
پ��س از صحبت ه��اي رييس جمه��ور، درب��اره آغ��از 
محدوديت هاي جدي��د كرونايي از ابت��داي آذر و اعالم 
اينكه جزييات نهايي طرح روز چهارشنبه هفته جاري 
اعالم خواهد شد، عليرضا رييس��ي – سخنگوي ستاد 
مقابله با كرون��ا – ني��ز از جزييات جدي��د اجرايي اين 
طرح خبر داد و با تايي��د او، منع رفت و آمد ش��بانه، به 
محدوديت ه��اي كرونايي در ش��هرهاي قرم��ز اضافه 
مي شود. سخنگوي ستاد مقابله با كرونا گفت: در مناطق 
قرمز جلسات اداري كه مي خواهد برگزار شود با حضور 

حداكثر ۱۵ نفر اس��ت و معني آن اين است كه جلسه 
هيات دولت و مجلس بيش از ۱۵ نفر نبايد برگزار شود 
و بقيه به صورت وبيناري حضور داشته باشند. عليرضا 
رييسي سخنگوي ستاد مبارزه با كرونا در پايان نشست 
مشترك ويدئوكنفرانس قرارگاه عملياتي مبارزه با كرونا 
با فرمانداران، بخشداران و روساي شبكه هاي بهداشت 
و درمان شهرستان هاي سراسر كشور، در محل وزارت 
كش��ور گفت: آخرين آماري كه در ارتباط با شهرهاي 
ادامه در صفحه 05 قرمز داريم تعداد ۱۲۴ شهر در...   

چن��د روز پس از مصوب��ه جديد مجل��س در تخصيص 
دوباره قير رايگان به برخي طرح هاي راهسازي، همچنان 
كارشناسان نسبت به اجرايي شدن اين مصوبه و فسادي 

كه به همراه خواهد داشت، هشدار مي دهند.
طرح تخصيص قير رايگان در س��ال هاي گذش��ته چند 
باري به تصويب مجلس رسيده و اجرايي شده بود اما در 
عمل، نه تنها به هيچيك از اهداف مدنظر موافقان كمكي 

نك��رد ك��ه حت��ي در عرصه 
عمل، ش��رايط را براي فعاالن 
حوزه هاي راهسازي دشوار تر 
كرد. اين قير كه بايد از س��وي 
وزارت نف��ت ب��ه طرح ه��اي 
راه هاي روستايي و اولويت دار 
اختصاص پيدا كن��د، در ذات 
خود ايج��اد ران��ت مي كند و 
تجربه سال هاي گذشته نشان 
داده كه بخش مهمي از اين قير 
سهميه اي در عمل به بازار آزاد 
راه يافته و منافع حاصل از آن به 
جيب افراد معدودي مي رود كه 
از اين رانت بهره مند هستند. 
پوي��ا ناظ��ران – كارش��ناس 
مسائل اقتصادي – جديدترين 
فردي اس��ت كه به انتق��اد از 
سياست تخصيص قير رايگان 
پرداخته و در تحليل جديدش 

ابعاد مختلفي از اين رانت و فساد ساختاري را نمايان كرده 
اس��ت. او در ابتدا به ارايه تصويري از اجراي اين سياست 
پرداخته و سپس زواياي مختلف آن را بررسي كرده است.

پرده اول: در بودجه س��ال 96 مجلس تصويب مي كند 
دولت حوال��ه چهار ميلي��ون تن م��اده اولي��ه قير به 
دستگاه هاي دولتي بدهد. س��ال 96 كه تمام مي شود 
گمرك اعالم مي كند 3.8 ميليون تن قير صادر شده، 
يعني از كل قير توليدي در كشور فقط ۱.۵ ميليون تن 
در داخل مصرف شده و تازه بخشي از اين ۱.۵ ميليون 
تن هم صرف پروژه هاي بخ��ش خصوصي و خانه هاي 
مردم شده است. پيدا كنيد آن ۴ ميليون تن قيري كه 
قرار بود صرف پروژه هاي عمراني بشود. در بودجه سال 

97 باز مجلس ۴ ميليون تن حواله قير تصويب مي كند 
در س��ال 97 هم باز 3.۵ ميليون تن قير صادر مي شود 
فقط ۲ ميليون تن قير در داخل كشور مصرف مي شود 
يعني مجموعا مردم، ش��ركت هاي خصوصي و دولت 
با هم ۲ ميليون تن قير مص��رف مي كنند در حالي كه 
مجلس ۴ ميليون تن قير را فقط براي پروژه هاي عمراني 
اختصاص داده بود.  پ��رده دوم: گزارش هاي نهادهاي 
ناظر حاكي از اين اس��ت كه 
در توزيع حواله هاي قير فساد 
زياد است براي نظارت بهتر بر 
پروژه هاي عمراني قرار بر اين 
مي شود در سال 98 حساب 
ويژه اي نزد خزان��ه براي قير 
ايجاد بشود و 6 همت پول در 
آن واريز بشود قرار بر اين است 
س��ازمان برنامه از محل اين 
حساب اعتبار به دستگاه هاي 
اجرايي تخصيص بدهد براي 
خريدن قير. ه��دف اين بود 
كه اي��ن ج��وري تخصيص 
قير ش��فاف تر از قبل بشود و 
فسادش كمتر. اما بعد قيمت 
دالر رف��ت ب��اال و قيمت قير 
در بازار افزاي��ش پيدا كرد اما 
مجلس مي خواس��ت حتما 
۴ ميليون تن قير اختصاص 
پيدا كند لذا مجلس از دول��ت مي خواهد آن 6 همت را 
يك جوري اختصاص بدهد كه مع��ادل ۴ ميليون تن 
قير بشود. اين يك جوري هيچ جوري معادل ۴ ميليون 
تن نمي شود مگر اينكه براي قير حواله اي قيمت دولتي 
تعيين بش��ود قيمتي كه با قيمت بازار فرق دارد وقتي 
قيمت قير دولتي ارزان تر از قير در بازار آزاد بشود كسي 
كه بتواند قير دولتي بگيرد كلي رانت به دست مي آورد 
نتيجه مصوبه مجلس براي س��ال 98 اين شد كه ۴.۲ 
ميليون تن قير صادر شد و كال فقط ۱.۵ ميليون تن قير 
در داخل كشور مصرف ش��د و باز هم خدا مي داند واقعا 
چقدر از آن ۱.۵ ميليون تن ص��رف پروژه هاي عمراني 
ادامه در صفحه 06  دولت شده با...  

يادداشت-3يادداشت-2   

قوانين ايران و ثبت مالكيت 
هواپيماي شخصي 

چين را قدرت اول اقتصاد 
جهان بدانيد

هي��ات وزي��ران در س��ال 
۱38۲ به پيش��نهاد وزارت 
راه وتراب��ري و به اس��تناد 
اصل يكصد و سي و هشتم 
قان��ون اساس��ي جمهوري 
اسالمي ايران، آيين نامه اي 
را از تصوي��ب گذران��د كه 
ن��ام آن آيين نام��ه مالكيت 
و بهره ب��رداري هواپيماي ش��خصي اس��ت. دولت 
جمهوري اس��المي اي��ران در اين خص��وص قانون 
خاصي را مد نظر قرار مي دهد. مطابق با ماده نخست 
اين آيين نامه، هر ش��خص حقيقي يا حقوقي داراي 
تابعيت جمهوري اسالمي ايران، مجاز است با رعايت 
قوانين و مقررات مربوط )ب��ه ويژه قانون هواپيمايي 
كش��وري(، اقدام به خري��د و مالكي��ت هواپيماي 
ش��خصي غيرنظامي كند اما اس��تفاده از هواپيماي 
شخصي مقررات خاص خود را نيز دارد. به اين معنا 
كه بهره برداري از هواپيماي ش��خصي منوط به اخذ 
مجوز صالحيت پرواز هواپيم��ا و بهره بردار، مطابق 
اس��تانداردهاي پرواز و قوانين و مقررات س��ازمان 
هواپيمايي كش��وري اس��ت. بهره بردار بايد برابر با 
آيين نامه، قبل از استفاده از هواپيماي مورد نظر آن 
را در س��ازمان هواپيمايي كشوري ثبت و مجوزهاي 
الزم را براي بهره برداري اخذ كن��د؛ بنابراين مرجع 
ثبت اينگونه هواپيماها حتي اگر كوچك و تك نفره 

هم باشند با سازمان هواپيمايي كشوري است.
همچني��ن اجازه پ��رواز پس از تايي��د قابليت هاي 
فني � عملياتي هواپيما و صالحي��ت عوامل پرواز، 
از طرف س��ازمان هواپيمايي كشوري صادر خواهد 
ش��د. نحوه عمليات پ��روازي، تعمي��ر و نگهداري، 
تامين قطع��ات و كتب فني و عملي��ات هواپيماي 
مورد تقاضا ني��ز بايد به تاييد س��ازمان هواپيمايي 
كشوري برسد. از س��وي ديگر، سازمان هواپيمايي 
كش��وري گرچه مرج��ع انحصاري ثب��ت مالكيت 
هواپيماهاي ش��خصي اس��ت اما اين نح��وه مجوز 
دادن از زم��ان تكميل مش��خصات و اخذ مجوزها، 
زمان محدودي دارد. طب��ق آيين نامه، مدت زمان 
اعط��اي آن از زم��ان تكميل تجهي��زات و مدارك 
مورد نياز كه بطور كتب��ي به متقاضي اعالم خواهد 
ش��د، 6 ماه تقويمي خواهد بود. ع��الوه بر اين مواد 
قانوني، آيين نامه ديگري با عنوان نحوه استفاده از 
هواپيما و هليكوپتر اختصاصي دولت نيز وجود دارد 
كه در خصوص هواپيماهاي دولتي و خارج از بحث 
گردش��گري و حمل ونقل عمومي است. ماده يكم 
اين آيين نامه بيان مي كند كه استفاده از هواپيماها 
و هليكوپتره��اي اختصاص��ي دولت ب��راي انجام 
ماموريت هاي خاص در س��طح مقامات عالي رتبه 

كشور امكان پذير است.

نگاه��ي به وضعي��ت اقتصاد 
جهان در س��ال هاي گذشته 
و آنچه كه در ح��ال حاضر در 
حال رخ دادن است، به خوبي 
نشان مي دهد كه امروز چين، 
قدرت نخست اقتصاد جهان 
اس��ت و تنها ب��راي پذيرش 
جهاني اين موضوع بايد چند 
س��الي صبر كرد.چين در سال هاي گذش��ته، توانسته 
با اس��تفاده از ظرفيت هاي داخلي و برنامه ريزي كالن 
و همه جانبه، ق��درت اقتصادي خود را به جهان نش��ان 
دهد. اين كشور در طول اين س��ال ها، با رشد اقتصادي 
منحصر به فرد و طوالني مدت، خ��ود را در راس تمامي 
برنامه هاي نوين و پيش رو اقتص��ادي قرار داده و همين 
روند در س��ال هاي آينده نيز ادامه خواهد يافت. تنها در 
رابطه با مواجه با ويروس كرونا، مي ت��وان اين برتري را 
خوبي درك كرد. در شرايطي كه تمامي دولت ها هنوز 
با همه گيري كرونا دست به گريبان هستند، چين نه تنها 
توانست با مديريت درست، شيوع اين ويروس را كنترل 
كند كه حتي آمارها نش��ان مي دهد كه در شرايطي كه 
تمام اقتصادها رشد منفي داشته اند، چين رشد اقتصادي 
مثبت ۴.۵ درصد را به ثبت رسانده و تا پايان سال، حتي 
امكان رسيدن به رشد ۴.8 درصد را نيز دارد. اگر اين رشد 
مثبت را در كنار رش��د منفي ديگر كشورها قرار دهيم، 
مي بينيم كه چين در يك س��ال فاصله خود را جهان را 
۱0 درصد افزايش داده و اين يعني روند تبديل ش��دن 
اين كشور به اقتصاد نخس��ت جهان تسريع شده است. 
در تحليل هايي كه در س��ال هاي گذشته وجود داشت، 
در بدبينانه تري��ن حالت، تبديل ش��دن چين به قدرت 
نخست اقتصادي را در سال ۲0۵0 پيش بيني مي كرد 
و در تحليل هاي خوش بينانه اين عدد س��ال ۲030 را 
نشان مي داد. با توجه به اتفاقاتي كه در ماه هاي گذشته 
رخ داده، به نظر مي رسد حتي زمان اين موضوع نزديك تر 
نيز خواهد شد. چين در سال هاي گذشته تالش كرده، 
با عبور از ادبيات س��لطه، برتري اقتصادي خود را در دل 
همكاري هاي دو و چندجانبه نشان دهد. قراردادي كه 
چند روز قبل در ويتنام نهايي ش��د و تجارت آزاد را بين 
بخش مهم��ي از جمعيت جهان و ح��دود 30 درصد از 
اقتصاد جهان نهايي كرد، نشان دهنده اين نوع نگاه است. 
در قرارداد جديد كش��ورهايي حضور دارند كه به شكل 
طوالني مدت در اتحاد با امريكا به س��ر مي بردند و حتي 
هنوز نيز رابطه اي بسيار مطلوب با اين كشور دارند اما با 
توجه به مختصات اقتصادي جديد، همكاري هاي خود 
با چين را گسترش داده اند.  با در كنار هم قراردادن تمام 
اين اتفاقات به نظر مي رسد در سال هاي آينده چين در 
كنار تداوم پيشرفت هاي اقتصادي، با رويكرد همكاري و 
نه تقابل به دنبال تثبيت برتري اقتصادي خود در جهان 
ادامه  در صفحه 07  خواهد بود و بايد ديد در...  

معين شرقي مجيدرضا حريري

يادداشت-4

 كدام مردم 
كدام اقتصاد

در ش��رايطي ك��ه كمت��ر از 
يك س��ال به موعد رس��مي 
انتخاب��ات ۱۴00باقي مانده، 
اين پرس��ش كه كش��ور در 
دورنماي آين��ده به چه تفكر 
مديريتي براي حل مشكالت 
ني��از دارد در س��طح اف��كار 
عموم��ي و رس��انه ها مطرح 
است. در جريان بررسي ابزارهاي مورد نياز براي توسعه 
به نظرم بايد بين مديريت كالن و ظرفيت هاي كش��ور 
تفاوت قائل شويم. همه از مردم سخن مي گويند، اما تعهد 
واقعي افراد به مطالبات مردم نه از حرف ها و سخنراني ها 
بلكه از بطن عملكرد اف��راد متبلور مي ش��ود. بنابراين 
رويكردي كه برخي افراد و جريانات در خصوص برخورد 
عوامانه با اقتصاد و معيش��ت در پيش گرفته اند، بدون 
ترديد با استقبال مردم مواجه نمي ش��ود. بدون ترديد 
كشور ما كشور ثروتمندي است. ما از نقطه نظر ژئوپلتيك 
و ژئواس��تراتژيك اوضاع منحصر به فردي داريم. منابع 
راهبردي از نفت، گاز، معادن و فلزات گرفته تا زمين هاي 
مرغوب كشاورزي، نيروي انساني مستعد، اقليم متنوع 
و... بهترين زير بنا را براي توس��عه در كشور ايجاد كرده 
است. اما اين يك روي سكه توسعه در ايران است، روي 
ديگر سكه توسعه در ايران، اما مديريت اقتصادي كارا و 
راهبردهاي اقتصادي كارشناسي است كه در اين زمينه 
كارنامه چندان مناس��بي نداريم. مش��كالت بنيادين 
كش��ور مربوط به روش اداره كش��ور توس��ط مديران و 
تصميم سازان است. اگر س��اختارهاي مديريتي آينده 
كشور هم بخواهند مبتني بر همين شيوه ها عمل كنند، 
نمي توان نسبت به حل مش��كالت در دورنماي آينده 
اميدوار باش��يم. ولي چنانچه ش��خص يا جريان بتواند 
تصوير شفافي از اصالحات ضروري مديريتي و نگرشي 
ارايه كند به نظرم مي تواند توج��ه مردم را به خود جلب 
كند. هرچند تحريم هاي اقتصادي در بروز مش��كالت 
بي تاثير نيست اما بنا به اعالم كارشناسان و مسووالن رده 
باالي كشور 80درصد مشكالت اقتصادي كشور برآمده 
از س��وءمديريت ها و مشكالت داخلي اس��ت. به عنوان 
شخصي كه بر اساس آمارهاي دولتي تنها در مردادماه 
كش��ور ۵ميليارد دالر صادرات غير نفتي داشته است. 
يعني س��الي ۵0تا 60ميليارد دالر ص��ادرات غيرنفتي 
داشته ايم. اين در حالي است كه در دهه60خورشيدي 
در اوج جنگ تحميلي كشور با ۱0الي ۱۲ميليارد دالر 
اداره مي شد. مطابق نظرات مردمي كه دهه 60 را تجربه 
كرده اند، اداره كش��ور در آن زمان مناسب بوده است. در 
صورت مديريت مناسب بر منابع با همين ميزان درآمدها 
مي توان كشور را از شر بيماري هايي چون تورم، توسعه 
پايه پولي و... نجات داد. مشكل اصلي دولت ها از مشروطه 
تا رضاخان و از رضاخان تا محمدرضاي پهلوي و از دوران 
ادامه در صفحه 05  پس از...  

محمد غرضي
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 مقصر رسوب کاال  
در گمرك کيست؟

 بانک مرکزی، وزارت صمت وگمرک بايد پاسخگوی 
کم کاری شان در ترخيص کاالهای اساسی باشند

سخنگوي ستاد مقابله با كرونا اعالم كرد

پويا ناظران در تحليلي از ايجاد رانت در مصوبه جديد مجلس مي گويد

 ممنوعيت تردد درون شهري از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح 
منع تردد بين شهري در شهرهاي قرمز و نارنجي اعمال مي شود

تداوم فساد با  قير رايگان

 منع تردد  شبانه 
در 150 شهر

يادداشت

پاسخ جهانگيري و نوبخت به صحبت هاي قاليباف

 بودجه چوب ادب سياستمداران است
به ويژه سياستمداراني كه تنها شعار مي دهند

 بودجه همه را 
ادب مي كند

 نوبخت:  مردم به جاي اعانه و يارانه 
خواهان رفع تحريم هستند

طي روزهاي گذش��ته خبرهاي مثبتي از واكسن 
كرونا مخابره ش��ده اس��ت و مدير اجرايي شركت 
آلماني »بايونتك« ادعا مي كند كه واكسن كروناي 
ساخت اين ش��ركت با همكاري شركت امريكايي 
»فايزر« ويروس كوويد١٩ را نابود ك��رده و به اين 
همه گيري پايان مي دهد پس از اعالم اين خبر يك 
شركت دارويي امريكايي نيز مدعي شد كه واكسني 
با ايمني 9۴ درصد كشف كرده است. اين واكسن 
كه موفقيت آن خوش بيني فراوان��ي در جهان به 
وجود آورده اكنون در فاز سوم آزمايشي است و به 
۴3 هزار و ۵00 نفر داوطلب شركت در اين مرحله 
تززيق مي شود. شركت فايزر نيز پيش بيني مي كند 
تحويل اين س��فارش از اواخر سال جاري ميالدي 
آغاز شود و تا پايان سال ۲0۲۱ بيشتر از يك ميليارد 
دوز از اين واكس��ن را به سراسر جهان مي فروشد. 

حاال اتحاديه اروپ��ا اعالم كرده ك��ه 300 ميليون 
دوز از اين واكس��ن را پيش خريد مي كند. درست 
است كه اين واكسن ها به مرحله اجراي عمومي و 
همگاني به صورت رسمي نرسيده اما؛ تاييديه آن 
توسط سازمان بهداش��ت جهاني باعث شده است 
جو مثبتي در تمامي دنيا ظاهر شود اين جو مثبت 
بر روي اقتصاد و بورس تاثير مثبت داشته و باعث 
شدكه اين بازارها روندي مثبت به خود بگيرند. در 
حالي كه آمار ميزان تولي��دات كارخانه اي چين 
نشان از بهبود اوضاع اقتصادي اين كشور مي داد، 
قيمت كاالهاي اساس��ي جان دوب��اره اي گرفت. 
همچنين انتظ��ار س��رمايه گذاران ب��راي اعالم 
پيشرفت مذاكرات تجاري پسابرگزيت با اتحاديه 
اروپا، موجب ش��د، ش��اخص هاي اروپايي با رشد 
ادامه در صفحه  07 چشمگيري همراه شوند.  

طالي جهاني 100 دالر افت كرد
واكنش بازارها به واكسن كروناي شركت ُمدرنا با ايمني 94/5 درصدي

ريشه ايده توزيع رايگان قير
بسياري از كارشناسان 
و  ران��ت  معتقدن��د، 
ويژه خ��واري يك��ي از 
مشكالت  اساسي ترين 
اقتصاد ايران در مس��ير 
بهب��ود  و  پيش��رفت 
يعني  اس��ت.  اوض��اع 
مكانيس��م هاي رانت خيزي كه در بخش هاي 
مختلف اقتصادي النه كرده، اقتصاد را از پويايي 
و تحرك دور كرده است. مخالفت هايي كه در 
خصوص توزيع قي��ر راي��گان در مجلس و در 
محيط هاي كارشناسي در بيرون مجلس مطرح 
شد، ناشي از مشكلي است كه در ذات اين طرح 
قرار دارد.    ادامه در صفحه 05 

جواد نيك بين

يادداشت

چوب ادب بودجه
اظهارات ديروز اسحاق 
جهانگي��ري مع��اون 
اول رييس جمه��وري 
اين������كه   درب��اره 
بودجه »چ���وب ادب 
سي���اس��تم��داران 
ب����ه خ��ص����وص 
س��ياست���مداران ش��عاري است«، يك بار 
ديگر مس��اله اي ذيل عن��وان »بودجه« را به 
عنوان يكي از مهم ترين گزاره هاي اقتصادي 
در ويترين تحليلي رسانه ها و شبكه اجتماعي 
نش��اند. بودجه در واقع آين��ه تمام نماي هر 
اقتصادي اس��ت. بازت��اب مجموع��ه فعل و 
انفعاالت اقتصادي در كش��وري در اين سند 
مهم مال��ي بازتاب پيدا مي كن��د. به گونه اي 
ك��ه كوچك تري��ن اش��تباهي در فراين��د 
بودجه ريزي و بودجه نويسي مي تواند تبعات 
جبران ناپذي��ري در اقتصاد كالن كش��ور به 
جاي بگذارد. مثال كافي اس��ت بودجه اي به 
جاي استناد به واقعيات اقتصادي مبتني بر 
شعارها و رفتارهاي پوپوليستي نوشته شود تا 
اقتصاد كالن كشور متاثر از كسري در مسير 
نوس��ان قرار بگيرد. اهميت اين س��ند مالي 
فراگير به اندازه اي اس��ت كه برخي از اساتيد 
علم اقتصاد از معتقدند ب��راي اينكه تصوير 
درس��تي از يك قلمروي اقتصادي به دست 
آورد بايد نگاهي به بودجه ساالنه جامعه ورد 
نظر انداخت. يك��ي از مهم ترين لوايح دولت 
كه بعد از بحث و بررسي در مجلس و شوراي 
نگهبان تاييد مي شود، بودجه است. در واقع 
بودجه تعيين مي كند كه بخش هاي مختلف 
اقتصادي در طول يكسال چه راهبردي را بايد 
دنبال كنند. اما بودج��ه واقعي چه بودجه اي 
اس��ت؟ بودجه واقعي بودج��ه اي كه تعادل 
و توازن��ر مطلوبي مي��ان درآمدهاي عيني و 
واقع��ي و درآمدهايش ايجاد ش��ود.هرچند 
شايد به نظر برس��د اين معادله ساده است، 
اما تجربه تاريخي كش��ورمان در طول تاريخ 
معاصر نشان داده كه رفتارهاي پوپوليستي و 
شعاري همواره سايه سنگين خود را بر بودجه 
كشور انداخته است و اين موضوع باعث بروز 
خسارت هاي فراواني براي كشور شده است.

خارج از چهارچوب واقعي بودج��ه، اگر فرد 
يا جرياني ش��عارهاي مردم فريبانه و عوامانه 
بدهد ومدام بر بار هزينه هاي بودجه بيفزايد، 
نتيجه آن بالفاصله در اقتصاد و معيشت مردم 
نمايان خواهد كرد. متاسفانه مجلس يازدهم 
طي چند ماهي كه س��كان هدايت ساختار 
تقنيني كشور را به دست گرفته، نشان داده 
در حوزه هاي اقتصادي و تخصصي بيشتر از 
اينكه مبتني بر اصول علمي و كارشناس��ي 
برنامه ريزي كن��د، مبتني ب��ر رويكردهاي 
پوپوليستي و در راس��تاي ايجاد محبوبيت 
بيش��تر جناحي عمل مي كند. ب��ا نگاهي به 
مهم ترين طرح ه��اي اقتصادي مجلس مثل 
طرح توزي��ع اقالم اساس��ي، ط��رح جهش 
توليد مس��كن، طرح قير رايگان و... متوجه 
خواهيم شد كه رويكرد مجلس در خصوص 
موضوعات اقتصادي و معيشتي فرسنگ ها 

فاصله با اصول علمي و كارشناسي دارد. 
ادامه در صفحه 05   

علي قنبري

يادداشت -1



قطب اقتصادي جهان در حال تغيير است. اين خبري است كه 
در طول س��ال هاي گذشته بارها كارشناسان و اساتيد اقتصاد 
در سراسر جهان بر آن تاكيد كرده اند و مقامات سياسي نيز با 
وجود اكراه از پذيرش رس��مي آن، در عمل چاره اي جز مواجه 
شدن با آن ندارند. چين كه در طول دهه هاي گذشته حركت رو 
به رشد اقتصادي خود را با سرعتي قابل توجه آغاز كرده، امروز 
به رقيب جدي امريكا در عرصه اقتصادي بدل شده و حتي در 
برخي از حوزه ها، برتري قطعي امريكايي ها در سال هاي قبل را 
از آنها ربوده است. با وجود آنكه هنوز در برخي شاخص ها، امريكا 
پيشتاز اقتصادي به شمار مي آيد اما در عمل راهي كه چين آغاز 
كرده، چاره اي جز پذيرش شكست براي كاخ سفيد باقي نخواهد 
گذاشت و بسياري از تحليل ها از اين مي گويند كه دهه 2030 را 
بايد دهه پيشتازي چين در عرصه اقتصادي جهان ناميد. آنچه 
كه امروز در چين رخ داده، نتيجه فعاليتي بيش از 30 ساله است. 
دولت كمونيست چين در دهه 80 ميالدي به اين نتيجه رسيد 
كه اتكا به آموزه هاي ماركسيستي كه از دوره مائو – رهبر انقالب 
كمونيستي چين – به يادگار مانده بود، ديگر امكان تداوم ندارد 
و بايد طرحي نو در اين كشور در انداخت. به اين ترتيب بر خالف 
مس��ير طي شده از سوي ش��وروي كه به حذف رسمي حزب 
كمونيسم انجاميد، در چين حزب حاكم بر سر جاي خود ماند 
اما با پذيرش شرايط اقتصادي جهان و اجراي سياست گشايش 
درهاي كشور، راهي را آغاز كرد كه امروز در حوزه هاي مختلف، 
برتري خود را اثبات كرده است. اياالت متحده امريكا كه از نظر 
اقتصادي، پيروز قطعي جنگ جهاني دوم بود، سيطره خود به 
بخش هاي مختلف اقتصاد را از دهه 50 ميالدي آغاز كرد. در 
دوران جنگ سرد، با وجود تالش هايي كه از سوي دولت شوروي 
انجام شد، عمال امريكا به دولت برتر جهان در حوزه اقتصاد تبديل 
شد با فروپاشي ديوار برلين و پايان عمر شوروي، اين كشور در 
دهه هاي بعد قدرت اقتصادي خود را به جهان ديكته كرد. در 
شرايطي كه به نظر مي رسيد، تنها راه مقابله با امريكا، در اروپا 
و از دل اتحاد دولت هاي اين منطقه به دس��ت خواهد آمد اما 
رقيب اصلي امريكا از شرق آسيا برخاست. چين از چند جهت 
توانايي هايي داشت كه در اتحاديه اروپا امكان پذير نبود. در اروپا 
با وجود صحبت از برداشتن مرزها و يكسان سازي واحد پولي، 
دولت ها نه توانستند دغدغه هاي ملي گرايانه را به حداقل برسانند 
و نتيجه آن شكست در سياست همسان سازي ملت ها در اروپا 
بود و نه امكان يكدست كردن سطح اقتصادي دولت هاي عضو را 
پيدا كردند. اتحاديه اروپا با حضور 28 كشور )كه با خروج بريتانيا 
به 27 كشور تقليل خواهد يافت( در شرايطي كار خود را آغاز 

كرد، كه سطح توسعه اقتصادي ميان كشورهاي عضو با يكديگر 
قابل قياس نبود. كشورهايي مانند آلمان، فرانسه و انگلستان در 
سال هاي بعد مجبور شدند جور عقب ماندگي اقتصادي برخي 
ديگر از كش��ورهاي اروپايي را بكشند كه در نهايت به افزايش 
نارضايتي از شرايط در انگلستان منجر شد و مردم اين كشور 
حكم به خروج از اين اتحاديه دادند تا رس��ما طرح كالن اروپا 
براي رقابت با اياالت متحده به شكست بينجامد. در چين اما 
شرايط متفاوت بود. از سويي اين كشور، وسعت جغرافيايي الزم 
براي رقابت با امريكا را داشت و از سوي ديگر جمعيت باالي يك 
ميليارد نفري چين كه روزگاري به تهديدي جدي عليه منافع 
اقتصادي اين كشور بدل شده بود، در برنامه جديد دولت پكن به 
يك نقطه قوت تبديل شد. در چنين بستري چين با برنامه ريزي 
براي توليدات كاالهاي ارزان قيمت صادراتي كه به كمك نيروي 
كار ارزان نهايي شد، توانست در طول چند دهه، جاي پاي خود 
را در تجارت جهان محكم كند و امروز اين قدرت شرق آسيا چه 
از نظر بازارهاي صادراتي و تراز تجاري مثبت و چه از نظر ذخاير 
استراتژيك ارزي، گوي رقابت را از امريكا ربوده است. چين در 
سال 2019، به تنهايي بيش از 10 درصد صادرات كل جهان را 
به نام خود ثبت كرد و در تجارت مستقيم با امريكا نيز تراز تجاري 

مثبت با چند ده ميليارد دالر اختالف را به ثبت رساند.

    تغيير در جناح بندي هاي اقتصادي
اگر در دهه هاي گذشته، موفقيت آميز بودن يك توافق اقتصادي، 

منوط به حضور امريكا در آن يا حمايتش از يك توافق مي شد، 
در سال هاي گذشته با اوج گيري روند رو به رشد اقتصادي چين، 
حاال به نظر مي رسد، كشورهاي جهان در مشخص كردن مسير 
آينده اقتصادي شان تغييراتي را لحاظ كرده اند و در دل آن بناست 
در جبهه چين بازي كنند. جديدترين تغيير به وجود آمده در 
اين جبهه بندي به قراردادي بازمي گردد كه در روزهاي اخير در 
ويتنام نهايي شد. روز يكشنبه 15 نوامبر )25 آبان( مقامات 15 
كشور منطقه آسيا-پاسيفيك از جمله چين، ژاپن، كره جنوبي، 
استراليا، نيوزيلند همچنين 10 كشور عضو انجمن كشورهاي 
 )RCEP( جنوب شرق آسيا توافقنامه شراكت جامع اقتصادي
كه از يك دهه قبل در دست بررسي و تدوين بود را رسمًا امضا 
كردن��د. اين توافق كه به ايجاد بزرگ ترين منطقه آزاد تجاري 
جهان )با مش��اركت حدود 30 درصد از جمعيت كل جهان( 
منجر مي شود، در آخرين روز از سي و هفتمين نشست آسه آن 
كه به ميزباني ويتنام و البته به صورت مجازي برگزار ش��د، به 
امضا رسيد.حاميان توافق تجاري بزرگ آسيا-پاسيفيك كه 
كشورهايي با مجموع 2.2 ميليارد نفر جمعيت و 26.2 تريليون 
دالر توليد ناخالص داخلي را در بر مي گيرد، مي گويند كه اين 
تواف��ق از طريق كاهش تعرفه ها، تقويت زنجيره هاي تأمين و 
سامان دادن به مقررات جديد تجارت الكترونيك باعث تقويت 
اقتصادهاي منطقه كه بر اثر بحران كرونا به شدت آسيب ديده اند 
خواهد ش��د. از جمله مزاياي توافق تجاري جديد مي توان به 
حذف تعرفه دست كم 92 درصد از كاالهايي كه بين كشورهاي 

عضو توافق رد و بدل مي ش��ود، اش��اره كرد. از طرفي اقدامات 
غيرتعرفه اي و تقويت روابط در حوزه هايي مانند محافظت از 
اطالعات مصرف كنندگان آنالين، شفافيت و رويه هاي تجاري 
بدون كاغذ )paperless( نيز در اين توافق گنجانده شده است. 
همچنين به موجب اين توافق تجاري، ساده سازي رويه هاي 
گمركي ميان كش��ورهاي مشاركت كننده در دستور كار قرار 
خواهد گرفت. كشورهايي كه در پيمان تجاري جديد آسيا-

پاسيفيك حضور دارند، همه بر اين باورند كه اين پيمان تجاري 
روند خروج اقتصاد آنها از بحران ناشي از همه گيري ويروس كرونا 
را تسريع خواهد كرد. حضور استراليا به عنوان يكي از متحدان 
امريكا در اين توافق به خوبي نشان مي دهد كه امريكا ديگر در 
برخي امور اقتصادي جهان، دست باال را ندارد. دولت استراليا 
در بيانيه اي اعالم كرد: تحت پيمان شراكت جامع اقتصادي، 
كشاورزان و كسب وكارهاي استراليايي از فرصت هاي بهتري 
براي صادرات محصوالت خود بهره مند خواهند شد. اطمينان 
شركت ها براي س��رمايه گذاري هاي بزرگ تر افزايش خواهد 
يافت و فعاالن اقتصادي در حوزه هاي مختلف از جمله خدمات 
مالي، آموزش، سالمت و بخش هاي مهندسي و صنعتي سود 
بيشتري كسب خواهند كرد. در استراليا از هر 5 شغل، يك شغل 
به تجارت وابسته است و پيمان شراكت جامع اقتصادي نقشي 
حياتي در بازسازي اقتصاد استراليا و منطقه پس از همه گيري 
كوويد-19 خواهد داشت. تنها ابهامي كه در دل اين توافق باقي 
ماند، خروج هند از اين برنامه مشترك بود. هرچند اعضا اعالم 
كرده اند كه هند در آينده نيز مي تواند بار ديگر به توافق بپيوندد 
اما چين ترجيح داد با حض��ور هند، كمربند جديد اقتصادي 
خود را محكم تر كند. شرايط به وجود آمده نشان از آن دارد كه 
دولت جديد امريكا در كنار ساير نگراني ها، بايد در حوزه اقتصاد 
آماده باشد كه قدرت را به چين واگذار كند. دونالد ترامپ كه در 
سال هاي گذشته تالش كرده بود دشمني اقتصادي با چين را 
علني كند و حتي با قراردادن تعرفه وارداتي، صادرات چين به 
اين كشور را كاهش دهد، در انتخابات شكست خورد و جو بايدن 
دموكرات در حالي به كاخ سفيد مي رسد كه از سويي با توجه 
شيوع شديد كرونا در كشورش، اقتصادي آسيب ديده را تحويل 
خواهد گرفت و از سوي ديگر بايد با چين تقابل كند كه از سويي 
از بحران اقتصادي كرونا كمترين آسيب را ديده و از سوي ديگر با 
افزايش پيمان هاي بين المللي خود، به دنبال نقش آفريني بيشتر 
در عرصه جهاني اقتصاد است، عرصه اي كه اگر اتفاق عجيبي در 
آن رخ ندهد در سال هاي پيش رو با اطمينان بيشتري در اختيار 

پكن قرار خواهد گرفت.
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تحقق 100 درصد درآمدهاي 
پيش بيني شده مالياتي

رييس كل سازمان امور مالياتي كشور از تحقق حدود 
100 درصدي درآمد هاي پيش بيني شده مالياتي در 
7 ماهه امسال خبر داد. اميد علي پارسا، با بيان اينكه 
هوشمند سازي نظام مالياتي، از مهم ترين اولويت هاي 
وزارت امور اقتصادي و دارايي و مهم ترين برنامه سازمان 
امور مالياتي كشور اس��ت گفت: بدون ترديد يكي از 
مهم ترين دستاورد هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي 
در سال هاي اخير، هوشمندسازي نظام مالياتي بوده 
كه مهم ترين پيامد آن، تحقق 97 درصدي درآمد هاي 
مالياتي سال 1397، تحقق 102 درصدي درآمد هاي 
مالياتي سال 98  همچنين تحقق حدود 100 درصدي 
درآمد هاي پيش بيني ش��ده 7 ماهه امسال بوده كه 
چنين عملكردي، بسيار قابل مالحظه و كم سابقه است. 
پارسا تصريح كرد: تحقق درآمد هاي مالياتي سال هاي 
اخير، در حالي اتفاق افتاده كه كشور با تحريم هاي شديد 
اقتصادي رو به رو بوده و تحقق كامل درآمد هاي مالياتي، 
بدون افزايش نرخ ماليات ها و فشار بر موديان فعلي و تنها 
با تمركز بر شناسايي موديان جديد، مبارزه با فرار هاي 
مالياتي و وصول مطالبات مالياتي رقم خورده اس��ت. 
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، همچنين گفت: 
از ابتداي س��ال 1397 تا مهرماه سال 1399 از محل 
اجراي قانون ماليات بر ارزش اف��زوده، رقمي معادل 
60 هزار ميليارد توم��ان در قالب عوارض و به منظور 
توسعه شهري و روس��تايي، در اختيار شهرداري ها و 
دهياري هاي سراسر كشور قرار گرفته است. وي ادامه 
داد: همچنين مجموع ماليات قابل تخصيص به بخش 
سالمت )وزارت بهداش��ت و درمان( از سال 1397 تا 
مهرماه س��ال 1399، حدود 18 هزار و 500 ميليارد 
تومان بوده است.رييس كل سازمان امور مالياتي كشور 
در ادامه به سهم ورزش هاي همگاني از ماليات بر ارزش 
افزوده اشاره كرد و گفت: از سال 1397 تا مهرماه 1399 
حدود چهار هزار و 600 ميليارد تومان از بابت سهم 27 
صدم درصدي ورزش همگاني از ماليات و عوارض ارزش 

افزوده وصول شده است.

