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 بورس 
بالتكليف است

 تورم
پاشنه آشيل يارانه نقدي

 نرخ بهره بانكي 
و بورس

 جايگاه ايران 
در تجاري سازي محصوالت فناورانه مناسب نيست

 دولتمردان به جاي صيانت
به فكر معيشت باشند

در ش��رايط كنوني، بازار بورس 
در يك بالتكليفي به سر مي برد 
و اين بالتكليفي حاصل اخبار 
ضد و نقيضي است كه در بازار 
متاس��فانه كاماًل قاب��ل رويت 

است .
از سمت و سوي مذاكرات برجام 
هر روز يك خب��ر مثبت و يك 
خبر منفي يا به بن بست رسيدن يا به نتيجه نهايي رسيدن 
در بازار مخابره مي شود كه تأثيرش را بر روي بازار مي تواند 

كاماًل بگذارد. 
ما در هفته اي كه گذشت ش��اهد اين بوديم كه بازار بر اثر 
اخباري كه منتشر شد و شايعاتي كه در خبرگزاري ها به 
انتشار گذاشته شد، بازار اصطالحاً به صورت يك روز مثبت 
و يك روز منفي و به اينگونه اين اخبار تاثير خود را بر روي 
بازار گذاشت.  در نهايت برجام را اگر بخواهيم بررسي كنيم 
و به يك ديد اجمالي برسيم پيش نويس برجام تقريبا آماده 
شده ولي هنوز در مسائل بنيادي طرفين مذاكره كننده با هم 
در تناقض هستند كه البته بعيد است كه برجام محقق نشود 
و احتماال با توجه به اخبار منتشره، برجامي در راه باشد، نه 
به اندازه قبل كه ما امتيازاتي گرفتيم و هرچند كه محقق 
و عملي هم نشد، اما در كل خوشبين هستيم و احتمااًل باز 
هم برجام محقق خواهد شد.  اگر بخواهيم راجع به اينكه 
برجام چه تاثيري بر بازار سرمايه خواهد گذاشت بگوييم؛ 
مي توان گفت به غلط كارشناسان، بازار را تقسيم مي كنند 
به دو دسته سهم هاي دالري و ريالي. و بالفاصله مي توانند 
صناي��ع دالري و صادرات محور با توجه به اينكه مي تواند 
با محقق ش��دن برجام نرخ دالر احتماال كاهش پيدا كند 
دست خوش تغييراتي شوند. بايد به اين نكته توجه كرد كه 
برجام به يكباره تاثير نخواهد گذاشت، اين نرخ دالر هست 
كه اگر كاهش پيدا كند  روي صنايع تاثير خواهد گذاشت. 
به منظور اينكه بسياري از صنايع صادرات محور هستند 
و صنايعي هم هستند كه مواد اوليه خود را از خارج كشور 
وارد مي كنند كه مي توانند بر روي صورت هاي مالي اين 
شركت ها تاثير خود را بگذارد اما در حال حاضر صنايعي 
هم هستند كه مستقيم تحت تحريم قرار گرفته اند مانند 
صنعت خودرو و بيمه و حمل و نق��ل و گروه بانكي كه در 
صورت داشتن برجام مي توانيم به نوعي يك رشد چشمگير 
را در اين گروه ها داشته باشيم با توجه به اينكه گروه بانكي 
ليدرهاي كالسيك بازار هستند و جامانده از بازار محسوب 
مي شوند مي توانيم اميدوار باشيم در مورد اينكه بتوانند 
رشد قابل توجهي را تجربه كنند و سود سازي كنند و كمك 
حال بازاربورس باشند. صنايع دالري و صادرات محور هم 
شايد در ابتداي برجام با توجه به مشخص شدن كف قيمت 
دالر دستخوش يك اصالحاتي بشوند كه اين اصالحات در 
نهايت به سود شركت ها هم خواهد بود و يك شوك اوليه 
خواهد داشت و بعد صادرات آنها بهتر خواهد شد و فروش 
محصوالت راحت تر و زيرفروشي محصوالت حذف مي شود 

و مي تواند كل بازار را منتفع كند.

در س��ال 1389 و همزم��ان با 
اج��راي گام اول هدفمن��دي 
يارانه ها، محمود احمدي نژاد، 
در  وق��ت  رييس جمه��ور 
اظهارنظري عجيب گفته بود 
كه خانواده ها چند سال به پول 
يارانه 45 ه��زار و 500 توماني 
واريزي به حساب هايشان دست 
نزنند و پ��س از آن با اين پول براي خريد خانه اقدام كنند. 
هرچند اين اظهارنظر از همان ابتدا نيز بيش از آنكه جدي 
تلقي شود به دستمايه اي براي شوخي و طنز بدل شد اما 
در اين موضوع ترديدي وجود ندارد كه مبلغ يارانه نقدي 
در سال 89، تاثيري بر زندگي مردم داشت كه قابل مقايسه 
با امروز نيست. حدود 11 سال پيش، با مبلغ يارانه نقدي 
45 هزار توماني امكان خريد بخش��ي از مايحتاج زندگي 
روزانه مردم وجود داشت و حتي در خانوارهاي پرجمعيت 
روس��تايي، اين پول به بخش مهمي از درآمد خانوار بدل 
شد. امروز اما اين رقم نه تنها در شهرهاي بزرگ كه حتي 
در روستاها نيز ارزش خود را از دست داده است. نگاهي به 
وضعيت قيمت كاالهاي اساسي سفره مردم نشان مي دهد 
كه با يارانه 45 هزار توماني، تنها نيم كيلو برنج ايراني، كمتر 
از نيم كيلو گوشت گوسفندي و حدود يك كيلو گوشت 
مرغ مي توان خريد و سرجمع يارانه يك خانوار چهار نفري، 
حتي كفاف نياز ي��ك روز خانواده را نيز نمي دهد. كاهش 
ارزش پول ملي نيز در اين فرايند به وضوح خود را نش��ان 
مي دهد. در س��ال 89، ارزش هر دالر ح��دودا هزار تومان 
بود و به اين ترتيب يارانه هر نفر، معادل 45 دالر به حساب 
مي آمد، اين عدد اما در حال حاضر به كمتر از دو دالر رسيده 
كه نشان دهنده كاهش توان تاثيرگذاري يارانه نقدي در 
سال هاي گذشته است. نرخ باالي تورم اصلي ترين متهم 
در اين فرايند است. اقتصاد ايران در دهه 90، جز در مدتي 
كوتاه، همواره تورمي دو رقمي را تجربه كرده و اين نرخ در 
بسياري از سال ها حتي از مرز 30 و 40 درصد نيز گذشته 
است. از اين رو نه تنها ارزش يارانه نقدي كاهش يافته كه 
امروز بسياري از كارشناسان هش��دار مي دهند حتي در 
صورت افزايش يارانه نقدي نيز با گذش��ت زماني كوتاه، 
اين پول ارزش خود را از دست خواهد داد. همانطور كه در 
آبان 98، دولت يارانه سبد معيشتي را براي هر نفر 50 هزار 
تومان در نظر گرفت اما با گذشت حدود دو سال، اين يارانه 
نيز توان تاثيرگذاري خود را از دست داده است. در چنين 
شرايطي تيم اقتصادي دولت با يك سوال مهم دست به 
گريبان است. از يكسو اجراي طوالني مدت سياست هايي 
چون تخصيص ارز4200 توماني ممكن نيست و از سوي 
ديگر با توجه به نرخ باالي تورم، حتي در صورتي كه حذف 
اين ارز به يارانه مستقيم تبديل شود نيز در طوالني مدت 
كفاف هزينه ها را نخواهد داد. به اين ترتيب يا طرح ها بايد 
به سمت يارانه غيرنقدي مانند احياي كوپن حركت كند 
كه اين برنامه نيز با توجه به نرخ باالي تورم، در بلندمدت 
ادامه در صفحه 5 فشاري بسيار شديد بر... 

ب��ورس همچن��ان وضعيت 
نوساني و تا حدودي ريزشي 
دارد، اما تا انتهاي اين مسير، 
زمان زيادي باقي نمانده است.
احتمااًل پس از نهايي ش��دن 
برجام و عبور از ترس و شوكي 
كه بازار منتظر آن است، بتوان 
به سمت صعود حركت كرد و 

به نظر مي رسد در انتهاي مسير نزولي هستيم.
بزرگ ترين سيگنال حمايتي سياست گذار از بورس، 
كاهش نرخ بهره اس��ت كه مي تواند تقوي��ت بازار را در 
پي داش��ته باش��د. اگر نرخ بهره به كمتر از 20 درصد 
برسد، بازار به طور خودكار، اعتماد به نفس الزم را پيدا 
مي كند و خريداران ني��ز برمي گردند. با توجه به اخبار 
مثبت برجامي و سيگنال هايي كه از اظهارات مسووالن 
دريافت مي شود، شايد در هفته هاي آينده كاهش نرخ 
بهره اتفاق بيفتد. در صورتي كه س��ناريوي توافق را در 
نظر بگيريم، صنايع ريالي با محوريت بانكي ها مي توانند 
موفق ظاهر شوند. با اين حال، وضعيت صنايع دالري نيز 
نسبتًا مناسب ارزيابي مي شود. اين تحليل، مشروط بر 
اين است كه تصميم احتمالي كه انتظار داريم از سوي 
دولت گرفته شود و زمزمه هاي آن نيز شنيده مي شود 

كه افت شديدي در نرخ دالر نخواهيم داشت.
با قيمت هاي جهاني كنوني، بورس شرايط رشد را دارد 
و بايد قيمت هاي جهاني نيز رصد ش��وند. تصميمات 
اتخاذ ش��ده از سوي عوامل خارجي و مخصوصًا فدرال 
رزرو، مي تواند منجر به افت قيمت كاموديتي ها ش��ود 
كه هيجان منفي به بازار اضافه مي كند. مساله دارايي 
ارزي به طور مش��خص در خصوص گروه بانكي مطرح 
است چراكه بانك ها طي سال هاي اخير در اين زمينه 
سرمايه گذاري كرده اند و مقدار قابل توجهي دارايي ارزي 
را به ثبت رس��انده اند و به همين واسطه تراز ارزي شان 
مثبت اس��ت. عمده ش��ركت هاي ديگ��ر به خصوص 
توليدي ها ارز حاصل از فروشش��ان را در س��امانه نيما 
مي فروشند يا بخش��ي از آن را صرف خريد تجهيزات 
مي كنن��د و دارايي ارزي معناي چندان��ي ندارد. هنوز 
نشانه هاي قدرتمندي مبني بر بازگشت روند نيست و 
حتي روزهايي كه شاهد ورود پول به بازار هستيم، بسيار 
محدود است. طي روزهاي اخير خروج پول كاهش پيدا 
كرده بود و به كمترين حد خود در يك ماه اخير رسيد اما 
هنوز ورود نقدينگي را نمي بينيم و اگر ورود نقدينگي در 
ارقام باال و طي روزهاي متوالي شكل بگيرد و همچنين 
حجم معام��الت افزايش پيدا كن��د، مي توانيم به اين 
نتيجه برسيم كه روند معكوس شده و رو به بهبود است. 
بايد اين نكته را مدنظر داش��ت كه خروج نقدينگي 
روندي حدوداً يك س��ال و نيمه را به ثبت رسانده و 
به يك باره باز نمي گردد. انواع نرخ هاي بهره بين 20 
تا 25 درصدي اجازه رش��د به بورس حتي در سهام 
ادامه در صفحه 5 ارزنده و سودساز را نمي دهد.  

هرچند كش��ورمان در زمينه 
توليد مقاله هاي علمي، بسيار 
زودتر از سال 1404 رتبه اول 
منطقه را به دست آورده اما به 
داليل مختلفي در تبديل علم 
به ثروت نتوانسته ايم موقعيت 
مناس��بي را در جهان و حتي 
در منطقه به دس��ت بياوريم و 
جايگاه ما از نظر تجاري سازي محصوالت فناورانه جايگاه 
مناس��بي در جهان نيس��ت. امروزه توان علمي و فني، 
اصلي ترين شاخص توس��عه يافتگي يك كشور به شمار 
مي رود. افزايش ظرفيت و كارايي اين منابع و اس��تفاده 
بهينه از آنها، مستلزم شناخت دقيق اين مولفه ها بوده كه 
ساالنه بر اساس ش��اخص هاي جهاني مورد ارزيابي قرار 
مي گيرند. اين مولفه ها، مجموعه هايي از س��رمايه هاي 
انس��اني، منابع مال��ي، تجهيزات و فض��اي كالبدي در 
قالب مراكز نوآوري و دانش��گاهي هستند كه تحت يك 
رويكرد فناورانه، مديريت منس��جم و س��ازمان يافته در 
حوزه هاي مختل��ف علم و فناوري، تحقيق و توس��عه و 
در نهايت تجاري س��ازي يك محصول يا خدمت، به كار 
گرفته مي ش��ود. پيدايش دانش��گاه هاي نسل پنجم در 
س��ال هاي اخير، يك نياز جبري ب��راي حركت تكاملي 
جامعه و اقتصاد دانش بنيان بوده و اين نسل از دانشگاه ها 
را آنچنان جهت دهي كرده اس��ت تا در س��اختاربندي 
سازمان هاي نوين هزاره س��وم، به اهداف توسعه كمك 
كرده و نقش آفريني كند. در دانش��گاه هاي نس��ل سوم 
ش��اهد همگرايي دولت، صنعت و دانشگاه و در دانشگاه 
نسل چهارم ش��اهد همگرايي دولت، صنعت، دانشگاه و 
جامعه مدني تحت عن��وان مارپيچ چهارگانه و نهايتًا در 
دانشگاه هاي نسل پنجم، شاهد همگرايي دولت، صنعت، 
دانشگاه، جامعه مدني و محيط زيست در قالب مارپيچ 
5 گانه هس��تيم. دانشگاه هاي نسل پنجم، دانشگاه هاي 
تمدن س��از و مكتب س��از خواهند بود، به اين دليل كه 
ساخت اين نسل از دانشگاه ها، فقط اثرگذاري نبوده بلكه 
دس��تگيري و راهبري كل جامعه را دنبال كرده و بنيان 
دانش��گاه به جاي درك توليد دانش يا همان پژوهش و 
كاربرد دانش و به عبارتي نوآوري، بر اكولوژي اجتماعي 
قرار گرفت��ه و يك هم افزاي��ي ميان اقتص��اد، جامعه و 
مردم ساالري را خلق خواهد كرد. مدت زمان زيادي نيست 
كه دانشگاه هاي نسل پنجم ظهور كرده است و اين نسل 
از دانشگاه با س��رعت ماليمي درصدد است تا با عبور از 
مرزهاي دانشگاه هاي نسل چهارم كه تا مدت ها جريان 
حاكم دانشگاه هاي جهان بود، به عنوان يك پارادايم غالب، 
نقش آفريني كند. دانشگاه هاي نسل چهارم سال ها، جدا از 
وظايف دانشگاه هاي سه نسل گذشته، ماموريت داشتند تا 
در شكل دهي آينده جامعه خود نقش ايفا كنند. تشخيص 
اينكه جامعه در چه وضعيتي است و در چه وضعيتي بايد 
باشد؟ سرمايه گذاري هاي مالي و انس��اني بايد به كدام 
سمت و سو سوق يابند؟ چگونه بايد جامعه را به وضعيت 

مطلوب جهت دهي كرد؟ جايگاه كشور در نظام منطقه اي 
و بين المللي كجاس��ت؟ و بررسي روندهاي جاري و آتي 
جهاني و تشخيص نقاط قوت و ضعف جامعه، مسيرهاي 
سياست گذاري، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي كشور كه 
به چه سمت و سويي رهنمون شوند تا كشور بتواند جايگاه 
مناسب خود را در منطقه و نظام بين المللي به دست آورد، 
از مصاديقي بود كه در اين دانش��گاه ها راهبري مي شد. 
دانشگاه هاي نسل پنجم با پرداختن به اكولوژي اجتماعي 
به عنوان يك ابر روند، درصدد اس��ت تا چالش هاي گذار 
اجتماعي- اكولوژيك عصر متاورسي را مرتفع ساخته و 
ابعاد فناوري، فرهنگ، اقتصاد و جامعه مدني را در مسير 
توسعه پايدار هماهنگ سازند كه جا دارد كشورمان نيز 
بتواند همگام با اين نهضت، در برهه اي از زمان كه مرز بين 
دنياي واقعي و دنياي مجازي از بين رفته، در مسير توسعه 

و روندهاي آتي فناوري قرار گيرد. 
براي بررس��ي جايگاه ايران در عرصه هاي علم و فناوري 
و خروجي هاي آن الزم است تا نخست، شاخص جهاني 
 Global Innovation ي��ا هم��ان )GII( ن��وآوري
Index را مورد بررسي قرار داده و با توجه به نقش حياتي 
و اساسي مولفه هاي آن نسبت به ارايه راهكارهاي الزم در 
خصوص ارتقاي شاخص هاي مرتبط در كشورمان اقدام 
كنيم. اطالعات ارايه شده توسط سازمان جهاني مالكيت 
فكري در سال 2021 مبين اين موضوع است كه ايران در 
سال 2021 با ۷ پله صعود و كسب جايگاه ۶0 جهان، داراي 
بهترين رتبه در ط��ول مدت حضور خود در ارزيابي هاي 
مرتبط با اين ش��اخص ها بوده اس��ت. GII مشتمل بر 
81 زيرش��اخص در قالب ۷ ركن )پن��ج ركن مربوط به 
ش��اخص هاي ورودي و 2 ركن مربوط به ش��اخص هاي 
خروجي( است كه هر س��ال براي محاسبه امتياز و رتبه 
كش��ورها، اين شاخص ها مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. 
ايران كه در سال 2020 در جايگاه ۶۷ جهان قرار گرفته، 
در س��ال 2021 به ميزان ۷ رتبه صعود داشته است. در 
اين گزارشات مطرح شده است كه ايران براي اولين بار در 
جمع كشورهاي دست يافته به نوآوري قرار گرفته است. 
كشورهاي دس��ت يافته به نوآوري، كشورهايي هستند 
كه فراتر از سطح انتظار، نسبت به سطح توسعه اقتصادي 
خود يعني س��رانه توليد ناخالص داخلي، اقدام كرده اند. 
كش��ورهاي داراي عملكرد فراتر از انتظ��ار در نوآوري با 
محاسبه امتياز GII به سرانه GDP سنجيده مي شوند 
كه در اين ارتباط امتياز مناسبي به ايران تخصيص يافته 
است. گزارشات مربوطه نش��ان مي دهد كه كشور ايران 
براي يازدهمين سال متوالي در گزارش شاخص جهاني 
نوآوري حضور داشته و در سال 2021 براي اولين بار در 
رده ش��صتم جهان قرار گرفته و به بهترين رتبه در طول 
مدت حضور خود در اين ارزيابي ها دست يافته و همچنين 
بر اساس نسبت خروجي به ورودي، جزو كشورهاي كارا 
در نوآوري در مدت حضور شناخته شده است كه مي توان 
چنين متصور ش��د كه اين پيشرفت حاصل تالش هاي 
ادامه در صفحه 8 متوليان اين... 

باز تولي��د دوباره اخب��اري در 
م��ورد طرح صيان��ت از فضاي 
مجازي كه در واقع مردم آن را 
به عنوان طرحي محدود كننده 
در دسترسي آزاد خود به اخبار و 
اطالعات مي دانند، در شرايط 
كنوني جامعه بيشتر شبيه يك 
فرافكني از س��وي مسووالني 
است كه مي دانند مشكالت بزرگ تري در جامعه جريان 
دارد اما ترجيح مي دهند به مسائلي از اين دست بپردازند 
تا از بار مسووليتي كه بر شانه شان نهاده شده شانه خالي 
كنند. طرح صيانت يا طرح هايي از اين دست نمي تواند ذهن 
مردم را از مساله معيشت و اقتصاد منحرف كند. در شرايط 
كنوني جامعه چشم انتظار عمل گرايي دولتمردان است و 
از شنيدن وعده هايي كه هيچگاه عملي نمي شوند خسته 
شده و اين مساله باعث مي شود تا پرداختن به چنين مسائلي 
را به نوعي بي توجهي به مسائل مهم تر تلقي كند. جامعه 
ايراني درباره انسدادهايي كه به وجود مي آيد واكنش هاي 
متفاوتي نشان مي دهد. واكنش جامعه در انسداد سياسي 
معموال تند و شديد اس��ت چون در زمينه هاي سياسي، 
نيروي فعال سازي براي دوگانه سازي و رهبران يا نيروهاي 
اجتماعي سازمان يافته براي واكنش س��ريع وجود دارد. 
اما وقتي انس��دادهاي فرهنگي و اجتماعي اتفاق مي افتد 
واكنش سريع نداريم و جامعه با تكثر اجتماعي اي كه دارد 
مقابل انس��داد قرار مي گيرد و هر گروه اجتماعي به نوعي 
با انس��داد به وجود آمده برخورد مي كن��د و راه حلي براي 
خروج از آن مي يابد. در يادآوري يكي از نمونه ها در حوزه 
اجتماعي مي توان به ماجراي برخورد با ماهواره اشاره كرد 
كه درنهايت ش��اهد بوديم كه ماجراي برخورد، منتفي و 
استفاده از اين امكان فراگير شد. درباره طرحي كه با عنوان 
»صيانت از كاربران فضاي مجازي« مطرح شده است نيز 
هيچ اتفاق راديكالي در ايران رخ نخواهد داد و فقط جامعه 
مدني را در فاصله گرفتن از نظام سياسي منسجم تر مي كند. 
ضمن اينكه هرك��دام از گروه هاي اجتماعي، راه متفاوتي 
براي برون رفت از انسداد پيدا خواهند كرد. به عنوان مثال، 
ثروتمندان با خريد وسايل و تكنولوژي هاي گران قيمت 
نسبت به شكستن قانون اقدام مي كنند و به عنوان مثال 
اينترنت ماهواره اي مي گيرند. بخش ديگر از جامعه، جنگ 
و گريز خواهند داشت و دولت و نظام سياسي وارد مجادله 
جديدي با آنها مي شود؛ البته نه از آن نوع كه مردم به كف 
خيابان بيايند، بلكه در اين ميان بدون اينكه اعتراض سياسي 
شكل بگيرد، شيوه هاي جديدي براي بي خاصيت كردن 
قانون توس��ط مخترعان داخل ايران، س��وداگران و همه 
آنهايي كه در حوزه اقتصاد فني و تكنولوژيكي رس��انه اي 
كار مي كنند ابداع مي ش��ود و به نوعي طرح موجود را دور 
مي زنند، درنهايت هم يك انس��جام جدي��د اجتماعي و 
فرهنگي ش��كل مي گيرد. در اين بين، دو توصيه به نظام 
سياسي قابل ارايه است: اول اينكه سازماندهي مجدد خود 
ادامه در صفحه 8 به لحاظ ايده هايش كه... 

جواد هاشميداوود اديبنيما  ميرزاييحسين مريدسادات امان اهلل قرايي

كمال اطهاري: 
اقتصاد ملك را  قانقاريا 

گرفته است

زمين گيري 
 »مسكن« 

با شعارهاي  
 نئوفئودالي 

 صحبت هاي متناقض وزير 
با آمار دي ماه

بررسي اقدامات و برنامه هاي بانك 
مركزي نشان مي دهد 

گزارش مركز آمار ايران نشان مي دهد كه نرخ تورم 
س��االنه دي ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي كشور به 
٤٢,٤ درصد رس��يده كه نسبت به همين اطالع 
در م��اه قبل، يك درصد كاهش نش��ان مي دهد. 
نرخ تورم نقطه اي در دي ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٥,٩ 
درصد رسيده است؛ يعني خانوارهاي كشور به طور 
ميانگين ٣٥.٩ درصد بيش��تر از دي ١٣٩٩ براي 
خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات يكسان« 
صفحه 2 را بخوانيد هزينه كرده  اند. 

باوجود انتقاد كارشناسان منتقد اقتصادي از روند رشد 
نقدينگي و تورم و رشد قيمت ها، صاحب نظران حامل 
دولت معتقدند كه نرخ رشد تورم، پايه پولي و نقدينگي 
در ماه هاي اخير كاهشي بوده كه نشان مي دهد دولت 
سيزدهم براي كنترل بحراني كه دولت قبل بر جاي 
گذاشته مسير درستي را در پيش گرفته است. وزير 
اقتصاد نيز گفته اس��ت كه تورم در سال آينده كمتر 
خواهد شد. از طرفي رويترز به تازگي گزارشي منتشر 
صفحه 3 را بخوانيد كرده است كه با استناد به...  

 روياي  
 كاهش  تورم  
تعبير  مي شود؟

 كنترل تورم 
و قيمت ها در انتظار 

 كاهش رشد 
پايه پولي و نقدينگي

 »تعادل« تاثير مذاكرات 
روي بازارهاي مالي را بررسي مي كند

 تحليلگران: قيمت بيت كوين 
به محدوده »خروج از بازار« رسيده است

در سال هاي اخير، هر وقت كه بحث مذاكره و توافق 
به ميان آمده بازارهاي مالي كش��ور نيز واكنش هاي 
مختلفي به اين اخبار و اتفاقات سياسي داشته اند؛ از 
دالر و طال گرفته تا بورس و حتي مسكن. در اين ميان، 
نرخ ارز كه تقريباً بر روي تمامي بازارها اثر مستقيم و غير 
مستقيم دارد، همواره نخستين بازاري بوده كه به اخبار 
كوچك و بزرگ واكنش نشان داده است. از حدود يك 
هفته پيش كه سيگنال هاي مثبت در راستاي افزايش 
احتمال احياي توافق برجام يا هر نوع توافق ديگر ميان 
كشورهاي ايران و 1+4 افزايش چشمگيري داشته، نرخ 
صفحه 4 را بخوانيد دالر در...  

بسياري از تحليل گران بازار ارز ديجيتال انتظار دارند 
قيمت بيت كوين در ادامه به محدوده 40,000 دالر 
سقوط كرده و اين سطح يك بار ديگر سرنوشت بازار 
را مشخص كند. عالوه بر اين، به گفته آنها بيت كوين 
اكن��ون در موقعيتي ق��رار گرفته اس��ت كه بخش 
قابل توجهي از معامله گران تمايل دارند براي پيشگيري 
از ضررهاي بيش��تر موقتًا از بازار خارج ش��وند.  روند 
قيمتي بيت كوين همچنان سرمايه گذاران را درگير 
خود كرده است. با توجه به نگراني هاي موجود در زمينه 
صفحه 6 را بخوانيد وضعيت اقتصادي جهان و... 

معماي تاثير  برجام 
بر بورس 

روند صعودي 
 بيت كوين 
دوام نداشت

 نتايج يك نظرس��نجي كه فعاالن اقتصادي به آن پاسخ 
دادند، عوامل مزاحم در كسب و كار كشور را مشخص كرد. 
بر اساس داده هاي حاصل از پايش ملي محيط كسب وكار 
ايران در پاييز 1400، رقم شاخص ملي، 5,94 )نمره بدترين 
ارزيابي 10 است( محاسبه شده كه تا حدودي از وضعيت 

اين شاخص نسبت به ارزيابي فصل گذشته )تابستان 1400 
با ميانگين 5.91( بدتر است. بر اساس يافته هاي اين طرح 
در پاييز 1400، استان هاي »كردستان، كرمان و گلستان« 
به ترتي��ب داراي بدترين وضعيت محيط كس��ب وكار و 
استان هاي »مركزي، آذربايجان غربي و فارس« به ترتيب 

داراي بهترين وضعيت محيط كسب وكار نسبت به ساير 
استان ها ارزيابي شده اند. بررسي بيشتر اين شاخص نشان 
مي دهد، بنگاه هاي نوپا تا 50 نف��ر كاركن داراي بهترين 
وضعيت وبنگاه هاي داراي بيش��تر از 200 كاركن داراي 
بدترين وضعيت محيط كسب وكار نسبت به ساير بنگاه ها 

ارزيابي ش��ده اند. همچنين در اين نظرسنجي مهم ترين 
دغدغه هاي فعاالن اقتصادي در مورد بودجه سال 1401 
»نوسانات نرخ ارز، افزايش ميزان ماليات، كسري بودجه 
و افزايش قيمت ها.« عنوان شده است. فعاالن اقتصادي 
مشاركت كننده در...  صفحه 7 را بخوانيد

قانون مناقصه هاي عمومي با اليحه مشاركت عمومي و خصوصي از كار مي افتد

 فرشاد مومني: نمايندگان گزارش ها 
درباره آثار خصوصي سازي هاي مشكوك را مطالعه كنند 

صفحه3    صفحه8    

 زمينه سازي 
براي ايجاد فساد عمراني

جامساز، اقتصاددان درباره پيش بيني روند نرخ دالر مطرح كرد

 پس از احياي برجام
۲۳ هزار تومان كف قيمت دالر خواهد بود 

 كسري بودجه و نياز دولت 
به نرخ دالر 23 هزار توماني 



گزارش مركز آمار ايران نش��ان مي دهد كه نرخ تورم 
ساالنه دي ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي كشور به ٤٢,٤ 
درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، 
يك درصد كاهش نشان مي دهد. نرخ تورم نقطه اي در 
دي ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٥,٩ درصد رسيده است؛ يعني 
خانوارهاي كشور به طور ميانگين ٣٥.٩ درصد بيشتر از 
دي ١٣٩٩ براي خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات 
يكسان« هزينه كرده اند. تورم نقطه  به نقطه در دي ماه 
در مقايس��ه با ماه قبل ٠,٧ درصد افزايش يافته است. 
نرخ تورم ماهانه دي ١٤٠٠ به ٢,٤ درصد رسيده كه در 
مقايسه با همين اطالع در ماه قبل، ٠.٧ درصد افزايش 
داشته است. اين بخشي از گزارش رسمي مركز آمار در 
دي ماه سال جاري است، گزارشي كه هرچند نشان از 
كاهش نرخ تورم ساالنه دارد اما همزمان از دو افزايش 
خطرناك تورم خبر مي دهد. بررسي ها نشان مي دهد 
كه يكي از اصلي ترين ش��اخص هاي تاثيرگذار بر نرخ 
تورم ساالنه، تورمي است كه در هر ماه شكل مي گيرد، 
همانطور كه در ماه هاي گذش��ته نرخ تورم ماهانه در 
بسياري از كش��ورهاي غربي صعودي شده و همين 
موضوع به ثبت ركوردهاي تورمي كه در دهه هاي قبل 
كم سابقه بوده منجر شده، در ايران نيز اين روند صادق 
است. نگاهي به عملكرد تورمي ايران در سال96 كه در 
بس��ياري از ماه هاي آن نرخ تورم تك رقمي بود نشان 
مي دهد كه قبل هر چيز نرخ تورم ماهانه به كمتر از يك 
درصد رسيده بود و اين موضوع در نهايت خود را در نرخ 
نهايي تورم نشان داد. به همين ترتيب وقت نرخ تورم 
ماهانه چند درصدي شد، پس از چند ماه نرخ تورم بار 
ديگر دو رقمي شد و حتي به باالتر از 40 درصد رسيد.

