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شكلگيريطبقهسوداگران

سال جديد خورش��يدي در
شرايطي براي ايرانيان تحويل
شد كه مش��كالت معيشتي
و بح��ث گرانيها همچنان به
عن��وان يك��ي از چالشهاي
اصلي پيشروي افكار عمومي
محمدصادقمشايخ كشور قرار داشت؛ برههاي كه
در آن ،قيم��ت مرغ به اعداد و
ارقام باور نكردني رس��يد و آرامآرام از سفرههاي 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 موضوعيكوتاهمدتو فورينيست.
از ابتداي تاريخ آدميان ،جوامع مختلف متوجه اين اصل
اساسياقتصاديشدندكهبرايبهبوداوضاعبايدنگاهي
بلندمدت به مسائل و نيازهاي انسانها داشت .بنابراين
در اقتصاد بايد دانهاي كاشت تا در چشمانداز آينده بتوان
ادامه در صفحه7
دستاوردي را برداشت كرد.

يادداشت4-

سند همكاري ايران و چين در
پرتوي قوانين داخلي
اين روزها صدر اخبار كش��ور
امضا و مبادله س��ند همكاري
 ٢٥س��اله بين ته��ران و پكن
است.دغدغه بسياري از فعاالن
حقوقي و ش��هروندان اطالع از
مفادسندوحسميهنپرستانه
درراستايدفاعازتماميتارضي
معينشرقي
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
ندانستهاند،بههرحالفارغازاينكهالزمهجامعهپوياازمنظر
دموكراسيوتبلورحقوقشهرونديوحقوقبشري،اطالع
آحاد مردم از تصميمات مهم دولت است؛ از نظر حقوقي
نكاتاينمهمموردتحليلقرارميگيرد.
 بر اس��اس اصل ٧٧از قانون اساس��ي كليه عهدنامهها،قرارداده��ا ،موافقتنامههاي بينالمللي ميبايس��ت به
تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد .قانونگذار در اصل
 ١٢٥ازقانوناساسينيزدرراستايتاكيدبيشتربرموضوع
عنوان داشته اس��ت «امضاي عهدنامهها ،مقاولهنامهها،
ادامه در صفحه7
موافقتنامههاو...

«تعادل» ابعاد پنهان برنامه جامع همكاريهاي
مشترك 25ساله ايران و چين را بررسي كرد

زماني براي توازن و تعادل

بايدن :يكسال است كه نگران برنامه همكاري ايران و چين هستيم
ظريف :براي همكاري با شرق هم به تصويب  FATFنياز داريم
زهراسليماني|«دربارهاينموضوعصحبتنميكنم،فضا
براي گفتوگو فراهم نيست و عدهاي به جاي گفتوگوي
منطقي ،فقط فحاش��ي ميكنند و انگ ميزنند ».اينها
عباراتي اس��ت كه مجيدرضا حريري ،رييس اتاق ايران و
چينزمانيكهباپرسشهايخبرنگار«تعادل»درخصوص
برنامهجامعهمكاريمشترك25سالهايرانوچينمواجه
ميشودبااستفادهازآنهاتالشميكندتصويريازاتمسفر
موجود در فضاي عمومي و رس��انهاي كشور در خصوص
اين برنامه همكاري ارايه كند .برنامه جامع همكاريهاي
مشتركباچينكهازيكطرف،جوبايدنرييسجمهوري
امريكا در پاس��خ به پرسش خبرنگاري آن را باعث نگراني
عميقاياالتمتحدهارزيابيميكندكهامكانرشدپايدار
رادراختياراقتصادايرانقرارميدهدوازسويديگربرخي
منتقدانداخليوخارجيآنرادرحدقراردادتركمانچاي
پايينميآورندوانعقادآنراباعثغلتيدناقتصادايراندر
دامانچينيهاارزيابيميكنند.برخيآنراپاياندكترين
نهشرقيونهغربيجمهورياسالميايرانعنوانميكنند
و گروهي ديگر آن را امكاني ارزشمند براي اقتصاد كشور
برميشمارند كه ميتواند سرمايهگذاريهاي الزم براي
توسعهپروژههايزيربناييوراهبرديرادراختيارايرانقرار
دهد.جمعيازنيروهاياپوزيسيونخارجازكشورحتيپارا
ازايننيزفراترگذاشتهواينبرنامهجامعهمكاريراباعث
حضور نظامي چين در اي��ران ارزيابي كردند كه نتايج آن
باعث از دست رفتن حاكميت ايران بر جزاير جنوبي ايران
خواهدشد.اظهاراتضدونقيضوپراكندهايكهدرغياب
رسانههايتحليليوروزنامههابهدليلتعطيالتنوروزي،
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
يدانستندوجماعتينيزراي
ايجادتوزانمثبتبرايايرانم 
يدادند.اماواقعيتاينبرنامهجامع
بهمشكلسازبودنآنم 
همكاريمشتركچيست؟آيااقتصادايرانقادراست،منافع
موردنظرخودراازدلاينهمكاريهايمشتركبرداشت
كند يا همانگونه كه منتقدان اين طرح عنوان كردهاند،
اين برنامه در نهايت منافع حداكثري را براي طرف چيني
تامينخواهدكرد.خبرنگار«تعادل»درجرياناينگزارش
تحليلي با كنار هم قرار دادن قطعات مختلف پازل و از دل
گفتوگوبادامنهوسيعيازكارشناسانوتحليلگرانتالش
كردهتانوريبهابعادپنهانموضوعيبتاباندكهدرروزهاي
ابتدايي سال 1400خورشيدي بيشتر از هر خبر ديگري
افكارعموميايرانيانرادرگيرابعادوزوايايگوناگونخود
ساختهاست.
سكانساول:زمانيبرايتوازنوتعادل
تنها7روز از آغاز س��ال نوي خورش��يدي گذشته بود كه
خبري بر روي ويترين رسانههاي گروهي قرار گرفت كه
تبعاتآننه تنها طولوعرضافكارعموميداخليكشور
را زير و رو كرد ،بلكه در سطوح منطقهاي و بينالمللي نيز
تاثيرات فراواني به جا گذاش��ت .بر اساس اين خبر ،برنامه
همكاريهايجامعايرانوچينكهپيشازايندرجريان
سفرشيجينپينگ،رييسجمهورجمهوريخلقچين
به ايران در س��ال 94ميان روساي جمهوري ايران و چين
پايهگذاريشدهبوددرهفتمينروزفروردينماه1400به

امضاي محمدجواد ظريف و وانگيي وزيران خارجه ايران
وچينرسيدتافصلتازهايازهمكاريهايمشتركميان
ايرانوچيندرسطوحمنطقهايوبينالملليشكلبگيرد.
نقطهآغازرايزنيبرايامضاياينسندراهبردي ۲۵ساله،
اما ۶سال پيش در ژانويه( 2016سال )94در جريان سفر
رييسجمهورچينبهتهرانشكلگرفت.دراينسفرايران
وچينباصدوربيانيهايسطحروابطدوكشوررابهمشاركت
جامعراهبرديارتقادادندواعالمكردهبودند:آمادهمذاكره
برايانعقادسندهمكاريهايبلندمدتهستند.بهدنبال
اين ريلگذاري در روابط دو كش��ور با تالشهاي ظريف و
حمايتهايمجلسدهم،مذاكراتبرايتهيهپيشنويس
سندهمكاريجامعباچينآغازشدوسرانجامدرسال۹۸
درسفروزيرامورخارجهكشورمانبهپكن،اينپيشنويس
براي بررسي و تاييد نهايي تحويل دولت چين شد .اكنون
اين سند ،مشتمل بر همكاريهاي راهبردي ،منطقهاي و
بينالمللياست.باگذشتبيشاز15ماهازسفرظريفبه
چين و بعد از موافقت مقامات چيني در نهايت امضاي اين

ببرد ،امضاي س��ند برنامه جامع همكاريهاي مشترك
ايران و چين و حمايت تمامقد اصولگرايان از آن فضايي پر
از تناقض را در برنامههاي رسانه ملي ايجاد كرد .منتقدان
صدا و سيما با اشاره به اين واقعيت كه چطور ممكن است
وزارتخارجهايكهدرسريالگاندوبهعنوانمجموعهاي
كه توجهي ب��ه منافع ملي ن��دارد معرفي ش��ده ،همان
ساختاري باشد كه برنامه همكاري مشترك ايران و چين
(كهموردحمايتاصولگراياناست)رابهسامانبرساند.اما
همانگونهكهصداوسيماوزارتخارجهرابهدليلامضاي
برجامباطرفهايامريكاييزيرسوالبردهبود،رسانههاي
ماهوارهاينيزمتوليانوزارتخارجهرابهدليلامضايبرنامه
جامعهمكاريمشتركباچينمينواختند.دورويسكه
از رويكرده��اي افراطي كه يكي ظريف را به دليل برجام و
ديگريبهدليلامضايسندهمكاريباچينمينواختند.
منتقدانبرنامههمكاريباچيناشارهميكردندكهدليل
عدمشفافسازيوزارتخارجهايراندرخصوصجزييات
اينبرنامههمكاريجامع25ساله،تضامينياستكهايران

نكته

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

اهداف:
ارتقايعمليروابطدرسطحمشاركتجامعراهبرديبراساساعالميهدورييسجمهوردربهمن1394نقشهراهوافقبلندمدتروابطدرعرصههايمختلفبرايتحققمشاركتجامعراهبرديوارتقايعمليآن
فراهمس�اختن بستريمناسببراي توس�عه همهجانبههمكاري در عرصههايتجاري،سياسي،اقتصادي،فرهنگي،دفاعيوامنيتيمياندوتمدنكهنآسيايي
اصول:
احتراممتقابلوپيگيريمنافعمشتركبهصورتبرد-برددرروابطدوجانبه،منطقهايوبينالمللي به رس�ميت شناختن اش�تراكات فرهنگي ،تقويت چندجانبهگرايي ،حمايت از حق دولتها برايبرخورداريازحقحاكميتبرابروبوميبودنمدلتوسعه
ويژگيها:اشتراكنظردوكشوردرارتباطبابسياريازمسائلمنطقهايوبينالملليبهويژهمبارزهبايكجانبهگرايي
برنامهسياسي،راهبردي،اقتصاديوفرهنگيبرايترسيمچشمانداز 25سالههمكاريدوكشوربرنامه جامع همكاريهاي مشترك در جريان سفر وزير
امور خارجه چين به تهران پاي برگهها نشس��ت تا فصل
تازهاي از همكاريهاي مشترك ميان دو كشور باستاني
آغاز شود .در ابعاد اقتصادي اعالم شد ،توليدات مشترك
براي تأمين نياز بازارهاي داخلي و خارجي ،همكاريهاي
دوجانبهدرحوزهانرژي،صنعتي،معدنيوزيستمحيطي
بااولويتهمكاريدربخشزيرساختي،ارتباطي،مخابراتي،
علمي ،آموزشي و حوزه سالمت است .همكاري در زمينه
تسهيلدرروابطماليوبانكي،تعميقروابطتجاريبخش
خصوصي براي تجارت و همكاري رسانهاي ،دانشگاهي از
ديگرمحورهايهمكارياينسندبلندمدتهمكاريبين
ايرانوچيناستكهمسووالنرويابعادوزوايايگوناگون
آنتاكيدكردند.
سكانسدوم؛ابهامهاازراهميرسند
در روزهايي كه صدا و س��يما با پخش قسمت دوم سريال
جناحيگاندوتالشفزايندهايراصورتميدادتاعملكرد
كلي متوليان حوزه سياس��ت خارجي كشور را زير سوال

به طرف چيني براي استفاده از بنادر و ظرفيتهاي كشور
دادهاست.درپاسخبهاينابهاماتمسووالنوزارتخارجه
درگامنخستاعالمكردندبهدليلدرخواستطرفچيني
ترجيحدادهانداجراياينطرحراباچراغخاموشپيگيري
كنند .اظهارنظري كه ن��ه تنها از حجم انتقادات كم نكرد
بلكه باعث افزايش دامنه ابهامها نيز شد .با افزايش دامنه
اينابهاماتمحمدجوادظريفروزچهارشنبه11فروردين
ماه در شبكه اجتماعي كالبهاوس با موضوع ناگفتههاي
تفاهمنامهايرانوچينبهسواالتمخاطبانپاسخداد.
سكانسسوم؛همهراههابه FATFختمميشود
ظريف در كالبهاوس در پاس��خ به سوالي درباره قرارداد
 ۲۵س��اله با چين به يكي از كليديترين موضوعات براي
بهبود شاخصهاي اقتصادي كشور و آغاز تبادالت مالي با
جهانپيرامونييعني FATFاشارهكردوگفت«:فراموش
نكنيد همين االن هم مشكالتي كه درباره  FATFداريم
مانع همكاري ما با روس��يه و چين ميشود.حتي اگ ر نگاه
بهشرقداشتهباشيمتحريمو FATFمانعهستند.نگاهبه

شرقزمانيكهخودچيننگاهشبهغرباستمعناندارد.
مننهبهنگاهبه شرق اعتقاددارمونهنگاهبهغرب .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 برنامهريزيهايي كه منجر به امضاي برنامه جامع
همكاريهايمشتركشد،تاكيدكرد«:اينچينيهابودند
كه از س��ال ۹۲كه ما به سر كار آمديم و درخواست رابطه
استراتژيككرديمتاسال ۹۴بهماپاسخندادندچونشرايط
قطعنامههايقبليزمينهرابرايشانفراهمنميكرد».ظريف
با اشاره به نقش علي الريجاني در پيگيري مفاد اين سند و
برخياظهارنظرهادرخصوصپيشنهادطرفچينيبراي
حضورعليالريجانيگفت«:پيشنهاداينكهآقايالريجاني
نماينده ايران براي مذاكره با چين باش��د ،از سوي بنده به
دفترمقاممعظمرهبريارايهشد.اينكهچينيهاالريجاني
را براي تفاهم ايران و چين پيش��نهاد كرده باش��ند ،دون
شأن كشور است و صحيح نيست .حضور الريجاني در اين
تفاهمنامهپيشنهادمنبود.صادقانهميگويمهيچفشاري
بر وزارت خارج��ه نبوده كه اين توافق را امضا كند .نگرش
من اين است كه اصالتا بايد با چين رابطه داشت كمااينكه
اصالتابايدباغربرابطهداشت».ظريفدربخشديگرياز
اينگفتوگويمجازيدرخصوصاحتمالحضورويدر
انتخاباترياستجمهوريگفت«:آخرينموضعمنبااولين
موضعمنهيچتفاوتيندارد.بندهنامزدنيستم.بهاندازهكافي
گرفت��اري داريم كه در كاري كه ميدانيم نتيجهاي ندارد
واردشويم.نميخواهمخودمرابيشازاينگرفتاركنم».
سكانسچهارم:اكانتهايفيكانگميزنند
در اين ميان يكي از چهرههايي ك��ه اظهاراتش ميتواند
تصويري مس��تند از ابعاد و زواياي گوناگون برنامه جامع
همكاريهايمشتركميانايرانوچينارايهكند؛رييس
اتاق ايران و چين اس��ت .مجيدرضا حري��ري در جريان
گفتوگو 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 ميتواند منجر به فحاشي و
انگ زدن ش��ود .در خصوص اين يند بهطور كلي ميتوان
گفتكهاينبرنامهجامعهنوزتاموعدرسمياجرابيشاز
2سال زمان پيشرو دارد .در شرايط فعلي اما نه موافقان و
نهمخالفاناينبرنامهجامعهيچاشرافيبهموضوعندارند.
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
يكعدهنيزبدونهيچگونهدليلومدركيمخالفاينسند
همكاري هستند .مجيدرضا حريري افزود :به اين ترتيب
نيميازموافقانومخالفاندربهترينحالتاصالازمحتواي
سنداطالعينداشتهوآنرانخواندهاند.حريريهمچنين
درجريانگفتوگوباخبرآناليندربارهواكنشرسانههاي
فارسيزبان خارج از كشور درباره امضاي اين سند و تاثير
منفياينسندبرروابطميانچينوامريكاوتبديلكردن
چينبهقدرتاقتصادينخستجهانتوضيحداد:ابعاداين
مسالهبهگستردگيكهاينرسانههااشارهميكنند،نيست.
ادامه در صفحه5

يادداشت1 -

اعترافاتخطرناك
يك مسوول اقتصادي

اعتراف در لغت به معني ابراز،
بيانُ ،مقُر ،پذيرش اش��تباه و
به زبانآوري واقعيات اس��ت
و هرچند خردمندان اش��اره
كردهاند ،اعت��راف به ناداني و
اشتباه،عيندانايياست،امادر
عين حال تاكيد هم ميكنند
آلبرتبغزيان
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 روشنتر ،اعتراف به اشتباه در صورتي كه تالشي
براي جبران اش��تباهات صورت نگي��رد ،عين ناداني و
نابخردي است ،چرا كه نشاندهنده 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 بازتابهاي
وسيعي در ش��بكههاي 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
مخالفدرخصوصايناعترافات،رويويترينرسانههاي
گروهي قرار گرفتند .اما واقع آن است كه مثالي كه براي
اين ش��كل اعترافات ميتوان نظيرس��ازي كرد ،مانند
پزشكي اس��ت كه اعالم كند ،بهرغم اينكه ميدانست
تزريقدوزمشخصيازداروبرايبيمارخطراتيداشته،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 ميدهد ،هم تورم را بهطور فزاينده
افزايش ميدهد و هم بر دامنه مشكالت معيشتي مردم
ميافزايد .معني تسعير داراييهاي خارجي چيست؟
تسعير يعني تالش براي فروش ارز خارجي به باالترين
قيم��ت و نتايج آن نيز ب ه طور مس��تقيم باعث افزايش
نوسانات ارزي در بازار خواهد شد .ادامه در صفحه6

يادداشت3-

سال پر نوسان بورس

روزهاي آغازين س��ال جديد
براي ب��ورس چن��دان حال و
روز خوب��ي نداش��ت ،مانن��د
وضعيت كرونابيشتر شهرهاي
اي��ران قرمز ش��د و ادامه روند
نااميدكننده خود را ادامه داد و
از اينكه خط ريل خود را عوض
حامدعليمحمد
كند خبري نبود و اين قطار راه
خود را البته با سرعت كمتري در بعضي روزها باخاموش
كردنموتورقرمزخودادامهدادوسهامدارانميليونيبازار
سرمايه اميدهاي خود را در سال نو بر باد رفته ديدهاند .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.باتوجهبهاينكهبيشترمحصوالتداخليباافزايش
قيمت كاال براي مصرفكننده همراه بوده است و بر سود
آوري شركتهاي بزرگ افزوده شده ولي؛ همچنان اين
تغييرات تاثير مثبتي بر بورس نداشته و حتي نوسانات ارز
براي شركتهاي صادركننده 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 .

يادداشت5-

بي مباالتي مسووالن
و بيتوجهي مردم
از هم��ان روزي كه قرار ش��د
جادهها را نبندند و مس��افرت
آزاد باش��د و مس��ووالن
تصميمگيري در اي��ن باره را
به عهده مردم گذاشتند معلوم
بود كه آنچ��ه در نهايت اتفاق
خواهد افتاد فش��ار مضاعفي
مريمشاهسمندي
اس��ت كه به كادر درمان وارد
ميش��ود و مردمي كه بيمالحظه بار سفر ميبندند و
بعد هم با عاليم كرونا راهي بيمارستانها شده و نيازمند
خدمات درماني خواهند بود .اينكه  15هزار نفر مبتال به
كرونا بدون توجه به پروتكلهاي بهداشتي به مسافرت
رفتهاند خود درد ديگري است كه هيچ درماني براي آن
پيدا نخواهد ش��د .مردم بيمباالتتر از آن هستند كه
مسووالن در تصورشان ميگنجد و حاال اين كادر درمان
استكهبايدتاواناينبيمباالتيوبيمسووليتيرابدهد.
بيمارستانهابازهمهرروزشلوغترازديروزميشودوآمار
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
ميدهد و معلوم نيس��ت اين آمار و ارقام از كجا به دست
ادامه در صفحه8
رييسجمهور ميرسد ...

رويداد
تورم از  ۳۶درصد عبور كرد

نرخ تورمساالنهاسفندماه ١٣٩٩طبقاعالممركزآمار،
برايخانوارهايكشوربه ٣٦,٤درصدرسيدهكهنسبت
به ماه قبل ٢,٢،واحد درصد افزايش نشان ميدهد.نرخ
تورم نقطهاي در اسفند ماه  ١٣٩٩به عدد  ٤٨,٧درصد
رسيده است؛ يعني خانوارهاي كشور بهطور ميانگين
 ٤٨.٧درصد بيش��تر از اس��فند ١٣٩٨براي خريد يك
«مجموعه كاالها و خدمات يكسان» هزينه كردهاند.بر
اساس اعالم مركز آمار ايران ،نرخ تورم ساالنه اسفند ماه
 ١٣٩٩براي خانوارهاي كش��ور به ٣٦,٤درصد رسيده
كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل ٢,٢،واحد درصد
افزايش نشان ميدهد.همچنين نرخ تورم ساالنه براي
خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب  ٣٦,٢درصد و
 ٣٧.٧درصد ميباش��د كه براي خانوارهاي شهري٢,١
واحد درصد افزايش و براي خانوارهاي روس��تايي ٢.٧
واحد درصد افزايش داشته است.بر اساس گزارش تورم
در سال 99بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به
استان چهارمحال و بختياري ( ٥٨,٥درصد) و كمترين
آن مربوط به اس��تان قم ( ٤٢.٩درصد) است .در اسفند
ماه ١٣٩٩عدد ش��اخص كل براي خانوارهاي كش��ور
( )١٣٩٥=100به ٢٩٨,١رس��يد كه نسبت به ماه قبل
 ١.٨درصد افزايش نشان ميدهد.در اين ماه بيشترين
نرختورمماهانهخانوارهايكشورمربوطبهاستانكرمان
با ٢.٧درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط
بهاستانگيالنبا 0.8درصدافزايشاست.درصدتغيير
شاخصكلنسبتبهماهمشابهسالقبل(تورمنقطهبه
نقطه)برايخانوارهايكشور٤٨.٧درصداست.بيشترين
نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اس��تان چهارمحال و
بختياري ( ٥٨.٥درصد) و كمترين آن مربوط به استان
قم ( ٤٢.٩درصد) است .نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به
اس��فند ماه ١٣٩٩براي خانوارهاي كشور به عدد٣٦.٤
درصد رسيد .بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به
استان كرمانشاه ( 40.1درصد) و كمترين آن مربوط به
استان مركزي ( ٣٣.٣درصد) است .در اسفند ماه١٣٩٩
عددشاخصكلبرايخانوارهايشهري()١٣٩٥=100
به ٢٩٤,٩رسيدكهنسبتبهماهقبل ١.٨درصدافزايش
نش��ان ميدهد .در اين ماه بيش��ترين نرخ تورم ماهانه
خانوارهاي شهري مربوط به استان خراسان جنوبي با
 3درص��د افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به
استانخوزستانبا 0.9درصدافزايشاست.اميندليري
كارش��ناس اقتصادي و مدرس دانش��گاه در گفتوگو
با تس��نيم ،اقتصاد ايران در س��ال 99داراي تحوالت و
دگرگونيهاي مثبت و منفي بسيار بود .شايد اگر سال
 99رايكيازسختترينودشوارترينسالهاياقتصادي
ايران در بعد از انقالب اسالمي ايران قلمداد كنيم ،اغراق
نكردهايم .به جز كرونا كه اثرات ان كامال مش��خص بود
از يك طرف تحريم يكجانبه حداكثري دولت پيشين
امريكادرتحريمصادراتنفتخاموفرآوردههاينفتي،
مسدودكردنكليهمنافذارتباطاتبانكيونقلوانتقال
پولي وبيم��هاي ،تحريم ناوگان حم��ل ونقل دريايي و
كشتيراني جمهوري اس�لامي ايران تحريم دارو و مواد
غذايي وكاالهاي واس��طهاي و س��رمايهاي و مواد اوليه
توليدات صنايع استرتژيك كشور و صنايع خودرويي و
محدوديت درصادرات فوالد و ساير كاالهاي صادراتي
كش��ور از جمله نمونهاي از تحريمهاي ظالمانه دولت
ترامپ در اعمال تحريم حداكثري بود كه از ارديبهشت
ماه سال 97پس از خروج از برجام براي ايران وضع كرد،
اينتحريمهادرسال 99پختهشدوبهاوجخودرسيد.از
طرفديگرتصميماتاقتصاديبعضاًنابخردانهومنفعالنه
دولتدرمقابلهبارفتارتهاجميامريكادروضعتحريمها،
شوكهايشديديبهاقتصادواردكرد.شوكتكنرخي
كردن ارز 4200توماني وعرضه وتسري آن به بسياري
از متقاضيان ارزي بهطوريكه اعالم ش��د همه فعاالن
اقتصاديبراينيازهايقانونيواداري،نيازهايخدماتي
مسافران،دانشجويانومحققانو..ميتوانندازارز4200
تومانياستفادهكنندوهمچنينفروشوتوزيعبيرويه
سكه به متقاضيان بدون محدوديت عرضه آن ،تحريك
تقاضادربازارخودروبادستكاريدرتعرفهوارداتخودرو
ازجملهتصميماتنادرستاقتصاديبودكهدرنيمهاوايل
سال  97بدون توجه به وجود بلقوه حجم نقدينگي باال
درجامعهدرشرايطيكهزمزمهخروجامريكاازبرجامنيز
بعدازانتخابترامپبهعنوانرييسجمهورامريكاشنيده
ميشد و ميتوانست زنگ خطري براي اقتصاد كشور
باشد و موجب تحريك نقدينگي در بازار ارز ،سكه و كاال
شود.لذااينعواملباعثشدتاعدمتعادلدرمتغيرهاي
كالن اقتصادي بروز كن��د .همزماني اثرات تصميمات
نادرستاقتصاديوزمزمهخروجامريكاازبرجامووجود
هيجاناتناشيازاتفاقاتعواملتحريكآميزمورداشاره،
شرايطي را براي كش��ور فراهم كرد كه منجر اقدامات
منفعالنه دولت (براي مقابله ب��ا عارضههاي اقتصادي
ناخوشايند) گرديد و وضع را از آنچه كه انتظار ميرفت
بدتر كرد .افزايش حجم نقدينگي ،تش��ديد نرخ تورم،
كاهشارزشپولملي،كسريبودجهشديدوفشارهاي
مضاعفدرمعيشتمردمبادرآمدهايپايينومتوسط،
باعث ش��د تا دولت تصميم ناباورانه ديگري در آبان ماه
 98مبني بر افزايش س��ه برابري قيمت بنزين بگيرد.
تصميمبدترازآن،درخصوصاختصاصدرآمدناشياز
افزايش قيمت بنزين به 60ميليون اقشار كم درآمد بود
كهبهعنوانكمكمعيشتيقرارشدنوزيعشود.استمرار
پرداختنادرستيارانهنقديبه 78ميليوننفرازجامعه
ناشناختهيارانهبگيرانقبليبدونشناساييجامعههدف،
باوجودخارجشدنداوطلبانهبسياريازيارانهبگيراندر
اوايل كاري دولت يازدهم يا حذف اجباري افراد ديگري
ازآنهابامعياروشاخصهايغيرمطمئنوكاهششديد
درآمدهاينفتيدرسال،99شرايطسختيرادرتأمين
بودجهيارانههاوبرايتأمينكسريبودجهسنگينيكه
دولت در س��ال  99با آن مواجه بود ،رقم خورد و وجود
اين شرايط سخت ،دولت را مجاب نمود ،تا افزايش نرخ
ارزكههموارهمدارصعوديراطيميكرد،دستآويزي
براي كس��ب درآمد و جبران كسري بودجه و پرداخت
هزينههاي جاري و عمراني خود در سال  99قرار دهد.
غافلازاينكهباايناقدامدردامنقدينگيسنگينيگرفتار
شده و هدفگذاري بانك مركزي را در كنترل نرخ تورم
درسال 99درمرز22درصدرابهچالشخواهدكشاند.
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اخبار

ايـران

رهبر انقالب با تأكيد بر اصل مشاركت در انتخابات ويژگيهاي رييسجمهور مطلوب را تبيين كردند