ويژه

 خدمت رساني مناسب 
وظيفه اصلي كاركنان است

سرپرس��ت ش��ركت گاز اس��تان مازندران گف��ت: 
خدمت رس��اني مناس��ب و قانون م��داري دو وظيفه 
اصلي همه كاركنان اس��ت ك��ه بايد در تم��ام دوران 
مسووليت زندگي سرلوحه اعمال آنها قرار گيرد. »حمزه 
اميرتيموري« سرپرست جديد شركت گاز مازندران در 
نشست با مديران س��تادي اظهار داشت: بنده به اصل 
مشورت پذيري و قانون مداري و انتقادات و پيشنهادات 
سازنده معتقد هستم و از عزيزان مي خواهم كه در اين 
راه به بنده كمك نمايند. وي با تأكيد بر اينكه بيت المال، 
امانتي در نزد ما است، تصريح كرد: مديران در حوزه كاري 
خود بايد مراقب باشند كه حق مظلوم يا مراجعه كننده اي 
ضايع نشود. اميرتيموري با اشاره به اينكه سرمايه هاي 
انس��اني مهم ترين عامل در يك سازمان به شمار 
مي روند، خاطرنش��ان كرد: ما براي پيشرفت سازمان 
خود نياز به خالقيت و نوآوري كاركنان داريم كه براي 
باز شدن اين بستر بايد به نظرات و پيشنهادات كاركنان 
توجه ويژه نماييم. وي افزود: كارمندان بايد در جهت 
پيشبرد امورات س��ازمان و تكريم ارباب رجوع و ارايه 

خدمات مطلوب به مردم اهتمام جدي داشته باشند.

بررسي طرح جامع زنجيره فوالد
مجتبي رضاخ��واه، نماينده مردم ش��ريف تهران، ري، 
شميرانات و اسالمش��هر، به همراه مصطفي طاهري، 
نماينده مردم ش��ريف زنجان و طارم و پروين صالحي، 
نماينده مردم ش��ريف شهرس��تان مباركه در مجلس 
شوراي اسالمي، روز يكش��نبه 18 آبان ضمن بازديد از 
خطوط توليد شركت فوالد مباركه، در نشست مشترك با 
مديرعامل و تني چند از معاونان اين شركت، در خصوص 
طرح جامع زنجيره فوالد گفت وگو و تبادل نظر كردند. 
در اين نشست، مجتبي رضاخواه، نماينده مردم شريف 
تهران، ري، شميرانات و اسالمشهر در مجلس شوراي 
اسالمي، به تالش هاي ارزنده توليدكنندگان محصول 
نهاي��ي و دخالت دالالن و س��وداگران در فرآيند توليد 
محصول تا رس��يدن به دست مصرف كننده اشاره كرد 
و ضمن ابراز تأسف از دخالت دالالن بدون ايجاد ارزش 
افزوده در بازارو تقبيح اين امر، از تالش نمايندگان مجلس 
براي دس��تيابي توليدكنندگان به حاشيه سود بيشتر 
و درعين حال حماي��ت از مصرف كنندگان واقعي خبر 
داد. وي فرآيند تدوين طرح ساماندهي زنجيره فوالد را 
ضروري دانست و گفت: بايد با اجراي طرح مذكور، زنجيره 
فوالد به نحوي بهينه شود كه در عين تأمين هزينه هاي 
توليد و سرمايه گذاري هاي جديد توليدكنندگان، كاالها 
با هزينه كمتر به دست مصرف كنندگان برسد. رضاخواه 
با تأكيد بر اينكه در اين جلسه مسائل كارشناسي و خوبي 
مطرح شد، گفت: با دريافت نظرات كارشناسي، گام هاي 
خوبي در تدوين ط��رح جامع زنجيره فوالد در مجلس 
شوراي اسالمي برداشته مي شود. در همين خصوص، 
مصطفي طاهري نماينده مردم ش��ريف زنجان و طارم 
در مجلس شوراي اسالمي نيز ضمن عرض خداقوت به 
همه مديران و كاركنان فوالد مباركه گفت: در عصر حاضر 
هرچه در اطراف ماست، از لوازم خانگي گرفته تا خودرو و 
ساختمان، با فوالد مرتبط است و اين فلز ارزشمند در همه 
كشورها يك كاالي استراتژيك به شمار مي رود. وي در 
خصوص اهميت عملكرد فوالد مباركه در صنعت كشور 
گفت: در اهميت و ارزش وجود فوالد مباركه همين بس 
كه اگر امروز در اين اندازه توليد داخلي فوالد نداشتيم، 
مشكالت بسيار بزرگي دامنگير كشورمان مي شد و تأمين 
نياز داخلي در عرصه هاي مختلف صنع��ت و ارزآوري 

موجود محقق نمي شد.

 روحاني: سالمت مردم
عرصه كشمكش سياسي نيست

رييس جمهور بسيج عمومي و همكاري و همراهي 
گسترده مردم و نهادهاي مسوول در اجراي طرح 
جامع مقابله ب��ا كرونا را براي مهار موج س��وم اين 
بيماري در كش��ور ضروري خواند و با بر ش��مردن 
وظايف دقيق هر يك از بخش ها و نهادهاي مسوول، 
از آنها خواس��ت هماهنگ، متحد و ب��ا اراده قوي، 
تالش خود را در مس��ير خدمت به سالمت مردم، 
مضاعف كنند. به گزارش ايس��نا، حجت االس��الم 
والمسلمين حسن روحاني عصر دوشنبه در جلسه 
بررسي نهايي دستورالعمل هاي »طرح جامع اعمال 
محدوديت هاي پويا در مقابله با كرونا« كه با اجراي 
آن از روز شنبه هفته آينده، محدوديت هاي شديد 
در شهرهاي مختلف كشور به اجرا گذاشته مي شود، 
تاكيد كرد: تمام دستورالعمل ها در خصوص اجراي 
اين طرح براي شهرهاي در وضعيت قرمز، نارنجي 
و زرد، بايد به روشني و دقيق، تا صبح چهارشنبه به 
اطالع مردم برسد و به مراكزي كه بايد ابالغ شود، 
اقدام ش��ود. وي اظهارداش��ت: همچنين ضروري 
است به تمامي مشاغل، كاركنان، كارگران و كسب 
و كارها، مراكز آموزش��ي و گروه هاي كه در طرح از 
آنها ياد شده، از طرف دستگاه هاي مسوول ابالغ هاي 
الزم انجام گيرد.  روحاني با اشاره به اينكه براي مهار 
موج سوم ويروس كرونا كه با توجه به افزايش قدرت 
ش��يوع و بيماري زايي آن، بسيار سنگين تر از قبل 
است، همگان بايد مقررات و دستورالعمل هاي مقابله 
با كرونا را به عنوان وظيفه اي ش��رعي و اجتماعي 
رعايت كنند، گفت: پيروزي بر كرونا نيازمند كارزاري 
مبتني بر »همبستگي« ميان حاكميت، همبستگي 
در ميان نهادهاي مدني داوطلب و نهايتا همبستگي 
بين شهروندان و حاكميت است. رييس جمهور با 
بيان اينكه بسيج همگاني بايد به آمادگي ملي براي 
مب��ارزه با بيماري بينجامد، اف��زود: نيازمند ايجاد 
»آمادگي ملي« براي مبارزه با بيماري هس��تيم و 
نبايد اجازه داد كه رقابت هاي سياسي، »احساس 
رهاشدگي« در شهروندان را تقويت كند. روحاني 
با اشاره به اينكه »در برابر كرونا يا همه بازنده ايم يا 
همه پيروز« و دولت به دنبال پيروزي ملي و سالمتي 
براي همه است، اظهارداشت: بي ترديد در تحريم و 
فشار حداكثري، هر تصميمي براي مهار بيماري به 
»تصميم سخت« بدل مي شود اما اولويت نخست 
در انتخاب هاي سخت و تعيين سياست هاي بهينه، 
»جان عزيز« ه��ر ايراني اس��ت. رييس جمهور با 
تاكيد مجدد به همه سياسيون، رسانه ها و صاحبان 
تريبون ها براي اينكه عرصه مقابله با كرونا و حفظ 
سالمت مردم را به ميدان كشكمش هاي سياسي 
تبديل نكنند، اظهارداشت: دولت و ستاد ملي مبارزه 
با كرونا طي 9 ماه گذشته، فارغ از جريان سازي هاي 
سياس��ي و حاشيه پردازي هاي رس��انه اي، به طور 
هماهنگ و منس��جم در مسير خدمت به سالمت 
مردم كار خود را انجام داده و هيچگاه اجازه نداده اند 
اين كشمكش ها و حاشيه پردازي ها مسير خدمت 
را مختل كند.  روحاني تصريح كرد: همه ما به نوبه 
خود در قبال جان و س��المت يكديگر مس��ووليت 
داريم و باي��د به يكديگر در اين مب��ارزه نفس گير 
كمك كنيم و همه دستگاه هاي دولتي همان طور 
كه در 9 ماه گذش��ته با اولويت قرار دادن مقابله با 
كرونا در شرايط تحريمي، تمامي همت و اراده خود 
را براي تضمين سالمت مردم به كار گرفته در اين 
بسيج عمومي، پررنگ تر و قوي تر از گذشته در كنار 
وزارت بهداشت و درمان خواهد بود. رييس جمهور با 
تاكيد بر اهميت اطالع رساني دقيق و به موقع درباره 
جزييات اين طرح و جلب همكاري و همراهي مردم 
گفت: كميته تبليغات موظف اس��ت به روشني و 
شفافيت با استفاده از ظرفيت هاي رسانه اي كشور 
و رسانه ملي و فضاي مجازي مردم را نسبت به اين 
طرح آگاه كند به طوري كه هيچ كس نبايد نسبت به 
اين موضوع داراي ابهام باشد. روحاني تصريح كرد: 
اطالع رساني در اين راستا بايد در يك مسير واحد 
هدفمند انجام گي��رد و از اظهارنظرهاي متناقض 
يا مشكوك و ابهام برانگيز كه باعث مشوش شدن 
افكار عمومي مي شود، پرهيز شود. در همين راستا، 
تخلف از مقررات بهداش��ت عمومي بايد به عنوان 
ض��دارزش در فرهنگ عموم��ي جامعه تثبيت و 
موارد تخلف، به عنوان تعرض به حق الناس و حقوق 
عمومي مطرح شود. رييس جمهور گفت: نيروي 
انتظامي و بسيج ضروري است اجراي كامل و بدون 
استثناء، تصميمات انضباطي مقررات فاصله گذاري 
اجتماعي و محدوديت شديد بهداشتي را اجرا نموده 
و ضابطين نسبت به جريمه اقليت بسيار كوچك 
متخلفين كه امنيت بهداش��تي جامعه را به خطر 
مي اندازن��د، اقدام نمايند.  روحاني اظهارداش��ت: 
وزارت بهداشت و درمان نيز همانطور كه در بيانيه ام 
به آن اش��اره كردم به طور كام��ل و بدون اغماض، 
طرح نظارت بر قرنطينه مبتاليان و شناسايي حلقه 
تماس و هشدار و در صورت لزوم جريمه را اجرا كند. 
رييس جمهور قرارگاه عملياتي ستاد ملي مبارزه با 
بيماري كرونا را نيز موظف كرد اجراي همه مصوبات 
ستاد ملي از سوي دستگاه هاي مسوول را پيگيري 
و رصد نمايد و گ��زارش آن را اراي��ه كند.روحاني 
اظهارداشت: س��ازمان برنامه و بودجه نيز موظف 
است اعتبارات مورد نياز وزارت بهداشت و درمان و 
ديگر دستگاه هاي مسوول در امر مقابله با كرونا را 
به فوريت تأمين كند. بر اس��اس اعالم دولت از روز 
شنبه اول آذر، محدوديت هاي كرونايي جديد اعمال 
خواهد ش��د. رييس جمهوري روز يكشنبه اعالم 
كرد كه با توجه به افزايش شيوع كرونا، چاره اي جز 
تعطيلي فراگير وجود ندارد. سخنگوي دولت نيز 
اعالم كرده از اول آذر تردد خودروها ميان شهرها 
ممنوع خواهد شد و تداوم اين ممنوعيت ها بسته 
به نحوه كاهش آمار مبتاليان ب��ه كرونا، متفاوت 

خواهد بود.

بزرگ ترين توافق تجارت آزاد در شرق آسيا نهايي شد

پاسخ جهانگيري و نوبخت به صحبت هاي قاليباف

سايه سنگين اقتصاد چين بر سر امريكا

بودجه همه را ادب مي كند
رييس مجلس كه در روزهاي گذشته پس از بهبود يافتن از 
ويروس كرونا، بار ديگر در جلسات اين قوه حاضر شده، با نطق ها 
و صحبت هاي خود، واكنش مقامات دولتي را برانگيخته است. 
قاليباف كه دو روز قب��ل از اين گفته بود كه به جاي توجه به 
ايالت هاي امريكا، بايد نهادهاي حاضر در پاستور، بهارستان 
و ميرداماد پاسخگو باشند، موضوعي كه با واكنش رييس كل 
بانك مركزي همراه شد و همتي از قاليباف خواست اين نهاد 
پولي و بانكي را وارد دعواهاي سياسي نكند، روز گذشته نيز 
صحبت هايي را درباره تغيير در بودجه ريزي كشور اعالم كرد.

مجلس تحت رياست قاليباف در ابتداي آبان طرحي را نهايي 
كرد كه بر اساس آن دولت موظف به تامين كاالهاي اساسي 
براي اقشار كم درآمد مي ش��د، طرحي كه از همان ابتدا نيز 
كارشناسان درباره اش ترديد داش��تند و از رد احتمالي آن از 
سوي شوراي نگهبان به دليل مشكالت قانوني صحبت كردند، 
موضوعي كه در نهايت اتفاق افتاد و شوراي نگهبان طرح مجلس 
را رد ك��رد. به دنبال اين اتفاق، روز گذش��ته، قاليباف رييس 
مجلس از طرحي گفت كه در چارچوب آن مي توان درآمدهاي 
دولت را افزايش داد و به اين ترتيب مشكل قانوني طرح تامين 
كاالهاي اساسي برطرف خواهد شد. او گفت: بايد در خصوص 
طرح تأمين كاال هاي اساسي منابع جديدي را به دولت اعالم 
كنيم، مجلس مي تواند موضوع تراكنش ها و گمرك را به عنوان 
درآمد هاي جديد دولت براي اجراي اين طرح پيشنهاد دهد. 
براي مجلس بسيار مهم است كه بودجه كشور بدون كسري 
بسته شود و بين دخل و خرج كشور هم خواني وجود داشته 
باشد. اين صحبت هاي قاليباف نيز با واكنش تند جهانگيري، 
معاون اول رييس جمهور مواجه ش��د. او با شعاري خواندن 
بسياري از طرح هاي اعالم شده از اين گفت حتي در صورتي 
كه بودجه كشور 10 برابر ش��ود نيز بسياري از انتظارات اين 
نمايندگان اجرايي نخواهند شد. جهانگيري با اشاره به اهميت 
بودجه سال 1400 كشور، گفت: بودجه سال آينده كشور و 
جهت گيري هاي اصلي آن بايد با محوريت سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي تدوين شود. معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه 
از هفته آينده بحث درباره منابع و مصارف بودجه سال 1400 
در دولت انجام خواهد ش��د، اظهار اميدواري كرد كه بودجه 
مطابق سنوات گذش��ته در زمان مقرر در اختيار نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي قرار بگيرد. جهانگيري افزود: با وجود 
همه سختي ها و دشواري ها كه بر دولت و ملت ايران گذشت با 
همتي كه مديران كشور در موضوع بودجه از خود نشان دادند، 
موفق شديم تاكنون از اين مرحله عبور كنيم هرچند برخي 
نمي خواهند قدر اين زحمات را بدانند و حرف هايي را بر زبان 
جاري مي كنند كه جز دلسرد كردن مديريت كشور ثمري 
ندارد. وي با تاكيد بر اينكه همه مي دانند كه زبان مديران دولت 
براي پاسخگويي زبان الكن نيست، گفت: ما شرايط كشور و 
مردم را در موضع گيري هاي خود لحاظ مي كنيم و مي دانيم 
كه مردم در شرايط سخت كنوني از مسووالن خود انتظار دارند 
كه به فكر زندگي و معيشت آنان باشند نه اينكه سرگرم دعوا و 
مجادله با يكديگر شوند چرا كه اين مساله گره اي از زندگي آنان 
باز نمي كند. معاون اول رييس جمهور گفت: تجربه من به عنوان 
فردي كه هم در دولت و هم در مجلس فعاليت كرده ام مي گويد؛ 
بودجه چوب ادب سياستمداران به ويژه سياستمداراني است 
كه تنها ش��عار مي دهند. منابع و مصارف در بودجه كش��ور 
موضوعي واقعي است و بايد با آن منطقي برخورد كرد. نمي توان 
ذهني و خيالي منابع كشور را افزايش دهيم. متاسفانه برخي 
مس��ائلي كه در حال حاضر عنوان مي شود با 10 برابر بودجه 
كنوني نيز نمي توان به آن حرف ها جامه عمل پوش��اند. وي 
افزود: برخي مي گويند منابع گمركي را افزايش بدهيم، كسي 

كه اين حرف را مي زند نشان مي دهد كه كمترين آشنايي با 
اقتصاد ندارد زيرا اين دست محاسبه ها موجب افزايش قيمت 
همه كاالها در كشور مي ش��ود. بايد آشكارا و شفاف به مردم 
بگويند درآمدي كه از اين تصميم حاصل مي شود، پيامدهاي 
آن تورم و افزايش سرسام آور قيمت همه كاالها خواهد بود. 
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه مكرر گفته ام كارنامه 
اين دولت قابل مقايسه با هر دولت ديگري در سال هاي پس از 
انقالب اسالمي است، گفت: براي مقايسه مي توان به دو سال و 
نيم پاياني دولت آقاي احمدي نژاد و دو سال و نيم ابتدايي دولت 
تدبير و اميد پرداخت كه در اين دو برهه كشور با تحريم هاي 
بين المللي مواجه بود. البته دولت قبل در آن مقطع بيش از دو 
ميليون بشكه نفت صادر مي كرد كه از محل آن 210 ميليارد 
دالر درآمد در اختيار داشت اما درآمد دولت تدبير و اميد در دو 

سال و نيم ابتدايي آغاز به كار خود تنها 120 ميليارد دالر بود.
جهانگيري با تاكيد بر اينكه با كلي گويي و شعار در كشور اتفاقي 
رخ نمي دهد، اظهار داشت: در دو سال و نيم پاياني دولت گذشته 
ميزان اشتغال خالص كشور روند كاهنده داشت و تقريباً صفر 
بود در حالي كه در مقايسه با دو سال و نيم ابتدايي آغاز به كار 
دولت تدبير و اميد ساالنه 500 هزار شغل ايجاد شد همچنين 
نرخ تورم در دولت گذشته رو به باال بود و به 36 درصد رسيد در 
حالي كه تورم در دولت آقاي روحاني روند كاهنده داشت و به 

11.2 كاهش يافت.
معاون اول رييس جمهور افزود: اين دستاوردها در شرايطي 
اتفاق افتاد كه فقط مديريت دولت جابه جا ش��د. كساني كه 
مي گويند مديران دولت دچار ضعف هستند خوب است اين 
دو مقطع زماني كه شرايط كشور از لحاظ تحريم هاي بين المللي 
يكسان بوده اس��ت را مقايسه كنند و ببينند چه اتفاقاتي در 
بخش هاي مختل��ف اقتصادي كش��ور رخ داد. وي با تبيين 
برنامه ريزي هاي انجام شده در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
براي مقاوم كردن اقتصاد كشور در برابر تكانه هاي خارجي گفت: 
اجراي برنامه هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي شرايط كشور را 
روز به روز بهتر كرد. به طوري كه در شروع كار دولت تدبير و اميد 
ناگهان قيمت نفت به بشكه اي 30 دالر كاهش يافت اما براي 
هيچ كدام از شاخص هاي كالن اقتصادي نظير تورم، صادرات و 

ميزان توليد مشكلي پيش نيامد و تغييري ايجاد نشد.
جهانگيري با بيان اينكه صادر كنندگان غيرنفتي در اين دوره 
همانند س��ربازان خط مقدم به كشور خدمت كردند، گفت: 
حمايت از صادر كنندگان از جهت گيري هاي بودجه سال آينده 

خواهد بود و ما قدردان آنها هستيم.
وي با تاكيد بر اينكه يكي ديگر از رويكردهاي بودجه سال آينده 
ممنوعيت واردات كاالهاي لوكس و غيرضروري خواهد بود، 
گفت: در دوره جديد تحريم ها دولت بيش از 2000 قلم كاال را 
در فهرست كاالهاي لوكس قرار داد و واردات آنها را ممنوع كرد 
اما متاسفانه برخي براي زير سوال بردن عملكرد دولت مي روند 
و به موردي در فهرست هاي وارداتي دست پيدا مي كنند و آن 
را بزرگنمايي مي كنند در حالي كه در دوره تحريم هاي قبل در 
دولت گذشته به طور رسمي خودروهاي لوكسي نظير پورشه 
وارد كشور مي شد. معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره 
به ضرورت حمايت از معيشت محرومان و افراد تحت پوشش 
كميته امداد و بهزيستي و نيز كمك به معيشت بيكاراني كه از 
بيمه برخوردار نيستند در بودجه سال 1400 گفت: حمايت 
از اقشار محروم و آسيب پذير جامعه در بودجه سال آينده از 
جهت گيري هاي اصلي خواهد بود. رسيدگي به حقوق كاركنان 
و بازنشستگان و متناسب س��ازي دستمزدها و دريافت ها در 
راستاي عدالت بنياني سياست هاي اقتصاد مقاومتي در تدوين 
بودجه سال آينده لحاظ خواهد شد. ما مي دانيم وضع زندگي 

كارمندان و كارگران دشوار است و آنها به سختي زندگي خود 
را اداره مي كنند، در اين شرايط دشوار اقتصادي تالش كرديم 
كه به ميزان قابل توجهي حقوق كارمندان اداري و بازنشستگان 
افزايش يابد، خوب اس��ت كه منتقدان مقايسه كنند در آن 
ش��رايطي كه بيش از 2 ميليون بشكه نفت با قيمت هاي باال 
صادر مي ش��د چه ميزان به حقوق كارمندان و بازنشستگان 

اضافه كردند.
جهانگيري ادامه داد: طرح هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي كه 
بيش از 100 مورد آن در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به 
تصويب رسيد بايد با قوت ادامه يابد، اين طرح ها عالوه بر اينكه 
تاب آوري اقتصاد ما را باال برد، كشور را از واردات برخي كاالها 

نيز بي نياز كرد.
وي افزود: اين طرح ها بايد در اولويت كار دستگاه ها، نظام بانكي 
و صندوق توسعه ملي باشد. يك نمونه از پروژه هاي اولويت دار 
اقتصاد مقاومتي، راه اندازي پااليشگاه ستاره خليج فارس بود. 
فرض كنيد اگر اين پااليش��گاه در سال هاي گذشته احداث 
نمي شد با شروع دور جديد تحريم ها مشكالت زيادي براي 
كشور در تامين بنزين ايجاد مي شد،  امروز اين پااليشگاه عالوه 
بر رفع نياز داخلي مصرف بنزين به محلي براي صادرات بنزين 

كشور و تامين ارز كشور تبديل شده است.
واكنش ها به سخنان  قاليباف  منحصر به جهانگيري نماند 
و نوبخت نيز وارد ميدان شد. رييس سازمان برنامه و بودجه 
كشور در نامه اي خطاب به رييس مجلس، نوشت: مردم ايران 
به جاي اعانه و يارانه از مديران خود رفع تحريم و برداشتن زانوي 
زور از گلوي اقتصاد ايران را با حفظ عزت ملي طلب مي كنند. 

به گزارش ايسنا، نامه دكتر محمدباقر نوبخت به محمدباقر 
قاليباف يك روز پس از نطق وي در صحن علني مجلس نوشته 
شد كه گفته بود: تصميمات ما در حوزه مسكن، بورس، ترخيص 
كاالهاي اساسي از گمرك، سياست هاي پولي و بانكي، نظام 
بودجه ريزي، اختصاِص ارز ترجيحي، سوداگري ها در بازار ارز، 
طال و خودرو، بي تفاوتي نسبت به گراني ها و رها كردن بازار و 
بي توجهي به توليد ملي، به پاستور و بهارستان و باب همايون 

و ميرداماد ارتباط دارد نه به جورجيا و ميشيگان و آريزونا.
نوبخت در اين نامه در واكنش به اينكه قاليباف به »پاستور، 
بهارستان، باب همايون و ميرداماد« به عنوان محل تصميمات 
در حوزه مسكن و بورس  ... اش��اره كرده بود؛ به او يادآور شد 
كه اذهان عمومي، بهارس��تان را به »مجلس« مي شناسند و 
به عنوان يكي از نمايندگان پيش��ين مجلس مواردي را به او 
معروض داشته است. او در اين نامه رييس مجلس را »شخصيت 
دلسوز و محترمي« خطاب كرده و يادآوري كرده كه با وجود 
تنگناهايي چون عدم تحقق درآمدهاي نفتي، هم چرخ توسعه 
كشور همچنان در گردش است، هم 36 هزار ميليارد تومان 
صرفه جويي ص��ورت گرفته و هم حق��وق و يارانه ها در كنار 
همسان سازي حقوق بازنشستگان و افزايش حقوق كاركنان 

دولت انجام شده است.
متن كامل نامه رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در واكنش 
به سخنان رييس مجلس شوراي اسالمي و خطاب به وي، از 

اين قرار است: 
»برادر گرامي جناب آقاي دكتر قاليباف، رييس محترم مجلس 

شوراي اسالمي
 با سالم و احترام،  چون در نطق پيش از دستور حضرتعالي 
در مجلس باب جديدي را مفتوح نموديد كه از يك س��و با 
هزاران سخني كه مديران دولتي در سينه دارند و از سوي 
ديگر با ش��رايط سخت مردم زير فشارهاي اقتصادي و نيز 
توصيه هاي رهبر معظ��م انقالب در تعارض اس��ت، الزم 

مي دانم مطالبي را عرض كنم.

در اين نطق به »بهارستان« اشاره فرموديد و اذهان عمومي، 
بهارستان را به »مجلس« مي شناسد و از آنجا كه هنوز خود را 
فرزند مجلس مي دانم، براي رفع شبهه از جايگاه رفيع مجلس و 
نمايندگان شريف آن، خود را در معرض كنايه شما قرار مي دهم 
و به اختصار عرض مي كنم: اداره دخل و خرج كشور با تقليل 
درآمدهاي ارزي از صد و چند ميليارد دالر به چند ميليارد دالر 
كه فقط در 7 ماهه اول س��ال جاري بيش از 48 هزار ميليارد 
تومان خزانه با عدم تحقق درآمدها مواجه بود، از يك س��و و 
پرداخت به موقع همه يارانه ها، حقوق ها، اجراي امتيازات 50 
درصدي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري كارمندان، 
همسان سازي حقوق بازنشستگان لشگري، كشوري و تامين 
اجتماعي كه كمترين خدمت به آن بزرگواران است؛ در كنار 
پرداخت بيش از 40 هزار ميليارد تومان به طرح هاي عمراني كه 
آثار آن در افتتاح هاي پايان هر هفته قابل مشاهده است، ضمن 
36 هزار ميليارد تومان صرفه جويي از سوي ديگر، جز با اتكال به 
خدا و تدبير دولت قابل انجام نيست و اين به بدخواهان ملت پيام 
و نشان مي دهد كه در سومين سال تحريم، هنوز همچنان چرخ 

توسعه جمهوري اسالمي ايران در گردش است.
چون شما را شخصيت دلسوز و محترمي مي دانم، اجازه دهيد 
با صراحت و ش��فاف عرض كنم كه: يك واقعيت مسلم اين 
است كه منافع ملي ما با رفتن و آمدن هيچ رييس جمهوري 
در امريكا يا كشور ديگري تغيير نمي كند ولي واقعيت ديگري 
نيز قابل كتمان نيست كه تحريم فعلي و ادامه آن، ظلم بزرگي 
به مردم ايران است كه از سوي رييس جمهور فعلي و شكست 
خورده امريكا اعمال مي شود. فردي كه دستش به خون هزاران 
بيگناه در سراسر جهان و سردار محبوبمان شهيد حاج قاسم 
سليماني آغشته است و من قلباً براي بركناري او مستمراً اخبار 

را رصد مي كردم.
امروز مردم ايران به جاي اعانه و يارانه، از مديران خود رفع تحريم 
و برداشتن زانوي زور از گلوي اقتصاد ايران را با حفظ عزت ملي 
طلب مي كنند. مردم ما هنوز به خاطر دارند كه با رفع تحريم 
مي شود سال ها شاهد تثبيت نرخ ارز، تورم يك رقمي و رشد 
دو رقمي بود. دولت خواهان هيچ مذاكره اي نيست. رسانه هاي 
جهان شهادت مي دهند كه در سفر قبلي جناب آقاي دكتر 
روحاني رييس جمهور محترم به مقر سازمان ملل متحد، بارها 
ترامپ به انحاي گوناگون و از طريق وساطت برخي از روساي 
جمهور كشورهاي اروپايي درخواست مذاكره داشت كه قاطعانه 
رد شد و فقط و فقط موكول به رفع تحريم و شناخت حقوق 

ملت ايران گرديد.
با اعتقاد عرض مي كنم كه دولت همان طور كه طي سال هاي 
تحريم در مسير سياس��ت هاي ابالغي رهبر معظم انقالب، 
مقاومت نمود و خار در چشم و استخوان در گلو چيزي نگفت 
و كار كرد؛ امروز نيز براي رفع تحريم عزتمندانه از ملت ايران، 
همه رخداده��ا را عاقالنه رصد مي كند و ب��راي كاهش آالم 
مردم تالش مي كند تا فرصت بس��ازد و براي سربلندي ملت 
بزرگ ايران اقدام كند. اما اگر دشمن منافع و مصالح ملت ما 
را به رسميت نشناسد مردم ايران نش��ان داده اند كه در برابر 

زورگويي ها مقاوم و پيروزند.«
گفتني است، نطق رييس مجلس با واكنش عبدالناصر همتي، 
رييس كل بانك مركزي نيز روبرو شد كه در نامه اي خطاب به او 
نوشت: براي اطالع حضرت عالي در دو سال ونيم گذشته بانك 
مركزي در مقابل فش��ار حداكثري دولت امريكا، خط مقدم 
جنگ اقتصادي عليه كشورمان را مديريت كرده و با پيروي از 
رهنمودهاي رهبر معظم انقالب، سد محكمي در مقابل توطئه 
گسترده امريكا و هم پيمانانش براي فروپاشي اقتصاد كشور بوده 

است. نبايد بانك مركزي را وارد مباحث سياسي كرد.



