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چهار نقد مهم به طرح خودرويي مجلس دالر با كاهش قيمت وارد كانال 25 هزار تومان شد

روحاني و قاليباف  به  صحن مجلس نرفتند،  اليحه به نمايندگان تقديم شد

سنگ بزرگ  بودجه 1400
گروه كالن |پس از مدت ها گمانه زن��ي و بحث ميان 
دولت و مجلس، س��رانجام روز گذش��ته حس��ينعلي 
اميري- مع��اون پارلماني رييس جمه��ور- متن اليحه 
بودج��ه 1400 را در صح��ن علني تقدي��م نمايندگان 
مجلس كرد. ب��ه اين ترتي��ب دولت دوازدهم س��ه روز 
پيش از موعد قانوني، آخرين بودجه تدوين ش��ده خود 
را به مجلس يازدهم تقديم كرد كه براي نخستين سال 
وظيفه بررسي سند دخل و خرج كش��ور در سال آينده 
را بر عهده گرفته اس��ت. در ماه هاي گذشته، مجلس و 
دولت در زمينه نحوه تدوي��ن بودجه و تغيير و تحوالت 
احتمالي آن اختالف نظرهايي پيدا كرده بودند. در حالي 
كه نمايندگان مجلس از اين مي گفتن��د كه با توجه به 
ش��رايط اقتصادي ايران، بايد اصالحاتي س��اختاري در 
اين مسير اجرايي شود اما دولت نيز با استناد به همين 
شرايط خاص اعالم كرد امكان تغييرات مبنايي گسترده 
وجود ندارد اما گام هايي كه در مسير تحول در بودجه از 
چند س��ال قبل آغاز كرده بود را امسال نيز ادامه خواهد 
داد. بودجه س��ال 1400 از چند منظر خاص و منحصر 
به فرد اس��ت. از سويي شرايط سياس��ي كشور، بودجه 
را نيز تحت تاثير خود قرار داده اس��ت. دولت روحاني به 
سال پاياني كار خود رسيده و تنها حدود پنج ماه از سال 
آينده را بر س��ر كار خواهد بود و به اين ترتيب سندي را 
نهايي كرده كه اجراي بيش از نيمي از آن بر عهده دولت 
بعد خواهد بود. از س��وي ديگر مجل��س يازدهم نيز در 
نخستين سال از فعاليت خود به س��ر مي برد و با توجه 
به اختالف نظرهاي جدي بخش عمده اي از نمايندگان 
فعلي مجلس با سياست هاي دولت، شرايط براي تصويب 
اين اليحه پيچيده تر شده است. از سويي نمايندگان در 
ماه هاي گذشته به دنبال اجرايي كردن طرح خود با نام 
تامين كاالهاي اساسي بودند كه با مخالفت دولت مواجه 
شد و در اليحه بودجه س��ال آينده نيز اثري از آن وجود 
ندارد و از سوي ديگر با توجه به تغيير دولت، نمايندگان 
اميدوارند دولتي نزديك به آنها بر سر كار بيايد و از اين رو 
حساسيت هايي دارند كه بار مالي سنگيني براي دولت 
سيزدهم به وجود نيايد. بايد به اين موضوع، تغيير دولت 
امريكا را نيز اضافه كرد. جو بايدن رييس جمهور منتخب 
امريكا كار خود را از بهمن ماه آغ��از خواهد كرد و حدود 
شش ماه زمان مذاكره با دولت روحاني را خواهد داشت. 
دولت در ايران از اين گفته كه در صورت بازگشت امريكا 
به تعهداتش در برجام، آمادگي اجراي تعهداتش را دارد 
و از سوي ديگر بايدن نيز روز گذش��ته اعالم كرد كه بر 
وعده خود براي بازگشت به برجام مصر است و در صورتي 
كه ايران تعهدات خود را عمل كند، تحريم هاي ترامپ را 
بر مي دارد. اين موضوع مي تواند تحولي جدي در بودجه 
س��ال آينده به وجود آورد. ايران در سال هاي گذشته به 
دليل تحريم هاي امريكا از دسترسي به درآمدهاي نفتي 
خود محروم شده و امكان تبادل ارز در بانك هاي جهاني 
را نداشته است. از اين رو اگر بنا باشد تحريم ها كنار بروند، 
قطعا مي توان انتظار داشت كه چه در درآمدها و چه در 
جذب س��رمايه گذاري جديد، تحوالت��ي قطعي در اين 
حوزه به وجود آيد. بايد به تمام اين مسائل، شيوع ويروس 
كرونا و تاثيرات جدي آن بر اقتصاد ايران را نيز اضافه كرد. 
نحوه مواجهه با اثرات اين ويروس نيز در عوامل موثر در 
بودجه سال آينده بوده و نخس��تين تاثيرش را در نحوه 
تحويل اليحه بودجه به مجلس نشان داده است. حسن 
روحاني - رييس جمهوري - چند ماه قبل و بر اس��اس 
پروتكل هاي تعريف شده از سوي ستاد مقابله با كرونا در 
مجلس حاضر نشده و روز گذشته نيز بر خالف سال هاي 
قبل، به صحن علني نرفت تا معاون��ش اليحه را تقديم 
كند، موضوعي كه بار ديگر حواش��ي جديدي در مسير 
رابطه دولت و مجلس ب��ه وجود آورد. حس��ن روحاني 
روز گذشته در جريان جلسه هيات دولت، گفت: بسيار 
عالقه مند بودم طبق روال س��ال هاي گذشته سخنان 
امروز من خطاب به مردم عزيز و نمايندگان محترم در 
خانه ملت و در صحن علني مجلس ش��وراي اس��المي 
ايراد مي شد. رييس جمهور با بيان اينكه گمانه زني هايي 
كه ممكن است در رسانه ها مطرح شود كه عدم حضور 
امروز من در مجلس شوراي اس��المي به خاطر مصوبه 
ديروز مجلس ش��وراي اس��المي اس��ت، تصريح كرد: 
البته دولت با آن مصوبه موافق نيست و آن را براي روند 
فعاليت هاي ديپلماتي��ك مضر مي داند، ام��ا نرفتن به 
مجلس صرفا به دليل پروتكل هاي بهداشتي و نه مساله 
ديگر بوده است. با وجود آنكه ستاد مقابله با كرونا بارها 
اين تصميم رييس جمهور را تاييد كرده و در مسير مقابله 
با كرونا آن را اقدامي شايس��ته دانسته اس��ت اما با اين 
وجود بار ديگر نبود روحاني در بهارس��تان حاشيه هايي 
به همراه آورد. نماينده مالي��ر در مجلس تصريح كرد: 
ما امروز مهم ترين مساله كشور در س��ال 1400 يعني 
بررسي و تصويب بودجه را در دستور داشتيم كه در اين 
اليحه حقوق معلمان، كاركنان، كارگران، كش��اورزان 
و همچنين اعتبارات حوزه هاي مختلف از جمله جاده، 
راه، ريل، س��رمايه گذاري و ماليات ديده مي شود؛ از اين 

رو هم مجلس و هم دولت نبايد نس��بت به اين مس��اله 
كم توجهي كنند. آزاديخواه افزود: به نظر من سزاوار بود 
كه آقاي روحاني به خاطر مردم و آينده كشور و با تشديد 
مراقبت هاي بهداشتي در پارلمان، در صحن علني امروز 
حضور پيدا مي كرد و توضيحاتي را درباره اليحه بودجه 
1400 مي داد تا مردم در اين رابطه اطالع كسب كنند؛ 
حال من قضاوت را به مردم مي س��پارم. در اين نشست 
علي نيكزاد نايب رييس مجلس در پاس��خ به تذكر اين 
نماينده گفت: من با فرمايشات شما موافقم؛ اما براساس 
ماده 82 آيين نام��ه داخلي مجلس، دول��ت موظف به 
تقديم اليحه بودجه است. در كنار اين حواشي، روحاني 

در جريان جلس��ه هيات دولت، به بررسي ابعاد مختلف 
اليحه بودجه پراخت و از آن به عنوان بودجه اي مهم ياد 
كرد. روحاني به اهميت خاص و ويژه بودجه امسال اشاره 
كرد و گفت: اساسا س��ال 1400 از جهاتي سال ممتاز و 
حائز اهميت اس��ت. اوال س��ال آينده س��ال پاياني قرن 
چهاردهم و در آس��تانه ورود به قرن جديد خواهيم بود 
و از طرف ديگر اين بودجه در زماني به مجلس ش��وراي 
اسالمي تقديم مي شود كه احس��اس مي كنيم شرايط 
سال آينده با دهه اي كه گذشت از آغاز سال ۹0 تا امروز، 
كمي متفاوت خواهد بود. رييس جمهور اظهار داش��ت: 
دشمنان همه توان خود را براي تس��ليم مردم ايران در 

اين دهه به كار گرفتند و به ويژه در سه سال اخير تحريم 
را به يك جنگ تمام عيار اقتصادي تبديل كردند. اما در 
عين حال فكر مي كنيم با شكس��ت اين جنگ و فشار 
حداكثري، شرايط در سال آينده شرايط متفاوتي خواهد 
بود. روحاني افزود: البته اين ش��رايط متفاوت نه تنها به 
خاطر اينكه ترامپ با سياست هاي غلط خود نسبت به 
ايران و جهان شكس��ت خورد، بلكه هر دولتي در امريكا 
روي كار مي آمد به خاطر شكس��ت جن��گ اقتصادي و 
فشار حداكثري، ناچار بود در برابر ملت ايران سر تسليم 
فرود بياورد. روحاني در بخش ديگري از سخناش اظهار 
كرد: نبايد به خاطر رقابت هاي سياسي و انتخاباتي كه از 

االن هم براي انتخابات 1400 زود است، اخالق و حقايق 
را زير پا بگذاريم؛ بايد واقعيت ها را شفاف و روشن و با آمار 

درست به مردم بگوييم.

    تحول چشمگير در درآمد نفتي
در كنار تمام اخت��الف نظرهاي سياس��ي و كرونايي، به 
نظر مي رس��د آنچه كه در حال حاضر بيشترين اهميت 
را خواهد داشت، بررسي ابعاد مختلف اليحه اي است كه 
دولت به مجلس داده و در ص��ورت تصويب نمايندگان، 
به سند اجرايي اقتصاد ايران در سال 1400 بدل خواهد 
شد. همانطور كه از قبل نيز مش��خص بود، درآمد نفتي 

پيش بين��ي ش��ده در بودجه ب��ود. يك��ي از اصلي ترين 
انتقادهايي كه ب��ه بودجه س��ال جاري وجود داش��ت، 
غيرواقعي بودن تصور دولت از ظرفي��ت فروش نفت در 
دوران تحريم بود. با تداوم تحريم ها، عمال نه امكان فروش 
روزانه يك ميليون بش��كه نفت مدنظر دول��ت به وجود 
آمد و نه با توجه به ش��يوع كرونا و كاهش قيمت جهاني 
اين محصول، نرخ 50 دالري در هر بش��كه محقق ش��د. 
حاال دولت در حالي اليحه س��ال آينده را نهايي كرده كه 
از سويي اميد به كاهش تحريم ها افزايش يافته و از سوي 
ديگر با كشف واكس��ن كرونا، قيمت نفت در هفته هاي 
گذشته افزايش نس��بي را تجربه كرده است. با اين وجود 
اما به نظر مي رسد دولت باز هم در درآمدهاي پيش بيني 
شده نفتي، بلندپروازانه عمل كرده است.  دولت دوازدهم 
آخرين اليحه بودجه خود را با سقف 24۳5 هزار ميليارد 
تومان تقدي��م مجلس كرد. كليات بودجه س��ال آينده 
از تراز ش��دن منابع و مصارف با رقم 24۳5 هزار ميليارد 
تومان حكايت دارد. اين در حالي است كه دولت در بخش 
منابع 841 هزار ميليارد تومان منابع عمومي و در مجموع 
۹2۹ هزار ميليارد تومان بودجه عمومي پيش بيني كرده 
است. منابع عمومي دولت شامل درآمدها )ماليات و ساير 
درآمدها( ب��ا ۳1۷ هزار ميليارد تومان، واگ��ذاري دارايي 
سرمايه اي )فروش نفت و فرآورده هاي آن و ...( 225 هزار 
ميليارد تومان و واگذاري دارايي مالي 2۹8 هزار ميليارد 
تومان است. واگذاري دارايي هاي سرمايه اي كه از فروش 
نفت و فرآورده هاي آن و همچنين فروش و واگذاري اموال 
و امالك دولت تشكيل مي ش��ود، در اليحه بودجه سال 
آينده 225 هزار ميليارد تومان پيش بيني ش��ده است. 
اين منبع درآمدي كه جزيي از منابع عمومي 841 هزار 
ميلياردي دولت در سال 1400 است در سال جاري10۷ 
هزار ميليارد تومان بوده و اكنون با رشد 118 هزار ميليارد 
توماني مواجه است. آنچه كه در اليحه بودجه سال آينده 
اهميت فراواني دارد، باال بردن قابل توجه درآمدهاي نفتي 
است. بر اساس تبصره يك ماده واحده اليحه بودجه سال 
1400، درآمدهاي ايران از محل صادرات نفت، ميعانات 
گازي و خالص ص��ادرات گاز، 1۹۹ ه��زار ميليارد تومان 
تعيين ش��ده كه اين رقم در بودجه س��ال جاري كشور 
بيش از 4۷ هزار ميليارد تومان اس��ت كه نشان مي دهد 
پيش بيني دول��ت از درآمدهاي نفتي س��ال 1400 در 
مقايسه با سال ۹۹، رشدي ۳2۳ درصدي را تجربه كرده 
اس��ت. دولت در اليحه بودجه خ��ود، پيش بيني فروش 
روزانه 2.۳ ميليون بشكه اي نفت كرده كه بخشي از آن به 
صادرات و بخشي به پيش فروش بازمي گردد. پيش فروش 
ريالي نفت همان طرح گشايش اقتصادي است كه در سال 
جاري نيز از سوي دولت مطرح اما با مخالفت نمايندگان 
مجلس از دستور كار خارج شد. به نظر مي رسد دولت به 
منظور كنار زدن محدوديت هاي سال جاري، اين بار پيش 
فروش را به عنوان بخشي از اليحه بودجه در نظر گرفته كه 
در صورت موافقت مجلس به مرحله اجرا خواهد رسيد. 
بر اساس اليحه بودجه 1400،  دولت پيش بيني كرده كه 
در سال آينده ۷0 هزار ميليارد تومان نفت را به شيوه ارزي 
و ريالي پيش فروش كند.  اليحه بودجه سال 1400 به 
دولت اجازه داده است تا نسبت به پيش فروش نفت )ريال 
- ارزي( با اولويت پيش فروش داخلي و يا انتش��ار اوراق 
مالي اسالمي اقدام و منابع حاصل را واريز كند. بر اساس 
رديف شماره ۳10112 جدول ش��ماره 5 اليحه بودجه 
سال 1400، س��قف پيش فروش نفت و ياانتش��ار اوراق 
مالي اسالمي در سال آينده ۷0 هزار ميليارد تومان خواهد 
شد. پيش بيني درآمد حدود 200 هزار ميليارد توماني از 
فروش نفت به معني آن است كه نفت سهمي حدودا 25 
درصدي در منابع عمومي 841 هزار ميليارد توماني سال 
آينده دارد. اين در حالي اس��ت كه پيش از اين نوبخت از 
س��هم 10 درصدي نفت در بودجه خبر داده بود و به نظر 
مي رس��د منظور معاون رييس جمهور نه منابع عمومي 
كه عدد كل بودجه سال بوده است. اين افزايش درآمد بار 
ديگر با مخالفت هايي در مجلس مواجه شده و باقر قاليباف، 
رييس مجلس يكي از سردمداران اين انتقاد است. او گفته: 
آنچه در نهايت به طور واقعي در بخش درآمدها بايد به آن 
برسيم، عدم اتكاي به نفت اس��ت كه از موارد اصلي مورد 
تأكيد رهبر معظم انقالب در س��ال هاي اخير است. نفت 
خير و بركت اس��ت ولي اتكاي به آن شر مطلق و تكيه بر 
باد است. مجلس و دولتي كه هماهنگ با يكديگر بتوانند 
به طور عملي عدم اتكاي به نف��ت را اجرا كنند، خدمتي 
بي نظير به نسل هاي آينده خواهند كرد و نفت را به جاي 
مص��رف عمومي و مايحت��اج بودجه اي، ب��ه بخش هاي 
توسعه اي منتقل مي كند. اميدوارم دولت براي پيش بردن 
اين هدف مهم و سرنوشت ساز اراده الزم و كافي را در مدت 
پيِش رو به خرج دهد. تالش خواهيم كرد در همين اليحه 
فشار كسري بودجه، به عنوان ام المصائب اقتصادي و خلق 
نقدينگي و تورم را كاهش دهيم، اين هدف با نقش دادن 
بيشتر به مردم در برداش��تن موانع توليد و كسب وكار در 
كشور و اصالح ساختار بودجه، ممكن خواهد شد و ابداً اين 
ادامه در صفحه 2 موضوع دور از ذهن نيست.  

يادداشت-1

نسبت بودجه هاي كشور با توسعه
پرسش هاي درست، كليد 
دستيابي به گنجينه هاي 
آگاه��ي هس��تند. گاهي 
پرس��ش هاي  اهمي��ت 
درس��ت از پاس��خ ها نيز 
افزون تر است و چه بسيار 
پرسش هايي كه مي توانند 
پاسخ هاي دقيق تري خلق 
كنند. بالفاصله پس از ارايه بودجه توسط دولت به 
مجلس، دامنه وسيعي از خبرنگاران ارتباط برقرار 
كردند و س��عي كردند درباره اع��داد و ارقام جزيي 

بودجه و رديف هاي آن سوال كنند. اما حتي يكي 
از خبرنگاراني كه در واقع وظيفه حس��اس انتقال 
گفتمان اقتصادي از سمت بدنه كارشناسي كشور 
و عموم جامعه را به عهده دارند، پرسش��ي درباره 
نس��بت بودجه هاي سنواتي كش��ورمان با توسعه 
پايدار ط��رح نكرد. اين موضوع نش��ان دهنده يك 
فقدان بزرگ در اتمسفر گقتمان سازي اقتصادي 
است كه به نظرم حكايت از مش��كل گفتماني در 
اقتصاد مي كند. اگر رسانه هاي عمومي و تخصصي 
كشور قرار اس��ت ارزش افزوده اي در آگاهي هاي 
عمومي جامعه ايجاد كنند...  ادامه در صفحه 3

محمد خوش چهره

يادداشت-2

بودجه و صعود مشروط بازار سرمايه
هرگونه تزري��ق نقدينگي 
ي��ا حمايتي كه ب��ا فضاي 
طبيعي بازارسهام تطبيق 
نداش��ته باش��د و از سوي 
ديگ��ر، مادامي ك��ه روند 
براس��اس  بازارس��رمايه 
اطالع��ات و متغيره��اي 
اثرگذار روبه كاهش يا روبه 
افزايش اس��ت هيچ گونه تمهيداتي از جمله تزريق 
نقدينگي آن ميزان اثري ك��ه مكانيزم اصالح قيمت 
نقش ايفا مي كند را ن��دارد. بنابراين ضمن اينكه يك 

هزار ميليارد تومان در مقايسه با ميانگين 20 الي 25 
هزار ميلياردتوماني معامالت روزانه بازارس��هام عدد 
غيرقابل توجهي اس��ت چراكه اين يك هزار ميليارد 
تومان در يك روز به بازار س��هام تزريق نمي ش��ود لذا 
صرف حماي��ت از بازار در ش��رايطي كه در راس��تاي 
حركت هاي اصولي و منطبق با وضعي��ت اقتصادي، 
عملياتي و سود و زيان شركت ها و صنايع باشد اين نوع 
عملكرد پاسخگوي بازار اس��ت در غيراين صورت اين 
منابع مانند چندماه گذشته كه منابع زيادي از سوي 
ش��ركت ها و حقيقي هاي بازار اختص��اص يافت براي 
خريد سهام و حمايت بازار سرمايه...  ادامه در صفحه 6

فردين آقابزرگي

يادداشت-3

فاصله بعيد بودجه با واقعيات اقتصادي
بودج��ه عمومي بي��ش از 
800هزار ميلي��ارد توماني 
س��ال 1400كل كش��ور 
در كن��ار بودج��ه كل ك��ه 
2400هزار ميليارد تومان 
در نظرگرفت��ه ش��ده، اوال 
بودجه اي انبساطي است و 
در مرحله بعد هم مبتني بر 
واقعيات اقتصادي تدوين نشده است. نمي دانم دولت 
با چه تصوراتي اين بودجه را ارايه كرده اس��ت. كشور 

در شرايط سختي قرار دارد و در دورنماي كوتاه مدت 
نيز نشانه اي از پايان يافتن ناگهاني تحريم ها مشاهده 
نمي ش��ود. اين طور كه اعالم ش��ده بيش از 200هزار 
ميليارد تومان منابع قرار اس��ت از محل فروش نفت 
تامين شود. اما مگر امكان فروش نفت و انتقال آن به 
كش��ور وجود دارد؟ البته آق��اي رييس جمهوري در 
اظهاراتشان اعالم كردند اين رقم هم از محل صادرات 
خارجي و هم فروش داخلي تامين خواهد شد. به نظرم 
فروش نفت خام در داخل به صورت خام بسيار دشوار 
ادامه در صفحه 6 خواهد بود...  

غالمرضا مصباحي مقدم

يادداشت-5

بايد بودجه بدون نفت را تمرين كنيم
ما در دو سال اخير به واسطه 
تحريم ها تالش كرديم كه 
بودجه بدون نفت را تمرين 
كني��م، تحريم ه��ا موجب 
شد كه وابس��تگي بودجه 
ما به صورت اجب��ار در اين 
دو س��ال و به ويژه سال ۹۹ 
كمتر شود و مجبور شديم 
س��راغ درآمدهاي جايگزين برويم، مانند ماليات ها، 
فروش شركت هاي دولتي در بازار سرمايه، انتشار اوراق 

و صرفه جويي ها و ساير اصالحات. ما بايد اين موضوع 
را به فال نيك مي گرفتيم و براي سال بعد هم همين 
رويه را با شتاب بيش��تري دنبال مي كرديم تا آروزي 
ما كه بودجه بدون نفت است را تامين كنيم و نفت را 
ديگر به بودجه وارد نكنيم و بودجه را به صورت ريالي 
بدون وابستگي به نفت تنظيم كنيم. اين موضوع چند 
محاسن داش��ت، يكي اينكه مجبور مي شديم براي 
بودجه بدون نفت، اصالحات نظام مالياتي را سريع تر 
انجام دهيم. وابس��تگي بودجه به درآمدهاي مالياتي 
ادامه در صفحه 7 كمتر از 40 درصد است...  

وحيد  شقاقي

يادداشت-4

خطر راديكاليسم در اقتصاد
به نظرم مهم ت��ر از بحث 
بودجه امس��ال و س��ال 
آين��ده، اي��ن نظام��ات 
تقنيني  تصميم س��ازي 
كشور است كه بايد ابعاد و 
زواياي گوناگون آن مورد 
بررس��ي و تحلي��ل قرار 
بگيرد. به هر حال بودجه 
امسال كشور نيز از همان مش��كالتي رنج مي برد 
كه نظامات بودجه اي كش��ور طي دهه هاي اخير 

همواره به آن گرفتار بوده است. اما شيوه و روشي 
كه مجلس يازدهم در مواجهه با موضوعات كالن 
اقتصادي و راهبردي در پيش گرفته است از چنان 
درجه اهميتي برخوردار است كه توجه رسانه ها و 
تحليلگران و البته عموم مردم را به خود جلب كند. 
اگر در خاطرتان مانده باشد افراد و جرياناتي خاص 
در ايام انتخابات مجلس يازدهم تالش مي كردند 
از طريق نااميد س��اختن مردم و گس��ترش يأس 
عمومي، زمينه مش��اركت هاي عمومي مردم در 
انتخابات را كاهش دهند.  ادامه در صفحه 3

علي قنبري

يادداشت-6

تعامالت چندجانبه براي مقابله با دالريزه شدن 
تنها راه مقابله با نوس��انات 
ن��رخ دالر و كاه��ش تاثير 
آن ب��ر اقتصاد كش��ور اين 
است كه ساختار اقتصادي 
چاب��ك، دول��ت پوي��ا و 
اقتصادي قوي و مستحكم 
باش��يم.دالريزه  داش��ته 
ش��دن اقتص��اد مفه��وم 
جديدي نيست. بعد از جنگ جهاني دوم، شرايطي 
كه اقتصاد اي��االت متحده در ينگه دني��ا براي خود 

فراهم كرد باعث شد نه تنها اين اقتصاد به بزرگ ترين 
اقتصاد جهان بدل شود بلكه پول رسمي آن به عنوان 
پشتوانه ارزي بسياري از كشورها به رسميت شناخته 
ش��ود. دالر به خودي خود چيز بدي نيست و اين ارز 
مي تواند زبان مش��ترك براي تبادالت مالي باشد اما 
وابس��تگي بيش از حد يك اقتصاد به آن، آن هم در 
ش��رايطي كه كش��ور در تحريم اقتصادي قرار دارد، 
هشداردهنده اس��ت. از اين رو، كارشناسان به دنبال 
راه هاي جايگزين دالر براي كاهش تاثير نوسانات آن 
بر اقتصاد هستند.  ادامه در صفحه 6

امراله اميني

رشد 323 درصدي درآمدهاي نفتي
عدد كل بودجه 2435 هزار ميليارد تومان

۸4۱ هزار ميليارد تومان براي منابع عمومي
فروش روزانه 2.3 ميليون بشكه نفت

  حداقل حقوق در سال آينده 3.5 ميليون تومان
سقف معافيت مالياتي حقوق شاغالن چهار ميليون تومان 

درآمدهاي مالياتي سال ، 247 هزار ميليارد تومان

 فروش بيش از ۱7 هزار ميليارد تومان از اموال دولت
 يارانه هاي نقدي و سبد معيشت خانوار  بدون تغيير

 نرخ دالر در بودجه ۱۱ هزار تومان
 ارز 4200 توماني حذف نمي شود

رشد 33 درصدي بودجه بخش دولتي مسكن
 عوارض خروج از كشور براي هر نفر، 264 هزار تومان

 سقف وام ازدواج بدون تغيير  و براي هريك از زوجين 50 ميليون 

گزارش روز

»تعادل« اخبار و حاشيه هاي ارايه بودجه در مجلس را بررسي مي كند

مهدي بيك| ساعاتي قبل از ارايه رسمي بودجه 
توسط دولت و در ش��رايطي كه فضاي رسانه اي در 
يك آرامش نسبي قرار داش��ت، برخي خبرنگاران 
پارلماني توئيت كردند كه اين آرامش قبل از توفان 
اس��ت. تحليلي كه بعد از ارايه بودجه و حاشيه هاي 
پس از آن، مشخص ش��د چندان هم دور از واقعيت 

نبوده اس��ت. بالفاصله پس از ارسال اليحه بودجه 
توسط دولت از پاستور به بهارستان و قبل از اينكه 
بازار ارزيابي هاي تحليلي در خصوص اعداد و ارقام 
و رديف هاي بودجه داغ ش��ود، نمايندگان ترجيح 
دادند قبل هر گونه بررسي تخصصي، موضوع عدم 
حضور رييس جمهوري در جلسه ارايه بودجه را به 

بهانه اي ب��راي انتقاد از رييس جمه��وري و نواختن 
دولت ب��دل كنن��د. نماين��دگان در گفت وگوهاي 
رس��انه اي ش��ان عدم حضور روحاني در مجلس را 
واكنش به تصويب طرح اقدام راهبردي براي پايان 
تحريم ها ارزيابي مي كردند و اع��الم مي كردند كه 
اليحه بودجه به وسيله اس��نپ از سوي دولتمردان 
به دستش��ان رس��يده اس��ت. اين در حالي اس��ت 
كه اليحه بودجه رس��ما توس��ط مع��اون پارلماني 
رييس جمهور تقديم مجلس و نمايندگان شده بود 
و تصاوير اي��ن موضوع در صدا و س��يما بازتاب داده 

شده بود.  رييس جمهوري اما چند خيابان آن سوتر 
در پاستور و در جريان نشست هفتگي هيات وزيران 
در خصوص چراي��ي عدم حضور خ��ود در مجلس 
توضيح داد و اعالم ك��رد هرچند با طرح نمايندگان 
موافق نيس��ت، اما عدم حضورش در مجلس بنا به 
توصيه س��تاد ملي مقابله با كرونا بوده و هيچ معنا 
و مفهوم ديگري نبايد از آن برداش��ت ش��ود. هنوز 
اظهارنظرهاي رييس جمهوري به پايان نرسيده بود 
كه توييت هاي نمايندگان مخالف دولت يكي يكي از 
راه رسيدند...  ادامه در صفحه 2

برخورد سياسي با بودجه



ادامه از صفحه اول
    تداوم وام گيري از صندوق توسعه ملي

در كنار درآمدهاي مستقيم نفتي، ديگر نكته قابل توجه در 
بودجه سال آينده، بحث سهم صندوق توسعه از درآمدهاي 
نفتي است. بر اساس قوانين باالدستي به شكل ساالنه بايد 
سهم صندوق از درآمدهاي نفتي افزايش پيدا كند و اين 
عدد در س��ال آينده به 38 درص��د از كل درآمدها خواهد 
رسيد. با اين وجود با توجه به شرايط دشوار اقتصادي كشور، 
در سال هاي گذشته دولت با دريافت مجوز از مقام معظم 
رهبري، بخشي از سهم صندوق را واريز نكرده و با استفاده 
از اين منابع، به نوعي از اين صندوق وام گرفته اس��ت.  بر 
اساس بودجه س��ال ۱۴۰۰، سهم صندوق توسعه ملي از 
درآمد حاصل از ص��ادرات نفت و ميعانات گازي و خالص 
صادرات گاز ۲۰ درصد خواهد بود.در تبصره يك ماده واحده 
اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۰، سهم صندوق توسعه ملي از 
درآمدهاي نفتي ۲۰ درصد تعيين شده است. سال گذشته 
نيز سهم اين صندوق از درآمدهاي نفتي ۲۰ درصد بود.البته 
در اليحه بودجه سال ۱۴۰۰، مابه التفاوت سهم ۲۰ درصد 
تعيين شده تا سهم قانوني 38 درصد صندوق توسعه ملي 
به عنوان بدهي دولت و وام تلقي مي شود.بازپرداخت آن به 
صندوق نيز از طريق ساز و كاري خواهد بود كه هيات امناي 

صندوق توسعه ملي مشخص مي كند.

   افزايش 25 درصدي حقوق
يكي ديگر از بخش هايي كه براي اقتصاد ايران اهميت فراواني 
دارد، بحث افزايش حقوق در بودجه ساالنه است. با توجه به 
باال بودن نرخ تورم در سال هاي گذشته، دولت تالش كرده 
با افزايش ساالنه پايه حقوق، بخشي از فشاري كه بر اقشار 
مختلف مردم وارد مي ش��ود را كاه��ش دهد، هرچند اين 
موضوع معموال چه در مجلس و چه در جلسات شواري عالي 
كار با گمانه زني هاي مختلف مواجه مي ش��ود اما دولت در 
بودجه سال آينده، افزايش ۲5 درصد حقوق را پيش بيني 
كرده است. طبق آنچه در بودجه سال آينده پيش بيني شده 
پس از اعمال افزايش ضريب ريالي حقوق براي گروه هاي 
مختلف حقوق بگير و همچنين افزايش حقوق بازنشسته ها 
و وظيفه بگيران، مجموع دريافتي به حداقل سه ميليون و 
5۰۰ هزار تومان خواهد رسيد. در رابطه با معافيت مالياتي 
حقوق نيز ساالنه ۴8 ميليون تومان تعيين شده كه در هر ماه 
حقوق هاي چهار ميليون و كمتر معاف خواهند بود اما براي 
حقوق هاي باالتر از چهار ميليون تومان به صورت پلكاني 
ماليات دريافت خواهد شد.نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان 
دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزايا و كارانه مازاد بر مبلغ 
مذكور تا ۱.5 برابر آن مش��مول ماليات ساالنه ۱۰ درصد و 
نسبت به مازاد ۱.5 برابر تا ۲.5 برابر آن مشمول ماليات ساالنه 
۱5 درصد و نسبت به مازاد ۲.5 برابر تا چهار برابر آن مشمول 
ماليات ساالنه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول 
ماليات ۲5 درصد اس��ت. با وجود افزايش سقف معافيت 
مالياتي، دولت براي سال آينده پيش بيني افزايش درآمدهاي 
مالياتي خود را نيز نهايي كرده است. دولت در اليحه بودجه 
سال آينده معادل 3۱۷ هزار ميليارد تومان درآمد پيش بيني 
كرده كه بيش از ۲۴۷ هزار ميليارد تومان آن را درآمدهاي 
مالياتي تش��كيل مي دهد. اين درآمدها ش��امل ماليات 
اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمدها، ماليات بر ثروت، ماليات 
بر واردات و ماليات بر كاالها و خدمات مي شود. در اين راستا، 
ميزان ماليات اش��خاص حقوقي 58 هزار ميليارد تومان، 
ماليات بر درآمدها ۴8 هزار ميليارد تومان، ماليات بر ثروت 
۲3 هزار ميليارد تومان، ماليات بر واردات ۲۲ هزار ميليارد 
تومان و ماليات بر كاالها و خدمات ۹۴ هزار ميليارد تومان 
پيش بيني شده است.درآمد مالياتي پيش بيني شده براي 

سال ۱۴۰۰ در مقايسه با رقم مصوب سال جاري 5۲ هزار 
ميليارد تومان افزايش دارد. پيش بيني افزايش درآمد مالياتي 
در حالي نهايي شده كه در مسير اجراي آن چند ابهام وجود 
دارد. نخست آنكه با توجه به تداوم شيوع كرونا و فشاري كه 
بر كسب و كارها وارد مي شود، مشخص نيست چه ميزان از 
اين درآمدها اساسا قابل وصول خواهند بود. از سوي ديگر با 
توجه به نامشخص بودن سرنوشت قوانيني مانند ماليات بر 
عايدي سرمايه و ماليات هاي جزئي مانند خانه هاي خالي، 
خودروهاي لوكس و خريد و فروش در بازارهايي مانند طال و 
سكه، معلوم نيست مسير اجرايي آن چگونه تعريف خواهند 
شد. در نهايت با توجه به افزايش احتمال باال رفتن درآمدهاي 
نفتي در سال آينده، اين خطر نيز از سوي كارشناسان هشدار 
داده مي شود كه اگر دولت به نفت دسترسي پيدا كند، چه 
تضميني وجود دارد كه بار ديگر اهميت ماليات در اقتصاد 

رو به فراموشي حركت نكند.