در كنار آن نرخ تورم نقطه به نقطه نيز ارزيابي دقيقي از 
وضعيت قيمت ها در طول يك دوره يك ساله مي دهد. 
هرچه اين نرخ پايين تر باشد، نشان از آن دارد كه مردم 
پس از يك سال هزينه كمتري براي خريد يك كاالي 
ثابت داده اند و برعكس هرچ��ه اين نرخ افزايش يابد، 

نشان از باال رفتن قيمت ها در اين دوره دارد.
دولت رييسي در حالي كشور را تحويل گرفت كه نرخ 
تورم وضعيت مطلوبي نداشت و براي ماه هاي طوالني 
روندي صعودي را تجربه كرده بود. در شرايطي كه بانك 
مركزي دولت روحاني، پيش بيني كرده بود كه در سال 
پاياني اين دولت، نرخ تورم به حدود 22 درصد برسد اما 
در نهايت دولت دوازدهم با نرخي باالتر از 40 درصد، 

تورم را به دولت بعدي تحويل داد.
در حدود شش ماهي كه از عمر دولت سيزدهم گذشته، 
روند تورم براي چند ماه نزولي شده و همين موضوع اين 
اميد را به وجود آورد كه شايد اقدامات دولت جديد براي 
بهبود وضعيت تورمي، نتيجه بخش باشد، اين در حالي 
بود كه كاهش قيمت كاالها در بازار يكي از اصلي ترين 
وعده هايي بود كه از سوي مسووالن دولت بارها بر آن 
تاكيد ش��ده بود. در چنين وضعيتي ام��ا دو نرخ تورم 
ماهانه و نقطه به نقطه در دي ماه صعودي شدند و به اين 
ترتيب بار ديگر زنگ خطر افزايش تورم به صدا در آمد.

با وجود آنكه بس��ياري از كارشناسان اتفاق نظر دارند 
كه در صورت متوقف نشدن اين روند، بار ديگر افزايش 
تورم ثبت خواهد ش��د اما در هفته هاي گذشته، وزير 
امور اقتص��ادي و دارايي بارها ب��ر نتيجه بخش بودن 
اقدامات دولت در مس��ير كاهش ت��ورم تاكيد كرده و 
در صحبت هاي اخير خود نيز وعده داده كه در س��ال 
1401، نرخ تورم بس��يار پايين تر از عددي كه امروز 

هست باشد.
وي با بيان اينك��ه پس از جنگ جهاني دوم و در طول 
۸0 س��ال اخير چنين دوران تورمي س��ابقه نداشته 
است، تصريح كرد: متأسفانه سختي اين مشكالت و 
تورم بر دوش مردم و زندگي آنها قرار گرفت كه بخشي 
از آن به خاط��ر تحريم ها و برخي از آن به دليل برخي 
بي تدبيري ها در مس��ائل ديرينه اقتصادي بود. ما در 
سال هاي 1۳91 تا 1۳9۷ فاصله تحريمي اي را داشتيم 
كه مي توانستيم از اين تحريم ها درس بگيريم و به ترميم 
وضعيت اقتصادي كشور بپردازيم؛ ولي اين موضوع در 
دولت گذشته اتفاق نيفتاد؛ به همين دليل تنها پشتوانه 
دولت اتكا به درآمدهاي نفتي بود كه دچار مشكالت 

اقتصادي زيادي شديم.
وزير امور اقتصاد و دارايي تاكيد كرد: دولت سيزدهم 
زماني كه در ش��هريورماه 1400 دولت را به دس��ت 
گرفت، دو مساله مهم را در پيش داشت كه از گذشته 
برخي مشكالت را براي كشور بوجود آورده بود. يكي 
از آنها تامين نيازها و كاالهاي اساسي مردم و ديگري 

هم تأمين حقوق و دس��تمزد كاركنان دولت بود. وي 
با بيان اينكه در هر س��ال دولت ها مي توانند بين سه 
تا چهار دهم درصد درآمد س��االنه را به عنوان تنخواه 
اس��تفاده كنند، يادآور شد: زماني كه دولت سيزدهم 
كار را شروع كرد،  همه اين درآمدهاي ساالنه مصرف 
شده بود و هيچ درآمدي در اين زمينه وجود نداشت. 
عالوه براين دولت براي تأمين كسري بودجه مي تواند 
۸۵ درصد اوراق مشاركت را به فروش برساند كه از اين 
امكان نيز قبل از شروع به كار دولت سيزدهم استفاده 
ش��ده بود. بنابراين دولت براي مديريت اين دو بخش 
به صورت فوريت، پيگيري اين دو مساله را در دستور 

كار خود قرار داد تا بتواند ثبات را در كشور ايجاد كند.
خاندوزي با بيان اينكه مس��اله دوم دولت، بي ثباتي و 
نوس��انات قيمت ها بود كه پيرو آن در بازار ارز رخ داد، 
تصريح كرد: اين بي ثباتي بازار  به گونه اي بود كه قيمت 
ارز در مدتي كوتاه به ح��دود ۳0 هزار تومان افزايش 
يافت. از اين رو دولت سيزدهم با تالش شبانه روزي كه 
انجام داد، توانست در روزهاي اخير نرخ ارز را كاهش 
دهد. وي با اش��اره به اينكه تورم دو منشأ دارد، ؛ يكي 
كسري بودجه و ديگري بي انضباطي بانكي و پولي، ادامه 
داد: از اين رو در حال كنترل هر دو هستيم و مديريت 
مي كنيم تا كسري بودجه و بي انضباطي بانكي و پولي 
رخ ندهد. در حال حاضر تورم ماهانه را كنترل كرده ايم. 
اگر بخواهيم به دنبال رشد اقتصادي باشيم،  اين موضوع 
پس از ثبات اقتصادي رخ مي دهد كه در حال رفتن به 

اين سمت هس��تيم. وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان 
اينكه هميشه رويكرد دولت ها به وزارت امور اقتصاد و 
دارايي به عنوان يك منبع تأمين درآمد از طريق ماليات 
بوده اس��ت، يادآور شد: اما پس از 1۵ سال اين نگاه در 
اين وزارتخانه تغيير كرده اس��ت و ما به دنبال كاهش 
۵ درصدي ماليات بنگاه هاي معامالتي هستيم و نتايج 
اين نوع تغيير رويكرد به اخذ ماليات را در سال آينده 
شاهد خواهيم بود؛ از اين منظر كه كاهش ماليات در 

بهبود بنگاه هاي معامالتي تاثيرگذار است.
صحبت هاي خاندوزي در حالي مطرح شده كه هنوز 
دولت برنامه دقيقي براي اصالح روند فعلي و كاهش 
تورم ارايه نداده اس��ت. در اليح��ه بودجه كه به نظر با 
تغييراتي جدي از سوي مجلس تصويب خواهد شد، 
همچنان خطر كسري تراز عملياتي جدي است و در 
صورتي كه در حوزه درآمدهاي دولتي اتفاق مثبتي رخ 
ندهد، خطر كسري بودجه نيز وجود خواهد داشت و 
اگر دولت براي جبران آن به س��مت اقداماتي حركت 
كند كه به افزايش نقدينگي منجر مي شود، در نهايت 
خطر افزايش تورم وجود خواهد داشت و به اين ترتيب 
وع��ده خاندوزي به حقيقت بدل نمي ش��ود. با وجود 
گذشت شش ماه از عمر دولت جديد و نامشخص بودن 
برنامه هاي كالن، به نظر مي رسد روياي كاهش تورم 
همچنان در ذهن مس��ووالن اقتصادي وجود دارد و 
بايد ديد در نهايت چه راهي براي تحقق آن و دوري از 

كابوس افزايش دوباره تورم پيدا مي شود.
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دستگاه هاي اجرايي
بر تجمع اصرار نكنند

رييس جمهور بر ض��رورت توجه به ارايه آموزش هاي 
عمومي و نظ��ارت و كنترل دقيق اج��راي مصوبات 
و ش��يوه نامه هاي بهداشتي در پيش��گيري از ابتال به 
بيماري كرونا تاكيد كرد. آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي 
در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا با قدرداني از حضور 
حماس��ي مردم در راهپيمايي 22 بهم��ن با رعايت 
دستورالعمل هاي بهداش��تي، گفت: مردم در سراسر 
كشور علي رغم شرايط كرونايي و با رعايت توصيه هاي 
بهداشتي، با حضور حماسي خود جلوه هاي زيبايي از 
عش��ق و ارادت قلبي خود به نظام مقدس جمهوري 
اسالمي ايران به نمايش گذاشتند. رييس جمهور در 
ادامه با اش��اره به سرعت انتشار س��ويه جديد كرونا، 
ضرورت توجه جدي به اقدامات پيش��گيرانه را مورد 
تأكيد قرار داد و اظهار داش��ت: صرفًا دريافت واكسن 
كفايت نمي كن��د و بايد در كنار آن ب��ه موضوع ارايه 
آموزش هاي عمومي براي اعتالي بهداشت همگاني 
و رعايت فاصله گذاري به منظور پيشگيري از ابتال به 
بيماري توجه جدي داشت. دستگاه هاي اجرايي هم به 
برگزاري اجتماعات و مراسم ها مگر در موارد ضروري 
با رعايت اصول بهداشتي اصرار نكنند. رييسي گفت: 
صدا و س��يما در اطالع رس��اني و آموزش عمومي 
نقش مهمي بر عه��ده دارد و بايد صداي واحدي در 
اطالع رساني كرونا در رسانه ها منتشر شود و در زمينه 
مصوبات و تصميمات ستاد ملي كرونا فقط سخنگوي 
ستاد وظيفه اطالع رساني دارد. رييس جمهور تاكيد 
كرد: وزارت كشور با همكاري دستگاه هاي مربوطه 
موظف است بر رعايت شيوه نامه ها و مصوبات ستاد 

ملي مقابله با كرونا نظارت كامل داشته باشد.

تداوم تالش هاي ديپلماتيك 
در وين

نماينده روسيه در وين خبر داد امروز هم تالش هاي 
ديپلماتيك متمركز پيرامون احياي توافق هسته اي 
در وين ادام��ه مي يابد. ميخاييل اوليانوف نماينده 
روس��يه در س��ازمان هاي بين الملل��ي در صفحه 
توييترش نوش��ت: تالش هاي ديپلماتيك بسيار 
متمركز امروز در جريان مذاك��رات وين پيرامون 
برجام]توافق هسته اي[ ادامه خواهد يافت. اظهارات 
اوليانوف هم زمان با برگزاري دور هشتم مذاكرات 
وين مطرح مي ش��ود. روز گذشته، هر سه كارگروه 
كميسيون مشترك برجام )رفع تحريم ها، اقدامات 
هسته اي، اجرا/توالي( در وين ديدار كردند تا به بحث 
درباره مسائل باقي مانده بپردازند. از زمان بازگشت 
روساي هيات هاي مذاكره كننده به وين در چند روز 
گذشته و از سرگيري دور هشتم، ديدارهاي دوجانبه 

و چندجانبه اي ميان هيات ها انجام گرفته است.

درخواست سفارت ايران
در كيف از شهروندان

سفارت جمهوري اسالمي ايران در اوكراين از اتباع 
كشورمان در خواست كرد ضمن ايجاد آمادگي براي 
شرايط اضطراري احتمالي، ارتباط خود را با سفارت 
به منظور آگاهي از توصيه هاي ضروري حفظ نمايند.

س��فارت كش��ورمان در كي يف اعالم كرد:  ضمن 
تبريك سالگرد پيروزي انقالب اسالمي به هموطنان 
گرامي مقيم اوكراين و آرزوي سالمتي براي آنان و 
سرافرازي ايران عزيز، به آگاهي مي رساند، در پاسخ 
به پرسشهاي مكرر آنان در خصوص احتمال تنش 
و درگيري در مرزهاي ش��رقي اوكراين، س��فارت 
جمهوري اس��المي ايران در كي يف، ضمن دعوت 
هموطنان به حف��ظ آرامش، از آنان درخواس��ت 
مي نمايد با ايجاد آمادگي براي ش��رايط اضطراري 
احتمالي، ارتباط خود را با سفارت به منظور آگاهي 
از توصيه هاي ضروري حفظ نمايند.  بديهي است 
سفارت جمهوري اسالمي، تامين سالمتي و امنيت 
اتباع ايراني را حائز اهميت اساسي دانسته و اين امر 
مهم را در اولويت وظايف خود قرار داده است.  بر اين 
اس��اس توصيه هاي الزم در اطالعيه هاي بعدي به 

آگاهي هموطنان عزيز خواهد رسيد.

دشمن به دنبال ضربه زدن
به وجهه مقاومت است

معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي 
مسلح با بيان اينكه انقالب اسالمي بزرگ ترين نعمت 
الهي است، گفت: تحريم اقتصادي و تحريم تامين 
امكانات نظامي و دفاعي عليه ايران ش��كل گرفته و 
دشمنان براي براندازي نظام مقدس انقالب اسالمي 
بسيج شدند. به گزارش روابط عمومي ارتش، سردار 
سرتيپ پاسدار ابوالفضل شكارچي معاون فرهنگي و 
تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح و سخنگوي 
ارشد نيروهاي مسلح با حضور در دانشگاه علوم و فنون 
هوايي شهيدستاري در جمع فرماندهان و دانشجويان 
اظهار كرد: انقالب اسالمي به عنوان بزرگ ترين نعمت 
الهي در عصر ما است و شكر اين نعمت، همه نعمت ها 
را بر ما افزون خواهد كرد. سخنگوي ارشد نيروهاي 
مس��لح ادامه داد: اگر امروز نظام مقدس جمهوري 
اسالمي به سربلندي، عزت و افتخار در منطقه و جهان 
رسيده به بركت خون شهدا و رهبري هوشمندانه و 
الهي مقام معظم رهبري )مدظله العالي( بوده است. 
سردار شكارچي خطاب به دانشجويان دوره معارف 
جنگ شهيد صياد شيرازي در دانشگاه هوايي شهيد 
ستاري گفت: ش��ما دانشجويان همچون ستارگان 
درخشان انتخاب شده ايد تا جهادگر في سبيل اهلل 
باشيد. وي اضافه كرد: شما دانشجويان نيروي الهي 
هوايي س��رباز نايب امام زمان )عج( هستيد و اين 
نعمت بسيار بزرگي است تا در يك ارتش انقالبي 
و واليي از انقالب و دستاوردهاي آن دفاع و زمينه 

ظهور امام عصر )عج( را فراهم كنيد.

حواشي اولين عيدي 
دولت سيزدهم

دولت در آستانه پرداخت اولين عيدي خود، سناريوهايي 
متفاوت از گذشته پيش بيني كرده اس��ت اما توقع از 
تصميم نهاي��ي، در تورم موجود ب��االي 40 درصد كم 
نيست؛ عيدي كه در اين سال ها و در اوج تورم هم اغلب 
رشد ساالنه فقط حدود 100 هزار توماني داشته است. 
به گزارش ايسنا، براي امسال و براساس امتياز و ضريب 
حقوق، رقم عيدي كاركنان به يك ميليون و ۵24 هزار 
تومان مي رس��د ولي اين رقم معادل عيدي اس��ت كه 
دولت سال گذشته پرداخته بود. اين در حالي است كه 
در هفته جاري و احتماال تا فردا )يكش��نبه( سازوكار و 
مبلغ پرداخت عيدي در هيات دولت نهايي خواهد شد 
و سازمان برنامه و بودجه با تامين منابع، پرداخت را در 
زمان واريز حقوق بهمن ماه انجام خواهد داد ولي ظاهرا 
با جرياني متفاوت از گذش��ته. براي عيدي امسال دو 
پيش بيني جدي وجود دارد؛ در يك مورد مبلغ عيدي 
را نس��بت يك ميليون و ۵24 هزار تومان، تا ۵00 هزار 
تومان افزايش داده و دو ميليون تومان به طور يكسان به 
تمامي كاركنان پرداخت شود و در سناريويي كه با تاكيد 
بر پرداخت عادالنه است، همان مبلغ يك ميليون و ۵24 
هزار تومان را براي همه در نظر بگيرند، با اين تفاوت كه 
براي افراد داراي همسر و فرزند مبلغ اضافه پرداخت شود؛ 
به طوري كه براي همسر يك رقم تعيين و به هر يك از 
فرزندان هم نصف آن. ام��ا در پرداخت متغير، چالش 
هماهنگي با قانون مديريت خدمات كشوري نيز وجود 
دارد و ظاهرا اين هم مطرح بوده كه مي توان مازاد بر يك 
ميليون و ۵24 هزار تومان را به جاي نقدي، بن كارت براي 
خريد كاال ارايه كرد كه اين طرح چندان قابل اجرا نيست. 
اين طرح ها هنوز نهايي و به تصويب دولت نرسيده و هر 
يك سازوكار خود را مي طلبد و ممكن است مصوبه نهايي 
متفاوت از اين باشد، ولي در اين بين اصل مبلغ پرداختي 
به كاركنان مطرح است كه حتي اگر دو ميليون تومان 
ثابت هم تصويب شود، نسبت به شرايط تورمي موجود، 
مورد نقد و گله كاركن��ان قرار دارد. اين را هم بايد مورد 
توجه قرار داد كه برخي سازمان ها و دستگاه ها در آستانه 
نوروز تحت عناوين مختلف پرداخت هايي خارج از عيدي 
مصوب دولت به كاركنان خود دارند ولي برخي ديگر كه 
از مزايا و بودجه كمتري برخوردار هستند، اين امكان را 
نداش��ته و درنهايت دريافتي هاي پايان سال كاركنان 
متفاوت رقم مي خورد. مروري بر مبلغ عيدي در 10 سال 
گذشته نشان مي دهد كه سال ها رقم پرداختي نسبت به 
سال قبل تفاوت ناچيزي داشته و در حد 100 هزار تومان 
اضافه شده است، آن هم در شرايطي كه طي اين سال ها 
اقتصاد ايران نوس��ان زيادي در تورم داشته و تا بيش از 
۵0 درصد را هم تجربه كرده اس��ت. روند تغيير عيدي 
كاركنان در اين سال ها نشان مي دهد كه در سال 1۳90 
مبلغ ۳۵0 هزار تومان، 1۳91، 402 هزار تومان، 1۳92، 
۵0۳ ه��زار تومان، 1۳9۳، 60۳ ه��زار تومان، 1۳94، 
6۸۸ ه��زار تومان، 1۳9۵، ۷۷0 ه��زار تومان، 1۳96، 
۸۵0 هزار تومان و س��ال 1۳9۷ مبلغ 9۳2 هزار تومان 
در نظر گرفته شده است. اما در دو سال اخير به اين نحو 
بود كه در سال 1۳9۸ كه طبق محاسبات عيدي به يك 
ميليون و ۸0 هزار تومان مي رسيد، دولت يك ميليون و 
200 هزار تومان تصويب كرد و براي سال 1۳99 نيز رقم 
محاسباتي يك ميليون و 200 هزار تومان را با رشد ۳00 
هزار توماني به يك ميليون و ۵00 هزار تومان افزايش 
داد. به هر حال اگرچه تاكيد بر روند كاهشي تورم در 
ماه هاي اخير است ولي همين تورم نيز به طور متوسط 
باالي 40 درصد در آمارهاي رسمي ثبت شده و با توجه 
به هزينه هاي مردم در پايان سال، با اين ارقام عيدي، 
قدرت خريد نسبت به سطح قيمت ها باال نيست، از 
سويي پرداخت عيدي كاركنان در سطح پايين تري 
از عيدي كارگران كه معموال معادل يك ماه حقوق 
است، قرار دارد، در حالي كه براي كاركنان به حداقل 

حقوق پرداختي امسال هم نمي رسد.

طرح هاي فاقد مجوز 
در بودجه1401

دفتر مطالعات زيربناي��ي مركز پژوهش هاي مجلس 
ش��وراي اس��المي طي گزارشي به بررس��ي اجمالي 
طرح هاي فاقد مجوز زيست محيطي در اليحه بودجه 
س��ال 1401 پرداخت. به گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي در گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس با بيان اين نكته كه توس��عه ب��دون ضابطه و 
افزايش بارگذاري بر طبيعت موجب وارد شدن خسارات 
گس��ترده و بعضًا غيرقابل جبران ب��ر پيكره طبيعي 
مي ش��ود، تصريح ش��ده كه درحال حاضر خسارات 
گسترده اي ناشي از عدم توجه به ضوابط زيست محيطي 
در اجراي اقدامات و طرح ها قابل مش��اهده اس��ت. در 
بخش ديگري از اين گزارش وقوع رخدادهاي متعدد 
گردوغبار، آلودگي هواي كالنشهرها، خشكي تاالب ها، 
فرونشست و فرسايش زمين، از ميان رفتن گونه هاي 
ارزشمند گياهي و جانوري و اختالل در چرخه طبيعت، 
تنها گوش��ه اي از آثار مخرب اقدامات انساني بدون در 
نظر گرفتن ظرفيت برد و تاب آوري دانسته شده است. 
در اين گزارش ذكر شده كه متأسفانه علي رغم توجه 
سياست گذار به اهميت موضوع محيط زيست، برخي 
از برنامه ريزان و مديران اجرايي مساله محيط زيست 
را به عنوان يك موضوع فرعي و حاش��يه اي به حساب 
مي آورند. در سال هاي گذشته طرح هاي متعددي 
با فقدان انجام مطالعات جامع ارزيابي آثار زيس��ت 
محيطي و بدون داشتن تأييديه زيست محيطي با 
استفاده از منابع وجوه عمومي اجرا و در مواردي به 
بهره برداري رس��يده اند كه خسارات آن گريبانگير 
كشور شده و هزينه هاي هنگفتي به اقتصاد، سالمت 
و كيفيت زيست شهروندان و طبيعت وارد كرده است. 
در ادامه اين گزارش بيان ش��ده كه رييس محترم 
س��ازمان حفاظت محيط زيست در اقدامي درخور 
توجه، در نامه اي خطاب به رييس مجلس شوراي 
اسالمي، خواستار عدم تصويب و تخصيص اعتبارات 
به پروژه هاي فاقد مجوز زيست محيطي شده است.

صحبت هاي متناقض وزير با آمار دي ماه

سخنگوي شوراي نگهبان: 

رويايكاهشتورمتعبيرميشود؟

قوانين انتخاباتي نيازمند اصالح است
طحان نظيف در پاس��خ به س��والي درباره اصالح قانون 
انتخابات گف��ت: قوانين انتخاباتي ما نيازمند اصالحات 
جدي و جامعي اس��ت. اصالح ثبت نام ها، انواع تخلفات 
و تبليغات، نقش آفريني احزاب و غيره از جمله مسائلي 
اس��ت كه بايد در قانون انتخابات لحاظ شود و به دنبال 
اصالحات جامع قانون انتخابات هس��تيم. طبيعتا بايد 

اصالح چنين مصوباتي از مجلس شروع شود.
وي افزود: سخاوتمندانه حاضر هستيم تجربيات مان در 

حوزه انتخابات را در اختيار مجلس بگذاريم.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درباره طرح 
ساماندهي خودرو هم گفت: نسبت به اين طرح ما يكي دو 
تا ابهام داشتيم كه رفع شد و ما در پايان نظر هيات عالي 
نظ��ارت را اعالم كرديم كه مجلس بايد نظر هيات عالي 

نظارت مجمع را تأمين كند.
طحان نظيف در پاسخ به سوالي درباره مصاحبه يكي از 
روساي اسبق پليس مبني بر ردصالحيت يك نماينده 
مجلس به دليل سخنراني عليه خودروسازان و مافياي 
خودرو گفت: از اينكه چني��ن مباحثي را مطرح كردند 
تعجب كرديم. موضوع را بررسي كرديم و در پرونده اين 
نماينده حتي يك كلمه درباره خودرو و خودروس��ازي 
وجود نداش��ت و در هر دوره اي كه اين فرد در انتخابات 
شركت كرده تاييد صالحيت ش��ده و ردصالحيتي در 
كار نبوده است. از كساني كه مسووليت هايي دارند هم 

مي خواهيم دقيق تر و سنجيده تر صحبت كنند.
 وي در پاس��خ به س��والي درباره قان��ون تغيير وضعيت 
ايثارگران گفت: درباره اجراي هر قانون بايد سراغ مجلس 
رفت. شوراي نگهبان وظيفه بررسي مصوبات مجلس را 
دارد ولي وقتي مصوبه اي تبديل به قانون شد پيگيري آن 
برعهده هيات نظارت مجلس است و بايد از نمايندگان 
مجلس بپرسيد و ش��ورا وظيفه اي در اين زمينه ندارد.  
سخنگوي ش��وراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر 
اينكه ش��وراي نگهبان كليت اليحه بودجه 1401 و در 
مرحله بعد تغييرات و مصوبات مجلس در اين خصوص را 
چطور ارزيابي مي كند، گفت: با توجه به اينكه هنوز اليحه 
بودجه در مجلس تصويب نشده و حتي گزارش كميسيون 
تلفيق هم به مرحله نهايي تصويب و صحن نرسيده است 
نمي توان اظهارنظر قطعي در اين خصوص داشت. البته 
بايد اين نكت��ه را هم گفت كه هر چ��ه بودجه واقعي تر 
باشد امكان كنترل نظم و انضباط مالي بهتر خواهد بود 
و ما از اين به بعد نكات مجلس درباره بودجه را بيش��تر 

بررسي مي كنيم و نكات را ارايه خواهيم كرد. سخنگوي 
شوراي نگهبان در ادامه درباره اينكه نمايندگان مجلس 
بيشترين ارتباط را با مردم دارند گفت: مراجعات زيادي 
به نمايندگان مي شود. نمايندگان بر اساس قانون بايد 
نظارت و قانون گذاري كنند. آنان منعي براي نظارت ندارند 
اما نبايد در امور قواي ديگر دخالت كنند. آنان مي توانند 
از ابزارهاي نظارتي خود استفاده كنند. البته طبق بيانات 
مقام معظم رهبري نمايندگان نبايد در انتصابات دخالت 
نداشته باشند. اگر واقعا نمايندگان در انتصابات دولتي 
دخالت داشته باشند، حتما شوراي نگهبان اين موضوع را 
مورد توجه قرار مي دهد. وي افزود: نظارت نمايندگان اگر 
منجر به دخالت آنها در عزل و نصب ها شود حتما تخلف 
است و شوراي نگهبان حتما در بررسي صالحيت ها آن را 
مدنظر قرار مي دهد. نظارت با دخالت فرق دارد و سوال، 
اس��تيضاح و تحقيق و تفحص ح��ق قانوني نمايندگان 
است. سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: نظارت بر رفتار 
نمايندگان به بيانات رهبري برمي گردد البته قانون نظارت 
بر نمايندگان قوي نيس��ت و اشكاالتي دارد كه نيازمند 
اصالح اس��ت. در بحث نظارت بر نماين��دگان موضوع 
بر عهده ش��وراي نگهبان اس��ت، اما اگر در حوزه رفتار 
نمايندگان باشد بر عهده هيات نظارت بر رفتار نمايندگان 
است. اصل نظارت دروني مجلس قابل دفاع است البته 
نبايد صبر كرد كه نماينده به س��مت تخلف برود و اگر 

رفتاري هست بايد همان جا در مجلس پيشگيري كرد اما 
اگر اين ابزارها كافي نبود شوراي نگهبان ورود مي كند.  
طحان نظيف تاكيد كرد: هدف از نظارت مچ گيري نيست 
بلكه نيازمند اصالح است. سخنگوي شوراي نگهبان  در 
پاسخ به سوالي درباره تاكيد كارشناسان بر لزوم اصالح 
قانون اساسي و نظر شوراي نگهبان در اين خصوص گفت: 
راه اصالح قانون اساس��ي در اصل 1۷۷ قانون اساس��ي 
پيش بيني شده است. قانون اساسي ظرفيت هاي مغفول 
دارد كه اص��وال اولويت ايجاب مي كند تا اين ظرفيت ها 
فعال ش��ود و از قانون اساسي حداكثري استفاده كنيم. 
وي افزود: اگر نياز به اصالح قانون اساسي باشد راه بسته 
نيست و نگراني وجود ندارد . اين ابزارها در قانون اساسي 
پيش بيني شده است ولي اولويت ايجاب مي كند از قانون 

اساسي فعلي استفاده كنيم. 
طحان نظيف در پاسخ به سوالي درباره بررسي ويژگي 
ش��خصيتي كانديداها گفت: ش��وراي نگهبان در حد 
پيش بيني قانون كه نقص هم دارد، عمل مي كند اينكه 
روحيه فردي بعد از مس��ووليت تغيير كند ارتباطي به 
شوراي نگهبان ندارد و ش��ورا ناظر بر انتخابات است و 
اين موض��وع در حوزه صالحيت هيات نظارت بر رفتار 
نمايندگان است. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به 
سئوالي درباره مصوبه كميسيون تلفيق مبني بر ارايه 
كارت معافيت رايگان به برخي مشمولين سربازي غايب 

گفت: در اين باره نظر ستاد كل براي شوراي نگهبان مهم 
است و سازوكار قانوني بايد طي شود.  طحان نظيف در 
پاسخ به سوالي درباره طرح جهش توليد دانش بنيان 
گفت: اين طرح با اشكاالت و ابهاماتي در شوراي نگهبان 
مواجه شد و اين طرح جزو طرح هاي خوب مجلس است 
كه با همكاري خوب دولت تكميل شد. ايرادات و ابهامات 
شوراي نگهبان در جهت تقويت و افزايش قابليت اجراي 
اين مصوبه بود كه نمايندگان و دست اندركاران مرتبط 
با اين موضوع مي توانند بر چنين امري صحه بگذارند. 
طحان نظيف در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه به نظر 
شما آيا جاي تعيين تكليف مشموالن غايب سربازي در 
اليحه بودجه است يا اينكه بهتر است دولت با هماهنگي 
ستاد كل نيروهاي مسلح اليحه جداگانه اي را در اين باره 
به مجلس ارايه دهد؟ گفت: بارها گفتيم كه ترجيح اين 
اس��ت كه در قانون بودجه موضوعات مربوط به بودجه 
مطرح شود و جاي احكام غير بودجه اي در قانون بودجه 
نيست و اثر خوبي در نظام حقوقي ما ندارد و اين مسير 

از نظر ما قابل دفاع نيست. 
در قانون بودجه بايد دخل و خرج دولت مشخص شود 
و موضوعات غير بودجه اي بايد در جاي خودش بررسي 
و تبديل به قانون ش��ود. او در پاسخ به سوالي مبني بر 
اينكه آيا ش��وراي نگهبان نامه اي در زمينه پذيرش بار 
مالي اليحه رتبه بندي معلمان از سوي دولت دريافت 
كرده يا خير؟ گفت: دولت اليحه خودش را قبول دارد و 
نشان داده كه اليحه خودش را پس نگرفته و مجلس هم 
تصويب كننده اين اليحه است. ما در شوراي نگهبان در 
اين رابطه با 2 دسته ايراد مواجه هستيم يكي بحث بار 
مالي است، يكي هم ايرادات غير مالي و اشكاالت درباره 
فرهنگيان بود كه به آنها اشاره شده است. طحان نظيف 
افزود: دولت در حد اليحه خود ب��ار مالي اين اليحه را 
قبول كرده است و ما نامه ديگري را دريافت نكرديم؛ لذا 
نسبت به مواردي كه در مجلس به مصوبه اضافه شده 
ايراد داريم. واقعيت اين است كه اگر اين مصوبه شفاف 
و دقيق نباشد رضايت كسي را در عمل در پي نخواهد 
داش��ت. ما در اين رابطه همكاري هاي مان را با مجلس 
ادامه مي دهيم. با دولت جلسات مختلفي برگزار شده و 
ادامه دارد و به طور ويژه ما با نمايندگان محترم و مقامات 
دولتي صحبت كرديم. اميدواريم نسبت به اقدامات و 
اشكاالت به خصوص در بحث بار مالي دولت و مجلس 

به يك جمع بندي و تفاهم مشترك برسند.



