند شهر در دنيا به اين موضوع پيوسته اند؛ اصفهان اولين 
شهري است كه در ايران به عنوان پايلوت به اين شبكه 
پيوست. وي افزود: تعريف شهر دوستدار كودك و هدفي 
كه ما به مناسبت شرايط فرهنگي و سنتي كشور خود از 
اين موضوع تدوين كرده ايم، مشمول كودكان از بدو تولد 
تا 18 سالگي است و مي خواهيم كودكان نه براساس ايده 
انسان محوري بلكه فراتر از آن بر اساس »حيات محوري« 
فعاليت كنند.  همچنين اوبرايان رييس يونيسف در ايران 
گفت هم اكنون 12 شهر ديگر ايران در مرحله پايلوت 
ابتكار شهرهاي دوستدار كودك قرار دارند در حالي كه 
مديريت شهري شهرهاي بيشتري نيز در ايجاد فضاهاي 
شهري دوستانه تر براي كودكان و استقبال از مشاركت 

معنادار كودكان فعاليت مي كنند. 

يادداشتي از احسان سلطاني

نقدينگي بهانه افزايش قيمت نباشد 
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تعادل |فرشته فريادرس| 
متوليان وزارت صم�ت درحالي وعده كاهش 
قيمت خ�ودرو را در ب�ازار مي دهند كه قيمت 
خودروها پ�س از مدتي كه با كاه�ش يا ثبات 
مواجه بودند، دو مرتبه در مسير صعودي قرار 
گرفتن�د. به طور نمون�ه، »پراي�د« وارد كانال 
قيمتي ۱۲7 ميليون تومان شد. رصد بازار نشان 
مي دهد، »پراي�د ۱۱۱ و ۱۳۱« روز چهارش�نبه 
در مقايس�ه ب�ا روزهاي ماقبل خ�ود هر كدام 
يك ميلي�ون تومان افزايش قيم�ت را تجربه 
كردند. در همين حال، مدل هاي مختلف »تيبا« 
هم از دو ت�ا پنج ميليون تومان گران ش�دند. 
به طوري كه»تيب�ا ه�اچ بك پ�اس« نيز طي 
روزهاي گذشته پنج ميليون تومان گران شد 
و در بازار با قيمت ۱۴۰ ميليون تومان فروخته 
ش�د. برخي فعاالن بازار خ�ودرو اين افزايش 
قيمت را همچنان به نرخ دالر گره مي زنند، كه 
بر بازار خودرو اثرگذار بوده اس�ت. برخي هم 
مي گوين�د اگر قيمت دالر روند ثابتي داش�ته 
باشد، خودرو تا شب عيد گران نمي شود، چرا 
كه بازار خودرو كشش افزايش قيمت را ندارد و 
اين روند با افزايش عرضه بيشتر هم مي شود.
در مقابل اما برخي معتقدند كه بازار همواره در 
روزهاي پاياني س�ال و به دليل نزديك ش�دن 
به تعطيات س�ال نو، افزايش قيمت را تجربه 
مي كن�د. ب�ا اين ح�ال، نايب ريي�س اتحاديه 
نمايشگاه داران خودرو، اكنون را بهترين زمان 
براي خريد خودرو مي داند، كه مصرف كنندگان 
واقعي مي توانند اقدام به خريد كنند.اما آنچه 
به نظر مي رس�د، اين اس�ت كه ب�ازار خودرو 
براي رس�يدن به يك نقطه تعادل، نيازبه يك 
برنامه ري�زي  اساس�ي دارد ك�ه ورود ج�دي 
مسووالن به اين بازاررا براي حل ريشه اي اين 
مشكل مي طلبد. در اين ميان شايد، ساده ترين 
نسخه براي پاسخ به عطش بازار خودرو، تناسب 
توليد و عرضه با تقاضا است كه آنهم از دو مسير 

قابل تحقق است؛ »توليد داخل يا واردات.«

   رصد قيمتي بازار خودرو 
وزير صنعت، معدن و تجارت طي روزهاي گذشته در 
اظهاراتي عنوان كرد كه قيمت خودرو روندي كاهشي 
را طي مي كند و سياست وزارت صمت رقابتي كردن 
بازار خودرو و حذف دالالن و واسطه هايي است كه 
بين توليد كننده و مصرف كننده قرار دارند. اما بازار 
خودرو عكس صحبت هاي وزارت صمت طي مسير 
مي كند. چراكه رصد بازار خودرو در روزهاي گذشته 
نشان از قيمت يك تا چند ميليوني خودروها در بازار 
دارد. البته پيش از اين برخي كارشناسان پيش بيني 
كرده بودند كه هر چه به روزهاي پاياني سال نزديك 
مي شويم تقاضا براي خودرو بيشتر شده و به دنبال 
آن قيمت ها افزايشي مي شود. بااين حال ارزيابي ها 
از بازار خودرو نش��ان مي دهد، زماني كه طرح قرعه 
كشي اجرا شد، پرايد ۷۰ ميليون تومان، ۲۰۶ تيپ 
۲، ۱۶۰ ميليون تومان و س��اينا ۹۰ ميليون تومان 
بود، اما بعد از برگزاري قرعه كش��ي ها ۲۰۶ به ۱۸۰ 
ميليون تومان، پرايد به ۱۰۰ ميليون تومان و ساينا 
ب��ه ۱۲۷ ميليون تومان رس��يده اس��ت. اين بدان 
معناست كه نه تنها قيمت خودرو كاهش پيدا نكرد، 
بلكه قيمت كارخانه هم به دنبال روي از آن افزايشي 
ش��د و اكنون ايران خودرو پژو ۲۰۶ را ۱۱۰ ميليون 
تومان مي فروش��د، اما همين خ��ودرو در بازار آزاد 
۱۸۰ميليون تومان خريد و فروش مي شود كه خود 
اين نشان دهنده تفاوت قيمت بين كارخانه تا حاشيه 
بازار اس��ت.  در همين حال، براس��اس ارزيابي هاي 

صورت گرفته از بازار، خودرو هاي س��ايپا هم گران 
شدند؛ بطوريكه بيشترين رشد قيمتي در بازار به دو 
خودرو پرايد ۱۳۱ اختصاص داشته و اين محصول 
افزاي��ش دو ميليون توماني در ب��ازار را تجربه كرد. 
»پرايد ۱۱۱« و »تيبا صندقدار« نيز ديروز با رش��د 
يك ميليوني قيمت مواجه شدند. مدل هاي مختلف 
تيبا هم از دو تا پنج ميليون تومان گران شدند. قيمت 
تيبا هاچ بك پالس با رش��د پنج ميلي��ون توماني، 
ديروز از ۱۳۵ ميليون تومان به ۱۴۰ ميليون تومان 
رس��يد. تيبا هاچ بك EX نيز با افزايش سه ميليون 
توماني ديروز در بازار ديده ش��د و براي اين خودرو 
۱۲۹ ميليون تومان قيمت گذاري ش��ده است. كيا 
س��راتو مدل ۹۸ هم پنج ميليون تومان گران شد و 
با قيمت ۷۶۵ ميليون تومان در بازار ديده مي شود. 
البته خانواده پژو نيز دچار تغييرات قيمتي ش��دند. 
به طوري ك��ه پژو ۲۰۶ تيپ ۲ م��دل ۹۹ را مي توان 
با قيمتي بين ۱۸۰ تا ۱۹۶ ميلي��ون تومان در بازار 
خري��داري كرد.البته قيمت اين خودروها در برخي 
استان ها باهم متفاوت اس��ت، براساس قيمتي كه 
»خبرآنالين« گزارش كرده، در زنجان يك دستگاه 
پ��ژو ۲۰۶ تيپ ۲ مدل ۹۹ به قيم��ت ۱۸۰ ميليون 
تومان آگهي شده كه ارزان ترين قيمت گذاري براي 
فروش محس��وب مي ش��ود. اين در حالي است كه 
همين خودرو در مشهد با قيمت ۱۹۶ ميليون تومان 

به فروش مي رسد.
در خان��واده اين محص��ول، پ��ژو ۲۰۶ تيپ ۵ مدل 
۹۹ نيز با قيمتي بين ۲۲۶ تا ۲۵۰ ميليون تومان به 
فروش مي رسد. حداقل قيمت تعيين شده براي اين 
خودرو ۲۲۶ ميليون تومان است. در مورد قيمت روز 
خودرو هاي خارجي در كش��ور، با نوسانات جزئي در 
نرخ همراه اس��ت همچنين معامالت انجام شده در 
روز ۱۳ بهمن ماه نش��ان مي دهد، قيمت خودرو در 
بازار آزاد نسبت به روزهاي ماقبلش با افزايش همراه 
بوده است. البته برخي فعاالن بازار خودرو مي گويند 
با افزايش قيمت ها در بازار شاهد رشد بيشتر قيمت 
خودرو در بازار خواهيم بود. البته با توجه به نوسانات 
قيمت ها در بازار خودرو، همچنان برخي خريداران 
براي خريد دست نگه داشته اند و منتظر ريزش بيشتر 

نرخ ها هستند.

