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يادداشت- 1

 اعترافات خطرناك 
يك مسوول اقتصادي

اعتراف در لغت به معني ابراز، 
بيان، ُمُقر، پذيرش اش��تباه و 
به زبان آوري واقعيات اس��ت 
و هرچند خردمندان اش��اره 
كرده اند، اعت��راف به ناداني و 
اشتباه، عين دانايي است، اما در 
عين حال تاكيد هم مي كنند 
كه ف��رد معت��رف بايد تالش 
كند تا از ارتكاب اش��تباهات گذشته درس بگيرد و بعد 
از آگاهي از اش��تباهات، از ارتكاب آن خودداري كند. به 
عبارت روشن تر، اعتراف به اشتباه در صورتي كه تالشي 
براي جبران اش��تباهات صورت نگي��رد، عين ناداني و 
نابخردي است، چرا كه نشان دهنده اين واقعيت است 
كه چرخه اشتباهات همچنان تداوم خواهد داشت. يكي 
از موضوعات مهم اقتصادي كه در ايام تعطيالت نوروزي 
توسط رييس كل بانك مركزي مطرح شد و بازتاب هاي 
وسيعي در ش��بكه هاي اجتماعي و افكار عمومي پيدا 
كرد، اعترافاتي بود ك��ه عبدالناصر همتي در خصوص 
چاپ اسكناس در صداوسيما مطرح كرد. بالفاصله پس 
از اين اظهارات دامنه وسيعي از اظهارنظرهاي موافق و 
مخالف در خصوص اين اعترافات، روي ويترين رسانه هاي 
گروهي قرار گرفتند. اما واقع آن است كه مثالي كه براي 
اين ش��كل اعترافات مي توان نظيرس��ازي كرد، مانند 
پزشكي اس��ت كه اعالم كند، به رغم اينكه مي دانست 
تزريق دوز مشخصي از دارو براي بيمار خطراتي داشته، اما 
باز هم اقدام به تزريق اين دارو كرده است. در واقع به نوعي 
عذر بدتر از گناه است. يعني رييس كل بانك مركزي كه 
طبيعتا بايد از منافع كالن كشور در حوزه مالي و ارزش 
پول ملي صيانت كند، دست به اقدامي زده كه هم ارزش 
پول مل��ي را كاهش مي دهد، هم تورم را به طور فزاينده 
افزايش مي دهد و هم بر دامنه مشكالت معيشتي مردم 
مي افزايد. معني تسعير دارايي هاي خارجي چيست؟ 
تسعير يعني تالش براي فروش ارز خارجي به باالترين 
قيم��ت و نتايج آن نيز به  طور مس��تقيم باعث افزايش 
نوسانات ارزي در بازار خواهد شد.   ادامه در صفحه6

آلبرت بغزيان

از رشد ۳۳ درصدي نقدينگي تا تداوم سركشي پول در ۱۴۰۰

اعتراف رييس كل به چاپ پول
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يادداشت-4

سال پر نوسان بورسشكل گيري طبقه سوداگران 

سند همكاري ايران و چين در 
پرتوي قوانين داخلي

سال جديد خورش��يدي در 
شرايطي براي ايرانيان تحويل 
شد كه مش��كالت معيشتي 
و بح��ث گراني ها همچنان به 
عن��وان يك��ي از چالش هاي 
اصلي پيش روي افكار عمومي 
كشور قرار داشت؛ برهه اي كه 
در آن، قيم��ت مرغ به اعداد و 
ارقام باور نكردني رس��يد و آرام آرام از سفره هاي مردم 
حذف ش��د و ساير اقالم اساس��ي مثل مواد لبني، مواد 
پروتئيني، ميوه و... نيز ركوردهاي قبلي را پش��ت سر 
گذاشتند تا اقش��ار مختلف مردمي در تامين مايحتاج 
ضروري خود نيز با مشكالت جدي مواجه شوند. در اين 
ش��رايط، يافتن راهكارهايي كه از طريق آن بتوان اين 
اوضاع آشفته اقتصادي و معيش��تي را به سمت بهبود 
س��وق داد همچنان در س��طح افكار عمومي و محافل 
اقتصادي مطرح است. قبل از هر صحبتي بايد بدانيم، 
مقوله اقتصاد اساسا موضوعي كوتاه مدت و فوري نيست. 
از ابتداي تاريخ آدميان، جوامع مختلف متوجه اين اصل 
اساسي اقتصادي شدند كه براي بهبود اوضاع بايد نگاهي 
بلندمدت به مسائل و نيازهاي انسان ها داشت. بنابراين 
در اقتصاد بايد دانه اي كاشت تا در چشم انداز آينده بتوان 
دستاوردي را برداشت كرد.   ادامه در صفحه7

روزهاي آغازين س��ال جديد 
براي ب��ورس چن��دان حال و 
روز خوب��ي نداش��ت، مانن��د 
وضعيت كرونا بيشتر شهرهاي 
اي��ران قرمز ش��د و ادامه روند 
نااميد كننده خود را ادامه داد و 
از اينكه خط ريل خود را عوض 
كند خبري نبود و اين قطار راه 
خود را البته با سرعت كمتري در بعضي روزها باخاموش 
كردن موتور قرمز خود ادامه داد و سهامداران ميليوني بازار 
سرمايه اميد هاي خود را در سال نو بر باد رفته ديده اند. در 
روزهاي ابتدايي معامالتي سال نيز بازار از حواشي در امان 
نبود و تاثيرات قرارداد راهبردي مابين ايران و چين ثبت و 
به امضا رسيد تا التهاب در جامعه را به مرحله بعدي خود 
برساند. با توجه به اينكه بيشتر محصوالت داخلي با افزايش 
قيمت كاال براي مصرف كننده همراه بوده است و بر سود 
آوري شركت هاي بزرگ افزوده شده ولي؛ همچنان اين 
تغييرات تاثير مثبتي بر بورس نداشته و حتي نوسانات ارز 
براي شركت هاي صادر كننده و توليدكننده كه مواد اوليه 
خود را با ارز تهيه و قيمت جهاني دارند وارد فاز جديدي از 
تغييرات قيمتي يا روند مثبت نداشته و گويي كه تمامي 
عملكرد بازار سرمايه دستخوش دستي پنهان در پشت 
ادامه در صفحه5 پرده است.    

اين روزها صدر اخبار كش��ور 
امضا و مبادله س��ند همكاري 
٢٥ س��اله بين ته��ران و پكن 
است.دغدغه بسياري از فعاالن 
حقوقي و ش��هروندان اطالع از 
مفاد سند و حس ميهن پرستانه 
در راستاي دفاع از تماميت ارضي 
و اجتماعي آنهاس��ت. تا به اين 
لحظه به صورت رس��مي مفاد اسناد منعقده در دسترس 
عموم ق��رار نگرفته اس��ت و برخي از مس��ووالن محترم 
حاكميت��ي، دولت را ملزم به انتش��ار عمومي آن اس��ناد 
ندانسته اند، به هر حال فارغ از اينكه الزمه جامعه پويا از منظر 
دموكراسي و تبلور حقوق شهروندي و حقوق بشري، اطالع 
آحاد مردم از تصميمات مهم دولت است؛ از نظر حقوقي 

نكات اين مهم مورد تحليل قرار مي گيرد.
- بر اس��اس اصل ٧٧ از قانون اساس��ي كليه عهدنامه ها، 
قرارداده��ا، موافقتنامه هاي بين المللي مي بايس��ت به 
تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد. قانونگذار در اصل 
١٢٥ از قانون اساسي نيز در راستاي تاكيد بيشتر بر موضوع 
عنوان داشته اس��ت »امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، 
ادامه در صفحه7 موافقتنامه ها و ... 

حامد علي محمدمحمدصادق مشايخ

معين شرقي

يادداشت-5

 بي مباالتي مسووالن
 و بي توجهي مردم

از هم��ان روزي كه قرار ش��د 
جاده ها را نبندند و مس��افرت 
و مس��ووالن  باش��د  آزاد 
تصميم گيري در اي��ن باره را 
به عهده مردم گذاشتند معلوم 
بود كه آنچ��ه در نهايت اتفاق 
خواهد افتاد فش��ار مضاعفي 
اس��ت كه به كادر درمان وارد 
مي ش��ود و مردمي كه بي مالحظه بار سفر مي بندند و 
بعد هم با عاليم كرونا راهي بيمارستان ها شده و نيازمند 
خدمات درماني خواهند بود. اينكه 15 هزار نفر مبتال به 
كرونا بدون توجه به پروتكل هاي بهداشتي به مسافرت 
رفته اند خود درد ديگري است كه هيچ درماني براي آن 
پيدا نخواهد ش��د. مردم بي مباالت تر از آن هستند كه 
مسووالن در تصورشان مي گنجد و حاال اين كادر درمان 
است كه بايد تاوان اين بي مباالتي و بي مسووليتي را بدهد. 
بيمارستان ها باز هم هر روز شلوغ تر از ديروز مي شود و آمار 
مرگ و مير يك بار ديگر س��ه رقمي شده و اين در حالي 
است كه رييس دولت از كاهش ميزان ابتال به كرونا خبر 
مي دهد و معلوم نيس��ت اين آمار و ارقام از كجا به دست 
ادامه در صفحه8 رييس جمهور مي رسد ...  

مريم شاهسمندي

 بعد از جلسه مجازي كميسيون مشترك برجام
 با حضور ايران و اتحاديه اروپايي/تروييكاي اروپايي+۲

رهبر انقالب با تأكيد بر اصل مشاركت در انتخابات 
ويژگي هاي رييس جمهور مطلوب را تبيين كردند

»تعادل« از صف هاي طويل 
در بازار مرغ تا صدور مجوز 

گراني گزارش مي دهد

»تعادل« وضعيت بازارسرمايه را
طي روزهاي آتي بررسي مي كند

قيمت آپارتمان در ۳ سال اخير 
۴۴8 درصد رشد كرد

»تعادل« ابعاد پنهان برنامه جامع همكاري هاي 
مشترك ۲5ساله ايران و چين را بررسي كرد

بايدن: يك سال است كه نگران برنامه همكاري ايران و چين هستيم
ظريف: براي همكاري با شرق هم به تصويب FATF نياز داريم

مقامات امريكايي: فشار حداكثري 
شكست خورده است
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 مشارکت باال و انتخاب
 رييس جمهور قوی و ضدفساد

گلوگاه 
نابساماني

 بازار »مرغ«
 در ۱۴۰۰

تغيير سرنوشت 
بورس

پيش  بيني 
افزايش

  قيمت مسكن 
در ارديبهشت

زماني براي توازن و تعادل

زهرا سليماني|»درباره اين موضوع صحبت نمي كنم، فضا 
براي گفت وگو فراهم نيست و عده اي به جاي گفت وگوي 
منطقي، فقط فحاش��ي مي كنند و انگ مي زنند.« اينها 
عباراتي اس��ت كه مجيدرضا حريري، رييس اتاق ايران و 
چين زماني كه با پرسش هاي خبرنگار »تعادل« در خصوص 
برنامه جامع همكاري مشترك25ساله ايران و چين مواجه 
مي شود با استفاده از آنها تالش مي كند تصويري از اتمسفر 
موجود در فضاي عمومي و رس��انه اي كشور در خصوص 
اين برنامه همكاري ارايه كند. برنامه جامع همكاري هاي 
مشترك با چين كه از يك طرف، جو بايدن رييس جمهوري 
امريكا در پاس��خ به پرسش خبرنگاري آن را باعث نگراني 
عميق اياالت متحده ارزيابي مي كند كه امكان رشد پايدار 
را در اختيار اقتصاد ايران قرار مي دهد و از سوي ديگر برخي 
منتقدان داخلي و خارجي آن را در حد قرارداد تركمانچاي 
پايين مي آورند و انعقاد آن را باعث غلتيدن اقتصاد ايران در 
دامان چيني ها ارزيابي مي كنند. برخي آن را پايان دكترين 
نه شرقي و نه غربي جمهوري اسالمي ايران عنوان مي كنند 
و گروهي ديگر آن را امكاني ارزشمند براي اقتصاد كشور 
برمي شمارند كه مي تواند سرمايه گذاري هاي الزم براي 
توسعه پروژه هاي زيربنايي و راهبردي را در اختيار ايران قرار 
دهد. جمعي از نيروهاي اپوزيسيون خارج از كشور حتي پا را 
از اين نيز فراتر گذاشته و اين برنامه جامع همكاري را باعث 
حضور نظامي چين در اي��ران ارزيابي كردند كه نتايج آن  
باعث از دست رفتن حاكميت ايران بر جزاير جنوبي ايران 
خواهد شد. اظهارات ضد و نقيض و پراكنده اي كه در غياب 
رسانه هاي تحليلي و روزنامه ها به دليل تعطيالت نوروزي، 
موضوع را در فضايي غبارآلود و نامشخص، قرار داد تا دامنه 
وس��يعي از اظهارات متفاوت و در برخي موارد متضاد در 
خصوص سندي طرح شود كه برخي آن را فرصتي براي 
ايجاد توزان مثبت براي ايران مي دانستند و جماعتي نيز راي 
به مشكل ساز بودن آن مي دادند. اما واقعيت اين برنامه جامع 
همكاري مشترك چيست؟ آيا اقتصاد ايران قادر است، منافع 
مورد نظر خود را از دل اين همكاري هاي مشترك برداشت 
كند يا همان گونه كه منتقدان اين طرح عنوان كرده اند، 
اين برنامه در نهايت منافع حداكثري را براي طرف چيني 
تامين خواهد كرد. خبرنگار »تعادل« در جريان اين گزارش 
تحليلي با كنار هم قرار دادن قطعات مختلف پازل و از دل 
گفت وگو با دامنه وسيعي از كارشناسان و تحليلگران تالش 
كرده تا نوري به ابعاد پنهان موضوعي بتاباند كه در روزهاي 
ابتدايي سال 1400 خورشيدي بيشتر از هر خبر ديگري 
افكار عمومي ايرانيان را درگير ابعاد و زواياي گوناگون خود 

ساخته است.

   سكانس اول: زماني براي توازن و تعادل
تنها 7روز از آغاز س��ال نوي خورش��يدي گذشته بود كه 
خبري بر روي ويترين رسانه هاي گروهي قرار گرفت كه 
تبعات آن نه تنها طول و عرض افكار عمومي داخلي كشور 
را زير و رو كرد، بلكه در سطوح منطقه اي و بين المللي نيز 
تاثيرات فراواني به جا گذاش��ت. بر اساس اين خبر، برنامه 
همكاري  هاي جامع ايران و چين كه پيش از اين در جريان 
سفر شي جين پينگ، رييس جمهور جمهوري خلق چين 
به ايران در س��ال 94 ميان روساي جمهوري ايران و چين 
پايه گذاري شده بود در هفتمين روز فروردين ماه 1400به 

امضاي محمدجواد ظريف و وانگ يي وزيران خارجه ايران 
و چين رسيد تا فصل تازه اي از همكاري هاي مشترك ميان 
ايران و چين در سطوح منطقه اي و بين المللي شكل بگيرد. 
نقطه آغاز رايزني براي امضاي اين سند راهبردي 25 ساله، 
اما 6 سال پيش در ژانويه 2016 )سال94( در جريان سفر 
رييس جمهور چين به تهران شكل گرفت. در اين سفر ايران 
و چين با صدور بيانيه اي سطح روابط دو كشور را به مشاركت 
جامع راهبردي ارتقا دادند و اعالم كرده بودند: آماده مذاكره 
براي انعقاد سند همكاري هاي بلندمدت هستند. به دنبال 
اين ريل گذاري در روابط دو كش��ور با تالش هاي ظريف و 
حمايت هاي مجلس دهم، مذاكرات براي تهيه پيش نويس 
سند همكاري جامع با چين آغاز شد و سرانجام در سال 9۸ 
در سفر وزيرامور خارجه كشورمان به پكن، اين پيش نويس 
براي بررسي و تاييد نهايي تحويل دولت چين شد. اكنون 
اين سند، مشتمل بر همكاري هاي راهبردي، منطقه اي و 
بين المللي است. با گذشت بيش از 15ماه از سفر ظريف به 
چين و بعد از موافقت مقامات چيني در نهايت امضاي اين 

برنامه جامع همكاري هاي مشترك در جريان سفر وزير 
امور خارجه چين به تهران پاي برگه ها نشس��ت تا فصل 
تازه اي از همكاري هاي مشترك ميان دو كشور باستاني 
آغاز شود. در ابعاد اقتصادي اعالم شد، توليدات مشترك 
براي تأمين نياز بازارهاي داخلي و خارجي، همكاري هاي 
دوجانبه در حوزه انرژي، صنعتي، معدني و زيست محيطي 
با اولويت همكاري در بخش زيرساختي، ارتباطي، مخابراتي، 
علمي، آموزشي و حوزه سالمت است. همكاري در زمينه 
تسهيل در روابط مالي و بانكي، تعميق روابط تجاري بخش 
خصوصي براي تجارت و همكاري رسانه اي، دانشگاهي از 
ديگرمحورهاي همكاري اين سند بلندمدت همكاري بين 
ايران و چين است كه مسووالن روي ابعاد و زواياي گوناگون 

آن تاكيد كردند.

   سكانس دوم؛ ابهام ها از راه مي رسند
در روزهايي كه صدا و س��يما با پخش قسمت دوم سريال 
جناحي گاندو تالش فزاينده اي را صورت مي داد تا عملكرد 
كلي متوليان حوزه سياس��ت خارجي كشور را زير سوال 

ببرد، امضاي س��ند برنامه جامع همكاري هاي مشترك 
ايران و چين و حمايت تمام قد اصولگرايان از آن فضايي پر 
از تناقض را در برنامه هاي رسانه ملي ايجاد كرد. منتقدان 
صدا و سيما با اشاره به اين واقعيت كه چطور ممكن است 
وزارت خارجه اي كه در سريال گاندو به عنوان مجموعه اي 
كه توجهي ب��ه منافع ملي ن��دارد معرفي ش��ده، همان 
ساختاري باشد كه برنامه همكاري مشترك ايران و چين 
)كه مورد حمايت اصولگرايان است( را به سامان برساند. اما 
همان گونه كه صدا و سيما وزارت خارجه را به دليل امضاي 
برجام با طرف هاي امريكايي زير سوال برده بود، رسانه هاي 
ماهواره اي نيز متوليان وزارت خارجه را به دليل امضاي برنامه 
جامع همكاري مشترك با چين مي نواختند. دو روي سكه 
از رويكرده��اي افراطي كه يكي ظريف را به دليل برجام و 
ديگري به دليل امضاي سند همكاري با چين مي نواختند. 
منتقدان برنامه همكاري با چين اشاره مي كردند كه دليل 
عدم شفاف سازي وزارت خارجه ايران در خصوص جزييات 
اين برنامه همكاري جامع 25ساله، تضاميني است كه ايران 

به طرف چيني براي استفاده از بنادر و ظرفيت هاي كشور 
داده است. در پاسخ به اين ابهامات مسووالن وزارت خارجه 
در گام نخست اعالم كردند به دليل درخواست طرف چيني 
ترجيح داده اند اجراي اين طرح را با چراغ خاموش پيگيري 
كنند. اظهارنظري كه ن��ه تنها از حجم انتقادات كم نكرد 
بلكه باعث افزايش دامنه ابهام ها نيز شد. با افزايش دامنه 
اين ابهامات محمدجواد ظريف روز چهارشنبه 11فروردين 
ماه در شبكه اجتماعي كالب هاوس با موضوع ناگفته هاي 

تفاهم نامه ايران و چين به سواالت مخاطبان پاسخ داد.

   سكانس سوم؛ همه راه ها به FATF ختم مي شود
ظريف در كالب هاوس در پاس��خ به سوالي درباره قرارداد 
25 س��اله با چين به يكي از كليدي ترين موضوعات براي 
بهبود شاخص هاي اقتصادي كشور و آغاز تبادالت مالي با 
جهان پيراموني يعني FATF اشاره كرد و گفت: »فراموش 
نكنيد همين االن هم مشكالتي كه درباره FATF داريم 
مانع همكاري ما با روس��يه و چين مي شود.حتي اگر  نگاه 
به شرق داشته باشيم تحريم و FATF مانع هستند. نگاه به 

شرق زماني كه خود چين نگاهش به غرب است معنا ندارد. 
من نه به نگاه به شرق اعتقاد دارم و نه نگاه به غرب. معتقدم 
نگاه ما در سياست خارجي بايد تعاملي و متناسب با همه 
دنيا باش��د.« به گزارش خبرنگار تعادل او در ادامه با اشاره 
به روند برنامه ريزي هايي كه منجر به امضاي برنامه جامع 
همكاري هاي مشترك شد، تاكيد كرد: »اين چيني ها بودند 
كه از س��ال 92 كه ما به سر كار آمديم و درخواست رابطه 
استراتژيك كرديم تا سال 94 به ما پاسخ ندادند چون شرايط 
قطعنامه هاي قبلي زمينه را برايشان فراهم نمي كرد.« ظريف 
با اشاره به نقش علي الريجاني در پيگيري مفاد اين سند و 
برخي اظهارنظرها در خصوص پيشنهاد طرف چيني براي 
حضور علي الريجاني گفت: »پيشنهاد اينكه آقاي الريجاني 
نماينده ايران براي مذاكره با چين باش��د، از سوي بنده به 
دفتر مقام معظم رهبري ارايه شد. اينكه چيني ها الريجاني 
را براي تفاهم ايران و چين پيش��نهاد كرده باش��ند، دون 
شأن كشور است و صحيح نيست. حضور الريجاني در اين 
تفاهم نامه پيشنهاد من بود. صادقانه مي گويم هيچ فشاري 
بر وزارت خارج��ه نبوده كه اين توافق را امضا كند. نگرش 
من اين است كه اصالتا بايد با چين رابطه داشت كمااينكه 
اصالتا بايد با غرب رابطه داشت.« ظريف در بخش ديگري از 
اين گفت وگوي مجازي در خصوص احتمال حضور وي در 
انتخابات رياست جمهوري گفت: »آخرين موضع من با اولين 
موضع من هيچ تفاوتي ندارد.بنده نامزد نيستم.به اندازه كافي 
گرفت��اري داريم كه در كاري كه مي دانيم نتيجه اي ندارد 

وارد شويم. نمي خواهم خودم را بيش از اين گرفتار كنم.«

   سكانس چهارم: اكانت هاي فيك انگ مي زنند
در اين ميان يكي از چهره هايي ك��ه اظهاراتش مي تواند 
تصويري مس��تند از ابعاد و زواياي گوناگون برنامه جامع 
همكاري هاي مشترك ميان ايران و چين ارايه كند؛ رييس 
اتاق ايران و چين اس��ت. مجيدرضا حري��ري در جريان 
گفت وگو با »تعادل« در پاسخ به پرسشي در خصوص اين 
سند همكاري مش��ترك گفت: در شرايط فعلي صحبت 
كردن درباره اين سند بسيار دشوار است. چرا كه فضايي 
غيرتخصصي و هيجاني در خصوص آن جريان دارد و هر 
اظهارنظري در اين خصوص مي تواند منجر به فحاشي و 
انگ زدن ش��ود. در خصوص اين يند به طور كلي مي توان 
گفت كه اين برنامه جامع هنوز تا موعد رسمي اجرا بيش از 
2سال زمان پيش رو دارد. در شرايط فعلي اما نه موافقان و 
نه مخالفان اين برنامه جامع هيچ اشرافي به موضوع ندارند. 
رييس اتاق بازرگاني چين افزود: صراحتا معتقدم فضاي 
حرف درست و حسابي درباره اين سند وجود ندارد و يك 
عده بدون هيچ دليلي موافق اين سند هستند و در مقابل 
يك عده نيز بدون هيچ گونه دليل و مدركي مخالف اين سند 
همكاري هستند. مجيدرضا حريري افزود: به اين ترتيب 
نيمي از موافقان و مخالفان در بهترين حالت اصال از محتواي 
سند اطالعي نداشته و آن را نخوانده اند. حريري همچنين 
در جريان گفت وگو با خبرآنالين درباره واكنش رسانه هاي 
فارسي زبان خارج از كشور درباره امضاي اين سند و تاثير 
منفي اين سند بر روابط ميان چين و امريكا و تبديل كردن 
چين به قدرت اقتصادي نخست جهان توضيح داد: ابعاد اين 
مساله به گستردگي كه اين رسانه ها اشاره مي كنند، نيست. 
ادامه در صفحه5

اهداف: 
- ارتقاي عملي روابط در سطح مشاركت جامع راهبردي براساس اعالميه دو رييس جمهور در بهمن 1394
- نقشه راه و افق بلندمدت روابط در عرصه هاي مختلف براي تحقق مشاركت جامع راهبردي و ارتقاي 

عملي آن
- فراهم س�اختن بستري مناسب براي توس�عه همه جانبه همكاري در عرصه هاي تجاري، سياسي، 

اقتصادي، فرهنگي، دفاعي و امنيتي ميان دو تمدن كهن آسيايي
اصول: 

- احترام متقابل و پيگيري منافع مشترك به صورت برد-برد در روابط دوجانبه، منطقه اي و بين المللي
- به رس�ميت شناختن اش�تراكات فرهنگي، تقويت چندجانبه گرايي، حمايت از حق دولت ها براي 

برخورداري از حق حاكميت برابر و بومي بودن مدل توسعه
- ويژگي ها: 

اشتراك نظر دو كشور در ارتباط با بسياري از مسائل منطقه اي و بين المللي به ويژه مبارزه با يكجانبه گرايي
- برنامه سياسي، راهبردي، اقتصادي و فرهنگي براي ترسيم چشم انداز 25 ساله همكاري دو كشور

چكيده برنامه همكاري راهبردي 25 ساله ايران و چين
اهداف، اصول و ويژگي هاي برنامه

نكته



رهبر معظ��م انقاب اس��امي در اولين روز از س��ال نو در 
س��خنراني زنده تلويزيوني خطاب به ملت شريف ايران، با 
تبيين وظايف اساسي دستگاه ها و مردم براي تحقق شعار 
س��ال و حمايت توليد و رفع موانع آن، سياست اعامي در 
قضيه برجام يعني لغو تحريم ها و راستي آزمايي آن قبل از 
بازگشت ايران به تعهدات برجامي را تخطي ناپذير خواندند 
و در ادامه، انتخابات رياست جمهوري در خرداد ۱۴۰۰ را در 
ابعاد داخلي و خارجي بسيار مهم برشمردند و با اشاره به نقشه 
و تاش گسترده دشمنان براي نااميد كردن مردم از حضور 
در انتخابات تأكيد كردند: رياس��ت جمهوري با اختيارات 
بسيار وسيع، مهم ترين و موثرترين مديريت كشور است و 
مردم براي نااميد كردن دشمن و نوسازي دستگاه  اجرايي، 
در انتخاب رييس جمهور خصوصياتي مانند مردمي بودن، 
كفايت، قدرت مديريت، ايمان، عدالت خواهي، ضد فس��اد 
بودن، عملكرد انقابي و جهادي، اعتقاد به توانمندي هاي 
داخلي، اميدواري به آينده و اعتقاد به جوانان را مورد توجه 
قرار دهند. رهبر انقاب در آغاز سخنان شان با اشاره به ورود 
به قرن جديد از نگاه عرفي، مقايس��ه اي كوتاه ميان اوضاع 
ايران در س��ال ۱۳۰۰ و ۱۴۰۰ كردند و گفتند: سال ۱۳۰۰ 
سال كودتاي انگليسي به دست رضاخان و استقرار حكمراني 
وابسته و ديكتاتوري بود اما سال ۱۴۰۰ سال انتخابات است 
يعني حكمراني متكي بر استقال و آراي مردم و مبتني بر 
اتكاء و اعتماد به نفس ملي. ايشان با اشاره به محقق نشدن 
كامل شعار سال گذشته يعني جهش توليد افزودند: البته در 
بخش هاي مهمي از توليد پيشرفت هايي حاصل شد كه در 
برخي موارد مي توان به آن جهش نيز اطاق كرد كه همين 
روند بايد با قوت بيشتري ادامه يابد. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
در بحث ضرورت رفع موانع توليد به مواردي همچون واردات 
بي رويه، قاچاق كاال و رفع مقررات زائد اشاره كردند و افزودند: 
موانع توليد بسيار بيشتر است كه بايد در صداوسيما تبيين، 
و با كمك دستگاه ها و مردم رفع شود. ايشان، ورود مواد اوليه 
يا تجهيزات مورد نياز تولي��د را ضروري خواندند و افزودند: 
افزايش قدرت خريد مردم، قطع دس��ت واسطه ها، مبارزه 
با فساد و اصاح نظام بانكي و گمركي از ديگر اقدامات الزم 
براي تحقق شعار سال است كه اگر اين كارها با جديت دنبال 
شود، يقينا امسال تحولي در اقتصاد كشور ايجاد مي شود. 
رهبر انقاب با اشاره به سوء استفاده و منفي بافي برخي ها با 
بزرگنمايي مشكات موجود به خصوص در فضاي مجازي و 
تبليغات خارجي دشمنان گفتند: برخي آيه يأس مي خوانند 
و راه را بن بست نش��ان مي دهند اما اصا اين طور نيست و 
ايران مي تواند با استفاده از ظرفيت هاي مختلف داخلي از 
شكوفاترين اقتصادهاي منطقه و حتي جهان باشد. ايشان 
افزودند: استفاده از اين ظرفيت ها احتياج به معجزه ندارد. 
بلكه مديريتي قوي، داراي احساس مسووليت، ضد فساد 
و داراي برنامه جامع اقتصادي مي خواهد. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با اشاره به اذعان كارشناسان بانك جهاني درباره 
رتبه هجدهم اقتص��اد ايران در ميان حدود ۲۰۰ كش��ور 
افزودند: همين كارشناسان معتقدند ظرفيت هاي سرزميني 
و انس��اني زيادي در ايران وجود دارد كه در صورت استفاده 
از آنها، رتبه اقتصادي ايران به رتبه ۱۲ مي رس��د كه بسيار 
مهم اس��ت. رهبر انقاب در بحث ظرفيت هاي سرزميني، 
»وسعت كشور، همس��ايگان متعدد، قرار گرفتن در مسير 
ترانزيت ش��رق به غرب و ش��مال به جنوب« و در موضوع 
ظرفيت هاي انساني »جمعيت جوان، تحصيلكرده و آماده 
كار« را از جمله واقعياتي خواندند كه در كنار منابع طبيعي 
سرشار، ثروت هاي خدادادي زيرزميني و زيرساخت هاي 
مهم ايجاد شده در ۳۰ سال اخير مي تواند ايران را به كشوري 
پيشرفته تبديل كند كه هيچ گونه تحريمي بر آن اثر نداشته 
باش��د. ايش��ان رفع مش��كات موجود را نيازمند همدلي 
خواندند و افزودند: كس��اني كه سرمايه الزم را دارند و آحاد 
مردم ك��ه مي خواهند مانند كمك مومنانه به كمك توليد 
بيايند، مي توانند در اين زمينه فعال شوند كه خيريه هاي 
مردمي، نهادهاي انقابي و امناي مس��اجد فعال بايد براي 
ساماندهي اين مساله مهم برنامه ريزي كنند. رهبر انقاب به 
تناسب موضوع مورد بحث يعني اقتصاد كشور، به بيان نكاتي 
در باب تحريم ها نيز پرداختند. ايشان محاصره اقتصادي و 
تحريم ملت ها و مانع تراشي در دستيابي آنها به دارو و مواد 

غذايي را جنايت حقيقي امريكا برشمردند و افزودند: ملت 
ايران به فضل الهي، گليم خود را از اين آب بيرون كش��يده 
است اما برخي ملت ها نمي توانند مقابله كنند. رهبر انقاب 
در تبيين دو راه ممكن ب��راي مواجهه با تحريم ها افزودند: 
يك راه، خواهش از تحريم كننده براي كاهش يا برداشتن 
تحريم است كه طبعاً او نيز خواسته هاي استكباريش را روي 
ميز مي گذارد و مي گويد بايد انجام دهيد كه اين همان راه 
ذلت و انحطاط و عقب ماندگي است اما راه دوم، استفاده از 
ظرفيتها و نيروهاي داخلي براي توليد كاالهاي تحريمي و 
كاهش و بي اثر كردن تحريم هاس��ت كه ملت ايران راه دوم 
را انتخاب كرده و ادامه مي دهد. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
تاش مل��ت ايران براي تبديل تحريم به فرص��ت را داراي 
نتايج تحسين برانگيز خواندند و با اشاره به مواردي از جمله 
تأمين وسايل بهداشتي مقابله با كرونا در داخل، افزايش توان 
علمي و افزايش حيرت انگيز قدرت دفاعي كش��ور گفتند: 
اين واقعيات نشان مي دهد كه مي توان تحريم را به فرصت 
تبديل كرد. رهبر انقاب در همين زمينه به مسووالن حال 
و آينده كش��ور تأكيد كردند: اقتصاد ايران را به تحريم گره 
نزني��د و فرض را بر اين بگذاريد ك��ه تحريم ها باقي خواهد 
ماند. ايشان افزودند: در اين چند سال مكرر گفته شد كه اگر 
تحريم برداشته يا اگر سرمايه گذاري خارجي شود، چنين و 
چنان خواهد شد، در حالي كه اين »اگر، اگرها« اقتصاد كشور 
را معطل و سردرگم مي كند و باتكليفي ضرر بزرگي براي 
اقتصاد است. رهبر انقاب در بخش ديگري از سخنان شان 
به موضوع بسيار مهم انتخابات رياست جمهوري و انتخابات 
شوراها پرداختند و با اش��اره به »اهميت باالي انتخابات از 
ُبعد داخل��ي و از ُبعد بين المللي« گفتند: انتخابات از لحاظ 
داخلي يك نوس��ازي و يك نفس تازه براي بخش اجرايي 
اس��ت زيرا افراد تازه نفس و ُپرانگيزه وارد كار مي ش��وند و 
اين موضوع بسيار مبارك است. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
حضور و مشاركت مردم در انتخابات را به  لحاظ بين المللي 
نشان دهنده اقتدار ملي دانستند و افزودند: آنچه بيش از توان 
دفاعي و قدرت ديپلماسي زمينه ساز اقتدار كشور است، خوِد 
مردم و هوشياري و ُپرانگيزه و سرپا بودن آنها است و مظهر اين 
حضور و اقتدار از همه مهم تر در انتخابات است. ايشان اصِل 
مشاركت مردم و همچنين ميزان حضور مردم در انتخابات 
را از عوامل اصلي تاثيرگذار در اقتدار ملي برشمردند و گفتند: 
همه، حتي كساني كه ممكن است رهبري را نيز قبول نداشته 
باشند، ايران قوي را به عنوان راه مقابله با دشمني ها قبول 
دارند كه يكي از راه هاي مهم قوي ش��دن ايران، مشاركت 
در انتخاب��ات اس��ت. رهبر انقاب اس��امي تأكيد كردند: 
دستگاه هاي جاسوسي برخي كشورها و از همه بدتر امريكا 
و رژيم صهيونيستي تاش دارند تا انتخابات را بي رونق كنند 
و به همين دليل يا برگزاركنندگان را به مهندسي انتخابات، 
و يا شوراي نگهبان را متهم مي كنند و يا تاش دارند با القاي 
بي اثر بودن رأي مردم در بهبود اوضاع، مردم را دلسرد كنند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به استفاده حداكثري از 
فضاي مجازي براي دلسرد كردن مردم و همچنين از رونق 
انداختن انتخابات، از نحوه مديريت فضاي مجازي در كشور 
انتقاد كردند و گفتند: همه كشورهاي دنيا، برفضاي مجازي 
اِعمال مديريت مي كنند اما در كشور ما، برخي به رها بودن 

