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نيـازاقتـصادايـران

چرا مستمريبگيران جديد از
متناسبسازي خط خوردند؟

جلسهمجلستحتالشعاعگرانيمرغ

پرونده بودجه 1400
بسته شد!
صفحه 2

صفحه 8

مهدي كرباسيان در يادداشتي اختصاصي در «تعادل» تحليل كرد

نشست ديرهنگام وزراي صمت وكشاورزي
براي تامين و عرضه كاالهاي شب عيد برگزار شد

اقتصاد ايران امسال
12درصدكوچكتر شد

تصميمات دقيقه نودي
براي ساماندهي بازار

نشست مش��ترك ديرهنگام وزراي صمت و جهاد
كشاورزي به منظور بررسي تامين و عرضه كاالهاي
شب عيد ،تنها در چند روز مانده به عيد برگزار شد.
عليرضا رزم حس��يني وكاظم خاوازي به جاي بيان
رس��يدگي به نواقص و ناهماهنگيهاي موجود در
فرايند زنجيره تولي��د تا عرضه كاالهاي اساس��ي،
معتقدند كه نابس��امانيها به وجود آمده در سطح
بازار ناش��ي از افزايش تقاضا و خريد هيجاني مردم
است! برهمين اساس برنامه دو وزارتخانه اين است
كه دراين چند روز باقي مانده ،با عرضه مناسب مرغ
منجمد تع��ادل در قيمت و فرونشس��ت هيجانات

خريد را رقم بزنند .هر چند ارزيابيها از س��طح بازار
نشان ميدهد ،كمبود مرغ با اين نسخهها قابل حل
نباشد و اين مس��اله ادامهدار اس��ت .از سوي ديگر،
خبرها حاكي از آن است كه دولت هم در تصميمات
دقيقه نودي خود مجوز واردات50هزار تن مرغ براي
تنظيم بازار را صادر كرده است .اين درحالي است كه
كارشناسان معتقدند تصميم به واردت مرغ با ادعاي
تنظيم بازار نوروز نمايشي است؛ چرا كه روند ثبت
سفارش ورود كاال به كشور زمانبر بوده و نه تنها بر
بازار مرغ نوروز بلكه بر بازار مرغ ماه رمضان نيز تاثير
صفحه 7رابخوانيد
نخواهدداشت.

«تعادل» در گفتوگو با كارشناس اقتصادي وضعيت
بازار سرمايه را بررسي كرد

چشمانداز مثبت بورس
تا انتخابات سال آينده

وضعيتبورستهراندرسالجارييكيازعجيبترين
تجربههاي بورساوليها و حت��ي بورسبازان قديمي
بوده اس��ت .از ابتداي س��ال  1399تا ميانه ماه مرداد
بازارسهام در صدر توجه سرمايهگذاران و تمامي اركان
جامعه بود .ارزش دادوس��تدها هر روز ركورد جديدي
بر جاي ميگذاش��ت و س��وداي كس��ب س��ود ،افراد

يادداشت2-

رشد هيجاني بورس
در سال 1399

مهمتري��ن اتفاق��ي ك��ه در
س��ال جاري ص��ورت گرفت،
پاي��هاي ش��د ب��راي پرهيز از
افت و خيز هيجان��ي و رجوع
به اصول ادبي��ات اقتصادي و
نزديك شدن به تعادلي كه در
فردينآقابزرگي اسفندماه اتفاق افتاد؛ رسيدن
به نق��اط تعادلي ك��ه عمدتا
با محور س��همهاي ش��اخص مانند فوالد ،پتروشيمي و
پااليشيهاشكلگرفت،تعادلقيمتيرابهدستآورد.
از سوي ديگر بايد اشاره داش��ت كه نرخ ارز ثبات نسبي
پيدا كرد كه اي��ن موضوع موجب ركود ديگ��ر بازارهاي
موازي شد ،بنابراين بازار س��رمايه در سال  ۱۴۰۰يكهتاز
خواهد بود و در اين بين انتظارات تورمي در سال آتي نيز
«بورس» را در وضعيت خوبي قرار خواهد داد .همچنين
به دليل تبليغ��ات انتخاباتي در ۳ماهه نخس��ت ،۱۴۰۰
نامزدهايرياستجمهوريسعيخواهندكردمخاطبين
خود كه طيف وسيعي از آنها حدود  ۵۰ميليون سهامدار
هستند را جلب كنند .با توجه به داليل بنيادي ذكر شده،
بهرهبرداريازفضايانتخاباترياستجمهوريوتوجهي
كه فعاالن بازار سرمايه به صحبتهاي كانديداها و نحوه
برخورد و تعامل آنها با بازار سرمايه مورد توجه خواهد بود
كهبهنظر ميرسدبازاربا يك رشدهيجانيهمراهباشد اما
پس از گذر از انتخابات ،جناحهاي سياسي سعي خواهند
كرد تعادل مورد نظر را حاكم كنند .طبيعتا پس از رشد
بازار يك دوره اصالحي خواهيم داشت ولي تصور اينگونه
است كه فراز و نشيب شاخص بسيار كم خواهد بود .يكي
از بيشترين نقاطي كه در س��ال آينده يعني سال 1400
مورد توجه قرار خواهد گرفت تغيير در زيرس��اختهاي
آموزشي،سامانههايتحليليوقانونمقرراتپايهدرنظام
معامالت از دغدغههايي خواهد بود كه ب��ازار را متحول
خواهد كرد كه در سال  ۹۹احساس نياز آن را همه لمس
كردند و چالش بزرگ پرداختن به اصالح زيرساختهاي
فرايندمعامالتاست.

غيرحرفهاي بسياري را وارد اين بازار كرد .با اين حال در
ادامه بورس وارد مسير نزولي شد و يك اصالح طوالني
مدت را به سهامداران تحميل كرد .اصالحي كه هنوز
هم به نظر ميرسد پايان نيافته است و باعث شده اغلب
سهامداران نس��بت به اين بازار بياعتماد و كم اعتماد
صفحه 4رابخوانيد
شوند.

يادداشت3-

تصميمات��ي كه مجل��س در
خصوص افزايش تعرفه واردات
خودروهاي خارج��ي و تغيير
دايره تصميمس��ازيهاي اين
حوزه اتخاذ كردهان��د ،يكبار
ديگ��ر نش��ان داد ك��ه دايره
تصميمس��ازيهاي اقتصادي
فربدزاوه
مجل��س ب��ا رويكرده��اي
تخصصي و كارشناس��انه فاصله بعيدي پيدا كرده است.
نخس��تين نكته در خصوص افزايش تعرفههاي واردات
خودرو به  86درصد آن اس��ت كه ،تعيين تعرفه اساس��ا
در حيطه اختيارات مجلس نيس��ت بلكه اين مقوله در
دايره اختيارات دولت است .در قانون ،نهادي ذيل عنوان
كميسيونماده 1وجودداردكهبهطوركليوظيفهتعيين
تعرفهها را به عهده دارد .اگر مجلس بن��ا دارد ،اختيارات
كميسيون ماده  1را از دولت به مجلس منتقل كند بايد
در قالب مصوبهاي قانوني ،اين موضوع را دنبال كند تا اين
تعهد قانوني از كميسيون ماده  1به مجلس منتقل شود.
در واقع اي��ن تصميم مجلس بهطور مش��خص دخالت
در كار كميسيون ماده  1است و نوعي رفتار غيرقانوني و
فارقانوني است .هرچند ظاهرا مديريت كميسيون ماده
 1به عهده دولت اس��ت ،اما نهادهايي چون قوه قضاييه،
مجل��س و ...در آن نماينده دارند و نوعي نه��اد فراقوهاي
است كه وظيفه تعيين تعرفه را به عهده دارد .رياست اين
كميسيون به عهده وزارت اقتصاد و گمركات كشور است
و نمايندگاني از وزارت صمت ،وزارت كش��اورزي ،وزارت
بهداش��ت ،وزارت اطالعات ،مجلس و نهادهاي نظارتي
در آن عضويت دارد .در واقع به نظر ميرسد ،نمايندگان
مجلس يازده��م احاطه الزم با قوانين موضوعي كش��ور
را ندارند و تصور ميكنند كه كشور پيش از تشكيل اين
مجلس اساسا قانوني نداشته و نمايندگان دوره يازدهم
مجلس بايد از آغاز دايره قانوني كش��ور را تنظيم كنند.
اينكه نمايندگان همه اين وزارتخانهه��ا و نهادها را كنار
ادامهدرصفحه5
گذاشتهاندو...

سالنامهنوروز1400

روايت « اعتماد » از ديدار با سيد حسن خميني

معترض اميدوار

مثلث شوم تورم
فقر و بيكاري

بهطور اصول��ي در مواجهه با
مسائل و موضوعات اقتصادي
با دو س��طح تحليل و تفسير
مواج��ه هس��تيم .برخ��ي
تغيي��رات ،تغييراتي اس��ت
ك��ه در اليههاي س��طحي و
بيروني ،ام��ور اقتص��ادي و
عليسرزعيم
راهب��ردي رخ ميدهن��د و
برخي تحوالت نيز هس��تند كه در اليهه��اي دروني
و عميقتر ايجاد ميش��وند .تصميماتي كه اخيرا و در
روزهاي پاياني سال در خصوص ثبت اطالعات چك،
تحول در اعتبارسنجي چكها از طريق خودپردازها و
ساير موارد مرتبط با موضوع چك و اسناد مالي گرفته
شد در كل اتفاق مثبتي است كه فضاي شفافتري را
پيرامون اس��ناد مالي و پولي ايجاد ميكند .البته اين
نوع تصميمسازيها در زمره مس��ائل اقتصاد كالن و
اليههاي عميق مسائل مرتبط با موضوعات اقتصادي
قرار نميگيرن��د ،بلكه اين موارد را ميت��وان در حوزه
مس��ائل اقتصاد خرد دس��تهبندي كرد .ب��ه عبارت
روش��نتر اين تصميمات تازه ،اتمس��فر مطلوبتري
را پيرامون معام�لات افراد و فع��االن اقتصادي ايجاد
ميكنند و هزينههاي مبادالت را تا حد چش��مگيري
پايين ميآورند .به هر حال آمارهاي مستند حاكي از
آن است كه دامنه وس��يعي از مشكالت برآمده از نقل
و انتقال چك و اس��ناد بهادار به دليل فقدان شفافيت
و ابهام در اطالعات پولي و مالي افراد است .اينكه افراد
بدانند در زمان مبادالت مال��ي و معامالت اقتصادي،
طرف مقابل آنها چه س��طحي از توانايي مالي و پولي
دارد ،اتفاق خوشايندي است .ضمن اينكه بايد توجه
داشت اين روند نبايد به گونهاي طراحي شود كه باعث
كاهش مبادالت مالي و معامالت اقتصادي ش��ود .در
واقع اين نوع قوانين بايد به بهبود فضاي كسب و كار و
شفافيت بيشتر معامالت كمك كنند .در اقتصاد به اين
نوع تصميمات در قالب بحث كاهش هزينههاي مبادله
ادامهدرصفحه5
پرداختهميشود.

يادداشت4-

تعيينتعرفهدرحيطهاختيارات
مجلسنيست

منتشر شد

يادداشت1 -

از

جداول بودجه بايد شفاف
اعالم شود

#ﻣـــﺎ_ﻣــﺎﻧـﺪﯾـﻢ

در ش��رايطي كه توق��ع افكار
عمومي و رسانهها از مجلسي
ك��ه عن��وان انقالب��ي را براي
خود برگزيده اس��ت ،اين بود
ك��ه نهاي��ت شفافس��ازي را
در باالترين س��طح ممكن در
دس��تور كار قرار ده��د ،روند
محسنزنگنه
بررسيوتصويببودجه1400
در مجلس نش��ان داد كه اراده الزم براي تزريق شفافيت
در خصوص ج��داول بودجه در برخ��ي حوزههاي مهم
عملياتينشدهاست.درواقعنمايندگانبايدازريزجداول
پيوستهاي1و 2و3بودجهبهطوركاملباتغييراتلحاظ
شده آگاه ميش��دند تا بر اس��اس اين آگاهي و شفافيت
ميتوانستند راي خود را در خصوص بودجه اعالم كنند.
اما اي��ن اطالع��ات الزم در خصوص ج��داول بودجه در
اختيارنمايندگانقرارنگرفت.عليرغمپيگيريهاييكه
طي ماههاي اخير از هيات رييس��ه براي مشخص شدن
اين آمارهاي مرتبط با جداول نهايي صورت گرفت ،اين
جداول در اختيار نمايندگان قرار نگرفت .وقتي س��قف
درآمدهاي تا اين حد افزايش پيدا ميكند ،بر اساس قانون
بايد همه اين جداول بهطور شفاف در اختيار نمايندگان
قرار بگيرد و براي جداول هم رايگيري صورت بگيرد .به
يك چنين ضرورتهاي قانوني توجه نشد و نمايندگان از
اين ضرورتها با خبر نشدند .اين در حالي است كه طي
ماههاي اخير دامنه وس��يعي از تالشها صورت گرفته تا
موضوعشفافيتآراينمايندگاندرنهايتتصويبشود،
نحوه برخورد با يكي از مهمترين اسناد اقتصادي كشور
به گونهاي صورت گرفت كه تناسبي با شفافيت ندارد .در
واقعنمايندگانبهبودجهاي رايدادندكه اگاهيكاملي از
ابعاد و زواياي گوناگون آن نداشتند .هرچند شفافسازي
اراي نمايندگان مهم اس��ت ،اما مهمت��ر از اين موضوع،
شفافيتهاي ضروري است كه بايد در خصوص روند ها
و رويكردها صورت بگيرد .به هر حال نمايندهاي كه قرار
ادامهدرصفحه5
استنظرخودرا...
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سياست
 31سال حبس براي اكبر طبري

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره پرونده
طبري گفت :پرونده مهم و ويژه اكبر طبري بعد از آنكه
با دادرسي عميق و گس��ترده در دادسرا و دادگاه انجام
شد،حكمنهايي صادر شد .شهريور ما اعالم كرديم كه
با تقاضاي اعاده دادرسي محكومان به ديوانعالي ارسال
شد.درديوانعاليرسيدگيوحكمنهاييقطعيدرمورد
طبريصادرشدهومحكوميتطبريدرارتباطبارهبري
وسردستگيباندارتشاكهامالكمتعددووجوهمتعددي
را بهصورت رشوه از اصحاب پروندهها اخذ كرده بودند و
درنتيجه محكومبه ۳۱سالحبس تعزيريوپرداخت
جزاينقديمعادلقيمتاموالووجوهماخودهوانفصال
دايم از خدمات دولتي و استرداد امالك شده بود توسط
ديوان تاييد و قطعي شده است .ايشان اتهامات متعدد
ديگريمانندجعلاسنادرسميوسوءاستفادهازاسناد
و اعمال نفوذ در مقامات و ۳فقره اعمال نفوذ و يك فقره
غرضورزيداشتكهتاييدشد.درمورداتهامپولشويي
برايديوانعاليترديديپيشآمدهودادگاهگفتهقانون
پولشويياخيرالتصويباستوباتوجهبهقانونجديداين
اتهامموردرسيدگيورايمجدداستوليدرموردساير
محكوميتهايايشانبايدبگويمكهبهتاييدديوانعالي
رسيده و الزم االجراست .اسماعيلي در نشست خبري
 ۲۲شهريور ماه سال جاري گفته بود :اكبر طبري بابت
تشكيل شبكه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگي و
اخذرشوههايمتعددبه ۳۱سالحبستعزيريوضبط
اموال ناشي از ارتشاء و انفصال دايم از خدمات دولتي و
بيش از ۴۳۰ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم ش��ده
است .س��خنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ايسنا
مبنيبراينكهآياديوانعاليكشوردربارهپروندهعيسي
شريفي نظر نداده است؟ گفت :ديوان وعده داده بود كه
قبل از پايان سال جاري در اين پرونده راي صادر كند و
به محض وصول راي و نظر ديوان عالي اين اطمينان را
به مردم ميدهم كه نسبت به اين پرونده اطالعرساني
دقيقخواهدشداميدوارمدرهمينروزهايباقيمانده
سالباشدوبهمحضاينكهرايديوانبهدستمانبرسد
اطالعرساني خواهد شد .اسماعيلي در پاسخ به سوالي
دربارهاقداماتيدرارتباطبااراضيمليومنابعطبيعي،
آزادس��ازي تصرفات حريم درياه��ا و تغيير كاربريها
گفت :در واحدهاي قضايي در دادسرا و دادگاهها حضور
هزار شعبه اختصاصي براي حوزه انفال و منابع طبيعي
تعيين كرديم .در سال ۹۹در اين شعب ۱۹هزار و۷۵۵
حكمقضاييصادرشدودرارتباطبااراضيمليومنابع
طبيعي ۲۴هزارو ۱۶۰هكتاربهبيتالمالاعادهشد.در
حوزهآزادسازيتصرفاتحريمدرياهادرشمالوجنوب
كشور بستر و حريم رودخانهها ۳۹هزار و ۱۸۵هكتار از
اراضيساحليآزادشدودرارتباطباتغييركاربريهادر
سال ۹،۹۹هزارو ۱۰۶حكمصادرو ۶هزارو ۳۸۸هكتار
ازاراضيمليوباغاتبهوضعيتسابقاعادهشدوبيشاز
يكميليونقلعوقمعتوسطقوهقضاييهصورتگرفت.

امريكا را به انزوا كشانديم

سخنگويدولتبابياناينكهدرسال ۹۹دستاوردهاي
زيادي در عرصه خارجي به دست آورديم از محكوميت
و به انزوا كشيده شدن امريكا در مجامع بينالمللي به
عنوان يكي از اين دستاوردها نام برد .
وي گفت :اطمينان داريم كه در ماههاي نزديك آينده،
دولت امريكا چارهاي جز تن دادن به روند صلح جهاني
و پايان دادن به ظلم ايران نداشته و زمستان برجام به
پايان خواهد رسيد و فصل تازهاي از تعامل با جهان كه
رضايت و امنيت اقتصادي بيشتري براي وي در پاسخ
بهسواليدرخصوصاينكهاخيرانمايندهبايدندرامور
ايران گفته كه انتخابات ايران تاثيري در جدول زماني
مذاكرات هستهاي ندارد و تفسير و عكس العمل دولت
نسبت به اين اظهارات ،تاكيد كرد :برجام توافقي است
كه مدت مديدي بر سر آن مذاكره شده و به شكل يك
سند نهايي در آمده است .از زمان توافق برجام تا بحال
چند انتخابات در كشورهاي عضو برجام برگزار شده و
اين اعضا به جز امريكا به حفظ برجام پايبند بودهاند.
ربيعي يادآور شد :ما از اين موضع غافلگير نشديم چون
انتخابات پيشين امريكا هم تاثيري بر سياست ما در
آمادگي براي بازگش��ت فوري ايران به اجراي كامل
تعهداتش در برج��ام پس از پايبندي دوباره امريكا به
تعهدات،لغوتحريمهاواجرايقطعنامه ۲۲۳۱شوراي
امنيت نداشت .س��خنگوي دولت با تاكيد بر اينكه ما
حتيدردولتقبليامريكاهماعتقادداشتيمكهاتالف
وقت در بازگشت همه طرفها به تعهداتشان ،اشتباه و
همراه با پيامدهاي زيانباري خواهد بود ،گفت :امروز،
روزنه فرصت باقي مانده براي حل اختالف به ش��يوه
رضايتبخشبرايهمهطرفهاتنگترازسابقاستو
اگرازاينزمانطاليياستفادهنكند،درآيندهنزديكبه
خاطر از دست دادن آن افسوس خواهد خورد .از نظر ما،
برجامسندياستكهقابليتبازشدننداردولزوميبه
انجام مذاكرات بر سر آن نيست .مهم ،بازگشت سريع
امريكا به برجام و اجراي تعهداتش به ويژه لغو عملي
تحريمهاست .مردم ما و البته همه ملتهاي منطقه
فراهم ميكند آغاز خواهد شد.
س��خنگوي دولت در پاس��خ به س��والي در خصوص
اينكه الوروف اعالم كرده روس��يه درصدد اس��ت تا با
ميانجيگري ميان ايران و امريكا دو كشور را بر تعهدات
خود به برجام بازگردان��د و اينكه آيا اين ميانجيگري
ميتواند موفق باش��د ،گفت :ما اطمين��ان داريم كه
آقاي الوورف با حس��ن نيت كامل آمادگي روسيه را
براي ميانجيگري ابراز كرده اما نحوه بازگشت طرفين
به تعهدات و زمينه تحق��ق آن مطابق توافق برجام و
قوانين بينالمللي بسيار س��اده و براي همه طرفها
روشن است.
وي افزود :به رغم تغيير دولت در امريكا و ش��عارهاي
آن ،واشنگتن همچنان به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ادامه
ميدهد .امريكا كش��وري بود كه از برجام خارج شد و
امروزهيچعقلسليمياينانتظارراازايراننميپذيرد
كه قبل از پايبن��دي دوباره امريكا به اجراي قطعنامه
ش��وراي امنيت سازمان ملل متحد ،اقدامات جبراني
خ��ود را كه در واكنش به آن نقض عهد صورت گرفته
متوقفكند.
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اقتصادكالن

ايـران

جلسه مجلس تحتالشعاع گراني مرغ

پرونده بودجه 1400بسته شد

س��رانجام پس از رفت و آمد و گمانهزنيهاي فراوان
نمايندگان مجلس روز گذش��ته پرونده بودجه سال
 1400را بس��تند تا در صورتي كه اتفاق غير مترقبه
جديدي رخ ندهد ،دولت از ابتداي سال 1400مشكل
و محدوديتي براي ابالغ قانون دخل و خرج س��االنه
كشور نداشته باشد.
بر خالف روزهاي ابتدايي تحويل بودجه به مجلس كه
بحثها و تشتت آراي گسترده ميان مجلس و دولت،
فضاي سياسي و اقتصادي كشور را ملتهب كرده بود،
درجلسهعلنيروزسهشنبهمجلس،پروندهبودجهدر
فضايي نسبتا آرام بسته شد .آخرين مرحله از بررسي
اليحه بودجه به تامين نظر شوراي نگهبان اختصاص
داش��ت .نمايندگان مجلس كه از نيمه آذر بررس��ي
بودجه را در دس��تور كار قرار داده بودند در چهاردهم
بهمنماه كليات بودج��ه را رد كردند تا بار ديگر يك
اليحه اصالحي از س��وي دولت تقديم پارلمان شود و
مجلساينبارحدوديكماه،تماماليحهرابااصالحاتي
جزئي تصويب كرد و براي نهايي ش��دن آن به شوراي
نگهبانفرستاد .شوراينگهبانبهسنتهرسالهاليحه
را بررس��ي كرد و بر اس��اس اعالم عضو هيات رييسه
مجلس  20ايراد به اليحه نهايي ش��ده گرفت و از اين
رو بودجه به بهارستان بازگشت تا اصالحات الزم روي
آن انجام شود و نمايندگان كه از روز يك شنبه بررسي
ايرادات شورا را آغاز كرده بودند ،روز گذشته از نهايي
شدن آن خبر دادند.
بر اس��اس آنچه كه مجلس منتشر كرده ،نمايندگان
مجلس در جلسه علني صبح روز (سهشنبه) ،پس از
رفع ايرادات شوراي نگهبان به مصوبات پيشين خود
در اليحه بودجه  ،۱۴۰۰ب��ا  ۱۶۴رأي موافق ۳ ،رأي
مخالف و ۴رأي ممتنع از مجموع ۱۹۵نماينده حاضر
ماده واحده اليحه بودجه را به تصويب رساندند .بر اين
اساس ،بودجه س��ال  ۱۴۰۰كل كشور از حيث منابع
بالغ بر بيست و هشت ميليون و هشتصد و بيست و سه
هزار و سيصد و نود و هشت ميليارد و چهارصد و پنجاه
و هفت ميليون ريال به ش��رح ذيل است :الف -منابع
بودجه عموم��ي دولت از لحاظ درآمده��ا و واگذاري
داراييهاي سرمايهاي و مالي و مصارف بودج ه عمومي
دولت از حيث هزينهها و تملك داراييهاي سرمايهاي
و مالي بالغ بر  ۱۳ميليون و هفتصد و سي و هفت هزار
و ششصد و نود و نه ميليارد و دويست و شصت و هشت
ميليون ريال شامل؛
 -۱منابع عمومي بال��غ بر دوازده ميليون و هفتصد و

هفتاد و نه هزار و دويست و نه ميليارد و سيصد و پنجاه
و شش ميليون ريال.
 -۲درآمدهاي اختصاصي وزارتخانهها و موسس��ات
دولتي بالغ بر نهصد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد
و هشتاد و نه ميليارد و نهصد و دوازده ميليون ريال.
ب -بودجه ش��ركتهاي دولتي ،بانكها و موسسات
انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع
تأمين اعتبار بالغ بر پانزده ميليون و هفتصد و سيزده
هزار و دويست و هفده ميليارد و هشتصد و چهل و سه
ميليون ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ
بر پانزده ميليون و هفتصد و سيزده هزار و دويست و
هفدهميلياردوهشتصدوچهلودوميليونريالاست.
به دولت اجازه داده ميشود نسبت به ابالغ نه ميليون و
سيصد و هفتاد و نه هزار و دويست و نه ميليارد و سيصد
و پنجاه و شش ميليون ريال منابع عمومي متناسب با
مبالغ مصوب اقدام كند .ابالغ سه ميليون و چهارصد
هزارميلياردريال(مابهالتفاوتسقفاعتباراتمصوب
در  ۶ماهه دوم سال  )۱۴۰۰و صرفاً پس از اطمينان از
منابع و متناسب با روند واريزي به خزانه در ۶ماهه اول
قابل ابالغ بر مصارف مصوب است.
از خصوصيسازي تا ارز ترجيحي
بررس��ي جزييات مصوبات روز گذشته مجلس نشان
ميده��د ك��ه در آخرين س��اعات بررس��ي بودجه،
نمايندگان تغييرات��ي را در اليحه ايج��اد كردند كه

مصرف ارز ترجيحي را به گونهاي اجراء و نظارت كنند
كه كاالها و خدمات مش��مول بههن��گام ،بهاندازه و با
قيمت متناسب با نرخ ترجيحي ارز به مصرفكننده
نهايي برسد .مقامات فوق در اجراي اين جزء به صورت
تضامني مسووليت دارند.

ضمن دريافت تاييد ش��وراي نگهب��ان ،دولت را نيز
به برخي سياس��تهاي جديد ملزم كنن��د .در حوزه
خصوصيس��ازي ،وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي
مكلف اس��ت تمام يا بخش��ي از س��هام و داراييهاي
دولتي دستگاههاي اجرايي زيرمجموعه قوه مجريه و
باقيمانده سهام متعلق به دولت و شركتهاي دولتي
در بنگاههاي مش��مول واگذاري را مطابق روشهاي
مندرج در قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و
چهارم ( )۴۴قانون اساسي عرضه و منابع حاصله سهم
دولت در راستاي اجراي جزء  ۲بند (د) سياستهاي
كلي اصل چه��ل و چهارم ( )۴۴قانون اساس��ي را به
ردي��ف  ۳۱۰۵۰۲واريز كند و مطابق با جدول ۱۳-۱
به مصرف برساند .عالوه بر روشهاي فوق و با رعايت
صرفه و ص�لاح بيتالمال ،واگذاري س��هام در قالب
صندوقهاي س��رمايهگذاري قابل معامله در بورس
(اي.تي.اف) مشروط به اينكه مديريت اين صندوقها
بيش از سه سال دولتي نباشد همچنين عرضه سهام
به روش ثبت سفارش با شرايط زير نيز مجاز است .در
حوزه ارز ترجيحي نيز مقرر شد :در موارديكه دولت
نس��بت به تخصيص ارز ترجيحي مب��ادرت ميكند
كارگروهي مركب از ريي��س كل بانك مركزي (دبير
كارگروه) ،رييس سازمان برنامه و بودجه كشور ،وزير
امور اقتصادي و دارايي ،وزير صنعت ،معدن و تجارت
و باالترين مقام دس��تگاه اجراي��ي ذيربط موظفند
سياس��تگذاري و فرآيند تخصي��ص ،توزيع و موارد

گراني مرغ عامل نگراني نمايندگان
جلسه ديروز مجلس ،مانند آنچه در روزهاي گذشته
رخ داده ،عرصه اعالم نگراني مجلس درباره وضعيت
اقتصاديمردمبودونماينگانبخشمهميازتذكرهاي
خود را به لزوم توجه دولت به وضعيت معيشت مردم و
بهطور خاص باال رفتن قيمت مرغ و صفهاي طوالني
براي درياف��ت مرغ تنظيم ب��ازاري اختصاص دادند.
رحمتاهلل نوروزي ،نماينده عليآباد كتول از اس��تان
گلس��تان ،اعالم كرد :مردم اين استان روزي  ۵۰۰تن
مرغ توليدي استان را به ميدان بهمن تهران ميآورند.
با اين حال شاهد صفهاي طوالني براي خريد مرغ در
استان گلستان در اين شرايط كرونايي هستيم .مردم
از دولت و مجلس انتظار دارند كه دست كم استانهاي
توليدكننده درگير صفهاي طوالني نباشند .با توجه
مش��اهده صفهاي طوالني نان در اين روزها ،انتظار
است كه براي رفع اين مشكل تدابير جدي اتخاذ كنيد.
نقدعلي ،نماينده خميني شهر در مجلس نيز گفت :ما
حدود ۵/۲ميليون تن توليد مرغ در داخل كشور داريم
اما امروز به دنبال سوء مديريت كار به جايي رسيده كه
براي مصرف  ۱۰روز مج��وز واردات  ۵۰هزارتن مرغ
صادر ميش��ود .ما مخالف واردات و صادرات نيستيم
اما با وارداتي كه از سر اجبار و در شرايط اضطرار باشد
مخالفيم .چه اتفاقي افتاده كه مرغداريهاي كش��ور
كه حتي ظرفيت پوش��ش كش��ورهاي منطقه را نيز
داشتند امروز حتي توان تامين مرغ مصرفي كشور را
هم ندارند؟ از جلسه رييس مجلس با وزراي مربوطه
براي تنظيم بازار شب عيد تشكر ميكنيم .صفهايي
كه براي خريد مرغ شكل ميگيرد اسباب شرمساري
است.
با پايان يافتن بررسي بودجه ،پيشبيني مجلس اين
است كه موافقت شوراي نگهبان نيز جلب خواهد شد
و به اين ترتيب قانون بودجه از ابتداي سال آينده آماده
اجرا ميش��ود و به اين ترتيب با توجه به جو به وجود
آمده در مجلس ،احتماال در جلس��ات بعدي بار ديگر
موضوع اختالف نظرهاي اقتص��ادي ميان مجلس و
دولت ،اصليترين آورده جلسات بهارستان خواهد بود.

