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فريز مزدي كارگران آري 
نجومي بگيران  نه

خبر آزادسازي پول هاي بلوكه شده ايران در عراق، كره و عمان
 قيمت خودرو را كاهش داد

 افرايش 25 درصدي دستمزدها 
فاصله هاي معيشي را پر  نمي كند

مصوبات نمايندگان به شوراي نگهبان رسيد

در آخرين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران مطرح شد

 يك گام تا پايان 
ماراتن قانون بودجه 1400

 پيام بخش خصوصي
 به سياستگذاران

 بيت اهلل ستاريان در گفت وگو با» تعادل« 
چرايي ناكامي در حل بحران مسكن را  تشريح كرد

 نخواستيم
 يا نتوانستيم؟

 صفحه 6 

» تعادل«  حواشي مقابله  يا مديريت بازار ارز ديجيتال  با ديگر بازارهاي مالي را بررسي مي كند

رمزارزها  رقيب بورس  نيستند

تعادل- گروه تجارت|   آخرين نشس��ت اتاق ايران در سال 99 روز گذشته 
برگزار شد. محور اصلي اين نشست، ناديده گرفته شدن نقش بخش خصوصي از 
سوي سياستگذاران بود كه به شدت مورد انتقاد اعضا قرار گرفت. در عين حال، 
رييس اتاق ايران، در اظهاراتي تاكيد كرد كه هي��چ تحولي رخ نخواهد داد مگر 
آنكه نخست مشخص شود كه از نگاه حكومت، بخش خصوصي چه وظيفه اي 
در قبال توسعه ملي دارد و براي ايفاي اين نقش حكومت و نهادهاي حاكميتي 
چه فرصت ه��ا و امكاناتي به بخ��ش خصوصي مي دهند و از چ��ه حمايت هاي 
صفحه 7 را بخوانيد اطمينان بخشي آن را سيراب خواهند كرد.  

رييس مجلس شوراي اسالمي، زنگ پايان جلسه علني روز يكشنبه مجلس را به 
صدا درآورد و زمان برگزاري جلسه بعدي مجلس را صبح يكشنبه ۲۴ اسفندماه 
اعالم كرد. به اين ترتيب ماراتن بررسي اليحه بودجه 1۴00 يك گام ديگر به پايان 
خود نزديك شد و حاال تنها تاييد شوراي نگهبان باقي مانده تا قانون بودجه براي 
اجرا، ابالغ ش��ود. هرچند از همان ابتدا نيز به نظر مي رسيد شرايطي كه بر بودجه 
سال آينده حاكم است، خاص و پيچيده خواهد بود اما كمتر تحليل گري حدس 
مي زد كه شرايط تا به اين حد پيچيده ش��ود. مجلس يازدهم كه از نظر سياسي 
صفحه 2 را بخوانيد اختالف نظر قابل توجهي با دولت دوازدهم دارد...  

يادداشت- 1

يادداشت- 2

يادداشت- 3

خطر ورود پول پرقدرت 

موانع حضور ايران در بازار نفت

حمايت از توليد و مردم

بع��د از تصوي��ب بودج��ه 
1۴00 در مجل��س يازدهم، 
رييس كل بان��ك مركزي با 
انتشار متني در شبكه هاي 
اجتماعي برخي احتماالتي 
ك��ه ممكن اس��ت بع��د از 
اجرايي ش��دن بودج��ه در 
اتمسفر اقتصادي بروز كند 
را تشريح و احتماالتي كه ممكن است در اثر بودجه 
مصوب مجلس...  ادامه در صفحه 3

صادرات در ميان كشورهاي 
صادر كننده نفت رقم بااليي 
نيس��ت. مگر اينك��ه ايران 
بتواند ص��ادرات نفت خود را 
به محدوده سابق بازگرداند و 
حداقل 3 تا ۴ ميليون بشكه 
نفت در روز ص��ادر كند. در 
ح��ال حاضر ع��راق در حال 
توليد اين ميزان نفت است و ...  ادامه در صفحه 3

نگاهي به وضعيت ن��رخ تورم، 
افزايش قيمت ارز و ركودي كه 
در بخش هاي مختلف اقتصاد 
اي��ران به وج��ود آمده نش��ان 
مي دهد كه حمايت اقتصادي 
در حوزه ه��اي مختلف نه تنها 
يك انتخاب كه يك الزام است 
اما اينكه اي��ن حمايت به چه 
شكل انجام شود تا با كمترين هزينه، بيشترين آورده براي 
اقتصاد كشور داشته باشد، مهم است.  ادامه در صفحه 6
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رييس مجلس شوراي اسالمي، زنگ پايان جلسه علني روز 
يكشنبه مجلس را به صدا درآورد و زمان برگزاري جلسه 
بعدي مجلس را صبح يكشنبه ۲۴ اسفندماه اعالم كرد. به 
اين ترتيب ماراتن بررسي اليحه بودجه 1۴00 يك گام ديگر 
به پايان خود نزديك شد و حاال تنها تاييد شوراي نگهبان 
باقي مانده تا قانون بودجه براي اجرا، ابالغ شود. هرچند از 
همان ابتدا نيز به نظر مي رسيد شرايطي كه بر بودجه سال 
آينده حاكم اس��ت، خاص و پيچيده خواهد بود اما كمتر 
تحليل گري حدس مي زد كه شرايط تا به اين حد پيچيده 
شود. مجلس يازدهم كه از نظر سياسي اختالف نظر قابل 
توجهي با دولت دوازدهم دارد، در حالي نخس��تين سال 
بررسي بودجه را تجربه كرد كه دولت روحاني نيز به سال 
پاياني خود رسيده و اليحه اي را به مجلس تقديم كرده كه 
عمال اجراي نيمي از آن به دولت آينده منتقل خواهد شد و 
مرداد ماه سال آينده دولت جديد بايد بودجه اي را اجرا كند 
كه دولت روحاني و مجلس يازدهم آن را نهايي كرده اند. در 
مسير بررسي بودجه نيز برخي موانع وجود داشت كه در 
سال هاي گذش��ته الاقل پيچيدگي هاي امروز را نداشت. 
بودجه در حالي در آذر ماه امسال تحويل مجلس شد كه يك 
ماه قبل از آن جو بايدن رقيب ترامپ در انتخابات امريكا پيروز 
شده بود. بايدن در برنامه هاي انتخاباتي خود بارها از خروج 
ترامپ از برجام انتقاد كرد و وعده داد در صورت رسيدن به 
كاخ سفيد به اين توافق باز مي گردد. تحت تاثير اين شرايط 
بود كه دولت اليحه را با پيش بيني فروش ۲.3 ميليون بشكه 
نفت در روز تحويل داد و همين موضوع به چالشي جدي در 
مسير تصويب بودجه بدل شد. در عين حال شيوع ويروس 
كرونا و تاثيرات آن بر اقتصاد ايران نيز ديگر چالشي بود كه 
بودجه با آن مواجه شد. آنچه كه اين فرآيند را پيچيده تر 
كرد اقدام عجيب مجلس در جريان بررس��ي بودجه بود. 
مجلس از نيمه آذر كه اليحه را تحويل گرفت تا نيمه بهمن 
ماه آن را چك��ش كاري كرد اما در نهايت كليات بودجه را 
رد كرد تا دولت مجبور ش��ود در دو هفته اليحه اي جديد 
را به مجلس برساند. پس از اين اتفاق در چرخشي عجيب 
مجلس ناگهان به طرح هاي دولت روي خوش نشان داد و 
در گام نخست كليات را تصويب كرد و در نهايت روز گذشته 
تمام بررسي ها را به پايان رساند تا طرح براي نهايي شدن به 
شوراي نگهبان برسد. در صورتي كه اين شورا ايراد جدي به 
اليجه وارد نكند، مي توان اميدوار بود كه قانون بودجه پيش 
از پايان سال نهايي شود و دولت امكان ابالغ آن را از ابتداي 

فروردين داشته باشد.
باقر قاليباف رييس مجلس در پايان بررسي هاي بودجه اعالم 
كرد: جا دارد از همه همكاران نماينده تشكر كنم. اين عزيزان 
در اين مدت به صورت شبانه روزي چه در صحن و چه در 
كميسيون هاي تخصصي زحمت كشيدند. نمايندگان در 
حوزه محروميت زدايي، اشتغال و توليد، انضباط و شفافيت 
مالي تا جايي كه مقدور بود به سمت عدالت حركت كردند. 
ما در بحث كاالهاي اساسي، نهاده هاي كشاورزي و دامي، 
بهداشت و سالمت با ارز ۴۲00 توماني با دولت همكاري 

خوبي داشتيم و بررس��ي اليحه بودجه 1۴00 را به پايان 
رس��انديم. اين اليحه به ش��وراي  نگهبان ارسال خواهد 
ش��د و نتيجه آن را مي بينيم. قاليباف در پايان جلس��ه از 
خانواده هاي نمايندگان مجلس، فقهاي و حقوق دان هاي 
شوراي نگهبان، مسووالن سازمان برنامه و بودجه، هيات 
دولت، معاونت قوانين مجلس، اداره كل كميسيون هاي 
صحن، دبيران صحن، مركز پژوهش هاي مجلس، ديوان 
محاس��بات، مجمع تش��خيص مصلحت نظام، معاونت 
اجرايي، معاونت نظارت، اداره كل دفاتر نمايندگان، تداركات 
 و خدم��ات مجلس، ني��روي انتظامي حاض��ر در صحن، 
دست اندركاران راديو فرهنگ، روابط عمومي امور خبري و 
همه خبرنگاران خبرگزاي هاي رسمي و سايت هاي خبري 

تقدير و تشكر كرد.

     مصوبات يارانه اي مجلس در روز آخر
در س��اعات پاياني كار روي اليحه بودجه، نمايندگان به 
سراغ هدفمندي يارانه ها رفتند و در اين زمينه مصوباتي 
را نهايي كردند. با وجود آنكه در هفته هاي ابتدايي بررسي 
اليحه، نمايندگان از طرح هاي جدي خود براي تغيير در 
رون��د پرداخت يارانه از س��وي دولت گفتند و حتي اعالم 
كردند كه ديگر ارز ۴۲00 توماني پرداخت نخواهد شد اما 
در پايان بررسي هاي بودجه به نظر مي رسد كه نمايندگان 
از اين طرح خود نيز عقب نش��يني كرده ان��د.  رحيم زارع 

سخنگوي كميسيون تلفيق  اعالم كرد: 3۲ هزار ميليارد 
تومان از محل هدفمندي يارانه ها براي احياي توليد، ايجاد 
اش��تغال و كارآفريني با اولويت استان هاي با نرخ بيكاري 
باالتر و محروم تر در اختيار بانك هاي توسعه اي و تخصصي 

قرار مي گيرد.
زارع با اش��اره به قان��ون جهش توليد مس��كن ادامه داد: 
براساس تصميم مجلس بانك ها مكلف شدند 3۶0 هزار 
ميليارد تومان از محل منابع شان براي ساخت ۴00 هزار 
واحد مسكوني در روستاها و ش��هرهاي كمتر از ۲۵ هزار 
نفر و ۸00 واحد مسكوني در شهرهاي كوچك و متوسط 
پرداخت كند. اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس، يادآور شد: مقرر شد 1۹ هزار و 300 ميليارد تومان 
از محل منابع هدفمندي يارانه ها براي محروميت زدايي در 
استان هاي مختلف كشور با توجه به طرح آمايش سرزميني 
و ش��اخص هاي محروميت زدايي توزيع شود. سخنگوي 
كميسيون تلفيق بودجه 1۴00، با بيان اينكه ۲۵00 ميليارد 
تومان براي آبرساني به روستاهاي محروم كل كشور از محل 
منابع هدفمندي يارانه ها تخصيص يافت، ادامه داد: بودجه به 
شوراي نگهبان ارسال شد و در صورت ايراد از سوي شوراي 
نگهبان، در جلسه شنبه هفته آينده كميسيون تلفيق رفع 
مي شود تا گزارش كميسيون در اين خصوص يكشنبه هفته 
آينده در صحن علني مورد بررسي قرار گيرد. به اين ترتيب 
مجلس اليحه مدنظر خود را به شوراي نگهبان تحويل داد 

تا تاييد اين نهاد نيز گرفته ش��ود. بودجه سال 1۴00 كل 
كشور از حيث منابع بالغ بر بيست و پنج ميليون و يكصد 
و هفده هزار و پانصد و يك ميليارد و هشتاد و يك ميليون 

ريال به شرح زير است: 
الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها، واگذاري 
دارايي هاي س��رمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي 
دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي س��رمايه اي و 
مالي بالغ بر 10 ميلي��ون و ۵۸ هزار و ۶3۹ ميليارد و ۲۷۲ 

ميليون ريال شامل: 
1- منابع عمومي بالغ بر ۹ ميليون و يكصد و هفت هزار و 

۸۹۹ ميليارد و 3۶0 ميليون ريال
۲- درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي بالغ بر 

۹۵0 هزار و ۷3۹ ميليارد و ۹1۲ ميليون ريال
ب- بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها، موسسات انتفاعي 
وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار 
بالغ بر 1۵ ميليون و ۶۴۷ هزار و ۶۵0 ميليارد و ۴۶۶ ميليون 
ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر 1۵ ميليون 

و ۶۴۷ هزار و ۶0۵ ميليارد و ۴۶۶ ميليون ريال است.
بر اساس اعالم معاون پارلماني رييس جمهور، در صورتي كه 
شوراي نگهبان در روزهاي آينده اليحه را تاييد كند، قانون 
بودجه در ابتداي فروردين براي اجرا، ابالغ خواهد شد و به 
اين ترتيب پس از فراز و نشيب هاي فراوان، كشور از ابتداي 

سال آينده با بودجه كامل كار خود را آغاز مي كند.
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آخرين وضعيت اصالح قانون 
انتخابات رياست جمهوري

نايب رييس كميس��يون امورداخلي كش��ور و شوراها 
تاكيد كرد: ايرادات ش��وراي نگهبان ب��ه طرح اصالح 
موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري در كميسيون 
امورداخلي كشور و شوراها بررسي شده و اكنون در نوبت 
رسيدگي در صحن است. محمد حسن آصفري بيان كرد: 
طرح اصالح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري 
كه در مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد و جهت 
رسيدگي به شوراي نگهبان فرستاده ش��د با ۵ ايراد از 
سوي شوراي نگهبان مواجه شد كه ايرادات درستي بود 
و جهت رسيدگي مجدد به كميسيون امور داخلي كشور 
و شوراها بازگشت. وي در ادامه اظهار كرد: ايرادات وارده 
به اين طرح را در كميسيون با حضور حقوقدانان شوراي 
نگهبان بررسي كرديم و در نهايت اصالحات الزم صورت 
گرفت. اكنون نيز اين طرح به هيات رييسه مجلس ارسال 
شده تا در نوبت رسيدگي در صحن مجلس قرار گيرد. 
اما بعيد مي دانم كه اين طرح ب��ه اين دوره از انتخابات 
رياست جمهوري برسد و به احتمال زياد براي دوره هاي 
بعدي انتخابات رياست جمهوري آماده مي شود. نماينده 
مردم اراك در مجلس تصريح كرد: طرح اصالح موادي 
از قانون انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا نيز در 
دستور كار مجلس قرار داشته و برخي از مواد آن نيز در 
صحن مجلس مورد بررسي قرار گرفته است. اما اين طرح 
نيز بعيد است كه به انتخابات اين دوره شوراهاي اسالمي 
شهر و روستا برسد. البته در اين طرح نظارت هايي براي 
قبل و بعد از انتخابات پيش بيني شده است كه بخش 
نظارت هاي بعد از انتخاباتي آن مي تواند بعد از انتخابات 

اين دوره مورد استفاده قرار گيرد.

 سخنان محسن رضايي
 با ديدگاه ايران فاصله دارد

روابط عمومي وزارت  ام��ور خارجه در اطالعيه اي 
با اش��اره به اظهارات محس��ن رضايي دبير مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در يك گفت وگوي رسانه اي 
درباره عراق و سوريه، تاكيد كرد كه آنچه گفته شده 

است ديدگاه شخصي مصاحبه شونده بوده است.
در اطالعي��ه رواب��ط عمومي وزارت  ام��ور خارجه 
آمده است: آنچه گفته شده است ديدگاه شخصي 
مصاحب ه ش��ونده بوده و با نگاه جمهوري اسالمي 
ايران فاصل��ه دارد و ايران در همه موارد و مقاطع بر 
اس��اس اصل برادري به كم��ك دولت هاي عراق و 
سوريه شتافت كه جلوه بارز آن را در مبارزه با داعش 
مي توان ديد. اطالعيه رواب��ط عمومي وزارت  امور 
خارجه در ادامه افزوده اس��ت: ايران با درك خطر 
تروريسم بر منطقه و بنا به درخواست دولت عراق و 

سوريه براي مبارزه با داعش حضور پيدا كرد.

برگزاري دادگاهي براي منافقين
قوه قضاييه از برگ��زاري دادگاهي براي »گروهك 
تروريستي منافقين« در »شعبه ۵۵ دادگاه حقوقي 
و عمومي بين الملل تهران« خبر داد. مركز رس��انه 
قوه قضاييه اعالم كرد: اولين دادگاه رس��يدگي به 
دادخواست ۴۲ نفر از اعضاي سابق گروهك و فرقه 
تروريس��تي منافقين به سركردگي مريم و مسعود 
رجوي و جمعي از اعضاي كادر ارشد اين گروهك در 
شعبه ۵۵ دادگاه حقوقي و عمومي بين الملل تهران 

در حال برگزاري است.
در ابتداي جلس��ه قاضي پورمري��دي ضمن اعالم 
رس��ميت جلس��ه، گفت: خواندگان اي��ن پرونده 
گروهك منافقين، مس��عود رجوي، مريم رجوي، 
مهدي ابريشمچي، ابوالقاسم رضايي، سيد محمد 
سيد محدثي، مجيد حريري، محبوبه جمشيدي، 
مهدي مرادي، مژگان پارسايي، محمدعلي توفيقي 
خانيكي، محمد حياتي، عباسعلي سيفي پور، هادي 
روشن روان، عليرضا جعفرزاده، محمدصادق سادات 
دربندي، مهوش س��پهري، عذرا عل��وي طالقاني، 
مهدي علي قلي، محمدجواد غديري مدرسي، سارا 
صمصامي و گيتي گيوه چيان هس��تند. وي ادامه 
داد: از طريق كش��ورهاي فرانسه و آلباني كه محل 
اقامت اعضاي اين گروهك اس��ت، ابالغ بعد از ارايه 
دادخواست انجام شد. نيابت را مستقيمًا به وزارت 
دادگستري آلباني انجام داديم تا ابالغ را انجام دهند 
كه از طريق وزارت خارجه براي آنها ارس��ال ش��ده 
اس��ت. رييس دادگاه گفت: ابالغ در دي ماه صورت 
گرفت و دو ماه فرصت قانوني نيز تا انجام رسيدگي 

طي شده است.
قاضي پورمريدي بيان داش��ت: در ابتداي اظهارات 
وكيل خواهان را مي ش��نويد. از وكيل تقاضا داريم 
كه در خصوص دادخواس��ت خود توضيح دهد. در 
ادامه جلسه نيز از اعضايي كه تمايل داشتند بيايند و 
صحبت هاي خود را ارايه و به سواالت دادگاه نيز پاسخ 
دهند. در ادامه توسلي وكيل شكات پرونده، گفت: 
دادخواست در چند بخش تنظيم شده است، بخش 
اول ماهيت گروهك به عنوان يك فرقه و مولفه هاي 
تش��كيل يك فرقه و آثار رفتار فرقه اي است. بخش 
دوم نيز رفتار شناس��ي اين گروهك است. وي ادامه 
داد: گروهك مجاهدين به عنوان يك فرقه خشن و 
تروريست عمليات مسلحانه خود عليه مردم ايران را 
آغاز كرد كه كشتار زنان و كودكان در عمليات مختلف 
و ترور سران احزاب سياسي نظير ترور اعضاي حزب 
جمهوري از جمله آن بوده اس��ت. اين وكيل افزود: 
سازمان ديده بان حقوق بشر تحقيق مفصلي در اين 
خصوص ارايه كرده كه برخي از مس��تندات آن در 
دادخواست اشاره شده است. وي گفت: در زمان هاي 
مختلف يك سري دستورالعمل هايي به اعضاي اين 
گروهك ابالغ شده كه يكي از دستورالعمل هاي آن 
ستاد بخش اجتماعي گروهك است. ستاد مذكور نقل 
قولي داشته كه در آن به درك و فهم عميق و عظمت 
سركردگي مس��عود و مريم و ايمان به آنها و اطاعت 
انقالبي از آنها اشاره شده است. بر اساس آن اعضاي 
گروهك، حق هيچ گونه ابتكار عمل را ندارند و حتي 

در تفكر خويش آزاد نيستند.

 ساز و كار اخذ ماليات 
از اينفلوئنسرهاي مجازي

اميدعلي پارسا با بيان اينكه اخد ماليات از اينفلوئنسرها ايده 
خوبي است و موافق اجراي آن با رعايت انصاف هستيم، 
گفت: اخذ ماليات از خانه هاي خالي از مردادماه س��ال 
 1۴00 شروع مي شود. اميدعلي پارسا درباره ساز و كار 
اخذ ماليات از اينفلوئنسرهاي فضاي مجازي با بيش 
از ۵00 هزار دنبال كننده و تعيين و تكليف موضوعاتي 
مانن��د صفحات غيرحقيقي و طرفدار يك ش��خص و 
... اظهار داش��ت: اخذ ماليات از اينفلوئنسرهاي فضاي 
مجازي پيشنهاد نمايندگان مجلس است و دولت اين 
پيشنهاد را نداده اما اين موضوعات از جمله احراز هويت 
مالكان صفحات اينستاگرامي يا اينكه نحوه اخذ ماليات 
از صفحات طرفداران يك ش��خص )fan page( كه 
نسبت به انجام تبليغات اقدام مي كنند، مورد بحث است، 
در آيين نامه اجرايي بايد اين موضوعات به گونه اي تنظيم 
شود كه قابل اجرا باشد. وي با بيان اينكه اخذ ماليات از 
اينفلوئنسرها ايده خوبي است اما اجرايي كردن آن به 
گونه اي كه انصاف و كارايي رعايت شود، بايد در آيين نامه 
به دقت ديده شود، ادامه داد: موافق اين ايده هستم چراكه 
فرقي نمي كند كه منشأ درآمد چه باشد، از حدي باالتر از 
حداقل معيشت باشد بايد مشمول ماليات شود. رييس 
سازمان امور مالياتي با اشاره به آخرين اقدامات در بحث 
اخذ ماليات از خانه هاي خالي و موضوعاتي مبني بر مبهم 
بودن ديتاهاي ارايه شده از سوي وزارت راه و شهرسازي 
گفت: طب��ق قانون و تقس��يم كاري كه انجام ش��ده، 
شناسايي و تشخيص خانه هاي خالي بر عهده وزارت 
راه و شهرس��ازي است و سازمان امور مالياتي بر اساس 
نتيجه كار وزارت راه و شهرسازي، قانون ماليات را به اجرا 
مي رساند. پارسا افزود: با كالس چك اطالعات مختلف 
يك واحد خالي تش��خيص داده مي شود. سازمان امور 
مالياتي مجري ليستي است كه وزارت راه و شهرسازي 
آن را به عنوان خانه هاي خالي ارايه مي دهد. وي با بيان 
اينكه اجراي خانه هاي خالي عمال در بودجه 1۴00 ديده 
مي شود، گفت: با اين قانون كه امسال در مجلس تكرار 
شد و نوع قانون كه نوشته شده، بايد ۴ ماه در سال خانه 
خالي باشد كه مشمول ماليات شود. رييس سازمان امور 
مالياتي در پاسخ به اين سوال كه اولين ماليات از خانه 
خالي چه زماني اخذ مي شود، گفت: با توجه به قانون، 
عمال وصول ماليات از خانه هاي خالي از مرداد ماه سال 

1۴00 آغاز مي شود. 

 3 هزار ميليارد ريال 
براي توانمندسازي زندانيان

نمايندگان مجلس با اختصاص 3هزار ميليارد ريال براي 
اشتغال زندانيان موافقت كردند. نمايندگان در نشست 
علني در جريان بررسي بخش هزينه اي اليحه بودجه 
سال 1۴00، با پيشنهاد كميسيون قضايي و حقوقي 
مبني بر الحاق يك بند به ماده واحده با 1۶۷رأي موافق، 
۲۶ رأي مخالف و ۴ رأي ممتنع از مجموع ۲1۹ نماينده 
حاضر در جلس��ه موافقت كردن��د. در اين بند الحاقي 
آمده است: بانك جمهوري اسالمي ايران مكلف است 
از طريق بانك هاي عامل مبل��غ 3 هزار ميليارد ريال از 
محل سپرده هاي پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام 
بانكي جهت اجراي بند )ج( م��اده )3۸( قانون احكام 
دايمي برنامه هاي توسعه و جزء )۵( ماده )113( قانون 
برنامه ششم توسعه كشور براي توسعه اشتغال زندانيان 
حين حبس و پس از آزادي با معرفي سازمان زندان ها 
و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در قالب تسهيالت 
قرض الحس��نه با بازپرداخت ۷ س��اله به زندانيان آزاد 
شده و يا سرمايه گذاران و كارفرمايان طرح هاي اشتغال 
زندانيان اختصاص ده��د. همچنين نمايندگان خانه 
ملت به منظور تسريع در فرآيند توانمندسازي و خروج 
مددجويان از تحت حماي��ت، 10هزارميليارد ريال به 
كميته امداد و بهزيس��تي اختصاص دادند. در جريان 
بررس��ي بخش هزينه اي بودجه سال 1۴00 ارجاعي 
به كميسيون تلفيق مجلس، با الحاق يك بند به تبصره 
)1۸( ماده واحده اليحه بودجه با 130 رأي موافق، ۶۴ 
رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماينده 
حاضر در صحن موافقت كردند. سيد جليل ميرمحمدي 
 به عن��وان پيش��نهاد دهنده اين بن��د الحاقي گفت:

 جلوگيري از ناهنجاي هاي اجتماعي ناشي از عدم ارايه 
ضمانت توسط مددجويان به ويژه زنان سرپرست خانوار 
و تسريع در فرآيند توانمندسازي و خروج مددجويان از 
تحت حمايت، از جمله داليل ضرورت تصويب اين بند 
به شمار مي آيند. در بند الحاقي به تبصره 1۸ ماده واحده 
اليحه بودجه 1۴00 آمده اس��ت؛ تخصيص 10 هزار 
ميليارد ريال به كميته امداد امام خميني )ره( و بهزيستي 
جهت پشتيباني فني و پايدارسازي و ضمانت اشتغال 
محرومان. مبلغ 10 هزار ميليارد ريال از منابع اين بند به 
منظور پشتيباني فني و پايدارسازي و ضمانت اشتغال 
محرومان به كميته امداد امام خميني )ره( ۷0 درصد و 

سازمان بهزيستي كل كشور 30 درصد اختصاص يابد.