فضاي مجازي افتخار مي كنند در حالي كه اين ش��يوه به 
هيچ وجه افتخار ندارد. رهبر انقاب اسامي تأكيد كردند: 
مردم بايد از فضاي مجازي كه وسيله آزادي است، استفاده 
كنند اما اين فضا را نبايد در اختيار دش��من قرار داد. ايشان 
خاطرنشان كردند: دش��من تاش دارد با شيوه هاي رواني 
مشاركت مردم در انتخابات را كاهش دهد كه اميدواريم مردم 

با پاسخ رد، دشمنان را نااميد كنند.
نكت��ه دوم كه رهبر انقاب اس��امي به آن اش��اره كردند 
»اهميت جايگاه رياست جمهوري« بود كه گفتند: جايگاه 
رياس��ت جمهوري، مهم ترين و موثرترين مديريت كشور 
است و طرح برخي مس��ائل همچون اينكه رييس جمهور 
اختيارات��ي ن��دارد يا تداركاتچي اس��ت، خ��اف واقع و از 
روي بي مس��ووليتي ي��ا بي اطاعي يا غرض ورزي اس��ت. 
ايش��ان با تأكيد بر اينكه رياست جمهوري ُپرمشغله ترين 
و ُپرمسووليت ترين مديريت كش��ور است، افزودند: تقريبا 
همه مراكز مديريتي و اكثر امكان��ات حكومتي در اختيار 
رييس جمهور است و مديريت ها در بخش هايي مثل قضايي 

و نظامي در قبال رياست جمهوري، ناچيز است.
رهبر انقاب اس��امي گفتند: همه ما باي��د به هنگام رأي 
دادن متوجه مسووليت بزرگ و سنگيني باشيم كه بر عهده 
رييس جمهور اس��ت. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي خطاب 
به افرادي كه مي خواهند داوطلب انتخابات شوند، گفتند: 
انتظار داريم س��نگيني كار را متوجه ش��ويد و بدانيد چه 
مسووليت سنگيني را مي خواهيد بر دوش بگيريد. اگر ديديد 
كه مي توانيد اين مسووليت را به عهده بگيريد، آن گاه وارد 
كارزار انتخاباتي شويد. رهبرانقاب اسامي تأكيد كردند: 
مشكات اصلي كش��ور را بدانيد و براي آنها برنامه و راه حِل 
ولو اجمالي داشته باش��يد. اقتصاد كشور و مسائل مهم آن 
مانند رشد توليد ملي، رشد سرمايه گذاري، تقويت پول ملي 
و مساله تورم، موضوع امنيت كشور، آسيب هاي اجتماعي، 
نحوه مواجهه با سياست هاي پيچيده دنيا و مساله بسيار مهم 
فرهنگ را بشناسيد.  ايشان با تأكيد به آحاد مردم مبني بر 
دقت در انتخاب خود، در بيان ويژگي هاي يك رييس جمهور 
مطلوب گفتند: رييس جمهور مطلوب بايد با كفايت، با ايمان، 
عدالت خواه و ضد فساد، داراي عملكرد انقابي و جهادي، 
معتقد به توانمندي هاي داخلي، معتقد به جوانان به عنوان 
پيش��ران حركت عمومي كش��ور و اميدوار به آينده باشد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: اگر چنين فردي بر 
سر كار بيايد، كشور را به نقطه مطلوب خواهد رساند و مردم 
بايد فردي با اين خصوصيات را پيدا كنند كه البته پيدا كردن 
آن شايد براي آحاد مردم آسان نباشد و بايد به افراد مطلع و 
مورد اطمينان مراجعه كنند. رهبر انقاب اسامي در پايان 
بحث انتخابات، به لزوم حفظ وحدت و انس��جام ملي اشاره 
كردند و افزودند: انتخابات بايد نماد وحدت ملي باشد نه نماد 
دودستگي و تفرقه و دوقطبي گري. ايشان با تأكيد بر اينكه 
تقسيم بندي هاي غلط چپ و راست بايد كنار گذاشته و فقط 
آينده كشور و نظام اسامي در نظر گرفته شود، خاطرنشان 
كردند: اختاف در سليقه و بينش سياسي و قوميت و مذهب 
اشكالي ندارد اما اين مسائل نبايد برهم زننده وحدت ملي 
باشند. بخش پاياني سخنان رهبر انقاب اسامي به موضوع 
برجام و مسائل منطقه اختصاص داشت. حضرت آيت اهلل 

خامنه اي با اشاره به شكست سياست فشار حداكثري امريكا، 
گفتند: آن احمق قبلي، فشار حداكثري را براي ضعيف كردن 
ايران طراحي و اجرا كرد تا ايران ضعيف را پاي ميز مذاكره 
بكشاند و خواسته هاي مستكبرانه خود را تحميل كند اما 
هم خودش با آن فضاحت از قدرت كنار رفت و هم امريكا را 
مفتضح كرد و جمهوري اسامي با قدرت و عزت همچنان 
ايستاده است. ايشان تأكيد كردند: فشار حداكثري شكست 
خورده و اگر دولت جديد امريكا بخواهد همان سياس��ت را 
ادامه دهد، آنها نيز با شكس��ت مواجه خواهند شد و ايران 
روز به روز قوي تر مي ش��ود. رهبر انقاب اسامي سياست 
اعامي ايران درباره برجام و تعامل با طرف هاي برجامي را 
تخطي ناپذير و مورد اتفاق همه خواندند و تأكيد كردند: امريكا 
بايد همه تحريم ها را لغو كند، بعد ايران راستي آزمايي خواهد 
كرد و در صورت لغو واقعي تحريم ها، بدون هيچ مشكلي به 
تعهدات برجامي خود بازخواهيم گش��ت. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي افزودند: قول امريكايي ها معتبر نيست كه بخواهند 
تحريم ها را روي كاغذ بردارند بلكه بايد در عمل تحريم ها را 
بردارند و جمهوري اسامي آن را راستي آزمايي كند. ايشان 
با اشاره به اظهارات برخي مسووالن امريكايي مبني بر لزوم 
تغيير برجام به علت تغيير شرايط گفتند: بله، شرايط نسبت 
به س��ال ۹۴ تغيير كرده اما اين تغيير ب��ه نفع ايران بوده نه 
امريكا. ايشان، ايراِن امروز را بسيار قوي تر و خود اتكاءتر از آن 
روز توصيف كردند و افزودند: در مقابل، امريكا ضعيف تر شده 
زيرا دولتي بر سر كار آمد كه با حرف و كار و كنار كشيدنش، 
امريكا را مفتضح كرد و مشكات اقتصادي نيز آن را فرا گرفته 
است. البته امروز هم سرنوشت رييس جمهور امريكا معلوم 
نيست چه خواهد شد. رهبر انقاب اسامي تأكيد كردند: 
بنابراين در صورت تغيير، برجام بايد به نفع ايران تغيير كند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: البته ما با ابتكار 
جوانان و شركت هاي دانش بنيان، تحريم ها را بي اثر كرده ايم 
و اين راه را با قوت ادامه خواهيم داد. ايشان با تأكيد بر عجله 
نداش��تن ايران در خصوص راه حل ارايه شده براي برجام، 
گفتند: برخي مي گويند نبايد فرصت سوزي كرد. اين حرف 
درست است اما عجله هم نبايد كرد.  ايشان با اشاره به اينكه 
در مواردي ضرر عجله بيشتر از فرصت سوزي است، گفتند: 
به عنوان نمونه، در قضيه برجام عجله شد و در حالي كه ما 
همه تعهدات خود را انجام داديم، طرف هاي مقابل، تعهداِت 
روي كاغِذ خود را انجام ندادند. رهبر انقاب اسامي تأكيد 
كردند: صبر و حوصله ايران زياد اس��ت و اگر آنها سياست 
اعامي ما را قبول كردند، كار درست مي شود و اگر هم قبول 
نكردند شرايط به همين شكل ادامه خواهد يافت. حضرت 
آيت اهلل خامن��ه اي اظهارات برخي سياس��يون را مبني بر 
اينكه در پيشقدم شدن براي عمل به تعهدات فرقي وجود 
ندارد، اين موضوع را به علت سابقه بد امريكايي ها قابل قبول 
ندانستند و گفتند: بحث »اول من، اول تو« نيست بلكه ما به 
تعهد آنها اطميناني نداريم زيرا در زمان اوباما به آنها اعتماد 
و به تعهدات خود عمل كرديم اما آنها در حالي كه روي كاغذ 
از برداشته شدن تحريم ها سخن مي گفتند، به تعهدات خود 
عمل نكردند و عوامل شان هر شركتي را كه قصد كار كردن با 
ايران داشت، از سرمايه گذاري مي ترساندند. ايشان سياست 
امريكا در برخورد با ايران و قضاياي منطقه از جمله حمايت 
از رژيم صهيونيستي، حضور غاصبانه در سوريه، همراهي 
با دولت س��عودي در حمله به مردم مظل��وم يمن و قضيه 
فلسطين را اشتباه خواندند و گفتند: امت اسامي هرگز قضيه 
فلسطين را فراموش نخواهد كرد و دل بستن به عادي سازي 
روابط رژيم اش��غالگر با چند دولت حقير، كاما بي ارزش و 
اشتباه است. رهبر انقاب اسامي با اشاره به چراغ سبز دولت 
دموكرات اوباما به دولت س��عودي براي آغاز جنگ يمن و 
حمايت تجهيزاتي از بمباران مردم افزودند: آنها با گذشت 
شش سال نتوانستند مردم يمن را تسليم كنند و امروز اين 
سوال از امريكايي ها وجود دارد كه آيا از روز اول مي دانستيد 
دولت سعودي را در چه باتاقي گرفتار مي كنيد كه امروز، 
هم خارج شدن از جنگ برايش ضرر دارد هم ادامه دادن آن؟ 
ايشان قضيه يمن و درماندگي دولت سعودي را نمونه اي از 
نتايج اعتماد به امريكا از طرف متحدان آن دانستند و گفتند: 
امريكايي ها اين منطقه و ملت ها را نمي شناس��ند و دايما 

اشتباه مي كنند.
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 تورم از ۳۶ درصد عبور كرد
نرخ تورم ساالنه اسفند ماه ١٣٩٩ طبق اعام مركز آمار، 
براي خانوارهاي كشور به ٣٦,٤ درصد رسيده كه نسبت 
به ماه قبل، ٢,٢ واحد درصد افزايش نشان مي دهد.نرخ 
تورم نقطه اي در اسفند ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٨,٧ درصد 
رسيده است؛ يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين 
٤٨.٧ درصد بيش��تر از اس��فند ١٣٩٨ براي خريد يك 
»مجموعه كاالها و خدمات يكسان« هزينه كرده  اند.بر 
اساس اعام مركز آمار ايران، نرخ تورم ساالنه اسفند ماه 
١٣٩٩ براي خانوارهاي كش��ور به ٣٦,٤ درصد رسيده 
كه نسبت به همين اطاع در ماه قبل، ٢,٢ واحد درصد 
افزايش نشان مي دهد.همچنين نرخ تورم ساالنه براي 
خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب ٣٦,٢ درصد و 
٣٧.٧ درصد مي باش��د كه براي خانوارهاي شهري ٢,١ 
واحد درصد افزايش و براي خانوارهاي روس��تايي ٢.٧ 
واحد درصد افزايش داشته است.بر اساس گزارش تورم 
در سال ۹۹ بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به 
استان چهارمحال و بختياري )٥٨,٥ درصد( و كمترين 
آن مربوط به اس��تان قم )٤٢.٩ درصد( است. در اسفند 
ماه ١٣٩٩ عدد ش��اخص كل براي خانوارهاي كش��ور 
)۱۰۰=١٣٩٥( به ٢٩٨,١ رس��يد كه نسبت به ماه قبل 
١.٨ درصد افزايش نشان مي  دهد.در اين ماه بيشترين 
نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور مربوط به استان كرمان 
با ٢.٧ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط 
به استان گيان با ۰,8 درصد افزايش است. درصد تغيير 
شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( براي خانوارهاي كشور ٤٨.٧ درصد است.بيشترين 
نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اس��تان چهارمحال و 
بختياري )٥٨.٥ درصد( و كمترين آن مربوط به استان 
قم )٤٢.٩ درصد( است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به 
اس��فند ماه ١٣٩٩ براي خانوارهاي كشور به عدد ٣٦.٤ 
درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
استان كرمانشاه )۴۰,۱ درصد( و كمترين آن مربوط به 
استان مركزي )٣٣.٣ درصد( است. در اسفند ماه ١٣٩٩ 
عدد شاخص كل براي خانوارهاي شهري )۱۰۰=١٣٩٥( 
به ٢٩٤,٩ رسيد كه نسبت به ماه قبل ١.٨ درصد افزايش 
نش��ان مي دهد. در اين ماه بيش��ترين نرخ تورم ماهانه 
خانوارهاي شهري مربوط به استان خراسان جنوبي با 
۳ درص��د افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به 
استان خوزستان با ۰,۹ درصد افزايش است. امين دليري 
كارش��ناس اقتصادي و مدرس دانش��گاه در گفت وگو 
با تس��نيم، اقتصاد ايران در س��ال ۹۹ داراي تحوالت و 
دگرگوني هاي مثبت و منفي بسيار بود. شايد اگر سال 
۹۹ را يكي از سخت ترين و دشوارترين سال هاي اقتصادي 
ايران در بعد از انقاب اسامي ايران قلمداد كنيم، اغراق 
نكرده ايم. به جز كرونا كه اثرات ان كاما مش��خص بود 
از يك طرف تحريم يكجانبه حداكثري دولت پيشين 
امريكا در تحريم صادرات نفت خام و فرآورده هاي نفتي، 
مسدود كردن كليه منافذ ارتباطات بانكي ونقل وانتقال 
پولي وبيم��ه اي، تحريم ناوگان حم��ل ونقل دريايي و 
كشتيراني جمهوري اس��امي ايران تحريم دارو و مواد 
غذايي وكاالهاي واس��طه اي و س��رمايه اي و مواد اوليه 
توليدات صنايع استرتژيك كشور و صنايع خودرويي و 
محدوديت درصادرات فوالد و ساير كاالهاي صادراتي 
كش��ور از جمله نمونه اي از تحريم هاي ظالمانه دولت 
ترامپ در اعمال تحريم حداكثري بود كه از ارديبهشت 
ماه سال ۹7 پس از خروج از برجام براي ايران وضع كرد، 
اين تحريم ها در سال ۹۹ پخته شد و به اوج خود رسيد.از 
طرف ديگر تصميمات اقتصادي بعضاً نابخردانه و منفعانه 
دولت در مقابله با رفتار تهاجمي امريكا در وضع تحريم ها، 
شوك هاي شديدي به اقتصاد وارد كرد. شوك تك نرخي 
كردن ارز۴۲۰۰ توماني وعرضه وتسري آن به بسياري 
از متقاضيان ارزي به طوري كه اعام ش��د همه فعاالن 
اقتصادي براي نيازهاي قانوني و اداري، نيازهاي خدماتي 
مسافران، دانشجويان و محققان و.. مي توانند از ارز ۴۲۰۰ 
توماني استفاده كنند و همچنين فروش و توزيع بي رويه 
سكه به متقاضيان بدون محدوديت عرضه آن، تحريك 
تقاضا دربازار خودرو با دستكاري در تعرفه واردات خودرو 
از جمله تصميمات نادرست اقتصادي بود كه در نيمه اوايل 
سال ۹7 بدون توجه به وجود بلقوه حجم نقدينگي باال 
در جامعه در شرايطي كه زمزمه خروج امريكا از برجام نيز 
بعد از انتخاب ترامپ به عنوان رييس جمهور امريكا شنيده 
مي شد و مي توانست زنگ خطري براي اقتصاد كشور 
باشد و موجب تحريك نقدينگي در بازار ارز، سكه و كاال 
شود.لذا اين عوامل باعث شد تا عدم تعادل در متغيرهاي 
كان اقتصادي بروز كن��د. همزماني اثرات تصميمات 
نادرست اقتصادي و زمزمه خروج امريكا از برجام و وجود 
هيجانات ناشي از اتفاقات عوامل تحريك آميز مورد اشاره، 
شرايطي را براي كش��ور فراهم كرد كه منجر اقدامات 
منفعانه دولت )براي مقابله ب��ا عارضه هاي اقتصادي 
ناخوشايند( گرديد و وضع را از آنچه كه انتظار مي رفت 
بدتر كرد. افزايش حجم نقدينگي، تش��ديد نرخ تورم، 
كاهش ارزش پول ملي، كسري بودجه شديد و فشارهاي 
مضاعف درمعيشت مردم با درآمدهاي پايين و متوسط، 
باعث ش��د تا دولت تصميم ناباورانه ديگري در آبان ماه 
۹8 مبني بر افزايش س��ه برابري قيمت بنزين بگيرد. 
تصميم بدتر از آن، در خصوص اختصاص درآمد ناشي از 
افزايش قيمت بنزين به 6۰ ميليون اقشار كم درآمد بود 
كه به عنوان كمك معيشتي قرار شد نوزيع شود. استمرار 
پرداخت نادرست يارانه نقدي به 78 ميليون نفر از جامعه 
ناشناخته يارانه بگيران قبلي بدون شناسايي جامعه هدف، 
با وجود خارج شدن داوطلبانه بسياري از يارانه بگيران در 
اوايل كاري دولت يازدهم يا حذف اجباري افراد ديگري 
از آنها با معيار و شاخص هاي غيرمطمئن و كاهش شديد 
درآمدهاي نفتي در سال ۹۹، شرايط سختي را در تأمين 
بودجه يارانه ها و براي تأمين كسري بودجه سنگيني كه 
دولت در س��ال ۹۹ با آن مواجه بود، رقم خورد و وجود 
اين شرايط سخت، دولت را مجاب نمود، تا افزايش نرخ 
ارزكه همواره مدار صعودي را طي مي كرد، دست آويزي 
براي كس��ب درآمد و جبران كسري بودجه و پرداخت 
هزينه هاي جاري و عمراني خود در سال ۹۹ قرار دهد. 
غافل از اينكه با اين اقدام در دام نقدينگي سنگيني گرفتار 
شده و هدف گذاري بانك مركزي را در كنترل نرخ تورم 

درسال ۹۹ درمرز ۲۲درصد را به چالش خواهد كشاند.

ماليات۳۵ درصدي براي 
حقوق هاي۳۲ ميليون توماني

افزايش۲۵ درصدي و حداق��ل دريافتي۳.۵ ميليون 
تومان��ي كاركنان و بازنشس��تگان در س��ال جاري با 
پرداخت تا ۳۵ درصدي ماليات به صورت پلكاني همراه 
است. به گزارش ايسنا، افزايش حقوق كاركنان دولت و 
بازنشستگان در سال گذشته به طور متوسط ۱۵ درصد 
و حداقل دريافتي آنها ۲.8 ميليون تومان بود، اما دولت 
در اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۰ افزايش ضريب حقوق 
گروه هاي مختلف حقوق بگير در دستگاه هاي اجرايي 
اعم از كاركنان و بازنشس��تگان را۲۵ درصد و حداقل 
پرداختي به آنها را ۳.۵ ميليون تومان پيش بيني كرد 
كه در اين حالت ميزان افزايش حقوق به طور متوسط 
۱۰ درصد و حداقل پرداختي7۰۰ هزار تومان افزايش 
داش��ت.در جريان بررس��ي اليحه بودجه ۱۴۰۰ در 
مجلس، نظرات متفاوت��ي در رابطه با افزايش حقوق 
كاركنان مطرح بود ولي در نهايت آنچه در قانون بودجه 
تصويب و از سوي مجلس به دولت اباغ شده است نشان 
مي دهد كه ضريب حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير 
بر اس��اس آخرين حكم كارگزيني سال ۱۳۹۹ تا ۲۵ 
درصد افزايش مي يابد؛ البته مشروط به اينكه ميزان 
افزايش حقوق هيچ كسي نسبت به سال گذشته بيش 
از دو ميليون و ۵۰۰ هزار تومان نباشد.بنابراين با اين 
مصوبه در قانون بودجه، حقوق هاي باالي۱۰ ميليون 
تومان مشمول افزايش۲۵ درصدي نشده و فقط رقم 
ثابت دو ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به آنها اضافه مي شود.
از سوي ديگر پرداخت ماليات حقوق كاركنان مطرح 
است كه البته اين قشر همواره از بخش هاي با سهم باال 
در پرداخت ماليات در سال هستند. براي سال جاري 
سقف معافيت مالياتي در ماه چهار ميليون و در سال تا 
۴8 ميليون تومان است و مازاد بر آن به صورت پلكاني 
مشمول ماليات خواهد شد.بر اين اساس نرخ ماليات 
بر درآمد حقوق كاركنان به اين صورت است كه مازاد 
۴8 ميليون تومان در س��ال تا رقم ۹6 ميليون تومان 
و به عبارتي هش��ت ميليون تومان در ماه ۱۰ درصد 
مشمول ماليات خواهد شد. همچنين از ۹6 ميليون تا 
۱۴۴ ميليون تومان در سال )۱۲ ميليون تومان ماهانه( 
شامل۱۵ درصد، از ۱۴۴ ميليون تا ۲۱6 ميليون تومان 
در سال )۱8 ميليون تومان در ماه( ۲۵ درصد و از ۲۱6 
ميليون تا ۲88 ميليون تومان يعني حقوق حدود ۲۴ 
ميليوني در ماه شامل ۲۵ درصد ماليات مي شود. اما 
حقوق هاي۲88 ميليون ت��ا ۳8۴ ميليون تومان در 
سال ۳۰ درصد و از ۳8۴ ميليون تومان )در سال( باالتر 
يعني از ۳۲ ميليون تومان در ماه، ۳۵ درصد مشمول 
ماليات مي شود.جريان افزايش حقوق كاركنان تنها 
مربوط به اين رشد در قانون بودجه نيست و در يكي، 
دو سال اخير بر اساس فصل ۱۰ قانون مديريت خدمات 
كشوري، امتيازاتي براي حقوق كاركنان مشخص شده 
كه امكان استفاده از اين امتياز تا ۵۰ درصد افزايش است 
و دستگاه ها مي توانند طبق شرايط و ضوابط تعيين شده 

نسبت به آن اقدام كنند.

هشدار ايران به بانك جهاني
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اقدامات زير ساختي 
فني و حقوق��ي در س��ال ۱۳۹۹ از آمادگي دولت براي 
برداشتن گام هاي بلند در جهت تسهيل سرمايه گذاري 
در بخش توليد خبر داد.فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي 
و دارايي گفت: خوشبختانه تقريبا بالغ بر ۱۰ سال است كه 
شعار سال در حوزه اقتصاد تعريف مي شود و اين نشانگر 
توجه عالي ترين مقام كشور به مقوله اقتصاد است و از اين 
زاويه براي ما در خور توجه و تقدير است.وي تصريح كرد: 
اين رتبه متاسفانه تا حدي متاثر از مسائل سياسي است. 
ما در سال ۹۹ يازده اقدام مهم و بهبود بخش اين رتبه را 
انجام داديم. از اين يازده اقدام، هشت اقدام به تاييد سه اتاق 
بازرگاني، تعاون و اصناف رسيده، يعني بخش خصوصي 
كاما آن را تاييد كرده است. بانك جهاني به واسطه اينكه 
منابع خاصي دارد هنوز آنها را نپذيرفته است بنابراين آثار 
آنها روي رتبه ما هنوز مشخص نشده است. به همين دليل 
رييس سازمان سرمايه گذاري خارجي ما طي نامه اي به 
رييس بانك جهاني نوش��ته است هشدار داده است كه 
بايد از مداخله امور سياسي در امور حرفه اي فني پرهيز 
كنند.دژپسند ادامه داد: بحث ديگر هم اين بود كه ما به 
قوانين و مقرراتي نياز داشتيم كه تا حدي دست هيات 
مقررات زدايي بازتر شود و ضمانت اجرايي داشته باشند 
كه خوشبختانه در سال گذشته با همكاري خوب دولت 
و مجلس موفق به اخذ آنها ش��ديم. بنابراين االن از نظر 
قوانين و مقررات كاما آماده شده ايم كه بتوانيم يك گام 
مهم تري را برداريم. به عنوان مثال در حوزه تشكيل دادگاه 
تجاري يا پنجره واحد صدور مجوز شركت ها در استان 
تهران و چهار استان ديگر اقدام شده است كه نتايجش 
در سال ۱۴۰۰ مشهود خواهد بود. وزير امور اقتصادي و 
دارايي در مورد بازار س��رمايه هم گفت: يكي از مباحث 
مهم پش��تيباني توليد، تامين مالي است كه بايد انجام 
بگيرد. نرخ بهره برداري كه از ظرفيت اسمي بخش توليد 
داريم متاسفانه يك نرخ مطلوب نيست كه حدود ۵۰ -6۰ 
درصد و خيلي كم است. وقتي بررسي مي كنيم مي بينيم 
كه برخي از واحدهاي توليد از تكنولوژي كهنه اي استفاده 
مي كنند و بازار ندارند. اما برخي ديگر هم به خاطر عدم 
دستيابي يا برخورداي از منابع مالي مكفي است. به طور 
سنتي و در اغلب موارد ما براي تامين اين منابع مالي به 
دنبال بازار پول مي گرديم چرا كه براي ما راحت تر است 
اما در دوسال اخير مسير جديدي را مشخص كرديم به 
نام »بازار س��رمايه« كه دو بازار »سرمايه« و »بدهي« را 
دردرون خودش دارد . خوشبختانه بازار بدهي ما براي 
بخش خصوصي جا افتاده و مي توانن��د در آن اقدام به 
فروش اوراق و تامين مالي كنند. وي با بيان اينكه در سال 
۹۹ از اين بازار حدود ۳۵ هزار ميليارد تومان براي بخش 
خصوصي تامين شده است، گفت: من بارها گفته ام كه 
بازار سرمايه بالغ بر ۵۰۰ هزار ميليارد تومان براي بخش 
تامين مالي كرده كه برخي به اشتباه فكر كرده اند دولت 
اين كار را كرده است در حالي كه دولت در اين زمينه سهم 
كوچكي دارد و بخش خصوص اين كار را كرده كه نكته 

حائز اهميتي است.

رهبر انقالب با تأكيد بر اصل مشاركت در انتخابات ويژگي هاي رييس جمهور مطلوب را تبيين كردند

مشارکت باال و انتخاب رئیس جمهور قوی و ضد فساد 

هر اونس طال 1730 دالر شد

پيش بيني ثبات نسبي قيمت طال و سكه در شش ماه اول 1400 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

روز جمع��ه ۱۳ فروردين ۱۴۰۰، قيم��ت جهاني طا به 
۱7۳۰ دالر افزايش يافت و قيمت دالر در برابر ساير ارزهاي 
جهان كاهش داشت. اما در بازار داخلي ايران، روز پنجشنبه 
با افزايش قيم��ت دالر به ۲۵7۴۰ توم��ان، قيمت طا و 
س��كه افزايش يافته و مظنه هر مثقال طا روز پنجشنبه 
به ۴ميليون و 7۱۰ هزار تومان، ه��ر گرم طاي ۱8 عيار 
۱ميليون و 87 هزار تومان، سكه ۱۱ ميليون و ۱8۰ هزار، 
نيم س��كه 6 ميليون و 7۵۰ هزار، ربع س��كه ۴ ميليون و 
۳۰۰هزار، سكه گرمي ۲ ميليون و ۴۵۰ هزار تومان معامله 
شد.  كارشناس��ان مي گويند كه در حالي كه دالر امريكا 
اندكي تضعيف شده و س��وددهي اوراق قرضه اين كشور 
كاهش داشته است، قيمت طا امروز اندكي افزايش داشت 
و از پايين ترين رقم ۳ هفته اخير كه در جلسه قبل به ثبت 
رسيده بود فاصله گرفت. طرح ۲ تريليون دالري اشتغال 
زايي بايدن هم در باال رفتن قيمت طا موثر بوده اس��ت. 
قيمت طا روز چهارش��نبه به پايين ترين رقم از 8 مارس 
يعني ۱677 دالر و 6۱ س��نت رس��يده بود.  جفري هالي 
تحليلگر موسسه اوآندا در اين باره گفت: رشد قيمت امروز 
قيمت طا ناش��ي از تضعيف ارزش دالر و عدم رشد سود 
اوراق قرضه پس از انتشار جزئيات بسته سرمايه گذاري هاي 
زيرساختي دولت بايدن بوده است.ارزش دالر در برابر سبد 
ارزهاي معتبر جهاني كه روز چهارشنبه به باالترين رقم ۵ 
ماه گذشته رسيده بود، امروز كاهش داشت و سبب ارزان تر 
شدن طا براي خريداراني ش��د كه از ارزهاي غيردالري 

استفاده مي كنند.بايدن در دومين ماه حضور خود در كاخ 
سفيد دومين اليحه ميليارد دالري خود را ارايه كرده كه 
يكي از اهداف آن سرمايه گذاري 6۲۱ ميليارد دالري جهت 
بازسازي زيرساخت هاي امريكاست.خبر ارايه اين بسته تاثير 
مثبتي بر سوددهي اوراق قرضه نداشته است و همين مساله 

به رشد قيمت طا كمك كرده است.

    پيش بيني ثبات قيمت طال  و  سكه 
در  شش  ماه  اول

نائب رييس اتحاديه ط��ا و جواهر گفت: با توجه به ثبات 
نسبي بازار ارز در كشور و كاهش اونس جهاني پيش بيني 
مي شود در ش��ش ماهه اول سال ۱۴۰۰ تغييرات خاصي 
در قيمت هاي طا و سكه نداشته باشيم.در سال گذشته 
شاهد افزايش شديد قيمت طا نسبت به سال هاي قبل از 
آن بوده ايم به طوري كه چنين افزايشي در بازار طا و سكه 
بي سابقه بوده است.علت افزايش شديد قيمت طا بيماري 
كرونا بود كه اقتصاد جهاني را با نوسانات بسيار شديدي روبرو 
كرد و باعث شد تا ارزش برابري ارزها كاهش پيدا كند و به 
نوعي اقتصاد جهاني با رشد منفي روبرو شد و همين مساله 
عاملي شد براي افزايش قيمت طا.قيمت اونس جهاني در 
سال گذشته به حدود دو هزار دالر رسيد و قيمت سكه در 
كشور تا مرز ۱6 ميليون تومان افزايش پيدا كرد كه نسبت 
به اول سال ۹۹ تقريبا دو ونيم برابر شد.در روزهاي پاياني 
سال ۹۹ و اسفندماه بازار مقداري با ثبات روبرو شد و قيمت 
اونس جهاني با توجه به توليد واكسن در سطح جهاني و بهتر 

شدن اوضاع اقتصادي جهان با كاهش روبرو شد.يكي ديگر از 
عوامل ثبات قيمت در پايان سال ۹۹ تمهيدات بانك مركزي 
بود كه باعث شد قيمت ارز كاهش پيدا كند و همين امر هم 
باعث شد تا قيمت طا با كاهش روبرو شود.در اسفندماه با 
كاهش قيمت اونس جهاني روبرو بوديم و بايد قيمت طا 
هم در كشور ما پايين مي آمد، اما به يك باره در پايان سال 
با افزايش خريد ارز روبرو ش��ديم و همين امر باعث شد تا 
قيمت ارز دوباره كمي باال برود و ترمزي شد براي كاهش 

قيمت طا در كشور.
كشتي آراي افزود: قيمت سكه در روزهاي پاياني سال در 
محدوده ۱۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۱۱ ميليون و ۴۰۰ 
هزار تومان و قيمت هر گرم طاي ۱8 عيار يك ميليون و صد 
هزار تومان بود.در شروع و هفته اول سال ۱۴۰۰ قيمت ها 
همان روال گذشته را داشت و اونس جهاني هم بدون تغيير 
بود، ولي در هفته دوم سال كه واحدهاي صنفي شروع به كار 
كردند و داد و ستدها افزايش پيدا كرد مجددا قيمت سكه 
افزايش پيدا ك��رد.در همين مدت با كاهش قيمت اونس 
جهاني روبرو بوديم و اونس به مح��دوده هزار و 6۰۰ دالر 
رسيد و اين يعني كاهش ۵۰ دالري قيمت اونس جهاني 
نسبت به سال ۹۹.  وي با اشاره به روند قيمت سكه و طا در 
هفته اول سال گفت: به علت كاهش قيمت اونس جهاني 
و نرخ ارز شاهد افت قيمت ها در بازار طا و سكه هستيم. 
اونس جهاني به ۱687 دالر رسيده و به اين ترتيب قيمت 
سكه طرح جديد ۱۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، سكه طرح 
قديم ۱۰ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان، نيم سكه 6 ميليون و 

7۵۰ هزار تومان، ربع سكه ۴ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان و 
سكه هاي گرمي ۲ ميليون و ۴۵۰ هزار تومان فروخته شده 
است. گرم طاي ۱8 عيار ۱ ميليون و 78 هزار تومان و هر 
مثقال طا ۴ ميليون و 67۰ هزار تومان فروخته شده است.

    كاهش سهم دالر از ذخاير ارزي جهان 
صندوق بين المللي پول اعام كرد سهم دالر از ذخاير ارز 
جهاني در سه ماهه پاياني سال گذشته ميادي تا ۵۹ درصد 
پايين آمد كه پايين ترين رقم طي ۲۵ سال گذشته است. در 
حاليكه سهم يورو تا ۲۱.۲ درصد و سهم يوان تا ۲.۳ درصد 
افزايش داشت.  كاهش س��هم دالر در دوره اي اتفاق افتاد 
كه شاخص آن بيش��ترين كاهش را از سال ۲۰۱۰ نشان 
مي داد و ترديدهاي بسياري در مورد حفظ موقعيت آن به 
عنوان برترين ارز ذخيره وجود داشت. ارزش چين در حال 
حاضر بيشتر از هر زمان ديگري در لندن دست به دست 
مي شود. سهم يورو از ذخاير ارز خارجي رسمي جهان در 
ماه هاي پاياني ۲۰۲۰ از ۲۰,۵ تا ۲۱,۲ افزايش داش��ت در 
حالي كه سهم يوان از ۲,۱ درصد به ۲,۳ درصد رسيد. يوان 
۱,۹۴ درصد از ذخاير ارز جهان را در سه ماهه پاياني ۲۰۱۹ 
تشكيل مي داد.  تحليلگران عقيده دارند كاهش سهم دالر 
از ذخاير جهاني موقتي است و نتيجه كاهش ارزش آن در 
برابر ساير ارزهاي برتر دنيا در پاييز ۲۰۲۰ بوده است. گزارش 
اين تحليلگران بر اطاعاتي استوار است كه نشان مي دهد 
دارايي هاي دالر در بانك ه��اي مركزي تا 7 تريليون دالر 
افزايش يافته است.پيش بيني مي شود سهم دالر در سه 

ماهه فعلي ۲,8 درصد افزايش يابد. 