رييسجمهور:

اقدامي از دولت جديد امريكا نديديم

رييسجمهور با اش��اره به ظلم دولت قبلي امريكا به
مردم ايران گفت :در اين دو ماه اقدامي از دولت جديد
امريكا نديدهايم .حجتاالسالم والمسلمين حسن
روحاني در مراسم افتتاح طرحهاي ملي وزارت نيرو
با تبريك اعياد ش��عبانيه و تشكر از وزارت نيرو بابت
افتتاح طرحهاي مهم اظهار كرد :ما در س��ال بسيار
س��خت كرونا و جنگ اقتصادي توانس��تيم جهش
توليد را در مقام عمل محقق كنيم .وزارت نيرو در اين
زمينه تالش بسياري انجام داد و رهبر معظم انقالب
كتبا و ش��فاها از اين وزارت خانه تشكر كردهاند .من
هم از وزير ،مديران و مهندسان و طراحان و مجريان
وزارت نيرو تشكر ميكنم .وي ادامه داد :امسال 307
طرح و پ��روژه وزارت نيرو با رقم  81ه��زار ميليارد
تومان افتتاح ش��د و طرحهاي ديگري هم در دست
اجرا است .روحاني خاطرنشان كرد :از ساير وزرا هم

بابت طرحهاي بسيار مهمي كه افتتاح كردند ،تشكر
ميكنم .ديروز من خدمت رهبري بودم و ايش��ان از
طرح آبرس��اني به شرق كش��ور رضايت داشتند .كه
آب به س��يرجان ،اردكان و يزد رسيده است ،در اين
طرح قرار اس��ت آب به اصفهان ،خراس��ان جنوبي و
مشهد و سيستان وبلوچستان هم برسد.برخي از اين
افتتاحهايي كه انجام ش��د در تاريخ ايران بينظير و
برخي هم در تاريخ ايران جهشي بود .روحاني با بيان
اينكه امس��ال سال بسيار س��ختي بود و من متوجه
هس��تم مردم با چه مش��كالتي مواجه بودند ،گفت:
براي كس��ب و كار و سفر و تحصيل مشكالت زيادي
وجود داش��ت.اقدام تروريس��تي امريكا از سه سال
پيش عليه ملت ايران آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد.
آنه��ا منابع مالي ما را قفل كردند ،ص��ادرات را دچار
مشكل كردند و حتي ما براي خريد واكسن هم دچار

رييس مجلس:

كرامت مردم در توزيع كاال حفظ نميشود

رييس مجلس ش��وراي اسالمي با اش��اره به وضعيت
نامطلوب بازار ش��ب عيد و تش��كيل صف براي توزيع
كاالهاي اساس��ي ،تاكيد كرد :كرامت مردم در توزيع
كاالهاحفظنميشود،دولتبازارشبعيدراساماندهي
كند .وي با اشاره به روند بررسي اليحه بودجه ۱۴۰۰در
مجلس گفت :تصويب اليحه بودجه به گام نهايي خود
رس��يده و پس از تالشهاي چندين ماهه نمايندگان
براي كاهش ايرادات اليحه اوليه بودجه امروز فرآيند
تصويب سند مالي يك ساله كل كشور به پايان خواهد
رسيد .رييس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه از
نيمه دوم امسال اميدوار بوديم تا دولت اراده كافي براي
تدوين بودجه با س��اختار اصالح شده را داشته باشد و
سال پاياني دولت نويد بخش آغاز اصالحات اساسي در
ساختار مالي و اقتصادي كشور باشد ادعا كرد :ولي در
هر حال اراده و توان اجرايي كافي براي تغيير اساسي
ميسرنشدودردولتوجودنداشت،مجلسنيزتصميم
گرفت در اين شرايط هدفگذاري خود را براي كاهش
ايرادات بودجه و اعم��ال تغييرات در حد توان اجرايي
دولت و تامين حداكثري منافع م��ردم قرار دهد .وي
ادام��ه داد :اليحهاي كه پيش روي ما اس��ت مطلوب
مجلس نيست ولي الاقل ميتوانيم از اين امر خرسند
باش��يم كه برخي تصميمات مهم كه سالها در پيچ و
خم نظام قانونگذاري كشور معطل مانده بود باالخره
در اين مجل��س به تصويب رس��يده و دولت به لحاظ
قانوني ملزم به اجراي دقيق آنها است ،با اين تصميمات
به خصوص در حوزه كاهش تبعيضها و شفافيت مالي
دولت ظرفيتهاي تغيير ريل بودجهريزي در كش��ور
بيشازگذشتهفراهمخواهدشد.قاليبافگفت:ويژگي

متمايزكنندهمصوباتمجلسدرفرآيندبررسيبودجه
تاكيد نمايندگان بر اتخ��اذ تصميمات ضروري بدون
توجه به فشارهاي گروههاي صاحب منافع و نفوذ بوده
است تا منافع مردم تامين شود ،برقراري نظام مالياتي
عادالنه در اين اليحه با ش��جاعت انجام ش��د ،ماليات
فعاليتهاي مولد از جمله ماليات اصناف و واحدهاي
تولي��دي با همت نماين��دگان كاهش پي��دا كرد و بر
فعاليتهاي غير مولد ماليات وضع شد .رييس مجلس
بيانكرد:برايكاهشاختالف طبقاتيوكاهش فاصله
فاحش ميان درآم��د كاركنان و مديران دولت مصمم
بوديم ،در اين بودجه توانستيم با مالياتهاي پلكاني
تا س��قف  ۳۵درصد حقوق مديران پردرآمد و كاهش
(ميزان افزايش) حقوق مديران و كاهش سقف حقوق
دريافتي پردرآمدها نسبت به حداقل حقوق اقدامات
موثريانجامدهيم،عالوهبراينبسياريازمعافيتهاي
مالياتيبيمبناكهبراساسسالهابيتوجهيبهاولويت
كاهش تبعيض ايجاد شده بود لغو شد كه با استقبال
مردم و البته ناراحتي صاحب��ان منافع خاص روبه رو
شد .در نهايت از صاحبان خودروها و خانههاي لوكس
به صورت ساالنه متناسب با ارزش دارايي آنها ماليات
گرفته خواهد ش��د ،مردم خود به خوبي ميدانند كه
اتخاذ هر ي��ك از اين تصميمات با توجه به عادتهاي
غلط موجود در نظام پرداختهاي كشور تا چه اندازه
دشوار است و همين دشواري در تمامي مجالس قبل
تحقق اين تصميمات الزم را غير ممكن كرده بود ولي
امروز خوشحاليم كه باوجود آنكه اشكاالت ساختاري
همچنان در بودجه وجود دارد تمهيدات ضد تبعيضي
مهمي هم در مجلس اتخاذ شده است.

مشكالت زيادي شديم .رييسجمهور ادامه داد :دولت
جنايتكار امريكا ظلم بزرگي عليه ملت ما انجام داد .
دولت فعلي هم كه ميگويد دولت قبل اشتباه كرده
است ،اقدامي براي جبران انجام نداده و ما دراين دو
ماه چيزي از دولت جديد امريكا نديديم .آنها بايد در
مقام عمل كاري انجام دهند .رييسجمهور تاكيد
كرد :اقدام دولت امري��كا به نفع تعهدات بينالمللي
سازمانهاي بينالمللي ،مردم منطقه و ايران است و
اميدوارم آنها به مس��ير عقالنيت و قانون بازگردند.
رييسجمه��ور در بخش ديگري از س��خنان خود با
بيان اينكه امس��ال طرحهاي بسيار بزرگي را افتتاح
كرديم خاطرنشان كرد :جلسه امروز (سهشنبه) 58
امين جلسه افتتاحهاست و جلسه بعدي  5فروردين
س��ال بعد اس��ت .و ما تا هفته آخر دولت افتتاحها را
ادامه ميدهيم .خيلي خوش��حالم امس��ال با نظم و

ترتيب خاصي افتتاحها انجام ش��د كه اين افتتاحها
براي مردم موجب خوشحالي و به دشمن ضربه بسيار
بزرگي بود .و نشان داد ملت ما زندهاند .وي همچنين
گفت :طرحهاي امروز با س��رمايهگذاري  140هزار
ميليارد تومان افتتاح شد فقط با افتتاح طرح فاضالب
تهران بيش از  2ميليون نفر منتفع ميش��وند .يكي
از افتخارات ما اين اس��ت كه هر ماه يك تصفيه خانه
فاضالب ،هر دو ماه يك تصفي��ه خانه آب ،و هر يك
ماه و چند روز يك س��د بزرگ افتتاح كرديم .امروز
مردم شاهد افتتاح نيروگاه سيكل تركيبي و تصفيه
خانههاي آب و فاضالب در استانهاي مختلف بودند.
روحاني در پايان گفت :ان شاءاهلل تا آخرين ساعاتي كه
وظيفه خدمت به مردم ايران را داريم اين فعاليتها را
ادامه ميدهيم و ان شاءاهلل خدمتگزاران بعدي مسير
اين خدمات را ادامه خواهند داد.

وزير امور خارجه:

گفتمانوديپلماسيكليدايجادتحول درمنطقهاست

وزير امور خارجه كشورمان امروز در نشست گفتوگوي
تهران به چالشهاي منطقه و راهكار گذر از اين چالشها
اشارهكرد .محمدجوادظريف،وزيرامورخارجهكشورمان
امروز با مش��اركت در نشس��ت گفتوگ��وي تهران در
سخنراني ابتدايي اين نشست با اشاره به پيشينه تاريخي
جشن باستاني و ملي نوروز و تبريك پيشاپيش آغاز سال
نويشمسي،بهچالشهاوتحوالتامروزمنطقهاشارهكرد
و گفت كه منطقه خاورميانه در ماهيت خود با چالشها و
بحران رو به رو نيست و اين بحرانها ريشه انساني دارند.
ظريف ب��ا بيان اينك��ه «گفتمان و ديپلماس��ي» كليد
ايج��اد تغيير در وضع منطقه هس��تند و گفتمان بنيان
ديپلماس��ي اس��ت ،گفت كه منطقه ما امروز با فقدان
گفتمان مواجه است .وزير امور خارجه كشورمان اشاره
كرد ايران همانطور كه در طرح صلح هرمز حسن روحاني،
رييسجمهور كشورمان در سازمان ملل مطرح شد ،به
دنبال پيشبرد گفتوگوي منطقهاي بوده و از طريق اين
گفتوگوهاستكهفضايجديدمنطقهشكلميگيرد.
ظريف بيان كرد :س��وال اساسي اين است كه منطقه ما،
غرب آسيا چگونه ميتواند تغيير شكل دهد؟ وضعيت
فعلي منطقه ما خوب نيست .تغيير شكل منطقهاي به
معناي اين اس��ت كه ما اول بايد داليل اصلي مشكالت
در منطقه گسترده ترمان را شناس��ايي كنيم .صادقانه
بگويم كه وضع كنوني در منطقه ما خوب نيست .كشتار
و خون ريختن ،جنگهاي داخلي و بيثباتيها شرايط
حسادتبرانگيزي نيستند.قصدندارمليستبلندبااليي
از كاس��تيها را ارايه كنم .همه ما آنه��ا را ميدانيم اما به
ندرت دنبال ريش��ه و داليل آنها ميگرديم .به نظرم سه
ريشه اصلي وجود دارند كه در اصل مداخله بينالمللي،

امنيتيس��ازي و اولويتبندي هس��تند .ظريف در اين
راستا ادامه داد :جاي هيچ سوالي نيست كه مداخلههاي
طوالن��ي و خطرن��اك بينالمللي در منطق��ه ما يكي از
داليل اصلي مشكالت فعلي است .منطقه ما در پنج قرن
گذشته ،هدف طرحهاي ژئوپوليتيكي از سوي بازيگران
فرامنطقهاي قرار گرفته اس��ت .تا همين اواخر كه به ياد
ميآوري��م ،امريكا ناامني و بيثباتي اين منطقه را بيش
از هر منطقه ديگري ش��دت داده است .طبق آمار و ارقام
خود اين كشور ،در كمتر از دو دهه حدود  ۷تريليون دالر
براي جنگهاي هميشگي و مداخلههاي نظامي در اين
منطقه هزينه شده است .اما مداخله امريكا فقط به قلمرو
نظامي محدود نميشود .اقدامات اقتصادي قهري امريكا
عليه مردم ايران ب��ه ويژه در دوره يك بيماري همه گير،
دستكميازيكجنگاقتصاديندارد.همانطوركهاالن
هم شاهد هستيم ،هنوز هيچ تفاوتي ميان رييسجمهور
پيشينورييسجمهورفعليامريكادراستفادهاز سياست
شكست خورده موسوم به فشار حداكثري وجود نداشته
است .وزير امور خارجه كشورمان همچنين گفت :امريكا
به خاطر برتري نسبياش در توان نظامي امنيتيسازي
همهچيز را براي چيرگي بر آنها دنبال ميكند .منطقه ما
بهتريننمونهبودهاست.مداخلهامريكابرايامنيتيكردن
منطقه ما به ويژه ايران طراحي شده است .همهچيز از يك
محدوده امنيتي يا دقيقتر بگويم از منظر نظامي در نظر
گرفته ميشود .اين منطقه به عنوان يك منطقه نظامي
در نظر گرفته ميشود و تعامل غالب ماهيت نظامي دارد.
اين در برگيرنده امتياز ديگري هم براي امريكا و شركاي
غربياش اس��ت و آن انبار كردن تمام س��خت افزارهاي
نظاميشان (در منطقه) است.

وضعيتمستمريبگيران
مناسبنيست

نماينده مردم خمين در مجلس شوراي اسالمي تاكيد
كرد كه دولت بايد در راس��تاي ارتقاء وضعيت حقوقي
مستمريبگيرانبازنشستهتاميناجتماعيبرنامهريزي
كند .عليرضا نظري در جريان جلس��ه علني مجلس و
در تذكري ش��فاهي خطاب به وزير نفت ،بيان كرد :با
تصميمات غيركارشناسي نبايد انگيزه سرمايهگذاران
دركشورازبينبرود.وقتيپيشبينيميشوددرخمين
پتروشيمياحداثشودومتعاقباًتأمينخوراكآننيزاز
پااليشگاهشازندصورتگيرد،بايدبرايسرمايهگذاري
جديد در حوزه احداث پتروش��يمي نسبت به تأمين
خوراك از مازاد توليد پااليش��گاه ش��ازند اقدام شود.
همچنينبايدنظارتجديبرايبهكارگيرينيروهاي
بومي منطقه در پتروش��يميها و پااليشگاهها صورت
گيرد .وي در تذكري به وزير راه و شهرسازي و بهداشت
ودرمان،خاطرنشانكرد:بايدبرايتكميلبيمارستان
جديدخمينتأميناعتبارالزمصورتگيرد؛متأسفانه
گاهي ديده ميش��ود س��ازمان برنامه ب��راي برخي از
س��اختمانهاي غيرضرور ۱۲۰ميليارد تومان تأمين
اعتبار ميكند اما مردم مناطق مختلف كش��ور چشم
انتظار قطره چكاني تأمين اعتب��ار پروژههاي عمراني
مانندپروژههايبهداشتيهستند.نمايندهمردمخمين
در تذك��ري به وزير تعاون ،كار و رف��اه اجتماعي افزود:
وضعيت مستمريبگيران بازنشسته تأمين اجتماعي
مناسب نيست لذا دولت بايد در راستاي ارتقاء وضعيت
حقوقياينقشرجامعهباتوجهبهتصويببند(و)تبصره
()۲بودجه ۱۴۰۰برنامهريزيكند.

توزيع كاالهاي اساسي با كد ملي

يك كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه تخصيص ارز
 ۴۲۰۰تومانيعاملگرانيكاالهاياساسيگفت:براي
توزيععادالنهكاالهاياساسييارانهاي،الزماستتوزيع
براساسكدمليسرپرستخانوارانجامشود.
حسينهروراني،كارشناسمركزپژوهشهايمجلس
دربارهدغدغهرهبرانقالبدربارهگرانيهاوراهكارهاي
مقابلهباآنگفت:جلوگيرياز گرانيكاال،چندپايهاصلي
داردكهبايدهرسهدرنظرگرفتهشوداينپايههاعبارتند
از تأمي��ن (قيمتگذاري) ،توزيع و نظ��ارت .در زمينه
قيمتگذاري ،با وجود اينك��ه دولت ارز ۴۲۰۰توماني
به واردكنندگان كاالهاي اساس��ي ميدهد اما كاال با
قيمت مبنايارز ۴۲۰۰تومانيبهدستمصرفكننده
نميرسد و با اين رانتي كه توزيع ميشود توليدكننده
و مصرفكننده هردو آس��يب ميبيند .وي ادامه داد:
از ابتداي ارديبهش��ت  ۹۹از بين  ۶۰۰۰واحد توليدي
مرغداري ۸۰۰،واحد تعطيل شده است .دليلش است
كهنهادههايداميباقيمتمبنايارز ۴۲۰۰تومانيبه
دست توليدكننده نميرسد و اگر فرد بخواهد نهاده را
از بازار آزاد بخرد قيمت تمام ش��ده توليد بسيار فراتر از
نرخ مصوب دولتي ميرود .كارشناس اقتصادي مركز
پژوهشهاي مجلس ،عنوان كرد :وقتي بازار دو نرخي
ميش��ود و زماني كه سياستگذار ميخواهد با عرضه
به مي��زان  ۱۰درص��د از كل نياز ۱۰۰ ،درص��د نياز را
مرتفع كند طبيعتاً كاال بهشدت وابسته به قيمت بازار
ميشود و زماني كه مصرفكننده از قيمت آينده خبر
ندارد ب��ه جاي نياز عادي خ��ود ،تالش ميكند خريد
احتياطيانجامدهدوتاجاييكهميتواندذخيرهسازي
كند .بنابراين يك تقاضاي كاذب ش��كل ميگيرد كه
توليدكننده و مصرفكننده س��ودي از آن نميبرند و
صرفاًچندواسطهگروسودجومنتفعميشود.درزمينه
قيمتگذاري با توجه به اينكه دولت اعالم كرده تا ۶ماه
آينده تخصيص ارز ترجيحي را ادامه ميدهد و مجلس
نيز از افزايش قيمتها ترس دارد ،به نظر ميرس��د در
كوتاهم��دت نميتوان كاري انجام داد .وي با اش��اره به
اهميت موضوع نظ��ارت در مقابله با گراني كاال ،گفت:
ح��دود ۴۰هزار ب��ازرس و ۸۸۰۰اتحاديه كه هر كدام
حداقل ۲يا ۳بازرس دارند در كشور وجود دارد كه بايد
بهآن،آماربازرسهايافتخاريوگزارشهايمردميرا
نيزاضافهكرد.هرورانيبابياناينكهاگربتوانيمموضوع
نظارت را حل كني��م  ۷۰درصد موض��وع گراني حل
ميشود ،اظهار داش��ت :در قانون بودجه  ۹۹نيز چند
هزار ميليارد تومان براي موضوع نظارت كنار گذاشتند
كهتنهارقميكهبرايوزارتصمتدركناردرآمدهاي
اختصاصي (كشف گران فروشي و …) در نظر گرفته
ش��ده ۷۸۰ميليارد تومان است اما اين بودجه بازدهي
كافيراندارد.ويگفت:درحوزهنظارت،دروهلهاولبايد
پتانسيلمردمرافعالكنيمامانكتهايكهاهميتدارد
اين است كه برخوردها بايد قاطع باشد تا مردم از اطالع
دادن دلسرد نشوند .در موضوع قاچاق موضوعي تحت
عنوانحقالكشفوجودداردوهردستگاهيكهكاالي
قاچاقراكشفكنددرصديازارزشآنكاالراازآنخود
ميكند.اينراميتوانبهمردمتسريداد؛بهاينصورت
كه هر كسي گزارش��ي از احتكار اطالع داد ،جايزهاي
دريافت كند در اين صورت به ج��اي  ۴۰هزار بازرس،
چندميليونبازرسوجودخواهدداشت.اينكارشناس
اقتصاديادامهداد:درحالحاضرچندينسامانهمانند
سامانه جامع تجارت ،س��امانه انبارها و ...وجود دارد اما
هيچ بهبودي در توزيع كاالها اتفاق نيفتاده است و تنها
بيتالمال،حيفوميلشدهاست.بهعنواننمونهتمام
كشفيات كاالهاي بهداشتي احتكار شده در ايام كرونا
براساسگزارشهايمردميبودودولتوتعزيراتنقش
زياديدراينكشفياتنداشتند.بههميندليلاستكه
در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافتهNGO،ها
فعالهستندومردمبازاررامديريتكنندچراكهدولت
به اندازهاي كه بايد ،دل نميسوزاند .وي با اينكه جرايم
گرانفروشيبازدارندهنيست،اظهارداشت:جرايميكه
براياينتخلفاتدرنظرگرفتهشدهكماستوبازدارنده
نيستوبهكراتمشاهدهشده،گرانفروشانبهدفعات
تخلفخودراتكرارميكنند.هرورانيبرايحلمعضل
كمبودكاالياساسيوتوزيععادالنهايناقالمپيشنهاد
داد:بايد سامانهاي مانندنرمافزار شادراهاندازي شودكه
در آن س��امانه ،قيمت كاالي اساسي به صورت جزئي
مشخصشود.

يادداشت
مثبت شدن رشد اقتصادي
كافينيست

عليدينيتركماني|
احتماالسالآيندهنرخرشداقتصاديمثبتخواهدشد،
اما بايد به اين نكته توجه داشت كه اين امر به معناي آن
نيستكهاقتصادميتوانديكتحولمهميداشتهباشد.
همچنيناحتمالنرخرشداقتصاديمثبتدرحدصفر
يا حتي منفي براي امس��ال باالست ،با توجه به شرايط
موجود و مس��ائل كرونا ،رشد اقتصادي مثبت يكي دو
درصدمنطقيبهنظرنميرسد.امابافرضدرستبودن
برآورد اخير بانك مركزي درباره رشد اقتصادي مثبت
فصلدوموسومامسالبايدگفتكهرشداقتصاديبايد
بلندمدت با ثبات و با كيفيت باشد .سال ۹۷و سال۹۸
رشداقتصاديمنفيبودوامسالهمكرونامزيدبرعلت
شدووضعيترابدتركردهكهالبتهپيشبينيهاحاكياز
ايناستكهاحتماالسالآيندهنرخرشداقتصاديمثبت
خواهدشدامابايدبهايننكتهتوجهداشتكهاينامربه
معنايآننيستكهاقتصادميتوانديكتحولمهمي
داشته باشد و شاخصهاي كالن ديگر از جمله تورم يا
بيكاريكه مهمترينهدفگذاريكالنهستند تحت
تاثيرجديقراربگيرد .رشداقتصاديبايدبلندمدت،با
ثبات و با كيفيت باشد ،بنابراين اگر نرخ رشد اقتصادي
س��ال آينده يكي دو درصد رشد كند و اين وضعيت ۳
سال ديگر تداوم داشته باشد تازه به نرخ رشد اقتصادي
سال ۹۶ميرسيم.باتوجهبهاينكهميانگينميزانرشد
اقتصادي در دهه ۹۰به عدد صفر رسيده است بنابراين
اگر ۵سال آينده هم نرخ رشد اقتصادي بهطور متوسط
۴درصدباشداحتماالسطحتوليدبهنرخواقعيبهسال
۱۳۹۰خواهدرسيد.اينمحاسبهبرمبنايشاخصجي
ديپياستواگرشاخصجمعيتراهمدرنظربگيريم،
 ۸-۷س��ال يك نرخ رشد اقتصادي ۴درصد الزم است
براي اينكه سطح درآمد سرانه تازه به سال  ۹۰برگردد
و اين يعني فرصتي كه از دست رفته است و جبران آن
درآيندهسختترميشود؛بنابراينبهگمانمنبحران
بيكاري و تورم به احتمال زياد بدتر هم ميشود .البته با
توجه به تغييرات رياستجمهوري امريكا و اميدهايي
كه به گشايشهايي در پرونده هس��تهاي وجود دارد،
احتمالداردموتورانتظاراتمقداريمتوقفشودوتورم
ناش��ي از انتظارات تا حدودي كنترل شود اما براساس
رس��مي تورم ۴۰درصدي در س��ال جاري وجود دارد
كه سال آينده ممكن است به ۳۵– ۳۰درصد برسد .با
افزايش تورم پايه قيمتها باالتر است و سال بعد از آن با
نرخرشدكمتر،ميتواندقيمتهارابهسطحباالتريهم
ببرد ،الزمه شاخص مهم بيكاري نيز اين است كه چرخ
فرآيند انباشت س��رمايه به حركت دربيايد اما حدود
 ۷۶-۷۵هزار پروژه سرمايهگذاري ناتمام وجود دارد و
بودجهبسياركالنيميخواهدكهفقطاينپروژهتكميل
شود؛بودجهايبهميزانبودجهسالآينده .دراينميان
بودجه هم در حال از دست دادن كاركرد انباشتي خود
استيعنيكلبودجهصرفهزينههايجاريميشود؛
بنابراين چيزي براي انباشت سرمايه نميماند .اين در
حالي است كه رشد اقتصادي بايد دو وجه مهم و اصلي
داشتهباشد،نخستاينكهازمحلانباشتسرمايهباشد
و دوم اينكه ظرفيت سازي توليدي جديد ايجاد شود و
ظرفيتهاي توليدي كيفي��ت الزم و بهره وري بااليي
داشتهباشند.
اقتصاد توانايي تبديل نقدينگي
به ظرفيت توليدي مولد را ندارد
در سالهاي گذشته نرخ رش��د اقتصادي منفي بوده
است حاال اين امكان وجود دارد كه با استفاده از بخشي
از ظرفيتهاي خالي ش��ده نرخ رشد اقتصادي مثبت
شودكهطبيعتاتاثيريبركاهشميزانبيكاريوايجاد
شغلبرايفارغالتحصيالنجواندانشگاهينميتواند
داشته باشد .نقدينگي در س��ال آينده هم رشد قابل
توجهي خواهد داش��ت .اين امر به اين دليل است كه
اقتصاد ما توانايي تبديل نقدينگي به ظرفيت توليدي
مولد را ندارد؛ بنابراين انتظار ميرود فشارهاي تورمي
از اين محل در س��ال آينده تقويت شود .از سوي ديگر
ممكن است اين نرخ از محل انتظارات تورمي مقداري
كنترلشودچراكهبهنوعيبازارهاهمدرركودافتادندو
احتمالداردميانگينتورمكمترازامسالشود .تورماز
كسريبودجهميآيد،وقتيكسريبودجهوجودداشته
باشدطبيعياستكهدولتبهاستقراضازبانكمركزي
رو ميآورد و پايه پولي باال ميرود يا ممكن است شبكه
بانكيدرگيراستقراضازبانكمركزيبشودوپايهپولي
افزايش يابد .تجربه سالهاي گذشته نشان داده است
كهخودنقدينگيموجببروزتورمنميشود،يعنيقبل
ازانقالبهمنرخرشدنقدينگيمعادلميزانياستكه
بعد از انقالب رشد كرده است .آنچه عامل اصلي تلقي
ميشود،آناستكهنقدينگيكهسالهايگذشتهدر
قالبتسهيالتواعتباراتدراختيارپروژههاوبنگاههاي
توليديقرارميگرفت،تبديلبهظرفيتهايتوليدي
نميشد و در قالب  ۷۶هزار پروژه ملي و استاني ناتمام
رويدستاقتصادماندهاست .درحالحاضرنيزافزايش
پايهپوليدرنهايتتبديلبههزينههايجاريميشود
واگرتبديلبههزينههايسرمايهگذاريباكيفيتباال
ميشدآنزمانرابطهنقدينگيباتورمميتوانستتغيير
يابد .به اين داليل ساختاري كه در اقتصاد ايران وجود
دارد انتظار ميرود كه رش��د نقدينگي موجب تقويت
فشارهايتورميشود .محاسباتنرخرشداقتصاديبر
مبنايايناستكهارزشافزودهشاخصتوليدناخالص
مليتغييراتشنسبتبهسالقبلارزيابيشودكهالبته
بايد با نرخ واقعي و ثابت باش��د و بانك مركزي نيز اين
مالحظاترادرنظرگرفتهاست.ممكناستامسالهم
ميانگين نرخ رشد اقتصادي  ۱.۵يا  ۲درصد بشود كه
به هر حال وقتي سالهاي قبل ظرفيتها خيلي افت
كرده است از يك جايي به بعد اقتصاد ميتواند خود
را احيا كند اما تا بخواهد به وضعيت اوليه خود برسد
زمان بر خواهد بود .درست است كه در اين مسير قرار
گرفتن ،نشانه مثبتي است اما براي اينكه آسيبي كه
وارد شده جبران شود به زمان طوالني نياز است .براي
اينكه اين مسير به درستي طي شود بايد شاهد رشد با
ثبات و بلندمدت باشيم.

