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عرضه دارايي ها در زمان مناسبماهيت پوپوليستي بودجه1400نفت، دالر و بخش خصوصيبودجه: امري فني يا سياسي؟
بودج��ه در ه��ر اقتص��ادي 
همچون دماس��نجي اس��ت 
كه با بررس��ي ابع��اد و زواياي 
گوناگون آن مي ت��وان عاليم 
باليني اقتصاد سالم را از اقتصاد 
بيمار و درمانده تشخيص داد. 
بودجه سند مالي كوتاه مدت 
يك س��اله اي اس��ت ك��ه از 
س��ويي عدم تحقق هدف اصلي آن، يعني ت��راز دخل و 
خرج، معلول عملكرد ضعيف بلندمدت اقتصادي است؛ 
و از س��وي ديگر عدم تعادل زياد ميان اين دخل و خرج، 
خود علت تشديد چالش هاي س��اختاري توسعه اي در 
حال و آينده اس��ت. از بودجه انتظار مي رود كه سه اصل 
را برآورده كند: نخست؛ نداشتن كسري يا داشتن كسري 
در حد معقول؛ دوم؛ تخصيص منابع به س��وي انباشت 
سرمايه مولد؛ س��وم؛ توزيع عادالنه منابع و امكانات، چه 
ميان گروه هاي اجتماعي و چه ميان مناطق مختلف يك 
كشور. به بياني ديگر، بودجه هم كاركرد تخصيصي دارد و 
هم كاركرد توزيعي. بنابراين، انتظار مي رود كه از سويي 
در خدمت تخصيص منابع به اموري باشد كه بيشترين 
بازدهي اجتماعي را دارند و از سوي ديگر موجب كاهش 
نابرابري درآمدي و كاهش شكاف هاي منطقه اي بشود. با 
اين اوصاف، بودجه س��ال ۱۴۰۰ تا چه حد به اين اصول 
نزديك خواهد بود؟ پاسخ بر مبناي تجربه زيست شده 
مشخص است. هر سال، بودجه به نحوي تنظيم مي شود 
كه منابع با مصارف تراز ش��ود و كسري پيش نيايد. ولي 
عمال كسري افزايش مي  يابد. چون منابع درآمدي محقق 
نمي شوند و مصارف كامال محقق مي شوند. در برخي از 
سال ها به داليلي چون كرونا و حوادث طبيعي چون سيل 
ادامه در صفحه 6 و موارد ديگر، بيشتر از...  

وقتي صحبت ه��ا معضالت 
و مش��كالت اقتصاد ايران در 
بخش هاي مختلف مي شود، 
فهرست طوالني از نگراني ها 
و دغدغه ها مطرح مي شود كه 
بسياري از آنها براي سال هاي 
طوالني مطرح بوده و بسياري 
فع��االن  و  كارشناس��ان  از 
اقتصادي نسبت به آن اظهارنظر كرده اند. در واقع وقتي 
برخي نگراني ها و مشكالت روز به وجود مي آيد نيز بايد 
ريشه آن را در مش��كالت طوالني مدتي دنبال كرد كه 

هرگز برايشان راهكاري اجرايي ارايه نشده است.
يكي از اصلي ترين معضالتي كه ايران همواره با آن مواجه 
بوده، موضوع وابستگي بودجه و منابع مالي دولت به نفت 
اس��ت. هرچند اين ثروت خدادادي در كشور ما مي تواند 
به عنوان يك فرصت مهم و جدي قلمداد ش��ود اما نحوه 
استفاده از آن همواره در ايران با مشكل مواجه بوده است. ما 
از سويي براي دوراني طوالني نفت خام فروخته ايم، اين در 
حالي است كه در صورت سرمايه گذاري در زيرساخت  ها 
توليد كاالهاي نفت محور با ارزش افزوده باال از سويي در 
حوزه اش��تغال زايي و از س��وي ديگر در حوزه صادرات با 
ارزش افزوده و بهاي باالتر وجود داش��ت. در كنار آن پول 
سهل الوصول نفت باعث شده تمامي دولت ها براي هزينه 
كرد منابع اعتباري خود از آن اس��تفاده كنند و در نتيجه 
اس��تفاده از منابع درآمدي پايدار مانن��د ماليات و توليد 
غيرنفتي فراموش شده است. تزريق بي حساب پول نفت 
به اقتصاد ايران، خود عامل افزايش نقدينگي و تورم و ايجاد 
مش��كل براي مردم شده اس��ت. يكي ديگر از مشكالتي 
اقتصاد ايران در دوره هاي مختلف با آن مواجه بوده، بحث 
ادامه در صفحه 6 چندنرخي بودن ارز است.  

هر ساله در اين ايام و در موعد 
ارايه بودجه، مهم ترين س��ند 
مالي كشور از پاس��تور راهي 
بهارستان مي ش��ود تا بعد از 
بررس��ي هاي تخصص��ي در 
مسير تصويب و عملياتي شدن 
قرار بگيرد. طب��ق روال نقد و 
بررس��ي هايي از سوي اساتيد 
و كارشناسان از سر دلسوزي در خصوص ابعاد مختلف 
بودجه ابراز مي ش��ود تا آگاهي هاي عمومي در خصوص 
بودجه افزايش پيدا كن��د. بدين لحاظ معتقدم توجه به 

نكاتي در خصوص بودجه ضروري است.
اول: ماهيت پوپوليستي بودجه در هزينه كرد پيشنهادي 
عيان اس��ت. مثاًل بودجه هايي كه طبق روال گذشته به 
موسسات يا گروه هايي تعلق مي گيرد، تا اعتراضي صورت 
نگيرد و امر تصويب تسهيل گردد. يا به عنوان مثال رييس 
سازمان برنامه مي گويد اگر ارز ۴2۰۰  حذف شود مبلغ 
يارانه مي تواند چند برابر شود. يا نايب رييس كميسيون 
اجتماعي مجلس مي گويد افزايش 25 درصدي حقوق ها 
كم هست. بودجه مثل گاو شيرده اي شده كه هركس در 
مسير پوپوليستي و غيرمنطقي خود چنگي به آن مي زند.

دوم؛ نگاه غيرتوس��عه اي به بودجه كه از اواس��ط دهه 
8۰ بر بودجه حاك��م بوده، همچن��ان ادام��ه دارد. در 
بودجه پيشنهادي هزينه هاي جاري 75 درصد بودجه 
را دربر گرفته اس��ت. اين در ش��رايطي اس��ت كه نرخ 
سرمايه گذاري در سال هاي اخير كاهش داشته است و 
براي گام برداشتن در مسير فرايند توسعه اقتصادي هيچ 
چشم انداز روشني در برنامه ها وجود ندارد. بودجه خارج 
از تفكر توس��عه اي بسته شده اس��ت و دچار روزمرگي 
ادامه در صفحه 6 هست.  

درست است كه رقم يك هزار 
ميليارد تومان درمقايس��ه با 
ارزش معامالت روزان��ه بازار 
سرمايه رقم بزرگي نيست اما 
مبلغ يك هزارميليارد تومان 
يك پيش زمينه ب��راي ورود 
مابق��ي نقدينگ��ي در بورس 
اس��ت. چراكه؛ يك درصد از 
منابع صندوق توسعه به صندوق تثبيت بازار ارايه شود 
بنابراين فعال اين مبلغ به عنوان يك پيش زمينه عمل 
مي كند تا اجراي صحيح قانون ش��اهد افزايش آرام آرام 
اين مبلغ باشيم. سال ۱39۴ بود كه مصوبه اين تزريق 
در بازار ديده ش��د و برخ��ي از بررس��ي ها مي گويد كه 
صندوق توس��عه حدود صد ميليارد دالر نقدينگي كه 
اگر يك درصد يك مبلغ را درنظر بگيريم مساوي با يك 
ميليارد دالر مي شود و اگر اين مبلغ با نرخ دالر نيمايي 
محاسبه شود شاهد يك تحول در بازار سرمايه خواهيم 
بود. اين مبلغ نيز به انواع گام اول شناخته مي شود و بايد 
منتظر ماند تا ماباقي منابع هم آورده ش��ود و در نتيجه 
رقم پيش بيني ش��ده براي بازار بسيار مفيد خواهد بود. 
همچنين اين مبل��غ در زمان هاي نزول بازار اس��تفاده 
مي شود كه مي تواند يك اطمينان براي نقدشوندگي در 
بورس به وجود آورد و درنتيجه موجبات افزايش اعتماد 
در بازار پي��ش مي آيد. يك بخ��ش از تكاليفي كه براي 
جبران كسري بودجه ديده مي شود فروش دارايي هاي 
دولتي از جمله سهام است و باتوجه به وضعيت بازار بهتر 
اس��ت فروش دارايي هاي دولت در قالب بلوك صورت 
گيرد اين بدان معناست كه مسووالن پيش از عرضه با 
س��رمايه داران بزرگ مانند هلدينگ ه��ا صحبت كرده 
ادامه در صفحه 3 باشند و...  

يادداشت- 5

خدمات ابري موتور محرك IT در دوران كرونا 
رايان��ش ابري در س��ال هاي 
اخير ب��ه عبارتي پ��ر كاربرد 
ميان اهالي تكنولوژي تبديل 
شده است. رشد اين صنعت 
در س��طح جهاني و همزمان 
با آن تقاضاي كس��ب وكارها 
در داخل كش��ور به استفاده 
از اي��ن خدمات ب��ه گونه اي 
بوده اس��ت كه گس��ترش اين خدمات را در كش��ور 
مي طلبد. رشد صنعت ابري در كش��ور نيازمند ايجاد 
زيرساخت هاي الزم، تمركز مراكز داده و انسجام ميان 
س��ازمان ها و نهادهاي دولتي و خصوصي اس��ت.  در 
سال هاي اخير تقاضا در دنيا براي خدمات ابري افزايش 
 يافته است. بنابر آخرين بررسي هاي صورت گرفته در 
دنيا پيش بيني مي ش��ود كه خدمات زيرساخت ابري 

)IaaS( در س��ال 2۰2۱ تقريبًا 27 درصد نس��بت به 
س��ال 2۰2۰ رش��د كند و انتظار مي رود خدمات ابر 
عمومي ۱8.۴ درصد از اين رش��د را به خود اختصاص 
دهد.  حال حاضر سهم ICT از توليد ناخالص ملي 6.5 
درصد اس��ت، در صورتي كه زيرساخت و شرايط رشد 
و توسعه استفاده از خدمات ابري در كشور مهيا شود و 
مسير منطقي خود را طي كند، پيش بيني مي شود كه 
در آينده نه چندان دور ما نيز مانند بازار جهاني شاهد 
سهم باالي فناوري هاي ابري در صنعت ICT باشيم.  
رايانش ابري يا cloud computing در س��ال هاي 
اخير باعث ايجاد تحوالت عظيمي در زمينه IT شده 
و به موتور محرك رش��د و توس��عه اقتصادي در حوزه 
IT تبديل شده اس��ت، رايانش ابري به زبان ساده ارايه 
خدمات سرور، ذخيره سازي، شبكه و اپليكيشن هاي 
ادامه در صفحه 6 مختلف بر بستر اينترنت   است.  

عليرضا ربيعي

يادداشت- 6

ضرورت پيمان هاي پولي در شرايط كنوني 
موافقتنامه هاي پولي از يك 
سو به هژموني دالر در اقتصاد 
بين المل��ل لطم��ه خواه��د 
زد و از س��وي ديگ��ر امكان 
خروج بخش هايي از اقتصاد 
ايران از تحريم هاي ش��ديد 
را فراه��م خواهد س��اخت. 
تحريم ه��ا سال هاس��ت كه 
تنفس براي اقتصاد كشور را س��خت كرده و كشور را با 
مشكالتي روبرو ساخته است. يكي از راه ها براي مقابله 
با آن توافقنامه هاي پولي- بانكي است. به اين معنا كه 
كشورها به جاي دالر با پول هاي رايج كشورخود دست 
به معامله زنند و با اين روش به سلطه دالر در دنيا پايان 
دهند. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور در 
نوزدهمين اجالس شوراي نخست وزيران كشورهاي 

عضو سازمان همكاري ش��انگهاي در همين خصوص 
بهترين راه مقابله با تحريم هاي غيرقانوني را استفاده 
از پول هاي ملي و ي��ا تعريف ارز واحدي دانس��ت كه 
بتواند جايگزين مناسبي براي ارز واسط دالر در روابط 
تجاري كشورهاي منطقه شود. در رابطه با حذف دالر از 
مراوادات اقتصادي بين المللي از طريق موافقتنامه هاي 
پولي دو و چند جانبه مي توان براي تسويه هاي تجاري 
بابت كش��ورهاي طرف مقاب��ل اي��ران در كوتاه مدت 
اس��تفاده كرد و هزينه هاي مستقيم يا غيرمستقيم از 
س��وي اياالت متحده امريكا را كنترل ك��رد. بنابراين 
انعقاد چنين موافقتنامه هايي و عملياتي شدن آنها در 
بستر همكاري ها و توافقات راهبردي با طرف هاي مقابل 
امكان پذير اس��ت. به طور نمونه چنانچه بتوانيم يك 
زيرمجموعه قابل توجهي از كشورهاي همسايه آسياي 
ادامه در صفحه 6 ميانه، چين و روسيه را...  

محمد  واعظ

احمد اشتياقيمحمدرضا منجذبعباس آرگونعلي ديني تركماني
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نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 5 

 مسير هوايي ايران 
حذف شدني نيست

طبقه متوسط 
هنوز نفس مي كشد 

برنج هاي ترخيصي 
كجا رفت؟ 

 كاهش تعداد پروازهاي قطري در آسمان كشورمان
با رفع تحريم هاي عربستان طبيعي است

تقي آزاد ارمكي در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

»تعادل« از قيمت برنج در بازار گزارش مي دهد

 نوبخت از محقق نشدن 50  هزار ميليارد تومان 
از منابع سال جاري خبر داد

رشد 39 درصدي هزينه هاي دولت در سال 99
افزايش 65 درصدي اعتبارات عمراني در سال جاري

استفاده 19 هزار ميليارد توماني دولت از تنخواه بانك مركزي
تقدير رييس كل بانك مركزي از عملكرد بودجه

تثبيت دو ميليون فرصت شغلي در طرح هاي عمراني

حفظ يا حذف ارز 4200 توماني در اختيار مجلس است

 نفت را غلتان
و منعطف مي فروشيم!

مهدي بيك| به اعتقاد تحليلگران، طبقه متوسط به 
عنوان حامالن ارزش هاي متعالي جامعه و انتقال دهنده 
اي��ن ارزش ه��ا به طبق��ات فرودس��ت جامع��ه، نقش 
برجس��ته اي در توس��عه پايدار بازي مي كنند. در واقع 
نحيف شدن يا فربه ش��دن طبقه متوسط عاملي است 
كه كارشناس��ان با ارزيابي آن نس��بت ه��ر جامعه اي با 

توس��عه را مورد س��نجش 
مي دهند.هرچن��د  ق��رار 
چهره هاي��ي مانن��د كارل 
ماركس نقش اين طبقه را 
در مقابله با طبقه كارگر كم 
اهميت تر جل��وه مي دهد، 
اما س��اير انديش��مندان از 
جمله» آلكسي دوتوكويل« 
فرانس��وي قرن  )متفك��ر 
نوزدهم( از طبقه متوس��ط 
ب��ه عن��وان نقط��ه تعادل 

جامعه ياد مي كند و وجود طبقه متوسط را موجب ثبات 
در جامعه مي داند. چرا كه از منظر دوتوكويل كنشگران 
طبقه متوس��ط تمايلي به رفتارهاي افراطي و راديكال 
ندارند. بنابراين ظرفيت هاي طبقه متوسط به نفع توسعه 
پايدار جوامع به كار گرفته مي ش��ود و فرايند پيشرفت 
محقق مي ش��ود. با توجه به اين اهميت است كه وقتي 
برخي كارشناسان از نحيف ش��دن يا اضمحالل كامل 
طبقه متوسط به دليل شكاف طبقاتي سخن مي گويند، 
بايد نسبت به آن حساس بود و به آن واكنش نشان داد. 
براي آگاهي از تحوالتي كه طبقه متوس��ط ايران بعد از 
تنگناهاي اقتصادي اخي��ر و ناهنجاري هاي بودجه اي و 

مالي از سر گذرانده، سراغ تقي آزاد ارمكي جامعه شناس 
ايراني و استاد دانش��كده علوم اجتماعي دانشگاه تهران 
رفتيم تا نوري به ابعاد پنهان بحثي بتابانيم كه مي تواند 
اثرات قابل توجهي در تحوالت آينده كشور بگذارد. تقي 
آزاد ارمكي با اشاره به اين واقعيت كه طبقه متوسط در 
ايران از بين نرفته بلكه از فاز كنشگري اجتماعي به فاز 
كنش��گري سياسي تغيير 
موض��ع داده اس��ت، نقش 
اين طبق��ه را در اعتراضات 
آب��ان م��اه 96 و جلوگيري 
از عميق ت��ر ش��دن بحران 

كليدي ارزيابي مي كند.

 اي�ن روزه�ا بح�ث 
مش�كالت  و  بودج�ه 
برآم�ده از نظ�ام مالي 
فض�اي  در  كش�ور 
عمومي جامعه مطرح است. برخي كارشناسان 
معتقدند نظام�ات بودج�ه اي و ش�اكله كلي 
برنامه ريزي هاي مالي كش�ور ط�ي دهه اخير 
به گونه اي بوده كه ش�كاف طبقاتي كش�ور را 
عميق تر و طبقه متوس�ط را از مدار كنشگري 
فعال خارج كرده اس�ت؟ اين تفس�ير درست 

است؟
كساني كه دسترس��ي به آمار و ارقام دارند و يك چنين 
تفسيرهايي ارايه مي كنند بايد به اين سوال پاسخ دهند. 
اين افراد به گونه اي تحليل مي كنند كه گويي ش��كاف 
ادامه در صفحه 6 طبقاتي به طور ناگهاني از...  

تعادل|۱2 آبانماه س��رانجام پس از پايان اختالف نظر 
بين گمرك و بانك مركزي براي تامين ارز برنج هاي مانده 
در گمرك، و همچنين به دنب��ال اعالم گمرك مبني بر 
متروكه كردن برنج هايي كه در آس��تانه فاسد شدن قرار 
دارند، صدور كد رهگيري بانك براي اين محصول، تسهيل 
ش��د. به طوري كه بنابر آمار اعالمي از س��وي گمرك، از 
2۰۰ هزارتن برنج هاي دپو شده، تا تاريخ 8 آذر ماه، ۱۰۰ 
هزارتن از آنها ترخيص شده و حدود 38 هزارتن ديگر از 
اين برنج  هاي وارداتي نيز در آس��تانه ترخيص قرار دارد. 
هرچند انتظار مي رفت با ترخيص برنج ها، تا حدي شاهد 
متعادل شدن قيمت برنج در بازار باشيم؛ اما همه چيز در 
جريان عكس آن قرار دارد و قيمت ها در آذرماه نسبت به 
ماه هاي قبل صعودي تر ش��ده است. البته متوليان ستاد 
تنظيم بازار در گفت وگو با »تعادل«  مي گويند: برنج هاي 
ترخيصي وارد بازار ش��ده، اما از آنجايي كه ارز برنج هاي 
واردات��ي نيمايي ب��وده، نبايد انتظ��ار كاهش قيمت ها 
را داش��ت. اين اظه��ارات درحالي مطرح مي ش��ود، كه 
مشاهدات عيني خبرنگار  تعادل  نشان مي دهد، در بازار 
اثري از برنج هاي وارداتي ترخيصي نيس��ت و كسي هم 

نمي  داند اين برنج ها كجا توزيع شده اند. 

    ماجراي برنج و ارزي كه خط خورد
ماجراي برنج هاي دپويي از وقتي آغاز شد كه اين كاال از 
ليست دريافت كنندگان ارز۴2۰۰ توماني خط خورد. از 
آن سو، صاحبان برنج هم اعالم كردند كاالي آنها به دليل 
عدم تخصيص و تامين ارز امكان ترخيص ندارد. همين 
امر سبب شد تا حدود 23۰ هزار تن برنج از سال گذشته 
در گمرك و بنادر رسوب كند. به عبارتي ديگر، با توجه به 
اينكه اين كاالها به گمرك اظهار شده بودند، اما به دليل 
عدم تامين ارز و صدور كد رهگيري بانك امكان ترخيص 
نداشت. در اين ميان براساس مصوبه شوراي عالي امنيت 
ملي اين مجوز به گمرك داده شدكه كاالهاي اساسي از 
جمله برنج را به ص��ورت درصدي ترخيص كند. اما اين 

امكان به دليل عملكرد بانك ها فراهم نش��د. همين امر 
موجب يك اختالف نظر بين بان��ك مركزي و گمرك 
براي ترخيص برنج هاي دپو شده در گمرك شد. در اين 
ميان، بانك مركزي كه بر اساس اولويت بندي اعالم شده 
از سوي وزارت صمت نسبت به تامين ارز اقدام مي كند، 
جريان ماندگاري برنج ه��ا در گمرك را نتيجه عملكرد 
خود ندانس��ت و اعالم كرد كه مشكل از سمت گمرك 
است. در مقابل گمرك در واكنش به ادعاي بانك مركزي 
اعالم كرد كه با »تخصيص ارز«، كااليي قابل ترخيص 
از گمركات نيس��ت و اين ارايه كد رهگيري بانك است 
كه اجازه ترخيص كاال به گمرك مي دهد. درنهايت امر، 
دامنه اختالفات بين اين دو نهاد در ميانه آبانماه به پايان 
رسيد. به طوري كه معاون فني گمرك در خبري اعالم 
كرد كه طي پيگيري هاي صورت گرفته، بانك نسبت به 
صدور كد رهگيري اقدام كرده و بخشي از برنج ها امكان 
ترخيص پيدا كردند. بنابر اعالم مه��رداد ارونقي، از روز 
دوشنبه يعني ۱2 آبان ماه ترخيص برنج هاي رسوبي كه 
كد رهگيري بانك آنها صادر و ارسال شده، در دستور كار 

قرار گرفت.

    آمار برنج هاي ترخيصي 
حال براس��اس تازه ترين آماري كه سخنگوي گمرك 
در اختيار »تعادل« ق��رار داده، از 23۰ ه��زار تن برنج 
دپو شده سال گذشته، ۱۰۰ هزار تن ترخيص شده اند. 
براساس آمار اعالمي س��يد روح اهلل لطيفي، از ابتداي 
س��ال تا تاريخ 8 آذرماه 378 هزار و 6۱۴ تن برنج 99 
ترخيص ش��ده، كه حدود۱۰۰ هزارت��ن از 2۰۰ هزار 
تن برنج دپويي، در فاصله زماني اول آبانماه تا 8 آذرماه 
ترخيص شده اس��ت.ارزش اين برنج هاي ترخيصي، 
623 ميليون دالر عنوان شده است. البته طبق گفته 
س��خنگوي گمرك 38 هزار و 335 تن برنج نيز در 

جريان ترخيص قرار دارد.
ادامه در صفحه 7

   نابرابري اقتصادي 
و كنشگري طبقه متوسط

   بودجه ها در ايران شكاف طبقاتي
را افزايش مي دهند

   ايجاد دوگانه ثروتمندان اقليت
 و فقراي اكثريت خطرناك است

   طبقه متوسط ايراني دغدغه هاي خود 
را از دست نداده است

برش
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چند روز پس از تحويل رسمي اليحه بودجه سال 1400، 
محمد باقر نوبخت،  رييس سازمان برنامه و بودجه و تعدادي 
از مديران اين سازمان، با برگزاري نشستي رسمي، به بررسي 
عملكرد بودجه در هشت ماهه ابتدايي سال جاري و ابعاد 
مختلف اليحه بودجه سال آينده پرداختند، موضوعي كه 
هرچند به برخي سواالت درباره اين اليحه پاسخ داد اما هنوز 
ابهاماتي باقي است كه به نظر مي رسد تا نهايي نشدن كليات 
بودجه و سپس بررسي ابعاد مختلف آن برطرف نخواهند 
شد. دولت در بودجه سال آينده، پيش بيني كرده در روز 2.3 
ميليون بشكه نفت خواهد فروخت و به اين ترتيب حدود 
200 هزار ميليارد تومان درآمد از اين طريق به دست خواهد 
آورد، عددي كه نزديك به يك چهارم از كل منابع عمومي 
دولت را تشكيل مي دهد و همين موضوع سواالتي جدي را 
درباره نحوه ورود پول نفت به بودجه به وجود آورده است. 
نوبخت چند هفته قبل، در جريان گمانه زني ها از بودجه 
سال 1400، از اين گفته بود كه وابستگي بودجه به نفت به 
10 درصد خواهد رسيد و با توجه به تجربه دو سال گذشته، 
دولت اجازه نمي دهد كه وابستگي به نفت بار ديگر اوج بگيرد. 
افزايش سهم نفت از منابع عمومي دولت اما اين ادعا را زير 
سوال برده و اين پرسش را به وجود آورده است كه چگونه با 
اين ارقام قرار است، وابستگي به نفت كاهش پيدا كند؟ در 
كنار آنچه كه در سر دولت مي گذرد، واقعيت هاي اقتصادي 
نيز چيزي جز اين را ثابت مي كند. برآوردهاي اوليه اي كه از 
عملكرد بودجه در سال 99 منتشر شده نشان مي دهد كه 
سهم نفت از درآمدهاي دولت بسيار ناچيز و در برخي ماه ها 
نزديك به صفر بوده است و همين امر باعث شده اين سوال 
به وجود آيد كه در سال آينده قرار است چه معجزه اي رخ 
دهد؟ هرچند يكي از اصلي ترين راهبردها مربوط به بازگشت 
امريكا به برجام و پس از روي كار آمدن بايدن مي شود اما با 
توجه به سوال ها و محدوديت هايي كه در اين زمينه وجود 
دارد و دو طرف در ايران و امريكا از دشواري بازگشت به برجام 
مي گويند، مشخص نيست اتكا به باال رفتن درآمدهاي نفتي، 
چه قدر با واقعيت ها سازگار است و از سوي ديگر با توجه به 
اينكه بودجه را بايد بر اساس منابع قطعي بست تا در سال 
آينده امكان دسترسي به آنها وجود داشته باشد، كارشناسان 
مي پرس��ند كه اگر بنا به هر دليلي تحريم ها كنار نرفت و 
شرايط مانند امسال باقي ماند، تكليف بودجه و دولت آينده 

كه بايد در 6 ماهه دوم سال آن را اجرا كند چه مي شود؟

     محقق نشدن بخشي از منابع
بخشي از نشست روز گذشته نوبخت با اصحاب رسانه به 
بررسي ابعاد اجرايي بودجه سال جاري اختصاص داشت. 
رييس سازمان برنامه و بودجه از اين گفت كه هشت ماهه 
ابتدايي امسال، بخشي از منابع دولت محقق نشده و آنها 
مجبور ش��ده اند در عمل به بودجه صرفه جويي كنند.او 
توضيح داد: در هشت ماه نخست سال جاري با منابع پيش 
بيني ش��ده 571 هزار ميليارد توماني 334هزار ميليارد 
تومان منابع به خزانه واريز شده كه تا كنون50هزار ميليارد 
تومان از منابع پيش بيني شده محقق نشده است. بر اساس 
بودجه امسال از 384 هزار ميليارد تومان مصارف مجاز در 
هشت ماهه نخست، در عمل 353 هزار پرداخت شد و 31 
هزار ميليارد تومان نسبت به انچه كه مجاز بوديم مصرف 
كنيم كمتر مصرف ش��د. به عب��ارت ديگر صرفه جويي 
اجباري انجام ش��د. نوبخت به افزايش هزينه هاي دولت 
در س��ال جاري و در مقايسه با س��ال قبل نيز پرداخت و 

گفت: مصارف در هش��ت ماهه نخست 39درصد بيشتر 
از مصارف مدت مشابه س��ال98 بود. اعتبارات هزينه اي 
امسال 35درصد بيشتر از اعتبارات هزينه اي مدت مشابه 
سال قبل بود. در همين اعتبارات هزينه اي حقوق و مزايا 
نسبت به مدت مشابه 59درصد رشد كرده است. هزينه هاي 
عمراني نسبت به مدت مشابه سال98 بيش از65درصد 
رشد كرده اس��ت. در حال حاضر 19هزار ميليارد تومان 
ناترازي بودجه وجود داش��ته و براي جبران آن از تنخواه 
بانك مركزي استفاده شد.رييس سازمان برنامه و بودجه 
همچنين از اين موضوع سخن گفت كه بر اساس بودجه 
سال 99، مجوز استفاده 39 هزار ميليارد توماني از تنخواه 
وجود داشت كه بايد منابع آن از طريق بانك مركزي تامين 
مي شد اما دولت تنها 19 هزار ميليارد تومان از اين منابع را 
اجرايي كرده و همين موضوع رضايت بانك مركزي را به 
همراه داشته است.وي افزود: امسال بابت اعتبارات عمراني 
52 هزار ميليارد تومان پرداخت شده اما خود دولت اوراق را 
در بورس فروخته و ريال آن را به پيمانكاران پرداخت كرد. 
اين اقدام باعث شد تا نرخ تشكيل سرمايه ثابت در تابستان 
5.4درصد مثبت شود كه در دوره هاي اخير كم سابقه بوده 
است. بر اين اساس در بخش طرح هاي عمراني 2ميليون 

فرصت شغلي در كشور تثبيت شد.

