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يادداشت- 1

زماني براي گسترش 
فرهنگ شفافيت

زندگ��ي  دنياي��ي  در 
مي كنيم ك��ه اطالعات 
آم��اري،  داده ه��اي  و 
كاالي��ي  گران تري��ن 
اس��ت ك��ه دارن��دگان 
انحصاري آنها مي توانند 
مال��ي  دس��تاوردهاي 
كس��ب  افزون ت��ري 
كنند. بر اس��اس اين اهميت بنيادين كشورهاي 
توسعه يافته، مكانيسم ش��فافي را طراحي كردند 
تا اين داده هاي اطالعاتي مهم به طور يكس��ان در 
اختيار مخاطبان اقتصاد و فعاالن كسب و كار قرار 
بگيرد. روز گذش��ته نامه اي از س��وي وزير اقتصاد 
خطاب به مقام معظم رهب��ري در خصوص بهبود 
س��امانه هاي ارتباطي در بخش اقتصاد و كاهش 
بوروكراس��ي حاكم ب��ر مجوزهاي كس��ب و كار 
منتشر ش��د كه به بهانه آن مي توان يك بار ديگر 
در خصوص اهميت س��امانه هاي به روز، داده هاي 
اطالعاتي مس��تند و آمارهاي دقيق صحبت كرد. 
موثق بودن آمارها و استفاده از سامانه هاي ارتباطي 
نوين يكي از مالك هاي اصلي پيش��رفت و توسعه 
در جوامع محسوب مي ش��ود. تا زماني كه كشور 
نتوان��د در اين زمينه مكانيس��م معقولي طراحي 
كند، هم دس��تاوردهاي اقتصادي پنهان مي ماند 
و هم اينك��ه كارايي و عملكرد مدي��ران اقتصادي 
كشور مغفول واقع مي ش��ود. وقتي گفته مي شود 
بودجه هاي س��االنه نياز به تفريغ بودجه دارند به 
اين معنا نيس��ت كه اين آماره��اي اقتصادي تنها 
بايد در اختيار روس��اي قواي سه گانه قرار بگيرد و 
بين مسووالن در اين خصوص بحث شود كه چرا 
كسري بودجه داريم يا چرا انحراف در بودجه اتفاق 
افتاده اس��ت. در واقع اين آمارهاي اطالعاتي بايد 
در اختيار مجموعه فع��االن اقتصادي و مخاطبان 
علم اقتصاد قرار بگيرد تا فرايند اقتصادي كشور به 
شكل شفاف با فرصت هاي برابر استمرار پيدا كند. 
در كشورهاي توسعه يافته اين داده هاي اطالعاتي 
در كمترين فرصت و مبتني بر شفاف ترين ساز و 
كار به صورت عمومي اطالع رساني مي شود. آنگونه 
كه از يك فع��ال اقتصادي جزء در يك ش��هر دور 
افتاده تا صاحب بزرگ ترين كارتل هاي اقتصادي 
به صورت يكس��ان از اين داده هاي اطالعاتي بهره 
مي برند. اين روند اما در اقتصاد ايران هرگز آن گونه 
كه بايد و شايد جدي گرفته نشده است. متاسفانه 
داده هاي اقتصادي در برخي برهه ها به صورت رانت 
و ويژه خواري در اختيار عده معدودي از افراد قرار 
مي گرفت، بدون اينكه ساير فعاالن اقتصادي از آن 
بهره مند شوند. وقتي گفته مي شود اقتصاد ايران 
در ميان 160كشور جهان در رتبه 158 اقتصادهاي 
بسته قرار دارد، يعني اقتصاد ايران شفافيت كمتري 
را در دستور كارقرار داده است و آمارهاي اقتصادي 
به صورت انحصاري در اختيار برخي افراد و جريانات 
قرار مي گيرد. رويكردهاي انحصاري در بخش هاي 
مختلف اقتصادي يكي از چالش هاي جدي پيش 
روي اقتصاد اي��ران ق��رار دارد. اي��ن رويكردهاي 
انحصاري هم در بازار س��رمايه مشاهده مي شود، 
هم در بازار خ��ودرو و هم در س��اير بازارهاي مهم 
اقتصادي وجود دارد. حتما ش��نيده ايد كه برخي 
جريانات در ب��ورس به دليل داده ه��اي اطالعاتي 
انحصاري كه داشتند، توانستند در كمترين زمان 
سودهاي نجومي به دس��ت بياورند.بر اساس اين 
چشم اندازهاي مشخص اس��ت كه شنيدن خبر 
آزادس��ازي واردات خودرو هرچند ممكن است در 
كوتاه مدت مشكالتي را براي صنعت خودروسازي 
ايران ايجاد كن��د، اما ي��ك امر ضروري اس��ت تا 
خودروسازان ايراني از اين فضاي انحصاري خارج 
ش��وند و خود را با بازارهاي بين المللي هماهنگ 
كنند. متاسفانه علي رغم دهه ها سرمايه گذاري و 
تخصيص صدها ميلي��ارد دالر بودجه در صنعت 
خودروسازي هنوز اين صنعت نتوانسته، خودرويي 
در ت��راز حداقلي مطالبات ايراني��ان توليد كند و 
زمينه صادرات آن را در بازارهاي بين المللي فراهم 
كند. صادرات��ي كه امروز در حوزه خودروس��ازي 
وجود دارد، بيش��تر از آنكه محصول فعاليت هاي 
كيفي خودروسازان ايراني باش��د به دليل روابط 
سياسي مناسبي اس��ت كه كش��ورهايي چون 
روسيه، عراق، لبنان، آذربايجان و... با ايران دارند. 
يعني صنعت خودروسازي ايران هنوز نتوانسته 
خودرويي با حداقل هاي اس��تاندارد توليد كند. 
حتي اگر بدنه سمند از فوالد داخلي ساخته شود 
تا زماني كه تسلط كافي در توليد موتور و... ايجاد 
نش��ود، كاري انجام نش��ده اس��ت. بر اين اساس 
معتقدم يك��ي از مهم ترين اقدامات��ي كه اقتصاد 
ايران بايد در دوران جديد حياتش در دستور كار 
قرار د هد، پايان دادن به نظامات انحصاري در بطن 
اقتصاد كشور است.چگونه مي توان اين انحصارات 
را كاهش داد؟ سامانه هاي ارتباطي مستند، بدون 
نياز به مواجهه فيزيكي افراد با يكديگر بدون ترديد 
يكي از پيش نيازهاي اصلي براي حذف انحصارات 
ادامه در صفحه 6 است.  

عباسعلي ابونوري

تحريم، كرونا و يارانه ها سه معضل مهم اقتصادي كه در اليحه بودجه ديده نشدند

فراموش شدگان بودجه
در نامه وزير اقتصاد به رهبر معظم انقالب تشريح شد 

 سه اقدام مهم براي
بهبود محيط كسب و كار

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4   يادداشت-3

يادداشت-2

 تاثيربودجه 
1400 برروي نقدينگي

 بيش واكنشي بورس 
نسبت به اصالح منفي 

 الگوي اقتصاد ديجيتال 
در دوران تحريم و پساتحريم

 سرانه بهداشت و درمان 
و بودجه 1400

اقتصاد  بدون مرز

نكته جالبي ك��ه درخصوص 
بودج��ه وجود دارد نخس��ت 
كس��ري بودجه و امث��ال اين 
موارد اس��ت و اگر ب��ه اليحه 
بودجه 1400 نگاه كنيم سيال 
بودن درآمدها و هزينه هاست 
البت��ه هزينه ه��ا تقربيا ثابت 
اس��ت ام��ا؛ درآمده��ا ط��ي 
سال هاي گذشته در بودجه ها متغيربوده است. به نظر 
مي رسد دولت از تمامي مسيرهاي موجود درآمد تعريف 
كرده اس��ت و اين تعريف در برخي از م��وارد موجبات 
تضاد را پديد مي آورد. براي مثال زماني كه ش��ما درآمد 
ناشي از ماليات سهام را تعيين مي كنيد براي اينكه رقم 
دريافت شود نياز است س��طح معامالت بورسي به رقم 
مشخصي شده اي برسد. حال س��وال اينجاست زماني 
كه سياست گذار اين موارد را تعريف مي كند اوراق را نيز 
به طور جداگانه اي در اين ميان ج��اي مي دهد. به نظر 
مي رس��د چيزي كه وجود دارد اين است كه دولت چه 
نوع درآمد را تعيين مي كند و به آن مي رس��د. اين مورد 
در كوتاه م��دت و در ميان مدت مي تواند تش��تت را در 
بازارهاي سرمايه گذاري پديد آورد چراكه؛ اولين چيزي 
كه در بودجه 1400 ديده نمي شود تاثير اين بودجه بر 
ادامه در صفحه 3 روي نقدينگي است. 

مكانيزم درون زا و خودكنترل 
بازار با اص��الح قيمت مبتني 
بر اطالع��ات و عوامل اثرگذار 
وضعي��ت عملياتي س��ود و 
زيان شركت ها بهترين عامل 
محرك وضعيت اين روزهاي 
بازار اس��ت، همچنين تغيير 
زيرساخت ها، تزريق نقدينگي 
در بازارس��رمايه، به كاري گيري ب��ازار گردان ها و امثال 
اين موارد تاثير بسيار كمتري در مقايسه با حركت هاي 
درون زا و خودكنت��رل اصالح قيمت به جاي گذاش��ته 
است. حال حاضر نسبت P/E بازارسهام باالترين P/E در 
دوران تاريخ بورس است و درس��ت است كه در مقايسه 
با دو الي سه ماه گذشته كه P/E بازار بر روي رقم 24 الي 
25 بوده و درحال حاضر به عدد 20 رس��يده اس��ت اما؛ 
كماكان نسبت به ماه هاي نخست سال جاري با حد قابل 
توجهي اصالح شده است. اين حركت طبيعي، سينوسي 
و نوساني اس��ت ولي در حين حال نسبت به خرداد ماه و 
تيرماه به مقدار قاب��ل توجهي اصالح ك��رده و به دليل 
حمايت هاي همه جانبه و نبود ساير بازار، عوامل بيروني 
مثل كرونا كه تمامي كس��ب و كارا به غير بوررس و بازار 
سهام مورد هدف قرار داده كه اينها در كشور ما به واسطه 
ادامه در صفحه 3 تاثيرپذيري از ...  

دوران انقالب صنعتي چهارم 
دوران مديري��ت تغيي��رات 
راهبردي اس��ت. دوران تاثير 
تح��ول ديجيتال ب��ر اركان 
اقتصاد است. دوران پذيرش 
الگ��وي اقتص��اد ديجيت��ال 
اس��ت. اقتص��اد ديجيت��ال 
الگوي��ي از اقتص��اد اس��ت 
ك��ه داراي ويژگي هاي راهبردي اس��ت. دوران انقالب 
صنعتي چه��ارم دوران مديريت تغيي��رات راهبردي 
است. دوران تاثير تحول ديجيتال بر اركان اقتصاد است. 
دوران پذيرش الگوي اقتصاد ديجيتال اس��ت. اقتصاد 
ديجيتال الگويي از اقتصاد است كه داراي ويژگي هاي 
راهبردي زير است:  الزمه درك اقتصاد ديجيتال، درك 
ويژگي هاي دوران انقالب صنعتي چهارم اس��ت. يكي 
از ويژگي هاي اين دوران گس��ترش اكوسيس��تم هاي 
ديجيتال اس��ت. به بيان ديگر، اقتص��اد ديجيتال در 
بافِت اكوسيستم ديجيتال معني مي يابد. اكوسيستم 
ديجيتال به مثابه يك سيس��تم اجتماعي-تكنيكي، 
همچون محيطي اس��ت ك��ه تالش ه��اي اقتصادي 
ديجيتال در آن ظه��ور و بروز پي��دا مي كنند. اقتصاد 
ديجيتال بدون اكوسيستم ديجيتال به سطح اقتصاد 
ادامه در صفحه 3 شبكه اي تقليل پيدا مي كند.  

پيش نوي��س بودج��ه 1400 
باالخره ب��ه مجلس رس��يد 
و البت��ه كمتر از 24 س��اعت 
مبلغ هاي��ي از آن ب��ه بيرون 
درز ك��رد ك��ه ش��ايد ب��راي 
خيل��ي از م��ردم س��واالت 
بي ش��ماري را به وجود آورده 
باش��د. اما اينكه س��هم فالن 
نهاد و بهمان سازمان از بودجه 1400 چقدر است و اين 
س��هم چقدر واقعي و چقدر نمايشي اس��ت بماند براي 
اهل فن كه درباره آن نظر بدهند و تفس��ير كنند و البته 
انتقادها هم قطعا فراموش نمي شود. ولي سوال اصلي كه 
اين روزها ذهن مردم را به خودش درگي��ر كرده در اين 
شرايط بيماري سهم بهداشت و درمان كشور از بودجه 
1400 چقدر است. هيچ كس مبلغ دقيق آن را نمي داند 
اما طبق آنچه كه نمايندگان مجل��س گفته اند، در اين 
بودجه هيچ هزينه اي براي خريد واكس��ن كرونا در نظر 
گرفته نشده است؟ چرا؟ البته كه هيچ كس جواب آن را 
نمي داند. دولت صالح نديده يا به همان روال سابق در بر 
پاشنه بي توجهي به سرانه بهداشت و درمان مي چرخد. 
اين بهداشت و درمان هيچ وقت اولويت اول هيچ كدام از 
دولت ها در زمان نوشتن بودجه ساالنه نبوده امري است 
كه كسي نمي تواند منكر آن شود.  ادامه در صفحه 8

معم��وال ه��ر س��ال در روز 
دانشجو يك سري اظهارات 
در  تك��راري  و  كليش��ه اي 
خص��وص اي��ن روز مط��رح 
مي ش��ود، اما هرگز ش��اهد 
يك آسيب شناس��ي جدي 
در خص��وص چالش ه��اي 
پيش روي مسائل آكادميك 
و راهكارهاي ارتقاي س��طح كلي دانشجويان كشور در 
بخش هاي مختلف نيستيم. اقتصاد از جمله حوزه هاي 
است كه در يك دسته بندي اشتباه در زمره علوم انساني 
قرار مي گيرد. در حال��ي كه علوم اقتص��ادي پيوندي 
نزديك و ناگسستني با علوم عيني مثل رياضي، فيزيك 
و... دارد. استفاده از رياضيات در اقتصاد امروز به اندازه اي 
گسترش پيدا كرده است كه تصور اقتصاد بدون مفاهيم 
مرتبط با رياضي و ساير علوم بنيادين ممكن نيست. اين 
دس��ته بندي هاي غيرضروري نه تنها كمكي به ارتقاي 
علم اقتصاد در كشور نكرده اس��ت بلكه در اغلب موارد 
باعث بروز مش��كالت عديده اي در اقتصاد شده است. 
بايد بدانيم اساسا علم هيچ حد و مرزي ندارد و نمي توان 
علوم را دسته بندي و طبقه بندي كرد. اساسا علم فرايند 
سيالي اس��ت كه مبتني بر نيازهاي بش��ري در فضاي 
فكري و علمي جامعه متبلور مي شود و نمي توان آن را 
با يك چنين دس��ته بندي هايي محدود كرد. ذات علم 
نيازمند محيط پويايي است كه در بستر آن بتوان آگاهي 
و دانش را رس��وب داد. اين در حالي اس��ت كه در ايران 
تالش زيادي مي شود تا علم اقتصاد را به اقتصاد اسالمي 
و اقتصاد غير اس��المي طبقه بندي كنن��د. همان طور 
كه اشاره كردم يك چنين دسته بندي هايي در علوم از 
اساس اشتباه است. مگر اقتصاد مسيحي، اقتصاد يهودي 
يا اقتصاد بودايي داريم كه رشته اي ذيل عنوان اقتصاد 
اسالمي تعريف و ايجاد شود؟ يك چنين نگرش هايي 
به مقوله هاي آكادميك علم اقتصاد باعث شده ارتباط 
فعال دانشجويان ايراني با جريان سيال علمي بين المللي 
دچار محدوديت و انسداد شود. وقتي اقتصاد به اقتصاد 
اسالمي و غيراس��المي تقسيم ش��ود، ملزومات علوم 
اقتصادي غربي مثل زبان انگليس��ي و نيز مورد توجه 
قرار نمي گيرد. مجموعه اين نگرش هاي اشتباه باعث 
شده تا س��طح كيفي دانش��جويان علوم اقتصادي به 
نسبت نسل هاي قبلي دانش آموختگان اين رشته تنزل 
پيدا كند. متاسفانه امروز فارغ التحصيالن علم اقتصاد 
در كشورمان دچار مش��كالت فراواني هستند. يكي از 
نمونه هاي عيني اين مشكالت مس��اله زبان انگليسي 
است كه متاسفانه دانش آموختگان رشته هاي مختلف 
از جمله رش��ته اقتصاد از فقدان آن رنج مي برند. امروز 
زبان انگليسي زبان بين المللي براي تبادل افكار و نظريات 
است. اين در حالي است كه عدم توجه به اين ضرورت 
اساسي ارتباط دانشجويان ايراني با محافل كادميك علم 
ادامه در صفحه 6 اقتصاد را محدود كرده است.   

مريم شاهسمنديمصطفي امينيفردين آقابزرگيپيمان مولوي

بهمن آرمان

وزير امور اقتص��ادي و دارايي در نام��ه اي به محضر مقام 
معظم رهبري اقدامات انجام شده در مورد تسهيل فضاي 

كسب و كار را تشريح كرد.
در اين نامه كه روز 15 آذر از سوي فرهاد دژپسند – وزير 
ام��ور اقتصادي و داراي��ي – خطاب به حض��رت آيت اهلل 
خامنه اي )مد ظله العالي( نگاشته ش��ده، وزير اقتصاد با 
اش��اره به بيانات رهبر انقالب در رابطه با لزوم حمايت از 
توليدكنندگان و بهبود فضاي كسب و كار، سه اقدام مهم 

صورت گرفته در اين زمينه را تشريح كرده است.
در اين نامه آمده است:  

پيش از هر سخني، تشكر خالصانه خود بابت توجه ويژه 
حضرتعالي به گزارش هاي مرتبط با حوزه بهبود محيط 
كس��ب و كار اين وزارتخانه را ابراز مي دارد و به استحضار 
مي رساند: پس از فرمايشات گرانقدرتان در تاريخ هفدهم 
ارديبهشت ماه س��ال جاري در خصوص انجام اقدامات 
مقتضي براي ارتقاء امتياز و رتبه جمهوري اسالمي ايران 
در شاخص سهولت انجام كس��ب و كار بانك جهاني در 
راس��تاي تحقق منويات حكيمانه حضرتعالي، اقدامات 

اجرايي به شرح ذيل انجام پذيرفته است.
1- در تاري��خ 10 خرداد ماه س��ال جاري پنج��ره واحد 

فيزيكي ش��روع كس��ب و كار در اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي تهران و با همكاري آن اتاق، سازمان 
ثبت اس��ناد و امالك كشور، س��ازمان تأمين اجتماعي، 
روزنامه رسمي كش��ور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
شركت ملي پست جمهوري اسالمي ايران و سازمان امور 
مالياتي كشور، راه اندازي شد. در اين پنجره واحد، عمليات 
ثبت شركت، ثبت نام در نظام مالياتي و انجام امور مالياتي، 
تخصيص ك��د كارگاهي تأمين اجتماع��ي، ثبت آگهي 
تأسيس در روزنامه رس��مي و روزنامه هاي كثيراالنتشار 
و تحويل دفاتر پلمب ش��ده مالياتي انجام مي پذيرد. اين 
خدمات در ابتدا تنها براي تأسيس شركت هاي مسووليت 
محدود بود كه با مصوبه هيات مقررات زدايي و تس��هيل 
صدور مجوزهاي كسب و كار اين خدمات به شركت هاي 
س��هامي خاص نيز تس��ري داده ش��ده و در ادامه، ثبت 
تغييرات ش��ركتها و همچنين ثبت عالئم تجاري نيز در 
دستور كار قرار گرفته اس��ت كه به ياري خداوند تا پايان 
سال جاري اين خدمات نيز به صورت گسترده به فعالين 

بخش خصوصي ارايه خواهد شد.
براس��اس آخرين گزارش بانك جهاني، فرايند ش��روع 
كسب و كار در شهر تهران، ۷2.5 روز به طول مي انجاميد 

و باعث افتخار است كه اعالم نمايم تا تاريخ 1۳۹۹/۹/10 
تعداد ۷65 ش��ركت در اين پنجره واحد به ثبت رسيده و 
ميانگين زماني انجام همه اين اقدامات براي هر شركت 
به كمتر از ۳ روز تقليل يافته است. البته با برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته ب��راي انجام اقدامات تكميل��ي و بنيادي، 
به دنبال اين هس��تيم كه اين زمان به 1 روز كاهش يابد. 
با عنايت به تجربه موفق كسب ش��ده در تهران، در تاريخ 
1۳۹۹/5/5 در 4 ش��هر مش��هد، تبريز، اصفهان و شيراز 
نيز اين پنجره هاي واحد فيزيكي راه اندازي ش��ده است 
كه در مجموع در اين ش��هرها نيز تاكن��ون تقريبا 240 
ش��ركت با ميانگين زماني ۳ روز ثبت ش��ده اند. از جمله 
اقداماتي كه منجر به اين كاهش زمان ارايه خدمات شده 
اس��ت مي توان به ايجاد ارتباط الكترونيكي و تعامل بين 
سازماني، حذف كد اقتصادي و جايگزيني آن با شناسه 
ملي و كد ملي اشخاص، تس��هيل فرآيند ثبت نام نظام 
مالياتي و الكترونيكي شدن كامل اين فرآيند )كه منجر 
به كاهش 55 روزه زمان ارايه خدمات مالياتي شده است( 
و همچنين ارايه خدمت مباشرت به صورت تخصصي و 

رايگان به ارباب رجوع اشاره نمود.
2- با عنايت به تخصصي بودن دعاوي تجاري و تأثير آن 

در نماگر اجراي قراردادها از شاخص سهولت انجام كسب 
و كار بانك جهان��ي، در تاريخ 26 آب��ان 1۳۹۹ مجتمع 
قضايي تخصصي دعاوي تجاري با همكاري مشترك قوه 
قضاييه و اين وزارتخانه در شهر تهران راه اندازي شده است. 
براس��اس آخرين گزارش بانك جهاني، رسيدگي به يك 
دعواي تجاري در تهران 505 روز زمان مي برد و كيفيت 
رس��يدگي قضايي نيز امتياز 5 از 18 را داراس��ت. پس از 
افتتاح اين مجتمع و با راه اندازي كارگروه هاي تخصصي 
حقوق تجاري كه در آن صاحب نظ��ران حقوق تجارت، 
دست اندركاران قوه قضاييه، متخصصين بهبود محيط 
كس��ب و كار و فعالين اقتصادي بخش خصوصي حضور 
دارند، انتظار مي رود نتيجه بررسي هاي منجر به اقدام اين 
كارگروه هاي تخصصي، در فاز نخست زمان رسيدگي به 
پرونده هاي دعاوي تجاري به 180 روز و كيفيت رسيدگي 

به امتياز ۷ از 18 برساند.
۳- عالوه بر 2 مورد ف��وق الذكر، تدوين اليحه حمايت از 
سهامداران خرد در اين وزارتخانه و ارس��ال آن از طريق 
هيات محترم دولت به مجلس ش��وراي اس��المي براي 
تصويب و همچنين انجام اقدامات مقدماتي براي تدوين 
ادامه در صفحه 6 اليحه وثايق بانكي نيز از...  

در صورت بازگشت امريكا به 
برجام، بازار سرمايه چه مي كند؟

وضعيت 
نامشخص برجام 

و بورس
 نرخ رشد جمعيت 

تا ۱۴۲۵ به صفر مي رسد

 شامخ آبان سال جاري
 ۴۵.70 واحد اعالم شد

اثر مثبت 
كاهش نرخ 
ارز بر توليد

ايران 
پاندمي كرونا 

كمبود آب 
و بحران جمعيتي



بودجه مهم ترين سند اقتصادي كشور در بازه زماني 
كوتاه مدت و يك ساله است، زيرا در چارچوب آن، 
دو قوه مجري��ه و مقننه، با توجه ب��ه واقعيت هاي 
اقتصادي، طرحي را نهاي��ي مي كنند كه بتواند در 
12 ماه يك سال، منابع و مخارج كشور را محاسبه 
كرده و ش��رايط را براي اداره كش��ور هموار كنند. 
آنچه كه اهميت و جايگاه بودجه را تعيين مي كنند، 
ميزان واقعي سازي ارقام در بودجه است و اگر اين 
اعداد با آنچه كه كشور با آن مواجه است، همخواني 
نداشته باشد، بودجه اي غير واقعي نهايي مي شود 
كه تاثير خود را بر بخش هاي مختلف اقتصاد ايران 

مي گذارد.
نمونه تاثير بودجه غيرواقعي بر ش��رايط اقتصادي 
كش��ور خود را در س��ال جاري نش��ان داده است. 
دولت در آذر ماه س��ال گذشته، اليحه بودجه را در 
ش��رايطي تدوين كرد كه خب��ري از ويروس كرونا 
در اي��ران نبود و اقتصاد به ش��كل عادي روال خود 
را ادام��ه مي داد اما از اس��فند ماه س��ال قبل، اين 
ويروس مانند تمامي كش��ورهاي دنيا در ايران نيز 
ش��يوع يافت و همين امر كار را چه در اداره امورات 
 س��امت و چ��ه در بخش هاي مختل��ف اقتصادي

 نشان داد.
 دولت مجبور ش��د براي كاهش س��رعت ش��يوع 
وي��روس، محدوديت هايي را در مس��ير كس��ب و 
كارهاي مختلف به جريان بين��دازد كه نتيجه آن 
كاهش جدي فعاليت ها و آس��يب ديدن صاحبان 
سرمايه بود. تحت تاثير اين شرايط عما دسترسي 
ب��ه بخش��ي از منابع مالياتي جديد دش��وار ش��د 
و از س��وي ديگر با كاه��ش بهاي نف��ت و كاهش 
ص��ادرات غيرنفتي، دس��ت دولت در رس��يدن به 
برخ��ي منابع ارزي پيش بيني ش��ده ني��ز كوتاه و 
 در نتيجه بودجه س��ال 99 با كس��ري قابل توجه

 مواجه شد. 
آخرين آماري كه روز ش��نبه از سوي باقر نوبخت، 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه ارايه ش��د نشان از 
آن دارد كه در هش��ت ماهه ابتدايي س��ال جاري، 
حدود 50 ه��زار ميليارد تومان از منابع پيش بيني 
شده محقق نشده و با توجه به اينكه همزمان با موج 
سوم ش��يوع كرونا دولت مجبور شد از اواسط آبان 
محدوديت هاي جديدي را در دستور كار قرار دهد 
و در نيمه ابتدايي آذر حكم به تعطيلي سراسري در 
ش��هرهاي بزرگ دهد، عما موج جديدي از فشار 
اقتص��ادي بر مردم وارد ش��ده كه تاثي��ر خود را بر 
اقتصاد خواهد گذاشت و احتماال آنكه رقمي بيش 
از اين عدد تا پايان سال تامين نشود وجود خواهد 
داشت. در كنار آن، اقتصاد ايران در طول سه سال 
گذشته، با تحريم هاي آمريكا نيز دست و پنجه نرم 
كرده و يكي از ابهامات اصلي موجود در قانون بودجه 
امس��ال پيش بيني دولت از درآمدهاي نفتي بود. 
دولت در سال جاري پيش بيني كرده بود كه روزانه 
يك ميليون بشكه نفت با قيمت 50 دالر بفروشد. 
در عمل با تداوم تحريم ها، فروش نفت ايران بسيار 
پايين تر از رقم يك ميليون بش��كه بود و با ش��يوع 
كرونا، قيمت جهاني نفت پايين آمد و حتي درآمد 
 از محل فروش نفتي كه صادر ش��د نيز پايين تر از

 پيش بيني ها بود.
جداي از اين دو مش��كل، موضوع فش��ار تورمي و 
معيشتي بر مردم نيز در تمام ماه هاي گذشته مطرح 
بوده و ب��ا پيگيري هاي مجل��س وارد فاز جديدي 
ش��ده است. دولت در س��ال جاري دو يارانه نقدي 
و سبد معيش��تي خانوار را همچنان واريز كرد و با 
توجه به شرايط كرونايي، به بخشي از جامعه كمك 
با عوض و به ديگر اقش��ار، وام يك ميليون توماني 
پرداخت كرد. در ماه هاي پاياني سال مجلس طرح 
تامين كاالهاي اساس��ي را نهايي ك��رد كه در اجرا 
هنوز با ابهام مواجه اس��ت و مشخص نيست دولت 
چگونه با آن كنار خواهد آمد. در كنار آن دولت نيز 
چند هفت��ه قبل طرح حمايتي جدي��دي را در فاز 
جديد محدوديت هاي كرونايي در دستور كار قرار 

داد كه هنوز ش��يوه اجراي آن مشخص نيست و در 
ميان تمام اين ابهام ها، اليحه بودجه س��ال 1400 
نهايي شده و پاسخ به تمام اين سواالت هنوز محل 

ابهام است.

     بودجه كرونايي جا ماند؟
هرچن��د در چن��د كش��ور ط��رح دس��ت يابي به 
واكس��ن كرونا به مراح��ل نهايي خود رس��يده و 
حتي كش��ورهايي مانند روس��يه و انگلس��تان از 
آغاز واكسيناس��يون خبر داده اند ام��ا هنوز برنامه 
مشخصي براي رسيدن اين واكسن به ايران اعام 
نشده اس��ت. هرچند وزارت بهداشت مي گويد كه 
طرح هاي واكس��ن ايراني با قدرت ادامه پيدا كرده 
اما احتماال اين واكس��ن در چند ماه ابتدايي سال 

در دس��ترس نخواهد بود و براي خريد واكس��ن از 
كشورهاي خارجي نيز زماني طوالني تر نياز خواهد 
بود. به اين ترتيب كرونا حداقل چند ماهي مهمان 
ايران خواهد بود و ب��ه اين ترتيب تبعات اقتصادي 
اين ويروس نيز ادامه دارد. مديريت اقتصاد كشور 
همزمان با وج��ود كرونا، اهمي��ت فراواني خواهد 
داشت. در اين مسير از س��ويي حمايت از كسب و 
كارهاي آسيب ديده و از سوي ديگر حمايت از اقشار 
كم درآمد اهميت فراواني خواهد داش��ت. هرچند 
دولت در س��ال ج��اري، از منابع صندوق توس��عه 
ملي اس��تفاده كرد اما در بودجه سال آينده به نظر 
مي رسيد بايد منابعي براي مديريت كرونا اختصاص 

يابد كه اثري از آنها در اليحه وجود ندارد.
از س��وي ديگر در صورت��ي كه واكس��ن كرونا در 

خارج از كش��ور توليد شده و آماده تحويل به ايران 
باش��د، نياز به مناب��ع ارزي قاب��ل توجهي خواهد 
بود. واكس��ن كرونا در گران ترين حالت در برخي 
شركت هاي آمريكايي حدود 100 دالر اعام شده 
و براي جمعيت 80 ميليون نفري ايران به هش��ت 
ميلي��ارد دالر اعتبار نياز خواهد ب��ود و با توجه به 
محدوديت هاي ارزي كشور، قطعا براي خريد اين 
واكس��ن، نياز به در نظر گرفت��ن بودجه اي خاص 
خواهد بود كه مش��خص نيست برنامه دولت براي 

وارد كردن اين واكسن ها چگونه تعريف مي شود.

   تحريم ها مي روند؟
آنچه كه در حوزه مديريت كشور در زمان تحريم ها 
در بودجه مطرح است، سواالت جدي تري نسبت به 
كرونا به وجود مي آورد. ايران در حال حاضر با فشار 
حداكثري دولت ترامپ مواجه است و اين به معناي 
آن اس��ت كه فروش نفت ايران در روز به كمترين 
ميزان در سال هاي اخير رسيده و زير يك ميليون 

بشكه بوده است. 
دول��ت در اليحه بودجه س��ال آين��ده پيش بيني 
ف��روش 2.3 ميليون بش��كه اي نف��ت را كرده كه 
بخشي از آن به صادرات و بخشي به فروش داخلي 
اختصاص خواهد داشت. به نظر مي رسد اين بودجه 
بلندپروازانه از سوي دولت با اين اميد طراحي شده 
كه تحريم ها كن��ار رود. هرچن��د از بهمن ماه جو 
بايدن در كاخ سفيد مس��تقر خواهد شد و او وعده 
داده كه به برجام باز مي گردد اما هنوز دولت جديد 
آمريكا مستقر نشده، مشكات و محدوديت ها آغاز 
شده و از سويي كش��ورهاي غربي از برجام جديد 
مي گويند و از س��ويي مخالفان دولت در ايران نيز 
نظري جز بازگشت سريع به برجام دارند. از اين رو 
اين توقع كه در مدتي كوت��اه تحريم ها كنار بروند 
و اي��ران به بازار نفت بازگ��ردد از واقعيت ها به دور 
است و از اين رو فروش 2.3 ميليون بشكه نفت در 
روز، با عامت سوالي بسيار مهم روبه رو شده است. 
حتي اگر طرح جايگزين دولت براي فروش نفت در 
بازارهاي داخلي و به شكل اوراق را نيز جدي بگيريم 
با توجه به مخالفت مجلس در س��ال جاري با طرح 
مشابه مشخص نيست كه چگونه قرار است در سال 
آينده اين موضوع اجرايي ش��ود و حتي در صورت 
تصويب نيز مقدمات اجراي��ي آن، ميزان جذابيت 
براي جامعه و نحوه تس��ويه تعهدات دولت، با اما و 
اگر جدي مواجه اس��ت و به نظر مي رس��د دولت با 
ناديده گرفتن تمام اين دش��واري ها، صرفا افزايش 

درآمد نفت را در دستور كار خود قرار داده است.