   آيا  زمان خريد خودرو فرا رسيده؟ 
با اين حال ممكن اس��ت اين پرسش مطرح شودآيا 
زم��ان خري��د خودرو فرا رس��يده اس��ت ي��ا خير. 
نايب ريي��س اتحادي��ه نمايش��گاه داران خودرو در 
پاسخ به اين پرس��ش و در اظهاراتي گفته است كه 
اكن��ون بهترين زم��ان براي خريد خودرو اس��ت و 
مصرف كنن��دگان واقعي مي توانند اق��دام به خريد 

كنند.
نعمت اهلل كاشاني نسب در گفت وگويي كه با »باشگاه 
خبرنگاران« داشته، عنوان كرده كه بازار خودرو چند 
روز است روند نزولي به خود گرفته و اكنون مي توان 
گفت به قيمتي ثابت در بازار رسيده ايم و خريداران 

واقعي به اين بازار برگشته اند.
 اگر قيمت دالر روند ثابتي داش��ته باشد، خودرو تا 
شب عيد گران نمي شود، چرا كه بازار خودرو كشش 
افزايش قيمت را ن��دارد و اين روند با افزايش عرضه 

بيشتر هم مي شود. 
ب��ا اين حال، اما رصد بازار خ��ودرو همچنان گوياي 
اين اس��ت كه تقاضا براي خريد خودرو وجود ندارد 
و معامله اي انجام نمي ش��ود، اين در حالي است كه 
فروش��نده در بازار زياد اس��ت. البته براساس اعالم 
كاشاني نسب، »پرايد و پژو ۲۰۶« با دو ميليون تومان 
افزايش به قيمت ۱۰۲ و ۱۸۱ ميليون تومان رسيده 
اس��ت. يا »كوييك«كه در گذشته با قيمت ۱۴۰ تا 
۱۵۰ ميليون تومان خريد و فروش مي ش��د، اكنون 
به حدود ۱۳۰ ميليون تومان رسيده است.كاشاني 
نسب با تاكيد بر اينكه اگر قيمت خودرو همين روال 
كاهشي را داشته باش��د، به قيمت كارخانه خواهد 
رس��يد و آن زمان ديگر قرعه كشي بي معنا خواهد 
بود، گف��ت: اختالف قيمت خودرو بي��ن كارخانه و 
حاش��يه بازار بسيار كم ش��ده و كاهش قيمت ها در 

بازار ادامه دار خواهد بود.

   راه حل مناس�ب براي تنظيم بازار خودرو 
چيست؟

باهمه اينها همچنان اختالف قيمت خودرو از درب 
كارخانه تا حاشيه بازار، يكي از موضوعات و مسائلي 
است كه در چند سال اخير در صنعت خودرو مطرح 
بوده وهست و يكي از از داليل آن عدم تناسب بين 

عرضه و تقاضا است؛ چراكه تقاضا براي خودرو طي 
س��ال هاي اخير، همواره از عرضه سبقت گرفته و 
اين عطش ب��ازار به خريد خودرو افزايش قيمت را 
به دنبال داشته اس��ت. بنابراين، تا مادامي كه اين 
مشكل حل نشود، اين موضوع يعني اختالف قيمت 
خودرو بين كارخانه و حاشيه بازار باقي خواهد ماند. 
در اين ميان اما برخي با اجراي طرح قرعه كش��ي، 
به دنبال اين بودند كه تقاضا را كم و كنترل كنند؛ 
نه تنها اين اتفاق رخ نداد، بلكه خودعامل تحريك 

بازار و بيدارشدن تقاضاهاي خفته شد. 
ناگفته نمان��د، برخي هم در اين مي��ان، به دنبال 
اين هستند كه با عرضه خودرو در بورس، اختالف 
قيمت بين كارخانه و حاشيه بازار را كاهش دهند، 
اما مخالفان اين ش��يوه مي گويند: به دليل حالت 
مزايده اي كه در بورس وجود دارد و فضاي هيجاني 
غالب بر اين بازار، به عطش بازار خودرو دامن زده 
و ش��رايط را بدتر از قبل خواهد ك��رد. برخي هم 
مي گويند كه تنها تفاوتي كه موضوع عرضه خودرو 
در بورس دارد، اين است كه سود ناشي از اختالف 
قيمت درب كارخانه تا حاشيه بازار، به جاي اينكه 
به جيب دالالن برود، به س��مت كارخانه س��رازير 
مي شود كه اين كار منشأ مشكالت و مفسده هاي 
ديگري خواهد بود. با اين همه شايد ساده ترين راه 
براي حل اين مش��كل، تناسب بين عرضه و تقاضا 
باش��د كه از طريق توليد داخل يا از طريق واردات 

مي توان به اين عطش پاسخ داد.
در بسياري از كشورهاي دنيا به دليل عرضه بيش 
از تقاضا، خودروسازان مجبور مي شوند خودرو را با 
سود صفر درصد با اقساط بلندمدت تحويل دهند 
تا توليد را حفظ كنند اما در ايران اين قضيه كامال 
برعكس است. برهمين اساس، شايد اساسي ترين 
راه حل ب��راي اينكه اختالف قيمت ت��ا كارخانه را 
ح��ذف كنيم، هم��ان ايجاد تناس��ب صحيح بين 
عرضه و تقاضا اس��ت و اينگونه عطش مشتري كم 

خواهد شد. 
در پايان ذكر اين نكته نيز ضروري اس��ت كه اين 
بازار نياز به برنامه ريزي هاي ديگري دارد كه ورود 
جدي مس��ووالن را مي طلبد تا براي حل ريشه اي 

اين مشكل تدبيري بينديشند.

نمايندگان بخش خصوصي در نشس��ت سي وس��وم 
كميس��يون »حمايت قضايي و مبارزه با فساد« اتاق 
بازرگاني تهران با اش��اره به طرح اص��الح قانون اتاق 
بازرگاني كه در مجلس و با امضاي ۵۵ تن از نمايندگان 
مردم وصول ش��ده اس��ت، تاكيد كردن��د كه بخش 
خصوصي نيز موافق اصالح قانون است اما بهتر است 
كه در اين فرآيند مشاركت داشته باشد. آنها همچنين 
تبديل اتاق به نهاد عمومي غيردولتي را كه شاه بيت اين 

طرح است به صالح بخش خصوصي ارزيابي نكردند.
به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، در اين نشس��ت 
پس از گفت وگوي مفصلي كه روي اين موضوع صورت 
گرفت، فعاالن اقتصادي اين پيشنهاد را مطرح كردند 
كه آيين نامه داخلي اتاق بازرگاني در نهاد اتاق بازرگاني 
و از سوي اعضاي هيات نمايندگان كه وكالي فعاالن 
اقتصادي و صاحبان كسب و كار در اتاق هستند، مورد 
بازنگري و اصالح قرار گيرد.رييس كميسيون »حمايت 
قضايي و مبارزه با فساد« اتاق بازرگاني تهران در اين 
ب��اره، توليد متوالي قوانين و آيين نامه ها در مجلس را 
مورد انتقاد قرار داد و اين رويه را كه نمايندگان مجلس 
كمر به تدوين فزاينده طرح ها در حوزه هاي مختلف 
بسته اند، مذمت كرد چرا كه به گفته وي، نمايندگان 
مردم در مجلس به جاي شتاب بخشي به تدوين قوانين 
جديد و انباشت طرح ها و قانون هاي مختلف، بايد بعد 
نظارتي نهاد مجلس بر اجراي قوانين را تقويت كنند. 

حسن فروزان فرد با اش��اره به طرح اصالح قانون اتاق 
بازرگاني در مجلس، بازنگري در اين قانون را ضروري 
دانست كه به گفته وي، اين رويكرد مورد تاييد اعضاي 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني اس��ت، اما يادآور شد 
كه اصالح كنندگان و تدوين گ��ران قانون اتاق بايد از 
درون بدنه باشند و نمايندگان بخش  خصوصي در اتاق 
بازرگاني به بررسي و اصالح آن بپردازند در حالي كه 
اكنون، در بي��رون از بدنه اتاق بازرگاني براي اين نهاد 

نسخه نويسي صورت گرفته است.
او همچنين به طرح نظام داوري در مجلس اشاره كرد 
كه در زمينه معرفي نماين��ده حقوقي به جاي وكيل 
براي شركت هاي خصوصي و دولتي و نهادها، از سوي 
برخي نمايندگان مجلس ارايه ش��ده، با اين حال اين 
طرح نيز بايد مورد نقد و بررسي قرار گيرد. فروزان فرد 
همچنين يادآوري كرد ك��ه اليحه تعارض منافع كه 
به مجلس دوره قبل رفته بود، از س��وي نمايندگاني 
ازدهمين دوره مجلس كنار گذاش��ته ش��ده و طرح 

جديدي در اين رابطه ارايه شده است.
اما در رابطه با طرح برخ��ي نمايندگان مجلس براي 
اصالح قانون اتاق بازرگاني، ديگر اعضاي اين كميسيون 
ني��ز ديدگاه هايي داش��تند. محمدرضا نجفي منش، 
رييس كميس��يون »بهبود محيط كسب و كار و رفع 
موان��ع توليد« اتاق بازرگاني ته��ران، با تاكيد بر عدم 
جبهه گيري اتاق بازرگاني در برابر تدوين كنندگان اين 

طرح، تصريح كرد كه نمايندگان بخش  خصوصي در 
اتاق بازرگاني با اعالم اينكه موافق با اصالح قانون اتاق 
هستند، به طراحان در مجلس اين پيام را برسانند كه 
آماده هستند تا به كمك آمده و طرح اصالحيه بهتري 