گروه بانك و بيمه| 
كارشناسان نسبت به موضوع اخذ ماليات بر تراكنش هاي 
مالياتي واكنش نشان داده اند و معتقدند كه اين موضوع در 
ش��رايط ركود تورمي ايران به صالح اقتصاد نيست و اخذ 
ماليات تنها از تراكنش هاي بسيار باال و معامالت درشت 
مي تواند به كاهش سوداگري و سفته بازي كمك كند و 
در معامالت خرد و مايحتاج مردم و زير خط فقر مي تواند 
آثار زيانبار داشته باشد.  قاليباف رييس مجلس نيز محل 
هزينه كرد درآمدهاي حاصل از س��ودها و تراكنش هاي 
بانكي و عوارض گمركي را نامشخص و آن را عامل سوداگري 
توصيف كرده است.  به عقيده كارشناسان اقتصادي، ماليات 
بر فعاليت هاي اقتص��ادي و خدماتي، با هدف كاهش آن 
فعاليت، هدايت به سمت و سوي مورد نظر، توزيع درآمد، 
كسب درآمد براي دولت، بهبود الگوي مصرف و... صورت 
مي گيرد و معموال در دوران رونق افزايش ماليات ها به بهبود 
مصرف و كنترل واردات و مصرف خدمات وكاالها منجر 
ش��ده و در دوره ركود با كاهش ماليات ها به رشد مصرف 
و تقاضا و توليد كمك مي كند. براين اساس اخذ ماليات 
از تراكنش هاي بانكي كه مهم ترين حركت عيني در بازار 
براي رشد تقاضا محسوب مي شود، عمال متناقض با شرايط 
ركود تورمي ايران است.  بسياري از كارشناسان معتقدند 
كه در شرايط كنوني هم ركود و رشد منفي اقتصاد داريم و 
دولت بايد به رشد تقاضا و توليد كمك كند و هم تورم داريم و 
قدرت خريد مردم پايين است و به دليل رشد قيمت ها توان 
خريد مايحتاج خود را ندارند و دولت بايد به كاهش قيمت ها 
كمك كند تا مردم توان خريد بهتري داش��ته باشند.  در 
نتيجه دريافت ماليات از تراكنش هاي بانكي نه تنها متناسب 
با مصرف كم و قدرت خريد پايين مردم در اين ش��رايط 
نيست و عمال باعث رش��د قيمت ها خواهد شد، بلكه به 
كاهش تقاضا و مصرف نيز منجر خواهد شد و اين موضوع به 
زيان توليد است.  نكته مهم ديگر اين است كه اين ماليات ها، 
عمال معامالت اسكناس را در شرايط كرونا افزايش مي دهد 
به پولشويي و معامالت سياه از طريق اسكناس دامن مي زند 
و بهداشت فردي افراد را كاهش داده و هزينه چاپ و تامين 
اسكناس را زياد مي كند زيرا مردم وقتي متوجه ماليات بر 
تراكنش بانكي شوند، به سمت استفاده بيشتر از اسكناس 
مي روند و دريافت اسكناس از خريدار را طلب مي كنند و 
همه اين ها عمال مشكالت بيشتري را ايجاد خواهد كرد.  
از سوي ديگر، اگر هزينه اي بر توليدكننده يا واردكننده و 
به طور كلي بخش خصوصي اضافه شود طبيعتا به قيمت 
كاال اضافه مي كند و اين مصرف كننده است كه بايد هزينه 
مصاعف را بپردازد. نايب رييس كميسيون حمايت قضايي 
و مبارزه با فساد اتاق بازرگاني تهران در خصوص پيگيري 
مجلس براي تامين منابع مالي مورد نياز طرح معيشتي از 
طريق اخذ ماليات تراكنش هاي بانكي، با اشاره به اينكه 
به طور كلي طرح تامين كاالهاي اساسي را از پايه اشتباه 
مي داند، گفت: اين تجربه را از سال هاي گذشته نيز داشته 
ايم كه نتوانس��ته موفق آميز باش��د و به جز اينكه هزينه 
اضافي براي دولت داش��ته باشد و ايجاد رانت و فساد كند 
هيچ تاثيري ندارد چرا كه به دست مصرف كننده واقعي 
نيازمند هم نخواهد رسيد. مهراد عباد تصريح كرد: تامين 
منابع مالي اين طرح از طريق ماليات تراكنش هاي بانكي 
عملياتي نيست چرا كه مورد پذيرش مردم نخواهد بود. به 
گفته عباد، اگر هزينه اي بر توليدكننده يا واردكننده و به طور 

كلي بخش خصوصي اضافه شود طبيعتا به قيمت كاال اضافه 
مي كند و اين مصرف كننده است كه بايد هزينه مضاعف را 
بپردازد. اين در حالي است كه مي خواهند به مردم كمك 
كنند اما در واقع از اين جيب به آن جيب مي شود؛ بنابراين 
چنين طرحي هيچ توجيهي ندارد. نايب رييس كميسيون 
حمايت قضايي و مبارزه با فساد اتاق بازرگاني تهران تاكيد 
كرد: پيشنهادات بسيار بهتري وجود دارد كه دولت بتواند 
تامين بودجه كند تا از روش هاي مختلف از مردم حمايت 
داشته باشد. با توجه به اينكه چنين طرح هاي مشابه كوپن 
در دنيا منسوخ ش��ده، دولت مي تواند با خدماتي كه ارايه 
مي دهد بخشي از مشكالت مردم را حل كند كه تقويت 
بيمه ها مهم ترين آن است. وي تاكيد كرد: اينكه بخواهند 
از تراكنش بانكي و اصل پول مردم درصدي اخذ كنند هيچ 
توجيهي ندارد و قطعا مورد پذيرش صاحبان حساب هاي 
بانكي نخواهد بود، چه بسا امكان دارد از طرق ديگر مبادالت 
و معامالت خود را پيش ببرند. عباد افزود: در بس��ياري از 
كش��ورهاي دنيا انتقال پول بدون هزينه است و به ويژه با 
گسترش رمز ارزها اين ميزان به كمترين حالت مي رسد، 
اما در كشورما برعكس است. يكي از راه حل هايي كه دولت 
هيچگاه به ص��ورت جدي به آن نپرداخته، اخذ ماليات از 
افرادي است كه سال هاي قبل مالياتي پرداخت نكرده اند. 
يا اينكه دولت مي تواند ماليات كمي كه از اصناف مي گيرد 
را اصالح كند. مثال فروش��گاهي ك��ه در ماه گردش هاي 

ميلياردي دارد، چرا بايد مثال ۵ ميليون ماليات بدهد؟ 

   اخذ ماليات از تراكنش ها ناعادالنه است
يك اقتصاددان گفت: تصميم براي اخذ ماليات از تراكنش ها 
ناعادالنه است زيرا ممكن است پول فوق در اثر فروش منزل 
شخصي يا رانت و فساد كسب شده باشد و نبايد همه را با 
يك چش��م ديد. مهدي طغياني، سخنگوي كميسيون 
اقتصادي مجلس گفت: »اخذ مالي��ات از افراد ثروتمند 
انجام مي شود«، اما سوال اين است، آيا افراد ثروتمند اين 
مس��اله را وارد فعاليت هاي اقتصادي خود مي كنند؟ يا 
اينكه در نهايت اين مردم عادي هستند كه نه تنها ماليات 
تراكنش هاي خود بلكه ماليات تراكنش ثروتمندان را هم 
بايد بپردازند؟ همانطور كه در خصوص ماليات دهي اتفاق 
مي افتد و معروف اس��ت كه قشر كارمند پيش از دريافت 
دس��تمزد ماهيانه خود ماليات پرداخت مي كنند. نمونه 

اين حركت اخير مجلس را س��ال ۹۶ در جريان داستان 
اخذ ماليات بر ارزش افزوده شاهد بوديم. دو صنف سنگ 
فروشان و طال فروشان با آن مشكل پيدا كردند و اعضاي 
اين دو صنف براين اعتقاد بودند كه ماليات ۹ درصدي ارزش 
افزوده از كل كاالي آنها نبايد كسر شود، بلكه بايد فقط از 
“ارزش افزوده “ اي كه پس از فرآوري و كار روي مواد خام 
به وجود مي آيد، گرفته ش��ود و دليل شان هم اين بود كه 
اين كار سبب افزايش قيمت مي شود و از تعداد خريداران 
مي كاهد، ولي در نهايت سازمان امور مالياتي اين تلقي را 
قبول نكرد و تاكيد داشت كه اين دو صنف هم مانند ساير 
اصناف بايد عمل كند. طالفروشان گرچه براي دستيابي به 
خواست خود دست به اعترض زدند و حتي براي مدتي بازار 
را تعطيل كردند، اما در نهايت تسليم شدند و تنها نتيجه آن 
هم افزايش قيمت بود. به اين معنا از آن پس خريداران عالوه 
بر ماليات خود، ماليات فروشنده را هم پرداخت مي كنند. 
بنابراين قانوني كه بنا بود به نفع مردم تمام شود به ضرر آنها 
از آب در آمد. چنانچه دولت تن به اجراي آن بدهد، بر ميزان 
تورم و افزايش قيمت ها كاالها بدون شك افزوده خواهد شد 
و احتمال افزايش انجام مبادالت به شكل چمداني و كاهش 
انجام تراكنش هاي بانكي هم به وجود مي آيد كه در دنياي 
امروز خطرات خود را به دنبال دارد، حتي در راستاي همين 
مساله برخي مطرح كردند كه اقدام مردم جهت خالي كردن 
حساب هاي بانكي خود را هم بايد به عنوان يكي از احتماالت 
در نظر گرفت. محمدقلي يوس��في، اقتصاددان و استاد 
دانشگاه در گفت وگو با ايِبنا درباره اخذ ماليات از تراكنش ها 
ابراز كرد: مداخله دولت در اقتصاد اشتباه است و به جاي 
آنكه از انجام اين كار كاس��ته شود، مدام برآن مي افزايند. 
اخذ ماليات از تراكنش ها جريمه كوري به حساب مي آيد 
كه فاقد معنا است. وي در اين خصوص گفت: اخذ ماليات 
از نقل و انتقال پول بدون هدف اس��ت و لطمه س��نگيني 
به اعتماد م��ردم وارد خواهد كرد. مي توانند آن را از طريق 
عوارضي كه از امالك دريافت مي شود، تامين كنند، نه اينكه 
روي تراكنش هاي مالي به نوعي عوارض در نظر گيرند. اين 
اقتصاددان در ادامه بيان كرد: در صورتي كه اليحه مجلس به 
شكل قانون درآيد از اختيارات دولت خارج مي شود و به بانك 
مركزي منتقل خواهد شد كه دخالت در سيستم بانكي معنا 
پيدا مي كند. در نهايت دولت نبايد تن به اين كار دهد زيرا 
منبع در آمد به حساب نمي آيد و تنها نقل و انتقال پولي بين 

بانكي است، بنابراين دليلي بر اين كار وجود ندارد. آيا ارزش 
افزوده اي ايجاد شده است كه چنين نيست. يوسفي در اين 
خصوص اظهار داشت: ماليات معامالت پرداخت مي شود 
و با قانوني شدن اليحه مورد بحث ماليات نقل و انتقال هم 
به آن اضافه خواهد شد. از آنجا كه منبع پول ها نامشخص 
است، بنابراين اين تصميم ناعادالنه محسوب مي شود زيرا 
ممكن است پول فوق در اثر فروش منزل شخصي به دست 
آمده باشد يا گروهي از طريق رانت و فساد آن را كسب كرده 
باشند و از آنجا كه دولت نس��بت به منبع پول اطالعاتي 
ندارد، نبايد همه را با يك چشم ببيند. اين استاد دانشگاه 
درباره احتمال سر باز زدن مردم از انجام تراكنش ها به طرق 
مختلف تصريح كرد: بايد اين نكته را در نظر داشت كار فوق 
غلط است و نتيجه بخش نخواهد بود. همچنين سياوش 
غيبي كارشناس حوزه مالياتي گفت: در صورت اخذ ماليات 
از تراكنش هاي بانكي ممكن است سپرده هاي بانكي كاهش 
يابد و در نتيجه معامالت زيرزميني هم شكل بگيرد كه قطعا 
به ضرر اقتصاد خواهد بود. چند ماه پيش مجلس پيشنهادي 
براي حمايت از مردم و قشر نيازمند جامعه در قالب تامين 
كاالهاي اساسي مطرح كرد كه مورد انتقاد بسياري هم قرار 
گرفت چرا كه منبع تامين مالي آن مشخص نبود؛ حاال به 
تازگي نيز زمزمه استفاده از درصدي از تراكنش هاي بانكي 
به عنوان منبع درآمدي جديد دولت مطرح شده كه به نظر 
مي رسد نگاه كارشناسي دقيقي نداشته باشد. اخذ درصدي 
از تراكنش هاي بانكي از مردم يا فعاالن اقتصادي مي تواند 
آسيب هاي متعددي را به جامعه تحميل كند كه يكي از 
آنها مي تواند خروج س��پرده ها از بانك ها و بروز معامالت 
زيرزميني باشد. كارشناس مسائل مالياتي با بيان اينكه 
تراكنش مالي يك منبع مستقل نيست، بلكه يك قرينه و 
نشانه اي از فعاليت اشخاص است، تصريح كرد: اين قرينه به 
تمام منابع مالياتي مرتبط است به اين معنا كه با تراكنش ها 
مشخص مي شود فرد مذكور ماليات خود را پرداخت كرده 
اس��ت يا خير. اگر درآمد و ماليات او شناسايي نشده، اين 
تراكنش مي تواند منجر به وصول ماليات ش��ود. سياوش 
غيبي پ��ور در گفت وگو با ايِبنا تصريح كرد: تراكنش هاي 
بانكي عموما مستقل نيستند يعني هر كدام به يك حسابي 
متصل هستند كه اين حساب هم يا به اشخاص حقوقي يا 
حقيقي ارتباط دارد؛ بنابراين نمي توان تراكنش بانكي را 
منبع مالياتي جديد تلقي كرد. تراكنش فقط يك نشانه 
است كه مش��خص مي كند افراد چه درآمدي دارند و بعد 
براي اخذ ماليات بر درآمد آنها اقدام مي شود. به گفته وي، از 
راه هاي ديگر مي توان براي دولت درآمدزايي ايجاد كرد كه 
يكي از آنها بهبود كيفيت رسيدگي به ماليات ستاني است 
كه در ماده ۹۷ قانون ماليات هاي مستقيم هم به آن اشاره 
شده است. اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه طرح ماليات 
ستاني از تراكنش هاي بانكي هزينه مضاعف و نوعي دوباره 
كاري تلقي مي ش��ود، ادامه داد: اينكه از مردم ماليات در 
بخش هاي مختلف اخذ شود و بعد از مدتي هم به آنها بگوييم 
از تراكنش هاي بانكي هم ماليات مي گيريم توجيه ندارد و 
هزينه بر خواهد بود.  غيبي پور تاكيد كرد: پيشنهادي كه در 
مجلس ارايه داده اند عملي نيست و نمي توان از تراكنش ها 
ماليات گرفت. در صورت اخذ ماليات از تراكنش هاي بانكي 
ممكن است س��پرده هاي بانكي كاهش يابد و در نتيجه 
معامالت زيرزميني هم ش��كل بگيرد ك��ه قطعا به ضرر 

اقتصاد خواهد بود.
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 موافقت كميسيون اقتصادي
 با تحقيق  از بانك هاي خصوصي 

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: نمايندگان كميس��يون اقتصادي با تحقيق و 
تفحص از بانك هاي خصوصي موافقت كرده و متقاضيان 
عضويت در هيات تحقيق و تفحص از عملكرد منطقه 
آزاد قشم و ديگر مناطق ثبت نام و اعالم آمادگي كردند. 
»مهدي طغياني« در تشريح جلسه كميسيون اقتصادي 
مجلس، اظهار كرد: در جلسه نمايندگان با تحقيق و 
تفحص از بانك هاي خصوصي موافقت كردند، همچنين 
متقاضيان عضويت در هيات تحقيق و تفحص از عملكرد 
منطقه آزاد قشم، عملكرد س��ازمان منطقه تجاري و 
صنعتي اروند، نحوه واگذاري هلدينگ پتروش��يمي 
باختر به بخش خصوصي و نح��وه واگذاري انبارهاي 
شهيد شاهوي شهر گلستان شهرستان بهارستان ثبت 
نام و اعالم آمادگي كردند. همچنين از آنجا كه »طرح 
اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده« از شوراي نگهبان 
به كميسيون اقتصادي آمده اس��ت برخي از مواد آن 
مجددا مورد بررسي قرار گرفت. به عنوان مثال در مورد 
نحوه اخذ ماليات بر ارزش اف��زوده در مناطق آزاد اگر 
فعاالن اقتصادي در مناطق آزاد اصول فعاليت اقتصادي 
يك منطقه آزاد را به طور كامل رعايت كنند مشمول 
معافيت از ماليات برارزش افزوده مي شوند.همچنين 
افراد ناتوان به لحاظ مالي درصورت قرار گرفتن تحت 
پوشش س��ازمان هاي حمايتي همچون بهزيستي و 
كميته امداد امام خميني )ره( رقم ماليات بر ارزش افزوده 

به آنها بازگردانده شود.

 مصباحي مقدم: هزينه 
چاپ اسكناس كاهش مي يابد

عضو پيشين ش��وراي پول و اعتبار با اشاره به كاهش 
هزينه چاپ اسكناس، گفت: تدبير بانك مركزي براي 
كمرنگ كردن صفرها بسيار خوب است، در نتيجه اين 
سياست مردم براي پول هاي ُخرد خود اعتبار و ارزش 
قائل مي شوند. غالمرضا مصباحي مقدم، نماينده سابق 
مجلس و عضو پيشين شوراي پول و اعتبار تحليل خود 
را از كمرنگ ش��دن صفرهاي ۱۰ هزارتوماني و چاپ 
اسكناس بين نس��لي به ايِبنا چنين گفت: حدود ۱۶ 
سال گذشته پيش��نهاد اصالح پول ملي را در مجلس 
مطرح كردم. البته در آن زمان پيشنهاد حذف سه صفر 
را عنوان س��اختم كه همي��ن كار را آقاي همتي مورد 
عمل قرار داد. در همان مقطع )پيش��نهاد حذف صفر 
در مجلس( براي اينكه ذهن مردم نسبت به پول دچار 
شوك نشود، پيشنهاد دادم تا سه صفر دست راست را 
ريزتر و كمرنگ تر قرار دهند تا هم از نگاه مردم قابل رويت 
باشد و هم در پول تغييري به وجود نيايد و مردم كم كم با 

آن آشنا شوند و با پول جديد انس بگيرند.

اثر ضدتورمي انتشار اوراق قرضه
يك كارشناس بانكي گام اول بانك مركزي در راستاي 
كاهش نقدينگي را مثبت ارزيابي كرد و گفت: انتشار 
اوراق بده��ي با مداخله بانك مركزي در جهت تامين 
كسري بودجه دولت اثرگذاري بيشتر از استقراض دولت 
و چاپ پول دارد. يك كارشناس اقتصادي معتقد است: 
»با هوشمندي كه بانك مركزي در دوره اخير نسبت 
به اين موضوع داشته و همچنين با توجه به كنترلي كه 
بانك مركزي در خصوص عمليات بازار باز قرار اس��ت 
اعمال كند، به نظر مي آيد قرار نيست كه بانك ها آزاد 
باشند كه حتما بتوانند تمامي اوراق بدهي شان را در 
وثيقه بانك مركزي بگذارند و معادلش خط اعتباري 

بگيرند«.
حجت اهلل فرزاني، تحليلگر مسائل مالي و كارشناس 
امور بانكي ايِبنا گفت: در ارتباط با اين موضوع بايد گفت 
انتش��ار اوراق بدهي با مداخله بانك مركزي در جهت 
تامين كسري بودجه دولت اثرگذاري بيشتر و بهتري 

از استقراض دولت از بانك مركزي و چاپ پول دارد.
دليل اين امر آن اس��ت كه چ��ون درآمدهاي حاصل 
از اوراق بهادار از محل منابع مالي اس��ت و ش��رايط و 
سياست هاي مالي را تحت الشعاع قرار مي دهد اثرگذاري 
آن بر سياست هاي پولي و تورم بسيار كمتر است و اين 
يعني ما از طريق انتشار اوراق بدهي مي توانيم منابعي 
را جمع آوري كنيم كه در نتيجه آن، حجم نقدينگي را 
در بازار كم كنيم و اين اقدام در واقع اثر ضدتورمي دارد.

فرزاني انتشار اوراق قرضه را در راستاي سياست هاي 
انقباضي دولت در ش��رايط نقدينگي مثبت دانست و 
تصريح كرد: در حالي كه در صورت استقراض دولت از 
بانك مركزي و چاپ پول ما به سياست هاي انبساطي 
وارد مي شويم و حجم پول و حجم نقدينگي را افزايش 
مي دهيم كه ضريب پايه پولي باال مي برد و ارزش پول 
ملي را كاهش مي دهد. اين تحليلگر مسائل بانكي با 
بيان اينكه سياست هاي انبساطي در اين شرايط اثر 
تورمي براي جامعه دارد، يادآور ش��د: در شرايطي كه 
ما با غول نقدينگي روبه رو هستيم و حجم نقدينگي 
بسيار زياد است و از آن طرف هم بخش واقعي اقتصاد 
و توليد ما كفاف جذب اين نقدينگي و كنترل تورم را 
ندارد، نقدينگي كشور به سمت فعاليت هاي كاذب از 
جمله داللي و سفته بازي مي رود و به افزايش قيمت 
و تورم منجر مي ش��ود. اما انتشار اوراق بدهي از سوي 
بانك مركزي كمك مي كند كه حجم نقدينگي كم و تا 
حدي كنترل شود كه بر تورمي كه در جامعه احساس 
مي شود، تاثير مي گذارد. فرزاني انتشار اوراق قرضه را 
گام اول سياست هاي انقباضي عنوان كرد و هشدار داد: 
اين گام اول است كه خوب است اما اگر قرار باشد دولت 
اوراق بدهي را منتشر كند و سپس بانك ها اوراق بدهي 
را خريداري كنند و چون نياز به اضافه برداشت دارند اگر 
خط اوراق را در وثيقه بانك مركزي قرار  دهند و مجدداً 
كاري كه مي كنند استقراض از بانك مركزي باشد، آن 
اثرگذاري كه با هدف اوليه بود كامال از بين مي رود و در 
عمل تبديل به همان استقراض از بانك مركزي مي شود 
كه فقط دو حلقه به آن اضافه شده است. فرزاني در ادامه 
اظهار كرد: با  هوشمندي كه بانك مركزي در دوره اخير 

نسبت به اين موضوع داشته است.

 پيشگيري از صدور 
چك بي محل  

مدي��ر اداره اطالعات بانكي بانك مركزي ضمن اعالم 
جزئياتي از تغييرات ايجاد شده در قانون جديد چك، 
گفت: اين قانون جديد از اواخر آذرماه س��ال جاري به 
ش��كل گام به گام اجرا خواهد ش��د. محبوب صادقي 
درباره پيش��رفت ها و چالش هاي رون��د اجراي قانون 
جديد چك و خدمات جديد نظام بانكي در چارچوب آن، 
گفت: پس از احصا و شناسايي نيازها و مشكالت قانون 
پيشين چك، در سال ۱۳۹۷ قانون جديد چك توسط 
نمايندگان مجلس تدوين و به بانك مركزي براي اجرا 
ابالغ شد.قانون جديد، يكي از مشكالت كنوني چك، 
يعني عدم امكان شناسايي و اعتبارسنجي صادركننده 
را حل كرده است. اعتبارسنجي چك به صورت سامانه 
محور انجام خواهد گرفت و به طور كلي بيشتر امكانات 
جديد چ��ك به ص��ورت نرم افزاري و سيس��تمي به 
هموطنان ارايه خواهد شد. مدير اداره اطالعات بانكي 
بانك مركزي افزود: براي مثال فردي كه مي خواهد براي 
معامله خود از چك استفاده كند، نمي تواند بيشتر از مبلغ 
اعتباري كه توسط سامانه هاي اعتبار سنجي چك براي 
وي تعيين شده است، چك صادر كند. به گفته وي در 
گذشته براي مردم الزم بود براي انجام معامالت خود 
صادر كننده چك را بشناسند تا بتوانند به چك صادر 
شده اعتماد كنند اما طبق قانون جديد، اين شناسايي را 
بانك مركزي و نظام بانكي از طريق اعتبارسنجي انجام 
خواهند داد.مطابق ماده ۵ مكرر قانون جديد چك، افراد 
بدحس��اب و صادركنندگان چك بي محل، مشمول 
محدوديت هايي نظير عدم امكان دريافت دسته چك، 
عدم امكان افتتاح حس��اب بانكي جديد، عدم امكان 
دريافت تسهيالت بانكي، عدم امكان صدور ضمانتنامه 
بانكي و اعتبار اسنادي خواهند شد.قانون جديد چك 
با هدف بازگرداندن اعتبار به چك، تهيه و تدوين شده 
است و كاهش قابل مالحظه آمار چك هاي برگشتي 
نشان مي دهد در مسير درستي حركت مي كنيم و قطعًا 
پس از اجراي كامل قانون جديد و بازگشت اعتبار چك، 
شاهد افزايش استفاده از چك در معامالت خواهيم بود. 
مدي��ر اداره اطالعات بانكي بانك مركزي در خصوص 
چك حامل، واگذار شدن چك در سامانه هايي كه براي 
اين كار تدارك ديده شده ثبت مي شود تا روند گردش 
چك مشخص باشد و از سوءاستفاده ها و پول شويي ها از 
اين طريق كاسته شود. روند رفع سوءاثر از چك برگشتي 
تغيير چنداني نخواهد كرد. فرد براي رفع س��وءاثر از 
چك برگشتي خود يا بايد مبلغ چك را پرداخت كند، 
يا نامه اي از قوه قضاييه مبني بر سرقت يا سوءاستفاده 
چك برگشتي خود در اختيار داشته باشد، يا اينكه با 
مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و ارايه رضايت نامه رسمي 
فرد شاكي، رفع سوءاثر از چك را انجام دهد.  قانون جديد 
چك قانوني بسيار مترقي است كه با همكاري نهادها 
و دستگاه هاي گوناگون و تالش هاي بي شائبه ايشان 
تهيه شده و از اواخر آذرماه سال جاري به شكل گام به 

گام اجرا خواهد شد.

اقداماتي براي مقابله با 
فعاليت هاي مشكوك و پولشويي

يك كارش��ناس امور اقتصادي گفت: نظام بانكي 
و ماليات��ي براي مقابله با پولش��ويي و شناس��ايي 
فعاليت هاي مشكوك بايد به يكديگر متصل شوند. 
پولشويي فرآيندي است كه در آن پول كثيف يا مالي 
كه از طريق جرم به  صورت غيرقانوني حاصل شده، 
به ثروتي كه در ظاهر از راه هاي مشروع و قانوني به 
دس��ت آمده، تبديل مي شود؛ به گونه اي كه منشأ 
اوليه آن مشخص نيست. كارشناسان بر اين اعتقاد 
هستند كه پولشويي به اين دليل انجام مي  شود كه 
منبع واقعي پول نامشخص باقي بماند و فرار مالياتي 
هم مي تواند دليل ديگري براي آن باش��د. افرادي 
كه از قاچاق مواد مخدر، اختالس، رش��وه و ديگر 
راه هاي غيرقانوني كسب درآمد كرده اند عمدتا به 
دنبال تميز كردن اين پول هستند. برهمين اساس 
رييس كل بانك مركزي در جلس��ه اي با مديران 
عامل بانك ها و موسسات اعتباري توجه به ساختار 
ادارات مبارزه با پولشويي و تقويت آنها در بانك ها 
منطبق ب��ا مصوبات هيات عامل بان��ك مركزي و 
ضرورت اهتمام جدي مديران عامل بانك ها بر اين 
موضوع، ارتقاي سطح مبارزه با پولشويي در سطح 
اس��تان ها و همچنين افزايش اختيارات بيشتر و 
ايجاد دسترسي هاي كافي به سامانه هاي مربوطه 
از س��وي حوزه هاي مبارزه با پولشويي بانك ها را 
ضروري دانسته است. عبدالناصر همتي با توجه به 
نوسانات و تالطم نرخ ارز ناشي از عملكرد شبكه هاي 
ارز فردايي كه در تالش براي بر هم زدن تعادل نرخ 
ارز هستند، بانك ها را موظف كرد كه تمهيدات الزم 
به منظور جلوگيري از سوءاستفاده از زيرساخت هاي 
بانكي براي اهداف پولشويي و معامالت مخرب در 
بازارها را از طريق تعبيه سيستم ها و سازوكارهاي 
مورد نياز براي اين موضوع با جديت بيشتر پيگيري 
كنند. علي ديني تركماني، كارشناس امور اقتصادي 
در پاسخ به اين سوال ايبِنا كه پرسيد، بانك مركزي 
براي تقويت ضوابط مقابله با پولشويي در بانك ها 
بايد چه كارهاي��ي را در اولوي��ت قراردهد، گفت: 
بانك ها اخيرا براي نق��ل و انتقال پول از مبلغي به 
باال مدارك طلب مي كنند، اما به نظر مي رسد حل 
موضوع فوق با چنين روش هايي پيچيدگي بيشتري 
ايجاد مي شود. براي ارزيابي دقيق از منشأ درآمد و 
ثروت افراد نياز است تا نظام بانكي و نظام مالياتي به 
هم متصل شوند. نظام مالياتي در اصل بايد توانايي 
شناسايي پولشويي و برخورد با آن را داشته باشد و به 
حساب هايي كه باز مي شود و به گردش پول مربوطه 
دسترسي پيدا كند. البته براي نيل به اين هدف بايد 
نظام مالياتي سالم و شفاف باشد.  اين كارشناس امور 
اقتصادي در اين رابطه كه با اين كار زيرساخت هاي 
بانكي به چه صورت بهبود پيدا خواهد يافت، اظهار 
داشت: شبكه بانكي از نظر زيرساخت هاي فني و 

نيروي انساني مشكل چنداني ندارد. 

ارزيابي كارشناسان از ماليات بر تراكنش هاي بانكي

سكه 12 ميليون و 250 هزار و دالر 26100 تومان معامله شد

چالش هاي اخذ ماليات از تراكنش ها  به زيان اقتصاد است

كاهش تمايل مردم براي خريد طال
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

روز دوش��نبه 2۶ آبان ۹۹، با اعالم قيمت دالر در بازار آزاد 
به قيمت 2۶۱۰۰ توم��ان و اونس طال به نرخ ۱8۹2 دالر، 
قيمت طال و سكه نس��بت به روز يكشنبه اندكي افزايش 
يافت و مظنه مثقال طال در بازار تهران ۵ ميليون و ۷۷ هزار، 
گرم طالي۱8عيار  يك  ميليون و ۱۷2 هزار، سكه امامي 
۱2 ميليون و 44۰ هزار، سكه قديمي ۱۱ ميليون و 8۰۰ 
هزار، نيم سكه ۶ ميليون و ۶۵۰ هزار، ربع سكه 4 ميليون 
و ۶۰۰ هزار، سكه يك گرمي2 ميليون و ۵۵۰ هزار تومان 
معامله ش��د.  در بازار ارز قيمت دالر 2۶ هزار تومان، يورو 
۳۰ هزار و 8۰۰ تومان و درهم امارات ۷ هزار و 22۰ تومان 

اعالم شده است.

   ثبات قيمت سكه 
در كانال ۱۲ ميليون توماني

بهاي سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با ثبات قيمت به 
ارزش ۱2 ميليون و 2۵۰ هزار تومان اعالم شد.سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم با كاهش 2۰۰ هزار توماني به قيمت 
۱۱ ميليون تومان و 8۰۰ تومان معامله شد. بازار سكه كه تا 
مدتي پيش پر رونق بود، اكنون از سكه افتاده و فروشندگان 
و خريداران از بازار سكه عقب نشيني كردند. البته در 2 هفته 
اخير نوسانات ارزي و سير نزولي قيمت ارز روي بازار سكه 
و طال نيز تاثيرگذار بود. با اين حال قيمت طال، سكه و ارز 
طي روزهاي پاياني هفته گذشته در بازار با افزايش نسبي 

همراه شد.

   عقب نشيني قيمت دالر 
به كانال ۲۵ هزار توماني

دالر امريكا، در صرافي هاي بانكي با ادامه روند كاهش��ي 
خود، ۱۰۰ تومان ديگر ارزان شد و به 2۵ هزار و ۹۰۰ تومان 
رسيد و قيمت خريد دالر و 24 هزار و 8۰۰ تومان تعيين 
شد. قيمت فروش يورو نيز با كاهش نسبت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري قبل معادل ۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان و قيمت 
خريد يورو نيز 2۹ هزار و 4۰۰ تومان اعالم شد.  در سامانه 
س��نا نيز در معامالت يكشنبه هر دالر با نرخ ميانگين 2۵ 
هزار و 8۱۶ توم��ان و هر يورو با نرخ ۳۰ هزار و 28۷ تومان 

معامله شد.عالوه بر اين، در سامانه نيما نيز در روز معامالتي 
گذشته حواله يورو با ميانگين قيمت ۳۱ هزار و ۶۳2 تومان 
و براي حواله دالر قيمتي اعالم نش��د.نرخ خريد و فروش 
دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير 
است و متناسب با نوسان بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير 
مي كند. بررسي قيمت گذاري دالر و يورو در صرافي هاي 
مجاز سطح كشور نشان از تداوم روند كاهشي نرخ ارز دارد. به 
گونه اي كه در معامالت بازار ارز، هر اسكناس دالر امريكا در 
صرافي هاي مجاز و بانكي سطح كشور، به قيمت 24 هزارو 
8۰۰ تومان از مردم خريداري مي شود و در مقابل به نرخ 2۵ 

و۹۰۰ تومان به متقاضي دريافت دالر به فروش مي رسد.

   كاهش تمايل مردم براي خريد طال
ابراهيم محمدولي رييس اتحاديه طال و جواهر نوسانات را 
عامل كاهش تمايل مردم براي خريد طال عنوان كرد و افزود: 
در حال حاضر حباب سكه به ۹۵۰ هزار تومان رسيده است. 
وي در خصوص تشريح وضعيت فعلي بازار طال و سكه، اظهار 
داشت: با توجه به افت قيمت ها در بازار ارز و روند كاهشي در 
اين بازار، قيمت طال و سكه نيز روندي نزولي به خود گرفته 
است. همچنين با توجه به روند كاهشي قيمت ها، تقاضا 
نيز تحت تاثير قرار گرفته و مردم تمايلي براي خريد ندارند. 
به طور حتم در صورت ادامه اين روند و در بازار ارز، ش��اهد 
كاهش بيشتر قيمت ها و آرامش در بازار طال و سكه خواهيم 
بود. رييس اتحاديه طال و جواهر درخصوص قيمت ها در 
روز جاري گفت: هر گرم طالي ۱8 عيار يك ميليون و ۱۷۰ 
هزار تومان، سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱2 ميليون و 
۳8۰ هزار تومان، طرح قديم ۱۱ ميليون و 8۰۰ هزار تومان، 
نيم سكه ۶ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سكه 4 ميليون 
و ۶۰۰ هزار تومان و سكه گرمي نيز دو ميليون و ۶۰۰ هزار 
تومان به فروش مي رسد. به گفته محمدولي،  حباب سكه 

نيز در حال حاضر ۹۵۰ هزار تومان است

   تحوالت بازار ارز در آبان ماه 
اگرچه در اوايل آبان نرخ دالر به بيش از ۳۰ هزار تومان رسيد 
اما از اواسط آبان سير نزولي قيمت ها آغاز شد و همچنان 
ادام��ه دارد، به طوري كه دالر از ۳۰ هزار تومان در ۱4 آبان 

ماه به 2۵ هزار و۹۰۰ تومان رسيد. بررسي روند معامالت 
ارزي در روزهاي اخير نشان مي دهد كه كاهش ريسك هاي 
برون زا، حضور پرقدرت بازارساز و تقويت عرضه اسكناس 
در بازار متش��كل ارزي در راس��تاي سياس��ت هاي بانك 
مركزي در جهت مديريت نوسانات نرخ ارز، تثبيت شده تا 
فضاي هيجاني و التهابي از بازار ارز فاصله بگيرد و نرخ دالر 
و ساير ارزها، به تدريج بر مبناي متغيرهاي اقتصادي تعيين 
شود. قيمت دالر در صرافي هاي بانكي با كاهش نسبت به 
قيمت هاي پاياني روز كاري قب��ل 2۵ هزار و ۹۰۰ تومان 
تعيين شده است. تشديد نوسانات ارزي موجب شد بازارساز 
تصميم جدي براي مديريت عرضه و تقاضا بگيرد و بر همين 
اس��اس عالوه بر افزايش عرضه در بازار با برداشتن سقف 
فروش در سامانه نيما، ازسرگيري فروش ارز سهميه اي، آزاد 
شدن فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي غيربانكي و 
كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد مقدمات كاهش 
نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم كرد. قيمت فروش دالر 
در صرافي ها با كاهش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري 
قبل 2۵هزار و ۹۰۰ تومان و قيمت خريد دالر نيز با اختالف 
۱۱۰۰توماني نسبت به قيمت فروش، 24هزار و 8۰۰ تومان 
تعيين شده است.قيمت فروش يورو نيز با كاهش نسبت به 
قيمت هاي پاياني روز كاري قبل مع��ادل ۳۰ هزار و ۶۰۰ 
تومان و قيمت خريد يورو نيز 2۹ هزار و 4۰۰ تومان اعالم 
شده است. گفتني است، قيمت طال، س��كه و ارز در بازار 
طي روزهاي نخست ابتداي هفته جاري نسبت به روزهاي 
قبل با افزايش همراه شده اند كه يكي از داليل اصلي اعمال 
تحريم هاي مجدد برخي بانك هاي ايراني است، جو رواني 
حاكم در بازار ارز موجب ش��ده تا بار ديگر نوسانات شديد 
قيمتي در بازار به وجود آيد و دالر نيز از سد قيمتي ۳۰ هزار 
تومان عبور كند. در هفته هاي اخير، تشديد نوسانات ارزي 
موجب شد تا بازارساز تصميم جدي براي مديريت عرضه و 
تقاضا بگيرد و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه در بازار 
با برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، از سرگيري فروش 
ارز سهميه اي و كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد 
و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي 
مجاز مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم 
كرد. بانك مركزي همچنين اعالم كرده از روز دوش��نبه 
2۱ مهرماه نيز روزانه ۵۰ ميليون دالر اسكناس وارد بازار 
خواهد كرد ضمن اينكه سقف خريد بانك ها و صرافي ها در 
بازار متشكل ارزي را به ۵۰۰ هزار دالر افزايش داده است. 
فعاالن بازار پيش بيني مي كنند با ورود ۵۰ ميليون دالر 
در بازار و افزايش سقف خريد صرافي ها در بازار متشكل، 

قيمت ارز كاهشي شود كمااينكه بعد از اجراي اين سياست 
طي چند روز قيمت دالر حدود 4 هزار تومان كاهش يافت. 
با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت خريد و فروش ارز 
در صرافي هاي بانكي نيز افزايش يافت؛ قيمت دالر براي 
اولين بار طي روز يكش��نبه 2۰ مهر در صرافي هاي بانكي 
وارد كانال ۳۱ هزار تومان شد؛ فعاالن بازار براين باورند كه 
رشد چشم گير قيمت طال و ارز و دالر واكنش هيجاني بازار 
به اقدام جديد امريكا بود كه ۱8 بانك ايراني را در ليس��ت 
تحريم هاي ثانويه خود قرار داد. برخالف هفته هاي قبل از 
روزهاي قبل بازار ارز نزولي شده است؛ سير نزولي قيمت ها 
در حالي در بازار ارز از عصر چهارشنبه ۱4 آبان ماه آغاز شده 
و همچنان ادامه دارد كه قيمت دالر با كاهش حدود ۷ هزار 
توماني همراه بوده و دالر از ۳۰ هزار تومان ظهر چهارشنبه 
به 2۳ هزار تومان در صبح روز يكشنبه ۱8 آبان رسيده است. 
مهم ترين عامل تأثيرگذار در بازار ارز از ديدگاه فعاالن حاضر 
در خيابان فردوسي، چشم انداز مثبت به آينده بازار است؛ از 
آنجايي كه از ماه قبل بازار به انتخابات امريكا چشم دوخته 
بود و براساس نظرسنجي هاي قبل از انتخابات جهت گيري 
ارز مشخص مي شد با نهايي شدن گزينه رياست جمهوري 
امريكا، سناريوهاي بدبينانه براي آينده كنار رفته و بازار با 

اميدواري به آينده شاهد ريزش قيمت هاست.