در حال��ي كه آمارها نش��ان از رش��د ۳۳.۸ درصدي 
نقدينگي تا پايان بهمن سال گذشته دارد و از بهمن 
۱۳۹۸ تا بهمن پارسال به حجم نقدينگي۹۲۹ هزار 
ميليارد تومان افزوده ش��ده اس��ت، رييس كل بانك 
مركزي وضعيت اين متغير اقتصادي در سال جاري را 
نيز با وجود بودجه متورم و تكاليفي كه در آن به نظام 

بانكي محول شده است، رو به رشد مي داند.
به گزارش ايس��نا، نقدينگي كه تغييرات آن به شدت 
ساير متغيرهاي كالن اقتصادي و كل اقتصاد را تحت 
تاثير قرار مي دهد، همواره يك��ي از مهم ترين علل و 
منشأ معضالت اقتصادي كش��ور است، زيرا تاكنون 
سد مس��تحكمي مقابل خلق يا افزايش اين شاخص 
اقتصادي و دست درازي ها به سمت نظامي بانكي در 

جهت تامين مالي ايجاد نشده است. 
در اين زمينه س��ال گذش��ته، بانك مركزي اولويت 
اقدام��ات و برنامه ه��اي خود را كنترل رش��د تورم و 
نقدينگي اعالم كرد و اقداماتي همچون فراهم كردن 
بس��تر عرضه و فروش اوراق بده��ي دولتي از طريق 
كارگزاري خود، افزايش نرخ س��ود س��پرده بانك ها 
نزد اين بانك تا ۱۲ درصد، جايگزيني گواهي سپرده 
يورويي، پيشنهاد انتشار اوراق وديعه دو ساله و افزايش 

نرخ سود سپرده هاي بانكي را به سرانجام رساند. 
از سوي ديگر، كنترل رشد ترازنامه بانك ها مهم ترين 
عامل كنترل نقدينگي از س��وي ريي��س كل بانك 
مركزي اعالم شد كه بدين منظور، از ابتداي پارسال 
بانك هاي تجاري و تخصصي اجازه دارند تا ترازنامه آنها 

به ترتيب۲ و ۲.۵ درصد رشد كند. 
همچنين در سال گذشته به بازار اوراق توجه خاصي 
شد و سعي ش��د تا از اين بستر در جهت تامين مالي 
دولت استفاده ش��ود كه به سمت منابع بانكي دست 
درازي نشود؛ به گونه اي كه طبق گفته رييس مركز 
مديريت بدهي هاي عموم��ي و روابط مالي دولت در 
وزارت اقتصاد، از طريق تامين مالي با انتشار اوراق در 
سال گذشته ۱۷۰ هزار ميليارد تومان پول خلق نشده 

و پايه پولي افزايش نيافته است. 

  بانك مركزي در كنت�رل نقدينگي موفق 
نبوده است

از سوي ديگر، با وجود برنامه ريزي هاي بانك مركزي 
براي كنترل نقدينگي، كارشناسان اقتصادي معتقد 
بودند كه اين راه ها به مهار نقدينگي ختم نمي ش��ود 
زي��را چاره اصلي كنترل نقدينگي تورم اس��ت و بايد 
براي كاهش تورم برنامه ريزي و سياست گذاري جدي 
صورت بگيرد كه نگاهي به اوضاع تورم و قيمت كاالها 
در سالي كه گذشت، نشان دهنده اين است كه تورم 
افزايش هاي قابل مالحظه اي را تجربه كرده است؛ به 
گونه اي كه نشانه هاي آن در كوچك شدن سفره مردم 

قابل مشاهده بود. 
عالوه براي��ن، درحالي كه مس��ووالن بانك مركزي 
معتقدن��د كه اين بانك در دوره اخي��ر براي اولين بار 
سياست بازار باز را به اجرا در آورد و توانست بر بخش 
زيادي از نقدينگي و به تبع آن تورم مسلط شود، يك 
كارشناس اقتصادي معتقد است كه اجراي عمليات 
بازار باز در تمام دنيا موجب كاهش تورم شده است اما 
در كشور ما از آنجا كه روش درستي در اين زمينه به 
كار گرفته نشد و نرخ هدفگذاري بهره بين بانكي هم 
مشخص نشد، نتواستيم از عمليات بازار باز در جهت 

كنترل و مديريت تورم استفاده كنيم. 
همچنين نگاهي به ارقام نقدينگي در نيمه اول سال 
گذشته نشان دهنده افزايش بي سابقه نسبت پول به 
نقدينگي و رشد ضريب فزاينده نقدينگي است و آمارها 
نشان مي دهد سهم پول از نقدينگي در شهريورماه به 
۲۰.۷ درصد رس��يده كه از مهر ۱۳۹۲ بي سابقه بوده 
است. از سوي ديگر، ضريب فزاينده نقدينگي نيز به 

رقم ۷.۸ درصد رسيده است.
براس��اس آماري كه بانك مركزي منتشر كرده، رقم 
نقدينگي در پايان شهريورماه به ۲۸۹۵.۹ هزار ميليارد 
تومان رسيده كه به نسبت اسفند ۱۳۹۸ رشد ۱۷.۱ 

درصدي را ثبت كرده است. 
نقدينگي در پايان بهمن ماه پارسال نيز از رقم ۳۳۰۰ 
هزار ميلي��ارد تومان عبور كرد و اين متغير اقتصادي 
در بهمن ماه سال گذشته با ۲.۸ درصد افزايش مواجه 

شده است.
طبق اين گزارش، حجم تغيي��رات نقدينگي در بازه 
۱۱ ماهه كه از ابتداي پارس��ال تا پاي��ان بهمن را در 
برمي گيرد، حدود ۸۳۸ هزار ميليارد تومان تخمين 
زده مي ش��ود و درصد رشد نقدينگي نيز در اين دوره 
۳۳.۸ درصد رشد بوده است. به عبارت ديگر، از بهمن 
۱۳۹۸ تا بهمن سال گذشته به حجم نقدينگي۹۲۹ 

هزار ميليارد تومان افزوده شده است.
در آخر، با توجه به اينكه سرگذشت نقدينگي در سالي 
كه گذشت پر از ركورد افزايشي بود، رييس كل بانك 
مركزي معتقد اس��ت كه وضعيت نقدينگي در سال 
جاري نيز با وجود بودجه و تكاليف محول شده در آن 
به بانك مركزي و بانك ها افزايشي خواهد بود؛ بنابراين، 
طبق گفته كارشناسان اقتصادي بانك مركزي بايد 
كنترل تورم را بيش از پيش و كارشناس��ي تر در نظر 
بگيرد زيرا شواهد نشان دهنده اين است كه اقدامات 
صورت گرفته تاكنون در اين زمينه موثر نبوده و تنها راه 

درمان سركشي نقدينگي كنترل تورم است.

  اعتراف رييس كل به چاپ پول
در كنار ساير عوامل افزايش نرخ تورم، پاي ارز فروشي 
از محل صندوق توس��عه ملي و اس��تقراض از بانك 
مركزي نيز در ميان است و با وجود رد چند باره موضوع 
از سوي برخي مسووالن دولتي، همچنان رييس كل 
بانك مركزي بر اين موضوع تاكيد دارد و اذعان مي كند 

كه فروش ارزهاي صندوق توس��عه ملي و چاپ پول 
توسط اين بانك كه قانون آن را مكلف كرده بوده، عامل 

اثرگذار بر تورم بوده است.
به گزارش ايسنا، بعد از آنكه در سال ۱۳۹۵ نرخ تورم در 
اقتصاد ايران تك رقمي شد، اين روند هر چند با نوسان 
تا اواسط س��ال ۱۳۹۷ ادامه پيدا كرد ولي از آن زمان 

شكست و ديگر به حالت سابق برنگشت.

  وقتي تورم تك رقمي۴۲ درصد شد
در س��ال ۱۳۹۶ نرخ تورم از ۷ درصد ش��روع شد و به 
۹.۷ درصد در مرداد ۱۳۹۷ رسيد ولي از شهريورماه 
آن س��ال دو رقمي شد. به هر حال در اين دوره زماني 
تغييراتي در سياست هاي ارزي دولت رخ داد و زماني 
بود كه ارز ۴۲۰۰ توماني براي بازار ايران تعيين شد و 
در ادامه آنچه اتفاق افتاد افزايش نرخ ارز در بازار آزاد، 
خروج امريكا از برجام و تش��ديد تحريم ها بود كه از 
س��وي دولتمردان به عنوان عاملي براي افزايش نرخ 
ارز و متاثر شدن ساير كاالها از اين تغيير و در نهايت 

افزايش تورم اعالم شد.
بررسي جريان تورم نشان مي دهد روند رو به رشد آن 
از دو سال پيش )۱۳۹۷( شروع شده و گرچه در اين 
ميان نوسان داش��ت و براي كوتاه مدت كاهش پيدا 
كرد، ولي به بيش از ۴۲ درصد در ش��هريورماه سال 
۱۳۹۸ رسيد و باالترين حد تورم ساالنه از سوي مركز 
آمار ۴۲.۷ درصد ثبت شد. از سويي ديگر تورم نقطه 
به نقطه از خردادماه ۱۳۹۷ دو رقمي شده بود و حتي 
به بيش از ۵۲ درصد در ارديبهش��ت ماه سال ۱۳۹۸ 
افزايش يافت كه بعد از آن به تدريج كاهشي شد و تا 
زير۲۰ درصد هم رسيد ولي در سال گذشته بار ديگر 
تورم در هر دو شاخص ساالنه و نقطه به نقطه افزايشي 
پيش رفت و در پايان سال ۱۳۹۹ نرخ تورم در اقتصاد 

ايران براي شاخص س��االنه ۳۶.۴ و اسفندماه ۴۸.۷ 
درصد ثبت ش��د.اين كه چرا تورم به ويژه در يكي دو 
سال گذش��ته افزايشي بوده عوامل مختلفي از سوي 
كارشناسان مطرح است كه در اهم آن كسري بودجه 
و راه هاي تامين مالي آن قرار دارد كه مورد بحث بين 

مسووالن دولتي نيز بوده است.
در اوايل س��ال گذشته دولت با كسري بودجه مواجه 
شد و خود عاملي بود تا بحث هايي در رابطه با افزايش 
نرخ تورم در ماه هاي ابتدايي س��ال ب��ه دليل تامين 
كسري بودجه از دولت از محل پايه پولي مطرح شود؛ 
موضوعي كه سازمان برنامه و بودجه به هيچ عنوان آن 
را نپذيرفت و تاكيدداشت كه با وجود كسري بودجه در 
سال۱۳۹۸، ۹۸ درصد ارقام كالن بودجه محقق شده 
و با وجود تحميل هزينه هاي اجتناب ناپذير ناشي از 
سيل و كرونا، دولت توانسته كل تنخواه گردان خزانه 

را در پايان سال مالي تسويه كند.
س��ازمان برنامه كه تا پي��ش از آن به دفعات هر گونه 
اس��تقراض از بان��ك مرك��زي براي تامين كس��ري 
بودجه را رد كرده بود اين بار نيز بر اين تاكيد داش��ت 
ك��ه صورت هاي مالي بانك مركزي در س��ال۱۳۹۸ 
نشان دهنده انضباط مالي دولت بوده و براساس همين 
صورت هاي مالي خالص بدهي دولت به بانك مركزي 

بيش از ۴۶ درصد كاهش داشته است.
اما مسووالن س��ازمان برنامه عامل افزايش نرخ تورم 
را هم معرفي كرده بودند كه ب��ه نوعي متوجه بانك 
مركزي بود؛ به طوري كه اعالم شد بي ترديد افزايش 
ناگهاني نرخ ارز در سامانه نيما علت موج تورمي اخير 
بوده است. همچنين موضوع وام يك ميليوني كه بانك 
مركزي به ۲۳ ميلي��ون خانواريارانه بگير بابت كرونا 
پرداخت كرد از عوامل ديگر مطرح ش��ده بود. با اين 
حال همتي-رييس كل بانك مركزي- در واكنش به 

موضع گيري سازمان برنامه و بودجه تاكيد داشت كه 
تمام مشكالت تورمي موجود محدود به عملكرد بانك 
مركزي نيست و قضاوت در خصوص عملكرد اين بانك 
بايد در چارچوب محيط اقتصاد كالن و ش��وك هاي 
وارده به اقتصاد و همچنين بر مبناي ابزارها و اختيارات 

و درجه استقراض بانك مركزي باشد.
ول��ي آنچه كه همتي باره��ا از آن زمان تاكنون مورد 
اش��اره قرار داده، اس��تقراض دولت از بانك مركزي 
براي تامين كس��ري بودجه بوده است. وي گفته بود 
كه خريد بخشي از منابع صندوق توسعه ملي جهت 
تامين كسري بودجه توسط بانك مركزي كه در بودجه 
تكليف شده بود، به نوعي تامين كسرياز محل پايه پولي 
بوده كه اين روش در كوتاه مدت به معني استقراض از 

بانك مركزي است.
اين موضوع به جري��ان مجوزهاي دول��ت در قانون 
بودجه اشاره داشت كه طي سال هاي اخير و با كاهش 
درآمده��اي نفت��ي، دريافت مازاد ۲۰ درصد س��هم 
صندوق توسعه ملي از درآمدهاي ارزي را در دستور 
كار قرار مي داد. اين در حالي است كه در سال ۱۳۹۸ 
از س��هم ۳۴ درصدي صندوق ۱۴ درصد و در س��ال 
گذشته از س��هم ۳۶ درصدي صندوق ۱۶ درصد در 
اختيار دولت بود كه بايد براي دريافت آن بانك مركزي 
ريال در اختيار دولت قرار مي داد.اما اين تنها موردي 
نبود كه دولت براساس قانون به سمت فروش ارزهاي 

صندوق توسعه ملي مي رفت.

  سيل و كرونا به ذخاير ارزي رسيد
دريكي دو س��ال گذشته بارها بحث استفاده از منابع 
صندوق توس��عه ارزي مطرح ش��د. زماني پيشنهاد 
برداش��ت دو ميليارد دالري در جريان س��يل سال 
۱۳۹۸ مطرح شد يا اينكه در سال گذشته با افزايش 
هزينه هاي كرونا رييس جمهور درخواست برداشت 
يك ميليارد دالري از صندوق را مطرح كرد و در نهايت 
قرار شد كه اين منابع در اختيار دولت قرار گيرد اما اين 
ارز بايد توسط بانك مركزي به ريال تبديل شده و به 
خزانه واريز مي شد كه ماجراي خود را داشت و بارها 
اختالف نظرهايي بين وزارت بهداشت، سازمان برنامه 
و بودجه و بانك مركزي ايجادكرد. وزارت بهداش��ت 
گله داش��ت از اينكه منابع مورد نياز از س��مت بانك 
مركزي بس��يار با تاخير در اختيار آن قرار مي گيرد و 
بانك مركزي تاكيد مي كرد كه به دليل تبعات تورمي 
امكان تبديل به ريال به ص��ورت يكجا وجود ندارد و 
براي ارزهايي از صندوق كه مسدود بوده و در اختيار 
بانك نيست چنين اقدامي به معني چاپ پول و افزايش 

تورم خواهد بود.

  بورس هم مدعي شد
جريان برداش��ت منابع از صندوق به اين ختم نشد و 
بحث تزريق منابع ريال��ي آن به بورس مطرح بود كه 
طبق توافقات صورت گرفته قرار بود رقمي حدود ۱۰ 
هزار ميليارد تومان و حتي بيشتر از صندوق در اختيار 
بازار س��رمايه قرار گيرد كه در رابط��ه با آن هم بانك 
مركزي معتقد بود به س��متي پيش خواهد رفت كه 
عاملي براي افزايش پايه پولي نباشد و از اين رو امكان 
تزريق منابع ارزي و تبديل آن به ريال براي بازار سرمايه 
وجود نداشت و هنوز در رابطه با توافق صورت گرفته 

براي تزريق منابع صندوق چالش هايي وجود دارد.
اين در حالي اس��ت ك��ه همتي - ريي��س كل بانك 
مركزي- همچنان بر موضع خود تاكيد داش��ته و در 
تازه ترين اظهارات خود به صراحت از چاپ پول توسط 
بانك مركزي براي تامين كسري بودجه از محل فروش 

ارزهاي صندوق توسعه ملي سخن گفته است.
وي گفته كه در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بخشي از بودجه 
دولت از تسعير منابع صندوق توسعه ملي تامين شده 
است و در شرايطي كه منابع اين صندوق و ارزهاي آن 
در داخل وجود ندارد و در خارج مس��دود است، بانك 
مركزي هم مكلف به تبديل به ريال شده است؛ يعني 
چاپ پول انجام داده و حداقل در كوتاه مدت اين اتفاق 

افتاده كه به افزايش تورم منتهي خواهد شد.
بنابر اعالم رييس كل بانك مركزي در اين شرايط بانك 
مركزي مي تواند اقداماتي جهت اصالح روند موجود 
انجام ده��د كه از جمله آن اصالح سيس��تم بانكي و 
اصالح ترازنامه بانك ها است كه از سال گذشت در اين 
مسير حركت كرده اما انضباط مالي و تامين كسري 
بودجه از كانال هاي غير از چاپ پول موضوعي است 
كه بايد ديگر دستگاه هاي دولتي براي آن برنامه ريزي 

كرده و بانك مركزي به كمك آنها خواهد رفت.
الزم به توضيح است كه در سال گذشته كسري بودجه 
دولت تا ۱۵۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده بود كه 
قرار ش��د بخش عمده اي از آن ت��ا ۱۰۰ هزار ميليارد 
تومان از محل انتشار اوراق در بازار بدهي تامين شود 
كه بانك مركزي طي چندين مرحله حراج اين اوراق را 
به بانك ها به فروش رسانده بود ولي بازهم تبديل ريال 
ارزهاي صندوق توسعه صورت گرفته است. اينكه در 
سال جاري بودجه دولت به چه سمتي پيش خواهد 
رفت و آيا همچنان كسري بودجه با توجه به اعداد و 
ارقام مصوب و رش��د يافته در قانون، دولت را تهديد 
خواهد كرد و از چه محلي تامين مي شود كه به تورم 

منتهي نشود، در عمل مشخص خواهد شد.
اين در حالي اس��ت كه براي س��ال جاري نيز دولت 
پيشنهاد برداش��ت ۱۸ درصد س��هم ارزي صندوق 
توسعه ملي از درآمدهاي نفتي را در بودجه ارائه كرد و 
گرچه مقام معظم رهبري با دريافت كامل اين ميزان 
از سهم ارزي فروش نفت موافقت نكردند و محدودتر 
شد ولي در هر حال همچنان برداشت از منابع ارزي 
صندوق در بودجه پابرجاس��ت و احتماال در ادامه بار 

ديگر بحث چاپ پول و تورم مطرح خواهد شد.
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كنترل نقدينگي و كاهش تورم 
انتظاري در 1۴00

مجيد شاكري كارش��ناس اقتصادي با اش��اره به اينكه 
اگر بانك مركزي كنترل ترازنامه بانك ها را زودتر به كار 
مي گرفت، احتماال نيمه دوم سال شاهد رشد نقدينگي 
نبوديم، افزود: انتظار مي رود اين اقدام با موفقيت اجرايي 
شود.غير از فصل بهار در سه فصل بعدي مصارف بانكي رشد 
شتاباني پيدا كرد.  با توجه به بزرگ شدن اعداد اسمي در 
اقتصاد كه نقدينگي متناسب با آن به صورت درونزا رشد 
كرده، برخي از مصارف به شكل ديگري مي توانست وجود 
داشته باشد. شاكري گفت: آنچه منجر به تورم مي شود 
رشد نقدينگي است، نه افزايش پايه پولي.با توجه به اينكه 
پيش بيني مي شود چشم انداز اقتصادي در سال ۱۴۰۰ 
نس��بت به س��ال قبل تغيير كند، تورم انتظاري كاهش 
داشته است. وي افزود: بانك مركزي در مجموع با توجه به 
شرايط موجود يعني كسري بودجه، پايه پولي را با موفقيت 
كنترل كرد، اما اين كنترل به دليل وجود مصارفي كه اشاره 
شد، چندان به نتيجه نرسيد و نقدينگي رو به رشد نهاد. 
از آنجا كه انتظار مي رفت اثر پايه پولي بر هزينه تس��ويه 
شبانه بانك ها با توجه به باال بودن تورم قدري مانع از رشد 
مصارف بانك ها شود، اما مالحظه مي شود كه رشد مصارف 
و نقدينگي، پايه پولي را هم به دنبال خود كشيد و پايه پولي 
كه رشد آن در تابستان ۵ درصد بود به ۱۸.۸ درصد  رسيد، 
اگرچه اين رقم قابل دفاع است، اما افزايش را نشان مي دهد.   
شاكري تاكيد كرد: بايد اين نكته را هم مورد توجه قرارداد، 
گرچه مصارفي رخ داده كه بسياري از آنها خارج از حوزه 
بانك مركزي قرار داشته و به نوع رفتار بانك ها در ترازنامه ها 
ربط پيدا مي كند، اما نمي توان نقش اين نهاد پولي را در 
نظارت منكر شد. البته بايد اين مساله را هم بايد مورد توجه 
داد كه بانك مركزي برنامه كنترل ترازنامه را در دس��تور 
كار قرار داده و به جاي اينكه مستقيم به كنترل نقدينگي 
بپردازد، سرراست خود نقدينگي نهايي را به عنوان يك پايه 
پولي مورد هدف قرار داده و در واقع بر ميزاني كه ترازنامه 
بانكي به صورت كلي و جزئي توانايي بزرگ ش��دن دارد، 
قيد مي گذارد. وي اظهار داش��ت: تاريخ ايران نشان داده 
در دوره هايي كه كسري بودجه هاي بسيار بزرگ در حد 
۵۰ درصد كامال پولي مي ش��ده، رشد نقدينگي پاييني 
مانند ۱۴يا۱۵ درصد داشتيم. چنانچه بانك مركزي اين 
توان را داشت كه كنترل ترازنامه را زودتر به كار مي گرفت، 
احتماال نيمه دوم سال گذشته شاهد اين رشد نقدينگي 
نبوديم. با اين حال اكنون نيز انتظار مي رود كنترل ترازنامه 
با موفقيت بدون اضافه كردن معافيت هاي غيرضروري به 
اجرا در آيد. با توجه به تجربه تاريخي مي توان اميدوار بود 
كه بانك مركزي فارغ از وقايع كنوني كنترل بيشتري بر 
رشد نقدينگي داشته باشد، اما اين هايك مرحله از مسير 
طوالتي  است كه پيش رو قرار دارد.  اين كارشناس درباره 
تاثير كرونا و بازار سرمايه بر اين مساله تصريح كرد: واقعيت 
اين است در اين باره دو نگاه وجود دارد. اول  همانطور كه 
اشاره شد تا حدي مي توان اين مساله را به افزايش نرخ ارز و 
رشد معادل ريالي معامالت ارزي در ايران مربوط دانست. 
نگاه بعدي هم به نوع مصارف سبب اين رشد ارتباط دارد كه 
كرونا به دليل وام هاي اعطا شده بر اين امر موثر بوده و بازار 
سرمايه هم بدون تاثير نبوده است. اين دو مورد به صورت 
برونزا عوامل مهمي به حساب مي آيند، اما  در صورتي كه 
بانك مركزي زودتر كنترل نظامات ترازنامه را به اجرا در 
مي آورد، حتي عوامل بيروني هم آثارشان كنترل شده تر 
بود. ش��اكري درباره درباره ايجاد مان��ع براي تخريب در 
اقتصاد از جمله ايجاد تورم و افت دوباره ارزش ريال در اثر 
نقدينگي باال گفت: جهت جلوگيري از اين نوع تخريب بايد 
نوع مصرف خلق پولي كه بناست از اين زمان به بعد صورت 
گيرد، مشخص شود. به اين معنا؛ برنامه ريزي و هدفگذاري 

شود تا به سمت يك برنامه توسعه حركت كند. 

 جلسه گروه ۲۴ 
روز دوشنبه برگزار مي شود

جلس��ه روس��اي كل »گروه ۲۴« در راس��تاي سلسله 
جلسات جانبي اجالس بهاره صندوق بين المللي پول، 
روز دوش��نبه به رياست دكتر عبدالناصر همتي، رييس 
كل بانك مركزي كش��ورمان به صورت مجازي برگزار 
خواهد ش��د. جلس��ه معاونان بانك هاي مركزي »گروه 
۲۴« به رياس��ت دكتر پيمان قربان��ي، معاون اقتصادي 
بانك مركزي كش��ورمان به صورت مجازي برگزار شد. 
در اين جلس��ه، معاونان بانك هاي مركزي »گروه ۲۴« 
درخصوص شرايط اقتصادي كشورهاي در حال توسعه 
در دوره پس از همه گيري ويروس كرونا بحث و گفت وگو 
كردند. معاونان بانك هاي مركزي كشورهاي »گروه ۲۴« 
بر اين نكته تأكيد داشتند كه در دوره پس از همه گيري 
ويروس كرونا، اقتصاد كشورهاي توسعه يافته پيشرفت 
و بهبود مناسب تري داش��ته اند اما اين امر براي اقتصاد 
كشورهاي در حال توسعه رخ نداده است كه مستلزم توجه 
و اتخاذ تصميم هاي ويژه است. بر همين اساس معاونان 
بانك هاي مركزي »كشورهاي گروه ۲۴« به منظور برون 
رفت كشورهاي در حال توس��عه از اين شرايط و تبعات 
اقتصادي ناشي از همه گيري بيماري كرونا، پيشنهاداتي 
را طي اين جلسه مجازي براي بيانيه نهايي اجالس ارايه 
كردند. از جمله محورهاي اصلي طرح شده در اين جلسه 
براي گنجاندن در متن بيانيه اجالس مي توان به چگونگي 
حمايت سازمان هاي بين المللي مانند »صندوق بين المللي 
پول« و »بانك جهاني« از اقتصاد كشورهاي در حال توسعه، 
افزايش حجم تسهيالت دهي سازمان هاي بين المللي به 
كشورهاي در حال توسعه و در نظر گرفتن نرخ هاي بهره 
پايين براي اين تسهيالت و تنفس به وام هاي قبلي اشاره 
كرد. معاونان بانك هاي مركزي »گروه ۲۴« درباره بندهاي 
بيانيه  جلسه روساي كل »گروه ۲۴« كه روز دوشنبه توسط 
اعضا به تصويب خواهد رس��يد، بحث و بررسي كردند. 
»گروه ۲۴« به منظور ايجاد هماهنگي و پيشبرد مواضع 
كشورهاي درحال توسعه در قلمروهاي پولي و توسعه مالي 
در اواخر سال ۱۹۷۱ ايجاد شد.كشورهاي آرژانتين، برزيل، 
كلمبيا، اكوادور، گواتماال، هاييتي، مكزيك، پرو،  ترينيداد و 
توباگو، ونزوئال، چين، هند، ايران، لبنان، پاكستان، فيليپين، 
سريالنكا، سوريه، الجزاير، ساحل عاج، كنگو، مصر، اتيوپي، 
گابن، غنا، كنيا، مراكش، نيجريه و آفريقاي جنوبي اعضاي 

گروه ۲۴ را تشكيل مي دهند.

 موضع تند همتي با 
رييس صندوق بين المللي پول

رييس كل بانك مركزي گفت: انتظار داريم، صندوق 
بين المللي پول بدون تبعيض و نفوذ هاي ايجاد شده 
توسط البي هاي سياسي يا فشارهاي وارده از سوي 
امريكا، هر چه س��ريع تر به درخواست قانوني ايران 
پاسخ دهد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، 
عبدالناصر همتي عصر امروز و درجلسه  مجازي كه 
در ادامه سلسله نشس��ت هاي جانبي اجالس بهاره 
صندوق بين المللي پ��ول و بانك جهاني و با حضور 
رييس صندوق بين المللي پول، وزرا، روس��اي كل 
بانك هاي مركزي و روساي موسسات مالي منطقه اي 
حوزه مناپ )MENAP( برگزار  شد، گفت: از زمان 
شيوع بيماري كوويد-۱۹، اقتصاد همه كشورها به 
ويژه كشورهاي در حال توسعه به شدت آسيب ديده  
است و ايران يكي از كشورهايي است كه بيشترين 
آسيب را از اين بيماري همه گير در منطقه تجربه كرده 
است. وي با اشاره به تحريم هاي امريكا عليه كشورمان 
افزود: با اين حال و با وجود تحريم هاي اعمال ش��ده 
توسط امريكا و سياست فشار حداكثري آن كشور، 
ايران توانسته بر مشكالت غلبه كرده و تدابير مناسبي 
را اتخاذ كند و آخرين رش��د اقتصادي كش��ور در ۹ 
ماهه سال ۱۳۹۹، در سطح ۲.۲ درصد بوده است. اما 
همانند اكثر كشورهاي درحال توسعه، براي پيشبرد 
سياست هاي خود به منابع مالي نياز دارد. عالي ترين 
مقام بانك مركزي با اشاره به اقدامات موسسات مالي 
بين المللي در اين زمينه يادآور شد: در همين راستا، 
موسسات مالي بين المللي براي كمك به كشورهاي 
نيازمند نسبت به ارايه برخي تسهيالت مالي اقدام 
كردند تا آثار منفي بيماري ياد شده را كنترل و رشد 
اقتصادي ش��ان را احيا كنند. همتي ب��ا بيان اينكه 
صندوق بين المللي پول تاكنون بيش از ۱۰۰ ميليارد 
دالر به ۸۵ كشور وام ارايه كرده، تصريح كرد: صندوق 
به كشورهاي منطقه مناپ نزديك ۱۶ ميليارد دالر 
وام داده است اما ايران كه از نخستين كشورهايي بود 
كه تقاضاي وجوه اضطراري كرد، تاكنون هيچ گونه 
تسهيالتي را بدون ارايه هرگونه دليل منطقي دريافت 
نكرده است.متأسفانه، در يادداشت اداري مورخ ۱۵ 
اكتبر ۲۰۲۰، به مدير اجرايي گروه امريكا دس��تور 
داده شده با درخواست ايران براي دريافت تسهيالت 
مخالفت كند. به اين ترتيب، تمايل يك كشور موجب 
سلب دسترسي كشور ديگر به منابع مالي موردنياز 
براي مقابله با تأثيرات بيماري كوويد-۱۹ مي شود. 
رييس كل بانك مركزي اين امر را تناقضي آش��كار 
با روح و اهداف يك س��ازمان بين المللي دانس��ت و 
عنوان كرد: ما انتظار داريم، صندوق بين المللي پول 
بدون تبعيض و نفوذ هاي ايجاد شده توسط البي هاي 
سياسييا فش��ارهاي وارده از س��وي امريكا؛ هر چه 

سريع تر به اين درخواست قانوني پاسخ دهد.

 الزام بانك مركزي
به اجراي قانون بودجه

برخي كارشناس��ان و اقتصاددانان مي گويند وقتي 
قانون پولي و بانكي داريم كه در آن تكاليف روشني 
براي بانك مركزي پيش بيني شده؛ بنابراين مي توان 
آن را نوعي قانون مادر اس��تنباط ك��رد كه به بانك 
مركزي استقالل الزم براي عدم اجراي قانون بودجه 
را مي دهد. سيداميرحسين طيبي فرد؛ معاون حقوقي 
و امور مجلس بانك مركزي يادآور شد.در علم حقوق، 
عنواني ب��ه نام »قانون مادر« نداري��م و بلكه از آن به 
عنوان »قانون خاص« ياد مي شود كه مقابل »قانون 
عام« است، و اعتبار تمام قوانين، به جاي قانون خاص، 
با قانون اساسي سنجيده مي ش��ود و وقتي شوراي 
محترم نگهبان، قانون مصوب مجلس را مخالف قانون 
اساسي و ش��رع اعالم نكرد، قانون الزم االجراست و 
نمي توان با استناد به استقالل شخصيت حقوقي، از 
اجراي قانون استنكاف كرد. مي گويند قوانين ديگر 
نمي تواند ناقض قان��ون مادر )بخوانيم قانون خاص( 
باشد. ولي بارها ديده ش��ده كه قوانين مصوب )اعم 
از بودجه اي و برنامه اي و ساير قوانين عادي( مخالف 
قانون پولي و بانكي بوده و در صورت استنكاف روساي 
كل، ديوان محاس��بات )كه هم نقش ضابط را دارد و 
هم بازپرس و هم قاضي بدوي و هم قاضي تجديدنظر 
و هم مجري راي صادره( براي اش��خاص مستنكف، 
راي محكوميت صادر و اجرا كرده اند و استناد به قانون 
پولي و بانكي كش��ور، موثر واقع نش��ده است. اساسا 
اينكه بانك مركزي شخصيت حقوقي مستقل دارد، 
در ادبيات و فرهنگ حقوقي و قانونگذاري كشور به 
معناي خودمختاري و جواز عدم اجراي قانون شناخته 
نشده؛ خصوصا زماني كه در متن قانون به دستگاه هاي 
مس��تلزم ذكر يا تصريح نام تصريح شده باشد و بدتر 
زماني است كه در متن قانون، صراحتا بانك مركزي 
مكلف يا موظف به انجام امري ش��ده باشد. بنابراين، 
در عين اعتبار و اجراي قانون مادر )بخوانيم خاص(، 
قانون عادي موخر را هم اج��را كرده اند.  هيچ يك از 
دستورات، سياسي نبوده و بلكه احكام قانونگذار بوده 
است. مراجع نظارتي و محاسباتي كشور، وظيفه خود 
را صرفا نظارت بر اجراي قوانين عادي دانسته اند و با 
استقالل بانك مركزي در حوزه هاي سازماني، مالي، 
عملياتي و كاركردي، سر و كار ندارند و دغدغه آن را هم 
ندارند، از كارشناسان خواهش مي كنم مراجع محترم 
قانونگذاري را مخاطب فرمايشات و مطالب ارشادي 

خويش قرار دهند.

پرداخت ۴۳ هزار ميليارد تومان 
وام ازدواج

رييس كل بانك مركزي گفت: در سال ۹۹ بيش از 
۸۲۳ هزار نفر وام ازدواج دريافت كردند.در سال ۹۹ 
ميزان وام ازدواج پرداختي توسط نظام بانكي با ۶۵ 
درصد رشد نسبت به سال ۹۸ به ۴۳ هزار ميليارد 
تومان رسيد. به گفته همتي سال ۹۹ بيش از ۸۲۳ 

هزار نفر وام ازدواج دريافت كردند.