را براي قانون اتاق بازرگاني تدوين كنند. 
محمود نجفي عرب،  رييس كميسيون اقتصاد سالمت 
اتاق تهران، نيز با اش��اره به ترافي��ك طرح ها و لوايح 
در دست بررس��ي در مجلس، از جمله اليحه بودجه 
دولت و قانون تجارت و ساير طرح هاي ديگر، فرصت 
بررس��ي طرح اصالح قانون اتاق بازرگاني در مجلس 
ط��ي ماه هاي پيش رو را محتمل ندانس��ت و در عين 
حال، تاكيد كرد كه نمايندگان بخش  خصوصي طي 
تعامل و همراهي با اعضاي كميسيون مجلس كه اين 
طرح را ارايه كرده اس��ت، در تدوين طرح مورد قبول 

بخش خصوصي وارد عمل شوند. 
وي همچنين پيشنهاد كرد كه كارگروه تخصصي براي 
بررس��ي اين طرح با حضور نمايندگان اتاق و مجلس 

تشكيل شود.
احمدرضا فرشچيان،  رييس كميسيون كشاورزي و 
صنايع تبديلي اتاق تهران نيز با اشاره به اينكه در اصالح 
و بازنگري قانون ات��اق بازرگاني، اكثريت نمايندگان 
بخش  خصوصي در اين نهاد هم نظر و موافق هستند، 
بر ضرورت همراهي با نمايندگان مجلس براي آگاهي 
از نظرات و ديدگاه هاي صاحبان اصلي اتاق بازرگاني 

از طرح تدوين ش��ده مجلس، تاكيد كرد و يادآور شد 
شايد در شرايط كنوني ارايه طرحي جديد كه برگرفته 

از آرا و نظرات بخش خصوصي است، كارسازتر باشد.
محمدرضا بهزاديان، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران نيز با گريزي به س��وابق تدوين و اصالح قانون 
اتاق بازرگاني در ادوار گذشته، ارايه طرح بازنگري در 
اين قانون در مجلس كنوني را به صالح ندانست و اين 
پيش��نهاد را مطرح كرد كه اتاق بازرگاني خود دست 
به كار ش��ده و اصالح قانون اتاق را در دستوركار قرار 
دهد.همچنين احمد آتش هوش، رييس كميسيون 
حمايت قضايي اتاق ايران، در س��خناني با بيان اينكه 
براي رسيدگي به طرح مجلس كميته اي در اتاق ايران 
تشكيل ش��ده اس��ت، به بندي از اين طرح اشاره كرد 
و يادآور ش��د كه تغيير ماهيت اتاق بازرگاني به نهاد 
عمومي غيردولتي كه يكي از شاه بيت هاي اين طرح 

است، به صالح پارلمان بخش  خصوصي نيست.
پس از بحث و گفت وگوي نمايندگان بخش خصوصي 
در كميس��يون حمايت قضايي و مبارزه با فساد اتاق 
تهران پيرامون طرح برخي نمايندگان مجلس براي 
اصالح قانون اتاق بازرگاني، پيشنهاد اصالح آيين نامه 
داخلي اتاق بازرگاني در اتاق و از سوي اعضاي هيات 
نمايندگان به راي گذاشته شد كه مورد تصويب قرار 
گرفت و مقرر شد اين پيشنهاد از سوي كميسيون به 

هيات رييسه اتاق تهران ارايه شود.

رصد بازار خودرو در هفته اي كه گذشت

تنظيم بازار خودرو از دو مسير 

در نشست كميسيون »حمايت قضايي و مبارزه با فساد« اتاق تهران تاكيد كردند

»پرايد« ۱۲۷ ميليون توماني! 

اصالح قانون اتاق با مشاركت بخش خصوصي 

ايرادهاي حقوقي به رفتار 
مجلس در رد اليحه بودجه

 بيان مسووليت رييس جمهور نسبت به امور برنامه و بودجه و 
اداري و استخدامي نيز مويد ديگري بر همين رويكرد است و 
بر آن پاي مي فشارد. اقدام اخير مجلس در رد چارچوب كلي 
اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور، قابل تأّمل و با اصول ياد 
شده ناسازگار است. عدم امكان تغيير اساسي يا جدي اليحه 
بودجه و تأكيد بر عدم تغيير شاكله اليحه بودجه، امكان رد 
چارچوب كلي اين اليحه را قابل تأمل مي سازد. مجلس محترم 
شوراي اسالمي روز سه شنبه كليات اليحه بودجه ۱۴۰۰ را 
كه توسط دولت محترم تهيه و تقديم شده بود، رد كرد و آن را 
به دولت برگرداند؛ اقدامي كه با توجه به فرآيند آن، تا اندازه اي 
عجيب و دور از اصول قانون اساس��ي و حتي قانون آيين نامه 
داخلي مجلس و رويه  معمول در گذشته به نظر مي رسد. از 
مسير تصميم سازي مجلس بر مي آيد كه به ظاهر بر پايه مواد 
۱۸۲ و بعد قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي 
عمل كرده باشد. با اين وصف حتي اگر سازگاري مواد )۱۸۲( به 
بعد آيين نامه داخلي مجلس را با قانون اساسي از اين نظر مورد 
شبهه قرار ندهيم، فرايند طي شده در مجلس شوراي اسالمي 
در رسيدگي نس��بت به اليحه بودجه، منطبق حتي با خود 
آيين نامه داخلي ياد شده و بطور مشخصاً تبصره ۳ ماده )۱۸۲( 
آن، اين آيين نامه هم آهنگ و منطبق نيست به نظر نمي رسد. 
زيرا خوانش دقيق اين تبصره، نش��انگر آن است كه فرايند 
رسيدگي به اليحه بودجه بايد در وهله نخست اول، به صورت 
رسيدگي نسبت به كليات اليحه در كميسيون تلفيق و تصميم 
به رّد يا قبول كليات و ارايه به مجلس باش��د. حال چنانچه 
كميسيون تلفيق و مجلس هر دو كليات اليحه بودجه را رّد 
كنند، مراتب به دولت اعالم مي شود و اگر كليات به تصويب 
مجلس شوراي اسالمي برسد، به كميسيون تلفيق براي تهيه 
گزارش جديد اعاده خواهد شد. ورود تفصيلي كميسيون به 
متن اليحه بودجه و تغييرات جدي در آن، ماهيت اليحه بودجه 
را دگرگون و عماًل به صورت مصوبه كميسيون در مي آورد و در 
اين صورت آنچه در صحن مجلس به رأي گذاشته مي شود، 
مصوبه كميسيون تلفيق است و نه اليحه دولت و بنابراين رد و 
قبول مجلس نيز ناظر به آن مصوبه خواهد بود نه اليحه دولت 
كه از نظر شكلي اساساً موضوع بررسي در صحن مجلس نبوده 
است. شايد همين امر موجب شده كه سال گذشته نيز مجلس 
پس از استماع گزارش كميسيون و رد مصوبه آن، موضوع را 
دوباره مجّدداً به كميسيون تلفيق و نه دولت برگرداند اعاده كرد. 
بدين ترتيب درخصوص اليحه بودجه - كه نقش قوه مجريه در 
آن ممتاز و طراحي آن حق و وظيفه انحصاري قوه مجريه است 
و دخالت پارلمان/مجلس بايد در آن حداقلي باشد و نبايد منجر 
به تغيير شاكله اليحه شود - يا بايد معتقد بود كه اساساً امكان 
رد چارچوب كلي اليحه وجود ندارد، زيرا قانون اجازه ابتكار 
طرح جايگزين را به مجلس نمي دهد يا حتي اگر بر اين باور 
باشيم كه چنين امكاني وجود دارد، مي بايست رسيدگي در دو 
مرحله يعني ابتدا نسبت به چارچوب كلي اليحه در كميسيون 
تلفيق و سپس در صحن علني مجلس به عمل ايد تا در صورت 
رد چارچوب كلي، موضوع به دولت اعالم و در صورت تأييد 
كليات، به كميسيون تلفيق اعاده و گزارش ناظر به تفصيل 
مقررات آن تهيه و ارايه شود. وضعيت فعلي از آن جهت بغرنج 
و پيچيده است كه آن چه از نظر شكلي مورد بررسي قرار گرفته 
و رد شده، گزارش و مصوبه كميسيون تلفيق است نه اليحه 
تقديمي دولت. در مورد رد اليحه بودجه در مجلس و مساله 
عدم حضور رييس جمهور بايد چنان كه اش��اره شد، توجه 
داشت كه آنچه در جلس��ه مجلس مورد بررسي قرار گرفته 
است، مصوبه كميسيون تلفيق است كه تفاوت هاي اساسي 
با متن ارسالي دولت دارد، بديهي است كه قطع نظر از فقدان 
حكم قانوني بر حضور رييس جمهور، از نظر عرف سياسي نيز 
رييس جمهور وظيفه اي نس��بت به حضور در مجلس براي 
دفاع از مصوبه كميس��يون تلفيق ندارد. از منظر حقوقي، به 
موجب قانون اساسي، رييس جمهور اختيار دارد بخش هايي 
از وظايف خود را به ديگري محول كند و اين اختيار در اصل 
)۱۲۶( قانون اساسي درخصوص برنامه و بودجه و امور اداري 
و استخدامي، منصوص است. در همين راستا، سازمان برنامه 
و بودجه تشكيل و رييس جمهور، رييس آن را كه معاون او نيز 
تلقي مي شود، منصوب نموده و رييس سازمان برنامه و بودجه 
هم در راستاي دفاع از مواضع دولت و انجام وظايف مربوطه در 
مجلس حضور داشته و بطور مشروح موضع دولت را بيان كرده 
است. از ماده )۱۲۱( قانون برنامه ششم توسعه نيز به وضوح بر 
مي آيد كه وظيفه قانوني ارايه گزارش عملكرد بودجه ساالنه 
همراه با ارايه اليحه بودجه سال بعد به عهده دولت و نه شخص 
رييس جمهور است و از اين جهت عدم حضور رييس جمهور، 

مغايرتي با قانون ندارد.