بانك و بيمه
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تالش مضاعف بانك مركزي براي كنترل نقدينگي بهرغم فشار حداكثري و شيوع كرونا

فروش ۱۱۵هزار ميليارد تومان اوراق دولتي در سال99
همتي :جلوي افزايش  ۲۶درصدي نقدينگي و  ۳۲درصدي پايه پولي را گرفتيم

گروه بانك و بيمه |
شصتمين مجمع ساليانه بانك مركزي با حضور رياست
محترم جمهوري برگزار شد .دكتر همتي در اين جلسه
به تشريح تحوالت اقتصاد كشور و اقدامات بانك مركزي
در خصوص مديريت بازار ارز ،تامين ارز كاالهاي اساسي
و مديريت نقدينگي پرداخت.
رييسكلبانكمركزيبااشارهبهفشاربيسابقهتحريمها
بر اقتصاد كشور گفت :بهرغم كاهش شديد درآمدهاي
نفتي دولت در سال جاري ،بانك مركزي موفق به تامين
ارز  ۱۰ميلي��ارد دالر با نرخ ارز ترجيحي ب��راي واردات
كاالهاي اساس��ي ،دارو و نهادههاي دام��ي و مواد اوليه
واحدهاي توليدي ش��د.با كمك وزارت اقتصاد طي ۴۱
حراج توانستيم  ۱۱۵هزار ميليارد تومان اوراق دولتي را
به فروش برس��انيم و اگر اين كار انجام نميپذيرفت پايه
پولي ۳۲واحد درصد و نقدينگي ۲۶واحد درصد افزايش
مييافت كه بانك مركزي جلوي تحقق آن را گرفت.
عبدالناصرهمتيدراينجلسهبهتشريحتحوالتاقتصاد
كش��ور و اقدامات بانك مرك��زي در خصوص مديريت
بازار ارز ،تامين ارز كاالهاي اساسي و مديريت نقدينگي
پرداخت.
رييس ش��وراي پ��ول و اعتب��ار همچنين تاكي��د كرد:
مشكالت ناشي از شيوع ويروس كرونا فشار مضاعفي را
بر اقتصاد كشور وارد و شرايط سخت و بيسابقهاي براي
سياستگذاري پولي و ارزي ايجاد كرد .از اين لحاظ براي
حمايت از اقتصاد  42هزار ميلي��ارد تومان وام كرونايي
تخصيص داده ش��د كه از اين ميزان  28.5هزار ميليارد
توم��ان مختص خانوارها بود .با اي��ن حال بانك مركزي
حداكثر تالش خود را براي مديريت نقدينگي انجام داد و
با وجود كاهش قابل مالحظه درآمد ارزي و شوك ناشي
از كرونا ،متوسط رشد نقدينگي در سه سال گذشته30.3
درصد بوده كه اين ميزان از متوسط 20سال گذشته تنها
 2.8درصد بيشتر بوده است.
همتي با اشاره به رشد اقتصادي  2.2درصدي كشور در
 9ماهه س��ال جاري ابزار اميدواري كرد :افزايش رش��د
اقتصادي طي فصول دوم و سوم سال  1399نويد بخش
عبور از شرايط سخت بخش واقعي اقتصاد ايران و حاكي
از خروج از ركود و آغاز دوره رشد مجدد اقتصادي است.
رييس كل بانك مرك��زي ،اجراي موفق ادغام بانكهاي
وابس��ته به نيروهاي مس��لح را پروژهاي مهم در راستاي
اصالح ساختاري نظام بانكي دانست و گفت :در خصوص
اصالح ناترازي بانكها كه س��ابقهاي طوالني در اقتصاد
كش��ور دارد اقدامات موثري توسط بانك مركزي انجام
شده كه نتايج آن به مرور نمايان خواهد شد.
همتيافزود:اجرايعملياتبازاربازبهعنوانيكسياست
پولي نوين مبتني بر كنترل نرخ سود كه سالها در نظام
بانكي مغفول مانده بود از اقدامات مهم بانك مركزي در
سال جاري بود كه منجر به بازتعريف رابطه بانك مركزي
وبانكهاشدهومسيراصالحناترازيهايبانكيراهموارتر
ميكند.
رييس ش��وراي پ��ول و اعتب��ار همچنين تاكي��د كرد:
مشكالت ناشي از شيوع ويروس كرونا فشار مضاعفي را

بر اقتصاد كشور وارد و شرايط سخت و بيسابقهاي براي
سياستگذاري پولي و ارزي ايجاد كرد .از اين لحاظ براي
حمايت از اقتصاد  ۴۲هزار ميلي��ارد تومان وام كرونايي
تخصيص داده ش��د كه از اين ميزان  28.5هزار ميليارد
توم��ان مختص خانوارها بود .با اي��ن حال بانك مركزي
حداكثر تالش خود را براي مديريت نقدينگي انجام داد و
با وجود كاهش قابل مالحظه درآمد ارزي و شوك ناشي
از كرونا ،متوسط رشد نقدينگي در سه سال گذشته30.3
درصد بوده كه اين ميزان از متوسط ۲۰سال گذشته تنها
 2.8درصد بيشتر بوده است.
جلسه مشترك اعضاي كميسيون اقتصادي
مجلس با هيات عامل بانك مركزي
همچنين رييس و اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس
ميهمان بانك مركزي بودند .در اين جلس��ه ابتدا دكتر
همتي ضم��ن خوش آمدگويي به اعضاي كميس��يون،
تحوالت بخش حقيقي اقتصاد و روند بازارهاي پول وارز
را براي اعضاي كميس��يون اقتصادي مجلس تشريح و
اقدامات انجام گرفته براي كنترل نقدينگي وتأمين ارز
كاالهاي اساسي ودارو و مواد اوليه واحدهاي توليدي در
شرايط سخت تحريم وفشار حداكثري را توضيح داد.
همچني��ن در اين جلس��ه دكت��ر پورابراهيمي رييس
كميسيون اقتصادي طرحها و برنامههاي اين كميسيون
در خصوص مس��ائل مرتبط با بانك مركزي را تش��ريح
وانتظارات كميس��يون از بانك مرك��زي را بيان كرد.در
ادامه جلس��ه اعضاي كميسيون اقتصاد سواالت و نقطه
نظرات خود درخصوص مسائل ارزي ،پولي ،بانكي و نظام
پرداخت را مط��رح و رييس كل و معاونين بانك مركزي
نيز توضيحات الزم را ارايه كردند.
بايد دست بانك مركزي را براي تعامل با دنيا
باز بگذاريم
از س��وي ديگر ،رييسجمهور در جلس��ه مجمع بانك
مركزي گفت :بانك مركزي و بانكهاي ما بايد با دست باز
با دنيا تعامل كنند و اگر براي همكاري با كشورها اهميت

قائليم بايد كاري كنيم كه بانكها بتوانند بدون نگراني با
بانكهاي ايران تعامل داش��ته باشند .روحاني با تقسيم
شرايط كش��ور به دو دوره قبل و بعد از س��ال  ۹۷اظهار
داشت :از س��ال  ۹۴تا  ۹۶با اقدامات انجام شده از سوي
اين دولت و عبور از تحريمها ،آمار و ارقام كش��ور در رشد
اقتصادي،نرختورمواشتغالافتخارآميزاست.درايندوره
( ۹۴تا)۹۶درهرفصلبالغبر ۷۰۰هزارنفراشتغالخالص
در كشور ايجاد شد ،تورم را تكرقمي كرديم و در سال۹۵
رشداقتصاديايرانباالترينرشداقتصاديدرجهانبوده
كهاينيكافتخاربزرگياست.رييسجمهوربابياناينكه
تحريفواقعيتهايكشورودستاوردهايدرخشاندولت
تا پيش از جنگ تمامعيار اقتصادي ،ظلمي بزرگ است،
گفت :در سال  ۹۷از سوي فردي كه به هيچ پيمان و اصل
و قاعدهاي پايبند نبود ،به يك جنگ اقتصادي تمامعيار
فرا خوانده شديم و پيشبيني كارشناسان اقتصادي اين
بودكهبراثرفشارهايبيسابقهوتحريمهايهمهجانبهتا
پيش از سال  ۹۷تورم كشور  ۳رقمي خواهد شد.
روحاني با اش��اره به اينكه اگر اقدامي براي مديريت اين
شرايط نميكرديم .ش��اهد تورم  ۳رقمي هم ميبوديم،
اظهار داش��ت :با تالشهاي دولت و مسووالن اقتصادي
در پايان سال  ۹۷و با ورود به سال  ۹۸توانستيم به تدريج
وضعيت را كنترل كنيم به شكلي كه نرخ افزايشي تورم
معكوس ش��ده و رو به كاهش گذاشت و در حالي كه در
طول سال  ۹۸روند نرخ تورم رو به كاهش بود متأسفانه
در پايان اين س��ال با بحران جدي��دي به نام همهگيري
كرونا مواجه شديم.كس��اني كه تحريمهاي بيسابقه و
جنگ تمام عيار اقتصادي عليه ايران را طراحي كردند،
هدفشانفروپاشياقتصادايرانبودكهاگرچهفشارهايي
هم به مردم تحميل شد ،اما امروز و با گذشت ۳سال از آغاز
جنگ اقتصادي ،اقتصاد كشور همچنان سرپا و رو به جلو
است و طرحهاي عمراني و زيربنايي كه هر پنجشنبه در
طولسال ۹۹افتتاحشدهاند،پرچميبراياعالمشكست
تالشهاي دشمنان به حساب ميآيد.
روحاني با اشاره به برخي طرحهاي افتتاح شده در پويش
مليتدبيرواميدبرايجهشتوليدخاطرنشانكرد:شايد

افتتاح طرحهاي عظيمي مثل احداث خطوط انتقال آب
از خليج فارس و درياي عمان به مناطق شرقي و مركزي
كشور در ش��رايط عادي چندان مهم نباشد اما وقتي در
ش��رايط تحريم همهجانبه هر هفته شاهد افتتاح يا آغاز
عمليات اجرايي چنين طرحهايي هستيم نشان ميدهد
كه اقتصاد كشور همچنان فعال و پويا پيش ميرود.
رييسجمهور گفت :مديريت در ش��رايط جنگي بسيار
پيچيده و سخت است و بنده كه سابقه مديريت در دوران
جنگ تحميل��ي را دارم و در اين جنگ اقتصادي نيز به
فرمان مقام معظم رهبري فرمانده جنگ اقتصادي بودم،
صميمانهاززحماتهمهسردارانخطمقدماينجبههكه
مسووالناقتصاديكشورهستند،تشكرميكنم.البتهاين
تشكر به معناي آن نيست كه عملكرد ما نقص و اشتباهي
نداشته ،اما در برابر كار بزرگي كه انجام شده ،بايد انصاف و
اعتدال را در روايت رخدادها و تاريخ رعايت كنيم.
روحاني با اشاره به اقدامات دولت در راستاي اصالح نظام
بانكي ،س��اماندهي بانكها و تعطيل كردن موسس��ات
غيرمجاز ،ادغام بانكهاي نظامي و راهاندازي سامانههاي
متعدد برخط از سوي بانك مركزي ،اظهار داشت :در كدام
دوره سراغ داريد كه حتي در شرايط عادي چنين اقدامات
بزرگيانجامشدهباشد.راهاندازيهرسامانهبرخطاقدامي
موثر در راستاي شفافسازي و مبارزه با فساد است كه در
اين دولت با قوت و قدرت دنبال شد.در اين دولت حتي در
زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اقدامات
بسيار ارزندهاي انجام داديم ،اما متأسفانه نتوانستيم در
عرصه اطالعرساني درباره آنها موفق عمل كنيم كه اين
جاي تأسف دارد .روحاني ادامه داد :دولت ۴اليحه براي
مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به مجلس
ارايه كرد كه هم در مجلس تصويب شد و هم ايرادات
شوراي نگهبان به آنها رفع شد ،اما متأسفانه در جاي
ديگري گير افتادهاند و جمهوري اسالمي ايران كه در
منطقه س��ردمدار مبارزه واقعي با فساد ،پولشويي و
تأمين مالي تروريس��م است نتوانسته در عرصه افكار
عمومي اين تالشهاي خود را به خوبي اطالعرساني
كند .بانك مركزي و ديگر بانكهاي ما بايد با دس��ت
باز با دنيا تعامل كنن��د و ما حداقل اگر براي همكاري
با كشورهاي دوس��ت اهميت قايل باشيم ،بايد كاري
كنيم كه بانكه��اي مركزي و ديگ��ر بانكهاي اين
كشورها بتوانند بدون نگراني از ايجاد حاشيه و مشكل
با بانكهاي ايران تعامل داشته باشند .رييسجمهور
در ادامه با تشكر از تالشهاي مسووالن بانك مركزي
در دوران تحريم و همهگيري كرونا ،براي تأمين منابع
ماليالزمبرايخريدواكسن همچنينارايهتسهيالت
به آس��يبديدگان از كرونا ،خاطرنش��ان كرد :بانك
مركزي فشارهاي ناش��ي از تحريم و محدوديتهاي
ايجاد شده ناشي از همهگيري كرونا را توأمان به دوش
كشيدكهصميمانهاززحماتهمهمسووالنآنتشكر
ميكنم .ميتوانم اين اطمين��ان را به مردم بدهم كه
سال آينده هم در زمينه رفع تحريمها و هم در زمينه
واكسيناسيون و مقابله با همهگيري كرونا سال موفق
و بهتري پيشرو داريم.

قيمت ربع و نيم سكه باال رفت تقاضاي سكه نسبت به شب عيد پارسال  50درصد كاهش يافته است

نرخ تسعير ارز بانكها دالر  11هزار ،يورو  12900تومان

گروه بانكو بيمه |محسنشمشيري|
بان��ك مركزي نرخ تس��عير اق�لام پول��ي داراييها و
بدهيهاي ارزي براي گزارش��گري مالي پايان س��ال
مالي  ۱۳۹۹را اعالم كرد كه بر اس��اس آن نرخ تسعير
ارز بانكه��ا براي دالر  11هزار و ي��ورو  12900تومان
اعالم شده اس��ت .بانك مركزي نرخ تسعير اقالم پولي
داراييها و بدهيهاي ارزي بانكها و موسسات اعتباري
غيربانكي براي گزارشگري مالي پايان سال مالي۱۳۹۹
را برابر با نرخ تسعير مقرر براي گزارشگري مالي ميان
دورهاي منتهي به شهريور سال ۱۳۹۹معادل  ۱۲هزار
و ۹۰۰تومان براي هر يورو ( ۱۱هزار تومان براي هر دالر
امريكا) تعيين كرد .بر اين اس��اس در مورد ساير اسعار
بايد بر مبناي نرخ برابري آن به يورو در پايان اسفندماه
سال ۱۳۹۹تعيين شود .بازار طال در روزهاي اخير متاثر
از تقاضاي شب عيد با رش��د حباب گونه قيمت ربع و
نيم سكه همراه ش��ده است .در اين زمينه نايب رييس
اتحاديه طال و جواه��ر از كاهش  ۵۰درصدي تقاضا در
بازار طال و سكه نسبت به ماه مشابه سال قبل خبر داد
و گفت :به دليل قيمت پايينتر ،اين روزها تقاضا براي
خريد نيم و ربع سكه افزايش يافته و همين موضوع به
افزايش حباب اين قطعات سكه دامن زده است .محمد
كشتيآراي ،درباره وضعيت بازار طال و سكه در روزهاي
پاياني سال گفت :بازار امسال نسبت به سالهاي قبل با
كاهش شديد تقاضا همراه بوده و همين امر نيز موجب
شد تا در چهارهفته پاياني سال مانند سالهاي گذشته
نوسان خاصي در قيمت طال و سكه و ارز نداشته باشيم.
دريكهفتهگذشتهكاهشتقاضاموجبكاهشحباب
سكه شده است .ضمن آنكه التهاب و افزايش قيمت به
دليل افزايش تقاضا را نيز در اسفندماه نداشتيم.
وي با اش��اره به كاهش  50درصدي تقاضاي خريد طال
و سكه در اس��فندماه ،افزود:برخالف سالهاي قبل كه
برخي مردم براي هداياي نورزي از طال و س��كه استفاده
ميكردند ،امسال تقاضايي از اين جهت نداشتيم و مردم
ترجيح دادند به جاي طال و سكه سراغ كارت هديه بانكي
و...بروند.كشتيآرايدربارهعلتافزايشقيمتنيمسكه
و ربع س��كه در روزهاي اخير گفت :نيم سكه و ربع سكه
به دليل قيمت پايينتر تقاضاي بيشتري دارند درحالي

كه براي سكههاي يك گرمي تقاضا وجود ندارد .افزايش
تقاضا موجب شده تا حباب نيم سكه يك ميليون و 100
هزار تومان و حباب ربع سكه هم حدود  800-700هزار
تومان باش��د .وي با تأكيد براينكه طالي عادي خريدار و
حبابي ندارد ،تصريح كرد :قيمت اونس طال از  1580اول
سالدرتيرومردادتا2هزاردالرافزايشيافتومجددنزولي
شدواالندرمحدوده 1700دالراست.قيمتارزهماز15
هزار تومان در اوايل سال شروع شد و تا اوج 32هزار تومان
باال رفت و االن در محدوده 24500تومان است؛ سكه اوج
قيمتشازتيرتاشهريوربودكهتا 16ميليونتومانباالرفت
و امروز در محدوده 10ميليون و 800هزار تومان است.
اين فعال بازار طال و جواهر با اش��اره به افزايش تقاضا براي
خريد طال و س��كه در ماههاي نخست امسال ،گفت :اين
نوسانات باعث توجه ويژه به طال شد؛ سرمايههاي خردو
كالن مردم عادي از بانك خارج و به سمت طالي آبشده و
سكهوطالرفت.بعدازانتخاباتامريكا،قيمتجهانيطال
سير نزولي داشت و كاهش قيمت طال همزمان با كاهش
قيمتارزدرايران،قيمتطالوسكهرابهشدتنزوليكرد
و انگيزه خريد و سرمايهگذاري روي طال و سكه را بهشدت
كاهشداد.ويتأكيدكرد:همينموضوعباعثشدتاتوجه
از طال به سرمايهگذاريهاي ديگر مانند مسكن معطوف
ش��ود در نتيجه با كاهش تقاضا در بازار طال و س��كه و ارز،
يكيدوماهقيمتطالوارزثباتنسبييافت؛مخصوصادر
اين روزهاي پاياني سال هم هيچ تقاضايي در بازار به وجود
نيامده و همين موضوع در تثبيت قيمت طال و س��كه هم
موثربودهاست.
دالر ثابت ماند
روز سه شنبه 26اس��فند ،99قيمت دالر 24هزار و700
تومان ،قيمت يورو 29ه��زار و 400تومان و درهم امارات
 6هزار و  730تومان اعالم شد و در صرافيهاي بانكي نيز
تدالرويورونسبتبهروزكاريقبلثابتماندهاست؛
قيم 
برهميناساس،قيمتفروشدالر 23هزارو 916تومانو
قيمتخريددالرازمردم 23هزارو 442تومانتعيينشده
است.قيمتفروشيورونيزمعادل 28هزارو 428تومانو
قيمتخريديورونيز 27هزارو 865توماناعالمشدهاست.
قيمتطالي۱۸عيارهرگرميكميليونو ۵۰هزارتومان،

قيمتسكهتمامبهارآزاديطرحجديد ۱۰ميليونو۹۵۰
هزار تومان ،قيمت س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز
10ميليونو 600هزارتومان،نيمسكهبهارآزادي 6ميليون
و 700هزار تومان ،ربعس��كه بهار آزادي 4ميليون و250
هزار تومان و سكه يك گرمي 2ميليون و 450هزار تومان
وهرمثقالطال 4ميليونو 550هزارتومانمعاملهشد.
قيمت طال و س��كه طرح جديد در روز جاري نس��بت به
روزكاري قبل با افزايش همراه ش��ده اس��ت؛ س��كه طي
هفتههايگذشتهازكانال 12ميليونيعقبنشينيكرده
وبهكانال 11ميليونيبازگشتهاست؛ازجملهداليلاصلي
نوساندربازارطالوسكهتغييراتقيمتيدرطاليجهاني
و دالر است؛ قيمت ارز در بازار تهران تحت تأثير خبرهاي
سياسياست.درحاليكهسرمايهگذاراندرانتظارنشست
فدرال رزرو هستند تا نگرانيهايش��ان در خصوص تورم
و س��وددهي اوراق قرضه پاسخ داده شود و در حالي كه به
دليل پيش بيني ترميم سريعتر اقتصاد اشتها براي خريد
داراييهايپرريسكافزايشيافتهاست،قيمتطالامروز
شاهد رش��دي اندك بود.بر اساس اين گزارش ،قيمت هر
اونسطالبا 0.12درصدافزايشبه 1733دالرو 75سنت
رسيد.قيمتفلززرددرمعامالتآتيامروزبرايتحويلدر
ماهآوريلهمبا 0.13درصدرشدبه 1731دالرو 50سنت
رسيد.مارگارتيانگتحليلگرموسسهديليافايكسدر
اين باره گفت :فدرال رزرو ممكن اس��ت در پي كاستن از
نگرانيهاازافزايشتورمبرآيدوحتيخريدداراييهاجهت
جبرانافزايشسوداوراققرضهرادردستوركارقراردهدكه
دراينصورتقيمتطالشاهدرشدخواهدبود.بااينوجود
به دليل خوشبيني به توزيع واكسن و تصويب بستههاي
محركمالياحساسكليحاكمبربازارطالكاهشياست.
نوس��ان قيمت دالر در كانال 24هزار توماني در حالي در
هفتههاياخيرادامهداردكهصرافيهايبانكيدرروزهاي
اخير قيمت خ��ود را كاهش دادهاند و به كان��ال  23هزار
تومان رساندهاند .اين درحالي اس��ت كه در بازار آزاد ،دالر
توانستهاستخودرابااليمحدوده 24هزارو 500توماني
نگه دارد .كارشناس��ان ارزي ميگويند :در ش��رايطي كه
بازارساز قصد دارد دالر را به كانال 23هزار توماني از طريق
صرافيهاي بانكي ببرد ،معامله گران بازار آزاد ،در مرحله
اول تالش ميكنند كانال 24هزار توماني را حفظ كنند و

در مرحله دوم ،قبل از پايان سال ،براي شكست كانال 25
هزار توماني ت�لاش خواهند كرد .نرخ خريد و فروش دالر
و يورو در صرافيهاي بانكي و بازار متش��كل ارزي متغير
است و متناسب با نوس��انات بازار آزاد در طول روز چند بار
تغييرميكند.
اونس جهاني به  1730دالر رسيد
باكاهشسودخزانهداريوتمركزرويجلسهفدرالرزرو،
قيمت طال كمي افزايش يافت .با اينكه سود خزانه داري
اياالت متحده از اوجهاي اخير خود عقبنشيني كرد و با
وجود انتظار سرمايهگذاران از نشانههاي جلسه سياست
ف��درال رزرو ،قيمت طال افزاي��ش يافت.هر اونس طالي
اس��پات با  ۰.۲درصد افزايش به  ۱۷۲۹.۹۴دالر رس��يد.
معامالت آتي طالي اياالت متحده با ۰.۵درصد رش��د به
 ۱۷۲۹.۲۰دالر رسيد .گفته ميشود كه با وجود فروكش
كردن س��ود خزانه داري ،افت اخير طال به عنوان فرصتي
برايخريدقلمدادميشود.
بيتكوين پربازدهترين دارايي دنيا!
ارزشبيتكويناز سال ۲۰۱۳تاكنون ۵۵۰۷درصدرشد
داشتهاست.دادههايجمعآوريشدهتوسطچارليبيلو-
بنيانگذارموسسهكامپاندكپيتالادوايزرز-نشانميدهد
كه در يك دهه اخير هيچ دارايي ديگري در جهان به اندازه
بيتكوينبازدهيمثبتنداشتهاست.
دالر در معامالت جهاني باال رفت
شاخص دالر در آستانه فتح كانال ۹۲واحدي قرار گرفت.
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي
جهاني را اندازه ميگيرد ،در معامالت امروز با ۰.۱۵درصد
افزايشنسبتبهروزگذشتهدرسطح ۹۱.۸۱۲واحدبسته
شد.در تازهترين دور از معامالت ،پوند با ۰.۲درصد كاهش
نسبتبهروزقبلخودوبهازاي ۱.۳۸۹دالرمبادلهشد.يورو
 ۰.۱۶درصد پايين رفت و ماندن در كانال ۱.۱۹به۱.۱۹۳
دالر رسيد.در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي ،هر دالر با
 ۰.۱درصدافزايشبه ۱۰۹.۱۲۹ينرسيد.دربرابرهمتاي
استراليايي ،هر دالر امريكا به ازاي ۱.۲۹۰دالر مبادله شد.
همچنيننرخبرابريدالرمعادل ۶.۵۰يوانچيناعالمشد.

اخبار
 5870ميليارد تومان با نرخ
 19.8درصد براي بانكها

بانكمركزيباتزريق 58.7هزارميلياردريالنقدينگي
در قالب توافق بازخريد با سررس��يد  2روزه با حداقل
نرخ 19.80درصد به بانكهاي متقاضي موافقت كرد.
پيرو اطالعيه روز ش��نبه  23اسفندماه  1399مبني
بر برگزاري ح��راج خريد مدتدار اوراق بدهي دولتي
در عمليات بازار باز ،هفت بانك و موسسه اعتباري در
مهلت تعيين شده سفارش فروش اوراق بدهي دولتي
در قالب توافق بازخريد (ريپو) را در مجموع به ارزش
 96.4هزار ميليارد ريال از طريق سامانه بازار بينبانكي
به بانك مركزي ارس��ال كردند .با توجه به پيشبيني
بانك مركزي از وضعيت نقدينگي در بازار بينبانكي،
موضع پولي بانك مركزي در اين هفته ثبات نقدينگي
بود .از اين رو ،بانك مركزي با تزريق 58.7هزار ميليارد
ريالنقدينگيدرقالبتوافقبازخريدباسررسيد2روزه
با حداقل نرخ  19.80درص��د به بانكهاي متقاضي
موافقتكرد.معامالتمربوطبهاينعملياتومعامالت
مربوط به سررسيد توافق بازخريد هفته قبل به ارزش
 63.5هزارميلياردريالتوسطكارگزاريبانكمركزي
در روز دوش��نبه  25اسفندماه انجام شد .به عالوه ،در
هفته گذشته بانكها و موسسات اعتباري در 10نوبت
از اعتبارگيري قاعدهمند در مجموع به ارزش 351.5
هزار ميليارد ريال استفاده كردند .بانكها و موسسات
اعتباري غيربانك��ي ميتوانند در روزهاي ش��نبه تا
چهارشنبه از اعتبارگيري قاعدهمند (دريافت اعتبار
با وثيقه از بانك مركزي) مشروط به در اختيار داشتن
اوراق بدهي دولتي و در قالب توافق بازخريد با نرخ سود
سقف داالن ( 22درصد) استفاده كنند .همچنين در
هفته گذشته  66.9ميليارد ريال اوراق بدهي دولتي
متعلق به بانك مركزي توسط كارگزاري اين بانك در
بازار ثانويه فروخته شد .شايان ذكر است بانك مركزي
درچارچوبمديريتنقدينگيموردنيازبازاربينبانكي
ريالي،عملياتبازاربازرابهصورتهفتگياجراميكند.
موضعاينبانك(خريديافروشقطعييااعتبارياوراق
بدهي دولتي) بر اساس پيشبيني وضعيت نقدينگي
در بازار بينبانكي و با هدف كاهش نوسانات نرخ بازار
بينبانكي حول نرخ هدف ،از طريق انتشار اطالعيه در
سامانه بازار بينبانكي اعالم ميشود .متعاقب اطالعيه
مزبور،بانكهاوموسساتاعتباريغيربانكيميتوانند
در راستاي مديريت نقدينگي خود در بازار بينبانكي،
نسبت به ارسا ل س��فارشها تا مهلت تعيين شده از
طريق سامانه بازار بينبانكي اقدام كنند.

گمانه تورم بزرگ
دور از ذهن است

يك نماينده سابق مجلس گفت :مجموعا از آنجا كه
س��ال آينده احتمال تحقق رش��د اقتصادي مثبت و
رونق مبادالت پولي و همچنين بهبود صادرات نفت
مطرح است ،گمانه تورم بزرگ دور از ذهن خواهد بود.
هادي حقشناس ،كارشناس امور اقتصادي و نماينده
سابق مجلس در گفتوگو با ايبِنا درباره اقدامات الزم
به منظور جلوگيري از بروز تورمهاي باال و به اصطالح
ابرتورم در س��ال  ،۱۴۰۰چنين مطرح كرد :بر اساس
اتفاقاتاليحهبودجه،منابعاز ۳۱۷هزارميلياردتومان
به ۴۱۷هزارميليارد تومان تغيير پيدا كرد ،تحول فوق
به اين معنا است كه در عمل بخشي از تامين منابع به
جاي فروش اسناد خزانه يا فروش شركتها به سمت
افزايش ماليات هدايت شده است .بر همين اساس در
اليحه بودجه سال آينده از يك طرف فشار بر فروش
اسنادخزانهكهبايكوقفهپولپُرقدرتيايجادميكند،
كم خواهد شد و از طرف ديگر وضعيت كشور به لحاظ
درآمد ارزي بهتر از س��ال جاري ميشود .انتظار اين
است سال آينده هم وضعيت بيماري كوويد ۱۹بهبود
پيدا كند و هم اينكه درباره تحريمها نه تنها افزايشي
صورتنگيرد،بلكهبهسمتكاهشيشدنهمبهپيش
رود .اين كارشناس امور اقتصادي در ادامه تصريح كرد:
رشد اقتصادي ايران در دو فصل گذشته بعد از تقريبا
 ۱۰فصل مثبت شده است ،بنابراين نشان از اين دارد
كه اقتصاد ايران كم كم از ركود در حال خارج ش��دن
است و مفهوم س��اده موضوع فوق اينكه ايران ۱۴۰۰
همان سالي ميش��ود كه عوارض كرونا و تحريمها را
پشت س��ر خواهد گذارد و رش��د اقتصادي مثبتي را
تجربه ميكند ،زيرا كاال و خدمات بيشتري به توليد در
ميآيد و اين امر به معناي جمعآوري نقدينگي است.
حقش��ناس در اين رابطه يادآور شد :عامل ديگر كه
سببجمعآورينقدينگيخواهدشد،منابعارزيازدو
جهت است .اول اينكه وقتي كاال وارد كشور ميشود و
به ازاي آن ارز ميپردازند ،كاال در داخل ايران بر كاهش
نقدينگي تاثير خواهد گذارد .نكته بعدي منابع ارزي
است كه چنانچه تحت اختيار بانك مركزي قرار گيرد
و آن را در بازار به فروش برساند ،باز منشأ جمع كردن
نقدينگي به حساب ميآيد .اين نماينده سابق مجلس
در اين خصوص ابراز كرد :دولت اين ابزار آشكار را براي
جمعآوري نقدينگي تحت اختيار دارد ،اما ابزار پنهان
هم هست كه سياس��تهاي انقباض پولي است .اين
سياستهاافزايشنرخبهره،افزايشنرخوثيقهقانونيو
ابزارهاييازاينمدلهاهستندكهقرائنوشواهدنشان
ازاينداردكهسالآيندهنهتنهابهترازسالجاري،بلكه
بسياربهترازسهسالاخيرخواهدبودكهدراينصورت
احتمالوقوعتورمهايبزرگبهشدتكمميشود.وي
در رابطه با رشد بودجه كه كارشناسان بر تورمزا بودن
آن تاكيد دارند ،گف��ت :افزايش رقم بودجه عمدتا به
سمت بودجه عمومي ميرود كه در آن منابع و مصارف
وجود دارد .قسمت منابع هم تالش شده تا اين افزايش
يا ناشي از افزايش درآمد نفتي باشد كه تقريبا بيش از
سه برابر شده يا از وصول ماليات صورت گيرد .چنانچه
اين درآمدزايي تحقق يابد ،احتمال روي دادن ابرتورم
كاهشخواهديافت.اينكارشناساموراقتصاديسال
آينده را چنين ارزيابي كرد :مجموعا از آنجا كه س��ال
آينده احتمال برگشتن تحقق رشد اقتصادي مثبت و
مبادلهپوليوصادراتنفتبهحالتعاديمطرحاست،
گمانه تورم بزرگ دور از ذهن خواهد بود.

رويداد
بازار بدهي
رقيب بازار سرمايه نيست

محمدمه��دي موم��نزاده ،مديرعامل ش��ركت
سرمايهگذاري سامان مجد با اشاره به اينكه ارزش
بازار بدهي هماكنون بالغبر ۳۰۴هزارميليارد تومان
رقم اسمي و ارزش بازاري  ۲۵۰هزار ميليارد تومان
است ،پيشبيني كرد :تا سال آينده رقم اسمي اين
ب��ازار به  ۳۴۰هزارميليارد توم��ان افزايش خواهد
يافت .وي همچنين تأكي��د كرد برخالف تصورها
بازار بدهي بههيچعنوان رقيب بازار س��هام نيست
و ادامه داد :بازار بدهي مكمل بازار س��رمايهاس��ت
نه رقيب ،اين دو بازار مزايا و ريس��كهاي متفاوتي
دارند و س��رمايهگذاران ميتوانند با تركيبي از اين
ابزارها در پرتفوي خود مديريتريس��ك را اعمال
كنند .مديرعامل شركت سامان مجد ،بازار بدهي را
بازاريجوانونيازمندفرهنگسازيدانستوگفت:
ابزارهايمتنوعبازاربدهيميتوانندجايگزينبسيار
خوبي برايسپردههاي بانكي باشند تا سرمايهها به
سمت بخش مولد اقتصاد حركت كنند .مومنزاده
اقتصاد ايران را همچنان سنتي و بانكمحور دانست
و گفت :بر اس��اس نگاه س��نتي اقتصاد كش��ور ما
شركتها به تأمين مالي ازبانكها تمايل بيشتري
دارند چراك��ه در ايران ش��ركتها هرچه بزرگتر
ميشوند ،دسترسي بيشتري به امكانات دارند كه
يكي از اين امكاناتتأمين مالي سريعتر و ارزانتر
از سيستم بانكي است ،اين در حالي است كه تأمين
مالي از بازار بدهي كام ً
ال شفاف است و امكان هيچ
دسترسي خاصي وجود ندارد كه البته اين موضوع
از مزيتهاي بسيار مهم بازار سرمايه است.  وي در
بررسي تمايل بنگاههاي بزرگ به تأمين مالي از بازار
پول به مثالي اشاره كرد و گفت :به عنوان نمونه در
صنعت فلزات اساسيبررسي شركت فوالد مباركه
نش��ان ميدهد كه اين بنگاه توليدي بزرگ كشور
حدود ۱۶هزار ميليارد تومان تسهيالت بانكي دارد
درصورتيكه كل اوراق اين شركت  ۲هزار ميليارد
تومان هم نيست .به گفته اين تحليلگر بازار سرمايه
ش��ركتهاي بزرگتر به دليل امتياز باالي اعتبار
سنجي در بازار پول ،سه درصد ارزانتر از شركتها
وبنگاهه��اي كوچك تأمين مالي انجام ميدهند و
همين موضوع جذابيت تسهيالتگيري از بانكها
را بيشتر ميكند ،درصورتيكه تأمينمالي از بازار
پول ،جريان نقدينگي اقتصاد را مختل ميكند ،اما
توس��عه بازار بدهي باعث رونق توليد و بخش مولد
اقتصاد است .وي در ادامه مزيتهاي بازار بدهي به
تنوع ابزارهاي اين بازار اشاره كرد و گفت :خالقيتي
كه در طراح��ي ابزارهاي مالي ب��ازار بدهي وجود
دارد امكان حضور سليقههاي متنوع را در اين بازار
ايجاد كرده است ،اما در شرايط فعلي براي توسعه
بيشتر اين بازار بايد در قوانين آن بازنگريجديدي
انجام ش��ود .مديرعامل شركت س��رمايهگذاري
سامان مجد با تأكيد بر اينكه بايد با بررسي مجدد
قانون بازار سرمايه نهادهاي مالي جديد تعريف و
طراحي شوند ،گفت :اين موضوع وظيفه سازمان
بورس اس��ت كه در راس��تاي توس��عه اي��ن بازار
برنامهريزيهاي بيشتري انجام دهد.

