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بورس؛ سپر تورمي سال آيندهبودجه اي براي هيچ مسيري كه بودجه  مي رود شوك به فعاالن اقتصاديمردم بازيچه بودجه نيستندپارادوكس بودجه
حوادثي كه مردم و رسانه ها 
در جري��ان بررس��ي و در 
نهايت كليات بودجه در روز 
سه شنبه مش��اهده كردند، 
يكي از حوادث ن��ادر روزگار 
ماس��ت؛ رويكردهاي��ي كه 
دقيقا مبتني بر ويژگي هاي 
رفتارهاي پوپوليستي است 
و متناسب با رفتارهاي ش��عاري در مقابل رفتارهاي 
عملگرايانه است. كميسيون تلفيق مجلسي كه مدام 
شعارهاي حمايت از عدالت و طبقات محروم مي دهد 
در عمل بودجه اي را راهي صحن كرد كه فرسنگ ها 
فاصله با حمايت از اقش��ار آس��يب پذير داشت. اين 
موضوع از دل اعداد و ارقام بودجه ارايه شده از سوي 
كميس��يون تلفيق به عينه پيداست. مثال 35درصد 
به سقف كلي بودجه افزوده ش��د و از محدوده بيش 
از 800هزار ميليارد توماني ب��ه 1200هزار ميليارد 
تومان رساندند. اين افزايش س��قف بودجه هم تورم 
را افزايش مي دهد، هم تكانه هاي تورمي مي آفريند 
و هم پايه پولي كشور را توس��عه مي دهد و هم اينكه 
تبعات خطرناك فراوان ديگري در اقتصاد و معيشت 
كشور ايجاد مي كند. از سوي ديگر نظامات يارانه اي 
بودجه به گونه اي محقق شده است كه نه تنها قدمي 
در راستاي توانمندتر ش��دن طبقات كمتربرخوردار 
برداشته نشده است، بلكه باعث مي شود تا اين اقشار 
به دريافت نقدي يارانه ها وابستگي پيدا كنند. نكته 
عجيب اينجاس��ت كه اي��ن افزايش س��قف بودجه 
در راس��تاي افزايش هزينه هاي جاري بوده اس��ت و 
نمايندگان تالشي براي رشد هزينه عمراني، صورت 
نداده اند. اي��ن در حالي اس��ت كه مردم، كارشناس��ان 
و تحليلگران بعد از انتق��ادات دامن��ه دار نمايندگان در 
خصوص بودجه تقديمي، منتظر بودند تا اولين حركت 
از رفتارهاي تخصصي نمايندگان را رصد كنند تا مبتني 
بر آن تصويري از رفتاري هاي احتمالي آينده مجلس به 
دست آورند. نمايندگان در حالي 500هزار ميليارد تومان، 
سقف بودجه را باال بردند كه س��هم پروژه هاي عمراني از 
اين افزايش ها تنه��ا 20هزار ميليارد تومان بوده اس��ت 
كه براي آن هم هيچ ضمانت اجرايي تعيين نشده است. 
اين در حالي اس��ت كه بودجه شايس��ته بودجه اي است 
كه در آن به ضرورت هاي الزم براي رش��د توليد، افزايش 
قدرت خريد مردم، تقويت پول ملي و... توجه شده باشد. 
جالب اينجاست كه نمايندگان ابتدا كليات بودجه دولت 
را تصويب كردند، بعد بودجه را راهي كميس��يون تلفيق 
مجلس كردند تا به زعم خود اصالحات الزم را براي ارايه 
بودجه اي كاربردي تر انجام دهند. ام��ا در نهايت نه تنها 
بودجه با اصالحات اقتصادي مواجه نشد، بلكه بر حجم 
مشكالت نيز افزوده ش��د. اين روند در خصوص رويكرد 
مجلس در خصوص نظام��ات يارانه اي، نظامات مالياتي، 
نظامات بانكي و...  ادامهدرصفحه7

بايد قبول كنيم ك��ه بورس ما 
سياسي شده و رنگ منطق در 
خريد و فروش سهام كمرنگ 
شده اس��ت. سياس��ي شدن 
ب��ورس از دي م��اه پررنگ تر 
ش��ده بود و اين روزها بيش از 
گذش��ته به چش��م مي خورد 
و حتي ظاهرا انتخابات س��ال 
آينده را به نوس��انات بورس ربط مي دهند. اما بايد توجه 
داش��ت كه اين روزهاي بورس نيز مي گذرد و بازار سهام 
روزهاي بدتري نيز به خود ديده اس��ت. اگ��ر نگاهي به 
بودجه سال آينده داشته باش��يم، كسري بودجه شديد 
به معناي تورم اس��ت و در اين ش��رايط ركودي چيزي 
جز بازار س��رمايه براي س��پر اين تورم وجود ندارد. چون 
در بازارهاي موازي نيز شاهد ركود و افزايش قيمت هاي 
بسيار شديد هستيم و به جز اين موارد بازارهاي موازي از 
مسائلي همانند ماليات و... رنج مي برند.به نظر بنده بورس 
راه خودش را پيدا مي كن��د و آرام آرام رفتار منطقي خود 
را آغاز مي كند اما در حال حاضر بازارسهام شرايط خوبي 
ندارد، اين ش��رايط نيز درگذر اس��ت و تاالر شيشه اي به 
تعادل مي رسد.براي قضاوت درخصوص رياست سازمان 
بورس بسيار زود است. يك اشتباه بزرگ در بازار سرمايه 
ايران صورت گرفته در تمام دنيا نهاد ناظر، صرفا نظارت 
مي كند و به تخلف��ات، قانون گذاري و امث��ال اين موارد 
مي پردازد. متاسفانه از سال 1384 باتوجه به اينكه قانون 
بازار، قانون كاملي بود سازمان بورس خودش را متولي بازار 
يعني مجري، قانون گذار و قاضي معرفي كرد و اين موضوع 
در ذهن سرمايه گذاران بازار نقش بست كه سازمان بورس 
متولي سهامداران است. افت و خيز بازارسرمايه نيز تقصير 
اين سازمان است.   ادامهدرصفحه3

يكي از مهم تري��ن المان هاي 
بودج��ه  در  تاثيرگ��ذار 
رفتاري اس��ت ك��ه در نهايت 
تصميم س��ازان در خص��وص 
ن��رخ ارز )ب��ه طور كل��ي( در 
پيش مي گيرند. اتفاقا معتقدم 
موض��وع ارز در نهايت بودجه 
كميس��يون تلفيق را به چنان 
درجه از ناهماهنگي رساند كه حتي نمايندگان مجلس نيز 
حاضر نشدند زير بار تصويب كليات يك چنين بودجه اي 
بروند. 2جنبه بر افزايش نرخ ارز در بودجه مترتب است؛ 
نخس��ت اينكه افزايش ن��رخ ارز پايه، عالمتي اس��ت به 
فعاالن اقتصادي كه چشم انداز كالن اقتصادي كشور در 
سال آينده چگونه خواهد شد. در واقع نحوه محاسبه ارز 
پايه در بودجه )چه 4200 تومان��ي، چه 11500 توماني 
و چه 17500 توماني(، دورنماي��ي از افزايش درآمدهاي 
احتمالي، رشد نقدينگي، توسعه پايه پولي و افزايش تورم 
و... نيز ارائه مي كند. اگر افزايش نرخ ارز داشته باشيم، اين 
معنا را به اقتصاد ارسال مي كند كه واردات گران تر خواهد 
شد و مردم بايد پول بيشتري براي خريد اقالم اساسي و 
مصرفي خود بپردازند. ضمن اينكه فراموش نكنيد نرخ 
ارز ب��ازار آزاد، همواره فاصله معناداري با ن��رخ ارز پايه در 
بودجه خواهد داشت. زماني كه نمايندگان نرخ 17500 
تومان را براي ارز در بودجه در نظر بگيرند، نرخ ارز در بازار 
بدون ترديد با 8 الي 9 هزار تومان افزايش به فروش خواهد 
رسيد. اما مهم ترين جنبه اي كه بازي با نرخ ارز در اقتصاد 
و معيشت خواهد داشت، تاثيري است كه اين تكانه هاي 
افزايشي در محاس��به حقوق و عوارض گمركي خواهد 
داشت. امروز محاسبه حقوق گمركي كشور بر اساس نرخ 
ارز 4200 تومان است...  ادامهدرصفحه3

اينك��ه مجلس پ��س از دو ماه 
بح��ث و دع��وا و گمانه زن��ي 
س��رانجام تصمي��م مي گيرد 
كليات بودجه را رد كند به چه 
معني است؟ اگر بنا بر رد كليات 
طرح دولت ب��ود بايد در همان 
زمان تحوي��ل بودجه صورت 
مي گرف��ت، نه اينك��ه پس از 
دو ماه بررس��ي و اعمال اصالحات گسترده و شعار درباره 
حمايت از مردم اعالم ش��ود كه كليات بودجه رد خواهد 
شد و دوباره دوره جديدي از بالتكليفي آغاز شود.طرحي 
كه روز گذش��ته به صحن علني مجلس رس��يد، نتيجه 
اصالحاتي بود كه كميسيون تلفيق همين مجلس آن را 
نهايي كرده بود. در شرايطي كه نمايندگان انتقاد داشتند 
كه چرا دولت درآمدهاي خود را غير واقعي تعيين كرده و 
اين عدد محقق نمي شود اما پس از انجام بررسي ها و ايجاد 
تغييرات مجلس سقف درآمدها و منابع را افزايش داد و باال 
برد و اين سوال به وجود آمد كه اگر بنا بود درآمدهاي قبلي 
محقق نشود، چطور حكم به افزايش اين درآمدها داده شد 
و باز هم طر ح راي نياورد؟به نظر مي رسد تمام اين بحث ها 
بيش از آنكه ناشي از واقعيت هاي اقتصادي باشد به رقابت 
جناح هاي سياسي در آس��تانه انتخابات باز مي گردد. اگر 
بنا بود مردم در اين بحث ها مورد توجه قرار بگيرند، با رد 
كليات بودجه چه نفعي به مردم خواهد رس��يد؟ به نظر 
مي رس��د مردم بازيچه دعواهاي سياسي ش��ده اند و در 
نهايت دود آنچه كه در هفته هاي گذشته رخ داد به چشم 
آنها خواهد رفت.نگاهي به واقعيت هاي اقتصادي كشور 
نش��ان مي دهد كه بخش مهمي از هزينه ه��اي در نظر 
گرفته شده، هزينه هاي جاري هستند كه امكان حذف 
آنها وجود ندارد.   ادامهدرصفحه3

اتفاق عجيبي افتاد در مجلس، 
اينك��ه اليح��ه اي ك��ه دولت 
تنظيم كرده  و در كميس��يون 
تلفيق مجلس ه��م راي آورده 
بود، رد شد. اعضاي كميسيون 
تلفي��ق مجل��س، نمايندگان 
منتخب آشنا به مباحث مالي 
و بودجه اي كميس��يون هاي 
مجلس هستند و معموال وقتي اليحه اي در كميسيون 
تلفيق راي م��ي آورد، در مجلس هم م��ورد پذيرش قرار 
مي گيرد، بنابراين اينكه اليحه اي در كميسيون تلفيق راي 
مي آورد اما كلياتش رد مي ش��ود، عجيب است. رد شدن 
كليات اليحه هم در مجموع به اقتصاد ايران آسيب مي زند، 
ابهام و پيچيدگي، عدم اطمينان و پيش بيني ناپذيري را 
افزايش مي دهد و مي تواند در بازارهاي مختلف اثر منفي 
بگذارد. اليحه بودجه دخل و خرج و برنامه هاي س��االنه 
كشور است، وقتي كلياتش رد مي شود، اين اليحه به دولت 
برمي گردد و دولت هم فرصتي ندارد كه بخواهد اليحه را 
بازنگري كند و احتماال بودجه دولت با س��ه دوازدهم به 
عالوه افزايش درصدي، بسته خواهد شد. اين بسياري از 
ش��رايط را مبهم و بي ثبات مي كند، سرنوشت ارز 4200 
تومان مشخص نخواهد شد، سرنوش��ت نرخ تسعير ارز، 
سرنوشت افزايش حقوق كارمندان و كارگران، سرنوشت 
درآمدهاي مالياتي، سرنوش��ت بازار سرمايه، سرنوشت 
درآمدهاي حاصل از واگذاري ها، سرنوش��ت هزينه هاي 
عمراني، همه مبه��م خواهد مان��د، اين كار ب��ا تدبير و 
مصلحت سنجي صورت نگرفته و به نفع اقتصاد ايران نبود. 
اگرچه اليحه دولت كس��ري بودجه باال و ابهامات زيادي 
داشت، اما در مجموع بودن قانون بودجه بهتر از نبودن آن 
است...  ادامهدرصفحه7

 بع��د از تحوالت روز گذش��ته 
بودج��ه و رد  در خص��وص 
كلي��ات بودجه ك��ه حاكي از 
رفتاره��اي  از  مجموع��ه اي 
متناقض محس��وب مي شد، 
دامنه وس��يعي از اظهارنظرها 
و  را در خص��وص ش��عارها 
عملك��رد نماين��دگان مطرح 
كرد كه نيازمند بررسي تحليلي دقيق است. آنچه امروز 
)سه شنبه( بعد از اظهارنظرهاي موافقان و هم مخالفان 
بودجه به عينه مشاهده ش��د، اين واقعيت مشخص بود 
كه حتي در صحبت هاي نماين��دگان موافق بودجه نيز 
مواردي مطرح شد كه عمق آن نكات مبتني با مخالفت 
با بودجه بود. مس��اله بعدي كه از اظه��ارات نمايندگان 
استنباط شد آن بود كه نمايندگان تصور مي كردند كه با 
اليحه بودجه مخالفت كرده اند، نه با گزارش كميسيون 
تلفيق بودجه. يعني برخ��ي از نمايندگان متوجه تفاوت 
اين دو موضوع نبودند. نكته سوم كه بسيار مهم است آن 
اس��ت كه در مباحث موافقان و مخالفان به هيچ عنوان، 
اشاره اي به شرايط كلي كشور نشد، يعني اشاره نشد كه 
اقتصاد ايران هم در شرايط كرونا است و  هم در وضعيت 
تحريم قرار گرفته اس��ت. ضمن اينكه دولت هم درسال 
پاياني عمر خود ق��رار دارد و... بنابراين باي��د اين موارد را 
در روند بررسي ها و موضوعات مرتبط با مصارف و منابع 
مورد توجه ق��رار مي دادند. وقتي اليحه در 12آذر س��ال 
جاري تقديم مجلس شد نمايندگان 2نكته را مدام تكرار 
مي كردند و از دولت به خاطر آنها انتقاد مي كردند. نخست 
اينكه ارقام بودجه واقعي نيس��ت و بودجه كسري دارد. 
نكته دوم اينكه اين اليحه بودجه متناسب با واقعيت هاي 
اقتصاد ايران نيست.   ادامهدرصفحه3

گزارش روز

مجله پزشكي لنست اعالم كرد 

مجله پزشكي »لنس��ت« با پايان دادن به شايعات درباره 
واكسن روسي »اسپوتنيك وي« اعالم كرد كه اين واكسن 
91.۶ درصد در مقابل بيماري كوويد19 مقاومت مي كند. 
در گزارش اين مجل��ه كه از معتبرترين و مش��هورترين 
هفته نامه هاي پزشكي جهان است، آمده كه اين واكسن 
مقابله با ويروس كرونا، روي افراد باالي ۶5 س��ال اثر دارد 
و از سالخوردگان در مقابل حمله ويروس كرونا محافظت 
مي كند.در هفته هاي گذش��ته خبره��اي فراواني مبني 
برعدم شفافيت روسيه درباره اعالم نتيجه فاز سوم واكسن 
اسپوتنيك منتش��ر ش��ده بود و حتي اتحاديه پزشكان 
مكزيك از دولت اين كش��ور بابت خري��د ميليون ها دوز 
از اين واكس��ن انتقاد كرده بودند.مجله لنست مي گويد 
هنوز هيچ گزارش��ي از اثرات جانبي و خطرناك واكسن 

اسپوتنيك گزارش نشده است. مسكو براي صادرات اين 
واكسن به كش��ورهاي ديگر يا توليد در خارج از روسيه، 
برنامه ريزي كرده و بيش از 50 كش��ور جهان براي خريد 
بيش از 1.2 ميليارد دوز از اين واكسن ابراز تمايل كرده اند.

دولت روس��يه روز سه ش��نبه اعالم كرد كه مي تواند در 
اولين فرصت 100 ميليون دوز از واكس��ن اسپوتنيك را 
به اتحاديه اروپا تحويل بدهد.اين هفته دولت آلمان نيز از 
نهادهاي نظارتي- بهداشتي اروپا خواست تا با تاييد سريع 
واكسن اسپوتنيك، اجازه خريد اين واكسن به دولت آلمان 
را بدهند.»اس��پوتنيك وي« در موسسه ويروس شناسي 
گاماليا وابسته به وزارت بهداشت روسيه ساخته شده است 
.ايران يكي از اولين كشورهايي است كه قرار است دوزهاي 
واكسن »اسپوتنيك وي« را دريافت كند. سفير ايران در 

مسكو روز دوشنبه اعالم كرد كه در اولين محموله، ميزان 
ده هزار دوز از اين واكس��ن به ايران ارسال خواهد شد و تا 
آخر بهمن ماه قرار است 100 هزار دوز واكسن وارد ايران 
شود. به اين ترتيب تمام شك و ترديدها در مورد واكسن 
روسي كه اين روزها باعث بحث و مجادله هاي بسياري در 
بين متخصصان حوزه بهداشت و درمان كشور شده بود، 
 The( پايان يافت.  الزم به ذكر است مجله پزشكي لنست
Lancet( يكي از معتبرترين و مشهورترين هفته نامه هاي 
پزش��كي جهان است كه در س��ال 1823 توسط توماس 
واكلي جراح انگليسي پايه گذاري ش��د و نام خود را از يك 
وسيله جراحي وام گرفته است.لنست از نظر ضريب تاثير از 
سال ها پيش در جايگاه دوم مجالت پزشكي جهان پس از 

»نيوانگلند ژورنال آو مديسين« قرار داشته است.

عليرضاتاجبرعليقنبري هاديحقشناسوحيدشقاقيرضاسالميكمالسيدعلي

تاثير واكسن روسي »اسپوتنيك« بر روي كرونا  بيش از 91 درصد است

 صفحه 8 

 صفحه 7 

دردسرهاي قطِع بيمه 
كارگراِن ناتوان ادامه دارد

 فعاالن اقتصادي
  در گفت وگو با »تعادل« 

لغو مصوبه محدوديت واردات 
را مورد نقد قرار دادند 

واردكنندگان فاقد سابقه 
مي توانند تا سقف 500 هزار 

دالر كاالي جديد وارد كنند

ديواِر اعتماِد 
۸00 هزار 

كارگر 
 ساختماني 
فرو ريخت

گشايش 
واردات براي 

تازه واردها

نمايندگان  پس از دو ماه بررسي و تغييرات گسترده   در كميسيون تلفيق ، كليات اليحه بودجه 1400 را رد كردند

اتفاق عجيبي كه بس��ياري از كارشناس��ان و فعاالن 
اقتصادي از آن ترس داشتند س��رانجام روز گذشته 
به وقوع پيوس��ت و نمايندگان مجل��س يازدهم در 
اقدامي غيرقابل ب��اور، كليات بودج��ه را رد كردند. 
آنچ��ه ك��ه اتف��اق رخ داده در مجل��س را عجيب تر 
مي كند اين اس��ت كه نمايندگان دقيق��ا نمي دانند 
چه چي��زي را رد كرده ان��د. گروه��ي از نمايندگان 
معتقد بودند كه آنچه به راي گذاش��ته شده، حاصل 
بررسي هاي اليحه بودجه دولت در كميسيون تلفيق 
است و به اين ترتيب مجلس در صحن علني نتيجه 
بررس��ي هاي كميس��يون تلفيق را به راي گذاشته 
اس��ت. از س��وي ديگر تعدادي از نمايندگان معتقد 
بودند كه راي گيري بر سر كليات بودجه اي است كه 
دولت داده و ارتباطي با نظر كميسيون تلفيق ندارد.

نشانه هاي اين اختالف نظر خود را در جريان جلسه 
علني نيز نشان داد. زماني كه قرار بود كليات بودجه به 
راي مجلس گذاشته شود محمدباقر قاليباف رييس 
مجلس گفت بر اساس آيين نامه و نظراتي كه گرفته 
شده و حوزه قوانين، ما كليات اليحه بودجه را به راي 
مي گذاريم و اگر راي بياورد ب��راي ورود به جزييات، 
مبناي ما گزارش كميسيون تلفيق بودجه است اما در 
صورتي كه اليحه راي نياورد اليحه رد اس��ت و دولت 
بايد اليحه بودجه را اصالح كند و به مجلس برگرداند. 
پس از اينكه كليات بودجه به راي مجلس گذاش��ته 
ش��ده بود يك��ي از نماين��دگان از اميرآب��ادي عضو 
هيات رييسه مجلس س��وال كرد كه آيا اين كليات 
اليحه بودج��ه دولت اس��ت يا گزارش كميس��يون 
تلفيق؟ كه اميرآبادي ابتدا در پاسخ به او گفت: گزارش 

كميسيون تلفيق است كه به راي گذاشته شده است. 
ادامهدرصفحه۲

بودجه قرباني اختالف مجلس و دولت



ادامه از صفحه اول
اما محمدباقر قاليباف رييس مجل��س تاكيد كرد: نه، 
كليات بودجه اس��ت و مج��ددا اميرآبادي عضو هيات 
رييسه مجلس از تريبون اعالم كرد: كليات بودجه به راي 
گذاشته شده است. به اين ترتيب بر اساس تفسير رييس 
مجلس، آنچه كه به راي گذاشته بود كليات بودجه دولت 
بود و اين طرح راي نياورد اما در عمل به نظر مي رس��د 
ماحصل تمام بررسي هاي كميسيون تلفيق نيز با اين 

راي منفي به محاق رفت.

    مسير دو ماهه بررسي
دولت بر اس��اس قانون، متن اليحه بودجه سال 1400 را 
در نيمه آذر ماه به مجلس تحويل داد. بر اساس آيين نامه 
جديد، ابتدا بودجه به كميس��يون تلفي��ق رفت تا پس از 
چكش كاري طرح دولت، نمايندگان پس از مصوبات اين 
كميسيون به آن راي بدهند. تا پيش از اين روال كار اينگونه 
بود كه پس از دريافت اليحه بودجه، ابتدا در صحن مجلس 
راي گيري درباره كليات نهايي مي شد و سپس در صورت 
راي آوردن كليات، كار به كميس��يون تلفيق ارجاع داده 
مي شد اما با توجه به اينكه نمايندگان معتقد بودند طرح 
ابتدايي دولت مي تواند فاصله اي قابل توجه با نظر مجلس 
داشته باشد، بنا شد ابتدا كميسيون تلفيق كار بر روي اليحه 
را آغاز كند و برخي اصالحات مدنظر خود را اعمال كرده و 
سپس نمايندگان نظر خود را در رابطه با كليات ارايه كنند.با 
توجه به اين دستور كار، پس از تحويل اليحه بودجه در آذر، 
كميسيون تلفيق جلسات خود را آغاز كرد، جلساتي كه هر 
روزي كه از آنها گذشت به پيچيده تر شدن سرنوشت بودجه 

منجر شد. دولت در اليحه سال آينده اصالحات ساختاري 
مدنظر نمايندگان را اعمال نكرد و همين موضوع سبب شد 
از همان روزهاي ابتدايي صداي انتقاد از بهارستان بلند شود. 
در كن��ار آن افزايش قابل توجه درآمدهاي نفتي به حدود 
200 هزار ميليارد تومان، عدم تغيير در ساختار پرداخت 
يارانه و اصرار بر تخصيص ارز 4200 توماني و افزايش منابع 
عمومي بودجه بخشي از انتقادهاي كالني بود كه نمايندگان 
نس��بت به اليحه بودجه مطرح كردند.با اين وجود زماني 
كه نوبت به راي گيري بر سر كليات بودجه در كميسيون 
تلفيق رسيد، با وعده دولت نسبت به همكاري با مجلس 
براي اعمال اصالحات، كليات بودجه راي مثبت گرفت تا 
كميسيون تلفيق بررسي هاي خود را آغاز كند. نخستين 
اتفاق تعجب برانگيز در بررسي هاي مجلس، نوع تغييراتي 
بود كه نمايندگان در اليحه در نظر گرفتند. مجلسي كه از 
دولت انتقاد مي كرد چرا درآمدها را غيرواقعي پيشبيني 
كرده، خود منابع عمومي بودجه را به بيش از 1100 هزار 
ميليارد تومان رساند، درآمدهاي نفتي را بيش از 230 هزار 
ميليارد تومان تعيين كرد و از دو و سه برابر شدن يارانه نقدي 
در س��ال 1400 گفت. موضوعي كه با انتقاد جدي دولت 
همراه شد و نمايندگان قوه مجريه از اين گفتند كه مجلس نه 
تنها به شعار كاهش درآمدها پايبند نمانده كه حتي رقم هاي 
تعهدي دولت را افزايش نيز داده است و با توجه به تغييرات 

جديد، دولت ساختار بودجه را قبول ندارد.

    حضور در صحن علني
واكنش نمايندگان مجلس ب��ه اين تهديد دولت، نه تنها 
عقب نش��يني نبود كه آنها اعالم كردند كه در صورتي كه 

دولت بخواهد اصالحات را نپذيرد، مجلس نيز كليات بودجه 
را رد مي كند. در چنين فضايي بود كه سرانجام روز گذشته 
اليحه به صحن علني رسيد. بنا بود كه اگر كليات تصويب 
شود، مجلس وارد بررسي جزييات ش��ود و در صورت رد 
شدن كليات، اليحه براي اصالح بار ديگر به دولت بازگردد.

با وجود تهديد نمايندگان به راي ندادن به اليحه، به نظر 
مي رسيد در عمل اين اتفاق رخ نخواهد داد. زيرا اليحه اي 
به صحن علني رسيد كه نتيجه دو ماه بررسي كميسيون 
تلفيق بود و نمايندگان آنقدر طرح اوليه را تغيير داده بودند 
كه بسياري معتقد بودند آنچه به صحن رسيده عمال ديگر 
نش��انه اي از برنامه ابتدايي دولت ندارد. ب��ا اين وجود اما 
مجلس��ي كه از ابتداي آغاز به كارش كم تصميم عجيب 
نگرفته، روز گذشته نيز تصميم گرفت به كليات بودجه 
راي منفي بدهد. پس از ارايه گزارش سخنگوي كميسيون 
تلفيق و اظهارات نمايندگان مخالف و موافق، كليات اليحه 
بودجه به راي مجلس گذاش��ته شد كه نهايت با ۹۹ راي 
مواف��ق، 14۸ راي مخال��ف و 12 راي ممتنع از مجموع 
٢۶١ نماينده حاضر به تصويب مجلس نرس��يد. اين در 
حالي بود كه دولت عمال هيچ انگيزه اي براي دفاع از بودجه 
فعلي نداشت. معاون دفتر رييس جمهور گفته بود: دفاع از 
بودجه اي كه ديگر نشاني از »اليحه« دولت ندارد و بيشتر 
»طرحي« است از سوي كميسيون تلفيق، وجهي براي 
حضور رييس جمهور باقي نگذاشته است. همچنين در 
حالي كه محمدباقر نوبخت به عنوان معاون رييس جمهور 
و رييس سازمان برنامه وبودجه كش��ور مشغول دفاع از 
كليات اليحه بودجه 1400 بود؛ تريبون وي قطع ش��د. 
رييس مجلس به او گفت كه فرصت 20 دقيقه اي ش��ما 

تمام شد و قطع ميكروفن دست ما نيست. اين در حالي بود 
كه نمايندگان مجلس اصرار داشتند كه روحاني بايد در 
صحن حاضر شود و حتي قاليباف اعالم كرد كه در نامه اي 
رسمي از روحاني براي حضور در مجلس دعوت كرده اما او 
نپذيرفته است.همين موضوع باعث اختالف نظر جديدي 
در مجلس شد. نمايندگان كميسيون تلفيق مي گفتند 
اليحه فعلي نتيجه بررسي آنهاست و اگر كليات راي نياورد 
دوباره دولت زمان خواهد داشت كه طرح مدنظر خود را 
تحويل مجلس ده��د كه همين موضوع به نفع آنها تمام 
خواهد شد. اين صحبت ها تا جايي پيش رفت كه رييس 
كميسيون تلفيق مجلس خطاب به همكارانش گفت اگر 
كليات را تصويب نكنيد، براي دولت عروسي است و آنها 
استقبال مي كنند اما نمايندگان مخالف همچنان بر حرف 
خود ماندند كه چون دولت اين طرح را داده آنها دليلي بر 
موافقت با آن ندارند. اختالف نظرهاي سياسي مجلس با 
دولت كه شكلي بچگانه پيدا كرده، به رد سند مالي اصلي 
كشور در نيمه بهمن منجر شد. بر اساس قانون، دولت دو 

هفته زمان دارد تا كليات بودجه را اصالح كرده و دوباره در 
اختيار مجلس قرار دهد و به اين ترتيب در ابتداي اسفند 
مجلس دوباره بررسي كليات طرح دولت را آغاز خواهد كرد. 
در شرايطي كه طبق قانون مجلس بايد در اسفند ماه قانون 
بودجه سال آينده را نهايي كند، مشخص نيست سرنوشت 
اين قانون چه خواهد شد. مجلسي كه دو ماه در كميسيون 
تلفيق خود اليحه را بررس��ي كرد و ب��ا وجود اصالحات 
گسترده و همه جانبه، باز هم با اليحه موافقت نكرد، حاال 
بايد در كمتر از يك ماه تمام اين فرآيند را طي كند. با اين 
تفاسير احتماال چاره اي جز بودجه سه دوازدهمي كه بحث 
درباره آن مطرح شده بود وجود ندارد و با اين اختالف نظرها 
مشخص نيست كه اساسا امكان تاييد چنين طرحي نيز 
وجود دارد يا خير. كشور در سال 1400 بايد خود را آماده 
مقابله همزمان با تحريم هاي امريكا و ويروس كرونا كند و 
در حالي كه از ارديبهشت رقابت هاي انتخاباتي كليد خواهد 
خورد، بطور همزمان بحث بر سر بودجه نيز ادامه خواهد 

داشت و اين دعوا فعال سر دراز دارد.
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 تغيير شاكله بودجه 
به مردم آسيب مي زند

س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت روز س��ه شنبه در 
دويست و يكمين جلسه خود به رياست حجت االسالم 
والمسلمين حس��ن روحاني رييس جمهور، موضوع 
اليحه بودجه سال آينده كل كشور و همچنين طرح ها و 
برنامه هاي دولت را براي حمايت از بازار سرمايه بررسي 
كرد. رييس جمهور با اشاره به گزارش هاي ارايه شده در 
جلسه در خصوص تغييرات انجام شده در اليحه بودجه 
دولت در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي و 
تاثيرات منفي اين تغييرات بر اقتصاد كشور گفت: بارها 
از سوي دولت بر ضرورت حفظ اركان اصلي اليحه بودجه 
تاكيد شده و مواردي نظير مبارزه با رانت، كاهش تورم، 
تقويت ارزش پول ملي و حمايت از معيشت مردم و تامين 
كاالهاي اساسي در اين اليحه مورد اهتمام جدي دولت 
بوده است.روحاني با بيان اينكه اليحه بودجه 1400 براي 
مديريت اقتصاد كشور در شرايط جنگ اقتصادي و براي 
مديريت مسير توسعه تدوين شده است، افزود: از نظر 
دولت تغيير در شاكله و محورهاي اصلي اليحه بودجه 
1400 مي تواند صدمات جدي به معيشت مردم و مسير 
توسعه و مديريت اقتصاد كشور وارد كند.در ادامه جلسه 
گزارش بانك مركزي از بازار ارز و كاال ارايه و تصميمات 
الزم در جهت تقويت حركت در مسير كاهش انتظارات 
تورمي اتخاذ شد.رييس جمهور گفت: جريان تأمين ارز 
كاالهاي اساسي و دارو نيز به شكل مستمر توسط دولت 
ادامه داشته و اين روند با جديت دنبال مي شود تا مردم 
دغدغه اي براي تامين دارو و كاالهاي اساس��ي نداشته 
باشند. بايد از هم اكنون برنامه ريزي هاي الزم براي ايام 
پاياني سال و ش��ب عيد نيز انجام شود تا مردم نسبت 
به تامين كاالهاي اساس��ي در اين ايام اطمينان خاطر 