از رشد ۳۳ درصدي نقدينگي تا تداوم سركشي پول در ۱۴۰۰

اعتراف رييس كل به چاپ پول

بانك مركزي در كنترل تورم چه اختياري دارد يا ندارد؟
متن زير را ظاه��راً روابط 
عموم��ي بان��ك مركزي 
منتشر كرده است. مبني 
بر اينكه وقتي قانون تكليف 
مي كند كه بانك مركزي 
نقدينگ��ي ب��راي تامين 
هزينه دول��ت ايجاد كند 
بانك مركزي چاره اي جز 

تمكين ندارد و بايد عمل كند.
يكم، آيا اين ادعا صحيح است؟

از رييس كل فعلي نبايد توقع غيرواقع بينانه داشته 
باشيم. چون اين مطلب روال شده و رييس كل هاي 
ديگر هم همين كار را كرده اند. بنابراين جدا از اينكه 
به مقام فعلي نمي شود غيرمنصفانه ايراد گرفت اما به 

نظر اينجانب اين ادعا منطقاً صحيح نيست.
دوم، دليل فدوي براي اينكه اين ادعا صحيح نيست 

چيست؟
بخشي از ماده ده قانون پولي و بانكي كشور در زير 

آمده است.
»ماده ۱۰ 

 الف – بانك مركزي ايران مسوول تنظيم و اجراي 
سياس��ت پولي و اعتباري بر اساس سياست كلي 

اقتصادي كشور مي باشد.
ب – ه��دف بانك مركزي اي��ران حفظ ارزش پول 
و موازنه پرداخت ها و تسهيل مبادالت بازرگاني و 

كمك به رشد اقتصادي كشور است.
ج – بانك مركزي ايران داراي ش��خصيت حقوقي 
است و در مواردي كه در اين قانون پيش  بيني نشده 
است تابع قوانين و مقررات مربوط به شركت هاي 

 سهامي خواهد بود.
د – بان��ك مركزي ايران جز در م��واردي كه قانون 
صريحًا مقرر داشته باشد مشمول قوانين و مقررات 

عموم��ي مرب��وط ب��ه 
وزارتخانه ها و شركت هاي 
موسس��ات  و   دولت��ي 
دولتي و وابسته به دولت 
و همچني��ن مش��مول 
مقررات قسمت بانكداري 

اين قانون نمي باشد.«
اين قانون يك قانون مادر 
محسوب مي شود و قوانين 
ديگر نمي تواند ناقض آن 
باشد. در اين قانون تصريح 
ش��ده كه وظيف��ه بانك 

مركزي حفظ ارزش پول اس��ت. اي��ن كار در همه 
كشور ها با سياست پولي انجام مي شود. بانك مركزي 
طبق بند دوم اين قانون يك شخص حقوقي مستقل 
است. مانند يك اداره دولتي نيست كه در چارچوب 
بودجه براي آن تعيين تكليف شود. يك فرد حقوقي 
مستقل اس��ت كه نمي توان آن را موظف به انجام 
كاري كرد كه به خودش زيان وارد كند. يعني وظيفه 
اصلي خود را نتواند انجام دهد آن وظيفه اصلي هم 
در بند الف و ب تصريح شده است و آن حفظ ارزش 

پول كشور است.
طبق بند د همين قانون بانك مركزي مشمول بسياري 
از قوانين نيست. اين ماده هم مصرح مفاد باال تر است. 
يعني اگر مجلس قانوني تصويب كرد كه خالف وظيفه 
بانك مركزي است بانك مركزي موظف به اجراي آن 
نيست. مگر اينكه خود قانون مادر منتفي و باطل شود 

و قانون ديگري جاي آن قرار گيرد.
سوم، پس چرا روساي بانك مركزي به اين دستورات 
بودجه اي تمكين كرده اند؟ بايد از خودشان پرسيد! 
اگر نمي كردند از كار بركنار مي شدند و احتماال براي 

حفظ جايگاه به اين تكاليف تن در مي داده اند.
چهارم، راه حل چيست؟ يا اينكه برادران واالمقام، 
روس��اي كل ب��ه صعوب��ت كار خود واق��ف بوده و 
توجه كنند كه اين دس��تورات سياسي چه عواقب 
خطرناكي براي اقتصاد كشور دارد و به محض اينكه 
نمي توانند وظيفه مصرح در قانون را انجام دهند كنار 
بروند. يا اينكه مثل اكثر كشور ها مدت خدمت رييس 
كل بان��ك مركزي در حد بي��ش از دوران يك دور 
رياست جمهوري باشد و فقط با راي اكثريت مطلق 
مجلس بتوان او را بر كنار كرد. در اين صورت رييس 
كل بانك مركزي مي تواند هدف قانوني بانك مركزي 
را با استقالل بيشتري پيگيري كند و پاسخگو نيز 

باشد بدون نگراني از ازدست دادن شغل.
پنجم، چه ضرورتي دارد 
كه رواب��ط عمومي بانك 
مرك��زي از طريق صدور 
اعالمي��ه وارد بحث هايي 
بشود كه آب بندي نيست؟ 
بانك مركزي با تمكين به 
اين دس��تورات و قوانين 
ساالنه بودجه اي، از قانون 
خودش تمرد كرده است 

مگر نه؟
صفحه شخصي ايشان 
در صفحه مجازي

برش

محمد طبيبيان



رقيه  ندايي|
چند روزي مي شود كه بازارسرمايه فعاليت خود را آغاز 
كرده اما وضعيت نامطلوبي داشته و هنوز هم بسياري 
از سرمايه گذاران بورسي در زيان عمده هستند و اميدي 
نسبت به بازار ندارند. شاخص كل بازار سرمايه در هفته 
اخي��ر ۰,۹ درصد افت كرد و ب��ورس تنها بازار منفي 
اولين هفته كاري در سال ۱۴۰۰ شد. با توجه به اينكه 
شاخص كانال ۱,۳ ميليون واحدي را از دست داده بنابر 
احتماالت انتظار مي رود در روز جاري اين روند يعني 
نزول و سرخ پوشي ادامه دار باشد. با اين حال با توجه 
به نزول جزيي شاخص در اين هفته، احتمال برگشت 
ش��اخص هم وجود دارد و از سويي ديگر مي توان روز 

شنبه انتظار سبزپوشي بازار را داشت.
همان گونه كه گفته ش��د يكي از احتماالت بازار طي 
هفته جاري روند نزولي اس��ت كه اي��ن روند با توجه 
به پيشينه بازار دور از انتظار نيست و بنابر احتماالت 
مي تواند بازارسهام طي هفته مذكور در برخي روزها 
نزول ش��اخص را تجربه كند. البته اين نزول مي تواند 

بسيار كوتاه مدت باشد. 
يكي ديگر از گزينه هاي مورد انتظار رش��د بازار طي 
اين روزهاست كه عوامل مختلفي در اين رشد دخيل 
هستند. يكي از عوامل اخبار سياسي همانند؛ احتمال 
بازگشت امريكا به مذاكرات برجام است و توافق ايران 
و چين، س��يگنال مثبت درباره افزايش دامنه نوسان 
بورس، نوسان قيمت دالر، ادامه سياست  عرضه اوليه 
و ترسيم چشم انداز مثبت سياست گذاران براي بازار 
سهام چشم انداز هفته آينده را مي توانند بسيار مثبت 

و مطلوب سازند.
بورس يك بازار كامال احساسي است و نسبت به اخبار 
واكنش هاي مختلفي نش��ان مي دهد. ب��راي نمونه؛ 
زماني كه خبري سياسي در كشور مخابره مي شود اين 
بازار باتوجه به وضعيت اخبار نزول و يا صعود مي كند 
)باتوجه به دخالت همه جانبه اركان مسوول در بورس 
اغلب اوقات اخبار سياس��ي تاثير منف��ي بر روي اين 
بازار دارند( . اخباري مثل؛ بازگش��ت امريكا به برجام 
و يا توافق 25 س��اله ايران و چين مي تواند يك تحول 
مثبت براي اقتصاد و كشور باشد و تاثير بسزايي بر روي 
بورس داشته باشد اما بازهم واكنش بازار ممكن است 

كمي تغيير كند.
دامنه نوس��ان ني��ز تاثير بس��زايي در ب��ورس دارد و 
وزيراقتصاد نيز درخصوص دامنه نوسان گفته است: 
»همواره با محدود كردن دامنه نوسان مخالفم چرا؟ 
چون بازار سرمايه يك جنس و خصوصيتش اين است 
كه درجه و حد نقدش��وندگي باال دارد. وقتي منفي و 
مثبت 2 مي كنيد و رشد را دو بگيريد در حاليكه اين 
بازار ماليات، حق كارگزاري، حق بورس و ساير هزينه ها 
را دارد كه بايد به آنها هم توجه شود. همين االن دامنه 
نوس��ان مثبت ۶ و منفي 2 تصويب ش��د و من هم در 
شورا بودم. اما سوال مي كنم اگر يكي وضع مالي خوبي 
نداشته باشد و پول نياز دارد و حاضر است با منفي سه 
درصد بفروش��د، آيا حق داريم به او بگوييم اين كار را 
نكن؟ در بازار سكه شما مي گوييد كه چقدر كم يا زياد 
بش��ود؟ دامنه وجود دارد؟خير، در بازار ارز نيز همين 

طور.«  اين درحالي است كه بسياري از كارشناسان بازار 
با حذف تدريجي دامنه نوسان موافقند و به طور كلي 
براين نظرند كه دامنه نوسان يك عامل بسيار زيان بار 
براي بازار است. يكي از كارشناسان بازارسرمايه چندي 
پيش گفته بود كه اگر دامنه نوس��ان وجود داشت در 
مردادماه سال گذشته بورس در يك هفته ريزش هاي 
خود را انجام مي داد و در حال حاضر وضعيت به حال 
عادي خود باز مي گش��ت اما دامنه نوسان باعث شد 
كه س��رمايه گذاران چندين ماه وضعيت اسفناكي را 

تجربه كنند.
انتخابات رياست جمهوري سال آينده بر روي بورس 
اثردارد اما به بحث انتخابات رياست جمهوري خيلي 
وزن داده ش��ده اس��ت. برخي معتقدند دولت فعلي 
ب��ازار را متعادل مي كند و بعد از كمي رش��د به دولت 
بعدي تحويل مي دهد و برخي ديگر نيز عقيده دارند 
دولت بعدي بازار را سر و سامان خواهد داد. اما به نظر 
مي رسد انتخابات ۱۴۰۰ تاثير عميقي روي بازار سهام 
نخواهد داشت و مسلما بنا بر شرايط كشور بازار سهام 
در اولويت هاي ابتدايي دولت بعدي قرار نخواهد گرفت. 
بنابراين نبايد انتظارات نامعقولي از بازار سهام در آستانه 
انتخابات داشته باشيم.در روزهاي نزديك انتخابات جو 
رواني در بازار سرمايه و ديگر بازارها شكل خواهد گرفت 
اما نبايد انتظار زيادي از بازار سرمايه در اين مدت داشت. 
بايد توجه داشته باشيم اخباري كه به بازار مي رسد تاثير 

مقطعي روي بازار سهام دارند.
درنهايت مي ت��وان گفت بورس هنوز ه��م غيرقابل 
پيش بيني است اما مي توان گفت كه طي سه ماه آينده 
اين بازار وضعيت مطلوبي به خود مي گيرد و ديگر شاهد 

نزول و يا صعودي هاي شارپي نخواهيم بود و يك روند 
متعادل خواهيم داشت.

    تغيير وضعيت بورس
پيمان حدادي، كارش��ناس بازارسرمايه درخصوص 
بورس و فاكتوره��اي تاثيرگذار بر روي آن درس��ال 
جاري مي گويد: افزايش كارشناسان و مشاوران بورس 
مي تواند به س��هامداران و روند بازار كمك كند. بايد 
براي تحقق اين اه��داف تدابيري همچون تخصيص 
عرضه هاي اوليه به صندوق ها و جلوگيري از دريافت 
كد بورسي آنالين براي كساني كه تجربه و سواد كافي 

براي ورود به بازار را ندارند انديشيده شود.
س��لمان نصيرزاده، كارشناس بازارسرمايه نيز در اين 
خصوص اظهار مي كند: باتوج��ه به روند كنترلي كه 
براي نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ پيش بيني مي شود، انتظار 
مي رود روند بازار يك روند تعادلي باش��د. همچنين 
قيمت هاي جهاني در س��ال ۹۹ نوسانات شديدي را 
تجربه كرد اما باتوجه به توليد و توزيع واكسن كرونا، 
انتظار مي رود س��ال جاري با يك ثبات نسبي همراه 

با يك روند افزايشي سال آينده را پشت سربگذارد.
مهدي دلبري، كارشناس بازار س��رمايه درباره روند 
شاخص بازار سرمايه در دومين هفته ۱۴۰۰ مي گويد: 
بازار در س��ال ۱۴۰۰ س��نت ش��كني كرد و برعكس 
سال هاي گذش��ته بازار در دومين هفته از فروردين 
باوجود اينكه حالت نيمه تعطيل داشته است مثبت 
بوده است اما امسال ش��رايط متفاوت بود كه يكي از 
عوامل آن اين است كه بازار سرمايه در 2 سال گذشته 
شرايط نسبتا خيلي عالي را تجربه كرده است و بازده 

بسيار مناسبي نصيب سهامداران شده است كه علت 
آن را مي توان به دامنه نامتقارن اشاره كرد كه اين امر 
باعث شد تعداد نمادهاي سقف روش بيشتر از تعداد 
نمادهاي خريد باشد و همين موضوع سبب مي شود 
كه نماي بازار شاداب به نظر نرسد و به دنبال آن حجم 

معامالت كاهش بسياري را تجربه كند.
او تصريح مي كند: دومين عامل تاثيرگذار در بورس نرخ 
سود بانكي است كه همچنان ميزان آن باال است و در 
حدود 2۱ درصد است كه اين موضوع از جذابيت بازار 
سرمايه مي كاهد و از طرف ديگر بازار در انتظار انتشار 
گزارشات است. گزارشات ماهانه در اوايل هفته آينده 
منتشر مي شود و سهامداران مي توانند به يك برآوردي 
از سود ۹۹ برسند و مي توانند اميدوار باشند كه اين سود 
تكرار شود و به نظر مي رسد امسال بازار سرمايه سود 
بهتري را نسبت به بازار رقيب نصيب سهامدار بكند. 
درباره تفاهم نامه ايران و چين فعال موضوع به طور كامل 
محقق نشده است ولي چين دومين اقتصاد دنيا است و 
در بازار هاي كااليي كه يكي از اصلي ترين بازارها است 
و تعيين كننده قيمت در اكثر كاالها مانند سنگ آهن، 
مس، محصوالت پتروشيمي، ذغال سنگ و كاالهاي 

ديگر است.
اين كارشناس بازار سرمايه بيان مي كند: اثرات سياسي 
قرارداد ايران و چين مي تواند در كاهش تحريم ها اثر 
مثبتي داشته باشد ولي بايد منتظر ماند كه اين قرارداد 
به طور رسمي منتشر شود تا بتوان اثراتش را دقيق تر 
بررس��ي كرد. اگر دولت رفتار منصفانه تر و مداخالت 
قيمتي كمتري با بازار سرمايه داشته باشد شرايط براي 

بازار سرمايه در سال جديد بهتر خواهد بود.
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عرضه امالك و اوراق
مبتني بر ملك در بورس كاال

حامد س��لطاني نژاد، مديرعامل بورس كاالي ايران 
گفت: با توج��ه به اقدامات ص��ورت گرفته از جمله 
مذاكره با مركز توس��عه تجارت الكترونيك وزارت 
صمت براي عرض��ه امالك دولت��ي در بورس كاال، 
امض��اي تفاهمنامه ب��راي عرضه امالك شس��تا و 
همچني��ن تاكيد قانون رفع موان��ع توليد بر عرضه 
امالك بانك ها در بورس به نظر مي رسد كه در سال 
۱۴۰۰ شاهد عرضه مطلوب امالك و اوراق مبتني 
بر ملك در بورس كاال خواهيم بود.در حال حاضر با 
مركز توسعه تجارت الكترونيك وزارت صمت مذاكره 
كرده ايم تا عرضه امالك متعلق به دولت را از طريق 
مكانيزم بورس كاال انجام دهد كه اين اقدام پشتوانه 
قانوني دارد؛ همچنين طبق قانون رفع موانع توليد، 
بانك ها بايد واگذاري امالك خود را از طريق بورس 
كاال در اولويت قرار دهند كه در اين زمينه نيز اقداماتي 
انجام ش��ده اس��ت. وي در ادامه بيان كرد: در حوزه 
عرضه امالك در بورس كاال، يك فرآيند شناس��ايي 
عرضه كنندگان عمده وج��ود دارد كه براي مثال با 
شستا توافقنامه امضا كرديم تا امالك خود را در بورس 
كاال عرضه كند.از نظر من سال ۱۴۰۰، سال عرضه 
امالك و اوراق مبتني بر ملك در بورس كاال اس��ت. 
همچنين عرضه خودرو تا اطالع ثانوي در كميسيون 
صنايع مجلس در دس��ت بررسي است. كميسيون 
صنايع مجلس دو طرح در دس��ت بررسي قرار دارد، 
يكي طرح ويژه عرضه خودرو در بورس است و طرح 
ديگر نيز از مجلس قبل برگشته است و هر تكليفي كه 

مجلس تعيين كند ما حتما انجام مي دهيم.

اقتصاد از ركود
خارج شده است

محمدعل��ي دهق��ان دهن��وي، رييس س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار با بيان اينك��ه متغيرهاي 
كالن اقتص��ادي در س��ال ۹۹ بر هم��ه بازارهاي 
دارايي تاثيرگذار بودند، گفت: برخي از اش��كاالت 
س��اختاري، مانند قيمت گذاري ها باعث انحراف 
منابع ا ز شركت هاي توليدي به ساير فضاها مي شود. 
همچنين برخي سياس��ت گذاري هاي نادرس��ت 
يا برخي اظهارنظرهايي كه حساس��يت هاي بازار 
س��رمايه در آن ديده نش��ده بود، يا اظهارنظر هاي 
سياسي، موجب نوسانات شديدي در بازار سرمايه 
شد.شفافيت هاي اطالعاتي و برخي از تخلفات، در 
اين گروه قرار مي گيرند. رييس س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار با تاكيد بر اينكه براي ثبات بازار سرمايه 
و كاهش نوسان ها بايد اقتصاد كالن از ثبات بيشتري 
برخوردار باش��د، گفت: همچني��ن انتظار مي رود 
سياس��ت گذاري ها در منطق بازار س��رمايه انجام 
شود و فضاي داخلي بازار سرمايه هم فضايي آرام، 
شفاف و باثبات باشد.در برخي از صنايع، قيمت هاي 
تنظيمي، به اندازه نياز تامين مواد اوليه هم نيست 
و با حذف اين عوامل، شاهد تاثير مثبتي بر فعاليت 
اين شركت ها در بازار سرمايه خواهيم بود. همچنين 
اظهارنظرها باي��د در كانال ه��اي مربوطه طرح و 
بررسي شود تا به آرامش بازار سرمايه آسيبي وارد 
نشود.وي تأكيد كرد: فرآيند رسيدگي و برخورد با 
تخلفات بازار سرمايه، به طور مستمر در حال انجام 
است. در همين راس��تا، بخش��ي را با عنوان اداره 
ديدبان بازار در س��ازمان بورس ايجاد كرده ايم كه 
اطالعات و اخبار و گزارش هاي مردمي را درخصوص 
تخلفات احتمالي در بازار سرمايه دريافت مي كند 
و اتفاقا بيشترين تخلفات هم از همين ناحيه كشف 
و شناسايي مي شود. رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در پايان به چش��م انداز بازار سرمايه در سال 
١۴٠٠ اش��اره كرد و افزود: چشم انداز بازار سرمايه 
در بلندمدت هميشه مثبت بوده است و آمارهاي 
جديد هم نشانگر آن است كه اقتصاد كشور از ركود 
خارج شده و سوددهي و بازدهي شركت ها افزايش 
يافته است. لذا فضاي كلي مثبت است و سهامداران 
مي توانن��د با ارزيابي و تحلي��ل صحيح و مديريت 

ريسك، سود خوبي در اين بازار تحصيل كنند.

صدور مجوز
۲۵۰ افزايش سرمايه طي سال ۹۹

علي بيك زاده، مدير نظارت بر بازار اوليه س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار گفت: مجموع مجوزهاي سازمان 
بورس براي افزايش سرمايه شركت هاي ثبت شده 
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در سال گذشته بالغ 
بر ۱۹۶ هزار ميليارد تومان بوده است، در حالي كه 
اين رقم در س��ال ۱۳۹۸، ۱۰۹ هزار ميليارد تومان 
بوده است. بر اين اساس ش��اهد رشد ۸۰ درصدي 
مبلغ مجوزهاي صادره سال ۱۳۹۹ نسبت به سال 
۹۸ بوده ايم.در س��ال ۹۹ از حيث تس��هيل انتشار 
اوراق، اركان مورد نياز جهت انتشار كاهش يافت و 
ركن متعهد پذيره نويس اختياري شد؛ همچنين 
عرضه ه��اي اوليه در س��ال ۹۹ در ب��ورس تهران و 
فراب��ورس ايران بالغ بر ۳۱ هزار ميليارد تومان بوده 
است كه نسبت به سال ۹۸ رشدي بيش از 5 برابري 
داشته است. بيك زاده افزود: در سال گذشته تعداد 
مجوزهاي صادره براي افزايش سرمايه ها نيز، 25۰ 
مجوز بوده كه از حيث تعداد نيز نس��بت به س��ال 
۹۸ رش��د ۷2 درصدي داشته اس��ت. اين در حالي 
است كه بيش از نيمي از مجوزهاي صادره بر اساس 
مبلغ از محل سود انباشته، مطالبات و آورده نقدي و 
اندوخته ها و صرف و سلب بوده است.در سال ۹۹ با 
توجه به تصويب قانون افزايش سرمايه سلب و صرف، 
دس��تورالعمل مربوطه نهايي و به تصويب رس��يد. 
همچنين، مجموعه اوراق مالي اسالمي شركتي اعم 
از مجوز انتشار و معافيت از ثبت در سال ۹۹ بالغ بر 
۳۶ هزار ميليارد تومان بوده، در حالي كه اين رقم در 
سال ۹۸ بالغ بر ۷ هزار ميليارد تومان بوده است؛ براين 
اساس، شاهد رشد چند برابري در اين بخش بوده ايم.

برخورد هيجاني در فروش
به نفع سهامداران نيست

فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد با اشاره به برنامه هاي بورسي 
در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: رييس سازمان بورس در 
همين چند روز سال ۱۴۰۰ دو بار در برنامه تلويزيوني 
حضور يافت و به تفصيل درباره ش��رايط بازار سرمايه 
صحبت كرد. در آغاز سال جديدتمام متغيرهاي متاثر 
در بورس، ش��رايط پايداري را نويد مي دهند.وي ادامه 
داد: امروز در شرايطي هستيم كه با توجه به متغيرهاي 
بنيادين بايد به روند منتهي به پايداري در بازار سرمايه 
برسيم و بايد به مولفه هايي كه به پايداري در بازار سرمايه 
كمك مي كنند دس��ت يابيم.وزير اقتصاد با اش��اره به 
افزايش نرخ بهره برداري در بنگاه هاي اقتصادي گفت: 
خوش��بختانه نرخ بهره برداري اسمي در حال افزايش 
است كه اين موضوع اثر مثبت برروي بنگاه ها مي گذارد 
و باعث بهبود شرايط آنها در بورس خواهد شد.دژپسند با 
توصيه به فعاالن بازار سرمايه تاكيد كرد: اقتضاي فعاليت 
در بازار سرمايه محاسبه گري است و رفتارهاي هيجاني 
به ويژه برخورد هيجاني در فروش به نفع سرمايه گذاران 
و سهامداران نيست. سهامداران بايد بدانند كه عالوه بر 
قيمت، سود هم براي آنها دارد و همه سهامداران از سود 
مجامع برخوردار مي ش��وند.اميدواريم زمينه اجرايي 
براي مولفه هاي پايداري بورس فراهم ش��ود. اين مقام 
مسوول همچنين درباره آخرين وضعيت ترخيص كاال در 
گمركات اظهار داشت: خوشبختانه مدت زمان ترخيص 
در گمرك به شدت كاهش يافته و امروز گمركات كشور 
به تجهيزات مدرن مجهز هستند و ديگر بررسي ها توسط 
نيروي انساني انجام نمي شود و اين روندها با استفاده از 
تجهيزات انجام مي شوند.دژپسند تاكيد كرد: اگر تامين 
ارز صورت گرفته باشد و واردكننده داراي ثبت سفارش 
باشد و تاييديه وزارت بهداشت و سازمان استاندارد در 
اختيار باشد، كاال در كوتاه ترين زمان ترخيص مي شود 
كه در ترخيص يكسره حتي در 2۴ ساعت هم عمليات 
ترخيص انجام شده است.در سال توليد و پشتيباني توليد 
بايد گمركات در سه مولفه اين شعار را محقق سازد؛ اول 
تس��هيل واردات مواد اوليه، دوم تسهيل صادرات براي 
اينكه بازار براي توليدات داخلي ايجاد ش��ود و سومين 

مولفه هم ممانعت از قاچاق است.

بورس هاي جهاني به پرواز درآمدند!
دريك هالپيني، تحليلگر ارش��د بازار سرمايه در بانك 
ميتسوبيشي گفت: به طور كلي هنوز ريسك هاي زيادي 
در بازارهاي مالي وجود دارند كه روند معامالت را دست 
كم تا نيمه نخست امسال تحت تاثير خود قرار مي دهند. 
وضعيت كرونا هنوز مايه نگراني بزرگي اس��ت به ويژه 
آنكه هنوز نمي توانيم با قاطعيت بگوييم كه واكسن هاي 
موجود در برابر گونه هاي جهش يافته ويروس هم كارايي 
باالي خود را حفظ كرده اند. اينكه تنش هاي ژئوپلتيكي 
تا چه حد مناسبات تجاري را تحت تاثير قرار دهند هم 
مهم است. در بورس امريكا و وال استريت همه شاخص ها 
صعودي بودند؛ تا جايي كه هر سه شاخص اصلي بورسي 
در سطح باالتري از روز قبل خود بسته شدند.شاخص 
»داوجونز ايدانس��تريال اوريج« با ۰.52 درصد صعود 
نسبت به روز قبل و در سطح ۳۳ هزار و ۱5۳.2۱ واحد 
بسته شد. ش��اخص »اس اند پي 5۰۰« با ۱.۱۸ درصد 
افزايش تا س��طح ۴۰۱۹.۸۷ واحدي باال رفت و ديگر 
شاخص مهم بورسي امريكايعني »نزدك كامپوزيت« 
با ۱.۷۸ درصد جهش در س��طح ۱۳ ه��زار و ۴۸۰.۱۱ 
واحدي بسته شد. در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، 
شاخص »فوتس��ي ۱۰۰« بورس لندن با ۰.۳۳ درصد 
صعود نسبت به روز قبل و در س��طح ۶۷۳۷.۳۰ واحد 
بسته شد. شاخص »دكس ۳۰« بورس فرانكفورت در 
آلمان با افزايش ۰.۶۶ درصدي و ايستادن در سطح ۱5 
هزار و ۱۰۷.۱۷ واحدي به كار خود خاتمه داد و شاخص 
»كك ۴۰« بورس پاريس با پيشروي ۰.55 درصدي در 
سطح ۶۱۰2.۹۶ واحد بس��ته شد. در مادريد شاخص 
»ايبكس ۳5« ۰.۰۳ درصد پايين رفت و به ۸5۷۷.۶۰ 
واحد رسيد. در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها 
عملكرد خوبي داشتند؛ تا جايي كه شاخص "نيك كي 
225 " بورس توكيو ژاپن با صعود ۰.۷2 درصدي تا سطح 
2۹ هزار و ۳۸۸.۸۷ واحدي باال رفت. شاخص »هانگ 
س��نگ« بورس هنگ كنگ ۱.۹۷ درصد باال رفت و در 
س��طح 2۸ هزار و ۹۳۸.۷۴ واحد بس��ته شد. در چين 
شاخص»شانگهاي كامپوزيت« جهش ۱.2۴ درصدي 

را تجربه كرد و در سطح 5۱۱۰.۷۸ واحد بسته شد.

تاثير EPS ها بر روي بازارسرمايه
عليرضا تاجبر، كارشناس بازارسرمايه در مورد بازگشت 
پيش بينيEPS ها به صورت ه��اي مالي گفت: در كل 
بازگش��ت پيش بينيEPS ها به صورت هاي مالي كار 
درستي و مبتني بر نظر خبرگان بازار نيست اما دليل 
حذف پيش بينيEPS ها از صورت هاي مالي اين است 
كه انحراف EPS هايي كه محقق مي شوند با EPS هاي 
پيش بيني شده اختالف بسيار داش��ت، براي همين 
موضوع نماد ها به مدت طوالني بسته مي شدند.در آن 
زمان كاركرد اصلي بورس نقد شوندگي تشخيص داده 
شد و شفافيت را در اولويت دوم گذاشتند و ترجيح دادند 
كه پيش بيني ها منتشر نشوند و در ازاي آن نقد شوندگي 
بازار باال برود زيرا ديگر ش��ركتي به خاطر پيش بيني

EPS ها نمادش بسته نمي شد. اين كارشناس در پاسخ 
به اين پرسش كه بعضي شركت ها پيش بيني كمتر از 
حد معمول داشتند، آيا اين پيش بيني ها به نفع مديران 
است، اظهار كرد: در دو سال گذشته در جهت افزايش 
نقد شوندگي مسووالن ش��فافيت را در اولويت دوم و 
نقد شوندگي را در اولويت اول قرار دادند، اما در حال حاضر 
اين پيش بيني ها به صورت هاي مالي برگشته اند اين در 
حالي است كه پارامتر هاي اقتصادي كشورمان اصال ثبات 
ندارند و نامتعادل هستند.اين نكته قابل توجه است كه 
بازار ما بر پايه كاموديتي است و از نوسانات كاموديتي ها 
متاثر مي شود ولي از آن طرف چيز هايي كه در دوسال 
گذشته ثبات نسبي داشته االن بسيار بي ثبات است، 
مانند نرخ بهره، دالر، ميزان صادرات كشور كه براساس با 

مراودات با كشور هاي تعيين مي شود.

»تعادل« وضعيت بازارسرمايه را طي روزهاي آتي بررسي مي كند

فردين آقابزرگي، مديرعامل سبدگردان كارآفرينان راه آينده 

تغيير سرنوشت بورس

افزايش تجربه براي بورس 14۰۰
سال پر فراز و نشيب ۱۳۹۹ در بازار سرمايه عليرغم سود 
و زياني كه برخ��ي از فعاالن تجربه نمودند، آموزه هاي 
ارزش��مندي نيز در بر داشت كه سير تكاملي توسعه و 
تعالي فرهنگ بازار س��رمايه و تعميق آن را س��رعت و 

قوت بيشتري داد .
تكيه بيش از اندازه به سود ناشي از خريد و فروش اوراق 
بهادار بدون توجه به ارزش ذاتي و عايدات مستمر يكي 
از محورهاي عدول از اصول سرمايه گذاري است كه در 
سال ۹۹ به ش��دت قوت گرفته بود به طوريكه برخي از 
كارشناسان در نيمه اول سال گذشته از اين تغييرات با 
عنوان انقالب در بازار سرمايه ياد مي كردند ليكن مرور 
زمان در نيمه دوم س��ال ۹۹ نشان داد كه همواره تكيه 
بر تحليل و ارزش ذاتي اس��ت كه ركن اساسي در روند 
تغيي��رات در بازار را دارد و ن��ه تقاضاي مطلق و تمركز 
نقدينگي . تجربيات س��ال ۹۹ را به منظور درس هايي 
عبرت آموز براي امر س��رمايه گذاري در س��ال ۱۴۰۰ 

محسوب مي گردد .
تمرك��ز و وح��دت در تدوين و اجراي سياس��ت هاي 
اقتصادي توس��ط دول��ت يكي از نكات بس��يار مهم و 
پندآموز براي سال ۱۴۰۰ است. اقتضاي تصميم نگرفتن 
و درك منافع كالن ملي در تك تك دستگاه هاي دولت 
مي تواند موجبات اطمينان خاطر و جلب رضايت فعاالن 

بازار سرمايه را به نحو شايسته فراهم نمايد.
تقويت و حمايت هر چه بيشتر از نهادهاي مالي داراي 
مجوز از سازمان بورس همچون سبدگردانان و مشاوران 
سرمايه گذاري يكي از محورهاي توسعه بازار سرمايه 
است و اين نهادها مي توانند بهترين نقش را براي كاهش 
ريسك هاي سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران ايفا 

نمايند .
تغيير زير ساخت هاي بازار س��رمايه امري الزم است. 
هم اكن��ون ب��ا الگوها و زي��ر س��اختارهايي همچون 
ضوابط معامالتي، دوره ها و روش هاي آموزش��ي، نرم 
افزارهاي تحليلي، س��امانه هاي معامالتي، نحوه ورود 
سرمايه گذاران به بازار سرمايه كه عمدتا مربوط به ساليان 
دور در بورس اس��ت نمي تواني��م پذيراي خيل عظيم 
عالقه مندان به سرمايه گذاري در بورس باشيم و در غير 
اين صورت با نابهنجاري هايي از جمله سلب اطمينان و 

اعتماد به بازار و تالطم بيش از اندازه در روند تغييرات 
قيمت روبرو خواهيم بود. 

