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دولت و بانك مركزي كاري 
براي كاهش نرخ دالر نمي كنند

 زيرساخت ها را
 فراموش كرده ايم

آقاي همتي رييس كل بانك 
مركزي اعالم ك��رده كه دالر 
زي��ر 20 هزار توماني ش��دني 
اس��ت و بانك مركزي و دولت 
به دنب��ال گران ك��ردن دالر 
نيستند. اما شواهد و اتفاقات 
سه سال اخير نشان مي دهد 
كه اتفاقا دولت و بانك مركزي 
تالش��ي براي كاهش نرخ دالر نداش��ته اند و بانك هاي 
خصوصي و ش��به دولتي ها نيز ب��ه نوع��ي در افزايش 
قيمت ها نق��ش داش��ته اند. در حال حاضر ب��ا توجه به 
تحوالت اقتصادي و سياسي بين المللي مي توان انتظار 
كاهش تنش ها و كاهش ن��رخ دالر و تقويت ارزش پول 
ملي را داشت و حال بايد ديد كه آيا بانك مركزي، دولت، 
نرخ ارز نيمايي و...  ادامه در صفحه 7

ام��روز در تبيي��ن جاي��گاه 
كش��ورها در مس��ير رسيدن 
به توس��عه، زيرس��اخت هاي 
اقتص��ادي نقش��ي كليدي و 
مهم ايف��ا مي كنن��د. در واقع 
مي توان��د  ام��روز  كش��وري 
ادعاي توسعه داشته باشد كه 
زيرساخت هاي الزم براي اين 
امر را فراهم كند.در دهه هاي گذش��ته، هن��وز امكان آن 
وجود داش��ت كه برخي دولت ها با اجراي سياست هاي 
خودبس��نده اقتصادي، نيازهاي داخلي خود را برطرف 
كنند و ميزان وابستگي به كشورهاي خارجي و تجارت 
بين الملل را پايين نگه دارند، امروز اما نه تنها ديگر اجراي 
آن سياست ها امكان پذير نيس��ت كه حتي آمارها نشان 
مي دهد كه ...  ادامه در صفحه 7

احسان سلطاني 

علي اكبر نيكواقبال

كمال اطهاري در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

  محل اصلي نزاع بودجه نيست        اعتبارات مالي و بانكي در كشور ما در جيب رانت خواران مي رود

سيلي به گونه هاي توسعه 
اولويت هايي كه در بلواي بودجه 

فراموش شدند

همتي: بانك مركزي به دنبال 
افزايش نرخ ارز نيست

مخالف ارز 4200 توماني هستم

آسيب هاي اجتماعي با مشكالت 
اقتصادي گره خورده است

سرنوشت 
نامعلوم تحريم 
اف اي تي اف 
ماليات و توليد

 دالر
  زير20 هزار تومان 

»شدني« است!

 پديده 
 مردم گرفتار 
و دولتمردان 

منفعل

آنگ سان سوچي بازداشت شد

كودتا در ميانمار
يادداشت-4يادداشت-3

يادداشت-6يادداشت-5

رييس سازمان بورس، مسوول 
اتفاقات دروني بازار است

 عدم طرح قيمت گذاري
  زنجيره فوالد در مجلس

 مداخالت سياسي مفيد 
در بورس

 هنرمندان
 بي خيال كرونا

در گذش��ته زماني رياس��ت 
سازمان بورس تغيير مي كرد 
با ي��ك مكانيزم ب��ازار تا چند 
روز مثبت ب��ود ام��ا اينكه ما 
فكر كنيم تغيير يك شخص 
ب��ورس  س��ازمان  راس  در 
اوراق به��ادار مي توان��د باعث 
بهبود بازار شود ساده انگارانه 
و اشتباه اس��ت. رييس اين سازمان مس��وول يكسري 
اتفاقات درون بازار همانند دستورالعمل ها، بهينه سازي، 
ساده سازي و امثال اين موارد است كه مي تواند در كنار 
زيرمجموعه هاي موجود موثر باشد. البته اين موارد بدون 
همكاري ناش��ران تحقق نمي يابد. بسترهاي اقتصادي 
ايران را رييس س��ازمان بورس نمي تواند تغيير دهد اما 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با يك خط مش��ي 
مس��تقل و بيان واقعيت ه��اي اقتص��ادي مي تواند به 
يكسري از ش��فافيت هاي موجود در بازار كمك كند و 
اگر اين اتفاق در بازار رخ دهد مي تواند اثر مطلوبي بر بازار 
بگذارد. با ورود نقدينگي حقوقي به بازار، حقيقي ها از بازار 
خارج مي شوند ولي اگر اين ورود پول ادامه داشته باشد 
حقيقي ها دوباره به بازار بازمي گردند و اين چرخه در حال 
پيگيري است.  ادامه در صفحه 4

مهدي بيك| »س�يلي بر گونه هاي توس�عه«اين 
ترجيع بندي اس�ت كه كمال اطهاري پژوهش�گر 
توسعه و استاد اقتصاد كشورمان با استفاده از آن 
تالش مي كند، تفسيري از ماجراي سيلي زدن يكي 
از نماين�دگان اصولگراي مجل�س يازدهم بر گونه 
س�رباز راهور در خيابان دولت ارايه كند. ماجرايي 
كه ناگهان مثل توپ در رسانه هاي گروهي صدا كرد 
و در كمترين زمان ممكن طول و عرض شبكه هاي 
اجتماعي را ب�ه هم دوخ�ت. موضوعي كه هرچند 
برخي نمايندگان اصولگراي مجلس معتقدند اتفاق 
مهمي نبوده و توسط چند نفر از شعبان بي مخ هاي 
رسانه اي ايجاد شده، اما چهره هايي مانند اطهاري 
)و البته افكار عمومي ايرانيان( معتقدند، نه بر گوش 
يك س�رباز يا يك ش�خص، بلكه بر گونه هاي همه 
مردان و زناني كوبيده شده است كه از قانون مداري، 
توسعه، جامعه مدني و... سخن مي گويند. اين فعال 
اقتصادي ام�ا در عين حال خطاب ب�ه همه فعاالن 
اقتصادي و جامع�ه مدني اعالم مي كن�د كه نبايد 
اجازه دهن�د كه گروه هاي تن�درو و افراطي، زمين 
بازي و پيگيري مطالبات را براي آنها تعيين كنند، 
بلكه اين مردم به عنوان وارثان حقيقي اين كشور 
هستند كه بايد مشخص كنند در چه قلمرو و زميني 
مايل به پيگيري مطالبات به حق خود هستند. اما 
زمين اصلي پيگيري مطالبات مردم در بخش هاي 
اقتصادي، معيشتي، اجتماعي، فرهنگي و... كدام 
نقطه است؟ در كدام قلمرو بهترين دستاوردهاي 
مدني و اقتصادي را مي توان كس�ب كرد؟ آيا نقطه 
كانوني اين رويارويي ها، بودجه ساالنه كشور است؟ 
گزينش هاي عمومي است؟ محيط هاي آكادميك و 
دانشگاه ها محل اين رويارويي را شكل مي دهند يا 
در مجموعه اي از همه اين گزاره ها بايد دنبال شوند؟ 
پاسخ كمال اطهاري يكي از اساتيد اقتصادي كشور 
و چهره اي كه تالش مي كند، روايت مختص خود را 
از چرايي بروز مشكالت امروز كش�ور ارايه كند به 
مجموعه اين پرسش ها، آن است كه» زمين اصلي 
اين چالش بنيادين، مس�اله توسعه پايدار كشور و 
الگوهايي اس�ت كه هر كدام از گروه هاي سياسي 
در اين زمينه ارايه مي كنند. نه مسائل بعضا مبتذل 
بودجه اي و باال و پايين كردن برخ�ي اعداد و ارقام 
كه در نهايت ه�م نتيجه هاي مورد نظر به دس�ت 
نمي آيد.« ب�ا اين مقدمات به نشس�ت گفت وگو با 
كمال اطهاري رس�يديم تا روايتي از ضرورت هاي 

توسعه براي مخاطبان تعادل تدارك ديده شود.

  اين روزها موارد و موضوعات فراواني در س�طح 
عمومي كش�ور در خصوص رويك�رد كلي مجلس 
اصولگ�راي يازدهم در خص�وص بودجه و س�اير 
موضوعات بنيادين كشور از جمله برجام و...مطرح 
ش�ده اس�ت كه تفاس�ير عالمانه در خصوص آنها 
ضروري به نظر مي رسد. حتما ش�ما هم در جريان 
اخبار عمومي كشور قرار داريد، فضاي كلي اقتصاد 

و معيشت را چطور مي بينيد؟
نقطه اي كه به نظرم ضروري اس��ت از اين دريچه به بحث 

ورود كنيم؛ بحث »قانون گذاري پراكنده« در كش��ورمان 
است كه هر از گاهي به شكل و شمايل مختلف بروز و ظهور 
پيدا مي كند. اين موضوعي است كه توسط پژوهشگران 
صاحب نظر و محققان شناخته شده با سند و مدرك ثابت 
شده است. اين قانون گذاري پراكنده، برآمده از تاثير رانت 
بر نهادهاي اقتصادي است. در واقع اين تاثير رانتي، نهادها 
را كج كاركرد مي كند و در ادامه باز توليد رانت را به وسيله 
حوزه سياسي، براي گروه هاي سمپات ميسر مي كند. از 
سوي ديگر اين رانت مانند مومي كه به چشم و گوش، بسته 
مي شود، برخي جريانات را نس��بت به مشاهده واقعيات 
جامعه كور و كر مي كند. در واقع ران��ت، رانت جو را كور و 
كر مي كند. اين فرآيند باعث مي شود تا رانت جو به صورت 
سراسيمه به سمت حوزه هاي رانت زا، حركت كند. مثل 
معتادي كه در زمان خماري به سمت ماده مخدر حركت 
مي كند. اين روند به خصوص در مورد گروه ها قدرت طلب 
بيش��تر صدق مي كند. طيف هايي كه امور مدرن )چه از 
منظر مقوالت مردمس��االرانه، چه علم اقتص��اد و....( را بر 

نمي تابند و در برابر تغييرات الجرم مقاومت مي كنند.
  اين مقوله يك امر اقتصادي صرف است يا ريشه 

در امور فكري و بنيادين نيز دارد؟
از منظر فلس��في هم اين ديدگاه ها در تاريخ كشورمان 
س��ابقه اي بس��ياري طوالني دارند. ريش��ه يك چنين 
تفكراتي به اخباري گري مي رسد؛ رويكردي كه طي قرون 
گذشته، همواره در برابر تعقل و به روز آوري و هرمنوتيك 
مقاومت كرده اس��ت. تفكر اخباري گري، جهان را امري 
قديمي مي بيند كه هر فرآيند جديدي نهايتا در حد يك 
اب��زار ارزش و اعتبار پيدا مي كند. دان��ش اخباري گري، 
نقلي است، عقلي نيست. عقل براي اين نوع تفكرات به 
كار نمي آيد. مقوله هاي جديد براي پيروان اخباري گري 
در طول زمان، بدل به ابزاري براي به دس��ت آوردن رانت 
بيشتر شده است. وقتي ريشه اين تفكرات را در اقتصاد 
و اعداد و ارقام آماري بررس��ي مي كنيم به مقوله فساد و 
رانت در عصر جديد مي رسيم، آن گونه كه اقتصاد ايران 
در بين 180 كش��ور در رتبه 148 جهاني قرار دارد و هر 

روز داستان تازه اي از رانت هاي افزونتر و فسادهاي بيشتر 
بروز مي كند . در حالي كه اين كش��ور ثروت زيادي دارد 
و چنانچه رويكردهاي معقول بر ساختارهاي تصميم ساز 
كشور، نهادينه شود؛ اين كشور به اندازه اي ثروت، ظرفيت 
و توانايي دارد كه به نيازهاي مشروع مردمش براي داشتن 
يك زندگي بهتر پاس��خ دهد. اخيرا برخ��ي از محققان 
برجسته ايراني تاثير رانت بر نيروي كار ايراني را سنجيده 
و به اين نتيجه رسيده بودند كه ساختار رانت زا در اقتصاد 
ايران به شكلي اس��ت كه نيروي كار و فعاالن اقتصادي، 
ناچار مي شوند بخش هاي مولد اقتصادي را رها كنند و به 
سمت حوزه هاي رانت زا حركت كنند. طرف قبال كارخانه 
داشته و س��رمايه گذاري در حوزه هاي مولد داشته، اما از 
آنجا كه سود در بخش هاي واسطه اي و سوداگرانه است، 
چاره اي ندارد، جز اينكه كارخانه اش را بفروشد و پولش را 
بدل به دالر كند و سودهاي كالن ببرد. يا فعال اقتصادي 
ديگري كارخانه اش را به انباري براي كاالي چيني بدل 
مي كند و عذر كارگرانش را مي خواهد. اين موضوع فقط 
در خصوص صاحب��ان كار و كارخانه ص��دق نمي كند، 
كارگر كارخانه هم همين سرنوشت را دارد. در حال حاضر 
8ميليون كارگر در كشور هنوز تحت پوشش بيمه تامين 
اجتماعي قرار ندارند. كارگر هم ناچار اس��ت به س��مت 

داللي و واسطه گري و...برود. 
  تصميم سازان در يك چنين شرايطي چطور بايد 

نسبت به يك چنين شرايطي واكنش نشان دهند؟
به جاي حل اين مش��كل س��اختاري و بهب��ود وضعيت 
نهادي حمايت هاي اجتماعي، متاس��فانه تصميم سازان 
كش��ور س��رگرم پول پاش��ي، چند برابر كردن نرخ ارز و 
گران كردن هزينه زندگي در ش��هرها هس��تند. دردآور 
اينجاس��ت كه اين تصميمات به اس��م عدالت و حمايت 
از مستضعفان انجام مي ش��ود. برخي اظهارات را آدم در 
خصوص اينكه عدالت خط قرمز مجلس اس��ت از سوي 
نماين��دگان مجلس مي ش��نود كه باوركردني نيس��ت. 
همان مجلس��ي كه برنامه ريزي هايش به صورتي اس��ت 
كه در خوش بينانه ترين حالت افراد را بدل به اعانه بگيران 
حرف��ه اي و دريافت كنندگان تخصص��ي يارانه مي كند، 
اعالم مي كند كه عدالت خط قرمز ماست. اين فرآيند بنا 
بر همه پيش بيني ه��اي علمي موجود ك��ه اتفاقا همين 
االن توسط س��ازمان برنامه و بودجه منتشر شده، نشان 
مي دهد كه اگر فكري به حال مشكالت بنيادين اقتصادي 
نش��ود، ايران كمترين ميزان رش��د را بين كش��ورهاي 
جهان س��وم در دورنماي پيش رو خواهد داش��ت. حتي 
پيش بيني هاي مركز پژوهش هاي مجلس هم حاكي 
از آن اس��ت كه اگر اقتصاد ايران 8س��ال مداوم، رشد 
اقتصادي 8تا 10درصدي را تجرب��ه كند، حدود يك 
دهه زمان خواهد برد ك��ه اقتصاد ايران ش��رايطي را 
تجربه كند كه پيش از اين در س��ال 90 داشته است. 
رويكرد اقتصادي كشور حدفاصل سال هاي 84 تا 92، 
وضعيت را به اندازه اي بحراني كرده اس��ت كه اقتصاد 
ايران حتي بعد از پاي��ان تحريم ها، يك دهه بايد وقت 
صرف كند تا در صورت رشد باال به شرايطي برسد كه 
سال90 خورشيدي داش��ته است. اينها مسائلي است 
كه بايد طرح ش��ود و ابعاد و زواياي گوناگون آن براي 
افكار عمومي تشريح شود.  ادامه در صفحه 6

بس��ياري  اي��ن  از  پي��ش 
اي��ن  ب��ه  تحليلگ��ران  از 
واقعيت اش��اره كرده بودند 
ك��ه بع��د از توس��عه كمي 
و كيف��ي ب��ازار س��رمايه، 
تصميم سازان كش��ور از اين 
پس ب��راي تصميم س��ازي 
و  حساس��يت ها  باي��د 
تبعات افزون تري را مورد توج��ه قرار دهند تا تبعات 
تصميم سازي هاي اقتصادي، اجرايي و تقنيني كشور 
بازار سرمايه را با نوسان مواجه نكند. يكي از مهم ترين 
مشكالتي كه طي هفته ها و ماه هاي اخير باعث بروز 
زنجيره اي از مش��كالت بنيادين در بازار س��رمايه و 
ساير بخش هاي اقتصادي كش��ور شده است، نگراني 
در خصوص اجراي نرخ گذاري دستوري در حوزه فوالد 
و سرايت اين مش��كالت به اتمس��فر اقتصادي كشور 
بود. بعد از تغيير و تحوالت بازار س��رمايه و حضور تيم 
مديريت��ي جديد در ب��ازار س��رمايه، خوش بيني هاي 
فراواني براي بهبود برخي ناهماهنگي ها ايجاد شد تا با 
افزايش تعامالت و هم افزايي زمينه بروز حاشيه هايي كه 
ممكن است بازار را با مشكل مواجه كند، مسدود شود. 
آخرين اخبار حاكي از آن است كه...  ادامه در صفحه 4

براي خري��د يا فروش س��هام 
عوامل بس��يار متعددي موثر 
اس��ت و نمي توان ب��ه راحتي 
پيش بيني خريد و فروش يك 
سهم را انجام داد. يكي از عوامل 
مهم براي بهبود ب��ازار تزريق 
نقدينگ��ي توس��ط حقوقي ها 
است. روز گذش��ته شاهد اين 
بوديم كه يك سهم خاص حقوقي ها بيش از صد ميليون 
تومان خريد سهام انجام دادند، اين خريدها اغلب دستوري 
تلقي مي ش��ود براي اينكه بازار روند نزولي به خود نگيرد. 
اما سهامداران عمده، صندوق توس��عه بازار اختيار دارند 
فروش تبعي بر روي س��هام منتش��ر كنند و كف سهام را 
بسته نگه دارند، براي مثال؛ بگوييد براي شش ماه آينده 
يك سهام خاص را 10 درصد باالتر از قيمت فعلي خريد 
مي كنيم. البته اين مورد مشروط به اين است كه يك تعداد 
كد قابل قبول؛ براي نمونه هر كد مي تواند 400 الي 500 
هزارتا اختيار تبعي خريداري كند و تا سررسيد شش ماهه 
با قيمت مشخص شده برداش��ت كند )خريداري كنند( 
اگر اين اتفاق در نمادهاي بزرگ همانند »فوالد مباركه«، 
»شستا«، »شپنا« و...   ادامه در صفحه 4

جشنواره فجر با وجود تعطيلي 
تمام جشنواره هاي دنيا برگزار 
شد. مسووالن جشنواره گفته 
بودند رعايت پروتكل ها اولويت 
اول آنهاست اما آنچه در فيلم ها 
و عكس ه��اي روز اول اي��ن 
جشنواره به چشم مي خورد، 
نشان از رعايت هيچ پروتكلي 
ندارد. بسياري از هنرمندان يكديگر را در آغوش كشيدند 
و براي گرفتن عكس هاي يادگاري شانه به شانه هم بدون 
ماسك ايستادند و به دوربين لبخند زدند. اما اين اتفاقات 
در مقابل چش��مان مردمي افتاد كه اكثرشان طعم تلخ 
از دست دادن عزيزشان به خاطر اين پاندمي خطرناك 
را چشيده اند، آنها طعم تلخ از دست دادن كساني را كه 
دوستشان داشتند هم چشيده اند. همين چند روز پيش 
بود كه مهرداد ميناوند نازنين را به خاك سپرديم، جواني 
كه به دليل ابتال به كرونا در سن 45 سالگي و تنها دو ماه 
بعد از مراس��م ازدواجش دار فاني را وداع گفت. حاال چه 
اتفاقي افتاده ك��ه هنرمندان اينچنين ش��اد و خندان 
و بدون رعايت هي��چ پروتكل بهداش��تي رو به دوربين 
مي ايستند  .   ادامه در صفحه 8

محسن عباسيپيمان مولوي

مريم شاهسمنديحسين مرادي
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كمال اطهاري در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

سيلي به گونه هاي توسعه 
  خطر قانون گذاري پراكنده براي اقتصاد

  رقابت بر سر الگوي توسعه         ظهور اخباري گري در اقتصاد
    روشنفكران بايد به مردم براي شناخت بهترين الگوي توسعه كمك كنند

   رقابت گروه هاي سياسي بايد بر سر الگوي مطلوب تر توسعه باشد
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يكپارچگي و اس��تفاده حداكثري از توان و ظرفيت هاي 
داخلي، جمله اي است كه در طول سال هاي گذشته بارها 
از سوي مقامات مختلف دولت، مجلس، قوه قضاييه و ديگر 
نهادها مطرح شده و تنها راهكار پيش روي كشور براي عبور 
از مشكالت قلمداد شده است. ايران كه در طول سال هاي 
گذشته با فشار حداكثري اقتصادي ترامپ مواجه بوده، با 
وجود هدف گذاري كاخ سفيد در بازگشت به ميز مذاكره 
در برابر تمام فشارها ايستادگي كرد و حاال آماده مي شود 

كه به دوره اي جديد گام بگذارد.
فشارهاي اقتصادي خارجي و البته مشكالتي كه در داخل 
وجود داشته، فش��اري قابل توجه بر اقشار مختلف مردم 
به خصوص طبقات كم درآمد وارد كرده اس��ت. آمارهاي 
رسمي نشان مي دهد كه اقتصاد ايران در سال هاي 97 و 
98 با ركود و رشد منفي دست و پنجه نرم كرده و در كنار 
آن نرخ تورم نيز كه براي مدت كوتاهي تك رقمي شده بود، 
بار ديگر اوج گرفته و حتي به بيش از 40 درصد نيز رسيده 
است. تحمل فضاي ركود تورمي براي مردم بسيار دشوار 
است و در چنين محيطي قطعا استفاده از تمام ظرفيت هاي 
كشور براي كاهش اين فشارها و بهبود شرايط به عنوان يك 
اولويت كليدي بايد در دستور كار قرار گيرد. با اين وجود اما 
آنچه كه در روزهاي گذشته و در جريان تعامل مجلس و 
دولت ديده شده، نشانه اي از همراهي قوا و اتفاق نظر بر سر 
اولويت هاي كالن سياسي و اقتصادي كشور ندارد. در واقع 
هرچند هنوز اليحه بودجه براي بررسي و تصويب به صحن 
علني نرسيده، گمانه زني هاي دو طرف آن قدر گسترده 
شده كه مشخص نيست سرنوشت اين قانون در اسفند ماه 

سال جاري به چه شكل رقم خواهد خورد.
در اين ميان دغدغه ديگر باقي مانده اين است كه دو طرف 
بر س��ر اولويت هاي مهم اقتصادي و سياس��ي كشور چه 
تصميماتي خواهند گرفت و در كنار مسائل جناحي اين 

اولويت ها به كجا خواهند رسيد.

تحريموافايتياف
هرچند بسياري از كارشناسان و فعاالن اقتصادي از اين 
مي گويند كه در صورت برطرف نشدن مشكالت داخلي، 
حتي كاهش و تعليق تحريم ها نيز نمي تواند باعث رشد و 
توسعه اقتصاد كشور شود اما موضوعي كه در آن ترديدي 
وجود ندارد، فش��ار تحريم ها بر اقتصاد ايران و تاثيرش بر 
زندگي اقشار مختلف مردم است. دولت دونالد ترامپ از 
ابتداي بهمن ما به پايان رسيد و جو بايدني بر سر كار آمد 
كه در زمان تبليغات انتخاباتي وعده بازگشت به برجام و 
لغو تحريم هاي ايران را مي داد.هرچند هنوز تكليف دولت 
جديد امريكا با وعده خود مش��خص نيس��ت و بايد ديد 
بايدن در ميان سنگ اندازي هاي اسراييل و حاميانش چه 
تصميمي خواهد گرفت اما اين طور به نظر مي رسد كه در 
ايران نيز تكليف برنامه هاي اجرايي نامشخص مانده است. 

در شرايطي مقام معظم رهبري تاكيد كردند كه در صورت 
امكان پذير بودن لغو تحريم ها حتي يك ساعت تاخير نيز 
جايز نيست اما به نظر مي رسد در ميان رقابت هاي سياسي و 
جناحي برنامه ريزي ايران براي دوراني كه تحريم ها نباشند 
با ابهام هاي جدي مواجه است. موضوعي كه امروز حتي 
مسووالن دولتي نيز بر آن تاكيد دارند اين است كه ايران 
نتوانست در فرصت سه ساله برجام، از فرصت كنار رفتن 
تحريم ها استفاده كند و عمال با بازگشت تحريم ها ايران 
هيچ اهرم فشاري بر شركت هاي خارجي كه دوباره ايران 

را ترك كردند نداشت.
در شرايطي كه به نظر مي رسد امروز بهترين فرصت براي 
همكاري دولت و مجلس در تدوين لوايحي اس��ت كه در 
صورت كنار رفتن تحريم ها موقعي��ت برجام براي ايران 
تكرار نشود، دو قوه بر سر ديگر مسائل در چالش هستند 
و اين موضوع كالن ناديده مانده اس��ت. از س��وي ديگر با 
وجود آنكه بررسي لوايح اف اي تي اف بار ديگر در مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام كليد خورده و دولت نيز از اين 
موضوع استقبال كرده است، هنوز اعضاي مجمع از سنگين 
بودن كفه مخالفان نسبت به موافقان سخن مي گويند و 
هيچ همكاري اي براي از بين بردن اختالفات و ابهامات و 
تصويب اين لوايح در صورت كنار رفتن تحريم ها براي ايران 

كه  ماهيتي حياتي دارد در دست نيست.

عبورازركودتورمي؟
در كنار مسائل مربوط به اقتصاد سياسي، در حوزه اقتصاد 
كالن نيز اولويت ها زير سايه اختالف نظرها گم شده است. از 
نيمه آذر و در زمان تحويل اليحه بودجه به مجلس، اختالف 
نظر دو قوه ميان درآمدهاي نفتي پيش بيني شده آغاز شد 
و مجلس معتقد بود فروش روزانه 2.3 ميليون بشكه نفت 
عملياتي و اجرايي نيست. در چنين فضايي تغييرات اعمال 
شده از سوي نمايندگان به افزايش درآمدهاي نفتي منجر 
شد و قائله اي جديد به پا كرد تا حدي كه هنوز سرنوشت 

كليات بودجه نيز نامشخص است.
در اين بس��تر اولويت مهم اقتصاد ايران در مثبت كردن 
دوباره رشد اقتصادي و رونق توليد ناديده گرفته شده است. 
صرف نظر از آنكه دولت مي تواند حدود 200 هزار ميليارد 
تومان درآمد از نفت به دس��ت بياورد يا خير، پول نفت به 
زيرس��اخت هاي توليد ارتباطي ندارد و مشخص نيست 
كه آيا مجلس از اين اعتبارات سهمي را به بودجه عمراني، 
توسعه زيرساخت ها و بهبود شاخص هاي كالن اختصاص 
خواهد داد يا همچنان بناست پول نفت در اختيار بودجه 

جاري قرار گيرد و تمام اولويت ها فراموش شود.
از سوي ديگر تورم باالي 30 درصدي اقتصاد ايران، از سويي 
قدرت خريد مردم را كاهش داده و از س��وي ديگر ارزش 
پول ملي را به شكل جدي پايين آورده است. در هفته هاي 

گذشته آنچه كه ديده شده اختالف بر سر نحوه حمايت 
نقدي از اقشار كم درآمد است. دولت مي گويد كه ارز 4200 
توماني همچنان بايد تخصيص يابد و مجلس از افزايش 
چند برابري رقم يارانه نقدي سخن مي گويد. اين طرح ها 
صرف نظر از تمام مشكالتشان يك ابهام جدي دارند و آن 
بي اثر شدن تحت تاثير نرخ باالي تورم است. يارانه 45هزار 
و 500 توماني كه از سال 89 پرداخت آن آغاز شده امروز 
حتي كفاف خريد يك كيلو موز را نيز نمي دهد و اين مثال 
تنها نش��انه اي از باليي است كه تورم بر سر حمايت هاي 
اينچنيني مي آورد. در حالي كه هر دو قوه از لزوم اصالحات 
ساختاري در بودجه مي گفتند، نشانه اي از اصالح شيوه ها 
و كاهش سرعت رشد نقدينگي كه به كاهش تورم كمك 
كند ديده نمي شود و همين موضوع ابهام ها را براي مسير 

اقتصاد ايران در سال آينده بيشتر مي كند. 
با نزديك ش��دن به فصل انتخابات رياس��ت جمهوري، 
جناح هاي سياس��ي بي��ش از آنكه به دنب��ال اصالحات 
ساختاري باشند، طرح ها و برنامه هايي را دنبال مي كنند 
كه در زمان انتخابات باع��ث اقبال عمومي به نامزد مورد 
تاييد آنها باشد و در اين بين اصالحات ساختاري و توسعه 
زيرس��اخت ها كه عامل اصلي در محقق شدن تمام اين 
وعده ها به شمار مي روند يا فراموش شده اند يا فعال هيچ 

كس مجال پرداختن به آنها را ندارد.

اولويت هايي كه در بلواي بودجه فراموش شدند

سرنوشت نامعلوم تحريم، اف اي تي اف، ماليات و توليد

روحاني: آنگ سان سوچي بازداشت شد

خطيب زاده: 

آرا  با برگزاري انتخابات رقابتي محقق مي شودكودتا در ميانمار

با امريكا مذاكره   نمي كنيم

آنگ س��ان سوچي كه در س��ال هاي قبل به عنوان نماد 
مبارزه با حكومت قبلي ميانمار ش��ناخته مي شد و پس 
از دريافت جايزه صلح نوبل و آزادي از حبس خانگي به 
رهبري اين كشور رسيده بود، با كودتاي ارتش اين كشور 
بازداشت شد تا سرنوشت ميانمار بار ديگر در هاله اي از 
ابهام فرو برود.ارتش ميانمار در بامداد روز دوشنبه اعالم 
كرد كه به دنبال بازداشت رهبر حزب حاكم اتحاديه ملي 
دموكراس��ي و ديگر رهبران اين حزب، با اعالم وضعيت 
اضطراري اداره كش��ور را در دس��ت گرفته است. ارتش 
با مخدوش دانس��تن انتخاب��ات، برگزاركنندگان آن را 
به تقلب متهم كرده و خواس��تار تعويق گش��ايش دوره 
جديد مجلس بود كه قرار بود دوش��نبه آغاز به كار كند. 
پيش از اعالم انتقال قدرت به وسيله ارتش، واحدهايي 
از ارتش ميانمار آنگ س��ان سوچي، رهبر اتحاديه ملي 
دموكراسي و ديگر مقام هاي ارش��د اين حزب از جمله 
وين مينت، رييس جمهوري و چند س��روزير ايالتي را 

بازداشت كرده بودند.
سوچي كه در سال هاي گذشته به دليل تحمل فشارهاي 
حبس خانگي طوالني م��دت، در صدر اخبار جهان قرار 
گرفت و سپس با پيروزي حزبش در انتخابات، به عنوان 
نخست وزير بالقوه ميانمار ش��ناخته مي شد بار ديگر از 
سوي ارتش بازداشت شده اس��ت. ارتش ميانمار اعالم 
كرده كه قدرت را براي يك سال در دست خواهد گرفت 
و سپس مقدمات برگزاري يك انتخابات جديد را فراهم 
مي كند. سوچي به اين دليل رييس جمهور رسمي ميانمار 
نبود كه قانون اساسي اين كشور به دليل داشتن فرزنداني 
كه تبعه ديگر كشورها بودند، مجوز اين كار را از وي گرفته 
بود اما او عمال رهبر حزب پيروز در انتخابات و اداره كننده 
كشور به حس��اب مي آمد. سوچي فرزند رهبر استقالل 
ميانمار ب��ود و در در فاصله س��ال هاي ۱989 تا 20۱0 
در مجموع به مدت ۱5 س��ال در زندان و حصر خانگي 
بود. او در سال ۱99۱ جايزه صلح نوبل را دريافت كرد و 
سپس در سال 20۱5 در انتخابات پيروز شد.هر چند در 
سال هاي قبل تالش شده بود كه از او به عنوان يك رهبر 
صلح طلب ياد شود اما سكوت سوچي در قبال نسل كشي 
مسلمانان روهينگيا باعث انتقاد شديد از عملكرد او شد 
و حتي درخواس��ت هايي براي پس گيري جايزه نوبل از 
او نيز مطرح ش��د. دولت ميانمار مسلمانان روهينگيا را 
مهاجران غيرقانوني مي داند و آنها را از بسياري از حقوق 
شهروندي محروم كرده است. با اين وجود در سال 20۱6 
فرآيندي آغاز شد كه از آن به نسل كشي اين مسلمانان در 
ميانمار ياد مي شود. در نوامبر 20۱6 براي اولين  بار جان 
مك كيسيك، رييس سازمان پناهندگان سازمان ملل 
متحد دولت ميانمار را به »پاكسازي قومي« مسلمانان 
روهينگيايي متهم و كميسارياي عالي حقوق بشر از دولت 

ميانمار به رهبري خانم آن س��ان سوچي به دليل شيوه 
رفتار با اقليت مسلمان روهينگيا به  شدت انتقاد كرد.