شرايط پرداخت سود
سهام عدالت امسال مشخص شد

مديريتنظارتبرناشرانسازمانبورسدرخصوص
نحوه پرداخت سود سهام مشمولين سهام عدالت
اعالم كرد :طبق مصوبه  12اس��فند ش��وراي عالي
بورس ،مقرر ش��د سود قابل تقس��يم شركتهاي
سرمايهگذار پذير س��هام عدالت شامل  36شركت
بورسيوفرابورسيمتعلقبهتماميمشمولينسهام
عدالتاعمازمستقيموغيرمستقيمازمحلعملكرد
سال مالي منتهي به شهريور  99كه مجامع ساالنه
آنها در س��ال  99برگزار شده توسط سپردهگذاري
مركزيتجميعشدهوبهنحوزيربينمشمولينسهام
عدالتتوزيعميشود.بهشركتهايسرمايهگذاري
اس��تاني از اين مح��ل هيچگونه وجه��ي پرداخت
نخواهد شد و آن شركتها نميتوانند از محل سود
سهام شركتهاي سرمايهپذير درآمد شناسايي و
ثبت كنند و در صورت دريافت وجه از شركتهاي
سرمايه پذير مكلفند نسبت به عودت و پرداخت آن
به حساب اعالمي سپردهگذاري مركزي اقدام كنند.
الف) سود سهام دارندگان سهام شركتهاي سرمايه
پذير كه روش مستقيم سهامداري را انتخاب كرده و
در تاريخ برگزاري مجمع هر شركت ،مالكيت سهام
را حفظ كرده باشند توسط سپردهگذاري مركزي
تجميع شده و به تناسب سهام هر يك از آنها در روز
برگزاري مجمع ،حداقل در دو مرحله كه تاريخ آن
از سوي س��ازمان بورس تعيين و اعالم ميشود به
سهامدارانشركتهايفوقپرداختخواهدشد.ب)
به مشمولين سهام عدالت كه به روش غيرمستقيم
را انتخاب كردند ،سود شركتهاي سرمايهپذير در
صورتي پرداخت ميش��ود كه سهام را تا  23اسفند
همچن��ان به فروش نرس��انده و مالكي��ت آن را در
اختيار داشته باشند .سود سهامداران شركت فوق
به نسبت ميزان س��هام آنها در شركت تعلق گرفته
و در صورت فروش س��هام از سوي مشمولين سود
سهام نيز به خريداران تعلق خواهد گرفت كه در 23
اسفند سهامدار باشند .شركتهاي سرمايهگذاري
استاني بايد نسبت به اصالح اطالعات و صورتهاي
مالي از بابت سود سهام شناس��ايي شده حاصل از
مجمع عمومي برگزار شده در سال  99شركتهاي
سرمايهپذير اقدام كنند.
سود ناش��ي از تقس��يم س��ود در مجموعه برگزار
شده در سال  99ش��ركتهاي سرمايهپذير سهام
عدالت به سهامداران مورخ  25اسفند شركتهاي
س��رمايهگذاري اس��تاني پرداخت خواهد شد .لذا
سهامدارانيكهپساز 25اسفنداقدامبهخريدسهام
شركتهايسرمايهگذارياستانيميكنندبايداين
موضوع را مد نظر قرار دهند.
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بازارسهام

بازارسرمايه

«تعادل» در گفتوگو با كارشناس اقتصادي وضعيت بازار سرمايه را بررسي كرد

چشماندازمثبت بورستا انتخابات سالآينده

رقيه ندايي|
وضعي��ت ب��ورس ته��ران درس��ال ج��اري يك��ي
از عجيبتري��ن تجربهه��اي بورساوليه��ا و حتي
بورسبازان قديمي بوده است .از ابتداي سال  1399تا
ميانه ماه مرداد بازارسهام در صدر توجه سرمايهگذاران
و تمامي اركان جامعه بود .ارزش دادوستدها هر روز
ركورد جديدي بر جاي ميگذاشت و سوداي كسب
سود ،افراد غيرحرفهاي بسياري را وارد اين بازار كرد.
با اين حال در ادامه بورس وارد مسير نزولي شد و يك
اصالح طوالني مدت را به س��هامداران تحميل كرد.
اصالح��ي كه هنوز هم به نظر ميرس��د پايان نيافته
است و باعث شده اغلب سهامداران نسبت به اين بازار
بياعتماد و كم اعتماد شوند.
اين روند س��قوط شاخص و قيمت س��هام به قدري
فرسايشي شده كه سهامداران از بهبود روند معامالت
دلسرد شدهاند .بس��ياري با زيان عمده و حتي زيان
بر روي س��رمايه از بازار خارج شد ه و برخي در انتظار
بازگشت قيمتها حداقل به سطوح قيمت خريد خود
و به اصطالح سربهسر شدن زيان هستند.
يكي از عوامل مهم كه بر روي بورس تاثير ميگذارد
عوامل بنيادي اس��ت .از روزهاي نخست سال جاري
كليت ب��ازار در يك روند صع��ودي حركت ميكرد.
سهام صرف نظر از ش��رايط بنيادي همه مسير كم و
بيش يكس��اني را تجربه ميكردند .س��هامداران نيز
بيتوجه به اينكه ش��ركت زيانده است يا سودده ،در
صفوف خريد قرار ميگرفتند و كليت تحليل در بازار
زير سوال رفته بود.
البته بخشي از اين بازدهي به دليل انتظارات تورمي
طبيعتا چن��دان غيرمنطقي نبود اما رفت��ار تودهوار
مش��اهده ش��ده در برخي س��هامها در طول تاريخ
معامالت بورس كمتر تجربه ش��ده ب��ود .صفهاي
خريد طوالن��ي براي يك نماد در حالي كه خريداران
نيز از منطق خاصي براي قرار گرفتن در اين س��طوح
پيروي نميكردند ،نشاندهنده اين موضوع است .هر
سهامداري كه بهطور مس��تقيم وارد بورس ميشود
بايد تا حد قابل قبولي از شرايط بنيادي و سودسازي
ش��ركتها آگاهي داشته باشد .نه اينكه صرف دنبال
كردن جريان پول سرنوشت سرمايه آنها را در دست
بگيرد .سهام بنيادي راه خود را در بازار نزولي باز هم
پيدا ميكند ،زمان كسب بازدهي از سهام غيربنيادي
اما نزديك نخواهد بود.
بهطور كل سال جاري ،يك سال عجيب و جديد براي
سهامداران كهنه كار و تازه كار بود ،حتي بسياري از
مسووالن از اين وضعيت تعجب كرده بودند .پيمان
ح��دادي ،كارش��ناس بازارس��رمايه درگفتوگو با
«تعادل» به بررس��ي عوامل مختلف در بازارسرمايه
پرداخت.

پيمان حدادي ،كارشناس بازارسرمايه در گفتوگو با
«تعادل» با اشاره به مصوبههاي جديد سازمان بورس
ميگويد :بهط��ور كلي يك يا دو مصوب��ه نميتواند
وضعيت بازار را تغيير دهد و باعث منفي يا مثبت شدن
كليت بازار شود اما ميتواند بر روي تابلوي معامالتي
و معامالت تاثير مثبت داش��ته باشد و بخشي از روند
بورس را تش��كيل دهد .بخشي از روند بازار متعلق به
عوامل بنيادي و بخش ديگر را نيز عوامل خارج از بازار
همانند نرخ بهره و امثال آن تشخيص ميدهند.
اي��ن تحليلگر بازارس��هام ادامه ميده��د :نميتوان
بهطورعام س��ال  1400را پيش بين��ي كرد چراكه؛
ابهامات سياس��ي و اقتصادي عمدهاي وجود دارد و
تغيير هريك از اين موارد ميتواند بر روي تصميمات
فعالين بازار تاثير بگذارد .ولي تا خردادماه اين مصوبات
س��ازمان بورس ميتواند در جهت ترقي بازار كمك
شاياني كند .برخي از مصوبات همانند؛ دامنه نوسان
نامتقارن و خريد صندوقهاي با درآمد ثابت بودند اما؛
بازنگري دستورالعملهاي بازارگرداني نيز ميتواند
كمك ش��اياني به نقدشوندگي و كم شدن صفهاي
فروش در بازار كند.
در كن��ار تمامي اي��ن م��وارد در اوايل س��ال آينده
ريس��كپذيري بازار بيش��تر خواهد بود ،چشمانداز

مثبت شدن بورس پيش از انتخابات ميتواند دست به
دست هم دهد تا بازاري متعادل داشته باشيم.
حدادي درخصوص نرخ دالر نيز اظهار ميكند :بعيد
است كه در ماههاي ابتدايي سال آتي ريزش نرخ دالر
را داش��ته باش��يم و اين موضوع براي برخي از سهام
بازار كف قيمتي ايجاد ميكند .همچنين اگر افزايش
نرخهاي جهاني و بورس كاال ادامهدار باشد ميتوان
افزايش تقاضا را در برخي از نمادها مشاهده كرد .در
مجموع طي سه ماهه نخست سال آينده؛ بورس يك
رشدمعقولومتعادلخواهدداشتوميتوانيكبهار
مثبت براي بازار متصور بود.
اين كارش��ناس بازارس��رمايه با اش��اره به اينكه دور
از انتظار اس��ت كه ت��ا پايان دولت فعل��ي مذاكرهاي
رخ ده��د ميگويد :بعيد ميدانم پي��ش از انتخابات
رياس��تجمهوري مذاك��ره ،تفاهم ،لغ��و تحريم يا
امث��ال اين موارد رخ دهد .اما اگ��ر اين اتفاق رخ دهد
اول بايد ديد كه كدام يك از تحريمها لغو ميش��ود.
آيا تحريمه��اي پيش افتاده لغو ميش��ود يا تمامي
تحريم ها؟
تاثير مذاكرات يا لغو تحريمها متفاوت اس��ت اما اگر
اتقاق مثبت سياسي رخ دهد براي بورس خوب خواهد
بود .زيرا ارزش اقتصادي دالر دربين نرخ  23الي 25

فايده دامنه نامتقارن ،بيش از هزينه آن بود

محمدعلي دهقان دهنوي ،رييس س��ازمان بورس و
اوراق بهادار با بيان اينكه شاخص بورس متاثر از همه
شركتهاي فعال در بازار سرمايه تغيير ميكند ،اظهار
داشت :سرمايهگذاران بر اساس ارزندگي سهام ،اقدام
به خريد و فروش ميكنند و انتخابها بر روند شاخص
اثرگذار است.
در بازار سرمايه مكانيسم عرضه و تقاضا حاكم است و
سازمان بورس بر معامالت نظارت دارد تا بازار شفاف
بوده و جريان اطالعات از س��مت شركتها به سمت
سهامداران برقرار باشد .دهقان دهنوي با اشاره به دامنه
نامتقارن افزود :معتقد به بازشدن دامنه نوسان هستم،
كارايي بازار حكم ميكند كه اگر برداشتي در خصوص
يك سهم يا بازار وجود دارد ،اثر خود را به صورت فوري
بگذارد .در زمان اتخاذ تصميم دامنه نوسان نامتقارن،
متغيرهايكالناقتصاديوتحوالتسياسيپيشرو،
فضاينااطمينانيايجادكردهبود.درچنينفضا،قدرت
تصميمگيري كاهش مييابد و س��هامداران نيازمند
زمان بيشتري براي تحليل بودند.
وي به بررس��ي هزينه و فايده اين تصميم پرداخت و
ابراز داشت :ايجاد فضاي آرامش ،فرصت تحليل ،جو
آرام بازار س��رمايه و رفع نگراني از سهام داراني كه به
روند منفي بازار نگاه ميكنند ،از مزاياي اين تصميم
به شمار ميرود.
اما در مقابل ،نقدشوندگي بازار كاهش يافت كه براي
رفع اين مس��اله ،نص��اب صندوقه��اي درآمد ثابت
تغيير كرد .هماكنون حداقل نص��اب اين صندوقها
 ۱۰و حداكثر  ۱۵درصد اس��ت .در كنار اين موضوع،
بازارگرداني به شكل مس��ووليتپذيري ناشر نسبت
به بازار مدنظر قرار گرفت و بهطور گس��ترده در حال

انجام است .البته دستورالعمل بازارگرداني هماكنون
درحال بازنگري اس��ت .دهقان دهنوي با اش��اره به
اينكه دامنه نوس��ان نامتقارن ،روزجاري در جلس��ه
ش��وراي عالي بورس بررسي ميش��ود و از ابتدا قرار
بود اين تصميم ماهانه مورد بررسي قرار بگيرد ،ادامه
داد :براي شرايط موقت تصميم موقت ميگيريم .اين
روزها ،فضاي اقتصادي به سمت روشني پيش رفته و
ش��رايط اقتصادي از غبارآلودگي خارج شده است .به
هر حال ،تغييرات متعدد خودش هزينه و فايده دارد.
البته چشمانداز نهايي ،حذف دامنه نوسان يا بازشدن
آن است.
در اين بين هم پيشنهاد سازمان بورس اين است كه
دامنهبهشكلفعليباقيبماندتابستهنهاييراطراحي
و ارايه كنيم البته تصميم نهايي توسط شوراي عالي
بورس گرفته ميشود .دهقان دهنوي با تاكيد بر اينكه
به منظور مقررات زدايي ،موضوع مجوز كارگزاريها
مورد بازنگري قرار گرفته اس��ت ،گف��ت :در روزهاي
اخير ،مجوز يك تامين مالي و هفت سبدگردان صادر
شد و از اين پس صدور مجوزها سرعت خواهد گرفت.
رمز ارز قانوني است ،اما استفاده از آن
غيرقانونياست
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح كرد :رمز
ارزها در كشور قانون دارد .خريد و فروش رمز ارزها يا
ماينينگ در كشور قانوني اس��ت اما استفاده از آن در
خريد و فروش غيرقانوني است .از دستگاههاي نظارتي
نيز ميخواهيم تا به اين موضوع رسيدگي كنند.
رييسسازمانبورستصريحكرد:درسالجاريتالطم
زيادي در بازار سرمايه داشتيم ،بخشي از اين صعود و

نزول ناش��ي از متغيرهاي كالن از جمله جهش ارزي
بوده است اما بخش ديگر ناشي از عوامل غيراقتصادي
ازجملهاظهارنظرهايغيرتخصصيبودندكهبايدباآنها
مقابله كنيم .عالوه بر اين موارد ،راجع به قانونگذاري
و مقررات زدايي هم بايد ثبات داشته باشيم .نهاد ناظر
بازار سرمايه درخواست ميكند ،كساني در خصوص
بازارسرمايهاظهارنظركنندكهازتخصصودانشكافي
مالي برخوردار باشند.
برنامههايسازمانبورسبرايسهامعدالت
وي ب��ا بيان اينكه فروش س��هام عدالت متناس��ب با
ش��رايط بازار انجام خواهد شد ،تصريح كرد :به عالوه
روشهاي غيرمستقيم ديگري نيز مورد بررسي قرار
ميگيرند تا سهام داران بتوانند به صورت غيرمستقيم
س��هام داري خود را ادامه دهند و دغدغهاي نس��بت
به سهم خود نداش��ته باشند .تقسيمبندي حقيقي و
حقوقي درست نيست ،در ميان سهام داران حقيقي و
حقوقي افرادي هستند كه تخلفاتي مرتكب شدهاند،
وظيفه سازمان بورس نيز ،برخورد با آنها است .چنانچه
سهامدار حقوقي منافع سهامدار خرد را رعايت نكند با
آن برخورد ميشود.
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنش��ان
كرد :سهام داران حقيقي و حقوقي هماكنون مكمل
يكديگر در بازار هستند و شرايط به گونهاي است كه
بخش عمدهاي از معامالت توسط سهام داران حقيقي
انجام ميگيرد .بازار سرمايه اين روزها به آرامش نياز
دارد و همه بايد در كنار هم براي توس��عه اين بازار به
نفع اقتصاد گامبرداريم و روزهاي پررونق ديگري را
شاهد باشيم.

هزارتومان است كه باتوجه به انتظارات تورمي ،كاهش
قيمتي نخواهيم داشت و دوم؛ لغو تحريمها ميتواند
به بسياري از صنايع از جمله؛ صنايع بانكي ،بيمهاي،
خودرويي وحملو نقلي كمك كند و شايد آن زمان
نقدينگي بازار از گروههاي دالرمحور و صادراتي محور
به س��مت وس��وي اين گروه از صنايع يعني صنايع
خدماتي مح��ور چرخش پيدا كند ام��ا؛ بهطور كلي
اتفاقاتمثبتسياسيباعثريزشبورسنخواهدشد.
حدادي درخصوص عرضه دو باش��گاه اس��تقالل و
پرس��پوليس نيز در ب��ورس توضي��ح داد :چندين و
چندسال است كه اين موضوع عرضه سرخابيها در
بازار اعالم ميشود و براي عرضه يك شركتي اول بايد
صورتهاي مالي مشخص شود و اين شركت برمبناي
اين دوصورت ارزشگذاري ميشودو يا برمنباي درآمد
و دارايي ارزشگذاري ميشود.
اين دو باش��گاه يعني استقالل و پرس��پوليس زيان
ده هس��تندو درآمدي ندارند و اگر هم مبنا را دارايي
قرار دهيم اين دو باش��گاه داريي هم ندارند و نهايت
دارايي اين دو باشگاه به يك ساختمان باشگاه و زمين
فوتبال داشته باشيم .پس تا يكي از اين دو مقوله يعني
درآمدزايي و نوع داراييهايش��ان شفاف نشود بعيد
ميدانم اين دو باشگاه به مرحله پذيرش برسد.

سه سياست كلي در تغيير دامنه نوسان
محمد علي دهقان دهنوي ،گفت :شوراي عالي بورس،
در راستاي تغيير دامنه نوس��ان ،سه سياست كلي را
تبيين و تصويب كرد .بر اين اساس ،اوال افزايش دامنه
نوسان مورد تاكيد شورا قرار گرفت؛ ثانيا اين افزايش به
شكل تدريجي همراه با اطالعرساني كامل و آمادگي
بازار انجام ميشود و ثالثا مقرر شد كه همراه با سياست
افزايشدامنهنوسان،فرهنگسازيوترويجروشهاي
سهامداريغيرمستقيمنيزانجامشود.رييسسازمان
بورسواوراق بهادار خاطرنشانكرد :با اين سه سياست
كلي ،تعيين عدد دامنه نوسان به سازمان بورس واگذار
شد؛ همچنين جمع بنديها در روزهاي بعدي انجام
و نظرات صاحبنظران و كارشناس��ان نهادهاي مالي
اخذ ميشود تا در نهايت به تصميمي برسيم كه مورد
نظر و اجماع طيف وسيع سهامداران باشد .سخنگوي
شوراي عالي بورس در ادامه با اشاره به ديگر دستورات
جلسه روز گذش��ته اين شورا تصريح كرد :دو موضوع
ديگر در دستور كار نشس��ت ديروز بود؛ يكي بودجه
 ۱۴۰۰سازمانبورسكهخوشبختانهبهتصويبرسيد
و دستور سوم به اوراق مالي جديد اختصاص داشت كه
طراحي آن در سازمان بورس و بورس انرژي انجام شده
و به تاييد شوراي فقهي هم رسيده بود.
دكتر دهقان دهنوي افزود :خوشبختانه شوراي عالي
بورس هم اين موضوع را تصويب كرد و به اين ترتيب
اوراق صرفه جويي انرژي براي كارخانهها و شركتهاي
مختلفي كه بتوانند در مصرف ان��رژي صرفه جويي
كنند ،طراحي و اجرا خواهد شد  .اين صرفه جويي در
قالب اوراقي خواهد بود كه در بازار مورد داد و ستد قرار
ميگيرد و قابليت نقدشوندگي خواهد داشت.

صعود شاخص بورس با افزايش خريد حقيقيها
براساس معامالت روز سه شنبه بيش از هشت ميليارد
و  ۸۳۱ميليون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش
 ۸۰هزار و  ۶۳۳ميليارد ريال داد و ستد شد.
همچنين شاخص كل (هموزن) با سه هزار و  ۸۴واحد
افزايش به  ۴۳۷هزار و  ۹۲۶واحد و ش��اخص قيمت
(ه��موزن) با دو هزار و  ۱۲واحد رش��د به  ۲۸۵هزار و
 ۵۲۸واحد رسيدند.
ش��اخص بازار اول  ۳۰هزار و  ۴۳۴واحد و ش��اخص
بازار دوم  ۶۰هزار و  ۹۳واحد افزايش داش��تند .عالوه
بر اين در بين همه نمادها ،نماد «صنايع پتروشيمي
خليج فارس» با چهار هزار و  ۱۹واحد« ،فوالد مباركه
اصفهان» با س��ه ه��زار و  ۹۷۲واح��د« ،ملي صنايع

مس ايران» با س��ه هزار و  ۲۵۰واحد« ،گروه مديريت
سرمايهگذاري اميد» با يك هزار و  ۶۹۷واحد« ،نفت
و گاز پتروش��يمي تامين» با يك ه��زار و  ۴۲۶واحد،
«پاالي��ش نفت اصفهان» با يك ه��زار و  ۳۴۹واحد و
«پتروش��يمي پارس» با يك هزار و  ۲۳۰واحد تاثير
مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
«فوالد خراسان» با  ۱۳۰واحد« ،گروه دارويي بركت»
با  ۴۹واحد« ،توليدي فوالد س��پيد فراب كوير» با ۳۷
واح��د« ،معادن بافق» با  ۳۲واح��د« ،كارت اعتباري
كيش» با  ۲۷واحد« ،ش��ركت سرمايهگذاري توسعه
ملي» ب��ا  ۲۰واحد« ،ايران تاير» ب��ا  ۱۹واحد« ،بيمه
آسيا» با  ۱۸واحد« ،داروس��ازي فارابي» با  ۱۴واحد،

«سيمان تهران» با  ۱۴واحد« ،توليد نيروي آبادان» با
 ۱۴واحدو«البراتوار داروسازي دكتر عبيد» با ۱۳واحد
تاثيرمنفيبرشاخصگذاشتند.برپايهاينگزارش،روز
گذشته نماد «گروه دارويي بركت»« ،فرآوري معدني
اپالكانيپارس»«،بهسازكاشانهتهران»«،صنعتيزر
ماكارون»« ،ايران خودرو»« ،سايپا» و «پااليش نفت
اصفهان» در گروه نمادهاي پر تراكنش قرار داشتند.
گروه خودروهم در معامالت ديروز صدرنشين برترين
گروههاي صنعت شد و در اين گروه دو ميليارد و ۲۴۸
ميليون برگه سهم به ارزش ۶هزار و ۵۷۶ميليارد ريال
داد و ستد ش��د .در روز مذكور شاخص فرابورس نيز
بيش از  ۳۵۷واحد افزايش داشت و بر روي كانال ۱۷

هزار و  ۸۲۷واحد ثابت ماند .همچنين در اين بازار دو
ميليارد و  ۸۴ميليون برگه س��هم به ارزش  ۱۵۴هزار
و  ۸۳۱ميليارد ريال داد و س��تد ش��د .روز سه شنبه
نمادهاي «بيمه پاس��ارگاد»« ،پتروشيمي مارون»،
«پتروش��يمي زاگرس»« ،پليمر آرياي ساس��ول»،
«شركت سرمايهگذاري صبا تامين»« ،سرمايهگذاري
مالي سپهر صادرات» و «فوالد هرمزگان جنوب» تاثير
مثبت بر شاخص اين بازار داشتند .همچنين «بيمه
تجارت نو»« ،بيمه كوثر»« ،صنايع ماشينهاي اداري
ايران»« ،بيمه دي»« ،صنعتي مينو»« ،كلر پارس» و
«توليدبرقعسلويهمپنا»تاثيرمنفيبرشاخصبورس
به همراه داشتند.

اغلبخريداراناوراقدولتي
صندوقهايبادرآمدثابتهستند

ندا بشيري ،مدير ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران با
تاكيد بر اينكه نوسانات بازار سهام و اوراق دولت رابطه
علتومعلوليندارند،گفت:دولتبهمنظورتامينمالي،
دركناراسنادخزانهاسالميازظرفيتسايراوراقبهادار
مبتني بر بدهي ماننداوراق مرابحه عام نيز اس��تفاده
ميكند و در حالي كه برخي ادعا ميكنند فروش اوراق
دولتيمنجربهافتبازارسهامطيچندماهاخيرشداما
اينگزارهدرستينيست.بشيريباتاكيدبراينكهبانكها
و صندوقهاي با درآمد ثابت عم��ده اوراق را خريداري
ميكنند ،اظهار كرد :بخش زيادي از اين اوراق توسط
بانكهاخريداريشدهومنابعيبودهكهواردبازارسهام
نميشده است .وي افزود :بخش ديگر اوراق هم توسط
صندوقهايسرمايهگذاريدراوراقبهاداربادرآمدثابت
خريداري شده و از ابتدا نيز اكثر منابع جمعآوريشده
صندوقهاي با درآمد ثابت مطابق اميدنامه آن بايد به
هميننوعسرمايهگذارياختصاصيابد.بهگفتهبشيري،
اوراق دولتي بازارگردان ندارد و چندان نقدش��ونده هم
نيست ،بنابراين عمده سرمايهگذاران خرد براي خريد
ايناوراقاقدامنكردوتمايليبرايورودبهمعامالتآنرا
ندارند.ويدرادامهسپردهبانكيونرخيكهصندوقهاي
با درآمد ثابت پرداخت ميكنند را با هم مقايسه كرد و
گفت :نرخ س��ودصندوقهاي با درآمد ثابت ،جذابتر
اس��ت از اين رو افراد زيادي از سمت بازار پول به سمت
اينصندوقهاجذبميشوند .ويهمچنينيادآورشد
كهباتوجهبهاينكهآمارمعامالتسهامپاييناست،آمار
اوراق بيشتر نمايان ميشود و افزود :در خرداد و تيرماه
سالجارينيزكهشاخصبهشدتدرحالافزايشبود،
انتشار اوراق اراد شروع شده بود و بايد در نظر گرفت كه
مسيرجرياناتنقديمربوطبهاوراقازسهامجداستو
بهطوركليپوليكهمربوطبهاوراقاستوصرفخريد
اوراقميشود،ماهيتوموردمصرفآنباپوليكهداخل
بازار و سمت سهام است ،متفاوت است .بشيري با اشاره
بهاينكهمنفيشدنبازارميتواندباعثشودكهاقبالبه
سمتاوراقبيشترشود،تاكيدكرد:البتهنبايدفراموش
كرد كه اين اوراق ،مورد معامله سرمايهگذاران حقيقي
قرار نگرفته و عمده ورود منابع به اي��ن اوراق از طريق
صندوقهاي با درآمد ثابت و بانكهاست .اين مسوول
در پايان يادآور ش��د كه براي تمامي س�لايق با ميزان
ريسكپذيري متنوع در بازار سرمايه ابزارها و بازارهاي
مختلف وجود دارد؛ در داخل بازار سرمايه تسهيالتي
فراهم شده است كه افراد ريسكگريز هم بتوانند از آن
ت كه
استفادهكنند و نرخ آن از بازار پول هم بيشتر اس 
همانصندوقهايبادرآمدثابتهستند.

بررسي ريسك شش ماهه
ابتداي سال جاري

گروه آمار و تحليل ريسك سازمان بورس و اوراق بهادار
درگزارشيبهبررسيوارزيابيسنجههايريسكبانگاه
بهريسكبازاروسيستميدرمقطعششماههنخست
سال ۱۳۹۹پرداخته است .بر اساس اين گزارش ،از نگاه
ريسكسيستمي،شاخصتركيبيسيستمي()CISS
كهتركيبيازشاخصهاينوساناتپنجبازارپول،سهام،
نفت ،ارز و واس��طه گرهاي مالي است مورد ارزيابي قرار
گرفته است ،مطابق با اين شاخص ،ريسك سيستمي
كل اقتصاد كشور در دوره ش��ش از ابتداي سال۱۳۹۹
روندصعوديداشتهاست.باتوجهبهبررسياثربازارهاي
مختلف بر شاخص تركيبي بيان شده است كه طي سه
ماه نخست سال ۱۳۹۹بازارهاي سهام ،ارز و نفت نقش
فزاينده در افزايش شاخص فوق داشته و بازارهاي پول
و واس��طههاي مالي نقش خنثي داشتهاند اما از سه ماه
دوم س��ال ،۱۳۹۹افزايش ش��اخص پولي (در راستاي
افرايشنرخبينبانكي)وارزباعثافزايشسطحريسك
سيستميشدهاست.همچنينبررسيريسكسيستمي
درسطحصنايع(زيانموردانتظارمولفهاي)CES-نشان
ميدهدصنعتمحصوالتشيمياييبيشترينمقادير
نسبيريسكسيستميرادربينصنايعمختلفداشته
ودررتبههايبعديصنايعفلزاتاساسيوفراوردههاي
نفتي قراردارند.ازنگاهريسكبازار ،شاخصهاينوسان
اس��تاندارد ( ،)SDميانگين متحرك م��وزون نمايي
( ،)EWMAارزش در مع��رض خط��ر ( ،)VaRزيان
م��ورد انتظار ( )ESمورد ارزيابي ق��رار گرفتهاند و طبق
اين س��نجهها ،از ابتداي س��ال ،۱۳۹۹ريسك بازار در
سطح هشدار قرار داشته اس��ت و نشاندهنده ريسك
باالي بازار در انتهاي شهريور ماه داشته است .در بررسي
ريسكنقدشوندگيبازارسهامبراساسشاخصتركيبي
نقدشوندگيبرايكلبازاردربازهزمانييكسالهمنتهيبه
پايانشهريورماه،۱۳۹۹نقدشوندگيبازارسهامازابتداي
بازه زماني مورد بررسي تا اواسط مردادماه  ۱۳۹۹روند
صعودي داشته و از نيمه مردادماه يعني نقطه اوج بازار،
نقدشوندگيبازارسهامكاهشچشمگيرداشتهاست.

بازار مثبت در بهار ۱۴۰۰

مصطفي صفاري ،كارشناس بازارسرمايه در گفتوگو
با سنا اظهار داشت ۲۹:اسفند سود شركتها مشخص
ميش��ود و غالبا هم سودها دو تا سه برابر سال گذشته
بوده اس��ت .بنابراين بعد از مشخص ش��دن سود ،بازار
مانند درختي خواه��د بود كه به ثمردهي رس��يده و
آمادهميوهچينياست.بهگفتهمديرعامل سبدگردان
سرمايهايرانيان،صنايع«صادراتمحور»وشركتهاي
«س��ودمحور» در اين ميان از وضعيت مناس��بتري
برخوردارند .صفاري همچنين با اشاره به طرح عرضه
اوراق اختي��ار فروش تبعي حامي  ۱۴۰۱ك��ه از امروز
اجرايي شد ،اظهار داشت :اين طرح در آرامش بخشي
به س��هامداران جزء كه سرمايهاي كمتر از ۱۰ميليون
توماندارندوتعدادآنهابهحدود ۴ميليوننفرميرسد،
اثربخش ارزيابي ميشود .اين كارشناس بازار سرمايه
افزود :طرح حامي در نگهداري سهام و عدم فروش آن
موفقعملميكندوازنگاهمنبازارنيزبيشاز ۲۵درصد
در اين دو ماه رش��د ميكند و در اين صورت اين طرح
هزينهايهمدربرنخواهدداشت.