گروه بانك و بيمه |
باوجود انتقاد كارشناس��ان منتقد اقتصادي از روند رشد 
نقدينگي و تورم و رش��د قيمت ها، صاحب نظران حامل 
دولت معتقدند كه نرخ رشد تورم، پايه پولي و نقدينگي در 
ماه هاي اخير كاهشي بوده كه نشان مي دهد دولت سيزدهم 
براي كنترل بحراني كه دولت قبل بر جاي گذاشته مسير 
درستي را در پيش گرفته است. وزير اقتصاد نيز گفته است 
كه تورم در سال آينده كمتر خواهد شد. از طرفي رويترز 
به تازگي گزارشي منتش��ر كرده است كه با استناد به آمار 
شركت هاي رديابي نفتكش ها، صادرات روزانه نفت ايران 
در پايان ماه دسامبر )آذر- دي( ۲۰۲۱ به باالي يك ميليون 
بشكه در روز رسيده كه باالترين ميزان در سه سال گذشته 
است و دسترسي ايران به درآمدهاي نفتي را بهتر مي كند.

همه اين موارد در كنار اصالحات س��اختاري كه دولت در 
اقتصاد و به ويژه نظام بانكي در پيش گرفته همگي تحليل 
رييس كل بانك مركزي از سال آينده را تقويت مي كنند. 
با اين حال رسانه هايي كه به نوعي در اقدامات دولت قبل 
ش��ريك بوده و جزو بانيان وضع موجود به شمار مي روند، 
روند بهبود شاخص هاي اقتصادي در چند ماه كوتاهي كه از 
دولت جديد گذشته را برنتابيده و سعي در تخطئه آن دارند.

  اصالحات ضدتورمي دولت
 برخي كارشناس��ان در مورد وضع اقتصادي و تورم هاي

 ۵۰ درصدي بي سابقه در تاريخ ايران بر جاي مانده از دولت 
قبل مدعي هستند كه دولت جديد برنامه موثري براي 
كنترل تورم ندارد. اما مدافعان دولت مي گويند كه دولت 
از يك طرف برنامه راهبردي رش��د غيرتورمي را تدوين 
كرده و از طرفي در عمل سعي كرده با كنترل استقراض 
بي ضابطه اي كه در دولت گذشته از بانك مركزي وجود 
داشت، يكي از ريشه هاي توليد نقدينگي را بخشكاند؛ 
هرچند حجم بزرگ هزينه هاي تحميل ش��ده از دولت 
قبل كار دولت جديد را در اين زمينه بسيار سخت كرده 
اس��ت. كه در اين زمينه مي توان به بازپرداخت ماهيانه 
۱۰ هزار ميليارد تومان اصل و س��ود اوراق منتشر شده 
در دولت قبل توسط دولت جديد اشاره كرد. اين اصالح 
رويه اگرچه زمان بر است اما نشانه هاي خود را در همين 
چندماه كوتاه در آمار پايه پولي، نقدينگي و تورم نشان داده 
است به طوري كه آهنگ رشد تورم در چهار ماه اخير از ۳.۳ 
درصد به ۱.۱ درصد كاهش  يافته، با اين حال اين رسانه ها 
عليرغم اذعان به عملكرد فاجعه بار دولت متبوعش��ان، 

درباره موفقيت دولت اما و اگرهايي مطرح مي كنند.

    ثبات در بازار ارز
نمود ديگر برنامه هاي اقتصادي دولت را مي توان در ثبات 
بازار ارز مشاهده كرد. در دوره اي نه چندان دور قيمت دالر 
روزانه چند صد تومان نوسان مي كرد و در بازار آزاد به مرز 
۳۲ هزار تومان هم رسيد، اما در پنج ماه گذشته مهم ترين 
ويژگي بازار ارز، ثبات نسبي قيمت ها بوده و حتي در دو 
ماه اخير نرخ دالر حدود ۳ هزار تومان كاهش را نيز تجربه 
كرده اس��ت كه براي دولت موفقيت بزرگي محس��وب 
مي شود. اين اتفاق با مديريت فعال بانك مركزي از جمله 
مديريت تقاضاي حقيقي و حذف تقاضاي سفته بازانه از 
بازار در كنار تأمين ارز ناشي از صادرات رخ داده است. در 
سامانه نيما كه صادركنندگان غيرنفتي ارز خود را عرضه 

مي كنند از ابتداي سال تاكنون ۲۵ ميليارد دالر عرضه ارز 
در سامانه نيما وجود داشته، در حالي كه اين رقم در كل 

سال گذشته، ۱۷.۶ ميليارد دالر بوده است.

    كنترل رشد پايه پولي و نقدينگي
 جديدترين گ��زارش بانك مرك��زي از آمارهاي اقتصادي 
آذر ماه ۱۴۰۰ بيانگر كاهش نرخ رشد نقدينگي براي دومين 
ماه متوالي اس��ت. نرخ رش��د حجم نقدينگي در آذرماه در 
شرايطي به رقم ۴۱.۴ درصد رسيده است كه اين نرخ در دو 
ماهه ابتداي پاييز امسال )مهر و آبان ۱۴۰۰( به ترتيب ۴۲.۸ 
و ۴۲ درصد بوده است كه بيانگر تداوم روند كاهشي اين نرخ 
براي دومين ماه متوالي است. همچنين تغييرات پايه پولي 
در آخرين ماه پاييز ۱۴۰۰ نشان از رشد ۳۷.۶ درصدي پايه 
پولي نسبت به آذرماه سال گذشته دارد. اين در حالي است كه 
رشد اين متغير در آخرين ماه هاي كاري دولت دوازدهم به 
۴۲.۶ درصد نيز رسيده بود كه با شروع به كار دولت سيزدهم 
و با اتخاذ سياست عدم استقراض از بانك مركزي روند كاهشي 
را در پيش گرفته اس��ت.اين موفقيت در شرايطي رخ داده 
است كه به گزارش سازمان برنامه و بودجه، دولت سيزدهم 
در زمان آغاز به كار از يكسو با هزاران ميليارد تخصيص بدون 
منبع در خزانه مواجه بود، از س��وي ديگر در پنج ماه ابتداي 
س��ال ۱۴۰۰ بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان از منابع بانك 
مركزي استفاده شده بود؛ عالوه بر اين دولت بايد ۵۳۵ هزار 
ميليارد تومان اوراق فروخته شده دولت قبل را هر ماه به ميزان 
۱۱ هزار ميليارد تومان تسويه مي كرد.با تمام سختي ها، اما 
دولت سيزدهم براي تامين كسري بودجه به سراغ چاپ پول 
نرفت و با افزايش درآمدها و كنترل هزينه ها به سمت بهبود 
ش��اخص هاي بودجه حركت كرد. همين موضوع موجب 
شده رشد حجم نقدينگي در آذر ماه براي دومين ماه متوالي 
كاهشي و به ۴۱، ۴ درصد برسد. آخرين گزارش مركز آمار از 
نرخ تورم در دي ماه هم بيانگر كاهش يك درصدي ميانگين 
تورم ساالنه در كشور است.برخي كارشناسان مي گويند كه 
متوسط رشد پايه پولي از آذرماه ۹۹ تا تيرماه امسال متوسط 
۳.۵ درصد بوده اما از ابتداي دولت سيزدهم ۱.۶ درصد شده، 
با اين حال حاضر به تأييد رويكرد دولت جديد نيستند و مدعي 
مي شوند برنامه موثري براي كنترل تورم مشاهده نمي شود.

برخي صاحب نظران نيز گفته اند كه بانك مركزي دولت جديد 
در كنترل نقدينگي و تورم موفق نبوده، در مقايسه هاي آماري 
خود، آمارهاي دولت قبل را تا تيرماه در نظر گرفته و مابقي را به 
دولت جديد منتسب مي كنند، در حالي كه دولت جديد عمال 
از شهريورماه مستقر شده و به طور منطقي نتايج عملكردش 

حداقل بايد از پاييز به بعد بررسي شود.

    چشم پوشي بر محدوديت هاي
 بانك مركزي

يكي از مقدمات مورد نياز براي سياست كنترل نقدينگي 
و تورم، توسعه ابزارهاي مالياتي است تا از انحراف اعتبارات 
بانكي به سمت بازارهاي نامولد و ايجاد تورم هاي بخشي 
جلوگيري ش��ود. اين قوانين در مجلس در دست بررسي 
است كه در صورت تصويب مي تواند اثرگذاري سياست هاي 
دولت و بانك مرك��زي را دوچندان كند.از طرفي، كنترل 
نقدينگي بدون انظباط مالي دولت بي معنا است. هرچند 
دولت س��يزدهم در اين حوزه با كنترل استقراض از بانك 
مركزي و كنترل هزينه ها سعي داشته خود را منضبط كند، 
با اين حال همه اين تغييرات در اختيار بانك مركزي نيست.

در اين بين بايد يادآوري ش��ود كه بانك هاي مركزي دنيا 
ابزارهاي قضايي و امنيتي قابل توجهي براي اعمال نظارت 
ه��م بر دولت و هم بر نظام بانكي دارند ولي در قانون فعلي 
بانكداري، ابزارهاي بانك مركزي منحصر مواردي همچون 
كنترل نرخ هاي سود بانكي يا تغيير نرخ ذخيره قانوني است 
كه در بسياري از موارد بازدارندگي الزم را ندارند. هم اكنون 
موضوع اصالح قانون بانكداري و بانكداري اسالمي در دست 
بررسي است كه بايد جايگاه بانك مركزي را بازتعريف كنند.

    تحول در نظام بانكي
دولت س��يزدهم مرحله نخس��ت اصالح نظام بانكي را با 
اي��ده محوري هدايت اعتب��ارات بانكي آغاز كرده اس��ت. 
بانك مركزي با همكاري ساير اركان دولت از طرح تأمين 
مالي زنجي��ره اي رونمايي كرده كه همين منابع موجود را 
به س��مت زنجيره توليد صنايع بزرگ هدايت مي كند و با 
صدور برات الكترونيكي براي استفاده در اين زنجيره، عمال 
فشار را بر شبكه بانكي كاهش مي دهد.از طرفي دولت براي 

ساماندهي ساختار پرداخت تسهيالت خرد از تجربه جهاني 
استفاده نموده و نظام اعتبارسنجي را اجرايي كرده است كه 
منابع خرد را در اختيار افراد داراي شرايط قرار داده و سابقه 
خوش حسابي را با وثيقه محوري جايگزين مي كند.عده اي 
از كارشناسان و نمايندگان مجلس نيز گفته اند كه بانك ها 
منابع الزم براي پرداخت تسهيالت بدون ضامن را ندارند در 
حالي كه اين همه سخنان سخنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس نيست. غالمرضا مرحبا در گفت وگو با ايِبنا با اشاره 
به اهميت اعتبارسنجي، گفته است: چنانچه نظام اعتبار 
سنجي خوبي در اختيار داش��ته باشيم به نحوي كه افراد 
ذيصالح متناسب با اعتبار خود از تسهيالت بانكي استفاده 
كنند، خواهيم توانست بسياري از مشكالت مانند تامين مالي 
و تسهيالت چه در سطح خرد و چه كالن را برطرف سازيم.

    ريختن بنزين بر آتش انتظارات تورمي
در اقتصاد ما كه انتظارات تورمي به دليل شرايط خاص 
سياسي و اقتصادي از عوامل اصلي تشديد تورم است، 
تنها خروجي اينگون��ه اظهارات انتق��ادي، دامن زدن 
به تورم انتظاري اس��ت كه به زي��ان منافع ملي و عموم 
م��ردم خواهد بود.هرچند نتايج مثب��ت اوليه برخي از 
سياست هاي دولت جديد تاكنون نمايان شده اما بديهي 
است كه سياست هاي اقتصادي با يك فاصله زماني و پس 
از اجراي كامل نتايج خود را نشان خواهند داد. بنابراين 
بايد به تيم اقتصادي جديد فرصت داد تا برنامه هاي خود 
را به طور كامل پياده كنند و آنگاه نسبت به آن قضاوت 
كرد.بانك مركزي طي چندماهي كه از دولت مي گذرد 
برنامه هاي تحولي خوبي در دس��تور كار ق��رار داده كه 
تاكنون بخش كوچكي از نتايج آن آشكار شده، اما برخي 
تحليل هاي رسانه اي جهت دار س��عي در تخطئه اين 
دستاوردها دارند. تغيير روندها در اقتصاد هيچگاه آسان 
و ب��دون هزينه نبوده اس��ت. از بديهي ترين اتفاقات در 
مسير اصالحات اقتصادي، بيدار شدن نيروهاي ذي نفع 
براي حفظ منافع خود است و در اين زمينه از ابزارهاي 
مختلفي بهره مي گيرد كه يكي از اين ابزارها، تحليل هاي 
رسانه اي جهت دار است. رويكرد اصالحي بانك مركزي 
نيز فارغ از نقاط ضعف احتمالي، مس��تثني از حمالت 
رسانه اي نيست.رييس كل بانك مركزي تاكنون دوبار 
در اظهارات خود با اشاره به وضعيت اقتصاد در سال آينده 
گفته است كه »با فرض تداوم شرايط موجود، سال آينده 
وضعيت شاخص هاي كالن اقتصادي رشد اقتصادي، 
تورم و بازار ارز بهتر از امس��ال خواهد بود. ضمن اينكه 
امسال نيز بازار ارز در چندماه اخير وضعيت خوبي داشته 
است«.اين اظهارات با توجه به تغيير رويكرد دولت جديد 
به ظرفيت هاي تجاري منطقه اي و اصالحات اقتصادي 
كه در پيش گرفته در كنار تحوالت داخلي و خارجي دور 
از ذهن نيست. اما برخي رسانه ها سياست هاي جديد 
سياست گذار پولي را ناديده انگاش��ته و برآورد رييس 
كل بانك مركزي از بهبود وضعيت س��ال آتي را مانند 
دولتمردان سابق پوچ مي دانند.اين در حالي است كه در 
نتيجه تغيير رويكرد دولت سيزدهم، در ۱۰ ماهه امسال 
»تجارت ايران با همسايگانش از ۸۱ ميليون و ۳۹۸ هزار 
تن كاال به ارزش ۴۰ميلي��ارد و ۹۳۲ ميليون دالر فراتر 
رفت كه نس��بت به مدت مش��ابه ۱۷ درصد در وزن و 

۴۰درصد در ارزش افزايش داشته است«.

نگاهيادداشت

خبر
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كاركرد هاي بانك مركزي
براي اثرگذاري بر اقتصاد

 ايجاد ثبات در قيمت كاالها 
يا همان كنترل تورم و رونق 
اشتغال از طريق تعيين نرخ 
به��ره دو كاركرد مهم بانك 
مركزي است. براي بانك هاي 
مرك��زي دو وظيف��ه اصلي 
تعريف شده است، نخست، 
ثبات نسبي قيمت هاست كه 
البته به معني ثابت نگه داشتن نيست و فقط هم مختص 
قيمت ارزها نمي شود بلكه مربوط به همه كاالهاست و 
البته ارزهاي مختلف را هم شامل مي شود.معني ثبات اين 
است كه ساالنه كمترين نوسان را در معدل قيمت هاي 
كاالهاي مختلف مشاهده كنيم. براي گرفتن معدل در 
اين سبد از زمين و مسكن گرفته تا برنج و روغن، حبوبات، 
گوش��ت و نان، ارز، طال، آهن و .... محاس��به مي شوند. 
بنابراين يكي از دو وظيفه اصلي بانك هاي مركزي ايجاد 
ثبات نسبي در اين قيمت ها است. وظيفه دوم كه شايد 
از مورد نخست مهم تر هم باشد اما متأسفانه در كشور 
ما كمتر مورد توجه قرار گرفته، ايجاد شغل است كه به 
اعتقاد بنده اين هم يكي از دو وظيفه اصلي بانك مركزي 
است. امر اشتغال در همه دنيا بر عهده بانك هاي مركزي 
مستقل نهاده شده كه البته براي اين وظايف ابزارهاي 
مختلفي هم در اختيار بانك مركزي قرار گرفته است. 
بانك مركزي تعيين كننده نرخ بهره در بانك هاي كشور 
اس��ت كه از اختيارات آن محسوب مي شود و به عنوان 
يكي از ابزارها مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.نظارت و 
رصد بانك مركزي بر بانك ها، موسسات مالي و صرافي ها 
از اختيارات بانك مركزي اس��ت، ولي باال بردن حجم 
نقدينگي نه وظيفه و نه از اختيارات بانك مركزي است 
و نياز به مصوبه مجلس شوراي اسالمي و تاييد شوراي 
نگهب��ان دارد. بانك مركزي با ابزار كنترل نرخ تورم كه 
همانا، ايجاد محدوديت در چاپ اسكناس و خلق پول 
است به وظيفه اول خود كه ثبات در قيمت است اقدام 
مي كند و با كم كردن نرخ بهره، مردم را تشويق مي كند كه 
بجاي سپرده گذاري در بانك ها با پول خود به كارآفريني و 
در واقع به ايجاد شغل بپردازند و حتي اگر پول خودشان 
هم براي ايده هايشان كافي نيست با وام گرفتن از بانك ها 
اقدام به ايجاد كارگاه ها، كارخانه ها و بنگاه هاي مختلف 
كرده و البته هر يك از آنها، تعدادي كم يا زياد شغل ايجاد 
خواهند كرد.ايجاد شغل عالوه بر اينكه حجم توليد را در 
كشور باال مي برد باعث مي شود شاغالن با درآمد حاصل از 
كار خود از توليدات كشور نيز بهره مند شوند، با ايجاد نياز 
به آن توليد است كه كارخانه هاي بيشتري براي توليد آن 
كاال ايجاد و كارگرهاي بيشتري هم استخدام مي شوند 
كه اين روند، هر چه ادامه پيدا كند، شغل هاي بيشتري 
ايجاد مي شود و توليد و درآمد نيز افزايش مي يابد. اين 
مهم نيز باعث رونق اقتصاد و رفاه ملت و سرفرازي كشور 
خواهد بود.درحال حاضر از مهم ترين مشكالتي كه در 
اقتصاد كشور و به تبع آن در حوزه ارز با آن روبرو هستيم، 
غير واقعي بودن قيمت ها و چند نرخي بودن است، بهتر 
است بانك مركزي و دولت اجازه هر چه بيشتر رقابتي تر 
شدن را به بازار ارز بدهند تا خودشان وظيفه نظارت را 
به عهده بگيرند و دخالت در بازار را فقط در زماني انجام 
دهند كه كساني با سرمايه هاي بزرگ بخواهند به طور 

مصنوعي بازار را تحت تاثير قرار دهند.

عوامل مهم براي جلوگيري از 
افزايش قيمت ها 

غير از افزايش رشد نقدينگي، 
حداقل۱۰ عامل اساس��ي و 
مهم ديگر نيز وجود دارد كه 
اگر اين عوامل اصالح نشود، 
رشد قيمت ها تداوم خواهد 
داش��ت.تصور مي كنم غير 
از افزايش رش��د نقدينگي، 
حداقل۱۰ عامل اساس��ي و 
مهم ديگر نيز وجود دارد كه اگر اين عوامل اصالح نشود، 

رشد قيمت ها تداوم خواهد داشت.
۱. س��اختار انحص��اري »توليد« كاالهاي اساس��ي و 

سرمايه اي
۲. شبكه انحصاري واردات كاالهاي اساسي و سرمايه اي 

و مواد واسطه
۳. شبكه توزيع انحصاري كاالهاي اساسي و سرمايه اي

۴. وصل بودن ش��بكه هاي انحصاري ف��وق به دولت و 
درآمدزا بودن تورم براي دولت

۵. عدم شفافيت فعاليت هاي اقتصادي، به ويژه »پنجره 
واحد تجارت« كه ش��امل كليه مراحل ثبت و سفارش 
كاال، تخصيص ارز توسط بانك مركزي، مراحل مختلف 
خريد و واردات كاال، شناسايي، كنترل كيفيت، نگهداري 
و خروج كاال از گمركات كشور، انبارهاي نگهداري كاال، 
شبكه حمل و نقل كاالهاي وارداتي،...  تا رسيدن به دست 
مصرف كننده نهايي، سبب شده تا هيچ كنترلي بر قيمت 
واقعي كاالهاي وارداتي اعمال نشود و وارد كنندگان كه با 
دولت نيز شريك هستند، براي سود بيشتر، هر قيمتي را 

كه مايل باشند به مشتري تحميل نمايند.
۶. عدم وجود يك سيستم مالياتي كارآمد، كه به طور 
اتوماتيك ماليات كالن را از فعاليت هاي كالن اخذ كند 

و مانع فرار مالياتي گسترده شود.
۷. عدم همكاري شبكه بانكي با اداره ماليات تا درآمد هاي 
مشمول ماليات و چرخه فعاليت گردش پول را شناسايي 
كند و عدم تمايل دولت به انجام اين پروسه )زيرا قدرت 
انحصاري ش��ركتهاي دولتي و شبه دولتي را زيرنظر و 

كنترل مي آورد( 
۸. عدم وجود قوانين بازدارنده موثر قضايي در كنار برخي 

آلودگي عوامل قضايي
 ۹. وصل بودن ش��بكه هاي انحصاري توليد و واردات و 

توزيع كاال، به مراجع قانون گذاري و نظارتي.
۱۰. نظام بانكي ناكارآمد و خلق پول گس��ترده شبكه 
بانكي، بدون نظارت موثر بان��ك مركزي، كه نيازمند 
اصالح اساسي ساختار نظام بانكي است و متاسفانه اين 
چرخه نيز، در انحصار كام��ل دولت قرار دارد و به دليل 
سود سرشار و عدم امكان نظارت موثر بر آن، هيچ دولتي 
مايل به كنترل آن نيست، يا اگر مايل هم باشد، هيچ ابزار 

موثري براي كنترل آن وجود ندارد.
۱۱. سرانجام، عدم باور و تمايل دولتمردان به دخالت 
و نظارت موثر بر بازار، و برداشت غلط از »تئوري بازار«، 
)به طوري كه »ب��ازار آزاد« را، مترادف »بازار يله و رها و 
بدون نظارت و كنترل« قلمداد مي كند(، در كنار منافع 
حزبي، جناحي، گروهي، فاميلي، خانوادگي و...همه و 
همه دس��ت به دست هم داده و شرايط كنوني افزايش 

قيمت هاي يله و رها را در همه كاالها شكل داده است!

كاهش ۲۷ درصدي استفاده 
دولت از تنخواه بانك مركزي

دولت سيزدهم در پنج ماه ابتدايي كار خود عالوه 
بر خاتمه دادن به تامين هزينه هاي جاري از منابع 
بانك مركزي اعتبارات عمراني را افزايش داده است. 
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در آغاز به 
كار دولت سيزدهم دولت از يكسو با هزاران ميليارد 
تخصيص بدون منبع در خزانه مواجه بود، از سوي 
ديگر در ۵ ماه ابتداي سال ۱۴۰۰ بيش از ۵۰ هزار 
ميليارد تومان از منابع بانك مركزي استفاده شده 
بود؛ عالوه بر اين دولت بايد ۵۳۵ هزار ميليارد تومان 
اوراق فروخته شده دولت قبل را هر ماه به ميزان ۱۱ 
هزار ميليارد تومان تسويه مي كرد. با تمام سختي ها، 
اما دولت س��يزدهم براي تامين كسري بودجه به 
سراغ چاپ پول نرفت و با افزايش درآمدها و كنترل 
هزينه ه��ا به س��مت بهبود ش��اخص هاي بودجه 
حركت كرد. همين موضوع موجب شده رشد حجم 
نقدينگي در آذر ماه براي دومين ماه متوالي كاهشي 
و به ۴۱، ۴ درصد برسد. آخرين گزارش مركز آمار 
از نرخ ت��ورم در دي ماه ه��م بيانگر كاهش يك 
درصدي ميانگين تورم س��االنه در كشور است. 
در پنج ماه دولت سيزدهم منابع درآمدي بودجه 
نسبت به ۴ ماه ابتداي سال بيش از ۱۷۷ درصد 
رشد كرده كه عمدتا ناش��ي از افزايش صادرات 
نفت و تمركز برمقابله با فرارمالياتي بوده است. 

خبر

سكه 11 ميليون و 8۷0 هزار تومان 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

روز شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰، در بازار آزاد هر دالر امريكا 
۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان و درهم ام��ارات ۷ هزار و ۲۵۰ 
تومان معامله شد. با افزايش قيمت دالر، قيمت سكه 
نيز به ۱۱ ميليون و ۸۷۰ هزار تومان رس��يد.عالوه بر 
اين، در صرافي هاي بانكي قيمت فروش دالر ۲۵ هزار 
و ۳۲۲ تومان و قيمت خريد دالر از مردم ۲۵ هزار و ۷۰ 
تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز معادل 
۲۸ هزار و ۸۶۶ تومان و قيمت خريد يورو نيز ۲۸ هزار 
و ۵۷۹هزار اعالم ش��ده اس��ت.قيمت طالي ۱۸عيار 
هر گرم يك ميليون و ۱۹۶ هزار تومان، قيمت س��كه 
تمام بهار آزادي ط��رح جديد ۱۱ ميليون و ۸۷۰ هزار 
تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۱ 
ميليون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد. قيمت نيم سكه 
بهار آزادي ۶ ميليون و ۷۲۰ هزار تومان، ربع سكه بهار 
آزادي ۳ ميليون و۷۲۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ 
ميليون و ۳۰۰ هزار تومان تعيين شده است و به فروش 
مي رسد.قيمت طالي ۲۴عيار در هر گرم يك ميليون 
و ۵۹۲ ه��زار تومان و هر مثقال طال، ۵ ميليون و ۱۸۱ 
هزار تومان ارزش گذاري شده است.قيمت هر اونس 
طال در پايان معامالت روز جمعه با ۱.۷۵ درصد افزايش 
به ۱۸۵۸ دالر و ۷۶ سنت رس��يد.به گزارش رويترز، 
همزمان با نگراني ها از باال رفتن تورم در امريكا و تشديد 
تنش ها بين روسيه و اوكراين تقاضا براي سرمايه گذاري 
امن در بازار طال باال رفته و سبب شده تا قيمت فلز زرد 
به باالترين رقم حدود ۲ ماه گذشته برسد.قيمت هر 
اونس طال در پايان معامالت روز جمعه با ۱.۷۵ درصد 
افزايش به ۱۸۵۸ دالر و ۷۶ سنت رسيد. در اين هفته 
قيمت طال شاهد رشد ۲.۵ درصدي بود. قيمت فلز زرد 
در پايان معامالت آتي ديروز براي تحويل در ماه آوريل 
با ۰.۲۶ درصد افزايش به ۱۸۴۲ دالر و ۱۰ سنت رسيد.

مشاور امنيت ملي كاخ سفيد روز جمعه در اظهاراتي 
تحريك آميز مدعي شد حمله روسيه به اوكراين ممكن 
است هر لحظه آغاز شود و احتماال با حمله هوايي آغاز 
خواهد شد. اين در حالي اس��ت كه مقام هاي روسي 
هرگونه ادعا در مورد آماده سازي براي حمله به اوكراين 
را تكذيب مي كنند.كريس گافني تحليلگر بازار طال 
در اين باره گف��ت: »با توجه به تنش هاي ژئوپليتيك 
موجود و نگراني ها در مورد تاثير افزايش نرخ بهره در 
امريكا بر رشد اقتصاد جهاني، بازار طال شاهد افزايش 

سرمايه گذاري بوده است.«

بررسي اقدامات و برنامه هاي بانك مركزي نشان مي دهد 

كنترل تورم و قيمت ها در انتظار كاهش رشد پايه پولي و نقدينگي

جامساز، اقتصاددان درباره پيش بيني روند نرخ دالر مطرح كرد

كسري بودجه و نياز دولت به نرخ دالر ۲3 هزار توماني 
در ماه هاي اخير اين پرس��ش مطرح اس��ت كه با احياي 
برج��ام، نرخ دالر تا كجا كاهش خواهد يافت آيا مي توان 
انتظار داشت كه به س��ال ۹۷ بازگردد يا حداقل دو، سه 
برابر آن باشد، يا رشد نقدينگي و تورم در سال هاي اخير، 
انتظارات تورمي، چس��بندگي قيمت ه��ا، اراده دولت و 
كسري بودجه سنگين دولت در سال آينده مانع از كاهش 
قيمت دالر خواهد شد و دالر قيمتي بين ۲۰ تا ۲۵ هزار 

تومان خواهد داشت؟
 محمود جامساز اقتصاددان در اين زمينه گفت: قطعا نرخ 
دالر تحت تأثير ابعاد توافق برجام و سياست هاي اقتصادي 
دولت قرار خواهد گرفت. اما نبايد اين تصور ايجاد شود كه 
توافق برجام نرخ دالر را در حد سقوط آزاد رقم زند، زيرا 

دولت از باال بودن قيمت دالر سود خواهد برد.«
او درباره علت اينكه دولت نمي خواهد نرخ دالر كاهش پيدا 
كند، عنوان كرد: »دولت به منابع مالي نياز دارد. در بودجه 
۱۴۰۱ نرخ تسعير دالر ۲۳ هزار تومان تعيين شده است؛ 
لذا ۲۳ هزار تومان كف قيمت دالر خواهد بود، اما بر اساس 
علم و تجربه قيمت بازار آزاد همواره از قيمت تعييني دولت 
فراتر خواهد رفت. ضمن آنكه تأمين كسري بودجه سال 
۱۴۰۱ كه بين ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار ميليارد تومان تخمين 
زده ش��ده است، يعني نياز دولت به منابع ريالي، باال نگه 

داشتن نرخ دالر توسط دولت را توجيه مي كند.«
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: »هر نوع خبر خوشايند يا 
ناخوشايندي در روند مذاكرات، انتظارات رواني جامعه را 
مرتبط با نرخ ارز، تحت تأثير قرار مي دهد و به نظر مي رسد 
تا پايان مذاكرات در همين محدوده ۲۶ تا ۲۸ هزار تومان 
در نوسان باشد. اما نرخ دالر پس از تحقق احتمالي برجام، 
مرتبط با گس��تره ابعاد توافق است. بدين مفهوم كه چه 

مقدار از مطالبات ايران در توافق لحاظ شود.«
وي افزود: يكي از آثار تخريبي تحريم ها، برون افتادن ايران 
از چرخه اقتصادي و مالي بين المللي است. تحقق توافق 
احتمالي احياي برجام در هر سطحي ضامن برون رفت ما 
از انزواي بين المللي نخواهد بود مگر آنكه مفاد كنوانسيون 
بين المللي اقدام ويژه مالي و لوايح مرتبط با آن از جمله 
مبارزه با تأمين مالي تروريسم و جرايم اشاعه اي سازمان 
يافته و پولشويي از سوي مجلس شوراي اسالمي پذيرفته 

و به تصويب رسد.