مشارکت باال و انتخاب رئیسجمهور قوی و ضد فساد

رهبر معظ��م انقالب اس�لامي در اولين روز از س��ال نو در
س��خنراني زنده تلويزيوني خطاب به ملت شريف ايران ،با
تبيين وظايف اساسي دستگاهها و مردم براي تحقق شعار
س��ال و حمايت توليد و رفع موانع آن ،سياست اعالمي در
قضيه برجام يعني لغو تحريمها و راستيآزمايي آن قبل از
بازگشت ايران به تعهدات برجامي را تخطيناپذير خواندند
و در ادامه ،انتخابات رياستجمهوري در خرداد ۱۴۰۰را در
ابعادداخليوخارجيبسيارمهمبرشمردندوبااشارهبهنقشه
و تالش گسترده دشمنان براي نااميد كردن مردم از حضور
در انتخابات تأكيد كردند :رياس��تجمهوري با اختيارات
بسيار وسيع ،مهمترين و موثرترين مديريت كشور است و
مردم براي نااميد كردن دشمن و نوسازي دستگاه اجرايي،
در انتخاب رييسجمهور خصوصياتي مانند مردمي بودن،
كفايت ،قدرت مديريت ،ايمان ،عدالتخواهي ،ضد فس��اد
بودن ،عملكرد انقالبي و جهادي ،اعتقاد به توانمنديهاي
داخلي ،اميدواري به آينده و اعتقاد به جوانان را مورد توجه
قرار دهند .رهبر انقالب در آغاز سخنانشان با اشاره به ورود
به قرن جديد از نگاه عرفي ،مقايس��هاي كوتاه ميان اوضاع
ايران در س��ال ۱۳۰۰و ۱۴۰۰كردند و گفتند :سال۱۳۰۰
سالكودتايانگليسيبهدسترضاخانواستقرارحكمراني
وابسته و ديكتاتوري بود اما سال ۱۴۰۰سال انتخابات است
يعني حكمراني متكي بر استقالل و آراي مردم و مبتني بر
اتكاء و اعتماد به نفس ملي .ايشان با اشاره به محقق نشدن
كاملشعارسالگذشتهيعنيجهشتوليدافزودند:البتهدر
بخشهاي مهمي از توليد پيشرفتهايي حاصل شد كه در
برخي موارد ميتوان به آن جهش نيز اطالق كرد كه همين
روندبايدباقوتبيشتريادامهيابد.حضرتآيتاهللخامنهاي
دربحثضرورترفعموانعتوليدبهموارديهمچونواردات
بيرويه،قاچاقكاالورفعمقرراتزائداشارهكردندوافزودند:
موانعتوليدبسياربيشتراستكهبايددرصداوسيماتبيين،
و با كمك دستگاهها 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 واسطهها ،مبارزه
با فساد و اصالح نظام بانكي و گمركي از ديگر اقدامات الزم
برايتحققشعارسالاستكهاگراينكارهاباجديتدنبال
شود ،يقينا امسال تحولي در اقتصاد كشور ايجاد ميشود.
رهبر انقالب با اشاره به سوءاستفاده و منفيبافي برخيها با
بزرگنماييمشكالتموجودبهخصوصدرفضايمجازيو
تبليغاتخارجيدشمنانگفتند:برخيآيهيأسميخوانند
و راه را بنبست نش��ان ميدهند اما اصال اينطور نيست و
ايران ميتواند با استفاده از ظرفيتهاي مختلف داخلي از
شكوفاترين اقتصادهاي منطقه و حتي جهان باشد .ايشان
افزودند :استفاده از اين ظرفيتها احتياج به معجزه ندارد.
بلكه مديريتي قوي ،داراي احساس مسووليت ،ضد فساد
و داراي برنامه جامع اقتصادي ميخواهد .حضرت آيتاهلل
خامنهاي با اشاره به اذعان كارشناسان بانك جهاني درباره
رتبه هجدهم اقتص��اد ايران در ميان حدود  ۲۰۰كش��ور
افزودند:همينكارشناسانمعتقدندظرفيتهايسرزميني
و انس��اني زيادي در ايران وجود دارد كه در صورت استفاده
از آنها ،رتبه اقتصادي ايران به رتبه  ۱۲ميرس��د كه بسيار
مهم اس��ت .رهبر انقالب در بحث ظرفيتهاي سرزميني،
«وسعت كشور ،همس��ايگان متعدد ،قرار گرفتن در مسير
ترانزيت ش��رق به غرب و ش��مال به جنوب» و در موضوع
ظرفيتهاي انساني «جمعيت جوان ،تحصيلكرده و آماده
كار» را از جمله واقعياتي خواندند كه در كنار منابع طبيعي
سرشار ،ثروتهاي خدادادي زيرزميني و زيرساختهاي
مهمايجادشدهدر ۳۰سالاخيرميتواندايرانرابهكشوري
پيشرفتهتبديلكندكههيچگونهتحريميبرآناثرنداشته
باش��د .ايش��ان رفع مش��كالت موجود را نيازمند همدلي
خواندند و افزودند :كس��اني كه سرمايه الزم را دارند و آحاد
مردم ك��ه ميخواهند مانند كمك مومنانه به كمك توليد
بيايند ،ميتوانند در اين زمينه فعال شوند كه خيريههاي
مردمي ،نهادهاي انقالبي و امناي مس��اجد فعال بايد براي
ساماندهياينمسالهمهمبرنامهريزيكنند.رهبرانقالببه
تناسبموضوعموردبحثيعنياقتصادكشور،بهبياننكاتي
در باب تحريمها نيز پرداختند .ايشان محاصره اقتصادي و
تحريم ملتها و مانعتراشي 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 ملتها نميتوانند مقابله كنند .رهبر انقالب
در تبيين دو راه ممكن ب��راي مواجهه با تحريمها افزودند:
يك راه ،خواهش از تحريمكننده براي كاهش يا برداشتن
تحريماستكهطبعاًاونيزخواستههاياستكباريشراروي
ميز ميگذارد و ميگويد بايد انجام دهيد كه اين همان راه
ذلت و انحطاط و عقبماندگي است اما راه دوم ،استفاده از
ظرفيتها و نيروهاي داخلي براي توليد كاالهاي تحريمي و
كاهش و بياثر كردن تحريمهاس��ت كه ملت ايران راه دوم
را انتخاب كرده و ادامه ميدهد .حضرت آيتاهلل خامنهاي
تالش مل��ت ايران براي تبديل تحريم به فرص��ت را داراي
نتايج تحسينبرانگيز خواندند و با اشاره به مواردي از جمله
تأمينوسايلبهداشتيمقابلهباكرونادرداخل،افزايشتوان
علمي و افزايش حيرتانگيز قدرت دفاعي كش��ور گفتند:
اين واقعيات نشان ميدهد كه ميتوان تحريم را به فرصت
تبديل كرد .رهبر انقالب 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 تحريمها باقي خواهد
ماند .ايشان افزودند :در اين چند سال مكرر گفته شد كه اگر
تحريم برداشته يا اگر سرمايهگذاري خارجي شود ،چنين و
چنانخواهدشد،درحاليكهاين«اگر،اگرها»اقتصادكشور
را معطل و سردرگم ميكند و بالتكليفي ضرر بزرگي براي
اقتصاد است .رهبر انقالب در بخش ديگري از سخنانشان
بهموضوعبسيارمهمانتخاباترياستجمهوريوانتخابات
شوراها پرداختند و با اش��اره به «اهميت باالي انتخابات از
بُعد داخل��ي و از بُعد بينالمللي» گفتند :انتخابات از لحاظ
داخلي يك نوس��ازي و يك نفس تازه براي بخش اجرايي
اس��ت زيرا افراد تازه نفس و پُرانگيزه وارد كار ميش��وند و
اين موضوع بسيار مبارك است .حضرت آيتاهلل خامنهاي
حضور و مشاركت مردم در انتخابات را بهلحاظ بينالمللي
نشاندهندهاقتدارمليدانستندوافزودند:آنچهبيشازتوان
دفاعيوقدرتديپلماسيزمينهسازاقتداركشوراست،خو ِد
مردموهوشياريوپُرانگيزهوسرپابودنآنهااستومظهراين
اصل
حضور و اقتدار از همه مهمتر در انتخابات است .ايشان ِ
مشاركت مردم و همچنين ميزان حضور مردم در انتخابات
راازعواملاصليتاثيرگذاردراقتدارمليبرشمردندوگفتند:
همه،حتيكسانيكهممكناسترهبريرانيزقبولنداشته
باشند ،ايران قوي را به عنوان راه مقابله با دشمنيها قبول
دارند كه يكي از راههاي مهم قوي ش��دن ايران ،مشاركت
در انتخاب��ات اس��ت .رهبر انقالب اس�لامي تأكيد كردند:
دستگاههاي جاسوسي برخي كشورها و از همه بدتر امريكا
ورژيمصهيونيستيتالشدارندتاانتخاباترابيرونقكنند
وبههميندليليابرگزاركنندگانرابهمهندسيانتخابات،
و يا شوراي نگهبان را متهم ميكنند و يا تالش دارند با القاي
بياثر بودن رأي مردم در بهبود اوضاع ،مردم را دلسرد كنند.
حضرت آيتاهلل خامنهاي با اشاره به استفاده حداكثري از
فضاي مجازي براي دلسرد كردن مردم و همچنين از رونق
انداختن انتخابات ،ازنحوه مديريت فضاي مجازيدركشور
انتقادكردندوگفتند:همهكشورهايدنيا،برفضايمجازي
اِعمال مديريت ميكنند اما در كشور ما ،برخي به رها بودن

فضاي مجازي افتخار ميكنند در حاليكه اين ش��يوه به
هيچوجه افتخار ندارد .رهبر انقالب اسالمي 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 تالش دارد با شيوههاي رواني
مشاركتمردمدرانتخاباتراكاهشدهدكهاميدواريممردم
باپاسخرد،دشمنانرانااميدكنند.
نكت��ه دوم كه رهبر انقالب اس�لامي به آن اش��اره كردند
«اهميت جايگاه رياستجمهوري» بود كه گفتند :جايگاه
رياس��تجمهوري ،مهمترين و موثرترين مديريت كشور
است و طرح برخي مس��ائل همچون اينكه رييسجمهور
اختيارات��ي ن��دارد يا تداركاتچي اس��ت ،خ�لاف واقع و از
روي بيمس��ووليتي ي��ا بياطالعي يا غرضورزي اس��ت.
ايش��ان با تأكيد بر اينكه رياستجمهوري پُرمشغلهترين
و پُرمسووليتترين مديريت كش��ور است ،افزودند :تقريبا
همه مراكز مديريتي و اكثر امكان��ات حكومتي در اختيار
رييسجمهوراستومديريتهادربخشهاييمثلقضايي
ونظاميدرقبالرياستجمهوري،ناچيزاست.
رهبر انقالب اس�لامي گفتند :همه ما باي��د به هنگام رأي
دادنمتوجهمسووليتبزرگوسنگينيباشيمكهبرعهده
رييسجمهور اس��ت .حضرت آي��تاهلل خامنهاي خطاب
به افرادي كه ميخواهند داوطلب انتخابات شوند ،گفتند:
انتظار داريم س��نگيني كار را متوجه ش��ويد و بدانيد چه
مسووليتسنگينيراميخواهيدبردوشبگيريد.اگرديديد
كه ميتوانيد اين مسووليت را به عهده بگيريد ،آنگاه وارد
كارزار انتخاباتي شويد .رهبرانقالب اسالمي تأكيد كردند:
حل
مشكالت اصلي كش��ور را بدانيد و براي آنها برنامه و راه ِ
ولو اجمالي داشته باش��يد .اقتصاد كشور و مسائل مهم آن
مانندرشدتوليدملي،رشدسرمايهگذاري،تقويتپولملي
و مساله تورم ،موضوع امنيت كشور ،آسيبهاي اجتماعي،
نحوهمواجههباسياستهايپيچيدهدنياومسالهبسيارمهم
فرهنگ را بشناسيد .ايشان با تأكيد به آحاد مردم مبني بر
دقتدرانتخابخود،دربيانويژگيهاييكرييسجمهور
مطلوبگفتند:رييسجمهورمطلوببايدباكفايت،باايمان،
عدالتخواه و ضد فساد ،داراي عملكرد انقالبي و جهادي،
معتقد به توانمنديهاي داخلي ،معتقد به جوانان به عنوان
پيش��ران حركت عمومي كش��ور و اميدوار به آينده باشد.
حضرت آيتاهلل خامنهاي تأكيد كردند :اگر چنين فردي بر
سر كار بيايد ،كشور را به نقطه مطلوب خواهد رساند و مردم
بايدفرديبااينخصوصياتراپيداكنندكهالبتهپيداكردن
آن شايد براي آحاد مردم آسان نباشد و بايد به افراد مطلع و
مورد اطمينان مراجعه كنند .رهبر انقالب اسالمي در پايان
بحث انتخابات ،به لزوم حفظ وحدت و انس��جام ملي اشاره
كردندوافزودند:انتخاباتبايدنمادوحدتمليباشدنهنماد
دودستگي و تفرقه و دوقطبيگري .ايشان با تأكيد بر اينكه
تقسيمبنديهايغلطچپوراستبايدكنارگذاشتهوفقط
آينده كشور و نظام اسالمي در نظر گرفته شود ،خاطرنشان
كردند:اختالفدرسليقهوبينشسياسيوقوميتومذهب
اشكالي ندارد اما اين مسائل نبايد برهم زننده وحدت ملي
باشند.بخشپايانيسخنانرهبرانقالباسالميبهموضوع
برجام و مسائل منطقه اختصاص داشت .حضرت آيتاهلل

خامنهايبااشارهبهشكستسياستفشارحداكثريامريكا،
گفتند:آناحمققبلي،فشارحداكثريرابرايضعيفكردن
ايران طراحي و اجرا كرد تا ايران ضعيف را پاي ميز مذاكره
بكشاند و خواستههاي مستكبرانه خود را تحميل كند اما
هم خودش با آن فضاحت از قدرت كنار رفت و هم امريكا را
مفتضح كرد و جمهوري اسالمي با قدرت و عزت همچنان
ايستادهاست.ايشانتأكيدكردند:فشارحداكثريشكست
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 قويتر ميش��ود .رهبر انقالب اسالمي سياست
اعالمي ايران درباره برجام و تعامل با طرفهاي برجامي را
تخطيناپذيرومورداتفاقهمهخواندندوتأكيدكردند:امريكا
بايدهمهتحريمهارالغوكند،بعدايرانراستيآزماييخواهد
كرد و در صورت لغو واقعي تحريمها ،بدون هيچ مشكلي به
تعهدات برجامي خود بازخواهيم گش��ت .حضرت آيتاهلل
خامنهايافزودند:قولامريكاييهامعتبرنيستكهبخواهند
تحريمها را روي كاغذ بردارند بلكه بايد در عمل تحريمها را
بردارند و جمهوري اسالمي آن را راستيآزمايي كند .ايشان
با اشاره به اظهارات برخي مسووالن امريكايي مبني بر لزوم
تغييربرجامبهعلتتغييرشرايطگفتند:بله،شرايطنسبت
به س��ال ۹۴تغيير كرده اما اين تغيير ب��ه نفع ايران بوده نه
ايران امروز را بسيار قويتر و خود اتكاءتر از آن
امريكا .ايشانِ ،
روزتوصيفكردندوافزودند:درمقابل،امريكاضعيفترشده
زيرا دولتي بر سر كار آمد كه با حرف و كار و كنار كشيدنش،
امريكارامفتضحكردومشكالتاقتصادينيزآنرافراگرفته
است .البته امروز هم سرنوشت رييسجمهور امريكا معلوم
نيست چه خواهد شد .رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند:
بنابرايندرصورتتغيير،برجامبايدبهنفعايرانتغييركند.
حضرتآيتاهللخامنهايخاطرنشانكردند:البتهماباابتكار
جوانانوشركتهايدانشبنيان،تحريمهارابياثركردهايم
و اين راه را با قوت ادامه خواهيم داد .ايشان با تأكيد بر عجله
نداش��تن ايران در خصوص راهحل ارايه شده براي برجام،
گفتند:برخيميگويندنبايدفرصتسوزيكرد.اينحرف
درست است اما عجله هم نبايد كرد .ايشان با اشاره به اينكه
در مواردي ضرر عجله بيشتر از فرصتسوزي است ،گفتند:
به عنوان نمونه ،در قضيه برجام عجله شد و در حالي كه ما
ِ
تعهدات
همهتعهداتخودراانجامداديم،طرفهايمقابل،
روي كاغ ِذ خود را انجام ندادند .رهبر انقالب اسالمي تأكيد
كردند :صبر و حوصله ايران زياد اس��ت و اگر آنها سياست
اعالمي ما را قبول كردند ،كار درست ميشود و اگر هم قبول
نكردند شرايط به همين شكل ادامه خواهد يافت .حضرت
آيتاهلل خامن��هاي اظهارات برخي سياس��يون را مبني بر
اينكه در پيشقدم شدن براي عمل به تعهدات فرقي وجود
ندارد،اينموضوعرابهعلتسابقهبدامريكاييهاقابلقبول
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 حاليكه روي كاغذ
ازبرداشتهشدنتحريمهاسخنميگفتند،بهتعهداتخود
عملنكردندوعواملشانهرشركتيراكهقصدكاركردنبا
ايرانداشت،ازسرمايهگذاريميترساندند.ايشانسياست
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
فلسطينرااشتباهخواندندوگفتند:امتاسالميهرگزقضيه
فلسطينرافراموشنخواهدكردودلبستنبهعاديسازي
روابط رژيم اش��غالگر با چند دولت حقير ،كامال بيارزش و
اشتباهاست.رهبرانقالباسالميبااشارهبهچراغسبزدولت
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 امريكاييها وجود دارد كه آيا از روز اول ميدانستيد
دولت سعودي را در چه باتالقي گرفتار ميكنيد كه امروز،
هم خارج شدن از جنگبرايش ضرر داردهم ادامه دادن آن؟
ايشان قضيه يمن و درماندگي دولت سعودي را نمونهاي از
نتايجاعتمادبهامريكاازطرفمتحدانآندانستندوگفتند:
امريكاييها اين منطقه و ملتها را نميشناس��ند و دايما
اشتباهميكنند.

هر اونس طال  1730دالر شد

پيش بيني ثبات نسبي قيمت طال و سكه در شش ماه اول 1400

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
روز جمع��ه  13فروردين  ،1400قيم��ت جهاني طال به
 1730دالرافزايشيافتوقيمتدالردربرابرسايرارزهاي
جهانكاهشداشت.امادربازارداخليايران،روزپنجشنبه
با افزايش قيم��ت دالر به  25740توم��ان ،قيمت طال و
س��كه افزايش يافته و مظنه هر مثقال طال روز پنجشنبه
به 4ميليون و  710هزار تومان ،ه��ر گرم طالي  18عيار
1ميليون و 87هزار تومان ،سكه 11ميليون و 180هزار،
نيم س��كه  6ميليون و  750هزار ،ربع س��كه  4ميليون و
300هزار،سكهگرمي 2ميليونو 450هزارتومانمعامله
شد .كارشناس��ان ميگويند كه در حالي كه دالر امريكا
اندكي تضعيف شده و س��وددهي اوراق قرضه اين كشور
كاهشداشتهاست،قيمتطالامروزاندكيافزايشداشت
و از پايينترين رقم 3هفته اخير كه در جلسه قبل به ثبت
رسيده بود فاصله گرفت .طرح  2تريليون دالري اشتغال
زايي بايدن هم در باال رفتن قيمت طال موثر بوده اس��ت.
قيمت طال روز چهارش��نبه به پايينترين رقم از 8مارس
يعني 1677دالر و 61س��نت رس��يده بود .جفري هالي
تحليلگرموسسهاوآندادراينبارهگفت:رشدقيمتامروز
قيمت طال ناش��ي از تضعيف ارزش دالر و عدم رشد سود
اوراققرضهپسازانتشارجزئياتبستهسرمايهگذاريهاي
زيرساختيدولتبايدنبودهاست.ارزشدالردربرابرسبد
ارزهاي معتبر جهاني كه روز چهارشنبه به باالترين رقم5
ماهگذشتهرسيدهبود،امروزكاهشداشتوسببارزانتر
شدن طال براي خريداراني ش��د كه از ارزهاي غيردالري

استفاده ميكنند.بايدن در دومين ماه حضور خود در كاخ
سفيد دومين اليحه ميليارد دالري خود را ارايه كرده كه
يكيازاهدافآنسرمايهگذاري 621ميليارددالريجهت
بازسازيزيرساختهايامريكاست.خبرارايهاينبستهتاثير
مثبتيبرسوددهياوراققرضهنداشتهاستوهمينمساله
بهرشدقيمتطالكمككردهاست.

پيشبينيثباتقيمتطال و سكه
در شش ماه اول
نائب رييس اتحاديه ط�لا و جواهر گفت :با توجه به ثبات
نسبي بازار ارز در كشور و كاهش اونس جهاني پيشبيني
ميشود در ش��ش ماهه اول سال ۱۴۰۰تغييرات خاصي
در قيمتهاي طال و سكه نداشته باشيم.در سال گذشته
شاهدافزايششديدقيمتطالنسبتبهسالهايقبلاز
آن بودهايم بهطوري كه چنين افزايشي در بازار طال و سكه
بيسابقهبودهاست.علتافزايششديدقيمتطالبيماري
كرونابودكهاقتصادجهانيرابانوساناتبسيارشديديروبرو
كرد و باعث شد تا ارزش برابري ارزها كاهش پيدا كند و به
نوعياقتصادجهانيبارشدمنفيروبروشدوهمينمساله
عامليشدبرايافزايشقيمتطال.قيمتاونسجهانيدر
سال گذشته به حدود دو هزار دالر رسيد و قيمت سكه در
كشورتامرز ۱۶ميليونتومانافزايشپيداكردكهنسبت
به اول سال  ۹۹تقريبا دو ونيم برابر شد.در روزهاي پاياني
سال ۹۹واسفندماهبازارمقداريباثباتروبروشدوقيمت
اونسجهانيباتوجهبهتوليدواكسندرسطحجهانيوبهتر

شدناوضاعاقتصاديجهانباكاهشروبروشد.يكيديگراز
عواملثباتقيمتدرپايانسال۹۹تمهيداتبانكمركزي
بودكهباعثشدقيمتارزكاهشپيداكندوهمينامرهم
باعث شد تا قيمت طال با كاهش روبرو شود.در اسفندماه با
كاهش قيمت اونس جهاني روبرو بوديم و بايد قيمت طال
هم در كشور ما پايين ميآمد ،اما به يكباره 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
قيمتطالدركشور.
كشتي آراي افزود :قيمت سكه در روزهاي پاياني سال در
محدوده ۱۱ميليونو ۲۰۰هزارتومانتا ۱۱ميليونو۴۰۰
هزارتومانوقيمتهرگرمطالي ۱۸عياريكميليونوصد
هزار تومان بود.در شروع و هفته اول سال ۱۴۰۰قيمتها
همانروالگذشتهراداشتواونسجهانيهمبدونتغيير
بود،وليدرهفتهدومسالكهواحدهايصنفيشروعبهكار
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  ۶۰۰دالر
رسيد و اين يعني كاهش  ۵۰دالري قيمت اونس جهاني
نسبتبهسال .۹۹ويبااشارهبهروندقيمتسكهوطالدر
هفته اول سال گفت :به علت كاهش قيمت اونس جهاني
و نرخ ارز شاهد افت قيمتها در بازار طال و سكه هستيم.
اونس جهاني به ۱۶۸۷دالر رسيده و به اين ترتيب قيمت
سكهطرحجديد ۱۱ميليونو ۲۰۰هزارتومان،سكهطرح
قديم ۱۰ميليون و ۹۰۰هزار تومان ،نيم سكه ۶ميليون و

 ۷۵۰هزار تومان ،ربع سكه ۴ميليون و ۳۰۰هزار تومان و
سكههايگرمي ۲ميليونو ۴۵۰هزارتومانفروختهشده
است .گرم طالي ۱۸عيار ۱ميليون و ۷۸هزار تومان و هر
مثقالطال ۴ميليونو ۶۷۰هزارتومانفروختهشدهاست.
كاهشسهم دالر از ذخايرارزيجهان
صندوق بينالمللي پول اعالم كرد سهم دالر از ذخاير ارز
جهانيدرسهماههپايانيسالگذشتهميالديتا ۵۹درصد
پايينآمدكهپايينترينرقمطي 25سالگذشتهاست.در
حاليكه سهم يورو تا ۲۱.۲درصد و سهم يوان تا ۲.۳درصد
افزايش داشت .كاهش س��هم دالر در دورهاي اتفاق افتاد
كه شاخص آن بيش��ترين كاهش را از سال  2010نشان
ميداد 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
ميشود .سهم يورو از ذخاير ارز خارجي رسمي جهان در
ماههاي پاياني 2020از 20.5تا 21.2افزايش داش��ت در
حاليكه سهم يوان از 2.1درصدبه 2.3درصدرسيد .يوان
 1.94درصدازذخايرارزجهانرادرسهماههپاياني2019
تشكيلميداد .تحليلگرانعقيدهدارندكاهشسهمدالر
از ذخاير جهاني موقتي است و نتيجه كاهش ارزش آن در
برابرسايرارزهايبرتردنيادرپاييز 2020بودهاست.گزارش
اينتحليلگرانبراطالعاتياستواراستكهنشانميدهد
داراييهاي دالر در بانكه��اي مركزي تا  7تريليون دالر
افزايش يافته است.پيشبيني ميشود سهم دالر در سه
ماههفعلي 2.8درصدافزايشيابد.

ماليات ۳۵درصدي براي
حقوقهاي ۳۲ميليون توماني

افزايش ۲۵درصدي و حداق��ل دريافتي ۳.۵ميليون
تومان��ي كاركنان و بازنشس��تگان در س��ال جاري با
پرداختتا ۳۵درصديمالياتبهصورتپلكانيهمراه
است.بهگزارشايسنا،افزايشحقوقكاركناندولتو
بازنشستگاندرسالگذشتهبهطورمتوسط ۱۵درصد
و حداقل دريافتي آنها ۲.۸ميليون تومان بود ،اما دولت
در اليحه بودجه س��ال  ۱۴۰۰افزايش ضريب حقوق
گروههاي مختلف حقوقبگير در دستگاههاي اجرايي
اعم از كاركنان و بازنشس��تگان را ۲۵درصد و حداقل
پرداختي به آنها را  ۳.۵ميليون تومان پيشبيني كرد
كه در اين حالت ميزان افزايش حقوق بهطور متوسط
 ۱۰درصد و حداقل پرداختي ۷۰۰هزار تومان افزايش
داش��ت.در جريان بررس��ي اليحه بودجه  ۱۴۰۰در
مجلس ،نظرات متفاوت��ي در رابطه با افزايش حقوق
كاركنانمطرحبودوليدرنهايتآنچهدرقانونبودجه
تصويبوازسويمجلسبهدولتابالغشدهاستنشان
ميدهدكهضريبحقوقگروههايمختلفحقوقبگير
بر اس��اس آخرين حكم كارگزيني سال  ۱۳۹۹تا ۲۵
درصد افزايش مييابد؛ البته مشروط به اينكه ميزان
افزايشحقوقهيچكسينسبتبهسالگذشتهبيش
از دو ميليون و  ۵۰۰هزار تومان نباشد.بنابراين با اين
مصوبه در قانون بودجه ،حقوقهاي باالي ۱۰ميليون
تومان مشمول افزايش ۲۵درصدي نشده و فقط رقم
ثابتدوميليونو ۵۰۰هزارتومانبهآنهااضافهميشود.
از سوي ديگر پرداخت ماليات حقوق كاركنان مطرح
است كه البته اين قشر همواره از بخشهاي با سهم باال
در پرداخت ماليات در سال هستند .براي سال جاري
سقف معافيت مالياتي در ماه چهار ميليون و در سال تا
 ۴۸ميليون 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
 ۴۸ميليون تومان در س��ال تا رقم  ۹۶ميليون تومان
و به عبارتي هش��ت ميليون تومان در ماه  ۱۰درصد
مشمول ماليات خواهد شد .همچنين از ۹۶ميليون تا
 ۱۴۴ميليونتوماندرسال( ۱۲ميليونتومانماهانه)
شامل ۱۵درصد،از ۱۴۴ميليونتا ۲۱۶ميليونتومان
در سال ( ۱۸ميليون تومان در ماه) ۲۵درصد و از۲۱۶
ميليون تا ۲۸۸ميليون تومان يعني حقوق حدود۲۴
ميليوني در ماه شامل  ۲۵درصد ماليات ميشود .اما
حقوق هاي ۲۸۸ميليون ت��ا  ۳۸۴ميليون تومان در
سال ۳۰درصد و از ۳۸۴ميليون تومان (در سال) باالتر
يعني از  ۳۲ميليون تومان در ماه ۳۵ ،درصد مشمول
ماليات ميشود.جريان افزايش حقوق كاركنان تنها
مربوط به اين رشد در قانون بودجه نيست و در يكي،
دوسالاخيربراساسفصل ۱۰قانونمديريتخدمات
كشوري،امتيازاتيبرايحقوقكاركنانمشخصشده
كهامكاناستفادهازاينامتيازتا ۵۰درصدافزايشاست
ودستگاههاميتوانندطبقشرايطوضوابطتعيينشده
نسبتبه آن اقدامكنند.