    فراموشي يارانه
دولت در اليحه بودجه، از اين گفته كه يارانه نقدي 
و سبد معيشتي خانوار ادامه خواهد يافت اما هيچ 
خبري از طرح هاي جديد نيس��ت. از سويي آينده 
ارز 4200 توماني نيز به تصميم مجلس واگذار شده 
و معلوم نيس��ت تخصيص آن ادامه خواهد يافت يا 
خي��ر؟ در كنار آن دولت، طرح مجلس براي تامين 
كاالهاي اساسي را نيز ناديده گرفته و تحويل كوپن 
جدي��د نياز به چانه زن��ي در داخل مجلس خواهد 
داشت. از اين رو در ش��رايط تورم دو رقمي، ركود 
اقتصادي، ت��داوم تحريم ها و فش��ار كرونا، دولت 
منابعي را در بودجه در نظر نگرفته و بايد ديد آيا در 
س��ال آينده نيز صندوق توسعه بايد جور شرايط را 

بكشد يا قرار است معجزه اي رخ دهد.
با در كن��ار هم قرار دادن تمام اين ش��رايط به نظر 
مي رس��د، دولت س��ه معضل مهم اقتصادي ايران 
را نادي��ده گرفت��ه و در بودجه روياپ��ردازي كرده 
اس��ت. روياپردازي اي كه مي تواند ب��ه غيرواقعي 
شدن بودجه منجر شود و از همين رو حتي برخي 
كارشناس��ان از خطر رد كليات بودجه در مجلس 
مي گويند، موضوعي كه باي��د ديد از هفته آينده و 
در جريان آغاز رس��مي بررسي بودجه در مجلس، 

چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد.

2 رهنمون
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 انتصاب نماينده ولي فقيه 
در بنياد  شهيد

حضرت آيت اهلل خامنه اي در حكمي حجت االس��ام 
يوسفعلي شكري را به نمايندگي ولي فقيه در بنياد شهيد 

و امور ايثارگران منصوب كردند.
متن حكم رهبر انقاب اسامي به اين شرح است: 

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
جناب حجت االس��ام آقاي حاج شيخ يوسفعلي 

شكري دامت افاضاته
در پي درگذشت مرحوم حجت االسام آقاي شهيدي 
رحمت اهلل عليه و با طلب مغفرت و رحمت براي ايشان 
و ياد نيك از تاش شان در بنياد شهيد، جنابعالي را كه 
حضور طوالني در آن بنياد محترم داشته و مفتخر به 
خدمت درازمدت به خانواده هاي مكّرم شهيدان هستيد 
و بحمداهلل صاحيت هاي الزم براي نمايندگي ولي فقيه 
در شما جمع است، به نمايندگي در بنياد شهيد و امور 
ايثارگران منصوب مي كنم. حساسيت و اهميت اين 
جايگاه، در مفاد وظايف اباغي كامًا منعكس اس��ت 
و جداً اميدوارم كه در دوره  مسووليت جناب عالي اين 
وظايف به طور كامل صورت پذيرد. توصيه  موكد اينجانب 
همكاري و هم افزايي دستگاه نمايندگي با بخش رياست 
بنياد است. براي جنابعالي و جناب آقاي اوحدي در هر 

چه بهتر ادا كردن اين مسووليت دعا مي كنم.
والسام عليكم و رحمت اهلل

سيدعليخامنهاي

 ترور شهيد فخري زاده
با هدايت ماهواره اي انجام شد

سخنگوي سپاه با تاكيد بر اينكه اقدامات صهيونيست ها 
بي پاسخ نخواهد ماند اين رژيم را اشغالگر و فاقد ريشه 
تمدني توصيف و تصريح كرد: جلوگيري از دس��تيابي 
كشورهاي اسامي به ِويژه جمهوري اسامي ايران به 
سرشاخه هاي علم از مهم ترين اهدف صهيونيست ها 
است؛ اما ايران اسامي به بركت خون شهدا دستاوردهاي 
علمي زيادي كس��ب كرده است . به گزارش سپاه نيوز؛ 
سردار سرتيپ دوم پاس��دار رمضان شريف سخنگو و 
مسوول روابط عمومي كل سپاه در مراسم گراميداشت 
دانشمند هسته اي شهيد محسن فخري زاده ورونمايي 
و اكران فيلم مستند اولين شهيد مدافع حرم هرمزگان 
گفت: رزمندگان هرمزگاني در دوران دفاع مقدس كه در 
لشكر پر افتخار ثاراهلل به فرماندهي شهيد سرافراز حاج 
قاسم سليماني حضور داشتند و رشادت هاي بي مثالي از 
خود نشان مي دادند و هم در دفاع از حرم حضرت زينب 
سام اهلل عليها حضور داشتند و همگان شاهدجان فشاني 
امثال شهيد عبدالحميد س��االري و تختي نژاد بودند. 
سردار شريف با بيان اينكه در ترور شهيد فخري زاده از 
ابزار الكترونيكي پيشرفته با هدايت ماهواره اي استفاده 
شد و سر تيم حفاظت شهيد فخري زاده جان فشاني مثال 
زدني در صحنه داشت، گفت: صهيونيست ها به خوبي 
مي دانند اقداماتشان بي پاسخ نخواهد ماند و اين موضوع 
در سال هاي اخير به آنها ثابت شده است. وي تصريح كرد: 
از همان ابتداي انقاب، امريكايي ها سر سازش با ملت 
ايران نداشتند چرا كه پيش از پيروزي انقاب تمام امورات 
كشور در يد قدرت امريكا و 130 هزار مستشار آنان بود؛ 
بعد از انقاب منافع امريكا و به دنبال آن صهيونيست ها در 
معرض خطر قرار گرفت؛ به دليل آنكه ملت بزرگ ايران 
را سد راه جنايات و دست درازي خود مي ديدند. سردار 
شريف با تاكيد بر اينكه صهيونيست ها اشغال گر و فاقد 
ريشه تمدني هستند، گفت: اين رژيم جعلي در ۷0 سال 
گذش��ته 2۷00 نفر از عناصر نخبه كشورهاي اسامي 
منطقه را ترور كرده است. خود صهيونيست ها نيز اين 
ترورها را مايه افتخار خود مي دانند و اسامي اين ترورها را 
در چند كتاب منتشر كرده اند. سخنگوي سپاه جلوگيري 
از دس��تيابي كش��ورهاي اس��امي به ِويژه جمهوري 
اسامي ايران به سرشاخه هاي علم را از مهم ترين اهدف 
صهيونيست ها دانست و افزود: ايران اسامي به بركت 
خون شهدا دستاوردهاي علمي زيادي كسب كرده است و 
رهبر معظم انقاب نيز بر دستيابي كشور به سرشاخه هاي 
علم تاكيد زيادي دارند. سردار شريف در ادامه با بيان اينكه 
صهيونيست ها ماهيت و قدرت پوشالي خود را در معرض 
تهديد مي بينند، گفت: نمونه آن شكست مفتضحانه  در 
جنگ 33 روزه بود؛ در حالي كه صهيونيست ها مدعي 
بودند ارتش هاي عرب��ي را در كوتاه ترين زمان ممكن 
نابود ساخته اند اما برابر يك گروه مبارز مسلمان و مقاوم 
شكست س��ختي خوردند. وي با ياد آوري روياي شوم 
دشمنان ايران اسامي مبني بر اينكه جمهوري اسامي با 
فشارهاي حداكثري تا پايان سال 9۷ دوام نمي آورد، اظهار 
كرد: اما با هوشمندي ملت، با عظمت وكرامت ايستادگي 
كرديم و دشمنان ايران اسامي و ملت ايران بار ديگر در 
دستيابي به اهداف پليد خود عليه نظام اسامي و ملت 
ايران ناكام شدند. مسوول روابط عمومي كل سپاه با اشاره 
به اقدامات سپاه در راستاي جلوگيري از شيوع ويروس 
كرونا در كشور اظهار كرد: ازشروع بيماري منحوس كرونا 
در كشور فرمانده محترم كل سپاه با دكتر نمكي تماس 
داشتند و در خصوص تمامي زمينه هاي همكاري اعام 
آمادگي كردند . وي افزود: طي ماه هايي كه از شروع كرونا 
تاكنون گذشته در چند زمينه مشخص مجموعه سپاه 
ورود پيدا كرده است كه بخش اول آن آگاهي بخشي بود 
كه همگام با صدا و سيما و ساير مجموعه هاي فرهنگي، 
آموزش هاي الزم براي مردم صورت پذيرد و بخش دوم 
ش��امل تجهيزاتي بود كه بايد براي بيمارستانها مراكز 
بهداشتي ودرماني تامين شود سردار شريف در بخش 
ديگري از س��خنانش به اجراي طرح شهيد سليماني 
در سراسر كشور اش��اره و اظهار كرد: اين طرح حاصل 
مشاركت بسيج و وزارت بهداشت است كه در اين دوره 
غربالگري براي كمك به شناس��ايي مبتايان و كمك 
براي درمان و شناسايي افرادي كه نياز به مراقبت ويژه 
دارند با همكاري خانه هاي بهداشت در دستور كار است 
تا بتوانيم در قالب تيم هايي كه متشكل پزشك، پرستار، 
بهيار، مسوول تأمين لجستيك و ... نيز در آن ديده شده، 
يك امكان بهتري در درون محات براي كمك به بيماران 

كرونايي و درمان آنها فراهم كنيم.

 با حسابرسي الكترونيكي 
امنيت بازار سرمايه را باال  ببريم

وزير امور اقتصادي و دارايي با انتشار پيامي به مناسبت روز 
حسابدار، بر تقويت سيستم هاي الكترونيكي حسابداري 
و بهره گيري از حسابرس��ي الكترونيكي و هوشمند به 
منظور ارايه اطاعات مناسب و كاهش عدم اطمينان 
در بازار س��رمايه تاكيد كرد. در پيام فرهاد دژپسند به 
مناسبت روز حسابدار آمده است:   وزارت امور اقتصادي 
و دارايي به عنوان بازوي مالي دولت چندسالي است كه 
از طريق خزانه داري كل كشور مراسم بزرگداشت روز 
حس��ابدار را با حضور نمايندگان جامعه حسابداري و 
حسابرسي كشور برگزار مي كند تا از اين طريق بتواند 
ضم��ن قدرداني از زحمات اين قش��ر، به توس��عه اين 
حرفه كه سرمنش��أ خدمات ارزشمندي نظير ارتقاي 
شفافيت مالي و پاسخگويي به عنوان حقوق شهروندي 
است، بپردازد. هر چند، در سال جاري اكثر فعاليت ها و 
رويدادهاي جمعي به دليل ش��يوع ويروس كوويد 19 
تحت تاثير قرار گرفته و محدود ش��ده است، برگزاري 
اين مراسم به صورت عمومي امكان پذير نبوده و عمًا به 
شكلي محدود در قالب وبينار برگزار شده است. بر همين 
اساس، ضروري است پيام خود را از اين طريق به گوش 
دست اندركاران و اعضاي حرفه حسابداري و حسابرسي 
برسانم. قطعا ش��يوع اين ويروس بر حرفه حسابداري 
اثرگذار بوده و محدوديت هايي را ايجاد كرده است. ولي 
توجه ويژه به فرصت هاي فعاالن اين حرفه در اين ارتباط 
بسيار ضروري است. تقويت سيستم هاي الكترونيكي 
حس��ابداري، بهره گيري از حسابرسي الكترونيكي و 
هوشمند و ارايه اطاعات مناسب به منظور كاهش عدم 
اطمينان در بازار سرمايه از جمله فرصت هاي پيش روي 
اين حرفه است. بنابراين، بسيار با اهميت است كه اعضاي 
حرفه حسابداري و حسابرسي با جديت و همكاري در 
راستاي ارتقاي اعتماد و شفافيت در سيستم گزارشگري 
مالي كه زيربناي ثبات اقتصادي و توسعه بازار سرمايه 

است، تاش كنند. 
   در فناوري حسابداري عقب هستيم

مديرعامل س��ازمان حسابرس��ي ريشه مس��ائل در 
حسابرسي را حق الزحمه و منابع مالي دانست و گفت: 
در فناوري حسابرسي بسيار عقب هستيم و بايد مشخص 
شود كه وظيفه حسابرسي بنگاه هاي متعلق به دولت و 
بخش خصوصي بر عهده چه نهادي است و دولت بايد 
حسابرسي خود را برعهده بگيرد. مراسم گراميداشت 
روز حسابدار در وزارت امور اقتصادي و دارايي با حضور 
معاون نظارت مالي و خزانه داري كل كشور و مديرعامل 
سازمان حسابرسي به صورت ويديو كنفرانس برگزار شد. 
در اين مراسم، موسي بزرگ اصل - مديرعامل سازمان 
حسابرسي - گفت: يكي از موارد استفاده اقتصاد هوشمند 
در اين حوزه بهره گيري از خدمات حسابداري ابري است 
كه امكان ارتباط سريع و سهل سيستم هاي حسابداري 
را فراهم مي كند. فناوري ديجيتال باعث شده است دقت 
داده ها و اطاعات افزايش يابد. وي ريشه مسائل در حوزه 
حسابرسي را حق الزحمه و منابع مالي دانست و افزود: 
كشورمان در فناوري حسابرسي بسيار عقب است ؛ به 
گونه اي كه هنوز اتوماس��يون حسابداري در اين حوزه 
عملياتي نشده است. تحليل داده ها با استفاده از هوش 
مصنوعي و اس��تفاده از باكچين در حرفه حسابداري 
كاربرد دارد. آنچه براي حوزه حسابداري مساله آفرين 
شده اين است كه بايد مشخص شود وظيفه حسابرسي 
بنگاه هاي متعلق به دولت و بخش خصوصي بر عهده 
چه نهادي اس��ت و اعتقاد من اين است كه دولت بايد 
حسابرس��ي خود را برعهده بگيرد. در ادامه رحمت اهلل 
اكرمي  معاون نظارت مالي و خزان��ه داري  اظهار كرد: 
اقتصاد هوشمند منجر به كاهش فساد و صرفه جويي 
در زمان مي ش��ود. با اقتصاد هوشمند كاركرد عوامل 
انس��اني تغيير مي كند كه در حرفه حسابداري نقش 
حس��ابداران از ثبت و نگهداري اطاع��ات به نظارت و 
مديريت حركت كرده است. استفاده از تكنولوژي منجر 
به كاهش فرآيند حسابرسي و هزينه ها شده است. وي 
با بيان اينكه حركت به سمت حسابداري يا حسابرسي 
هوشمند به فناوري اطاعات و ارتباطات و نيروي انساني 
آشنا به كاربرد آنها دارد، گفت: خزانه داري كل كشور هم 
از اقتصاد هوشمند مستثني نيست و در سال هاي اخير 
سامانه هاي الكترونيكي چون سامانه نظارت آني )سمانا(، 
سامانه اموال دستگاه هاي اجرايي، سامانه مديريت بدهي 
و مطالبات دولت در اين سازمان راه اندازي شده و در اين 
بين الزم است كه گفته شود سامانه سمانا سرعت صورت 

حساب  هاي مالي را افزايش داده است.
  پيشنهاد وزارت اقتصاد براي حداقل سرمايه 

بيمه هاي ايراني
با توجه به رشد ارزش اسمي اموال و دارايي هاي اشخاص 
حقيقي و حقوقي و در نتيجه ضرورت افزايش سرمايه 
موسسات بيمه به  منظور پوشش ريسك هاي موجود، 
وزارت امور اقتص��ادي و دارايي پيش نويس مربوط به 
تعيين حداقل سرمايه موسسات بيمه ايراني را به هيات 
دولت ارايه نموده است. براساس مصوبات شوراي عالي 
بيمه، سقف صدور و نگهداري حق بيمه ها تابعي از سرمايه 
شركت هاي بيمه است. سطح باالتر مجاز براي نگهداري 
بيمه ها، به معناي استفادة كمتر از بيمه اتكايي واگذاري 
اس��ت كه هزينه هايي را به شركت هاي بيمه تحميل 
كرده و امكانات سرمايه گذاري آنها را نيز محدود مي كند.  
بنابراين برخورداري از سرمايه مكفي نه تنها يك الزام 
قانوني، بلكه يكي از شروط حياتي براي كسب جايگاه در 
بازار رقابتي امروز است. تقويت توان مالي موجبات رشد 
و افزايش درآمدهاي سرمايه گذاري را فراهم خواهد كرد. 
همچنين با تزريق منابع مالي جديد شركت هاي بيمه 
با آسودگي كامل در جهت افزايش عمليات بيمه گري 
از طريق قبولي اتكايي و س��اير عمليات بيمه گري گام 
بر خواهند داشت و اين امر موجب رشد توليد و فروش 
شركت خواهد بود. از مهم ترين مزاياي افزايش سرمايه 
براي ش��ركت هاي بيمه اي كاهش ريس��ك شركت و 
بهبود توانگري مالي شركت ها است. شاخص توانگري 
مالي از معيارهاي اصلي پذيرش ريسك و ايفاي تعهدات 
موسسات بيمه به شمار مي رود و سرمايه پرداخت شده 

نقش اساسي در ارتقاي اين شاخص ايفا مي كند.

تحريم، كرونا و يارانه ها سه معضل مهم اقتصادي كه در اليحه بودجه ديده نشدند

از سوي ديوان محاسبات كشور منتشر شد

فراموش شدگان بودجه 

گزارش تفريغ بودجه سال 1397
گزارش تفريغ بودجه س��ال 9۷ ديوان محاسبات نشان 
مي دهد منابع 133 درصد و مصارف بيش از 128 درصد 

حكم قانون محقق شد.
طب��ق اص��ول 54 و 55 قانون اساس��ي، نظارت مجلس 
شوراي اسامي بر اجراي بودجه ساالنه كل كشور بر عهده 
ديوان محاسبات كشور است.گزارش تفريغ بودجه ساالنه 
كشور از سوي ديوان محاسبات انجام شده و ميزان تحقق 
درآمد ه��ا و بخش هاي هزينه اي قانون بودجه س��االنه و 
نيز تخلف دستگاه ها در تخصيص بودجه هاي الزم، پس 
از پايان س��ال را مش��خص مي كند. اين ديوان بر اساس 
وظيفه قانوني خود، شرايط بودجه ساالنه را پس از بررسي 
تمامي ابعاد مي سنجد و در نهايت در گزارش نهايي خود، 
عملكرد اقتصادي كشور را تحليل و منتشر مي كند. ديوان 
محاسبات روز گذش��ته، تفريغ بودجه سال 9۷ كشور را 

نهايي و منتشر كرد.
در اين گزارش آمده اس��ت: بر اس��اس نتاي��ج حاصل از 
تفريغ بودجه، منابع وصول ش��ده بودجه س��ال 139۷ 
كل كش��ور بالغ بر هفده ميليون و چهارص��د و يك هزار 
و يكص��د و پنجاه و نه ميليارد و چهارص��د و نود ميليون 
1۷.401.159.490.000.000 ريال ح��دود 133 
پيش بيني منابع بودجه كل كشور پس از اعمال تغييرات 

و مبال��غ پرداختي بابت مصارف بال��غ بر هفده ميليون و 
دويس��ت و هفتاد هزار و پانصد و هشت ميليارد و پانصد 
و هفتاد و هفت ميليون 1۷,2۷0.508.5۷۷.000.000 
ريال حدود 128 برآورد مصارف بودجه كل كشور پس از 

اعمال تغييرات است.
منابع وصول ش��ده عمومي دولت معادل س��ه ميليون و 
نهصد و چهل و چهار هزار و سيصد و نه ميليارد و چهارصد 
و بيس��ت و هش��ت ميلي��ون 3.944.309.428.000 
ريال ح��دود 103 پيش بيني منابع عموم��ي دولت و 
درآمدهاي اختصاصي وصول ش��ده بال��غ بر چهارصد و 
پنج هزار و سيصد و يك ميليارد و نهصد و پنجاه و هشت 
ميليون 405.301.958.000.000 ريال حدود ۷1 درصد 

پيش بيني درآمدهاي اختصاصي دولت است.
منابع تحقق يافته شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات 
انتفاعي وابس��ته به دولت پس از كسر ارقام دوبار منظور 
ش��ده، بالغ بر س��يزده ميلي��ون و چهارصد و ش��صت و 
هفت هزار و ش��صت و چهار ميليارد و س��يصد ميليون 
13.4۶۷.0۶4.300.000.000 ريال حدود 148 درصد 
پيش بيني منابع شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات 

انتفاعي وابسته به دولت پس از اعمال تغييرات است.
بر اساس نتايج حاصل از تفريغ بودجه، مبالغ پرداختي 

بابت مص��ارف عمومي دولت كه ش��امل مان��ده وجوه 
مصرف نش��ده انتقال يافته به س��ال 1398 نيز است، 
بالغ ب��ر س��ه ميلي��ون و هش��تصد و چهارده ه��زار و 
دويس��ت و چهل و ش��ش ميلي��ارد و نهص��د و چهل 
و س��ه ميلي��ون 3.814.24۶.943.000.000 ري��ال 
ح��دود 88 درصد برآورد مص��ارف عمومي دولت پس 
از اعمال تغيي��رات و همچنين مصارف انجام ش��ده از 
مح��ل درآمدهاي اختصاصي بالغ ب��ر چهارصد و چهار 
هزار و هفتصد و س��يزده ميليارد و پانصد و سي ميليون 
404.۷13.530.000.000 ري��ال ح��دود 84 درصد 
برآورد مصارف اختصاصي پس از اعمال تغييرات است. 

مص��ارف ش��ركتهاي دولت��ي، بانك ه��ا و موسس��ات 
انتفاعي وابس��ته به دولت پس از كسر ارقام دوبار منظور 
ش��ده، بالغ بر س��يزده ميلي��ون و چهارصد و ش��صت و 
هفت هزار و ش��صت و چهار ميليارد و س��يصد ميليون 
13.4۶۷.0۶4.300.000.000 ريال حدود 148 درصد 
برآورد مصارف ش��ركتهاي دولتي، بانك ها و موسسات 

انتفاعي وابسته به دولت پس از اعمال تغييرات است.
بر اساس قانون استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع 
عادالنه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه 
يافته، دولت مكلف بوده است معادل سه درصد از اعتبارات 

بودجه عمومي دولت را در قالب رديف هاي مشخص براي 
مصارف معين در راس��تاي تحقق اهداف مدنظر توزيع و 
هزينه نمايد؛ در جدول شماره 9 قانون بودجه سال 139۷ 
كل كشور، ذيل رديف متفرقه 18-550000 تحت عنوان 
»اعتبار موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور و 
توزيع عادالنه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر 
توس��عه يافته« مبلغ يك ميليون 1.000.000 ريال در 
قالب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي پيش بيني 

شده است.
س��ازمان برنامه و بودجه كشور به منظور تحقق مفاد 
حكم قانون مذكور، اقدام به كس��ر مبلغ يكصد و سي 
و هش��ت هزار و يكصد و پنج ميليارد و پانصد ميليون 
138.105.500.000.000ريال از اعتبارات هزينه اي، 
تملك دارايي ه��اي س��رمايه اي و اختصاصي نموده 
كه در قالب اعتبار تملك دارايي هاي س��رمايه اي بين 
دستگاه هاي اجرايي توزيع شده كه در عمل مبلغ چهار 
هزار و نهصد و شصت و هفت ميليارد وسيصد و شصت 
ميليون  4.9۶۷.3۶0.000.000 ريال بيش از مجور 
قانوني از اعتبار بودج��ه عمومي دولت كاهش يافته و 
توزيع اعتبار صورت پذيرفته است. اين اقدام سازمان، 

مبين عدم رعايت مفاد حكم قانون صدرالذكر است.

رييس جمهور گفت: بودجه ارايه ش��ده از سوي 
دولت با نگاه واقع بينانه نسبت به شرايط پيش رو 
در س��ال آين��ده و ب��ا در نظر گرفت��ن وضعيت 
اقتصادي كش��ور و منطبق بر نيازهاي جامعه و 
مردم تدوين و تنظيم شده است. حجت االسام 
والمسلمين حس��ن روحاني رييس جمهور روز 
يكش��نبه در يكصد و هش��تاد و پنجمين جلسه 
س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت اظهار داشت: 
بر اساس شرايطي كه بودجه سال 1400 تنظيم 
شده، اين بودجه حاوي پيام هاي روشن و متعدد 
و بيانگر وضعيت اقتصادي كشور در سال آينده 
است و از اين نظر هم فعاالن اقتصادي و هم عموم 
مردم مي توانند افق روشن اقتصادي سال آينده 
را از پيام هاي بودجه دريافت و مسووالن مرتبط 
ب��ا حوزه هاي مختلف اقتص��ادي نيز اين پيام ها 

را به طور شفاف براي افكار عمومي بيان كنند.
رييس جمهور تصريح كرد: از مهم ترين پيام هاي 
بودجه س��ال آينده حمايت از قشرهاي كم درآمد 
با در نظر گرفتن پرداخت هاي هدفمند معيشتي، 
جب��ران تورم در دس��تمزد كاركن��ان، كارگران و 
حقوق بگي��ران، تامين كاالهاي اساس��ي مبتني 
بر نيازهاي م��ردم، تامين مواد اولي��ه براي توليد 
كارخانه ها و مهم تر از همه س��رعت بخشيدن به 
توسعه زيرساخت هاي كشور است و ساير موارد نيز 

در روزهاي آينده براي مردم تشريح خواهد شد. 
روحان��ي ب��ا تاكيد بر ض��رورت آمادگ��ي براي 
رس��اندن توليد نفت كش��ور به ظرفيت طبيعي 
براي صادرات گفت: به دليل تحريم هاي قبل از 
برجام، توليد و فروش نفت با محدوديت ها روبه رو 
شد ولي با عملي ش��دن برجام و رفع تحريم ها، 
توانس��تيم در مدت كوتاهي ف��روش نفت را به 
بي��ش از دو ميليون بش��كه برس��انيم و با وجود 

ابزار ه��اي عملياتي و تجربه ه��اي ارزنده، امروز 
هم اين آمادگي براي افزايش س��ريع توليد نفت 

بيشتر وجود دارد.
بر اس��اس تصميم ستاد اقتصادي دولت، وزارت 
نفت كليه اقدامات الزم براي آماده سازي منابع 
و تجهي��زات صنعت نفت ب��راي توليد و فروش 
متناسب با ظرفيت موجود را ظرف سه ماه آينده 

به كار خواهد گرفت.
رييس جمهور گف��ت: جنگ اقتص��ادي امريكا 
موانع متعددي براي صادرات نفت و محصوالت 
پتروشمي كشور ايجاد كرد، اما هيچ وقت آرزوي 
ترامپ در به صفر رساندن صادرات ايران محقق 

نشد و آن آرزو را با خود خواهد برد.
رييس جمه��ور در ادامه جلس��ه خاطرنش��ان 
كرد: با توجه به فش��ارها و هزينه هاي روزافزون 
و رف��ع مضيقه ه��اي ناش��ي از كرون��ا، دول��ت 
همس��و با رهنموده��اي مقام معظ��م رهبري، 
 كم��ك به اقش��ار ك��م درآم��د و آس��يب پذير 
 را يك��ي از راهبردهاي مهم در ش��رايط كنوني 
مي داند. روحاني با اش��اره به اينكه كرونا و موانع 
تحريم ه��ا موجب وقفه در بخش چش��مگيري 
از كس��ب و كارها شده اس��ت، خاطرنشان كرد: 
در چنين ش��رايط بي س��ابقه اي، دولت از همه 
راهكاره��ا و ظرفيت هاي ممكن ب��راي ارتقاي 
تاب آوري اجتماعي و اقتصادي اقشار زيان ديده 

و حمايت از نيروي كار بهره برده است.
در اين جلسه نحوه تحقق و اجراي تخصيص آب 
و گاز رايگان به اقشار كم برخوردار و كم مصرف 
مورد بحث و بررسي قرارر گرفت و مقرر شد پس 
از بررس��ي دقيق و ش��فاف در وزارت خانه هاي 
نفت و نيرو و تصويب نهايي، اطاع رساني دقيق 

و شفاف براي افكار عمومي انجام شود.

حسن روحاني:  بودجه واقع بينانه است
برش



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
روز يكشنبه در بازار آزاد، قيمت دالر 25 هزار و 700 تومان، 
يورو 31 هزار تومان و درهم امارات 7 هزار و 40 تومان اعالم 
شده است. در بازار طال نيز با اعالم هر اونس طالي جهاني به 
نرخ 1839 دالر و قيمت دالر 25 هزار و 700 تومان، قيمت 
طال و سكه اندكي افزايش داشت و قيمت طالي 18عيار 
هر گرم يك ميلي��ون و 113 هزار تومان، مظنه هر مثقال 
طال 4 ميليون و 825 هزار تومان، قيمت س��كه تمام بهار 
آزادي طرح جديد 12 ميليون تومان و قيمت سكه طرح 
قديم 11 ميليون و 200 هزار تومان، نيم سكه بهار آزادي 6 
ميليون و 200 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 4 ميليون 
و 250 هزار تومان و س��كه گرمي 2 ميليون و 400 هزار 

تومان معامله شد.
در صرافي هاي بانكي نيز هر دالر در صرافي هاي بانكي 25 
هزار و 600 تومان معامله شد كه اين رقم نسبت به روز قبل 
100 تومان كاهش را نش��ان مي دهد. نرخ فروش دالر در 
صرافي هاي بانكي 25 هزار و 600 تومان اعالم شد و قيمت 
فروش يورو نيز با كاهش 150 توماني نسبت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري گذشته، به 31 هزار تومان رسيد.قيمت 
خريد هر دالر 24 ه��زار و 600 تومان و قيمت خريد هر 
يورو نيز 30 هزار تومان اعالم شد. قيمت خريد هر دالر در 
بازار متشكل ارزي 25 هزار و 347 تومان و قيمت فروش 
آن نيز 25 هزار و 601 تومان اعالم شد.همچنين قيمت 
خريد هر يورو در اين بازار 30 هزار و 364 تومان و قيمت 
فروش آن نيز 30 هزار و 667 تومان اعالم شد.عالوه براين 
در سامانه سنا در روز معامالتي روز شنبه ، هر يورو با قيمت 
ميانگين 30 هزار و 622 تومان به فروش رسيد و هر دالر 
نيز به قيمت 25 هزار و 460 تومان معامله شد.ضمن اينكه 
در س��امانه نيما نيز در روزگذشته حواله يورو با ميانگين 
قيمت 30 هزار و 617 تومان فروخته شد و حواله دالر نيز 
بدون افزايش قيمت معامله شد. نرخ خريد و فروش دالر 
و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متش��كل ارزي متغير 
است و متناسب با نوس��ان بازار آزاد در طول روز چند بار 
تغيير مي كند.در روزهاي گذشته روند حركت قيمت دالر، 
كاهشي بود. اوايل آبان ماه نرخ دالر روند صعودي داشت 
و به بيش از 30 هزار تومان رس��يد، اما از اواسط آبان سير 

نزولي به خود گرفت.

    رشد اندك قيمت سكه
 قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد روز  
يكشنبه با 150 هزار تومان افزايش نسبت به روز قبل12 
ميليون و 200 هزار تومان معامله شد. سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد به 12 ميليون و 200 هزار تومان رسيد، سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم نيز به قيمت 11 ميليون و 400 
هزار تومان معامله شد.همچنين قيمت نيم سكه بهار آزادي 
برابر ب��ا 6 ميليون و 250 هزار تومان، ربع س��كه به چهار 
ميليون و 250 هزار تومان و سكه يك گرمي نيز به 2 ميليون 
و 400 هزار تومان مبادله شد. عالوه بر اين، در بازار طال نيز 
هر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 119 هزار تومان 
و هر مثقال طال به بهاي چهار ميليون و 850 هزار تومان 
فروخته شد.انس جهاني طال نيز با ثبات قيمت نسبت به 
آخرين روز كاري روزگذشته به قيمت يك هزار و 839 دالر 
رسيد. طي دو هفته گذشته قيمت سكه و طال متاثر از بازار 
ارز روند كاهشي داشت و نوسان ارزي و سير نزولي قيمت 
ارز روي بازار طال نيز تأثير گذاشت.بررسي روند معامالت 
ارزي در روزهاي اخير نشان مي دهد كه كاهش ريسك هاي 
برون زا، حضور پرقدرت بازارساز و تقويت عرضه اسكناس در 
بازار متشكل ارزي به منظور مديريت نوسان نرخ ارز، باعث 

افت قيمت ها در بازار ارز و همچنين بازار طال شده است.
در هفته هاي اخير، تش��ديد نوسانات ارزي موجب شد تا 
بازارساز تصميم جدي براي مديريت عرضه و تقاضا بگيرد 
و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه در بازار با برداشتن 
س��قف فروش در س��امانه نيما، از س��رگيري فروش ارز 
سهميه اي و كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد و البته 

آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها در صرافي هاي مجاز 
مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم كرد.