  ثبات در يارانه ها
يكي ديگر از محورهاي جدي مورد بحث در بودجه سال 
آينده مربوط به حمايت ها و برنامه هاي اجرايي دولت در 

بهبود وضعيت اقتصادي اقشار كم درآمد است كه در نظام 
پرداخت يارانه تعريف مي شود. آنچه كه در نخستين بررسي 
قطعي به نظر مي رسد تداوم پرداخت دو يارانه نقدي است كه 

دولت در حال حاضر به مردم پرداخت مي كند. 
آنچه در تبصره )۱۴( اليحه بودجه سال آينده در رابطه با 
منابع يارانه اي دولت پيش بيني ش��ده در مجموع رقمي 
حدود ۲۶۷ هزار ميليارد تومان است كه در مقايسه با سال 
جاري كه ۲5۷ هزار ميليارد تومان مصوب ش��ده بود، ۱۰ 
هزار ميلياردي افزايش دارد.براي پرداخت هاي نقدي و غير 
نقدي يارانه رقم ۴۲ هزار و 8۰۰ ميليارد تومان پيش بيني 
شده كه همواره با توجه به هزينه پرداخت به جمع حدود 
۷8 ميليون نفري كل اين مبلغ براي پرداخت نقدي ۴5 هزار 
و 5۰۰ توماني اختصاص پيدا مي كند. از سوي ديگر براي 
طرح حمايت معيشتي خانوارها كه با اصالح قيمت بنزين 
در دستور كار قرار گرفت 3۱ هزار ميليارد تومان پيش بيني 
شده است.در مجموع به نظر مي رسد با ارقام آمده در اليحه 
بودجه همچنان پرداخت يارانه نقدي به حدود ۷8 ميليون 
نفر و از سوي جمع حدود ۶۰ ميليوني دريافت كنندگان 
كمك هاي معيشتي همچنان ادامه داشته باشد. سقف وام 

ازدواج نيز بدون تغيير براي هر يك از زوجين 5۰ ميليون 
تومان تعيين شده است. البته در كنار اين موضوع، بار ديگر 
بحث حذف سه دهك از فهرست يارانه بگيران نيز مطرح 
شده كه در طول تمام سال هاي گذشته بارها مطرح شده 
اما در عمل هنوز برنامه و كارنامه مشخصي ندارد. تكرار اين 
موضوع نشان مي دهد كه با وجود گام هاي برداشته شده، 
هنوز تكليف پولدارهايي كه يارانه مي گيرند معلوم نيست و 
دولت اميدوار است راهي براي برون رفت از اين شرايط در 
سال ۱۴۰۰ پيدا كند. در كنار يارانه هاي نقدي، دو موضوع 
مهم ديگر نيز در بودجه وجود دارد كه يكي از آنها عمال مطرح 
نشده و ديگري با ابهام مواجه است. آنچه كه با ابهام مواجه 
شده، بحث حذف ارز ۴۲۰۰ توماني است. در حالي كه در 
برخي خبرها، صحبت از حذف اين ارز در سال آينده است اما 
به نظر مي رسد در عمل هنوز تكليف آن روشن نيست. دولت 
نرخ ارز در سال آينده را حدود ۱۱ هزار تومان در نظر گرفته 
و به اين ترتيب ديگر نرخ تسعير ارز ۴۲۰۰ تومان نخواهد 
بود اما با اين وجود، پيش از اين دولت از تداوم پرداخت اين 
ارز به پنج كاالي اساسي باقي مانده خبر داده بود و به نظر 
مي رسد با وجود انتقادات، همچنان اين گروه باقي مانده، 
ارز را  تحويل خواهند گرفت، هرچند ديگر خبري از اين ارز 
در محاسبات دولت در بودجه نيست. البته اين موضوع در 
روزهاي آينده نياز به شفاف سازي بيشتر دارد. طرحي كه 
اثري از آن وجود ندارد، طرح تامين كاالهاي اساسي مجلس 
است كه چند هفته قبل تصويب و با تاييد شوراي نگهبان 
به قانون تبديل شد. دولت در بودجه اشاره اي به اين طرح 
نكرده و از اين رو منابعي نيز براي آن پيش بيني نكرده است 
اما با صحبت هاي رييس مجلس به نظر مي رسد نمايندگان 
آن را در قالب بودجه سال بعد پيگيري خواهند كرد. قاليباف 
گفته: يكي از موارد م��ورد توجه ما در اليحه بودجه توجه 
به اقش��ار ضعيف خواهد بود. تالش مي كنيم تا برخي از 
خسارت هايي كه به واسطه كرونا و شرايط خاص اقتصادي به 
وجود آمده را جبران كنيم. مجلس، بسته حمايت معيشتي 
را در بودجه سال آينده دنبال خواهد كرد و تعلل در حمايت 
از اقشار ضعيف را گناهي نابخشودني در تصميم گيري هاي 
اقتصادي مي دانيم. در وضعيت معيشتي مردم به خصوص 
اقشار ضعيف بسيار تحت فشار هستند، بودجه بايد آرايش 
حمايت از محروم ترين طبقات را به خود بگيرد. بودجه اي 
كه بند بند آن با حمايت از محرومان نوش��ته نشده باشد، 
تبعيض نامه اي عليه آرمان هاي انقالب اس��المي است. 
تبعيض، اژدهاي هفت سري است كه در بسياري از بخش ها 
رسوخ پيدا كرده و ما بايد در همه تصميم گيري هاي خود آن 
را هدف قرار دهيم، مجلس مصمم به كاهش تبعيض هاي 
اقتصادي است به همين جهت يكپارچه سازي و هماهنگي 
سياست هاي حمايتي از موضوعات مهم مد نظر مجلس 
است. با اين تفاسير به نظر مي رسد از نخستين روز تحويل 
اليحه بودجه اختالفات و گمانه زني ها آغاز ش��ده است. 
آنچه كه در وهله اول اهميت دارد، نگاه مثبت و اميدوارانه 
دولت به كاهش تحريم هاي نفتي است. فروش روزانه ۲.3 
ميليون بشكه نفت، در شرايط فعلي به يك رويا مي ماند و 
بايد ديد در ماه هاي آينده آيا گشايش��ي كه مدنظر دولت 
است شكل خواهد گرفت يا خير؟ از سوي ديگر در حوزه 
حمايت از اقشار كم درآمد نيست، مبلغ يارانه نقدي تغييري 
نكرده، سرنوشت ارز ۴۲۰۰ توماني مشخص نيست و طرح 
نمايندگان مجلس نيز احتماال با اصرار نمايندگان بايد به 
اليحه وارد شود. مجلس فرصت دارد تا پيش از پايان سال 
جاري، بودجه سال ۱۴۰۰ را نهايي كند و بايد ديد با توجه 
به اختالف نظرهاي گذشته و ابهامات امروز، چه سرنوشتي 
پيش روي دولت و آخرين اليحه اي است كه از سوي تيم 

اقتصادي روحاني تدوين شده است.
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شناسايي برخي عوامل ترور 
شهيد فخري زاده

سخنگوي دولت از شناسايي افرادي كه در ترور شهيد 
فخ��ري زاده با وارد ك��ردن ابزار و تجهي��زات دخالت 
داشتند، توسط وزارت اطالعات خبر داد .   علي ربيعي، 
در پاس��خ به اين پرس��ش كه آي��ا وزارت اطالعات به 
سرنخي در مورد ترور شهيد فخري زاده رسيده است، 
گفت: در اين زمينه ش��وراي عال��ي امنيت ملي قبال 
اطالع رساني كرده است. وزارت اطالعات با تالش هايي 
كه داش��ت، متوجه تحركاتي شده   و روي منطقه هم 
تقريبا تسلط پيدا كرده بود. وزارت اطالعات كساني كه 
وسيله آورده بودند و از تكنولوژي هايي استفاده كرده  
بودند، را شناس��ايي كرده است. وي افزود: البته نظام 
اطالعاتي ما خوشبختانه عقب نمانده بوده، براي اينكه ما 
چند سالي است كه هشدار مي داديم و ممكن بود اتفاقي 
هم نيفتد، حاال ميان اين هشدارها و واكنش سريع، و 
افرادي كه بايد اين واكنش ها را انتقال دهند باعث تأخير 
شده است و االن هم موضوع را دنبال مي كنند و همه 
ابعاد آن بررسي مي شود و زماني كه قطعي شود، واكنش 
متقابل طراحي خواهد شد. سخنگوي دولت تاكيد كرد: 
ما در ارتباط با ترور ش��هيد فخري زاده در دولت بحث 
كرديم تا دولت همان نكته اي كه رهبري درباره دانش 
هسته اي گفتند را عملي كند. چرا كه دانشمند ما را ترور 
كرده اند اما دانش هسته اي ما كه ترور نشده است. در 
اين زمينه يكي از برنامه هاي ما تقويت دانش پدافندي 
پژوهشي است. وي در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر 
اينكه آيا دولت با مصوبه مجلس درباره پروتكل الحاقي 
موافق اس��ت، تصريح كرد: قانون گذاري حق مجلس 
است اما اساسا ما يك سري مسائل و تصميم گيري هايي 
داريم كه به چند نحو تاثير دارند، مانند جنگ و صلح 
كه رهبري تصميم مي گيرند. اين چيزي نيس��ت كه 
قوايي بگويد من مي خواهم درباره اش تصميم بگيرم. 
هم اين موارد و هم مواردي كه با منافع ملي ما در آينده 
و زندگي روزمره مردم ارتباط دارد و چگونگي انتخاب و 
عدم انتخاب سناريوها در آن، به نظر مي رسد فراقوه اي 
است. سخنگوي دولت يادآور شد: در قانون اساسي نيز 
به همين منظور پيش بيني شده كه اين نوع تصميمات 
مهم و تاثيرگذار در سياست خارجي، اقتصاد كشور و 
حتي مسائل اجتماعي بايد در چارچوب كلي شوراي 
عالي امنيت ملي تنظيم شود و در نهايت به تصويب و 
تاييد رهبري برسد. همانطور كه برجام را از اين مسير 
رفتيم و هيات وزيران براي آن تصميم نگرفتند. ربيعي 
افزود: ما 3 س��ال مقاومت كردي��م و در برجام متعهد 
مانديم. مردم سختي كشيدند. آنها تصميم داشتند با 
فشار اقتصادي مردم را به خيابان ها بكشانند و مي گفتند 
سه ماه ديگر يا يك سال ديگر اينها مي روند ولي ما سه 
سال تحمل كرديم و امروز مي توانيم از دستاوردهاي 
اين سه سال مقاومت استفاده كنيم. وي با تاكيد بر اينكه 
ما در شرايط تغييرات بين المللي بايد كنار هم باشيم و 
بتوانيم از دستاوردهاي مقاومت مردم حفاظت كنيم، 
گفت: به هر حال عنوان طرح هم مقابله با تحريم است، 
اگر بنا به رفع تحريم است كارشناسان دولت، اعضاي 
ديگر شوراي امنيت ملي، مسووالن نيروهاي مسلح و 
قوه قضاييه هستند و من اگر نكته اي را از سمت دولت 
عرض كردم بر اين اساس بود كه شوراي عالي امنيت 
ملي جوابگوي بحث و بررسي تغييرات مهم و تاثير آن در 
حوزه سياسي، دفاعي و امنيتي و حتي اجتماعي است.

 نامه دولت به جنتي 
درباره طرح برجامي مجلس

معاون اول رييس جمهور مصوبه روز سه شنبه مجلس 
با عنوان »طرح راهبردي براي كاهش تحريم ها« را به 
لحاظ قانون اساسي، دخالت در اختيارات شوراي عالي 
امنيت مل��ي و دخالت در قوه مجريه خواند و از تنظيم 
نام��ه دولت به آيت اهلل جنتي در اين مس��اله خبر داد. 
وي با بيان اينكه امروز درباره مصوبه مجلس در زمينه 
موضوع هسته اي بحث ش��د، اظهار كرد: من هم نامه 
دولت در اين زمينه را براي آقاي جنتي آماده كردم كه 
راجع به همين مصوبه عصر ديروز مجلس است. معاون 
اول رييس جمهوري يادآور شد: بحث هسته اي بيش از 
دو دهه است كه در دستور كار جمهوري اسالمي است 
و مسائل پيراموني بسيار زيادي داشته است. تدبيري 
كه رهبر انقالب بر اس��اس قانون اساسي انجام دادند 
اين بوده است كه مديريت بحث هسته اي را به شوراي 
عالي امنيت ملي واگذار كردند چرا كه يكي از مهم ترين 
مسائل امنيت ملي كشور است. جهانگيري ادامه داد: در 
دنيا بر اساس يك برداشت اشتباهي، مساله هسته اي 
كشور را تبديل به يك مساله مهم كردند و سازمان هاي 
مختلف و كشورهايي در جهان مدعي آن شدند. پس 
الزم ب��ود كه در ايران اين موض��وع از يك جا مديريت 
شود كه در اختيار شوراي عالي امنيت ملي قرار گرفت 
و حتي ما هم به عنوان دولت در حد گزارشاتي كه به ما 
داده مي شد در جريان قرار مي گرفتيم. وي با بيان اينكه 
دولت در تصميم گيري در اي��ن زمينه هيچ دخالتي 
نمي كند تا نظام يك تصميم واحد داشته باشد، تصريح 
كرد: مصوبات شوراي عالي امنيت ملي هم بعد از آنكه به 
تاييد رهبر انقالب مي رسد، الزم االجرا مي شود. پس اين 
يك موضوع مهم حياتي است و اينكه مجلس به آن ورود 
پيدا كرده است از اين منظر به نظر ما مصلحت نيست 
خصوصًا اينكه پس از سال ۱3۹۷ امريكايي ها از برجام 
خارج شدند و فشارهاي اقتصادي سنگيني بر كشور 
وارد كردند و به تعبير خود فشار حداكثري وارد كردند 
و جمهوري اسالمي راهبردي كه رهبر انقالب به عنوان 

مقاومت را در برابر فشار در نظر گرفتند را پياده كردند.
معاون اول رييس جمهوري يادآور ش��د: مردم ايران 
خيلي بزرگوار هستند و بزرگوارانه اين شرايط را تحمل 
كردند و جاي آن دارد كه تك تك مس��ووالن ارش��د 
كشور در مقابل ملت ايران س��ر تعظيم فرود آورند و 
دست ملت ايران را ببوسند. اين ملت بيش از دو ونيم 
سال مقاومت كردند و با مقاومت خود فرصتي در اختيار 
مسووالن كش��ور قرار دادند تا فش��ار حداكثري را به 

شكست كشانند. 

نرخ تورم به 32  درصد مي رسد
واحد اطالعات اكونوميست پيش بيني مي كند نرخ تورم 
ايران كه در سال ۲۰۲۰ به ۲8.8 درصد رسيد، در سال 
۲۰۲۱ با اتخاذ سياست پولي سهل گيرانه توسط دولت 

و تداوم ضعف پول ملي به 3۲.۷ درصد افزايش يابد.
اكونوميست اين پيش بيني را در آخرين به روزرساني 
گزارش ريسك كشوري ايران كه چشم انداز پنج ساله 

اقتصاد ايران را بررسي مي كند مطرح كرده است.
مهم ترين موضوع سياس��ت خارجي اي��ران در دوره 
۲۰۲۱ ت��ا ۲۰۲5 روابط با امريكا خواهد بود. امريكا در 
حال حاضر تحريم هاي گسترده و مخربي را بر جمهوري 
اس��المي ايران وضع كرده است. پيروزي جو بايدن به 
عنوان رييس جمهور جديد امري��كا در انتخابات ماه 
نوامبر احتمال مذاكره بين دو كشور براي تنش زدايي 
را افزايش داده است. بايدن تصريح كرده كه اگر ايران 
به تعه��دات خود طبق توافق هس��ته اي برگردد، وي 
سياست لغو تحريم ها عليه ايران را دنبال خواهد كرد. اما 
اوضاع نسبت به سال ۲۰۱5 كه توافق هسته اي امضا شد 
فرق كرده است. محافظه كاران كنترل خود بر ايران را 
گسترش داده اند و مواضع كنگره امريكا نسبت به ايران 
نيز تندتر شده است. با توجه به اين عوامل بعيد است كه 
امريكا در سال ۲۰۲۱ به برجام بازگردد. كنگره امريكا 
از بايدن مي خواهد كه امتيازات هرچه بزرگ تري را از 
ايران مطالبه كند. روندهاي سياستي- اوج گيري دوباره 
ابتال به كرونا مقامات ايران را مجبور كرده دور تازه اي از 
محدوديت هاي مسافرتي را به اجرا بگذارند و به مردم 
توصيه كنند از حمل و نقل عمومي استفاده نكنند. با 
توجه به دامنه گسترده اين موج جديد، انتظار مي رود 
محدوديت هاي بيشتري وضع شود. با اين حال بعيد 
است كه كشور به طور كامل بسته شود، همچنانكه در 
برخي كشورهاي غربي كه دولت منابع مالي محدودي 
براي كمك به كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا دارد 

چنين كاري انجام نشده است.
انتظار داريم از اواخر سال ۲۰۲۱ به طور تدريجي برخي 
تحريم ها عليه ايران به ويژه تحريم هاي نفتي برداشته 
ش��ود و اين روند در س��ال هاي ۲۰۲۲ و ۲۰۲3 شتاب 
بگيرد. تش��ديد و افزايش تنش ها در سال هاي ۲۰۲۴ 
و ۲۰۲5 مانع رفع بيشتر تحريم ها خواهد شد. بر اين 
اساس با توجه به گستردگي شبكه مالي امريكا در اقتصاد 
جهان، فضاي كسب و كار ايران در سال ۲۰۲۱ همچنان 
تحت تاثير تحريم هاي امريكا قرار خواهد داشت. بعد از 
اين سال نيز تحريم هاي امريكا عاملي محدود كننده 
براي تجارت و تامين مالي ايران و سرمايه گذاري در اين 
كشور خواهد بود. با توجه به مبهم بودن چشم انداز رفع 
تحريم ها، بيشتر شركت هاي خارجي تمايل نخواهند 
داشت كه خطر زيرپاگذاشتن تحريم هاي امريكا را به 
جان بخرند. همچنانكه مشخص مي شود امكان احياي 
اساس��ي اقتصاد ايران وجود ندارد، در نتيجه سياست 
ايران بر تالش براي جذب منابع مالي خارجي متمركز 
است. دولت امريكا با درخواست ايران براي دريافت 5 
ميلي��ارد دالر وام از صندوق بين المللي پول مخالفت 
كرده اس��ت، اما در ميان مدت احتمال دارد كه دولت 
بايدن درچارچوب مذاكرات هسته اي با پرداخت اين 
وام به ايران موافقت كند. از سوي ديگر، ايران كه شديدا 
از سلطه پذيري اجتناب مي كند سياست تنوع بخشي به 
منابع مالي خود تا جاي ممكن را در پيش خواهد گرفت. 
اين سياست مي تواند به توافق با چين، روسيه و احتماال 

برخي كشورهاي اروپايي منجر شود. 
سياست مالي- درحالي كه كشور با تداوم تحريم امريكا، 
كاهش قيمت نفت و تاثير منفي شيوع كرونا مواجه است، 
فشار شديد مالي در كوتاه مدت همچنان باقي خواهد 
ماند. بودجه س��ال جاري ايران بر اساس برآورد بسيار 
خوشبينانه صادرات روزانه يك ميليون بشكه نفت به 
قيمت 5۰ دالر تدوين شده است. با اين حال انتظار داريم 
تقاضا براي نفت ايران در سال ۲۰۲۱ با احياي اقتصاد 
اين كشور افزايش يابد. حتي احياي متوسط اقتصاد 
ايران نيز به افزايش درآمد مالياتي دولت منجر خواهد 
شد. اين امر به همراه افزايش نسبي قيمت جهاني نفت 
باعث مي شود كه كسري بودجه دولت كمتر شود و از 
معادل 8 درصد توليد ناخالص داخلي در سال ۱3۹۹ به 
معادل ۶.۶ درصد توليد ناخالص داخلي در سال ۱۴۰۰ 
برسد. سياست پولي- تا زماني كه تحريم هاي امريكا 
باقي است، بانك مركزي ايران همچنان قدرت و توان 
محدودي براي اجراي سياست هاي موثر پولي خواهد 
داشت. در نتيجه، اين بانك براي مهار نقدينگي و مقابله 
با كاهش ارزش ريال به اقدامات گام به گام متوسل شده 
اس��ت، از جمله الزام شركت ها به باز گرداندن تمام ارز 
ناشي از صادرات به داخل كشور. از سوي ديگر، اين بانك 
ميزان تزريق نقدينگي به اقتصاد را افزايش داده كه اين 
امر به بدتر شدن فزاينده وضعيت پولي، رشد عرضه پول و 
تورم منجر شده است. با اين وجود در شرايطي كه اقتصاد 
در ركود قرار دارد، پيش بيني مي شود بانك مركزي از 
افزايش قابل توجه نرخ بهره در سال ۲۰۲۱ خودداري 
كند. بنابراين در كوتاه مدت و ميان مدت نرخ واقعي بهره 
در ايران منفي باقي مي ماند كه اين امر هيچ كمكي به 
كاهش فشار بر پول ملي ايران نمي كند. در سال ۲۰۲۲ 
با افزايش صادرات نفت و رشد اقتصاد كشور، نرخ بهره 
به تدريج توسط بانك مركزي افزايش مي يابد كه البته 

اين افزايش براي مهار جدي تورم كافي نخواهد بود.
تورم- مش��كالت و معضالت پديد آمده بر اثر تحريم 
و شيوع كرونا همچنان در كوتاه مدت فشار تورمي بر 
اقتصاد ايران وارد خواهد كرد. در كنار اين مش��كالت، 
شاهد ضعف پول ملي در كشور هستيم كه طي ۹ ماهه 
نخست س��ال ۲۰۲۰ بالغ بر 55 درصد ارزش خود را از 
دس��ت داده اس��ت. انتظار داريم نرخ تورم كه در سال 
۲۰۲۰ به ۲8.8 درصد رس��يد، در سال ۲۰۲۱ تحت 
تاثير سياست پولي سهل گيرانه و تداوم ضعف پول ملي 
به 3۲.۷ درصد افزايش يابد. با كاهش تدريجي تحريم ها 
و افزايش صادرات نفت، در اواسط دوره مورد پيش بيني 
ما روند كاهش ارزش ريال كند خواهد شد. در نتيجه، 
زمينه براي كاهش تورم به ۱۶.5 درصد در سال ۲۰۲۴ 
فراهم خواهد ش��د. اما در سال ۲۰۲5 با تشديد دوباره 
تنش با امريكا و كاهش بيش��تر ارزش ريال، نرخ تورم 

دوباره صعودي خواهد شد.

روحاني و قاليباف  به  صحن مجلس نرفتند،  اليحه به نمايندگان تقديم شد

دولت با طرح مجلس چه مي كند؟

سنگ بزرگ  بودجه 1400

اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها تاييد شد
شوراي نگهبان عصر روز گذشته اعالم كرد كه طرح جديد 
مجلس را نهايي و تاييد كرده است. عباسعلي كدخدايي 
سخنگوي شوراي نگهبان در اين باره گفت: مصوبه اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها پس از رفع ابهام از سوي مجلس 
به شوراي نگهبان بازگردانده شد و شوراي نگهبان مصوبه 
را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص نداد و تاييد كرد. 
وي درباره مصوبه كسب و كار تلقي كردن وكالت نيز گفت: 
اين مصوبه هنوز در دستور كار شوراي نگهبان است و به 
جمع بندي نهايي نرسيده ايم و برخي از مواد آن امروز در 
جلسه بررسي شد ولي از آنجا كه فرصت تمام شد، بررسي 
مصوبه به هفته آينده موكول شد. ان شاءاهلل در هفته آينده 
نتيجه نهايي اعالم مي شود. پيش از اين شوراي نگهبان به 
بند ششم مصوبه مجلس ايراد گرفته بود. در اين بند آمده 
بود: دولت جمهوري اسالمي ايران موظف است در صورت 
عدم اجراي كامل تعهدات كش��ورهاي متعاهد طرف از 

جمله كشورهاي ۱+۴ )آلمان، فرانسه، انگلستان، چين و 
روسيه( توافق هسته اي در قبال ايران و عادي نشدن روابط 
كامل بانكي و عدم رفع كامل موانع صادرات و فروش كامل 
نفت و فرآورده هاي نفتي ايران و برگشت كامل و سريع ارز 
منابع حاصل از فروش، يك ماه پس از تصويب اين قانون در 
مجلس شوراي اسالمي، نظارت هاي فراتر از پادمان از جمله 
اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را متوقف كند. مجلس 
براي برطرف كردن اين مشكل، زمان اجراي طرح را به دو 
ماه افزايش داد و حاال شوراي نگهبان مي گويد اشكالي در 
اجراي اين مصوبه وجود نخواهد داشت. پس از اين خبر، 
نوبت به رييس مجلس رسيد تا قانون را به دولت ابالغ كند. 
احمد اميرآبادي فراهاني اظهار كرد: آقاي قاليباف در نامه اي 
خطاب به رييس جمهوري مصوبه »اقدام راهبردي براي لغو 
تحريم ها و صيانت از حقوق ملت ايران« كه امروز در مجلس 
تصويب رسيد و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد كرد براي 

اجرا ابالغ كرد. به گفته اين عضو هيات رييسه مجلس، الزم 
االجرا شدن اين قانون پس از ابالغ رييس جمهور و انتشار آن 
در روزنامه رسمي خواهد بود. اين خبر در حالي نهايي شده 
كه پيش از اين چه رييس جمهور و چه معاون اول او مخالفت 
دولت با طرح مجلس را اعالم كرده بودند و حتي جهانگيري 
از نامه نگاري با دبير شوراي نگهبان در اين زمينه خبر داده 
بود. حال بايد ديد دولت چه واكنشي نشان خواهد داد و آيا 
آن را مسكوت مي گذارد يا نسبت به ابالغ آن اقدام خواهد 
كرد. نخستين واكنش در اين زمينه را مشاور روحاني داشته 
است. حسام الدين آشنا مشاور رييس جمهوري در حساب 
كاربري خود در توئيتر در واكنش به تصويب مصوبه اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها توسط مجلس شوراي اسالمي 
و تاييد اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان نوشت: » بازي 
زيركانه اي است. احتمال مي دهند كه بايدن در يك ماه 
اول كار خود بعضي گشايش هاي اقتصادي را ايجاد خواهد 

كرد. طبق طرح مجلس، دو ماه فرصت خواهيم داشت براي 
جلوگيري از تعليق پروتكل الحاقي. فرضًا كه اول دي ماه 
ابالغ بشود تا اول اسفند فرصت هست يعني يك ماه بعد 
از شروع دوران بايدن!  به عبارت ديگر، گشايش هاي قطعي 
بايدن را نه به خاطر تحليل درست دولت و وزارت خارجه و 
سه سال استقامت ملي بلكه به خاطر طرح مجلس و فشار 
تهديد، به نفع خودش��ان مصادره خواهند كرد و تاييدي 
بر درستي تفسير خودشان در نظر خواهند گرفت؛ البد 
اين بازي براي انتخابات ۱۴۰۰ هم مصرف خوبي خواهد 
داشت.« طرح مجلس در حالي نهايي شده كه كمتر از دو 
ماه ديگر جو بايدن رييس جمهور جديد امريكا كار خود را 
آغاز خواهد كرد و او وعده داده كه به برجام باز خواهد گشت. 
در صورتي كه بايدن قصد داشت باشد در ابتداي كار خود 
تحريم هاي ترامپ را لغو كند، بايد ديد سرنوشت اين طرح 

مجلس به كجا خواهد رسيد.

 مالك شريعتي نماينده مردم تهران در توييتي نوشت: 
»ركورد تقدي��م اليحه به مجلس شكس��ت. معاون 
پارلماني رييس جمهوري اليجه بودجه ۱۴۰۰ را در ۲۰ 
ثانيه تقديم مجلس كرد.« ساير نمايندگان مخالف دولت 
هم هر كدام با انتشار توئيت هاي جداگانه اي تالش كردند 
تا عدم حضور رييس جمهوري در مجلس را بهانه اي براي 

انتقاد از شخص رييس جمهوري قرار دهند. 

  هنوز كسي بودجه را نخوانده است
اين در حالي است كه تا س��اعت ها بعد از ارايه اليحه 
بودجه به مجلس، هنوز اظهارنظر تخصصي از سوي 
اهالي بهارستان در خصوص اعداد و ارقام بودجه مطرح 
نشده بود و نمايندگان تالش مي كردند تا همچنان در 
آتش حاشيه هاي جلسه ارايه بودجه بدمند و روحاني 
را بنوازند. اغلب نمايندگان در پاسخ به پرسش هاي 
خبرنگاران در خصوص اع��داد و اراقام اصلي بودجه 
اعالم مي كردند كه از چند و چون رديف هاي بودجه 
اطالعاتي ندارند. نخستين نماينده اي كه درباره اعداد 
و ارقام بودجه به اظهارنظر رسانه اي پرداخت، جعفر 
قادري نماينده مردم شيراز و عضو كميسيون برنامه 
و بودجه مجلس بود . ق��ادري در جريان گفت وگو با 
خبرنگاران »تعادل« با اشاره به اين واقعيت كه اعداد و 
ارقام اصلي بودجه حاكي از آن است كه دولت با رويكرد 
انبساطي بودجه را تدوين كرده است. قادري با اشاره به 
رشد بيش از ۴۰درصدي بودجه عمومي كشور اين روند 
را باعث ايجاد كسري بودجه در سال اينده ارزيابي كرد. 
قادري اما از شكل و شمايل خاصي در فرايند بررسي 
بودجه خبر داد كه امكان دست بردن در بودجه را بسيار 
دشوار مي كند. راهبردي كه به نظر مي رسد از سوي 
دولت به كار گرفته شده تا هر تغييري در بودجه باعث 
ايجاد تعارض منافع در ساير بخش هاي بودجه شود. 
در واقع از منظر قادري بودجه به گونه اي تنظيم شده 
كه امكان دست بردن در رديف هاي بودجه سخت و 
دشوار ش��ود. اين اظهارنظر قادري زماني برجسته تر 
شد كه يكي ديگر از اعضاي كميسيون برنامه نيز به 
اين شاخصه بودجه ۱۴۰۰ اشاره كرد. .راهبردي كه 

به نظر مي رس��د دولت اتخاذ كرده تا مجلس نتواند 
به شكل افراطي س��اختار كلي بودجه را دستخوش 

تغييرات جدي كند.

 دالر 4200 توماني حذف نشده است
يكي ديگر از م��واردي كه بعد از طرح بحث بو.دجه در 
مجلس عملياتي شد، زمزمه هايي بود كه از سوي برخي 
از نمايندگان در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ توماني در 
بودجه مطرح ش��د. زمزمه هايي كه ابت��دا در فارس و 
تسنيم منتشر شد و بالفاصله پس از آن ساير سايت هاي 
و خبرگزاري هاي اصولگرا نيز آن را منتشر كردند. خبري 
كه بالفاصله با واكنش مقامات ارشد دولت مواجه شد، 
محمود واعظي در نشست هفتگي خبرنگاران در حياط 
دولت اعالم كرد كه دولت هيچ تصميمي براي حذف ارز 
ترجيحي نگرفته، تنها ساز و كار تخصيص اين ارزها را به 
صورت شفاف تر و اصولي تر برنامه ريزي كرده است. يكي 
از منابع اگاه نزديك به دولت در جريان گفت وگو با تعادل 
با اشاره به اين واقعيت كه به نظر مي رسد برخي افراد و 
جريانات تالش مي كنند با اعالم خبر حذف ارز ترجيحي 
روند كاهش قيمت اقالم اساسي و ارز را متوقف و دوباره 
بازارهاي اقتصادي كشور را دچار نوسان كنند. موضوعي 
كه از منظر اي��ن چهره، ريش��ه در تالش هاي برخي 
جريانات براي پيروزي در انتخابات سال آينده دارد. در 
واقع طيف هايي در كشور وجود دارند كه تصور مي كنند 
رونق اقتصادي و بهبود شاخص هاي معيشتي در كشور، 
ش��انس انها را براي توفيق در انتخابات آينده كاهش 
مي دهد، بنابراين از هر فرصتي براي چالش آفريني در 

مسير اقتصاد و معيشت بهره مي برند.
با فروكش ك��ردن هيجانات اوليه اما فرصتي ش��د تا 
رس��انه هاي تخصصي از منظر تحليلي ابعاد و زواياي 
گوناگون بودجه را مورد بررسي قرار دهند. رسانه هايي 
كه تالش كردند به دور از هيجانات سياسي و جناحي، 
تصويري از نسبت كلي بودجه با اهداف كالن و توسعه 
پايدار كشور به دست آورند. ضرورتي كه به نظر مي رسد 
امروز بيشتر از هر حاش��يه ديگري براي اقتصاد ايران 

ضروري است. 
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نسبت بودجه هاي كشور با توسعه
 بايد س��مت و س��وي مباحث اقتصادي را به گونه اي 
علمي تر و كاربردي تر هداي��ت كنند. وگرنه جزييات 
آماري بودجه در دس��ترس عمومي مردم و قرار دارد 
و به راحت مي توانند از آنها با خبر شوند. مساله اي كه 
به نظرم مي رسد در يك چنين ش��رايطي بايد ابعاد و 
زواياي گوناگون آن مورد بررس��ي قرار بگيرد، نسبتي 
است كه يك بودجه شفاف، كارآمد و پويا با توسعه پايدار 
مي تواند برقرار كند. در مرحله بعد مي توان بررسي كرد 
كه چرا بودجه هاي سنواتي كل كشورمان تا اين اندازه 
از ملزومات توس��عه به دور بوده اند. يا چه بايد كرد كه 
اسناد مالي واجد يك چنين ويژگي هايي شوند. براي 
ورود به يك چنين بحثي بايد بدانيم كه اهداف ملي و 
اهداف كالن توسعه اي مثل رشد اقتصادي، باال بردن 
سطح س��المت مردم يا باالبردن سطح سواد و آگاهي 
مردم و...موضوعاتي نيستند كه يك شبه محقق شوند. 
يعني براي كاهش بيسوادي دهه ها بايد برنامه ريزي 
كرد تا س��طح سواد نوش��تاري جامعه ارتقا پيدا كند. 
قبل از انقالب نرخ بيس��وادي در كشور 75 درصد بود، 
بعد از انقالب دهه ها زمان گذاش��ته شد، برنامه ريزي 
شد و سرمايه گذاري صورت گرفت تا اين نسبت دچار 
تغيير و تحول ش��ود و به زير 15درصد برسد. بنابراين 
برخي از اهداف كالن مثل رشد اقتصادي پايدار، بهبود 
شاخص هاي معيشتي ماهيتا بلندمدت هستند. نرخ 
رشد اقتصادي، خودكفايي، افزايش درمدهاي سرانه. 
اما آيا بلندمدت بودن اين هداف به اين معناست كه بايد 
روند آنها را رها كرد؟ قطعا خير.اين اهداف بلندمت را در 
برنامه ريزي هاي ميان مدت به صورت اهداف عيني تري 
نمايان مي ش��وند. يعني مثال براي كاهش بيسوادي 
درونماي چند س��اله كاه��ش40، 50 و 60درصدي 
بيس��وادي را پيگيري مي كنند تا به عن��وان مثال در 
پايان يك دهه گام بلندي براي تحقق اهداف بلندمدت 
افزايش سوادآموزي برداشته مي شود. اين فرايند در تمام 
حوزه زيربنايي به همين صورت است. براي خودكفايي 
در توليد محصوالت اس��تراتژيك مثل گندم، رش��د 
توليدات صنعتي، افزايش دامنه هاي صادراتي و بهبود 
شاخص هاي اشتغالزايي در قالب يك چنين برنامه ريزي 
تدريجي اقدام مي شود. با اين تعبير بودجه يك برش 
از برنامه ريزي هاي بند يك دهه اي يا چش��م اندازهاي 
چند دهه اي محسوب مي شود. كشوري كه در اسناد 
باالدس��تي خود اهدافي را برنامه ريزي كرده هر سال 
اقداماتي را براي تحقق هدف نهايي برنامه ريزي مي كند. 
بودجه نماد يك چنين رشد آهسته و پيوسته اي است.