هشدار ايران به بانك جهاني

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اقدامات زير ساختي
فني و حقوق��ي در س��ال ۱۳۹۹از آمادگي دولت براي
برداشتنگامهايبلنددرجهتتسهيلسرمايهگذاري
دربخشتوليدخبرداد.فرهاددژپسندوزيراموراقتصادي
وداراييگفت:خوشبختانهتقريبابالغبر 10سالاستكه
شعار سال در حوزه اقتصاد تعريف ميشود و اين نشانگر
توجهعاليترينمقامكشوربهمقولهاقتصاداستوازاين
زاويهبرايمادرخورتوجهوتقديراست.ويتصريحكرد:
اينرتبهمتاسفانهتاحديمتاثرازمسائلسياسياست.
ما در سال 99يازده اقدام مهم و بهبود بخش اين رتبه را
انجامداديم.ازاينيازدهاقدام،هشتاقدامبهتاييدسهاتاق
بازرگاني،تعاونواصنافرسيده،يعنيبخشخصوصي
كامالآنراتاييدكردهاست.بانكجهانيبهواسطهاينكه
منابعخاصيداردهنوزآنهارانپذيرفتهاستبنابراينآثار
آنهارويرتبهماهنوزمشخصنشدهاست.بههميندليل
رييس سازمان سرمايهگذاريخارجي ما طينامهايبه
رييس بانك جهاني نوش��ته است هشدار داده است كه
بايد از مداخله امور سياسي در امور حرفهاي فني پرهيز
كنند.دژپسند ادامه داد :بحث ديگر هم اين بود كه ما به
قوانين و مقرراتي نياز داشتيم كه تا حدي دست هيات
مقرراتزداييبازترشودوضمانتاجراييداشتهباشند
كهخوشبختانهدرسالگذشتهباهمكاريخوبدولت
و مجلس موفق به اخذ آنها ش��ديم .بنابراين االن از نظر
قوانينومقرراتكامالآمادهشدهايمكهبتوانيميكگام
مهمتريرابرداريم.بهعنوانمثالدرحوزهتشكيلدادگاه
تجاري يا پنجره واحد صدور مجوز شركتها در استان
تهران و چهار استان ديگر اقدام شده است كه نتايجش
در سال 1400مشهود 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.نرخبهرهبرداريكهازظرفيتاسميبخشتوليد
داريممتاسفانهيكنرخمطلوبنيستكهحدود60- 50
درصدوخيليكماست.وقتيبررسيميكنيمميبينيم
كهبرخيازواحدهايتوليدازتكنولوژيكهنهاياستفاده
ميكنند و بازار ندارند .اما برخي ديگر هم به خاطر عدم
دستيابي يابرخورداي از منابع مالي مكفي است .بهطور
سنتي و در اغلب موارد ما براي تامين اين منابع مالي به
دنبال بازار پول ميگرديم چرا كه براي ما راحتتر 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 ميتوانن��د در آن اقدام به
فروشاوراقوتامينماليكنند.ويبابياناينكهدرسال
 99از اين بازار حدود 35هزار ميليارد تومان براي بخش
خصوصي تامين شده است ،گفت :من بارها گفتهام كه
بازار سرمايه بالغ بر 500هزار ميليارد تومان براي بخش
تامين ماليكردهكهبرخيبهاشتباه فكركردهانددولت
اينكارراكردهاستدرحاليكهدولتدراينزمينهسهم
كوچكي دارد و بخش خصوص اين كار را كرده كه نكته
حائزاهميتياست.

اخبار
كنترل نقدينگي و كاهش تورم
انتظاري در 1400

مجيد شاكري كارش��ناس اقتصادي با اش��اره به اينكه
اگر بانك مركزي كنترل ترازنامه بانكها را زودتر به كار
ميگرفت ،احتماال نيمه دوم سال شاهد رشد نقدينگي
نبوديم ،افزود :انتظار ميرود اين اقدام با موفقيت اجرايي
شود.غيرازفصلبهاردرسهفصلبعديمصارفبانكيرشد
شتاباني پيدا كرد .با توجه به بزرگ شدن اعداد اسمي در
اقتصاد كه نقدينگي متناسب با آن به صورت درونزا رشد
كرده،برخيازمصارفبهشكلديگريميتوانستوجود
داشته باشد .شاكري گفت :آنچه منجر به تورم ميشود
رشدنقدينگياست،نهافزايشپايهپولي.باتوجهبهاينكه
پيش بيني ميشود چشمانداز اقتصادي در سال 1400
نس��بت به س��ال قبل تغيير كند ،تورم انتظاري كاهش
داشتهاست.ويافزود:بانكمركزيدرمجموعباتوجهبه
شرايطموجوديعنيكسريبودجه،پايهپوليراباموفقيت
كنترلكرد،امااينكنترلبهدليلوجودمصارفيكهاشاره
شد ،چندان به نتيجه نرسيد و نقدينگي رو به رشد نهاد.
از آنجا كه انتظار ميرفت اثر پايه پولي بر هزينه تس��ويه
شبانهبانكهاباتوجهبهباالبودنتورمقدريمانعازرشد
مصارفبانكهاشود،امامالحظهميشودكهرشدمصارف
ونقدينگي،پايهپوليراهمبهدنبالخودكشيدوپايهپولي
كهرشدآندرتابستان ۵درصدبودبه ۱۸.۸درصدرسيد،
اگرچهاينرقمقابلدفاعاست،اماافزايشرانشانميدهد.
شاكريتاكيدكرد:بايدايننكتهراهمموردتوجهقرارداد،
گرچه مصارفي رخ داده كه بسياري از آنها خارج از حوزه
بانكمركزيقرارداشتهوبهنوعرفتاربانكهادرترازنامهها
ربط پيدا ميكند ،اما نميتوان نقش اين نهاد پولي را در
نظارتمنكرشد.البتهبايداينمسالهراهمبايدموردتوجه
داد كه بانك مركزي برنامه كنترل ترازنامه را در دس��تور
كارقراردادهوبهجاياينكهمستقيمبهكنترلنقدينگي
بپردازد،سرراستخودنقدينگينهاييرابهعنوانيكپايه
پولي مورد هدف قرار داده و در واقع بر ميزاني كه ترازنامه
بانكي به صورت كلي و جزئي توانايي بزرگ ش��دن دارد،
قيد ميگذارد .وي اظهار داش��ت :تاريخ ايران نشان داده
در دورههايي كه كسري بودجههاي بسيار بزرگ در حد
 ۵۰درصد كامال پولي ميش��ده ،رشد نقدينگي پاييني
مانند۱۴يا ۱۵درصد داشتيم .چنانچه بانك مركزي اين
توانراداشتكهكنترلترازنامهرازودتربهكارميگرفت،
احتماال نيمه دوم سال گذشته شاهد اين رشد نقدينگي
نبوديم.بااينحالاكنوننيزانتظارميرودكنترلترازنامه
باموفقيتبدوناضافهكردنمعافيتهايغيرضروريبه
اجرا درآيد .با توجه به تجربه تاريخي ميتوان اميدوار بود
كه بانك مركزي فارغ از وقايع كنوني كنترل بيشتري بر
رشد نقدينگي داشته باشد ،اما اينهايك مرحله از مسير
ي است كه پيش رو قرار دارد .اين كارشناس درباره
طوالت 
تاثيركروناوبازارسرمايهبراينمسالهتصريحكرد:واقعيت
اين است در اين باره دو نگاه وجود دارد .اول همانطور كه
اشارهشدتاحديميتواناينمسالهرابهافزايشنرخارزو
رشدمعادلرياليمعامالتارزيدرايرانمربوطدانست.
نگاهبعديهمبهنوعمصارفسبباينرشدارتباطداردكه
كرونابهدليلوامهاياعطاشدهبراينامرموثربودهوبازار
سرمايه هم بدون تاثير نبوده است .اين دو مورد به صورت
برونزا عوامل مهمي به حساب ميآيند ،اما در صورتي كه
بانك مركزي زودتر كنترل نظامات ترازنامه را به اجرا در
ميآورد ،حتي عوامل بيروني هم آثارشان كنترل شدهتر
بود .ش��اكري درباره درباره ايجاد مان��ع براي تخريب در
اقتصاد از جمله ايجاد تورم و افت دوباره ارزش ريال در اثر
نقدينگيباالگفت:جهتجلوگيريازايننوعتخريببايد
نوعمصرفخلقپوليكهبناستازاينزمانبهبعدصورت
گيرد،مشخصشود.بهاينمعنا؛برنامهريزيوهدفگذاري
شودتابهسمتيكبرنامهتوسعهحركتكند.

جلسه گروه ۲۴
روز دوشنبه برگزار ميشود

جلس��ه روس��اي كل «گروه  »۲۴در راس��تاي سلسله
جلسات جانبي اجالس بهاره صندوق بينالمللي 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 بانكهاي مركزي «گروه
 »۲۴به رياس��ت دكتر پيمان قربان��ي ،معاون اقتصادي
بانك مركزي كش��ورمان به صورت مجازي برگزار شد.
در اين جلس��ه ،معاونان بانكهاي مركزي «گروه »۲۴
درخصوص شرايط اقتصادي كشورهاي در حال توسعه
در دوره پس از همهگيري ويروس كرونا بحث و گفتوگو
كردند.معاونانبانكهايمركزيكشورهاي«گروه»۲۴
بر اين نكته تأكيد داشتند كه در دوره پس از همهگيري
ويروس كرونا ،اقتصاد كشورهاي توسعهيافته پيشرفت
و بهبود مناسبتري داش��تهاند اما اين امر براي اقتصاد
كشورهايدرحالتوسعهرخندادهاستكهمستلزمتوجه
و اتخاذ تصميمهاي ويژه است .بر همين اساس معاونان
بانكهايمركزي«كشورهايگروه»۲۴بهمنظوربرون
رفت كشورهاي در حال توس��عه از اين شرايط و تبعات
اقتصاديناشيازهمهگيريبيماريكرونا،پيشنهاداتي
را طي اين جلسه مجازي براي بيانيه نهايي اجالس ارايه
كردند.ازجملهمحورهاياصليطرحشدهدراينجلسه
برايگنجاندندرمتنبيانيهاجالسميتوانبهچگونگي
نالمللي
نالملليمانند«صندوقبي 
حمايتسازمانهايبي 
پول»و«بانكجهاني»ازاقتصادكشورهايدرحالتوسعه،
افزايشحجمتسهيالتدهيسازمانهايبينالملليبه
كشورهاي در حال توسعه و در نظر گرفتن نرخهاي بهره
پايين براي اين تسهيالت و تنفس به وامهاي قبلي اشاره
كرد.معاونانبانكهايمركزي«گروه»۲۴دربارهبندهاي
بياني هجلسهروسايكل«گروه»۲۴كهروزدوشنبهتوسط
اعضا به تصويب خواهد رس��يد ،بحث و بررسي كردند.
«گروه »۲۴به منظور ايجاد هماهنگي و پيشبرد مواضع
كشورهايدرحالتوسعهدرقلمروهايپوليوتوسعهمالي
دراواخرسال ۱۹۷۱ايجادشد.كشورهايآرژانتين،برزيل،
كلمبيا،اكوادور،گواتماال،هاييتي،مكزيك،پرو،ترينيدادو
توباگو،ونزوئال،چين،هند،ايران،لبنان،پاكستان،فيليپين،
سريالنكا،سوريه،الجزاير،ساحلعاج،كنگو،مصر،اتيوپي،
گابن،غنا،كنيا،مراكش،نيجريهوآفريقايجنوبياعضاي
گروه ۲۴راتشكيلميدهند.

بانك و بيمه
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از رشد  ۳۳درصدي نقدينگي تا تداوم سركشي پول در ۱۴۰۰

اعتراف رييس كل به چاپ پول

در حال��ي كه آمارها نش��ان از رش��د  ۳۳.۸درصدي
نقدينگي تا پايان بهمن سال گذشته دارد و از بهمن
 ۱۳۹۸تا بهمن پارسال به حجم نقدينگي ۹۲۹هزار
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 ميداند.
به گزارش ايس��نا ،نقدينگي كه تغييرات آن بهشدت
ساير متغيرهاي كالن اقتصادي و كل اقتصاد را تحت
تاثير قرار ميدهد ،همواره يك��ي از مهمترين علل و
منشأ معضالت اقتصادي كش��ور است ،زيرا تاكنون
سد مس��تحكمي مقابل خلق يا افزايش اين شاخص
اقتصادي و دست درازيها به سمت نظامي بانكي در
جهت تامين مالي ايجاد نشده است.
در اين زمينه س��ال گذش��ته ،بانك مركزي اولويت
اقدام��ات و برنامهه��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 بانكها
نزد اين بانك تا  ۱۲درصد ،جايگزيني گواهي سپرده
يورويي ،پيشنهاد انتشار اوراق وديعه دو ساله و افزايش
نرخ سود سپردههاي بانكي را به سرانجام رساند.
از سوي ديگر ،كنترل رشد ترازنامه بانكها مهمترين
عامل كنترل نقدينگي از س��وي ريي��س كل بانك
مركزي اعالم شد كه بدين منظور ،از ابتداي پارسال
بانكهايتجاريوتخصصياجازهدارندتاترازنامهآنها
به ترتيب ۲و  ۲.۵درصد 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 گونهاي كه طبق گفته رييس مركز
مديريت بدهيهاي عموم��ي و روابط مالي دولت در
وزارت اقتصاد ،از طريق تامين مالي با انتشار اوراق در
سال گذشته ۱۷۰هزار 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 برنامهريزيهاي بانك مركزي
براي كنترل نقدينگي ،كارشناسان اقتصادي معتقد
بودند كه اين راهها به مهار نقدينگي ختم نميش��ود
زي��را چاره اصلي كنترل نقدينگي تورم اس��ت و بايد
براي كاهش تورم برنامهريزي و سياستگذاري جدي
صورت بگيرد كه نگاهي به اوضاع تورم و قيمت كاالها
در سالي كه گذشت ،نشاندهنده اين است كه تورم
افزايشهاي قابل مالحظهاي را تجربه كرده است؛ به
گونهاي كه نشانههاي 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 اولينبار
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 نشاندهنده افزايش بيسابقه نسبت پول به
نقدينگيورشدضريبفزايندهنقدينگياستوآمارها
نشان ميدهد سهم پول از نقدينگي در شهريورماه به
 ۲۰.۷درصد رس��يده كه از مهر  ۱۳۹۲بيسابقه بوده
است .از سوي ديگر ،ضريب فزاينده نقدينگي نيز به
رقم  ۷.۸درصد رسيده است.
براس��اس آماري كه بانك مركزي منتشر كرده ،رقم
نقدينگي در پايان شهريورماه به ۲۸۹۵.۹هزار ميليارد
تومان رسيده كه به نسبت اسفند  ۱۳۹۸رشد 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  ۲.۸درصد افزايش مواجه
شده است.
طبق اين گزارش ،حجم تغيي��رات نقدينگي در بازه
 ۱۱ماهه كه از ابتداي پارس��ال تا پاي��ان بهمن را در
برميگيرد ،حدود  ۸۳۸هزار ميليارد تومان تخمين
زده ميش��ود و درصد رشد نقدينگي نيز در اين دوره
 ۳۳.۸درصد رشد بوده است .به عبارت ديگر ،از بهمن
 ۱۳۹۸تا 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
بهبانكمركزيوبانكهاافزايشيخواهدبود؛بنابراين،
طبق گفته كارشناسان اقتصادي بانك مركزي بايد
كنترل تورم را بيش از پيش و كارشناس��يتر در نظر
بگيرد زيرا شواهد نشاندهنده اين است كه اقدامات
صورتگرفتهتاكنوندراينزمينهموثرنبودهوتنهاراه
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 ميكند

برش

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
براينكهوقتيقانونتكليف
ميكند كه بانك مركزي
نقدينگ��ي ب��راي تامين
محمدطبيبيان هزينه دول��ت ايجاد كند
بانك مركزي چارهاي جز
تمكين ندارد و بايد عمل كند.
يكم ،آيا اين ادعا صحيح است؟
از رييس كل فعلي نبايد توقع غيرواقعبينانه داشته
باشيم .چون اين مطلب روال شده و رييس كلهاي
ديگر هم همين كار را كردهاند .بنابراين جدا از اينكه
بهمقامفعلينميشودغيرمنصفانهايرادگرفتامابه
نظر اينجانب اين ادعا منطقاًصحيح 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 10
الف – بانك مركزي ايران مسوول تنظيم و اجراي
سياس��ت پولي و اعتباري بر اساس سياست كلي
اقتصادي كشور ميباشد.
ب – ه��دف بانك مركزي اي��ران حفظ ارزش پول
و موازنه پرداختها 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 پيشبيني نشده
است تابع قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي
سهامي خواهد بود.
د – بان��ك مركزي ايران جز در م��واردي كه قانون
صريحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانين و مقررات
عموم��ي مرب��وط ب��ه
وزارتخانهها و شركتهاي
دولت��ي و موسس��ات
دولتي و وابسته به دولت
و همچني��ن مش��مول
مقررات قسمت بانكداري
اين قانون نميباشد».
اين قانون يك قانون مادر
محسوبميشودوقوانين
ديگر نميتواند ناقض آن
باشد .در اين قانون تصريح
ش��ده كه وظيف��ه بانك

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 ۱۳۹۵نرخ تورم در
اقتصاد ايران تك رقمي شد ،اين روند هر چند با نوسان
تا اواسط س��ال  ۱۳۹۷ادامه پيدا كرد ولي از آن زمان
شكست و ديگر به حالت سابق برنگشت.
وقتي تورم تك رقمي ۴۲درصد شد
در س��ال  ۱۳۹۶نرخ تورم از  ۷درصد ش��روع شد و به
 ۹.۷درصد در مرداد  ۱۳۹۷رسيد ولي از شهريورماه
آن س��ال دو رقمي شد .به هر حال در اين دوره زماني
تغييراتي در سياستهاي ارزي دولت رخ داد و زماني
بود كه ارز  ۴۲۰۰توماني براي بازار ايران تعيين شد و
در ادامه آنچه اتفاق افتاد افزايش نرخ ارز در بازار آزاد،
خروج امريكا از برجام و تش��ديد تحريمها 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 ميدهد روند رو به رشد آن
از دو سال پيش ( )۱۳۹۷شروع شده و گرچه در اين
ميان نوسان داش��ت و براي كوتاهمدت كاهش پيدا
كرد ،ولي به بيش از  ۴۲درصد در ش��هريورماه سال
 ۱۳۹۸رسيد و باالترين حد تورم ساالنه از سوي مركز
آمار  ۴۲.۷درصد ثبت شد .از سويي ديگر تورم نقطه
به نقطه از خردادماه  ۱۳۹۷دو رقمي شده بود و حتي
به بيش از  ۵۲درصد در ارديبهش��ت ماه سال ۱۳۹۸
افزايش يافت كه بعد از آن به تدريج كاهشي شد و تا
زير ۲۰درصد 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  ۱۳۹۹نرخ تورم در اقتصاد

مركزي حفظ ارزش پول اس��ت .اي��ن كار در همه
كشورهاباسياستپوليانجامميشود.بانكمركزي
طبقبنددوماينقانونيكشخصحقوقيمستقل
است .مانند يك اداره دولتي نيست كه در چارچوب
بودجه براي آن تعيين تكليف شود .يك فرد حقوقي
مستقل اس��ت كه نميتوان آن را موظف به انجام
كاريكردكهبهخودشزيانواردكند.يعنيوظيفه
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.
طبقبنددهمينقانونبانكمركزيمشمولبسياري
از قوانين نيست .اين ماده هم مصرح مفاد باالتر است.
يعنياگرمجلسقانونيتصويبكردكهخالفوظيفه
بانك مركزي است بانك مركزي موظف به اجراي آن
نيست .مگر اينكهخود قانون مادرمنتفيوباطل شود
و قانون ديگري جاي آن قرار گيرد.
سوم،پسچراروسايبانكمركزيبهايندستورات
بودجهاي تمكين كردهاند؟ بايد از خودشان پرسيد!
اگر نميكردند از كار بركنار ميشدند و احتماال براي
حفظ جايگاه به اين تكاليف تن در ميدادهاند.
چهارم ،راهحل 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
نميتوانندوظيفهمصرحدرقانونراانجامدهندكنار
بروند.يااينكهمثلاكثركشورهامدتخدمترييس
كل بان��ك مركزي در حد بي��ش از دوران يك دور
رياستجمهوري باشد و فقط با راي اكثريت مطلق
مجلس بتوان او را بر كنار كرد .در اين صورت رييس
كلبانكمركزيميتواندهدفقانونيبانكمركزي
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 بحثهايي
بشودكهآببندينيست؟
بانك مركزي با تمكين به
اين دس��تورات و قوانين
ساالنه بودجهاي ،از قانون
خودش تمرد كرده است
مگر نه؟
صفحهشخصيايشان
درصفحهمجازي
ايران براي شاخص س��االنه  ۳۶.۴و اسفندماه ۴۸.۷
درصد ثبت ش��د.اينكه 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 راههاي 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 بحثهايي در رابطه با افزايش
نرخ تورم در ماههاي 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
سال ۹۸ ،۱۳۹۸درصد ارقام كالن بودجه محقق شده
و با وجود تحميل هزينههاي 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 اينبار نيز بر اين تاكيد داش��ت
ك��ه صورتهاي مالي بانك مركزي در س��ال۱۳۹۸
نشاندهنده انضباط مالي دولت بوده و براساس همين
صورتهاي مالي خالص بدهي دولت به بانك مركزي
بيش از  ۴۶درصد 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؛ بهطوري كه اعالم شد بيترديد افزايش
ناگهاني نرخ ارز در سامانه نيما علت موج تورمي اخير
بوده است .همچنين موضوع وام يك ميليوني كه بانك
مركزي به  ۲۳ميلي��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

موضعگيري سازمان برنامه و بودجه تاكيد داشت كه
تمام مشكالت تورمي موجود محدود به عملكرد بانك
مركزينيستوقضاوتدرخصوصعملكرداينبانك
بايد در چارچوب محيط اقتصاد كالن و ش��وكهاي
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
تامينكسريبودجهتوسطبانكمركزيكهدربودجه
تكليفشدهبود،بهنوعيتامينكسريازمحلپايهپولي
بوده كه اين روش در كوتاهمدت به معني استقراض از
بانك مركزي است.
اين موضوع به جري��ان مجوزهاي دول��ت در قانون
بودجه اشاره داشت كه طي سالهاي اخير و با كاهش
درآمده��اي نفت��ي ،دريافت مازاد  ۲۰درصد س��هم
صندوق توسعه ملي از درآمدهاي ارزي را در دستور
كار قرار ميداد .اين در حالي است كه در سال ۱۳۹۸
از س��هم  ۳۴درصدي صندوق  ۱۴درصد و در س��ال
گذشته از س��هم  ۳۶درصدي صندوق  ۱۶درصد در
اختيار دولت بود كه بايد براي دريافت آن بانك مركزي
ريال در اختيار دولت قرار ميداد.اما اين تنها موردي
نبود كه دولت براساس قانون به سمت فروش ارزهاي
صندوق توسعه ملي ميرفت.
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
 ۱۳۹۸مطرح شد يا اينكه در سال گذشته با افزايش
هزينههاي كرونا رييسجمهور 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 ميشد 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 ميگيرد و
بانك مركزي تاكيد ميكرد 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
بانكنيستچنيناقداميبهمعنيچاپپولوافزايش
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 چالشهايي وجود دارد.
اين در حالي اس��ت ك��ه همتي  -ريي��س كل بانك
مركزي -همچنان بر موضع خود تاكيد داش��ته و در
تازهترين اظهارات خود به صراحت از چاپ پول توسط
بانكمركزيبرايتامينكسريبودجهازمحلفروش
ارزهاي صندوق توسعه ملي سخن گفته است.
وي گفته كه در سال  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹بخشي 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 كوتاهمدت اين اتفاق
افتاده كه به افزايش تورم منتهي خواهد شد.
بنابر اعالم رييس كل بانك مركزي در اين شرايط بانك
مركزي ميتواند اقداماتي جهت اصالح روند موجود
انجام ده��د كه از جمله آن اصالح سيس��تم بانكي و
اصالح ترازنامه بانكها است كه از سال گذشت در اين
مسير حركت كرده اما انضباط مالي و تامين كسري
بودجه از كانالهاي غير از چاپ پول موضوعي است
كه بايد ديگر دستگاههاي دولتي براي آن برنامهريزي
كرده و بانك مركزي به كمك آنها خواهد رفت.
الزم به توضيح است كه در سال گذشته كسري بودجه
دولت تا  ۱۵۰هزار ميليارد تومان برآورد شده بود كه
قرار ش��د بخش عمدهاي از آن ت��ا  ۱۰۰هزار ميليارد
تومان از محل انتشار اوراق در بازار بدهي تامين شود
كه بانك مركزي طي چندين مرحله حراج اين اوراق را
به بانكها 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 ميشود 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  ۱۸درصد 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.

رويداد
موضع تند همتي با
رييس صندوق بينالمللي پول

رييس كل بانك مركزي گفت :انتظار داريم ،صندوق
بينالمللي پول بدون تبعيض و نفوذهاي ايجاد شده
توسط البيهاي سياسي يا فشارهاي وارده از سوي
امريكا ،هر چه س��ريعتر به درخواست قانوني ايران
پاسخ دهد .به گزارش روابط عمومي بانك مركزي،
عبدالناصر همتي عصر امروز و درجلس ه مجازي كه
در ادامه سلسله نشس��تهاي جانبي اجالس بهاره
صندوق بينالمللي پ��ول و بانك جهاني و با حضور
رييس صندوق بينالمللي پول ،وزرا ،روس��اي كل
بانكهايمركزيوروسايموسساتماليمنطقهاي
حوزه مناپ ( )MENAPبرگزارشد ،گفت :از زمان
شيوع بيماري كوويد ،19-اقتصاد همه كشورها به
ويژه كشورهاي در حال توسعه بهشدت آسيب ديده
است و ايران يكي از كشورهايي است كه بيشترين
آسيبراازاينبيماريهمهگيردرمنطقهتجربهكرده
است.ويبااشارهبهتحريمهايامريكاعليهكشورمان
افزود :با اين حال و با وجود تحريمهاي اعمال ش��ده
توسط امريكا و سياست فشار حداكثري آن كشور،
ايرانتوانستهبرمشكالتغلبهكردهوتدابيرمناسبي
را اتخاذ كند و آخرين رش��د اقتصادي كش��ور در 9
ماهه سال  ،1399در سطح 2.2درصد بوده است .اما
همانند اكثر كشورهاي درحال توسعه ،براي پيشبرد
سياستهاي خود به منابع مالي نياز دارد .عاليترين
مقام بانك مركزي با اشاره به اقدامات موسسات مالي
بينالمللي در اين زمينه يادآور شد :در همين راستا،
موسسات مالي بينالمللي براي كمك به كشورهاي
نيازمند نسبت به ارايه برخي تسهيالت مالي اقدام
كردند تا آثار منفي بيماري ياد شده را كنترل و رشد
اقتصاديش��ان را احيا كنند .همتي ب��ا بيان اينكه
صندوقبينالملليپولتاكنونبيشاز 100ميليارد
دالر به 85كشور وام ارايه كرده ،تصريح كرد :صندوق
به كشورهاي منطقه مناپ نزديك  16ميليارد دالر
وام داده است اما ايران كه از نخستين كشورهايي بود
كه تقاضاي وجوه اضطراري كرد ،تاكنون هيچگونه
تسهيالتيرابدونارايههرگونهدليلمنطقيدريافت
نكرده است.متأسفانه ،در يادداشت اداري مورخ 15
اكتبر  ،2020به مدير اجرايي گروه امريكا دس��تور
داده شده با درخواست ايران براي دريافت تسهيالت
مخالفتكند.بهاينترتيب،تمايليككشورموجب
سلب دسترسي كشور ديگر به منابع مالي موردنياز
براي مقابله با تأثيرات بيماري كوويد 19-ميشود.
رييس كل بانك مركزي اين امر را تناقضي آش��كار
با روح و اهداف يك س��ازمان بينالمللي دانس��ت و
عنوان كرد :ما انتظار داريم ،صندوق بينالمللي پول
بدون تبعيض و نفوذهاي ايجاد شده توسط البيهاي
سياسييا فش��ارهاي وارده از س��وي امريكا؛ هر چه
سريعتر به اين درخواست قانوني پاسخ دهد.

الزام بانك مركزي
به اجراي قانون بودجه

برخي كارشناس��ان و اقتصاددانان ميگويند وقتي
قانون پولي و بانكي داريم كه در آن تكاليف روشني
براي بانك مركزي پيشبيني شده؛ بنابراين ميتوان
آن را نوعي قانون مادر اس��تنباط ك��رد كه به بانك
مركزي استقالل الزم براي عدم اجراي قانون بودجه
راميدهد.سيداميرحسينطيبيفرد؛معاونحقوقي
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 ميشود كه مقابل «قانون
عام» است ،و اعتبار تمام قوانين ،به جاي قانون خاص،
با قانون اساسي سنجيده ميش��ود و وقتي شوراي
محترمنگهبان،قانونمصوبمجلسرامخالفقانون
اساسي و ش��رع اعالم نكرد ،قانون الزم االجراست و
نميتوان با استناد به استقالل شخصيت حقوقي ،از
اجراي قانون استنكاف كرد .مي گويند قوانين ديگر
نميتواند ناقض قان��ون مادر (بخوانيم قانون خاص)
باشد .ولي بارها ديده ش��ده كه قوانين مصوب (اعم
از بودجهاي و برنامهاي 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 كردهاند 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
معنايخودمختاريوجوازعدماجرايقانونشناخته
نشده؛خصوصازمانيكهدرمتنقانونبهدستگاههاي
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 كردهاند .هيچيك از
دستورات ،سياسي نبوده و بلكه احكام قانونگذار بوده
است .مراجع نظارتي و محاسباتي كشور ،وظيفه خود
را صرفا نظارت بر اجراي قوانين عادي دانستهاند و با
استقالل بانك مركزي در حوزههاي سازماني ،مالي،
عملياتيوكاركردي،سروكارندارندودغدغهآنراهم
ندارند،ازكارشناسانخواهشميكنممراجعمحترم
قانونگذاري را مخاطب فرمايشات و مطالب ارشادي
خويش قرار دهند.