بان��ك مركزي همچنين اعالم كرده از روز دوش��نبه 21 
مهرماه نيز روزانه 50 ميليون دالر اسكناس وارد بازار خواهد 
كرد ضمن اينكه سقف خريد بانك ها و صرافي ها در بازار 
متشكل ارزي را به 500 هزار دالر افزايش داده است. فعاالن 
بازار پيش بيني مي كنند با ورود 50 ميليون دالر در بازار و 
افزايش سقف خريد صرافي ها در بازار متشكل، قيمت ارز 
كاهشي شود كمااينكه بعد از اجراي اين سياست طي چند 
روز قيمت دالر حدود 4 هزار تومان كاهش يافت. گفتني 
است، با كاهش اختالف قيمت ارز بازار آزاد و رسمي، بانك 
مركزي ممنوعيت فروش ارز سهميه اي را به هر كارت ملي 
برداشت؛ بنابراين صرافي ها به هر كارت ملي يك بار در سال 
2200 دالر ارز سهميه اي مي فروشند. پيش از اين با دستور 
بانك مركزي فروش ارز سهميه اي موقتًا در صرافي هاي 

بانكي متوقف شده بود.

    ايجاد سامانه نيما
براي تسهيل داد و ستد ميان فعاالن بازار

بانك مركزي بر مبناي تكاليف قانوني، سامانه نيما را براي 
تسهيل داد و ستد ميان صادركنندگان، واردكنندگان و 
صرافي ها ايجاد كرده است كه حجم معامالت انجام شده 
در اين سامانه از زمان آغاز به كار تاكنون )72 ميليارد يورو( 
در مقابل حجم تعهد نشده در پرونده مذكور رقمي بسيار 
ناچيز است. روابط عمومي بانك مركزي پيرو مشكالت به 
وجود آمده براي برخ��ي از توليدكنندگان و بازرگانان در 
پرونده ارزي يكي از صادركنندگان به اطالع مي رساند، در 
زمستان سال گذشته اين صادركننده با عدم  ايفاي تعهدات 
ارزي خ��ود كه از طريق برخي از ش��ركت هاي صرافي به 
واردكنندگان ايجاد شده بود، موجبات تضييع حقوق ذي 
نفعان را به وجود آورد كه در اين رابطه بانك مركزي نسبت 
به ثبت و پيگيري شكايت نزد مرجع محترم قضايي اقدام 
كرد. لذا بانك مركزي با تاكيد بر اينكه ايجاد بستر مناسب 
براي معامالت ارزي به معناي پوش��ش ريسك طرفين 
معامله توسط اين بانك نيس��ت، به منظور جلوگيري از 
تضييع حقوق ذي نفعان اين پرونده فراتر از وظايف خود، 
ضمن ورود قاطعانه به موضوع، نسبت به انجام پيگيري هاي 
الزم در خصوص تعهدات ايفا نشده و حل و فصل مشكل 
اقدام كرده كه از اين رهگذر به فضل الهي و با معاضدت موثر 

و راهگشاي مرجع محترم قضايي و دستگاه هاي اطالعاتي، 
توفيقات فراواني حاصل شده است.

در اي��ن رابطه از محل منابع ريال��ي و ارزي صادركننده، 
مطالبات بالغ ب��ر 60 درصد از ش��اكيان پرونده تاكنون 
پرداخت شده و الزم به توضيح است مرجع قضايي به جد 
پيگير بازپرداخت ديون شاكيان بوده و در اين رابطه، حصول 
نتيجه مطلوب مبني بر بازپرداخت مطالبات همه شاكيان 
را مورد مطالبه قرار داده است؛ به طوري كه طي جلسات 
برگزار ش��ده با طرفين پرونده، با استفاده از تمام ظرفيت 
موجود موجبات احقاق حقوق تضييع شده شاكيان پرونده 
را فراهم كرده و اين بانك نيز تا سر حد امكان، حل و فصل 
قطعي مشكل را در دست اجرا دارد. با وجود اين، فشار بر 
بانك مركزي از راه هاي غيرمتعارف، در حالي كه اين بانك 
تعهدي براي پرداخت ارز در اين پرونده ندارد، باعث خواهد 
شد تا بانك مركزي تالشي را كه فارغ از وظايف خود در اين 
پرونده آغاز كرده و تا همين جا نيز موثر بوده است، متوقف 
كند كه اين امر باعث خلل در فرايند كاري مذكور شده و 
موجب مي ش��ود تا پرداخت مطالبات شاكيان با سرعت 

الزم انجام نپذيرد.

    برخورد با تخلف ارز ۴۲۰۰ توماني
مع��اون اول رييس جمهور بر ل��زوم برخورد جدي با 
دريافت كنندگان ارز 4200 توماني كه كاال به كشور 
وارد نكرده اند، تاكيد كرد. در جلسه تامين ارز كاالهاي 
اساس��ي و ضروري اس��حاق جهانگيري با تاكيد بر 
ضرورت تامين كاالهاي اساس��ي و دارو به خصوص 
در سه ماه پاياني سال، از دستگاه هاي ذيربط خواست 
نسبت به تامين كاالهاي اساسي و دارو پيگيري مستمر 
و مجدانه داش��ته باش��ند.معاون اول رييس جمهور 
همچنين ب��ر لزوم برنامه ري��زي دقيق جهت تامين 
كاالهاي اساس��ي و دارو براي سال 1400 تاكيد كرد 
و گفت: الزم اس��ت ميزان كاالهاي اساس��ي و دارو و 
همچنين ارز مورد نياز براي سال 1400 برآورد شود تا 

تصميمات الزم در اين خصوص اتخاذ گردد.
جهانگيري همچنين با اشاره به برخي گزارشي ها در 
خصوص افرادي كه از سال 98 ارز 4200 توماني براي 
واردات دارو و كاالي اساسي دريافت كرده اما كااليي 
به كشور وارد نكرده اند، تصريح كرد: كارگروهي براي 
شناسايي دقيق اينگونه افراد و شركت ها فعال شده و 

در صورت تاييد عدم واردات دارو و كاال به كشور، با آنها 
برخورد جدي خواهد شد.

    پس از پنج افت متوالي شاخص دالر 
صعودي شد

شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت ديروز با 0.1 درصد 
افزايش نسبت به روز گذشته آن در سطح 90.797 واحد 
بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل 1.121 
دالر اعالم شد.در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.24 
درصد كاهش نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.344 دالر 
مبادله شد. يورو 0.16 درصد پايين رفت و با باقي ماندن در 
كانال 1.2 به 1.212 دالر رسيد.در معامالت بازارهاي ارزي 
آس��يايي، هر دالر با 0.3 درصد افزايش به 104.157 ين 
رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 
1.346 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 

6.531 يوان چين اعالم شد.
به گزارش رويترز، اميدواري ها براي بهبود روابط بين 
امريكا و اروپا پ��س از روي كار آمدن دولت بايدن در 
ابتداي سال آينده ميالدي بيش از پيش تقويت شده 
است و مقامات اروپايي از بايدن خواسته اند در اجراي 
پروژه هاي مورد اختالف نظير نورد استريم-2 انعطاف 
بيشتري از خود نشان دهد. با اين حال تحركات جديد 
جمهوري خواهان به ويژه در مجلس سنا براي اعمال 
فشار بيشتر بر روي اروپايي ها و به تعليق درآمدن اين 
پروژه مي تواند روابط امريكا با اروپا به ويژه اقتصاد اول 

اين قاره يعني آلمان را بار ديگر با تنش مواجه سازد. 
با وجود رويكرد دولت ترامپ در كاس��تن از ش��دت 
كس��ري تراز حس��اب تج��اري امريكا كه ب��ا اعمال 
تعرفه هاي وارداتي گس��ترده و جنگ تجاري با چين 
نيز همراه بود، اين كسري در ماه اكتبر بار ديگر افزايش 
يافت و به 62.1 ميليارد دالر رسيد كه دومين كسري 
تراز حساب تجاري باال در طول دو سال اخير محسوب 
مي ش��ود. طي اين مدت واردات با رشد 2.1 درصدي 
به 245.1 ميليارد دالر رسيده است كه اين رقم براي 
صادرات 182 ميليارد دالر اندازه گيري ش��ده است 
يعني 2.2 درصد بيشتر از ماه قبل. كمترين كسري 
تجاري امسال امريكا مربوط به ماه فوريه با 37 ميليارد 

دالر بود.
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تمديد مهلت مزاياي تسهيل 
تسويه بدهي بانكي

رييس كل بانك مركزي گفت: توليدكنندگان مشمول 
قانون تسهيل تسويه بدهي بانكي مصوب آذر 98 مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام تا پايان امسال براي تسويه 
بدهي خود مهلت دارند. به گزارش روابط عمومي بانك 
مركزي، عبدالناصر همتي اعالم كرد: بانك مركزي و 
كميسيون اقتصادي مجلس براي كمك به واحدهايي 
كه به خاطر شيوع كرونا موفق به استفاده از مزاياي قانون 
ياد شده نشده اند، طي پيشنهادي به رييس جمهوري 
خواستار طرح موضوع در ستاد ملي مقابله با كرونا شدند 
كه موضوع تمديد مهلت استفاده از مزاياي اين قانون تا 
پايان سال جاري در جلسه ديروز ستاد به تصويب رسيد. 
وي از بانك هاي كشور خواست همكاري الزم را با اين 
دسته از توليدكنندگان براي تسويه بدهي آنها تا پايان 
سال انجام دهند.به پيشنهاد بانك مركزي و كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، ديروز در ستاد ملي 
كرونا تصويب شد كه مهلت تعيين شده براي تسويه اين 
بدهي تا پايان سال گذشته تا اسفندماه سال 99 تمديد 
شود. طبق مصوبه تسهيل بدهي بدهكاران شبكه بانكي 
مجلس شوراي اسالمي در سال 97، اشخاص حقيقي 
و حقوقي مهلت يافتند تا بدهي معوقه خود را تا پايان 
سال 98 پرداخت كنند. بر اين اساس اشخاص حقيقي 
تا 500 ميليون تومان و اشخاص حقوقي تا 2 ميليارد 
تومان مي توانستند از اين مهلت استفاده كرده و با شرايط 
معين شده بدهي خود را بپردازند، اما اسفندماه سال 98 
با شيوع ويروس كرونا همزمان بود و بسياري از واحدهاي 
توليدي نتوانستند از اين شرايط بهره مند شوند.فرصت 
مراجعه واحده��اي توليدي به بانك ها و موسس��ات 
اعتباري تا پايان آذرماه تعيين شده است تا پس از بررسي 
حساب متقاضيان، در اسفندماه پرداختي ها انجام شود. 

كاهش خطاي تراكنش  بانكي
با نرم افزارهاي ايراني

گروهي از محققان يكي از ش��ركت هاي دانش بنيان با 
ارايه نرم افزارهاي مربوط به تراكنش هاي مالي آنالين 
بانك ها، موجب كاهش خطاي شبكه بانكي و رسيدن 
تعداد خطاها از س��طح 5 تراكنش ي��ك خطا به 120 
تراكنش يك خطا شده اند.  به گزارش ايسنا، محمدرضا 
جمالي، مديرعامل يكي از ش��ركت هاي دانش بنيان 
تمركز فعاليت هاي اين ش��ركت را در حوزه نرم افزارها 
و سخت  افزارهاي بانكي و مالي دانست و گفت: نرم افزار 
پايش و تحليل خودپردازها يكي از محصوالت فناورانه 
در حوزه نرم افزارهاي بانكي است كه از سوي اين شركت 
توليد ش��ده اس��ت و از طريق اين نرم افزار توانمندي 
مش��اهده آنالين خرابي خودپردازها فراهم مي شود. 
جمالي، دسترسي آسان و محيط كاربري تعاملي را از 
ويژگي هاي اين نرم افزار نام برد و افزود: اين نرم افزار، امكان 
ارايه سوابق فعاليتي استفاده از نرم افزار، امكان تحليل در 
بازه هاي ماهانه، س��االنه و چند ساله را فراهم مي آورد. 
مديرعامل اين ش��ركت دانش بنيان، نرم افزار تحليل 
پايانه فروش را از ديگر محصوالت اين ش��ركت عنوان 
كرد كه مي تواند در جم��ع آوري اطالعات نحوه توزيع 
پول در شبكه پايانه هاي فروش يك بانك، محدوده هايي 
كه مي توان خودپردازها را ب��ا بازدهي باال نصب كرد و 
همچنين دريافتي اطالعات درباره مناطقي كه پايانه ها 
بازدهي اندكي دارند، كارايي قابل توجهي داشته باشد. 
وي ويژگي هاي اين نرم افزار را قابليت ارايه پرش��تاب و 
تركيبي اطالعات، تحليل و مشاهده اين داده ها بر بستر 
نرم افزار عنوان كرد و يادآور شد: اين نرم افزار مي تواند به 
مديران و كارشناسان فناوري اطالعات در ايجاد تعامل 
با مشتريان و ايجاد شناخت تازه از اثربخشي پايانه هاي 
فروش خود همراهي كند. به گفته اين فعال فناور، نرم 
افزار ما اطالعات مربوط به كليه عمليات بانكي ثبت شده 
در س��امانه متمركز بانك را تحليل مي كند و مي تواند 
تمامي تراكنش هاي بانكي را به دلخواه كاربر و بر مبناي 

فيلترهاي گوناگون تحليل كند و به نمايش بگذارد. 

كرونا بدهي كشورها را به
۲۰۰ تريليون دالر مي رساند 

آژانس رتبه بندي »اس اند پ��ي گلوبال« اعالم كرد كه 
اش��تياق كش��ورهاي جهان براي وام گرفتن در حال 
افزايش اس��ت و انتظار مي رود بدهي جهاني در س��ال 
جاري مي��الدي به رقم بي س��ابقه 200 تريليون دالر 
برسد.موسسه رتبه بندي اس اند پي )S&P( از افزايش 
14 برابري بدهي جهاني )دولت ها، شركت ها و اشخاص 
حقيقي( نسبت به سال قبل خبر داد. به گزارش رويترز، 
موسسه رتبه بندي اس اند پي 500 در تحليلي پيش بيني 
كرد تا پايان امسال مجموع حجم بدهي جهاني از 200 
تريليون دالر عبور كند كه اين مقدار حدود 265 درصد 
بيش��تر از مجموع حجم توليد ناخالص داخلي جهان 
است. شيوع كرونا در جهان از يك طرف و كاهش شديد 
فعاليت هاي اقتصادي از س��وي ديگر باعث شده است 
حجم بدهي ها با سرعت بسيار زيادي رو به افزايش باشد. 
موسسه رتبه بندي اس اند پي در ادامه گزارش خود، كرونا 
را بحراني جدي براي اقتصاد جهاني دانس��ته و افزوده 
است: مديريت بدهي و توان مالي بايد به اولويت اصلي 
كسب وكارها تبديل شود اما هنوز زود است كه انتظار 
وقوع يك بحران بدهي نظير آن چه سال 2009 رخ داد 
داشته باشيم. در مقايسه با سال قبل اكنون جهان 14 
درصد بيشتر بدهكار شده است و اگر روند توسعه واكسن 
با سرعت بيشتري دنبال پيدا نكند وضعيت بدهي ها از 
اين هم بدتر خواهد شد چرا كه با قرار داشتن نرخ بهره در 
سطح بسيار پايين فعلي موجب مي شود شركت ها بيش 
از پيش دست به استقراض بزنند. به نوشته اس اند پي، 
حتي پس از پايان كرونا نيز روند صعودي بدهي ادامه پيدا 
خواهد كرد. پيش از اين نيز موسسه مالي بين الملل كه 
يكي از زيرمجموعه هاي بانك جهاني محسوب مي شود، 
اعالم كرده بود تنها در س��ه ماهه نخست سال 2020 
ميزان بدهي جهاني شامل بدهي دولت ها، شركت ها و 

اشخاص حقيقي 9 تريليون دالر افزايش داشته است.

اقدامات بانك مركزي
 در پرونده تخلف ارزي

بانك مرك��زي اقدامات خ��ود در پرونده تخلف 
ارزي را تشريح كرد. بانك مركزي پيرو مشكالت 
به وجود آمده براي برخ��ي از توليدكنندگان و 
بازرگانان در پرونده ارزي يكي از صادركنندگان 
اعالم كرده كه در زمس��تان س��ال گذشته اين 
صادركنن��ده با عدم  ايفاي تعه��دات ارزي خود 
ك��ه از طريق برخ��ي از ش��ركت هاي صرافي به 
واردكنندگان ايجاد ش��ده بود، موجبات تضييع 
حقوق ذي نفع��ان را به وج��ود آورد كه در اين 
رابطه بانك مركزي نس��بت ب��ه ثبت و پيگيري 
ش��كايت نزد مرجع قضايي اقدام كرد. اين بانك 
بر مبناي تكاليف قانوني، سامانه نظام يكپارچه 
معامالت ارزي )نيما( را براي تسهيل داد و ستد 
ميان صادركنندگان، واردكنندگان و صرافي ها 
ايجاد كرده است كه حجم معامالت انجام شده 
در اين س��امانه از زمان آغاز به كار تاكنون )72 
ميليارد ي��ورو( در مقابل حجم تعهد نش��ده در 
پرونده مذكور رقمي بسيار ناچيز است. لذا بانك 
مركزي با تاكيد بر اينكه ايجاد بس��تر مناس��ب 
براي معامالت ارزي به معناي پوش��ش ريسك 
طرفين معامله توسط اين بانك نيست، به منظور 
جلوگيري از تضييع حقوق ذي نفعان اين پرونده 
فراتر از وظاي��ف خود، ضم��ن ورود قاطعانه به 
موضوع، نس��بت به انجام پيگيري هاي الزم در 
خصوص تعهدات ايفا نشده و حل و فصل مشكل 
اق��دام كرده كه از اين رهگذر ب��ه فضل الهي و با 
معاضدت موثر و راهگشاي مرجع محترم قضايي 
و دستگاه هاي اطالعاتي، توفيقات فراواني حاصل 

شده است.
طبق اع��الم بانك مركزي، در اين رابطه از محل 
منابع ريال��ي و ارزي صادركننده، مطالبات بالغ 
بر 60 درصد از شاكيان پرونده تاكنون پرداخت 
ش��ده و الزم به توضيح اس��ت مرجع قضايي به 
ج��د پيگي��ر بازپرداخت ديون ش��اكيان بوده و 
در اين رابطه، حصول نتيج��ه مطلوب مبني بر 
بازپرداخ��ت مطالبات تمامي ش��اكيان را مورد 
مطالبه قرار داده است؛ به طوري كه طي جلسات 
برگزار شده با طرفين پرونده، با استفاده از تمام 
ظرفيت موج��ود موجبات احقاق حقوق تضييع 
شده ش��اكيان پرونده را فراهم كرده و اين بانك 
نيز تا س��ر حد امكان، حل و فصل قطعي مشكل 
را در دست اجرا دارد. با وجود اين، فشار بر بانك 
مركزي از راه هاي غيرمتعارف، در حالي كه اين 
بانك تعهدي براي پرداخ��ت ارز در اين پرونده 
ندارد، باعث خواهد شد بانك مركزي تالشي را 
كه فارغ از وظايف خود در اين پرونده آغاز كرده و 
تا همين جا نيز موثر بوده است، متوقف نمايد كه 
اين امر باعث خلل در فرايند كاري مذكور شده و 
موجب مي شود تا پرداخت مطالبات شاكيان با 

سرعت الزم انجام نپذيرد. 

تاثير عوامل خارجي بر نرخ ارز
عض��و كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس با بيان اينكه نوس��انات بازار ارز بيش��تر 
ناش��ي از تحريم ها بوده اس��ت، گفت: مديريت 
بانك مركزي مناس��ب بوده و توانس��ته بازار را 
س��اماندهي كند. بهروز محبي نج��م آبادي در 
گفت وگو با خبرنگار ايِبنا با اشاره به وضعيت بازار 
ارز گفت: بانك مركزي در تالش براي ساماندهي 
وضعيت بازار بوده تا به اين ترتيب رفع مشكالت 
اقتصادي صورت بگيرد. نماينده مردم س��بزوار 
در مجلس ش��وراي اس��المي با بي��ان اينكه در 
سال گذشته نيز ش��اهد رشد يك باره نرخ ارز از 
١٢ هزار تومان ت��ا ١٩ هزار تومان بوديم، افزود: 
در سال گذش��ته مديريت آقاي همتي بر بانك 
مركزي مناسب بوده و توانست ساماندهي بازار 
را ممكن كند. نماينده مردم در مجلس يازدهم 
با تاكيد بر اينكه مباحث ارزي كشور تحت تاثير 
عواملي بوده كه كمتر داخلي است، تصريح كرد: 
تحريم ها و فشارهاي ناش��ي از آن در روند رو به 
صعود نرخ ارز تاثير داشته است. وي با بيان اينكه 
در نتيج��ه تحريم ها بح��ث تراكنش ها و بحث 
انتقال حواله هاي مالي به واسطه محدوديت هاي 
بانكي عملياتي نيس��ت، گفت: استفاده از جنگ 
رواني براي تضعيف ارزش پول ملي نيز موضوع 
ديگري است كه از خارج كشور هدايت مي شود. 
نماينده مردم در مجلس يازدهم با تاكيد بر اينكه 
مسوول مستقيم تقويت پول ملي بانك مركزي 
است، افزود: توقع اين است كه بانك مركزي در 
كنار مجلس و در كن��ار دولتي ها تالش كرده و 
از همه ابزارهاي ممكن اس��تفاده كند تا تقويت 
ارزش پول ملي رخ ده��د بنابراين ما با توجه به 
تالش هاي ص��ورت گرفته نقد جدي به عملكرد 
بانك مركزي نداريم. محبي نجم آبادي با تاكيد 
بر اينكه مجلس براي رفع مش��كالت مردم گارد 
سياس��ي در مقابل دولت ن��دارد، تصريح كرد: 
مجلس به دنبال حاشيه نبوده و اكنون نيز آماده 
هر نوع كمكي به تيم اقتصادي دولت براي بهبود 

اوضاع است.
وي با بيان اينكه ابعاد خارجي تاثيرگذار در نرخ 
ارز اكنون بسيار قوي شده است، گفت: در بحث 
ارز مشكالت جدي داريم اما با اين حال مديريت 
خوبي از سوي رييس كل بانك مركزي در حال 
انجام اس��ت. عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
مجلس شوراي اس��المي با تاكيد بر اينكه همه 
ابعاد موضوع بايد براي ساماندهي ارزي مدنظر 
قرار بگيرد، افزود يكي از داليل افزايش قيمت ارز 
اين است كه ما ارزي موجود را در جاهايي مصرف 
مي كنيم كه نياز اساس��ي كشور نيست از اين رو 

الزم است پااليشي در اين باره صورت بگيرد.

كاهش 1۰۰ توماني نرخ دالر در صرافي بانكي، سكه 12.2 ميليون 

ايجاد سامانه نيما براي تسهيل داد و ستد ميان فعاالن بازار

بيش واكنشي بورس  نسبت به اصالح منفي 

تاثيربودجه  14۰۰ برروي نقدينگي

الگوي اقتصاد ديجيتال  در دوران تحريم و پساتحريم

نوس��ان نرخ ارز و كاهش ارزش پ��ول ملي اين موارد 
بيش از گذش��ته مورد توجه ق��رار مي گيرند. دليل 
بازگشت بخش قيمتي اصالح ها در مقايسه با بخشي 
از كاهش ها افت پي در پي و اصالح قابل توجه در سه 
ماه گذش��ته بود كه اين موضوع درحقيقت تناسب، 
جذابيت و توجيه پذيري سرمايه گذاري بطور مطلق 

محس��وب نمي شود چراكه؛ يك س��ويه نگاه كنيم و 
تناسبي بين س��ودآوري ش��ركت ها و قيمت سهام 
نتيجه اي خواهيم گرفت قابل قبول و مثبتي نيست ولي 
درمقايسه با ماه هاي گذشته قيمت ها افت كرده و وارد 
مرحله اي شده كه بخشي از بيش واكنشي كه نسبت 
اصالح منفي داشت خنثي مي كند.  هرچند ارزندگي 

خوب س��هام جذابيت بازار را بي��ش از پيش كرده اما؛ 
زيرساخت هاي الزم براي جذب ميزان نقدينگي به بازار 
سرمايه، سامانه هاي معامالت، نحوه پذيرش شركت ها، 
انتشار اوراق مبتني بر محوريت بخش خصوصي، تسريع 
در فرآيند افزايش سرمايه شركت ها در بازار اوليه از محل 
سلب حق تقدم و شناسايي صرف سهام و ايفاي نقش 

پررنگ تر وكاراتر صندوق هاي بازارگرداني و بازارسازان 
حرف��ه اي براي صنايع و ش��ركت ها اين زيرس��اخت 
هاعمده مسائلي است كه بايد در بازار سرمايه تجهيز 
شود تا به بحران ابتداي سال 1399 مواجه نشويم. يعني 
تقاضاي يك س��ويه بازار و نبود عرضه همچنين ايجاد 

شبهه در حمايت دولت از بازارسهام.

در مردادماه س��ال 1400 زماني كه دولت تغيير مي كند 
نقدينگ��ي در اقتصاد اي��ران ركورد س��ه ه��زار و 100 
ميلياردتومان را به احتمال زياد رد كرده كه اگربا همين 
رش��د هفتگي يك درص��د ادامه يابد به اين رقم دس��ت 
مي يابيم و اگر رشدهاي هفتگي و ماهانه بيش از گذشته 
ش��ود اين رقم به سه هزار و 300 ميليارد تومان مي رسد. 
اين بدان معناست كه تمامي بازار ورود اين نقدينگي تغيير 

خواهند يافت و اگر تا آن مذاكره برجام رخ دهد و تحريم ها 
و موانع برداشته شوند و با اين روند پيش رويم شاهد تورم 
بيشتر خواهيم بود. شركت هاي بورسي ايران ممكن است 
براساس ريكرود تورمي اقدام به خريد و فروش سهام كنند 
و اين رويكرد باعث رشد شاخص بورس شود اما؛ از سوي 
ديگر اقتصاد ايران مي تواند بدون رشد مي تواند بازار سرمايه 
متناسب و بنيادي داشته باشد؟ اين يعني ديد كوتاه مدت 

و بيشترين نگراني در سال1400 عدم رشد اقتصادي در 
كليت و اگر رشد اقتصادي نداشته باشيم موجبات كوچك 
شدن بازار و نقدينگي رشد پيدا مي كند در نهايت با يك 

اقتصاد تورمي روبه خواهيم بود.
همچنين زماني كه فعاالن اقتصادي و سرمايه گذاران هر 
روز با دامنه وسيعي از بخشنامه هاي متفاوت و قوانين متضاد 
مواجه شوند به اين نتيجه مي رسند كه اقتصاد ايران هنوز 

آماده فعاليت هاي نوين اقتصادي نيست و مبتني بر الگوهاي 
از رده خارج اقتصادي عمل مي كند. مثال عيني يك چنين 
روندهاي غيرمعقولي را در بازارهاي خودرو، سرمايه، ارز و... 
نيز به عينه مشاهده مي كنيم. در شرايطي كه طي دهه هاي 
گذشته ميلياردها دالر براي توسعه صنعت خودروسازي 
سرمايه گذاري شده اما هنوز اين صنعت نتوانسته جايگاه 

مورد نظر مردم و مسووالن را به دست بياورد. 

د  قتص��ا ا ي��ك   ، ل يجيت��ا د د  قتص��ا ا
 )Eco-systematic Economy( اكوسيس��تمي
است. يعني مدلي از اقتصاد كه بر نگاه شبكه اي به اقتصاد 
با محوريت مزيت هاي تعاملي و خلق ارزش هاي اقتصادي 
از طريق مشاركت هاي ذينفعان اقتصاد تاكيد دارد. در اين 
مدل از اقتصاد، همزيستي شايسته ميان نظام اقتصادي با 
محيط زيست اولويت دارد. در چنين مدل اقتصادي چهار 

نگاه به مفهوم اكوسيستم وجود دارد: 
اكوسيستم صنعتي مبتني بر فضاي داده هاي صنعتي

اكوسيستم كسب و كار مبتني بر فضاي داده هاي كسب 
و كار

مديريت پلتفرم مبتني بر فض��اي داده هاي اقتصادي-
اجتماعي

مديريت شبكه چند كنشگر
اقتص��اد ديجيت��ال، ي��ك اقتص��اد فناوري مبن��ا 
)Technology-Driven Economy( است. اقتصاد 
ديجيتال يعني يك اقتصاد مبتني بر ذينفعان ديجيتال، 
فناوري ديجيتال، داده هاي ديجيتال، جريان هاي ديجيتال 

و تراكنش هاي آنالين. بخشي از اقتصاد ديجيتال، مبتني 
بر زيرس��اخت هاي الكترونيكي اس��ت و بخشي مبتني 
بر زيرس��اخت هاي فيزيكي بهبوديافته ب��ا فناوري هاي 

ديجيتال.
اقتص��اد ديجيتال، ي��ك اقتصاد داده  وارس��ازي ش��ده 
)Datafied Economy( است. يعني مدلي از اقتصاد 
كه به تبديل كردن مولفه ها و عناصر اقتصادي به دارايي هاي 
داده اي باكيفيت تاكيد دارد و انتظار مي رود با تس��لط بر 
چرخه حي��ات داده هاي اقتصادي نس��بت به هم خلقي 

ارزش هاي اقتصادي از اين داده ها اقدام نمايد.
تمامي اين خصيصه ها نشان دهنده آن هستند كه اقتصاد 
ديجيتال صرفا يك راهكار موقتي براي سپري كردن دوران 
تحريم نيست بلكه اقتصاد ديجيتال دستاورد تمدني ايران 
آينده اس��ت؛ پس براي تمدن سازي به آن محتاجيم. در 
همين راستا، نبايد فراموش كرد اگرچه اقتصاد ديجيتال 
يك پديده فراسرزميني است اما نخ اين تسبيح بايد جايي 
به اقتصاد ملي ايران متصل باشد و من معتقدم آن نقطه 

اتصال، »شبكه ملي اطالعات« است.

ادامه از صفحه اول



طي هفته ها و ماه گذشته درگيري هاي زيادي در خصوص 
وضعيت انتخابات رياست جمهوري امريكا در بورس ايران 
وجود داش��ت و برخي از كارشناسان بازار سرمايه بر اين 
نظر بودند كه با پيروزي بايدن حداقل يك ماه شاهد روند 
نزولي در بازار سهام خواهيم بود اما اظهارنظر اين عده از 
كارشناسان اشتباه از آب درآمد و پس از پيروزي جوبايدن 
در انتخابات رياست جمهوري امريكا شاهد روند متعادل 

روبه باال در تاالر شيشه اي هستيم.
دونالد ترامپ در دوران انتخابات تا اين روزها كه پيروزي 
بايدن را قبول كرده اس��ت هر روز يك توييت جنجالي 
انتخاب مي كرد و گاهي هدف اصلي اين توييت ها ايران و 
اقتصاد ايران بوده و برخي از افراد پيش بيني مي كردند كه 
ترامپ قصد دارد بورس ايران را تحريم كند اما شايعه اي 
بيش نبود و اكن��ون نيز ترامپ تنها به فكر خروج از كاخ 
سفيد است. پس از ترامپ به جوبايدن مي رسيم كه اين 
فرد دموكرات س��عي دارد ارتباط خود را با ايران تقويت 
كند و به قولي ب��ه برجام بازگردد. در كابينه اين فرد هم 
مي توان ديد ك��ه افراد دموكرات و صلح طلب را انتخاب 
كرده است، همچنين جوبايدن در وعده هاي انتخاباتي 
خود نيز وعده مذاكره داده اس��ت. ح��ال در اينجا يك 
سوال مطرح مي شود كه آيا با بازگشت به برجام اقتصاد 
ما نيز تغيير مي كند و همه چيز به حالت گذشته خود باز 
مي گردد؟ و يا بازگشت به برجام باعث مي شود كه بازار 
رش��د كند و از ميزان تورم كاسته شود؟ جواب سواالت 
كمي سخت است اما در هرصورتي نمي توان وضعيت را 
به گذشته هاي دور بازگرداند و تورم به زير ده درصد رساند. 
برجام وضعيت اقتصادي را تكان مي دهد ولي در حدود 

10 الي 20 درصد. 