   نفت و دالر در بودجه 1400
در ادامه اين نشست با مشاركت مديران سازمان برنامه و 
بودجه به بررسي ابعاد مختلف اليحه بودجه 1400 پرداخته 
شد. همانطور كه از قبل نيز مشخص بود، بخش مهمي از 
سواالت در رابطه با وضعيت درآمدهاي پيش بيني شده از 
فروش نفت در س��ال آينده بود، جايي كه دولت از فروش 
2.3 ميليون بشكه اي صحبت كرده اما چگونگي اجراي آن را 
تشريح نكرده است.نوبخت درباره نحوه اجراي پيشنهادش 

در بودجه از اين گفت كه فروش نفت به شكل منعطف و 
غلتان اجرايي خواهد ش��د. به اين ترتيب كه كف فروش 
روزانه نفت، يك ميليون بشكه در روز در نظر گرفته شده 
و سقف آن، 2.3 ميليون بشكه خواهد بود.وي تاكيد كرد: 
روش تامين كسري بودجه دو روش است، فروش اوراق و 
فروش سهام كارخانجات. اين موارد در جلسه اخير سران 
قوا نيز از سوي رهبر انقالب مطرح شد. بنابراين فروش نفت 
در بودجه يك انعطافي دارد و هرچه از رقم2.3 بشكه در روز 
كمتر بود از طريق فروش اوراق جبران خواهد شد. سوال 
اين است كه سال آينده احتمال مي دهيم به سهميه مقرر در 
اوپك برسيم يا خير؟ تا كنون اين اجازه را نداده اند، اما ايا اين 
پيش بيني كار غلطي است؟پورمحمدي - معاون اقتصادي 
س��ازمان برنامه و بودجه – نيز در اين رابطه توضيح داد: 
درآمد نفتي را حدود 199 هزار ميليارد تومان پيش بيني 
كرديم كه از محل نرخ تسعير 11 هزار و 500 توماني خواهد 
بود و سقف 199 هزار ميليارد تومان اگر به هر دليلي محقق 
نشود، امكان تامين آن از محل فروش اوراق و يا پيش فروش 
نفت وجود دارد.با وجود توضيحات مديران سازمان برنامه 
همچنان مشخص نيست كه اين سقف و كف فروش غلتان 
نفت به چه شكل اجرايي خواهد شد؟ با توجه به افزايش 
نرخ تسعير به 11 هزار و 500 تومان در بودجه، قطعا درآمد 
ريالي دولت از فروش نفت خود باالتر خواهد رفت اما بايد 
ديد آيا درآمد حدودا 200 هزار ميليارد تومان با استفاده 
از نرخ تسعير جديد به دست مي آيد يا گزينه هايي مانند 
فروش اوراق مطرح خواهد ش��د؟ اش��اره به فروش اوراق 
احتماال به همان طرح گشايش اقتصادي بازمي گردد كه 
اجراي آن در سال جاري نيز مطرح بود اما به دليل مخالفت 
مجلس به مرحله اجرا نرسيد. اگر بنا باشد همان طرح به 
اجرا برسد، باز هم مش��كالتي مانند نحوه عرضه نفت در 
بورس، چگونگي جذاب كردن خريد آن براي مردم، نحوه 

محاسبه س��ود و زمان سررسيد محل بحث خواهد بود و 
بايد ديد تعهدي كه رسما اجراي آن به دولت بعدي خواهد 
كشيد، چطور از سد بهارستان مي گذرد؟موضوع ديگري 
كه بودن يا نبودن آن در بودجه 1400 به بحثي جدي بدل 
شده، موضوع ارز 4200 توماني اس��ت. اين ارز را دولت از 
زمان بازگشت تحريم ها در سال 97 به كاالهاي اساسي 
پرداخته و تا پايان امس��ال آن را ادامه خواهد داد. هرچند 
دولت مي گويد ك��ه اين ارز در كاه��ش قيمت كاالهاي 
اساسي نقشي مهم ايفا كرده اما مخالفان از اين مي گويند 
كه در كنار افزايش چند باره قيمت كاالهايي كه اين ارز را 
دريافت كرده اند، فضاي رانت جدي نيز در اين بستر به وجود 
آمده است. معاون سازمان برنامه در اين رابطه گفته: حذف 
ارز 4200 توماني موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقان 
حذف مي گويند اي��ن نرخ موجب رانت، تخريب توليد يا 
ارايه يارانه به كش��ورهاي ديگر مي ش��ود. از سوي ديگر، 
مخالفان تاكيد دارند كه حذف آن موجب اعمال فشار بر 
مردم خواهد شد. بر اين اساس، حفظ يا حذف ارز 4200 
توماني در بودجه و همچنين نحوه مصرف و مكانيزم آن به 
تصميم گيري در مجلس واگذار شده است. از درآمد كسب 
شده هشت ميليارد دالر براي كاالهاي اساسي اختصاص 
پيدا مي كند كه از اين رقم شش ميليارد تومان براي كاالها 
و نهاده هاي دامي و دو ميليارد دالر براي خريد بخشي از دارو 
و تجهيزات پزشكي خواهد بود.به اين ترتيب به نظر مي رسد 
دولت يك گام از تخصيص اين ارز عقب نشيني كرده و آماده 
مذاكره در مجلس براي پيگيري تداوم اجراي آن در سال 
بعد است، موضوعي كه با توجه به تاكيد نمايندگان بر لزوم 
اجراي طرح تامين كاالهاي اساسي احتماال تغييراتي را در 
ساختار حمايتي دولت از اقشار كم درآمد به وجود خواهد 
آورد، موضوعي كه روشن شدن آن نياز به چند هفته صبر و 
بررسي ديدگاه هاي نمايندگان مجلس در اين زمينه دارد.

2 اقتصاد کالنسیاست
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 آغاز بررسي اليحه بودجه 
از هفته آينده

نايب رييس كميس��يون برنامه و بودجه مجلس 
شوراي اسالمي گفت كه بررس��ي اليحه بودجه 
1400 از هفت��ه آينده در مجلس آغاز مي ش��ود. 
حجت االس��الم س��يد محمدرضا ميرتاج الديني 
اظهار كرد: كميس��يون هاي تخصصي مجلس از 
يكشنبه هفته آينده بررسي اليحه بودجه 1400 
را در دس��تور كار دارند و پيش��نهادات خود را در 
مورد اليحه بودج��ه ارايه خواهند كرد. همچنين 
هر كميس��يون در هفته آينده اعض��اي خود در 
كميسيون تلفيق را انتخاب مي كند تا كميسيون 
تلفيق نيز تش��كيل ش��ود. وي افزود: كميسيون 
تلفيق براي بررس��ي اليحه بودجه و پيشنهادات 
كميس��يون ها دو هفته زمان دارد كه اين مهلت 
براي دو هفته ديگر هم قابل تمديد است. سپس 
اين اليحه به صحن علني مجلس ارايه خواهد شد. 
علي القاعده تا زم��ان ارايه اليحه بودجه به صحن 
علني حدود يك ماه زمان نياز است. نماينده مردم 
تبريز در مجلس با بيان اينكه اليحه بودجه 1400 
در مرحله مطالعه و ارايه پيشنهاد توسط نمايندگان 
است، خاطرنش��ان كرد: در اين اليحه 25 درصد 
منابع ب��ه درآمدهاي نفتي ات��كا دارد، همچنين 
سهم صندوق توسعه از درآمدهاي نفتي همانند 
سال گذشته 20 درصد و سهم شركت ملي نفت 
نيز 14.5 درصد ديده ش��ده است. ميرتاج الديني 
با بيان اينكه مي��زان فروش نفت در اليحه بودجه 
1400 دو برابر سال جاري پيش بيني شده است، 
تصريح كرد: اين نگاه خوش بينانه دولت است كه 
ما هم اميدواريم محقق شود. البته فروش نفت هر 
چه بيشتر باشد سهم آن در بودجه افزايش نمي يابد 
بلكه به صندوق توسعه هدايت مي شود. ما معتقديم 
منابع بودجه بايد محقق الوصول باشد و بين منابع 
و مصارف هم خواني وجود داشته باشد. وي با بيان 
اينكه مجلس تالش مي كند اليح��ه بودجه را به 
شكلي مورد بررس��ي قرار دهد كه در سال آينده 
شاهد كسري بودجه نباش��يم. يادآور شد: دولت 
قرار بود مولفه هاي اصالح ساختار بودجه را در اين 
اليحه پيش بيني كند. ما هم بررسي هاي خودمان 
را خواهيم داش��ت و هر كدام از مولفه ها كه ديده 
نشده باشد را در اليحه مي گنجانيم تا بتوانيم اولين 
قدم را در اصالح ساختار بودجه برداريم. نايب رييس 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پايان گفت كه 
بودجه هاي مصوب مجلس نسبت به لوايح بودجه 

معموال سه تا چهار درصد تغيير مي كند.

دستيابي به فناوري پيچيده 
شبيه سازها در دوران تحريم

مع��اون هماهنگ كننده نهاجا گف��ت: جمهوري 
اس��المي اي��ران ب��ه لطف خ��دا و با وج��ود همه 
سنگ اندازي ها و تحريم هاي دشمنان، به فناوري 
پيچيده شبيه سازها دست يافته است. امير سرتيپ 
خلبان مه��دي هاديان مع��اون هماهنگ كننده 
نيروي هوايي ارتش اظهار كرد: نيروهاي مس��لح 
به وي��ژه نيروي هوايي ارتش جمهوري اس��المي 
ايران با توجه به سياس��ت حاكم بر نظام در بحث 
اقتصاد مقاومتي به ويژه در مباحث دفاعي كشور با 
هدف قطع وابستگي به خارج و نگاه به ظرفيت ها 
و داشته هاي داخل كش��ور، عملكرد بسيار خوبي 
داشته است. بخشي از دستاوردهاي حوزه دفاعي 
در بدن��ه نيروهاي مس��لح به ويژه ارتش و س��پاه 
در نمايش��گاه هاي مختلف به س��مع و نظر مردم 
مي رس��د، امروز نظام جمهوري اسالمي در بحث 
توليد محصوالت دفاعي در لبه فناوري قرار دارد، 
اين فناوري در دني��ا باالترين طبقه بندي را دارد و 
معموال از پيشرفته ترين تكنولوژي روز برخوردارند. 
وي خاطرنش��ان كرد: ب��ا بهره من��دي از جوانان 
متخصص و نخبگان س��طح ارتش و ب��ه ويژه در 
نيروي هوايي ارتش، جهاد خودكفايي، دانشگاه ها، 
مراكز پژوهشي و شركت هاي دانش بنيان در فضاي 
تعاملي فعال هستند و با محوريت وزارت »دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح« در حوزه صنايع دفاعي، 
وضعيت مطلوب و ارزشمندي داريم. وي افزود: روند 
ساخت هواپيما در ايران اسالمي با توليد پرستو آغاز 
شد؛ و در مراحل بعد ساخت هواپيماهاي آذرخش 
و تندر در دستور كار قرار گرفت و امروز هم در كنار 
ساخت جت آموزشي ياس��ين، صاعقه و جنگنده 
كوثر توليد شده است و ان شاءاهلل به حول و قوه الهي 
اين مسير ادامه دارد. معدود كشورهايي با عنايت 
به برخورداري از صنايع و زير ساخت مورد نياز در 
حوزه ساخت هواپيما در جهان مطرح هستند، در 
مجموع مي توان گف��ت صنايع هوانوردي فناوري 
مادر است. آذرخش، صاعقه، جت آموزشي ياسين 
و جنگنده كوثر با اجراي عمليات در رزمايش هاي 
مختلف و رژه در مناسبت ها به عنوان تكه هاي پازل 
اقتدار دفاعي ايران براي دنيا به ويژه دشمنان نظام 
جمهوري اس��المي اين معن��ا را دارد كه ما در لبه 
فناوري دفاعي ايستاده ايم و حركت مي كنيم. امير 
س��رتيپ هاديان ادامه داد: شديدترين تحريم ها 
از روز اول پيروزي انقالب اس��المي متوجه نيروي 
هوايي ارتش بود، اما امروز بحمداهلل شاهد پيشرفت 
فناوري صناي��ع دفاعي و به تبع آن افزايش قدرت 
دفاعي هستيم كه محصول همين تحريم هاست. 
اوايل انقالب وقت��ي رژيم امريكا از اي��ران بيرون 
انداخته شد فكر مي كرد حاال كه نظامي هاي اين 
رژيم - به اصط��الح مستش��اران - از ايران خارج 
ش��وند نيروي هواي��ي زمين گير مي ش��ود، اما به 
همت جوان��ان و متخصصان نيروي هوايي نه تنها 
اين روند متوقف نش��د كه رش��د هم كرد و امروز 
جمهوري اسالمي ايران به لطف خدا و با وجود همه 
سنگ اندازي ها و تحريم هاي دشمنان، به فناوري 

پيچيده شبيه سازها دست يافته است.

ارز 4200 توماني
14 برابر يارانه رانت مي آورد

با توجه به اينكه رييس سازمان برنامه و بودجه شرط 
چند برابر شدن يارانه نقدي را حذف ارز 4200 توماني 
مي داند، يك تحليلگر اقتصادي اين امر را داراي تبعات 
مثبت به خصوص براي توليدكنندگان مي داند و معتقد 
است با ورود ارز دولتي به اقتصاد كشور و تداوم آن تا 
پايان سال معادل 14 برابر يارانه نقدي ساالنه ايراني ها 
رانت توزيع ش��ده است. اليحه بودجه سال آينده در 
12 آذر سال جاري به مجلس تقديم شد كه پس از آن 
گمانه هاي مبني بر حذف ارز 4200 توماني از بودجه 
1400 مطرح شد و در اين زمينه رييس سازمان برنامه 
و بودجه توضيح داد كه دالر 4200 توماني براي تامين 
كاالهاي اساسي در نظر گرفته شده است اما چنانچه 
شرايط طوري باشد كه اين ارز حذف شود، يارانه ها دو 
تا سه برابر مي شود.با اين تفاسير، شرط افزايش يارانه 
نقدي حذف دالر 4200 توماني اعالم ش��ده اس��ت 
كه در اين رابطه ميثم هاش��م خاني - يك كارشناس 
اقتصادي - به تحليل اي��ن موضوع پرداخت و گفت: 
اگر دولت دالر 4200 توماني را به قيمت روز بفروشد 
و مازاد آن را براي يارانه نقدي اختصاص دهد، تبعات 
مثبتي چون جلوگيري از فسادهاي زيادي كه در پي 
دالر چند نرخي ايجاد شده و احياي بخشي از قدرت 
خريد قشر ضعيف جامعه را در پي دارد. وي افزود: اگر 
مابه التفاوت درآمد حاصل از دالر نفتي با دالر 4200 
توماني صرف افزايش يارانه نقدي شود، هيچ اثر تورمي 
نخواهد داشت، زيرا هيچ پولي چاپ نمي شود كه اثر 
تورمي داشته باشد. با ورود ارز دولتي به اقتصاد كشور 
و تداوم آن تا پايان امسال معادل 14 برابر يارانه نقدي 
ساالنه ايراني ها رانت توزيع شده كه دالر 4200 توماني 
عموما باعث كاهش قيمت كاالها نش��ده است. اين 
كارش��ناس اقتصادي ادامه داد: از زماني كه پرداخت 
يارانه نقدي تصويب و اجرا ش��د، مشكل كليدي اين 
طرح آن بود كه منابع مالي آن مشخص نشده بود كه 
در نهايت دولت را براي تامين منابع مالي آن مجبور 
به چاپ پول كرد كه افزايش تورم را در پي  داش��ت. از 
س��وي ديگر، برنامه جامعي براي تامين منابع مالي 
يارانه نقدي در آينده هم وجود نداشت.وي خاطرنشان 
كرد: اگر هر سال يارانه نقدي به اندازه تورم رسمي كه 
بانك مركزي اعالم مي كند، افزايش مي يافت، عدد آن 
تقريبا به 450 هزار تومان مي رسيد و فقر باال را مشاهده 
نمي كرديم و يارانه نقدي يكي از مهم ترين و موفق ترين 
برنام��ه دولت براي حمايت از اقش��ار ضعيف جامعه 
مي شد. هاشم خاني با تاكيد براينكه در شرايط فعلي با 
تشديد تحريم ها و ظهور كرونا، توليدكنندگان تحت 
فش��ار قرار دارند، گفت: چند برابر شدن يارانه نقدي 
حتما به منظور حمايت از توليدكنندگان است، زيرا 
دولت در دو حالت مي تواند از توليدكنندگان حمايت 
كند؛ يكي تامين منابع مالي و وام و ديگري تخصيص 

دالر ارزان )ارز دولتي( است.  

نقش آفريني بيمه در برابر كرونا  
تحريم و حوادث

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: صنعت بيمه در شرايط 
سختي چون تحريم هاي دشمنان، اپيدمي بيماري كرونا 
و حوادث طبيعي سال هاي اخير، به خوبي نقش آفرين 
بوده است. فرهاد دژپس��ند در پيامي به مناسبت روز 
ملي بيمه تاكيد كرد: بايد شرايطي ايجاد شود كه بيمه 
در ذهن مردم به عنوان يك پناهگاه امن و پش��تيبان 
نهادينه ش��ود. صنعت بيمه در شرايط سختي، چون 
تحريم هاي دشمنان، اپيدمي بيماري كرونا و حوادث 
طبيعي سال هاي اخير، به خوبي نقش آفرين بوده است. 
اين پيام مي افزايد: بيمه به عنوان يك مولفه اقتصادي، 
در اقتصاد كشور از اهميت ويژه اي برخوردار است و هر 
چه ضريب نفوذ اين صنعت افزايش يابد، اقتصاد كشور 
مسير پيش��رفت را در بستر مطمئن تري طي خواهد 
نمود.  در اين پيام آمده است: صنعت بيمه با طراحي و 
ارايه محصوالت و خدمات نوآورانه براي واكنش سريع 
به رويداد هاي فردي و گروهي در هنگام بروز زيان هاي 
مالي، واگذاري و توزيع ريسك فعاليت ها، حفاظت از 
سرمايه ها، مشاركت در سياست هاي اجتماعي، حفظ 
و تقويت زنجيره توليد، تزريق سرمايه به اقتصاد ملي، 
حمايت از ايجاد زيربنا هاي كشور، تسهيل ابداع و ابتكار 
و تسهيل تأمين مالي، نقشي بي بديل در حمايت از اقشار 
جامعه، فعاالن اقتصادي، كسب و كار ها و اقتصاد كشور 
ايفا مي كند.در اين پيام اضافه شده است: در اين صنعت 
بايد شرايطي ايجاد شود كه بيمه در ذهن مردم به عنوان 
يك پناهگاه امن و پشتيبان نهادينه شود، به گونه اي كه 
هر فردي كه در معرض نا اطميناني قرار گرفت، احساس 
نمايد يك پناه دارد و آن صنعت بيمه است و مردم بيمه را 
فقط بيمه هاي اجباري مانند شخص ثالث ندانند، بلكه 
براي هر كاري ابتدا به دنبال شناسايي بيمه نامه متناسب 
بوده تا ريسك خود را با صنعت بيمه پوشش دهند.به 
گفته وزير اقتصاد صنعت بيمه از سال 1397 جهش 
قابل توجهي را آغاز كرده كه اكنون شاهد نتايج مثبت 
آن هس��تيم، با تالش هاي انجام شده در صنعت بيمه 
اقدامات خوبي در زمينه الكترونيكي كردن و ديجيتالي 
نمودن خدمات بيمه اي انجام شده است، همچنين سهم 
بيمه هاي غيردولتي با هدف كاهش ضريب تمركز در 
اين صنعت و همچنين ضريب نفوذ بيمه در سطح جامعه 
افزايش يافته و اين ضريب از 2.4 درصد در سال 1397 
به 2.5 درصد در سال 1398 ارتقاء پيدا كرده است. در 
اين پيام آمده است: پرتفوي بيمه اي در هفت ماهه سال 
جاري نيز به عدد 42.6 هزار ميليارد تومان رسيده كه 
نسبت به مدت مشابه س��ال 1397 به بيش از دو برابر 
افزايش يافته است. پوشش بيمه اي تمامي ريسك هاي 
موجود در كشور در شرايط تحريم هاي سخت دشمنان، 
طراحي »بيمه نامه تعطيلي كسب و كار به دليل اپيدمي 
و پاندمي« براي حمايت از كسب و كار ها در شرايط كرونا 
و همچنين ارايه خدمات بيمه اي در حوادث طبيعي 
س��ال هاي اخير از جمله موارد نقش آفريني مطلوب 

صنعت بيمه در كشور است.

50  هزار ميليارد تومان از منابع امسال محقق نشد

نوبخت:نفتراغلتانومنعطفميفروشيم!

قرائت كيفرخواست ادامه پيدا كرد

برگزاري سومين جلسه بررسي به اتهامات پوري حسيني
سومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات پوري حسيني 
رييس اسبق سازمان خصوصي سازي امروز شنبه در شعبه 
اول دادگاه كيفري يك اس��تان تهران به رياس��ت قاضي 
جواهري برگزار شد.قاضي جواهري در ابتداي جلسه دادگاه 
ضمن اعالم رسميت جلسه از نماينده دادستان خواست تا 
براي ادامه قرائت كيفرخواست صادره درجايگاه قرار گيرد.

نماينده دادستان با حضور در جايگاه اظهار داشت: سازمان 
خصوصي سازي در ادامه واگذاري هاي مشكل دار، نسبت به 
واگذاري شركت ايريتك كه جزو صد شركت برتر ايران است 
به شركت ايستا توان تك با سابقه اي كمتر از 30 روز و بدون 
تمكن مالي اقدام كرد.نماينده دادستان گفت: گردانندگان 
شركت ايستاتك همزمان در مديريت شركت ايريتك نيز 
دخيل بودند بنابراين در فرآيند واگذاري شركت ايريتك 
از رانت اطالعاتي برخوردار بودند؛ به عبارت ديگر از ميزان 
دارايي ها و توانايي هاي شركت ايريتك آگاه بودند و بر همين 
اساس پيشنهاد اوليه خود براي خريد را يك و نيم برابر قيمت 
پايه فروش سهام ش��ركت ايريتك اعالم كردند.وي ادامه 
داد: شركت مذكور به سبب در اختيار داشتن 23 شعبه، 
5 ترمينال و همچنين ناوگان گسترده ملكي و مجموعه 
امكانات و تجهيزات مجهز به عنوان يكي از ش��ركت هاي 
توانمند حمل ونقل و لجستيك شناخته مي شود.نماينده 

دادستان با اش��اره به واگذاري برمبناي صورت هاي مالي 
قبلي ناش��ي از عدم تجديد ارزيابي، به صورت هاي مالي 
شركت براي ورود به بورس پرداخت و تصريح كرد: ورود به 
بورس بدون رعايت قانون تجارت و ارزيابي صورت هاي مالي 

شركت انجام گرفته است.
در ادامه جلسه دادگاه، نماينده دادستان اظهار داشت: در 
جريان جلس��ه هيات واگذاري در 3 آبان 93 كه با حضور 
وزير وقت اقتصاد و پوري حس��يني رييس وقت سازمان 
خصوصي سازي و ساير مسووالن در خصوص تعيين قيمت 
پايه فروش 87 درصد س��هام شركت حمل ونقل خليج 
فارس برگزار ش��د، متهم پوري حسيني اظهار داشت كه 
ايراد دستگاه هاي نظارتي مبني بر قيمت پايه 44ميلياردي 
شركت مزبور به سبب عدم تجديد ارزيابي دارايي هاي آن 
از آنجايي كه قرار است اين شركت در بورس عرضه شود، 
بالوجه است.نماينده دادستان گفت: مديرعامل شركت 
مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران طي نامه اي خطاب به 
متهم پوري حسيني رييس وقت سازمان خصوصي سازي 
تصريح كرد كه قيمت واگذاري سهام شركت حمل ونقل 
خليج فارس در هيات عالي واگذاري در شرايطي تعيين شده 
كه شركت مزبور بالغ بر 90 ميليارد ريال زيان انباشته داشته 
لذا ضروري است در فرآيند قيمت گذاري و شناسايي سهام 

ش��ركت حمل ونقل خليج فارس گزارش تجديد ارزيابي 
دارايي هاي شركت لحاظ ش��ود.نماينده دادستان گفت: 
اموال و دارايي هاي اين شركت هرگز مورد ارزيابي منصفانه 
قرار نگرفته است و با مقايسه ليس��ت اموال و دارايي ها در 
س��ال 94 و ارزيابي هاي انجام شده در سال 85 بايد به اين 
نكات توجه كرد كه اموال و دارايي هاي مربوط به بعد از سال 
85 مورد تجديد ارزيابي قرار نگرفته اند و در گزارش مذكور 
صرفاً دارايي هاي ثابت اصطحالك پذير در نظر گرفته شده 
است و به دارايي هاي اصطحالك ناپذير كه بخش عمده اي 
از دارايي هاي شركت را تشكيل مي دهند اشاره اي نشده 
است.نماينده دادستان در ادامه اظهار كرد: از آنجايي كه 
عرضه شركت حمل و نقل خليج فارس در بورس بر اساس 
تجديد ارزيابي سال 85 و صورت مالي سال 88 انجام شده 
و نظ��ارت بر تجديد ارزيابي دارايي هاي ش��ركت مزبور از 
سوي سازمان خصوصي سازي صورت نگرفته لذا فرآيند 
موصوف منج��ر به واگذاري بنگاه به ثمن بخس و تضييع 
حقوق بيت المال شده اس��ت.نماينده دادستان در ادامه 
اظهار داشت: اتهام دوم متهم آقاي پوري حسيني مربوط 
است به تضييع وجوه اموال دولتي در جريان اهمال و تفريط 
در فرآيند واگذاري گروه ماشين س��ازي تبريز به مبلغ 6 
هزار و 117 ميليارد و 11 ميليون و 430 هزار و 97 ريال و 

مصرف وجوه دولتي در صورتي كه در قانون اعتباري براي 
آن منظور نشده از طريق هزينه كرد در گروه ماشين سازي 
تبريز به مبلغ 274 ميليارد و 900 ميليون ريال كه نهايتًا 
منجر به عدم تس��ويه تنخواه دريافتي موسسه صندوق 
حمايت و بازنشس��تگي كاركنان ف��والد جمعًا به مبلغ 6 
هزار و 391 ميليارد و 911 ميليون و 430 هزار و 97 ريال 
گرديده است.باللي افزود: درباره سهام ذوب آهن صرفا تا 
سقف خاصي براي تس��ويه تنخواه اختصاص داده شده و 
مازاد آن معلق به خزانه نه براي تسويه تنخواه خواهد بود 
 و صرف در اختيار بودن سهام دليل تسويه تنخواه نيست.

نماينده دادستان گفت: متهم با برداشت وجوه از خزانه داري 
كل و از محل فروش س��هام شركت ها مرتكب بزه مصرف 
وجوه دولتي شده است.وي ادامه داد: وجوه حاصل از فروش 
متعلق به دولت بوده است و اقدام متهم در انعقاد توافقنامه 
اصالحي و الحاقي به توافقنامه با موضوع تعلق مازاد فروش 
به موسسه مذبور در واقع اقدامي براي سرپوش گذاشتن 
اقدامات خالف قانون ايشان بوده است. در ادامه جلسه دادگاه 
نماينده دادستان بيان داشت: متهم پوري حسيني پيرامون 
علت برداشت از خزانه از محل اصل فروش سهام پتروشيمي 
جم از شركت هاي صندوق فوالد جهت هزينه كرد در گروه 

ماشين سازي تبريز دليل روشني ارايه نكرده است.

روحاني: حتي با وجود واكسن بايد رعايت پروتكل ها ادامه يابد
رييس جمهور گف��ت: ما به كانال 500 نف��ر فوتي در روز 
نزديك شده بوديم و حتي به ما مي گفتند كه وضعيت بدتر 
نيز مي شود اما امروز به كانال 300 نفر بازگشتيم و اميدواريم 
از اين نيز كمتر ش��ود. حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحاني در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا با بيان اينكه در 
اين مدت 420 مصوبه داشته ايم و به دستگاه ها ابالغ كرديم، 
گفت: تاكنون 85 درصد مصوبات ما عملياتي شده است. 
وي افزود: كار بسيار خوبي در اين مدت محدوديت ها انجام 
شده كه آثار مثبتي داش��ته است و همه اينها با همكاري 
مردم به وجود مي آيد. تا زماني كه مردم به مس��ري بودن 
اين بيماري واقف باشند و به پروتكل ها عمل كنند، وضعيت 

بهتر مي شود. روحاني تأكيد كرد: البته هر كجا وضعيت 
قرمز باشد ما محدوديت ها را اجرايي و اعمال مي كنيم. ما 
به كانال 500 نفر فوتي در روز نزديك شده بوديم و حتي 
به ما مي گفتند كه وضعيت بدتر نيز مي ش��ود اما امروز به 
كانال 300 نفر بازگشتيم و اميدواريم از اين نيز كمتر شود. 
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه اگر مراعات در جامعه ما مورد 
توجه قرار نگيرد و مردم حس كنند ش��رايط عادي شده، 
يك ماه بعد باز به شرايط بحراني باز مي گرديم، تاكيد كرد: 
حتي اگر واكسن مفيد و موثر به دست ما برسد و ما هم براي 
مردم آن را فراهم كنيم، الزم است كه همچنان پروتكل ها 
رعايت ش��ود، چرا كه نه مشخص است آثار اين واكسن ها 

چقدر است، نه مشخص است كه چه عوارضي دارد و نه به 
محض تزريق، تأثير مي گذارد. روحاني يادآور شد: به اميد 
واكسن نبايد مراقبت ها كاهش پيدا كند. هيچ واكسني نيز 
صد درصد اثربخش نيست و همچنين نمي دانيم كه اين 
ويروس چقدر تغيير ژنتيكي در آينده خواهد داشت. پس 
در اين شرايط الزم است پروتكل ها مراعات شود. وي با بيان 
اينكه افراد مبتال بايد دوران قرنطينه را بگذرانند، تصريح كرد: 
تأسف بار است كه فردي مبتال مي شود، به او اعالم مي شود و 
بازهم او از خانه و قرنطينه خارج مي شود و حتي مي خواهد 
سوار هواپيما و وسايل حمل و نقل عمومي شود. اين موارد 
از سوي ما حتماً بايد با برخورد مواجه شود و جريمه ها براي 

اين افراد اعمال شود. ما ناچار از سختگيري نسبت به چنين 
افرادي هستيم.رييس جمهور تاكيد كرد: اگر اقدامات دو سه  
هفته اخير نبود ما با مشكالت بسيار گسترده در زمينه شيوع 
كرونا مواجه مي شديم. وقتي ما پروتكلي را الزامي مي كنيم 
و ابالغ مي شود، خود ما مسووالن وظيفه اجراي آن را بيش 
از مردم عادي برعهده داريم.روحاني ادامه داد: همه آناني 
كه مسوول هستند بايد بيش از ديگران آن را رعايت كنند. 
اگر چنين نشود مردم مي گويند پس اين مراقبت ها چندان 
اهميتي ندارد، اگر داش��ت چرا فالن اداره يا فالن مسوول 
رعايت نكرد؟ پس بايد طوري عمل كنيم كه مردم، مسووالن 

را در اين زمينه الگو قرار دهند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
به دنبال طرح موضوع دالر 11 تا 11500 توماني به جاي 
دالر 4200 توماني، در روزهاي اخير مسووالن سازمان 
برنامه و بودجه اعالم كرده اند كه س��ال آينده پرداخت 
ارز4200 تومان��ي براي برخي كااله��ا و دارو همچنان 
ادامه خواهد داش��ت و به نظرمي رسد كه تامين برخي 
داروها و واكسن از طريق دالر 4200 توماني تامين شود.  
پوراصغري معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ادامه 
دالر 4200 توماني گفته است: اعتبارات خريد واكسن 
به۷۷هزار ميليارد تومان افزاي��ش يافت. اعتبارات دارو 
واكسن تقريبا دو برابر شده و به بيش از ۷0هزار ميليارد 
تومان رسيد. يارانه شيرخش��ك و... نيز به665 ميليارد 
تومان رسيده اس��ت. براي خريد واكسن در رديف دارو 
واكسن شيرخشك، اعتبار الزم پيش بيني شده است و 
اگر موضوع تاييد شود عالوه بر توليد داخلي اعتبار مربوطه 
پيش بيني شده اس��ت. كارشناسان معتقدند كه دولت 
براي تامين كاالهاي اساسي و دارو و به خصوص تامين 
واكسن كرونا كه در س��ال آينده به يكي از اقالم اساسي 
زندگي مردم تبديل خواهد شد، چاره اي جز اختصاص 
يارانه و دالر 4200 توماني ندارد زيرا دالر 11500 توماني 
عمال موجبات رشد قيمت برخي اقالم اساسي مانند دارو 

را موجب خواهد شد. 