پرداخت ۴۳هزار ميليارد تومان
وام ازدواج

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

بازارسرمايه
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 بانكها در بورس به نظر ميرسد كه در سال
 ۱۴۰۰شاهد عرضه مطلوب امالك و اوراق مبتني
بر ملك در بورس كاال خواهيم بود.در حال حاضر با
مركزتوسعهتجارتالكترونيكوزارتصمتمذاكره
كردهايم 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،
بانكها بايد واگذاري امالك خود را از طريق بورس
كاالدراولويتقراردهندكهدراينزمينهنيزاقداماتي
انجام ش��ده اس��ت .وي در ادامه بيان كرد :در حوزه
عرضه امالك در بورس كاال ،يك فرآيند شناس��ايي
عرضهكنندگان عمده وج��ود دارد كه براي مثال با
شستاتوافقنامهامضاكرديمتاامالكخودرادربورس
كاال عرضه كند.از نظر من سال  ،۱۴۰۰سال 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
ديگرنيزازمجلسقبلبرگشتهاستوهرتكليفيكه
مجلس تعيين كند ما حتما انجام ميدهيم.

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  ۹۹بر هم��ه بازارهاي
دارايي تاثيرگذار بودند ،گفت :برخي از اش��كاالت
س��اختاري ،مانند قيمتگذاريها باعث انحراف
منابعازشركتهايتوليديبهسايرفضاهاميشود.
همچنين برخي سياس��تگذاريهاي نادرس��ت
يا برخي اظهارنظرهايي كه حساس��يتهاي بازار
س��رمايه در آن ديده نش��ده بود ،يا اظهارنظرهاي
سياسي ،موجب نوسانات شديدي در بازار سرمايه
شد.شفافيتهاي اطالعاتي و برخي از تخلفات ،در
اين گروه قرار ميگيرند .رييس س��ازمان بورس و
اوراق بهادار با تاكيد بر اينكه براي ثبات بازار سرمايه
وكاهشنوسانهابايداقتصادكالنازثباتبيشتري
برخوردار باش��د ،گفت :همچني��ن انتظار ميرود
سياس��تگذاريها در منطق بازار س��رمايه انجام
شود و فضاي داخلي بازار سرمايه هم فضايي آرام،
شفاف و باثبات باشد.در برخي از صنايع ،قيمتهاي
تنظيمي ،به اندازه نياز تامين مواد اوليه هم نيست
و با حذف اين عوامل ،شاهد تاثير مثبتي بر فعاليت
اينشركتهادربازارسرمايهخواهيمبود.همچنين
اظهارنظرها باي��د در كاناله��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 ،بهطور مستمر در حال انجام
است .در همين راس��تا ،بخش��ي را با عنوان اداره
ديدبان بازار در س��ازمان بورس ايجاد كردهايم كه
اطالعاتواخباروگزارشهايمردميرادرخصوص
تخلفات احتمالي در بازار سرمايه دريافت ميكند
و اتفاقا بيشترين تخلفات هم از همين ناحيه كشف
و شناسايي ميشود .رييس سازمان بورس و اوراق
بهادار در پايان به چش��مانداز بازار سرمايه در سال
 ١۴٠٠اش��اره كرد و افزود :چشمانداز 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 شركتها افزايش
يافته است .لذا فضاي كلي مثبت است و سهامداران
ميتوانن��د با ارزيابي و تحلي��ل صحيح و مديريت
ريسك ،سود خوبي در اين بازار تحصيل كنند.

صدور مجوز
 ۲۵۰افزايش سرمايه طي سال ۹۹

علي بيك زاده ،مدير نظارت بر بازار اوليه س��ازمان
بورسواوراقبهادارگفت:مجموعمجوزهايسازمان
بورس براي افزايش سرمايه شركتهاي ثبت شده
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در سال گذشته بالغ
بر  ۱۹۶هزار ميليارد تومان بوده است ،در حالي كه
اين رقم در س��ال  ۱۰۹ ،۱۳۹۸هزار ميليارد تومان
بوده است .بر اين اساس ش��اهد رشد  ۸۰درصدي
مبلغ مجوزهاي صادره سال  ۱۳۹۹نسبت به سال
 ۹۸بودهايم.در س��ال  ۹۹از حيث تس��هيل انتشار
اوراق ،اركان مورد نياز جهت انتشار كاهش يافت و
ركن متعهد پذيره نويس اختياري شد؛ همچنين
عرضهه��اي اوليه در س��ال  ۹۹در ب��ورس تهران و
فراب��ورس ايران بالغ بر  ۳۱هزار ميليارد تومان بوده
است كه نسبت به سال  ۹۸رشدي بيش از  ۵برابري
داشته است .بيكزاده افزود :در سال گذشته تعداد
مجوزهاي صادره براي افزايش سرمايهها نيز۲۵۰ ،
مجوز بوده كه از حيث تعداد نيز نس��بت به س��ال
 ۹۸رش��د  ۷۲درصدي 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
اندوختهها و صرف و سلب بوده است.در سال  ۹۹با
توجهبهتصويبقانونافزايشسرمايهسلبوصرف،
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  ۹۹بالغ بر
 ۳۶هزار ميليارد تومان بوده ،در حالي كه اين رقم در
سال ۹۸بالغبر ۷هزارميلياردتومانبودهاست؛براين
اساس،شاهدرشدچندبرابريدراينبخشبودهايم.
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بازارسرمايه

«تعادل» وضعيت بازارسرمايه را طي روزهاي آتي بررسي ميكند

تغيير سرنوشت بورس

رقيه ندايي|
چند روزي ميشود كه بازارسرمايه فعاليت خود را آغاز
كرده اما وضعيت نامطلوبي داشته و هنوز هم بسياري
ازسرمايهگذارانبورسيدرزيانعمدههستندواميدي
نسبت به بازار ندارند .شاخص كل بازار سرمايه در هفته
اخي��ر  ۰,۹درصد افت كرد و ب��ورس تنها بازار منفي
اولين هفته كاري در سال  ۱۴۰۰شد .با توجه به اينكه
شاخص كانال ۱,۳ميليون واحدي را از دست داده بنابر
احتماالت انتظار ميرود در روز جاري اين روند يعني
نزول و سرخ پوشي ادامهدار باشد .با اين حال با توجه
به نزول جزيي شاخص در اين هفته ،احتمال برگشت
ش��اخص هم وجود دارد و از سويي ديگر ميتوان روز
شنبه انتظار سبزپوشي بازار را داشت.
همانگونه 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
ميتواند بازارسهام طي هفته مذكور در برخي روزها
نزول ش��اخص را تجربه كند .البته اين نزول ميتواند
بسيار كوتاهمدت باشد.
يكي ديگر از گزينههاي 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
ت عرضه اوليه
بورس ،نوسان قيمت دالر ،ادامه سياس 
و ترسيم چشمانداز مثبت سياستگذاران براي بازار
سهام چشمانداز هفته آينده را ميتوانند بسيار مثبت
و مطلوب سازند.
بورس يك بازار كامال احساسي است و نسبت به اخبار
واكنشهاي مختلفي نش��ان ميدهد .ب��راي نمونه؛
زماني كه خبري سياسي در كشور مخابره ميشود اين
بازار باتوجه به وضعيت اخبار نزول و يا صعود ميكند
(باتوجه به دخالت همهجانبه 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  25س��اله ايران و چين ميتواند يك تحول
مثبت براي اقتصاد و كشور باشد و تاثير بسزايي بر روي
بورس داشته باشد اما بازهم واكنش بازار ممكن است
كميتغييركند.
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  ۲ميكنيد و رشد را دو بگيريد در حاليكه اين
بازارماليات،حقكارگزاري،حقبورسوسايرهزينهها
را دارد كه بايد به آنها هم توجه شود .همين االن دامنه
نوس��ان مثبت  ۶و منفي  ۲تصويب ش��د و من هم در
شورا بودم .اما سوال ميكنم 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 ميگوييد كه چقدر كم يا زياد
بش��ود؟ دامنه وجود دارد؟خير ،در بازار ارز نيز همين

طور ».ايندرحالياستكهبسياريازكارشناسانبازار
با حذف تدريجي دامنه نوسان موافقند و بهطور 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 ريزشهاي
خود را انجام ميداد و در حال حاضر وضعيت به حال
عادي خود باز ميگش��ت اما دامنه نوسان باعث شد
كه س��رمايهگذاران چندين ماه وضعيت اسفناكي را
تجربهكنند.
انتخابات رياستجمهوري سال آينده بر روي بورس
اثردارد اما به بحث انتخابات رياستجمهوري خيلي
وزن داده ش��ده اس��ت .برخي معتقدند دولت فعلي
ب��ازار را متعادل ميكند و بعد از كمي رش��د به دولت
بعدي تحويل ميدهد و برخي ديگر نيز عقيده دارند
دولت بعدي بازار را سر و سامان خواهد داد .اما به نظر
ميرسد انتخابات ۱۴۰۰تاثير عميقي روي بازار سهام
نخواهد داشت و مسلما بنا بر شرايط كشور بازار سهام
دراولويتهايابتداييدولتبعديقرارنخواهدگرفت.
بنابرايننبايدانتظاراتنامعقوليازبازارسهامدرآستانه
انتخاباتداشتهباشيم.درروزهاينزديكانتخاباتجو
روانيدربازارسرمايهوديگربازارهاشكلخواهدگرفت
امانبايدانتظارزياديازبازارسرمايهدراينمدتداشت.
بايدتوجهداشتهباشيماخباريكهبهبازارميرسدتاثير
مقطعي روي بازار سهام دارند.
درنهايت ميت��وان گفت بورس هنوز ه��م غيرقابل
پيشبيني است اما ميتوان گفت كه طي سه ماه آينده
اينبازاروضعيتمطلوبيبهخودميگيردوديگرشاهد

نزول و يا صعوديهاي 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 ميگويد :افزايش كارشناسان و مشاوران بورس
ميتواند به س��هامداران و روند بازار كمك كند .بايد
براي تحقق اين اه��داف تدابيري همچون تخصيص
عرضههاي اوليه به صندوقها 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 ميكند :باتوج��ه به روند كنترلي كه
براي نرخ ارز در سال 1400پيش بيني ميشود ،انتظار
ميرود روند بازار يك روند تعادلي باش��د .همچنين
قيمتهاي جهاني در س��ال  99نوسانات شديدي را
تجربه كرد اما باتوجه به توليد و توزيع واكسن كرونا،
انتظار ميرود 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 1400ميگويد:
بازار در س��ال  1400س��نت ش��كني كرد و برعكس
سالهاي 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  2سال گذشته
شرايط نسبتا خيلي عالي را تجربه كرده است و بازده

بسيار مناسبي نصيب سهامداران شده است كه علت
آن را ميتوان به دامنه نامتقارن اشاره كرد كه اين امر
باعث شد تعداد نمادهاي سقف روش بيشتر از تعداد
نمادهاي خريد باشد و همين موضوع سبب ميشود
كه نماي بازار شاداب به نظر نرسد و به دنبال آن حجم
معامالت كاهش بسياري را تجربه كند.
اوتصريحميكند:دومينعاملتاثيرگذاردربورسنرخ
سود بانكي است كه همچنان ميزان آن باال است و در
حدود  21درصد است كه اين موضوع از جذابيت بازار
سرمايه ميكاهد و از طرف ديگر بازار در انتظار انتشار
گزارشات است .گزارشات ماهانه در اوايل هفته آينده
منتشرميشودوسهامدارانميتوانندبهيكبرآوردي
ازسود 99برسندوميتواننداميدوارباشندكهاينسود
تكرار شود و به نظر ميرسد امسال بازار سرمايه سود
بهتري را نسبت به بازار رقيب نصيب سهامدار بكند.
دربارهتفاهمنامهايرانوچينفعالموضوعبهطوركامل
محقق نشدهاستولي چين دومين اقتصاد دنيا است و
در بازارهاي كااليي كه يكي از اصليترين بازارها است
و تعيين كننده قيمت در اكثر كاالها مانند سنگ آهن،
مس ،محصوالت پتروشيمي ،ذغال سنگ و كاالهاي
ديگر است.
اينكارشناسبازارسرمايهبيانميكند:اثراتسياسي
قرارداد ايران و چين ميتواند در كاهش تحريمها اثر
مثبتي داشته باشد ولي بايد منتظر ماند كه اين قرارداد
بهطور رسمي منتشر شود تا بتوان اثراتش را دقيقتر
بررس��ي كرد .اگر دولت رفتار منصفانهتر و مداخالت
قيمتيكمتريبابازارسرمايهداشتهباشدشرايطبراي
بازار سرمايه در سال جديد بهتر خواهد بود.

فردين آقابزرگي ،مديرعامل سبدگردان كارآفرينان راه آينده

افزايش تجربه براي بورس 1400

سال پر فراز و نشيب 1399در بازار سرمايه عليرغم سود
و زياني كه برخ��ي از فعاالن تجربه نمودند ،آموزههاي
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 سرمايهگذاري است كه در
سال  99بهش��دت قوت گرفته بود بهطوريكه برخي از
كارشناسان در نيمه اول سال گذشته از اين تغييرات با
عنوان انقالب در بازار سرمايه ياد ميكردند ليكن مرور
زمان در نيمه دوم س��ال  99نشان 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  99را به منظور درسهايي
عبرت آموز براي امر س��رمايهگذاري در س��ال 1400
محسوب ميگردد .
تمرك��ز و وح��دت در تدوين و اجراي سياس��تهاي
اقتصادي توس��ط دول��ت يكي از نكات بس��يار مهم و
پندآموزبرايسال 1400است.اقتضايتصميمنگرفتن
و درك منافع كالن ملي در تك تك دستگاههاي دولت
ميتواندموجباتاطمينانخاطروجلبرضايتفعاالن
بازار سرمايه را به نحو شايسته فراهم نمايد.
تقويت و حمايت هر چه بيشتر از نهادهاي مالي داراي
مجوزازسازمانبورسهمچونسبدگردانانومشاوران
سرمايهگذاري يكي از محورهاي توسعه بازار سرمايه
استوايننهادهاميتوانندبهتريننقشرابرايكاهش
ريسكهاي سرمايهگذاري براي سرمايهگذاران ايفا
نمايند.
تغيير زير ساختهاي بازار س��رمايه امري الزم است.
هماكن��ون ب��ا الگوها و زي��ر س��اختارهايي همچون
ضوابط معامالتي ،دورهها و روشهاي آموزش��ي ،نرم
افزارهاي تحليلي ،س��امانههاي معامالتي ،نحوه ورود
سرمايهگذارانبهبازارسرمايهكهعمدتامربوطبهساليان
دور در بورس اس��ت نميتواني��م پذيراي خيل عظيم
عالقهمندان به سرمايهگذاري در بورس باشيم و در غير
اينصورت با نابهنجاريهايي 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 بنگاههاي
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 بنگاههاي اقتص��ادي با محوريت
بخش خصوصي؛ درك منافع مشترك ،وفاق و ثبات در
تصميمات اقتصادي؛ اصالح و تغيير زير س��اختهاي
بازار سرمايه كه در سال 1400امري اجتنابپذير است،
با بررسي روند معامالت در سال مالي گذشته شاخص
كل بورس تهران را ك��ه در ابتدا  512.900بود با 150
درصد رشد به  1.307.657رسانيد و عواملي از جمله
اتخاذ سياستهاي پولي و اقتصادي با محور قرار دادن
گسيل حجم وسيع نقدينگي به سوي بازار سرمايه به
گونهاي كه حجم معامالت در سال  99نسبت به سال
ماقبل حداقل  400درصد رش��د را تجربه نمود ،و اين
مي��زان را به رقم قابل توجه  2.300رس��اند همچنين
عدم رون��ق قابل توجه اقتصادي در س��اير بخشهاي
صنعت ،توليد و خدمات ،همزمان با تبليغات گسترده
براي گستردهتر 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 حرفهاي را تشديد نمود .
با بررس��ي و پيش بيني برخي متغيره��اي مهم و اثر
گذار بر وضعيت اقتصادي كش��ور از جمله تورم ،رشد
اقتصادي و درآمدهاي نفت��ي ،نرخهاي 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 ميتوان بورس 1400را پيش
بيني نمود .پيش بيني افزايش ن��رخ ارز را ميتوان به
عنوان اصليترين متغير اثرگذار در بورس در نظر گرفت
كه احتماالت موجود و سناريوهاي قابل بررسي براي
پيشبيني روند نرخ ارز در شرايط كنوني در دو بخش
سياسي و اقتصادي در اين زمينه عبارتند از:
 -1احتمال 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 .
 -2احتمال 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 .
همانگونه كه قيمت س��هام هر شركت را كه در يكسو
خريدار و در سوي ديگر فروش��نده برآورد مينمايد و
نميتوان بهطور 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 حالتهاي ذكر شده در
باال ميتوان نرخ ارز را برآورد نمود.اما بهطور 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��الهاي گذشته باالخص سال
 1399در بورس تهران كه در پي رشد بيوقفه و دور از
انتظار  6ماه اول س��ال مذكوز را رقم زد و موجب فاصله
گرفتن بيش از حد سطوح قيمت كارشناسي و ارزش
ذاتياغلبسهامصنايعوشركتهاباقيمتتابلو،گرديد
وبهمرورزمانتاانتهايسال 99رونداصالحيرادرپيش
گرفت در اين بين مس��لما ش��ركتهاي داراي توجيه
كارشناسي نيز در كنار ساير ش��ركتهايي كه داراي
ارزش ذاتي و توجيه اقتصادي س��رمايهگذاري دارند،
وجود دارند .اولويت تفكيك صنايع بدينترتيب است:
گ��روه اول :مانن��د صناي��ع ارزآور و خودكف��ا از حيث
تامين مواد اوليه ،پااليش��گاهي ،پتروشيمي ،فوالدي،
فرآوردههاي معدني و كاني
گروه دوم :شركتهاي صنايع غذايي و دارويي ،از نظر
آزادس��ازي نرخ ارز براي تامين م��واد اوليه و حذف ارز
 4200توماني
گروه سوم :شركتهاي صنعت بانك ،بيمه ،ليزينگ،
تامين سرمايه ،از نظر افزايش ترن اوور و گردش مالي و
در نتيجه افزايش حاشيه سود عملياتي

گروه چهارم :شركتهايي كه بدليل اجراي طرحهاي
توسعه يا بهبود و افزايش كارايي وضعيت توليد و فروش
بهطور خاص و بهدور از ش��رايط عمومي صنعت خود
عملكرد مناسبي نسبت به دورههاي قبل داشتهاند .
با توجه به نكات خالصه ياد ش��ده در ب��اال ،ميتوان با
فرض ثابت ب��ودن ِ
كليات عوامل اث��ر گذار بر وضعيت
اقتصادي در دو ب��ازه زماني بورس را پيش بيني نمود:
نخست؛سهماههپيشازانتخاباترياستجمهوري:كه
با توجه به افزايش قابل توجه سهامداران بورسي و توجه
ايشان به برنامههاي كانديداها ،موقعيت مناسبي براي
جلب نظر س��هامداران را به وجود ميآورد و در نتيجه
تبليغاتبورسينيزدردستوركاركليهرقبايانتخاباتي
قرارخواهدگرفتودرنتيجههيجانمتمايزيرادردوره
قبل از انتخابات به وجود ميآورد .تداخل اين مقطع با
زمانبرگزاريمجامععمومياغلبشركتهايبورسي
و مشخص شدن روند عمليات سودآوري شركتها در 3
ماه آغازين سال  1400ميتواند 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  6ماهه دوم س��ال  99ب��ا اتخاذ مجموعه
سياستهاي بورس��ي روند شتاب  3ماهه ابتداي سال
 1400كندترخواهدشدودرنتيجههيجانابتدايسال
فروكش خواهد كرد .
و بهاس��تثناي برخي موقعيتهاي شركتهاي خاص
ميتوان 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
احتمالادامهروندافزايشي نرخ ارز ،مثبت ارزيابي نمود
و انتظار داشت حداقل به ميزان نرخ تورم ساختاري در
بودجه  1400كه حداقل به ميزان  40الي  50درصد
برآورد ميگردد ،رشدي حداقل به ميزان  60الي 70
در شاخص كل و سطح عمومي قيمتها در بورس را
شاهدباشيموباتوجهبهافتمناسبقيمتاغلبسهام
بنيادي،چنانچهچشماندازميانمدتحداقليكساله
براي امر س��رمايهگذاري در بورس را درنظر بگيريم،
هماكنونموقعيتمناسبيبرايايجادپرتفويمناسب
و خريد بصورت پلكاني است.

برخورد هيجاني در فروش
به نفع سهامداران نيست

فرهاددژپسند،وزيراقتصادبااشارهبهبرنامههايبورسي
در سال  1400اظهار داشت :رييس سازمان بورس در
همين چند روز سال  1400دو 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 ميدهند.وي ادامه
داد :امروز در شرايطي هستيم كه با توجه به متغيرهاي
بنيادين بايد به روند منتهي به پايداري در بازار سرمايه
برسيموبايدبهمولفههاييكهبهپايداريدربازارسرمايه
كمك ميكنند دس��ت يابيم.وزير اقتصاد با اش��اره به
افزايش نرخ بهرهبرداري در بنگاههاي اقتصادي گفت:
خوش��بختانه نرخ بهرهبرداري اسمي در حال افزايش
استكهاينموضوعاثرمثبتبررويبنگاههاميگذارد
وباعثبهبودشرايطآنهادربورسخواهدشد.دژپسندبا
توصيهبهفعاالنبازارسرمايهتاكيدكرد:اقتضايفعاليت
دربازارسرمايهمحاسبهگرياستورفتارهايهيجاني
بهويژهبرخوردهيجانيدرفروشبهنفعسرمايهگذاران
و سهامداران نيست .سهامداران بايد بدانند كه عالوه بر
قيمت ،سودهمبراي آنها دارد وهمه سهامداران از سود
مجامع برخوردار ميش��وند.اميدواريم زمينه اجرايي
براي مولفههاي پايداري بورس فراهم ش��ود .اين مقام
مسوولهمچنيندربارهآخرينوضعيتترخيصكاالدر
گمركاتاظهارداشت:خوشبختانهمدتزمانترخيص
درگمركبهشدتكاهشيافتهوامروزگمركاتكشور
بهتجهيزاتمدرنمجهزهستندوديگربررسيهاتوسط
نيروي انساني انجام نميشود و اين روندها با استفاده از
تجهيزاتانجامميشوند.دژپسندتاكيدكرد:اگرتامين
ارز صورتگرفتهباشدوواردكنندهداراي ثبت سفارش
باشد و تاييديه وزارت بهداشت و سازمان استاندارد در
اختيار باشد ،كاال در كوتاهترين زمان ترخيص ميشود
كه در ترخيص يكسره حتي در 24ساعت هم عمليات
ترخيصانجامشدهاست.درسالتوليدوپشتيبانيتوليد
بايدگمركاتدرسهمولفهاينشعاررامحققسازد؛اول
تس��هيل واردات مواد اوليه ،دوم تسهيل صادرات براي
اينكه بازار براي توليدات داخلي ايجاد ش��ود و سومين
مولفههمممانعتازقاچاقاست.

تاثير EPSها بر روي بازارسرمايه

عليرضاتاجبر،كارشناسبازارسرمايهدرموردبازگشت
پيشبينيEPSها به صورته��اي مالي گفت :در كل
بازگش��ت پيشبينيEPSها به صورتهاي مالي كار
درستي و مبتني بر نظر خبرگان بازار نيست اما دليل
حذف پيشبينيEPSها از صورتهاي مالي اين است
كه انحراف EPSهايي كه محقق ميشوند با EPSهاي
پيشبيني شده اختالف بسيار داش��ت ،براي همين
موضوع نمادها به مدت طوالني بسته ميشدند.در آن
زمان كاركرد اصلي بورس نقد شوندگي تشخيص داده
شدوشفافيترادراولويتدومگذاشتندوترجيحدادند
كهپيشبينيهامنتشرنشوندودرازايآننقدشوندگي
بازار باال برود زيرا ديگر ش��ركتي به خاطر پيشبيني
EPSها نمادش بسته نميشد .اين كارشناس در پاسخ
به اين پرسش كه بعضي شركتها پيشبيني كمتر از
حدمعمولداشتند،آيااينپيشبينيهابهنفعمديران
است ،اظهار كرد :در دو سال گذشته در جهت افزايش
نقد شوندگي مسووالن ش��فافيت را در اولويت دوم و
نقدشوندگيرادراولويتاولقراردادند،امادرحالحاضر
اينپيشبينيهابهصورتهايماليبرگشتهاندايندر
حالياستكهپارامترهاياقتصاديكشورماناصالثبات
ندارند و نامتعادل هستند.اين نكته قابل توجه است كه
بازارمابرپايهكاموديتياستوازنوساناتكاموديتيها
متاثر ميشود ولي از آن طرف چيزهايي كه در دوسال
گذشته ثبات نسبي داشته االن بسيار بيثبات است،
مانندنرخبهره،دالر،ميزانصادراتكشوركهبراساسبا
مراوداتباكشورهايتعيينميشود.

بورسهايجهانيبهپروازدرآمدند!

دريك هالپيني ،تحليلگر ارش��د بازار سرمايه در بانك
ميتسوبيشيگفت:بهطوركليهنوزريسكهايزيادي
در بازارهاي مالي وجود دارند كه روند معامالت را دست
كمتانيمهنخستامسالتحتتاثيرخودقرارميدهند.
وضعيت كرونا هنوز مايه نگراني بزرگي اس��ت به ويژه
آنكههنوزنميتوانيمباقاطعيتبگوييمكهواكسنهاي
موجوددربرابرگونههايجهشيافتهويروسهمكارايي
بااليخودراحفظكردهاند.اينكهتنشهايژئوپلتيكي
تا چه حد مناسبات تجاري را تحت تاثير قرار دهند هم
مهماست.دربورسامريكاووالاستريتهمهشاخصها
صعوديبودند؛تاجاييكههرسهشاخصاصليبورسي
در سطح باالتري از روز قبل خود بسته شدند.شاخص
«داوجونز ايدانس��تريال اوريج» با  ۰.۵۲درصد صعود
نسبت به روز قبل و در سطح  ۳۳هزار و  ۱۵۳.۲۱واحد
بسته شد .ش��اخص «اساند پي »۵۰۰با ۱.۱۸درصد
افزايش تا س��طح  ۴۰۱۹.۸۷واحدي باال رفت و ديگر
شاخص مهم بورسي امريكايعني «نزدك كامپوزيت»
با  ۱.۷۸درصد جهش در س��طح  ۱۳ه��زار و ۴۸۰.۱۱
واحدي بسته شد .در معامالت بازارهاي بورس در اروپا،
شاخص «فوتس��ي  »۱۰۰بورس لندن با  ۰.۳۳درصد
صعود نسبت به روز قبل و در س��طح  ۶۷۳۷.۳۰واحد
بسته شد .شاخص «دكس  »۳۰بورس فرانكفورت در
آلمان با افزايش ۰.۶۶درصدي و ايستادن در سطح۱۵
هزارو ۱۰۷.۱۷واحديبهكارخودخاتمهدادوشاخص
«كك »۴۰بورس پاريس با پيشروي ۰.۵۵درصدي در
سطح  ۶۱۰۲.۹۶واحد بس��ته شد .در مادريد شاخص
«ايبكس  ۰.۰۳ »۳۵درصد پايين رفت و به ۸۵۷۷.۶۰
واحد رسيد .در معامالت بورسهاي آسيا ،شاخصها
عملكرد خوبي داشتند؛ تا جايي كه شاخص "نيك كي
" ۲۲۵بورستوكيوژاپنباصعود ۰.۷۲درصديتاسطح
 ۲۹هزار و  ۳۸۸.۸۷واحدي باال رفت .شاخص «هانگ
س��نگ» بورس هنگكنگ ۱.۹۷درصد باال رفت و در
س��طح ۲۸هزار و ۹۳۸.۷۴واحد بس��ته شد .در چين
شاخص«شانگهايكامپوزيت»جهش ۱.۲۴درصدي
راتجربهكردودرسطح ۵۱۱۰.۷۸واحدبستهشد.