اگر 30درص��د جمعيت جوان كش��ور دچار بيكاري 
شده اند، اين معظل با يك حركت يك شبه حل نمي شود، 
بايد در قالب بودجه هاي ساالنه و برنامه توسعه 5ساله هر 
سال درصدي براي كاهش آمار بيكاري در نظر بگيرند 
تا در يك بازه زمان��ي ميان مدت و بلندمدت آمارهاي 
بيكاري به سمت تك رقمي شدن يا تقريبا صفر كنند. 
اساسا يكي از ايراداتي كه به نظام تصميم سازي كشور 
در خصوص نظامات يارانه اي، بودجه اي، مالياتي و... وارد 
مي شود، عدم توجه به همين رويكرد تدريجي است. 
اتفاقا صبر استراتژيك در مقوله هاي اقتصادي با يك 
چنين تصميم سازي هايي معنا مي شود. معموال در كشور 
ما با يك چنين رويكردهايي به بودجه نگاه نمي شود. 
متاسفانه نظامات بودجه اي وساير نظامات اقتصادي در 
كشور ما به گونه اي است كه افراد تصور مي كنند هر ايده 
خام و ناپخته اي را مي توان در بطن رديف هاي بودجه قرار 
داد، بدون اينكه تبعات اين وضعيت آشفته شاخص هاي 
اقتصادي را با تكانه مواجه كند. بنابراين معتقدم يكي 
از موضوعات راهگشايي كه مي بايست در محيط هاي 
اكادميك و فضاي رسانه اي كشور مورد بحث و تبادل 
نظر قرار بگيرد، همين نس��بت و تناسب بودجه هاي 
ساالنه كشور با امر توسعه است. موضوعي كه حقيقتا 
ربطي به اين جناح يا آن گروه سياس��ي ندارد و برآمده 
از يك ساختار نهادينه ش��ده غلط و غير علمي است. 
مشكل بودجه در اقتصاد ايران نمادي از مشكالت كالن 
اقتصادي كشور است. زماني كه مجموعه اي ناهمگون از 
روش ها و شيوه نامه هاي اقتصادي در كشور به كار گرفته 
مي شوند كه در آنها كمترين تناسبي با اهداف كالن و 
ملي وجود ندارد، طبيعي است كه سرنوشت بودجه ها 

نيز به البي هاي فرامتني گره بخورد.

دستگيري دو بدهكار بزرگ بانكي 
در تهران

رييس پليس امنيت اقتصادي تهران بزرگ از دستگيري 
دو بدهكار بزرگ نظام بانكي كشور در پايتخت خبر داد.
ميزان بدهي متهمان بي��ش از ۲0 هزار ميليارد ريال 
است. سرهنگ علي وليپور گودرزي در اين باره گفت: 
تامين امنيت اقتصادي از طريق ايجاد محيطي امن براي 
سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي و برخورد با مخالن 
نظم و فعاليت اقتصادي از جمله وظايف پليس امنيت 
اقتصادي است ودر همين راستا نيز تعامل و همكاري 
خوبي ميان پليس و دستگاه هاي اقتصادي كشور از جمله 
بانك ها و ... وجود دارد.  وي ادامه داد: در راستاي همين 
تعامل نيز مدتي پيش شناسايي و دستگيري دو بدهكار 
بزرگ نطام بانكي كه اقدام به دريافت تسهيالت كرده 
اما آن را پرداخت نكرده بودند، در دس��توركار ماموران 
پليس امنيت اقتصادي تهران بزرگ قرار گرفت و آنان در 
هماهنگي با مقام قضايي و با استفاده از روش هاي فني و 
پليسي اقدامات خود را آغاز كردند. رييس پليس امنيت 
اقتصادي تهران ب��زرگ با بيان اينكه عدم بازپرداخت 
تس��هيالت دريافتي از سوي اين دو نفر، موجب ايجاد 
اخالل شده بود، گفت: سرانجام اقدامات ماموران پليس 
نتيجه داد و اين دو نفر شناسايي و در عملياتي دستگير 
ش��دند.وليپور گودرزي از تشكيل پرونده براي اين دو 
بده��كار بانكي خبر داد و گفت: اي��ن افراد در مجموع 
بيش از ۲0 هزار ميليارد ريال بدهي داشتند و در پرونده 
آنان مواردي چون كالهبرداري، جعل، اخذ تسهيالت 

غيرمجاز بانكي و ... به چشم مي خورد.

خطر راديكاليسم در اقتصاد
اين دس��ته افراد در آن برهه استدالل مي كردند كه 
بهتر است، نظام تصميم سازي هاي كشور يك دست 
و توس��ط يك جناح كنترل شود تا حداقل تنشي در 
س��طوح عالي مديريتي ش��كل نگيرد. جرياناتي كه 
مدل حكمراني چين يا كره شمالي را مثال مي زدند 
كه توس��ط يك اقليت مح��دود ولي با نف��وذ منافع 
عموم جامعه را دنبال مي كند. همين فضاسازي هاي 
مخرب و برخ��ي برخوردهاي جناحي و سياس��ي با 
بررسي صالحيت ها در نهايت باعث شد تا در يكي از 
بي سابقه ترين تجربيات انتخاباتي كشور يك گروه، يك 
جناح و يك مجموعه سكان هدايت و تصميم سازي در 
مجلس را به دست بگيرد. شمايلي كه در طول تاريخ 
مجالس بعد از انقالب يك نمونه منحصر به فرد به شمار 
مي رود. نمايندگاني كه از عدم مشاركت هاي عمومي 
و فقدان رقيب توانمند، بيشترين بهره برداري را كردند 
و با آراي حداقلي و با كمترين امارهاي مشاركتي راهي 
بهارستان شدند. اما اين پايان كار نبود. برخالف برخي 
اس��تدالل ها كه عنوان مي كردند يك دس��ت شدن 
نظام تصميم س��ازي باعث كاهش مشكالت و توجه 
و تمركز منتخبين به آالم مردم خواهد شد، حوادث 
ماه هاي اخير و بعد از تشكيل مجلس نشان داد كه نه 
تنها يك چنين رويك��ردي در ميان منتخبان وجود 
ندارد، بلكه اين گروه ها با رفتارهاي راديكال و تند در 
تدارك تصميماتي هستند كه اجراي آنها كشور را با 
خطرات بنياديني در بخش هاي اقتصادي، امنيتي، 
ديپلماس��ي و... روبه رو مي س��ازد. متاسفانه مجلس 
يازدهم به جاي استفاده از تجارب گذشته و استفاده 
از رويكردهاي كارشناسي، شيوه اي را پيش گرفته كه 
باعث ايجاد بي ثباتي و تشنج در بخش هاي اقتصادي و 
معيشتي و نظامات راهبردي كشور مي شود. نمونه اش 
مصوبه اي اس��ت كه مجلس به اسم »اقدام راهبردي 
براي لغو تحريم ها« آن را تاييد كرده، اما در واقع »اقدام 
غيرراهبردي براي خروج از برجام« اس��ت در دستور 
كار قرار داده اس��ت، دامنه اين نگراني هاي عمومي را 
افزايش داده اس��ت. مصوبه اي كه قيمت دالر، سكه، 
طال، خودرو و... را افزايش داد و شاخص هاي اقتصادي 
را كه در مسير ثبات و آرامش قرار گرفته بودند دوباره 
دچار تكانه هاي تورمي كرد. اين نوع تصميم سازي ها 
نشان داد كه بيشتر از رويكردهاي عقالني و خردمندانه 
اين اتمسفر احساس و هيجان است كه سايه سنگين 
خود را بر نظام تصميم سازي هاي مجلس گسترانده 
اس��ت. معتقدم عقالي اصولگ��را باي��د وارد ميدان 
ش��وند و در مقابل يك چنين تحركات خطرناكي از 
مناف��ع راهبردي كش��ور را در بخش هاي اقتصادي، 
ديپلماسي، سياسي و... هدف قرار داده است، واكنش 
نشان دهند. صاحب نظران دلسوز كشور امروز نگران 
تصميماتي هستند كه س��نگ بناي آنها توسط اين 
مجلس در حال پي ريزي اس��ت و مي تواند خسارات 
فراواني را در كشور ايجاد كند. در شرايطي كه آرام آرام 
به موعد رس��مي انتخابات رياست جمهوري نزديك 
مي شويم، خطر ظهور و بروز اين رويكردهاي افراطي 
در كشور وجود دارد. به نظر مي رسد برخي گروه هاي 
تندرو در حال بحران آفريني هستند تا زمينه نا اميد 
س��اختن مردم از حضور در انتخابات س��ال آينده را 
فراهم كنند. چرا كه از اي��ن واقعيت آگاهند كه تنها 
در صورتي مي توانند پيروزي را در آغوش بگيرند كه 
زمينه مشاركت حداكثري مردم در انتخابات مسدود 
شود. البته خوشبختانه، مسووالن ارشد كشور همواره 
از گسترش مردم ساالري و ايجاد بستر مناسب براي 
حضور حداكثري مردم حماي��ت كرده اند، اما در اين 
ميان برخي جريانات هس��تند ك��ه تالش مي كنند 
تا ب��ه قيمت بر باد رفتن منافع مل��ي، منافع فردي و 
گروهي خود را تامين كنند. با اين توضيحات معتقدم 
برخي رويكردهاي راديكال در مجلس در راس��تاي 
يك هدف كلي كه پيروزي در انتخابات س��ال آينده 
رياست جمهوري اس��ت، دنبال مي شود. نشانه هاي 
تحليلي حاكي از اين واقعيت است كه كاهش نرخ دالر، 
مهار تورم، احياي برجام، بهبود شاخص هاي كسب و 
كار، پايان يافتن تحريم ها و... از جمله موانعي هستند 
كه گروه هاي راديكال تالش مي كنند زمينه تحقق آنها 
را از بين ببرند تا به بهانه عملكرد نامناسب اقتصادي 
دولت شانس پيروزي خود در انتخابات را افزايش دهند. 
البته تجربه تاريخي كشور نشان مي دهد كه در يك 
چنين بزنگاه هايي مردم با درك درست شرايط وارد 
صحنه مي شوند و اراده واقعي خود را در فضاي سياسي 
و انتخاباتي كشور فرياد مي زنند. خصلت دلنشيني كه 
مردم ايران بارها در بزنگاه ها به وسيله آن از جمهوريت 
و اسالميت نظام صيانت كرده اند و كشور را به سمت 

رشد افزون تر هدايت كرده اند. تا باد چنين بادا...

10 درصد مبلغ چك هاي 
مبادله اي برگشت خورد

بررسي جديدترين آمار بانك مركزي درباره چك هاي 
برگشتي نش��ان مي دهد كه در مهر سال جاري734 
هزار فقره چك به ارزشي حدود ۲1 هزار و 400 ميليارد 
تومان برگشت داده شده است كه در مقايسه با ماه قبل 
از نظر تعداد 15 درصد كاهش و از نظر مبلغ 4.5 درصد 
افزايش يافته اس��ت. اين رقم در مقايسه با چك هاي 
مبادله ش��ده معادل 8.۲ درصد تعداد و 9.86 درصد 
مبلغ چك هاي مبادله اي است. به عبارت ديگر نزديك 
ب��ه 10 درصد چك هاي مبادله اي برگش��ت خورده 
اس��ت كه با توجه به مقررات جديد چك  و راه اندازي 
چك صيادي و.. به نشانه ركود حاكم بر اقتصاد است. 
تازه ترين آماري كه بانك مركزي از جريان مبادالت 
چك منتشر كرده، نشان مي دهد كه در مهر ماه هشت 
ميليون و 900 هزار فقره چك به ارزشي حدود ۲17 
هزار ميليارد تومان مبادله شده است كه از نظر تعداد 
5.8 درصد كاهش و از نظر مبلغ تا 6.9 درصد نسبت به 

تيرماه افزايش دارد. 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز چهارشنبه پس از اعالم خبر ايراد شوراي نگهبان به 
طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها مصوب مجلس، 
بازار ارز بار ديگر روند نزولي به خود گرفت و دالر كه روز 
سه شنبه تا ۲6500 افزايش يافته بود به كانال ۲5 هزار 
سقوط كرد و با نرخ ۲5700 تومان معامله شد و فعاالن 
بازار اع��الم كردند كه قيمت دالر احتم��اال بيش از اين 
كاهش خواهد يافت و روند نزولي خود در هفته گذشته 

را پي خواهد گرفت. 
اما در عين حال برخي كارشناسان معتقدند كه در صورت 
رفع ايراد شوراي نگهبان از سوي مجلس، ممكن است 
كه اين طرح سرانجام قانوني و الزم االجرا شود و بايد ديد 
كه آيا اين مصوبه با ايراد شوراي نگهبان مبني بر مغايرت 
با وظايف ش��وراي عالي امنيت ملي را به همراه خواهد 
داش��ت يا خير؟ براين اساس بايد ديد كه اين مصوبه در 
هفته هاي آينده چه سرنوش��تي پيدا خواهد كرد.  ظهر 
روز چهارشنبه، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي 
نگهبان ايراد اين نهاد به ط��رح اقدام راهبردي براي لغو 
تحريم ها را اعالم كرد: شوراي نگهبان نسبت به طرح اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها ايراد گرفت و براي مجلس 
فرستاده شد و از آنجا كه طرح دو فوريتي بود پس از ايراد 
به مجلس ارسال شد. ايراد شورا نسبت به ماده 6 اين طرح 
بود زيرا زمان يك ماهه اي براي آن لحاظ كرده بودند كه 
ابهام وجود داشت و شورا نسبت به آن ايراد گرفت و طرح 

فوق به مجلس ارسال شد.
طبق ماده 6 طرح اق��دام راهبردي براي لغو تحريم ها و 
صيانت از منافع ملت ايران، »دولت جمهوري اس��المي 
ايران موظف است در صورت عدم اجراي كامل تعهدات 
كشورهاي متعاهد طرف از جمله كشورهاي 1+4 )آلمان، 
فرانسه، انگلستان، چين و روسيه( توافق هسته اي در قبال 
ايران و عادي نشدن روابط كامل بانكي و عدم رفع كامل 
موانع صادرات و فروش كامل نفت و فرآورده هاي نفتي 
ايران و برگشت كامل و سريع ارز منابع حاصل از فروش، 
يك ماه پ��س از تصويب اين قانون در مجلس ش��وراي 
اس��المي، نظارت هاي فراتر از پادم��ان از جمله اجراي 
داوطلبانه پروتكل الحاقي را متوقف كند. «  به دنبال انتشار 
اين خبر، قيمت ارز و طال در بازار كاهش يافت و پيش بيني 
مي شود كه با كاهش بيشتري همراه شود. روزهاي سه 
شنبه و چهارشنبه بازار ارز درگير التهابي جدي شد كه 
در نتيجه آن بهاي دالر بيش از يك هزار تومان افزايش 
داشت. اين در حالي است كه بازار ارز طي ماه گذشته در 
حال تجربه روندي آرام و كاهشي بود. اما در روز سه شنبه 
بار ديگر قيمت دالر تا كانال ۲6 هزار تومان پيش رفت و 
روز چهارشنبه نيز به ۲6 هزار تومان رسيد. صرافي ها نيز 
دالر را ۲56۲0 و يورو را 30550 و نرخ خريد آنها را 1 هزار 
تومان كمتر اعالم كردند.  صبح چهارشنبه با اعالم نرخ 
دالر به قيمت ۲6 هزار تومان در بازار آزاد و اونس جهاني 
به قيمت 1813 دالر، قيمت طال و سكه نيز اندكي افزايش 
داشت. اما با انتشار خبر مخالفت شوراي نگهبان با مصوبه 
مجلس با عنوان دو فوريت طرح اقدام راهبردي براي لغو 
تحريم ها، بار ديگر قيمت دالر به ۲5700 رسيد و به دنبال 
آن سكه 1۲ ميليون، طرح قديم 11 ميليون، نيم سكه 
6 ميليون و ۲00 هزار، ربع س��كه 4 ميليون و ۲00 هزار 
و س��كه گرمي ۲ ميليون و 300 هزار تومان معامله شد.  
در ساعات قبل از ظهر نيز سكه 1۲ ميليون و 150 هزار، 
طرح قديم 11 ميليون و 100 هزار، نيم سكه 6 ميليون و 
۲50 هزار، ربع سكه 4 ميليون و ۲50 هزار، گرم 18 عيار 
را 1 ميليون و 117 هزار و مظنه مثقال طالي آبشده را 4 

ميليون و 839 هزار تومان معامله شد. 
قيم��ت ف��روش دالر در صرافي ه��ا با ثبات نس��بت به 
قيمت هاي پاياني روز كاري قبل ۲5 هزار و 6۲0 تومان و 
قيمت خريد دالر نيز با اختالف 1000توماني نسبت به 

قيمت فروش، ۲4 هزار و 6۲0 تومان تعيين شده است. 
قيمت فروش يورو نيز با افزايش نس��بت به قيمت هاي 
پايان��ي روز كاري قبل معادل 30 ه��زار و 950 تومان و 
قيمت خريد يورو نيز ۲9 هزار و 950 تومان اعالم شده 
اس��ت. پس از آنكه طي پنج هفته متوالي، قيمت ارز در 
بازارهاي داخلي ايران روند كاهش��ي را تجربه كرد و به 
اين ترتيب به��اي دالر از كانال 3۲ هزار توماني به كانال 
۲4 هزار توماني كاهش يافت، طي س��ه روز گذشته، به 
يك باره اين روند معكوس شد و شاهد افزايش قيمت ارز 
در بازار هستيم. اين اتفاق در حالي رخ داده است كه طي 
هفته گذشته، قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي در 
اظهارنظرهاي خود اذع��ان كرده بودند، در صورت عدم 
بروز اتفاقي ويژه و غيرقابل پيش بيني، ارز روند كاهش 
بهاي خود را ادامه خواهد داد و حتي برخي اين پيش بيني 
را اعالم كرده بودند كه قيمت دالر به محدوده قيمت ۲0 
هزار تومان و كمتر از آن هم خواهد رسيد و حتي برخي 
معتقدند بودند كه ب��ازار و بانك مركزي قيمت 18 هزار 
تومان را هدف قرار داده اند. برخي فعاالن بازار معتقدند 
كه ش��هادت محقق هسته اي كش��ور، شهيد محسن 
فخري زاده، در جمعه گذشته، مهم ترين تحول پيش بيني 
نشده روزهاي گذشته كشورمان است كه ادامه تحركات 
امريكا، اسراييل و كشورهاي منطقه در هفته هاي اخير 
بوده است و سفرها و نشست هاي مختلف، نشان دهنده 
افزايش فشار بر نظام جمهوري اسالمي است كه پس از 
اعالم شكست دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري  
امريكا، فرصت خود را براي مضاعف ساختن فشارها كوتاه 
يافته اند و به دنبال آن هستند كه در فرصت كوتاه باقي 
مانده تحركاتي را انجام دهن��د.  بنابراين براي برخي از 
فعاالن اقتصادي اين انتظار وجود داشت كه ترور اين مدير 
ارشد كش��ور مي تواند محركي باشد كه با بر هم ريختن 
معادالت اقتصادي، آرامش حاكم بر روند منطقي بازار ارز 

را دچار التهابات جدي سازد.
معامالت روز شنبه بازار ارز هم در ابتدا اين گمانه را تقويت 
كرد و دالر در بازار آزاد با 600 تومان افزايش قيمت نسبت 
به روز پنجشنبه خريد و فروش شد. اما در ادامه روند بازار 
و با توجه به واكنش هاي انجام ش��ده از س��وي مقامات 
ارش��د كشوري و لشگري، به نظر مي رسد فعاالن بازار با 

اطمينان يافتن از اقتدار و ثبات داخلي، بازار به س��رعت 
با روند صعودي قيمت ها مخالفت كرد و قيمت دالر در 
پايان معادالت روز ش��نبه در محدوده قيمت ۲4 هزار و 

800 تومان معامله شد.

    عامل تاثيرگذار بر بازار ارز
بررس��ي روند تحوالت قيمت ارز در روزهاي يكشنبه تا 
سه شنبه نشان مي دهد؛ در ابتداي روز يكشنبه قيمت 
دالر 100 تومان كمتر از آخرين نرخ معامله ش��ده روز 
قبل معامله ش��د. اين يعني انتظار دالالن و فعاالن بازار 
ارز ادامه روند كاهشي قيمت ها است. اما از ميانه اين روز 
با شيب بسيار ماليمي قيمت ها روندي افزايشي به خود 
مي گيرند. بر اين اساس بهاي دالر در ساعات پاياني روز 
يكش��نبه ۲5 هزار تومان و در روز دوشنبه از ۲5 هزار و 
100 ش��روع و به ۲5 هزار و 300 تومان پايان يافت. در 
اين واكنش بازار مي توان انتظار و نگراني را مشاهده كرد. 
نگراني كه مسبب مثبت شدن روند قيمت ها شده است و 
انتظاري كه موجب شده است اين افزايش قيمت شيبي 
بسيار ماليم  داشته باشد.اما پيگيري تحوالت بازار ارز در 
روز سه شنبه نشان مي دهد كه گويا، انتظار بازار به پايان 
خود رسيده است. چراكه ديروز بازار ارز با شوك قيمتي 
مواجه بود و معامالت دالر كه در حدود ساعت 10 صبح 
آغاز ش��د، 400 تومان گرانتر از باالترين قيمت روز قبل 
آغاز شد و با افزايش سريع قيمت در پايان روز به قيمت 
۲6 هزار و 400 تومان هم رس��يد. اين روند افزايشي به 
س��رعت در بازار طال هم خود را نشان داد و در حالي كه 
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در روز يكشنبه 
10 ميليون و 900 هزار تومان ب��ود، در پايان معامالت 
روز سه ش��نبه به قيمت 1۲ ميليون و 400 هزار تومان 
رسيد. به اعتقاد كارشناسان اقتصاد كالن، پس از بررسي 
اخبار تحوالت داخلي و بين المللي و تطبيق آنها با روند 
معامالت بازار ارز، عامل افزايش قابل توجه انتظار تورمي 
فعاالن بازار ارز مي تواند متاثر از اتفاقات رخ داده در صحن 
مجلس شوراي اسالمي باشد. رصد اخبار نشان مي دهد 
كه در روز يكشنبه، نمايندگان مجلس با دو فوريت طرح 
اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها موافقت كردند. همين 
اتفاق باعث شد روند نزولي معامالت بازار ارز از ميانه روز 

يكشنبه يه يك باره تغيير جهت داده و روندي صعودي 
پيدا كند. البته اين طرح همچنان در حد صحبت بود و تا 
مشخص شدن مفاد آن و تصويب در مجلس امكان بروز 
هر گونه تحولي وجود داش��ت. كميسيون امنيت ملي 
و سياس��ت داخلي مجلس، يكشنبه عصر در جلسه اي 
فوق العاده با حضور رييس مجلس به بررس��ي مفاد اين 
طرح پرداخت و تا جلس��ه بعد مجلس در روز سه شنبه، 
بازار همچنان هوش��مندانه روند تح��والت مجلس را 
نظاره گر بود و اين انتظار باعث شد تا نگراني ايجاد شده، 
نتواند التهابي عمده را در بازار ايجاد كند. اما اين انتظار 
در شروع روز معامالتي سه ش��نبه پايان يافت، چرا كه 
دقايقي قبل از شروع كار بازار ارز، ۲51 نماينده مجلس 
شوراي اسالمي با كليات طرح »اقدام راهبردي براي لغو 
تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران« موافقت كردند. 
به گفته رييس مجلس ب��ا تصويب اين طرح، جاده يك 
طرفه برج��ام در مقابل غربي ها را پاي��ان داده بودند. به 
اعتقاد كارشناسان هرچند مجلس نشينان از پايان دادن 
به جاده يكطرفه برجام سرخوش بودند، اما همزمان با آن 
در بازار ارز، نگراني صادركنندگان، واردكنندگان و ساير 
فعاالن بازار ارز از آينده تحوالت اقتصادي تشديد شد كه 
تاثير آن در شيب تند افزايش قيمت ارز خود را نشان داد. 
مي توان اميدوار بود واكنش روز گذشته بازار ارز، واكنشي 
احساسي باشد. چرا كه مصوبه مجلس تا پيش از تصويب 
در شوراي نگهبان قابليت اجرايي ندارد.از سوي ديگر علي 
ربيعي سخنگوي دولت در نشست خبري روز دوشنبه 
خود، درباره طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم هامطرح 
كرد كه به اعتقاد دولت اين موضوع از اختيارات شوراي 
عالي امنيت ملي بوده و مسووليت هرگونه تصميم درباره 
برجام و برنامه هاي هسته اي، براساس اصل 176 قانون 
اساسي، فراقوه اي است.بنابراين مي توان انتظار داشت كه 
شوراي نگهبان در بررسي اين مصوبه نمايندگان مجلس، 
با اس��تناد به اين اصل از قانون اساس��ي آن را رد كرده و 
مجددا شرايط بازگشت آرامش به بازار ارز را فراهم سازد. 
به اعتقاد برخي از كارشناس��ان مالي، در صورت تقويت 
احتمال رد اين مصوبه مجلس توس��ط شوراي نگهبان 
مي توان پيش بيني كرد كه شيب صعودي ايجاد شده در 

معامالت روز سه شنبه، طي روزهاي آتي معتدل شود.

 دالر با كاهش قيمت وارد كانال 25 هزار تومان شد

مقایسه آمار نقدینگی بدون توجه به اقتضائات زمانی تحوالت آن موضوعی غيرکارشناسی است

رفت و برگشت قيمت دالر  با تكانه برجامي مجلس

رشد 37 درصدی نقدينگی 1399 باالترين رشد پس از رشد نقدينگی سال 85 
گروه بانك و بيمه |

توجه صرف به سطح بسياری از متغيرها و بی توجهی نسبت 
به روند رشد و عدم توجه به اقتضائات زمانی آنها، معمواًل 
تحليل های کارشناسی را با نتايج دقيق و صحيحی همراه 
نمی سازد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مدير 
اداره بررسی ها و سياس��ت های اقتصادی بانک مرکزی 
در واکنش به طرح موضوعاتی با عنوان روايت هشدارآميز 
از آمارهای خطرناک نقدينگی در س��ال 1399 و 1400 
با اش��اره به اينکه بانک مرکزی به کرات توضيحات الزم 
در خصوص تغيي��رات متغيرهای پولی و نحوه مواجهه و 
مقايسه اين نوع از متغيرها را با توجه به ماهيت انباره ای 
آنها بيان کرده و بر لزوم پرهيز از مقايسه های دوره ای سطح 
متغيرهای اسمی نظير نقدينگی تاکيد کرده است افزود: 
توجه صرف به سطح متغيرهای انباره و بی توجهی نسبت 
به روند رشد چنين متغيرهايی در طول دوره مورد بررسی 
و اقتضائات زمانی آنها، معمواًل تحليل های کارشناسی را 
با نتايج دقيق و صحيحی همراه نمی سازد. بنابراين توجه 
صرف به سطح متغير های اسمی بدون توجه به رشد آنها، 

موضوعی غيرکارشناسی بوده و قابل اتکاء نمی باشد.
محمد اخباری با ارايه جدول مقايس��ه رشد نقدينگی در 
بيست  سال گذشته، به اين نکته پرداخت که در طول دو 
دهه اخير حجم نقدينگی به طور متوسط در حدود ۲7.7 
درصد رش��د داشته و عملکرد آن در سال های مختلف با 
نوسانات قابل توجهی همراه بوده است.از اين منظر می توان 
گفت که معضل رشد باالی نقدينگی، يک چالش ساختاری 
برای اقتصاد ايران بوده و رشد باال و پرنوسان اين متغير در 
تمام دولت های بيست سال گذشته وجود داشته است. اما 
نکته مهمی که ضروری است مورد توجه قرار گيرد آن است 

که نگاه به تحوالت رشد نقدينگی در فضايی مجرد بدون 
توجه به تحوالت پيرامونی اقتصادی و اجتماعی کشور، 
مطمئنا موجب برداش��ت ناقص و نادرستی از تحوالت 
متغيرهای اقتصادی به طور خ��اص تحوالت نقدينگی 
می شود. مدير اداره بررسی ها و سياست های اقتصادی  به 
ذکر مثالی در اين زمينه پرداخت و گفت: برای مثال اقتصاد 
ايران در سال های اخير در معرض شديدترين تحريمهای 
مالی و اقتصادی بين المللی قرار گرفته اس��ت که ميزان 
و ش��دت آن با هيچ دوره ای از تاريخ کشور قابل مقايسه 
نيست. از جمله نتايج تحريم های حداکثری بين المللی 
اقتصاد کشور را می توان در کاهش شديد درآمدهای ارزی 
دولت، بروز نابسامانی در بازار دارايی ها و به تبع آن افزايش 

محدوديت های مالی دولت جهت تأمين مالی کس��ری 
بودجه خود مالحظ��ه کرد که از جمله مهمترين عوامل 
موثر در افزايش رشد نقدينگی در سالهای 99-1398 بوده 
اس��ت. وی افزود: مضافًا اينکه بخشی از خلق پول بوجود 
آمده در بانک ها نشأت گرفته از معضالت ساختاری نظام 
بانکی است که رفع آن نيازمند يک عزم ملی جهت اجرای 
تجديد ساختار ش��بکه بانکی در قالب طرح حل و فصل 

)Resolution( است.
 اخباری با بيان اينکه عالوه بر موارد گفته شده بايد در نظر 
داشت که شرايط خاص کش��ور متاثر از شيوع گسترده 
ويروس کرونا متضمن اجرای سياست های فعال اقتصادی 
در اين حوزه بود که يکی از نتايج آن رشد نقدينگی است 

خاطرنشان کرد: در اين راستا مساعدت های نظام بانکی 
در مواجهه با انتشار و شيوع گسترده ويروس کرونا که مورد 
تاييد قريب به اتقاق کارشناسان اقتصادی قرار گرفت، نقش 
قابل توجهی را در رشد نقدينگی هفت ماهه سال جاری 
داشته اس��ت؛ واقعيتی که بواسطه مساعدت های پولی 
بانکهای مرکزی و دولتهای مختلف در سراسر جهان نسبت 
به کاهش آثار منفی بيماری مزبور نيز قابل مشاهده است.

مدير ادره بررس��ی ها و سياس��ت های اقتصادی با ارايه 
نموداری در خصوص رش��د نقدينگی ساالنه منتهی به 
س��پتامبر در برخی از کش��ورهای OECD در سالهای 
۲0-۲018 تصريح کرد: نرخ رش��د نقدينگی )M3( در 
اکثر کشورهای OECD در دوازده ماهه منتهی به سپتامبر 
۲0۲0 باالتر از رشد سالهای قبل بوده که بخش اعظمی 
از اين موضوع با مس��اعدتهای پولی کشورهای مزبور در 
خصوص بيماری کوويد-19 مرتبط بوده است.متوسط 
رشد نقدينگی کشورهای OECD در سالهای ۲018 و 
۲019 حدوداً معادل 5 درصد بوده که اين رقم در س��ال 
۲0۲0 بيش از سه برابر شده و به رقم 18.۲ درصد رسيده 
است. اين واقعيت در خصوص کشور امريکا، شديدتر است 
)رشد نقدينگی در اين کشور در سال ۲0۲0، حدود 4.3 
برابر رشد آن در سال ۲019 بوده است(. بنابراين، بخش 
قابل توجهی از باالتر بودن رشد نقدينگی در کشور در سال 
1399 به مس��اعدت های پولی انجام شده از سوی بانک 
مرکزی و دولت در خصوص بيماری کوويد-19 مرتبط 
بوده و اصوالً قضاوت در خصوص عملکرد متغيرهای پولی 
بايد به دور از گرايش��ات سياسی انجام شود والزم است با 
نگاه تخصصی با در نظر گرفتن محدوديت ها و چالش های 

پيش روی سياست گذار صورت گيرد.