جامس��از در گفت وگو با »انتخاب« در پاسخ به پرسشي 
مبني براينكه در صورت احياي برجام ، كاهش نرخ دالر 
تا چه ميزان رقم مي خورد، گفت: »همه در انتظارند كه 
توافقي انجام ش��ود. اما اخبار ضد و نقيض و تالش هاي 
تند رو هايي كه با احياي برجام مخالف هس��تند، چه در 
امريكا و چه در ايران، دس��تيابي به يك توافق جامع كه 
هم��ه اهداف كش��ور هاي مذاكره كنن��ده را در برگيرد، 
ناممكن مي سازد. اما امكان دستيابي به توافق موقت يا 
توافق حداقلي هم دور از انتظار نيست.« اين اقتصاددان در 
خصوص تك نرخي شدن دالر پس از توافق گفت: »امكان 
تك نرخي شدن نرخ ارز براي مدت طوالني وجود ندارد. 
صرف آزاد شدن ذخائر ارزي ممكن است در كوتاه مدت 
نرخ ارز تثبيت يا حتي تك نرخي شود، اما استمرار آن با 
توجه به سياست گذاري هاي اقتصادي كه در همه دولت ها 
كم يا بيش مشابهت داشته اند، به ويژه سياست هايي كه 
به افزايش نقدينگي، تورم و تنزل ارزش و كاهش قدرت 
خريد پول ملي منجر مي شود، قطعا اسباب افزايش قيمت 
ارز هاي معتبر خارجي به ويژه دالر را فراهم خواهد آورد. 
زيرا كاهش ارزش پول مل��ي و افزايش بهاي دالر هر دو 
روي يك س��كه اند. او افزود: »بر اين اساس اخبار مثبت 
يا منفي، انتظارات رواني جامعه را نسبت به قيمت دالر 
حساس مي كند. اوليانوف مذاكره كننده ارشد روسيه از ۵ 
دقيقه مانده به توافق نهايي مي گويد در حالي كه از فحواي 
سخنان اخير الوروف، وزير خارجه روسيه هيچ شوقي در 
تسريع روند مذاكرات استنباط نمي شود. از سوي ديگر 
علي رغم تالش راب��رت مالي، نماين��ده امريكا برخي از 
سناتور هاي پرقدرت از دو حزب دموكرات و جمهوري خواه 
نظير باب منن��دز و تد كروز مخالفت خود را نس��بت به 
احياي برجام اعالم مي دارند و از آنجايي كه پيش بيني ها 
در انتخابات مي��ان دوره اي از پيروزي جمهوري خواهان 
حكايت دارد، لذا بايدن تنها تا پايان فوريه را براي دستيابي 
به توافق فرصت داده كه في الواقع پيام آن تسريع در روند 
مذاكرات اس��ت.« وي افزود: »ايران خواستار آزاد شدن 
كليه ذخائر مسدود شده خود، لغو همه تحريم ها اعم از 
اقتصادي و بانكي و تحريم نهاد ها و مقامات سياس��ي و 
نظامي كه در ذيل تحريم هاي SND تعريف شده، است و 
راستي آزمايي لغو تحريم ها و اخذ تضمين از امريكا مبني 

بر عدم خروج اين كشور از توافق برجام حتي در دولت هاي 
آينده را مي خواهد.«

جامساز، در ادامه گفت: »با اين اوصاف قطعا نرخ دالر تحت 
تأثير ابعاد توافق برجام و سياس��ت هاي اقتصادي دولت 
قرار خواهد گرفت. اما نبايد اين تصور ايجاد شود كه توافق 
برجام نرخ دالر را در حد سقوط آزاد رقم زند، زيرا دولت از 

باال بودن قيمت دالر سود خواهد برد.«
اين اقتصاددان در مورد توان مديريت ارزي دولت اظهار 
داشت: »دولت تا حدي قادر به اعمال مديريت ارزي است 
كه از ذخاير ارزي كافي برخوردار باشد، در غير اين صورت 
بهاي ارز پس از توافق برج��ام هم افزايش خواهد يافت. 
آزادي بخش��ي يا همه ذخاير ارزي ايران، يك گشايش 
مقطعي ايجاد خواهد ك��رد. اما حل معضالت اقتصادي 
كشور در گرو جريان دايمي و مستمر ورود ارز به كشور، به 
ويژه از طريق صادرات غيرنفتي يا فرآورده هاي نفتي است 
كه بايد به بخش واقعي اقتصاد تزريق شود و آن مستلزم 
تغيير بنيادين سياست گذاري هاي اقتصادي كالن دولت 
در راس��تاي تقويت بخش خصوصي و بازار رقابتي است 

كه جز با دس��ت كش��يدن دولت و نهاد هاي فرادولتي از 
مداخالت خود در اقتصاد و بازار امكان پذير نيست.«

جامساز در پاسخ به اين پرسش كه پس از توافق احتمالي 
برجام وضعيت صادرات نفت و گاز به چه صورت خواهد 
بود، عنوان كرد: »متاس��فانه انزواي اقتصادي ما متاثر از 
تحريم ها موجب از دست دادن بازار هاي نفت و گاز ما شده 
كه اينك ديگر صادر كنندگان عمدتا روسيه و عربستان 
جايگزين ما شده اند. ايران وزن و اعتبار سابق خود در اوپك 
را از دست داده است. افزايش صادرات نفت و گاز به قبل 
از تحريم ها نيز با چالش هاي بزرگي از جمله فرسودگي 
و كاه��ش بازدهي چاه ه��ا و نياز صد ها ميلي��ارد دالر به 
منظور تزريق گاز، مرمت و بازسازي چاه ها، تعمير و نصب 
تجهيزات مدرن و پيشرفته از يكسو و خارج كردن بازار گاز 
اروپا از حيطه صادرات روسيه كه به سادگي امكان پذير 
نيست. همچنين رقابت با كشور هايي نظير عربستان، عراق 
و قطر كه طي سال ها نفت و گاز ما را از ميدان هاي مشترك 
با ما به غارت برده اند، نيز چالش بزرگ ديگري است كه 

پس از توافق برجام با آن روبرو هستيم.«

مزايده عمومی اجاره امالک تحت تصدی آموزش و پرورش شهرستان گيالنغرب
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گروه بازار سرمايه|
در سال هاي اخير، هر وقت كه بحث مذاكره و توافق 
به ميان آمده بازارهاي مالي كشور نيز واكنش هاي 
مختلفي به اين اخبار و اتفاقات سياس��ي داشته اند؛ 
از دالر و طال گرفته تا بورس و حتي مس��كن. در اين 
ميان، ن��رخ ارز كه تقريبًا ب��ر روي تمامي بازارها اثر 
مس��تقيم و غير مس��تقيم دارد، همواره نخستين 
بازاري بوده كه به اخبار كوچك و بزرگ واكنش نشان 
داده است. از حدود يك هفته پيش كه سيگنال هاي 
مثبت در راس��تاي افزايش احتم��ال احياي توافق 
برجام يا هر نوع توافق ديگر ميان كش��ورهاي ايران 
و 1+4 افزايش چشمگيري داشته، نرخ دالر در بازار 
آزاد بار ديگر به كانال 26 هزار تومان بازگشته است. 
نرخ دالر در بازار آزاد طي يك هفته گذشته با افت و 
خيزهايي همراه بوده، اما عمومًا در حوالي 26 هزار 
تومان بوده است. به نظر مي رسد در مقطع كنوني، 
كانال 27 هزار تومان براي دالر به يك مقاومت جدي 
تبديل ش��ده كه هر بار با برخورد ب��ه آن، با كاهش 
قيمت مواجه مي ش��ود. از طرفي ديگر، صرافي ملي 
هم كه همزمان با كاهش ن��رخ در بازار آزاد، قيمت 
دالر را تا كاهش مي داد، نرخ خريد خود از اين ارز را 
به نزديكي هاي 24 هزار و 900 تومان رساند كه اين 
موضوع نشان از تمايل بازار ساز براي كاهش بيشتر 

نرخ ارز در كشور دارد. 

   نوسانات ارز با طال و سكه چه كرد؟
قيمت طال و سكه كه با توجه به نرخ اونس جهاني و 
قيمت دالر محاسبه مي شود نيز در چند وقت اخير 
بارها با نوسانات مثبت و منفي روبرو شده اند. قيمت 
س��كه در بازار تهران كه در چند ماه اخير تا بيش از 
13 ميليون تومان رس��يده بود، از اواسط دي ماه و 
تحت تأثير اخبار مربوط به مذاكرات با افت نس��بتًا 
شديدي مواجه شد و تا محدوده 11 ميليون و 600 
هزار تومان ريزش كرد. همزمان با كاهش نرخ سكه، 
طالي 18 عيار نيز در حدود يك ماه اخير با افت قابل 
توجهي مواجه شده و تا محدوده يك ميليون و 115 
هزار تومان نيز ريزش كرد. با اين حال، رشد عجيب 
قيمت طال و سكه در بازار تهران طي روز شنبه براي 
بس��ياري، جاي س��وال داش��ت. در اين راستا، بايد 
ريشه رش��د عجيب قيمت طال و سكه در روز شنبه 
را در جايي خ��ارج از ايران جس��ت وجو كرد؛ كمي 
آن طرف تر، در مرز اوكراين و روس��يه و در ماجراي 
جنگ س��رد ميان اين دو كش��ور. اوكراين و روسيه 
در چند روز اخير مناقش��ات زيادي داشته اند و اين 
مناقشات در روزهاي اخير به اوج خود رسيد. با توجه 
به تأثيرپذيري ويژه طال از بحران در مناطق مختلف 
دنيا، اونس جهاني طال نيز با رش��د بسياري مواجه 
شد.طال، دوست بحران به حساب مي آيد و همواره با 
احتمال وقوع هر نوع تنشي، شروع به رشد مي كند. 
پس بايد در نظر گرفت كه نرخ طال و سكه در ايران، 
عالوه بر قيمت دالر به وضعيت اونس جهاني طال نيز 
بستگي دارد كه قيمت اين فلز گران بها را با نوساناتي 
مواجه مي كند. در اين شرايط، سرمايه گذاران بازار 
طال و سكه عالوه بر مذاكرات برجامي و قيمت دالر، 
بايد يك چشم ش��ان ه��م به اروپ��ا و درگيري هاي 
اوكراين و روسيه باشد. وقوع احتمالي هر نوع برخورد 
ميان اين دو كش��ور مي تواند اونس جهاني طال و در 
نتيجه قيمت طال و سكه در بازار تهران را با افزايش 

ديگري مواجه كند. 

    بورس؛ منفي و بي توجه به همه اخبار
روايت بازار سرمايه را شايد بتوان روايت آن پيرمرد 
بي خب��ر از همه تح��والت جهان در يك روس��تاي 
دورافتاده دانس��ت؛ با اين تفاوت كه پيرمرد از هيچ 
تحولي در جهان خبر نداشت، اما بازار سرمايه انگار 
فق��ط از اتفاقات مثبت خبري ن��دارد. بي اعتمادي، 
خروج نقدينگي از بازار، فش��ارهاي تحميل شده از 
سوي دولت و ابهامات پيش رو؛ بخشي از مشكالت 
بورس به حس��اب مي آيد ك��ه افت ش��ديد ارزش 

معامالت اين بازار را در پي داشته است. 
بحث اليحه بودجه 1401 از يك س��و و بحث برجام 
از س��متي ديگر؛ ابهامات فعلي بورس هس��تند كه 
معامالت اين بازار را تحت الش��عاع ق��رار مي دهند. 
كاهش نرخ بهره كه در هفته هاي گذشته بارها تكرار 
شده است و جهش قيمت نفت جهاني كه تحت تأثير 
مناقشات اوكراين و روسيه به باالترين حد خود در 
سال هاي گذشته رسيده؛ اخبار مثبتي هستند كه 
مي توانند بورس را تح��ت تأثير قرار بدهند، اما بازار 
س��رمايه اعتنايي به اين اتفاقات ندارد. اين در حالي 
اس��ت كه هركدام از اين اخبار تا همين چند س��ال 
پيش مي توانس��تند حتي به مدت چند روز بورس 
را وارد روند صعودي بكنند، اما در اين ش��رايط بازار 
س��رمايه توجهي به آنها ندارد. برخالف آن، بورس 
ب��ه همه اخبار منفي ريز و درش��ت واكنش نش��ان 
مي دهد و سهام مختلف با كوچك ترين بهانه راهي 
محدوده هاي منفي مي شوند. در ماجراي برجام هم، 
بايد اين نكت��ه را در نظر گرفت كه در صورت تحقق 

س��ناريوي توافق، حداقل بايد نمادهاي گروه بانكي 
و خودرويي رشد هر چند كوچكي را در ابتدا تجربه 
كنند. با اين حال، افت نمادهاي خودرويي ادامه دارد 
كه نشان دهنده وضعيت خوبي براي بورس نيست. 
وضعيت مذاكرات سياسي طي 5، 6 ماه گذشته در 
هاله اي از ابهام قرار دارند كه در اين مقطع شايعاتي 
مبني بر توافق احتمالي به گوش مي رسد. اگر توافق 
جدي شود، شاهد كاهش بيشتر نرخ ارز خواهيم بود 
و وضعيت عمومي و سياس��ي و اقتصادي كشور نيز 
مي تواند وضعيت بهتري را تجربه كند. كاهش نرخ 
ارز، ممكن اس��ت سودآوري ش��ركت هاي صادرات 
محور را ت��ا حدودي تحت تأثير ق��رار بدهد كه اين 
موض��وع موقت و كوتاه مدتي خواه��د بود. در بحث 
كالن، گش��ايش هاي صورت گرفته موجب كاهش 
هزينه ه��اي جانبي تحميلي به ش��ركت ها از جمله 
هزين��ه باربري، بيمه و حمل ونقل و نقل مي ش��ود. 
اثرات كاهش اين هزينه ها در نوع خود بيشتر از افت 
چند هزار توماني نرخ ارز خواهد بود.بر اين اساس، دو 
ديدگاه و دو گروه مختلف در بين فعاالن بازار سرمايه 
به چش��م مي خورند؛ گروهي كه آينده بازار پس از 
برجام را روش��ن نمي دانند و گروه��ي كه معتقدند 
ب��ورس با برج��ام، بازار بهت��ري براي س��هامداران 

خواهد شد.

   آينده بورس چه مي شود؟
در اين شرايط، س��هامداران بورسي از آينده نگران 
هس��تند. برخي از فع��االن بازار، كاه��ش نرخ دالر 
را دليل��ي بر كاهش س��ود صنايع ص��ادرات محور 
مي دانن��د و از اي��ن موضوع، به عنوان يك ريس��ك 
جدي پي��ش روي بازار ياد مي كنند. از طرفي ديگر، 
بخش ديگري از سهامداران نسبت به آينده بورس با 
برجام اميدوار هستند و رفع تحريم ها را يك محرك 
جدي براي افزايش س��ودآوري شركت ها مي دانند. 
آنها نيز معتقدند كه رفع تحريم ها شايد بتواند باعث 
تعديل و واقعي شدن قيمت ارز شود اما آورده هايي 
براي صنايع خواهد داشت كه بس��يار فراتر از زيان 
كاهش قيمت ارز اس��ت. با رف��ع تحريم ها، هزينه  و 
تورم توليد كاهش پيدا مي كند، ديگر نيازي نيست 
صادركنندگان ايراني به دليل تحريم ها به طرف هاي 
خارجي خود تخفيف دهن��د، هزينه  مبادالت مالي 
كاهش پيدا مي كند، واردات كاالهاي واس��طه اي و 
س��رمايه اي تسهيل مي ش��ود و ده ها مورد ديگر؛ به 
غير از موارد بيان ش��ده توافق پيش رو باعث تغيير 
رفتار في مابين دولت و بازار س��رمايه نيز مي شود. 
در كنار اين موضوع هزينه هاي س��نگين مبادالت 
مالي در ش��رايط تحريمي را نباي��د از نظر دور كرد؛ 
هم اكن��ون صادركنندگان كش��ورمان ب��ا چندين 
واسطه و حس��اب هاي تو در تو اقدام به بازگشت ارز 
خود به كشور مي كنند كه گاهي اوقات اصطكاك اين 
عمليات بانكي تا 20 درصد نيز افزايش پيدا مي كند 
مسلمًا پس از پايان تحريم ها ديگر خبري از اين موارد 
هم نخواهد بود. بخش واقعي اقتصاد كش��ورمان به 
دليل تشديد فشار تحريم در دهه 90 از وارد كردن 
كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي مانند ماشين آالت 
و تجهي��زات به روز در صنع��ت و توليد محروم بوده 
است؛ پايان تحريم ها بدون شك براي اين موضوع از 
منظر كاهش اس��تهالك و افزايش بهره وري صنايع 
مي تواند مفيد باشد. به غير از موارد بيان شده توافق 
پي��ش رو باعث تغيير رفتار في مابي��ن دولت و بازار 
سرمايه نيز مي شود.دولت به واسطه تأثيرگذار بودن 
روي شاخص هاي مهمي مانند نرخ بهره بانكي، نرخ 
ارز و ميزان ف��روش اوراق به صورت غير مس��تقيم 

بر بازار س��رمايه تأثيرگذار است.يكي از اصلي ترين 
خواسته هاي سهامداران و فعاالن بازار سرمايه طي 
چند سال اخير مديريت نرخ بهره بانكي و بين بانكي 
بوده. اين موضوع به حدي مهم بوده كه در مصوبات 
10 بندي حمايت از بازار سرمايه سال 1401 نيز از 
آن ياد شده است.با انجام يك توافق هسته اي واقعي 
و نه روي كاغ��ذ و مانند آنچه در ده��ه 90 رخ داد، 
مي توان پيش بيني كرد كه روند تورم كشور به يك 
ثبات منطقي دس��ت پيدا كرده و حتي كاهش پيدا 
كند. در اين صورت مسلم است كه تورم انتظاري نيز 
كاهشي مي ش��ود و مي توان اميدوار بود به تبع آن 

شاهد كاهش نرخ بهره بانكي باشيم.

    كاهش تورم انتظاري و تأثير روي نرخ بهره
يكي از اصلي ترين خواسته هاي سهامداران و فعاالن 
بازار سرمايه طي چند سال اخير مديريت نرخ بهره 
بانكي و بين بانكي بوده. اهميت اين موضوع آنجايي 
مشخص مي شود كه در مصوبات 10 بندي حمايت 
دولت از بازار س��رمايه در س��ال 1401 نيز از آن ياد 
شده اس��ت. با انجام يك توافق هسته اي واقعي و نه 
روي كاغذ و مانند آنچه در دهه 90 رخ داد، مي توان 
پيش بيني ك��رد كه روند تورم كش��ور به يك ثبات 
منطقي دست پيدا كرده و حتي كاهش پيدا كند. در 
اين صورت مسلم است كه تورم انتظاري نيز كاهشي 
مي شود و مي توان اميدوار بود به تبع آن شاهد كاهش 

نرخ بهره بانكي باشيم.

    افزايش قدرت بازار سازي بانك مركزي
با وجود اينكه از يك سو قيمت ارز براي سهامداران 
به دليل س��ود صنايع صادراتي اهمي��ت دارد اما از 
س��وي ديگر در يك كالن نگر ب��ازار ارز مانند ديگر 
بازارها از رقباي بازار س��رمايه به حس��اب مي آيد. با 
حصول توافق، و به ثبات رسيدن قيمت ارز كه ناشي 
از افزايش توان بازار سازي بانك مركزي خواهد بود، 
امكان نوسان گيري و س��فته بازي در بازار ارز از بين 
رفته و مي��زان بازدهي آن كاهش پي��دا مي كند. به 
عبارت ديگر با آزاد شدن منابع بلوكه شده كشورمان، 
بانك مركزي مي تواند مانع از بروز شوك هاي ارزي 
ش��ود. اين به معناي آن اس��ت كه در كنار نرخ بهره 
بانكي خيال سهامداران از مهاجرت سرمايه به سمت 

بازار ارز هم راحت خواهد بود.

    كاهش كسري بودجه
به ط��ور كلي هرگون��ه اتفاق��ي كه باع��ث كاهش 
عقب ماندگي هاي درآمدي دولت يا تأمين كس��ري 

بودجه شود براي بازار سرمايه مفيد است.
رفع تحريم ه��اي مالي مس��لمًا منجر ب��ه افزايش 
درآمدهاي نفتي و تس��هيل بازگش��ت منابع بلوكه 
شده كشورمان مي شود، اين يعني دست دولت براي 
كاهش فروش اوراق باز مي شود. يا ديگر قرار نيست 
دولت به صورت ضربتي و ب��دون برنامه ريزي قبلي 
ميزان ماليات يا حقوق مكتس��به خ��ود را از صنايع 
افزايش دهد.يكي از انتقادات جدي سهامداران بازار 
س��رمايه افزايش ميزان واگذاري دارايي هاي مالي 
دولت ظرف چند سال اخير بوده است. سهامداران 
معترض بر اين باور بودند كه اين اقدام باعث خروج 
پول از سهام به سمت صندوق هاي با درآمد ثابت يا 
به طور مس��تقيم منجر به خريد اوراق دولتي شده 
است.دولت در سال 99 قريب به 220 هزار ميليارد 
تومان و در س��ال 1400 رقمي مع��ادل 180 هزار 
ميليارد تومان را براي واگذاري دارايي مالي در نظر 
گرفته بود اما در اليحه س��ال آين��ده اين رقم به 86 

هزار ميليارد تومان رسيده است.بنابراين در بودجه 
س��ال 1401 دولت براي حمايت از بازار س��رمايه 
فروش اوراق دولتي را نس��بت به س��ال جاري 50 
درص��د كاهش و نيز فروش س��هام را نيز 70 درصد 
كاهش داده و حتي فروش اوراق را هم مش��روط به 
شرايط مناس��ب بازار س��رمايه قرار داده است؛ اين 
اتفاق در كنار يك توافق واقعي سيگنالي مثبت براي 

سهامداران است.
از س��وي ديگر دس��ت دولت براي شروع طرح هاي 

عمراني و ايجاد تقاضا در اقتصاد بازتر مي شود.

    توافق در مذاكرات از منظر سرمايه گذار
تحريم ه��ا، گ��زاره س��رمايه گذاري خارج��ي را در 
ادبيات كشورمان بي معني كرده بودند؛ روند كاهش 
سرمايه گذاري به گونه اي بود كه از سال 94 تاكنون 
ميزان س��االنه جذب س��رمايه خارجي كشورمان 
به كمت��ر از يك ميليارد دالر در س��ال كاهش پيدا 
كرده اس��ت. مس��لمًا رفع تحريم ها ريسك جذب 
س��رمايه گذاري را از بين ب��رده و اقتص��اد ايران را 
پذيراي س��رمايه گذاري خارج��ي و داخلي خواهد 
كرد.بررسي ها نش��ان مي دهد پايان تحريم ها بين 
سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي داخلي به معناي 
خط بطالن كشيدن بر روي بازارهاي مالي مانند ارز، 
طال و... است. اساسًا اين بازارها در شرايط نابساماني 
اقتصادي و براي حف��ظ ارزش دارايي از گزند تورم 
افسارگسيخته اس��تفاده مي شوند؛ مسلمًا برگشت 
اقتصاد روي ريل درس��ت خود باعث مي شود مردم 
تمايل بيش��تري ب��ه س��رمايه گذاري در بازارهاي 

حقيقي تر مانند بازار سرمايه داشته باشند.

    دالر چه مي شود؟
البت��ه در پايان اين نكته را نباي��د از ياد برد كه آنچه 
براي سهامداران حائز اهميت است نرخ ارز نيماست 
زيرا گزارش فعاليت و صورت هاي مالي شركت ها بر 
مبناي اين ارز ارايه مي شود، بررسي ها نشان مي دهد 
قيمت دالر نيمايي نسبت به نوسانات كاهشي بازار 
آزاد واكنش��ي نش��ان نداده اس��ت. به عبارت ديگر 
كاهشي ش��دن قيمت ارز در بازار آزاد باعث كاهش 
قيمت ارز نيما نشده است.از سوي ديگر نرخ تسعير 
ارز شركت هاي دولتي در بودجه سال آينده 23 هزار 
تومان در نظر گرفته شده و تصور اينكه قيمت دالر 
به كمتر از اين نرخ برسد دور از ذهن به نظر مي رسد.

   كارشناسان چه مي گويند؟
امير تقي خان تجريشي، كارشناس ارشد بازار سرمايه 
درباره تأثير مذاكرات برجام بر بازار سرمايه، مي گويد: 
نخستين عامل در نوس��انات بازار سرمايه را مي توان 
چشم انداز مذاكرات برجام دانست كه نظرات متفاوتي 
نسبت به آن وجود دارد. اما آنچه كه مهم است رويكرد 
منطقي سياست خارجي ايران نسبت به مذاكرات بوده 
كه مي تواند در كن��ار تقويت قدرت ژئوپليتيك ايران 
در منطقه، كفه خوش بيني به نتايج سياست خارجي 
 را س��نگين كند، اين عامل مي تواند پيام آور روندي 
آرامش بخش و متعادل براي بازار س��رمايه نيز باشد.

همچنين سياوش وكيلي نيز معتقد است: بازار منتظر 
تعيين جهت كلي اقتصاد كشور است. در حال حاضر 
همه چيز به خصوص وضعيت ب��ورس به برجام گره 
خورده اس��ت و بازار به جمع بندي نرسيده است. اين 
كارشناس بازار سرمايه ادامه مي دهد: در اين شرايط، 
بودجه به تنهايي نمي تواند موجب اصالح وضعيت بازار 
سرمايه باشد. مذاكرات برجام، ابهام اساسي است كه 

بازار آن را به درستي شناسايي كرده است.
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افزايش سرمايه گذاري
با مذاكرات مثبت

حميدرضا فوالدگر مش��اور وزير اقتصاد در مورد 
تاثي��ر رفع تحريم ه��اي مالي و بانك��ي بركاهش 
هزينه هاي صادراتي، گف��ت: چناچه مذاكرات با 
در نظر داشتن منافع عمومي مردم كشور به پايان 
برسد نتايج قابل توجهي در توليد و صادرات خواهد 
گذاش��ت. او بيان كرد: رفع تحريم ها هزينه هاي 
توليد را كاهش مي دهد زيرا شركت هاي توليدي 
مي توانند به راحتي قطعات يا دستگاه هاي خود را 
بروز يا تعويض كنند كه چنين امري در بلندمدت 
س��بب بهبود كيفيت و كميت كاالهاي توليدي 
مي شود. مشاور وزير اقتصاد گفت: رفع تحريم ها 
از آنجايي كه هزينه هاي سرمايه گذاري را كاهش 
مي ده��د س��رمايه گذاران زيادي را در راس��تاي 
حمايت از توليد ب��ه بازار س��رمايه وارد مي كند.

فوالدگر اظهار كرد: همچنين رفع تحريم ها سرعت 
نقل و انتقال منابع مالي را نيز افزايش مي دهد كه 
چنين مساله اي مي تواند زمينه الزم را در راستاي 
ورود سرمايه گذاران خارجي به كشور مهيا سازد.

او بي��ان كرد: نرخ ارز در ابت��داي رفع تحريم هاي 
اقتصادي با يك ش��وك مواجه خواهد ش��د اما به 
مرور زمان ثبات الزم را به دست مي آورد، از سوي 
ديگر زماني كه ن��رخ ارز آزاد كاه��ش پيدا كند، 
شرايط براي كاهش ارز نيمايي نيز فراهم مي شود. 
مش��اور وزير اقتصاد گفت: كنترل نرخ ارز بايد به 
گونه اي اجرا ش��ود كه پس از رفع تحريم هابتوان 
نتايج آن را بر ميزان توليد و صادرات مشاهده كرد. 
فوالدگر بيان كرد: اكنون باي��د راهبردهاي الزم 
به منظ��ور آمادگي اقتصادي كش��ور براي دوران 
پس��اتحريم صورت پذيرد، تا بتوان ش��وك هاي 
ناشي از كاهش فشارهاي اقتصادي را كنترل كرد 
و در مس��ير توليد و افزايش بازدهي صنايع صرف 
كرد.مشاور وزير اقتصاد در پايان گفت وگو با اشاره 
به افزايش درآمده��اي دولت بعد از توافق، گفت: 
افزايش درآمدهاي نفت��ي دولت منجر به كاهش 
فروش اوراق از سوي دولت و نيز كاهش نرخ بهره 
مي ش��ود. به بياني ديگر، رفع محدوديت ها منجر 
به بهبود وضعيت مالي دولت از محل فروش نفت 
يا ساير فرآورده ها مي شود كه مي تواند به كاهش 
حجم فروش اوراق بدهي در بازار منتهي ش��ود. با 
كاهش فروش حجم اوراق بدهي توس��ط دولت، 

مي توان انتظار كاهش نرخ بهره را نيز داشت.

ممنوعيت فروش كاال
خارج  از بورس كاال

حج��ت اهلل عبدالملكي وزي��ر تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي افزود: برخي از كاالها وجود دارند كه ستاد 
تنظيم بازار به موجب قوانين ديگر الزام كرده است تا 
به صورت سهميه اي فروخته يا واگذار شوند، خارج 
از آن، هر كاال يا محصولي كه بتواند وارد بورس شود 
ما شركت ها را موظف كرده ايم تا وارد بورس شوند 
و اگر خارج از اين اق��دام فعاليتي را انجام دهند در 
واقع تخلف كرده اند و با آنها برخورد خواهد ش��د. 
عبدالملكي به عرضه س��يمان در بورس كاال اشاره 
كرد و گفت: در هفته هاي نخست آغاز به كار دولت 
سيزدهم، قيمت سيمان با افزايش شديد همراه شد 
و به هر كيسه حدود 100 هزار تومان رسيد در همان 
اوايل ابالغ كرديم تا حداكثر ميزان عرضه سيمان كه 
مي تواند اتفاق بيفتد را وارد بورس كنيم كه اين اتفاق 
رخ داد و در همان زمان بيش از 90 درصد كل سيمان 
عرضه  شده در بورس كاال از محصوالت شركت هاي 
سيماني ما بود؛ همين رويداد عامل اصلي كاهش 
قيمت سيمان و بازگشت اين محصول به قيمت هاي 
قبل از التهاب بود. وي اظهار داش��ت: ما معتقديم 
ك��ه بايد جهش در توليد محقق ش��ود و عرضه و 
فروش ه��م بايد به طور حتم با ش��فافيت همراه 
ش��ود كه اين ش��فافيت از طريق بورس كاال رخ 
مي دهد. وزي��ر تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: 
ورود كاالها به بورس كاال، سياست ما است اما باز 
هم تاكيد مي شود به استثناي كاالهايي كه ستاد 
تنظيم بازار آنها را مشخص مي كند، ساير كاالها 

در بورس كاال به فروش خواهد رسيد.

رمز بازگشت اعتماد به بورس 
چيست؟ 

ناي��ب ريي��س كميس��يون اقتص��ادي مجلس 
شوراي اس��المي با اعالم اينكه خوشبختانه روند 
فعاليت بازار س��رمايه براي سال آينده خوشبينانه 
اس��ت گفت: خوش��بختانه نگاه مجلس ب��ه بازار 
س��رمايه و حماي��ت از آن بس��يار مثبت اس��ت و 
هميش��ه حمايت از ب��ورس و س��هامداران آن كه 
مردم هس��تند را س��رلوحه فعاليت هاي خود قرار 
داده است.ش��هباز حس��ن پور بيگلري در اين باره 
افزود: باالترين س��رمايه كشور اعتماد مردم است. 
بنابراين، با توجه به اتفاقات س��ال گذشته در بازار 
س��رمايه و بي اعتماد ش��دن مردم نس��بت به آن، 
سعي شده تا حمايت همه جانبه و ويژه اي از بازار و 
سهامداران آن صورت گيرد.وي عنوان كرد: توجه 
وي��ژه رييس جمهور، ق��وه قضاييه، ق��وه مجريه و 
 مجلس شوراي اسالمي از بازار سرمايه باعث شده 
پيش بيني هاي مثب��ت و اميدواركننده براي بازار 
سرمايه شود تا مردم با اعتماد بيشتر سرمايه هاي 
خود را در بازار سرمايه گذاري كنند.نماينده يازدهم 
كرمان )بردسير / سيرجان( خاطرنشان كرد: بازار 
سرمايه بايد ش��ركت هاي س��ودده را وارد بازار كند 
و حماي��ت از آنان را در دس��تور كار خ��ود قرار دهد 
و همچنين ش��ركت هاي س��ودده ه��م بايد حضور 
فعال تري را در بازار داش��ته باشند.حسن پور گفت: 
مجلس ش��وراي اس��المي به منظور بهبود شرايط 
بهترين پيش��نهادها را براي رونق بازار سرمايه ارايه 
مي دهد و پيگير مشكالت و مسائل مربوط به آن است. 