با وجود تمام اين انتقادات، كودتاي اخير ارتش ميانمار 
با واكنش منفي بسياري از كشورهاي جهان مواجه شده 
است. اس��تفان دوجاريك، سخنگوي دبيركل سازمان 
ملل در بيانيه اي گفت: او )گوترش( در خصوص انتقال 
قدرت مجلس، قوه مجريه و قوه قضاييه به ارتش نگراني 
عميق خود را ابراز كرد. اين تحوالت بيانگر ضربه اي جدي 
به اصالحات دموكراتيك در ميانمار اس��ت. گوترش از 
ارتش ميانمار خواست تا هرگونه اختالف نظر را از طريق 
گفت وگوي مس��المت آميز حل و فصل كند و به نتايج 
انتخابات سراسري هشتم نوامبر احترام بگذارد. دبيركل 
سازمان ملل تاكيد كرد: تمام رهبران بايد در چارچوب 
اصالح دموكراتيك ميانمار، مش��اركت در گفت وگوي 
معنادار، خودداري از خشونت و احترام كامل به حقوق 

بشر و آزادي هاي بنيادين اقدام كنند.
در همين حال آنتوني بلينكن، وزير امور خارجه امريكا 
با ص��دور بيانيه اي از رهبران ارتش ميانمار خواس��ت تا 
سوچي و ديگر بازداشتي ها را آزاد كنند. بلينكن گفت: 
اياالت متحده از گزارش هايي در مورد بازداشت مقام هاي 
دولتي و رهب��ران جامعه مدني ميانمار »عميقا نگران و 
گوش به زنگ« شده اس��ت.بلينكن گفت: ما از رهبران 
ارتش ميانم��ار مي خواهيم تا تم��ام مقام هاي دولتي و 
رهبران جامعه مدني بازداش��تي را آزاد ك��رده و به اراده 
مردم ميانمار كه در انتخابات دموكراتيك هشتم نوامبر 
روشن شد، احترام بگذارند. اياالت متحده در كنار آرمان 
مردم ميانمار براي دموكراس��ي، آزادي، صلح و توسعه 
ايستاده است. ارتش بايد فورا اين اقداماتش را اصالح كند. 
بسياري از رهبران ديگر كشورها نيز يا كودتاي ارتش را 
محكوم كرده اند يا به  شدت نسبت به آينده ميانمار ابراز 
نگراني مي كنند. با توجه به بازداش��ت سوچي، احتمال 
آنكه در روزهاي آينده امكان پس گيري قدرت از ارتش 
وجود داشته باشد پايين ارزيابي مي شود و به نظر مي رسد 
ميانمار پس از كودتاي اخير دوره جديد سياسي را آغاز 
خواهد كرد كه مشخص نيست در آن نقش سوچي 76 

ساله چگونه تعريف خواهد شد.

رييس جمهور با استناد به سخنان امام )ره( گفت: آراي 
مردم در هر نس��ل و هر زمان، زماني محقق مي شود كه 

ما يك انتخابات پرشور رقابتي پيش پاي مردم بگذاريم.
حس��ن روحاني اظهار كرد: امام عزيز و بزرگوار ما در طول 
نهضت و انقالب اسالمي درس ها و راه هاي بسيار ارزشمندي 
را ب��ه ما، جامعه ايران و جامعه اس��المي آموخت. در اكثر 
نهضت ها و انقالب ها معموال رهبران تكيه مي كنند يا بر 
احزاب نظامي يا بر قدرت نظامي؛ قدرت نظامي چريكي 
را تشكيل مي دهند يا اينكه با قدرت هاي خارجي، آنهايي 
كه مخالف با حكومت قبلي هس��تند نوعي تماس برقرار 
مي كنند تا بتوانند به موفقيت و پيروزي برسند. امام هيچ 
يك از اين راه ها را برنگزيد و انتخاب نكرد؛ امام قدرت اصلي 
را قدرت مردم مي دانست و آنچه تالش مي كرد اين بود كه 
افكار و اذهان مردم اقناع ش��ود براي مسير و راهي كه امام 
براي انقالب انتخاب كرده بود؛ در واقع امام از سال ها پيش 
به خوبي مي دانست كه قدرت نرم بر قدرت سخت پيروز 
خواهد ش��د و او آن قدرت ن��رم را برگزيده و انتخاب كرده 
بود. وي ادامه داد: نطق امام در روز دوازدهم بهمن منشور 
جمهوريت و اسالميت ماست؛ آن نطق به عنوان پايه و اساس 
نظام ماست و ما تا زماني كه با كالم و منطق امام در ۱2 بهمن 
57 در تماسيم، در كنار آن هستيم و مجري آن هستيم، ما 
همچنان پيروز خواهيم بود. حاال در بحث هاي سياسي از 
امام نجف صحبت مي شود كه راجع به واليت فقيه سخن 

گفته شد و از امام پاريس بحث مي شود كه آنجا جمهوريت 
را مطرح كردند؛ من مي خواهم از امام تهران و ايران]بگويم[؛ 
نطقي كه امام در كنار مرقد پاك شهيدان اين سرزمين ايراد 
كرد و امام ارواح ش��هدا و همه ملت ايران و جهان را به گواه 
گرفت؛ او در آن نطق تنها از مشروعيت ديني حرف نزد، او 
در آن نطق از مقبولي��ت و راي مردم و حتي از عقالنيت و 
معقوليت هم حرف زد؛ گفت رژيم سلطنت رژيم عقالني 
نيست و هيچ عقلي اين را نمي پذيرد كه فردي زماني حاال 
با كودتا يا بر فرض راي و راي آزاد، كاري 50 س��ال پيش يا 
70 س��ال پيش انجام گرفته، چه ربطي به ما دارد؟ امام به 
صراحت گفت پدران ما اولياي ما نيستند، ما بايد راي دهيم 
به آن دولت و نظام��ي كه مي خواهيم برگزينيم. روحاني 
خاطرنشان كرد: راه و مسير همان است كه آن روز او براي ما 
تعيين كرد؛ حتي دولتي كه او آن روز گفت تعيين مي كنم؛ 
گفت من دولت تعيين مي كنم، به خاطر اينكه مردم به من 
اعتماد دارند و به واسطه اينكه مردم به من اعتماد كردند 
من دولت تعيين مي كنم. پس مس��ير را به خوبي براي ما 
مشخص كرد؛ راه امام راهي است كه مي تواند باعث بقاي 
نظامي شود كه او بنيانگذارش بود. آراي مردم پاي صندوق 
هم به ثمره است و هم به شجره؛ هم به انتخاب آن فرد است 
و هم به نظام است؛ اينكه امام فرمود آراي مردم در هر نسل 
و هر زمان، زماني محقق مي شود كه ما يك انتخابات پرشور 

رقابتي پيش پاي مردم بگذاريم.

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان اظهار كرد: ما به 
مقامات دولت جديد امريكا توصيه مي كنيم كه از چهار سال 
مقاومت ملت ايران و شكست فشار حداكثري ترامپ عليه 

ملت ايران درس بگيرند و مسير تعامل را در پيش بگيرند.
سخنگوي وزارت خارجه در ارتباط با اظهارات اخير ساليوان 
مشاور امنيت ملي امريكا و اظهار نگراني هاي وي در ارتباط 
با فعاليت هاي موشكي و هسته اي ايران گفت: ما به عنوان 
يك مسير كامال يكسان و روشن بارها تأكيد كرده ايم كه 
ما به گفته افراد تا اقدامي نبينيم فعال اهميت ويژه اي قائل 
نمي شويم. چه آنچه كه بعضا مثبت گفته مي شود يا بوي 
تعهد مي دهد و چه حرف هاي ديگر يا حرف هايي كه له يا 
عليه برجام يا همكاري ها ذيل برجام مي شنويم. ما منتظر 
اقدامات امريكا هستيم.وي تأكيد كرد: ايران به دنبال سالح 
هسته اي نبوده و نيست و تمام اقدامات ايران با اطالع آژانس 
و ذيل نظارت آژانس و راستي آزمايي آژانس انجام مي شود. 
در مورد اقدامات امريكا در منطقه نيز بهتر است كه مقامات 
امريكايي دست از فرافكني بردارند. ما چهار سال پر از شر 

امريكا را در منطقه داشتيم و مقامات كنوني امريكا بهتر 
است با اظهارنظرهاي اينچنيني اين تصور را ايجاد نكنند 
كه قرار است ما ادامه همان مسير قبلي را در منطقه ببينيم. 
ما به امريكايي ها توصيه مي كنيم كه از چهار سال مقاومت 
ملت ايران و شكست فشار حداكثري ترامپ درس بگيرند و 
مسير تعامل را در پيش بگيرند و مسير قبلي را اصالح كنند.
سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوال ديگري 
در ارتباط با برجام و رايزني با امريكا گفت: ما گفت وگوي 
دوجانبه اي با امريكا نخواهيم داشت و امريكايي ها بايد به 
آنچه كه در مورد برجام گفته اند عمل كنند، در راستاي رفع 
موثر تحريم ها و اجراي كامل قطعنامه 223۱ حركت كنند 
و در آن صورت در چارچوب كميس��يون مشترك برجام 
مي توانند عضو گروه ۱+5 باش��ند البته در صورتي كه اين 
مراحل خوب طي شود.او در ارتباط با احتمال وجود برخي 
كانال هاي پشت پرده براي رايزني بين ايران و امريكا گفت: 
ما فعال موضوعي با امريكا نداريم به جز برجام و در مورد برجام 

نيز نيازي به كانال هاي پشت پرده نيست. 

راهبرد

سياست

پيامتسليترهبرانقالبدرپي
درگذشتآيتاهللنظري

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشت عالم 
بزرگوار آيت اهلل نظري را تسليت گفتند.

متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است: 
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

درگذش��ت عالم بزرگوار مرحوم آيت اهلل آقاي حاج 
شيخ عبداهلل نظري رحمت اهلل عليه را به خاندان مكّرم 
و ارادتمندان ايشان و به عموم مردم عزيز مازندران 
تسليت عرض مي كنم. ايشان از شاگردان قديمي 
امام راحل بودند و سابقه  مبارزاتي شان به سال هاي 
اختناق دوران طاغوت برمي گردد كه محور و شمع 
جمع جوانان حق طلب و تش��نه  حقايق اس��المي 
در مس��جد جامع ساري به شمار مي رفتند و پس از 
انقالب همواره پش��تيبان و مروج مفاهيم انقالبي و 
حركت هاي انقالبي بودند. از خداوند متعال رحمت 
و مغفرت و علّو درجات براي ايشان مسألت مي كنم.
سيدعليخامنهاي

حذفارز4200توماني
شرايطراسختميكند

نماينده ته��ران در مجلس ب��ا بيان اينك��ه حذف ارز 
4هزار و ٢٠٠ توماني شرايط را براي دهك هاي پايين 
جامعه س��خت تر خواهد كرد، گفت: به نظر مي رس��د 
 جامعه توان تحمل اين شوك جديد را نخواهد داشت. 
علي خضريان در خصوص افزايش ن��رخ ارز در بودجه 
۱400 گفت: تعيين قيمت ۱7500 از سوي كميسيون 
تلفيق مجلس تحت عنوان س��پردن ن��رخ ارز به بازار 
آزاد در بين اقتصاددانان موافقين و مخالفيني دارد، اما 
تصميم گيري شتاب زده در اين مورد و نسنجيدن ابعاد 
مختلف اين امر مي تواند آثار سوء زيادي را براي جامعه 
در برداشته باش��د. خضريان ادامه داد: بنده هم مانند 
اكثر متخصصين اقتصادي معتقد به تك نرخي شدن 
ارز هستم، اما در شرايط كنوني كه كشور با محدوديت 
منابع ارزي مواجه است و تحت شديدترين تحريم ها قرار 
دارد و معيشت اقشار ضعيف جامعه در تنگنا قرار گرفته 
است؛ حذف ارز مرجع شرايط را براي دهك هاي پايين 
جامعه سخت تر خواهد كرد و به نظر مي رسد جامعه توان 
تحمل اين شوك جديد را نخواهد داشت. اين نماينده 
مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: انتقاداتي كه در مورد 
ارز 4200 توماني مطرح مي شود به نحوه توزيع اين ارز و 
رانت ايجاد شده از نحوه توزيع ارز است، اما به خاطر اشكال 
در مكانيزم توزيع و نظارت ارز مرجع و اينكه نمي خواهيم 
با متخلفان برخورد كنيم، نبايد به كلي اين مكانيزم را 
حذف كرد. بنده معتقد هستم براي تصميم گيري درباره 
اين موضوع بايد نظرات كارشناسان خبره و با تجربه كشور 
را به دور از سياسي كاري شنيد و عواقب اين تصميم را 
در نظر گرفت. اين عضو هيات رييسه كميسيون اصل 
نود ادامه داد: اينكه كميسيون تلفيق مجلس در شرايط 
جنگ اقتصادي سرنوشت كاالهاي اساسي مردم را به 
بهانه حذف رانت به بازار ارز آزاد واگذار كند، همان چيزي 
است كه ليبرال هاي حلقه نياوران دنبال مي كنند. االن 
كميسيون تلفيق براي جبران اين رشد نرخ ارز تصميم به 
افزايش يارانه هاي نقدي گرفته است، با توجه به تجربه اي 
كه ما در كشور در طرح هدفمندي يارانه ها و پرداخت 
يارانه نقدي داريم، مي دانيم كه اين طرح چندان رضايت 
مردم را به همراه نداشته است. در همان سال، افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي يك موجي از تورم ايجاد كرد 
و اين تورم به نفع قش��ر ثروتمند جامعه و به ضرر قشر 
آسيب پذير جامعه شد. بعد از اين تورم مردم حاضر بودند 
ديگر يارانه نقدي را دريافت نكنند و قيمت ها به شرايط 
قبل از هدفمندي بازگردد. ضمن اينكه بايد توجه داشت 
شرايط اقتصادي كش��ور با سال 89 اصاًل قابل مقايسه 
نيست. به عالوه اينكه اثر افزايش نرخ ارز در كشور بيشتر 
از حامل هاي انرژي است و اثرپذيري اقتصاد از افزايش 
نرخ ارز از حامل هاي انرژي خيلي بيشتر است. خضريان 
در ادامه بيان كرد: با يك حس��اب سرانگشتي مي شود 
متوجه ش��د كه ممكن اس��ت جايگزيني ارز ۱7500 
توماني تورم بسيار شديدي را در جامعه به وجود بياورد 
براي مثال قيمت مرغ و تخم مرغ كه در هفته هاي اخير 
هم از افزايش قيمت آنها زياد شنيده ايم را حساب كنيم؛ 
براي توليد مرغي كه االن با حدود قيمت 2۱ هزار تومان 
در بازار عرضه مي شود، از نهاده هاي وارداتي با ارز مرجع 
4200 توماني اس��تفاده مي شود يعني هر كيلو مرغ با 
قيمت ارز دولت��ي حدود 5 دالر اس��ت؛ اگر همين ارز 
مرجع به ۱7500 تومان تغيير كند قيمت مرغ به بيش 
از 60 هزار تومان خواهد رسيد. آيا مردم حاضر هستند 
يارانه نقدي آنها دو يا سه برابر شود اما قيمت هر كيلو مرغ، 
تخم مرغ يا كاالهاي اساسي ديگر 3 يا 4 برابر شود؟ حتمًا 
مردم به چنين چيزي راضي نخواهند بود همانطور كه در 

سال هاي قبل اين شرايط را تجربه كرده ايم.

بهجاييارانه
قدرتخريدافزايشيابد

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
پرداخت يارانه در بلندمدت را خطاي راهبردي دانست و 
گفت كه بهتر است به جاي پرداخت يارانه نقدي، قدرت 
خريد مردم را افزايش دهيم. محمدرضا پورابراهيمي با 
اشاره به مصوبه كميسيون تلفيق درباره افزايش مبلغ 
يارانه هاي نقدي در سال ۱400 گفت: حمايت از مردم 
به روش متمكن سازي آنها بهتر از اين است كه كمك 
يارانه اي به مردم بدهيم. اين حمايت روش هاي مختلفي 
دارد؛ كافي است ما در حوزه مسائل ارزي روشي را دنبال 
كنيم كه موجب تقويت ارزش پول ملي شود، به اين معني 
كه قدرت خريد مردم كه طي سال هاي اخير از دست 
رفته برگردانده شود. وي افزود: شما ممكن است حقوق 
5 ميليون توماني يك نفر را 50 درصد افزايش دهيد و 
حقوق او به 7.5 ميليون تومان برسد اما وقتي در همين 
شرايط تورم 60 درصد شود يعني قدرت خريد آن فرد 
نسبت به حقوق 5 ميليون توماني اش كمتر شده است 
در همين حال ممكن است حقوق 5 ميليون توماني يك 
فرد را افزايش ناچيز بدهيم و حقوق او به 6 ميليون تومان 
برسد ولي قدرت خريد را كه به واسطه تورم كاهش يافته 
برگردانيم. در اين صورت ت��وان و قدرت خريد مثال به 
هشت ميليون تومان افزايش مي يابد. اين هم يك روش 
است. حتما الزم نيست شما پول به مردم بدهيد و منابع 
را در قالب يارانه توزيع كنيد. روش هاي كمك به مردم و 
حمايت از آنها الزاما كمك يارانه اي نيست و ما مي توانيم 
قدرت خريد مردم را برگردانيم. نماينده مردم كرمان در 
مجلس ادامه داد: در زمان دولت آقاي احمدي نژاد وقتي 
به خاطر ش��وك ارزي سال هاي 90 و 9۱ دالر از ۱000 
تومان به 3000 تومان افزايش پيدا كرد خيلي از مردم 
مي گفتند ما نمي خواهيم يارانه بگيريم، كل يارانه ما مال 
دولت باش��د اما قدرت خريد ما را به زمان دالر ۱000 
توماني برگردانيد. من فكر مي كنم االن مردم همين را 
مي گويند كه يارانه نمي خواهيم ولي قدرت خريد ما را 
به زمان دالر 3500 توماني برگردانيد. رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس تصريح كرد: اگر اقدام مجلس براي 
يك حمايت كوتاه مدت باشد در كنار يك حمايت كامل 
دايمي تحت عنوان تقويت بنيه اقتصادي خانوارها به 
واسطه افزايش سرانه درآمد كشور و تقويت ارزش پول 

ملي و ايجاد اشتغال قابل قبول است.

ايرادشوراينگهبانبهاصالح
قانونانتخاباترياستجمهوري

ش��وراي نگهبان به مصوبه اصالح قان��ون انتخابات 
رياس��ت جمهوري ايراد گرف��ت. به گ��زارش پايگاه 
اطالع رساني ش��وراي نگهبان، عباسعلي كدخدايي 
سخنگوي شوراي نگهبان در اين باره گفت: اين طرح 
كه چندي قبل از جانب مجلس براي ما ارسال شده بود 
در چند جلسه شوراي نگهبان بررسي شد و اعضاي شورا 
ايرادهايي به آن دارند كه پاس��خش به مجلس ارسال 
شد و منتظريم كه ببينيم چه اقدامي براي رفع ايرادها 
خواهد شد. وي با تبيين ايرادهاي شوراي نگهبان به 
اين طرح در 6 بند، افزود: بخشي از اين ايرادها مربوط 
به ماده يك اين اصالحيه است كه با اصل ۱۱5 قانون 
اساسي مغايرت دارد. كدخدايي گفت: از جمله جايي 
كه مربوط به تابعيت و اخذ نكردن مجوز اقامت دايم از 
ديگر كشورها يا محدودكردن سابقه تصدي سمت هايي 
كه در جزء ۱0 بند ب اين قانون آمده و اشاره شده است 
افرادي كه مي خواهند براي انتخابات رياست جمهوري 
نام نويسي كنند يكي از شرايط عمومي شان بايد سابقه 
مديريتي باش��د كه اعضاي شوراي نگهبان معتقدند 
اين موضوع با اصل ۱۱5 قانون اساس��ي مغاير است. 
وي افزود: همچنين در همين بند و اين جزو موضوع 
انحصار مناصبي را براي نامزدي و نام نويسي انتخابات 
رياست جمهوري لحاظ كردند و فقط كساني مي توانند 
براي اين انتخابات نام نويسي كنند كه اين سمت ها را 
قبال داشته باشند كه اعضاي شوراي نگهبان اين را نيز 

مغاير با اصل ۱۱5 قانون اساسي دانستند.
سخنگوي شوراي نگهبان برخي ديگر از مواد اين مصوبه 
را نيز داراي ابهام دانست و گفت: از جمله تبصره يك 
اين ماده كه ناظر به 4 ش��رطي است كه در جزء 5 بند 
۱0 سياست هاي كلي انتخابات آمده بود و اعضاي شورا 

اعالم كردند كه پس از رفع ابهام اعالم نظر مي كنند.
كدخدايي افزود: تبصره اي هم در اين ماده وجود دارد 
كه به نوعي اين شرايط را به عنوان شرايط نهايي قرار 
داده است كه اعضاي شوراي نگهبان اين تبصره را نيز 
مغاير اصول 99 و ۱۱5 و بند 9 اصل ۱۱0 قانون اساسي 
تش��خيص دادند. وي گفت: در بخش دوم ايرادها به 
اصالح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري نيز 
كه مربوط به تعريف و اعالم معيارهاست اعضاي شوراي 
نگهبان آن را مغاير با جزء 5 بند ۱0 سياست هاي كلي 
انتخابات دانستند. كدخدايي افزود: در جاي ديگري 
كه اقامت دايم يا تابعيت را نيز به منزله ملتزم نبودن 
و تعهد نداش��تن به انقالب و نظام جمهوري اسالمي 
دانسته بودند مغاير با اصل ۱۱5 قانون اساسي شناخته 
شد. س��خنگوي شوراي نگهبان از ارس��ال ايرادهاي 
اين شورا درباره طرح اصالح موادي از قانون انتخابات 
رياست جمهوري به مجلس شوراي اسالمي خبر داد. 
كدخدايي در ادامه تبيين ايرادها به اين مصوبه مجلس 
گفت: بند ديگري از ايرادها به اين طرح، مربوط به اعالم 
نظر هيات عالي نظارت بر سياست هاي كلي نظام است 
كه طي نامه اي به ما اعالم كردند برخي از مواد اين مصوبه 
با سياست هاي كلي نظام مغايرت دارد. وي افزود: اين 
ايراد هيات عالي نظارت بر سياست هاي كلي نظام را به 
همراه ايرادهاي شوراي نگهبان و نيز تذكرات الزم براي 
مجلس شوراي اسالمي ارسال كرديم و منتظريم كه 
نظر اصالحي مجلس را ببينيم و بعدا اظهارنظر كنيم. 
كدخدايي تاكيد كرد: ما آمادگي داريم هر وقت كه 
مجلس، اصالحات را در اين خصوص انجام داد بررسي 

و اعالم نظر كنيم.

اگرايرانبازگردد
ماهمبرميگرديم

وزير خارجه امريكا گفت در صورت بازگشت تهران به 
برجام واشنگتن نيز آماده بازگشت به آن خواهد بود. 
آنتوني بلينكن وزير امور خارجه امريكا در گفت وگو با 
شبكه  ان. بي. سي در عين حال گفت: اگر ايران همچنان 
به لغو محدوديت هاي توافق هسته اي خود ادامه دهد، 
تنها چند هفته با دستيابي به مواد الزم براي ساخت 
سالح هسته اي فاصله خواهد داشت.  بلينكن گفت كه 
امريكا خواهان بازگشت به پايبندي  به توافق هسته اي 
ايران اس��ت به شرط اينكه ايران نيز همين كار را كند  
سپس كشورش با متحدان امريكا و شركايش درباره 
»توافقي طوالن��ي مدت تر و قوي تر« كه در برگيرنده 
ديگر مسائل باشد، همكاري خواهد كرد. او درباره اينكه 
آيا آزادي شهروندان امريكايي زنداني در ايران كه بخشي 
از مذاك��رات برجام نبود، ش��رطي قطعي براي توافق 
هسته اي گسترده تر خواهد بود يا نه، توضيح داد: فارغ 
از هر توافقي، آن شهروندان امريكايي بايد آزاد شوند. ما 
بر اطمينان حاصل كردن از اينكه آنها به طريقي به خانه 

باز مي گردند، متمركز خواهيم شد.



گروه بانك و بيمه |
رييس كل بانك مركزي با تأكيد براينكه دالر زير ۲۰ هزار 
تومان »شدني« اس��ت، درباره آخرين وضعيت پول هاي 
بلوكه شده ايران در كره جنوبي سخن گفت و تأكيد كرد: 
در روزهاي آينده نرخ سود بين بانكي به ۱۸ تا ۱۸.۵ درصد 
كاهش خواهد ياف��ت. عبدالناصر همتي گفت: تغيير در 
بازار ارز بيشتر رواني است و انتظارات باال و پايين مي شود. 
مسووالن بايد در اظهارات خود مراقبت كنند و جو رواني بر 
بازار حاكم است كه برگرفته از مسائل سياسي و تحريم و 
مسائل خارجي است. انتظارات تعديل و مثبت مي شود و 
قيمت ارز به زير ۲۰ هزار تومان هم خواهد رس��يد.نگران 
رشد نقدينگي بوديم و تالش داريم رشد نقدينگي منطقي 
باشد. به سركوب نرخ ارز اعتقادي ندارم، اما انتظارات تعديل 
خواهد شد و نرخ ارز به زير ۲۰ هزار تومان مي رسد.  همتي در 
تشريح عملكرد بانك مركزي در پاسخ به چرايي مسدودي 
كارت بانكي مهاجران افغان، اظهار داشت: آنچه انجام شد در 
حقيقت بي تدبيري يكي دو بانك بود؛ البته از قبل اعالم كرده 
بوديم كه كد شهاب نداشته باشند، ساتنا انجام نمي شود، من 
همان شب با مديران اين دو بانك صحبت كردم و گفتم بايد 
يك ماه فرصت دهيد تا اين افراد براي اعالم شناسه ملي يا 
كد اتباع به شعب مراجعه كنند؛ هرچند بانك ها مي گفتند از 
قبل پيامك داده بوديم ولي به نظرم بانك ها هم خيلي جدي 
نبودند. وي با بيان اينكه سهل انگاري و بي تدبيري برخي از 
دوستان بانكي باعث اين مشكل شد، افزود: يك رسمي دارند 
كه هر اتفاقي در سيستم بانكي مي افتد مي گويند دستور 
بانك مركزي است! درحالي كه سال هاست به بانك ها ابالغ 

كرده ايم كه مصوبات مبارزه با پولشويي را اجرا كنند و ... .
همتي درباره علت تأخير در اجراي اصالحات قانون جديد 
چك، گفت: برخي از مش��تريان در اي��ن چند ماه فرصت 
آموزش استفاده از چك هاي جديد را خواهند داشت ولي از 
اول سال ۱4۰۰ اين قانون به صورت اجباري اجرايي خواهد 
شد و االن به صورت اختياري مي توانند ثبت، تاييد و انتقال 
چك را در صياد ثبت كنند. وي درباره حمايت از كس��ب و 
كارهاي آسيب ديده از كرونا، عنوان كرد: ما چيزي حدود 7۵ 
هزار ميليارد تومان اختصاص داديم و نزديك 3۰ هزار ميليارد 
تومان را وام يك ميليوني به سرپرستان خانوارهاي يارانه بگير 
داديم و از اين طريق كمك خوبي شد. نزديك ۸ هزار ميليارد 
تومان را نيز ۲۰۰ تا 3۰۰ هزار مشاغل استفاده كردند و براي 
۱9۰ هزار نفر هم حدود 4 هزار ميليارد تومان وديعه مسكن 
پرداخت شد و تا آخر سال هم بخش بزرگي از اين مبلغ را 
كمك مي كنيم. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه نگراني 
ما كنترل رشد نقدينگي اس��ت و نمي خواهيم رشدهاي 
انفجاري در نقدينگي و تورم داشته باشيم، تصريح كرد: به 
همين خاطر دست ما در پرداخت تسهيالت حمايتي بسته 
است! تالشمان را كرده ايم كه نقدينگي را كنترل كند ولي 
عمده تورم و نقدينگي ريشه در بودجه و تحريم هاي بي سابقه 
دارند. البته در ماه دهم از سال رشد ۱۸ درصدي پايه پولي را 
تجربه مي كنيم كه اين با وجود تحريم بسيار كارنامه خوبي 
است. وي در بخش ديگري از اين گفت وگو درباره وضعيت 
بازار ارز اين طور توضيح داد كه بازار نرخ دالر ۲۰ هزار توماني 
را در هفته هاي قبل ديد و بازهم خواهد ديد؛ جو رواني حاكم 
در بازار سرمايه و ارز باعث تغييرات در اين بازارها مي شود. 
انتظارات حتما تعديل خواهد شد. رييس كل بانك مركزي 
در پاسخ به اين سوال كه دالر به زير ۲۰ هزار تومان مي رسد؟ 
ممكن است چنين رقمي در بازار ارز ثبت شود؟ گفت: بله 
ممكن است و بنده معتقدم امكان تعديل نرخ ارز وجود دارد. 
همتي با اشاره به اينكه فضاي بازار سرمايه و ارز متاثر از فعل 
و انفعاالت سياسي است، افزود: اگر به منابع دسترسي پيدا 
كنيم قدرت بازارسازي بانك مركزي افزايش خواهد يافت. 
من معتقد به سركوب نرخ ارز نيستم، اما معناي اين عدم 
تعديل نرخ نيست. وي ضمن تأكيد براينكه از جمله كساني 
هستم كه معتقدم دخالت بانك مركزي در بازار بايد هدفمند 
باشد، تصريح كرد: سال آينده با تعديل نرخ و بهبود شرايط 
سياسي به تورم هدف نزديك خواهيم شد. البته توجه كنيد 
كه نمي توان به متغيرهاي كالن اقتصادي به صورت منفرد 
نگاه كرد. همتي از كاهش شتاب تورمي در يكي دو ماه اخير 
گفت: ان شاء اهلل با كاهش انتظارات تورمي و كاهش شتاب 
رش��د نرخ ارز در سال آينده به تورم هدف نزديك خواهيم 
شد. اقتصاد ما به شدت به نرخ ارز حساس است و فقط نبايد 
صادركننده را ديد، واردكننده و مردم عادي را هم بايد در نظر 

داشت؛ نرخ ارز در قدرت خريد مردم اثر مي گذارد.