گروه بورس|
باالخره اليحه بودجه1400 روانه مجلس ش��د و تا اين 
جاي كار حكايت از اين موضوع نفت 40 دالري و نرخ ارز 
11 هزار و 500 توماني دارد و اين موضوع كه اين اليحه 
چه تاثيري روي بازار سهام و بورس دارد تاثير مهمي دارد. 
طرح انتشار اوراق پيش فروش نفت پس از حواشي بسيار 
باالخره تاثير منفي روي بازار سهام گذاشت اما؛ تا اينجاي 
ماجرا مشخص شده كه دولت مي خواهد يك چهارم از 
بودجه سال آينده را از طريق اوراق سلف نفتي تامين كند. 
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس دولت نيز شهريور 
ماه، زماني كه اعالم كرد طرح گشايش اقتصادي به علت 
»برخي ناهماهنگي ها« منتفي ش��ده است، گفته بود: 
بايد در بودجه سال آينده طرح ها و ايده هاي مشابهي كه 
بتواند درآمد الزم را براي دولت ايجاد كند، تدوين شود. 
با اين حال در بهارس��تان در همچنان بر همان پاش��نه 
مي چرخد و نمايندگان مخالف اين اليحه هستند حتي 
يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي گفته بود كه 
اگر اين پيش��نهاد در اليحه بودجه س��ال 1400 باشد، 
كميسيون تلفيق كليات بودجه را رد خواهد كرد. چندي 
پيش س��يدحميد پورمحمدي، معاون رييس سازمان 
برنامه و بودجه كشور گفته بود: اليحه بودجه سال 1400 
تا چند روز ديگر تقديم مجلس شوراي اسالمي مي شود. 
هرچند دولت طبق قانون تا نيم��ه آذر ماه فرصت دارد 
اليح��ه بودجه را راهي بهارس��تان كند اما پورمحمدي 
اعالم كرده اين اليحه 1۲ آذر ماه به دس��ت نمايندگان 
مي رسد تا فرصت كافي براي بررسي آن داشته باشند. 
بررسي اليحه بودجه پس از تقديم آن از سوي سازمان 
برنامه و بودجه در هيات دولت آغاز شد و اكنون مراحل 
نهايي خود را طي مي كند. بر اساس خبري كه خبرگزاري 
فارس چندي پيش منتشر كرد سقف منابع و مصارف 
بودجه در س��ال آينده با افزايش 40 درصدي نسبت به 
قانون بودجه ۹۹ به حدود ۸00 هزار ميليارد تومان خواهد 
رسيد. اين بدان معناست كه، سال آينده شاهد افزايش 
حدود ۲۳0 هزار ميليارد توماني منابع بودجه خواهيم 
بود كه بخش عمده اين افزايش از محل درآمد ۲05 هزار 
ميليارد توماني پيش بيني شده از محل پيش فروش نفت 
يا همان اوراق سلف نفتي تامين خواهد شد .در بند الحاقي 
به تبصره 5 پيش نويس اين اليح��ه آمده كه »به دولت 
اجازه داده مي شود براي تامين مالي مصارف اين قانون 
تا مبلغ ۲ ميلي��ون و 50هزار ميليارد ريال، پيش فروش 
نف��ت )ريالي-ارزي( اقدام و منابع حاص��ل را به رديف... 
جدول ش��ماره )5( اين قانون واريز كند. منابع واريزي با 
 رعايت ماده )۳0( قانون برنامه و بودجه كش��ور مصوب

10/ 1۲/ 1۳51 براي تخصيص اعتب��ارات اين قانون و 
مطابق موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور 
هزينه مي شود. در صورت افزايش منابع حاصل از صادرات 
نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، معادل سهم 
دولت به همين ميزان جايگزين اعتبار اين بند مي شود.« 
ميانه هاي تابستان بود كه حسن روحاني، رييس جمهور 
به مردم وعده گش��ايش اقتصادي داد و بيان داشت در 
جلسه سران قوا تصميمات مهم اقتصادي گرفته شده و 
قرار است پس از حصول نتيجه نهايي اعالم شود. خيلي 
زود معلوم شد منظور رييس دولت از گشايش اقتصادي، 
طرح پيش فروش نفت در بورس و بازار سرمايه به صورت 
چند ساله در طرح انتشار اوراق سلف نفتي بوده است. اما؛ 
اين طرح مخالفان زيادي داشت و مهم ترين انتقاد مخالفان 
بر سررسيد دو يا سه ساله اين اوراق بود كه تاكيد داشتند 
تعهد و بدهي سنگيني براي دولت بعدي ايجاد مي كند 
و براين نظر بودند كه دولت با ارايه اين طرح تنها به فكر 
تامين كسري بودجه خود است و هيچ نظريه يا فكري براي 
بازار سرمايه ندارد. يكي از سرسخت ترين مخالفان طرح 
دولت بهارستان نشينان بودند كه از ابتدا به مخالفت با آن 
پرداختند. مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با تاكيد 
بر اينكه انتشار اوراق پيش فروش نفت هيچ مزيتي نسبت 
به اوراق ريالي فعلي ندارد بلكه آسيب هاي بسيار بيشتري 
هم دارد، درباره تش��ديد آسيب پذيري كشور در مقابل 
تحريم نفتي با اجراي اين پيشنهاد دولت هشدار داده و بر 
ضرورت جلوگيري از تصويب و اجراي اين پيشنهاد تاكيد 
كرده بود. در بخشي از اين گزارش آمده بود: »انتشار اوراق 
پيش فروش نفت به دليل وابستگي به نرخ ارز و قيمت نفت 
در تاريخ سررسيد بازدهي بسيار بااليي خواهد داشت كه 
اين امر از يكس��و تعهدات دولت را افزايش داده )موجب 
ناپايداري بسيار زياد بدهي هاي دولت مي شود( و از سوي 
ديگر موجب افزايش نرخ بهره در اقتصاد خواهد ش��د و 

قابل پيش بيني اس��ت كه در زمان سررسيد اوراق فشار 
عمومي براي ايجاد گشايش در فروش نفت افزايش خواهد 
يافت كه اين امر حاكميت را از تصميم گيري مستقل در 
سياست خارجي خود مي دارد.« بنابراين طرح گشايش 
اقتصادي دولت روحاني با افزايش مخالفت ها ناكام ماند و 
پرونده اين پيشنهاد به صورت كامال موقت بسته شد. اما؛ 
دوباره زمزمه تامين بودجه از طريق فروش اوراق سلف 
نفتي شنيده مي شود. اميرعلي امير باقري، كارشناس 
بازار سرمايه درباره اثر بودجه سال 1400 بر بازار سرمايه 
مي گويد: بودجه به ص��ورت كلي صريحا تاثيري بر بازار 
ندارد و تاثيرات بودجه اي به صورت تلويحي بر بدنه بازار 
سرمايه است. به نظر مي رسد دالر 11 هزار و 500 توماني 
و نفت 40 دالري كه در بودجه سال آينده ديده شده است، 
سيگنال هاي معقول و مناسبي در ميان مدت براي بازار 
سرمايه تلقي مي شوند اما؛ يك بحث بودجه نويسي داريم 
و يك بخش بودجه محقق ش��ده كه در بررسي تاريخي 
مي توان واگرايي آنها را تشخيص داد. اين واگرايي عمدتا 
خودش را بر بستر واقعي و فيزيكي اقتصاد، چه در مباحث 
تورمي و چه در بازارهاي پولي و مالي نشان مي دهد. در 
بازارهاي پولي به صورت نرخ موثر سود و در بازارهاي مالي 
به صورت تاثير بر شاخص كل بازار است. اين كارشناس 
بازار سرمايه مي افزايد: من معتقدم اين سيگنال، سيگنال 
بدي براي بازار سرمايه نباشد و سيگنال معقولي خواهد 
بود كه در كنار بقيه واقعيت هاي اقتصادي مي تواند اثر 
خود را تقويت كند و موازي رشد معقول بازار پيش برود. 
نكته اي كه وجود دارد بحث كسري بودجه و آن سهمي 
است كه از طريق بازار سرمايه قرار است جبران شود كه چه 
به لحاظ رواني و چه به لحاظ عملياتي مي تواند يك محرك 
براي بازار سرمايه باشد. نكته اي كه بايد به آن دقت كرد 
اين است كه جهت اوراق، جهت نرخ سود اوراق و جهت 
شاخص عمدتا در يك بازي االكلنگي با هم به سر مي برند. 
يكي ديگر از كارشناسان بازار سرمايه نيز اظهار مي كند: از 
طرفي بر اساس اظهارات نوبخت، نرخ ارز در بودجه سال 
آينده حدود 11 هزار تا 11 هزار و 500 تومان است. همت 
قلي زاده كارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه نيز اظهار 
كرده بود نرخ 11500 تومان ميانگين دو عدد 4۲00 براي 
كاالهاي اساسي و 1۷هزار براي ساير موارد است. پيش تر 
پورابراهيمي رييس سازمان برنامه و بودجه نيز گفته بود؛ 
دالر در بودجه 1400 با نرخ نيمايي محاسبه مي شود و هر 
گونه استقراض در بودجه كسري است.« بودجه 1400 در 
هر ارقامي بسته شود بازهم دولت كسري خواهد داشت. 
پر واضح است كه با رشد بودجه و رشد هزينه ها و كاهش 
درآمدهاي دولت به واسطه كاهش فروش نفت، امكان 
ادامه پرداخت تمام و كمال ارز ترجيحي 4۲00 توماني 
وجود ندارد. پيش از اين بس��ياري از كارشناسان انتظار 
داش��تند حتي با توجه به انتقادات روز افزون نسبت به 
اين ارز ترجيحي 4۲00 توماني، شاهد حذف كامل آن از 
بودجه باشيم كه البته تا به حال محقق نشده است. اما به 
هر حال اين اعداد و ارقام مي تواند اثرات و تبعاتي براي بازار 

سهام به ارمغان بياورد. اگرچه تعيين نرخ ارز بودجه همواره 
تابعي از نرخ ارز بازار آزاد بوده است.

    رشد بورس در گرو بودجه1400
مجتبي رضاخواه، نماينده تهران و عضو كميسيون برنامه 
و بودجه مجلس شوراي اسالمي در گفت وگوي اخير خود 
با دنياي اقتص��اد درخصوص وضعيت بودجه مي گويد: 
دولت قصد دارد بخش قاب��ل توجهي از درآمد خود را از 
طريق فروش اوراق سلف نفتي تامين كند. درباره تامين 
بخشي از بودجه سال آينده از طريق اوراق نفتي خبرهايي 
به صورت غيررسمي منتش��ر شده كه بر اساس آنچه ما 
اطالع داريم قرار است مبلغ قابل توجهي از درآمدهاي 
دولت در س��ال آينده از طريق فروش اوراق سلف نفتي 
تامين ش��ود.اين نماين��ده مجلس رقم��ي را كه دولت 
مي خواهد از طريق فروش اين اوراق براي خود تامين مالي 
كند، رقم بسيار بااليي مي داند و تاكيد مي كند: كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي با اين كار مخالف 
اس��ت. رضاخواه مي گويد: طي صحبتي كه من با چند 
نفر از نمايندگان عضو كميسيون برنامه و بودجه داشتم 
همگي با اين پيش��نهاد دولت در اليحه بودجه مخالف 
بودند و به نظر مي رس��د اگر دولت بخواهد چنين كاري 
كند و اين پيشنهاد را در اليحه گنجانده باشد، ما كليات 
بودجه را در كميسيون تلفيق رد خواهيم كرد و در اولين 
فرصت ممكن تالش مي كنيم كليات بودجه رد شود و به 
دولت بازگردد، چراكه اين نحوه تامين درآمد بسيار مضر 
است. اين نماينده عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه 
مي دهد: ما تا چند وقت پيش تاكيد داشتيم كه بودجه 
بايد از فروش نفت عاري باشد اما؛ موضوعي كه درحال 
حاضر زمزمه  مي  ش��ود تامين يك چهارم از بودجه سال 
1400 از طريق انتشار اوراق سلف نفتي است كه بودجه 
را به فروش آينده نفت وابسته خواهد كرد.اين كار خالف 
سياست هايي است كه در اصالح ساختار بودجه پيگيري 
مي كنيم و مجلس حتما با آن مخالفت خواهد كرد.  وي 
ادامه مي دهد: اينكه اين موضوع اصال قابل اجرا هست يا 
نه كه به نظر من اصال قابل اجرا هم نيست، بحث ديگري 
است. بحث اصلي اين است كه وابسته كردن بودجه كشور 
به نفت، آن هم به صورت فروش در آينده كار بسيار مضري 
است و ما حتما با آن مخالفيم. رضاخواه تاكيد مي كند كه 
مجلس دولت را مكلف كند كه سهام برخي از شركت هايش 
را واگذار كند و دارايي دولت بايد در شركت هاي مختلف به 
فروش برسد. او مي گويد: اگر دولت سهام اين شركت ها را 
در بازار سرمايه بفروشد، بايد انتظار داشت كه بازار در سال 
آينده رشد كند و بايد شاهد افزايش شاخص كل بورس 
باشد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه اضافه مي كند: 
به نظر مي رسد اگر دولت خوب و درست رفتار كند بورس 
در سال آينده با رشد مواجه شود. اميد است اتفاقاتي كه 
امسال افتاد و باعث شد بعد از رشد بسيار شديد شاهد يك 
كاهش بسيار شديد باشيم، در سال آينده اين اتفاق نيفتد. 
در سال آينده و با برنامه ريزي كه براي فروش سهام دولت در 

شركت هاي پااليشگاهي و صنعتي و همچنين بانك و بيمه 
اتفاق مي افتد، باعث مي شود كه بورس رشد داشته باشد.

     شرايط واگذاري ETFها 
در اليحه بودجه   سال آينده

با اين شرايط بودجه روز گذشته شرايط واگذاري ETFها 
در اليحه بودجه 1400 اعالم شد و در اليحه بودجه سال 
آينده به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده شده است 
تمام يا بخشي از سهام و دارايي هاي دولتي دستگاه هاي 
اجرايي زيرمجموعه قوه مجريه و باقيمانده سهام متعلق به 
دولت و شركت هاي دولتي در بنگاه هاي مشمول واگذاري 
را مطابق روش هاي مندرج در قانون اجراي سياست هاي 
كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب ۲0 خرداد 
س��ال 1۳۸۷ با اصالحات و الحاقات بعدي واگذار و منابع 
حاصله را به رديف ۳1050۲واريز كند. بر اساس بند الف 
تبصره دو اليحه بودجه، عالوه بر روش هاي فوق، واگذاري 
سهام در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در 
بورس )ETF( مشروط به اينكه تشكيل اين صندوق ها با 
مديريت دولتي براي بلندمدت نباشد يا عرضه سهام به 
روش ثبت سفارش نيز مجاز است. بر اين اساس اين وزارت 
خانه مجاز است سهام شركت هاي تابعه در بورس اوراق 
بهادار تهران يا فرابورس ايران را كه در مالكيت دستگاه هاي 
اجرايي يا شركت هاي تابعه آنها و يا بانك هاي دولتي قرار 
دارند، واگذار كند. در صورت واگذاري در قالب صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامل��ه در بورس، پ��س از ايجاد 
صندوق هاي سرمايه گذاري، انتقال سهام مذكور در قالب 
معامالت خارج از جلسه رسمي معامالت بين صندوق ها 
و عرضه واحدها و صندوق هاي يادش��ده به عموم امكان 
پذير است. عرضه سهام شركت ها به روش ثبت سفارش 
يا در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري تا سقف ۳0 درصد 
مشمول تخفيف است. ميزان تخفيف توسط هيأت وزيران 
تعيين مي ش��ود. وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي 
دولتي مجازند با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي 
نسبت به تأسيس صندوق ها با حداقل سرمايه 10 ميليارد 
ريال به صورت نقد يا غيرنقد )در قالب انتقال سهام دولت 
از شركت هاي فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران 
يا فرابورس ايران( اقدام كنند. بانك هاي دولتي مكلف اند 
همكاري هاي الزم در أخذ س��فارش هاي خريد و فروش 
واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق يا سهام موضوع اين 
مصوبه را از طريق ش��عب خود انجام دهند. شوراي عالي 
بورس مكلف اس��ت س��از و كار نحوه اج��راي اين جزو و 
اساسنامه صندوق هاي مذكور را براي تصويب در هيأت 
وزيران به گونه اي پيشنهاد دهد كه وزير تخصصي مربوطه 
يا نماينده معرفي شده توسط وي، از طرف دولت به عنوان 
دارنده واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز صندوق، مسووليت 
اعمال مديريت و حقوق مالكانه واحدهاي سرمايه گذاري 
را برعهده داشته باشد. درصدي از مبلغ پذيره نويسي به 
تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي به بازارگرداني واحدهاي 

صندوق هاي مذكور اختصاص خواهد يافت.
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ورود  سازمان بورس براي 
رسيدگي به تخلفات  سهامداران 

معاونت حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه 
براي حمايت از سهامداران و سرمايه گذاران بازار سرمايه 
و حفظ نظم و ثبات بازار و تعالي اعتماد سرمايه گذاران، 
سهامداران عمده ش��ركت ها نيز طبق مقررات بايد به 
تكاليف مربوط به بازارگرداني عمل كنند، عنوان كرد: با 
توجه به اينكه تكليف بازارگرداني عالوه بر ناشر و بر عهده 
سهامدار/سهامداران عمده شركت نيز هست، در صورت 
وصول گزارش قصور يا تخلف سهامداران عمده شركت 
در عمليات بازارگرداني سهام، سهامداران عمده اي كه به 
تكاليف و تعهدات خود دراين زمينه عمل نكرده باشند، 
مشمول مجازات هاي انضباطي و قانوني خواهند شد؛ 
همچنين معامالت س��هامداران عمده در سال 1۳۹۹ 
مورد رسيدگي و ارزيابي قرار خواهند گرفت و در صورتي 
كه مراجع نظارتي بازار سرمايه و شركت هاي بورس تهران 
و فرابورس ايران گزارش كنند، معامالت س��هامداران 
عمده اي كه در اوج قيمت مبادرت به عرضه سهام كرده 
و در بازارگرداني مشاركت نمي كنند، ممكن است داراي 
وصف معامله بر اساس اطالعات نهاني ارزيابي شوند كه 
در اين صورت عالوه بر رسيدگي و مجازات انضباطي، 
اقدام آنان ممكن است با تلقي وصف مجرمانه، به مراجع 
ذي صالح گزارش شود. س��ياوش وكيلي مدير روابط 
عمومي سازمان بورس و اوراق بهادار هم در همين راستا 
گفت: خوشبختانه تا امروز عمده ناشران اوراق بهادار و 
سهامداران عمده به نوعي از مقررات بازارگرداني تبعيت 
كرده اند. وكيلي اضافه كرد: ناشران و سهامداران عمده اي 
كه در بازارگرداني و بازارسازي مشاركت كرده اند و موجب 
تحكيم و تقويت اين نهاد و بازار سرمايه شدند، در فهرست 
اشخاص حقوقي كه تعهدپذيري و مسووليت پذيري 
مناسبي داشته و مقررات بازار را به موقع اجرا كرده اند، 
قرار گرفته و در رسيدگي به درخواست هاي آنان براي 
دريافت هر گونه مجوز و خدمات مالي، به س��رعت و با 
اولويت رسيدگي خواهد ش��د. فهرست شركت هاي 
خوشنام و مسووليت پذير و داراي حسن عملكرد مرتبا 
به روز خواهد شد و در اولويت قرار دادن ارايه خدمات و 
مجوزها مالك عمل قرار خواهد گرفت. با منفي شدن 
بازار سرمايه در ماه هاي قبل، هيات مديره سازمان بورس 
و اوراق بهادار در تاريخ ۷ آبان 1۳۹۹ مصوبه اي مبني بر 
الزام كليه ناش��ران اوراق بهادار به معرفي بازارگردان و 
انعقاد ق��رارداد بازارگرداني صادر كردند. در چند هفته 
اخير، واحد حقوقي س��ازمان بورس روزهاي پركاري 
داشته و طبق آخرين گفت وگويي كه با معاونت حقوقي 
سازمان بورس داش��تيم اعالم شد ۸4 شركت تا پايان 
مهلت اعطايي از اجراي مصوبه مذكور عدول كرده و در 
راستاي رسيدگي به تخلف صورت گرفته، به مديران 4۹ 
شركت و نيز شخص حقوقي ناشر، اخطار يا تذكركتبي 
با درج در پرونده داده شده و پرونده ۳۹ شركت ديگر نيز 
به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده است. از ميان 
۳۷ پرونده ارجاع شده به س��ازمان بورس، ۲0۷ نفر از 
مديران اشخاص حقوقي ناشر به مجازات سلب صالحيت 
از تصدي سمت مديريت در كليه ناشران اوراق بهادار و 
نهادهاي مالي و تشكل هاي خود انتظام به مدت ۶ ماه و 
پرداخت جريمه نقدي به حساب خزانه دولت توسط 
خود مدير محكوم ش��ده اند. مديران سلب صالحيت 
ش��ده، عالوه بر پرداخت جريمه نقدي، از سمت خود 
بركنار شده و شركت ها بايد مديران جديد معرفي كنند. 
واحد حقوقي سازمان بورس در رسيدگي به تخلفات در 
حوزه بازارگرداني سهم ها، جديت بسيار داشته و از هيچ 

تخلفي چشم پوشي نخواهد كرد.

 كاموديتي ها  
مركز توجه بازار سرمايه

علي اكبر امين تفرشي، كارشناس بازارسرمايه گفت: 
بازار سرمايه در هر كشوري از جمله ايران، ميزان الحراره 
اقتصاد به ش��مار مي رود و رويدادها و اتفاقات داخلي و 
بين المللي بر روند بازار اثر مي گذارد. امين تفرشي ادامه 
داد: در كشورمان به دليل وجود تحريم هاي ظالمانه، 
عالوه بر موارد ياد ش��ده، ريسك هاي سيستماتيك و 
غيرسيستماتيك نيز وجود دارد كه بخشي از رفتارهايي 
كه در بازار ديده مي شود، ناشي از تاثيرات روحي و رواني 
بر تصميم هاي سرمايه گذاران است. مديرعامل و عضو 
هيات مديره شركت پارس آريان، با اشاره به نوسانات 
قيمتي سهام شركت ها در معامالت روز گذشته بازار 
سهام، ابراز داشت: براي مثال، به دليل اخباري كه بر سر 
اجراي پروتكل الحاقي ميان مجلس و دولت شنيده شد، 
بازار سهام در ابتدا روندي منفي را در پيش گرفت، اما 
در ميانه راه، بازار متعادل شد و شاهد شكل گيري تقاضا 
بوديم. در عين حال، دالر هم كه روندي نزولي داشت، 
تغيير رويه داد و به س��مت افزايش گام برداشت. وي با 
اشاره به خروج تعدادي از سهام داران حقيقي از بازار در 
زمان ريزش قيمت ها، گفت: با توجه به تعديل هاي انجام 
شده در قيمت سهام شركت هاي مختلف، اين روزها، 
شاهد انتشار گزارش هاي عملكرد شش ماهه شركت ها 
هستيم. بخش عمده اي از اين گزارش ها حاكي از بازده 
خوب و عملكرد مثبت گروه ها و صنايع است كه مي تواند 
آينده اي مثبت را براي بازار سرمايه نويد دهد. مديرعامل 
شركت پارس آريان با اشاره به اينكه جمع بندي ها نشان 
از ورود قيمت ها به فاز صعودي دارد، تاكيد كرد: البته 
اين روند صعودي، شيبي ماليم تر از ابتداي سال خواهد 
داش��ت و متعادل تر مي شود. عضو سابق هيات مديره 
شركت بورس، به بهبود قيمت جهاني نفت و شرايط 
مناسب بازارهاي كااليي مانند مس، روي و فوالد اشاره 
و خاطرنشان كرد: اين روزها محصوالت پتروپااليشي 
ني��ز در بازارهاي بين المللي با روندي صعودي معامله 
مي ش��وند. از همين رو انتظار مي رود كه شركت هاي 
كاموديتي محور و دالر محور در بازار سرمايه ايران، مورد 
توجه بيشتر سرمايه گذاران باشند. تفرشي به كاهش 
ميانگين نسبت قيمت به عايدي سهام شركت ها اشاره 
كرد و گفت: با اصالح هاي انجام شده از مرداد ماه تاكنون، 
حود ۳5 تا 50 درصد قيمت سهام شركت هاي بنيادي 
كاهش داشت و بستر مناسبي را براي سرمايه گذاري 

روي اين سهام فراهم كرد.

هيجان در بازارسرمايه هاي 
توسعه يافته هم وجود دارد

سعيد اسالمي، عضو شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 
اظهار كرد:  در حال حاضر ميزان سرمايه گذاري  مستقيم 
در بازار سرمايه بيشتر از سرمايه گذاري غيرمستقيم 
است.  س��ازوكار س��رمايه گذاري در ايران نيز بيشتر 
به نفع سرمايه گذاري مستقيم اس��ت كه الزم است 
ريزساختارها به نفع  سرمايه گذاري غيرمستقيم حركت 
كند.   عضو شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، گروه هاي 
فعال در بازارسرمايه دنيا را بسيار بزرگ و متنوع عنوان 
كرد و افزود: هرچند كه اين تنوع گسترده خدمات در 
بازاِر ما وجود ندارد، اما تغييرات در بازار سرمايه ما نيز 
قابل توجه است. به نظر من، بازار ما به سمت افزايش 
نهادهاي مالي پيش خواهد رفت. در اين مس��ير الزم 
است به توسعه آموزش عمومي مباحث بازارسرمايه در 
كشور و مواردي چون افزايش سرعت صدور مجوزها 
توجه بيشتري ش��ود. وي تاكيد كرد: بخش زيادي از 
س��رمايه گذاري ها بايد به كمك نهادهاي مالي اعم از 
صندوق هاي سرمايه گذاري، ش��ركت هاي  مشاوره 
س��رمايه گذاري، س��بدگردان ها و ... انجام شود؛ زيرا 
در اين نهادها، نيروهاي متخصص حض��ور دارند و از 
 طرفي بر اساس قوانين سازمان بورس عمل مي كنند 
كه اين موضوع، كاهش ريسك براي سرمايه گذاران 
را به دنب��ال دارد. وي تصريح كرد: بايد بخش بزرگي 
از سرمايه گذاراني كه نمي خواهند يا نمي توانند بطور 
مس��تقيم در بازارس��رمايه فعاليت كنند را به سمت 
صندوق هاي سرمايه گذاري يا سبدگردان ها هدايت 
كنيم. شركت هاي سبدگردان، نيز شركت هايي هستد 
كه با دريافت كارمزدي اندك، سبدهاي اختصاصي را 
براي سرمايه گذاران تشكيل داده و به كنترل ريسك ها 
مي پردازند. دبيركل كانون نهادهاي س��رمايه گذاري 
ايران در مقايسه نهادهاي مالي موجود با ديگر كشورها 
گفت: در سطح بين المللي، نهادهاي مالي هم تعداد 
بسيار باالتري دارند و هم خدمات بسيار متنوعي ارايه 
مي دهند. حتي برخي از آنها داراي اختيارات مالياتي و 
اعتباري هستند. اين در حالي  است كه به دليل قوانين 
در كشور ما اين تنوع خدمات وجود ندارد و الزم است 
با صدور مجوزهاي بيشتر به  س��مت افزايش و تنوع 
نهادهاي مالي حركت كنيم.   اسالمي، با اشاره به رشد 
بي سابقه تعداد سهامداران بورسي بيان كرد: طي يك 
سال گذشته تعداد سهامداران رشد زيادي داشتند اما 
شايد آموزش الزم را در اين زمينه نديده بودند. براين 
اساس، جايگاه نهادهاي مالي براي هدايت سرمايه هاي 
عموم��ي از اهميت زيادي برخوردار اس��ت. برخي از 
نهادهاي موجود در دنيا به دليل نبود سازو كار قانوني 
يا نبود زيرساخت هاي الزم با مشكالتي در استفاده از 
ابزارهاي مالي رو به رو هستند. در بازارسرمايه ما برخي 
از ابزارهاي جديد مانند بورس امالك و مس��تغالت با 
توجه به قوانين موجود امكان تشكيل شان وجود دارد.

صعود بورس تا پايان پاييز
احمد اشتياقي، كارش��ناس بازارس��رمايه با اشاره به 
بازگشت روند صعودي به معامالت بورس اظهار داشت: 
يكي از عوامل تاثيرگذار بر روند صعودي معامالت بازار 
س��هام، اصالح شديد شاخص بورس و قيمت سهام در 
بازار بود كه اين امر باعث ايجاد انگيزه براي ورود دوباره 
سرمايه گذاران به بورس شده اس��ت. وي افزود: تصور 
برخي از سرمايه گذاران به انتخابات امريكا به اين صورت 
بود كه با انتخاب بايدن، قيمت دالر در مس��ير ريزشي 
قرار مي گيرد و نرخ آن به كمتر از ٢٠ هزار تومان خواهد 
رس��يد، اما جمع بندي فعلي فعاالن بازار بدين صورت 
است كه قيمت دالر به كمتر از ٢٢ هزار تومان نمي رسد، 
اين موضوع به عنوان نكته بسيار مهمي تلقي مي شود 
كه مي تواند تاثير مثبتي را بر معامالت بازار داشته باشد. 
اشتياقي عدم افزايش نرخ س��ود بانكي را جزو عوامل 
تاثيرگذار در بازگشت رش��د به بازار سهام اعالم كرد و 
اظهار داشت: در ابتدا شايعه هايي مبني بر افزايش نرخ 
سود بانكي در بازار مطرح شده بود كه به شدت تاثيرگذار 
بر روند معامالت بازار بود و باعث شتاب در اصالح شاخص 
بورس شد اما با مطرح شدن خبر تثبيت نرخ سود بانكي 
شاهد تاثير مثبت آن بر بازار، ورود نقدينگي هاي جديد 
و بازگشت روند صعودي به ش��اخص بورس بوديم. به 
گفته اين كارشناس بازار سرمايه، قرار گرفتن اين سه 
عامل در كنار يكديگر زمينه ايجاد روزهاي پررونقي را 
فراهم كرد و شاهد كاهش عرضه و افزايش تقاضا در بازار 
بوديم. وي خاطرنشان كرد: اكنون بازار به لحاظ بنيادي 
با مشكلي همراه نيست اما سهامداران نبايد در انتطار 
رشد غافلگيركننده چند ماه نخست سال جاري در بازار 
باشند. اشتياقي اظهار داشت: با توجه به انتشار گزارش ۶ 
ماه شركت ها به نظر مي رسد شاخص بورس تا پايان آذر 
ماه به محدوده يك ميليون و ۶٠٠ هزار واحد نزديك شود 
اما از اواخر آذر ماه و بعد از انتشار گزارش ها ممكن است 
بازار براي مدتي كوتاه برگشتي را به عقب تجربه كند. 
اين كارشناس بازار سرمايه معتقد است، رشد شاخص 
بورس به صورت مستمر ادامه دار نخواهد بود و ممكن 
است با نوساناتي در كانال يك ميليون و ۶٠٠ هزار واحد 
همراه شود. بعد از كسب اطمينان از اينكه قيمت دالر به 
كمتر از ٢٢ هزار تومان نمي رسد، شاهد ايجاد اعتماد به 
معامالت بورس و سرمايه گذاري دوباره سهامداران در 
بازار خواهيم بود. اشتياقي اظهار داشت: شاخص بورس 
تا پايان سال به روند افزايشي خود ادامه مي دهد. براساس 
پيش بيني هاي صورت گرفته بعيد به نظر مي رس��د 
شاخص بورس تا پايان سال جاري به كانال دو ميليون 
واحد ورود كند. وي به ريسك هاي تهديدكننده معامالت 
بورس تاكيد كرد و افزود: در وضعيت فعلي ريسك خاصي 
معامالت بازار س��هام را تهديد نمي كند، فقط موضوع 
برجام در كشور مطرح اس��ت كه باعث ايجاد برخي از 
ريسك هاي سياسي در كش��ور شده است. اشتياقي با 
بيان اينكه اين موضوع مي تواند تا حد زيادي روند بازار را 
تحت تاثير خود قرار دهد، گفت: غير از اين عامل ريسك 
خاصي وجود ندارد كه بتواند روند بازار را تحت تاثير خود 
قرار دهد و اميدواريم تا هر چه زودتر شاهد مسائل برجام 

و محدوديت هاي تحريمي باشيم.

»تعادل« وضعيت بودجه سال آينده را بررسي مي كند

تقابل بودجه 1400 و بورس

حذف دالل ها به واسطه بورس كاال
به طور تقريبي از فروردين س��ال 1۳۹۹ بازار سرمايه 
به طور كلي بر سر زبان ها افتاد و پس از آن براي افزايش 
شفافيت در بازار و امثال اين موارد عرضه هاي متعددي 
در بازار س��هام صورت گرفت از عرض��ه داراهاي دولت 
گرفته تا پيش قدم شدن استارتاپ ها براي عرضه در بازار 
سرمايه. درست است برخي از اين عرضه ها تنها به علت 
درآمدزايي بود اما؛ در اين ميان علت هاي درگيري نيز 
وجود دارد همانند؛ افزايش شفافيت و مشاركت مردم. 
اگر نگاهي كوچك به بازار سرمايه بكنيم متوجه خواهيم 
شد كه تمامي معامالت و خريد و فروش در بازار سهام 
براساس اصل شفافيت است و يافت نمي شود سهام يا 

شركتي كه شفافيت يكپارچه نداشته باشد. 
همين موضوع شفافيت باعث شد كه وزارت صنعتي ها نيز 
به فكر بيفتند تا نهادهاي ذي ربط خود را به تعادل برسانند 
اما؛ يك نكته اينجا مطرح است كه عرضه سهام در بورس با 
قيمت گذاري دستوري بسيار تفاوت دارد و قيمت گذاري 
دستوري مي تواند موجبات سود دالالن را فراهم سازد و 
عرضه در بورس نيز شفافيت و نرخ واقعي را آشكار مي كند. 

  ع�زم ج�دي وزارت صمت ب�راي تقويت 
توليد 

عليرضا رزم حسيني، وزير صنعت، معدن و تجارت 
گفت: ما به دنبال كاهش بروكراسي اداري، مبارزه با 
فساد، شفاف س��ازي و تقويت توليد و حذف دالل ها 
هستيم. ريشه بسياري از فسادها در دو نرخي بودن ارز 
است و من فساد در خودروسازي و در عرضه فوالد و... 
را رد نمي كنم، اما با همكاري وزارت خانه هاي ديگر از 
جمله جهاد كشاورزي با شفاف سازي و كنترل بيشتر 
به دنبال حذف دالل ها هستيم. وزير صمت با اشاره 
به راه اندازي سامانه جامع تجارت گفت: اين سامانه 
خيلي به ش��فافيت اقتصادي كشور كمك مي كند 
و مي تواند به كمتر ش��دن زمينه هاي فس��اد كمك 
كند، چون همه مراحل از ثبت سفارش كاال تا صدور 
مجوزهاي ۲۳ گانه در اين س��امانه انجام مي شود و 
اين سامانه به بانك هاي عامل و بانك مركزي، كامل 
متصل اس��ت. وي با بيان اينكه در بخ��ش واردات، 
سامانه تقريبا كامل است افزود: با عملياتي شدن اين 

سامانه و تكميل اطالعات الزم بسياري از زمينه هاي 
فس��اد و تبعيض رفع خواهد ش��د و االن كاال از بدو 
ورود و دريافت كدشناس��ه و ترخيص تا انبار كامل 
قابل رهگيري است و اين س��امانه مي تواند تجارت 
نو )مدرن( را در ايران فعال كند. وزير صمت با اشاره 
به تاثير مخرب جنگ اقتص��ادي و كرونا بر اقتصاد و 
كسب و كارها در كشور گفت: سياست وزارت صمت 
در عرضه و فراواني كاالست، وقتي عرضه پاسخگوي 
تقاضا باشد قيمت ها كنترل مي ش��ود و ما از اين به 
بعد فراواني كاال خواهيم داشت. وي با اشاره به اينكه 
وزارت صمت آنچه مي توانس��ته در نظارت ها انجام 
داده است افزود: تمركز س��تاد تنظيم بازار بر حوزه 
گرانفروشي و برخورد با گراني هاي غير متعارف است، 
اگر مالحظه كنيد در حوزه فوالد كاهش قيمت، در 
حوزه خودرو هم تا ۳0 درصد كاهش قيمت داشتيم 
و با اين سياست فراواني كاال و افزايش توليد، قيمت ها 
كنترل و متعادل خواهد شد. رزم حسيني گفت: ما به 
هيچ وجه موافق دستوري بودن قيمت ها نيستيم بلكه 

موافق و مدافع ش��فافيت و توليد هستيم. وي با اشاره 
به وج��ود حدود 11 هزار معدن فع��ال و نيمه فعال و 
بالتكليف در كش��ور افزود: در بخشنامه اي به كساني 
كه به نوعي پروانه بهره برداري و توسعه معدني دارند 
ابالغ كرده ايم كه وضعيتشان را مشخص كنند و ۲ ماه 
از اين فرصت گذشته و يك ماه بيشتر باقي نمانده است. 
وزير صمت، اكتشاف معادن را از فرصت هاي توسعه 
اقتصاد و اش��تغالزايي پايدار دانست و گفت: در حوزه 
واحدهاي صنعتي در شهرك هاي صنعتي هم حدود 
10 هزار واحد راكد يا نيمه فعال داريم كه برنامه داريم 
تا پايان سال ۲ هزار واحد را به چرخه توليد برگردانيم. 
وي همچنين با انتقاد از انحصاري بودن صنعت خودرو 
افزود: وزارت صمت دنبال تصدي گري نيست و رقابتي 
كردن صنعت خودرو ج��زو برنامه هاي وزارت صمت 
است و فقط هم واردات مطرح نيست، بلكه شركت هاي 
توليدي ديگر در كنار دو خودروساز بزرگمان مطرح 
است و تا خودروسازي رقابتي نشود كيفيت نامطلوب 

خودروها، بهبود نخواهد يافت.