    موانع برجام و بورس
همايون دارابي، كارشناس بازار سرمايه درگفت وگوي 
اخير خود درب��اره اينكه آيا بازگش��ت امريكا به برجام 
چشم  انداز مثبتي براي بازار سرمايه رقم مي زند، مي گويد: 
برجام يك مقوله بسيار پيچيده سياسي و حقوقي است. 
قاعدتا حذف تحريم ها يا كاهش آنها نقش مهم و موثري 
را مي تواند در رشد اقتصادي كشور داشته باشد اما اين 
مس��اله نمي تواند جبران كننده ضعف ه��اي داخلي ما 
باش��د. ما بين س��ال هاي ۹0 تا ۹2 تحريم سنگيني را 
شاهد بوديم، از سال ۹۴ تا ۹۶ هم دوران برجام را شاهد 
بوديم ك��ه در آن دوران عمال نزديك 1۵0 ميليارد دالر 
درآمدهاي آزاد ش��ده يا صادرات نفت را صرف واردات 
كرديم. بعد از آن دوره دوباره تحريم ها برگشت و بار ديگر 
دچار كمبود موجودي ها ش��ديم و مشكالت برگشت. 
اين كارشناس بازارسرمايه با ذكر مثالي ادامه مي دهد: 
وضعيت اقتصاد ايران بي ش��باهت به آن فردي نيست 
كه دستش شكس��ته بود و زماني كه دكتر در حال گچ 
گرفتن دستش بود از او پرسيد وقتي خوب شد مي تواند 
پيانو بزند يا نه؟ دكتر به او گفت حتما چرا كه نه. آن فرد 
در جواب به دكتر گفت آخر من قبل از شكستن دستم 
پيان��و زدن بلند نبودم! االن هم م��ا بايد بپذيريم بدون 
استراتژي و بدون برنامه اقتصادي نمي توانيم از برجام 
يا هر ش��رايطي بهره برداري مثبت كنيم. كما اينكه از 

س��ال 1۳۴۸ كه جهش قيمت نفت شروع شد و سهم 
نفت در درآمدهاي كش��ور افزايش پيدا كرد تا به امروز 
كه نزديك به ۴ هزار ميليارد دالر منابع به دست آورديم 
متاسفانه از آن اس��تفاده بهينه اي نكرديم. اينها جاي 
تاسف دارد و اگر برنامه و استراتژي داشتيم وضعيت ما 
اينگونه نبود. وي درخص��وص اثربرجام برروي اقتصاد 
مي گويد: مساله اي كه سهم زيادي در وضعيت اقتصادي 
و بازارهاي مالي از جمله بازار سهام دارد، به داخل كشور 
و نداشتن استراتژي، برنامه و عدم بهره برداري از فرصت 
بازمي گردد. اگر نتوانيم اين مشكالت را حل كنيم شرايط 
چه با برجام چه بي برجام براي مردم تغيير نخواهد كرد 
و متاسفانه همچنان خروج س��رمايه را از كشور شاهد 
خواهيم بود. اگر با برجام هم نتوانيم فضاي سرمايه گذاري 
را در كشور امن كنيم همچنان خروج سرمايه را خواهيم 
داشت. در نتيجه براي رشد اقتصادي كشور و همچنين 
بهبود وضعيت بازار س��رمايه اقدامات زيادي بايد انجام 
شود كه اگر اراده اي براي آن وجود داشته باشد، برجام 
مي تواند كارها را سهل كند اما بدون اراده حتي برجام هم 
راهگشا نخواهد بود. دارابي ادامه مي دهد: هرچند ممكن 
است بازگشت امريكا به برجام اثر رواني كوتاه مدت داشته 
باشد اما اين اثر رواني پايداري نيست. يعني شايد بتوان 
انتظار يك اثر رواني مثبت يك س��اله داشت اما اين اثر 
ادامه  دار نخواهد بود. وقتي از توسعه اقتصادي در كشور 
كه هدف آن تبديل ايران به قدرت جهاني و ايجاد ثروت 
پايدار براي مردم است، صحبت مي كنيم نبايد به تاثير 
رواني گذرا شبيه يك نسيم صبحگاهي بسنده كنيم. بلكه  
برنامه ها بايد به گونه اي باشد كه توسعه پايدار همه جانبه 

ايجاد ش��ود.با يك تاثير رواني كوتاه مدت ممكن است 
شاهد خوشي كاذب باش��يم اما اين سرخوشي كاذب 
طوالني نخواهد بود و دوباره شرايط قبل حاكم خواهد 
شد. اين كارشناس بازار س��رمايه اظهار مي كند: قطعا 
سياس��ت خارجي امريكا با تغيير اف��راد تغيير زيادي 
نمي كند و چون سياس��ت ها حزبي است نبايد خيلي 
انتظار داشته باشيم كه شرايط نسبت به دوره اوباما تغيير 
كند. شرايط همان است و احتماال تا بازگشت امريكا به 
برجام ش��اهد مذاكرات مفصلي خواهيم بود، بنابراين 
نبايد اقتصاد كش��ور را معطل مذاكرات ك��رد. رابطه با 
خارج نمي تواند مشكالت مديريتي ما را حل كند. بايد 
به خودمان بازگرديم تا بتوانيم از شرايط استفاده كنيم. 
وي خاطرنشان مي كند: انتظار و انفعال قبلي ناشي از اين 
بود كه همه تخم مرغ ها را در سبد برجام گذاشته بوديم. 
اما اين بار نبايد اشتباه گذشته را تكرار كنيم. چه برجام 
باشد چه نباشد چه ش��رايط عادي شود يا نشود ما بايد 
برنامه خود را داشته باشيم. متاسفانه ايران در طول ۵0 
سال گذشته هرگاه با وفور منابع مواجه شده، بي نهايت 
بدون تفكر پول خرج كرده است. بعد از بازگشت امريكا 
به برج��ام، اگر صادرات نفت ما مش��كلي برايش ايجاد 
نشود مي توانيم همان ۵/ 2 ميليون بشكه را صادر كنيم 
اما چون دورنماي نفت در دولت بايدن دورنماي كاهشي 
است )يعني از االن بايد انتظار داشته باشيم كه نفت به 
زير ۳0 دالر بيايد( رقم خاصي گيرمان نمي آيد. در نهايت 
ممكن است سالي 2۳ يا 2۴ ميليارد دالر از فروش نفت 
دستگيرمان شود كه اين رقم حتي براي تامين هزينه 
اس��تهالك دارايي ها در كش��ور هم ممكن است كافي 

نباشد. به همين دليل حتي اگر برجام همين فردا اجرايي 
و صادرات نفت هم بدون مشكل انجام شود و منابع آن هم 
بدون هيچ هزينه اي به ايران برسد باز براي بهبود وضعيت 
اقتصادي و بازارها نيازمند استراتژي بلندمدت هستيم.

    رشد آرام بورس
او با بيان اينكه بازار سرمايه راه خود را به لحاظ بنيادي 
پيش مي برد توضيح مي دهد: در بازار سرمايه بنگاه هاي 
مختلفي داريم كه آنها در ش��رايط تصميم مي گيرند 
و مديران ش��ركت ها با توجه به اينكه مي توانند بيشتر 
صادر كنند و هزينه نقل و انتقال آنها كمتر شود يك روند 
رو به رشد آرامي را مي بينند. آنچه بايد توجه كنيم اين 
اس��ت كه در كليت اقتصاد كشور دچار انفعال نشويم. 
درست است كه برجام مي تواند تاثيري داشته باشد و 
هر دور مذاكرات ب��ه اميدواري هايي ختم و در نهايت 
شرايط عادي شود اما بايد شرايط را در كل اقتصاد كشور 
به گونه اي كنيم كه زندگ��ي مردم منتظر برجام يا هر 
مساله سياسي ديگر نشود. يعني نبايد حالت انتظار را 
به مردم تحميل كنيم. دارابي در نهايت تاكيد مي كند: 
در بازار سرمايه بنگاه ها به صورت كند پيش  مي روند و 
اگر فشار از روي آنها برداشته شود ممكن است مقداري 
سرعتشان باالتر رود چون بنگاه اقتصادي هستند. انفعال 
به كل اقتصاد كشور فشار مي آورد، نه ۸00 شركتي كه به 
هر حال هركدام هيات مديره دارند و استراتژي خود را 
پيش مي برند لذا بازار سرمايه كمتر از اين حالت انفعال 
آسيب خواهد ديد ولي در كل، اقتصاد كشور ممكن است 

آسيب هاي زيادي ببيند.
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نبود قانون تخصصي براي برخورد 
با بازارگردان متخلف بورسي

غالمرضا مصباحي مقدم با بيان اينك��ه در ايران با دو 
بخش در بازار سرمايه مواجه هستيم، افزود: فعاالن اين 
بازار، سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد رگوالتور 
و نيز شركت هاي بورسي هستند و در اين ميان، سازمان 
بورس، جايگاه حاكميتي در قبال شركت هاي بورسي 
دارد و همانند وظيفه بان��ك مركزي در قبال بانك ها، 
وظيفه نظارت بر شركت هاي بورسي برعهده سازمان 
بورس اس��ت. وي درباره اعالم خب��ري مبني بر تهيه 
ليستي از متخلفان بورسي و ارسال آن به دستگاه قضايي، 
گفت: در مورد تخلفات بورسي، همانند مفاسد اقتصادي 
الزم است كه جرايم احتمالي به صورت تخصصي مورد 
رسيدگي قرار گيرند. اما اكنون نه قوانين مشخصي درباره 
رسيدگي به جرايم احتمالي بازارگردان ها وجود دارد و 
نه دادگاهي تخصصي در اين حوزه شكل گرفته است. 
بنابراين، چنين طرح دعوي، ممكن است با مشكالتي 
مواجه ش��ود. مصباحي مقدم اظهار داشت: سازمان 
بورس، هيچ دادوستدي در اين بازار نداشته و كاركنان 
بورس نيز طبق قانون از هرگونه ورودي به بازار سرمايه، 
اعم از خريدوفروش س��هام يا فعاليت هاي ديگر منع 
شده اند. به گفته عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
اگر تخلفي از سوي اشخاص حقوقي كه شركت هاي 
فعال در بازار هس��تند يا اش��خاص حقيقي به عنوان 
سرمايه گذاران در اين بازار رخ داده باشد وظيفه رسيدگي 
به آن بر عهده س��ازمان بورس اوراق بهادار اس��ت. وي 
خاطرنشان كرد: سازمان بورس سازمان نظارتي است 
و يك قانون مفصلي دارد كه سال 1۳۸۴ مصوب شده و 
مبناي عمل سازمان بورس است كه بايد مطابق آن قانون 
مصوب از تخلفات و دستكاري در قيمت ها و معامالت 
جلوگيري شود. مصباحي مقدم بيان كرد: با توجه به 
آنچه از شرح وظايف سازمان بورس مشخص است، به 
نظارت سازمان يا نهاد ديگري خارج از نهاد بورس بر بازار 
سرمايه، نيازي نيست. البته دستگاه هاي نظارتي مانند 
سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات مي توانند 
بر عملكرد خود سازمان بورس نظارت داشته باشند. اما 
طرح دعاوي در دادگاه موضوع ديگري است كه با توجه 
به نبود دادگاه هاي تخصصي با اشكال مواجه مي شود. 
رييس كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: 
اگرچه حق شكايت از س��وي نهادهاي نظارتي وجود 
دارد اما اگر يك نهاد ناظر طرح موضوع در قوه قضاييه 
مي كند؛ نبايد پيرامون آن جنجال رسانه اي راه بيندازد. 
چراكه آرامش بازار تحت تأثير اين جريان به هم مي ريزد 
و قطعاً روي سرمايه گذاري مردم اثرگذار خواهد بود. وي 
با اشاره به اينكه تخريب نهادهايي مانند بورس، تخريب 
مصالح عمومي كشور است، گفت: امروز 1۶ ميليون نفر 
سهام دار حقيقي در بازار داريم، ضربه زدن به منافع اين 

گروه پرشمار بطور حتم خالف مصالح ملي است.

برگزاري مجامع الكترونيكي 
شركت هاي سرمايه گذاري

با توجه به شرايط اعالمي ستاد ملي مبارزه با كرونا و بر 
اساس برنامه ريزي انجام شده در روز جاري، برگزاري 
۵ مجمع عمومي به روش الكترونيك براي اولين بار و با 
دسترسي سهامداران ميليوني سهام عدالت در ۵ استان 
به صورت برخط برگزار شد. حسين فهيمي مديرعامل 
شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه در گفت وگو با اعضاي مجمع قبل از برگزاري ۵ 
مجمع شركت هاي سرمايه گذاري استاني »خراسان 
شمالي، خراسان جنوبي، قم، اصفهان، كردستان« با 
تاكيد بر اثرات بنيادي و ويژه برگزاري مجامع الكترونيك 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني براي سهامداران 
اظهار داش��ت: بيش از يك دهه بعد از تعيين تكليف 
سهام عدالت در دستگاه هاي اجرايي مختلف، تصميم 
بر آن شد كه با دستور مقام معظم رهبري اداره و تعيين 
سرنوشت سهام عدالت برعهده مردم باشد و بر همين 
اساس برگزاري مجامع الكترونيك زمينه ساز مشاركت 
مردم در يك كار بزرگ خواهد بود، بطوري كه سرنوشت 
هزاران ميلي��ارد تومان دارايي با مش��اركت مردم كه 
همان سهامداران شركت هاي استاني هستند، روشن 
مي شود. مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي با 
تاكيد بر اينكه راهي به غير از روش الكترونيكي براي به 
وجود آوردن بستري عادالنه جهت حضور سهامداران 
در مجامع عمومي با ميليون ها س��هامدار وجود ندارد 
تصريح ك��رد: با برگزاري مجم��ع الكترونيكي زمينه 
مشاركت براي همه مردم فراهم شده تا با انتخاب مديران 
شركت ها نسبت به تعيين سرنوشت سرمايه گذاري 
خود اقدام كنند. وي خاطرنش��ان كرد: در عين حال 
همه تالش ها از سوي شركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت گرفت و زيرساخت 
برگزاري مجامع الكترونيك براي مردم فراهم ش��د تا 
سهامداران شركت هاي سرمايه گذاري استاني بتوانند 
بدون كمترين هزينه و مشكل در دوران شيوع كرونا با 
حضور در مجمع الكترونيك از حقوق و منافع خودشان 
استفاده كنند. شايان ذكر است فرآيند مشاهده دستور 
جلس��ه و مس��تندات مجامع، از روز پنجشنبه هفته 
گذشته آغاز شده و دسترس��ي به پنل سهامدار براي 
بيش از يك ميليون و ۳00 هزار سهامدار سجامي شده 
در اين ۵ استان فراهم شد. بر اساس آمار اعالم شده در 
اين مجامع بيش از ۹۷ درصد سهامداران با استفاده از 
تلفن هاي همراه خود در اين مجامع حضور داش��تند. 
همچنين نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان 
نهاد ناظر به صورت برخط، بر فرآيند برگزاري الكترونيك 
همه مجامع شركت هاي سرمايه گذاري استاني نظارت 
كامل داشتند. همچنين بر اساس قانون تجارت و با توجه 
به مشاركت ۳۳.۵ درصد سهامداران سجامي در درگاه 
يكپارچه مجامع سمات، با توجه به حد نصاب نرسيدن 
مجامع شركت هاي سرمايه گذاري استاني، فراخوان و 
دعوت به مجمع نوبت دوم اين شركت ها در آينده اي 
نزديك در سامانه كدال و سامانه ديم�ا صورت خواهد 
پذيرفت تا سهامداران از زمان جديد برگزاري مجامع 

شركت هاي سرمايه گذاري استاني مطلع شوند. 

پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري 
خصوصي در فرابورس

معاون��ت علم��ي و فن��اوري رياس��ت جمهوري، 
صندوق هاي س��رمايه گذاري خصوصي ش��كلي از 
طرح هاي س��رمايه گذاري جمعي هس��تند كه بر 
مبادالت س��هام اختصاصي متمركز اس��ت. هدف 
از تش��كيل اين صندوق ها، جمع آوري س��رمايه از 
س��رمايه گذاران و س��رمايه گذاري در شركت هاي 
داراي پتانسيل رش��د زياد با هدف كسب بيشترين 
بازده اقتصادي ممكن در برابر پذيرش ريسك است. 
دس��تورالعمل راه ان��دازي صندوق هاي خصوصي 
در سال ۹۷ توس��ط س��ازمان بورس تصويب شد. 
واحدهاي اين صندوق ها به ش��كل قابل معامله در 
بورس هستند. ساختار آنها در قالب واحدهاي ممتاز 
و واحدهاي عادي است. تصميمات سرمايه گذاري 
آن با مسووليت مدير صندوق در چارچوب مصوب 
مجمع و با كمك كميته سرمايه گذاري اتخاذ مي شود. 
صندوق هاي خصوصي در كنار صندوق هاي جسورانه 
و تامين مالي جمعي زنجيره تامين مالي شركت هاي 
دانش بنيان در بازار سرمايه را كاملتر مي كند. پذير 
نويسي دومين صندوق سرمايه گذاري خصوصي از 
روز جاري تا 2۴ آذرماه صورت مي گيرد. محصوالت 
كش��اورزي و دامپ��روري، محصوالت ش��يميايي، 
محصوالت غذايي، صناي��ع فلزي و معدني، صنايع 
كاغذ و مقوا و صنايع لجستيك و بسته بندي حوزه 
اين صندوق است. دوره فعاليت اين صندوق ۶ سال 
بوده و از طريق كارگزاري هاي عضو شبكه فرابورس 
ايران امكان مشاركت در پذيره نويسي فراهم است. 
هر واحد سرمايه گذاري يك ميليون ريال و حداقل 
تعداد واحد قابل خريداري هزار واحد اس��ت. در اين 
دوره از پذيره نويسي، موسسان ۳0 درصد سرمايه را 
تعهد مي كنند و مابقي از طريق پذيره نويسي عمومي 
تامين خواهد شد. با پذيره نويسي اين صندوق، تعداد 
صندوق هاي سرمايه گذاري خصوصي به 2 صندوق 
افزايش يافته كه با توجه به پذيره نويسي يك صندوق 
س��رمايه گذاري خصوصي، مجموع س��رمايه اين 

صندوق ها به 1۵00 ميليارد ريال افزايش مي يابد.

رشد نرخ هاي جهاني؛ فرصت 
مهم سرمايه گذاري

كمال خانزاده، كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه از 
آنجايي كه كرونا عاملي بر ركود اقتصاد جهاني شد، 
كشف واكسن اين بيماري همچنين نتيجه انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا موتور محركي براي رشد 
دوباره قيمت هاي جهاني شد، بدين منظور به عقيده 
بنده كاموديتي ها از لحاظ بنيادي ش��رايط بس��يار 
مطلوب و جذابي دارند ش��رايط فعلي بازار سرمايه را 
تحليل كرد و گفت: ش��ركت هايي كه صادرت محور 
هستند يا تاثير پذيري مس��تقيم از نرخ هاي جهاني 
دارند مانند معدني ها، فوالدي ها و... از جمله گروه هاي 
برتر بازارند كه س��هامداران نبايد از آنها غافل شوند. 
مديرعامل كارگ��زاري ملل پويا مهم ترين ريس��ك 
فعلي بازار سرمايه را بودجه ارايه شده دولت به مجلس 
عنوان كرد و افزود: هميش��ه زم��ان ارايه بودجه يك 
شرايط چالش برانگيز در فضاي اقتصادي و سياسي 
ايجاد مي ش��ود كه بالطبع ممكن است بازار سرمايه 
واكنش هايي نش��ان دهد. البته كه هنوز كل اليحه 
بودجه بررسي نش��ده كه تحليل ها يا واكنش ها را در 
بر داشته باشد اما طبيعي است كه به واسطه بودجه 
و شرايط آن بازار با نوسان مواجه شود. اين كارشناس 
بازار سرمايه درباره نارضايتي مجلس از سازمان بورس 
بيان كرد: متاس��فانه برخي نماين��دگان مجلس كه 
تخصصي درباره بازار سرمايه ندارند با اظهارنظر هاي 
غير كارشناس��ي كه بيش��تر جنبه سياس��ي دارد تا 
اقتصادي، به بازار سرمايه آسيب مي زنند. بهتر است 
نماين��دگان محترم خروجي تصميم��ات خود را بر 
عهده كميسيون اقتصادي بگذارند، چرا كه بسياري از 
صحبت هاي نمايندگان مجلس در خصوص بازار سهام 
خارج از مدار تخصصي است و راه حل رفع مشكالت 
نيس��ت. خانزاده خاطرنشان كرد: رييس كميسيون 
اقتصادي تخصص ويژه اي درباره بازار سرمايه و فرايند 
آن دارد پس بهتر است مشورت ها را در حضور ايشان 
انجام دهند و اگر معايب يا كسري وجود دارد با ارايه 

راه حل هر چه سريع تر بر طرف شود.

روند منطقي صعود بورس
حسين ايزدي، كارشناس بازار سرمايه به رشد نقدينگي 
هر س��اله و تاثير آن در بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: 
هرس��اله با توجه به ش��رايط اقتصادي، ش��اهد رشد 
نقدينگي در كشور هستيم؛ با توجه به ريزشي كه بورس 
طي چند ماه اخير داشت به نظر مي رسد اين نقدينگي 
هنوز راهي بورس نشده و با ثبات شرايط بازار، شاهد 
ورود آن به بازار خواهيم ب��ود. ايزدي افزود: انتخابات 
امريكا يكي از مهم ترين رخدادهاي بين المللي بوده كه 
نتيجه آن براي همه كشورها مهم است؛ از آنجايي كه 
ترامپ نهايت بي تدبيري در قبال كشورمان داشته است 
به نظر مي رس��د روي كارآمدن رييس جمهور جديد 
سبب گشايش هاي اقتصادي و ثبات نرخ ارز شود اما نه 
در كوتاه مدت. وي ادامه داد: برخي نگرانند كه افت نرخ 
ارز باعث ريزش س��نگين شاخص و قيمت ها شود در 
صورتي كه در كوتاه مدت بعيد است چنين موضوعي را 
شاهد باشيم. به ويژه اينكه شركت هاي صادرات محور 
معامالت خود را بر پايه دالر زير 20 هزار تومان انجام 
داده اند و حتي ريزش قيمت ها براي آنها مشكلي ايجاد 
نمي كند. اين تحليلگر بازارسرمايه با انتقاد از وعده هاي 
حاشيه ساز بيان كرد: دولت با حمايت از بازار سرمايه 
بايد سرمايه گذاري در اين بازار را نهادينه كند، نه اينكه 
با وعده يا حمايت مقطعي موجب سلب اعتماد مردم از 
بورس شود، از طرف ديگر زمزمه هاي نوسان نرخ بهره 
بانكي به گوش مي رسد در حالي كه اكنون زمان چنين 

اقداماتي نيست.

در صورت بازگشت امريكا به برجام، بازار سرمايه چه سرنوشتي به خود مي گيرد؟

وضعيت نامشخص برجام و بورس

چرا بورس ريخت؟
جعفر جمالي، معاون حقوقي س��ازمان ب��ورس درباره 
نوس��انات اخير و جهش ه��ا پي درپي و ن��زول بي نظير 
شاخص  بورس طي چند ماه گذشته گفت: اصوال صعود 
و نزول شاخص ها، طبيعت بازارهاي سرمايه و امري ذاتي 
در بازارهاي س��رمايه بين المللي است. نمي توان بورس 
معتبري را يافت كه فراز و فرود شاخص ها را تجربه نكرده 
باش��د. از ديدگاه صاحب نظران طبيعي نيست كه بازار 
همواره در مسيري صعودي حركت كند. البته روشن است 
كه اگر صعود و نزول شاخص ها شديد باشد، توجه افكار 
عمومي و به ويژه مسووالن، فعاالن بازار و كارشناسان را 
جلب مي كند. وي افزود: بورس كشورمان هم از اين قاعده 
مستثني نيست و ورود ميليون ها نفر به اين بازار در چندماه 
گذشته موجب شده بازتاب ريزش شاخص ها هم بيشتر 
از هميشه باشد و البته رگه هايي از نگاه سياسي به اين بازار 
اقتصادي نيز در بازتاب گسترده نزول شاخص ها بي تاثير 
نبوده است. براي همين مسووالن بورس به كرات و از طرق 
مختلف مردم را از ورود بدون مطالعه و هيجاني به بورس 
بر حذر داشته اند. نكته مهم در ارزيابي عملكرد بورس هاي 
جهان اين است كه فراموش نكنيم، شاخص هاي بورس 
تحت تاثير متغيرهاي متعدد و متنوعي مانند نرخ تورم، 
نرخ ارز، وضعيت ص��ادرات و واردات و ... قرار دارند و قابل 
انكار نيس��ت كه ريش��ه اصلي ريزش اخير شاخص ها، 
تغييرات و تحوالت متغيرهاي كالن تاثيرگذار بر بورس 
بوده است. به گفته جمالي، دليل اينكه مسووالن سازمان 
بورس همواره مردم را به س��رمايه گذاري غير مستقيم و 
از طريق صندوق هاي س��رمايه گذاري و سبدگردان ها و 
مشورت با نهاد هاي مالي مجاز توصيه كرده و مي كنند، 
همين طبيعت اس��ت. ع��الوه بر عوام��ل و متغير هاي 
اقتصادي، سياسي، رواني و بين المللي، معتقدم تضعيف 
جايگاه و اقتدار سازمان بورس و مداخله ناروا در وظايف 
و صالحيت هاي آن به بازار لطمه فراواني زده اس��ت. اين 
موضوع را بارها بيان كرده و تذكر داده ام و انتظار مي رود 
كه ب��ا توجه به اين موضوع نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسالمي در پي بازگشت اين اقتدار باشند. معاون حقوقي 
سازمان بورس درباره اينكه برخي منتقدان وضعيت بورس، 
سقوط هاي اخير ش��اخص ها را ناشي از برخي تخلفات 
مي دانند، نيز اظهار كرد: در بازار سرمايه ايران همه چيز 
كامال ش��فاف و با آمار و ارقام قابل بررسي و تحليل است. 
معامالت، عملكردها و اطالعات قابل رصد و بازسازي است 

و اين موضوع در مقررات نيز تصريح شده است.

     بازارگرداني مساوي با نقدشوندگي 
جمالي افزود: بازارگرداني فرايند و سازو كاري است براي 
تعادل بخش��ي به بازار و تضمين نقد شوندگي آن. يعني 
هر گاه س��هامداران و صاحب��ان اوراق بخواهند بتوانند 
اوراق خود را بفروشند. اين تكليف بازارگردان است و اگر 
انجام ندهد سازمان بورس بايد برخورد كند. برخي تصور 
كرده اند بازارگردان و بازار ساز بايد سهام سفته بازان را كه 
گاهي به برخي مقامات دسترسي دارند و گاهي از قدرت و 
تاثيرگذاري شبكه هاي اجتماعي بهره مي برند، به هر قيمتي 
كه آنان برنامه ريزي مي كنند خريداري كنند. اين تصور 
اشتباه است. به طور مثال؛ مديران ۵0 شركت بزرگ بازار 
كه منابع آنها متعلق به عموم و عامه سهامداران خرد است، 
مكلف به بازار گرداني و تضمين نقد شوندگي سهام اين 
شركت ها هستند. اين عضو سازمان بورس گفت: در همه 
بازار هاي سرمايه اين اصل مسلم است كه مديران اشخاص 
حقوقي داراي وظايف امانتداري هستند و بايد مطابق نظريه 
نمايندگي عمل كنند. اين شركت ها بنگاه هاي اقتصادي و 
توليدي بوده و جهش توليد در بازار را به دوش مي كشند. 
لذا اخالل گر تلقي كردن سهامداران عمده و ناشراني كه 
در اجراي مقررات تاخير كرده اند، به ويژه ۵0 شركت برتر 
بازار كه نزديك ۸0 درصد بازار را تحت مديريت دارند امري 
ساده و احساسي نيس��ت و البته غير قابل انكار است كه 
وضعيت اوراق بهادار متاثر از ريسك هاي سيستميك و 
سيستماتيك و عوامل و متغير هاي مختلف اقتصادي است. 
به عبارت ديگر هزار و يك عامل در ريزش بازار تاثير دارد، 
بنابراين از لحاظ كارشناسي و منطقي نمي توان ريزش هاي 
اخير شاخص ها را صرفا به »تخلفات« نسبت داد و نقش 
تأثيرگذاري متغيرهاي تأثيرگذار در بورس كه اغلب آنها 
متغيرهاي مستقل و خارج از بورس هستند را انكار كرد. 
طبق اعالم س��ازمان بورس، معاون حقوقي اين سازمان 
درباره اينكه برخي »نهادهاي ناظر و مسوول« را به كوتاهي 
يا مماشات در برخورد با متخلفان متهم مي كنند، گفت: اين 
انتقاد به دو گونه قابل طرح و بررسي است. نخست در مورد 
تخلفات كشف و گزارش شده مي دانيد كه سازمان تخلفات 
گزارش شده مربوط به شرايط كنوني بازار را در همان روز 
گزارش، بررسي و در خصوص پرونده اتخاذ تصميم مي كند. 
در چارچوب اختيارات ما، برخورد صورت گرفته با مديران 
متهم به تخلف با اعمال جريمه و سلب صالحيت شديد بوده 
است. از لحاظ كميت هم جريمه و سلب صالحيت 20۷ 
مدير در عرض حدود يك ماه در بازارهاي مالي بي سابقه 

است. دوم انتقاد به كشف تخلفات. در اين زمينه گاهي از 
۵0 شركت برتر و بزرگ بازار سرمايه نام برده مي شود. براي 
سازمان بورس و اوراق بهادار مالك و معيار، قوانين و مقررات 
»موجود«  است. توقع از سازمان بايد در چارچوب اختيارات 

و ضمانت اجراهاي موجود باشد.

     وصف مجرمانه در تخلفات بورسي
جمالي تصريح كرد: بنابراين، سازمان بورس در رسيدگي 
به تخلفات، جدي اس��ت و در اين چارچ��وب از حداكثر 
ظرفيت قانوني خود براي رسيدگي و مجازات انضباطي 
اس��تفاده كرده و در پرونده متهمان را در صورت داشتن 
»وصف مجرمانه«، به مراجع ذي صالح گزارش مي كند 
در عين حال، تاكيد مي كنم كه طبق تقسيم كار، كشف 
جرايم، وظيفه بورس ها و معاونت هاي نظارتي است. اگر 
احراز ش��ود بورس و فرابورس در كش��ف، رصد و گزارش 
جراي��م تخلفات قصور كرده اند ب��دون مالحظه برخورد 
خواهد شد. اين مقام مسوول درباره اينكه برخي منتقدان، 
اين برخوردها را ناكافي مي دانند و خواستار برخوردهاي 
شديدتر و گسترده تر با متخلفان و انتشار رسانه اي اسامي 
آنان هستند، گفت: اختيارات قانوني سازمان محدود است 
به جرايم و مجازات هاي تعريف شده در قانون. البته قبول 
دارم كه ضمانت اجراهاي پيش بيني شده در قانون بازار 
اوراق بهادار بايد حتماً توسط مجلس شوراي اسالمي مورد 
بازنگري قرار گيرد. تا اين تاريخ به معاونت حقوقي سازمان 
مستندات و گزارش هايي كه حاكي از ظن وقوع جرايم و 
تخلفاتي كه مصداق اخالل در نظام اقتصادي كشور باشد، 
نرسيده است. وي ادامه داد: البته ابالغيه اي صادر و تكليف 
كرده ايم كه بورس ها و معاونت هاي نظارتي عملكرد ناشران 
و نهادهاي مالي و سهامداران عمده و همچنين معامالت 
و عملكرد فعاالن را از ابتداي س��ال 1۳۹۹ مورد تحليل 
قرارداده و اگر به مواردي از فعاليت هاي بزهكارانه و تخلف 
و به ويژه دستكاري قيمت و بازار، انجام معامالت متكي بر 
اطالعات نهاني، انتشار اطالعات غير قابل اتكا يا اجتماع و 
تباني براي انجام فعاليت هاي بزهكارانه مانند تباني براي 
اغواي قيمتي يا اقداماتي كه به اصطالح پروژه كردن سهام 
مي نامند و... برخورد كردند، گزارش كنند تا در چارچوب 
قانون و ماده۵2 قانون بازار اوراق بهادار به دادستان محترم 
گزارش شود. پس مبنا، بايد قانون باشد، و نه گمانه زني ها و 
احساسات و ارزيابي هاي شتابزده. به گفته جمالي، موضع 
رييس مجلس شوراي اس��المي اميدآفرين بود كه بيان 

كردند در بازار س��رمايه برخورد بايد توسط ساز وكار بازار 
باشد كه البته مجلس شوراي اسالمي بايد اين اختيار و ابزار 
را مقتدرتر كند و ضمانت اجراها را قوي تر. اگر به گونه اي 
رفتار ش��ود كه خداي ناكرده حس »ناامني« در فعاالن 
بازار تقويت شود، با خروج سرمايه هاي آنان از بورس، بازار 
سرمايه كشورمان لطمه اي تاريخي و جبران ناپذير خواهد 
خورد. برچسب زني و نش��اندن ناروا و غيرقانوني فعاالن 
با اتهامات نامستند و رسانه اي روي صندلي اتهام، نقض 
غرض اس��ت و نه فقط به تقويت بورس كمك نمي كند، 
بلكه ضربه اي اساسي به بازار سرمايه و فراتر از آن، به اقتصاد 
كشور وارد مي كند. فعاالن بورس كشورمان بايد اطمينان 
خاطر داشته باشند مادامي كه در چارچوب قوانين عمل 
مي كنند از امنيت قضايي، مالي و رواني برخوردار خواهند 
بود. مهم تر از بحث »مصلحت سنجي ملي« در زمينه پرهيز 
از گسترش عجوالنه و نامستند برخورد با تخلفات، اين نكته 

را هم بايد در نظر گرفت.
 او درباره نوع تعامل مجلس و بازار سرمايه نيز گفت: آمادگي 
بررس��ي هر نوع گ��زارش و برخورد س��ريع و قاطع با هر 
ناهنجاري البته در چارچوب قانون را داريم. معاونت حقوقي 
س��ازمان در اين ايام كامال مستقل و قاطع برخورد كرده 
است. اما مسووالن بايد توجه داشته باشند، گزارش هاي 
رسيده بايد مس��تند و از افراد بدون منفعت در بازار باشد. 
معيار قضاوت و هر اقدام نمايندگان درباره بورس هم بايد، 
بر قانون گرايي استوار باشد، يعني همان نگاهي كه جناب 
آقاي دكتر قاليباف به عنوان رييس و سكان دار مجلس، 
كه - به اتكاي تجربه اجرايي قوي كه دارند - به درس��تي 
اعالم و تاكيد كردند: » با برخورد قضايي و امنيتي در بورس 
مخالف هستم اما بورس بايد نظارت دقيق انجام دهد ... با 
وزير اقتصاد و رييس س��ازمان بورس نيز به صورت مرتب 
جلسه داش��تيم و به آنها اعالم كرديم كه ما قانون داريم 
و ش��ما بايد انضباط تخلف اداري را انجام دهيد«. رييس 
محترم مجلس همچنين از تالش نمايندگان براي »تغيير 
قانون بورس براي حل مشكالت«، خبر دادند كه اقدامي 
بنيادين براي به روزرساني قوانين بورسي و رفع كاستي هاي 
قانوني در بازار سرمايه است و مي تواند گره گشاي بخشي 
از محدوديت هاي اجرايي مديران بورس باشد. اميدواريم 
چنين نگاه قانون مدار فراگير شود تا روند بهبود و تقويت 
بورس كه خواسته و ناخواسته در دوران پرفشار تحريم هاي 
ظالمانه و هدف گذاري اقتصاد مقاومتي به يكي از اركان 

اقتصاد كشور تبديل شده، تسريع شود.