 بورس كيش، پل ارتباط 
بازار رمزارزها با بازار سرمايه

ايرنا| بهادر بيژني، مش��اور رييس س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار به ارايه توضيحات��ي درخصوص آخرين 
اقدامات انجام شده در خصوص بازار رمز ارزها پرداخت و 
اعالم كرد: در جلسات آيسكو )سازمان بين المللي اوراق 
بهادار( كه ايران هم در چند س��ال گذشته به عضويت 
كامل آن در آمده اس��ت، برنامه هاي اولويت دار از سوي 
اعضا به صورت س��االنه يا هر ٢ س��ال يك ب��ار مطرح و 
مورد بحث قرار مي گيرند.وي با بيان اينكه اكنون چند 
سال است كه رمز دارايي ها به عنوان يكي از برنامه هاي 
اولويت دار آيسكو مطرح شده است، اظهار داشت: به طور 
معمول مسائل مطرح شده در آيسكو به مدت يك سال 
داراي اولويت هستند اما اكنون چندين سال است كه 
موضوع رمز دارايي ها به عنوان اولويتي مهم در جلسات 
آيسكو مورد بحث قرار گرفته است.بيژني با تاكيد بر اينكه 
 اكنون در ادبيات بازار سرمايه ايران هم رمز ارزها يا همان 
رمز دارايي ها مورد توجه مس��ووالن قرار گرفته است، 
گفت: اكنون چندين سال اس��ت كه نهادهاي ناظر در 
بازار سرمايه به مساله تنظيم و قانون گذاري دارايي هاي 
جديدي كه تحت عنوان اوراق بهادار شناسايي شدند، 
ورود كرده ان��د.وي ادام��ه داد: تا چند س��ال گذش��ته 
ورود آنها بيش��تر به اين صورت بود كه اعالم مي كردند 
سرمايه گذاراني كه به دنبال سرمايه گذاري در بازار رمز 
ارزها هستند بايد ريسك هاي سرمايه گذاري در اين بازار 
را مدنظر قرار دهند، اما اكنون ش��اهد هستيم كه ورود 
آنها جدي تر شده است.مشاور رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار در امور بين الملل تاكيد كرد: در نهاد ناظر بازار 
س��رمايه هنگ كنگ كه رييس آن هم اكنون به عنوان 
رييس آيسكو به فعاليت مشغول است، اعالم كرده است 
اين نهاد ناظر به پلتفرم هاي محصوالت مختلفي كه در 
ميان آنها محصوالت مبتني بر رمز ارز وجود داشته باشد 
مجوز مي دهد، به شرط آنكه بتوان از ميان محصوالت آنها 
دست كم يك محصول را به عنوان اوراق بهادار شناسايي 
كرد.وي معتقد است، اين مسائل نشان دهنده آن است كه 
دنيا در حال حركت به سمتي است تا پديده رمز دارايي ها 
را به رسميت بشناسند.بيژني با بيان اينكه اكنون تنظيم 
اوراق بهادار مساله اي است كه در بازار سرمايه مورد توجه 
قرار گرفته است و در نهايت مي توان آنها را با رمز ارزي كه 
پايدار است مورد معامله قرار داد، افزود: همچنين در كنار 
آنها صندوق هايي وجود دارد كه نظارت و قانون گذاري 
معامله رمز دارايي ها در آنها انجام مي شود.مشاور رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بين الملل خاطرنشان 
كرد: رييس سازمان بورس هم در هفتمين همايش مالي 
اسالمي به طور مشخص اعالم كرد پديده رمز دارايي ها 
جزو مسائلي است كه در آينده بيشتر از آن خواهيم شنيد.

وي با تاكيد بر اينكه اكنون مساله قانون گذاري معامالت 
رمز ارزها در وزارت اقتصاد در جريان اس��ت، گفت: در 
وزارت اقتصاد كميته اي وجود دارد كه متصدي پيگيري 
معامالت رمز دارايي ها در بازار س��رمايه ايران است و از 
مسووالن سازمان بورس هم در اين كميته حضور دارند. 
به گفته بيژني، گروه ابزارها و بازارهاي مالي مركز پژوهش، 
توسعه و مطالعات اسالمي س��ازمان بورس به صورت 
جدي در حال بررس��ي معامالت رمز دارايي ها در بازار 
سرمايه ايران هستند. يكي از فرصت هايي كه مي توان از 
آن استفاده كرد مساله راه اندازي بورس كيش است.وي 
ادامه داد: اكنون چند سالي اس��ت كه راه اندازي بورس 
بين المللي در كيش در دس��تور كار دبيرخانه شوراي 
عالي مناطق آزاد اس��ت و به دنبال آن هستند تا مجوز 
راه اندازي آن را از س��ازمان بورس و شوراي عالي بورس 
اخذ كنند. يكي از مسائلي كه در مورد بورس بين المللي 
كيش مطرح شد اين بود تا در ارايه مكانيزم و ساختارها، 
نوآوري وجود داشته باشد و به نوعي باعث افزايش رقابت 
ميان بورس هاي ايران و شركت سپرده گذاري شود.مشاور 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در امور بين الملل 
اظهار داشت: از جمله مدل هايي كه اكنون مدنظر بوده 
اما هنوز اجراي آن به مرحله نهايي نرسيده است، استفاده 
از تحقيقات انجام شده در مركز پژوهش سازمان بورس 
در خصوص استفاده از پتانسيل رمز دارايي ها و بالكچين 
در بورس كيش است.وي با بيان اينكه بايد بتوان از اين 
ظرفيت ها استفاده كرد تا در موقعيتي كه كشور به دليل 
وجود تحريم ها تحت فش��ار قرار دارد با استفاده از اين 
راهكارها شدت فش��ار تحريم ها را در چارچوب قوانين 
بين المللي و داخلي كاهش دهيم، گفت: اكنون از نظر 
قوانين داخلي و بين المللي كامال متعهد هستيم تا همه 
مسائل مطرح شده در آيسكو به طور كامل رعايت شوند، 
تا از اين طريق حقوق سهامداران و كاهش ريسك هاي 
سيستميك تامين شود.بيژني، به حاشيه هاي موجود 
در حوزه رمز دارايي ها اش��اره ك��رد و افزود: اكنون ورود 
نهاد ناظر به تنظيم رمز دارايي ه��ا و نيز تحوالت اخير 
جهان در اين حوزه مالي، باعث شده است تا حاشيه هاي 
س��رمايه گذاري در رم��ز دارايي ها كاه��ش پيدا كند و 
اطمينان بيشتري براي ورود نقدينگي در اين حوزه ها 
ايجاد شود.مشاور رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
در امور بين الملل با بيان اينكه استفاده از بورس كيش از 
جمله فرصت هايي است كه از طريق آن مي توان زمينه 
اجراي عملي معامالت رمز دارايي ها در بازار سرمايه ايران 
را فراهم كرد، گفت: جلسات برگزار شده در اين زمينه به 
صورت جدي و در راستاي تعامل با سازمان بورس، مركز 
پژوهش سازمان بورس و دبيرخانه مناطق آزاد در حال 
برگزاري است تا بتوان نهايت استفاده را فرصت هاي ايجاد 
شده كرد.وي ادامه داد: اين اتفاق مي تواند پل ارتباطي 
بين بازار كريپتوها )نوعي رمزارز( و نيز بازار سرمايه ايران 
باشد كه به دنبال خود در جهت توسعه بازار سرمايه به 
سطح بين الملل هم مي تواند تاثيرگذار باشد. بيژني با 
اشاره به اينكه مهم ترين موارد در دستور كار نهاد ناظر 
بازار سرمايه و نيز اركان بورس، بين المللي شدن بازار 
سرمايه ايران است، گفت: با توجه به اينكه به دنبال 
بين المللي شدن بازار سرمايه هستيم بنابراين بايد 
با پديده هايي كه در س��طح بين المللي با آن مواجه 
هستيم، برخورد مناسب انجام شود. يكي از مهم ترين 
پديده هاي تاثيرگذار در سطح بين المللي و در حوزه 
بازار سرمايه، مساله رمز دارايي ها است و بايد بتوان از 

فرصت هاي ايجاد شده نهايت استفاده را كرد.

»تعادل« تاثير مذاكرات روي بازارهاي مالي را بررسي مي كند

معماي تاثير  برجام بر بورس 

شاخص بورس افت كرد
در جريان معامالت روز ش��نبه، اكثر نمادها روندي 
نوساني داشتند و ش��اخص كل در پايان معامالت، 
تغييري نكرد. همچنين شاخص هم وزن نيز شرايط 
مشابهي داش��ت.نمادهاي فارس و فملي با حمايت 
حقوقي هاي خود، معامالت شان را در محدوده هاي 

مثبت به اتمام رس��اندند. فارس و فوالد همچنين 
بيشترين تاثير مثبت را بر روي شاخص كل داشتند.

بانكي ه��ا با افزايش فش��ار فروش مواج��ه بودند و 
وتجارت در نزديكي هاي صف ف��روش به كار خود 
پايان داد. 65 درصد س��هام بازار معادل 442 نماد 

معامالت خ��ود را در محدوده ه��اي منفي به اتمام 
رس��اندند و 240 نماد مثبت بودند. افت اكثر سهام 
بازار و عدم تغيير ش��اخص كل در جريان معامالت 
امروز، بار ديگر شائبه شاخص سازي را در بازار قوت 
بخشيد. برخالف خودرو و خساپا كه با فشار فروش 

مواجه بودند و ب��ا افت نزديك به دو درصدي به كار 
خود پاي��ان دادند، نماد خپارس ب��ا افزايش تقاضا 
مواجه بود و حتي ب��راي دقايقي به صف خريد هم 
نشست. بيشترين ارزش معامالت به ترتيب متعلق 

به نمادهاي تجلي، خودرو و خپارس بود.



گروه راه و شهرسازي|
كمال اطهاري، كارشناس و پژوهشگر اقتصاد شهري 
وضعيت اقتصاد مسكن كشور را به بيماري »قانقاريا« 
تشبيه كرده اس��ت. به گفته او، شدت اين بيماري در 
بخش مسكن باعث ش��ده پاي اقتصاد ايران هم قطع 
ش��ود كه اين بيماري خود را در سال  95 نشان داد. در 
دوره اي كه تعداد واحدهاي مسكوني خالي از سكنه به 
بيش از 2 ميليون واحد رسيده بود اما همچنان شاهد 
افزايش قابل توجه بهاي مسكن بوديم، به طوري كه در 
برخي از سال ها به 100درصد هم رسيده است. پيش 
از اين، روزنامه »تعادل« در تاريخ 15 آبان سال 1400 
با انتشار يادداشتي با عنوان »سرطان مسكن«، وضعيت 
بازار مس��كن را به بيماري »سرطان« تشبيه و عامل 
اصلي ايجاد آن را »تورم« معرفي كرد. در بخشي از آن 
يادداشت تصريح شده بود: به دليل ابتالي اقتصاد ايران 
به بيماري هلندي، قيمت دارايي هاي غيرقابل تجارت 
از جمله مسكن به هنگام نوس��ان هاي تورمي، بيش 
از س��اير كاالها دچار رشد قيمت مي شود و توده هاي 
تورمي )سرطاني( در اين بازار با سرعت و حجم بيشتري 
تكثير مي شود و از همين رو است كه اين بازار در ادبيات 
اقتصادي كشور به عنوان پناهگاه سنتي »نقدينگي« 
شناخته مي شود. اگر چه، خاستگاه نظري هر دو ايده 
يادشده، متفاوت است، اما نقطه مشتركي هم دارند و 
آن اينكه هم دكتر اطهاري و هم »تعادل« براي عبور از 

شرايط فعلي به مهار »تورم« تاكيد دارند.

    رويكرد ناقص دولت ها به مسكن
اطهاري در گفت وگو با ايلنا درباره عوامل موثر در افزايش 
50 درصدي نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره بهاي مسكن 
كه از س��وي بانك مركزي اعالم ش��ده، اظهار داشت: 
رويكرد دولت ها نس��بت به بحث مسكن يك رويكرد 
ناقص است. بازار مسكن در ايران يك سيستم رانتي و 
كامال انحصار رانتي دارد و اين سيستم رانتي از 15 سال 
پيش بر بازار مسكن حاكم شده كه ريشه آن به آغاز تراكم 
فروش��ي در كش��ور برمي گردد، اين اقدام يك انحراف 
بزرگ در اقتصاد بازار و در چارچوب بازار نئوكالسيك 
بود. وي با بيان اينكه رانت در بازار مسكن از تراكم فروشي 
آغاز شد و آثار خود را از 15 سال گذشته در اين بازار نشان 
داد، افزود: قانون شهري را فروختند، قيمت زمين را به 
يك نرخ رانتي تبديل كردند و به اين تبديل مسكن در 
يك دور، سوداگري رانتي افتاد در صورتي كه اكثريت 
جامعه درآمد رانتي نداشته و ندارند، اين روند به تدريج 
كل بازار مسكن را كج  كاركرد و فاسد كرد و به كل اقتصاد 
سرايت كرد چرا كه اين سيستم رانتي باعث افزايش نرخ 
سود بانكي شد و دس��ت بخش مولد از وام هاي بانكي 
كوتاه ماند. كارشناس و پژوهشگر اقتصاد شهري اضافه 
كرد: وقتي بخش مولد دسترسي به تسهيالت بانكي 
نداش��تند، اش��تغال كاهش پيدا كرد و صندوق هاي 
بازنشستگي ورشكسته شدند و شغل جديدي در كشور 

ايجاد نشد يا روند آن بسيار ضعيف بود.

    شعار اشتباهي كه »مسكن« را 
زمين گير كرده 

اطهاري با تاكيد بر اينكه شعار مسكن، موتور توسعه ايران 
به شدت شعار و موضوع اشتباهي است، يادآور شد: همين 
شعار باعث زمين گير شدن بخش مسكن شده كه البته در 
دوره دولت اصالحات تا حدودي به آن فائق آمدند و جلوي 
جريان رانتي مسكن مقاومت كردند كه اين كار بزرگي بود 
و در همان دوره تا حدي نرخ سود پايين آمد كه منجر به 
افزايش اشتغال شده بود اما متاسفانه در دولت هاي بعدي، 
شعار مسكن، موتور توسعه ايران تكرار شد. وي ادامه داد: در 
حالي شعار مسكن، موتور توسعه ايران را دنبال مي كردند 
كه از قانون چهارم به بعد، اقتصاد دانش بنيان مطرح شده 
بود و بايد به اين سمت حركت مي كرديم تا اشتغال و درآمد 
افزايش پيدا كند. كارشناس و پژوهشگر اقتصاد شهري با 
بيان اينكه جريان كج كاركرد و رانتي مسكن، آثار خود 
را در اقتصاد كشور هم نشان داد، خاطرنشان كرد: فساد 
موجود باعث شده تِن بازار مسكن را قانقاريا بگيرد و شدت 
اين بيماري در بخش مسكن باعث شده پاي اقتصاد ايران 
هم قطع شود كه اين بيماري خود را در سال  95 نشان داد؛ 
در دوره اي كه تعداد واحدهاي مسكوني خالي از سكنه 
به بيش از 2 ميليون واحد رسيده بود اما همچنان شاهد 
افزايش قابل توجه بهاي مس��كن بوديم به طوري كه در 
برخي از سال ها به 100درصد هم رسيده است. اطهاري 
افزود: از سال 95 به بعد شاهد رشد تعداد خانه هاي خالي 
بوديم و اين در حالي بود كه تعداد معامالت مسكن پايين 
مي آمد. اين قانقاريا ادامه داشت و به جايي رسيده كه امروز 
در بازار اجاره، اين وضعيت نابسامان را شاهد هستيم. وي 
تاكيد كرد: در سال هاي گذشته هرچند بهاي مسكن حتي 
افزايش 100درصدي داشت اما اجاره بها همچنان با نرخ 
تورم پيش مي رفت و مالكان، اجاره بها را با نرخ تورم در نظر 
مي گرفتند چرا كه اساساً اجاره بها رابطه مستقيمي با نرخ 
تورم دارد و نه بهاي مسكن. كارشناس و پژوهشگر اقتصاد 
شهري با بيان اينكه رانت مسكن از تراكم فروشي آغاز شد 

و به تدريج كل بازار را فرا گرفت اضافه كرد: امروز با نرخ تورم 
50 درصدي اعالم مي كنند كه هزينه خانوار كارگري به 
9 ميليون تومان رسيده است و 50 درصد از اين هزينه 9 
ميليون توماني به هزينه هاي مسكن اختصاص پيدا مي كند 
كه اين عدد براي خانوارهاي جوان بيش��تر اس��ت. حال 
مي گويند براي بهبود شرايط خانوار كارگري بايد دستمزد 
و حقوق خانوار افزايش يابد اما اصول اقتصاد مي گويد بايد 

جلوي تورم گرفته شود و نرخ تورم را كاهش دهيم.

  نادرست بودن سياست هاي اقتصاد مسكن
اطهاري با اشاره به نادرست بودن سياست هاي اقتصاد 
مس��كن در كش��ور بيان كرد: در حالي كه بايد اقتصاد 
دانش بنيان، عامل محرك اقتصاد باش��د امروز از شعار 
مسكن، موتور توسعه كشور حرف مي زنند و اين باعث 
افزايش اشتغال در صنايع باالدستي نخواهد شد چرا كه به 
محض اينكه در اين صنايع، بهره وري باال برود شغل ايجاد 
نمي شود.وي با بيان اينكه اين شعار از سوي رانت خواران 
و كساني كه منافع ش��ان در اين حوزه ديده شده اعالم 
مي ش��ود، تاكيد كرد: اين ش��عارها ديگر نه شعارهاي 
نئوليبرالي بلكه شعارهاي نئوفئودالي هستند كه مبناي 

آنها رانت و انحصارطلبي است و نه ايجاد اقتصاد مولد.

  انحراف مسكن مهر از اهداف خود
اطهاري با اشاره به نبود سياست هاي مسكن اجتماعي 
بيان كرد: مسكن مهر به عنوان طرح بزرگ دولتي براي 
اجراي مسكن حمايتي حتي نتوانست خانوار متوسط را 
هم در بر بگيرد و امروز شاهد اين هستيم كه يك نفر 3000 
مسكن مهر را خريداري كرده است. از سوي ديگر تنها 6 
تا 9 درصد خانوارهاي ساكن سكونتگاه هاي غيررسمي 
توانس��تند در طرح بزرگ مس��كن مهر ثبت نام كنند و 
معتقدم مسكن مهر از هدف خود بس��يار دور بود و اين 
انحراف ساليان سال در طرح هاي حمايتي ديده مي شود. 
وي با بيان اينكه سياست  اجتماعي پشتيبان براي طبقه 

كارگر و ضعيف در كشور نداريم، تصريح كرد: همين عدم 
سياست هاي اجتماعي پش��تيبان باعث شده نرخ رشد 
جمعيت امروز به كمتر از يك درصد برسد. كارشناس و 
پژوهشگر اقتصاد شهري با اشاره به سياست هاي پشتيبان 
براي طبقه كارگر اظهار داشت: ما در دنيا دو ضريب جيني 
داريم كه يكي از آنها ضريب جيني ناخالص و توزيع است 
كه ميزان مزد و حقوق را محاس��به مي كند يعني چقدر 
سود و چقدر مزد تقسيم شده است. در اروپا كه كارگران، 
حزب دارن��د و امكان اعتصاب وج��ود دارد، اين ضريب 
ناخالص جيني بين 0.7 و 0.8 درصد است يعني نزديك به 
يك، كه نابرابري كامل محسوب مي شود اما وقتي بازتوزيع 
صورت مي گيرد اين عدد به 0.3 تا 0.35 درصد مي رسد 
كه به برابري نزديك مي ش��ود يعني سياست بازتوزيع و 
سياست اجتماعي اس��ت كه مي تواند طبقه كارگر را از 
رفاه برخوردار كند و نه مزد حداقلي. اما در ايران فقط مزد 

حداقلي در نظر گرفته مي شود كه اين تعجب آور است.

     دولت عامل افزايش قيمت مسكن است
اطهاري با تاكيد بر اينكه عامل تورم مسكن، دولت است 
و نه مردم، گفت: دولت عامل افزايش قيمت مسكن است 
چرا كه ريش��ه اين تورم در تراكم  فروشي و افزايش رانت 
در اين بازار بوده است و دولت در تمام اين سال ها جلوي 
تراكم فروشي را نگرفت. وي با اشاره به وضعيت بازار اجاره 
يادآور شد: آغاز رشد اسكان در سكونتگاه هاي غيررسمي 
با افزايش اجاره بها در ش��هرهاي بزرگ بود. پيش از اين 
ميزان حاشيه نشيني يا اس��كان غيررسمي در محالت 
فرودست يا بافت فرسوده 5 درصد جمعيت شهري بود 
كه اين عدد امروز به 30 درصد رس��يده و اين آمار و ارقام 
به اندازه كافي وضعيت بازار اجاره بها در كش��ور را نشان 
مي دهند. كارشناس و پژوهشگر اقتصاد شهري ادامه داد: 
البته افزايش قيمت اجاره بها در سكونتگاه هاي غيررسمي 
هم خود را نشان داده به طوري كه يك واحد 30 متري به 2 
واحد 14 متري و 16 متري تبديل شده و ما اين موضوع را 
در خاك سفيد تهران مي بينيم. اين در حالي است كه در 
يك مسكن مطلوب سرانه اسكان هر نفر حداقل 12 متر 
است. اطهاري اضافه كرد: به طور قطع افزايش 50 درصدي 
اجاره بها به ابعاد فقر و س��ختي فقر مي افزايد و خانوار را 
فشرده تر مي كند و در اينجاست كه بزهكاري افزايش پيدا 
مي كند به طوري كه در رياست جمهوري احمدي نژاد وقتي 
جهش هاي افزايش بهاي مسكن صورت گرفت، بزهكاري 
3 برابر شد. وي با بيان اينكه در همان دوره فقط تهران 300 
هزار شغل را از دست داده بود، افزود: افزايش بيكاري و رشد 
بهاي مسكن و افزايش حاشيه نشيني و سكونتگاه هاي 
غيررسمي در نهايت منجر به آسيب هاي اجتماعي و رشد 
بزهكاري در تهران شده بود. كارشناس و پژوهشگر اقتصاد 
شهري تصريح كرد: قطعا در اين دوره كه اشتغال بيش از 
پيش كاهش يافته وضعيت نابس��امان تر است. در حال 
حاضر رشد اقتصادي منفي داريم و پژوهش ها نشان داده 
كه رابطه ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي منفي شده است و 

اين به معناي اقتصادي قانقاريا گرفته است.

ايرانشهردر شهر

ادامه از صفحه اول
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۵۰  درصد تهراني ها 
زير خط فقر مسكن هستند

حميدرض��ا صارمي، مع��اون معماري و شهرس��ازي 
شهرداري تهران گفت: 50 درصد جمعيت تهران زير 
خط فقر مسكن زندگي مي كنند و افرادي كه زير اين 
خط فقر هس��تند، توانايي س��اخت را ندارند. صارمي 
در گفت وگو با ايلنا درباره افزاي��ش 10 تا 15 درصدي 
نرخ عوارض در س��ال آتي گفت: در ح��دود 60 درصد 
از پهنه هاي تهران تقريب��ا افزايش عوارض نداريم، چرا 

بايد همه ساخت و سازها در نقاط شمالي تهران باشد؟
او ادامه داد: اگر مي خواستيم در سياست هايمان افزايش 
نرخ عوارض به نسبت سال هاي گذشته كمتر باشد، اما از 
يك سو به دنبال واقعي كردن موضوع بوديم يعني اگر يك 
توقف مي داديم ممكن بود در طوالني مدت اين اتفاق 
رخ ندهد و از طرفي ميل به س��اخت و ساز را در مناطق 
باال دست تا جايي كه امكان دارد كمتر كنيم و ميل به 
ساخت و ساز را در مناطق مياني و جنوبي شهر بيشتر 
كنيم. صارمي ضمن محاسبه قيمت عوارض ساختماني 
در هر متر مربع گفت: در حال حاضر متوسط يك متر 
مربع عوارض ساختماني 300 هزار تومان است. درصدي 
كه افزايش پيدا مي كند، تقريبا معادل 330 هزار تومان 
خواهد شد كه عدد محسوسي نيست و در ساخت و ساز 
اثر ندارد. معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران 
تاكيد كرد: به همين دليل اگر به ارزش وزني اين درصد 
نگاه كنيد، بين 30 تا 40 هزار تومان در هر متر مربع به 
قيمت عوارض اضافه شده است. او در پاسخ به اينكه در 
بافت فرسوده عوارض صفر در نظر گرفته مي شود، اما 
در آنجا نيز شاهد ساخت و ساز نيستيم، اظهار كرد: در 
بافت فرسوده به دليل عرض معابر و محدوديت ساخت 
طبقات، افراد تمايل به ساخت و ساز ندارند، چرا كه سه 
طبقه توجيه اقتصادي ندارد. در تهران كمتر از 5 طبقه 
اساسا ساخت و ساز توجيه اقتصادي ندارد. صارمي با بيان 
اينكه كسي براي پرونده سه يا چهار طبقه به شهرداري 
تهران مراجعه نمي كند، افزود: چرا كه با محاسبه ارزش 
زمين و ارزش ساخت و ساز با آنچه كه ساخته مي شود 
تقريبا 20 درصد ضرر مي كند. صرفه اقتصادي ساخت و 
ساز در تهران از 5 طبقه به باال است. معاون شهردار تهران 
گفت: عوارض در بافت فرسوده رايگان است و كسي كه 
مي خواهد در اين محدوده س��اخت و ساز كند عمدتا 
توان ساخت ندارد. 50 درصد جمعيت تهران زير خط 
فقر مسكن زندگي مي كنند و افرادي كه زير اين خط 
فقر هستند توانايي س��اخت را ندارند. او ادامه داد: بين 
منابع بانكي و قيمت ساخت نيز تفاوت معناداري وجود 
دارد. ارزشي كه بانك براي وام مسكن پرداخت مي كند 
با قيمتي كه در ساخت وجود دارد يك تفاوت معناداري 
دارد و فرد مجبور است كه با مشاركت اين كار را انجام 
دهد. حال اگر بخواهد سه طبقه را مشاركتي بدهد، چقدر 
سازنده سود مي كند و چقدر مالك؟ تقريبا به هيچكدام 
چيزي نمي رسد. در 5 طبقه دو طبقه سازنده مي برد و 
سه طبقه مالك و رضايت وجود دارد. صارمي گفت: در 
مطالعاتي كه انجام داديم، ارايه همه مشوق ها در رونق 
س��اخت 30 درصد اثر دارد و طبقه اضافه 70 درصد در 

رونق ساخت و ساز در بافت فرسوده اثر دارد.

افزايش تسهيالت نوسازي
بافت فرسوده پايتخت

كاوه حاجي علي اكبري، مديرعامل سازمان نوسازي 
شهر تهران، اعالم كرد: تس��هيالت نوسازي بافت 
فرسوده شهر تهران به 450 ميليون تومان افزايش 
يافت. به گزارش مه��ر، علي اكبري گفت: به دنبال 
انعقاد قرارداد عامليت بين وزارت راه و شهرسازي 
و بانك مسكن و با توجه به رويكرد افزايش نوسازي 
در بافت هاي فرسوده ش��هري و ايجاد مشوق ها و 
امتيازات ويژه براي اين محدوده ها، سقف تسهيالت 
س��اخت در اي��ن محدوده ها براي ش��هر تهران به 
450 ميليون تومان به ازاي هر واحدي كه ساخته 
مي ش��ود )300 ميليون تومان با بهره 9.5 درصد 
و 150 ميليون تومان با به��ره 18 درصد( افزايش 
يافت. او افزود: دوره زماني پيش بيني شده براي اين 
تسهيالت )دوره ساخت( حداكثر 36 ماه است و پس 
از اين دوره، 300 ميليون تومان از تسهيالت بايد با 
بانك تسويه شود، اما 150 ميليون تومان از قابليت 
تبديل به فروش اقساطي برخوردار است. همچنين 
اين تس��هيالت به صورت مرحله اي، در 4 مرحله و 

متناسب با پيشرفت ساخت پرداخت مي شود.

هشدار درباره وعده اي 
كه هنوز عملي نشده است

محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرس��ازي 
اظهار كرد: به مردان مجرد باالي 23 سال اين فرجه 
و فرصت داده شده كه در مدت زمان 2 سال متاهل 
شوند و بتوانند از امتيازات طرح نهضت ملي مسكن 
برخوردار شوند. مجردان بايد تعهد دهند اگر در زماني 
كه پروژه و واحد مورد نظر آماده به تحويل شد، متاهل 
نبوده باشند، واجد شرايط نيستند و واحد از آنها گرفته 
مي شود و به واجد شرايط ديگر تحويل داده خواهد 
شد.او در پاسخ به اينكه آيا واحد از افراد گرفته مي شود 
يا پول زمين از آنها اخذ خواهد شد، اظهار كرد: اين 
موضوع بستگي به شرايط دارد. روال و فرآيند تعريف 
شده اين است كه اگر افراد متاهل نشده باشند، پول و 
آورده اوليه به آنها بازگردانده شود. اما اگر واحد مورد 
نظر متقاضي واجد شرايط نداشته باشد، قيمت واقعي 
زمين -بدون در نظر گرفتن تخفيفات دولتي براي 
اين اراضي- از فرد گرفته مي شود و ساير هزينه ها از 
جمله تخفيف در عوارض، ماليات و ... به روز ش��ده و 
آن واحد با قيمت كارشناسي شده به مجرد ثبت نام 
كرده تحويل مي شود. از اين رو توصيه مي كنيم فقط 
مجردهايي كه از تاهل خود تا دو سال آينده اطمينان 
دارند ثبت نام كنند و البته اين پروژه مي تواند از نظر 
اقتصادي در زندگي شخصي افراد بسيار موثر باشد.  
وي در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به اينكه آيا در زمان 
برگشت پول و آورده اوليه به مجردهايي كه نتوانستند 
در مدت زمان معين متاهل ش��وند، بحث پرداخت 
سود براي خواب س��پرده و پول افراد در نظر گرفته 
شده، گفت: خير، برگش��ت پول به افراد بدون سود 
است چراكه بنگاه معامالتي باز نكرده ايم كه واحدي 
را از كسي بخريم و به فرد ديگر بفروشيم و از اين محل 

سودي كسب كنيم. 

نرخ بهره بانكي  و بورس
 كنترل و كاهش نرخ هاي بهره از مس��ير شوراي پول و 
اعتبار نيازمند اقدام فوري است كه با توجه به تركيب 
اعضاي آن ش��ورا امكان اين مهم توسط مجلس وجود 
دارد.  بورس نيازمند اقدام فوري و موثر است! فلذا سقف 
20 درصدي نرخ بهره بين بانكي براي س��ال آتي را در 
اولين فرصت ممكن در سال جاري اجرايي كنيد. مشكل 
جدي ديگر كه در چند وقت اخير ديده شده، تخلفات 
روي تابلوي معامالت و دست كاري و رنج زدن ها است 

كه روند معامالت روزانه را به هم مي ريزد.

تورم پاشنه آشيل يارانه نقدي
 منابع دولتي وارد مي كند يا دولت بايد به سمت افزايش 
مداوم مبلغ يارانه نقدي حركت كند كه اين موضوع نيز 
در كنار افزايش س��رعت رشد نقدينگي، باز هم از نظر 
تامين منابع مش��كالت خاص خود را خواهد داشت. 
تصوير نظام پرداخ��ت يارانه در ايران به نرخ باالي تورم 
گره خورده و به نظر مي رسد پيش نياز هرگونه تغييري 
در حوزه يارانه ها، منوط به تغيير اساس��ي در روند نرخ 

تورم خواهد بود.