يادداشت1-
زيرساختهاي توسعه اقتصادي

جالل ابراهيمي| امروز در فضاي اقتصاد بينالملل،
رقابتسنگينيبرايبهدستآوردنبازارهاياقتصادي
و عرضه كااله��ا در عرصه تجارت جهان��ي وجود دارد
و چگونگي اجراي اين سياس��تها ،مس��ير راه توسعه
اقتصادي كشور را تعيين ميكند .براي بررسي جايگاه
ايران در اين عرصه مهم ،بايد در دو بعد ماجرا را بررسي
كرد .نخس��ت عرصهاي زيرس��اختها و ظرفيتهاي
بالقوهودومرقيبانمنطقهايونحوهتعاملباآنها.ايران
از نظر ظرفيتهاي اقتصادي در منطقه كشوري بسيار
قابل اعتنا به شمار ميآيد .ما از نظر جغرافيايي و نيروي
انساني متخصص ،جايگاه قابل دفاعي داريم و در حوزه
توليدكاالهاومحصوالتيكهتوانصادراتيدارندنيزتوان
حضور فعال در بازارهاي منطقه را داريم .در اين مسير،
تبديل ظرفيتهاي بالقوه به بالفعل بيشترين اهميت
را دارد .براي مثال در ماههاي گذشته و در زمان شيوع
كرونا،ماباچالشيجديدمواجهشديموآنعرضهكاالها
با رعايت پروتكلهاي بهداشتي در عين حفظ كيفيت
محصوالتايرانبود.متاسفانهمادرپايانههايمرزيخود
ودرمراحلپيشازآنزيرساختهايالزمبرايپيگيري
بسياري از اين اهداف را نداشتيم و همين موضوع باعث
شد كار در برخي ماهها به كندي پيش برود و همين امر
بهكاهشآمارصادراتمنجرشود.ازسويديگردرحوزه
حملونقلوترانزيتنيزايرانظرفيتهايبالقوهقابل
توجهيدارداماازسوييرقبايمنطقهايمانيزدرمسير
توسعهزيرساختهايخودحركتميكنندواگرهمين
موضوعبهدرستيدركنشود،ماباچالشيجديدمواجه
ميشويم كه منجر به دور زدن ايران و ايجاد اتحادهايي
بدونحضورماخواهدشد.دراينبستربايدتوجهداشت
كه حركت به سمت اهداف كالن اقتصادي كشور ،جز
با توسعه زيرس��اختها و گسترش حضور در بازارهاي
بينالمللي راهكار ديگري ندارد .ما در فضايي هستيم
كه تحريمهاي اقتصادي ،ايران را تحت فشار قرار داده
و از اين رو با بهبود سياستهاي داخلي و ندادن بهانه به
دستكشورهايخارجي،بايداستفادهاززيرساختهاي
اقتصاديكشوررابهباالترينبهرهوريبرسانيم.درغير
اينصورتماشاهدآنخواهيمبودكهرقبايمنطقهاي
ما جاي كاالهاي ايران را خواهند گرفت و در بازارهاي
بزرگ ،از دس��ت رفتن مش��تريان در كوتاهمدت قابل
جبراننخواهدبود.

خبر
اردوغان اروپا را با موج جديد
پناهندگان تهديد كرد

رجبطيباردوغانرييسجمهوريتركيه،بهمناسبت
دهمينسالگردبحرانسوريهيكبارديگراروپاراباابزار
پناهندگانتهديدكرد:
ارتش تركيه براي جلوگيري از كشته شدن انسانهاي
بيگناهدرادلب،مجبوربهمداخلهشد.منمعتقدمكه
غربناگزيراستازراهدوستانهوقدرتمندتركيهحمايت
كند.دردهمينسالگردبحرانسوريه،بايدبهيادداشته
باشيمكهصدهاهزارنفركشتهوشكنجهشدند،درحالي
كهميليونهانفرتنهابهدليلاينكهدموكراسي،آزادي
و حقوق بشر خواستند آواره شدند ...اگرچه بسياري از
كشورهابهداليل يابهانههاي مختلفدردرگيريهاي
سوريهمداخلهكردهاند،امادرستدرزمانفاجعهسوريه
را رها كردهاند .بنابراين يكي از مهمترين كش��ورهاي
خاورميانه در ميان كشتاري كه به نظر ميرسد هرگز
پايانندارد،تكوتنهاماند.
ماتأكيدميكنيمكهيكراهحلصلحآميزوپايداربدون
احترام به تماميت ارضي س��وريه و وحدت سياسي آن
امكانپذيرنخواهدبود.
تركيهازيكسوپذيرايميليونهاپناهندهسوريشده،
از سوي ديگر اولين كش��وري است كه بهطور عمده از
نيروهاي نظامي عليه س��ازمانهاي تروريستي كه در
س��وريه فعاليت ميكنند ،اس��تفاده كرده است .ما در
سرزمينهايي كه از تروريسم پاك شدهاند مناطق امن
ايجاد كردي��م و تالش كرديم تا اميد را به زندگي مردم
بازگرداني��م ...اين مناطق به جزاير صلح و ثبات تبديل
ش��دهاند .ما پروژههاي مهي از جمله آموزش نيروهاي
نظامي ،بهبود عناصر زيرس��اختي مانند ب��رق و آب و
بازگشاييمدارسوبيمارستانهاراراهاندازيكردهايم.
كشور ما با اتخاذ اين اقدامات از اروپا در مقابل مهاجرت
بي رويه و تروريسم محافظت كرد و مرز جنوب شرقي
ناتوراايمنكرد.امروزغربسهگزينهدارد.اولينگزينه
تماشايحوادثسوريهوازدسترفتنجانبيگناهاناز
دور.اينرويكردنهتنهاادعاهاياخالقيغربراتضعيف
ميكند ،بلكه تهديدهاي جديدي مانند تروريس��م و
مهاجرتبيرويهراايجادميكند.

ادامهازصفحهاول
جداول بودجه بايد شفاف
اعالم شود

در خصوص بودجه اعالم كند هم شرعا و هم قانونا
بايد بداند به چه سندي راي ميدهد .از ابعاد ماهوي
آن با خبر باشد و بداند كه به چه سندي راي ميدهد.
جالباينجاستكهيكچنينموضوعمهميكهبه
نوعي سرنوشت اقتصادي كش��ور در سال آينده را
تحت الشعاع قرار ميدهد ،فاقد شفافيت الزم است.
معتقدم رسانه نها بايد به اين موضوع ورود كنند و
مطالبهاي پيرامون اين شفافسازي صورت بدهند
تا مش��خص ش��ود جداول اصلي بودجه واجد چه
ويژگيهايي اس��ت و به چه دليل اين ضرورتها به
صورت شفاف اطالعرساني نشده است.اين در حالي
است كه بخش قابل توجهي از مهمترين گزارههاي
مرتبط با بودجه در بطن همين جداول مبهم قرار
دارند و ضروري است كه اين جداول بهطور شفاف
پيش روي نمايندگان و افكار عمومي گشوده شود.
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مهدي كرباسيان در يادداشتي اختصاصي در «تعادل» تحليل كرد

اقتصاد ايران امسال12درصد كوچكتر شد

مديرعامل سابق ايميدرو در ياداشتي اختصاصي
براي «تعادل» با اش��اره به مهمترين مش��كالت
اقتصادي كش��ور در س��ال  99نوش��ت :اقتصاد
ايران در س��ال  99چه ش��رايطي را پش��ت سر
ميگذارد و در آستانه سال  1400چه فرصتها
و تهديدهايي را پيش رو دارد؟ اين پرسشي است
كه در روزهاي پاياني س��ال در رسانهها ،محافل
اقتصادي و حت��ي مكالمات عادي مردم كوچه و
بازار جريان دارد؟ در پاس��خ به اين پرسش بايد
به اين واقعيت اش��اره كرد ك��ه جامعه ايراني در
شرايطي آخرين روزهاي سال99خورشيدي را
پشت س��ر ميگذارد كه اين سال را بايد در زمره
دش��وارترين برهه در تاريخ معاص��ر ايران زمين
قرار داد .مس��اله تش��ديد تحريمهاي اقتصادي
كه از س��ال  97آغ��از و تكانهه��اي فراواني را در
حوزههاي مختلف ايجاد كرده بود در س��ال 99
به اوج خود رس��يد .تحريمهايي كه باعث ش��د
معيشت خانوادههاي ايراني دستخوش مشكالت
فراواني ش��ود و نوس��انات متع��ددي در قيمت
كاالها و خدمات ش��كل بگيرن��د .در بحث تورم،
اقتص��اد ايران ركورد باالترين ن��رخ تورم خود را
در اين سال به ثبت رساند .در ساير شاخصهاي
اقتصادي مانند جذب س��رمايهگذاري خارجي
نيز ركوردهاي منفي فراواني به ثبت رسيدند .از
سوي ديگر ،نرخ رشد اقتصادي كشور منفي شد
و نتيجه اين نزول شاخصها ،جي دي پي كشور
را ني��ز در داالن نزول��ي قرار داد .كرباس��يان در
ادامه نوشت :مجموعه اين گزارهها باعث شدند،
كيك اقتصاد ايران بهطور كلي حداقل 12درصد
كوچكتر شود .از منظر جايگاه اقتصادي هرچند
ممنوعيت واردات باعث ش��د توليد با تكانههاي
مثبتي مواجه شود ،اما اين تكانهها به دليل عدم
سرمايهگذاري مناسب براي به حركت درآوردن
قطار اقتصادي اي��ران كافي نب��ود و اثرات قابل
توجهي در بهبود اوضاع نداش��ت .صادرات نفت
در اين س��ال به پايينترين س��طح خود رسيد و
جهش نرخ ارز و متعاق��ب آن افزايش قيمت در
مجموعه كاالها و خدمات كش��ور را ايجاد كرد.
هرچند تصميمس��ازان تالش كردند تا وضعيت
ارز را به تعادل بكشانند اما در نهايت قيمت ارز به
نس��بت قبل از سال  97رشد فزايندهاي را تجربه
كرد .در اين سال مشكل جايه جايي ارز ،افزايش
قيمت تمام شده كاالهاي وارداتي و گراني ارز با
افزايش فراواني روبهرو ش��د .امري كه باعث شد
اقتصاد ايران ب��راي در اختيار گرفتن اقالم مورد
نياز خود و واردات ،ناچار به پرداخت رقم افزونتري
ش��ود .دليل اين افزايش هزينه واردات ،ناشي از
نداشتن بيمه و ريسك باالي برآمده از تحريمهاي
اقتصادي است .كاهش صادرات غير نفتي نيز در
اين سال تجربه شد .در كنار اين موارد ،تحركات
شركتهاي خصولتي كه اكثرا زيرمجموعه برخي
ارگانها و نهاهاي حاكميتي محسوب ميشوند،
تكانههاي مخرب اقتص��ادي فراواني را به دليل
عدم نظارت دولت شكل دادند.
او همچني��ن يادآور ش��د :اما آيا معن��ا و مفهوم
اي��ن ارزيابيه��اي تحليلي ،آن اس��ت كه هيچ
نقطه روش��ني در بطن جامعه ايران��ي و اقتصاد
كشور تجربه نشده اس��ت .اتفاقا معتقدم يكي از
روشنترين دستاوردها در يكي از تهديدها شكل
گرفت .در ش��رايطي كه مشكل كرونا تجربه شد،
ايثار كادر درمان اعم از پرس��تاران و پزشكان در
كنار حمايتهاي دولت تا حدي توفيق نسبي در
اين بخش ايجاد كرد .مش��كلي كه هرچند تمام
كشورهاي جهان را گرفتار كرد اما همزماني آن با
تحريمهاي اقتصادي در ايران ،مشكل كوويد19
را ب��راي ايران دش��وارتر از هر ج��اي ديگري در
جهان س��اخت .اما در نهايت فداكاري ارزشمند
كادر درمان و همراهي س��ربازان بخش سالمت
باعث افتخار ايرانيان شد .در اين ميان دولت نيز
تالش كرد تا با به كارگيري مجموعه ظرفيتهاي
كش��ور اجازه ندهد ،مش��كلي در مسير سرويس
دهي به بيماران ايجاد شود .يكي ديگر از نمرات
قابل قبول مديريت��ي ايران در حوزه تامين اقالم
اساس��ي به وجود آمد .عليرغم تمام مشكالتي

ادامهازصفحهاول

كه تش��ريح ش��د ،دولت موفق ش��د در سال 99
نيازهاي مردم در اين بخش را تامين كند .اگرچه
گراني در كاالهاي مصرفي ايجاد ش��د اما قحطي
و كمبود جدي در اين زمينه شكل نگرفت .يكي
ديگر از اتفاقات روش��ن سال  99مشاركت مردم
در كمك به طبقات مح��روم جامعه بود .جامعه
خيرين كش��ور به كمك نظام و دولت آمدند و در
كنار نهادهاي حكومتي تالش كردند بخش��ي از
آالم مردم محروم را كاهش دهند .اين تحليلگر
اقتصادي در تبيين فرصتهاي پيش روي كشور
در حوزه سياس��ت خارجي اظهار داش��ت :اما در
ح��وزه خارجي ه��م ،حوادثي به وقوع پيوس��ت
كه تبعات آن ب��دون ترديد اقتصاد اي��ران را در
چشمانداز پيش رو با تغييرات و تحوالتي روبهرو
خواهد ساخت .يكي از اتفاقات قابل توجه در سال
 ،99خروج دولت افراطي ترامپ از كاخ س��فيد و
بازگشت يك آرامش نس��بي در سطح منطقه و
جهان اس��ت .امري كه باعث شد اتمسفر اقتصاد
بينالملل��ي پالسهاي مثبتي را ارس��ال كند و
بازارهاي بينالمللي از جمله نفت نيز در مس��ير
بهبود وضعيت ق��رار بگيرد .بازگش��ت بايدن به
معاهده بينالملل��ي پاريس و تالش براي احياي
برجام و ...باعث شد تا حداقل طي 2الي 3ماه اخير
فضاي بينالمللي دورنماي مطلوبتري را تجربه
كند .پيشبينيها حاكي از آن است كه حاكمان و
تصميمسازان كشور در عين حفظ عزت و كرامت
ايراني ،تفاهم��ي موثرتر با جهان پيراموني ايجاد
كنند .اين روند در اقتصاد ايران نيز ثبات بيشتري
را ايجاد كرد و روند فزايندهاي كه در نرخ ارز ايجاد
ش��ده بود ،جاي خود را به ن��وع خاصي از ثبات و
آرامش داد .آرامشي كه تحليلگران را بر آن داشته
تا با اميدواري بيشتري به استقبال تحوالت سال
 1400بروند.
دورنماي سال 1400براي اقتصاد ايران
كرباس��يان در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه مهمترين
چالشهاي پيش روي كش��ور در س��ال 1400
يادآور ش��د :پرسش��ي ك��ه ممكن اس��ت با اين
توضيحات به اذهان عمومي خطور كند ،آن است
كه اقتصاد ايران در سال  1400با چه تحوالت و
چالشهايي مواجه خواهد ش��د؟ در سال 1400
ايران با چند چالش مهم روبهروس��ت .نخستين
مورد ،برگ��زاري انتخابات رياس��تجمهوري و
پس از آن مس��اله انتخابات ش��وراهاي اسالمي
ش��هر و روستاس��ت .انتخابات��ي ك��ه در يكي از
حساسترين برهههاي كشور اجرا خواهد شد و
سرنوشت كشور را براي 4سال پيشرو مشخص
ميكند .در واقع ميتوان اي��ن انتخابات را يكي
از مهمتري��ن گزينشه��اي عمومي كش��ور در

س��الهاي پس از پيروزي انقالب محسوب كرد.
هرچند هنوز ش��مايل نامزدهاي اصلي روش��ن
نشده ،اما حضور نظاميان در اين انتخابات باعث
ب��روز برخي تحليلهاي انتقادي ش��ده اس��ت.
انتظاري كه از ش��وراي نگهبان ميرود آن است
كه به دليل ضرورت حضور گسترده مردم به جاي
رويكردهاي سلبي به دنبال گسترش رويكردهاي
ايجابي باش��د تا با تنوعي كه در خصوص حضور
نامزدها با تفكرات مختلف ايجاد ميشود ،مردم
نيز اس��تقبال باشكوهتري از اين انتخابات داشته
باشند .هر نوع انسداد در حضور تفكرات مختلف
باعث كاهش مش��اركتهاي عمومي خواهد شد
و كاهش مش��اركت عمومي نيز بر خالف منافع
ملي كشور است.
مديرعامل س��ابق ايمي��درو در تبيين مهمترين
ضرورتهاي��ي كه در بحث انتخاب��ات بايد مورد
توج��ه قرار بگيرد ،نوش��ت :اما موض��وع كليدي
در خصوص حضور نامزدهاي انتخابات رياس��ت
جمهوري ،آن است كه بايد مشخص شود هر فرد
يا جرياني كه متقاضي حضور در انتخابات است
چه پاس��خي براي برخي پرس��شهاي بنيادين
دارد .در واق��ع كانديداه��ا بايد پاس��خ دهند كه
اوال در حوزه مناس��بات بينالملل��ي و ارتباط با
جهان پيرامون��ي چه راهكار عمل��ي را در پيش
خواهند گرفت؟ در وهله بعدي بايد روشن شود
كه افراد و جريانات متقاضي حضور در انتخابات
رياس��تجمهوري ،چه رفت��اري را در خصوص
حمايت از توليد و رشد بخش خصوصي در پيش
ميگيرند .از س��وي ديگر بايد مشخص شود هر
نامزدي چه برنامهاي براي جذب س��رمايههاي
خارجي به عنوان موتور پيش��ران رشد اقتصادي
دارد؟ ضمن اينكه بايد بگوين��د چه راهكاري را
براي بهبود شاخصهاي معيشتي مردم ،مساله
اشتغالزايي و از همه مهمتر در خصوص مقابله با
فساد در نظر گرفتهاند.
او همچنين خاطرنشان كرد :در كنار اين موارد،
در س��ال  1400بحث احي��اي برج��ام و تداوم
مذاكرات ايران با  4+1يا  5+1يكي از جديترين
موضوعاتي است كه كشور با ان روبه رو خواهدشد.
هر ك��دام از كانديداها بايد روش��ن كنند كه در
اين م��ورد چه رويك��ردي را در پي��ش خواهند
گرفت .بايد قبول كنيم ك��ه تحوالت خاصي در
سطح منطقه و جهان در حال وقوع است و ايران
هرچه سريعتر بايد تالش كند تا برگهاي برنده
بيش��تري را در اختيار بگيرد ت��ا از اين برگهاي
برنده براي اس��تيفاي منافع خود بهره ببرد .حل
مس��ائل پيش روي چين و امريكا و نزديكي اروپا
و امريكا ضرورت به كارگيري عاليترين سطوح
ديپلماسي را يادآور ميس��ازد .مردم بايد بدانند

هر فرد يا جريان��ي با چه راهبردي قصد دارند در
اين خص��وص تصميمگيري كنند .در كنار بحث
برجام بازگشت ايران به بازار نفت و زمينهسازي
براي افزايش س��طح توليد و ف��روش نفت ايران
يكي از ضرورتهاي اصلي در سال  1400است.
رشد درآمدهاي ارزي و پرداخت بدهيها مواردي
است كه بعد از حضور ايران در بازار نفت و توسعه
صادرات غيرنفتي كش��ور متحتمل خواهد بود.
ضمن اينكه رسانهها بايد اطالعرساني جامعي در
خصوص رويكردهاي پوپوليستي برخي نامزدها
داشته باشند تا ديگر كسي از طريق رويكردهاي
مردم فريبانه نتواند س��كان هدايت كش��ور را به
دست بگيرد.
او در بخشهاي پاياني ديدگاههايش يادآور شد:
با عبور از اين مراح��ل و انتخاب رييسجمهوري
منتخب امي��دوارم كه كابينهاي در تراز توس��عه
كشور شكل گيرد و قواي سه گانه قضايي ،تقنيني
و اجرايي دوشادوش هم پروژه توسعه پايدار كشور
را پيش ببرند .واقع ان اس��ت كه ايران كش��وري
ثروتمند است و شايد در سطح جهان نظير نداشته
باش��د .كش��وري كه هم در بخش انرژي منحصر
به ف��رد اس��ت و در بخشهايي چ��ون نفت ،گاز،
زغالس��نگ و...ظرفيتهاي فراواني دارد ،هم در
حوزه معادن ،گردشگري و...پتانسيل دارد و هم از
نيروي انساني تحصيلكرده و توانا و جوان برخوردار
اس��ت .جايگاه اس��تراتژيك ايران هم باالس��ت و
چنانچه اين ظرفيتها همراه با سرمايهگذاريهاي
مناسب ش��ود ،ميتواند پروسه توسعه در ايران را
تسريع بخش��د .با حل مشكالت ارتباطي با جهان
پيراموني اقتصاد ايران ميتواند رش��د اقتصادي
بي��ش از 10درصدي خود را از س��ال  1400آغاز
كند .اين دردآور است كه متوسط رشد اقتصادي
ايران در دهه گذش��ته صفر و در طول س��ي سال
گذش��ته ،تنها 2دهم درصد بوده است .تداوم اين
روند باعث ميش��ود ايران نقش استراتژيك خود
را از دس��ت بده��د .بايد بدانيم كه ق��درت واقعي
در جهان امروز در گروي س��رمايه اجتماعي باال،
وحدت مل��ي ،ق��درت اقتصادي تثبيت ش��ده و
مشاركت فزاينده عمومي است .البته در كنار اين
موارد نيروي نظام��ي هم مكمل اين ظرفيتهاي
كالن رشد است .اما هرگز قدرت نظامي به تنهايي
نخواهد توانس��ت اي��ران را به اه��داف عاليه خود
برساند .شرايط كلي منطقهاي به نحوي پيش رفته
كه ايران بيشتر از هر زمان ديگري نيازمند بهبود
مناسبات ارتباطي خود اس��ت .با اين توضيحات
معتقدم سال  1400حتما بهتر از سال  99خواهد
بود و در ص��ورت به كارگيري مجموعه ظرفيتها
ايران خواهد توانس��ت نقش تاريخي و ژئوپلتيك
خود را در سطح منطقه و جهان ارتقا دهد.

مثلث شوم تورم ،فقر و بيكاري
اما اگر مسووالن بانك مركزي و فعاالن اقتصادي
تصور كنند كه يك چنين تصميماتي باعث حل
مش��كالت كالن اقتص��ادي مثل ت��ورم ،تقويت
پايه پولي و رش��د اقتصادي خواهد ش��د ،تصور
اشتباهي است.
در واقعه اين نوع تغييرات اليههاي سطحيتر امور
اقتصادي را در بر ميگيرند .يعني خدمات مالي
به وس��يله رويكردهاي الكترونيكي و ديجيتالي
ارائه ميشوند .پيش از اين تعهدات مالي به وسيله
كاغذ ارائه ميش��د ،اما با اين تصميم ،خدمات به
وس��يله المانهاي ديجيتالي و آنالين در اختيار
افراد قرار ميگيرد.
ماجراي سوختن ساختمان پالسكو و از بين رفتن
دامنه وسيعي از تعهدات و اسناد مالي افراد در اثر
آتشسوزي نش��ان داد كه اقتصاد ايران نيازمند
اس��تفاده از رويكردهاي بهروزتري در حوزههاي
اقتصادي است.
استفاده از روشهاي آنالين و برخط يكي از اين

رويكردهاي نوين است كه بخشي از مشكالت را
در اليههاي بيروني اقتصاد پوش��ش خواهد داد.
بنابراين نفس ديجيتالي ش��دن و مدرن ش��دن
خدمات مربوط به امور پولي و مالي ،امر مذمومي
نيست و موضوعي مثبت است .اما همانطور كه
در سطور بااليي نيز اش��اره كردم ،اين تغييرات
را نميتوان به معناي بهبود ش��اخصهاي كالن
اقتصادي تحليل و تفسير كرد .يكي از پرسشهاي
كليدي كه براي ورود به اليههاي عميقتر مباحث
تحليلي اقتصاد ،ميتوان طرح كرد آن اس��ت كه
اقتصاد و معيش��ت ايراني در آستانه سال جديد
خورش��يدي چه چالشهايي را پي��ش رو دارد؟
معتق��دم كه همچنان ت��ورم ب��اال در راس هرم
مش��كالت اقتصادي و معيشتي كشور قرار دارد.
مشكلي كه بهطور بنيادين برخي تبعات مخرب
در معيشت شهروندان داشته و سرچشمه بسياري
از معضالت محسوب ميشود .بعد از تورم ،مساله
گسترش فقر مطلق و افزايش نابرابري ،اصليترين

چالشهاي پيش روي اقتصاد ايران هستند .واقع
آن اس��ت كه تورم باعث گس��ترش فقر در ميان
خانوادهها ش��ده و توس��عه فقر نيز نظام طبقاتي
ايران را دچار ش��كاف عميقي ساخته است .اين
دوگانه را ميتوان اصليترين معادالت اقتصادي
كشور در س��ال پيش رو فرض كرد .در كنار اين
دوگان��ه ،تصميمي كه اخيرا در خصوص افزايش
 39درصدي دس��تمزد كارگران اخذ شده ،باعث
شده تا خطر بيكاري نيز بيشتر از هر زمان ديگري،
اقتصاد و معيشت ايراني را تهديد كند.
وقتي نظام توليدي كش��ور به دلي��ل تحريمها،
افزايش قيمت مواد اوليه ،مشكل انتقال تجهيزات
و...با رونق همراه نيست ،اما ،ناگهان مزد كارگران
 39درص��د افزايش پيدا ميكن��د ،خطر تعديل
نيروهاي كار جديتر ميشود .بنابراين تورم ،فقر
و بيكاري را ميتوان س��ه ضلع اصلي يك مثلث
محس��وب كرد كه اقتصاد ايران را در سال1400
تهديد ميكند.

ممكن اس��ت اين پرس��ش مطرح ش��ود كه آيا
نشانهاي در خصوص حل مشكالت وجود دارد يا
نه؟ هر چند در حوزه رش��د اقتصادي نشانههاي
مثبتي مش��اهده ميش��ود اما بهط��ور كلي در
ش��رايط فعلي كه ما در حال گفتوگو هس��تيم،
هنوز چشمانداز روش��ني براي مهار تورم ،مقابله
با فقر و اشتغالزايي ايجاد نشده است .بايد منتظر
روزهاي آتي و تحوالت آينده باشيم تا پس از آن
بهتر بت��وان درباره دورنماي اقتصاد و معيش��ت
ايرانيان صحبت كرد.
مردم ش��ريفي كه مدتهاس��ت در انتظار بروز
نش��انههاي اميد بخش از حل مشكالت و بهبود
اوضاع معيشتي هس��تند تا بتوانند مقدمات يك
زندگ��ي آبرومند را تجربه كنن��د ،اما همچنان با
معضالتي چون ت��ورم ،فقر و بيكاري دس��ت به
گريبان هستند تا روز و روزگاري از راه برسد كه
آنان نيز بتوانند وزش نسيم توسعه و بهبود اوضاع
را تجربه كنند.

يادداشت2-
خوشبينيهانسبت
به بورس 1400

بورس تهران با فرضيههاي
مثبت ميتواند سال بسيار
مطلوب و خوبي را تجربه
كند .براي نمونه؛ اگر فرض
را بر اي��ن موضوع بگيريم
كه سال آينده برجام امضا
ميش��ود و ن��رخ دالر به
رقيهندايي
پايينتر از  22هزارتومان
نرس��د ،بازارس��رمايه ميتواند تا پايان سال آينده
بازدهي در حدود  20الي  40درصد داشته باشد.
دو حالت در بازارسرمايه وجود دارد؛ اينكه وضعيت
بازار بدين شكل ادامه يابد يا برجام به بهترين شكل
ممكنميانكشورهاامضاشود.نكتهمهماينجاست
كه طرج جديدي براي تحريمها در كشور اجرايي
نش��ود و تحريمي به ليس��ت تحريمهاي ما اضافه
نشود .اگر اتفاقي همانند افزايش تحريمها رخ دهد
ش��اهد بازدهي  40درصدي در بورس خواهيم بود
چراكهنرخدالرنميتواندبهپايينتراز 22هزارتومان
برس��د و در رقمهاي  24هزارتومان ثابت ميماند.
بنابراين ادامه وضع موجود يا بازگش��ت به برجام
مشروط بر اينكه دالر به پايينتر از  22هزارتومان
نرسد بازارسهام ميتواند با بازدهي  40درصدي در
سال آينده مواجه شود .بخشي از بودجه سال آينده
از طريق بورس تامين ميشود و اگر بخواهيم ميزان
عرضه را در بازار افزايش دهيم يك مقدار مشكل در
بازار ايجاد ميشود و اگر بخواهيم عرضه عمده براي
تامينماليدولتازطريقفروشسهامدولتداشته
باشيم يا آزادسازي س��هام عدالت رخ دهد شرايط
بورس را نامطلوب ميكند .وضعيت بورس مشروط
به وضعيت اكنون است يعني كماكان سهام عدالت
ممنوعيت فروش داشته باشد و دولت شرايط بازار
را با عرضههاي متعدد تغيير ندهد.
در س��ال  1399بورس تهران وضعيت مطلوبي را
تجربه كرد اما شاخص پس از گذر از محدوده يك
ميليون و  600هزار واحد وارد محدوده حبابي شد
و در زمان اين حباب عرضههاي مناس��بي در بازار
توس��ط مسووالن رخ نداد تا از رش��د بيدليل بازار
سهامجلوگيريكند،همچنيننبوداستراتژيبراي
دو طرف بازار يكي از اين عوامل بود .بهطور كلي در
سالي كه گذش��ت مردم را به بورس دعوت كرديم
بدون اينكه جوابگوي خوبي براي آنان باشيم.