داشته باشند.
  دولت از فرصت اصالح بودجه استفاده كند

رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: دولت از فرصت 
اصالح بودجه اس��تفاده كند و هر چه سريعتر اليحه را 
به مجلس برگرداند. محمدباقر قاليباف در جلسه علني 
و پ��س از راي نمايندگان به رد كلي��ات اليحه بودجه 
١4٠٠ گفت: همه مردم آگاه هس��تند كه نمايندگان 
و اقتصاددانان حاضر در كميس��يون تلفيق و نخبگان 
تالش كردند تا اليحه بودجه اصالح شود. اليحه بودجه 
ارايه شده از سوي دولت داراي مشكالتي اعم از برآورد 
غيرواقعي، كسري بودجه، وابستگي به نفت و غيره بود 
كه در كميسيون تلفيق تالش شد در آن اصالح صورت 
گيرد.وي افزود: بر اين اساس تالش شد با رويكرد توجه 
به معيشت مردم و مناطق محروم، حذف رانت ها، توجه 
به توليد و اشتغال، رفع تبعيض و سياست تك نرخي براي 
جلوگيري از رانت در ارز در كميسيون تلفيق اصالحات 
صورت گيرد. متاسفانه دولت در مواجهه با اصالح ساختار 
بودجه كه از سوي كميسيون تلفيق صورت گرفت، تعامل 
مناسب نداشت و امروز نيز در اين نشست شاهد آن بوديم.
رييس مجلس در پايان گفت: اميدواريم دولت از فرصت 
كنوني براي اصالح بودجه استفاده كند و هر چه سريعتر 
اليحه را به مجلس شوراي اسالمي تقديم كند و در اين 

راستا از تجربه كميسيون تلفيق نيز بهره ببرد.
  آماده همكاري با مجلس هستيم

همزمان با رد كليات اليحه بودجه 1400 در صحن علني 
مجلس سخنگوي دولت اعالم كرد: دولت آماده است با 
همه توان خود در كنار مجلس اصالحات مورد نظر اليحه 
بودجه را بدون اينكه شاكله تغيير كند و درآمدهاي واهي 
پيش بيني كنيم، انجام دهد.ربيعي در ادامه اين نشست 
خبري و در واكنش به رد كليات اليحه بودجه در صحن 
علني مجلس، گفت: اينكه پيام متخصصان حوزه اقتصاد 
و دولت نسبت به تغييرات باالي بودجه در كميسيون 
تلفيق در مجلس شنيده شد، تش��كر مي كنم. دولت 
آماده است با همه توان خود در كنار مجلس اصالحات 
مورد نظر اليحه بودجه را بدون اينكه شاكله تغيير كند و 
درآمدهاي واهي پيش بيني كنيم، انجام دهد.وي ادامه 
داد: اين آمادگي را داريم كه گفت وگوهاي زيادي در اين 
زمينه صورت بگيرد و در زمان مشخص بتوانيم بودجه 
بدون اشكال را به تصويب مجلس برسانيم.ربيعي ادامه 
داد: به آيين نامه داخلي مجلس تس��لط ندارم اما تصور 
مي كنم اليحه بودجه به كميس��يون تلفيق بودجه باز 
خواهد گشت و آمادگي داريم گفت وگوي زيادي در اين 
زمينه به صورت فشرده و در زمان مشخص انجام دهيم 
تا بتوانيم با همفكري هم، بودجه مطلوب و بدون اشكال 
به تصويب مجلس برسد.سخنگوي دولت با برشماري 
محورهاي اصلي اليحه ك��ه دولت بر آن اصرار و اعتقاد 
داش��ت و در صورت تصويب مي توانس��ت آثار زيادي 
داشته باشد، اظهاركرد: تقويت ارزش پول ملي، كاهش 
تورم و تورم زا نبودن بودجه، مديريت منطقه اي ماليات، 
حمايت از معيشت مردم و تامين كاالهاي اساسي و عدم 
ايجاد رانت، اصول اساسي دولت در اليحه بودجه بود.وي 
خاطرنشان كرد: در عمل تغيير نرخ ارز تصميماتي در 
جاي ديگر گرفته شد كه بدون ارز 1۷ و ۵00 بودجه ديگر 
قابليت اجرايي نداشت و موجب افزايش تورم نقدينگي 
و كاهش ارز پول ملي بود كه بايد ارزش پول ملي را باال 
ببريم و نرخ ارز بايد به قيمت واقعي خود برگردد. افزايش 
آن در برخي موارد براي توليد موثر است اما سرجمع براي 
اقتصاد و معيشت كشور، عالمت آن به ساير بازار ها طوري 
است كه نرخ ارز بايد به نرخ واقعي خود برگردد. افزايش 
سقف بودجه بدون منابع حقيقي تورم زا است و باعث 
چاپ اسكناس مي ش��ود . وي افزود: درآمدهاي واهي 
موجب نقدينگي مي شد. مجوز ورود خودرو از مناطق 
آزاد قطعا رانت زا اس��ت و در اجرا هم مشكالت زيادي 
براي ما فراهم مي كرد.س��خنگوي دولت گفت: در اين 
روزها سياسي ترين و بي ارتباط ترين عبارات و كلمات در 
مورد اقتصاد و بودجه را شنيديم. از بحث كوبيدن بودجه 
به ديوار تا فروپاشي كشور از جمله عباراتي بود كه شنيده 
شد. يكي از انتقادات اين بود كه وابستگي بودجه به نفت 
زياد است و اين باعث وابستگي به غرب مي شود. انتقاد 
ديگر اين بود كه افزايش حجم بودجه تورم زا است. به ما 
گفتند درآمدهاي واهي در بودجه پيشنهادي پيش بيني 
شده است. يا گفتند بودجه شركت هاي دولتي فساد و 
رانت مي آورد. عدم عدالت گرايي در بودجه هم از انتقادات 

ديگر به بودجه بوده است.

 نمايندگان  پس از دو ماه بررسي و تغييرات گسترده  در كميسيون تلفيق 
 كليات اليحه بودجه 1400 را رد كردند

بودجه قرباني اختالف مجلس و دولت

  رد كليات بودجه عروسي دولت است
رييس كميسيون تلفيق بودجه 1400 با اشاره به عواقبي كه 
رد كليات بودجه 1400 مي تواند به دنبال داشته باشد، تاكيد 
كرد: دولت به دنبال رد كليات بودجه 1400 است و اين اتفاق 
عروس��ي دولت خواهد بود. الياس نادران در جلسه علني 
مجلس شوراي اسالمي در جريان بررسي كليات بودجه 
1400 در دفاع از مصوبات كميسيون تلفيق مجلس اظهار 
كرد: چند تن از مخالفين محترم در خصوص نقاط ضعف 
بودجه سخن گفتند، آنچه مورد بحث قرار مي گيرد گزارش 
اليحه بودجه يعني مصوبه كميسيون تلفيق است، بنابراين 
رد ي��ا پذيرش كليات، رد يا پذيرش گزارش كميس��يون 
تلفيق اس��ت.وي ادامه داد: يكي از ايرادات مطرح شده در 
خصوص ح��ذف ارز 4200 توماني ب��ود، ديگري افزايش 
منابع و ديگري توجه نكردن به اصالح ساختار بود و ديگر 
ايرادي كه مطرح مي كردند موضوع اجرا نكردن اين مصوبه 
كميسيون تلفيق از سوي دولت است، در هركدام از محورها 
كميسيون اليحه را به صورتي تنظيم كرده كه بازگشت به 
نظر مخالفين امكان پذير است، اگر مجلس تصميم بگيرد 
ارز 4200 توماني باقي بماند، منابع آن از تبصره 14 حذف 
مي شود و به تبصره يك منعكس مي شود، هيچ مشكلي و 
ايرادي به كليات بودجه وارد نمي كند.نماينده مردم تهران 
در مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: تشخيص ما اين بود 
به جاي اينكه ارز را به وارد كننده ها بدهيم اين ارز را به عامه 
مردم بدهيم، اگر تصميم گرفته شود اين نرخ 4200 توماني 
باقي بماند مشكلي در كليات ايجاد نمي شود.وي ادامه داد: 
امنيت كش��ور را به منابع صندوق توسعه ملي بسته اند، 
بودجه رياست جمهوري را ۵۸ درصد افزايش داديد، چرا 
با ديگر قسمت ها اين برخورد را نداشتيد؟ آقاي نوبخت ما 
را به ليبرال بودن متهم كرد كه شما از صندوق بين المللي 
پول سخن مي گوييد، اما در كميسيون تالش شد تا جايي 
كه ممكن است اليحه اصالح شود و تحت جو سازي ها قرار 
نگرفتند، امروز همان سناريو تكرار مي شود.نماينده مردم 
تهران در مجلس بيان كرد اين افتضاح بورس ناشي از ارز 1۷ 
هزار و ۵00 توماني است يا ناشي از بي تدبيري هاست؟وي 
بيان كرد: اشاره شد كه دولت اين مصوبه را اجرا نمي كند، 
ما در كميس��يون تلفيق س��ه روز كليات را نگه داشتيم 
تا رييس جمه��ور مجبور ش��د نامه بدهد و ب��ه ۹3 هزار 
ميلياردتومان كس��ري بودجه اقرار كند.نادران گفت: اگر 
دولت اين مصوبه را اجرا نكند من اولين فردي خواهم يود 
كه رييس جمهور را استيضاح مي كند.نادران با بيان اينكه 
مجلس بايد نشان دهد كه تصميم گير اصلي مجلس است 
نه دولت، خطاب به نمايندگان گفت: بازي نخوريد، دست 
شعبده بازان رو شده اس��ت، جاي متهم و قاضي را تغيير 
ندهيم، منافع ملي و مصالح ملي بايد مورد توجه ما باشد، 
اجازه نخواهيم داد دولت با پول پاشي و با قصد بردن انتخابات 
وارد صحنه بشود، دولت امسال در پول پاشي و در حوزه هاي 
مختلف اين بال را بر سر كشور آورد و براي سال آينده همين را 

مي خواهد، رد مصوبه تلفيق عروسي دولت است.

    نگذاريد بودجه دوباره به دست دولت برسد
يك عضو هيات رييسه كميسيون كشاورزي مجلس ضمن 
موافقت با كليات اليحه بودجه 1400، گفت: من مخالف 
اليحه بودجه دولت و موافق اليحه بودجه كميسيون تلفيق 
هستم، اگر كليات رد شود اليحه به دولت باز مي گردد، آيا 
به اصالحات دولت اميدي داريد؟احد آزادي خواه نماينده 
مردم مالير در مجلس در موافقت با كليات اليحه بودجه 
1400 ضمن تبريك والدت حضرت زهرا )س( و دهه فجر 
پيروزي انقالب اس��المي گفت: من و خيلي از همكاران 
مخالف اليحه بودجه دولت هستيم، اما موافقت ما با خروجي 
كميسيون تلفيق است، در حوزه حذف ارز 4200 توماني 
بايد بگويم با همين نرخ ارز در حوزه نهاده هاي دامي بلوا در 
كشور ايجاد ش��د، قيمت مرغ را تا 3۵ هزارتومان افزايش 
دادند، نتيج��ه ارز 4200 توماني به جيب مردم رفت يا به 
جيب وارد كننده؟وي افزود: مخالفين محترم، شما كه به 
اليحه دولت اعتراض داش��تيد چگونه مي خواهيد اليحه 
تلفيق را رد كنيد و مج��ددا اليحه را براي اصالح به دولت 

بدهيد؟ به اصالحات دولت اميدي داريد؟ يا اليحه به دولت 
بازگردانده مي ش��ود يا همين مجلس بايد عالجي كند، 
دولت نمي تواند اتفاق جديدي ايجاد كند، سال هاي گذشته 
تجربه داشتيم مجلس مي تواند در سال بودجه را اصالح 
كند.نماينده مردم مالير در مجلس عنوان كرد: آن دسته از 
همكاران كه سابقه كار اجرايي دارند مي دانند 3 دوازدهم به 
معناي تعطيلي كل پروژه هاي عمراني كشور و شرطي كردن 
كشور است، 3 دوازدهم يعني فقط پرداخت حقوق و مزايا 
و فصل دوم بودجه، دولت بعدي تا بر سركار بيايد فرصت 
ارايه اليحه بودجه ندارند.اين عضو هيات رييسه كميسيون 
كش��اورزي مجلس تصريح كرد: 200 ه��زار رقم اعتبار 
پنهان توسط كميسيون تلفيق در اين اليحه شفاف سازي 
شده است، اين اليحه 32 هزارميليارد تومان به توليد، 20 
هزارميليارد تومان به محرومين و 12 هزارميليارد تومان به 
مستمري بگيران كميته امداد و بهزيستي اختصاص داده 
است، اگر بخواهيم كليات را رد كنيم تمام اين موارد كان 
لم يكن مي شود. آزادي خواه در پايان اضافه كرد: من موافق 
كليات اليحه بودجه دولت نيستم، اعضاي كميسيون تلفيق 
يك ماه تمام تالش كردند و نمايندگان ديگر كميسيون ها 
زحمت كشيدند و حال خروجي كميسيون تلفيق در مقابل 
ما است نه خروجي دولت، وابستگي بودجه به نفت بيش 
از 40 درصد در خروجي كميس��يون تلفيق كاهش پيدا 
كرده است، اين يعني توجه به اصالح ساختار بودجه مورد 
نظر مقام معظم رهبري، منابع درامدي و مصارف مبتني 
بر شرايط كشور همين است، اتفاقات خوبي در حال رقم 
خوردن است اگر كليات بودجه راي آورد مقدمه اي خواهد 
بود براي سال 1401 تا با عزم راسخ تري آنچه نيتمان است 

اجرا خواهيم كرد.

   رد كلي�ات بودجه جامعه را به س�مت بحران 
مي برد

 نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اس��المي با بيان اينكه نمايندگان بايد آثار تصويب و رد 
كليات بودجه را سبك و سنگين كنند، گفت كه با رد كليات 
بودجه جامعه را به سمت بحران نبريم.حجت االسالم سيد 
محمدرضا ميرتاج الديني در جلسه علني مجلس شوراي 
اس��المي و در جريان بررسي كليات گزارش كميسيون 
تلفيق بودجه سال 1400 در موافقت با كليات اظهار كرد: 
دولت بيش از ۶ ماه روي اليحه بودجه كار كرده و آن را به 
مجلس شوراي اسالمي فرستاده و مجلس هم دوماه در 
كميس��يون هاي تخصصي و كميسيون تلفيق روي آن 
وقت گذاشته تا امروز كه آن را به مجلس شوراي اسالمي 
تحويل داده است. وي ادامه داد: بودجه سند مالي يكساله 
كشور است مگر مي شود كشور را بدون بودجه اداره كرد. 
بودجه يك دوازدهم و سه دوازدهم هم براي شرايط بحراني 
و زمان هايي اس��ت كه فرصت بررسي و تصويب نداشته 
باشيم. ميرتاج الديني با بيان اينكه اين بودجه سيزدهمين 
بودجه اي اس��ت كه در مجلس شوراي اسالمي يا دولت 
براي تصويب آن نقش داشته اضافه كرد: اگر اين بودجه 
چند بار به دولت و كميسيون هاي تخصصي يا كميسيون 
تلفيق برگردد غير از اين نخواهد بود، زيرا ما محدوديت 
منابع داريم و ساختار بودجه را هم اصالح نكرديم، بنابراين 
هرچه باشد در همان چارچوب خواهد بود. پس واقع بينانه 
به كليات نگاه كنيد البته من دغدغه ارزشمند مخالفين 
را مي دانم، اما سبك و سنگين كنيد كه تصويب و رد آن 
چه آثاري دارد. نايب رييس كميس��يون برنامه و بودجه 
اضافه كرد: اگر ما كليات بودجه را تصويب كنيم جامعه را 
به سمت بحران نبرده ايم و دست خود را هم باز كرده ايم. 
خيلي از موارد را مي توان در صحن اصالح و حذف كرد. وي 
با بيان اينكه گزارش كميسيون تلفيق موجب شفافيت 
بيشتر بودجه، نظم و انضباط مالي و محروميت زدايي و 
همچنين حذف رانت ارز 4200 توماني مي شود، گفت: 
كميسيون تلفيق همچنين به مسائل فرهنگي توجه كرده 
و معيشت مردم، حمايت از اقشار ضعيف، همسان سازي 
حقوق بازنشس��تگان و كاهش وابستگي به نفت را مورد 

توجه قرار داده است.

  تصويب بودجه انحرافات را قانوني مي كند
نايب رييس كميس��يون اقتصادي مجلس با اشاره به 
اش��كاالت كليات بودجه 1400 گفت: اگر قرار است 
مجلس جلوي ونزوئاليي شدن و كسري بودجه منجر 
به تورم را بگيرد امروز بايد اين كار را كند. ما نبايد لباس 
رس��ميت بر تمام انحرافات اليحه بودجه بپوشانيم.

سيد احسان خاندوزي در جلسه علني مجلس شوراي 
اس��المي در مخالفت با كليات اليحه بودجه 1400 
گفت: امروز، مقدرات مالي يك س��ال آينده مشخص 
مي ش��ود. عنان احساسات و عواطف را در دست عقل 
بگيريد. اگر قرار است مجلس جلوي ونزوئاليي شدن 
و كسري بودجه منجر به تورم را بگيرد امروز بايد اين 
كار را انجام دهد. امروز درباره كليات اليحه اي تصميم 
مي گيريم كه كسري بودجه ساختاري بي سابقه 4۶0 
هزار ميلي��اردي دارد و البته اصالحات كميس��يون 
تلفيق مجلس ميزان كس��ري را به 44۶ هزار ميليارد 
تومان كاهش داد.نايب رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس در بيان علت هايش براي مخالفتش با اليحه 
بودج��ه 1400 گفت: كاهش س��رمايه گذاري دولت 
يعني نس��بت هزينه هاي عمراني به كل هزينه هاي 
دولت كه در طول يك سال گذشته از 1۵ درصد به 11 
درصد كاهش پيدا كرده اس��ت. مشكل ديگر بودجه 
جهش ۶0 درصدي هزينه هاي جاري دولت است كه 
به قطع مي توان گفت در طول همه دهه هاي گذشته 
كم نظير بوده اس��ت. همچنين كاهش سهم درآمد 
مالياتي از 3۶ ب��ه 2۹ درصد آن هم فقط در طول يك 
سال گذشته اتفاق افتاده است. اين روند يعني دوري 
از ماليات پايگي يعني نگرفتن ماليات از اقشار فراري از 
ماليات.خاندوزي افزود: بودجه 1400 به نفت وابسته 
است، ميزان اين وابستگي 30 درصد است. دولت بايد 
چقدر از اقتصاد مقاومتي منحرف شود تا يك مجلس 
با كليات اليحه آن مخالفت كند؟ دولت از يك طرف 
اليحه پر مخاطره اي تحويل مجل��س داده و از طرف 
ديگر با اصالحات كميسيون تلفيق هم مخالفت مي كند 
آيا راهي ج��ز رد كليات باق��ي مي ماند؟نايب رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس با بي��ان اينكه مهارت 
دولت در تخري��ب نظام مالياتي آنقدر بود كه مجلس 
دهم در سال گذش��ته در چنين ايامي كليات اليحه 
بودجه را رد كرد، گفت: كميسيون تلفيق اصالحات 
خوبي انجام داده اس��ت اما در طرف ديگر هنوز بمب 
جهش ۷۶ درصدي اعتبارات وجود دارد. هنوز بر اساس 
اين بودجه كارمند با سه ميليون حقوق و فردي با 30 
ميليون حقوق ۵ درصد افزايش حقوق خواهند داشت. 
تبعيض بين بازنشس��تگان نيز وجود دارد.وي با بيان 
اينكه احتماال مالحظات انتخابات 1400 مانع خنثي 
ش��دن اصالح اين اليحه مي ش��ود گفت: با خودمان 
صادق باش��يم. راهي جز رد كليات اليحه پرمخاطره 
باقي نمانده است. البته اگر در كشور ما حاكميت قانون 
وجود داشت هيات تطبيق مصوبات، ديوان عدالت و 
محاسبات به وظايف خود عمل مي كردند و مسوولي كه 
بودجه غيرقانوني نوشته را كيفر مي كردند كه آيندگان 
بدانند خوش رقصي انتخابات نبايد اقتصاد اين مردم را 
به پرتگاه ورشكستگي سوق دهد.نماينده مردم تهران 
در مجلس تصويب كليات اليحه را مساوي لباس قانون 
بر تن مصوبات غيرقانون��ي عنوان كرد و گفت: اليحه 
بودجه 1400 اليحه تشديد ش��كاف ها است. از يك 
طرف براي جبران خدمات قشر خدوم پزشكي كه بايد 
از محل درآمدهاي اختصاصي صورت مي گرفت در پايه 
حقوق اعمال شد و موجب تبعيض دو تا سه برابري اين 
افراد با اعضاي هيات علمي وزارت علوم ش��د و سپس 
اين تبعيض در مقايسه با س��اير كاركنان دستگاه ها 

ادامه پيدا كرد.

    اليحه بودجه پر از اسرار است
يك عضو كميس��يون تلفيق اليحه بودجه 1400 با 
بيان اينكه اليحه بودجه پر از اسرار است گفت كه جرم 

كميسيون تلفيق بودجه اين بود كه اسرار را هويدا كرد 
چون فكر مي كرد كه مردم حق دارند از همه چيز اطالع 

داشته باشند.
سيد ش��مس الدين حسيني در جلس��ه علني بعد از 
صحبت هاي رييس سازمان برنامه و بودجه در اخطاري 
با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسي گفت: الزم مي دانم به 
عنوان يك برادر كوچك تر نمايندگان كه در جلسات 
تلفيق حضور داش��تم نكاتي را ب��ه اطالع نمايندگان 
بيان كنم.وي خطاب به نوبخت گفت: شما مي گوييد 
كميسيون تلفيق عدد ۸41 هزار ميليارد تومان را به 
هزار و يكصد و هزار ميليارد تومان افزايش داد، اما آقاي 
نوبخت بيني و بين اهلل شما نامه ننوشته ايد كه ۵3 هزار 
ميليارد تومان اوراق مالي جديد منتشر شود؟ آيا شما 
در بند و تبصره دو ۹0 هزار ميليارد تومان نگذاشتيد؟ 
حاال تلفيق اين عدد را از دل تبصره ها به جداول اضافه 
كرد تا شفاف سازي صورت گيرد؛ آيا اين به معناي تاييد 
كردن اليحه اي اس��ت كه در آن مخفي كاري داشته 
است؟وي افزود: بندي تحت عنوان اسناد تسويه با رقم 
30 هزار ميليارد تومان در تبصره ۵ گذاشته شده بود كه 
عددي در جداول براي آن قيد نشده بود ما اين رقم را از 
اسناد تسويه خارج كرديم و تناقض آشكار علمي دولت 
را اصالح كرديم كه نوشته بود اسناد تسويه به عنوان 
افزايش بدهي دولت ثبت شده و به عنوان افزايش پايه 
پولي ثبت نشود ما آن را به اسناد خزانه تبديل كرديم.

اين عضو كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1400 اظهار 
كرد: اليحه بودجه 1400 پر از اسرار است آقاي نوبخت 
شما درباره وابس��تگي به نفت مواردي را بيان كرديد 
دولت قصد داش��ت با فروش 1۷.3 ميليارد دالر مبلغ 
1۹2 ه��زار ميليارد تومان پول به خزانه برس��د اما ما 
گفتيم كه اين عدد بايد بيشتر از اين مبلغ باشد درست 
نيست ما رانت و فساد را ترويج كنيم و بعد بگوييم دنبال 
دزد بدويم، ما نبايد مسير را به گونه ديگر تغيير دهيم.

حسيني اضافه كرد: وقتي دولت 2.3 ميليارد بشكه را 
مطرح كرد رييس دس��تگاه ديپلماسي گفت كه اين 
خالف اقتصاد مقاومتي و آوردن م��ا در كنج و پايين 
آوردن قدرت مذاكره است ما كجا با اقتصاد مقاومتي 
و محاصره اقتصادي مشكل داشتيم؟وي افزود: آقاي 
نوبخت به عدد 1۷ هزار و ۵00 ميليارد اش��اره كرديد 
اما آيا شما در تبصره يك اشاره نداشتيد چنانچه نرخ 
ترجيحي ارز به اي تي اس تغيير كند منابع حاصل از 
آن خرج معيشت و سالمت مي شود؟ عدد اي تي اس 
24 هزار تومان و عددي كه شما اعالم كرديد 11 هزار 
و ۵00 تومان است.وي افزود: من واقعا تاسف مي خورم 
و اعالم مي كنم كه وقتي به رييس بانك مركزي گفتم 
كه مگر نمي دانيد ارقام تبصره 14 مبلغ 1۷ هزار و 1۵0 
تومان محاسبه ش��د گفت من از آن خبر ندارم و به او 
گفتم از آقاي پور محمدي بپرسد.حس��يني در پايان 
اظهار كرد: جرم كميسيون تلفيق اين بود كه اسرار را 
هويدا كرد چون فكر مي كرد مردم حق دارند بداند كه 

بشكه نفت به چه سختي به دست مي آيد و به چه راحتي 
به حراج گذاش��ته مي شود. مردم بدانند كاالهايي كه 
مي خريد با نرخ اي تي اس است و نه ارز 4200 توماني. 

ما دنبال كدام دزد بدويم؟

    امضاي مجلس نبايد پاي اين بودجه باشد
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اس��المي ضمن مخالفت ب��ا كليات اليح��ه بودجه 
1400، گفت: امضاي مجلس انقالبي نبايد پاي اين 
اليحه بودجه باش��د، چه اليحه دول��ت و چه اليحه 
كميسيون تلفيق هيچ تناس��بي با اسناد باال دستي 
ندارد.محسن زنگنه نماينده مردم تريت حيدريه در 
مجلس شوراي اسالمي در مخالفت با كليات اليحه 
بودج��ه 1400 ضمن تبري��ك والدت حضرت زهرا 
)س( گفت: اليحه بودجه كش��ور را نمي توان با داد و 
فرياد، طرح مباحث سياسي و بيان اين موضوع كه اگر 
ما اليحه را تصويب نكنيم دولت چه مي كند، بررسي 
كرد. بررسي اليحه بودجه محل طرح مباحث اساسي 
است، ما بايد داراي معيار باشيم، شاخص ما در مرحله 
اول ميزان همپوشاني با اسناد باالدستي و اسناد ابالغ 
شده توسط مقام معظم رهبري و برنامه ششم توسعه 
است، چه اليحه دولت و چه اليحه كميسيون تلفيق 
هيچ تناس��بي با اسناد باال دس��تي ندارد.وي اضافه 
كرد: شاخص بعدي اصالح ساختاري است، در اولين 
جلسه اي كه نمايندگان در محضر مقام معظم رهبري 
بودند، حضرت آقا بر اصالح ساختار تاكيد فرمودند، 
بعد از ۶ ماه كه با دولت كار كرديم آيا مي توانيم پاي 
اليحه اي را امضا كنيم كه هيچ بويي از اصالح ساختار 
نبرده اس��ت؟ در تبصره 14 اليحه، ب��ه دولت اجازه 
مي دهيد كه اگر منابع آن كم آمد براي يارانه نقدي 
به دلخواه به هرميزان كه مي خواهد اوراق مالي چاپ 
كند، آيا اين ش��فافيت اس��ت؟اين عضو كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: 
س��وال من از آقاي نوبخت اين است آيا شما متعهد 
مي ش��ويد كه اليحه تلفيق را به درستي اجرا كنيد؟ 
ابعاد اقتصاد سياسي اين اليحه مهم است، ما با دولتي 
طرف هستيم كه نه طرح معيش��ت را اجرا كرد و نه 
طرح قير را، دولت با صراحت اعالم كرد من اصالحات 
كميس��يون تلفيق را اجرا نمي كن��م، نمي تواند كه 
اجرا كند، دول��ت مي تواند 2۵ هزارميليارد تومان به 
درآمدهاي ارزش افزوده اضافه كند؟ يا مي تواند 1۷ 
هزارميليارد تومان از محل ورود خودروها از مناطق 
آزاد به كش��ور را تامين كند؟ نمي تواند. منابع فربه 
ش��دند به اميد اين دولت، ولي اين دولت نمي تواند 
منابع را تامين كند.زنگنه در پايان اضافه كرد: امضاي 
مجلس انقالبي نبايد پاي بودجه اي باشد كه نه اصالح 
ساختار دارد، نه منابع پايدار دارد، از سوي ديگر تورم زا 
نيز است، مردم ديگر تحمل ندارند، با رد كليات اين 

اليحه، بودجه را به دولت بازگردانيد.

موافقان اليحه بودجه  مخالفان اليحه بودجه



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
 ح��ذف ارز 4200 تومان��ي پ��س از بحث هاي ف��راوان و 
مخالفت ها و موافقت ها و ابراز نگراني برخي كارشناسان از 
اثر آن بر معيشت مردم، باالخره در دستور كار قرار گرفت 
و برخي نيز گفته اند كه با اجراي تدريجي فش��ار كاهش 
مي يابد. اما واقعيت اين است كه هجوم ثبت سفارش براي 
دالر ارزان و همچني��ن گراني كاال بع��د از واردات دردوره 
گران شدن ارز عمال نتيجه اي است كه حذف تدريجي به 
دنبال خواهد داشت و براي مردم از ابتداي سال تا انتهاي 
سال همان اثر رشد نرخ ارز خواهد بود. زيرا فاصله انداختن 
بين ثبت سفارش تا ورود كاال به بازار و ايجاد كمبود در بازار، 
نتيجه اجراي چند نرخي و افزايش تدريجي نرخ ارز است. 