ايرانشهر
لوفتهانزادوهفتهديگردرتهران

ش��ركت هواپيمايي لوفتهانزا در خبر كوتاهي اعالم
كرد :پروازهاي خود به تهران را بار ديگر از سر ميگيرد.
بر اساس اعالم اين شركت ،نخستين پرواز در تاريخ۱۶
آوري��ل ( ۲۰۲۱جمعه  ۲۷فروردي��ن  )۱۴۰۰از مبدأ
فرودگاهامامخميني(ره)بهمقصدفرودگاهفرانكفورت
وبالعكسانجامخواهدشد.گفتنياستپسازسانحه
سقوط هواپيماي اوكرايني در ۱۸دي ماه ۸( ۹۸ژانويه
)۲۰۲۰هواپيماييلوفتهانزااعالمكردپروازهايخود
به مقصد تهران را تا پايان مارس  ۱۰( ۲۰۲۰فروردين
)۹۹متوقفخواهدكرد.مهر

آغاز شناسايي داراييهاي سمي
در بازار مسكن
محمد اسالمي ،وزير راه و شهرس��ازي درباره الزام ثبت
اطالعات محل س��كونت افراد در س��امانه اسكان از19
فروردين سال جاري گفت :يكي از كاركردهاي سامانه
اسكانشناساييداراييهايسمياستكهبازارمسكن
رامتالطمميكنند.اسالميدرگفتوگوباايلنا،اظهاركرد:
ثبتاطالعاتمحلسكونتقانونمصوبمجلساستو
ايناطالعاتدرپايگاهجامعآمارياسكانثبتميشود
تامشخصشودچهكسيدرچهمحليساكناست.وي
ادامهداد:يكيديگرازكاركردهايسامانهاسكانشناسايي
داراييهايسمياستكهبازارمسكنرامتالطمميكنند.
اين داراييهاي سمي كه باعث ايجاد سوداگري در بازار
ميشوند بايد از بازار مسكن خارج شوند .هدف اين است
كهمسكنبهعنوانيككااليسرمايهايشناختهنشود
ومردمبهمسكننگاهكااليمصرفيداشتهباشندوزمين
و مسكن را به اندازه نياز تهيه كنند .وزير راه و شهرسازي
درباره اينكه چه تعداد از مس��كن ملي در س��ال1400
تحويلدادهميشود،گفت:مدتزمانساختاينواحدها
وتحويلآنهابستگيبههمكاريمتقاضيانداردبهعبارت
ديگر سرعت ساخت اين واحدها به اين بستگي دارد كه
ثبتنامكنندگاندراينطرح،آوردهوسهمخودرابهموقع
واريز كنند .وي افزود :اگر متقاضيان از زمانبنديهاي
پيش بيني شده در واريز وجوه و سهم خود جا بمانند و
تاخيرداشتهباشند،پيشرفتفيزيكيپروژهمربوطبهآنها
همباكنديپيشميروندوتحويلهمراهباتاخيرخواهد
بود.اسالميتاكيدكرد:زمانساختاينواحدهاحداكثر
دو ساله اس��ت و متقاضياني كه زمانبندي واريز وجوه را
رعايت كنند ميتوانند واحدهاي خود را تحويل بگيرند.
زمانآغازساختبرخيازواحدهايطرحمسكنمليبه
سال 98وبرخيهمبهسالگذشتهبرميگردد.وزيرراهو
شهرسازيدربارهتعيينتكليفواحدهايمسكنتهرانسر
اظهارداشت:ساختمسكندرمنطقهتهرانسردرقالب
قرارداد مشاركتيبوده است و پس از رسيدن به درصدي
ازساختتعيينتكليفميشود.

هجوم زمينخواران
به  ۳۷هكتار از اراضي ملي
جوادخردمند،فرماندهيگانحفاظتسازمانمليزمين
و مسكن از رفع ۲۱۱مورد تعرض از زمينهاي دولتي به
مس��احت حدود ۳۷هكتار در ۱۰روز نخست فروردين،
خبر داد .به گ��زارش مهر ،خردمند درباره عملكرد يگان
حفاظت سازمان ملي زمين و مسكن اظهار كرد :در ۳۵
اداره كل راه و شهرسازي اس��تاني و  ۴۱۶شهرستان در
مجموع در ۱۰روز نخس��ت رفع ۲۱۱م��ورد تعرض در
زمينهاييبهمساحت۳۶۶هزارو۹۵۵مترمربعانجامشد.
بهگفتهخردمند،رفعتعرضهاازاولتا ۱۰فروردينبدين
شرحاست:اولفروردينرفع ۷موردتعرضاززمينهايي
به مس��احت ۱۸هزار و ۹۲۰مترمربع كه فاقد تعرض در
روز نخست ۲۸استان گزارش شده است .در روز دوم۹۴
مورد تعرض از زمينهاي دولتي به مس��احت ۶۹هزار و
 ۷۰مترمربع رفع شد .وي توضيح داد :روز سوم  ۲۷مورد
تعرض از ۸۹هزار و ۹۷۰مترمربع اراضي رفع شد .در روز
 ۴فروردين ۱۳موردتعرضدرزمينهاييبهمساحت۳۴
هزار و ۴۵۰مترمربع اراضي رفع شد .در روز ۶فروردين۹
مورد تعرض گزارش شد كه ۸مورد از آنها به مساحت۱۰
هزارو ۸۵۰مترمربعرفعتعرضشد.برايروز ۷فروردين
نيز ۸موردتعرضاززمينهاييبهمساحت ۱۵هزارو۲۰
مترمربع رفع ش��د .خردمند گفت :براي روزهاي  ۹ ،۸و
 ۱۰فروردين به ترتيب ۲۰مورد تعرض از ۸۳هزار و۵۳۴
مترمربع اراضي دولتي ۹ ،مورد تعرض از  ۱۴هزار و ۴۸۶
مترمربعاراضيو ۱۵موردتعرضاززمينهاييبهمساحت
 ۳۰هزارو ۶۵۵مترمربعرفع شد.

وعده تكميل قطعه۲
آزادراه تهران -شمال در 1400
خيراهلل خادمي ،مديرعامل ش��ركت ساخت و توسعه
زيربناهاي حمل و نقل كشور از افتتاح يك باند قطعه۲
آزادراه تهران-شمال در سال جاري خبر داد .خادمي در
گفتوگوبامهردربارهبرنامههايشركتساختوتوسعه
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 زيرساختهاي حمل
ونقلي،اقداماتمتفاوتترينسبتبهسالهايقبلازآن
انجامدهيم،بنابراينتصميمگرفتيمپروژههاييكهامكان
بهرهبرداري زودهنگامتري نس��بت به ساير پروژههاي
عمراني را داشتند ،در اولويت قرار دهيم .ازاينرو در سال
گذشته اولويتبندي پروژههاي عمراني ،نهايي و در سه
بخشآزادراهي،بزرگراهيوريليتقسيمشد.ويدرباره
آزادراه تهران -ش��مال اظهار كرد :قرار است طي سال
جاري يك باند از قطعه دو آزادراه تهران  -شمال احداث
شود.اينپروژهباپيشرفتخوبيدرحالاجراست ۲.هزار
و ۵۰۰نفر به همراه هزار دستگاه ماشينآالت راهسازي
در اين پروژه فعال هستند .مديرعامل شركت ساخت و
توسعهزيربناهايحملونقلكشورادامهداد:اينپروژه
بهمنابعماليسنگينينيازدارد.شركتساختبهعنوان
نماينده دولت تاكنون حدود هزار و ۵۰۰ميليارد تومان
بههمراهبنيادمستضعفانبهعنوانسرمايهگذاردراين
پروژهسرمايهگذاريكردهاند؛اميدواريماينپروژهطبق
برنامهدرسالجاريبهبهرهبرداريبرسد.

راهوشهرسازي
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قيمت آپارتمان در  3سال اخير  448درصد رشد كرد

پيشبيني افزايش قيمت مسكن درارديبهشت

گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در سال
گذشته با حدود  94درصد افزايش به باالي  30ميليون و
 274هزار 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( 97با5.52
ميليون تومان) تا پايان اسفند سال( 99با 30.27ميليون
تومان) 448،درصدرشديافتهاست.بيشترينرشدقيمت
ملك اما در سه سال پر نوسان مسكن متعلق به سال 97
با حدود  102درصد جهش و كمترين آن نيز متعلق به
سال  98با حدود  37درصد رشد است.
آنگونه كه بانك مركزي گزارش كرده است ،متوسط
قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران در اسفند
سال گذش��ته  ۳۰ميليون و  ۲۷۴هزار و  ۷۰۰تومان
بود كه نس��بت به ماه قبل از آن (بهم��ن  )۹۹كه اين
شاخص متري  ۲۸ميليون و  ۳۸۹هزار و  ۱۰۰تومان
بود ،افزايش  ۶.۶درصدي و نس��بت به ماه مشابه سال
قبل از آن (اسفند  )۹۸كه متوسط قيمت هر مترمربع
واحد مسكوني  ۱۵ميليون و  ۶۲۸هزار و  ۵۰۰تومان
بود ،افزايش  ۹۳.۷درصدي داشته است .بر اساس اين
گزارش،گرانترينمنطقهتهراندراسفند،۹۹منطقه
يك با متوس��ط متري  ۶۸ميليون و  ۷۲۳هزار و ۱۰۰
تومان اعالم شده است .پس از آن ،منطقه  ۳با متوسط
متري ۶۲ميليون و ۲۷۱هزار و ۳۰۰تومان و منطقه۲
با متوسط متري  ۴۸ميليون و  ۱۴۳هزار و  ۶۰۰تومان
قرار دارد .ارزانترين مناطق تهران طبق  ۱۲ماه سال
گذشته ،منطقه  ۱۸با متوس��ط متري  ۱۲ميليون و
 ۱۳۴ه��زار و  ۷۰۰تومان بود ،پس از آن ،منطقه  ۱۷با
متوسط متري  ۱۵ميليون و  ۲۵۸هزار و  ۷۰۰تومان
سپس منطقه  ۱۵با متوسط متري  ۱۵ميليون و ۳۶۸
هزار و  ۸۰۰تومان قرار دارد .در اسفند سال گذشته ۸
منطقه  ۱۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۲ ،۱۰و  ۲۰با كمتر از
متوسط متري  ۲۰ميليون تومان به عنوان ارزانترين
مناطق پايتخت در معامالت مس��كن قرار داشتهاند.
همچنين ۷منطقه ۱۴،۱۳،۱۱،۹،۸،۷و ۲۱در فاصله
قيمتي  ۲۰تا  ۳۰ميليون تومان و  ۳منطقه  ۵ ،۴و ۲۲
در بازه قيمتي  ۳۰تا  ۴۰ميليون تومان در هر مترمربع
و  ۴منطق��ه  ۳ ،۲ ،۱و  ۶در باالتر از هر متر  ۴۰ميليون
تومان قرار داشتهاند.
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  ۵هزار و  ۲۷۳فقره معامله مسكن به ثبت رسيد
كه نسبت به ماه قبل از آن (بهمن  )۹۹كه ۳هزار و ۹۱۷
معامله مس��كن انجام ش��ده بود ،رشد  ۳۴.۶درصدي
داشته است .اين در حالي اس��ت كه در مقايسه ميان
اسفند سال گذشته با ماه مشابه سال قبل از آن (اسفند
 ،)۹۸تعداد معامالت مسكن  ۱۰هزار و  ۲۱۴فقره بود،
كاهش  ۴۸.۴درصدي را نشان ميدهد.
بيشترين تعداد معامالت مسكن مانند سالهاي گذشته
در اس��فند  ۹۹به منطقه  ۵با  ۷۷۴فقره معامله مسكن
اختصاص داشت و در رتبههاي بعدي ،مناطق  ۱۰و  ۴به
ترتيببا ۴۷۰و ۴۵۰فقرهمعاملهمسكنقرارگرفتهاست.

سالقبلازآن ۸۳،هزارو ۵۷۳فقرهمعاملهمسكنبهثبت
رسيد .از اين رو ،تعداد معامالت در سال 99نسبت به سال
قبل از آن ،كاهش  ۰.۳درصدي داشته است .همچنين
تعداد معامالت مسكن در سال  ۹۷به تعداد  ۱۲۶هزار و
 ۷۹۵فقرهرسيدهبودكهمقايسهبازارمسكن ۹۹نسبتبه
 ۹۷از كاهش ۳۴.۱درصدي تعداد معامالت حكايت دارد.
متوسط قيمت مسكن در سال  ۹۹معادل  ۲۳ميليون و
 ۸۶۵هزار و  ۹۰۰تومان برآورد شد ،درحالي كه در سال
قبل آن (س��ال  )۹۸متوس��ط قيمت هر مترمربع واحد
مسكوني  ۱۳ميليون و  ۲۳۵هزار و  ۵۰۰تومان بوده كه
مقايسه اين دو سال ،رشد  ۶۱درصدي قيمت مسكن را
نشان ميدهد .از سوي ديگر ،در سال  ۹۷متوسط قيمت
هر مترمربع  ۸ميليون و  ۲۱۹هزار و  ۷۰۰تومان بود كه
مقايسه اين شاخص با متوسط قيمت مسكن در سال۹۹
نشاندهندهافزايش ۸۰.۳درصديقيمتمسكندرسال
گذشته نسبت به دو سال قبل از آن است.
دليل افزايش معامالت در اسفند99
فرش��يد پورحاجت ،كارشناس بازار مسكن ،علت رشد
قيمتها در اين بازار را افزايش قيمت مصالح ساختماني،
انتظارات تورمي و نبود برنامهريزي منس��جم دانست و
گفت :تا زماني كه وزارت راه و شهرسازي تفكيك نشود
نميتوان انتظار داشت كه بازار مسكن كنترل شود.
پورحاجت در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد :رشد ۶.۶

درصدي قيمت مسكن ش��هر تهران در اسفندماه و
بهطور كلي افزايش بيش از  ۹۰درصدي سال ۱۳۹۹
از نبود برنامهريزي منسجم در حوزه مسكن نشأت
ميگيرد .در حال حاضر مسووالن وزارتخانه بر حوزه
راه تمركز كردهاند و در بخش مسكن نيز فقط به امور
سازمان نظام مهندسي توجه ميشود؛ 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
يكديگرادغامشد،قراربودمشكالتبخشمسكنحل
شوداماديديمكهسال ۱۳۹۱باسوناميقيمتمسكن
مواجه شديم .در سه سال اخير نيز همواره درگير ركود
تورمي بودهايم و دايم صحبت از اين ميشود كه با توجه
به ركود ،قيمتها كاهش مييابد ،اما نه تنها اين اتفاق
نيفتاد بلكه به دليل رشد نهادههاي توليد و انتظارات
تورمي معتقدم در ارديبهشت ماه نيز بازار مسكن دچار
نوسانخواهدشد.اينكارشناسبازارمسكنبااشارهبه
افزايشقيمتمصالحساختمانيگفت:سالگذشتهبا
تورم بين  ۲۰۰تا  ۳۰۰درصدي سيمان ،فوالد ،سنگ
و سراميك مواجه شديم .ماسه شسته از كاميوني۳۰۰
هزار تومان به يك ميليون و  ۶۰۰هزار تومان رسيده
است .بتن آماده از ۲۵۰هزار تومان به ۷۰۰هزار تومان
رسيده است .خدمات مهندس��ي ،ماليات و عوارض
شهرداري نيز حدود  ۱۰۰درصد افزايش يافت .ظاهرا

عملكرد معامالت مسكن در سال۹۹
بر اساس اعالم بانك مركزي ،در سال ۹۹مجموعاً ۸۳هزار
و  ۳۳فقره معامله مسكن انجام شده است درحالي كه در

ادامهازصفحهاول

زماني براي توازن و تعادل

در ضمن اين مساله به تنهايي نشانه چيزي نميتواند 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 ميتوان گفت س��ند همكاري و وجود ايران ،نشانه
حركت ضدامريكايي است؟ آيا سفر وزير امور خارجه چين
بهعربستانبهضررامريكاست؟چينبهعنوانقدرتبزرگ
سياسي و اقتصادي دنيا ،سفرهاي دورهاي و منطقهاي دارد
ب ه طوري كه اكنون با عربستان سعودي بيش از ۵برابر ايران
درسال ۲۰۲۰مراودهاقتصاديداشتهودرمقابلايراننسبت
بهعربستانيكپنجمميزانمبادلهكاالباچينداشتهاست.
حريري با اشاره به تبعات اين س��ند تاكيد كرد :بسياري از
شركتهايچينيمعتقدندكهحاالكهايرانتحريماست،چرا
با اينكشوركاركنيم يعني انگيزهكاركردنبا ايرانبهدليل
تحريمهانزدشركتهاييكهحتيكاربينالمللينميكنند،
پايينميآيدبنابراينشايدامضاياينسندهمكاريبتواند
رويانگيزهاينشركتهابر تمايلبههمكاريبهايرانتاثير
بگذاردكهبايدمنتظرگذشتزمانبود.اوتصريحكرد:در۱۰
روزاخيرشواهدجزييدراينزمينهمشاهدهشدهبهطوريكه
بسياريازشركتهايچينيكهقبالبهشركايايراني،جنس
نميفروختند با قطعي شدن سفر وزير امور خارجه چين به
ايران،بااينشركتهاتماسگرفتهاند.اماباتوجهبهتعطيالت
نوروزيايرانوهنوزكارهاراهنيفتاده،بايدمنتظربودتاببينيم
در آينده چه پيش ميآيد .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  ۲۵در تيتر اين سند و با عنوان سند جامع

سال پر نوسان بورس

درروزهاييكهبههيچوجهدربازارهايديگركشورهايتوسعه
يافتهنميتوانديددركمترازچنددقيقهبازارازصفخريدهاي
س��نگين به صف فروش تبديل ميشوند معامالت مشكوك
در برخي سهامها و ليدرهاي بازار تاثيراتي جبرانناپذير براي
س��هامداران خرد بر جاي گذاشته است .سهامداران ميليوني

همكاريهاي ۲۵س��اله ميان ايران و چين ذكر شده و اصال
جزيياتمطرحنشدهاست.اوادامهداد:دراينسنددرزمينه
همكاريهاي آينده به مساله همكاريهاي گمركي اشاره
شدهاستوبعدهابايدبهصورتتوافقنامههايگمركيشكل
بگيرد.بايدتوجهداشتاكنونچينبامامشكلتعرفهگمركي
ندارد و در مقابل تعرفههاي طرف ايراني باالست .چينيها از
ماتعرفهباالترازديگراننميگيرندوميانتعرفهماواعضاي
 WTOتفاوتيقائلنميشوندوهيچجريمهخاصگمركي
عليهايراننيزوضعنكردهاند.
سكانسپنجم؛واكنشمجلسبهسند
پرسش ديگري كه درخصوص اين سند مطرح شد به بحث
ورودمجلسبهابعاداجرايياينسندبازميگشتواينكهآيا
اساسا امضاي اين سند موافقت مجلس را نياز داشت يا نه؟
حسين مالئك ،سفير سابق ايراندرچيندرگفتوگوييبا
خبرنگاراسپوتنيكازداليلنارضايتيبهاينتوافقوالزامبه
تاييدمجلسوحتياينكهچراجزيياتاينتوافقبهطوركامل
منتشر نشده است ،گفت :ما وارد يك فضاي جديد از روابط
بينالمللميشويمكهاينفضايجديدبرايبسياريحتي
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 نميبينيم .يك نوآوري در اين
موضوع در حال وقوع است كه براي بسياري از ايرانيان هنوز
مشخص نيس��ت .پس ميتوان آن را يك واكنش نسبت به
تغيير ناميد .در حال حاضر ما هم تكنولوژي و هم ثروت را در

كه در سال جديد چشم بر تحوالت مهم و روند مثبت داشته تا
زيانهايبااليهفتاددرصدراتجربهكنند،ديگراميديندارند.
مهمترينتصميمدولتكهاجراييشدتوافقچندينسالهباچين
بودكهبايدديدتاثيراتآندرروزهايآتيبربازارسرمايهچگونه
خواهدشد.درساليكهشروعشدبازارباتحوالتونوسانزيادي

حديكهتامينكنندهنيازهايايرانباشد،درچينميتوانيم
پيداكنيم.چينبهعنوانكشوريكهتوانستهحتيدرعرصه
فضاهمپيشرفتهايقابلمالحظهايداشتهباشدودرسطح
مخابرات و تكنولوژيهاي ارتباطاتي نيز حرفهاي زيادي
براي گفتن دارد ،اين براي جامعه ايراني هنوز جديد است.
پس اين را ميتوان يك واكنش به تغيير ناميد .در قس��مت
بعد بخش بروكراسي ايران و بخش صنعتي ايران پذيرفته
استكه ميتواندبه تكنولوژيومنابعماليدرجايديگري
ازجملهچيندسترسيداشتهباشد.لذااينبخشازقرارداد
حمايتميكند.
او در ادامه افزود :عليرغم تفسيرهاي متفاوتي كه از آن شده
است،منمعتقدنيستمكهتفاهمنامهالزاميبهتاييدمجلس
دارد .البته مجلس بايد از آن آگاه باشد ولي اينكه مستلزم به
تاييد باشد ،لزومي ندارد .براي اينكه اين يك برنامه عمل و
مشخصكنندهچارچوبهايروابطاستواينچارچوبها
ازحديكتفاهمنامهنيزپايينتراست،لذامنبعيدميدانم
كه براي تاييد به مجلس برود .البته تفاس��ير مختلفي از آن
شدهاستامابهنظرمنلزومينداردكهبهمجلسبرود.حتي
اگر به مجلس برود من پيشبيني مانع جدي ندارم .برخي
نمايندگانصحبتهاييكردهاندكهبهنظركمعمقوسطحي
ميآيدواينموضوعينيستكهبتواندبحثجديمجلسرا
تحتالشعاعقراردهد.
اودرخصوصچراييعدمانتشارجزيياتدقيقسندگفت:من
اگردرمقاممسوولبودمحتمااينتوافقرامنتشرنميكردم
و معتقدم ك��ه لزومي هم ندارد كه جزييات يك تفاهمنامه
بين دو كشور بهطور كامل منتش��ر شود .چه بسا كه هيچ

همراه خواهد بود در هر دوره كه بازار به ثبات ميخواهد برسد
يك تصميم در راس گرفته ميشود ،در چند ماه اخير انتخابات
رياستجمهوري و تاثيرات آن بر بورس را شاهد خواهيم بود.
رياست جديد بورس نيز نتوانسته حمايت سهامداران را جلب
كند.همچنيندرچندروزابتداييسالجاريورودپولحقيقي

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 برنامهريزيها عقيم
خواهد ماند .وي با بيان اين ادعا كه ش��هرها به بيغوله
تبديل شدهاند ،تاكيد كرد :آمار نوسازي نشان ميدهد
بافتهاي فرسوده به حال خود رها شده و هيچ اقدامي
برايبازسازيصورتنميگيرد.از طرفديگرباكمبود
حداقل  ۵ميليون واحد مسكوني در كشور مواجهيم.
با س��اخت  ۴۰۰هزار واحد مسكن ملي هم مشكالت
حل نميشود؛ هرچند شواهد و قرائن نشان ميدهد
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؛
پشتيبانيها و مانع زدايي ها» گفت :تسهيالت ساخت
در س��ال جاري مقداري افزايش يافته و اين ميتواند
خبر خوبي براي بخش توليد باشد اما به دليل كسري
شديدمسكنورشدتورمنميتوانتوقعكاهشقيمت
مسكن را داشت .وي اظهار كرد :در بخش مصرفي بازار
مسكنهيچكاهشقيمتيرخندادهاست.ممكناست
در باالي ش��هر تهران قيمتها از متري  ۱۵۰ميليون
تومان به متري  ۱۲۰ميليون تومان رس��يده باشد اما
اين نميتواند مالكي براي وضعي��ت واقعي اين بازار
باشد .عمده معامالت در واحدهاي ۵۰تا ۶۰متر اتفاق
ميافتدكهقيمتهاافزايشيافتهاست.تاچندماهقبل
در شهرستانها ميشد با متري ۴ميليون تومان واحد
مسكوني احداث كرد اما االن با متري  ۶ميليون تومان
هم نميتوان 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 زمينههاي مختلف همچون كنترل
س��وداگري ،وضع ماليات ،مشوقهاي ساخت و ساز،
تقويت قدرت نقدينگي و ارايه تس��هيالت مناس��ب،
برنامهريزي صورت گيرد.

تفاهمنامهايبيندوكشوريدرمعرضعمومقرارنميگيرد.
به نظرم الزامي ندارد و البته داليل سياسي خاص خودش را
دارد.اينكهايرانوچيندراينروزهاازحساسيتهايجدي
برخوردارند .حداقل امريكايي نس��بت به آن ب ه طور واضح
حساسيت نشان ميدهند .پس لزومي ندارد كه ما براي آنها
شفافيتداشتهباشيم.
سكانسپاياني:زمانيبرايپيشرفتوتوسعه
امادرشرايطيكههمچنانموافقانومخالفانطرحدرحال
پمپاژ ديدگاههاي خود در فضاي مجازي هس��تند ،برخي
معتقدند با پايان تعطيالت نوروزي و آغاز به كار روزنامهها و
افزايش دامنههاي تحليلي ،اطالعات بيشتري درخصوص
ابعادوزوايايپنهانطرحمنتشرخواهدشدكهبهتنويرافكار
عمومي كمك خواهد كرد .اما در روزهاي پاياني تعطيالت
محمدجوادظريفباانتشارپستيدراينستاگرامتوضيحاتي
درخصوصمفادبرنامههمكاريجامعايرانوچينارايهكرد.
ظريف وزير امور خارجه در اين پست نوشته است :به عنوان
فرديكه ۱۸ماهپيشنخستينپيشنويسبرنامههمكاري
راهبردي ۲۵سالهايرانوچينرابههمتايچينيپيشنهاد
ودراينمدتمذاكرهرامديريتكردهوشنبهگذشتهنسخه
نهايي را با مجوز دولت امضا كرده است برخي نكات در اين
زمينهرابهمحضرتانتقديمميكنم.اطميناندارمهمهمابا
همدليوهمراهي،باتقويتوگسترشروابطفراگير،متعادل
و متناسب با جهان در دوران گذار كنوني روابط بينالملل،
منافعمليوتوسعهپايداركشوروسربلنديايرانزمينورفاه
مردماندالورونجيبشراتضمينخواهيمكرد.

بهسهامهايداروييبيشتربودهكهبيشتربهدليلتوليدواكسن
كرونااستكهاگربتوانآنراتاييدكردروندمثبتيدربازارايجاد
ميكندوالبتهباشروعواكسيناسيوندركشوربهتزريقروحيه
و ايجاد جذابيت بيشتري براي سرمايهگذاري و خارج شدن به
اينركودنيزكمكبسزاييخواهدكرد.

درشهر
اعطاي وام  300ميليون توماني
ساخت به مستاجران
ارايه تس��هيالت  300ميليوني 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 فروردينماه و ايجاد سامانه گزارشدهي برخط
قراردارد .يكي از مهمترين موانع توليد اساسيترين
كاالي مورد نياز مردم يعني مس��كن در سالهاي
گذشتهبيتوجهينظامبانكينسبتبهتامينمالي
حوزهساختمسكنتلقيميشود.درهمينرابطه،
محمود محمودزاده ،معاون مس��كن و ساختمان
وزارت راه و شهرسازي در بيان اين نكته كه استفاده
ازمنابعداخليبانكيتنهاراهموجودبهمنظورتامين
سرمايه توليد انبوه مسكن است ،گفت« :متاسفانه
در سالهاي اخير بانكها توجهي به حوزه مسكن
كه يك پيشران اقتصادي است ،ندارند و از پرداخت
تسهيالت ساخت مسكن صرف نظر ميكنند ».با
توجه به اينكه بيتوجه��ي نظام بانكي به پرداخت
سهمبخشساختمسكنازتسهيالتپرداختيبر
توليدوعرضهاينكاالياساسيتاثيرمنفيگذشته
و به دنبال آن زمينه افزايش قيمت نجومي مسكن
را به دنبال داشت ،لذا نمايندگان مردم در مجلس
شوراي اس�لامي در قالب تبصره  18قانون بودجه
سال ،1400نظام بانكي را به پرداخت سهم ساخت
مسكنازتسهيالتپرداختيمعادلمبلغ 360هزار
ميلياردتومانمكلفنمودند.برمبنايقانونبودجه
سال،1400نظامبانكيكشورمكلفاست،نسبتبه
پرداخت 360هزارميلياردتومانتسهيالتساخت
مسكن معادل 20درصد 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  400هزار واحد مسكن
روستايي و ش��هرهاي زير  25هزار نفر و  800هزار
واحد مسكوني در ساير شهرهاي كشور هزينه شود.
به گزارش فارس ،مجتبي يوسفي ،عضو كميسيون
عمران مجلس ش��وراي اس�لامي در همين رابطه
با اش��اره جزييات تبصره  18قانون بودجه ،1400
گفت « :در س��ال  1400هر متقاضي واجد شرايط
م��ورد تايي��د وزارت راه و شهرس��ازي ميتوان از
تسهيالت 300ميليون توماني با دوره بازگشت20
سالاستفادهكند».عضوكميسيونعمرانمجلس
شوراي اس�لامي با تاكيد بر اينكه ساخت مسكن
يك پيشران اقتصادي اس��ت كه  186حرفه به آن
مرتبط است ،گفت« :نظام بانكي در سالهاي 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  360هزار ميليارد تومان از منابع داخلي بانكي را
به ساخت 1.2ميليونواحدمسكونيهدايتكرد».
بررسي تبصره 18قانون بودجه 1400خبر از توجه
نمايندگان مردم به چند نكته اساسي در اين قانون
و توجه به تجربيات گذش��ته خبر ميدهد .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 بانكها كمترين توجهي به اجراي قانون
نداشتهاند .از همين رو اگر بانكي نسبت به اجراي
اين قانون يعني پرداخت  20درصد از تس��هيالت
پرداختي خود مطابق تعيين بانك مركزي به حوزه
ساخت مس��كن در قالب تسهيالت  300ميليون
توماني اقدام نكند ،با افزايش س��پرده قانوني كه
قدر تس��هيالت دهي بانكه��ا را كاهش ميدهد
مواجه ش��ده كه در نظام بانكي جريمه بزرگي به
حساب ميآيد.
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  20درصد از
منابع  360هزار ميليارد توماني موضوع اين قانون
معادل  72هزار ميليارد تومان به خانوارهايي تعلق
ميگيرد كه  3يا بي��ش از  3فرزند دارن��د ،لذا اين
خانوارهادراولويتقرارگرفتهاند.باتوجهبهايننكته
كه تسهيالت ساخت مسكن در نظر گرفته شده در
سال 1400برايهرخانوارواجدشرايطمعادل300
ميليون تومان در نظر گرفته شده ،لذا بخش از مردم
تصور ميكنند ،اين تسهيالت براي خانهدار شدن
كافي نيست .در اين رابطه بايد گفت ،تسهيالت در
نظرگرفتهشدهمذكوربهحوزهساختمسكنتعلق
دارندومتقاضيانواجدشرايطبايدبرايتامينزمين
ياازبافتفرسودهاستفادهكنندياازشرايطوزارتراه
وشهرسازيبهمنظوراستفادهاززمينهاياجاره99
سال با هزينه بسيار كم بهرهببرند و تسهيالت300
ميليونتومانيرابرايساختاستفادهكنند.باتوجه
بهدرنظرگرفتنهزينه 4ميليونتومانيساختهر
متر مربع مس��كن بهطور متوسط در سطح كشور،
اين تسهيالت ميتوانند 100درصد هزينه ساخت
يك واحد مسكوني  75متري را پوشش دهد .نكته
قابل توجه در تحقق قانون بودجه سال ،1400اقدام
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  1400سهميه
هر بانك به منظور پرداخت تسهيالت 300ميليون
توماني ساخت مسكن را تعيين كند .همچنين با
ارايه س��امانهاي ،نسبت به ارايه گزارش برخط آمار
تسهيالت اعطايي اقدام كند تا شاهد تخصيص اين
منابع در حوزه ساخت مسكن و صاحبخانه شدن
 1.2ميليون خانوار واجد ش��رايط معادل بيش از 4
ميليون نفر ايراني در سال 1400باشيم.