اهميت و نقش بازار س��رمايه در تامين مالي بنگاه هاي 
اقتصادي كش��ور با محوريت بخ��ش خصوصي لزوم 
توجه بيشتر به نحوه تامين مالي صنعت و توليد از بازار 
اوليه؛ اس��تفاده از ابزارهاي بازار س��رمايه براي تامين 
س��رمايه در گردش بنگاه هاي اقتص��ادي با محوريت 
بخش خصوصي؛ درك منافع مشترك، وفاق و ثبات در 
تصميمات اقتصادي؛ اصالح و تغيير زير س��اخت هاي 
بازار سرمايه كه در سال ۱۴۰۰ امري اجتناب پذير است، 
با بررسي روند معامالت در سال مالي گذشته شاخص 
كل بورس تهران را ك��ه در ابتدا 5۱2.۹۰۰ بود با ۱5۰ 
درصد رشد به ۱.۳۰۷.۶5۷ رسانيد و عواملي از جمله 
اتخاذ سياست هاي پولي و اقتصادي با محور قرار دادن 
گسيل حجم وسيع نقدينگي به سوي بازار سرمايه به 
گونه اي كه حجم معامالت در سال ۹۹ نسبت به سال 
ماقبل حداقل ۴۰۰ درصد رش��د را تجربه نمود، و اين 
مي��زان را به رقم قابل توجه 2.۳۰۰ رس��اند همچنين 
عدم رون��ق قابل توجه اقتصادي در س��اير بخش هاي 
صنعت، توليد و خدمات، همزمان با تبليغات گسترده 
براي گسترده تر نمودن ضريب نفوذ سهامداري در بازار 
سرمايه و رونمايي از طرح واگذاري سهام عدالت، اندازه 
بازار و حجم معامالت و اشتياق به خريد مستقيم سهام 

توسط افراد غير حرفه اي را تشديد نمود .
با  بررس��ي و پيش بيني برخي متغير ه��اي مهم و اثر 
گذار بر وضعيت اقتصادي كش��ور از جمله تورم، رشد 
اقتصادي و درآمدهاي نفت��ي، نرخ هاي جهاني نفت و 
كاماديتي، تغي��رات نرخ ارزها و س��اير عوامل اثر گذار 
اقتصادي سياس��ي بروني و داخلي و با در نظر گرفتن 
سناريوهاي متفاوت زير مي توان بورس ۱۴۰۰را پيش 
بيني نمود. پيش بيني افزايش ن��رخ ارز را مي توان به 
عنوان اصلي ترين متغير اثرگذار در بورس در نظر گرفت 
كه احتماالت موجود و سناريوهاي قابل بررسي براي 
پيش بيني روند نرخ ارز در شرايط كنوني در دو بخش 

سياسي و اقتصادي در اين زمينه عبارتند از: 
۱-  احتمال كاهش نرخ ارز متاثر از بهبود روابط خارجي 
و گش��ايش اقتصادي بدليل تلطيف روابط سياسي با 

كش��ورهاي غربي و تراز تجاري ارزي مثبت . احتمال 
افزايش نرخ ارز متاثر از تداوم جريان روابط سياس��ي با 

كشورهاي غربي و تراز تجاري ارزي منفي .
2-  احتمال موفقي��ت آميز بودن برق��راري ارتباط با 
كش��ورهايي همچون چين و گش��ايش اقتصادي در 
زمينه مراودات ارزي و در نتيجه ورود ارز و كاهش قيمت 
ارز. تدوام عدم توازن رش��د توليد ناخالص ملي و حجم 

نقدينگي كه منجر به افزايش نرخ ارزها خواهد شد .
همان گونه كه قيمت س��هام هر شركت را كه در يكسو 
خريدار و در سوي ديگر فروش��نده برآورد مي نمايد و 
نمي توان به طور مطلق استنتاج نمود كه قيمت خريد 
به معني جذابيت سهصم و قيمت فروش به معني عدم 
جذابيت است، براي پيش بيني روند نرخ ارز نيز با توجه 
به تحليل و پيش بيني هر يك از حالت هاي ذكر شده در 
باال مي توان نرخ ارز را برآورد نمود.اما به طور مطلق وزن 
اصلي و اثر گذار براي تغيير روند نرخ ارز، عرضه و تقاضا 
در بازار است كه اساسا نقش دولت در اين زمينه بسيار 

پر اثر و قوي است .
با توجه به تجربيات س��ال هاي گذشته باالخص سال 
۱۳۹۹ در بورس تهران كه در پي رشد بي وقفه و دور از 
انتظار ۶ ماه اول س��ال مذكوز را رقم زد و موجب فاصله 
گرفتن بيش از حد سطوح قيمت كارشناسي و ارزش 
ذاتي اغلب سهام صنايع و شركت ها با قيمت تابلو، گرديد 
و به مرور زمان تا انتهاي سال ۹۹ روند اصالحي را درپيش 
گرفت در اين بين مس��لما ش��ركت هاي داراي توجيه 
كارشناسي نيز در كنار ساير ش��ركت هايي كه داراي 
ارزش ذاتي و توجيه اقتصادي س��رمايه گذاري دارند، 
وجود دارند. اولويت تفكيك صنايع بدين ترتيب است: 

گ��روه اول: مانن��د صناي��ع ارزآور و خودكف��ا از حيث 
تامين مواد اوليه، پااليش��گاهي، پتروشيمي، فوالدي، 

فرآورده هاي معدني و كاني 
گروه دوم: شركت هاي صنايع غذايي و دارويي، از نظر 
آزاد س��ازي نرخ ارز براي تامين م��واد اوليه و حذف ارز 

۴2۰۰ توماني 
گروه سوم: شركت هاي صنعت بانك، بيمه، ليزينگ، 
تامين سرمايه، از نظر افزايش ترن اوور و گردش مالي و 

در نتيجه افزايش حاشيه سود عملياتي 

گروه چهارم: شركت هايي كه بدليل اجراي طرح هاي 
توسعه يا بهبود و افزايش كارايي وضعيت توليد و فروش 
به طور خاص و به دور از ش��رايط عمومي صنعت خود 

عملكرد مناسبي نسبت به دوره هاي قبل داشته اند .
با توجه به نكات خالصه ياد ش��ده در ب��اال، مي توان با 
فرض ثابت ب��ودن كلياِت عوامل اث��ر گذار بر وضعيت 
 اقتصادي در دو ب��ازه زماني بورس را پيش بيني نمود: 
نخست؛ سه ماهه پيش از انتخابات رياست جمهوري: كه 
با توجه به افزايش قابل توجه سهامداران بورسي و توجه 
ايشان به برنامه هاي كانديداها، موقعيت مناسبي براي 
جلب نظر س��هامداران را به وجود مي آورد و در نتيجه 
تبليغات بورسي نيز در دستور كار كليه رقباي انتخاباتي 
قرار خواهد گرفت و در نتيجه هيجان متمايزي را در دوره 
قبل از انتخابات به وجود مي آورد .تداخل اين مقطع با 
زمان برگزاري مجامع عمومي اغلب شركت هاي بورسي 
و مشخص شدن روند عمليات سودآوري شركتها در ۳ 
ماه آغازين سال ۱۴۰۰ مي تواند دليل ديگري براي پر 

رونق بودن وضع بورس در اين مقطع باشد .
دوم؛ دوره پ��س از انتخاب��ات: بدليل پرهي��ز از تكرار 
رون��د نزولي ۶ ماهه دوم س��ال ۹۹ ب��ا اتخاذ مجموعه 
سياست هاي بورس��ي روند شتاب ۳ ماهه ابتداي سال 
۱۴۰۰ كند تر خواهد شد و در نتيجه هيجان ابتداي سال 

فروكش خواهد كرد .
و به اس��تثناي برخي موقعيتهاي شركت هاي خاص 
مي توان دورنماي بازار سرمايه ايران را با محوريت اثر 
تورم بر بازار سرمايه، گسيل نقدينگي سرشار به بازار 
س��رمايه و اراده حاكميت در حمايت از بازار سرمايه و 
احتمال ادامه روند افزايشي نرخ ارز، مثبت ارزيابي نمود 
و انتظار داشت حداقل به ميزان نرخ تورم ساختاري در 
بودجه ۱۴۰۰ كه حداقل به ميزان ۴۰ الي 5۰ درصد 
برآورد مي گردد، رشدي حداقل به ميزان ۶۰ الي ۷۰ 
در شاخص كل و سطح عمومي قيمت ها در بورس را 
شاهد باشيم و با توجه به افت مناسب قيمت اغلب سهام 
بنيادي، چنانچه چشم انداز ميان مدت حداقل يك ساله 
براي امر س��رمايه گذاري در بورس را درنظر بگيريم، 
هم اكنون موقعيت مناسبي براي ايجاد پرتفوي مناسب 

و خريد بصورت پلكاني است.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در سال 
گذشته با حدود 94 درصد افزايش به باالي 30 ميليون و 
274 هزار تومان پرواز كرده است، برخي برآوردها حاكي 
از اين است كه روند صعودي قيمت مسكن در ارديبهشت 
ماه تداوم خواهد يافت. اين در حالي اس��ت كه قيمت هر 
متر آپارتمان در شهر تهران از فروردين سال 97 )با 5.52 
ميليون تومان( تا پايان اسفند سال 99 )با 30.27 ميليون 
تومان(، 448 درصد رشد يافته است. بيشترين رشد قيمت 
ملك اما در سه سال پر نوسان مسكن متعلق به سال 97 
با حدود 102 درصد جهش و كمترين آن نيز متعلق به 

سال 98 با حدود 37 درصد رشد است.
آنگونه كه بانك مركزي گزارش كرده است، متوسط 
قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران در اسفند 
سال گذش��ته 30 ميليون و 274 هزار و 700 تومان 
بود كه نس��بت به ماه قبل از آن )بهم��ن 99( كه اين 
شاخص متري 28 ميليون و 389 هزار و 100 تومان 
بود، افزايش ۶.۶ درصدي و نس��بت به ماه مشابه سال 
قبل از آن )اسفند 98( كه متوسط قيمت هر مترمربع 
واحد مسكوني 15 ميليون و ۶28 هزار و 500 تومان 
بود، افزايش 93.7 درصدي داشته است. بر اساس اين 
گزارش، گران ترين منطقه تهران در اسفند 99، منطقه 
يك با متوس��ط متري ۶8 ميليون و 723 هزار و 100 
تومان اعالم شده است. پس از آن، منطقه 3 با متوسط 
متري ۶2 ميليون و 271 هزار و 300 تومان و منطقه 2 
با متوسط متري 48 ميليون و 143 هزار و ۶00 تومان 
قرار دارد. ارزان ترين مناطق تهران طبق 12 ماه سال 
گذشته، منطقه 18 با متوس��ط متري 12 ميليون و 
134 ه��زار و 700 تومان بود، پس از آن، منطقه 17 با 
متوسط متري 15 ميليون و 258 هزار و 700 تومان 
سپس منطقه 15 با متوسط متري 15 ميليون و 3۶8 
هزار و 800 تومان قرار دارد. در اسفند سال گذشته 8 
منطقه 10، 12، 15، 1۶، 17، 18، 19 و 20 با كمتر از 
متوسط متري 20 ميليون تومان به عنوان ارزان ترين 
مناطق پايتخت در معامالت مس��كن قرار داشته اند. 
همچنين 7 منطقه 7، 8، 9، 11، 13، 14 و 21 در فاصله 
قيمتي 20 تا 30 ميليون تومان و 3 منطقه 4، 5 و 22 
در بازه قيمتي 30 تا 40 ميليون تومان در هر مترمربع 
و 4 منطق��ه 1، 2، 3 و ۶ در باالتر از هر متر 40 ميليون 

تومان قرار داشته اند.

    رشد معامالت ملك در اسفند
همچنين بر اس��اس گزارش بانك مركزي از تحوالت 
بازار معامالت مس��كن ش��هر تهران، در اس��فند سال 
گذشته 5 هزار و 273 فقره معامله مسكن به ثبت رسيد 
كه نسبت به ماه قبل از آن )بهمن 99( كه 3هزار و 917 
معامله مس��كن انجام ش��ده بود، رشد 34.۶ درصدي 
داشته است. اين در حالي اس��ت كه در مقايسه ميان 
اسفند سال گذشته با ماه مشابه سال قبل از آن )اسفند 
98(، تعداد معامالت مسكن 10 هزار و 214 فقره بود، 

كاهش 48.4 درصدي را نشان مي دهد.
بيشترين تعداد معامالت مسكن مانند سال هاي گذشته 
در اس��فند 99 به منطقه 5 با 774 فقره معامله مسكن 
اختصاص داشت و در رتبه هاي بعدي، مناطق 10 و 4 به 
ترتيب با 470 و 450 فقره معامله مسكن قرار گرفته است.

    عملكرد معامالت مسكن در سال ۹۹
بر اساس اعالم بانك مركزي، در سال 99 مجموعاً 83 هزار 
و 33 فقره معامله مسكن انجام شده است درحالي كه در 

سال قبل از آن، 83 هزار و 573 فقره معامله مسكن به ثبت 
رسيد. از اين رو، تعداد معامالت در سال 99 نسبت به سال 
قبل از آن، كاهش 0.3 درصدي داشته است. همچنين 
تعداد معامالت مسكن در سال 97 به تعداد 12۶ هزار و 
795 فقره رسيده بود كه مقايسه بازار مسكن 99 نسبت به 
97 از كاهش 34.1 درصدي تعداد معامالت حكايت دارد. 
متوسط قيمت مسكن در سال 99 معادل 23 ميليون و 
8۶5 هزار و 900 تومان برآورد شد، درحالي كه در سال 
قبل آن )س��ال 98( متوس��ط قيمت هر مترمربع واحد 
مسكوني 13 ميليون و 235 هزار و 500 تومان بوده كه 
مقايسه اين دو سال، رشد ۶1 درصدي قيمت مسكن را 
نشان مي دهد. از سوي ديگر، در سال 97 متوسط قيمت 
هر مترمربع 8 ميليون و 219 هزار و 700 تومان بود كه 
مقايسه اين شاخص با متوسط قيمت مسكن در سال 99 
نشان دهنده افزايش 80.3 درصدي قيمت مسكن در سال 

گذشته نسبت به دو سال قبل از آن است.

    دليل افزايش معامالت در اسفند۹۹
فرش��يد پورحاجت، كارشناس بازار مسكن، علت رشد 
قيمت ها در اين بازار را افزايش قيمت مصالح ساختماني، 
انتظارات تورمي و نبود برنامه ريزي منس��جم دانست و 
گفت: تا زماني كه وزارت راه و شهرسازي تفكيك نشود 

نمي توان انتظار داشت كه بازار مسكن كنترل شود.
پورحاجت در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: رشد ۶.۶ 

درصدي قيمت مسكن ش��هر تهران در اسفندماه و 
به طور كلي افزايش بيش از 90 درصدي سال 1399 
از نبود برنامه ريزي منسجم در حوزه مسكن نشأت 
مي گيرد. در حال حاضر مسووالن وزارتخانه بر حوزه 
راه تمركز كرده اند و در بخش مسكن نيز فقط به امور 
سازمان نظام مهندسي توجه مي شود؛ سازماني كه از 
وظيفه اصلي خود مبني بر ارتقاي كيفيت ساخت و 
سازها غافل و به يك بنگاه اقتصادي تبديل شده است.

وي افزود: زماني كه در دولت قبل وزارت مسكن و راه با 
يكديگر ادغام شد، قرار بود مشكالت بخش مسكن حل 
شود اما ديديم كه سال 1391 با سونامي قيمت مسكن 
مواجه شديم. در سه سال اخير نيز همواره درگير ركود 
تورمي بوده ايم و دايم صحبت از اين مي شود كه با توجه 
به ركود، قيمت ها كاهش مي يابد، اما نه تنها اين اتفاق 
نيفتاد بلكه به دليل رشد نهاده هاي توليد و انتظارات 
تورمي معتقدم در ارديبهشت ماه نيز بازار مسكن دچار 
نوسان خواهد شد. اين كارشناس بازار مسكن با اشاره به 
افزايش قيمت مصالح ساختماني گفت: سال گذشته با 
تورم بين 200 تا 300 درصدي سيمان، فوالد، سنگ 
و سراميك مواجه شديم. ماسه شسته از كاميوني 300 
هزار تومان به يك ميليون و ۶00 هزار تومان رسيده 
است. بتن آماده از 250 هزار تومان به 700 هزار تومان 
رسيده است. خدمات مهندس��ي، ماليات و عوارض 
شهرداري نيز حدود 100 درصد افزايش يافت. ظاهرا 

گوش ش��نوايي هم براي حل مشكالت ساخت و ساز 
وجود ندارد. حتي اگر نمايندگان مجلس طرح جهش 
توليد مسكن را به تصويب برسانند معتقدم تا زماني 
كه حوزه مسكن از راه جدا نشود برنامه ريزي ها عقيم 
خواهد ماند. وي با بيان اين ادعا كه ش��هرها به بيغوله 
تبديل شده اند، تاكيد كرد: آمار نوسازي نشان مي دهد 
بافت هاي فرسوده به حال خود رها شده و هيچ اقدامي 
براي بازسازي صورت نمي گيرد. از طرف ديگر با كمبود 
حداقل 5 ميليون واحد مسكوني در كشور مواجهيم. 
با س��اخت 400 هزار واحد مسكن ملي هم مشكالت 
حل نمي شود؛ هرچند شواهد و قرائن نشان مي دهد 
بعد از دو سال هنوز اين برنامه شكل اجرايي واقعي به 

خود نگرفته است.
پورحاجت با اش��اره به شعار س��ال مبني بر »توليد؛ 
پشتيباني ها و مانع زدايي ها« گفت: تسهيالت ساخت 
در س��ال جاري مقداري افزايش يافته و اين مي تواند 
خبر خوبي براي بخش توليد باشد اما به دليل كسري 
شديد مسكن و رشد تورم نمي توان توقع كاهش قيمت 
مسكن را داشت. وي اظهار كرد: در بخش مصرفي بازار 
مسكن هيچ كاهش قيمتي رخ نداده است. ممكن است 
در باالي ش��هر تهران قيمت ها از متري 150 ميليون 
تومان به متري 120 ميليون تومان رس��يده باشد اما 
اين نمي تواند مالكي براي وضعي��ت واقعي اين بازار 
باشد. عمده معامالت در واحدهاي 50 تا ۶0 متر اتفاق 
مي افتد كه قيمت ها افزايش يافته است. تا چند ماه قبل 
در شهرستان ها مي شد با متري 4 ميليون تومان واحد 
مسكوني احداث كرد اما االن با متري ۶ ميليون تومان 

هم نمي توان ساخت و ساز كرد.
اين كارشناس بازار مسكن در بيان راهكار ساماندهي 
بازار گفت: باي��د يك وزارتخانه تخصص��ي در حوزه 
مسكن ايجاد و در زمينه هاي مختلف همچون كنترل 
س��وداگري، وضع ماليات، مشوق هاي ساخت و ساز، 
تقويت قدرت نقدينگي و ارايه تس��هيالت مناس��ب، 

برنامه ريزي صورت گيرد.
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اعطاي وام 300 ميليون توماني 
ساخت به مستاجران

ارايه تس��هيالت 300 ميليوني ساخت مسكن به 
عنوان ركن پشتيباني از توليد واحد مسكوني براي 
اقش��ار فاقد س��رپناه در گرو اجراي وظيفه قانوني 
بانك مركزي به منظور تعيين س��هميه هر بانك 
در فروردين ماه و ايجاد سامانه گزارش دهي برخط 
قراردارد. يكي از مهم ترين موانع توليد اساسي ترين 
كاالي مورد نياز مردم يعني مس��كن در سال هاي 
گذشته بي توجهي نظام بانكي نسبت به تامين مالي 
حوزه ساخت مسكن تلقي مي شود. در همين رابطه، 
محمود محمودزاده، معاون مس��كن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازي در بيان اين نكته كه استفاده 
از منابع داخلي بانكي تنها راه موجود به منظور تامين 
سرمايه توليد انبوه مسكن است، گفت: »متاسفانه 
در سال هاي اخير بانك ها توجهي به حوزه مسكن 
كه يك پيشران اقتصادي است، ندارند و از پرداخت 
تسهيالت ساخت مسكن صرف نظر مي كنند.« با 
توجه به اينكه بي توجه��ي نظام بانكي به پرداخت 
سهم بخش ساخت مسكن از تسهيالت پرداختي بر 
توليد و عرضه اين كاالي اساسي تاثير منفي گذشته 
و به دنبال آن زمينه افزايش قيمت نجومي مسكن 
را به دنبال داشت، لذا نمايندگان مردم در مجلس 
شوراي اس��المي در قالب تبصره 18 قانون بودجه 
سال 1400، نظام بانكي را به پرداخت سهم ساخت 
مسكن از تسهيالت پرداختي معادل مبلغ 3۶0 هزار 
ميليارد تومان مكلف نمودند. بر مبناي قانون بودجه 
سال 1400، نظام بانكي كشور مكلف است، نسبت به 
پرداخت 3۶0 هزار ميليارد تومان تسهيالت ساخت 
مسكن معادل 20 درصد از تسهيالت نظام بانكي را 
در قالب وام ساخت به متقاضيان واجد شرايط كه 
وزارت راه و شهرسازي اقدام كند. مبلغ مذكور بايد 
در حوزه احداث و نوسازي 400 هزار واحد مسكن 
روستايي و ش��هرهاي زير 25 هزار نفر و 800 هزار 
واحد مسكوني در ساير شهرهاي كشور هزينه شود. 
به گزارش فارس، مجتبي يوسفي، عضو كميسيون 
عمران مجلس ش��وراي اس��المي در همين رابطه 
با اش��اره جزييات تبصره 18 قانون بودجه 1400، 
گفت: » در س��ال 1400 هر متقاضي واجد شرايط 
م��ورد تايي��د وزارت راه و شهرس��ازي مي توان از 
تسهيالت 300 ميليون توماني با دوره بازگشت 20 
سال استفاده كند.« عضو كميسيون عمران مجلس 
شوراي اس��المي با تاكيد بر اينكه ساخت مسكن 
يك پيشران اقتصادي اس��ت كه 18۶ حرفه به آن 
مرتبط است، گفت: »نظام بانكي در سال هاي اخير 
سهم بخش مسكن را پرداخت نكرده است، اما در 
مجلس يازدهم با توجه به اهميت تامين سرپناه در 
معيشت مردم نسبت به احياي اين سهم اقدام كرد 
و 3۶0 هزار ميليارد تومان از منابع داخلي بانكي را 
به ساخت 1.2 ميليون واحد مسكوني هدايت كرد.«

بررسي تبصره 18 قانون بودجه 1400 خبر از توجه 
نمايندگان مردم به چند نكته اساسي در اين قانون 
و توجه به تجربيات گذش��ته خبر مي دهد. مساله 
اول در اين باب توجه نمايندگان مردم نس��بت به 
ضمانت اجرايي اين قانون است، زيرا در گذشته نيز 
تجربه وضع قوانين ش��وراي پول اعتبار به منظور 
هدايت تس��هيالت بانكي به حوزه ساخت سابقه 
داشته، اما بانك ها كمترين توجهي به اجراي قانون 
نداشته اند. از همين رو اگر بانكي نسبت به اجراي 
اين قانون يعني پرداخت 20 درصد از تس��هيالت 
پرداختي خود مطابق تعيين بانك مركزي به حوزه 
ساخت مس��كن در قالب تسهيالت 300 ميليون 
توماني اقدام نكند، با افزايش س��پرده قانوني كه 
قدر تس��هيالت دهي بانك ه��ا را كاهش مي دهد 
مواجه ش��ده كه در نظام بانكي جريمه بزرگي به 

حساب مي آيد.

    خانواره�اي پرجمعي�ت در اولوي�ت 
دريافت 

مس��اله دوم مورد توجه نمايندگان مردم به تامين 
مالي ساخت مس��كن، توجه به مساله خانوارهاي 
پر جمعيت است. از همين رو حداقل 20 درصد از 
منابع 3۶0 هزار ميليارد توماني موضوع اين قانون 
معادل 72 هزار ميليارد تومان به خانوارهايي تعلق 
مي گيرد كه 3 يا بي��ش از 3 فرزند دارن��د، لذا اين 
خانوارها در اولويت قرار گرفته اند. با توجه به اين نكته 
كه تسهيالت ساخت مسكن در نظر گرفته شده در 
سال 1400 براي هر خانوار واجد شرايط معادل 300 
ميليون تومان در نظر گرفته شده، لذا بخش از مردم 
تصور مي كنند، اين تسهيالت براي خانه دار شدن 
كافي نيست. در اين رابطه بايد گفت، تسهيالت در 
نظر گرفته شده مذكور به حوزه ساخت مسكن تعلق 
دارند و متقاضيان واجد شرايط بايد براي تامين زمين 
يا از بافت فرسوده استفاده كنند يا از شرايط وزارت راه 
و شهرسازي به منظور استفاده از زمين هاي اجاره 99 
سال با هزينه بسيار كم بهره  ببرند و تسهيالت 300 
ميليون توماني را براي ساخت استفاده كنند. با توجه 
به در نظر گرفتن هزينه 4 ميليون توماني ساخت هر 
متر مربع مس��كن به طور متوسط در سطح كشور، 
اين تسهيالت مي توانند 100 درصد هزينه ساخت 
يك واحد مسكوني 75 متري را پوشش دهد. نكته 
قابل توجه در تحقق قانون بودجه سال 1400، اقدام 
به موقع بانك مركزي در حوزه پشتيباني از توليد 
مسكن و مانع زدايي از جريان توليد واحد مسكوني 
متناسب با نياز است، زيرا بر مبناي قانون اين نهاد 
مكلف است تا در فروردين ماه سال 1400 سهميه 
هر بانك به منظور پرداخت تسهيالت 300 ميليون 
توماني ساخت مسكن را تعيين كند. همچنين با 
ارايه س��امانه اي، نسبت به ارايه گزارش برخط آمار 
تسهيالت اعطايي اقدام كند تا شاهد تخصيص اين 
منابع در حوزه ساخت مسكن و صاحب خانه شدن 
1.2 ميليون خانوار واجد ش��رايط معادل بيش از 4 

ميليون نفر ايراني در سال 1400 باشيم.

لوفت هانزا دو هفته ديگر در تهران
ش��ركت هواپيمايي لوفت هانزا در خبر كوتاهي اعالم 
كرد: پروازهاي خود به تهران را بار ديگر از سر مي گيرد. 
بر اساس اعالم اين شركت، نخستين پرواز در تاريخ 1۶ 
آوري��ل 2021 )جمعه 27 فروردي��ن 1400( از مبدأ 
فرودگاه امام خميني )ره( به مقصد فرودگاه فرانكفورت 
و بالعكس انجام خواهد شد. گفتني است پس از سانحه 
سقوط هواپيماي اوكرايني در 18 دي ماه 98 )8 ژانويه 
2020( هواپيمايي لوفت هانزا اعالم كرد پروازهاي خود 
به مقصد تهران را تا پايان مارس 2020 )10 فروردين 

99( متوقف خواهد كرد. مهر

آغاز شناسايي دارايي هاي سمي 
در بازار مسكن 

محمد اسالمي، وزير راه و شهرس��ازي درباره الزام ثبت 
اطالعات محل س��كونت افراد در س��امانه اسكان از 19 
فروردين سال جاري گفت: يكي از كاركردهاي سامانه 
اسكان شناسايي دارايي هاي سمي است كه بازار مسكن 
را متالطم مي كنند. اسالمي در گفت وگو با ايلنا، اظهار كرد: 
ثبت اطالعات محل سكونت قانون مصوب مجلس است و 
اين اطالعات در پايگاه جامع آماري اسكان ثبت مي شود 
تا مشخص شود چه كسي در چه محلي ساكن است. وي 
ادامه داد: يكي ديگر از كاركردهاي سامانه اسكان شناسايي 
دارايي هاي سمي است كه بازار مسكن را متالطم مي كنند. 
اين دارايي هاي سمي كه باعث ايجاد سوداگري در بازار 
مي شوند بايد از بازار مسكن خارج شوند. هدف اين است 
كه مسكن به عنوان يك كاالي سرمايه اي شناخته نشود 
و مردم به مسكن نگاه كاالي مصرفي داشته باشند و زمين 
و مسكن را به اندازه نياز تهيه كنند. وزير راه و شهرسازي 
درباره اينكه چه تعداد از مس��كن ملي در س��ال 1400 
تحويل داده مي شود، گفت: مدت زمان ساخت اين واحدها 
و تحويل آنها بستگي به همكاري متقاضيان دارد به عبارت 
ديگر سرعت ساخت اين واحدها به اين بستگي دارد كه 
ثبت نام كنندگان در اين طرح، آورده و سهم خود را به موقع 
واريز كنند. وي افزود: اگر متقاضيان از زمان بندي هاي 
پيش بيني شده در واريز وجوه و سهم خود جا بمانند و 
تاخير داشته باشند، پيشرفت فيزيكي پروژه مربوط به آنها 
هم با كندي پيش مي روند و تحويل همراه با تاخير خواهد 
بود. اسالمي تاكيد كرد: زمان ساخت اين واحدها حداكثر 
دو ساله اس��ت و متقاضياني كه زمانبندي واريز وجوه را 
رعايت كنند مي توانند واحدهاي خود را تحويل بگيرند. 
زمان آغاز ساخت برخي از واحدهاي طرح مسكن ملي به 
سال 98 و برخي هم به سال گذشته بر مي گردد. وزير راه و 
شهرسازي درباره تعيين تكليف واحدهاي مسكن تهرانسر 
اظهار داشت: ساخت مسكن در منطقه تهرانسر در قالب 
قرارداد مشاركتي بوده است و پس از رسيدن به درصدي 

از ساخت تعيين تكليف مي شود.

هجوم زمين خواران
به 3۷ هكتار از اراضي ملي 

جواد خردمند، فرمانده يگان حفاظت سازمان ملي زمين 
و مسكن از رفع 211 مورد تعرض از زمين هاي دولتي به 
مس��احت حدود 37 هكتار در 10 روز نخست فروردين، 
خبر داد. به گ��زارش مهر، خردمند درباره عملكرد يگان 
حفاظت سازمان ملي زمين و مسكن اظهار كرد: در 35 
اداره كل راه و شهرسازي اس��تاني و 41۶ شهرستان در 
مجموع در 10 روز نخس��ت رفع 211 م��ورد تعرض در 
زمين هايي به مساحت 3۶۶ هزار و 955 مترمربع انجام شد. 
به گفته خردمند، رفع تعرض ها از اول تا 10 فروردين بدين 
شرح است: اول فروردين رفع 7 مورد تعرض از زمين هايي 
به مس��احت 18 هزار و 920 مترمربع كه فاقد تعرض در 
روز نخست 28 استان گزارش شده است. در روز دوم 94 
مورد تعرض از زمين هاي دولتي به مس��احت ۶9 هزار و 
70 مترمربع رفع شد. وي توضيح داد: روز سوم 27 مورد 
تعرض از 89 هزار و 970 مترمربع اراضي رفع شد. در روز 
4 فروردين 13 مورد تعرض در زمين هايي به مساحت 34 
هزار و 450 مترمربع اراضي رفع شد. در روز ۶ فروردين 9 
مورد تعرض گزارش شد كه 8 مورد از آنها به مساحت 10 
هزار و 850 مترمربع رفع تعرض شد. براي روز 7 فروردين 
نيز 8 مورد تعرض از زمين هايي به مساحت 15 هزار و 20 
مترمربع رفع ش��د. خردمند گفت: براي روزهاي 8، 9 و 
10 فروردين به ترتيب 20 مورد تعرض از 83 هزار و 534 
مترمربع اراضي دولتي، 9 مورد تعرض از 14 هزار و 48۶ 
مترمربع اراضي و 15 مورد تعرض از زمين هايي به مساحت 

30 هزار و ۶55 مترمربع رفع شد.

وعده تكميل قطعه ۲
آزادراه تهران- شمال در 1400

خيراهلل خادمي، مديرعامل ش��ركت ساخت و توسعه 
زيربناهاي حمل و نقل كشور از افتتاح يك باند قطعه 2 
آزادراه تهران-شمال در سال جاري خبر داد. خادمي در 
گفت وگو با مهر درباره برنامه هاي شركت ساخت و توسعه 
زيربناهاي حمل و نقل كشور در سال جاري اظهار كرد: 
با توجه به اينكه سال گذشته، به سال »جهش توليد« 
نامگذاري شد و الزم بود در بخش زيرساخت هاي حمل 
و نقلي، اقدامات متفاوت تري نسبت به سال هاي قبل از آن 
انجام دهيم، بنابراين تصميم گرفتيم پروژه هايي كه امكان 
بهره برداري زودهنگام تري نس��بت به ساير پروژه هاي 
عمراني را داشتند، در اولويت قرار دهيم. ازاين رو در سال 
گذشته اولويت بندي پروژه هاي عمراني، نهايي و در سه 
بخش آزادراهي، بزرگراهي و ريلي تقسيم شد. وي درباره 
آزادراه تهران- ش��مال اظهار كرد: قرار است طي سال 
جاري يك باند از قطعه دو آزادراه تهران - شمال احداث 
شود. اين پروژه با پيشرفت خوبي در حال اجراست. 2 هزار 
و 500 نفر به همراه هزار دستگاه ماشين آالت راهسازي 
در اين پروژه فعال هستند. مديرعامل شركت ساخت و 
توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور ادامه داد: اين پروژه 
به منابع مالي سنگيني نياز دارد. شركت ساخت به عنوان 
نماينده دولت تاكنون حدود هزار و 500 ميليارد تومان 
به همراه بنياد مستضعفان به عنوان سرمايه گذار در اين 
پروژه سرمايه گذاري كرده اند؛ اميدواريم اين پروژه طبق 

برنامه در سال جاري به بهره برداري برسد.

قيمت آپارتمان در 3 سال اخير 448 درصد رشد كرد

پيش بيني افزايش قيمت مسكن در ارديبهشت

زماني براي توازن و تعادل

سال پر نوسان بورس

در ضمن اين مساله به تنهايي نشانه چيزي نمي تواند باشد. 
قبل از س��فر وزير امور خارجه چين به ته��ران، او به تركيه، 
عربستان، امارات، بحرين و عمان نيز سفر كرده بود بنابراين 
چگونه مي توان گفت س��ند همكاري و وجود ايران، نشانه 
حركت ضدامريكايي است؟ آيا سفر وزير امور خارجه چين 
به عربستان به ضرر امريكاست؟ چين به عنوان قدرت بزرگ 
سياسي و اقتصادي دنيا، سفرهاي دوره اي و منطقه اي دارد 
به  طوري كه اكنون با عربستان سعودي بيش از 5 برابر ايران 
در سال 2020 مراوده اقتصادي داشته و در مقابل ايران نسبت 
به عربستان يك پنجم ميزان مبادله كاال با چين داشته است. 
حريري با اشاره به تبعات اين س��ند تاكيد كرد: بسياري از 
شركت هاي چيني معتقدند كه حاال كه ايران تحريم است، چرا 
با اين كشور كار كنيم يعني انگيزه كار كردن با ايران به دليل 
تحريم ها نزد شركت هايي كه حتي كار بين المللي نمي كنند، 
پايين مي آيد بنابراين شايد امضاي اين سند همكاري بتواند 
روي انگيزه اين شركت ها بر تمايل به همكاري به ايران تاثير 
بگذارد كه بايد منتظر گذشت زمان بود. او تصريح كرد: در 10 
روز اخير شواهد جزيي در اين زمينه مشاهده شده به طوري كه 
بسياري از شركت هاي چيني كه قبال به شركاي ايراني، جنس 
نمي فروختند با قطعي شدن سفر وزير امور خارجه چين به 
ايران، با اين شركت ها تماس گرفته اند. اما با توجه به تعطيالت 
نوروزي ايران و هنوز كارها راه نيفتاده، بايد منتظر بود تا ببينيم 
در آينده چه پيش مي آيد. او درباره تاثير اين سند همكاري 
بر ميزان تعرفه گمركي ميان ايران و چين گفت: روي سند 
و ضمائمي كه هفتم فروردين ماه امضا شده تنها عددي كه 
وجود دارد، عدد 25 در تيتر اين سند و با عنوان سند جامع 

همكاري هاي 25 س��اله ميان ايران و چين ذكر شده و اصال 
جزييات مطرح نشده است. او ادامه داد: در اين سند در زمينه 
همكاري هاي آينده به مساله همكاري هاي گمركي اشاره 
شده است و بعدها بايد به صورت توافقنامه هاي گمركي شكل 
بگيرد. بايد توجه داشت اكنون چين با ما مشكل تعرفه گمركي 
ندارد و در مقابل تعرفه هاي طرف ايراني باالست. چيني ها از 
ما تعرفه باالتر از ديگران نمي گيرند و ميان تعرفه ما و اعضاي

WTO  تفاوتي قائل نمي شوند و هيچ جريمه خاص گمركي 
عليه ايران نيز وضع نكرده اند.