برخي صاحب نظران معتقدند كه نمايندگان با رد كليات 
اليحه بودجه، در واقع با حذف ارز 4200 توماني در س��ال 

آينده مخالفت كرده اند وحاضر به فشار بر مردم نيستند. 
غالمرضا مرحبا، عضو كميس��يون اقتصادي درباره وارد 
آمدن شوك به قيمت ها در نتيجه حذف ارز 4200 توماني 
و جايگزيني آن با ارز ۱۷ هزار و ۵00 توماني گفت: قضيه 
افزايش قيمت كاالها در نتيجه حذف ارز 4200 بيشتر از 
اينكه بار عملياتي داشته باشد، داراي بار رواني است. حذف 
ارز 4200 توماني به صورت يك دفعه اي بر تمام كاالها اعمال 
نخواهد شد و انجام اين كار به صورت تدريجي مدنظر است.
رييس كل بانك مركزي هم در آخرين مصاحبه تلويزيوني 
خود در اين باره اظهارنظراتي داشته و به نوعي آن را مورد 
اشاره قرار دادند و گفتند »به دليل آنكه بسياري از توليدات 
داخلي است و امكان داخلي سازي براي آنها وجود دارد با 

تغييرات ارز اتفاق خيلي وحشتناكي شاهد نبوديم.«
اين عضو كميس��يون اقتصادي در اين رابطه يادآور شد: 
كاالهايي مانند گندم و روغن بحث جدايي دارد، اما از آنجا 
كه ارز 4200 توماني در عمل به هدف تعيين شده نرسيده 
است، بايد درباره آن فكري اساس��ي كرد. به عنوان مثال 
حداقل درباره دارو يارانه اي براساس آمار اعالم شده حدود 
20 درصد آن از كشور خارج شده و به دست مردم نمي رسد، 

در مورد ساير مسائل هم به همين شكل است.
نماينده مجلس در ادامه مثال ديگري را مورد توجه قرار داد 
و تصريح كرد: نهاده هاي دامي از جمله مواردي اس��ت كه 
براي آن گروهي ارز يارانه اي دريافت كردند، ولي به كارهاي 
ديگر غير از اين مس��اله پرداختند و در عمل هم نهادهاي 
دامي با قيمت مناس��ب به دس��ت مردم نرسيد. بنابراين 

نبايد از انجام يك درمان اساسي و جلوگيري از انحراف در 
بودجه ريزي هراس داشته باشيم. مرحبا در اين رابطه اظهار 
داش��ت: تغييراتي در قيمت ها به صورت مقطعي ممكن 
است، روي دهد و نمي توان منكر آن و پيش بيني هايي كه 
در اين زمينه وجود دارد، شد اما با هدفمند شدن اختصاص 
ارز و از بين بردن رانت ها و قاچاقي كه در اثر تخصيص آن 
اتفاق مي افتاد، جبران خواهد ش��د. ضمن اينكه بسياري 
از صرفه جويي هايي ك��ه در اثر حذف ارز 4200 توماني به 
دست مي آيد را مي توان مسقيما به مردم بر فرض در قالب 
بيمه هاي درماني پرداخت كرد تا داروها را از طريق بيمه ها 
با قيمت مناسب تري مورد خريد قرار دهند و از كشور هم 
خارج نشود. به اين معنا ارز در نتيجه تصويب حذف 4200 
توماني به جاهاي ديگر نرود و در كشورهاي همسايه مورد 
مصرف قرار نگيرد. نگراني بابت افزايش قيمت كاالها نبايد 
وجود داشته باشد، مساله نگران كننده ادامه اين روند يعني 
نظام يارانه اي مسموم با آن شكلش كه مورد نقد است، بايد 
باشد. به هر حال براي پاسداري از منابع كشور نياز است تا 
در اين زمينه دست به كاري زده شود. اين عضو كميسيون 
اقتصادي در اين خصوص كه رييس كل بانك مركزي چند 
بار درباره شوك حذف ارز 4200 توماني ابراز نگراني كرده 
است، افزود: همانطور كه اش��اره داشتم تاثير اين كار را بر 
قيمت كاالها انكار نمي كنم و بر برخي از اقالم فشارهايي به 
مردم تحميل خواهد شد، ولي به صورت مقطعي است و با 
توجه به تاثيرات سويي كه هزينه- فايده مي گويند، فايده اين 

كار بيشتر از هزينه آن است. بنابراين بهتر آن است كه يك بار 
براي هميشه اين مس��اله مورد درمان قرار گيرد تا جلوي 
دردسر مورد اشاره گرفته شود. اين نماينده مجلس در اين 
رابطه كه آيا بهتر نيست حذف ارز 4200 توماني به يك باره 
صورت نگيرد، بيان كرد: اتفاق فوق يك شبه روي نخواهد 
داد و به صورت يك دفعه اي بر تمام كاالها اعمال نخواهد 
شد و انجام اين كار به صورت تدريجي مدنظر است. مرحبا 
پيش بيني خود را درباره موافقت نمايندگان با اين پيشنهاد 
چنين مطرح كرد: كليات بودجه به احتمال زياد راي خواهد 
آورد، اما درباره نرخ ارز بايد منتظر ماند تا در مجلس مطرح 

شود و مذاكرات و اظهارنظرات به پايان برسد.

    ايزدخواه: بودجه ۱۴۰۰ منجر به
بحران ارز خواهد شد 

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به سياست هاي ارزي اليحه بودجه سال ۱400 اظهار 
كرد: از بودجه سال ۱۳۹۸ بحران بنزين درآمد، از بودجه 
سال ۱۳۹۹ بحران بورس درآمد و از بودجه سال ۱400 
مي خواهند بحران ارز دربياورن��د.  روح اهلل ايزدخواه در 
جلسه علني صبح امروز )سه ش��نبه( مجلس شوراي 
اسالمي در مخالفت با كليات اليحه بودجه سال ۱400 
اظهار كرد: اصالحات ساختاري مقدم بر اصالحات پولي 
و مالي است. تا مسووالن بانك هاي خصوصي سركش 
را كنترل نكنند، افزايش يارانه فايده اي ندارد بلكه مردم 

را فقيرتر مي كند. اين عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اسالمي با استناد به كتاب هنر تحريم 
اظهار كرد: سياست تحريم امروز متمركز بر نرخ ارز است. 
در اين كتاب مي خوانيم كه مي خواستند تحريم هاي 
جديد اعالم كنند ام��ا ديدند دولت خودش مي خواهد 
روي ارز اقداماتي انجام دهد كه ارز افزايش پيدا كند كه 
در نهايت منجر به بحران مرغ شد. ما نبايد در سال ۱400 
به اين بحران ها بربخوريم. نماينده مردم تهران در مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: اغتشاشات سال ۱۳۷2 دقيقا 
از افزايش ارز شروع شد ظرف چند ماه ميزان ارز از 2۵0 
تومان به ۷۵0 تومان رسيد و تورم ۵0 درصدي به ملت 
تحميل شد. از بودجه سال ۱۳۹۸ بحران بنزين درآمد، 
از بودجه سال ۱۳۹۹ بحران بورس درآمد و مي خواهند 
از بودجه س��ال ۱400 بحران ارز در بياورند. وي با بيان 
اينكه بحران ارز نقطه حساس و غيرقابل بازگشت كشور 
اس��ت، تصريح كرد: علم اقتصاد يك علم رفتاري است 
تا حس��ابداري، ما قدردان زحمات كميس��يون تلفيق 
هستيم اما نمايندگان بدانند كه اصالحات، روي كاغذ 
در جامعه طور ديگري رقم مي خورد. وقتي اين صحبت 
مي شود كه ارز 4200 توماني قرار است تغيير كند پايان 
اين گفت وگو را جامعه تعيين مي كند و مسووالن كه اين 
صحبت را شروع كردند نمي توانند رفتار مردم را كنترل 
كنند.ايزدخواه با بيان اينكه حذف رانت از طريق اصالح 
ارز غلط است، اظهار كرد: اطالعات محرمانه اي دارم كه 
ثابت مي كند اين روش به سرانجام نخواهد رسيد وضع 
ارز 4200 توماني يك سياست غلط بود براي اينكه دولت 
بتواند ارز آزاد را در بازار باال ببرد. بعضي به اين اس��تناد 
مي كنند كه ارز ترجيحي به ميزان ۳0 درصد گوش��ت 
گوس��فند را كاهش داد. سوال ساده اينجاست كه مگر 
گوسفند مثل مرغ تا ۹0 درصد به نهاده هاي دامي وابسته 
است؟ نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي 
در پايان اظهار كرد: ما در شرايطي هستيم كه يك دولت 
مسووليت ناپذير و ناكارآمد بر سر كار است سياست هاي 
پولي و مالي وقتي امكان اعمال دارند كه يك دولت مقتدر 
بر سر كار باشد نه يك دولتي كه هنوز بودجه تصويب نشده 
اعالم كرده كه آن را اجرا نخواهد كرد. نمايندگان دقت 
كنند كه ما روي كاغذ مي گوييم اصالح كرديم دولت در 
آينده زيربار نخواهد رفت و بودجه ضعيف نامش مي شود 

بودجه مجلس.

خبرگزارش كوتاه

ادامه از صفحه اول
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نرخ سكه
در كانال ۱۱ ميليون توماني

گروه بانك و بيمه|  در بازار ارز آزاد، قيمت ها اندكي 
افزايش ياف��ت و قيمت دالر 24 هزار و۳۸0 تومان، 
قيمت يورو 2۹ ه��زار و 2۵0 تومان و درهم امارات 
6 هزار و ۷00 تومان اعالم شده است. به دنبال اين 
افزايش و اعالم اونس جهاني طال به قيمت ۱۸4۳ 
دالر سكه نيز اندكي افزايش يافته و به ۱۱ ميليون و 
۷0 هزار تومان معامله شد.  در صرافي هاي بانكي نيز 
قيمت  دالر نسبت به روز كاري قبل فعال ثابت مانده 
ولي قيمت يورو كمي كاهش يافته است؛ برهمين 
اس��اس قيمت فروش دالر 2۳ هزار و ۸۷0 تومان و 
قيمت خريد دالر از مردم 2۳ ه��زار و 420 تومان 
تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز معادل 2۸ 
هزار و ۸۵0 تومان و قيمت خريد يورو نيز 2۸ هزار 
و 400 تومان اعالم ش��ده است.نرخ خريد و فروش 
دالر و ي��ورو در صرافي هاي بانكي و بازار متش��كل 
ارزي متغير است و متناس��ب با نوسانات بازار آزاد 
در طول روز چن��د بار تغيير مي كند. ه��ر دالر در 
صرافي هاي بانكي 2۳ هزار و ۸۷0 تومان معامله شد 
كه قيمت آن نسبت به روز معامالتي كاري گذشته 
)دوشنبه( تغييري نداشت و نرخ هر يورو نيز به 2۸ 
هزار و ۸۵0 تومان رس��يد.قيمت فروش يورو نيز با 
كاهش ۱00 توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري گذش��ته )دوشنبه( به 2۸هزار و ۸۵0 تومان 
رسيد.قيمت خريد هر دالر 2۳ هزار و 420 تومان 
و نرخ خريد هر يورو نيز 2۸ هزار و 400 تومان شد، 
همچنين قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي 
2۳ هزار و ۱۹2 تومان و قيمت فروش آن 2۳ هزار و 
424 تومان بود.عالوه بر اين نرخ خريد يورو در اين 
بازار 2۸ هزار و ۸0 تومان و نرخ فروش آن 2۸ هزار و 
۳6۱ تومان اعالم شد.براساس اين گزارش در سامانه 
نيما در روز معامالتي گذشته )دوشنبه(، هر يورو به 
قيمت 2۷ هزار و ۸۱0 توم��ان و هر دالر 2۳ هزار و 
4۵۳ تومان به فروش رفت. همچنين در سامانه سنا 
دوشنبه حواله يورو به قيمت 2۹ هزار و 624 تومان 
معامله شد همچنين حواله دالر به قيمت 2۳ هزار و 
۱00 تومان معامله شد. قيمت دالر كه در هفته هاي 
گذشته با توجه به افزايش اميدواري در زمينه صادرات 
نفت و دسترس��ي به منابع مالي كاهشي شده بود، در 
روزهاي اخير دوباره رشد كرده است. در بازار طال نيز 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )سه شنبه( 
با افزايش ۱00 هزار توماني نس��بت به روز دوش��نبه 
)سيزدهم بهمن( ۱۱ميليون و ۵0 هزار تومان معامله 
شد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱0 ميليون 
و ۸۵0 هزار تومان معامله شد. همچنين نيم سكه بهار 
آزادي 6 ميليون و 2۵0 هزار تومان، ربع س��كه چهار 
ميليون و ۱00هزار تومان و س��كه يك گرمي هم دو 
ميليون و ۳۵0 هزار تومان معامله ش��د. عالوه براين، 
در ب��ازار طال نيز نرخ هر گرم ط��الي ۱۸ عيار به يك 
ميليون و ۱00 هزار توم��ان و هر مثقال طال به چهار 
ميلي��ون ۷6۵ هزار تومان رس��يد.اونس جهاني طال 
نيز يك هزار و ۸4۸ دالر و 6 سنت فروخته شد. هفته 
گذشته )۳0 دي( قيمت سكه تاكنون با باقي ماندن در 
كانال ۱0 ميليون توماني، هر روز با افزايش يا كاهش 
روبه رو شده است.بررسي ها نشان مي دهد هفته هاي 
گذشته قيمت سكه و طال متاثر از بازار ارز روند كاهشي 
داشته و سير نزولي قيمت ارز روي بازار طال موثر بود. 
همچنين افزايش قيمت اونس جهاني طال باعث شده 
تا قيمت س��كه در بازار ايران با وجود ثبات نرخ دالر با 
رشدي نسبي همراه ش��ود. اين در شرايطي است كه 
كارشناسان افت بيشتر اونس جهاني طال در هفته هاي 
آينده را پيش بيني كرده اند. عالوه براين انتظار مي رود 
با آغاز توزيع واكسن كرونا و بهبود شرايط اقتصادي در 
ماه هاي آينده، ميزان استقبال از طال به عنوان ابزاري 

براي سرمايه گذاري كاهش يابد.

   كاهش قيمت طال
قيمت هر اونس طال با 0.2۹ درصد كاهش به ۱۸۵۵ 
دالر و 2۹ سنت رسيد.به گزارش رويترز، در حالي كه 
سرمايه گذاران پس از رشد قيمت هاي جلسه گذشته 
در بازار فلزات گرانبها اقدام به برداشت سود كرده اند، 
و در حالي ك��ه جمهوري خواهان ت��الش دارند رقم 
بسته محرك مالي پيشنهادي بايدن را پايين بياورند، 
قيمت طال و نقره امروز شاهد كاهش بود. بر اساس اين 
گزارش، قيمت هر اونس طال ام��روز با 0.2۹ درصد 
كاهش به ۱۸۵۵ دالر و 2۹ س��نت رسيد. قيمت فلز 
زرد در معامالت آتي ديروز براي تحويل در ماه آوريل 
با 0.۳۳ درصد كاهش به ۱۸۵۷ دالر و ۷0 سنت رسيد. 
چند سناتور جمهوري خواه از دولت بايدن خواسته اند 
تا رقم بسته محرك مالي پيش��نهادي خود را از ۱.۹ 
تريلي��ون دالر به 600 ميلي��ارد دالر كاهش دهد تا 
بتوانند از تصويب آن حمايت كنند. جو بايدن ديروز 
گفت، با بسته اي كه نتواند نيازهاي فعلي اقتصاد امريكا 
را تامين كند موافقت نخواهد كرد.قيمت فلز نقره نيز 
كه روز دوش��نبه با ۷.۳ درصد جهش به ۳0 دالر و ۳ 
سنت يعني باالترين رقم از فوريه 20۱۳ رسيده بود، 
ديروز با ۱.۵ درصد افت به 2۸ دالر و ۵4 سنت رسيد. 
ادوارد مير تحليلگر بازار فلزات گرانبها در اين باره گفت: 
»اين واقعيت كه قيمت نقره به تنهايي و بدون افزايش 
مشابه در س��اير فلزات گرانبها و صنعتي اينگونه باال 
رفته و نشان مي دهد كه اين رشد قيمت دوام نخواهد 
داشت و قيمت به ش��دت افت مي كند.« عامل ديگر 
افت قيمت نقره اين بود كه برخي از اعضاي ش��بكه 
اجتماعي رديت از تجارت خرد خواستند تا دست از 
معامله بردارند. تحليلگران انتظار دارند نوسانات در بازار 
نقره در روزهاي آتي نيز ادامه داشته باشد.به گفته كايل 
رويدا، تحليلگر اي جي ماركت، رفتار ديوانه وار بازار در 
اين روزها سبب ش��ده تا امكان پيش بيني تحوالت 
قيمت بسيار پايين بيايد.قيمت فلز پالتين هم ديروز 
با ۱.۵ درصد كاهش به ۱۱۱0 دالر و ۷۷ سنت رسيد. 
قيمت فلز پاالديوم هم با 0.۳ درصد رش��د به 22۵۳ 

دالر و ۳ سنت رسيد.

مسيري كه بودجه  مي رود
اين موارد بيشترين فراواني را در ميان انتقادات نمايندگان 
از بودجه ارس��الي دولت تشكيل مي دادند. اما واقعيت 
بودجه اي كه از كميسيون تلفيق بيرون آمد و حداقل 
4۵نماينده عضو كميسيون تلفيق به آن راي مثبت داده 
بودند؛ بيانگر آن است كه نه ارقام بودجه در نهايت تعديل 
و واقعي شد، و نه مبتني بر واقعيت كشور اصالح شد. اين 
در حالي است كه نمايندگان در نهايت، ۳00هزار ميليارد 
تومان هم به حجم مالي بودجه افزودند تا بودجه نهايي 
شكل و شمايل متناقضي با اظهارات و ادعاهاي نمايندگان 
داشته باشد. از سوي ديگر، با وجود نقد جدي مجلس به 
دولت در اين خصوص كه بودجه انتظام يافته اي نيست 
و نياز به اصالح ساختاري دارد؛ در گزارش تلفيق هيچ 
اصالح ساختاري صورت نگرفت و با بودجه اي با بيشترين 
ميزان ش��لختگي ارايه ش��د. در واقع آنچه كه درزمان 
بررسي بودجه از سوي اعضاي كميسيون تلفيق گفته 
شد و آنچه كه در صحن علني بعد از بررسي ها و چكش 
كاري ها مشاهده شد اين تصور را ايجاد كرد كه در اين 
خصوص مواضع متناقضي وجود دارد. من فكر مي كنم 
با توجه به مصوبه صحن؛ اينكه دولت طي 2هفته آينده 
مجددا با اصالحات جزيي بودجه را تقديم مجلس خواهد 
كرد، با اين تفاوت ك��ه ديگر به نيازي به حضور بودجه 
در كميسيون تلفيق نيس��ت. حضوري كه 2ماه زمان 
برد و فضاي غيرتعاملي فراواني در پهنه عمومي كشور 
ايجاد كرد. مواضع نمايندگان مشخص است؛ مصوبات 
كميسيون تلفيق هم روشن است و اگر بخواهند بر اساس 
آيين نامه مجلس عمل كنند، روند بررسي بودجه به سال 
۱400 خواهد رسيد. اگر قرار باشد سرنوشت بودجه در 
سال۹۹ تعيين تكليف شود بايد تغييرات تلفيق به حداقل 
برسد تا بودجه بتواند از داالن پر پيچ و خم بهارستان عبور 
كند. اينكه كدام يك از اين موارد عملياتي خواهد شد به 

زمان نياز دارد.

مردم بازيچه بودجه نيستند
حقوق كارمندان و بازنشس��تگان و بودجه جاري براي 
اداره سازمان ها و نهادها قابليت حذف يا تخفيف ندارد. 
پس اين توقع كه دولت ناگهان هزينه ها را به شكل جدي 
كاهش دهد از واقعيت به دور اس��ت. در حوزه درآمدها 
نيز اگ��ر دغدغه مجلس غيرواقعي ب��ودن آنها بود چرا 
حكم به افزايش آن داد؟ اگر مجلس گزينه جايگزيني 
براي درآمدها دارد نيز باي��د آن را مطرح كند. ما براي 
دوران طوالني به نفت وابسته بوده ايم و در شرايط فعلي 
نمي توان انتظار داشت كه ناگهان طرحي ارايه شود كه 
اين وابستگي را از بين ببرد. از اين رو اگر برنامه جايگزيني 
نيست نبايد مردم را سردرگم كرد و با اتخاذ تصميمي 
الاقل شرايط حقوق و مزايا و حمايت از اقشار كم درآمد 
را نهايي كرد.اينكه دولت دو هفته وقت داشته باشد كه 
اليحه را اصالح كند نيز باز در گرو بي پاسخ بودن همين 
سوال هاس��ت. در اين دو هفته قرار است محل درآمد 
جديدي كشف شود يا راهي براي كاهش هزينه ها پيدا 
شود؟ اينكه در نهايت همكاري شكل نگيرد و همچنان 
بر دعواهاي جناحي اصرار كنند، نتيجه اش تصويب يك 
بودجه چند دوازدهمي و سردرگمي اقتصادي كشور 
خواهد بود و در اين ميان مردمي بيش��ترين آسيب را 
مي بينند كه بنا بود بيشترين حمايت را دريافت كنند و 

اين مسير قطعا راه به جايي نخواهد برد.

بورس؛ سپر تورمي سال آينده
درحالي كه اين گونه نيست و سازمان بورس يك سازمان 
ناظر است. رييس س��ازمان بورس داراي يك وظايف 
خاص است كه بطور مشخص در قانون به آن اشاره شده 
كه بورس بازان باي��د به قانون احترام بگذارند و اين فرد 
وظيفه افزايش يا كاهش شاخص بازار سرمايه را ندارد. 
مهم ترين عملكرد رييس سازمان بورس ارتباط مجلس 
و تصميم گيران اقتصادي اس��ت كه ما اميدواريم اين 

ارتباطات را به بهترين شكل ممكن داشته باشد.

راهكارهاي پيش رو
براي كنترل تورم 

كارشناس ارش��د پولي و بانكي اظهار كرد: بانك 
مرك��زي براي كنترل تورم و رش��د نقدينگي در 
سال ۱400 دو راهكار دارد يكي آنكه از استقراض 
دول��ت جلوگيري كند و ديگر آنكه مانع رش��د و 
افزايش نرخ سود بانكي ش��ود.حجت اهلل فرزاني 
اظهار كرد: با فرض ثبات فعلي در شرايط سياسي 
و ادامه تحريم، عدم تغيير در ديپلماسي سياسي، 
آزادنش��دن منابع ارزي بلوكه شده ايران در ساير 
كشورها و عدم امكان دستيابي به فروش نفت، اگر 
بانك مركزي بتواند اس��تقالل خود را حفظ كند 
و در برابر دولت براي اس��تقراض از بانك مركزي 
مقاومت كند مي تواند تاحدودي در كنترل حجم 
نقدينگي و كنترل تورم موفق عمل كند معناي آن 
اين است كه بانك مركزي بايد همه تالش خود را 
به كار گيرد تا وزارت اقتصاد را متقاعد كند براي 
تامين كسري بودجه دولت اسناد خزانه اسالمي، 
اوراق خزانه اس��المي و اوراق بدهي را چاپ و در 
بازار سرمايه منتش��ر كند تا منابع خرد مردم را 
جمع آوري كند و به نوع��ي تامين نقدينگي را از 
طريق انتش��ار اوراق مالي انجام دهد. وي افزود: 
بان��ك مركزي با مقاومت در برابر اس��تقراض در 
اي��ن زمينه مي تواند كنت��رل نقدينگي و تورم را 
داش��ته باش��د كه به صورت مس��تقيم بر ميزان 
تورم تاثيرگذار اس��ت.دولت و برخي از صاحبان 
س��رمايه بانكي عالقه مند به افزايش نرخ س��ود 
بانكي هس��تند اما اگ��ر بانك مرك��زي در برابر 
اين درخواس��ت مقاومت و از افزايش نرخ س��ود 
جلوگيري كند افزايش نقدينگي از محل س��ود 
سپرده هم كنترل مي شود و نرخ منطقي خود را 
طي مي كند و نرخ سود سپرده بايد ثابت بماند. 

مرحبا: حذف ارز ۴۲۰۰ توماني تدريجي انجام مي شود

حذف چك تضميني حامل و قوانين چك موجب شد

درخواست كارشناسان براي مهار بحران ارزي 1400 

 افزايش رقم چك هاي عادي و كاهش چك هاي رمزدار

پارادوكس بودجه

گروه بانك و بيمه| 
دركل كشور 6۳/۳ درصد از كل ارزش چك هاي وصولي، 
عادي و۳6/۷ درص��د رمزدار بوده اس��ت از نظر تعداد نيز 
۹4 درص��د چك هاي وصولي ع��ادي و ۵.4 درصد رمزدار 
بوده اس��ت. در اين حالي اس��ت كه در سال هاي قبل رقم 
چك رمزدار تا ۷0 درصد ارزش چك هاي وصولي را شامل 
مي شود و اين موضوع نشان مي دهد كه با قوانين جديد بار 
ديگر چك عادي اعتبار خود را احيا كرده است و چك هاي 
رمزدار و تضميني بازار كه دست به دست مي شد نيز حذف 
شده اند.  دركل كشور ۹4/6 درصد از كل تعداد چك هاي 
وصولي، عادي و4 /۵ درصد رمزداربوده اس��ت در ماه مورد 
بررسي در كل كشور بالغ بر2۵6۷ هزار ميليارد ريال چك 
وصول شد كه بيش از۱626هزار ميليارد ريال چك عادي 
وبالغ بر ۹4۱هزار ميليارد ريال چك رمزدار بود.به عبارتي 
دركل كشور 6۳/۳ درصد از كل ارزش چك هاي وصولي، 
عادي و۳6/۷ درصد رمزدار بوده اس��ت. از سوي ديگر، رقم 
مبادالت و وصولي چك نيز افزايش يافته و نسبت به ساير 
ابزارها ازجمله تراكنش كارت هاي بانكي و اينترنتي رشد قابل 
توجهي داشته اند.  درآذرماه۱۳۹۹ در كل كشور 4۸۷ هزار 
فقره چك رمزدار به ارزشي بالغ بر ۹4۱ هزار ميليارد ريال 
وصول شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 
۸/۵ درصد و۱۷/۸ درصد كاهش داشته است. در ماه مورد 
بررسي در استان تهران حدود ۱۵4 هزار فقره چك رمزدار 
به ارزشي حدود ۵۷۵ هزار ميليارد ريال وصول شد.در ماه 
مذكور 4۸/4 درصد از تعداد چك هاي رمزدار وصولي در سه 
اس��تان تهران ۳۱/6 درصد، اصفهان ۹/۱درصد و خراسان 
رضوي ۷/۷درصد وصول ش��ده كه بيش��ترين سهم را در 

مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. همچنين ۷۱ درصد 
از ارزش چك هاي فوق در استان هاي تهران 6۱/۱ درصد، 
اصفهان ۵/۵ درصد وخراسان رضوي 4/4 درصد وصول شده 
است. چك هاي وصولي بر حسب عادي و رمزداردر آذرماه 
۱۳۹۹، در كل كشورحدود ۹/۱ ميليون فقره چك وصول 
شد كه از اين تعداد حدود ۸/6 ميليون فقره عادي وحدود 
0/۵ ميليون فقره رمزدار بوده است.  حدود ۹ ميليون و ۵00 
هزار فقره چك به ارزشي بيش از ۱۸۵۹ هزار ميليارد ريال در 
آذرماه ۱۳۹۹ در كل كشور مبادله شد كه نسبت به ماه قبل از 
نظر تعداد ۱۸ درصد افزايش و از نظر مبلغ 2.2 درصد كاهش 
نشان مي دهد. براساس تازه ترين آمار بانك مركزي، حدود 
۹ ميليون و ۵00 هزار فقره چك به ارزشي بيش از ۱۸۵۹ 
هزار ميليارد ريال در آذرماه ۱۳۹۹ در كل كشور مبادله شد 
كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۸ درصد افزايش و از نظر 
مبلغ 2.2 درصد كاهش نشان مي دهد. در ماه مورد گزارش 
در اس��تان تهران حدود 2 ميليون و ۹00 هزار فقره چك 
به ارزش��ي بيش از ۸۹۳ هزار ميليارد ريال مبادله شد. در 
آذرماه سال جاري 4۸.۹ درصد از تعداد چك هاي مبادله اي 
كل كشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوي 
مبادله شده است كه به ترتيب با ۳0.۵ درصد، ۱0.۹ درصد 
و ۷.۵ درصد بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استان ها 
دارا بوده اند. همچنين 6۱ درصد از ارزش چك هاي فوق در 
سه استان تهران )4۸ درصد(، اصفهان )۷ درصد( و خراسان 
رضوي )6 درصد( مبادله شده است كه بيشترين سهم را در 
مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. حدود ۸ ميليون و 600 
هزار فقره چك به ارزشي بالغ بر ۱626 هزار ميليارد ريال در 
آذرماه ۱۳۹۹ در كل كشور وصول شد كه نسبت به ماه قبل 

از نظر تعداد ۱6.۷ درصد افزايش و از نظر مبلغ ۳.2 درصد 
كاهش نشان مي دهد. از كل تعداد و مبلغ چك هاي مبادله 
ش��ده در ماه مذكور به ترتيب ۹0.6 درصد و ۸۷.۵ درصد 
وصول شده اس��ت. درصد تعداد و مبلغ چك هاي وصول 
شده در آبان ماه ۱۳۹۹ به ترتيب معادل ۹۱.۵ درصد و ۸۸.4 
درصد و در آذرماه ۱۳۹۸ به ترتيب برابر ۹۱.۷ درصد و ۸۹.۵ 
درصد بوده است. در آذرماه ۱۳۹۹، در استان تهران بالغ بر 
2 ميليون و 600 هزار فقره چك به ارزشي حدود ۷۹۵ هزار 
ميليارد ريال وصول شد كه از نظر تعداد ۹۱ درصد و از نظر 
ارزش ۸۹ درصد از كل چك هاي مبادله اي وصول ش��ده 
است. در ماه مذكور در بين ساير استان هاي كشور، بيشترين 
نسبت تعداد چك هاي وصولي به كل چك هاي مبادله اي 
در اس��تان، به ترتيب به استان هاي گيالن )۹۳.4 درصد(، 
مازندران )۹2.2 درصد( و گلستان )۹۱.۸ درصد( اختصاص 
يافته است و استان هاي كهگيلويه و بويراحمد )۸2.4 درصد(، 
كردستان )۸6.۵ درصد( و لرستان )۸6.۹ درصد( پايين ترين 
نسبت تعداد چك هاي وصولي به كل چك هاي مبادله شده 
در استان را به خود اختصاص داده اند. در ماه مورد بررسي در 
بين ساير استان هاي كشور، بيشترين نسبت ارزش چك هاي 
وصولي به  كل ارزش چك هاي مبادله اي در استان به ترتيب 
به استان هاي گيالن )۹0.۳ درصد(، البرز )۸۸.4 درصد( و 
خوزستان )۸۸.2 درصد( اختصاص يافته است و استان هاي 
كهگيلويه و بويراحمد )۸0.۹ درصد(، خراس��ان جنوبي 
)۸2.۱ درصد( و لرس��تان )۸2.۵ درصد( كم ترين نسبت 
ارزش چك هاي وصولي به كل ارزش چك هاي مبادله شده 
در استان را به خود اختصاص داده اند. حدود ۸۹۳ هزار فقره 
چك به ارزشي حدود 2۳۳ هزار ميليارد ريال در آذرماه ۹۹ 

در كل كشور برگشت داده شده كه نسبت به ماه قبل از نظر 
تعداد و مبلغ به ترتي��ب ۳۱.۱ درصد و ۵.6 درصد افزايش 
نشان مي دهد. از كل تعداد و مبلغ چك هاي مبادله شده در 
ماه مذكور به ترتيب ۹.4 درصد و ۱2.۵ درصد برگشت داده 
شده است. درصد تعداد و مبلغ چك هاي برگشت داده شده 
در آبان ماه ۹۹ به ترتيب معادل ۸.۵ درصد و ۱۱.6 درصد و در 
آذرماه سال ۹۸ به ترتيب برابر ۸.۳ درصد و ۱0.۵ درصد بوده 
است. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود 26۱ هزار 
فقره چك به ارزشي حدود ۹۹ هزار ميليارد ريال برگشت 
داده شد كه از نظر تعداد ۹ درصد و از نظر ارزش ۱۱ درصد 
از كل چك هاي مبادله اي برگشت داده شده است. در ماه 
مذكور در بين ساير استان هاي كشور، بيشترين نسبت تعداد 
چك هاي برگشتي به كل چك هاي مبادله اي در استان، به 
ترتيب به استان هاي كهگيلويه و بويراحمد )۱۷.6 درصد(، 
كردستان )۱۳.۵ درصد( و لرستان )۱۳.۱ درصد( اختصاص 
يافته است و استان هاي گيالن )6.6 درصد(، مازندران )۷.۸ 
درصد( و گلس��تان )۸.2 درصد( پايين ترين نسبت تعداد 
چك هاي برگشتي به كل تعداد چك هاي مبادله شده در 
استان را به خود اختصاص داده اند.  در ماه مورد بررسي در 
بين ساير استان هاي كشور، بيشترين نسبت ارزش چك هاي 
برگشتي به كل ارزش چك هاي مبادله شده در استان به 
ترتيب به استان هاي كهگيلويه و بويراحمد )۱۹.۱ درصد(، 
خراس��ان جنوبي )۱۷.۹ درصد( و لرستان )۱۷.۵ درصد( 
اختصاص يافته است و استان هاي گيالن )۹.۷ درصد(، البرز 
)۱۱.6 درصد( و خوزستان )۱۱.۸ درصد( كم ترين نسبت 
ارزش چك هاي برگشتي به كل ارزش چك هاي مبادله شده 

در استان را به خود اختصاص داده اند.