مجلس رفوزه شد
 كميس��يون تلفيق بودجه را بررس��ي ك��رده و اصالحات 
گسترده اي را بر آن اعمال كردند و در نهايت تصميم گرفتند 
آن را تصويب نكنند. دو ماه زمان كشور گرفته شد، كارشناسان 
بررسي كردند، رسانه ها اخبار مصوبات را تحليل كردند، توجه 
و تمركز كشور را به خود مشغول كردند و در نهايت به آن راي 
اعتماد ندادند. نكته عجيب اينجاست كه مجلس هنوز به طور 
دقيق نمي داند كه به چه طرحي راي منفي داده و برنامه دولت 
را رد كرده يا مصوبات كميسيون را و همين موضوع سرنوشت 
بودجه را به هاله اي از ابهام فرو برده است تا جايي كه امروز نه 
دول��ت آن را تحويل مي گيرد و نه مجلس.در عرصه عمل با 
توجه به اختالف نظرهاي گسترده و زمان كمي كه باقي مانده 
به نظر نمي رسد تكليف بودجه در پيش از سال مشخص شود 
و احتماال صحبت از بودجه چند دوازدهمي مطرح خواهد شد 
كه حتي مشخص نيست اين بودجه را نيز كدام قوه خواهد 
نوشت. اين در حالي است كه كشور در يكي از حساس ترين 
موقعيت هاي خود قرار دارد و پس از سه سال تحريم گسترده 
و فشار بر مردم، بايد تصميماتي قاطع و اصولي گرفته شود تا 
الاقل به مشكالت فعلي ديگر چيز جديدي اضافه نشود.آنچه 
كه در مصوبات كميسيون تلفيق ديده مي شد عمال نگراني ها 
را بيشتر مي كرد. در شرايطي كه مجلس از دولت انتقاد مي كرد 
كه چرا درآمدهاي پيش بيني شده را غيرواقعي در نظر گرفته، 
خود در مصوباتش به اين درآمدها و بارهاي هزينه اي دولت 
اضافه كرد. دعواهاي سياسي بر سر انتخابات آينده باعث شد 
نمايندگان شعارهايي درباره افزايش حمايت از مردم بدهند 
و به يارانه ها اضافه كنند و اين در حالي اس��ت كه مشخص 
نيست توقع دارند اين درآمدها از كجا به دست بيايد؟ ترس از 
اثرات تورمي اين طرح ها خود مانعي بر تصويب مصوبات شد، 
زيرا طرح هاي اين چنيني كه پشتوانه مشخصي ندارند، خود 
مي توانند به مشكالت جديد در اقتصاد كشور دامن بزنند و 
شايد نمايندگان مخالف به اين موضوعات نيز توجه داشتند. 
در هر حال به نظر مي رسد اين تصميم عجيب، پيچدگي  هاي 
اقتصادي ايران را بيشتر كرده و در شرايط سخت اقتصادي 

فعلي حتي سرنوشت بودجه نيز مشخص نيست.

آغاز صادرات ايران به گرجستان 
پس از يك سال

ايلنا| رييس اتاق بازرگاني ايران و گرجس��تان اظهار 
داشت: صحبت هايي كه با گرجستان كرديم خوشبختانه 
كاميون ها از فردا به سمت اين كشور حركت مي كنند 
و س��رگيري صادرات ايران به گرجستان تقريبا پس از 
يك سال از سرگرفته مي شود.سيده فاطمه مقيمي در 
مورد از سرگيري اعزام كاميون هاي ايراني به گرجستان 
اظهار داشت: همين االن با صحبت هايي كه با گرجستان 
كرديم خوشبختانه كاميون ها از فردا به سمت اين كشور 
حركت مي كنند و صادرات ايران به گرجستان تقريبا پس 
از يك سال از سرگرفته مي شود. عضو هيات رييسه اتاق 
تهران ادامه داد: خوشبختانه پيگيري هاي دفتر معاونت 
اقتصادي رييس جمهور و ش��خص آق��اي نهاونديان، 
آقاي ظريف در سفر اخيرشان، اتاق مشترك دو كشور 
و همچنين معاون وزير راه و شهرس��ازي مهندس آدم 
نژاد به همديگر متصل شدند تا اين موضوع حل و فصل 
ش��ود.رييس اتاق ايران و گرجس��تان اظهار داشت: با 
پيگيري هاي نمايندگي ما در گرجس��تان و براساس 
آخرين گزارش ها ۲ كاميون از بيله سوار و ۱۰ كاميون از 
آستارا بارگيري شده كه در برخي هم كاميون و هم راننده 
ايراني هستند و در برخي ديگر كاميون پالك گرجي با 
راننده ايراني.وي تصريح كرد: رانندگان در حال حاضر 
منتظر نتيجه تست pcr هستند كه ديروز انجام شد  و 
امروز از مرز خارج مي شوند. اميدواريم روند حمل ونقل 

بين دو كشور از سر گرفته شود.

چرا ايران ريسك اعتبار صادراتي 
بااليي دارد؟

ايلنا| رييس ات��اق بازرگاني ايران و ع��راق در مورد 
وضعيت بد ايران در رتبه ريسك اعتبار صادراتي كه از 
طرف سازمان همكاري و توسعه اقتصادي منتشر شده 
است گفت: ريسك اعتبار صادراتي به اين معنا است كه 
صادركننده به چه ميزان براي صادرات خود ريس��ك 
مي كند. اگر كااليي صادر كرد چه ميزان احتمال دارد كه 
پول آن بازگردد؟ چقدر احتمال دارد كه قوانين و مقررات 
ثابت باشد؟ اگر به اختالفي برخورد چه مقدار احتمال 
دارد كه دادگاه هاي مرضي الطرفين بتوانند اين موضوع 
را حل و فصل كنند. چه ميزان حمايت هاي حقوقي، 
سياسي، بيمه اي و بروكراسي از صادركننده مي شود. 
ريسك اعتبار صادراتي باالتر شاخص منفي تري است 
كه هر ميزان بيشتر باش��د در صورت عدم جبران در 
آينده، منجر به افت صادراتي مي شود. يحيي آل اسحاق 
با اشاره به علل و عوامل اين موضوع گفت: صادرات مساله 
بين المللي در حوزه اقتصادي است، يعني نوعي تعامل 
اقتصادي بين كشورهاي جهان را نشان مي دهد و اينكه 
تجارت رشد پيدا مي كند برآيند يك سري از اقدامات 
اقتصادي، سياسي، روابط بين الملل، امنيتي و... است. 
وي افزود: بخشي از باال رفتن ريسك صادرات مربوط به 
كرونا است كه تجارت جهاني به جز چين كه در توليد، 
صادرات، روابط اقتصادي و.. ويژگي خاص خود را دارد، 
باقي كش��ورها بين ۱۰ تا ۳۰ درصد افت كرده است و 
ريسك آن افزايش يافته است. وي تصريح كرد: بخش 
ديگر اين موضوع به جنگ اقتصادي كه كش��ور ما در 
آن به سر مي برد مربوط مي شود. زماني عليه ما جنگ 
نظامي به راه انداخته بودن��د، زماني جنگ فرهنگي و 
حاال با طرح و نقشه جنگ اقتصادي به راه انداخته اند. 
وزارت خزانه داري امريكا با حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر نيرو 
كارش��ان اين اس��ت كه چطور محدوديت براي ايران 
ايجاد كنند، چگونه تهديد كنند، چگونه فرصت ها را 
از دست ايران بگيرند؟ مانند يك جنگ با طرح، نقشه و 
فرمانده عملياتي برخورد مي كنند. ترامپ از تعبير »فشار 
حداكثري« در حوزه اقتصادي استفاده مي كرد. كشوري 
كه اين تهديدها را پيش رو ندارد با كشوري كه در معرض 
تهديد جدي است، قطعا تفاوت خواهد داشت. بنابراين 
يكي از علل اين موضوع اين است كه به داليل مختلف با 
ما در اين حوزه در جنگ هستند.وي اضافه كرد: نظامات 
داخلي ما در كش��ور نيز يكي ديگ��ر از عوامل افزايش 
ريسك صادراتي است. نظام بروكراسي، تصميم گيري 
و تصميم سازي حاكم در حوزه هاي صادراتي گاهي با 
علت و گاهي بي علت قوانين و مقررات صادرات كاال دچار 
مشكل مي شوند. براي مثال صادرات يك كاال آزاد است 
ولي به يك باره ممنوع مي شود يا تعرفه اي به يك باره ۲ 
يا ۵ برابر مي شود. گاهي اين اتفاقات به خاطر اقتضائاتي 

است كه در داخل ايجاد مي شود.