   سكانس پنجم؛ واكنش مجلس به سند
پرسش ديگري كه درخصوص اين سند مطرح شد به بحث 
ورود مجلس به ابعاد اجرايي اين سند بازمي گشت و اينكه آيا 
اساسا امضاي اين سند موافقت مجلس را نياز داشت يا نه؟ 
حسين مالئك، سفير سابق ايران در چين در گفت وگويي با 
خبرنگار اسپوتنيك از داليل نارضايتي به اين توافق و الزام به 
تاييد مجلس و حتي اينكه چرا جزييات اين توافق به  طور كامل 
منتشر نشده است، گفت: ما وارد يك فضاي جديد از روابط 
بين الملل مي شويم كه اين فضاي جديد براي بسياري حتي 
فرهيختگان ايراني قابل پذيرش نيست. براي جامعه ايراني 
دو موضوع خاص مطرح بوده است. يكي اينكه تكنولوژي و 
ث��روت در دو نقطه دنيا متمركز بوده و غير از آن جايي هيچ 
نشاني از تكنولوژي و ثروت نمي بينيم. يك نوآوري در اين 
موضوع در حال وقوع است كه براي بسياري از ايرانيان هنوز 
مشخص نيس��ت. پس مي توان آن را يك واكنش نسبت به 
تغيير ناميد. در حال حاضر ما هم تكنولوژي و هم ثروت را در 

حدي كه تامين كننده نيازهاي ايران باشد، در چين مي توانيم 
پيدا كنيم. چين به عنوان كشوري كه توانسته حتي در عرصه 
فضا هم پيشرفت هاي قابل مالحظه اي داشته باشد و در سطح 
مخابرات و تكنولوژي هاي ارتباطاتي نيز حرف هاي زيادي 
براي گفتن دارد، اين براي جامعه ايراني هنوز جديد است. 
پس اين را مي توان يك واكنش به تغيير ناميد. در قس��مت 
بعد بخش بروكراسي ايران و بخش صنعتي ايران پذيرفته 
است كه مي تواند به تكنولوژي و منابع مالي در جاي ديگري 
از جمله چين دسترسي داشته باشد. لذا اين بخش از قرارداد 

حمايت مي كند.
او در ادامه افزود: علي رغم تفسيرهاي متفاوتي كه از آن شده 
است، من معتقد نيستم كه تفاهمنامه الزامي به تاييد مجلس 
دارد. البته مجلس بايد از آن آگاه باشد ولي اينكه مستلزم به 
تاييد باشد، لزومي ندارد. براي اينكه اين يك برنامه عمل و 
مشخص كننده چارچوب هاي روابط است و اين چارچوب ها 
از حد يك تفاهمنامه نيز پايين تر است، لذا من بعيد مي دانم 
كه براي تاييد به مجلس برود. البته تفاس��ير مختلفي از آن 
شده است اما به نظر من لزومي ندارد كه به مجلس برود. حتي 
اگر به مجلس برود من پيش بيني مانع جدي ندارم. برخي 
نمايندگان صحبت هايي كرده اند كه به نظر كم عمق و سطحي 
مي آيد و اين موضوعي نيست كه بتواند بحث جدي مجلس را 

تحت الشعاع قرار دهد.
او درخصوص چرايي عدم انتشار جزييات دقيق سند گفت: من 
اگر در مقام مسوول بودم حتما اين توافق را منتشر نمي كردم 
و معتقدم ك��ه لزومي هم ندارد كه جزييات يك تفاهمنامه 
بين دو كشور به  طور كامل منتش��ر شود. چه بسا كه هيچ 

تفاهمنامه اي بين دو كشوري در معرض عموم قرار نمي گيرد. 
به نظرم الزامي ندارد و البته داليل سياسي خاص خودش را 
دارد. اينكه ايران و چين در اين روزها از حساسيت هاي جدي 
برخوردارند. حداقل امريكايي نس��بت به آن به  طور واضح 
حساسيت نشان مي دهند. پس لزومي ندارد كه ما براي آنها 

شفافيت داشته باشيم. 

   سكانس پاياني: زماني براي پيشرفت و توسعه
اما در شرايطي كه همچنان موافقان و مخالفان طرح در حال 
پمپاژ ديدگاه هاي خود در فضاي مجازي هس��تند، برخي 
معتقدند با پايان تعطيالت نوروزي و آغاز به كار روزنامه ها و 
افزايش دامنه هاي تحليلي، اطالعات بيشتري درخصوص 
ابعاد و زواياي پنهان طرح منتشر خواهد شد كه به تنوير افكار 
عمومي كمك خواهد كرد. اما در روزهاي پاياني تعطيالت 
محمدجواد ظريف با انتشار پستي در اينستاگرام توضيحاتي 
درخصوص مفاد برنامه همكاري جامع ايران و چين ارايه كرد. 
ظريف وزير امور خارجه در اين پست نوشته است: به عنوان 
فردي كه 18 ماه پيش نخستين پيش نويس برنامه همكاري 
راهبردي 25 ساله ايران و چين را به همتاي چيني پيشنهاد 
و در اين مدت مذاكره را مديريت كرده و شنبه گذشته نسخه 
نهايي را با مجوز دولت امضا كرده است برخي نكات در اين 
زمينه را به محضرتان تقديم مي كنم. اطمينان دارم همه ما با 
همدلي و همراهي، با تقويت و گسترش روابط فراگير، متعادل 
و متناسب با جهان در دوران گذار كنوني روابط بين الملل، 
منافع ملي و توسعه پايدار كشور و سربلندي ايران زمين و رفاه 

مردمان دالور و نجيبش را تضمين خواهيم كرد. 

در روزهايي كه به هيچ وجه در بازارهاي ديگر كشورهاي توسعه 
يافته نمي توان ديد در كمتر از چند دقيقه بازار از صف خريدهاي 
س��نگين به صف فروش تبديل مي شوند معامالت مشكوك 
در برخي سهام ها و ليدرهاي بازار تاثيراتي جبران ناپذير براي 
س��هامداران خرد بر جاي گذاشته است. سهامداران ميليوني 

كه در سال جديد چشم بر تحوالت مهم و روند مثبت داشته تا 
زيان هاي باالي هفتاد درصد را تجربه كنند، ديگر اميدي ندارند. 
مهم ترين تصميم دولت كه اجرايي شد توافق چندين ساله با چين 
بود كه بايد ديد تاثيرات آن در روزهاي آتي بر بازار سرمايه چگونه 
خواهد شد. در سالي كه شروع شد بازار با تحوالت و نوسان زيادي 

همراه خواهد بود در هر دوره كه بازار به ثبات مي خواهد برسد 
يك تصميم در راس گرفته مي شود، در چند ماه اخير انتخابات 
رياست جمهوري و تاثيرات آن بر بورس را شاهد خواهيم بود. 
رياست جديد بورس نيز نتوانسته حمايت سهامداران را جلب 
كند. همچنين در چند روز ابتدايي سال جاري ورود پول حقيقي 

به سهام هاي دارويي بيشتر بوده كه بيشتر به دليل توليد واكسن 
كرونا است كه اگر بتوان آن را تاييد كرد روند مثبتي در بازار ايجاد 
مي كند و البته با شروع واكسيناسيون در كشور به تزريق روحيه 
و ايجاد جذابيت بيشتري براي سرمايه گذاري و خارج شدن به 

اين ركود نيز كمك بسزايي خواهد كرد.

ادامه از صفحه اول



پيش تر بيت كوين به عنوان يك دارايي پرريسك براي اين 
سرمايه گذاران مطرح مي ش��د. با بيشترشدن گزارش ها 
پيرامون خريد بيت كوين توسط سرمايه گذاران دانه درشت، 
به نظر مي رسد كه اين س��رمايه گذاران توجه چنداني به 
نوسانات قيمت اين ارز ديجيتال ندارند و اين در حالي است 
كه داده هاي تازه نشان مي دهد كه از زمان تولد بيت كوين تا به 
حال، ميانگين سود ساليانه اين ارز ديجيتال ۲۰۰ درصد بوده 
است. همزمان با نزديك شدن قيمت بيت كوين به ۶۰,۰۰۰ 
دالر، دو شاخص تكنيكال نشان مي دهد كه قيمت بيت كوين 
مي تواند به سطوح باالتري برس��د. پس از يك آخر هفته 
آرام كه قيمت بيت كوين كم وبيش بدون تغيير باقي ماند، 
نوسانات اخير بيت كوين اهداف صعودي جديدي را مشخص 
 )CryptoQuant( كرد. به گفته تحليلگران كريپتوكوانت
ممكن اس��ت داليلي براي اين روند صعودي وجود داشته 
باش��د. چندي پيش كريپتوپوتيتو گزارش داد كه قيمت 
بيت كوين علي رغم نوسانات آخر هفته در حوالي 55 هزار 
دالر ثابت مانده است. با اين حال، از هفته گذشته و در روز 
دوشنبه ش��اهد تحوالت مثبتي در رابطه با قيمت بوديم، 
چراكه بيت كوين در عرض چند ساعت حدود ۳,5۰۰ دالر 
افزايش يافت و به بيش از 5۸ هزار دالر رسيد. اين اتفاق بيانگر 
دو موضوع است: اول اينكه نشان داد تقاضاي قابل توجهي در 
زير محدوده 55 هزار دالر وجود دارد، زيرا خريداران اجازه 
ندادند كه قيمت بيت كوين براي مدت زمان طوالني زير اين 
سطح باقي بماند و اين افت قيمتي با احيايي نسبتًا سريع 
جبران شد. از سوي ديگر نشان داد كه بيت كوين در حال 
حاضر با مقاومت سنگيني در محدوده 5۸ هزار تا 5۸ هزار 
و ۳5۰ دالر مواجه است. اين محدوده قيمتي اوج تاريخي 
قبلي در ۲۱ فوريه ۲۰۲۰ )۳ اس��فند( را نشان مي دهد كه 
قيمت بيت كوين به 5۸ هزار و ۳5۰ رسيد. اتفاقات روزهاي 
گذشته همچنين مي تواند ادامه روند صعودي را تسريع كند. 
ويزا، بزرگ ترين پردازشگر پرداخت جهان، اعالم كرده است 
كه تراكنش USDC را روي اتريوم تسويه مي كند. هر چند 
به نظر مي رسد اين خبر به رشد سريع اتريوم منجر شود و اين 
خبر، كل صنعت ارزهاي ديجيتال را به جلو سوق مي دهد. 
بيت كوين ارز ش��ماره يك اين صنعت است. اين موضوع 
جهت بازار را براي بزرگ ترين بخش آن مش��خص كرده و 
در آينده نزديك هيچ نشانه اي مبني بر كند شدن اين روند 
وجود ندارد. در هر صورت، كريپتوكوانت، شركت ارايه دهنده 
تجزيه و تحليل در حوزه ارزهاي ديجيتال، اظهار داشته است 
كه ميزان استيبل كوين هاي موجود در صرافي ها اخيراً به 
اوج تاريخي خود رسيده اس��ت. اين موضوع به اين معني 
است كه در حال حاضر س��رمايه هاي زيادي در صرافي ها 
وجود دارد كه هنوز در موقعيت ها استفاده نشده اند. عالوه بر 
اين، تحليلگران معيار ديگري را با نام نسبت استيبل كوين ها 
)Stablecoins Ratio( اراي��ه كرده اند. اين معيار تعداد 
بيت كوين ها را در مقايسه با ميزان استيبل كوين هايي كه در 
صرافي ها وجود دارد، اندازه گيري مي كند. اين معيار از ماه 
نوامبر )آذر( تاكنون در پايين ترين سطح قرار دارد. اين نشانه 
قوي ديگري است و نشان مي دهد فشار فروش قابل توجهي 

در اين بازه قيمتي وجود ندارد.

    بيت كوين مي تواند تا سال ۲۰۲۱ 
به ۴۰۰ هزار دالر برسد

همچنين به گزارش كوين تلگراف، بلومبرگ در پيش بيني 
تازه خود با اش��اره به ميل س��رمايه گذاران نه��ادي براي 
محافظت از سرمايه هاي خود، اعالم كرده است كه احتمال 

۸ برابر شدن قيمت بيت كوين و رسيدن آن به ۴۰۰,۰۰۰ 
دالر تا پايان سال ۲۰۲۱ وجود دارد. بلومبرگ اينتلجنس 
)Bloomberg Intelligence(، از ميل سرمايه گذاران 
نهادي براي محافظت از سرمايه هاي خود در مقابل كاهش 
ارزش دالر، به عنوان عامل جهش ۸ برابري قيمت بيت كوين 
تا پايان سال ۲۰۲۱ ياد كرد. يكي از تحليلگران بلومبرگ 
معتقد است كه بيت كوين در حال تبديل شدن به يك دارايي 
»بدون ريسك« براي محافظت از نوسانات دالر است. مايك 
مك گلون، استراتژيست ارشد بلومبرگ، در توييتي، از سال 
۲۰۲۱ به عنوان »نقطه عطف« بيت كوين ياد كرد. او با انتشار 
نموداري از ميانگين قيمت بيت كوين و شاخص نقدينگي 
بيت كوين پيش بيني كرد كه پادشاه ارزهاي ديجيتال در 
حال تبديل شدن به يك دارايي براي در امان ماندن از كاهش 
ارزش دالر است. او در ادامه نوشت: »بيت كوين در جاده اي 
است كه به تبديل شدن به ارز ذخيره اي جهاني ختم مي شود. 
به نظر ما، خيز بلوغ بيت كوين در سال ۲۰۲۱ مي تواند آن 
را به يك دارايي بدون ريسك تبديل كند.« در اين نمودار با 
اشاره به رفتارهاي بيت كوين در سال هاي گذشته، پيش بيني 
شده اس��ت كه قيمت اين ارز ديجيتال به ۴۰۰ هزار دالر 
مي رسد. قيمتي كه مك گلون پيش بيني كرده است، بسيار 
بيشتر از قيمتي است كه سايرين از جمله مدل انباشت به 
جريان پيش بيني كرده اند. مدل انباشت به جريان پيش بيني 
مي كند كه قيمت بيت كوين بين سال هاي ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ 
به ۲۸۸,۰۰۰ دالر مي رسد. اين در حالي است كه مك گلون 
جزئياتي از عواملي كه در پيش بيني بلومبرگ دخيل هستند، 
ارايه نكرد. از سوي ديگر، مدتي است كه صحبت ها پيرامون 
نوس��انات بيت كوين و افزايش امنيت نگهداري آن براي 
سرمايه گذاران نهادي قوت گرفته است. پيش تر بيت كوين 
به عنوان يك دارايي پرريسك براي اين سرمايه گذاران مطرح 
مي شد. با بيشترشدن گزارش ها پيرامون خريد بيت كوين 
توسط سرمايه گذاران دانه درشت، به نظر مي رسد كه اين 

سرمايه گذاران توجه چنداني به نوسانات قيمت اين 
ارز ديجيتال ندارند.

  بيت كوين مي تواند جايگزيني براي طال  باشد
مايكل سيلور، مديرعامل مايكرواس��تراتژي كه يكي از 
بزرگ ترين ذخاير بيت كوين را در بين شركت هاي بزرگ 
دنيا در اختيار دارد، در مصاحبه اي با تايم گفت: »ماموريت 
فعلي من، تصحيح ترازنامه هاي دنيا است.« سيلور تابستان 
گذشته روند تازه اي را ميان شركت هاي بزرگ دنيا آغاز 
 ،)BitcoinTreasuries(  كرد. بيت كوي��ن ترژري��ز
شركتي كه ذخاير بيت كوين شركت هاي مختلف را رصد 
مي كند، ارزش بيت كوين هاي اين شركت ها را ۷۳ ميليارد 
دالر اعالم كرده اس��ت. پيش از ورود مورگان استنلي، به 
عنوان اولين شركت بانكي، به حوزه بيت كوين، بسياري از 
مخالفان ارزهاي ديجيتال بحث هميشگي سرمايه گذاري 
در بيت كوين را مطرح مي كردند. پيتر شيف، يكي از همين 
مخالفان بود. او كه يكي از طرف��داران پروپاقرص طال به 
حساب مي آيد، در اظهارنظري گفت: »مورگان استنلي 
براي حساب هاي افراد ثروتمند خود كه حداكثر ۶ ماه از 
آخرين فعاليت ش��ان مي گذرد و ارزش دارايي هاي آنها 
حداقل ۲ ميليون دالر اس��ت، محدوديت ۲.5 درصدي 
براي دسترسي به ارزهاي ديجيتال ايجاد كرده است. اين 
مساله نش��ان مي دهد كه مورگان استنلي به اين نتيجه 
رسيده كه بيت كوين پرريسك است و مي خواهد تعهدات 
قانوني از س��وي سرمايه گذاراني كه پولش��ان را از دست 
مي دهند محدود كند.« جروم پ��اول، رييس فدرال رزرو 
هم بيت كوين را »جايگزيني« براي طال خواند. او در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود گفت كه بيت كوين تهديدي 
براي دالر يا ثبات مالي نيست. داده هاي تازه نشان مي دهد 
كه از زمان تولد بيت كوين تا به حال، ميانگين سود ساليانه 

اين ارز ديجيتال ۲۰۰ درصد بوده است.

  تا سال ۲۰۲3 مي توان با يك بيت كوين
 بوگاتي خريد

جس پاول، مديرعامل صرافي ارزهاي ديجيتالي كراكن، 
پيش بيني كرده است كه روند افزايشي قيمت بيت كوين 
امسال نيز ادامه داشته باشد؛ تاجايي كه تا پايان امسال 
بتوان ي��ك خ��ودرو المبورگيني را با ي��ك بيت كوين 
خريداري كرد. پاول با بيان اينكه فكر مي كند با گذشت 
زمان بيان ارزش بيت كوين بر حس��ب دالر سخت تر و 
سخت تر مي ش��ود، گفت: »اكنون مي توان يك خودرو 
تس��ال را با يك بيت كوين خريداري كرد. تا پايان س��ال 
خواهيد توانست با آن يك المبورگيني بخريد و با ادامه 
اين روند در س��ال ۲۰۲۳ احتم��اال بهاي هر بيت كوين 
معادل يك دس��تگاه خودرو بوگاتي مي شود.« شركت 
پي پال اعالم كرده كه بزودي امكان خريد كاالهاي مورد 
نياز ش��هروندان امريكايي از خرده فروشي هاي آنالين 
با اس��تفاده از ارزهاي ديجيتال��ي را فراهم خواهد كرد. 
طبق اعالم پي پال، دارندگان ارزهاي ديجيتالي اتريوم، 
بيت كوين، بيت كوين كش و اليت كوين خواهند توانست 
در درگاه هاي پرداخت پي پال ارزهاي ديجيتالي خود را 
مستقيم به دالر تبديل كنند. همچنين غول پرداختي 
ويزاكارد كه يكي از دو شركت اصلي پرداخت بين المللي 
محسوب مي ش��ود از انجام شدن نخس��تين تراكنش 
بر حس��ب ارزهاي ديجيتالي در اين شبكه خبر داد. بر 
اساس طرح در دست اجرا توسط مستركارد امكان انجام 
تراكنش ها بر بستر ارزهاي ديجيتالي بدون نياز به تبديل 
آنها به ارزهاي فعلي وجود خواهد داش��ت. قرار است در 
آينده نزدي��ك امكان انجام اين معام��الت در ويزا مهيا 
ش��ود. مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در 
حال حاضر ۱۹۶۰ ميليارد دالر برآورد مي شود. در حال 
حاضر ۶5 درص��د كل بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار 

بيت كوين و ۱۲ درصد در اختيار اتريوم است.

دنياي فناورياخبار
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گوگل و آمازون
به دوركاري پايان مي دهند

گوگل اعالم كرد برخي از كارمندانش در امريكا 
مي توانند از ماه جاري به محل كار خود بازگردند. 
آمازون ني��ز اعالم كرده در تابس��تان تعدادي از 
كارمن��دان در محل كار حاضر خواهند ش��د. به 
گ��زارش مهر به نقل از ديلي مي��ل، گوگل اعالم 
كرد برخ��ي از كارمندان امريكايي اين ش��ركت 
مي توانن��د در ماه ج��اري به دفات��ر كاري خود 
بازگردن��د. گوگل روز چهارش��نبه به كارمندان 
خود اع��الم كرد دفات��رش با ظرفي��ت محدود 
بازگش��ايي خواهند ش��د. در بيانيه اين شركت 
آمده اس��ت: ما مرحله به مرحل��ه پيش مي رويم 
تا با روش��ي ايمن اف��راد بيش��تري در محل كار 
حاضر ش��وند. اين در حالي اس��ت ك��ه در زمان 
ش��يوع همه گيري كوويد ۱۹ شركت هاي بزرگ 
فناوري از جمله گ��وگل زودتر از بقيه كارمندان 
 را ب��ه خانه هايش��ان فرس��تادند ت��ا دوركاري

 كنند.
 طب��ق بيانيه گوگل بازگش��ت به مح��ل كار در 
ماه آوريل الزامي نيس��ت و تمام كارمندان ملزم 
نيس��تند تا قبل از يكم سپتامبر ۲۰۲۱ ميالدي 
به محل كار خود بازگردند. هنوز مشخص نيست 
چه تعداد كارمند اجازه حض��ور در دفاتر گوگل 
را دارند. اما پيش بيني مي ش��ود كارمندان بايد 
۳ روز در هفت��ه در محل كار خود حاضر ش��وند. 
طبق گزارش شبكه خبري سي ان بي سي پس از 
تاريخ يك سپتامبر اگر كارمندان بخواهند بيش 
از ۱۴ روز در سال دوركاري كنند، بايد درخواست 
خ��ود را ارايه كنند. از س��وي ديگر آم��ازون نيز 
دستورالعمل جديدي براي بازگشت كارمندانش 

به محل كار ارايه كرده است.
 اين شركت در يادداشتي به كارمندان اعالم كرد 
احتمااًل در تابستان امس��ال برخي از كارمندان 
اين ش��ركت به دفاتر كاري ب��ر مي گردند. تعداد 
بيشتري از كارمندان نيز احتمااًل در پاييز در دفاتر 
كاري حضور خواهند يافت. اين در حالي است كه 
برخي از كارمندان آمازون در آسيا هم اكنون به 
دفاتر كاري خود بازگش��ته اند. حدود ۱۰ درصد 
جمعيت كارمندان ش��ركتي آن هر روز در محل 
كار حاضر مي شوند. البته اين شركت فناوري در 
يادداش��ت خود تاكيد كرد بازگش��ت كارمندان 
به مح��ل كار يك فرايند تدريج��ي خواهد بود و 
زمانبندي آن در هر كشور با توجه به ميزان ابتالء 
و واكسيناسيون متغير خواهد بود. از سوي ديگر 
فيس ب��وك تصميم دارد دفاتر خ��ود در منطقه 
خليج سانفرانسيس��كو را ب��ا ۱۰ درصد ظرفيت 
در ماه مه بازگش��ايي كند. حال آنكه فيس بوك 
و توئيت��ر قباًل گفت��ه بودند به كارمن��دان اجازه 

مي دهند به طور دايم دوركاري كنند.

قابليت چت صوتي
در ديسكورد راه اندازي شد

پلتفرم پيام رسان ديسكورد قابليت مشابه كالب 
هاوس را راه ان��دازي كرد كه ب��ه كاربران امكان 
مي دهد رويدادهاي صوتي براي مخاطبانش��ان 
برگزار كنند. به گزارش ايسنا، ديسكورد كه چت 
صوتي، ويديويي و متني فراهم مي كند، محبوب 
گيمرهاي ويديويي اس��ت و از زم��ان راه اندازي 
ش��دن اين اپليكيشن در س��ال ۲۰۱5، در ميان 
س��اير كاربران هم محبوبيت پيدا كرده اس��ت. 
قابليت جديد “استيج چنل “ ديسكورد به كاربران 
ام��كان مي ده��د رويدادهاي صوتي ب��ا حضور 
حداكثر هزار نفر را به شكل راحتي مديريت كنند 
و انتظار مي رود تعامل در گروه هاي ديسكورد را 

تقويت كند.
 منابع آگاه ب��ه رويترز گفته اند اي��ن پلتفرم كه 
ماهانه بي��ش از ۱۴۰ ميليون كارب��ر فعال دارد، 
س��رگرم مذاكره براي فروش به مايكروسافت به 
مبلغ ۱۰ ميليارد دالر اس��ت. اما مايكروسافت و 
ديسكورد در اين باره اظهارنظر نكرده اند. موفقيت 
اپليكيشن چت صوتي كالب هاوس كه دسترسي 
به آن تنه��ا از طريق دعوت امكان پذير اس��ت و 
اخي��را ۱۰ ميليون كاربر فع��ال هفتگي گزارش 
كرده اس��ت، پتانس��يل خدمات چ��ت صوتي را 
بارز كرده اس��ت به خصوص در شرايط فعلي كه 
بسياري از افراد به دليل پاندمي ويروس كرونا در 
خانه مانده اند. توييتر قص��د دارد قابليت صوتي 
زنده خود با نام Spaces را تا آوريل عرضه كند. 
شبكه اجتماعي لينكدين مايكروسافت هم اعالم 
كرده كه در حال آزمايش قابليتهاي چت صوتي 
است و شركت فيس بوك هم گويا سرگرم ساخت 
سرويس مش��ابه كالب هاوس است. پيام رسان 
تلگرام اخيرا قابليتهاي بيش��تري براي چتهاي 
صوتي افزوده و محدوديت ان��دازه آنها را حذف 
كرده است. شركت اسلك تكنولوژيز هم در حال 

آزمايش قابليت هاي صوتي اجتماعي است.
 شركت اسپاتيفاي هفته جاري اعالم كرد شركت 
سازنده اپليكيشن ورزشي صوتي “الكر روم “ را 
خريداري كرده اس��ت. ديس��كورد پس از اينكه 
مش��اهده كرد در دوران پاندمي، افراد بيشتري 
براي رويدادهاي مختلف از اين پلتفرم استفاده 
مي كنند، ت��الش براي عرضه قابليت اس��تيج را 
مضاعف كرد. بر اس��اس گزارش رويترز، قابليت 
جديد ديسكورد مثل يك كانال است كه امكان 
مي دهد ميزبان ها ورود اف��راد را مديريت كنند 
و امكانات��ي مانند بلند كردن دس��ت از س��وي 
ش��نوندگان براي صحبت كردن دارد. ديسكورد 
قصد دارد ظرفيت ش��مار كاربراني كه مي توانند 
در استيج ها حضور پيدا كنند را در ماه هاي آينده 
افزايش دهد و اعالم كرده كه راه هاي درآمدزايي 
كاربران از برگزاري رويدادهاي صوتي را بررسي 

خواهد كرد.

اپليكيشن هاي روسي 
پيش فرض آيفون مي شوند

اپل در راستاي همخواني با قوانين روسيه، هنگام تنظيم 
آيفون فهرستي از اپليكيشن هاي روسي را به كاربران 
نشان مي دهد تا آنها را روي دستگاه هايشان نصب كنند. 
به گزارش مهر به نقل از ورج، براساس قانوني كه از ديروز 
اجرايي ش��ده، از هم اكنون آيفون هايي كه در روسيه 
فروخته مي شوند، فهرستي از اپليكيشن هاي روسي 
را هنگام تنظيم دستگاه نشان مي دهند. اين اقدام در 
حقيقت بخشي از فرايند تنظيم دستگاه است كه پس 
از انتخاب گزينه هايي مانند App Analytics نمايش 
داده مي شود. در متن مربوط به فهرست اپليكيشن هاي 
مذكور آمده اس��ت: براي همخواني با ملزومات قانوني 
روسيه، اپليكيشن هاي موجود براي دانلود نمايش داده 
مي شود. پس از آن فهرستي از چند اپليكيشن از جمله 
 ،Mail.ru اپ هاي مختلف »ياندك��س«، اپ ايميل
سرويس پخش زنده ويدئو OK Live و شبكه اجتماعي 
روسي VK نمايش داده مي شود. كاربر مي تواند هر كدام 
از آنها را به دلخواه روي دستگاهش نصب كند. اين اقدام 
در راستاي همخواني با قانون جديد روسيه انجام شده 
كه در سال ۲۰۱۹ ميالدي تصويب شد. براساس قانون 
مذكور توليدكنندگان بايد نرم افزارهاي روسي را به طور 
پيش فرض روي دس��تگاه هايي نصب كنند كه در اين 
كشور فروخته مي شوند. قانون مذكور شامل موبايل، 
تبلت، تلويزيون هاي هوش��مند، لپ تاپ و رايانه هاي 

روميزي مي شود. 

 اعترافات خطرناك 
يك مسوول اقتصادي

فرد مجري كه در برنامه تلويزيوني ياد ش��ده، روبه روي 
متولي بانك مركزي نشسته بود، بايد از همتي مي پرسيد 
كه براي جلوگيري از اين تصميم غلط چه اقداماتي را در 
دس��تور كار قرار داده است؟ واقع آن است كه در اثر اين 
نوع تصميم سازي هاي غلط اقتصادي، وضعيت معيشتي 
مردم در شرايط از هم گسيختگي قرار گرفته است و مردم 
اين روزها براي تامين اقالم اساسي خود هم با دشواري 
روبه رو هستند. اين اعترافات هرچند ممكن است در بدو 
امر، نوعي شفاف سازي به نظر برسد، اما در بطن ماجرا 
و در اليه هاي دورني نش��ان دهنده سوءمديريت هاي 
گسترده اقتصادي در بانك مركزي است و نشان مي دهد 
كه مسووالن تصميم ساز به  طور آگاهانه اقدام به چاپ 
پول كرده اند. مساله بعدي آن است كه وقتي شخصي در 
شمايل رييس كل بانك مركزي مي داند كه اين نقدينگي 
قرار نيست صرف پروژه هاي عمراني و زيربنايي شود و 
مستقيما براي جبران هزينه هاي جاري استفاده خواهد 
شد در واقع در اين تصميم غلط هم داستان بوده است. 
آقاي همتي در برنامه تلويزيوني اشاره كردند كه ناچار 
به چاپ پول و اسكناس بوده اند، اما مشخص نكردند چرا 
براي جبران اين كسري از روش هاي كم خطرتر )مانند 
افزايش درآمدهاي مالياتي، رش��د بهره وري و كاهش 
هزينه هاي اضافي( استفاده نكرده اند؟ دردآور اين است 
كه بخش��ي از اين منابع نيز صرف واردات اقالم لوكس، 
زين اسب و سنگ پا و... مي شود. سياستگذار پولي كشور 
بايد پاسخ دهد چرا جلوي اين تصميم سازي هاي اشتباه 
مقاومت نكرده است؟ چرا مردم و رسانه ها را در جريان 
موضوع قرار ن��داده و تالش نكرده تا از انحرافاتي كه رخ 
داده جلوگيري كند؟ بايد ديد آيا منظور آقاي همتي از 
اين اعترافات كسب حالليت از مردم بوده است؟ آيا اين 
اظهارات را مطرح كرده تا اظهار شرمندگي كند يا از اين 
طريق تالش كرده تا به نوعي نقش خود را در مشكالت 
اقتصادي اخير تطهير سازد؟ روزي كه آقاي همتي اشاره 
كردند كه هدفگذاري به تورم ۲5 درصدي را در دستور 
كار قرار داده، من نخستين فردي از ميان اهالي اقتصاد 
بودم كه از اين تصميم حمايت كردم و اعالم كردم كه بايد 
از بانك مركزي براي دستيابي براي اين هدف حمايت 
كرد. اما هدف گذاري ها بايد ب��ا برنامه ريزي هاي الزم و 
اقدامات معقول همراه باشد. اينكه يك فرد اعالم كند، 
من قصد دارم فوق ليسانس بگيرم، اما هيچ تالشي براي 
نيل به اين هدف انجام ندهد، درس نخواند، كالس نرود، 
تمرين نكند و... مشخص است كه دستيابي به اين هدف 
ممكن نخواهد بود. اينكه اعالم شود كه هدف دستيابي 
به تورم ۲5 درصدي اس��ت، اما در ادام��ه اقدام به چاپ 
پول، رفتارهاي پرخطر مالي و... ش��ود، معلوم است كه 
تورم نه تنها مهار نخواهد شد، بلكه به محدوده باالي 5۰ 
درصدي فعلي نيز خواهد رسيد. بنابراين سياست هاي 
اتخاذ شده بانك مركزي تناسبي با اهداف در نظر گرفته 
شده، ندارد. بايد از آقاي همتي پرسيد با اين وضعيت چه 
تفاوتي دارد كه اقتصاد ايران، رييس بانك مركزي داشته 
باشد يا نداشته باشد. وقتي شأن رييس كل بانك مركزي 
به اندازه اي تنزل داده شود كه به مجري فرامين دولت و 
رييس جمهوري بدل شود، چه فرقي دارد يك كارمند 
معمولي اين دستورات را اجرا كند يا پرسونايي در حد 
رييس كل بانك مركزي اين سمت را در اختيار داشته 
باش��د. جالب اينجاس��ت كه مجري كه در صداوسيما 
روبه روي همتي ق��رار مي گيرد، هي��چ عكس العملي 
جز س��ر تكان دادن انجام نمي دهد و كاري به جز تاييد 
صحبت هاي او ن��دارد. در حالي كه صدا و س��يما بايد 
كارشناسان خبره و كاربلد را در اين مواقع به كار بگيرد 
تا بتوانند مطالبات واقعي مردم و تحليلگران اقتصادي را 
از متوليان امر جويا شوند. اتفاقا بخشي از مشكالت امروز 
كشور برآمده از عدم پرسشگري درست از مسووالن و 
متوليان است. وقتي مدير اقتصادي مي بيند هر حرف 
و اظهارنظر درست و نادرستي را مطرح كند، كسي از او 
پرسشگري نخواهد كرد، تالشي براي اقناع افكار عمومي 
نخواهد كرد. نتيجه اين وضعيت، شرايط دشواري مي شود 
كه امروز در بخش هاي مختلف اقتصاد و معيشت كشور 
سايه انداخته و فشار زايدالوصفي را بر دوش ملت بار كرده 
است. نتيجه اين رويكرد مي شود اعترافاتي كه نه تنها 
نشانه اي از خردمندي و اصالح اشتباهات نيست، بلكه 
نشانه اي از جهل مركب مسووالن و متولياني است كه 
دانسته اقدام به تصميمات خطرناك اقتصادي مي كنند.

از زمان تولد بيت كوين تا به حال، ميانگين سود ساليانه اين ارز ديجيتال ۲۰۰ درصد بوده است

بيت كوين بار ديگر در آستانه 60 هزار دالري شدن

بعد از جلسه مجازي كميسيون مشترك برجام  با حضور ايران و اتحاديه اروپايي/تروييكاي اروپايي+۲

مقامات امريكايي: فشار حداكثري شكست خورده است
همزمان با آخرين روز تعطيالت نوروزي و در شرايطي 
كه بس��ياري از ايرانيان به دليل توصيه هاي بهداشتي 
مقامات مسوول ترجيح داده بودند كه به جاي حضور در 
طبيعت و پارك ها در خانه مراسم سيزده به در را برگزار 
كنند، هجدهمين نشست كميسيون مشترك برنامه 
جامع اقدام مش��ترك )برجام( ديروز ۱۳ فروردين ماه 
۱۴۰۰ برابر با ۲ آوريل ۲۰۲۱ به  صورت مجازي برگزار 
شد. جلس��ه اي كه به رياست معاون دبيركل سرويس 
اقدام خارجي، انريكه مورا، از طرف جوزف بورل نماينده 
عالي اتحاديه اروپا و با حضور نمايندگان چين، فرانسه، 
آلمان، روسيه، بريتانيا و ايران در سطح معاونين، مديران 
سياس��ي وزراي امور خارجه برگزار ش��د. سيد عباس 
عراقچي، معاون سياس��ي وزارت امور خارجه، رياست 
هيات ايران در اين نشست را عهده دار بود. اما در شرايطي 
كه افكار عمومي ايرانيان و رسانه ها پيگير خروجي اين 
نشست بود، خبري به نقل از سخنگوي وزارت خارجه 
امريكا منتشر شد كه بازتاب هاي وسيعي در شبكه هاي 
اجتماعي و خبرگزاري هاي داخلي و خارجي پيدا كرد.بر 
اساس محتواي اين خبر وزارت امور خارجه امريكا اعالم 
كرد، اين كشور در نشس��ت وين درباره برجام شركت 
خواهد كرد. محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران ديروز 
هدف مذاكرات وين در سه شنبه هفته جاري را »نهايي 
كردن سريع برداشتن تحريم و اقدامات هسته اي براي 
رفع هماهنگ همه تحريم ها و س��پس توقف اقدامات 
جبراني از طرف ايران« دانست اما گفت ايران و امريكا در 
وين مستقيم گفت وگو نخواهند كرد. در بيانيه وزارت 
خارجه امريكا آمده است: ما براي شركت در گفت وگوها 
با شركاي اروپايي، روسيه و چين براي مشخص كردن 
موضوعاتي كه شامل بازگشت دوجانبه به پايبندي به 
برجام با ايران است، موافقت كرديم. موضوعات اوليه اي 
كه مورد بحث قرار خواهد گرفت گام هاي هسته اي است 
كه ايران بايد در راستاي بازگشت به پايبندي به شرايط 
برجام اتخاذ كند و گام هاي كاهش تحريمي است كه 
امريكا بايد در راستاي بازگشت به پاينبدي بردارد. در 

ادامه اين بيانيه تاكيد شده: در حال حاضر انتظار نداريم 
گفت وگوهاي مستقيمي ميان امريكا و ايران در اين روند 

انجام شود، اگر چه امريكا آماده آن است. 