گروه راه و شهرسازي|
اعضاي ش��وراي شهر تهران در نشس��ت علني ديروز 
خود 3 عضو از هيات واگذاري سهام فروشگاه شهروند 
و موسسه مطبوعاتي همشهري را انتخاب كردند تا اين 
واگذاري طي يك ماهه پيش رو عملياتي شود. آنها از 
ميان خود يك ناظر و دو كارشناس خبره را براي »برنامه 
عملياتي اقدامات و زمانبندي اجرايي جهت عرضه سهام 
شركت هاي خدماتي كاالي شهروند و همشهري در بازار 
سرمايه« برگزيدند. بر اين اساس، محمود ميرلوحي به 
عنوان ناظر و سعيد اسالمي بيدگلي و علي اصغر فخريه 
كاش��ان به عنوان كارشناس��ان خبره انتخاب شدند. 
با تعيين اعضاي هيات واگذاري به نظر مي رس��د كه 
واگذاري شهروند و همشهري وارد فاز جديدي شده و بر 

اساس قانون تا يك ماه ديگر انجام خواهد شد. 
به گزارش »تعادل«، 11 آبان ماه سال جاري، كليات اليحه 
عرضه سهام همشهري و ش��هروند به تصويب پارلمان 
شهري پايتخت رس��يد. طي يك سال گذشته، همواره 
مس��اله واگذاري برخي از دارايي هاي شهرداري تهران 
به بخش خصوصي يا در بازار س��هام مطرح بوده اس��ت، 
اما 25 خرداد سال جاري آخرين باري بود كه اين مساله 
به طور جدي و در قالب طرح »حمايت از اقتصاد شهري و 
جهش توليد در برابر آسيب هاي ناشي از شيوع ويروس 
كرونا« دوباره در صحن ش��وراي شهر تهران عنوان شد. 
در اين طرح بر ظرفيت هاي عرضه سهام شركت شهروند 
در بورس، عرضه سهام موسسه همش��هري در بورس، 
استفاده از ظرفيت شركت سهامي عام، استفاده از ظرفيت 
صندوق سرمايه گذاري ETF، استفاده از ظرفيت صندوق 
س��رمايه گذاري نيكوكاري بر پايه قوانين بازار سرمايه و 
ظرفيت هاي بورس تاكيد ش��ده بود. همچنين در حوزه 
حمايت از كس��ب و كارها و پيمانكاران شهرداري فراهم 
كردن امكان فعاليت كس��ب و كارها تا ساعت 2 بامداد با 
هماهنگي مراجع ذي صالح، پيش بيني تخفيف براي 
تبليغات صنفي صنوف و مش��اغل در صورت پرداخت 
نقدي بدهي ها و…از ديگر اقدامات پيش بيني ش��ده 
در اين طرح بود. 11 آبان س��ال جاري اما شوراي شهر به 
اليحه پيشنهادي شهرداري مبني بر عرضه 30 درصد از 
 سهام موسسه همشهري و فروشگاه »شهروند« راي داد. 
سيد حسن رسولي خزانه دار شورا ديروز در صحن علني 
شوراي شهر در اين باره گفت: دوستان مصوبه خوبي در 
آبان ماه داشتند. در ماده سوم اين مصوبه شورا براي هيات 
واگذاري تعيين تكليف كرده است كه در تركيب هيات 
واگذاري يك نفر از اعضاي ش��وراي اسالمي شهر تهران 
به پيشنهاد كميسيون برنامه و بودجه به عنوان عضو ناظر 
بايد حضور داشته باشد. او اضافه كرد: دو نفر نيز صاحبنظر 
خبره به پيشنهاد كميس��يون برنامه و بوجه و تصويب 
شوراي اسالمي شهر تهران بايد در هيات نظارت وجود 
داشته باشد. رسولي گفت: با هماهنگي كه با دكتر حناچي 
صورت گرفته است، اگر دوستان موافق باشند و به پيشنهاد 
ما راي بدهند، عمال ظرف كمتر از يك ماه امكان عملياتي 
شدن مصوبه آبان ماه فراهم مي شود و به طور مشخص با 
توجه به تقسيم كار صورت گرفته، اين تصميم عملياتي 
خواهد شد. او افزود: مهندس ميرلوحي مباحث اقتصادي 
را در كميس��يون برنامه و بودجه به نمايندگي از شوراي 
شهر پيگيري خواهد كرد. يعني تمام مباحث اقتصادي 
مرتبط با مديريت شهري در اين كميته به عهده مهندس 
ميرلوحي است و به عنوان ناظر در هيات واگذاري خواهد 
بود. رسولي بيان كرد: دو نفر كارشناس خبره هم يكي آقاي 
فخريه كاشان معرفي شده است. او سال ها معاون مرحوم 
نوربخش به عنوان رييس وقت بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران بود و دكتر اسالمي بيدگلي نفر دومي است 
كه مورد نظر ماست. او افزود: رويكرد كميسيون برنامه و 
بودجه و پيشنهاد اين دو نفر به شورا، مبتني بر يك رويه 
واحد است. يكي از اين دو نفر، از بين افراد صاحب تجربه، 
آشنا و فعال به حوزه بازار سرمايه و بورس انتخاب شده است. 
فخريه كاشان به اقرار همه متخصصين يكي از افراد صاحب 

نظر است. نفر دوم را هم اصرار داشتيم از بين جوانان فارغ 
التحصيل و در عين حال آشنا و فعال در بازار سرمايه باشد 
كه به صورت كتبي و رسمي دكتر سعيد اسالمي بيدگلي 
را معرفي كرديم. خزانه دار شورا گفت: پيشنهاد من اين 
است كه اگر صالح مي دانيد به هر سه نفر راي بدهيد كه 
اين مصوبه در جريان اجرا قرار گيرد.  پس از سخنان رسولي 
اين دستور بدون مخالف و موافق به راي گذاشته شد. با راي 
اعضاي شوراي شهر، محمود ميرلوحي عضو شورا با 19 راي 
به عنوان ناظر و فخريه كاشان و اسالمي به ترتيب با 10 و 
11 راي به عنوان اعضاي ناظر واگذاري سهام شهروند و 

همشهري انتخاب شدند.

      آيين  نامه نامگذاري معابر اصالح شد
در رويدادي ديگر، ديروز اعضاي شورا، اصالحيه آيين نامه 
نامگذاري و تغيير نام معابر و اماكن عمومي شهر تهران 
 را ب��ا 17 راي موافق به تصويب رس��اندند.  محمدجواد 
حق شناس در اين خصوص گفت: اين طرح سابقا هم مطرح 

شده و كليات آن به تصويب رسيد و فقط دو مورد از بندهاي 
آن از جمله اضافه شدن يكي از اعضاي ستاد هماهنگي 
شوراياري ها و نمايندگاني از بنياد شهيد و فرهنگستان 
زبان فارسي اصالح شده اند. وي در توصيح اين اصالحيه 
اظهار داشت: با توجه به تغييراتي كه در ستاد شوراياري ها 
پيش آمد و به لحاظ تاكيدي كه اعضاي شورا براي حضور 
دبيران منطقه به علت اش��راف ايش��ان بر مناطق خود 
داشتند، تصميم گرفته شد كه در كميسيون نام گذاري از 
هر دبير شوراياري دعوت شود تا از اشراف اطالعاتي ايشان 
از مناطق خود استفاده شود. همچنين نمايندگان بنياد 
شهيد و فرهنگستان زبان فارسي نيز اضافه شوند كه البته 
 كمافي السابق حق راي ندارند و فقط مشاوره مي دهند. 
حق ش��ناس افزود: همچنين كميته  هاي��ي در مناطق 
شهرداري براي بررس��ي نام گذاري ها ايجاد شده است. 
در حال حاضر در 22 منطقه، 22 كميته نام گذاري وجود 
دارد. در ادامه جلس��ه و پس استماع توضيحات رييس 
كميسيون نام گذاري شورا كليات اين طرح بدون مخالف 

به راي گذاشته ش��د و با 17 راي موافق به تصويب اعضا 
رسيد. همچنين، پيشنهاد بهاره آروين مبني بر افزايش 
يك نفر به اعضاي شوراي نامگذاري معابر با 12 راي موافق 

به تصويب رسيد.

      تصويب كليات اليحه گورستان هاي دوالب 
در دويست و پنجاه و سومين جلسه شورا، كليات اليحه 
شهرداري براي ساماندهي گورستان هاي تاريخي منطقه 
14 نيز راي آورد. بررس��ي پيشنهادات رسيده درباره اين 
اليحه نيز به جلسه آتي شورا موكول شد. اعضاي شوراي 
اسالمي ش��هر تهران همچنين با 19راي موافق، تمديد 
عضويت ده نفر از اعضاي شورا را در شعب ده گانه كميسيون 
ماده 100 قانون شهرداري ها تا پايان دوره پنجم به تصويب 
رس��اندند.  اعضاي فعلي و يك ساله آتي كميسيون ماده 
100، زهرا صدراعظم نوري، الهام فخاري، و مجيد فراهاني، 
حسن خليل آبادي، افشين حبيب زاده، سيد آرش ميالني، 
زهرا نژاد بهرام، محمد عليخاني و محمد ساالري هستند.

ايرانشهرنطق پيش از دستور

ويژه
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  3   تهديد خزنده 
عليه شوراهاي شهر

مرتض��ي الويري، رييس كميس��يون برنامه و بودجه 
شوراي اس��المي ش��هر تهران گفت: من خاضعانه از 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و شوراي محترم 
نگهبان مي خواهم پايداري قوانيني كه خود تصويب 
نموده ان��د و باره��ا در اصالحات بعدي ب��ر آن صحه 
گذاشته اند را سست نكنند. اين كار نه تنها جايگاه شورا 
را متزلزل مي كند بلكه سيستم و نظام تقنيني كشور را 
زير سوال مي برد. الويري در دويست و پنجاه و سومين 
جلسه شورا و در نطق پيش از دستور خود با اشاره به اينكه 
جايگاه شوراها در سال هاي اخير مورد تهديد قرار گرفته 
گفت: به رغم جايگاه بي بديل ش��وراها در اصول قانون 
اساسي و در تفكر و سياست ها و دستورات حضرت امام 
)ره( بنيانگذار نظام جمهوري اسالمي و چشم انداز نظام 
جمهوري اسالمي و فرمايشات رهبري نظام )مدظله(، 
متأسفانه در سال ها و ماه هاي اخير خيمه اي كه مردم 
با انتخاب و حضور خويش برپا كرده و س��تون هاي آن 
را محك��م كرده اند، آن چنان م��ورد تهاجم و تخريب 
قرار گرفته كه اگر توس��ط دلسوزان و مقامات مسوول 
جلوگيري نشود، بدون شك، شوراها را كه مهم ترين 
ركن و نماد مردم س��االري ديني و دموكراسي كشور 
و جمهوري اسالمي اس��ت در معرض خطرات جدي 

قرار خواهد داد.
وي ادامه داد: از جمله تهديداتي كه در سال هاي اخير 
شروع و در ماه هاي اخير به نتيجه رسيده را مي توان در 

موارد زير دسته بندي كرد: 
1-تبليغات رسانه اي

2-لغو و حذف اختيار »نظارتي و حسابرسي مالي« شورا
3-لغو و ح��ذف اختيار »تصوي��ب و وضع عوارض 

محلي« شورا
در اقدام اول: بزرگنمايي و تسري تخلفات و جرايم برخي 
از اعضاي شوراهاي اسالمي شهر، بدون توجه به اينكه 
در خانواده 120 هزار نفري شوراهاي شهر و روستا، در 
سراسر كشور، اگر يك درصد دچار فساد و انحراف باشند، 
به اين معناست كه )1200( نفر از جمع )120.000( 
نفري اين خان��واده قابل برخورد و مجازات هس��تند 
يا با كار آموزش��ي و فرهنگي و نظارت بيشتر قابليت 
اصالح دارند. لذا انصاف نيست كه فساد يك درصدي 
به خانواده بزرگ شورايي كشور نسبت داده شود و اين 
مجموعه مورد اعتماد مردم، متهم به عدم كارآيي و عدم 

مشروعيت گردد.
وي ادامه داد: در اقدام دوم: از س��ال )1393( با ادعاي 
رياست وقت ديوان محاسبات كشور و حمايت سازمان 
بازرسي و خزانه داري كل كشور، ابتدا ديوان محاسبات 
خود را محق نظارت و حسابرسي شهرداري ها قلمداد 
نمود و در سال هاي بعد، با متهم نمودن شهرداران به 
خودداري از همكاري و ممانعت از انجام حسابرسي و 
استقرار در شهرداري و اتهام ايجاد مانع و محضور، آنها 
را به محاكم قضايي و مستش��اري ديوان جلب و براي 
تعدادي از شهرداران كالن شهرها »حكم انفصال« از 
خدمت صادر نمودند. الويري افزود: در همين راس��تا 
در »اليحه درآمدهاي پايدار و هزينه ش��هرداري ها و 
دهياري ها« تالش مي شود بند )30( ماده )80( قانون 
ش��وراها )مصوب 1375(، حذف شود. بدين معنا كه 
اختيار شوراها در »نظارت و حسابرسي مالي« لغو گردد.
وي افزود: و اقدام خزنده سوم؛ كه با تقديم »اليحه ماليات 
بر ارزش افزوده« توسط دولت در سال )1395( كليد 
خورد و از اوايل 1396 در دولت و مجلس پيگيري گرديد 
و در تاريخ )1399/9/9( به بار نشس��ت، »حذف و لغو 
اختيار و وظيفه تصويب عوارض محلي شوراهاست«. 
متأسفانه كميسيون اقتصادي مجلس به بهانه »تأمين 
نظر و رفع ايرادات شوراي نگهبان« چاره را بر حذف نام 
»شوراهاي اسالمي ش��هر و بخش« از مواد اين قانون 
تش��خيص داده اند و در هر جا كه نام شوراها برده شده 
يعني در تبص��ره ذيل جزو )10( بند )ال��ف( ماده )9( 
و در ماده )53( و تبصره هاي )1( و )2( نام ش��وراهاي 
اس��المي را حذف كرده اند. رييس كميسيون برنامه و 
بودجه شوراي شهر تهران گفت: اينك اين سوال مطرح 
است كه مستندات قانوني دولت و كميسيون اقتصادي 
مجلس براي حذف و لغو اختيار و وظيفه شوراها براي 
تصويب و وضع عوارض محلي چيست؟!! آيا بند )16( و 
)26( ماده )80( قانون شوراهاي اسالمي كشور توسط 
همين مجلس شوراي اسالمي در سال )1375( تصويب 
نشده؟! آيا در اصالح قانون شوراها در سال هاي )1382-
1386 و 1396( مجلس شوراي اسالمي به وظايف و 
اختيارات نظارتي شوراها يعني اختيار وضع عوارض و 
تصويب بهاي خدمات ش��هري و نظارت و حسابرسي 

مالي شهرداري ها توسط شورا، رأي نداده اند؟!
و در س��ال 1396 مجلس شوراي اسالمي »تحقيق و 

تفحص« را به اختيارات قبلي شوراها اضافه ننمود؟!
و آيا شوراي محترم نگهبان در سال هاي )1375، 1382، 
1386 و 1390( مصوبات مجلس را تأييد نكرده است؟!! 
الويري ادام��ه داد: اينك چه اتفاقي در كش��ور و نظام 
قانون گذاري جمهوري اسالمي ايران پيش آمده، كه 
بدون اطالع شوراها و شوراي عالي استان ها، كميسيون 
اقتصادي و نمايندگان محترم مجلس و اعضاي شوراي 
محترم نگهبان متوجه اشتباهات گذشته شده و به فكر 

رفع آنها افتاده اند؟!
وي افزود: من خاضعانه از نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي و شوراي محترم نگهبان مي خواهم پايداري 
قوانيني كه خود تصويب نموده اند و بارها در اصالحات 
بعدي بر آن صحه گذاشته اند سست نكنند. اين كار نه 
تنها جايگاه شورا را متزلزل مي كند بلكه سيستم و نظام 
تقنيني كشور را زير سوال مي برد. وي ادامه داد: عنقريب 
اليحه درآمدهاي پايدار شهرداري ها و دهياري بازگشتي 
از ش��وراي محترم نگهبان در دستور كار كميسيون 
ش��وراها و امور داخله و نهايتا مجلس شوراي اسالمي 
قرار مي گيرد. اليحه درآمدهاي پايدار پس از  انتظار 37 
ساله مورد تصويب مجلس قرار گرفته است. نمايندگان 
محترم مجلس مي توانند در بررسي و تصويب اصالحات 
اين اليحه، اشتباهاتي را كه در ماده 53 اليحه ماليات بر 

ارزش افزوده صورت گرفته برطرف نمايند.

وزير راه: آماده انتقال واكسن 
كرونا از كشورهاي مبدا هستيم

محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي گفت: صنعت هوايي 
آماده است تا واكسن هاي كروناي تامين شده را از نقاط 
مبدا وارد كشور كرده و در همه نقاط كشور توزيع كند. 
اسالمي روز يكشنبه در مراسم روز جهاني هواپيمايي 
كه در محل س��ازمان هواپيمايي كش��ور برگزار شد، 
افزود: صنعت هوايي نه تنها پرچمدار ايمني بوده است 
بلكه توانسته با انتقال كاال و تجهيزات پزشكي به داخل 
كش��ور و تحويل به وزارت بهداشت پرچمدار سالمتي 
مردم نيز باشد. اس��المي گفت: ده ها پرواز فري فاليت 
)Ferry flight( براي انتقال دارو و تجهيزات پزشكي 
از زمان شروع پاندمي كرونا انجام شده است و عالوه بر 
آن اكنون آماده انتقال واكسن هاي تامين شده به داخل 

كشور هستيم.

150 ميليارد تومان پروژه 
خيابان  سازي در اصفهان

معاون عمران ش��هري ش��هرداري اصفهان گفت: در 
آذرماه س��ال جاري بيش از 118 ميليارد تومان پروژه 
خيابان سازي و 32 ميليارد تومان پروژه پياده روسازي 
در مناطق شهري اصفهان فعال است. به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه اي شهردار اصفهان، ايرج مظفر اظهار 
كرد: پروژه هاي خيابان سازي و پياده روسازي در مناطق 
مختلف در حال فعاليت مس��تمر است كه از آن جمله 
مي توان به ساماندهي گذر ميرعماد، پياده روسازي ضلع 
غربي خيابان چهارباغ خواجو و پياده روسازي محور مياني 
خيابان چهارباغ عباسي در منطقه 3 اشاره كرد. وي با 
اشاره به طرح هاي عمراني فعال در شهر اصفهان ادامه 
داد: ساماندهي پياده روهاي مجاور رودخانه پارك هاي 
ملت و سعدي، احداث باند دوم بلوار نظام سپاهان شهر، 
احداث خيابان كمكي ارتش در منطقه 5، پياده روسازي 
خيابان مالصدرا در منطقه 6، احداث خيابان ش��هيد 
ترك الداني حدفاصل بزرگراه شهيد خرازي تا خيابان 
شهيد حجازي و احداث ورودي خيابان كوهانستان در 
منطقه 9، ادامه احداث خيابان مفتح تا آزادگان و احداث 
خيابان فيروزه )موازي حكمت( و س��اماندهي خيابان 
معرفت در منطقه 12 از جمله پروژه هاي فعال شهري 
اس��ت. پياده رو س��ازي خيابان قائميه و پياده روسازي 
ضلع غربي خياب��ان جانبازان و اتصال كندرو ش��هيد 
حبيب الهي در منطقه 13، ساماندهي خيابان مقداد 
حدفاصل سه راهي اندوان تا محله قصر در منطقه 15 از 
ديگر پروژه هاي فعال است. وي اظهار كرد: گسترش 
و اصالح زيرساخت هاي مواصالتي درون شهري از 
مهم ترين وظايف شهرداري است كه در رفاه و زندگي 

روزمره شهروندان تاثير قابل توجهي دارد.

وزير امور خارجه ايران در نامه 
به شهردار اصفهان مطرح كرد
سرمايه گرانقدر اصفهان 

در تقويت ديپلماسي عمومي
وزير امور خارجه ايران با گراميداشت روز اصفهان خطاب 
به شهردار اصفهان نوشت: وزارت امور خارجه آمادگي 
دارد با همكاري ش��هرداري اصفهان، در شرايط پس از 
كرونا با برگزاري كنفرانس و نمايشگاه براي شناساندن 
نقش تمدن ساز اصفهان در سطح بين المللي اقدام كند. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، 
محمدجواد ظريف، با ارسال نامه اي به شهردار اصفهان 
ضمن قدرداني از ارس��ال يادبود منقش به نماد ش��هر 
اصفهان از سوي شهردار اصفهان اظهار كرد: اميدوارم 
با رهايي هرچه سريعتر جهان از اين ويروس منحوس، 
فضاي مناسب براي برگزاري نكوداشت شهر اصفهان 
بيش از پيش فراهم شود تا با همكاري يكديگر قدم هايي 
نه تنها در شناساندن بيشتر شهر اصفهان بلكه در جهت 
خنثي كردن تبليغات مسموم در جهان عليه كشورمان 
و پيشبرد اهداف آن در زمينه ديپلماسي عمومي برداريم. 
وي در ادامه اين نامه آورده است: شهر اصفهان به عنوان 
نگين زرين در ميان كشورهاي جهان به خوبي شناخته 
شده است كه نمي توان به آساني از نقش تمدن ساز آن 
در ابعاد مختلف گذش��ت. وجود چهره هاي فرهنگي، 
فرهيختگان و اس��تادان بزرگ ش��هر نيز مكمل آثار 
گرانبهاي تاريخي و تمدني اصفهان است كه در مجموع 
فرصتي مناس��ب و عالي را ايجاد كرده تا از اين سرمايه 
گرانقدر بتوان در راس��تاي تقويت ديپلماسي عمومي 
بهره برداري كرد. وزارت امور خارجه در راستاي استفاده 
از چنين سرمايه هايي در سطح بين المللي آمادگي دارد 
با همكاري ش��هردار اصفهان براي برپايي نمايشگاه ها 
و برگزاري كنفرانس هايي در سالگرد چنين روزي در 
كشورهاي مختلف جهان در راستاي شناساندن نقش 

تمدن ساز اصفهان اقدام كند.

با راي اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران 3 عضو هيات واگذاري انتخاب شدند

رييس كميته اقتصادي شوراي شهر تهران خبر داد

عرضه سهام شهروند و همشهري تا يك ماه ديگر

ارايه گزارش بدهي هاي شهرداري به رهبري و سران قوا
سيد محمود ميرلوحي، رييس كميته اقتصادي شوراي 
ش��هر تهران درباره ميزان بدهي دوره گذشته مديريت 
شهري گفت: طبق گزارش��ي كه آقاي حناچي خدمت 
رهبري، رييس جمهور و س��ران قوا ارايه داده اند، بدهي 
شهرداري 69 هزار ميليارد بوده است كه در حدود 9 هزار 
ميليارد تومان از بدهي دوره گذشته شهري از طريق تهاتر 
طلب هاي دولت و منابع داخلي شهرداري پرداخت شد. 
در بودجه 1400، ارقام بدهي ها را ثبت و ارايه خواهيم داد 
و به زودي گزارش يك تحقيق و تفخص درباره بدهي هاي 

شهرداري نيز در صحن شورا ارايه مي شود.
ميرلوحي در گفت وگو با ايلنا درباره وضعيت تحقق بودجه 
شهرداري با گذشت 9 ماه از سال جاري با اشاره به رويكرد 
بودجه اي شهرداري و شوراي شهر در دو سال اخير گفت: 
با توجه به ش��رايط موجود در مديريت ش��هري، بودجه 
شهرداري تا سال 98 به صورت انقباضي بسته شد و نتايج 
نيز نشان داد كه رويكرد صحيحي در اين زمينه اتخاذ شد. 
او با بيان اينكه اين اقدام منجر به راه اندازي سامانه شفافيت، 
ممنوع شدن قراردادهاي با ترك تشريفات، جلوگيري از 
دور زدن طرح تفصيلي به بهانه كمبود پول شد، گفت: اينها 
تصميمات مهمي بود كه شورا اتخاذ و سه سال اين مسير 
را ادامه داد و با اين سياست هاي انقباضي توانستيم بخشي 
از بدهي طلبكاراني كه به شورا مي آمدند را پرداخت كنيم 
و حساب هاي بانكي خود را به روز كنيم.  ميرلوحي ادامه 
داد: به عالوه شرايط استفاده از اوراق قرضه نيز فراهم شد 
و رقم بااليي از پروژه هاي نيمه تمام كه براي ما مانده بود را 
به سرانجام رسانديم.  رييس كميته اقتصادي شوراي شهر 

تهران با بيان اينكه شورا در پايان سال 98، به اين نتيجه 
رس��يد كه مي تواند متمم ارايه دهد و شهرداري را بيشتر 
حمايت كند و زودتر به دنبال نقد كردن منابع برود، گفت: 
پروژه هاي مشاركتي شهرداري ده سال رها شده بود و با 
توجه به مشكالت حقوقي و اجرايي كه داشت از دسترس 
شهرداري خارج مي شد و ما بعد از برنامه سوم، يك برنامه 
اولويت محور تحقق پذير براي باقي مانده دوره پنجم تدارك 
ديديم و براس��اس آن يك متمم بودجه ارايه و بودجه 18 
هزار ميلياردي در س��ال 98 به 24 هزار ميليارد در سال 

99 ارتقا پيدا كرد. 

      تحقق ۷0 درصدي درآمدهاي شهرداري
ميرلوح��ي با اش��اره به اينكه كرون��ا برنامه هاي م��ا را با 
چالش هايي مواجه كرد، ادامه داد: چ��را كه 20 درصد از 
درآمدهاي ش��هرداري در اس��فندماه تحقق مي يابد و از 
همين رو كرونا برنامه هاي ما را مختل كرد، اما بودجه سال 
99 انبساطي بسته شد و با توجه به شرايطي كه پيش آمد، 
بس��ته محرك اقتصادي براي روشن شدن موتور تحقق 

بودجه از سوي شهرداري و شورا ارايه شد. 
رييس كميته اقتصادي شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه 
در صورت نبود كرونا بهتر از بودجه مصوب هم مي توانستيم 
قدم برداريم، گف��ت: اكنون تحقق درآمدهاي ما روي 70 
درصد اس��ت و اميدوارم رقم تحقق بودجه بيشتر از اين 
نيز بش��ود.  او در واكنش به تحقق نيافتن بودجه غيرنقد 
شهرداري تهران گفت: بودجه غيرنقد در حال تحقق است، 
انتشار اوراق قرضه و پروژه هاي مشاركتي ما را اميدوار كرده 

است كه به رغم افزايش هزينه ها، درآمدهاي پيش بيني 
شده را محقق كنيم. در مجموع با توجه به پيش بيني هاي 
انجام شده و آمادگي هاي قبلي به نظر مي رسد شهرداري 
تهران جزو سازمان هايي است كه پروژه هاي آن تعطيل 
نشده است و وعده هايي كه داده ايم، اجرايي شود.  ميرلوحي 
گفت كه وعده افتتاح 12 ايستگاه مترو و خريد 500 دستگاه 
اتوبوس و مواردي از اين دست با اتكا به بودجه شهرداري 
محقق شده اس��ت، در حالي كه از دولت مطالبات جدي 

داريم و هنوز موفق به اخذ آنها نشده ايم.

       علت عدم تحقق بودجه غيرنقد شهرداري
او درباره پيش بيني رقم بودجه 1400 شهرداري تهران 
گفت: بايد جلو برويم و شرايط را در نظر گيريم. همكاران 
ما در معاونت اقتصادي و سازمان امالك و مستغالت قول 
داده اند كه بودجه غيرنقد را محقق مي كنند.  ميرلوحي 
در پاس��خ به اينكه اما اعضاي شوراي شهر نسبت به عدم 
تحقق بودجه غيرنقد شهرداري گله مند هستند، گفت: 
اخيرا از سوي معاونت اقتصادي و سازمان امالك در جلسه 
هم انديشي حضور يافتند و در گزارشي كه ارايه دادند تاخير 
در ثبت را علت اين اتفاق اعالم كردند و در حد مصوبات به 
ما قول داده اند كه بودجه غيرنقد محقق مي ش��ود. براي 
مثال مي گويند اقدامات مربوط به مجتمع هاي ايستگاهي 
انجام شده، اما ثبت نشده است و يا در مساله اتوبان شهيد 
بروجردي، امالك تهاتر شده است و مي گويند، مقدمات 
انجام و در مسير ثبت است.  رييس كميته اقتصادي شوراي 
شهر تهران تاكيد كرد: اگر وعده شهرداري محقق شود، سال 

آينده را با همين فرماني كه از متمم بودجه شروع كرديم، 
پيش خواهيم رفت و اميدواريم با كم شدن سايه كرونا شاهد 

اتفاقات بهتري در شهرداري باشيم. 
ميرلوحي با اشاره به سند جامع سرمايه گذاري تهران گفت: 
كارگروهايي در مناطق تشكيل و به ما اميد دادند كه در حال 
فعال سازي اقدامات هستند و اميدواريم بتوانيم با همين 

آهنگ بودجه سال 1400 را نيز پيش ببريم. 
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محسن هاشمي، رییس شوراي شهردر حاشیه جلسه علني دیروز این شورا با 
بیان اینكه از شوراي عالي استان ها گالیه  دارم و تعجب مي كنم كه به موضوع 
الیحه ارزش افزوده و كاهش اختیارات ش�وراها ورود نكرده است، گفت: فكر 
مي كنم الزم است در این باره جلساتي را با شوراي نگهبان برقرار كنیم و مجلس 
هم پافش�اري كند. اگر مجلس پافش�اري كند، موضوع به مجلس تشخیص 
مصلحت نظام مي رود. هاشمي شنبه شب نیز در برنامه زنده تلویزیوني تهران 
بیست در پاسخ به اینكه اختیار تنظیم كردن عوارض شهري از شوراي شهر 
گرفته و به وزارت كشور سپرده شود؟ گفت: همانطور كه مي دانید الیحه ارزش 
افزوده در مجلس قبل تصویب شد و به شوراي نگهبان رفت اما شوراي نگهبان 
به آن ایراداتي گرفت و به مجلس فعلي بازگشت داد. در حال حاضر هم مجلس 
فعلي در حال بررسي ایرادات اس�ت. ایرادي كه شوراي نگهبان به این الیحه 
گرفته بر مبناي اصل 100 قانون اساسي است كه مي بایست در این راستا شوراي 
عالي استان ها جلسه اي جدي با شوراي نگهبان به ویژه حقوق دانان این شورا 
بگذارند تا شبهات موجود را رفع كنند. اما اصل 100 كه اصل مربوط به شوراهاي 
ش�هر در قانون اساسي است داللت بر وظیفه نظارتي ش�وراها دارد و شوراي 
نگهبان به استناد همین اصل بسیار حساس است كه شوراهاي شهر به مسائل 
اجرایي ورود نكنند. لذا هر جا كه نامي از شوراي شهر در ارتباط با این موارد آورده 
شده با فوریت خواستار حذف نام شوراهاي شهر بوده است. هاشمي افزود: این 
در حالي اس�ت كه وضع عوارض شهري در قانون اساسي و در اصول مربوط به 

شوراهاي شهر آمده و در س�ال 75 نیز در قانون شوراها و انتخاب شهردار در 
ماده 85 نیز به این موضوع به صراحت اشاره شده كه وضع عوارض در شهر ها 
به عهده ش�وراهاي شهر است كه هم در عناوین و هم در ماخذ و هم در تعیین 
مبلغ این وظیفه به شوراهاي شهر و روستا سپرده شده است. از طرفي این مورد 
دو بار در قوانین آورده شده و یك بار هم مورد بازبیني قرار گرفته و در هر دو بار 
مورد تایید شوراي نگهبان بوده است اما متاسفانه با روي كارآمدن شوراي شهر 
اصالح طلب نگاه تقلیل گرایانه شوراي نگهبان به شوراهاي شهر مستولي شده 
است. هاشمي افزود: این در حالي است كه هم اكنون كه وضع عوارض با شوراهاي 
شهر است وزارت كشور هر جا كه احساس كند ورود مي كند و مي تواند از طریق 
فرمانداري ها مخالفت ورزد گرچه ما هم مي توانیم اصرار ورزیم و در نهایت كار 
به شوراي حل اختالف بكشد و این یعني نظر شوراي نگهبان در حال حاضر هم 
دارد اجرا مي ش�ود. محسن هاشمي گفت: متاسفانه از زماني كه شوراي شهر 
اصالح طلب شكل گرفت نگاه شوراي نگهبان یك نگاه تقلیل گرایانه به قدرت 
شوراهاي شهر بوده و در این راه نیز مجلس شوراي اسالمي بیشتر سوق و جهت 
دهي به سمت شوراي نگهبان داشته و با آن هماهنگ است. در حالي كه مجلس 
شوراي اسالمي مي تواند بر یك مصوبه اصرار ورزد و اگر با مخالفت شوراي نگهبان 
مواجه شد كار به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد كشید. اما متاسفانه 
مجلس فعلي بیشتر سرگرم اختالفات و درگیري ها با دولت بوده و در این موارد 

آنچنان كه باید بر حفظ حقوق شوراها و مردم پافشاري نكرده است. 