گروه راه و شهرسازي|
دولت در اليحه پيشنهادي براي قانون بودجه سال 1400 
به همان رويكرد و ميزاني كه كل بودجه هاي عمراني را با 
افزايش 37 هزار ميليارد توماني به 104 هزار ميليارد تومان 
رس��انده، بودجه هاي عمراني وزارت راه و شهرس��ازي در 
حوزه هاي ساخت مسكن، پرداخت وديعه اجاره همچنين 
توس��عه حمل و نقل را نيز افزايش داده است. هر چند به 
باور برخي كارشناسان هر گونه افزايش كمتر از 35 درصد 
بودجه هاي مختلف، به دليل وجود تورمي حدود همين 
رقم طي س��ال 98، عمال به معني اين اس��ت كه در سال 
آينده اين گروه از بودجه ها نسبت به سال جاري افزايشي 
را تجربه نخواهند كرد و نرخ رشد واقعي آنها صفر يا منفي 
است. دولت در اليحه بودجه 1400 با افزايشي چشمگير 
به دس��تگاه هاي مرتبط در امر ساخت مسكن اجازه داده 
تا س��قف 5 هزار ميليارد تومان براي طرح هاي مسكني، 
نوسازي بافت هاي فرسوده و خدمات روبنايي هزينه كنند. 
به گزارش ايرنا، دولت در اليحه بودجه سال 99 به شركت 
عمران ش��هرهاي جديد و س��ازمان ملي زمين و مسكن 
اجازه داده بود تا سقف يك هزار و 500 ميليارد تومان براي 
آماده سازي، محوطه سازي، تكميل مسكن مهر و همچنين 
طرح هاي نوسازي بافت فرسوده و بازآفريني شهري و نيز 
طرح اقدام ملي مسكن هزينه كنند، اما امسال با افزايش 
چشمگيري اين رقم را به 5 هزار ميليارد تومان افزايش داده 
است.بر اساس بند ب تبصره )4( اليحه بودجه سال 1400 
دولت پيشنهاد داده تا به طرح هاي مسكن مهر، برنامه اقدام 
ملي مسكن، نوسازي بافت هاي فرسوده و بازآفريني شهري و 
همچنين تكميل ساختمان مصالي تهران، تا سقف 5 هزار و 
500 ميليارد تومان يا از محل فروش اراضي يا منابع داخلي 
دس��تگاه هاي زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي شامل 
سازمان مجري ساختمان هاي دولتي، سازمان ملي زمين و 
مسكن، شركت عمران شهرهاي جديد و شركت بازآفريني 
شهري، اختصاص يابد.بر اساس جزيياتي كه در تبصره )4( 
بند ب ماده واحده اليحه بودجه 1400 آمده، وزارت راه و 
شهرسازي از طريق شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي 
جديد، س��ازمان ملي زمين و مسكن و شركت بازآفريني 
شهري مجاز است تا سقف ۲0 هزار ميليارد ريال از محل 
منابع داخلي يا تهاتر اراضي و امالك متعلق به شركت هاي 
ياد شده را به قيمت كارشناسي يا فروش از طريق مزايده 
مشروط به حفظ كاربري پس از واگذاري و با سازوكار گردش 
خزانه، صرف اجراي طرح هاي فوق كند. پنج ميليارد تومان 
از اعتبار فوق صرف احياي بافت هاي تاريخي مي شود.در 
اجراي م��اده 78 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم 
بخش��ي از مقررات مالي دولت ۲ در صورت درخواس��ت 
مالكان اعياني واحدهاي مسكن مهر، شركت مادرتخصصي 
عمران ش��هرهاي جديد و س��ازمان ملي زمين و مسكن 

مكلف ب��ه واگذاري قطعي زمين هاي اجاره اي 99 س��اله 
متعلق به خود هستند. منابع حاصله پس از واريز به حساب 
اين ش��ركت ها نزد خزانه داري كل كش��ور، صرف اجراي 
طرح هاي فوق خواهد شد.برپايه اليحه بودجه 1400 وزارت 
راه و شهرس��ازي مجاز است زمين هاي متعلق به شركت 
مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين 
و مسكن را تا سقف 3 هزار ميليارد تومان طي قراردادهايي با 
بانك هاي عامل و صندوق هاي تامين مالي در رهن آنها قرار 
داده و متناسب با آن تسهيالت الزم براي اجراي طرح هاي 
جامع، تفصيلي و آماده سازي مصوب را اخذ و منابع حاصل را 
صرف تكميل اين طرح ها كند و از محل فروش عرصه و اعيان 
طرح هاي تكميل شده با رعايت قوانين و مقررات و گردش 
خزانه، با بانك هاي عامل تسويه كند و باقي مانده را به اجراي 
طرح هاي ذكر شده اين بند اختصاص دهد.همچنين، وزارت 
راه و شهرسازي مكلف است زمين مورد نياز براي ساخت 
مدرسه، پاسگاه، پايگاه بسيج، مسجد، مراكز بهداشتي و 
درماني، ورزشگاه و ساير مراكز اداري و خدماتي مورد نياز 
را به صورت رايگان در اختيار دستگاه هاي دولتي ذي ربط 
در طرح هاي مسكن مهر قرار دهد.آيين نامه اجرايي اين بند 
به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همكاري وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و 
سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب 

هيات وزيران مي رسد.

    پرداخت وام ۷۰ ميليوني وديعه مسكن 
بررس��ي اليحه بودجه س��ال آينده كل كشور همچنين 
حاكي است كه دولت در تبصره 1۶ پيشنهاد پرداخت وام 
70 ميليون توماني وديعه مسكن را پيش بيني كرده است.

به گزارش تس��نيم، بر اس��اس بند ه تبصره 1۶ در اجراي 

بندهاي ت و ث ماده 10۲ قانون برنامه شش��م توس��عه 
موضوع پشتيباني از فرزندآوري، بانك مركزي جمهوري 
اس��المي ايران مكلف اس��ت مبلغ ۲10 ميليارد تومان از 
طريق بانك هاي عام��ل و از محل س��پرده هاي جاري و 
قرض الحس��نه نظام بانكي نسبت به پرداخت تسهيالت 
قرض الحسنه وديعه مسكن به ميزان معادل 70 ميليون 
تومان با بازپرداخت حداكثر ۲0 ساله براي خانوارهاي فاقد 
مسكن كه صاحب فرزند سوم در سال هاي 99 و 1400 شده 

يا مي شوند اقدام كنند.

  افزاي�ش ۳۲ درصدي بودجه عمراني وزارت 
راه 

بررسي اليحه پيش��نهادي بودجه دولت در سال 1400 
همچنين نش��ان مي دهد اعتبارات عمران��ي وزارت راه و 
شهرس��ازي 3۲ درصد نس��بت به بودجه مصوب امسال 
افزايش يافته است.در اليحه بودجه سال 1400 كل كشور 
اعتبارات عمراني )تملك دارايي و سرمايه اي( وزارت راه و 
شهرسازي با رش��د 3۲ درصدي نسبت به بودجه مصوب 
سال 99 به 1۲00 ميليارد تومان افزايش يافته و پيش بيني 
شده است. بودجه عمراني مصوب سال جاري وزارت راه و 

شهرسازي حدود 935 ميليارد تومان بود.

    ۵۰۰ ميليارد تومان براي صندوق حمل و نقل
در اين حال، دولت در اليحه پيشنهادي خود براي قانون 
بودجه سال 1400، براي تجهيز صندوق توسعه حمل و نقل 
500 ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته است. به گزارش 
مه��ر، در اليحه بودجه 1400، دول��ت رقم 500 ميليارد 
تومان براي تجهيز صندوق توس��عه حمل و نقل از محل 
فروش دارايي هاي وزارت راه و شهرس��ازي در نظر گرفته 

است. اين اعتبار، ذيل رديف ۲10۲19 جدول شماره 5 كه 
به واگذاري دارايي هاي سرمايه اي اختصاص دارد، تعريف 
شده است.گفتني است تأسيس صندوق توسعه حمل و 
نقل بر اس��اس تعدادي از مواد مندرج در بخش 11 قانون 
برنامه ششم توسعه )بخش مسكن و حمل و نقل( به وزارت 
راه و شهرسازي تكليف شده است.محمد اسالمي، وزير راه 
و شهرسازي تير ماه سال گذشته از تصويب اساسنامه اين 
صندوق در هيات دولت و اختصاص ۲0 ميليارد تومان از 
قانون بودجه سال 98 براي راه اندازي اين صندوق خبر داده 
بود.اسالمي ۲8 مهر ماه نيز داوود دانش جعفري را به عنوان 
مش��اور وزير راه و شهرسازي و مسوول راه اندازي صندوق 

توسعه حمل و نقل منصوب كرده بود.

    افزايش ۲ درصدي تعرفه جرايم رانندگي 
همچنين طب��ق اليحه بودج��ه س��ال 1400، تعرفه 
جرايم رانندگي ۲ درصد افزايش مي يابد، مبلغ حاصله 
به حس��اب درآم��دي 150101 نزد خزان��ه داري كل 
كشور واريز مي شود.به گزارش فارس، بر اساس اليحه 
بودجه سال 1400 شركت هاي بيمه اي مكلف هستند 
مبلغ 400 ميلي��ارد تومان از اصل حق بيمه ش��خص 
ثالث دريافتي را در جدولي كه بر اس��اس فروش بيمه 
)پرتف��وي( هر يك از ش��ركت ها تعيي��ن و به تصويب 
شوراي عالي بيمه مي رسد، به صورت ماهيانه به درآمد 
عموم��ي رديف 1۶0111 جدول ش��ماره 5 اين قانون 
نزد خزانه داري كل كش��ور واري��ز كنند.وجوه واريزي 
شركت هاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه هاي 
قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.منابع حاصله در 
اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، نيروي 
انتظامي و س��ازمان اورژانس كش��ور ق��رار مي گيرد تا 
رديف هاي مربوط به اين دس��تگاه ها در جدول شماره 
7 قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير 
هزينه شود، بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف 
به نظارت بر اجراي اين بند است.سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي، نيروي انتظامي و اورژانس موظف هستند 
گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك بار از نحوه هزينه 
وجوه مذكور به بيمه مركزي و س��ازمان برنامه و بودجه 
گزارش كند، تخصيص اعتبار سه ماهه به دستگاه هاي 
اجرايي فوق الذكر توسط سازمان برنامه و بودجه بر اساس 
عملكرد صورت مي پذيرد. در سال 1400، تعرفه جرايم 
رانندگي نيز ۲ درصد افزاي��ش مي يابد، مبلغ حاصله به 
حس��اب درآمدي 150101 نزد خزانه داري كل كشور 
واريز مي شود. معادل مبلغ واريزي تا سقف ۲00 ميليارد 
تومان جهت هزينه معلوالن شديد و خيلي شديد و ضايعه 
نخاعي ناشي از تصادفات رانندگي و پيشگيري از معلوليت 

در اختيار سازمان بهزيستي قرار مي گيرد.
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دولت به حمل و نقل عمومي 
كمك كند

عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه  تأمين منابع مالي 
براي كيفيت بخشي مترو و سرپا نگه داشتن اين ناوگان 
ضرورت دارد، گفت: دولت به حمل و نقل عمومي كمك 
كند. زهرا صدراعظم نوري، عضو ش��وراي شهر تهران 
در گفت وگو با فارس، درباره نرخ بليت مترو و اتوبوس 
اظهار كرد: قيمت تمام شده بليت مترو در حال حاضر 
حدود 15هزار تومان است و به طوركلي بر اساس قانون 
يك س��وم اين هزينه بايد توسط شهرداري، يك سوم 
توسط دولت و يك سوم توسط مردم پرداخت شود. وي 
افزود: در حال حاضر بيشترين سهم در مورد بليت مترو 
توسط شهرداري تهران پرداخت مي شود و دولت عمال 
در پرداخت سهم خود اقدامي انجام نداده و اگر به دنبال 
توسعه كيفيت مترو و افزايش تعداد واگن ها هستيم، 
بايد فكري به حال تأمين منابع شود. عضو شوراي شهر 
تهران ادامه داد:  تأمين منابع براي كيفيت بخشي مترو و 
سرپا نگه داشتن اين ناوگان از طريق فروش بليت، كمك 
دولت و مجلس، اوراق مشاركت و موضوعاتي اينچنيني 
است كه بايد به صورت كامل مدنظر قرار گيرد. نوري با 
تأكيد بر ضرورت حمايت دولت از حمل و نقل عمومي 
گفت: اينكه به صورت ناگهان��ي نرخ بليت مترو براي 
شهروندان افزايش يابد مناسب نيست، ما هم مخاليم 
چرا كه بايد اين مساله طي س��ال ها و به تدريج انجام 
شود. به طوري كه ساالنه اگر حداكثر ۲0 تا 30 درصد به 
نرخ بليت مترو افزوده شود بخشي از هزينه تأمين منابع 
براي مترو حاصل خواهد شد. وي گفت:  اگر هم تصميم 
گرفته شود مردم مبلغ اضافه تر براي سال هاي آينده 
پرداخت نكنند اينكه جايگزين آن به چه صورتي باشد 
و چگونه تأمين شود بايد مدنظر قرار گيرد اگر قرار است 
دولت سهم مردم را پرداخت كند اين مساله الزم بوده در 

بودجه عمومي ديده شود و مجلس آن را تصويب كند.

 زلزله تهران 
فيلم سينمايي مي شود!

مع��اون آموزش و مش��اركت هاي مردمي س��ازمان 
پيشگيري و مديريت بحران ش��هر تهران از ساخت 
فيلمي س��ينمايي با موضوع زلزله تهران خبر داد. به 
گزارش تس��نيم، حيدر كلهري با بيان اينكه ساخت 
فيلم درب��اره زلزله تهران مي تواند منافع آموزش��ي و 
پژوهشي بس��ياري داشته باش��د، گفت: اين فيلم بر 
اساس داستان هاي آينده نگرانه درباره زلزله احتمالي 
تهران ساخته مي شود و روايت آن به سه بخش پيش از 
وقوع، حين وقوع و پس از وقوع زلزله مي پردازد. كلهري 
همچنين درباره ضرورت پرداختن به زلزله تهران اظهار 
كرد: زلزله تهران بزرگ ترين حادثه طبيعي شهر تهران 
شناخته شده اس��ت اين حادثه احتمالي داراي ابعاد 
مختلف اجتماعي، اقتصادي و امنيتي و ... كه اس��ت 
كه متاسفانه به دليل پيچيدگي هاي موضوع مديريت 
بحران هيچ تصور روشني از ابعاد و تبعات اين حادثه 
در دست نيست. بر همين اساس توليد فيلم سينمايي 
مي تواند زمينه عميق ش��دن در موضوع و پرداختن 
به بخش��ي از ابعاد و تبعات وقوع و چگونگي مديريت 
اين حادثه را فراهم كند. وي افزود: ساخت فيلم زلزله 
تهران موجب مي ش��ود موضوع مديري��ت بحران در 
اولويت برنامه هاي كالن كشور قرار گيرد كه متاسفانه 
با وجود حادثه خيزي كشور و خسارت هاي سنگين 
ناش��ي از حوادث طبيعي در برنامه ريزي هاي كالن 
مديريت بحران صرفًا به بحث مقابله در زمان بحران 
محدود مي شود و ساير فازهاي مديريت بحران از جمله 

پيشگيري و آمادگي مورد توجه قرار نمي گيرد.

ناهمخواني دخل و خرج 
رانندگان اتوبوس هاي خصوصي 
مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران با اعالم اينكه 
با وجود گذشت 40 هفته از اعالم ورود ويروس كرونا به 
كشور، ناوگان اتوبوسراني تهران مثل روز اول و چه بسا، 
دقيق تر و وس��يع تر از قبل ضد عفوني مي شود، گفت: 
آنچه براي ما بسيار اهميت دارد، حفظ ايمني و سالمتي 
ش��هرونداني اس��ت كه براي رفت و آمدهاي شهري، 
اتوبوس انتخاب نخست آنهاس��ت. به گزارش ايسنا، 
محمود ترفع با اشاره به تشديد مسائل و مشكالت ناوگان 
اتوبوسراني تهران با توجه به اعمال تحريم هاي ظالمانه 
و افزايش نرخ ارز و نرخ تورم، اظهار كرد: شيوع كرونا به 
مسائل و مشكالت موجود شركت واحد دامن زده كه 
نمونه اي از آن كاهش مسافران ناوگان از يك ميليون و 
700 هزار تا يك ميليون و 800 هزار نفر در روز به 300 
هزار تا 400 هزار نفر است كه منجر به كاهش بي سابقه 
درآمدهاي شركت واحد شده است.  او با تأكيد بر اينكه 
در حال حاضر درآمدهاي اين شركت به حدي كاهش 
يافته كه حقوق ناظران خطوط هم به سختي پرداخت 
مي شود، خاطرنشان كرد: عالوه بر اين، با توجه به هزينه 
باالي نگه��داري اتوبوس و كاه��ش درآمد رانندگان 
اتوبوس هاي خصوصي به دليل كاهش تعداد مسافران، 

دخل و خرج رانندگان همخواني ندارد.

انسجام دولت و مجلس
براي تضعيف جايگاه شوراها

عضو شوراي ش��هر تهران، در انتقاد به مصوبه مجلس 
مبني بر كاهش اختيارات شوراهاي شهر، گفت: دولت و 
مجلس در تضعيف جايگاه شوراها منسجم عمل كردند.
به گزارش مهر، محمد ساالري، در انتقاد به مصوبه روز 
9 آذر 99 مجلس مبني بر كاهش اختيارات شوراهاي 
شهر كشور در توييتر خود نوشت: مجلس يازدهم، اين 
هفته طي مصوبه اي مهم ترين اختيار نهاد  شوراهاي 
شهر، يعني تعيين و تصويب  عوارض شهري را به  وزارت 
كشور بازگرداند. دولت و وزارت كشور هم سرمست از اين 
تصميم اند. دولت اليحه داد و مجلس بهتر از آنچه دولت 
انتظار داشت تصويب كرد، دولت و مجلس در تضعيف 

جايگاه شوراها منسجم عمل كردند.

خريد 6  متر آپارتمان
با تسهيالت خانه اولي ها

گذش��ته از آنكه وام 1۶0 ميليون توماني مسكن 
يكم، حاال فقط كفاف خريد 5 متر و 90 سانتيمتر 
خانه در تهران را مي دهد، پرداخت اقساط ماهيانه 
يك ميليون و 700 هزار توماني آن از عهده اقشار 

پايين هم  برنمي آيد.
به گزارش ايسنا، اثرگذاري تسهيالت 1۶0 ميليون 
توماني صندوق پس اندازمسكن يكم هر ماه كمرنگ 
و كمرنگ تر مي ش��ود تا جايي كه ه��م اكنون به 
كمترين ميزان خود از زمان تصويب در سال 1394 
رسيده اس��ت؛ به طوري كه در حال حاضر اين وام 
فقط 7.8 درصد قيمت يك مسكن 75 متري را در 
تهران پوشش مي دهد. با توجه به جديدترين آمار 
از قيمت مس��كن ش��هر تهران در آبان ماه 1399 
يعن��ي ۲7 ميليون و 100 هزار توم��ان در هر متر 
مرب��ع، وام 1۶0 ميليون توماني مس��كن زوجين 
خانه اولي كفاف 1۲ درصد از قيمت يك آپارتمان 
50 متري، 9.8 درصد ي��ك واحد ۶0 متري و 7.8 
درصد يك واح��د 75 مت��ري را مي دهد. يعني با 
وام 1۶0 ميليون توماني فقط مي توان 5 متر و 90 
سانتيمتر مسكن در ش��هر تهران خريداري كرد. 
اگر به ص��ورت انفرادي اقدام ب��ه دريافت اين نوع 
وام كنيد 80 ميليون تومان به شما تعلق مي گيرد 
كه حدود 4 درصد يك خانه 75 متري را پوش��ش 
مي دهد. اين در حالي اس��ت كه با دريافت وام 80 
ميليون توماني بايد براي مدت 1۲ سال 8۶5 هزار 
تومان و با دريافت تسهيالت 1۶0 ميليون توماني 
ماهيانه يك ميليون و 700 هزار تومان به مدت 1۲ 
س��ال بپردازد. با اين حساب نه تنها اين تسهيالت 
براي خريد خانه در تهران كافي نيست بلكه با توجه 
به اقس��اط نسبتا باالي آن بس��ياري از متقاضيان 
از دريافتش خودداري مي كنند. مدت هاس��ت كه 
پيش��نهاد افزايش وام خانه اولي ها از سوي برخي 
كارشناسان و نمايندگان مجلس ارايه مي شود اما 
محمد اس��المي، وزير راه و شهرسازي موافق اين 
ايده نيست و آن را تورم زام مي داند. او اوايل آبان ماه 
امسال هم گفت كه »منتظريم تا قيمت ها فروكش 
كند سپس س��ر فرصت در اين باره تصميم گيري 
كني��م«. اين صحبت وزير بدان معناس��ت كه وام 
مسكن شايد باال برود اما حاال نه. باال بردن سقف اين 
تسهيالت مخالفاني هم در بين نمايندگان مجلس 
دارد. سيس��تم بانكي نيز ظاهرا برنامه اي براي باال 
بردن رقم تس��هيالت ندارد. همچنين در روزهاي 
اخير، پاك فطرت عضو كميسيون عمران مجلس، 
با بيان اينكه افزايش سقف تسهيالت خريد مسكن، 
حجم نقدينگي را در بازار باال مي برد، گفته است: اين 
مساله تنها موجب افزايش چشمگير قيمت مسكن 
مي شود. بدين ترتيب به نظر مي رسد افزايش سقف 
تسهيالت مسكن از يك طرف ناكارآ و از طرف ديگر 
تورم زا است. بنابراين كارشناسان مي گويند دولت 
بايد برنامه هاي ديگري از جمله افزايش ساخت و 
س��از، واگذاري زمين رايگان به متقاضيان واقعي، 
راه ان��دازي صندوق هاي زمين و مس��كن، تقويت 
تعاوني ها و ديگر برنامه ها را به منظور خانه دار كردن 
اقشار متوس��ط و پايين در دستور كار قرار دهد. از 
طرف ديگر، آذرماه س��ال گذشته رييس جمهور 
دستور داد كه بانك ها ۲0 درصد از تسهيالت خود 
را به حوزه مسكن اختصاص دهند ولي آمار نيمه 
نخست امس��ال نش��ان مي دهد فقط 5.5 درصد 
وام ها به بخش مسكن پرداخت شده است. بانك ها 
در نيمه نخست امس��ال ۶97 هزار ميليارد تومان 
تس��هيالت پرداخت كرده اند كه بخش مس��كن 
39 هزارميليارد تومان آن را شامل مي شود. يعني 
فقط 5.5 درصد وام ها به حوزه مس��كن اختصاص 
يافته كه از اين ميزان 30 درصد به خريد و 70 درصد 
به ساخت تعلق داشت. به بيان ديگر سهم ساخت 
و ساز از كل تسهيالت بانكي 1.5 درصد بوده است.

مسكن ملي فعال متري ۳  ميليون
با وج��ود آنك��ه اواخر مهرم��اه و مطاب��ق برآورد 
هزينه هاي تابستان امس��ال، قيمت هر متر مربع 
مسكن ملي ۲.7 ميليون تومان از سوي وزارت راه 
و شهرس��ازي تخمين زده شده بود، بنياد مسكن 
اعالم كرده كه با توجه ب��ه افزايش قيمت مصالح 
ساختماني نرخ ها به بيش از متري 3 ميليون تومان 

رسيده و البته اين رقم نهايي نيست.
 به گزارش ايس��نا، اواخر مهرماه امسال، مسووالن 
وزارت راه و شهرس��ازي بر اساس هزينه هاي سه 
ماهه دوم سال جاري قيمت هر متر مربع مسكن 
ملي را ۲.7 ميليون تومان اع��الم كردند. محمود 
محمودزاده،  معاون وزير راه و شهرس��ازي در اين 
خصوص با بي��ان اينكه نظام فني كش��ور مالك 
تعيين قيمت واحدهاي مسكوني ملي است گفته 
بود: بر اس��اس فهرست بها با تعديل هاي سه ماهه 
دوم، متري ۲ ميليون و 700 هزار تومان با نوسان 5 
درصد افزايش يا 10 درصد كاهش به استان ها اين 
اختيار تفويض شده است تا بر اساس اين معيارها 
برنامه ريزي و محاسبه را انجام دهند. با اين حال به 
نظر مي رسد نوسانات قيمت مصالح ساختماني 
برآوردها را تغيير داده و حاال بنياد مسكن مي گويد 
هر متر آپارتمان مس��كن مل��ي متري 3 ميليون 
تومان اس��ت. جواد حق ش��ناس، معاون مسكن 
شهري بنياد مسكن در خصوص ميانگين قيمت 
تمام شده هر واحد مسكن ملي گفته است: اعالم 
نهايي قيمت ها به طور دقيق امكانپذير نيس��ت. 
همچنان كه وزارت راه و شهرسازي نيز اعالم كرده 
نرخ پايه اي كه توسط سازندگان و انبوه سازان اعالم 
مي شود مالك عمل خواهد بود و با توجه به افزايش 
قيمت مصالح از ابتداي س��ال تاكنون قيمت هر 
متر واحد آپارتماني كه احداث خواهد شد بيش 
از 3 ميليون تومان برآورد مي شود كه البته باز هم 

اين رقم نهايي نيست.

»تعادل« گزارش مي كند

تصوير طرح هاي مسكني در آيينه بودجه 1400

دومين جلسه دادگاه رييس اسبق خصوصي سازي برگزار شد

واگذاري كشت و صنعت مغان محور اتهامات
دومين جلسه دادگاه بررسي به اتهامات پوري حسيني 
– رييس اسبق سازمان خصوصي س��ازي كشور – روز 
گذش��ته )چهار شنبه( برگزار ش��د. پوري حسيني كه 
از تابستان سال گذش��ته به اتهامات اقتصادي از سوي 
دادستاني تهران دستگير شده بود، ابتداي اين هفته در 
نخستين جلس��ه دادگاه خود حاضر شد. اين جلسه به 
قرائت كيفرخواست او از سوي نماينده دادستان اختصاص 
داشت. در جلسه دوم دادگاه نيز نماينده دادستان بخش 
ديگري از اتهامات موجود در اين پرونده را در صحن دادگاه 
قرائت كرد. نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و در 
مورد اش��كاالت مربوط به قرارداد منعقده بين سازمان 
خصوصي سازي و قربانعلي فرخزاد گفت: متهم درباره 
نحوه واگذاري به فرخزاد مي گويد كه معاونت واگذاري، 
مدير واگذاري و بقيه اعضاي هيات عامل به همه كساني 
كه براي آشنايي با سهام در حال فروش سازمان، مراجعه 
مي كردند مجموعه ماشين سازي را پيشنهاد مي دادند؛ 
اما به دليل شرايط نامناسب شركت هيچكس حاضر به 
خريد سهام آن نمي شد و فرخزاد تنها كسي بود كه قيمت 

مورد نظر سازمان را پذيرفت.
نماينده دادستان افزود: متهم درباره علت عدم برگزاري 
مزايده گفت در فروش سهام وكالتي سازمان، الزامي به 
برگزاري مزايده نيست و فروش مذاكره اي براي سازمان 
قابل قبول بود. اين در حالي است كه بايد اينگونه پاسخ داد 
كه الزام به برگزاري مزايده وجود داشته است. باللي افزود: 
حسب دستورالعمل واگذاري سهام، مي بايست تشريفات 
خاصي از جمله گروه مذاكره كننده، اخذ مجوز از هيات 
واگذاري و س��اير موارد رعايت مي شد كه انجام نگرديد. 
وي ادامه داد: حس��ب ماده 3 دستورالعمل واگذاري، در 
صورت تصويب مشتريان استراتژيك و مديران منصوب 
آنها بايد شرايطي مثل 5 سال سابقه فعاليت در زمينه بنگاه 
مورد واگذاري، تخصص و توان مالي، اقتصادي و حرفه اي 
متناس��ب با فعاليت بنگاه و عدم سوء پيشينه را داشته 
باشند ليكن خريدار قربانعلي فرخزاد در مصاحبه خبري 
اظهار داشته من سرمايه گذار و مالك هستم نه مديرعامل. 
نامبرده داراي تحصيالت پنجم ابتدايي و بنا به اظهارات 
خودش دالل معامله آهن است. نماينده دادستان تصريح 
كرد: شركت ماشين سازي تبريز توليدكننده محصوالت 
اس��تراتژيك، انحص��اري و داراي امالك و مس��تغالت 
فراواني بوده است و بنگاه استراتژيك محسوب مي شده 
كه پيشنهاد آن را بايد سازمان خصوصي سازي به هيات 

واگذاري ارايه مي كرد كه اين كار انجام نشد.
وي ادامه داد: ش��ركت ماشين س��ازي تبري��ز تا قبل از 
واگذاري حدود 30 نوع ماشين ابزار توليد كرده كه توليد 
تقريبًا تمامي آنها با ليسانس و مجوز كشورهاي خارجي 

چك و اسلواكي، آلمان و تايوان صورت گرفته است.
باللي افزود: شركت مزبور با س��ابقه اي بالغ بر 48 سال 

تاكن��ون مباردت به توليد و توزيع بي��ش از يكصد هزار 
ماش��ين ابزار در كشور كرده اس��ت و داراي صادرات به 
كشورهاي آلمان، اتريش، عراق، تركيه، سودان، سوريه و 
برخي كشورهاي آفريقايي بوده و داراي برند ارزشمندي 
است. در حالي كه دارايي نامشهود شركت كه همان دانش 
فني، ليسانس و مجوزهاي موخوذه و عالمت تجاري است 

در قيمت گذاري اين گروه لحاظ نشده است.
نماينده دادستان در ادامه خاطرنشان كرد: كارشناسي 
قيمت گذاري بنگاه توس��ط س��ازمان خصوصي سازي 
از بين كارشناس��ان رس��مي دادگس��تري و موسسات 
حسابرسي رس��مي انجام مي شود، از طرفي كارشناس 
فني قيمت گذاري تحت مديريت كارشناس قيمت گذاري 
بنگاه فعاليت مي كند و كارشناس قيمت گذاري بر اساس 
تحليل كارشناس��ي قيمت واحدي را ب��راي بنگاه ارايه 

مي كند.
وي تصري��ح كرد: اعتبار قيمت كارشناس��ي فني ۶ ماه 
اس��ت و اعتبار قيمت كارش��ناس حسابرس��ي تا زمان 
برگزاري مجمع عمومي صاحبان س��هام شركت است. 
با برگزاري مجامع شركت صورت هاي مالي ميان دوره 
در آن مصوب مي شود و اين در حالي است كه تغييرات 
مربوط به 3 ماه اعمال نشده است. باللي در ادامه اظهار 
كرد: در خصوص شيوه قيمت گذاري، قيمت گذاري بر 
اساس ارزش اسمي و ارزش ويژه صرفًا در شرايط خاص 
پيش بيني شده است، متهم در خصوص تصويب قيمت 
براي گروه ماشين س��ازي اظهار داشته است كه قيمت 
پايه نامناس��ب و باال بود. مش��تري نداش��ت و 11 بار به 
مزايده گذاشته شده بود. نماينده دادستان ادامه داد: در 
خصوص ماشين سازي ريخته گري، تاريخ اعتبار گزارش 
كارشناس قيمت گذاري به اتمام رسيده است. وي تأكيد 
كرد: خصوصي سازي چوب حراج زدن به اموال دولتي و 
عمومي نيست بلكه بايد اصالح ساختار صورت مي گرفت 

تا شركت از زيان خارج شود.
نماينده دادستان افزود: س��ازمان خصوصي سازي در 
قرارداد با قربانعلي فرخزاد، س��ود فروش اقس��اطي را 
محاس��به نكرده اس��ت. باللي در ادامه و در خصوص 
شركت كش��ت و صنعت و دامپروري مغان نيز گفت: 
دش��ت مغان دش��تي وس��يع و حاصلخيز اس��ت كه 
30 درص��د آن در ايران و 70 درص��د آن در جمهوري 
آذربايجان است و مساحت آن 300 تا 350 هزار هكتار 
برآورد ش��ده اس��ت. وي با بيان اينكه شركت كشت و 
صنعت و دامپ��روري مغان بزرگ ترين بنگاه اقتصادي 
خاورميانه و مهم ترين مجموعه كشت و صنعت از ميان 
11 مجموعه كشت و صنعت در كشور است، گفت: اين 
شركت حدود 7 درصد از كل مواد غذايي زنجيره غذايي 
كشور را شامل مي شود. در ادامه جلسه دادگاه نماينده 
دادس��تان، اظهار داشت: يك از بنيادها طي نامه اي در 

تاريخ 13 خرداد 97 به وزير اقتصاد تمايل خود را براي 
خريد شركت كش��ت و صنعت مغان با مبلغ 1۶ هزار 
ميليارد ريال با تنفس يك س��اله و طي اقساط هشت 
ساله با لحاظ كردن سود اقساط در قيمت تعيين شده و 
بازگشت 4 هزار و 800 هكتار زمين هاي مغان به اموال 
شركت، اعالم مي دارد. وي ادامه داد: موضوع فوق الذكر 
در تاريخ ۲ تير 97 در جلس��ه هيات واگذاري سازمان 
خصوصي سازي مطرح مي ش��ود و آقاي پورحسيني 
رييس وقت س��ازمان خصوصي س��ازي در آن جلسه 
مي گويد كه ارزش بازدهي ش��ركت كش��ت و صنعت 
مغان ۲ هزار و ۲00 ميليارد تومان نيست و پيشنهادم 
اين اس��ت كه براي همه بنگاه ها، ارزش بازدهي مالك 

باشد نه ارزش روز.
نماينده دادستان تصريح كرد: در تاريخ دوم مرداد 97 با 
حضور 4 متقاضي، مزايده شركت كشت و صنعت مغان 
انجام مي پذيرد و طي آن سازمان خصوصي سازي اعالم 
مي كند كه شركت توسعه بازار سرمايه تهران برنده اول 
مزايده شركت كشت و صنعت مغان شده است. نماينده 
دادستان گفت: اما از آن جهت كه برادران صرافان كه از 
بدهكاران كالن بانكي بودند در زمره سهامداران شركت 
توسعه بازار سرمايه تهران محس��وب مي شدند هيات 
دول��ت در تاريخ ۲3 مهر 97 مصوب ك��رد كه واگذاري 
شركت كش��ت و صنعت مغان پس از اعالم نظر وزارت 
اطالعات صورت گيرد. وي بيان داشت: همچنين سازمان 
بازرسي كل كشور نيز به موضوع فوق الذكر ورود كرد و 
طي نامه اي در تاريخ 97.09.1۲ به وزير اقتصاد اعالم نمود 
كه هيات واگذاري سازمان خصوصي سازي بايد نسبت به 
اهليت خريداران شركت كشت و صنعت مغان و همچنين 
ارزيابي مجدد اموال اين شركت اقدامات متقضي را صورت 
دهد. نماينده دادستان گفت: همچنين وزارت اطالعات 
نيز اعالم داش��ت كه با توجه به قرائ��ن موجود مبني بر 
پنهان كاري در ذينفع اصلي خريدار ش��ركت كشت و 
صنعت مغان كه از بدهكاران كالن بانكي است، لذا اقتضا 
دارد تعليق فرآيند واگذاري و ارزيابي مجدد و واگذاري 
مجدد شركت كشت و صنعت مغان در دستور كار قرار 

گيرد. نماينده دادستان اظهار داشت: با وجود همه اين 
توصيفات، س��ازمان خصوصي س��ازي صرفًا برنده اول 
مزايده شركت كش��ت و صنعت مغان را كنار گذاشت و 
پس از حدود 5 ماه از تاريخ مزايده يعني در تاريخ ۲ دي 97 
بدون ارزيابي مجدد و با همان قيمت قبل، شركت مزبور 
را به نفر دوم مزايده واگذار كرد. وي گفت: شركت شيرين 
عسل و دامپروري آذربايجان خاوري يكي از شركت هاي 
برنده دوم مزايده ش��ركت كشت و صنعت مغان، بالغ بر 
1۲00 ميليارد بدهكاري به بانك ملت داشته است كه اين 
موضوع صرفا با يك نامه تأييد از يك شعبه بانك ملت، حل 
شده تلقي شد. نماينده دادستان تصريح كرد: بنابراين 
در واگذاري دوم شركت كشت و صنعت مغان كه در دي 
ماه 97 صورت گرف��ت اواًل ارزيابي مجدد از دارايي هاي 
ش��ركت صورت نگرفت و صرفا بر مبناي ارزيابي قبلي 
اقدام به واگذاري ش��د، ثانيا اهليت برنده دوم مزايده كه 
شركت كشت و صنعت مغان به او واگذار شده بود، لحاظ 
نگشت و ثالثا جهش قيمت هاي صورت گرفته در اواخر 
سال 97 نيز در واگذاري مورد اشاره لحاظ نشد و متهم 
به عنوان رييس عامل وقت خصوصي س��ازي اين موارد 
را ناديده گرفت. نماينده دادستان ادامه داد: با عنايت به 
افزايش سرسام آور و خارج از قاعده قيمت اراضي و امالك 
و تالطمات بازار ارز از تاريخ تعيين قيمت سهام، لغايت 
پايان آخرين سال مالي و تاريخ واگذاري و با لحاظ داشتن 
اين امر كه بيش از 88 درصد قيمت و ارزش شركت كشت 
و صنعت مغان به اراضي آن تعلق دارد، عدم رعايت اين 
امر باعث زيان سنگيني به اموال بيت المال گرديده و از 
باب تضييع حقوق و اموال دولت در كيفرخواست به آن 
پرداخته ايم و حتما پيگيري خواهيم كرد. در ادامه اين 
جلسه، بخش ديگري از ابهامات موجود در پرونده كاري 
پوري حسيني از سوي نماينده دادستان مطرح شد و با 
توجه به پايان يافتن وقت دادگاه، قاضي اعالم كرد كه ادامه 
قرائت كيفرخواست در جلسه بعدي دادگاه كه زمان آن 
متعاقبا اعالم مي شود، نهايي خواهد شد. پس از قرائت 
كيفرخواست نوبت به پوري حسيني و وكالي او خواهد 

رسيد تا از اتهامات وارد شده دفاع كنند.