تشريح نحوه افزايش حقوق 
در سال 1400

عضو كميس��يون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه 
احس��اس تبعيض ناش��ي از فاصله زياد ميان حداقل 
حقوق ت��ا حداكثر حقوق، كارمن��دان دولت را اذيت 
مي كند، معتقد است مصوبه مجلس با افزايش حقوق ها 
و كاهش ماليات براي كارمندان، عدالت در پرداخت 
حقوق و دستمزد را تا حد بسيار زيادي به مردم هديه 
خواهد داد. نماينده مردم مش��هد و كالت در مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: امسال هم دولت همان مدل 
سنتي خودش را در اليحه تكرار كرد، بدين معني كه در 
اليحه پيشنهاد شده حقوق ها و مستمري بازنشستگان 
۲۵ درصد افزاي��ش پيدا كند؛ در مجل��س روي اين 
موض��وع بحث هاي زي��ادي صورت گرف��ت از جمله 
موضوعاتي بود كه چندين بار ميان كميسيون تلفيق و 
صحن علني رفت و برگشت داشت و دليل اصلي آن هم 
اين بود كه نمايندگان معتقد بودند افزايش حقوق با اين 

شيوه به نابرابري بيشتر دامن خواهد زد. 

مصوبات نمايندگان به شوراي نگهبان رسيد

يك گام تا پايان ماراتن قانون بودجه 1400

معاون اول رييس جمهور خبر داد 

تخصيص 6 ميليارد دالر ارز دولتي تا نيمه 1400
جلس��ه تامين كاالهاي اساس��ي به رياست جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگيري 
در اين جلس��ه با تش��كر از بانك مركزي براي تأمين 10 
ميليارد دالر ارز براي كاالهاي اساس��ي در سال 13۹۹ به 
اختصاص شش ميليارد دالر ارز ۴۲00 توماني براي تامين 
كاالهاي اساسي مورد نياز كشور در ۶ ماهه نخست سال 
1۴00گفت: يك ميليارد و ۵00 ميليون دالر از اين اعتبار 
براي واردات دارو و تجهيزات مورد نياز بخش بهداش��ت و 
درمان و مابقي به وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، 
معدن و تجارت براي تهيه كاالهاي اساسي تخصيص يافته 
است. معاون اول رييس جمهور ضمن قدرداني از عملكرد 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در موضوع مقابله 
با كرونا، از مسووالن اين وزارتخانه خواست تا با حساسيت 
نسبت به تهيه دارو به ويژه براي بيماران خاص نيز اهتمام 
ويژه اي داشته باشند. وي با بيان اينكه با برنامه ريزي هاي 
انجام شده نبايد كمبودي در بازار داروي كشور وجود داشته 

باشد، خاطرنشان ساخت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي بايد اين اطمينان را به جامعه بدهد كه داروهاي 
 مورد نياز مردم تحت هر ش��رايطي تامين خواهد ش��د.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به گزارش دستگاه هاي 
ذي ربط در خصوص توليد، توزيع و قيمت روغن در بازار، 
گفت: با توجه به افزايش توليد و توزيع و نيز ذخاير روغن در 
كشور، نهادهاي متولي بايد با آگاهي بخشي و استفاده از 
همكاري رسانه ها، فضاي رواني ايجاد شده كه منجر به خريد 
بيش از حد و احتكار كاال مي شود را از بين ببرند.  جهانگيري 
با اشاره به اجماع نظر همه مسووالن كشور براي تخصيص 
ارز به كاالهاي اساسي و نيز دستور رييس جمهور مبني بر لغو 
يك مصوبه در خصوص افزايش تعرفه واردات روغن، اظهار 
داشت: البته اين شرايط به دنبال برخي تنش هاي رواني ايجاد 
شده است اما هيچ منطق و دليلي براي كمبود روغن در كشور 
وجود ندارد. وي با تاكيد بر ضرورت نظارت و رسيدگي دقيق 
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و سازمان تعزيرات بر بازار 

و پرونده هاي تخلفاتي، از استانداران كشور به ويژه استانداران 
استان هاي مرزي كش��ور خواست با رصد و نظارت دقيق، 
موضوع قاچاق روغن را با توجه به افزايش قيمت جهاني اين 
محصول در دستور كار خود قرار دهند. جهانگيري با تاكيد 
بر اهميت تنظيم بازار شب عيد و تامين مايحتاج مردم در ايام 
نوروز و ماه مبارك رمضان، به مشكالت مردم در تهيه مرغ 
با قيمت مصوب اشاره كرد و گفت: بر اساس گزارش وزارت 
جهاد كشاورزي روند توليد اين محصول رو به افزايش است و 
در روزهاي جاري نيز تالش شده تا ميزان عرضه اين محصول 
در ميادين ميوه و تره بار افزايش يابد، بايد با نظارت بيشتر 
بر نظام توليد و توزيع بازار به يك توازن رس��يد. معاون اول 
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه استانداران در ارتباط با قيمت 
مرغ موظف به همكاري با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
هستند، خواستار مسووليت و دخالت بيشتر اين وزارتخانه 
 در بحث توزي��ع و خرده فروش��ي و نظارت در بازار ش��د.

وي با اش��اره به دغدغ��ه و نگراني رهبر معظ��م انقالب از 

افزايش قيمت مي��وه، از وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
و جه��اد كش��اورزي به عن��وان دس��تگاه هاي متولي كه 
وظيفه تعادل بخش��ي به بازار ميوه را دارند خواس��ت تا با 
توجه به برنامه ريزي هاي انجام ش��ده ب��راي توليد، انبار و 
توزيع ميوه، تمام وقت و حت��ي در تعطيالت نوروز در بازار 
حضور داشته باش��ند. جهانگيري اطالع رس��اني درباره 
بازارها و اطمينان بخش��ي ب��ه افكار عمومي نس��بت به 
وجود كاالهاي اساس��ي را در كش��ور در ش��رايط موجود 
موضوع��ي حايز اهميت خوان��د و بر توزيع اي��ن كاالها با 
 قيمت مصوب در همه استان ها و شهرستان ها تاكيد كرد.

معاون اول رييس جمهور همچنين از استانداران استان هاي 
مرزي خواس��ت تا از طريق بازارچه هاي مرزي و با كمك 
تعاوني هاي مرزي تسهيالت و ش��رايط الزم براي واردات 
كاالهاي اساس��ي و ميوه مورد نياز م��ردم را فراهم كنند، 
وزارتخانه ه��اي صم��ت و جهاد كش��اورزي هماهنگي و 

نظارت نمايند.

رييس جمهور: 

اروپا به بي عملي خود در برجام پايان دهد
رييس جمهور با اشاره به سابقه عضويت ايرلند در شوراي 
امنيت سازمان ملل و مشي بي طرفانه اين كشور، تاكيد 
كرد: ش��وراي امنيت بايد در براب��ر دولت قبلي امريكا به 
دلي��ل نقض قطعنامه برخورد مناس��ب انج��ام مي داد. 
حجت االس��الم والمسلمين حس��ن روحاني در ديداربا 
»سايمون كاووني« وزير امور خارجه ايرلند، ضمن اعالم 
آمادگي ايران براي همكاري با نهادهاي بين المللي براي 
حل و فصل بحران هاي منطق��ه، تاكيد كرد: بهترين راه 
براي حل مشكالت با همكاران اروپايي در سطوح مختلف 
دوجانبه، منطقه اي و بين الملل��ي، مذاكرات مبتني بر 
احترام متقابل و پرهيز از هرگونه تهديد و فش��ار است. 
روحاني با اشاره به شكست تحريم هاي غيرقانوني و فشار 
حداكثري امريكا عليه ملت اي��ران و اعتراف دولتمردان 
جديد اين كشور به اين موضوع، اظهار داشت: فعال شدن 
برجام به عنوان يك توافق چندجانبه بين المللي منوط به 
لغو تحريم ها از سوي امريكا و ايفاي تعهدات كامل همه 
اعضا است. رييس جمهور با انتقاد از بي عملي و بي تحركي 
اروپا نسبت به تعهدات برجامي، افزود: جمهوري اسالمي 
ايران متعهد به برجام و حفظ آن بوده و تنها طرفي است 
كه براي آن هزينه پرداخته است اما اين وضع نمي تواند به 
همين شكل تداوم يابد و براي حفظ و احياء برجام اجراي 
كامل قطعنامه ۲۲31 ش��وراي امنيت س��ازمان ملل از 

سوي همه اعضاي برجام ضروري است. روحاني در ادامه 
با اش��اره به اقدام ايران در توقف اجراي پروتكل الحاقي 
 براس��اس مصوبه مجلس شوراي اس��المي، تاكيد كرد: 
به رغم توق��ف اجراي پروتكل الحاق��ي، ايران همچنان 
مصمم به همكاري ب��ا آژانس بين المللي انرژي اتمي در 

ايفاي وظايف اين سازمان براساس توافق صورت گرفته 
است. رييس جمهور خاطرنشان كرد: ايران آمادگي دارد 
پس از رفع تحريم هاي غيرقانوني امريكا و دست كشيدن 
اين كشور از سياس��ت تهديد و فشار، بالفاصله اقدامات 
جبراني خود را منطب��ق با مفاد برجام انج��ام داده و به 

تعهدات خود عمل كند. روحاني همچنين در اين ديدار 
توسعه و تعميق روابط تهران- دوبلين در همه زمينه ها به 
ويژه روابط اقتصادي و تجاري را خواس��تار شد و با تاكيد 
بر اس��تفاده از همه ظرفيت هاي موج��ود در اين زمينه، 
اظهارداشت: دو كشور ظرفيت هاي استفاده نشده زيادي 
در همه ابعاد دارند كه بايد براي استفاده از آن تالش كرد. 
وزير امور خارجه ايرلند نيز در اين ديدار با اشاره به نقش 
اين كشور به عنوان عضو غيردايم شوراي امنيت سازمان 
ملل براي ۲ س��ال آتي و جايگاه تسهيل گري در اجراي 
برجام و قطعنامه ۲۲31 سازمان ملل متحد، گفت: خروج 
ترامپ از توافق برجام يك اشتباه تاريخي بود و دولت جديد 
امريكا مصمم به بازگشت به برجام است. سايمون كاووني 
با بيان اينكه برجام را به عنوان يك توافق بين المللي براي 
صلح بسيار ارزشمند مي دانيم، افزود: ما تمام تالش خود 
را براي حفظ برجام انجام خواهيم داد و حاضريم هر نقش 
ممكن كه مي تواند به بهتر ش��دن ش��رايط و آغاز دوباره 
گفت وگوهاي همه اعضاي برجام كمك كند، ايفا كنيم. 
وزير امور خارجه ايرلند با اشاره به تغييرات ايجاد شده در 
دولت امريكا و تمايل دولتمردان اين كشور براي بازگشت 
به برجام،  اظهار داشت: با شرايط جديد فرصت مناسبي 
براي مذاكره و گفت وگو ايجاد شده كه بايد از آن به عنوان 

ملزم شدن همه اعضا به اجراي برجام استفاده كنيم.



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
روز يكشنبه 17 اسفند 99، در بازار آزاد ارز، قيمت 
دالر 24 هزار و 800 توم��ان، قيمت يورو 29 هزار 
و 800 تومان و دره��م امارات 6 هزار و 770 تومان 
اعالم شد و دالر در كانال 24 هزار توماني قرار گرفت. 
به دنبال اين كاهش، قيمت طال و سكه نيز كاهش 
يافته و سكه در حال نزديك شدن به مرز 10 ميليون 
تومان است. در ساعات عصر نيز دالر 24710، يورو 
29300 و درهم 6850، گرم طال يك ميليون و 14 
هزار، مظنه مثقال طال 4 ميليون و 390 هزار، سكه 

10 ميليون و 530 هزار تومان اعالم شد. 
بررس��ي روند ب��ازار در روزه��اي اخير نش��ان از 
عقب نشيني دالر امريكا از محدوده 25 هزار تومان 
دارد. هر اسكناس دالر امريكا در صرافي هاي بانكي 
و مجاز سطح كش��ور به نرخ 23 هزار و 515 تومان 
از مردم خريداري مي ش��ود و در مقابل با افت 286 
توماني نس��بت به نرخ پاياني روز قب��ل، به قيمت 
23 ه��زار و 990 تومان به متقاض��ي دريافت دالر 

فروخته مي شود.
روند نزولي ش��اخص ارزي در حالي است كه شنبه 
هفته گذش��ته، بهاي دالر امريكا در كانال بيست و 
پنج هزار توماني به ثبت رسيده بود. به گونه اي كه 
نرخ روز يكش��نبه براي فروش دالر نسبت به شنبه 
هفته قبل )نهم اس��فندماه(، 1248 تومان ارزان تر 

شده است.
همچنين هر اس��كناس يورو در اي��ن صرافي ها، به 
قيمت 28 هزار و 301 توم��ان از مردم خريداري و 
در مقابل به نرخ 28 هزار و 873 تومان به متقاضي 
دريافت يورو فروخته مي ش��ود كه نس��بت به روز 
قب��ل، 460 تومان كاهش قيم��ت دارد. بهاي يورو 
نيز نس��بت به شنبه هفته گذش��ته، 1574 تومان 

ارزان تر شده است.
با كاه��ش قيمت دالر به 24 ه��زار و 800 تومان و 
اعالم اونس جهاني به قيم��ت 1701 دالر، قيمت 
طال و سكه نيز كاهش يافت و قيمت طالي 18عيار 
هرگرم يك ميليون و 8 هزار تومان، مظنه هر مثقال 
ط��ال 4 ميلي��ون و 370 هزار تومان، قيمت س��كه 
تمام به��ار آزادي طرح جدي��د 10 ميليون و 330 
هزار تومان و س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 
10 ميليون تومان، نيم س��كه بهار آزادي 6 ميليون 
تومان، ربع س��كه بهار آزادي 3 ميليون و 800 هزار 
تومان و س��كه يك گرمي 2 ميلي��ون و 250 هزار 

تومان معامله شد. 
قيمت طال و سكه طرح جديد در روز جاري نسبت به 
روزكاري قبل با كاهش همراه شده است؛ سكه طي 
هفته هاي گذشته از كانال 12 ميليوني عقب نشيني 
كرده و به كانال 11 ميليوني بازگشته است و احتمال 
مي رود با ادامه روند نزولي قيمت ها سكه به زير 10 
ميليون تومان هم برسد؛ از جمله داليل اصلي نوسان 
در بازار طال و سكه تغييرات قيمتي در طالي جهاني 
و دالر اس��ت؛ قيمت ارز در ب��ازار تهران تحت تأثير 

خبرهاي سياسي است.
در س��اعات اوليه صبح، در صرافي ه��اي بانكي نيز 
قيمت  دالر و يورو نس��بت به روز كاري قبل كاهش 
يافته اس��ت؛ برهمين اس��اس، قيمت فروش دالر 
24هزار و 119 توم��ان و قيمت خريد دالر از مردم 

23 هزار و 642 تومان تعيين شده است. 
قيمت فروش يورو نيز معادل 29 هزار و 274تومان 
و قيم��ت خريد يورو ني��ز 28 ه��زار و 695 تومان 
اعالم ش��ده است.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در 

صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است 
و متناسب با نوس��انات بازار آزاد در طول روز چند 

بار تغيير مي كند.

    تقويت دالر با كاهش آمار بيكاري
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي 
از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، با 0.05 درصد 
افزايش نسبت به روز گذش��ته در سطح 92.018 
واحد بسته ش��د.در تازه ترين دور از معامالت، پوند 
با 0.09 درصد افزايش نس��بت ب��ه روز قبل خود و 
به ازاي 1.383 دالر مبادله ش��د. يورو 0.06 درصد 
باال رفت و با مان��دن در كانال 1.19 به 1.191 دالر 
رسيد.در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر 
با 0.12 درصد افزايش به 108.398 ين رس��يد. در 
برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.30 
دالر مبادله ش��د. همچنين نرخ برابري دالر معادل 

6.496 يوان چين اعالم شد
ب��ه گزارش رويت��رز، همانطور كه پي��ش تر انتظار 
مي رفت، نرخ بي��كاري بزرگ ترين اقتصاد جهان تا 
پايان ماه فوريه باز هم كاهشي شد و رقم 6.2 درصد 
را ثبت كرد. اين نرخ بيكاري كه 0.5 درصد كمتر از 
ماه قبل بوده، كمترين نرخ بيكاري اين كش��ور در 

طول 11 ماه اخير است. 
طي اين مدت ش��مار جمعيت بيكاران با كاهش��ي 
محس��وس نس��بت به ماه قبل به 9 ميليون و 970 
هزار نفر كاهش پيدا ك��رد. با اين حال نرخ بيكاري 
بزرگ ترين اقتصاد جهان هنوز فاصله زيادي با نرخ 
بيكاري 3.5 درصدي ثبت ش��ده در ماه فوريه دارد 
يعني پيش از آنكه بخش بزرگي از اقتصاد امريكا بر 

اثر كرونا به تعطيلي كشيده شود.

    تعديل نرخ ارز با آزادسازي منابع ارزي 
هرگونه اثرگذاري غيركارشناسي از سوي نهادهاي 
مرتبط در برنامه ريزي بان��ك مركزي براي كنترل 
جريان نقدينگي و تعديل نرخ ارز، آثار نامطلوبي بر 
نرخ تورم و نقدينگي و در نهايت كاهش ارزش پول 

ملي خواهد داشت.
با افزايش فشارهاي اقتصادي و تشديد تحريم هاي 
خصمانه دولت امريكا عليه ملت ايران، بازار ارز دچار 
التهاب شد. التهابي كه ناشي از نابرابري كفه عرضه 
و تقاض��ا در بازار ارز به وجود آم��ده بود، اما با توجه 

به منابع ارزي بانك مركزي و مديريت هوشمندانه 
بازار توسط اين نهاد باالدس��تي نظام پولي و ارزي 
كشورمان، ش��اهد ناكامي دش��منان در فروپاشي 

اقتصاد ايران بوديم.
در اين ميان، حج��م انبوهي از مناب��ع ارزي بانك 
مرك��زي در بانك ه��اي كش��ورهايي همچون كره 
جنوبي، ژاپن، عراق و ... بلوكه شده است و به دليل 
فش��ارهاي دولت امريكا، مسير بازگشت ميلياردها 
دالر به چرخه اقتصادي كش��ورمان با ناهمواري و 

موانع بسياري همراه شده است.
اما نكته مهمي كه بسياري از كارشناسان اقتصادي 
را به تعديل ن��رخ ارز در آينده نزديك اميدوار كرده 
است، مذاكرات گسترده مقامات اقتصادي و سياسي 
كشورمان با همتايان خود در كشورهايي همچون 
ك��ره جنوبي و س��اير كشورهاس��ت. مذاكراتي كه 
در صدر آنها، رييس كل بانك مركزي كش��ورمان 
حضور داش��ته و همواره در جهت برداش��تن موانع 
پيش رو تالش هاي كارشناسي و اثرگذاري صورت 
گرفته اس��ت. به عنوان نمونه هفته گذش��ته دكتر 
همتي ريي��س كل بانك مركزي در جلس��ه اي كه 
به درخواس��ت مديرعامل بانك تج��ارت عراق در 
محل بانك مركزي برگزار شد، بر لزوم استفاده هر 
چه س��ريع تر از اين منابع تأكيد ك��رد. پيش تر نيز 
عالي ترين مقام بانكي كشورمان در مهرماه امسال 
در ديدار با مصطفي غالب مخيف، همتاي عراقي در 
بغداد حل وفصل مسائل بانكي ميان دو كشور را به 

بحث و مذاكره گذاشت.
مسلما تداوم جلسات و مذاكرات منجر به خبرهايي 
مثبت از آزادس��ازي منابع ارزي كش��ورمان شده 
است. اولين خبر مثبت در پي جلسه اخير سفير كره 
جنوبي در تهران با دكتر همتي مخابره شد. رييس 
كل بانك مركزي در اين ب��اره در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: فرآيند پرداخت بدهي كره جنوبي به 

ايران با يك ميليارد دالر آغاز مي شود.
همچني��ن نايب ريي��س و دبيركل ات��اق بازرگاني 
مش��ترك ايران و عراق ضم��ن تاييد آزادس��ازي 
بخش��ي از منابع مالي ايران نزد عراق گفت: تحقق 
اين ام��ر نتيجه ديپلماس��ي و پيگيري هاي رييس 
كل بان��ك مركزي، وزير ني��رو و رييس قوه قضاييه 
است. حسيني در اين باره افزود: بخشي از اين منابع 
آزادش��ده براي تامين كاالهاي اساس��ي مورد نياز 

كشورمان استفاده خواهد شد تا نيازهاي داخلي با 
تامين آنها برطرف شود و كمبود كاال ايجاد نشود.

در هر صورت آنچه مشخص است، آزادسازي بخش 
قابل توجهي از منابع ارزي كشورمان كه به ناحق در 
برخي از كشورها بلوكه شده است، به مراحل پاياني 
نزديك شده است. اما موضوع مهم در اين ميان، تاثير 
بازگشت منابع ارزي به چرخه اقتصاد بر تعديل نرخ 
ارز مي باشد، زيرا س��مت عرضه در بازار ارز، با ورود 
ميلياردها دالر منابع ارزي، تقويت خواهد ش��د و با 
مديريت هوشمندانه سياست گذار ارزي، تعديل نرخ 
ارز رقم خواهد خورد. تعديلي كه بايد توسط سازوكار 
بازار و مس��تقل از سياس��ت هاي مالي و بودجه اي 
رقم بخورد تا ش��اهد اثرگذاري مان��دگار بر اقتصاد 
باش��يم، زيرا همانطور كه رييس كل بانك مركزي 
گفته است »بازار ارز، يك بازار حساس و تخصصي 
است« و در نتيجه در ش��رايط حساس كنوني و در 
جنگ اقتصادي نابرابر دش��منان اي��ران، كنترل و 
مديريت بازار ارز و جهت گيري براي تعديل شاخص 
ارزي، بايس��تي در اختيار بانك مرك��زي به عنوان 
نهادباالدستي در زمينه پول و ارز قرار داشته باشد.

بنابراين در آينده نزديك ش��اهد بازگش��ت منابع 
ارزي ب��ه چرخه اقتصادي خواهيم ب��ود؛ در نتيجه 
در گام نخس��ت، تعديل نرخ ارز از مهم ترين آثار آن 
خواهد بود، اما نكته حائز اهميت در اين ميان، نقش 
و تاثير برنامه هاي اقتصادي دولت و يا سياست هاي 
بودجه اي بر سياست هاي پولي و ارزي بانك مركزي 
است كه بايس��تي به گونه اي باشد كه مسير تعديل 
نرخ ارز و رس��يدن به نرخ واقعي را تحت تاثير قرار 
ندهد و اهداف كنترل سمت عرضه و تقاضا در بازار 
توس��ط بانك مركزي دچار چالش نشود. فراموش 
نكنيم كه هرگونه اثرگذاري غيركاشناسي از سوي 
نهاده��اي مرتب��ط در برنامه ريزي بان��ك مركزي 
براي كنترل جري��ان نقدينگي و تعدي��ل نرخ ارز، 
آثار نامطلوبي بر نرخ ت��ورم و نقدينگي و در نهايت 
كاهش ارزش پول ملي خواهد داش��ت و بازگشت 
دوباره به روند باثبات، با زمان و هزينه زيادي همراه 

خواهد شد.

    ناكامي مجدد بيت كوين در فتح ۵۰  هزار دالري
ارزش بيش��تر ارزهاي ديجيتالي بار ديگر در مسير 
كاهش��ي باق��ي ماند.به گ��زارش سي ان بي س��ي، 
ري��زش اخير ارزهاي ديجيتالي عالوه بر بس��ياري 
از س��هامداران خ��رد باعث كاهش ش��ديد ارزش 
سهام ش��ركت هاي بزرگي شده اس��ت كه اقدام به 

سرمايه گذاري در آنها كرده اند. 
با اي��ن حال ب��ه نظ��ر نمي رس��د كه رون��د ورود 
ش��ركت هاي بزرگ به ب��ازار ارزه��اي ديجيتالي 
متوقف ش��ده باش��د. تنها در چند روز اخير ارزش 
سهام شركت مايكرو استراتژي كه سرمايه گذاري 
س��نگيني در بيت كوين انجام داده، پس از كاهش 
اخير ارزش بيت كوين از كانال 56 هزار دالري يك 
سوم ريزش كرده است.  مجموع ارزش بازار جهاني 
ارزهاي ديجيتالي در ح��ال حاضر 1490 ميليارد 
دالر برآورد مي ش��ود ك��ه اين رقم نس��بت به روز 
قبل 5.24 درصد كمتر ش��ده است. در حال حاضر 
65 درص��د كل بازار ارزه��اي ديجيتالي در اختيار 
بيت كوي��ن و 12 درص��د در اختيار اتريوم اس��ت. 
بيت كوين 12 س��ال پيش توسط گروه گمنامي از 
معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از سال 

2009 معامالت اوليه آن شكل گرفت.
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خطر ورود پول پرقدرت
 در فضاي اقتصادي سال آينده بروز كند را تصويرسازي 
كرد. آقاي همتي اشاره كرده تكاليفي كه مجلس در بطن 
رديف ها و تبصره هاي بودجه براي بانك مركزي در نظر 
گرفته، باعث خواهد شد روند شتابان رشد نقدينگي در 
سال1400 نيز تداوم داشته باشد و بانك مركزي به دليل 
رويكردهاي استقراضي كه در بودجه لحاظ شده، ناچار به 
تزريق پول پرقدرت در اقتصاد شود. طبيعتا فروش اوراق 
مشاركت تنها در كوتاه مدت است كه مي تواند، نقدينگي 
موجود در اقتصاد را جمع آوري كند، اما در بلندمدت اصل 
و فرع اين اوراق بايد بازپرداخت شود و چنانچه اين روند بنا 
به هر دليلي به تعويق بيفتد، بايد منتظر تكانه هاي پي در 
پي تورمي و رشد فزاينده نقدينگي باشيم. در اين ميان 
چنانچه بازپرداخت اين اوراق از محل دريافت ماليات ها، 
فروش نفت و درآمدهاي نفتي جبران نشود، بانك مركزي 
ناچار است تا پول هاي پرقدرت را منتشر و آن را در اتمسفر 
اقتصادي تزريق كند. اين تصميم در نهايت باعث رشد 
حجم نقدينگي خواهد شد، تبعات رشد نقدينگي هم در 
اقتصاد نهايتا باعث توسعه پايه پولي و بروز تكانه هاي تورمي 
پي در پي خواهد شد. اين توازن بخشيدن به فروش اوراق 
و جبران نيازهاي پولي، يكي از مسائل بسيار كليدي در 
بحث متغيرهاي پولي و مالي است. تا جايي كه به خاطر 
دارم در اليحه بودجه از حجم كلي 841هزار ميليارد توماني 
در نظر گرفته ش��ده براي بودجه، بين 200 تا 300هزار 
ميليارد تومان از منابع استقراضي تامين شده بود. اين منابع 
استقراضي با اسامي مختلف در قالب انتشار و فروش اسناد 
خزانه و يا اوراق قرضه وارد رديف ها و تبصره هاي بودجه 
شده است، چنانچه در روند بررسي بودجه در مجلس اين 
رقم ها دچار افزايش شده باشند، نشان دهنده آن است كه 
اقتصاد ايران در سال 1400 با پول پرقدرتي مواجه خواهد 
شد كه مي تواند تبعات خطرناكي در اقتصاد و معيشت 
به وجود بياورد. نكته كليدي در اين بحث آن اس��ت كه 
بخشي از فشار اين اس��ناد خزانه هرچند در سال 1400 
بروز خواهند كرد، اما آثار و تبعات آن براي سال 1401 و 
دوران پس از آن نيز نمايان خواهد شد. به عبارت روشنتر 
تبعات تصميماتي كه مجلس براي سال 1400 برنامه ريزي 
كرده، تنها در س��ال آينده اثر گ��ذار نخواهد بود و دامنه 
اثرگذاري اين تصميمات، چشم انداز پيش روي اقتصاد 
در س��ال هاي پس از 1400 را نيز متاثر خواهد كرد. چرا 
كه اسناد خزانه هرچند حداقل يكساله است، اما برخي از 
نمونه هاي اين اسناد براي بيش از يك سال نيز برنامه ريزي 
مي ش��وند. با يك چنين اعداد و ارقام و روش هايي براي 
تامين بودجه، موضوعي كه مي تواند اميدواري ها را بيشتر 
كند، دورنمايي است كه براي پايان بخشيدن تحريم ها و 
احياي احتمالي برجام ارايه شده است. اگر تحريم ها رفع 
شود و منابع ارزي به اقتصاد ايران تزريق شود، اقتصاد ايران 
مي تواند بخش��ي از اين تكانه هاي پولي و مالي را جبران 
كند. با بازگشت منابع ارزي و عادي شدن شرايط با جهان 
پيراموني، دولت مي تواند بخشي از نقدينگي موجود در 
جامع��ه را جمع آوري كند. ضمن اينكه با عادي ش��دن 
مبادالت پولي و مالي، دولت ديگر نياز نخواهد داشت تمام 
تمركز و توجه خود را معطوف اس��تقراض و انتشار اوراق 
كند. زماني ساختارهاي اقتصادي ناگزير به انتشار فزاينده 
اوراق و استقراض هستند كه ساير راهكارهاي تامين منابع 
مسدود شده باش��ند. چنانچه اقتصاد ايران به هر دليلي 
از تله تحريم ها عبور كند، احتمال رشد اقتصادي باال در 
كشور قابل پيش بيني است. زماني كه اقتصادي با رشد 
همراه شود، فضاي كسب و كار با رونق همراه خواهد بود. 
در ادامه رونق در كسب و كار مردم به معناي ماليات بيشتر، 
توسعه پايه هاي مالياتي جديد و درآمد افزونتر خواهد بود. 
لذا از چند وجه مي توان به چشم انداز اقتصادي پيش رو و 
بودجه نگاه كرد و آن را تحليل كرد. بدترين حالت آن است 
كه تحريم ها ادامه داشته باشند، در آن صورت دولت ناچار 
به استقراض بيشتر و افزايش انتشار اوراق و ورود پول پر 
قدرت به اقتصاد خواهد شد. از سوي ديگر چنانچه مجموعه 
برنامه ريزي هاي اجرايي و راهبردي كشور منجر به احياي 
برجام و پايان تحريم ها شود، مي توان چشم انداز روشن تري 
را در اقتصاد كشور متصور شد. دولت نيز با تكيه بر رونق 
اقتصادي و دريافت ماليات بيشتر و افزايش درآمدهاي 
نفتي مي تواند نقدينگي افسارگسيخته در كشور را جمع 
آوري و كمربندهاي اقتصادي را براي مهار تورم محكم تر 

از قبل كند. 