 زماني كه اي��ن نرخ ب��ه ۱۷۵00 تومان برس��د، براي 
وارد كننده هيچ مش��كلي پيش نمي آيد. وارد كننده به 
راحتي با درصدي س��ود اين رق��م را روي كاالي خود 
مي افزايد و فشار مضاعفي را متوجه خانواده هاي ايراني 
مي كند. يعن��ي كااليي كه مثال ام��روز 2۵ هزار تومان 
قيمت دارد با يك چنين تصميماتي به ۱00 هزار تومان 
مي رس��د. اين فرآيند در صورتي كه عملياتي مي شد، 
س��ايه ابرتورم را در س��ال ۱400 نزديك تر از هميشه 
باالي س��ر اقتصاد ايران قرار مي داد. بنابراين اولين سد 
پيش روي نمايندگان براي ب��ازي خطرناك با نرخ ارز، 
تكانه هاي تورمي فزاينده اي است كه از يك طرف روي 
ش��اخص هاي اصلي اقتصادي خواهد داشت و از سوي 
ديگر مشكالت ويرانگري است كه در معيشت روزمره 
مردم ايجاد مي كند. اما سكه بودجه از منظر نمايندگان 
مجل��س ي��ك روي ديگر ه��م دارد. به نظر مي رس��د 
نمايندگان مجلس يازدهم در روند تصميم سازي هاي 
اقتصادي و راهبردي خود، همواره نيم نگاهي به انتخابات 
رياست جمهوري سال آينده نيز دارند. حضوري فردي 
با س��ابقه حضور در 4 دوره انتخابات رياست جمهوري 

در راس هرم تقنيني كشور، اين رويكرد انتخاباتي را در 
روند تصميم سازي هاي مجلس برجسته تر مي سازد. اما 
دولت هم هوشمندي هاي خاص خود را داشت؛ دولت 
بودجه اي را راهي بهارستان كرد كه نمايندگان نتوانند 
از آن در راستاي راهبردهاي تبليغاتي و انتخاباتي بهره 
ببرند. برخي تحليلگران توانمندت��ر، اين موضوع را در 
زمان ارائه بودجه توس��ط دولت به مجلس پيش بيني 
كرده بودند. نمايندگان اگر بخواهند رويكردهاي ايجابي 
داشته باشند و خواسته هاي دولت در بودجه را بپذيرند، 
يعني بايد برجام را قبول كنند، اثر اين سند بين المللي در 
معيشت مردم را قبول كنند و بر دستاوردهاي دولت در 
اين خصوص صحه بگذارند. بنابراين بايد زمينه فروش 
2.۳ ميليون بشكه نفت فراهم شود. زمينه تداوم مذاكرات 
با امريكا ايجاد شود و ساير گزاره هايي كه در اين زمينه 
وجود دارند، تاييد شوند. صحه گذاشتن بر اين واقعيات، 
گروه هاي س��مپات مجلس فعلي را خالي تر مي سازد و 
آنها را از توفيق در انتخابات سال آينده دور مي سازد. از 
سوي ديگر اگر مجلس بخواهد در مقابل بودجه بايستد، 
دستاوردهاي دولت را انكار كند، در بودجه دست ببرد، 

يارانه ها را زياد كند، در برابر برجام س��نگ اندازي كند، 
اجازه فروش نفت به دولت ندهد و... وضعيت مي ش��ود 
بودجه فعلي كه از كميسيون تلفيق بيرون آمده است. 
بودجه اي با كس��ري هولناك، نقدينگي ويران كننده، 
تورم فزاينده و... بودجه اي كه حتي تندترين طيف هاي 
نمايندگان مخالف دولت هم حاضر نشدند، هزينه تاييد 
آن را بپردازند. اين وضعيت يك پارادوكس را پيش روي 
نمايندگان قرار داده است كه اگر بودجه تقديمي دولت را 
بپذيرد، بايد ساير ملزومات آن را نيز بپذيرد و زمينه تحقق 
اين موارد را در سال آينده فراهم كند. اگر هم در مقابل 
مذاكرات س��نگ اندازي كنند، قادر به تحقق مطالبات 
مردم براي گشايش هاي اقتصادي نخواهند بود؛ بنابراين 
انتخابات را از دس��ت خواهند داد. بدون احياي برجام 
مجلس با استفاده از چه مكانيسمي مي خواهد يارانه هاي 
نق��دي را 2برابر كند؟ حقوق ها را بيش��تر كند، قدرت 
خريد را افزايش دهد و... نمي شود هم بخواهند به مردم 
سرويس هاي بهتري بدهند، هم با برجام مخالفت كنند. 
اين همان هوشمندي خاصي است كه معتقدم دولت در 
زمان تدوين بودجه به كار گرفت و دست مجلس يازدهم 

را براي بازي خطرناك با بودجه بست. بهترين راهكار آن 
اس��ت كه نمايندگان همه  چيز را به يك رقابت عادالنه 
بس��پارند و از برنامه هاي دولت حمايت كنند. واقع آن 
است كه ديگر توان و كشش مردم براي تحمل تكانه هاي 
تورمي بيشتر كاهش پيدا كرده است. مردم اميدوارند 
كه برجام احيا شود. نفت بيشتري فروخته شود، تجارت 
فعال تر شود. آنها اميد دارند كه سرمايه گذاران خارجي 
وارد كشور شوند و كسب و كار رونق پيدا كند. به هر حال 
امروز براي هر فعاليت اقتصادي كشور 20 الي 2۵ درصد 
بايد هزينه بيشتري بپردازد كه هزينه اين موضوع را مردم 
بايد پرداخت كنند. بنابراين همان طور كه گفتم راهكار 
معقول تعامل با دولت و همكاري در راستاي منافع مردم 
است. نمايندگان بايد بدانند اگر معيشت مردم را فداي 
انتخابات سال آينده كنند در نهايت هم مردم را از دست 
خواهند داد و هم انتخابات سال آينده را؛ بنابراين عقالي 
اصولگرا با درك اين واقعيت بايد تالش كنند از دل يك 
رقابت عادالنه توجه م��ردم را به برنامه هاي خود جلب 
كنند نه از طريق بازي با اعداد و ارقام بودجه كه دورنماي 

مناسبي هم ندارد.

ادامه از صفحه اول



گروه بورس|
شاخص بازارس��هام چند روزي مي ش��ود كه از روند 
صعودي خود دست كش��يده و بازهم با افت شاخص 
هم وزن و شاخص كل مواجه شد. افت شاخصي كه به 
قول برخي از سهامداران و كارشناسان بازار كم كم در 
حال تبديل شدن به اتفاقي عادي  است. انتشار اولين 
 EPS پيش بيني هاي  س��ود ۹۹ با انحراف قابل توجه
يك شاخص ساز از برآوردهاي تحليلي توجه فعاالن 
بورسي را جلب كرد. اگر ناكارآمدي ابزارهاي بورسي را 
ناديده بگيريم مشكل اصلي ديگر نبود دانش تخصصي و 
تحليلي سهامداران در خريد و فروش سهام نيست بلكه 
مشكل اصلي ناكارآمدي ابزارهاي بورسي است. در حال 
حاضر به نظر مي رسد سياست گذار به جاي برداشتن 
مانع اصلي كه همان دامنه نوسان است، به حركت در 

مسير خطا ادامه مي دهد.

    نگاه سهامداران به حقوقي ها
يكي از مهم ترين اركاني كه در ريزش بازار نقش داشته 
را مي ت��وان حقوقي هاي بزرگ و س��هامداران عمده 
دانس��ت. با توجه به اينكه رفتار معامالتي سهامداران 
عمده بر س��هامداران حقيقي و خرد ب��ازار تاثيرگذار 
است، اكثر سهامداران خرد به ويژه بورس اولي ها با يك 
تصور اشتباه با خريد حقوقي هاي بازار سهم مي خرند و 
زماني كه حقوقي ها شروع به فروش سهم مي كنند به 
صف هاي فروش هجوم مي برند و اين يكي از بزرگ ترين 

مشكالت بازارسهام تلقي مي شود.
به نظر مي رسد براي مقابله با عرضه هاي غيرمنطقي 
حقوقي ها و تخلف��ات عمده آنان، طرح جداس��ازي 
بازارهاي معامالتي در بورس تهران نهايي ش��ده و با 
تصويب اين طرح در سازمان بورس به زودي اجرايي 
خواهد شد. البته مديرعامل بورس تهران نيز در توييتي 
خبراز اجرايي شدن اين موضوع داده است. گذشته از 
غلط يا صحيح بودن رفت��ار حقوقي ها در عرضه هاي 
آبشاري و دنباله رو بودن حقيقي ها پشت سر حقوقي ها 
آيا راهكار اتخاذ ش��ده مي تواند مش��كالت ناش��ي از 
اثرگذاري رفت��ار معامالتي حقوقي ها بر حقيقي ها را 
حل كرده و به بازار سروساماني بدهد؟ يا اين طرح نيز 
يكي ديگر از تصميمات خلق الساعه اي است كه فقط 
حق مالكيت حقوقي ها را خدشه دار مي كند و شوك 
جديدي را به بدنه بازار وارد مي سازد؟ بايد ديد راهكار 
جديد مي تواند در صورت عملياتي شدن فايده اي براي 
بازار داشته باشد يا تنها باعث مي شود بازار سرمايه ما روز 
به روز از مفهوم واقعي بازار دورتر شده و فاصله بيشتري 
با اقتصاد آزاد پيدا كند. البته باتوجه به وضعيت بازار اين 

جداسازي نيزنمي تواند دردي دعوا كند.

    رويا بافي شركت ها براي سهامداران
چندماهي مي شود كه بازار شايعه بورسي بسيار داغ 
است و طبق آنچه كه رييس سابق سازمان بورس در 
آخرين روزهاي سكانداري ساختمان مالصدرا اشاره 
كرد، بازگشت به پيش بيني سود شركت ها مجددا از 
س��ر گرفته مي شود و قرار شده از ابتداي اسفند ماه به 
پاي ثابت افشاي اطالعات در كدال تبديل شود. البته 
ش��ركت ها نيز تاكنون معطل رسيدن موعد ياد شده 
نمانده اند و خود به طرز خودجوش در روز گذشته به 

ارايه چشم انداز خود از سال مالي پرداخته اند.
اين در حالي اس��ت ك��ه ارزيابي عملك��رد پيش روي 
شركت ها براي س��ال مالي پيش رو به شكلي اجباري، 
در هيچ كشوري معمول نيست و گزارش هايي كه خود 
ش��ركت ها ارايه مي كنند در كنار گزارش هاي مستقل 
كارشناسي در مورد درآمد شركت ها در عمل به ابزاري 

براي ارتقاي جايگاه اعتماد اجتماعي و تقويت برند بدل 
شده است. مش��خص نيست كه چرا شيوه اي با آن همه 
حاشيه كه به انحراف باالي پيش بيني ها از سود محقق 
شده انجاميده بود و راه را براي سوء استفاده از اطالعات 
نهان��ي هموار مي كرد دوباره به كار گرفته مي ش��ود. در 
حال حاضر ش��ركت هايي مانن��د »فملي« درخصوص 
سود س��ال مالي جاري خود كه عمال در انتهاي آن قرار 
داريم، پيش بيني هايي ارايه داده اند كه چندان با منطق 
حس��ابداري و عملياتي شركت ها جور در نمي آيد. ملي 
مس ايران در حالي براي انتهاي سال جاري وعده تحقق 
سود ۱۰۰ توماني داده كه بنا بر گزارش اجماع تحليلگران 
سود سال جاري شركت با توجه به قيمت دالر و واقعيات 
در جريان در بازارهاي جهاني در حدود ۱۷۷ تومان خواهد 
بود. اين مس��اله درست اس��ت كه شركت هاي كوچك 
بازار سرمايه جذابيت چنداني براي شركت هاي مشاور 
سرمايه گذاري و مديريت سرمايه ها ندارند. از اين جهت 
احتمال ارزيابي مستقل آنها امري بعيد به نظر مي رسد و 
در حالي كه مدافعان افشاي سود يكي از داليل استفاده 
دوباره از گزارش پيش بيني سود را شفاف تر شدن وضعيت 
مالي شركت هاي كوچك مي دانند، مشخص نيست كه 
چرا ش��ركت هاي بزرگ بازار بايد با گردن نهادن بر اين 
تصميم عجيب در جهت ايجاد نوسان هاي بالقوه مهم در 
بازار سرمايه گام بردارند. با توجه به اينكه شاخص كل، 
اثر تغييرات قيمت را بطور مضاعف محاسبه مي كند و از 
اين بابت نسبت به حالت واقعي انحراف دارد، اين مساله 
مي تواند منجر به نوسان بيشتر در بازار سرمايه و افزايش 

عدم اطمينان در بازار ياد شده باشد.

    برنامه هاي دولت براي تقويت بازار سرمايه
حسن روحاني، رييس جمهور با اشاره به گزارش هاي 
ارايه شده در جلسه در خصوص تغييرات انجام شده 
در اليحه بودجه دولت در كميس��يون تلفيق مجلس 
شوراي اسالمي و تاثيرات منفي اين تغييرات بر اقتصاد 
كشور گفت: بارها از سوي دولت بر ضرورت حفظ اركان 
اصلي اليحه بودجه تاكيد شده و مواردي نظير مبارزه 
با رانت، كاهش تورم، تقويت ارزش پول ملي و حمايت 

از معيشت مردم و تامين كاالهاي اساسي در اين اليحه 
مورد اهتمام جدي دولت بوده است. رييس جمهور با 
بيان اينكه اليحه بودجه ۱۴۰۰ براي مديريت اقتصاد 
كشور در شرايط جنگ اقتصادي و براي مديريت مسير 
توسعه تدوين شده است، افزود: از نظر دولت تغيير در 
شاكله و محورهاي اصلي اليحه بودجه ۱۴۰۰ مي تواند 
صدمات جدي به معيش��ت مردم و مس��ير توسعه و 

مديريت اقتصاد كشور وارد كند.
وي گفت: جريان تأمين ارز كاالهاي اساسي و دارو نيز 
به شكل مستمر توسط دولت ادامه داشته و اين روند 
با جديت دنبال مي شود تا مردم دغدغه اي براي تامين 
دارو و كاالهاي اساسي نداشته باشند. بايد از هم اكنون 
برنامه ريزي هاي الزم براي ايام پاياني سال و شب عيد 
نيز انجام شود تا مردم نسبت به تامين كاالهاي اساسي 
در اين ايام اطمينان خاطر داش��ته باشند. با اين حال 
به نظر مي رس��د كه دولت موجب��ات بي اعتمادي در 
بازارسهام را فراهم ساخته و همين عامل باعث مي شود 
زماني كه دولت دم از حمايت بورس مي زند بورس بازان 
با ترس بيشتري نسبت به گذشته در اين بازار به معامله 
مي پردازند. دولت و وزير اقتصاد بايد رويكردهاي خود 
در حمايت از بازارسرمايه را تغيير دهند و اعتماد بيش 

از پيش سهامداران را نسبت به اين بازار جلب نمايند.

    دخالت مسووالن در بازار سهام 
يكي از كارشناسان بازار سرمايه مي گويد: در خصوص 
ش��ائبه هاي دخالت در بازار الزم است كه به دو عامل 
مهم يعني سياسي شدن بورس و قدرت يافتن برخي 
حقيقي ها اشاره كرد. شاهد هستيم كه بورس اين روزها 
به شدت سياسي شده است و بيشتر از آنكه رنگ و بوي 
اقتصادي داشته باشد رنگ سياسي به خود گرفته است. 
شايد بتوان گفت همين موضوع باعث شده كه بورس 
نوعي ابزار براي گروكش��ي دولت و مجلس به حساب 
 آيد. البته در اين ميان حقوقي ها نيز به تبع عملكرد، 
رفتار دولت و مجلس دستكاري هايي در بازار داشته اند 
و نمي توان اين موضوع را كتمان كرد. عالوه بر اين مساله 
موضوع ديگر چند برابر شدن ثروت حقيقي ها در يكي 

دو سال اخير است كه بايد به آن توجه داشت. در واقع به 
حدي قدرت اين اشخاص زياد شده است كه مي توانند 
شركت يا حتي گروهي را تحت تاثير قرار دهند و بر بازار 

اثرگذاري داشته باشند.
 مساله ديگري كه واضح و مبرهن هست اين است كه 
دس��تكاري در بازار وجود دارد و كسي نمي تواند اين 
موضوع را انكار كند چرا كه به كرات مش��اهده ش��ده 
است كه در يك زمان مشخص چندين نماد بزرگ با 
عرضه مواجه مي شوند. در واقع حركت اين نمادهاي 
بزرگ نشان مي دهد كه اين دستكاري توسط بخش 
بزرگي از بازار صورت مي گيرد و نه بخشي كه به چشم 
نيايد.ديده مي شود كه اين نمادها عرضه هايي انجام 
مي دهند و از صف خريد تا صف فروش به صورت يك 
رنج ۱۰درصدي عمل مي كنن��د در نتيجه نمي توان 

شائبه دستكاري در بازار را رد كرد.
تعيين دقي��ق قيمت ب��راي دالر، قيمت گذاري هاي 
دس��توري و تصميماتي از اين دست مي تواند جنبه 
دخالت در بازار را داشته باشد. البته بايد توجه داشت 
كه پيش بيني قيمت دالر و اظهارنظرهاي اينچنيني و 
به عالوه تصميمات ناگهاني و غيره جزو ريسك هاي 
سيستماتيك بازار محسوب مي ش��ود. البته افرادي 
كه به بازار س��رمايه وارد مي ش��وند بايد وجود چنين 
ريسك هايي را نيز در نظر داشته باشند.از طرف ديگر 
بايد پذيرفت كه اين بازار نسبت به اتفاقات اقتصادي و 
ريسك هاي اينچنيني نيز واكنش منفي نشان مي دهد.

 اگ��ر بخواهيم مش��كل دخالت ها را بررس��ي كنيم 
بايد بگوييم ك��ه چنين اظهارنظرها و ريس��ك هاي 
سيستماتيك ذكر شده مش��كل اصلي در خصوص 
دخالت ها در بازار محس��وب نمي ش��ود بلكه مشكل 
اين اس��ت كه طي يك س��ال گذش��ته بازار سرمايه 
چندي��ن و چند متولي پيدا كرده اس��ت. طبق قانون 
بازار اوراق بهادار مشخصا سازمان بورس متولي بازار 
است و اين سازمان بورس است كه بايد در مورد بازار و 
سرمايه گذاران تصميم بگيرد و آنها را حمايت كند، اما 
ديده مي شود كه بازار در حال حاضر دستاويزي براي 

افراد مختلف شده است كه تخصص الزم را ندارند. 
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بورس در راه تعادل است
محمد امين خانلرخاني، كارش��ناس بازارسرمايه در 
گفت وگو با سنا در خصوص نرخ برابري دالر اظهار كرد: با 
توجه به شرايط بين المللي، انتظار مي رود بحث صادرات 
رونق گرفته و به دنبال آن تراز تجاري ايران روند مثبتي 
به خود بگيرد. از طرفي احتمال آزادسازي منابع مسدود 
شده، منابع ارزي در دسترس كشور را افزايش خواهد 
داد؛ براين اساس مي توان استنباط كرد كه در نتيجه اين 
دو رويداد هم به لحاظ رواني و هم به لحاظ عملي، زمينه 
كاهش ارزش برابري دالر فراهم شود؛ هرچند با توجه به 
تورم موجود در حوزه اقتصادي آستانه پايين تري از ۲۰ 
هزار تومان براي دالر در نظر گرفته نمي شود. اين مدرس 
دانشگاه اضافه كرد: با توجه به كاهش شاخص بورس در 
پاييز گذشته و كاهش حجم فروشندگان، به نظر مي رسد 
بازار در راه رس��يدن به يك ثبات نسبي است. از طرفي 
به دليل ركود حاكم در س��اير بازارهاي مشابه از جمله 
مسكن، دالر، طال و خودرو كاهش جذابيت اين بازارها 
انتظار جذب منابع در آنها را نسبت به گذشته كاهش 
داده اس��ت. با توجه به مسائلي مثل سهولت معامله در 
بازار بورس و وجود نقدينگي به نظر مي رسد بازار سرمايه 
مي تواند دوباره به گزينه اصلي سرمايه گذاران بدل شود. 
خانلرخاني با اشاره به صنايع برتر افزود: با توجه به روند 
نرخ ارز به نظر مي رسد سرمايه گذاري در شركت هاي 
صادرات محور به نسبت پرريسك تر بوده و حركت به 
سمت شركت هايي كه متاثر از نوسانات ارزي نيستند 
از مطلوبيت باالتري برخوردار باشد. در اين ميان گروه 
بانكي با توجه به نزولي كه تجربه كرده  است و همچنين 
پتانسيل هاي موجود بيشتر مورد توصيه هستند. در 
كنار گروه بانكي صنايع مبتني بر فناوري اطالعات نيز با 
توجه به افق توسعه اي توان رشد بهتري نسبت به ساير 
گروه ها دارند. وي در پيش بيني از آينده بازار عنوان كرد: 
همان طور كه در باال اشاره ش��د با توجه به روند نزولي 
احتمالي دالر، كاهش ريسك هاي سياسي و همچنين 
رك��ود حاكم بر بازارهاي م��وازي و تاثيرپذيرفتن بازار 
سرمايه از اين حوزه ها انتظار مي رود سال آتي بازاري آرام و 
كم نوسان را شاهد باشيم؛ همچنين سال آتي با انتخابات 
رياست جمهوري نيز مواجه هستيم كه سابقه تاريخي 
شاخص بورس همواره در اين دوره زماني نشان دهنده 
آرامش و ركود نسبي در بازار است. البته تورم مورد انتظار 
و همچنين روند بودجه ريزي مي تواند زمينه ساز رشد 
براي بازار باشد. بنابراين، با توجه به شرايط حاكم به نظر 
مي رسد تحوالت سياسي عمده ترين ريسك مترتب بر 
بازار در نظر گرفته شود. اين كارشناس بازارسرمايه ادامه 
داد: تحليل هاي انجام شده نسبت به »شاخص مديران 
خريد« نشان مي دهد، روند نزولي پاييز به اتمام رسيده 
و اكنون بهبودي نسبي در اين شاخص داشتيم؛ ادامه 
اين روند مي تواند نويد بخش رشد اقتصادي در دنياي 
واقعي و بهبود ش��اخص بورس باش��د. الزم به توضيح 
است كه در اكثر مواقع همبستگي معناداري ميان رشد 
شاخص مديران خريد و رشد شاخص وجود داشته است. 
خانلرخاني در خصوص گزارش هاي ۹ ماهه شركت ها 
عنوان كرد: بررسي هاي انجام  گرفته در رابطه با عملكرد 
شركت ها در گزارش هاي ۹ ماهه حاكي از رشد مناسب 
و قابل توجه است، اين اتفاق به چند دليل رخ داده است. 
نخست اينكه وضعيت مبارزه با بيماري كرونا در سراسر 
دنيا در چند ماهه گذشته زمينه رونق توليد در جهان 
و به دنبال آن زمينه س��از رشد قيمت ها شده است؛ لذا 
قيمت هاي جهاني موجب افزايش سود شركت ها شده 
است. دوم اينكه افزايش قيمت نرخ ارز در اين بازه زماني 
موجب افزايش سودهاي ناش��ي از تسعير ارز بوده كه 

سودآوري شركت ها را افزايش داده است.

نگاه سرمايه گذاران بايد 
ميان مدت و بلندمدت باشد

سيروان اميني، كارشناس بازارسرمايه به عوامل تاثيرگذار 
در افت شاخص بورس اش��اره كرد و افزود: ريزش اخير 
بورس را بايد از دو ديدگاه داخلي و خارجي مورد بررسي 
قرار داد. وي اظهار داش��ت: از ديد داخلي، مطرح شدن 
بح��ث بودجه و تغيي��رات ايجاد ش��ده در حوزه كالن 
اقتصادي براي سال آينده كه در متغيرهاي بودجه خود 
را نشان داده است باعث تحت تاثير قرار گرفتن بازار سهام 
شد.اميني خاطرنش��ان كرد: يكي از متغيرهاي اصلي 
كه به شدت بازار را تحت تاثير قرار داد بحث نامشخص 
بودن وضعي��ت انتخاباتي امريكا بود كه مي توانس��ت 
به شدت آينده سياس��ي ايران را تحت شعاع قرار دهد، 
اين موضوع ب��راي مدتي بازار را تحت تاثي��ر قرار داد و 
زمينه اصالح پرشتاب شاخص بورس را فراهم كرده بود. 
وي ادامه داد: روند نزولي ش��اخص بورس از مدت هاي 
قبل، عدم همس��ان بودن و عدم ثبات رويه در عملكرد 
متوليان بورس، بازار س��هام را تحت تاثي��ر قرار داد زيرا  
برنامه مدوني كه بتواند بازار را تحت تاثير مثبت قرار دهد 
و باعث روزهاي خوش در اين بازار شود، وجود نداشت. 
اميني تاكيد كرد: اين عوامل دست به دست يكديگر داد 
تا سرمايه گذاران خرد انتظاري كه از اين بازار از ابتداي 
سال با آنها همراه بودند را  از دست بدهند و به مرور ضمن 
خروج سرمايه هاي خود از بازار، ديگر تمايلي براي اينكه 
منابع خود را در اين بازار حفظ كنند نداشته باشند. اين 
كارشناس بازار سرمايه افزود: مهم ترين عاملي كه باعث 
تفاوت سرمايه گذاري در بورس با ديگر بازارها شده است، 
طول مدت سرمايه گذاري در اين بازار است كه اين بازار، 
بازاري كوتاه مدت براي مدت يك يا دو ماهه نيست بلكه 
بازار بلندمدتي است كه بايد سهامداران با نگاه ميان مدت 
سه ساله يا بلندمدت پنج ساله به اين بازار نگاه كنند. وي 
افزود: اگر از همان ابتدا چنين مسائلي را به عنوان آموزشي 
به افراد اعالم مي كرديم ديگر ش��اهد فشار فروش هاي 
سنگين از طرف سهامداران نبوديم. اميني تاكيد كرد: 
ابزارهايي مانند اوراق تبعه كه در بازار براي مردم تعريف 
شده است براي حرفه اي هاي بازار بوده است اما افرادي 
كه مبلغ اندكي را وارد اين بازار كرده اند اين اوراق نمي تواند 
مانند ديگر ابزارها كمك كننده براي حفظ تعادل در بازار 
باشد. وي اظهار داشت: نگاه بلندمدت به سرمايه گذاري 
در بورس، سهامداران را با ضرر و زيان همراه نمي كند و 

بازار با تغيير و اصالح شديد مواجه نمي شود. 

مجازات متخلفان بورسي 
مشخص شد 

علي بهشتي، مدير امور اعضاي شركت بورس تهران 
در خصوص بسته شدن كدها و اعمال محدوديت 
براي كده��اي س��هام داري و معامله گراني كه در 
بورس اقدام به سفارش چيني و انجام دستورهاي 
نامتعارف مي كنند، گفت: بيشترين موارد تخلف از 
جانب معامله گران آنالين و شركت هاي كارگزاري 
مربوط به اردرهاي زير 5۰۰ هزار تومان اس��ت، در 
حالي كه از قبل غيرقانوني بودن اين موضع توسط 
مقام ناظر اعالم شده بود. مدير امور اعضاي شركت 
بورس تهران اضافه كرد: با انجام اين تخلف، كدهاي 
سهامداراني كه مستقيم و از طريق درگاه هاي آنالين 
اقدام به معامله مي كنند، حدود ۱۰ روز كاري و نيز 
براي معامله گران فعال در كارگزاري ها حداقل 5 روز 
بسته مي شود؛ البته با توجه به نوع تخلف اين تعداد 
روزها ممكن است بيشتر هم بش��ود. وي در اشاره 
به ديگر تخلفات موجود در اين حوزه گفت: برخي 
معامله گران، سفارش هايي را انجام مي دهند و در 
زمان هايي مشخص به حذف آنها مي پردازند. اين 
مورد نيز از تخلفاتي محسوب مي شود كه به موجب 
آن دسترسي معامله گران توسط نهاد ناظر محدود 
مي ش��ود. اردرهاي نامتعارف و نيز ِرنج كشيدن از 
ديگر تخلفات در اين حوزه اس��ت كه مانند موارد 
باال به بسته شدن دسترسي معامالتي فرد مذكور 
مي انجامد. اين كارشناس بازار سرمايه توجه به دو 
نكته را براي رشد اين بازار ضروري دانست و افزود: 
نخستين نكته به سرمايه گذاران و تصميماتي كه در 
بازارسرمايه مي گيرند بستگي دارد. در نظر داشته 
باشيد به طور قطع داشتن نگاه بلندمدت )دستكم 
يك س��ال به باال( و نيز تشكيل س��بد متنوعي از 
صنايع مختلف به كسب س��ود در اين بازار كمك 
شاياني مي كند. همچنين، افزايش آگاهي و دانش 
در خصوص بازارس��رمايه و حض��ور در دوره هاي 
آموزش��ي از منابع موثق از ديگر م��وارد الزم براي 
حضور مستقيم در بازارسرمايه است. وي در ادامه 
خطاب به عالقه مندان سرمايه گذاري در بازار سرمايه 
تاكيد كرد: اگر فرصت الزم براي افزايش آگاهي در 
اين زمينه نداريد حتما از روش هاي غيرمس��تقيم 
براي سرمايه گذاري مانند صندوق ها و شركت هاي 

سبدگردان در اين بازار بهره مند شويد.

تامين مالي 1400 هزار 
ميلياردتوماني از بورس

فرهاد دژپس��ند، وزير امور اقتص��ادي و دارايي در 
حاشيه جلسه ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي گفت: برنامه ريزي ما اين اس��ت كه سال 
آينده ۱۴۰۰ هزار ميليارد توم��ان از دو بازار پول و 
سرمايه و نيز س��رمايه گذاري خارجي تأمين مالي 
داشته باش��يم. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: 
تأمين مالي از بورس را سال آينده با ايجاد شركت هاي 
سهامي عام و صندوق هاي پروژه پيگيري خواهيم 
كرد؛ بنابراين سال ۱۴۰۰ سرعت و عمق بيشتري 
به بازار سرمايه مي دهيم تا تحقق رقم ۱۴۰۰ هزار 
ميليارد تومان محتمل تر باشد. دژپسند تاكيد كرد: 
امسال س��رمايه گذاري خارجي خوبي داشتيم اما 
سال آينده بايد قطعًا بيش��تر باشد. وزير اقتصاد در 
پاسخ به پرسشي درباره كاهش اعتماد مردم به بازار 
سرمايه گفت: دنبال فرهنگ سازي هستيم تا مردم 
به روش غيرمستقيم در بورس سرمايه گذاري كنند 
تا تنش ها كمتر ش��ود؛ چون اين التهابات بيشتر به 
دليل سرمايه گذاري مستقيم مردم در بورس است. 
وي تاكيد كرد: آمادگي داريم عرضه اوليه هاي زيادي 
داشته باشيم، اما منتظريم تا حواش��ي رواني بازار 
سرمايه حذف ش��ده و اين بازار به تعادل برسد. اگر 
تحليل هاي كارشناسان بازار سرمايه را مطالعه كنيد 
پيامشان اين است كه بازار سرمايه در حال عبور از اين 
شرايط است. به گفته وزير اقتصاد در ۹ ماهه امسال 
سودآوري شركت هاي بورسي نسبت به مدت مشابه 
پارسال سه برابر شده است. دژپسند همچنين درباره 
اظهارات گذشته خود مبني بر عرضه اوليه بزرگ به 
مناسبت والدت حضرت زهرا گفت: من اين عرضه 
اوليه را به صورت مشروط اعالم كرده بودم و بستگي 
به شرايط بازار دارد و اگر اين شرايط نامساعد باشد 

آن را انجام نمي دهيم.