صاحبنظ��ران حاض��ر در محفل فضاي مج��ازي پاك 
معتقدند كه در هيچ جاي دنيا به اندازه ايران از ابزارهاي 
فيلترينگ و گمنامي در فضاي مج��ازي به صورت عام 
استفاده   نمي شود و خروج اين ميزان ديتاي كشور از طريق 
فيلترشكن   ها تهديد محسوب   مي ش��ود. از سوي ديگر، 
ناپايداري پلتفرم هاي بومي در كشور از عملكرد مسووالن و 
قانونگذاران نشات   مي گيرد. فعاالن فضاي مجازي پاك در 
يك نشست هم افزايي، نبود وفاق ملي در سياست گذاري 
براي   پيام رسان هاي بومي را يكي از داليل عدم موفقيت 
اين كسب وكارها عنوان كردند. محفل هم افزايي فعالين 
فضاي مجازي كه توس��ط جمعيت توسعه گران فضاي 
مجازي پاك )فمپ( برگزار   مي ش��ود، به موضوع »برنده 
بازي توئيتر كيست؟« پرداخت. در اين نشست، فعاالن 
فض��اي مجازي پاك دالي��ل حضور كارب��ران ايراني در 
شبكه هاي اجتماعي خارجي را مورد بررسي قرار دادند و 
به داليلي براي عدم موفقيت   پيام رسان هاي بومي اشاره 
كردند. در همين حال مزايا و معايب حضور در شبكه هاي 
اجتماع��ي خارجي، انحصاري كه اين   پيام رس��ان   ها در 
كش��ور ايجاد كرده    اند و تهديدات مرب��وط به آنها، مورد 

بررسي قرار گرفت. 

    مهاجرت نخبگاني 
به شبكه هاي اجتماعي خارجي 

عاطفه موس��وي، مس��وول بخش خان��واده جمعيت 
توس��عه گران فضاي مج��ازي پاك با انتق��اد از حضور 
فضاي نخبگاني كشور در سكوها و پلتفرم هاي خارجي 
و فروكاهش فعاليت هاي رسانه اي به اين فضا، گفت: به 
نظر   مي رسد در فضاي نخبگاني كشور، تخمين افراطي 
از فايده حضور در سكوها و پلتفرم هاي خارجي مطرح   
مي شود. اينكه كار و فعاليت رسانه اي را بخواهيم با يك 
توئيت و پست زني در پلتفرم هاي اجتماعي جايگزين 
كنيم، به نوعي فروكاهش اس��ت. بايد توجه داشت كه 
رسانه ابعاد گسترده اي دارد اما هم اكنون شاهد هستيم 
كه به دليل ترويج بيش از حد شبكه هاي اجتماعي در 
كشور، رس��انه در حال فراموش ش��دن است. موسوي 
با بيان اينكه حتي ش��اهد هس��تيم كه مسووالن نيز 
در خبررساني به انتشار يك پس��ت در فضاي مجازي 
انتقاد   مي كنند و بسياري از اخبار مهم ذيل پست هاي 
شبكه هاي اجتماعي گم   مي شود، از مهاجرت گسترده 
كاربران به سكوهاي انحصاري خارجي انتقاد كرد. اين 
كارشناس ادامه داد: شايد كاربران شبكه هاي اجتماعي 
خارجي مانند توئيتر تصور كنند كه با انتشار يك پست 
و يا توئيت يك كار رسانه اي خوب انجام داده    اند اما بايد 
حواسمان باشد كه چه پايگاه داده بزرگي را در شبكه هاي 
اجتماعي تقديم دشمن   مي كنيم. وي با اشاره به اينكه 
نوعي از مهاجرت نخبگاني را در فضاي مجازي به سمت 
ش��بكه هاي اجتماعي خارجي   مي بينيم، خاطرنشان 
كرد: حتي جامعه نخبگاني كش��ور حاضر نيستند در 
ش��بكه هاي اجتماعي داخلي فعاليت كنند و به دليل 
اينكه از شبكه هاي داخلي راضي نيستند، مهاجرتشان 
را توجيه   مي كنند. اين كارشناس فضاي مجازي با بيان 
اينكه   نمي خواهيم بگوييم همه حضورها در سكوهاي 
خارجي اشتباه است، گفت: حضور در هر سكويي با توجه 
به پارامترها و اقتضائاتي مانند ميزان اطالعات، موضوع 
فعاليت، زبان و مخاطبان، متقاوت اس��ت اما بايد توجه 

كرد كه جبهه داخلي را نبايد به خارجي   ها واگذار كرد.

     توييتر را خبرگزاري رسمي نكنيم
وي گفت: اينكه بگوييم   پيام رسان واحد قوي و شبكه ملي 
اطالعات نداريم پس بايد در فضاي شبكه هاي خارجي 
فعاليت كنيم، توجيه درستي نيست. بايد حواسمان باشد 
كه چه محتوايي را تقديم خارجي   ها مي كنيم. موسوي با 
بيان اينكه قدرت خبرگزاري هاي مهم كه اخبار رسمي 
كش��ور را مخابره كنند و ساير س��ايت   ها از آنها استفاده   
مي كنند به دليل توجه به شبكه هاي اجتماعي از دست 
رفته است، ادامه داد: اين هشدار را جدي بگيريم كه توئيتر 
را خبرگزاري رسمي نكنيم. شبكه اجتماعي كه كنترل آن 
هم در اختيار خودمان نيست؛ با اين روند شايد تا دو سال 
ديگر چيزي به نام خبرگزاري رس��مي در كشور نداشته 
باشيم. اين كارشناس با تاكيد بر اينكه راهبرد بلندمدتي 
براي ساماندهي استفاده از   پيام رسان هاي اجتماعي در 
كشور ديده   نمي ش��ود، گفت: كمترين اقدام ممكن اين 
است كه حداقل از يك رسانه واحد خارجي مانند توئيتر 
استفاده نكنيم و به انحصاري بودن آن كمك نكنيم. وي 
تاكيد كرد: ابعاد كنش��گري فضاي مجازي تراز انقالب 
اسالمي، در فضاي مجازي قابل آموزش است و هم اكنون 

در اين زمينه خأل داريم.

   مردم در   پيام رسان هاي بومي 
دغدغه امنيت ندارند

محمدمهدي حبيبي، فعال فضاي مجازي و عضو هيات 
مديره جمعيت توس��عه گران فضاي مج��ازي پاك نيز 
با بيان اينك��ه ما چه با حضور در ش��بكه هاي اجتماعي 
خارجي و چه بدون حضور در اين ش��بكه ها دچار نوعي 
اضمحالل ش��ده ايم، اظهار كرد: پيام رسان هاي داخلي 
ما از نظر كارآيي و كارآم��دي روز به روز وضعيت بدتري 
پيدا   مي كنند و مردم حتي براي فعاليت روزمره ش��ان از 
قبيل پيام دادن   نمي توانند از اين شبكه ها استفاده كنند. 
در اين شرايط   نمي توان از كاربران خواست كه به فضاي   
پيام رس��ان هاي خارجي نروند. وي گفت: مشكل فعلي 
در حوزه   پيام رس��ان هاي بومي، عدم وفاق ملي از سوي 
مسووالن و سياست گذاران است و ما معتقديم كه عموم 
مردم در استفاده از   پيام رسان هاي بومي، دغدغه امنيت 
ندارند. اين فعال فضاي مجازي با تاكيد بر اينكه مسووالن 

نبايد محوريت را به شبكه هاي اجتماعي خارجي بدهند، 
ادامه داد: بايد وزن انتش��ار محتوا را به سمت شبكه هاي 

اجتماعي داخلي سوق دهيم.

   كشور به اشتراك نظر
در رسانه هاي اجتماعي نرسيده  است

آرش وكيليان، كارشناس فضاي مجازي نيز با طرح اين 
موضوع كه برخورد با ش��بكه هاي اجتماعي در كش��ور 
ج��اي ابهام دارد، افزود: حتي در ح��وزه گفتماني و يا در 
مجلس نيز شاهد رويكردهاي مختلف در حوزه رسانه ها 
و   پيام رسان هاي اجتماعي هستيم و اين نشان   مي دهد 
كه ما در س��طح كشور، به اش��تراك نظر در مورد اينكه   
پيام رس��ان هاي اجتماعي چگونه باشند نرسيديم. وي 
افزود: شايد به همين دليل است كه فعاالن اين حوزه مردد 
هستند و سرمايه گذاران نيز تمايلي به سرمايه گذاري در 
اين بخش ندارند، چرا كه   نمي توان به اين محيط اعتماد 
كرد. وكيليان با اشاره به اينكه اين نبود اشتراك نظر از سال 
۸۳ و با ظهور شبكه اجتماعي اوركات تاكنون در كشور 
ديده   مي شود، گفت: با اين س��طح از ابهام در حاكميت   
پيام رسان هاي اجتماعي و درهم تنيدگي مسائل حقوقي و 
سياسي متعدد و داراي تعارض، نمي توان انتظار داشت كه 
سرمايه گذاري مناسبي در كشور در اين حوزه شكل گيرد.

   نبود وفاق ملي 
در سياست گذاري   پيام رسان هاي بومي 

رسول جليلي، عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي 
در پاسخ به اين س��وال كه چرا سرويس خوب داخلي در 
حوزه   پيام رسان   ها نداريم، گفت: ما با يك سري مساله در 
خصوص خدمات پايه شبكه ملي اطالعات مواجه هستيم 
كه كمابيش حل نشده اند. وي با بيان اينكه مساله اين است 
كه شفافيت تنظيم گري در اين حوزه وجود ندارد اما اين 
همه ماجرا نيست، افزود: از آنجايي كه سرمايه گذاري روي 
شبكه هاي   پيام رسان كه دير بازده هستند، سخت است، 
دولت بايد تمهيدات و مشوق هايي فراهم كند كه بخش 
خصوصي در اين حوزه سرمايه گذاري كند و اين كسب وكار 
به كسب وكاري س��ودآور تبديل شود. جليلي با اشاره به 
حضور مديران و مسووالن كش��ور از جمله نمايندگان 
مجلس و مس��ووالن دولتي در ش��بكه هاي اجتماعي 
خارجي، ادامه داد: اينكه مدير و يا يك نماينده مجلس، 

قانون را دور   مي زند و به حريم قانون احترام   نمي گذارد، در 
هيچ جامعه اي پذيرفته نيست. اگر قانون منع حضور در 
شبكه هاي اجتماعي خارجي فيلترشده اشكال دارد بايد 
آن را تصحيح كنند اما مادامي كه اين قانون وجود دارد، بايد 
به آن احترام گذاشت. عضو حقيقي شوراي عالي فضاي 
مجازي گفت: درست است كه سرويس خوب داخلي در 
حوزه   پيام رسان هاي اجتماعي نداريم، اما موضوع اين است 
كه در حد سياست گذاران، قانونگذاران و مديران كه بايد 
اين زيرساخت را فراهم كنند، وفاق ملي ديده   نمي شود. اگر 
اين وفاق وجود داشت هم اكنون ما   پيام رسان بومي قابل 
دفاع داشتيم. وي افزود: ما هم اكنون در كشور منابعي مانند 
پهناي باند، برق، سرور، استوريج و امواج فركانس داريم و   
مي توانيم نرم افزار مورد نيازمان را هم خريداري كنيم. اما 
اين نيازمند وجود وفاق است؛ در صورتي كه اين همدلي 
وجود داشت   مي توانستيم حتي نسخه يك نرم افزار موفق 
خارج��ي مانند وي چت را از چين خري��داري كرده و در 
كش��ور نصب كنيم. در اين صورت سرمايه گذار خارجي 
را ترغيب به سرمايه گذاري در كشور   مي كرديم. جليلي با 
اشاره به اينكه زماني روزنامه ها مرجع اصلي اخبار بودند 
و هم اكنون شبكه هاي اجتماعي، اضافه كرد: ما معتقديم 
كه در اين فضا نبايد يك استاندارد واحد را براي دسترسي 
اقشار مختلف مردم به كار گرفت. وي با بيان اينكه نظام 
طبقه بندي دسترسي به اينترنت از س��ال ۸۷ مطرح و 
آماده شده است، گفت: اما براي عملياتي كردن آن شاهد 
تعارف مسووالن هستيم و به همين دليل اين سند، ميان 
دولت هاي مختف پاسكاري   مي شود. البته اميدواريم در 
سال آخر دولت دوازدهم، اين تعارفات كنار گذاشته شده 

و اين سند اجرايي شود.

    برنده بازي توييتر
نظام سرمايه داري امريكاست

پرهام فرهنگ وصال، پژوهشگر حقوق و اقتصاد بين الملل 
از دانش��گاه ژنو نيز برن��ده بازي توئيت��ر را يك كمپاني 
خصوصي و سهامداران اين   پيام رسان اجتماعي عنوان 
كرد و گفت: به دليل نظام سرمايه داري موجود در امريكا، 
رگوالتوري اين جامع��ه را كمپاني هايي مانند توئيتر در 
اختيار دارند. وي با بيان اينكه در ايران در زمينه شناخت 
موضوع   پيام رسان هاي اجتماعي و وضعيت موجود، يك 
توافق نظر وجود ندارد و شاهد يك وفاق از سوي مسووالن 
در اين حوزه نيستيم، گفت: با وجودي كه هم اكنون توئيتر 
فيلتر است اما در عمل   مي بينيم كه آقايان از آن استفاده   
مي كنند. اين پژوهشگر با تاكيد بر اينكه فضاي شبكه هاي 
اجتماعي را بايد به صورت نامحسوس كنترل كرد و شايد 
يكي از داليلي كه كاربران، جذب سرويس هاي خارجي   
نمي شوند، فضاي عدم اعتماد و نگراني است، خاطرنشان 
كرد: به ج��رات   مي توان گفت ك��ه ۸۰ درصد محتواي 
ش��بكه هاي اجتماعي از نوع ابتذال و تفريحات اس��ت و 
مابقي آن به فعاليت هاي سياس��ي و تجارت الكترونيك 
مربوط   مي شود. وي گفت: البته معتقدم كه مشاغلي كه 
هم اكنون در شبكه اجتماعي اينستاگرام ايجاد شده است 
به هيچ عنوان كارآفريني و كسب وكارهاي نوپا در حيطه 
تجارت الكترونيك نيست،چرا كه تجارت الكترونيك بايد 
مولد باشد اما كسب وكارهايي كه هم اكنون در اينستاگرام 
شكل گرفته اس��ت، بدون وجود اين شبكه نيز، قابليت 

فعاليت دارند.
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تعامالت چندجانبه براي مقابله 
با دالريزه شدن 

از جمله راه هايي كه مي توان براي كاهش وابستگي 
اقتصاد به يك ارز ب��ه خصوص مثل دالر در پيش 
گرفت مي ش��ود  به مواردي نظير، تب��ادل مالي 
دوجانبه و چندجانبه بين كش��ورها، اس��تفاده از 
ارزهاي ديجيتال مث��ل بيت كوين، مبادالت كاال 
در مقابل كاال در برخي موارد و ايجاد تنوع در سبد 
ارزي كشور اشاره كرد. البته نبايد از نظر دور داشت 
كه بخش اعظم هياهويي كه پيرامون دالر شكل 
گرفته است ناشي از هيجانات بازار، تاثير رسانه ها و 

شايعات دالالن و سوداگران ارزي است.
با اين حال، درباره اينكه چه شد اقتصاد كشورها به 
س��مت دالر حركت كرد و كشور ما در كجاي اين 
كالف پيچيده قرار دارد، بايد به تاريخ اقتصاد جهاني 
بعد از جنگ جهاني دوم مراجعه كرد. اما حاال و در 
ايران معاصر با چه پديده اي روبرو هستيم و براي 

تغيير اين رويه چه بايد كرد؟
از زماني كه اقتصاد معاصر ايران شكل گرفته است، 
اين اقتصاد بر اس��اس دريافت هاي دالري بوده و 
متاسفانه تمام سازوكارهاي اقتصادي و بانكي ما 
از ابتدا بر اساس دالر پايه ريزي و برنامه ريزي شده 
است.اينكه ما ناگهاني بخواهيم اين را تغيير دهيم 
كار دش��واري است كه به يكسري عوامل بستگي 
دارد ك��ه ما بتوانيم نق��ش دالر در اقتصاد ايران را 
كم كنيم. متاسفانه در مبادالت بين المللي دنياي 
اقتصاد، دالر تعيين كننده است و نه تنها اقتصاد ما 
بلكه همه اقتصادها تحت تاثير دالر هستند. دليل 
آن هم اين است كه دالر قدرت پشتوانه توليد بسيار 

بااليي دارد و بر ارزش افزوده باال تكيه مي كند.
امروزه دالر تاثيرپذير نيست بلكه خود تعيين كننده 
است، بر اساس همين تعيين كنندگي در اقتصاد 
اس��ت كه دالر چاپ مي ش��ود و ب��ه همين دليل 
قدمت كار ب��ا دالر و قدمت تاريخي آن ناش��ي از 
پشتوانه توليدي در اقتصاد امريكا است كه حدود 
۲۵ درصد از توليد ناخالص داخلي )GDP( جهان 

را در دست دارد.
ضريب وابس��تگي اقتصاد ما به واردات باالس��ت، 
براي اينكه بخواهيم وابس��تگي خود را به دالر كم 
كني��م، بايد اقتصادمان را ق��وي كنيم. اما چگونه 
مي ت��وان اين اقتص��اد را قوي ك��رد، تنها راه حل 
روي آوردن به اقتصاد دانش بنيان اس��ت. امروزه 
اقتصادهاي دانش بنيان هستند كه راه ميانه را در 
پيش مي گيرند و ميان ُبر مي زنند. درس��ت است 
كه آنطور كه بايد و شايد اقتصادمان توسعه نيافته 
اما مي توانيم اقتصادم��ان را به عنوان يك اقتصاد 
پيشران جلو ببريم كه چند ش��رط دارد و يكي از 

آنها اقتصاد دانش بنيان است.
شرط ديگر اصالح ساختار اقتصاد دولت كارآمد، 
چابك و متخصص است. تاكنون دولت ما اينگونه 
نبوده و آن عزم و اراده راس��خ براي اين باور كه ما 
مي توانيم پيش��ران باشيم و رش��د بااليي داشته 
باشيم و بتوانيم ريال را قوي كنيم، وجود نداشته 
است. امري كه متاسفانه به داليل مختلف و عمدتًا 
به سياس��ت هاي اقتص��ادي بازمي گ��ردد كه در 
زمان هاي مختلف دايما در تضاد با يكديگر بوده اند.

يكي از نمونه هاي تضاد در سياست هاي اقتصادي 
كش��ور نوع عملكرد دس��تگاه ها نس��بت اقتصاد 
مقاومتي اس��ت. اگر بنا بر اقتصاد مقاومتي است 
چرا يك مرتبه مي بينيم ۴۰۰۰ خودرو در گمرك ها 
وجود دارد. س��تاد اقتص��اد مقاومتي كي چنين 
تصميمي گرفته و چگونه پول آن داده شده و چه 
كسي آن را آورده است!؟ وقتي ما مي گوييم اقتصاد 
مقاومتي مي خواهيم بايد حواسمان باشد بخش 
مهمي از آن به مديري��ت واردات بازمي گردد كه 

بايد اصالح شود.
دولت براي افزايش بهره وري و كارايي بايد كوچك 
ش��ود، دولت چابك دولتي اس��ت ك��ه كوچك 
اس��ت و كار را به دست مردم مي س��پارد. البته نه 
به ش��كل خصولت��ي؛ بلكه به صورت��ي كه وقتي 
مي خواهيم كارخانه اي را ملي كنيم اول كاركنان 
آن و مهندس هايش در اولويت باشند و همچنين 
سازوكار رسمي از آنها حمايت كند. مثل كاري كه 
آلماني ها انجام داده اند و نظام مالياتي هواي چنين 

اقداماتي را دارد.
يكي از راه هاي كاهش وابستگي به يك ارز خاص 
در اقتصاد، افزايش تعامالت دوجانبه و چندجانبه 
در اقتصاد است كه باعث بها دادن به ارزهاي ملي 
كش��ورهاي ديگر مي ش��ود و اهميت هر اقتصاد 
براي طرف ديگر را مش��خص مي كند. از راه هاي 
كاهش وابس��تگي اقتصاد به دالر اين اس��ت كه 
غي��ر از دالر ارزهاي ديگري ه��م وجود دارد مثل 
يوآن چين، ي��ن ژاپن، پوند، ي��ورو و غيره كه اگر 
ما بتوانيم با توجه به تبادالتي كه با اين اقتصادها 
داريم يك سبد ارزي مشخصي از بعضي از اين ها 
انتخاب كنيم، تاحدودي از دالريزه شدن اقتصاد 
جلوگيري مي كنيم. مثال درصد بااليي از واردات 
ما از كش��ورهايي مثل آلمان و چين است كه اگر 
پرداخت ه��ا را به ارز اين كش��ورها تبديل كنيم، 
تاثي��ر دالر را كم مي كنيم. البت��ه دولت هاي ما تا 
حاال چندين بار خواسته اند اين كار را انجام دهند 
اما چون اين كار مشكل است و مشكالتي را براي 
دولت وقت ايجاد مي كند، چنين اقدامي را جدي 

دنبال نكرده اند.
 همچنين عده اي مي گويند نرخ خود اين ارزها هم 
تحت تاثير دالر قرار دارد و با نوسان در دالر ارزش  
اين ها هم دايم تغيير مي كند. به همين دليل، به 
نظر من، اين كار با دش��واري روبرو است اما يكي 
از مهم ترين راه هايي اس��ت كه مي توان آن را در 
مبادالت بين المللي در پيش برد. تنها راه مقابله با 
نوسانات نرخ دالر و كاهش تاثير آن بر اقتصادمان 
اين است كه ساختار اقتصادي چابك، دولت پويا و 

اقتصادي قوي و مستحكم داشته باشيم.

آغاز پشتيباني و بازسازي 
يادمان شهداي هفت تپه

اولين جلسه ستاد پشتيباني و بازسازي يادمان شهداي 
هفت تپه با حضور مهندس صالح زاده ش��هردار قائم 
شهر، مهندس عليپور نماينده محترم مجلس شوراي 
اسالمي و سردار رستميان و سردار برسالني فرمانده 
لشگر ويژه ۲۵ كربال و سرهنگ عليزاده فرمانده سپاه 
ناحيه قائم شهر و سرهنگ جاني پور مسوول يادمان 
شهداي هفت تپه و مهندس عباسي و مهندس متاني 
اعضاي ش��وراي اسالمي ش��هر و نادر پيشگر رييس 
اتاق اصناف قائم ش��هر و معاونين و مديران س��تادي 
شهرداري در دفتر شهردار قائم ش��هر برگزار گرديد. 
درادامه جلس��ه سردار رس��تميان به اهميت موضوع 
وجايگاه فرهنگ ايثاروشهادت وپاسداشت آن پرداخت 
وازمهندس صالح زاده شهردارقائم شهرواعضاي محترم 
ش��وراي اسالمي ش��هر به جهت پيش��گامي دراحيا 
وبازس��ازي يادمان ش��هداي هفت تپه كه نمادايثار، 
مقاومت وازخودگذشتگي دالورمردان استان مازندران 
است تقديروتش��كرنمود. همچنين مهندس كمال 
عليپورنماينده محترم مجلس شوراي اسالمي ضمن 
تقديروتشكرازاقدام انقالبي وجهادي مهندس صالح زاده 
شهردارقائم شهرواعضاي محترم شوراي اسالمي شهر 
به اهميت مصوبات جلسه پرداخت. در پايان هركدام 
ازحاضرين به بيان نقطه نظرات درخصوص احياواهميت 
بازسازي يادمان شهداي هفت تپه پرداختند. جلسه 
ستاد پشتيباني از يادمان شهداي هفت تپه كه به نام 
سردار رش��يد اسالم شيرسوار نامگذاري گرديده پس 
از بازديدي كه از طرف حض��رت آيت اهلل معلمي امام 
جمعه معزز قائمش��هر و نماينده م��ردم مازندران در 
مجلس خبرگان رهبري به همراه مهندس كمال عليپور 
خنكداري نماينده مردم قائمشهر در مجلس شوراي 
اسالمي، اعضاي محترم شوراي اسالمي آقايان محمد 
نصير متاني، مجيد عباس��ي، فرماندهي محترم سپاه 
شهرستان سرهنگ عليزاده و شهردار قائمشهر مهندس 
عباس صالح زاده صورت گرفته، رس��ما به نام س��تاد 
پشتيباني يادمان شهداي هفت تپه و به ياد شهداي ۸ 
سال دفاع مقدس لشگر ويژه ۲۵ كربال نامگذاري و آغاز 

به كار نموده كه امروز اولين جلسه آن برگزار گرديد .

اهداي 1600 تبلت توسط فوالد 
مباركه به دانش آموزان

شركت فوالد مباركه در راستاي عمل به مسووليت هاي 
اجتماعي خود و با توجه به شرايط ويژه آموزشي ناشي 
از شيوع بيماري كرونا در كشور، 16۰۰ دستگاه تبلت 
دانش آموزي تأمين و در بي��ن دانش آموزان مناطق 
محروم و كم برخوردار توزيع كرد.كريم زارع مديركل 
كميت��ه امداد امام خمين��ي )ره( اس��تان اصفهان با 
اعالم اين خبر گفت: از مجموع 16۰۰ دستگاه تبلت 
مذكور، بالغ بر 6۰۰ دس��تگاه تبلت ب��ه دانش آموزان 
تحت پوشش كميته امداد استان اصفهان اهدا شده 
است.مديركل كميته امداد امام خميني )ره( استان 
اصفهان در واكنش به مشاركت شركت فوالد مباركه 
در حمايت از دانش آموزان و خانواده هاي كم بضاعت 
استان اصفهان، ضمن اشاره به موفقيت هاي شركت 
فوالد مبارك��ه در عرصه توليد كش��ور، از حمايت ها 
و مس��اعدت هاي خداپسندانه و پيش��تاز بودن اين 
شركت در امر مس��ووليت هاي اجتماعي در مقاطع 
مختلف تقدير كرد و گفت: ف��والد مباركه همواره در 
حوادث غيرمترقبه ازجمله س��يل، زلزله و نيز تأمين 
رايگان اكسيژن بيمارس��تان ها به حمايت از بيماران 
مبتال به كرونا و ديگر آسيب ديدگان پرداخته است و 
با تأمين تجهيزات موردنياز سيستم بهداشت و درمان 
استان و كش��ور، نمونه قابل ارايه اي از تعهد و عمل به 
مس��ووليت هاي اجتماعي را براي ديگر سازمان ها به 

نمايش گذاشته است.

حل مشكل اينترنت  شاد  به دست 
همراه اول

شبكه آموزشي دانش آموزي»شاد« كه پس از شيوع 
ويروس كرونا در كش��ور براي حل مشكل تحصيلي 
دانش آموزان راه اندازي شد، توانسته است ١٢ ميليون 
 دانش آم��وز را به خود جذب كند. از اين تعداد حدود

 ١٠ ميليون دانش آموز حض��ور فعال يعني حداقل 
۵ س��اعت فعاليت هفتگي در ش��اد دارن��د. در حال 
حاضر بيشينه مصرف پهناي باند شبكه شاد به ٣۴۵ 
گيگابيت برثانيه رسيده است كه نشان دهنده استقبال 
دانش آموزان و معلمان از اين پلتفرم آموزشي است. 
در ابتداي فعاليت شاد برخي دانش آموزان و معلمان 
به كندي سرعت شبكه شاد انتقاد داشتند كه با تالش 
تيم فن��ي همراه اول و هم��كاري وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات و شوراي عالي فضاي مجازي مشكل 
سرعت شبكه شاد تا حد زيادي برطرف شده است. تيم 
فني همراه اول و مديران شبكه شاد روزانه جلساتي را 
با مديران آموزش و پرورش استان ها آغاز كرده اند تا 
مسائل و مشكالت هر استان از جمله موضوع سرعت را 
حل كند. گفتني است، سلسله جلساتي با عنوان »٣٠ 
روز ٣٠ استان« با حضور سيدحسن الحسيني مدير 
شبكه شاد و مديران كل آموزش و پرورش در استان 
آغاز شده تا مشكالت و مسائل مربوط به اين پلتفرم 

آموزشي حل شود.

رمزارز  فيس بوك تغيير نام  داد
پروژه رمزارز ليبرا كه مورد حمايت  فيس بوك قرار دارد، 
در تالش براي نشان دادن استقالل اين پروژه و كسب 
تاييديه رگوالتوري، نامش را به ديم )Diem( تغيير داد. 
به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، طرح رمزارز ليبرا سال 
گذشته از س��وي  فيس بوك مطرح شد و پس از اينكه 
رگوالتورها و بانك هاي مركزي نسبت به تاثير آن روي 
ثبات مالي، تضعيف كنترل روي سياست پولي و تهديد 
شدن حريم خصوصي ابراز نگراني كردند، اين پروژه در 

آوريل تضعيف شد. 

در هيچ جاي دنيا به اندازه ايران از ابزارهاي فيلترينگ به صورت عام استفاده   نمي شود

ناپايداري پلتفرم هاي بومي، نتيجه عملكرد مسووالن

فاصله بعيد بودجه با واقعيات اقتصادي

بودجه و صعود مشروط بازار سرمايه

مگر اينكه س��ازو كار فروش نفت از طريق بورس فراهم 
ش��ود كه البته اقدامي مثبتي مي تواند باشد. اما حقيقت 
ماجرا اين است كه در تحريم نفتي قرار داريم و امكان نقل 
و انتقاالت پول فروش نفت وجود ندارد. در اين شرايط يك 
چنين پيش بيني هايي چيزي جز خيال پردازي نيست. ما 
بايد در مواجهه با بودجه واقعگرا باشيم. واقعيت آن است 
كه بودجه سال جاري به نسبت سال قبل با بر اساس تورم 
سال قبل پيش بيني شود. اقتصاد ايران ۷سال گذشته را 
با نرخ رشد متوسط صفر درصد پشت سر گذاشته است. 
يك چنين اقتصادي چطور مي تواند سال آينده نرخ رشد 
بودجه عمومي بيش از ۴۰درصدي را داشته باشد. اين طور 
بودجه هاست كه در آينده كسري هاي بزرگ مي آفريند. 
به نظر مي رس��د دولت ابتدا هزينه هايش را احصا كرده و 
بعد اقدام به تصويرسازي درآمدها كرده است. در حالي كه 
اين روند بايد معكوس باشد. يعني ابتدا درآمدهاي واقعي 
احصا شود بعد هزينه ها برنامه ريزي شود. فكر نمي كنم 
اين درآمدهاي قابل تحقق باش��د. با تصويب اين بودجه، 
اقتصاد ايران در سال آينده نيز بايد منتظر كسري بودجه 
بزرگي باشد. بر اساس اعالم رييس جمهوري سال آينده 
قرار است 1۵۰هزار ميليارد تومان از طريق واگذاري سهام 
شركت هاي دولتي تامين ش��ود كه اين عدد در مقايسه 

با كس��ري بودجه، پاسخگو نخواهد بود. بر اساس بودجه 
۲۴۷هزار ميليارد تومان پيش بيني ماليات شده است. بر 
اساس آمارها دولت در نيمه نخست سال99 حدود ۷۵هزار 
ميليارد تومان عملكرد مالياتي داشته است. اين اعداد نشان 
مي دهد كه عملكرد مالياتي ساالنه دولت حول و حوش 
رقمي حدودا1۵۰هزار ميليارد توماني بوده است. بنابراين 
پيش بيني درآمد مالياتي بيش از ۲۴۷هزار ميليارد توماني 
نيز چندان مبتني بر واقعيات پيش بيني نشده است. بنابراين 
پايه هاي بودجه بر اساس اعداد واقعي بنا نشده است. نگراني 
مضاعفي كه در اين ميان وجود دارد آن است كه نمايندگان 
مجلس هم دست به كار شوند و بر حجم بودجه بيفزايند. 
اين تجربه تلخي است كه من از سال هاي گذشته داشته ام. 
زماني كه در مجلس فعاليت مي كردم و مميز بودجه بودم، 
هر چقدر تالش مي كردم تا نمايندگان را متوجه اهميت 
موضوع كنم باز هم گوش شنوايي وجود نداشت. بر حجم 
بودجه افزوده مي شد و در نهايت اقتصاد با كسري بودجه 
مواجه مي شود. كسري بودجه هم از طريق فشار بر بانك 
مركزي و افزايش نقدينگي جبران مي ش��ود. مجموعه 
اين فعل و انفعاالت هم در نهايت باعث توسعه پايه پولي و 
ظهور تورم دو رقمي در معيشت مردم خواهد شد. به نظرم 
بودجه نبايد اينگونه بسته شود. بودجه بايد واقعي و مبتني 

بر درآمدهاي قابل تحقق ارايه شود. توپ بودجه در حال 
حاضر در زمين مجلس است. من از نمايندگان مجلس به 
خصوص رييس كميسيون برنامه و بودجه استدعا مي كنم 
كه بناي بودجه را بر خيال پردازي ها نگذارند. بناي بودجه 
را بر واقعيت بگذارند. براي اين منظور بايد دقيق بررسي 
شود چقدر درآمد مالياتي قابل تحقق وجود دارد و چقدر 
ظرفيت فروش اوراق و اس��تقراض از مردم وجود دارد؟ از 
سوي ديگر بايد بررسي شود با استفاده از چه مكانيسمي 
مي توان دارايي هاي دولت را واگذار كرد. البته اين شكل از 
واگذاري دارايي هاي دولتي مخرب است و مي تواند تبعات 
خطرناكي داشته باشد. مهم ترين اولويت در بررسي بودجه 
اعداد و ارقام واقعي اس��ت. نه به  دار است نه به بار است، اما 
دولت با احتمال پايان تحريم ه��ا، درآمدهاي نفتي را در 
بودجه وارد كرده است. اين در حالي است كه دولت همواره 
اعالم كرده است كه بودجه جاري به نفت را كاهش خواهد 
داد. دست مريزاد كه بعد از سه الي چهار برنامه توسعه كه در 
آنها از ضرورت كاهش وابستگي بودجه به نفت سخن رفته 
بود، دولت تازه اعالم مي كند كه تالش مي كند وابستگي 
بودجه به نفت را كاهش دهد. مساله ديگر رويكردي است 
كه دولت در خصوص بودجه عمراني در پيش گرفته است 
و گمان مي كند كه اگر درآمدهاي نفتي را صرف بودجه 

عمراني كند، تبعات خطرناكي در اقتصاد نخواهد داشت. 
درست است كه استفاده از درآمدهاي نفتي براي بودجه 
عمراني بهتر از بودجه جاري است، اما به هر حال آنچه كه 
اتفاق مي افتد تبديل دارايي هاي ارزي بانك مركزي به ريال 
اس��ت. معناي تبديل دارايي هاي ارزي به ريال هم پمپاژ 
نقدينگي است. وابستگي پروژه هاي عمراني به درآمدهاي 
نفتي باعث توسعه پايه پولي مي شود. اين پمپاژ صورت 
مي گيرد به اين اميد كه روزي روزگاري پروژه هاي عمراني 
به نتيجه برسد. مگر پروژه هاي عمراني زودبازده است كه 
سريع به نتيجه برس��د. سال هاست كه برخي پروژه هاي 
عمراني در انتظار هستند تا سرانجامي پيدا كنند. هر اندازه 
هم كه بودجه تزريق شود، بخش محدودي از اين پروژه ها 
به اتمام مي رسند. ضمن اينكه بايد ديد آيا اين طرح هاي 
عمراني بعد از پايان به محله سوددهي و بازگشت سرمايه 
خواهند رس��يد تا بتواند بخشي از تورم موجود در جامعه 
را پوش��ش دهد؟تجربه هاي قبلي نشان مي دهد كه يك 
چنين ديدگاه هاي خوش بينانه اي محقق نخواهد شد. بر 
اساس يك چنين مواردي معتقدم كه طبيعي كه بسياري 
از كارشناسان اقتصادي و نمايندگان نسبت به اين بودجه 
اظهار نگراني كنند و خواستار بررسي دقيق و موشكافانه 

حفره هاي خطرناك بودجه شوند.