    دالر ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان شد
روز شنبه دالر در بازار آزاد و معامالت نقدي به 25800 
تومان رسيد. يورو 31 هزار تومان و درهم ۷120 تومان 
معامله شد. قيمت دالر در صرافي هاي بانكي نيز با افزايش 
نس��بت به قيمت هاي پايان��ي روز كاري قبل 25 هزار و 
۷00 تومان تعيين شده و قيمت خريد دالر نيز با اختالف 
1000توماني نس��بت به قيمت فروش، 24 هزار و ۷00 
تومان تعيين شده است.قيمت فروش يورو نيز با افزايش 
نس��بت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل معادل 31 
هزار و 150 تومان و قيمت خريد يورو نيز 30 هزار و 150 
تومان اعالم ش��ده است. قيمت طالي جهاني به 1839 
دالر رس��يد و با اعالم دالر 25800 تومان، قيمت طال و 
سكه نيز اندكي كاهش داشته و سكه 12 ميليون و 50 هزار 
تومان معامله شد.  قيمت فروش يورو نيز با افزايش 250 
توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري پنجشنبه 
گذشته، به 31 هزار و 150 تومان رسيد.قيمت خريد هر 
دالر 24 هزار و ۷00 تومان و قيمت خريد هر يورو نيز 30 
هزار و 150 تومان اعالم شد. قيمت خريد هر دالر در بازار 
متشكل ارزي 25 هزار و 426 تومان و قيمت فروش آن نيز 
25 هزار و 680 تومان اعالم شد.همچنين قيمت خريد هر 
يورو در اين بازار 30 هزار و 549 تومان و قيمت فروش آن 
نيز 30 هزار و 854 تومان اعالم شد. عالوه براين در سامانه 
سنا در روز معامالتي گذشته )پنجشنبه(، هر يورو با قيمت 
ميانگين 30 هزار و 191 تومان به فروش رسيد و هر دالر 
نيز با قيمت ميانگين 25 هزار و 288 تومان فروخته شد. 
ضمن اينكه در سامانه نيما نيز در روزپنجشنبه گذشته 
حواله يورو با ميانگين قيم��ت 30 هزار و 546 تومان به 
فروش رس��يد و حواله دالر نيز به قيمت 25 هزار و 56۷ 
تومان معامله شد. در روزهاي گذشته روند حركت قيمت 
دالر، كاهش��ي بود. اوايل آبان ماه نرخ دالر روند صعودي 
داشت و به بيش از 30 هزار تومان رسيد، اما از اواسط آبان 

سير نزولي به خود گرفت.

   كاهش ۵۰ هزارتوماني قيمت سكه
قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي روز )شنبه( با 50 
هزار تومان كاهش نسبت به پنجشنبه گذشته 12 ميليون 
و 50 هزار تومان معامله شد.سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم نيز به قيمت 11 ميليون و 300 هزار تومان معامله 
شد.قيمت نيم سكه بهار آزادي برابر با 6 ميليون و 200 
هزار تومان، ربع سكه به چهار ميليون و 200 هزار تومان و 
سكه يك گرمي نيز به 2 ميليون و 400 هزار تومان مبادله 
شد. عالوه بر اين، در بازار طال نيز هر گرم طالي 18 عيار 
به يك ميلي��ون و 118 هزار توم��ان و هر مثقال طال به 
بهاي چهار ميليون و 845 هزار تومان فروخته شد. اونس 
جهاني طال نيز با افزايش نسبت به آخرين روز كاري هفته 

گذشته به قيمت يك هزار و 839 دالر رسيد. طي دو هفته 
گذشته قيمت سكه و طال متاثر از بازار ارز روند كاهشي 
داشت و نوسان ارزي و سير نزولي قيمت ارز روي بازار طال 
نيز تأثير گذاشت. بررسي روند معامالت ارزي در روزهاي 
اخير نشان مي دهد كه كاهش ريسك هاي برون زا، حضور 
پرقدرت بازارساز و تقويت عرضه اسكناس در بازار متشكل 
ارزي به منظور مديريت نوسان نرخ ارز، باعث افت قيمت ها 

در بازار ارز  همچنين بازار طال شده است.

    دالر ۴۲۰۰ توماني ۱۴ برابر مبلغ يارانه 
رانت مي آورد

با توجه به اينكه رييس سازمان برنامه و بودجه شرط چند 
برابر شدن يارانه نقدي را حذف ارز 4200 توماني مي داند، 
يك تحليلگر اقتصادي اين امر را داراي تبعات مثبت به 
خصوص براي توليدكنندگان مي داند و معتقد اس��ت با 
ورود ارز دولتي به اقتصاد كشور و تداوم آن تا پايان سال 
معادل 14 برابر يارانه نقدي ساالنه ايراني ها رانت توزيع 
شده است. اليحه بودجه سال آينده در 12 آذر سال جاري 
به مجلس تقديم شد كه پس از آن گمانه هايي مبني بر 
حذف ارز 4200 توماني از بودجه 1400 مطرح شد و در 
اين زمينه رييس سازمان برنامه و بودجه توضيح داد كه 
دالر 4200 توماني براي تامين كاالهاي اساسي در نظر 
گرفته شده است اما چنانچه شرايط طوري باشد كه اين ارز 
حذف شود، يارانه ها دو تا سه برابر مي شود. با اين تفاسير، 
ش��رط افزايش يارانه نقدي ح��ذف دالر 4200 توماني 
اعالم شده است كه در اين رابطه ميثم هاشم خاني - يك 
كارشناس اقتصادي - به تحليل اين موضوع پرداخت و 
گفت: اگر دولت دالر 4200 توماني را به قيمت روز بفروشد 
و م��ازاد آن را براي يارانه نق��دي اختصاص دهد، تبعات 
مثبتي چون جلوگيري از فسادهاي زيادي كه در پي دالر 
چند نرخي ايجاد شده و احياي بخشي از قدرت خريد قشر 
ضعيف جامعه را در پي دارد.  وي افزود: اگر مابه التفاوت 
درآمد حاصل از دالر نفت��ي با دالر 4200 توماني صرف 
افزايش يارانه نقدي شود، هيچ اثر تورمي نخواهد داشت، 
زيرا هيچ پولي چاپ نمي شود كه اثر تورمي داشته باشد. با 
ورود ارز دولتي به اقتصاد كشور و تداوم آن تا پايان امسال 
معادل 14 برابر يارانه نقدي ساالنه ايراني ها رانت توزيع 
شده كه دالر 4200 توماني عموما باعث كاهش قيمت 
كاالها نشده است.  اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: از 
زماني كه پرداخت يارانه نقدي تصويب و اجرا شد، مشكل 
كليدي اين طرح آن بود كه منابع مالي آن مشخص نشده 
بود كه در نهايت دولت را براي تامين منابع مالي آن مجبور 
به چاپ پول كرد كه افزايش تورم را در پي  داشت. از سوي 

ديگر، برنامه جامعي براي تامين منابع مالي يارانه نقدي 
در آينده هم وجود نداش��ت. اگر هر سال يارانه نقدي به 
اندازه تورم رسمي كه بانك مركزي اعالم مي كند، افزايش 
مي يافت، عدد آن تقريبا به 450 هزار تومان مي رسيد و فقر 
باال را مشاهده نمي كرديم و يارانه نقدي يكي از مهم ترين 
و موفق ترين برنامه دولت براي حمايت از اقشار ضعيف 

جامعه مي شد. 

  حمايت از توليد با چند برابر شدن 
يارانه نقدي 

هاش��م خاني با تاكيد براينكه در شرايط فعلي با تشديد 
تحريم ها و ظهور كرونا، توليدكنندگان تحت فشار قرار 
دارند، گفت: چند برابر شدن يارانه نقدي حتما به منظور 
حمايت از توليدكنندگان است، زيرا دولت در دو حالت 
مي تواند از توليدكنندگان حمايت كند؛ يكي تامين منابع 
مال��ي و وام و ديگري تخصي��ص دالر ارزان )ارز دولتي( 
است. وي اظهار كرد: اگر دالر 4200 توماني را به قيمت 
آزاد بفروشيم و اختالف آن را به توليدكننده بدهيم به اين 
معني است كه مردم تصميم بگيرند از كدام توليدكننده 
خريد خود را بيش��تر و حمايت كنند و برعكس. در اين 
راستا، توليدكنندگان هم كيفيت و قيمت محصوالت خود 
را افزايش و كاهش دهند تا مصرف كننده را جذب كنند و 
با فروش كاال و خدمات از افزايش چند برابري يارانه نقدي 
نفع ببرند؛ بنابراين، جنبه حمايت از توليد چند برابر شدن 

يارانه نقدي مهم است.

    تشديد نوسان در هفته هاي اخير 
در هفته هاي گذش��ته نوس��ان نرخ ارز بار ديگر به بازار 
بازگشته است و بعد از انتخابات امريكا نرخ دالر از باالي 30 
هزار تومان تا نزديك 23 هزار تومان كاهش يافته  سپس 
به كانال 25 هزار تومان صعود كرد. هفته گذشته نيز نرخ 
دالر بين 24 تا 26 هزار تومان در يك نوسان 2 هزار توماني 
قرار داشت اما سرانجام در كانال 25 هزار توماني آرام گرفته 
است.  در هفته هاي اخير، تشديد نوسانات ارزي موجب 
شد تا بازارساز تصميم جدي براي مديريت عرضه و تقاضا 
بگيرد و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه در بازار با 
برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، از سرگيري فروش 
ارز سهميه اي و كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد 
و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي 
مجاز مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم 
كرد. بانك مركزي همچنين اعالم كرده از روز دوشنبه 
21 مهرماه نيز روزانه 50 ميليون دالر اسكناس وارد بازار 
خواهد كرد ضمن اينكه سقف خريد بانك ها و صرافي ها 

در بازار متش��كل ارزي را به 500 هزار دالر افزايش داده 
است. فعاالن بازار پيش بيني مي كنند با ورود 50 ميليون 
دالر در بازار و افزايش س��قف خري��د صرافي ها در بازار 
متشكل، قيمت ارز كاهشي شود كمااينكه بعد از اجراي 
اين سياست طي چند روز قيمت دالر حدود 4 هزار تومان 
كاهش يافت. گفتني است، با كاهش اختالف قيمت ارز 
بازار آزاد و رس��مي، بانك مركزي ممنوعيت فروش ارز 
سهميه اي را به هر كارت ملي برداشت؛ بنابراين صرافي ها 
به هر كارت ملي يك بار در سال 2200 دالر ارز سهميه اي 
مي فروشند. پيش از اين با دستور بانك مركزي فروش ارز 
سهميه اي موقتًا در صرافي هاي بانكي متوقف شده بود. 
قيمت هر اونس طال در پايان معامالت روز جمعه با 0.12 
درصد كاهش به 1838 دالر و 86 سنت رسيد.به گزارش 
رويترز، در حالي كه پس از رش��د قيمت هاي قابل توجه 
در روز پنجشنبه س��رمايه گذاران در روز جمعه اقدام به 
برداشت سود كردند و در حالي كه ارزش سهام در بازارهاي 
بورس شاهد رشد بوده است، قيمت طال روز جمعه شاهد 
كاهش بود، اما احتمال انعقاد بسته محرك مالي جديد در 
امريكا سبب شد تا قيمت طال اولين رشد هفتگي طي 4 
هفته گذشته را تجربه كند. بر اساس اين گزارش، قيمت 
هر اونس طال در پايان معامالت روز جمعه با 0.12 درصد 
كاهش به 1838 دالر و 86 س��نت رسيد. در اين هفته 
قيمت طال شاهد رش��د حدود 2.5 درصدي بود. قيمت 
فل��ز زرد در پايان معامالت آتي ديروز نيز با 0.06 درصد 
افت به 1840 دالر رسيد. تاي وونگ تحليلگر بازار طال در 
موسسه بي ام او گفت: »پس از رشد 4 روزه قيمت طال و در 
حالي كه قيمت ها به آستانه رقم 1850 دالر رسيده بود، 
يك موج برداشت سود در بازار شكل گرفت.« آمارها در 
روز جمعه نشان داد كه اقتصاد امريكا در ماه نوامبر كمترين 
فرصت شغلي را طي 6 ماه گذشته ايجاد كرده است. اين 
آمار احتمال انعقاد يك بسته محرك مالي را تقويت كرد و 
سبب رشد شاخص ها در بورس وال استريت شد. يك طرح 
حمايت مالي 9.8 ميليارد دالري مورد حمايت جمهوري 
خواهان و دموكرات ها در كنگره امريكا در حال پيگيري 
است و احتمال تصويب آن در تعطيالت پايان هفته دور 
از ذهن نيست. سوكي كوپر تحليلگر استاندارد چارترد 
اظهار داشت، عالوه بر عوامل پيش گفته، تضعيف ارزش 
دالر، نرخ بهره منفي و نگراني ها در مورد نرخ تورم احتماال 
سبب خواهد شد تا قيمت طال همچنان روند افزايشي 
خود را حفظ كند. ارزش دالر امريكا در اين هفته در مسير 
ثبت بدترين عملكرد هفتگي از اوايل نوامبر قرار گرفت و 
سبب ارزان تر شدن طال براي خريداراني شد كه از ارزهاي 

غيردالري استفاده مي كنند.

رویداداخبار
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۴  تصميم بانكي در حمايت از 
واحدهاي آسيب ديده از كرونا

معاون اقتصادي رييس جمهوري گفت: در جلسه 
ستاد ملي مقابله با كرونا چهار تصميم اقتصادي براي 
واحدهاي آسيب ديده از اعمال محدوديت ها گرفته 
شد. »محمد نهاونديان« روز )شنبه( در پايان جلسه 
ستاد ملي مقابله با كرونا در جمع خبرنگاران با اشاره 
به خروج بسياري از شهرها از شرايط قرمز، اظهار 
داشت: رعايت دس��تورالعمل هاي بهداشتي بايد 

به طور جدي براي تداوم وضعيت بهبود ادامه يابد.
وي با اشاره به اخذ چهار تصميم اقتصادي در ستاد 
ملي مقابله با كرونا با توجه به آثار و آسيب هاي ايجاد 
ش��ده از محدوديت ها براي واحدهاي اقتصادي، 
خاطرنشان كرد: نخست، طبق مصوبه تسهيل بدهي 
بدهكاران شبكه بانكي مجلس شوراي اسالمي در 
سال 9۷، اشخاص حقيقي و حقوقي مهلت يافتند تا 
بدهي معوقه خود را تا پايان سال 98 پرداخت كنند.

وي افزود: بر اين اس��اس اشخاص حقيقي تا 500 
ميليون تومان و اشخاص حقوقي تا 2 ميليارد تومان 
مي توانستند از اين مهلت استفاده كرده و با شرايط 
معين شده بدهي خود را بپردازند، اما اسفندماه سال 
98 با شيوع ويروس كرونا همزمان بود و بسياري از 
واحدهاي توليدي نتوانستند از اين شرايط بهره مند 
ش��وند. نهاونديان بيان داش��ت: به پيشنهاد بانك 
مركزي و كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسالمي، امروز در ستاد ملي كرونا تصويب شد كه 
مهلت تعيين شده تا پايان سال گذشته تا اسفندماه 
سال 99 تمديد شود. وي تاكيد كرد: فرصت مراجعه 
واحدهاي توليدي به بانك ها و موسسات اعتباري 
تا پايان آذرماه تعيين ش��ده است تا پس از بررسي 
حساب متقاضيان، در اسفندماه پرداختي ها انجام 
شود. معاون اقتصادي رييس جمهوري ، مصوبه دوم 
ستاد ملي مقابله با كرونا را مربوط به آسيب اعمال 
محدوديت براي كسب وكارها عنوان كرد و گفت: 
واحدهاي اقتصادي ك��ه با اعمال محدوديت هاي 
شديد در شهرهاي قرمز و نارنجي مجبور و متحمل 
آسيب ش��ده اند در كنار برخي تس��هيالت، براي 
پرداخت س��هم كارفرمايي بيمه تامين اجتماعي 
آنها 2 ماه مهلت تعيين ش��د و البته بررس��ي هاي 
انجام شده تا سازمان تامين اجتماعي از اين تصميم 
دچار مشكل نشود. وي با بيان اينكه سومين مصوبه 
اقتصادي ستاد ملي مقابله با كرونا مربوط به حوزه 
ورزش بود، اظهار داشت: تسهيالتي براي اين بخش 
در نظر گرفته ش��ده كه متقاضيان واجد ش��رايط 
مي توانند تا پايان دي ماه نس��بت به ثبت نام اقدام 
كنند و اقساط تسهيالت نيز از اول خردادماه سال 
آينده آغاز خواهد شد. نهاونديان خاطرنشان كرد: 
همه كمك ها و حمايت هايي كه به صورت تسهيالت 
بانكي يا بالعوض به خانوارها و واحدهاي اقتصادي 
پرداخت ش��ده است با تصميم ستاد ملي مقابله با 
كرونا »مس��تثنيات دين« تلقي مي شوند، به اين 
معني كه محدوديت هاي م��اده )5( اصالح قانون 
صدور چك شامل اين گروه ها نمي شود.بر همين 
اساس ممنوعيت افتتاح حساب و قطع باقي خدمات 
به طور استثنايي در مورد اين پرداخت ها و تسهيالت 
اعمال نخواهد شد. معاون اقتصادي رييس جمهوري 
اظهار اميدواري كرد كه اين گام هاي كوچك بتواند 
كمكي براي واحدهاي اقتصادي باشد و همه ما با 
يك وحدت ملي از اين شرايط عبور كنيم. »علي رضا 
رييسي« سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا درباره 
وضعيت رنگ بندي شهرها گفت: محدوديت هاي 
جديد كرونايي از شنبه اول آذر در 448 شهر شامل 
160 ش��هر با وضعيت قرمز، 208 شهر با وضعيت 
نارنجي و 80 شهر با وضعيت زرد به مدت دو هفته 
به اج��را در آمده ب��ود. در حال حاض��ر 64 قرمز، 

2۷8نارنجي و 106 زرد داريم.

روند نزولي دالر تا ۲۰۲۱ 
بي��ش از دو س��وم تحليلگ��ران ارزي حاض��ر در 
نظرسنجي رويترز معتقد به تضعيف بيشتر ارزش 
دالر هستند. نظرسنجي انجام شده توسط رويترز 
از تحليلگران ارزي نشان مي دهد روند نزولي دالر 
در بازارهاي جهاني احتماال تا اواسط سال 2021 
ادامه خواهد داشت. از ۷2 تحليلگر ارزي كه در اين 
نظرسنجي حضور داشته اند 51 نفر معتقد بوده اند 
كه تا نيمه سال 2021 دالر باز هم تضعيف خواهد 
شد. حدود 14 ميليون نفر در امريكا به كوويد-19 
مبتال ش��ده اند و اميدواري ها به رونمايي از بسته 
حمايتي جديد باع��ث تضعيف دالر در هفته هاي 
اخير ش��ده است تا جايي كه تنها در اين ماه ارزش 
دالر مقابل سبد ارزهاي معتبر جهاني سه درصد 
كاهش يافته اس��ت. اين رقم براي مجموع س��ال 
2020 ب��ه 6 درصد مي رس��د. كي��ت جوكيس- 
استراتژيست ارزي بانك سوسيت ژنرال گفت: به 
زبان س��اده از نظر معامله گ��ران ارزش فعلي دالر 
بيش از حدي است كه بايد باشد و براي همين فكر 
مي كنم روزهاي بد دالر ادامه دارد. بازارها به آنچه 
در حوزه سياست گذاري پولي رخ مي دهد واكنش 
نش��ان مي دهند و با وضعيت فعلي فش��ار زيادي 
روي دالر است. در مقايسه با ماه هاي ابتدايي سال 
جذابيت دالر براي بسياري از معامله گران كاهش 
پيدا كرده است. برخالف دالر، يورو امسال را رويايي 
سپري كرده است تا جايي كه ارزش ارز واحد اروپايي 
مقابل دالراز ابتداي امسال تاكنون بيش از هشت 
درصد رشد داشته است و براي نخستين بار در سه 
سال اخير، نرخ برابري هر يورو از 1.2 دالر نيز عبور 
كرده است. متوسط نرخ پيش بيني شده براي يورو 
توسط تحليلگران اين نظرسنجي تا پايان امسال 
معادل 1.23 دالر بوده است. با وجود آنكه ابتداي 
امسال ارزهاي نوظهور تحت تاثير شيوع كرونا با افت 
شديدي مواجه شدند اما در دو ماه اخير ارزش دالر 
مقابل آنها نيز عمدتا نزولي بوده و انتظار اين است 

كه اين روند كماكان ادامه داشته باشد.

واريز وام يك ميليوني
 براي يارانه  بگيران 

مدير اداره اعتبارات بانك مركزي از واريز وام يك ميليون 
توماني به حساب نخس��تين گروه از سرپرستان خانوار 
يارانه بگير بدون درآمد ثابت خبر داد. شهرزاد دانشمندي 
در اين باره گفت: حسب مصوبات اخير ستاد ملي كرونا مقرر 
شد تسهيالت يك ميليون توماني به سرپرستان خانوار 
يارانه معيشتي بگير كه فاقد درآمد ثابت هستند، پرداخت 
شود.  وي افزود: اين افراد با ارسال پيامك به »وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي« شناسايي و دسته بندي و اساميشان به 
سازمان هدفمندي ارسال مي شود و متعاقباً به نظام بانكي 
به منظور پرداخت تسهيالت معرفي مي شوند. طبق اعالم 
بانك مركزي، دانشمندي ادامه داد: روز گذشته نخستين 
ليست اين افراد كه 4 ميليون و 515 هزار و 651 نفر بودند، 
دريافت شد كه با 14۷ هزار و 292 يارانه بگيران قبلي كه 
جامانده بودند مجموعًا به چهار ميليون و 661 هزار و 15 
نفر تسهيالت يك ميليون توماني پرداخت شد كه از محل 
يارانه معيشتي طي 31 قس��ط 35 هزار توماني تسويه 
خواهد ش��د.  به گفته مدير اداره اعتبارات بانك مركزي 
در صورت ارسال ليست يارانه بگيران معيشتي بعدي كه 
فاقد درآمد ثابت هستند از سوي »وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي« در مراحل بعدي تسهيالت يك ميليون توماني 
به افراد جديد هم تعلق خواهد گرفت.  مقام مسوول بانك 
مركزي در پايان با اشاره به تسهيالت يك ميليون توماني 
پراخت ش��ده در مراحل قبلي گفت: براساس مصوبات 
س��تاد ملي كرونا تاكنون 21 ميليون و 421 هزار و 863 
نفر از يارانه بگيران مشمول دريافت تسهيالت يك ميليون 
توماني ش��دند كه اقساطش از محل يارانه هايشان كسر 
مي شود. اين تسهيالت طي پنج مرحله در تير و مرداد ماه 

سال جاري پرداخت شده است.

هفتمين موفقيت بين المللي بانك 
آينده با دريافت تنديس بنكر٢٠٢٠

بانك آينده براي هفتمين بار در س��طح بين المللي و 
 ،)Banker( چهارمين بار پياپي، از سوي موسسه بنكر
موفق به كس��ب عنوان »بانك س��ال ايران«  در سال 
2020 ميالدي شد. تنديس و لوح تقدير اين موفقيت 
در مراس��مي ويژه در ش��هر لندن كه روز چهارشنبه 
12 آذر س��ال 1399 به صورت برخ��ط )online( و 
با حضور نمايندگان بانك ها از سراس��ر جهان، برگزار 
شد، به بانك آينده، اعطا گرديد. بانك آينده در شرايط 
خاص اقتصادي و همه گيري بيماري كرونا، با تكيه بر 
دانش، تجربه و استعداد سازماني، موفق به كسب اين 
عنوان شد. موسسه بنكر در بخش��ي از بيانيه اهداي 
تنديس به بانك آينده اعالم كرده؛ عالوه بر معيارهاي 
عملكرد خوب، واكنش سريع و ابتكاري بانك آينده در 
برابر همه گيري Covid-19 توجه داوران را به خود 
جلب كرد؛ اين شركت، بزرگ ترين دارايي خود، يعني 
مركز نمايش��گاهي ايران مال را در طول يك هفته به 
يك بيمارستان 3000 تختخوابي براي مبتاليان به 
كرونا تبديل كرد.از سوي ديگر، بانك آينده اولين بار در 
ايران است كه يك سامانه الكترونيكي شناخت مشتري 
)eKYC( يا همان احراز هويت الكترونيكي مشتريان 
از طريق اپليكيش��ن متمايز كيلي��د را معرفي كرده 
 است.  همچنين اين بانك با استفاده از سيستم عامل

 Finotech توس��عه بانك��داري ديجيت��ال و باز را 
تقوي��ت كرده اس��ت. اين برنامه همچني��ن در حال 
 توسعه برنامه هاي جديد از طريق اتحاد استراتژيك با

 Finnova و با كمك برنامه شتاب دهنده fintechs 
است. محمد فطانت، مديرعامل بانك آينده نيز در اين 
باره گفته: »اس��تراتژي هاي اصلي ما شامل مديريت 
منابع و كاهش هزين��ه، مديريت هزينه ه��ا، درآمد 
مشترك و تقويت ثبات مالي بانك بوده است.« نشريه 
بنكر )Banker( وابسته به موسسه فايننشيال تايمز با 
بيش از 90 سال سابقه حرفه اي در زمينه بانكداري در 
سطح جهاني، هر ساله اقدام به ارزيابي بانك ها مي كند.

عرضه دارايي ها در زمان مناسب
 از كمك اين هلدينگ ها با كمك بانك ها به صورت نقد 
و اقس��اط در بازار عرضه كنند اما؛ اگر تمامي عرضه ها 
دولت به صورت خرده فروشي انجام شود ممكن است 
بازار پتانسيل الزم براي اين مقدار از عرضه را نداشته باشد 
و مسووالن نيز با مالحظات الزم را درخصوص وضعيت 
بازار س��رمايه انجام دهند. حال اگر عرضه دارايي هاي 
دولت با قيمت هاي مناس��ب و به صورت خرد صورت 
گيرد مي تواند به سودآوري اين سهام كمك كند. البته 
سودآوري عرضه دارايي دولت به زمان آن نيز بستگي 
دارد. براي مثال پااليشي در زماني عرضه شد كه رشد 
بااليي داشت و اين عامل باعث شد كه معامله پااليشي 
كمي سخت تر شود، اگر عرضه اي با قيمت پايين تر ارزش 
ذاتي و در زمان مناس��ب صورت گيرد مي تواند به طور 

كامل سودآور باشد.

كاهش ارزش دالر در برابر 
روبل روسيه

قيمت دالر در بورس مسكو با 0.68 درصد كاهش براي 
اولين بار از تاريخ 2 سپتامبر سال جاري ميالدي به زير ۷4 
روبل رسيد. به گزارش تاس، قيمت دالر در بورس مسكو 
با 0.68 درصد كاهش به ۷3.94 روبل رسيد.آخرين باري 
كه قيمت دالر به زير ۷4 روبل رسيد تاريخ 2 سپتامبر سال 
جاري ميالدي بود.بر اساس اين گزارش، بعد از ظهر جمعه 
تا ساعت 15:29 به وقت مسكو، هر دالر با ۷4.015 روبل 
)كاهش 0.58 درصدي( و هر يورو با 90.03 روبل )كاهش 
0.41 درصدي( معامله شد.قيمت قراردادهاي آتي فوريه 
نفت خام برنت در بورس لندن با 1.05 درصد افزايش به 

49.22 دالر در هر بشكه رسيد.

قيمت طالي جهاني به 1839 دالر رسيد، دالر در كانال 25 هزار تومان

دالر ۴2۰۰ توماني 1۴  برابر مبلغ يارانه رانت ايجاد مي كند

ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰  توماني در سال آينده 

اكونوميست: ذخاير ارزي ايران به ۶۵  ميليارد دالر مي رسد
واحد اطالعات اكونوميست از دارايي حدود 19 ميليارد 
دالري ايران نزد بانك هاي خارجي در پايان ژوئن 2020 
خبر داد و كل ذخاير ارزي كش��ور در پايان سال 2020 را 
65 ميليارد و 919 ميلي��ون دالر پيش بيني كرد. واحد 
اطالعات اكونوميس��ت در جديدترين گ��زارش خود از 
سلس��له گزارش هاي مربوط به ريسك كش��وري ايران، 
درجه ريسك كش��وري ايران را همچنان CCC ارزيابي 
نمود. اكونوميس��ت ماه اكتبر نيز درجه ريسك كشوري 
ايران را CCC ارزيابي كرده بود. در اين گزارش آمده است: 
ريسك حكومتي: ريسك حكومتي ايران CCC تشخيص 
داده شده اس��ت. دولت ايران به دليل وجود مشكالت در 
صادرات نف��ت و تحريم هاي امريكا با رك��ود اقتصادي و 
كسري بودجه فزاينده روبه رو است. بيماري كرونا و افت 
قيمت نفت نيز به اين فشارها افزوده است. تالش ها براي 
تنوع بخشيدن به درآمدها و كاهش وابستگي به درآمدهاي 
نفت و گاز نيز به دليل ضعف اقتصادي چالش برانگيز بوده 
است. درآمدهاي مالياتي نيز در سطح پاييني باقي خواهد 
ماند. ريسك ارزي: نمره CCC به ريسك ارزي ايران داده 
شده است. شكاف بزرگ ميان نرخ مبادله رسمي ارز و نرخ 
بازار غيررسمي همچنان باقي خواهد ماند و سياست پولي 
ضعيف و تورم باال، ناترازي هاي موجود را تشديد خواهد 
كرد. با اين حال زمزمه رفع احتمالي تحريم ها باعث تقويت 

نسبي ريال در بازار شده است. ريسك بخش بانكي: نمره 
ريسك بخش بانكي ايران CC برآورد شده است. اين نمره 
منعكس كننده رشد سريع اعتباردهي به بخش عمومي و 
وجود حجم انبوه تسهيالت معوق است. مشكل تسهيالت 
معوق در نتيجه ركود طوالني اقتصاد، شيوع كرونا و افت 
قيمت نفت تشديد خواهد ش��د. ريسك سياسي: نمره 
ريسك سياسي ايران CC است. تنش بين ايران و امريكا با 
وجود كاهش نسبي، همچنان باالست. درحالي كه اقتصاد 
طي سه سال گذشته در ركود باقي مانده، جمعيت بيكاران 
افزايش يافته و سطح استاندارد زندگي مردم كاهش پيدا 
كرده مي توان گفت ريسك تنش ها افزايش خواهد يافت. 
ريسك ساختار اقتصادي: اكونوميست نمره ايران از نظر 
ريسك ساختار اقتصادي را B تشخيص داده شده است. 
وابستگي به درآمد نفتي باعث آسيب پذيري اقتصاد در برابر 
تغيير قيمت و توليد نفت و گاز شده است. تحريم امريكا و 
شيوع كرونا به اعتماد سرمايه گذاران در اين بخش ضربه 
زده است. اكونوميست در جدول مربوط به شاخص هاي 
س��ه ماهه دارايي هاي ايران نزد بانك هاي خارجي را در 
پايان سه ماهه دوم 2020 بالغ بر 18 ميليارد و 9۷8 ميليون 
دالر برآورد كرده اس��ت. اين رقم نسبت به سه ماهه اول 
130 ميليون دالر كاهش داشته است. كل تعهدات ايران 
به بانك هاي خارجي نيز در پايان سه ماهه دوم 2020 بالغ 

بر 1 ميليارد و 56۷ ميليون دالر بوده است. تعهدات ايران 
به بانك ها نسبت به سه ماهه اول 53 ميليون دالر افزايش 
داشته است. اين گزارش با بررسي بخش مالي ايران كل 
ذخاير ارزي كشور در پايان س��ال 2020 را 65 ميليارد و 
919 ميليون دالر پيش بيني كرده است كه اين رقم نسبت 
به سال 2019 حدود 10 ميليارد دالر كاهش خواهد يافت. 
كل ذخاير ارزي ايران در پايان سال ميالدي گذشته 86 
ميليارد و 19 ميليون دالر برآورد شده است. تعاريف ريسك 
حكومتي: ريسك حكومتي ميزان ريسك ناتواني دستگاه 
حاكمه يا يك موجوديت تحت ضمانت توسط آن دستگاه 
در بازپرداخت بدهي ها را نشان مي دهد. نكول حاكميتي 
به معناي تلنبار شدن بدهي هاي يك دولت يا نهاد تحت 
ضمانت دولت است، چه اصل بدهي ها باشد چه سود آن، 
چه اين بدهي ارزي باش��د و چه بر اساس پول ملي باشد. 
نمره هر كشور در ريسك حاكميتي بر اساس تركيبي از 
متغيرهاي سياسي، سياستي، تناوبي و ساختاري تعيين 
مي شود. ريسك ارزي: ريسك ارزي ميزان ريسك كاهش 
ارزش پول ملي به ميزان 25 درصد يا بيشتر طي يك دوره 
12 ماهه در براب��ر ارز مرجع )معموال دالر امريكا و گاهي 
يورو( را نش��ان مي دهد. ريسك ارزي هر كشور بر اساس 
مجموعه اي از متغيرهاي سياس��ي، سياستي، تناوبي و 
ساختاري تعيين مي شود. ريسك بانكي: اين ريسك ميزان 