  توافق با تروييكاي اروپايي
بالفاصله پس از انتشار بيانيه وزارت خارجه امريكا، ظريف 
با انتشار توييتي اعالم كرد كه حضور امريكا در جلسات 
برجامي ب��دون برنامه ريزي براي انجام ديدارها صورت 
خواهد گرفت. وزيرخارجه ايران پس از جلس��ه ديروز 
كميسيون مش��ترك برجام در توييتر نوشت كه ايران 
و اياالت متحده ديداري نخواهند داش��ت؛ غيرضروري 
اس��ت. به گزارش »تعادل« محمدج��واد ظريف وزير 
امور خارجه ايران در توييتر نوش��ت: در جلسه مجازي 
كميسيون مش��ترك برجام، ايران و اتحاديه اروپايي/
تروييكاي اروپايي+۲، توافق كردند سه شنبه آينده در 
وين گفت وگو را به صورت رو در رو از سر بگيرند. ظريف 
در ادامه اين پيام تاكيد كرد: هدف: سريعا نهايي كردن 
رفع تحريم ها و اقدامات هسته اي، از طريق طراحي مسير 

رفع تمام تحريم ها، و پس از آن توقف تدابير جبراني از 
س��وي ايران.ايران و اياالت متحده دي��داري نخواهند 
داش��ت؛ غيرضروري است. به گزارش فارس، در همين 
حال روزنامه نيويورك تايمز از قول يك مقام امريكايي 
كه نامش را نبرده نوش��ته كه امريكا از تحريم به عنوان 
»اهرم فشار«بر تهران استفاده نخواهد كرد كه سياست 
دولت دونالد ترامپ يعني اعمال »حداكثر فشار« به ايران 
»شكست خورده اس��ت.« اين تحوالت پس از نشست 
مهم و اينترنتي كميسيون مشترك برجام اعالم شد. در 
اين نشست قرار شد مذاكرات حضوري سه شنبه در وين 
پي گرفته شود. نمايندگان ايران و ۱+۴ در اين نشست 
درباره چش��م انداز و شرايط بازگش��ت امريكا به توافق 
هس��ته اي مذاكره مي كنند. با اين حال يك مقام ارشد 
اروپايي به رويترز گفته اس��ت مذاكره درباره تعهدات 
هس��ته اي ايران و تحريم هاي امريكا اس��ت و دو طرف 
»بايد در جايي به هم برسند«. اين مقام اتحاديه اروپا، كه 
نامش ذكر نشده، رسيدن به اين نقطه را در كمتر از دو 

ماه ممكن دانسته است. 

  تالش براي كاستن از تنش ها
اين در حالي است كه وال اس��تريت ژورنال به نقل از 
ديپلمات هاي اروپايي نوشته است: طرف هاي توافق 
هس��ته اي از جمله امريكا در وين دي��دار مي كنند. 
واش��نگتن بدون مذاكره مس��تقيم با تهران در اين 
نشست در وين شركت خواهد كرد. شركت كنندگان 
در نشست ديروز تمايل خود را براي تالش مشترك با 
هدف بازگشت كامل واشنگتن به توافق هسته اي ابراز 
داشتند. جلسات جداگانه اي بين امريكا و طرف هاي 
توافق هسته اي در وين برگزار خواهد شد.در راستاي 
بيانيه مش��ترك وزرا مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰، اعضا 
چش��م انداز بازگش��ت كامل اياالت متحده به برجام 
را مدنظ��ر قرار دادند و آمادگي خود را براي بررس��ي 
موضوع با نگرش مثبت و در يك تالش جمعي مورد 
تاكيد ق��رار دادند. از س��وي ديگر مع��اون وزير امور 
خارجه ايران در اين نشس��ت ضمن تشريح مواضع 
اصولي كشورمان، لغو تحريم هاي امريكا را اولين گام 
جهت احياي برجام دانس��ته و اظهار داشت: ايران به 
محض لغو تحريم ها و راس��تي آزمايي آنها، گام هاي 
جبراني هس��ته اي را متوقف خواه��د كرد. عراقچي 
تصريح كرد: براي بازگش��ت اياالت متحده به برجام 
نياز به هيچ مذاكره اي نيس��ت و مسير امريكا در اين 
خصوص كاماًل روشن است. اياالت متحده همان گونه 
كه از توافق خارج ش��د و تحريم هاي غيرقانوني عليه 
ايران وضع كرد، به همان صورت نيز مي تواند به توافق 
برگشته و قانون شكني را خاتمه دهد.در اين نشست 
اعضاي برجام با اشاره با ابعاد فاجعه بار خروج امريكا از 
برجام بر انتفاع ايران از برجام، بر از دست ندادن زمان 
در اين مقطع تاكيد كردند.در پايان، طرف هاي برجام 
ضمن تاكيد بر تعهدشان جهت حفظ برجام، تصميم 
گرفتند اين جلسه كميسيون مشترك را هفته آينده 
براي تداوم رايزني ها در وين از سر بگيرند تا اقدامات 
مربوط به لغو تحريم ها و گام هاي هسته اي را از طريق 

گروه هاي كارشناسي مربوطه مشخص كنند.



تعادل | فرشته فريادرس| 
صف هاي طوالن��ي خريد م��رغ در تعطيالت نوروز 
بازهم خبر س��از ش��د. هرچند تصور اي��ن بود كه با 
شروع س��ال ۱۴۰۰ بازار مرغ به ثبات برسد و ديگر 
ش��اهد ش��كل گيري صف هاي طوالني نباشيم. اما 
رصد بازار اين محصول پرتقاضا نش��انگر اين بود كه 
در بسياري از استان ها همچنان صف براي خريد مرغ 
دولتي برقرار است. همچنين برخالف وعده دولتي ها، 
قيمت اين محصول ن��ه تنها كاهش نيافت، بلكه در 
كانال قيمتي ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان نوسان داشت. در 
اين ميان دالي��ل مختلفي از جمله »افزايش قيمت 
مولفه هاي توليد مانند »ذرت و س��ويا، جوجه ريزي 
و اث��رات آن روي قيم��ت تمام ش��ده توليد«، عدم 
همخواني نرخ مصوب با قيمت تمام شده مرغ براي 
توليدكنندگان، كاهش رغبت به توليد، تصميمات 
جزيره اي و ممنوعيت خروج مرغ از برخي استان ها، 
خريد هيجان��ي م��ردم در روزهاي پاياني س��ال و 
احت��كارآن و...« براي وضعيت نابس��امان بازار مرغ 
مطرح شد. حاشيه هاي بازار مرغ تا جايي پيش رفت 
كه دهم فروردين ماه، در نشست ستاد تنظيم بازار 
كه به رياست رييس جمهور برگزار شد، مقرر شد تمام 
فرآيندها از جوجه ري��زي و تامين خوراك گرفته تا 
عرضه و توزيع مرغ در بازار به وزارت كشاورزي سپرده 
شود و كميته اي تخصصي جهت ساماندهي بازار مرغ 
و تخم مرغ تشكيل شود. از اين رو، همه نگاه ها براي 
س��اماندهي بازار مرغ به وزارت كش��اورزي دوخته 
شد. كميته ساماندهي مرغ، دوازدهم فروردين ماه 
و در آستانه روز طبيعت، تشكيل جلسه داد و مجوز 
نخس��تين گراني سال ۱۴۰۰ را صادر كرد. براساس 
تصميم قرارگاه ساماندهي مرغ، قيمت مصوب مرغ 
گرم براي مصرف كنن��ده از كيلويي ۲۰ هزار و ۴۰۰ 
به كيلويي ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزايش يافت. دليل 
اين گراني، » افزايش قيم��ت جوجه ريزي، كنجاله 
س��ويا و حمل و نقل« عنوان شده است. اما اين رشد 
۵ هزار توماني در بازار آزاد شكل و شمايلي ديگر به 
خود گرفت و به جاي رفع بحران توزيع مرغ، اوضاع 
نامطلوب تري را رقم زد، چراكه بررسي هاي ميداني 
نشان مي دهد، بسياري از خرده فروشي ها مرغ هاي 
تحويل گرفته در روزهاي قبل را روز گذش��ته با نرخ 
جديد به فروش رساندند. با اين حال، دليل تشكيل 
صف هاي طوالني براي خريد مرغ هرچه كه باش��د 
اما به نظر مي رس��د، افزايش قيمت مرغ در ماه ها و 
روزهاي اخير بيشتر از آنچه به كاهش توليد مرتبط 
باشد به ناهماهنگي ها و عدم نظارتها مربوط مي شود. 
بنابراين اين پرس��ش مهم قابل طرح است كه چرا 
دستگاه هاي نظارتي، پس از بحران صفهاي فروش 
مرغ دولتي، فكري به ح��ال اين وضعيت وتخلفات 

پيش آمده نكردند. 

  صف هاي طويل در بازار مرغ
صف هاي طوالني براي خريد مرغ از نيمه دوم سال 
۹۹ شكل گرفت. اما با ورود به فصل زمستان و نزديك 
شدن به پايان سال ۹۹ و آغاز سال جديد، نابساماني 
در بازار مرغ بيش��تر به چشم مي خورد. به طوري كه 
در بازه هاي زماني يك ماهه ش��اهد افزايش قيمت 
اين محصول در بازار بودي��م. مرور روند قيمتي اين 
كاالي پرتقاضا، نشان مي دهد، در دي ماه ۹۹ قيمت 
هر كيلو مرغ از ۲۰ ه��زار و ۴۰۰ تومان به ۲۲ تا ۲۳ 
هزارتومان و در بهمن ماه در سطح خرده فروشي ها 
به ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان رسيد. همين افزايش قيمت 
م��رغ در مغازه ها و اختالف ح��دود ۱۰ هزار توماني 
آن با مرغ تنظيم بازاري كه بيش��تر در ميادين ميوه 
وتره بار توزيع مي شد، سبب شكل گيري صف هاي 
طوالن��ي در هفته هاي پاياني اس��فندماه ۹۹ ش��د. 
متولي��ان وزارت صمت و جهاد كش��اورزي هم كه 
همواره وعده برگشت آرامش به بازار اين محصول را 
مي دادند، در نشستي درصدد بررسي تامين و عرضه 
كاالهاي شب عيد، آن هم فقط در چند روز مانده به 
عيد برآمدند. برهمين اساس، مجوز ديرهنگام دولت 
با هدف تنظيم بازار براي واردات ۵۰ هزار تن مرغ با 
ارز ۴۲۰۰ توماني صادر شد. اقدامي كه انتقاد بسياري 
از فعاالن صنعت طيور را به دنبال داشت و اين سوال 
را براي آنها ايج��اد كرد كه چرا به ج��اي واردات از 
توليدكنندگان داخلي كه پتانسيل توليد بااليي هم 
دارند حمايت نمي شود. آنها همچنين در اظهاراتي 
عنوان كردند كه سال هاي قبل كه شرايط مشابهي 
پيش آمد و واردات مرغ صورت گرفت، صنعت طيور 
كشور چند سال تاوان بسياري داد و به همين دليل 
از مسووالن درخواست كردند تا جايي كه مي توانند 
سيستم ها و روش هاي داخلي را تصحيح كنند و اگر 
نهاده به موق��ع و به اندازه كافي در اختيار مرغداران 
قرار گيرد و همچنين نرخ مص��وب مرغ هم اصالح 
شود، به نظر مي رسد عرضه به حدي خواهد شد كه 
حتي ممكن است قيمت ها كمتر از نرخ مصوب شود.

كارشناس��ان هم تصميم به واردات م��رغ با ادعاي 
تنظيم بازار نوروز را نمايشي عنوان كردند و معتقد 
بودند كه روند ثبت سفارش ورود كاال به كشور زمانبر 
بوده و نه تنه��ا بر بازار مرغ نوروز بلك��ه بر بازار مرغ 
ماه رمضان نيز تاثير نخواهد داش��ت. از اين رو، صف 
خريد مرغ در تعطيالت نوروز ۱۴۰۰ نه تنها ادامه دار 
بود، بلكه نس��بت به روزهاي پاياني ۹۹ نيز طويل تر 

هم شده بود. 
در اين ميان داليل مختلفي براي وضعيت نابسامان 
بازار مرغ مطرح شد. از جمله مهم ترين علل افزايش 
قيمت مرغ »افزايش قيمت مولفه هاي توليد مانند 
»ذرت و س��ويا، جوجه ريزي و اثرات آن روي قيمت 

تمام ش��ده توليد«، عدم همخواني ن��رخ مصوب با 
قيمت تمام شده مرغ براي توليدكنندگان، كاهش 
رغبت به توليد، تصميم��ات جزيره اي و ممنوعيت 
خروج مرغ از برخي استان ها، خريد هيجاني مردم 
در روزهاي پاياني سال و احتكارآن« عنوان شد. اما 
فعاالن صنع��ت طيور معتقدند در كن��ار اين موارد 
انحرافات ش��ديد در توزيع مرغ بعد از كشتار و عدم 
نظارت بر آنها يكي از داليل گراني مرغ بوده و دليل 
ديگر نيز اين اس��ت كه جوجه ريزي به اندازه كافي 
انجام نشده است. اما نكته قابل توجهي كه دبير ستاد 
تنظيم بازار در روزهاي پاياني سال به آن اشاره كرد، 
اين بود: »به وزارت جهاد كش��اورزي تكليف ش��ده 
بود كه ۱۳۰ ميليون قطعه جوجه ريزي ش��ود و در 
غير اين صورت مرغ به كش��ور وارد شود. نياز كشور 
۱۱۰ تا ۱۱۵ قطعه جوجه اس��ت ولي وزارت جهاد 
مي گويد اين ميزان توليد را انجام داده، اما برآوردها 
تاييد نمي كند.« مسووالن وزارت جهاد كشاورزي و 
دامپزشكي كشور، اما كاهش عرضه در بازار را تاييد 
مي كردند و داليلي هم داش��تند. آنها مي گفتند، در 
اس��فند ماه گذش��ته ۱۲۵ ميليون جوجه ريزي در 
كشور انجام شده و مقدار گوش��ت مرغي كه از اين 
ميزان جوجه ريزي به دس��ت مي آيد، بسيار بيشتر 
از نياز كشور است و ارزيابي شده به غير از يك مورد 
همه مرغداري ها به طور كامل جوجه ريزي كرده اند. 
از س��وي ديگر، مس��ووالن كش��تارگاه هاي كشور 
مي گفتند، ورودي كشتارگاه هاي تهران در اسفند 
ماه ۳۷.8 درصد كاهش يافته كه اين آمار را مسوول 
دامپزشكي اس��تان تهران هم تاييد كرد. در همين 
حال، وزير جهاد كشاورزي در بازديدي كه هجدهم 
اسفندماه از ميدان بهمن كه بزرگ ترين مراكز عرضه 
مرغ در تهران به شمار مي رود، داشت، اعالم كرد كه 
مش��كالت به زودي حل خواهدش��د و مردم نگران 
تامين مرغ گرم نباش��ند، زيرا مرغ ب��ه اندازه كافي 
وجود دارد و عالوه بر توزيع مرغ گرم در بازار، هزاران 
تن مرغ منجمد با كيفيت مناسب و قيمت ارزان نيز 

توزيع شده است.

   عوامل گراني مرغ 
وسود چند ميليوني از فروش حواله 

در اين ميان اما برخي، داللي و واسطه گري را ديگر 
مته��م اصلي گراني م��رغ در ب��ازار مي دانند كه در 
روزهاي اخير ب��ه افزايش قيمت اين محصول دامن 
زده اس��ت؛ آن طور كه مديركل دامپزشكي استان 
تهران گفته اس��ت: دالالن حواله ه��اي خريد را به 
قيمت هاي بيشتري از واحدهاي صنفي كه مسوول 
توزيع مرغ دولتي اس��ت مي خرن��د و در مغازه هاي 
خود كيلويي ۳۰ هزار تومان يا بيش��تر مي فروشند. 
به گفته سيد علي بابايي، وزارت صمت هر كيلو مرغ 
را به واحدهاي توزيع دولتي ۱۹ هزار و ۳۰۰ تومان 
مي دهد كه آنها مجازند به ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به 
مردم بدهند كه در يك س��هميه ۳۰۰ كيلويي آنها 
تنها ۳۰۰ هزار تومان سود دارند، اما اگر حواله را به 
دالل بفروشند تا چند ميليون بدون زحمت برايشان 
س��ود دارد و در بي نظارت��ي اي��ن كار را مي كنند. 
مديركل دامپزش��كي اس��تان تهران همچنين در 
اظهارنظر ديگري، س��ه عامل را در تشديد وضعيت 
بازار مرغ و ش��كل گيري صف ه��اي طوالني دخيل 
دانس��ته است. عامل نخس��ت، اينكه استانداران در 
هفته هاي گذشته اجازه نمي دادند مرغ از استانشان 
بيرون برود و قيمت در استان هايي مانند تهران كه 

۹۵ درصد نياز خود را از استان ها ديگر تامين مي كند، 
افزايش يافت. بابايي دليل ديگري هم براي افزايش 
قيم��ت دارد و مي گويد: مرغداران ب��ه اميد اينكه با 
گراني مرغ سود بيشتري ببرند به كشتارگاه ها تحويل 
نمي دهند و به همين دليل در مرغداري ها مرغ هاي 
بيش از ۳ كيلوگرم بيشتر ديده مي شود و اين عاملي 
براي كاهش عرضه به بازار شده اما به معني كاهش 
توليد نيست. دليل سومي كه او براي افزايش قيمت 
مي گويد در نوع خود جالب اس��ت، مرغ در يخچال 
خانه مردم است؛ به طوريكه در روزهاي گذشته جو 
رواني بين مردم ايجاد شده كه قيمت گرانتر مي شود 
و يا كمبود وجود دارد و خريد شان را به ويژه با نزديك 
شدن به ماه رمضان بيشتر كرده اند. افزايش بيش از 
اندازه تقاضا براي مرغ به دليل گراني گوش��ت قرمز 
اس��ت و از ۱۷ كيلوگرم سال هاي گذشته به بيش از 

۳۰ كيلوگرم رسيده است.
از ديگر س��و، مش��اور عالي هيئت مدي��ره اتحاديه 
سراسري مرغ گوشتي كشور در اظهارنظري همسو 
با مديركل دامپزشكي استان تهران نيز گفته است: 
»مدي��ر برخي اس��تان هاي پر توليد ب��ا تصميمات 
جزي��ره اي از خروج م��رغ ممانع��ت مي كنند، اين 
موضوع موجب نش��ت اين كاال با قيمت باال به بازار 
آزاد استان هاي پر مصرف شده و نابساماني بيشتر را 
به دنبال داشته است.« محمدعلي كمالي سروستاني، 
همچنين عن��وان كرده ك��ه در بهمن م��اه ميزان 
جوجه ريزي از ۱۲۵ ميليون قطعه به ۱۳۰ ميليون 
قطعه رس��يد، همچنين ميزان س��هم دان با قيمت 
مص��وب هر قطعه م��رغ از ۴ كيلوگرم ب��ه حدود ۵ 
كيلوگرم افزاي��ش يافت. بنابراين اين اقدام منتج به 
افزايش توليد در تعداد و وزن مرغ  ها شد. به گفته او، 
انتظار مي رفت با اي��ن ميزان توليد بازار نوروز بدون 
مشكل طي شود، اما نوسان قيمت در بازار حاكم است 
و صف هاي طوالني براي خريد مرغ تشكيل مي شود. 
در مقابل، بسياري از مرغداران هم معتقدند توليدات 
آنها طبق س��ال هاي قبل انجام مي ش��ود و عالوه بر 
اينكه وزارت صمت صادرات را بر خالف س��ال هاي 
قبل، ممنوع كرده، چرا بايد بازار با اين كمبود عرضه 
مواجه شود؟! كه پاسخ قابل تامل بسياري از همين 
توليد كنندگان مي دهند اين اس��ت: »سوءاستفاده 
دالل ها و برخي از فروشندگان از اين گراني ها است.« 
كمالي سروس��تاني، در گفت وگو با »ايلنا« مشكل 
امروز بازار م��رغ را مربوط به فرآيند بعد از كش��تار 
دانسته كه بيش از همه به تفاوت قيمت دولتي و بازار 
آزاد باز مي گرددو اين امر منجر به تشكيل بازار سياه 
براي اين كاال ش��ده است. او همچنين مانند بابايي، 
گراني در كاالهاي رقيب را از داليل ديگر نابساماني 
بازار مرغ برشمرده و گفته است: »گراني گوشت قرمز 
تقاضاي اضافي را به بازار مرغ تحميل كرده و هجوم 

مردم به بازار اين كاال را رقم زده است.«

  احتكار خانگي يا مغازه دار 
از س��وي ديگ��ر، عظيم حجت عض��و هيئت مديره 
اتحاديه مرغداران گوشتي نيز در اظهارنظري مشابه 
آنچه مديركل دامپزش��كي استان تهران گفته بود، 
عن��وان كرده كه كمبودي در عرض��ه وجود ندارد و 
فشار رواني بازار و شايعه در خصوص قيمت موجب 
شده كه خانوارها از مغازه هاي مختلف اقدام به خريد 
و احت��كار مرغ كنن��د، در حالي كه ب��ا اعالم قيمت 
منطقي ديگر شاهد احتكار خانگي و نگراني خانوارها 
از آينده بازار نيس��تيم. اما بررسي ها نشان مي دهد، 

بيش از اينكه ش��اهد احتكار خانگي توس��ط مردم 
باشيم، اين احتكارها در مراكز توزيع آزاد و برخي از 
كشتارگاه ها رخ داده است. موضوعي كه بايد توسط 
س��ازمان حمايت و وزارت صمت نظارت شود. البته 
ناگفته نماند كه مديريت اين ب��ازار به وزارت جهاد 
كشاورزي منتقل شده و س��كوت اين وزارتخانه در 
قبال بازار آشفته مرغ در روزهاي آغازين سال ۱۴۰۰ 
هم جاي تامل داشت. با همه اينها، برخي هم گراني 
مرغ و كمب��ود عرضه را به باالرفت��ن قيمت جهاني 
نهاده ها و وضعيت توليد آن گره مي زنند. اما برخي 
مرغداران اين عام��ل را رد مي كنند و مي گويند كه 
وضعيت توليد نهاده نسبت به قبل بسيار خوب شده 
و جز چند روز اول جوجه ريزي، تمام نهاده مورد نياز 
را از بازارگاه به نرخ دولتي مي خريم. بنابراين افزايش 
قيمت مرغ در ماه هاي اخير بيشتر از آنچه به كاهش 
توليد مرتبط باشد به نا هماهنگي ها و عدم نظارت ها 
مربوط مي ش��ود، چرا نهاده اي كه با ارز دولتي تهيه 
ش��ده و 8۰ ميليون نفر ايراني در آن سهيم است در 
استان ها بلوكه شده و استانداران اجازه خروج مرغ 
را نمي دهند. »عدم نظ��ارت بر توزيع و نفوذ دالالن 
و واسطه ها و فروش حواله ها به جاي مرغ « مزيد بر 

علت شده و بر گراني ها دامن زده است. 

  از تشكيل قرارگاه ساماندهي مرغ
تا صدور مجوز گراني

اما ادامه دار شدن گراني ها و نابساماني هاي بازار مرغ 
در سال ۱۴۰۰ باعث شد تا تصميم جديدي در دولت 
گرفته شود و براس��اس آخرين مصوبه ستاد تنظيم 
بازار مقرر ش��د كه تمام فرآينده��ا از جوجه ريزي و 
تامين خ��وراك گرفته تا عرضه و توزيع مرغ در بازار 
به وزارت كشاورزي سپره شود و كميته اي تخصصي 
جهت ساماندهي بازار مرغ و تخم مرغ تشكيل شود. 
با شكل گيري قرارگاه ساماندهي بازار مرغ، بازار اين 
محصول با يك تغيير نرخ شاهد رشد ۵ هزار توماني 
قيمت بود كه همين افزايش، منجر به كاهش عرضه 
در خرده فروش��ي ها ش��د. بر اس��اس اعالم قرارگاه 
ساماندهي مرغ كشور، در جلسه روز پنجشنبه، اين 
قرارگاه به رياس��ت وزير جهاد كشاورزي و با حضور 
نمايندگاني از ارگان هاي مختلف از جمله قوه قضاييه 
و وزارت صمت، با هدف ساماندهي توليد گوشت مرغ 
تشكيل و قيمت مرغ مصوب كيلويي ۲۴ هزار و ۹۰۰ 
تومان تعيين شد. اين افزايش قيمت با توجه به قيمت 
مولفه هاي توليد مرغ صورت گرفت و بر اين اساس، 
قيمت مرغ منجمد درب س��رد خان��ه كيلويي ۱8 
هزار و 8۰۰ تومان، مرغ منجمد براي مصرف كننده 
كيلويي ۱۹ هزار و 8۰۰ تومان، قيمت مرغ زنده درب 
كشتارگاه كيلويي ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان، قيمت مرغ 
آماده طبخ در ميدان بهمن كيلويي ۲۳ هزار و ۳۰۰ 
تومان و قيمت مرغ آماده طبخ براي مصرف كننده 
كيلويي ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعيين ش��د. در اين 
جلسه همچنين مصوب ش��د كه سازمان تعزيرات 
حكومتي با هم��كاري وزارت صمت، اتاق اصناف و 
ساير نهادهاي مس��وول بر رعايت دقيق اين مصوبه 
نظارت و با هرگونه انحراف در اين خصوص برخورد 
قانوني شود. در پي اين تصميم، اتاق اصناف ايران با 
صدور ابالغيه اي اعالم كرد كه تا اطالع ثانوي عرضه 
هرگونه مرغ قطعه بندي ش��ده در سطح اصناف به 
ويژه در استان تهران ممنوع است. در حالي نرخ مرغ 
با افزايش همراه شد كه پيشتر متوليان امر همواره 

بر كاهش قيمت مرغ تاكيد داشتند.

خبر خوان 
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فروش مرغ تكه اي ممنوع شد
بر اساس تصميم گرفته شده در نخستين جلسه قرارگاه 
ساماندهي مرغ كشور، تا اطالع ثانوي عرضه مرغ تكه اي 
)قطعه شده( در كليه واحدهاي صنفي ممنوع اعالم شد. 
طبق ابالغيه اتاق اصناف ايران، بر اساس بند ۲ مصوبات 
نخستين جلسه قرارگاه ساماندهي مرغ كشور، ممنوعيت 
عرضه مرغ قطعه بندي شده يا عرضه مرغ قطعه شده 
با طعم هاي مختلف توس��ط واحده��اي صنفي صادر 
شد.در اين راستا صرفا واحدهاي صنعتي منتخب مجاز 
به بسته بندي مرغ قطعه شده بوده و بازرسان سازمان 
حمايت از مصرف كنندگان، واحدهاي بسته بندي بزرگ 
را به طور مستمر پايش و حجم توليد آن به طور پيوسته 
رصد خواهند كرد تا از سقف مصوب قرارگاه استاني تجاوز 
نكند. در اين خصوص برخورد با متخلفان اين مصوبه از 
روز شنبه ۱۴ فروردين به شدت اجرا خواهد شد و نظارت 
و بازرسي توسط نمايندگان سازمان تعزيرات حكومتي، 
بازرسان سازمان حمايت از مصرف كنندگان و اتاق هاي 
اصناف و س��اير نهادهاي مس��وول براي اجراي دقيق 

دستورالعمل ابالغي در دستور كار قرار گرفته است.

سند همكاري ايران و چين
در پرتوي قوانين داخلي

قراردادهاي دول��ت ايران با س��اير دولت ها و همچنين 
امضاي پيمان هاي مربوط ب��ه اتحاديه هاي بين المللي 
پس از تصويب مجلس شوراي اسالمي با رييس جمهور 
يا نماينده قانوني او اس��ت.«  لذا پرواضح اس��ت تمامي 
عهدنامه هاي بين الملل��ي پس از تصويب مجلس نيز بر 
اساس اصل ٩٤ قانون اساسي بايد از فيلتر شوراي نگهبان 
گذشته و همس��ويي آن با قانون اساسي و شرع مقدس 

اسالم بررسي گردد.
- همچنين مقنن در اصل ١٥٣ قانون اساسي عنوان داشته: 
»هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي 
و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر ش��ؤون كشور گردد 
ممنوع است.« لذا هرگونه قرارداد بين المللي برخالف اصل 
مذكور در فرض تصويب در مجلس شوراي اسالمي، قابل 

رد در شوراي نگهبان مي باشد. 
- ماده ٩ قانون مدني نيز مقرر داش��ته است كه چنانچه 
عهدنامه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس به تاييد 
شوراي نگبان رسيد، در حكم قوانين موضوعه داخلي است 
و الزام آور مي باشد.هر گونه اظهارنظر در خصوص ماهيت 
تفاهمنامه يا اصطالحا سند يادش��ده مستلزم بررسي 

حقوقي الفاظ حاكم بر آن و تعهدآور بودن مفاد آن است.
- شوراي محترم نگهبان در نظريه تفسيري شماره ٩٩٩٣ 
مورخ ٨ آذر٦٢ عنوان داشته است كه »يادداشت تفاهم 
چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد اس��ت و بايستي 
ضوابط مذكور در قانون اساس��ي نس��بت به آن رعايت 
شود.«ذكر اين نكته حائز اهميت است كه بر اساس نظريه 
شوراي نگهبان تصويب عهدنامه توسط مجلس شوراي 
اسالمي مي بايست موخر بر انعقاد قرارداد صورت گيرد، 
لذا تصويب قبل از مبادله قرارداد بين المللي محمل قانوني 
ندارد.حال عنوان تاثيري از منظر حقوقي بر توافقات ندارد 
چه نامش را س��ند بگذاريم و چه تفاهم ي��ا قرارداد، بايد 
تعهدات و مفاد سند بررسي گردد كه چه بسا بسياري از 
اسناد داراي تعهدات سنگين حقوقي است.در حال حاضر 
برنامه جامع همكاري و سرمايه گذاري در كشورها از طريق 
معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري )BIT( صورت مي گيرد. 
)bilateral investment treatiea( س��ابقا ايران 
نيز با چين همچون بسياري ديگر از كشورها اين معاهده 
را امضا كرده است و به نظر مي رسد مفاد سند همكاري 
٢٥ ساله متفاوت از معاهده مذكور است.از منظر بسياري 
از حقوقدانان ذكر مدت در سند مذكور به نظر مي رسيد 
تفاهمنامه را تعهدآور مي نمايد چه بسا كه توافقات صرفا 
بسترساز و غيرحقوقي مقيد به مهلت نمي باشند.پيشنهاد 
نگارنده انتشار مفاد اسناد مذكور براي تنوير عمومي موضوع 
و متعاقب آن اعالم نظر دقيق و حقوقي و قانوني بر اساس 

مفاد آن مي باشد. 

تخصيص سپرده  بانك هاي مناطق 
آزاد براي تامين مالي بنگاه ها 

تخصيص حداق��ل ۵۰ درصد س��پرده هاي هر يك از 
بانك هاي مستقر در مناطق آزاد به تامين مالي واحدهاي 
توليدي و فعالين اقتصادي همان منطقه از مهم ترين 
توافق انجام شده در نشست مشاور رييس جمهور و دبير 
شوراي عالي و رييس كل بانك  مركزي بود. در راستاي 
اجراي فرامين مقام معظم رهبري براي تحقق شعار سال 
۱۴۰۰، »توليد؛ پشتيباني ها، مانع زدايي ها« به منظور 
پشتيباني و حمايت مالي از فعالين اقتصادي مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي توافقاتي صورت گرفت. اصالح رويه 
»رفع تعهد ارزي« در مناطق ويژه با هدف تسهيل، تسريع 
و مانع زدايي فعاليت فعالين اقتصادي در مناطق از ديگر 
موارد مطرح ش��ده در اين نشست بود كه مقرر شد؛ به 
منظور كاهش بروكراسي، كاهش مراحل رفع تعهد ارزي، 
كاهش زمان و هزينه هاي مترتب براي فعالين، مستندات 
رفع تعهد ارزي پس از تاييد س��ازمان منطقه مربوطه، 
مستقيما به بانك عامل ارايه شود. همچنين در خصوص 
»تخصيص و تامين ارز« براي فعاليت واحدهاي توليدي 
و بازرگانان، در اين نشست مقرر شد هماهنگي الزم بين 
دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گيرد و دبيرخانه 
شوراي عالي به منظور رفع موانع، اولويت هاي مناطق 
را به اين وزارتخان��ه اعالم كند. هماهنگي براي تامين 
تضامين الزم به منظور استفاده از منابع مالي خارجي از 
ديگر موضوعات مطرح شده در اين نشست بود. همچنين 
اصالح مصوبه تاس��يس »بانك آف � شور« به منظور 
تشويق سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي تاسيس 
اين بانك ها و صدور »مجوز تاسيس صرافي ديجيتال / 
صرافي رمز ارز در مناطق آزاد« موضوعات ديگري بود كه 
در اين نشست مطرح شد. در اين نشست ضروري دانسته 
شد تا شرايط ويژه اي از طريق بانك مركزي براي مناطق 
آزاد به منظور تاسيس بانك آف � شور در نظر گرفته شود.