 اما؛ موفقيتي كه در كن��ار اصالح قيمت در بورس ديده 
شد، وزن بيش��تر و قابل قبول تري براي تاالر شيشه اي 
داشت. بنابراين صرف اين تصميم حتي زماني كه بازار 
با اوج ريزش س��هام مواجه باش��د اثر چنداني نخواهد 
داش��ت چراكه؛ ميزان و حجم اين مبلغ درمقايس��ه با 
ميران معامالت بازار سرمايه بسياركم است. براي مثال 
در زمان شيوع كرونا در بازارهاي مالي دنيا منابعي مثل 
۸۰۰ تا ۲۵۰۰ ميليارد يورو ب��راي حمايت از بازارها در 

نظر گرفته شد. 
يكي از نكات بورس ايران بازار گذاش��تن دامنه نوسان 
قيمت براي شكل گيري واقعي عرضه و تقاضا در نقطه 

مورد معامله اس��ت و ضمن رعايت اين اصل مي توانيم 
حمايت هايي نيز از بازار سهام داشته باشيم. شرايط بازار 
كمي تغيير كرده و تزريق نقدينگي در خالف جهت اصالح 
قيمت سهام آن دسته از شركت ها و صنايعي كه الزم است 
اصالح داشته باشند حركت درستي نيست و اين موضوع 
بايد به عهده خود مكانيزيم بازار گذاشته شود تا اصالح 
قيمت صورت گيرد. همچنين بازار روند تعادلي خوبي به 
خود گرفته و در اين خصوص هيچ دغدغه اي وجود ندارد 
ضمن اينكه اغلب س��هام موجود در بازار به ارزش ذاتي 
خود نزديك مي شوند. پيش بيني سال آينده باتوجه به 
بودجه اين سال و وقايع كه روزانه و به طور دائم در داخل 

و خارج از كشور رخ مي دهد بسيار مشكل است و بسيار 
از عوامل را بايد ثابت درنظربگيريم و به شرط ثابت بودن 
كليه موارد و از جمله نرخ ارز، سياست هاي پولي، بودجه 
و امثال اين موارد روند روبه رشد بازار سرمايه مشروط به 
اينكه زيرساخت هاي الزم در همين برهه از زمان باتوجه 
به فراز و نشيب هاي كه در سال 1۳99 مي تواند موفقيت 
آميز باشد و اين موفق آميز بودن به معناي رشد شارپي و 
جهشي شاخص و قيمت ها نيست، به دليل اينكه درحال 
حاضر ب��ازار وضعيت خوب��ي دارد و عوامل خوش بيني 
زيادي در بازار ديده شده. هرچند ارزندگي خوب سهام 
جذابيت بازار را بيش 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 ه��اي بازارگرداني و بازارس��ازان حرفه اي براي 
صنايع و شركت ها اين زيرساخت هاعمده مسائلي است 
كه بايد در بازار س��رمايه تجهيز شود تا به بحران ابتداي 
سال 1۳99 مواجه نشويم. يعني تقاضاي يك سويه بازار 
و نبود عرضه همچنين ايجاد شبهه در حمايت دولت از 

بازارسهام.
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بايد بودجه بدون نفت را 
تمرين كنيم

همانطور كه در بودجه س��ال آينده ح��دودا ۲۴۰ هزار 
ميليارد تومان درآمد مالياتي ديده شده ،  از حدود ۸۰۰ 
ه��زار ميليارد توم��ان بودجه عمومي دولت، كه س��هم 
درآمدهاي مالياتي را به حدود ۳۰ درصد مي  رس��اند، در 
حالي كه همه جاي دنيا س��هم ماليات در بودجه باالي 
۹۰ درصد اس��ت و اين يكي از ايراداتي است كه هميشه 
در بودجه بود. ما مي توانس��تيم براي سال آينده، هدف 
را بگذاريم روي اينكه ۷۰ درصد بودجه عمومي دولت از 
درآمدهاي مالياتي تامين شود باشد كه ما به سمت اصالح 
نظام مالياتي برويم. بحث ديگر كه در اليحه بودجه سال 
آينده وجود دارد اين است كه نفت باز هم وارد بودجه شده 
و دوباره اتكا به درآمدهاي نفتي را نشان مي دهد و عددي 
كه دولت براي صادرات نفت گذاشته، عدد بااليي است و 
سال آينده ما نمي توانيم به اين ميزان صادرات نفت داشته 
باشيم، حتي اگر شرايط ما به حالت عادي هم برگردد، اين 
ميزان صادرات نفت امكان پذير نيست. بهتر بود كه دولت 
بودجه را به صورت ريالي و بدون وابستگي به نفت تنظيم 
مي كرد، نفت را به بودجه كمكي تبديل مي كرد، يعني 
در كن��ار اين اليحه بودجه، يك بودجه كمكي مبتني بر 
نفت هم در نظر مي گرفت، به اين صورت كه هرچه ما در 
س��ال آينده نفت صادر مي كرديم، ۳۰ تا ۳۵ درصد را به 
صندوق توسعه ملي مي داد و باقي را تبديل به ريال كرده 
و به بودجه عمراني ريالي اضافه مي كرد كه خيلي به صالح 
و صرفه اقتصاد كشور است. س��ال آينده ركود به شدت 
عميق تر خواهد شد، در سال هاي اخير هم وضعيت رشد 
اقتصادي ما بسيار نامناسب بوده، ميانگين رشد اقتصادي 
ما دهه ۹۰، صفر بوده و طي سال هاي اخير، هزينه جبران 
استهالك، از رشد سرمايه گذاري هم پيشي گرفته، يعني 
زيرساخت هاي اقتصاد ايران هر سال مستهلك تر مي شود، 
سال آينده هم ما ش��اهد انتظار و بالتكليفي هستيم. تا 
زماني كه دولت جديد مستقر شود و بحث مذاكرات امريكا 
شروع شود و به نتيجه برس��د، همه مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان و سرمايه گذاران منتظر خواهند بود. اين 
انتظار يعني عميق تر شدن ركود. دولت سال آينده به ناچار 
بايد بودجه عمراني را انبساطي و با رشد باال در نظر بگيرد. 
در آمارها، رشد بودجه عمراني ۱۸ درصد است، در حالي 
كه رشد بودجه جاري حدودا ۴۰ درصد است، اين نشان 
مي دهد كه جهت گيري اشتباه است، ما بايد برعكس عمل 
مي كرديم. سال آينده انتظارات تورمي كاهش پيدا خواهد 
كرد و انتظار مي رود كه تورم به كانال ۲۰ درصد، يعني بين 
۲۰ تا ۳۰ درصد برسد. دولت بايد بودجه جاري را انبساطي 
و با رشد حداكثر ۲۰ درصد تنظيم كند، در حالي كه به دليل 
عميق تر شدن ركود، بايد بودجه عمراني را با رشد انبساطي 
و با رشد حداقل ۴۰ درصد مصوب كند. اما در اليحه بودجه 
ارايه شده برعكس است و بودجه جاري ۴۰ درصد و بودجه 
عمراني ۱۸ درصد پيشنهاد شده است، اين آمار پاسخگوي 
مقابله با شرايط عميق تر شدن ركود سال آينده نيست. 
اينها ايرادات بنياديني است كه بايد مد نظر قرار گيرد، در 
غير اين صورت ما سال آينده با اشكاالت بنيادين مواجه 
خواهيم بود. ايراد اساسي ديگر اين است كه اليحه بودجه 
سال آينده به صورت عملياتي تنظيم نشده است. پيشنهاد 
اين اس��ت كه دولت نفت را كام��ال از بودجه ريالي كنار 
بگذارد، نفت يك بودجه كمكي باشد، هرچه ما سال آينده 
نفت فروختيم، ۳۰ تا ۳۵ درصد به صندوق توسعه ملي 
واريز شود، مابقي تبديل به ريال شده و به بودجه عمراني 
افزوده شود. بودجه ريالي هم اينطور باشد كه ۷۰ درصد 
درآمدها وابسته به ماليات و ۳۰ درصد هم وابسته به انتشار 
اوراق مالي اسالمي، مولدسازي دارايي هاي دولت، فروش 
شركت هاي دولتي در بورس و واگذاري بنگاه هاي دولتي 
به بخش خصوصي در بازار سرمايه باشد. در طرف هزينه ها 
هم هزينه هاي جاري حداكث��ر ۲۰ درصد و هزينه هاي 
عمراني حداقل ۴۰ درصد افزوده ش��ود ت��ا ما بتوانيم با 
ش��رايط ركودي س��ال آينده مقابله كنيم. در سال هاي 
اخير هزينه هاي استهالك از رشد سرمايه گذاري پيشي 
گرفته، يعني زيرساخت ها در كشور ما هر سال مستهلك تر 
مي شود و ما سال آينده هم با پديده انتظار و بالتكليفي 
مواجه هستيم. كسي كه مي خواهد خوردو بخرد، منتظر 
كاهش قيمت خودرو است، سرمايه گذار هم منتظر است 
كه مواد اوليه و تجهيزات ارزان شود و اين منجر به عميق تر 
شدن ركود مي شود، چون مصرف كننده خريد نمي كند و 
سرمايه گذار دست به سرمايه گذاري نمي زند. از اين نظر 
دولت بايد با بودجه هاي عمراني و توسعه زيرساخت ها 
تحركي به اقتصاد دهد، بودجه عمراني ما بايد انبساطي و 
با رشد حداقل ۴۰ درصد باشد و تا زماني كه اين اصالحات 
صورت نگيرد، نمي توانيم انتظار يك بودجه مقاوم براي 

سال آينده داشته باشيم.

  برنامه وزارت صمت 
براي حذف دالالن 

وزير صنعت، معدن و تجارت ب��ا حضور در يك برنامه 
تلويزيوني، پيرامون سامانه جامع تجارت، اظهار داشت: 
سامانه جامع تجارت يكي از زيرساخت هاي اقتصادي 
كشورها است البته كشورهاي پيش��رفته كار را زودتر 
شروع كرده اند و ما با تاخير آن را شروع كرده ايم. عليرضا 
رزم حسيني افزود: اين سامانه كمك زيادي به شفافيت 
اقتصادي كش��ور مي كند و همچنين به برنامه ريزان 
نيز براي توسعه كش��ور كمك زيادي مي كند. از طرف 
ديگر س��امانه جامع تجارت مي تواند زمينه هاي فساد 
را كمتر كند.وزير صنعت، مع��دن و تجارت افزود: االن 
خوشبختانه از ثبت سفارش تا صدور مجوزهاي ۲۳ گانه 
مرتبط با كاالها در سامانه جامع تجارت انجام مي شود و 
با بانك مركزي و بانك هاي عامل نيز كامال متصل است 
و از اين مس��ير تامين ارز صورت مي گيرد و پس از آن 
مراحل بعدي انجام مي شود. الزم به ذكر است در حوزه 
واردات نيز اين سامانه كامل شده است. وي بيان داشت: 
اگر بتوانيم به طور كامل اطالعات الزم را در اين سامانه 
عملياتي كنيم خيلي از زمينه هاي فساد و تبعيض هاي 
اقتصادي برطرف خواهد شد. چه بسا در حوزه امضاهاي 
طاليي نيز شخصي كه تاجر يا توليدكننده است، مجبور 
نباشد براي امضاهاي طاليي هزينه هايي را پرداخت كند. 

 قيمت هرشانه تخم مرغ
به ۳۷ هزارتومان رسيد

ايسنا| قيمت تخم مرغ در خرده فروشي هاي سطح 
شهر تهران به بيش از ۳۷ هزار تومان رسيده است. 
بر اساس مشاهدات ميداني و گزارش هاي رسيده از 
برخي محله هاي تهران قيمت هرشانه تخم مرغ در 
خرده فروشي ها به حدود ۳۷ تا ۳۹ هزارتومان رسيده 
است كه البته در برخي مغازه ها ارزان تر و در برخي 
نيز تا ۴۰ هزارتومان هم عرضه مي شود. اين دومين 
جهش قيمت تخ��م مرغ در دو هفته اخير اس��ت؛ 
به طوري كه قيمت هرشانه تخم مرغ هفته گذشته 
به ۳۵ تا ۳۶ هزارتومان رسيده بود. بر اساس مصوبه 
ستاد تنظيم بازار نيز بايستي قيمت هر شانه تخم مرغ 
۳۰ عددي بسته بندي شناسنامه دار داراي زنجيره 

سرد حداكثر ۳۱ هزارتومان باشد.

 آمار واردات تلفن همراه
در ۸ ماه

ايرنا|  سخنگوي گمرك گفت: در هشت ماهه سال 
جاري، هفت ميليون و ۸۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه 
به ارزش يك ميليارد و ۱۹۸ميليون دالر به صورت 
تجاري وارد كشور شده است. سيد روح اهلل لطيفي 
اظهار داشت: ميزان واردات گوشي تلفن همراه در 
هشت ماهه سال گذشته بالغ بر پنج ميليون و ۶۶۲ 
هزار دستگاه و به ارزش ۶۴۷ ميليون دالر بوده است 
كه اين مقايسه رشد ۳۷ درصدي از نظر تعداد را نشان 
مي دهد.وي افزود: ماخذ ورودي پايين پنج درصدي 
به لحاظ وجود نداشتن توليد گوشي هاي هوشمند 
در داخل كشور روند ورود اين كاال را تسهيل كرده 
است و اين كاال پس از ذرت، دومين كاالي وارداتي 
به كشور بوده است.لطيفي در خصوص واردات تلفن 
همراه در سال ۹۸، گفت: واردات گوشي تلفن همراه 
در دوازده ماهه سال ۹۸، بالغ بر ۱۱ ميليون و ۱۸۴ 
هزار دس��تگاه و به ارزش يك ميليارد ۴۴۲ ميليون 
دالر بوده است.به گزارش ايرنا، گوشي تلفن همراه در 
تقسيم بندي جديد سازمان توسعه تجارت )كاالهاي 
سرمايه اي، كاالهاي سرمايه اي ضروري، كاالهاي 
واسطه اي، كاالهاي واس��طه اي ضروري، كاالهاي 
مصرفي، كاالهاي مصرفي ضروري(، در رده كاالهاي 

مصرفي قرار گرفته است.

ادامه تعطيلي گروه هاي 
شغلي۳ و 4 در هفته آينده

به گزارش فارس به نقل از اتاق اصناف تهران قاس��م 
نوده فراهاني با اش��اره به تغيير وضعيت شيوع كرونا 
در ته��ران از قرمز به نارنجي اش��اره ك��رد و گفت: از 
ش��نبه هفته آينده، ۱۵ آذرم��اه صاحبان واحدهاي 
صنف��ي گروه ه��اي ش��غلي ۱ و ۲ به ش��رط رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي مي توانند مغازه هاي خود 
را باز كنند اما فعاليت گروه هاي شغلي ۳ و ۴ در تهران 
همچنان ممنوع مي باشد.رييس اتاق اصناف تهران 
افزود: مشاغل گروه ۳ شامل بوستان ها، مراكز تفريحي 
و مشاغل مشابه، مهدهاي كودك، تاالرهاي پذيرايي و 
رستوران ها )شامل بيرون بر نمي شود(، آرايشگاه هاي 
زنانه و سالن هاي زيبايي، موزه ها، سينماها و تئاترها، 
استخرهاي سرپوش��يده و باش��گاه هاي ورزشي پر 
برخورد، چايخانه ها و قهوه خانه ها با عرضه مواد دخاني 
مي باش��د.وي افزود: گروه ۴ نيز ش��امل باشگاه هاي 
ورزشي و ورزش هاي پربرخورد از جمله كشتي، باغ 
و حش و ش��هر بازي، مراكز آبي، استخر سر پوشيده، 
باشگاه هاي ورزشي سالني است.نوده فراهاني رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي توسط اصناف تهران طي 
روزهاي گذشته را مطلوب ارزيابي كرد و از شهروندان 
و كسبه خواست دستورالعمل هاي بهداشتي مقابله با 
ويروس كرونا را به صورت كامل رعايت كنند تا تهران 
دوباره به وضعي��ت قرمز باز نگردد و بار ديگر مغازه ها 

تعطيل نشوند.

 فروش فوق العاده
 ۶۰ هزار خودرو تا پايان سال 

قرعه كشي مرحله نهم فروش فوق العاده محصوالت 
ايران خودرو با حضور نماين��دگان نهادهاي ناظر در 
محل س��الن كنفرانس معاونت بازارياب��ي و فروش 
اين ش��ركت برگزار ش��د. قرعه كش��ي مرحله نهم 
فروش فوق العاده محص��والت ايران خودرو با حضور 
نمايندگان نهادهاي ناظر در محل س��الن كنفرانس 
معاونت بازاريابي و فروش اين شركت برگزار شد. معاون 
بازاريابي و فروش ايران خودرو در حاشيه اين مراسم، 
از عرضه حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو در قالب طرح 
فروش فوق العاده تا پايان امس��ال خبر داد و گفت: تا 
پايان س��ال، در هر ماه حدود ۲۰ هزار خودرو عرضه 
خواهيم كرد. بابك رحماني افزود: در هفته آينده طرح 
پيش فروش با موعد تحويل يك ساله به اجرا گذاشته 
خواهد شد و تا پايان سال نيز برنامه هاي ديگري براي 
پيش فروش و مشاركت در توليد را در دستور كار قرار 
داده ايم. وي با بيان اينكه تمامي تعهدات در فروش هاي 
فوق العاده به روز ب��وده و تعهد معوقي نداريم، گفت: 
تاكن��ون ۸۸ هزار دس��تگاه خ��ودرو در قالب فروش 
فوق العاده عرضه شده كه از اين تعداد ۶۵ هزار دستگاه 
تحويل مشتريان شده است. در قرعه كشي امروز نيز 
۱۳ هزار خريدار انتخاب شده اند. گفتني است، نتايج 
قرعه كش��ي امروز پس از تأييد فرآيند قرعه كش��ي 
توسط نمايندگان نهادهاي ناظر از طريق سايت فروش 
ايران خودرو به نشاني esale.ikco.ir در دسترس 
همگان قرار خواهد گرفت. نتايج از طريق پيامك نيز 
به منتخبان اعالم خواهد شد اما براي اطمينان، توصيه 
مي شود متقاضيان سايت فروش را مالك نتيجه قرار 
دهند. منتخبان تا پنج روز مهلت خواهند داش��ت تا 
نس��بت به پرداخت وجه خودرو مطابق با بخشنامه 
فروش اقدام كنند. در صورت عدم واريز نفرات فهرست 

ذخيره جايگزين خواهند شد.

تعادل - گروه خودرو|
طرح خودرويي مجلس با هدف آزادسازي مشروط واردات 
خودرو زير ذره بين كارشناسان قرار گرفت. به گفته فعاالن 
حوزه خودرو، چهار پيشنهاد مجلس براي واردات خودرو 
با موانعي روبرو است كه قابليت اجراي آن را با ترديد مواجه 
كرده اس��ت. در اين ميان ۴ نقد و پرسش اساسي مطرح 
مي شود كه به نظر مي رسد، نويسندگان اين طرح بايد پاسخ 
قانع كننده اي براي آن داشته باشند. پرسش نخست، آيا 
صادرات ۵ ميليون دالري خودرو در سال گذشته بر اساس 
آمارهاي رسمي گمرك، ارزش اعتباري الزم براي واردات 
خودروهاي خارجي را دارد؟ پرسش دوم اينكه قطعه سازان 
براساس طرح پيشنهادي مجلس قرار است چگونه از سد 
تحريم ها عبور كنند تا بتوانند قطعات خود را به بازارهاي 
خارجي صادر كرده و در ازاي آن خ��ودرو وارد كنند؟ اما 
پرسش سوم در مورد گروه سومي است كه مجلس اجازه 
واردات خودرو را به آنه��ا داده، يعني همان افراد حقيقي 
غيردولتي مي توانند از محل ارز نفت صادراتي خود، اقدام به 
واردات خودرو كنند؛ آيا واقعا افراد حقوقي بخش غيردولتي 
واقعي امكان صادرات نفت را دارند؟ در مورد پيشنهاد چهارم 
مجلس كه بر اس��اس آن افرادي كه ارز در بيرون از كشور 
دارند، اما تعهدي نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند 
و مي توانند از محل آن، خودرو به كش��ور وارد كنند، اين 
پرسش نيز قابل طرح است كه آيا اين اقدام منجر به افزايش 
تقاضاي افزايش در بازار داخلي نخواهد شد؟ هرچند اين 
پرسش ها در گزارش پيش رو مورد تحليل قرار گرفته، اما 
بد نيست كه نمايندگان مجلس يك بار ديگر طرح مورد نظر 
را مورد واكاوي قرار داده و پاسخگوي پرسش ها و نقدهاي 

مطرح شده باشند. 

    ابعاد يك طرح خودرويي 
پيش تر »تعادل« از طرح مجلس براي آزاد سازي واردات 
خودرو خبر داده بود و در گزارش��ي با عنوان »انحصار يا 
آزاد س��ازي واردات خودرو؟« به نقد اين طرح پرداخته 
بود. حال در اين گزارش قصد داريم زواياي ديگري از اين 
طرح را مورد واكاوي قرار داده و ديدگاه هاي مختلفي كه 
طي روزهاي اخير دراين زمينه مطرح شده را بيان كنيم. 
مجلس شوراي اسالمي براي ايجاد تحول در بخش خودرو 
در حال پيگيري طرحي براي تس��هيل واردات خودرو 
است. از تابستان سال ۱۳۹۶ با توقف سامانه ثبت سفارش 
خودرو، امكان عرضه خودروهاي خارجي در بازار داخل 
وجود نداشت و پس از آن نيز در سال گذشته، خودرو در 
كنار ۱۴۰۰ قلم كااليي قرار گرفت كه ثبت س��فارش و 
واردات آنها توسط ستاد اقتصاد مقاومتي ممنوع اعالم 
شد. اين ممنوعيت به دنبال حمايت از توليد خودروي 
داخلي و مهم تر از آن، مديريت منابع ارزي به دنبال جهش 
نرخ ارز در زمس��تان ۱۳۹۶ و پس از آن، تخصيص دالر 
۴۲۰۰ توماني برقرار شده است. حال براساس آنچه كه 
حجت اهلل فيروزي سخنگوي كميسيون صنايع و معادن 
مجلس، عنوان كرده، مهم ترين محور طرح ساماندهي 
صنعت خ��ودرو را عرضه خودرو در ب��ورس اعالم كرده 
و گفته، همه خودروهاي مش��مول طرح يادش��ده بايد 
در بورس كاال عرضه ش��وند. در صورتي  كه خودروهاي 
مشمول در بورس عرضه نش��وند، جرم انگاري مي شود 
و خريدار مش��مول تبصره )۱( ماده ۱۸ قانون مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز مي شود. به گفته اين نماينده مردم فسا 
در مجلس، متعادل كردن عرض��ه و تقاضا و همچنين 
تبديل كردن خودرو به يك كاالي مصرفي از مهم ترين 
اهداف طرح ساماندهي صنعت خودرو هستند. به همين 
منظور، مجلس به دنبال قانوني كردن واردات خودرو در 
طرحي با چهار بند است كه واردات مشروط خودرو در آن 
هدف گذاري شده است. بر آن اساس در طرح ساماندهي 
عرضه و توليد خودرو، به چهار گروه اجازه داده ش��ده تا 
پاي خودورهاي خارجي را به خيابان هاي ايران باز كنند. 
پرسش و نقد اول:  گروه اولي كه نمايندگان مجلس، 
اجازه واردات خودرو را به آنها داده اند، افراد و خودروسازاني 
هستند كه خودرو صادر كرده باشند. اين عده مي توانند 
معادل صادرات، خودرو وارد كنند. اين درحالي است كه 

براس��اس آمارهاي گمرك كه به تازگي منتشر شد، در 
مجموع ارزش صادرات خودروي ايراني به ۹ كش��ور در 
سال ۱۳۹۸ بيش از پنج ميليون دالر بوده است. بر اساس 
آمارهاي گمرك در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۳۰۰ دستگاه 
خودرو به ۹ كشور صادر شده است. حال براساس طرح 
مجلس، كه قرار اس��ت واردات در برابر صادرات صورت 
بگيرد، اين پرس��ش قابل طرح اس��ت كه آي��ا صادرات 
۵ ميلي��ون دالري، ارزش اعتباري الزم ب��راي واردات 
خودروهاي خارجي را دارد؟ پاسخ قطعا خير است. چرا 
كه بنابر آمارها اين اعتبار براي واردات خودروي مورد نياز 
بازار داخل كافي نيست. به طوري كه به گزارش »ايرنا« 
در سال ۱۳۹۶ يعني س��الي كه واردات خودرو ممنوع 
شد، بيش از ۷۰ هزار دستگاه خودرو به ارزش حدود يك 
ميليارد و ۸۴۰ ميليون دالر به كشور وارد شده بود. اين 
در حالي است كه ارزش صادرات خودرو در سال گذشته 
فقط حدود پنج ميليون و ۶۰۰ هزار دالر بوده و تنها در 
صورت كه تحول قابل توجهي در صادرات خودروي كشور 
ايجاد شود مي توان به تأمين نياز خودروي خارجي در بازار 

كشور از مسير پيشنهادي مجلس اميدوار شد.
پرسش ونقد دوم:   اما دومين گروهي كه از نظر مجلس 
مجاز به واردات خودرو خواهند بود، قطعه سازان هستند. 
براساس پيشنهاد مجلس قطعه سازان نيز اگر قطعاتي 
را صادر كنن��د، مي توانند معادل آن خودرو به كش��ور 
وارد كنند. اين پيش��نهاد در صورتي قابل اجراست كه 
بتوان از سد تحريم ها عبور كرد و اقدام به صادرات قطعه 
كرد. آنطور كه »ايرنا« نوشته است: با كنارهم قرار دادن 
طرح هاي مجلس در كنار يكديگ��ر، تناقض طرح هاي 
پيشنهادي آشكار مي ش��ود. در صورتي كه مجلس، ارز 
حاصل از صادرات قطعات منفصله خودرو را محلي براي 
واردات خ��ودروي خارجي مي داند، بايد س��اير طرح ها 
مانند طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها را به گونه اي 
تنظيم كند كه شرايط براي حضور فعاالن اقتصادي در 
بازارهاي بين المللي دشوارتر نش��ود. از طرفي، رييس 
انجمن تخصصي صنايع همگن نيرو محركه و قطعه سازان 
خودروي كش��ور س��ال گذش��ته از عدم تحقق راهبرد 
ص��ادرات قطعات خودرو به دلي��ل تحريم ها گفته بود. 
محمدرضا نجفي منش در آن زمان به برنامه چهار ساله اي 
اش��اره كرد كه در آن توليد ۲۵ ميليارد دالر قطعه براي 
خودروسازان داخلي و ۶ ميليارد دالر قطعه براي صادرات 

پيش بيني شده بود كه محقق نشد. 
پرسش و نقد سوم: اما گروه سومي كه مجلس اجازه 
واردات خ��ودرو را به آنه��ا داده افراد حقيقي غيردولتي 

هستند كه نفت را خريداري و صادر مي كنند. اين افراد 
مي توانند از محل ارز نفت صادراتي خود، اقدام به واردات 
خودرو كنند. با اين ش��رايط به نظر مي رسد گروه سوم 
به طور كلي وجود خارجي نداشته باشند. در واقع براساس 
قوانين و شرايط كنوني، افراد حقوقي بخش غيردولتي 
واقعي نيز امكان صادرات نفت را ندارند؛ بنابراين نام بردن 
از افراد حقيقي غيردولتي به عنوان صادركنندگان نفت، 
تنها يادآور تجربه ناموفق دور زدن تحريم ها در دولت دهم 
اس��ت كه نتيجه آن چيزي جز اضافه شدن پرونده هاي 
بدهكاران نفتي و تضييع حقوق مردم و گسترش فساد 

نخواهد بود. 
پرس�ش و نقد چهارم:  آخري��ن گروهي كه مجلس 
واردات خودرو توسط آن را مجاز دانسته، افرادي هستند 
كه ارز در بيرون از كش��ور دارند، اما تعهدي نس��بت به 
بازپرداخ��ت آن به دولت ندارن��د و بنابراين مي توانند از 
محل آن، خودرو به كش��ور وارد كنند. به نظر مي رسد 
اين پيشنهاد، انگيزه اي براي افزايش تقاضاي ارز در بازار 
آزاد داخلي خواهد شد تا ارز واردات خودرو از اين محل 

تأمين شود.

    ديگر ايرادات از نگاه فعاالن خودرويي 
حال فارغ از اينكه، چنين طرحي تا چه حد شانس اين را 
دارد كه به قانون تبديل شود، اما بايد ديد با وجود چنين 
ش��روط و نقدهايي آيا قفل واردات خودرو به كشور باز 
 مي ش��ود يا خير. ببينيم فعاالن حوزه خودرو و واردات 
خودرو در اي��ن باره چه نظري دارن��د؟ آنطور كه دبير 
انجمن واردكنندگان خودرو، به »ايس��نا« گفته است: 
اين طرح اخير مجلس كه يكي از بندهاي آن مزين به 
بحث ازسرگيري واردات خودرو شده، به نظر مي رسد 
كه قابليت اجرا نخواهد داشت؛ چراكه موانعي كه سازمان 
استاندارد، محيط زيست و پليس راهور ناجا در شرايط 
عادي ايجاد مي كنند، فضاي واردات را بس��يار سخت 
مي كند؛ شرايط فعلي كه ديگر جاي خود دارد. مهدي 
دادفر با بيان اينكه چنانچه فرض كنيم اين طرح تبديل 
به قانون شده و واردات خودرو آزاد شود، گفت: حداقل 
شهريور يا مهرماه س��ال آينده ممكن است كه واردات 
خودرو به لحاظ عملياتي انجام شود. ضمن اينكه موانع 
تحريمي نيز كار را بسيار سخت تر از گذشته خواهد كرد. 
اينكه مردم تصور كنند بالفاصله پس از تصويب طرح 
آزادس��ازي واردات، عملياتي هم خواهد شد، اينگونه 
نخواهد ب��ود.  او با بيان اينكه در موضوع ازس��رگيري 
واردات خودرو نيز برخي از همين نمايندگان مجلس، 

مخالف طرح پيشنهادي و واردات خودرو هستند؛ گفت: 
اما س��والي كه پيش مي آيد اين است كه آيا مجلس، با 
انحصار بازار خ��ودرو و به طور مثال پرايد ۱۰۰ ميليون 
توماني موافق اس��ت؟ به نظر بنده، اين دوس��تان نه با 
موضوع واردات آش��نايي چنداني دارند و نه توليد را به 
درستي مي شناسند؛ لذا الزم است تا تحقيقات و تأمل 
بيش��تري صورت گيرد.  دادفر با اب��راز نگراني از اينكه 
ممكن اس��ت واردات هم در انحصار برخي شركت ها 
باش��د، افزود: ادر همين بند ساماندهي صنعت خودرو 
با واردات، احتمال مي رود كه شايد قرار است بازار را در 
انحصار چند خودروس��از در آورده و واردات را مختص 
آنها كنند كه ما از اين موضوع نيز بيم داريم؛ بنابراين با 
اين طرح نيز بعيد مي دانم كه واردات از سر گرفته شود يا 
حداقل دستاوردي براي واردكنندگان نخواهد داشت؛ 
به ويژه اينكه مخالفان بي منط��ق با داليل خاص خود 
هميشه مقابل واردات خودرو ايستاده اند. از آنجايي كه 
استراتژي خاصي پشت توليد هم نيست، در بحث مقابله 
با واردات هم منطقي وجود ندارد. به گفته او، نكته بسيار 
مهم و اساس��ي كه بايد به آن دقت شود، اين است كه 
طرح پيشنهادي مجلس براي واردات خودرو، ُمسكني 
براي فرآيند توليد، فروش و قيمت گذاري خواهد بود. اي 
كاش كه دقت بيشتري در ارايه طرح ها شود؛ چراكه با 
اينگونه طرح ها، راه به جايي نخواهيم برد.  او پيشنهاد 
مي كند كه دولت مردان، قانون گذاران و مجريان، دست 
خود را از جيب خودروسازي بيرون آورده و اجازه دهند 
صنعت راه خود را پيدا كند. با آزادسازي قيمت گذاري 
در كنار آزادسازي حساب شده واردات )و نه وارادت بدون 
حد وحصر(، بازار را به سمت بازار رقابتي سوق مي دهد. 
از سوي ديگر، رييس كميسيون بهبود محيط كسب و 
كار اتاق بازرگاني تهران درباره موانع اجرايي شدن طرح 
مجلس نيز در اظهاراتي گفته است: بحثي كه وجود دارد 
اين است كه بانك مركزي اساسًا با واردات بدون انتقال 
ارز موافق نيس��ت. اگر موافقت بانك مركزي براي اين 
نوع واردات جلب شود، واردات مواد اوليه كارخانجات 
توليدكننده قطعات خودرو، واجب تر از واردات خودرو 
اس��ت. در عين حال به جاي واردات خودرو شايد بهتر 
باش��د، خودروسازان را وارد كش��ور كنيم. محمدرضا 
  نجفي منش، همچنين درمورد وضعيت صادرات قطعات 
و خودرو اينطور گفته اس��ت: در حال حاضر، صادرات 
قطعات اندك و صادرات خودرو بسيار كم است. به دليل 
اعمال تحريم ها و موانع موجود در مسير نقل و انتقال 

بانكي، از صادرات خودرو به شدت كاسته شده است. 