گاليه از شوراي عالي استان ها
ذره بين



اگرچه مس��ووالن حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات هر 
از گاهي از كاهش قيمت موبايل و كاالهاي الكترونيكي 
خبر مي دهند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده اين است كه 
با افزايش نرخ دالر، قيمت گوشي ها هم با رشد تصاعدي 
افزايش يافته اما اين روزها كه دالر در بازار به ثبات نسبي 
رسيده و در هفته هاي گذشته هم شاهد كاهش نرخ ارز 
بوده ايم، خبري از كاهش قيمت موبايل نيست. از سويي 
در حالي كه انجمن واردكنندگان موبايل عدم تخصيص 
ارز توسط بانك مركزي را از مهم ترين داليل بروز مشكالت 
در بازار عرضه و تقاضا مي داند و معتقد است درصورت حل 
مشكالت تخصيص ارز و ثبت سفارش براي شركت هاي 
واردكننده و متعادل شدن ميزان عرضه و تقاضا، قيمت ها 
در بازار رقابتي شده و كاهش مي يابد، فروشندگان موبايل 
معتقدند حتي در آن زمان هم خب��ري از ارزاني موبايل 
نخواهد بود، زيرا تعطيلي هاي زياد و كاهش شديد فروش، 
شرايط را براي فروشندگان موبايل دشوار كرده و زماني كه 
بازار به فرآيند فروش سابق خود بازگردد هم، فروشندگان 
براي جبران خسارت ها يش��ان، توانايي كاهش قيمت ها 
را نخواهند داشت. بررسي تغييرات قيمت از نمودار هاي 
قيمتي فروشگاه هاي آنالين در بازه سه ماهه از ۱۰ شهريور 
تا ۱۰ آذر نشان مي دهد كه تقريبا همزمان با افزايش نرخ 
دالر قيمت گوشي ها نيز به تبع آن افزايش يافته است اما 
در مقابل وقتي بازار كاهش ارزش دالر را تجربه كرد تعداد 
محدودي از گوشي ها قيمتشان كاهش قيمت ناچيزي را 
تجربه كرد. بسياري از فروشندگان گوشي موبايل معتقدند 
كه افزايش قيمت موبايل عالوه بر اينكه به صورت مستقيم 
به قيمت ارز و دالر وابس��ته اس��ت به نوع قيمت گذاري 
واردكنندگان موبايل نيز بستگي دارد. با وجود اين، امير 
اسحاقي، دبير انجمن موبايل، تبلت و لوازم جانبي با بيان 
اينكه نرخ هاي محاسبه قيمت تمام شده براي موبايل بسيار 
متغير است، عنوان كرد كه با اجرايي شدن طرح افق كه 
قيمت كاال از فروشنده تا خريدار در سامانه ثبت مي شود، 

مي توان در بازار موبايل شفافيت ايجاد كرد.

   شرط شفافيت در بازار موبايل
اسحاقي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه در هفته هاي 
گذشته تخصيص ارز مناس��بي از سوي بانك مركزي به 
شركت ها داده شده، گفت: البته هنوز بسياري از شركت ها 
تخصيص نگرفتند اما طبق آمار، همين ميزان تخصيص 
عدد قابل توجهي است و پيش بيني مي كنيم در فرآيند 
واردات افزايش عرضه را در هفته هاي آينده خواهيم داشت 
و اگر بازار فروشگاه هاي كشور باز شود و وضعيت به حالت 
عادي برگردد، احتماال از نظر عرضه و تقاضا شاهد وضعيت 
بهتري خواهيم بود و هرچه كاالي بيشتري توزيع شود، 
قيمت در بازار متعادل تر خواهد بود و مردم هم بيش��تر 
بهره مند مي ش��وند. وي با تاكيد بر لزوم ساماندهي بازار 
موبايل بيان كرد: منطقي ترين روش كه هنوز از سوي وزارت 
صمت اجرايي نشده اين است كه شركت هاي واردكننده 
هنگام واردات، موظف ش��وند بر اس��اس دستورالعمل و 
ضوابط قيمت گذاري كاالهاي وارداتي سازمان حمايت، 
قيمت  كاال را در سامانه ۱۲۴ ثبت كنند كه مردم هنگام 
خريد بتوانند قيمت مصرف كننده نهايي را كه در سامانه 

درج ش��ده، اس��تعالم كنند. دبير انجمن موبايل، تبلت 
و لوازم جانبي ادامه داد: ما پيش��نهاد كرديم قيمتي كه 
بازرگانان در اين سامانه ثبت مي كنند، براي مردم قابليت 
استعالم پيامكي داشته باش��د و بتوانند IMEI را به يك 
سرشماره پيامك كرده و همان طور كه از اصالت گارانتي 
و نام شركت واردكننده و گارانتي كننده مطلع مي شوند، 
از حداكثر قيمت مصرف كننده هم آگاه شوند. زيرساخت 
اين موضوع هم وجود دارد اما تاكنون از سوي وزارت صمت 
اجرايي نشده است. اس��حاقي با اشاره به نقش طرح افق 
در شفافيت فروش كاال توضيح داد: از آنجايي كه قيمت 
خريد كاال توس��ط ش��ركت ها و قيمت خريد ارز و زمان 
حمل و هزينه هاي جانبي براي شركت ها متفاوت است، 
نرخ هاي محاسبه قيمت تمام شده براي موبايل هم بسيار 
متغير است. تنها مسيري كه مي تواند شفافيت ايجاد كرد، 
فعال سازي طرح افق است كه مطالبه ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز و سامانه همتا بوده است. سامانه نظارت بر شبكه 
فروش از واردكننده شروع مي شود و تا مصرف كننده، هر 
ش��خصي در زنجيره فروش كاال را در برمي گيرد. در اين 
سامانه، قيمت كاال از فروشنده تا خريدار ثبت مي شود و 
اين فرآيند مي تواند در بازار موبايل ش��فافيت ايجاد كند. 
وي با اشاره به راهكارهاي افزايش قدرت خريد مردم اظهار 
كرد: پيشنهاد ما اين بوده كه تخصيص ارز مخصوصا براي 
كاالهايي كه سهم عمده ۹۰ درصد متقاضي را در بازار دارد، 
در اولويت ويژه قرار گيرد و دايما به اين كاال تخصيص ارز 
بدهند. اگر هزينه ها به نظر باال مي رسد، دولت با كم كردن 
سود بازرگاني و تسهيالتي كه مي تواند در موارد مختلف 
براي بازرگانان ايجاد كند، مي تواند كمك كند كه قيمت 

تمام شده كاال كاهش يابد و به مصرف كننده برسد.

   فروشندگان از رجيستري و افق 
دل خوشي ندارند

با وجود اينكه انجمن واردكنندگان موبايل يكي از راه هاي 
برون رفت از ش��رايط فعلي را اجرايي ش��دن طرح افق و 
ثبت قيمت ها به صورت دقيق و مرحله اي در سامانه ۱۲۴ 
مي داند اما فروشندگان اين اقدام را موثر نمي دانند. اميد 
افتخاري يكي از فروشندگان موبايل در خيابان وليعصر به 
پيوست مي گويد: »سوال مشخص من اين است كه پيش 
از اجرا ش��دن طرح رجيستري و طرح افق مردم راحت تر 
امكان تهيه گوشي هاي پرچمدار و روز بازار موبايل را داشتند 
يا پس از اجرايي شدن اين طرح هاي نيمه كاره و ناكارآمد؟ 
اين طرح هايي كه مسووالن تصويب و اجرايي مي كنند 
تنها براي برخي از سازمان ها و ارگان ها مفيد است نه براي 
كاربر نهايي و مردمي كه به دنبال خريد گوشي هستند. او 
پيش بيني مي كند با توجه به اوضاع بازار موبايل و اتفاقاتي كه 
مسووالن در اين بازار رقم مي زنند، بازار هاي خرده فروشي 
تلفن همراه طي سه تا چهار سال آينده از بين خواهد رفت و 
تنها برند شاپ ها و فروشگاه هاي اينترنتي باقي مي مانند. اين 
فروشنده موبايل معتقد است زماني كه بيشتر تلفن همراه 
كشور از طريق قاچاق وارد كشور مي شد، مصرف كننده 
نهايي راحت تر امكان خريد داشت تا االن كه با شعار مقابله 
با فساد و قاچاق كاال آمدند و هيچ كس ديگر امكان و توان 
خريد موبايل را ندارد. او مي گويد: قيمت دالر در دوره هاي 
گذشته نيز نوسانات شديدي داشت اما باليي كه امروز سر 
قدرت خريد مردم آمده تماما ب��ه قيمت دالر ربط ندارد. 

كافي است به قيمت هاي سرسام آور رجيستري گوشي هاي 
آيفون نگاه كنيد تا متوجه شويد اينها باليي است كه اين 

طرح ها بر سر بازار موبايل و مردم آورده است.

   خبري از ارزاني موبايل نيست
از سوي ديگر، انجمن واردكنندگان موبايل، چند روز پيش 
در توييتي از كاهش قيمت تلفن همراه در آينده اي نزديك 
به دليل تخصيص ارز بانك مركزي به واردكنندگان خبر 
داد. اين در حالي است كه فروشندگان موبايل اعتقادي به 
اين موضوع ندارند. افتخاري در مورد تغييرات قيمت در بازار 
موبايل در هفته هاي آينده مي گويد: خبري از ارزاني موبايل 
نخواهد بود. اوضاع فروشندگان موبايل بسيار نامناسب 
است. تعطيلي هاي زياد و كاهش شديد فروش، مخصوصا 
براي مغازه داراني كه داخل پاس��اژ ها فعاليت داش��تند، 
هزينه هاي اجاره اي كه صاحبان ملك پيشاپيش دريافت 
كرده اند، مالياتي كه قرار بود دولت به كسب وكار ها ببخشد 
اما تمام آن را قسط بندي و دريافت مي كند، همه از عواملي 
هستند كه وقتي فروشندها به بازار برگردند به دنبال جبران 
اين خسارت ها خواهند بود و به همين دليل قيمت گوشي ها 
روند افزايشي خواهد يافت. افتخاري معتقد است اخباري 
كه مدام به اسم كاهش قيمت موبايل منتشر مي شود بازي 
با كلمات است. او مي گويد: زماني كه قيمت گوشي به ۵۰ 
ميليون تومان مي رس��د، حرفي از افزايش قيمت ها زده 
نمي شود، اما گوشي از ۵۰ ميليون به ۴۹ ميليون تومان 
مي رسد، خبر كاهش قيمت در بازار را پخش مي كنند. در 
نهايت اين قدرت خريد مردم است كه از بين رفته، چه با 

۵۰ ميليون تومان چه با ۴۸ ميليون تومان. 
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آمار فعاليت كاربران ايراني 
در شبكه هاي اجتماعي

واتس اپ با ۵۰ ميليون كاربر فارسي ايراني به شبكه 
اجتماعي و پيام رسان اول ايران تبديل شده است و 
بعد از آن تلگرام رتبه دوم و اينستاگرام رتبه سوم را 
دارند. به گزارش فارس، با بررس��ي مركز پژوهشي 
»بتا« بر اس��اس داده هاي ش��بكه هاي اجتماعي 
واتس  اپ با ۵۰ ميليون كاربر فارسي ايراني به شبكه 
اجتماعي و پيام رسان اول ايران تبديل شده است و 
بعد از آن تلگرام با ۴۹ ميليون از نظر تعداد كاربر در 
س��طح دوم و اينستاگرام با ۴7 ميليون رتبه سوم را 
دارا هستند. نكته بسيار مهم رشد اپليكيشن اليكي 
است كه در مدت كوتاهي در ميان نوجوان به بيش 
از ۱۱ميليون كاربر ايراني دست پيدا كرده است كه 
نوع فعاليت و س��طح اثر گذاري آن به صورت جدي 
روي نوجوانان است و محتواهاي مخصوص خود را 
دارد. از نظر مصرف س��اعت و حجم داده البته هنوز 
اينستاگرام برتر شبكه اجتماعي است كه بيشترين 
زمان را از كاربران ايراني مي گيرد. در ميان اپليكيشن 
ايراني سروش با حدود ۱۲ ميليون كاربر و بله با حدود 

7.۵ ميليون كاربر در حال فعاليت هستند.

آسيب پذيري  هاي خطرناك 
به IPها ۴۰ درصد كاهش يافت

اطالع رس��اني ب��ه مال��كان  IPه��ا در خص��وص 
آسيب پذيري هاي داراي درجه خطر باال و خطرناك 
بر اس��اس امكانات سپر دفاعي دژفا، باعث كاهش 
حدودا ۴۰ درصدي اين آسيب پذيري ها در شش 
ماه منتهي به آبان ش��ده است. به گزارش ايسنا، با 
توجه به اهميت پاسخگويي به رخدادهاي فضاي 
تب��ادل اطالعات و ايج��اد مراكز پاس��خگويي به 
حوادث فضاي مجازي كه در اكثر كش��ورها تحت 
عن��وان مراكز CERT انجام ش��ده اس��ت، مركز 
ماهر به عنوان CERT ملي ايران در س��ال ١٣٨٧ 
ايجاد و در س��طح ملي فعاليت گسترده اي را براي 
پيشگيري و مقابله با حوادث فضاي تبادل اطالعات 
به عهده دارد. اين مركز در حوزه فعاليت هاي امداد 
و واكنشي موظف به رس��يدگي فوري به حوادث 
فضاي مجازي بر اس��اس درخواس��ت سازمان ها 
است. همچنين در حوزه فعاليت هاي پيشگيرانه 
ني��ز اين مركز وظيف��ه دارد تا به ارايه هش��دارها، 
اعالنات، مخاطرات و ضعف هاي سامانه ها در سطح 
ملي و انتشار بس��ته هاي راهنما براي مقاوم سازي 
سامانه ها بپردازد. بر اس��اس امكانات سپر دفاعي 
دژفا، فضاي IP كشور نسبت به آسيب پذيري هاي 
داراي درجه خطر باال و خطرناك به صورت مستمر 
رصد مي شود. در ش��ش ماه اخير حدود ۱۹ هزار 
و ۳۰۰هش��دار مختل��ف به مالكان IPها ارس��ال 
شده است. اين اطالع رساني باعث كاهش حدودا 
۴۰درصدي اين آس��يب پذيري ها در ش��ش ماه 

منتهي به آبان شده است.

سرنوشت فيلترينگ تلگرام
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات درباره سرنوشت 
فيلتر تلگ��رام عنوان كرد: اين پيان رس��ان با حكم 
دس��تگاه قضايي بسته  ش��ده و با همين حكم هم 
قابل  بازگشايي است. هرچند به گفته او بعيد است 
نظر دس��تگاه قضايي در رابطه با اين مساله عوض 
 شده باش��د. به گزارش ايسنا، اگرچه مردم در موارد 
متعدد وزارت ارتباطات را متولي فيلترينگ و رفع 
آن مي دانند، ام��ا در اصل كارگروه تعيين مصاديق 
محتواي مجرمانه كه دادس��تان كل كشور رياست 
آن را برعهده دارد، براي اين موضوع تصميم گيري 
مي كند. البته داس��تان  فيلترينگ پيام رس��ان ها و 
شبكه هاي اجتماعي نشان داده كه عالوه بر كارگروه 
تعيين مصاديق مجرمانه، دستور قضايي هم مي تواند 
نقش اساسي در فيلترينگ داشته باشد. در اين راستا 
و به نق��ل از وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات، 
محمدجواد آذري جهرمي، در پاسخ به اين سوال كه 
چرا باوجود حل مساله اصلي فيلتر تلگرام، هنوز اين 
پيام رسان فيلتر است و اينكه آيا عزمي براي رفع فيلتر 
تلگرام وجود دارد، گفت: بعيد مي دانم كه نظر دستگاه 
قضايي در رابطه با اين مساله عوض شده باشد. وي 
درباره نظر شخصي خود در رابطه با فيلتر تلگرام هم 
گفت: نه موقع انس��داد تلگرام نظر ما را خواستند و 
نه براي رفع فيلتر آن نظر مي خواهند. طبيعتًا اين 
مقوله اي است كه به نظر دستگاه قضايي بستگي دارد 
چراكه با حكم دستگاه قضايي بسته شده و با همين 

حكم هم قابل  بازگشايي است.

   مش�كالت خانواده ه�ا در بح�ث كيفيت 
ارتباطات

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات همچنين درباره 
آموزش مجازي با بيان اينكه طبيعتًا شرايط كنوني 
آموزش هم براي معلمان و هم براي والدين دشوار 
است، گفت: خانواده ها با مشكالت زيادي در بحث 
كيفيت ارتباطات روبرو هس��تند. ۴۶ هزار روستا 
در كشور داريم كه شرايط تحصيل حضوري براي 
بس��ياري از آنها وجود ندارند و مردم اين روستاها 
انتظ��ار دارند كه از ش��بكه ارتباط��ي خوبي براي 
آموزش مجازي برخوردار باشند. در مناطق شهري 
هم همين وضعيت برقرار اس��ت. وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات درباره ميزان اس��تفاده از سامانه 
شاد در كل كشور گفت: ارزيابي وزارت ارتباطات اين 
است كه ۱۱ درصد مدارس غيرانتفاعي از ابزارهاي 
خاص خودشان استفاده مي كنند، ازجمله برخي از 
سامانه هاي داخلي كه همين امر باعث شده است ما 
يك رشد تقريباً ۱۲۰۰ درصدي در ابزارهاي آموزش 
مجازي در ش��بكه ارتباطي كشور را شاهد باشيم. 
نظرسنجي هاي ما از مجموع مدارس باقي مانده از 
سراسر كشور نشان مي دهد كه ۴۰ درصد از مدارس 

از سامانه شاد استفاده مي كنند.

مايكروسافت جاسوسي شركت ها 
از كارمندانشان را دشوار كرد

مايكروسافت تغييراتي را در ابزار امتياز بهره وري خود 
كه از طريق اپليكيشن مايكروسافت ۳۶۵ عرضه شده، 
ايجاد كرد تا جاسوسي شركت ها از كارمندانشان دشوار 
ش��ود. به گزارش مهر به نقل از اينوس��تورپديا، شيوع 
ويروس كرونا و دوركاري ميليون ها كارمند در سراسر 
جهان تالش شركت ها براي كنترل و نظارت شديد بر 
عملكرد كاركنانشان از راه دور را به شدت افزايش داده 
است. ابزار امتياز بهره وري مايكروسافت به شركت ها 
امكان مي دهد تا ميزان و نحوه استفاده كارمندانشان 
را از برنامه مايكروس��افت ۳۶۵ زيرنظر بگيرند و به هر 
يك از آنها امتياز دهند. اما منتقدان مي گويند اين ابزار 
حريم شخصي و امنيت كارمندان را به خطر انداخته و 
جاسوسي شركت ها از كاركنانشان را تسهيل كرده است. 
مايكروسافت در واكنش به اين انتقادها جلوي دسترسي 
مديران ش��ركت ها به جزييات فعاليت هر كارمند در 
محيط آفيس ۳۶۵ با احراز هويت آنها را گرفته است. از 
اين پس اطالعات استفاده هر كارمند از اين اپليكيشن 
به صورت گمنام قابل مشاهده است و شركت ها در نهايت 
مي توانند تصويري كلي از ميزان بهره وري كاركنان خود 

در زمان استفاده از اين نرم افزار به دست آورند.

اتصال ۳۰   ميليارد دستگاه 
به اينترنت اشيا

ظرف پنج س��ال آينده تعداد دستگاه هاي متصل 
به اينترنت اش��يا با رش��دي س��ريع به بيش از ۳۰ 
ميليارد واحد مي رس��د. به گزارش مه��ر به نقل از 
آر تي اينس��ايت، در س��ال ۲۰۲۰ تعداد دستگاه ها 
و وس��ايل مرتبط به اينترنت اشيا مانند خودروها، 
لوازم خانگي هوش��مند، تجهيزات و ابزار صنعتي 
و غيره از تع��داد ابزار غيرمتصل به اينترنت اش��يا 
مانند گوشي ها، لپ تاپ ها و رايانه ها پيشي گرفت. 
يافته هاي موسسه IoT Analytics نشان مي دهد 
تا پايان سال ۲۰۲۰ بيش از ۲۱.7 ميليارد وسيله و 
ابزار مختلف در سراس��ر جهان به اينترنت متصل 
خواهند ش��د كه از اين تعداد ۱۱.7 ميليارد وسيله 
يعني حدود ۵۴ درصد از آنها به اينترنت اشيا وصل 
مي شوند. اينترنت اشيا نسل س��وم اينترنت است 
كه از طريق آن ش��بكه اي مرتبط از تقريبًا تمامي 
 ابزار و اش��يا الكترونيك ايجاد مي ش��ود. موسسه

 IoT Analytics بر اين باور است كه رشد استفاده 
از حسگرها و ابزار و لوازم الكترونيك هوشمند خانگي 
و تجاري عامل اصلي اين تحول اس��ت. استفاده از 
مچ بندهاي ورزشي هوش��مند و ديگر ابزار خانگي 
قابل اتصال به اينترنت نيز در س��ال هاي اخير رشد 
كرده و در بسياري از ش��هرها نيز شاهد استفاده از 
زيرساخت هاي هوشمندي هستيم كه به اينترنت 
اشيا متصل مي شوند. در سال ۲۰۲۰ بازار محصوالت 
اينترنت اشيا ارزشي بيش از ۴۲۳ ميليون دالر داشت 
كه انتظار مي رود اين رقم با رشدي قابل توجه تا سال 

۲۰۲۵ به ۲.۵ ميليارد دالر برسد.

استفاده فيس بوك از واتس اپ 
براي تبليغات

واتس اپ از زيرمجموعه هاي فيس بوك كه تا به حال از 
نمايش پيام هاي تبليغاتي خودداري كرده بود، بزودي 
رويه اش را تغيير مي ده��د. به گزارش مهر به نقل از 
انترپرنور، فيس بوك، پيام رسان آن و نيز اينستاگرام 
بطور گسترده پيام هاي تبليغاتي براي كاربران نمايش 
مي دهند و فيس ب��وك از اين طريق ميلياردها دالر 
درآمد دارد. واتس اپ با نزديك به دو ميليارد كاربر تا 
به حال در اين زمينه فعال نبود. ولي فيس بوك قصد 
دارد از ظرفيت تبليغاتي واتس اپ نيز استفاده كند. در 
اين ميان نگراني هايي در مورد نقض حريم شخصي 
كاربران واتس اپ براي نمايش پيام هاي تبليغاتي به 
وجود آمده است. فيس بوك حجم زيادي از اطالعات 
ش��خصي كاربران را در اختيار دارد و ممكن است از 
اين اطالعات براي شخصي سازي پيام هاي تبليغاتي 
استفاده كند. تبليغات واتس اپ در قالب بنر در محيط 
اين اپليكيشن قابل مشاهده هستند و برخالف برخي 
پيام رسان هاي ديگر به ش��كل پيام چت براي افراد 
ارسال نمي شوند. كاربران در صورت لمس اين بنرها 
به سايت هاي تبليغاتي هدايت مي شوند. احتمااًل با 
اولين به روزرساني جديد واتس اپ كاربران شاهد اين 

تغييرات خواهند بود.

افشاي اسرار شركت 
هليكوپترسازي  با حمله باج افزاري

شركت هليكوپترسازي سوييس��ي كوپتر تازه ترين 
قرباني يك حمله باج افزاري است كه به افشاي اسرار 
اين شركت در وب تاريك منجر شده است. به گزارش 
مهر به نقل از زد دي نت، هكرها با نفوذ به شبكه داخلي 
اين شركت هليكوپترسازي، فايل هاي آن را رمزگذاري 
كرده و مانع از دسترسي كاركنان و مديران اين شركت 
به داده هاي كاري و شخصي خود شدند. پس از آنكه 
كوپتر تعامل با هكرها و پرداخت پول به آنها را رد كرد، 
آنه��ا داده هاي خصوصي اين ش��ركت را در اينترنت 
منتشر كردند. معمواًل بخش��ي از اين نوع اطالعات 
سرقت شده روي اينترنت به اشتراك گذاشته مي شود 
تا مالكان داده هاي مذكور براي پرداخت باج قانع شوند. 
اطالعات ش��ركت كوپتر روي يك وبالگ در بخش 
تاريك وب به اشتراك گذاشته شده كه متعلق به گروه 
الك بيت است. از جمله فايل هاي مذكور مي توان به 
اسناد كار، اطالعات داخلي پروژه ها و برخي داده هاي 
مربوط به صنايع دفاعي و هوافضا اشاره كرد. ظاهراً اين 
حمله هكري با نفوذ به يك برنامه وي پي ان انجام شده 
كه فعال كردن آن با استفاده از يك كلمه عبور ضعيف 
انجام مي شده است. هكرهاي گروه الك بيت قباًل هم 
حمالت باج افزاري متعددي را به ش��ركت هاي ديگر 

تجاري انجام داده اند.

رشد تصاعدي قيمت گوشي با افزايش نرخ دالر، ماندگاري قيمت ها در سقف هنگام كاهش نرخ دالر

قدرت خريد مردم جوابگوي گوشي هاي بازار  نيست

سه اقدام مهم براي بهبود محيط كسب و كار

زماني براي گسترش فرهنگ شفافيت

اقتصاد  بدون مرز

جمله اقداماتي است كه در اين خصوص صورت پذيرفته و 
همچنان نيز در دست پيگيري است. الزم به ذكر است كه 
بر اس��اس نحوه ارزيابي بانك جهاني حداقل ۲ سال بايد از 
پياده سازي و اجراي هر اقدام اصالحي بگذرد تا در ارزيابي 
محيط كس��ب و كار يك كشور لحاظ ش��ود لذا اثرات اين 
اقدامات در امتيازدهي و رتبه بندي گزارش هاي بانك جهاني 
از ۲ سال آينده مشاهده خواهد شد. شايان ذكر است در سال 
گذشته عالوه بر اين اقدامات، ۸ مورد اقدام اصالحي اساسي 
ديگر كه مورد تأييد رسمي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران بوده نيز 
صورت پذيرفته است كه متاسفانه به دليل نگاه سياسي بانك 
جهاني، مورد پذيرش آن بانك قرار نگرفته است. لكن آنچه 
در اين ميان اهميت دارد، ارتقا سطح ادراك بهبود محيط 
كسب و كار در نزد مردم و فعاالن بخش خصوصي است كه 
خوشبختانه نظرس��نجي هاي ميداني نشان مي دهد اين  
اتفاق مبارك با اقداماتي كه شرح آن به محضرتان ارايه شد 

رخ داده است.اين اقدامات وزارت اقتصاد پس از نام گذاري 
سال جاري از سوي رهبر انقالب به سال جهش توليد انجام 
شده و بطور خاص به منويات ايشان در تاريخ ۱7 ارديبهشت 
سال جاري، در جريان ديدار تصويري با توليدكنندگان اشاره 
دارد.رهبر انقالب اس��المي در آن تاريخ، روند فعلي توليد 
در كشور را براي جبران عقب ماندگي ها ناكافي دانستند و 
با تأكيد بر لزوم توس��عه و تقويت بيشتر توليد، نكاتي را در 
خصوص جهش توليد و راه هاي تحقق آن در شرايط كنوني 
بيان كردند.حضرت آيت اهلل خامنه اي يكي از مسائل مهم 
براي تحقق جهش توليد را مشاركت دادن مردم در اقتصاد 
از طريق استفاده از استعدادها و ظرفيتهاي گوناگون مردم 
برشمردند و افزودند: در اين زمينه سه قوه وظايف مهمي 
دارند كه اگر به اين وظايف عمل نشود، جهش توليد اتفاق 
نمي افتد.ايشان حمايت از توليد و توليدكننده را اصلي ترين 
وظيفه مسووالن دانستند و تأكيد كردند: حمايت از توليد 
فقط به معناي تزريق نقدينگي نيست بلكه بايد با برداشتن 

موانع، ميدان را براي سرمايه گذار، صاحب فكر و توليدكننده 
باز كرد.رهبر انقالب اسالمي به برخي از مصاديق برداشتن 
موانع اشاره كردند و گفتند: حذف مقررات دست وپاگير، 
مبارزه جدي با قاچاق كاال، مقابله با واردات بي رويه، مبارزه 
با فساد مالي و فساد اداري، رعايت حقوق مالكيت معنوي، 
مقابل��ه با س��فته بازي ها و س��وداگري هاي زيان بخش، و 
معافيتهاي مالياتي در موارد ضروري و وضع ماليات در موارد 
الزم همچون ثروتهاي بادآورده از جمله كارهاي ضروري 
است كه بايد سه قوه نسبت به آن اهتمام بورزند.حضرت 
آيت اهلل خامنه اي قضاياي اخير مربوط به ويروس كرونا و پاي 
كار آمدن همه ظرفيتهاي كشور براي توليد اقالم بهداشتي از 
جمله ماسك را نمونه بارِز باز كردن ميدان و حمايت از توليد 
خواندند و افزودند: علت اينكه در توليد ماسك توانستيم در 
مدت كوتاهي به ظرفيتي دست پيدا كنيم كه بيشتر از نياز 
كشور است، برطرف شدن موانع از جانب دولت و باز شدن 
ميدان براي حضور دستگاه هاي مختلف و حتي مردم در 

عرصه توليد ماسك بود.ايشان با تأكيد بر اينكه بهبود محيط 
كسب وكار يكي از موارد ضروري براي تحقق جهش توليد 
است، گفتند: بر اساس بررسي هاي كارشناسي وزارت امور 
اقتصاد و دارايي، اگر دو اق��داِم »ايجاد پنجره واحد صدور 
مجوزها« و »تشكيل دادگاه هاي تجاري براي رفع اختالفات 
اقتصادي« انجام ش��ود، جايگاه كش��ور از لحاظ شاخص 
كسب وكار چهل تا پنجاه رتبه ارتقا خواهد يافت.بر اساس 
آخرين گزارش بانك جهاني، رتبه ايران در ميان ۱۹۰ كشور 
جهان، در شاخص فضاي كسب و كار، رده ۱۲7 است و به 
اين ترتيب، محيطي كه براي سرمايه گذاران ايراني به وجود 
آمده نسبت به بسياري از كشورهاي جهان دشوارتر است. 
هرچند در سال هاي گذشته تحت تاثير تحريم هاي امريكا، 
اقتصاد ايران فشار زيادي را تحمل كرده اما بسياري از فعاالن 
اقتصادي معتقدند با كاهش قوانين دست و پاگير و مخل در 
فرايند توليد، امكان بهبود اين شاخص و تسهيل شرايط توليد 

در ايران وجود خواهد داشت.

همين رويكردهاي انحصاري است كه وضعيت توزيع 
نهاده هاي دامي كه ميليارده��ا دالر ارز۴۲۰۰توماني 
براي آن تخصيص داده شده است را به يك چنين شرايط 
بحراني رسانده است. رويكردي كه باعث گراني دامنه 
وسيعي از اقالم مصرفي مردم از مرغ، تخم مرغ، گوشت 
قرمز، مواد لبني، مواد پروتئيني شده و تبعات مخربي بر 
سفره هاي مردم محروم به جاي گذاشته است. چنانچه 
اين نظامات انحصاري تداوم داش��ته باشد بدون ترديد 
چشم انداز آينده به مراتب بحراني تر از امروز خواهد بود. 

شما فكر مي كنيد، كشوري مثل هندوستان با بيش از 
يك ميليارد و ۴۰۰ميليون نفر جمعيت چگونه مي تواند 
داده هاي اطالعاتي مس��تند براي تصميم سازي هاي 
اقتصادي تدارك ببين��د؟ بدون ترديد اي��ن داده ها با 
استفاده از سامانه هاي ارتباطي جديد و نوين و ذيل يك 
بستر قانوني شكل مي گيرد. وقتي كشوري مثل هند با 
دامنه وسيعي از مشكالت و بحران ها مي تواند يك شبكه 
به هم پيوسته، ش��فاف و كارآمد از داده هاي اطالعاتي 
و موقعيت هاي برابر اقتص��ادي را ايجاد كند، طبيعي 

است كه ايران با استفاده از ظرفيت هاي فراواني كه در 
بخش هاي مختلف از آن برخوردار اس��ت نيز مي تواند 
مبتني بر شفافيت و بازار رقابتي پويا گام هاي بلندي در 
مسير توسعه بردارد. اما متاسفانه در شرايط فعلي يك 
دانشجوي ايراني براي پيدا كردن آمارهاي عادي مثل آمار 
جريب جيني، نرخ جي دي پي و...با مشكل روبه روست. 
وقتي پايان نامه هاي دانشجويي، بدون آمارهاي مستند 
و اطالعات دقيق آماري تهيه و تدارك ديده شوند، مسلم 
است كه اين دانشجو قادر نخواهد بود، تصوير درستي 

از واقعيات كش��ور در ذهن داش��ته باشد، نتيجه يك 
چنين وضعيتي فاصله دور و دراز خروجي دانشگاه ها و 
محيط هاي آكادميك كشور با نيازهاي ضروري اقتصادي 
و معيشتي مردم است. مبتني بر اين توضيحات است 
كه معتقدم شنيدن خبر بهبود سامانه هاي ارتباطي و 
اطالعاتي و روان تر شدن فرايند اخذ مجوزهاي كسب و 
كار خبر خوبي است كه در صورت تحقق مي تواند يكي 
از مهم ترين كاستي هاي كشور در حوزه كسب و كار را 

پوشش دهد.