بانك ملت باز هم داراترين 
شركت كشور  شناخته شد

بانك ملت موفق ش��د باز هم عنوان »داراترين شركت 
كشور« را در رتبه بندي سازمان مديريت صنعتي ايران 
به خود اختصاص دهد.به گزارش روابط عمومي بانك 
ملت، اين بانك در بيست و سومين همايش 100شركت 
برتر اي��ران ك��ه در آن از بين 500 ش��ركت حاضر در 
اين ماراتن، 100 ش��ركت عنوان شركت هاي برتر را به 
خود اختصاص دادند، در ش��اخص بيش��ترين دارايي، 
با داش��تن 4.504ميليارد و 167 ميليون ريال دارايي، 
عنوان نخست را در بين تمامي شركت ها از آن خود كرد. 
ميزان دارايي بانك ملت در س��ال مالي 97 هم، 3.456 
ميليارد و 790ميليون ريال اعالم ش��ده بود كه در آن 
سال نيز بيشترين دارايي در بين شركت هاي برتر ايران 

محسوب مي شد. 

افتتاح پروژه اي  عظيم
مديرعامل صندوق بازنشس��تگي فوالد اعالم كرد: 
پروژه عظيم گندله سازي سه چاهون در هفته جاري 
به صورت رسمي توسط رييس جمهور افتتاح خواهد 
شد. به گزارش روابط عمومي صندوق بازنشستگي 
ف��والد، رض��ا مس��رور گفت: اي��ن پروژه ب��ا ارزش 
س��رمايه گذاري روز 9300 ميليارد تومان، ظرفيت 
توليد 5 ميليون تن گندله را دارد كه با بهره برداري از 
آن در سال جهش توليد گام مهمي در تكميل زنجيره 
صنعت فوالد در مجموعه شركت سنگ آهن مركزي 
برداشته مي شود. ضمن اينكه به صورت مستقيم براي 

800 نفر اشتغال ايجاد شده است.

موانع حضور ايران در بازار نفت
ايران در سال هاي قبل از انقالب حتي تا 6 ميليون 
بش��كه نفت نيز صادرات داشته است. مساله مهم 
براي نفت ايران آن اس��ت كه در ح��ال حاضر در 
ش��رايط تحريم نفتي قرار دارد. اين تحريم نفتي 
برداشته نمي شود مگر اينكه يك توافق جدي ميان 
ايران و 1+5 انجام شود. آنچه مورد نظر ايران است 
بازگشتن كشورهاي 1+5 به برجام است. برجامي 
كه سال 2015 عملياتي شد و تحريم ها بر اساس 
قطعنانه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل برداشته 
ش��د. ايران اعالم كرده بعد از بازگشت طرف هاي 
مقابل به برجام ايران هم روند كاهش تعهدات خود 
را متوقف خواهد ك��رد و به تعهدات برجامي خود 
بازمي گردد. تحقق اين روند در حال حاضر بسيار 
دشوار به نظر مي رسد، چرا كه شرايط كلي ايران، 
منطقه، امريكا و... بسيار تغيير كرده است. به عبارت 
روشن تر در حال حاضر يك ائتالف نانوشته عليه 
ايران با محوريت عبري - عربي برقرار ش��ده و اين 
محور تالش زايدالوصفي را براي سنگ اندازي در 
مذاكرات ترتيب مي دهند. محدوديت ورود دالر به 
كشور باعث شده تا بخشي از اقتدار اقتصادي ايران 
دچار آسيب شود و عبور از اين چالش هاي نيازمند 
به كارگيري ديپلماسي فعال در منطقه است. در 
كنار اين موارد نحوه بازيگري و مخالفت خواني هاي 
مجلس با برجام باعث ش��ده تا غرب با نوعي ابهام 
موضوع مذاكره و گفت وگو با ايران را پيگيري كند. 
تصويب سريع طرح اقدام راهبردي و تصويب توليد 
اورانيوم 20 درصدي باعث شده تا روند رايزني ها و 
ديپلماسي ايران در خصوص برجام با دشواري هاي 
فراواني روبه رو ش��ود. در واقع ح��ل اين ابهامات 
نيازمند ب��ه كارگيري نوع خاصي از ديپلماس��ي 
خالقانه و نوين است كه ايران بتواند به صورت گام 
به گام و تدريجي مسائل پيش روي برجام را از ميان 
بردارد. در كنار اين موارد نمي توان نقش كاسبان و 
دالالن تحريم در كشور را فراموش كرد. جرياناتي 
كه از دور زدن تحريم ها و تداوم تحريم ها سودهاي 
كالني ب��ه جيب زده اند و به مثل��ث قدرت، ثروت 
و اطالعات متصل هستند. بخش��ي از گروه هاي 
تندرو در كش��ور با اين گروه ها در ارتباط هستند 
و اين مثل��ث با نفوذ در مقابل منافع ملي كش��ور 
كه پايان تحريم ها و عادي ش��دن ش��رايط است 
ايس��تادگي مي كنند. اگر ايران نتواند، سرنوشت 
نهاييCFT  و پالرمو را كه در مجمع تشخيص در 
حال بررسي اس��ت تعيين تكليف كند و به دولت 
ابالغ كند، اقتصاد ايران همچنان در ليست سياه 
FATF باقي خواهد ماند. تنها دو كشور ايران و كره 
شمالي در ليست سياه قرار دارند. معناي قرار گرفتن 
در اين ليست سياه آن است كه هيچ بانكي در دنيا 
حاضر به مبادله و معامله با ايران نخواهد بود و هر 
نوع نقل و انتقاالت بانكي با ايران مس��دود خواهد 
شد. در گذشته و در زمان ترامپ، برخي بانك هاي 
اروپايي كه به هر روشي ارتباطي با ايران داشتند، 
با جرايمي مجموعا 17تا 18ميليارد دالري روبه رو 
ش��دند. جرايمي كه باعث مي شود هيچ بانكي در 
دنيا جرات تبادل مالي و نقل و انتقال بانكي با ايران 
را نداشته باش��د. با اين توضيحات در حال حاضر 
مهم ترين مساله حل مش��كل برجام براي فروش 
نفت و بعد از آن حل مشكل FATF براي تبادالت 
بانكي است. تا اين موضوعات حل نشود، ايران وزني 
در بازار نفت جهاني و اوپك پالس نخواهد داشت. 
به هر حال كشورهايي در اين مجامع داراي نفوذ 
هس��تند كه بتوانند حجم بااليي نفت بفروشند و 
در فضاي روابط بين الملل داراي جايگاهي باشند. 
بنابراين قبل از هر اقدامي بايد ابتدا زمينه گفت وگو 
با كش��ورهاي 1+5 فراهم شود و پس از آن تالش 
براي FATF در دستور كار قرار بگيرد تا ايران بتواند 

به بازسازي وجهه خود در بازار نفت بپردازد.

كاهش 1250 توماني قيمت دالر در يك هفته اخير

كاهش نرخ دالر به كانال 24 هزار 

گشايش هايي در منابع ارزي كشور در خارج ايجاد شده است

ارزهاي آزاد  شده بايد صرف امور زيربنايي شود
گروه بانك و بيمه|  براساس گفته مسووالن اقتصادي 
كشور، با وجود همه محدوديت ها، منابع حاصل از فروش 
نفت به كشور در حال افزايش و گشايش هايي در منابع ارزي 
كشور در خارج نيز ايجاد شده است. همچنين در 11 ماه 
اول سال، 32 ميليارد دالر صادرات غير نفتي و 34 ميليارد 
دالر واردات صورت گرفته است.  آزادسازي يك ميليارد 
دالر از ارزهاي مسدود شده در كره جنوبي، اميدواري براي 
دسترسي ايران به ساير منابع خود در بانك هاي جهاني 
را ايجاد كرد. در اين ميان، كارشناسان اقتصادي هشدار 
مي دهند به منظ��ور جلوگيري از ايجاد ت��ورم جديد در 
آينده، بايد از تكرار پديده ارزپاشي جلوگيري به عمل آورد. 
توافق هاي الزم براي انجام اولين مرحله از آزادسازي منابع 
مسدود شده ايران در بانك هاي كره جنوبي، در حالي به 
گفته طرف هاي ايراني و كره اي در حال نهايي شدن است 
كه به واسطه تحريم هاي يك جانبه امريكا عليه ايران، در 
سال هاي اخير، ايران امكان دسترسي به اين دارايي خود 
را نداش��ت. منابعي كه گفته مي شود به صورت عمده در 
بانك هاي كش��ورهاي كره جنوبي، ع��راق، عمان و ژاپن 
مسدود شده اند و در صورتي كه دولت جمهوري اسالمي 
ايران امكان دسترسي به آنها را پيدا كند، برخي از مسائل 
و مشكالتي كه در پي ايجاد تحريم ها دچار آن شده است، 
تخفيف پيدا خواهند كرد. در اين زمينه »علي سعدوندي« 
استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي با استقبال از برداشته 
ش��دن اولين گام در روند آزادس��ازي اين منابع ارزي، به 
خبرنگار ايرنا گفت: مطابق با خبرهاي منتشر شده، يك 
ميليارد دالر توافق ش��ده با دولت كره جنوبي، به صورت 
خريد دارو و ساير مواد ضروري در اختيار ايران قرار خواهد 
گرفت كه امر مباركي است و اميدوارم كه ساير منابعي نيز 
كه تا امروز مسدود بوده اند، در جايگاه درست هزينه شوند. 
وي با تاكي��د بر اهميت نحوه هزينه كرد اين منابع ارزي، 
ادامه داد: پس از مرحله ديپلماتيك و آزادسازي دسترسي 
به منابع ارزي كشور، موضوع بسيار مهم چگونگي هزينه 

كردن اين منابع است. گاها در رسانه ها و حتي از زبان برخي 
كارشناسان و مسووالن ش��نيده مي شود كه مي گويند 
ارزهاي آزادسازي ش��ده، بايد مستقيما وارد بازار داخلي 
شوند و به اصطالح طي فرايند ارزپاشي، نسبت به كنترل 
قيمت ارز در بازار داخلي اقدام كرد. بازاري كه در ماه هاي 
اخير و به واسطه مشكالت اقتصادي از جمله تحريم هاي 
امريكا دچار التهابات زيادي است. اين كارشناس اقتصادي 
ضمن هشدار نس��بت به عواقب ارزپاش��ي تصريح كرد: 
متاس��فانه اين راهكار طي 50 س��ال گذش��ته، همواره 
گريبانگير اقتصاد ايران بوده و آسيب هاي فراواني از اين 
ناحيه وارد آمده است. در تمام اين دوران هرگاه مديران و 
سياست گذاران ايراني به منابع ارزي دست پيدا كرده اند، 
به اميد كنترل قيمت ارز اقدام به تزريق آن در بازار كرده اند 
و با ايجاد لنگر اسمي براي مدتي قيمت ارز سركوب شده 
است. ايجاد اين لنگر اسمي هرچند به طور موقت مي تواند 
انتظارات تورمي را كاهش دهد و در تجربه ايران ديده شده 
است كه اگر شرايط آرام باشد با اين شيوه مي توان به مدت 
8 - 7 سال هم قيمت ارز را سركوب كرد، اما همواره پس 
از آنكه فنر نرخ ارز بس��يار فشرده شد، كنترل آن از دست 
رفته است، با جهش غيرقابل كنترل ارز و در نتيجه افزايش 
چشم گير تورم مواجه شده ايم. وي افزود: در نتيجه اجراي 
اين سياس��ت، هر چند در ظاهر قيمت ارز ثابت مانده 
است، اما در واقع اين توليد ملي است كه ضربه مي خورد و 
تنها برندگان اين ثبات ظاهري، توليدكنندگان خارجي 
هستند. در پي سركوب قيمت ارز و ارزانتر نگه داشتن آن 
از قيمت واقعي اش، توليدكننده ايراني نمي تواند كااليي 
با بهاي در حد توان رقابت جهاني توليد كند و از سوي 
ديگر توليدكننده خارج��ي كاالهاي خود را با قيمتي 
كمتر از نرخ واقعي، وارد كشور مي كند و سودهاي كالن 
مي برند. عالوه بر اين بعد از رها شدن فنر قيمت ارز نيز 
اين عموم مردم هستند كه به دليل افزايش بي محاباي، 

تورم آسيب جدي مي بينند.



گروه بورس|
چندماهی می شود که بازارس��رمایه وضعیت مطلوبی 
ندارد و در س��ال جاری سه مدیر جدید به خود دید. این 
موضوع باعث شد که هر مدیر یک راهکار برای نجات بازار 
در نظر بگیرد و درنهایت سهامداران به بن بست بخورند. 
سیاست گذاری و تصمیم گیری های نادراست همچنان 
در بورس ادامه دار ست و مسوولین توجه ای به اثرات بعدی 
تصمیم های خلق الساعه خود ندارند. تصمیم گیری ها در 
بازار سرمایه همچنان ادامه دار است، بدون آنکه توجهی 
به اثرات بعدی تصمیمات خلق الساعه این مدیران شده 
باشد. در طول هفته های اخیر تصمیمات مختلفی همچوم 
دامنه نوس��ان نامتقارن، افزایش نصاب صندوق های با 
درآمد ثابت برای سرمایه گذاری در سهام و جدیدتر هم 
طرح حمایت از سرمایه گذاران خرد بازار اخذ شده است. 
شواهد حاکی اس��ت که تمام این اقدامات سبب شده تا 
اعتماد  سرمایه گذاران و سهامداران بورسی تا حد زیادی 
کاهش پیدا کند و علت این موضوع نیز درمعامالت روزانه 
بازارسهام پیداست. همانگونه که گفته شد بازارسرمایه 
ماه ها تصمیمات و مصوبات متعددی به خود دید و هر یک 
به نوعی باعث شدند که اعتماد سرمایه گذاران و سهامداران 
بورس��ی نسب به گذشته کمتر ش��ود و از تداوم سرمایه 
گذاری و حضور در این بازار کاسته شود. این موضوع در 
حالی رخ می دهد که اعتماد سهامداران به تازگی نسبت 
به بازار جلب ش��ده بود و همین اعتماد مهم ترین رکن 
سرمایه گذاری در بورس است. اعتماد و انگیزه مهم ترین 
رکن برای انجام سرمایه گذاری و معامالت در بازارسهام 
است.  طی هفته های اخیر مسوولین بورسی از افزایش 
کف نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری 
با درآمد ثابت در بازار خبر دادند. آنطور که کارشناس��ان 
می گویند این تغییر و اجبار در نهایت چیزی در حدود ۱۰ 
هزار میلیارد تومان از منابع صندوق ها را به نفع حمایت از 
بازار سهام آزاد می کند که اگر آن را با ارزش معامالت در 
روزهای سبز بازار در همین یک ماه اخیر مقایسه کنیم، 
این مبلغ نهایتا ظرف یک یا دو روز جذب خواهد ش��د. با 
این حال گفته می شود که این پول ناچیز نیز به تدریج )هر 
فصل ۳ درصد از کل منابع( وارد بازار خواهد شد و از این 
بابت چندان محتمل نیست که شاهد تغییری چشمگیر 
در جریان معامالت یا بازگشت رونقی پایدار به بازار سرمایه 
باش��یم. البته باید توجه داش��ت که ابالغیه روز گذشته 
س��ازمان بورس مبنی بر لزوم خرید سهام صندوق ها در 
غال��ب معامالت خرد، گامی مثبت در این زمینه اس��ت 
که می تواند اثر مفیدتری از تقاضای س��هام در معامالت 
بلوکی داشته باش��د. یکی دیگر از مشکالت بازارسرمایه 
دامنه نوسان نامتقارن است و این مشکل همچنان ادامه 
دارد اما یک نکته مهم وجود دارد اینکه رییس س��ازمان 
بورس یعنی دهقان دهنوي در روزهای گذش��ته اعالم 
کرد که س��ازمان در نظر دارد از سرمایه گذاران خرد بازار 
حمایت کند. براساس کلیات خبر بسیار مطلوب به نظر 
می آید اما نظر کارشناسان بازار این است که طرح مذکور 
هیچ دردی را دوا نمی کند و بالعکس اعتماد سهامداران را 

نسبت به بازار کمتر از گذشته می کند.  درنهایت مشخص 
شد مسوولین سازمان بورس بازهم می خواهند هزینه 
سیاست های پوپولیستی خود را از جیب  سهامداران و 
فعاالن بازار پرداخت کنند البته تا همین جا هزینه های 
زیادی بابت این نوع از سیاست ها پرداخت شده و میزان 

اعتماد سهامداران به پایان ترین حد خود رسیده است.

پیشبینیهاراجعبهبورسچهمیگویند؟
سهیل کالهچی، کارشناس بازارسرمایه در گفتگو با ایرنا 
اظهار داشت: بازار سهام از لحاظ تکنیکالی و بنیادی در 
شرایط خوبی قرار دارد اما با وجود نقاط مثبت و اقداماتی 
که سازمان بورس برای بهبود وضعیت بازار در دستور کار 
قرار داده است همچنان این بازار در موقعیت نزولی قرار 
دارد و این امر بر افزایش ترس و نگرانی سهامداران در بازار 
تاثیرگذار بوده است. اسفند ماه همیشه بازاری منفی برای 
بورس بوده است، دلیل آن به شرکت هایی بر می گردد که 
به دلیل کسب نقدینگی به دنبال نقد کردن سهام خود 
در بازار هس��تند و این موضوع به شدت بر روند اصالحی 
بازار تاثیرگذار است. کالهچی به انتشار اوراق اختیار تبعی 
در بورس اشاره کرد و اظهار داشت: تا چند وقت گذشته 
بسیاری از ش��رکت ها اقدام به انتشار اوراق اختیار تبعی 
برای سهام خود می کردند. اکنون با قیمت هایی که در بازار 
وجود دارد همه افرادی که از این اوراق برخوردارند اقدام 
به استفاده از آن می کنند زیرا در وضعیت فعلی قیمت ها 
حدود ٣٠ تا ۵٠ درصد کمتر از قیمتی است که برای زمان 

سررسید اعمال ش��ده است.به گفته این کارشناس بازار 
سرمایه، با توجه به اینکه سررسید اکثر این اوراق ۱۰ تا ۱۵ 
اسفند ماه است؛ بنابراین افراد اکنون از این اوراق استفاده 
می کنند تا بتوانند سهامشان را با قیمتی باالتر به فروش 
برس��انند. وی ادامه داد: در ماه های آین��ده، بازار ریزش 
سنگینی را نخواهد داش��ت اما نمی توان در انتظار ورود 
شاخص بورس به مدار صعودی بود. اکنون حقوقی های 
بزرگ با انجام برخی از اقدامات زمینه بهم ریختگی بازار 
را فراهم کرده اند و باعث اصالح شدید شاخص بورس در 
بازار شده اند. بازار اکنون در شرایط بسیار خوبی برای رشد 
قرار دارد و می توان امیدوار به روزهای مثبت در بورس و 
بهبود وضعیت این بازار بود. این تحلیلگر بازارسرمایه به 
اقداماتی که باید سهامداران برای کسب سود بیشتر در این 
بازار انجام دهند اشاره و اضافه کرد: اگر فردی در بازار اقدام 
به خرید سهامی کند که در بازار با موقعیتی مناسب همراه 
است و به مدت ٦ ماه سهام را در اختیار بگیرد به طور حتم 
می تواند سود معقولی را از این بازار کسب کند زیرا اکنون 
شرایط بازار مثبت است و سهام حاضر در بورس می توانند 
رش��د خوبی را داشته باشند. سهامدارانی که نوسان گیر 
هستند و با دید میان مدت اقدام به سرمایه گذاری در این 
بازار کرده اند شکی نیس��ت که در این بازار با ضرر و زیان 
مواجه می شوند و نباید چندان به سرمایه گذاری در این 

بازار امیدوار باشند.
کالهچی با بیان اینکه سهامداران با توجه به ریزشی که 
ش��اخص بورس از مرداد ماه در این بازار داشته و ضرر و 

زیان های س��نگینی را متحمل ش��ده اند نباید اقدام به 
فعالیت های هیجانی در این بازار کنند، گفت: سهامداران 
بهتر است با آموزش و استفاده از کارشناسان خبره اقدام 
به سرمایه گذاری و انتخاب سهام در بازار کنند همچنین 
می توانند با سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری 
به صورت غیرمستقیم در این بازار سرمایه گذاری و سود 
معقولی را به دس��ت آورند. در شرایط فعلی سهامی که 
کامودیتی محور هس��تند با دید میان م��دت به عنوان 
س��هامی بس��یار خوب برای خرید محسوب می شوند و 
می توان نسبت به آینده آنها در بازار امیدوار بود، همچنین 
به محض ورود روند صعودی در بازار این گروه ها می توانند 

در بازار پیشتاز باشند.
وی تاکید کرد: از االن تا ۶ ماه آینده بازار با نوسان و روند 
متعادلی همراه است اما س��هامداران نباید منتظر رشد 
پرشتاب ش��اخص بورس تا آن زمان باشند و با توجه به 
موقعیت فعلی، نمی توان از االن بازار را برای بعد از ۶ ماه 
پیش بینی کرد اگر بازار سال ٩٢ را در نظر بگیریم، در آن 
زمان بازار رشدی را تجربه کرد و بعد وارد مدار نزولی شد 
در این زمان س��هامدارانی برنده این بازار بودند که بعد از 
ریزش شاخص بورس در این بازار ماندند و توانستند سود 
معقولی را از این بازار کسب کنند و افرادی جزو بازندگان 
اصلی در این بازار بودند که به محض ایجاد کوچکترین 
اصالحی در بازار اقدام به خروج از بازار سهام کردند. بازار 
سهام با دید بلندمدت همیشه بازاری مثبت بوده است و 
توانسته سرمایه معقولی را در اختیار سهامداران قرار دهد.
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افزایشسرمایهسرخآبيهادر
مرحلهتصویبمجمعفوقالعاده

مرتضي فالح، مدیركل حقوقي وزارت ورزش و جوانان 
درخصوص آخرین اقدامات ص��ورت گرفته براي ورود 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به بازار سرمایه و ثبت 
تغییرات سرمایه دو باشگاه كه توسط وزارت ورزش انجام 
ش��د، گفت: همزمان با اقداماتي كه در وزارت ورزش و 
جوانان صورت گرفت در ش��وراي پذیرش بازار سرمایه 
مراحل دیگر واگذاري دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
درحال انجام است. وي اظهار داشت: افزایش سرمایه دو 
باش��گاه فرهنگي، ورزشي استقالل و پرسپولیس طي 
مصوبه مجمع عمومي فوق العاده م��ورد تصویب قرار 
گرفت. بعد از اینكه كار تشریفات قانوني افزایش سرمایه 
سرخابي ها انجام شد از طریق پذیرش ثبت شركت ها 
آگهي روزنامه منتش��ر شد و عمال س��رمایه دو شركت 
افزایش پیدا كرد. فالح در ادامه افزود: همزمان با اقداماتي 
كه در وزارت ورزش و جوانان صورت گرفت در ش��وراي 
پذیرش بورس مراحل دیگر واگذاري دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس درحال انجام است.افزایش سرمایه دو باشگاه 
یكي از اساسي ترین اقدامات صورت گرفته براي واگذاري 
سرخابي ها به بازار سرمایه بود. مدیركل حقوقي و زارت 
ورزش و جوانان تصریح كرد: با توجه به اموال غیرمنقولي 
كه به نام دو باشگاه شد سرمایه استقالل و پرسپولیس 
افزایش پیدا كرد و این آمادگي وج��ود دارد كه در بازار 
سرمایه سهام دو باشگاه عرضه شود. وي خاطرنشان كرد: 
پیش از این سرمایه ثبت شده پرسپولیس یك میلیون 
تومان و سرمایه اس��تقالل ۱۰ میلیون تومان بود و 
مي توان گفت كه این سرمایه ها غیرواقعي محسوب 
مي شد. با توجه به تغییرات صورت گرفته در سرمایه 
س��رخابي ها این دو باشگاه به صورت واقعي ماهیت 

گرفتند و آماده ورود به بازار سرمایه هستند.