چهار نقد مهم به طرح خودرويي مجلس

معاون فني گمرك: ترخيص كاالهاي رسوبي مانع كاهش نرخ ارز نبوده است

واردات خودرو به سرانجام مي رسد؟ 

پاسخ گمرك به ادعاي جديد بانك مركزي
تعادل |

معاون فني گمرك درباره اظهارنظر جديد بانك مركزي 
مبني ب��ر اينكه »حذف كد رهگي��ري بانك تأثيري در 
ترخيص كاالها از گمرك نداشت« گفت: بانك مركزي در 
آمار خود به خروج كاال از محل مجوزهاي خاص از جمله 
صدور حكم و درصدي توجه نداشته است. اين در حالي 
است كه در مدت اخير حدود ۴ ميليون تن كاال ترخيص 

شده و اثري هم بر افزايش نرخ ارز نداشته است.
حسين تاجيك كارشناس ارزي بانك مركزي، به تازگي 
در اظهاراتي عنوان كرد: »براساس مصوبه اي كه ۱۲ آبان 
ماه س��ال جاري اعالم ش��د، هر واردكننده اي كه به هر 
طريقي اقدام به تأمين ارز كرده است، مي تواند كاالي خود 
را ترخيص كند و عماًل در چنين فرايندي كد رهگيري 
كنار گذاشته شد. از اين رو پس از مصوبه ياد شده انتظار 
مي رفت، ترخيص كاال از اواسط آبان ماه با روند افزايشي 
همراه شود. اما به گفته تاجيك و بر اساس نمودار »ارزش 
دالري كااله��ا در پروانه هاي خروجي گم��رك در ماه 
مختلف س��ال ۱۳۹۹« انتظار مي رفت ك��ه پروانه هاي 
خروجي در گمرك از اواس��ط آبان م��اه افزايش يابد اما 

همچنان اين روند تغييري نكرده است.
 پس از اعالم چنين موضعي از سوي بانك مركزي، مهرداد 
جمال ارونقي معاون فني گمرك به اين موضوع واكنش 
نشان داد. براساس آمار اعالمي او، درحال حاضر، بيش از ۵ 

ميليون و ۸۰۰ هزارتن كاالي اساسي در بنادر و گمركات 
كشور موجود است كه نسبت به زمان اجراي مصوبه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت، اين روند دپو افزايش پيدا كرده 
كه دليل آن ب��ه ورود كاالها بر مي گردد؛ به طوري كه در 
حال حاضر بيش از ۵۳ فروند شناور در حال پهلوگيري يا 
تخليه اين اقالم اساسي و ضروري هستند كه خود دليل 
محكمي بر اين افزايش است. ارونقي افزود: ارز كاالهاي 
اساسي بايد توسط بانك مركزي و البته با منابع در اختيار 
آن مرجع تأمين شود و تا زماني كه اين ارز تأمين نشود، 
اس��ناد مالكيت به خريدار داخلي منتقل نمي ش��ود و 
علي االصول، خريدار داخلي، هنوز صاحب كاال نش��ده 
است كه بتواند كاالي اساس��ي خود را به گمرك اظهار 
و ضمن انجام تشريفات گمركي، از تسهيالت ارايه شده 

درخصوص حذف كد رهگيري استفاده كند. 
او گفت: همچنين در خصوص كاالهاي اساس��ي كه با 
اعتبار صاحب كاال خريداري و به بنادر و گمركات كشور 
رس��يده اند مادامي كه بانك مركزي بصورت اعتباري، 
اعالميه تأمين ارز صادر نكند و متعهد نشود تا در موعد 
مقرر ارز ترجيحي اي��ن كاالها را تأمين كند و به عبارت 
س��اده تر، وضعيت تأمين ارز كاالهاي اساسي مشخص 
نباشد يا تضمين نشود، هيچ صاحب كااليي مبادرت به 
خروج كاالي خود از بندر يا گمرك تا تعيين تكليف اين 
موضوع نمي كند؛ بنابراين حذف كد رهگيري بانك، هيچ 

تأثيري بر روند ترخيص قطعي كاالهاي اساسي ندارد.
همچنين به گفته معاون فن��ي گمرك درباره كاالهاي 
غيراساسي، نخست بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه 
حذف كد رهگيري بانك صرفا براي كاالهاي داراي قبض 
انبار ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹ و قبل از آن بوده است. ترتيبي كه 
براي حذف كد رهگيري بانك ذكر شده، يك بار در تيرماه 
و يك بار در مهر س��ال جاري نيز توسط ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت و مصوبات سفر معاون اول رييس جمهور 
مصوب و ابالغ ش��ده بود و با توجه به عدم موافقت بانك 

مركزي و يا شرايط اتخاذ شده اجرايي نشده است.
م��ورد دوم به گفته ارونقي اينكه اگر ثبت سفارش��ي از 
تيرماه سال جاري در صف تخصيص يا تأمين ارز بانكي 
قرار گرفته باالخره پس از چند ماه به مرحله تأمين ارز و 
صدور كد رهگيري بانك رسيده باشد و صاحب كاال بدليل 
تبعات بعدي و رفع تعهد ارزي نخواهد از تسهيالت حذف 

كد رهگيري بانك استفاده كند. 
س��ومين مورد بنابه اظهارات معاون فني گمرك، اينكه 
مصوبه آبان ماه س��تاد تنظيم بازار به صاحبان كاال اين 
مجوز را داده تا بتوانند ۹۰ درصد كاالي خود را از گمركات 
بصورت درصدي ترخيص كنند و صاحبان كااليي كه با 
توديع وثيقه در بانك عامل، در صف تخصيص يا تأمين ارز 
بودند ترجيح دادند تا نسبت به ترخيص درصدي كاالي 
خود اقدام كنند ت��ا متعاقبا با صدور كد رهگيري بانك، 

مابقي كاال را از گمرك خارج كنند. اين بخوبي نشانگر اين 
است كه چرا علي رغم حذف كد رهگيري بانك، ترخيص 
كاالها بدون كد رهگيري تفاوت محسوسي نكرده است. 
ارونقي افزود: هرچند آمار و ارقام بانك مركزي نش��ان 
مي دهد، در روند ترخيص كاالها نيز تفاوت محسوسي 
مش��اهده نش��ده، اما ضمن بيان اين موضوع كه بعد از 
اجراي مصوبات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت بيش از 
۴ ميليون تن كاالي اساسي و غيراساسي ترخيص شده 
و بايد به نكاتي در اين زمينه توجه كرد كه از زمان اجراي 
مصوبات تاكنون يعني ظرف اين ۲۵ روز، ميزان خروجي 
كاال بيش از ۵۰ درصد نس��بت به ۲۵ روز قبل از اجراي 
مصوبه افزايش داش��ته است.  ارونقي با بيان اينكه بانك 
مركزي در آمار خود به خ��روج كاال از محل مجوزهاي 
خ��اص از جمله صدور حكم و درصدي توجه نداش��ته، 
اظهار كرد: تعداد اظهارنامه هاي اظهار ش��ده به گمرك 
نيز قريب به ۶۵ درصد افزايش داشته كه اين كاالها حين 
انجام تشريفات گمركي بوده و به زودي مراحل ترخيص 
اين اقالم صورت خواهد پذيرفت. او گفت: انتظار از بانك 
مركزي اين است كه نسبت به ارايه آمار زمان بندي صف 
تخصيص و تأمين كاالهاي داراي ثبت سفارش نيز اقدام 
و شفاف سازي نمايد فرآيند قرارگرفتن در صف تخصيص 
تا صدور كدرهگيري بانك براي كاالها چه مدت زماني را 

براي خود اختصاص مي دهد؟
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خبرروز

واكسن آنفلوآنزا؛ ۱۹۲هزار تومان
مديركل امور دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به واردات واكسن آنفلوآنزا با ارز نيمايي، قيمت آن براي مصرف كننده را ۱۹۲ 
هزار تومان اعالم كرد. حيدر محمدي درباره قيمت واكسن آنفلوآنزا كه به تازگي وارد كشور شده و در اختيار داروخانه هاي منتخب قرار گرفته 
است، گفت: با توجه به اينكه اين محموله جديد واكسن آنفلوآنزا با ارز نيمايي وارد شده است، قيمت آن براي مصرف كننده، ۱۹۲ هزار تومان 
خواهد بود. وي با بيان اينكه افراد مي توانند با مراجعه به داروخانه و فقط با كارت ملي و ثبت كد ملي در سامانه تي تك اين واكسن را از داروخانه هاي 
منتخب دريافت كنند، افزود: اين واكسن در داروخانه هاي منتخب سراسر كشور توزيع مي شود. به گفته وي، واكسن آنفلوآنزا در تهران نيز در 
داروخانه هاي منتخب ۱۳ آبان، ۲۹ فروردين، ۲۲ بهمن، ايثار، شهيد كاظمي، هالل احمر مركزي و شماره ۲ و هالل احمر شهرري موجود است. 

كتابخانه

ترجمه »جامعه شناسي ماركس« چاپ  شد
كتاب »جامعه شناسي ماركس« نوشته ژان پي ير دوران با ترجمه هومن حسين زاده توسط انتشارات نگاه منتشر و راهي بازار نشر شد. كتاب 
»جامعه شناسي ماركس« نوشته ژان پي ير دوران به تازگي با ترجمه هومن حسين زاده توسط انتشارات نگاه منتشر و راهي بازار نشر شده است. 
ژان پي ير دوران نويسنده اين كتاب، جامعه شناس فرانسوي متولد سال ۱۹۴۸ است. نسخه فرانسوي كتاب »جامعه شناسي ماركس« او سال 
۱۹۹۵ چاپ شد. او در اين كتاب درباره عناصر پايه اي جامعه شناسي ماركسيستي و تاثيرات جامعه شناسان قرن بيستم را از ماركس بحث كرده 
است. يكي از سواالتي كه ژان پي ير دوران در اين كتاب دارد، اين است كه با توجه به اينكه ماركس هم مبارز و هم متفكر بوده، آيا مي شود بين اين دو 
وجه نوشته هايش، تمايز قائل شد؟ او اين سوال را با توجه به اين جمله آنري لوفه ور كه گفته بود »ماركس جامعه شناس نبود، اما جامعه شناسي 

در آثار او وجود داشت«، مطرح كرده است. از ديگر سواالتي كه نويسنده كتاب پيش رو در اثرش مطرح كرده، اين است كه چگونه مي توان نقد نظام سرمايه داري را در دوران معاصِر 
جوامع صنعتي پيشرفته به كار برد؟ همچنين، از نقدي كه ماركس بر نظام سرمايه داري داشت، چه باقي مانده است؟ اين كتاب با ۱۷۰ صفحه و قيمت ۳۱ هزار تومان منتشر شده است.

میراثنامه

در طول چند س��ال گذش��ته باستان شناسان ملی و 
بين المللی در نامه های جداگانه س��عی کردند تا برای 
نجاِت چگاسفلی تاريخی در شوش، با ارائه راهکارهايی 
علمی از تخريِب اين محوطه  تاريخی جلوگيری کنند؛ 
محوطه ای تاريخی که هر ازگاهی با تهديد يا عملکرِد 
شخص يا مسووِل شهری لرزه به تن باستان شناسان 
می اندازد. ب��ه همين دليل عالوه ب��ر تالش هايی که 
باستان شناساِن داخلی برای نجاِت اين محوطه تاريخی 
کرده اند، در طول چند سال گذشته نيز باستان شناسان 
بين المللی از يوسف مجيدزاده گرفته تا باستان شناساِن 
خارجی که کاوش در محوطه های تاريخی کشور را در 
رزومه کاری خود دارند، نسبت به لزوم حفاظت از اين 

محوطه تاريخی تاکيد می کنند.
آنها در نامه های خود خطاب از معاون ميراث فرهنگی 
گرفته تا مس��ووالن پژوهش��گاه ميراث و پژوهشکده 
باستان شناسی، درخواست ثبت جهانی اين محوطه را 
با هدف حفاظت از آن و امکان تحقيق و پژوهش مستمر 
روی آن را کرده اند. نمونه بارز اين درخواست ها از سوی 
باربارا هلوينگ - استاد دانشگاه سيدنی و باستان شناس 
متخص��ص دوره پيش از تاريخ - ب��ود، وی در نامه ای 
خطاب به محمدحسن طالبيان، معاون ميراث فرهنگی 
وزارتخانه ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی 
درخواست حفاظت از محوطه تاريخی چگاسفلی را با 

راهکارهايی مشخص مطرح کرد.
او در نامه خود اين طور نوشت:  »ميراث فرهنگی ايران 
از اهميت جهانی برخوردار اس��ت و همان طور که به 
خوبی می دانيد همچنان به ارائه يافته ها و بينش های 
شگفت انگيز در فرهنگ باستان ادامه می دهد. همچنين 
موضوع نمايشگاه »ايران. فرهنگ های اوليه بين کوير 

و آب« بود که در س��ال ۲۰۱۷ در ش��هر ُبن و به لطف 
حمايت ارزشمند شما انجام شد. امروز با نگارش اين 
نامه از شما می خواهم يکی ديگر از محوطه های مهم 
را نامزد ثبت در فهرست ميراث جهانی يونسکو کنيد 
تا امکان حفاظت جدی و فعاليت های تحقيقی در آن 
محقق شود: »تل چگاسفلی«  حفاظت از اين محوطه 
در آينده به س��بب فعاليت های مسکن سازی مدرن 
تهديد می شود. متاسفانه ثبت محوطه تل چگاسفلی 
نيز موجب بروز تهديدی شود. اما دسترسی به معماری 
س��کونتگاه و گورها با يافته های غنی ساده است و در 
نزديکی سطح زمين قرار دارد و اين امر آن را به هدفی 
جذاب برای غارتگران تبديل می کند. روستاييان که 
ابتدا به ص��ورت تصادفی به گورها برخوردند به خوبی 
از گنجينه ای که زير پای آنها قرار دارد آگاه هس��تند. 
کافی است به نمونه اکتشافات در جيرفت اشاره کنيم 
که به صورت تصادفی کش��ف شد و پس از آن آثار سر 
از بازارهای هنری غيرقانونی و بين المللی درآوردند، 
شرايطی که بس��يار مايه تاس��ف بود و بازگشت آثار 
را پيچيده کرد. از س��وی ديگر فران��ک هول ، رييس 
دپارتمان انسان شناس��ی دانشگاه ييل امريکا ، نيز در 

نامه ای جداگانه خطاب به پژوهشگاه ميراث فرهنگی و 
گردشگری آورده است:  »يک صد سال پيش، گروهی 
فرانسوی حفريات گس��ترده ای در شوش انجام دادند 
جايی که از گورهای اواخر هزاره  پنجم پيش از ميالد 
آن ظروف س��فالی فاخر به وفور به دست آمد. گرچه 
تعداد کم��ی از موزه ه��ای مهم دنيا آن ظ��روف زيبا 
رادر خ��ود دارند اما آنها به خوبی در بس��ياری از کتب 
و نمايش��گاه ها معرفی شده اس��ت. گورستان شوش 
در ج��وار ِهرم پله ای يادمانی اش، يکی از پيش��گامان 
زيگورات ها در اولين تمدن های دنيای باس��تان، قرار 
گرفته است. متاس��فانه، )به خاطر نقص هايی که در 
کاوش و ثبت يافته ها در آن زمان به کار گرفته شده(، 
بسياری از بسترهای باستانشناختی که می توانست 
زوايای تاريک جامعه ای که به چنين دس��تاوردهای 
مهمی دست يافته بود را روشن كند ناقص است. دنيل 
توماس پاتس ، باستان ش��ناس خاورميانه دانش��گاه 
س��يدنی  نيز در نامه ای جداگانه خطاب به پژوهشگاه 
ميراث فرهنگی و گردشگری، درخواست ثبت جهانی 
اين محوطه تاريخی را مطرح کرد. او نيز در نامه  خود 
نوشت: »به واسطه شمار متعدد کاوش های جديد در 
سال های اخير و انتشار سريع يافته های حاصل از آن، 
درک ما از مراح��ل پايانی پيش از تاريخ ايران متحول 
شده است. زمانی که به مبحث کارهای ميدانی در يکی 
دو دهه گذشته توجه کنيم، تقريبا حجم عظيم يافته ها 
در سراسر کش��ور باورنکردنی است. يقينا اين مساله 
گواهی است بر فعاليت مجموعه  باستان شناسانی که 
هم در پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری و هم در 
بخش دانشگاهی فهم ما را در خصوص پيش از تاريخ 

ايران از جنبه های مختلف عمق بخشيده اند.

درخواست سه باستان شناِس خارجی برای نجاِت چگاسفلی

گورستاندارالسلممعروفبهدارالسالمياوادیالسالميکیازقديمیترينآرامستانهایايرانواقعدرشهرشیرازوپیشازدارالرحمهشیراز
بهشمارمیرود؛کهدرآنمقبرههايیازقرناولودومهجریوقبوربزرگانادبی،علمی،عرفانیومذهبیبسیاریديدهمیشود.بسیاریاز
پژوهشگرانبراينباورندکهاينگورستانپیشازاسالمنیزوجودداشتهاست.نشانههاوعالمتهاوکندهکاریهايیباخطهایممتازرقاع،

کوفی،بنايی،ثلث،نسخونستعلیقاينقبوررامتمايزوارزشمندکردهاست.

مرزپرگهر

جامعه خبر

استمرار طرح هوشمند 
مديريت كرونا

رييس كميت��ه اجتماعي، انتظامي س��تاد ملي 
مديريت كرونا با تاكيد بر اينكه طرح هوش��مند 
مديريت كرونا با توجه به وضعيت شهرها به لحاظ 
زرد، نارنجي و قرمز استمرار خواهد داشت از اعمال 
منع تردد شبانه از روز شنبه در شهرهاي قرمز و 
نارنجي خبر داد. ذوالفقاري در پايان جلسه امروز 
ستاد فرماندهي عمليات مديريت بيماري كرونا در 
تهران در تشريح وضعيت اعمال محدوديت ها در 
هفته آينده در تهران گفت: همانطور كه پيش تر 
اعالم كرده ايم محدوديت ها هوشمند است به اين 
معنا كه شهرهاي كشور بر اساس ارزيابي هفتگي 
وزارت بهداش��ت در وضعيت ه��اي زرد، نارنجي 
و قرمز قرار مي گيرند. بي تردي��د با توجه به اين 
وضعيت ها محدوديت هاي متناسب اعمال خواهد 
شد. به اين ترتيب از روز شنبه تا پايان هفته آينده 
بر اساس اعالم وضعيت شهرها محدوديت در آنها 
اعمال مي شود. وي افزود: خوشبختانه ظرف دو 
هفته گذشته تعدادي از شهرها از وضعيت قرمز 
خارج شدند به ش��كلي كه از ۱6۰ شهري كه در 
وضعيت قرمز ب��ود در حال حاضر 6۴ ش��هر در 
وضعيت قرمز قرار گرفتن��د. وي ادامه داد: نكته 
قابل توجه اين اس��ت كه دس��تگاه هاي دولتي، 
ش��ركت هاي خصوصي، مردم و آحاد جامعه اگر 
مي خواهن��د محدوديت ها كاهش پيدا كند بايد 
پروتكل هاي بهداشتي و محدوديت ها را به خوبي 
رعايت كنند. از ش��نبه تا پايان هفته آينده منع 
تردد خودروهاي شهري از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح در 
شهرهاي با وضعيت قرمز و نارنجي اعمال خواهد 
شد تا به اين ترتيب روند كنترل بيماري ادامه پيدا 
كند. وي تاكيد كرد: با توجه به محدوديت هايي 
كه اعمال شده است ۳۰ درصد فشار روي مترو و 
اتوبوس كاهش پيدا كرده اما باز هم شاهد ازدحام 
جمعيت هستيم و علت آن است كه بسياري ادارات 
بر اساس مصوبه ستاد ملي اعمال محدوديت ها را 
انجام نداده اند و به نوعي تخلف كرده اند كه البته 
در موضوع نظارت ها با اين موارد برخورد خواهد 
شد. رييس كميته اجتماعي، انتظامي ستاد ملي 
مقابله با كرون��ا در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود با تاكيد بر اينكه طرح هوش��مند مديريت 
كرونا طرحي مستمر است، افزود: بي ترديد تمام 
اعمال محدوديت ها با هدف تحقق فاصله گذاري 
اجتماعي است. اگر اين محدوديت ها رعايت شود 
ولي مسائل ديگري همچون دورهمي ها افزايش 
پيدا كند قطع��ا با موفقيت همراه نخواهد بود. در 
حقيقت تمام مشكل بيماري با اعمال محدوديت ها 
حل نخواهد شد و همزمان بايد محورهاي ديگر 
همچون تست گس��ترده، آموزش پيشگيري و 
درمان در كنار يكديگر ب��راي تحت كنترل قرار 

گرفتن بيماري مد نظر قرار گيرد. 

وضعيت نارنجي تهران از شنبه
فرمانده عمليات مديريت مقابله با بيماري كرونا در 
كالنشهر تهران با تاكيد بر شرايط ناپايدار و شكننده 
استان تهران در خصوص بيماري كوويد ۱۹ گفت: 
بايد با متانت حس��اب ش��ده و با برنامه اليه بندي 
ش��ده حركت كنيم. عليرضا زالي در پايان جلسه 
س��تاد فرماندهي عمليات مديريت بيماري كرونا 
در تهران در جمع خبرن��گاران گفت: تقليل آمار 
در استان تهران مربوط به اعمال محدوديت هاي 
طرح هوش��مند مديريت كرونا نيس��ت اما بايد از 
همه مردم تهران كه همكاري و تعامل شهروندي 
بسيار مناسبي در اجراي اين طرح داشتند قدرداني 
كنم. وي افزود: آثار محدوديت هاي اعمال شده در 
ريتم شهري قابل مش��اهده است. به شكلي كه تا 
حدود ۳۰ درصد تراكم در شهر كاهش پيدا كرده 
و ۳۰درصد نيز شاهد كاهش تراكم در حمل و نقل 
عمومي هستيم. وي تاكيد كرد: ۱۴۵ هزار بازديد 
توسط تيم هاي تلفيقي در حوزه نظارت انجام شده 
كه در پي آن مش��خص ش��ده بيش از ۹۰ درصد 
اصناف همكاري مناسبي را در اعمال محدوديت ها 
داشته اند. همچنين ۳۳ هزار خودرو ممنوعيت ورود 
به تهران براي آنها اعمال شده و ۲۵ هزار خودرو نيز 
اعمال محدوديت تردد شبانه براي آنها انجام شده 
است. فرمانده عمليات مديريت مقابله با بيماري 
كرونا در كالنش��هر تهران با تاكيد بر اينكه شرايط 
استان تهران ناپايدار و ش��كننده است افزود: بايد 
با متانت حساب ش��ده و با برنامه اليه بندي شده 
حركت كنيم. تهران از روز شنبه در وضعيت نارنجي 

است اما برخي محدوديت ها همچون جلوگيري 
از برگزاري مراس��م آيين��ي و محدوديت حضور 
كارمندان در ادارات و همچنين منع تردد ش��بانه 
ادامه خواهد داشت. البته تعدادي از محدوديت ها 
كاسته خواهند شد. وي ادامه داد: بسياري از مقاالت 
بين المللي تاكيد دارند كه تجمعات خانگي يكي از 
باالترين موارد سرايت بيماري است. فصل سرما و 
افزايش شب نشيني ها را داريم. بي ترديد اين مورد 
نقش مهمي در وضعيت شهر تهران دارد. لذا از همه 
شهروندان درخواس��ت مي كنيم كه در خصوص 
برگزاري دورهمي ها و تجمعات شبانه دقت كافي 
داشته باش��ند. زالي تاكيد كرد: وزارت بهداشت با 
رصد شاخص ها وضعيت هر يك از شهرهاي كشور 
را اعالم خواهد كرد. منتظر اعالم وضعيت تهران نيز 
هستيم و قطعا از اين پس در پايان هر هفته با بررسي 
وضعيت شهر براي اعمال محدوديت هاي متناسب 
با وضعيت ش��هر، اقدام خواهيم كرد؛ اما حتي در 
صورت قرارگيري تهران در وضعيت نارنجي بخشي 

از محدوديت ها ادامه خواهد داشت. 

دستگيري دو بدهكار بزرگ بانكي در تهران
رييس پليس امني��ت اقتصادي ته��ران بزرگ از 
دستگيري دو بدهكار بزرگ نظام بانكي كشور در 
پايتخت خبر داد. س��رهنگ علي ولي پور گودرزي 
در گفت وگ��و با ايس��نا، در اين ب��اره گفت: تامين 
امنيت اقتصادي از طريق ايجاد محيطي امن براي 
سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي و برخورد با مخالن 
نظ��م و فعاليت اقتصادي از جمل��ه وظايف پليس 
امنيت اقتصادي است و در همين راستا نيز تعامل و 
همكاري خوبي ميان پليس و دستگاه هاي اقتصادي 
كشور از جمله بانك ها و ... وجود دارد. وي ادامه داد: 
در راستاي همين تعامل نيز مدتي پيش شناسايي 
و دستگيري دو بدهكار بزرگ نطام بانكي كه اقدام 
به دريافت تسهيالت كرده اما آن را پرداخت نكرده 
بودند، در دستوركار ماموران پليس امنيت اقتصادي 
تهران بزرگ قرار گرفت و آنان در هماهنگي با مقام 
قضايي و با اس��تفاده از روش هاي فني و پليس��ي 
اقدامات خود را آغ��از كردند. رييس پليس امنيت 
اقتصادي تهران بزرگ با بيان اينكه عدم بازپرداخت 
تس��هيالت دريافتي از س��وي اين دو نفر، موجب 
ايجاد اخالل ش��ده بود، گفت: س��رانجام اقدامات 

ماموران پليس نتيجه داد و اين دو نفر شناس��ايي 
و در عملياتي دستگير ش��دند.  ولي پور گودرزي از 
تشكيل پرونده براي اين دو بدهكار بانكي خبر داد و 
گفت: اين افراد در مجموع بيش از ۲۰ هزار ميليارد 
ريال بدهي داشتند و در پرونده آنان مواردي چون 
كالهبرداري، جعل، اخذ تسهيالت غير مجاز بانكي 
و ... به چشم مي خورد. رييس پليس امنيت اقتصادي 
تهران بزرگ با بيان اينكه دو متهم دس��تگير شده 
براي ادامه روند رسيدگي به جرم خود روانه دادسرا 
شدند، گفت: اقدامات پليس در برخورد با اخاللگران 
اقتصادي و كساني كه بخواهند به هر طريق فضاي 
اقتصادي كشور را ناامن كنند، ادامه خواهد داشت. 
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ناتواني خانواده هاي معلوالن در تهيه پوشك و سوند 
افزايش قيمت لوازم بهداش��تي و كمبود 
ش��ديد آن افراد داراي معلوليت شديد و 
خيلي شديد را با مشكالت بسياري مواجه 
كرده است و اگرچه كمك هزينه هاي سازمان بهزيستي 
افزايش داش��ته اس��ت، اما اين افراد و خانواده هايشان 

همچنان با مشكالت بسياري روبه رو هستند.
پويا جامه كوهي يكي از هزاران معلول ضايع نخاعي است 
كه اين روزها با افزايش قيمت هاي لوازم بهداش��تي و 
كمبود آن همچنين لوازم توانبخشي با مشكالت بسياري 
مواجه است. اين نوجوان ۱۴ ساله داراي معلوليت امروز به 
دليل شكستن زانو و عفونت شديد در بيمارستان بستري 
اس��ت، پدر اين نوجوان داراي معلوليت در گفت وگو با 
خبرنگار ايلنا با اشاره به مشكالت افراد داراي معلوليت 
و خانواده هاي آنها گفت: يكي از مسائلي كه شايد به نظر 
ساده باش��د، اما اين روزها يكي از مشكالت اساسي ما و 
ديگر خانواده هاي داراي معلوليت است، مشكل كمبود 
پوشك بهداشتي است. من در روزهاي اخير به بسياري از 
مغازه ها سرزده ام، اما نتوانستم يك بسته پوشك شماره 

6 براي يك نوجوان ۱۴ ساله پيدا كنم. 
وي ادامه داد: تعداد اندكي پوشك در حال حاضر در خانه 
داريم و نمي دانيم كه اگر اين تعدادي كه در خانه داريم 
تمام شود، چه بايد كنيم. مشكل بزرگ ما در حال حاضر 
كمبود پوشك است و نمي دانيم با اين كمبودي كه وجود 
دارد بايد چه كنيم، واقعا بايد مانند سال هاي خيلي دور 
از كهنه استفاده كنيم. من با هر جايي كه امكان داشت 
بتوانم از آنجا پوشك تهيه كنم، تماس گرفته ام و اگرچه 
قيمت آن چندين برابر شده و درحالي كه روي بسته هاي 
آن نوشته شده ۱۰۰ هزار تومان اگر پيدا كنيم بايد بيش 
از ۲۷۰ هزار تومان براي آن پرداخت كنيم، اما بايد به هر 
صورتي است و با هر قيمتي كه داشته باشد، تهيه كنم. 
وي با اشاره به گران شدن لوازم بهداشتي مورد نياز براي 
افراد داراي معلوليت تصريح كرد: يكي ديگر از لوازم مورد 
نياز براي افرادي كه داراي معلوليت شديد و خيلي شديد 
هستند، سوند است كه قيمت آن در دو الي سه ماه پيش 
حدود ۲۰۰ الي ۳۰۰ تومان بود، اما االن به حدود ۲ هزار 
تومان رسيده است. يك معلول ضايع نخاعي بايد روزانه 
۴ بار سوند استفاده كند. ما با توجه به افزايش قيمتي كه 
داشته است، اين سوندها را براي پويا حداقل ۵ روز يك بار 

تعويض مي كنيم و آنقدر از اين سوندها استفاده مي كنيم 
كه حالت شان را از دست مي دهد و اين باعث مي شود كه 

به كليه پسرم آسيب وارد شده و عفونت كند.
پدر اين نوجوان داراي معلوليت درباره وسايل توانبخشي 
مانند بريس نيز خاطرنش��ان كرد: در اين مدت وسايل 
توانبخشي هم به شدت گران شده است، بريس از لوازمي 
است كه براي افرادي مانند پويا بسيار ضروري است. ما 
۴سال پيش با كمك هزينه اي كه بهزيستي پرداخت كرد، 
يك بريس براي پويا به قيمت يك ميليون و ۳۰۰ هزار 
تومان تهيه كرديم، اما درحال حاضر كه بايد يك بريس 
ديگر براي او تهيه كنيم نمي توانيم، چرا كه قيمت آن 
به شدت افزايش پيدا كرده و بيش از ۱۷ ميليون تومان 
است، حتي چندين نفر از خيرين نيز خواستند كمك 
كنند اما باز هم نمي توانيم براي او با اين قيمت تهيه كنيم 
و مجبور شديم، همين بريس را كه شكسته است بدهيم 
تعمير كنند. جامه كوهي با بيان اينكه معلوليت يك فرد 
داراي معلوليت، خانواده را نيز دچار معلوليت مي كند، 
تصريح كرد: در خانواده اي كه يك فرد داراي معلوليت 
زندگي مي كند، مشكالت بس��ياري وجود دارد. من و 
همسرم در كارهاي روزمره و موارد بهداشتي به پويا كمك 
مي كنيم. يك خانم ميانسال كه مجبور است، براي انجام 
امور روزمره يك نوجوان ۴۰ كيلويي را دوبار حمل كند، 
خودش با چه مشكالتي مواجه مي شود؟ سه سال پيش 
دكتر به مادر پويا گفت نباي��د وزنه اي بيش از ۱۰ كيلو 
بردارد، حاال سه سال گذشته و همسرم ميانسال تر شده 
و پويا نيز سنگين تر و همه اين ها بر هم مضاعف شده و 

مشكالت بسياري براي ما ايجاد كرده اند.
وي با اشاره به شيوع بيماري كرونا به ايلنا گفت: از زمان 
شيوع رفت و آمدهاي ما كامال محدود شده است، چراكه 

سيستم ايمني پسرم بسيار ضعيف است و براي همين 
رف��ت و آمدهاي خانوادگي را كام��ال تعطيل كرده ايم 
و با هيچ كس��ي ارتباط نداريم. پيش از كرونا با ماشين 
مسافركشي مي كردم و االن به دليل بيماري كرونا و ترس 
اينكه ممكن است ناقل بيماري باشيم، ديگر سركار هم 
نمي روم. از سوي ديگر مشكالت اجاره نشيني و نبود كار 
روي هم انباشته شده و از اين طرف هم هزينه هاي پويا 

بسيار سنگين است.
وي ادامه داد: يك معلول ضايع نخاعي ماهيانه ۱۹۳ هزار 
تومان از سازمان بهزيستي مستمري دريافت مي كند. 
همچنين از ۵ الي 6 ماه پيش حق پرستاري اين افراد به 
مبلغ ۵۵۴ هزار تومان افزايش پيدا كرده است. هر سه ماه 
نيز مبلغي براي خريد لوازم بهداشتي پرداخت مي كنند. 
تمامي اين پرداختي ها از سوي سازمان بهزيستي حدودا 
ماهانه ۸۰۰ ه��زار تومان مي ش��ود، در حالي كه براي 
نگهداري از يك نوجوان ضايع نخاعي اگر مشكل مضاعفي 
براي روده اش ايجاد نشود، حداقل سه بسته پوشك درماه 
الزم است و در شرايط كنوني اگر پوشك پيدا شود براي 
هربسته بايد بيش��تر از ۲۰۰ هزارتومان پرداخت كرد، 
بنابراين كل مستمري و حق پرستاري و كمك هزينه 
لوازم بهداشتي كه از سوي سازمان بهزيستي پرداخت 

مي شود، براي ۳ بسته پوشك هزينه مي شود.
پدر اين نوجوان داراي معلوليت با اش��اره به مشكالت 
ديگري كه به دليل معلوليت براي پويا ايجاد شده، تصريح 
كرد: هر ماه بايد تحت نظر پزشك باشد و هر ماه نيز براي 
رفتن به نزد پزشك بايد آزمايش بدهد، چراكه به دليل 
اس��تفاده مكرر از سوند با مش��كل عفونت شديد كليه 
مواجه مي شود و پزشك هر ماه بايد براي او دارو تجويز 
كند. متاسفانه در شرايط فعلي نيز حدود ۴ ماه است كه 
دچار زخم بستر شده و در اين مدت به اندازه هزينه ۵ سال 

درمان براي داروهاي زخم بستر هزينه كرده ام.
وي در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هايش با اش��اره به 
تالش هاي سازمان بهزيستي در راستاي تحقق قانون 
جامع حمايت از افراد داراي معلوليت گفت: س��ه سال 
است كه قانون حمايت از افراد داراي معلوليت تصويب و 
رديف بودجه هم براي آن تعيين شده است، اما سازمان 
برنامه و بودجه اين اعتبار را به سازمان بهزيستي پرداخت 

نمي كند و هيچ پاسخ درستي هم نمي دهند.

گزارش

هنر

يكي از نمايندگان آكادمي اس��كار از برگزاري مراسم 
اعطاي جوايز نود و سومين دوره اين رويداد سينمايي 
به صورت حض��وري و غيرمجازي خبر داد. به گزارش 
ورايتي، آكادمي علوم و هنرهاي س��ينمايي اس��كار 
امسال تحت تاثير شيوع ويروس كرونا، مراسم اعطاي 
جوايز خ��ود را با دو م��اه تعويق در تاري��خ ۲۵ آوريل 
)۵ ارديبهش��ت( برگزار خواهد كرد و اميدوار است با 
بازگشايي سالن هاي سينما در بهار، فيلم هاي بيشتري 
فرصت رقابت در اين دوره از اين جوايز را داشته باشند.
حتي در صورت عدم بازگش��ايي سينماها، مسووالن 
برگزاري نود و س��ومين دوره جوايز سينمايي اسكار 
تمركز خ��ود را روي برگزاري حض��وري اين رويداد 
همانند سال هاي گذشته قرار داده اند اما هنوز مشخص 
نيس��ت چه ميزان از ظرفيت ۳۴۰۰ نفره سالن دالبي 
تئاتر لس آنجلس براي برگزاري مراسم مورد استفاده 
قرار مي گيرد. آكادمي در حال بررسي سالن برگزاري 

مراسم اس��ت و هنوز پروتكل هاي ويژه مراسم تعيين 
نش��ده اس��ت. از زمان اعالم قرنطينه در م��اه مارس، 
همه گيري ويروس كرونا صنع��ت فيلم را فلج كرده و 
موجب تعطيلي سينماها و توقف پروژه ها شده است، 
در واكنش به اين اتفاقات، آكادمي اسكار دوره زماني 
براي اكران آثار جهت واجد شرايط شدن براي حضور 
در اين جوايز را از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ به ۲۸ فوريه ۲۰۲۱ 
تمديد كرد و همچنين اعالم كرد فيلم هاي اكران شده 

در سرويس هاي نمايش آنالين نيز استثنائا امسال واجد 
شرايط رقابت در اسكار خواهند بود. مراسم جوايز امي 
امسال به صورت تركيبي برگزار شد و »جيمي كيمل« 
اجراي آن را بر عهده داش��ت و بسياري از نامزدها اين 

مراسم را به صورت آنالين و از خانه تماشا مي كردند.
هنوز مشخص نيس��ت كدام نامزدهاي اسكار ۲۰۲۱ 
موفق به حضور در مراسم اعطاي جوايز خواهند بود. در 
شاخه بازيگري بسياري از بازيگراني كه امسال شانس 
كسب نامزدي دارند س��الخورده هستند، از »آنتوني 
هاپكينز« ۸۲ ساله تا »الن برستين« ۸۸ ساله، »سوفيا 
لورن« ۸6 ساله و »مريل استريپ« ۷۱ ساله. انجمن 
مطبوعات خارجي هاليوود ك��ه برگزاركننده جوايز 
سينمايي گلدن گلوب است نيز اعالم كرده مراسم اين 
جوايز روز ۲۸ فوريه )۱۰ اسفند( با اجراي »تينا في« و 
»امي پوهلر« برگزار مي شود اما از ارايه جرييات بيشتري 

درباره نحوه برگزاري مراسم خودداري كرده است.

مراسم اسكار حضوري  برگزار مي شود
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