احتمال بروز بحران در سيستم بانكي را نشان مي دهد يعني 
بانك هايي كه 10 درصد يا بيشتر كل دارايي هاي نظام بانكي 
را در اختيار دارند ورشكسته شوند و نتوانند تعهدات خود در 
قبال سپره گذاران يا وام گيرندگان را انجام دهند. احتمال 
بروز بحران بانكي در هر شرايطي وجود دارد حتي اگر دولت 
از طريق ارايه بس��ته هاي حمايتي يا ملي كردن بانك ها 
مشكل پرداخت بدهي آنها را به طور موقت حل كند. ريسك 
سياسي: ريسك سياسي مجموعه اي از فاكتورهاي سياسي 
مرتبط با ثبات سياسي و كارآمدي دولت را بررسي مي كند 
كه مي توانند بر توانايي دولت براي بازپرداخت بدهي هاي 
خود تاثير بگذارند يا منجر به بروز آش��فتگي در بازار ارز 
شوند. شاخص ريسك سياس��ي در واقع ميزان ريسك 
حكومتي، ريسك ارزي و ريسك بخش بانكي را در درون 
خود دارد. ريسك اقتصادي: ريسك ساختار اقتصادي برپايه 
مجموعه اي از متغيرهاي اقتصاد كالن با ماهيت ساختاري 
و نه دوره اي محاسبه مي شود. بر اين اساس ريسك ساختار 
اقتصادي در ش��رايط معمول ثابت باقي مي ماند و فقط با 
تحوالت ساختاري در اقتصاد تغيير مي كند. ريسك ساختار 
اقتصادي همچنين ريسك حكومتي، ريسك ارزي و ريسك 
بخش بانكي را در درون خود دارد. ريسك كشوري: ريسك 
كشوري از متوسط ريسك حكومتي، ريسك ارزي و ريسك 

بخش بانكي به دست مي آيد.
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 درباره كتاب هنر معامله 
با چنگال اندروز

كتاب »هنر معامله با چنگال اندروز« تاليف كامران 
جعفرقلي و س��عيد نيك اخت��ر در ۱۵۰ صفحه 
توسط انتش��ارات آراد كتاب منتشر شده است. 
اين كتاب در پنج فصل نگارش شده است. فصل 
اول به زندگينامه ايزاك نيوتن فيزيكدان ش��هير 
انگليسي و راجر بابس��ون تاجر و محقق معروف 
امريكايي پرداخته اس��ت. در فصل دوم با فلسفه 
و نحوه ترس��يم چنگال اندروز به شيوه كالسيك 
آشنا مي شويد. در فصل سوم با مديريت سرمايه و 
ريسك آشنا مي شويد كه از مهم ترين موارد براي 
انجام معامالت موفق است. فصل چهارم ايده هايي 
براي اس��تفاده از چنگال ان��دروز در معامله گري 
ارايه مي دهد و سرانجام در فصل آخر چند مثال 
معامالتي را اين ابزار شرح داده و جمع بندي كاملي 
از نحوه استفاده اين ابزار كاربردي در معامالت ارايه 
مي دهد. اين كتاب اخيراً به مجموعه كتاب هاي 
كتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار افزوده شده 
است. اين كتابخانه فعاليت خود را از سال ۱۳۷۴ با 
هدف اطالع رساني و ارايه خدمات به دانشجويان، 
اساتيد، س��رمايه گذاران و ساير عالقه مندان آغاز 
كرد. سير توس��عه و تكميل منابع طي سال هاي 
پ��س از آن در راس��تاي تبديل اي��ن كتابخانه به 
تخصصي تري��ن مركز مورد مراجع��ه محققان و 
عالقه مندان به بازار سرمايه تداوم يافت. ماحصل 
اين تالش گردآوري بيش از ۵۹۴۵ عنوان كتاب 
انگليسي )نس��خه چاپي و الكترونيكي(، ۴۹۸۶ 
عنوان كتاب فارس��ي، ۲۴۱۵ عن��وان پايان نامه 
فارس��ي و انگليس��ي مرتبط با حوزه ه��اي بازار 
سرمايه، ۶۴ عنوان نشريه تخصصي و ۶۴۱۶ عنوان 
مقاله فارسي و انگليسي در نرم افزار جامع كتابخانه 
ش��د، همچنين مجموعه نرم افزارهاي نور شامل 
۸۱ مجموعه آثار نويسندگان برتر اسالم و ايران 

در دسترس محققان قرار گرفته است.

 افزايش ضريب بورس 
در جامعه

علي صحرايي مدير عامل بورس تهران در پيامي، 
چهاردهمين س��الروز ش��ركت بورس تهران را 
تبريك گفت و خاطرنشان كرد: بورس تهران براي 
تعالي بازار سرمايه و ارتقاي نقش اين شركت در 
اقتصاد ملي گام هاي بلند و استوار بر مي دارد. متن 
كامل پيام وي در چهاردهمين س��الروز تأسيس 
بورس تهران به اين ش��رح اس��ت: شركت بورس 
اوراق بهادار تهران با بيش از ۵۳ سال تجربه بورس 
در ايران بر اس��اس قانون جديد بازار سرمايه، در 
پانزدهم آذر ماه ۱۳۸۵ تأس��يس ش��د و قدم در 
راهي پر پيچ و خم گذاش��ت كه چش��م انداز آن 
رسيدن به جايگاه برترين بورس در منطقه و موتور 
محرك براي رشد اقتصادي كشور است. سالي كه 
گذشت سايه بيماري كوويد ۱۹ بر جامعه جهاني 
و كش��ور ما س��ايه افكند و موجب محدوديت در 

كسب و كارها شد. 
در اي��ن پاندمي جهاني، بورس ته��ران با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي همچنان به فعاليت خود 
ادامه داد و با ايجاد بس��تري مناس��ب طرح ملي 
سهام عدالت را كه مورد توجه عموم جامعه است 
تحت عنوان سرمايه گذاري هاي استاني پذيرش و 
عرضه كرد، تا با افزايش ضريب نفوذ بازار سرمايه 
در سراس��ر ايران با دورنمايي روشن و توسعه اي 
پايدار، به اولويت اول سرمايه گذاران تبديل شود 
و مش��اركت عموم مردم در بازار سرمايه از طريق 

بورس تهران تاريخ ساز شود. 
ب��ورس تهران ع��الوه بر تحقق اه��داف و اجراي 
مس��ووليت هاي محوله، با ايجاد بس��تري بر پايه 
ش��فافيت اطالعاتي به عنوان رك��ن اصلي بازار 
س��رمايه براي هدايت نقدينگ��ي و تأمين مالي 
بنگاه ه��اي ب��زرگ اقتصادي به منظور توس��عه 
اقتصادي، نگاه��ي ملي و منطقه اي به توس��عه 
فرهنگ سرمايه گذاري و ارتقاي دانش مالي آحاد 
جامعه دارد و با گس��ترش خدمات در تاالرهاي 
منطق��ه اي ۲۲ گانه خود و توجه به مس��ووليت 
اجتماعي، تأمين زير س��اخت و تس��هيل امكان 
ورود ب��ه بازار به صورت غيرمس��تقيم با برگزاري 
وبيناره��اي آموزش��ي متعدد، حت��ي در دوران 
پاندمي به اين مهم پرداخته است. در اين ۱۴ سال 
پر فراز و نشيب به همت كاركنان متعهد و پر تالش 
خود سعي كرده ايم به جايگاهي در خور توجه در 
اقتصاد ملي دست يابيم. اقبال عموم مردم به بازار 
سرمايه در دو سال گذشته و رشد بي نظير حجم و 
ارزش معامالت و ساير نماگرهاي بورس تهران به 
خوبي بيانگر ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد 
ملي است. امروز ديگر داشتن ابزارهاي مالي به جز 
سهام، رويا نيس��ت و طراحي و راه اندازي ابزارها 
و نهادهاي جديد همچ��ون اوراق مرابحه، اوراق 
اجاره و انواع صكوك، تنوع در ابزارهاي معامالتي 
بازارهاي سهام، بدهي، اختيار معامله و آتي نقطه 
عطف بازار سرمايه است. همچنين با اضافه شدن 
ساز و كار فروش تعهدي جعبه ابزارهاي كالسيك 
بازار س��رمايه كامل شد. جذب س��رمايه گذاران 
بين المللي از ديگر اولويت ه��اي بورس تهران به 
شمار مي آيد. بر همين مبنا از ظرفيت تفاهم نامه 
با بورس هاي بين المللي بهره برداري و از سفيران 
و فعاالن كشورهاي ديگر براي بازديد و آشنايي با 
فرايند معام��الت در بورس تهران دعوت به عمل 
آمد. ايمان دارم رشد و شكوفايي و ايجاد ابزارهاي 
متنوع مالي جديد در بورس تهران در سايه الطاف 
الهي، با داش��تن نيروي انس��اني متعهد، خدوم و 
توانمن��د در پرتو دانش و تخص��ص هيأت مديره 
بصير امكان پذير بوده اس��ت. از تالش و همدلي 
همكاران صديق و دلس��وز، س��هامداران صبور، 
همگام و همراه، قدرداني و سپاسگزاري مي كنم.

۱۷۸ نماد در صف حمايت صندوق 
تثبيت بازار سرمايه

محمد آقابابايي رييس هي��ات عامل صندوق 
تثبيت و توسعه بازار سرمايه در رابطه ماهيت 
واريز ي��ك درص��د از منابع حاص��ل از درآمد 
صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت و توسعه 
بازار س��رمايه اظهار كرد: اين صندوق مطابق 
م��اده ۲۸ قانون رفع موانع توليد در س��ال ۹۶ 
به ثبت رسيده است، منابع آن از سمت دولت 
فراهم ش��ده كه مبلغ آن چي��زي بالغ بر يك 

ميليارد تومان است. 
وي افزود: منابعي كه اكن��ون اين صندوق در 
اختيار دارد نخس��ت از مح��ل داخلي درآمد 
سازمان بورس و دوم يك درصد اختصاص داده 
شده از سمت صندوق توسعه ملي است كه در 
متن قانون نيز ديده مي شود، همچنين هيات 
امن��اي آن را وزير اقتصاد و امور دارايي، رييس 
كل بانك مركزي رييس سازمان برنامه، رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار تشكيل مي دهند. 
رييس هيات عامل صندوق تثبيت بازار سرمايه 
بيان كرد: هدف از تشكيل اين صندوق در اصل 
جلوگيري از خطرهايي است كه بازار سرمايه را 
تهديد مي كند و همچنين اين اقدام بيشتر براي 
تقويت امر نقد شوندگي در مواقع بحران شكل 
گرفته اس��ت. آقابابايي در پاسخ به اين پرسش 
ك��ه چرا واريز اين مبلغ ح��دود دو ماه قبل رخ 
نداد؟ بيان كرد: اين نهاد در مرحله بلوغ اس��ت 
و تا زماني كه مراح��ل تكامل خود را طي كند 
قطع به يقين به كارگيري منطقي از آن به طول 
مي انجامد همچنين نكته اي كه بايد به آن اشاره 
كرد منابع اي��ن صندوق به علت آنكه محدوده 
نمي توانست عدم اطميناني كه بين مردم نسبت 
به بازار سرمايه به وجود آمده بود را جبران كند.

وي در رابط��ه با م��دت تمدي��د دوره قرارداد 
پنج ساله اين صندوق تصريح كرد: يك درصدي 
كه از صندوق توس��عه ملي به صندوق توسعه 
و تثبي��ت واريز مي ش��ود از آنجاي��ي كه يك 
قانون گذار آن را براساس شرايط موجود كشور 
مش��خص مي كند بايد ببينيم وضعيت كشور 
در بازار س��رمايه به چه نح��وي خواهد بود تا 
بتوان درباره تمديد يا عدم تمديد آن س��خن 
گفت. رييس هيات عامل صندوق تثبيت بازار 
سرمايه در رابطه با اينكه آيا واريز مبلغ ذكر شده 
به صندوق سبب تورم مي شود يا خير؟ تصريح 
كرد: خيلي از كارشناسان به دليل عدم آگاهي 
از مصوبات و قرار داد هايي كه بين ما و صندوق 
توسعه ملي نوشته شده، مي گويند كه اين امر 
س��بب به وجود آمدن ركود و يا تورم مي شود 
به علت آنكه انها مي گفتند كه ارز بايد به ريال 
تبديل شود در حالي كه اينگونه نيست و تمام 
تالش ها حاكي از آن بود كه براي جلوگيري از 
ركود، تسعير ارز صورت نگيرد و مبالغ به مرور 
واريز شود. آقابابايي گفت: از محل بازپرداخت 
ريالي كه قبال صندوق توسعه ملي به محل هاي 
مختل��ف پرداخت كرده هم اكنون قرار اس��ت 
بازپرداخت آن به اندازه يك درصد به صندوق 

توسعه و تثبيت واريز مي شود. 
وي در رابطه با اينكه آيا ممكن اس��ت مبالغي 
كه قرار اس��ت باز به صندوق تثبيت و توس��عه 
واريز شود تا سال واريز خواهد شد؟ اظهار كرد: 
تمام تالشمان را انجام مي دهيم تا اين مبالغ تا 
پايان سال ۹۹ به اين صندوق واريز شود. رييس 
هيات عامل صندوق تثبيت بازار سرمايه، بيان 
كرد: مبالغي كه به اين صندوق واريز ش��ده به 
منظور تقويت بازارگرداني در ش��رايط بحراني 
اس��ت، اين امر بدين معناس��ت كه هيات امنا 
صندوق چهارچوب آن را مش��خص كرده اند و 
فعاليت ما هم بر اساس قواعد و خريد و فروش 
روزانه نداريم. وي در رابطه با باز پرداخت مبلغ 
واريز ش��ده به صندوق توس��عه و تثبيت، بيان 
كرد: ساليانه صندوق توسعه و تثبيت بايد ۱۲ 
درصد نرخ س��ود را به صن��دوق ملي پرداخت 
كند نكته حائز اهميت آن است كه منابع واريز 
در زمان هاي روال ب��ازار در صندوق هاي ثابت 
يا سيستم هاي س��رمايه گذاري و از آن طريق 
مبلغ مورد نظر واريز خواهد شد. رييس هيات 
عامل صن��دوق تثبيت بازار س��رمايه گفت: ما 
معتقديم كه اين صندوق ها در بلندمدت سودده 
هستند، نكته حائز اهميت آن است كه بيشترين 
فروش هاي ما در ب��ازار دوم به صورت بلوكي و 

حجم باال خواهد بود.
وي در رابطه با اينكه آيا اين مبلغ واريز مي تواند 
به عنوان يك بازوي كمكي براي بازار گردانان 
باشد يا خير؟ اظهار كرد: با توجه به مالك هايي 
كه هيات مديره تصوي��ب كرده اند ما فقط در 
مواقع بحراني مثل جنگ، ترور و غيره به مدت 
س��ه روز مي توانيم براي جلوگيري از آس��يب 
رس��يدن به بازار صف هاي خريد را تش��كيل 

دهيم. 
رييس هيات عامل صندوق تثبيت بازار سرمايه 
درباره اختصاص اين منابع به صنايع مختلف، 
گفت: بسياري مي گويند كه اين صندوق قرار 
است فقط از صنايع بزرگ حمايت كند در حالي 
كه بدين گونه نيست بنا به شرايط پيش آمده 
براي صنايع مختل��ف ما به آنها كمك خواهيم 
كرد به گونه اي كه طي چند وقت گذشته براي 
بهبود بازار از ۱۷۸ نماد حمايت كرديم. آقابابايي 
در پايان بيان كرد: ما بايد مطابق قانوني كه در 
هيات مديره تصويب شده از سهام هايي حمايت 
كنيم و حجم نقدينگي آنه��ا را ارتقا دهيم كه 
ناگهان بايك اتفاق ناگوار سهامش��ان آس��يب 
مي بيند در اين رابطه مي توان به آتش س��وزي 

پااليش نفت تهران در سال ۹۶ اشاره كرد.

رقيه  ندايي|
در آبان ماه سال جاري صف هاي دريافت كد معامالتي 
بورسي درمقايسه با ماه هاي گذشته كمي كوتاه تر شد 
و تنها ۲۱۷ هزار نفر به بازار سهام وارد شدند و مجموع 
س��هامداران به ۲۱ ميليون و ۳۹۰ هزارنفر رس��يد. 
چندماهي مي ش��ود كه وضعيت بورس عجيب شده 
و رصد اين بازار كمي سخت تر از گذشته چراكه؛ پس 
از چهارماه ريزش واصالح متوالي بازار روند متعادل و 
روبه بااليي به خود گرفته است و همين موضوع ميزان 
حساسيت بورس را افزايش مي دهد. در روزهاي نزول 
بازار اغلب سهامداران جديدالورود سرمايه خود را از 
بازارسهام خارج كردند اما در هفته هاي پاياني دومين 
ماه پاييز وضعيت تغيير كرد و باتوجه به نوس��ان در 
بازار هاي موازي همانند طال، دالر، مس��كن و خودرو 
سرمايه ها و نقدينگي هاي موجود در بازارهاي مالي به 

سمت و سوي تاالرشيشه اي بورس روانه شد.
وضعي��ت دالر و طال نيز غيرقابل پيش بيني اس��ت 
و قيمت خ��ودرو نيز دالر نوس��ان اس��ت و از اين رو 
تحليلگران و كارشناسان اقتصادي بر اين نظرند كه با 
تداوم وضعيت بازارهاي موازي و كاهش ميزان بازدهي 
و سود اين افراد شاهد خروج نقدينگي از اين بازارها و 
ورود احتمالي اين نقدينگي ها به بورس خواهيم بود. 
نرخ تورم، ارزش پول ملي، وضعيت قيمت هاي جهاني و 
تعيين تكليف انتخابات امريكا باعث شده كه تا حدودي 
از پيچيدگي معامالت در بازار كاسته شود و درنهايت 
عالقه سرمايه گذاري در اين بازار بيش از گذشته شود.

   از ميزان كدهاي بورسي كاسته شد
س��ال ۱۳۹۹ براي بورس سال عجيبي بود از يك سو 
شيوع ويروس كرونا و از سوي ديگر حمايت هاي دولت 
باعث شد كه سرمايه بسيار زيادي وارد اين بازار شود كه 
در نهايت شاهد رشد شارپي بيش از ۳۰۰ درصدي در 
بازار باشيم. اين رشد سه الي چهار ماه ادامه دار بود اما  
پس از آن بازار روند اصالحي خود را آغاز كرد و اين روند 
حدودا چهارماه به طول انجاميد كه مهم ترين دليل 
آن را مي توان بي اعتمادي مردم نسبت به بازار سهام، 
رفتارهيجاني و دخالت هاي برخي از مسووالن دانست. 
حال با اين وضعيت بازار اگر به كدهاي معامالتي صادر 
ش��ده نگاه كنيم، مي توان دريافت كه در دومين ماه 
پاييز و تا قبل از پايان اصالح ش��اخص سرعت صدور 
كدهاي معامالتي در مقايسه با ابتداي سال روند كندي 
داشته است و براس��اس گزارش هاي شركت سپرده 
گذاري مركزي در آبان ماه سال جاري، ۲۱۷ هزارنفر 
براي دريافت كد معامالتي در سامانه سجام ثبت نام 
كرده اند تا ميزان ثبت نام كنن��دگان به طور كلي به 
عدد ۲۱ ميليون و ۳۹۰ هزار نفر برسد كه در مقايسه با 
ماه هاي ابتداي سال كدهاي صادر شده طي ماه هاي 

اخير رقم بااليي نيست.
درست اس��ت كه كدهاي معامالتي در هشت ماهه 
نخس��ت س��ال جاري از رقم ۲۱ ميليون نفر رد شده 
ونسبت به ماه هاي نخست سال ۱۳۹۹ از سرعت اين 
روند تا حد قابل توجهي كاسته شده است اما؛ كدهاي 
معامالتي صادر ش��ده خبر از اي��ن موضوع مي دهد 
كه در مقايس��ه با ۱۱ ميليون و ۶۶۵ هزار كد بورسي 
صادر شده تا پايان سال ۱۳۹۸ ميزان صدوركدهاي 
معامالتي س��ال جاري با همه اتفاقات خوش گوار و 
ناگوار كه تجرب��ه كرده بود رش��د ۸۳ درصدي را در 

كارنامه خود داشته است. طي ماه گذشته يعني آبان 
ماه ۲۱۷ هزار كد معامالتي در بازار سهام صادر شد كه 
تا دوهفته قبل، روند معامالت بازار تحت تاثير انتخابات 
رياست جمهوري امريكا اماو اگر هاي بسياري داشت و 
طي اين مدت برخي از كارشناسان پيروزي بايدن در 
انتخابات رياست جمهوري را يك خطربسيار جدي 
براي بازار س��هام تلقي مي كردند ولي پس از پيروزي 
بايدن شاهد نزول عمده در بازار سهام نبوديم و بورس 
نيز در س��ايه درگي��ري لفظي مي��ان دموكرات ها و 

جمهوري خواهان در حال رشد است. 
از سوي ديگر نزول و افت شاخص سهام به يك ميليون 
و ۲۰۰ هزار واحد و جلسات و سياست گذاري هاي شانه 
بورس بازار داغ شايعات را فراهم ساخته و در اين ميان 
افزايش نرخ سود بين بانكي و قيمت گذاري محصوالتي 
مانند فوالد باعث شد كه ترس و بي اعتمادي در بازار 
رخنه كند و درنهايت برخي از سهامداران از بازار خارج 
شدند. بر همين اساس بس��ياري از فعاالن بورسي از 
ادامه دار ش��دن بي اعتمادي س��رمايه گذاران پس از 
تصميمات خلق الس��اعه سياس��ت گذاران و كاهش 
شديد درخواست سرمايه گذاران براي دريافت كدهاي 

معامالتي در ماه هاي آتي خبر مي دادند.

   صعود سال ۱۳۹۹
همانطور كه گفتيم سال ۱۳۹۹ يك قله براي بورس 
محسوب مي ش��ود و در اين سال بيش از ۹ ميليون و 
۷۲۵ هزار كد معامالتي جديد صادر ش��د و طي اين 
مدت شاخص كل بورس تهران از رقم ۳۰۴.۹۹ واحد 
در پاي��ان معامالت آبان ماه با رش��د قابل توجهي در 
دومين ماه پاييز سال جاري به رقم ۱.۳۴۵.۳۰۱ واحد 
افزايش يافته است.  تقربيا از اسفندماه كه حمايت هاي 
دولتمردان از بازار سرمايه آغاز و اين بازار را كم ريسك 
بازارمالي دانستند و بسياري از مردم با اين رويه تصميم 

به سرمايه گذاري در بورس و بازارسهام گرفتند كه در 
نهايت موجود ارزش معام��الت روزانه به بيش از ۲۲ 
هزارميليارد تومان در روز برسد و كدهاي معامالتي 
نيز به اين واسطه هر روز بيش از گذشته شود. براساس 
اعالم كارشناسان بورس��ي يكي از مهم ترين داليل 
افزايش ص��دور كدهاي معامالت��ي مخصوصا براي 
افراد حقيقي مي توان آزادسازي سهام عدالت در بازار 
سرمايه نام برد و براس��اس قوانين اين سهام افرادي 
كه روش مستقيم براي مديريت سهام خود انتخاب 
كرده اند كد بورسي صادر مي شود كه همين مورد رونق 

كدهاي بورسي را پديدآورده است. 
همچنين آغاز كار سامانه معامالت آنالين از اواخر سال 
۱۳۹۸ نيز رغبت و عالقه سرمايه گذاران را نسبت به 
بازار سرمايه بيش از گذشته كرده و دومين ماه پاييز 
يك هزار و ۳۲۰ كد مربوط به سهامداران حقوقي صادر 
شده و ۲۱۵.۶۸۰ هزاركد نيز براي سهامداران حقيقي 

صادر شده است. 
اين موضوع در حالي است كه در مهرماه ۶ هزارو ۸۰۷ 
نفرحقوقي براي دريافت كد معامالتي اقدام كرده بودند 

و معامالت بازار را رصد مي كردند.

   يكتازي استان ها در ثبت كدمعامالتي
عمده سهامداران جديدالورود كه توسط تشويق هاي 
دولت وارد بازارس��هام ش��ده بودند پس از نوسانات و 
اصالحات شديد مردادماه از اين بازار خارج شدند با اين 
وجود هنوز هم چند داستان همچنان پيشتاز دريافت 
كدهاي معامالتي هستند و بيشترين تركيب بازيگران 
بازار س��رمايه را به خود اختصاص داده ان��د. از ۲۱۷ 
هزارنفري كه در آبان ماه براي دريافت كد معامالتي 
اقدام كردند تهران با ۲۷هزار و ۹۹۸ نفر ثبت نام كننده 
در ص��در ج��دول دريافت كنندگان كد بورس��ي در 
آبان ماه قرار دارد. بعد از آن استان اصفهان با ۲۰ هزار 

و ۵۷۷ نفر در رتبه بعدي قرار مي گيرد و اس��تان هاي 
خراسان رضوي، فارس، خوزستان، گلستان، گيالن و 
آذريايجان شرقي در رتبه هاي بعدي بيشترين ثبت نام 
كد بورسي قرار دارند. استان چهارمحال و  بختياري نيز 
با يك هزار و ۴۰۲ كد معامالتي جديد انتهاي جدول را 

به خود اختصاص داده است.

   سينگال بودجه ۱۴۰۰
درست است كه بودجه سال آينده راهي طوالني براي 
تصويب و نهايي ش��دن پي��ش رو دارد اما گمانه زني 
اوليه از ارقام مهم ترين س��ند مالي كشور داللت هاي 
مهمي براي بازارهاي سرمايه گذاري از جمله بورس 
دارند. مورد اول به احتمال حذف نرخ ۴۲۰۰ توماني 
براي واردات كاالي اساسي و جبران آن از روش هاي 
ديگر بازمي گردد. به نظر مي رس��د پس از بيش از دو 
سال مواجهه با انتقادهاي نظري و اشكاالت پرشمار 
عملي، اجراي اين سياست كه با هدف اوليه مهار تورم 
برقرار شده بود از صحنه كنار مي رود. پيامد مهم اين 
رويكرد عبارت از امكان انعطاف بيشتر در زمينه نرخ 
فروش كاالهاي مش��مول يارانه است كه در صورت 
تحقق، خبر مثبتي براي صنايع مرتبط در بازار سرمايه 
به ش��مار مي رود. مورد ديگر به احتمال پيش بيني 
فروش۲.۳ميليون بشكه نفت خام در سال آينده با نرخ 
۴۰ دالر در هر بشكه مربوط است كه معنايي دوگانه 
دارد.  از يك سو اين پيش بيني مي تواند به معناي لحاظ 
كردن يك گشايش قابل مالحظه در زمينه صادرات 
نفت باشد و از سوي ديگر مي تواند پيگيري طرح هاي 

مربوط به پيش فروش نفت در داخل را تقويت كند. 
در ه��ر دو صورت، پي��ام مهم اي��ن پيش بيني براي 
بازارها عبارت از عزم دولت براي تامين بودجه از محل 
غيرتورمي چ��ه از محل فروش نفت صادراتي و چه از 

محل استقراض خواهد بود.

در دومين ماه پاييز ۲۱۷ هزار نفر كد معامالتي دريافت كردند

سبزپوشي بورس هاي جهاني در كنار صعود بورس ايران

نزول كدهاي بورسي پس از اصالحات

تنش بين چين و امريكا هنوز رو به افزايش اس��ت و 
در تازه تري��ن اقدام ضد چيني، كنگره امريكا طرحي 
را تصويب كرد كه به موجب آن ش��ركت هاي چيني 
كه قوانين حس��ابداري و حسابرسي امريكا را رعايت 
نكنند اجازه ورود به بورس اين كش��ور و عرضه سهام 
خود را نخواهند داشت. اين اليحه پيش تر نيز در سنا 
تصويب شده بود و اكنون براي اجرايي شدن تنها نياز 
به امضا توسط رييس جمهور دارد. در صورت اجرايي 
ش��دن اين قانون، يك مهلت سه ساله به بورس هاي 
چيني داده خواهد ش��د تا خود را با اين استاندارد ها 
وفق دهند و گرنه سهام ش��ان از بورس امريكا خارج 
خواهد شد. امريكا پيش تر نيز سومين شركت بزرگ 
نفتي چين و شركت سي ام اس آي- يكي از بزرگ ترين 
تراشه سازان چيني را به دليل ارتباط آنها با ارتش چين 
تحريم كرده بود. چون يين، سخنگوي وزارت خارجه 
چين در نشستي خبري گفته است اين كشور تصميم 
دارد چهار مقام امريكايي را تحريم كند. هنوز مشخص 
نيست كه پكن تصميم دارد كدام مقامات امريكايي 
را تحريم كند. روزنام��ه دولتي چاينا ديلي با انتقاد از 
اقدامات اخير امريكا نوشته است كه اين كارها به روابط 

دو طرف آسيب جدي زده است.
جروم پاول، رييس بانك مرك��زي امريكا با تاكيد بر 
اهميت مديريت برنامه هاي اس��تقراضي در مقابله با 
كرونا گفته است كه نبايد اجازه داده شود بحران كرونا 
باعث ايجاد بحران ديگري به نام بدهي و ريسك عدم 
توانايي بازپرداخت آن شود. پاول كه در جمع اعضاي 
سنا حضور يافته بود در بخش ديگري از سخنان خود با 
اشاره به پيشرفت هاي به دست آمده در مواجهه با كرونا 
گفت: هنوز زود است كه اجراي برنامه هاي اضطراري 

را متوقف كنيم.
يوسف عباسي، كارشناس ارش��د سرمايه گذاري در 
موسسه استون ايكس گفت: در حال حاضر بازارهاي 
جهان��ي خ��ود را در يك موقعيت س��ردرگم كننده 
يافته اند، از يك طرف اين نگران��ي وجود دارد كه در 
كوتاه مدت تلفات ناش��ي از كرونا كماكان باال باش��د 

و تا رسيدن واكسن خس��ارت هاي جاني و اقتصادي 
آن ادامه داش��ته باشد و از سوي ديگر اين خوشبيني 
وجود دارد كه پس از غلبه بر كرونا نرخ رشد به سطوح 
بااليي برس��د.  در بورس امريكاو وال استريت، همه 
شاخص ها صعودي بودند تا جايي كه هر سه شاخص 
اصلي بورسي در سطح باالتري از روز قبل خود بسته 
شدند. شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« با ۰.۶۲ 
درصد افزايش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۰ هزار و 
۱۴۰.۷۱ واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي ۵۰۰« 
با ۰.۶۵ درصد صعود تا سطح ۳۶۹۲.۵۸ واحدي باال 
رفت و ديگر شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك 
كامپوزيت« با ۰.۵۳ درصد پيشروي در سطح ۱۲ هزار 
و ۴۳۶.۳۴ واحدي بس��ته شد. در معامالت بازارهاي 
بورس در اروپا، شاخص »فوتسي ۱۰۰« بورس لندن 
با ۰.۹۲ درصد افزايش نس��بت به روز قبل و در سطح 
۶۵۵۰.۲۳ واحد بس��ته شد. ش��اخص »دكس ۳۰« 
بورس فرانكفورت در آلمان با صعود ۰.۳۵ درصدي و 
ايستادن در سطح ۱۳ هزار و ۲۹۸.۹۲ واحدي به كار 
خود خاتمه داد و شاخص »كك ۴۰« بورس پاريس با 
جهش ۰.۶۲ درصدي در سطح ۵۶۰۹.۱۵ واحد بسته 
شد. در مادريد شاخص »ايبكس ۳۵« ۱.۴۹ درصد باال 

رفت و به ۸۳۲۲.۹۰ واحد رسيد.
در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد خوبي 
داشتند؛ تا جايي كه شاخص »نيك كي ۲۲۵« بورس 
توكيو ژاپن با افزايش ۰.۲۲ درصدي تا سطح ۲۶ هزار 
و ۷۵۱.۲۴ واحدي باال رفت. شاخص »هانگ سنگ« 
ب��ورس هنگ كنگ ۰.۴ درصد باال رفت و در س��طح 
۲۶ هزار و ۸۳۵.۹۲ واحد بسته شد. در چين شاخص 
»ش��انگهاي كامپوزيت« افزاي��ش ۰.۱۸ درصدي را 

تجربه كرد و در سطح ۵۰۶۵.۹۲ واحد بسته شد.
در استراليا شاخص »اس اند پي اس اند ايكس ۲۰۰« 
بورس س��يدني با ۰.۲۸ درصد افزايش و ايستادن در 
سطح ۶۶۳۴.۰۸ واحدي به كار خود خاتمه داد. در بين 
ديگر شاخص هاي مهم آسيايي، شاخص » تاپيكس« 

ژاپن صعودي بود.