كمال اطهاري: اقتصاد ملك را  قانقاريا گرفته است

شعارهاي  نئوفئودالي »مسكن«  را زمين گير كرد

نظر به دستور مواد ۱ و ۲ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس�می مصوب  ۱390/9/۲0امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مس�تقر در واحد ثینی سوادکوه شمالی مورد رسیدگی و تصرفات مالكانه و 
بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی 
می گردد. امالک متقاضیان واقع در سرین پالک 4 فرعی 39۱ اصلی بخش ۱۲ حوزه 
ثبت سواد کوه شمالی به مالکیت مهران رامی نسبت به دو دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 8۲3/36 متر مربع خریداری بدون واسطه از آقای ابراهیم 
رامی مالک رسمی .  لذا به موجب ماده ۲ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رس�می و ماده ۱3 آئین نامه مربوطه ای آگهی در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه محلی و کثیراالنتش�ار در شهرها منتشر و در 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاصی ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاقی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترض . باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد ک�ه در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی 
است برابر ماده ۱3 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالكي که قبال اظهار نامه ثبتی 
پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، 
مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می 
رساند و نس�بت به امالک در جریان | ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/۱۱/9

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/۱۱/۲4
م الف ۱۲6۲36۱

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی سوادکوه شمالی

مهدی آزاد - رئیس اداره ثبت واسناد وامالک سوادکوه شمالی 

نظر به دس�تور م�واد ۱ و ۲ قان�ون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می مصوب 
۱390/9/۲0امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سوادکوه شمالی 
مورد رس�یدگی و تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 
ذیل آگهی می گردد. امالک متقاضیان واقع درشیرگاه پالک ۱3۱3 فرعی ۱۱0 – اصلی بخش ۱۱  حوزه ثبت سواد 
کوه شمالی به مالکیت مجتبی گودرزیان سرخی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲83/70 متر مربع خریداری بدون واس�طه از آقای قاسم گودرزیان سرخی  مالک رسمی .  لذا به موجب ماده ۲ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئین نامه مربوطه ای آگهی 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه محلی و کثیراالنتش�ار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاصی ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روس�تاها از تاریخ الصاقی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تس�لیم و رسید اخذ نمایند. معترض . باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبث موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس�ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱3 آئین 
نامه مذکور در مورد قس�متی از امالكی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان | ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 

را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/۱۱/9

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/۱۱/۲4
م الف ۱۲6۲45۱

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی سوادکوه شمالی

مهدی آزاد - رئیس اداره ثبت واسناد وامالک سوادکوه شمالی 

آقای /خانم  کیومرث  عترتی  دارای شماره شناسنامه  ۲07۱  بشرح  دادخواست به 
کالسه 0000458   از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  حسن عترتی   بشناسنامه  890۲  در تاریخ 98/7/30   اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
کیومرث    عترتی   به ش ش  3340506833  صادره از اسالم آباد غرب   پسر متوفی
سهراب    عترتی    به ش ش   3340506875  صادره از اسالم آباد غرب   پسر متوفی
لطیف     عترتی  به ش ش  334050833۱  صادره از اسالم آباد غرب   پسر متوفی
محمد  عترتی  به ش ش   334۱70758۱  صادره از اسالم آباد غرب   پسر متوفی
ربابه     عترتی  به ش ش  334050895۱  صادره از اسالم آباد غرب   دختر متوفی

فوزیه    عترتی  به ش ش  334۱4484۱۱  صادره از اسالم آباد غرب   دختر متوفی
مرضیه  عترتی  به ش ش  3340508348  صادره از اسالم آباد غرب   دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد  واال گواهی صادر خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

 رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب
حشمت اله تیموری 

آقای /خانم  لیال  الوانی  دارای ش�ماره شناسنامه  445 بشرح  دادخواست به 
کالسه 0000445   از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش�ادروان  کوکی نورمحمدی   بشناس�نامه  ۱۲50 در تاریخ 
85/9/۱۱  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به :
روضان   نورمحمدی  به ش ش   33۲9۲747۱9  صادره از گیالنغرب – پس�ر 

متوفیه
مینا   نورمحمدی به ش ش    33۲9۲74093  صادره از گیالنغرب  دختر متوفیه

کلث�وم   نورمحمدی  ب�ه  ش ش   33۲9۲74409  ص�ادره از گیالنغرب  دختر 
متوفیه

سیما   نورمحمدی به ش ش  33۲9۲73763  صادره از گیالنغرب  دختر متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نش�ر نخس�تین آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد  واال گواهی 

صادر خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب 
حشمت اله تیموری

س�ند خ�ودرو وان�ت نیس�ان م�دل ۱389ب�ه رن�گ آبی 
روغن�ی ب�ا ش�ماره موت�ور 543387 و ش�ماره شاس�ی 
NAZPL140TIN249582 با شماره پالک ۲9     ۱5۱     ب 5۱  
به نام فریدون خدری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

مفقودی
برگ سبز خودرو پراید صبا با رنگ سبز زیتونی متالیک و شماره 
 S۱4۱۲۲8896835۲ پالک ۲9 ایران 98۱ ج 36 شماره شاسی
و شماره موتور   ۲9۱6۲50  به نام ادریس سهرابی فرزند علی با 
کد ملی 33۲0093۱۱8  مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

مفقودی

نظر به دستور مواد ۱ و ۲ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس�می مصوب ۱390/9/۲0امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثینی سوادکوه شمالی مورد رسیدگی و تصرفات مالكانه و بال 
معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می 
گردد . امالک متقاضیان واقع در مرزیدره لفور پالک 6 فرعی 369 – اصلی  –بخش 
۱۲  حوزه ثبت سواد کوه شمالی به مالکیت فاطمه زارع   نسبت به دو دانگ  یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 9۲6/8۲ متر مربع خریداری بدون واسطه از آقای 
محمد زارع   مالک رسمی .  لذا به موجب ماده ۲ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئین نامه مربوطه ای آگهی در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و 
در روستاها عالوه بر انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاصی ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاقی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترض . باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد ک�ه در این صورت اقدامات تبث موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی 
است برابر ماده ۱3 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالكي که قبال اظهار نامه ثبتی 
پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، 
مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می 
رساند و نس�بت به امالک در جریان | ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/۱۱/9

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۱/۲4/.۱400
م الف ۱۲63486

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی سوادکوه شمالی

مهدی آزاد- رئیس اداره ثبت واسناد وامالک سوادکوه شمالی 

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

آقای /خانم آقا میرزا قبادی  دارای شماره شناسنامه  ۱۲7  بشرح  دادخواست به کالسه 0000497   
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  نازاره قبادی   
بشناس�نامه  ۱5۲ در تاریخ ۱400/06/3۱  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به :

رونوشت آگهی حصر وراثت

رئیس شعبه اول  شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب - غالمرضا   پروین

نسبت با متوفیمحل صدورتاریخ تولدکد ملی ش ش نام    نام خانوادگی ردیف

برادر     متوفیگیالنغرب۱۲733۲9۲6995۲۱338/۱۲/۲5آقا میرزا قبادی۱

برادر     متوفیگیالنغرب۲9433۲9330۱98۱346/06/۱9علی رضا قبادی۲

برادر     متوفیگیالنغرب۱5333۲93۲8754۱33۱/۱۲/06عبدالحسین   قبادی3

برادر     متوفیگیالنغرب۱۲33۲9786787۱333/۱0/0۱ برار قبادی4

خواهر     متوفیگیالنغرب7۱33۲9۲6939۱۱3۱6/03/06 سیما قبادی 5

خواهر     متوفیگیالنغرب۲3933۲93۲96۲9۱336/07/۱0پری قبادی6

خواهر     متوفیگیالنغرب۱8033۲93۲90۲5۱335/۱۲/0۱ فرنگیس   قبادی 7

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد  واال گواهی صادر خواهد شد.

آقای /خانم  لیال  الوانی  با وکالت خانم حدیث حیدری تبار دارای ش�ماره شناسنامه  445 
بشرح  دادخواست به کالسه 0000490   از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان  نظر نورمحمدی   بشناسنامه  ۱۲49 در تاریخ ۱356/09/0۱  

در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :

رونوشت آگهی حصر وراثت

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب -غالمرضا  پروین

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد  واال گواهی صادر خواهد شد.

نسبت با متوفیمحل صدورتاریخ تولدکد ملی ش شنام    نام خانوادگی ردیف

دختر  متوفیگیالنغرب۲7433۲9۲74093۱33۱/۱۲/0۲مینا   نورمحمدی۱

پسر   متوفیگیالنغرب33۲9۲747۱9۱334/۱۲/۲0  3۲4روضان   نورمحمدی )فوت( ۲

دختر   متوفیگیالنغرب33۲9۲73763۱3۲9/۱۱/03  ۲43سیما   نورمحمدی)فوت(3

دختر  متوفیگیالنغرب33۲9۲74409۱338/06/0۱  ۲9۲کلثوم   نورمحمدی  )فوت(4

پسر   متوفیگیالنغرب3۲933۲9۲7476۱۱330/03/0۱یداله مجدی نور)فوت(5

همسر   متوفیگیالنغرب۱۲5033۲9476567۱۲90/04/۱۲کوکی  نورمحمدی )فوت(6



بس��ياري از تحليل گران بازار ارز ديجيتال انتظار دارند 
قيمت بيت كوي��ن در ادامه به مح��دوده ۴۰,۰۰۰ دالر 
س��قوط كرده و اين سطح يك بار ديگر سرنوشت بازار را 
مشخص كند. عالوه بر اين، به گفته آنها بيت كوين اكنون 
در موقعيتي قرار گرفته اس��ت كه بخش قابل توجهي از 
معامله گران تمايل دارند براي پيش��گيري از ضررهاي 

بيشتر موقتًا از بازار خارج شوند. 
روند قيمتي بيت كوين همچنان سرمايه گذاران را درگير 
خود كرده است. با توجه به نگراني هاي موجود در زمينه 
وضعيت اقتصادي جهان و افزايش تورم، فعاالن بازار انتظار 
دارند افزايش نرخ بهره بانكي در امريكا آسيب بيشتري 
به اين بازار وارد كند. هفته گذشته، بيت كوين رشد ۲۰ 
درصدي خود را از محدوده ۳۷,۰۰۰ دالر ش��روع كرد و 
سپس در ۱۱ فوريه )۲۲ بهمن( در نزديكي ناحيه حمايتي 
۴۳,۰۰۰ دالر متوقف شد. تحليلگر و معامله گري با نام 
مس��تعار كريپتو اد ان ال در توييتر توضيح داد كه در چه 
صورتي روند بيت كوين مي توان صعودي يا نزولي شود. او 
در اين باره گفته است: »با بررسي نمودار به روزرساني شده 
بيت كوين متوجه مي شويم كه هيچ چيزي تغيير نكرده 
است. فكر مي كنم قيمت بيت كوين به سمت ۴۰,۰۰۰ 
دالر حركت كند. اگر در اين ناحيه از آن حمايت ش��ود، 
به سمت ۴۸,۰۰۰ دالر جهش مي كند و اگر حمايتش را از 

دست بدهد، قيمت آن بيشتر كاهش مي يابد.«

تالقيسطوحمقاومتيبيتكوين
طبق مقاله جديد موسسه تحقيقاتي دلفي ديجيتال، در 
سطوح فعلي بيت كوين، معامله گران اين ارز ديجيتال را با 
خشم شديدي معامله مي كنند. بخش عمده اي از افزايش 
ميل آنها ممكن است به خاطر رشد ۱۲,۰۰۰ دالري قيمت 
بيت كوين نسبت به كف ۴ فوريه )۱۵ بهمن( به وجود آمده 
باشد. طبق توضيحات اين موسسه، بيت كوين اكنون با 
يك مقاومت خاص مواجه اس��ت كه در بازه هاي زماني 
مختلف ديده مي شود. با توجه به اينكه قيمت بيت كوين 
به مقاومت روازنه، هفتگي و ماهانه خود نزديك مي شود، 
تحليلگران دلفي ديجيتال توضيح مي دهند كه اين ناحيه 
از نظر تمام فعاالن بازار ارزهاي ديجيتال مي تواند سقف 
كانال بيت كوين باشد. در اين صورت، به خاطر اينكه در 
اين ناحيه چن��د مقاومت به هم برخ��ورد كرده اند و نيز 
تحت تأثير سرعت و بزرگي حركت نزولي اخير، مي توان 
انتظار داشت كه در اين ناحيه معامله گران به فكر خروج از 
بازار و كاهش ريسك موقعيت هاي معامالتي خود بيفتند. 
اين شركت تأكيد كرده اس��ت كه در ناحيه ۴۰,۰۰۰ تا 

۴۱,۰۰۰ دالر بيت كوين با حمايت قابل توجهي مواجه 
مي ش��ود. حمايت بعدي آن هم در ناحيه ۳۸,۵۰۰ دالر 
قرار دارد. طبق گفته هاي دلفي ديجيتال، اگر بيت كوين 
وارد روند نزولي شود، اولين مقاومت پيش روي آن ناحيه 
۴۶,۰۰۰ تا ۴۸,۰۰۰ دالر خواهد بود. در اين  گزارش گفته 
شده است: »انتظار مي رود در اين ناحيه، عرضه )فروش( با 
توجه به وضعيت نمودار در بازه هاي زماني روزانه، هفتگي 
و ماهانه زياد شود؛ در نتيجه احتمااًل مقاومت زيادي در 
اين س��طح وجود دارد. اگر بيت كوين بتواند از اين سطح 
عبور كند، احتمال اين وجود دارد كه تا ۵۰,۰۰۰ دالر رشد 
كند.« عالوه  بر اين، دلفي ديجيتال توضيح داده است كه با 
بازگشت نسبي بازار، جريان سرمايه سرمايه گذاران نهادي 
هم در چند هفته گذشته مثبت بوده است. طبق داده هاي 
سايت دلفي ديجيتال، شركت گري اسكيل بزرگ ترين 
سرمايه گذار نهادي بازار است و ۶۵ درصد از دارايي هاي 
مربوط به سرمايه گذاران س��ازماني را در اختيار دارد. با 
اين حال، اين ش��ركت پيش بيني كرده است كه شرايط 

موجود تغيير مي كند.

سقوطقيمتهاهمزمانباباالگرفتن
تنشميانروسيهواوكراين

با بيشترش��دن خطر درگيري ميان روسيه و اوكراين در 
مرز دو كش��ور، وضعيت در بازار جهاني سهام و ارزهاي 
ديجيتال از روز گذش��ته نزولي بوده است. عالوه بر اين، 
بسياري از تحليلگران معتقدند كه فشار نزولي موجود در 
بازار بيت كوين، تا چند ماه ديگر نيز ادامه خواهد داشت. 
جو بايدن، رييس جمهور امريكا، روز جمعه از شهروندان 
امريكايي ساكن اوكراين خواس��ت هرچه سريع تر اين 
كشور را ترك كنند. بايدن هشدار داده است كه هر لحظه 
امكان ش��روع درگيري نظامي ميان روس��يه و اوكراين 
وجود دارد. رييس جمهور امريكا اعزام نيروي نظامي به 
خاك اوكراين را رد كرده و اين در حالي است كه روسيه 
در حال آماده سازي نيروهاي خود براي آغاز يك درگيري 
احتمالي در اروپاي شرقي است. هم زمان با سقوط قيمت 
ارزهاي ديجيتال، ارزش سهام شركت هاي فعال در بازار 
بورس نيز با ريزش مواجه شد و اين در حالي بود كه قيمت 

طال و دالر امريكا در بازارهاي جهاني افزايش يافت. 

رشدتسلطبيتكوينبربازار
ارزهايديجيتال

نرخ تس��لط بيت كوين بر بازار ارزهاي ديجيتال اين 
هفته به باالي ۴۰ درصد رسيد. معامله گران معمواًل در 

جريان سقوط قيمت ارزهاي ديجيتال، پول بيشتري 
وارد بازار بيت كوين مي كنند؛ چراكه سرمايه گذاري 
در بيت كوين در مقايسه با آلت كوين هاي بازار ريسك 
كمتري دارد. در جريان سقوط بازار ارزهاي ديجيتال 
در سال ۲۰۱۸ ميالدي، نرخ تسلط بيت كوين از كف 
۳۵ درصدي ب��ه ۷۲ درصد افزايش ياف��ت. در طول 
س��ال ۲۰۲۱ هم با داغ ش��دن بازار آلت كوين ها، اين 
ن��رخ به مرور ۳۰ درص��د كاهش پيدا ك��رد. برخي از 
تحليلگران معتقدند كه بازار بيت كوين براي چند ماه 
ديگر تحت فشار خواهد بود. موسسه سرمايه گذاري 
نيويورك ديجيتال، در گزارش اين هفته خود نوشته 
است: »پس از سقوط بازار در بهار سال گذشته، حدود 
۶ ماه طول كشيد تا بيت كوين قيمت خود را بازيابي 
كند. اگر قرار باش��د بازيابي ب��ازار اين بار هم به همان 
اندازه طول بكشد، براي رسيدن به قيمت هاي قبلي 
بايد تا ماه مه )ارديبهشت( منتظر بود.« دلفي ديجيتال 
در گزارش خود گفته اس��ت: »اگر بيت كوين و اتريوم 
را در نظر نگيريم، بايننس كوين و صندوق هاي مبتني 
بر آن، همچنان بيشترين حجم دارايي تحت مديريت 
را ج��ذب كرده اند. عالوه بر اين، به  نظر مي رس��د كه 
س��رمايه گذاران نهادي به ارزه��اي ديجيتالي مثل 
سوالنا هم عالقه مند شده اند.« معامله گر ديگري با نام 
مس��تعار اي ام كريپتو ولف، در توييتر مسير احتمالي 
بيت كوين را پيش بيني كرده است و گفته است: »همه 
مي گويند قيمت بيت كوين به ۴۶,۰۰۰ دالر مي رسد. 

اگر بيت كوين از الگوي سروشانه معكوس تبعيت كند 
چه؟ در اين صورت قيمت آن اول به ۵۰,۰۰۰ دالر، بعد 
به ۴۶,۰۰۰ دالر و سپس به ۶۰,۰۰۰ دالر مي رسد.« 

معاملهگرانارزديجيتالنبايدبه
تغييراتنرختورمدرامريكااهميتدهند

بسياري از تحليل گران معتقدند كه تورم باالي بي سابقه 
در امريكا بر شتاب بازار ارزهاي ديجيتال تأثير مي گذارد 
و حتي همبس��تگي خاصي بين عملكرد بيت كوين با 
ديگر بازارهاي مالي وجود دارد. با اين حال، مقايس��ه 
داده ه��اي موجود خالف اين نظريه را نش��ان مي دهد 
و هرگونه همبس��تگي در بلندمدت را نقض مي كنند. 
تحليل گران و صاحب نظران بازار هر بار كه آمار اقتصادي 
مهمي منتشر مي شود، سعي مي كنند به  نحوي آن را 
به عملكرد قيمت ها در بازاره��اي مالي ربط دهند كه 
البته اين عمل در بازار ارزهاي ديجيتال نيز رايج است. 
پ��س از آنكه اداره آم��ار كار امري��كا در ۱۰ فوريه )۲۱ 
بهمن( از افزايش ۷.۵ درصدي در شاخص هزينه هاي 
مصرف كننده )CPI( گزارش داد، معامله گران سريعًا 
به دنبال پيداكردن ارتباط معني داري ميان اين داده ها و 
قيمت ارزهاي ديجيتال گشتند. با اين حال، هم بستگي 
ش��اخص هاي مختلف در سال هاي گذش��ته، نشان 
مي دهد سرمايه گذاران بايد وجود رابطه بين بيت كوين 
و شاخص هاي اصلي اقتصادي را به دقت بررسي كنند. 
با توجه ب��ه اينكه اكثر دارايي ها به صورت ۲۴ س��اعته 
معامله نمي شوند، كارشناسان معمواًل به معامله گران 
پيشنهاد مي كنند كه براي س��رمايه گذاري هاي خود 
نوس��انات روزانه را ناديده بگيرند. از همه مهم تر، دفتر 
س��فارش هاي بيت كوين در صرافي هاي مختلف، در 
مقايس��ه با طال، ش��اخص نفتي »WTI« و شاخص 
»S&P۵۰۰« داراي حج��م كمتري اس��ت. حتي اگر 
معامالت استيبل كوين ها را هم در نظر بگيريم، ميانگين 
۷ روزه حجم معامالت بيت كوين ۷ ميليارد دالر است، 
در حالي كه اين رقم براي سه صندوق بزرگ قابل معامله 

در بورس S&P۵۰۰، ح��دود ۵۴ ميليارد دالر ارزيابي 
مي ش��ود. به طور خالصه، ورود سرمايه از يك سفارش 
بزرگ سازماني، به راحتي مي تواند در كوتاه مدت روي 
بازار ارزهاي ديجيتال تأثير بگذارد، اما تأثير اين حجم از 
پول بر شاخص هاي نفتي، S&P۵۰۰ و طال كمتر است.

آياميتوانباقيمتبيتكوين
تورميراپيشبينيكرد؟

پس از انتش��ار خب��ر رش��د ۷.۵ درصدي ش��اخص 
هزينه هاي مصرف كننده در امريكا كه يكي از ابزارهاي 
اصلي براي س��نجش تورم در اين كشور است، قيمت 
بيت كوين ب��ه ۴۳٬۲۰۰ دالر كاهش ياف��ت؛ اتفاقي 
 )CNBC( كه باعث شد كارشناس��ان سي ان بي سي
اي��ن دو رويداد را ب��ه هم ربط دهند. سي ان بي س��ي 
به درستي شرايط بازار را در آن زمان ارزيابي كرده بود، 
اما براي تجزيه وتحليل داده هاي اقتصادي بهتر است 
از چهارچوب زماني طوالني تري استفاده كرد. عالوه بر 
اين، احتمال دارد بيت كوين هيچ هم بستگي قيمتي 
مرتبطي با اين شاخص نداشته باشد و مطمئنًا چنين 
فرضيه اي نياز ب��ه آزمايش دارد. مقايس��ه  بلندمدت 
قيمت بيت كوين و نرخ تورم در امريكا، تصور نادرستي 
از هم بس��تگي و ارتب��اط، به ويژه هنگام اس��تفاده از 
نموداره��اي لگاريتمي ارايه مي ده��د. در هر صورت، 
بيت كوين اين داده  اقتصادي را حدود س��ه ماه زودتر 
پيش بيني كرده است. بيت كوين در سپتامبر )شهريور( 
۲۰۲۰ به باالي ۱۱٬۰۰۰ دالر صعود كرد، در حالي كه 
آمار مربوط به تورم زير ۱.۵ درصد باقي مانده بود و بعدها 
در مه )ارديبهش��ت( ۲۰۲۱ افزايش يافت. پس از آن، 
رشد بيت كوين متوقف شد و نتوانست سطح مقاومت 
۶۰٬۰۰۰ دالري را بشكند و اين در حالي است كه روند 
رو به رشد ش��اخص هزينه هاي مصرف كننده، دو ماه 
بعد در ژوئيه )تير( روي ۵.۴ درصد متوقف ش��د. براي 
كساني كه به فرمول هاي رياضي تكيه مي كنند، ضريب 
هم بستگي بين قيمت بيت كوين و تورم در امريكا، طي 
۱۲ ماه گذشته بين مثبت ۹۵ درصد و منفي ۹۴ درصد 
در نوسان بوده اس��ت. بنابراين، از نظر رويكرد آماري، 
ارتب��اط دادن آنها چندان منطقي به نظر نمي رس��د. 
تاكنون هيچ ارتباط قيمتي اي بين بيت كوين و ساير 
دارايي هاي اصلي مانند نفت و ETFهاي اوراق قرضه 
مصون از تورم آي شيرز )iShares( يافت نشده است. 
اين دارايي ها شاخصي متشكل از اوراق قرضه ضدتورمي 
خزانه داري امريكا را دنبال مي كنند. داده هاي مختلف 
نشان مي دهند كه س��رمايه گذاران بايد پس از انتشار 
داده هاي اقتصادي، حركات قيمت��ي روزانه را ناديده 
بگيرند، زيرا در برخي مواقع، داده ها تصوير نادرستي 
بين هم بستگي و عليت ايجاد مي كنند. اگرچه تورم يا 
ساير داده ها بر روند كوتاه مدت قيمت تأثير مي گذارند، 
اما لزومًا نمي توانند بر روند اصلي تأثيري ايجاد كنند. 
مقايسه نمودار هم بستگي بيت كوين در مقابل بازارهاي 
سنتي، ش��ك كمي باقي مي گذارد كه بيت كوين يك 

دارايي خاص است و روند خود را دنبال مي كند.
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تقديرهمراهاولاز
برگزيدگانجشنوارهفيلمفجر

چهلمين جش��نواره فيلم فجر ديش��ب پس از ۱۲ روز، 
سرانجام با معرفي برگزيدگان بخش هاي مختلف و اهداي 
سيمرغ  بلورين به برترين ها به كار خود پايان داد. به گزارش 
اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، چهلمين 
جشنواره فيلم فجر كه از ۱۲ بهمن ماه با حمايت رسمي 
همراه اول شروع شده بود، شامگاه ۲۲ بهمن ماه در قالب 
برگزاري مراسم اختتاميه اي با حضور هنرمندان، مديران 
سينمايي، نمايندگان رسانه هاي خبري و همچنين حضور 
افتخاري برخي چهره هاي فرهنگي و سياس��ي در مركز 
همايش هاي برج ميالد، به كار خود پايان داد. اختتاميه 
جشنواره فيلم فجر با معرفي فيلم »موقعيت مهدي« به 
كارگرداني هادي حجازي فر به عنوان بهترين فيلم، رضا 
ميركريمي به عنوان بهترين كارگردان براي فيلم »نگهبان 
شب«، اهداي جايزه ويژه هيات داوران به فيلم »برف آخر« و 
همچنين اهداي سيمرغ هاي بلورين به امين حيايي و طناز 
طباطبايي به ترتيب به عنوان بهترين نقش هاي اول مرد 
و زن همراه بود. نخستين و بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه 
كشور در اين دوره از برگزاري جشنواره فيلم فجر با شعار 
»همراه اول حامي فرهنگ و هنر ايران زمين« و به صورت 
انحصاري به حمايت از آن كه در واقع مهم ترين و بزرگ ترين 
رويداد فرهنگي-هنري كشور است، پرداخت. در جريان 
حمايت از جشنواره فيلم فجر، پخش زنده نشست هاي 
فرهنگي و فيلم هاي راه يافته به بخش س��وداي سيمرغ 
جشنواره فيلم فجر در بستر شبكه هاي اينترنتي »روبيكا«، 
»ذره بين« و »آيگپ« به عن��وان پلتفرم هاي ديجيتال 
اپراتور اول تلفن همراه كشور صورت گرفت و رسما اين 
سكوها، پوشش رسانه اي جشنواره چهلم فيلم فجر را 
نيز عهده دار شدند تا عالقه مندان بتوانند از اين طريق، 

خبرهاي جشنواره فيلم فجر را دنبال كنند.

ورودمركزتحقيقوتوسعه
همراهاولوپاركدانشگاهشريف

بهسطحجديديازهمكاريها
تفاهم نامه همكاري بين مركز تحقيق و توسعه همراه 
اول و پارك علم و فناوري دانش��گاه صنعتي شريف با 
هدف ارتباط هر چه بيش��تر صنعت و دانشگاه، صبح 
امروز منعقد شد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت 
ارتباطات سيار ايران، آيين تفاهم همكاري بين مركز 
تحقيق و توسعه شركت ارتباطات سيار ايران و پارك 
علم و فناوري دانش��گاه صنعتي شريف صبح امروز با 
حضور روس��اي دو مجموعه در مركز ن��وآوري همراه 
اول )MCI Lab( برگزار ش��د. اين تفاهم نامه با توجه 
به اهميت ارتباط هر چه بيشتر صنعت و دانشگاه و در 
راستاي رفع نيازهاي فناورانه همراه اول، جهت دهي 
فعاليت  مجموعه هاي پژوهش��ي و فناوري دانش��گاه 
به رفع نيازهاي اساس��ي صنعت و بهره مندي از توان 
تخصصي دانشگاه صنعتي شريف منعقد شده است. در 
راستاي پياده سازي اقدامات نوآورانه و فناورانه مرتبط 
با اين تفاهم نامه، پارك علم و فناوري دانشگاه صنعتي 
شريف متعهد به فراهم سازي شرايط الزم براي جذب 
اس��تعدادها، كارآموزان و تيم هاي مس��تعد در مركز 
نوآوري و مركز تحقيق و توسعه اپراتور اول تلفن همراه 
شده اس��ت. همكاري با مركز نوآوري در زمينه فعال 
كردن ميزهاي تخصصي فن��اوري نظير راهكارهاي 
ديجيتال، هوشمندسازي و شبكه هاي نوين از جمله 

بخش هاي ديگر اين تفاهم نامه است.

تحليلگران: قيمت بيت كوين به محدوده »خروج از بازار« رسيده است

روند صعودي بيت كوين دوام نداشت

تجديدفراخوانمناقصهعمومی)يکمرحلهای(
 شرکت گاز استان کرمانشاه درنظردارد مناقصه عمومی به شماره 2000001339000101   را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تجدید نماید.

موضوع مناقصه:روشنایی و صاعقه گیر ایستگاه CGS سطر. 
شماره مناقصه:2000001339000116

شرکتهای متقاضی دارای گواهی نامه صالحیت پیمانکاری در رشته نیرو و نیز گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران می توانند درصورت داشتن ظرفیت مجاز کاری ، کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( پیگیری نمایند.

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه: 7.005.168.233ریال.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:400.000.000 ریال.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1400/11/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت16:00روز دوشنبه مورخ1400/12/02.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ1400/12/15.

زمان بازگشایی پاکات:ساعت 8:30 روز دوشنبه مورخ1400/12/16.
 مناقصه گران می توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به آدرس:کرمانش�اه، میدان آزادی، ابتدای بلوار شهید بهشتی شرکت گازاستان کرمانش�اه طبقه اول اتاق 215 یا پایگاه 

اطالع رسانی الکترونیکی )WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.
شناسه آگهي : 1273627

شرکت ملي گاز ایران
شرکت گاز استان کرمانشاه 

)سهامي خاص(

نوبت اول

FR-CO-37/00

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

آگهيفراخوانمناقصهعموميدومرحلهای
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

شرکت ملي گاز ایران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

نوبت اول

شناسه آگهي :1275577

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

2000093498000895شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران
تقاضای 0040253 مناقصه شماره 00/071 شماره مناقصه و تقاضا 

خرید سرامیک بال -  ساخت داخلموضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی
3/838/000/000  ریال )سه میلیارد و هشتصد و سی و هشت میلیون ریال(مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار

 تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شمارهنوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار
 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران مي باشد.

76/760/000/000  ریال )هفتاد و شش میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال(مبلغ برآوردي مناقصه
 10 )ده( روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي كیفي در سامانه ستاد 

آخرین مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزیابي كیفي )رزومه( 
ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد.در سامانه ستاد

آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه 
ستاد 

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه 
ستاد ارسال می گردد.

استان بوشهر-  شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- ساختمان اداری مرکزی ستاد -مدیریت بازرگانی-آدرس مناقصه گزار
اداره خرید- گروه خرید شیمیایی

 بدیهی اس�ت کلی�ه فرآیند برگزاری مناقص�ه الکترونیکی از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�امانه س�تاد( به نش�انی:
 WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذیرد وبه پیش�نهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران 

بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به س�ایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های 2248 -2244 3131 077   

تماس حاصل فرمایند. 