    آيا دولت در ماه هاي پاياني سال 
عمدا نرخ ارز را باال مي برد؟

وي با بيان اينكه تالشمان اين است كه توليد ملي آسيبي 
نبيند، افزود: هدف بانك مركزي آسيب به توليد نيست و 

ما همه شرايط را در نظر مي گيريم؛ ما ديگر شرايط قبل را 
نخواهيم داشت و به نظرم سخت ترين شرايط را گذرانديم 
و مذاكراتي كه با جاهاي مختلف داريم نشان مي دهد كه 
احتماالً شرايط بهتر خواهد شد. رييس كل بانك مركزي در 
پاسخ به سوالي درباره احتمال جبران كسري بودجه دولت 
در پايان سال با استفاده از افزايش نرخ ارز، گفت: اينكه بانك 
مركزي به دنبال افزايش نرخ ارز است به هيچ وجه صحيح 
نيست و تمام تالش ما در بانك مركزي تعديل نرخ است. 
وي افزود: طي سال گذشته ۱۵ ميليارد دالر براي كاالهاي 
اساسي تامين كرديم كه 7 ميليارد دالر از آن از ذخاير بانك 
مركزي بوده است. امسال نيز بخشي از نيازهاي دولت را از 

ذخاير بانك مركزي تامين كرديم.

     وضعيت پول هاي بلوكه شده ايران 
در كره جنوبي

رييس كل بانك مركزي درباره آخرين وضعيت پول هاي 
بلوكه شده ايران در كره جنوبي گفت: هنوز خبري نشده 
است، ولي ما حتما اقدامات قضايي را انجام مي دهيم و بايد 
سود پول ما را هم بدهند؛ اميدواريم قبل از اينكه مسير ما 
از اين جهت به نتيجه برسد خودشان )كره جنوبي( راهي 
براي بازگرداندن پول هاي ايران پيدا كنند. وي با بيان اينكه 
بانك مركزي با وجود تمام فشارها و مشكالت ارزي، كاالي 
اساسي و دارو را تامين كرد، افزود: خوشبختانه وضعيت 
صادرات نفت در حال حاضر خيلي بهتر از قبل شده است 
و صادرات فرآورده ها نيز خيلي شرايط خوبي دارد. همتي 
درباره دس��تاوردهاي س��فر عمان گفت: در سفر عمان 
مذاكرات خوبي انجام شد و اراده قوي اي براي گسترش 
روابط مالي و تجاري ايران و عمان مشاهده شد. رييس كل 
بانك مركزي ادامه داد: خنثي سازي تحريم ها به خوبي 
انجام شده و پيگيري خواهيم كرد كه ساير كشورها شرايط 

دسترسي ما به منابع  مان را هر چه زودتر فراهم كنند.

    مخالف ارز 4200 توماني هستم
همتي درباره ارز 4۲۰۰ توماني تصريح كرد: ارز بازار آزاد االن 
۲3 هزار تومان است، اگر 4۲۰۰ را برداريم، بايد اين نرخ را به 
۲3 هزار تومان برسانيم، مردم بايد بدانند االن كنجاله، ذرت، 
روغن، سويا با ارز ٢٣ هزارتوماني نيست با ارز بين ٩ تا ١٣ 
هزار توماني است؛ مرغي كه االن ۲۰ هزار تومان است با دالر 
۲3 هزار توماني ديگر ۲۰ هزار تومان نمي ماند.  وي با بيان 
اينكه بانك مركزي طي سال جاري 9 ميليارد دالر ارز 4۲۰۰ 
توماني براي تامين كاالهاي اساسي اختصاص داده است، 
تأكيد كرد: ارز بايد تك نرخي باشد و رانتي نباشد ولي بايد با 
تدبير اين كار انجام شود و شوك قيمتي به جامعه وارد نشود.
رييس كل بان��ك مركزي افزود: م��ن مخالف حذف ارز 
4۲۰۰ توماني نيستم اما بايد ابعاد مختلف آن ديده شود 
و آسيبي به زندگي روزمره مردم وارد نشود. اگر 4۰ هزار 
تومان مي خواهي��م به مردم بدهيم ۸۰ ه��زار تومان به 
هزينه هايشان اضافه نكنيم. همتي ضمن اشاره به اينكه 
عملكرد صادركنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات 
در سامانه نيما، خوب ارزيابي مي شود، تصريح كرد: در حال 
حاضر وارد كنندگان در نيما خريد ارز نمي كنند و عرضه از 
تقاضا بيشتر شده است. واردكنندگان پيش بيني كاهش 

نرخ ارز را دارند براي همين عرضه بيش از تقاضاست.

       برنامه بانك مركزي براي نرخ سود بانكي 
وي در بخش ديگ��ري از اين گفت وگو درباره برنامه بانك 
مركزي براي نرخ س��ود بانكي اظهار داش��ت: به داليلي 
نمي توانيم نرخ س��ود بانكي را باال ببريم كه دليل اول آن 
ناترازي بانك هاست كه اين كار باعث ناترازي بيشتر بانك ها 
مي شود؛ تورم فعلي ناشي از نرخ سود نيست بلكه ناشي از 

شوك نرخ ارز و انتظارات است؛ اول بايد انتظارات كنترل 
شود و بعدا درباره نرخ سود بانكي تصميم گرفت ولي براي 
نرخ س��ود بين بانكي در نظر داريم سود را به ۱۸.۵ درصد 
كاهش دهيم. همتي بارديگر در واكنش به ادعاي بورسي ها 
مبني بر تأثير افزايش نرخ سود بين بانكي در ريزش بورس، 
گفت: بازار سرمايه مسير خوبي براي توسعه كشور است. نرخ 
بهره بين بانكي ربطي به بورس ندارد. آنچه مي تواند بر بورس 
تاثير بگذارد نرخ سپرده است كه تغييري نكرد. مي خواهيم 
نرخ بين بانكي ميانگين كريدور باشد بين ۱4 تا ۲۲. باتوجه 
به سياست عمليات بازار باز مصمم هستيم كه نرخ بين بانكي 
را در ميانگين كريدور بياوريم. در تالش هستيم تا چند روز 
آينده نرخ بين بانكي را بين ۱۸ تا ۱۸.۵ درصد كاهش دهيم.

    وام ازدواج باال برود، صف  تشكيل مي شود
رييس كل بانك مركزي در خصوص طرح مجلس براي 
افزايش وام ازدواج در سال آينده، گفت: در سال جاري 
77۰ هزار وام ازدواج توسط شبكه بانكي پرداخت شده 
است. اگر مبلغ وام ازدواج افزايش يابد، قدرت پرداخت 
بانك ها كاهش مي يابد چرا كه بايد از منابع قرض الحسنه 
پرداخت كنند و با اين حساب صف دريافت وام تشكيل 
مي شود. نكته دوم اين  است كه مبلغ اقساط زياد مي شود 
و تضامين درخواس��تي بانك ها نيز تغيير مي كنند كه 
ممكن است منجر به سخت گيري شود. بنابراين منابع 
و مصارف تس��هيالت پرداختي بايد متوازن باشد. وي 

درباره تورم هدف ۲۲ درصدي در س��ال آينده اين طور 
گفت كه پيش بيني تورم هدف، )۲۲ درصد( بر اساس 
پيش فرض هايي همانند ارز نيمايي ۱7 هزار تومان بود، 
اما نوسانات ارزي مانع ش��د. تورمي كه در حال حاضر 
شكل گرفته ناشي از شوك ارز و انتظارات است. همتي 
در خصوص تسهيالت پرداختي شبكه بانكي و حمايت 
از توليد هم اظهار داشت: بانك مركزي و شبكه بانكي 
طي س��ال جاري ۱۲ هزار ميليارد توم��ان براي قانون 
اشتغال روستايي، ۲۱ هزار ميليارد تومان بابت مسكن 
روستايي، ۸۵ هزار ميليارد تومان براي بنگاه هاي كوچك 
پرداخت كرده اند. وي در خصوص كج سليقگي برخي از 
بانك ها و تمليك واحدهاي توليدي گفت: در اين مورد 
شكي نيست و بنده هم قبول دارم. اما خب واقعيت هم 
اين است كه بعضي ها بدهيشان را به بانك ها نمي دهند. 
براي اين موضوع كميته اي متش��كل از معاونان بانك 
مركزي و دادستاني و بانك ها تشكيل شده كه مقرر شده 
موارد واحدهاي توليدي بررسي شوند. رييس كل بانك 
مركزي با بيان اينكه واحدهايي كه تمليك شده اند غالبا 
متروكه بوده اند و بانك ها واحد فعال را تمليك نمي كنند، 
ادامه داد: ما بايد هم خدماتي كه بانك هاي مي دهند را 
ببينيم و از سوي ديگر اشتباهاتي دارند كه بنده هر روز 
چندين نامه اعتراضي به بانك ارسال مي كنيم. باالخره 
۲۰ هزار ش��عبه در سراسر كش��ور كار وام دهي انجام 
مي دهند و با توليدكنن��دگان برخورد مي كنند، خب 
ممكن است برخي هم برخورد درستي نداشته باشند.

وي در خصوص ادغام بانك هاي نظامي هم گفت: پروژه 
ادغام 6 بانك تدبير مقام معظم رهبري بود و كار بزرگ 
و ارزشمندي بود كه به نحو مطلوبي انجام شد. دو سال و 
نيم وقت و انرژي حوزه نظارت بانك مركزي و بانك سپه 
و نيروهاي مس��لح صرف شد و با كمترين حواشي اين 
پروژه به سرانجام رسيد. رييس كل بانك مركزي اظهار 
كرد: پس از بازگش��ت از سفر شيراز به محض اطالع از 
ماجرايي كه براي بعضي از مهاجران و مشتريان شبكه 
بانكي در خصوص اخذ كد ش��هاب اتف��اق افتاده بود، 
دستور تمديد مهلت يك ماهه به بانك ها ابالغ شد. كد 
شهاب همان كد ملي )اشخاص حقيقي( يا شناسه ملي 
)اشخاص حقوقي( و كد فراگير )اتباع خارجي( است كه 
براساس مصوبات شوراي عالي مبارزه با پولشويي اخذ 
 اين كد اجباري است كه افرادي كه تراكنش بانكي دارند 

هويت شان نزد بانك ها روشن باشد.  
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نرخ بيمه بدنه در سال آينده 
تعديل مي شود

 رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسالمي گفت: طبق 
پيش بيني ها سال ۱4۰۰ نوسانات قيمت خودرو مانند 
س��ال جاري نخواهد بود درنتيجه نرخ بيمه بدنه نيز 
تعديل خواهد شد.  غالمرضا سليماني اميري با بيان 
اينكه قيمت خودرو طبق پيش بيني ها با رفع نوسانات 
در س��ال آينده تعديل و منطقي مي ش��ود، ادامه داد: 
افزايش نرخ بيمه در سال جاري متاثر از افزايش قيمت 
خودرو بود ضمن اينكه نرخ بيمه بستگي به ميزان تعهد 
شركت بيمه اي در قبال پرداخت هزينه ها دارد. وي با 
بيان اينكه بيمه شخص ثالث تحت تاثير نرخ ديه است، 
ادامه داد: معموال تا ۱۵ اس��فند هر س��ال قوه قضاييه 
بررس��ي هايي در رابطه با نرخ ديه انجام مي دهد و بعد 
از تصويب، نرخ را به بيمه مركزي اعالم مي كند.  بيمه 
مركزي براساس اعالم قوه قضاييه جلسه شوراي عالي 
برگزار و بررسي كارشناسي را آغاز مي كند و درنهايت 
با توجه به عملكرد بيمه شخص ثالت و خسارت هاي 
پرداخت ش��ده براس��اس نرخ ديه، نرخ حق بيمه را تا 
پايان سال تعيين و براي سال بعد ابالغ مي كند. فروش 
اينترنتي بيمه لطمه اي به فعاليت نمايندگي ها نخواهد 
زد.سليماني اميري درخصوص تكليف نمايندگي هاي 
فروش بيمه با توجه به ايجاد بس��تر فروش اينترنتي 
شركت هاي بيمه اي گفت: ايجاد شبكه فروش اينترنتي، 
ديجيتالي و الكترونيكي در راستاي توسعه شبكه فروش 
است و شبكه فروش را در رابطه با فروش بيمه اي توانمند 
و مقتدرتر مي كند. هيات موسس براي بازار متشكل 
از صنعت بيمه تعيين ش��د.رييس كل بيمه مركزي 
درخصوص تشكيل بازار متشكل از صنعت بيمه گفت: 
هيات موس��س براي اين بازار تعريف و تعيين شده و 
روي مباحث مرتبط در كميته اي به صورت جدي كار 
مي شود.بازار متش��كل از صنعت بيمه جزو بازارهايي 
است كه مي تواند نرخ فني استخراج و به اصطالح براي 
بحث بيمه اي كشف قيمت كند. صندوق بيمه همگاني 
حوادث طبيعي سال آينده عملياتي مي شود.رييس 
كل بيمه مركزي به تش��كيل صندوق بيمه همگاني 
حوادث طبيعي اش��اره و بيان كرد: خوشبختانه يكي 
از كارهاي خوب كشور مصوبه يا قانوني شدن صندوق 
 بيمه همگاني ح��وادث طبيعي در س��ال 99 بود كه 
پي��ش بيني مي كني��م در ۱4۰۰ عملياتي ش��ود.: با 
عملياتي شدن صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي 
شاهد افزايش حق بيمه در سطح كشور و افزايش ضريب 

نفوذ بيمه خواهيم بود. 

 قيمت دالر و سكه 
روند كاهشي به خود گرفت

در بازار ارز آزاد عصر روز دوشنبه قيمت دالر به ۲4۱۰۰ 
تومان، يورو ۲9۲۰۰ و درهم 66۸۰ تومان معامله شد. 
در ساعات صبح نيز قيمت دالر ۲4 هزار و 3۰۰ تومان، 
قيمت يورو ۲9 هزار و 4۰۰ تومان و درهم امارات 6 هزار 
و 7۰۰ تومان اعالم شده است. قيمت اونس جهاني نيز به 
۱۸64 دالر رسيد. براين اساس قيمت سكه به كانال ۱۰ 
ميليون توماني كاهش يافته و ۱۰ ميليون و ۸7۵ هزار 
تومان تا ۱۰ ميليون و 99۰ هزار تومان معامله شده است. 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز )دوشنبه( 
با كاهش ۱۰۰ هزار توماني نس��بت به روز يكشنبه ۱۰ 
ميليون و 9۵۰ هزار تومان معامله شد.س��كه تمام بهار 
آزادي ط��رح قديم نيز ۱۰ ميلي��ون و ۸۵۰ هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و ۲۵۰ 
هزار تومان، ربع سكه چهار ميليون و ۱۵۰ هزار تومان و 
سكه يك گرمي هم دو ميليون و 3۰۰ هزار تومان معامله 
ش��د. در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك 
ميليون و 9۸ هزار تومان و هر مثقال طال به چهار ميليون 
76۰ هزار تومان رسيد.اونس جهاني طال نيز يك هزار و 
۸۵۸ دالر و ۵۵ سنت فروخته شد. هر دالر روز )دوشنبه( 
در صرافي هاي بانكي ۲3 هزار و ۸7۰ تومان معامله شد 
كه قيمت آن نس��بت به روز معامالتي كاري گذش��ته 
)يكشنبه( با كاهش ۵۰ توماني همراه بود و نرخ هر يورو 
نيز به ۲۸ هزار و 9۵۰ تومان رس��يد. قيمت فروش يورو 
نيز با كاهش ۱۰۰ توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري گذشته )يكشنبه( به ۲۸هزار و 9۵۰ تومان رسيد. 
قيمت خريد هر دالر ۲3 هزار و 4۲۰ تومان و نرخ خريد 
هر يورو نيز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان شد، همچنين قيمت 
خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲3 هزار و 3۵3 تومان و 
قيمت فروش آن ۲3 هزار و ۵۸7 تومان بود.عالوه بر اين 
نرخ خريد ي��ورو در اين بازار ۲7هزار و ۵3۰ تومان و نرخ 
فروش آن ۲7 هزار و ۸۰۵ تومان اعالم شد. در سامانه نيما 
در روز معامالتي گذشته )يكشنبه(، هر يورو به قيمت 
۲۸ هزار و ۱۸۱ تومان و هر دالر ۲3 هزار و 6۲۲ تومان به 
فروش رفت. در سامانه سنا روز )يكشنبه(، حواله يورو به 
قيمت ۲9 هزار و ۲73 تومان معامله شد و همچنين حواله 
دالر بدون متقاضي قيمت بود. قيمت دالر در هفته هاي 
گذشته با توجه به افزايش اميدواري در زمينه صادرات 

نفت و دسترسي به منابع مالي كاهشي شده است. 

 تالش مجلس 
براي حذف ارزهاي چندنرخي

نماينده مردم ميانه در مجلس اظهار داشت: مجلس 
امس��ال تالش دارد تا يك بار و براي هميشه بساط 

ارزهاي چندنرخي را از اقتصاد برچيند.
مهدي اس��ماعيلي ب��ا بيان اينكه سياس��ت هاي 
اقتص��ادي بايد تعيين كننده سياس��ت هاي ارزي 
در كشور باش��د، گفت: سياس��ت هاي كالن بايد 
تعيين كننده شرايط در بازار ارز باشد و دستورها در 
اين بازار پاسخگو نخواهد بود.سياست ها در كشور 
بايد به گونه اي باشد كه بتواند بازار ارز را خود به خود 
تعيين كند و به عبارتي شرايط اقتصادي و بازار ارز 
يك معادله دو مجهولي است كه بر يكديگر اثرگذار 
هستند.سياس��ت هاي ارزي بايد از سياست هاي 
اقتصادي تبعيت كند و كميسيون تلفيق نيز امسال 
تصميم  گرفته تا نرخ ارز را تك نرخي كند و شرايط 
رهايي از پراكندگي ه��ا و بازاري چندنرخي فراهم 
شود.همسان س��ازي ارز مي تواند زمينه ساز ثبات 
سياست هاي اقتصادي در كشور شود و اين اميدواري 
وجود دارد كه مصوبه كميسيون تلفيق در صحن 
علني مجلس نيز با موافقت نمايندگان مواجه شود.

اس��ماعيلي با بيان اينكه مجلس پيش بيني هاي 
مناسبي براي حمايت از معيشت مردم در نظر گرفته 
است، عنوان كرد: بخشي از اين پازل به اليحه بودجه 
و كميسيون تلفيق بر مي گردد و سياست گذاري هاي 
اقتصادي دول��ت بايد اين هماهنگ��ي را با مصوبه 
مجلس داشته باشد.همه دستگاه ها بايد كمك كنند 
تا يك بار براي هميشه ارز 4۲۰۰ توماني از چرخه 
اقتصاد خارج شود و يارانه آن را به صورت هدفمند 

به گروه هاي هدف اختصاص داد.

انتشار دريافت كنندگان ارز دولتي 
و   نيما

بان��ك مرك��زي در راس��تاي شفاف س��ازي و 
اطالع رساني عمومي فهرست دريافت كنندگان 
ارز دولت��ي و س��امانه نيما را طي ب��ازه زماني ۲۱ 
فروردين ماه ۱397 تا تاري��خ 3۰ دي ماه ۱399 
به روزرس��اني و منتش��ر كرد. گفتني اس��ت اين 
فهرست شامل اسامي اشخاص حقيقي و حقوقي 
ب��ه همراه ميزان و ن��رخ ارز دريافتي اس��ت كه از 
طريق س��امانه نيما ارز دريافت كرده اند. فهرست 
دريافت كنندگان ارز دولتي )4۲۰۰( - به منظور 
بازپرداخت اقساط، فهرست دريافت كنندگان ارز 
دولتي )4۲۰۰( - به منظور واردات كاال و خدمات، 
فهرست دريافت كنندگان ارز نيمايي - اشخاص 
حقوقي و فهرست دريافت كنندگان ارز نيمايي - 
اشخاص حقيقي ليست كامل دريافت كنندگان ارز 

دولتي و نيمايي را نشان مي دهد. 

همتي: بانك مركزي به دنبال افزايش نرخ ارز نيست

مخالف ارز 4200 توماني هستم
دالر زير 20 هزار تومان »شدني« است



گروه  بورس|
رانت و داللي در برخ�ي صنايع از جمله فوالد 
باعث ب�ه هم خوردن بازار و غيرواقعي ش�دن 
عرضه، تقاضا و قيمت ها ش�ده است. به گفته 
فعالين بازار فوالد، نابس�اماني در بازار آهن و 
فوالد در ص�ورت عرضه همه توليدات زنجيره 
ف�والد در ب�ورس برط�رف خواه�د ش�د اما؛ 
مسووالن وزارت صمت با س�نگ اندازي هاي 
متعدد وضعي�ت عرضه اين محص�والت را در 

بورس كاال بر هم زدند.
يكي از مهم ترين راه هاي مديريت بازار فوالد و 
عرضه واقعي اين محصوالت بورس كاال است، 
به گونه اي كه تمامي توليدات زنجيره فوالد در 

اين بازار عرضه شوند.
بررسي هاي اخير نش�ان مي دهد كه ايران در 
سال گذشته مصرف ١٥ الي ١٦ تن محصوالت 
فوالدي را داش�ته است. اين در حالي است كه 
برآوردهاي غيررس�مي، ميزان مصرف واقعي 
ف�والد كش�ور را ١٢ ت�ا ١٤ ميليون تن نش�ان 
مي ده�د. با در نظرگرفتن ش�اخص هاي كالن 
اقتصادي كشور، شرايط تحريم و شيوع ويروس 
كرونا، پيش بيني مي شود در سال ١٣٩٩ نيز در 
خوش بينانه ترين حال�ت ميزان مصرف فوالد 
كشور مانند س�ال ١٣٩٨ خواهد بود؛ بنابراين 
در عين تامين پايدار نياز داخلي، توجه به مقوله 
صادرات يكي از الزامات توسعه متوازن زنجيره 

فوالد در كشور است.

حال اين زنجيره فوالد با مش��كالت بسيار عديده اي 
روبه رو اس��ت. از جمله چالش هاي س��اختاري اين 
زنجيره مي توان به عدم توازن زنجيره، ابهام در تحقق 
برنامه هاي توس��عه صنعت فوالد، عقب ماندگي در 
زمينه اكتشافات معدني و چالش تامين مواد اوليه، 
فراهم نبودن زيرساخت ها )تامين آب، بنادر، راه آهن 
و…(، س��اختار معيوب تعيين قيم��ت حامل هاي 
انرژي، بهره وري پايين، عدم توجه به ارتقاي فناوري و 
فقدان سامانه هاي آماري و اطالعاتي جامع در زنجيره 
فوالد اشاره كرد. به عنوان نمونه بر اساس ظرفيت هاي 
ايجاد شده در كشور همچنين طرح هاي قابل تحقق 
در سال ١٤٠٤، زنجيره فوالد كشور با چالش تامين 
سنگ آهن، كنسانتره، گندله و آهن اسفنجي روبه رو 
خواهد شد كه ميزان كس��ري سنگ آهن مورد نياز 
زنجيره نسبت به ساير حلقه ها نگران كننده تر است.

مهم ترين چالش زنجيره ف��والد، تنظيم بازار فوالد 
كشور اس��ت. با توجه به ش��رايط تحريم و نوسانات 
ن��رخ ارز در س��ال هاي اخي��ر، دول��ت مداخ��الت 
گس��ترده اي براي تنظي��م بازار فوالد كش��ور انجام 
داده اس��ت. مداخله دولت براي تنظي��م بازار فوالد 
به طور عمده از طريق س��تاد تنظيم ب��ازار و صدور 
بخش نامه ها و دس��تورالعمل هاي مختلف بوده كه 
مجموعه سياس��ت هاي تنظيم بازار دولت، منفعتي 
به مصرف كنندگان نهايي كاالها نرس��انده و موجب 
ايجاد رانت، فس��اد و رونق واسطه گري در بازار شده 
است. سياس��ت هاي مداخله قيمتي دولت در بازار 
محصوالت زنجيره فوالد موجب شده تا شكاف قيمتي 
قابل توجهي ميان قيمت هاي داخلي و جهاني ايجاد 
شود كه اين مساله به همراه كاهش ارزش ريال باعث 
شده تا جذابيت صادرات افزايش يابد. رشد صادرات 
محصوالت مختلف زنجيره ف��والد به همراه كاهش 
عرضه داخل��ي، دولت را به س��مت كنترل صادرات 
و وضع عوارض صادراتي ب��راي مواد معدني و فلزي 

سوق داد. 

   سهميه بندي  اشتباه
بر اساس اطالعات و آمارهاي موجود، در حال حاضر 
سهميه شركت ها بر اساس واقعيات شركت ها تعيين 
نشده است و به همين دليل بسياري از شركت ها پس 
از اخذ س��هميه خود اقدام به فروش آن در بازار سياه 
مي كنند كه اين امر سودهاي كالني را براي عده اي 
در بر داشته است. در مقابل، شركت هاي توليدكننده 
واقعي، مواد اولي��ه مورد نياز خ��ود را با قيمت هاي 
بسيار باالتر از قيمت هاي رسمي، از بازار سياه تهيه 

مي كنند.

   معامالت   صوري
روز چهارشنبه ۸ بهمن ماه بود كه بخش عمده اي از 
محصوالت و مقاطع فوالدي شامل ميلگرد، تيرآهن 
و امثال اي��ن موارد كه در بورس كاال عرضه ش��ود با 
وجود كاهش بيش از ۱۳ درصدي قيمت پايه نسبت 
به روزهاي و هفته گذشته بدون تقاضا ماند. بسياري 
از كارشناس��ان و فعالين بورس كاال بر اين نظرند كه 
كاهش قيمت محص��والت صادراتي منطقه CIS و 
انتظار تداوم روند كاهش��ي از داليل بدون مشتري 
ماندن محصوالت عرضه شده در بورس كاال است البته 
اين كمبود مشتري طي روزهاي جاري نيز تا حدوي 
ادامه دار بوده است. بررسي هاي موجود حاكي از اين 
است كه روند معامالت مقاطع طويل در بورس كاال 
مشاهده ش��د برخالف اينكه بيشتر معامالت بدون 
تقاضا بود، تقاضاي بااليي براي محصول عرضه شده 
ش��ركت سپيد فراب كوير وجود داش��ته و دارد. اين 
ش��ركت براي ۷۷۰۰ تن ميلگرد ط��ول كوتاه كه به 
نوعي ضايعاتي محس��وب مي ش��ود، بيش از ۸۵۰۰ 
تن تقاضا داشت، اين در حالي است كه شركت فوالد 
خراسان براي ۲۰هزارتن سبد ميلگرد مخلوط خود 
فقط ۲هزار تقاضا و شركت ملي فوالد فقط ۹۲۵ تن 
تقاضا براي ۵ هزارتن س��بد ميلگرد خود داشت. يك 

سوال اينجا مطرح مي شود كه خريد ضايعات مي تواند 
سودسازتر از محصول واقعي باشد؟ و چرا در روزي كه 
تمام شركت هاي توليدكننده ميلگرد و مقاطع طويل 
با عدم تقاضا مواجه بودند، چگونه محصوالت ضايعاتي 
يك شركت با تقاضاي بيش از عرضه روبه رو باشد؟ آيا 
اين شركت و مسووالن آن قوانين بورس را دور زده اند 
و تنها به فكر سوءاستفاده از بورس كااليي هستند؟ 
و اينكه اين عرضه كه با گريد پايين صورت مي گيرد 

براي عده اي خاص است؟
 شنيده هاي فضاي رس��انه اي حاكي از اين موضوع 
است با توجه به اينكه شركت سپيد فراب كوير تنها 
محصوالت گريد پايين خود را در بورس كاال عرضه 
مي كند، ولي اين عرضه را ه��م فقط افراد خاص كه 
وابسته به شركت هستند مي توانند خريد كنند تا به 
دست خريداران ديگر نرسد. اين شركت با اين روش، 
هم تعهد عرضه در ب��ورس كاال را انجام مي دهد هم 
اين امكان فراهم مي شود كه محصوالت اصلي خود 
را ديگر در بورس كاال عرض��ه نكند و به راحتي وارد 
عرضه صادرات شود. بررسي عرضه هاي اين شركت 
در بورس نشان از حجم باالي درخواست براي ميلگرد 

طول كوتاه دارد.
 يك منبع آگاه گفته: بورس كاال به وزارت صمت اين 
موضوع را گزارش داده و درخواس��ت توقف معامله 
محصوالت با گريد پايين اين شركت و شركت هاي 
ديگر را داده است اما وزارت صمت با اين درخواست 
مخالفت و اعالم كرده »بگذاريد عرضه كنند«. در اين 
ميان يكي از بهتري��ن راهكارهايي كه مي تواند مانع 
اين نوع از معامالت و موجبات قطع سهميه خريداران 
خاص اين شركت يا تعليق شركت اصلي شود منوط به 
عرضه تمام محصوالت در بورس است. به نظر مي رسد 
بايد راهكاري انديشيده شود تا شاهد تكرار اين نوع 
معامالت در بورس نباش��يم چرا كه اين نوع عرضه و 
معامله در بورس كاال در زمان هاي رونق بازار، باعث 

قيمت سازي مي شود.

   قيمت گذاري دستوري كه لغو شد
چندي پيش بود كه وزارت صمت خبر از قيمت گذاري 
دستوري در بورس كاال داد و پس از حواشي بسياري 
زي��ادي در اين خصوص پيش آمد كه در نهايت طي 
هفته جاي وزير صمت به ط��ور كامل قيمت گذاري 
دس��توري را نقض كرد اما؛ چ��را وزارت صمت وارد 

قيمت گذاري دستوري شد؟ 
افزايش قيمت فوالد و محص��والت فوالدي، دليلي 
براي ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع 
قيمت گذاري فوالد بود. قيمت ورق فوالد در بورس 
كاال حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان است و در بازار آزاد با 
قيمتي حدود ۲۲ هزار تومان معامله مي شود. قيمت 
پايه ش��مش فوالد و محصوالت ف��والدي در بورس 
كاال۲۰ درصد از قيمت كشورهاي مشترك المنافع 
آسياي ميانه است و قيمت نهايي را سازوكار بازار در 
بورس كاال مشخص مي كند. تقربيا دو هفته گذشته 
بود كه وزير صمت در بخشنامه اي، قيمت پايه فوالد 
را نسبت به كشورهاي مشترك المنافع آسياي ميانه 
۱۰درصد ديگر نيز پايين آورد و برهمين اساس قيمت 
پايه فوالد و محصوالت ف��والدي، برابر با ۷۰ درصد 
قيمت است. بر اين اساس، معاون معدني وزير صمت 
در نامه اي به بورس كاال خواستار اجراي شيوه جديد 

قيمت گذاري شد. 
با اين حال از آنجايي ك��ه قانون اجازه قيمت گذاري 
در زمين��ه كاالهاي پذيرفته ش��ده در بورس كاال را 
نمي ده��د، بورس كاال نيز اين ش��يوه قيمت گذاري 
را نپذيرفت و موضوع را به س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار و شوراي عالي بورس ارجاع داد. اتالف منابع، 
ش��ائبه جدي توزي��ع رانت، بي اثر ب��ودن تالش ها و 
فرصت س��وزي را مي توان از واقعيت هايي به ش��مار 
آورد كه در قيمت گذاري دس��توري فوالد غيرقابل 

انكار است.