دادوستد۲۲۲۱میلیارد
سهميبورسدرسالجاري

تع��داد ۲۲۲۱میلی��ارد ان��واع اوراق بهادار ب��ه ارزش 
۲۶۱۴۵هزار میلیارد ریال در مدت ۲۳۳روز معامالتي 
در بورس اوراق بهادار دادوس��تد شد. از ابتداي امسال تا 
هفته گذشته تعداد ۲۲۲۱میلیارد و ۳۶۴میلیون انواع 
اوراق بهادار به ارزش ۲۶۱۴۵هزار و ۶۴۲میلیارد ریال در 
بیش از ۳۵۵میلیون و ۴۲۴هزار و ۵۹دفعه طي ۲۳۳روز 
معامالتي در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفت. 
این درحالي است كه تعداد ۸۸میلیارد و ۹۱۰میلیون 
واحد از صندوق هاي سرمایه گذاري قابل معامله در بورس 
تهران به ارزش كل بیش از ۲۰۷۵هزار و ۱۴۵میلیارد ریال 
نیز در این مدت مورد معامله قرار گرفته است. این گزارش 
مي افزاید: شاخص بورس نیز از ابتداي امسال تا پایان هفته 
گذشته با ۶۶۵هزار و ۱۷واحد افزایش، معادل ۱۳۰درصد 
رشد كرد و به رقم یك میلیون و ۱۷۷هزار و ۹۱۷واحد 
رسید و شاخص كل هموزن نیز در این مدت با ۲۵۴هزار 
و ۱۸۵واحد افزایش، معادل ۱۴۴درصد رشد كرد و رقم 
۴۳۱هزار و ۲۶۵واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار 
اول هم در این مدت با ۴۹۹ه��زار و ۴۸۵واحد افزایش 
به رقم ۸۶۲هزار و ۲۱۶واحد و شاخص بازار دوم با ۲ 
میلیون و ۲۷۲هزار و ۵۲۱واحد رشد به عدد ۲ میلیون 
و ۳۸۱هزار و ۳۳۰واحد رس��یدند كه به این ترتیب 
شاخص بازار اول با ۱۳۸درصد افزایش و شاخص بازار 

دوم با ۲۰۸۹درصد رشد همراه شدند.

عملكردمنفيدولتدرتقسیمسود
سهامعدالتدرسالپایانيخود

حسن شجاعي، نایب رییس كمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
در گفت وگو با تسنیم با اشاره به اینكه متاسفانه دولت با 
موضوع سهام عدالت مانند یك فرزندخوانده برخورد 
كرده است، گفت: اش��كاالت فراواني به ویژه در زمینه 
آزادسازي سهام عدالت وجود دارد؛ از جمله اینكه هم 
حق و حقوق س��هامداران عدالت كه از اقشار كم درآمد 
هس��تند با مدل آزادس��ازي دولت به آنها نرسید و هم 
اینكه آزادسازي سهام عدالت همزمان با شروع ریزش 
بورس آغاز شد كه در نهایت به ضرر مردم تمام شد؛ به 
همین جهت موضوع طرح تحقیق و تفحص از س��هام 
عدالت در دس��تور كار مجلس قرار گرفته است. نایب 
رییس كمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص مراحل 
تحقیق و تفحص از سهام عدالت اذعان داشت: این مورد 
در سامانه مجلس ثبت و در كمیسیون مربوطه بررسي 
خواهد شد. پس از آن نیز به صحن علني مجلس مي آید 
تا تحقیق و تفحص از آن آغاز شود. وي ادامه داد: همانطور 
كه از اسم سهام عدالت برمي آید، توزیع این سهام نیز باید 
عادالنه باشد. بنابراین براي تحقق این امر، در چند ماه 
گذشته با اولویت مددجویان كمیته امداد و بهزیستي، 
طرح جاماندگان از سهام عدالت در مجلس مطرح شده 
و در حال پیگیري اس��ت. نماینده مردم ابهر، خرمدره 
و س��لطانیه در مجلس اضافه كرد: طرح جاماندگان از 
س��هام عدالت با دو فوریت در نوبت رسیدگي است كه 
اگر در صحن مجلس، طرح و تصویب شود، چند میلیون 
مشمول جدید كه از افراد مستحق و كم درآمد هستند، 
به دریافت كنندگان س��هام عدالت افزوده خواهد شد. 
نایب رییس كمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه با انتقاد 
از عملكرد كلي دولت در راستاي اجراي موارد مربوط به 
سهام عدالت گفت: به عنوان مثال طي سه سال گذشته 
همواره در ماه هاي پایاني سال، عالوه بر مشخص بودن 
میزان سود تخصیصي به مشموالن سهام عدالت، بخش 
قابل توجهي از آنها این سود را نیز تا روزهاي پایاني هر 
سال دریافت مي كردند؛ اما امسال نه تنها تا كنون این 
سود توسط مشموالن دریافت نشده است، بلكه میزان 
دقیق آن نیز كماكان مش��خص نیس��ت. طبق قانون 
تجارت، شركت ها ۸ ماه نیز فرصت دارند تا این سود را 
میان سهامداران خود تقسیم كنند. شجاعي ادامه داد: 
ضمن این كه، این مهلت براي بیشتر  شركت هاي حاضر 
در سبد سهام عدالت پایان یافته است و این سود نه تنها 
هنوز میان سهامداران عدالت كه عمدتا از اقشار كم درآمد 
هستند، توزیع نشده، بلكه میزان دقیق این سود نیز هنوز 
مشخص نشده كه از این جنبه نیز عملكرد دولت جاي 

انتقاد جدي دارد.

بورسمسكنسودقابلقبولي
برايسرمایهگذاراندارد

محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرس��ازي 
در گفت وگو با تس��نیم، اظهار كرد: مقدمات ورود 
حوزه مس��كن به بورس فراهم شده اس��ت. از این 
بابت كه سرمایه گذاري هاي خرد و پروژه كساني كه 
عالقه مند هستند در حوزه ساختمان مسكن یا سایر 
خدمات سرمایه گذاري كنند، وارد بورس مي شود. 
وي ادام��ه داد: با این كار س��رمایه گذاران، از منافع 
قابل قبولي برخوردار شوند، ضمن اینكه ورود مسكن 
به بورس منجر به افزایش ساخت و ساز و تولید واحد 
مسكوني در كشور شود. این مقام مسوول همچنین 
با اشاره به كاهش فاصله قیمت تمام شده مسكن و 
قدرت خرید مردم با اجراي طرح ملي مسكن افزود: 
در شهرهاي مختلف كشور پروژه هاي مختلفي از 
این طرح افتتاح شد. تا قبل از پایان سال پروژه هاي 
طرح ملي مسكن استان یزد افتتاح مي شود. ساخت 
این واحدها امسال شروع ش��ده كه پس از ۱۱ ماه 
به اتمام رس��یده است. معاون وزیر راه و شهرسازي 
یادآور شد: مجري این پروژه ستاد فرمان امام بوده 
كه س��اخت آن را به پیمانكاران واگ��ذار كرده بود. 
عالوه بر این تعدادي از پروژه هاي كوچك در سراسر 
كشور چه در بافت فرسوده چه در سایر بافت ها كه به 
صورت گروهي براي ساخت واگذار شده به زودي به 

بهره برداري مي رسد.

اقتصادبدوننگاهعلميو
تخصصيپیشنميرود

محمدرضا پورابراهیمي، رییس كمیسیون اقتصادي 
مجلس در آیین راه اندازي معامالت آتي نقره و حراج 
باز س��نگ آهن در بورس كاال اظهار داشت: اقدامات 
زیادي براي افزایش بهره گیري از ظرفیت بازار سرمایه 
و ب��ورس كاال جهت رونق اقتصادي كش��ور، بهبود و 
شفافیت اطالعات و كاهش ریسك ها انجام شده است 
كه باید از همكاران ب��ورس كاال به خاطر تالش هاي 
شبانه روزي و معرفي ابزارهاي جدید در هر چند ماه 

یك بار، تشكر كنیم.
پورابراهیمي با بیان اینكه اقدامات مثبتي كه در بورس 
كاال در حال انجام است با كمك سازمان بورس سرعت 
گرفته است، افزود: در جلسه گذشته كه در بورس كاال 
براي راه اندازي صندوق كشاورزي برگزار شد گالیه هاي 
زیادي را از چرخه وضعیت فوالد داشتیم و اعالم كردیم 
كه قاعده بازي باید در بازار رعایت شود، خوشبختانه 
همراهي وزارت صنعت و كمك هاي انجام شده باعث 
شد تا مس��ائل به وجود آمده در این حوزه با موفقیت 
برطرف ش��ود. وي با بیان اینكه ورود س��نگ آهن به 
بورس كاال اتفاقي مثبت و موجب خرسندي فعاالن 
تولید است، تاكید كرد: اجراي این اقدام نشان مي دهد 
از فضاي قبلي همچون نگاه دستوري به قیمت ها وارد 
یك فضایي جدید شده ایم و اساسا دغدغه چیزي را كه 

داشته ایم امروز تبدیل به میدان عملیاتي شده است.
پورابراهیمي اعالم كرد: به هیچ عنوان نمي توان كشور 
را ب��دون نگاه علمي و تخصصي و با ادبیات سیاس��ي 
پیش برده و مس��ائل حاكم در كش��ور را اداره كنیم. 
وي خاطرنش��ان كرد: اگر به دنبال این هستیم تا در 
كشور به اهداف بلند و مطلوب برسیم باید قواعد حوزه 
اقتصادي و اجرایي را در كشور بپذیریم و اجرا كنیم؛ در 
این حوزه راه اندازي قرارداد آتي نقره در بورس كاال كار 
ارزشمندي است كه صورت گرفته كه براي استفاده 
از ابزارهاي مشتقه در بازار سرمایه باید همه اقدامات 
مربوطه به نوبت عملیاتي ش��وند. رییس كمیسیون 
اقتصادي مجلس اظهار داشت: در گذشته در بورس 
كاال شاهد راه اندازي معامالت آتي در حوزه سكه طال 
بودیم كه وزیر سابق اقتصاد نگراني هاي قیمتي را در 
این زمینه داشتند؛ اما تجربه نشان داد كه قواعد بازي 
را نمي توان با تصمیمات مداخل��ه گرانه بر هم زد و از 
بورس كاال مي خواهیم كه در خصوص توسعه بازار آتي 
ب��ر روي دارایي مختلف از جمله طال با قدرت فعالیت 
كند تا بازاري بزرگ براي پوشش ریسك هاي قیمتي 
در اقتصاد وجود داشته باشد. وي با اشاره به اینكه باید 
اقدامي صورت گیرد تا در كش��ور براي س��هامداران، 
عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان حفظ منافع صورت 
گیرد، گفت: در هیچ كشوري هیچ یك از بازارها بدون 
محدودیت و قواعد فعالیت نمي كنند اما هدایت بازار 
با قواعدي دستوري، شدني نیست كه خوشبختانه در 

راستاي اصالح این اقدامات قدم برمي داریم.

افزایشظرفیت۲۲۵درصدي
آزمونگواهينامههايحرفهاي

بهنام بهزادفر، مدیرعامل شركت اطالع رساني و خدمات 
بورس، گفت: در این دوره با توجه به شرایط بازار سرمایه 
و توس��عه كمي نهادهاي مالي فعال، تعداد متقاضیان 
ش��ركت در آزمون هاي حرفه اي بازار سرمایه افزایش 
چشمگیري داشته و پس از یك مرحله ثبت نام در مراحل 
ابتدایي بنا به دستور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، 

مجددا افزایش ظرفیت صورت گرفته است.
وي همچنین با بیان اینكه ثبت نام مجدد آزمون هاي 
سال جدید از شنبه ۱۶ اس��فند ماه آغاز شده و تا زمان 
تكمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت، گفت: در حال حاضر 
امكان ثبت نام آزمون هاي حرفه اي بازار سرمایه براي 
داوطلبان میسر اس��ت؛ ظرفیت كل در گام اول ۱۸۵۰ 
نفر بوده كه بنا به دستور رییس سازمان با افزایش ۲۲۵ 
درصدي رو به رو شده و این ظرفیت به ۶۰۰۰ نفر رسیده 
كه هنوز هم تكمیل نشده است. بهزادفر در خصوص لزوم 
رعایت پیش نیاز تمامي آزمون ها عنوان كرد: الزم است 
تمامي داوطلبان پیش از انتخاب آزمون، قوانین پیش نیاز 
و همچنین شرایط عمومي و اختصاصي را مطالعه كنند. 
وي همچنین تأكید كرد: برابر خط مشي سازمان و به 
منظور حفظ سالمتي تمامي داوطلبان، كلیه آزمون ها 
در محل شركت اطالع رساني و خدمات بورس با رعایت 
كامل دستورالعمل هاي بهداش��تي و با فاصله گذاري 

اجتماعي انجام مي شود.

خبرهای خوش در انتظار بازارسرمایه

در آیين راه اندازي معامالت آتي نقره و تاالر حراج باز بورس كاال بيان شد

اعتماد از دست رفته بورس

ازادبیاتسیاسيدوريوبهشكلعلميبابورسهمراهشویم
محمدعلي دهقان دهنوي، رییس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار در آیین افتتاح رسمي معامالت آتي نقره و حراج باز در 
بورس كاالي ایران، بیان كرد: امروز ۶۲ میلیون سهامدار در 
بازارسرمایه حضور دارند كه چشم امیدشان به این بازار است. 
بر این اساس، مقامات سیاسي هم نمي توانند به این بازار بي 
توجه باش��ند، با این حال توصیه مي كنم كه در این بازار از 
ادبیات سیاسي دوري كنیم و با واژگان علمي و تخصصي در 
این بازار به ارایه نظرات بپردازیم. این بازار مسیر و جایگاهي 
اختصاصي دارد و گاهي صحبت هایي هرچند از سر دلسوزي 
ممكن است به اعتماد مردم آس��یب وارد كند. وي با اشاره 
به اینكه همه باید به س��مت تقویت اعتماد و حاكم شدن 
آرامش در بازار سرمایه پیش رویم، اضافه كرد: در این مسیر 
ضروري است، سهامداران با كمك متخصصان، تحلیلگران و 
ابزارهاي مدیریت ریسك به مدیریت سرمایه خود بپردازند. 
دهقان دهنوي اهداف وزارت صمت را نیز در همین راستا 
دانست و ادامه داد: در این زمینه قول هایي از این وزارتخانه 
براي همكاري هاي بیشتر گرفته ایم. درنظر داشته باشید كه 
با ایجاد شفافیت در بازارسرمایه، مسیر سرمایه گذاري در 
این بازار با توجه به محدودیت هاي موجود در سال هاي قبل 
فراهم مي شود. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاكید كرد: 
نهادهاي مربوط به صنایع باید به سرمایه گذاران افق بلندمدت 
بدهند. زیرا س��رمایه گذاران باید بدانند كه چه مكانیسم و 
فرمولي براي ۱۰ سال آینده صنایع مختلف وجود خواهد 
داش��ت كه قابل تغییر نبوده و سرمایه گذاران مي توانند بر 
اساس آن سرمایه گذاري خود را به طور بلندمدت انجام دهند. 
دهقان دهنوي با اشاره به زیاد بودن ظرفیت هاي بازارسرمایه، 
گفت: این بازار باید در همه ابعاد مانند میزان ورود شركت ها 
به بازارسرمایه، توسعه نهادهاي مالي به لحاظ كمي و كیفي 
و همچنین سرمایه گذاران توسعه بیشتري پیدا كند. به طور 
مثال بورس كاالي كشور مي تواند در مدیریت ریسك تمام 
صنایعي كه با ریسك قیمت كاالیي مواجهند، یاري رساني 
كند، هرچند كه این شركت مسیر رو به رشدي در این زمینه 
و پوشش تعداد كاالهاي موجود در این زمینه را داشته است.

نیازتعدددرنهادهايمالي
وي تصریح كرد: تعداد نهادهاي مالي حاضر در بازارسرمایه 
باید افزایش پیدا كنند و هر ك��دام باید بتوانند در صنایع 
مختلف به طور اختصاصي به ارایه خدمات و حتي به طراحي 
ابزارهاي الزم براي پوشش ریس��ك و نیز ارایه طرح براي 

تامین مالي بپردازند.

نظارتدرسازمانبورس
اقدامياساسياست

این مقام مس��وول با اش��اره به بعد دیگر توس��عه در 
بازارسرمایه گفت: موضوع نظارت در سازمان بورس، 
اقدامي اساسي و مهم است. گزارشاتي از این اقدامات در 
خصوص پیگیري  شكایات وجود دارد. هر چند كه اداره 
دیده بان بازار از گزارش هاي مردمي در این خصوص 
اس��تقبال مي كند و حتي این روش گ��زارش دهي را 
مكمل نظارت سازماني مي داند. در مجموع باید گفت 
كه فضاي بازار براي سرمایه گذاران آرام است اما براي 
متخلفان جایي وجود ندارد. وي در ادامه افزود: توسعه 
بخش نظارتي از دو وجه نیروي انساني و سیستم هاي 
نظارتي كه بتوانند به طور خودكار به شناسایي تخلفات 

و نظارت در بازار بپردازند، امري ضروري است.

تشكیلكانونسهامدارانخرد
درحالانجاماست

رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار تشكیل كانون 
س��هامداران خرد )حقیقي( را ج��زو برنامه هاي خود 
عنوان كرد و افزود: بررس��ي در خصوص این طرح در 
حال انجام اس��ت. در این كانون هیات موسس��ي بي 
طرف شامل افراد صاحب نام در حوزه بازارسرمایه در 
حال شكل گیري هس��تند. دهقان دهنوي با اشاره به 
بازدهي بیشتر بازارسرمایه نسبت به بازارهاي موازي 
طي دوره هاي ۱۰ س��اله، عنوان كرد: براین اس��اس 

سرمایه گذاران باید آگاه باشند كه به جز برخورداري از 
مزایاي سرمایه گذاري در بازارسرمایه مي توانند از این 
طریق به بخش تولید و اشتغال و در نهایت اقتصاد كشور 

كمك و یاري رساني كنند.

سرمایهگذاريدررمزارزها،اقداميمبهم
وي افزود: این در حالي است كه سرمایه گذاري در رمز 
ارزها ضمن اینكه اقدامي غیر قانوني اس��ت و ممكن 
اس��ت به از دست دادن سرمایه ش��ان منتهي شود و 
سرمایه گذاري مبهم است، همچنین به خروج سرمایه 
از كشور و ضرر به اقتصاد منجر شود. دهقان دهنوي 
تاكید كرد: بازار سرمایه هوشمند است و از طرفي نسبت 
به دیگر بازارها واكنش سریعتري نشان مي دهد، براین 
اساس به افرادي كه قصد دارند به این بازار وارد شوند 
توصیه مي كنم درگیر هیجانات فضاهاي غیررسمي 
سیگنال دهي نشوند. همه دارایي خود را وارد این بازار 
نكنند و براي مدیریت دارایي و كنترل ریسك خود از 
روش هاي غیرمستقیم در این بازار براي سرمایه گذاري 
اس��تفاده كنند. وي اظهار كرد: از دولت و دستگاه هاي 
اجرایي مي خواهم براي رسیدن به اهداف بازارسرمایه و 
نیز به عنوان ناشر در این بازار كمك كنند. از مجلس نیز 
خواهانم كه براي ایجاد نگاه بلندمدت و ایجاد شفافیت 
در افق دید سرمایه گذاران و عدم تغییر در قوانین صنایع 
مختلف یاري رسان باشند. فعاالن بورسي نیز براي حضور 

بیشتر مردم در بازار همراهي كنند.

ركوردمعامالتبورسكاالشكستهشد
حامد س��لطاني نژاد، مدیرعامل بورس كاالي، بورس 
كاال را محمل انجام معامالت س��اختاریافته خواند و 
گفت: در سال جاري رقم بي سابقه ۳۲ میلیون تن كاال 
در معامالت بورس ثبت شده و این رقم بیانگر آن است 
كه زیرساخت هاي بورس كاال پاسخگوي نیاز صنایع و 
تولید كشور بوده است. همچنین در حوزه تامین مالي 
تولیدكنندگان ۴۰ درص��د معامالت بازار فیزیكي به 
صورت س��لف بوده و به این ترتیب از ارزش ۳۰۰ هزار 
میلیارد توماني بازار حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به 
تامین مالي شركت هاي تولیدكننده كمك شده است.

افتتاحتاالرحراجبازوآتينقره
مدیرعامل بورس كاالي ای��ران به معامالت حراج باز 
سنگ آهن اشاره كرد و گفت: معامالت مدل حراج باز 
یكي از زیرساخت هاي اصلي بورس هاي كاالیي است 
و در این روش فرصت بیش��تري براي كشف نرخ داده 
مي شود تا معامله گران براي تامین مواد خود بتوانند 
در حین معامله تفكر بیشتري در حوزه قیمت داشته 
باشند. سلطاني نژاد در خصوص معامالت آتي نقره نیز 
گفت: نقره در بازارهاي جهاني اهمیتش به لحاظ وزني 
از طال بیش��تر اس��ت و این فلز در صنایع الكترونیك، 
صنایع تولیدي و صنایع پایین دستي كاربرد باالیي دارد 
كه با راه اندازي قرارداد آتي نقره در بورس كاال شرایط 
براي پوشش ریسك قیمتي براي صنایع پایین دستي 
فراهم شده است. در همین راستا ساچمه نقره به دلیل 
آنكه در ایران به صورت استاندارد وجود دارد به عنوان 

دارایي پایه قرارداد آتي در نظر گرفته شد.

خری�ددین،س�بدكاالیيب�ورسكاالرا
تكمیلميكند

وي در خاتمه گفت: برنامه بورس كاال براي توسعه بازار 
آتي، راه اندازي قرارداد آتي واحدهاي صندوق طال است. 
همچنین با همكاري وزارت صمت، گواهي س��پرده 
كاالیي بر روي محصوالت پتروشیمي و در ابتداي كار 
بر روي قیر راه اندازي مي شود و همچنین این موضوع در 
مس و آلومینیوم هم در دستور كار است؛ گفتني است 
با راه اندازي اوراق خرید دین در كنار توسعه معامالت 
مناقصه و گواهي س��پرده شاهد تكمیل سبد كاالیي 

بورس كاال خواهیم بود.



 دوشنبه    18      اسفند 1399   24  رجب 1442  سال هفتم    شماره   Mon. Mar 8. 2021  1894  راهوشهرسازي

مهدي بيك|مرد مضطرب، ديگر بار به خود آمد؛ باز 
هم مقابل درب يك بنگاه معامالت امالكي ايستاده 
بود. درِد پا، حس خستگي و احساس ضعف مستمر 
گريبانش را گرفته بود. بغضي پنهان در دل داشت و 
خشمي نهفته در سر. از صبح تمام اپليكيشن هاي 
رهن و اجاره مس�كن را مرور ك�رده بود و زماني كه 
خانه اي متناس�ب با پول و درآم�دش در اينترنت 
پيدا نكرد، پاشنه هاي كفشش را بركشيد، ماسك 
به صورتش زد و در هياهوي اين ش�هر شلوغ، دل 
به دريا زد تا شايد، آش�يانه اي مناسب براي خود و 
خانواده اش پيدا كند. هرچند مي دانس�ت كه اين 
تالش هاي بي س�رانجام نيز راه ب�ه جايي نخواهد 
برد، اما در اعماق قلبش، اميد داشت كه شايد از دل 
اين حضور فيزيكي در بنگاه هاي معامالت امالك، 
شخصي در قامت فرشته نجات پيدا شود و خانه اي 
ب�ا اجاره معقول در اختيارش بگ�ذارد. از زماني كه 
صاحبخانه ناگهان و بدون هيچ منطقي، پول رهن 
خانه 75 متري را بي�ش از 5برابر افزايش داد و نرخ 
اجاره خانه را هم به محدوده 4ميليون تومان رساند، 
آرامش از روح و روان مرد و خانواده اش پر كش�يد. 
4ميليون تومان يعن�ي تمام حقوق يك ماهه مرد، 
يعني به ب�اد رفتن چش�م انداز آين�ده اش، يعني 
خدش�ه دار ش�دن، تصوير روياهايش. حس عدم 
اعتماد ب�ه نفس جانكاهي، تمام ابع�اد وجودش را 
پر كرده بود و مدام با خود مي انديش�يد كه در تمام 
اين س�ال ها، آيا كار درستي كرده است كه به جاي 
سوداگري، داللي، پشت هم اندازي و خريد و فروش 
دالر، سكه و... تالش كرده تا در شمايل يك شهروند 
مسوول، رفتار متعارف اقتصادي از خود نشان دهد. 
اما امروز كه مرد، نيازمند مس�اعدت جامعه براي 
داشتن حداقل هاي زندگي است؛ احساس مي كند 
كه جامعه، مديران و تصميم سازان او را به حال خود 
رها كرده اند... تمام اين افكار در عرض چند ثانيه به 
مخيله مرد خطور كرد. مرد مضطرب ديگر بار به خود 
آمد؛ درب بنگاه معامالت ملكي را با نااميدي تمام باز 
كرد: »سالم عرض كردم، آقا يك خانه براي رهن و 
اجاره مي خواستم...« اين داستانك و داستان هايي 
مانند آن، اين روزها روايت تكراري بسياري از مردان 
و زنان اين سرزمين اس�ت كه صداي فرياد در گلو 
مانده شان در هياهوي افزايش افسارگسيخته قيمت 
رهن و اجاره مسكن، به آسمان بلند شده است. بر 
اساس آمارهاي رسمي بيش از نيمي از ايرانيان در 
خانه هاي اجاره اي زندگي مي كنند و اين افراد به طور 
متوسط بايد 70الي 75درصد درآمدهاي ماهانه خود 
را صرف اجاره و رهن مسكن كنند. معني اين اعداد و 
ارقام اين است كه دامنه وسيعي از ايرانيان با هيوالي 
فقر و گرفتاري دس�ت به گريبان هستند و مفري 
پيش روي خود نمي يابند. جماعتي كه بدون اينكه 
بدانند چرا؟ در چنبره تورم افسارگسيخته بخش 
مسكن اجاره اي رها شده اند. واكنش مجلس به اين 
مشكالت دامنه دار، اما طرح هايي از جنس »جهش 
توليد مسكن« است كه از منظر كارشناسان دردي از 
مشكالت عمومي مردم در حوزه مسكن، باز نخواهد 
كرد. با اين توضيحات سراغ بيت اهلل ستاريان استاد 
اقتصاد دانش�گاه تهران و تحليلگر حوزه مسكن 
رفتيم تا نوري به ابعاد پنهان موضوعي بتابانيم كه طي 
ماه هاي اخير به مهم ترين دغدغه خانواده هاي فاقد 

مسكن بدل شده است. ستاريان با واكاوي چرايي 
عدم حل مش�كل مسكن طي نيم قرن گذشته، به 
اين نكته اش�اره مي كند كه چنانچه طي دهه هاي 
گذشته مشكل مسكن در مسير حل و فصل شدن 
قرار مي گرفت، امروز فقر مطلق با چنين س�رعت 

معناداري رو به سمت گسترش نداشت.