 ب��دون بحث و تبادل نظر با اس��اتيد، نظري��ه پردازان و 
دانش��جويان ساير كشورها، مش��خص است كه سطح 
كيفي دانش��جويان علوم اقتصادي ارتقاي چشمگيري 
نخواهد داشت. اينگونه است كه متاسفانه هيچ اثري از 
نام دانشگاه هاي ايراني در بين ۱۰۰دانشگاه برتر منطقه 
هم به چشم نمي خورد. اين در حالي است كه در گذشته 
ردپاي دانش��گاه هاي ايراني در ميان ۱۰۰انش��گاه برتر 
جه��ان نيز پيدا بود. بخش مهمي از اين تنزل ناش��ي از 
رويكردهاي اشتباهي است كه تصميم سازان ايراني در 
خصوص دسته بندي هاي علمي ترتيب مي دهند. ذات 
مباحث علمي با محدوديت و دس��ته بندي همخواني 

ندارد. هرچند علم اقتصاد در دوران پسارونسانس تا حد 
زيادي تحت تاثير نظريه پردازان غربي علم اقتصاد مثل 
آدام اس��ميت، ريكاردو و... قرار داشته، اما نمي توان علم 
اقتصاد را به علم غربي و غير غربي يا اس��المي تفكيك 
كرد. مش��كل دانش آموختگان عل��وم اقتصادي زماني 
جدي تر مي شود كه بدانيم دانشجويان مستعد معموال 
جذب دانش��گاه هاي خارجي مي شوند و برخي افرادي 
كه شايس��تگي خاصي در علم اقتصاد ندارند، به مراكز 
حساس تصميم سازي هاي اقتصادي در دولت، مجلس 
و... راه پيدا مي كنند. اين ترتيبات اش��تباه كه از دوران 
دانشجويي آغاز مي شود و تا برهه هاي بعدي تداوم دارد، 

باعث ش��ده تا رويكردهاي كلي اقتصاد ايران مبتني بر 
يك الگوي مشخص علمي، كارشناسي و منطقي شكل 
نگي��رد و ملغم��ه اي از ديدگاه هاي مختل��ف را در روند 
تصميم سازي هاي كلي اقتصادي كشورمان جريان داشته 
باشد. اين در حالي است كه مسير توسعه در كشورهاي 
مختلف نشان مي دهد كه اصل بنيادين و ابتدايي براي 
دستيابي به امر توسعه، بهره مندي از يك الگوي علمي و 
قوام يافته كه مورد توافق بخش هاي مختلف تصميم ساز 
و بدونه كارشناس��ي كش��ور قرار گرفته باشد، ضروري 
است. به نظرم روز دانشجو فرصتي است براي يادآوري 
اين واقعيت كه اقتصاد ايران براي رشد، پيشرفت و ترقي 

ابتدا بايد فرايند گردش علمي در دانشگاه هاي اقتصاد را 
ساماندهي كند تا با ايجاد يك چرخه علمي از دانشگاه تا 
مراكز تصميم سازي و فضاي توليد و... مطالبات مردم در 
حوزه اقتصاد محقق ش��ود. بدون اين مكانيسم سامان 
يافته متاسفانه نمي توان به اهداف از پيش تعيين شده 
در توسعه دست پيدا كرد. نبايد فراموش كرد گاهي اوقات 
يك چهره آكادميك و متخص��ص در اقتصاد مي تواند 
تاثيرات شگرفي در رشد و توسعه جوامع بردارد و در نقطه 
مقابل وجود يك فرد غيرمتخصص در بخش هاي كليدي 
تصميم سازي هاي اقتصادي مي تواند تبعات خطرناكي 

در اقتصاد و معيشت مردم داشته باشد.

ادامه از صفحه اول



تعادل| 
ش��اخص مديران خريد )PMI( كل اقتصاد ايران در 
آب��ان 1399 برابر با 45.70 واحد اعالم ش��د. اگرچه 
همچنان اي��ن عدد زير مرز 50 واح��د و در محدوده 
انقباض و ركود قرار دارد، اما نسبت به ماه قبل با بهبود 
1.23 واحدي مواجه ش��ده است. اين در حالي است 
كه ش��امخ بخش صنعت 4.59 واحد س��قوط كرده 
و روي رقم 47.63 واحد ايس��تاده اس��ت. همچنين 
شاخص انتظارات توليد در ماه آينده در بخش صنعت 
)51.59( اگرچه نسبت به ماه قبل )57.63( كاهش در 
درصد خوش بيني فعاالن اقتصادي را نشان مي دهد اما 
همچنان اكثر فعاالن اقتصادي اميد به بهبود شرايط در 
آذرماه دارند. با اين حال، بررسي جزييات شامخ نشان 
مي دهد يكي از داليل بهبود اندك اين شاخص، تأثير 
مثب��ت كاهش نرخ ارز بر قيمت م��واد اوليه و قيمت 

فروش بوده است.

    جزييات نظر سنجي از بنگاه ها 
طبق نظرسنجي انجام ش��ده از بنگاه هاي اقتصادي 
كشور، شاخص مديران خريد براي كل اقتصاد ايران 
در آبان ماه 45.7 به دست آمده  است كه نشان مي دهد 
نس��بت به مهره م��اه )44.47(، نرخ كاهش كمتري 
در برخي فعاليت هاي اقتصادي وجود داش��ته است. 
بنگاه هاي اقتصادي شركت كننده در طرح شامخ آبان 
ماه، به غيراز مولفه ميزان سفارشات جديد مشتريان 
درمجموع وضعيت ساير زيرشاخص هاي اصلي را بدتر 
از ماه قبل ارزيابي كرده اند. نتايج نشان مي دهد درحالي 
كه در اين ماه اكثر فعاليت هاي بخش صنعت با ركود 
روبرو بوده است، افزايش اندك در شاخص كل ناشي 
از كم شدن شدت ركود در بخش خدمات بوده است.

در اين ماه، ش��اخص ميزان فعاليت هاي كسب وكار 
)46.68( نس��بت به مهرماه )43.51( با نرخ كاهش 
كمتري روبه رو بوده اس��ت. هرچند ميزان توليدات و 
ارايه خدمات در بخش ساختمان به ويژه در صنعت با 
كاهش روبه رو بوده است اما ماليم تر شدن نرخ كاهش 
در بخش خدمات و كشاورزي، درمجموع باعث افزايش 
اندك در شاخص كل ميزان فعاليت هاي كسب وكار 
شده است. از س��وي ديگر شاخص قيمت خريد مواد 
اوليه يا لوازم خريداري شده )83.09( نسبت به مهرماه 
نرخ افزايش كمتري داشته و براي اولين بار طي 7 ماه 
گذشته ش��دت در افزايش قيمت ها كمتر بوده است 
كه دليل عمده آن روند كاهش نرخ ارز بوده است. اين 
در حالي است كه بر اساس آخرين گزارش مركز آمار 
ايران نرخ تورم ماهانه آبان 5.2 درصد يعني نسبت به 
نرخ 7 درصدي مهر اندكي كاهش يافته اما نرخ تورم 
12 ماهه منتهي به آبان ماه 29 درصد و نسبت به ماه 
قبل 1.8 درصد افزايش داشته است. همچنين قيمت 
فروش محصوالت توليد شده يا خدمات ارايه شده در 
آبان ماه )64.71( با افزايش كمتري نسبت به مهرماه 
)77.31( همراه بوده  و اين روند در بخش س��اختمان 
بسيار مشهودتر از س��اير بخش ها  است. به طوركلي 
كندتر شدن روند افزايش قيمت ها متأثر از انتظارات 
خوش بينانه در كاهش نرخ ارز بوده اس��ت و عالوه بر 
آن كاهش شديد تقاضا در بخش ساختمان در شدت 
ماليم تر شدن روند قيمت ها در اين بخش تأثير داشته 
اس��ت. در اين ميان، ش��اخص انتظارات در ارتباط با 
ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده 50.13 ارزيابي 
شده كه در مقايسه با مهرماه )41.15( افزايش داشته 
اس��ت و خوش بيني فعاالن اقتصادي و چش��م انداز 
بهتري در ماه آذر را نشان مي دهد. اين گزارش نشان 
مي ده��د به طوركلي با افزايش مجدد ش��يوع كوويد 
19 و محدوديت هاي اتخاذ شده به دليل افزايش نرخ 
ابتال و مرگ ومير ناشي از آن در كشور، ميزان تقاضا در 
آبان ماه كاهش يافته، كه شدت كاهش تقاضا و ميزان 
فروش در بخش صنعت بيشتر از ساير بخش ها بوده 
است. از سوي ديگر افزايش شاخص انتظارات نسبت 
به فعاليت در ماه آينده نشان مي دهد كه از جنبه رواني، 
فعاالن اقتصادي با نگرش مثبت به اتفاقات رخ داده در 
آبان ماه به ويژه مشخص شدن نتايج انتخابات امريكا و 

تأثير آن بر كاهش نرخ ارز مي نگرند. هرچند در اين ماه 
سرعت ترخيص كاالها و مواد اوليه از گمركات كشور 
افزايش يافته، اما همچنان برخي از سوء مديريت ها و 
ناهماهنگي  دستگاه هاي اجرايي ازجمله بين وزارت 
جهاد كشاورزي، وزارت صمت، سازمان گمرك و بانك 
مركزي در ترخيص و تخصيص ارز به مواد اوليه وجود 
داشت، همچنين تأمين مواد اوليه موردنياز از صنايع 
باالدستي نظير پتروشيمي، مشكالت و موانعي بسياري 

را بر سر راه فعاالن اقتصادي ايجاد كرده است.

    جزييات شاخص صنعت
بر اس��اس داده هاي به دست آمده از بنگاه هاي بخش 
صنعت، ش��اخص مديران خريد صنعت در آبان ماه، 
47.63 است و اكثر فعاليت هاي بخش صنعت نسبت 
به مهرماه )52.22( با ركود روبه رو بوده اند. اين شاخص 
كه طي 7 ماه گذشته يكي از كمترين مقادير خود را به 
ثبت رسانده است، نش��ان مي دهد كه از يك سو تأثير 
كاهش در تقاض��ا - ناش��ي از محدوديت هاي كوويد 
19- همچني��ن امي��دواري به كاه��ش قيمت ها و از 
سوي ديگر كمبود ش��ديد نقدينگي توليدكنندگان 
باعث ركود در اين بخش شده است. فعاالن اقتصادي 
بخش صنعت به غيراز سرعت انجام و تحويل سفارش، 
وضعيت ساير زيرشاخص هاي اصلي را بدتر از ماه قبل 
ارزيابي كرده اند. ش��اخص ميزان توليد محصوالت در 
آبان )47.94( با افت نس��بتًا محسوسي نسبت به ماه 
قبل )52.16( روبه رو بوده  و اين به دليل كاهش شديد 
تقاضا و ميزان سفارشات جديد مشتريان نسبت به ماه 
قبل بوده و كاهش در ميزان فروش محصوالت توليد 
ش��ده )43.03( را نيز به دنبال داشته است. همچنين 
كمبود نقدينگ��ي جهت تأمين م��واد اوليه موردنياز 
توليدكنندگان كه طي ماه هاي اخي��ر همواره وجود 
داشته به همراه كاهش تقاضا باعث ركود در توليد شده 
است. شاخص ميزان سفارش��ات جديد مشتريان در 
آبان ماه )44.02( نس��بت به ماه قبل )55.42( با افت 
قابل توجهي روبه رو بوده است اين كاهش به دليل تبعات 
ناشي از تعطيلي و محدوديت هاي بيشتر ناشي از كوويد 
19 همچنين انتظارات مش��تريان نسبت به كاهش 
قيمت ها در ماه هاي آتي بوده است. ميزان موجودي مواد 
اوليه در آبان )42.49( همچنان نسبت به ماه قبل كمتر 
گزارش شده است اما اين روند كاهشي نسبت به مهرماه 
)37.46( با ش��دت كمتري بوده كه به نظر مي رس��د 
افزايش ترخيص مواد اوليه از گمركات كش��ور در آن 
موثر بوده است. شاخص قيمت خريد مواد اوليه در آبان 
)79.90( نسبت به مهرماه )94.82( شيب ماليم تري 

را در روند افزايش قيمت ها طي 7 ماه گذش��ته نشان 
مي دهد كه به دنبال تأثير كاهش نرخ ارز اتفاق افتاده 
است. بنا به نظر فعاالن اقتصادي طي ماه گذشته مواد 
اوليه خارجي با قيمت پايين تر تأمين شده است درحالي 
كه قيمت خريد مواد اوليه داخلي همچنان افزايشي 
است. بر همين اساس شاخص قيمت فروش مواد اوليه 
در بخش صنعت )62.19( نيز كمترين مقدار افزايش را 
طي 7 ماه اخير داشته است. شاخص انتظارات توليد در 
ماه آينده در بخش صنعت )51.59( اگرچه نسبت به 
ماه قبل )57.63( كاهش در درصد خوش بيني فعاالن 
اقتصادي را نش��ان مي دهد اما همچنان اكثر فعاالن 
اقتصادي اميد به بهبود شرايط در آذرماه دارند. شاخص 
كل شامخ در بخش صنعت براي صنايع پوشاك و چرم 
)41.6(، صنايع ماشين سازي و لوازم خانگي )43.9( و 
صنايع فرآورده هاي نفت و گاز )44( )به دليل مشكل 
نقدينگي و تأمين مواد اوليه( كمترين مقدار را نسبت 
به ماه قبل داشته اند و ساير صنايع )58(، وسايل نقليه و 
قطعات وابسته )53.9( و صنايع الستيك و پالستيك 
)52.1( تنها صنايعي بودند كه وضعيت بهتري نسبت 
به ماه قبل داشته اند. همچنين انتظارات توليد در ماه 

آينده براي صنايع كاني غيرفلزي )72.2( نشان دهنده 
خوش بيني و در صنايع پوشاك و چرم )41.7( و چوب، 
كاغذ و مبلمان )33.3( نشان دهنده بدبيني بنگاه هاي 

اقتصادي اين بخش ها نسبت به ماه آينده است.
به طوركلي در بخش صنعت مالحظه مي ش��ود كه 
از يك سو با كمبود ش��ديد نقدينگي و از سوي ديگر 
كاهش سفارشات جديد مشتريان و اميدواري نسبت 
به كاهش در رون��د فزاينده قيمت��ي كاالها كه طي 
ماه هاي اخير وجود داشته، ميزان توليد و سفارشات 
مشتريان با روند كاهشي در آبان ماه روبه رو بوده است. 
بااين حال همچنان اكثر فعاالن اقتصادي نسبت به ماه 
آينده خوش بين هس��تند اما درصد انتظارات مثبت 
توليدكنندگان نسبت به ماه قبل كاهش داشته است. 
برخي فعاالن اقتصادي كه با وزارت صمت س��روكار 
دارند، به وجود فساد و تبعيض شديد در تخصيص مواد 
اوليه و عدم پيگيري براي حل مشكالت اشاره دارند. 
عالوه بر اين فعاالن اقتصادي همچنان در تأمين ارز 
موردنياز خود از بانك مركزي جهت خريد مواد اوليه 
با مشكالت بسياري روبه رو هستند كه در آبان ماه اين 

موضوع مجدداً شدت گرفته است.
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نرخ مصوب مرغ ثابت ماند
ش�اتا|  براساس تصميمات س��تاد تنظيم بازار 
قيم��ت مص��رف كننده ب��ه ازاي ه��ر كيلوگرم 
گوش��ت مرغ گرم مطابق با تصميمات اين ستاد 
همچنان 20 هزار و 400 تومان اعمال مي ش��ود 
و شركت پشتيباني امور دام نيز موظف به ترميم 
و تامين ذخاير راهبردي مرغ اس��ت. بر اس��اس 
تصميمات ستاد تنظيم بازار و در راستاي اجراي 
مصوبات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، تمامي 
فرآيندهاي مرتبط با توليد و عرضه گوشت مرغ، 
از تامين نهاده تا توليد و عرضه به عمده فروشي به 

عهده وزارت جهاد كشاورزي بوده است. 
وزارت صم��ت نيز طي مكاتب��ات متعدد مراتب 
آمادگي خ��ود را جهت هم��كاري كامل در اين 
زمين��ه اعالم كرده اس��ت. از مب��ادي و ميادين 
خروجي عمده فروشي تا مرحله خرده فروشي، 
نظارت بر توزيع و اجراي صحيح بر عهده وزارت 

صمت قرار دارد. 
س��تاد تنظيم بازار همچنين مقرر كرد ش��ركت 
پشتيباني امور دام با توجه به اهميت و حساسيت 
موضوع، نسبت به ترميم و تامين ذخاير راهبردي 

مرغ پيگيري و اقدام نمايد.

مقصر ضايعات در خوراك دامي 
معرفي شد

ف�ارس| مديرعامل ش��ركت پش��تيباني امور 
دام درباره اختالط ضايعات ب��ا نهاده هاي دامي 
گفت: احتم��ال مي دهيم يك ش��بكه متخلف، 
ب��ار نهاده هاي كش��اورزي و دامي را در مس��ير 
تغيير مي دهد. محمدرضا طاليي در يك برنامه 
تلويزيون��ي درب��اره اخت��الط نهاده هاي بخش 
كش��اورزي، اظهار كرد: هر زمان قيمت نهاده ها 
اختالف بيشتري در بازار پيدا مي كند، تخلفات 

مي شود. 
وي با اشاره به اينكه كااليي كه خريداري مي شود 
در مراح��ل مختل��ف بارگيري تا انب��ار آزمايش 
مي ش��ود، خاطرنش��ان كرد: قبل از تخليه بار از 
كشتي، سازمان هاي اس��تاندارد، حفظ نباتات و 
دامپزش��كي نمونه برداري مي كنن��د و اگر مورد 
تاييد قرار گرفت، اجازه تخليه بار از كشتي داده 

مي شود. 
وي با بي��ان اينك��ه ش��ركت هاي واردكننده با 
ش��ركت هاي باربري ق��رارداد مي بندند، گفت: 
مشكلي در نهاده هاي وارداتي وجود ندارد؛ حمل 
بار به صورت فل��ه و در كاميون هاي لبه دار انجام 
مي شود و شركت هاي باربري متعهد هستند بار 

را سالم به واحدهاي توليدي برسانند. 
طاليي يادآور شد: شركت هاي حمل و نقل چون 
مجوزش��ان را از س��ازمان راه��داري مي گيرند، 
رييس سازمان راهداري به ما قول داده است، اگر 
گزارش تخلفي به اين سازمان بدهيم، به سرعت 
كارت هوشمند راننده باطل شود. طاليي تاكيد 
كرد: براي جلوگي��ري از تخلف رانندگان بايد در 

جريمه هاي آنان سخت گيري شود. 
وي با اش��اره به اينكه دالالن از اختالط نهاده ها 
س��ود مي برند، گفت: ما با ش��ركت پيمانكار كه 
قرارداد مي بنديم، تضامين مي گيريم. اگر شركت 
حمل و نقل تخلف كند پنج برابر قيمت بار جريمه 

و بار كاميون معدوم مي شود. 
مديرعامل شركت پشتيباني امور دام از واحدهاي 
توليدي درخواس��ت كرد تا بار ناسالم را تحويل 

نگيرند.

 راه اندازي مجدد
 ۹۹۱ واحد صنعتي غيرفعال 

ش�اتا| سرپرس��ت س��ازمان صنايع كوچك و 
ش��هرك هاي صنعتي، از احيا و راه اندازي مجدد 
991 واحد صنعتي به بهره برداري رسيده غيرفعال 
از ابت��داي س��ال 1399 تا كنون در ش��هرك ها و 
نواحي صنعتي كش��ور خبر داد و اظهار داشت: با 
راه اندازي مجدد اين واحدها، براي 17 هزار و 90 نفر 
اشتغالزايي يا تثبيت شغل شده است. اصغر مصاحب 
بيان كرد: هم اكنون در شهرك ها و نواحي صنعتي 
كش��ور بيش از 46 هزار واح��د صنعتي كوچك و 
متوسط مستقر هستند كه حدود 9200 مورد از 
آنها غيرفعال و راكد هستند. از اين رو در سال 1399 
در مرحله نخس��ت احيا 1500 واحد صنعتي و در 
بازنگري برنامه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
راه اندازي مجدد 2 هزار واحد در سراسر كشور در 
دستور كار قرار گرفته اس��ت. سرپرست سازمان 
صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران اضافه 
كرد: با بازگشت 991 واحد صنعتي به چرخه توليد 
از ابتداي امس��ال، 66 درصد از برنامه تدوين شده 
براي احيا صنايع كوچك و متوسط در سال 1399 
عملياتي شده است. وي تصريح كرد: رشته صنايع 
شيميايي با 247 واحد، فلزي با 234 واحد و غذايي 
با 212 واحد، به ترتيب بيشترين تعداد راه اندازي 
مجدد واحدهاي صنعتي را از ابتداي امسال به خود 
اختصاص داده اند. وي گفت: سرانه اشتغال هر واحد 
صنعتي كه مجدداً راه اندازي شده، به طور متوسط 
18 نفر است و سرمايه گذاري انجام شده براي احيا 
اي��ن واحدها بيش از 3 ه��زار و 35 ميليارد تومان 
بوده است. مصاحب تصريح كرد: راه اندازي مجدد 
واحدهاي صنعتي به بهره برداري رسيده غيرفعال از 
طريق واگذاري به سرمايه گذار جديد، تأمين مالي، 
اخذ شريك سرمايه گذار، تأمين مواد اوليه، اجاره به 
شرط تمليك، حل مشكالت اختالف شركاء و ...، 

انجام شده است. 

افزايش ۷۰ درصدي قيمت 
لوازم  خانگي در 8 ماه

ايلنا| نايب رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم 
خانگي در مورد وضعيت بازار لوازم خانگي اظهار 
داشت: ميزان لوازم خانگي در بازار بسيار زياد است 
اما تقاضايي براي آن وجود ندارد. تقاضا نسبت به 
هشت ماهه گذش��ته حدود 80 درصد افت كرده 
است. با توجه به اينكه تقاضا وجود ندارد قيمت ها 
هم ثبات پيدا كرده است. محمد حسين اسالميان 
با بيان اينكه افزايش قيمت كه از س��ال گذشته 
آغاز ش��ده بود تا مهرماه ادامه داشت و بعد از آن 
به ثبات رس��يد، افزود: افزايش قيمت نس��بت به 
هشت ماهه گذشته حدود 70 درصد بوده است. 
نايب رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگي 
يادآور ش��د: كاهش نرخ ارز در قيمت مواد اوليه 
لوازم خانگي تاثيري نداشته است اما باعث شده 
كه مصرف كنندگان انتظار كاهش قيمت زيادي 

داشته باشند.
 وي تصريح كرد: نه تنها كاهش نرخ ارز در ماه هاي 
اخير باعث كاهش قيمت مواد اوليه نش��ده بلكه 
قيمت م��واد اوليه در ماه هاي اخي��ر افزايش نيز 
داش��ته، قيمت تمام ش��ده براي توليدكننده در 
2ماهه اخير نسبت به 4 ماهه اخير بيشتر نيز شده 
است. ثبت سفارش ها هم به روز نيست و از پنج ماه 
پيش پول مواد اوليه پرداخت ش��ده است. قيمت 
محصوالت پتروش��يمي و فوالد در ماه هاي اخير 
با افزايش مواجه بوده اس��ت. با اين شرايط دليل 
ثبات بازار نيز نبود تقاضا اس��ت نه كاهش قيمت 
تمام شده. وي خاطرنشان كرد: اگر قيمت ارز ثبات 
داشته باشد و در مرز 24 تا 25 هزار تومان بماند و 
اين ثبات حداقل 6 ماه تا يك سال ادامه پيدا كند، 
قيمت لوازم خانگي نيز متاثر خواهد شد البته لوازم 
خانگي نيز به مولفه هاي توليد وابسته است بايد 
ديد مواد اوليه كاهش مي يابد يا همين سير ادامه 
خواهد يافت. اسالميان با تاكيد بر لزوم حمايت از 
توليدكنندگان گفت: دولت از كارخانجات ايراني 
حمايت كند، در مرحله اول قيمت تمام شده كاال 
براي كارخانج��ات بايد كاهش يابد اگر اين اتفاق 
بيفتد ب��ازار راه خود را پيدا مي كن��د و قيمت ها 

تعديل مي شود.

 خودروهاي ثبت نامي 
در موعد مقرر تحويل مي شود

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا از آغاز توليد 
انبوه محص��ول جديد اين گروه خودروس��ازي 
خبر داد و گفت: خط توليد انبوه شاهين سايپا از 

15آذرماه آغاز به كار كرد. 
س��يدجواد س��ليماني همزمان با بازديد از خط 
توليد نخستين محصول پلتفرم SP100 سايپا 
اظهار ك��رد: تيراژ توليد روزانه ش��اهين در اين 
خط توليد از 5 دس��تگاه آغاز و به مرور افزايش 
پيدا خواهد كرد. سليماني ادامه داد: همزمان با 
آغاز توليد انبوه اين محصول جديد، خودروهاي 
ثبت نامي مش��تريان را در زم��ان مقرر تحويل 

خواهيم داد.
 وي به طي شدن مراحل نهايي صدور مجوزهاي 
الزم براي ورود ش��اهين به بازار نيز اشاره كرد و 
اف��زود: مجوزهاي مربوط به ش��ماره گذاري در 
مسير انجام اداري آن است و اميدواريم تا پايان 

اين ماه مجوزهاي الزم به ما داده شود. 
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در تشريح 
وضعيت كيفي خودرو شاهين نيز گفت: از نظر 
كيفي، برنامه ريزي هاي جامع و متعددي انجام 
ش��ده و اگر بخواهيم آن را ب��ا خودروهاي ديگر 
مقايسه كنيم، مي توان گفت كه شاهين سايپا در 
مقايسه با خودروهايي مثل L90 و سراتو، قابليت 

رقابت كيفي دارد.
 س��ليماني اف��زود: از نظر نم��رات منفي كه در 
ارزيابي كيفي خودروها در نظر گرفته مي شود، 
شاهين س��ايپا در برخي ش��اخص ها نسبت به 
سراتو شرايط بهتري دارد. از اين رو، اميدواريم 
كه يك محصول با كيفيت را تقديم مش��تريان 

كنيم. 
مديرعام��ل س��ايپا در پاي��ان در خص��وص فاز 
توسعه اي محصوالت پلتفرم SP100 نيز گفت: 
برنامه ريزي ش��ده كه محصول كراس اوور اين 
پلتفرم ك��ه »آريا« ن��ام دارد در نيمه نخس��ت 
س��ال آينده توليد و وارد بازار شود، ضمن اينكه 
شاهين اتومات نيز در مرحله نمونه سازي است 

و كاليبراسيون آن در حال انجام است.

رزم حسيني به دژپسند نامه نوشت
فارس|  وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه اي 
به وزير امور اقتصادي و دارايي خواستار ارايه آمار و 
اطالعات كامل تجارت خارجي از سوي گمرك ايران 
به سازمان توسعه تجارت شد. در نامه رزم حسيني 
به دژپس��ند با اش��اره به لزوم ارايه آمار و اطالعات 
كامل تجارت خارجي كشور از گمرك ايران، عنوان 
شده است كه س��ازمان توس��عه تجارت ايران به 
عنوان متولي تجارت خارجي كش��ور جهت انجام 
سياس��تگذاري ها و تصميم گيري هاي كالن اين 
حوزه، نياز به فيلده��اي كامل اطالعاتي صادرات 

و واردات دارد. 
لذا با عنايت به مكاتبات متعدد انجام شده توسط 
سازمان توسعه تجارت ايران با گمرك جمهوري 
اس��المي ايران در خصوص اخذ آم��ار و اطالعات 
كامل و به هنگام تجارت خارجه كشور، متأسفانه 
از خرداد ماه س��ال 1398 اطالعات ماهانه ارسالي 
از سوي گمرك جمهوري اسالمي ايران به سازمان 
مذكور به صورت كامل و مطابق با فيلدهاي مورد 
نياز صورت نگرفته اس��ت. همچني��ن در اين نامه 
آمده است: با استناد به مصوبه شوراي عالي توسعه 
صادرات غيرنفتي در اين زمين��ه و پيگيري هاي 
سازمان توس��عه تجارت ايران مبني بر لزوم ارايه 
داده ه��ا و اطالعات به هنگام و كامل، اقدام الزم در 

اين خصوص صورت گيرد.

شامخ آبان سال جاري 45.70 واحد اعالم شد

رييس اتحاديه تعاوني فرش دستباف پاسخ مي دهدمعاون طرح و برنامه وزارت صمت خبر داد

اثر مثبت كاهش نرخ ارز بر توليد

چه چيزي صادرات فرش را زمين زد؟نمودار توليد در 8 ماه صعودي است
معاون ط��رح و برنامه وزارت صمت گف��ت: از 25 قلم 
كاالي اصلي صنعتي و معدني ك��ه تاكنون اطالعات 
آن استخراج شده اس��ت، 17 محصول با رشد مثبت 
و 8 محصول روند نزولي داشته است.سعيد زرندي در 
جلسه پايش آمار اظهار داشت: در هشت ماه امسال انواع 
خودرو سواري با توليد حدود 543 هزار دستگاه و رشد 
21 درصدي، تلويزيون797 هزار دستگاه با 61 درصد 
رش��د، كاتد مس 192 هزارتن با افزايش9 درصدي، 
فوالد خام با بي��ش از 19 ميليون تن و رش��د بيش از 
8 درصدي، سيمان با توليد48 ميليون تن و رشد 15 
درصدي و الستيك خودرو با توليد178 هزارتن با رشد 
25 درصدي را نشان مي دهد. توليد اتوبوس، ميني بوس 
و ون الكتروموتور، كاغذ، كنسانتره زغال سنگ و ظروف 
شيشه اي با كاهش توليد مواجه بوده اند. وي بيان كرد: 
در اين مدت ٤560 پروانه بهره برداري جديد صادر شد 
كه در تعداد 11 درصد و با ايجاد اشتغال مستقيم براي 
بيش از 86 هزار نفر رشد 35 درصد را در بخش اشتغال 
نشان مي دهد. صدور پروانه صنفي در اين مدت نزديك 
به 50 درصد رشد داشته اس��ت.به گفته وي در حوزه 
تجارت الكترونيك نيز صدور گواهي امضاي الكترونيكي 
در اين مدت 53 درصد رش��د را نشان مي دهد. پروانه 
اكتشاف معدن با صدور 647 پروانه با رشد 12 درصدي، 

گواهي كشف با 339 مورد 5 درصد و پروانه بهره برداري 
معدن با 410 مورد 6 درصد، رشد داشته است.معاون 
طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص 
تسهيالت به بخش صنعت و معدن نيز گفت: از منابع 
پروژه رونق تولي��د به ٢٢٥٧ واحد به مبلغ بيش از 59 
هزار ميليارد ريال و از محل تبصره 18 قانون بودجه به 
829 واحد به ارزش 46 هزار ميليارد ريال تس��هيالت 
پرداخت شده است. زرندي همچنين بيان كرد: انتشار 
آمار بخش توليد و تجارت به صورت شفاف و منظم انجام 
مي شود و همه اطالعات مثبت يا منفي در اختيار عموم 
قرار مي گي��رد و در اين خصوص مالحظه اي را مدنظر 
نمي گيريم. اطالعات كل گزارش واحدهاي غيرفعال 
كه شايد در گذشته مالحظاتي براي انتشار عمومي بود 
را در سامانه بهين ياب براي دسترسي سرمايه گذاران 
قرار داده ايم.وي اضافه كرد: وقتي تصميم به انتش��ار 
عمومي صنايع اشباع گرفتيم، برخي افراد نگران تبعات 
انتش��ار اين ليس��ت بودند. اما تصميم گرفته شد اين 
صنايع به صورت عمومي نيز اعالم شود. سياست ما در 
معاونت طرح و برنامه وزارت صمت اين است كه همه 
اطالعات، آمار و گزارش ها در دسترس عموم قرار گيرد 
و هم اكنون در اين خصوص در بين ساير دستگاه هاي 

دولتي پيشتاز هستيم.