رعايت كف عرضه به بورس؛ 
مجوز صادرات

روح اهلل ايزدخواه، عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس در مورد جلسه كميسيون صنايع و معادن 
مجلس براي بررس��ي طرح توليد پاي��دار زنجيره 
فوالد كه كلي��ات آن اخيراً در صحن علني مجلس 
تصويب شده، اظهار داشت: هيچ بحثي در خصوص 
لغو يا به تعويق افتادن طرح مجلس مطرح نيست و 
فقط باتوجه به اينكه آقاي سعدمحمدي به تازگي به 
عنوان سرپرست معاونت امور معدني وزارت صمت 
انتخاب شده، مقرر ش��د پيشنهاداتي به خصوص 
براي ماده يك و ۴ طرح از س��وي اين وزارتخانه به 
كميس��يون ارايه شود. عضو كميس��يون صنايع و 
معادن مجلس افزود: طرح در دس��تور كار بررسي 
كميس��يون اس��ت و كار جلو م��ي رود و اگر بحث 
بودجه مطرح نباش��د، به احتمال زياد هفته آينده 
نيز جلس��ه اي در رابطه با اين طرح در كميسيون 
خواهيم داشت. وي درباره برخي نگراني ها مبني بر 
اينكه طرح مجلس منجر به محدودسازي صادرات 
فوالد مي شود، تصريح كرد: در طرح مجلس مطرح 
ش��ده بود كه توليدكنندگان ف��والد همه توليد را 
در بورس عرض��ه كنند و اگر م��ازادي ماند، صادر 
كنند اما در بررسي هاي اوليه كميسيون مقرر شد 
توليدكنندگان يك كف عرضه اي به بورس داشته 
باشند و بعد از آن امكان صادرات وجود داشته باشد.

عواملي كه باعث نوساني شدن شاخص بازار سهام شدند

افزايش ۵۰ درصدي خروج حقيقي ها از بازارسهام

دخالت و رويابافي عامل خروج سهامداران از بورس

فرش قرمز بورس براي سهامداران
در معامالت روز سه شنبه بازار سهام بيش از ۱۲ ميليارد و 
5۱۸ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۱۴ 
هزار و 55۹ ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين شاخص 
كل )هم وزن( با دو هزار و ۸۲ واحد كاهش به ۴۲۷ هزار و 
5۴5 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با يك هزار و ۳۶۲ 
واحد افت به ۲۷۹ هزار و ۶۲5 واحد رسيدند. شاخص بازار 
اول ۲5 هزار و 5۷5 واحد و شاخص بازار دوم ۳۹ هزار و ۹۶۱ 
واحد كاهش داش��تند. در بورس امروز حقوقي ها حدود 
هزار و ۲۰ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش كل 
معامالت خرد ۱۱هزار و ۴۴۰ميليارد تومان بود، اشخاص 
حقوقي ۱۷درصد يعني هزار و ۹۲۰ميليارد تومان سهام 
خريدند و مازاد خريدشان ۹درصد از كل معامالت شد. 
بيش��ترين تزريق پول حقوقي در بازارسهام در سه گروه 
»فرآورده هاي نفتي«، »بانك ها و موسسات اعتباري« و 
»فلزات اساسي« رقم خورد در حالي كه برآيند معامالت 
گروه هاي »هتل و رستوران« و »ساير محصوالت كاني 
غيرفلزي« به نفع حقيقي ها تمام ش��د. عالوه بر اين در 
بين تمامي نمادها، نماد »شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي« با ۴۱۳ واحد، »كشتيراني جمهوري اسالمي« 
با ۴۰۱ واح��د، »گ��روه دارويي بركت« ب��ا ۱۴۸ واحد، 
»سيمان فارس و خوزس��تان« با ۱۲5 واحد، »صنعتي 
زر ماكارون« با ۹۰ واحد، »س��رمايه گذاري البرز« با ۸۸ 
واحد و »پارس خودرو« با ۷۹ واحد بيشترين تاثير مثبت 
را بر شاخص كل داشتند. نماد »صنايع پتروشيمي خليج 
فارس« با سه هزار و ۱۰۳ واحد، »فوالد مباركه اصفهان« 
با دو هزار و ۷۳۲ واحد، »ملي صنايع مس ايران« با دو هزار 
و ۴۱۴ واحد، »شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي« 
با دو هزار و ۱۱۲ واحد، »پااليش نفت تهران« با يك هزار 
و ۷۰ واحد، »بانك پاسارگاد« با ۹55 واحد، »نفت و گاز 

پتروشيمي تامين« با ۹۴۲ و »بانك ملت« با ۹۳۷ واحد 
با تاثير منفي بر شاخص همراه بودند. برپايه اين گزارش 
روز سه شنبه نماد »س��رمايه گذاري تامين اجتماعي«، 
»سايپا«، »ايران خودرو«، »پااليش نفت اصفهان«، »بانك 
تجارت«، »ليزينگ پارسيان« و »گسترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو« درگروه نمادهاي پربيننده قرار داش��تند. 
»گروه خودرو« هم در معامالت امروز صدرنشين برترين 
گروه هاي صنعت شد و در اين گروه چهار ميليارد و ۳۲۷ 
ميليون برگه سهم به ارزش ۱۶هزار و ۱5۴ ميليارد ريال 

داد و ستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز حدود ۱۶۷ واحد كاهش داشت و بر 
روي كانال ۱۷ هزار و ۶۶۹ واحد ثابت ماند.همچنين در اين 
بازارسرمايه دو ميليارد و ۲۶۴ ميليون برگه سهم به ارزش 5۲ 
هزار و ۷5 ميليارد ريال داد و ستد شد. در روز مذكور نمادهاي 
»س��نگ آهن گهرزمين«، »توليد نيروي برق دماوند«، 
»گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي«، »توسعه مسير برق 
گيالن«، »توزيع داروپخش«، »سرمايه گذاري مالي سپهر 
صادرات«، »بيمه دي«، »آسيا سير ارس« و »فرآورده هاي 
غذايي و قند چهارمحال« با تاثير مثبت بر ش��اخص اين 
بازار همراه بودند. روز سه شنبه نمادهاي »صنعتي مينو«، 
»پليمر آرياساسول«، »فوالد هرمزگان جنوب«، »سهامي 
ذوب آهن اصفهان«، »پتروشيمي زاگرس«، »هلدينگ 
صنايع معدني خاورميانه«، »سرمايه گذاري صبا تامين« و 
»بيمه پاسارگاد« تاثير منفي بر شاخص اين بازار را داشتند.

روز گذشته افزايش سهام حقيقي ها در ۹۲نماد و افزايش 
سهام حقوقي ها در ۱۷۱نماد به بيش از يك ميليارد تومان 
رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته اول ۴۴۰ميليارد تومان 

و تغيير مالكيت دسته دوم هزار و ۴۴۰ميليارد تومان بود. 
آخرين قيمت ۱۸۸نماد حداقل سه درصد نسبت به قيمت 
روز قبل آنها افزايش يافته و ۲۳۱نماد با كاهش بيش از سه 

درصدي قيمت همراه بوده اند.

    احتمال عرضه سرخابي ها در فرابورس
ابوالقاسم شمس جامخانه، معاون سازمان خصوصي سازي 
در گفت وگو با ايرنا به آخرين وضعيت عرضه سهام استقالل 
و پرسپوليس در شركت فرابورس اشاره كرد و افزود: دوشنبه 
هفته گذشته جلسه معارفه پرسپوليس )پيش از طرح در 
هيات پذيرش( در فرابورس برگزار شد، بدين صورت كه 
مديران شركت پرسپوليس و همكاران مالي اين شركت، 
اين باشگاه را با توجه به صورت هاي مالي و فعاليت هايي را 
كه در دستور كار دارند معرفي كردند. وي با اشاره به برگزاري 
اين جلسه، ادامه داد: شركت فرابورس يك سري نواقص از 
اطالعات شركت پرسپوليس را مطرح كرد تا پس از تكميل 
اطالعات و ارايه گزارش حسابرسي دوره مالي ۶ ماهه منتهي 
به ۳۰ آذرم��اه، موضوع در هيات پذيرش فرابورس مطرح 
شود. شمس اظهار داش��ت: اطالعاتي شامل درخواست 
پذيرش باشگاه در فرابورس، پرداخت حق پذيرش، تكميل 
اطالعات درباره برخي از قراردادهاي كادر فني و بازيكنان 
و اسناد مالكيت مجموعه هاي ورزشي، از جمله مداركي 
هستند كه ناقص بودند و قرار شد تا پس از تكميل آنها در 

اختيار شركت فرابورس قرار بگيرد.
معاون س��ازمان خصوصي سازي بيان داش��ت: باشگاه 
پرس��پوليس صورت هاي مالي ۶ ماه منتهي به ۳۰ آذر 
ماه را تهيه كرده اس��ت و حس��ابرس و ب��ازرس قانوني 
شركت هم اكنون در شركت مستقر و انجام حسابرسي 
هستند. وي افزود: پس از اين اقدامات، شركت فرابورس 

بررسي هاي الزم را انجام و گزارشي را تهيه مي كند تا براي 
طرح در اختيار هيات پذيرش قرار گيرد. شمس با اشاره 
به احتمال عرضه سهام پرسپوليس به فرابورس تا چند روز 
آينده، تاكيد كرد: همه سعي ما اين است تا هر چه زودتر 
سهام پرسپوليس در فرابورس پذيرش شود، زيرا كارهاي 
اصلي آن انجام ش��ده و باقي كارها كار سختي نيست كه 
بخواهد عرضه را با تاخير زيادي مواجه كند.  معاون سازمان 
خصوصي سازي خاطرنشان كرد: عرضه سهام سرخابي ها 
در فرابورس پس از اخذ مصوبه هيات پذيرش فرابورس 
عملياتي خواهد شد، بدين صورت كه پس از پذيرش بايد 
درج نماد انجام شود و سپس شاهد عرضه اوليه خواهيم 
بود. وي اظهار داشت: فعاليت هاي باشگاه پرسپوليس به 
خوبي در حال انجام است، اما باشگاه استقالل تا حدودي 
با تاخير فعاليت همراه اس��ت و با ي��ك يا ۲ هفته تاخير 
اطالعاتش به فرابورس ارايه داده شده و قرار است امروز 
جلسه معارفه )پيش از طرح در هيات پذيرش( استقالل 
در فرابورس انجام شود. شمس در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه سهام استقالل و پرسپوليس هم زمان و در يك 
روز عرضه اوليه خواهند ش��د؟ خاطرنشان كرد: يكي 
از داليل اصلي تاخير در فعاليت باش��گاه اس��تقالل و 
پرسپوليس سال مالي آنها است، سال مالي پرسپوليس 
۳۱ خرداد ماه و براي استقالل ۳۱ تير ماه است؛ بنابراين 
صورت هاي مالي ۶ ماهه براي پرسپوليس ۳۰ آذر ماه 
و براي اس��تقالل ۳۰ دي ماه اس��ت و به همين دليل 
آماده سازي صورت هاي مالي توسط باشگاه استقالل 
كمي زمان بر اس��ت. معاون سازمان خصوصي سازي 
افزود: براساس هماهنگي با فرابورس، وزارت ورزش و 
وزارت اقتصاد، ممكن است عرضه سهام اين دو باشگاه 

به صورت همزمان در فرابورس عرضه شود.



گروه راه و شهرسازي|
مديريت شهري تهران با هدف گره گشايي از تامين 
مال��ي خريد ناوگان مترو دو س��نت و روي��ه را كنار 
گذاش��ت و به فروش 3 ملك شهرداري و همچنين 
كسب اجازه ش��هرداري از شوراي شهر بابت فروش 
اين ام��وال راي داد. اگر چه تاكنون، ش��وراي پنجم 
بر لزوم مقابله با شهر فروشي تاكيد كرده و مخالفت 
با ف��روش اموال ش��هرداري را به عن��وان خط قرمز 
خود تعريف كرده بود، اما در يك مصلحت س��نجي 
منطقي، از اين خط قرمز نيز عبور كرد. از سوي ديگر، 
اگر چه شهرداري در دوره هاي گذشته بابت فروش 
اموال خود از شوراي شهر مجوزي دريافت نمي كرد، 
ام��ا ش��هرداري در دوره كنوني، پ��ا روي اين عادت 
غيردموكراتيك گذاشت و براي فروش و تهاتر اموال 

خود از پارلمان شهري پايتخت كسب اجازه كرد.
به اين ترتيب، ديروز اليحه مجوز به شهرداري تهران 
)سازمان امالك و مستغالت( جهت واگذاري و فروش 
10 فقره از امالك شهرداري، در دويست و شصت و 
نهمين جلسه شوراي شهر مورد بررسي قرار گرفت.

در ابتدا حس��ن رس��ولي خزانه دار ش��وراي شهر در 
توضيح اين اليحه گفت: يكي از خطوط قرمز شوراي 
پنجم شهر فروشي بوده است. اين راهبرد تا آخرين 
روزهاي اين ش��ورا تداوم خواهد داشت. تاكنون نيز 
هيچ مجوزي به ش��هرداري براي اي��ن منظور داده 
نش��ده اس��ت اما در اين مورد خاص براي عملياتي 
كردن 1,۵00 ميليارد تومان منابع مالي در شورا براي 
تجهيز ناوگان مترو، با ايراداتي در بانك عامل مبني 
بر انباشت بدهي هاي شهرداري و وجود شهرداري در 

ليست سياه، مواجه شديم.
وي افزود: به همين منظور نيز آقاي هاشمي با وزير 
كار تعامالتي را داشتند و نهايتًا بر اساس اين اليحه كه 
شهرداري ارايه كرده است، شهرداري اجازه مي خواهد 
كه با تهاتر اين امالك به ويژه با تأمين اجتماعي، اجازه 
فروش و تهاتر اين اموال داده شود. تقاضاي شهرداري 
نيز ف��روش 10 فقره از امالك بود اما ما ۷ فقره از اين 
موارد را حذف كرديم و سه فقره باقي مانده را بررسي 
خواهيم كرد. رسولي با اش��اره بر اموال قابل فروش 
ش��هرداري تصريح كرد: مورد اول ي��ك فقره زمين 
به عرصه بيش از 10 هزار متر در منطقه 1۸ اس��ت. 
بعدي پالكي در منطقه ۵ زميني ب��ا متراژ 1۲ هزار 
متر و مورد بعدي نيز ملكي در منطقه 1۶ با مساحت 
بيش از 3۴ هزار متر است. در عمل به اصل شفافيت و 
سالمت اداري، اين امالك وقف مواد مالي شهرداري 
بايد به فروش برسد. امروز با اجازه دادن به شهرداري 
مي توانيم اميدوار باش��يم كه اي��ن 1,۵00 ميليارد 
تومان اوراق س��ال ۹۸ را با وجود بيش از ۶0 ميليارد 
تومان بدهي انباشته شده شهرداري، تجهيز ناوگان 

عمومي را به انجام رسانيم.
خليل آب��ادي در مخالفت با اي��ن اليحه گفت: مگر 
نمي گوييد كه خط قرمز ش��وراي شهر عدم فروش 

امالك است پس چرا اين اليحه را مورد بررسي قرار 
داده ايم؟  در ادامه هاش��مي گفت: م��ا هرچه براي 

ديگران مي گوييم براي خودمان اجرا نمي كنيم.
س��پس محمود مير لوحي رييس كميته اقتصادي 
و تنظيم مقررات ش��وراي شهر گفت: ما گفته بوديم 
كه شهر فروش��ي و باغ فروشي نمي كنيم. اين اقدام 
سابقه نداشته است. در همين شهرداري يك قرارداد 
۲۲ هزار ميليارد توماني انجام ش��ده اما يك صفحه 
هم به شورا نيامده اس��ت. اين افتخاري است كه در 
حال حاضر شهرداري، فروش اين اموال را به صحن 

آورده است.
وي افزود: طرف حس��اب دو ملك از اين س��ه ملك 
تأمين اجتماعي اس��ت. اينكه ما در شرايط تحريم و 
كرونا روي طرح تفصيلي ايستادگي كرديم و باغات 
را رس��يدگي كرديم و بدهي هاي شهرداري را مبني 
بر ۶۹ و ۷0 هزار ميليارد با ۲0 درصد س��ود را به مرز 

۶0هزار ميليارد رسانده ايم.

مير لوحي تاكيد كرد: ما دارايي ها را نمي فروش��يم 
اما براي راه اندازي سيس��تم حمل و نق��ل ناچاريم 
بدهي هاي تأمين اجتماعي كه مربوط به قبل است 
را به فروش برسانيم. در ادامه محمد ساالري رييس 
كميس��يون معماري و شهرس��ازي ش��وراي شهر 
گفت: ما در شوراي شهر مصوبه اي داشتيم مبني بر 
اينكه امالك و اراضي كه قرار اس��ت به فروش برسد، 
بارگذاري حداكثري را به انجام رس��اندند. در اينجا 
دو ملك بارگذاري نشده و مجوز پروانه ندارد. اين بر 

خالف مصوبات قبلي شورا و منافع شهر است.
وي تاكيد كرد: اين امالك بايد بارگذاري شود سپس 
به فروش برسد به عالوه ستون قيمت بايد حذف شود 

و بدون ستون به فروش برسد.
سپس محمد نادر محمد زاده رييس سازمان امالك 
و مستغالت گفت: ما هيچ زميني را بدون بارگذاري 
نمي فروش��يم. كارشناس��ي مورد اول تمام ش��ده 
كارشناسي مورد دوم و سوم نيز در حال انجام است. 

كليات اين اليحه با 1۶ موافق به تصويب رس��يد. در 
ادامه ساالري پيشنهادي را درباره بارگذاري اين سه 
ملك ارايه كرد و گفت: وقتي ملكي بارگذاري شود، 
قيمت آن چند برابر مي شود لذا شهرداري نبايد خام 
فروشي كند بلكه بايد بارگذاري كند. لذا ما بايد قيد 
كنيم كه اين امالك بايد پس از بارگذاري به فروش 
برسد. سپس رسولي در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: 
همه دغدغه هاي آقاي ساالري در گزارش كميسيون 
برنامه و بودج��ه آمده و ما بايد فرض را بر تصميمات 
خردمندانه ش��هرداري بگذاريم و ش��ورا مس��وول 

بارگذاري امالك نيست.
در نهايت پيشنهاد ساالري با ۴ رأي به تصويب نرسيد 
و س��االري نيز به دليل عدم موافقت با اين پيشنهاد 
و تفاوت قيمت حدوداً ه��زار ميلياردي امالك، وي 
جلسه شورا را ترك و پس از مدتي با اصرار ديگر اعضا 

به صحن شورا بازگشت.

    تذكر به شهرداري 
در عدم حمايت از سرباز راهور

در بخش��ي از نشس��ت علني ديروز ش��وراي شهر، 
محمد جواد حق شناس، رييس كميسيون فرهنگي 
و اجتماعي ش��وراي ش��هر تهران در تذكري گفت: 
شهرداري تهران موظف است نسبت به تظلم خواهي و 
انجام شكايت براي رسيدگي به بزه آشكار اقدام سيلي 

خوردن سرباز راهور اقدام كند.
حق شناس افزود: عابد اكبري سرباز جوان در خيابان 
انقالب در راس��تاي انجام وظيفه قانوني خود توسط 
شخصي كه در لباس قانونگذار در آمده هتك حرمت 
شده و سيلي خورده اس��ت. بنابر وظيفه در راستاي 
حفظ حمي��ت س��ازماني و دفاع از هوي��ت معنوي 
سربازان، شهرداري تهران موظف بود براي حمايت 
معنوي و قانوني از پليس راهور كه در اين هواي ناپاك 
تهران بطور ش��بانه روزي خدمت مي كنند حمايت 
قانون��ي نمايد تا هر تازه به دوران رس��يده اي جرات 
نكند به نماينده قانون بي رحمانه بتازد و بر گونه يخ 
زده اش به س��تم سيلي بزند و با اس��تفاده از تريبون 
رسمي و قلدري تمام، س��رباز وطن را مورد عنايت و 

خطاب قرار دهد. 
حق ش��ناس گفت: از آنجايي كه اي��ن مهم تاكنون 
انجام نش��ده ش��هرداري تهران موظف است نسبت 
به تظلم خواهي و انجام ش��كايت براي رسيدگي به 
اين بزه آش��كار اقدام و در صورت استنكاف و تاخير 
غيرقابل قبول سازمان مسوول نيز به صورت رسمي 
درخواست رسيدگي فوري به اين ماجراي دردناك 

را فراهم نمايند. 
او ادامه داد: در اولين فرصت نسبت به تقدير مادي و 
معنوي از اين سرباز وطن در صحن شورا اقدام نمايد. 
باش��د كه ديگر ش��هرمان ش��اهد چنين بي پروايي 
غيرقابل گذش��ت و بخشش و شكستن جان قانون و 

پاي قانون شكنان نباشد.

ايرانشهردر شهر 5  چهار شنبه    15      بهمن 1399   20 جمادي الثاني 1442  سال هفتم    شماره   Wed. Feb 3. 2021  1869  راهوشهرسازي

بازديد رايگان از برج ميالد 
امروز براي بانوان 

برج ميالد همزمان با فرا رس��يدن س��الروز والدت 
حضرت فاطمه زهرا )س( ميزبان بانوان خواهد بود.

به گزارش مه��ر، همزمان با فرا رس��يدن والدت 
باسعادت بانوي دو عالم حضرت فاطمه الزهرا)س(، 
برج ميالد امكاني را فراهم كرده اس��ت تا تمامي 
بانوان بتوانند از شش��مين ب��رج مخابراتي دنيا با 
رعايت پروتكل هاي بهداش��تي به صورت رايگان 

بازديد كنند. 
تمامي بانوان مي توانند در روز چهارشنبه 1۵ بهمن 
ماه از ساعت ۹ تا 1۴ از س��كوي ديد باز در ارتفاع 
۲۸0 متري اين مجموعه فرهنگي و گردش��گري 

بازديد كنند. 
اين بازديد رايگان صرفًا براي بانوان است و همراهان 

آنها بايد بليت بازديد خريداري كنند.

 مقطع فعلي مي تواند
 آغاز ركود مسكن باشد

حسن محتشم، كارش��ناس بازار مسكن گفت: مقطع 
كنوني مي تواند آغاز دوره ركود و ثبات قيمت سه تا پنج 
ساله بخش مسكن باشد، به شرطي كه اين حوزه از ناحيه 
عوامل سياسي و اقتصاد كالن دچار شوك نشود. محتشم 
در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بازار مسكن همواره طي 
دهه هاي گذشته روال سينوسي داشته و به نظر من اين 
روند همچنان سينوس��ي خواهد بود. از سه سال پيش 
يعني پايان سال 13۹۶ كه رش��د قيمت دالر آغاز شد 
مس��كن هم پس از يك دوره ركود پنج س��اله شروع به 
رشد قيمت كرد كه تا دي ماه امسال ادامه يافت؛ هرچند 
سرعت رشد آن گرفته شده است. وي افزود: اينكه بازار 
مسكن از دو ماه قبل به آرامش قيمتي رسيده به ثبات 
نرخ ارز برمي گردد. دالر تا مرز 30 هزار تومان باال رفت اما 
هم اكنون حدود ۲3 هزار تومان شده كه نسبت به سه سال 
قبل حدودا شش برابر شده است. مسكن هم تقريبا همين 
مقدار رشد كرد. اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه 
در بهمن ماه نيز با كسادي معامالت مواجهيم خاطرنشان 
كرد: در بهمن سال هاي گذشته كه به شب عيد نزديك 
مي شديم معموال معامالت افزايش پيدا مي كرد. يكي از 
داليل اين بود كه متقاضيان مي خواستند از تورم سال 
آينده مصون بمانند. اما هم اكنون تقريبا به نيمه بهمن 
رس��يده ايم و بازار در ركود قرار دارد. علت اين است كه 
متقاضيان واقعي توان خريد ندارند و س��رمايه گذاران 
هم با توجه به ثبات نرخ ارز براي خريد مس��كن ريسك 
نمي كنند. اين باعث ش��ده كه قيمت مسكن به ثبات 
نسبي برسد. در سال كاالها نيز شاهد ثبات نسبي قيمت 
هستيم. محتش��م ادامه وضعيت كنوني را مشروط به 
آرامش بازار ارز و شرايط سياست خارجي دانست و گفت: 
مقطع كنوني مي تواند آغاز يك دوره ركود سه تا پنج ساله 
براي بازار مسكن باشد؛ به شرطي كه اين بازار از ناحيه 
ساير متغيرها همچون شرايط بين المللي دچار شوك 
نشود و شاهد رشد قيمت ارز و طال نباشيم. بعد ممكن 
است به تدريج سرمايه ها به بخش مسكن بيايد و معامالت 
كم كم افزايش پيدا كند. بخشي از اين ورود نقدينگي از 
بورس خواهد بود؛ زيرا به دليل روند كاهشي بازار سرمايه، 
سهامداران دچار دلزدگي شده اند. وي با بيان اينكه بخش 
مسكن با كمبود توليد مواجه است كه مي تواند فشار تقاضا 
و رشد قيمت مجدد را در پي داشته باشد گفت: دولت براي 
جلوگيري از افزايش قيمت مسكن بايد نگرشها به حوزه 
ساخت و ساز را تغيير دهد. توزيع ساخت در مناطق داراي 
تقاضاي واقعي و كوچك سازي مي تواند بخشي از اين 
تغيير باشد. مسكن بايد از يك كاالي سرمايه اي به كاالي 
مصرفي تبديل شود تا به آرامش برسد. در بخش توليد 
بايد تمهيدات و  تسهيالت الزم فراهم شود تا سازندگاني 
كه هم اكنون به دليل نااطميناني از شرايط اقتصاد كالن 
و تورم حاكم بر اين بخش، ريس��ك س��رمايه گذاري را 
نمي پذيرند براي تعريف پروژه هاي جديد ترغيب شوند. 
اين عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان استان تهران، 
مهم ترين چالش حوزه ساخت و ساز را عدم ثبات قيمت 
زمين و مصالح ساختماني دانست و گفت: سازندگان 
نمي دانند كه قرار است با چه قيمت تمام شده اي پروژه 
را به پايان برسانند و با چه قيمتي بفروشند. افزايش 
هزينه ها از ناحيه دس��تگاه هاي خدمات رسان مثل 
شهرداري، نظام مهندسي، تامين اجتماعي و ماليات 

از ديگر مشكالت حوزه ساخت و ساز است.

انتقاد از تغيير كاربري امالك 
دولتي بدون مجوز شهرداري

محمد س��االري، ريي��س كميس��يون معماري و 
شهرسازي شوراي شهر از كاهش جدي درآمدها و 
شهرداري هاي كشور و كاهش اختيارات شهرداري ها 
و ش��وراياري هاي كش��ور در زمينه تغيير كاربري 
اراضي دس��تگاه هاي دولتي انتقاد كرد. به گزارش 
مهر، ساالري در جلسه روز سه شنبه شوراي شهر 
طي تذكري درباره اليحه بودج��ه 1۴00 دولت و 
جمع بندي كميس��يون تلفيق مجلس در ارتباط 
با كاهش جدي درآمدها و ش��هرداري هاي كشور 
و كاهش اختيارات ش��هرداري ها و شوراياري هاي 
كشور گفت: متأس��فانه وزارت نيرو و دانشگاه آزاد 
اس��المي در ادامه اق��دام وزارت آموزش و پرورش، 
وزارت علوم و وزارت بهداش��ت مجوز پيدا كردند تا 
نس��بت به تغيير كاربري امالك و اراضي متعلق به 
خود در شهرها مبتني به  آيين نامه دولت اقدام كنند. 
وي افزود: در اين امر ضمن اينكه نهاد شوراهاي شهر 
و شهرداري ها سلب مي شود عوارضي كه از اين محل 
نصيب شهرداري هاي كشور مي ش��د، رفته رفته 
كاهش پيدا مي كند. نخستين بار اين تغيير كاربري 
توسط وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت، زيرا 
اين وزارتخانه با مشكالت مالي زيادي مواجه بود، 
دولت و مجلس وقت اين تصميم را اتخاذ كردند و 
سكوت آن زمان منجر شد كه وزارت علوم و وزارت 
بهداشت نيز نس��بت به اين موضوع اقدام كردند. او 
عنوان كرد: امسال وزارت نيرو و دانشگاه آزاد اسالمي 
نيز مجوز تغيير كاربري امالك خود را گرفته اند. تذكر 
جدي خود را به دولت و مجلس شوراي اسالمي اعالم 
مي كنم كه رفته رفته ما در آينده نزديك شاهد اين 
خواهيم بود كه همه نهادها و وزارت خانه ها اين رويه 
را پيش بگيرند. وي افزود: از رييس شورا و شهردار 
تهران مي خواهم ت��ا اعتراض خ��ود را درباره اين 
موضوع  به كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي 

به دولت و مجلس ابالغ كنند.

اعطا: معابر به تونل وحشت 
تبديل شده است

سخنگوي ش��وراي اسالمي ش��هر تهران با اشاره 
به اينكه مدتي اس��ت با خاموش��ي خيابان و معابر 
شهر تهران مواجه هس��تيم افزود: تهران به »شهر 
خاموش« و همه معابر به »تونل وحش��ت« تبديل 

شده است.
به گزارش ايس��نا، علي اعطا ديروز در يك نشست 
خبري كه به هم��راه مجيد فراهاني، عضو و رييس 
كميته بودجه و نظارت مالي شوراي اسالمي شهر 
تهران با محوريت بودجه س��ال 1۴00 شهرداري 
تهران برگزار شد، عنوان كرد: مدتي است با خاموشي 
خيابان و معابر شهر تهران مواجه هستيم. چندي 
پيش درب��اره پل هاي عابر پياده تاريك نا امن براي 
شهروندان طرحي با عنوان »عبور ايمن شهروندان از 
پل هاي عابر پياده شهر تهران« تصويب شد در دفاع 
طرح مذكور از عبارت »تونل وحشت« براي پل هاي 
عابر تاريك و محصور در تابلوهاي تبليغاتي استفاده 
كردم. اكنون متاسفانه تهران به »شهر خاموش« و 

همه معابر به »تونل وحشت« تبديل شده است.
وي با بيان اينكه اما در حوزه ش��هر تهران بايد اين 
هش��دار را داد كه طوالني ش��دن تاريكي تهران و 
استمرار شهر خاموش به ناامني معابر منجر مي شود، 
اضافه كرد: در مجموع خاموشي هاي بلندمدت در 
تهران هر چند به مساله تامين انرژي باز مي گردد، 
اما بايد در نظر داشت كه نبايد امنيت عمومي شهر 
اولين جايي باشد كه به عنوان تير رس تهران را به 

شهر خاموش تبديل مي كند.
اعطا ادام��ه داد: در ايامي كه محدوديت هاي رفت 
و آمد وجود دارد مردم ب��راي اندكي پياده روي در 
اطراف منزل خود نبايد در شهر خاموش با چراغ قوه 
از منزل خود بيرون بيايند هر چند اين خاموش��ي 
به بعد از س��اعت ۹ خالصه نمي ش��ود و از غروب تا 
صبح فردا ادام��ه دارد. در اين رابطه انتظار مي رود 
دستگاه هاي مسوول دولتي بي تفاوت نمانند و نسبت 
به اين مطالبه مهم شهروندي حساسيت الزم را به 
خرج دهند، چرا كه نمايندگان مردم در شورا موضوع 

را تا حصول نتيجه پيگيري مي كنند.
وي افزود: مديريت پسماند در شهر تهران عمدتا به 
صورت سنتي صورت مي گرفته است كه اين روش 
عالوه بر آسيب هاي محيط زيستي شهرداري را با 
مشكل كمبود زمين براي دفن زباله ها نيز روبه رو 
مي كرده  است. طرح فعلي مديريت پسماند مربوط 
به حدود ۲0 سال پيش است. شوراي پنجم در سال 
۹۷ مطابق برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران 
شهرداري را موظف به تهيه »برنامه جامع مديريت 
پسماند« كرد. ش��هرداري پس از انجام مطالعات 
و بررس��ي هاي الزم اقدام به تدوي��ن برنامه جامع 

مديريت پسماند كرده است.