ادامهازصفحهاول
تعيين تعرفه در حيطه اختيارات
مجلسنيست

مجموعه اختيارات را به مجلس نفويض كردهاند از
جمله عجايبي است كه در اين مجلس ظهور و بروز
پيدا كرده اس��ت .درباب اين تصميم در بازار خودرو
بايد گفت كه اساس در كش��ور ما واردات خودرو در
زمره اقالم ممنوعه قرار ندارد كه مجلس بخواهد آن را
آزاد كند .آنچه كه واردات آن در اقتصاد ايران ممنوع
است ،شامل چند كاالي خاص مثل مشروبات الكلي،
مواد مخدر و ...است .مواردي كه دولت نميتواند در
خص��وص واردات ان اقدامي كن��د .در حالت عادي
خودرو در زمره اقالمي است كه واردات آن آزاد است.
اگر طي سه س��ال اخير واردات خودرو با محدوديت
مواجهشدهبهدليلصالحديددولتاستكهبهدليل
تنظيم بازار ارزي كشور جلوي واردات خودرو را گرفته
است .اگر مجلس قصد آزادس��ازي واردات خودرو را
دارد ،ابتدا بايد با مصوبهاي را از بگذراند و اين اختيارات
را بهطور قانوني از دولت سلب كند .بعد از گرفتن اين
حق مجلس ميتواند اقدام به تعيين نقشه راه واردات
و مشخص كردن دايره قانوني در اين خصوص كند.
در واقع مجلس باي��د دولت را بياختي��ار كند و در
صورتي كه شوراي نگهبان اين مصوبه را تاييد كرد،
يك چنين اقداماتي را در دستور كار قرار دهد .نهايتا
اينكه تعرفه را از  46ب��ه  75و در نهايت به  86درصد
برسانند ،هر چند شايد به نظر عدد بزرگي برسد اما
با توجه به اينكه اين فعل و انفعال از طريق ارز مرجع
 4200توماني صورت ميگيرد،درنهايت ازنظر ريالي
تاثيرچشمگيريدرتغييرقيمتنخواهدداشتوتنها
نوساناترادربازارخودرويكشورازنظرروانيافزايش
ميدهد .نمايندگان مجلس هرچند در حال تالش
براي اثرگذاري در حوزه اقتصاد هس��تند ،به 2دليل
در اين امر موفقيتي ندارند ،يكي اينكه احاطهاي به
قوانين ندارند و تسلطي بر امور اجرايي ندارند و تصور
ميكنندكهمملكتدرطولدهههايگذشتههمواره
بدونقانونبودهاست.اينامرباعثميشودتاكشوربا
تناقضاتساختاريدرحوزهقانونيمواجهشود.نمونه
يكچنينتحركاتيدرماجرايمالياتازخودروهاي
لوكسمشاهدهشدكهعمالاثرگذاريخاصيدرثبات
و بهبود ش��اخصهاي بازار نداشت .چرا كه در كشور
دامنه وسيعي از قوانين مالياتي وجود دارد و احتياجي
به يك چنين مصوباتي وجود ندارد .دليل دوم بياثر
بودت تصميمات نمايندگان ،اين اس��ت كه اساس��ا
نمايندگان اطالعي از س��ازوكار تنظيم بازار ندارند.
سازوكار تنظيم بازار ،تسهيل امور است ،نه سختتر
كردن فضاي كسب و كار .به نظر ميرسد نمايندگان
در حال شنا كردن برخالف جريان طبيعي رودخانه
هستند.يكچنينتصميماتينهتنهاروندمناسبات
بازار را تسهيل نخواهد كرد ،بلكه باعث دشوارتر شدن
مناسباتارتباطيفعاالناقتصاديومصرفكنندگان
در بازار خواهد ش��د .بنابراين توصيهاي كه ميتوان
به نمايندگان مجلس داش��ت آن است كه قبل از هر
اقدامي ،نوري به پيش��ينه قانوني و مسير طي شده
در حوزههاي مختلف بتابانند و بعد اقدام به تصويب
موارد قانوني كنند تا گرهي بر مشكالت قبلي اقتصاد
افزوده نشود.
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اخبار
شوراي نگهبان افزايش
حقالسهم را تاييد كرد
شوراي نگهبان افزايش حقالسهم اپراتورها به ميزان
 ۱۰درصد پس از پايان مدت قراردادشان را تاييد كرد.
به گزارش پيوست ،پيشتر شوراي نگهبان ،با افزايش
حقالسهم اپراتورها به ميزان ۱۰درصد موافقت نكرده
ب��ود و اين مصوبه مجلس را براي رفع ابهام به مجلس
بازگرداند .حال شوراي نگهبان با تغييرات اعمال شده
از سوي مجلس موافقت كرده است و آن را تاييد كرد.
طبققانونبودجهسال ۱۴۰۰حقاالمتيازوحقالسهم
دولت از اپراتورهاي ارايهدهنده خدمات مخابراتي پس
از پايان قرارداد فعلي آنها به ميزان ۱۰درصد افزايش
يافته و به حس��اب درآمد عمومي رديف  ۱۳۰۴۰۴تا
سقف مبلغ يكصد و بيست و نه هزار و سيصد ميليارد
ريالنزدخزانهداريكلكشورواريزميشود.عباسعلي
كدخدايي ،سخنگوي ش��وراي نگهبان اعالم كرد كه
شوراي نگهبان در دو نوبت جلسه فوقالعاده ايرادات
اليحه بودجه ۱۴۰۰را بررسي كرد .به گفته كدخدايي
 ۱۰تا ۱۱مورد از ايرادها همچنان باقي بود كه براي رفع
اين ايرادها به مجلس ارسال شد .نمايندگان مجلس
هم در صحن علني  ۲۶اسفندماه براي بار دوم گزارش
كميس��يون تلفيق مجلس درخصوص اصالح اليحه
بودجه سال ۱۴۰۰را جهت تامين نظر شوراي نگهبان
مورد بررس��ي قرار دادند .در ايرادهاي گرفتهش��ده از
شوراي نگهبان در دور دوم ،بند (ي) تبصره ۶مربوط به
افزايش ۱۰درصديحقالسهمدولتازدرآمداپراتورها
وجود نداشت و به اين معناست كه شوراي نگهبان با
اصالحيه مجلس موافقت كرده اس��ت .بر اين اساس،
منابع درآمدي حاصل از اين افزاي��ش از هر اپراتور تا
سقف ۲۰هزار ميليارد ريال با نظارت مركز ملي فضاي
مجازي صرف توسعه زيرساخت همان اپراتور در بستر
شبكه ملي اطالعات ميشود و اپراتورهاي ارايهدهنده
خدمات اج��ازه افزايش تعرفه اينترنت��ي مصرفي را
در س��ال  ۱۴۰۰ندارند .از سوي ديگر منابع حاصل از
حقالسهم دولت از اپراتورها و شركتهاي ارايهدهنده
خدمات اينترنت م��ازاد بر  ۶۹ه��زار و  ۸۰۰ميليارد
ريال در رديف  ۱۳۰۴۰۴صرف «توسعه زيرساخت ۵
ميليون پورت اينترنت ثابت پرسرعت توسط شركت
مخابراتايرانكهامكانارايهخدماتصوتو تصويري
پيشرفته را داشته باشد ».و «حمايت از توليد محتوا
در فضاي مجازي» ميش��ود .هر چن��د اين مصوبه با
انتقادهاي بسياري روبرو بود و وزير ارتباطات و معاونان
او هش��داد داده بودند كه با اين افزايش حقالس��هم،
اينترنت در س��ال آينده گران خواهد شد و اپراتورها
اگر دس��ت به افزايش تعرفه هم نزنند ،توس��عه ICT
در كشور متوقف خواهد شد ،اما در نهايت به تصويب
رسيد .همچنين اين منابع بايد در پروژهها و طرحهاي
مرتبط با فضاي مجازي تحت نظارت و راهبرد مركز
ملي و در راس��تاي مصوب��ات ش��وراي عالي فضاي
مجازي به خصوص «طرح كالن و معماري شبكه ملي
اطالعات مصوب شهريور  ۱۳۹۹اولويت بوميسازي
تجهيزاتوخدماتامنيتوتوليدمحتواوسالمسازي،
ذخيرهسازيوپردازشكالندادههاوحمايتازتوسعه
هوشمندس��ازي در قواي سهگانه و نيروي انتظامي و
ايجاد يك زيرس��اخت مرجع ملي بهنحوي كه امكان
نظارت برخط و قابل اتكاي سهم ترافيك داخلي در كل
مصرف اينترنت كش��ور باشد ،هزينه شود ».براساس
اين مصوبه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف
است اقدامات مشخصشده در طرح سند كالن شبكه
ملي اطالعات در افق  ۱۴۰۰را محقق كند .مسووليت
صدور مج��وز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير
و نظارت بر آن هم بر عهده س��ازمان تنظيم مقررات
صوت و تصوير فراگيرفضاي مجازي (ساترا) سازمان
صدا و سيما است و سازمان صداو سيما موظف است
در راستاي حفظ ارزشهاي ايراني – اسالمي و نظام
خانواده بر تم��ام مراحل توليد آثار حرفهاي در فضاي
مجازي نظارت كند و ضمن ارتقاي كيفي توليدات از
اثرات سوء آن در جامعه جلوگيري به عمل آورد .وزارت
ارتباطات و فناوري اطالعات همچنين مكلف شد به
نحويسياستگذاريكندكهتوسعهاقتصادديجيتال
بر بستر شبكه ملي اطالعات داراي مزيتهاي مالي و
اقتصادي قابل توجه نس��بت به توسعه آن در خارج از
شبكه ملي اطالعات باش��د .اپراتورهاي ارايهدهنده
خدمات اج��ازه افزايش تعرفه اينترنتي مصرفي را در
سال  ۱۴۰۰ندارند.
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تقدير رييس جامعه مدرسين
حوزه علميه قم از همراه اول
بهخاطر نگاه ويژه به معارف ديني

سازمانهابايدمدافعحريمخصوصيشهروندان باشند
بيس��تمين جلس��ه كارگ��روه تعاملپذيري براي
بررس��ي توس��عه دولت الكترونيكي و مش��اركت
دس��تگاهها در اجراي اين پروژه مهم برگزار ش��د.
محمدجواد آذري جهرمي ،وزيرارتباطات در اين
جلسه از كارگروه تعاملپذيري خواست تا گزارش
دستگاههايي كه در اجراي مصوبات اين كارگروه
براي توسعه دولت الكترونيكي همكاري نميكنند
را به س��ازمان بازرسي كل كشور بدهد .ابوالحسن
فيروزآبادي ،دبير شوراي عالي فضاي مجازي نيز
با اشاره به موضوع نشت اطالعات وزارت بهداشت
گفت :يك س��هلانگاري باعث انتش��ار اطالعات
كاربران شده بود .درست اس��ت كه  NIXوظيفه
اصلي حفاظت از امنيت و حريم خصوصي را دارد؛
اما در كنار آن س��ازمانها هم باي��د مدافع حريم
خصوصي شهروندان باشند.
بيس��تمين جلس��ه كارگروه تعاملپذيري به ارايه
گزارشي در مورد مجموعه فعاليتهاي اين كارگروه
درسال  ۱۳۹۹اختصاص داشت .براساس توضيحات
دبير ش��وراي اجرايي فناوري اطالعات و كارگروه
تعاملپذيري امس��ال ي��ك ميلي��ارد و  ۳۰۰هزار
تراكنش بر بستر مركز ملي تبادل اطالعات صورت
گرفته اس��ت .رضا باقري اصل در اين زمينه گفت:
«به همي��ن تعداد رفتوآمده��ا و صدورنامهها كم
شده است ».او همچنين به ضوابطي كه در كارگروه
تعاملپذيري مصوب ش��ده اش��اره كرد كه شامل
سند توافقنامه س��طح خدمات ،انتشار داده باز در
درگاه ملي دولت ،الزام به استعالم مدرك تحصيلي
و ح��ذف كاغذ ،پايگاه تقس��يمات كش��وري ،الزام
صحتسنجي كلي متقاضيان انحصار ورثه ،خدمت
غيرحضوري و حذف كاغذ در بيمه ش��خص ثابت،
تعيين نقاط كس��بوكار مكانمحورو پيشگيري از
بروز مش��كل تاريخ در  ۱۴۰۰ميشود .باقري اصل
درباره س��رويسهاي ايجادش��ده گفت« :ايجاد و
فراگيري س��رويس نش��اني پايگاه اطالعات مكان
اقامت اش��خاص حقيقي و حقوقي ،ارايه سرويس
اس��تعالم الكترونيكي م��دارك تحصيلي و حذف
استعالم كاغذي ،س��رويس دريافت شماره شباي
موديان ،س��رويس ازدواج و طالق ،استعالم اسقاط
خودرو ،استعالم مشموليت غايب شاغل ،سرويس
اقامت خارج از كشور ،سرويس استعالم تاييد اماكن
از جمله مهمترين سرويسهاي ايجاد شده در سال
بوده است».

تمركز اطالعات
در يك جا زيان خالص است
ابوالحسن فيروزآبادي ،دبير ش��وراي عالي فضاي
مج��ازي و ريي��س مرك��ز مل��ي فض��اي مجازي
فعاليتهاي كارگروه تعاملپذيري در سال ۱۳۹۹
را درخش��ان خواند و اعالم كرد ك��ه مصوبات اين
شورا آنهم در شرايط كرونا بسيار به توسعه دولت
الكترونيك��ي و ارايه خدمات ديجيتال در كش��ور
كمك كرد .براساس توضيحات فيروزآبادي كارگروه
تعاملپذيري حاصل مصوبه برنامه ششم و همكاري
بين ش��وراي عالي فضاي مجازي و شوراي اجرايي
فناوري اطالعات دول��ت و درحقيقت مصوبهاي در
شوراي عالي فضاي مجازي سنگبناي تشكيل اين
كارگروه شده اس��ت .او در اين مورد گفت« :از اين
فرصتي كه همه قواي كش��ور به دنب��ال اين بودند
كه دولتالكترونيكي و خدمات دولتالكترونيكي
افزايش پيدا كند و به تحول ديجيتال نزديك شويم،
استقبال ميكنيم.
در اين زمينه مصوبه مجلس ،شوراي اجرايي فناوري
اطالعات و غي��ره را نيز در اختيار داريم و همچنين
همكاري خوبي براي توسعه دولتالكترونيكي بين
وزارت ارتباطات و مركز ملي فضاي مجازي صورت
گرفته است».
به باور او گزارشهايي كه كارگروه ارايه كرده نشان
ميدهد كه اين كارگ��روه در انجام مصوباتش جلو

رفت��ه و در برخ��ي از مصوبات به مرحل��ه اجرا نيز
رسيده اس��ت .همچنين او به شيوع كرونا و سرعت
گرفتن خدمات الكترونيكي در كش��ور اشاره كرد و
گفت« :از سمت ديگر كرونا هم باعث شد تا نيازهاي
زيادي در حوزه ديجيتالي شدن خدمات در كشور
ملموس ش��ود و همه جامعه ،سازمانها و ادارات با
ش��تاب خوبي به س��مت ديجيتالي كردن خدمات
خود پيشرفتند».
فيروزآبادي به چند اصل كه براي ش��ورا در زمينه
توس��عه دولتالكترونيكي مهم اس��ت ،اشاره كرد
و ادام��ه داد« :اولين بحثي ك��ه در برنامه كارگروه
تعاملپذيري براي س��ال  ۱۴۰۰مطرح شده است،
پايداري و امنيت شبكه ( NIXمركز تبادل ترافيك
داده زيرساخت) است .اين بحث را از ماهها پيش با
سازمان فناوري اطالعات شروع كردهايم و به نتايج
خوبي نيز رسيدهايم .اما بايد براي رسيدن پايداري
و مخصوصا پايداري امنيتي در اين ش��بكه سرعت
بيشتري به كارها داده ش��ود ».او تاكيد كرد كه در
پايداري  NIXبايد مسائل امنيتي به شكلي رعايت
ش��ود كه هم پايداري كاركردي و هم اعتماد الزم
براي همه كاربران اس��تفاده كننده از خدمات روي
شبكه ملي اطالعات فراهم شود.
اهميت حفظ حريم خصوصي
فيروزآبادي در ادامه به بحث حريم خصوصي اشاره
و تاكيد كرد كه اين بحث براي شوراي عالي فضاي
مجازي بس��يار مهم اس��ت .او در اين زمينه گفت:
«از اينكه اطالعات در يكجا متمركز شود ابا داريم.
معتقديم تمركز اطالع��ات در يك جا زيان خالص
اس��ت و اطالعات بايد در دس��ترس خود سازماني
باش��د كه آن را توليد ،بهروز و آماده ارايه سرويس
جديد ميكند».
فيروزآبادي معتقد است تمركز داشتن اطالعات به
معني مرده بودن اطالعات است كه نه بهروز ميشود
و نه ميتوان از طريق آن س��رويس جديد ارايه داد
و نوآوري داش��ت .دبير شوراي عالي فضاي مجازي
در اين زمين��ه تاكيد كرد كه بايد از تجميع داده در
يك گلوگاه خاص ،حتي در  NIXجلوگيري شود.
فيروزآبادي بحث سوم را نيز به نگرانيهاي امنيتي
در ش��بكه ارتب��اط داد و گفت« :امني��ت موضوع
بس��يار مهمي است ،وقتي تمامي ش��بكه را به هم
مرتب��ط ميكنيم اي��ن نگراني وج��ود دارد كه اگر
يك آس��يبپذيري در ش��بكه منتش��ر ش��د ،اين

آس��يبپذيري در كل شبكه انتش��ار پيدا كند .در
شبكه ملي اطالعات اين پيشبيني صورت گرفته كه
با ايجاد گذرگاههاي خاص از انتشار آسيبپذيري
جلوگيري ش��ود .در واقع وظيفه اصلي جلوگيري
نشت آس��يبپذيري در دولت الكترونيكي بر عهده
 NIXاست؛ اما غير از اين شبكه سازمانها هم بايد
دقت بيشتري در رابطه با خدمات و امنيت خدماتي
كه ارايه ميدهند داشته باشند».
او به موضوع نش��ت اطالعات وزارت بهداش��ت در
ابتداي سال اشاره كرد و ادامه داد« :يك موضوعي
داشتيم كه خدمتي را وزارت بهداشت از ثبتاحوال
دريافت ميكرد و به دليل يك س��هلانگاري باعث
انتش��ار اطالعات كاربران ش��ده بود كه به نظر من
رخ دادن اين اتفاق ،مشكلي از سمت دو طرف بود.
بررسيهاي ما نشان داد كه  NIXتقصيري در اين
زمينه نداشته است ».فيروزآبادي تاكيد كرد درست
اس��ت كه  NIXوظيفه اصلي حفاظ��ت از امنيت و
حريم خصوصي را دارد؛ اما در كنار آن بايد سازمانها
هم مدافع حريم خصوصي شهروندان باشند تا ديگر
شاهد رخ دادن چنين اتفاقهايي نباشيم.
برخي دستگاهها در اتصال
بهدولتالكترونيكيتعللميكنند
محمدجواد آذري جهرمي با بيان اينكه هنوز برخي
از دس��تگاهها در اتصال به پروژه دولت الكترونيكي
تعلل ميكنند ،ازكارگروه تعاملپذيري خواس��ت
تخلفات اين دستگاهها را به س��ازمان بازرسي كل
گزارش دهند.
وي درب��اره تعلل و تخلف دس��تگاهها براي اجرايي
ك��ردن دولت الكترونيكي و اينك��ه از چه تضميني
براي همراه كردن مسير وجود دارد ،گفت« :گاهي
اوقات كه كارگروه تعاملپذيري از همراهي نكردن
برخي از دس��تگاهها صحبت ميكن��د و دنبال راه
چارهاي اس��ت .بايد بگويم از اي��ن ظرفيت قانوني
اعالم تخلف به بازرسي كل كشور استفاده كنيد».
جهرم��ي توضي��ح داد« :اگر اين تخلف��ات را اعالم
نكنيد آن وقت س��ازمان بازرسي اس��ت كه شما را
درباره اجرايي نش��دن دولت الكترونيكي مواخذه
خواهد كرد.
پيشنهادم اين است كه يك روز سازمان بازرسي را به
صورت جداگانه دعوت كنيد تا اين موارد را پيگيري
كند ».او تاكيد كرد كه هر يك روزي كه اجراي دولت
الكترونيكي عقب بيفتد ،يك روز بيش��تر به فس��اد

اجازه رشد داده شده و مسووالن نيز يك روز بيشتر
در معرض انجام فساد قرار گرفتهاند .وزير ارتباطات
گفت« :ما در اجرايي شدن دولت الكترونيكي يك
انسداد داشتيم .آن انسداد اين بود كه دستگاهها و
نهادها ،دولت الكترونيك��ي را تنها مربوط به دولت
ميدانستند در حالي كه بخش عمدهاي از برنامهها
ب��راي توس��عه دولتالكترونيكي خ��ارج از دولت
متمركز اس��ت .نيروي انتظامي و ق��وه قضاييه دو
مركز مهم هستند كه بيشترين ميزان صدور مجوز
و استعالمات را دارند .س��هم قوهقضاييه  ۴۶درصد
و نيروي انتظامي ۲۷درصد اس��ت كه اين نش��ان
ميدهد نزديك به  ۶۵درصد از اس��تعالماتي كه در
دولت الكترونيكي بايد شكل بگيرند خارج از دولت
است .اما اين دو دستگاه اتصال را برقرار نميكنند».
براس��اس توضيح��ات او در س��ال  ۹۲مركز تبادل
ترافيك داده زيرساخت ( )NIXوجود نداشته اما با
راهاندازي اين مركز در س��ال  ۹۶ميزان تراكنشها
به  ۱۰۴ميليون اس��تعالم در سال رسيده و امسال
ني��ز اين مي��زان به ي��ك ميلي��ارد و  ۳۰۰ميليون
استعالم همراه ش��ده كه اين نتيجه هماهنگي بين
دستگاهها است.
او ادامه داد« :س��ند توس��عه ش��اخصي ك��ه براي
دول��ت الكتروني��ك تدوي��ن ش��ده بر اس��اس دو
شاخص اس��ت يكي از آنها كاهش  12.5درصدي
مراجعات به دستگاهها اس��ت .البته مانند بسياري
از ش��اخصگذاريها ،در اين مورد نيز س��ال صفر
مشخص نيست و نميدانيم ميزان مراجعات چقدر
ب��وده و االن كاهش پي��دا كرده يا نه ،اصال ش��يب
مراجعات چقدر بوده است.
ت زيادي ايجاد شده و ما ميتوانيم
البته اكنون خدما 
بگوييم يك ميلي��ارد و  ۳۰۰ميليون مراجعه را كم
كردهايم؛ ام��ا نميدانيم كاه��ش مراجعات اكنون
چند درصد است ».او با اشاره به رتبه جهاني دولت
الكترونيكي ايران در جهان گفت« :ما در ش��اخص
رش��د توس��عه جهاني  ۲۰رتبه رش��د كرديم االن
رتبه ما در جهان در اين زمينه  ۸۹اس��ت اما وقتي
خدمات را نگاه كنيم بايد رتبه ما بيشتر از اينها باال
ميآمد .تحليل كاملي بر ارزيابي سازمان ملل انجام
و مشخص ش��د آنها در تمام دنيا موارد خاصي را به
عنوان شاخص مورد ارزيابي قرار ميدهند كه چون
ما در آن موارد به روز نبوديم متاس��فانه رتبه خوبي
كسب نكرديم .مثال سرويس ارايه گواهينامه آنالين
باعث شده ما چند رتبه پايين بياييم».
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 DUAL REDUNDANT POSITION FEEDBACK RESOLVER٭
 ANALOG POSITION CONTROL٭  INPUT TYPE:٭
24VDC, 4-20 MA
 CONNECTION: 1" FEMALE٭
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دانش و فن

دستگاههاي متخلف در اجراي دولت الكترونيكي به سازمان بازرسي معرفي شوند

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دومرحلهاي

شركتمليمناطقنفتخيزجنوب
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
(سهامی خاص)

ويژه

روابط عمومي شركت بهرهبرداري نفت و گاز مارون

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل

30005320

شرکتآبوفاضالباستانالبرز

در مراسم رونمايي از سايت 5Gهمراه اول در قم ،رييس
جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم از همراه اول به خاطر
نگاه ويژه به معارف ديني تشكر كرد .به گزارش اداره كل
ارتباطاتشركتارتباطاتسيارايران،آيينافتتاحسايت
 5Gاستان قم صبح روز سهش��نبه  ۲۶اسفند  ۱۳۹۹با
حضورآيتاهللسيدهاشمحسينيبوشهريرييسجامعه
مدرسين حوزه علميه قم ،بهرام سرمست استاندار قم،
مهدي اخوان بهابادي مديرعامل همراه اول ،محمد حاج
عيني مديرمخابراتمنطقه قم،جمعياز مديرانهمراه
اول ،شركت مخابرات ايران و اصحاب رسانه در جوار حرم
مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد .مهدي اخوان
بهابادي مديرعامل همراه اول با بيان اينكه ظرف يكسال
گذشته كه درگير ويروس كرونا بوديم بسياري از كسب
و كارها كمرنگ و بسياري از فعاليتها به فضاي مجازي
منتقلشد،اظهاركرد:امسالپركارترينسالبرايحوزه
ارتباطي كشور و به ويژه اپراتورها بود .مصرف اينترنت در
همراهاولتقريبادوبرابرسالقبلشدهاست.ويافزود:اين
موضوع توسعه پايدار ميطلبد؛ زيرا مردم انتظار دريافت
سرويسي باكيفيت سابق را دارند؛ بهعبارتي ديگر نياز به
اقداميجهاديدراينزمينهداشتيم.مديرعاملهمراهاول
ابراز كرد :به عنوان مثال در حوزه دانشآموزي به محض
شيوعكروناتوانستيمظرفيكماه«،شبكهدانشآموزي
ش��اد» را صفر تا صد در همراه اول ب��اال بياوريم و اكنون
نزديك به  ۱۲ميليون دانشآموز در حال استفاده از اين
بستر هستند .وي تصريح كرد :ناگزير هستيم به خاطر
افزايش تقاضا در بازار به سمت تكنولوژيهاي جديدتر
حركتكنيم؛شايدتاچندسالقبلداشتنسرويس3G
برايعدهايخوشحالكنندهبود؛امااالناگر 4Gنباشد،
درحوزهارتباطييكنقصتلقيميشود.اخوانبهابادي
بابياناينكهبعدازچندسالطرحمباحثمطالعاتي5Gدر
همراهاول،اكنونبهصورتتجاريواردمرحلهبهرهبرداري
ازايننسلارتباطيدرشبكهشدهايم،بيانكرد:اكنوندر
حال كار مطالعاتي براي نسل بعدي فناوري يا همان6G
هستيم.مديرعاملشركتارتباطاتسيارايراناشارهاي
به راهاندازي س��ايتهاي 5Gابتدا در مش��هد مقدس و
سپس تهران داشت و گفت :سومين استان هم با توجه
بههدفوديدگاهمانقمدرنظرگرفتهشد.ميتوانستيم
سايتمانرادرجاييتوريستيروشنكنيم،امامعتقديم
اپراتوري كه در چارچوب نظام جمهوري اس�لامي كار
ميكند ،بايد اعتقاداتش را هم بهروز كند .وي با تأكيد بر
اينكه معتقد هستيم حفظ آرمانها در شعار هم بايد ديده
شود،خاطرنشانكرد:موضوع«محتوا»ازاينبهبعدمهم
خواهدبود؛هرچنددرتكنولوژيهايقبليهممهمبوده،
اما نسبت به آن غفلت شده است .اخوان بهابادي يكي از
نقصهاي بزرگ را در حوزه محتوا دانست و يادآور شد :با
استفاده از تكنولوژي  5Gميتوانيم يك فيلم دوساعته
را ظرف يك��ي دو دقيقه دانلود كنيم؛ لذا اگر از اين فضا با
توليدات ايراني-اس�لامي و با حجم انبوه استفاده كنيم،
جوالنگاهبيگانگاننخواهدشد.آيتاهللحسينيبوشهري
رييس جامعه مدرسين حوزه علميه قم هم با بيان اينكه
اين تكنولوژي جديد ( )5Gبراي رفع نيازهاي مردم در
حوزههايمختلفنظيرتجارت،نشرمعارفنورانيقرآن
بهكار گرفته ميشود ،اظهار كرد :اين يك نياز اساسي در
بعدزندگيماديومعنويمردماست.
رييسجامعهمدرسينحوزهعلميهقمخطاببهمديران
ارشد همراه اول بيان كرد :احساس خستگي نكنيد و به
فرمايش امام حسين (ع) هر جا نيازهاي مردم به سمت
ش��ما آمد ،اين نعمت خداس��ت و ش��كر اين نعمت در
مسووليتپذيري شما و به استقبال رفتن شما براي رفع
نيازهايمردماست.

تشكر مدير حوزههاي علميه از
همراه اول بابت نگاه ويژه اين
اپراتور به امر توسعه فناوري

مديرعامل همراه اول پس از بهرهبرداري رسمي از سايت
 5Gاس��تان قم به ديدار مدير حوزههاي علميه رفت .به
گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران،
روز سهش��نبه  26اس��فند  1399در روز بهرهبرداري از
سايت 5Gهمراه اول در استان قم كه با حضور مسووالن
ارشد استان ،مديران ارشد شركت ارتباطات سيار ايران و
مخابراتايرانبرگزارشد،مهدياخوانبهاباديمديرعامل
همراه اول پس از افتتاح رسمي به دفتر آيتاهلل عليرضا
اعرافي مدير حوزههاي علميه رفت و به گفتوگو با وي
پرداخت.دراينديداراخوانبهاباديمروريبرفعاليتها
واقداماتجهاديهمراهاولدرايام شيوعكروناكهحجم
مصرفمردمدرحوزههايارتباطيرارشددادوهمچنين
نگاه توسعه محور اين اپراتور داشت .مديرعامل شركت
ارتباطاتسيارايرانازفناوري 5Gبهعنوانمسيريبراي
توسعهحوزهمحتوادركشوريادكردوازپتانسيلموجود
در حوزههاي علميه به عنوان راهكاري براي غني سازي
اين بخش از فضاي رس��انهاي و ارتباطي گفت .در ادامه،
آيتاهللعليرضااعرافيمديرحوزههايعلميهضمنتقدير
و تشكر از خدمات همراه اول و نگاه ويژه اين اپراتور به امر
توسعهفناوري،اظهاركرد:انقالباسالميموتورپيشران
كش��ور در عرصه علم و فناوري و ايجاد زيرساختهاي
حياتي ش��د كه ثمرات آن را امروز شاهد هستيم .وي با
اشارهبهاينكهحوزههايعلميهبهمقولهفناوريازبُعدابزار
وسوژهپرداختهاند،نيمنگاهيبهاقداماتانجامشدهتوسط
حوزهدرايامكروناداشتوعنوانكرد:درصدقابلتوجهي
از آموزشها را به فضاي مجازي برديم و پوشش خوبي در
اينعرصهداشتيم.
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خبر
كفش چقدر گران شد؟

ايسنا |رييس اتحاديه كفاشان دستدوز تهران
از افت بيش از  ۵۰درصدي تقاضاي كفش نسبت
به شب عيدهاي پيش از كرونا و افزايش حدود ۶۰
درصدي قيمت كفش نس��بت سال گذشته خبر
داد .رسول شجري با بيان اينكه مواد اوليه توليد
كفش نسبت به سال گذشته بيش از  ۱۰۰درصد
افزايش داش��ته ،اظهار كرد :افزايش قيمت مواد
اوليه به خصوص مربوط به مواد پتروشيمي است
كه در بورس عرضه ميشود .به عبارتي ديگر مواد
اوليه در يك رقاب��ت غيرمتعارف به توليدكننده
ميرسد و جاي تاسف است كه با وجود وضعيت
خوب صنعت پتروش��يمي در كشور ،اين مواد با
قيمت دالر محاس��به ميش��ود .وي در ادامه از
افزايش حدود  ۶۰درصدي قيمت كفش در سال
جاري نسبت به سال قبل خبر داد .وي همچنين
از افت  ۵۰تا  ۶۰درصدي فروش كفاشان نسبت
به شب عيدهاي پيش از كرونا خبر داد و گفت :با
اين حال سال گذشته شب عيد مغازهها بسته بود
و در حال حاضر خدا را ش��اكريم كه دوباره به آن
وضعيت دچار نشديم .اما به دليل كاهش قدرت
خريد مردم و منتفي ش��دن ديد و بازديدها افت
فروش بسيار باالست.

ويژه
طرحهاي جادهاي فارس
با اعتبار  ۱۴۰۰ميلياردتومان
افتتاح يا كلنگزني شد

شيراز،ايرنا -استاندار فارس ،ارزش پروژههاي راه
و شهرسازي استان كه دوشنبه با حضور وزير راه و
شهرسازي افتتاح و كلنگزني شد را افزون بر يك
هزار و  ۴۰۰ميليارد تومان عنوان كرد .به گزارش
ايرنا ،عنايتاهلل رحيمي دوشنبه در آيين افتتاح و
آغاز عمليات اجرايي پروژههاي عمراني شهر جديد
ص��درا افزود :امروز ميزبان وزير راه و شهرس��ازي
بودي��م و پروژههاي زيادي در نخس��تين روز ماه
ش��عبان ازجمله چند بزرگراه از جمله بخش��ي از
كمربندي شمال شرق شيراز به طول  ۱۴كيلومتر
افتتاح شد .اس��تاندار فارس گفت :جاده شيراز به
صدرا به نام سردار سليماني به طول هفت كيلومتر
و با ۲۵۰ميليارد تومان اعتبار به بهرهبرداري رسيد.
وي از افتتاح س��الن ورزشي صدرا با مساحت ۲۲
هزار متر مربع با اعتبار  ۳۰ميليارد تومان و ظرفيت
 ۲هزار صندلي نيز خبرداد و گفت :عمليات اجرايي
بزرگراه ديگري از صدرا به س��مت تنگ قره پيري
و ش��يراز با  ۱۱۰ميليارد تومان اعتب��ار نيز امروز
دوشنبه  ۲۵اسفندماه  ۹۹آغاز شد .رحيمي اظهار
داشت :پنج كيلومتر مس��ير جهرم به الر و هفت
كيلومتر پروژه قائميه نورآباد و مصيري نيز با حضور
وزير راه و شهرسازي افتتاح و پل سه راه راهدار به
سمت بوشهر نيز به بهرهبرداري رسيد.
استاندار فارس بيان كرد :مجموع اعتبار پروژههايي
كه در سفر امروز وزير راه و شهرسازي به استان يك
هزار و ۴۰۰ميليارد تومان اس��ت .وي همچنين با
اش��اره به كلنگ زني  ۲۵۰۰واحد مسكن ملي در
صدرا با حضور وزير راه و شهرس��ازي عنوان كرد:
 ۲۱هزار واحد مس��كن طرح اقدام ملي مسكن در
صدرا ساخته خواهد ش��د .استاندار فارس با بيان
اينك��ه آزاد راه ش��يراز  -اصفهان نيمه اول س��ال
 ۱۴۰۰به بهرهبرداري خواهد رسيد ،عنوان كرد:
بر اساس محاس��به قيمت روز اين پروژه به تزريق
۴۵۰۰ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.