   بازگشت اعتماد حقيقي ها به بورس
ش��اخص كل بورس روز گذشته و در اولين روز هفته 
پس از رشد ۱۹هزار و ۷۳۰واحدي معادل با ۱.۳درصد 
در ارتفاع يك ميليون و ۴۹۰هزار واحد قرار گرفت و 
همچنين شاخص كل هم وزن با افزايش دو درصدي 
مواجه شد. آخرين قيمت ۳۷۶نماد حداقل سه درصد 
نسبت به قيمت روز قبل آنها افزايش يافته و ۶۵نماد 
با كاهش بيش از سه درصدي قيمت همراه بوده اند. 
افزايش س��هام حقيقي ه��ا در ۱۹۵ نم��اد و افزايش 
سهام حقوقي ها در ۱۰۱ نماد به بيش از يك ميليارد 
تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت حقيقي ها هزار 
و ۳۶۰ميلي��ارد تومان و تغيي��ر مالكيت حقوقي ها 
۷۴۰ميليارد تومان بود. حقيقي ها روز گذشته تقربيا 
۶۳۰ ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش كل 
معامالت خرد نيز به ۱۵۵۹۰ ميليارد تومان رس��يد، 
حقيقي ۸۸ درص��د معادل با ۱۳۷۱۰ ميليارد تومان 
س��هام خريدند و مازاد خريد خود را ب��ه ۴ درصد از 
كل معامالت رساندند. بيشترين تزريق پول توسط 
حقيقي ها در گروه هاي »خودرو و ساخت قطعات«، 
»مواد و محص��والت داروي��ي« و »زراعت و خدمات 
وابسته« رقم خورد حقوقي ها نيز خريداري سهام در 
گروه هاي »فرآورده هاي نفتي« و »سرمايه گذاري ها« 

بودند.

   پذيرش ۶۲ شركت در بورس تهران
پس از اعالم وضعيت واكسن هاي كرونا و پيش خريد 
كش��ورهاي مختلف بورس هاي جهاني نيز وضعيت 
مطلوبي به خود گرفتند و به طور كلي اميدواري در اين 
بازارها تزريق شد. طي يكسال گذشته شيوع ويروس 
كرونا باعث شده بود كه تمامي اقتصادها از جمله بورس 
روند نزولي و زيان دهي را پشت سرگذاشتند اما؛ طي 
هفته هاي گذش��ته با اخبار مثبت از واكسن ويروس 
كرونا وضعيت اين بازار را نيز تا حد قابل توجهي تغيير 
يافت. محمد قهرماني، مدير پذيرش شركت بورس 
تهران در گفت وگويي با راديو س��نا در اين خصوص 

اظهار داش��ت: از ميان اين ۶۲ ش��ركت، ۳۰ شركت 
سرمايه گذاري استاني بوده و ۳۲ شركت ديگر نيز از 
شركت هاي تجاري بودند. قهرماني ادامه داد: مجموع 
سرمايه شركت هاي استاني پذيرش شده ۲۸۷ هزار 
ميليارد تومان است و ۳۲ شركت ديگر نيز سرمايه اي 
بالغ بر ۳۵ ه��زار و ۷۰۰ ميليارد تومان بوده اند كه در 
مجموع ۴۲۲ هزار ميليارد تومان سرمايه، در بورس 
تهران پذيرش شده است.مدير پذيرش شركت بورس 
تهران گفت: از جمله شركت هاي پذيرش شده، شركت 
تامين سرمايه امين، نيروگاه برق آبادان، پتروشيمي 
اروند، پتروشيمي بوعلي سينا، فرآوري معدني پارس، 
مرغ اجداد زربال، پتروشيمي تبريز و... مي توان نام برد.

همچنين قابليت هاي نقشه بازار، ورود پول حقيقي 
و تحليل تكنيكال امكانات تازه اي است كه در سايت 
كاربردي tsetmc قابل نمايش و بهره برداري است. 
نقش��ه بازار، اطالعات مختلف شركت هاي مختلف 
بورسي از قبيل صنعت، نماد، نام، قيمت پاياني، آخرين 
معامله، تع��داد، حجم، ارزش و زم��ان اطالعات را به 
نمايش مي گذارد. در بخش ورود پول حقيقي هم آمار 
حقيقي حقوقي، نمودار ورود پول حقيقي، تاريخچه 
ورود پول حقيقي، بيشترين ورود و خروج پول حقيقي 
در روز جاري در دس��ترس خواه��د بود. همچنين با 
كلي��ك روي هر نماد، تحليل تكني��كال آن نمايش 
داده مي شود. خاطرنش��ان مي شود، پيش از اين هم 
بسته هاي آموزشي با محتواي اصول مقدماتي بورس، 
آموزش كليات بورس و مطالب مهم آموزشي در حوزه 
بازار سرمايه با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار و 
شركت اطالع رساني و خدمات بورس در اين تارنما قرار 
گرفته بود. سايت tsetmc هم اكنون جزو ۱۰سايت 
پربازديد كشور اس��ت و در روزهاي پرترافيك حدود 
۱۰ درصد از بار ترافيك كل كشور روي اين سايت قرار 
دارد. اين سايت همچنين مرجع رسمي آمار لحظه اي 
معام��الت و در حقيقت پل ارتباطي س��هامداران و 
فعاالن بازار سرمايه با اطالعات و آمار معامالت سهم 

محسوب مي شود.



گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه س��ياوش اميرمكري، مديرعامل شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران گفته اس��ت، امريكا 
نمي تواند موجب حذف مسير هوايي مقرون به صرفه 
ايران براي شركت هاي هواپيمايي دنيا شود. چرا كه اگر 
ايرالين هاي منطقه رفتار حرفه اي و مبتني بر كسب 
سود داشته باشند، قطعا شركت فرودگاه هاي ايران را 
به عنوان يك شريك تجاري معتبر و قابل اتكا در كنار 

خود خواهند داشت. 
پنجشنبه 13 آذر 99 روزنامه »نيويورك تايمز« اعالم 
كرد دولت ترامپ به دنبال متقاعد كردن سعودي ها 
براي گش��ودن حريم هوايي خود به روي پروازهاي 
قطري است تا ميليون ها دالر درآمد ايران از اين طريق 

را قطع كنند.
بر اين اس��اس، »جرد كوش��نر« داماد و مشاور ارشد 
ترامپ در سفر به قطر سفر، سعي كرد از طريق مذاكره با 
مقامات قطري و سعودي، آنها را مجاب به كنار گذاشتن 
اختالفات اخير و پايان محاصره قطر كند تا نهايتا رياض 
آس��مان خود را به روي پروازهاي قطري كه از حريم 

هوايي ايران عبور مي كنند، باز نمايد. 
به نوش��ته نيويورك تايمز، ديپلمات هاي امريكايي 
مي گويند اگر پروازهاي قطري به جاي عبور از آسمان 
ايران، از حريم هوايي سعودي عبور كنند، مبلغ 1۰۰ 

ميليون دالر ساالنه از درآمدهاي ايران كم مي شود.

    مسير با صرفه
اميرمكري ام��ا در گفت وگو با فارس درباره انتش��ار 
خبري مبني بر تالش هاي دولت ترامپ براي انحراف 
پروازهاي عبوري از آسمان ايران براي افزايش فشارها 
بر كشورمان، عنوان كرد: مسيرهاي هوايي ايران مانند 
بسياري از مسيرهاي هوايي ساير كشورها مي تواند 
براي مقاصد برخي از نق��اط دنيا كوتاه تر و مقرون به 

صرفه تر و براي برخي بلندتر و گران تر باشد.
 وي تاكيد كرد: مس��يرهاي هوايي ايران در مقايسه 
با مس��يرهاي رقيب )در كش��ورهاي همسايه( براي 
مقاصدي مانند اروپاي ش��مالي و مرك��زي، چين و 
امريكاي شمالي )كه از مسيرهاي به اصالح قطبي يا 
POLAR استفاده مي كنند( كوتاه تر و كامال مقرون 
به صرفه است و عمده شركت هاي فعال در كشورهاي 
همسايه براي رس��يدن به اين مقاصد از اين مسيرها 

استفاده مي كنند.
مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
گفت: در عين حال براي دسترس��ي به مقاصدي در 
جنوب اروپا، حوزه مديترانه و آفريقا، مسيرهاي هوايي 
ايران مس��يرهاي طوالني تر بوده و طبيعي است كه 
ش��ركت هاي هواپيمايي منطقه از مسيرهاي ديگر 
ك��ه تا حد زيادي كوتاه تر و مقرون به صرفه تر اس��ت 

استفاده مي كنند. 
اميرمكري افزود: در اين بين مقاصدي وجود دارد كه 
عبور از مس��يرهاي ايران و يا مسيرهاي رقيب از نظر 
زماني، تفاوت چندان��ي در آنها وجود ندارد و عواملي 
مانند قيمت و كيفي��ت خدمات ارايه ش��ده مطرح 
مي شود كه شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
ب��راي جذب اين بخش از بازار، اق��دام به اصالح نظام 
تعرفه گذاري خدمات ناوبري هوايي به منظور افزايش 
انعطاف پذيري تعرفه ها كرده و در حال بازاريابي فضا 
و مذاكره با ش��ركت هاي هواپيمايي مختلف با هدف 
افزايش ترافيك و پايدار سازي منابع درآمدي حاصل 

از آنها است.

   قطر روزانه 300 تا 400  پرواز 
بر فضاي ايران دارد

مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
با بيان اينكه به صرفه تر بودن عبور از آس��مان ايران 
يا عربستان براي پروازهاي قطري بستگي به مقصد 
پروازي دارد، توضيح داد: به عنوان نمونه اگر شركت 
هواپيمايي قطر بخواهد به مقاصد قاره آفريقا پرواز كند 
طبيعي اس��ت كه عبور از فضاي عربستان كوتاه تر و 
مقرون به صرفه تر است اما اگر بخواهد به مقاصد اروپاي 
مركزي و شمالي پرواز بگذارد، مسير ايران كوتاه تر و 
مقرون به صرفه تر اس��ت. وي تاكيد كرد: بايد توجه 

داشت در شرايطي كه قطر دچار ممنوعيت پرواز بر فراز 
كشورهاي همسايه اش نبود به طور ميانگين در حدود 
15۰ تا 2۰۰ پرواز از فضاي ايران داشت كه بعد از بسته 
شدن فضاي كش��ورهاي عربستان، امارات و بحرين، 
آمار اين پروازها ب��ه 3۰۰ تا 4۰۰ پرواز روزانه افزايش 
يافت بنابراين طبيعي اس��ت كه در صورت برطرف 
ش��دن تحريم هاي قطر با كاهش 15۰ تا 2۰۰ پرواز 
روزانه مواجه باشيم و پروازهاي هواپيمايي قطري به 
مسيرهاي سنتي و مختص خودش متناسب با مقاصد 

پروازي تغيير يابد. 
به گفته اميرمكري، اكنون به دليل بسته بودن فضاي 
عربستان پروازهاي قطري به آفريقا از خليج فارس به 
سمت عمان و با دور زدن امارات به سمت آفريقا انجام 
مي شود كه بسيار مسير طوالني است و در صورت باز 
شدن فضاي عربس��تان حدود ۷۰ پرواز قطري را در 

طول روز از دست خواهيم داد.

   ايمني فضاي كشور  بسيار مناسب  است
مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
عنوان كرد: در خصوص فضاي عربس��تان هيچ نوتام 
)اطالعيه هوانوردي( امنيتي و ايمني وجود ندارد در 
 EASA اداره هوانوردي فدرال( و( FAA صورتي كه
)آژانس ايمني هوانوردي اروپا( بعد از هدف قرار دادن 
پهباد امريكا و سانحه اوكراين براي فضاي ايران، نوتام 
صادر كرده اند اما از لحاظ س��اختاري به دليل وجود 
مسيرهاي موازي مناسب، ايمني فضاي كشور براي 

پروازهاي عبوري بسيار مناسب است.

   امريكا نمي تواند حذف كند
وي با تاكيد ب��ر اينكه امريكا نمي تواند موجب حذف 
مس��ير هوايي مقرون ب��ه صرفه فضاي اي��ران براي 
شركت هاي هواپيمايي دنيا شود، گفت: دشمني هاي 
دولت امريكا با مسير پيش��رفت مردم ايران بر كسي 
پوشيده نيست اما شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران داراي مزيت هاي منطقه اي و نيز س��ابقه ارايه 
خدمات ناوبري هوايي ايران با كيفيت باال است و اكنون 
استراتژي بازيگري فعال در بازار منطقه اي را در دستور 

كار خود دارد. 
اميرمكري بي��ان كرد: اگر ش��ركت هاي هواپيمايي 
منطقه رفتار حرفه اي و مبتني بر كسب سود بيشتر 
مش��روع در قالب توصيه هاي س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري )ICAO( را داشته باش��ند، قطعا شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران را به عنوان يك شريك 
تجاري معتبر و قابل اتكا در كنار خود خواهند داشت.  
او تاكيد كرد: شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
در روزهاي پر تالطم تحريم قطر به عنوان تنها محل 

عبور و مرور هوايي آن كش��ور مسووالنه وارد صحنه 
شد و با تحمل سختي ها و فشار زياد بر زيرساخت ها و 
منابع انساني دانش محور خود، بيشترين مساعدت را 

به كشور قطر داشت.
 ب��ه گفته اميرمكري ش��ركت فرودگاه ه��ا و ناوبري 
هوايي ايران از لحاظ زيرساختي و اقتصادي با داشتن 
استانداردهاي بين المللي ايكائو و يا كاهش نرخ تعرفه 
پروازهاي عبوري مي تواند موجب جذب پروازها شود 
اما رفتارهاي سياسي حداقل در كوتاه مدت شرايط را 
از آنچه پيش بيني و برنامه ريزي شده تغيير مي دهند.

  خدمات  ناوبري  هوايي كامال استاندارد 
وي همچنين با تاكيد ب��ر امنيت و ايمني قابل قبول 
مس��يرهاي هواي��ي ايران گف��ت: س��ازمان جهاني 
هواپيمايي با هدف همنوا س��ازي و توس��عه متوازن 
صنعت هوانوردي غي��ر نظامي در مقول��ه امنيت و 

ايمني در خدمات ناوبري هوايي رويه ها و توصيه هاي 
اس��تانداردي را وضع مي كند و كش��ورهاي متعهد 
موظف هستند كه با پياده سازي آنها سطح مورد قبولي 
از ايمني و امنيت را در طول مس��يرهاي هوايي شان 
تامين كنند. او ادامه داد: شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران نيز با تبعيت كامل از اين اس��تانداردها 
و س��رمايه گذاري عظيم در بخش زيرس��اخت هاي 
عمليات هوانوردي از وضعيت مورد قبولي در سطح 

منطقه برخوردار است. 
اميرمكري تاكيد كرد: ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران با ايجاد زيرساخت هاي مناسب ناوبري 
هوايي در سراسر كش��ور، خدمات ناوبري هوايي را با 
رعايت همه دستورالعمل ها به صورت كامال استاندارد 
به هواپيماهاي عبوري از فضاي كشور ارايه مي دهد و 
به طور كلي سرويس ناوبري هوايي توسط ايران و ساير 

كشورهاي منطقه براساس قوانين ايكائو است.
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28 خرداد 1400 انتخابات 
شوراها برگزار مي شود

ستاد انتخابات كش��ور، برنامه زماني فرآيندهاي 
اجرايي از جمل��ه ثبت نام داوطلبي��ن انتخابات 
ششمين دوره شوراهاي اس��المي شهر و روستا 
اعالم شد. بر اين اساس، انتخابات ششمين دوره 
شوراهاي اسالمي در روز جمعه تاريخ 2۸ خرداد 

14۰۰ برگزار مي شود. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت كش��ور، 
ثبت نام داوطلبان عضويت در شوراهاي اسالمي 
ش��هرها از س��اعت ۸ صبح روز چهارشنبه تاريخ 
2۰اس��فندماه1399 آغ��از و تا س��اعت 1۸ روز 
سه شنبه تاريخ 2۶ اس��فندماه 1399 )جمعًا به 
م��دت ۷ روز( ادامه مي يابد. ثبت ن��ام داوطلبان 
عضويت در شوراهاي اسالمي روستاها و تيره هاي 
عش��ايري از س��اعت ۸ صبح روز دوشنبه تاريخ 
1۶ فروردين ماه 14۰۰ آغاز و تا س��اعت 1۸ روز 
يكشنبه تاريخ 22 فروردين ماه 14۰۰ )جمعًا به 

مدت ۷ روز( ادامه مي يابد. 
بر اساس اين اطالعيه، مديران ارشد كليه مناصب 
دولتي و شركت هاي دولتي از عضويت در شوراي 
اس��المي ش��هر و روس��تاي محل خدمت خود 
محرومند،  مگر اينكه قبل از ثبت نام از سمت خود 
استعفا كنند. شهرداران، مديران مناطق شهرداري 
و موسس��ات و شركت هاي وابس��ته و دهياران از 
عضويت در شوراي اسالمي شهر و روستاي محل 
خدم��ت محرومند، مگر آنكه قب��ل از ثبت نام از 
س��مت خود اس��تعفا نموده و به هيچ وجه در آن 

پست شاغل نباشند.

 شاخص  ارزيابي
 عملكرد شهرداران و شوراها

عبدالرضا چراغعلي،  معاون هماهنگي امور عمراني 
استاندار تهران بر رعايت اجراي قانون در راستاي 
مناسب س��ازي اماك��ن عمومي ب��راي معلولين 
و س��المندان در مديري��ت ش��هري تاكيد كرد. 
به گزارش ايس��نا، چراغعلي در جلسه مشترك با 
شهرداران و اعضاي ش��وراهاي شهر شهرستان 
شميرانات گفت: شهرداري ها بايد در هنگام صدور 
پروانه ساختمان و پايان كار مناسب سازي اماكن 
عمومي را براي دسترسي معلولين و سالمندان مد 

نظر داشته باشند. 
وي اف��زود: كليه دس��تگاه هاي دولتي مكلف اند 
نسبت به مناسب سازي ساختمان هاي اداري خود 

براي معلولين و سالمندان اقدام كنند. 
مع��اون هماهنگي امور عمراني اس��تاندار تهران 
تاكيد كرد: يكي از شاخص هاي ارزيابي عملكرد 
شهرداران و شوراها در پايان سال مناسب سازي 

محيط هاي شهري و اماكن عمومي خواهد بود.

تمديد محدوديت هاي تردد 
درون و برون شهري در   تهران

اس��تاندار ته��ران ب��ا اش��اره ب��ه تاثي��ر مثبت 
محدوديت ه��اي دو هفته گذش��ته در مديريت 
بيماري كرونا از تمديد محدوديت هاي تردد درون 

و برون شهري در استان تهران خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، انوشيروان محسني بندپي در 
حاش��يه چهل و هفتمين جلسه س��تاد مبارزه با 
بيماري كرونا با اش��اره به تاثي��ر محدوديت هاي 
دو هفته گذش��ته ب��ر آمار بيم��اري كرونا گفت: 
خوش��بختانه براي اولين بار ديروز تعداد بيماران 
ترخيص شده از بيمارس��تان ها از تعداد بيماران 

بستري شده پيشي گرفته است. 
وي ادام��ه داد: البته هن��وز ميزان م��رگ و مير 
در تهران نس��بت به س��اير ش��اخص ها كاهش 
چشم گيري نداشته و انتظار مي رود تغيير در آمار 
مرگ و مير طي دو هفته آينده قابل مشاهده باشد. 
اس��تاندار تهران تاكيد كرد: ب��ا توجه به وضعيت 
نارنجي در اكثر نقاط استان تهران محدوديت هاي 
مرب��وط به ش��هرهاي نارنجي اعمال مي ش��ود؛ 
ضمن اينكه محدوديت هاي تردد درون ش��هري 
يعن��ي محدوديت تردد از س��اعت 21 تا 4 صبح 
و محدوديت هاي برون ش��هري مانند قبل ادامه 

خواهد داشت.

وضعيت مترو 
در روز نارنجي پايتخت

مديرعامل ش��ركت بهره برداري مت��رو تهران با 
اشاره به اينكه آمار مسافران در روز جاري)ديروز( 
نس��بت به هفته قبل قدري بيش��تر بوده است، 
گفت: حداكثر آمار مس��افران طي هفته گذشته 

59۰ هزار نفر بود.
فرنوش نوبخت مديرعامل ش��ركت بهره برداري 
متروي تهران در گفت وگو با فارس درباره وضعيت 
امروز مترو در شرايط نارنجي تهران اظهار داشت: 
آم��ار مس��افران در روز جاري نس��بت به هفته 
گذشته اندكي بيشتر ش��ده و مي توان گفت كه 
مترو مقداري ش��لوغ بود. وي اف��زود: البته آمار 
دقيق مسافران مترو تا فردا مشخص مي شود ولي 
نكته حائز اهميت اين بوده كه هيچ گونه تغيير در 

حركت قطارهاي مترو به وقوع نپيوسته است.
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران ادامه 
داد: س��رفاصله حركت قطارها در شرايط قرمز و 
نارنجي هي��چ تفاوتي ندارد و س��رفاصله حركت 
قطارها در خط 3 مترو 2 دقيقه و در خط يك و 4 

حدود سه و نيم دقيقه است.
نوبخت خاطرنش��ان ك��رد: طي هفته گذش��ته 
كمتري��ن آمار مس��افران مترو 54۰ ه��زار نفر و 
حداكثر آمار مسافران 59۰ هزار نفر بوده است و 
حداكثر شلوغي و تعداد مسافران در ايستگاه هاي 

تقاطعي مانند ايستگاه صادقيه گزارش شد.

بودجه مسكن را 
بخش خصوصي تامين مي كند

معاون وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه بودجه هاي 
دولتي صرفا براي پرداخت يارانه هاي بخش مس��كن 
پرداخت مي شود، گفت: مسكن نياز به منابع بسيار بااليي 
دارد كه با بودجه هاي دولتي قابل تامين نيست و از طريق 
بخش خصوصي محقق مي شود. محمود محمودزاده در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: موضوع بودجه در دو حوزه 
راه و مسكن، رويكرد كامال متفاوتي دارد. در حوزه راه، به 
جز پروژه هاي مشاركتي كه مربوط به آزادراه ها است كل 
منابع توسط دولت تامين مي شود. ولي در حوزه مسكن 
همه اعتبارات توسط مردم تامين مي شود. وي افزود: 
اعتبارات مربوط به تامين زمين، تاسيسات زيربنايي و 
روبنايي، امتيازات و خدماتي كه در پروژه ها وجود دارد 
اعم از تخفيفات و س��اير مسائل جزو يارانه هاي دولتي 
است. اما بخش مسكن با توجه به حجم اقتصادي كالن، 
گردش پول باال و تاثير اقتص��ادي، نياز به بودجه هاي 
هنگفتي دارد و از اين نظر متفاوت با حوزه راه است. معاون 
وزير راه و شهرسازي درخصوص بودجه 55۰۰ ميليارد 
توماني حوزه مسكن در سال 14۰۰ كه عمده آن از طريق 
تهاتر زمين هاي دولتي تامين مي شود گفت: اعدادي 
كه تامين مي شود درصد بس��يار پاييني از پروژه هاي 
دولتي را در بر مي گي��رد. به طور مثال ارزش اقتصادي 
4۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملي مسكن بالغ بر 1۶۰ تا 
2۰۰ هزار ميليارد تومان است كه به جز بحث زمين و 
تاسيسات، عمده منابع آن از طريق تسهيالت بانكي و 
آورده مردم تامين مي شود. به گفته محمودزاده، آنچه 
كه در بودجه براي حوزه مسكن در نظر گرفته مي شود 
عموما به همين يارانه هايي كه دولت پرداخت مي كند 
مربوط مي شود. سرفصل هايي براي كمك به مسكن 
محرومين، تهاتر زمين هاي شركت ها و سازمان ها براي 
تكميل آماده سازي و محوطه سازي يا موضوعاتي از اين 
قبيل در نظر گرفته مي شود كه اعداد بسيار كمي است. 
وي تصريح كرد: طبيعي است كه هرچقدر منابع مالي 
بيشتري در اختيار بخش مسكن قرار داده شود مي تواند 
س��رعت اجراي پروژه ها را باال ببرد. اما به هر حال بايد 
محدوديت هاي بودجه عمومي كشور را در نظر گرفت كه 
بايد بين همه بخش ها توازن باشد. انشاءاهلل بعد از تصويب 
نهايي مي توان برنامه ريزي كرد كه چه اقداماتي مي توان 
در حوزه مسكن انجام داد. بنابراين گزارش، اعتبارات در 
نظر گرفته شده براي طرح هاي مسكن در اليحه 14۰۰ 
بالغ بر 55۰۰ ميليارد تومان است كه بر اساس بند »ب« 
تبصره 4 اليحه بودجه سال آينده بايد از طريق فروش 
اراضي يا منابع داخلي دستگاه هاي مربوط به وزارت راه و 
شهرسازي تامين شود. 2۰۰۰ ميليارد تومان از اين رقم 
از طريق تهاتر اراضي و امالك متعلق به شركت عمران 
شهرهاي جديد، سازمان ملي زمين و مسكن و شركت 

بازآفريني شهري تامين خواهد شد.

كاهش تعداد پروازهاي قطري در آسمان كشورمان با رفع تحريم هاي عربستان طبيعي است

مسير هوايي ايران حذف شدني نيست

مديرعامل حمل و نقل ريلي رجا با اش��اره به طلب 
1۰۰۰ ميليارد توماني اين شركت از دولت، گفت: 

حساب هاي رجا با دولت و راه آهن شفاف نيست.
به گزارش تس��نيم محمد رجبي اظهار كرد: حالي 
كه دولت و راه آهن جمهوري اسالمي ايران به عنوان 
نهاد حاكميتي دولتي در صنعت ريلي كش��ور بايد 
پيگير مطالب��ات رجا از دولت ب��راي ارايه خدمات 
تكليفي باش��د و طلب بالغ بر 1۰۰۰ ميلياردي اين 
ش��ركت را پرداخت كند، صحب��ت از بدهي 4۰2 

ميلياردي رجا به راه آهن مطرح مي شود.
 وي با اعالم اينكه مطالبه راه آهن از رجا صحيح بوده 
ولي حدود 3 برابر اين مبلغ به عنوان مطالبه رجا از 
راه آهن به عنوان بخش دولتي در صنعت ريلي است 

كه كسي پاسخگوي آن نيست.
 وي اف��زود: فقط در عدم پرداخت كمك زيان براي 
قطارهاي محلي و حومه اي به عنوان يكي از وظايف 
تكليفي رجا از طرف دول��ت، بيش از ۷۰۰ ميليارد 
تومان طلب از راه آهن )به نمايندگي از دولت( وجود 
دارد.  وي يادآور ش��د: كمك زيان س��ير قطارهاي 
حوم��ه اي و تكليفي، يارانه قطارهاي خودكش��ش 
ترن ست )يارانه سهم كش��نده(، استفاده كاركنان 

راه آهن و خانواده آنها از قطارهاي رجا، ارايه تخفيف 
به خان��واده معزز ش��هدا و جانب��ازان عزيز، هزينه 
سنگين خسارات به ناوگان ناش��ي از سوانح در اثر 
مسائل و مش��كالت زيربنايي و زيرساخت خطوط 
ريلي، عاليم و ارتباطات، موارد س��ير و حركتي و... 
همگي مطالباتي است كه دولت و نماينده آن يعني 
راه آهن بايد بپردازد كه از سال ۸۸ و بعد از واگذاري 
در حس��اب في مابين باقي مانده و پرداخت نش��ده 
اس��ت.  مديرعامل رجا با اش��اره به برخي ادعاهاي 
واهي در خصوص مالكيت ترن س��ت ها اظهار كرد: 
اين موضوع ني��از به هيچ توضيح اضافه اي ندارد كه 
سازمان خصوصي س��ازي به نيابت از دولت محترم 
نسبت به قيمت گذاري و واگذاري كليه دارايي هاي 
تحت بهره برداري رج��ا در زمان انعقاد قرارداد و در 
قالب رد ديون با تصويب هي��ات دولت اقدام كرده 
است.  رجبي تاكيد كرد: شركت رجا متقاضي شفاف 
شدن حس��اب هاي بين و پرداخت فوري مطالبات 
س��نگين اين ش��ركت از دولت و راه آهن به عنوان 
نماينده دولت در شرايط س��خت اقتصادي دوران 
كرونايي كه حتي توان پرداخ��ت حقوق كاركنان 

خود را نيز ندارد، است.