شهرداري براي فروش 10 ملك خود اليحه داد؛ شورا با فروش 3 ملك موافقت كرد

 بر اساس يك تفاهم نامه 5 جانبه انجام خواهد شد

عبور از تنگناي مالي با 2 خرق عادت

  26 هزار مسكن ملي  براي رانندگان برون شهري
وزير راه و شهرسازي در مراسم امضاي تفاهم نامه تامين 
مسكن رانندگان حمل و نقل عمومي برون شهري كشور، 
گفت: ۲۲۶ هزار مس��كن ملي تا س��ه س��ال آينده براي 
رانندگان ساخته مي شود. پيش از اين، وزارت راه با برخي 
از نهادهاي كشوري و لش��كري و وزارتخانه هاي ديگر از 
جمله آموزش و پرورش، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
با هدف س��اخت مس��كن ملي براي معلمان، كارگران و 
نيروهاي نظامي تفاهم نامه همكاري منعقد كرده است. 
در اين حال، ديروز از س��وي مراجع رسمي در وزارت راه و 
شهرسازي اعالم شد كه ۲1 هزار نفر از ثبت نام كنندگان 
و متقاضيان مسكن ملي آورده خود را تكميل نكرده و از 
اين طرح حذف شده اند. بر اساس اين تفاهم نامه كه بين 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با شركت عمران 
شهرهاي جديد، بنياد مسكن انقالب اسالمي، سازمان 
ملي زمين و مسكن و معاونت مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهرس��ازي منعقد ش��د ۲۲۶ هزار راننده اتوبوس، 
كاميون و ترانزيني تا سه سال آينده صاحبخانه مي شوند. 
به گزارش ايرنا، محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي در اين 
مراسم گفت: رانندگان براي مردم زندگي بخش هستند 
و با اين كار ما براي آنها زندگي بخشي مي كنيم. اسالمي 
خاطرنشان كرد: هدف اين تفاهم نامه تامين مسكن براي 
۲۲۶ هزار نفر از رانندگان حمل و نقل برون شهري است 
كه در يك برنامه سه ساله به سرانجام خواهد رسيد و در 
گام نخست به همت مديران استاني و همچنين متوليان 
حمل و نقل برون شهري، عمليات آماده سازي زمين انجام 
خواهد شد. وي ادامه داد: در گام دوم اين تفاهم نامه تالش 
مي شود تا تسهيالت بانكي متناسب با توان رانندگان در 
اختيار آنان قرار گيرد و اميدواريم اين امر با كمك وزارت 

تعاون، كار و رفاه اجتماعي به سرانجام برسد.
بر اساس اين گزارش، اين تفاهم نامه در ۷ ماده و ۴ تبصره 
به امض��اي معاونان وزي��ر راه و شهرس��ازي و همچنين 
نمايندگاني از صنف رانندگان رسيد. موضوع اين تفاهم نامه 
همكاري در ساخت واحدهاي مسكوني در شهرهاي هدف 
سطح كشور براي تامين مسكن رانندگان بخش حمل و نقل 
عمومي برون شهري اس��ت كه طبق قانون ساماندهي و 
حمايت از توليد و عرضه مس��كن فاقد مسكن هستند.  
براساس نيازمندي هاي احصا و ارايه شده از سوي سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي و س��هميه اي كه معاونت 
مسكن و ساختمان هر ساله به دستگاه هاي مسوول اجراي 
تفاهم نامه اعالم مي كند، با بهره مندي كامل از ظرفيت ها، 
اراضي و منابع مالي ظرفيت در چارچوب ضوابط و مقررات 

طرح اقدام ملي مس��كن تفاهم نامه تنظيم شد و به امضا 
رس��يد. در اين تفاهم نامه تاكيد شده است كه به منظور 
راهبري موضوع تفاهم نامه و ايجاد زمينه اجراي مفاد توافق 
شده در آن، كارگروه مشتركي متشكل از نمايندگان وزارت 
راه و شهرسازي و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 

مطابق با ماده پنج تفاهم نامه تشكيل شود.

    رانندگان به تشكل هاي استاني مراجعه كنند
داريوش اماني، قائم مقام سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي پس از مراسم امضاي تفاهم نامه ساخت مسكن 
براي رانندگان برون شهري گفت: رانندگان مشمول طرح 
مس��كن ملي، براي ثبت نام در اين طرح به تش��كل هاي 
استاني مراجعه كنند. اماني افزود: اين تفاهم نامه يكي از 
آرزوهاي رانندگان برون ش��هري بود كه باالخره محقق 
شد. وي گفت: شناسايي رانندگان مشمول دريافت اين 
واحدهاي مسكوني پيش از اين انجام شده بود و به دليل 
آنكه سازمان راهداري كارت هوش��مند براي رانندگان 
صادر كرده، از همه شرايط رانندگان برون شهري و تعداد 
آنان مطلع است. اماني اظهار داشت: بر اساس پايش هاي 
انجام شده از بين ۶3۸ هزار راننده برون شهري بار، مسافر 
و ترانزيت و همچنين بر اساس شرايط مندرج در طرح اقدام 
ملي مسكن، ۲۲۶ هزار راننده واجد شرايط شناخته شدند. 
قائم مقام سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ادامه داد: 
در فاز نخست، با شركت عمران شهرهاي جديد تفاهم نامه 
ساخت پنج هزار واحد قطعي شده و از يك ماه آينده در چند 
استان عمليات اجرايي آنها شروع مي شود. اماني توضيح داد: 
رانندگان مشمول مي توانند به تشكل هاي استاني خود 
مراجعه كنند، اين تشكل ها نيز فهرست متقاضيان را به 
سازمان راهداري ارايه داده و ما پس از پايش اوليه، فهرست 
را به معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازي ارايه مي دهيم. 
قائم مقام سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ادامه داد: 
قرار است تامين مسكن رانندگان داراي كارت هوشمند كه 
نزديك به ۲۲۶ هزار نفر و فاقد مسكن هستند در سه سال، 
انجام شود. وي خاطرنشان كرد: البته تعداد زيادي از اين 
رانندگان در شهرهاي كوچك هستند كه به آنان زمين داده 
مي شود، به رانندگان فاقد مسكن كه در شهرهاي بزرگ 
ساكن هستند نيز در قالب پروژه هاي مشاركتي، ساخت 
وساز مسكن انجام مي شود.   ناجي سالمي  اظهار كرد: اين 
ضرورت وجود داشت، حركت در خصوص رانندگان فاقد 
مسكن از طريق سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و 

همچنين معاونت مسكن و ساختمان انجام شود.

آقای عادل ملکی فرزندشکرو شمیال دارای شناسنامه شماره 10به شرح دادخواست به 
کالسه10100/99/5 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان شکر ملکی فرزند کریم و ریحان به شناسنامه 52335درتاریخ99/5/28در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-عادل ملکی فرزند شکربه شناسنامه 10متولد1355فرزند متوفی
2-کمال ملکی فرزند شکر به شناسنامه9متولد 1362فرزند متوفی

3-سامیه ملکی فرزند شکر به شناسنامه 42متولد 1364فرزند متوفی
4-حسن ملکی فرزند شکر به شناسنامه 1036متولد1350فرزند متوفی

5-زکیه ملکی فرزند شکر به شناسنامه 4متولد1348فرزند متوفی
6-نازی ملکی فرزند شکر به شناسنامه یک متولد1360فرزند متوفی

7-جالل ملکی فرزند شکر به شناسنامه 4520000572متولد 1367فرزند متوفی
8-شمیال روبندی فرزند سیدعیسی به کد ملی5810017983متولد1318همسر متوفی

9-جمال ملکی فرزند شکر به شناسنامه1724متولد 1356فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

آگهی حصر وراثت

دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به 

این سامانه پیامك نمایند. 

محسن هاشمي در جلسه صبح سه شنبه شوراي شهر تهران در تذكري خطاب به پیروز حناچي 
شهردار تهران و در ادامه تذكر علي اعطا مبني بر بي توجهي شهرداري به تذكرات شورا، اظهار كرد: 
بنده به این موضوع حق مي دهم و مدتي است كه شهرداري به تذكرات اعضاي شوراي شهر پاسخي 
نمي دهد. ما هم از دبیرخانه پیگیري مي كنیم.  وي افزود: شهرداري در گذشته پاسخ كوتاه مي داد 
هرچند كه مورد قبول نبود اما حال هیچ پاسخي نمي دهد. از شهرداري مي خواهم كه در ماه هاي 
باقي مانده جدي تر به تذكرات پاسخ داده شود. هاشمي همچنین در حاشیه نشست علني دیروز 
ش�وراي شهر، درباره عدم پاسخگویي شهرداري به تذكرات اعضاي شورا گفت: تعداد تذكرات 
اعضا بسیار زیاد است و نزدیك به هزار تذكر در سه سال گذشته داشتیم كه متوسط روزي یك و 
نیم تذكر داده شده است. شهرداري به تذكرات با فاصله پاسخ مي دهد اما در یكي دو ماه اخیر در 
پاسخگویي كاهلي به خرج دادند و برخي را فكر مي كنند با توضیح حضوري الزم به گزارش كتبي 

نیست اما اعضا درخواست دارند كه به صورت كتبي به تذكرات پاسخ داده شود.

ذره بين
1000  تذكر به شهردار در 3 سال



عضو ش��وراي عالي فضاي مجازي با بيان اينكه كس��ي 
مخالف توسعه پهناي باند داخل نيست، اظهار كرد: اغلب 
كارشناس��ان و كس��اني كه در مورد پهناي باند صحبت 
مي كنند از توس��عه پهناي باند و ترافيك داخلي حمايت 
مي كنند. در برهه اي از زمان ترافيك پهناي باند خارجي ما 
به دليل اينكه كاربران ايراني به هر ترتيبي به سمت خدمات 
خارجي سوق پيدا كردند، افزايش يافت و وزارت ارتباطات 
نيز پهناي باند را وارد مي كرد و به مردم فروخت. هم اكنون 
اما تكليف توسعه پهناي باند داخلي معلوم و مشخص است 
و ابهامي روي آن نيست. همه نيز مي دانند كه افزايش پهناي 

باند خارجي، خارج از مصلحت كشور اتفاق افتاده است.
چندي پي��ش خبري  مبني  بر احضار وزي��ر ارتباطات به 
دادسراي فرهنگ و رسانه در رسانه ها منتشر شد كه حكايت 
از اعالم جرايم متعدد توسط دادستان كل كشور عليه وزير 
ارتباطات داشت. در متن اين خبر آمده بود كه محمدجواد 
آذري جهرمي به دليل استنكاف از اجراي اوامر قضايي در 
مورد فيلتر كردن اينستاگرام با وجود حكم صادره، استنكاف 
از اجراي دستورات مقام هاي دولتي كه اشاره به ابالغ رييس 
مركز ملي فضاي مجازي به وزارت ارتباطات براي كاهش 
پهناي باند بين الملل و محدودسازي پيام رسان هاي خارجي 
دارد، احضار شده اس��ت. البته پس از آن حسن روحاني، 
رييس جمهوري با اش��اره به احضار اخير آذري جهرمي 
گفت: »از وزير ارتباطات تشكر مي كنم. پهناي باند كاري 
عظيم و به معني مبارزه با فساد است و كسي نمي تواند با 
مبارزه با فساد مخالف باشد. اگر مي خواهيد كسي را براي 
مبارزه با فساد احضار كنيد، بايد من را احضار كنيد، نه وزير 
من را.« هرچند در واكنش به اين اظهارات، انتقادات از وزير 
ارتباطات همچنان ادامه يافت. رسول جليلي، عضو شوراي 
عالي فضاي مجازي، در خصوص ابهاماتي كه در خصوص 
توسعه پهناي باند در كشور مطرح است، گفت: در تعبير 
كلي، نياز مردم به پهناي باندي است كه با سرعت و كيفيت 
امكان دسترس��ي به خدمات مورد ني��از را فراهم كند. اما 
بايد بين پهناي باند و ترافيك مبادله شونده در پهناي باند، 
تمايز قائل بود. چرا كه ممكن است پهناي باند وجود داشته 
باشد اما ترافيكي در آن مبادله نشود. وي با بيان اينكه عمده 
كشورهاي مس��تقل و توسعه يافته براي خود شبكه ملي 
ايجاد كرده و تالشش��ان اين است كه هر كدام نياز خود را 
در داخل كش��ور تأمين كنند، ادامه داد: چرا كه الزم است 
پهناي باند براي دسترسي سازمان ها، نهادهاي عمومي، 
ش��ركت ها و مردم در داخل همان كش��ور، شهر يا محله 
باشند و تالش شود كه اين ترافيك در داخل آن منطقه و 

كشور به چرخش درآيد. به اين ترتيب ديگر نيازي نيست 
كه ارتباط يك شهروند با شهروند ديگر از دروازه هاي كشور 
خارج و دوباره به سمت خود كاربر يا كاربر ديگري بازگردد. 
عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي با ذكر اين مثال 
كه براي يك جست وجو در خصوص خريد يك كاال در شهر 
مورد نظر كاربر، ترافيك كاربر نبايد از پهناي باند آن شهر 
عبور كند، گفت: اگر خط مشي ها و سياست ها منطبق با 
مصالح و حكمراني كش��ور و نيز اقتصاد درون زاي كشور 
تنظيم و بنا شده باش��د، عماًل اين ترافيك نبايد از شبكه 
محلي و داخلي كشور رد شود. جليلي با اشاره به اينكه توقع 
اين اس��ت كه امكان ارتباط بين هر كاربر و هر ارايه  دهنده 
سرويس به واسطه پهناي باند برقرار شود، ادامه داد: وقتي 
ارايه دهنده خدمت، داخل كشور باشد، ترافيك مورد نياز 
نيز بايد از پهناي باند داخل تأمين شود. براي مثال در شبكه 
شاد كه همه استفاده كنندگان، منابع درسي و معلمان آن 
نيز داخل كشور هستند و همه تعامالت و تراكنش ها نيز 

در داخل است، ديگر نيازي به پهناي باند خارجي نداريم. 
وي گفت: اغلب كارشناسان و كساني كه در مورد پهناي 
باند صحبت مي كنند از توسعه پهناي باند و ترافيك داخلي 
حمايت مي كنند و هيچكس مخالف توسعه پهناي باند و 
ترافيك داخلي نيست. اما اختالف نظر بر سر توسعه پهناي 
باند خارجي و توسعه ترافيك خارجي است. عضو شوراي 
عالي فضاي مجازي خاطرنشان كرد: ظرف سال هاي اخير 
به جاي اينكه نسبت ترافيك و پهناي باند داخلي ما نسبت 
به پهناي باند خارج به سمت ۹۰ به ۱۰ درصد ميل كند، در 
جاهايي شاهد هستيم كه اين نسبت معكوس بوده است. 
مصرف پهناي باند و ترافيك خارجي ما سال قبل حدود ۷۰ 
درصد و مصرف پهناي باند داخلي حدود ۳۰ درصد بوده 
است. اين به معناي وارد كردن، وابستگي، ارزبري و واگذاري 
حاكميت كشور به دست صاحبان سكوهاي خارجي است. 

  پهناي باند، در شأن و نياز ملت
توسعه پيدا نكرده است

وي گفت: آنچه كه عده قابل توجهي از كارشناس��ان با آن 
مخالفت دارند و آن را خالف مصلحت دانس��ته و از آن به 
وابستگي تعبير مي كنند، همين پهناي باند خارجي است. 
منظور اين نيست كه پهناي باند خارجي را صفر كنيم و اين 
بي معنا است چرا كه براي يك سري از نيازهاي پژوهشي، 
آموزشي، تجاري و بين المللي و بانكي به پهناي باند خارجي 
نياز اس��ت. اما اتفاقي كه هم اكنون در كشور رخ داده اين 
است كه برخي خدمات پيام رساني، شبكه هاي اجتماعي و 
سرگرمي، توسط يك ارايه دهنده خدمت خارجي صورت 
مي گيرد و استفاده مردم از اين خدمات، مستلزم استفاده از 
پهناي باند خارجي شده است. جليلي تصريح كرد: اينجاست 
كه كارشناساني كه داعيه استقالل كشور در فضاي مجازي 
را دارند، نارضايتي خود را اعالم مي كنند. اگر منظور آقاي 
وزير، سخنگوي دولت و رييس جمهور از افزايش پهناي 
باند، پهناي باند داخلي است كه دستشان درد نكند و حتي 
اين گاليه هم وج��ود دارد كه اين پهناي باند آنطور كه در 
شأن و نياز ملت است با كيفيت مورد نياز، توسعه پيدا نكرده 
است. ما توسعه را قبول داريم اما بايد بازهم تالش شود. اما 
فرمايش رييس جمهور در جايي مورد انتقاد و ايراد است كه 
منظور ايشان پهناي باند خارجي باشد. اين ضد افتخار است. 
وي اظهار كرد: هرچه نسبت مصرف پهناي باند خارجي به 
داخلي افزايش پيدا كند اين به معناي وابستگي بيشتر و 
ذلت كشور است و باعث حاكميت كساني مي شود كه خارج 
از كشور به ما خدمت مي دهند و براي ما پهناي باند توليد 

كرده و آن را به ما مي فروشند.

    تأكيد رهبري بر استقالل در فضاي مجازي
عضو شوراي عالي فضاي مجازي در پاسخ به اين سوال كه 
آيا در سياست هاي كلي مدنظر و مصوبات شوراي عالي 
فضاي مجازي براي توسعه پهناي باند سياست گذاري 
ش��ده اس��ت، گفت: بحث اين بوده كه اولويت قطعي با 
توسعه پهناي باند داخل باشد و دليلش نيز اين بوده كه 
رهبري تاكيد بر فراهم شدن استقالل در فضاي مجازي 
و كاهش وابستگي ها داش��تند. دستور كلي و مصوبات 
شوراي عالي فضاي مجازي نيز اولويت پهناي باند داخلي 

نس��بت به پهناي باند خارجي بوده است. وي ادامه داد: 
ايرادي كه يك سري كارشناسان مي گيرند اين است كه 
ظرف دو سال اخير نسبت پهناي باند خارجي به داخلي 
با شيب زيادي افزوده شده است. اين را مركز ملي فضاي 
مجازي نيز تأييد مي كند. اگرچه طي ماه هاي اخير اين 
شيب به نسبت كمتر شده است اما ظرف نيمه دوم سال 
۹۸ و نيمه اول سال ۹۹ شتاب ما در افزايش پهناي باند 
خارجي، خالف مصالح، رويه ها و سياست هاي شوراي 
عالي فضاي مجازي بوده است. دكتر جليلي در خصوص 
ادعاي برخي مسووالن نسبت به پيشي گرفتن مجموع 
پهناي باند پيام رسان هاي داخلي نسبت به پيام رسان هاي 
خارجي گف��ت: مصرف پهناي باند در پيام رس��ان هاي 
خارجي بسيار بيشتر از مصرف پهناي باند پيام رسان هاي 
داخلي است و پيشي گرفتن پيام رسان هاي داخلي در اين 

زمينه با هر سنجه اي غلط است.

    پيشرفت كلي پروژه شبكه ملي اطالعات
 بطور قطع ۸۰ درصد نيست

عضو حقيقي ش��وراي عالي فضاي مجازي در خصوص 
ارزيابي مركز ملي فضاي مجازي از ادعاي پيشرفت ۸۰ 
درصدي شبكه ملي اطالعات، گفت: پيشرفت پروژه شبكه 
ملي اطالعات بطور قطع ۸۰ درصد نيست و از مركز ملي 
فضاي مجازي نيز اين عدد را نشنيده ام و حتي به نسبت 
خيلي كمتر از اين بوده است. عدد ۸۰ درصد در مقطعي 
ادعاي وزير ارتباطات بود كه از س��وي مركز ملي فضاي 
مجازي رد ش��د. وي گفت: پيش��رفت زيرساخت هاي 
ارتباطي در شبكه ملي اطالعات بيشتر از زيرساخت هاي 
اطالعاتي است و همچنين پيش��رفت زيرساخت هاي 
اطالعاتي اين شبكه از زيرساخت خدمات پايه كاربردي 
آن بيش��تر اس��ت. ممكن اس��ت كه در حد زيرساخت 
ارتباطي، پيشرفت ۸۰ درصدي داشتيم اما آن ۸۰ درصد 
به معناي پيشرفت در كل شبكه ملي اطالعات نيست. اين 
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف خاطرنشان كرد: 
زيرساخت ارتباطي چه فايده اي دارد زماني كه پيام رسان 
و شبكه اجتماعي ما اينستاگرام است. اين به معناي تحقق 
اهداف شبكه ملي اطالعات نيست. ما جاده هاي خودمان 
را در اختيار بسته هاي ديتاي ارايه دهندگان خارجي قرار 
داده ايم. اين ترافيك داخلي محسوب نمي شود. حتي اگر 
اين داده ها در فيبرهاي ما مبادله ش��وند، بازهم ترافيك 
خارجي است و حاكميت آن در اختيار سرويس دهنده 
خارجي است و فقط مشتركان ما براي اين بسته ها تعرفه 
خارجي پرداخ��ت مي كنند. جليلي با اش��اره به تاكيد 
پيوس��ت حكم اعضاي ش��وراي عالي فضاي مجازي در 
مورد توسعه شبكه ملي اطالعات به جاي توسعه پهناي 
باند خارجي گفت: در بره هاي از زمان ترافيك پهناي باند 
خارجي ما به دليل اينكه كاربران ايراني به هر ترتيبي به 
سمت خدمات خارجي سوق پيدا كردند، افزايش يافت و 
وزارت ارتباطات نيز پهناي باند را وارد مي كرد و به مردم 
فروخت. هم اكنون اما تكليف توسعه پهناي باند داخلي 
معلوم و مشخص است و ابهامي روي آن نيست. همه نيز 
مي دانند كه افزايش پهناي باند خارجي، خارج از مصلحت 

كشور اتفاق افتاده است.

دنياي فناوريرويداد

ويژه
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كرونا درآمد بخش مخابرات را 
۴ تا ۸ درصد كاهش داد

همه گيري ويروس كرونا طي س��ال گذش��ته فقط 
موج��ب گس��ترش ارتباطات نش��ده اس��ت بلكه 
بررسي هاي موسسه جي اس ام اي )GSMA( نشان 
مي دهد كه اين ويروس در كش��ورهاي پردرآمدتر 
موج��ب كاهش درآم��د بخش مخاب��رات بين ۴ تا 
۸ درصد ش��ده اس��ت چرا كه در اي��ن دوره زماني 
با توج��ه به كاهش مي��زان س��فرها، درآمد بخش 
رومينگ اپراتورها كاهش يافته اس��ت و از س��ويي 
با توجه به بس��ته بودن فروش��گاه ها اف��راد كمتري 
تجهيزات خود را به روز كرده اند. به گزارش پيوست، 
موسسه جي اس ام اي )GSMA( در گزارش تحقيقي 
س��االنه اش به نام روندهاي جهاني ارتباطات سيار 
وضعيت آينده صنع��ت جهاني ارتباط��ات پس از 
همه گيري كوويد-۱۹ را بررس��ي كرده است. طبق 
اين گزارش در كشورهاي پردرآمدتر، اثر منفي روي 
درآمد مخابرات ۴ تا ۸ درصد كاهش��ي بوده اس��ت. 
در همين كش��ورها از آغاز سال ۲۰۲۰ حدود نصف 
كاهش در توليد ناخالص داخلي )GDP( دربخش 
مخابرات هم روي داده اس��ت. اثر منفي كوويد-۱۹ 
ب��ر درآمد مخابرات عمدتًا در چه��ار حوزه متمركز 
است: رومينگ يا فراگردي )به علت فقدان سفرهاي 
بين المللي(، كاهش ارتقا و روزآوري گوشي ها )به علت 
بسته بودن فروشگاه هاي خرده فروشي(، بروز چالش 
در بازارهاي شركت ها و بنگاه هاي كوچك و متوسط 
)SME( و فش��ار كلي به هزينه كرد و ميزان مخارج 
مصرف كنندگان به ويژه در بخش خطوط تلفن همراه 
اعتب��اري )پيش پرداخت( ب��ه دليل كاهش قدرت 
خريد و درآمد كمتر يا بيكاري. البته شبكه هاي فيبر 
و ارتباطات س��يار انعطاف پذير بهره برداران، از پس 
پاسخگويي به جهش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدي در تقاضاي 
گذردهي داده اي )ترافيك( برآمدند. ارتباطات مربوط 
به س��رگرمي هاي خانگ��ي و دوركاري مثل تماس 
تصويري و صوتي، محرك اين افزايش بوده اس��ت. 
اين گزارش غير از بررسي اثرات كوويد-۱۹، تحليلي از 
روندهاي بنيادي صنعت مخابرات مثل روي آوري به 
فناوري نسل ۵ است كه به چشم انداز بخش مخابرات 
تحرك و ش��كل مي دهند. س��اير روندها عبارت اند 
از تحوالت ش��بكه و گذار به ش��بكه هاي دسترسي 
راديوي��ي ب��از )open RAN(، ديجيتالي ش��دن 
بنگاه ها، دگرگوني در مصرف سرگرمي بر اثر پخش 
زنده مجازي، واقعيت غوطه ور و موج نس��ل ۴ تلفن 
همراه هوشمند در بازارها و كشورهاي نوپديد. آقاي 
تيم هات، رييس بخش پژوهش موسسه جي اس ام اي 
اينتليجنس )GSMA Intelligence( مي گويد: 
»در صورت احياي كالن اقتصادي به صورت تدريجي 
در سال ۲۰۲۱ پيش بيني مي كنيم كه فعاليت در اين 

حوزه ها سرعت بگيرد.«

روسيه آماده جدا شدن از 
اينترنت جهاني است

نايب رييس ش��وراي امنيت روسيه اعالم كرد اين 
كش��ور آماده اس��ت تا در صورت ني��از، از اينترنت 
جهاني جدا ش��ود. به گزارش مهر به نقل از مسكو 
تايمز، ديميتري مدودف روز گذش��ته اعالم كرد، 
روسيه از لحاظ فني و قانوني آماده است در صورت 
نياز، اينترنت جهاني را قط��ع كند. قانون اينترنت 
مستقل روسيه در س��ال ۲۰۱۹ ميالدي تصويب 
ش��د و به اين كش��ور اجازه مي دهد تا ارتباط خود 
را از World Wide Web قط��ع كند. به گفته 
نايب رييس شوراي امنيت روسيه، اين كشور قادر 
اس��ت اينترنت خ��ود را از وب جهان��ي قطع كند. 
همچنين مدودف تاكيد كرد تاكنون نيازي به آن 
مشاهده نشده اس��ت. او اين قابليت را يك اسلحه 
دوطرفه خواند. رييس جمهور پيشين روسيه تاكيد 
كرد امريكا كنترل اينترنت را در اختيار دارد. به همين 
دليل در ص��ورت وقوع اتفاقات غيرمنتظره ممكن 
است دسترسي روسيه به اينترنت جهاني قطع شود. 
او افزود: ما مجبور بوديم سيستم خود براي انتقال 
اطالعات را توسعه دهيم تا بتوانيم در صورت قطعي 

اينترنت پيام هاي الكترونيكي رد و بدل كنيم.

بيست هديه ٢۵٠ ميليون ريالي 
در انتظار بانوان همراه اولي

همراه اول به مناس��بت فرارسيدن ميالد حضرت 
فاطمه زه��را )س(، هداياي ٢۵٠ ميليون ريالي به 
بانوان اهداء مي كند. به گزارش اداره كل ارتباطات 
ش��ركت ارتباطات س��يار ايران، هم زمان با ميالد 
حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن، همراه اول هديه 
ويژه اي براي بانوان تدارك ديده كه طي قرعه كشي 
به بيست بانوي همراه اولي اهداء خواهد شد.بانوان 
همراه اولي با خريداري يكي از بس��ته هاي مكالمه 
يا اينترنت همراه در روز چهارشنبه ١۵ بهمن ماه، 
در اين قرعه كشي شركت داده خواهند شد.همراه 
اول ٢٠ هديه ٢۵٠ ميليون ريالي را براي برندگان 

خوش شانس اين قرعه كشي درنظر گرفته است.

بنيامين بهادري مجري برنامه 
»ميزبان« همراه اول در روبيكا

برنام��ه »ميزبان« با اجراي بنيامين به��ادري از كانال 
همراه اول در روبيكا پخش مي شود. به گزارش اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، به مناسبت دهه 
فجر انقالب اسالمي، كانال همراه اول در اپليكيشن روبيكا 
با برنامه »ميزبان« مهمان خانه هاي مردم است.اجراي 
اين برنامه را بنيامين به��ادري، خواننده پاپ بر عهده 
دارد و به مدت هفت شب ميزبان مهمانان مختلفي در 
عرصه هاي سينما، تلويزيون، ورزش و... است. اين برنامه 
هرشب از ساعت ۳۰: ۲۲ از اپليكيشن روبيكا به نشاني 

https: //go.rubika.ir/MCI پخش مي شود.

تالش فيس بوك براي جاسوسي 
از سوابق وبگردي كاربران

فيس بوك با ارسال پيام براي كاربران اپليكيشن آيفون 
خود از آنها خواسته اجازه دهند، اين شبكه اجتماعي به 
سوابق وبگردي آنها دسترسي داشته باشد. به گزارش 
مهر به نقل از انگجت، برخي كاربران سيستم عامل اي 
او اس مي گويند امروز پيام هايي را از طريق اپليكيشن 
فيس بوك دريافت كرده اند كه بر روي آيفون و اي پد 
نمايش داده شده اس��ت. در اين پيام ها افراد ترغيب 
شده اند تا كنترل نحوه استفاده خود از وب سايت ها و 
اپليكيشن هاي مختلف را به فيس بوك واگذار كنند تا 
اين شبكه اجتماعي از شيوه وبگردي و عادات كاربري 
افراد مطلع ش��ود. اپل قصد دارد برخي تغييرات را در 
سياست هاي حريم شخصي خود ايجاد كند و به نظر 
مي رسد فيس بوك تالش دارد قبل از اعمال تغييرات 
يادشده تا پايان سال ۲۰۲۱ بتواند اطالعات خصوصي 
بيشتري را از كاربران آيفون و اي پد جمع آوري كند. 
ابتدا قرار بود اپل سياست هاي حريم شخصي خود را 
همزمان با عرضه سيس��تم عامل اي او اس ۱۴ به روز 
كند. اما اين شركت سرانجام اين كار را تا سال ۲۰۲۱ 
به تأخير انداخت تا برنامه نويسان و توسعه دهندگان 
وقت بيشتري براي هماهنگ سازي نرم افزارهايشان 
با اين تغييرات داش��ته باش��ند. يكي از اين تغييرات 
مهم ضرورت كس��ب اجازه از كاربران آيفون و اي پد 
براي دسترسي به برخي عادت هاي كاربري آنهاست 
و فيس بوك كه دوست ندارد با چنين محدوديت هايي 
مواجه شود، قصد دارد پيشاپيش مجوز بهره برداري از 

اين اطالعات را به دست آورد. 

به اعتقاد عضو شوراي عالي فضاي مجازي، افزايش پهناي باند خارجي، خارج از مصلحت كشور اتفاق افتاده است

حمايت از توسعه پهناي باند و ترافيك داخلي به جاي خارجي



تعادل |
سال 97 پس بازگش��ت دوباره تحريم ها و شوك ارزي 
به اقتصاد كشور، سياست گذار ومتوليان وزارت صمت، 
تصميم��ات جديدي در عرصه تج��ارت اتخاذ كردند. 
محدوديت واردات كاالها مهم ترين تصميمي بود كه 
ب��ه دنبال تصميمات ارزي دولت اتخاذ ش��د. به دنبال 
آن، ميانگي��ن ارزش واردات س��ال هاي 97 و 98 براي 
واردات سال 99 تعيين ش��د. همچنين اجازه واردات 
برخي كاالها به شركت هايي داده شد كه سابقه واردات 
آن را طي سال هاي گذش��ته داشتند، اما شركت هاي 
ديگر امكان واردات كاالها با تعرفه جديد را نداش��تند. 
حال اما مديركل دفتر خدمات بازرگاني وزارت صمت 
از لغو اين مصوبه خبر داده و بر اساس ابالغيه اي كه به 
گفته وي، طي روزهاي آتي از سوي وزير صمت صادر 
خواهد شد، شركت ها و واردكنندگاني كه فاقد سابقه 
واردات كاالهاي جديد هستند نيز مي توانند تا سقف 
500 هزار دالر اقدام به تامين آن كاالها كنند. به موجب 
اين تصميم س��قف واردات براي برخي كاالها از جمله 
»كاغذ، الستيك، مواد اوليه توليد لوازم خانگي و قطعات 
خودرو« كه طي سال هاي 97 و 98 واردات محدودي 
داشته ، نيز برداشته شده  است. هدف از اين تصميم رفع 
نيازهاي بخش توليد در كشور عنوان شده است. دو تن 
از فعاالن اقتصادي در گفت وگو با »تعادل«، اين تصميم 
جديد را زير سوال برده و معتقدند كه در شرايط كنوني 

اين قابليت اجرايي ندارد. 