در آستانه سال جديد از سوي
شركت آبفا استان اصفهان صورت گرفت

توزيع مرحله دوم كمكهاي
مومنانه بين خانوارهاي نيازمند

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در راستاي
فرمايش��ات مقام معظم رهبري مبن��ي برتداوم
نهضت كمك مومنانه در پي شيوع ويروس كرونا،
بستههاي ارزاق با عنوان همدلي مومنانه را براي
كمك به محرومين مي��ان خانوادههاي نيازمند
توزيع نمود.
فرمانده بسيج ش��ركت آبفا استان اصفهان گفت:
بس��يج از ابتداي ش��يوع ويروس كرونا با نهضت
كمكهاي مومنانه به عنوان يك نهاد مردمي در
كنار هموطنان بوده است و در اين اقدام  400بسته
كمكهاي معيشتي شامل  10كيلو برنج ،روغن،
حبوب��ات ،ماكاروني و رب گوج��ه فرنگي فراهم
گرديده است .هاشم اميني ضمن تشكر از خيرين
در اجراي اين طرح افزود :مرحله دوم اين نهضت
نيز به همت بسيجيان و ساير كاركنان شركت آبفا
اس��تان اصفهان برگزار شده و تا رفع اين ويروس،
با اس��تفاده از ظرفيت سازمان بسيج درصدد رفع
برخي از مشكالت معيش��تي نيازمندان خواهيم
بود .وي افزود :ويروس كرونا هم براي دولتها و هم
براي مردم ايجاد مشكل كرده است و نظام اداري،
دولتي و مشاغل را نيز تحت تاثير قرار داده است و ما
بر اساس مسووليت اجتماعي كه داريم ،رفع برخي
از مشكالت هموطنان را يكي از وظايف اصلي خود
ميدانيم .فرمانده پايگاه بسيج شركت آبفا استان
اصفهان در ادامه افزود :در زمان ش��يوع موج اول
كرونا بسيجيان آبفا به همراه تيمهاي بهداشتي ،با
ضدعفوني معابر و خيابانها گامي در جهت كنترل
و كاهش شيوع ويروس كرونا در استان برداشتند
و همچنين توليد و توزيع آب ژاول نيز در دس��تور
كار شركت آبفا قرار گرفت و انشااهلل تا زمان غلبه
بر ويروس كرونا و رفع مشكالت ،در حد توان براي
كمك به هموطنان تالش ميكنيم.

صنعت،معدنوتجارت
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نشست ديرهنگام وزراي صمت وكشاورزي براي تامين و عرضه كاالهاي شب عيد برگزار شد

تصميمات دقيقه نودي براي ساماندهي بازار

تعادل|
نشست مش��ترك ديرهنگام وزراي صمت و جهاد
كشاورزي به منظور بررسي تامين و عرضه كاالهاي
شب عيد ،تنها در چند روز مانده به عيد برگزار شد.
عليرضا رزم حس��يني وكاظم خاوازي به جاي بيان
رس��يدگي به نواقص و ناهماهنگيهاي موجود در
فرايند زنجي��ره توليد تا عرضه كاالهاي اساس��ي،
معتقدند كه نابس��امانيها به وجود آمده در سطح
بازار ناش��ي از افزايش تقاضا و خريد هيجاني مردم
است! برهمين اساس برنامه دو وزارتخانه اين است
كه دراين چند روز باقي مانده ،با عرضه مناسب مرغ
منجمد تع��ادل در قيمت و فرونشس��ت هيجانات
خريد را رقم بزنند .هر چند ارزيابيها از سطح بازار
نشان ميدهد ،كمبود مرغ با اين نسخهها قابل حل
نباش��د و اين مساله ادامهدار اس��ت .از سوي ديگر،
خبرها حاكي از آن است كه دولت هم در تصميمات
دقيقه نودي خود مجوز واردات 50هزار تن مرغ براي
تنطيم بازار را صادر كرده است .اين درحالي است كه
كارشناسان معتقدند تصميم به واردت مرغ با ادعاي
تنظيم بازار نوروز نمايشي است؛ چرا كه روند ثبت
سفارش ورود كاال به كش��ور زمانبر بوده و نه تنها
بر بازار مرغ نوروز بلكه ب��ر بازار مرغ ماه رمضان نيز
تاثير نخواهد داشت.

مجوز ديرهنگام براي واردات مرغ
چن��د روز مان��ده تا پاي��ان س��ال  ،۱۳۹۹اما مردم
همچنان در صفهاي طوالني خريد مرغ قرار دارند.
روند افزايشي قيمت مرغ از دي ماه امسال آغاز شد
و مرغ تنظيم بازاري  ۲۰ه��زار و  ۴۰۰توماني را در
يك مرحله به  ۲۲تا  ۲۳هزارتومان و در مرحله بعد
يعني اواخر بهمن ماه در س��طح خرده فروشيها به
 ۲۷تا  ۳۰هزارتومان رساند .مسووالن در سازمانها و
نهادهاي مختلف وعده تنظيم بازار مرغ را ميدادند و
طبق وعدهها به نظر ميرسيد كه بازار به زودي روي
ثبات به خود ببيند اما مشاهدات ميداني حاكي از آن
بود كه نه تنها بازار مرغ به ثبات نرسيد بلكه برخي از
خرده فروشيها مرغ را با قيمتهاي بيشتري عرضه
ميكردند يا اينكه با قطعهبندي كردن آن اقدام به
فروش مرغ ب��ا قيمتهاي مختلف ميكردند؛ البته
فروشندگان هم گلههاي بس��ياري از اين داشتند
كه نميتوانند حوال��ه مرغ تنظيم بازاري در ميدان
بهمن دريافت كنند .عالوه بر اين انحرافات شديدي
در توزيع مرغ بعد از كشتار وجود دارد و هيچ نظارتي
بر آن نيس��ت .مجموعه اين موضوعات عاملي براي
نابس��اماني بازار مرغ ش��د و هر يك از سازمانها و
نهادها ديگري را عامل اين اوضاع ميدانند .به گفته
يكي از مس��ووالن اين حوزه ،دولت با هدف تنظيم
بازار تصميم به واردات  50هزار تن مرغ گرفته است.
اما ادع��اي واردت مرغ با هدف تنظيم بازار درحالي
است كه تنها چند روز تا پايان سال مانده و به هيچ
ش��كل نميتوان مرغها را در مدت زمان باقيمانده
ثبت س��فارش و وارد كرد .در واق��ع ،اين مرغهاي
وارداتي حتي به بازار ماه رمضان نيز نخواهند رسيد.
پروژه واردات مرغ به اين صورت است كه براي ثبت
سفارش بايد با يكي از كشورهاي تامينكننده وارد
مذاكره ش��د ،پس از آن س��ازمان دامپزشكي ورود
كرده و س�لامت مرغ را پ��س از ارزيابي تاييد كند،
س��پس تيمي همراه با ناظر ش��رعي به كشور مبدا
فرستاده ميشود كه ذبحها همگي بر اساس اصول
شرعي انجام شود .اين پروس��ه از مذاكره تا ارسال
تيمهاي نظارتي در بهترين و س��ريعترين ش��كل
ممكن منتج به واردات مرغ در زماني خواهد شد كه
ماه رمضان رو به پايان است .اين در حالي است كه بنا
به توضيحات اين مقام مسوول ،ما در كشور ظرفيت
توليد  3ميليون تن مرغ داريم كه حداقل 500هزار

تن بيش از نيازمان اس��ت ،آنچه موجب شد بهرغم
توان توليد باال به شرايط كنوني مبتال شويم ضعف
مديريت دولتي و قيمت دستوري است .در واقع عدم
تامين به موقع ،كاف��ي و با كيفيت نهادههاي دامي
و قيمت دستوري و نامتناس��ب با هزينه تمامشده
توليد از جمله عواملي بودند كه مرغداران را از توليد
نااميد كرد .همچنين بايد به اين نكته اش��اره كرد
كه ،سالهاست كه مرغداران تاوان اشتباه مديران
دولتي را ميدهند و ادامه اين اش��تباهات ميتواند
براي كشور جبرانناپذير باشد و هر زمان به مشكل
مواجه شديم دولتها راحتترين راه يعني واردات
را انتخ��اب كردهاند .با وجود تمام مش��كالت بيان
شده ،صديف بيكزاده ،مديركل دفتر امور بازرگاني
وزارت صمت جزيياتي از واردات مرغ را اعالم كرده
است .صديف بيكزاده در گفتوگوي خود با «ايلنا»
گفته است :واردات مرغ براي تامين ذخاير راهبردي
انجام ميشود يعني شركت پشتيباني امور دام فعال
مجاز است تا س��قف  50هزار تن از كشورهايي كه
امكان تامين مرغ از آنها وجود دارد و واردات از آنها
سهل الوصل بوده مانند تركيه و برزيل طبق مصوبه
دولت و كارگروه تنظيم بازار ،وارد كش��ور كند .در
سطح كشور روزانه  6الي  7هزار تن گوشت مرغ نياز
داريم ،بخش عمده آن از طريق توليد تامين ميشود
و در مواقعي زماني كه بازار دچار تالطم ميشود از
ذخاير راهبردي استفاده ميشود كه سقف مصوب
آن  30هزار تن اس��ت كه هميشه بايد در دسترس
باشد .بنابه توضيحات او ،شركت پشتيباني امور دام
از اين محل االن هم روزانه  500تا 1000تن عرضه
ميكند .براي تامين دوباره آن يا بايد از طريق توليد
داخل عمل كرد يا واردات انجام داد .از آنجا كه براي
توليد داخل تقاضا وجود دارد و امكان ذخيرهسازي
نيست و ذخيرهسازي با جمع كردن از بازار مشكل
ايجاد ميكند از طريق واردات اقدام ش��ده اس��ت.
محمولههايي كه از طريق تركيه وارد كشور ميشوند
كوچكتر هس��تند و از طريق زميني وارد ميشوند
و به همين علت س��ريعتر ميرسند و قابليت اينكه
ظرف  4ي��ا  5روز اين اتفاق بيفتد وج��ود دارد .اما
محمولهه��اي برزيلي از طريق كش��تي خواهد بود
و بيشتر طول ميكش��د .عالوه بر اين واردات مرغ
ضوابطي ه��م دارد و نياز به ذبح اس�لامي تاييدات

دامپزشكي را دارد .براي اين مس��ائل اقدام شده و
اين مصوبه درحال اجرا اس��ت .بيكزاده همچنين
بيان كرده :محدوديتي براي اينكه از كدام كشور به
چه ميزان وارد شود وجود ندارد .قرار بر اين شد كه
به هر اندازه كه كش��ش وجود داشته باشد و قيمت
كمتر باشد از طريق شوراي خريد شركت پشتيباني
نسبت به خريد مرغ اقدام كند.
نشست مشترك دو وزارتخانه
در همين حال ،روز گذش��ته وزراي صمت و جهاد
كشاورزي در يك نشست مشترك به بحث تنظيم
بازار كاالهاي كش��اورزي پرداختن��د .وزير صمت
مهمترين مس��ووليت بخ��ش اقتص��ادي دولت را
تأمين معيشت مردم به خصوص در شرايط جنگ
اقتص��ادي كنوني دانس��ت .عليرضا رزمحس��يني
در ادامه با اش��اره به اينكه در ايام عيد و مناس��بات
مختلف به دليل افزاي��ش تقاضا هيجانات مردم در
خريد (خريد هيجاني) نيز بيشتر ميشود ،گفت :با
برگزاري جلسات ستاد تنظيم بازار و انعقاد جلسات
مختلف تخصصي با دس��تگاههاي ذيربط و انسجام
بين بخشي كه جلسه امروز نيز در همين راستا بوده
اس��ت ،هيجانات بازار مديريت و تعديل ميكنيم.
رزم حسيني با اعالم اينكه وزارت جهاد كشاورزي
نس��بت به تامين به موقع مرغ اقدام ميكند ،افزود:
وزارت صمت نيز با در اختيار داش��تن شبكه توزيع
 ۳ميليون نفري صنفي ،هماهنگي با ش��ركتهاي
تعاوني مختلف اعم از كاركنان ،نيروهاي مس��لح،
بسيج اصناف ،تشكلها و ش��بكههاي مردم محور
كار توزيع را به صورت مناس��ب انجام ميدهد .وي
با اعالم اينك��ه از امروز كار توزيع مرغ منجمد نيز با
كيفيت و تناژ مناس��ب آغاز ميشود ،تصريح كرد:
عرضه مناسب مرغ منجمد باعث تعادل در قيمت و
فرونشست هيجانات خريد خواهد شد .وزير صمت
همچنين ب��ا تاكيد بر اينكه سياس��تهاي تنظيم
بازار تداوم دارد ،بيان كرد :سياس��ت وزارت صمت
وفور كاال در كشور در كنار عرضه مناسب است .رزم
حسيني با اعالم اينكه افزايش توليد در اقالم مورد
نياز مردم در حال انجام است ،گفت :پيش بيني مواد
اوليه مورد نياز و تس��هيل مقررات و فرآيندها شده
اس��ت .وي در پايان تصريح كرد :با تمهيدات انجام

شده و وفور و عرضه مناسب ،خريد هيجاني مردم به
حداقل ممكن ميرسد و بازار تثبيت خواهد يافت كه
هماكنون نيز اين مورد در حال انجام است.
از آن س��و ،كاظم خاوازي وزير جهاد كشاورزي نيز
در اين نشس��ت گفت :در خص��وص تامين و توزيع
برنامهريزيهاي خوبي انجام ش��ده اس��ت تا مردم
در چند روز باقي مانده تا پايان س��ال در آرامش به
خريد مايحتاج خود اقدام نمايند .وي تصريح كرد:
در خصوص ميوه وزارت صمت تداركات خوبي ديده
است و ميوه با قيمت و كيفيت مناسب در شبكههاي
توزي��ع عرضه ميش��ود .وزير جهاد كش��اورزي با
تاكيد بر اينكه هيچ محدوديتي در خصوص عرضه
تخم مرغ با قيمت مصوب و مناس��ب وجود ندارد،
گفت :تخم م��رغ به وف��ور در بازار موجود اس��ت.
خاوازي همچنين بيان كرد :توليد مرغ نيز به اندازه
كافي اس��ت و مرغ منجمد با كيفيت و بستهبندي
مناس��ب و بهداشتي از امروز در شبكههاي توزيعي
كه توس��ط وزارت صمت طراحي شده ،به سرعت
عرضه ميش��ود .وي همچنين بيان ك��رد :وزارت
صم��ت در خصوص تامين و عرضه مناس��ب روغن
و ش��كر تداركات خوب��ي ديده اس��ت .وزير جهاد
كش��اورزي ادامه داد :توليدكنندگان مرغ موظف
هس��تند مرغهاي باالي  ۴۵روز را به كشتارگاهها
عرضه كنند ،تن��اژ زيادي از م��رغ در مرغداريها
موجود است كه مرغداريهاها موظف به عرضه آنها به
كشتارگاهها هستند .خاوازي اضافه كرد :اين مرغها
به وزارت صمت دركشتارگاهها تحويل داده ميشود
تا اين وزارتخانه در شبكههاي توزيع عرضه نمايد.
وي همچنين تصريح كرد :ع��دم عرضه مرغداران
و توليدكنندگان به كش��تارگاه تخلف محس��وب
ميشود و با آن برخورد ميگردد.
اما افزايش ادامهدار قيم��ت مرغ تا  ۳۰هزارتومان
در خ��رده فروش��يها و از آن ط��رف عرض��ه مرغ
تنظيم ب��ازاري  ۲۰ه��زارو ۴۰۰توماني در ميادين
ميوه و تره بار و برخي از خرده فروش��يهاي سطح
شهر باعث ش��ده تا مردم اين روزها براي خريد اين
كاالي پروتئيني س��بد غذايي خ��ود در صفهاي
طوالني بايس��تند و رعايت پروتكلهاي بهداشتي
و عدم تجمع در اين دوران بهطور كل به فراموشي
سپرده شود.

عضو كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران:

سخنگوي انجمن واردكنندگان خودرو:

چهارمانعگمركيدرمسيرتوسعهصادراتغيرنفتي

گراني خودرو با عوارض ۸۶درصدي واردات

گمركميتوانددريكسامانهبرخط،همهاطالعاتمورد
ني��از براي عبور از مرز را اع�لام و آن را اصالح و به روز كند.
گاه ميبينيم راننده تا مرز ميرود اما به دليل بياطالعي
از مدارك مورد نياز كشور مقصد و تغيير رويههاي قانوني،
نميتواند محصول را به مقصد برس��اند .به گزارش پايگاه
خبري اتاق تهران ،صدرالدين نياوراني ،عضو كميسيون
توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران ،فسادپذيري ميوه و
سبزيجات،ازچالشهايعمدهدرصادراتاينمحصوالت
است .به همين دليل ،تسهيل و تسريع صادرات اين نوع از
محصوالت بايد در اولويت قرار بگيرد .متاسفانه گمركات
ايرانبهطورشبانهروزيفعالنيستوهمينزمينهآسيب
به ميوه و تره بار صادراتي را فراهم كرده است .محصوالت
تازهخوريبايدازمسيرسبزعبوركردهومداركآنخارجاز
نوبترسيدگيشود.دومينمانعبهگفتهاينفعالاقتصادي
اين است كه در محل گمرك ،هيچ محلي براي استراحت
كاميونها و رانندگان وجود ن��دارد و هيچ امكاناتي براي
اقامتچندروزهرانندگانفراهمنيست.رانندگانبهدليل
فرايندطوالنيعبورازمرزبايدنزديكبهچهارروزدرفضاي
خارجازگمركبمانند،درحاليكههيچفضايايمنيبراي
اس��تقرار بار و هيچ امكاناتي از جمله سرويس بهداشتي و
رستوران در مرزها وجود ندارد .در گمرك ديگر كشورها،
امكاناتمختلفازجملهسرويسبهداشتي،مراكزاقامتي
و پاركينگ با نگهبان براي استقرار رانندگان وجود دارد اما
درايران،چنينامكاناتي،انتظارطوالنيبرايعبورازمرزرا
به چالشي جدي تبديل كرده است« .اطالعرساني سريع

س��خنگوي انجمن واردكنندگان خودرو با انتقاد از
عوارض  ۸۶درصدي ب��ر واردات گفت :اين عوارض
يك مدلي چيده شده كه ماشين يك ميليارد توماني
اينبار  ۴ميليارد تومان شود.
به گزارش ايس��نا ،مهدي دادفر ،دبير و سخنگوي
انجم��ن واردكنندگان خودرو درمورد آزادس��ازي
واردات خ��ودرو گفت :اين باعث افتخار اس��ت كه
توليدكنندگان ايراني در دوران تحريم توانس��تند
محصوالت جديدي را به ب��ازار عرضه كنند .وي با
بيان اينكه همه مدل خ��ودرو براي همه نوع تقاضا
بايد در بازار وجود داش��ته باشد گفت :اين بازار بايد
يك بازار رقابتي باش��د تا م��ردم از رقابت قيمتي و
تنوع��ي بين خودروي داخل��ي و خارجي بهره مند
ش��وند .س��خنگوي انجمن واردكنندگان خودرو
تصريح كرد :چرا مسووالن بايد  ۶۸۰بنگاه يا كمپاني
با ظرفيت ايجاد  ۱۴هزار اشتغال را ناگهان تعطيل
كنند آيا به جز ممنوعيت واردات ،هيچ راه ديگري
براي مديريت اين بازار نبود!؟
دادفر گفت :ما با نمايندگان مجلس و كارشناسان
صنع��ت خودرو نشس��تهاي زيادي داش��تيم اما
موضوع اين است كه ما خودروي با كيفيت خارجي
را حق مردم ميدانيم اما برخي دوستان اين را فقط
نوعي لط��ف ميدانند و همين تفاوت ديدگاه باعث
ميشود هر وقت دلش��ان بخواهد واردات را ممنوع
كنند ي��ا قيمتها را افزايش دهند .وي در مصاحبه

دربارهقوانينومقرراتكشورهايمقصد»ازديگراقداماتي
است كه براساس توضيحات نياوراني ،ميتواند به كيفيت
تعامل گمرك و بازرگانان كمك كند .گمرك ميتواند در
يكسامانهبرخط،همهاطالعاتموردنيازبرايعبورازمرز
را اع�لام و آن را اصالح و به روز كند .گاه ميبينيم راننده تا
مرزميرودامابهدليلبياطالعيازمداركموردنيازكشور
مقصد و تغيير رويهه��اي قانوني ،نميتواند محصول را به
مقصدبرساند.چهارمينموردنيزبهگفتهعضوكميسيون
توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران« ،ناوگان حمل ونقل
جاده اي» ،سرمايه ملي است .هرچند يك راننده با هزينه
شخصي ،كاميون يا تريلي تهيه ميكند اما نبايد فراموش
كنيم كه براي واردات اين وسيله يا ساخت آن ،ارز دولتي
هزينهشدهكهمتعلقبهمردماست.بنابراينحفظهريك
ازاينوسايل،بهمعنايمحافظتازسرمايههايملياست.
ازاينمنظردولتدرتشويقرانندگانبهبيمهكاملوسايل
نقليهجادهايدخيلاستوبايدامكاناتالزمرابرايحفظ
اينسرمايهفراهمكند.

با رادي��و گفتوگو ،درباره مي��زان واردات خودرو و
آثار آن بر كيفيت و تع��داد توليد خودروي داخلي
اظهارك��رد :هيچ رابطه علمي بي��ن واردات خودرو
و كيفيت خ��ودروي توليد داخل وج��ود ندارد اما
ميتوان اين را گفت كه با واردات خودرو ،مش��تري
حق انتخاب پيدا ميكند.
س��خنگوي انجم��ن واردكنن��دگان خ��ودرو از
دخالتهاي دولت در حد تشخيص و ترجيح بدون
نگاه به بازار انتقاد كرد و گفت :اگر بازار را با استفاده
از اهرمهاي كنترلي متع��ادل كنيم اين تب و تاب
بازار هم تمام خواهد ش��د .وي با بيان اينكه وظيفه
شوراي رقابت ،قيمتگذاري نيست تأكيد كرد :اين
شورا بايد براي بر هم زدن انحصار نظارت كند .دادفر
تصريح كرد :اين تفكر اش��تباه است كه اگر واردات
نباشد توليد رشد ميكند و س��لطان خودرو ايجاد
نميشود؛ اين حق مردم اس��ت كه بهترين خودرو
را استفاده كنند.

رويخطخبر
مكاتبه دبير شوراي مناطق آزاد
با گمرك

تسنيم|دبيرشورايعاليمناطقآزاددرمكاتبهايبا
رييس گمرك اعالم كرد :گمركات مستقر در مرزهاي
ورودي كش��ور بدون دريافت ثبت س��فارش ،اقدام به
اجراي تشريفات ترانزيت خارجي كاال به مناطق آزاد و
ويژه اقتصادي نمايند .حميدرضا مومني در مكاتبهاي
با ميراش��رفي رييسگمرك ،اعالم كرد ،بر اساس بند
( )7ماده ( )5مقررات صادرات و واردات و امور گمركي
مناطقآزادتجاريـصنعتي،كليهكاالهاييكهازخارج
كشور بهمقصد مناطق آزاد ويژه اقتصادي يا از مناطق
مذكور بهمقصد كشورهاي خارجي از طريق سرزمين
اصليحملميشوند،تابعمقرراتوتشريفاتترانزيت
خارجياند .اما پس از تصويبنامه مورخ بيس��ت ودوم
ديماه ۹۷هياتمحترموزيراندرخصوصممنوعيت
ورودكاالبهصورتتجاريبهكشوربدونثبتسفارش،
گمرك ايران با توجه به مفاد اين تصويبنامه و تصميم
آن ب��ه ورود كاال ب��ه مناطق آزاد و وي��ژه اقتصادي و به
استناد مصوبه شماره /118416ت  50193هـ مورخ
هشتمآذرماه ۹۴هياتمحترموزيرانمبنيبراستقرار
گمركايراندرمباديوروديمناطقآزاد،خودراملزم
ب��ه اجراي اين ممنوعيت دانس��ته و اقدام به اخذ ثبت
سفارشدرهنگامترانزيتكاالبهاينمناطقنمودهاست.
با توجه به حكم ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال
مصوبه شماره /118416ت  50193هـ مورخ هشتم
آذرماه ۹۴هيات محترم وزيران و ملغي نمودن استقرار
گمركايراندرمباديوروديمناطقوبراساسنظريه
معاونت حقوقي بهشماره 35842/61946مورخ سوم
شهريورماه ۹۹منضمبهنامهمورخبيستماسفند۹۷كه
اع�لام ميدارد بند يك مصوبه مذكور ب��ه ورود كاال به
مناطقآزادوويژهاقتصاديداللتنداشته،خواهشمند
است دس��تور فرماييد گمركات مس��تقر در مرزهاي
وروديكشوربدوندريافتثبتسفارش،اقدامبهاجراي
تش��ريفات ترانزيت خارجي كاال به مناطق آزاد و ويژه
اقتصادي نموده و وظيفه دريافت مدارك و مستندات
الزمجهتورودكاالبهمحدودهمناطقبهسازمانهاي
مسوولمناطقواگذارگردد.

افزايش تعرفه واردات خودرو
اشتباه است

ايس�نا |دبير انجمن خودروس��ازان ايران گفت:
مس��ووالن نبايد تعرفه واردات خ��ودرو را افزايش
ميدادند و ما را هم بايد از قيمتگذاري معاف كنند.
احمد نعمت بخ��ش ،دبير انجمن خودروس��ازان
ايران درمورد آزادس��ازي واردات خودرو در برنامه
«گفتوگ��وي اقتص��ادي» تكان خ��وردن قيمت
خودروهاي وارداتي را مرب��وط به تصميم مجلس
دانست و گفت :مجلس ش��وراي اسالمي تصميم
گرفت كه حقوق ورودي خودروي س��واري به ۸۶
درصد برسد درصورتيكه اين موضوع قبال در اختيار
كميس��يون ماده يك ب��ود و آن را به دولت تفويض
اختيارميكردندامااالنآقايانتعرفهراباالبردند.وي
باتصريحبراينكهاينافزايشتعرفهدرجهتحمايت
از حمايت صنعت داخلي نيست ،افزود :تعرفهها را به
خاطر درآمدزايي دولت باال بردند و همين موضوع
بر قيمت خودروي وارداتي تأثير ميگذارد .نعمت
بخش وي ب��ا بيان اينكه قيمتگذاري دس��توري
خودرو باعث زيان دهي خودروسازان و قطعهسازان
شده افزود :در اين ش��رايط نبايد انتظار داشت كه
خودروي با كيفيتي توليد ش��ود ۸۶ .درصد خودرو
از قطعات تش��كيل ش��ده اما وقتي سودي نصيب
قطعه ساز نميشود او هم ماشين آالت كهنه خود را
به روزرس��اني نميكند .نعمت بخ��ش اظهاركرد:
تقاضاي ما از مسووالن اين است كه تعرفه را كاهش
دهند اما ما را از قيمتگذاري معاف كنند.