    اثر كاهش ارزش دالر بر افزايش قيمت طال 
به دنبال تضعيف ارزش دالر و در حالي كه باال رفتن تعداد 
مبتاليان به كرونا نگراني ها از تاثيرات اقتصادي همه گيري 
را افزايش داده و احتمال ارايه بس��ته هاي محرك مالي را 
باال برده است، قيمت طال روز دوشنبه به باالترين رقم يك 
هفته گذشته رسيد. به گزارش رويترز، به دنبال تضعيف 
ارزش دالر و در حالي كه باال رفتن تعداد مبتاليان به كرونا 
نگراني ها از تاثيرات اقتصادي همه گيري را افزايش داده و 
احتمال ارايه بسته هاي محرك مالي را باال برده است، قيمت 

طال روز دوشنبه به باالترين رقم يك هفته گذشته رسيد.
بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال با ۰.۳۳ درصد 
رشد به ۱8۹۵ دالر و 4۱ سنت رسيد. قيمت طال تا ۱8۹8 
دالر و 8۱ س��نت باال رفت كه بيشترين رقم ثبت شده از 
روز ۹ نوامبر تاكن��ون بود. قيمت فلز زرد در معامالت آتي 
امروز براي تحويل در ماه دسامبر هم با ۰.42 درصد رشد 
به ۱8۹4 دالر و 2۰ سنت رس��يد. شاخص ارزش دالر در 
برابر سبد ارزهاي معتبر جهان ۰.2 درصد كاهش داشت و 
موجب ارزانتر شدن طال براي خريداراني شد كه از ارزهاي 

غيردالري استفاد ه مي كنند.



رقيه ندايي|
 از نيمه هاي مردادماه س�ال جاري گذشته بود 
كه بازار سرمايه روندي نزولي به خود گرفت. در 
ابتداي اين ريزش اغلب مسووالن و مديران بر 
اين نظر بودند كه پس ازگذشت يك الي دو هفته 
روند صعودي بازار آغاز مي شود و سهامداران 
بورسي نگران ريزش شاخص در تاالر شيشه اي 
نباشند اما بيش از ۴ ماه از اين ريزش مي گذرد 
و بازار سرمايه تنها با نوس�ان چند روزي روند 
صعودي به خود مي گيرد و پس از آن دوباره به 
نزول خود ادامه مي ده�د. اگر بخواهيم دقيق 
باشيم و بگوييم از چه زماني نزول و بي اعتمادي 
در بازار باشد به تاريخ ۱۹ مردادماه سال جاري 
مي رسيم دقيقا زماني كه اختالف نظر ميان وزرا 
و مسووالن در خصوص عرضه دومين صندوق 
ETF در بازار به وجود مي آيد. اين اختالف نظر 
باعث شد كه مردم و سهامداران نسبت به بازار 
بي اعتماد ش�وند و به طور كلي جرقه اي بود تا 
ريزش بازار آغاز ش�ود. بيش از ۴ ماه اس�ت كه 
بازار روندي نزولي به خود گرفته و اظهارنظر و 
حمايت هاي مسووالن نيز تاثيري بر روي بازار 
ندارن�د چراكه اي�ن اظهارنظره�ا و حمايت ها 
تنها در حد حرف است و عمال هيچ كاري براي 
رونق بورس صورت نمي گيرد. براي مثال؛ اواخر 
شهريور ماه بود كه حسن قالبياف اصل، رييس 
س�ازمان ب�ورس و اوراق بهادار اع�الم كرد كه 
س�ازمان بورس پيگير نهايي شدن انتقال يك 
درصد از منابع صندوق توسعه ملي به صندوق 
تثبيت بازار اس�ت و بر اين موضوع تاكيد كرد 
ك�ه اجراي اين مصوب�ه در ش�رايط فعلي بازار 
براي بازارگرداني مداوم همه نمادها و افزايش 

نقدشوندگي بازار اتفاق بسيار خوبي است.
 اين اختصاص از همان اول مبهم بود و مسووالن 
در بخش بورس، وزارت اقتصاد و صندوق توسعه 
ملي يا هيات امناي صندوق توسعه ملي در اين 
رابطه به صراحت صحبت نكردند كه قرار است 
اين منابع از كجا و به چه ميزان تامين و به بورس 
تزريق ش�ود و بعد از صدور مجوزها چه روالي 
در حال طي شدن اس�ت و فقط به توافق و حل 
ابهام و وعده هاي هر هفته اي براي انتقال منابع 
بسنده كردند. درنهايت محسن خدابخش، مدير 
نظارت بر بورس هاي سازمان بورس اعالم كرد 
كه سازمان بورس به عنوان متولي بازار از طريق 
همه مراجع تزريق يك درصد صندوق توسعه 
ملي را پيگيري كرده و اولين تخصيص منابع به 

صندوق تثبيت وارد مي شود.
 البته خدابخش بر تزريق منابع مذكور در چند 
ف�از تاكيد كرد و گف�ت: رقمي كه باي�د در فاز 
نخست به صندوق تثبيت تزريق شود معادل 
۲۰۰۰ ميلي�ارد تومان اس�ت. اين تنه�ا يكي از 
وعده هاي دولتي ها و مسووالن بود البته با اين 
اوضاع بورس اين مسووالن تنها وعده مي دهند 
تا بتوانند تاثيري روي جو رواني بازار بگذارند اما 
در اصل وضعيت بازار تغيير نمي دهند و بلكه هر 
روز در مقايسه با روز گذشته بدتر مي شود حال 
چند روزي اس�ت كه بورس مثبت شده اما اين 
روند پايدار نيس�ت و ممكن است طي روزهاي 
آينده اين روند تغيير كند، اين روزها بيشترين 
حال بورس به وضعيت اخبار بستگي دارد و اگر 

اخبار خوب باش�د وضعيت بورس نيز مناسب 
اس�ت و اگر اخب�ار كمي ناخوش باش�د بورس 
نزولي مي شود. مسووالن و دولتي ها بايد كمي 
بيشتر به فكر بورس باش�ند تا اين بازار جاني 
دوباره به خود گيرد. براساس اخبارموجود فرهاد 
دژپس�ند، وزير امور اقتصادي و دارايي اعالم 
نمود كه نرخ سود بين بانكي كمي افزايش يافته 
است و سعي در برنامه ريزي براي جلوگيري از 
اين روند را داريم، ول�ي مي توان گفت كه وزير 
اقتصاد به طور غيرمستقيم به اين ماجرا اشاره 
كرده است. اساس�ي ترين موضوعي كه باعث 
مي شود بانك مركزي به صورت رسمي ميزان 
افزايش نرخ سود س�پرده هاي بانكي را اعالم 
نمايد، اين است كه اگر اين خبر به صورت رسمي 
اعالم ش�ود توليد كامال فلج و نابود مي شود و 
اين بدان معناست كه سود سپرده بانكي اگر ۱۸ 
درصد شود س�ود تسهيالت ۳۰ درصد خواهد 
شد و در نتيجه شاهد اتفاقات ناگوار در اقتصاد 
خواهيم بود. از سوي ديگر چندماهي مي شود 
كه بورس كام�ال روند نزولي را تجربه مي كند و 
اگر اين خبر به صورت رسمي اعالم شود شاهد 
وضعيت بس�يار ناگوار در ب�ورس خواهيم بود 
چراك�ه در حال حاضر و با تكذيب افزايش نرخ 
سود بين بانكي توسط دولت، برخي از بانك هاي 
خصوصي پيشنهاد سود ۲۰ تا ۲۳ درصدي را به 

سرمايه گذاران مي دهند. 
ب�ا اين تفاس�ير با پيم�ان مولوي، كارش�ناس 
اقتصادي درخصوص وضعيت بازار به گفت وگو 

نشسته ايم.

  آيا دولت نقشي در نزول بازار سرمايه داشته 
است؟

ريس��ك هاي ب��ر س��رمايه گذاري بر چه��ار طبقه 
تقسيم مي شود؛ نخست ريسك هاي اقتصادكالن، 

ريس��ك هاي حقوقي، ريسك هاي مالي و اقتصادي 
و آخرين ريس��ك نيز ريسك سياسي است. بخشي 
از اين ريس��ك ها، ريسك سيس��تماتيك هستند و 
برخي ديگر نيز ريس��ك غير سيس��تماتيك؛ روي 
اين دس��ته از ريس��ك ها نمي توان كنترل داش��ت 
چراكه غيرسيس��تماتيك هستند و خارج از چرخه 
رخ مي دهند همانند ميزان تورم و يا اتفاقاتي كه در 
انتخابات امري��كا رخ داد.  مي تواند با تصميم گيري 
اش��تباه تاثير مهمي در ريزش بورس و بازار س��هام 
داشته باشد براي مثال يكي از داليل مهم در ريزش 
مردادماه س��ال جاري ايجاد ذهني��ت دوگانه براي 
اوراق سلف نفتي و بحث دارا دوم بود كه باعث ريزش 

خيلي شديد شد. 
ابتداي س��ال دعوت بس��يار زياد مردم را به بورس 
داشتيم كه حاصل اين دعوت افزايش ميزان نقدينگي 
در بازار بود و بزرگ ترين ريس��ك بازار س��رمايه در 
اولين ماه سال جاري اين بود كه بازار سرمايه را بدون 

ريسك نشان داديم.
   افزايش نرخ سود بانكي تاثيري بر بورس دارد؟

افزايش نرخ س��ود بانكي نيز تاثي��ر مهمي در افت 
شاخص در بازار سهام داشته است كه از ۱۲ درصد در 
ماه تير امروز به ۲۳ درصد رسيده كه موجبات نزول و 
افت شاخص را فراهم كرده و اگر اين افزايش ادامه دار 

باشد مي تواند آينده بورس را به مخاطره بيندازد.
آزادس��ازي س��هام عدالت نيز به عنوان يك ريسك 
منفي براي بازار سهام شناخته مي شود چراكه عرضه 
خيلي زياد بدون برنامه منسجم و يكپارچه در بورس 
باعث ش��د كه روند تاالر شيشه اي به سمت وسوي 

نزولي بودن روانه شود. 
  افزايش يا كاهش نرخ ارز چه تاثير روي تاالر 

شيشه اي دارد؟
هميش��ه يك همگرايي بي��ن نرخ ارز و بازارس��هام 
وجود دارد و ممكن اس��ت اين همگرايي فاصله ۱۰ 
الي ۱۲۰ روزه را طي كن��د. يكي از مهم ترين موارد 

تاثيرگذار در شركت هاي كادمويتي محور، افزايش 
نرخ هاي جهاني در حوزه هاي كااليي بود كه ناشي 
از كاهش ارزش دالر جهاني بود. همچنين افزايش 
نرخ ارز بر روي تمامي بازارهاي مالي از جمله بورس 
تاثي��ر مي گذارد چراك��ه نرخ دالر به عنوان ماش��ه 
حركتي براي بازارها شناخته مي شود. اتفاقي كه در 
۴ ماهه نخست سال افتاد كمي شديد بود اما هميشه 
همگرايي بين نرخ دالر و بازار س��رمايه وجود دارد، 
در تفسير رشد بازار سرمايه نبايد از تعليل بازارهاي 
موازي غافل بود هميش��ه نقدينگي و سرمايه مردم 
بين چهار بازار بورس، مس��كن، خ��ودرو و بانك در 
حركت بود و درحال حاضر بازار س��رمايه اي با بيش 
از ۲۰ميليون سهامدار داريم كه اغلب از قشر جوان 
تشكيل شده و تركيب بازارس��رمايه براي هميشه 
تغييركرده و اين بازار در آينده تبديل به اصلي ترين 

موضوع اقتصاد كشور مي شود.
  انتخابات و اخبار امريكا چه تاثيري در بورس 

مي تواند داشته باشد؟
دو عام��ل مي توانيم ب��راي بورس در نظ��ر بگيريم 
نخست؛ بورسي كه رشد مي نمايد چراكه اقتصاد ملي 
رشد داشته و بورسي به علت افزايش توليد ناخالص 
ملي رشد مي كند اين رش��د پايدار و به نفع اقتصاد 
ملي است زيرا به صورت همه جانبه و عملي صورت 
گرفته اس��ت. البته اين نكته نيز حائز اهميت است 
كه اگر ما بخواهيم به رش��د سال ۱۳۹۱ برسيم بايد 
۶ سال و به صورت مداوم رشد اقتصادي ۸ درصدي 

داشته باشيم. 
نوع دوم؛ رشدي ناشي از تورم اقتصادي است كه ما 
در ۴ ماهه نخست سال جاري شاهد اين رشد بوديم 
البته رشد سال جاري كمي از تورم پيشي گرفت اين 
امر يك چرخه تورم��ي را در بازارها ايجاد مي كند و 
اين بار قرعه به نام بورس و بازار سهام افتاد و ممكن 
دوره ه��اي بعدي بازارهاي م��وازي متوجه اين نوع 

رشد تورمي شوند.
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محدوديت خريد سه سال 
يك بار خودرو

طرح توليد و س��اماندهي عرضه خودرو توسط اعضاي 
كميس��يون صنايع مجلس مورد بررس��ي قرار گرفت و 
به تصويب رس��يد. در اين راس��تا مقرر شده عرضه همه 
خودروهاي پرتيراژ در ب��ورس كاال صورت گيرد و فقط 
خودروهايي كه تيراژ توليد محدود دارند و يا شركت هايي 
كه توليدشان بسيار محدود است، از اين قاعده مستثني 
مي شوند. به گفته حجت اله فيروزي، سخنگوي كميسيون 
صنايع و معادن مجل��س، خودروهايي كه در بورس كاال 
عرضه نشوند اعم از فروشنده و خريدار، جرم انگاري شده 
و مجازات مي ش��وند و كاال نيز به عن��وان كاالي قاچاق 
محس��وب مي ش��ود. وي مي گويد: در بورس كاال به هر 
خودرو توسط بورس يك شناسه يا كد تعلق مي گيرد كه 
به اين شكل خريد و فروش خودرو قابل رديابي خواهد بود 
و هر شخصي مي تواند هر ۳ سال يك بار با يك كد ملي، 
يك خودرو در بورس كاال خريداري كند و قبل از پايان سه 
سال مقرر نمي تواند اقدام به فروش خودرو كند. به گفته 
فيروزي، اگر شخصي قبل از پايان ۳ سال، اقدام به فروش 
خ��ودرو كند، بايد ۸۰ درصد از مابه التفاوت قيمت پايه و 
قيمت فروش بازار را به عنوان ماليات به دولت پرداخت 
كند و اين موضوع براي از ميان برداشتن داللي است. وي 
با اشاره به تش��كيل صندوقي در وزارت صنايع و معادن، 
توضيح مي دهد: از مازاد قيمت تمام شده هر خودرويي 
كه توسط كارخانه دار س��اخته و به بورس ارايه مي كند 
صندوقي در وزارت صنايع تشكيل مي شود كه از محل 
آن صن��دوق، ۱۰ درصد به عنوان پاداش به توليدكننده 
خودرو بابت افزايش كمي و كيفي خودرو پرداخت مي شود. 
بهروز محبي نجم آبادي، عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس در خصوص عرضه خودرو در بورس معتقد است: 
با اجراي اين طرح، حباب افزايش قيمت خودرو مي شكند 
و خودرو به صورت شفاف و با قيمت واقعي به بازار عرضه 
مي شود. به گفته وي، در اين مدل به دليل عرضه خودرو 
با قيمت واقعي در بازار از ميزان سوداگري  و داللي ها هم 
كاسته مي ش��ود و ديگر اختالف قيمت خودرو از درب 
كارخانه تا بازار را نخواهيم داش��ت. جبار كوچكي نژاد، 
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در اين مورد 
معتقد است: با توجه به وضعيت فعلي، عرضه خودرو در 
بورس از جمله بهترين راهكارها براي س��اماندهي بازار 
اس��ت. در اين صورت، نه دالل ها ديگر مي توانند داللي 
كنند و نه كارخانه آسيب مي بيند چون قيمت كارخانه اي 
خودرو دقيق محاسبه و در بورس قيمت گذاري مي شود. 
به گفته وي، اينكه براي فروش خودرو قرعه كشي انجام 
شود و ۲ ميليون نفر براي ۱۶ هزار خودرو ثبت نام كنند، 
خجالت آور و نشان از برنامه ريزي براي دالل ها دارد.  روح اهلل 
ايزدخواه، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در 
اين خصوص مي گويد: مبناي اي��ن طرح، اصالح توزيع 
خودرو با عرضه خودرو در بورس كاال است و تالش شده تا 
با استفاده از اين ساز و كار، همه راه هاي توزيع خودرو صفر 
به غير از مسير بورس بسته شود تا خودروسازها نتوانند از 
درب هاي پشتي خودرو را به فروش برسانند. وي با بيان 
اينكه با فروش خودرو در بورس كاال، عرضه و تقاضا است كه 
قيمت را تعيين مي كند و عمال قيمت گذاري دستوري به 
دليل ناكارآمد بودن حذف مي شود، معتقد است: وقتي يك 
كاالي مصرفي مانند خودرو تبديل به كاالي سرمايه اي 
شود، ناخودآگاه بازار خودرو نابسامان شده و قيمت ها باال 
مي رود. رضا محتشمي پور، معاون بورس كاال نيز در اين 
مورد مي گويد: خودرو را مي توان در بورس كاال عرضه كرد، 
اما اين عرضه در بورس مزيت ويژه اي ندارد، البته قيمت را 
شفاف مي كند، اما اگر قرار باشد، عرضه خودرو در بورس 

همراه با كنترل قيمت باشد، فايده اي ندارد. 

لغو پذيرش در بورس 
درصورت نداشتن بازارگردان

حس��ن قاليب��اف اص��ل، ريي��س س��ازمان ب��ورس و 
اوراق به��ادار با تاكيد ب��ر اينكه در دني��ا نهادهاي ناظر 
بازار س��رمايه وظايف مش��خصي از جمله ايجاد بازاري 
 كارا و ش��فاف، حماي��ت از حق��وق س��رمايه گذاران، 
مقررات گذاري و نظاير آن را بر عهده دارند، اظهار كرد: در 
كشورمان نيز طبق قانون بازار اوراق بهادار اكثر اين وظايف 
بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار 
سرمايه قرار گرفت. وي با بيان اينكه براي حمايت از حقوق 
سرمايه گذاران و وجود يك بازار كارا، نقدشوندگي يكي از 
اصل هاي بسيار مهم تلقي مي شود، گفت: بازارگرداني يكي 
از مسيرهاي نقدشوندگي، مديريت هيجان و نوسانات بازار 
است. بازارگردانها سمت عرضه و تقاضاي بازار را تقويت 
مي كنند و اوراق بهادار را در بين فروشندگان و خريداران 
جابه جا مي كنند. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه 
داد: از جمله مزيت ه��اي بازارگرداني مي توان به افزايش 
نقدشوندگي، كنترل نوسانات قيمت اوراق بهادار و كاهش 
هزينه هاي معامالتي اشاره كرد. البته بازارگردان ها با انجام 
تعهدات، عايدي نيز كسب مي كنند.وي با بيان اينكه وظيفه 
 Liquidity Provider( بازارگرداني را در دنيا به نوعي
LP) وmarket maker ه��ا برعه��ده دارند،گفت: در 
كش��ورمان اين مهم بر عهده بازارگردانها و صندوق هاي 
اختصاصي بازارگرداني قرار داده ش��ده است. قاليباف با 
بيان اينكه در بخش هاي مختلف قانون بازار اوراق بهادار به 
بازارگردانها اشاره شده است، توضيح داد: در دو دستورالعمل 
پذيرش اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و 
پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران، 
ناشران به داشتن حداقل يك بازارگردان مكلف شدند. اين 
دو دستورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است. 
وي ادامه داد: با توجه به اينكه اين دس��تورالعملها اخيرا 
بازنگري ش��دند و اجبار فوق نيز در آنها قرار گرفته است، 
در نتيجه عمليات بازارگرداني فقط براي ناش��ران جديد 
محدود شده بود، اما در »آيين نامه حفظ ثبات بازار سرمايه 
و صيانت از حقوق سهامداران« كه در شهريور ماه امسال 
توسط شوراي عالي بورس مصوب شده، همه ناشران مكلف 
به ايجاد يا استفاده از عمليات بازارگرداني شده اند. رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار با تاكيد بر اينكه اين سازمان به 
صورت مستمر و جدي از طرف بورس ها پيگير اين موضوع 
خواهد بود، گفت: ناشراني كه از تكاليف خود سرباز زنند، 
مشمول جرايم و مجازات هاي مقرر در فصل ششم قانون 
بازار اوراق بهادار و قانون توس��عه ابزارها و نهادهاي مالي 
جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ 

قانون اساسي مي شوند. 

 تاثيرمنفي افزايش 
سود بين بانكي براي اقتصاد

ب��ازار س��هام ي��ك دوره 
فرسايشي با اصالح شديد 
را پش��ت س��ر گذاشته كه 
متاس��فانه عالوه بر اصالح 
ضربه اي ديگ��ري به بازار با 
عنوان خدش��ه ب��ه اعتماد 
سهامداران اس��ت. بازار به 
خاطر يك اتفاقات سياسي 
كه در واحد كالن رخ داده و اصالح عميق بس��ياري از 
سهام موجود در تاالر شيشه اي است كه مثبت شده، اين 
مساله باعث شده است كه به صورت موقت شاهد سبز 
شدن كليت بازار باشيم ولي اگر قرار است به روند سابق 
بازگرديم و شاهد رونق پايدار بازار باشيم يك صعود خوب 
را داشته باشيم حتما بايد اعتماد خدشه دار شده بازار و 
سهامداران را بورس بازگردانيم. بازگشت اين اعتماد از 
دست رفته اغلب از سوي تصميمات و حمايت هاي عملي 
بستگي دارد، در حال حاضر اغلب حمايت ها به صورت 
حرف است و هيچ عملي براي تحقق اين حمايت ها انجام 
نشده است، همچنين طي روزهاي مثبت بازار شاهد 
اين موضوع بوديم كه حجم عرضه ها از سوي حقوقي ها 
و فروش سهام چقدر ش��ديد بوده و اين موضوع باعث 
مي شود كه اعتمادها نسبت به بازار سرمايه جلب نشود 

و صرفا يك صعود كوتاه مدت را داشته باشيم. 
س��هام عدالت يك فرصت بي نظير براي بازار سرمايه 
بود تا يك بازي برد- برد براي دو طرف ايجاد ش��ود. از 
يك سو دارنده سهام عدالتي كه قصد نقد كردن سهام 
خود را داشت و از س��وي ديگر بازار مي توانست سهام 
جذاب عدالت را خريداري كند و با قميت مناسبي اقدام 
به س��رمايه گذاري كند، سهام عدالت مربوط مي شود 
با شركت ها بنيادي، معظم بورس و خود شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني سهام عدالت در بسياري از اين 
شركت ها داراي سيت هيات مديره است اما؛ اگر متوليان 
بازار كساني كه به صورت مستقيم سهام عدالت ثبت نام 
كرده اند جمع آوري مي كردند و به صورت بلوك هاي 
مديريتي آگه��ي مي كردند. در اين ص��ورت افراد كه 
داري سهام عدالت هستند با قيمت مناسب تري سهام 
خود رابه فروش مي رس��اندند و از سوي ديگر بسياري 
از هلدينگ ها و ش��ركت هاي س��رمايه گذاري كه به 
دنبال مديريت و به دست آوردن سيت هيات مديره در 
شركت هاي معظم بودند مي توانستند با قيمت بسيار 
مناسب اين سهام را در پرتفوي خود بياورند و در نتيجه 
مديريت اين ش��ركت ها به دست مي آورند، در نهايت 
تدبيري درست در بازار صورت نگرفت و سهام عدالت 
به صورت خرد در بازار فروخته شد كه موجبات عرضه 
در بازار مي شود و بورس را به يك مكان پرريسك تبديل 
مي كند، در حال حاضر برخي از صحبت ها در خصوص 
ممنوعيت موقت س��هام عدالت ك��ه اين تصميم نيز 
نمي تواند وضعيت بازار را سامان بخشد مساله مهم نوع 

فروش و زمان فروش سهام عدالت است.
افزايش سود بين بانكي نيز يك نوع ريسك محسوب 
مي شود. سود بانكي يعني حداقل نرخ بازده بدون ريسك 
و اين موضوع در محاسبات تاثير منفي براي بورس و بازار 
سرمايه خواهد داش��ت و زمزمه هاي افزايش اين سود 
در بازارهاي مالي شنيده مي شود كه هرچند به ظاهر 
با اين افزايش مخالفت مي شود اما؛ در عمل سود بين 
بانكي افزايش يافته و اين موضوع به عنوان يك تهديد 
بالقوه در بازار سرمايه اثرگذار است و به غير بازار سرمايه 
در اقتصاد ملي نيز تاثير دارد چراكه؛ منجر به افزايش 
حجم نقدينگي مي شود و پشتوانه خاصي نيز دارا نيست.

خبر

 حساسيت بازار سرمايه 
به تغيير نرخ سود بانكي

مهدي تق��وي، عضو هي��ات علمي دانش��گاه عالمه 
طباطبايي در گفت وگو با سنا اظهار داشت: شايد برخي 
تصور كنند با افزايش نرخ سود بانكي، بخشي از پول هاي 
سرگردان جامعه جمع آوري مي ش��ود، اما باتوجه به 
شرايط فعلي اقتصاد ايران، اين اقدام در صورت اجرا نه 
تنها تاثير مورد انتظار را ندارد، بلكه آثار تورمي جديد نيز 
به جا خواهد گذاشت. اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه 
افزايش نرخ سود سپرده بانكي مش��كلي از اقتصاد را 
حل نمي كند، توضيح داد: افزايش نرخ سود تسهيالت 
همچنين بخش توليد و صنعت را زير فشار مي گذارد 
و افرادي را كه به وام هاي ضروري نياز دارند با مش��كل 
مواجه مي كند. بر اس��اس گفته تقوي، در صورتي كه 
نرخ سودهاي بانكي روند صعودي به خود بگيرد، قطعا 
ركود عميق در كل اقتصاد را نيز ش��اهد خواهيم بود.

عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي در پاسخ 
به سوالي درخصوص تاثير افزايش احتمالي نرخ سود 
بانكي بر ديگر بازار ها از جمله بازار سرمايه هم گفت: از 
آنجا كه بازار سرمايه يك بازار پويا و در عين حال حساس 
به اتفاقات و اخبار پيراموني است، ممكن است با افزايش 
نرخ سود بانكي، برخي افراد ريسك گريز به هواي كسب 
سود بيش��تر، از بازار سرمايه به سمت بانك ها حركت 
كنند. تقوي با اشاره به اينكه هيچ كشوري سپرده بانكي 
را تبديل به ابزار سرمايه گذاري نمي كند، افزود: زماني كه 
سود سپرده هاي بانكي مهار شود، قيمت تمام شده پول 
نيز كاهش مي يابد. از طرف ديگر اگر سود سپرده بانكي 
از حالت س��رمايه گذاري خارج شده و در جايگاه خود 
قرار گيرد، نرخ تورم نيز در درازمدت روندي كاهشي را 
تجربه خواهد كرد. وي با بيان اينكه تصميم گيرندگان 
براي هرگونه تغيير در نرخ سود بانكي ابتدا بايد ساختار 
اقتصادي كشور را هم در نظر داشته باشند، افزود: شايد 
بهتر باشد آنها كه در شرايط فعلي از لزوم افزايش سود 
بانكي س��خن مي گويند، به موضوع راهكارهاي مهار 
تورم بپردازند و تالش براي مهار س��فته بازي و كسب 
سود واهي از ديگر بازارها را كه نسبتي با توليد ندارند، در 

دستور كار قرار دهند.

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

علت ريزش بورس چه بود؟
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روز گذشته براي چهارمين روز متوالي بازار سهام سبز 
ماند. در اين روز شاخص كل بورس با ۱۶ هزار و ۳۹۰ 
واحد افزايش رقم يك ميلي��ون و ۲۷۳ هزار واحد را 
ثبت كرد. شاخص كل با معيار هم وزن نيز ۵۳۳ واحد 
افزايش يافت و به رقم ۳۷۰ هزار و ۱۳۹ واحد رس��يد 
همچنين معامله گران ۹۸۴ هزار معامله به ارزش ۸۳ 
هزار و ۳۱۴ ميليارد ريال انجام دادند. بازار فرابورس نيز 
صعودي بود و در اين بازار ش��اخص كل فرابورس هم 
با ۵۷ واحد افزايش به رقم ۱۶ هزار و ۹۶ واحد رسيد. 
معامله گران نيز ۵۵۶ هزار معامله به ارزش ۴۵ هزار و 

۷۲۸ ميليارد ريال انجام دادند.
حقيقي ها در روز گذشته بازار حدود ۳۰ ميليارد تومان 
از س��هام خود را از بورس خارج كردن��د كه اغلب در 
گروهاي محصوالت شيميايي و سهام بانك پاسارگاد 
بود، حقوقي نيز در محدود همين عدد نقدينگي وارد 
بازار كردن��د وارزش كل معامالت خرد ۹ هزار و ۲۰۰ 
ميليارد تومان بود كه حقوقي ها ۱۴ درصد معادل هزار 
و ۲۸۰ ميليارد تومان سهام براي خود خريداري كردند 

و مازاد خريداين گروه درصد پاييني از معامالت بود.
اغل��ب حقوقي ه��ا در گروه ه��اي »بانك ه��ا و 
موسس��ات اعتباري«، »محصوالت ش��يميايي« و 
»سرمايه گذاري ها« اقدام به خريد كردند و حقيقي ها 
نيز به سمت و سوي گروه هاي »فرآورده هاي نفتي« 
و »امالك و مس��تغالت« رفتند. روز گذشته افزايش 
سهام حقيقي ها در ۷۸ نماد و افزايش سهام حقوقي ها 
نيز در ۱۰۸ نماد به بيش از يك ميليارد تومان رسيد 
كه جمع تغيي��ر مالكيت حقيقي ها مع��ادل با ۵۴۰ 
ميليارد تومان ب��ود و تغيير مالكيت حقوقي ها نيز به 
۵۴۰ ميليارد تومان رسيد. آخرين قيمت ۱۵۹ نماد 
حداقل سه درصد نسبت به قيمت روز قبل آنها افزايش 
داشته و ۲۷۷ نماد با كاهش بيش از سه درصدي قيمت 
همراه بوده اند. ارزش سهام عدالت با رشد همراه بود و 

درمقايسه با روز گذش��ته خود، ۲.۲ درصد معادل با 
۲۱۶هزار تومان افزايش يافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار 
توماني و يك ميليون توماني سهام عدالت به ترتيب به 
۱۰ ميليون و ۱۱۸هزار تومان و ۱۹ ميليون و ۵۸هزار 
تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، ارزش ۶۰ درصد 
قابل فروش سبد ۵۳۲هزار توماني سهام عدالت به ۶ 

ميليون و ۷۰هزار تومان رسيده است.
اين اخبار نيز باعث شدند كه بازار كمي مثبت شود و 
به طور تاثير خوبي روي بورس داش��تند؛ قيمت پايه 
محصوالت پتروش��يمي از سوي دفتر توسعه صنايع 
تكميلي پتروش��يمي با افزايش ۲۲۳۶ ريالي به دالر 
۲۶۱۲۷۲.۵ ريالي اعالم شد و اين باعث شد كه كمي 
رونق به محصوالت شيميايي افزوده شود.همچنين 
وزارت صنعت در گزارش��ي اعالم ك��رد: توليد فوالد 
طي ۷ ماهه س��ال جاري نسبت به مدت مشابه سال 
قبل با رشد ۹ درصدي به ۱۶.۷ ميليون تن و شمش 
آلومينيوم نيز با ثبت رشد ۵۲ درصدي به ۲۳۱ هزار تن 
رسيد و روند مثبت شدن كمي اين محصوالت را مثبت 
كرد نمود اما رييس جمهور روحاني گفت: هدف بودجه 
۱۴۰۰ كاهش تصدي گري  دولت و قطع وابستگي به 
نفت است و ما صادرات غير نفتي را تقويت مي كنيم. 
در اين ميان مالكي، عضو كميسيون امنيت ملي بيان 
داشت: اگر شاهد بوديم كه FATF و پالرمو باعث ايجاد 
موانعي براي همكاري هاي اقتصادي و تجاري ايران در 
عرصه جهاني شده است، اين احتمال وجود دارد كه 
اين موضوعات را با همان ش��روط ثابت تحت بررسي 
مجدد قرار بدهيم تا بتوانيم اين موانع را برطرف كنيم.

نكته حائز اهميت در اين اخبار سخن حسن قاليباف 
اصل بود كه با اش��اره به اينكه فعال حرفي از تعطيلي 
بانك ها مطرح نشده اس��ت، گفت: قرار است بانك ها 
با حداقل نيرو كار خود را ادامه دهند و به تبع آن بازار 
سرمايه نيز تعطيل نمي ش��ود. براساس گفته وي در 
صورتي كه تعطيلي بانك ها توسط هيات دولت به طور 

رسمي اعالم شود، بورس هم تعطيل خواهد شد.
همچنين از فردا و براساس اعالم فرابورس بازارگرداني 
حق تق��دم ۴ نم��اد آغاز مي ش��ود و ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري پويا، تهيه و توليد خاك نسوز استقالل 
آباده، ايران خودرو ديزل و بانك آينده در ليست اين 
چهار شركت قرار گرفته اند.گفتني است در حالي از ۱۰ 
مهرماه امسال تمامي شركت هاي بورسي و تا ۱۵ ماه 
جاري شركت هاي حاضر در فرابورس ملزم به معرفي 
بازارگردان شدند كه به گفته مدير نظارت بر ناشران 
بورس، همه ناشران پذيرفته شده در بورس موظفند 
براي انعقاد قرارداد بازارگرداني و معرفي بازارگردان 
به بورس اوراق بهادار تهران ي��ا فرابورس ايران اقدام 
كنند. بر اين اساس در صورت اجرا نكردن اين ابالغيه، 
ناشران متخلف محس��وب و جرايم براي آنان در نظر 
گرفته مي شود كه اين جرايم و ضمانت اجرايي شامل 
تذكر، اخطار، محدوديت موقت يا دايم در دسترسي به 
سامانه معامالت، تعليق يا لغو مجوزهاي صادره توسط 
س��ازمان، محروميت دريافت خدمات از اركان بازار 
سرمايه براي مدت معين، جريمه نقدي، محروميت از 
تصدي در هيات مديره اشخاص تحت نظارت، سلب 

صالحيت و لغو پذيرش مي شود.
بانك مركزي در گزارشي، شاخص ها و نماگرهاي بازار 
اوراق بهادار تهران را منتش��ر كرد. براساس اين آمار، 
اندازه بازار اوراق بهادار كه ش��امل مجموع ارزش بازار 
سهام، بدهي و ارزش صندوق هاي قابل معامله است، 
در نيمه نخست امسال نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته بيش از ۴ برابر شد. اندازه اين بازار از ۱۵۰۹۶.۳ 
ه��زار ميليارد ريال در ۶ ماهه نخس��ت س��ال ۹۸ به 
۷۸۹۲۲.۱ هزار ميليارد ريال در ۶ ماهه امسال رسيد. 
اندازه اين بازار در ۱۲ماهه سال ۹۸، حدود ۲۶۱۴۹.۸ 
هزار ميليارد ريال بود. همچنين در ۶ماهه امس��ال، 
مجموع تامين مالي از طريق بازار س��رمايه با رش��د 
۵برابري نسبت به ۶ماهه نخست سال ۹۸ مواجه شد. 