اخبار
گوگل و آمازون
به دوركاري پايان ميدهند

گوگل اعالم كرد برخي از كارمندانش در امريكا
ميتوانند 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
ميتوانن��د در ماه ج��اري به دفات��ر كاري خود
بازگردن��د .گوگل روز چهارش��نبه به كارمندان
خود اع�لام 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 ميرويم
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 همهگيري كوويد  ۱۹شركتهاي بزرگ
فناوري از جمله گ��وگل زودتر از بقيه كارمندان
را ب��ه خانههايش��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  ۲۰۲۱ميالدي
به محل كار خود بازگردند .هنوز مشخص نيست
چه تعداد كارمند اجازه حض��ور در دفاتر گوگل
را دارند .اما پيش بيني ميش��ود كارمندان بايد
 ۳روز 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  ۱۴روز 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
احتماالً در تابستان امس��ال برخي از كارمندان
اين ش��ركت به دفاتر كاري ب��ر ميگردند .تعداد
بيشتري از كارمندان نيز احتماالً 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��تهاند .حدود  ۱۰درصد
جمعيت كارمندان ش��ركتي آن هر روز در محل
كار حاضر ميشوند .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
فيسب��وك تصميم دارد دفاتر خ��ود در منطقه
خليج سانفرانسيس��كو را ب��ا  ۱۰درصد ظرفيت
در ماه مهبازگش��ايي كند .حال آنكه فيسبوك
و توئيت��ر قب ً
ال گفت��ه بودند به كارمن��دان اجازه
ميدهند بهطور دايم دوركاري كنند.

قابليت چت صوتي
در ديسكورد راهاندازي شد

پلتفرم پيامرسان ديسكورد قابليت مشابه كالب
هاوس را راهان��دازي كرد كه ب��ه كاربران امكان
ميدهد رويدادهاي صوتي براي مخاطبانش��ان
برگزار كنند .به گزارش ايسنا ،ديسكورد كه چت
صوتي ،ويديويي و متني فراهم ميكند ،محبوب
گيمرهاي ويديويي اس��ت و از زم��ان راهاندازي
ش��دن اين اپليكيشن در س��ال  ،۲۰۱۵در ميان
س��اير كاربران هم محبوبيت پيدا كرده اس��ت.
قابليت جديد “استيج چنل “ ديسكورد به كاربران
ام��كان ميده��د رويدادهاي صوتي ب��ا حضور
حداكثر هزار نفر را به شكل راحتي مديريت كنند
و انتظار ميرود تعامل در گروههاي ديسكورد را
تقويت كند.
منابع آگاه ب��ه رويترز گفتهاند اي��ن پلتفرم كه
ماهانه بي��ش از  ۱۴۰ميليون كارب��ر فعال دارد،
س��رگرم مذاكره براي فروش به مايكروسافت به
مبلغ  ۱۰ميليارد دالر اس��ت .اما مايكروسافت و
ديسكورد در اين باره اظهارنظر نكردهاند .موفقيت
اپليكيشن چت صوتي كالب هاوس كه دسترسي
به آن تنه��ا از طريق دعوت امكانپذير اس��ت و
اخي��را  ۱۰ميليون 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 ماندهاند .توييتر قص��د دارد قابليت صوتي
زنده خود با نام  Spacesرا تا آوريل عرضه كند.
شبكه اجتماعي لينكدين مايكروسافت هم اعالم
كرده كه در حال آزمايش قابليتهاي چت صوتي
است و شركت فيسبوك هم گويا سرگرم ساخت
سرويس مش��ابه كالب هاوس است .پيامرسان
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 قابليتهاي 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
ميكنند ،ت�لاش براي عرضه قابليت اس��تيج را
مضاعف كرد .بر اس��اس گزارش رويترز ،قابليت
جديد ديسكورد مثل يك كانال است كه امكان
ميدهد ميزبانها 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 ميتوانند
در استيجها حضور پيدا كنند را در ماههاي آينده
افزايش دهد و اعالم كرده كه راههاي درآمدزايي
كاربران از برگزاري رويدادهاي صوتي را بررسي
خواهد كرد.
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دنيايفناوري

دانش و فن

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

بيتكوين بار ديگر درآستانه  60هزار دالري شدن

پيشتر بيتكوين به عنوان يك دارايي پرريسك براي اين
سرمايهگذاران مطرح ميش��د .با بيشترشدن گزارشها
پيرامونخريدبيتكوينتوسطسرمايهگذاراندانهدرشت،
به نظر ميرسد كه اين س��رمايهگذاران توجه چنداني به
نوساناتقيمتاينارزديجيتالندارندوايندرحالياست
كهدادههايتازهنشانميدهدكهاززمانتولدبيتكوينتابه
حال،ميانگينسودساليانهاينارزديجيتال ۲۰۰درصدبوده
است.همزمانبانزديكشدنقيمتبيتكوينبه۶۰,۰۰۰
دالر،دوشاخصتكنيكالنشانميدهدكهقيمتبيتكوين
ميتواند به سطوح باالتري برس��د .پس از يك آخر هفته
آرام كه قيمت بيتكوين كموبيش بدون تغيير باقي ماند،
نوساناتاخيربيتكويناهدافصعوديجديديرامشخص
كرد.بهگفتهتحليلگرانكريپتوكوانت()CryptoQuant
ممكن اس��ت داليلي براي اين روند صعودي وجود داشته
باش��د .چندي پيش كريپتوپوتيتو گزارش داد كه قيمت
بيتكوين عليرغم نوسانات آخر هفته در حوالي 55هزار
دالر ثابت مانده است .با اين حال ،از هفته گذشته و در روز
دوشنبه ش��اهد تحوالت مثبتي در رابطه با قيمت بوديم،
چراكه بيتكوين در عرض چند ساعت حدود ۳,۵۰۰دالر
افزايشيافتوبهبيشاز ۵۸هزاردالررسيد.ايناتفاقبيانگر
دوموضوعاست:اولاينكهنشاندادتقاضايقابلتوجهيدر
زير محدوده  55هزار دالر وجود دارد ،زيرا خريداران اجازه
ندادندكهقيمتبيتكوينبرايمدتزمانطوالنيزيراين
سطح باقي بماند و اين افت قيمتي با احيايي نسبتاً سريع
جبران شد .از سوي ديگر نشان داد كه بيتكوين در حال
حاضر با مقاومت سنگيني در محدوده 58هزار تا ۵۸هزار
و  350دالر مواجه است .اين محدوده قيمتي اوج تاريخي
قبلي در ۲۱فوريه ۳( ۲۰۲۰اس��فند) را نشان ميدهد كه
قيمتبيتكوينبه ۵۸هزارو 350رسيد.اتفاقاتروزهاي
گذشتههمچنينميتواندادامهروندصعوديراتسريعكند.
ويزا،بزرگترينپردازشگرپرداختجهان،اعالمكردهاست
كهتراكنش USDCراروياتريومتسويهميكند.هرچند
بهنظرميرسداينخبربهرشدسريعاتريوممنجرشودواين
خبر ،كل صنعت ارزهاي ديجيتال را به جلو سوق ميدهد.
بيتكوين ارز ش��ماره يك اين صنعت است .اين موضوع
جهت بازار را براي بزرگترين بخش آن مش��خص كرده و
در آيندهنزديكهيچنشانهاي مبنيبركند شدن اينروند
وجودندارد.درهرصورت،كريپتوكوانت،شركتارايهدهنده
تجزيهوتحليلدرحوزهارزهايديجيتال،اظهارداشتهاست
كه ميزان استيبل كوينهاي موجود در صرافيها اخيراًبه
اوج تاريخي خود رسيده اس��ت .اين موضوع به اين معني
است كه در حال حاضر س��رمايههاي زيادي در صرافيها
وجودداردكههنوزدرموقعيتهااستفادهنشدهاند.عالوهبر
اين،تحليلگرانمعيارديگريرابانامنسبتاستيبلكوينها
( )Stablecoins Ratioاراي��ه كردهاند .اين معيار تعداد
بيتكوينهارادرمقايسهباميزاناستيبلكوينهاييكهدر
صرافيها وجود دارد ،اندازهگيري ميكند .اين معيار از ماه
نوامبر(آذر)تاكنوندرپايينترينسطحقراردارد.ايننشانه
قويديگرياستونشانميدهدفشارفروشقابلتوجهي
دراينبازهقيمتيوجودندارد.
بيتكوين ميتواند تا سال ۲۰۲۱
به  ۴۰۰هزار دالر برسد
همچنينبهگزارشكوينتلگراف،بلومبرگدرپيشبيني
تازه خود با اش��اره به ميل س��رمايهگذاران نه��ادي براي
محافظتازسرمايههايخود،اعالمكردهاستكهاحتمال

اپلدرراستايهمخوانيباقوانينروسيه،هنگامتنظيم
آيفون فهرستي از اپليكيشنهاي روسي را به كاربران
نشانميدهدتاآنهارارويدستگاههايشاننصبكنند.
بهگزارشمهربهنقلازورج،براساسقانونيكهازديروز
اجرايي ش��ده ،از هم اكنون آيفونهايي كه در روسيه
فروخته ميشوند ،فهرستي از اپليكيشنهاي روسي
را هنگام تنظيم دستگاه نشان ميدهند .اين اقدام در
حقيقت بخشي از فرايند تنظيم دستگاه است كه پس
ازانتخابگزينههاييمانند AppAnalyticsنمايش
دادهميشود.درمتنمربوطبهفهرستاپليكيشنهاي
مذكور آمده اس��ت :براي همخواني با ملزومات قانوني
روسيه،اپليكيشنهايموجودبرايدانلودنمايشداده
ميشود .پس از آن فهرستي از چند اپليكيشن از جمله
اپهاي مختلف «ياندك��س» ،اپ ايميل ،Mail.ru
سرويسپخشزندهويدئو OKLiveوشبكهاجتماعي
روسي VKنمايشدادهميشود.كاربرميتواندهركدام
ازآنهارابهدلخواهرويدستگاهشنصبكند.ايناقدام
در راستاي همخواني با قانون جديد روسيه انجام شده
كه در سال ۲۰۱۹ميالدي تصويب شد .براساس قانون
مذكورتوليدكنندگانبايدنرمافزارهايروسيرابهطور
پيشفرض روي دس��تگاههايي نصب كنند كه در اين
كشور فروخته ميشوند .قانون مذكور شامل موبايل،
تبلت ،تلويزيونهاي هوش��مند ،لپتاپ و رايانههاي
روميزيميشود.

ادامهازصفحهاول

 ۸برابر شدن قيمت بيتكوين و رسيدن آن به ۴۰۰,۰۰۰
دالر تا پايان سال  ۲۰۲۱وجود دارد .بلومبرگ اينتلجنس
(،)BloombergIntelligenceازميلسرمايهگذاران
نهاديبرايمحافظتازسرمايههايخوددرمقابلكاهش
ارزشدالر،بهعنوانعاملجهش ۸برابريقيمتبيتكوين
تا پايان سال  2021ياد كرد .يكي از تحليلگران بلومبرگ
معتقداستكهبيتكويندرحالتبديلشدنبهيكدارايي
«بدونريسك»برايمحافظتازنوساناتدالراست.مايك
مكگلون،استراتژيستارشدبلومبرگ،درتوييتي،ازسال
 ۲۰۲۱بهعنوان«نقطهعطف»بيتكوينيادكرد.اوباانتشار
نموداريازميانگينقيمتبيتكوينو شاخصنقدينگي
بيتكوين پيشبيني كرد كه پادشاه ارزهاي ديجيتال در
حالتبديلشدنبهيكداراييبرايدرامانماندنازكاهش
ارزش دالر است .او در ادامه نوشت« :بيتكوين در جادهاي
استكهبهتبديلشدنبهارزذخيرهايجهانيختمميشود.
به نظر ما ،خيز بلوغ بيتكوين در سال  ۲۰۲۱ميتواند آن
را به يك دارايي بدون ريسك تبديل كند ».در اين نمودار با
اشارهبهرفتارهايبيتكويندرسالهايگذشته،پيشبيني
شده اس��ت كه قيمت اين ارز ديجيتال به  ۴۰۰هزار دالر
ميرسد.قيمتيكهمكگلونپيشبينيكردهاست،بسيار
بيشتر از قيمتي است كه سايرين از جمله مدل انباشت به
جريانپيشبينيكردهاند.مدلانباشتبهجريانپيشبيني
ميكندكهقيمتبيتكوينبينسالهاي ۲۰۲۱تا۲۰۲۴
به ۲۸۸,۰۰۰دالرميرسد.ايندرحالياستكهمكگلون
جزئياتيازعوامليكهدرپيشبينيبلومبرگدخيلهستند،
ارايهنكرد.ازسويديگر،مدتياستكهصحبتهاپيرامون
نوس��انات بيتكوين و افزايش امنيت نگهداري آن براي
سرمايهگذاراننهاديقوتگرفتهاست.پيشتربيتكوين
بهعنوانيكداراييپرريسكبراياينسرمايهگذارانمطرح
ميشد.بابيشترشدنگزارشهاپيرامونخريدبيتكوين
توسط سرمايهگذاران دانهدرشت ،به نظر ميرسد كه اين

سرمايهگذاران توجه چنداني به نوسانات قيمت اين
ارز ديجيتال ندارند.
بيتكوينميتواندجايگزينيبرايطال باشد
مايكل سيلور ،مديرعامل مايكرواس��تراتژي كه يكي از
بزرگترين ذخاير بيتكوين را در بين شركتهاي بزرگ
دنيادراختياردارد،درمصاحبهايباتايمگفت«:ماموريت
فعليمن،تصحيحترازنامههايدنيااست».سيلورتابستان
گذشته روند تازهاي را ميان شركتهاي بزرگ دنيا آغاز
كرد .بيتكوي��ن ترژري�� ز (،)BitcoinTreasuries
شركتيكهذخايربيتكوينشركتهايمختلفرارصد
ميكند،ارزشبيتكوينهاياينشركتهارا ۷۳ميليارد
دالر اعالم كرده اس��ت .پيش از ورود مورگان استنلي ،به
عنواناولينشركتبانكي،بهحوزهبيتكوين،بسيارياز
مخالفانارزهايديجيتالبحثهميشگيسرمايهگذاري
دربيتكوينرامطرحميكردند.پيترشيف،يكيازهمين
مخالفان بود .او كه يكي از طرف��داران پروپاقرص طال به
حساب ميآيد ،در اظهارنظري گفت« :مورگان استنلي
براي حسابهاي افراد ثروتمند خود كه حداكثر  ۶ماه از
آخرين فعاليتش��ان ميگذرد و ارزش داراييهاي آنها
حداقل  ۲ميليون دالر اس��ت ،محدوديت  ۲.۵درصدي
براي دسترسي به ارزهاي ديجيتال ايجاد كرده است .اين
مساله نش��ان ميدهد كه مورگان استنلي به اين نتيجه
رسيدهكهبيتكوينپرريسكاستوميخواهدتعهدات
قانوني از س��وي سرمايهگذاراني كه پولش��ان را از دست
ميدهند محدود كند ».جروم پ��اول ،رييس فدرال رزرو
همبيتكوينرا«جايگزيني»برايطالخواند.اودربخش
ديگريازصحبتهايخودگفتكهبيتكوينتهديدي
برايدالرياثباتمالينيست.دادههايتازهنشانميدهد
كهاززمانتولدبيتكوينتابهحال،ميانگينسودساليانه
اينارزديجيتال ۲۰۰درصدبودهاست.

تا سال 2023ميتوان با يك بيتكوين
بوگاتيخريد
جس پاول ،مديرعامل صرافي ارزهاي ديجيتالي كراكن،
پيشبينيكردهاستكهروندافزايشيقيمتبيتكوين
امسال نيز ادامه داشته باشد؛ تاجايي كه تا پايان امسال
بتوان ي��ك خ��ودرو المبورگيني را با ي��ك بيتكوين
خريداري كرد .پاول با بيان اينكه فكر ميكند با گذشت
زمان بيان ارزش بيتكوين بر حس��ب دالر سختتر و
سختتر ميش��ود ،گفت« :اكنون ميتوان يك خودرو
تس�لا را با يك بيتكوين خريداري كرد .تا پايان س��ال
خواهيد توانست با آن يك المبورگيني بخريد و با ادامه
اين روند در س��ال  ۲۰۲۳احتم��اال بهاي هر بيتكوين
معادل يك دس��تگاه خودرو بوگاتي ميشود ».شركت
پيپال اعالم كرده كه بزودي امكان خريد كاالهاي مورد
نياز ش��هروندان امريكايي از خرده فروشيهاي آنالين
با اس��تفاده از ارزهاي ديجيتال��ي را فراهم خواهد كرد.
طبق اعالم پيپال ،دارندگان ارزهاي ديجيتالي اتريوم،
بيتكوين،بيتكوينكشواليتكوينخواهندتوانست
در درگاههاي پرداخت پي پال ارزهاي ديجيتالي خود را
مستقيم به دالر تبديل كنند .همچنين غول پرداختي
ويزاكارد كه يكي از دو شركت اصلي پرداخت بينالمللي
محسوب ميش��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
تراكنشهابربسترارزهايديجيتاليبدوننيازبهتبديل
آنها به ارزهاي فعلي وجود خواهد داش��ت .قرار است در
آينده نزدي��ك امكان انجام اين معام�لات در ويزا مهيا
ش��ود .مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در
حال حاضر  ۱۹۶۰ميليارد دالر برآورد ميشود .در حال
حاضر  ۶۵درص��د كل بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار
بيت كوين و  ۱۲درصد در اختيار اتريوم است.

بعد از جلسه مجازي كميسيون مشترك برجام با حضور ايران و اتحاديه اروپايي/تروييكاي اروپايي۲+

مقامات امريكايي :فشار حداكثري شكست خورده است

همزمان با آخرين روز تعطيالت نوروزي و در شرايطي
كه بس��ياري از ايرانيان به دليل توصيههاي بهداشتي
مقامات مسوول ترجيح داده بودند كه به جاي حضور در
طبيعت و پاركها در خانه مراسم سيزده به در را برگزار
كنند ،هجدهمين نشست كميسيون مشترك برنامه
جامع اقدام مش��ترك (برجام) ديروز  ۱۳فروردين ماه
 ۱۴۰۰برابر با  ۲آوريل  ۲۰۲۱بهصورت مجازي برگزار
شد .جلس��هاي 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،بريتانياوايراندرسطحمعاونين،مديران
سياس��ي وزراي امور خارجه برگزار ش��د .سيد عباس
عراقچي ،معاون سياس��ي وزارت امور خارجه ،رياست
هياتايراندرايننشستراعهدهداربود.امادرشرايطي
كه افكار عمومي ايرانيان و رسانهها پيگير خروجي اين
نشست بود ،خبري به نقل از سخنگوي وزارت خارجه
امريكا منتشر شد كه بازتابهاي وسيعي در شبكههاي
اجتماعيوخبرگزاريهايداخليوخارجيپيداكرد.بر
اساس محتواي اين خبر وزارت امور خارجه امريكا اعالم
كرد ،اين كشور در نشس��ت وين درباره برجام شركت
خواهدكرد.محمدجوادظريف،وزيرخارجهايرانديروز
هدف مذاكرات وين در سهشنبه هفته جاري را «نهايي
كردن سريع برداشتن تحريم و اقدامات هستهاي براي
رفع هماهنگ همه تحريمها و س��پس توقف اقدامات
جبراني از طرف ايران» دانست اما گفت ايران و امريكا در
وين مستقيم گفتوگو نخواهند كرد .در بيانيه وزارت
خارجه امريكا آمده است :ما براي شركت در گفتوگوها
با شركاي اروپايي ،روسيه و چين براي مشخص كردن
موضوعاتي كه شامل بازگشت دوجانبه به پايبندي به
برجام با ايران است ،موافقت كرديم .موضوعات اوليهاي
كهموردبحثقرارخواهدگرفتگامهايهستهاياست
كه ايران بايد در راستاي بازگشت به پايبندي به شرايط
برجام اتخاذ كند و گامهاي كاهش تحريمي است كه
امريكا بايد در راستاي بازگشت به پاينبدي بردارد .در

اپليكيشنهاي روسي
پيشفرض آيفون ميشوند

ادامه اين بيانيه تاكيد شده :در حال حاضر انتظار نداريم
گفتوگوهايمستقيميميانامريكاوايراندراينروند
انجام شود ،اگر چه امريكا آماده آن است.
توافق با تروييكاي اروپايي
بالفاصلهپسازانتشاربيانيهوزارتخارجهامريكا،ظريف
با انتشار توييتي اعالم كرد كه حضور امريكا در جلسات
برجامي ب��دون برنامهريزي 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 سهشنبه آينده در
وين گفتوگو را به صورت رو در رو از سر بگيرند .ظريف
در ادامه اين پيام تاكيد كرد :هدف :سريعا نهايي كردن
رفعتحريمهاواقداماتهستهاي،ازطريقطراحيمسير

رفع تمام تحريمها ،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 نيويوركتايمز 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
دولتدونالدترامپيعنياعمال«حداكثرفشار»بهايران
«شكست خورده اس��ت ».اين تحوالت پس از نشست
مهم و اينترنتي كميسيون مشترك برجام اعالم شد .در
اين نشست قرار شد مذاكرات حضوري سهشنبه در وين
پي گرفته شود .نمايندگان ايران و  4+1در اين نشست
درباره چش��مانداز و شرايط بازگش��ت امريكا به توافق
هس��تهاي مذاكره ميكنند .با اين حال يك مقام ارشد
اروپايي به رويترز گفته اس��ت مذاكره درباره تعهدات
هس��تهاي ايران و تحريمهاي 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 تنشها
اين در حالي است كه والاس��تريت ژورنال به نقل از
ديپلماتهاي اروپايي نوشته است :طرفهاي توافق
هس��تهاي از جمله امريكا در وين دي��دار ميكنند.
واش��نگتن بدون مذاكره مس��تقيم با تهران در اين
نشست در وين شركت خواهد كرد .شركتكنندگان
در نشست ديروز تمايل خود را براي تالش مشترك با
هدف بازگشت كامل واشنگتن به توافق هستهاي ابراز
داشتند .جلسات جداگانهاي بين امريكا و طرفهاي
توافق هستهاي در وين برگزار خواهد شد.در راستاي
بيانيه مش��ترك وزرا مورخ  ۲۱دسامبر  ،۲۰۲۰اعضا
چش��مانداز 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 تحريمهاي امريكا را اولين گام
جهت احياي برجام دانس��ته و اظهار داشت :ايران به
محض لغو تحريمها و راس��تيآزمايي آنها ،گامهاي
جبراني هس��تهاي را متوقف خواه��د كرد .عراقچي
تصريح كرد :براي بازگش��ت اياالت متحده به برجام
نياز به هيچ مذاكرهاي نيس��ت و مسير امريكا در اين
خصوص كام ً
ال روشن است .اياالت متحده همانگونه
كه از توافق خارج ش��د و تحريمهاي غيرقانوني عليه
ايران وضع كرد ،به همان صورت نيز ميتواند به توافق
برگشته و قانونشكني را خاتمه دهد.در اين نشست
اعضاي برجام با اشاره با ابعاد فاجعهبار خروج امريكا از
برجام بر انتفاع ايران از برجام ،بر از دست ندادن زمان
در اين مقطع تاكيد كردند.در پايان ،طرفهاي برجام
ضمن تاكيد بر تعهدشان جهت حفظ برجام ،تصميم
گرفتند اين جلسه كميسيون مشترك را هفته آينده
براي تداوم رايزنيها در وين از سر بگيرند تا اقدامات
مربوط به لغو تحريمها و گامهاي هستهاي را از طريق
گروههاي كارشناسي مربوطه مشخص كنند.

اعترافات خطرناك
يك مسوول اقتصادي

فرد مجري كه در برنامه تلويزيوني ياد ش��ده ،روبهروي
متوليبانكمركزينشستهبود،بايدازهمتيميپرسيد
كهبرايجلوگيريازاينتصميمغلطچهاقداماتيرادر
دس��تور كار قرار داده است؟ واقع آن است كه در اثر اين
نوعتصميمسازيهايغلطاقتصادي،وضعيتمعيشتي
مردمدرشرايطازهمگسيختگيقرارگرفتهاستومردم
اين روزها براي تامين اقالم اساسي خود هم با دشواري
روبهروهستند.ايناعترافاتهرچندممكناستدربدو
امر ،نوعي شفافسازي به نظر برسد ،اما در بطن ماجرا
و در اليههاي دورني نش��اندهنده سوءمديريتهاي
گستردهاقتصاديدربانكمركزياستونشانميدهد
كه مسووالن تصميمساز بهطور آگاهانه اقدام به چاپ
پولكردهاند.مسالهبعديآناستكهوقتيشخصيدر
يداندكهايننقدينگي
شمايلرييسكلبانكمركزيم 
قرار نيست صرف پروژههاي عمراني و زيربنايي شود و
مستقيمابرايجبرانهزينههايجارياستفادهخواهد
شد در واقع در اين تصميم غلط همداستان بوده است.
آقاي همتي در برنامه تلويزيوني اشاره كردند كه ناچار
بهچاپپولواسكناسبودهاند،امامشخصنكردندچرا
براي جبران اين كسري از روشهاي كمخطرتر (مانند
افزايش درآمدهاي مالياتي ،رش��د بهرهوري و كاهش
هزينههاي اضافي) استفاده نكردهاند؟ دردآور اين است
كه بخش��ي از اين منابع نيز صرف واردات اقالم لوكس،
زيناسبوسنگپاو...ميشود.سياستگذارپوليكشور
بايدپاسخدهدچراجلوياينتصميمسازيهاياشتباه
مقاومت نكرده است؟ چرا مردم و رسانهها 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
اقتصادياخيرتطهيرسازد؟روزيكهآقايهمتياشاره
كردند كه هدفگذاري به تورم  25درصدي را در دستور
كار قرار داده ،من نخستين فردي از ميان اهالي اقتصاد
بودمكهازاينتصميمحمايتكردمواعالمكردمكهبايد
از بانك مركزي براي دستيابي براي اين هدف حمايت
كرد .اما هدفگذاريها بايد ب��ا برنامهريزيهاي الزم و
اقدامات معقول همراه باشد .اينكه يك فرد اعالم كند،
منقصددارمفوقليسانسبگيرم،اماهيچتالشيبراي
نيلبه اينهدف انجامندهد ،درسنخواند،كالسنرود،
تمريننكندو...مشخصاستكهدستيابيبهاينهدف
ممكن نخواهد بود .اينكه اعالم شود كه هدف دستيابي
به تورم 25درصدي اس��ت ،اما در ادام��ه اقدام به چاپ
پول ،رفتارهاي پرخطر مالي و ...ش��ود ،معلوم است كه
تورمنهتنهامهارنخواهدشد،بلكهبهمحدودهباالي50
درصدي فعلي نيز خواهد رسيد .بنابراين سياستهاي
اتخاذشدهبانكمركزيتناسبيبااهدافدرنظرگرفته
شده،ندارد.بايدازآقايهمتيپرسيدبااينوضعيتچه
تفاوتيداردكهاقتصادايران،رييسبانكمركزيداشته
باشديانداشتهباشد.وقتيشأنرييسكلبانكمركزي
به اندازهاي تنزل داده شود كه به مجري فرامين دولت و
رييسجمهوري 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
روبهروي همتي ق��رار ميگيرد ،هي��چ عكسالعملي
جز س��ر تكان دادن انجام نميدهد و كاري به جز تاييد
صحبتهاي او ن��دارد .در حالي كه صدا و س��يما بايد
كارشناسان خبره و كاربلد را در اين مواقع به كار بگيرد
تابتوانندمطالباتواقعيمردموتحليلگراناقتصاديرا
ازمتوليانامرجوياشوند.اتفاقابخشيازمشكالتامروز
كشور برآمده از عدم پرسشگري درست از مسووالن و
متوليان است .وقتي مدير اقتصادي ميبيند هر حرف
و اظهارنظر درست و نادرستي را مطرح كند ،كسي از او
پرسشگرينخواهدكرد،تالشيبراياقناعافكارعمومي
نخواهدكرد.نتيجهاينوضعيت،شرايطدشواريميشود
كهامروزدربخشهايمختلفاقتصادومعيشتكشور
سايهانداختهوفشارزايدالوصفيرابردوشملتباركرده
است .نتيجه اين رويكرد ميشود اعترافاتي كه نه تنها
نشانهاي از خردمندي و اصالح اشتباهات نيست ،بلكه
نشانهاي از جهل مركب مسووالن و متولياني است كه
دانستهاقدامبهتصميماتخطرناكاقتصاديميكنند.