آگهیمناقصاتعمومیيکمرحلهایباارزيابیساده

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر در نظر دارد پروژه های ذیل را  ، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با روش ارزیابی ساده  به پیمانکاران  واجد 
شرایط در رشته آب ،  پایه 5   واگذار نماید . واجدین شرایط می توانند تا روز چهار شنبه مورخ 1400/11/27ساعت 15 اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس : WWW.SETADIRAN.IR  دریافت نمایند.

1- برآورد اولیه  برمبنای فهرست بهاء آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1400 می باشد . 
2- کلیه پرداختها  از محل اعتبارات تملک دارایی ملی )متفرقه( سال 1400 می باشد.

3- تضمین معتبر شرکت در فرایند ارجاع کار طبق ماده )4( آیین نامه تضمین در معامالت دولتی به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های بندهای )الف(، 
)ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح( و )خ( تهیه و ارایه گردد

4-آخرین مهلت تحویل پیشنهادات از طریق سامانه و تحویل فیزیکی ضمانتنامه )عالوه بر ثبت در سامانه ستاد( به صورت مهر و موم شده نیز ، ساعت 15 روز 
شنبه مورخ 1400/12/7می باشد.

٭ جلسه بازگشایی پروژه های ردیف یک و دو ، روز یکشنبه  مورخ 1400/12/8 به ترتیب ساعت 8 صبح و 10 صبح می باشد . 
٭ جلسه بازگشایی پروژه ردیف سه  ، روز دوشنبه مورخ 1400/12/9 ساعت 8 صبح می باشد . 

5- مدت اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهاد ها است .
الزم به ذکر است که کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

) ستاد ( به آدرس : WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد .

نوبت دوم

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه)ریال(مبلغ برآورد اولیه)ریال(مدت اجراموضوع  مناقصهکد فراخوان ردیف

اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه تنگ ارم فاز1 12000003539000033
940.394.607ریال18.807.892.125ریال5 ماهشهرستان دشتستان 

اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه خون کلمه 22000003539000034
708.146.693ریال14.162.933.853ریال5 ماه)روستای سوک( شهرستان دشتستان

اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز شهری 32000003539000035
536.800.520ریال10.736.010.383ریال4 ماهخورموج در شهرستان دشتی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
 استان بوشهر

آگهیمزايده
شرکت تعاونی کشاورزی، بهره برداری و احیاء جنگل کوال در نظر دارد برابر صورتجلسه شماره 536- 1400/06/10 هیئت مدیره شرکت و مصوبه مجمع عمومی مورخ 1400/07/18 
و براساس صورتجلسه مورخ 1400/10/28 کمیته فنی سازمان تعاون روستایی استان مازندران و به استناد مجوز شماره 10/124/9099- 1400/11/06 سازمان تعاون روستایی استان 
مازندران اموال بشرح ذیل را از طریق مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 1400/11/24 لغایت 1400/12/04 از اموال مندرج 

در جدول ذیل موجود در دفتر شرکت تعاونی جنگل کوال واقع در شهرستان ساری - ابتدای جاده ساری به نکا – روبروی خوش نوش - اول روستای آبندانسر بازدید نمایند.

1- متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/12/04 قیمت پیشنهادی خود به همراه اصل فیش واریزی را با عدد و حروف، بدون قلم خوردگی با مشخصات 
کامل در پاکت سربسته و الک و مهر شده به دفتر شرکت واقع در جاده ساری به نکا - روبروی خوش نوش - ابتدای روستای آبندانسر تحویل نمایند.

تبصره 1: متقاضیان شرکت در آگهی مزایده قیمت پیشنهادی برای هر یک از اموال شرح در جدول فوق )توضیحات ماده 1( را باید در پاکت جداگانه ای تحویل نمایند.
2- به درخواست هایی که فاقد فیش بانکی بوده و موارد اشاره شده در ماده 1 و تبصره ذیل ماده 1 را رعایت ننمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- زمان بازگشایی پیشنهادات روز چهارشنبه مورخ 1400/12/04 رأس ساعت 3 بعدازظهر در محل دفتر کار شرکت واقع در ابتدای روستای آبندانسر خواهد بود.
4- در صورتی که قیمت پیشنهادی زیر قیمت پایه کارشناسی باشد، مزایده بصورت حضوری برگزار خواهد شد.

5- پرداخت هزینه انتشار آگهی، هزینه کارشناسی، هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی و هزینه های مربوط به آگهی در روزنامه بعهده برنده آگهی خواهد بود.
6- شرکت کوال در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.

7- پرداخت هر گونه مالیات و عوارض که بابت معامله موضوع آگهی مزایده تعلق می گیرد به عهده برنده آگهی مزایده می باشد.
8- برنده نفر اول موظف است حداکثر مدت دو / 2 روز از تاریخ برگزاری مزایده مبلغ پیشنهادی خود را به حساب 85363759 نزد بانک کشاورزی شعبه 18 دی ساری بنام شرکت 

تعاونی جنگل کوال واریز نماید، در صورت انصراف برنده اول شرکت ضمن ضبط سپرده نفر اول با همان قیمت به نفرات دوم و سوم واگذار خواهد کرد.
شماره تماس: همراه - 09111550748   ثابت - 01133284043 و 01133271650

فیش واریزیمشخصات فنینام اموالردیف

175/000/000بشماره شهربانی 121 ج 26 – ایران 62 مدل 1390لندرور دو کابین پاژن1

35/000/000بشماره شهربانی 579 ج 43 – ایران 62 مدل 1373لندرور نیم تنی2

4/500/000بشماره شهربانی 51886 – ایران 586 مدل 1388موتورسیکلت هوندا3

25/000/000موجود در انبار شرکت، موضوع لیست پیوستی نامه شماره 336- 1400/06/15لوازم اره موتوری و لوازم کار در جنگل4

مدیرعامل شرکت تعاونی جنگل کوال: مهدی معتمدی راد
هیئت مدیره شرکت تعاونی جنگل کوال: کاظم بهروز -  علی محمد نادری

شرکتتعاونیکشاورزی،بهرهبرداریواحياءجنگلکوالشمارهثبت:1234تاريخ:1400/11/18شماره:441



تعادل |
 نتايج يك نظرس��نجي كه فعاالن اقتصادي به آن پاسخ 
دادند، عوامل مزاحم در كس��ب و كار كشور را مشخص 
كرد. بر اس��اس داده هاي حاص��ل از پايش ملي محيط 
كس��ب وكار ايران در پاييز ۱۴۰۰، رقم ش��اخص ملي، 
۵,۹۴ )نمره بدترين ارزيابي ۱۰ است( محاسبه شده كه 
تا حدودي از وضعيت اين شاخص نسبت به ارزيابي فصل 
گذشته )تابستان ۱۴۰۰ با ميانگين ۵.۹۱( بدتر است. بر 
اس��اس يافته هاي اين طرح در پاييز ۱۴۰۰، استان هاي 
»كردستان، كرمان و گلستان« به ترتيب داراي بدترين 
وضعي��ت محيط كس��ب وكار و اس��تان هاي »مركزي، 
آذربايجان غربي و فارس« به ترتيب داراي بهترين وضعيت 
محيط كسب وكار نسبت به ساير استان ها ارزيابي شده اند. 
بررس��ي بيشتر اين شاخص نش��ان مي دهد، بنگاه هاي 
نوپا تا ۵۰ نفر كاركن داراي بهترين وضعيت وبنگاه هاي 
داراي بيش��تر از ۲۰۰ كارك��ن داراي بدترين وضعيت 
محيط كسب وكار نسبت به ساير بنگاه ها ارزيابي شده اند. 
همچنين در اين نظرسنجي مهم ترين دغدغه هاي فعاالن 
اقتصادي در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ »نوسانات نرخ ارز، 
افزايش ميزان ماليات، كسري بودجه و افزايش قيمت ها.« 
عنوان شده است. فعاالن اقتصادي مشاركت كننده در 
اين پايش همانند فصل گذش��ته به ترتيب سه مولفه 
»غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه 
و محصوالت، بي ثباتي سياس��ت ها، قوانين و مقررات و 
رويه هاي اجرايي ناظر بر كس��ب وكار و دشواري تأمين 
مالي از بانك ها« را نامناس��ب ترين مولفه هاي محيط 
كسب وكار كشور نسبت به ساير مولفه ها ارزيابي كرده اند.

    شاخص در دو فصل 
گزارش قبلي پايش كسب وكار در تابستان ۱۴۰۰، نشان 
داد كه روند نامساعد شدن محيط كار كه از ابتداي سال 
شروع شد، تداوم داشته است. به طوري كه نمره شاخص 
ملي محيط كس��ب وكار در تابس��تان ب��ه ۹۱/ ۵ )عدد 
۱۰بدترين ارزيابي است( رسيد. براساس داده هاي به دست 
آمده، سطح شاخص ملي پايش محيط كسب و كار ايران 
در تابستان ۱۴۰۰ به عدد ۹۱/ ۵ واحد رسيده كه نسبت به 
بهار ۱۴۰۰ )۹۰/ ۵( فقط يك صدم واحد افزايش يافته بود. 
حال جديدترين يافته ها از پايش ملي محيط كسب وكار در 
پاييز ۱۴۰۰ حاكي از اين است كه اين شاخص تحت تاثير 
مولفه هاي نامساعد تكراري، روي عدد ۵,۹۴ قرار گرفته و 
اندكي نسبت به تابستان بدتر شده است. همچنين نتايج 
اين ارزيابي ها نشان مي دهد، در پاييز ۱۴۰۰، همانند فصل 

گذشته فعاالن اقتصادي مشاركت كننده در اين پايش، به 
ترتيب سه مولفه »غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات 
قيمت مواد اوليه و محصوالت، بي ثباتي سياست ها، قوانين 
و مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر بر كسب وكار و دشواري 
تأمين مالي از بانك ها را نامناسب ترين مولفه هاي محيط 
كسب وكار كشور نسبت به ساير مولفه ها ارزيابي كرده اند. 
البته در گزارش فصل تابستان، بخش خصوصي پنج 
مطالبه ف��وري از دولت را مطرح كرد. مس��ائلي نظير 
»رفع محدوديت ها و مخاطرات تحريمي و عضويت در 
معاهدات بين المللي«، »ممانعت دولت از قيمت گذاري 
محصوالت بنگاه هاي خصوصي به ويژه ش��ركت هاي 
بورس��ي«، »حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و يكسان سازي 
نرخ ارز«، »الكترونيكي ش��دن حداق��ل ۵۰ درصد از 
فرآيندهاي اداري موجود كه نياز به مراجعه حضوري 
دارند« و »حذف يا كاهش عمده مجوزهاي كس��ب و 
كار و گسترش نظارت هاي پسيني بر بنگاه ها« در زمره 
مطالباتي بودند كه بخش خصوص��ي با هدف بهبود 
محيط كسب و كار، حل آنها را از دولت خواستار شدند.

    وضعيت استان ها در كسب وكار
يافته هاي شاخص ملي محيط كسب و كار در پاييز ۱۴۰۰ 
نشان مي دهد، استان هاي »كردستان، كرمان و گلستان« 
به ترتيب داراي بدترين وضعيت محيط كس��ب وكار و 
استان هاي »مركزي، آذربايجان غربي و فارس« به ترتيب 
داراي بهترين وضعيت محيط كسب وكار نسبت به ساير 
استان ها ارزيابي شده اند. اين درحالي است كه داده هاي 
به دست آمده در پايش تابستان نشان مي دهد؛ استان هاي 
»اردبيل، كرمان و كرمانشاه« در بدترين شرايط ممكن 
از نظر سهولت فعاليت اقتصادي قرار داشتند و وضعيت 
استان هاي مركزي، آذربايجان غربي و خراسان رضوي 
بهتر از باقي مناطق كشورگزار ش ش��ده بود.   بر اساس 
يافته ه��اي طرح، ميانگي��ن ظرفيت تولي��دي( واقعي 
)بنگاه هاي اقتصادي شركت كننده در فصل پاييز معادل 
۴۱,۳۳ درصد بوده كه نسبت به همين ميزان در تابستان 
گذشته )۴۰.۳۲ درصد(، با افزايش ۱.۰۱ واحدي مواجه 
شده است. فعاالن اقتصادي به طور متوسط، ميزان تأثير 
كرونا بر كس��ب وكار را ۶,۰۹ ارزيابي كردند. الزم به ذكر 
است كه ش��اخص كل كشور، شاخص اس��تاني و ساير 
ش��اخص ها نيز در اين فصل با در نظر گرفتن اين عامل 
محاس��به و گزارش شده اند. بر اس��اس نتايج اين پايش 
در پاييز ۱۴۰۰، وضعيت محيط كس��ب وكار در بخش 
خدمات )۵,۸۹( در مقايس��ه با بخش هاي كش��اورزي 

۵.۷۲ و صنعت ۵.۸۱ نامناس��ب تر ارزيابي ش��ده است. 
وضعيت محيط كسب وكار كشور در فصل پاييز برحسب 
تعداد كاركنان شاغل در بنگاه ها بر اساس نتايج به دست 
آمده به صورت بنگاه هاي ۱۱- ۴۹ كاركن )۵,۹۶( داراي 
بهترين وضعيت و بنگاه هاي داراي بيشتر از ۲۰۰ كاركن 
)۵.۵۵( داراي بدترين وضعيت محيط كسب وكار نسبت 
به ساير بنگاه ها ارزيابي شده اند. البته مقايسه داده هاي اين 
پژوهش با فصل تابستان حاكي از اين است كه بيشترين 
فشار در تابستان روي بنگاه هاي كوچك و با تعداد كاركن 
تا ۵نفر وارد شده بود. نمره اي كه اين بنگاه ها به وضعيت 
محيط كسب و كار در تابستان ۱۴۰۰ داده  بودند، ۹۱/ 
۵ از ۱۰ )عدد ۱۰ بدترين وضعيت را نشان مي دهد( 
بوده كه اختالف زيادي با س��اير بنگاه ها از نظر ابعاد 
اشتغال زايي دارد. بهترين وضعيت را در بين همه انواع 
بنگاه ها، واحدهاي ۵۰ تا ۱۰۰ نفر كاركن و س��پس 
بنگاه هاي با نيروي باالتر از ۲۰۰نفر كاركن از وضعيت 
محيط كسب و كار گزارش كردند. اين دو نوع بنگاه به 

ترتيب نمرات ۷۱/ ۵ و ۷۶/ ۵ را در پايش اتاق ايران در 
خصوص وضعيت محيط كسب و كار عنوان كرده اند.

    محيط كسب و كار و بودجه ۱۴۰۰
بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين، شاخص ملي 
محيط كسب وكار ايران در پاييز ۱۴۰۰، عدد ۶,۱۴ )عدد 
۱۰ بدترين ارزيابي است( به دست آمده است كه بدتر از 
وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته )تابستان 
۱۴۰۰ با ميانگين ۶.۰۶( است. ميانگين ارزيابي محيط 
اقتصادي عدد ۶.۴۱ است كه در ارزيابي فصل گذشته عدد 
۶.۳۳ حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي 
عدد ۵.۹۲ است كه در فصل گذشته عدد ۵.۸۳ ارزيابي 
شده بود. بر اين اساس، محيط جغرافيايي-زير ساخت ها 
و ظرفيت هاي اقليمي با عدد ۵.۳۷ و محيط مالي با عدد 
۸.۲۲ به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط ها بر 
اس��اس نظريه عمومي كارآفريني شين بوده اند. الزم به 
ذكر است كه شاخص شين به دليل در نظر گرفتن وزن 

عوامل مختلف در محاس��به، از دقت بيشتري نسبت به 
شاخص كل كش��ور برخوردار است. همچنين در فصل 
پاييز ۱۴۰۰، ميزان آسيب وارده بر كسب وكارها از شيوع 
ويروس كرونا در اس��تان هاي چهارمح��ال و بختياري 
)۷,۵۱(، خراسان جنوبي )۷.۵(، اردبيل )۷.۴۳(، بيشترين 
مقدار و در استان هاي آذربايجان شرقي )۴.۱۳(، زنجان 
)۵.۲۷( و فارس )۵.۴۷( كمترين مقدار نس��بت به ساير 
اس��تان ها توس��ط فعاالن اقتصادي ارزيابي شده اند. در 
نظرسنجي پايش ملي محيط كسب وكار در فصل پاييز 
۱۴۰۰ از فعاالن اقتصادي درخواس��ت شد تا در آستانه 
بررس��ي و تصويب اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور 
توسط مجلس شوراي اسالمي، نظر خود را در خصوص ۳ 
مانع يا خطر مهمي كه مفاد بودجه سال ۱۴۰۱ مي تواند 
براي كسب وكارش��ان ايجاد كند، بيان كنند. مهم ترين 
دغدغه هاي فعاالن اقتصادي در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ 
به ترتيب عبارت اند از: »نوسانات نرخ ارز، افزايش ميزان 

ماليات وكسري بودجه و افزايش قيمت ها.«
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کروز پيشتاز در
داخلی سازی قطعات خودرو

ش��رکت صنايع توليدی کروز ب��ا دارا بودن ظرفيت 
مناسب و نوآوری در حوزه توليد و داخلی سازی قطعات 
خودرو، توانمندی ارتقای س��طح کيفی محصوالت 

هم رده با خودروسازان مطرح دنيا را دارا است.

3۱ طرح گازرساني در شهرستان 
سقز با اعتبار۴6 ميليارد تومان به 

بهره برداري رسيد و كلنگ زني شد
در روز سه شنبه مورخ نوزدهم بهمن ماه سال جاري و در 
هشتمين روز از ايام اهلل دهه مبارك فجر با حضور دكتر 
زارعي كوشا استاندار كردستان؛ نماينده مردم شهرهاي 
سقز و بانه در مجلس شوراي اسالمي، مهندس ملكي 
معاون عمراني، مهن��دس احمد فعله گري مديرعامل 
شركت گاز استان كردستان، فرماندار شهرستان سقز 
و مديران ادارات اين شهرستان ۳۱ طرح گازرساني به 
نيابت در ايستگاه س��ي جي اس دوم شهرستان سقز 
ب��ه بهره برداري رس��يد و كلنگ زني ش��د.  به گزارش 
روابط عمومي شركت گاز استان كردستان، مهندس 
فعله گري در ايي��ن بهره برداري از اي��ن طرح ها اظهار 
داشت: شهرستان س��قز با باال رفتن تعداد مشتركين 
در شهرها و روستاها و افزايش مصرف گاز طبيعي نياز 
مبرم داشت كه ايستگاه تقليل فشار دوم اين شهرستان 
براي تقويت شبكه هاي گازرساني در سطح شهرستان و 
تامين انرژي مداوم براي كارخانه آهن اسفنجي احداث 
گردد. وي افزود: به منظور تحقق اهداف استراتژيك 
شركت گاز استان كردستان و با هماهنگي هاي صورت 
گرفته با مديران باالدستي شركت ملي گاز ايران مجوز 
انشعاب گيري از خط ۵۶ اينچ نهم سراسري دريافت 
گرديد و با تالش و همت كاركنان و عوامل اجرايي و 
همكاري منطقه ۸ عمليات انتقال گاز اين پروژه زير 
بنايي به سرانجام رسيد و امروز به ميمنت گراميداشت 
آغاز چهل و سومين سالگرد پيروزي انقالب شكوهمند 
اسالمي ايران به بهره برداري رسيد. مديرعامل شركت 
گاز استان كردستان در ادامه توضيحاتش در مورد 
ساير پروژه هاي افتتاح شده شهرستان سقز گفت: 
همزمان با اين طرح، گازرس��اني به ۶ روس��تا نيز به 
بهره برداري مي رس��د و با افتتاح گازرس��اني به اين 
۶ روستا، ش��مار روستاهاي برخوردار از گاز طبيعي 

شهرستان سقز به ۲۴۵ روستا افزايش يافت.  

با نظرسنجي از صاحبان كسب وكار اعالم شد

چهار خطر جدي بودجه آتي 

به گزارش خبرنگار روابط عمومی فوالد 
خوزستان، سومین جشنواره و نمایشگاه 
ملی ف�والد ۲۱ بهمن ماه ب�ا امضای ۲۵ 
تفاهم نامه همکاری میان ش�رکت های 
فوالدی و تولیدکنندگان تجهیزات مورد 
نیاز این صنعت، تجلیل از تامین کنندگان 
زنجیره فوالد و فعاالن رسانه ای در سالن 
همایش های هتل المپیک تهران به کار 
خود پای�ان داد. مهدی صادقی نیارکی، 
عضو هیات عامل س�ازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران، اقتصاد مقاومتی 
و ت�اب آوری را مرامنام�ه   اقتصاد ملی 
دانست و افزود: وزارت صمت با توجه به 
مشکالت و مسائل کشور، طرح  نهضت 
ساخت داخل را آغاز کرد که ۱۰ میلیارد 
دالر بودجه به آن تخصیص یافت. صنایع 
ف�والد، پتروش�یمی، خ�ودرو و نفت و 
گاز جزو پیش�تازان این ح�وزه بودند و 
می توانند با س�فارش گذاری در اقتصاد 
کش�ور تغییر ایجاد کنن�د. نیارکی در 

ادامه گفت: در سال ۹۹ تنها صنعتی که 
در ایران رشد اقتصادی داشت، صنعت 
ساخت بود. حضور پررنگ شرکت های 
دانش بنیان و س�ازنده های تجهیزات 
صنعتی در نمایش�گاه ملی فوالد ایران 
حائز اهمیت اس�ت. مفهومی در وزارت 

صمت به نام زنجیره ارزش کارخانه سازی 
وجود دارد که به کشور هویت و تاب آوری 
و استقامت می دهد. این زنجیره توسعه 
خدمات فن�ی مهندس و توس�عه مغز 
افزارها در کش�ور اس�ت. ایران جزو ۵ 
کش�ور برتر ف�ارغ التحصی�الن فنی و 

مهندسی است و صنعت فوالد می تواند 
در صنع�ت س�اخت از آنها اس�تفاده و 
آن نیروه�ا را بکارگیری کن�د. در ادامه 
مراس�م ۲۵ تفاهم نامه هم�کاری میان 
ش�رکت های فوالدی و تولیدکنندگان 
تجهیزات مورد نیاز صنعت فوالد با حضور 

وجی�ه اله جعفری ریی�س هیات عامل 
سازمان ایمیدرو، مهدی صادقی نیارکی 
عضو هیات عامل س�ازمان گسترش و 
نوسازی و مدیران شرکت های فوالدی، 
در قالب میزهای داخلی سازی و تعمیق 
س�اخت داخل به امضا رسید که حاصل 

آن صرفه جویی بی�ش از ۳۳۶ میلیون 
یورویی خواهد بود. تجلیل از شرکت های 
تولیدکننده  برتر  در زمینه مواد اولیه و 
مصرفی دیگر بخش مراس�م اختتامیه 
بود. پایان بخش آیین اختتامیه، تجلیل 
از فعاالن عرصه رسانه بود که از غالمرضا 
فروغی نیا مدیر روابط  عمومی ش�رکت 
فوالد خوزس�تان در کنار دیگر مدیران 

رسانه ای تجلیل شد. 
سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 
ایران با حضور ۴۴ شرکت تولیدکننده 
فوالد و تامین کننده قطعات و تجهیزات 
م�ورد نی�از صنعت ف�والد ب�ا رویکرد 
بومی سازی و توس�عه فناوری و با هدف 
کاهش نی�از ارزی در تامی�ن قطعات و 
تجهی�زات، دانش فنی و مهندس�ی و 
مواد مصرف�ی مورد نی�از از طریق ارائه 
فرصت های بومی س�ازی و س�اخت از 
۱۹ بهم�ن  به مدت س�ه روز در س�الن 

همایش هاي هتل المپیک برگزار شد.

ش�ش کارگاه تخصص�ی ب�ا موض�وع 
بومی س�ازی، نوآوری و توس�عه فناوری، 
از س�وی متخصصان فوالد خوزستان در 
جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران ارائه 
ش�د. به گزارش خبرن�گار روابط  عمومی 
فوالد خوزستان، در سومین روز جشنواره 
و نمایش�گاه ملی ف�والد ایران، از س�وی 
متخصصان فوالد خوزستان و شرکت های 
هم�کار دانش بنی�ان، کارگاه های�ی در 
زمینه های بومی س�ازی، نوآوری و توسعه 
فناوری در سالن پارسه هتل المپیک تهران 

برگزار شد.
این کارگاه ها به شرح زیر می باشد:

- طراحی و ساخت بومی دستگاه پاشش 
اتوماتیک پودر خط ریخته گری از س�وی 
سعید نظری کارشناس نت فوالدسازی و 

شرکت دانش بنیان دانش پردازان میثاق 

- بومی سازی کمپرسور هوای کارخانه 
اکسیژن از سوی محمد  حسین  وزیری 
مدیر انرژی و س�یاالت و ش�رکت پرتو  

صنعت  پاژ 
- طراحی مکانیکی فوم های متخلخل فلزی 
جهت تصفیه گازهای گ�رم و کاربردهای 
صنعت�ی از س�وی ابراهی�م دادرس مدیر 
تحقیقات، تکنولوژی و بهینه سازی و رضا 

شکیبا نژاد کارشناس تحقیقات و فناوری

- طراحی و تولید کاتالیست های مقاوم در 
برابر هیدروکربن های سنگین از سوی رویا 
منجزی کارشناس واحد تحقیقات و فناوری 

و شرکت نفت و گاز سرو
 - شبیه سازی ترمودینامیکی و سیاالتی 
فرآیند تولید فوالد ب�ه منظور کاهش دما 
و غبار از س�وی محمد فغف�وری و صادق 
میر مهدی کارشناسان واحد تحقیقات و 

فناوری و دانشگاه شهید چمران اهواز 
 SVC طراحی و بومی س�ازی سیس�تم -
جهت کنترل توان ری اکتیو از سوی ابراهیم 

دادرس و شرکت انرموند دکتر نوروزی
این موارد شش کارگاهی بود که در حضور 
امی�ن ابراهیم�ی مدیرعام�ل، معاونین، 
مدی�ران و کارشناس�ان ش�رکت فوالد 
خوزستان و دیگر کارشناس�ان فعال در 

حوزه فوالد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی فوالد 
خوزستان، در مراس�م پایانی سومین 
جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران، 
با حضور جمعی از مدیران شرکت های 
ف�والدی و امین ابراهیم�ی مدیرعامل 
ف�والد خوزس�تان، چه�ار ق�رارداد 
همکاری ب�ه ارزش ۱۳ میلی�ون یورو با 

تولیدکنندگان داخلی به امضا رسید.
ساخت قالب تاپزون ریخته گری اسلب 
ب�ه ارزش ۴۳۳ ه�زار ی�ورو، س�اخت 
آجرهای خط سرباره منیزید گرافیتی 
فیوز به ارزش یک میلی�ون و ۲۰۰ هزار 
یورو، تفاهم نامه مش�ارکت در توسعه 
دانش فنی تولید کاتالیست های نسل 
جدی�د ریفورمینگ احیا مس�تقیم به 

ارزش ده میلیون یورو و س�اخت دلتای 
مس کوره ق�وس الکتریکی ب�ه ارزش 
۲۸۶ هزار یورو، تفاهم نامه هایی بود که 

با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل فوالد 
خوزستان و مدیران عامل شرکت های 

سازنده به امضا رسید.

پایان کار سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران با تجلیل از تامین کنندگان زنجیره فوالد

در مراسم اختتامیه سومین جشنواره و نمايشگاه ملی فوالد ايراندر روز پايانی سومین جشنواره و نمايشگاه ملی فوالد ايران
فوالد خوزستان چهار تفاهم نامه همکاری به ارزش ۱3 ميليون یورومتخصصان شرکت فوالد خوزستان شش کارگاه تخصصی برگزار کردند

 با توليدکنندگان داخلی امضا کرد
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خبرروز

۱۳۳ فوتي جديد كرونا در كشور 
بنابر اعالم وزارت بهداش��ت، ۱۸هزار و ۵۹۸ بيمار جديد كوويد۱۹ در كشور شناسايي شدند و۱۳۳ بيمار نيز جان خود را از 
دس��ت دادند. به اين ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۷۸۰ هزار و ۴۵۳ نفر و مجموع جان باختگان 
اين بيماري به ۱۳۳ هزار و ۵۷۰ نفر رسيد. سه هزار و ۳۴۳ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه 
بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۴۵ ميليون و ۹۸۰ هزار و ۵۴۰ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام 
شده است. در حال حاضر ۲۴۷ شهرستان در وضعيت قرمز، ۱۱۲ شهرستان در وضعيت نارنجي، ۸۹ شهرستان در وضعيت 

زرد و صفر شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

دولتمردان به جاي صيانت 
به فكر معيشت باشند

 جايگاه ايران 
در تجاري سازي محصوالت 

فناورانه مناسب نيست

 ق��رار بود در حوزه هاي خدمت رس��اني، فقرزدايي، 
پروژه هاي توسعه كشور و... تبلور پيدا كند را شروع 
كند. نظام سياس��ي برود ايده هاي خود را شفاف تر 
و امروزي تر كند و مس��اله اساسي خدمت را كانون 
قرار دهد. مجلس هم حاشيه ها را رها كند و به جاي 
اينكه براي طرح هايي از سنخ همين طرح صيانت 
تالش كند، بر س��امان يافتن نظام قانوني در كشور 
متمركز شود. توصيه دوم هم اينكه نظام سياسي، 
بوروكراس��ي اي را كه براي ابزار توسعه درنظر دارد 
سامان دهد. دولت هاي متعدد ضد توسعه آمده اند كه 
فقط مصرف كننده بوده اند نه اينكه جامعه را به سمت 
توسعه ببرند. بنابراين تالش دوم نظام سياسي بايد سر 
و سامان دادن به بوروكراسي باشد كه البته اين وظيفه 
دولت است. در واقع اگر بخواهيم تمام اين مسائل را 
به زبان ساده تر بيان كنيم مساله اين است كه دولت 
بايد به جاي اينكه بخواهد محدوديت هاي فرهنگي 
و اجتماعي را از طريق محدوديت اينترنت گسترش 
دهد بايد به فكر زير ساخت هايي باشد كه پايه هاي 
فرهنگي جامعه را قوي و مستحكم مي كند و در اين 
بين ديگر نبايد نگران اينترنت آزاد و... در جامعه باشد. 
چرا كه همه ما به خوبي مي دانيم براي دور زدن قانون 
راه هاي مختلفي وجود دارد و قطعا اين قانون هم اگر 
به تصويب برسد و اجرايي شود نمي تواند به نتيجه 
برسد و در نهايت مردم به سراغ راه هاي ديگري براي 
دسترسي به اينترنت آزاد خواهند رفت. در اين شرايط 
هزينه كردن بودجه براي چنين طرح هايي عقالني 
نيست، در اين شرايط تمام نهادهاي دولتي و سياسي 
بايد دست به دست هم بدهند تا اقتصاد كشور را سر 
وسامان داده مانع از افزايش فقر در بين مردم شوند. 
مشكالت معيشتي را حل كنند و فاصله طبقاتي را به 

حداقل برسانند.

 ح��وزه يعن��ي، معاون��ت علم��ي و فن��اوري 
رياست جمهوري، معاونت نوآوري و تجاري سازي 
فناوري معاونت علمي كه در حوزه هاي برنامه ريزي، 
س��ازماندهي، مديريت و نظارت ب��ر فعاليت هاي 
تجاري سازي و نوآوري كشور و ايجاد فرصت هاي 
شغلي از طريق توسعه تجاري سازي در شركت هاي 
دانش بنيان اقدامات اساسي انجام مي دهند، بوده 
است. بخش��ي ديگر نيز متأثر از فعاليت هاي دفتر 
هماهنگي دانش، صنعت و ب��ازار معاونت نوآوري 
و تجاري س��ازي فن��اوري معاونت علم��ي كه در 
حوزه هاي برنامه ريزي، تدوين و بازنگري در مدل ها 
و ش��بكه هاي ارتباط دانش، صنعت و بازار فعاليت 

مي كنند، بوده است.