   واقع آن است كه امروز مساله رهن و اجاره مسكن 
به كابوس بسياري از خانواده هاي ايراني بدل شده 
است. صاحبخانه ها در پايان قراردادها ناگهان مطالبه 
افزايش چندين برابري اجاره و رشد افسارگسيخته 
مبلغ پيش پرداخت را مي كنند. اين وضعيت امنيت 
رواني خانواده ها را با بحران مواجه ساخته است. چرا 
در تمام طول سال هاي گذشته مشكل مسكن در 

كشور ما حل نشده است؟
سوالي كه شما مطرح كرديد، سوالي نيست كه بتوان براي 
آن راهكاري كوتاه مدت و فوري ارايه داد. هرچند وضعيت 
نابهنجار مس��كن، طي بيش از نيم قرن در اقتصاد ايران 
ايجاد شده، اما هرگز تحليل جامعي از چرايي وقوع آن ارايه 
نشده است. يعني اقتصاد ايران حدود 42سال بعد از انقالب 
و 6الي 7س��ال هم قبل از انقالب با مشكل مسكن روبه رو 
بوده اس��ت. ضمن اينكه بيش از نيمي از مردم ايران هم با 
مشكل مسكن روبه رو هستند و در واقع مستاجر هستند. 
در شرايطي كه قبال، تنها دهك هاي پاييني و محروم جامعه 
با مشكل مس��كن به طور جدي مواجه بودند، اما در حال 
حاضر دهك هاي مياني و طبقه متوسط ما هم درگير بحران 
مسكن شده اند. وقتي در سبد عمومي خانوار، مسكن به طور 
ميانگين 48درصد درآمدهاي خانواده را دربرمي گيرد و 
در شهرها و كالن ش��هرها اين رقم حتي به 80 درصد هم 
مي رسد، نشان دهنده مشكل عظيمي است كه مردم در 

بخش ساختمان و مسكن با آن دست به گريبان هستند.
  چرا طي تمام دهه هاي گذشته راهكاري براي حل 
مشكل يا حداقل تعديل مشكالت ارايه نشده است؟
پرسش درست، همين است. اينكه آيا در حل مشكل ناتوان 
بوده ايم يا شناختي از صورت مساله نداشته ايم؟پرسش هايي 
هستند كه بايد رويكردهاي تحليلي متوجه پاسخگويي به 
آنها شوند. اگر تنها يك دهك محروم جامعه با مشكل مسكن 
روبه رو بودند، به راحتي مي شد برنامه ريزي كرد تا با ساخت 
و ساز براي اين دهك، مشكالت مردم در اين بخش تعديل 
ش��ود. اما امروز دهك هاي مياني و طبقه متوسط كشور 
نيز با مشكل مس��كن مواجهند و تنها دهك هاي پاييني 
نيستند كه يك چنين مشكلي دارند. براي تصويرسازي 
مناسب موضوع، من يك سناريو را براي شما و مخاطبان 
ارايه مي كنم كه اين سناريو بخش قابل توجهي از ابعاد و 
زواياي گوناگون مساله مس��كن را روشن مي كند. فرض 
كنيد، مشكل مسكن در كشور حل شود. يعني 48درصد 
ميانگين خانوارهايي كه با مشكل مسكن روبه رو هستند، 
به 10درصد تبديل شوند. به من بگوييد، چقدر سطح رفاه 
در خانواده هاي ايراني افزايش مي يابد؟ چقدر خانواده هايي 
كه زير خط فقر قرار دارند به باالي خط فقر صعود مي كنند؟ 
چقدر بهداشت رواني در جامعه بهبود مي يابد؟ تا چه اندازه 
مشكالت سياسي، فرهنگي، اجتماعي و... كه درگير اين 

معضل است، حل خواهد شد؟
  طبيعتا شما بهتر از هر شخص ديگري مي توانيد به 

اين پرسش ها پاسخ دهيد.
 پاسخ اين پرسش ها را مبتني بر سال ها مطالعه، ارزيابي هاي 
علمي و بررس��ي هاي دقيق ميداني به شما خواهم گفت. 

اگر مشكل مسكن حل ش��ود، بيش از 80 درصد افرادي 
كه زير خط فقر زندگي مي كنند به باالي خط فقر صعود 
مي كنند. 70 درصد رفاه عمومي افزايش پيدا مي كند و به 
همين نسبت رضايتمندي عمومي مردم و ساير اِِلمان هاي 
مرتبط نيز رشد مي كند.بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي 
و فرهنگي كه قوه قضاييه و نيروهاي انتظامي با آن دست به 
گريبان هستند و ساالنه هزاران ميليارد تومان براي مقابله 
با آنها خرج مي شود، ريشه در مشكالت مسكن دارند و با 

حل مشكل مسكن كاهش پيدا مي كنند. 
  اما شما هنوز به پرسش ابتدايي من پاسخ نداديد، 
چرا علي رغم اين اطالع�ات مبرهن و واضح، هنوز 
فكري منطقي و عملياتي براي حل مشكل مسكن 

نشده است؟
 سوال درست اين است كه آيا نتوانسته ايم، يا نخواسته ايم 
مشكل را حل كنيم؟ اگر گفته شود كه نتوانسته ايم، يعني 
اعتراف به ضعف و نشانگر ناتواني مديران ايراني است. اگر 
گفته شود، نخواسته ايم و مشكالت و اولويت هاي ديگري 
مدنظرمان بوده، بايد پرسيد، چرا در اقتصادي كه افزون بر 
نيمي از آن در صنعت ساخت و ساز گنجانده شده و بيش 
از 65 درص��د مردم در اين بخ��ش كار مي كنند و نيمي از 
نقدينگي كشور در اين بخش است، يك متولي مشخص 
وجود ن��دارد؟ هرازگاهي مثال، مجل��س در قالب برخي 
طرح هاي بي س��ر و ته، اعالم مي كند كه مثال 500 هزار يا 
يك ميليون مسكن بايد توسط دولت ساخته شود يا از سوي 
ديگر اعالم مي كنند كه قرار است از خانه هاي خالي ماليات 
دريافت شود تا مشكل مسكن در كشور حل شود. ايده هايي 
كه واقعا از منظر علمي هيچ پايه و اساس درستي ندارد و 
تاثيري در حل مشكالت مردم نخواهد داشت. معضلي كه به 
يك چنين عظمتي است و بر اساس تحليل ها، ريشه اصلي 
گسترش فقر در جامعه است، با اين روش هاي ساده انديشانه 
حل نمي شود. توجه كنيد كارمندي كه مثال در طول روز 8 
ساعت كار مي كند، بايد درآمد6 الي 7 ساعت كار روزانه اش 
را به صاحبخانه بدهد و درآمد يك ساعت باقي مانده را صرف 
خوراك، پوشاك، آموزش، حمل و نقل، درمان، تفريح و... 
كند. در بسياري از خانواده ها زن و شوهر مجبورند كار كنند، 
حقوق يكي كامل صرف اجاره خانه مي شود و حقوق ديگري 
صرف خورد و خوراك و... ش��ما فكر مي كنيد يك چنين 
خانواده هايي مي توانند به تربيت فرزند، به رشد روحيات 

اجتماعي، به تفريح و... فكر كنند؟
  اين نكات بسيار مهم است، اما آيا نمي توان مشكل 

مسكن را حل كرد؟
اگر بخواهيم مشكل مسكن را حل كنيم و به ايده آل هاي مان 
برس��يم و جامعه اي داشته باش��يم كه 90 درصد افرادي 
كه زير خط فقر هس��تند به باالي خط فقر صعود كنند، 
ناهنجاري هاي فرهنگي و اجتماعي حل شود، رضايتمندي 
و رفاه جامعه افزايش پيدا كند و س��اير گزاره هاي موثر كه 
تشريح شد، حل شوند بايد دست به ساختار كالن اقتصادي 
كشور بزنيم. يعني ساختار اقتصادي ما غلط تعبيه شده 
است كه امكان بهبود اوضاع را نمي دهد. ساختاري كه اجازه 
نمي دهد بخش مسكني كه در دست بخش خصوصي قرار 
دارد به درستي عمل كند. براي اينكه بخش اقتصاد دولتي 
ما كه متولي منابع و معادني چون نفت، طال، گاز، معادن، 
زمين هاي باكيفيت و... است و از سوي ديگر ساختارهاي 
اقتصادي كشور مانند بانك مركزي، وزارت صمت، تشكل ها 
و... را در دست دارد، اجازه نمي دهد منابع به سمت حوزه 
مسكن سوق پيدا كند. اين بخش دولتي كه توليد نقدينگي 
مي كند و افزايش نقدينگي را در دست دارد و هم تاجر است 

و هم توليد كننده است؛ تمام ظرفيت هاي كشور را صرف 
رتق و فتق امور همان بخش هايي مي كند كه كمتر از نيمي 
از اقتصاد ماست و زير سيطره دولت قرار دارد. يعني كابينه 
و ساختارهاي تصميم س��از دولتي، تمام منابع و معادن را 
به كار مي گيرند تا بخش هاي دولتي سر پا بمانند. در اين 
ميان نيمه بيشتر اقتصاد ايران يعني صنعت ساخت و ساز 
و مسكن، هيچ تش��كيالت موثر دولتي ندارد. بخشي كه 
مطالعه كند، اوضاع را رصد كند و ايده پردازي كند وجود 
خارجي ندارد. هرچقدر بگرديد نهايت خواهيد گفت كه يك 
معاونت محدود از يك وزارتخانه )وزارت راه و شهرسازي( 
به امر مسكن مي پردازد. ساير بخش ها در بانك مركزي در 
وزارت صمت، در وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعي و... هيچ 
برنامه و مطالعه اي در خصوص اقتصاد مسكن ندارند. اين در 
حالي است كه بانك مركزي بايد مرتب اين بخش از اقتصاد 
را رصد كند و مطالعات به روز در حوزه مسكن داشته باشد. 
برنامه ريزي و ايده پردازي كند. ضمن اينكه ساير وزارتخانه ها 
نيز بايد يك چنين رويكردهايي را دنبال كنند كه در حال 

حاضر چنين نيست.
  اگر اش�تباه نكنم، دوباره ب�ه بحث مهم و كليدي 
نهادسازي در اقتصاد باز مي گرديم. يعني نهادهاي 
اقتصادي مناسب براي اين ركن اساسي اقتصادي 
كه سرنوشت معيشتي بيش از نيمي از جامعه را در 

اختيار دارد، تعبيه نشده است؟
دركِل دولت جمهوري اس��المي اي��ران، يك معاونت در 
وزارتخانه راه و شهرسازي وجود دارد و يك كميسيون هم 
در مجلس )عمران( وجود دارد كه بخشي از فعاليت هاي 
خود را به امر مس��كن اختصاص مي دهند. شما با اين دو 
نهاد فشل، مي خواهيد مشكل نيمي از اقتصاد ايران را حل 
كنيد؟ معلوم است كه مشكل حل نخواهد شد. بر اساس 
آمار رسمي نهادهاي حاكميتي، 48 درصد درآمد خانواده ها 
صرف مسكن مي شود، البته بر اساس بررسي هاي ما اين 
آمار بسيار بيشتر است و باالي 70 الي 80 درصد مي رسد. 
آيا مبتني بر اين حجم، واكنش مناسب نيز به اين بخش 
مهم اقتصادي نشان داده ش��ده است؟ برنامه ريزي شده 
است؟ مطالعه شده است؟ چطور در خصوص قيمت مرغ 
كه يك بخش محدود از سبد مصرفي خانوارها را تشكيل 
مي دهد، بعد از گران شدن، بالفاصله جلسه و نشست ترتيب 
داده مي شود و رسانه ها از وزير و وكيل در خصوص آن طرح 

پرسش مي كنند اما درخصوص مسكن كه بيش از نيمي 
از حجم درآمدي خانواده ها را مي بلعد، هيچ عكس العملي 
نشان داده نمي شود. اين غفلت ها است كه باعث مي شود 
من پرسش هاي باال را طرح كنم كه آيا نتوانسته اند مشكل 

مسكن را حل كنند يا نخواسته اند.
  در كشورهاي توسعه يافته، مسكن چه سهمي از 
درآمدهاي ماهانه خانواده ها را تش�كيل مي دهد؟ 

آماري در اين خصوص داريد؟
اين رقم در جوامع توسعه يافته، حداكثر 10 الي 12 درصد 
است. يعني يك كارمند در ساير كشورها با متوسط يك 
ساعت تا 2 ساعت كار روزانه اش، نيازهاي مرتبط با مسكن 
خود را تامين مي كند. مابقي درآم��د هم صرف خوراك، 
پوشاك، تفريح و... مي شود. در ايران، اما اينجا روند معكوس 
است. مساله مسكن براي اقشار مياني و پاييني جامعه به يك 
كابوس بدل شده كه آرامش خانواده ها را گرفته است. وقتي 
خانواده ها در تامين مس��كن احساس ترس و عدم امنيت 

داشته باشند، هستي آنها به لرزه در مي آيد.
  براي حل مشكل مسكن چه راهكاري بايد در پيش 
گرفته شود؟ يعني بايد به كل از حل مشكل مسكن 

نااميد شويم؟
مساله اين است كه راهكاري با سرعت باال و فوري براي حل 
معضل مسكن وجود ندارد. دولت ها بايد برنامه هاي 20 ساله 
و ميان مدت داشته باشند كه آيند و روند دولت ها اين برنامه 
را تغيير ندهد. برنامه اي كه اطمينان كارشناسان را جلب 
كند كه بعد از 15 الي 20 سال قادر است مشكل را حل كند. 
هر دولتي كه آمده به طريقي خواسته تا صورت مساله را پاك 
كند. به عنوان مثال دولت ها مي گويند، تعداد مسكن هاي 
موجود در كشور با تعداد خانواده ها برابر است. يا مي آيند 
مي گويند كه بايد از صدها هزار مسكن خالي، ماليات اخذ 
شود. اين حرف ها براي صنعت ساخت و ساز مانند سم است.
  يعني فكر مي كنيد، نبايد اين حرف ها زده شود؟ 
به هر حال واقعيت آن است كه مسكن خالي زيادي 

در كشور وجود دارد؟
وقتي گفته مي ش��ود اينقدر خانه خالي در كش��ور ما 
زياد است كه قصد داريم از آنها ماليات بر مسكن خالي 
بگيريم، از منظر علمي اين معنا را دارد كه سهم مسكن 
در درآمدهاي خانواده ها به 8 درصد رس��يده است، در 
حالي كه در واقع اين سهم 80 درصد است. اين حرف ها 

صنعت ساخت و ساز را نابود مي كند. يعني به دروغ گفته 
مي ش��ود يك كارمند به جاي يك ساعت كار روزانه با 
40 دقيقه كار روزانه هزينه مس��كن را تامين مي كند. 
اين كلمات وقتي از سوي مس��ووالن ارشد كشور رد و 
بدل مي ش��ود و به صورت ژورناليس��تي و پوپوليستي 
طرح مي ش��ود، مهم ترين بخ��ش اقتصادي متعلق به 
بخش خصوصي را نابود مي كند. اگر كسي بگويد، تعداد 
واحدهاي مسكوني با تعداد خانواده ها يكسان است، اين 
معنا را دارد كه وضعيت كامال متعادل است و حاشيه اي 
هم در پيرامون ش��هرها وجود ندارد. اين حرف ها زده 
مي ش��ود، تا اصل موضوع گم ش��ود و كسي به صورت 
ريشه اي به اصل ماجرا نپردازد. يعني اظهاراتي كه نشان 
مي دهد، نه تنها مشكلي در حوزه مسكن وجود ندارد، 
بلكه اوضاع آنقدر مطلوب اس��ت كه به مرحله ماليات 
گرفتن از مسكن رسيده ايم. بنابراين نبايد از اين ابهامات 
به س��ادگي عبور كرد، اينكه چرا 42 سال است در اين 
زمينه بررسي هاي علمي و تخصصي انجام نشده است، 
ريشه در اين عدم آگاهي ها دارد. در واقع برخي افراد و 
جريانات مايل نيستند، مهم ترين بخش اقتصاد بخش 
خصوصي كشورمان در مسير رشد فزاينده قرار داشته 
باشد. چرا كه رشد بخش خصوصي اقتصاد به معناي در 
حاش��يه گرفتن بخش دولتي اقتصاد است. به حاشيه 
رانده شدن بخش دولتي هم براي عده اي به معناي پايان 
رانت هاي نجومي، سوداگري ها و سودجويي ها خواهد 
بود. بنابراين عمده داليل گسترش فقر مطلق در جامعه 
ما برآمده از رويكردهاي اش��تباهي است كه در زمينه 
مسكن در پيش گرفته شده است. عمده نارضايتي ها، 
فقر، تبعيض ها و... به دليل راهبردهاي اشتباهي است 
كه در زمينه مسكن اجرا مي شوند. دردآور اينجاست كه 
برخي تالش مي كنند، چشمان دولتمردان و مسووالن 
تصميم ساز كشور را در خصوص اين واقعيت ها ببندند. 
اغلب رسانه هايي هم در اين خصوص تحليل و ارزيابي 
مي كنند، به عمق موضوع��ات نمي پردازند و اليه هاي 
س��طحي تر ماجرا را در تيررس ارزيابي هاي شان قرار 
مي دهند. اين گونه مي ش��ود كه به رغم، آگاهي از اين 
واقعيت كه مساله اصلي بروز فقر و نابرابري در كشور ما 
ريشه در مشكل مسكن دارد، راهبرد معقولي و كاربردي 

براي اين مشكل تدارك ديده نمي شود. 

بيت اهلل ستاريان در گفت وگو با» تعادل«  چرايي ناكامي در حل بحران مسكن را  تشريح كرد

نخواستيم  يا نتوانستيم؟

گروه راه و شهرسازي|
در اقدامي نادر، يك هفته پس از تصويب بودجه 50 
هزار ميليارد توماني سال 1400 پايتخت، شهرداري 
تهران در حالي كه تنها 12 روز به پايان س�ال باقي 
مانده است، اصالحيه بودجه 99 تهران را در قالب 
اليحه اي دو فوريتي تقديم شوراي شهر كرد اما در 
نهايت اعضاي اين ش�ورا با يك فوريت اين اليحه 
موافقت كردند. آنگون�ه كه ديروز پيروز حناچي، 
شهردار تهران در صحن علني شوراي شهر اعالم 
كرد و البته طي 11 ماهه گذشته همواره مسووالن و 
مديران شهري اعالم كرده بودند، سه عامل كرونا، 
تحريم و تورم، نفس امور مالي شهرداري را به شمار 
انداخته و اين سازمان را ناگزير از ارايه اليحه جديد 
براي بودجه سال جاري آن هم 12 روز مانده به پايان 

سال كرده است. 

در جريان جلسه دويست و هفتاد و هشتم شوراي شهر 
تهران اليحه دو فوريتي اصالحيه بودجه شهرداري تهران 

در سال 99 مورد بررسي قرار گرفت. 
حناچي درباره دو فوريت اين اليحه گفت: تورم و تنگناهاي 
اقتصادي ناشي از تحريم و پاندمي كرونا و ضرورت رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در خدمات رساني به شهروندان 
تهراني، از يك طرف و از طرف ديگر افزايش غيرمنتظره 
هزينه ارايه خدمات و اجراي پروژه ها باعث شد، بسياري 
از درآمدها تحقق پيدا نكند و در بسياري از سازمان ها و 
شركت هاي تابعه شهرداري تهران با چالش هاي اساسي 

مواجه شويم. 
او ادامه داد: با توجه به محدوديت هاي ياد شده شهرداري 
تهران در يك سال گذشته توانسته است خدمات رساني را 
به شكل مناسبي در شرايط كرونا به شهروندان ارايه كند.  
حناچ��ي افزود: اصالحي��ه پيش��نهادي بودجه 1۳99 
ش��هرداري تهران در راستاي ايجاد انعطاف پذيري براي 
محدويت هاي ياد شده تعيين شده است كه شامل ۳ هزار 

و 200 ميليارد تومان در قالب يك ماده واحده اصالحيه به 
تبصره بودجه سال 99 شهرداري در 6 جدول به شوراي 

شهر تهران ارسال شده است. 
شهردار تهران درباره جزئيات اين اصالحيه گفت: بخش 
اول اصالحيه شامل اصالحات هزينه اي به مبلغ 948 
ميليارد تومان، اصالحات تملك دارايي و سرمايه اي به 
مبلغ 968 ميليارد تومان، اصالحات تملك دارايي مالي 
به مبلغ هزار و 297 ميليارد تومان است.  حناچي افزود: 
اصالحات هزينه اي انجام ش��ده با هدف فراهم كردن 
امكانات تامين هزينه هاي اجتناب ناپذير و پرداخت 
هزينه هاي جبران خدمت كاركنان اتوبوسراني، مترو، 
آتش نشاني، س��ازمان بوستان ها، ش��ركت شهربان 
حريم بان، سازمان ورزش، سازمان فرهنگي، هنري، 
شركت هاي حوزه معاونت فني و عمراني است.  شهردار 
تهران ادامه داد: اصالحيه سرمايه اي عمدتا بر احداث 
پاركينگ ه��اي محله اي و اج��راي پروژه هاي خاص 
متمركز شده است و اصالحيه اعتبارات تملكات دارايي 
مالي نيز مربوط به بازپرداخت اصل و فرع وام ها و اوراق 

مشاركت شهرداري تهران است. 
بخش دوم اصالحيه بودجه مربوط به اصالح طبقه بندي 
و برخي از رديف هاي بودجه سال 99 شهرداري تهران 
است كه فاقد آثار مالي بر بودجه مصوب اين سال است. 
حناچي تاكيد كرد: بناي ما اين بود كه در چارچوب قانون 
و مصوبات ش��ورا حركت كنيم و اين اليحه نيز بر همين 

اساس به شوراي شهر تقديم شد. 
سيد حسن رسولي در مخالفت با دو فوريت اين اليحه 
گفت: ضمن قبول ضرورت محتوايي اين اليحه اما با دو 
فوريت آن مخالف هستم. در گزارش درآمد و هزينه ها 
به شدت نگران تامين منابع مورد نياز براي اداره شهر 
بودم. به ويژه اينك��ه كمترين توجه و كمك مالي را از 
س��وي دولت نداريم و حتي پرداخت هاي امانتي نزد 

خزانه نيز به شهرداري داده نشده است. 
او ادامه داد: خوشبختانه با تالش شهردار و معاونت مالي، 

پيش بيني مي كنيم در پايان سال به مرز 80 درصد تحقق 
درآمدها برس��يم. اما با اين اصالحيه بناس��ت در حدود 
10 درصد از رقم بودجه جابه جا ش��ود و به همين دليل 
درخواس��ت مي كنم تقاضاي دو فوري��ت به يك فوريت 

تغيير كند. 
سيد ابراهيم اميني نيز با بيان اينكه شهردار تهران با 
پس گرفتن دو فوريت و مطرح كردن آن به صورت يك 
فوريت موافقت كردند، افزود: دليل مخالفت با دو فوريت 
اين است كه اصالح بودجه مربوط به اعداد و ارقام است 
و با توجه به اينكه در دو فوريت بايد فورا به بررسي اقدام 
شود سخت است و بهتر است در كميسيون ها بررسي 

شود و سپس درباره آن راي گرفته شود. 
بر اس��اس اين گزارش، در نهايت اعضاي شوراي شهر 
تهران به يك فوريت اليحه پيشنهادي شهرداري تهران 
مبني بر اصالح بودجه سال 99 شهرداري تهران راي 

مثبت دادند.

   2  معاونت شهرداري ادغام شدند
در رويدادي ديگر، ديروز با 15 راي موافق اعضاي شوراي 
شهر تهران، دو معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع انساني 
ش��هرداري ادغام ش��ده و دفتر پايش برنامه ها ذيل اين 
معاونت، به تصويب رس��يد. اليحه كم��ك 5 ميلياردي 
ش��هرداري تهران به زلزله زدگان سي سخت، نيز ديروز 
راي مثبت كس��ب كرد. ديروز ط��رح »اعطاي مجوز به 
شهرداري تهران در راستاي كمك به آسيب ديدگان زلزله 
سي سخت« و كمك 5 ميليارد توماني به زلزله زدگان اين 

منطقه در جلسه شوراي شهر مورد بررسي قرار گرفت.
ابراهيم اميني نايب رييس ش��ورا در توضيح اين طرح، با 
اشاره به شعر معروف بني آدم اعضاي يكديگرند سعدي 
گفت: از كالنش��هر تهران به عنوان رنگين كمان اقوام و 
مناطق مختلف كشور انتظار مي رود در غم ها و محنت هاي 
مردم بزرگ ايران در هر گوش��ه و نقطه از كشور در كنار 
مردم بايس��تد و همواره در حوادث غيرمترقبه مختلفي 

نظير س��يل و زلزله هاي مختلف، علي رغم مش��كالت و 
تضييقاتي كه براي تامين بودجه اداره كالنش��هر تهران 

وجود داشته است.
وي افزود: شوراي شهر تهران در كمك رساني به هموطنان 
پيشگام بوده و گوشه نظري به مناطق مختلف ايران داشته 
و كمك هاي خود را براي حل بخش��ي از مشكالت مردم 
آسيب ديده اختصاص داده است. اميني با اشاره به ارسال 
بخشي از كمك هاي مديريت شهري تهران طي روزهاي 
گذش��ته به مناطق زلزله زده افزود: باتوجه به زلزله 5.6 
ريش��تري شهرس��تان دنا به كه منجر به ورود خسارت 
به قريب به 4000 واحد مس��كوني ش��د كه از اين ميان 
حدود 1000 واحد نياز به بازسازي 60 تا 100 درصدي 
دارند، همچنين ورود خسارات جدي به زيرساخت هاي 
آموزشي، ارتباطي و خسارت بالغ بر 1000 ميليارد ريالي 
به بخش هاي كشاورزي، شيالت، دامداري و باغات اين 
شهرستان پيشنهاد اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران 
براي كمك ش��هرداري تهران به قيد دو فوريت مطرح با 
امضاي اعضا شده است. در ادامه حجت نظري عضو شوراي 
شهر به نمايندگي از تعدادي از اعضا گفت: با وجود همه 
تالش ها اما متاسفانه همچنان در مسير خدمت رساني 
به اين عزيزان كاس��تي هايي وجود دارد. در شوراي شهر 
تالش كرديم تا در شرايط بحران همه ايران را به يك چشم 
ببينيم و وظيفه ما رسيدگي به هموطنان آسيب ديده در 
سي سخت نيز هست. وي افزود: به رغم اينكه در تصويب 
اليحه بودجه تاخير داشتيم، اميدوارم به زودي بتوانيم 
اين طرح را به تصويب برسانيم. دو فوريت طرح كمك به 
آسيب ديدگان زلزله سي سخت با 17 راي موافق اعضاي 

شوراي شهر به تصويب رسيد.