كاهش ۱۴۰ هزار ُتني واردات 
گوشت قرمز

ايرنا|  معاون امور دام وزير جهاد كشاورزي گفت: در 
حالي كه سال قبل حدود ۱۷۰ هزار ُتن گوشت قرمز وارد 
كشور مي شد امسال اين ميزان با ۱۴۰ هزار ُتن كاهش 
به ۳۰ هزار ُتن رس��يده است. مرتضي رضايي درآيين 
افتتاح و بهره برداري از مجتمع كشتارگاهي صنعتي قم 
اظهار داشت: كاهش واردات گوشت قرمز از خروج يك 
ميليارد دالر ارز از كشور جلوگيري مي كند.وي افزود: با 
دست ُپركفايت توليد كنندگان و زحماتي كه كشيدند، 
ضريب خوداتكايي در اين بخش بسيار باال رفته است.

وي اضافه كرد: قيمت گوشت قرمز توليد داخل از قيمت 
گوشتي كه در برزيل به عنوان بزرگ ترين صادر كننده 
گوشت قرمز جهان عرضه مي شود ارزان تر است و اين 
براي كشور يك افتخار است.معاون وزير جهاد همچنين 
با يادآوري اينكه كش��ور در موضوع كره چندين سال 
وارد كننده بوده است افزود: در شرايطي كه ساالنه ۵۰ 
هزار ُتن كره وارد مي كرديم در س��ال جاري اين عدد 
كمتر از پنج هزار ُتن است و نه تنها نيازي به واردات اين 
محصول نيست حتي توان صادراتي نيز داريم.وي افزود: 
در گذشته نزديك به ۲۵۰ ميليون دالر از درآمدي هاي 
ارزي كشور براي خريد كره به كشورهاي اروپايي انتقال 
پيدا مي كرد.معاون وزير جهاد كشاورزي، صادرات ۸۰۰ 
هزار ُتن محصول هاي لبني كشور را نيز مورد توجه قرار 
داد و گفت: ما از تحريم عبور كرديم و در حوزه دامپروري 

مانعي بر سر راه توسعه وجود ندارد.
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چهرهروز

ايرج نوبخت درگذشت
ايرج نوبخت، مترجم و نويسنده در سن ۷۸سالگي در امريكا درگذشت. ياسين نمكچيان، شاعر و روزنامه نگار با اعالم اين خبر به ايسنا گفت: خبر 
درگذشت شان را از طريق برخي دوستانم در گيالن كه با ايشان در ارتباط بودند، شنيدم. عليرضا پنجه اي، شاعر و روزنامه نگار نيز در توضيح بيشتر 
در اين باره به ايسنا گفت: آقاي نوبخت پارسال به كرونا مبتال شده بودند كه اين باعث تشديد بيماري ريوي شان شده بود. ايشان يك ماه و نيم پيش 
براي ديدن دخترشان به امريكا رفته بودند. تومور مغزي هم داشتند و بعد از اولين جلسه شيمي درماني شان ديروز در امريكا )در خانه( فوت شدند 
و همان جا به خاك سپرده شدند. از آثار نوبخت مي توان به مجموعه داستان »يادداشت هاي سبيل يك مرده« و ترجمه »خانه  خاموش« و »من 

يك درختم« اورهان پاموك، كتاب شش جلدي »تاريخ عثماني« اوزون  چارشي  لي، »۸۳۵ سطر« ناظم حكمت و ... اشاره كرد.

كتابخانه

رامين بحراني و و دومين اقتباس از رمان نويسنده برنده بوكر
رامين بحراني سينماگر ايراني - امريكايي قصد دارد فيلمي بر اساس رمان »عفو« نوشته نويسنده هندي برنده بوكر بسازد. به گزارش 
ايسنا به نقل از ورايتي، پس از موفقيت فيلم »ببر سفيد« بر اساس رمان برنده جايزه بوكر نوشته »آراويند آديگا«، رامين بحراني در دومين 
همكاري خود با اين نويسنده هندي و شبكه نتفليكس، فيلمي اقتباسي از رمان »عفو« خواهد ساخت. »ببر سفيد« اولين رمان نوشته 
»آراويند آديگا« بود كه در سال ۲۰۰۸ موفق به كسب جايزه ادبي معتبر بوكر شد. بحراني در بيانيه اي اعالم كرد كه نخستين باري كه 
نسخه پيش نويس داستان را پنج سال پيش خوانده مجذوب آن شده و بي صبرانه در انتظار ساخت فيلمي بر اساس آن است. داستان 
رمان »عفو« در استراليا روي مي دهد و درباره يك مهاجر غيرقانوني به نام دني است كه خانه افراد را نظافت مي كند اما از به قتل رسيدن 

يكي از كارفرمايان خود آگاه مي شود. بحراني به همراه بهاره عظيمي تهيه كنندگي فيلم جديد »عفو« را بر عهده خواهند داشت. »۹۹ خانه«، »به هر قيمتي«، »چاپ 
شاپ« و »مرد ارابه به دست« از جمله آثار مهم رامين بحراني هستند كه در جشنواره هاي معتبر كن، ونيز و تورنتو به نمايش درآمده اند. 

ادامهازصفحهاول

هنر

 اين توافقنامه تعبير مي ش��د. اما طي 1۵ روز گذشته از 
دوران رياس��ت جمهوري بايدن، او نش��ان داد كه براي 
بازگشت به اين توافقنامه عجله اي ندارد و به عبارتي حل 
و فصل اين مساله در نظر او همسنگ برخي از خروج هاي 
ترامپ از معاه��دات بين المللي ديگر همچون معاهده 
آب و هوايي پاريس نيس��ت و نه تنه��ا عدم حل و فصل 
ف��وري آن زياني را متوجه منافع امريكا نخواهد كرد كه 
فرصتي را براي نظرسنجي و نظرخواهي ساير طرفين و 
دستيابي به اجماع با همپيمانان سابق ايجاد خواهد كرد. 
در اين ميان، برخي تحليلگران بر اين باورند كه بايدن به 
انتظار فرارس��يدن سوم اسفند ۹۹ نشسته است تا پس 
از تعليق اجراي پروتكل الحاقي توسط دولت روحاني، 
درباره ش��رايط جديد تصميم گيري كند. گروه ديگري 
از ناظران بر اين باورند كه دولت بايدن منتظر اس��تقرار 
دولت بعدي ايران در تابستان 14۰۰ است. در اين حال، 
دولت دوازدهم طي يك هفته گذش��ته تالش هايي را 
براي خروج از بن بست »اول امريكا به برجام بازگردد، بعد 
ايران يا بالعكس اول ايران به تعهدات خود عمل كند، بعد 
امريكا« آغاز كرد، از جمله محمدجواد ظريف وزير خارجه 
ايران پيشنهاد كرد كه با طراحي مكانيسمي از سوي اروپا، 

ايران و امريكا بطور »همزمان« تعهدات برجامي خود را از 
سر گيرند. ديروز اما حسن روحاني، رييس جمهور ايران 
با لحني متفاوت گفت: »برجام مي خواهند اهال و سهال؛ 
نمي خواهند، بروند دنبال كارشان«.فارغ از اينكه سرنوشت 
برجام چه خواهد شد و چه زماني به نتيجه خواهد رسيد، 
رفع برخي از معضالت اقتصادي كامال به مساله برجام و 
رفع تحريم هاي امريكا گره خورده است. معضالتي كه 
در جايگاه خود از اهميت بااليي نيز برخوردارند. يكي از 
اين معضالت نوسازي ناوگان هواپيمايي فرسوده كشور 
از طريق خريد هواپيماهاي نو و حتي دس��ت دوم است. 
مي دانيم كه در جهان امروز، محصول نهايي اغلب صنايع، 
نتيجه همكاري چندين كشور و شركت بين المللي است. 
درباره هواپيما نيز اين مس��اله بطور خاص و برجس��ته 
عيان است. بر اساس تحريم هاي خصمانه امريكا عليه 
كشور، ايران نمي تواند هواپيماهايي را كه حتي از قطعات 
امريكايي در آنها استفاده شده، خريداري كند. از اين رو، 
خريد هر گونه هواپيماي نو يا دسته دوم منوط به دريافت 
مجوز اوفك است. افزون بر اين، خريد بسياري از قطعات 
مورد نياز هواپيماهاي ناوگان هواي��ي ايران كه اغلب از 
خانواده بويينگ، ايرباس،  اي.تي.آر هستند، با هدف اورهال 

هواپيماهاي فرسوده كنوني نيز با مشكل مواجه است.اين 
در حالي است كه از حدود ۳۰۰ فروند هواپيماي موجود 
در ناوگان هوايي كشور حدود 1۳۰ فروند هواپيما فعال 
است و مابقي به دليل نبود قطعه يا عمر پروازي بيش از حد 
استاندارد از رده خارج شده اند. گذشته از اين، بر اساس 
سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور قرار بود در سال 14۰4، 
صنعت هواپيمايي ايران در جابه جايي بار، مقام اول و در 
جابه جايي مسافر، مقام دوم را در منطقه داشته باشد. اما 
با توجه به تحريم هاي 4۰ ساله عليه صنعت هوايي كشور 
و از سوي ديگر، رشد شتابان ايرالين هاي فعال در منطقه، 
دس��تيابي به اين هدف بعيد به نظر مي رسد. در چنين 
ش��رايطي، تنها راه حل، فعال كردن قراردادهاي خريد 
هواپيماي برجامي است. قراردادهايي كه با خروج امريكا 
از برجام، از سوي شركت هاي ايرباس و  اي.تي.آر تعليق شد 
يا قرارداد خريد  هواپيما از بويينگ كه به طور كل از سوي 
اين شركت كنار گذاشته شد. بي گمان، صنعت هوايي 
يكي از صنايع پيچيده، م��درن و مورد نياز امروز ايران و 
جهان است و ورود هواپيماهاي نو و جديد به ناوگان هوايي 
مي تواند مسير توسعه و گسترش صنعت هوايي و صنعت 

گردشگري كشور را احيا كند.