عراقيها ،اجازه ترانزيت
از شلمچه را نميدهند

ايلنا |رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و كويت
عنوان كرد :كويت نسبت به ديگر كشورهاي حوزه
خليج فارس بيشترين واردات را از سراسر دنيا دارد.
اين كشور س��االنه  35تا  40ميليارد دالر واردات
انجام ميدهد كه سهم ما از آن بسيار كم است400.
ميليون دالر در  35ميلي��ارد دالر ميزان ناچيزي
است .هاني فيصلي در مورد وضعيت تجاري ايران و
كويت اظهار داشت :تجارت ما با كويت زياد نيست،
فقط كساني كه از قديم در كويت اقامت داشتند و
كار ميكردند ميتوانند در كويت تجارت كنند و
امكان ورود تجار جديد به بازار كويت وجود ندارد.
كويت براي تجار جديد ويزاي ورود و خروج صادر
نميكند .شيوع كرونا هم مزيد بر علت شد و روند
تجارت با اين كشور را دچار اختالل كرد .وي افزود:
حجم تجارت ما با كويت قبل از كرونا هم بس��يار
كم بود و بعد از كرونا بدتر هم ش��د .هرساله حجم
تجارت دو كش��ور بين  600تا  700ميليون دالر
بود كه امسال به حدود  400تا  500ميليون دالر
كاهش پيدا كرد .حجم تجارت دو كش��ور با توجه
ب��ه نزديكي بنادر جنوبي ايران به كويت و س��ابقه
طوالني تجارت بايد بيش از اين باشد و اين نياز به
يك ديپلماسي اقتصادي فعال دارد .ما مذاكراتي با
مسووالن سفارت كويت داشتيم اما هنوز گشايشي
كه بايد صورت نگرفت ه اس��ت .وي با اشاره به نقش
مه��م ترانزيت از عراق در تس��هيل تجارت ايران و
كويت تصريح كرد :يكي از طرحها و پيش��نهادها
اتاق مشترك ايران و كويت ،تسهيل ترانزيت كاال
از شلمچه به عراق و از آنجا به كويت بوده ،اين كار
همزمان كمتري ميگيرد و هم امنيت بيش��تري
دارد.تجاركويتيهمازاينپيشنهاداستقبالكردند
اما مشكل اصلي در اين راه با عراقيها است كه هنوز
اجازه ترانزيت كاال از طريق كش��ور خودش��ان را
ندادهاند .سفر وزير راه به عراق هم حتما تاثير مثبت
داشته اما نياز به زمان دارد.
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پي�ام عاب�دي| متناسبس��ازي
گزارش مرحل��ه اول يا دوم ،تفاوت��ي نميكند؛
بازنشستگان سال  ۹۹نه اين را گرفتهاند
و نه متناسبسازي مرحله دوم را كه اين روزها بحث
بر س��ر اجراي آن تا پيش از پايان سال ،نقل محافل و
خانهها شده است ،البته متناسبسازي مرحله اول از
مرداد ماه به اجرا گذاشته شده است اما حتي آن گروه
از كارگران ،كه در سال ۹۹پيش از مرداد ماه بازنشسته
شدهاند ،مشمول نش��دند .مديرعامل سازمان تامين
اجتماعي پيش تر اعالم كرده بود كه متناسبسازي
براي بازنشس��تگان سال جاري ،از س��ال آينده اجرا
ميشود،اماآنچهباعثنگرانياينگروهازبازنشستگان
است ،دريافت نكردن مبالغ متناسبسازي از مرداد تا
اسفندسال ۹۹است.درنتيجهآنگروهازبازنشستگان
كه از اول فروردين س��ال  ۹۹بازنشس��ته شدهاند ،به
دليل رويكرد سازمان در زمينه اعمال ميزان حق بيمه
وصول شده در محاسبات مربوط به متناسبسازي،
از اين امتياز معيشتي محروم ماندهاند؛ ظاهرا تامين
اجتماعيبرايننظراستكهتكليفتمامبازنشستگان
س��ال جاري در زمينه پرداخت مبلغ متناسبسازي
بايد يكجا روشن شود و نبايد هيچ تفاوتي بين فردي
كه در ابتداي س��ال بازنشسته شده است با فردي كه
در انتهاي سال بازنشسته ش��ده ،وجود داشته باشد؛
در حالي كه سازمان ميتوانس��ت متناسبسازي را
براي اين گروه از بازنشس��تگان ب��ه صورت پرداخت
كمكهزينهمعيشت،دراولينمستمريسال ۹۹آنها
اجرا و به مرور تكميل كند.
چرا بازنشستگان جديد
مشمولمتناسبسازينشدند؟
البته سازمان تامين اجتماعي تاكيد دارد كهعدم اجراي
متناسبسازي براي بازنشستگان سال ،۹۹در چارچوب
«بخشنامه شماره  ۷۶مستمريها» قابل توجيه است؛
چرا كه بند (الف) اين بخش��نامه صرف��ا اجراي فرمول
متناسبسازيرابرايكليهمستمريبگيرانبازنشسته،
از كارافت��اده كلي و مجموع مس��تمري بازماندگان كه
مس��تمري آنها تا پايان س��ال  ۹۸برقرار ش��ده است،
الزامي دانس��ته اس��ت .در اين فرمول هم ك��ه با اتكا به
پنج مولفه «مبلغ متناسبسازي»« ،ضريب ترغيت»،
«تفاوت تطبيق»« ،كمك معيشت مستمريبگيران» و
«كمك هزينه مس��كن» تعريف ش��ده اس��ت ،امكان
قراردادن بازنشستگان جديد از لحاظ محاسباتي وجود
خبر

كرونايانگليسي،مرگبارتر
و مسري تر

نتايج يك مطالعه جديد نشان ميدهد كه كروناي
انگليسي  ۶۱درصد مرگبارتر از كروناويروسهاي
ديگر است و طي  ۲۸روز پس از ابتال احتمال مرگ
را باال ميبرد .بر اساس مطالعه جديد منتشر شده
در مجله نيچر ( ،)Natureنوع انگليسي ويروس
كوويد ۱۹-كه در كشور انگليس كشف شده۶۱ ،
درصد بيش��تر احتمال مرگ را ب��راي افرادي كه
 ۲۸روز با آن دس��ت و پنجه ن��رم ميكنند ،ايجاد
ميكند .محققان براي اين مطالعه جديد دادههاي
دو ميلي��ون و  ۲۵۴ه��زار و  ۲۶۳آزمايش مثبت
كوويد ۱۹-متعل��ق به بازه زماني يك س��پتامبر
 ۲۰۲۰تا  ۱۴فوريه  ۲۰۲۱را از هفت مركز خدمات
بهداشتي ملي در سراسر انگليس ارزيابي كردند.
آنها دريافتند كه تقريبا ۰.۸درصد ( )۱۷۴۵۲موارد
فوت كردهاند.
هنگامي ك��ه دانش��مندان فاكتورهاي��ي مانند
جمعيتشناسي و تاريخ آزمايش را لحاظ كردند،
خطر باالتر مرگ و مير طي ۲۸روز از كل موارد مورد
بررسي در مطالعه مشاهده كردند .يافتهها ميزان
مرگ و مي��ر طي  ۲۸روز را  ۰.۹درصد براي مردان
 ۵۵تا ۶۹سالهنشانميدهدكهحاكيازخطرناكتر
بودن اين سويه از ويروس كرونا براي سالمندان و
افزايش خطر آن با افزايش سن فرد مبتال است .به
عنوان مثال ،ميزان مرگ و مير بر اثر ابتال به سويه
 ۱.۱.۷.Bدر زنان و مردان  ۷۰تا  ۸۴س��اله در زنان
 ۴.۴درصد است كه در مقايسه با ساير سويههاي
ويروس كرونا  ۱.۵درصد بيش��تر است و در مردان
 ۷.۲درصد اس��ت كه در مقايس��ه با ساير سويهها
 ۲.۵درصد بيشتر است .همچنين افراد باالي ۸۵
سال با خطر مرگ بيشتري نسبت به ساير سويهها
روبرو هستند و نرخ مرگ و مير آنها با افزايش شش
تا هشت درصدي نسبت به ساير سويهها به  ۱۹تا
 ۲۵درصد ميرسد .محققان تأكيد كردند كه فقط
 ۴۴مرگ در افراد  ۳۴ساله يا كمتر در طول مدت
مطالعه اتفاق افتاده اس��ت كه بدان معناست كه
كروناي انگليسي براي افراد جوانتر چندان مرگبار
نيس��ت .محققان در اين مطالعه جديد نوشتند:
تجزيه و تحليل ما نشان ميدهد كه سويه۱.۱.۷.B
نه تنها از انواع قبل��ي ويروس كرونا قابليت انتقال
بيشتريدارد،بلكهممكناستبيماريشديدتري
نيز ايجاد كند .آنها ميگويند :نرخ مرگ و مير ۶۱
درصدي در يك بازه زماني ۲۸روزه دلهرهآور است،
اما بايد توجه داش��ت كه اين دادهها تنها از جامعه
انگليس برآمده و لزوماً منعكسكننده نرخ مرگ
و مير در س��اير جوامع جهاني نيست .با اين حال
همانطور كه ميدانيم ،همه س��ويههاي ويروس
كرونابهطوربالقوهكشندههستندوباگسترشنوع
انگليسي در اروپا ،اياالت متحده و ساير كشورهاي
دنيا بايد با دقت نسبت به كنترل آن برخورد كرد.

خبر روز

آمادهباش حداكثري نيروهاي پليس از  ۲۵اسفند

فرمانده نيروي انتظامي در اولين جلسه مشترك قرارگاه امام رضا (ع) و نوروز ۱۴۰۰پليس ،از آماده باش حداكثري نيروها از ۲۵اسفند
تا پايان تعطيالت نوروزي خبر داد .س��ردار حسين اشتري با تبريك ايام و اعياد شعبانيه اظهار داشت :با توجه به آغاز به كار قرارگاه
نوروزي پليس ،سبزپوشان ناجا به صورت حداكثري در آمادهباش خواهند بود تا به صورت دايم و شبانهروزي به مردم خدمات ارايه
دهيم .عاليترين مقام انتظامي كشور اضافه كرد :همكارانم در اقصي نقاط كشور در راستاي خدمات دهي به مردم و انجام وظايف ذاتي
و قانوني خود و البته اجراي مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا حضور فعال دارند و بايد بگويم بيش از  ۶۶هزار نفر از همكارانم در پليس
راهور ناجا ،پليس راه و ساير دستگاههاي خدمات رسان به ايفاي ماموريت نوروزي ميپردازند.

محروميت هزاران بازنشسته ۹۹از بخشنامه ۷۶مستمريها

چرا مستمريبگيران جديد ازمتناسبسازي خط خوردند؟

در نتيجه قانونا و بر روي كاغذ ما
بازنشستگان  ۹۹تنها
ِ
يك سال براي استفاده از متناسبسازي فرصت داريم .با
اين فرمان ،بازنشستگان  ۱۴۰۰هم بايد در سال ۱۴۰۱
به حق خود برس��ند و به هرحال مشمول قانون برنامه
پنجساله ششم توسعه نميشوند و بايد بر اساس قانون
برنامه هفتم توسعه به حق خود دست يابند».

ندارد؛ چراكه س��ال آغاز اجراي متناسبسازي با سال
برقراري مستمري يكس��ان در نظر گرفته شده است.
بر اس��اس اين فرمول ،مبلغ متناسبس��ازي برگرفته
از مس��تمري قابل پرداخ��ت در زمان برق��راري ،مبلغ
مستمري در زمان برقراري مستمري ،حداقل مستمري
س��ال برقراري و حداقل مس��تمري در زم��ان اجراي
متناسبسازي اس��ت .در نتيجه معيار ترميم حقوق،
جبران شكافي اس��ت كه به مرور ميان مستمري زمان
برقراري و مستمري سال اجراي متناسبسازي ايجاد
شده اس��ت .به بيان ديگر مس��تمري بازنشستهاي كه
در س��ال  ۹۹با  ۲ميليون تومان بازنشسته شده است با
مستمري سال اجراي متناسبسازي وي در يك سطح
است و امكان ترميم براي آن ديده نشده است؛ هرچند
مستمري فردي كه مثال در ابتداي سال  ۹۹بازنشسته
شدهاستازلحاظارزشرياليباانتهايساليكينيست
و بنابراين نميتوان قدرت خريد آن را يكسان فرض كرد.

كاهش ارزش مستمري بازنشستگان۹۹
براي فهم ساده كاهش ارزش مستمري بازنشستگان
سال ۹۹كافي است كه به نرخ دالر در ابتداي سال۹۹
و روزهاي پاياني آن نگاه كنيم؛ در حالي كه نرخ دالر در
بازار آزاد ،در فروردين ۹۹حدود ۱۵هزار تومان بود در
روزهاي پاياني اسفند به حدود ۲۴هزار تومان رسيده
اس��ت؛ يعني چيزي در حدود  ۹هزار تومان بيشتر.
در نتيجه بهترين حمايت از بازنشستگان  ۹۹ايجاد
بديلي به جاي اين فرمول بود كه سازمان ميتوانست
آن را در قالب پرداخت كمك معيشتي توجيه كند.
در غير اين صورت بايد بخشنامه  ۷۶مستمريها به
گونهاي بازنگري ميشد كه حداقل مبلغي هم نصيب
اين گروه از بازنشستگان شود؛ ضمن اينكه مستمري
بازنشستگان حداقل بگي ِر سال ۹۹حتي برابر ماده۹۶
قانون تامين اجتماعي تنظيم نشده است.
اجرا نشدن ماده ۹۶براي بازنشستگان۹۹
بر اساس اين ماده ،سازمان مكلف است ميزان كليه
مستمريهاي بازنشس��تگي ،از كارافتادگي كلي و
جامعه

مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه
حداكثرازسالييكباركمترنباشدباتوجهبه«افزايش
هزينهزندگي»باتصويبهياتوزيرانبههماننسبت
افزايش دهد .اگر فرض بگيريم ك��ه منظور از معيا ِر
هزينهزندگي،نرختورمنيستكهچنينمفهموميرا
هم در ذهن ايجاد نميكند و مفهوم آن به مابهالتفاوت
سبد معيشت كارگران شاغل در سالهاي  ۹۸و ۹۹
نزديكتر است ،بايد بپذيريم كه سازمان حداقل ماده
 ۹۶را براي كفبگيران خود اجرا نكرده است.
بر اين اساس نرخ سبد معيشت كارگران كه در سال
 ۳ ،۹۸ميليون و  ۷۵۹هزار تومان تعيين شده بود ،به
 ۴ميليون و  ۹۴۰هزار تومان در س��ال  ۹۹رسيد كه
حاكي از افزايش  ۱ميليون و  ۱۸۱هزار توماني آن در
يك سال اس��ت؛ در حالي كه حداقل مستمري سال
 ۹۸نسبت به سال  ۹۹تنها  ۳۹۴هزار تومان افزايش
يافتهاست.درنتيجهحتياگرسازمانتاميناجتماعي
فرمول متناسبسازي را به گونهاي تعريف كرده است
كه بازنشستگان  ۹۹در آن نگنجند ،حداقل از لحاظ
تامين معيشت به بازنشستگان كف بگير ۹۹به اندازه

بالگردهاي هالل احمر به آمادهباش درآمد

رييس مركز امدادهوايي سازمان امداد و
نجاتهاللاحمرازآمادهباشبالگردهاي
هالل احمر در ايام نوروز خبر داد و نحوه
اس��تقرار آنها را تش��ريح كرد .كاپيتان
شيرزاد چراغي با بيان اينكه بالگردهاي
جمعي��ت هالل احمر در اي��ام نوروز در
آمادهب��اش كامل هس��تند ،گفت :اين
بالگردها كه در حال حاضر تعدادشان به
 ۱۹فروند ميرس��د ،در ايام نوروز در  ۱۹استان كشور
مستقر خواهند شد و نحوه اس��تقرار آنها به گونهاي
خواهد بود كه امكان پوشش امداد و نجات هوايي در
سراسركشورطيكوتاهترينزمانممكنميسرشود.او
ادامه داد :در همين راستا بالگردهاي امدادي جمعيت
هالل احمر در پايگاههاي  ۱۹استان خراسان شمالي،
خراسان رضوي ،خراسان جنوبي ،هرمزگان ،بوشهر،
تهران ،كرمانشاه ،لرستان ،سيس��تان و بلوچستان،

كرمان ،قزوين ،ايالم ،گلس��تان ،گيالن،
آذربايجان ش��رقي ،فارس ،خوزس��تان،
اصفهان و مركزي مس��تقر خواهند شد.
رييس مركز امدادهوايي سازمان امداد و
نجات هالل احمر با بيان اينكه در استقرار
بالگردها حادثهخيزي و دسترسي به تمام
كشور مدنظر قرارگرفته شده است ،گفت:
ي در نظر گرفته
استقرار بالگردها به گونها 
شده است كه در صورت بروز هر نوع حادثه احتمالي
ظرف كمتر از دو س��اعت امكان حضور سه بالگرد در
محلوجودداشتهباشد.چراغيبابياناينكهازظرفيت
بالگردهاي جمعيت هالل در طرح غربالگري مسافران
ورودي كش��ور در ايام نوروز نيز استفاده خواهد شد،
گفت :مقرر شده تا بالگردهاي جمعيت هالل احمر در
مرزهاي زميني و هوايي كه بر اساس ابالغيه مشخص
شده در دسترس باشند.

 ۷۸۷هزارتومانبدهكاراست.درنتيجهبهتربودكهبه
گونهاي جاماندن آنها از متناسبسازي را جبران كند.
ضرورتاجرايماده ۱۲قانونبرنامهششم
بازنشستگان س��ال  ۹۹هم به توجه نكردن سازمان به
معيشت خود معترض هستند و تاكيد دارند كه اين نهاد
عمومي غيردولتي ،نبايد آنها را از دور اول متناسبسازي
قلم ميگرفت .آنها در تشريح دليلي كه سازمان بايد بر
مبنايآنمتناسبسازيرابرايكليهبازنشستگانخود
اجرا كن��د به ايلنا گفتند« :برابر بند (ب) ماده  ۱۲قانون
برنامه پنجساله ششم توسعه ،سازمان تأمين اجتماعي
موظف اس��ت مطابق قوانين مربوط��ه در طول اجراي
قانون برنامه ،حقوق بازنشستگان و مستمريبگيران را
متناسبسازي نمايد .با توجه به اينكه ۱۴۰۰سال پايان
برنامه است ،سازمان مكلف بود كه متناسبسازي خود
را عادالنه و براي بازنشس��تگان و مستمريبگيران اجرا
كند و جايي هم براي بازنشستگان سال ۹۹بگذارد تا آنها
از «طول اجراي قانون برنامه» جا نمانند اما به جاي اين
كار ،بازنشستگان  ۹۹را به سال  ۱۴۰۰احاله كرده است.

اجراي همسانسازي
براي بازنشستگان ۹۹صندوقهاي ديگر
بازنشس��تگان س��ال  ۹۹افزودند« :به آقاي س��االري،
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي يادآوري كردهايم
كه همسانسازي حقوق بازنشس��تگان در مرحله اول
براي ما بازنشستگان  ۹۹اعمال نشد؛ درحالي كه ساير
صندوقهايبازنشستگيازجملهصندوقبازنشستگان
كش��وري ،اقدام به همسانس��ازي بازنشستگان سال
 ۹۹خود كردهاند .درخواست مشخص ما از مديرعامل
سازمان اين است كه در مراحل بعدي متناسبسازي،
نگاهويژهايبهبازنشستگان ۹۹داشتهباشند،وباافزايش
مضاعف مس��تمري ،فاصله حقوق و مزاياي اين بخش
از بازنشستگان را كه در مقايس��ه با ساير بازنشستگان
همتراز خود به علت محرومي��ت از اجراي مرحله اول
همسانسازي اتفاق افتاده ،جبران كنند و اجازه ندهند
كه بازنشستگان سال جاري در س��ال  ۱۴۰۰از ترميم
حقوق س��ال  ۹۹جا بمانن��د .البته از س��ازمان تأمين
اجتماع��ي درخواس��ت داريم جهت برق��راري عدالت
بين كليه بازنشس��تگان ،قبل از پايان س��ال نسبت به
همسانس��ازي حقوق بازنشستگان س��ال  ۹۹تأمين
اجتماعي همانند س��اير صندوقها اقدام كند؛ چرا كه
قانونبرنامهچنينالزاميراايجادكردهاست.بااينوصف
س��ازمان تامين اجتماعي نميبايست در بخشنامه ۷۶
مستمريها هزاران بازنشسته سال ۹۹را كنار بگذارد».
انتقاد به عملكرد سازمان برنامه و بودجه
به اعتقاد اين گروه ،س��ازمان برنامه و بودجه به گونهاي
برنامهريزي كرده است كه خود به خود سازمان تامين
اجتماعيناچارشودبامحدوديتمنابع،متناسبسازيرا

اجراكند«:درهمينحالبهسازمانبرنامهوبودجهانتقاد
داريم كه چرا به تمام معنا بودجه مناسبي را در اختيار
صندوقهاي كشوري و لشكري ميگذارد اما به تامين
اجتماعي كه ميرسد ،متناسبسازي بايد از محل منابع
داخلي و به اعتبار پرداخت بدهي دولت در قالب واگذاري
سهامو…انجامشود!بهنظرميرسدكهسازمانبرنامهو
بودجه در قبال بازنشستگان تامين اجتماعي اضطراري
را حس نميكند و اجراي متناسبسازي را بيتوجه به
تعداد بازنشستگان سال  ۹۹تامين اجتماعي پيگيري
كرده اس��ت؛ در حالي كه در مورد صندوقهاي ديگر به
بازنشستگان س��ال  ۹۹آنها هم نظر داشته است؛ البته
آقاي محمدباقر نوبخت ،رييس اين سازمان ،اعالم كرده
استكهبرايدوردوممتناسبسازيدرتاميناجتماعي
فرمولي بنابر تجربه بازنشس��تگان كشوري و لشكري
پيشنهاد ش��ده است اما بهتر نبود كه فرمول دور اول به
گونهايتهيهميشدكهبازنشستگان ۹۹تاميناجتماعي
هممانندبازنشستگانهمترازخوددرسايرصندوقها،از
متناسبسازيبهرهمندشوند؟»
تبعيض ميانبازنشستگان
مشاغل سخت و زيانآور
در همين حال بازنشستگان مشاغل سخت و زيانآور
سال  ۹۹تفاوت قائل شدن ميان خود با بازنشستگان
همترازخوددرسالهايگذشتهراناصوابميخوانند:
ما بازنشس��تگان مش��اغل س��خت و زيانآور سال
 ،۹۹مرارتهاي شغلي بس��ياري را به عنوان كارگر
متحمل ش��ديم .برخي از ما براي بازنشستگي از سر
ناچاري  ۴درصد حق بيمه سنوات الحاقي را از جيب
پرداختكردهايمتابازنشستهشويماماسازمانتامين
اجتماعي همان متناسبس��ازي ناقص و مشكلدا ِر
مرداد تا اس��فند بازنشستگان سخت و زيانآور سال
 ۹۸و س��الهاي پيش از آن را براي ما اجرا نميكند.
تفاوت قائل شدن ميان بازنشستگان سخت و زيانآور
اقدامي ناصواب اس��ت .اتفاقي كه براي بازنشستگان
سال  ۹۹رخ داده است ،با تعريف قوانين الزم و كمك
دولت قابل پيشگيري است .قاعدتا جاماندن برخي
بازنشستگان ،مستمري آنها را براي سالهاي آينده از
بابتمتناسبسازي،تحتتاثيرقرارميدهد.سازمان
تامين اجتماعي با تجربه امروز ،ميتواند براي حمايت
بازنشستگان سالهاي آتي ،برنامه بريزد و
از معيشت
ِ
گوش��هاي از قوانين را هم براي آنها باال بزند .اينگونه
سازمان هويدايي تبعيض را از ميان ميبرد.

رويداد

زنگ خطر براي گراني نان به صدا درآمده

 ۹۷فوتي و ۸۳۸۰مبتالي جديد كرونا

س��خنگوي وزارت بهداشت از فوت 97
و شناس��ايي  8هزارو  380بيمار مبتال
به كروناي ديگر خبر داد .دكتر س��يما
سادات الري گفت :بر اساس معيارهاي
قطعي تشخيصي ۸ ،هزار و  ۳۸۰بيمار
جديد مبتال ب��ه كوويد ۱۹در كش��ور
شناسايي شد كه ۸۸۹نفر از آنها بستري
شدند .بر اين اس��اس مجموع بيماران
كوويد ۱۹در كشور به يك ميليون و  ۷۶۳هزار و ۳۱۳
نفر رسيد .او افزود :متاسفانه مجموع جان باختگان اين
بيماري به  ۶۱هزار و  ۴۲۷نفر رس��يد .به گفته الري،
خوش��بختانه تاكنون يك ميليون و  ۵۰۶هزار و ۳۶۰
نفر از بيماران ،بهبود يافته يا از بيمارستانها ترخيص
ش��دهاند .الري گفت :س��ه هزار و  ۸۴۸نفر از بيماران
مبتال به كوويد ۱۹در بخشه��اي مراقبتهاي ويژه

بيمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .او
افزود:همچنينتاكنون ۱۱ميليونو۸۴۶
هزار و  ۵۲۸آزمايش تشخيص كوويد۱۹
در كش��ور انجام شده اس��ت .سخنگوي
وزارت بهداشت گفت ۹:شهرستان قرمز،
 ۳۱شهرستان نارنجي ۲۹۵ ،شهرستان
زرد و  ۱۱۳شهرس��تان آبي هس��تند .بر
اس��اس اعالم وزارت بهداشت ،شهرهاي
آبادان ،اهواز ،بندر ماهشهر ،دزفول ،رامهرمز ،شوش،
شوشتر ،كارون در استان خوزستان و شهر گچساران
در اس��تان كهگيلويه و بوير احم��د در وضعيت قرمز
كرونايي هستند .جهش ويروس كرونا در انگلستان و
آفريقا كه موجب افزايش سرايت ،بيماريزايي و مرگ
و مير آن ش��ده ،نگرانيهاي جدي��دي را در جهان به
وجود آورده است.

افزايش ۲،۷درصد جمعيت حيات وحش استان تهران

رييس اداره نظارت بر امور حيات وحش
استان تهران از رشد  ۲،۷درصد جمعيت
پستاندارانبزرگجثهاستانتهراندرپي
سرشماريزمستانهنسبتبهسالگذشته
خبر داد .هرساله با فرا رسيدن فصلپاييز
سرشماري زمستانه استا ن تهران از اوايل
ماهآذرآغازميشودوتااواخرديماهادامه
دارد و چهار گونه از علفخواران بزرگ جثه
استانتهرانشاملقوچوميشوحشي،كلوبزوحشي،
آهو و جبير سرشماري ميشوند .طبق سرشماري كه
سال گذش��ته درپاييز و زمستان انجام شد در مجموع
 ۲۱ه��زار و  ۴۷۶راس از اي��ن چهارگون��ه در عرصهها
سرشماري ش��دند كه از اين تعداد ۱۸هزار و ۵۳۷قوچ
و ميش ۲۶۱۱ ،كل و بز ۱۲۹ ،آهو و  ۱۹۹جبير بودند و
نشان ميداد كه آمار سرشماري نسبت به سال گذشته

يعني ۱۳۹۷افزايش پيدا كرده بود .محمد
كرمي  -رييس اداره نظارت بر امور حيات
وحشاستانتهران-درگقتوگوباايسنابا
اشاره به تازهترين آمار سرشماري زمستانه
حيات وحش اس��تان تهران در س��ال۹۹
گفت :طيپاييز و زمستان سال جاري در
مجموع حدود  ۲۲ه��زار و  ۶۰راس قوچ و
ميش ،كل و بز ،آهو و جبير در عرصههاي
مناطقچهارگانهوتحتمديريتاستانتهرانومناطق
آزاد سرشماري ش��دهاند .او ادامه داد :اين آمار نسبت به
سال گذشته افزايشپيدا كرده و نشاندهنده رشد۲.۷
درصديجمعيتپستاندارانبزرگجثهدراستانتهران
است.اوبااشارهبهآمارسرشماريپرندگانمهاجرگفت:
امسال ۲۳هزارقطعهپرندهمهاجردر ۹سايتسرشماري
درسطحاستانتهراندرپيپايشهاسرشماريشدند.

اجراي حكم ديوان عدالت اداري براي آزادسازي صدور
مجوز نانوايي سنتي ميتواند قيمت نان را چندين برابر
كند .افزايش قيم��ت اين كاالي پر مص��رف ميتواند
س��فرههاي كارگري را با چالش همراه سازد .نان جزو
الينفك سفرههاي خانوادههاي ايراني است مگر اينكه
فقر سفرهاي خالي آنان را كامل بلعيده باشد .سياست
كنترل قيمت نان ،يكي از اهداف اساس��ي دولت است
تا به وس��يله آن ،نارضايتي مردم از نرخ افسارگسيخته
تورم و مشكالت معيش��تي را كنترل كند .نمايندگان
كارفرمايي و اتحاديه نان س��نتي ،افزايش دس��تمزد
كارگران و هزينههاي ج��اري نانواييها مثل آب و برق
را بهانه ميكنند تا قيمت نان را افزايش دهند .از طرفي
دولت هم حاضر نيس��ت تا چتر حمايتي خود در قبال
ياران��ه نان را گس��تردهتر كند .حقيقت اين اس��ت كه
تمامي اين موارد ،بهانهاي در دستان كارفرمايان است تا
افزايشقيمتنانراباراهكارهايمختلف،عمليكنند.
«آزادسازي قيمتها» عبارتي آشنا براي مردم است كه
بارها قبل از گران ش��دن اجناس مصرفي مردم از زبان
مسووالن مربوطه شنيدهاند .اگرچه تثبيت قيمت نان
يكيازسياستهايدولتهااستوليدرسالهاياخير
شاهدافزايشچندبارهقيمتنانبودهايم.هربارپيشاز
گران شدن قيمت نان ،اظهارنظرهاي مختلفي از سوي
مسووالن مربوطه ارايه ميشود و گاهي قيمت نان ۵۰
درصدافزايشمييابد.
افزايش قيمت نان با حكم
ديوان عدالت اداري
بيژن نوروز مقدم (رييس اتحاديه نانوايان سنتي) درباره
افزايش قيمت نان به ايلنا گفت ۹۰ :هزار نانوايي سنتي
در ايران فعاليت ميكنند ،اين تعداد نه تنها پاسخگوي
نياز مردم اس��ت بلكه در برخي از مناطق ،نان توليدي
آنها مازاد بر نياز يك منطقه اس��ت .اگر تعداد نانواييها

در يك منطقه ،بيش از نياز محلي باش��د ،هزينههاي
توليد نان افزايش خواهد يافت .در اين شرايط ،نانوايان
به سمت و سويي كشيده خواهند شد تا به طرق ديگر،
منابع درآمدي خ��ود را افزايش دهند .به همين دليل،
كارفرماي��ان «آناليز قيمت ن��ان» را مطرح ميكنند و
بهاي اين كاالي مصرفي را به صورت خودسرانه افزايش
ميدهند .بنا بر گفته رييس اتحاديه نانوايان سنتي ،به
زودي ديوان عدالت اداري به اين موضوع ورود ميكند و
حكمي در خصوص آزادسازي صدور مجوز نانواييهاي
سنتيپزصادرميكند.اگرمجوزيكنانواييسنتيپزآزاد
شود ،شركت بازرگاني دولتي ايران از ارايه آرد با قيمت
تعاونيبهآنواحدتوليديخودداريميكند.بهتبعاين
موضوع،مصرفكنندگانازخريدنانسوبسيددارمحروم
ميشوند.همچنينايناحتمالوجودداردتاقيمتنان
بربري در برخ��ي از مناطق به بيش از  ۳۰۰۰تومان نيز
برسد.ايندرحالياستكهبسياريازگروههايكارگري
و دهكهاي پايين جامعه ،نان را منبع اصلي قوت غالب
خودميدانند.
آزادسازي مجوز نانواييها
بهسودكارفرماياناست
جميل ش��هابي (رييس انجمن صنفي كارگران خباز
سنندج و حومه) نيز درباره آزادسازي مجوز نانواييهاي
سنتيپزتوضيحداد:منبهعنوانيككارگرخبازاعتقاد
دارم،تعدادنانواييهانسبتبهتعدادجمعيتكشورزياد
است.اتحاديههايصنفيبههمراهوزارتصنعتومعدن
بنابهداليلنامعلوميصدورمجوزنانواييهارادردستور
كارخودقراردادهاند .اينكارگرخبازتوضيحداد:درظاهر
به نظر ميرسد ،تعداد خبازيهاي سنتي زياد است اما
حقيقت رنگ و بويي ديگر دارد .بسياري از اين واحدها
با استفاده از يك دستگاه ماهيت خود را تغيير دادهاند و
ديگربهشكلسنتيناننميپزند.منبهعنوانيككارگر

خواهانگرانشدنناننيستم؛بهدليلاينكهنان،اولين
كاالي سبد معيشت خانوار است و نقش موثري در اقالم
غذاييخانوارايرانيداردامابهطورقطعويقين،آزادسازي
مجوزنانواييهابهمعنايگرانشدنقيمتناناست.اين
موضوع نه تنها به نفع كارگران نيست بلكه سفرههاي
كوچك آنان را روز به روز خاليتر و كوچكتر ميكند.
دهكهاي باال آسيب نخواهند ديد
بنا بر اظهارات احس��ان سلطاني ،اگر قيمت نان گران
شود ،بهطور قطع بر كاالهاي ضروري ديگر خانوادهها
تاثير ميگذارد؛ چراكه كاالهاي اساسي خانوادهها به
يكديگروابستههستندواگريككاالگرانشودبهطور
قطع اجناس ديگر نيز گران خواهند ش��د .نان كااليي
اساسي اس��ت و افزايش قيمت آن بهطور قطع در نرخ
تورم تاثير ميگذارد .تم��ام خانوادههاي ايراني تحت
تاثيرگرانشدننانقرارخواهندگرفتوايناثرگذاري
بهطور مسلم متفاوت خواهد بود .افزايش قيمت نان،
ش��ايد حدود  ۵درصد بر نرخ تورم تاثي��ر بگذارد .اين
كارشناس اقتصادي باور دارد ،زماني كه نان گران شود،
خانوادههاي مرفه نسبت به دهكهاي پايين جامعه
كمترتحتتاثيرافزايش ِ
قيمت اينكاالياساسيقرار
ميگيرند .افزايش قيمت نان ش��ايد  ۱درصد يا حتي
كمتر از يك درصد بر هزينههاي جاري اين خانوادهها
بيفزايد .خانوادهاي را تص��ور كنيد كه خودروي چند
ميلياردي دارد ،هزينههاي جانبي و اس��تهالك اين
خودرو در ماه چند ميليون تومان است .فرض كنيم كه
اين خانواده دو عدد نان به قيمت  ۵هزار تومان ،روزانه
مصرفميكنند.هزينهناناينخانوادهها،معادل۳۰۰
هزار تومان در هر ماه اس��ت كه يك دهم هزينههاي
نگهداري خودروي آنها نيس��ت .پ��س تاثير افزايش
قيمتنانبرنرختورموهزينههايجاريخانواده،براي
دهكهاي باال هيچ مفهومي ندارد و از معنا تهي است.