   كسب ۳۵۰  ميليارد تومان 
بابت جريمه قطع درختان 

در تحولي ديگر، نايب رييس ش��وراي اسالمي شهر 
تهران گفت: بي��ش از ۳50 ميليارد توم��ان از محل 

جريمه قطع درختان و كميس��يون م��اده 7 دريافت 
شده كه ماحصل آن، تملك و تبديل 17 باغ به بوستان 
عمومي بوده است. اميني با اشاره به روز درختكاري، 
افزود: نامگذاري اين روز با هدف ايجاد نوعي تلنگر براي 
توجه به طبيعت و خطرات مخرب آن است. لذا نبايد 
كاشت درخت را صرفًا محدود به اين روز و هفته بدانيم. 
وي اظهار كرد: شوراي پنجم از ابتداي كار خود دغدغه 
حفظ فضاي سبز و ممانعت از قطع غيرقانوني درختان 
براي ساخت آسمانخراش در شهر را داشته است. اين 
امر از طريق افزايش سرانه فضاي سبز محالت انجام 
شده است. نايب رييس ش��وراي اسالمي شهر تهران 
تاكيد كرد: بيش از ۳50 ميليارد تومان از محل جريمه 
قطع درختان و كميس��يون ماده 7 دريافت شده كه 
ماحصل آن، تملك و تبديل 17 باغ به بوستان عمومي 
در مناطقي با س��رانه فضاي س��بز كمتر از ميانگين 
شهري پايتخت بود. وي تصريح كرد: چيزي در حدود 
همين تعداد نيز به زودي به فضاي س��بز عمومي در 
محالت كمتر برخوردار افزوده خواهد ش��د. جا دارد 
تا از تالش هاي كميس��يون ماده 7، سالمت، محيط 
زيست و سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران 
نيز تقدير و تشكر كنيم. نايب رييس شوراي اسالمي 
شهر تهران عنوان كرد: جا دارد به مناسبت اينكه بخش 
قابل توجهي از مردم در نوروز امس��ال به دليل شيوع 
كرونا س��فر نخواهند كرد و امكان اجراي برنامه هاي 
فرهنگي و تفريحي به شكل سابق وجود ندارد، نهادهاي 
مسوول و معاونت امور اجرايي شهرداري با بهره گيري 
از ظرفيت فضاي مجازي، براي شناس��اندن تهران به 
شهروندان اقدامات الزم را انجام دهند. وي اظهار كرد: 
طي روزهاي گذشته شاهد افتتاح ايستگاه ميدان قيام 
و دوالب بودي��م و اميدواريم با آزادس��ازي باقي اوراق 
مش��اركت ها و وفاي به عهد دولت به وعده خود براي 
پرداخت مطالبات شهرداري، ش��اهد توسعه ناوگان 

حمل و نقل عمومي باشيم.

در پي افزايش هزينه هاي شهري بر اثر »تورم«، »تحريم« و »كرونا« شهرداري اصالحيه داد
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افتتاح مركز مانيتورينگ 
پلتفرم هاي ديجيتال همراه اول

دبير شوراي عالي فضاي مجازي »مركز مانيتورينگ 
پلتفرم هاي ديجيتال همراه اول« را مركزي مدرن 
دانست و گفت: اين مركز فراتر از مانيتورينگ هايي 
اس��ت كه يك اپرات��ور دارد. به گ��زارش اداره كل 
ارتباطات ش��ركت ارتباطات س��يار ايران، مركز 
مانيتورين��گ پلتفرم هاي ديجيتال هم��راه اول 
با حض��ور ابوالحس��ن فيروزآبادي، دبير ش��وراي 
عالي فضاي مجازي، مديرعامل و مديران ارش��د 
هم��راه اول و پلتفرم هاي ديجيتال اي��ن اپراتور، 
در س��اختمان س��تاره ونك برگزار ش��د. در اين 
مراس��م دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي كشور 
ضمن بازديد حضوري از بخش هاي مختلف مركز 
مانيتورينگ پلتفرم هاي ديجيتال اپراتور اول تلفن 
همراه، در جريان وضعيت فعلي و س��هم هر كدام 
از پلتفرم ها در توليد محت��واي بومي قرار گرفت. 
با توجه به اينكه در س��ند »طرح كالن و معماري 
ش��بكه ملي اطالعات« بر موضوع رش��د و توسعه 
محتواي داخلي فضاي مجازي بر بستر شبكه ملي 
اطالعات تأكيد شده، همراه اول به عنوان نخستين 
و بزرگ ترين اپراتور ارتباطي كشور عالوه بر اينكه 
همواره سعي بر حركت مطابق استانداردهاي روز 
جهاني در حوزه ارتباطات س��يار داشته كه نمونه 
بارز آن پياده سازي نسل پنجم )5G( روي شبكه 
تجاري خود است، از بحث توسعه زيرساخت هاي 
ملي نيز غافل نبوده و با توسعه پلتفرم هاي ديجيتال 
مطابق نياز مش��تركان كشور، س��هم بسزايي در 
خلق ترافيك داخلي داش��ته است. مهدي اخوان 
بهاب��ادي، مديرعامل همراه اول در اين مراس��م با 
اش��اره به وظايف اين مركز مانيتورينگ يكپارچه 
اظهار ك��رد: مركزي كه امروز رونمايي مي ش��ود، 
مركز مانيتورينگ خدم��ات پايه ديجيتال همراه 
اول يا همان خدمات پايه اي شبكه ملي اطالعات 
اس��ت. وي افزود: با مانيتور لحظه اي پلتفرم هايي 
نظير شبكه دانش آموزي »شاد«، برخي شبكه هاي 
اجتماعي مانن��د روبيكا و موتور جس��ت وجويي 
همچون ذره بين در اين مركز هر زمان اتفاق خاصي 
در روند سرويس دهي آنها مشاهده شود، واكنش 
الزم و به موقع را در رفع مش��كل خواهيم داشت. 
ابوالحس��ن فيروزآبادي، دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي كش��ور نيز بعد از بازديد كامل از اين مركز 
مانيتورينگ، با تأكيد بر اينكه »امروز شاهد افتتاح 
يك مركز مدرن در حوزه مانيتورينگ هس��تيم«، 
اظهار كرد: اين مركز فراتر از مانيتورينگ هايي كه 
يك اپراتور دارد، است و تمهيداتي در آن ديده شده 
كه رصد بهتري از وضعيت به كارگيري س��كوها و 
برنامك ها داشته باشد. مانيتور اين مركز در حوزه 
VOD )رسانه تعاملي(، س��كوي آموزشي شاد و 
حداقل چهار پيام رسان با تأثير وسيع ملي، شروع 
مي ش��ود. وي همچنين با بي��ان اينكه خبر خوب 
ديگري از همراه اول شاهد بوديم، گفت: پروژه اي 
كه همراه اول در حوزه »جست وجوگر« از چند ماه 
گذشته ش��روع كرده بود، امروز وارد مرحله نهايي 
اعالم عمومي شده است. اين موتور جست وجو از 
قابليت هاي محلي بس��يار خوبي برخوردار است و 
اميدواريم بتواند بخش بزرگي از نيازهاي مردم را 
بهتر از مرورگرها خارجي تأمين كند. فيروزآبادي 
با اش��اره به نظام هويت معتب��ر در فضاي مجازي 
كشور و اقدامي كه همراه اول در توسعه يك موتور 
جس��ت وجوي بومي انجام داده است، ابراز كرد: با 
توجه به اينكه دنبال اين هستيم سرويس هاي بومي 
از مزيت هاي سرزميني اس��تفاده كنند تا بتوانند 
سرويس بهتري از مش��ابه هاي خارجي خود ارايه 
دهند، اگر اين جست وجوگر هم بتواند تعداد بااليي 
كاربر ايراني را جذب كند، هماهنگي هاي الزم بين 
دستگاهي را فراهم مي آوريم تا كاربران با هر يك 
بار ورود، بتوانند تمامي كارهاي روزانه را روي بستر 
مذكور اعم از امور بانكي، بورسي و اداري انجام دهند. 
همراه اول به عنوان يك��ي از بزرگ ترين بازيگران 
عرصه ارتباطات و فناوري اطالعات كشور، ماموريت 
خود را »تحقق روياي ديجيتال« عنوان كرده و با 
 ICT چشم انداز تبديل شدن به يكي از رهبران بازار
منطقه با ارايه خدمات و راهكارهاي هوش��مند با 
هدف »توانمندسازي اكوسيستم ديجيتال«، تالش 
مي كند نقش خود را در توسعه روزافزون كشور به 

خوبي شناخته و مسووالنه ايفا كند.

حمايت از توليد و مردم
ما در س��ال هاي گذش��ته، تجرب��ه ارز 4200 
توماني را داشتيم كه بايد از آن درس بگيريم اما 
متاسفانه به نظر مي رسد تخصيص آن در سال 

آينده نيز ادامه خواهد داشت.
 بر اساس آمارهاي رسمي، در سال هاي گذشته 
چند ميلي��ارد دالر ب��ا ن��رخ 4200 توماني به 
كاالهاي اساسي تخصيص داده شده كه با توجه 
به محدوديت هاي تحريم، نش��ان مي دهد كه 
دولت چه فشاري را براي تامين اين ارز، تحمل 

كرده است.
نتيج��ه تخصيص اين ارز تاكن��ون اين بوده كه 
كاالهايي كه در فهرست حمايت قرار گرفته اند 
همچنان افزايش قيمت داش��ته اند، فهرستي 
از اف��رادي ك��ه با اس��تفاده از رانت ب��ه اين ارز 
دسترس��ي پيدا كرده اند اما براي نفع شخصي 
خود كار كرده اند منتش��ر شده و همزمان فشار 

بر توليد كنندگان نيز ادامه دارد.
وقتي ارز چند نرخي ش��ود، يكي از اصلي ترين 
معضالت كاهش شفافيت در اقتصاد و به وجود 
آمدن بستر براي رانت است. در چنين شرايطي 
برخي توليدكنندگان نمي توانند به ارز دولتي 
دسترس��ي پيدا كنند و همزمان بايد با كساني 
رقابت كنند كه كاالي مش��ابه را ب��ا ارز دولتي 
ساخته اند و اين موضوع فشار بر توليد را به شدت 

افزايش مي دهد.
اتاق بازرگاني در س��ال هاي گذشته بارها اعالم 
كرده كه تنها راهكار موجود براي عبور از شرايط 
فعلي، تك نرخي كردن ارز و باال بردن شفافيت 
است. وقتي ارز تك نرخي ش��ود، قيمت نهايي 
كاالها نيز واقعي مي شود و اولين نتيجه آن، اين 
اس��ت كه توليدكنندگان مي توانند براي آينده 
خود برنامه ريزي كنند و ديگر عاملي جديد فضا 

بر هم نمي ريزد.
براي آنك��ه در چني��ن فضايي به مردم فش��ار 
جديدي وارد نش��ود، دولت مي تواند يارانه ارز 
دولتي را به شكل مس��تقيم به اقشار كم درآمد 
تخصيص دهد تا به اي��ن ترتيب توليد با قيمت 
واقعي انجام ش��ود و از س��وي ديگر مردم نيز از 
حمايت ها بهره مند شوند. وقتي يارانه به شكل 
مستقيم توزيع شود شانس به وجود آمدن رانت 
جديد كاهش مي ياب��د و معضالتي مثل هزينه 
چند ميليارد دالري و عدم بهره مندي مردم از 
آن ديگر به وجود نمي آيد. عدم پرداختن به اين 
اولويت، قطعا در بلندمدت اثرات منفي بيشتري 

براي اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت.

شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه موفق به دريافت
 لوح و تنديس زرين و 

سيمين صنعت سبز كشور شد
نايب ريي��س هيات مديره و مديرعامل ش��ركت 
بهره ب��رداري مت��روي تهران و حوم��ه گفت: در 
بيست و دومين همايش ملي صنايع و واحدهاي 
خدماتي سبز كشور شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه به دليل عملكرد كم نظير و پايدار 
در زمينه حفاظت از محيط زيست، براي دومين 
س��ال متوالي موف��ق به دريافت ل��وح و تنديس 
زرين و س��يمين صنعت س��بز كش��ور ش��د. به 
گ��زارش مديري��ت ارتباطات و ام��ور بين الملل 
ش��ركت بهره برداري مت��روي ته��ران و حومه؛ 
فرنوش نوبخت با اش��اره به اينكه متروي تهران 
و حومه در ط��ول فعاليت چندين س��اله خود با 
تالش و همكاري پرس��نل زحمتكش، طي پنج 
دوره شركت در همايش ملي صنايع و واحدهاي 
خدماتي سبز )از س��ال 1394( 4 لوح سيمين و 
1 لوح زرين دريافت كرده گفت: امس��ال نيز در 
شش��مين دوره حضور خود، براي دومين س��ال 
متوال��ي موفق به دريافت ل��وح تقدير و تنديس 
زرين براي پايانه مهرش��هر به عن��وان يكي از 4 
واحد برگزيده كل كش��ور و تنه��ا واحد برگزيده 
خدماتي سبز اس��تان هاي تهران و البرز شد.  وي 
افزود: شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
همچنين موفق به كس��ب لوح تقدير و تنديس 
سيمين براي پايانه جنوب )فتح آباد( و لوح تقدير 
و تنديس سيمين براي پايانه هاي غرب )صادقيه( 
و شرق )دردشت( شده است. نوبخت با اشاره به 
اينكه 259 واحد خدماتي و صنعتي در بيست و 
دومين همايش ملي صنايع و واحدهاي خدماتي 
سبز كشور ش��ركت داش��تند، خاطرنشان كرد: 
كسب اين موفقيت در راستاي بررسي فرآيندهاي 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه به ويژه 
فرآيندهاي جاري، عملياتي و زيست محيطي در 
تمامي قسمت هاي ايستگاه ها و پايانه ها در سال 
9۸ بوده است. مديرعامل ش��ركت بهره برداري 
متروي ته��ران و حومه در ادامه به برنامه هاي در 
دس��ت اجرا ش��ركت در بخش مديريت مصرف 
انرژي، استفاده از انرژي هاي تجديد پذير و اتصال 
فاضالب ايستگاه هاي مترو به لگوي شهري اشاره 
كرد و گفت: اميدواري��م برنامه ريزي هاي انجام 
شده در اين حوزه ها نيز به خوبي اجرايي شده تا 
گامي ديگر در زمينه حفاظت از محيط زيس��ت 

 برداريم.
نوبخت در پايان اين موفقيت را به خانواده بزرگ 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه  تبريك 
گفت و افزود: بدون شك كسب افتخارات پي در 
پي در تمام��ي زمينه ها بدون همراهي و همدلي 
ويژه پرسنل پرتالش ش��ركت در همه بخش ها 

ميسر نمي شد.

داليل متعددي در شرايط امروز اقتصاد جهان و اقتصاد 
ايران وجود دارد كه بر ضرورت پذيرش رمزارزها، ايجاد 
بسترهاي مناسب در بازار داخلي و تدوين قوانين و مقررات 
و روش هاي مناسب توليد و معامله رمزارزها تاكيد دارد. 
نكته اول پذيرش رمزارزها و ايجاد سبد متنوع دارايي ها 
براي كاهش ريسك س��رمايه گذاري ايرانيان است؛ زيرا 
ممنوع كردن رمزارزها، به معناي عدم حضور ايرانيان در 
اين بازار نيست و اين موضوع مي تواند به خروج سرمايه ها 
منجر شده و مشكالتي را در فعاليت با صرافي هاي خارجي 
ايجاد كند. دوم آنكه ايجاد شرايط داخلي جهت معامله 
حرفه اي هاي بازار رمزارز به جاي مراجعه به صرافي هاي 
خارجي، مي تواند به كاهش سرمايه گذاري در بازارهاي 
مس��كن، خودرو، طال و ارز و بورس كمك كند و در عين 
حال در مبادالت تجاري به اقتص��اد ايران كمك كند و 
وابس��تگي و اتكا به دالر و ارزهاي ديگ��ر را كاهش دهد.  
س��وم آنكه اقتصاد ايران نبايد از بازار رمزارزها و تحوالت 
ديجيتالي غافل بماند زيرا همان طور كه سكه طال و نقره، 
اس��كناس و ارزهاي معتبر جهاني ب��ه تدريج جايگزين 
پول هاي قديمي شدند، پول هاي ديجيتال نيز جايگزين 
پول هاي فعلي شده و به تدريج قيمت و ارزش بيشتري 
خواهند داشت و عدم حضور در اين بازار، عمال به معناي 
عقب افتادن از سود اين بازارهاست و نظام بانكي و صرافي 
كش��ور نيز از اين بازار در حال تحول عقب خواهد افتاد.  
براين اساس به جاي ممنوع كردن اين بازار، بايد به تدريج 
بازارها را گشود و روش ها و قوانين را اصالح كرد و از طريق 
حرفه اي ها اثر مثبت بر بازار گذاشت و غيرحرفه اي ها را 
آموزش داد و با ايجاد محدوديت هايي از خس��ارت هاي 
س��نگين به آنها جلوگيري كرد. بحران بورس ايران در 
زمستان س��ال 1399 و كاهش چشم گير شاخص كل 
بازار س��رمايه، گروهي از سرمايه گذاران در اين بازار را به 
سمت بازارهاي موازي و به خصوص بازار ارزهاي ديجيتال 
هدايت كرده است. اين مساله موجب جبهه گيري گروهي 
از مسووالن عليه ارزهاي ديجيتال شده و برخي نسبت 
به ابعاد حضور س��رمايه گذاران در ب��ازار ارز ديجيتال و 
ريس��ك هاي حاصل از آن ابراز نگراني كرده اند. در عين 
حال، توسعه ديجيتال و ارزهاي ديجيتالي در جهان، بازار 
1500 ميليارد دالري ايجاد كرده و تقريبا تمام كشورهاي 
صنعتي و توس��عه يافته و اقتصاد هاي در حال ظهور، به 
دنبال ايجاد رمزهاي ديجيتال مخصوص به خود هستند 
و در كنار ارزهاي جه��ان روا، پايه ارز ديجيتالي بومي را 
نيز پيگيري مي كنند. براين اساس كارشناسان معتقدند 
كه نمي توان از محصوالت و پول هاي جديد وارتباطات و 
امكانات جديد غافل بود و همان طور كه سكه طال و نقره و 
آلياژ نيكل جايگزين تهاتر كاال و نمك و گندم شده است، 
و بعدها اسكناس جايگزين سكه طال و نقره شده، اكنون 
نيز پول هاي ديجيتال و جهان روا به تدريج جاي خود را در 
اقتصاد باز كرده و اقتصاد ايران نيز نبايد از آن غافل بماند. 
لذا به جاي نگراني و دور ماندن از آن، بايد بسترها، قوانين 
و مق��ررات و روش ها را اصالح كرد تا به س��رمايه گذاران 
خسارت وارد نشود و بتواند جايگزين دالر و ساير ارزها در 
مبادالت بين المللي و منطقه اي شود.  يكي از مسووالن 
مي گويد: جست وجوي بيت كوين و ساير رمزارزها از كلمه 
بورس سبقت گرفته است. مجتبي توانگر رييس كميته 
اقتصاد ديجيتال مجلس سوم اسفند به رييس جمهور و 
تعدادي از وزرا در مورد خريد بيت كوين و ساير رمزارزها 
هشدار داد. او در بخشي از نامه خود نوشت: متاسفانه بعد 
از مديريت مساله دار دولت در بازار سرمايه، تعداد زيادي 
از ليدرهاي ناصالح سرمايه مردم در فضاي مجازي، نسبت 
به تشويق مردم به خريد رمزارزهاي خارجي مخصوصا 
بيت كوين اقدام نموده اند و اكنون جست وجوي كلمات 
مربوطه در فضاي مجازي از جس��ت وجوي كلمه بورس 
پيشي گرفته است و اين يعني عده اي ناآشنا و ناآگاه در 

جست وجوي راهي براي ورود به اين حوزه هستند.
مهم ترين نكات مطرح شده در اين نامه عبارتند از:

1- مديريت مساله دار دولت در بازار سرمايه
2- خريد رمزارزهاي خارجي

3- پيشي گرفتن جس��ت وجوي كلمات بازار رمزارزها 
نسبت به بورس

درباره  »خريد رمزارزهاي خارجي« بايد گفت رمزارزها 
محدود به هيچ كش��وري نيس��تند و هر ف��ردي در هر 
كجاي جهان، مي تواند از رمزارزها استفاده كند. بررسي 
جست وجوي كلمات رمزارزها و كلمه بورس نشان مي دهد 
كه وضعيت ريزشي بورس، ارتباطي با بازار رمزارزها ندارد و 
بارها در رسانه هاي تحليلي- خبري در مورد داليل ريزش 
بورس صحبت ش��ده كه نامي از رمزارزها در ميان نبوده 
است. همچنين، جست وجوي زياد كلمات بيت كوين و 
ساير رمزارزها محدود به كشور ما نيست و در چند سال 
اخير، تمايل افراد به اين بازار در سراس��ر جهان افزايش 

پيدا كرده است.

   چ�را برخ�ي از م�ردم بع�د از ب�ورس، بازار 
ارزهاي ديجيتال را انتخاب كردند؟

چيزي كه در تم��ام بازارهاي مالي دنيا هم وجود دارد اين 
است كه سرمايه گذاران حرفه اي هميشه سرمايه خودشان 
را در يك بازار مشخص متمركز نمي كنند. هر بازار پتانسيل 
رشد خودش را دارد و در بازه هاي زماني مختلف، بازدهي 
متفاوتي دارند. گاهي اوقات بازار مسكن براي سرمايه گذاري 
مناسب اس��ت، گاهي اوقات بورس و گاهي هم رمزارزها. 
قرار نيست يك بازار هميشه مثبت يا هميشه منفي باشد. 
رمزارزها بدون مرز هستند و متعلق به فرد يا گروه خاصي 
نيستند. موردي كه بايد به آن توجه كرد، تعداد زياد كاربران 
ايراني و حجم باالي سرمايه در اين حوزه است. آيا با تعطيل 
كردن صرافي هاي ايراني، معامله گران حرفه اي كه مدت ها 
در اين بازار تالش كرده اند، آموزش ديده اند و در حال معامله 
هستند، فعاليت در اين حوزه را كنار مي گذارند؟ لذا نبايد با 
تعطيل كردن درگاه ها و صرافي ها، معامله گران حرفه اي را 

از اين بازار خارج كرد. 

   س�بد س�رمايه متنوع و كاهش ريس�ك هاي 
سرمايه گذاري

حتما جمله معروف »همه تخم مرغ هاي تان را در يك سبد 
نگذاريد« را شنيده ايد. عقل حكم مي كند كه تمام دارايي 
خودمان را روي يك موجوديت خاص س��رمايه گذاري 
نكنيم. فرض كنيد يك نفر تم��ام دارايي اش را در بورس 
يا در بيت كوين س��رمايه گذاري كند. در صورت ريزش 
شديد بازار و از دست رفتن سرمايه، چه اتفاقي براي او و 
زندگي اش مي افتد؟ براين اس��اس الزم است كه سبدي 
متنوع از دارايي هاي مختلف مسكن، سهام، رمزارز، طال و 
ارز را انتخاب كنيم تا ريسك كمتري در سرمايه گذاري ها 

داشته باشيم و عقل حكم مي كند كه با پذيرش رمزارزها 
عمال سبد دارايي هاي متنوعي در اختيار مردم قرار گيرد. 
س��رمايه گذاري افراد در بازارهاي مختلف مدام در حال 
تغيير است و بر اساس بازدهي، انتخاب مي شوند. رمزارز 
يكي از گزينه هايي است كه مردم مي توانند انتخاب كنند 
و آن را به سبد سرمايه شان اضافه نمايند. زماني كه مردم 
روند نزولي رمزارزها را مشاهده كنند، سرمايه خودشان 
را به بازار ديگري مانند بورس منتقل مي كنند يا برعكس. 
بنابراين، در اين مورد بايد دس��ت مردم را باز گذاشت تا 
بتوانند سبد متنوعي را براي خودشان بسازند و به دلخواه 

در يك يا چند بازار وارد شوند.
 

در هر صورت، نمي توان اس��تقبال از رمزارزها را ناديده 
گرفت. بيت كوين، اتريوم و ساير رمزارزها به سبد سرمايه 
مردم راه پيدا كرده اند و اين همان چيزي اس��ت كه از آن 
به عنوان »متنوع سازي سبد سرمايه« نام برده مي شود؛ 
روشي كه مي تواند ريسك سرمايه گذاري مردم را كاهش 
داد. نبايد انتظار داش��ت كه در ش��رايط ريزشي بورس، 
افراد سرمايه گذار خونس��رد و آرام نظاره گر بازار باشند و 
اقدامي انجام ندهند. بعد از ب��ورس، بازار بعدي كه براي 
سرمايه گذاري به ذهن بيش��تر اين افراد مي رسيد، بازار 
رمزارزها بود؛ بازاري كه با وجود پاندمي كرونا بعد از مدتي، 

جان دوباره گرفت و رشد قابل توجهي را تجربه كرد.
به عنوان مثال، بيت كوين در چند سال اخير با ارزش بازار 
حدود 900 ميليارد دالر يكي از س��ودآورترين دارايي ها 
محسوب مي شود. گفتني است كه قيمت بيت كوين در 
يك سال اخير، حدود 43۶ درصد رشد داشته است و اين 
رشد قابل توجه يكي از داليل انتخاب بازار رمزارزها توسط 
مردم است. البته فرقي ندارد بازار بيت كوين، بازار طال يا 
بازار مسكن؛ مردم بعد از بازار بورس، دنبال راهي بودند كه 
اندك سرمايه باقي مانده خود را از بورس خارج كرده و در 

بازار سودده ديگري سرمايه گذاري كنند.

   هج�وم كارب�ران ايراني ب�ه صرافي هاي 
خارجي در صورت ممنوعيت رمزارزها

در س��ال جاري ش��اهد اخبار مثبت جهان��ي در مورد 
بيت كوين و ساير رمزارزها بوده ايم؛ از توييت هاي ايالن 
ماس��ك گرفته تا س��رمايه گذاري ش��ركت هاي بنامي 

همچون PayPal )غول پرداخت جهان!( .
اين رويكردهاي جهاني از مرز كش��ور ما نيز عبور كرد و 
وارد ذهن سرمايه گذار مردم ش��د. اگر اين افراد را از بازار 
رمزارزها منع كنيم: آي��ا در حال حاضر جايگزيني براي 
آنها داريم؟آيا اين ممنوعي��ت باعث نااميدي در جامعه 
نمي شود؟آيا انتظار داريم با اين ممنوعيت، مردم به سمت 
بازار بورس بازگردند؟چه تضميني وجود دارد اين افراد 

سرمايه خودشان را وارد صرافي هاي خارجي نكنند؟
در صرافي هاي داخلي، كاربران خيال شان راحت است كه 
سرمايه شان نزد صرافي محفوظ است و كسي نمي تواند 
حساب آنها را بلوكه كند. اما آيا سرمايه كاربر ايراني نزد 
صرافي بايننس به عنوان يكي از بزرگ ترين صرافي هاي 

ارز ديجيتال در جهان، امنيت دارد؟
صرافي بايننس كاربران ايراني را تحريم كرده و آنها مجبور 
هس��تند با اس��تفاده از وي پي ان با اي پي ثابت وارد اين 
صرافي شوند تا به هويت آنها پي نبرند )در حال حاضر، اين 
صرافي بيش از 30 درصد حجم معامالت بازار رمزارزها را 
در اختيار دارد( . معتقديم با ممنوع كردن معامله رمزارزها 
در كشور، نمي توان مردم را به سمت بازار سرمايه سوق 
داد. در حقيقت با اين كار، افراد براي اس��تفاده بيشتر از 
درگاه هاي خارجي رمزارزها تش��ويق شده اند و اين امر 
به نفع كشور نيست. بنابراين به جاي پاك كردن صورت 
مساله و ممنوعيت معامله رمزارزها، بهتر است با رويكردي 
منطقي با اين موضوع روبرو شويم و شرايط بهتري را براي 
استفاده از بيت كوين و ساير رمزارزها در راستاي منافع 

كشور و كاربران فراهم كنيم.