محس��ن حس��ن زاده مدير روابط عمومي جشنواره 
تئاتر فجر عنوان ك��رد ۲ نمايش »جواديه« و »ايوب 
خان« براي پخش آنالين مجوز س��ازمان سينمايي 
را دريافت نكرده ان��د. وي  درباره پخش آنالين فيلم 
نمايش هاي اين دوره از جش��نواره كه از روز گذشته 
آغاز شده است، گفت: ضبط فيلم نمايش هاي حاضر 
در جشنواره توس��ط رضا حامدي خواه مدير بخش 
تله تئاتر و گزارش هاي صحنه اي جشنواره مديريت 
مي شود و آثار با حضور يك تيم حرفه اي در سالن هاي 
نمايش و با تالش هاي ۲4 ساعته براي پخش آنالين 
آماده مي ش��وند. وي ادامه داد: تا امروز بازخوردهاي 
خوبي ه��م از مخاطبان درياف��ت كرده ايم. كيفيت 

مناسب و سهولت دسترسي به آثار از جمله ويژگي هاي 
اين طرح است كه باعث س��ربلندي جشنواره شده 
است. حسن زاده درباره حضور نداشتن يك نمايش 
در جدول نمايش فيلم تئاترها و فعال نش��دن گزينه 
پخش برخي ديگر از آثار توضيح داد: آثار نمايشي براي 
حضور در پلتفورم ها نياز به مجوز سازمان سينمايي نيز 
دارند كه اين آثار نيز همزمان با تدوين براي دريافت 
مجوز پخش آنالين ديده مي ش��وند اما نمايش هاي 
»جواديه« به كارگرداني رضا بهرامي و »ايوب خان« 
به كارگرداني امي��ر دژاكام با وجود تالش هايي كه تا 
اين لحظه انجام داديم موفق به دريافت مجوز پخش 
نش��دند. البته نمايش »ايوب خان« از همان ابتدا در 

جدول قرار نگرف��ت اما »جواديه« ب��ا وجود حضور 
اوليه در جدول موفق به دريافت مجوز نش��د. وي در 
پايان صحبت هايش يادآور شد: به هر حال مخاطب 
نمايش هاي زنده با مخاطباني ك��ه آثار را به صورت 

آنالين مي بينند متفاوت هستند.

 اي��ن موضوع باعث ش��ده بازار مانند بم��ب عمل كند 
و كوچك تري��ن عكس العمل��ي مانند چاش��ني به كار 
افتد و ش��اخص كل را به زير بكش��اند. در روزهاي اخير 
صحبت هايي شد نس��بت به ايثار كردن حقوقي ها در 
زمان اوج بازار و عرضه س��هام خ��ود در باالترين نرخ به 
سهامداران خرد. درستي اين مطلب كه آيا واقعا ايثار بوده 
يا منفعت طلبي حقوقي ها با كمي كنكاش در روزهاي 
اوج بازار و عملكرد بعد از آن مي توان متوجه شد چرا اين 
ايثارگران بورس در زمان ريزش هايي سنگين دست به اين 
امر خداپسندانه نزدند و سهام را خريداري نكردند، اجازه 
ريزش تا نرخ هشتاد درصد در برخي سهام ها را دادند و 
حال با كمترين قيمت به فكر خريد افتادند. در دوره اي كه 

دولت مردم را به بازار سرمايه فراخواند اطمينان هايي را 
به مردم عام كه هيچ سررشته اي از بازار سرمايه نداشتند 
داد ح��ال ديگر در م��ورد زيان دادن اكثر س��هامداران 
سخني نمي گويند.در روزهايي كه اكثر بازارهاي سرمايه 
كشورهاي مختلف روند مثبتي بر خود مي بينند بورس 
اي��ران روند منفي و برعكس همگان را همانند بيش��تر 
مسائل ديگر پيش گرفته و سقوط را بر صعود ترجيح داده 
است.رشد برخي از سهام هاي موجود در بورس غيرقابل 
باور و با دست هاي پش��ت پرده رخ مي دهد. مواردي از 
سهام ها با توجه به صورت هاي مالي خود و برخي عوامل 
كه امكان رشد را ندارند در طي دوره زماني كوتاهي رشد 
فزاينده داش��ته اند كه با توجه به ريز معامالت عملكرد 

چندين سهامدار كالن در اين موارد با استفاده از كارهاي 
سفته بازي سهام را رشد مي دهند. 

دهقان دهنوي براي عملكرد مثبت خود حداقل براي درج 
در رزومه كاري خود بايد طرح هايي براي ايجاد آرامش و 
ثبات به بازار بورس ارايه دهدو بايد در روزهاي آتي مشاهده 
كرد مشاوران بورسي ايشان چه تمهيداتي براي جلوگيري 
از ريزش هاي بيشتر را انديشيده اند و عكس العمل رييس 
سازمان بورس چه خواهد بود. البته بسياري از سهامداران 
خرد نسبت به ريزش هايي كه انجام شده بسيار خشمگين 
هستند، مانند كوهي از هيزم كه منتظر يك جرقه براي 
شعله ور شدن هستند. روزهاي پاياني سال براي بورس 

بسيار پر اهميت و تاثيرگذار بر كل جامعه خواهد بود.

ناوگان هوايي در انتظار رفع تحريم

جزييات پخش آنالين آثار »تئاتر فجر ۳۹«

سقوط تضميني سرمايه در بورس

مرزپرگهر

جامعه ادامهازصفحهاول

مردي كه مي خنديد
كودك��ي اش را كوچه پس كوچه هاي جنوبي ش��هر 
گذراند. وضعيت اقتصادي خانواده اش هرچند بحراني 
و در حالت فق��ر مطلق نبود، اما عل��ي از كودكي كار 
مي كرد تا كمك  خرج خانواده اش باش��د. تابستان  ها 
به همراه برادرش شانس��ي و آالسكا مي فروخت و در 
مكانيكي، تراشكاري و ش��اگردي مي كرد. داستاني 
كه براي بسياري از بچه هاي اين نسل تكراري است. 
داستان علي انصاريان، اما داستان يك نسل است كه 
براي افتخارآفريني به امكانات خانواده و ثروت پدري 
تكيه نكردند، بلكه از دل مبارزه ياد گرفتند كه شخصيت 
خود را بسازند و هويت خود را شكل دهند. در سال ۷6 
تا ۷۷ يك سال شاگرد پورحيدري در فجر سپاسي بود و 
بعد در قالب شماره ۸ افسانه اي، ۸سال براي پرسپوليس 
بازي كرد. دوره اي كه يكي از درخشان ترين تيم هاي 
پرسپوليس ش��كل گرفت و چندين قهرماني پي در 
پي را براي اين تيم در جام آزادگان و اولين دوره ليگ 
برتر كسب كرد. گلزني در دربي، قهرماني اولين دوره 
ليگ برتر و س��ه دوره جام آزادگان در كنار گلزني به 
بايرن مونيخ بخشي از افتخارات انصاريان در مستطيل 
سبز را تشكل مي دادند.اما به سبك چهره هاي ياغي 
فيلم فارسي هاي دهه ۵۰، علي انصاريان يك سال هم 
راهي تيم رقيب شد. تصميمي كه علي، سال ها بعد آن 
را اشتباه بزرگ عنوان كرد و از طرفداران مي خواست كه 
او را به خاطر اين اشتباه ببخشند. استيل آذين، استقالل 
اهواز، گسترش فوالد، شهرداري تبريز و شاهين بوشهر 
ديگر تيم هايي بودند كه علي انصاريان سال هاي آخر 
فوتبال خ��ود را در آنها گذراند. بعد از فوتبال نيز علي، 
سرنوشتش را در سينما جست وجو كرد؛ جايي كه علي 
عالقه دوم خود در زندگي خطاب مي كرد. »الزم نيست 
كه ابرقهرمان باشي تا قلب مردم رو به دست بياري؛ كافي 
است همون جايي بايستي كه مردم ايستادند و تالش 
كني تا قلب مردمت رو فتح كني؛ فتح واقعي به دست 
آوردن دل مردم است.« اين عباراتي است كه پيرمرد 
برگزار كننده نبرد گالدياتورها در فيلم گالدياتور در 
پاسخ به سوال ماكسيموس )با بازي راسل كرو( زماني 
كه مي خواهد راز پيروزي در نبرد نهايي گالدياتورها در 
كولوسئوم و رويارويي با كومودوس امپراتور فاسد روم 
را جويا شود. پيرمرد به ماكسيموس يادآوري مي كند 
كه »براي پيروزي بايد قل��ب مردمت رو فتح كني.« 
علي هم  زماني توانست قلب مردمش را فتح كند كه 
وقتي مهران مديري در برنامه دورهمي علت ازدواج 
نكردنش را پرسيد، تنهايي مادرش را دليل عدم تشكيل 
خانواده ذكر كرد. عوامل فيلم هايي كه علي در اين چند 
ساله در آنها بازي مي كرد، تعريف مي كردند كه علي 
همواره مادرش را همراه خودش به شهرهايي كه قرار 
بود فيلم در آنها ساخته شود، مي آورد. پسربچه اي كه 
روز و روزگاري در كوچه پس كوچه هاي تهران با فوتبال 
و س��ينما ذوق مي كرد و خنده روي لب هايش نقش 
مي بست، ديروز به آسمان ها پر كشيد. حاال ما مانده ايم 
و همه خاطرات نوس��تالژيكي كه از يك نسل رويايي 
براي مان به يادگار مانده است. زماني براي اندوه از مرگ 

مردي كه مي خنديد. بيچاره ما...