اين ميزان از فروردين تا شهريور سال ۹۹، به ۳۲۶۹.۰ 
هزار ميليارد ريال رسيد كه در مدت مشابه سال قبل، 
۴۸۴.۵ هزار ميليارد ريال ب��ود. ارزش صندوق هاي 
قابل معامله كه شامل ارزش اين صندوق در بازارهاي 
بورس، فراب��ورس،  بورس كاال و بورس انرژي اس��ت 
هم رش��د ۳۹۸.۵درصدي را به ثبت رساند كه نيمه 
نخست امسال به ۶۱۹.۶ هزار ميليارد ريال رسيد. اين 
ميزان در ۶ماهه نخست سال ۹۸،  حدود ۱۲۴.۳ هزار 
ميليارد ريال بود. براساس اين گزارش شاخص كل در 
بازار بورس اوراق بهادار تهران در نيمه نخس��ت سال 
گذشته ۳۰۲۱۰۴ ميليارد واحد را ثبت كرد كه نسبت 
به ۱۵۹۵۱۶۰ ميليارد واحد مدت مشابه امسال با رشد 
۴۲۸.۰ درصدي مواجه شد. ارزش بازار سهام نيز در اين 
بخش در نيمه نخست امسال با رقم ۶۰۰۳۵.۹ هزار 
ميليارد ريال بسته ش��د و رشد ۴۴۳.۵ درصدي را به 
ثبت رساند. اين ميزان در نيمه نخست سال ۹۸ حدود 
۱۱۰۴۵.۴ هزار ميليارد ريال بود.در ۶ماهه سال۹۸، 
حجم معامالت در بورس ۴۸۶.۶ ميليارد س��هم بود 
كه در نيمه نخست امسال به ۱۰۹۰.۰ ميليارد سهم 
رسيد و رشد ۱۲۴.۰ درصدي را ثبت كرد. در اين مدت 
همچنين، ميزان ارزش معامالت در اين بازار ۸برابر شد 
به نحوي كه از ۱۴۴۵.۶ هزار ميليارد ريال ۶ماهه سال 
۹۸ به ۱۴۲۰۶.۷ هزار ميليارد ريال در مدت مش��ابه 
امسال رسيد. براس��اس اين گزارش، شاخص كل در 
بازار فرابورس در نيمه نخس��ت س��ال ۹۸ از ۴۰۱۷ 
ميليارد واحد به ۱۷۵۹۹ ميليارد واحد در نيمه نخست 
سال ۹۹ رسد و رشد ۳۳۸.۱درصدي را ثبت كرد. در 
مدت مذكور س��ال ۹۸، ارزش بازار سهام فرابورس با 
رش��د ۴۲۲.۳ درص��دي از ۳۱۲۷.۷ ميليارد ريال به 
۱۶۳۳۶.۲ ميليارد ريال رسيد. همچنين در مقايسه 
نيمه نخست سال ۹۸ و ۹۹، ارزش بازار بدهي فرابورس 
نيز رشد ۱۵۸.۰درصدي را در كارنامه خود ثبت كرد؛ از 

۶۹۶.۹ ميليارد ريال به ۱۷۹۸.۰ ميليارد ريال.

عليرضا تاج بر



گروه راه و شهرسازی|
حدود دو سال پیش، کارشناسان کمیته امکان سنجی 
انتقال پایتخت به ساماندهی آن به جای انتقال رای دادند. 
در این مدت، هیچ اقدام مشخصی در زمینه ساماندهی 
پایتخت و کاهش مخاطرات آن صورت نگرفته اس��ت. 
حاال دبیر شورای ساماندهی پایتخت از تهیه پیش نویس 
»چگونگی تمرکز ُزدایی از تهران و انتقال ساختمان های 
دولتی« برای ارائه به دولت خبر داده است. اواخر شهریور 
ماه امسال ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در 
مجلس شورای اسالمی و عضو ناظر مجلس در »شورای 
ساماندهی مرکز سیاس��ی و اداری کشور و تمرکز زدایی 
از تهران« از ارس��ال نامه ای از س��وی قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا )ص( به رییس جمهور مبنی بر آمادگی این 
قرارگاه برای انجام فرآیند انتقال پایتخت از تهران همچنین 
نهایی شدن تمرکز زدایی از مرکز اداری-سیاسی کشور 
بدون دریافت هزینه، خبر داد.به گزارش مهر، به گفته این 
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، 
رییس جمهور نیز با نگارش دس��توری برای بررسی این 
پیش��نهاد قرارگاه خاتم خطاب به وزیر راه و شهرسازی، 
وی را مکلف به بررس��ی راه های تمرکز زدایی از تهران یا 
انتقال مرکز اداری-سیاسی کشور در شورای ساماندهی 
پایتخت کرده است.این در حالی است که هم کارشناسان 
شهرسازی و هم بس��یاری از اعضای شورای ساماندهی 
پایتخت، ساماندهی تهران را مهم تر و عملیاتی تر از امکان 

انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور می دانند.

  نماین�ده مجل�س: فض�ای کارخانج�ات 
خودروس�ازی تهران برای س�اخت مس�کن 

استفاده شود
به گفته ابوترابی، خروج پادگان ها، دانش��گاه ها و دو غول 
خودروسازی از تهران، از جمله اقداماتی است که باید در 
ساماندهی پایتخت انجام شود. اگر این موارد درست انجام 
شود، مشکل مسکن در تهران نیز کاهش می یابد.نظریه ای 
که بعید است اجرای آن ممکن باشد یا حداقل در فاصله 
زمانی کوتاه قابل اجرا باشد؛ هر چند که خروج پادگان ها 
از کالنشهرها، مصوبه قانونی خاص داشته و شورای عالی 
شهرسازی نیز در خصوص توسعه حریم و محدوده شهرها 
برای اجرای طرح اقدام ملی مس��کن، با افزایش گستره 

محدوده در چند شهر موافقت کرده است.

   تصمیمی برای انتقال پایتخت 
گرفته نشده است

فرزانه صادق مالواجرد، دبیر »شورای ساماندهی مرکز 
سیاسی و اداری کش��ور و تمرکز زدایی از تهران« در 
گفت وگو با مهر درباره ماجرای انتقال پایتخت گفت: 
نامه جدیدی وجود ن��دارد؛ آنچه در مجلس تصویب 
ش��ده، انتقال پایتخت نبوده و صرفًا تمرکز زدایی از 
تهران است.وی افزود: کارگروه مربوطه برگزار شده و 
ما به پیش نویس چگونگی تمرکز زدایی از تهران هم 
رسیده ایم. در جلسه ای که شورای ساماندهی پایتخت 
با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 
تشکیل خواهد داد، این پیشنهادات برای تمرکز زدایی 
مطرح خواهد شد. دبیر شورای ساماندهی پایتخت 

درباره اینکه آیا منطق��ه ای به عنوان پایتخت جدید 
انتخاب ش��ده یا خیر؟ گفت: اینک��ه منطقه خاصی 
تعیین کرده باشیم یا اینکه انتقال پایتخت به محل به 
خصوصی انجام بگیرد را کاماًل رد می کنم. به هیچ وجه 
به این مرحله نرسیده ایم چون اساسًا مصوبه مجلس 
شورای اسالمی، انتقال پایتخت نیست.دبیر شورای 
عالی شهرسازی و معماری با تأکید بر اینکه پیش نویس 
چگونگی تمرکز زدایی از پایتخت تهیه شده ادامه داد: 
این تمرکز زدایی از نظر حمل و نقل و امکان جابه جایی 
ساختمان های دولتی مورد بررسی قرار گرفته و برای 
آنها برنامه ریزی هایی داریم اما محلی مشخص نیست.

معاون معماری و شهرس��ازی وزارت راه و شهرسازی 
درباره بررس��ی هزینه های تمرکززدایی از پایتخت 
نیز بیان کرد: اساسًا این پیش نویس وارد اجرا نشده و 
صرفًا مطالعات اولیه است اما نه مکان مشخص شده 
و نه هزینه های جابه جایی پایتخت.وی درباره وزارت 
خانه های گزینه جابه جایی از تهران نیز گفت: در این 
زمینه هم برنامه ریزی نشده و صرفاً شورای ساماندهی 
پایتخت قرار اس��ت دالیل تمرکز زدای��ی از تهران را 
بررسی کند در جلسات کارگروه به این دالیل از نظر 

کارشناسی، دست یافته ایم.

    ماجرا چه بود؟
صادق مالواجرد درباره نامه اخیر قرارگاه س��ازندگی 
خاتم االنبیا )ص( به رییس جمهور و س��پس دستور 
روحانی به وزیر راه و شهرسازی به عنوان رییس شورای 
س��اماندهی پایتخت، اظهار کرد: قرارگاه در این نامه 
اعالم کرده که اگر قرار به اجرایی شدن این اتفاق باشد، 

برای انجام آن کمک خواهد کرد اما اساسًا هنوز به این 
تصمیم نرسیده ایم.

   انتقال یا تمرکززدایی؟
به گزارش »تعادل« موضوع انتقال پایتخت، دس��ت کم 
قدمتی به اندازه سه دهه دارد. یعنی از زمانی که نخستین 
بار این بحث در شورای عالی امنیت ملی به دبیري حسن 
روحانی مطرح شد تا کنون در شرایط مختلف گاه و بیگاه 
این بحث در محافل رس��انه ای و کارشناسی طرح شده 
است. اگر کمی در تاریخ جلوتر بیاییم. می بینیم که موضوع 
انتقال پایتخت در دولت نهم نیز با تدوین طرح۲۱ ماده ای 
انتقال کارمندان از پایتخت پیگیری شد که به دلیل فقدان 
عزم جدی و نیز عدم انتقال نهادها و افراد موثر به شکست 
انجامید. ع��الوه بر آن در س��ال ۱۳۹۱ نمایندگان طرح 
انتقال مرکز سیاس��ی و اداری از تهران را امضا کردند که 
در اردیبهشت ۱۳۹۴ »قانون امکان سنجی انتقال مرکز 
سیاسی و اداری کشور؛ ساماندهی و تمرکززدایی از تهران« 
به تصویب مجلس شورای اس��المی رسید. طبق قانون 
مذکور شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و 
تمرکززدایی از تهران تشکیل شد. همچنین طبق ماده ۴ 
قانون مذکور مقرر شد دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و 
معماری ایران و سازمان برنامه و بودجه مطالعات مرتبط 
با مصوبه مذکور را جمع بندی و امکان سنجی انتقال مرکز 

سیاسی و اداری را بررسی کند. 

   تمرکز زدایی به جای ساماندهی؟
به گزارش »تعادل«، در جلسات مربوط به امکان سنجی 
انتقال پایتخت که در مهر ماه سال ۹7 برگزار شد، دو گزینه 

برای »آینده تهران« مطرح ش��د. گروهی از کارشناسان 
بر اساس پژوهش��ی که در یکی از نهادهای زیرمجموعه 
ریاست جمهوری انجام ش��ده بود، »انتقال مرکز اداری-

سیاسی« را به جای »انتقال کامل پایتخت« معرفی کردند، 
اما مطالعات جمعی از شهرسازان که در این نشست تشریح 
شد، »ساماندهی شهر تهران« را گزینه اثربخش معرفی 
کردند. گزینه ای که در نهایت رای آورد و مس��اله انتقال 
پایتخت منتفی شد و ساماندهی شهر تهران در دستور کار 
قرار گرفت. اما طی دو سال گذشته هیچ گاه نه شرایطی 
سیاسی و نه شرایط اقتصادی مجالی برای این ساماندهی 
نداده اس��ت و هم اینک در البه الی مس��ایل و مشکالت 
اقتصادی و کرونایی، بخش��ی از ذهن برخی از مسووالن 
درگیر این مساله باقی مانده است.بررسی های انجام شده 
نشان می دهد که سهم تهران از کل بانک های کشور، حجم 
سرمایه گذاری ساختمانی و بهره مندی از وام های مسکن 
به ترتیب براب��ر با ۳۶، ۴7 و ۸۴ درصد اس��ت. همچنین 
بناب��ر اطالعات دریافتی همواره بین ۵۵ ت��ا ۶۲ درصد از 
س پرده های بانکی کشور و بیش از ۹۰درصد از دستگاه ها، 
نهادها، س��ازمان های دولتی و خصوص��ی در این پهنه 
جغرافیایی تجمع کرده است. افزون بر این، احتمال وقوع 
زلزله بزرگ در تهران و سایر مخاطرات اقتصادی، اجتماعی، 
محیط زیستی و ... همچنان گزینه انتقال پایتخت را روی 
میز نگه داشته است. اما گویا مسووالن تالش می کنند، 
از هزینه های این انتقال بزرگ با طرح مسایلی همچون 
تمرکززدایی جلوگیری کنند. ضمن اینکه بررسی های 
جهانی نیز نشان می دهد که انتقال پایتخت های صورت 
گرفته هیچ گاه منجر به کاهش جمعیت شهرهای مورد نظر 

یا کاهش سایر مشکالت آن شهرها نشده است.
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كدام مردم ، كدام اقتصاد
 پیروزي انق��الب تا ام��روز، وج��ود رانت خواري 
گسترده اي اس��ت كه در پیرامون نظام سیاسي و 
مدیران ایجاد شده است.این طیف هاي سوداگرانه 
كه همواره خود را مدی��ران داراي نفوذ و دولت ها 
نزدی��ك مي كنند در واقع بخ��ش قابل توجهي از 
ظرفیت هاي كشور به دلیل این ساختارهاي معیوب 
بر باد رفته اس��ت. این طیف هاي سوداگر آرام آرام 
از چنان نفوذي در اقتصاد بهره مند مي ش��وند كه 
هر تحرك اقتصادي الجرم باید با مورد توجه قرار 
دادن منافع آنان تصویب و اجرایي شود. شخصي 
كه قصد دارد براي به دست گرفتن دولت كاندیداي 
انتخابات شود باید چند موضوع را مورد توجه قرار 
دهد. من اگر رییس جمهور بودم، ابتدا برنامه ریزي 
براي حل مشكل گراني ها را در دستور كار مي دادم. 
دلیل بروز گراني چیس��ت؟ گراني برآمده از تورم 
است، براي حل مش��كل تورم در جامعه ابتدا باید 
بودجه اي متناسب با واقعیات كشور تدارك دیده 
شود. گراني به دلیل این است كه دولت ها همواره 
دوست دارند، بیشتر از درآمدهایشان هزینه كنند.

این میل افسارگسیخته به كسب محبوبیت باعث 
مي شود كه دولتي ها یا مجلسي ها طرح ها و لوایحي 
را ارایه كنند كه بدون توجه به واقعیات اقتصادي 
تنظیم شده اند. همین امروز هم شما اظهارنظرهاي 
چهره هاي ارشد دولت یا مجلس را كه بررسي كنید 
متوجه مي شوید كه همچنان موضوعات زیربنایي 
مورد توجه قرار نمي گیرد و مدیران و تصمیم سازان 
به دنبال دعواهاي سیاسي و جناحي هستند. اولویت 
مهم بعدي، ایجاد نهضت اشتغالزایي مبتني بر رشد 
تولید و كاهش رویكردهاي وارداتي اس��ت كه اگر 
مسوولیت كالني به من سپرده مي شد در دستور 
كار قرار مي دادم. اما مهم ترین اولویت كه به نظرم 
نقش كلی��دي را در بهبود اواض��ع اقتصادي دارد، 
محدودساختن رویكردهاي رانتي در كشور است. 
باید بررسي شود كه در طول ۴۰سال گذشته چه 
حجمي از ظرفیت هاي ارزي و اقتصادي كشور در 
قالب ارزهاي حماتي و ارزان راهي جیب سوداگران 
شده است؟زماني كه دالر در بازار آزاد ۱۲۰تومان 
بود و به برخي افراد دالر 7۰ توماني توزیع مي شد، یا 
دالر بازار آزاد ۹۰تومان بود و برخي افراد دالر هاي 
۵۵۰ تومان��ي دریافت مي كردند ی��ا این اواخر كه 
دالر به ۳۰هزار تومان رس��یده ب��ود اما همچنان 
برخي جریانات از دالرهاي ۴۲۰۰توماني استفاده 
مي كنند. مجموعه این اولویت ها به نظرم مهم ترین 
شاخص هایي است كه مسووالن اینده كشور نیز باید 
زمینه تحقق انها را در اتمسفر اقتصاد كشور فراهم 
كنند. در نهایت هم باید بدانیم كه دیگر مردم حاضر 
نمي شوند در انتخاباتي شركت كنند كه نشانه اي از 

تحول بنیادین در خود نداشته باشد.

منع تردد  شبانه  در 150 شهر
 كش��ور، وضعیت قرمز، حدودا ۱۵۰شهر نارنجي 
و ۹۸ شهر هم وضعیت زرد دارند. این طرح قطعا 
از روز ش��نبه اجرا خواهد شد و قریب به ۲۵ مركز 
استان نیز در سطح هشدار س��ه یعني قرمز قرار 
گرفته اند. وي ادامه داد: در شهرهاي قرمز موضوع 
دیگر منع تردد درون شهري از ساعت ۹ شب تا ۴ 
صبح است كه عالوه بر منع تردد بین شهري است 

كه در شهرهاي قرمز و نارنجي اعمال مي شود.
وي ادامه داد: همه كالن ش��هرها ج��زو این ۲۵ 
شهر هستند و همه مشاغل به جز مشاغل سطح 
یك كه تامین كننده مایحتاج مردم اس��ت مانند 
سوپرماركت ها، امداد و نجات و بخش هاي درماني، 
بیمارس��تان ها، مراكز درمان��ي مانند مطب ها و 
امثاله��م. در حوزه اداري هم حداكثر یك س��وم 

كاركنان حق حضور دارند.
سخنگوي ستاد مقابله با كرونا درباره ممنوعیت 
تردد در مناطقي كه در سطح هشدار سه و دو یعني 
سطح قرمز و نارنجي هس��تند، گفت: تردد هایي 
كه ایجاد مي شود در سطح هشدار قرمز و نارنجي 
است و پالك هاي بومي حق حضور در دیگر شهرها 
را ندارند و اگر وارد ش��هر دیگري شوند با جریمه 
سنگیني روبرو خواهند ش��د.اكثر جرایم توسط 
دوربین ها اعمال مي شود.رییس��ي تصریح كرد: 
همه مدارس و دانشگاه ها غیر حضوري است. مراكز 
مذهبي و فرهنگ��ي هم به مدت دو هفته تعطیل 
مي ش��وند و در این مناطق بح��ث برگزاري نماز 
جماعات و جمعه هم تعطیل خواهد شد.سخنگوي 
س��تاد مقابله با كرونا درباره برگزاري جلسات در 
مناطق هش��دار س��ه و دو گفت: در مناطق قرمز 
جلسات اداري كه مي خواهد برگزار شود با حضور 
حداكثر ۱۵ نفر اس��ت و معني آن این اس��ت كه 
جلسه هیات دولت هم اگر قرار است برگزار شود 
بیش از ۱۵ نفر نباید برگزار شود و بقیه به صورت 
وبیناري حضور داش��ته باش��ند و حتي جلسات 
مجلس هم قطعا نمي تواند در تهران با بیش از ۱۵ 

نفر تشكیل شود.
وي افزود: این به معناي تعطیلي نیس��ت بلكه به 
صورت ویدئو كنفرانس با هم ارتباط داشته باشند. 
در شهر هاي نارنجي یا سطح هشدار دو، حداكثر 
افراد مي توانند ۲۰ نفر و در شهرهاي زرد ۳۰ نفر 
در جلس��ات فیزیكي حضور یابن��د. جرایمي هم 
براي ضمانت اجرایي این تصمیات در نظر گرفته 

شده است.
رییسي تاكید كرد: این محدودیت ها به هیچ وجه 
راه حل اصلي نیست و تنها راهي كه مي تواند ما را 
نجات دهد این است كه همه پروتكل ها را رعایت 
كنند.وي تصریح كرد: تعداد مبتالیان كارمندان 
بانك ها زیاد اس��ت و طبق این دستورالعمل باید 
حداقل تعداد حض��ور یابند. تجم��ع در بانك ها 
خیلي خطرناك است و از بانك ها هم خواسته ایم 
تسهیالتي فراهم كنند كه مردم راحت تر اقدامات 

بانكي خود را انجام دهند.

آمار جان باختگان كرونا
در تهران كاهشي  شد

ناهید خداكرمي، رییس كمیته سالمت شوراي 
شهر تهران اظهار كرد: یكشنبه ۱۸ آبان ۱7۲ نفر 
به دلیل كرونا جان خود را از دس��ت داده اند كه 
یكش��نبه هفته جاري ۲۵ آبان و طي یك هفته 
این آمار به ۱۴۹ نفر رس��یده كه نشان مي دهد 
همین محدودیت هاي نصفه نیمه هم اثر داشته 
و امیدواریم با سختگیري هایي كه از ابتداي آذر 
انجام مي شود، از گس��ترش این بیماري به طور 

موثر جلوگیري به عمل آید.

ممنوعیت فروش بلیت قطار
 به بیماران كرونایي

سعید رسولي، مدیرعامل شركت راه آهن درباره 
دستورالعمل اخیر ستاد ملي كرونا در خصوص 
منع فروش بلیت ب��ه مبتالیان كووید ۱۹ اظهار 
كرد: س��تاد ملي مب��ارزه با كرونا ب��ه وزارت راه 
ابالغ كرده كه س��امانه هاي فروش بلیت قطار به 
سامانه هاي وزارت بهداشت متصل شود تا آنهایي 
كه تست كرونایشان مثبت است، شناسایي شده 

و بلیت قطار براي آنها صادر نشود.
وي در گفت وگ��و با مهر افزود: قرار نیس��ت ما از 
متقاضیان خرید بلیت قطار، تست كرونا بگیریم.

او درباره گالیه برخي فعاالن اقتصادي و صاحبان 
بار كه از محاس��به كرایه حمل ریلي بار با فرانك 
سوییس انتقاد مي كردند، گفت: این خبر از اصل 
اشتباه است. فرانك س��وییس، مبناي محاسبه 
كرایه حمل كاالي ترانزیتي است و این پروتكل 
كشورهاي مقصد است. تنها مربوط به ایران هم 
نیست و در همه كشورها كرایه حمل بار ترانزیتي 
با فرانك سوییس محاس��به مي شود.وي تأكید 
كرد: كرایه حمل بار داخلي به هیچ عنوان ارزي 
نبوده و كاماًل ریالي محاسبه مي شود اما ترانزیت 
قاعده و مبناي محاس��باتي ثابتي در دنیا دارد و 
توافق شده تا در همه كشورها، ارز مبناي محاسبه 
كرایه حمل ریلي بار، فرانك س��وییس باش��د. 
رس��ولي با بیان اینكه نرخ هاي حمل ریلي مرتبًا 
اصالح مي شود و سعي مي كنیم تا در مقایسه با 
كرایه حمل جاده اي بار، رقابتي تر باشد، تصریح 
كرد: ما حتي براي كمك به توسعه ترانزیت ریلي 
كاال، مصوبات��ي داریم كه به تج��ار داخلي براي 
افزایش صادرات با استفاده از حمل ریلي كمك 
زیادي مي كند، به ای��ن صورت كه تخفیف هاي 
خوبي ب��راي بازرگاناني كه اق��دام به صادرات با 
حمل ریلي كنند داده مي شود؛ ما دیدگاه بنگاهي 
به حم��ل و نقل ریلي نداریم و بیش��تر به دنبال 

افزایش درآمد براي كشور هستیم.

بازگشت  چیني ها 
به پروژه ریلي تهران- اصفهان

خی��راهلل خادمي، معاون وزیر راه و شهرس��ازي 
درباره قطار سریع الس��یر تهران- اصفهان گفت: 
چیني ها به دلیل شیوع ویروس كرونا این پروژه 
را متوقف و كشور را ترك كرده بودند اما در حال 
حاضر چیني ها برگشته اند و این پروژه از مسیر 
اصفهان به قم پیش��رفت فیزیكي ۲۰ درصدي 
دارد و قطعه قم - تهران هم بعدا ساخته مي شود.

به گ��زارش ایلنا، خادمي با اش��اره به پروژه هاي 
ریل��ي در اولوی��ت اجرا گف��ت: ۳۴۰۰ كیلومتر 
س��اخت ریل جدید در دست ساخت است كه ۸ 
پروژه ریلي در اولویت ق��رار دارد كه از بین آنها 
راه آهن خواف- هرات در آذر ماه به بهره برداري 
مي رس��د. البته این پروژه قرار ب��ود ۲۹ آبان ماه 
افتتاح شود اما كشور افغانس��تان آمادگي الزم 

براي افتتاح را نداشت.
او ب��ا بیان اینكه ط��ول راه آهن خ��واف- هرات 
۲۲۰ كیلومتر است كه در قالب ۴ قطعه به اجرا 
مي رسد كه ساخت ۳ قطعه آن برعهده ایران بود و 
یكي از این قطعات كه در داخل خاك افغانستان 
است به طول ۶۲ كیلومتر را ایران مي سازد. قطعه 
دیگ��ر به طول ۸۰ كیلومتر هم در تعهد كش��ور 

افغانستان است.
خادمي گفت: ریل این پروژه از سال هاي گذشته 
تامین شده اس��ت. البته از س��ال ۹7 به بعد در 
پروژه هاي راه آهن از ریل ملي استفاده مي كنیم 
ام��ا از آنجایي كه ری��ل مورد نیاز ای��ن پروژه از 
سال هاي گذشته تامین شده، در خواف- هرات 

ریل ملي مورد استفاده قرار نگرفته است.
وي ادامه داد: طبق برآوردها، میزان جابه جایي 
بار از خواف- هرات در طول یك سال به ۶ میلیون 
تن بار مي رس��د و كشور افغانستان پروژه اتصال 
مس��یر ریلي هرات به مزار ش��ریف را در دستور 
كار دارد و ب��ا تكمیل این مس��یر ریلي ما به یك 
كریدور شرقي- غربي به طول ۱۵۰۰ كیلومتر در 
دو كشور ایران و افغانستان مي رسیم كه ما را از 
طریق ریلي به تركمنستان، قرقیزستان و چین 

متصل مي كند.
معاون وزیر راه و شهرسازي تاكید كرد: موضوع 
راه آهن خواف- هرات فقط اتصال یك كشور به 
افغانس��تان نیست و این مس��یر ریلي بخشي از 
كریدور غربي- شرقي است كه مي تواند ما را به 
اروپا و حوزه قفقاز متصل كند.خادمي در پاسخ 
به اینكه ایران در خاك افغانستان براي راه آهن 
خواف- هرات چقدر هزینه كرده است، بیان كرد: 
از محل كمك هاي جمهوري اس��المي ایران به 
افغانستان براي س��اخت قطعه راه آهن خواف- 
هرات در خاك افغانستان هزینه كرده ایم كه ۶۲ 
كیلومتر آن را در خاك افغانستان، ایران ساخته 
اس��ت كه با قیمت امروز حدود ۱۱۰۰ میلیارد 

تومان هزینه كرده ایم.

دبیر شورای ساماندهی پایتخت خبر داد

محتكران براي فروش مسكن به تكاپو افتاده اند

تمرکز ُزدایی از تهران کلید خورد

ایرج رهبر، كارشناس بازار مسكن با بیان اینكه بخش مسكن در 
حالت بالتكلیفي قرار دارد گفت: كساني كه به شكل گسترده 
اقدام به خری��داري و احتكار آپارتمان ك��رده بودند به تكاپو 

افتاده اند تا واحدها را به فروش برسانند.
رهبر در گفت وگو با ایس��نا اظهار كرد: در حال حاضر كساني 
كه با نیت سوداگري به شكل گس��ترده واحدهاي مسكوني 
را خریداري و احتكار كرده بودند با توجه به تحوالت سیاسي 
به تكاپو افتاده اند تا آنها را بفروش��ند. این اف��راد در زماني كه 
نرخ ها باال رفته بود اقدام به خرید كرده اند و حاال نگران كاهش 
قیمت هس��تند. علت افزایش حدود ۴۰ درصدي عرضه در 
بازار مس��كن این است.وي افزود: مساله دیگر به طرح مالیات 
ب��ر خانه هاي خالي مربوط مي ش��ود كه برخي فع��االن بازار 

مسكن را نگران كرده و اقدام به عرضه كرده اند.این كارشناس 
بازار مسكن تصریح كرد: در شرایط كنوني هركس تصوري از 
آینده دارد و هیچ چیز قطعي نیس��ت. گشایش هاي سیاسي 
مي تواند اثرات كاهشي در بازار ملك ایجاد كند و ادامه وضعیت 
 فعلي اثرات التهابي در بخش مس��كن خواهد داش��ت. هنوز 
عكس العمل ها مشخص نیست و به همین خاطر قیمت ها از 
عرضه و تقاضا تبعیت نمي كند. به طور مثال در بعضي مناطق با 
رشد عرضه و كاهش تقاضا مواجه هستیم اما قیمت ها هم باال 
رفته، در حالي كه باید كاهشي باشد. در مناطقي دیگر عرضه 
كاهش یافته و قیمت ها هم نزولي شده است. این نشان مي دهد 
منطق اقتصادي در بازار وجود ندارد.رهبر، تغییر و تحول در حوزه 
مسكن را بلندمدت دانست گفت: ممكن است در كوتاه مدت 

مثل شرایط فعلي رفتارهاي هیجاني از سوي محتكران در بازار 
ملك دیده شود اما براي ایجاد ثبات و آرامش در این بخش باید 
تولید افزایش یابد. اسالمي وزیر راه و شهرسازي طرح اقدام ملي 
مسكن را در دستور كار قرار داده كه قدم مثبتي است اما دولت 
باید موانع ساخت و ساز را از پیش پاي بخش خصوصي بردارد. 
این در حالي است كه نوسانات دایم قیمت مصالح ساختماني، 
سازندگان را براي اجراي پروژه ها مردد كرده و به همین دلیل 
ساخت و ساز بس��یار كاهش یافته است. نایب رییس انجمن 
انبوه سازان استان تهران با بیان اینكه هم اكنون هر پاكت سیمان 
۳۰ تا ۳۵ هزار تومان به دست مصرف كنندگان مي رسد گفت: 
هر پاكت س��یمان از طرف دولت ۱7 ه��زار و ۵۰۰ تومان نرخ 
گذاري شده اما ۳۵ هزار تومان فروخته مي شود. هر كیلوگرم 

فوالد تا ۱7 هزار تومان هم باال رفت كه غیر قابل تصور بود. طبق 
محاسبات قیمت فوالد باید ۸۰۰۰ تومان باشد كه حتي این 
رقم هم از قیمت جهاني گران تر است.به گفته رهبر، هم اكنون 
فروشندگان فوالد مي گویند تا ظهر صبر كنید قیمت جدید 
اعالم كنیم! تولیدكننده با قیمت هاي پایین انرژي و هزینه هاي 
داخلي فوالد تولید مي كند و شمش را با نرخ دالر صادر مي كند. 
عرضه فوالد به ش��كل خرد در بورس هم به نابساماني دامن 
مي زند. كارخانه فوالد را كیلویي ۸۰۰۰ تومان در بورس عرضه 
مي كند و دالل با قیمت ۱۲ هزار تومان به سازندگان مي فروشد. 
البته قرار است مصوبه اي بدهند كه فوالد به صورت كالن در 
بورس عرضه شود كه اگر این اتفاق بیفتد نوسانات قیمت در 

بورس كاهش پیدا مي كند.

چوب ادب بودجه

ریشه ایده توزیع رایگان قیر

مجلس به جاي رفتارهاي كارشناسي به دنبال رفتارهاي 
غیر معمول است و این رفتارهاي شلخته اقتصادي را تحت 
عنوان حركت هاي انقالبي یا تصمیمات ضدساختاري 
مطرح مي كند.این رفتارها باعث بروز نگراني هاي فراواني 
میان تحلیلگران و دلسوزان كشور شده است. در شرایطي 
كه كشور با یكي از بزرگ ترین كسري هاي بودجه در طول 
تاریخ روبه روست و اعداد ارقامي حول و حوش ۱۵۰هزار 
میلیاردتومان تا۲۵۰هزار میلی��ارد تومان در خصوص 
بودجه )۶۰درصد حجم كلي بودجه( مطرح مي ش��ود، 
نمایندگان هر روز هزینه هاي افزونتري را بر بودجه كشور 
سوار مي كنند. افزایش این حجم از كسري در بودجه به 

این معناس��ت كه دولت همچنان باید استقراض كند. با 
توجه به اینكه ظرفیت محدودي براي انتش��ار اوراق و... 
وجود دارد، در نهایت دولت ناچار است زیان بار ترین شكل 
استقراض كه اس��تقراض از بانك مركزي است را دنبال 
كند.اما چرا نمایندگان كه بهتر از من و شما به آمارهاي 
اقتصادي دسترسي دارند به جاي كمك در مسیر جبران 
كسري، بر حجم كسري بودجه مي افزایند؟ نباید فراموش 
كرد كه درآمدهاي نفتي كش��ور به پایین ترین حد خود 
رسیده است، درآمدهاي مالیاتي نیز به دلیل مشكالت 
فضاي كسب و كار محدودیت هایي دارد. سایر بخش هاي 
درآمدزاي كشور مثل گردش��گري و... نیز تا حد باالیي 

مس��كوت مانده اند، در این شرایط مجلس باید با محكم 
كردن كمربندهاي اقتصادي كش��ور را براي عبور از این 
دوران حساس عبور كنند. اما مجلس یازدهم به گونه اي 
تصمیم سازي كرده كه باعث نگراني هاي عدیده اساتید 
اقتصادي ش��ده اس��ت. به نظرم مجلس فرصت دارد تا 
بودجه ۱۴۰۰كل كشور را در راستاي منافع مردم تدوین 
كند. نمایندگان هر هنري دارند باید در بطن بودجه سال 
آینده بگنجانند تا بعد از ارایه این سند مشخص شود كه 
عیار كارشناس��ي مجلس در چه حد و حدودي است. در 
شرایط فعلي كه بودجه با حفره هاي متعددي از كسري 
روبه روس��ت، مجلس هر روز بار تازه اي را بر بودجه سوار 

مي كند. رویكردي كه نه تنها مشكالت معیشتي را كاهش 
نمي دهد بلكه باعث بروز مش��كالت جدید براي همان 
مردمي مي ش��ود كه نمایندگان مجلس شعار حمایت 
از آنها را س��ر مي دهند. مبتني بر این موارد معتقدم كه 
بودجه۱۴۰۰ سند روش��ني است كه مجلس مي تواند، 
سطح كارشناسي خود را در آن نمایان كند. صحبت هاي 
معاون اول رییس جمهوري نیز مبتني بر همین ضرورت ها 
باید تحلیل و تفسیر شود. باید دید آیا نمایندگان حاضر 
به پذیرش واقعیات اقتصاد كش��ور و نظرات كارشناسي 
هستند یا اینكه جهت گیري بودجه را به سمت ناكجاآباد 

سوق خواهند داد؟

یعني علت مخالفت با این طرح به دلیل مثال برخي اجزاي 
مشكل ساز طرح نیست، بلكه به این دلیل است كه بنیان 
این نوع تخصیص ها مفسده انگیز است. تجربیات گذشته 
كشور از اجراي این نشان مي دهد كه این نوع طرح هاي 
رانت خیز نه تنها گرهي از مش��كالت توسعه و عمراني 
روس��تاها باز نمي كند بلكه در میان م��دت و بلندمدت 
مش��كالت تازه اي را در این زمینه ایجاد مي كند. ضمن 
اینكه دامنه وسیعي از نهادهاي نظارتي، امنیتي، اطالعاتي 
و پژوهش��ي نس��بت به اجراي تبعات این طرح هشدار 
داده اند. این نهادهاي نظارتي از نمایندگان خواستند با 

توجه به این واقعیت كه اجراي این طرح، باعث افزایش 
دامنه هاي فساد در اقتصاد مي شود، نسبت به عملیاتي 
س��اختن طرح تجدیدنظر كنند، اما ب��ا وجود تمام این 
هشدارها و تذكارهاي كارشناسي، طرح مورد تایید قرار 
گرفت. البته نیاز شهرهاي كوچك و روستاها به قیر یك 
نیاز ضروري است، اما راهكار معقول و شفاف آن است كه 
ش��هرداران، دهداران، ادارات راه و شهرسازي و... مسیر 
قانوني را براي تهیه قیر دنبال كنند. یعني بودجه اي براي 
این منظور مصوب شود و بعد از طریق بخش هاي قانوني 
این قیر مورد نیاز خریداري شود. نه اینكه بدون حساب 

و كتاب ظرفیتي مفس��ده انگیز و رانت زا در بخش هاي 
اجرایي و مدیریتي ورود كند كه منافع ان نه به جیب مردم 
بلكه به جیب سوداگران مي رود. دلیل عدم نظارت بر این 
طرح نیز ناشي از تنوع و گستردگي است كه طرح در زمان 
اجرا با آن روبه روست. بنابراین مخالفت ما با این طرح نه به 
دلیل روش هاي اجرایي نامطلوب یا مثال سوءمدیریت هاي 
احتمالي در روند توزیع قیر، بلكه به دلیل رانتي است كه 
در ذات طرح نهفته اس��ت. به نظرم نقش رسانه ها براي 
روش��نگري در خصوص تبعات منفي این طرح كلیدي 
است، وقتي رسانه ها ابعاد كارشناسي موضوع را به طور 

شفاف منعكس كنند، آگاهي هاي عمومي نیز درباره یك 
چنین طرح هایي افزایش پیدا مي كند. اگر حقیقتا پاي 
پروژه توسعه و عمران روستاها در میان باشد با استفاده 
از روش هاي ش��فاف و اصولي مي توان این رویكردهاي 
عمراني را پیش برد، اما واقع آن است كه این نوع طرح ها 
بیشتر باعث توسعه كسب و كار سوداگران و رانت خواران 
مي شود تا توسعه روستاها. معتقدم رسانه ها باید پایش 
دقیقي درباره این موضوع صورت دهند تا مشخص شود 
آیا منافع این طرح به روس��تاها رس��یده یا وارد حساب 

دالل ها شده است.