رويداد

محدوديت هاي كرونايي برگش��ته اند يا قرار نيس��ت 
ديگر برگردند؟ قرنطينه هوشمند در كدام شهرها اجرا 
مي شود؟ تردد آزاد اس��ت يا جريمه دارد؟ با رهاسازي 
اوضاع، پيك شش��م كرونا چقدر مرگ و مير به دنبال 
دارد؟ اين روزها سواالتي بي پاسخ درباره محدوديتهاي 
كرونايي در ذهن افكار عمومي وجود دارد. آنطور كه نقشه 
كرونايي ايران نشان مي دهد حدود ۳۶۰ شهرستان در 
وضعيت كرونايي نارنجي و قرمز هستند. تعداد زيادي كه 
باعث شده تقريبا تمام نقشه ايران با خطر كرونا معرفي 
شود. در اين ش��رايط، چرا تكليف محدوديتهاي تردد 
كرونايي يا ساير اقدامات جدي مشخص نشده و تنها به 
تصميمات مقطعي مانند مرخصي ۵ روزه براي بيماران 

اميكروني قناعت شده است.

    محدوديت هوشمند داريم؟
يكي از مش��كالتي كه به مبهم باق��ي ماندن وضعيت 
محدوديت ها دامن زده است، تاكيد مقامات بهداشتي 
دولت س��يزدهم به راه اندازي س��امانه اي براي كنترل 
هوشمند محدوديت هاست.  در اين رابطه دكتر كمال 
حي��دري معاون وزارت بهداش��ت، گفته اس��ت: بحث 
سامانه ايران من يكي از اقدامات ارزشمندي بود كه بعد 
از اينكه واكسيناسيون ش��كل گرفت، ايجاد شد. بعد از 
واكسيناسيون اين سوال وجود داشت كه بعد از تزريق 
واكس��ن آيا از باب محدوديت ها بايد باز هم در وضعيت 
قرمز همه جا بسته شود يا خير؟ تاكيد دولت بر اين بود 
كه با تزريق واكسن پايه اي از ايمني براي جامعه فراهم 
مي شود و افراد مي توانند به امورات اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي خودشان برسند. بنابراين نيازمند ابزاري بوديم 
كه بتوانيم هوشمندانه در اين حوزه تصميم گيري و رفتار 
كنيم؛ به طوري كه كساني كه واكسن تزريق نكرده اند، 
در ورود به مكان هاي مختلف محدوديت هايي داش��ته 
باشند. اين سامانه به خوبي و با زحمات وزارت كشور شكل 
گرفت كه در چهار فاز برنامه ريزي شد و هر هفته يك فاز 

رونمايي و اجرا ش��د. باتوجه به گستردگي اين سامانه و 
عملياتي كه بايد انجام مي شد و دسته بندي هاي مختلف 
مانند اصناف، ادارات، حمل و نقل عمومي و... كار شروع 
شد. او افزود: شدت سرايت اميكرون بسيار باال است كه به 
صورت آتش فشاني يا آسانسوري آمار را افزايش مي دهد. 
عوارض آن كمتر از دلتا است اما به تبع با افزايش تعداد 
مبتاليان جمعيتي هم كارشان به بيمارستان مي كشد، 
ولي بيشتر كساني آسيب ديدند كه چند بيماري زمينه اي 
داشتند يا واكسن تزريق نكرده بودند. مدت قرنطينه در 
سويه اميكرون ۵ روز است و اگر شخص خواست از منزل 
خارج شود بايد حتما ماسك داشته باشد. معاون بهداشت 
وزارت بهداشت، اظهار كرد: در بحث تعطيلي ها، بدترين 
استراتژي اين اس��ت كه تعطيلي عمومي اعالم كنيم. 
بايد مكان هاي پر تجمع مانند ورزشگاه ها، رستوران ها 
يا مكان هاي پر دغدغه مانن��د مدارس بايد محدوديت 
جدي داشته باش��ند كه برخي ابالغ ش��د و برخي هم 
به اختيار اس��تانداري ها گذاشته شد تا اگر مثال در يك 
مدرس��ه تعدادي مبتال شدند كالس يا مدرسه تعطيل 
شود. با وجودي تاكيد بر محدوديت هاي هوشمند توسط 
مسووالن دنبال مي شود ولي باز هم به نظرمي رسد هيچ 
تكليف قاطعي در اين باره مشخص نشده است. هر چند 
جس��ته و گريخته از دور و نزدي��ك خبرهايي به گوش 
مي رسد كه براي محدوديت هوشمند، اقداماتي مانند منع 

ورود واكسن نزده ها به مترو انجام شده است.

   كاهش تاب آوري اجتماعي
 مقابل محدوديت

واقعيت اين اس��ت كه ت��اب آوري اجتماعي و اقتصادي 
مردم به شدت در مقابل كرونا و محدوديتهاي ناشي از آن 
پايين آمده و به نظر مي رسد امكان اعمال محدوديت هاي 
جديد و برگشت ممنوعيت هاي گذشته خيلي به صالح 
نيست. در شرايط بيتابي اجتماعي است كه حتي تشكالت 
مربوط به اصناف هم براي وضع محدوديت كرونايي، خيلي 

دس��ت به عصاتر از گذشته عمل مي كنند. در اين رابطه 
اخيرا اتاق اصناف ايران نس��بت به كاهش سطح ميزان 
رعايت پروتكل ها در كسب وكارها به زير ۵۰ درصد خبر 
داده و گفته كه نانوايي ها، تاالرهاي پذيرايي، رستوران ها 
و پاساژهاي مسقف در وضعيت نامساعدتري قرار دارند و 
هشدار داده كه در صورت ادامه اين شرايط، دولت مجبور 
به اعمال محدوديت هاي ش��ديد براي فعاالن اقتصادي 
در اين ايام مهم خواهد ش��د. ولي با وجود اين هشدارها، 
دبيركل اتاق اصناف ايران از تمركز بر فرهنگسازي براي 
واكسيناسيون و رعايت پروتكل هاي بهداشتي و همچنين 
تشديد نظارت بر رعايت پروتكل ها خبر داده و گفته بود 
كه با توجه به دستورالعمل مديريت هوشمند كرونا، ديگر 
بحث تعطيلي مشاغل در پيك هاي كرونا مطرح نيست. 
به بيان ديگر، اصن��اف هم ديگر نمي خواهند واحدهاي 
صنفي را به خاطر افزايش شيوع كرونا و سويه اميكرون 
تعطيل كنند. آنها به صدور اطالعيه اي بس��نده كرده و 
نوشته اند: از خانواده بزرگ اصناف كشور انتظار دارد تا با 
افزايش مسووليت پذيري اجتماعي در رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي و افزايش آن به سطح بيش از ۹۰ درصد، موجب 
قطع زنجيره انتقال اين ويروس منحوس در جامعه و حافظ 

جان و مال خود و خانواده و همشهريان عزيز گردند.

    بي پاسخ ماندن 
درخواست اعمال محدوديت

در ش��رايط كرونايي و پيك شش��م، بس��ياري از 
اهل آگاهي از دولت خواس��ته اند كه محدوديت 
هاي كرونايي را برگرداند ولي تا اين لحظه دولت 
به درخواس��ت آنها پاسخ مش��خصي نداده است. 
مثال يك عضو كميس��يون امور داخلي كش��ور و 
شوراها در مجلس ش��وراي اسالمي تاكيد كرده: 
متاس��فانه گروهي ك��ه در برابر واكسيناس��يون 
مقاومت مي كنند در معرض بيشترين خطر بوده و 
مي توانند بيماري را در سطح جامعه پخش كنند.

پيك ششم كرونا همچنان ادامه دارد

تعادل|
دكترفرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطباي��ي در واكن��ش به اليحه 
مشاركت عمومي و خصوصي اظهار كرد: براي بسترسازي 
ايجاد فساد از طريق پروژه هاي عمراني مي خواهند قانون 
قابل افتخار مناقصه هاي عمومي را از كاركرد بيندازند و 

اراده هاي اشخاص را جايگزين آن كنند.
اين اس��تاد اقتصاد خطاب به نمايندگان مجلس گفت: 
بياييد از طريق اين ماجراي طرح هاي عمراني شرافتمندانه 
همان قانون مناقصه ها را مبنا قرار دهيد و به جاي بها دادن 
به مفت خوار ها نهادهاي مستقل علمي را گرامي بداريد 
تا هم حكومت و هم كش��ور و مردم نف��ع ببرند. اين طور 
نباشد ما به اسم مشاركت عمومي و خصوصي مشاركت 
انسان هاي شريف را از بين ببريم. ما اگر آنچه را كه داريم را 
از دست ندهيم و با اين قاعده گذاري هاي بي كيفيت مردم 
را سرخورده نكنيم، با همين ذخيره دانايي و دارايي هايمان 

مي توانيم كشور را كم هزينه تر اداره كنيم.
فرشاد مومني در نشست مجازي موسسه دين و اقتصاد 
با موضوع »چگونه مش��اركت عموم��ي و خصوصي در 
ايران استحاله مي شود؟« با بيان اينكه در ادبيات توسعه 
يك مس��اله وجود دارد و آن اين است كه در شرايطي كه 
يك كش��ور با يك وضعيت آسيب پذير نسبت به مساله 
فساد وجود دارد، همه چيز از كاركرد مي افتد، گفت: من 
صميمانه به نهادهاي نظارتي هشدار مي دهم كه درباره 
اين ش��يوه حكمراني تامل كنند كه چرا در سال ۱۳۹۳ 
حدود ۳۰ درصد از رشد تورم كاسته مي شود اما هيچ يك 
از پيامده��اي انتظاري آن ديده نمي ش��ود يعني نه فقرا 
احساس بهبود كيفيت زندگي مي كنند نه سرمايه گذاران 

انگيزه پيدا مي كنند و نه فساد كاهش مي يابد.
وي افزود: در سال ۱۳۹۵ با اينكه اندازه رشد اقتصادي در 
ايران رتبه يك در جهان شد بيشترين اعتراض ها نسبت 
به كيفيت زندگي مردم و بيشترين بحران ها در بخش هاي 
مولد كشور رخ داد. اينها همه نشانه هاي از كاركرد افتادگي 
سيستم است. در كل دهه ۱۳۹۰ با اينكه محدوديت هاي 
بسيار شديد در زمينه دسترسي به منابع ارزي پديدار شد، 
كوچكترين برنامه اي براي كاهش واردات غيرضرور اتفاق 
نيفتاد درحالي كه در سال ۱۳۹۷ كشور با حادترين بحران 
مالي دولت روبرو بود بيشترين مقاومت در برابر كاهش 

هزينه هاي غير ضرور دولت اتفاق افتاد. 
وقتي ش��ما اين م��وارد را از دريچه تحليل هاي س��طح 
توسعه زير ذره بين قرار مي دهيد مالحظه مي كنيد همه 
اينها ريشه در برخورد س��هل انگارانه با مساله فساد دارد 

يعني از يك طرف سياس��ت هاي اقتصادي ت��ورم زا در 
قال��ب جهت گيري هاي مجلس و دول��ت قرار مي گيرد 
و به اعتبار درهم تنيدگي تمام عيار بين سياس��ت هاي 
تورم زا با گس��ترش و تعميق فساد مالي شاهد گسترش 
فساد مي ش��ويم و از طرف ديگر شاهد آن هستيم كه با 
وجود تجربه هاي بش��ري، به جاي پيشگيري يك اصرار 
غيرمتعارف براي مبارزه انفعالي و پسيني با فساد وجود 

دارد. 
مومني خاطرنشان كرد: به نام مقررات زدايي مردم را مانند 
قانون جنگل نسبت به آدم هاي پرفساد رها مي كنند و از هر 
نوع حمايت ابتدايي مدني محروم شان مي كنند. هرجايي 
شفافيت زدايي اتفاق مي افتد براي گسترش و تعميق فساد 
بستر سازي مي شود. وقتي شما نشانه هاي اين مساله را در 
شيوه هاي كنوني حكمراني در ايران مشاهده مي كنيد 
از جهاتي رقت برانگيز اس��ت. مقامات سياسي ما عموما 
مي خواهند كارهايي درست انجام دهند اما چون از كيفيت 
الزم برخوردار نيستند و مناس��بات را به گونه اي فراهم 
كردند كه صاحبان صداهاي عالمانه و صادقانه به حاشيه 
رانده مي شوند اظهارات شگفت انگيزي از آنها مي شنويد. 
در س��ه دهه گذش��ته مكررا نرخ ارز را با جهش افزايش 
مي دهند بعد ابراز ناراحت��ي مي كنند از اينكه چرا مردم 
در فشار قرار گرفته اند. به بانك هاي خصوصي امتيازات و 
رانت هاي غيرمتعارف مي دهند بعد وقتي همين بانك ها به 
تب سوداگري در دالر، مسكن و... دامن مي زنند، مسووالن 
اظهار شگفتي مي كنند! وقتي شما اجازه مي دهيد كه بانك 
خصوصي نرخ بهره بيشتري تعيين مي كند آن هم برخالف 
آنچه كه در دنيا از سوي بخش خصوصي صورت مي گيرد، 

چگونه ابراز تعجب مي كنند؟ 
عين اين مساله در بازار بورس هم اتفاق افتاد و شما ديديد 
چگونه مردم فريب سوداگران را خوردند و االن كه مردم از 
ميدان به در شدند، تحت عنوان حمايت از بازار سرمايه در 
بودجه رديف مي گذارند كه به يك گروه اندكي امتيازات 

غير عادي داده شود. 

  بزرگ ترين بازنده ش�يوه قاعده گذاري 
كنوني

مومني در ادامه بيان كرد: اين شيوه حكمراني تا زماني كه 

تغيير نكند، ايران روي آرامش و اعتالبخشي پيدا نخواهد 
كرد. اين چيزي است كه طريق ميدان دادن به بحث هاي 
كارشناسي و عالمانه و به حاشيه رفتن سفله ها و چاپلوس ها 
و فاسد ها امكان پذير مي ش��ود و اين جزو بديهيات اوليه 
عقلي است و تا زماني كه عزيزان به اين نكته توجه نكنند 
ما گرفتاريم. بزرگترين بازنده اين شيوه قاعده گذاري خود 
دولت اس��ت كه از نظر مالي در حال تجربه يك ش��رايط 
خطرناك است. براي اينكه عزيزان از سه ماهه دوم سال 
آينده شگفت زده نشوند بايد بپرسيم كه اين چه مناسباتي 
اس��ت ك��ه در بودج��ه ۱۴۰۱ از ثروتمندها به خصوص 
ثروتمندهاي حقوقي كه مانند زالو به جان اقتصاد افتاده اند 
ماليات ستاني نمي كنند و همزمان بي سابقه ترين فشارها 
را روي ماليات بر مصرف متمركز كرده اند كه كانون اصابت 

اين ماليات مردم بي پناه و گرفتار كشورمان هستند. 
ما به چه زباني بايد اينها را آشكار كنيم وقتي عدد و رقم ها و 
آدرس هاي مشخص داده مي شود ولي ما نمي بينيم رسانه 
ملي راجع به اين مسائل حساس شود. رسانه ملي همسو با 
اهداف غير مولدهاي رانت جو و متقاضي فساد رويكردهايي 

را ترويج مي كند كه انسان شگفت زده مي شود. 

  كشور كمبود پول ندارد
مومني بخش ديگري از سخنان خود را به موضوع اليحه 
مش��اركت عمومي و خصوصي اختص��اص داد و گفت: 
ما دوباره به بهانه استحاله ش��دن امر مشاركت عمومي 
و خصوصي اين مس��اله را به صورت ش��فاف مي گوييم 
كه آقايان براي ش��رايط كنوني ايران، مح��ور قرار دادن 
مبارزه پيشگيرانه از فساد نجات زا است و ركن بزرگ اين 
نجات بخشي نابودي توهم كمبود پول در حكومت است. 
گزارشات ديوان محاسبات مي گويد ۳۰ ميليارد دالر فساد 
از نحوه تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني با اسامي وجود دارد و 
۳۵ ميليارد دالر تعهدات ارزي كه همين خصولتي ها قانونا 
بايد به كشور بر مي گرداندند و اين كار را نكرده اند. كشوري 
با اين اوضاع چگونه مي تواند بگويد ما كمبود پول داريم؟ 

به نام خصوصي سازي رانت هاي چندهزار ميليارد توماني 
توزيع شده و ثروت هاي بين نسلي كشور بين يك هفتم 
تا يك سوم قيمت آن واگذار شده است. پس مشكل اين 
كشور كمبود پول نيست. وقتي شما با اين قاعده گذاري ها 

به سمت سياست هاي تورم زا حركت مي كنيد براي فساد 
بستر ايجاد مي كنيد. 

  معامالت عمومي به تنهايي 57 درصد 
از فساد

وي افزود: حال براي بسترس��ازي ايجاد فس��اد از طريق 
پروژه ه��اي عمران��ي مي خواهن��د قانون قاب��ل افتخار 
مناقصه هاي عمومي را  از كارك��رد بيندازند و اراده هاي 
اشخاص را جايگزين آن كنند. براي اينكه بدانيد زواياي 
اين مساله چيست، همه را به مطالعه گزارش سال ۲۰۱۴ 
تشكل پيشرفته ترين كشورهاي صنعتي جهان دعوت 
مي كنم ك��ه در آن مي گويد وقتي آس��يب پذيري نظام 
ملي در برابر فس��اد را رتبه بندي مي كنيم، رتبه يك آن 
معامله هاي دولتي اس��ت. بعد از اين نوبت به گمركات و 
بعد آن شيوه ماليات ستاني است. همين تشكل مي گويد 
معامالت عمومي به تنهايي ۵۷ درصد س��هم ازماجراي 
رشوه گيري را به خود اختصاص مي دهد يعني اين معضل 
به ان��دازه كل عوامل ديگر مي تواند فس��اد ايجاد كند. ما 
در واقع از طريق بر مال كردن اينها اتمام حجت ش��رعي 
مي كنيم كه اينگونه نيس��ت كه كشور ما بيچاره باشد و 

راه حلي براي آن وجود نداشته باشد. 
مومني خاطرنش��ان كرد: عين اين مس��اله در ش��يوه 
مسكن سازي هم وجود دارد. ما به دولت فعلي مي گوييم 
وقتي طبق گزارش وزارت مسكن درسال ۱۳۹۳ مي گويد 
معادل ۲۰۰ ميليارد دالر س��رمايه تلف ش��ده به خاطر 
سوءسياس��ت گذاري در بازار مس��كن كه ميدان را براي 
سوداگران باز مي كنيد تحميل كرده ايد. شما كه مي توانيد 
۲۰۰ ميليارد را اينگونه تلف كنيد، مش��كل كمبود پول 

نداريد. 
وقتي مرك��ز پژوهش هاي مجل��س در ۱۳۹۵ گزارش 
مي دهد كه در سه دهه گذش��ته فقط از ناحيه طوالني 
شدن طرح هاي عمراني معادل ۱۵۰ ميليارد دالر اضافه 
هزينه متحمل شده ايم مشكل كمبود نداريد. شما داريد 
با سوءتدبير و گزينش آدم هاي بي كيفيت به سهولت به 
تسخير الشخورها درمي آييد همه چيز را به باد مي دهيد. 
گزارش س��ال ۲۰۱۷ بانك جهاني تحت عنوان ارزيابي 
معامالت عمومي مي گويد اگر ترتيبات نهادي باكيفيت 

و شفاف وجود نداشته باشد ورود بخش خصوصي اسم 
رمز گسترش و تعميق فساد است. 

  سقوط مسووليت پذيري حكومت 
در زمينه زيرساخت ها

اين استاد دانشگاه افزود: تصميم گيران به اين تناقض توجه 
كنند كه در فاصله ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۵ نسبت عملكرد اعتبارات 
عمراني به كل اعتبارات هزينه اي كشور از حدود ۴۵ درصد 
به حدود ۱۲ درصد رس��يده است يعني ما با يك سقوط 
وحشتناك در زمينه مسووليت پذيري حكومت در زمينه 
زيرساخت هاي فيزيكي مورد نياز توسعه روبرو هستيم. 
اين ماجرايي كه شما تحت مشاركت عمومي و خصوصي 
در آن مي دميد در دل چنين وضعيتي چه معنايي دارد؟ 
درحالي كه شما در گزارشات رسمي مي گوييد ما رقم هاي 
خيلي غيرعادي به عنوان بودجه عمراني در سند اليحه 
بودجه مي آوريم اما بعد از تصويب كار ديگري مي كنيم كه 
۳۷ بار هم مركز پژوهش ها درباره آن گزارش مي نويسد، 

چرا هر سال دوباره تكرار مي شود؟ 
وي افزود: اگر مجلس راجع به بودجه عمراني شفاف سازي 
نكند يك كاركرد اعتمادزدا و ضدتوسعه اي پيدا مي كند. 
آن كس��اني كه از اين مناسبات س��ود مي برند وقتي كه 
گزاف گويانه اعداد درشت براي طرح هاي عمراني در سند 
اليحه مي نويسند به مقامات كشور مي گويند ببينيد ما 
چقدر به امور عمراني اهتم��ام داريم اما بعدا نمي گويند 
چقدر از آن را انجام داده اند. اين يك فريب اس��ت كه وزن 
امور جاري را كاهش دهند. چون مي دانند اگر با نمايندگان 
مجلس صادقانه برخورد شود اجازه نمي دهند اين همه 

هزينه غيرضروري استمرار داشته باشد.
من از نمايندگان شرافتمند استمداد مي كنم كه اين مساله 
را زير ذره بين بگذارند. گزارش مركز پژوهش ها مي گويد 
عمر متوس��ط پروژه هاي حيطه صنعت و معدن يعني 
جايي كه در آنها ش��غل موضوعيت پيدا مي كند نزديك 
به ۱۴.۵ س��ال است. درست مثل خصوصي سازي كه ما 
پرش��مار مواردي داشتيم كه به ش��كل صوري آدم هاي 
تسخير شده فاسد و سفله روي واحدهاي كليدي گمارده 
مي شدند و تعمدا شركت ها را ورشكسته جلوه مي دادند تا 
آن را به ارزش كمتر واگذار مي كردند. خفت باالتر از اين 

مي خواهيد كه كار به جايي رسيده شد كه تقريبا در تمام 
واحدهاي خصوصي كارگرانش تجمع مي كردند كه ما را 

به شرايطي كه در دست دولت بوديم برگردانيد. 
هدف شما در خصوصي سازي مشروعيت زدايي و گسترش 
فساد بود؟ حاال باز مي بينيم در روي همان پاشنه است. ما 
ازنظر عدال��ت ذيل عنوان طرح هاي عمراني داريم چكار 
مي كنيم؟ من واقعا تقاض��ا مي كنم نمايندگان مجلس 
يك مقدار دراين باره تامل بيش��تري بكنن��د و راجع به 
تجربه خصوصي سازي يك مقدار اعتنا و اهتمام بيشتري 
از خود نش��ان دهند. حداقل گزارش هايي كه اين شيوه 
قاعده گذاري كه به منظور اهداف كوته نگرانه دولت تدوين 

مي شود را مطالعه كنند. 

  مولدسازي اموال دولت در حد حرف 
يك عنوان هاي��ي روي اين برنامه ه��ا مي گذارند مانند 
مولد س��ازي اموال دولت كه من خواهش��م اين اس��ت 
هنرمندان به ميان بيايند تا ابعاد اين سخنان مشخص شود. 
مركزپژوهش ها مي گويد مولدسازي در سال هاي اخير در 
حد ي��ك واژه باقي مانده و آنچه رخ مي دهد صرفا فروش 

اموال است. 
اينها براي اينكه قانون اساسي را دور بزنند مي آيند تعهدات 
دور مدت بنا مي كنند يعني منابع تمام ش��دني ناپايدار 

مبناي تعهدات مالي پايدار براي حكومت مي شود. 
مومني در پايان س��خنان خود گف��ت: در زمينه اتالف 
ثروت هاي بين نس��لي طي ۳۲ س��ال گذشته فس��اد و 
ناكارآمدي در طرح هاي عمراني بعد نابودي منابع ارزي و 
نابودي منابع بين نسلي رتبه سوم را دارد. اين مساله با تمام 
جزييات آن درتسخير علم قرار دارد. نمايندگان مجلس 
گزارشات ديوان محاسبات در ۵ ساله اخير را بخوانند كه 
چند ده ميليارد دالر ثروت بين نسلي ارزي ما به واسطه اين 
سهل انگاري ها در معرض تاراج قرار گرفته است بنابراين 
بر مساله فساد بر محور پيشگيري حساسيت بيشتري 

نشان دهيد. 
بياييد از طريق اين ماجراي طرح هاي عمراني شرافتمندانه 
همان قانون مناقصه ها را مبنا قرار دهيد و به جاي بها دادن 
به مفت خوار ها نهادهاي مستقل علمي را گرامي بداريد تا 
هم حكومت و هم كشور و مردم نفع ببرند. اينطور نباشد ما 
به اسم مشاركت عمومي و خصوصي مشاركت انسان هاي 
ش��ريف را از بين ببريم. ما اگر آنچه را كه داريم را از دست 
ندهيم و با اي��ن قاعده گذاري هاي بي كيفي��ت مردم را 
سرخورده نكنيم، با همين ذخيره دانايي و دارايي هاي مان 

مي توانيم كشور را كم هزينه تر اداره كنيم. 

گزارش

رويخطخبر

نحوه فعاليت مدارس در هفته جاري اعالم شد
معاون تربيت بدني و س��المت وزارت 
آموزش و پرورش درباره نحوه فعاليت 
مدارس در كش��ور به وي��ژه مدارس 
پايتخت در هفته پيش رو توضيحاتي 
ارايه كرد. صادق س��تاري فرد در اين 
باره اظهار كرد: ستاد كرونا حدود يك 
هفته - ۱۰ روز قبل تصميم گرفت كه 
حسب اقتضائات و شرايط، استاندارها 

درباره بازگش��ايي ها تصميم گي��ري كنند كه بر 
اين اساس استاندارها حسب شرايط در اين باره 
تصميم گيري مي كنند كه كالس ها حضوري يا 
تركيبي و در چه مقاطعي حضوري باشد. او افزود: 
اكنون با توج��ه به تفويض اختيار صورت گرفته، 
استانداري ها با همكاري شوراي آموزش و پرورش 
اس��تان ها در اين زمينه تصميم گيري مي كنند. 

معاون وزي��ر آموزش و پ��رورش در 
پاسخ به پرسش��ي مبني بر وضعيت 
مدارس تهران گفت: در ش��هر تهران 
چيزي كه اعالم و ابالغ ش��د، فعاليت 
تركيبي بود. مقطع ابتدايي كه هفته 
گذش��ته غيرحضوري ب��ود و مقطع 
متوسطه كه دانش آموزان واكسن زده 
بودند، به ص��ورت حضوري و مجازي 

آموزش هاي خود را دنبال كردند. 
س��تاري فرد ادامه داد: از اين هفت��ه هم فعاليت 
مدارس به همان سبك و س��ياق پيش مي رود؛ 
مگر آنكه تصميم��ات جديدي اتخاذ ش��ود. در 
ش��هر تهران اين هفته، هم در دبس��تان ها و هم 
دبيرس��تان ها، آموزش ه��ا به ص��ورت تركيبي 

حضوري - مجازي است.

وضعيت بارش در كشور تا اوايل اسفندماه 
در ش��رايطي كه دي م��اه ۱۴۰۰ ماه 
بس��يار خوب��ي از نظ��ر ب��ارش بود و 
بارندگ��ي در كش��ور چه��ار درصد 
باالت��ر از حد نرمال گزارش ش��د اما 
به گفته رييس مركز ملي پيش بيني 
و مديري��ت بحران مخاط��رات وضع 
هوا بارندگي تا پايان بهمن ماه كمتر 
از ميانگي��ن بلندم��دت پيش بين��ي 

مي ش��ود. صادق ضياييان افزود: دي ماه به ويژه 
در مناط��ق جنوب��ي كش��ور بارش هاي بس��يار 
حجيمي روي داد اما بارش ها طي بهمن نس��بت 
به ميانگبن بلندمدت كمتر بوده است ولي به يمن 
بارش دي ماه قدري وضعيت تعديل شده است. 

او ب��ا بيان اينكه اين ش��رايط تا پايان 
ماه جاري ادام��ه مي يابد، اظهاركرد: 
بارش زير نرمال به معني نبود بارش 
نيس��ت بلكه بارندگي وج��ود دارد. 
بارش ه��اي خوب��ي در روزهاي اخير 
داشته ايم اما اگر با بلندمدت مقايسه 
كنيم، كمتر است. ضياييان در پايان 
گفت: تا چهارشنبه هفته جاري )۲۷ 
بهمن ماه( بارش هاي خوبي پيش بيني مي شود 
و در حد نرمال اس��ت ولي براي هفته بعد انتظار 
داريم بارش عمدتا در نوار ش��مالي اتفاق بيفتد 
و متماي��ل به زي��ر نرمال در بيش��تر بخش هاي 

كشور باشد.

تعداد فوتي هاي كرونايي تهران به ۳۰  نفر رسيد
مديرعامل سازمان بهشت زهرا)س( 
با اش��اره به روند صعودي فوتي هاي 
كروناي��ي در ته��ران از ش��هروندان 
درخواس��ت كرد تا حض��ور خود در 
اين مجموعه را كاهش دهند. سعيد 
غضنفري در پاس��خ به سوالي درباره 
آمار فوتي هاي كرونايي بهش��ت زهرا 
در پي��ك شش��م كرونا اظه��ار كرد: 

فوتي ه��اي روزان��ه بهش��ت زهرا)س( در ح��ال 
حاضر ۱۷۰ نفر هس��تند كه حداكثر به ۲۰۰ نفر 
نيز مي رس��د. او ضمن مقايس��ه آم��ار فوتي هاي 
بهشت زهرا)س( با ارديبشهت سال جاري گفت: در 
ارديبهشت ماه سال جاري كه براي اولين بار ركورد 
فوتي ها در بهشت حضرت زهرا)س( شكسته شد، 
تعداد فوتي ها به نزديك ۴۵۰ نفر رسيد كه حدود 
۲۵۰ مورد از آنها فوتي هاي كرونايي بودند و اكنون 

دربهشت حضرت زهرا)س( با اين عدد 
فاصله بس��يار زيادي داريم. به همين 
دليل معتقديم در مقايس��ه با تعداد 
فوتي ه��ا در پيك هاي قبلي بهش��ت 
زهرا وارد پيك شش��م نش��ده است. 
غضنفري در ادامه گفت: اما مقايس��ه 
فوتي هاي كرونايي در دو هفته اخير 
كه براساس آمار س��الن عروجيان به 
۵ نفر رس��يده بود، اين آمار هم اكن��ون به حدود 
۳۰ نفر رس��يده اند و بايد بگوييم كه با يك هشدار 
جدي روبرو هس��تيم و دو هفته كامال صعودي را 
در آمار فوتي هاي ناش��ي از كرونا تجربه كرده ايم. 
مديرعامل س��ازمان بهشت زهرا)س( ادامه داد: از 
حدود ۱۷۰ تا ۲۰۰ نفر فوتي هاي روزانه، حدود ۵۰ 
الي ۷۰ نفر فوتي هايي هستند كه به شهرستان ها 

اعزام مي شوند. 

قانون مناقصه هاي عمومي با اليحه مشاركت عمومي و خصوصي از كار مي افتد

زمينه سازي براي ايجاد فساد عمراني
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