بدهي ۱۰۰۰ ميليارد توماني دولت به رجا



ادامه از صفحه اول|
 4، 5 سال پيش به خاطر فشارهاي اقتصادي برآمده 
بودجه، تحريم، مسائل مالي و... بيشتر و بيشتر شده 
اس��ت. در حالي كه اساس��ا نوع نظام مال��ي و پولي و 
س��رمايه اي ايران در دوران م��درن از آغاز مبتني بر 
توليد نابرابري طبقاتي، افزون تر شدن فقر و به چالش 
كشيدن طبقه متوسط ش��كل گرفته است. در حال 
حاضر به خاطر تنگناهاي اقتصادي، تحريم ها و...اين 

شرايط تشديد شده است.
    چه عواملي در بروز اين ش�رايط نقش آفرين 
بوده است.آيا راهي براي جلوگيري از اين گاف ها 

وجود نداشته است؟
مس��اله مهمي در جامعه ايراني وجود دارد كه باعث 
تش��ديد اين نابرابري هاي اجتماعي ش��ده اس��ت و 
آن هم فقدان امر توليد اس��ت. جامعه ايراني جامعه 
توليدمحوري نيس��ت. چون جامعه توليدي نيست، 
منبع درآمد و امكاني هم فراهم نيست كه نيروي كار 
در بستر آن به توليد ثروت و سرمايه بپردازد و از طريق 
اين ارزش افزوده يا ماليات و... ناهنجاري هاي اقتصادي، 
مساله فقر و شكاف طبقاتي كاهش پيدا كند. اساسا 
در ط��ول تاريخ معاصر در يك چنين مس��يري قرار 
داش��ته ايم. به همين دليل هم هر اندازه كه در مسير 
تاريخ پيش مي رويم، بر شدت شكاف طبقاتي افزوده 
مي ش��ود. به همين دليل هم بعد از انقالب اين روند 
تداوم دارد. در واقع آمارها در دوره آيت اهلل هاش��مي، 
سيد محمد خاتمي، احمدي نژاد و در نهايت روحاني 
حاكي از افزايش دامنه مشكالت اقتصادي و شكاف 
طبقاتي است. در برخي دولت ها بيشتر بوده و در برخي 
دولت ها كمتر. اگر همين الگو ادامه پيدا كند در دولت 
آينده هم اين روند ادامه خواهد داشت. جامعه ايراني با 
سرعت به طرف يك دوقطبي متشكل از فقراي كثير و 
اقليت ثروتمندان محدودي كه هيچ تعهدي به جامعه 
ايراني ندارند حركت مي كند. البته در اين ميان طبقه 
متوسطي كه تحت شديترين فشارها و چالش ها قرار 

داشته نيز نقش آفريني مي كند.
    يعن�ي دولت ها و نظام سياس�ي هيچ تالش 
براي كم كردن اين ش�كاف انجام نداده اند؟ در 
يك چنين شرايطي آيا طبقه متوسط در حال 

نحيف شدن است؟
هيچ تالشي غير از اين در واقعيت انجام نشده است. هر 
دولتي هم كه آمده بر حجم مشكالت طبقات محروم 
افزوده است و چند س��يلي هم به طبقه متوسط زده 
است. متاس��فانه اين اتفاق در آينده نيز تكرار خواهد 
شد. اما درباره طبقه متوسط من اين اعتقاد را ندارم كه 
طبقه متوسط از كنشگري مثبت خود فاصله گرفته 
است. اتفاقا طبقه متوسط، نحوه كنشگري خود را تغيير 
داده است. ش��رايط بحران هاي اقتصادي و تعارضات 
ش��كل گرفته بين وضعيت دوگانه اقتصادي )فقراي 
زي��اد و ثروتمندان محدود( باعث تغيير كنش طبقه 
متوسط خواهد شد. چگونه تغيير وضعيت مي دهد؟ از 
كنش فرهنگي به كنش سياسي تغيير فاز خواهد داد. 
نه اينكه بدون كنش ش��ود و از چرخه فضاي عمومي 
و حيات اجتماعي جامعه خارج ش��ود. در يك چنين 
شرايطي ممكن است طبقه متوسط با طبقه محروم 
براي ايجاد چالش هاي بزرگ در جامعه همراهي كند. 
حوادث بسيار مهمي كه مي تواند از يك طرف زمينه 
س��از جنبش هاي ملي بزرگ ش��ود يا از سوي ديگر 
چنانچه طبقه متوسط به اين حركت نپيوندد و دست از 
كنش بردارد، دچار اضمحالل شود. من اعتقاد ندارم كه 
طبقه متوسط به شرايطي رسيده كه بدون كنش شود. 
    اما قبول داريد كه فش�اري كه بر روي طبقه 
متوسط و طبقات محروم قرار دارد، بسيار شديد 
است و باعث نحيف ش�دن طبقه متوسط و به 

حاشيه رانده شدن فقرا شده است؟
بله فشار زيادي بر روي طبقه متوسط و البته طبقات 
محروم قرار دارد. ضمن اينكه فشار جابه جايي موقعيت 
طبقاتي نيز ايجاد ش��ده است. يعني بخشي از طبقه 
متوسط به طبقات محروم س��قوط كرده اند، بخش 
مياني طبقه متوسط به بخش پاييني اين طبقه، هبوط 
كرده است. و بخش بااليي به بخش مياني منتقل شده 
اس��ت. اما با وجود تمام اين تحوالت، طبقه متوسط، 
دغدغه هاي خود را از دست نداده است. دغدغه هاي 
ارزش��مند اين طبقه همچنان باقي است. مهم ترين 
خواسته هاي اين طبقه از گذشته موضوعاتي چون، 
جامعه آرام، جامعه س��الم، جامعه مش��اركت طلب، 
دموكراسي خواه با دغدغه هايي چون آزادي و حقوق 
مدني و حقوق شهروندي و...بوده است. اين دغدغه ها 
همچنان در زير پوس��ت مطالبات و دغدغه هاي اين 
طبقه جريان دارد و هنوز از آنها دس��ت بر نداشته اند. 
شما ديديد اين طبقه در انتخابات رياست جمهوري 

سال92، سال96 وارد ميدان شد و معادالت را به نفع 
مردم به هم زد. احتماال در انتخابات 1400نيز همين 
طبقه وارد ميدان مي شود و داعيه مشاركت طلبي باال 

را در دستور كار قرار مي دهد.
    اين كنشگري فعال و سازنده طبقه متوسط 
تنها در حوزه انتخابات ظهور و بروز پيدا مي كند 
يا در س�اير بزنگاه ها مثل مسائل اقتصادي هم 
مي توان روي كنشگري اين طبقه حساب كرد؟

در حوادث بزرگ اجتماعي و سياس��ي اخير هم اين 
طبقه از فروپاشي كل نظام سياسي جلوگيري كرده 
اس��ت. فراموش نكنيد در جريان دي 96 و آبان 98، 
طبقه متوس��ط از طبقه پايين جامعه حمايت نكرد، 
اگر طبقه متوس��ط از اقش��ار پاييني جامعه حمايت 
مي كرد، بدون ترديد يك حركت بزرگ راديكالي شكل 
مي گرفت و ممكن بود تبعات مخربي براي كل جامعه 
ايراني ايجاد كند. در واقع طبقه متوسط ايران همچنان 
با نظام سياسي مدارا مي كند، هنوز از اتفاقات بزرگ 
جلوگيري مي كند يعني از تبديل يك گروه اجتماعي 
به چالش هاي ملي جلوگيري مي كند. اما اگر شرايط به 
همين منوال ادامه داشته باشد و حمايتي از اين طبقه 
براي ايفاي نقش تاريخي شان صورت نگيرد ممكن 

است در آينده يك چنين نقشي را ايفا نكند.
    براي عبور از اي�ن چالش هاي به خصوص در 

حوزه اقتصادي چه بايد كرد؟
در ح��وزه اقتصادي توليد بايد در اولويت قرار بگيرد. در 
حوزه سياس��ي نيز بايد يك همراهي و وفاق ملي اتفاق 
بيفتد. به لحاظ اجتماعي كنشگري چند اليه طبقاتي 
مورد توجه قرار بگيرد. يعني بايد سياست هايي به كار 
گرفته ش��ود كه به جاي عمق بخشيدن به شكاف هاي 
درون نظام سياس��ي و حاكميتي، بين راست و چپ و 
راست و چپ ميانه و...تالش شود تا اين گروه ها به يكديگر 
نزديك شوند و از طريق گفت وگو ظرفيت هاي سياسي 
كش��ور را افزايش دهند. متاس��فانه در حال حاضر يك 
چنين ش��كاف هايي در حال افزايش است.اين درست 
نيس��ت كه گروه هاي مختلف جامعه در كليت خود با 
مردم همراهي داشته باشند، اما يك اقليتي وجود داشته 
باشند كه با مردم همراهي ندارند، اما همين گروه اقليت 
قدرت بسياري در اختيار داشته باشند و به مطالبات مردم 
بي محلي كنند. نبايد اتفاقي كه در دوره ابتدايي انقالب در 
مواجهه با مخالفان شكل گرفت، دوباره تكرار شود. اينكه 
برخي گروه هاي مختلف مردمي همراه جرياناتي شوند 
كه با نظام سياسي مشكل داشتند. حاشيه هايي كه اين 
روزها توسط رييس مجلس و ساير قوا درست مي شوند، 
در واقع در حال ايجاد ش��كاف هاي عميق از باال در بدنه 
نظام سياسي است. اين مشكالت نيازمند نوعي سازگاري 
در استراتژي واحد اس��ت.نه اينكه اختالفي نباشد، اما 
مساله اين است كه به هر حال بايد الگويي براي رشد و 

توسعه كشور در نظر داشت و به آن متعهد ماند.
    اين اصالحات فقط در حوزه هاي سياسي بايد 
عملياتي شود يا ساير حوزه ها نيز از اين تحوالت 

اثر خواهند پذيرفت؟
از منظر اجتماعي و فرهنگي بايد اجازه بازي را به طبقه 
متوسط داد. نه اينكه بازي را يكسره در اختيار رييس 
مجلس و رييس قوه و ريي��س دولت و برخي ديگر از 
مسووالن قرار داد. شما تلويزيون خانه تان را كه روشن 

كنيد، فقط صحبت هاي روساي قوا را نشان مي دهند. 
اين چه كش��وري است كه همه ظرفيت رسانه اي آن 
در اختيار مس��ووالن رده باالي كش��ور با يك سري 
حرف هاي تكراري قرار مي دهد. كل نظام رسانه اي و 
فرهنگي كشور بايد توسط طبقه متوسط مديريت و 
ايده پردازي شود. حتي در دنياي ديوانه مدل ترامپ 
هم يك چنين الگوهايي در ش��بكه هاي تلويزيوني 
پياده سازي نمي شود. اما در نظام رسانه اي ايران، مردم 
بايد مدام اظهارات عجيب مسووالن را بشنوند. طبيعي 
است كه بعد از مدتي مردم كل اين ساختار رسانه اي 

را پس مي زنند. 
    الگوي مناسب كنشگري رسانه اي عمومي در 

جامعه چيست؟
نمايندگان طبقه متوسط از طريق نظام كارشناسي 
در عرصه هاي مختلف بايد به گونه اي سخن بگويند 
كه جامعه را از حالت بح��ران، ناهنجاري و اضطراب 
خارج كنند و جامع��ه را مهياي ضرورت توليد كنند.

توليد در يك بدنه پر تالطم و پر چالش و پر بحران در 
فقدان نظام كارشناسي كه اتفاق نمي افتد. بسياري 
از س��رمايه گذاران توليد به دليل همين فقدان ها، با 
وجود انگيزه هاي بااليي كه براي مشاركت در توليد 
داشتند از خير س��رمايه گذاري در كشور گذشته اند. 
توليد نيازمند يك نظام كارشناس��ي توليد است كه 
مي توان به صورت مصداقي در خصوص آن صحبت 
كرد. به عنوان مثال يكي از مش��كالت اساس��ي اين 
كش��ور از ابتداي تولدش در تاريخ تا به امروز مس��اله 
ايجاد راه ها و شبكه حمل و نقل بوده است. رضا خان 
اگر محبوبيتي داشته باش��د به خاطر راه آهن است. 
دليل محبوبيت آقاي هاشمي رفس��نجاني در كشور 
به خاطر راه اندازي مترو است. اينكه اجازه ندادند كه 
ديدگاه هاي متعصبانه، مردم را از اين ظرفيت حمل و 
نقل مهم محروم كنند.آقاي روحاني هم بنا داشت كه 
نامش به عنوان افتتاح كننده جاده تهران و شمال ثبت 
شود. وقتي جامعه ايراني تشنه يك پديده به نام رشد 
حمل و نقل و بهبود راه سازي است، اين يك مطالبه 
ملي است و چرا به ان پاسخ داده نمي شود. اينكه ديگر 
به تحريم و...ربطي ندارد. به اتم و تكنولوژي غربي و... 
احتياج ندارد. فراهم شود، بستر كه بخش اعظم جامعه 

ايراني مي تواند در اين خصوص مشاركت كند .
    اما آن بس�ترهاي مولدي كه ش�ما هم به آن 
اش�اره كرديد هرگز در فض�اي عمومي جامعه 
شكل نمي گيرد. به هر حال توليد ضرورت ها و 
بسترهايي مي طلبد كه تا فراهم نشوند، امكان 

رسيدن به توليد پويا وجود ندارد؟
به هر حال در بخش كااله��اي ضروري ما مي توانيم 
بر اس��اس نيازها توليد و نيازهاي اساس��ي كشور را 
س��اماندهي كنيم. به هر حال جمعيت 80 ميليوني 
ايراني، به هر حال در طول س��ال 4 جفت كفش نياز 
دارد. ي��ك كيف كه ني��از دارند. 15تا خ��ودكار، 4تا 
پيراهن، 50تا دكمه كه نياز دارند، فرش كه نياز دارند 
و ساير نيازهاي اساسي كه مردمان ايراني بايد به آنها 
پاسخ دهند. همين نيازها مي تواند بخش اعظمي از 
چرخ توليد را به راه ان��دازد. اقتصاد در بنيادين ترين 
شكل آن نظام عرضه و تقاضاست. وقتي توليد راه افتاد 
بعد سراغ اصالح و به روز آوري اين توليدات خواهيم 

رفت. از تكنولوژي هاي برتر و فناوري ها نوين نيز بهره 
خواهيم برد. در خانه هر ايراني 2دست مبل، چهار تا 
كمد، 4تا فرش، كتاب، ل��وازم خانگي و... وجود دارد. 
روند تامين اين نيازها بايد از طريق توليد داخلي فراهم 
شود.اينجا است كه نظام كارشناسي به كار مي آيد و 
چشم اندازهاي توليد را مشخص مي كند. اما چنانچه 
قبال سرمايه گذاري مناسبي در اين نظامات تخصصي 
و كارشناسي نشده باشد، در بزنگاه ها نيز نمي توان از 

ظرفيت هاي اينان در مسير توسعه كشور بهره برد.
    به نظر مي رسد اقتصاد ايران متوجه اهميت 
اين نوع كسب و كارهاي خرد توليدي نيست. 
ه�ر زمان ك�ه صحب�ت از توليد مي ش�ود اين 
تصور ايجاد مي ش�ود كه كارخانه هاي بزرگ و 
كارتل ه�اي عظيم بايد ايجاد ش�ود. اين تفكر 
باعث مي ش�ود تا هرگز توليد پايدار در كشور 

شكل نگيرد؟
بايد سراغ حوزه هايي براي توليد برويم كه سرمايه اش 
را داري��م، امكاناتش را داري��م و مي توانيم بر روي آن 
مسلط شويم. ايران يك صنعت منحصر به فرد در سطح 
جهاني به نام صنعت فرش داش��ت كه متاسفانه اين 
جايگاه را از دست داد. ما كشوري هستيم كه يك چنين 
ظرفيت��ي را در صنعت فرش داريم اما صدها ميليون 
فرش ماشيني در خانه هاي ايرانيان وجود دارد كه همه 
ابعاد و زوايايش چون تجهيرات، نقشه، مواد اوليه و... 
خارجي است. در حالي كه همه ابعاد و زواياي صنعت 
فرش ايراني، داخلي و مبتني بر ظرفيت هاي دروني 
كشور است. از نقاشش، دار قالي اش، پشمش و...ايراني 
است. بايد از اين صنعت ملي حفاظت مي شد و گونه 
گوني اين صنعت منحصر به فرد را صيانت مي كردند. 
از فرش مشك آباد تا فرش قم و فرش آنتيك اصفهان 
و...ثروت و سرمايه ملي است كه در رقابت با هندي ها، 
ترك ها، اندونزيايي ها و... جايگاهش را از دست داده 
اس��ت. اين نش��ان دهنده اين اس��ت كه مسووالن و 
تصميم سازان كش��ور لياقت حفاظت از يك چنين 
سرمايه و ظرفيتي را نداشته اند. ظرفيتي كه ايران از 
زمان صفوي��ه و دوران قبل از ان تا دوران حاضرايجاد 
كرده بود به دليل سوءمديريت ها از ميان رفته است. 
در سال68 مقاله اي نوشتم كه بيش از 5ميليون ايراني 
درگير صنعت فرش هس��تند. شما فكر مي كنيد در 
حال حاضر از اين 5ميليون نفر چه تعداد فعال در اين 
صنعت باقي مانده است؟ همه كارگاه هاي مولد اين 
صنعت تعطيل ش��ده اند و بازار 85 ميليون كشور در 
اختيار توليدات خارجي بنجل قرار گرفته اس��ت. در 
حالي كه بخش قابل توجهي از رشد توليد در كشور 
ما مي تواند از طريق كارگاه هاي كوچك و صنايع خرد 
ولي با قاعده شكل بگيرد. شاخه هاي به هم پيوسته اي 
كه در نهايت شبكه اقتصادي ايران را نه تنها در كشور 
بلكه در ساير كشورهاي منطقه اي از عراق و افغانستان 
و، قطر، تاجيكستان و...شكل دهد. چه زماني مي توان 
يك چنين س��اختاري را ش��كل داد؟ زماني كه بدنه 
كارشناسي و تخصصي كشور آماده شكل دهي يك 
چنين ايده اي باشند. اين نظام كارشناسي همزماني 
ايجاد خواهد ش��د كه نظام سياس��ي از حاشيه هاي 
غيرضروري و شكاف هاي عميق خودداري كند و هر 

روز حاشيه تازه اي خلق نكند.

6 ادامه از صفحه اولادامه از صفحه اول
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بودجه: امري فني يا سياسي؟
 آنچه پيش بيني شده رشد مي كنند. تخصيص منابع به 
انباشت سرمايه كه در بودجه با عنوان »هزينه هاي تملك 
سرمايه« ذكر مي شود، رفته رفته ته كشيده و در برخي از 
سال ها مانند سال گذشته و جاري آنقدر نبوده كه حتي 
جبران استهالك سرمايه  بشود. يعني سرمايه گذاري 
خالص، منفي شده است. يعني، ظرفيت هاي توليدي به 
جاي رشد كردن يا حتي ثابت ماندن، كاهش يافته است.  
داستان سهم بري مناطق محروم از بودجه هم مشخص 
است. شكاف ميان تهران و چند كالن شهر بزرگ از يك  
طرف و مناطق محرومي چون سيستان و بلوچستان، 
كهگيلويه و بويراحمد، خوزستان، چهارمحال و بختياري، 
گلستان و كردستان از سوي ديگر، سال به سال افزايش 
يافته است. در بودجه س��ال آينده توجه افزون تري به 
افزايش حقوق پرسنل دولت شده است كه بخش عمده 
هزينه هاي جاري يا عملياتي را تش��كيل مي دهد. اين 
توجه، از زاويه تالش براي حفظ قدرت خريد كاركنان 
دولت قابل فهم است. ولي طبعا همراه با تشديد شكاف 
مي��ان هزينه هاي عمراني و جاري خواهد ش��د. يعني 
مشكل انباشت سرمايه كمافي السابق باقي خواهد ماند. 
بعيد اس��ت با آمدن جو بايدن امكان سريعي براي رفع 
تحريم ها و افزايش صادرات نفت و پوشش هزينه ها از اين 
محل وجود داشته باشد. اگر درآمدها از محل ماليات ها 
نيز چندان قابل افزايش نباشد، كسري بودجه باال را بايد 
همچنان ش��اهد بود. حتي اگر اقتصاد جهان و ايران از 
گردونه كرونا عبور كند و رش��د اقتصادي مثبت بشود، 
پايه توليد و درآمدهاي مالياتي مرتبط با آن نمي تواند 
آنقدر افزايش يابد كه مصارف افزايش يافته در حد 4۷ 
درصد را پوشش دهد. داستان بودجه در اقتصاد ايران، 
داستاني تكراري است. تامين درآمدهايي براي مصارف 
مشخص. مصارفي كه در چارچوب اصل »وابستگي به 
مسير گذش��ته« خود را بازتوليد مي كنند بدون اينكه 
بخشي از آنها كاركرد تخصيصي و توزيعي مثبت داشته 
باشند. نهادها و دستگاه هاي زيادي از بودجه سهم مي برند 
كه نقشي در انباشت سرمايه ندارند. بازدهي اجتماعي 
فعاليت ش��ان صفر يا حتي ممكن است منفي باشد. به 
همين دليل، در سوي ديگر، امكان انباشت سرمايه قوي 
در جهت افزايش پايه توليد و جايگزين سازي درآمدهاي 
مالياتي توليدي به جاي درآمدهاي نفتي وجود ندارد. 
در تحليل نهايي اين يعني بروز اجتناب ناپذير مشكل 
ساختاري: وابستگي به درآمدهاي نفتي با سهم حدود 40 
درصدي از درآمدها و ناتواني از رهايي از مصارف نامولد. 
مادامي كه بودجه و بودجه ريزي چنين قاعده اي دارد، 
نمي توان انتظار تحقق بودجه اي متعادل، با كاركردهاي 
تخصيصي و توزيعي توسعه  اي را داشت. كسري بودجه 
افزايش خواهد يافت و ش��كاف هاي منطقه اي بيشتر 
خواهد شد.ريشه هاي مش��كالت بودجه، ساختاري و 
مرتبط با ساخت قدرت مبتني بر »تودرتويي نهادي« 
اس��ت. يعني، بودجه، برخالف تصور رايج، امري صرفا 
فني نيست كه با رعايت مالحظات آن، چالش ها، رفع 
و رجوع بش��ود. بودجه، در اصل، امري سياس��ي است. 
اينكه تركيب منابع و مصارف چگونه باشد را ويژگي هاي 
ساخت قدرت تعيين مي كند نه كارشناساني كه حكم 
ابزار فني در بودجه ريزي را دارند. مادامي كه اين ساخت 
ويژگي هاي ماهوي خود را حفظ كند، بودجه نمي تواند از 
نظر كاركردهاي تخصيصي و توزيعي خوب عمل كند و 

در خدمت پيشبرد اهداف توسعه گرايانه باشد.

خدمات ابري موتور محرك 
IT در دوران كرونا 

به اين ترتيب كاربران به جاي تجهيزات در محل خود، از 
تجهيزات مراكز داده كه مجازي سازي شده اند، استفاده 
مي كنند و مي توانند اپليكيشن ها و ديتاي خود را روي آن 
اجرا كنند و در اختيار ديگران قرار دهند.حفظ سرمايه و 
صرفه جويي در مخارج به عنوان يكي از مهم ترين مزاياي 
اس��تفاده از خدمات رايانش ابري مطرح است. سرور و 
نگهداري از آن براي شركت ها مخصوصا استارتاپ ها و 
شركت هاي نوپا هزينه بس��يار زيادي دارد، در حالي كه 
خدمات ابري مي تواند تا 50٪ در هزينه ها صرفه جوبي 
كند. در خدمات ابري كاربر براساس ميزان تقاضا و مصرفي 
كه دارد منابع رايانشي مورد نياز خود را انتخاب مي كند. 
از طرف ديگر با مدل هاي هزين��ه اي پرداخت به ميزان 
استفاده Pay As You Use كه در خدمات رايانش ابري 
به كار مي رود، كاربران تنها به ميزان استفاده شان از منابع 
هزينه پرداخت مي كنند. يعني اگر استفاد از منابع رايانشي 
كمتر از ميزان انتخابي باشد، به ميزان استفاده از منابع 
هزينه پرداخت مي كند و به اين ترتيب كاربران مي توانند 
هزينه هايشان را بهتر مديريت كنند.بسياري از كسب و 
كارهاي بزرگ و كوچك و اپليكيشن هاي موبايلي به سمت 
استفاده از خدمات ابري رفته اند، يكي از مزيت هاي رايانش 
ابري كه مي توان به آن اشاره كرد قابليت مقياس پذيري 
است. چرا كه در خدماتي نظير زيرساخت ابري IaaS(( و 
 Object( ذخيره سازي ابري با فناوري آبجكت استوريج
Storage( كاربر خود مي تواند بنابر نيازش منابع رايانش 
ابري را بدون نياز به هماهنگي  با ارايه دهنده ابر، افزايش 
يا كاهش دهد.حفظ امنيت اطالعات براي سازمان ها و 
شركت ها يكي ديگر از مزاياي اين خدمات است. حريم 
خصوصي ديتاي ذخيره شده در سرورها در سطح بااليي 
حفظ مي شود، به همين دليل بسياري از كسب و كارها 
در دنيا اطالعات محرمانه خود را در ابر بارگذاري مي كنند.

اقبال شركت هاي كوچك و بزرگ به خدمات ابري روز 
به روز بيشتر مي شود، متمركز سازي اطالعات، امنيت، 
كاهش هزينه ها، قابليت اشتراك گذاري باال، دسترسي 
آسان به اطالعات و گرفتن نسخه پشتيبان از اطالعات 
مزايايي است كه باعث شده شركت هايي كه تا ديروز از 
دريافت اين خدمات امتناع مي كردند، استفاده از خدمات 
رايانش ابري را در دستور كار خود قرار دهند.امروز با شيوع 
بيماري كرونا، قرنطينه خانگي، فاصله گذاري اجتماعي 
و دوركاري در دنيا مورد توجه قرار گرفته اس��ت، كرونا 
فرصتي براي رشد بازار ابري فراهم نموده است؛ چراكه 
استفاده از خدمات ابري به خاطر متمركزسازي و حفظ 
امنيت اطالعات براي سازمان ها و شركت هاي كوچك و 
بزرگ اين شرايط را فراهم آورده تا عالوه بر اينكه فعاليت 
سازمان ها و شركت ها در دوران دوركاري مختل نشود، 

بازدهي كاركنان نيز كاهش نيابد. 

ماهيت پوپوليستي بودجه1400
س��وم؛ در ش��رايط ركود تورمي حاكم بر اقتصاد رشد 
هزينه هاي دولت حدود 30 درصد پيش بيني ش��ده 
است كه تنها 25 درصد آن در مسير عمراني و محرك 
تعريف شده است. اين در شرايطي است كه تورم كنوني 
46 درصد هس��ت و با توجه به انتظارات تورمي حاكم 
ارزش واقعي مخارج دولت در سال آتي كاهش خواهد 
داشت. همچنين رشد نقدينگي 30 درصدي در برابر 
تورم 45 درصدي نيز، حكايت از سياست هاي انقباضي 
مالي و پولي در سال آتي دارد. لذا اميدي به مقابله با ركود 

حاكم وجود ندارد.
چهارم: قدرت خريد واقعي كاركنان دولت و بطور موازي 
بخش خصوصي )با رشد 25 درصدي حقوق ها و تورم 
45 درصدي( در حدود بيست درصد كاهش مي يابد. 
لذا سفره ايراني ها كوچك تر خواهد شد و فقر گسترده تر 

خواهد شد.
پنجم: در نظر گرفتن قيم��ت 40 دالري براي نفت و 
تولي��د بيش از دو ميليون بش��كه در روز خوش بينانه 
هست. هرچند توزيع واكسن كرونا خبري مثبت براي 
بازار نفت هس��ت، ليكن ورود احتمالي ايران و ونزوئال 
به بازار نفت و گس��ترش عرضه نفت مي تواند كاهنده 
قيمت باشد. به ويژه اگر جنگ سهم گيري از بازار نفت 
بين توليدكنندگان نفت اتفاق افتد. اكنون شركت هاي 
نفتي امريكا استراتژي خود را بر مبناي قيمت كف در 
بازار در نظر گرفته اند. باعنايت به قيمت 40 دالري نفت 
ايران يعني معادل 55 دالري براي برنت است، به نظر 
مي رسد خوش بينانه در نظر گرفته شده است. ضمن 
اينكه مشخص نيس��ت امريكا كي و به چه نحوي وارد 
برجام مي شود و در نهايت صادرات نفت ايران چقدر و با 
چه قيمتي افزايش خواهد يافت. لذا افزايش درآمدهاي 
نفتي ايران دچار ريسك و عدم اطمينان بااليي خواهد 
بود. در خوش بينانه ترين حالت نيمي از آنچه در بودجه 

آمده تامين خواهد شد.
ششم؛: با عنايت به نكات باال، و مساله مبارزه با كرونا و 
نيز انتخابات پيش روي رياست جمهوري و پيش بيني 
افزايش هزينه هاي پوپوليستي و امثال آن و از سوي ديگر 
عدم تامين درآمدهاي نفتي و تجربه منفي قرض از مردم 
طي امسال از طريق بورس و بار بودجه اي كه مجلس 
پوپوليست بر دولت تحميل خواهد كرد، همگي حاكي 
از كسري بودجه باالي دولت و تامين آن از طريق انتشار 
پول و قرض از بانك مركزي خواهد بود. در اين صورت 
تورمي باال در سال آتي مهمان اقتصاد ايران هست و سفره 

ايراني ها كوچك تر خواهد شد.

ضرورت پيمان هاي پولي
در شرايط كنوني 

 متقاعد به همكاري هاي تجاري راهبردي كنيم، 
آنگاه كليد اصلي انعقاد پيمان هاي پولي دوجانبه 
دراختيار ايران قرار خواهد گرفت. در غير اينصورت 
يا پيمان هاي پولي دوجانبه منعقد نخواهد شد و يا 
عملياتي نمي شود و چنانچه عملياتي هم شود در 
محدوده كوچكي از معامالت به اجرا درخواهد آمد.

روي آوردن به سياست انعقاد پيمان هاي پولي دو 
جانبه براي تسويه تجارت خارج از سامانه دالري 
 U_TURN و پايش هايي كه در اين سامانه مانند
وجود دارد، مستلزم همكاري هاي راهبري تجاري 
است، اما اين مساله چه ضرورتي دارد؟ براي مثال 
مي توانيم با فعال ك��ردن گفت وگوهاي تجاري و 
اقتصادي راهبردي خود با چين و روس��يه با توجه 
به اينكه هم اكنون سامانه پيام رسان مالي CIPS در 
چين فعال است، يك سامانه پيام رسان مالي دو يا 
چندجانبه كه در آن دو كشور ايران و چين حضور 
داشته باشند، برپا كنيم.  تالش هاي فوق درعمل از 
يك سو به هژموني دالر در اقتصاد بين الملل لطمه 
خواهد زد و از سوي ديگر امكان خروج بخش هايي 
از اقتصاد ايران از تحريم هاي شديد موجود را فراهم 
خواهد ساخت. عالوه بر اينها تامين كننده منافع 
قابل قبول براي طرف هاي تجاري كش��ور خواهد 
شد و بنيان مستحكمي را در تجارت خارجي براي 
اقتصاد ايران ايج��اد خواهد كرد كه روي آن بنيان 
مستحكم مي توان تجارت خارجي به نسبه پايداري 
را با ساير مناطق مانند منطقه اقتصادي اروپا ايجاد 
ساخت.با توجه به شرايط موجود پيمان هاي پولي 

الزم است و حتما بايد عملي شود.

نفت، دالر و بخش خصوصي
بخش خصوصي در طول سال هاي گذشته بارها اعالم 
كرده كه چند نرخي شدن ارز جز كاهش شفافيت و به 
وجود آوردن رانت هاي چندگانه كارايي ديگري ندارد. 
آنچه كه در طول سال هاي گذشته در حوزه ارز 4200 
توماني رخ داده نيز همين موضوع را نشان مي دهد. ما 
ش��اهد آن بوده ايم كه كاالهايي كه ارز دولتي دريافت 
كرده اند همچنان با افزايش قيمت مواجه هس��تند و 
در كنار آن، پرونده هاي مختلفي از فس��اد اقتصادي و 
دور زدن قوانين به وجود آمده است. در كنار آن، بخش 
خصوصي واقعي نيز با چالش ه��اي جدي در رقابت با 
صاحبان رانت مواجه شده و همين امر موضوع توليد را 
دشوارتر كرده است.  در چنين بستري به نظر مي رسد 
چالش اصلي اقتصاد ايران يعني تصدي گري اقتصادي 
دول��ت همچنان نقش آفريني مي كن��د. در حالي كه 
سابقه سال هاي گذشته نشان داده كه هر بار به بخش 
خصوصي واقعي فضايي داده شده، آنها توانسته اند از 
خود عملكردي مناسب ارايه دهند اما همچنان مقاومت 
بسياري در حوزه خصوصي س��ازي و كاهش فعاليت 
ش��ركت هاي دولتي وجود دارد كه همين امر مزير بر 
علت شده تا بهره وري و توليد در اقتصاد ايران با چالش 
همراه شود. براي آنكه بتوانيم به مشكالت طوالني مدت 
غلبه كنيم، بايد اشتباهات گذشته اصالح شوند و در اين 
بين قطعا كاهش وابستگي بودجه عمومي به پول نفت، 
شفاف كردن اقتصاد و حذف رانت هايي مانند ارز دولتي 
و حمايت از توليد و كاهش تصدي گري اقتصادي دولت، 

بيشترين اهميت را در اين مسير خواهند داشت.