ادامه از صفحه اول



در س��ال ۹۹ عالوه بر مش��كالت تحريمي و افزايش نرخ 
ارز، به دليل تصميمات خلق الساعه و تصميم گيري هاي 
بدون مشورت با بخش خصوصي، عمال امكان پيش بيني 
و برنامه ريزي حتي براي كوتاه مدت هم وجود نداش��ت. 
عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي با انتقاد از تصميمات 
خلق الس��اعه در بخش دولت��ي و تصميم گيري ها بدون 
مشورت با بخش خصوصي بيان كرد: در شرايط تحريمي 
كه درآمدهاي ارزي كم شده، بخش خصوصي هزينه هاي 
كشور را مي دهد و كسي كه هزينه ها را پرداخت مي كند، 

بايد براي حوزه تصميم گيري كند.
در ي��ك بازه زماني، برخي از مس��ووالن ب��ا تكنولوژي و 
ش��بكه هاي اجتماعي مخالف بودند، ام��ا اكنون بخش 
عمده اي از اطالعات از طريق شبكه هاي اجتماعي منتقل 
مي شود. زماني ارتباطات از طريق فكس منتقل مي شد، 
پس از آن ايميل آمد و اكنون خيلي ها ايميل را هم زمانبر و 
كند مي دانند و ارتباطات غالبا در بستر شبكه هاي اجتماعي 
انجام مي شود. اين همان چيزي است كه يا ما بايد بپذيريم 
و يا پس از مدتي چه بخواهيم و چه نخواهيم، تكنولوژي 
ما را قانع خواهد كرد. احس��ان زرين بخش عضو سازمان 
نظام صنفي رايانه اي اظهار كرد: پيش از اين در جلسات 
با دولت، اگر در جلسه اي توليدكننده ها حضور داشتند، 
گفته مي شد كه به دليل ظرفيت محدود توليد، درصورت 
تسهيل شرايط براي توليدكنندگان، واردكنندگان نگران 
مي شوند و در حضور وقتي واردكنندگان حرف از حمايت 
از تولي��د بود. درواقع فضايي اين بين ايجادش��ده بود كه 
دولتي ها مسووليت نمي پذيرفتند و با بهانه هاي واهي سعي 
مي كردند فرار رو به جلو كنند. تشكيل كميته سنا باعث 
شد اين بهانه ها ازهمه گرفته شود، زيرا نماينده بخش هاي 
مختلف در جلس��ات حاضر مي شدند و مواضع به صورت 
شفاف اعالم مي شد. اين باعث شد كه جلسات متعددي 
با وزارت صمت، ش��وراي عالي فضاي مج��ازي و وزارت 
ارتباطات براي حل مشكالت حوزه فاوا، ارز، تامين تجهيزات 
و فيلترينگ و ساير موارد برگزار شود و تا االن هم اتفاقات 
خوبي افتاده است. از جمله اينكه از طريق سازمان برنامه و 
بودجه در خصوص تعديل ريالي و زماني شان قراردادهاي 
حوزه فاوا كار مي كنيم، تا شركت هايي كه در اين بازه زماني 
نتوانستند به دليل جهش ارز، كااليشان را تحويل دهند و 
يا با ضرر مواجه شدند، ضمانتنامه هايشان ضبط و جريمه 

برايشان در نظر گرفته نشود. 

   پتانسيل بخش خصوصي 
بايد  به رسميت شناخته شود

زرين بخش با بيان اينكه تمامي اتفاقاتي كه در سال ۹۹ 
افتاد، از نظر بخش خصوصي فورس ماژور بود، اما اين شرايط 
براي حوزه فناوري اطالعات اعالم نشد و به همين دليل ما 

تصميم گرفتيم اقدامات الزم را انجام دهيم. كميسيون 
شبكه س��ازمان نصر براي فرهنگ س��ازي در حوزه فاوا، 
يك كليپ تهيه و منتشر كرد كه در خصوص اهميت فاوا 
صحبت مي كرد. چيزي كه ما در كشور كم داريم و بايد به 
آن پرداخته شود اين است كه با نگاه هم افزايي و به رسميت 
شناختن پتانسيل بخش خصوصي، اين روند را ادامه دهيم 
و تهديدها را به فرصت تبديل كنيم. وي با بيان اينكه بخش 
خصوصي هم نسبت به شرايط آگاه است، گفت: ما مي دانيم 
دسترسي ما به منابع ارزي محدود است. اما اگر بخواهند 
ضمانتنامه شركت هايي كه هيچ قصوري نداشتند را ضبط 
كنند، يا وقتي يك قرارداد با قيمت ارز ۱۲ هزار تومان بسته 
مي شود و زماني كه پيمانكار مي خواهد قرارداد را حواله 
كند، قيمت ارز بيش از دو برابر شده است، مشكالتي است 
كه بايد در داخل رفع شود. در اين شرايط، دستگاه اجرايي 
كه در انتهاي اين مسير دارد و از تجهيزات استفاده مي كند 
بايد تعديل را بپذيرد. در حال حاضر مشكل عمده شركت ها 
اين است كه بدنه دولت و شركت هاي خصولتي تعديل را 
نمي پذيرند. برخي مي گويند ما خصوصي هستيم و اين 
بخشنامه براي شركت هاي دولتي است و حتي زماني كه 
از آنها مي خواهيم  بر اساس مصوبه هيات مديره  خود عمل 
كنند، مي گويند سازمان بازرسي روي ما نظارت دارد و به 
ما خرده مي گيرد. منظور ما از حمايت داخلي همين موارد 
است. درواقع ما مي خواهيم به جاي حمايت، مرزها شفاف 
شود، اينكه بدانيم چه كس��اني در چه موقعيتي حضور 
دارند، براي اينكه شركت ها بتوانند به درستي به فعاليت 

خود ادامه دهند. 

    مشكالت شركت هاي فناوري با شيوع كرونا
زرين بخش با اشاره به مشكالت شركت ها با شيوع كرونا 

اظهار كرد: از ابتداي س��ال تا پايان فروردين ماه، به دليل 
مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا فعاليت شركت ها تعطيل 
بود، پس از آن تا تيرماه با ممنوعيت ثبت سفارش قطعات 
حوزه فاوا روبرو بوديم و اصال ارزي به ما تخصيص داده نشد، 
زيرا فاوا را جزو كاالهاي لوكس در نظر مي گرفتند. از تير به 
بعد هم به صورت قطره چكاني و با ارقام نجومي، ارز در قبال 
صادرات تخصيص دادند كه مشكالت خاص خود را داشت. 
از طرفي در حالي كه در اين پنج ماه شركت ها هيچ فعاليتي 
انجام ندادند، بانك مركزي هم هيچ مستنداتي به شركت  ها 
نمي دهد كه ارزي به آنها تخصيص داده نش��ده اس��ت و 
كارفرماي دولتي هم با وجود اينكه اين شرايط را مي داند، از 
شركت ها درخواست مستندات مي كند. اينها همه بخشي 
از مشكالت داخلي است. هرچند ما بايد براي مشكالت 
خارجي هم فكر مي كرديم كه در اين شرايط گرفتار نشويم.

عضو س��ازمان نظام صنفي رايانه اي ب��ا بيان اينكه كرونا 
اولويت هاي ما را تغييرداد، گفت: زماني مشكالت تاييد 
نمونه در واردات را داشتيم كه مراحل انتهايي را در سازمان 
تنظيم مقررات طي مي كرد، اما اكنون معضالت به حدي 
شده كه فقط بحث حيات ش��ركت ها و انجام پروژه هاي 
حياتي كشور مطرح است. اما ما در در بخش خصوصي ياد 
گرفتيم كه موظفيم همه تالشمان را بكنيم. مسوول دولتي 
هم يا قانع مي شوند و يا شرايط به گونه اي پيش خواهد رفت 

كه ناچار مي شوند اين مساله را بپذيرند. 

    نقش شبكه هاي اجتماعي بر انتقال اطالعات
زرين بخش درب��اره تصور بخش دولتي از لوكس بودن 
كاالهاي آي ت��ي بيان كرد: براي اينك��ه اولويت كاال و 
خدماتي را در كشور بسنجيم، ابتدايي ترين كار اين است 
كه ببينيم با ح��ذف آن، چه اتفاقي پيش مي آيد. ما به 

بانك مركزي و وزارت صمت اعالم كرديم در نظر بگيرند 
اگر سرورهايشان، مراكز داده اي كه از آن بهره برداري 
مي كنند و تراكنش بانكي كه بر بس��تر اينترنت و فاوا 
اتفاق مي افتد، تنها ۲۴ س��اعت متوقف ش��ود، در اين 
ش��رايط چه وضعيتي در كش��ور پيش مي آيد؟ دبير 
كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي رايانه اي ادامه داد: 
ديگر اينكه در بالياي طبيعي مانند زلزله و سيل، ابتدا 
نيروهاي امدادي وضعيت را رصد مي كنند و پس از آن، 
وزير ارتباطات توييت مي كند و اطالع رساني مي شود 
كه وضعيت ارتباطات چگونه است و تا چه اندازه شرايط 
پايداري دارد. حتي پيش از اينكه بخواهيم برايش��ان 
كانكس بزنيم و پوشاك و غذا تهيه كنيم، بايد بتوانيم با 
افراد آسيب ديده تماس داشته باشيم. همين دو مثال به 
وضوح نشان مي دهد كه كاالهاي آي تي لوكس نيستند، 
اما كساني كه بايد تصميم بگيرند يا نمي خواهند بيدار 

شوند و يا گوش شنوايي ندارد.

    اهميت تصميم گيري بر اساس خرد جمعي
زرين بخش درباره تاثير عوامل خارجي و انتخابات امريكا 
بر شرايط داخلي ايران بيان كرد: ما بايد بپذيريم همان طور 
كه اتفاقات در كشور ما بر كشورهاي ديگر اثر مي گذارد، 
اين اتفاق روند معكوس هم خواهد داشت. اينكه چه كسي 
به عنوان رييس جمهوري انتخاب مي ش��ود شايد مهم 
باشد، اما مهم تر اين است كه ما اينجا بر اساس چه خرد 
جمعي و پتانسيلي بخواهيم تصميم گيري كنيم. اگر قرار 
باشد تصميمات ما بدون برنامه باشد، تفاوتي نمي كند كه 
چه كسي رييس جمهوري امريكا شود. وي با بيان اينكه 
ما بايد پيش از همه چيز، صورت مساله را دقيق ببينيم 
كه در چه وضعيتي هس��تيم، نقاط ضعف و قوت خود و 
صنعتمان را بشناسيم، گفت: حوزه آي تي در كشور ما از 
اول انقالب تا كنون تحريم بوده، درست است كه در يكي 
دو سال گذش��ته اوضاع دشوارتر شده، اما آنچه اهميت 
دارد، تصميم كالني اس��ت كه در س��طح كشور گرفته 
مي شود و اينكه ما بخواهيم در قبال اتفاقاتي كه خارج از 
كشور مي افتد، چه تصميماتي بگيريم. عضو سازمان نظام 
صنفي رايانه اي خاطرنشان كرد: ما به عنوان كساني كه در 
اين كشور و براي اين كشور فعاليت مي كنيم، خواسته مان 
اين اس��ت كه در داخل تصميمات خلق الساعه نگيرند. 
برخي اين موضوع را مطرح مي كنند كه دولت بايد با بخش 
خصوصي درخصوص تصميماتي كه مي گيرد مشورت 
كند، اما مس��اله اينجاست كه دولت بايد تصميم گيري 
را به صورت كامل در اختيار بخش خصوصي قرار دهد. 
در شرايط تحريمي كه درآمدهاي ارزي كم شده، بخش 
خصوصي هزينه هاي كشور را مي دهد و كسي كه هزينه ها 

را پرداخت مي كند، بايد تصميم بگيرد.
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ارزش فروش محصوالت 
نرم افزاري در ايران واقعي نيست

رييس كميسيون صادرات نرم افزار سازمان نظام 
صنفي رايانه اي گفت: ارزش فروش محصوالت 
نرم اف��زاري در ايران، ارزش واقعي آن نيس��ت. 
حس��ين زارع��ان در گفت وگ��و با مهر ب��ا بيان 
اينكه صادرات فن��اوري اطالعات )ف��اوا( يكي 
از اساس��ي ترين فرآورده هاي غيرنفتي اس��ت، 
گفت: م��ا در حالي به مناب��ع طبيعي پايان پذير 
مانند نفت ات��كا داريم كه ب��راي منابعي مانند 
فناوري اطالعات كه پايان پذير نيستند و ارزش 
افزوده باالي��ي دارند، برنامه درس��تي نداريم و 
پتانس��يل هاي اين حوزه را از دس��ت مي دهيم. 
وي با اشاره به مشكالت شركت هاي نرم افزاري 
در كش��ور افزود: چال��ش اصلي ش��ركت هاي 
نرم افزاري، فاصله ارزش واقعي با قيمت فروش 
محصول نرم افزاري اس��ت. همچنين مهاجرت 
نيروي انساني، جابه جايي زيادي نيروي انساني 
به عن��وان منبع اوليه ش��ركت هاي نرم افزاري، 
موضوعاتي مانند مالي��ات و بيمه و نيز مطالبات 
شركت ها از مش��تريان دولتي از ديگر معضالت 
جدي اي��ن حوزه اس��ت. زارع��ان ب��ا تاكيد بر 
اينك��ه ارزش فروش محص��والت نرم افزاري در 
ايران، ارزش واقعي آن نيس��ت، گفت: محصول 
فناوري يك قيمت تمام شده دارد و يك حاشيه 
س��ود؛ مصداق واقع��ي چالش زماني اس��ت كه 
ش��ركت هاي نرم افزاري نمي توانند هزينه هاي 
اساس��ي خود را پوش��ش دهند. اين هزينه هاي 
اساسي ش��امل هزينه نيروي انساني، تحقيق و 
توس��عه و به روز كردن تكنولوژي مي شود. وي 
با بيان اينك��ه تكنولوژي هاي نرم افزاري هر روز 
جديدتر مي ش��ود اما ش��ركت هايي هستند كه 
تكنولوژي شان در طول ۱۰ سال گذشته تغييري 
نك��رده و اين با ع��رف بين الملل��ي و دوره عمر 
محصول فاصله زيادي دارد، گفت: اينكه محصول 
نرم اف��زاري به لح��اظ رعايت تم��ام المان هاي 
اس��تاندارد در وضعي��ت مطلوبي ق��رار بگيرد، 
هزينه دارد. يك سري هزينه هم به شركت هاي 
نرم افزاري سربار مي شود كه بخشي از آن مربوط 
به هزينه هاي باالي بيمه و ماليات است. رييس 
كميسيون صادرات نرم افزار سازمان نظام صنفي 
رايان��ه اي ادامه داد: در ص��ورت پرداخت ارزش 
واقعي براي محصوالت نرم افزاري، بخشي از اين 
هزينه ها پوشش داده مي ش��د و كيفيت و نظام 
توليد نرم افزار مطلوب تر خواهد بود. به واس��طه 
افزايش كيفيت، دسترسي ما به بازارهاي بزرگ 
و ف��روش محصول در بازاره��اي بين المللي نيز 
مطلوب تر مي شود. وي با اشاره به موانع داخلي 
و بيرون��ي در مقابل ص��ادرات نرم اف��زار ايراني 
گفت: موانع داخلي شامل نقاط ضعفي در سطح 
شركت ها و بخش خصوصي و نقاط ضعف دولتي 
مي شود. به اين معني كه زماني كه مي خواهيد به 
يك بازار ديگر با مختصات متفاوت وارد ش��ويد، 
بايد برنامه مشخص داش��ته باشيد، تامين مالي 
كنيد، نقشه راه مشخصي طراحي كنيد كه اينها 
به مس��اله مديريت صادرات مربوط مي شود. در 
اين زمينه بزرگ ترين مس��اله بخش خصوصي 
اين اس��ت كه برنامه مش��خصي براي صادراتي 
ش��دن و حضور در بازاره��اي بين المللي ندارد. 
زارعان با بيان اينكه ش��ركت هاي نرم افزاري در 
مساله اجراي قانون هاي حمايتي مشكالت جدي 
دارند، گفت: متولي مشخصي در حوزه صادرات 
فاوا وجود ندارد. يك س��ري دس��تگاه اجرايي با 
يك سري صالحيت ها و ماموريت هايي هستند 
كه تداخل دارن��د و تصميم گير نهاي��ي در آنها 
وجود ندارد، يا بودجه اي كه در اين دس��تگاه ها 
توزيع شده، هدفمند نيست و نمي تواند تبديل 
به حمايت هاي دولتي شود. وي با اشاره به موانع 
بيروني صادرات نرم افزار و نقاط تهديد آن، افزود: 
ما يك سري تحريم اوليه داريم كه توسط امريكا 
وضع شده و ارتباط با تاجران امريكايي را تحت 
تاثير قرار مي دهد، اما به واسه امريكا و نظام پولي 
و بانكي بين المللي، اين تحريم ها بعدا تاثير خود 
را در همه  كس��ب وكارها در تمام دنيا مي گذارد 
و همين تحريم ه��اي اوليه به تحريم هاي ثانويه 
تبديل مي شود، در چنين شرايطي شركت هاي 
اروپاي��ي هم از اينكه با تاج��ر ايراني كار كنند يا 
از فرآورده هاي ايراني خري��داري كنند، پرهيز 
مي كنند. عضو س��ازمان نظام صنفي رايانه اي با 
بيان اينكه به دليل تحريم ها ناچاريم برندمان را 
تغيير داده و يك برند غيرايراني ايجاد كنيم، يا به 
كشور واسطه اي برويم و شركتي تاسيس كنيم، 
ادامه داد: تاسيس شركت هم به دليل تحريم ها 
در كشورهاي اروپايي دشوار است و مشكالتي از 
جمله  افتتاح حس��اب بانكي و برقراري تعامالت 
تجاري وجود دارد. حتي با گذار از اين مشكالت 
هم، نق��ل و انتقال پ��ول به ايران دردس��رهاي 
خ��ودش را دارد. زارعان گف��ت: دولت مكانيزم 
مش��خصي براي تعامالت غيرنفت��ي و حل اين 
معضل براي تاجر ايراني و  كس��ب وكارهايي كه 
صادرات مي كنند، ندارد. در اين راس��تا سازمان 
نظام صنفي رايانه اي به عنوان يك تشكل صنفي 
مي تواند بستري براي همگرايي، توانمندسازي 
و آماده س��ازي صادراتي ايج��اد و تعامل خود را 
براي مطالبه گري از حاكميت در جهت صادرات 
فاوا افزايش دهد. كمااينكه تاكنون نيز با وزارت 
صمت، وزارت امور خارج��ه، وزارت ارتباطات و 
معاون��ت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري در 
اين خصوص، نشست هاي متعدد انجام شده و با 
سازمان هاي متناظر نظام صنفي رايانه اي در اروپا 
و اتاق بازرگاني در كش��ورهايي مانند اوكراين، 
رومان��ي، اس��لواكي، اتريش، آلم��ان، بلژيك و 

فرانسه تعامالتي برقرار كرده ايم. 

ممنوعيت فعاليت در اروپا در 
انتظار شركت هاي فناوري خاطي

با تصويب قوانيني جديد در اتحادي��ه اروپا درصورت 
تخطي شركت هاي فناوري، سرويس هاي آنها در اين 
منطقه ممنوع مي شود. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
به گفته تيري برتون كميسيونر اتحاديه اروپا سرويس 
شركت هاي فناوري در صورت عدم رعايت قوانين اين 
اتحاديه احتماال ممنوع خواهد شد. اين در حالي است 
كه كميسيون اتحاديه اروپا مشغول نهايي سازي قوانين 
ش��ركت هاي اينترنتي اس��ت. برتون همراه مارگرت 
وس��تاگر كميس��يونر رقابت اين اتحاديه قرار اس��ت 
پيش نويس قوانين جديد را در دوم دسامبر )۱۲ آذر( 
اعالم كنند. اين قوانين »قانون سرويس هاي ديجيتال« 
و »قان��ون بازارهاي ديجيتال« نام دارند و مجموعه اي 
از بايدها و نبايدها براي شركت هاي آنالين را با قدرت 
بازاري وسيع تعيين مي كند. به اين ترتيب شركت هاي 
مذكور مجبور خواهند بود اطالعات را با رقبايش��ان و 
قانونگذاران به اشترك بگذارند. از سوي ديگر اين قوانين 
اجازه نمي دهد آنها س��رويس ها و محصوالتشان را به 
شيوه اي ناعادالنه ترويج كنند. قوانين جديد در حالي 
ارايه مي شود كه منتقدان شركت هاي فناوري امريكايي 
پرسش هايي درباره موضع اتحاديه اروپا درقبال گوگل 
مطرح كرده و ادعا مي كنند آنها عملكردهاي غيررقابتي 
شركت را محدود نكرده اند. به هرحال پيش نويس اين 
قوانين به اتحاديه اروپا اجازه مي دهد در مواردي خاص، 
شركت ها يا بخش هايي از سرويس ها را در اين منطقه 
ممنوع كند. اين درحالي است كه هم اكنون قانونگذاران 
آنتي تراست )ضدانحصار( و ديجيتال اتحاديه قدرت 

اعمال چنين ممنوعيتي را ندارند.

ابزارهاي رديابي آنالين اپل 
جنجال آفريد

گروهي از مدافعان حريم خصوصي از ابزارهاي رديابي 
آنالين شركت اپل كه اجازه مي دهد اطالعات كاربران 
آيفون بدون موافقت آنها ذخيره شود، به مقامات حفاظت 
ديتاي آلمان و اسپانيا شكايت كردند. به گزارش ايسنا به 
نقل از رويترز، اين نخستين اقدام عمده عليه شركت اپل 
در زمينه مقررات حريم خصوصي اتحاديه اروپاست. اپل 
اعالم كرده كه سطح بااليي از حفاظت حريم خصوصي 
را براي كاربرانش فراهم مي كند. اين شركت اعالم كرده 
بود با عرضه سيستم عامل iOS ۱۴ در پاييز، مقرراتش 
در اين خصوص را تحكيم خواهد كرد اما در سپتامبر 
اعالم ك��رد اين برنامه را تا اوايل س��ال آينده به تاخير 
مي اندازد. شكايت گروه حقوق ديجيتالي Noyb عليه 
استفاده اپل از يك كد رديابي مطرح شده است. اين كد 
رديابي به صورت اتوماتيك در هر گوشي آيفوني هنگامي 
كه ايجاد مي شود، كد شناسايي براي تبليغات كنندگان 
توليد مي كند. اين كد در دستگاه ذخيره مي شود و به اپل 
و شركت هاي ديگر اجازه مي دهد رفتارها و سليقه هاي 
مصرفي آنالين كاربران را دنبال كنند. چنين اطالعاتي 
ارس��ال تبليغات هدفمند براي كاربران را امكان پذير 
مي كند. مقررات جديدي كه اپ��ل برنامه ريزي كرده 
است، اين وضعيت را تغيير نمي دهد و تنها دسترسي 
شركت هاي ديگر را محدود مي كند و خود اپل همچنان 
به اين اطالعات دسترس��ي خواهد داشت. طبق آمار 
شركت كانترپوينت ريسرچ، از هر چهار گوشي كه در 

اروپا فروخته مي شود، يك گوشي اپل است.

هواوي خودروي هوشمند 
مي سازد

هواوي همراه دو شركت چيني ديگر توافقنامه اي براي 
ساخت خودروهاي هوشمند امضا كرده اند. به گزارش 
مهر به نقل از گيزموچاينا، شركت چيني CATL كه 
يكي از توسعه دهندگان برتر باتري هاي ليتيوم يوني 
است با همكاري هواوي و چانگان اتومبيل يك برند 
خودروي هوشمند تاسيس مي كنند. قرار است اين 
برند جديد پلتفرم هاي برقي هوش��مند و خودران 
در مقياس جهاني و همچنين خودروهاي هوشمند 
توليد كند. اين سه شركت حدود دو ماه قبل همكاري 
خود را آغاز كرده اند و به عنوان بخشي از يك توافقنامه 
همكاري طوالني مدت محصوالت جديدي را عرضه 
مي كنند. عالوه بر آن اين شركت ها از فناوري جديدي 
به نام »Ark Arcitecture« رونمايي كرده اند. اين 
فناوري توسط بخش تحقيق و توسعه چانگان توسعه 
يافته و براي ارتقاي عملكرد خودروهاي هوشمند با 
استفاده از هوش مصنوعي و داده هاي كالن اهميت 
زيادي دارد. اين سه شركت ادعا مي كنند در پنج سال 
آين��ده ۱۰۵ مدل جديد از جمله ۲۳ مدل محصول 

الكتريكي عرضه كنند.

ايراد نرم افزاري بورس استراليا را 
به تعطيلي كشاند

مشكل نرم افزاري باعث ش��د بازار سهام استراليا ۲۰ 
دقيقه پس از آغاز معامالت در روز دوشنبه، معامالتش را 
متوقف كند و تصميم بگيرد در روز سه شنبه بازگشايي 
شود. به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، اپراتور بورس 
ASX اعالم كرد اين مشكل بر معامالت متعدد سهام 
تاثير گذاشت و باعث آمار بازار نادرست شد. اين شركت 
فراهم كننده فناوري مورد استفاده ASX است، علت 
مشكل را شناسايي كرده و در حال ترميم آن هستند. 
قرار اس��ت اين بازار روز سه شنبه ساعت ۱۰ صبح به 
وقت گرينويچ بازگشايي شود. اين مشكل پس از آغاز 
استفاده از پلتفرم معامالت بازار سهام جديد ASX در 
روز دوشنبه مشاهده شد در حالي كه اين پلتفرم بيش 
 ASX ،از يك سال توسط مشتريان، شركت هاي ثالث
و نزدك آزمايش شده بود. دومنيك استيونز، مديرعامل 
ASX اعالم كرد اين ش��ركت مسووليت اين اتفاق را 
مي پذيرد و اظهار كرد: »وظيف��ه برطرف كردن اين 
مشكل و فراهم كردن يك سيستم معامالتي مطمئن 

و منعطف براي بازار برعهده ماست.«

تصميمات خلق الساعه دولت، امكان پيش بيني و برنامه ريزي حتي براي كوتاه مدت را سلب مي كند 

هزينه تحريم ها بر دوش بخش خصوصي است

تداوم فساد با تخصيص قير رايگان
 وجود فس��اد آش��كار در تخصيص قير نماينده ها مجددا 
خواس��تار توزيع حواله قير در بودجه ۹۹ بودند اما با دست 
به دس��ت هم دادن و تالش كارشناس��ان اقتصادي مركز 
پژوهش ه��اي مجلس، انديش��كده حكمراني ش��ريف، 
انديشكده سياست گذاري اقتصادي تهران و برخي نهادها 

و رسانه ها ديگر حواله قير از بودجه ۹۹ حذف شد.
پرده س��وم: خرداد ۹۹ مجلس جديد شكل مي گيرد و به 
عنوان يكي از اولين اقدامات روي اصالحيه اي براي بودجه 
۹۹ كار مي كند. تيرماه اضافه كردن حواله ۲ ميليون تن قير 
به بودجه ۹۹ در كميسيون تصويب مي شود با وجود مخالفت 
شديد نهادهاي نظارتي و كارشناسان اقتصادي ۱۹ مرداد در 
صحن علني مجلس توزيع يك ميليون تن حواله قير تصويب 
مي شود آنقدر در نوشتن اصالحيه بودجه عجله مي كنند كه 
كلي ابهام دارد. ۲۹ مرداد شوراي نگهبان مصوبه مجلس را 
به خاطر ابهامات رد مي كند و به مجلس برمي گرداند. مساله 
البته براي مجلس مهم است لذا ۲۳ شهريور نسخه  اصالح 
شده را تصويب مي كنند اما باز اشكال دارد لذا ۲ مهر توسط 
شوراي نگهبان براي بار دوم رد مي شود كار مجمع تشخيص 
مصلحت مي كشد در طول مهرماه هيات عالي نظارت مجمع 
جلسه اي در مورد اين حواله هاي قير برگزار مي كند جلسه به 
رياست آقاي مصباحي مقدم برگزار مي شود و اكثريت راي 
مخالف به اعطاي حواله قير در بودجه ۹۹ مي دهند دليل 
اصلي مجمع هم فساد موجود در تخصيص حواله هاي قير 
است. نتيجه اين جلسه اوايل آبان در سايت شخصي آقاي 
مصباحي مقدم قرار مي گيرد به گزارش سايت ايشان مقرر 
مي شود مجمع نامه رسمي به شوراي نگهبان بزند و نظر 
مخالفش را اعالم كند. ۳۰ مهرماه مطلع از مخالفت مجمع 
تشخيص مجلس مجددا طرح حواله قير را اما با اصالحات 
مد نظر ش��وراي نگهبان تصويب مي كند مصوبه مجلس 
مي رود شوراي نگهبان اما نامه مخالفت مجمع تشخيص 
هنوز به شوراي نگهبان نرسيده شوراي نگهبان از مخالفت 
مجمع تشخيص مطلع است اما چون نامه رسمي دريافت 
نكرده و در مصوبه مجلس هم ديگر ابهام يا مغايرتي با شرع 
و قانون اساسي نيست در ۱۴ آبان مصوبه مجلس در مورد 

قير را تاييد مي كند 
در پي تاييد شوراي نگهبان دولت موظف شده به توزيع حواله 
يك ميليون تن ماده اوليه قير در ۴ ماه باقيمانده سال اين 
ميزان قير حدود ۳۰۰ ميليون دالر مي ارزد در آمار صادرات 
قير ديديم كه در سال هاي گذشته كه اين حواله قير داده 
مي شد ميزان خيلي كمي صرف پروژه هاي عمراني مي شده 
و بقيه در بازار سياه فروخته مي شده و بعد هم صادر مي شده 
اس��ت. اگر همان اتفاق بيفتد بخش عمده اي از اين ۳۰۰ 
ميليون دالر مي شود رانت مي رود در جيب يك عده ذينفع 
خاص. يك سري ذينفعان حواله قير، قيرسازها، پيمانكارها 
طرف حساب دولت و صادركنندگان قير هستند.. مجلس با 
چه توجيهي چنين رانتي را تصويب مي كند نمايندگان 
مجلس حامي اين طرح مي گويند وضعيت راه هاي روستايي 

و معابر شهرهاي كوچك خراب است و كلي پروژه عمراني در 
مناطق محروم ناتمام مانده اصالح و تعمير اين راه ها و معابر 
و همين طور تكميل پروژه هاي مناطق محروم تحول شگرفي 
در كيفيت زندگي مردم اين مناطق ايجاد مي كند لذا مجلس 
باي��د در اين زمين��ه اقدامي صورت بدهد پيش��نهاد اين 
نماينده ها اين است كه دولت حواله ماده اوليه قير بدهد به 
دس��تگاه هاي دولتي بعد دستگاه هاي دولتي اين حواله  را 
بدهند به پيمانكارها تا پيمانكارها اين حواله را در ازاي قير با 
شركت هاي قيرساز تهاتر كنند شركت هاي قيرساز حواله را 
مي برند پااليش��گاه و ماده اوليه قي��ر مي گيرند تا بعدا قير 
بيشتري توليد كنند پيمانكارها هم قرار است قير را صرف 
پروژه هاي عمراني دولت بكنند. اگر به نظرتان مي آيد اين 
پيشنهاد نمايندگان مجلس براي توزيع قير در پروژه هاي 
عمراني دولتي مثل لقمه دور سر چرخاندن است درست به 
نظرتان مي آيد راه مستقيم چيست؟ راه مستقيم اين است 
كه بازار كار خودش را بكند و بودجه عمراني هم قير را همان 
جوري به مصرف پروژه ها برس��اند كه آجر و س��يمان مرا 
مي رساند چه شكلي؟ شركت ملي نفت ماده اوليه قير را در 
بورس كاال عرضه كند شركت هاي قيرساز در يك بازار شفاف 
و به قيمت رقابتي ماده اوليه را بخرند قير توليد كنند و باز قير 
را در بورس عرضه كنند پيمانكارها هم در يك بازار شفاف و 
رقابتي قير را به قيمت تعادلي بخرند و در پروژه ها استفاده 
كنند. در سوي ديگر شركت ملي نفت درآمد فروش قير را به 
خزانه واريز كند تا توسط سازمان برنامه تخصيص داده بشود 
به دستگاه ها. دستگاه ها هم در ازاي خدمات پيمانكارها به 
آنها پول بدهند. اين پول بايد مطابق و متناسب با پيشرفت 
پروژه و بر مبناي توافق منعقد بين دستگاه و پيمانكار صورت 
بگيرد اين راه درست و متعارف است چون وقتي طرحي براي 
مديريت پروژه باشد مهندس ناظر براي نظارت باشد و تسويه 
حساب ها با پول صورت بگيرد نهادهاي نظارتي هم مي توانند 
اطمينان حاصل كنند كه منابع بودجه به درستي تخصيص 
پيدا مي كند اما وقتي طبق پيشنهاد نمايندگان دستگاه هاي 
دولتي به جاي پول حواله قير به پيمانكاران مي دهند زمينه 
فساد ايجاد مي ش��ود چطور؟ پيمانكار به دستگاه دولتي 
مي گويد من بابت اين پروژه يك ميليارد تومان طلب دارم 
قيمت دولتي مالك قرار مي دهد مثال مي گويد اين معادل 
۲۵۰ تن قير است و ۲۵۰ تن حواله قير طلب مي كند رييس 
دستگاه دولتي مي داند اين پروژه ۲۵۰ تن قير الزم ندارد مثال 
۱۵۰ تن قير الزم دارد همين طور مي داند ۲۵۰ تن قير در 
بازار آزاد سه چهار ميليارد تومان مي ارزد لذا براي دادن حواله 
۲۵۰ تن قير رشوه مي خواهد پيمانكار رشوه را مي دهد حواله 
را مي گي��رد و قير را تحويل مي گيرد بعد قير را در بازار آزاد 
مي فروشد به صادركننده قير خودش مي رود قير كم كيفيت 
مي خرد و در پروژه عمراني دولت از گوشه هاي كار هم مي زند 
عوض ۱۵۰ تن با مثال ۵۰ تن قير كم كيفيت پروژه را جمع 
مي كند و اليه نازك تري قير مي ريزد رييس دستگاه حاال 
نمي تواند بيايد طلبكار بش��ود بگويد چرا قير كم كيفيت 