    عرضه همه محصوالت زنجيره فوالد در بورس
جواد جهرمي، معاون عمليات و نظارت بر بازار بورس 

كاالي ايران با بيان اينك��ه طبق مصوبات اقتصادي 
دولت كه تحت عنوان شيوه نامه فوالد منتشر شده 
است، از اين به بعد تمام محصوالت فوالدي در بورس 
كاال معامله مي ش��وند، در رابطه با عرضه سنگ آهن 
در بورس كاال، مي گويد: س��ازمان توسعه و نوسازي 
معادن و صنايع معدني در اين راستا پيش قدم شده 
به گونه اي كه روز گذشته سنگ آهن معدن چاهگز 
را به منظور معامله در ت��االر بورس كاال عرضه كرد. 
در ح��ال حاضر با توجه به در خواس��تي كه از جانب 
عرضه كنندگان به بورس كاال فرستاده شده، قرار است 
دس��تور العمل هاي جديد در اين رابطه به كار گرفته 
شود تا خريداران بتوانند به صورت حضوري به منظور 

معامله در تاالر بورس كاال حضور يابند.
معاون عمليات و نظ��ارت بر بازار بورس كاالي ايران 
تصريح مي كند: قرار است در روش جديد تاالر حراج 
تا زماني كه خريدار قيمتي را اعالم كند و باالتر از آن 
قيمتي به ثبت نرسد معامله ادامه يابد، اگر از اين روند 
معامالتي استقبال شود، براي ساير كاال ها نيز استفاده 
خواهد شد. عرضه س��نگ آهن به دنبال خود بحث 
آزاد سازي قيمت سنگ آهن را خواهد آورد، همچنين 
اين موضوع باعث شفاف سازي و افزايش ارزش سهام 

فوالدي ها نيز مي شود.

   قيمت گذاري به مرحله اجرا نمي رسد
فرهاد دژپس��ند، وزير امور اقتص��ادي و دارايي در 
گفت وگو ب��ا ايرنا به قيمت گذاري دس��توري كه از 
مدت ها قبل از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مطرح ش��ده بود اش��اره كرد و افزود: اين موضوع از 
همان ابتدا با حاشيه هاي بس��يار زيادي همراه بود 
و معامالت ب��ازار را تحت تاثير ق��رار داد، در نهايت 
وزير صنعت، معدن و تجارت اين موضوع را تكذيب 
و اعالم كرد كه ب��ه هيچ عنوان موافق قيمت گذاري 

دستوري نيست.
وي ادامه داد: وزير صنعت، معدن و تجارت در آخرين 
جلسه برگزار شده ش��وراي عالي بورس به صراحت 
اع��الم كرد كه اعتقادي به قيمت گذاري دس��توري 
ندارد. دژپسند اظهار داش��ت: به دليل حاشيه هاي 
ايجاد ش��ده از زمان مطرح شدن اين موضوع، دولت 
تصميم گي��ري در اي��ن زمين��ه را به ش��وراي عالي 
بورس ارجاع داده اس��ت؛ بنابراين اگر قرار بر تغيير 
قيمت گذاري باشد ش��وراي عالي بورس بايد در اين 

زمينه تصميم گيري كند. 
وزير ام��ور اقتصادي و دارايي با بي��ان اينكه موضوع 
قيمت گذاري دستوري درخصوص محصوالت فوالد 
در بورس كاال بود، افزود: اين موضوع بايد مدنظر قرار 
گيرد كه تاكنون بورس كاال عملكرد بسيار خوبي از 
خود نشان داده و متناسب با قواعد و مقررات در حال 

فعاليت است.
دژپسند اظهار داشت: هميشه شاهد معامالتي شفاف 
در بورس كاال بوده ايم و اين بازار توانسته است كمك 
بس��ياري را به مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان 

داشته باشد.

   داللي مهم ترين عامل گراني
سعيد عسگر زاده، دبير انجمن سنگ آهن ايران در اين 
مورد با اشاره به وضعيت زنجيره توليد آهن و ميلگرد 
در كشور مي گويد: از ابتدا يعني زماني كه ماده اوليه 
بايد به ص��ورت پله اي و در فرآينده��اي مختلف به 
موادي با ارزش افزوده باالتر تبديل شود تا به سهمي 
از سود كل زنجيره برسد، دچار مشكل هستيم و اين 
مش��كالت در نهايت به چالش هايي كه امروز با آنها 

مواجه هستيم تبديل مي شوند. 
در هر بخش از فرآيندهاي توليد اگر افزايش قيمت 
داشته باش��يم و س��ود متعادل را لحاظ نكنيم، كل 
زنجيره گران مي ش��ود. يك بخش از گراني ها به اين 
دليل اس��ت كه در مقطع فوالدس��ازي عموما يك 

افزايش جدي قيمتي داريم.
دبير انجمن سنگ آهن ايران، داللي را به عنوان يكي 
از مهم ترين داليل گراني در بازار آهن و فوالد عنوان 
كرده و اضافه مي كند: اين شيوه داللي پديده اي است 

ك��ه فقط در ايران وجود دارد و فكر نمي كنم در هيچ 
كدام از كشورهاي جهان مش��ابه آن را ديده باشيم. 
در زنجيره تامين تعاريفي وج��ود دارد كه هر كدام 
جايگاه خودشان را دارند و در همه كشورها براي آنها 
برنامه ريزي مي شود و نظارت صورت مي گيرد اما در 

ايران اين موضوع رعايت نمي شود. 
در دني��ا آنچه به عنوان واس��طه گري يا داللي وجود 
دارد با ايران متفاوت اس��ت و در اي��ران هيچ كدام از 
قواعد اين كار رعايت نمي شود و در بازار آهن و فوالد 
كش��ورمان حتي مسووليت هاي واس��طه گري نيز 

پذيرفته نمي شود.
عس��گرزاده با تاكيد ب��ر اهميت مقابه ب��ا دالل ها و 
رانت خوارها در بازار فوالد و آهن مي گويد: وقتي قصد 
مقابله داريم متاس��فانه مرزي بين داللي و بازرگاني 
قائل نمي شويم. بازرگاني كار بسيار ارزشمندي است 
و سرمايه در گردش حوزه توليد را تامين مي كند، اما 

داللي، مخل وضعيت اقتصادي است.

   چه خبر از وضعيت بورس اوراق بهادار؟
براس��اس معامالت روز دوش��نبه بازارسهام بيش از 
هش��ت ميليارد و ۸۴۹ ميليون س��هم، حق تقدم و 
اوراق بهادار ب��ه ارزش ۹۹ هزار و ۲۵۵ ميليارد ريال 
داد و ستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با يك 
ه��زار و ۹۱۸ واحد كاهش به ۴۲۹ هزار و ۶۱۸ واحد 
و شاخص قيمت )هم وزن( با يك هزار و ۲۵۴ واحد 
افت به ۲۸۰ هزار و ۹۸۱ واحد رسيدند. شاخص بازار 
اول ۱۷ هزار و ۵۸۰ واحد و شاخص بازار دوم ۱۸هزار 
و ۶۵۸ واحد كاهش داش��تند. درنهايت شاخص كل 
بورس ١/٤ درصد افت و شاخص هم وزن ٠/٤ درصد 

افت كرد.
عالوه بر اين در بين تمامي نمادها، نماد »كشتيراني 
جمهوري اس��المي اي��ران« با ۴۹۲ واح��د، »گروه 
مديريت سرمايه گذاري اميد« با ۴۲۱ واحد، »بانك 
تجارت« با ۳۳۷ واحد، »توليدي فوالد س��پيد فراب 
كوير« با ۳۱۷ واحد، »س��رمايه گذاري صدر تامين« 
با ۲۸۰ واحد، »نفت و گاز پتروشيمي تامين« با ۱۶۳ 
واحد، »بانك خاورميانه« با ۱۳۵ واحد، »گروه دارويي 
بركت«با ۱۲۰ واحد و »داروپخ��ش« با ۱۱۸ واحد 
بيش��ترين تاثير مثبت را بر شاخص بورس داشتند. 
همچنين نماد »ملي صنايع مس ايران« با دو هزار و 
۲۱۰ واحد، »صنايع پتروشيمي خليج فارس« با دو 
هزار و ۱۶۲ واحد، »فوالد مباركه اصفهان« با يك هزار 
و ۷۸۴ واحد، »بانك پاسارگاد« با ۶۹۱ واحد، »ايران 
خودرو« با ۶۸۱ واحد، »بان��ك ملت« با ۶۷۶ واحد، 
»توسعه معادن و فلزات« با ۶۷۵ واحد، »پااليش نفت 
بندرعباس« با ۶۴۱ واحد و »پااليش نفت تهران« با 
۶۰۲ واحد هم تاثير منفي بر شاخص گذاشتند. برپايه 
اين گزارش روزمذكور نماد »شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماع��ي«، »بانك تجارت«، »پااليش نفت 
اصفهان«، »سايپا«، »صنعتي زر ماكارون«، »ايران 
خودرو« و »پااليش نفت تهران« در گروه نمادهاي 

پربيننده قرار داشتند.

   آخرين وضعيت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نيز بي��ش از ۲۰۶ واحد كاهش 
داشت و روي كانال ۱۷ هزار و ۸۳۶ واحد ثابت ماند، 
در اين بازار دو ميليارد و ۱۹۱ هزار برگه سهم به ارزش 

۱۰۸ هزار و ۱۱۲ ميليارد ريال دادوستد شد.
روز گذشته نمادهاي سرمايه گذاري »صبا تامين«، 
»سنگ آهن گهرزمين«، »توليد نيروي برق دماوند«، 
»بيمه تجارت نو«، »كلر پارس«، »آسيا سير ارس«، 
»صناي��ع ماش��ين هاي اداري اي��ران«، »توليدي و 
خدمات صنايع نس��وز توكا« و »آتيه داده پرداز« با 
تاثير مثبت بر شاخص اين بازار همراه بودند. همچنين 
»بيمه پاس��ارگاد«، »صنعتي مين��و«، »پليمر آريا 
ساسول«، »س��رمايه گذاري مالي سپهر صادرات«، 
»هلدين��گ صنايع معدني خاورميانه«، »س��هامي 
ذوب آهن اصفهان«، »پتروشيمي تندگويان«، »گروه 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي« و »فرابورس ايران« 

هم تاثير منفي بر شاخص بورس را ثبت كردند.

راهبرد

اخبار
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 فتواي رهبر انقالب 
درباره »خمس سهام عدالت«

متن اين استفتاء و پاسخ حضرت آيت اهلل خامنه اي 
درباره »خمس سهام عدالت« را در ادامه مي خوانيد: 
۱- با توجه به اينكه واگذاري سهام عدالت به صورت 
اقساط )از محل سوِد حاصل از سهام( بوده است آيا 
اين س��هام، متعلق خمس است؟ بر فرض وجوب، 

زمان تعلق چه زماني است؟
۲- دولت براي برخي از اقشار ضعيف، قيمت سهام 
را با تخفيف محاسبه كرده و تفاوت قيمت را از محل 
منابع خود تأمين كرده است. آيا به مقداري كه دولت 

تخفيف داده نيز خمس تعلق مي گيرد؟
۳- حكم خمِس س��ودهايي كه قبل از آزادسازي 
)پس از سال ۹۵( حاصل ش��ده و به افراد پرداخت 

شده يا نشده است، چيست؟
پاسخ ها: 

۱- پس از آزادشدن سهام عدالت، مقداري كه قابل 
فروش است، در اولين سال خمسي، خمس آن به 

قيمتي كه خريدار دارد، بايد پرداخت شود.
۲- در اين صورت نصف سهام، متعلق خمس است و 

نصف ديگر در حكم هبه است و خمس ندارد.
در هر دو صورت قبل، كساني كه براي گذران زندگي 
نياز به اين سهام و سود حاصل از آن دارند به نحوي 
كه با تخميس آن، س��ود حاص��ل از مابقي، كفاف 
زندگي در حّد شأن آنها را نمي دهد، پرداخت خمس 

اصل سهام، واجب نيست.
۳- سودهاي مذكور جزو درآمد سالي است كه قابل 
وصول بوده است كه اگر در آن سال دريافت نشده و 
سال خمسي بر آن گذشته است، بايد پس از دريافت، 
بالفاصله خمس آن پرداخت ش��ود و اگر دريافت 

شده، حكم درآمد بين سال را دارد.

 اصالح شيوه نامه فوالد 
به نفع همه فعاالن زنجيره

سعدمحمدي، معاون معدني وزير صمت درخصوص 
جلسه با كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: 
ديروز در مجلس، شيوه نامه فوالد مورد بررسي قرار 
گرف��ت و از آنجا كه بايد دقت نظ��ر كافي در مورد 
اين ش��يوه نامه لحاظ مي شد، از كميسيون صنايع 
و معادن مجلس درخواس��ت كرديم يك فرصتي 
به وزارت صمت با هم��كاري فوالدي ها، انجمن ها 
و تشكل هاي مربوطه داده شود تا تدوين برنامه اي 
داشته باش��يم كه همه ذي نفعان رضايت مندي از 
نحوه تدوين آن را داش��ته باش��ند. او افزود: رييس 
جديد بورس نيز در اين جلسه هم حضور داشتند 
و كميس��يون صنايع مجلس موافقت كرد تا ظرف 
۱۵ روز تدوين برنامه جديدي با الگو برداري از طرح 
مجلس داشته باش��يم. معاون معدني وزير صمت 
تاكيد كرد كه در حوزه بازار، اصول علمي و اقتصادي 

و شرايط بورس نيز لحاظ مي شود.

 انتشار اوراق بدون ضامن
 در بازار سرمايه

رضا عيوضلو از انتشار اوراق سهام شركت صنعتي 
معدني گل گهر در بازار س��هام خبر داد كه شركت 
توس��عه مالي مهر آيندگان ۷۰۰ ميليارد تومان به 
تامين مالي از طريق انتشار اوراق اقدام خواهد كرد. 
اين مقام مسوول افزود: نخستين اوراق بدون ضامن 
با رتبه اعتباري امروز در فرابورس ايران پذيره نويسي 
مي شود تا شركت ها بدون در اختيار داشتن ضامن 
و فقط با اتكا به رتبه اعتباري نسبت به تامين مالي از 
بازار اقدام كنند. رتبه بندي شركت توسط رتبه بندي 
اعتباري پايا انجام شده و مشاور عرضه نيز شركت 
لوتوس پارسيان اس��ت. اين اوراق با مجوز سازمان 

بورس و اوراق بهادار منتشر مي شود.
وي در خصوص انتش��ار اوراق بدون ضامن توضيح 
داد: اوايل س��ال ۹۹ س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
به ش��ركت هاي بورسي و فرابورس��ي اجازه داد در 
صورتي كه رتبه بندي اعتباري شوند و آنها از رتبه 
تيپ لبي به باال باشد بتوانند بدون داشتن ضامن به 
انتشار اوراق بهادار اقدام كنند تا پيش از اين سازمان 
ب��ورس، بورس و فرابورس را مل��زم مي كرد اوراقي 
منتشر و بانكي را به عنوان ضامن معرفي كنند كه 
فرآيند تامين مالي را طوالني مي كرد و نرخ تأمين 
مالي را در بازار افزايش مي داد. از سوي ديگر انتخاب 
كردن ضامن براي يك شركت بورسي و فرابورسي 
در گذشته با توجه به لزوم ركن ضامن كار آساني نبود 
و پيچيدگي هاي خاص خودش را داشت. مديرعامل 
رتبه بندي پايا در خص��وص معيارهاي رتبه بندي 
شركت ها نيز گفت: شركت هاي رتبه بندي بر اساس 
متدولوژي و اصولي كه به عموم افشا كرده اند نسبت 
به رتبه بندي اعتباري ش��ركت ها )ناشران( و اوراق 
بهادار آنها اقدام مي كنن��د. رتبه بندي اعتباري در 
واقع اظهارنظر موسسه رتبه بندي راجع به احتمال 
ايفاي به موقع تعهدات شركت ها )ناشران( يا احتمال 
ايفاي به موقع تعهدات ناشي از انتشار اوراق بهادار 
محسوب مي شود. در واقع شركت هاي رتبه بندي 
اعتباري، ريسك اعتباري ناشران بورسي و فرابورسي 
را براي بازار آش��كار مي كنند. رتبه بندي اعتباري 
باعث شفاف تر شدن بيشتر شركت ها به ويژه از جنبه 

ريسك آنها مي شود.
عيوضلو در پاسخ به اين سوال كه در صورت نكول 
شركت تكليف اوراق منتشره چه خواهد شد، توضيح 
داد: پيش بيني ش��ده كه كميته نكولي در سازمان 
بورس تشكيل شده و اگر رتبه اعتباري شركتي تنزل 
قابل توجهي پيدا كرده باش��د و از درجه مشخصي 
خارج شود؛ وثايق يا ضمانت هايي براي اين شركت ها 
تعيين شده و اين اوراق به اوراق با پشتوانه ضامن يا 

توثيق سهام تبديل شوند.

ابهام عرضه سرخابي ها در فرابورس
سال هاي زيادي است كه اخبار متفاوتي از ماجراي عرضه 
سهام اس��تقالل و پرسپوليس منتشر مي ش��ود، اما هيچ 
كدام از اين اخبار تاكنون به مرحله اجرا نرس��يده اس��ت. 
موضوع واگذاري سرخابي ها به زمان ابالغ اصل ۴۴ قانون 
اساس��ي )س��ال ۱۳۸۷( باز مي گردد. با اب��الغ آيين نامه 
اجراي��ي طبقه بندي بنگاه ه��ا و تصويب دولت در س��ال 
۱۳۸۸پرسپوليس و استقالل در فهرست واگذاري ها قرار 
گرفتند. اما در مردادماه سال ۱۳۹۴دولت طي مصوبه اي اين 
دو باشگاه را از فهرست واگذاري ها خارج كرد. از سوي ديگر 
براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸، وزارت ورزش، سازمان 
خصوصي سازي و سازمان بورس بايد تا شهريور ۹۸ نسبت 
به واگذاري اين دو باشگاه از طريق فرابورس اقدام مي كردند. 
در ماه هاي پاياني سال ۹۷ سازمان خصوصي سازي نيز اعالم 
كرد كه سرخابي ها، قيمت گذاري شده و در اولين فرصت 
در سال ۹۸، جلسه هيات واگذاري برگزار و قيمت ها، تاييد 
يا رد خواهند ش��د. در ماه هاي ابتدايي س��ال ۹۸ و پس از 
برگزاري جلسات توسط نمايندگان مجلس، وزارت ورزش، 
بورس و...، صورت جلسه اي در شهريورماه، تهيه و به امضاي 
رييس وقت كميسيون اصل ۴۴، رييس فراكسيون ورزش 
مجلس، س��ازمان بورس، وزارت ورزش و نماينده سازمان 
خصوصي سازي رسيد. اما بنابر صورت جلسه مذكور، اين 
دو باشگاه قابليت عرضه در فرابورس را نداشته و انجام اين 
واگذاري، منوط به اجراي اصالحات اساسي در صورت هاي 
مالي دو باشگاه و اصالح ساختار مالي بود. بنابراين سازمان 
خصوصي سازي، واگذاري پرسپوليس و استقالل را به نيمه 
اول سال ۹۹ موكول و اعالم كرد كه باشگاه هاي مذكور در 

مردادماه واگذار خواهند شد. 

ادامه از صفحه اول

عدم طرح قيمت گذاري 
زنجيره فوالد در مجلس

 با رايزني دهنوي، رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با 
نمايندگان مجلس دس��تورالعمل قيمت گذاري زنجيره 
فوالد فعال اجرا نخواهد شد. رويكردي كه در صورت تحقق 
مي تواند بخش قابل توجهي از نگراني هاي احتمالي فعاالن 
بازار را از ميان ببرد و فضاي كلي بازار سرمايه در مسير رشد 
مستمر قرار دهد. خبري كه مي توان آن را دستاوردي براي 
مديريت بورس��ي كشور و ساختار اقتصادي كشور در نظر 
گرفت. اخباري حاكي از آن است كه دهنوي حدود ۳ الي ۴ 
هفته از مجلس فرصت خواسته تا يك دستورالعمل جامع 
كه رعايت منافع سهامداران را مدنظر قرار دهد تدوين شود تا 
ضمن ايجاد ثبات در صنعت فوالد، سرمايه گذاري بلندمدت 
در اين صنعت دچار آسيب نشود. احتماال صنعت فوالد كشور 
نيز همانند خوراك صنعت پتروشيمي  براي افزايش هزينه ها 
و قيمت گذاري ها و... به جاي تعيين نرخ به سمت يك فرمول 
ثابت پيش خواهد رفت كه هيچ گونه ابهامي باقي نماند و 
ديگر شاهد تغيير مستمر قوانين و دستورالعمل ها نباشيم. 
اين روندي است كه برخالف رويكردهاي دستوري واجد 
ويژگي هاي مثبتي در فضاي عمومي اقتصادي خواهد بود و 
تبعات نرخ گذاري دستوري را نخواهد داشت. از منظر تحليلي 
اين خبر، خبر خوبي براي صنعت فوالد است؛ ضمن اينكه 
مي تواند نتايج مناسبي براي فعاالن بازار سرمايه نيز داشته 
باشد. فعاالني كه خوشبختانه به اندازه اي در فضاي اقتصادي 
كشور اثرگذار شده اند كه صداي آنان به وضوح در اتمسفر 
اقتصادي طنين انداز مي شود. احتماال رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار در روزهاي آتي جلساتي را هم با فوالد سازان 
خواهد داشت تا از دل هماهنگي با فعاالن اين حوزه بهترين 
تصميمات اجرايي اخذ شوند. بايد منتظر ماند و ديد تبعات 
اين رويكردهاي تازه در بازار سرمايه و اتمسفر كلي اقتصادي 

كشور به چه شكل و شمايلي بروز خواهد كرد.

مداخالت سياسي مفيد  در بورس
بيفتد باالخره س��هامداران عمده تحليل متناس��ب تري 
نسبت به سهامداران خرد و حقيقي دارند و مي دانند نماد 
فوالد مباركه با قيمت فروش به ميزان مش��خص شده اي 
EPS به دس��ت مي آورد. اين اتفاق اگ��ر رخ دهد بازار روند 
مثبت و صعودي خود را آغاز مي كند.اگر تمامي دخالت هاي 
موجود در بازار را بررس��ي كنيم، برخي از اين دخالت ها به 
نفع بازار اس��ت و مي بينيم كه به واسطه همين دخالت ها 
عرضه حقوقي ها محدود شده است و عمده فروش ها توسط 
حقيقي ها انجام مي شود.نمي توان گفت كه اين دخالت ها 
صرفا براي بازار مضر يا صرفا مفيد اس��ت. بايد دخالت ها را 
بررسي كرد و دانس��ت به كدامين دليل اين دخالت ها در 
بازار رخ مي دهد. آيا به نفع س��هامداران است يا تنها براي 
منابع شخصي عده اي خاص است؟كليت اين دخالت ها و 
صحبت هاي نماينده هاي مجلس تاكنون در تضاد منافع بازار 

نبوده و هر كدام به نوعي به نفع بازار بوده است.

رييس سازمان بورس، مسوول 
اتفاقات دروني بازار است

اين رون��د تا زماني كه خبر خوبي در ح��وزه اقتصاد ايران، 
مذاكرات و تحريم ها منتشر شود و اتفاقات خوبي رخ دهد 
ادامه خواهد داشت. سهامداران حقيقي پي به ريسك هاي 
بازار بردند و بازارهاي موازي هم در حالت تعليق قرار دارد و 
نقدينگي از آن بازارها به سمت بورس حركت نمي كند. من 
دو نوع س��ناريوي محتمل پيش روي بازار مي بينم كه در 
حالت نخست طي روزهاي آينده اخباري از مذاكرات، كاهش 
تحريم ها و ورود امريكا به برجام بشنويم كه اين سناريو باعث 
مي شود اميد به رش��د اقتصادي به اقتصاد ايران بازگردد، 
پول هاي بلوكه شده آزادشده و دولت براي انتخابات ۱۴۰۰ 
تقويت شود كه اين سناريو مي تواند براي بازار سرمايه تأثير 
مثبتي داشته باشد. البته هر اتفاق مثبتي پيش خور مي شود 
ولي بازارها منتظر تأثيرات اتفاقات مي مانند تا مشخص شود 
كدام پول هاي بلوكه شده آزاد مي شود و از چه طريقي وارد 
بازار ايران خواهد شد. سناريوي دوم اين است كه مذاكراتي 
صورت نگيرد و اين اتفاق به دولت بعدي موكول شود كه در 
اين صورت با توجه به نقدينگي موجود در جامعه و عدم رشد 
اقتصادي از حاال تا انتخابات شاهد رشد تورمي در اقتصاد 
خواهيم بود. شواهد حاكي از عالقه اياالت متحده و طرف 
ايراني به بازگشت به برجام است و درصد كمتري براي رخداد 
اين سناريو وجود دارد. درصورتي كه سناريوي دوم صورت 
گيرد شاهد تورم و رشد مبتني بر تورم خواهيم بود ولي در 

حالت نخست رشد بازار مي تواند پايدارتر باشد. 

»تعادل« حواشي قيمت گذاري دستوري فوالد را بررسي مي كند

دستور در بورس جايي ندارد



گروه راه و شهرسازي|
پيش نويس آيين نامه احداث واحده��اي كوچك اندازه 
)فروشي و استيجاري( از سوي شهرداري تهران تهيه شده 
و از طريق وزارت كشور به دولت پيشنهاد شده است. پيش 
از اين، در تابستان سال جاري، همزمان با طرح وزارت راه 
و شهرس��ازي براي اجاره داري حرفه اي، وزارت كشور نيز 
طرح ساخت و اجاره مسكن »كوچك اندازه« را به دولت 
پيش��نهاد كرد. در طرح وزارت كشور، شهرداري ها نقش 
محوري داشتند. حاال به نظر مي رسد، شهرداري پايتخت 
آيين نامه اي را براي طرح وزارت كشور تهيه كرده و به دولت 
پيشنهاد داده است. شهرداري تهران اگر چه از تنگناي مالي 
رنج مي برد و ميراث دار بدهي چند هزار ميليارد توماني است 
و در حال حاضر نيز به دليل شيوع كرونا و تضعيف كسب 
و كارها به واسطه تحريم ها، نتوانسته در دخل و خرج خود 
تعادل ايجاد كند، اما از طرح س��اخت خانه هاي ريزمتراژ 
حمايت كرده اس��ت. مهدي جمالي نژاد، معاون عمران و 
توسعه امور شهري و روستايي وزارت كشور با اشاره به نظر 
وزارت كشور درباره پيشنهاد مسكن كوچك مقياس از سوي 
شهرداري تهران گفت: با توجه به افزايش قيمت زمين در 
كالن شهرها و هزينه هاي ساخت مسكن به نظر مي رسد 
يكي از راهكارهاي افزايش دسترسي خانوارها به مسكن، 
كاهش زيربناي واحدهاي مسكوني باشد. بنابراين توليد و 
عرضه مسكن با زيربنايي متناسب با قدرت خريد مردم به 

ويژه زوج هاي جوان بايد در دستور كار قرار گيرد.
وي در گفت وگو با ايس��نا افزود: مطابق بند )۲۱( ماده ۵۵ 
قانون شهرداري، اتخاذ تدابير الزم براي ساختمان خانه هاي 
ارزان  قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساكن شهر از جمله 
وظايف ش��هرداري اس��ت. هرچند پس از تصويب قانون 
شهرداري در سال ۱۳۳۴، قانون تأسيس وزارت مسكن و 
آباداني تصويب و بعدها به عنوان وزارت مسكن و شهرسازي 

به عنوان متولي امر مسكن در كشور تعيين مي شود. 
رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ادامه داد: 
به دليل پيچيدگي اجراي راهكارهاي مديريتي و كمبود 
منابع مالي براي تزريق به بخش مسكن در سال هاي اخير 
دولت به سمت مداخله مستقيم در بخش مسكن حركت 
كرده است كه تمام آنها به دليل ساختارهاي مديريتي حاكم 
ناموفق بوده است و به نظر مي رسد تصدي گري شهرداري ها 
در زمينه خانه هاي اس��تيجاري و كوچك اندازه نيز از اين 

قاعده مستثني نخواهد بود.