   ماجراي محدوديت ثبت سفارش واردات
به دنبال بروز تدريجي ش��واهد بح��ران ارزي در نيمه 
نخست سال 97 يكي از اقدامات ضربتي مجموعه دولت 
براي مديريت واردات به كش��ور، اعمال محدوديت در 
سقف واردات مجاز به وسيله كارت هاي بازرگاني بود. در 
روزهاي پاياني تيرماه سال 97، باالخره طلسم اصالح 
آيين نامه صدور كارت بازرگاني بعد از قريب به دو سال 
شكسته شد و معاون اول رييس جمهور شرايط جديدي 
را براي دريافت كارت بازرگاني ابالغ كرد. بخشي از اين 
فرآيند اصالحي اما مربوط به تعيين سقف براي واردات 
تازه واردها به عرصه تج��ارت بود، به گونه اي كه هم در 
صدور كارت هاي بازرگاني و هم در سقف مجاز واردات، 

محدويت هاي بي سابقه اي اعمال شد.
 براساس اين آيين نامه، »س��قف ارزشي واردات براي 
اش��خاص حقيقي و حقوق��ي دريافت كنن��ده كارت 
بازرگاني براي س��ال اول، 500 هزار دالر و براي س��ال 
دوم، ۲ ميليون دالر تعيين مي شود. واحدهاي توليدي 
داراي مجوز صنعتي )از قبيل پروانه بهره برداري، جواز 
تاسيس گواهي فعاليت صنعتي و كارت شناسايي( از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عناوين مشابه آن از 
ساير وزارتخانه ها و سازمان ها و همچنين اتحاديه ها و 
تشكل هاي قانوني، صرفا براي تامين نياز توليدي خود 
از شمول اين تبصره مستثني هستند. دارندگان كارت 
بازرگاني براي س��ال سوم و پس از آن در صورت مثبت 
بودن ارزيابي عملكرد آنها بدون رعايت محدوديت سقف 
ارزش مجاز به واردات هستند«. اين اما تنها محدوديتي 
نبود كه بر سر راه واردات به كشور اعمال مي شد. چندي 
بعد و در ميانه مهرماه س��ال 97، محمد شريعتمداري 
وزير وقت صمت در نامه اي به روساي سازمان صنعت، 

معدن و تجارت اس��تان ها و اداره كل جنوب اس��تان 
فارس، چگونگي بررسي درخواست هاي ثبت سفارش 
واحدهاي توليدي و تج��اري اس��تان ها را ابالغ كرد، 
نامه اي كه محدوديتي تازه پي��ش پاي واردكنندگان 
مي گذاشت. بر اساس دستورالعملي كه در اين نامه آمده 
بود، بررسي درخواس��ت هاي ثبت سفارش واحدهاي 
توليدي و تجاري استان ها به روساي سازمان هاي صنعت 
استان ها سپرده مي شد و به اين ترتيب، موانع بروكراتيك 
بيشتري در مسير ثبت سفارش كاال ايجاد مي شد. وزارت 
صنعت اما عالوه براين، محدودي��ت ديگري هم براي 
واردكنندگان ايجاد كرده و ثبت س��فارش كاال توسط 
دارندگان كارت هاي بازرگاني كه پس از اسفندماه سال 

96 صادر شده را ممنوع اعالم كرد.

    تعيين سقف جديد براي واردات
 حال اما با اعالم مديركل دفتر خدمات بازرگاني وزارت 
صمت، محدوديت واردات براي كاالها با تعرفه جديد 
برداشته شده و از اين پس تجار و بازرگانان مي توانند تا 
سقف 500 هزار دالر نسبت به ثبت سفارش و واردات 
كاالهاي جديد اقدام كنند. به گفته وي، بخشنامه مربوط 
به اين دستورالعمل جديد طي چند روز آينده از سوي 
وزير صمت ابالغ خواهد شد. صديف بيك زاده اين خبر 
را در نشست كميسيون كش��اورزي و صنايع تبديلي 
اتاق بازرگاني تهران اع��الم و در عين حال تاكيد كرده 
كه واحدهاي توليدي مشمول محدوديت واردات براي 
تامين مواد اوليه خط توليد خود نيستند و به هر ميزان 
كه نياز دارند مي توانند نسبت به واردات مواد اوليه اقدام 
كنند. محدودي��ت واردات كاالها به دنبال تصميمات 
ارزي دولت اتخاذ شد و در پي آن، ميانگين ارزش واردات 
س��ال هاي 97 و 98 براي واردات سال 99 تعيين شد. 

همچنين اجازه واردات برخي كاالها به ش��ركت هايي 
داده شد كه سابقه واردات آن را طي سال هاي گذشته 
داشته اند و ش��ركت هاي ديگر امكان واردات كاالها با 
تعرفه جديد را نداش��تند. حال مديركل دفتر خدمات 
بازرگان��ي وزارت صمت از لغو اي��ن مصوبه خبر داده و 
بر اس��اس ابالغيه اي كه به گفته وي، طي روزهاي آتي 
از س��وي وزير صمت صادر خواهد ش��د، ش��ركت ها و 
واردكنندگاني كه فاقد س��ابقه واردات كاالهاي جديد 
هستند نيز مي توانند تا س��قف 500 هزار دالر اقدام به 
تامين آن كاالها كنند. به گفته بيك زاده، اين تصميم در 
راستاي رفع نيازهاي بخش توليد در كشور گرفته شده 
و صاحبان كارت بازرگاني بر اساس رشته فعاليت هايي 
كه در كارت بازرگاني آنها ثبت شده و طي سال هاي 97 
و 98 به دليل محدوديت هاي ارزي واردات روي تعرفه 
موردنظر نداشته اند، طي امسال و سال آينده مي توانند 
تا س��قف 500 هزار دالر روي كاالهاي جديد واردات 
داشته باشند. همچنين به گفته مديركل دفتر خدمات 
بازرگاني وزارت صمت، سقف واردات براي برخي كاالها 
از جمله »كاغذ، الستيك، مواد اوليه توليد لوازم خانگي 
و قطعات خودرو«، كه طي سال هاي 97 و 98 واردات 

محدودي داشته ، برداشته شده است.

    نقد فعاالن اقتصادي به مصوبه جديد
اما فعاالن اقتص��ادي چه نظري درباه لغو مصوبه قبلي 
يعني محدوديت واردات براساس س��ابقه و ورود تازه 
واردها به عرصه واردات چيست؟ عليرضا مناقبي، رييس 
مجمع عالي واردات در رابطه با اين خبر در گفت وگو با 
»تعادل« گفت: اين اتفاق چيز جديدي نيست و بار اول 
نيست كه رخ مي دهد. واردات در واقع در جهت كمك 
به توليد كشور انجام مي ش��ود و اين قبيل اقدامات نه 

تنها مشكلي را حل نخواهد كرد، بلكه عاملي مشكل زا 
نيز هس��ت. او معتقد است كه با اين اقدام افراد باتجربه 
و شناسنامه دار به دليل اين عدم ثبات موجود از مسير 
خارج مي شوند. اين گفته نبايد به عنوان توهين به افراد 
جديد تلقي گردد، اما با توجه به شرايط ويژه كشور، بايد 
از افراد با تجربه استفاده كرد. مناقبي ادامه داد: واردات 
يا نياز كشور اس��ت يا نيست، اگر نياز كشور است همه 
بايد تالش كنند تا بتوانند با بهترين قيمت و كيفيت در 
يك رقابت صحيح شركت كنند كه به نفع توليد كشور، 
صادرات كشور و مصرف كننده هاي داخلي باشد. بنا به 
توضيحات مناقبي، هيچ واردكننده اي بيش از نياز كشور 
كاال وارد نمي كند، چون در مرحله اول خود واردكننده 
متضرر مي شود؛ مگر كااليي كه رانت يا ارتباط خاصي 
در آن وجود داشته باشد. رييس مجمع عالي واردات با 
بيان اينكه كشور در حال حاضر در تنگناي ارزي است، 
ادامه داد: كشور ما امروز با توجه به تحريم هاي خارجي 
و مش��كالت داخلي در تنگناي ارز قرار دارد. اما به نظر 
بنده با توجه به شرايط موجود اين روش يا اين اقدامات 
درست نيست. در حال حاضر ورود حدودا ۲500 قلم 
كاال به كشور ممنوع است، اما تمام آنها در كشور موجود 
است. با توجه به اينكه كاالهايي كه از خارج وارد كشور 
مي شود قطعا با ارز معامله مي شود؛ هنگامي كه ما ارز را 
از مسير درست نپردازيم، بايد آن را از مسير نادرست و 
با هزينه بيشتر پرداخت مي كنيم. مناقبي همچنين به 
اين نكته اشاره كرد كه تعيين سقف عاملي براي انجام 
فعاليتهاي خالف قانون اس��ت. از سوي ديگر، محمد 
حسين برخوردار، ديگر فعال اقتصادي نيز در اين باره به 
»تعادل« گفت: با توجه به شرايط موجود در كشور اين 
طرح قابليت اجرا ندارد و واردات مواد اوليه كارخانجات 

و كاالهاي اساسي بايد در اولويت قرار گيرد. 
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بودجه اي براي هيچ
 نيز به همين ش��كل و شمايل محقق شد. دولت امروز 
شادمان است كه تصويري شفاف از دو نوع شيوه مديريتي 
پيش روي افكار عمومي گشوده شده است. دولت بدون 
هيچ اقدامي، افكار عمومي را متوجه اين واقعيت كرد كه 
مجلس برخالف شعارهايش نه تنها در راستاي بهبود 
شاخص هاي معيشتي مردم عمل نكرده است، بلكه دقيقا 
در نقطه مقابل شعارهايش عمل كرده است.به هر حال 
بودجه ساالنه كشور سندي از حكمراني حاكميت هم 
محسوب مي شود و يك چنين رفتارهاي شلخته اي با آن 
افكار عمومي را نسبت به توانايي ساختارهاي تصميم ساز 
بدبين مي كند. كافي است نمايندگان مجلس، راهي 
كوچه و خيابان ش��وند و با مردم صحب��ت كنند يا در 
شبكه هاي اجتماعي به كامنت هاي مخاطبان توجه 
كنند تا متوجه مطالبات اين مردم دردمند اما سرافراز 
بشوند. مردم هرگز از نمايندگان و مديران اجرايي افزايش 
يارانه هاي نقدي را طلب نمي كنند. آنها از مسووالن و 
تصميم سازان كشور ثبات اقتصادي و معيشتي را طلب 
مي كنند. حاضرند، يارانه هاي نقدي كامال حذف شود، 
حتي حاضرند پول دستي هم به مسووالن بدهند، اما 
ثبات به صحنه بازارها و معيشت مردم بازگردد. وقتي 
مردم يك چنين مطالباتي روشني دارند اين پرسش 
مطرح مي ش��ود كه چرا ت��ا اين ان��دازه نمايندگان به 
افزايش بي حساب و كتاب يارانه هاي نقدي اصرار دارند 
و س��هم قابل توجهي از منابع بودجه را صرف پرداخت 
يارانه ها مي كنند؟ به هر حال نمايندگان بايد منويات و 
مطالبات مردم را پيگيري كنند و زماني كه يك چنين 
ضرورت هايي مورد توجه قرار نمي گيرد، مردم حق دارند 
در شبكه هاي اجتماعي اعالم كنند كه نمايندگان به 
جاي منافع مردم به منافع برخي افراد و جريانات خاص 
توجه كرده اند. پرسش��ي كه با اين توضيحات به ذهن 
خطور مي كند آن است كه سرنوش��ت بودجه 1400 
كل كشور چه خواهد شد؟ من فكر مي كنم ۲ راه پيش 
روي بودجه 1400 وج��ود دارد. يك راه، توافق دولت و 
مجلس بر سر بودجه است. فكر مي كنم بزرگان كشور 
نيز در نهايت خواستار يك چنين تعامالتي هستند و در 
نهايت هم يك چنين اتفاقي خواهد افتاد. بودجه اي كه 
دولت راهي بهارستان كرد از منظر كارشناسي، داراي 
ويژگي هاي مثبت و منفي مشخصي است، از دل تعامل 
مي توان ش��اخص هاي مثبت بودجه را تقويت كرد و با 
استفاده از هم افزايي ويژگي هاي منفي بودجه را كاهش 
داد. راهكار دوم آن اس��ت كه نمايندگان سراغ بودجه 
سه دوازدهم بروند. اين روش هرچند ممكن است برخي 
افراد و جريانات را خوشحال كند، اما در شرايط فعلي به 
نفع اقتصاد كشورمان نيست. فراموش نكنيد در آستانه 
سالگرد پيروزي انقالب قرار داريم. با گذشت 4۲ سال از 
عمر انقالب اسالمي ارايه يك بودجه در تراز ظرفيت هاي 
كشوري مانند ايران، كمترين كاري است كه ساختارهاي 
تقنيني و اجرايي كشور بايد بتوانند به راحتي انجام دهند. 
اينكه دو قوه اصلي كشور به جاي منافع عمومي، سرگرم 
گروكشي هاي سياسي و جناحي باشند و مجلس به دنبال 
ضربه زدن به دولت باشد و... به نفع كليت كشور نيست. 

 شوك به فعاالن اقتصادي
 مجلس مي توانس��ت كليات بودجه را با يك س��ري 
اصالحات بپذيرد، در جزييات وارد ش��ود و با دولت 
ب��ه هماهنگي در اص��الح جزييات برس��د. آنچه در 
كميسيون تلفيق هم بر اليحه افزوده شده بود، كار را 
بدتر كرده بود، س��قف بودجه را از 840 هزار ميليارد 
تومان برده بودند به بي��ش از 1100 ميليارد تومان، 
بدون اينكه پايه هاي جدي��د مالياتي تعريف كنند، 
بدون اينكه هزينه ه��اي جاري را اصالح كنند، ورود 
كميسيون تلفيق هم بودجه انبساطي را منبسط تر 
كرده بود بدون اينكه مناب��ع درآمدي كافي برايش 
ديده شود، سراغ ماليات بر ارزش افزوده رفته بودند 
كه در اين شرايط وخيم اقتصادي، هزينه اي بر دوش 
مصرف كننده نهايي بود. عدم هماهنگي بين دولت 
و مجلس موجب ش��د كليات اليحه بودجه رد شود 
كه اتفاق نادري است در اين شرايط حساس كشور. 
رد ش��دن كليات بودجه نه به نفع دولت اس��ت، نه 
به نفع مجلس و به ويژه به ض��رر فعاالن اقتصادي و 
س��رمايه گذاري است، در اين شرايط حساس كشور 
مبهم بودن برنامه سال بعد به معناي عميق تر شدن 
ركود و شوك منفي به بازارهاي مختلف به دليل ابهام 
متغيرهاي كليدي اقتصاد است، متغيرهاي كليدي 
اقتصاد بايد خود را در اليحه بودجه نشان مي داد، منابع 
درآمدي، نرخ تسعير ارز و درآمدهاي ارزي و امثالهم 
بايد در اليحه خود را نش��ان مي دادند و وقتي كليات 
بودجه رد مي شود، يعني سرنوشت اين متغيرها مبهم 
مي ماند و بر انتظار سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي 
اضافه مي كند و درمجموع اتفاق مباركي نيس��ت و 
فضا را پيچيده تر و ابهام آلودتر مي كند. اكنون دولت 
بايد اليحه را بازنگري كند، اينكه ميلي براي بازنگري 
داشته باشد و چه اندازه مي تواند با مجلس هماهنگ 
باش��د، در آينده مشخص مي ش��ود. بعد از بازنگري 
اليحه برمي گردد به مجلس كه باز هم ممكن است 
مجلس اليحه را نپذيرد و اين كش��مكش ادامه پيدا 
كند و با سه دوازدهم مجلس موافقت كند. رد كليات 
بودجه با تدبير و مصلحت س��ازگار نيست، توصيه ام 
به نمايندگان مجلس اين است كه در ماه هاي پايان 
سال و س��ال پاياني دولت بر فضاي ابهام آلود اضافه 
نكنند، ت��الش كنند تنش ها كمتر ش��ود، هرگونه 
ابهام آلود ك��ردن فضا در اين ش��رايط اوضاع را بدتر 
مي كند. مجلس بايد تالش كند تا حد امكان با دولتي 
كه در س��ال پاياني اش قرار دارد همراهي كند، سال 
پاياني دولت معموال سال سختي است، دولت ممكن 
است نخواهد برنامه  جديدي را شروع كند و بخواهد 
برنامه هايي كه شروع كرده را به اتمام برساند، بنابراين 
مجلس هم بايد تالش كند كه س��ال پاياني دولت با 
اين گونه مسائل سخت تر نش��ود، به ويژه در شرايط 
حساس كش��ور. اتفاق رد كليات بودجه شوكي را به 
همه صاحب نظران و فعاالن بازار وارد كرد و سرانجام 
خوبي هم براي جامعه و معيشت مردم نخواهد داشت.

 محموله هاي وارداتي
 در حال متروكه شدن!

يك مقام مسوول با بيان اينكه تأخير دولت در تخصيص 
ارز، منجر به از بين رفتن مهلت قانوني ترخيص كاالهاي 
اساسي شده است، گفت: همين مساله باعث تمليك 
محموله ها از سوي سازمان امور تمليكي مي شود. كاوه 
زرگران با اشاره به بازديد معاون اول رييس جمهور طي 
روزهاي گذشته از بندر امام خميني و بررسي مشكالت 
تأمين كاالهاي اساسي، گفت: معاون اول رييس جمهور 
بار ديگر بر ضرورت ترخيص به موقع كاالهاي اساسي با 
كمترين تشريفات قانوني تاكيد كرد و خواستار تسريع در 
فرآيندهاي واردات اقالم اساسي سفره خانوار شد. زرگران 
افزود: متأسفانه به دليل شرايط تحريم و محدوديت هاي 
ناش��ي از آن، فرآيند دريافت و تخصي��ص ارز و نهايتًا 
ترخيص كاال بس��يار طوالني تر از قبل شده كه بر اين 
اساس، بايد توجه داشت كه طوالني شدن اين روند، منجر 
به از بين رفتن مهلت قانوني ترخيص كاالهاي اساسي 
شده است. وي گفت: اين امر سبب شده تا سازمان اموال 
تمليكي اقدام به تمليك كاالها كند در واقع با وجود اينكه 
ترخيص اين كاالها از اراده واردكننده خارج ش��ده، اما 
اموال او به دليل متروكه شدن در اختيار سازمان اموال 
تمليكي قرار مي گيرد. وي توضيح داد: ضمن اينكه اگر 
صاحب كاال بخواهد كاال را آزاد س��ازد، سازمان مذكور 
درص��دي از آن را به عنوان جريمه برداش��ت مي كند 
كه بطور قطع اين منجر به بي انگيزگي واردكنندگان 
خواهد شد. اين فعال بخش خصوصي ادامه داد: برخي 
سازمان هاي متولي به جاي همراهي با تأمين كنندگان 
كاالهاي مورد نياز سفره مردم، اقدام به توقيف كاالها يا 
سنگ اندازي بر سر راه ترخيص كاالهايي مي كنند كه 
قوت غالب مردم هستند و نياز سفره روزمره آنها به شمار 
مي روند كه بر اين اساس انتظار همراهي بيشتري از اين 
دس��تگاه هاي متولي وجود دارد. وي از صدور دستور 
مع��اون اول رييس جمهور براي لغ��و تملك كاالهاي 
اساسي كه مشغول طي فرآيند تخصيص ارز و ترخيص 
كاال هس��تند خبر داد. زرگران گفت: در حال حاضر به 
دليل شرايط تحريم، فرآيند تخصيص ارز طوالني شده 
و برخي مس��ائل و مش��كالتي كه رخ مي دهد از عهده 
تأمين كنندگان خارج است. وي اظهار داشت: با توجه 
به اينكه تا زمان تخصيص ارز و تسويه هزينه كاال، مالك 
اصلي كاالهاي در گمرك مانده فروشندگان خارجي 
اين كاالها هستند، بنابراين توقيف اين اموال از سوي 
سازمان اموال تمليكي نه تنها مشكالت زيادي را براي 
بازار داخلي و تأمين نيازهاي مردم رقم خواهد زد؛ بلكه 

اعتبار واردكنندگان را دچار خدشه مي كند. 

تعيين كف عرضه در بورس كاال 
به جاي محدوديت صادراتي

مهر |عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: 
قرار اس��ت وزارت صمت پيشنهاداتي را براي تكميل 
طرح فوالدي مجل��س ارايه دهد. روح اهلل ايزدخواه در 
مورد جلسه روز يكشنبه كميسيون صنايع و معادن 
مجلس براي بررسي طرح توليد پايدار زنجيره فوالد كه 
كليات آن اخيراً در صحن علني مجلس تصويب شده، 
اظهار داشت: هيچ بحثي در خصوص لغو يا به تعويق 
افتادن طرح مجلس مطرح نيس��ت و فقط با توجه به 
اينكه آقاي سعدمحمدي به تازگي به عنوان سرپرست 
معاونت امور معدني وزارت صمت انتخاب شده، مقرر 
شد پيشنهاداتي به خصوص براي ماده يك و 4 طرح از 
سوي اين وزارتخانه به كميسيون ارايه شود. وي افزود: 
طرح در دستور كار بررسي كميسيون است و كار جلو 
م��ي رود و اگر بحث بودجه مطرح نباش��د به احتمال 
زياد هفته آينده نيز جلسه اي در رابطه با اين طرح در 
كميسيون خواهيم داشت. وي درباره برخي نگراني ها 
مبني بر اينكه طرح مجلس منجر به محدودس��ازي 
صادرات فوالد مي شود، تصريح كرد: در طرح مجلس 
مطرح شده بود كه توليدكنندگان فوالد همه توليد را در 
بورس عرضه كنند و اگر مازادي ماند، صادر كنند اما در 
بررسي هاي اوليه كميسيون مقرر شد توليدكنندگان 
يك كف عرضه اي به بورس داش��ته باشند و بعد از آن 

امكان صادرات وجود داشته باشد.

ضرورت بهره مندي از ظرفيت 
نمايشگاه مجازي در پساكرونا 

معاون كسب وكار اتاق ايران بهره گيري از فضاي مجازي 
را در برگزاري نمايش��گاه ها، اقدام��ي موثر و ضروري 
توصيف كرد و گفت: تح��والت ديجيتالي مي توانند 
راهكارهاي اصلي حفظ و توسعه كسب وكارها در دنياي 
امروز باشند؛ به اين معنا كه استفاده از ظرفيت نمايشگاه 
مجازي بايد در دوران پساكرونا نيز ادامه پيدا كند. معاون 
كسب وكار اتاق ايران با اشاره به ظرفيت هاي نهفته در 
نخستين نمايش��گاه مجازي ايران كه قرار است 5 تا 
۲0 اسفند برگزار شود، يادآور شد: فضاي مجازي اين 
امكان را فراهم كرده تا يك نمايشگاه به وسعت و گستره 
ايران در تمام رشته ها برگزار شود. اين فرصت براي انواع 
كسب وكارها كه به دليل شيوع كرونا در بازار خود دچار 
مشكل شدند، راهگشاس��ت. علي ماليي، با تأكيد بر 
اينكه برگزاري نخستين نمايشگاه مجازي با هماهنگي 
كميسيون فناوري اطالعات اتاق ايران برنامه ريزي شده، 
افزود: با مطالعه روي آمارهاي اقتصادي در كشورهاي 
مختلف، متوجه ش��ديم آن دس��ته از كشورهايي كه 
از فناوري اطالعات اس��تفاده كرده و زيرساخت هاي 
فناورانه خود را طي دهه هاي گذشته تقويت كرده اند، 
توانس��تند عالوه بر اينكه رشد اقتصادي مناسب تري 
داشته باش��ند؛ تاب آوري باالتري در برابر كرونا نيز از 
خود نشان دهند. او بهترين روش در برگزاري نمايشگاه 
را اس��تفاده از پلتفرم و فضاي ديجيتال عنوان كرد و 
گفت: مي توان براي تمامي رشته ها در فضاي مجازي 
نمايشگاه برگزار كرد به گونه اي كه شركت ها در قالب 
آن بتوانند امكانات توليدي و صادراتي خود را در بازار 
داخل و خارج از كشور معرفي كنند. ماليي ادامه داد: 
معاونت كسب وكار، از فعاالن اقتصادي براي حضور در 

اين نمايشگاه دعوت مي كند.

فعاالن اقتصادي در گفت وگو با »تعادل« لغو مصوبه محدوديت واردات را مورد نقد قرار دادند 

واردكنندگان فاقد سابقه مي توانند تا سقف 500 هزار دالر كاالي جديد وارد كنند

وزير صمت از روند كاهشي قيمت كاالها خبر داد

گشايش واردات براي تازه واردها

مشكل تأمين ارز روغن حل شد
وزير صنع��ت، معدن و تجارت )صم��ت( روند تغيير 
قيمت ها در ب��ازار خودرو، لوازم خانگي و پوش��اك را 
كاهشي توصيف كرد و با تاكيد بر اينكه كمبودي در 
بازار وجود ندارد، گف��ت: در حال حاضر گراني وجود 
دارد، اما مهم اين است كه گران فروشي يعني بي ثباتي 
قيمت كه مردم را رنج مي دهد. رييس سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان با اعالم اينكه عرضه 
مرغ گرم به نرخ مصوب از امروز در شبكه توزيع منتخب 
آغاز شده، از اتخاذ تصميمات جديد براي واردات موز 
خبر داد و گفت: با توجه ب��ه تأمين روغن خام، توزيع 
روغن مايع و جامد در حداقل زمان ممكن انجام خواهد 

شد و مشكلي براي تأمين وجود ندارد.

     روند قيمت ها كاهشي است
عليرضا رزم حس��يني در همايش برگ��زاري طرح ويژه 
بازرس��ي نوروز 1400 با بيان اينكه نظارت و بازرسي در 
بازار نشان مي دهد بازار رها نشده و تاثيرگذار خواهد بود، 
گفت: روند قيمت ها كاهنده است و ثبات نسبي در بازار 
ايجاد شده است انتظار داريم با تامين مناسب كاال از سوي 
ما و وزارت جهاد كشاورزي اين روند ادامه داشته باشد. به 
عبارت ديگر در حال حاضر تامين كاال صورت مي گيرد اما 
در توزيع مشكالتي وجود دارد كه بايد در بخش نظارت و 
بازرسي كنترل شود. البته به گفته وي در مواردي با احتكار 
هم مواجه هستيم كه سازمان تعزيرات حكومتي بايد در 
اين زمينه به كمك سازمان هاي بازرسي بيايد. اين مقام 
مس��وول در ادامه تاكيد كرد كه در آستانه نوروز 1400، 
نسبت به تامين كاال اقدام شده و موجودي خوبي در زمينه 
كاالهاي راهبردي در انبارها، بنادر، در حال ترخيص يا در 
راه ورود به كشور هستند و مشكلي در زمينه كمبود كاال 
نداريم. بنابراين ضرورتي براي احتكار وجود ندارد، چرا 
كه قيمت ها تعادل نسبي خود را دنبال مي كنند. در حال 
حاضر شرايط تامين ارز هم خيلي بهتر شده و ثبت سفارش 
مرتبا انجام مي شود. وي افزود: عده اي افراد سودجو كاالها 
را احتكار مي كنند كه سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان 

حمايت به آن رسيدگي مي كند اما نظارت و بازرسي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بيشتر مربوط به كنترل قيمت ها 
و نظارت مستمر بر روند بازار است. با توجه به موجودي 
كافي كاالها در انبارها و بنادر از احتكار شدن برخي كاالها 
تعجب مي كنم. رزم حسيني همچنين از فعاليت دو و سه 
شيفت كارخانه ها خبر داد و گفت: بنابراين اميدوارم روز 
به روز شاهد كاهش و متعادل شدن قيمت ها باشيم. در 
حال حاضر هم روند تغيير قيمت ها در بازار خودرو، لوازم 
خانگي و اقالم ديگري مانند پوش��اك كاهنده است و به 
سمت قيمت واقعي پيش مي روند كه حاكي از انتظارات 
مثبت در اقتصاد ناشي از افزايش توليد است. تمركز ما هم 

افزايش توليد و عرضه در بازار است.

    دو عامل كميابي روغن چه بود؟ 
عباس تابش در حاش��يه همايش برگزاري طرح ويژه 
بازرس��ي ن��وروز 1400، در خصوص تأمي��ن مرغ و 
تخم مرغ اظهار كرد: ديروز در جلسه ستاد تنظيم بازار 

مقرر شد كه هر واحد بس��ته بندي مرغ و تخم مرغ به 
يك واحد توليد مرغ وصل شود تا تأمين اين محصول 
بدون مشكل صورت گيرد و امروز طي تماس تلفني كه 
با معاون وزارت جهاد كشاورزي داشتم، اعالم شد كه 
عرضه م��رغ به قيمت مصوب در ميدان بهمن به عدد 
معقولي رسيده است. همچنين به گفته وي از امروز 
تخم مرغ واحدهاي بس��ته بندي توسط وزارت جهاد 
كشاورزي تحويل مي شود. عرضه مرغ گرم نيز از امروز 

توسط شركت پشتيباني امور دام آغاز شده است.
تاب��ش درباره كمب��ود روغن نيز گفت: بازرس��ان در 
واحدهاي توليد روغن حضور دارند و محور بازرس��ي 
ني��ز مراكز توليد، انبارها، بنكداري ها و ش��ركت هاي 
پخش است؛ بنابراين روغن خام تحويل داده شده به 
واحدهاي توليدي بايد در حداقل زمان ممكن تبديل 
به روغن هاي بسته بندي مصرفي خانوار شده و به كف 
بازار برس��د. وي گفت: با توجه ب��ه تأمين روغن خام، 
توزيع روغن مايع و جامد در حداقل زمان ممكن انجام 

خواهد شد و مشكلي براي تأمين وجود ندارد. به گفته 
اين مقام مسوول در حدود دو ماه پيش مشكل تامين 
ارز براي واردات روغن خام وجود داشت. از طرف ديگر 
اين انتظار در بازار كه قرار است ارز تخصيصي به روغن 
خام از ارز 4۲00 توماني به ارز نيمايي تغيير كند، منجر 
به انتظارات تورمي و احتكار خانگي شده بود. اما در حال 
حاضر روغن خام به اندازه كافي تامين و به واحدهاي 
توليدي تحويل داده شده و توزيع آنها رصد خواهد شد.

    تصميمات جديد براي واردات موز
وي همچنين درباره قيمت موز گفت: س��تاد تنظيم 
بازار به اين موضوع ورود كرد و مقرر شد همه موزهاي 
موجود در بنادر ترخيص شوند. همچنين كساني كه در 
طول سال جاري صادرات سيب داشتند، امكان واردات 
موز خواهند داش��ت. اميدواريم با تدابير ستاد تنظيم 
بازار كه به گمرك نيز ابالغ شد، قيمت ها تعديل شود.