استفاده مي كني؟ چرا كمتر از ميزان استاندارد قير مي ريزي؟ 
اين جوري مي شود كه مي بينيد با وجود مصوبات مجلس و 
آن سالي ۴ ميليون تن قير جاده هاي آسفالت با جاده شني 
فرق ندارند گاهي آنقدر كم قير مي ريزند با يك برف و باران 
شن آسفالت كنده و شسته مي شود ما مي مانيم و جاده هاي 
پر چاله. اين جوري مي شود كه آن جوري مي شود نطفه آن 
چاله ها را مجلس در حواله قير بسته است. هزينه هاي جاني 
و مالي اين جاده هاي خراب را هم كه بهتر از مي دانيد گفتند 
ن��دارد. جواب مجلس به اين انتقادات چيس��ت؟ مجلس 
مي گويد مصوبات سال هاي پيش اشكال داشته ما امسال آن 
اشكال را رفع كرديم گفتيم دستگاه دولتي نمي تواند بابت 
بدهي حواله قير بدهد حواله قير را فقط بايد به اندازه نياز پروژه 
به پيمانكار بدهد. ضمانت اجرايي اين است كه در مصوبه 
تصريح شده كه فروش قير حاصل از اين حواله ها غيرقانوني 
است. ضمانت اجرايي منع فروش قير حواله اي چيست؟ 
هيچي. شما تصور كنيد يك تانكر قير جلوي شماست چه 
جوري مي خواهيد رديابي كنيد كه اين قير حواله اي است يا 
قير آزاد. روي  قير كه نمي شود كد رهگيري چسباند قيره 
نمي شود برچسب و هولوگرام بهش زد. روي تانكر بزني قير 
را تانكر به تانكر مي كنند بعد چي؟ يعني صرفا يك جمله 
مبني بر منع فروش قير اضافه كردند تحت عنوان جزو چهار 
بند ز تبصره يك بودجه تا رفع تكليف كرده باشند. اما هيچ 
ضمانت اجرايي ندارد و نشانه اش را هم چند ماه ديگر در آمار 
صادرات قير خواهيم ديد. اگر واقعا بازار سياه قير آنقدر براي 
پيمانكار جذاب است قيرسازها چطور تن به اين طرح مجلس 
مي دهند. براي آنها حتما فروش قير در بازار آزاد جذاب تر از 
تهاترش ب��ا حواله ماده اوليه قير اس��ت. آنها چرا مقاومت 
نمي كنند يا عليه اين طرح البي نمي كنند.قيرسازي كه حواله 
ماده اوليه قير از پيمانكار مي گيرد تا قير تحويل بدهد يك 
كارمزدي هم بابت تبديل مواد اوليه به قير بگيرد.  پيمانكار 
اين كارمزد را نقدا نمي پردازد بلكه آن را هم با حواله ماده اوليه 
قير مي پردازد يعني مثال اگر ۱۰۰ تن قير بخواهد به اندازه 
۱۱۰ تن حواله به قيرساز مي دهد آن ۱۰ تن اضافه در بازار 
آزاد خيلي قيمت باالتري دارد. بيش از آن چيزي كه متناسب 
كارمزد توليد است. تازه اين يك بخش است. بعد به قيرسازها 
گفتند قيري كه در ازاي حواله تهاتر كند مشمول ماليات بر 
ارزش افزوده نمي شود يك چند تا تخفيف ديگر هم به اسم 
حمايت از توليد گذاشتند مجموعا قيرساز از محل حواله ها 
بين ۳۳ تا ۳6 درصد رانت مي گيرد به معناي ديگر به خاطر 
مجموعه مزايايي كه براي قيرسازها قائل شدند قيرساز از محل 
تهاتر قير با حواله ۳۳ تا ۳6 درصد بيشتر از فروش قير در بازار 
آزاد س��ود مي كند يعني اگر همه چيز قانوني انجام بشود و 
فس��ادي رخ ندهد از آن ۳۰۰ ميليون دالر قير حدودا ۱۰۰ 
ميليون دالرش سهم قيرسازها است. اما همه چيز قانوني و 
سالم انجام نمي ش��ود لذا بقيه اش مي شود سهم  برخي از 
پيمانكارها، ، صادركنندگان و غيره... وقتي آمار معامالت قير 
در بورس، صادرات قير و فروش داخل را بررس��ي مي كنيم 

مي بينيم مجموع قير معامله شده در كشور از قير توليد شده 
بيشتر است. اين حرف من نيست، حرف مديركل بودجه 
مناب��ع و ارزي طرح هاي وزارت نفت اس��ت. مي گويد آمار 
معامالت قير بيش��تر از توليد قير اس��ت. چ��را؟ به خاطر 
فاكتورسازي و سندسازي هاي كساني كه درگير پروژه هاي 
عمراني دولت اند. به همين دليل دولت مخالف طرح حواله 
قير است. مي بيند حواله قير مدير منطقه اي را آلوده به رشوه 
كرده به جاي اينكه مشغول كارشان باشند درگير سندسازي 
و مديريت فرايند پروژه ها شدند تا از نظارت مصون باشند. 
نهادهاي بازرسي و نظارتي با طرح قير مخالفند كلي از انرژي  
آنها صرف كشف سندس��ازي ها و يافتن مسووالن خاطي 
مي ش��ود به اين ترتيب در طول زمان مي بينيم نهادهاي 
نظارتي و بازرسي بي خاصيت تر بي خاصيت تر مي شوند. با 
وجود اينها مجلس باز اين حواله قير را تصويب كرد. توزيع قير 
يك راه مستقيم دارد ماده اوليه قير و قير در بازار رقابتي عرضه 
بشود تا قيمتش مشخص بشود عوايد شركت ملي نفت برود 
در خزانه، هزينه پروژه هاي عمراني هم با پول خزانه به پيمانكار 
پرداخت بشود. همان طور كه در مورد آجر، سيمان، ساير اقالم 
مورد نياز پروژه هاي عمراني عمل مي شود. چرا وقتي نوبت به 
قير مي رسد گره گشايي از كار مناطق محروم نيازمند لقمه 
دور سر چرخاندن مي شود. شايد مجلس اشتباها چنين كاري 
كرده نيت واقعا خي��ر بوده منتها راه اش��تباه رفتند ما كه 
نمي توانيم در مورد نيت شان قضاوت كنيم. تعارف را بگذاريم 
كنار. خطاي موردي را مي ش��ود به حساب اشتباه سهوي 
گذاشت وقتي اشتباه مزمن مي شود سال بعد سال بعد سال 
تكرار مي شود تبعات مشاهده مي شود باز تكرار مي شود اين 
ديگر سهوي نيست تعمدي است. سال ۹۴، ۲ ميليون تن 
حواله ماده اوليه قير دادند. سال ۹۵، ۲ ميليون تن ديگر حواله 
دادند س��ال ۹6، ۴ ميليون تن حواله دادند در حالي كه كل 
مصرف داخلي ۱.۵ ميليون تن شد. باز سال ۹7، ۴ ميليون 
تن ديگر حواله دادند بعد از اين همه سال كه ديگر براي سال 
۹۹ مجلس قبل تصويب نكرد. موضوع اين پست قير بود من 
از پيگيري هاي مجلس يك عضو مجمع براي تصويب آن 
گفتم از مخالفت هاي دولت هم گفتم.. همين يك ماه پيش 
در يك مداخله قيمتي در بازار فوالد چند صد ميليون دالر 
رانت همانجا ايجاد كردند. اين مداخالت در بازارهاي مختلف 
از قير، فوالد گرفته تا ارز و نهاده هاي دامي و غيره به اس��م 
محرومان و به كام رانت خواران است. با وجود اينكه مي دانيم 
اين مداخالت دولت چقدر مخرب است اما هر بار مجموعه 
حكمراني اقتصادي بسيج مي شود تا اين مداخالت قيمتي 
را قانوني كند و سازوكارش را اجرايي كند. علت اينكه اين 
سياست گذاري هاي غلط سال هاست كه مزمن شده و در 
كنارش هم نوكيسه هايي ايجاد كرده كه ماشين برخي شان 
را در خيابان ها مي بينيم با بچه هاي برخي شان در اينستا آشنا 
مي شويم هر از گاهي هم پيش مي آيد تصوير برخي جلوي 
دوربين صدا و سيما در دادگاه ببينيم. از وجود خيلي شان 

هم هرگز مطلع نمي شويم. 

ادامه از صفحه اول



تعادل| فرشته فریادرس |
میلیون ها تن کاالی رس��وبی درحالی در مسیر سبز 
گم��رک قرار گرفته، که می بایس��ت زودت��ر از اینها 
وارد سرزمین اصلی می شدند. تعللی که یک سر آن 
متوجه گمرک و وزارت صمت وسر دیگر آن به بانک 
 مرکزی بر می گ��ردد. »عبدالناصر همتی« به عنوان 
ریی��س کل بان��ک مرک��زی ک��ه نق��ش اول را در 
ماج��رای معطل��ی کااله��ای دپ��و ش��ده ب��ازی 
م��ی کن��د و همینط��ور معاون��ت فن��ی گم��رک 
 ک��ه م��دام در ح��ال ص��دور بخش��نامه ه��ای 
خلق الس��اعه و پیچیده به گفته فع��االن اقتصادی 
است، باید پاسخگوی وضعیت موجود باشند. چراکه 
شواهد و قرائن به خوبی نشان از کوتاهی بانک مرکزی 
در تخصیص ارز برای واردات کاالهای اساس��ی دارد؛ 
چراکه این بانک از دو سال پیش تامین ارز از بازار آزاد 
را برای صادرکنندگان و واردکنندگان ممنوع و جرم 
اعالم کرد و س��ایر راه ها همچون تامین ارز از طریق 
کانال ارز اشخاص یا صرافی هایی که پیش از این قابل 
استفاده بود را بست تا تامین ارز برای تجار  از بستر نیما 
و از سوی این نهاد تامین شود. اما این بانک نتوانست 
تعهدات خود را ایفا کند و فعاالن اقتصادی را در یک 
گ��رداب ارزی گرفتار کرد. از آن س��و، گمرک هم به 
جای اینکه نقش تس��هیل گر را ایفا کند، بنابر اعالم 
خود مسووالن وزارت اقتصاد، در سال گذشته، به طور 
متوسط هر روز دو بخشنامه صادر کرده؛ »یعنی ۷۲۰ 
بخشنامه در یک سال آن هم فقط از سوی گمرک.« 
یا به گفته فعاالن اقتصادی، صدور دستورالعمل های 
پیچیده و چن��د صفحه ای معاونت گم��رک نه تنها 
نشان از روحیه محافظه کارانه این سازمان دارد، بلکه 
نشان دهنده عدم پذیرش مسوولیت های مستقیم در 
فرآیندهای اقتصادی است، که کار را برای آنها دشوارتر 
می کند. با این حساب، نهادهای متولی باید پاسخگوی 
این باشند که چگونه می شود که ۱.۲ میلیون دالر موز 
باوجود ممنوعیت ثبت س��فارش هم ارز دریافت می 
کند و هم به راحتی از گمرکات ترخیص می شود، اما 
کک وجدان هیچ مسوول یا نهاد نظارتی نمی گزد. از 
 آن سو، صاحبان کاالهای اساسی باید ماه ها نظاره گر 
دعوای س��ریالی نهادهای دولتی باشند و کسی هم 

پاسخگوی ضرر و زیان آنها نباشد. 

    گرداب ارزی و رسوب کاال 
افزایش اعتراض ها به رس��وب کااله��ا در گمرکات 
و بنادر کشور، هش��دار برخی مس��ووالن نسبت به 
وضعیت نابس��امان تجارت خارجی و انباشت کاالها 
را طی دو س��ال اخیر در پی داشت.  اما جنجال بر سر 
رسوب کاالها در گمرکات کشور در سال ۹۹ به دلیل 
عدم تخصیص و تامین ارز، وارد فاز جدیدی ش��د. به 
طوری که پس از ماه ها کشمش و نامه نگاری زائد بین 
وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی،  سرانجام تیم 
اقتصادی دولت را بر آن داشت تا با اتخاذ تصمیماتی 
جدید به تس��هیل روند ورود کاال به کش��ور سرعت 
ببخشند. با این حال، براساس آنچه بارها گمرک اعالم 
کرده، در شرایط کنونی، حدود ۸میلیون تن کاال در 
گمرک و بنادر موجود است که ۳.۵ میلیون تن آن را 
کاالهای اساسی و حدود ۴ میلیون تن دیگر را کاالهای 
غیر اساسی تشکیل می دهد. مطابق آمارها، ۸۰ درصد 
آن مربوط به اقالم ضروری و مواد اولیه تولید و کاالهای 
واسطه است که مشکل عمده در ترخیص این کاالها 
به موانع ارزی و تامین ارز برمی گشت وامکان ترخیص 
آنه��ا فراهم نبود. به گونه ای که در روزهای نخس��ت 
آبان ماه شاهد جنجال بر سر ۲۰۰ هزار تن برنج رسوبی 
در گمرکات کش��ور بودیم که در نهایت منجر به یک 
دعوای ارزی بین بانک مرکزی و گمرک ش��د. پس از 
این بود که در جلسه ای با حضور وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و رییس کل بانک مرکزی، موضوعات ارزی 
مرتبط با این دو نهاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت، 
که خروجی این نشس��ت، منجر به تدوین مصوباتی 

برای ترخیص فوری کاالها شد.
در مهم ترین مورد آن، رفع موانع ارزی ترخیص کاال از 
محل ارز متقاضی صادراتی، ارز اشخاص یا به صورت 
صادرات مقابل واردات است. همچنین در این مصوبه 
آمده است: »ویرایش ثبت سفارش برای استفاده از ارز 
اشخاص و تغییر نوع ارز در صورت دریافت مجوزهای 
قبلی، نیاز به تمدید مجوزهای مرتبط به ثبت سفارش 
نخواهد داشت وانجام تشریفات مربوط به رفع تعهد 
ارزی واردات در مقابل صادرات طبق روال قبل انجام 

خواهد پذیرفت.« بنابراین بانک مرکزی موظف شد 
ظرف ۲۴ ساعت کد رهگیری واردات در قبال صادرات 

خود و غیر واردکنندگان را صادر کند.

     اظهارات پینگ پنگی گمرک و بانک مرکزی
اما این پایان ماج��را نبود؛ بانک مرکزی از اینکه همه 
تقصیرها را به گردن او انداخته بودند، گالیه مند بود و 
در واکنش به جریان کاالهای رسوبی  و آنچه متوجه 
عملکرد این نهاد پولی می شد را نپذیرفت. از این رو،  
توپ  مش��کالت کاالهای معطل مان��ده را به زمین 
گمرک انداخت و اعالم کرد که علت اصلی مش��کل 
به وجود آمده ب��رای بازرگان��ان، ترخیص درصدی 
کاال توسط گمرک، بدون داشتن تخصیص ارز و کد 
رهگیری برای ثبت سفارش مرتبط با آن ها بوده است. 
به گفته مس��ووالن این بانک، چنانچه هنگام خروج 
کاالهای یاد ش��ده از گمرک، »وجود تخصیص ارز« 
و »کدرهگیری بانک مرکزی« توسط گمرک کنترل 
می شد و بازرگانان نیز به درستی راهنمایی می شدند، 
برابر ضوابط، تأمین ارز به نرخ ترجیحی قابل انجام بود و 
ماندگاری کاال در گمرک و اتفاقات کنونی رخ نمی داد.

نهم آبان ماه گمرک بالفاصله به این صحبت ها واکنش 
نشان داد و عنوان کرد »بانک مرکزی اعالم کرده است 
در حال حاضر تمام کاالهای برنج موجود در گمرکات 
کش��ور که واردکننده، متقاضی ارز ب��ا نرخ نیمایی 
باشد، بر اساس فهرست اعالمی وزارت صمت، دارای 
تخصیص ارز از بانک مرکزی اس��ت، اما اشاره نکرده 
که با تخصیص ارز، کاالیی قابل ترخیص از گمرکات 
نیست و فقط کد رهگیری بانک است که اجازه ترخیص 
کاال به گمرک می دهد. اینکه بانک مرکزی می گوید: 
»برنج های رسوبی موضوع گزارش های چند روز اخیر، 
مربوط به مواردی است که واردکننده متقاضی ارز با 
نرخ ترجیحی )۴۲۰۰ تومانی( اس��ت« در حالی که 
اصاًل چنین نیست. بانک مرکزی به خوبی اطالعات 
این برنج ها را در اختیار دارد و به خوبی می داند میزان 
برنج های رسوبی که صاحبان کاال، متقاضی ارز با نرخ 
ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هس��تند ۱۹،۷۱۳ تن و 
متعلق به ۱۰ شرکت است، بنابراین گره زدن موضوع 
رس��وب بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج مان��ده در بنادر و 

گمرکات کشور به ۱۹ هزار تن کاال صحیح نیست.« 
در ادامه دعوای سریالی  بین این دو نهاد دولتی،  بانک 
مرکزی ۱۵ آبانماه  در اطالعیه  ای  دیگری عنوان کرد 
که رویه واردات کاال از محل »ارز متقاضی« )سپرده 
ارزی متقاضی( از ابتدای سال ۱۳۹۷ وجود داشته و 
تغییر جدیدی در این فرآیند رخ نداده اس��ت. بانک 
مرکزی همچنین اعالم کرد ک��ه حدود ٢٠ میلیارد 
دالر »کد رهگیری اعالمیه تأمین ارز« صادر کرده که 
تاکنون حدود یک میلیارد دالر از موارد فوق در گمرک 
اظهار نشده است. »بیش از ۳۵۰ میلیون دالر به رغم 
اظهار کاال در گمرک، منجر به ترخیص کاال نشده« 
از دیگر مواردی بود که بانک مرکزی دس��ت روی آن 
گذاشت. اما گمرک بازهم به ادعاهای مطرح شده از 

سوی بانک مرکزی پاسخ داد. متولیان گمرک نه تنها 
این اظهارات را تایید نکردند، بلکه در واکنش به این 
اطالعیه، پیگیر ماجرای ص��دور ۲۰ میلیارد دالری 

کدرهگیری از سوی بانک مرکزی شدند. 
با همه این ماجراها و دعواهای بی مورد که چیزی جز 
هدررفت منابع و سرمایه های ملی را در پی نداشت،   
آنچه در این ماجرا، قابل درک نیست اینکه چرا بانک 
مرکزی به جای اینکه به دنبال حل چالش موجود آن هم 
در کمترین زمان ممکن باشد، هربار با اظهاراتی جدید 
سعی در الپوشانی تعلل ورزی در تامین ارز کاالهای 
 مانده در گمرک دارد. این درحالی است که میلیون ها 
تن کااله��ای وارداتی مورد نیاز م��ردم باید ماه ها در 
گمرکات معطل دستورالعمل های زائد بمانند یا در 
گیر ودار دعوای بین مس��وولین که ظاهری درکی از 
مش��کالت مردم ندارند، قرار گیرند.   این در شرایطی 
اس��ت که س��قف ارز تخصیص یافته ب��رای واردات 
 کاالهای اساسی در س��ال ۹۹ از سوی بانک مرکزی

 ۸ میلیارد دالر تعیین شده است. 

    ابهامات در روند ترخیص کاالها 
با این حال، آنچه در اینجا جای سوال دارد اینکه چگونه 
مسیر تامین ارز برای واردات کاالهای غیرضروری مثل 
موز، انبه و... به آس��انی تسهیل می شودو گمرک نیز 
به راحتی اجازه ترخیص می دهد،  اما میلیون ها تن 
کاالی اساسی به رغم مصوبه دولت و دستور نهادهای 
باالدس��تی، باید همچنان در انتظار همکاری بانک 
مرکزی بمانند. در یک مورد آن می توان به خبری که 
اول آبان ماه منتشر شد، منبی بر اینکه  ۴۰ واگن قطار 
و ۳۰ تریلی محموله موز از کش��ور ترکیه وارد کشور 
شد، اش��اره کرد. این در حالی است که طبق ضوابط 
اعالم��ی وزارت صمت، موز به عن��وان یک محصول 
مصرفی از اردیبهشت امسال ثبت سفارش نمی شود. 
هرچند گفته شد که این محموله بزرگ توسط گمرک 
متوقف شده، اما بعد از دو روز با ارائه اسناد ثبت سفارش 
 توانسته است مجوز ورود به کشور را بگیرد. محموله ای

 که ح��دود ۱.۲ میلیون دالر ارزش داش��ته و معلوم 
نیست براساس کدام مجوز توانسته حکم ورود بگیرد. از 
این رو در همین یک مورد،  مسووالن وزارت صمت که 
متولی ثبت سفارش و اولویت بندی کاال های وارداتی 
و بان��ک مرکزی که مس��وول تخصی��ص ارز بودند و 
همچنین گمرک که متولی انجام تشریفات و ترخیص 
کاال محسوب می ش��ود، در این مورد هیچ توضیحی 
را ارائه نکردند. بنابراین الزم اس��ت توضیح دهند که 
چگونه می شود که موز زودتر از برنج ترخیص و وارد 
سرزمین اصلی می شود آن هم در این وانفسای ارزی. 
هرچند بانک مرکزی هم مدام می گوید که در زمینه 
تخصیص و تامین ارز هیچ کوتاهی نکرده اس��ت، اما 
گاها دالیلی را مطرح می کند که پذیرفتنی نیست. 
چراکه پس از رس��وب ناخواس��ته کاالهای اساسی 
در بن��ادر واردکنندگان، خیلی از کاالها هنوز تعیین 
تکلیف نشده و به رغم نامه های ارسالی وزارت صمت 

و تاکید گم��رک ایران مبنی بر صحت موضوع، بانک 
مرکزی همان  ایرادهای قبلی را تکرار می کند.  اگرچه 
طی هفته جاری و با سفر وزیر صمت به هرمزگان، به 
نظر می رسد که روند ترخیص کاالها با مصوبه دولت 
سرعت بیشتری به خود گرفته، اما هنوز ابهاماتی در 
مورد اینکه آیا مشکل ارزی کاالهای مانده در گمرک 
به طور کامل رفع ش��ده یا خیر، وج��ود دارد. چراکه 
هنوز بخشی از کاالهای دپو شده در گمرک وضعیت 
مش��خصی ندارند. به عبارتی دیگر، اگرچه مصوبات 
جدید دولت، گ��ره از کار دپوی کاالهای اساس��ی و 
کاالهای مورد نیاز تولید، باز کرده، اما هنوز بخشی از 
کاالها در گروه های دیگر قرار دارند که مشمول این 
مصوبه نبوده و امکان ترخیص برای آنها فراهم نیست. 
بازرگانانی که صاحبان این بخش از کاالها هس��تند 
نسبت به این موضوع گالیه مند بوده و خواستار این 
هستند که دستگاه های مربوطه به ویژه وزارت صمت 
و بانک مرکزی برای این بخش از کاالها که مدتهاست 

در گمرک و بنادر مانده نیز راهکاری تعیین کنند.

    گمرک سازمان مجری 
یا کارخانه تولید بخشنامه

در این میان اما یک ایراد هم به گمرک ایران وارد اس��ت و 
آنکه این سازمانی که خود باید تسهیل کننده روند تجارت 
خارجی کشور باش��د، به کارخانه تولید بخشنامه مبدل 
شده و مدام در حال صدور دستورالعمل  وتکثیر بخشنامه 
های جدید است. مزاحمت این بخشنامه های متعدد به 
حدی است که منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات 
پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد در نشست 
با فعاالن اقتصادی با اش��اره به وضعی��ت فضای تجاری 
کش��ور اعالم می کند که فرآیندهای تجاری ایران متاثر 
از ۴۵ قانون، ۱۵ کنوانس��یون، ۲۷ سازمان همجوار، ۱6 
رویه بازرگانی، ۲۳ نوع عوارض، ۲۲ سازمان مجوزدهنده 
و 6۵ معافیت است. به گفته او،  وضعیت مقررات گذاری 
در کشور مش��کالت بس��یاری برای حوزه تجارت ایجاد 
کرده؛ چنانکه برای مثال در سال گذشته، به طور متوسط 
هر روز دو بخش��نامه از سوی گمرک صادر شده است.  یا 
در مورد دیگری، رضا پدیدار، رییس کمیس��یون انرژی و 
محیط زیست اتاق تهران هم با بیان اینکه بیش از 6۰ درصد 
از موانع ایجادی در افت اقتصادی کش��ور ناشی از ضوابط 
و دس��تورالعمل های متعدد دولتی اس��ت که پیش پای 
فعاالن اقتصادی قرار می گیرد، معتقد است که  در مسئله 
رفع رسوب مواد اولیه در گمرکات کشور، به تازگی معاون 
فنی گمرک دستورالعمل پیچیده و چند صفحه ای را صادر 
کرده که روحیه محافظه کارانه در آن به شدت نمایان است؛ 
به طوری که رونوشت آن برای ۲۱ مرجع دیگر ارسال شده 
که نش��ان دهنده عدم پذیرش مسوولیت های مستقیم 
در فرآیندهای اقتصادی است.  آنچه در پایان می توان به 
آن اشاره کرد اینکه ادامه این روند از سوی متولیان بانک 
مرکزی، گمرک و وزارت صمت، نتیجه ای جز زیان بیشتر 
برای فعاالن اقتصادی به همراه نخواهد داشت و دود آن تنها 

به چشمان مصرف کنندگان می رود.
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 اولتیماتوم ستاد تنظیم بازار
 به واردكنندگان نهاده 

شاتا |س��تاد تنظیم بازار تصویب كرد كد تخصیص 
ارز واردات نهاده هاي دام و طیور در صورت عدم انجام 
اقدام به موقع توسط واردكنندگان ابطال خواهد شد. 
ستاد تنظیم بازار در خصوص نهاده هاي دام و طیور كه 
تخصیص و تأمین ارز آنها انجام ولي اقدام موثر و به موقع 
توسط واردكنندگان انجام نشده و كاال وارد كشور نشده 
اس��ت، مقرر كرد كه نسبت به ابطال كد تخصیص ارز 
اقدام و كد به وارد كنندگان واجد شرایط واگذار شود. 
بر این اساس، س��تاد تنظیم بازار مقرر كرد تا شركت 
پشتیباني امور دام براي ترمیم ذخایر راهبردي گوشت 
گوساله )منجمد ۵ تكه( و گوشت مرغ منجمد تا سقف 
تكالی��ف مصوب از طریق انعقاد ق��رارداد پیش خرید 
با تولیدكنندگان توانمند در حوزه گوس��اله پرواري و 
زنجیره هاي تولید طیور اقدام كند. بر اس��اس مصوبه 
اعالمي، انعقاد قرارداد مش��روط به استفاده از ظرفیت 
غیرفعال مجموعه هاي مذكور با نرخ مصوب اعالمي 
سازمان حمایت و مصوبات هیات مدیره در قبال تحویل 
نهاده مورد نیاز از جمله ذرت، كنجاله سویا و جو به نرخ 
مصوب و بر اساس ضریب و مقادیر اعالمي معاونت امور 
دام وزارت جهاد كشاورزي به ازاي هر كیلوگرم مرغ و 
دام پرواري زن��ده خواهد بود. این تصمیم به دلیل باال 
بودن قیمت تمام شده واردات گوشت گوساله منجمد و 
گوشت مرغ با ارز نیما و حمایت از تولید داخل بوده است. 

قیمت شكر براي مصرف كننده 
۸۷۰۰  تومان 

ایرنا| ستاد تنظیم بازار حداكثر قیمت شكر سفید 
براي مصرف كننده در بسته بندي هاي یك كیلوگرمي 
را هشت هزار و ۷۰۰ تومان تعیین كرد. ستاد تنظیم 
بازار حداكثر قیمت تحویل شكر سفید تولید داخل 
درب كارخانه به ازاي هر كیلوگرم به صورت یكسان 
براي مصارف صنف و صنعت و خانوار را معادل 6 هزار و 
6۵۰ تومان تعدیل كرد. همچنین با توجه به مشكالت 
تامین مواد اولیه كارخانجات صنعتي مصرف كننده 
ذرت از جمله كارخانجات صنعتي فروكتوز، گلوكز، 
دكستروز، نشاسته مقرر ش��د، میزان ۴۰۰ هزار تن 
ذرت، براي مصرف كارخانه هاي صنعتي تا پایان سال 
۱۳۹۹ از محل واردات ذرت با ارز ۴۲۰۰ تومان تامین 
شود. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است ۴۰۰ هزار تن 
ذرت اختصاص یافته به این بخش را به وسیله سامانه 

بازارگاه ثبت، توزیع و نظارت كند.

 مشكل تامین روغن 
تا یك ماه دیگر حل مي شود

فارس |معاون دفتر برنامه ریزي تامین، توزیع و تنظیم 
بازار وزارت صمت با بیان اینكه مشكل تامین روغن كشور 
تا یك ماه دیگر حل مي شود، گفت: ۱۴۰ هزار تن روغن 
از محل ذخایر استراتژیك تامین و توزیع مي شود. سعید 
صارمي گفت: ستاد تنظیم بازار به صورت ویژه موضوع 
تنظیم بازار روغن نباتي را در دستور كار قرار داده است و 
بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار مقرر شد تا ۷۰ هزار 
تن روغن از محل ذخایر اس��تراتژیك در بخش خانوار 
به صورت مایع توزیع شود كه كار توزیع از اول آبان ماه 
شروع شده است. وي اضافه كرد: توزیع در وهله اول از 
بخش فروشگاه هاي زنجیره اي شروع شد كه این توزیع 
تاكنون نیز به خوبي و به وفور تداوم دارد. صارمي گفت: 
توزیع این ۷۰ هزار تن البته در سایر صنوف نیز شروع 
شده است تا به تدریج این سهمیه توزیع شود. وي در 
خصوص موضوع روغن جامد بخش صنف و صنعت، 
نیز بیان كرد: بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار براي 
این بخش نیز از محل ذخایر استراتژیك كشور ۷۰ هزار 
تن تامین و توزیع شده است. وي افزود: در حوزه تولید 
نظارت ها بر واحدهاي تولید روغن انجام مي ش��ود و 
واحدهاي تولیدي ورود و خروج روغن خود را در سامانه 
جامع تجارت باید ثبت نماین��د. صارمي در خصوص 
جلوگیري از تخلف��ات احتمالي، گفت: ما منكر اینكه 
تخلف هست نیستیم و سازمان حمایت، سازمان هاي 
صمت استان و اتاق اصناف به عنوان متولیان نظارت 
بخش��نامه هاي الزم را ابالغ كرده اند و بازرس��ي هاي 
الزم دارد صورت مي گیرد. صارمي همچنین از تشدید 
بازرسي ها در بازار توسط سازمان حمایت، سازمان هاي 
صمت اس��تان و اتاق اصناف به كمك بسیج اصناف و 
به صورت هوش��مند خبر داد. وي گفت: با تمهیدات 
انجام شده و توزیع ۱۴۰ هزار تن روغن از محل ذخایر 
استراتژیك كشور بازار روغن تنظیم خواهد شد. صارمي 
اضافه كرد: ب��ا هماهنگي با بانك مرك��زي و گمرك 
جمهوري اسالمي ایران حدود ۱۲۰ هزار تن از روغن 
بخش خصوصي نیز در حال ترخیص است كه با انجام 
این اقدامات، ظرف یك ماه آینده كل مش��كل روغن 

حل خواهد شد.

 افزایش ۲۱ درصدي 
تحویل خودرو به مشتریان

گروه صنعتي ایران خودرو موفق ش��ده از ابتداي 
امسال تا بیست  و پنجم آبان ماه بیش از ۲6۲ هزار 
دس��تگاه خودرو وارد بازار كند كه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته افزایش بیش از ۲۱ درصدي را 
نشان مي دهد.این خودروساز بزرگ كشور، در كنار 
افزایش قاب��ل توجه تولید، میزان عرضه خودرو به 
بازار را نیز افزایش داده است، به گونه اي كه از ابتداي 
سال تا بیس��ت و پنجم آبان ماه، بیش از ۲6۲ هزار 
خودرو تحویل مشتریان داده است. سال گذشته در 
همین بازه زماني حدود ۲۱6 هزار دستگاه خودرو 
وارد بازار شده بود. كاهش قابل توجه تعهدات معوق 
به مشتریان نیز از نتایج حاصل از برنامه ریزي هاي 
دقیق در تولید و فروش محصول است، به طوري كه 
تعهدات معوق ۲۰۰ هزار دستگاهي سال گذشته به 
۲6 هزار دستگاه رسیده است كه این روند كاهشي 

همچنان ادامه دارد.