جمالي نژاد با بيان اينكه اختيارات شهرداري ها هم با توجه 
به نبود وجود مديريت يكپارچه ش��هري بس��يار محدود 
اس��ت، گفت: بنابراين اختصاص زمين مناسب و تأمين 
زيرساخت هاي الزم با توجه به افزايش ذاتي تراكم جمعيتي 
در بخش هايي از ش��هر به تبع اجراي اين آيين نامه بايد از 
سوي ساير دستگاه هاي خدماتي ايجاد شود و در عمل با 

مشكالت فراواني روبرو خواهد بود.
وي تاكيد كرد: هرچند ورود مس��تقيم شهرداري ها براي 
احداث خانه هاي كوچك مقياس، كمك موثري به دولت 
خواهد كرد و مي تواند به ثبات قيمت مس��كن در شهرها 
بينجامد؛ اما با توجه به محدوديت  منابع شهرداري ها در 
حال حاضر شهرداري ها به ويژه در كالن شهرها مي توانند 
سرمايه گذاري در مسكن را به سوي نياز واقعي مردم سوق 
دهند. وي ادامه داد: ارايه تراكم تشويقي تا حد يك طبقه 
براي واحدهاي كوچك اندازه به س��اختمان ها در شعاع 
۳۰۰ متري ايس��تگاه هاي مترو مي تواند يك��ي از ابزارها 
براي تامين نياز واقعي مردم باشد. از طرف ديگر براي خانه 
كوچك، تعيين حداقل بازه مساحتي تابع عوامل مختلف از 
جمله عرصه زمين، مسائل اجتماعي، فرهنگي، جمعيتي، 
اقتصادي و ... بوده و احداث آن بر سرانه هاي خدماتي مصوب 
طرح تفصيلي نيز تأثيرگذار خواهد بود، بنابراين تعيين اين 
بازه مساحتي نيازمند انطباق با ضوابط طرح تفصيلي خواهد 
بود. پيش نويس آيين نامه احداث واحدهاي كوچك اندازه 
)فروشي و استيجاري( از سوي شهرداري تهران تهيه شده 

كه براي بررسي بيشتر و جلب نظرات و پيشنهادات ساير 
دستگاه هاي مرتبط به كميسيون هاي تخصصي دولت 

ارايه خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، در سال ۱۳۹۷ آماري از سوي بانك 
مركزي منتشر شد كه نشان مي داد؛ ۲۰ درصد از جمعيت 
شهر تهران در مناطق حاشيه نشين زندگي مي كنند و ۴۰ 
درصد خانوارهاي تهراني زير خط فقر مسكن قرار دارند. 
اعداد و ارقامي كه به گفته مديران شهري تهران، نشان از اين 
دارد كه مساله مسكن در تهران به جاي آنكه در خود تهران 
حل شود به بيرون از شهر هدايت شده است. به دنبال اين 
رخدادها، طرح ساخت خانه هاي كوچك مقياس بار ديگر 
از سوي مسووالن دولتي مطرح شد. پيشتر و در سال ۱۳۸۸ 
انجمن انبوه سازان پيشنهاد ساخت خانه هايي با متراژ ۲۵ 
متري را مطرح كرد كه در مناطق مركزي پايتخت ساخته 
شوند. پيشنهادي كه بدون مخالفت و بدون موافقت با آن، 

به هيچ سرانجامي نرسيد. 
به گزارش »تعادل«، در مرداد ماه س��ال ج��اري، وزارت 
كشور طرح ساخت و اجاره مسكن »كوچك اندازه« را به 
دولت پيشنهاد كرد. بر اسا اين طرح، قرار است با مساعدت 
وزارتخانه هاي دخيل در مس��اله خانه سازي و همكاري 
تنگاتنگ شهرداري ها خانه هاي ريزمتراژ ساخته شود و 
به كليه متقاضيان خريد واگذار شود. اما بخش اعظم طرح 
وزارت كشور، رويكرد اجاره داري حرفه اي را دنبال مي كند 
و از همين رو، عالوه بر مقررات ساخت اين دسته از واحدهاي 

مسكوني، موازيني را درباره ميزان اجاره، ويژگي هاي مالي 
خانوارهاي مشمول طرح اجاره داري، مدت استيجار و... در 

طرح خود ذكر كرده است.
بر اساس اين گزارش، گروه هاي هدف خانه هاي كوچك 
اندازه اجاره اي شامل خانوارهايي است كه درآمد ماهيانه آنها 
حسب مورد كمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون 
كار يا قوانين مربوط به استخدام كشوري بوده و سرپرست 

خانوار داراي شرايط زير باشند: 
 ۱- قرارگيري در دهك هاي درآمدي ۱ تا ۵ با دهك هاي ۱، 

۲ و ۳ و زوج هاي جوان
۲- داراي حداقل ۱۰ سال سابقه سكونت در شهر مربوطه

۳- نداشتن زمين و واحد مسكوني تا ۱۰ سال قبل از تصويب 
و ابالغ اين آيين نامه

۴- عدم استفاده سرپرس��ت خانوار و افراد تحت تكفل از 
امكانات دولتي يا امكان��ات نهادهاي عمومي غيردولتي 
شامل زمين، واحد مسكوني يا تسهيالت يارانه اي خريد 
يا ساخت واحد مسكوني از تاريخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷. بر اين 
اساس، وزارتخانه هاي راه و رفاه به همراه سازمان ثبت اسناد 
مكلف به در اختيار قرار دادن اطالعات خانوارهاي مشمول، 
به شهرداري ها هس��تند. ضمن اينكه موضوع برچسب 
نخوردن مسكن اقشار كم درآمد نيز در اين طرح لحاظ شده 
و بايد در هر مجموعه مس��كوني، تنها حداكثر ۴۰ درصد 
واحدها، به اقشار آس��يب پذير تعلق يابد و مابقي به ساير 
اقشار واگذار شود. همچنين بر اساس طرح وزارت كشور، 
ضوابط ساخت واحدهاي كوچك اندازه به اين شرح است: 
۱- دامنه مساحت واحدهاي مسكوني در هر شهر متناسب با 
الگوي سكونت و شرايط بومي و محلي با پيشنهاد شهرداري 
به تصويب كميس��يون ماده ۵ مي رسد. ۲-ضريب تامين 
پاركينگ براي خانه هاي كوچك اندازه، حداكثر معادل ۵۰ 
درصد ضوابط مالك عمل براي تامين پاركينگ در پهنه 
مربوطه است.۳- حداكثر تعداد خانه هاي كوچك اندازه واقع 
در مجموعه هاي مسكوني، معادل ۴۰ درصد كل واحدهاي 
آن مجموعه خواهد ب��ود. ۴- در جانمايي مجموعه هاي 
مسكوني داراي خانه هاي كوچك اندازه بايد توزيع متوازن 
آنها در همه بخش هاي شهرمدنظر قرار گيرد. ۵- در مكان 
يابي مجموعه هاي مسكوني داراي خانه هاي كوچك اندازه، 
نزديكي به ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي و عرصه هاي 
كار و فعاليت نظير دانشگاه، بازار، كارخانجات و ... واقع در 

محدوده شهر داراي اولويت است. 
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هزاران ميليارد تومان
از اموال شهرداري رها شده است

شكراهلل بنار، رييس سازمان سرمايه گذاري شهرداري 
تهران گفت: در ۴ سال گذش��ته و از زماني كه سازمان 
سرمايه گذاري حرفه اي تر وارد كار شد، قرارداد اشتباهي 
بسته نش��د، اما قبل از آن قراردادهايي موجود هستند 
كه از جمله آنها مي توان به پروژه صبا در منطقه ۶، برج 
طغرل در منطقه ۲۰، پروژه تيراژه در منطقه ۵ اشاره كرد 
كه به هركدام ورود كنيم حداقل هزار ميليارد تومان اموال 
شهرداري در آنها رها شده است. او درباره ارزش ريالي اين 
پروژه ها گفت: پروژه هاي رها شده  اي به ارزش حدود ۳۰ 
هزار ميليارد تومان از چندين پروژه قفل شده شهرداري 
از دوره هاي پيشين مديريت شهري تاكنون وجود دارد 
و ارزرش ريالي ۸۰ پروژه ديگر نيز نزديك به ۱۰۰ هزار 
ميليارد تومان است كه روي آن مشغول به كار هستيم.  
به گفته او، از محل تبصره ۳۲ بودجه س��ال ۹۲ قرار شد 
كه حدود ۱۰۰ پروژه مشاركتي در زيرمجموعه سازمان 
سرمايه گذاري فعاليت كنند كه برخي از اين پروژه ها به 
سازمان آمد و برخي توسط شهرداري هاي مناطق حفظ 
شد و متاسفانه دچار تخلف شدند. بنار در گفت وگو با ايلنا 
درباره  عدم آورده مالي پروژه هاي مشاركتي شهرداري 
تهران براي شهر گفت: رويكرد سازمان سرمايه گذاري 
مبني بر اين است كه اگر ببيند، پروژه اي پيش نمي رود 
و شركا، مش��كالت اقتصادي يا ورثه اي دارند با توجه به 
مباحث حقوقي در قرارداد، در صورتي كه شرايط فسخ 
متناسب با مفاد قرارداد باشد، آن را فسخ مي كنيم، چرا 
كه به نفع ما است.نمي شود زمين و پروانه رايگان به افراد 
بدهيم و شريك ما بشوند و بعد هم كاري انجام ندهند.  
او با بيان اينكه تعداد پروژه هاي از اين دست زياد است، 
به تعدادي از پروژه هاي مهم در مناطق شهرداري تهران 
اشاره كرد و گفت: پروژه س��احل در منطقه ۲۲، پروژه 
مدائ��ن در منطقه ۱۸، پروژه خليج ف��ارس در منطقه 
۲۰و پروژه باران در منطقه ۴ از جمله اين پروژه ها است. 
رويكرد ما گرفتن يك تصميم ش��جاعانه است تا اموال 
شهرداري را برگردانيم، اگرچه كه تصميم سختي است، 
اما در حال اجرا اس��ت.  او در واكنش به اظهارات رييس 
كميته اقتصادي شورا مبني بر وجود بيش از ۱۸۰ پروژه 
مشاركتي در ش��هرداري كه از س��ال ۹۰ تاكنون قفل 
ش��ده اند و ۱۰۰ ميليارد هم براي شهرداري آورده مالي 
نداش��ته اند، گفت: از محل تبصره ۳۲ بودجه سال ۹۲ 
تعيين شد كه حدود ۱۰۰ پروژه مشاركتي در زيرمجموعه 
سازمان سرمايه گذاري فعاليت كنند. برخي از اين پروژه ها 
به س��ازمان آمد و برخي توسط شهرداري هاي مناطق 
حفظ ش��د و متاسفانه دچار تخلف ش��دند. براي مثال 
تخلفي كه سازمان بازرسي در منطقه ۵ اعالم كرده و در 
آن ۱۵۰۰ ميليارد تومان تخلف رخ داده، ناشي از مداخله 
نابجاي برخي از مديران در پروژه س��رمايه گذاري بوده 
است.  او با اشاره به تهيه گزارشي از وضعيت پروژه هاي 
مشاركتي شهرداري تهران گفت: گزارشي را در اين زمينه 
آماده كرده ايم.تعداد پروژه هاي شناسايي شده تاكنون به 
غير از پروژه هايي كه ما داريم، ۱۰۰ مورد است. پروژه هاي 
سازمان در حدود ۸۰ پروژه است كه شناسنامه دارند و در 
حال فعاليت هستند، اما به غير از اين، ۱۰۰ پروژه ديگر در 
تهران بي صاحب رها شده است كه از سال ۸۲ تا به حال در 
اين وضعيت قرار گرفته اند.  او ضمن گاليه از عدم همكاري 
در ساماندهي پروژه ها گفت: متاسفانه در اين زمينه با ما 

همكاري نمي شود تا اين پروژه ها سر و سامان پيدا كند.

بازنگري در ضوابط ساخت 
بناهاي بلندمرتبه تهران

علي اشراقي، رييس دبيرخانه كميسيون ماده ۵ تهران 
از بررس��ي بازنگري طرح مكان يابي و ضوابط س��اخت 
بناهاي بلندمرتبه شهر تهران در اين كميسيون خبرداد. 
به گزارش فارس، اشراقي درباره بازنگري ضوابط ساخت 
بناهاي بلندمرتبه شهر تهران در اين كميسيون اظهار كرد: 
مجوز ساخت بناهاي بلندمرتبه در شهر تهران بر اساس 
طرح جامع، طرح تفصيلي و ضوابط عام بلندمرتبه سازي 
كه توسط ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري ايران 
ابالغ شده صادر مي شود و با توجه به ضرورت هاي موجود، 
شهرداري تهران اقدام به بازبيني طرح قبلي كرده است 
و طرح مكان يابي و ضوابط س��اخت بناهاي بلندمرتبه 
شهر تهران پس از بررس��ي در ك���ارگروه ف��ني، در 
دستور كار كميس��يون ماده پنج قرار گرفت. وي افزود: 
بر اساس تصميم كميسيون ماده ۵ قرار شد شهرداري 
تهران به منظور طي كردن فرايند تصويب طرح، پهنه ها 
و محورهاي مناس��ب مكان يابي ش��ده و سقف تراكم 
ساختمان مجاز قابل احداث را به شوراي عالي شهرسازي 
ارسال كند و متعاقباً ضوابط ساخت بناهاي بلندمرتبه را به 

كارگروه فني كميسيون ماده پنج نيز ارايه كند.

اخذ نوبت معاينه فني
از »تهران من« ممكن شد

حسين مقدم، مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي 
شهر تهران با اشاره به اينكه روزانه ۵۵۰۰ راننده خودرو 
به مراكز معاينه فني شهر تهران مراجعه مي كنند، گفت: 
اخذ نوبت معاينه فني از طريق س��امانه »تهران من« 
امكان پذير ش��د. مقدم در گفت وگو با ف��ارس، درباره 
نوبت دهي اينترنتي در مراكز معاينه فني اظهارداشت: 
با هدف تسهيل در امكان دسترسي به سامانه نوبت دهي 
اينترنتي، تجميع خدمات الكترونيكي شهرداري تهران 
و افزايش قابليت اين سامانه در پوشش همه مراكز معاينه 
فني شهر تهران اين ستاد نسبت به به روزرساني و امكان 
اخذ نوبت معاينه فني از طريق سامانه »تهران من« با 
استفاده از دانش تخصصي سازمان فآوا شهرداري تهران 
اقدام كرده و شهروندان مي توانند به سهولت نسبت به 
تعيين وقت در مركز مورد نظر و پرداخت هزينه معاينه 
فني با موجودي شارژ ش��ده در كيف پول شهروندي 
اقدام كنند. وي افزود: دسترس��ي به اين سامانه هم به 
صورت مستقل از طريق تهران من my.tehran.ir و 
هم از طريق سايت ستاد معاينه فني خودروهاي تهران 

inspection. tehran .ir امكان پذير است.

نبض مسكن در محله هاي
هدف اقشار متوسط

مناطق ۴، ۵، ۷ تا ۱۴ محدوده سكونتي اقشار متوسط 
در شهر تهران محس��وب مي شود؛ در بين اين مناطق 
كمترين قيمت به منطقه ۱۴ با ميانگين ۱۹ ميليون و 
۶۰۷ هزار توم��ان در هر متر مربع و باالترين قيمت به 
منطقه ۵ با متوسط هر متر مربع ۳۳ ميليون و ۹۵۲هزار 
تومان تعلق دارد. به گزارش ايسنا، مناطق مياني شهر 
تهران جزو محدوده پرتقاضا محس��وب مي شوند كه 
همواره از نظر تعداد معامالت در رتبه هاي باال قرار دارند. 
در اين بين منطقه ۵ معموال بيشترين تعداد قراردادهاي 
خريد و فروش مسكن را به خود اختصاص مي دهد كه 
البته به دليل ركود حاكم بر بازار مسكن در دي ماه فقط 
۳۹۷ فقره معامله مسكن در منطقه ۵ انجام شد. با اين 
حال منطقه ۵ كماكان رتبه يك را از نظر تعداد معامالت 
دي ماه ۱۳۹۹ داشت. متوسط قيمت خانه در منطقه 
۵ كه محله هايي همچون پونك، جنت آباد، باغ فيض، 
حصارك، پرواز، آپادانا، اكباتان، شهران، شهرزيبا، شاهين 
و بلوار فردوس را در بر گرفته بالغ بر ۳۳ ميليون و ۹۵۲ 
هزار تومان در هر متر مربع است كه رتبه ششم قيمتي 
را در مناطق ش��هر تهران به خود اختصاص مي دهد. 
منطقه ۴ نيز كه جزو مناطق پرتقاضا محسوب مي شود 
در دي ماه امسال دومين رتبه را از نظر تعداد معامالت 
مسكن در شهر تهران به خود اختصاص داد. در منطقه 
۴ كه وسعت زيادي دارد محله هايي همچون پاسداران، 
كاظم آباد، مجيديه، شمس آباد، شميران نو، ضرابخانه، 
شيان، تهرانپارس، حكيميه، خاك سفيد، قنات كوثر و 
نارمك شمالي قرار گرفته كه دي ماه امسال ۳۱۳ فقره 
قرارداد خريد و فروش مس��كن در اين منطقه به امضا 
رسيد. متوسط قيمت مس��كن در منطقه ۴ بر اساس 
معامالت دي ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۸ ميليون و ۵۸۸ هزار 
تومان بوده كه رشد ۹۲ درصد را نسبت به دي ماه پارسال 
نشان مي دهد. يكي ديگر از محدوده هاي مورد نظر اقشار 
متوسط و پايين شهر تهران منطقه ۱۰ است كه دي ماه 
۱۳۹۹ با ۲۶۰ فقره معامله مسكن رتبه چهارم را از نظر 
تعداد معامالت شهر تهران داشت. قيمت هر متر خانه در 
منطقه ۱۰ بطور متوسط ۱۹ ميليون و ۱۲۹ هزار تومان 
است كه رشد ۹۹ درصد را نسبت به دي ماه سال گذشته 
تجربه كرد. ساختار و بافت شهري متراكم، تراكم جمعيت 
باال و البته فقدان فضاي سبز مناس��ب از ويژگي هاي 
منطقه ۱۰ محسوب مي شود. اين منطقه از شمال به 
خيابان آزادي، از غرب به خيابان شهيدان، از جنوب به 
خيابان قزوين و از شرق به بزرگراه نواب صفوي منتهي 
مي ش��ود.  منطقه ۱۴ از مناطق محبوب قشر متوسط 
و پايين به حس��اب مي آيد. ميانگين قيمت مسكن در 
منطقه ۱۴ هم اكنون ۱۹ ميليون و ۶۰ هزار تومان در هر 
متر مربع است. اين منطقه در دي ماه امسال رتبه پنجم را 
از نظر تعداد معامالت در بين مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 
به خود اختصاص داد كه ۲۳۵ فقره قرارداد خريد و فروش 
مسكن در آن به ثبت رسيد و البته نسبت به دي ماه سال 
گذشته ۸۹ درصد رشد يافت. از محله هاي گران قيمت 
منطقه ۱۴ مي توان به پرستار، ابوذر، نبي اكرم و شهداي 
گمنام اشاره كرد و البته در محله هاي دوالب و دلگشا 

قيمت مسكن مناسب تر است.

هواي كالن شهرها
تا ٣ روز آينده آلوده است

كارشناس سازمان هواشناس��ي براي شهرهاي كرج، 
تهران، تبريز، اراك و قم تا اواسط روز پنجشنبه افزايش 
آالينده هاي ج��وي، غبار محلي و پديده آلودگي هوا را 
پيش بيني كرد. به گزارش ايرنا، امين حسين نقشينه 
گفت: تا روز پنجش��نبه در اغلب مناطق كشور جوي 
آرام همراه با سكون نسبي پيش بيني مي شود. روزهاي 
سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه غلظت آالينده هاي 
جوي در شهرهاي صنعتي و پرجمعيت افزايش مي يابد و 
شاهد انباشت آاليندهاي جوي و پديده اينورژن هستيم.

كرج، تبريز، تهران، اراك و قم تا روز پنجشنبه آلوده است. 
وي ادامه داد: اواسط وقت روز پنجشنبه سامانه بارشي 
جديدي از سمت غرب و جنوب غرب وارد كشور خواهد 
ش��د كه موجب ش��روع بارندگي در استان هاي غربي 
دامنه هاي زاگرس و زاگرس مركزي مي شود. نقشينه 
گفت: اين سامانه بارشي روزهاي شنبه و يكشنبه هفته 
آينده روي اغلب نقاط كش��ور تاثير خواهد گذاشت و 
نيمه غربي را دربرمي گيرد. امروز خليج فارس در مناطق 

ساحلي بوشهر و غرب هرمزگان مواج است.

پيش نويس آيين نامه احداث واحدهاي كوچك اندازه فروشي و استيجاري از سوي شهرداري تهران تهيه شد

آيين نامه ساخت واحدهاي ريزمتراژ روي ميز دولت 

قيمت هاي نجومي در بازار مصالح ساختماني همزمان با افت سهم ساختمان از تسهيالت بانكي
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سال ۹۹، سال سختي براي اغلب مشاغل، صنايع و كسب 
و كارها بود و هست. از سويي تحريم ها عرصه را بر فعاالن 
تنگ كرد و از س��وي ديگر، كرونا بر معادالت پيشين آوار 
شد. صنعت ساختمان سازي نيز از اين قاعده مستثني نبود 
و نيست اما اين صنعت عالوه بر شرايط عمومي حاكم بر 
همه كسب و كارها از مصايب خاص خود نيز در رنج بوده 
است. مصايبي كه ريشه داخلي دارند و برآمده از مناسبات 
و سياست هاي داخلي كشور است. تامين مالي پروژه ها از 
طريق تسهيالت و همچنين سياست هاي وزارت صمت در 
تنظيم بازار مصالح ساختماني، دو مشكلي است كه در سال 
۹۹ سازندگان مسكن را بسيار آزار داده است. از سويي، سهم 
اين صنعت از تسهيالت بانكي در خوش بينانه ترين حالت 
۱.۷ درصد از كل تسهيالت پرداختي در كشور بوده است و 
از سوي ديگر، نوسان در توليد و عرضه سيمان و فوالد و ساير 
مصالح ساختماني تحت تاثير تغيير سكاندار وزارت صمت و 
بي توجهي به الزامات بازار مصالح ساختماني، جريان و فرايند 

توليد را با شوك مواجه كرد.

    سونامي افزايش قيمت مصالح ساختماني 
در همين رابطه، فرشيد پورحاجت، دبير كانون سراسري 
انبوه سازان كش��ور گفت: كارخانه هاي توليد سيمان به 
بهانه هاي واهي، از مدار توليد خارج شده اند و بعضي ديگر از 
اين كارخانجات نيز به صادرات سيمان به كشورهاي ديگر 
پرداخته اند كه اين مساله، باعث افزايش قيمت سيمان در 
بازار به هر پاكت ۴۰ هزار تومان در مدت يك هفته رسيده 
است. پورحاجت در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: از ابتداي 
امسال با يك وزارت صمت بدون وزير مواجه بوديم كه تبعات 
سنگين اين موضوع براي كشور خسارت هاي فراواني ايجاد 
كرد. با آمدن وزير جديد به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به نظر مي رسيد كه درياي پرتالطم حوزه صنعت كشور 
به آرامش برس��د اما اين اتفاق رخ نداد و با وجود شروع به 
كار چند ماهه وزير جديد، متاسفانه مشاهده مي شود كه 
برنامه هايي كه مرتبط با صنعت احداث در كشور بوده اند؛ 
به خروجي مثبتي نرسيده اند. رييس انجمن انبوه سازان 
خوزستان در خصوص وضعيت قيمت مصالح ساختماني 
گفت: با يك سونامي وحشتناك افزايش قيمت در مصالح 
ساختماني روبرو بوده ايم و با وجود اظهارات ما در خصوص 
وج��ود رانت در صنعت فوالد، جل��وي اين رانت ها گرفته 
نشده اس��ت. پورحاجت تصريح كرد: بنده به اقتصاد آزاد 
اعتقاد كامل دارم اما قضيه اي كه در كش��ور رخ داده است 
يك اقتصاد آزاد نيست و بخشي از اقتصاد توليدي را آلوده 
به رانت كرده است.وي در خصوص وضعيت سيمان در بازار 
اظهار كرد: كارخانه هاي توليد سيمان به بهانه هاي واهي، از 
مدار توليد خارج شده اند و بعضي ديگر از اين كارخانجات 
نيز به صادرات سيمان به كشورهاي ديگر پرداخته اند كه 
اين مس��اله، باعث افزايش قيمت س��يمان در بازار به هر 
پاكت ۴۰ هزار تومان در مدت يك هفته رسيده است. دبير 
كانون سراسري انبوه س��ازان كشور ادامه داد: اين موضوع 
نشان دهنده اين است كه هيچ عزم و اراده اي از طرف وزارت 
راه و شهرسازي و وزارت صمت براي بهبود شرايط احداث 

ساختماني در كشور وجود ندارد و بخش خصوصي كشور در 
حوزه صنعت ساختمان در شرايطي قرار دارد كه با مشكالت 
متعددي روبرو اس��ت. پورحاجت بيان كرد: اگر در حوزه 
فوالد، فساد يا رانت در توزيع و قيمت گذاري ايجاد شده بود 
اما فوالد در بازار، فراواني داشت ولي در خصوص سيمان، 
يك روز كارخانه هاي توليد سيمان اعالم به افزايش قيمت 
مي كنند و روز بعد به بهانه هاي متعدد، خط هاي توليد خود 
را از مدار خارج مي كنند كه  وي عنوان كرد: اين موضوع نه 
تنها از طرف دولت، بلكه از طرف مجلس شوراي اسالمي نيز 
پيگيري نمي شود و از عجايبي است كه در ۱۰ سال گذشته 
تاكنون با آن برخورد كرده ام. رييس انجمن انبوه س��ازان 
خوزستان افزود: كارخانه هاي سيمان توان توليد سيمان را 
دارند اما توليدات خود را متوقف كرده اند. وي گفت: آيا كسي 
توجه نمي كند كه صنعت احداث در كش��ور در شرايطي 
بسيار بحراني قرار مي گيرد؟ آيا كسي به اين موضوع توجه 
نمي كند كه خريد مسكن براي جوانان ايراني به يك روياي 

دست نيافتني تبديل خواهد شد؟

     سهم 2 درصدي لكوموتيو اقتصاد از تسهيالت
در اين حال، اگر چه نظام بانكي كشور در ۹ ماه ابتداي سال 
۹۹، تس��هيالت كالني پرداخت كرده اند، اما سهم بخش 
مسكن بازهم توسط بانك ها ناديده گرفته شده است. به 
گزارش فارس، انتش��ار آمار تس��هيالت پرداختي بانكي 
در ۹ ماه ابتداي س��ال بيانگر آن اس��ت كه امسال ۱۲۲۰ 
هزارميليارد تومان تسهيالت توسط نظام بانكي پرداخت 
شده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ برابر شده 
است. البته بخش اعظم تسهيالت پرداختي در واقع امهال 
تسهيالت قبلي پرداخت شده از سوي بانك ها است كه به 
بانك ها بازگردانده نشده اند. بررسي جزئي اطالعات ارايه 
شده توسط بانك مركزي مشخص مي كند، نزديك به ۶۰ 
درصد از تسهيالت پرداختي سال ۹۹ مرتبط با تسهيالتي 
با بازپرداخت كوتاه مدت بانكي بوده اند كه به نام سرمايه در 

گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي تزريق شده است.

      بي توجهي بانك ها به حوزه مسكن ادامه دارد
نكته جالب در ميزان تسهيالت پرداختي سال ۹۹ توسط 
نظام بانكي، ادامه بي توجهي اين بخش از اقتصاد به تامين 
مالي حوزه مسكن است. در همين راستا تنها ۱.۷ درصد از 
كل تسهيالت پرداختي بانكي به حوزه امالك و مستغالت 
اختصاص پيدا كرده كه سهم بسيار ناچيزي از آن به حوزه 
ساخت مس��كن اختصاص پيدا مي كند. به عبارت ديگر 
بانك هاي كشور بي توجه به تقاضاي انباشت و روز افزون 
مردم به مسكن توجهي به اين حوزه ندارند و به جاي تامين 
مالي حوزه مولد اقتصاد، نسبت به تامين مالي بخش غير 
مولد با اس��تفاده از اقساط كوتاه مدت اقدام مي كنند. در 
شرايطي كه فرض كنيم كل تسهيالت پرداختي به حوزه 
امالك و مستغالت، صرف ساخت مسكن شده است، در ۹ 
ماه ابتدايي سال ۹۹ كمتر از ۲۱ هزار ميليارد تومان از اين 
تسهيالت به ساخت مسكن اختصاص پيدا كرده است.در 
همين راستا، با توجه به هزينه ساخت ۴ ميليون توماني 
براي هر متر مربع مسكن و همچنين در نظر نگرفتن هزينه 

زمين و بهره مالكانه، تسهيالت بخش امالك و مستغالت 
تنها براي ساخت ۵۱ هزار واحد مسكوني ۱۰۰ متر مربعي 
كافي اس��ت. اين در حالي است كه بر مبناي طرح جامع 
مسكن، ساخت ساالنه ۱ ميليون و ۵۰ هزار واحد مسكوني 
از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۵، يكي از نيازهاي اساسي كشور 
به منظور پاسخ به تقاضاي مسكن است. در همين راستا، 
محمد حميدزاده، كارشناس مسكن با اشاره به بي توجهي 
بانك ها به شرايط اقتصاد كشور گفت: » در شرايطي كه 
رييس جمهور، رييس مجلس و رييس كل بانك مركزي 
در انتهاي س��ال ۹۷ از اختصاص ۲۰ درصد از تسهيالت 
پرداختي به حوزه مس��كن خبر دادن��د اما نظام بانكي با 
بي توجهي مطلق به شرايط اقتصادي كشور و رهنمودهاي 

سران قوا، اين سهم را تا ۱.۷ درصد كاهش داده اند.«

      جيب سوداگران با تسهيالت بانكي پر مي شود
اين كارش��ناس اقتصادي ضمن انتقاد از نحوه عملكرد 
بانك ها در اقتصاد كشور، تاكيد كرد: » بانك هاي كشور 
به جاي توجه به حوزه مولد اقتصاد كشور و نياز مردم، به 
پر كردن جيب سوداگران در قالب تسهيالت كوتاه مدت 
عالقه دارند و حتي حاضر نيستند تسهيالتي با سود ۱۸ 
درصد و بلندمدت در اختيار مردم قرار دهند.« بر اساس 
اين گزارش، در شرايطي كه محاسبات طرح جامع مسكن 
به عنوان محوريت محاسبه تقاضاي مسكن مد نظر قرار 
گيرد، از س��ال ۹۵ تا س��ال ۱۴۰۵ نياز به ساخت ۱۰.۵ 

ميليون واحد مسكوني در كش��ور وجود دارد. در همين 
راستا مجموع واحدهاي مسكوني ساخته شده از سال ۹۵ 
تاكنون معادل ۱.۲ ميليون واحد مسكوني برآورد مي شود، 
اين يعني از سال ۹۹ تا انتهاي سال ۱۴۰۵، ساخت ساالنه 
۱.۵ ميليون واحد مسكوني نياز است تا پاسخگوي نياز 
انباشت و نياز بالقوه كشور به سرپناه تامين شده و شاهد 

جلوگيري از نابساماني اين حوزه باشيم.

    بازي 2 سر باخت بانك ها 
در همين خصوص، علي قدس، كارشناس حوزه اقتصاد 
و مسكن در بيان اين نكته كه ساخت مسكن عالوه بر 
تامين سرپناه، مي تواند منجر به خروج از شرايط ركود 
اقتصادي شده و زمينه اشتغال گسترده در پهنه كشور 
را ب��ه وجود آورد، گفت: » ندادن تس��هيالت به حوزه 
مسكن توسط بانك، از ۲ جنبه منجر به آسيب در اين 
حوزه مي شود، مساله اول اينكه با جلوگيري از تامين 
مالي ساخت مسكن، عرضه اين كاالي اساسي متوقف 
شده و زمينه رشد نجومي قيمت فراهم مي شود.« اين 
كارشناس اقتصاد مس��كن، ادامه داد: » عالوه بر اين 
تس��هيالت پرداختي به جاي حركت در حوزه مولد، 
به حوزه غير مولد نظير تامين مالي دالالن مس��كن 
براي خريد واحد مسكوني مي رود و همين امر زمينه 
افزايش تقاضاي سرمايه اي و به دنبال آن افزايش قيمت 

مسكن مي شود.«

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به 

اين سامانه پيامك نمايند. 