خبرخوان
فروش مرغ تكهاي ممنوع شد

بر اساستصميمگرفتهشدهدرنخستينجلسهقرارگاه
ساماندهيمرغكشور،تااطالعثانويعرضهمرغتكهاي
(قطعهشده)دركليهواحدهايصنفيممنوعاعالمشد.
طبقابالغيهاتاقاصنافايران،براساسبند ۲مصوبات
نخستينجلسهقرارگاهساماندهيمرغكشور،ممنوعيت
عرضه مرغ قطعهبندي شده يا عرضه مرغ قطعه شده
با طعمهاي مختلف توس��ط واحده��اي صنفي صادر
شد.دراينراستاصرفاواحدهايصنعتيمنتخبمجاز
به بستهبندي مرغ قطعه شده بوده و بازرسان سازمان
حمايتازمصرفكنندگان،واحدهايبستهبنديبزرگ
رابهطورمستمرپايشوحجمتوليدآنبهطورپيوسته
رصدخواهندكردتاازسقفمصوبقرارگاهاستانيتجاوز
نكند .در اين خصوص برخورد با متخلفان اين مصوبه از
روزشنبه ۱۴فروردينبهشدتاجراخواهدشدونظارت
وبازرسيتوسطنمايندگانسازمانتعزيراتحكومتي،
بازرسانسازمانحمايتازمصرفكنندگانواتاقهاي
اصناف و س��اير نهادهاي مس��وول براي اجراي دقيق
دستورالعملابالغيدردستوركارقرارگرفتهاست.

تخصيصسپرد هبانكهايمناطق
آزادبرايتامينماليبنگاهها

تخصيص حداق��ل  ۵۰درصد س��پردههاي هر يك از
بانكهايمستقردرمناطقآزادبهتامينماليواحدهاي
توليدي و فعالين اقتصادي همان منطقه از مهمترين
توافقانجامشدهدرنشستمشاوررييسجمهورودبير
ك مركزي بود .در راستاي
شوراي عالي و رييس كل بان 
اجرايفرامينمقاممعظمرهبريبرايتحققشعارسال
« ،۱۴۰۰توليد؛ پشتيبانيها ،مانعزداييها» به منظور
پشتيباني و حمايت مالي از فعالين اقتصادي مناطق
آزادوويژهاقتصاديتوافقاتيصورتگرفت.اصالحرويه
«رفعتعهدارزي»درمناطقويژهباهدفتسهيل،تسريع
ومانعزداييفعاليتفعاليناقتصاديدرمناطقازديگر
موارد مطرح ش��ده در اين نشست بود كه مقرر شد؛ به
منظوركاهشبروكراسي،كاهشمراحلرفعتعهدارزي،
كاهشزمانوهزينههايمترتببرايفعالين،مستندات
رفع تعهد ارزي پس از تاييد س��ازمان منطقه مربوطه،
مستقيمابهبانكعاملارايهشود.همچنيندرخصوص
«تخصيصوتامينارز»برايفعاليتواحدهايتوليدي
وبازرگانان،درايننشستمقررشدهماهنگيالزمبين
دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و
وزارتصنعت،معدنوتجارتصورتگيردودبيرخانه
شوراي عالي به منظور رفع موانع ،اولويتهاي مناطق
را به اين وزارتخان��ه اعالم كند .هماهنگي براي تامين
تضامينالزمبهمنظوراستفادهازمنابعماليخارجياز
ديگرموضوعاتمطرحشدهدرايننشستبود.همچنين
اصالح مصوبه تاس��يس «بانك آف ـ شور» به منظور
تشويق سرمايهگذاران داخلي و خارجي براي تاسيس
اين بانكها و صدور «مجوز تاسيس صرافي ديجيتال /
صرافيرمزارزدرمناطقآزاد»موضوعاتديگريبودكه
درايننشستمطرحشد.درايننشستضروريدانسته
شدتاشرايطويژهايازطريقبانكمركزيبرايمناطق
آزادبهمنظورتاسيسبانكآفـشوردرنظرگرفتهشود.

ادامهازصفحهاول
سند همكاري ايران و چين
در پرتوي قوانين داخلي

قراردادهاي دول��ت ايران با س��اير دولتها و همچنين
امضاي پيمانهاي مربوط ب��ه اتحاديههاي بينالمللي
پس از تصويب مجلس شوراي اسالمي با رييسجمهور
يا نماينده قانوني او اس��ت ».لذا پرواضح اس��ت تمامي
عهدنامههاي بينالملل��ي پس از تصويب مجلس نيز بر
اساساصل ٩٤قانوناساسيبايدازفيلترشوراينگهبان
گذشته و همس��ويي آن با قانون اساسي و شرع مقدس
اسالمبررسيگردد.
همچنينمقنندراصل١٥٣قانوناساسيعنوانداشته:«هرگونهقراردادكهموجبسلطهبيگانهبرمنابعطبيعي
و اقتصادي ،فرهنگ ،ارتش و ديگر ش��ؤون كشور گردد
ممنوعاست».لذاهرگونهقراردادبينالملليبرخالفاصل
مذكوردرفرضتصويبدرمجلسشوراياسالمي،قابل
رددرشوراينگهبانميباشد.
 ماده ٩قانون مدني نيز مقرر داش��ته است كه چنانچهعهدنامههاي بينالمللي پس از تصويب مجلس به تاييد
شوراينگبانرسيد،درحكمقوانينموضوعهداخلياست
والزامآورميباشد.هرگونهاظهارنظردرخصوصماهيت
تفاهمنامه يا اصطالحا سند يادش��ده مستلزم بررسي
حقوقيالفاظحاكمبرآنوتعهدآوربودنمفادآناست.
شورايمحترمنگهباندرنظريهتفسيريشماره٩٩٩٣مورخ  ٨آذر ٦٢عنوان 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».ذكرايننكتهحائزاهميتاستكهبراساسنظريه
شوراي نگهبان تصويب عهدنامه توسط مجلس شوراي
اسالمي ميبايست موخر بر انعقاد قرارداد صورت گيرد،
لذاتصويبقبلازمبادلهقراردادبينالملليمحملقانوني
ندارد.حالعنوانتاثيريازمنظرحقوقيبرتوافقاتندارد
چه نامش را س��ند بگذاريم و چه تفاهم ي��ا قرارداد ،بايد
تعهدات و مفاد سند بررسي گردد كه چه بسا بسياري از
اسناددارايتعهداتسنگينحقوقياست.درحالحاضر
برنامهجامعهمكاريوسرمايهگذاريدركشورهاازطريق
معاهداتدوجانبهسرمايهگذاري()BITصورتميگيرد.
( )bilateral investment treatieaس��ابقا ايران
نيزباچينهمچونبسياريديگرازكشورهااينمعاهده
را امضا كرده است و به نظر ميرسد مفاد سند همكاري
 ٢٥سالهمتفاوتازمعاهدهمذكوراست.ازمنظربسياري
از حقوقدانان ذكر مدت در سند مذكور به نظر ميرسيد
تفاهمنامهرا تعهدآورمينمايدچهبساكه توافقاتصرفا
بسترسازوغيرحقوقيمقيدبهمهلتنميباشند.پيشنهاد
نگارندهانتشارمفاداسنادمذكوربرايتنويرعموميموضوع
و متعاقب آن اعالم نظر دقيق و حقوقي و قانوني بر اساس
مفادآنميباشد.
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«تعادل» از صفهاي طويل در بازار مرغ تا صدور مجوز گراني گزارش ميدهد

گلوگاه نابساماني بازار «مرغ» در۱۴۰۰

تعادل | فرشته فريادرس|
صفهاي طوالن��ي خريد م��رغ در تعطيالت نوروز
بازهم خبر س��از ش��د .هرچند تصور اي��ن بود كه با
شروع س��ال  ۱۴۰۰بازار مرغ به ثبات برسد و ديگر
ش��اهد ش��كلگيري صفهاي طوالني نباشيم .اما
رصد بازار اين محصول پرتقاضا نش��انگر اين بود كه
در بسياري از استانها همچنان صف براي خريد مرغ
دولتي برقرار است .همچنين برخالف وعده دولتيها،
قيمت اين محصول ن��ه تنها كاهش نيافت ،بلكه در
كانال قيمتي  ۳۰تا  ۴۰هزار تومان نوسان داشت .در
اين ميان دالي��ل مختلفي از جمله «افزايش قيمت
مولفههاي توليد مانند «ذرت و س��ويا ،جوجهريزي
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
جزيرهاي و ممنوعيت خروج مرغ از برخي استانها،
خريد هيجان��ي م��ردم در روزهاي پاياني س��ال و
احت��كارآن و »...براي وضعيت نابس��امان بازار مرغ
مطرح شد .حاشيههاي بازار مرغ تا جايي پيش رفت
كه دهم فروردين ماه ،در نشست ستاد تنظيم بازار
كه به رياست رييسجمهور برگزار شد ،مقرر شد تمام
فرآيندها از جوجهري��زي و تامين خوراك گرفته تا
عرضه و توزيع مرغ در بازار به وزارت كشاورزي سپرده
شود و كميتهاي تخصصي جهت ساماندهي بازار مرغ
و تخم مرغ تشكيل شود .از اين رو ،همه نگاهها 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  ۱۴۰۰را صادر كرد .براساس
تصميم قرارگاه ساماندهي مرغ ،قيمت مصوب مرغ
گرم براي مصرفكنن��ده از كيلويي  ۲۰هزار و ۴۰۰
به كيلويي  ۲۴هزار و  ۹۰۰تومان افزايش يافت .دليل
اين گراني « ،افزايش قيم��ت جوجهريزي ،كنجاله
س��ويا و حمل و نقل» عنوان شده است .اما اين رشد
 ۵هزار توماني در بازار آزاد شكل و شمايلي ديگر به
خود گرفت و به جاي رفع بحران توزيع مرغ ،اوضاع
نامطلوبتري را رقم زد ،چراكه بررسيهاي ميداني
نشان ميدهد ،بسياري از خرده فروشيها مرغهاي
تحويل گرفته در روزهاي قبل را روز گذش��ته با نرخ
جديد به فروش رساندند .با اين حال ،دليل تشكيل
صفهاي طوالني براي خريد مرغ هرچه كه باش��د
اما به نظر ميرس��د ،افزايش قيمت مرغ در ماهها و
روزهاي اخير بيشتر از آنچه به كاهش توليد مرتبط
باشد به ناهماهنگيها و عدم نظارتها مربوط ميشود.
بنابراين اين پرس��ش مهم قابل طرح است كه چرا
دستگاههاي نظارتي ،پس از بحران صفهاي فروش
مرغ دولتي ،فكري به ح��ال اين وضعيت وتخلفات
پيش آمده نكردند.
صفهاي طويل در بازار مرغ
صفهاي طوالني براي خريد مرغ از نيمه دوم سال
 ۹۹شكل گرفت .اما با ورود به فصل زمستان و نزديك
شدن به پايان سال  ۹۹و آغاز سال جديد ،نابساماني
در بازار مرغ بيش��تر به چشم ميخورد .بهطوريكه
در بازههاي زماني يكماهه ش��اهد افزايش قيمت
اين محصول در بازار بودي��م .مرور روند قيمتي اين
كاالي پرتقاضا ،نشان ميدهد ،در ديماه  ۹۹قيمت
هر كيلو مرغ از  ۲۰ه��زار و  ۴۰۰تومان به  ۲۲تا ۲۳
هزارتومان و در بهمن ماه در سطح خرده فروشيها
به  ۲۷تا  ۳۰هزار تومان رسيد .همين افزايش قيمت
م��رغ در مغازهها و اختالف ح��دود  ۱۰هزار توماني
آن با مرغ تنظيم بازاري كه بيش��تر در ميادين ميوه
وتره بار توزيع ميشد ،سبب شكلگيري صفهاي
طوالن��ي در هفتههاي پاياني اس��فندماه  ۹۹ش��د.
متولي��ان وزارت صمت و جهاد كش��اورزي هم كه
همواره وعده برگشت آرامش به بازار اين محصول را
ميدادند ،در نشستي درصدد بررسي تامين و عرضه
كاالهاي شب عيد ،آنهم فقط در چند روز مانده به
عيد برآمدند .برهمين اساس ،مجوز ديرهنگام دولت
با هدف تنظيم بازار براي واردات  50هزار تن مرغ با
ارز  ۴۲۰۰توماني 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 نميشود .آنها همچنين در اظهاراتي
عنوان كردند كه سالهاي 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 ميتوانند
سيستمها و روشهاي 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 ميرسد عرضه به حدي خواهد شد كه
حتي ممكن است قيمتها 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  ۱۴۰۰نه تنها ادامهدار
بود ،بلكه نس��بت به روزهاي پاياني  ۹۹نيز طويلتر
هم شده بود.
در اين ميان داليل مختلفي براي وضعيت نابسامان
بازار مرغ مطرح شد .از جمله مهمترين علل افزايش
قيمت مرغ «افزايش قيمت مولفههاي توليد مانند
«ذرت و س��ويا ،جوجهريزي و اثرات آن روي قيمت

برش

عظيم حجت عضو هيئت مديره اتحاديه مرغداران گوشتي عنوان كرده كه كمبودي در عرضه وجود ندارد و فشار رواني بازار و شايعه در خصوص
قيمتموجبشدهكهخانوارهاازمغازههايمختلفاقدامبهخريدواحتكارمرغكنند،درحاليكهبااعالمقيمتمنطقيديگرشاهداحتكارخانگيو
نگرانيخانوارهاازآيندهبازارنيستيم.امابررسيهانشانميدهد،بيشازاينكهشاهداحتكارخانگيتوسطمردمباشيم،ايناحتكارهادرمراكزتوزيع
آزادوبرخيازكشتارگاههارخدادهاست.موضوعيكهبايدتوسطسازمانحمايتووزارتصمتنظارتشود.البتهناگفتهنماندكهمديريتاينبازار
بهوزارتجهادكشاورزيمنتقلشدهوسكوتاينوزارتخانهدرقبالبازارآشفتهمرغدرروزهايآغازينسال ۱۴۰۰همجايتاملداشت.باهمهاينها،
برخيهمگرانيمرغوكمبودعرضهرابهباالرفتنقيمتجهانينهادههاووضعيتتوليدآنگرهميزنند.امابرخيمرغداراناينعاملراردميكنند
و ميگويند كه وضعيت توليد نهاده نسبت به قبل بسيار خوب شده و جز چند روز اول جوجهريزي ،تمام نهاده مورد نياز را از بازارگاه به نرخ دولتي
ميخريم .بنابراين افزايش قيمت مرغ در ماههاي اخير بيشتر از آنچه به كاهش توليد مرتبط باشد به نا هماهنگيها و عدم نظارتها مربوط ميشود
تمام ش��ده توليد» ،عدم همخواني ن��رخ مصوب با
قيمت تمام شده مرغ براي توليدكنندگان ،كاهش
رغبت به توليد ،تصميم��ات جزيرهاي و ممنوعيت
خروج مرغ از برخي استانها ،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 جوجهريزي 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  ۱۳۰ميليون قطعه جوجهريزي ش��ود و در
غير اين صورت مرغ به كش��ور وارد شود .نياز كشور
 ۱۱۰تا  ۱۱۵قطعه جوجه اس��ت ولي وزارت جهاد
ميگويد اين ميزان توليد را انجام داده ،اما برآوردها
تاييد نميكند ».مسووالن وزارت جهاد كشاورزي و
دامپزشكي كشور ،اما كاهش عرضه در بازار را تاييد
ميكردند و داليلي هم داش��تند .آنها ميگفتند ،در
اس��فند ماه گذش��ته  125ميليون جوجهريزي در
كشور انجام شده و مقدار گوش��ت مرغي كه از اين
ميزان جوجهريزي به دس��ت ميآيد ،بسيار بيشتر
از نياز كشور است و ارزيابي شده به غير از يك مورد
همه مرغداريها بهطور كامل جوجهريزي كردهاند.
از س��وي ديگر ،مس��ووالن كش��تارگاههاي كشور
ميگفتند ،ورودي كشتارگاههاي تهران در اسفند
ماه  37.8درصد 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 بزرگترين مراكز عرضه
مرغ در تهران به شمار ميرود ،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 واسطهگري را ديگر
مته��م اصلي گراني م��رغ در ب��ازار ميدانند 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 حوالهه��اي خريد را به
قيمتهاي بيشتري از واحدهاي صنفي كه مسوول
توزيع مرغ دولتي اس��ت ميخرن��د و در مغازههاي
خود كيلويي  30هزار تومان يا بيش��تر ميفروشند.
به گفته سيد علي بابايي ،وزارت صمت هر كيلو مرغ
را به واحدهاي توزيع دولتي  19هزار و  300تومان
ميدهد كه آنها مجازند به  20هزار و  400تومان به
مردم بدهند كه در يك س��هميه  300كيلويي آنها
تنها  300هزار 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 ميكنند.
مديركل دامپزش��كي اس��تان تهران همچنين در
اظهارنظر ديگري ،س��ه عامل را در تشديد وضعيت
بازار مرغ و ش��كلگيري صفه��اي طوالني دخيل
دانس��ته است .عامل نخس��ت ،اينكه استانداران در
هفتههاي گذشته اجازه نميدادند مرغ از استانشان
بيرون برود و قيمت در استانهايي مانند تهران كه

 95درصد نياز خود را از استانها ديگر تامين ميكند،
افزايش يافت .بابايي دليل ديگري هم براي افزايش
قيم��ت دارد و ميگويد :مرغداران ب��ه اميد اينكه با
گراني مرغ سود بيشتري ببرند به كشتارگاهها تحويل
نميدهند و به همين دليل در مرغداريها مرغهاي
بيش از  3كيلوگرم بيشتر ديده ميشود و اين عاملي
براي كاهش عرضه به بازار شده اما به معني كاهش
توليد نيست .دليل سومي كه او براي افزايش قيمت
ميگويد در نوع خود جالب اس��ت ،مرغ در يخچال
خانه مردم است؛ بهطوريكه در روزهاي گذشته جو
رواني بين مردم ايجاد شده كه قيمت گرانتر ميشود
و يا كمبود وجود دارد و خريد شان را به ويژه با نزديك
شدن به ماه رمضان بيشتر كردهاند .افزايش بيش از
اندازه تقاضا براي مرغ به دليل گراني گوش��ت قرمز
اس��ت و از  17كيلوگرم سالهاي گذشته به بيش از
 30كيلوگرم 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��تانهاي پر توليد ب��ا تصميمات
جزي��رهاي از خروج م��رغ ممانع��ت ميكنند ،اين
موضوع موجب نش��ت اين كاال با قيمت باال به بازار
آزاد استانهاي پر مصرف شده و نابساماني بيشتر را
به دنبال داشته است ».محمدعلي كماليسروستاني،
همچنين عن��وان كرده ك��ه در بهمن م��اه ميزان
جوجهريزي از  125ميليون قطعه به  130ميليون
قطعه رس��يد ،همچنين ميزان س��هم دان با قيمت
مص��وب هر قطعه م��رغ از  4كيلوگرم ب��ه حدود 5
كيلوگرم افزاي��ش يافت .بنابراين اين اقدام منتج به
افزايش توليد در تعداد و وزن مرغها شد .به گفته او،
انتظار ميرفت با اي��ن ميزان توليد بازار نوروز بدون
مشكل طي شود ،اما نوسان قيمت در بازار حاكم است
و صفهاي طوالني براي خريد مرغ تشكيل ميشود.
در مقابل ،بسياري از مرغداران هم معتقدند توليدات
آنها طبق س��الهاي قبل انجام ميش��ود و عالوه بر
اينكه وزارت صمت صادرات را بر خالف س��الهاي
قبل ،ممنوع كرده ،چرا بايد بازار با اين كمبود عرضه
مواجه شود؟! كه پاسخ قابل تامل بسياري از همين
توليد كنندگان ميدهند اين اس��ت« :سوءاستفاده
داللها و برخي از فروشندگان از اين گرانيها است».
كماليسروس��تاني ،در گفتوگو 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 ميگرددو 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 مغازهدار
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 مغازههاي 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 بررسيها نشان ميدهد،

بيش از اينكه ش��اهد احتكار خانگي توس��ط مردم
باشيم ،اين احتكارها در مراكز توزيع آزاد و برخي از
كشتارگاهها 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
نهادهها و وضعيت توليد آن گره ميزنند .اما برخي
مرغداران اين عام��ل را رد ميكنند و ميگويند كه
وضعيت توليد نهاده نسبت به قبل بسيار خوب شده
و جز چند روز اول جوجهريزي ،تمام نهاده مورد نياز
را از بازارگاه به نرخ دولتي ميخريم .بنابراين افزايش
قيمت مرغ در ماههاي اخير بيشتر از آنچه به كاهش
توليد مرتبط باشد به نا هماهنگيها و عدم نظارتها
مربوط ميش��ود ،چرا نهادهاي كه با ارز دولتي تهيه
ش��ده و  80ميليون نفر ايراني در آن سهيم است در
استانها بلوكه شده و استانداران اجازه خروج مرغ
را نميدهند« .عدم نظ��ارت بر توزيع و نفوذ دالالن
و واسطهها و فروش حوالهها به جاي مرغ » مزيد بر
علت شده و بر گرانيها دامن زده است.
از تشكيل قرارگاه ساماندهي مرغ
تا صدور مجوز گراني
اما ادامهدار شدن گرانيها و نابسامانيهاي بازار مرغ
در سال  1400باعث شد تا تصميم جديدي در دولت
گرفته شود و براس��اس آخرين مصوبه ستاد تنظيم
بازار مقرر ش��د كه تمام فرآينده��ا از جوجهريزي و
تامين خ��وراك گرفته تا عرضه و توزيع مرغ در بازار
به وزارت كشاورزي سپره شود و كميتهاي تخصصي
جهت ساماندهي بازار مرغ و تخم مرغ تشكيل شود.
با شكلگيري قرارگاه ساماندهي بازار مرغ ،بازار اين
محصول با يك تغيير نرخ شاهد رشد  ۵هزار توماني
قيمت بود كه همين افزايش ،منجر به كاهش عرضه
در خرده فروش��يها 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 ارگانهاي مختلف از جمله قوه قضاييه
و وزارت صمت ،با هدف ساماندهي توليد گوشت مرغ
تشكيل و قيمت مرغ مصوب كيلويي  ۲۴هزار و ۹۰۰
تومان تعيين شد .اين افزايش قيمت با توجه به قيمت
مولفههاي توليد مرغ صورت گرفت و بر اين اساس،
قيمت مرغ منجمد درب س��رد خان��ه كيلويي ۱۸
هزار و  ۸۰۰تومان ،مرغ منجمد براي مصرفكننده
كيلويي  ۱۹هزار و  ۸۰۰تومان ،قيمت مرغ زنده درب
كشتارگاه كيلويي  ۱۷هزار و  ۱۰۰تومان ،قيمت مرغ
آماده طبخ در ميدان بهمن كيلويي  ۲۳هزار و ۳۰۰
تومان و قيمت مرغ آماده طبخ براي مصرف كننده
كيلويي  ۲۴هزار و  ۹۰۰تومان 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 ابالغيهاي 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.