شكل گيري طبقه سوداگران 
اگر قرار باشد در تاريخ معاصر كشور و در سال هاي پس از 
انقالب يك برهه زماني مشخص را در نظر بگيريم كه ضربه 
جدي به برنامه ريزي هاي بلندمدت اقتصادي وارد ساخته، 
مي توانيم حد فاصل سال هاي 8۴تا۹۲ و دوره زمامداري 
محمود احمدي نژاد را به عنوان نقطه كانوني بحران هاي 
اقتصادي، انح��راف از برنامه ريزي هاي بلندمدت و آغاز 
تصميمات خلق الساعه در اقتصاد و مديريت كشور در نظر 
بگيريم. دوره اي كه بيش از 8۰۰ميليارد دالر درآمدهاي 
مستقيم نفتي و ۴۵۰ميليارد دالر هم صادرات مشتقات 
نفتي و ...به جاي سرمايه گذاري هاي مولد، صرف رفتارهاي 
پوپوليستي و غير كارشناسي شد. انحراف بزرگ در اقتصاد و 
معيشت ايرانيان از آن زمان آغاز شد و مسير معقول اقتصاد 
كشور دستخوش تصميمات خلق الساعه و كوتاه مدت 
شد. يعني از اين برهه به جاي رويكردهاي مولد و افق هاي 
دوردست، سرمايه هاي اقتصادي كشور صرف يارانه هاي 
نقدي، سوداگري، داللي و...شدند و هر سال بيشتر از قبل 
از مسير درس��ت اقتصادي دور شديم. خاطرم هست از 
سال 8۰ خورشيدي به عنوان رييس كميسيون اقتصادي 
مجمع بعد از پژوهش هاي متعدد در خصوص ضرورت 
پايان دادن به اقتصاد نفتي جلسات متعددي با مسووالن 
اقتصادي كشور و وزارتخانه هاي مختلف برگزار كرديم و 
ابعاد و زواياي گوناگون اين ضرورت را تشريح كرديم. اما 
متاسفانه ظهور دولت احمدي نژاد باعث شد تا مديريت 
اجرايي كشور به جاي رويكردهاي مولد، همه توجه و تمركز 
خود را متوجه درآمدهاي نفتي بادآورده و در پيش گرفتن 
رويكردهاي غير مولد اقتصادي كند. در اين دوران است 
كه پرونده هاي متعددي از فساد، قاچاق كاال و اختالس 
و...مطرح شدند و مفاسدي به وقوع پيوست كه تا پيش از 
آن شايد باور كردني نبودند. وقتي رويكردهاي اقتصادي 
مبتني بر جهت گيري هاي غير مولد، فساد و سوداگري 
شكل گرفتند، مساله بهره بانكي در كشور اهميت بااليي 
پيدا كرد و به نقطه كانوني تصميمات بدل ش��د. اين در 
حالي است كه از منظر اقتصادي افزايش بهره بانكي اساسا 
امري ضد توليد به ش��مار مي رود. جالب اينجاس��ت كه 
كشورهايي مثل چين، ژاپن، آلمان، سوييس و...كه اساسا 
مذهب در برنامه ريزي هاي راهبردي و اقتصادي آنها نقشي 
ندارد و از رويكردهاي ماترياليستي و سوسياليستي بهره 
مي برند، متوجه خطر بهره بانكي باال در اقتصاد شده اند. 
اين كشورها يا بهره بانكي صفر دارند و يا اينكه بهره بانكي 
در اين كشورها حداكثر ۲الي ۳درصد است. اما در ايران كه 
ظاهرا مباحث ديني و مذهبي در آن جايگاه برجسته اي 
دارد شاهد بهره هاي باالي ۲۰درصدي هستيم. اعداد و 
ارقامي كه در بازار آزاد كشورمان حتي به محدوده ۴۰الي 
۵۰درصد نيز مي رسد.امري كه باعث شده، توليد در ايران 
به عنوان يك مزيت اقتصادي ظه��ور و بروز پيدا نكند و 
بيشتر رويكردهاي س��وداگرانه مورد توجه قرار بگيرند. 
فردي كه در ايران ۱ميليارد تومان پول داشته باشد، اين 
پول را در بانك مي گذارد و سود دريافت مي كند. در پايان 
سال به اين ۱ميليارد تومان، ۲۰۰ميليون تومان سود تعلق 
مي گيرد. با اين پول فرد مي تواند زندگي راحتي را پشت 
سر بگذارد. در يك چنين شرايطي افراد، اساسا احساس 
نيازي به سرمايه گذاري در بخش هاي مولد نمي كنند. 
پولش��ان را در بانك مي گذارند و بدون نگراني از موانعي 
كه پيش روي توليد قرار دارد و مشكالتي كه از سر و كله 
زدن با كارگر و كارمند و...وجود دارد در خانه شان نشسته 
و پول روي پول مي گذارند. حاال شما تصور كنيد، فردي 
كه ۱۰ميليارد تومان، ۵۰ميليارد تومان يا بيشتر نقدينگي 
داشته باش��د، چه درآمدي كالني مي تواند از بهره بانكي 
برداش��ت كند. اينگونه است كه طبقه اي در ايران شكل 
گرفته كه پول هاش��ان را در بانك هاي ايران مي گذارند و 
در جنوب فرانسه و كانادا و...بهترين زندگي را دارند. وقتي 
بهره بانكي باال رفت، توليدات كشور پايين آمدند. كمبود 
محصوالت توليدي در نهايت منجر به افزايش دامنه هاي 
صادراتي و قاچاق كاال شد به گونه اي كه امروز كارشناسان 
و صاحبنظران اعالم مي كنند كه حدود 6۰درصد مواد 
مورد نياز كشور از طريق قاچاق كاال تامين مي شود. وقتي 
توليد نداشته باشيد و نيازها بر اساس واردات و قاچاق تامين 
شود، قيمت دالر دچار نوس��ان و رشد فزاينده مي شود. 
افزايش نرخ دالر هم به معني مصائب سنگين در زندگي 
مردم اس��ت. مبتني بر يك چنين روش هايي است كه 
ناگهان حجم نقدينگي در كشورمان به بيش از ۳هزار هزار 
ميليارد تومان مي رسد. اعداد و ارقامي كه حتي نوشتن آن 
هم سخت است. شما فكر مي كنيد اين ۳ هزار هزار ميليارد 
تومان از چه طريقي شكل گرفته است؟ آيا در اقتصاد كشور، 
توليدي صورت گرفته  و از صادرات اين محصوالت توليدي 
نقدينگي حاصل شده است؟ خير؛ اين نقدينگي در اثر بهره 
بانكي است كه به طور فزاينده باال مي رود. در حال حاضر 
اقتصاد ايران، درگير فساد، قاچاق، اختالس و سوداگري 
است و براي بهبود اين مشكالت نيز بايد نهادهاي كارآمدي 
در كشور شكل بگيرند كه بتوانند در اين زمينه اصالحات 
الزم را صورت دهند. اگر در خاطرتان مانده باشد، سال قبل 
در يك چنين روزهايي خبر رسيد كه برخي سوداگران 
جوجه هاي يك روزه را زنده زنده زير خاك كردند. وقتي 
افكار عمومي و رسانه ها نسبت به اين عمل اعتراض كردند، 
توجيه كردند كه براي تعادل در بازار مرغ اين اقدام صورت 
گرفته اس��ت. نتايج اين اقدام س��وداگرانه را شما امروز 
مي توانيد در بازار مرغ كشور مشاهده كنيد كه هر كيلومرغ 
به ۴۰و ۵۰هزار تومان رسيده است. از اين نمونه ها به كرات 
در اقتصاد ايران قابل مشاهده و رديابي است. در اين شرايط 
است كه اقتصاد ايران به بهشت سوداگران و دالالن بدل 
شده است و رويكردهاي مولد اقتصادي به حاشيه رانده 
شده است. امروز طبقه اي تازه به دوران رسيده از دالالن، 
سوداگران و قاچاقچيان شكل گرفته كه پنت هاوس متري 
6۰۰ميليون توماني را خريداري مي كنند، در باس��تي 
هيلزها سكونت مي كنند، فرزندان شان خودروهاي لوكس 
چند ميلياردي سوار مي شوند و... در حالي كه دانشجويان 
نخبه كشورمان يا مجبور به مهاجرت مي شوند و يا اينكه به 
جاي حوزه هاي تخصصي خود ناچار هستند در اسنپ و...

كار كنند. اين در حالي است كه استفاده از نيروي انساني 
تحصيلكرده و متخصص، يكي از نخستين ابزارهاي توسعه 
پايدار در جوامع به شمار مي رود كه بايد براي رشد و پويايي 
آنها برنامه ريزي هاي اصولي صورت گيرد. مبتني بر اين 
توضيحات است كه معتقدم براي عبور از اين چالش ها بايد 
مانند جريان تحريم تنباكو، نهادهاي بانفوذ كشور به ميدان 
مقابله با سوداگري و قاچاق وارد شوند و كشور را به سمت 

فعاليت هاي مولد اقتصاد رهنمون شوند. 

»تعادل« از صف هاي طويل در بازار مرغ تا صدور مجوز گراني گزارش مي دهد

گلوگاه نابساماني بازار »مرغ«  در ۱۴۰۰

   عظيم حجت عضو هيئت مديره اتحاديه مرغداران گوشتي عنوان كرده كه كمبودي در عرضه وجود ندارد و فشار رواني بازار و شايعه در خصوص 
قيمت موجب شده كه خانوارها از مغازه هاي مختلف اقدام به خريد و احتكار مرغ كنند، در حالي كه با اعالم قيمت منطقي ديگر شاهد احتكار خانگي و 
نگراني خانوارها از آينده بازار نيستيم. اما بررسي ها نشان مي دهد، بيش از اينكه شاهد احتكار خانگي توسط مردم باشيم، اين احتكارها در مراكز توزيع 
آزاد و برخي از كشتارگاه ها رخ داده است. موضوعي كه بايد توسط سازمان حمايت و وزارت صمت نظارت شود. البته ناگفته نماند كه مديريت اين بازار 
به وزارت جهاد كشاورزي منتقل شده و سكوت اين وزارتخانه در قبال بازار آشفته مرغ در روزهاي آغازين سال ۱۴۰۰ هم جاي تامل داشت. با همه اينها، 
برخي هم گراني مرغ و كمبود عرضه را به باالرفتن قيمت جهاني نهاده ها و وضعيت توليد آن گره مي زنند. اما برخي مرغداران اين عامل را رد مي كنند 
و مي گويند كه وضعيت توليد نهاده نسبت به قبل بسيار خوب شده و جز چند روز اول جوجه ريزي، تمام نهاده مورد نياز را از بازارگاه به نرخ دولتي 
مي خريم. بنابراين افزايش قيمت مرغ در ماه هاي اخير بيشتر از آنچه به كاهش توليد مرتبط باشد به نا هماهنگي ها و عدم نظارت ها مربوط مي شود 

برش
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خبرروز

»كابلي« در زادگاه مادري اش آرام گرفت
ميرعابدين كابلي در قطعه شماره يك آرامگاه شهيد معتمدي در شهر بابل به خاك سپرده شد. ميرعابدين كابلي - باستان شناس 
پيشكسوت و مدير سابق موزه ملي ايران - به دليل نارسايي كليه در سن ۷۸ سالگي در زادگاه مادري خود در بابل درگذشت و جمعه 
۱۳ فروردين به خاك س��پرده شد.كابلي چند روز قبل به ش��هر بابل رفته بود تا در كنار خانواده درمان را ادامه دهد. او در اين سال ها 
دياليز مي شد و اشخاصي چون جليل گلشن و مهدي حجت در دوران بيماري ميرعابدين كابلي را بسيار همراهي كردند، اما او صبح 
پنج شنبه ۱۲ فروردين ۱۴۰۰ در شهر بابل درگذشت و امكان حضور در مراسم تشييع براي او به دليل ويروس كرونا و محدوديت تردد 

بين شهرهاي نارنجي، امكان پذير نبود.
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رويداد

نماينده مجلس يازدهم نسبت به ترك تحصيل ۳۰ تا 
۴۰ درصدي دانش آموزان در برخي از شهرس��تان هاي 
كشور ابراز نگراني كرد.بهروز محبي در خصوص بيشترين 
مطالبات دانش��جويان و دانش آموزان از مجلس اظهار 
داشت: در ابتدا اين نكته مهم را بايد متذكر شوم كه آمار 
ترك تحصيلي در برخي از شهرستان هاي كشور ۳۰ تا 
۴۰ درصد اس��ت. عالوه بر اين زيرساخت هاي مناسب 
جهت استفاده از نرم افزار ش��اد و فضاي اينترنتي براي 
آموزش مجازي در برخي نقاط دوردست و شهرستان ها 
آماده نبود، از اين رو متاسفانه عده زيادي از دانش آموزان 
فرصت تحصيل را از دست دادند كه مساله حائز اهميتي 
است. او ادامه داد: در حوزه ما كه شش شهرستان و يك 
منطقه ۵ هزار كيلومتر مربعي داريم، متاسفانه شرايط به 
همين ترتيب است و دانش آموزان ما شرايط بسيار سختي 
را مي گذرانند. بنابراين ارتباط خيلي خوبي بين معلمان 
و دانش آموزان برقرار نش��د.محبي درباره درخواس��ت 
دانش آموزان بابت تقويت و گسترش برنامه هاي تلويزيوني 
گفت: يك درخواس��تي كه عموما از ما شده، اين است 
كه شبكه هاي تلويزيوني به خصوص شبكه هايي كه به 
صورت جدي ديده مي شوند مانند شبكه هاي يك و دو 
بيشتر روي آموزش متمركز شوند. البته شبكه آموزش كه 
مطالب درسي را ارايه مي دهد، در همه جا آنتن دهي ندارد.

اين نماينده مجلس تاكيد كرد: از ما درخواس��ت جدي 
شده كه دروس مقاطع مختلف زمانبندي و از تلويزيون 

پخش شود تا دانش آموزان بهتر بتوانند درس بخوانند. او 
در پاسخ به اين سوال كه آموزش و پرورش معتقد است 
پوشش زيادي براي آموزش دهي به دانش آموزان داشته 
است، آيا ش��ما اين را مي پذيريد يا خير؟ گفت: آموزش 
و پرورش تالش خود را در اين زمينه كرده اس��ت، ولي 
زيرساخت ها آماده نيس��ت. حتي برقراري يك تماس 
معمولي در بس��ياري از روستاها ممكن نيست و شبكه 
تلويزيوني به شكل كامل ديده نمي شود.محبي با اشاره به 
اينكه هنوز برخي روستاها اينترنت۲G دارند، گفت: نكته 

قابل تامل اين است كه زيرساخت اينترنت هنوز در برخي 
از اس��تان ها به شدت با ضعف جدي مواجه است و هنوز 
اينترنت در بسياري از روستاهاي ما به صورت ۲G است 
و هنوز۳Gيا G ۴ نيست كه دانش آموزان يا دانشجويان 
بتوانند فيلم يا صدايي كه براي آموزش ارسال مي شود را 
ارسال يا بارگيري كنند.محبي درباره اعتبار ويژه براي 
تجهيز اينترنت و زيرساخت هاي آن در كشور گفت: قرار 
شده است براي اين كار در بودجه ۱۴۰۰ در بحث اينترنت 

روستايي، اعتبار مبالغ قابل توجهي در نظر گرفته شود.

عده زيادي از دانش آموزان فرصت آموزش را از دست دادند

عكسروز

جامعه ادامهازصفحهاول

بي مباالتي مسووالن و 
بي توجهي مردم

در حالي ك��ه تمامي پزش��كان و پرس��تاران و 
مسووالن وزارت بهداشت و درمان كشور از آغاز 
پيك چهارم در كشور خبر مي دهند و قرار است 
روزهاي خيلي سختي را پيش رو داشته باشيم. 
اينكه هيچ كس حاضر نشد تا در روزهاي پاياني 
اسفند جاده ها را مس��دود كند و مردم را وادار به 
ماندن در ش��هرهاي خود مي كردند شايد االن 
نه پيك چهارمي در كار بود و نه آمار مرگ و مير 
سه رقمي مي ش��د و نه آمار مبتاليان از مرز ۱۰ 
هزار نفر در روز مي گذشت. كار به جايي رسيده 
كه اعضاي شوراي ش��هر تهران به فكر ساختن 
قبرس��تاني جديد براي تهراني ها هستند. اين 
روزها مي توانست روزهاي خيلي بهتر و شادتري 
براي مردم باش��د، اما به مدد بي توجهي آنها به 
هشدارها و البته بي مس��ووليتي مسووالني كه 
عادت كرده ان��د همه چيز را به دس��ت تقدير و 
سرنوش��ت بسپارند قرار اس��ت روزهايي بدتر و 
س��خت تر را پيش رو داشته باش��يم. اينكه هر 
روز خبر درگذش��ت يك فردي كه مي شناسيم 
را مي خوانيم و مي ش��نويم. دردي است كه قرار 
اس��ت تا مدت هاي مديدي با ما باش��د. سرعت 
 واكس��ن زدن در كش��ور آنقدر كند اس��ت كه 
هيچ كس نمي داند چه زماني ممكن است بتواند 
حداقل دوز اول واكس��ن را دريافت كند. تجربه 
ثابت كرده وقتي قرار اس��ت مردم و مس��ووالن 
دس��ت به دست هم بدهند و ش��رايط را كنترل 
كنند، بدترين نتيجه ممكن به دس��ت مي آيد، 
نه مردم به هشدارها توجهي نشان مي دهند و نه 
حتي جريمه هاي قانوني مي تواند آنها را از اعمال 
خطرآفرين باز دارد و مس��ووالن هم كه بيشتر 
ترجيح مي دهن��د مس��ووليت را از روي دوش 

خود بردارند. 
راستي اقتصاد گردشگري چقدر مهم تر از سالمت 
و جان م��ردم بود كه بايد در اين ش��رايط كرونا 
توس��ط مردم چرخ آن مي چرخيد و مسووالن 
نمي توانستند به صورت ديگري به اين صنعت 
كمك كنند؟ چرا تمام مسووالن سعي مي كنند 
با دادن ش��عارهايي كه خودشان هم مي دانند تا 
رسيدن به عمل فاصله بسيارزيادي دارند مردم را 
گمراه كنند. اينكه وزير بهداشت هر روز هشدار 
مي داد و مي گفت مردم به س��فر نروند و از سوي 
ديگر رييس دولت با شادي اعالم مي كرد كه كرونا 
را شكست داده ايم و ديگر پيك جديدي نخواهيم 
داشت، جز گمراه شدن مردم چه عاقبت ديگري 
داش��ت. حاال هر روز بر تع��داد مبتاليان اضافه 
مي شود. حاال دوباره اين بيمارستان ها هستند 
كه بايد بيش از ظرفيت خود بيمار پذيرش كنند 
و اين كادر درمان هستند كه بايد بيش از ظرفيت 

خود تالش كنند و جان بيماران را نجات دهند.

فوت ۱۱۷ بيمار كوويد ۱۹ 
س��خنگوي وزارت بهداشت از مرگ 
۱۱۷ بيمار كوويد۱۹ در كش��ور خبر 
داد. سيما س��ادات الري، سخنگوي 
وزارت بهداشت درباره آخرين وضعيت 
ابتال به كرونا در كشور گفت: از ديروز تا 
امروز ۱۳ فروردين ۱۴۰۰ و بر اساس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۱ هزار 
و ۶۶۰ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ 

در كشور شناسايي ش��د كه يك هزار و ۳۳۰ نفر از 
آنها بس��تري ش��دند. او ادامه داد: مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كش��ور به يك ميليون و ۹۰۸ هزار و 
۹۷۴ نفر رسيد. الري افزود: متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته، ۱۱۷ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به 
۶۲ هزار و ۸۷۶ نفر رسيد. سخنگوي وزارت بهداشت 
گفت: خوشبختانه تا كنون يك ميليون و ۶۳۳ هزار 

و ۹۴۹ نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از 
بيمارستان ها ترخيص شده اند. الري 
گفت: چهار هزار و ۵ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. او با اشاره به تست هاي تشخيص 
كروناي انجام ش��ده در كشور گفت: تا 
كنون ۱۲ ميلي��ون و ۹۶۳ هزار و ۷۷۸ 
آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده 
اس��ت. الري درباره وضعيت رنگ بندي شهرهاي 
كش��ور گفت: در حال حاضر ۴۶ شهرستان قرمز و 
۱۱۹ شهرستان نارنجي هستند و بر اساس مصوبات 
س��تاد ملي مقابله با كرونا مس��افرت »از« و »به« 
شهرهاي با وضعيت قرمز و نارنجي، ممنوع است. 
همچنين ۲۴۶ شهرس��تان در وضعيت زرد و ۳۷ 

شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

تهران از يكشنبه گرم تر مي شود
مدير كل پيش  بيني و هش��دار سريع 
سازمان هواشناسي از پيش بيني وزش 
باد شديد در كشور طي روز شنبه خبر 
داد. صادق ضيايي��ان درباره وضعيت 
جوي نقاط مختلف كش��ور در هفته 
آين��ده گفت: در ش��روع هفته جاري 
بارش هايي را در نوار ش��مالي كشور 
خواهيم داشت. او ادامه داد: بارش در 

زاگرس مركزي از جمله اس��تان هاي چهار محال 
و بختياري، كهگيلويه و بوير احمد، ش��مال استان 
فارس و همچنين در نوار شمالي در شمال خراسان 
رضوي، بخش هايي از خراس��ان ش��مالي، نواحي 
س��احلي خزر، آذربايجان غرب��ي و بخش هايي از 
كردستان و آذربايجان شرقي پيش بيني شده است. 
ضياييان با اشاره به شديد نبودن بارندگي ها گفت: 
بارش ها غالبا شديد نيستند و تنها در ارتفاعات استان 

چهار محال و بختياري انتظار بارش قابل 
مالحظه داريم. در ارتفاعات خراس��ان 
رضوي هم بارش ها مناس��ب خواهند 
بود. مديركل پيش بيني و هشدار سريع 
سازمان هواشناسي اضافه كرد: در روز 
شنبه وزش باد ش��ديد پديده غالب در 
بسياري از اس��تان ها است. استان هاي 
اصفهان، ش��مال فارس و اس��تان هاي 
مركزي و ش��مال غرب در معرض وزش باد شديد 
به ويژه در س��اعات بعد از ظهرقرار  دارند. ضياييان 
گفت: در طي هفته پيش رو بارش خاصي مورد انتظار 
نيست و پديده غالب وزش باد است. او درباره وضعيت 
هواي تهران گفت: از روز يكشنبه به بعد روند افزايش 
دما را در تهران خواهيم داشت. روز شنبه وزش باد 
شديد در تهران و بارش هاي پراكنده در استان تهران 

پيش بيني شده است. 

اورژانس اجتماعي فرد را از وضعيت مخاطره آميز نجات مي دهد
اورژانس اجتماعي با ش��ماره تلفن ۱۲۳ 
مي تواند افراد را از وضعيت مخاطره آميز 
مانند موارد اقدام به خودكش��ي يا تفكر 
خودكش��ي يا فرار از من��زل نجات دهد. 
سرپرس��ت دفتر امور آس��يب ديدگان 
اجتماعي س��ازمان بهزيس��تي كشور با 
بيان اينكه مجموعه اورژانس اجتماعي 
شامل فعاليت هايي است كه در حوزه هاي 

فردي، خانوادگي و اجتماعي اقدام به مداخالت اجتماعي 
مي كند، اف��زود: اورژان��س اجتماع��ي در زمينه هاي 
كودك آزاري، همسرآزاري، معلول آزاري و سالمندآزاري، 
اقدام به خودكشي، تفكر خودكشي، خشونت خانگي 
و ف��رار از منزل و همانند اين مس��ائل مداخله مي كند. 
محمود علي گو تاكيد كرد: خط تلف��ن ۱۲۳ اورژانس 

اجتماعي مي تواند در ش��رايطي كه فرد، 
اطرافي��ان، دوس��تان يا همس��ايگان در 
وضعيت مخاطره آميز قرار دارند، مداخله 
كند. سرپرست دفتر امور آسيب ديدگان 
اجتماعي سازمان بهزيستي كشور اضافه 
كرد: در اين ش��رايط خ��ود فرد در معرض 
خطر ي��ا اطرافيان او مي توانند با ش��ماره 
۱۲۳ تماس بگيرند و كارشناسان اورژانس 
اجتماعي كمك مي كنند كه فرد از وضعيت مخاطره آميز 
نجات يابد. علي گو خاطرنش��ان كرد: هم اكنون ۳۶۰ 
مركز اورژانس اجتماعي در سراسر كشور فعاليت دارند؛ 
همچنين ۲۵۶ پايگاه خدمات اجتماعي در ۳۱ استان 
كشور فعال است و خط تلفن فوريت هاي اجتماعي ۱۲۳ 

به  صورت رايگان و شبانه روزي فعاليت دارد.

ذرهبین

روز جهاني آگاهي اوتيسم فرصتي است براي همه ما تا بيشتر با اين اختالل آشنا شويم. 
بنا به گفته سازمان بهداشت جهاني از هر ۱۶۰ كودك در جهان يك نفراختالل اوتيسم 
دارد. از سوي ديگر احتمال تشخيص اوتيس��م در پسران چهار برابر دختران است و 
هنوز بيشتر كودكان پس از ۴ سالگي تشخيص داده مي شوند، در حالي كه اوتيسم 
را مي توان با اطمينان از اوايل ۲ س��الگي تشخيص داد. ۳۱ درصد از كودكان مبتال به 
ASD داراي ناتواني ذهني و ۴۴ درصد داراي نمره ضريب هوشي در دامنه متوسط به 
باال  يعني ضريب هوشي بيشتر از ۸۵ هستند. در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۷، مجمع عمومي 
س��ازمان ملل متحد قطعنامه ۱۳۹/۶۲ را تصويب و ۲ آوريل هر سال را، روز جهاني 
آگاهي از اوتيسم )WAAD( نامگذاري كرد. در اين قطعنامه نگراني عميقي از شيوع 
و ميزان باالي اوتيسم در كودكان در تمام مناطق جهان و چالش هاي ناشي از آن وجود 
دارد. همچنين اين احتمال وجود دارد در خانواده هايي كه فرزند آنها اوتيس��م دارد 
فرزند دوم نيز به اين بيماري مبتال شود. اين احتمال بين۲ تا ۱۸درصد است. متأسفانه 
هيچ تشخيص پزشكي قطعي براي اوتيسم وجود ندارد. همچنين تاكنون هيچ درمان 
شناخته شده اي براي اوتيسم كشف نشده است. در واقع نظارت بر رشد كودك به عنوان 
بخشي از مراقبت هاي بهداشتي معمول مادر و كودك توصيه مي شود. مهم است كه، 
پس از شناسايي، به كودكان مبتال به اوتيسم )ASD( و خانواده هاي آنها متناسب با 

نيازهاي فردي؛ اطالعات، خدمات، ارجاعات و پشتيباني عملي مربوطه ارايه شود. 

از هر ۱۶۰ كودك در جهان، يك نفر اختالل 
اوتيسم دارد

نقدروز

آنچه نبايد اتفاق مي افتاد افتاد و در اين بين وزير بهداش��ت و درمان نيز بيش از هر 
كسي به اوضاع پيش آمده معترض است. در حالي كه رييس دولت از فروكش كردن 
كرونا در كشور خبر مي دهد، آمار و ارقامي كه از سوي وزارت بهداشت و درمان اعالم 
مي شود، گوياي حقيقت تلخ ديگري است. هر چه گفتيم و التماس كرديم كه صبوري 
كنيد تا ويروس سركش انگليسي گسترش پيدا نكند، توجه نكردند، روزهاي سختي 
در پيش است اميدوارم دستاوردهاي افتخارآميز گذشته به سادگي به باد نرود. وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزش��كي گفت: ويروس سركش انگليسي از راه رسيد، 
خوزستان را گرفتار كرد، شبانه روز تالش كرديم تا در آن استان كه بيشتر از سه پيك 
كشوري قبلي گرفتارمان كرد مهارش كنيم. عمال ضرب شست ويروس موتاسيون 
يافته را چشيديم. ويروس مهاجم از هوا و زمين به داليلي كه جاي بحثش در اين مقال 
نمي گنجد به همه جا پر گشود. نمكي ادامه داد: گفتيم اقتصاد گردشگري اهميت دارد 
ولي سرمايه اجتماعي نظام سالمت و هزينه هاي شيوع مجدد بيماري و اثراتش بر 
اقتصاد خرد و كالن كشور نيز بي اهميت نيست. گفتيم  اگر به حرف هاي كارشناسي 
مان گوش ندهند بهار سختي در پيش است. شايد بدين دليل باور نكردند كه اوال وزن 
ويروس موتاسيون يافته را در محاسبات اپيدميولوژيك ما نمي شناختند و ثانيا سه 
پيك سنگين قبلي را آرام، بي صدا و مظلومانه همكاران مان مديريت كردند و گروهي 

فكر كردند كه فراز و فرود منحني ها شايد به شيوه فوتوشاپ است.

اقتصاد گردشگري يا سرمايه اجتماعي نظام 
سالمت؟!

هزينه باالي درمان يكي ديگر از معضالت  قشر كارگر

دفترچه هاي تامين اجتماعي ديگر اعتبار ندارند
گزارش| در اينكه حقوق كارگران كفاف 
هزينه هاي س��نگين درمان را نمي دهد 
شكي نيست. اگر قرار نيست شعاِر »ارايه 
رايگاِن صفر تا ص��ِد خدمات درماني« تحقق پيدا كند، 
حداقل باي��د تدابيري براي افزاي��ش كميت و كيفيت 
خدمات درماني انديش��يد. »ارايه راي��گاِن صفر تا صِد 
خدمات درماني« خواس��ته ا ي قانوني است كه بيش از 
همه، طبقه ضعيِف كارگر آن را فري��اد مي زند و گوش 
شنوايي هم برايش پيدا نمي كند! اصل ۲۹ قانون اساسي 
صراحت��ًا بر حق درم��اِن رايگان تأكي��د دارد، به عالوه 
قانون »بيمه خدمات درماني همگاني كشور« مصوب 
س��ال ۱۳۷۳ و قانون »ساختار نظام جامع رفاه و تأمين 
اجتماعي« مصوب س��ال ۱۳۸۳نيز حوِل محور همين 
حقوق شكل گرفته اند. حقي كه با گذشت سال ها نه تنها 
تحقق نيافته است بلكه با كاهش سطِح خدماِت درماني، 
ديگر امري دس��ت نيافتني هم به نظر مي رسد! در كنار 
همه نابس��اماني هاي حاكم بر زندگي كارگران، كاهش 
س��طِح خدماِت درماني و بي اعتبار شدِن دفترچه هاي 
تأمين اجتماعي، آنچه طي سال هاي متمادي شاهدش 
بوديم، عرصه را بر كارگران تنگ كرده است. سطح خدمات 
درماني تأمين اجتماعي به قدري تنزل يافته كه بسياري 
از كارگران را مجبور كرده است تا با پرداخِت هزينه هاي 
كالِن بيمه هاي تكميلي، خأل موجود را جبران كنند. اينكه 
 OTCبيمه، برخي از داروهاي مورد نياز از جمله داروهاي
و همچنين داروهاي شيمي  درماني خارجي را از شمول 
حمايِت خود خارج كرده است و اينكه محدود بودِن مراكز 
درماني تأمين اجتماعي، عمال يا امكان استفاده از خدمات 
رايگان را پايين آورده و يا هزينه هاي جانبي را به خصوص 
در مناطق محروم به دليِل سفر براي درمان باال برده است، 
همه اينها از جمله عواملي است كه نه تنها از هزينه هاي 

درمان كم نكرده بلكه به مراتب آن را افزايش داده است.

   س�ازمان بيمه گ�ر توانايي اراي�ه رايگان 
خدمات درماني را ندارد

عليرضا حيدري )نايب رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه 
كارگري( در خصوص مطالبه »ارايه رايگاِن صفر تا صِد 
خدمات درماني« گفت: درست است، خدمات درماني 
بايد صفر تا صد رايگان ارايه شود اما بايد توجه كنيم كه 

در توسعه يافته ترين كش��ورها هم ارايه رايگاِن خدمات 
درماني به اين شكل صورت نمي گيرد. اينگونه نيست كه 
بر اساس خواست و نياز افراد، خدمات به بهترين شكل 
ممكن و كامال رايگان ارايه ش��ود.  او افزود: صرف نظر از 
اينكه ما ارايه رايگان صفر تا ص��د خدمات درماني را به 
عنوان مطالبه و حق مي دانيم و حتي طبِق قانوِن الزام، 
درمان بايد به بهترين شكل ممكن و رايگان به دست مردم 
برسد، اما معتقديم اين درمان بايد هدايت شده باشد. اينكه 
صرفا مطالبه كنيم كه تحت هر شرايطي و به هر شكلي 
كه بخواهيم درماِن رايگان بگيريم، درست نيست. بايد به 
تواِن مالي سازمان بيمه گر هم توجه كنيم. درواقع نه تأمين 
اجتماعي و نه هيچ سازمان بيمه گر ديگر توان پاسخگويي 

به اين نياز را ندارد.

    ماب�ه التف�اوت تعرفه ه�اي خصوص�ي و 
دولتي هزينه درمان را باال مي برد

اين فعال كارگري در خص��وص تفاوت نرخ تعرفه هاي 
دولت��ي و خصوصي گف��ت: به دليل تف��اوت در عرضه 
خدمات و تجهيزات، قانونگ��ذار اجازه تنوع قيمت ها را 
داده اس��ت و عمال مابه التفاوِت تعرفه هاي خصوصي و 
دولتي را بيمه شدگان از جيب خود پرداخت مي كنند و 
سازمان هاي بيمه گر هيچ تعهدي در اين خصوص ندارند. 
از اين زاويه هم كه به اين قضيه نگاه كنيم، تعهد برخي از 
خدمات بر دوش سازمان هاي بيمه گر نيست و اين موضوع 

هزينه درمان بيمه شده را باال مي برد.

   خارج ش�دِن برخي از داروها از شموِل 
حمايِت بيمه

حيدري در خصوص خروج برخي از داروها از شموِل 

حمايِت بيمه گفت: برخي از داروها از شمول پوشش 
بيمه اي خارج شده است، اما اينكه آيا اين داروها واقعا 
موردنياز و ضروري بيمه شدگان هست يا خير، محل 
چالش است. برخي از همين داروها در بيمارستان ها 
براي بيماراِن بس��تري شده استفاده مي شود، خب 
وقتي دارويي را در بيمارستان براي مريض استفاده 
مي كنند قاعدتا بايد پوش��ش سازمان هاي بيمه گر 
روي آن به طور كامل و جامع وجود داش��ته باش��د. 
او با بيان اينكه س��ازمان بيمه گر در خصوص تأمين 
درمان بيمه شدگان دو وظيفه قانوني دارند، گفت: 
يكي از اين وظايف، تأمين خدمات و ديگري خريد 
خدمات اس��ت؛ در خصوص تأمين خدمات، مراكز 
ملكي س��ازمان تأمين اجتماع��ي، خدماتي را ارايه 
مي دهند و اتفاقا خدماتش��ان هم كامل اس��ت و در 
خصوص خريد خدمات هم سازمان تأمين اجتماعي 
با طيف گسترده اي از مراكِز بخش خصوصي و دولتي 
طرف قرارداد است و از آنها هم خريد خدمت مي كند.

  بسته سياستي حوزه بهداشت اجرا نشد
حيدري در ادامه گفت: متأس��فانه متولي درمان، بسته 
سياستي برنامه پنجم و ششم را در حوزه بهداشت اجرا 
نكرد و از آن سرباز زد و س��ازمان هاي بيمه گر هم از آن 
متأثر شدند. صرفا بخشي از آن تحت عنوان »طرح تحول 
سالمت« اجرا شد كه اتفاقا هزينه هاي سنگيني بر بدنه 
درمان وارد كرد به طوريكه نه در كميت و نه در كيفيت، 
ارتقايي در اين خصوص مالحظه نكرديم. من فكر مي كنم 
بخش درمان ما دچار تعارض منافع بس��يار ش��ديدي 
است كه اين تعارِض منافع باعث وارد شدِن خسارت به 

بيمه شدگان و افزايش نارضايتي شده است.
 نايب ريي��س اتحاديه پيشكس��وتان در خصوص حِل 
مشكالت خدمات درمان در ايران گفت: موضوع بسيار 
پيچيده است. اينكه اين نارضايتي را چگونه مي شود حل 
كرد، من فكر مي كنم راه حل، پرداخِت پول بيشتر از محل 
منابع سازمان هاي بيمه گر نيست. سابقه چندين ساله 
ما در خصوص تعرفه ها و افزايش نرخ ها و پرداخت هاي 
دولت و بيمه رايگان و غيره، شاهد اين مدعاست كه صرفا 
پرداخت پول بيشتر و حمايت بيشتر در خصوص هر گونه 
درخواستي، مشكل درمان را در كشور حل نخواهد كرد.

گزارش
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