ادامه از صفحه اول|
  براي افزاي�ش دامنه هاي رفاه و رش�د اقتصادي 
پايدار چ�ه مواردي باي�د مورد توجه مس�ووالن و 

تصميم سازان قرار بگيرد. 
به 2 صورت رفاه مردم باال مي رود؛ يكي با رشد اقتصادي كه 
درآمدها را باال ببرد كه اين شيوه مواجهه با جهان پيراموني و 
بستن دروازه هاي كشور، تصور يك چنين وضعيتي را بعيد 
مي سازد. راهكار دوم سياست هاي اجتماعي كاربردي براي 
بهبود شاخص هاي زندگي است. يعني مسكن ارزان اجاره اي 
در اختيار جوانان گذاشته شود، شرايط معيشتي بهتري 
براي آنان ايجاد ش��ود و حمل و نقل عمومي مطلوب تري 
فراهم شود. اين مساله هم با توجه به سياست هاي فعلي و 
رويكردها بسيار بعيد است. دوستان راهكار ارايه مي دهند 
كه روشنفكران به مردم توصيه كنند كه دالر نخرند. مگر 
مردم براي رتق و فتق حياتي زندگي خود به حرف كسي 
گوش مي كنند كه من و شما به مردم بگوييم، دالر نخريد، 

بعد مردم هم دالر نخرند. 
  شما به بحث روش�نفكران و فعاالن جامعه مدني 
اشاره كرديد، نقش اين گروه در بهبود شرايط فعلي 

و دستيابي به امر توسعه چه مي تواند باشد؟
متاسفانه، شيوه ناميموني ميان روشنفكران و فعاالن جامعه 
مدني از زمان قبل از انقالب تا همين امروز تداوم دارد كه نهايتا 
تنها به نفي و برخورد كاريكاتوري با سيستم بسنده مي كردند 
و همچنان نيز مي كنند. يعني از حاكميت يك انتقاد نصفه و 
نيمه اي مي كنند و ديگر هيچ. در واقع بحث هاي اثباتي براي 
جايگزيني الگوهاي فعلي با الگوهاي مطلوب تر در خصوص 
توسعه وجود ندارد. اين شيوه، برخورد قالب نزد روشنفكران 
جامعه مدني، مشكالت را تشديد مي كند و روند نزولي را 
تسريع مي بخشد. به مردم هم كمكي نمي كند. خطر اين نوع 
روشنفكران به اندازه گروه هاي اقتدارگرا براي جامعه مدني 
زيانبار است. در حالي كه روشنفكر بايد تالش كند الگوهاي 
متناسب با توسعه پايدار را براي افكار عمومي و مخاطبان 

ارايه كند و زمينه هاي الزم براي تحقق آنها را فراهم كند. 
  منظور ش�ما چيس�ت؟ چ�ه كاري اولويت اصلي 
رويكردهاي فكري جامعه و گروه هاي مرجع از جمله 

رسانه ها بايد باشد؟
من در گفتارها و يادداشت هاي ديگر هم عرض كرده ام كه 
خوب است  هر سال در يك چنين ايامي، درباره بودجه و مزد 
حداقلي تالش هايي صورت بگيرد، گپ و گفت شود و باال و 
پايين صورت بگيرد؛ اما محل اصلي نزاع، بودجه نيست، محل 
اصلي گفت وگو و چالش ها، ارايه الگوي مناسب براي توسعه 
پايدار كشور است. يك برنامه توسعه جامع كه در آن برنامه 
سياست هاي اجتماعي و رفاه گنجانده شده باشد و بتواند 
رابطه هم افزايي ميان رش��د اقتصادي و عدالت اجتماعي 
برقرار كند، محل اصلي نزاع و چالش است. باال و پايين كردن 
چند عدد و رقم هرچند مهم است، اما بنيادين نيست و نبايد 
همه هم و غم رسانه ها و طيف هاي فكري معطوف آن شود.

  آيا نمي توان از مسير بهبود شاخص هاي كلي بودجه 
به ضرورت هاي توس�عه رسيد؟ يعني اين معادله را 

نمي توان برعكس طرح كرد؟
خير؛ يك چنين رابطه اي ش��كل نمي گيرد. بودجه خود 
به خود هيچ معن��ا و مفهومي ندارد. براي اينكه يك برنامه 
توسعه محور عبارت است كه از تخصيص بهينه منابع، بين 
نيازهاي گوناگون و گاه متضاد بشري. از خود بودجه نمي توان 
به يك چنين الگويي رسيد، مگر اينكه الگوي توسعه اي وجود 
داشته باشد كه قبال اين ضرورت ها را اولويت بندي كرده باشد. 
در كنار بودجه، كليشه ديگري كه در ماه هاي پاياني هر سال 
ش��كل مي گيرد، مزد حداقلي است. تجربه جهاني درباره 
بهبود وضعيت كارگران مي گويد كه سياست اجتماعي در 
اين زمينه اصل مساله است.بله، درباره مزد حداقلي هم بايد 
بحث كرد، اما محل اصلي چالش، سياست هاي اجتماعي 
عادالنه است. در اروپا كه هم احزاب قوي وجود دارند و هم 
اتحاديه ها و سنديكاهاي قوي وجود دارند، ضريب جيني 
ناخالص )يعني رابطه بين مزد حداقلي و ميزان س��ودي 
كه صاحب كارخانه مي برد و فاصل��ه مزدها در يك واحد 
اقتصادي( محاسبه شده است؛ اين عدد چيزي بين 0.7و 
0.8 مي شود كه نزديك به نابرابري است. اما سياست گذار 
اين نابرابري ها را به ارايه يك سياست اجتماعي درست باز 
توزيع مي كند. از صاحب كارخانه ماليات مي گيرد و به كارگر 
مس��كن مي دهد؛ آموزش رايگان، سيستم درماني كار و...

مي دهد و عدد را به س��مت رفاه سوق مي دهد. اين عدد در 
نهايت به چيزي بين 0.25تا 0.35مي رسد. يعني به برابري 
كار مي رسد. تازه اين را هم بايد مورد توجه قرار داد كه آنجا 
س��طح رفاه عمومي بااليي وجود دارد. ورزشگاه عمومي، 
كتابخانه مطلوب، حمل و نقل عموم��ي مطلوب و...براي 
اين اقشار فراهم است. اين ضريب جيني خالص است كه 
متاسفانه در اقتصاد ايران هرگز محاسبه نمي شود. بنابراين 
محل چالش، جامعه مدني، جاي ديگري است. اين واقعيت 
را چطور بايد در گوش فعاالن مدني و رسانه ها فرو كرد كه 

آقايان؛ خانم ها بايد به الگوي توسعه توجه كنيد. 
  البته در شرايطي كه احزاب و رسانه ها با مشكالت 
اوليه براي حيات خود مواجه هستند؛ نمي توان توقع 
راهبري در عالي ترين سطوح از آنان را داشت. اينطور 

فكر نمي كنيد؟
درست است؛ اعتبارات مالي و بانكي در كشور ما در جيب 
رانتخوارارن م��ي رود، كمكي به رس��انه ها و احزاب هم 
نمي ش��ود. بعد طرف بدون هيچ سوادي مي آيد در صدا 
و سيما مي گويد كه كارخانه داران زالوصفت و خونخوار 
نمي خواهند پول كارگران را بدهند. كجاي جهان رسانه 
رس��مي مملكت تالش مي كند بخش خصوصي را نابود 
كند. كجاي جهان يك چنين برنامه اي در دس��تور كار 
است كه بخش خصوصي را نابود كنند؟ به جز كره شمالي 
آيا كشور ديگري يك چنين برنامه اي دارد؟ حداقل اگر 
اين گفتمان هاي نازل در حوزه سياس��ي، وجود دارد در 
حوزه مدني نبايد وجود داشته باشد. اگر روشنفكر جامعه 
مدني نتواند از يك برنامه شايسته دفاع كند به چه دردي 
مي خورد؟اگر اين برنامه 5سال پيش در دستور كار جدي 
مجموعه ظرفيت هاي دولتي و روشنفكران جامعه مدني 
قرار مي گرفت، امروز يك دستاوردي در توسعه خلق شده 

بود. يك لطيفه ايراني وجود دارد كه مي گويد؛ بدهكاري 
فرياد مي زند ك��ه »آي مردم، من به اين طلبكارم، چهل 
س��ال اس��ت دارم فرياد مي زنم كه يك سال به من وقت 
بدهد، نمي دهد.«به هر حال اين ظرفيت هاي مدني بايد 
از طريق فعاليت هاي حزبي و مدني و... تالش كنند افكار 
عمومي را متوجه امر توسعه و ضرورت هاي آن كنند. مگر 
نظام سياسي مي تواند جلوي پژوهش و تحقيق و تحليل را 
بگيرد؟ به جاي جمع بندي تحقيقات امر توسعه و نيازهاي 
كشور در اين خصوص، يك عده مشغول الك الئو، ژيژك 
و... هستند، يك عده اي هم مشغول وال استريت هستند. 
جماعتي هم مشغول نبرد با بودجه و مزد حداقلي هستند. 
شما هم كه به من زنگ مي زنيد به شما مي گويم كه من 
حوصله حرف هاي پراكنده و غير معقول را ندارم. مثل يك 
نوار تكراري و خش دار كه مدام در حال تكرار است. مسكن 
مهر بدل به مسكن اجتماعي مي شود. يارانه هاي نقدي 
45هزار توماني بدل به يارانه 148هزار توماني و... مي شود. 

بدون اينكه تغييري در اين روند تكراري، ايجاد شود.
  حرف شما كامال درست است؛ اما همين يارانه هاي 
نقدي كه شما به آن اشاره كرديد از منظر تحليلگران 
يكي از عوامل اصلي س�د كننده مس�ير توسعه در 
كشور است. ديگر دولت بودجه اي ندارد كه بخواهد 

به برنامه هاي توسعه اي فكر كند. 
درس��ت اس��ت، من موضوعات را به طور كل��ي مي بينم. 
يارانه هاي نقدي باعث ش��ده كه بودجه جاري در مملكت 
نسبت به سال90 دو و نيم برابر شود، اما بودجه هاي عمراني 
منفي شده است. در زماني كه بودجه عمراني بااليي داشتيم، 
تهران با جمعيت بااليي كه داش��ت، 3الي 4درصد بودجه 
عمراني كل كشور را داشت. امروز تهران باز پر جمعيت است 
و باالترين ميزان بودجه جاري را دارد و آن استان هايي كه قبال 
بودجه هاي عمراني بااليي داشتند، روند عمراني آنها منفي 
شده است. خب مجلس متوجه اين مساله نيست كه زهر به 
كام جامعه مي ريزد. چرا كه بودجه هاي جاري در حال ازدياد 

است. اين باعث شده است كه 11 استان كشور 5درصد توليد 
ناخالص داخلي را دارند، بعد 3استان كشور 40درصد اين 
توليد ناخالص داخلي را دارند. استاني مثل خراسان جنوبي 
كل جمعيتش به اندازه افزايش جمعيت يك سال تهران و 
البرز است. رييس همين مجلسي كه بودجه هاي جاري را 
افزايش مي دهد و بودجه هاي عمراني را كاهش مي دهد؛ 
سفر استاني مي رود و مي گويد كه مي خواهد فرايند عمران 
استان ها را تسريع بخشد. شما پايتان را از بودجه برداريد و 
بودجه هاي عمراني را كاهش ندهيد، استان ها روند طبيعي 
خود را طي خواهند كرد و به سفرهاي تبليغاتي استاني نيز 
نياز نيست. جواناني مثل شما در رسانه ها نبايد عقب بنشينيد 
و زمين رويارويي را بايد به درستي بشناسيد و سعي كنيد 

مردم را متوجه اصل موضوع كنيد. 
  در پايان بد نيس�ت اش�اره اي به موضوع س�يلي 
زدن يكي از نمايندگان به س�رباز راهور هم بكنيم. 
در ش�رايطي كه واكنش هاي عمومي به اين سيلي 
بسيار تاثيرگذار بوده است، يكي ديگر از نمايندگان 
هم اش�اره كرده اند موضوع مهمي نبوده و شعبان 

بي مخ هاي رسانه اي موضوع را بزرگ كرده اند. 
در واقع اين سيلي به گونه توسعه در كشورمان زده شده 
است؛ به گونه همه افرادي كه براي قانون، قانون مداري 
و پاي��ان رانتخواري تالش مي كنند. م��ردان و زناني كه 
تالش مي كنند حقيق��ت در پس مراودات سياس��ي، 
جناحي و رانتي مغفول نماند. اتفاقا به نظر من رسانه هاي 
آگاهي بخش و تالشگر در خط مقدم چالش توسعه در 
كشورمان قرار گرفته اند و مردم هم با وجود همه مشكالت 
از اين تالش ها آگاه هستند و آن را قدر مي نهند. بايد روند 
اطالع رساني و طرح موضوعات درست در رسانه ها و ساير 
تريبون هاي عمومي تداوم داشته باشد تا در نهايت مردم 
اين كشور نشسته بر بلنداي تاريخ نيز وزش نسيم توسعه 
را احساس كنند. به نظرم موضوع به اندازه اي روشن است 

كه بيشتر از اين نياز به توضيح ندارد. 
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توسعه شبكه تلفن همراه گيالن
با راه اندازي ٩٢ سايت جديد

در آستانه سالگرد پيروزي انقالب، ٩٢ سايت ارتباطي 
جديد همراه اول در 4٨ ش��هر و 130 بخش و روستاي 
استان گيالن وارد مدار شد. به گزارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران، در آستانه چهل و دومين 
س��الگرد پيروزي انقالب اسالمي، همراه اول با نصب و 
راه اندازي ٩٢ س��ايت ارتباطي جديد، عالوه بر ارتقاي 
سطح پوشش و كيفيت 4٨ شهر و 130 بخش و روستاي 
استان گيالن، گام ديگري در پياده سازي عدالت ارتباطي 
برداشت. راه اندازي 5١٩ تكنولوژي طي يك سال گذشته 
نيز از جمله ديگر خدمات و فعاليت هاي فني و مهندسي 
در شبكه تلفن همراه اس��تان گيالن بوده كه با همت 
تيم هاي فني همراه اول، مخابرات استان و شركت نقش 
اول كيفيت )ناك( به س��رانجام رسيده است. شركت 
ارتباطات سيار ايران براي توسعه شبكه موبايل استان 
گيالن در يك س��ال اخير، بالغ ب��ر ٩٣٠ ميليارد ريال 
هزينه كرده است تا عالوه بر افزايش قابل توجه ظرفيت 
ارتباطي در اين استان، قدم هاي موثري در جهت كاهش 
مراجعات حضوري به ادارات و مراكز آموزش��ي در ايام 
كرونايي بردارد. اين پروژه ها در قالب فاز هشت توسعه 
همراه اول، خدمات عمومي اجباري ارتباطات و فناوري 
اطالعات )Uso( و در شرايط دشوار تحريم، حضور در 
مناطق صعب العبور روستايي، بارش هاي شديد فصلي و 

مواردي از اين دست به اجرا رسيده است.

هفت روستاي ايالم به اينترنت 
پرسرعت مجهز مي شود

مديرعامل مخابرات ايالم گفت: همزمان با چهل و دومين 
سالگرد پيروزي انقالب اسالمي، هفت روستاي حوزه 
جنوب اس��تان به اينترنت پرسرعت 3G و 4G متصل 
مي شود. حشمت اهلل اس��دي در گفت وگو با ايرنا افزود: 
از آغاز شيوع ويروس كرونا و با عنايت به لزوم گسترش 
آموزش و بهره مندي دانش آم��وزان از فضاي مجازي، 
وضعيت زيرس��اخت هاي اينترنتي روستاهاي استان 
بطور جد مورد توجه قرار گرفت. وي گفت: با تخصيص 
اعتبار مورد نياز هفت روستاهاي گوراب، سرپله، انجيره، 
زرانگوش، عباس آباد، وحدت آباد و قلعه تسمه از توابع 
شهرستان هاي دهلران، بدره، آبدانان و دره شهر در ايام 
بارك دهه فجر به اينترنت پرسرعت متصل خواهند شد. 
مديرعامل شركت مخابرات استان ايالم يادآور شد: اين 
اقدام در راستاي مطالبات مردم اين منطقه از 11بهمن 
آغاز و تا چهارش��نبه هفته جاري پانزده��م ادامه دارد. 
اسدي تاكيد كرد: در سال جاري سه سايت تلفن همراه 
در روستاهاي كلك نقي، طاق گاورين و چم بور فرخينوند 
نيز به نسل 3G و 4G ارتقا ء و راه اندازي شده است. وي از 
بهسازي و نوسازي ١54 سايت و ٨٨٨ تكنولوژي مختلف 
تلفن همراه، جهت افزايش كيفيت در ارايه سرويس هاي 
ارتباطي، ش��اخص هاي ظرفيت ش��بكه ارتباطي در 
اين استان خبر داد و يادآور ش��د: اين پروژه بهسازي با 
تالش هاي شبانه روزي كارشناس��ان فني اين اپراتور، 
مخابرات استان و شركت نقش اول كيفيت در مدت 2 ماه 
به پايان رسيده است. مهم ترين اهداف اجراي اين پروژه، 
ايجاد و برقراري عدالت ارتباطي در دسترسي به باالترين 
سطوح تكنولوژي ارتباطات سيار و افزايش ظرفيت شبكه 
ارتباطي است. 25 شهر استان ايالم تاكنون به نسل سوم 

اينترنت 3G و 4G مجهز شده است.

تشكر ويژه وزير آموزش وپرورش 
از همراه اول

وزير آموزش وپ��رورش در مراس��م رونمايي از فاز 
3 شبكه آموزشي ش��اد از همراه اول بدليل فراهم 
س��اختن زيرس��اخت هاي الزم ب��راي راه اندازي 
ش��بكه ش��اد تش��كر كرد. به گزارش م��وج، وزير 
آموزش وپرورش بابيان اينكه شبكه شاد در مدت 
كوتاهي ب��ه بزرگ ترين عرصه اي تبديل ش��د كه 
خدمات آموزش��ي را در گس��ترده ترين س��طح و 
به بيش��ترين جمعيت ارايه مي كن��د، اظهار كرد: 
محيط شبكه ش��اد امن و منحصر به فعاليت هاي 
آموزشي و تربيتي اس��ت. محسن حاجي ميرزايي 
در آيين رونمايي از فاز ٣ ش��بكه دانش آموزي شاد 
كه با حضور اعضاي شوراي معاونان در ساختمان 
شهيد رجايي برگزار شد، اظهار كرد: معتقدم شبكه 
شاد يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي دوران كرونا 
در آموزش وپرورش اس��ت. كرونا هم��راه با تلخي 
و محدوديت ه��اي زي��ادي كه ب��ر جامعه جهاني 
تحميل كرد اما در كنار رنج ها، فرصت هاي بزرگي 
را ايجاد كرد و شاد يكي از دستاوردهاي مهم دوران 
كرونا ش��د. وي بابيان اينكه ما از طريق شاد شبكه 
ارتباطي آموزش وپرورش را گسترش داديم، افزود: 
درزماني كه مدرس��ه فعال ب��ود و دانش آموزان به 
مدرسه مي رفتند با يك ميليون معلم، 15 ميليون 
دانش آموز و بيش از 110 هزار مدرسه ماموريت هاي 
خود را انجام مي داديم ب��ا تعطيلي مدارس و منع 
دانش آموزان از حضور در مدرسه اين شبكه گسترده 
نيازمند پيوند و ارتباطي بود تا بتواند ماموريت هاي 
خود را انجام دهد و ش��اد اين امكان را برقرار كرد؛ 
ارتباط بين معل��م و دانش آموز، مديران و معلمان، 
منطقه و مدارس، استان ها و مناطق با وزارتخانه با 
حجم عظيم نيروي انساني از طريق شاد ميسر شد.

حاجي ميرزاي��ي با تأكيد بر اينكه ش��اد جايگزين 
آموزش حضوري نش��د، اظهار ك��رد: بدون ترديد 
هيچ چيزي جاي آموزش حضوري نيس��ت و شاد 
وقتي به ميدان آمد ك��ه آموزش حضوري تعطيل 
شد، شاد آمد تا از تعطيلي آموزش و وقفه تحصيلي 
جلوگيري و ارتباط گس��يخته را برقرار كند ش��اد 
امكان دسترس��ي به محتوا و آم��وزش باكيفيت را 
عموميت بخشيد. وزير آموزش وپرورش گفت: اگر 
درگذشته دسترس��ي به معلمان باتجربه در تمام 
واحدهاي آموزشي ميسر نبود امروز از طريق شبكه 
ش��اد تدريس معلمان در دس��ترس دانش آموزان 
قرار گرفت. تدريس و محتواي هماهنگ از طريق 
شبكه شاد در دسترس دانش آموزان است. شبكه 
شاد توانمندي هاي معلمان را توسعه داد زيرا وقتي 
ارتباط معلمان با دانش آموزان و از طريق مدرس��ه 
قطع شد معلمان نيازمند توانمندي هايي هستند 

تا از طريق راه ديگر در جريان آموزش قرار گيرند.

كمال اطهاري در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

سيلي به گونه هاي توسعه 

 فراخوان مناقصه عمومي همزمان
 با ارزيابي كيفي)فشرده( يك مرحله اي

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي )فشرده( )خريد،حمل و اجراي تكميل شبكه توزيع و 
مخزن ۲5۰متر معكبي آب فاز توسعه  شهرك صنعتي امير كبير كاشان( به شماره )۲۰۹۹۰۰۱۲۸۱۰۰۰۱4۲( را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در 
سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ ۱3۹۹/۱۱/۱3 مي باشد.

مهات زمان دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت ۱۹ روز شنبه تاريخ ۱3۹۹/۱۱/۱۸
مهلت زماني ارسال اسناد ارزيابي و پيشنهاد قيمت: ساعت ۱4:3۰ روز چهارشنبه تاريخ ۱3۹۹/۱۱/۲۹

زمان بازگشايي پاكتهاي ارزيابي : ساعت ۸:3۰ صبح روز پنجشنبه تاريخ ۱3۹۹/۱۱/3۰
هزينه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

موضوع مناقصه : خريد،حمل و اجراي تكميل شبكه توزيع و مخزن ۲5۰متر معكبي آب فاز توسعه  شهرك صنعتي امير كبير كاشان
مبلغ برآورد اوليه : ۱44.۲7۸.5۹6.4۹۱ ريال و براساس فهارس بهاي سال ۱3۹۹ سازمان برنامه و بود جه كشور )اعتبار طرح جاري/عمراني(

مبلغ تضمين شركت  در فرآيند ارجاع كار : 5.5۸5.57۲.۰۰۰ ريال
رشته و پايه تشخيص صالحيت پيمانكاران: رتبه 5 يا باالتر در رشته آب

مدت اجرا:  ۱6 ماه 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف : آدرس اصفهان خيابان 

۲۲ بهمن، مجموعه اداري امير كبير، شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان و تلفن ۰3۱3۲6473۰۰ 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس :۰۲۱-4۱۹34

دفتر ثبت نام : ۸۸۹6۹737 و ۸5۱۹376۸
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها،در سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفايل/ تامين كننده /مناقصه گر موجود است.

  م/الف  ۱۰۸746۱

شرکت شهرکهای صنعتی 
استان اصفهان

نوبت دوم

امور پيمانهاي شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان

»آگهي مزايده يك نوبته«
شركت بهسازان آينده قزوين )وابسته به شهرداري قزوين( در نظر دارد به استناد مجوز هيات مديره اين شركت به شماره ۱۱7۱/د/3۰/۱3۹۹ مورخ ۱3۹۹/۱۰/۲4 
و آيين نامه معامالت شهرداري تهران يك قطعه زمين با مشخصات ذيل را به صورت اقساط 5 ماهه به فروش برساند، لذا متقاضيان مي توانند جهت اطالع از شرايط 

و دريافت اسناد مزايده به آدرس اينترنتي www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مذكور را دريافت نمايند.
برگزاري مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )www.setadiran.ir(  مي باشد و كليه مراحل فرايند مزايده شامل دريافت اسناد،  ارائه تصوير 

تضمين شركت در مزايده، ارسال پيشنهاد قيمت، اعالم به برنده در بستر سامانه امكان پذير است.

حميدرضا كيان پور 
مديرعامل شركت بهسازان آينده قزوين

مساحت طبق سند آدرسنوع ملككاربريپالك ثبتيرديف
)مترمربع(

تضمين شركت در 
مزايده )ريال(

۱
قطعه چهارم تفكيكي پالك يكصد و نود و نه فرعي مجزي 
شده از يك فرعي از سه هزار و صد و چهل و يك واقع در 

بخش چهار فرعي
زمينمسكوني

شهرك عارف، جنب 
مخزن آب زمزم، 
كوچه صديق ۸

۲66.57۱.۰66.۲۸۰.۰۰۰

ضمنا هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
آدرس: قزوين- ميدان ارتش- ساختمان همياري-  طبقه ۲- واحد 7 و ۸

آگهی مزايده عمومی
  سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبريز در نظر دارد به استناد مصوبه هيئت مديره سازمان نسبت به فروش آاليش غير خوراکی گاوی و 
گوسفندی استحصالی کشتار روزانه از طريق مزايده به مدت يک سال اقدام نمايد . لذا از کليه اشخاص حقيقی و حقوقی حائز شرايط دعوت بعمل 
می آيدجهت دريافت مدارک از تاريخ نشر آگهی به مدت 10 روز به محل دبيرخانه سازمان به آدرس جاده تبريز آذرشهر- بعد از پليس راه - جنب پل 

دوم خسروشهر- کيلومتر 7جاده پياذر بعد از روستای تازه کند نرسيده به روستای ساتلو مراجعه فرمايند.
تاريخ تحويل مدارک :روزسه شنبه  مورخ1399/11/14

تاريخ آخرين مهلت تحويل مدارک: ساعت 12 روز دوشنبه  مورخ 1399/11/27
تاريخ بازگشايی مدارک: ساعت 13/00 روز دوشنبه 1399/11/27

سپرده شرکت در مزايده 440/000/000 ريال به شماره حساب 1135301142801 نزد بانک سپه شعبه خسروشهر بنام سازمان کشتارگاه صنعتی 
تبريز می باشد.

مبلغ پايه برای هر کيلو گرم ۱6۰/۰۰۰ ريال می باشد. 

شهرداری تبريز

آگهی مزايده عمومی
 س�ازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبريز در نظر دارد به اس��تناد مصوبه هيئت مديره سازمان بهای خدمات روده شيرين دام سبک 
)گوسفندی و بز ( استحصالی از کشتار روزانه  سازمان بمدت يک سال شمسی از طريق مزايده عمومی  واگذار نمايد . لذا از کليه اشخاص حقيقی 
و حقوقی حائز شرايط دعوت بعمل می آيد جهت دريافت مدارک از تاريخ نشر آگهی به مدت 10 روز به محل دبيرخانه سازمان به آدرس جاده تبريز 

آذرشهر- بعد از پليس راه - جنب پل دوم خسروشهر- کيلومتر 7جاده پياذر بعد از روستای تازه کند نرسيده به روستای ساتلو مراجعه فرمايند.
تاريخ تحويل مدارک : روز سه شنبه مورخ1399/11/14

تاريخ آخرين مهلت تحويل مدارک: ساعت 12/00 روز دوشنبه مورخ 1399/11/27
تاريخ بازگشايی مدارک: ساعت 13/30 روز دوشنبه مورخ1399/11/27

سپرده شرکت در مزايده 40/000/000ريال به شماره حساب 1135301142801 نزد بانک سپه شعبه خسروشهر بنام سازمان کشتارگاه صنعتی 
تبريز می باشد

مبلغ پايه بهای خدمات: به ازای هر عدد روده شيرين دام سبک ۰۰۰/ ۸ ريال می باشد. 

شهرداری تبريز
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تعادل |
بررسي آمارهاي منتشر ش��ده از مراجع رسمي، نشانگر 
آن اس��ت كه قيمت كاالهاي اساسي تا پايان فصل پاييز 
۹۹نسبت به مدت مشابه سال۹۸ افزايش قابل توجهي 
را تجربه كرده است. جزييات آمار منتشر شده، بيانگر اين 
اس��ت كه »برنج تايلندي« ۱۲۰ درصد بيشترين ميزان 
افزايش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه كرده 
است. در اين ميان شاخص قيمت تخم  مرغ خوراكي در 
پاييز ۱3۹۹ نسبت به فصل تابستان همين سال، حدود ۱۲ 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۸۱ درصد 
افزايش يافته است، اماشاخص بهاي تخم  مرغ طي ۹ ماهه 
نخست ۱3۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۹3 
درصد رشد كرده است.شاخص قيمت مرغ گوشتي نيز در 
پاييز ۱3۹۹ نسبت به تابس��تان ۱3۹۹ و پاييز ۱3۹۸ به 
ترتيب افزايش ح��دود 35 درصد و ۸۲ درصدي را تجربه 
كرده اس��ت.افزايش شاخص بهاي مرغ گوشتي طي سه 
فصل نخست سال ۱3۹۹ نسبت به ۹ ماهه سال قبل، 36 
درصد است.ضعف مديريتي موجود به ويژه در بازار اقالمي 
كه مورد مصرف روزانه مردم قرار داد، باعث شده تا نه تنها 
به صورت مرتب شاهد جهش قيمتها باشيم، بلكه در تامين 
برخي كاالها نيز با مشكل مواجه شويم. يكي از كاالهايي 
كه اخيرا بحث هاي زيادي پيرامون تامين آن وجود دارد، 
»روغن« است. كمياب شدن روغن اخيرا درحالي بارديگر 
اتفاق افتاده كه مس��ووالن وزارت صمت و ستاد تنظيم 
بازار مدعي حل مشكل روغن شده بودند؛ اما اين مشكل 
همچنان پا برجاست. كارشناسان چند دليل براي كمبود 
روغن در سال  جاري عنوان مي كنند كه يكي از مهم ترين 
اين داليل سيگنال اشتباه مجلس به بازار و شايعه حذف 

تخصيص ارز ترجيحي 4۲۰۰ براي واردات روغن است.

     تحوالت بازار كاالهاي اساسي
شرايط و تحوالت موجود در سال هاي اخير باعث شده تا 
هر روز شاهد افزايش قيمت تمامي كاالها در سطح بازارها 
باشيم. در اين ميان مهم ترين فاكتوري هم كه براي جهش 
قيمت ها عنوان مي شود، تحريم ها است. چراكه تحريم ها 
موجب شده تا كشور براي تامين مواد اوليه دچار مشكل 
ش��ود. اما فاكتور ديگر را مي توان كاهش حجم تجارت و 
ميزان ارزآوري چه در بخش صادرات نفتي و چه غيرنفتي 
عنوان كرد. مجموعه اين عوامل باعث شده تا كشور از نظر 
اقتصادي در وضعيت بحراني قرار گي��رد. با توجه به اين 
وضعيت، ش��اهد افزايش قيمت ها، تورم باالي 4۰درصد 
و اتفاقاتي از اين دست هستيم. كاالهاي اساسي از جمله 
گروه هايي اس��ت كه در نتيجه اين تح��والت اقتصادي 
افزايش قيمت بي س��ابقه اي را تجربه كرده و چون مردم 
مصرف كننده اصلي اين گروه از كاالها هستند، افزايش 
قيمت آن بس��يار پر اهميت و تاثيرگذار اس��ت.در چند 
سال گذش��ته افزايش فشارهاي اقتصادي بر مردم باعث 
شده تا س��فره مردم در نتيجه گراني هاي سرسام آور هر 
روز كوچك تر از قبل شود. افزايش قيمت هاي پي در پي 
كاالهاي اساسي در بازار موجب شده تا بسياري از كاالها از 
سبد خريد مردم حذف شوند، آن هم درحالي كه مسووالن 
مدعي نظارت بر بازار و قيمت ها هستند و مي گويند مردم 
نبايد دغدغه معاش داشته باشند. هرچند كه اين گراني هاي 
بي س��ابقه به بهانه هاي مختلف در تمام بازارها، عرصه را 
براي فع��االن اقتصادي و مردم تنگ كرده اس��ت اما اين 
وضعيت در بازار كاالهاي اساس��ي كار را به جايي رسانده 
كه مردم براي تأمين مايحتاج روزانه ش��ان نيز به مشكل 
جدي برخورده اند.شوك قيمتي در بازار كاالهاي اساسي 
درحالي زير سايه ستاد مديريت تنظيم بازار هر روز تكرار 
مي شود كه هر روز بايد شاهد گراني سرسام آور يكي از اقالم 
مصرفي مردم از جمله »تخم مرغ، مرغ، گوشت، روغن«كه 
به صورت روزانه مصرف مي ش��وند، باشيم. اما اين شوك 
قيمتي، كه پيش ترها در سال ممكن بود دو تا سه بار رخ 
دهد، هم اكنون در فواصل زماني بسيار كمتري يعني گاها 
كمتر از يكماه رسيده است و اين نشان از وضعيت نامساعد 

بازار كاالهاي اساسي دارد. به عنوان نمونه قيمت تخم مرغ 
امسال 3 مرتبه افزايش پيدا كرده است، يا قيمت گوشت 
كه اين روزها باز شاهد گران شدن آن هستيم؛ بطوري كه 
»گوشت گوسفندي« تا ۱5۰ هزار تومان و گوشت گوساله 
تا ۱4۲ هزار تومان هم در بازار قيمت خورده است. عالوه 
بر اينها، قيمت »مرغ« نيز كه از ديگر اقالم مصرفي مردم 
است در دو هفته اخير با افزايش قيمت ۲ تا 3 هزار توماني 

مواجه شده است. 