تقي آزاد ارمكي در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

طبقه متوسط  هنوز نفس مي كشد 

جايزه ويژه براي روشن كردن سيم كارت خاموش! 
اپرات��ور اول در تازه تري��ن اقدام خود و در راس��تاي 
حمايت از مش��تركان س��يم كارت هاي خاموشش 
كه در معرض سلب امتياز هستند، طرح حمايتي را 
شروع و اعالم كرده همه مشتركين اعتباري همراه 
اول كه خط آنها بيش از سه ماه خاموش بوده است، 
با روش��ن كردن س��يم كارت خود، يك جايزه ويژه 

دريافت مي كنند. 
به گزارش شمانيوز، بر اساس مصوبه كميسيون تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي؛ در صورت عدم استفاده 
مشتركان از سيم كارت هاي اعتباري، پس از مدت 90 
روز، اپراتور مي تواند نسبت به سلب امتياز از آن اقدام 
كند؛ همين مساله باعث نگراني بسياري از افرادي شد 

كه از خط تلفن همراه خود به مدت طوالني استفاده 
نكرده اند.اين مصوبه حدودا در سال 91 تدوين، تصويب 
و اجرا شد؛ با توجه به اينكه »شماره« جزو منابع محدود 
و پايان پذير اطالق مي شود، بنابراين وزارت ارتباطات 
و حاكميت عالقه مند هستند در صورت عدم فعاليت 
سيم كارت ها در داخل شبكه اپراتورها، سلب امتياز هر 
چه زودتر انجام و جلوي هرز رفت منابع گرفته شود؛ به 
اين شكل كه با سلب امتياز سيم كارت هاي خاموش، 
آنها مجددا توسط اپراتورها به متقاضيان جديد عرضه 
شوند.اجراي اين مصوبه با تبعات ناخوشايندي براي 
تعدادي از كاربران همراه بود چرا كه در اين بين برخي 
از دارندگان سيم كارت هاي سلب امتياز شده، مجددا 

قصد فعال كردن سيم كارت بالاستفاده خود را داشتند.
با گذشت حدود هشت س��ال از اجراي مصوبه سلب 
امتياز سيم كارت هايي كه بيش از 90 روز از خاموشي 
آن مي گذرد، همراه اول به عنوان يكي از اپراتورهاي 
تلفن همراه كشور، جهت حفظ حقوق دارندگان اين 

سيم كارت ها، طرحي نو درانداخت.
اپراتور اول تلفن همراه، همواره بسته ها و طرح هاي 
مختلف و وي��ژه اي به مناس��بت هاي مختلف براي 
طيف هاي گوناگون كاربران خود ارايه مي دهد اما اين 
روزها براي ارايه طرحي تش��ويقي خبر خوشي را به 
دارندگان سيم كارت هاي خاموش مي دهد و اين مهم 
طرحي اختصاصي براي اين دسته از مشتركان است.

بر اس��اس اين گزارش، همه مش��تركين اعتباري 
همراه اول كه خط آنها بيش از سه ماه خاموش بوده 
است، با روشن كردن س��يم كارت خود، يك جايزه 
ويژه دريافت مي كنند.  دارندگان اين دسته از سيم 
كارت ها براي دريافت جايزه كافيست پس از روشن 
 كردن س��يم كارت ك��د دس��توري 332#*10* 
)ستاره 10 ستاره 332 مربع( را شماره گيري كنند. 
اين اپراتور همچنين تاكيد داشته كه سيم كارت هاي 
اعتباري خاموش با بيش از س��ه م��اه عدم كاركرد، 
درصورت روش��ن نشدن و عدم استفاده از آن، طبق 
مصوبه كميسيون تنظيم مقررات، در فرآيند سلب 

امتياز قرار خواهند گرفت.

خبر  ويژه



تعادل|
مجلس شللوراي اسللامي طرح تحقيق و تفحص از 
شللركت دخانيات را به منظور بررسللي مشكات و 
شناسايي موانع فعاليت مجموعه دخانيات كليد زده 
است. طرحي كه واكنش مديرعامل دخانيات را در پي 
داشت. سياوش افضلي هرچند خواستار اين تحقيق و 
تفحص شده و آن را حق نمايندگان مجلس دانسته، 
اما در عين عنوان كرده كه تحقيق و تفحص از شركت 
دخانيات با ۱۰ تا ۱۵ درصد از سللهم بازار، مشكلي از 
اين صنعت را حل نمي كند؛ بنابراين اگر قرار اسللت 
تحقيق و تفحصي براي برطرف شدن مشكات و به 
صورت واقعي انجام شللود بايد كل صنعت دخانيات 
مورد بررسي قرار گيرد. اين اظهارات در حالي مطرح 
مي شود كه بنابر آمارها، افزايش قاچاق سيگار در كشور 
همچنان باال و توليد كاهشللي است؛ برخي علت اين 
اتفاق را در عدم تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه در 
زمينه توليد اين محصول مي دانند كه منجر به توقف 
توليد در واحدهاي توليد محصوالت دخاني شده و از 
آنطرف قاچاق سيگار را افزايش داده است. هرچند آمار 
قاچاق در هفت ماهه امسال بعد از مدت ها تك رقمي 
شده، اما همچنان نسللبت به مدت مشابه سال قبل 
افزايش را نشان مي دهد. اما نكته اي كه بايد مورد توجه 
قرار گيرد، بحث قاچاق سازمان يافته است كه در غفلت 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز به شكل فزاينده اي رشد 

پيدا كرده است. 

    آمار قاچاق سيگار چقدر است؟ 
به گزارش »تعادل«، جديدترين آمار منتشللر شده 
از سوي وزارت صمت نشان مي دهد، برآورد قاچاق 
سلليگار در هفت ماهه اول امسللال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۸.۹ درصد افزايش و بعد از مدت ها 
در سال جاري ميزان افزايش قاچاق سيگار تك رقمي 
شده اسللت. بر اسللاس اين آمار در هفت ماهه اول 
امسللال ۳۰ ميليارد و ۲۰۰ ميليون نخ سيگار توليد 
شده كه نسبت به توليد ۳۱ ميليارد نخ در هفت ماهه 
اول سال گذشته ۲.۶ درصد كاهش داشته است. در 
پي اين كاهش توليد و با توجه به اينكه ميزان مصرف 
در اين هفت ماه ۳۷ ميليارد و ۹۱۰ ميليون نخ برآورد 
شده، برآورد قاچاق سيگار هم با ۸.۹ درصد افزايش، 
از ۶ميليارد و ۹۶۰ ميليون نخ سيگار در هفت ماهه 
اول سال قبل به هشللت ميليارد و ۹۱۰ ميليون نخ 
سيگار در مدت مشللابه امسال رسيده است. اين در 
حالي اسللت كه روند قاچاق سيگار در سال گذشته 
كاهشللي بود، بطوريكه در كل سال گذشته برآورد 
وزارت صمت از ميزان قاچاق سيگار نسبت به سال 
۱۳۹۷ حدود ۳۹ درصد كاهش يافته بود، اما در سال 
جاري با مشكاتي كه به دليل عدم تخصيص ارز براي 
واردات مواد اوليه در زمينه توليد اين محصول ايجاد 
و منجر به توقف توليد توليد در هشللت واحد از ۱۵ 
واحد توليد محصوالت دخاني شد، قاچاق سيگار رو 
به افزايش گذاشت،  تا جايي كه در ارديبهشت امسال 
برآوردها از ميزان قاچاق سلليگار نزديك به دو برابر 

دو ماهه اول سال ۱۳۹۸ بود. 

    وقتي ستادمبارزه با قاچاق در خواب است
البته مطابق آماري كه مديركل دفتر پيشللگيري 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز به تازگي ارايه كرده، 
در ۷ ماه ساري جاري ۲۲۲ ميليون نخ سيگار توسط 
نيروي انتظامي كشف شده كه نسبت به زمان بندي 
مشابه در سال گذشت حدود ۹۰ ميليون نخ كاهش 
پيدا كرده اسللت. اين در حالي اسللت كه با وجود 
سامانه رهگيري بايد ميزان كشفيات افزايش پيدا 
مي كرد، ولي در عمل چنين اتفاقي رخ نداده است. 
نكته اي كه در اين خصللوص بايد به آن توجه كرد 
بحث قاچاق سازمان يافته بوده كه در غفلت ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز به شكل فزاينده اي رشد 
پيدا كرده است. در همين حال، محمدرضا تاجدار 
رييس انجمللن توليدكننللدگان، واردكنندگان و 
صادركنندگان دخانيات   نيللز در اظهاراتي گفته 
اسللت: نحوه مبارزه با قاچاق به هيچ عنوان زيبنده 
و بازدارنده نيست و نمي تواند بازار دخانيات را سر 
و سامان دهد. سيگار هايي كه حتي يك نخ واردات 
رسمي ندارد به وفور در بازار مولوي عرضه مي شود. 
حسللن آذري پور عضللو كميته سياسللت گذاري 
كنترل دخانيات هم گفته اسللت: اگر فرض كنيم 
۲۰ ميليارد نخ سلليگار قاچاق رقم صحيحي باشد، 
ورود اين حجم به بازار كشور را نمي توان به حساب 
قاچاقچي هاي خرد گذاشت.  به گزارش »تعادل«، 
البته رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات 
كشور در شهريورماه سال جاري با اشاره به اهميت 
برخورد با عرضه سيگار هاي قاچاق در كشور گفته 
بود: »همزمان با اجراي طرح رهگيري سيگار، ستاد 

مبارزه با قاچاق كاال و ارز فعاليت خود را آغاز كرده 
و برخورد با برند هاي غيرقانونللي، جعلي و قاچاق 
را آغاز خواهد كرد. بدين ترتيب از اين پس شللاهد 
جمع آوري برند هاي محرز سلليگار از بازار خواهيم 
بود و به مرور توليد سلليگار داخلي جايگزين سهم 
۱۵ تللا ۲۰ ميليارد نخي سلليگار قاچللاق خواهد 
شد. از آنسللو، اميرمحمد پرهام فر، مديركل دفتر 
پيشگيري سللتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز نيز در 
اواخر شللهريور مللاه از اجراي قريللب الوقوع طرح 
برخورد با عرضه كنندگان سلليگارهاي برند محرز 
قاچاق خبللر داده ودر اظهاراتي گفتلله بود: »اين 
طرح همزمان باپيشرفت طرح رهگيري سيگار و به 
منظور حمايت از توليد داخلي اجرا خواهد شللد.« 
اما موضوع اينجاست وقتي مسووالن ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز در غفلت به سر مي برند و تازه به 
اين نتيجه رسيده اند كه قاچاق دخانيت بايد علت 
يابي شللود؛ بنابراين افزايش قاچاق سلليگار دور از 

ذهن نخواهد بود. 

    واكنش دخانيات به طرح مجلس 
با اين حال اخيرا صحبللت از طر حي به ميان آمده 
كه براساس آن قرار است مجلس شوراي اسامي از 
شللركت دخانيات تحقيق و تفحص كند تا به گفته 
نمايندگان موانع و مشكات فعاليت اين مجموعه 
برطرف شللود.  اما مديرعامل شركت دخانيات، به 
اين طللرح واكنش نشللان داد ودر گفت وگويي كه 
با »خبرگزاري فارس« داشللته است، گفته است: 
تحقيق و تفحص از شللركت دخانيات درحالي در 

دستور كار مجلس قرار گرفته كه شركت دخانيات 
تنها يك چهلم اين صنعت را در اختيار دارد، براي 
حل مشكات اين حوزه بايد به كل صنعت پرداخته 
شود. سياوش افضلي اين را حق نمايندگان مجلس 
دانسللته تا در مورد شللركت دخانيللات تحقيق و 
تفحص كنند  وگفته اسللت: ما هللم از اين تحقيق 
و تفحص اسللتقبال مي كنيم و به آن به چشم يك 
فرصت نللگاه مي كنيم. اما اين در عين حال با طرح 
يك پرسللش مهم عنوان كرده: ما وقتي مي گوييم 
تحقيق و تفحص از شللركت دخانيات با ۱۰ تا ۱۵ 
درصد از سهم بازار، در واقع مشكلي از صنعت را حل 
نمي كنيم و اگر قرار اسللت تحقيق و تفحصي براي 
برطرف شدن مشللكات و به صورت واقعي انجام 
شللود بايد كل صنعت دخانيات مورد بررسي قرار 
گيرد. مديرعامل شركت دخانيات افزود: پيشنهاد 
ما انجام تحقيق و تفحص از صنعت دخانيات است 
چرا كه در حال حاضر سللاالنه نزديك به ۴۰ هزار 
ميليارد تومان گردش مالللي در اين صنعت وجود 
دارد و تنها يك چهلم آن متعلق به شركت دخانيات 
است.افضلي تاكيد كرده اسللت: اگر قرار است اين 
تحقيق و تفحص منتهي به نتايج مثبت شللود يك 
بررسي از همه صنعت دخانيات بايد صورت گيرد 
و سللوال اصلي اينجاست كه چرا تحقيق و تفحص 
در مورد دخانيات بايد تنها از يك جزو كوچك اين 
صنعت انجام شللود. به گفتلله او، در صورت اجراي 
تحقيق و تفحص از صنعت دخانيات نه تنها موارد 
بسياري اصاح خواهد شد بلكه مي توان در سطح 

ملي، دغدغه هاي كان را هم پاسخ داد.
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چالش هاي طرح ماليات
بر عايدي سرمايه

رييس مركز پژوهش هاي اتاق ايران مي گويد: چالش هاي 
اساسي موجود در طرح ماليات بر عايدي سرمايه باعث 
شده بخش شناسنامه دار اقتصاد ايران باوجود موافقت با 
اصل اين پايه مالياتي، با مفاد طرح فعلي مخالفت كند. او 
با هشدار نسبت به تبعات بي توجهي به خألهاي موجود 
در طرح مجلس، بر لزوم حذف نگاه هاي سياست زده و 
هيجاني از فرايند تدوين و اجراي اين پايه مالياتي تأكيد 
كرده است. محمد قاسمي با اشاره به موضع گيري اخير 
اتاق هاي بازرگاني، اصناف و تعاون ايران در قبال كليات 
طرح ماليات بر عايدي سرمايه، گفت: محور اصلي اين 
نامه، هشللدار نسللبت به اجراي اين پايه مالياتي بدون 
سللنجيدن تمام جوانب بوده كه مي توانللد با توجه به 
وضعيت فعلي اقتصاد و اجتماع ايران، مشكات زيادي 
را براي فعاالن اقتصادي و مللردم ايجاد كند؛ اما برخي 
خواسللته يا ناخواسته با خوانشللي متفاوت از اين نامه، 
جايگاه بخش رسللمي اقتصاد ايللران يعني حوزه هاي 
زيرمجموعه اتاق هاي سه گانه را با جايگاه سوداگران و 
سللرمايه گذاران غيرمولد عوض كرده اند و آن را دفاع از 
سوداگري و مخالفت با اصل طرح ماليات بر عايدي سرمايه 
دانسته اند. قاسمي در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران 
افزود: همه كساني كه درگير موضوعات سياست گذاري 
اقتصادي هستند تفاوت مفهومي مخالفت با يك طرح 
يللا اليحه با مخالفت با اصل يك موضللوع را مي دانند و 
در موضوع ماليات بر عايدي سللرمايه، نيز موضوع نامه 
روساي سه اتاق هاي سه گانه، مخالفت با مفاد فعلي طرح 
در حال بررسي است كه از ديدگاه علمي و كارشناسي 
نقايص جدي دارد نه مخالفت با اصل موضوع.   وي افزود: 
درباره طرح فعلي ماليات بر عايدي سرمايه كه با شماره 
ثبت ۶۳ در مجلس شللوراي اسللامي در حال بررسي 
است، چالش هاي اساسي وجود دارد كه بي توجهي به 
آنها، نارسايي هاي جدي در سيستم مالياتي كشور ايجاد 
خواهد كرد. قاسللمي تأكيد كرد: بخش شناسنامه دار 
اقتصاد ايران، به خصوص اتاق هاي سه گانه، يقيناً فلسفه 
وجودي و ضرورت اين پايه مالياتي را به عنوان ابزاري براي 
كنترل سوداگري و سفته بازي قبول دارند؛ اما با كليات 
طرح فعلي به داليلي نظير رعايت نشدن اصول علمي، 
نبود زيرسللاخت هاي نهادي براي رصد همه بازارهاي 
مستعد سوداگري و مهيا نبودن محيط كسب وكار براي 
هدايت سرمايه ها به بخش هاي مولد، مخالف هستند و 
مي گويند اگر اصاحات اساسي در طرح فعلي انجام نشود، 
مي تواند كشور را از تحقق اهداف اصلي اين پايه مالياتي 
نظير تثبيت و تنظيم گري در اقتصاد دور كند.  قاسمي 
درباره داليل اصلي مخالفت اتاق ايران با طرح فعلي تحت 
عنوان ماليات بر عايدي سرمايه، تصريح كرد: اين مخالفت 
بر سه محور اصلي استوار است. محور اول رعايت نشدن 
اصول منطقي و علمي در طراحي مواد قانوني شامل عدم 
تمايز بين درآمد سرمايه اي )عايدي غيرواقعي( و عايدي 
سرمايه اي )عايدي واقعي(، عدم تعديات مربوط به تورم 
و تعديات مربوط به اسللتهاك كه بطوركلي در طرح 
پيشنهادي مجلس ديده نشده است. به گفته او »عدم 
وجود پايگاه هاي آمار و اطاعات متقن و جامع« و »عدم 
تدوين ضمانت هاي اجرايي قوي قانوني« نيز دو محور 
ديگر از داليل مخالفت اتاق ايران با طرح فعلي ماليات 
بر عايدي سرمايه است. قاسمي با تأكيد بر لزوم حذف 
نگاه هاي سياست زده و هيجاني از فرايند تدوين و اجراي 
قانون ماليات عايدي سرمايه، تصريح كرد: مغفول ماندن 
هر يك از اين محورهاي سه گانه در طراحي قانون ماليات 
بر عايدي سللرمايه، نه تنها هيچ گونه بازدارندگي براي 
رفتارهاي سوداگرانه نخواهد داشت، بلكه با پياده سازي 
آن، اصل عدالت مالياتي بيش ازپيش، مخدوش خواهد 
شد و ادراك بي عدالتي نيز در جامعه تعميق و گسست 

بين اقشار جامعه تشديد مي شود.

ورود قطعات 
داخلي سازي شده ممنوع شود

ايرنا |رييس كميته سللاخت داخل انجمن صنايع 
همگن نيرو محركه و قطعه سازان خودروي كشور گفت: 
در ادوار گذشته شاهد بوديم هر زمان كشور توانسته نفت 
بفروشد و ارز در اختيار داشته باشد، بدون توجه به صنايع 
داخلي به واردات پرداخته، اما هر زمان درآمدهاي نفتي 
كاهش داشته، به توليدكنندگان داخلي توجه كرده 
است؛ چنين رويكردي براي سرمايه گذاري هاي انجام 
شده خطرناك اسللت. مهدي مطلب زاده بيان داشت: 
از تيرماه ۹۸ تاكنون چهار ميز داخلي سازي در حوزه 
صنعت خودرو و قطعه سللازي برگزار شده است. وي 
با اشللاره به هدفگذاري ۳۴۱ ميليون يورويي كاهش 
ارزبري ايللن ميزها، گفت: تاكنون ايللن ميزها از نظر 
كاهش ارزبري ۴۶ درصد و از نظر فيزيكي ۶۴.۵ درصد 
پيشرفت داشتند. رييس كميته ساخت داخل انجمن 
صنايع همگن نيرو محركه و قطعه سازان خودروي كشور 
خاطرنشللان كرد: تا چند ماه ديگر كل كاهش ارزبري 

پيش بيني شده در اين ميزها محقق خواهد شد.

تصميمات ستاد تنظيم بازار 
براي عرضه ميوه هاي شب يلدا

شاتا | در ستاد تنظيم بازار درخواست سازمان 
مديريت ميادين ميوه و تره بار شللهرداري تهران 
در خصوص اختصاص حللق بهره برداري موقت 
)كوتاه مدت( براي عرضه مستقيم تك محصولي 
انار، ازگيل، خرمالو، نارنگي و هندوانه با تسهيات 
و شرايط آسان ويژه شب يلدا با همكاري سازمان 
جهاد كشاورزي، مراكز تعاون روستايي و سازمان 
صمت در تهران و اسللتان هاي سراسللر كشور به 
تصويب رسلليد. در اين جلسه مقرر شد تا نسبت 
به اطاع رساني و معرفي متقاضيان توزيع عرضه 
در اين اماكللن اقدام گردد. همچنين مقرر شللد 
تا با توجه به شللرايط فعلي بازار گوشت مرغ و از 
طرفي شيوع بيماري كرونا و رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي، سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار 
شهرداري تهران به منظور جلوگيري از ايجاد صف 
و كاهش مراجعات به مراكز تابعه سازمان، از تمامي 
ظرفيت هاي ممكن اعم از توزيع گوشت مرغ در 
بين بهره برداران سللاير غرف كه امكان و شرايط 
عرضه ندارند، اسللتفاده از اماكن خالي و استفاده 
از فضاي محوطه براي مياديللن و بازارهاي تابعه 
كه امكان اسللتقرار ماشين سرد خانه دار و عرضه 
به ديگللران را دارند، جهت تنظيم بازار گوشللت 

مرغ اقدام كند.

خبر ويژه 

بنياد بركت حامي قطعه سازان 
داخلي خودرو

واحد قطعه سازي خودرو در چهارمحال و بختياري 
به همت بنياد بركت سللتاد اجرايي فرمان امام به 
چرخه توليد بازگشللت.مديرعامل بنياد بركت با 
اعام اين خبر افزود: كارخانه توليد قطعات پليمري 
خللودرو در شللهرك صنعتي بروجن در اسللتان 
چهارمحال و بختياري با سرمايه گذاري و مشاركت 
اقتصادي بنياد احيا شده و به چرخه مجدد توليد 
بازگشته است.اميرحسللين مدني اين اقدام بنياد 
بركت را در راستاي تحقق منويات و تاكيدات رهبر 
معظم انقاب مبني بر تحقق جهش توليد خودرو از 
طريق تقويت قطعه سازان داخلي ذكر كرد و گفت: 
مقام معظم رهبري افزايش توليد خودرو با اتكا به 
ظرفيت قطعه سازان داخلي را از جمله راهكارهاي 
عملياتي مشخص براي جهش توليد عنوان كرده اند.

وي اداملله داد: بر همين اسللاس، بنيللاد بركت با 
مشاركت و سللرمايه گذاري ۵۰ ميليارد ريالي در 
كارخانه توليد قطعات پليمري خودرو عاوه بر احيا 
و بازگرداندن اين واحد صنعتي به چرخه اقتصادي، 
بسللترهاي توليد روزانه ۱۰ هللزار قطعه پليمري 
انبسللاط خودرو را فراهم آورده اسللت.مديرعامل 
بنياد بركت تصريح كللرد: اين واحد توليدي فعال 
در زمينه توليد قطعات پليمري خاص و فوم هاي 
فشرده خودرو در شهرك صنعتي بروجن كه به علت 
نبود سرمايه در گردش دچار ركود شده بود، از سال 
۱۳۹۳ و پس از مشاركت با بنياد بركت احيا شده و 
در حال حاضر ۱۰ هزار قطعه را در روز براي ۲ هزار 

خودرو توليد مي كند.
به گفته مدني، فعاليت اين كارخانه توليد قطعات 
پليمري خودرو باعث ايجاد ۲۸۵ فرصت شللغلي 
مسللتقيم و غيرمستقيم در شهرسللتان بروجن 

شده است.
وي با اشاره به اهميت فعاليت واحد مشاركتي بنياد 
بركت در شللرايط امروز كشور و فشارهاي تحريم 
خاطرنشان كرد: با توليد روزانه ۱۰ هزار قطعه، ايران 
در زمينه قطعات پليمري انبساطي خودرو در زمره 
۲۰ كشور توليدكننده اين قطعات قرار گرفته است. 
مديرعامل بنياد بركت اداملله داد: همچنين مواد 
اوليه قطعات پليمري انبساطي خودرو پيش از اين 
فقط توسط چهار كشور ژاپن، فرانسه، آلمان و كره 
جنوبي توليد مي شد كه با همت متخصصان، تا پايان 
سال خط توليد اين مواد اوليه در واحد مشاركتي 
بنياد بركت راه اندازي مي شود و ايران در اين حوزه 
به خودكفايي كامل مي رسد. مدني يادآور شد: بنياد 
بركت تا به امروز با مشللاركت و سرمايه گذاري در 
۳۶۰ بنگاه صنعتي و توليدي، فرصت ايجاد اشتغال 
براي ۱۹۰ هزار نفر را فراهم كرده اسللت. اين بنياد 
همچنين از مشللاركت با ۲۶۵ بنگاه خارج شده و 
سهام خود را به بخض خصوصي واگذار كرده است.
گفتني است، بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام 
۵ هزار و ۶۰۱ طرح را با حجم سرمايه گذاري ۶ هزار 
و ۵۰۴ ميلياد ريال در حوزه هاي توانمندسللازي 
اقتصادي، امللور زيربنايي، فرهنگي، سللامت و 
ساير خدمات در استان چهارمحال و بختياري به 

بهره برداري رسانده يا در دست توليد دارد.

20 هزارتن شكر توزيع مي شود
مهر |  سللتاد تنظيللم بازار مقرر كللرد مقدار ۲۰ 
هزار تن شكر در اختيار كارگروه هاي تنظيم بازار 
استان ها قرار گرفته تا با تصويب اين كارگروه ها در 
استان هاي سراسر كشور توزيع شود. اين تصميم 
در پي درخواست شركت مادر تخصصي بازرگاني 
دولتي ايران مبني بر اختصاص شكر طرح تنظيم 
بازار از محل ذخاير راهبردي بوده است. كاهش روند 
برداشت نيشللكر در اثر بارندگي هاي شديد و عدم 
امكان تأمين شكر از محل واردات به دليل اختاف 
قيمت مصوب با قيمت تمام شللده شكر وارداتي، 
علت اين درخواست شركت بازرگاني دولتي ايران 
است. توزيع ۲۰ هزار تن شكر تنظيم بازار در جلسه 
اخير سللتاد تنظيم بازار طرح و با اكثريت آرا مورد 

موافقت قرار گرفت.

صادرات رب گوجه فرنگي 
آزاد شد 

صللادرات رب گوجه فرنگي در بسللته بندي و احجام 
مختلف از جمله بشكه اي )اسپتيك( تا پايان آذر ماه 
بامانع اعام شد. سعيد عباسپور، مديركل دفتر مقررات 
صللادرات و واردات وزارت صنعللت، معدن و تجارت با 
ارسال نامه اي به گمرك صادرات رب گوجه فرنگي در 
بسته بندي و احجام مختلف با رعايت ضوابط مقررات 
صادرات و واردات تا پايان آذر ماه سال جاري را بامانع 
اعام كرد. در اين نامه اشللاره شللده كه صادرات رب 
اسپتيك نيز بامانع اسللت كه در واقع همان صادرات 
در بسللته هاي بزرگ و بشكه مانند است. در اين روش 
صادرات كه ارزش افزوده كمي براي كشللورمان دارد 
رب گوجه فرنگي در بشكه هاي آبي رنگ اسپتيك در 
وزن ۲۳۰ كيلو گرم ريخته و صادر مي شللود تا كشور 
مقصد خود اقدام به بسته بندي براي مصرف كننده كند.

آيا قاچاق سيگار سازمان يافته است؟ 

»تعادل« از قيمت برنج در بازار گزارش مي دهد

واكنش دخانيات به طرح مجلس 

برنج هاي ترخيصي كجا رفت؟ 
    قيمت برنج در آبان و مهرماه 

حال اجللازه بدهيد ببينيم روند قيمتللي اين محصول 
درمهرمللاه و آبانماه ۹۹ و ۹۸چگونه رقم خورده اسللت. 
بررسللي وضعيت قيمت و تورم برنج براسللاس گزارش 
مركز آمار نشان مي دهد، قيمت هر كيلو برنج ايراني بطور 
متوسط در آبانماه امسللال ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان بوده و 
تا ۳۵ هزار و ۴۰۰ تومان هم قيمت خورده است. افزايش 
قيمت برنج ايراني در آبان ۹۹ نسبت به آبان ۹۸ بيش از 
۳۷ درصد است. همچنين هر كيلو برنج خارجي در آبانماه 
امسال بطور متوسط ۲۲ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته شده و 
تا ۲۷ هزار تومان هم رسيده است. برنج وارداتي در آبانماه 
سال گذشته هر كيلو ۹۳۰۰ تومان بوده و در مهرماه سال 

جاري به ۲۱ هزار و ۱۰۰ تومان رسيده است.
همچنين هر كيلو برنج خارجي بطور متوسط در آبان 
امسال نسبت به مهرماه حدود ۷.۹ درصد و در مقايسه 
با آبان پارسللال تا ۱۴۳ درصد افزايش قيمت دارد.  با 
اين حال آمارها حكايت از اين دارد كه قيمت برنج هاي 
وارداتي در مهرماه امسال نسبت به شهريورماه ۱۲.۳ 
درصد افزايش داشللته كه اين رشللد قيمت ماهانه در 
آبانماه با افت ۴.۴ درصد به ۷.۹درصد كاهش يافته است. 
بنابراين نشانگر كاهش سرعت رشد قيمت برنج وارداتي 
در ماه گذشته است. اين در حالي است كه افزايش قيمت 
در مهر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل كه ۱۳۶ 
درصد بوده، در آبانماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به ۱۴۳ درصد رسيده است.  البته جديدترين آمار وزارت 
صمت از قيمت برخي كاالهاي اساسي در مهرماه ۹۹ 
نشان مي دهد، »برنج پاكستاني باسماتي« درجه يك در 
شهريور ۹۹ در هر كيلو گرم برابر ۲۰ هزار و ۵۱۴ تومان 
بوده كه در مهرماه ۹۹ با افزايش ۱۴ درصدي به ۲۲ هزار 
و ۴۰۰ رسيده است. اين درحالي است كه قيمت همين 
قلم كاال در مهرماه ۹۸ در هر كيلو گرم برابر با ۱۱ هزار 
تومان بوده است. قيمت اين نوع برنج در آبانماه امسال 

به ۲۶ هزار تومان نيز رسيده است.
 »برنج تايلندي« نيز در شهريور ماه سال ۹۹ هر كيلوگرم 
برابر با ۱۰ هللزار و ۳۰۰ تومان بوده كه در مهرماه ۹۹ با 
افزايش ۲۳ درصدي به ۱۲ هزار و ۶۸۰ رسلليده است. 