آزادي۴۰۰۰ زنداني در تهران با طرح پايش و غربالگري
دادس��تان تهران با اش��اره به لزوم پايش 
دقيق زندانيان و استفاده از همه امكانات 
و راهكارهاي قانون��ي تخفيفات قضايي 
گفت: در طرح پايش و غربالگري زندانيان 
1۵ هزار زنداني در كل كش��ور آزاد شدند 
كه از اين تعداد چهار هزار زنداني مربوط 
به استان تهران است. به گزارش اداره كل 
زندان هاي استان تهران، در راستاي تداوم 

طرح پايش و غربالگري قضايي زندانيان و كاهش جمعيت 
كيفري، دادس��تان اس��تان تهران و 1۵۰ قاضي استان 
تهران از جمله دادستان شهرستان ها، معاونان دادستان 
و سرپرستان نواحي دادسرا، قضات اجراي احكام و ناظر 
زندان در ندامتگاه تهران بزرگ حضور يافتند و در ديداري 
كه تا غروب ادامه خواهد داشت، به پرونده هاي قضايي 
زندانيان رسيدگي مي كنند. علي القاصي مهر اظهار كرد: 
خدمتي برتر از دستگيري يك گرفتار و پيگيري مشكل 
وي وجود ندارد. هر كدام از ما مي توانيم در روز حساب به 
اين روز استناد كنيم كه توانسته ايم بر اساس مسووليتي 
كه داشتيم گره از كار يك نيازمند باز كنيم. القاصي مهر 
افزود: نگاه تحولي رييس ق��وه قضاييه در بازاجتماعي 
شدن زندانيان موجب آرامش در زندان ها و اعتماد مردم 
به دستگاه قضا شده كه در تاريخ انقالب اسالمي بي سابقه 
است. دادستان اس��تان تهران همچنين تصريح كرد: 
رويكرد قوه قضاييه تامين امنيت و مراقبت از امنيت جامعه 

 است و در اين مسير افرادي كه سابقه دار، 
مخل آسايش ش��هروندان و امنيت مردم 
باشند، آزاد نخواهند شد. وي ادامه داد: بيش 
از ۷۰۰ نفر از زندانيان استان تهران، مرتكب 
جراي��م غيرعمد و مالي بوده يا س��ابقه دار 
نيستند و حضور ما در زندان بايد تاثيرگذار 
بوده، حقوق قانوني زنداني و خانواده وي بايد 
مورد سنجش دقيق قرار گيرد كه آيا به تمام 
امكانات قضايي، مددكاري، رفاهي، بهداشتي دسترسي 
دارد يا نه؟ دادس��تان تهران افزود: رويكرد و ماموريت ما 
اجراي فقط حبس نيست بلكه رويكرد ترميمي و اصالحي 
بوده و بايد نظارت داشته باشيم كه ادامه اين حبس تا چه 
حد كافي بوده و اجراي آن تا چه حد بر اصالح رفتار وي و 
بازگشت سالم به جامعه تاثيرگذار بوده است. وي گفت: 
هدف از اعمال مجازات تنبيه و ارعاب نيس��ت، هدف ما 
اصالح و تربيت و ترميم رفتار است و در اين مسير با نظارت 
بر نحوه اجراي حكم و حمايت از خانواده زنداني مي توان 
زنداني را از ادامه مجازات معاف كرده يا پيشنهاد تبديل يا 
تخفيف مجازات و حتي انتقال به زندان باز را ارايه دهيم. 
وي اظهار كرد: همه درخواست ها بايد بررسي و دستورات 
الزم صادر ش��ود و اگر باز هم درخواست هايي به لحاظ 
وقت يا موانع ديگر فرصت بررس��ي فراهم نشد، از فردا 
كارگروه ويژه در دادسراي استان تشكيل خواهد شد تا 
هيچ درخواستي بدون رسيدگي كافي و موثر باقي نماند.

 وظيفه جمعيت هالل احمر نجات درماني در حوادث نيست
دبيركل جمعيت هالل احمر گفت: وظيفه 
اصلي جمعيت هالل احم��ر در حوادث 
»نج��ات درماني« )مديكال( نيس��ت و 
اين موضوع برعهده نيروهاي تخصصي 
اورژانس اس��ت. محمدحسن قوسيان 
مقدم در گفت وگو با ايرنا و در پاسخ به اين 
سوال كه هالل احمر چه الگوريتم درماني 
)دستورالعمل ها و فرمول هايي دارويي 

همراه نيروهاي امدادگر اعزامي به انواع حوادث( دارد، 
اظهار داش��ت: طبق دستورالعمل هاي درماني وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشكي كشور و اورژانس تنها 
داروهاي مورد مصرف در ش��رايط اضطراري داروهاي 
مجاز OTC يا همان داروهايي كه نياز به نسخه پزشك 
ندارند هستند كه در كيف كمك هاي اوليه جمعيت 
هالل احمر و تيم هاي عملياتي )همان امدادگران هالل 
احمر( وجود دارد و در ش��رايط مورد نياز براي مصدوم 
استفاده مي شود كه آموزش هاي استفاده از اين داروها 
نيز در قالب دوره كمك هاي اوليه و پيش بيمارستاني 
به امدادگران ارايه شده است. وي ادامه داد: با توجه به 
مسووليت اصلي هالل احمر در بخش امداد و نجات در 
حوادث و سوانح به ويژه در بحران هاي طبيعي و حوادث 
جاده اي، كه همان��ا نجات فني يا تكنيكال )به معناي 
جست وجو، دسترس��ي، دستيابي، رهاسازي و انتقال 
آسيب ديدگان ناشي از حوادث و سوانح با رعايت اصول 

كمك هاي اوليه اضطراري( است و وظيفه 
اصلي نجات مدي��كال يا درماني به عهده 
جمعيت هالل احمر نيست و اين موضوع 
برعهده نيروهاي تخصصي اورژانس است. 
دبيركل جمعيت هالل احمر توضيح داد: 
همچنين جمعيت هالل احمر به عنوان 
پش��تيبان اورژانس در مواقعي كه نياز به 
كمك نيروهاي بيشتري باشد يا در صورت 
تاخي��ر در ورود يا عدم حضور نيرو هاي اورژانس نقش 
پشتيباني خود را صرفا با ارايه كمك هاي اوليه اضطراري 
)درحد تثبيت شرايط مصدوم براي جلوگيري از تشديد 
اوضاع( با هماهنگي ديس پچ )مركز هدايت راديويي( 
طرفين )ش��ماره هاي 11۵ و 11۲( ارايه و صرفا آنان 
را به مراكز درماني منتقل يا به عوامل اورژانس تحويل 
مي دهند. قوس��يان مقدم اضافه كرد: وظيفه اصلي و 
ذاتي هالل احمر به عنوان محور پاس��خگويي به انواع 
حوادث و سوانح طبيعي، غير طبيعي و انسان ساخت 
امداد و نجات آسيب ديدگان، اسكان و تغذيه اضطراري 
آنان است. وي اعالم كرد: جمعيت هالل احمر به عنوان 
بزرگ ترين سازمان مردم نهاد، سازماني كمك رسان و 
معين دولت در انواع حوادث و سوانح تعريف شده است 
و هر جا كه س��اير دستگاه هاي دخيل در امر مديريت 
بحران و س��انحه توان مقابله با بحران را نداشته باشند 

وارد عمل خواهد شد. 