معاون وزير صمت همچنين درباره ذخيره سازي ميوه 
شب عيد اظهار كرد: س��يب و پرتقال به اندازه كافي 
ذخيره شده و حداكثر تا اواخر بهمن و اوايل اسفندماه 
در سازمان هاي صمت استان ها مستقر خواهند شد 
و با تاريخ مش��خصي كه از سوي س��تاد تنظيم بازار 
اعالم مي ش��ود، عرضه كليه ميوه هاي شب عيد آغاز 
خواه��د ش��د. وي همچنين از انجام س��ه ميليون و 
500 هزار بازرسي در س��ال جاري خبر داد و گفت: 
برخالف سال هاي گذشته كه شروع طرح نظارت بر 
بازار شب عيد 15 اسفند بود امسال از 15 بهمن ماه 
بازرسي ها به شكل خاصي آغاز خواهد شد. همچنين 
به جاي ارسال برگه هاي شكايت به سازمان تعزيرات، 
از طريق سامانه »سيمبا« پرونده ها بدون تلف شدن 
زمان به اين سازمان ارسال مي شود. به گفته اين مقام 
مس��وول اگر نياز به گشت بازرس��ي و نظارت باشد، 
حتمًا با همكاري دستگاه هاي مختلف از جمله نيروي 
انتظامي، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و… اين 

گشت ها انجام خواهد شد.
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خبرروز

بهبوديافتگان كرونا مي توانند يك دوز واكسن تزريق كنند
نتايج يك بررسي نشان مي دهد افرادي كه پيش از اين به كروناويروس آلوده شده اند تنها به تزريق يك دوز از واكسن نياز دارند. در اين 
بررسي مشخص شد افرادي كه پيش از اين به كروناويروس آلوده شده بودند با تزريق يك دوز از واكسن، سطح آنتي بادي در بدن آنان 
برابر يا بيشتر از افرادي بوده كه دو دوز از واكسن را دريافت كرده يا به اين ويروس آلوده نشده بودند. محققان در اين مطالعه اوليه كه 
مشابه آن تاكنون انجام نشده ادعا كرده اند: به نظر مي رسد افرادي كه پيش از اين به كروناويروس آلوده شده اند بعد از تزريق اولين دوز، 
عوارض جانبي عمومي تري همچون خستگي، تب و درد عضالني در آنان مشاهده شود كه مشابه با شرايطي است كه مي تواند در ساير 

داوطلبان پس از دريافت دوز دوم واكسن ايجاد شود.

میراثنامه

رييس س��ازمان مديريت بحران كشور با اشاره به وجود 
۱۲ هزار پالك در مس��ير گسل ها، س��اخت و سازها بر 
روي گسل هاي مشا را كار چند روز و چند سال ندانست. 
اسماعيل نجار در آيين افتتاح پروژه هاي عمراني و مرتبط 
با مديريت بحران شهرداري باقر شهر كه با حضور استاندار 
تهران برگزار شد، با اشاره به بررسي و تحقيقاتي كه در 
زمينه ساخت و سازها روي گسل صورت گرفته است، 
اظهار كرد: دو ماه پيش در ش��وراي عالي شهرس��ازي و 
معماري اعالم شد ۱۲ هزار پالك در مسير گسل ها قرار 
دارد. در اين راستا به دستگاه هاي اجرايي به ويژه شهرداري 
دستورالعمل هايي جهت اجرا و رعايت امور مسائل در اين 
حوزه ابالغ شد. او ساخت و ساز درست و اصولي را مالك 
كار دانست و تصريح كرد: ساخت و سازي كه بر اساس ايين 
نامه ۲۸۰۰ و ويرايش چهار يا پنج مرحله اي كه اتفاق افتاده 
است، اصل و اساس است و اميدوار هستيم هم مردم و هم 
دستگاه هاي اجرايي رعايت كنند و شهرداري ها دقت الزم 
را در زمينه صدور پروانه ها داشته باشند. رييس سازمان 
مديريت بحران كشور با تصريح بر اينكه سازمان مديريت 
بحران كشور قبل از وقوع بحران وارد كار مي شود، ياد آور 
شد: بر اساس سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري كه 
بعد از حادثه بم اتفاق افتاد و همچنين بر اساس روح قانون 
كه پيشگيري را اولويت دانسته است، سازمان مديريت 
بحران كش��ور قبل از وقوع بحران وارد عمل مي شود و 

حتي مسووليت در پيش از وقوع حادثه سنگين تر است. 
نجار ساخت و سازها روي گسل هاي مشا را كار چند روز 
و چند سال ندانست و عنوان كرد: انباشتي از مشكالت 
در اين زمينه در تهران وجود دارد و حل اين مشكالت به 
راحتي قابل انجام نيست و رفع آنها نيازمند محدوديت و 
استانداردسازي و همچنين الزام دستگاه هاي اجرايي و 
مردم به رعايت آنها است. براساس گزارش روابط عمومي 
سازمان مديريت بحران كشور، وي تصريح كرد: اقدامات 
زيادي در زمينه كاهش خسارات احتمالي در گسل مشا 

صورت گرفته اما حقيقت آن است كه اين اقدامات كفاف 
يك حادثه بزرگ را نمي كند زيرا جمعيت زيادي در گسل 
مشا و ديگر گسل ها ساكن هستند و هر كدام عمل كنند 
فاجعه آفرين خواهند بود. نجار در پايان اين را هم گفت 
كه يكي از كارهايي كه انجام شده، اين است كه ۳۰ استان 
كشور را معين استان تهران قرار داده ايم و هر منطقه اي 
از تهران نيز معين اس��تان هاي مشخص قرار داده ايم تا 
از ظرفيت كل كش��ور براي تهران در ش��رايط حساس 

استفاده كنيم.

۱۲ هزار پالك در مسير گسل ها قرار دارد
جامعه محیطزيست

آبسنگ هاي مرجاني 
خليج چابهار از بين رفته اند

مديركل دفتر حفاظت از زيست بوم  هاي دريايي و 
سواحل دريايي س��ازمان محيط زيست در خبري 
اعالم كرد كه 9۰ درصد آبسنگ هاي مرجاني خليج 
چابهار دچار سفيدشدگي شده اند و از بين رفته اند. 
داوود ميرش��كار افزود: آبسنگ هاي مرجاني خليج 
فارس و درياي عمان يكي از برنامه هاي مهم سازمان 
محيط زيست است كه هر ساله آنها را پايش مي كنيم.

او اظهار داشت: با توجه به افزايش دماي كره زمين، 
دم��اي آب در خليج فارس افزايش يافت��ه از اين رو 
امسال نيز شاهد سفيد شدگي آبسنگ هاي مرجاني 
اين بخش هستيم، البته در اوايل وضعيت آبسنگ هاي 
مرجاني به ويژه شاخ گوزني در درياي عمان و خليج 
چابهار نسبت به بخش هاي ديگر خليج فارس بهتر 
بود اما دو هفته گذش��ته طي بازديدي كه از منطقه 
داشتيم متوجه شديم كه افزايش درجه حرارت آب 
روي آبسنگ هاي اين بخش تاثير منفي داشته بطوري 
كه حدود 9۰ درصد آبسنگ هاي مرجاني اين بخش 
دچار سفيد شدگي شده اند از بين رفته اند. يك علت 
ديگر سفيدش��دگي مربوط به كدورت آب است. به 
گفته او، در جزاير خارك، خاركو و نايبند سفيد شدگي 
آبسنگ هاي مرجاني را داريم، وضعيت مرجان ها در 
جزيره كيش بهتر است، جزيره سيري كمترين تلفات 
را داشته و ساير جزاير كه در دهانه خليج فارس قرار 
دارند ش��رايط خوبي دارند. ميرشكار گفت: غواصي 
و گردش��گري ناپايدار از مش��كالت و معضالت اين 
بخش است كه براي مديريت اين بخش با منطقه آزاد 
كيش تفاهم نامه اي امضا كرديم و اكنون به مرحله اي 
رسيده ايم كه احياي آبسنگ ها را آغاز كنيم و در اين 
راس��تا پروژه هايي در جزاير خارك و نايبند در حال 
انجام است، با توجه به اينكه خليج فارس يك درياي 
نيمه بسته است و شرايط خاصي دارد بنابراين اگر قرار 
باشد هر اتفاقي براي آبسنگ هاي مرجاني بيفتد اول 
متوجه خليج فارس مي ش��ود از اين رو خليج فارس 
براي دانشمندان خارجي بسيار مهم است. او افزود: 
تهيه برنامه اقدام ملي حفاظت از الك پش��ت هاي 
دريايي از ديگر برنامه هاي معاونت دريايي س��ازمان 
محيط زيست است كه با سرعت خوبي پيش مي رود 
و با تهيه اين برنامه مديريت يكپارچه براي حفاظت 
از الك پشت ها شكل خواهد گرفت. مديركل دفتر 
حفاظت از زيست بوم  هاي دريايي و سواحل دريايي 
سازمان محيط زيست ادامه داد: همچنين تهيه برنامه 
اقدام حفاظت از دلفين گوژپشت در نخيلو را در دست 
داريم، اين كار با همكاري همه ذي نفعان تهيه مي شود. 
ميرشكار به تهيه برنامه حفاظت از فك خزري اشاره 
كرد و گفت: همچنين تدوين اطلس مناطق دريايي 
خليج فارس و درياي عمان صورت گرفته كه به دو زيان 
فارسي و انگليسي ترجمه شده و بهمن ماه رونمايي 
مي شود، تهيه اطلس خزر را هم در دست اجرا داريم 

البته كرونا موجب كندي كار شده است.

مسافرت به ۱۸ شهر نارنجي و ۱۲۴ شهر زرد ممنوع است
سفر به شهرهاي قرمز و نارنجي همچنان 
ممنوع اس��ت. ش��هر قرمز نداري��م اما 
مسافرت به ۱۸ ش��هر نارنجي در شمال 
كشور همچنان ممنوع است و با مصوبه 
جديد ستاد كرونا سفر به شهرهاي زرد هم 
ممنوع شد. معاون مركز سالمت محيط 
و كار وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشكي گفت: همچنان محدوديت سفر 

به شهرهاي قرمز و نارنجي برقرار است. البته فعال در پهنه 
نقشه ايران شهر قرمز نداريم و فقط شهر زرد، نارنجي و 
آبي داريم كه تردد در شهرهاي آبي آزاد است. محسن 
فرهادي افزود: فعال ۱۸ شهر كشور در استان هاي شمالي 
شامل آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنكابن، جويبار، چالوس، 
رامسر، ساري، فريدونكنار، قائمشهر، محمودآباد، نكا، نور 
و نوشهر در مازندران و صومعه سرا، رودسر و الهيجان 

در گيالن نارنجي هستند و مسافرت به اين 
شهرها با خودروهاي بدون پالك بومي اين 
شهرها ممنوع است. فرهادي گفت: ۱۲۴ 
شهرس��تان نيز در وضعيت زرد هستند. 
در مورد شهرهاي زرد نيز بر اساس مصوبه 
جديد ستاد ملي كرونا محدوديت هاي تردد 
مثل شهرهاي نارنجي در اين شهرها هم 
اعمال مي شود. توصيه وزارت بهداشت به 
مردم اين است كه تردد بين شهري غير ضروري نداشته 
باشند زيرا در اين ش��رايط مسافرت پر مخاطره است. 
معاون مركز س��المت محيط و كار وزارت بهداشت 
افزود: ۳۰۶ شهرستان نيز در وضعيت آبي قرار دارند و 
تردد و مسافرت به اين شهرها آزاد است گر چه توصيه 
وزارت بهداشت اين است كه از سفر غير ضروري به 

اين شهرها اجتناب شود.

۷۲ فوتي جديد كرونا در كشور 
سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي 
۶۸۲۰ بيمار جديد كوويد۱9 در كشور 
طي ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. دكتر 
سيماس��ادات الري گفت: بر اس��اس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۶ هزار و 
۸۲۰ بيمار جديد مبتال به كوويد۱9 در 
كشور شناسايي شد كه ۶۶۰ نفر از آنها 
بستري شدند. او افزود: مجموع بيماران 

كوويد۱9 در كشور به يك ميليون و ۴۳۱ هزار و ۴۱۶ 
نفر رسيد. متاس��فانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۷۲ بيمار كوويد۱9 جان خود را از دس��ت دادند و 
مجموع جان باختگان اين بيم��اري به ۵۸ هزار و 
۱۱۰ نفر رس��يد. به گفته او، خوشبختانه تاكنون 
يك ميليون و ۲۲۳ هزار و ۱9۷ نفر از بيماران، بهبود 
يافته يا از بيمارس��تان ها ترخيص ش��ده اند. الري 

ادامه داد: ۳۸۶۵ نفر از بيماران مبتال به 
كوويد۱9 در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارس��تانها تحت مراقبت قرار 
دارند. او گفت: تاكنون 9 ميليون و ۳9۴ 
هزار و 9۶۷ آزمايش تشخيص كوويد۱9 
در كش��ور انجام شده اس��ت. به گفته 
الري، بر اس��اس آخرين تحليل ها، ۱۸ 
شهرستان كشور در وضعيت نارنجي، 
۱۲۴ شهرستان در وضعيت زرد و ۳۰۶ شهرستان 
در وضعيت آبي قرار دارند. سخنگوي وزارت بهداشت 
افزود: شهرستان هاي نارنجي در استان هاي شمال 
و شامل آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنكابن، جويبار، 
چالوس، رامس��ر، س��اري، فريدونكنار، قائمشهر، 
محمودآباد، نكا، نور و نوشهر در مازندران و صومعه 

سرا، رودسر و الهيجان در گيالن هستند.

تقويت گشت هاي شبانه و بازرسي در ايام قطعي برق
رييس پليس پيش��گيري پايتخت از 
تقويت گش��ت هاي ش��بانه، ايست و 
بازرس��ي در ايام قطعي برق خبر داد. 
سرهنگ جليل موقوفه اي در پاسخ به 
س��والي مبني بر اينكه آيا قطع برق بر 
فعاليت پليس و وقوع جرم و جنايت در 
پايتخت تأثيري داشته يا خير، اظهار 
ك��رد: كار پليس به خص��وص پليس 

پيشگيري در كالنتري ها به صورت شبانه روزي است؛ 
چه برق باشد و چه نباشد، پليس ۲۴ ساعته در حال 
انجام وظيفه اس��ت. او ادامه داد: ما قطعي برق را هم 
مد نظر قرار داديم و همزمان گشت هاي شبانه را در 
كنار ايست و بازرسي ها تقويت كرده ايم. رييس پليس 
پيش��گيري پايتخت افزود: در مواقعي كه احساس 
مي كنيم پليس در برخي مكان ها بايد حضور بيشتري 

داش��ته باش��د، اقدام به تقويت نيروها 
مي كنيم حتي اگر الزم باش��د از پليس 
نامحسوس در محل هايي كه جغرافياي 
جرم خاصي دارند، اس��تفاده مي كنيم. 
موقوفه اي تأكيد كرد: با دس��تور رييس 
پليس پايتخت يك ماه است كه گشت 
ش��بانه در پايتخت با تلفيقي از پليس 
پيشگيري، يگان ضربت سركالنتري ها، 
يگان ام��داد، پليس آگاهي و پلي��س امنيت فعال 
ش��ده اند. به گفته او، اين گش��ت تلفيقي از تمامي 
پليس هاي تخصصي در پايتخت براي جلوگيري از 
وقوع جرم و جنايت در روزهاي منتهي به آخر سال 
است. رييس پليس پيشگيري پايتخت يادآور شد: 
پايتخت از نظر وقوع جرايم وضعيت خوبي دارد و در 

بين استان ها در رديف هاي آخر جاي دارد.

هنر

فيلم كوتاه داستاني »عروسك« به نويسندگي و كارگرداني نسرين گل ريحان 
به ۲ جشنواره بين المللي راه يافت. جش��نواره فيلم هاي مستقل كاليفرنيا به 
صورت آنالين در س��ينماي مجازي و فستيوال چفالو ايتاليا هر ۲ از تاريخ يكم 
فوريه ۲۰۲۱ كار خود را آغاز خواهند كرد و فيلم كوتاه داس��تاني عروس��ك به 
نويسندگي و كارگرداني نسرين گل ريحان در آنها شركت مي كند. رزا بهشتيان، 
سحر عبداللهي، محمدجواد اسدي و نبي اهلل مينايي نقش هاي اصلي اين فيلم 
را ايفا مي كنند. احمد قزلباش، محمود قزلباش، جاسم سبحاني، ترنم سرافراز، 
روشا حسن پور، مصطفي دارابي، رضا ايوبي، مهدي ميالن، ريحانه محمدنژاد و 
مونا عطارياني ساير بازيگران اين فيلم هستند كه در موسسه فرهنگي و هنري 
پرتوي آينه فردا توليد شده است. تهيه كنندگي اين فيلم كوتاه بر عهده حسين 

شهابي بوده و سياوش شهاب آن را تدوين كرده است.

رقابت »عروسك«
 ايراني در امريكا و ايتاليا

هنر

ساخت س��ريال »پارك ها ملي« بر مبناي فيلمنامه كوين كاستنر كه به دليل 
كرونا به تعويق افتاده بود، دوباره در دستور ساخت قرار گرفت. به گزارش هاليوود 
ريپورتر، شبكه اي بي سي كه تحت حمايت ديزني است، دستور ساخت پايلوت 
سريال درام »پارك هاي ملي« نوشته كوين كاستنر را صادر كرده است. داستان 
»پارك هاي ملي« درباره گروهي كوچك از ماموران سازمان خدمات پارك هاي 
امريكاست كه در حال حمايت از گنجينه هاي ملي، جرايم مختلفي را هم حل  
و فصل مي كنند. كاستنر، هلبينگ و جان برد، مسووليت نوشتن فيلمنامه را بر 
عهده دارند. آنتوني همينگوي تهيه كننده اجرايي سريال و كارگردان پايلوت آن 
است. كاس��تنر درباره نوشتن اين پروژه گفت: »شركاي ما در اي بي سي به من 
محيطي بزرگ داده اند تا بتوانم از محدوده راحتي خودم خارج ش��وم و چيزي 

خاص تحويل دهم.«

»پارك هاي ملي«
 كوين كاستنر ساخته مي شود

صدور بخشنامه بدون گرفتن نظر افرادي 
كه با آن درگير مي شوند، به ويژگي هويتي 
دس��تگاه هاي اداري كش��ور تبديل شده 
اس��ت. در يك مورد از همين بخش��نامه ها ۸۰۰ هزار 
كارگر ساختماني به حس��اب نيامدند. به گزارش ايلنا، 
در نظام هاي اداري، بخش��نامه ها اساس و شكل دهنده 
روابط ستاد و صف هستند. هرقدر بخشنامه هاي ستاد، 
ناكارآمد و نقض كننده حقوِق ارباب رجوع يا مخاطبان 
آن بخشنامه باشد، در درجه اول بر عملكرِد صف تاثير 
مي گذارد؛ هرچند افكار عمومي دردس��رهاي خود را از 
چشم ستاد مي بيند اما چون به مديران دسترسي ندارند، 
نقد خود را بر سر صف خالي مي كنند؛ البته ستادي  ها، 
همواره خ��ود را »خدمتگزار م��ردم!« مي خوانند و اگر 
شخصي ذات خدمتگزاري آنها را زير سوال ببرد، حداقل 
يك اخطار پدرانه هم كه شده، دريافت مي كند! افرادي 
كه چاله هاي نظام اداري ايران را مي شناسند، معتقدند 
كه ناآشنا بودن ستاد، با نيازهاي مخاطبان و وجود تضاد 
منافع، شرايطي را فراهم كرده است كه بخشنامه هاي 
آنها، سبب گسترش نارضايتي شوند. براي نمونه مي توان 
به بخش��نامه دولت در مورد مكانيزم هاي بازگشت ارز 
حاصل از صادرات اشاره كرد كه صداي توليدكنندگان را 
درآورد؛ تا جايي كه »بانك مركزي« براي اصالح آن اقدام 
كرد.  به نظر مي رسد كه صدور بخشنامه  بدون گرفتن 
نظر افرادي كه با آن درگير مي شوند، به ويژگي هويتي 
دستگاه هاي اداري كشور تبديل شده است؛ ويژگي كه 
تنها توجيه آن، وجود »تضاد منافع« است؛ البته ستاد 
همواره دليل واقعي اين موضوع را انكار مي كند و گاهي 
پشت صف پنهان مي ش��ود و تمام تقصيرها را بر گردن 
آن مي اندازد؛ ضمن اينكه تا اعتراض به آن بخشنامه به 

خصوص باال نگيرد، كوتاه نمي    آيد. 

    بي اعتمادي به قوانين اداري در دوران كرونا
در يك س��ال اخير، ب��ه دليل حكمران��ي كرونا بر تمام 
ش��وون اقتصادي و اجتماعي جامعه، روابط مخاطبان 
يك بخشنامه با دستگاه هاي صادركننده آن، بيشتر زير 
ذره بين افكار عمومي قرار گرفته است. در واقع آسيب هاي 
چند بع��دي كرونا به جامعه، بي اعتمادي بيش��تري را 
نزد مردم و رس��انه ها به قواني��ن اداري كه حاصلي جز 
حداكثرسازي دردس��ر ندارند، ايجاد كرده است. از اين 
نگاه، تضاد منافعي كه از قبل وجود داش��ته، پررنگ تر 
از هميشه جلوه گر ش��ده است. در اين شرايط اگر ستاد 
همچنان از همان مكانيزم هاي پيش از كرونا براي توجيه 

مصوباتش عليه  گيرندگان خدمت استفاده كند، ديگر 
نمي تواند اعتبار از دست رفته خود را جبران كند. به اين 
معني ديگر نمي تواند پشت صف پنهان شود و تقصيرها 

را از گردن خود بيندازد. 

    جلب نظر شركاي اجتماعي در بخشنامه ها
در نتيجه متخصصان علوم اجتماعي و كارشناسان علوم 
اداري به دس��تگاه هاي حاكميتي توصيه مي كنند كه 
نيازهاي مخاطبان خود را پيش از تدوين يك بخشنامه 
بسنجند و از نظرهاي آنها براي افزايش كارايي آن استفاده 
كنند تا بعدها پشيماني به بار نياورند. تدوين بخشنامه ها 
بر اس��اس يك مدل دموكراتيك، زماني بيش��تر معنا 
مي يابد كه تصميم گيري بايد بر اساس مشاركت شركاي 
اجتماعي انجام شود. »سازمان تامين اجتماعي« نمود 
كامل دستگاهي است كه »س��ه جانبه گرايي« بايد در 
اركان آن شكل گيرد. ساختار سه جانبه گرايي برگرفته  
از ميثاق هاي شكل دهنده »سازمان بين المللي كار« و 
»اتحاديه بين المللي تامين اجتماعي« است. در ساختار 
اين دو نهاد عالي بين المللي، سه گروه كارگر، كارفرما و 
دولت حضور دارند. در نتيجه دولت هاي عضو، بايد اين 
ساختار را در دستگاه هاي مرتبط با كارگران و كارفرمايان 
پياده كنند و مورد صيانت قرار دهند تا مصوبه هاي آنها 

برگرفته از نيازهاي اين دو گروه باشد. 

      قطع بيمه كارگران ساختماني با يك بخشنامه 
با اين حال بخش��نامه هاي س��ازمان تامين اجتماعي، 
بعضا بدون در نظر گرفتن يك يا هر دو شريك اجتماعي 
تنظيم مي شوند. از آنجا كه كارگران مهم ترين مخاطب 
يا پرشمارترين شريك اجتماعي تامين اجتماعي با بيش 
از ۱۴ ميليون جمعيت زير پوشش محسوب مي شوند، هر 
بخشنامه اي كه بدون اتكاء به نمايندگان آنها تنظيم شود، 
آسيب زننده است. براي نمونه آبان ماه امسال بخشنامه اي 
مصوب شد كه بر اساس آن بيمه كارگران ساختماني پس 
از ۳ ماه پرداخت نكردن حق بيمه قطع مي شود.فعاالن 
كارگري آن زمان اعالم كردند كه سازمان بدون در نظر 
گرفتن آسيب هاي اقتصادي كرونا، چنين بخشنامه اي 

را به اجرا گذاشته است؛ درحالي كه كارگران ساختماني 
به دليل ركود حاكم بر صنعت ساختمان سازي در دوران 
كرونا، بيكار هستند يا به دليل ابتال به كرونا و نبود يك 
نظام حمايت اجتماعي، قادر به پرداخت حق بيمه هاي 
خود نيس��تند.اين در حالي اس��ت كه تا زمان ابالغ اين 
بخش��نامه ، كارگران س��اختماني براي پرداخت حق 
بيمه هاي خود فرصت ۶ ماهه داشتند و پس از اين مدت 
رابطه بيمه پردازي ش��ان صرفا منفصل مي شد و پس از 
پرداخ��ت حق بيمه به اضاف��ه ۲ درصد جريمه، مجدد 
مي توانستند از خدمات بيمه  استفاده كنند اما برابر اين 
بخش��نامه ، بيمه كارگر قطع و مجدد بايد فرايند اداري 

برقراري بيمه طي مي شد. 

    صدور بخشنامه جديد
 بدون رعايت سه جانبه گرايي

به دنبال باال گرفتن اعتراض ها، سازمان تامين اجتماعي 
در روزهاي آخر دي ماه اين بخشنامه را مورد بازنگري 
قرار داد اما به گفته اكبر شوكت )رييس كانون سراسري 
انجمن هاي صنفي كارگران ساختماني( در اين بخشنامه 

هم تكليف به ش��كل واضح روشن نشده است. شوكت 
كه در همين حال عضو كارگري هيات امناي سازمان 
تامين اجتماعي هم هست، تاكيد دارد كه اگر سازمان 
بخش��نامه ها را با در نظر گرفت��ن نمايندگان كارگران 
تنظيم كن��د، مدتي بع��د مجبور به پ��س گرفتن آن 
نمي شود. به گفته  او مديران سازمان نبايد تنها در جايي 
كه گرفتار مي شوند به شركاي اجتماعي مراجعه كنند. 
او در اين مورد، گفت: شركاي اجتماعي تنها در جايي 
كه گير مي فتند، به حس��اب مي آيند ام��ا در مواردي 
اينچنيني به صورت خودس��ر بخش��نامه اي را صادر و 
كارگران را گرفتار تصميم خ��ود مي كنند. نتيجه  آن 
هم اعتراض و تظلم خواهي كارگران اس��ت. تا پيش از 
اين، كارگراني كه به هر دليل نمي توانستند حق بيمه 
خ��ود را پرداخت كنند، مي توانس��تند پس از مهلت ۶ 
ماهه، تا زماني كه كارت هاي مهارتشان اعتبار داشت، 
حق بيمه و جريمه آن را پرداخت كنند تا مجدد از بيمه 
خود استفاده كنند. در آن مدت، كارگزاري هاي سازمان 
به جاي زير فشار گذاشتن بيمه شده ها، بايد با آنها تماس 
مي گرفتند و دليل پرداخ��ت نكردن حق بيمه را جويا 

مي شدند و بيهوده بيمه آنها را قطع نمي كردند.  شوكت 
افزود: شايد كارگري كرونا گرفته بود و پول نداشت؛ آيا 
بايد بيمه كارگري كه چنين ش��رايطي را داشت، قطع 
مي شد؟ متاسفانه سازمان هم به يك باره فرصت ۶ ماهه 
پرداخت حق بيمه را نصف و عدم پرداخت حق بيمه را 
برابر انصراف بيمه ش��ده از بيمه  پردازي در نظر گرفت! 
اين در حالي اس��ت كه انجمن هاي صنفي با كارگراني 
كه قادر به پرداخت حق بيمه هاي خود نيستند ارتباط 
برقرار مي كنند و سعي مي كنند با تدبير؛ گره كار آنها را باز 
كنند. براي نمونه سال گذشته در انجمن صنفي كارگران 
ساختماني قم برخي از اين گروه كارگران را براي دريافت 
وام قرض الحسنه به بانك معرفي كرديم. اين گونه آنها 
پولي در دستش��ان داش��تند و مي توانستند حق بيمه 
را پرداخت كنند.رييس كانون سراس��ري انجمن هاي 
صنفي كارگران ساختماني با اشاره به ملغي شدن اين 
بخش��نامه، گفت: ۳۰ دي ماه براي برگزاري جلسه اي 
پيرامون اين بخشنامه به سازمان تامين اجتماعي رفتيم. 
در آن جلسه، بار ديگر از مديرعامل سازمان خواستيم 
كه بخشنامه ها به صورت سه جانبه  صادر شوند؛ اما همان 
روزمطلع شديم كه در همين مورد بخشنامه ديگر بدون 
در نظر گرفتِن نظرهاي كارگران صادر ش��ده است. بر 
اساس بخش��نامه جديد، فرصت ۳ ماهه كنار گذاشته 
شده است اما در اين بخشنامه هم تكليف به شكل واضح 
روشن نشده است. حال اين پرسش به وجود مي آيد كه 
اگر شيطنتي در كار نيس��ت، چرا شركاي اجتماعي را 
براي تهيه بخشنامه ها دعوت نمي كنند؟شوكت افزود: 
در نتيجه اين گونه تصميم ها، كارگر و كارفرما به دنبال 
قوانيني مي روند كه زيان ش��ان متوجه سازمان تامين 
اجتماعي اس��ت. به نظر مي رس��د افرادي كه اين گونه 
تصميم ه��ا را مي گيرند، هيچ نوع م��راوده و تعاملي با 
كارگران و كارفرمايان ندارند. افراد تصميم گير در سازمان 
تامين اجتماعي »بايد بايد بايد« به س��ه جانبه گرايي 
اعتقاد داشته باشند. اصال يكي از داليل احياي معاونت 
فرهنگي و اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي كه با 
مصوبه هيات امناي س��ازمان در س��ال 9۲، انجام شد، 
حفظ همين پل ارتباطي بود. با اين حال متاس��فانه در 

مواردي مه��م قانون را زير پ��ا مي گذاريم؛ درحالي كه 
سرنوشت حدود ۸۰۰ هزار كارگر ساختماني بيمه شده 

در ميان است.

     دردسرهاي اداري برقراري بيمه
محمد باقري )رييس انجمن صنفي كارگران ساختماني 
استان تهران( هم تاكيد دارد كه آثار بخشنامه قبلي بر 
بخشنامه جديد سايه انداخته اس��ت؛ چراكه دفترچه 
بيمه هاي كارگراني كه موفق به پرداخت حق بيمه هاي 
خود در فرصت ۳ ماهه نشده اند، تمديد نشده است. به 
گفته اين فعال صنفي، كارگ��ران زيادي از زمان هجوم 
كرونا به كش��ور، موفق به پرداخت حق بيمه هايش��ان 
نشدند. همچنين در اين مدت »كارت مهارت« برخي از 
اين كارگران منقضي شده است. در نتيجه اين گروه ابتدا 
بايد روال اداري تمديد كارت مهارت خود را كه پيش نياز 

استفاده از بيمه كارگران ساختماني است، طي كنند.
به گفته باقري، كارگراني كه بيمه آنها قطع شده ميان 
مس��ير انجمن صنفي كه در آن عضو هستند با تامين 
اجتماعي در رفت و آمد هستند؛ درحالي كه همچنان 
بيكار هستند و براي جابه جا شدن در شهر مشكل مالي 
دارند. رييس انجمن صنفي كارگران ساختماني استان 
تهران گفت كه در حال حاضر كارگران متقاضي برقراري 
بيمه  حداقل بايد ۱۰ تا ۱۵ روز و حتي بيشتر منتظر باشند 
تا بازرس بيمه به محل كار آنها برود و تازه بين ۴۰ تا ۵۰ 

روز زمان مي برد كه مجدد بيمه هاي آنها برقرار شود. 

    تبعات يك تصميم براي تامين اجتماعي
در سال 99، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در چند 
نوبت بر استفاده از ظرفيت شركاي اجتماعي در تدوين و 
تنظيم بخشنامه ها يا تنقيح آنها تاكيد كرد. با وجود اينكه 
چند جلسه با حضور نمايندگان كارفرمايان براي تنقيح 
تعدادي از بخشنامه ها تشكيل ش��د، اما در مورد توليد 
بخشنامه  با مشاركت كارگران، اقدام موثري انجام نشد. 
براي نمونه در همين موضوع نظر نمايندگان كارگران 
گرفته نشد؛ تا جايي كه سازمان در آن بازنگري كرد؛ البته 
بدون در نظر گرفتن شريك اجتماعي. بخشنامه هايي كه 
مخاطبانش را ناديده مي گيرند، كارايي ندارد و به زودي 
در »ديوان عدالت اداري« محل اعتراض قرار مي گيرند؛ 
حتي اگر اين اتفاق رخ ندهد، ديوار اعتماد حدود ۸۰۰ 
هزار كارگر س��اختماني بيمه ش��ده كه ب��ه هرحال در 
فرايند بيمه پردازي به سازمان تامين اجتماعي بدهكار 

مي شوند، فرو ريخته است.

گزارش
دردسرهاي قطِع بيمه كارگراِن ناتوان ادامه دارد

ديواِر اعتماِد ۸۰۰ هزار كارگر ساختماني فروريخت
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