قيمللت همين قلللم كاال در مهرماه ۹۸ برابللر ۷ هزار و 
۳۹۹ تومان بوده كه در مقايسلله با مهرماه ۹۹ افزايش 
۷۱ درصدي را تجربه كرده است. در آبانماه قيمت برنج 
تايلندي تنظيم بازار به ۷ هزار و ۷۰۰ تومان رسيده است.  
»برنج طارم اعا«، نيز در شهريورماه ۹۹ هر كيلوگرم برابر 
با ۲۶ هزار و ۷۷۷تومان بوده كه در مهرماه ۹۹ با افزايش 
بيش از ۹ درصد به ۲۹ هزار و ۳۴۱ تومان رسيده است. 
اين درحالي است كه قيمت اين قلم كاال در مهرماه ۹۸ 
در هر كيلوگرم برابر با ۲۲ هللزار و ۸۵۳ تومان بوده كه 
افزايش بيللش از ۲۸ درصد را تجربه كرده  كه در آبان با 
قيمت ۳۳ هزار ۳۵۰ تومان به فروش رسيده است.  »برنج 
داخلي هاشمي« نيز در شهريور ماه ۹۹ در هر كيلوگرم 
۲۶ هزار و ۲۵۲ تومان قيمت خورده كه با افزايش بيش 
از ۹ درصدي در مهرماه ۹۹ بلله ۲۹ هزار و ۳۴۱ تومان 
رسيده است. اما قيمت اين نوع برنج در مهرماه سال ۹۸ 
برابر با ۲۲ هزار و ۴۷۸ تومان بوده كه در مهرماه ۹۹ رشد 
۲۷درصدي را تجربه كرده است. قيمت برنج هاشمي در 

آبان ماه ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.

    قيمت برنج در آذرماه 
حال با توجه به اينكه بخشللي از برنج هاي رسللوبي 
ترخيص و بخشي نيز براسللاس آمار گمرك در حال 
ترخيص هستند، دو سوال پيش مي آيد؛ نخست اينكه 
آيا اساسا اين برنج ها در بازار توزيع شده اند يا خير؟ و 
دوم اينكه آياترخيص اين برنج ها اثري بر قيمت اين 
محصول در بازار داشته است يا خير؟ مشاهدات ما از 
سطح بازار نشان مي دهد كه قيمت ها نه تنها كاهش 
نيافته بلكه در برخي موارد نيز افزايشللي بوده است.. 
بطوريكه قيمت هر كيلو برنج ايراني به صورت ميانگين 
در مناطق مختلف تهران بيللن ۲۶ تا ۴۳ هزار تومان 
اسللت. بطور مثال، قيمت »برنج هاشمي« به صورت 
ميانگين ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان، »برنج طارم« ۳۱ هزار 
و ۶۱۶ تومان، »طارم دم سياه« ۳۳ هزار تومان، »برنج 
ندا« ۲۶ هزار تومان و »برنج گلستان« ۴۳ هزار تومان 
است. همچنين در فروشگاه اينترنتي اُكاال قيمت يك 
كيلو گرم »برنج صدر هاشمي آقاجانيان« ۳۴ هزار و 
۶۰۰ تومان، »كشت دوم آقاجانيان« ۳۴ هزار و ۲۰۰ 

تومان، »دم سياه اسللتخواني آقاجانيان« ۳۲ هزار و 
۸۵۰ تومان و طارم معطر ساحل كنار ۳۵ هزار تومان 
است. اما متوسط قيمت برنج در بنكداري هاي شهر 
تهران به اين شللرح است: »برنج عنبر بو درجه يك« 
۲۱ هللزار و ۵۰۰ تومان، »عنبر بو درجه دو« ۱۴ هزار 
تومان، »هاشمي درجه يك« ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان، 
»هاشمي درجه دو « ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان و »طارم 
اسللتخواني« ۲۲ هزار تومان. البته بنكللداران نيز در 
گفت وگو با ما اعام كردند كه برنج خارجي وارداتي به 

تازگي وارد بازار نشده است.

    وزارت صمت: قيمت برنج كاهش نمي يابد
 هر چند پيش بيني مي شللد كه قيمت برنج با ورود 
برنج هاي دپو شده تا حدي تعديل شود اما مشاهدات 
عيني خبرنگار »تعادل« نشللان مي دهد كاهشي در 
روند قيمت گذاري صورت نگرفته است. البته عباس 
قبادي رييس ستاد تنظيم بازار در اين باره به »تعادل« 
مي گويللد: برنج هاي ترخيصي وارد بازار شللده، اما از 
آنجايي كه قيمت برنج با ارز نيمايي تعيين مي شود، 
بنابراين نمي توان انتظار كاهش قيمت برنج را در بازار 
داشت. به گفته او، اگر قيمت ارز نيمايي كاهش پيدا 
كند، شايد اثر مثبتي  روي قيمت برنج داشته باشد. 
ولي االن كه قيمت برنج براساس نرخ نيمايي عرضه 
مي شود، برنج هاي ترخيص شللده جديد نيز همان 
قيمت را دارند و قرار نيسللت تغيير محسوسللي در 
قيمت ها رخ دهد. از آنسو، سعيد صارمي معاون دفتر 
برنامه ريزي تأمين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صمت 
نيز در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد كه قيمت عرضه 
برنج زير قيمت تمام شده است و با سود بسيار كم به 
فروش مي رسد، بنابراين نبايد انتظار كاهش قيمت را 
با ترخيص برنج هاي دپويي داشللت. به گفته او، سود 
مجاز ۱۰ درصد است؛ در حالي كه همه وارد كنندگان 
با سود ۲ درصد اقدام به فروش مي كنند تا بتوانند سهم 
خود را در بازار رو حفظ كنند. بنابراين تا وقتي كه نرخ 
ارز نيما تغيير محسوسي در بازار نداشته باشد، قيمت 

تمام شده برنج نيز كاهش نمي يابد.

ادامه از صفحه اول
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چهرهروز

نوازنده و مدرس پيشكسوت ويولن درگذشت
محمدرضا اتابكي نوازنده و مدرس ويولن  دار فاني را وداع گفت. اتابكي زاده سال ۱۳۱۹ رديف هاي ابولحسن صبا را نزد پرويز كوهستاني آموخته 
بود. او در هنركده موسيقي ملي از محضر علي تجويدي و ديگر استادان بهره برد و دوره هاي ميرزا عبداهلل را فراگرفت. اتابكي كه فارغ التحصيل 
دوره كارشناسي موسيقي از دانشكده هنرهاي دراماتيك و تجسمي بود، از سال ۱۳۵۹ با سمت كارشناس خدمات هنر در دفتر پژوهش و 
نمونه سازي آموزش و پرورش، در زمينه تاليف كتاب »موسيقي و سرود« مدارس شروع به فعاليت كرد و همزمان با آن در دانشگاه ابوريحان و 
دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران به عنوان مدرس حضور يافت. او در سال ۱۳۶۴ بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به عنوان 

معاونت هنري مركز سرود و آهنگ هاي انقالبي معرفي شد. روحش شاد و يادش گرامي باد.

كتابخانه

درباره كتاب »مردي به نام اوه« اثر »فردريك بكمن«
اين كتاب رتبه اول پرفروش هاي س��وئد و نيويورك تايمز را از آن خود كرده و به بيش از ۳۰ زبان ترجمه و منتشر شده است. 
روزنامه اش��پيگل درباره آن نوشته است: »كسي كه از اين رمان خوش��ش نيايد، بهتر است اصال هيچ كتابي نخواند.« بكمن 
در اين رمان تراژيك – كميك احس��اس هايي مثل عشق و نفرت را به زيبايي به تصوير مي كشد و انسان و جامعه مدرن را در 
لفاف طنزي ش��يرين و جذاب نقد مي كند. با اين جمله ها وارد جهان داستان مي شويم: »ُاِوه پنجاه ونه سال دارد. اتومبيلش 
س��اب است. با انگشت اشاره طوري به كساني اشاره مي كند كه ازشان خوش��ش نمي آيد كه انگار آنها دزد هستند و انگشت 

اشاره اوه چراغ قوه پليس!

میراثنامه

 مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
خراس��ان جنوبي از مورد تاييد قرار گرفتن نامزدي 
كاروانسراهاي خراسان جنوبي براي ثبت در فهرست 
مي��راث جهاني در س��ال جديد مي��الدي به عنوان 
پنجمين اثر اين استان خبر داد. حسن رمضاني افزود: 
در اين پرونده برخي كاروانس��راهاي كشور كه واجد 
ارزش تشخيص داده شده به لحاظ اسلوب و مشخصات 
معماري وج��ود دارد كه تعدادي از كاروانس��راهاي 
خراسان جنوبي نيز مورد تاييد قرار گرفته است. او بيان 
كرد: كاروانسراي چهل پايه استان در بين راه نايبند به 
راور قرار گرفته است لذا اميدواريم با اين اتفاق به لحاظ 
آثار ثبت شده جهاني جزو استان هاي پيشرو در شرق 
كشور باشيم. مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي خراسان جنوبي از اختصاص رديف 
اعتبار ملي پايدار و پايگاه مديريتي به ثبت هر يك از 
آثار جهاني خبر داد و افزود: ششمين اثر ثبت جهاني 
هم آسبادهاي خراسان جنوبي اس��ت. او با اشاره به 
روند ثبت جهاني يك اثر اظهار داشت: ابتدا اثر تاريخي 
واجد ارزش شناسايي و به يونسكو معرفي شود و پس 
از آن يونسكو با بررس��ي مستندات و وضعيت بنا آن 

را در فهرس��ت موقت ثبت مي كند. رمضاني عنوان 
كرد: در صورتي كه اثر در فهرست جهاني قرار گيرد 
از مهم ترين پيامدهاي جهاني شدن اين است كه بنا 
رديف اعتباري ملي گرفته و همچنين كمك هاي فني 

و اعتباري يونسكو به آن اختصاصي مي يابد. معرفي 
اثر جهاني شده به ۱۶ زبان دنيا از ديگر مزاياي جهاني 
شدن است لذا اميدواريم براي سال ۲۰۲۲ آسبادهاي 

استان ثبت شود.

كاروانسراهاي خراسان جنوبي نامزد ثبت ميراث جهاني شد

خورموسييكيازمناطقديدنيماهشهراست.درخورموسيجزايربكرودس�تنخوردهزياديباچشماندازهايساحليزيباوجوددارد.اينخور
همچنینباداشتنگونههايجانوريمتفاوتشاملدلفینهايگوژپشتوپرندگاندريايينظیرفالمینگوها،كفچهنوكها،اگرتهايساحلي،سلیمهاي
خرچنگخوار،پرستوهايكاكلي،پرس�توهايدريايي،پرستوهايپش�تدودي،خرچنگهايكوچك،گلخوركهاوانواعماهيها،جاذبهديدني
شگفتانگیزيبرايدوستدارانطبیعتبهشمارميرود.خورموسيشاخهمثلثشكلياستدرمنتهيالیهشمالغربيخلیجفارس.رأساينمثلث
راستگوشهدرشمالاستوقاعدهآنبرخط30درجهعرضشمالمنطبقميشود.ژرفايخورموسي20تا50متراستكهدربرخينقاطبه73متر
نیزميرسد.وجودچنینعمقيباعثشدهتاكشتيهاي70هزارتنينیزبهسهولتدراينآبراهرفتوآمدكنند.ژرفترينجاياينخورخطياستكه

ازرأسبهقاعدهشكلمثلثكشیدهميشود.زمینهايپیراموناينخورِگلزارهستندوارتفاعآنهاازسطحدريااز2تا4متراست.

مرزپرگهر

هنر

مستند بلند »يك تونل« در بخش »بهترين هاي جهان مستند« چهاردهمين دوره 
جشنواره بين المللي سينماحقيقت به نمايش گذاشته مي شود. مستند بلند »يك 
تونل« توليد سال ۲۰۱۹ كشورهاي گرجستان و آلمان به كارگرداني »نينو اُريونيكيدزه 
و وانو آرسنيش��ويلي«، در بخش »بهترين هاي جهان مستند« چهاردهمين دوره 
جشنواره بين المللي سينماحقيقت به نمايش گذاشته مي شود. در خالصه موضوع اين 
فيلم مستند ۹۰ دقيقه اي مي خوانيم: »كارگران مشغول كار تعريض خط راه آهني در 
يك روستاي دورافتاده واقع در رشته كوه هاي گرجستان هستند تا يك جاده ابريشم 
جديد از آن عبور كرد؛ اما پيش از آنكه اين ارتباط سريع ميان چين و اروپا به جايي 
برس��د، بايد يك تونل حفر شود؛ تونلي كه از كوهي عبور مي كند كه مراتع و مزارع 
روستاييان در آنجا قرار گرفته است... »نينو اُريونيكيدزه« و »وانو آرسنيشويلي« دو 
مستندساز گرجي، به شكل مشترك نويسندگي، فيلمبرداري، كارگرداني، تدوين و 
تهيه مستند »يك تونل« را برعهده داشتند. چهاردهمين دوره جشنواره بين المللي 
فيلم مستند ايران »س��ينماحقيقت« از ۲۵ آذر تا ۲ دي ماه ۹۹ و با توجه به شيوع 
جهاني بيماري كوويد ۱۹ بصورت مجازي و نمايش برخط )آنالين( برگزار خواهد كرد. 

نمايش »يك تونل« 
در سينماحقيقت

هنر

تقدير از يك عمر فعاليت هنري و بزرگداشت رويا تيموريان در هفدهمين 
دوره برگزاري جشنواره بين المللي »سديديسورتو« ايتاليا در بخش زنان 
روي صحنه »ايرانفست« برگزار شد. جشنواره بين المللي »سديديسورتو« 
ايتاليا هر س��اله در شهرفورلي كش��ور ايتاليا برگزار مي ش��ود؛ امسال در 
بخش زن��ان روي صحنه از روي��ا تيموريان تقدير به عمل آورد و نش��ان 
ويژه جشنواره را به اين بازيگر س��ينما اهدا كرد. تيموريان براي بازي در 
فيلم هاي مرد باراني، قارچ س��مي، شيفتگي، گوشواره و زندان زنان نامزد 
دريافت س��يمرغ جشنواره فيلم فجر بوده اس��ت. تيموريان عالوه بر اين، 
جاي��زه بهترين و پركارترين زن تئاتر در س��ال هاي ۷۸ تا ۸۰ را دارد و در 
بس��ياري از نمايش ها همچون عروسي خون، معركه در معركه، بينوايان، 
قاتل بي رحم، روياي يك عكس، باغ آلبالو، خانه برناردا آلبا، چند ثانيه برف 
حضور درخشاني داشته است. رويا تيموريان زاده ۱۳۳۸ در تهران است. 
او فعاليت سينمايي را با بازي در حسرت ديدار )محرم زينال زاده( در سال 

۱۳۷۳ شروع كرده است. 

بزرگداشت رويا تيموريان در جشنواره 
»سديديسورتو« ايتاليا

جامعه خبر

آمار جهاني همه گيري كرونا
آمار جهاني مبتاليان ب��ه كروناويروس تاكنون به 
۶۶ ميليون و ۲۳۱ هزار و ۴۷۲ نفر رس��يده و مرگ 
يك ميليون و ۵۲۴ ه��زار و ۴۷۳ نفر نيز بر اثر ابتال 
به اين بيماري تأييد ش��ده اس��ت. بنابر تازه ترين 
آمارها تاكنون ۴۵ ميلي��ون و ۸۱۲ هزار و ۹۷۲ نفر 
از مبتاليان به كوويد-۱۹ نيز بهبود يافته اند. روند 
افزايش آمار ابتال به بيماري كوويد-۱۹ كه تاكنون 
در ۲۱۸ كشور و منطقه در جهان شيوع يافته، ادامه 
دارد و اين بيماري همچنان در دنيا قرباني مي گيرد. 
امريكا هم اكنون با بي��ش از ۱۴.۷ ميليون مبتال و 
بيش از ۲۸۵ هزار قرباني همچنان در صدر فهرست 
كشورهاي درگير با بيماري كوويد-۱۹ قرار دارد.

هند و برزيل نيز با آم��ار ميليوني مبتاليان پس از 
امريكا به ترتيب با بيش از ۹.۶ و ۶.۵ ميليون مبتال، 
جايگاه  دوم و س��وم را در جهان به خود اختصاص 
داده اند. همچني��ن در حال حاضر چهار كش��ور 
اياالت متحده، برزيل، هن��د و مكزيك به ترتيب 
ركوردداِر قربانيان اين بيماري در دنيا هستند. تعداد 
جان باختگان اين بيماري در انگليس از ۶۰ هزار نفر 
عبور كرده و اين كشور تاكنون بيشترين قربانيان 
كرونا را در قاره سبز داشته است. به عالوه هم اكنون 
ايتاليا و فرانسه نيز بيش از ۵۰ هزار فوتي بر اثر ابتال 
به بيماري كوويد-۱۹ را گزارش كرده اند. همچنين 
بنابر آمار رس��مي، ايران و اسپانيا بيش از ۴۵ هزار 
و روس��يه آمار بيش از ۴۲ هزار جان باخته را ثبت 
كرده اند. به گزارش پايگاه اطالع رساني »ورلداُمتر«، 
شمار مبتاليان و قربانيان اين بيماري در ۱۰ كشوري 
كه طبق گزارش هاي رس��مي باالتري��ن آمارها را 
تاكنون داشته اند تا صبح ديروز )شنبه( به ترتيب 

به شرح زير است: 
۱- امريكا: ۱۴ ميليون و ۷۷۲ هزار و ۵۳۵ مبتال، ۲۸۵ 

هزار و ۵۵۰ قرباني
۲- هند: ۹ ميليون و ۶۰۸ هزار و ۴۱۸ مبتال، ۱۳۹ 

هزار و ۷۳۶ قرباني
۳- . برزيل: شش ميليون و ۵۳۴ هزار و ۹۵۱ مبتال، 

۱۷۵ هزار و ۹۸۱ قرباني
۴- روسيه: دو ميليون و ۴۰۲ هزار و ۹۴۹ مبتال، ۴۲ 

هزار و ۱۷۶ قرباني
۵- فرانسه: دو ميليون و ۲۶۸ هزار و ۵۵۲ مبتال، ۵۴ 

هزار و ۷۶۷ قرباني
۶- اسپانيا: يك ميليون و ۶۹۹ هزار و ۱۴۵ مبتال، ۴۶ 

هزار و ۲۵۲ قرباني
۷- انگليس: يك ميليون و ۶۹۰ هزار و ۴۳۲ مبتال، 

۶۰ هزار و ۶۱۷ قرباني
۸- ايتاليا: يك ميليون و ۶۸۸ هزار و ۹۳۹ مبتال، ۵۸ 

هزار و ۸۵۲ قرباني
۹- آرژانتين: يك ميليون و ۴۵۴ هزار و ۶۳۱ مبتال، 

۳۹ هزار و ۵۱۲ قرباني
۱۰- كلمبيا: يك ميليون و ۳۵۲ هزار و ۶۰۷ مبتال، 

۳۷ هزار و ۴۶۷ قرباني

احتمال واردات يك محموله واكسن كرونا در ۲ ماه آينده
به منظور تامين هرچه سريع تر واكسن 
كرونا، همزمان ب��ا ادامه توليد داخل، 
مذاك��رات ب��ا ش��ركت هاي خارجي 
توليدكننده انجام ش��ده و پيش بيني 
مي كنيم در صورت تاييد واكسن ها و 
تامين ارز مورد ني��از، در دو ماه آينده 
بتوانيم ي��ك محمول��ه را وارد كنيم. 
مديركل دارو سازمان غذا و دارو درباره 

تالش وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به منظور 
تامين واكسن مورد نياز مردم كشور افزود: ۶ شركت 
داخلي در حال انجام مطالعات روي توليد واكسن 
كرونا هستند كه مطالعات آزمايشگاهي آنها به پايان 
رسيده و برخي آنها در فاز مطالعات حيواني هستند 
و برخي درخواس��ت مجوز ورود ب��ه فاز مطالعات 
انساني را به س��ازمان غذا و دارو ارايه داده اند. سيد 

حيدر محمدي بيان كرد: مطالعات دو 
شركت داخلي در هفته آينده وارد فاز 
انساني مي شوند و اميدواريم در ماه هاي 
ابتدايي سال ۱۴۰۰ بتوانند اين واكسن 
را توليد كنند. مديركل دارو سازمان غذا 
و دارو اظهار كرد: ميزان تامين واكسن، 
به ميزان توليد شركت ها بستگي دارد؛ 
از طرفي اولويت اين شركت ها كشور 
خودشان و در درجه بعدي كواكس است. محمدي 
گفت: كواكس نيز متعهد ش��ده كه واكس��ن را به 
كشورهاي عضو خود ارايه كند كه البته ما نيز عضو 
كواكس هس��تيم و از آن طريق هم واكس��ن تهيه 
خواهيم كرد. مرحله سوم تامين واكسن نيز قرارداد 
تجاري است كه ما با كشورهاي چين، هند و چند 

كشور اروپايي در حال رايزني هستيم.

انتشار بوي نامطبوع تهران از فاضالب محتمل تر است
رييس كميس��يون س��المت، محيط 
زيس��ت و خدمات شهري شوراي شهر 
ته��ران با اش��اره به اينكه انتش��ار بوي 
نامطبوع ته��ران از فاضالب محتمل تر 
اس��ت، خواس��تار ورود جدي تر وزارت 
نيرو براي بررسي اين مساله شد. رييس 
كميسيون س��المت، محيط زيست و 
خدمات شهري شوراي شهر تهران در 

گفت وگو با خبرنگار ايلنا درباره چرايي عدم موفقيت 
در منشايابي بوي نامطبوع در تهران گفت: در چند 
سال اخير انتش��ار بوي نامطبوع در زمان مشخصي 
از سال منتشر مي ش��ود و اكثرا زمان هايي است كه 
بارندگ��ي صورت مي گيرد و منجر به انتش��ار اين بو 
مي شود. زهرا صدراعظم نوري افزود: طي بررسي هاي 
به عمل آمده در س��ال هاي گذشته موارد متعددي 
پيش بيني مي شد، اما آنچه امسال بيشتر مورد توجه 
قرار گرفته، به ويژه با توجه به متصاعد ش��دن بو در 
زمان بارندگي بيش��تر محتمل است كه منشأ بوي 

نامطبوع حاصل از فاضالب باشد. نوري با 
تاكيد بر اينكه مساله فاضالب تهران بايد 
جدي تر گرفته شود، افزود: رسيدگي و 
ساماندهي و اتصال فاضالب تمام واحدها 
به اگو شهري و شبكه فاضالب از اقدامات 
مهمي است كه بايد هرچه سريعتر انجام 
و وزارت نيرو و س��ازمان آب منطقه اي 
اقدامات سريعتر و موثرتري انجام دهند. 
رييس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات با 
اشاره به جلسه با وزارت نيرو براي پيگيري منشأ بوي 
نامطبوع در تهران گفت: در شوراي شهر به دنبال اين 
هستيم كه طي جلسه اي با وزرات نيرو و آب منطقه اي 
مساله انتشار بوي نامطبوع در تهران را از طريق شبكه 
فاضالب پيگيري كنيم و مش��خص شود كه اكنون 
دقيقا چه اقدامات موثري مي توان انجام داد. اداره كل 
محيط زيست و معاونت خدمات شهري شهرداري 
تهران نيز مسوول رسيدگي به اين مساله هستند و 

بايد پيگيري دقيق تري داشته باشند. 

۳۲۱ فوتي جديد كرونا در كشور
سخنگوي وزارت بهداشت آخرين موارد 
شناسايي و فوتي ناشي از كوويد۱۹ در 
كشور طي ۲۴ ساعت گذشته را اعالم 
كرد. دكتر سيماس��ادات الري گفت: 
از ديروز ت��ا ام��روز ۱۵ آذر ۱۳۹۹ و بر 
اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۱۲ ه��زار و ۱۵۱ بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي شد كه 

يك هزار و ۵۶۲ نفر از آنها بس��تري شدند. مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به يك ميليون و ۲۸ 
هزار و ۹۸۶ نفر رسيد. او افزود: متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته، ۳۲۱ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از 

دس��ت دادند و مجموع جان باختگان 
اين بيم��اري ب��ه ۵۰ ه��زار و ۱۶ نفر 
رسيد. خوشبختانه تا كنون ۷۱۹هزار 
و ۷۰۸ نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از 
بيمارستان ها ترخيص شده اند. الري 
گفت: ۵۸۱۷ نف��ر از بيماران مبتال به 
كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري 
تحت مراقبت ق��رار دارند. همچنين تا 
كنون ۶ ميليون و ۳۴۲ هزار و ۶۲۸ آزمايش تشخيص 
كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر 
۶۴شهرس��تان در وضعيت قرمز، ۲۷۸ شهرستان 
نارنجي و ۱۰۶شهرستان در وضعيت زرد قرار دارند.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

مديركل پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي: 

هيچ گونه محدوديتي براي حمايت از زن معتاِد باردار نداريم
مديركل پيش��گيري و درم��ان اعتياد 
سازمان بهزيستي كش��ور توضيحاتي 
درباره توزيع متادون و عقيم سازي زنان 
معتاد متجاهر ارايه كرد. مديركل پيشگيري و درمان 
اعتياد س��ازمان بهزيستي كش��ور در گفت وگو با ايلنا 
درباره توزيع متادون در داروخانه ها گفت: به عنوان يك 
كارشناس اعتياد بايد بگويم كه در مراكز dic متادون 
را مص��رف مي كنيم و مجوز توزيع متادون در مراكز ما 
نيز از وزارت بهداشت اخذ مي شود، اما در نهايت ما تابع 
دستورات وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر 
هس��تيم، اما بايد به اين نكته توجه كنيم كه متادون 
درمان كننده اعتياد نيس��ت، بلكه متادون يك ابزاري 
اس��ت تا معتاد را براي درمان در مراك��ز آماده كنيم و 
در حقيقت درم��ان اصلي ما براي معت��ادان خدمات 
غيردارويي اس��ت كه به آنها ارايه مي شود. فريد براتي 
سده ادامه داد: در واقع متادون آغازي است براي شروع 
درمان ه��اي غيردارويي و از اين طري��ق معتاد را براي 
درمان هاي غيرداروي��ي وارد مراكز مي كنيم. بنابراين 
اگر متادون در جايي توزيع شود كه درمان غيردارويي 
وجود نداشته باشد، در حقيقت يك نوع نقض غرض در 
درمان معتادان است. در داروخانه نيز اگر متادون قرار 
باشد توزيع شود، بايد مقررات كنترل داروهاي مخدر بر 
آنها اعمال شود و اينگونه نيست كه مانند بقيه داروها 
بتوان به راحتي متادون را از داروخانه تهيه كرد و بايد به 

اين موضوع توجه شود.

    متادون در مراكز DIC توزيع نشود
 معتادان ديگر مراجعه  نمي كنند

مديركل پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي 
كشور تاكيد كرد: دغدغه اصلي ما نيز اين است كه اگر 
متادون در مراكز ما توزيع نشود، معتادان براي دريافت 
درمان ه��اي غيردارويي مانند خدمات روانشناس��ي 
و مددكاري ممكن اس��ت ديگر مراجعه نكنند. البته 
ما نمي گوييم آنچه كه در ح��ال حاضر در مراكز ترك 
اعتياد به معتادان ارايه مي شود كامل و جامع است، اما 
درصدي از معتادان از اين خدمات استفاده مي كنند و ما 
بايد اقداماتي را انجام دهيم كه تعداد بيشتري از آنها از 

اين روش ها استفاده كنند. او ادامه داد: بر اساس اصول 
روانشناسي اعتياد اگر اين خدمات با متادون ارايه نشود، 
ممكن است معتاد براي دريافت اين خدمات ديگر به 
مراكز ما مراجعه نكند، بنابراين همانطور كه گفتم بايد 
توجه كنيم كه درمان اعتياد متادون نيست، بلكه متادون 
يك راه كمكي براي درياف��ت درمان هاي غيردارويي 
است. اين موارد نظر شخصي من به عنوان كارشناس 
اس��ت و اين موارد نظرات سازماني من نيست، چراكه 
ما در سازمان تابع دستورات ستاد مبارزه با مواد مخدر 
هستيم. مديركل پيش��گيري و درمان اعتياد سازمان 
بهزيستي كشور در پاس��خ به اين سوال كه با توجه به 
اظهارات رييس قوه قضاييه در خصوص معتادان متجاهر 
آيا وضعيت اين معتادان در قانون مبني بر مجرم يا بيمار 
بودن مشخص خواهد شد؟ گفت: با توجه به تغييراتي 
كه در قانون مبارزه با مواد مخدر انجام خواهد شد، قطعا 
تكليف معتادان متجاهر نيز مش��خص خواهد ش��د و 
معلوم مي شود كه نگهداري از اين معتادان بر عهده چه 
كسي است و آيا اصال معتادان متجاهر مجرم هستند يا 

همچنان بيمار تلقي مي شوند.

   عقيم سازي زنان معتاد متجاهر 
سياست نظام  نيست

براتي س��ده همچنين درباره برخي اظهارات مبني بر 
عقيم سازي زنان معتاد متجاهر گفت: چنين بحث هايي 
اصال مطرح نيس��ت و هركس��ي از هر جناحي چنين 
سخناني مي گويد، خالف واقع سخن گفته است و چنين 
موضوعاتي اصال مطرح نيست. اگر هم چنين سخناني 
از سوي برخي افراد مطرح مي شود، دليل بر اين نيست 

كه اينگونه سخنان سياست هاي كلي نظام و سياست 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر يا سياس��ت دستگاه هايي 
مانند بهزيستي است. او با بيان اينكه چنين موضوعاتي 
غيرانساني است، تصريح كرد: وظيفه دستگاه هايي مانند 
ما و وزارت بهداشت كه دستگاه هاي خدماتي هستيم، 
اين است به اين زنان خدماتي را ارايه دهيم و زمينه اي 
براي ارايه خدمات به آنها فراهم كنيم. در دو استان تهران 
و خراسان رضوي مراكز مادر،كودك براي زنان معتاد 

متجاهر راه اندازي شده است.

     هيچ گونه محدوديتي
 براي حمايت از زنان معتاِد باردار نداريم

مديركل پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي 
كشور خاطرنشان كرد: زنان معتادي كه باردار و يا داراي 
كودك و نوزاد هستند، مي توانند به اين مراكز مراجعه 
كرده و تحت نظر درماني و حمايتي قرار بگيرند. زناني 
كه باردار هس��تند در هنگام زايمان ب��ه مراكز درماني 
ارجاع داده مي ش��وند و زناني ك��ه داراي نوزاد و كودك 
هستند و مي خواهند كودكانشان در كنارشان باشند 
نيز در اين مراكز مي توانند خدم��ات درماني بگيرند و 
تحت پوشش ما هستند و هيچ گونه محدوديتي براي 
حمايت از اين زنان نداريم. ظرفيت هايي كه ايجاد شده 
همچنان خالي است و اين نشان دهنده اين است كه اين 
زنان تعداد زيادي ندارند. براتي سده با تاكيد براينكه از اين 
زنان حمايت مي كنيم تا در بهترين شرايط قرار بگيرند، 
تصريح كرد: يكي از موسسات خيريه نيز قرار است زناني 
كه از مراكز مادر،كودك ما خارج مي ش��وند و به همراه 
كودكانشان هستند را تحت پوشش قرارداده و خانه هاي 
امني براي آنها در نظر بگيرد تا بتوانند در كنار كودكانشان 
زندگي كنند و تمام هزينه آن نيز توسط موسسه پرداخت 
مي شود. او تاكيد كرد: بنابراين ما با چنين مواردي مشكل 
نداريم و اين بحث كه مطرح مي شود، يك بحث انحرافي 
است و افرادي كه چنين سخناني مي گويند، آشنايي با 
حيطه اعتياد در زنان ندارند. اين موضوعات ممكن است 
باعث شود زناني كه باردار هستند و مصرف مواد دارند 
به مراكز درماني ما مراجعه نكنند و اثرات منفي چنين 

صحبت هايي بسيار زياد است.

گزارش
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