     جزييات تغييرات قيمت اقالم مصرفي 
اما ببينيم كه آمارها چه تصويري از برچسب قيمتي اقالم 
مصرفي به ما نش��ان مي دهد. وقتي آمارهاي خود وزارت 
صمت كه از قضا يك پايه نظارت بر بازار به آن وصل است را 
رصد مي كنيم، مشاهده مي كنيم كه تا پايان آذرماه ۹۹ نيز 
قيمت رشد قابل توجهي داشته اند. جزييات آمارها، نشان 
مي دهد، قيمت هر كيلوگرم برنج پاكستاني باسماتي درجه 
يك در آذر س��ال گذشته ۱۲3 هزار و 5۰5 ريال بوده كه با 
افزايش ۹۸ درصدي در آذر سال ۹۹ به هر كيلوگرم ۲44 
هزار و 5۹۲ ريال رسيده است.اين در حالي است كه قيمت 
همين قلم كاال در آبان ۹۹ برابر ب��ا ۲4۲ هزار و ۹36 ريال 
بوده است. قيمت هر كيلوگرم برنج طارم اعال 46.7 درصد 
و هر كيلوگرم برنج هاشمي درجه يك 46.۲ درصد در آذر 
۹۹ نسبت به آذر ۹۸ افزايش قيمت داشته است. بطوري كه 
مطابق آمارها، قيمت هر كيلوگ��رم برنج طارم اعال در ماه 
آخر فصل پاييز سال جاري 334 هزار و 4۹7 ريال بوده كه 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه ۲۲۸ هزار و 4۹ 
ريال بوده، افزايش 46.7 درصدي را تجربه كرده است. اين 
در حالي است كه قيمت همين قلم كاال در آبان ماه ۹۹ برابر 
با 3۱۹ هزار و۱۰4 ريال بوده است. همچنين هر كيلوگرم 
برنج هاشمي در آذر امسال، 3۲۸ هزار و 75۹ ريال بوده كه 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه ۲۲4 هزار و ۸۸6 ريال 
بوده، افزايش 46.۲ درصدي داشته است. قيمت اين قلم 
كاال در مقايسه با آبان ماه نيز افزايش قيمت را تجربه كرده 
است.  از ديگر اقالم اساسي پرمصرف كه در اين بازه زماني 
افزايش قيمت را تجربه كرده اند، مي توان به گوشت مرغ 
تازه اشاره كرد كه ارزيابي ها نشان مي دهد، قيمت اين قلم 
كاالي اساسي نيز از هر كيلوگرم ۱۲7 هزار و 36۸ ريال در 
آذر س��ال ۹۸ به هر كيلوگرم ۲45 هزار و ۸۹6 ريال در آذر 
۹۹ رسيده، يعني به ميزان ۹3.۱ درصد افزايش يافته است.

ارزيابي هاي آماري نشان مي دهد كه قيمت گوشت گوساله 
از 765 هزار و ۲۱5 ريال در هر كيلوگرم در آذر سال ۹۸ به 

۹5۹ هزار و 3۱7 درهر كيلو گرم رسيده كه رشد بيش از 
۲5 درصدي را تجربه كرده است. همچنين قيمت گوشت 
گوسفندي بيش از ۲3 درصد رشد داشته است. همچنين 
در دي ماه س��ال جاري هر كيلو گوشت گوسفندي بطور 
متوسط تا ۱۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان فروش رفته و حتي در 
مواردي ۱3۰ هزار تومان قيمت خورده است.گوشت گاو و 
گوساله تا ۱۱۸ هزار تومان نيز در دي ماه امسال فروخته شده 
بود، بر اين اساس اين گوشت نسبت به آذرماه ۰.5 درصد 
كاهش قيمت داشته اما نسبت به پارس��ال 35.3 درصد 
گران شده است. البته برررسي گزارش مركز آمار در رابطه با 
قيمت گوشت نشان مي دهد كه در دي ماه سال جاري هر 
كيلو گوشت گوسفندي بطور متوسط تا ۱۱۸ هزار و ۹۰۰ 
تومان فروش رفته و حتي در مواردي ۱3۰ هزار تومان قيمت 
خورده است.اين در حالي است كه در آذرماه هر كيلو گوشت 
گوسفندي بطور متوسط حدود ۱۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان و در 
دي  ماه سال گذشته حدود ۸۹ هزار و 6۰۰ تومان فروخته 
شده است.براين اساس گوشت گوسفندي نسبت به آذرماه 
۰.۸ درصد كاهش داش��ته ولي نس��بت به پارسال 3۲.6 
درصد گران تر شده است.در مورد گوشت گاو و گوساله نيز 
دي ماه پارسال هر كيلو بطور متوسط 7۹ هزار و 5۰۰ تومان 
فروش رفته اما در آذرماه س��ال جاري به ۱۰۸ هزار تومان 
و در دي ماه ۱۰7 هزار تومان بطور متوسط قيمت خورده 
است.گوشت گاو و گوساله تا ۱۱۸ هزار تومان نيز در دي ماه 
امسال فروخته شده بود، بر اين اساس اين گوشت نسبت به 
آذرماه ۰.5 درصد كاهش قيمت داشته اما نسبت به پارسال 
35.3 درصد گران شده است. رصد قيمت ساير اقالم اساسي 
منتشر شده، نيز نشان از اين دارد كه قيمت شكر سفيد و 
شكر بسته ۹۰۰ گرمي، هر كدام به ترتيب در آذر ۹۹ نسبت 
به آذر ۹۸ به ميزان 67.7 و 53.۸ درصد افزايش داشته است.

     ماجراي كمياب شدن روغن 
اما س��ري بزنيم به بازار »روغن« كه اي��ن روزها به تازگي 
پرحاشيه شده است. در هفته هاي اخير بسياري از مردم 
از كمبود روغن در فروش��گاه ها گاليه كرده و مي گويند: 
نمي توانند براحتي در محل زندگي خود روغن پيدا كنند. 
اين وضعيت پيش از اين براي روغن جامد وجود داشت ولي 
به تازگي نه تنها روغن جامد كه روغن مايع هم در فروشگاه ها 
پيدا نمي شود و مردم بايد به فروشگاه هاي متعدد مراجعه 
كنند تا در نهايت بعد از چند س��اعت گش��ت و گذار بين 
فروشگاه ها، بتوانند يك عدد روغن مايع كوچك به صورت 
سهميه اي دريافت كنند. برخي از فروشگاه ها هم درحال 

فروش روغن سهميه اي هستند براي مشتريان خود شرط 
مي گذارند كه اگر روغن مي خواهيد بايد حتمًا تن ماهي 
هم بخريد. اين فروشگاه ها مدعي هستند كه شركت هاي 
روغن به ش��رط فروش تن ماهي به ما سهميه مي دهند.

آمار انجمن روغن نشان مي دهد توليد روغن در ۱۰ ماهه 
سال جاري يك ميليون و 44۰ هزار تن است كه نسبت به 
سال گذشته كاهش ۱۰ درصدي داشته است. با وجود اين 
كاهش توليدكنندگان روغن معتقدند توليد پاسخگوي نياز 
كشور است و نبايد كمبود روغن احساس شود و بستن صف 
براي خريد روغن با توجه به ميزان عرضه جاي سوال دارد.

     سيگنال غلط مجلس به بازارها
اميرهوشنگ بيرشك، دبير انجمن صنفي صنايع روغن 
نباتي ايران،  در گفت وگو با »ايلنا« درباره وضعيت توليد و 
عرضه روغن در بازار اظهار كرد: در سال جاري يك ميليون 
و 44۰ هزار تن روغن در كشور توليد شده كه نسبت به سال 
گذشته كاهش ۱۰ درصدي داشته است. هر چند در توليد 
روغن اندك كاهشي اتفاق افتاده، اما به ميزان نياز كشور 
روغن در بازار وجود دارد. آنچه ب��ازار را بر هم زده افزايش 
كاذب تقاضا براي روغن نسبت به سال گذشته است. بايد 
در جس��ت وجوي عواملي بود كه روغن را از دسترس بازار 
خارج و كمبود ايجاد مي كنند. همچنين محمد حسيني 
از  كارشناسان و فعال بازار صنايع غذايي در گفتو با » ايلنا« 
عواملي را براي كمبود روغن با وجود افزايش توليد برشمرد. 
وي اولين و مهم ترين دليل كمبود روغن در بازار در روزهاي 
اخير كه منجر به صف كشيدن مردم در برخي استان ها شده 
است را خبر كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي براي 
حذف ارز 4۲۰۰ توماني در واردات روغن دانست. اخباري كه 
از كميسيون تلفيق مجلس بيرون مي آيد سيگنال هايي را به 
بازار مي دهد كه منجر به التهاب آن مي شود. توليدكنندگاني 
كه مصرف روغن دارند با سيگنال كميسيون تلفيق مجلس با 
نگراني از گراني روغن در حال خريد و احتكار روغن هستند. 
او بخشي از خروج روغن از دسترس بازار را از طريق قاچاق 
عنوان ك��رد. اختالف قيمت ارز ترجيحي ك��ه به واردات 
روغن خام اختصاص داده مي شود با ارز آزاد موجب شده 
قاچاق روغن از كشور وسوسه انگيز شود. اين كارشناس و 
فعال بازار صنايع غذايي دليل كمبود روغن در استان هاي 
مرزي را بيش از هر چيز مربوط به قاچاق دانست.همچنين 
رونق صادرات محصوالتي كه مص��رف روغن دارند را نيز 
در خارج شدن بخش��ي از روغن از دسترس بازار مصرف 

داخلي موثر است. 

»تعادل« از روند قيمتي كاالها تاپايان فصل پاييز ۹۹ گزارش مي دهد

سيگنال اشتباه مجلس به بازار اقالم مصرفي 

رويداد 

قيمت گذاري جديد خودرو 
بعد از عيد 

فارس| رييس شوراي رقابت با بيان اينكه بعد از رصد 
اقتصاد كشور طي ۲ ماه آينده در خصوص قيمت گذاري 
خودروها تصمي��م مي گيريم، گف��ت: قيمت گذاري 
خودرو وظيفه شوراي رقابت است و اينكه به سازمان 
ديگري مانند كميته خودرو محول شود، شايعه است.

رييس شوراي رقابت در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
آيا ممكن است قيمت گذاري خودرو به كميته خودرو 
واگذار شود؟ اظهار داشت: طبق قانون، قيمت گذاري 
خودرو وظيفه ش��وراي رقابت اس��ت. اين موضوع كه 
قيمت گذاري خودروها به سازمان ديگري مانند كميته 
خودرو محول شود، شايعه است.وي همچنين درباره 
خصوصي سازي شركت هاي خودروساز گفت: در حال 
حاضر خودروس��ازان خصوصي هستند، يعني دولت 
كمتر از ۲۰ درصد در اين صنعت س��هم دارد، بنابراين 
مي توان گفت از نظر قانوني خودروسازان دولتي نيستند 
و خصوصي هستند. رييس ش��وراي رقابت ادامه داد: 
براساس قانون مجلس، خودروسازي جزو صنايعي است 
كه دولت مي تواند تا ۲۰ درصد س��هم در آن را داشته 
باشد، هم اكنون دولت تنها ۲۰ درصد در خودروسازي 
سهم دارد و مديريت اين بخش را در دست دارد.وي در 
پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا قرار است از اين به بعد، 
6 ماه يك بار قيمت كارخانه اي خودرو افزايش پيدا كند؟ 
گفت: وظيفه شوراي رقابت است كه دستورالعمل قيمت 
كاال هاي انحصاري را اعالم كند. قرار بر اين بود كه هر 
3 ماه يك بار و با توجه به نرخ تورم بخشي قيمت خودرو 
افزايش پيدا كند، اما با رويه به وجود آمده و كاهش نرخ 
ارز قرار است اين اقدام از 3 ماه به 6 ماه يك بار تغيير پيدا 
كند، در ضمن بايد ۲ ماه آينده اقتصاد كشور رصد شود، 

بعد شورا تصميم بگيرد.

واردات مشروط موز 
ايسنا| معاون فني گمرك از آزاد شدن واردات موز 
طبق شرايط تعيين شده خبر داد. از ارديبهشت ماه 
س��ال جاري واردات موز ممنوع و ثبت سفارش يا 
تامين ارز آن صورت نمي گرفت مگر طبق شرايط 
تعيين شده كه از جمله آن صادرات سيب بود. براين 
اس��اس طي ماه هاي اخير واردات اين كاال با برخي 
موانع مواجه شد و اخيرا نيز بازار اين كاال با حواشي 
و نوسان تند قيمت مواجه بود؛ بطور يكه قيمت هر 

كيلو موز در بازار تا 6۰ هزار تومان پيش رفت.
اين در حالي است كه به تازگي مهرداد جمال ارونقي، 
معاون فني گمرك ايران از برداشته شدن ممنوعيت 
واردات موز به ايسنا خبر داده است. وي با اشاره به 
اينكه براساس پيگيري هاي گمرك در حال حاضر 
در هيچ يك از مرزها به ويژه بازرگان كانتينر موزي 
معطل براي انجام تشريفات گمركي يا ترانزيت به 
گمركات داخلي نمانده و نس��بت به ترخيص اين 
كاال يا ترانزيت آن به مقصد گمركات داخلي، طبق 
مقررات مربوطه اقدام شده است افزود: اين در حالي 
است كه در مورد اخير براي كانتينرهاي مانده در مرز 
بازرگان نيز با توجه به تمديد سفارش از سوي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و تاييد منشأ ارز توسط بانك 
عامل، گمرك نيز در اين رابطه استعالم الزم در مورد 
نحوه اقدام در اين رابطه را از وزارت صمت انجام داد و 
در نهايت نسبت به ترخيص اين محموله اقدام كرد. 
معاون فني گمرك با اشاره به جلسه اخير كارگروه 
ستاد تنظيم بازار در رابطه با واردات موز در گمركات 
مرزي و لزوم تعيين تكلي��ف آن اظهار كرد كه در 
نهايت با مصوبه اين كارگروه مجوز ترخيص موزهاي 
وارده و دپو شده در گمركات و محموله هاي آن به 
شرط تاييد منشأ ارز حاصل از صادرات سيب در سال 
جاري و ثبت سفارش معتبر وزارت صمت صادر شده 
است. وي اافزود: بنابراين وارد كنندگان مي توانند با 
توجه به شرايط تعيين شده نسبت به واردات موز 
اقدام كنند. ارونقي يادآور ش��د: به نظر مي رسد با 
تصميم اخيركارگروه تنظيم بازار و ورود موزهاي دپو 
ش��ده در گمركات و توزيع آن در بازار طي روزهاي 

آينده قيمت اين كاال تا حدودي تعديل شود.

 اعطاي تنديس برنزي
به ذوب آهن اصفهان

همزمان با پنجمين كنفرانس ملي فرهنگ سازماني 
با رويكرد مديريت بحران با حضور صاحبان صنايع و 
بنگاه هاي مختلف ذوب آهن اصفهان توانست تنديس 
برنزي پنجمين دوره جايزه مس��ووليت اجتماعي را 
كسب كند. مدير آبرساني ش��ركت ذوب آهن گفت: 
امروزه سازمان ها بايد تالش نمايند تا با برنامه ريزي و 
سازمان دهي به سطح وسيع تري از نيازهاي ذي نفعان، 
پاسخ گو باش��ند و اين همان مس��ووليت اجتماعي 
شركت ها است .اسماعيلي رويكرد جايزه مسووليت 
اجتماعي مديريت را محافظت از سرمايه هاي مختلف 
سازمان دانست و افزود: اين سرمايه ها صرفاً سرمايه هاي 
اقتصادي و انساني نبوده و شامل سرمايه هاي اجتماعي 
و سرمايه هاي طبيعي نيز هست . وي گفت: با توجه به 
اينكه ذوب آهن در اجراي مس��ووليت هاي اجتماعي 
بيش از آنكه بايد، فعاليت داشته است، اكنون پايبندي 
به مس��ووليت اجتماعي تبديل به ي��ك فرهنگ در 
ذوب آهن اصفهان شده و اين وظيفه را در قبال منطقه، 
استان و حتي كشور بارها و بارها اجرا كرده است.اين 
مقام مسوول كس��ب تنديس برنزي مسووليت هاي 
اجتماعي را يك موفقيت بزرگ دانست و خاطرنشان 
ساخت: يكي از عوامل مهم كسب اين تنديس كاهش 
مص��رف آب بود زيرا ذوب آهن توانس��ته ب��ا توجه به 
موقعيت جغرافيايي كه در منطقه خش��ك قرار دارد 
مصرف آب خود را با افزايش توليد كاهش دهد . مدير 
آبرس��اني ش��ركت ذوب آهن به كاهش 5۰ درصدي 
مصرف آب نس��بت به ۱5 سال گذش��ته اشاره كرد و 
گفت: خريد پساب شهرستان هاي اطراف، استفاده از 
پساب در سيكل هاي كثيف كارخانه نظير خنك كردن 
سرباره، مديريت مصرف آب و فشار از عواملي بود كه با 
كنترل آن توانستيم مصرف آب در ذوب آهن را كاهش 
دهيم . اس��ماعيلي تصريح ك��رد: ذوب آهن اصفهان 
برنامه هاي مختلفي براي كاهش مصرف آب دارد كه تا 

سال ۱4۰۲ اين پروژه ها انجام خواهد شد.

صادرات آب ژاول آزاد شد
ايرنا|  سخنگوي گمرك گفت: ممنوعيت صادرات آب 
ژاول برداشته شد و از اين پس با رعايت ضوابط مربوط 
اين محصول مي تواند به ساير كشورهاي جهان صادر 
شود. سيد روح اهلل لطيفي اظهار داشت: بر اساس نامه 
روز گذشته مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صنعت به گمرك، با توجه به بند سه، هفتمين 
جلس��ه كميته لجس��تيك مقابله با كرونا، صادرات 
آب ژاول با رعايت مق��ررات و ضوابط مربوطه بالمانع 
است. وي تصريح كرد: براساس مكاتبه سازمان ملي 
استاندارد، قيرهاي طبيعي )معدني( مشمول اجراي 
اس��تاندارد اجباري براي صادرات نيست و قيرخالص 
)پااليش��گاهي(، مش��مول مقررات اجراي اجباري 
استاندارد بوده و تعيين ماهيت آنها بدون نياز به اعالم 
كارگروه، طبق استاندارد ملي مربوطه مي تواند انجام 
شود.لطيفي افزود: بر اساس مكاتبه سازمان استاندارد، 
انواع قيرهاي امولسيوني و قيرهاي محلول، مشمول 
تعيين ماهيت توسط كارگروه فراورده هاي نفتي است 
و بايد داراي اس��ناد منشأ مجاز در سامانه ثامن باشند 
و س��اير قيرهاي ديگر كه خارج از موارد اعالمي است 
)مانند مخلوط قير طبيعي و وكيوم باتوم( مي بايست 
به همراه فرموالس��يون و آناليز محص��ول از كارگروه 

فراورده هاي نفتي استعالم شود.

قيمت ها در بازار خودرو 
كاهشي است

مهر| وزي��ر صمت گفت: روند قيمت ه��ا در بازار 
خ��ودرو كاهنده ب��وده و سياس��ت وزارت صمت 
رقابت��ي كردن بازار و حذف دالالن و واس��طه هاي 
بين مصرف كننده و توليدكننده است.عليرضا رزم 
حس��يني در حاشيه جلس��ه با كميسيون صنايع 
و معادن مجل��س در مورد قيمت خ��ودرو، اظهار 
داشت: روند قيمت در بازار كاهنده است و سياست 
وزارت صمت رقابتي ك��ردن بازار و حذف دالالن و 
واسطه هاي بين مصرف كننده و توليدكننده است 
كه اين مه��م كم كم در حال رخ دادن اس��ت.وزير 
صمت افزود: از ماه ها پيش در وزارت صمت به دنبال 
افزايش توليد خودرو بوديم كه با وجود مش��كالت 
صنايع، توليد خودرو ۲3 درصد رش��د كرده است. 
همچنين تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد، توليد5۰ 
درصد افزايش خواهد يافت. بسته مالي بسيار خوبي 
را براي خودروس��ازان با همكاري رييس كل بانك 
مركزي تهيه كرديم كه در حال اجرايي شدن است.

 هشدار جديد اتاق 
به صاحبان كارت هاي بازرگاني

اتاق بازرگاني تهران در اطالعيه اي جديد از صاحبان 
كارت هاي بازرگاني خواس��ت نس��بت به تمديد اين 
كارت ها اقدام كنند.در حدود يك س��الي كه از شيوع 
ويروس كرونا در ايران مي گذرد، اتاق بازرگاني تالش 
كرده بخشي از خدمات خود را به شكل غير حضوري 
ارايه كن��د و در اين بين خدمات مربوط به كارت هاي 
بازرگاني نيز جزوي از آن بوده اس��ت.در كنار خدمات 
غير حضوري، در دو ماه گذشته با توجه به طرح ستاد 
ملي مقابله با كرونا، بنا شد كارت هاي بازرگاني به شكل 
خودكار تمديد شوند اما حاال با پايان يافتن زمان اجراي 
اين مصوبه، به نظر مي رسد صاحبان اين كارت ها بايد بار 
ديگر براي تمديد آنها اقدام كنند.اتاق بازرگاني تهران 
در اطالعيه اي، اعالم كرده: با پايان يافتن زمان در نظر 
گرفته براي تمديد خودكار اعتبار كارت هاي بازرگاني 
با مصوبه س��تاد ملي كرونا در 3۰ دي ماه، الزم است 
فعاالن اقتصادي كه اعتبار كارت شان در ماه هاي آذر 
و دي منقضي و با مصوبه مذكور تمديد شده بود، براي 
جلوگيري از بروز هرگونه مشكل در امور تجاري جاري 
خود نسبت به تمديد اعتبار كارت  خود اقدام كنند.اين 
اتاق توضيح داده: بر اساس مصوبه ستاد ملي مقابله با 
كرونا و بنا به درخواس��ت اتاق هاي بازرگاني تهران و 
ايران، در راستاي طرح فاصله گذاري اجتماعي، اجراي 
محدوديت ها و جلوگيري از مراجعه حضوري صاحبان 
كارت ه��اي بازرگاني در دوره بيم��اري كرونا، اعتبار 
كارت هاي بازرگاني كه تاريخ انقضاي آن در بازه زماني 
دو ماه��ه آخر آبان تا آخر دي بود، بطور خودكار تا 3۰ 
دي ماه تمديد شد. در حال حاضر كارت هاي بازرگاني 
كه اعتبار آن  در اين مدت به پايان رسيده و به واسطه 
مصوبه س��تاد ملي مقابله با كرونا تا پايان دي تمديد 
شده بود، بطور قطعي پايان يافته و با توجه به انباشت 
اين كارت ها الزم اس��ت دارندگان كارت براي تمديد 
اعتبار و فعال ش��دن دوباره آن اقدام كنند.همچنين 
با توجه به اينكه سازمان توسعه تجارت از ابتداي سال 
فرايند صدور كارت هاي بازرگاني را بر عهده گرفته، به 
نظر مي رسد فرايند تمديد نيز طوالني تر از قبل خواهد 
بود. اتاق بازرگاني اعالم كرده: متقاضيان تمديد كارت 
بازرگاني با مراجعه به »سامانه جامع تجارت« و تكميل 
مدارك خواسته شده، مي توانند نسبت به تمديد كارت 
بازرگاني خود اقدام كنند. رضايي تصريح كرد كه پس 
از ارجاع پرونده متقاضي��ان تمديد كارت بازرگاني از 
سوي سازمان توس��عه تجارت ايران به اتاق بازرگاني 
تهران، اين اتاق در اسرع وقت نسبت به صدور و تمديد 
كارت بازرگاني متقاضيان اقدام خواهد كرد. در صورتي 
كه اعضا به هر دليلي نيازي به تمديد كارت بازرگاني 
خود نمي بينند، براي استفاده از خدمات گسترده اتاق 
تهران و همچنين حفظ س��ابقه عضويت براي انجام 
ساده تر امور تجارت خارجي در آينده مي توانند كارت 

عضويت بگيرند.

دولت و بانك مركزي كاري براي كاهش نرخ دالر نمي كنند

زيرساخت ها را  فراموش كرده ايم

 نرخ صرافي ها در جهت كاهش نرخ دالر حركت مي كنند 
يا مقاومت مي كنند و همچنان نرخ ارز را باال نگه مي دارند؟ 
در مورد تحوالت بين المللي بايد توجه داشت كه در دولت 
بايد انتخاب افرادي كه قبال در رابطه با برجام و مذاكره با 
ايران نقش داشته اند، اين پيام را مي دهد كه امريكا به دنبال 
كاهش تنش ها با ايران اس��ت و به دنبال جنگ نيست. از 
سوي ديگر، امريكا خط لوله و طرح نفت شيل و انتقال نفت 
از كانادا را به داليل زيس��ت محيطي كنار گذاشته و اين 
طرح در دولت ترامپ، عامل رشد توليد نفت امريكا بوده 
و عمال با تحريم ايران، جايگزين نفت ايران شده است. اما 
حاال اين خأل در ب��ازار نفت وجود دارد و ايران مي تواند به 
بازار نفت بازگردد و نفت خود را بفروشد تا جايگزين نفت 
شيل شود. لذا داليل اقتصادي و سياسي قوي براي كاهش 
نرخ دالر وجود دارد. از سوي ديگر، مردم در اين سه سال 
۲۰ ميليارد دالر ارز خريداري كرده اند و در صورت كاهش 
نرخ ها، عرضه ارز ذخيره ش��ده به ب��ازار افزايش مي يابد. 
صادر كنن��دگان نيز در ص��ورت كاه��ش نرخ ها، عرضه 

بيش��تري خواهند داش��ت و اين خود عامل ورود بخش 
عمده اي از اين 4۰ ميليارد دالر ارز ذخيره شده خواهد بود. 
اما اقداماتي كه بانك مركزي و دولت و ش��به دولتي ها 
انجام داده اند عمال در سه سال اخير عامل رشد نرخ ها 
بوده است. آقاي همتي ابتداي ورود خود به بانك مركزي 
اعالم كرد كه ذخاير ارزي ناموس بانك مركزي است و 
بازار بايد نرخ ها را تعيين كند. اين اتفاق اسم رمز رشد 
نرخ دالر و ساير قيمت ها بوده است و هر گاه اقتصاددانان 
و مسووالن مي گويند كه بايد بازار تعيين كند عمال اسم 
رمز رشد قيمت ها صادر شده است. اتفاق دوم اين بود كه 
در زمستان ۹۸ عده اي هياهو راه انداخته اند كه نقدينگي 
رشد كرده و زياد شده و پايه پولي افزايش يافته و همين 
موضوع عامل رشد قيمت ها و كاهش ارزش پول ملي و 
افزايش نرخ دالر بوده است و فشار زيادي به مردم وارد 
شد. از سوي ديگر، عده اي از دالر 4۲۰۰ تومان استفاده 
كرده اند اما در بازار نرخ دالر باالي ۱5 هزار تومان بوده 
و همين موضوع عامل گراني قيمت ها ش��ده است. به 

عبارت ديگر، وقتي ساالنه 3۰ تا 5۰ ميليارد دالر درآمد 
ارزي از محل نفت و صادرات غيرنفتي داش��ته ايم و به 
قيمت ۱۰ هزار تومان باالتر از نرخ واقعي فروخته شده 
معادل 3۰۰ تا 4۰۰ هزار ميليارد تومان درآمد نصيب 
بانك ها و فروشندگان ارز كرده است و بايد ديد كه چه 
كساني سود هنگفت از گراني ارز داشته اند و به چه دليل 
در مقابل كاهش قيمت دالر مقاومت شده و چرا بانك 
مركزي تعيين نرخ دالر را به بازار سپرد و حاضر نشد كه از 
ذخاير ارزي براي كنترل بازار استفاده كند؟از سوي ديگر 
با پيروزي بايدن، سيگنال كاهش قيمت ها به بازار داده 
شد و حتي در برخي روزها و ساعت ها قيمت بازار كمتر 
از قيمت صرافي ها بوده اس��ت اما در عين حال با وجود 
كاهش ها و كاهش انتظارات تورم��ي و انتظار كاهش 
قيمت ها، همچنان نرخ ارز نيمايي و نرخ صرافي ها باال 
بوده اس��ت و صرافي هاي ملي و مجاز حاضر به كاهش 
قيمت ها نبوده اند و در نيما نرخ ها كاهش نيافته است. 
اين نوع مقاومت نشان دهنده چه موضوعي است، چه 

كساني از باال ماندن قيمت دالر سود مي برند و همچنان 
عامل مقاومت در برابر كاهش نرخ ها هستند؟

در ح��ال حاض��ر به نظ��ر مي رس��د ك��ه خصولتي ها، 
ش��به دولتي ها و بانك هاي خصوصي عامل رشد قيمت 
هس��تند و اجازه كاهش نرخ دالر به زير ۲3 هزار تومان را 
نمي دهند. زيرا بسياري از صادر كنندگان فوالد، پتروشيمي 
و كاالهاي ديگر از عرضه ارز در بازار به نرخ باال سود مي برند 
و حاضر نيس��تند كه قيمت ها كاهش يابد. در حالي كه 
فضاي بين المللي و تحوالت سياسي و اقتصادي عليه ايران 
تغيير كرده و اين انتظار وجود دارد كه دالر به زير ۲۰ هزار 
تومان برسد. براين اساس روشن است كه با وجود وعده ها 
و قول ها و اظهارنظرها، در جهت كاهش قيمت دالر، عمال 
سياست ها و اتفاقات و نرخ گذاري ها چيز ديگري را نشان 
مي دهد و خود بانك مركزي با سپردن نرخ گذاري به دست 
بازار و باز گذاشتن دست خصولتي ها و شبه دولتي ها عمال 
در برابر مقاومت كاهش نرخ در بازار، كاري انجام نمي دهد 

و اين موضوع عمال موجب باال ماندن نرخ ها شده است. 