ادامهازصفحهاول
شكلگيري طبقه سوداگران

اگر قرار باشد در تاريخ معاصر كشور و در سالهاي پس از
انقالبيكبرههزمانيمشخصرادرنظربگيريمكهضربه
جديبهبرنامهريزيهايبلندمدتاقتصاديواردساخته،
ميتوانيم حد فاصل سالهاي84تا 92و دوره زمامداري
محمود احمدينژاد را به عنوان نقطه كانوني بحرانهاي
اقتصادي ،انح��راف از برنامهريزيهاي بلندمدت و آغاز
تصميماتخلقالساعهدراقتصادومديريتكشوردرنظر
بگيريم .دورهاي كه بيش از800ميليارد دالر درآمدهاي
مستقيم نفتي و450ميليارد دالر هم صادرات مشتقات
نفتيو...بهجايسرمايهگذاريهايمولد،صرفرفتارهاي
پوپوليستيوغيركارشناسيشد.انحرافبزرگدراقتصادو
معيشتايرانيانازآنزمانآغازشدومسيرمعقولاقتصاد
كشور دستخوش تصميمات خلقالساعه و كوتاهمدت
شد.يعنيازاينبرههبهجايرويكردهايمولدوافقهاي
دوردست ،سرمايههاي اقتصادي كشور صرف يارانههاي
نقدي،سوداگري،دالليو...شدندوهرسالبيشترازقبل
از مسير درس��ت اقتصادي دور شديم .خاطرم هست از
سال 80خورشيديبهعنوانرييسكميسيوناقتصادي
مجمع بعد از پژوهشهاي متعدد در خصوص ضرورت
پاياندادنبهاقتصادنفتيجلساتمتعدديبامسووالن
اقتصادي كشور و وزارتخانههاي مختلف برگزار كرديم و
ابعاد و زواياي گوناگون اين ضرورت را تشريح كرديم .اما
متاسفانه ظهور دولت احمدينژاد باعث شد تا مديريت
اجراييكشوربهجايرويكردهايمولد،همهتوجهوتمركز
خودرامتوجهدرآمدهاينفتيبادآوردهودرپيشگرفتن
رويكردهاي غير مولد اقتصادي كند .در اين دوران است
كه پروندههاي 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 جهتگيريهاي غير مولد ،فساد و سوداگري
شكلگرفتند،مسالهبهرهبانكيدركشوراهميتبااليي
پيدا كرد و به نقطه كانوني تصميمات بدل ش��د .اين در
حالياستكهازمنظراقتصاديافزايشبهرهبانكياساسا
امري ضد توليد به ش��مار ميرود .جالب اينجاس��ت كه
كشورهاييمثلچين،ژاپن،آلمان،سوييسو...كهاساسا
مذهبدربرنامهريزيهايراهبرديواقتصاديآنهانقشي
نداردوازرويكردهاي ماترياليستيو سوسياليستيبهره
ميبرند ،متوجه خطر بهره بانكي باال در اقتصاد شدهاند.
اينكشورهايابهرهبانكيصفردارندويااينكهبهرهبانكي
دراينكشورهاحداكثر2الي3درصداست.امادرايرانكه
ظاهرا مباحث ديني و مذهبي در آن جايگاه برجستهاي
دارد شاهد بهرههاي باالي 20درصدي هستيم .اعداد و
ارقامي كه در بازار آزاد كشورمان حتي به محدوده40الي
50درصدنيزميرسد.امريكهباعثشده،توليددرايران
به عنوان يك مزيت اقتصادي ظه��ور و بروز پيدا نكند و
بيشتر رويكردهاي س��وداگرانه مورد توجه قرار بگيرند.
فردي كه در ايران1ميليارد تومان پول داشته باشد ،اين
پول را در بانك ميگذارد و سود دريافت ميكند .در پايان
سالبهاين1ميلياردتومان200،ميليونتومانسودتعلق
ميگيرد .با اين پول فرد ميتواند زندگي راحتي را پشت
سر بگذارد .در يك چنين شرايطي افراد ،اساسا احساس
نيازي به سرمايهگذاري در بخشهاي مولد نميكنند.
پولش��ان را در بانك ميگذارند 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 خانهشان نشسته
و پول روي پول ميگذارند .حاال شما تصور كنيد ،فردي
كه10ميلياردتومان50،ميلياردتومانيابيشترنقدينگي
داشته باش��د ،چه درآمدي كالني ميتواند از بهره بانكي
برداش��ت كند .اينگونه است كه طبقهاي در ايران شكل
گرفته كه پولهاش��ان را در بانكهاي ايران ميگذارند و
درجنوبفرانسهوكاناداو...بهترينزندگيرادارند.وقتي
بهرهبانكيباالرفت ،توليداتكشورپايينآمدند.كمبود
محصوالتتوليديدرنهايتمنجربهافزايشدامنههاي
صادراتيوقاچاقكاالشدبهگونهايكهامروزكارشناسان
و صاحبنظران اعالم ميكنند كه حدود 60درصد مواد
موردنيازكشورازطريققاچاقكاالتامينميشود.وقتي
توليدنداشتهباشيدونيازهابراساسوارداتوقاچاقتامين
شود ،قيمت دالر دچار نوس��ان و رشد فزاينده ميشود.
افزايش نرخ دالر هم به معني مصائب سنگين در زندگي
مردم اس��ت .مبتني بر يك چنين روشهايي است كه
ناگهانحجمنقدينگيدركشورمانبهبيشاز3هزارهزار
ميلياردتومانميرسد.اعدادوارقاميكهحتينوشتنآن
همسختاست.شمافكرميكنيداين 3هزارهزارميليارد
تومانازچهطريقيشكلگرفتهاست؟آيادراقتصادكشور،
توليديصورتگرفته وازصادراتاينمحصوالتتوليدي
نقدينگيحاصلشدهاست؟خير؛ايننقدينگيدراثربهره
بانكي است كه بهطور فزاينده باال ميرود .در حال حاضر
اقتصاد ايران ،درگير فساد ،قاچاق ،اختالس و سوداگري
استوبرايبهبوداينمشكالتنيزبايدنهادهايكارآمدي
دركشورشكلبگيرندكهبتواننددراينزمينهاصالحات
الزمراصورتدهند.اگردرخاطرتانماندهباشد،سالقبل
در يك چنين روزهايي خبر رسيد كه برخي سوداگران
جوجههاي يك روزه را زنده زنده زير خاك كردند .وقتي
افكارعموميورسانههانسبتبهاينعملاعتراضكردند،
توجيهكردندكهبرايتعادلدربازارمرغايناقدامصورت
گرفته اس��ت .نتايج اين اقدام س��وداگرانه را شما امروز
ميتوانيددربازارمرغكشورمشاهدهكنيدكههركيلومرغ
به40و50هزارتومانرسيدهاست.ازايننمونههابهكرات
دراقتصادايرانقابلمشاهدهورديابياست.دراينشرايط
است كه اقتصاد ايران به بهشت سوداگران و دالالن بدل
شده است و رويكردهاي مولد اقتصادي به حاشيه رانده
شده است .امروز طبقهاي تازه به دوران رسيده از دالالن،
سوداگرانوقاچاقچيانشكلگرفتهكهپنتهاوسمتري
600ميليون توماني را خريداري ميكنند ،در باس��تي
هيلزهاسكونتميكنند،فرزندانشانخودروهايلوكس
چندميليارديسوارميشوندو...درحاليكهدانشجويان
نخبهكشورمانيامجبوربهمهاجرتميشوندويااينكهبه
جايحوزههايتخصصيخودناچارهستنددراسنپو...
كار كنند .اين در حالي است كه استفاده از نيروي انساني
تحصيلكردهومتخصص،يكيازنخستينابزارهايتوسعه
پايداردرجوامعبهشمارميرودكهبايدبرايرشدوپويايي
آنها برنامهريزيهاي اصولي صورت گيرد .مبتني بر اين
توضيحاتاستكهمعتقدمبرايعبورازاينچالشهابايد
مانندجريانتحريمتنباكو،نهادهايبانفوذكشوربهميدان
مقابله با سوداگري و قاچاق وارد شوند و كشور را به سمت
فعاليتهايمولداقتصادرهنمونشوند.
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هزينه باالي درمان يكي ديگر از معضالت قشر كارگر

خبر روز

«كابلي» در زادگاه مادرياش آرام گرفت

ميرعابدين كابلي در قطعه شماره يك آرامگاه شهيد معتمدي در شهر بابل به خاك سپرده شد .ميرعابدين كابلي  -باستانشناس
پيشكسوت و مدير سابق موزه ملي ايران  -به دليل نارسايي كليه در سن  ۷۸سالگي در زادگاه مادري خود در بابل درگذشت و جمعه
 ۱۳فروردين 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 سالها
دياليز ميشد و اشخاصي چون جليل گلشن و مهدي حجت در دوران بيماري ميرعابدين كابلي را بسيار همراهي كردند ،اما او صبح
پنجشنبه ۱۲فروردين ۱۴۰۰در شهر بابل درگذشت و امكان حضور در مراسم تشييع براي او به دليل ويروس كرونا و محدوديت تردد
بين شهرهاي نارنجي ،امكانپذير نبود.
عكس روز

دفترچههايتاميناجتماعيديگراعتبارندارند

گزارش|دراينكهحقوقكارگرانكفاف
گزارش هزينههاي س��نگين درمان را نميدهد
شكي نيست .اگر قرار نيست شعا ِر «ارايه
رايگان صفر تا ص�� ِد خدمات درماني» تحقق پيدا كند،
ِ
حداقل باي��د تدابيري براي افزاي��ش كميت و كيفيت
راي��گان صفر تا ص ِد
خدمات درماني انديش��يد« .ارايه
ِ
خدمات درماني» خواس��ت هاي قانوني است كه بيش از
ِ
ضعيف كارگر آن را فري��اد ميزند و گوش
همه ،طبقه
شنواييهمبرايشپيدانميكند!اصل ۲۹قانوناساسي
درم��ان رايگان تأكي��د دارد ،به عالوه
صراحت��اً بر حق
ِ
قانون «بيمه خدمات درماني همگاني كشور» مصوب
س��ال ۱۳۷۳و قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمين
حول محور همين
اجتماعي» مصوب س��ال۱۳۸۳نيز ِ
حقوقشكلگرفتهاند.حقيكهباگذشتسالهانهتنها
ِ
خدماتدرماني،
سطح
تحققنيافتهاستبلكهباكاهش ِ
ديگر امري دس��تنيافتني هم به نظر ميرسد! در كنار
همه نابس��امانيهاي حاكم بر زندگي كارگران ،كاهش
ِ
شدن دفترچههاي
س��طح
خدمات درماني و بياعتبار ِ
ِ
تأميناجتماعي،آنچهطيسالهايمتماديشاهدش
بوديم،عرصهرابركارگرانتنگكردهاست.سطحخدمات
درمانيتأميناجتماعيبهقدريتنزليافتهكهبسياري
ِ
پرداخت هزينههاي
از كارگران را مجبور كرده است تا با
كالنبيمههايتكميلي،خألموجودراجبرانكنند.اينكه
ِ
بيمه،برخيازداروهايموردنيازازجملهداروهايOTC
و همچنين داروهاي شيميدرماني خارجي را از شمول
ِ
بودنمراكز
حمايتخودخارجكردهاستواينكهمحدود ِ
درمانيتأميناجتماعي،عمالياامكاناستفادهازخدمات
رايگانراپايينآوردهوياهزينههايجانبيرابهخصوص
دليلسفربرايدرمانباالبردهاست،
درمناطقمحرومبه ِ
همه اينها از جمله عواملي است كه نه تنها از هزينههاي
درمانكمنكردهبلكهبهمراتبآنراافزايشدادهاست.
س�ازمان بيمهگ�ر توانايي اراي�ه رايگان
خدمات درماني را ندارد
عليرضاحيدري(نايبرييساتحاديهپيشكسوتانجامعه
رايگان صفر تا ص ِد
كارگري) در خصوص مطالبه «ارايه ِ
خدمات درماني» گفت :درست است ،خدمات درماني
بايد صفر تا صد رايگان ارايه شود اما بايد توجه كنيم كه
ادامه از صفحه اول

بي مباالتي مسووالن و
بيتوجهيمردم

در حالي ك��ه تمامي پزش��كان و پرس��تاران و
مسووالن وزارت بهداشت و درمان كشور از آغاز
پيك چهارم در كشور خبر ميدهند و قرار است
روزهاي خيلي سختي را پيش رو داشته باشيم.
اينكه هيچ كس حاضر نشد تا در روزهاي پاياني
اسفند جادهها را مس��دود كند و مردم را وادار به
ماندن در ش��هرهاي خود ميكردند شايد االن
نه پيك چهارمي در كار بود و نه آمار مرگ و مير
سه رقمي ميش��د و نه آمار مبتاليان از مرز 10
هزار نفر در روز ميگذشت .كار به جايي رسيده
كه اعضاي شوراي ش��هر تهران به فكر ساختن
قبرس��تاني جديد براي تهرانيها هستند .اين
روزها ميتوانست روزهاي خيلي بهتر و شادتري
براي مردم باش��د ،اما به مدد بيتوجهي آنها به
هشدارها و البته بيمس��ووليتي مسووالني كه
عادت كردهان��د همهچيز را به دس��ت تقدير و
سرنوش��ت بسپارند قرار اس��ت روزهايي بدتر و
س��ختتر را پيش رو داشته باش��يم .اينكه هر
روز خبر درگذش��ت يك فردي كه ميشناسيم
را ميخوانيم و ميش��نويم .دردي است كه قرار
اس��ت تا مدتهاي مديدي با ما باش��د .سرعت
واكس��ن زدن در كش��ور آنقدر كند اس��ت كه
هيچ كس نميداند 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 ميآيد،
نه مردم به هشدارها توجهي نشان ميدهند و نه
حتي جريمههاي قانوني ميتواند آنها را از اعمال
خطرآفرين باز دارد و مس��ووالن هم كه بيشتر
ترجيح ميدهن��د مس��ووليت را از روي دوش
خود بردارند.
راستياقتصادگردشگريچقدرمهمترازسالمت
و جان م��ردم بود كه بايد در اين ش��رايط كرونا
توس��ط مردم چرخ آن ميچرخيد و مسووالن
نميتوانستند به صورت ديگري به اين صنعت
كمك كنند؟ چرا تمام مسووالن سعي ميكنند
با دادن ش��عارهايي كه خودشان هم ميدانند تا
رسيدن به عمل فاصله بسيارزيادي دارند مردم را
گمراه كنند .اينكه وزير بهداشت هر روز هشدار
ميداد و ميگفت مردم به س��فر نروند و از سوي
ديگررييسدولتباشادياعالمميكردكهكرونا
راشكستدادهايموديگرپيكجديدينخواهيم
داشت ،جز گمراه شدن مردم چه عاقبت ديگري
داش��ت .حاال هر روز بر تع��داد مبتاليان اضافه
ميشود .حاال دوباره اين بيمارستانها 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.

رايگان خدمات
در توسعهيافتهترين كش��ورها هم ارايه ِ
درمانيبهاينشكلصورتنميگيرد.اينگونهنيستكه
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
قانون الزام،
عنوان مطالبه و حق ميدانيم و حتي ِ
طبق ِ
درمانبايدبهبهترينشكلممكنورايگانبهدستمردم
برسد،امامعتقديمايندرمانبايدهدايتشدهباشد.اينكه
صرفا مطالبه كنيم كه تحت هر شرايطي و به هر شكلي
درمانرايگانبگيريم،درستنيست.بايدبه
كهبخواهيم ِ
تو ِانماليسازمانبيمهگرهمتوجهكنيم.درواقعنهتأمين
اجتماعيونههيچسازمانبيمهگرديگرتوانپاسخگويي
بهايننيازراندارد.
ماب�ه التف�اوت تعرفهه�اي خصوص�ي و
دولتي هزينه درمان را باال ميبرد
اين فعال كارگري در خص��وص تفاوت نرخ تعرفههاي
دولت��ي و خصوصي گف��ت :به دليل تف��اوت در عرضه
خدمات و تجهيزات ،قانونگ��ذار اجازه تنوع قيمتها را
ِ
التفاوت تعرفههاي خصوصي و
داده اس��ت و عمال مابه
دولتي را بيمهشدگان از جيب خود پرداخت ميكنند و
سازمانهايبيمهگرهيچتعهديدراينخصوصندارند.
از اين زاويه هم كه به اين قضيه نگاه كنيم ،تعهد برخي از
خدماتبردوشسازمانهايبيمهگرنيستواينموضوع
هزينهدرمانبيمهشدهراباالميبرد.
ِ
شمول
ش�دن برخي از داروها از
خارج
ِ
ِ
حمايتبيمه
شمول
حيدري در خصوص خروج برخي از داروها از
ِ
جامعه

ِ
حمايت بيمه گفت :برخي از داروها از شمول پوشش
بيمهاي خارج شده است ،اما اينكه آيا اين داروها واقعا
موردنياز و ضروري بيمهشدگان هست يا خير ،محل
چالش است .برخي از همين داروها در بيمارستانها
بيماران بس��تري شده استفاده ميشود ،خب
براي
ِ
وقتي دارويي را در بيمارستان براي مريض استفاده
ميكنند قاعدتا بايد پوش��ش سازمانهاي بيمهگر
روي آن بهطور كامل و جامع وجود داش��ته باش��د.
او با بيان اينكه س��ازمان بيمهگر در خصوص تأمين
درمان بيمهشدگان 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
ميدهند و اتفاقا خدماتش��ان هم كامل اس��ت و در
خصوص خريد خدمات هم سازمان تأمين اجتماعي
با طيف گستردهاي از مراك ِز بخش خصوصي و دولتي
طرف قرارداد است و از آنها هم خريد خدمت ميكند.

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��ازمانهاي بيمهگر هم از آن
متأثرشدند.صرفابخشيازآنتحتعنوان«طرحتحول
سالمت» اجرا شد كه اتفاقا هزينههاي سنگيني بر بدنه
درمان وارد كرد بهطوريكه نه در كميت و نه در كيفيت،
ارتقاييدراينخصوصمالحظهنكرديم.منفكرميكنم
بخش درمان ما دچار تعارض منافع بس��يار ش��ديدي
شدن خسارت به
تعارض منافع باعث وارد ِ
است كه اين ِ
بيمهشدگانوافزايشنارضايتيشدهاست.
حل
نايب ريي��س اتحاديه پيشكس��وتان در خصوص ِ
مشكالت خدمات درمان در ايران گفت :موضوع بسيار
پيچيدهاست.اينكهايننارضايتيراچگونهميشودحل
كرد،منفكرميكنمراهحل،پرد ِ
اختپولبيشترازمحل
منابع سازمانهاي بيمهگر نيست .سابقه چندين ساله
ما در خصوص تعرفهها و افزايش نرخها و پرداختهاي
دولتوبيمهرايگانوغيره،شاهداينمدعاستكهصرفا
پرداختپولبيشتروحمايتبيشتردرخصوصهرگونه
درخواستي،مشكلدرمانرادركشورحلنخواهدكرد.

فوت ۱۱۷بيمار كوويد۱۹

س��خنگوي وزارت بهداشت از مرگ
 ۱۱۷بيمار كوويد ۱۹در كش��ور خبر
داد .سيما س��ادات الري ،سخنگوي
وزارت بهداشت درباره آخرين وضعيت
ابتال به كرونا در كشور گفت :از ديروز تا
امروز  ۱۳فروردين  ۱۴۰۰و بر اساس
معيارهاي قطعي تشخيصي ۱۱ ،هزار
و  ۶۶۰بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹
در كشور شناسايي ش��د كه يك هزار و  ۳۳۰نفر از
آنها بس��تري ش��دند .او ادامه داد :مجموع بيماران
كوويد ۱۹در كش��ور به يك ميليون و  ۹۰۸هزار و
 ۹۷۴نفر رسيد .الري افزود :متاسفانه در طول ۲۴
ساعت گذشته ۱۱۷،بيمار كوويد ۱۹جان خود را از
دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به
 ۶۲هزارو ۸۷۶نفررسيد.سخنگويوزارتبهداشت
گفت :خوشبختانه تا كنون يك ميليون و ۶۳۳هزار

و  ۹۴۹نفر از بيماران ،بهبود يافته و يا از
بيمارستانها ترخيص شدهاند .الري
گفت :چهار هزار و ۵نفر از بيماران مبتال
به كوويد ۱۹در بخشهاي مراقبتهاي
ويژه بيمارستانها تحت مراقبت قرار
دارند .او با اشاره به تستهاي تشخيص
كروناي انجام ش��ده در كشور گفت :تا
كنون  ۱۲ميلي��ون و  ۹۶۳هزار و ۷۷۸
آزمايش تشخيص كوويد ۱۹در كشور انجام شده
اس��ت .الري درباره وضعيت رنگ بندي شهرهاي
كش��ور گفت :در حال حاضر  ۴۶شهرستان قرمز و
 ۱۱۹شهرستاننارنجيهستندوبراساسمصوبات
س��تاد ملي مقابله با كرونا مس��افرت «از» و «به»
شهرهاي با وضعيت قرمز و نارنجي ،ممنوع است.
همچنين  ۲۴۶شهرس��تان در وضعيت زرد و ۳۷
شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

تهران از يكشنبه گرمتر ميشود

مدير كل پيشبيني و هش��دار سريع
سازمانهواشناسيازپيشبينيوزش
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
بارشهايي را در نوار ش��مالي كشور
خواهيم داشت .او ادامه داد :بارش در
زاگرس مركزي از جمله اس��تانهاي چهار محال
و بختياري ،كهگيلويه و بوير احمد ،ش��مال استان
فارس و همچنين در نوار شمالي در شمال خراسان
رضوي ،بخشهايي از خراس��ان ش��مالي ،نواحي
س��احلي خزر ،آذربايجان غرب��ي و بخشهايي از
كردستان و آذربايجان شرقي پيشبيني شده است.
ضياييان با اشاره به شديد نبودن بارندگيها گفت:
بارشهاغالباشديدنيستندوتنهادرارتفاعاتاستان

چهارمحالوبختياريانتظاربارشقابل
مالحظه داريم .در ارتفاعات خراس��ان
رضوي هم بارشها مناس��ب خواهند
بود .مديركل پيشبيني و هشدار سريع
سازمان هواشناسي اضافه كرد :در روز
شنبه وزش باد ش��ديد پديده غالب در
بسياري از اس��تانها است .استانهاي
اصفهان ،ش��مال فارس و اس��تانهاي
مركزي و ش��مال غرب در معرض وزش باد شديد
به ويژه در س��اعات بعد از ظهرقرار دارند .ضياييان
گفت:درطيهفتهپيشروبارشخاصيموردانتظار
نيستوپديدهغالبوزشباداست.اودربارهوضعيت
هوايتهرانگفت:ازروزيكشنبهبهبعدروندافزايش
دما را در تهران خواهيم داشت .روز شنبه وزش باد
شديددرتهرانوبارشهايپراكندهدراستانتهران
پيشبيني شده است.

اورژانساجتماعيفردراازوضعيتمخاطرهآميزنجاتميدهد

اورژانس اجتماعي با ش��ماره تلفن ۱۲۳
ميتواند افراد را از وضعيت مخاطرهآميز
مانند موارد اقدام به خودكش��ي يا تفكر
خودكش��ي يا فرار از من��زل نجات دهد.
سرپرس��ت دفتر امور آس��يبديدگان
اجتماعي س��ازمان بهزيس��تي كشور با
بيان اينكه مجموعه اورژانس اجتماعي
شاملفعاليتهايياستكهدرحوزههاي
فردي،خانوادگيواجتماعياقدامبهمداخالتاجتماعي
ميكند ،اف��زود :اورژان��س اجتماع��ي در زمينههاي
كودكآزاري،همسرآزاري،معلولآزاريوسالمندآزاري،
اقدام به خودكشي ،تفكر خودكشي ،خشونت خانگي
و ف��رار از منزل و همانند اين مس��ائل مداخله ميكند.
محمود عليگو تاكيد كرد :خط تلف��ن  ۱۲۳اورژانس

اجتماعي ميتواند در ش��رايطي كه فرد،
اطرافي��ان ،دوس��تان يا همس��ايگان در
وضعيت مخاطرهآميز قرار دارند ،مداخله
كند .سرپرست دفتر امور آسيبديدگان
اجتماعي سازمان بهزيستي كشور اضافه
كرد :در اين ش��رايط خ��ود فرد در معرض
خطر ي��ا اطرافيان او ميتوانند با ش��ماره
 ۱۲۳تماس بگيرند و كارشناسان اورژانس
اجتماعيكمكميكنندكهفردازوضعيتمخاطرهآميز
نجات يابد .عليگو خاطرنش��ان كرد :هم اكنون ۳۶۰
مركز اورژانس اجتماعي در سراسر كشور فعاليت دارند؛
همچنين  ۲۵۶پايگاه خدمات اجتماعي در  ۳۱استان
كشورفعالاستوخطتلفنفوريتهاياجتماعي۱۲۳
بهصورترايگانوشبانهروزيفعاليتدارد.

كوتاهوخواندني
   رييس اورژانس كش�ور از افزايش مراجعه افراد به اورژانس و مراكز درماني در پنج روز اخير خبر داد .به گفته كوليوند مراجعه به مراكز درماني
نسبت به سال گذشته افزايش ۸۰درصدي داشته و امسال نه تنها پذيرش بيماران كرونايي را داشتهايم ،بلكه تلفات جادهاي هم نسبت به سال
گذشتهبيشترشدهاست.
    سخنگوي جمعيت هالل احمر اعالم كرد در ۲۳روز گذشته ۶هزار و ۱۷۳نفر تست PCRبراي مسافران مشكوك به كرونا انجام شده كه ۳۳نفر
دراينمدتدرقرنطينهموقتقرارگرفتندبهگفتهمحمدحسنقوسيانازروز ۲۰اسفندسالگذشتهتاصبحروزسيزدهمفروردينماه ۸۷،هزار
و ۷۸۶مسافر مورد كنترل و پايش سالمت و مراقبت بهداشتي قرار گرفتند.
    ماموران پليسمبارزهبا موادمخدر راه آهن تهران حين كنترل مسافرانقطار كرمان تهران ،بهفردي ازمسافران به هويتمعلوم مظنونوموفق
شدند در بازرسي از وسايل همراه وي بيش از ۵۲گرم مواد مخدر از نوع شيشه كه داخل لوله فلزي چمدان جاسازي شده بود همچنين لباسهايي
به وزن بيش از ۳كيلوگرم كه كامال آغشته به شيشه بودند را كشف كنند.
رويداد

عده زيادي از دانشآموزان فرصت آموزش را از دست دادند

نماينده مجلس يازدهم نسبت به ترك تحصيل  ۳۰تا
 ۴۰درصدي دانشآموزان در برخي از شهرس��تانهاي
كشورابرازنگرانيكرد.بهروزمحبيدرخصوصبيشترين
مطالبات دانش��جويان و دانشآموزان از مجلس اظهار
داشت :در ابتدا اين نكته مهم را بايد متذكر شوم كه آمار
ترك تحصيلي در برخي از شهرستانهاي كشور  ۳۰تا
 ۴۰درصد اس��ت .عالوه بر اين زيرساختهاي مناسب
جهت استفاده از نرمافزار ش��اد و فضاي اينترنتي براي
آموزش مجازي در برخي نقاط دوردست و شهرستانها
آماده نبود ،از اين رو متاسفانه عده زيادي از دانشآموزان
فرصتتحصيلراازدستدادندكهمسالهحائزاهميتي
است .او ادامه داد :در حوزه ما كه شش شهرستان و يك
منطقه ۵هزاركيلومترمربعيداريم،متاسفانهشرايطبه
همينترتيباستودانشآموزانماشرايطبسيارسختي
راميگذرانند.بنابراينارتباطخيليخوبيبينمعلمان
و دانشآموزان برقرار نش��د.محبي درباره درخواس��ت
دانشآموزانبابتتقويتوگسترشبرنامههايتلويزيوني
گفت :يك درخواس��تي كه عموما از ما شده ،اين است
كه شبكههاي تلويزيوني به خصوص شبكههايي كه به
صورت جدي ديده ميشوند مانند شبكههاي يك و دو
بيشتررويآموزشمتمركزشوند.البتهشبكهآموزشكه
مطالبدرسيراارايهميدهد،درهمهجاآنتندهيندارد.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد :از ما درخواس��ت جدي
شده كه دروس مقاطع مختلف زمانبندي و از تلويزيون

پخششودتادانشآموزانبهتربتواننددرسبخوانند.او
در پاسخ به اين سوال كه آموزش و پرورش معتقد است
پوششزياديبرايآموزشدهيبهدانشآموزانداشته
است ،آيا ش��ما اين را ميپذيريد يا خير؟ گفت :آموزش
و پرورش تالش خود را در اين زمينه كرده اس��ت ،ولي
زيرساختها آماده نيس��ت .حتي برقراري يك تماس
معمولي در بس��ياري از روستاها ممكن نيست و شبكه
تلويزيونيبهشكلكاملديدهنميشود.محبيبااشارهبه
اينكههنوزبرخيروستاهااينترنت ۲Gدارند،گفت:نكته

ذره بين

قابلتاملايناستكهزيرساختاينترنتهنوزدربرخي
از اس��تانها بهشدت با ضعف جدي مواجه است و هنوز
اينترنت در بسياري از روستاهاي ما به صورت ۲Gاست
و هنوز۳Gيا ۴ Gنيست كه دانشآموزان يا دانشجويان
بتوانند فيلم يا صداييكهبراي آموزشارسال ميشودرا
ارسال يا بارگيري كنند.محبي درباره اعتبار ويژه براي
تجهيزاينترنتوزيرساختهايآندركشورگفت:قرار
شدهاستبراياينكاردربودجه ۱۴۰۰دربحثاينترنت
روستايي،اعتبارمبالغقابلتوجهيدرنظرگرفتهشود.

نقد روز

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

اقتصاد گردشگري يا سرمايه اجتماعي نظام
سالمت؟!

روزجهانيآگاهياوتيسمفرصتياستبرايهمهماتابيشترباايناختاللآشناشويم.
بنابهگفتهسازمانبهداشتجهانيازهر 160كودكدرجهانيكنفراختاللاوتيسم
دارد .از سوي ديگر احتمال تشخيص اوتيس��م در پسران چهار برابر دختران است و
هنوز بيشتر كودكان پس از  ۴سالگي تشخيص داده ميشوند ،در حالي كه اوتيسم
را ميتوان با اطمينان از اوايل ۲س��الگي تشخيص داد ۳۱.درصد از كودكان مبتال به
 ASDدارايناتوانيذهنيو ۴۴درصدداراينمره ضريبهوشيدردامنه متوسطبه
باال يعني ضريب هوشي بيشتر از ۸۵هستند .در ۱۸دسامبر ،۲۰۰۷مجمع عمومي
س��ازمان ملل متحد قطعنامه  ۱۳۹/۶۲را تصويب و  ۲آوريل هر سال را ،روز جهاني
آگاهيازاوتيسم()WAADنامگذاريكرد.دراينقطعنامهنگرانيعميقيازشيوع
وميزانباالياوتيسمدركودكاندرتماممناطقجهانوچالشهايناشيازآنوجود
دارد .همچنين اين احتمال وجود دارد در خانوادههايي كه فرزند آنها اوتيس��م دارد
فرزنددومنيزبهاينبيماريمبتالشود.ايناحتمالبين ۲تا۱۸درصداست.متأسفانه
هيچتشخيصپزشكيقطعيبراياوتيسموجودندارد.همچنينتاكنونهيچدرمان
شناختهشدهايبراياوتيسمكشفنشدهاست.درواقعنظارتبررشدكودكبهعنوان
بخشيازمراقبتهايبهداشتيمعمولمادروكودكتوصيهميشود.مهماستكه،
پس از شناسايي ،به كودكان مبتال به اوتيسم ( )ASDو خانوادههاي آنها متناسب با
نيازهايفردي؛اطالعات،خدمات،ارجاعاتوپشتيبانيعمليمربوطهارايهشود.

آنچه نبايد اتفاق ميافتاد 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 ميدهد ،آمار و ارقامي كه از سوي وزارت بهداشت و درمان اعالم
ميشود،گويايحقيقتتلخديگرياست.هرچهگفتيموالتماسكرديمكهصبوري
كنيدتاويروسسركشانگليسيگسترشپيدانكند،توجهنكردند،روزهايسختي
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
يافتهراچشيديم.ويروسمهاجمازهواوزمينبهداليليكهجايبحثشدراينمقال
نميگنجدبههمهجاپرگشود.نمكيادامهداد:گفتيماقتصادگردشگرياهميتدارد
ولي سرمايه اجتماعي نظام سالمت و هزينههاي شيوع مجدد بيماري و اثراتش بر
اقتصاد خرد و كالن كشور نيز بياهميت نيست .گفتيم اگر به حرفهاي كارشناسي
مانگوشندهندبهارسختيدرپيشاست.شايدبديندليلباورنكردندكهاوالوزن
ويروس موتاسيون يافته را در محاسبات اپيدميولوژيك ما نميشناختند و ثانيا سه
پيكسنگينقبليراآرام،بيصداومظلومانههمكارانمانمديريتكردندوگروهي
فكر كردند كه فراز و فرود منحنيها شايد به شيوه فوتوشاپ است.