    تالش والكس در راستاي آموزش كاربران 
تازه كار

به دليل جذابيتي كه بازار رمزارزها دارد با گذشت زمان 
افراد زيادي به اين بازار عالقه مند ش��ده اند. اين مورد را 
نمي توان انكار كرد كه برخي از افراد تازه كار ممكن است 
با دانش كمي وارد اين بازار شوند و ممكن است مانند ساير 

بازارهاي مالي، در دام كالهبردارها بيفتند.
به عن��وان صرافي ارز ديجيتال ايراني در اين بازار، بارها و 
بارها در مورد روش هاي حفاظت از رمزارزها و شگردهاي 
كالهبرداري در اين حوزه با كاربران خود صحبت كرده ايم. 
مقاالت آموزشي متعددي در اين مورد در بالگ والكس 
منتشر شده اس��ت. حفاظت از دارايي مردم و كمك به 
آنها در انجام معامله ايمن در بازار رمزارزها، جزو رسالت 
كاري ما بوده است. همچنين در مورد تفاوت هاي بورس و 
رمزارزها با كاربران مان صحبت كرده ايم و آنها را از مزايا و 
معايب هر كدام آگاه ساخته ايم. نگراني مسووالن در مورد 
ورود افراد ناآشنا به بازار كريپتو قابل درك است و ما نيز در 
والكس براي ورود افراد ناآشنا به اين بازار، برنامه آموزشي 
داشته ايم، خواهيم داشت و اين مساله را ناديده نگرفته ايم. 

» تعادل«  حواشي مقابله  يا مديريت بازار ارز ديجيتال  را با ديگر بازارهاي مالي بررسي مي كند

رمزارزهارقيببورسنيستند

مشكلي با  ماينينگ   نداريم
دبير شوراي عالي فضاي مجازي گفت: با ماينينگ 
)استخراج( رمزارز مديريت شده در كشور مشكلي 
نداريم، اما اگر رمزارزها بخواهند به بخشي از پول 
رايج كشور تبديل ش��وند، با آن مخالف هستيم. 
فيروزآبادي همچنين در حاشيه مراسم رونمايي 
از مركز مانيتورينگ همراه اول، در تش��ريح اقدام 
شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص رمزارزها، 
افزود: ش��وراي عالي فضاي مجازي در اين حوزه 
ورودي نداشته است اما مركز ملي فضاي مجازي 
در جلساتي با ش��وراي اقتصاد به اين مساله ورود 
كرده و تصميم گيري هايي داشته  است. ماينينگ 
مديريت ش��ده بيت كوي��ن و هر رم��زارز ديگري 
در كش��ور مورد تأييد اس��ت. م��ا معتقديم اين 
كار مي تواند مفيد باش��د چرا كه صادرات انرژي 
محسوب مي شود و به فعال شدن بخشي از اقتصاد 
كشور كمك مي كند اما اگر بيت كوين بخواهد به 
بخشي از پول رايج كشور تبديل شود يا به عنوان 
ذخيره دارايي يا مالي كشور باشد با آن مخالفيم. 
فيروزآبادي تاكيد كرد: ما بايد از ظرفيت  رمزارزها 
براي تس��هيل تجارت و گردش پول��ي و كاهش 
هزينه هاي مالي در كش��ور استفاده كنيم، اما اگر 
بخش��ي از ثروت كش��ور به اين واسطه به صورت 
منجمدشده در يك فضاي مجازي قرار بگيرد قطعًا 

با آن موافق نيستيم.

انتشار دستور مسدودسازي درگاه هاي پرداخت از سوي 
ش��اپرك به پرداخت يارها كه در آن از كسب وكارهاي 
مربوط به خريدوفروش ارزهاي ديجيتال نيز ياد شده 
بود، مورد انتقاد شديد فعاالن حوزه ارزهاي ديجيتال 
قرار گرفته است. به گزارش سيارنيوز، ممنوعيت هاي 
بانك مركزي و محدودكردن حوزه رمزارزها به بهانه هاي 
مختلف باعث بدگماني مردم و فعاالن اين حوزه شده 
اس��ت. يكي از گمانه زني ها مبن��ي بر ممنوعيت هاي 
پي درپي دولت در حوزه ارز ديجيتال اقبال مردم بعد از 
شكست در بورس و روي آوردن آنها به سمت بازارهاي 
موازي اس��ت. دبير انجمن صنف��ي فناوري هاي نوين 
مالي ايران )فين تك( با انتقاد ش��ديد از مسدود كردن 
پرداخت يارها مي گويد: همانطور كه مشكل فرهنگي ما 
با ممنوع كردن ويديو و ماهواره حل نشد، مشكل بورس 
هم با ممنوع كردن رمزارزها حل نخواهد شد. مصطفي 
نقي پور معتقد است: مشكل بورس در جاي ديگري است 
و مديريت دولتي حاكم بر بورس مشكل اصلي آن است. 
واضح اس��ت كه بورس در اختيار دولت است. دولت در 
سال جاري براي تأمين منافع مالي خود از بورس استفاده 
كرد. ارزآوري هاي زياد و با مديريت بازار توسط دولت بعد 
از مدتي واقعيت ها روشن شد. بعد از مشخص شدن هدف 
دولت از تشويق مردم به بورس، به يك باره حباب بسياري 
از سهام ها تركيد. مردم از بورس به دليل شكست و زيان 

بسيار، خارج شدند.

    علل هجوم مردم 
به سمت حوزه ارزهاي ديجيتال

اين فعال حوزه ارز ديجيتال با اش��اره به اقبال به فضاي 
رمزارز و باال رفتن قيمت بيت كوين در چند ماه گذشته 
مي گويد: حركت هاي افرادي چون ايالن ماس��ك در 
حمايت از بيت كوين روز به روز در تمام دنيا بيشتر شد. 
قيمت بيت كوين و بسياري از رمزارزها در فضاي جهاني 
افزايش يافت. يكي از گمانه زني هاي ما اين است كه دولت 
درصدد مس��دود كردن حركت اين بازار موازي است. 
البته بايد گف��ت اين كار كمكي به بورس نخواهد كرد. 
نقي پور معتقد است: تكنولوژي هاي نوين در هر كشوري 
باعث رشد و پيشرفت آن مي شود. وقتي دولت ها مانع 
پيشرفت تكنولوژي هاي نوين مي شوند، عقب ماندگي 
كشور خود را عميق تر مي كنند. باعث مي شوند مردم 
مصرف كننده آن تكنولوژي و فناوري شوند. از مشاغل 
باارزشي كه در آن حوزه به به وجود خواهد آمد محروم 
مي شوند. افراد متخصص در آن حوزه مجبور به مهاجرت 
مي شوند و همين اشتغال زايي را در كشورهاي ديگر انجام 
مي دهند. متأسفانه اكثر برنامه نويس هاي خوب ما در 
تركيه هستند. آنها در كشورهاي اروپايي، اسكانديناوي 
و امريكا و كانادا مش��غول فعاليت هس��تند. حال اين 
تصميم غلط بانك مركزي عالوه بر اينكه به طور مستقيم 
شغل هايي كه در اين حوزه ايجاد شده را به خطر انداخته 
اس��ت، بس��ياري از افراد را نيز بيكار مي كند. از طرفي 
افرادي كه مي توانند مولد اشتغال باشند و در اين حوزه 
سرمايه گذاري كنند. يعني افراد نخبه كارآفرين از حوزه 

رمزارزها خارج مي شوند.

    مديريت غلط دولت
 و فرار متخصصان حوزه رمزارزها

اين موضوع خطري جدي براي ح��وزه ارز ديجيتال و 
اين فناوري نوين در كش��ور است. دبير انجمن صنفي 

فناوري هاي نوين مالي ايران )فين تك( در اين خصوص 
مي گويد: تصميم هاي يك باره و بدون كارشناسي دولت 
و بانك مركزي بر آينده اش��تغال تأثير ناگواري خواهد 
داشت. كما اينكه در سال هاي گذشته نيز شاهد چنين 
تصميم هاي يك شبه و غيرتخصصي بوده ايم. متأسفانه 
ما در اكثر حوزه هاي اقتصادي به ش��دت دچار كمبود 
متخصص هستيم. از طرفي ش��اهد بيكاري روزافزون 
افراد تحصيل كرده و متخصص در حوزه هاي مختلف 
كاري هستيم. به گفته نقي پور، اين پارادوكس از اينجا 
ناشي مي شود كه افراد سرمايه گذار، متخصص، كارآفرين 
و حرفه اي با چنين محدوديت ه��اي دولت مجبور به 
مهاجرت و خروج از كشور مي ش��وند. زيرا كشورهاي 
اطراف از جمله تركيه، امارات و آذربايجان با حمايت از 
اين افراد و ايجاد شرايط ويژه برنامه نويس ها را حمايت 
مي كند. اين تصميمات باعث مي ش��ود مشاغل حوزه 
فناوري  همچنين مشاغلي كه در اين حوزه در آينده به 
وجود خواهند آمد، در معرض خطر جدي قرار گيرند. او 
معتقد است كه ارزش افزوده و سرمايه گذاري به راحتي 
در كشورهاي اطراف به وجود خواهد آمد و روزبه روز حتي 
از كشورهاي همسايه مان عقب تر خواهيم افتاد. به گفته 
وي در 40 سال گذشته به بدترين شكل ممكن اقتصاد 
كشور مديريت شد و با نگاهي به رشد اقتصادي كشور 
در همين 5 يا ۶ سال اخير وضعيت بسيار اسفبار است. 
نقي پ��ور در اين باره افزود كه مديريت دولتي ضعيف و 
بي اهميت به معيشت مردم، بي توجهي به كارآفريني 
حتي عليه كارآفريني باعث رشد منفي اقتصادي كشور 
شده و ما سهم عمده اي از رمزارز دنيا نداريم. او همچنين 
افزود: با اشتياق مردم و متخصصان و ورودشان به حوزه 
رمزارز، اين امكان وجود دارد ك��ه بتوانيم در آينده در 
اين حوزه حرفي براي گفتن داشته باشيم. متأسفانه با 
بهانه هاي مختلف در كار مردم در حوزه تخصصي مردم 

از سمت دولت كارشكني مي شود.

    مشكالت بورس تقصير رمزارزها نيست
به گفته نقي پور تصور اينك��ه رمزارزها باعث خروج 
مردم از بورس شدند تصور غلطي است و اگر مديريت 
صحيح در حوزه اقتصاد و بورس انجام مي شد چنين 
فاجعه اي به بار نمي آمد. وي در اين باره گفت: بسياري 
از شركت ها ارزش واقعي پيدا كرده بودند و اگر به شكل 
صحيح، بورس مديريت مي شد مردم اينچنين متضرر 
نمي شدند. متأس��فانه دولت فقط به ديد ابزار به هر 
حوزه اي نگاه مي كند و تنها حربه اش كنترل اوضاع 
و محدود كردن است. در بورس هم با مديريت غلط 
و تركيدن حباب ها، حال اشتباه را به گردن رمزارزها 
و بازارهاي موازي بورس انداختند. نقي پور افزود: از 
طرفي رمزارز در دنيا رشد بسيار جدي كرده است. 
محدود كردن مردم در اين حوزه باعث مي ش��ود در 
آينده در اين حوزه هم هيچ جايگاهي نداشته باشيم. 
به همين خاطر سوالي كه اينجا مطرح مي شود اينكه 
آيا تقصير از رمزارزهاس��ت ي��ا از مديريت ضعيف و 
غلط؟ اگر وزارتخانه ها در اين حوزه درست عمل كنند 
ديگر نمي توان تقصير را به گ��ردن رمزارز انداخت. 
وقتي ارزش دارايي هاي مردم با مديريت غلط دولت 
روز به روز در حال سقوط است، طبيعي است كه مردم 
به حوزه رمزارزها هجوم آورند. مردم با هجوم به اين 
حوزه مي خواهند حداقل دارايي خود را حفظ كرده و 

زندگي آبرومندتري داشته باشند.

مشكلبورسباممنوعيتارزهايديجيتالحلنميشود
دريچه
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محدوديت هاي صادراتي ميوه 
كليد خورد 

تسنيم| پيرو تاكيد مقام معظم رهبري و براي تامين 
اقالم مورد نياز بازار داخل و ايجاد تعادل در قيمت ها، طرح 
محدوديت هاي صادراتي ميوه تا پايان ماه مبارك رمضان 
در دستور كار ستاد تنظيم بازار قرار دارد. عباس قبادي 
در پايان جلسه هدفمند كردن توزيع اقالم شب عيد و 
حذف واسطه ها كه در پي گاليه هاي مقام معظم رهبري 
از گراني ها برگزار شد، افزود: اين جلسه با همه عواملي 
كه در توليد، عرضه و توزيع ميوه نقش دارند انجام شد؛ 
مقرر شد به دو شيوه عرضه انجام شود؛ ابتدا روشي كه 
در بازار حكمفرماست و عرضه كنندگان ميوه را از ميدان 
تره بار خريد مي كنند و در فروشگاه ها عرضه مي كنند. 
قبادي گفت: در روش دوم مقرر شد بخشي از باغداران 
مكان هايي را در تهران و ساير استان ها كه در اختيارشان 
قرار داده مي شود ميوه را به صورت مستقيم بين مردم 
عرضه كنند كه موجب حذف واس��طه ها مي ش��ود و 
توليدكنندگان مس��تقيم كاال را به مصرف كنندگان 
عرضه مي كنند. وي اضافه كرد: امروز بازديدي از نقاطي 
كه براي اين كار در نظر گرفته ش��ده، انجام شد و مقرر 
شد در 80 نقطه از شهر تهران و شهرستان هاي اطراف از 
طريق ميادين ميوه و تره بار مكان هاي مناسبي در اختيار 
اتحاديه ها، انجمن ه��ا و باغداران براي عرضه ميوه قرار 
گيرد. قبادي گفت: اين برنامه ها مي توانند تأثير خوبي 
در قيمت س��يب و پرتقال و ساير اقالم مصرفي داشته 
باشد. وي اضافه كرد: در موضوع ميوه به دنبال فراواني، 
مكان هاي گسترده عرضه و حذف واسطه ها هستيم تا 
قيمت ميوه را كاهش دهيم. قبادي ادامه داد: از 21 اسفند 
توزيع ميوه با اعالم ستاد هاي تنظيم بازار در سراسر كشور 
شروع مي شود و اميدواريم شرايط توزيع ميوه در اين ايام 
نيازي به مداخله ما نداشته باشد. قبادي درباره عرضه 
و قيمت گوش��ت گفت: در توزيع گوشت قرمز گزارش 
نامناس��بي نداريم و توزيع گوشت قرمز شرايط عادي 
دارد و مقرر شد توليدات از داخل تأمين شود و نيازي به 

واردات نداشته باشيم.

»آتيه  فوالد نقش جهان« 
پشتوانه اي براي سهام داران 

مديرعامل شركت فوالد مباركه در بازديد از هلدينگ 
آتيه  فوالد نقش جهان گفت: از آنجا كه همه سهام داران 
حقيقي هلدينگ آتيه  فوالد نقش جه��ان از كاركنان 
بازنشسته و شاغل فوالد مباركه هستند، حمايت شركت 
فوالد مباركه از هلدينگ آتيه  فوالد نقش جهان صرفا 
در جهت منافع اقتصادي نيست، بلكه در راستاي رفاه 
حال سهام داران و كمك به تأمين معيشت آنان است. 
مهندس عظيميان در بخش ديگري از سخنان خود با 
بيان اينكه از ابتداي مديريت بر شركت فوالد مباركه بر 
توجه به معيشت كاركنان، امنيت و ايمني در كار تأكيد 
كرده ايم، تصريح كرد: ايجاد آرامش در دوران بازنشستگي 
در شركت آتيه فوالد نقش جهان يك رسالت مهم براي 
اين شركت است و هر اقدامي براي بازنشسته ها قطعا 
بازخورد مثبتي براي شركت در بر خواهد داشت. وي با 
تقدير از وجدان عمومي كاركنان شركت فوالد مباركه 
تصريح كرد: چنانچه براي نيروي كار مشخص شود كه 
مديريت در راستاي منافع آنها اقدام مي كند، با انگيزه 
مضاعف كار و تالش خواهند كرد. وي با اشاره به اينكه 
حاشيه س��ود باال در بورس ممكن است فريبنده باشد 
اظهار داش��ت: تالطم ها و رونق بازار سرمايه مي تواند 
به طور كاذب در افزايش حاش��يه سود موثر باشد، ولي 
بايد مراقب بود و با تعريف يك حاش��يه سود مطمئن 
و منطقي افزايش سرمايه سهام داران را تضمين كرد. 
مديرعامل هلدينگ آتيه  فوالد نقش جهان نيز در اين 
ديدار گفت: شركت آتيه  فوالد نقش جهان همواره همراه 
و تابع دس��تورالعمل هاي ش��ركت فوالد مباركه بوده 
است. حس��ين كفعمي ضمن تقدير و تشكر از حضور 
مديرعامل شركت فوالد مباركه در اين شركت، اظهار 
داشت: هلدينگ آتيه  فوالد نقش جهان با كادر مجرب 
و 12 ش��ركت توزيع ورق فوالدي در كشور، به ويژه در 
استان هاي كم برخوردار، مشغول فعاليت است. گفتني 
اس��ت هلدينگ آتيه  فوالد نقش جهان از آبان ماه سال 
جاري به ش��ركت فوالد مباركه ملحق شده و شركت 
فوالد مباركه با خريداري 31 درصد سهام، اين شركت 

را به زيرمجموعه خود وارد كرده است. 

جهش توليد محقق شد
در اي��ن خصوص عليرض��ا رزم حس��يني، وزي��ر 
صمت پس از افتتاح يك واحد نساجي درحاشيه سفر 
به اردبيل اظهار داشت: علي رغم همه محدوديت هاي 
ناشي از كرونا و تحريم ها اما با تكيه بر برنامه راهبردي 
توس��عه صنعت نساجي و پوش��اك، در حال حاضر 
كارخانه هاي اين حوزه چند ش��يفته كار مي كنند. 
وي در خصوص افتتاح ريسباف ابريش��م آرتا نيز 
گفت: اين كارخانه 10 س��ال به علت بدهي بانكي، 
غير فعال بوده اس��ت كه توس��ط يك كارآفرين از 
طريق مزايده مجدداً فعال و به چرخه توليد بازگشته 
اس��ت. وزير صمت، همكاري و تعامل تمامي اركان 
حكومتي، دادگستري، نمايندگان مجلس، استاندار 
را براي راه ان��دازي مجدد اين واح��د توليدي براي 
اش��تغال آفريني مثمر ثمر دانست. رزم حسيني در 
خص��وص افتتاح واحد توليد ام دي اف در ش��هرك 
صنعت��ي ش��ماره دو اردبيل نيز گف��ت: در حوزه ام 
دي اف نيز ظرفيت هاي بس��يار خوبي در كش��ور 
وجود دارد و كارخانه ها در حال توس��عه و راه اندازي 
طرح هاي توسعه اي خود هستند. وي افزود: امسال 
۴8 واحد توليدي راكد و غير فعال در استان اردبيل به 
چرخه توليد بازگشته اند. وي همچنين تصريح كرد: 
جهش توليد مورد توجه مقام معظم رهبري، امسال 
علي رغم همه محدوديت هاي ناشي از ويروس كرونا و 

همچنين تحريم هاي ظالمانه، محقق شده است.

فروش مجوز 200 ميليوني 
واردات موز 

ايلن�ا| عضو هي��ات مدي��ره اتحاديه بارفروش��ان 
ميوه و تره بار درب��اره آخرين وضعيت تامين و عرضه 
ميوه هاي پر مصرف ايام نوروز گفت: پر مصرف ترين 
ميوه هاي نوروزي سبد خانوارها معموال سيب، پرتقال، 
نارنگي و موز اس��ت. اكبر ياوري ادام��ه داد: پرتقال 
به دليل ميزان باالي توليد، عرضه در س��طح بسيار 
مناسبي قرار دارد. در حال حاضر عالوه بر پرتقال هاي 
موجود در بازار 600 هزار ت��ن پرتقال نيز در انبارها 
ذخيره شده و آماده عرضه اس��ت. ياوري قيمت هر 
كيلوگرم پرتقال را حداكثر 11 هزار تومان اعالم كرد. 
ياوري گفت: به دليل سرمازدگي در مقطعي با كاهش 
عرضه خيار و افزايش قيمت آن روبرو شديم اما اكنون 
عرضه اين ميوه به روال عادي برگشته و هر كيلوگرم 
از آن با قيمت ۴ تا 7 هزار تومان در دس��ترس مردم 
است. وي تنها ميوه اي كه در تامين آن با مشكل مواجه 
هستيم را نارنگي عنوان كرد. ياوري اظهار كرد: عرضه 
نارنگي س��اري و قائم شهر به بازار تمام شد و نارنگي 
شهرهاي فسا و كازرون نيز به دليل سرمازدگي خشك 
و بي آب است به همين دليل بازار با كمبود نارنگي روبه 
رو شده است. وي قيمت هر كيلوگرم نارنگي بسته به 
كيفيت آن را 20 تا ۴0 هزار تومان اعالم كرد. ياوري 
پيش بيني كرد: در صورت عدم تامين نياز بازار قيمت 
نارنگي در شب عيد افزايش چشمگيري پيدا كند. وي 
پيش��نهاد داد: براي جلوگيري از افزايش قيمت اين 
ميوه اجازه واردت نارنگي از كشور پاكستان داده شود. 
ياوري درباره آخرين وضعيت تامين و عرضه موز نيز 
گفت: با ممنوعيت يك شبه ثبت سفارش موز شاهد 
افزايش نجومي قيمت آن بودي��م. وي تصريح كرد: 
ممنوعيت ثبت سفارش زمينه سوءاستفاده فرصت 
طلبان را فراهم كرد به نحوي كه مجوزهاي 6 ميليوني 
را ب��ه تجار تا 200 ميليون توم��ان فروختند. ياوري 
نتيجه اين امر را افزايش قيمت هر كيلوگرم موز از 15 
هزار تومان به بيش از 50 هزار تومان دانست. به گفته 
وي؛ در حال حاضر دو كشتي 5 هزار تني و 2 هزار تني 
موز منتظر ترخيص هستند كه مي تواند قيمت موز را 
در بازار متعادل تر كند، همچنين اجازه وزارت صمت 
براي واردات موز در برابر صادرات سيب نيز تا حدودي 
در كاهش قيمت موز موثر خواهد ب��ود. ياوري ابراز 
اميدواري كرد با نظارت بيشتر وزارت صمت بر بازار، 
ميوه ها با قيمت مناسب به دست مردم برسد و اجازه 

سوءاستفاده از فرصت طلبان گرفته شود.

استقبال خوب اصناف از 
برگزاري جشنواره بهاره

رييس اتاق اصناف مركز استان بوشهر با بيان اينكه 
اس��تقبال خوبي از س��وي اصناف ب��راي برگزاري 
جشنواره فروش ويژه نوروزي در بوشهر صورت گرفته 
است، گفت: جشنواره بهاره شهرستان بوشهر از 18 
اسفندماه همزمان با روز بوشهر آغاز مي شود و تا 15 
فروردين ماه داير است. مصطفي گراشي در گفت وگو 
با خبرنگار اتاق اصناف ايران با بيان اينكه اصناف در 
زمان ش��يوع بيماري كرونا دچار بيشترين آسيب  
شدند، اظهارداشت: عليرغم اين آسيب ها با تصميم 
اتاق اصناف ايران طرح برگزاري جش��نواره فروش 
ويژه نوروزي با عنوان نمايش��گاهي به وسعت ايران 
مي تواند كمك موثري در جبران خسارت هاي وارده 
به اصناف داشته باشد. رييس اتاق اصناف مركز استان 
بوش��هر با بيان اينكه از آغازين ساعات شروع ثبت 
نام در اين جشنواره شاهد استقبال خوبي از سوي 
اصناف بوديم، بيان كرد: شركت در جشنواره بهاره 
اتاق اصناف مركز استان بوشهر رايگان است و اصناف 
در راس��تاي رعايت پروتكل ها و دستورالعمل هاي 
بهداشتي همراهي خوبي با ستاد ملي كرونا داشتند. 
گراش��ي تصريح كرد: اين جش��نواره از 18 اسفند 
همزمان با روز بوش��هر آغاز ب��ه كار مي كند و براي 
استقبال مردم در ازاي خريد كاال كارت قرعه كشي 
دريافت مي كنند كه همزمان با برگزاري جشنواره 
فروش ويژه نوروزي در ۴ نوبت قرعه كشي داريم و 
اميدوار هستيم با برگزاري اين جشنواره هم اصناف 

بتوانند كاال و توليدات خود را عرضه كنند.

قيمت شيريني شب عيد 
افزايش نمي يابد

فارس| علي بهره مند، ريي��س اتحاديه دارندگان 
قنادي، ش��يريني فروش و كافه قنادي با بيان اينكه 
قيمت شيريني در ايام پاياني سال تغيير نخواهد كرد 
و افزايشي نخواهد داشت، گفت: براين اساس قيمت 

انواع شيريني همان قيمت هاي قبلي خواهد بود.
وي گفت: قيمت هر كيلوگرم شيريني يزدي درجه 
يك 38 هزار تومان، هر كيلوگرم شيريني زبان درجه 
يك 50 هزار تومان، هر كيلوگرم شيريني پاپيوني و 
دانماركي درجه يك نيز 50 هزار و قيمت هر كيلو گرم 
شيريني تر درجه يك 60 هزار تومان است. قيمت 
درجه دو هر كيلوگرم از انواع ش��يريني ها ذكر شده 
نيز 10 هزار تومان كمتر از قيمت هاي مذكور خواهد 
بود. رييس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروش 
و كافه قنادي با تاكيد بر اينكه هنوز مش��كل تامين 
روغن جامد واحدهاي صنفي حل نشده است، گفت: 
متاسفانه اغلب كارخانه ها روغن را به طور مستقيم 
به واحدهاي صنفي تحويل نمي دهند و به واسطه ها 
مي دهند و واحدهاي صنفي نيز مجبورند  روغن را از 
واسطه ها و دالالن خريداري كنند. رييس اتحاديه 
قنادي، شيريني فروش و دارندگان كافه قنادي در 
پاسخ به اين سوال كه دليل عدم فروش روغن توسط 
كارخانج��ات به واحدهاي صنفي چيس��ت، گفت: 
دقيقا علت را نمي دان��م، البته در مواردي واحدهاي 
صنفي مي توانند به طور مس��تقيم روغن مورد نياز 
خود را از كارخانج��ات روغن خريداري كنند اما در 
اغلب موارد بايد اين كاالها را از واس��طه ها و دالالن 

خريداري مي كنند.