رييس اتحاديه تعاوني فرش دس��تباف در مورد 
وضعيت تولي��د و صادرات فرش اظهار داش��ت: 
صادرات فرش در 4 ماه نخست امسال 15 ميليون 
دالر بود و مش��خص نيست تا پايان سال بتواند به 

50ميليون دالر برسد. 
عبداهلل بهرامي در گفت وگو با خبرنگار مهر، افزود: 
كاهش صادرات دو دليل عمده دارد؛ دليل نخست 
تحريم دولت امريكا از س��ال 97 است چراكه 30 
درصد از صادرات فرش ما به بازار امريكا بود. 70 
درصد ديگر افت صادرات هم ناشي از تحريم هاي 

داخلي بوده است.
 وي با اشاره به مصوباتي كه به مثابه تحريم داخلي، 
دست و پاي صادركنندگان را بسته است، گفت: 
مصوبه تعهد ارزي بانك مركزي يكي از داليل افت 
صادرات است، زيرا اواًل اختالف مبلغ ريالي دالر 
آزاد با نيمايي زياد است و همچنين صادرات فرش 
با صادرات ساير كاالها فرق مي كند. فرش عمومًا 
به صورت اماني صادر مي شود و خريدار در همان 
لحظه پول نمي دهد. ممكن است فرش برگشت 
داده شود يا از كشوري به كشور ديگر ارسال شود. 
وي افزود: تا دو دهه قبل ما س��االنه يك ميليارد 
دالر صادرات فرش داشتيم و در 10 سال اخير كه 

در بدترين شرايط تحريمي بوديم، ساالنه 350 تا 
400 ميليون دالر فرش صادر كرديم، اما از پارسال 
كه بانك مركزي بحث پيمان سپاري و تعهد ارزي 
را اجرا كرد كل صادرات فرش ما در سال گذشته 

به 70 ميليون دالر رسيد. 
وي با بيان اينكه از سويي ديگر نيز به تأمين مواد 
اوليه فرش توجهي نشده اس��ت، تصريح كرد: ما 
تبديل به يكي از بزرگ ترين واردكنندگان پش��م 
و ابريشم شده ايم اين در حالي است كه در كشور 
هم مزيت بسيار بزرگي در توليد ابريشم داشتيم 
و تا دو دهه قب��ل از صادركنندگان اين محصول 
بوديم. بهترين پش��م ها را در كش��ور داريم اما به 
علت عدم فرآوري، به صورت خام صادر مي شود 
و پس از فرآوري ش��دن در كش��ورهاي خارجي 
با قيم��ت بااليي به كش��ور برمي گردد كه همين 
موضوع توليد را تحت الش��عاع قرار مي دهد زيرا 
قيمت تمام ش��ده را به ش��دت باال مي برد. وي در 
مورد تهاتر، اظهار داشت: امكان تهاتر وجود دارد 
اما تهاتر كار راحتي نيست؛ تخصص صادركننده 
در صادرات است. فرد بايد به مواد اوليه و سيستم 
صادرات اش��راف داش��ته باش��د اما واردات كار 

صادركننده نيست.

شامخ صنعت- شاخص مديران خريد )PMI( آبان ماه 1399
آبان 99مهر 99شهريور 99شاخص 

54.5352.2247.63شامخ كل صنعت 

56.1752.1647.94مقدار توليد محصوالت 

57.4855.4244.02ميزان سفارشات جديد مشتريان 

56.7254.6655.32سرعت انجام و تحويل سفارش 

41.0137.4642.49موجودي مواد اوليه خريداري شده 

53.1753.0849.43ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني 

93.0894.8279.90قيمت خريد مواد اوليه 

49.1345.2055.60موجودي محصول نهايي در انبار

47.4447.0345.50ميزان صادرات كاال 

70.8074.8162.12قيمت محصوالت توليد شده

53.7956.6956.59مصرف حامل هاي انرژي 

55.3849.9843.03ميزان فروش محصوالت 

52.2857.3651.59انتظارات توليد در ماه آينده
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چهرهروز

پير تعزيه ايران درگذشت
حاج رضا لنكراني، هنرمند باسابقه و پير تعزيه ايران كه حدود هشتاد سال تعزيه هاي عاشورا را برپا كرده بود، روز يكشنبه بر اثر كهولت سن 
درگذشت.مديرعامل موسسه هنرمندان پيشكسوت با تاييد اين خبر، وي را از چهره هاي با سابقه و تأثيرگذار تعزيه ايران خواند كه بيش از 
هشتاد سال نسخه خواني در نقش شمر در تعزيه ها به ويژه تاسوعا و عاشوراي حسيني)ع( را عهده دار بوده است.نيكنام حسيني پور افزود: تسلط 
زنده ياد لنكراني به نسخ تعزيه و شبيه خواني و همچنين جنبه هاي ديگر تعزيه نظير معين البكايي، او را به دايرةالمعارف آگاهي و معرفت تعزيه 
تبديل كرده بود.خوب است كه تجربه و نمونه فعاليت هاي تعزيه خواني، نسخه خواني و نقش آفريني افرادي مانند زنده ياد لنكراني به نسل امروز 
و فردا منتقل شود تا همواره بتوانيم ضمن زنده نگه داشتن ياد و خاطره پيشكسوتان هنرمند به نحو شايسته نيز از تجربه آنان بهره كافي ببريم.

میراثنامه

وزير ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي 
از اقدامات فوري براي حفاظت و مرمت پل تاريخي 
»خاتون« كرج خبر داد. بخشي از سقف پل تاريخي 
خاتون ك��رج مربوط به دوران س��لجوقي و صفويه 
عصر جمعه ۱۵ آذرماه جاري ريزش كرد.علي اصغر 
مونس��ان روز يكش��نبه به همراه عزيزاله شهبازي 
استاندار البرز از پل تاريخي خاتون به طول ۶۱ متر و 
عرض هفت متر واقع در شرق كالن شهر كرج بازديد 
و دستور الزم براي حفاظت و مرمت از اين اثر تاريخي 
را ص��ادر كرد.وزير ميراث فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع دس��تي در حاشيه اين بازديد در گفت وگو با 
خبرنگاران افزود: اكن��ون ۳۴ هزار اثر تاريخي ثبت 
ش��ده ملي در كش��ور داريم كه بايد از آنها حفاظت 
ش��ود؛ ابنيه هاي تاريخي هستند كه از ۴۰۰ سال تا 
۲ هزار سال قدمت دارند. او با اشاره به ريزش بخشي 

از سقف پل تاريخي خاتون كرج بيان داشت: اينگونه 
حوادث در تمام دنيا براي آث��ار تاريخي وجود دارد 
اما متاسفانه برخي خبرگزاري هاي داخلي با وجود 
اينكه رسيدگي خوبي براي حفاظت از پل تاريخي 
خاتون ش��ده بود در گزارش هاي خود ازپل عبارت 
»تخريب« استفاده كردند.مونسان با اشاره به اينكه 

تنها بخشي از سقف پل خاتون ريزش كرده، افزود: 
قرار است براي حفاظت از اين پل به سرعت اقدامات 
فوري زيرباران صورت بگيرد و به محض اينكه بارش ها 
قطع ش��ود عمليات اصلي مرمت انجام خواهد شد 
ضمن آنكه بايد وزن سقف پل را كاهش دهيم تا عمر 
آن را بيشتر شود.وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي اظهار داشت: مرمت بخشي از بناهاي 
تاريخي كش��ور در حال اجرا است كه البته حوادثي 
مانند آنچه براي پل خاتون كرج رخ داده، وجود دارد. 
او بودجه وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي براي مرمت آثار تاريخي را اندك توصيف كرد 
و گفت: نگهداري و حفاظت از ۳۴ هزار اثر تاريخي با 
رقمي بين۱۸۰ميليارد تومان تا ۲۰۰ ميليارد تومان 
كار دشواري است كه كاركنان ميراث فرهنگي آن را 

با عشق به سرزمين خود انجام مي دهند.

اقدام فوري براي حفاظت از پل تاريخي كرج انجام مي شود

هنر

فيلم كوتاه »گوسفندان ما را خواهند بلعيد« به اولين دوره جشنواره انگليسي 
راه پيدا كرد. فيلم كوتاه »گوس��فندان م��ا را خواهند بلعيد« به كارگرداني 
مش��ترك مصطفي رس��تم پور و عاطفه رضايان به اولين دوره جش��نواره 
بين المللي فيلم كوتاه انگلستان راه پيدا كرد.اين جشنواره از تاريخ۲۱ تا ۲۸ 
دي ماه به صورت آنالين برگزار مي شود. اين فيلم داستان زندگي دختري به 
نام طاهره اس��ت كه قرباني رسم ازدواج زود هنگام و در سن پايين مي شود. 
طاه��ره حاال مي خواهد تالش كند ت��ا از تكرار تجربه ه��اي تلخ خود براي 
خواهرش خاطره جلوگيري كند.س��اير عوامل »گوس��فندان ما را خواهند 
بلعيد« عبارتند از كارگردان: مصطفي رستم پور، عاطفه رضايان، نويسنده: 
مجتبي رستم پور، تهيه كننده: انجمن سينماي جوان ايران )دفتر شهركرد(، 
بازيگران: طاهره شريفي، محمد شكروي، رضا عليجاني، احسان اطمينان، 
هانيه فرزين، علي حسن فرزين، مدير توليد: حميد اكرمي، مش�اور هنري: 
محس���ن دانش��ور، برنامه ريز: محمد صادق محمدنيا، دستيار كارگردان: 
محمدحسن صفرزاده، منشي صحنه: س��ولماز فارسيان، عكاس: احسان 
اطمينان، مترجم: حامد آشفته، تصويربردار: ميالد خدر، دس�تيار تصوير: 
رهي اس�كندري، صدابردار: مجتبي مقدم، دس�تيار صدا: مجتبي حقيقي، 
ط�راح لباس: داريوش واحدي، مدير صحنه: جعف�ر رضايان، گريمور: فرش�اد 

تندنوي�س، دستيار گريم: زيبا جلودار، مجري طرح: مهدي فالمرزي.

»گوسفندان ما را خواهند بلعيد« 
در  راه  انگليس

هنر

تك آهنگ مشترك عاليم قاس��م اف )خواننده كشور آذربايجان( و عليرضا 
قرباني به زودي منتش��ر مي شود. عاليم قاسم اف )خواننده موسيقي كشور 
آذربايج��ان( و عليرضا قرباني )خواننده موس��يقي ايراني( به آهنگس��ازي 
حسام ناصري و ماهان ميرعرب يك تك آهنگ مشترك منتشر مي كنند.

اين دو خواننده سرش��ناس جمهوري آذربايجان و اي��ران براي اولين بار در 
اثري مش��ترك با موسيقي حس��ام ناصري و ماهان ميرعرب كنار يكديگر 
قرار گرفته اند و حاصل همكاري آنها آهنگي به ۲ زبان آذري و فارسي است. 
ضمن اينك��ه در توليد اين آهنگ جمعي از نوازندگان سرش��ناس ايراني و 
خارجي همكاري كرده اند. با توجه به ش��رايط همه گيري ويروس »كرونا« 
در جه��ان، هر كدام از اين هنرمندان بخش ه��اي مربوط به نوازندگي را در 
كشور خود ضبط كرده اند. اين در حالي است كه طي روزهاي آينده حسام 
ناصري در مصاحبه اي به تش��ريح جزييات اين آهن��گ و اعالم زمان دقيق 
انتش��ار خواهد پرداخت. گفتني است، عاليم قاسم اف مطرح ترين خواننده 
جمهوري آذربايجان است كه در سال ۱۹۹۹ موفق به كسب جايزه IMC از 
يونسكو شد؛ جايزه اي كه به نوبل موسيقي شهرت دارد و به پاس فعاليت هاي 
مستمر عاليم قاسم اف در راستاي معرفي موسيقي مقامي آذربايجان به او 
اهدا شد. اين خواننده مطرح طي سال هاي گذشته همكاري هاي گوناگوني 

با هنرمندان موسيقي دنيا داشته است.

كار مشترك عليرضا قرباني و عاليم قاسم اف 
منتشر مي شود

جامعه ادامهازصفحهاول

 سرانه بهداشت 
و درمان و بودجه 1400

سال هاي دور خيلي قبل تر از سال ۸۴ و ۸۸ )زمين گير 
شدن بهداشت و درمان از همين سال ها شدت گرفت( 
گاهي سرانه بهداشت و درمان به مدد چانه زني هاي 
مس��ووالن وزارت بهداش��ت و درمان به رقم واقعي 
كمي فقط كمي نزديك مي شد، اما از آن سال ها به 
بعد، بودجه وزارت بهداشت و درمان سرانه درماني 
كش��ور به اولويت ۱۱ تا ۱۳ دولت ها در پيش نويس 
بودجه سقوط كرده و كسي هم نبود كه ديگر چانه زني 
كند. چرا كه اكثر وزيران بهداشت و درمان ترجيح 
مي دادن��د به جاي چانه زني دولت را بدهكار كنند و 
البته كه اين بدهي ها هم هيچ وقت پرداخت نش��د. 
همين كه سرانه بهداشت و درمان در كشور واقعي 
نبود، معضالت و مشكالت زيادي را براي مردم رقم 
مي زد. از باال رفتن هزينه هاي درماني تا زيرميزي هايي 
كه برخي پزشكان براي درمان از مردم مي گرفتند و 
البته گران شدن خدمات بيمارستاني و دارو. زماني 
هم كه تحريم ها شدت گرفت، دولت ها تنها راه فرار را 
انداختن تقصير به گردن تحريم ها دانستند و تا كسي 
به نبود دارو و گراني آن اعتراض مي كرد، مي گفتند 
به خاطر تحريم ها اين اتفاق افتاده و البته كه مساله 
تحريم ها هيچ وقت نمي توانست تنها عامل اين همه 
نابساماني در حوزه بهداش��ت و درمان كشور باشد. 
بدهي دولت به بيمه ها، ورشكستگي صندوق هاي 
بازنشستگي، ورشكستگي بيمه هاي تامين اجتماعي، 
اگر چه آنها را زمين گير نكرده اما تا حد زيادي باعث 
شده كه ديگر نتوانند خدمات الزم را به بيماران ارايه 
دهند. حاال ديگر خيلي از بيمارستان ها به بهانه هاي 
مختلف دفترچ��ه بيمه تامين اجتماع��ي را قبول 
نمي كنند، بيمه سالمت هم كه از همان ابتدا تكليفش 
روشن بود و بيشتر جنبه تزييني داشت تا دفترچه كه 
مردم بتوانند با آن خدمات بهداشتي و درماني رايگان 
دريافت كنند. طرح هاي شكس��ت خورده بسياري 
در حوزه بهداش��ت و درمان است كه به دليل واقعي 
نبودن س��رانه اختصاص يافته ب��ه اين حوزه موفق 
نشده اند. از طرح پزشك خانواده تا بيمارستان هايي 
كه قرار بود تمام خدمات تخصصي و فوق تخصصي 
خود را زير پوش��ش بيمه هاي تامي��ن اجتماعي، 
خدمات درماني و سالمت به صورت رايگان در اختيار 
بيماران قرار دهند. در اين روزهاي كرونا زده اما اوضاع 
بسيار بدتر از هر زمان ديگري است. بيمارستان هاي 
فرسوده دولتي تمام وقت در خدمت بيماران كرونايي 
هستند، اما كادر درمان به همان داليلي كه گفته شد 
حتي حق الزحمه واقعي اش را هم دريافت نمي كند. 
پرس��تاران و كادر درمان همچنان مشكل دريافت 
حقوق دارند و بيمارستان هاي خصوصي هم با اينكه 
هزينه هاي گزافي را از بيماران دريافت مي كنند اما 
باز هم كادردرمانشان از ش��رايطي كه دارند، راضي 
نيستند. واقعا بهداش��ت و درمان در بودجه ۱۴۰۰ 

اولويت چندم دولت است؟

هيچ داروي شيميايي و گياهي براي درمان كرونا وجود ندارد
چيزي به اسم داروي گياهي ضد كرونا وجود ندارد اما 
داروهايي با منشأ گياهي هستند كه مي توانند كمكي 
به عاليم بيمار مبتال به كرونا باش��ند و برخي از آن 
عالئم را كاهش دهند. سخنگوي سازمان غذا و دارو 
گفت: آزمايش هايي كه پيش  از اين بر روي داروهايي 
با منشأ گياهي انجام شده، نشان داده كه اين داروها 
مي توانند تأثير نسبي داشته باشند و برخي از آنها 
بر همين اساس هم مجوز توليد گرفتند. ضمنًا اين 
مجوزها ۶ ماهه است و تنها چهار دارو مجوز موقت 
دريافت كرده اند و تعدادي هم در دس��ت بررس��ي 
هستند. اما هيچ داروي شيميايي و گياهي قطعي 
براي كرونا وجود ندارد و همچنان مهم ترين راه مقابله 
با آن همان پيشگيري و رعايت توصيه هاي بهداشتي 
اس��ت. كيانوش جهانپور همچنين درباره واكسن 
ايراني كرونا چنين گفت: به  موازات گسترش ويروس 
كوويد ۱۹ در دنيا، بيش از ۱۷ شركت دانش بنيان و 
پژوهشي در ايران نيز شروع به مطالعه بر روي واكسن 
اين بيماري كردند كه حتي برخي توانستند بعد از 

توليد آزمايشگاهي، بر روي حيوانات نيز مطالعه كنند 
و البته اين محققين بعد از مطالعه پيش باليني، در 
آس��تانه ورود به مطالعات انس��اني قرار مي گيرند. 
چنانچه يكي از آنها در هفته گذش��ته مجوز اخالق 
را نيز دريافت كرد. او افزود: البته كد اخالق مجوزي 
است كه اجازه مي دهد واكس��ن يا هر داروي ديگر 
كه دو مرحله آزمايش��گاهي و حيواني را طي كرده 
بتواند در جمعيت محدود بر روي انس��ان آزمايش 
شود و ضوابط آن را كميته اخالق بررسي مي كند و 
اگر مستندات كفايت كند كد اخالق صادر مي شود.

اليحه بودجه ۱۴۰۰ هم دردي از معلوالن دوا نمي كند
مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلوالن نسبت به 
سهم تخصيص داده شده به قانون حمايت از حقوق 
معلوالن در اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۰ انتقاد كرد. 
علي همت محمودنژاد با اشاره به سهم اجراي قانون 
حمايت از حقوق معلوالن در اليحه بودجه س��ال 
۱۴۰۰ بيان كرد: افزايش ۳۰ درصدي بودجه حمايت 
از معلوالن، نه تنها مشكلي از افراد داراي معلوليت در 
سال ۱۴۰۰ حل نمي كند، بلكه حتي با تورم واقعي 
و گراني وس��ايل توانبخش��ي موردنياز افراد داراي 
معلوليت نيز همخواني ندارد. محمودنژاد اظهار كرد: 
مهم اين نيست كه ۱۷۰۰ ميليارد تومان براي بودجه 
حمايت از حقوق معلوالن پيش بيني شده است، مهم 
اين است كه چه مقدار از اين بودجه تخصيص مي يابد 
و در زندگي معلوالن نقش ايفا مي كند. مديرعامل 

انجمن دفاع از حق��وق معلوالن اين را هم گفت كه 
متاس��فانه در چند سال اخير، هيچگاه بودجه افراد 
داراي معلوليت صد درصد اختصاص نيافته اس��ت 
و در اين خصوص تم��ام وعده هاي نوبخت، معاون 
رييس جمهور و رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه 

عملي نشده است.

فرسايش ساليانه ۱۶ تنی هر هکتار خاک در کشور
مديرکل دفتر آبخيزداری و حفاظت خاک س��ازمان 
جنگل ها  گفت: هرساله ۱۶ تن در هر هکتار فرسايش 
خ��اک در کش��ور رخ می دهد ک��ه تنها ب��ا اقدامات 
آبخيزداری م��ی توان آن را مديريت کرد. هوش��نگ 
جزی مديرکل دفت��ر آبخي��زداری و حفاظت خاک 
س��ازمان جنگل ها و مراتع کشور با بيان اينکه امنيت 
غذايی در کشور منوط به کنترل فرسايش خاک است، 
گفت: يکی از مهمترين چالش هايی که می تواند مسير 
توسعه اقتصادی و امنيت غذايی و خودکفايی را با مشکل 
مواجه کند، فرسايش خاک و کاهش حاصلخيزی آن 
اس��ت. هرس��اله ۱۶ تن در هر هکتار فرسايش خاک 
 در کش��ور رخ می دهد که تنها با اقدامات آبخيزداری 
می ت��وان آن را مديريت کرد. جزی با اش��اره به اينکه 

اقدامات آبخيزداری می تواند اين حجم از فرس��ايش 
خاک را در هر هکت��ار به ۹ تن کاهش دهد، گفت: آب 
موضوع جدی و مهم ديگر کشور است اما آب با روش 
های مختلف تهيه و استحصال قابل تجديد است اما 

خاک از دست رفته به هيچ وجه قابل بازگشت نيست.

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

آمار وضعيت رش��د جمعيت در ايران 
باع��ث نگراني بس��ياري نس��بت به 
سالخوردگي كشور در سال هاي آينده 
ش��ده و حتي منجر به اجراي برخي سياست هاي 
افزايش مواليد شده است، سياست هايي شكست 
خ��ورده كه به نظر مي رس��د پاندم��ي كوويد-۱۹ 
مش��كالت بيش��تري براي آنها به وجود مي آورد. 
چندي پيش فاطمه قاس��م پور، رييس فراكسيون 
زنان مجلس، در گفت وگويي تلويزيوني اعالم كرده 
بود كه رشد جمعيت در كش��ور به زير يك درصد 
رسيده و در آينده نزديك نيز از اين مقدار هم كمتر 
مي شود. شهال كاظمي پور، جمعيت شناس، درباره 
معناي اين اتفاق به خبرآنالين مي گويد: براي تغيير 
هر جمعيتي س��ه واقعه رخ مي دهند؛ تولد، مرگ 
و مهاجرت. در تاريخ ك��ه مهاجرت خيلي كم بوده 
است تغييرات جمعيت صرفا براساس ميزان مواليد 
و مرگ مير حساب مي ش��د، به طور كلي اگر تعداد 
متولدين و فوت ش��دگان باهم برابر باش��د، ميزان 

ساالنه رشد جمعيت به صفر مي رسد.
كاهش ميزان رشد جمعيت و در نتيجه آن كاهش 
جمعيت ايران مي تواند پيامدهايي به همراه داشته 
باش��د كه مهم تري��ن آن افزايش ميانگين س��ني 
جمعيت است. قاسم پور گفته بود كه بر اين اساس 
در »۳۰ سال آينده، نزديك به ۳۰ درصد جمعيت 
كشور س��المند مي شوند« و به همين دليل »طرح 
جواني جمعيت در مجلس در حال پيگيري است.«

    تاريخ نرخ رشد جمعيت ايران
كاهش نرخ رش��د جمعيت در اي��ران اتفاق تازه اي 
نيس��ت و در دهه  هاي گذش��ته بارها ميزان رشد 
جمعيت كشور كم و زياد شده است، تا قبل از سال 
۱۳۰۰ زمان��ي كه جمعيت ايران به ۱۰ميليون نفر 
مي رسيد، اين عدد در ايران ساالنه حدود ۰.۵ درصد 
يا كمتر بود و به همين دليل با آهس��تگي جمعيت 
كشور زياد مي شد. علت اين اتفاق مقدار زياد ميزان 
مرگ ومير به داليل مختلف مثل جنگ ، بيماري هاي 

واگير، قحطي و ... بود.
اما در س��ال هاي بعدي اين وضعي��ت تغيير كرد، 
كاظمي پ��ور مي گوي��د: بع��د از ۱۳۰۰ ب��ا انتقال 
تجهيزات بهداش��تي و درماني به ايران، مرگ ومير 
سير كاهش��ي پيدا كرد و مواليد تغييري نكرد. به 

همين دليل به طور خالصه اين روند ادامه پيدا كرد 
و در سال ۱۳۶۵ رشد جمعيت ايران به اوج خودش 
و به عدد ۳.۴ درصد رسيد اين يعني در سال ۶۴ رشد 
جمعيت كشور از ۰.۵ درصد به ۳.۴ درصد رسيد، آن 
زمان باالترين ميزان مواليد را داشتيم و مرگ ومير 

هم تقريبا روبه كاهش بود. 
البته افزايش نرخ رش��د جمعيت لزوما خبر خوبي 
نيست، در آن سال ها هم به داليل مختلف مسووالن 
تصمي��م گرفتند كه سياس��ت هاي مختلفي براي 
كاهش جمعيت اتخاذ كنند. براي مثال در راستاي 
كاهش جمعيت كميته ام��داد اعالم كرد كه كليه  
خانواده هاي  كم بضاعت  داراي  سه  فرزند، كه  قدرت  
باروري  دارند، تنها پس  از وازكتومي  يا توبكتومي  و 
ارايه مدرك  از سوي  مراكز بهداشت مي توانند زير 
پوش��ش كميته امداد درآيند ، با تصويب مجلس، 
فرزندان چهارم از هرگونه امتيازي كه فرزندان اول 
تا سوم داشتند، محروم شدند، صداوسيما با شعار 
»دو بچه كافي است« در راستاي كنترل جمعيت 

فرهنگسازي كرد و ...
كاظمي پور توضي��ح مي دهد: بعد از سرش��ماري 
۱۳۶۵ كه مش��خص شد رش��د جمعيت در ايران 
بس��يار زياد اس��ت و امكانات در ايران مناسب اين 
جمعيت نبود، بر اين اس��اس رويك��رد دولتمردان 
از سياست هاي افزايش باروري و به سمت كاهش 
مواليد تغيير كرد. البته انجام اين كار قبل از انقالب 
رقم خورده بود، بعد از انقالب مسكوت ماند و مجددا 
بعد از ۱۳۶۸ ش��روع ش��د.در كنار اين سياست ها 
عوامل ديگري مثل توس��عه شهرنشيني، افزايش 
تحصيالت، نقش باالي زن��ان در آموزش عالي و ... 
كمك كردند كه سير مواليد در ايران كاهنده شود، 
سير مرگ ومير هم كه كاهنده بود. اين سياست ها 
و البته داليل ديگر تاثيرگذار هم بودند به طوري كه 
نرخ رشد جمعيت ۱۰ سال بعد از اوج گيري در سال 
۱۳۶۵ به ۱.۴۷ درصد رسيد. خيلي از اين كشورها 
وقتي به رشد صفر رسيدند، اين سياست ها را اعمال 
كردند. اما چون به طور همزمان دو سياست مختلف 

اجرا كردند رش��د منفي برخي آنها به سمت صفر و 
رشد صفر برخي به ۰.۱درصد رسيد. آنچه در ايران 
مواجه هستيم اين است كه قبل از رسيدن نرخ رشد 
جمعيت به عدد صفر اقداماتمان را شروع كرديم، اگر 
اين اقدامات موثر باشند به رشد صفر نمي رسيم. اگر 
بتوانيم نرخ رشد جمعيت را حدود ۰.۵ تا ۰.۷درصد 

حفظ كنيم، خيلي خوب است.

    نرخ رشد جمعيت مشابه با يك قرن پيش
اما اين نصف ش��دن نرخ رشد جمعيت باعث شد تا 
برخي كارشناسان و مسووالن نسبت به پيامدهاي 
آن هش��دار دهند و به همين دليل از دولت نهم به 
بعد سياست هاي افزايش جمعيت در كشور اجرايي 
ش��دند و هنوز هم ادامه دارند، بر همين اساس در 
بودجه سال آينده پيش بيني شده است كه زوج هاي 
فاقد مسكن در صورتي كه صاحب فرزند سوم شوند، 
۷۰ميليون تومان وام مي گيرند. تصويب مش��روط 
ط��رح »جواني جمعيت و حماي��ت از خانواده« در 

مجلس هم يكي ديگر از برنامه هايي اس��ت كه در 
اين راس��تا انجام شده اس��ت. اما آن طور كه اعداد 
نشان مي دهند برخالف سياس��ت هاي قبلي، اين 
سياس��ت ها تاكنون موثر نبودن��د، كاظمي پور در 
اين رابطه مي گويد: وضع به جايي رسيده است كه 
براس��اس آخرين آمار سال ۱۳۹۸ تفاضل مواليد و 
مرگ ومير به ۰.۹۸ درصد رسيده است، يعني هنوز 

به آن ۰.۵درصد سال ۱۳۰۰ نرسيده ايم.

    علت اصلي؛ شاخص هاي توسعه يا فقر؟
درباره علت عدم تاثيرگذاري اين سياس��ت ها و از 
سويي كاهش نرخ رشد جمعيت كارشناسان اكثر 
مواقع مس��ائل اقتصادي را مته��م مي كنند، اما به 
گفته كاظمي پور علت اصلي اين مس��اله فرهنگي 
است و ايران با روند مشابه سال هاي قبل كشورهاي 
اروپايي روبرو شده است. حتي روند كاهش جمعيت 
در بسياري از كش��ورهاي اروپايي همچنان ادامه 
دارد، براي مثال در آلمان پرجمعيت ترين كش��ور 

اروپاي��ي ب��ا ۸۳ ميليون نفر جمعيت امس��ال نرخ 
باروري به عدد ۱.۶ رسيده است و تحقيقات دولتي 
اين كشور پيش بيني كرده اند كه جمعيت اين كشور 
تا ۲۰۶۰ به ۶۵ تا ۷۰ميليون نفر مي رسد، در سال 
۲۰۱۷، ۲۸درصد جمعيت اين كشور باالي ۶۰ سال 
داشتند، پيش بيني مي شود كه تا ۲۰۵۰ اين عدد 
به ۳۷.۶درصد برسد. كاظمي پور در رابطه با تشابه 
شرايط ايران با ديگر كشورها مي گويد: بارها گفتم 
اين تغييراتي كه در جامعه شاهدش هستيم، يك 
روند جهاني است و همه كشورها آن را تجربه كردند، 
آنها ۵۰ س��ال قبل از ما رش��د جمعيتشان به صفر 
رسيده و رش��د خيلي از آنها منفي است، به همين 
دليل سياست هاي مختلفي در ۴۰ تا ۵۰ سال اخير 
اتخاذ كردند كه به دو دسته تقسيم مي شوند؛ يكي 
سياست هاي تشويقي والدت و دومي سياست هاي 

مهاجرتي است.
كاظمي پور مي گويد: خيلي از اين كشورها وقتي به 
رشد صفر رسيدند، اين سياست ها را اعمال كردند. 
اما چون به طور همزمان دو سياس��ت مختلف اجرا 
كردند رشد منفي برخي آنها به سمت صفر و رشد 
صفر برخي به ۰.۱ درصد رس��يد. آنچ��ه در ايران 
مواجه هستيم اين است كه قبل از رسيدن نرخ رشد 
جمعيت به عدد صفر اقداماتمان را ش��روع كرديم، 
اگر اين اقدامات موثر باشند به رشد صفر نمي رسيم. 
اگر بتوانيم نرخ رش��د جمعيت را حدود ۰.۵ تا ۰.۷ 
درص��د حفظ كنيم، خيلي خوب اس��ت. اما برنامه 
مهمي كه كش��ورهاي اروپايي اتخاذ كردند، بحث 
مهاجرت اس��ت. به خاطر توسعه يافتگي خيلي ها 
داوطلب مهاجرت به اين كشورها هستند اما براي 
ايران ش��رايط اين طور نيست مگر اينكه افرادي از 

كشورهاي اطراف بيايند.

    پاندمي و تاثير آن روي جمعيت
اما خبر بد اينكه به نظر مي رسد پاندمي كروناويروس 
مي تواند در روند تغيير جمعيت موثر باش��د و علت 
اصل��ي آن هم افزاي��ش آمار مرگ ومير در كش��ور 

در چند ماه گذش��ته اس��ت. كاظمي پ��ور توضيح 
مي دهد: اين پاندمي صددرصد روي رشد جمعيت 
تاثير مي گذارد، ش��بيه وقايعي كه در گذش��ته رخ 
داده و س��هم زيادي از جمعيت به دليل طاعون در 
كش��ورهاي مختلف فوت كردند. در خود ايران در 
۱۲۹۷ جمعيت زي��ادي در اثر وبا فوت كردند.حاال 
هم اين اتف��اق در حال تكرار اس��ت و يك بيماري 
همه گير شايع شده و در ايران هم شاهد آن هستيم 
كه مرگ وميره��ا افزايش پيدا كند. به همين دليل 
احتمال مي دهم كه در س��ال ۹۹ رش��د جمعيتي 
از ۰.۹۸ ب��ه ۰.۹۰ درصد برس��د چراكه مرگ ومير 
بيشتر شده است. اين مقطعي است اما اثر خودش 

را مي گذارد.
 از سويي ممكن اس��ت ميزان مواليد هم به خاطر 
پاندمي كاهش پيدا كند، كاظمي پور مي گويد: »يك 
احتمال وجود دارد كه والدت ها در نيمه دوم سال 
۹۹ يعن��ي ۹ ماه بعد از ش��روع اپيدمي كوويد-۱۹ 
به خاطر نگراني ها كمتر ش��ود و به خاطر استرس، 
افراد كمتر به بيمارس��تان مراجعه كنند، البته اين 
روند ممكن است در سال هاي بعدي جبران شود.«

    اگر سياس�ت هاي افزايش جمعيت  موثر 
باشند

از س��ويي اگر سياس��ت هاي افزايش جمعيت در 
س��ال هاي آينده موثر باش��ند و نرخ رشد جمعيت 
بيشتر ش��ود، باز هم نگراني هايي نسبت به كنترل 
جمعي��ت به خاطر كمبود برخ��ي مناطق طبيعي 
ب��ه داليل مختلف وج��ود دارد. كاظمي پور در اين 
باره مي گويد: اين ذهنيت كه همه نگران بازگشت 
جمعيت هستند، درست نيست. در اصل توصيه هاي 
ما در اين راستاست كه س��اختار سني جمعيت را 
جوان تر نگ��ه داريم چون در ح��ال حاضر در حال 
حركت به سمت سالخوردگي هستيم و در بلندمدت 
رشد صفر و منفي مي ش��ود. ما در اصل مي گوييم 
بايد تالش كنيم همان رشد ناچيز را داشته باشيم 
تا س��ير س��الخوردگي جمعيت مقداري به تاخير 
بيفتد، ما مي گوييم بايد در اين راستا تالش كنيم، 
به آن صورت نيس��ت كه بگوييم جمعيت بايد زياد 
ش��ود، البته آن طور كه اعالم مي شود منابع غني 
در كشور داريم، ما مشكل منبع نداريم، مشكل ما 

سوءمديريت است.

گزارش
نرخ رشد جمعيت تا ۱۴۲۵ به صفر مي رسد
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