طالي جهاني ۱۰۰ دالر
 افت كرد

براین اس��اس شاخص فوتس��ي لندن با رشد ۰.6 
درصدي رو به رو ش��د و قیمت سهام وودافون نیز 
افزایش ۲.۴ درصدي را از خود به جاي گذاش��ت. 
صنایع انرژي و معدني در بازار اروپا در مدار صعودي 
معامله شدند در حالي كه قیمت نفت خام و فلزات 

اساسي نیز در محدوده مثبت داد و ستد شد.
با خبر كش��ف واكسن كرونا شاهد رشد اقتصادي 
در ژاپن و افزایش میزان تولیدات صنعتي در چین 
بوده ایم كه این موضوع را مي توان خبر خوش��ي 
براي اقتصاد جهاني دانست. با این نوع از وضعیت 
اقتصادي پیش آمده بریتانیا طي روزهاي گذشته 
اع��الم نمود كه: خط قرمزه��اي تجاري ما پس از 
برگزیت تغییر نكرده است اما امیدواریم اتحادیه 
اروپا حاضر به همكاري بیشتر در زمینه تجاري و 

اقتصادي شود.
در این میان شاخص یورواستاكس نیز با رشد ۰.۵ 
درصدي رو به رو شد و شاخص اس اند پي نیز ۱.۳ 
درصد مثبت شد در حالي كه در بازار آسیا، نیكي 
ژاپن رشد ۲.۰۵ درصدي داشت و شانگهاي چین 

نیز رشد ۰.6 درصدي را از آن خود كرد.
با این حال به طور قطع مي توان گفت كه خبر كشف 
واكسن كرونا تمامي اقتصادهاي جهاني را به سمت 
و سوي س��ود پیش برده است اما؛ در میان طالي 
جهاني وضعیت ناگواري دارد و با خبر این كشف 
بهاي طالي جهاني در حدود ۱۰۰ دالر كاهش را 
تجربه كرد و در معامالت روزهاي گذشته حتي به 
رقم ۱۹۴۰ دالر نیز رسید این نكته نیز مهم است 
كه در كنار كاهش نرخ طالي جهاني دالر نیز روند 
نزولي به خ��ود گرفت و این مورد را مي توان كمي 
مرتبط با اتفاقات اخیر امریكا درخصوص انتخابات 
دانست. پیش بیني مي شود كه بهاي طالي جهاني 
و ارز س��قوط چنداني نداشته باش��د و به صورت 
كوتاه مدت شامل این نزول باشیم چراكه؛ از زمان 
ش��یوع ویروس كرونا بهاني ط��الي جهاني نزول 
عمده اي نداشته و به صورت نامحسوس كوتاه مدت 

نزول و صعود در كارنامه خود داشته است.
براساس پیش بیني اغلب كارشناسان اقتصادي، 
كشف واكسن كرونا جوي مثبت در اقتصاد جهاني، 
خصوص��ا بورس تزری��ق مي كن��د و بورس هاي 
جهاني نیز روزهاي روشني خواهند شد اما؛ نكته 
حائز اهمیت اینجاس��ت كه ممكن است با توجه 
اخبار و حواش��ي كشف این واكسن و زمان توزیع 
آن در كشورهاي مختلف اقتصاد و بازارهاي مالي 
هر كش��ور كمي با نوس��ان روبه رو ش��ود و اغلب 
این نوس��ان ش��امل بورس و بهاي طالي جهاني 

خواهد بود.
این اتفاقات تنها پس از اعالم خبر واكسن شركت 
فایزر بود و روز گذشته شركت داروسازي ُمدرنا در 
ایاالت متحده اظهار كرده، داده هاي اولیه نشان 
مي دهد واكسن این ش��ركت علیه ویروس كرونا 
»۹۴.۵ درصد« موثر است. این واكسن مدرنا كه با 
همكاري موسسه ملي بهداشت امریكا ایجاد شده 
است، در حال كارآزمایي بر روي ۳۰ هزار داوطلب 
است. یك هیات نظارت مستقل اكنون مي گوید 
دو هفته بعد از تزریق دوز دوم واكس��ن مدرنا به 
داوطلبان، این واكس��ن در م��ورد تنها حدود ۵ 
درصدشان بي تاثیر بوده است. براي تاثیرگذاري 
بهتر واكسن مدرنا باید دو دوز از آن، با فاصله چهار 
هفته از هم، به افراد تزریق شود. شركت مدرنا ماه 
گذشته اظهار اطمینان كرد كه مي تواند تصویب 
اضطراري واكسن خود را از مقامات ایاالت متحده 
در ماه دس��امبر دریافت كند. به گفته مسووالن 
این شركت انتظار مي رود بزودي ۲۰ میلیون دوز 
از این واكسن در ایاالت متحده در دسترس باشد. 
كمیسیون اروپا نیز در حال مذاكره با مدرنا براي 
تأمین حداكثر ۱6۰ میلیون دوز واكس��ن است. 
عوارض جانبي تزریق واكسن مدرنا نیز خستگي، 
درد عضالني و درد در محل تزریق بعد از دوز دوم 
واكس��ن اعالم شده اس��ت.یكي از واكسن هایي 
كه تاكنون توانس��ته مرحله آزمایش بالیني را با 
موفقیت پشت س��ر بگذارد، واكسن فایزر است. 
شركت داروس��ازي امریكایي فایزر روز دوشنبه، 
۱۹ آبان، اعالم كرد كه با همكاري شركت آلماني 
»بایون ِتك« واكس��ني تولید كرده است كه افراد 
را ت��ا ۹۰ درصد در مقابل وی��روس كرونا مصون 
مي كند. ش��ركت فایزر براي ساخت این واكسن 
آزمایش هاي گس��ترده اي در ش��ش كشور روي 
چهل هزار نفر انجام داده است. در حالي كه واكسن 
فایزر ب��راي جابه جایي نیاز ب��ه محیطي با دماي 
منفي ۷۰ درجه سانتي گراد دارد، گزارش ها حاكي 
است كه واكسن مدرنا را مي توان در دماي منفي 

۲۰ درجه نقل و انتقال داد.
با این حال پیش بیني مي ش��ود كه هرچه زودتر 
ش��اهد رونق در اقتصاد كش��ورها خصوصا آلمان 
و امریكا باش��یم چراكه؛ فروش حجم انبودهي از 
این واكسن ها مي تواند نقدینگي هنگفتي در این 
كش��ورها تزریق كند ولي به طور كلي خبر كشف 
دومین واكس��ن باعث مي شود كه بازارهاي مالي 
روند مثبت تري ب��ه خود بگیرند و هرچه زودتر به 
رونق دوباره برسند. براین اساس اغلب كشورهاي 
جهان تا زمستان سال آینده با خرید واكسن كرونا 
و ش��روع مجدد زندگي دوباره روند صعودي خود 

را آغاز كنند.

چین را قدرت اول اقتصاد 
جهان بدانید

 مقابل كشورهایي مانند امریكا چه واكنشي نشان 
مي دهند. دولت هاي امریكا در سال هاي گذشته 
باره��ا از این گفته اند كه در رابط��ه با چین نیاز به 
برنامه هاي ج��دي دارند و باید دید با آمدن بایدن، 
امریكا چگونه با این اتفاقات جدید كنار خواهد آمد.

بانک مرکزی وگمرک باید پاسخگوی کم کاری شان در ترخیص کاالهای اساسی باشند

رییس اتاق اصناف ایران خبر داد 

مقصر رسوب کاال  در گمرك کیست؟

 بسته پیشنهادي حمایت از واحدهاي صنفي به دولت ارایه شد
رییس اتاق اصناف ایران از ارایه بس��ته پیشنهادي 
اتاق اصناف ایران در راس��تاي حمایت از واحدهاي 
صنفي براي محدودیت هاي كرونایي به دولت خبر 
داد. سعید ممبیني در نشست اعضاي هیأت رییسه 
اتاق اصناف ایران كه با حضور اعضاي هیأت رییسه 
فراكس��یون اصناف و چندي از اعضاي كمیسیون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اس��المي ك��ه در ادامه 
رایزني هاي صنفي و پیگیري هاي مطالبات پارلماني 
هیأت رییسه اتاق اصناف ایران به منظور اصالح قانون 
نظام صنفي با تمركز بر رفع موانع و اشكاالت در قانون 
نظام صنفي، برگزار شده بود، اظهار داشت: امیدوار 
هستیم مسائل و مشكالت اقتصادي كه امروز اصناف 
گرفتار آن هس��تند، با همراهي دولت و نمایندگان 

مجلس مرتفع شود.

به گ��زارش اتاق اصن��اف ایران، ممبین��ي تصریح 
كرد: اهم موارد مطرح ش��ده در این جلسه پیرامون 
اش��كاالت قانون نظام صنفي و ارایه طرح از س��وي 
نمایندگان مجلس و پیگیري تصویب موارد اصالحي 
قانون نظام صنفي در مجلس ش��وراي اسالمي بود. 
رییس اتاق اصناف ایران در ادامه جلس��ه با اشاره به 
مش��كالت اقتصادي اصناف و همچنین مشكالت 
ایجاد شده كرونا براي اصناف، افزود: امروز اصناف با 
توجه به شیوع كرونا و مشكالت اقتصادي مشكالت 
عدی��ده اي دارند كه امیدواریم ب��ا حمایت مجلس 
بخش��ي از خس��ارت هایي كه به اصناف وارد شده 
اس��ت را جبران كنیم. وي همچنین از ارایه بس��ته 
پیشنهادي اتاق اصناف ایران در راستاي حمایت از 
واحدهاي صنفي براي محدودیت هاي كرونایي به 

دولت خبر داد و اظهار داشت: برخي از صنوف بیش 
از ۹ ماه است كه تعطیل هستند و دیگر صنوف نیز در 
شرایط ركود اقتصادي قرار دارند كه بر همین اساس 
بسته حمایتي پیشنهادي اتاق اصناف كه بار هزینه 
مالي نیز ندارد به دولت ارایه ش��ده و باید مشكالت 
جدي اقتصادي اصن��اف دیده ش��ود. در ادامه این 
نشست شهباز حسن پور رییس فراكسیون اصناف 
در مجلس گفت: در راس��تاي پیگیري مشكالت و 
مطالبات اصناف پیگیر هس��تیم و نسبت به برخي 
از اقدام��ات دولت نس��بت به مصوبات س��تاد ملي 
كرونا در خصوص اصن��اف نیز گالیه داریم و حقوق 
صنفي در برخي از مصوبات دیده نشده است. وي با 
اشاره به اعمال تعطیلي و محدودیت ها براي صنوف 
كشور اظهار داشت: اینكه در راستاي كاهش شیوع 

بیم��اري تصمیم به محدودی��ت و تعطیلي صنوف 
گرفته مي ش��ود را قبول داریم اما آیا دولت تدبیري 
براي حل مشكالت معیش��تي و پرداخت اجاره بها، 
قبوض آب و برق و مالیات و بیمه صنوف اندیشیده 
است؟! حس��ن پور تاكید كرد: اگر اداره یا سازماني 
تعطیل شود حقوق كاركنان پرداخت مي شود این 
در حالي اس��ت كه دغدغه اصلي جامعه صنفي كه 
براي همكاري با ستاد ملي كرونا مجبور به تعطیلي 
كسب و كار خود هستند، معیشت است و از حمایت 
جدي نیز برخوردار نیس��تند. وي افزود: بهتر است 
دولت قبل از اقدام به تعطیلي صنوف تدبیري براي 
صنوف كه نگران معاش و تأمین هزینه هاي سنگین 
اجاره بها، چك هاي پرداختي و ... داش��ته باشد و ما 

نگران وضعیت اصناف هستیم.
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خبرروز

كرونا باز هم ركورد زد
سخنگوي وزارت بهداشت آخرين موارد بروز و فوتي ناشي از كوويد-۱۹ در كشور طي ۲۴ ساعت گذشته را اعالم كرد. سيماسادات 
الري گفت: تا ۲۶ آبان ۱۳۹۹ و بر اس��اس معيارهاي قطعي تش��خيصي، ۱۳ هزار و ۵۳ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور 
شناسايي شد كه سه هزار و ۱۳۳ نفر از آنها بستري شدند. وي گفت: مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷۷۵ هزار و ۱۲۱ نفر 
رسيد. از ۲۵ تا ۲۶ آبان ماه، ۴۸۶ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۴۱ هزار و ۹۷۹ 
نفر رسيد. به گفته وي، خوشبختانه تاكنون ۵۶۴ هزار و ۶۹۹ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. الري 

افزود: ۵۶۷۷ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. 

كتابخانه

اثر جديد »جانت ايوانويچ« پرفروش شد
فهرست هفتگي جديد كتاب هاي داستاني پرفروش  نيويورك تايمز منتشر شد و اين بار اثر جديد »جانت ايوانويچ«، نويسنده پرفروش 
امريكايي در رتبه اول آن ديده مي شود. به گزارش ايسنا، رمان »بخت و شكوه« بيست و هفتمين جلد از سري داستان هاي شخصيت 
»استفاني پالم« به قلم »جانت ايوانويچ« است. »ايوانويچ« در اين كتاب داستان »استفاني پالم« و سرباز مزدوري از ميامي را روايت 
كرده است. اين رمان در رتبه نخست فهرست رمان هاي جلد سخت نشريه نيويورك تايمز قرار دارد. سال گذشته رمان »بيست و 
شش« از اين نويسنده كه دنباله اي از داستان هاي »پالم« بود نيز مدت كمي پس از انتشار به صدر اين فهرست راه يافته بود. »زماني 
براي بخشش« نوشته »جان گريشام« كه سومين كتاب از سري داستان هاي »جيك بريجنس« است در رتبه دوم قرار گرفته است. 

میراثنامه

هنر

يك هنرمند صنايع دستي در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا به آينده صنايع دستي ايران مي توان خوشبين بود، 
مي گويد: ۳۶ س��ال اميدوار بودم كه وضعيت صنايع 
دستي در كشور ما بهتر ش��ود، اما تجربه به من ثابت 
كرد كه زهي خيال باط��ل. ناهيد محمدي، هنرمند 
صنايع دس��تي در حوزه گليم بافي كه سابقه ۳۶ سال 
فعاليت در اين حوزه و دريافت نش��ان مل��ي را نيز در 
كارنامه حرفه اي خود دارد، در گفت وگو با ايسنا درباره 
وضعيت هنرمندان صنايع دستي و ركود بازار اين حوزه 
مي گويد: بطور كلي در حوزه صنايع دستي تجهيزات 
و امكاناتي كه در اختيارم��ان نمي گذارند، مهم ترين 
دغدغه صنعتگران اين حوزه محسوب مي شود. در واقع 
پشتيباني و حمايت در حوزه تهيه مواد اوليه و فروش كه 
بايد وجود داشته باشد، مشكل هميشگي فعاالن اين 
حوزه است. او ادامه مي دهد: حتي اگر هنرمندان بتوانند 
مواد اوليه را هم تهيه كنند، باز هم در زمينه فروش به 
مشكل برمي خورند. در طول ۳۶ سال فعاليت كه در اين 
حوزه داشته ام، بارها و بارها با اين موضوع مواجه شدم كه 
اغلب تجار نيز از اين موضوع به نفع خودشان استفاده 
مي كنند و ما نيز نمي توانيم روند كار را معكوس كنيم. 
البته به شخصه خاص بودن كار من باعث شده است 
كه با اين مشكالت مواجه نشوم، اما اصاًل دليل بر اين 

نمي شود كه بخواهيم اين مشكالت را در حوزه صنايع 
دس��تي ناديده بگيريم. من به تنهايي در يك كارگاه 
خانگي كار مي كنم، سفارش مي گيرم و سبك خاص 
خودم را در حوزه گليم بافي و فرش بافي دارم و به همين 
خاطر هم در روزگار كرونايي نيز با مشكل چنداني در 
حوزه فروش مواجه نشدم، اما طبيعتاً گران شدن مصالح 
و مشكالت صادرات وضعيت بازار صنايع دستي را بدتر 
كرده است. محمدي با اشاره به وضعيت نامناسب بازار 

فروش صنايع دستي در كشور، يادآور مي شود: در اين 
شرايط اقتصادي بد، مسلما نمي توان از مردم انتظار 
داشت كه خريد آنچناني در حوزه صنايع دستي داشته 
باش��ند. طبيعتًا همه مردم در ابتدا به فكر معيش��ت 
خود هستند و نه كارهايي كه مي تواند حالت تزييني 
داشته باشد. فكر مي كنم تنها اميدي كه ما مي توانيم 
در اين حوزه داشته باش��يم بازار خارجي است كه آن 

هم متاسفانه در شرايط فعلي راه به جايي نبرده است.

»حراج تهران« پس از گذش��ت بيش از هش��ت ماه از 
شيوع ويروس كرونا و چند بار تعويق در برگزاري، هنوز 
به تصميمي قاطع براي برپايي سيزدهمين دوره خود 
نرسيده اس��ت؛ اين در حالي اس��ت كه پذيرش كمي 
ريس��ك و بهره گيري از تجربه برگزاري آنالين برخي 
حراج هاي مهم دنيا، مي توانس��ت راه حل و نقشه راهي 
تلقي ش��ود براي بيرون آمدن از اين س��كون هنري در 
دوران كرون��ا. به گزارش ايس��نا، بيش از هش��ت ماه از 
جدال جهان با ويروس كرونا مي گذرد و همچنان كرونا 
مي تازد و جهان در پي راه حل است. ويروس بدقدمي كه 
از همان ابتدا بسياري از مشاغل را به تعطيلي كشاند و 
خسارت هاي بعضا جبران ناپذيري را تحميل كرد. بخش 
فرهنگ و هنر نيز از جمله حرفه ه��اي پرضرري بوده 
است كه براي بقاء، با مشكالت بي شماري دست و پنجه 
نرم مي كند؛ البت��ه در اين مدت در بخش هاي مختلف 
تالش هايي براي جبران خسارات ها يا دست كم كمك 
به رونق حوزه هاي هنري انجام شده است، اما هنرهاي 
تجسمي بيش از بهره گيري از اين كمك ها با بهره گيري 
از فضاي مجازي و نمايش��گاه ها و خريد و فروش هاي 
آنالين تا حدودي توانسته است همچنان خود را سر پا 
نگه دارد. صدمات شيوع ويروس كرونا در عرصه فرهنگ 
و هنر را كه اساس��ا با زيس��ت اجتماعي پيوند عميقي 
دارد، نمي توان ناديد گرفت. كاهش مخاطبان جهاني 
فرهنگ و هنر، مشكالت مالي و معيشتي هنرمندان، 

ركود اقتصاد هنر از جمله مهم ترين مشكالتي است كه 
متوليان امور فرهنگي و هنري در سراسر دنيا، سعي در 
برطرف كردن آنها دارند. در عرصه هنرهاي تجسمي نيز 
از همان آغاز شيوع ويروس كرونا، اغلب گالري هاي دنيا 
تعطيل و به تب��ع آن اقتصاد اين عرصه و هنرمندان آن 
با چالش هاي زيادي مواجه شدند. بر همين اساس هم 
متوليان امور دولتي و خصوصي در عرصه فرهنگ و هنر 
ضرر را به بقا بخشيدند، ريسك كردند و تصميم گرفتند 
كه نمايشگاه ها يا حراج هاي هنري را با پذيرفتن كاهش 
فروش، به صورت آنالين برگزار كنند تا هم به مسووليت 
اجتماعي خود در قبال جلوگيري از شيوع ويروس كرونا 
پايبند بوده باشند و هم اينكه براي بقاي هنر و حرفه شان 
در دنياي كرونازده، تمام تالششان را كرده باشند. به عنوان 
مثال برخي از حراج هاي بين المللي آثار هنري توانسته اند 
با استفاده از امكانات ديجيتال و آنالين تا اندازه زيادي 

جلوي خسارت ها را بگيرند؛ البته در اين بازار، همه يكسان 
نبوده اند و تنها حراج هاي��ي موفق تر عمل  كرده اند كه 
توانسته اند با كمك تكنولوژي خود را با موقعيت بحراني 
وفق دهند. از جمله اين حراجي ه��ا، حراجي آنالين و 
چهارساعته آثار هنري »كريستيز« بود كه با وجود بحران 
جهاني كرونا به فروش فراتر از انتظار بيش از ۴۲۰ ميليون 
دالر دست يافت. حراجي »ساتبيز« نيز در تاريخ ۲۹ ژوئن 
براي اولين بار حراجي آنالين و زنده خود را برگزار كرد كه 
در نهايت به مجموع فروش ۳۶۳.۲ ميليون دالري دست 
يافت. اما »حراج تهران« كه يكي از حراجي هاي اصلي 
ايران محسوب مي شود، بعد از گذشت بيش از هشت ماه 
از شيوع ويروس كرونا هنوز به تصميمي قطعي مبني بر 
برگزاري سيزدهمين دوره از اين حراجي نرسيده است. 
»حراج تهران« كه قرار بود در تابس��تان برگزار شود، به 
دليل جلوگيري از شيوع ويروس كرونا در كشور به فصل 
پاييز موكول شد. موضوعي كه به نظر مي رسد هنوز هم 
به صورت قطعي تكليفش مشخص نشده است. با توجه 
به اينكه متوليان برگزاري اين حراجي اصرار به برگزاري 
حضوري اين مراسم دارند و منتظر رسيدن موعد مناسب 
براي برگزاري هستند و با در نظر گرفتن افزايش روزشمار 
مبتاليان به بيماري كوويد_۱۹ و بحراني شدن شرايط 
كشور در مقابله با ويروس كرونا، بعيد به نظر مي رسد كه 
امكان برگزاري حضوري س��يزدهمين دوره از »حراج 

تهران« در فصل پاييز فراهم شود. 

زهي خيال باطل!

حراج آنالين تهران از شكست مي ترسد؟
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مرزپرگهر

جامعه نگاه

داليل رواني بي توجهي 
افراد به رعايت پروتكل ها

يك روانش��ناس با تاكيد بر اينك��ه كاهش رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي مقابله با كوويد ۱۹ تحت 
تاثير عوامل گوناگوني قرار دارد، گفت: از جمله داليل 
كاهش توجه افراد به دستورالعمل هاي بهداشتي، 
مشاهده رفتارهاي اجتماعي س��اير افراد جامعه 
است، به گونه اي كه هرچه افراد بيشتري از رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي سر باز مي زنند، شاهد 
افزايش حساسيت زدايي افراد نسبت به رعايت اين 
دستورالعمل ها هستيم. پيمان دوستي در گفت وگو 
با ايس��نا، با بيان اينكه در دوران پاندمي كوويد ۱۹ 
بيش از هر زمان ديگري نياز به يك همكاري گروهي 
در بي��ن افراد جامعه احس��اس مي ش��ود، اظهار 
كرد: كاهش حساس��يت افراد نس��بت به رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي را مي توان از چندين 
جهت مورد بررسي قرار داد. عدم مسووليت پذيري 
اجتماعي و انكار موضوع به گونه اي كه برخي تصور 
مي كنند از ابتال به بيماري مصون هستند و مشكالت 
تنها براي ديگران رخ مي دهد، مي تواند بنا بر داليل 
روانشناختي مختلفي ايجاد ش��ود. وي در ادامه به 
بيان تعدادي از عوامل موثر در كاهش توجه مردم 
به رعايت دس��تورالعمل هاي بهداش��تي مقابله با 
كوويد ۱۹ پرداخت و ادام��ه داد: يكي از داليل اين 
اس��ت كه امروزه بخش بزرگي از خوراك خبري را 
رسانه هايي نظير تلويزيون و شبكه هاي اجتماعي 
تامين مي كنند. اين امر همانطور كه مي تواند مفيد 
باش��د، زيان هايي نيز به هم��راه دارد. براي مثال، 
اخبار ضد و نقيض از رسانه هاي مختلف مي تواند 
حساسيت مردم نسبت به هشدارها را كاهش دهد. 
از سوي ديگر برخي تحقيقات روانشناسي اجتماعي 
نيز نش��ان مي دهند، تك��رار بيش از ان��دازه اخبار 
مي تواند منجر به فرآيند حساسيت زدايي نسبت به 
اخبار و كاهش توجه افراد به هشدارها شود. به گفته 
دوس��تي، از ديگر عوامل كاهش حساسيت مردم 
نسبت به هش��دارها و رعايت پروتكل ها، طوالني 
شدن مدت پاندمي اين بيماري است. در واقع پاندمي 
كرونا به طور چش��م گيري وضعيت زندگي، كار و 
مناسبت هاي اجتماعي افراد را تحت تاثير قرار داده 
است و از سوي ديگر وضع قوانين محدود كننده نيز 
در تغيير وضعيت زندگي مردم موثر بوده است. ادامه 
اين روند منجر شده است تا به تدريج مردم احساس 
فرسودگي كنند، حساسيت شان كاهش پيدا كند و 
تمايل به بازگشت زندگي طبيعي خود داشته باشند، 
همچنين اين امر با افزايش بي اعتنايي افراد نسبت به 
منابع خبري نيز شدت مي يابد. اين روانشناس ادامه 
داد: بر اساس تحقيقات روانشناسي اجتماعي، افراد 
به دو دليل عمده نيز ممكن است رفتارهايي هم سو 
با جامعه از خود نش��ان ندهند، اين دو دليل شامل 
نياز براي حفظ فرديت خود و نياز به حفظ كنترل بر 

زندگي خود است. 

تعطيلي ساعت ۱۸ ترافيك پايتخت را دو قسمت كرد
رييس مركز فرماندهي و كنترل هوشمند 
پليس راهور تهران بزرگ گفت: ترافيك 
بعد از اعالم تعطيلي ها از س��اعت ۱۸ به 
دو بخش تقسيم ش��ده است. به گزارش 
مهر، سرهنگ مجيد رنجبر اظهار كرد: 
در پي رصدهايي كه از طريق دوربين هاي 
مركز كنترل ترافيك هوش��مند پليس 
راهور فاتب در كليه س��اعات شبانه روز 

روي مي دهد دريافتيم، ترافيك پايتخت پس از اعالم 
محدوديت هاي فعاليت صنوف پس از ساعت ۱۸:۰۰، 
به دو بخش تقسيم مي شود. وي ادامه داد: پس از اين 

اعالم، ترافيك ش��هر تهران به دو بخش 
و ساعت تقس��يم گرديد كه در وهله اول 
ترافيك از س��اعت ۶ صبح تا ساعت ۱۵ 
است و در بخش دوم ترافيك از ساعت ۱۵ 
الي ۲۱ است كه حجم ترافيك در بخش 
دوم بيشتر شده اس��ت. رنجبر گفت: در 
بخش دوم ترافيك ش��اهد افزايش ۵۰ 
درصدي حجم تردد خودروها هستيم كه 
از رانندگان تقاض��ا داريم از ترددهاي غيرضرور پرهيز 
كرده و سفرهاي درون شهري خود را مديريت كنند تا 
شاهد حجم تردد و كاهش ترافيك در اين بخش باشيم. 

اختصاص خط مشاوره خاص كادر درمان
مديركل مش��اوره و امور روانش��ناختي 
بهزيستي كشور مي گويد: طبق برآوردها 
۱۶۴۶ مورد از تماس ها با صداي مشاوره 
بهزيستي در تهران مربوط به كادر درمان 
بوده است. بهزاد وحيدنيا در گفت وگو با 
ايسنا، با اشاره به ميزان تماس هاي تلفني 
با خط مشاوره ۱۴۸۰ از دوران شيوع كرونا 
تاكنون بيان كرد: از ابتداي دوره ش��يوع 

كرونا تاكنون بالغ بر يك ميليون و ۴۰۰ هزار تماس با 
صداي مشاور بهزيستي گرفته شده است كه ۵۷ هزار 
مورد از اين تماس ها مستقيما در ارتباط با موضوع كرونا 
بوده است. وحيدنيا با اشاره به ميزان تماس هاي برقرار 
شده و مشكالت خانوادگي بيان كرد: چه در دوران كرونا 
و چه در دوران قبل از ش��يوع كرونا اغلب افرادي كه در 
زمينه مشكالت خانوادگي با خط مشاوره بهزيستي 
تماس مي گيرند، داراي مشكالتي با همسر، كودك و 
مشكالت بين فردي هستند. به گفته مديركل مشاوره 
و امور روانشناختي بهزيستي كشور، ۲۹ درصد مشكالت 
خانوادگي مربوط به مشكالت كودكان بوده است. وي 
در ادامه به ميزان تماس هاي كادر درمان و خانواده هاي 

آنها با صداي مشاور بهزيستي در دوران 
كرونا اش��اره كرد و گفت: عالوه بر اينكه 
براي مشاوره به جامعه، خدماتي تعريف 
شده است بهزيس��تي براي كادر درمان 
نيز فضايي فراهم كرده و خط اختصاصي 
براي مش��اوره به كادر درمان��ي در نظر 
گرفته است. طبق برآوردها ۱۶۴۶ مورد 
از تماس ها با صداي مشاوره بهزيستي در 
تهران مربوط به كادر درمان بوده است. وحيدنيا در ادامه 
با بيان اينكه در دوران كرونا سازمان بهزيستي سامانه 
خودارزيابي و روانش��ناختي را براي بررسي وضعيت 
استرس و اضطراب و افس��ردگي مردم راه اندازي كرد، 
گفت: در اين س��امانه پرسش��نامه هاي روانشناختي 
طراحي ش��ده كه افراد براساس پاسخ هاي خود مورد 
ارزيابي قرار مي گيرند و براساس وضعيت روانشناختي 
خود توصيه هايي را جهت بهبودي دريافت مي كنند. 
حتي برخي از اين افراد به سامانه هاي مشاوره تلفني و 
يا حضوري ارجاع مي شوند؛ به نظر مي رسد راه اندازي 
اين سامانه توانسته است دسترسي مردم را به اين نوع 

خدمات افزايش دهد.

انتقاد به بخشنامه »سفر بدون تست كرونا ممنوع«
رييس انجم��ن صنفي دفات��ر خدمات 
مسافرت هوايي و جهانگردي ايران مطرح 
كرد: بخشنامه مبهم و شبهه ناك »سفر 
مش��روط به تس��ت كرونا« به جز ايجاد 
سردرگمي، التهاب و تنش در جامعه چه 
اثر ديگري داشت؟ حرمت اهلل رفيعي به 
ايسنا گفت: به اندازه كافي با تصميم هاي 
اشتباه نه فقط به گردشگري كشور، بلكه 

به پيكره اقتصاد مردم لطمه وارد شده است، چرا با يك 
بخشنامه شبهه ناك و مبهم جامعه را ملتهب مي كنند؟ 
وقتي آن بخش��نامه منتشر ش��د تصور مي شد همه 
مسافران ملزم ش��ده اند تست كرونا بدهند، در نتيجه 
اين شبهه ايجاد ش��د كه مردم براي سفر بايد هزينه 
بيشتري بپردازند؛ يعني يك مسافر عالوه بر هزينه بليت 

هواپيما، قطار و يا اتوبوس بايد دست كم 
۶۰۰ هزار تومان ديگر بابت تست كرونا 
بدهد. همين مساله باعث مي شد مردم به 
جاي سفر از طريق مسيرهايي كه قابليت 
كنترل دارد، سفر با وسيله نقليه شخصي 
را انتخ��اب كنند كه ام��كان كنترل آن 
وجود ندارد. او اضافه كرد: بعد، محتواي 
آن را تكميل كردند كه قرار است از سفر 
افراد مبتال به كرونا كه اطالعات شان »قبال« در سامانه 
وزارت بهداشت ثبت شده است، جلوگيري شود و در 
پايانه هاي مسافربري همه مراجعان تب سنجي شوند. 
فيلمي را ديدم از يكي از سامانه هاي مسافربري كه براي 
تب سنجي صف بلندي تشكيل داده بودند، اين كار خود 

عامل انتشار ويروس كرونا است. 
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چشم اميد به واكسن داخلي كرونا
نزديك ۹ ماه اس��ت كه ايران با ش��يوع 
ويروس كرونا دست و پنجه نرم مي كند. 
ويروسي كه تاكنون سه موج انتشار بزرگ 
در كشور داشته و با آغاز پاييز دوباره طغيان كرده است 
و اينطور كه از ظواهر امر برمي آيد، زمستاني سخت تر از 
پاييز در پيش است. از طرفي در حالي كه از گوشه و كنار 
جهان، خبر توليد واكسن اين ويروس منتشر مي  شود، 
مسووالن در ايران مي گويند توليد محدود و گران اين 
واكسن در جهان و رقابت  جهاني باعث مي شود ايرانيان 
از واكسن خارجي محروم باشند و همين موضوع، چشم 
اميد مردم ايران را به نمونه هاي داخلي واكس��ن كرونا 
معطوف كرده است. هرچند برخي از سازندگان واكسن 
خارجي هم عنوان كرده اند حتي اگر در س��ال جاري 
ميالدي واكسني كه در حال ساخت است، به بازار عرضه 
شود، تاثيري بر شمار مبتاليان تا چند ماه آينده نخواهد 
داشت و ش��ايد بتوان زمستان سال آينده را، زمستاني 

بدون اين پاندمي اعالم كرد.

    واكسن محدود و گران كرونا 
در رقابت جهاني

از س��ويي در حالي كه هر روز اخبار مختلفي در جهان 
به گوش مي رسد، نايب رييس مجلس شوراي اسالمي 
گفت كه مجلس موضوع ايجاد تحرك در دولت براي 
توليد واكسن كرونا را پيگيري مي كند. سيد اميرحسين 
قاضي زاده هاشمي در توييتر نوش��ت: اطمينان دارم 
مي توانيم در داخل كش��ور واكسن كوويد ۱۹ را توليد 
كنيم اما دولت متعهدي مي خواهد كه زمينه را فراهم 
كند؛ بنابراين براي ايجاد تح��رك در دولت موضوع را 
پيگيري مي كنيم.  توليد محدود و گران اين واكس��ن 
در جه��ان و رقابت  جهاني باعث مي ش��ود ايرانيان از 
واكس��ن خارجي محروم باشند. از سوي ديگر، رييس 
دانشگاه علوم پزشكي ايران با اش��اره به اينكه يكي از 
واكس��ن هاي ايراني كرونا موفق به دريافت كد اخالق 
شده اس��ت، درباره آخرين اقدامات صورت گرفته در 
زمينه آزمايشات انساني واكسن هاي ايراني كرونا توضيح 
داد. جليل كوهپايه زاده در گفت وگو با ايس��نا، درباره 
نحوه ورود به فاز مطالعات باليني واكسن ايراني كرونا بر 

انسان ها، گفت: در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشكي 
ايران با يكي از شركت هايي كه در حال ساخت واكسن 
هس��تند، قرارداد داريم تا فاز انس��اني واكسن توسط 
ما انجام ش��ود؛ البته درحال حاضر مجوزي براي آغاز 
مطالعات انساني اخذ نشده است اما كد اخالقي براي اين 
واكسن دريافت شده است. وي افزود: در مورد واكسن 
ديگري هم با ش��ركت ديگري مذاكره كرديم و اعالم 
آمادگي كرديم در مجموعه  دانشگاه به صورت پايلوت و 
نمونه فاز مداخالت انساني را انجام دهيم. در واقع اعالم 
آمادگي كرديم كه فاز انس��اني دو واكسن از مجموعه 
واكسن هايي كه در ايران بر آنها فعاليت مي شود توسط 
دانشگاه ما انجام شود. كوهپايه زاده درباره زمان اجراي 
فاز مطالعات انس��اني واكس��ن، تصريح كرد: مطمئن 
نيس��تيم اما اميدواريم تا اواخر آذرماه بتوانيم نمونه را 
دريافت كنيم. پس از آن يك تا دو ماه هم زمان خواهد 
برد تا تريال انساني آن انجام شود و تصور مي كنيم در 
مورد اين دو واكسن كه دانشگاه ما مسوول آن است تا 
اواسط زمستان مي توانيم به انجام فاز انساني واكسن 
اميدوار باشيم. وي درخصوص نحوه جذب داوطلب براي 
آغاز فاز مطالعه انساني واكسن ايراني كرونا، اظهار كرد: با 
اعالم فراخوان اقدام به جذب داوطلب مي كنيم و طبيعتا 
برخي ويژگي ها و مش��خصات در تريال انساني براي 
داوطلبان تعريف مي شود تا به عنوان مثال كساني كه 
بيمار نباشند و شرايط سني مشخص و ... داشته باشند، 
جذب ش��وند اما، اساس كار ما داوطلبانه است. رييس 
دانشگاه علوم پزشكي ايران با بيان اينكه هر واكسني 
مي تواند داراي عوارضي هم باشد، تاكيد كرد: كساني 
كه به ش��كل داوطلب براي تزريق واكسن مي آيند، به 

اين موضوع هم آگاه هستند. اما عوارض واكسن در فاز 
حيواني بررسي مي ش��ود و اگر در فاز حيواني عوارض 
جدي نداشته باش��د، در فاز انس��اني هم اتفاق عمده 
و جدي براي انس��ان نمي افتد. وي درباره زمان تاثير 
و ايجاد ايمني زايي واكس��ن كرون��ا، اظهار كرد: چون 
بيماري هنوز ابعاد ناشناخته اي دارد، پيش بيني ميزان 
اثرگذاري واكسن خيلي سخت است؛ چون ويروس را 
خيلي خوب نمي شناسيم و با جهش هايي كه يافته است 
قضاوت در مورد آن راحت نيست. كوهپايه زاده همچنين 
تاكيد ك��رد: مردم نبايد فرام��وش كنند فعال بهترين 
واكسن موجود عليه كرونا، استفاده از ماسك، رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي و رعايت بهداشت فردي است.

   زمستاني سخت تر از پاييز در پيش است
سخنگوي وزارت بهداشت با تاكيد بر اينكه زمستاني 
سخت تر از پاييز پيش رويمان خواهد بود، بر لزوم تغيير 
كنش هاي فردي و اجتماعي براي توقف زنجيره انتقال 
بيماري تاكيد كرد. سيماسادات الري با اشاره به ثبت 
ركورد جديدي در تعداد موارد فوت ش��دگان بيماري 
در كشور گفت: تقويت مس��ووليت پذيري اجتماعي، 
اساسي ترين عامل در قطع زنجيره انتقال بيماري در 
كشورمان است. ما مجبور هستيم كنش هاي فردي و 
اجتماعي خود را تغيير دهيم؛ چراكه همچنان موثرترين 
عامل در توقف شيوع بيماري در جهان پيشگيري از آن 
است. وي افزود: به رغم تاكيد فراوان وزارت بهداشت بر 
امر فاصله گذاري اجتماعي، استفاده از ماسك و رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي و پيشگيري از تجمعات، همچنان 
ش��اهد صحنه هايي از مراس��م پر تجم��ع در ماه هاي 
اخي��ر بوديم و با وجود اينكه آم��ار فوتي ها از مرز ۴۵۰ 
نفر عبور كرده است چنين صحنه هايي زيبنده مردم 
مسووليت پذير كشورمان نيس��ت. سخنگوي وزارت 
بهداشت تاكيد كرد: مطمئنا زمستاني سخت تر از پاييز 
پيش رو خواهيم داش��ت و اميدواريم با همكاري شما 
عزيزان با پرهيز از رفتار اجتماعي پرخطر و همچنين 
تداوم و تقويت رويكرد مديريت فرابخش��ي و افزايش 
همكاري هاي بين بخشي شاهد توقف زنجيره انتقال 

بيماري در كشور باشيم.

گزارش
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