صنعت مد و پوشاك يكي از عوامل اثرگذار بر تخريب طبيعت است

محيط زيست قرباني صنعت مد و لباس
»اگر محيط زيست را دوست داريد، كمتر 
لباس بخريد« اين عبارتي است كه شايد 
هر يك از ما، حداقل يك بار از دوستداران 
محيط زيس��ت وحاميان اين زيستگاه جهاني شنيده 
باش��يم؛ اما چرا؟ محيط زيست طبيعي كه اين روزها با 
اثرپذيري واثرگذاري بر تك تك جنبه هاي زندگي بشر، 
ضرورت حفظ و نگهداري از اكوسيستم طبيعي را بيش از 
گذشته براي ساكنين جهان مشخص كرده است، به گفته 
كارشناسان علوم طبيعي، با گسترش صنعت نساجي 
كم از توسعه سيستم حمل ونقل و كشاورزي با مخاطره 
روبرو نمي شود. به گزارش ايرنا، توليد گازهاي گلخانه اي، 
رشد مصرف س��وخت هاي فسيلي به جهت استفاده از 
الياف مصنوعي نظير پلي استر، آلودگي آب هاي سطحي 
وزيرزميني با افزايش مصرف مواد سم زدا )حشره كش( و 
بالتبع خسران به آبزيان، بهره گيري از زغال سنگ، افزايش 
زائدات صنعتي، بازياف��ت طوالني مدت برخي از الياف 
مصنوعي و افزايش بيش از اندازه از منابع آبي، برخي از 
آثار مخرب صنعت نساجي بر اين زيستگاه جهاني است. 
به عنوان مثال، براس��اس برخي از گزارش هاي محيط 
زيس��تي، پنبه به عنوان يك��ي از مهم ترين مولفه هاي 
ساخت پارچه، به دليل وابستگي شديد به افزودني هاي 
شيميايي، ضمن تشديد آلودگي هاي زيست محيطي، 
ب��ا مصرف درصد بااليي از آب همراه اس��ت كه به گفته 
كارشناسان طي هر يك از مراحل تراشيدن، بافندگي 
و رنگ رزي و... نيز تشديد مي شود. به عنوان نمونه، صرفا 
رنگ رزي يك كيلو پارچه بين ۳۰ تا ۵۰ ليتر آب مصرف 
مي كند. همچنين زدودن پساب منسوجات صنعتي هم 
به سهولت اتفاق نمي افتد. اين صنعت به گفته برخي از 
فعاالن حوزه محيط زيست، در بر دارنده بيش از ۷۰ ماده 
سمي است كه تقريبا زدودن ۳۰ ماده از آن مستلزم دانش 

و فناوري خاصي است. 

    صنعت مد  
موجب انتشار ۱۰ درصد از كربن جهان است

معاون آموزش و مشاركت هاي مردمي سازمان حفاظت 
محيط زيست در گفت وگو با ايرنا درباره تاثير اين صنعت 
بر طبيعت گفت: در حال حاضر صنعت مد و پوش��اك 
يك��ي از عوامل اثرگذار بر تخريب طبيعت اس��ت. ژيال 

مه��دي آقايي اف��زود: اين صنعت موجب انتش��ار 1۰ 
درصد از كربن جهان بوده و اين در حالي است كه درصد 
قابل توجهي از منسوجات ساالنه دور ريخته شده و به زباله 
تبديل مي ش��وند. وي همچنين با اشاره به "آب مجازي 
پوش��اك " ادامه داد: به عنوان مثال، توليد يك پيراهن 
نخي نيازمند مصرف 41۰۰ ليتر آب است و اين مساله 
صرفا نمونه اي از آثار تخريبي صنعت پوشاك بر محيط 
زيست ومنابع طبيعي اس��ت. به اعتقاد اين كارشناس، 
فرهنگ مصرف گرايي در مجموع استفاده ابزاري از منابع 
طبيعي و محيط زيست براي تولي�د محص�ول و زباله را 
افزايش خواهد داد. وي تاكي��د كرد: براي كاهش ورفع 
اين آثار تخريبي، اصالح الگوي مصرف نخس��تين گام 
گريز از مصرف گرايي و اين تغيير واصالح نيز مس��تلزم 
فرهنگ سازي است كه به تدريج با گذشت زمان به يك 
رفتار اجتماعي تغيير كند. به اعتق��اد معاون آموزش و 
مشاركت هاي مردمي سازمان حفاظت محيط زيست، 
اقدام اساس��ي در اين زمينه نيز ايج��اد تعهد و وظيفه 
اخالقي به منظور مصرف صحيح و حفظ محيط زيست 
براي نس��ل هاي آتي اس��ت. مهدي آقايي خاطرنشان 
كرد: ترويج س��بك زندگي مبتني بر مص��رف به اندازه 
نياز و توجه به محيط زيست به عنوان يك عامل اساسي 
براي حفظ حيات نيز پيش شرط گريز از مصرف گرايي  
به عنوان يك رفتار ناهنجار اجتماعي است. شماري از 
صاحبنظران دانشگاهي نيز در اين رابطه به تغذيه دام ها با 
هدف بهره برداري از پوست و پشم اين حيوانات كه فشار 
مضاعفي را بر محيط زيست تحميل و نمي تواند پاسخگوي 
نياز بيش از اندازه بشر باشد، اشاره مي كنند. استاد دانشكده 
منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس در اين 
رابطه معتقد است: هر يك از مراحل توليد، توزيع و مصرف 

پارچه نيازمند مصرف آب و انرژي است. پروفسور عباس 
اسماعيلي  س��اري اظهار كرد: مرحله نخست مستلزم 
توليد پارچه از طريق پشم، پنبه و فرآورده هاي نفتي است 
وتوليد اين پشم، پنبه و همچنين روند توزيع )بسته بندي 
در پالستيك و...( آب وانرژي بااليي صرف مي كند. وي 
افزود: به عنوان مثال، توليد پنبه نيازمند مصرف شديد 
آب و توليد پش��م از گاو و گوسفند نيازمند تغذيه دام  و 
طيور از مزارع و باغات است و اين فرآيند سبب تحميل 
فشار بر محيط زيست طبيعي مي شود.  به گفته استاد 
دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي تربيت مدرس 
يكي از علل اصلي خشك شدن درياچه بزرگ مناطق 
حاشيه شمالي كش��ور هم توليد پنبه در اين نواحي 
است. وي تاكيد كرد: توليد فرآورده هاي نفتي نيز براي 
توليد پوشاك و اقالم مربوطه در كارخانه هاي صنعتي و 
همچنين روند دوخت و توزيع هم سبب آلودگي شديد 
محيط زيست، توليد پساب، مصرف آب فراوان و انرژي 
است. اسماعيلي ساري يادآور شد: برخي محصوالت 
توليدي همچون پالستيك ديربازگش��ت و پايدار و 
برخي اقالم و كاالها نظير پارچه زودبازگشت است؛ اما 
هر يك از اين محصوالت )ديربازگشت و زودبازگشت( 
در فرايند توليد، توزيع و مصرف، از منابع طبيعي متعدد 
بهره مي گيرد. وي اضافه كرد: به عبارت ديگر، هر يك 
از اقالم و كاالها در فرآيند توليد تا به هنگام بازگشت به 
چرخه طبيعت )بازگشت به مواد اوليه توليد( با تخريب 
وآلودگي زيس��ت محيطي همراه است و اين تخريب 
برخالف باور عمومي صرفا به مرحله تجزيه محصول 
در اكوسيس��تم محدود نمي ش��ود. يكي از اقدامات 
پيش��گيرانه اما در اين زمينه به اعتقاد كارشناسان، 
طوالني تر كردن عمر پوشاك است كه از طريق استفاده 
از لباس هاي دست دوم و بازيافت صحيح اتفاق مي افتد. 
اقدامي كه به همراه آگاهي بخش��ي و ترويج فرهنگ 
مصرف به اندازه نياز، مد س��ازگار با محيط زيست )با 
هدف پايداري منابع طبيعي( و استفاده از روش هاي 
صحيح كشت وآبياري الياف طبيعي همچون كشت 
نشايي پنبه كه كاهش 4۰ درصدي مصرف آب را به 
همراه دارد، شايد بتواند از آثار تخريبي صنعت نساجي 
كاسته و مسووليت س��اكنين اين زيستگاه جهاني را 

براي حفظ منابع طبيعي افزايش دهد.

گزارش

خوزستان فرماندار شوشتر با اشاره به بازسازي نشدن شكستگي بند ميزان، گفت: بازسازي نشدن بند ميزان و وقوع سيالب، ممكن است يونسكو را هم به شوشتر 
بكشاند. حسين پنبه دانه پور در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به شكستگي بند ميزان، اظهار كرد: در پي سيالب سال ۹۸، بند ميزان دچار شكستگي شد كه به صورت 
موضعي، ترميم و محافظت شده است. وي افزود: هر چند در حال حاضر نشانه هايي از خطر مشاهده نشده اما هنوز شكستگي در بند ميزان به صورت سازه اي، تعمير 
و بازسازي نشده است. فرماندار شوشتر گفت: بازسازي نشدن بند ميزان و وقوع سيالب، ممكن است يونسكو را هم به شوشتر بكشاند. در صورت افزايش دبي رودخانه 
كارون بند ميزان زير آب مي رود. پنبه دانه پور با اشاره به ترميم سيل بندها، بيان كرد: متاسفانه همچنان رودخانه گرگر اليروبي نشده است و بايد سازمان آب و برق در 
اين زمينه اقدام كند. به گزارش ايسنا، بند ميزان سدي است در شوشتر و ساخته دست انسان، مربوط به دوره ساسانيان كه تا امروز پابرجا است. ساختن بند ميزان 
شوشتر را به شاپور اول ساساني نسبت مي دهند. بند ميزان شوشتر در تاريخ ۸ خرداد 1۳۷۸ با شماره ثبت ۲۳۳1 به عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيد. در سال 
۲۰۰۹ نيز اين بند به همراه 1۵ اثر تاريخي ديگر شوشتر در نشست ساالنه كميته ميراث جهاني يونسكو در ۲6 ژوئن ۲۰۰۹ )۵ تيرماه 1۳۸۸( در شهر سويل اسپانيا، 

با احراز معيارهاي 1، ۲ و ۵ با عنوان نظام آبي تاريخي شوشتر به عنوان دهمين اثر ايران در فهرست ميراث جهاني يونسكو با شماره 1۳1۵ به ثبت رسيد.

شكستگي »بند ميزان«، يونسكو را به شوشتر مي كشاند؟
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