بخش مهمي از توليدات در سطح جهان، در حوزه تجارت 
فعال شده و صادرات و واردات كاالها، بخش مهمي از تمركز 
اقتصاد را به خود اختصاص داده است. در اين بين ترانزيت 
كاال و به وجود آوردن زيرساخت هاي الزم براي جابه جايي 
محصوالت ني��ز خود به يك اصل مه��م در اقتصاد تبديل 
شده است.ما در ايران ظرفيت بالقوه بسيار بزرگي چه براي 
تجارت و چه براي نقل و انتقال كاالها در بستر ترانزيت داريم. 
قرار گرفتن ايران در كنار دو درياي مهم منطقه و در مسير 

اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب باعث شده كه توان 
نقش آفريني در حوزه هاي ترانزيتي بسيار گسترده باشد اما ما 
در عمل هنوز نتوانسته ايم مقدمات استفاده از آن را نيز فراهم 
كنيم.متاسفانه در ايران، همچنان دولت به عنوان تصدي گر 
اصلي شناخته مي شود و از اين رو هر سال در قوانين بودجه 
و س��اير قوانين، بخش مهمي از منابع در اختيار دولت قرار 
مي گيرد تا سياس��ت هاي كوتاه مدتي براي امور جاري در 
دستور كار قرار دهد. دولت بزرگ باعث شده حجم بودجه 

نيز به شكل جدي افزايش پيدا كند و اتكا به درآمدهاي نفتي، 
دولت ها را از اعمال اصالحات ساختاري و كاهش تصدي گري 
بي نياز كرده اس��ت.در چنين بستري ما شاهد آن هستيم 
كه با برهم خوردن نظم اقتصاد و به وجود آمدن مشكالتي 
مانند تحريم، تمام تمركز و توان كشور صرف پيگيري امور 
جاري مي شود و بودجه عمراني و توسعه زيرساخت ها عمال 
فراموش مي شوند. ما در س��ال هاي گذشته چه قدر براي 
توس��عه زيرس��اخت ها هزينه كرده ايم و اگر با كارنامه اين 

س��ال ها بازگرديم چه گام هايي در مسير توسعه اقتصادي 
برداشته ايم؟تا زماني كه بخش مهمي از تمركز دولت به عنوان 
بازيگر اصلي اقتصاد ايران صرف امور جاري و برطرف كردن 
مشكالت كوتاه مدت باشد، نه تنها نمي توان انتظار توسعه 
بلندمدت داشت كه حتي در رشد شاخص هاي زيرساختي، 
بهبود عملكرد در حوزه فعاليت هاي مول��د و ايجاد ارزش 
افزوده واقعي نيز ايران با اما و اگرهاي جدي مواجه اس��ت و 
تا اين روند اصالح نشود، نمي توان به انتظار معجزه نشست.

ادامه از صفحه اول
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خبرروز

كرونا جان ۷۹ نفر ديگر را در ايران گرفت
بنا بر اعالم س��خنگوي وزارت بهداش��ت و درمان تاكنون يك ميليون و ۴۲۴ هزار و ۵۹۶ نفر در كشور بطور قطعي به ويروس 
كرونا مبتال ش��ده و با فوت ۷۹ نفر از بيماران مبتال به كرونا تعداد جان باختگان كرونا در كش��ور به ۵۸ هزار و ۳۸ نفر رس��يده 
است.س��يما سادات الري افزود: بر اساس معيارهاي قطعي تش��خيصي۶ هزار و ۵۹۷ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور 
شناسايي ش��د و ۸۱۷نفر بستري شدند. با اين حساب، مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به يك ميليون و ۴۲۴ هزار و ۵۹۶ 
نفر رسيد.س��خنگوي وزارت بهداشت گفت: خوشبختانه تاكنون يك ميليون و ۲۱۶ هزار و ۳۰۵ نفر از بيماران، بهبود يافته يا 

از بيمارستان ها ترخيص شده اند.

رويداد

معاون درمان ستاد كروناي استان تهران از افزايش 
آمار ابتال در تهران و حتي دو برابر ش��دن مراجعات 
سرپايي در برخي بيمارستان ها خبرداد. دكتر نادر 
توكلي گفت: لغو شتابزده محدوديت ها، ساده انگاري 
شرايط، بروز رفتارهاي پرخطر و كاهش محسوس 
س��طح رعايت پروتكل هاي بهداش��تي مهم ترين 
علت افزايش مجدد آمار اس��ت. او با اشاره به توقف 
روند نزولي آمار ابتال به كرونا در استان تهران، اظهار 
كرد: آمارها در ۱۰ روز گذشته نشان دهنده آن است 
كه متاس��فانه نمودار ابتال از حالت نزولي به حالت 
ثابت تغيير حال��ت پيدا كرده و حت��ي در برخي از 
بيمارستان ها آمار مراجعات سرپايي تا ۲ برابر افزايش 
يافته است. دكتر توكلي با بيان اينكه طي چند روز 
اخير آمار بستري روزانه در بيمارستان هاي استان 
تهران به باالي ۳۰۰ نفر در روز افزايش يافته است، 
گفت: اين در حالي است كه اين عدد به زير ۲۰۰ نفر 
رسيده بود، بنابراين اين افزايش آمار مي تواند زنگ 
خطري براي وقوع پيك هاي بعدي بيماري محسوب 
ش��ود. او با بيان اينكه در ح��ال حاضر ۱۸۴۰ بيمار 
كرونايي در بيمارس��تان هاي استان تهران بستري 
هس��تند، گفت: اين رقم طي چند هفته گذش��ته 
به ۱۶۰۰ نفر هم رس��يده ب��ود. همچنين در برخي 

بيمارستان ها با افزايش ۲ برابري مراجعات سرپايي 
مواجه بوديم، بنابراين زماني كه در منحني ش��يب 
نزولي ناگهان براي يك هفته اين شيب نزولي ثابت 
شده و تا حدودي افزايشي مي شود، مي تواند نشانه اي 
براي خيز منحني به سمت افزايش آمار ابتال و فعال 
ش��دن مجدد چرخه و زنجيره انتقال بيماري باشد. 
دكتر توكلي نكته مهم بعدي را افزايش نرخ ابتال و بروز 
بيماري در سنين زير ۲۵ سال عنوان كرد و گفت: اين 
مساله علل مختلفي دارد كه در دست بررسي است، 
با اين حال طبق بررسي هاي صورت گرفته، به عنوان 
نمونه در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي 
ايران در شهريور ماه ابتالي گروه سني ۱۰ تا ۲۰ سال 
۸.۵ درصد كل بود كه االن به ۹.۵ درصد افزايش يافته 

است، همچنين ابتال در سنين پايين تر از ۲۵ سال ۰.۶ 
درصد بود كه به ۱.۲۵ درصد افزايش يافته است، به 
عبارت ديگر در ميزان ابتالي زير ۲۰ ساله ها با افزايش 
۱۰ تا ۱۵ درصدي ابتال روبرو بوده ايم.اين عضو هيات 
علمي دانشگاه نكته مهم بعدي را بازگشايي مدارسي 
دانست كه اس��تانداردهاي الزم براي رعايت كامل 
پروتكل هاي بهداش��تي را ندارند و گفت: متاسفانه 
اين شرايط مي تواند منجر به ابتالي كودكان و كادر 
مدارس شود كه اگرچه عاليم در كودكان كمتر است 
ولي ناقالن بسيار خوبي براي ويروس به شمار رفته 
و باعث فعال ش��دن باالي چرخه ويروس مي شوند.

معاون درمان ستاد كروناي استان تهران، ساده انگاري 
شرايط، بروز رفتارهاي پرخطر و كاهش محسوس 
س��طح رعايت پروتكل هاي بهداشتي را مهم ترين 
علت افزايش مجدد آمار دانست و گفت: با وجود تاثير 
مطلوب رعايت پروتكل ها و اعمال محدوديت هاي 
كرونا و همچنين اجراي طرح محله محور مقابله با 
كرونا در ايجاد ش��يب نزولي آمار ابتال و فوتي ها در 
سطح اس��تان تهران، ولي س��اده انگاري ها از سوي 
برخي شهروندان و همچنين بازگشايي هاي شتابزده 
مي تواند منجر به شعله ور ش��دن مجدد اپيدمي و 

افزايش بار بيماري در سطح جامعه شود.

افزايش ابتال به كرونا در سنين زير ۲۵ سال
جامعه ادامهازصفحهاول

 هنرمندان 
بي خيال كرونا

بسياري از همين هنرمندان در صفحه هاي مجازي 
خود مردم را به رعايت فاصله اجتماعي و ماس��ك 
زدن و نرفتن به مهماني و دورهمي دعوت مي كنند 
و  حاال خودشان تمام اين اصول را زير پا گذاشته اند. 
مساله اينجاست كه چرا مسووالن اين جشنواره را 
به صورت مجازي برگزار نكردند، چرا بايد برج ميالد 
آنقدر شلوغ ش��ود كه حتي ديدن فيلم هايش هم 
براي خيلي از ما ترسناك باشد. در اين يك سالي كه 
از ورود پاندمي كرونا به كشور مي گذرد اين هميشه 
مردم بودند كه متهم مي شدند به ساده انگاري در 
برابر اين ويروس و حاال مسووالن و هنرمندان كشور 
هم به جرگه همين مردم پيوسته اند. چرا در شرايطي 
كه هنوز محدوديت ها برداشته نشده، در شرايطي 
كه خيلي از پزش��كان در مورد موج چهارم كرونا و 
خستگي كادر درمان هشدار مي دهند، بايد جشنواره 
فجر برگزار شود. آن هم به صورت حضوري. اينكه 
هنرمندان ما مي توانند الگوي بسياري از افراد جامعه 
باشند، بحثي است كه بايد مفصل به آن پرداخت اما 
اگر خود اين افراد به چنين مس��اله اي اعتقاد قبلي 
دارند، چرا بايد اينچني��ن در برابر دوربين ها ظاهر 
ش��وند. مگر برگزار كردن جشنواره فجر به صورت 
مجازي چقدر مي توانست براي برگزار كنندگان آن 
سخت باشد. حاال قرار است با برگزاري همين يك 
جشنواره تمام ضرر و زيان هايي كه سينمادارها در 
اين مدت متحمل شده اند، برطرف شود. در حالي كه 
نوع جديد ويروس كرونا در تا داخل كشور هم آمده 
و در حالي كه ما جزو آخرين كشورهايي هستيم كه 
قرار است تزريق واكسن را شروع كنيم و در حالي 
كه هيچ خبري مبني بر از بين رفتن خطر كرونا در 
هيچ كجاي دنيا منتشر نشده، مسووالن جشنواره 
فجر به ضمانت كدام قانون نانوشته شرايط ابتال به 
كرونا را با برگزاري اين جشنواره به صورت حضوري 
فراهم كرده اند؟ چرا نبايد جان مردم بيش از اينها 
اهميت و ارزش داشته باشد. چرا هنرمندان ما بايد 
بي توجه به خطري كه متوجه آنهاس��ت در چنين 
همايش هايي ش��ركت كنند و جان خود و ديگران 
را به خطر بيندازند. برگزاري جش��نواره اگر به بعد 
از پاندمي موكول مي ش��د، هيچ كدام از پايه هاي 
هنري اين كشور به لرزه در نمي آمد. هنرمندان اگر 
سعي مي كردند براي دلگرمي مردم هم كه شده هم 
پاي آنه��ا پروتكل ها را رعايت كنند و حتي الگويي 
براي آنهايي باشند كه رعايت نمي كنند، با شركت 
نكردن در اين جشنواره چيزي از ارزش هايشان كم 
نمي شد. جشنواره فجر مي توانست مانند خيلي از 
جشنواره هاي معتبر دنيا يا به زمان ديگري موكول 
ش��ود يا اينكه به صورت مجازي برگزار ش��ود. اما 
دريغ و افس��وس كه همان اندازه كه مردم كرونا را 
دست كم گرفته اند، مس��ووالن هم اين پاندمي را 

جدي نمي دانند.

مرگ ۱۱۷ پرنده مهاجر در ميانكاله
مدي��ركل دفتر حفاظ��ت و مديري��ت حيات وحش 
س��ازمان حفاظت محيط زيست از مرگ ۱۱۷ قطعه 
پرنده مهاجر در تاالب ميانكاله خبر داد. شهاب الدين 
منتظمي گفت: براس��اس اعالم سازمان دامپزشكي، 
آزمايش آنفلوآنزا و نيوكاسل پرندگان تلف شده منفي 
بوده اس��ت. او افزود: سازمان دامپزشكي كشور هنوز 
علت قطعي مرگ اين پرندگان را اعالم نكرده و درحال 
انجام آزمايش هاي الزم است. اين احتمال وجود دارد 
كه مانند سال گذشته »بيوتوكسين« يا همان بيماري 
»بوتوليسم« علت مرگ اين پرندگان باشد اما به هرحال 
بايد منتظر اعالم نتايج آزمايش ها باشيم.مديركل دفتر 
حفاظت و مديريت حيات وحش س��ازمان حفاظت 
محيط زيست در پايان گفت: دامپزشكي و اداره محيط 
زيست استان گلستان در منطقه حضور دارند و عالوه 
بر جمع آوري به موقع الشه ها، توصيه هاي بهداشتي را 

نيز به افراد محلي ارايه مي دهند همچنين شكار نيز در 
منطقه ممنوع و هيچگونه پروانه شكاري صادر نشده 
است. زمستان سال گذشته نيز بيش از ۴۳ هزار قطعه 
پرنده مهاجر آبزي در محدوده تاالب ميانكاله و خليج 
گرگان در دو اس��تان مازندران و گلستان تلف شدند. 
سازمان دامپزشكي، علت مرگ و مير اين پرندگان را 

بيماري بوتوليسم اعالم كرده بود.

سامانه جديد بارشي وارد كشور مي شود
مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي 
از ورود سامانه بارشي جديد به كشور طي روز پنجشنبه 
)۱۶ بهمن( خبر داد.صادق ضياييان اظهار كرد: از ۱۴ تا 
۱۶ بهمن( در شهرهاي صنعتي و پرجمعيت افزايش 
غلظ��ت آالينده هاي جوي دور از انتظار نيس��ت. او در 
ادامه با بيان اينكه نواحي مركزي و شرقي خليج فارس 
و تنگه هرمز مواج اس��ت، اظهاركرد: از بعد ازظهر روز 
پنجشنبه س��امانه بارشي از س��مت غرب وارد كشور 
خواهد شد.ضياييان ادامه داد: از اين رو طي روز جمعه 
)۱۷ بهمن( در استان هاي واقع در غرب كشور و به تدريج 
در اس��تان هاي واقع در دامنه ه��اي زاگرس مركزي و 
دامنه هاي جنوبي البرز مركزي بارش برف و باران خواهيم 
داشت. سامانه بارشي طي روز شنبه )۱۸ بهمن( در نيمه 
غربي كشور فعال خواهد بود.مديركل پيش بيني و هشدار 

سريع سازمان هواشناسي در پايان درباره وضعيت جوي 
تهران طي دو روز آينده اظهار كرد: آسمان تهران فردا 
)۱۴ بهمن( صاف همراه با غبار محلي با حداقل دماي ۳ و 
حداكثر دماي ۱۴ درجه سانتيگراد و طي روز چهارشنبه 
)۱۵ بهم��ن( نيز صاف و غبارآلود ب��ا حداقل دماي ۳ و 
حداكثر دماي ۱۴ درجه سانتيگراد پيش بيني مي شود.

واريز »عيدي« فرهنگيان در بهمن ماه
معاون برنامه ريزي و توس��عه مناب��ع وزارت آموزش و 
پرورش از افزاي��ش۳۰ درصدي حقوق معلمان خريد 
خدماتي خبر داد. علي الهيار تركمن گفت: همچنين 
عيدي فرهنگيان در بهمن به حساب آنها واريز مي شود. 
او همچنين از افزايش۳۰ درصدي حقوق معلمان خريد 
خدماتي خبر داد كه بر اين اساس حقوق اين معلمان از 
۷۰۰ هزار تومان به ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان افزايش 
خواهد يافت.الهيار گفت: پاداش پايان خدمت معلمان 
بازنشس��ته ۹۸ كامل پرداخت شده اس��ت و در تالش 
هستيم تا پاداش پايان خدمت معلمان بازنشسته سال 
۹۹ را نيز اوايل سال آينده پرداخت كنيم. او افزود: طرح 
رتبه بندي جديد معلمان از فروردين۱۴۰۰ آغاز مي شود 
و براساس اين طرح شاخص هاي آموزش كيفي معلمان 
ارزيابي خواهد شد.معاونت وزير آموزش و پرورش از آغاز 
مراحل استخدام ۲۵ هزار معلم غير رسمي در دانشگاه 
فرهنگيان و شهيد رجايي خبر داد و گفت: همه ۸۸ هزار 
معلم غيررسمي مشمول استخدام تا پايان سال ۱۴۰۰ 

استخدام خواهند شد.به گزارش روابط عمومي معاونت 
برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، وي 
خبر كم شدن حقوق معلمان حق التدريس با تعطيلي 
مدارس و مجازي شدن آموزش را تكذيب كرد و گفت: 
حقوق كامل ماه هاي اسفند ۹۸ و فروردين، اردبيهشت و 
خرداد ۹۹ فرهنگيان به حساب آنها واريز شده است، اما 
براي اطمينان خاطر فرهنگيان دستور داده ام تا ساعات 
كاري و فهرست هاي حقوق معلمان حق التدريس در 
همه استان ها را بازبيني كنند تا حقي از كسي ضايع نشود.

موسیقي

آهنگ »از هوش مي روم« با صداي عليرضا قرباني، موس��يقي آرش گوران و 
شعري از رضا براهني منتشر شد.اين اثر در تمامي پلتفرم هاي معتبر موسيقي 
دنيا منتشر شده اس��ت و مخاطباني كه دسترس��ي به اين پلتفرم ها ندارند، 
مي توانند نسخه قانوني آن را از طريق وبسايت شخصي عليرضا قرباني و سايت 
»بيپ تونز« اقدام كنند.اين اثر دومين همكاري آرش گوران و عليرضا قرباني 
پس از تيتراژ فيلم سينمايي »سركوب« است كه در سال ۹۸ منتشر شده بود. 
اين اثر از سوي موسسه فرهنگي هنري »آهنگ اشتياق« منتشر شده است 
و در توليد آن جمعي از نوازندگان مطرح موس��يقي ايران همكاري كرده اند.

آهنگ »از هوش مي روم« فرم و اس��تايل جديدي براي آواز و اركستر دارد و 
موسيقي، جريان متالطم شعر را در خود نمود مي دهد و با آن يكي مي شود. 
تجربه گذشته عليرضا قرباني و آرش گوران هم از لحاظ موسيقي و كالم فضاي 
متفاوتي داشت. آن اثر هم براساس شعر معروف استاد »هوشنگ ابتهاج« با 
مطلع شنيده شده »در اين سراي بي كسي كسي به در نمي زند« توليد شده 

بود كه در تيتراژ فيلم سينمايي »سركوب« به گوش مخاطبان رسيد.

»از هوش مي روم«
هنر

فيلم »چيزهاي كوچك« با وجود عرضه همزمان آنالين با فروش ۴.۸ ميليون 
دالري، در رتبه نخست جدول فروش هفتگي سينماهاي امريكا قرار گرفت.
به گزارش ورايتي، اين فيلم با حضور بازيگران برنده اس��كار ش��امل »دنزل 
واش��نگتن«، »رامي مالك« و »جرد لتو« همزمان با اكران در ۲۱۷۱ س��الن 
س��ينمايي در امريكاي ش��مالي كه با فروش ۴.۸ ميليون دالري همراه شد، 
در سامانه نمايش آنالين »HBO Max« نيز عرضه شده است. »چيزهاي 
كوچك« در حالي پرفروش ترين فيلم هفته س��ينماي امريكا نام گرفت كه 
بسياري از مخاطبان ترجيح مي دهند، اين فيلم را به جاي سالن سينما در خانه 
و از طريق س��امانه نمايش آنالين تماشا كنند. هزينه اشتراك ماهانه سامانه 
»HBO Max« از بهاي خريديك بليت سينما در بسياري از مناطق امريكا 
كمتر است. در اين فيلم »دنزل واشنگتن« و »رامي مالك« در نقش دو پليس 
لس آنجلس��ي بازي كرده اند كه در حين تحقيق روي پرونده يك قاتل به هم 
برمي خورند. »جارد لتو« هم مظنون اصلي و شخصيت اسرارآميزي دارد كه 

روابط اين سه در مركز فيلم قرار دارد.

»دنزل واشنگتن« صدرنشين گيشه امريكا شد

گليماندگار| خبركوتاه و دردناك بود، 
پدري بعد از كشتن فرزندان و همسرش 
خودكشي كرد. اخبار دردناك ديگري 
هم در اين يك هفته گذشته در فضاي مجازي منتشر 
شد، از خودكشي همزمان دو دختر نوجوان تا مرگ 
زني ديگر به دست همس��رش. اين اتفاق ها چرا رخ 
مي دهد؟ اين همه در هم پيچيدگي اجتماعي براي 
چيست؟ چه كسي بايد به اين حوادث رسيدگي كند 
و ريشه آنها را پيدا كرده و در مورد چگونگي جلوگيري 
از آن قدمي هر چند كوچك بردارد. كدام نهاد و ارگان و 
وزارت خانه مسوول هستند، همان ها كه بعد از ماجراي 
كودك آزاري و تحويل دادن كودك به خانه امن يك 
روز بع��د او را از آنجا مرخص مي كنن��د و به خانه اي 
مي فرس��تند كه همان چند روزپي��ش پدرش براي 
جلب مخاطبان اينستاگرامي خود تسبيه دور گردنش 
انداخته بود و بچه را تا مرز خفه شدن برده بود؟ شايد 
كسي نداند چرا پاي كودك آزاري به فضاي مجازي هم 
باز شده، اما يادمان نرفته كه مادري كودكش را جلوي 
دوربين كتك مي زد و مي گفت پولي براي امرار معاش 
ندارد و با اين كار مي خواست پول جمع كند. نگاهي به 
داليلي كه بعد از هر كدام از اين اتفاق هاي تلخ منتشر 
مي شود، بيندازيد. به جرات مي توان گفت عامل ايجاد 
۹۰ درصد از اين حوادث تلخ مشكالت اقتصادي است. 
شايد به همين خاطر است كه بيشتر جامعه شناسان 
بر اين مساله اتفاق نظر دارند كه مشكالت اقتصادي 
عامل اصلي بس��ياري از آسيب هاي اجتماعي است، 
مساله اي كه انگار از نگاه مسووالن و دولتمردان دور 
مانده و همچنان اين دو مقوله را جدا از هم مي دانند. 

جامعه ما چيزي كم دارد، همان چيزي كه باعث شده 
هر روز آمار افسردگي در اين جامعه افزايش پيدا كند، 
در اين پاندمي كرونا كه ديگر همه چيز بدتر هم شده، 
چقدر از افراد اين جامعه شغل خود را از دست داده اند، 
خيلي ها ديگر امنيت ش��غلي ندارند، بسياري ديگر 
هستند كه زير بار مشكالت و فشارهاي اقتصادي كمر 
خم كرده اند. جامعه ما چيزي كم دارد، همان شادي كه 
باعث مي شود انسان ها حس بهتري نسبت به زندگي 
داشته باشند، اما اين شادي كجاست؟ مگر مي شود 

هر روز به فكر مايحتاج روزانه خود و خانواده ات باشي 
و لبخند هم بزني؟ مگر مي ش��ود زير بار مش��كالت 
اقتصادي له ش��ده باشي و هنوز لبخند به لب داشته 
باشي. اصال كدام شادي مي تواند حال ما را خوب كند 
وقتي هر روز س��وگواريم و رفاه اجتماعي مان هر روز 

كمتر از ديروز مي شود. 

    اقتصاد عامل 
بسياري از آسيب هاي اجتماعي است

امان اهلل قرايي جامعه شناس در اين باره به »تعادل« 
مي گويد: اولين مشكل ما در جامعه مسائل اقتصادي 
اس��ت، تا زماني كه معيش��ت مردم درس��ت نشود، 
نمي توانيم انتظار داش��ته باش��يم كه مش��كالت و 
معضالت اجتماعي حل ش��ود. تا زماني كه هر روز بر 
تعداد افرادي كه در سطل هاي زباله به دنبال لقمه اي 
ن��ان مي گردند نمي توانيم فكر كني��م كه جامعه ما 
درگير آسيب ها و خشونت هاي ناشي از اين آسيب ها 
نخواهد شد.  چرا بايد يك پدر فرزندان و همسرش را 
بكشد و بعد هم خودكشي كند، انتشار اين خبرها به 
تنهايي ظلم است، بايد كسي باشد و پاي كار بايستد و 
كند و كاو كند كه چه عواملي باعث بروز اين اتفاق تلخ 
شده است. مطمئن باشيد قبل از هر چيز به مشكالت 

اقتصادي خواهيد رسيد. 

    كرونا اوضاع را وخيم تر كرد
قرايي مي افزايد: از زماني كه پاندمي كرونا ش��روع 
شد، مشكالت اقتصادي ما بيشتر از پيش به چشم 
آمد و اوضاع وخيم تر شد. خيلي از مردم حتي همان 
اندك درآمد خود را از دس��ت دادند، خيلي از مردم 
خانه و كاشانه خود را از دست دادند چون درآمدي 
نداشتند كه به عنوان اجاره بها به صاحبخانه بدهند. 
آس��يب هاي اجتماعي بيش��تر و تمام اين اتفاق ها 
زير سايه كرونا ماند و كس��ي هم به آن توجه نكرد. 
مس��ووالن فكر كردن��د همين كه مس��اله كرونا را 
پيگيري كنند، كار بزرگي انج��ام داده اند، اما هيچ 
كس به اين فكر نكرد كه كرونا چه باليي سر زندگي 

و معيشت مردم آورده است. 

    وام يك ميليوني و يارانه 45 هزار توماني
اين جامعه شناس با اشاره به پرداخت وام يك ميليوني 
دول��ت به م��ردم و پرداخت يارانه ۴۵ ه��زار توماني 
مي گويد: كدام يك از اينها مي تواند درد مردمي را كه 
به نان شب محتاجند درمان كند. كرونا اقتصاد كشور 
را ورشكس��ته كرده و مس��ووالن هم كاري براي آن 
نمي كنند، اينكه مردم را مقروض كنيد باعث پيشرفت 
نمي شود. وقتي قرار باش��د فردي براي يك زندگي 
معقول ۴ نفره ماهي حداقل ۷ ميليون تومان درآمد 
داشته باشد، ديگر پرداخت اين پول ها حتي مرحمي 
بر روي زخم عميق فقر هم نمي شود. اين درست است 
كه در حال حاضر تمام دنيا با مشكالت اقتصادي دست 
به گريبان هستند و خيلي از كشورها وضعيتي شايد 
مشابه ايران داشته باشند، اما اين هم دليل خوبي براي 

بي عملي مسووالن نيست. 

   اقتصاد پايه و اساس همه چيز است
پروانه قرباني، جامعه شناس نيز در اين باره به »تعادل« 
مي گويد: از نظر بسياري از جامعه شناسان دنيا اقتصاد 
پايه و اساس همه چيز است، تا زماني كه اقتصاد كشور 
درست نشود نمي توانيم اميد به اين داشته باشيم كه 
آسيب هاي اجتماعي از جمله خود كشي، ديگر كشي، 
كودك آزاري، كودكان كار و هزاران آسيب و مشكل 
ديگر حل ش��ود. تا زماني كه بسياري از مردم درگير 
واژه امنيت شغلي هستند و جوانان بيكار تعدادشان 
هر روز رو به افزايش است و توليدات داخلي در حال 
نابودي است، چطور مي توانيم از جامعه اي رو به رشد 

و شاد صحبت كنيم.

   مردم گرفتار و دولتمردان منفعل
او در بخش ديگري از س��خنانش مي افزاي��د: ما االن با 
پديده مردم گرفتار و دولتمردان منفعل مواجه هستيم، 
نه اينكه دولتمردان نخواهند كاري بكنند، روش��ي كه 
انتخاب كرده اند، اشتباه است و آنها را به سر منزل مقصود 
نمي رساند. اينكه در تلويزيون و روزنامه حرف هاي قشنگ 
و اميدوار كننده بزنيم براي مردم كافي نيست. براي كسي 
كه زير خط فقر زندگي مي كن��د اين حرف ها نان و آب 

نمي شود. براي كسي كه مجبور است سه شيفت كار كند 
تا حداقل هاي زندگي را فراهم كند، اين حرف ها نه تنها 

اميدوار كننده نيست كه برخورنده هم هست. 

    عدالت اجتماعي؛ واژه اي كه فراموش شده
اين جامعه شناس مي گويد: متاسفانه عدالت اجتماعي 
واژه اي است كه به دست فراموشي سپرده شده است. ما 
اگر مي خواهيم جامعه اي جوان و شاداب داشته باشيم 
اول بايد عدالت اجتماعي را در جامعه مس��تقر كنيم. 
اينكه نمايندگان مجلس ناگهان به اين فكر مي افتند 
ك��ه حذف غربالگ��ري مي تواند ب��ه افزايش جمعيت 
كمك كند، از كجا سرچشمه مي گيرد؟ اينكه اين افراد 
كوچك ترين اطالعي از مسائل علمي ندارند. حتي از 
مسائل اقتصادي و سياسي و اجتماعي هم گويا سر رشته 
ندارند. جامعه اي كه دچار فقر و افسردگي است چطور 
مي تواند به افزايش جمعيت فكر كند. تا زماني كه ما زير 
ساخت هاي اجتماعي درستي نداشته باشيم تا زماني 
كه رفاه نسبي را براي تك تك افراد جامعه فراهم نكنيم 

نمي توانيم انتظار افزايش جمعيت را داشته باشيم.

    آموزش ما هنوز كامل نيست
پروانه قرباني مي گوي��د: در زمينه آموزش كه يكي 
از مهم ترين زير س��اخت ها براي افزايش جمعيت 
اس��ت هنوز پاي ما مي لنگد، نمونه بارز هم همين 
پاندمي كروناس��ت كه آموزش و پرورش نتوانست 
براي همه دانش آموزان شرايط تحصيل رايگان در 
دوران كرونا را فراهم آورد و بنا بر آمار منتشر شده از 
سوي همين وزارتخانه بيش از ۳ ميليون دانش آموز 
به دليل نداشتن تبلت يا عدم دسترسي به تلويزيون 

از تحصيل باز ماندند.
 با ش��عار نمي توانيم جامع��ه را اداره كنيم، اگر قرار 
است هدفي را دنبال كنيم بايد شرايط دنبال كردن 
آن هدف را هم فراهم كنيم. افزايش جمعيت بسيار 
هم درست است، ايران نيازمند اين افزايش است اما 
در چه شرايطي؟ آيا دولتمردان به اين فكر كرده اند 
كه افزايش جمعيت نياز به آموزش، درمان، رفاه و ... 
ديگر دارد. چطور مي خواهند اينها را فراهم كنند. اين 
نيازها همان هايي است كه با شعار درست نمي شود 
و بايد دس��ت به كار عملي زد. بايد زير ساخت هاي 

آموزشي و درماني را براي اين مهم آماده كنيم. بايد 
رفاه نسبي در جامعه وجود داشته باشد تا زوج هاي 

جوان تشويق به فرزند آوري شوند. 

    جامعه ايران افسرده است
قرباني مي افزايد: متاس��فانه در شرايط كنوني ما با 
جامعه اي افسرده طرف هس��تيم كه اخبار تلخ آن 
بيش از اخبار شادي بخش شده، ما با جامعه اي طرف 
هستيم كه احساس مي كند از حداقل ها هم محروم 
مانده اس��ت. اين جامعه افسرده نمي تواند پويايي و 
كارآمدي الزم را داشته باشد. همين اخبار تلخي كه 
هر روز از خودكشي و قتل در كشور منتشر مي شود 
خود گوياي حقايق بسياري است كه بايد به آن توجه 
كرد. اينكه آمارها مي گويند از هر ۴ نفر در ايران يك 
نفر گرفتار افسردگي است مساله اي نيست كه بتوان 
به راحتي از كنار آن گذشت، مسووالن بايد فكري به 
حال اين جماعت افسرده بكنند، بايد راه حلي براي 
مشكالت موجود داش��ته باشد تا بتوانند مردم را به 

اهدافي كه دارند نزديك كنند. 

گزارش

آسيب هاي اجتماعي با مشكالت اقتصادي گره خورده است

پديده مردم گرفتار و دولتمردان منفعل
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