تب تقاضاي كاذب در بازار روغن خوراكي
رييس هيات مديره انجمن روغن نباتي: 

اتاق تهران| 
رييس هيات مديره انجمن روغن نباتي مي گويد كه حرف 
و حديث ها در مورد حذف ارز ترجيحي كاالهاي اساسي 
منجر به شكل گيري تقاضاي غيرطبيعي در بازار روغن 
نباتي شده؛ به طوري كه پس از سه ماه عرضه فراوان روغن، 
اين تقاضا هنوز فروكش نكرده است. ابوالحسن خليلي، 
رييس هيات مدي��ره انجمن روغن نباتي درباره وضعيت 
توليد و توزيع روغن در كشور، گفت: تامين روغن خام، توليد 
روغن نباتي و توزيع آن نه تنها از سطح تقاضاي معمول، 
كمتر نيست بلكه ميزان توليد و توزيع به نسبت ماه هاي 
مشابه سال گذشته نيز بيشتر بوده است. به گفته وي، در 

يازده ماه سال جاري، معادل يك ميليون و6۴3 هزار تن 
روغن نباتي توليد شد كه از اين ميزان، يك ميليون و 150 
هزار تن روغن مايع بوده و ۴92 هزار تن روغن جامد و نيمه 
جامد بوده است؛ بر اين اساس، در ماه هاي آبان، آذر و دي 
به ترتيب 125 هزار تن، 163 هزار تن و 185 هزار تن و در 
بهمن ماه 196 هزار تن روغن نباتي توليد شده است. به 
گفته خليلي، در اسفندماه نيز روند توليد روغن خوراكي 
مطلوب است و پيش بيني مي شود اين ميزان تا سقف 215 
هزار تن برس��د و به همين مقدار نيز روغن در بازار عرضه 
ش��ود. او در عين حال، تصريح مي كند كه براي فروردين 
ماه سال آينده نيز تمهيدات الزم براي تامين روغن خام و 

توليد در سطح ماهيانه 200 هزار تن انديشيده شده و از 
اين نظر نگراني وجود ندارد.  او افزود: آمار توزيع نيز همين 
روند رش��د را طي كرده و از توزيع 120 هزار تن روغن در 
آبان ماه به 190 هزار تن در بهمن ماه رسيده است. حال 
آنكه در شرايط معمول سال هاي 1395 و1396 با توزيع 
ماهانه 125 تا 130 ه��زار تن روغن، رقابت بر بازار حاكم 
بوده و البته عرضه بر تقاضا پيش��ي مي گرف��ت. در۴ ماه 
گذشته نيز به طور متوسط بين 30 تا 50 هزار تن روغن 
بيش از سطح معمول مصرف كشور توليد و توزيع شده و 
همه دستگاه هاي دخيل از جمله شركت بازرگاني دولتي 
و بخش خصوص��ي در واردات به موقع، ترخيص و تامين 

روغن خام نقش خود را به خوبي ايفا كرده اند. خليلي با بيان 
اينكه »وضعيت كنوني بازار، از روند غيرطبيعي تقاضاي 
روغن گواهي مي دهد« ادامه داد: مشخص نيست كه چرا 
پس از آنكه سه ماه پياپي، عرضه كاال به وفور انجام گرفته ، 
تقاضا فروكش نكرده است. البته بخشي از تقاضا تحت تاثير 
برخي حرف و حديث  ها درباره احتمال توقف تخصيص ارز 
ترجيحي به كاالهاي اساسي از جمله روغن ملتهب شده كه 
البته در انتهاي بهمن ماه مشخص شد كه فعال هيچ تغييري 
در نرخ تامين ارز موردنياز براي روغن نباتي ايجاد نخواهد 
شد وكماكان در سال 1۴00 نيز كاالهاي اساسي و روغن 

با ارز ۴200 توماني تامين خواهند شد. 

تعادل- گروه تجارت|  
آخرين نشس��ت اتاق ايران در سال 99 روز گذشته برگزار 
شد. محور اصلي اين نشس��ت، ناديده گرفته شدن نقش 
بخش خصوصي از سوي سياست گذاران بود كه به شدت 
مورد انتق��اد اعضا قرار گرفت. در عي��ن حال، رييس اتاق 
ايران، در اظهاراتي تاكيد كرد كه هيچ تحولي رخ نخواهد 
داد مگر آنكه نخست مش��خص شود كه از نگاه حكومت، 
بخش خصوصي چه وظيفه اي در قبال توسعه ملي دارد 
و براي ايفاي اين نقش حكومت و نهادهاي حاكميتي چه 
فرصت ها و امكاناتي به بخش خصوصي مي دهند و از چه 
حمايت هاي اطمينان بخشي آن را سيراب خواهند كرد. 
از ديگر انتقادات مطرح شده اين بود كه ايران در تغييرات 
ساختاري در اقتصاد جهاني، تاكنون نقش منفعل داشته 
است. در همين حال، تحريم هاي دهه  اخير در كنار درگيري 
دروني بر سر انتخاب استراتژي جايگزيني واردات يا الحاق 
به اقتصاد جهاني، فرصت ها را در عمل براي نقش آفريني 
ايران در اين روندها به باد داده است. از اين رو، به گفته رييس 
پارلمان بخش خصوصي، پيام مشخص فعاالن اقتصادي 
و اتاق ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي رس��مي به 
همه سياست گذاران كشور و به ويژه كانديداهاي انتخابات 
رياست جمهوري يك جمله روش��ن است: »اكنون زمان 
تغيير پارادايم فكري و توجه بيشتر به بحث توليد كارآمد 
به جاي شعارهاي توزيعي رسيده است. زمان واگذاري امور 

به مردم و بخش خصوصي است.« 

    تكليف با بخش خصوصي مشخص نيست
روز گذش��ته سيزدهمين نشس��ت هيات نمايندگان 
اتاق ايران برگزار ش��د. آس��يب صنعت غذاي كشور از 
سياست هاي داخلي، نقش بخش خصوصي در توسعه 
ملي، لزوم تقويت نهادهاي اجتماعي و تمركز بر توسعه 
مشاركت محور، ضرورت تأسيس وزارت انرژي در دولت 
جديد از جمله مهم ترين مباحث مطرح شده در آخرين 
نشست هيات نمايندگان اتاق ايران در سال 99 بود. در 
اين نشست موضوع بودجه اتاق ايران در سال آينده نيز 
مورد بررسي و تصويب قرار گرفت. غالمحسين شافعي 
در نشست هيات  نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اظهار 
كرد: پيام مشخص بخش خصوصي به سياست گذاران 
اين است كه با تغيير پارادايم فكري، توجه به بحث توليد 
كارآمد و واگذاري امور به مردم را جايگزين شعارهاي 
توزيعي كنند. وي ادام��ه داد: هيچ تحولي رخ نخواهد 
داد مگر آنكه نخست  مشخص شود كه از نگاه حكومت، 
بخش خصوصي چه وظيفه اي در قبال توسعه ملي دارد 
و براي ايفاي اين نقش حكومت و نهادهاي حاكميتي 
چه فرصت ها و امكاناتي به بخش خصوصي مي دهند و از 
چه حمايت هاي اطمينان بخشي آن را سيراب خواهند 

كرد. رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به عملكرد اين 
اتاق در سال هاي گذشته، بيان كرد: نگاهي به عملكرد 
اتاق ايران در ابتداي سال آخر قرن حاضر بيانگر آن است 
كه در طول اين صدسال باوجود افت وخيزهاي فراوان 
و دوران فرازوفرود، فعاالن اقتصادي بخش خصوصي 
در كنار انجام كس��ب وكار خود و حف��ظ و ارتقاي توان 
اقتصادي كشور در حدي كه ممكن بود يك دستاورد 
بزرگ داش��تند و آن هم حفظ كيان اتاق، جلوگيري از 
دخالت هاي نامطلوب دولت ها در تصميم گيري ها بوده 
و حفظ استقالل اين نهاد براي نمايندگي از خواسته هاي 
فعاالن اقتصادي تا حد امكان است. شافعي اضافه كرد: 
به رغم تحوالت عظيمي نظير انقالب اس��المي و روي 
كار آمدن دولت ها و مجالس��ي كه برخي از آنها حتي با 
واژه بخش خصوصي مشكل داشتند، فعاالن اقتصادي 
بخ��ش خصوص��ي در دوران جن��گ و دوران صلح و 
دوران تحري��م، بازهم حداكثر همكاري را با حاكميت 
كشور داشتند و خود را متعهد به تأمين نيازهاي مردم  
دانسته اند. مس��ووالن اتاق در تمامي اين دوران سعي 
كرده اند، خواسته هاي به حق اعضاي خود را نمايندگي 
كنند و با اتخاذ رويكرد مناسب تا اندازه اي موفق شده اند 
تا نگرش هاي افراطي را تعديل ك��رده و اكنون بخش 
خصوصي حتي از طرف عالي ترين مقام كشور حمايت 
مي ش��ود. وي با انتقاد از نادي��ده گرفتن نظرات بخش 
خصوصي در عرصه تصميم گيري هاي اقتصادي، تاكيد 
كرد: 90 سال است كه دولت ها قرار گذاشته اند درباره 
تصميمات اقتصادي نظر اتاق ها و فعاالن اقتصادي را قبل 
از اتخاذ تصميم گيرند؛ اما همچنان در تصميم گيري هاي 
اقتصادي آن را ناديده مي گيرند. سال هاست كه تغيير و 
تحول سريع در عرصه قوانين و مقررات هرسال چندين 

بار دستخوش تغيير مي ش��ود. بيش از 70 سال است 
بنگاه ها از لحظه توليد با مسائل گمركي، ارزي و مالياتي 
دست به گريبان هس��تند و هنوز اين مشكالت نه تنها 
پابرجاس��ت بلكه روبه تزايد است. برنامه هاي مختلف 
اقتصادي دولت ها و مجال��س با گرايش هاي مختلف 
زمام امور را به دست گرفته اند؛ اما دريغ از حل ريشه اي 
مش��كالت. رييس اتاق بازرگاني با تاكيد بر لزوم تغيير 
گفتمان اقتصادي در ايران، گفت: نيم قرن اخير سال هاي 
تسلط انديشه هاي توزيعي در كشورها بوده است. توزيع 
پول نفت به طور مس��تقيم و توزيع منابع آب وخاك و 
معادن و غيره به طور غيرمس��تقيم. اكنون آيا به صرف 
تمركز بر توزيع ثروت، وضع اقتصادي اقشار آسيب پذير 
بهتر شده است؟ آيا اكنون اقتصاد ايران مقاوم تر از قبل 
شده است؟ آيا اكنون پايداري محيط زيستي در كشور در 
حد الزم موجود است؟ از ديد ما و بسياري از كارشناسان 
پاسخ منفي است. مشكل نظام تدبير و ساختار سياسي 
كنوني اين است كه اصوالً تكليف آن با بخش خصوصي 
مشخص نيست. آيا وقتي تجربه 30 سال خصوصي سازي 
به اين نتيجه انجاميده است كه اقتصاد در همين دوره 
سهم دولت در اقتصاد افزايش يافته است، نشان گويايي 
از اين نيست كه اصوالً نيروهاي پشت پرده تمايلي به ارتقا 
و تقويت بخش خصوصي ندارند؟  شافعي خاطرنشان 
كرد: پيام مشخص فعاالن اقتصادي و اتاق ايران به عنوان 
نماينده بخش خصوصي رسمي به همه سياست گذاران 
كشور و به ويژه كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري 
يك جمله روشن است: اكنون زمان تغيير پارادايم فكري 
و توجه بيشتر به بحث توليد كارآمد به جاي شعارهاي 
توزيعي رسيده است. زمان واگذاري امور به مردم و بخش 

خصوصي است.

   انتقاد به عملكرد دولت
در ادامه مسعود بختياري، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران 
به مشكالت صنعت غذايي كش��ور، صدور بخشنامه هاي 
متعدد، نوس��انات قيمتي در حوزه مواد اوليه و صدور انواع 
ممنوعيت هاي غيركارشناسي براي صادرات، اشاره كرد. 
بختياري از عدم تخصيص به موقع ارز براي واردات مواد اوليه 
الزم و در نتيجه افزايش قيمت توليدات و فش��ار به خانوار 
انتقاد كرد. به گفت��ه او، در اين وادي، توليدكنندگان ملزم 
به دريافت انواع مجوزها و بخش نامه هاي داخلي هستند 
كه فقط زم��ان و منابع آنها را هدر مي ده��د. موازي كاري 
بين وزارت كش��اورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
دستگاه هاي زيرمجموعه آنها مانع از پيشبرد امور مي شود 
و شرايط نامساعد و ناپايداري را در محيط كسب وكار شكل 
مي دهد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران مش��كالت 
امروز كسب وكار كشور را ناشي از دخالت هاي دولت در امور 
اجرايي دانس��ت. به اعتقاد اين فعال اقتصادي براي بهبود 
محيط كسب وكار بايد خردورزي، دلسوزي و ميهن پرستي 
را جايگزين كنيم. توحيد صدرنژاد، عضو كميسيون توسعه 
پايدار، محيط زيس��ت و آب اتاق ايران نيز در اين نشست، 
گزارش��ي از وضعيت محيط زيس��ت و رتبه ايران از منظر 
بين المللي در اين حوزه ارايه داد. اين فعال اقتصادي درباره 
بهترين عملكرد ايران در شاخص هايي كه مدنظر سازمان 
ملل است، گفت: ايران در شاخص هايي رتبه باال دارد توسعه 
آنها ثروت محور است، در اين بين مي توان به پايان دادن به 
فقر مطلق، فراگيري آموزش، ش��رايط مناسب در مقاله با 
تغيير اقليم به دليل تحريم ها، مصرف انرژي كه براي آن دو 
هزينه انتقال مي دهيم و از نظر فراگيري خوب عمل كرديم، 
جمع آوري زباله و فراگيري نظام بهداش��ت اشاره كرد. او 
درباره بدترين عملكردها ني��ز گفت: در هر نقطه اي كه به 
توسعه مشاركت محور برمي گردد و هر موضوعي كه نياز 
به گزارش دولتي دارد، عملكرد مناسبي را شاهد نيستيم. 
متأسفانه نهادي براي معرفي كشور و اقدامات آن نداريم. در 
حوزه زيرساخت هاي پايين دستي و برابري جنسيتي، نمره 
پاييني كسب كرديم و حتي از عربستان هم رتبه پايين تري 
داريم، چون گزارش دهي دقيقي نداشتيم. در بحث آب و 
تغذيه و فعاليت نهادهاي اجتماعي نيز بسيار ضعيف عمل 
كرده ايم. بعدازآن حميدرضا صالحي رييس كميس��يون 
انرژي اتاق ايران به ارايه توضيحاتي در رابطه با س��اختار و 
كاركرد كميسيون انرژي اتاق ايران پرداخت و عملكرد اين 
كميسيون را در حوزه هاي نفت و گاز، برق، پتروشيمي، اقليم 
و كاهش كربن توضيح داد. او از دخالت دولت در حوزه هاي 
نامبرده انتقاد كرد. او همچنين مشاركت كميسيون انرژي در 
تدوين نقشه راه صادرات برق را يكي از مهم ترين برنامه هاي 
پيش روي اين كميسيون عنوان و ديگر اقدامات كميسيون 
انرژي را در راستاي توسعه صادرات برق به عراق تشريح كرد.

در آخرين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران مطرح شد

پيام بخش خصوصي به سياستگذاران

خبر آزادسازي پول هاي بلوكه قيمت خودرو را كاهش داد

بازار نامتعادل خودرو
تعادل- گروه خودرو| 

بازار خودرو طي يكماه گذشته واكنشي به افزايش نرخ ارز 
نشان نداد، اما در هفته گذشته بالفاصله پس از ثبات نرخ 
ارز و حتي در مواقعي ريزش قيمت آن روند بازار خودرو 
تغيير كرد و نوس��انات قيمتي در اين بازار آغاز شد. اين 
نوسانات قيمتي در مواردي موجب كاهش قيمت خودرو 
از ابتداي هفته تاكنون و مواردي نيز موجب افزايش قيمت 
آن شده اس��ت. اما به صورت كلي باتوجه به همه گيري 
ويروس كرونا و مواردي همچون بي ثباتي و افزايش شديد 
قيمتها، امس��ال بازار خودرو همچون سال هاي گذشته 
نيست. از طرفي پس از اعالم خبر آزاد شدن بخشي از منابع 
مالي بلوكه شده ايران در عراق، با توجه به كاهش نرخ ارز، 
انتظارات مردم بر بازار تاثير گذاشته و مي توان گفت روند 
قيمتها در بازار تا حدودي كاهشي شده است. اما به صورت 
كلي در اين روزهاي پاياني سال بازار خودرو نوساني است 

و روند ثابتي ندارد.

     دو ديدگاه درباره قيمت خودرو
در هفته اي كه گذشت همزمان با ثبات نرخ ارز و همچنين 
ريزش قيمت آن روند قيمت ها در بازارخودرو تغيير كرد و 
نوسانات قيمتي در اين بازار باال گرفت تا جايي كه خودرو 
تيبا 2 از ابتداي هفته تاكنون 3 ميليون تومان گران شد. 
از س��وي ديگر فعاالن بازار خودرو از سردي معامالت در 
اين بازار صحبت مي كنند و ثبات نرخ دالر و انتظار مردم 
براي ادام��ه روند افت قيم��ت دالر را يك��ي از مهم ترين 
عوامل كاهش خريد و فروش در بازار مي دانند.. به طور كلي 
بررس��ي وضعيت بازار خودرو نشان مي دهد، قيمت هر 
دستگاه سايپا 131 كه 20 روز پيش به حدود 107 ميليون 
تومان رسيده بود امروز حدود 111 ميليون تومان خريد و 

فروش مي شود. همچنين قيمت سمند ال ايكس از 185 
ميليون تومان در 20 روز پيش به 186 ميليون تومان طي 
هفته جاري رسيده اس��ت. در مورد »رانا ال ايكس« نيز 
بايد به قيمت 207 ميليون توماني اين خودرو در بازار اشاره 
كنيم كه تغييري نسبت به روزهاي گذشته نداشته است. 
همچنين هر دستگاه تيبا با افزايش قيمت 2 ميليون توماني 
نسبت به 20 روز پيش، امروز با قيمت 117 ميليون تومان به 
مشتريان عرضه مي شود. قيمت كوئيك دنده اي نيز با افت 
2 ميليون توماني طي 20 روز گذشته به 1۴2 ميليون تومان 
طي روز جاري رسيده است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، 
بازار خودرو كاهش 1 تا 3 ميليوني قيمتها را تجربه كرده 
است. بر خالف هرسال كه با نزديك شدن به روزهاي پاياني 
سال بازار خريد و فروش خودرو با رونق بسيار بااليي روبرو 
بود و هركس درصدد خريد خودرو بود تا بتواند سفرهاي 
نوروزي را به راحتي انجام دهد و دغدغه اي در تعمير خودرو 
نداشته باشد، در دو سال اخير نوسان قيمت ارز و اختالف 
قيمت باالي كارخانه با بازار عاملي شد تا ديگر مردم رغبتي 
به خريد خودرو آن هم در روزهاي پايان سال نداشته باشند 
البته شرايط شيوع كرونا نيز بر حجم كسادي بازار خودرو 
اضافه كرده است. همچنين در خودروهاي داخلي كاهش 
قيمتها امروز بين 1 تا 3 ميليون تومان بوده است به نحوي 
كه سمندال ايكس با كاهش 1 ميليون توماني 175 ميليون 
تومان، سمند سورن 238 ميليون تومان، پژو 206 تيپ دو 
با قيمت 185 ميليون تومان و پژو206 تيپ پنج با قيمت 
2۴8 ميليون تومان مورد معامله قرار مي گيرد. پرايد 111 
با كاهش يك ميليون توماني 127 ميليون تومان، پرايد 
131 با كاهش دو ميليون توماني 107 ميليون تومان، تيبا 
صندوقدار با كاهش سه ميليون توماني 119 ميليون تومان 

و تيبادو با قيمت 129 ميليون تومان به فروش مي رسد.

     وضعيت مبهم بازار خودرو در سال آينده 
هرچند در حال حاضر بازار خودرو نسبت به قبل كمي آرامتر 
شده و بازار شب عيد تب و تاب هر سال را ندارد، اما بايد ديد 
قيمت هاي فعلي تا چه ميزان مقاوم خواهند بود و در عين 
حال، نرخ تورم سال آينده چه تاثيري بر نرخ هاي نجومي 
خودرو در بازار خواهد داشت. سعيد موتمني، رييس اتحاديه 
نمايشگاه داران خودرو در مورد وضعيت قيمت خودروها در 
بازار به خبرگزاري فارس گفته بود: پيش بيني مي كنيم 
قيمت خودرو در بازار تا ش��ب عيد تغيير چنداني نداشته 
باشد و بازار تقريبا باثبات باشد. تا شب عيد نوسان چنداني 
در بازار خودرو نداشته باشيم مگر اينكه قيمت دالر تغيير 
قابل توجهي داشته باشد. وي با بيان اينكه تقاضاي كاذب 
در بازار خودرو فروكش كرده و خريداران واقعي وارد بازار 
شده اند، گفت: در صورت نوسان نرخ ارز ممكن است قيمت 
خودرو در بازار نيز يك تا دو درصد نوس��ان داشته باشد. از 
سويي كنترل بازار خودرو به وضعيت عرضه خودروسازان 
وابستگي كامل دارد و در صورتي كه عرضه خودرو كاهش 
يابد، ممكن است التهاباتي را در بازار شاهد باشيم. آمار توليد 
خودرو طي بهمن امسال نشان مي دهد توليد انواع خودرو 
توسط گروه صنعتي ايران خودرو و گروه صنعتي سايپا با افت 
همراه شده به طوري كه توليدات ايران خودرو 1.5 درصد و 
توليدات سايپا 2.8 درصد كمتر از بهمن سال گذشته بوده 
است. توليد اين دو شركت خودروساز در دي ماه نيز نزولي 
شده بود به طوري كه توليد انواع خودرو در اين ماه نسبت به 

مدت مشابه سال قبل ۴.7 درصد افت داشت.

     اثر آزادسازي پول هاي بلوكه بر بازار خودرو
اما پس از انتشار خبر آزاد شدن پول هاي بلوكه شده در عراق 
بازار ارز متاثر ش��د و قيمت دالر به 2۴ هزار و 500 تومان 

رسيد. برهمين اس��اس، خريداران خودرو انتظار كاهش 
قيمت در ب��ازار خودرو را دارند؛ ك��ه در نتيجه اين انتظار 
قيمت ها تا حدودي با كاهش مواجه شده است. اسد كرمي، 
نايب رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو در مورد وضعيت 
بازار خودرو به »ايلنا« گفته است: بازار خودرو دوباره دچار 
ركود و كاهش قيمت شده است. ريشه كار كشور ما وابسته 
به دالر شده است؛ همه چيز به دالر بستگي دارد. او همچنين 
بيان كرده كه با توجه به اين شرايط، بازار خودرو راكد شده، به 
نوعي قفل است و هيچ خريداري در بازار نيست. وقتي بازار 
كمي جنب و جوش پيدا مي كند مردم لباس تن خود را هم 
مي فروشند تا ماشين، ملك، سكه، دالر يا هر كاالي ديگري 
بخرند؛ ولي وقتي بازار راكد است اگر ده درصد هم زير قيمت 
عرضه شود هم خريداري ندارد؛ اينطور عادت كرده اند. از 
سوي ديگر، براساس نرخ اعالمي خودروها از سوي نايب 
رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو، پرايد 111 ميليون 
تومان قيمت خورده كه نسبت به هفته گذشته 3 ميليون 
تومان كاهش را نشان مي دهد. تيبا صندوقدار 121 ميليون 
به 119 ميليون تومان رسيده است. تيپا هاچ بك با 1 ميليون 
تومان كاهش قيمت به 127 ميليون تومان رسيده، ساينا 
هم كه هفته گذشته 133 ميليون تومان قيمت داشت امروز 
130 ميليون تومان به فروش مي رود. همچنين براساس 
اعالم نايب رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو، قيمت 
پژو ۴05 حدود 185 ميليون تومان، پژو پارس 208 ميليون 
تومان، پژو 206 تيپ 2 حدود 190 ميليون تومان و تيپ 5 
حدود 250 ميليون تومان، پژو v8 206 حدود 2۴3 ميليون 
تومان، پژو 207 دنده اي 277 ميليون تومان و اتوماتيك 
390 ميليون تومان، سمند LX حدود 192 ميليون تومان، 
هايما 720 ميليون تومان، سراتو 780 ميليون تومان و جك 

هم 720 ميليون تومان است.
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خبرروز

كرونا جان ۹۳ نفر ديگر را در ايران گرفت
تاكنون يك ميليون و ۶۸۹ هزار و ۶۹۲ نفر در كش��ور به طور قطعي به ويروس كرونا مبتال ش��ده و با فوت ۹۳ نفر از مبتاليان تعداد 
جان باختگان كرونا در ايران به ۶۰ هزار و ۶۸۷ نفر رسيده است. سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: بر اساس 
معيارهاي قطعي تشخيص هشت هزار و ۱۰ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد و ۵۷۰ نفر بستري شدند. با اين 
حساب، مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به يك ميليون و ۶۸۹ هزار و ۶۹۲ نفر رسيد. سيما سادات الري افزود: خوشبختانه تاكنون 
يك ميليون و ۴۴۲ هزار و ۱۹۸ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين سه هزار و ۷۹۵ نفر از بيماران 

مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. 

محیطزيست

سال هاي سال است كه ماهي قرمز يكي از ملزومات سفره 
هفت سين به ش��مار مي رود و خيلي از مردم اصال سفره 
هفت س��ين بدون ماهي قرمز را قبول ندارند. اما از چند 
سال پيش كه مساله محيط زيست براي مردم اهميت 
بيشتري پيدا كرد و فعاالن اين حوزه در مورد خطراتي كه 
خريد ماهي قرمز مي تواند براي محيط زيست داشته باشد، 
صحبت كردند. به جاي اين ماهي قرمز كه از سفره هاي 
هفت سين حذف شود، عده اي سودجو به فكر جايگزيني 
براي آن افتادند. البته كه خيلي از مردم هنوز هم ماهي قرمز 
مي خرند، اما حاال چند سالي است كه پاي مار و سمندر و 
الك پشت هم به سفره هفت سين باز شده است.  فرمانده 
يگان حفاظت محيط زيست گفت: چند سالي است در 
روزهاي پاياني سال با خريد و فروش حيواناتي مانند مار، 
الك پشت و سمندر براي قرار دادن بر سفره هفت سين 
مواجه هس��تيم كه با اين افراد به صورت جدي برخورد 
مي شود. سرهنگ جمشيد محبت خاني افزود: به افراد 
متخلفي كه اقدام به زنده گيري، حمل، فروش و عرضه 
حيوانات حيات وح��ش مي كنند اخطار مي دهيم كه با 
جديت با آنها برخورد خواهد شد. زنده گيري حيات وحش 
جرم است و افراد متخلف را بعد از دستگيري به محاكم 
قضايي معرفي خواهيم كرد. او ادامه داد: مردم هم اگر با 
چنين موردي برخورد كردند موضوع را به سازمان محيط 
زيست اطالع دهند و يا با شماره ۱۱۰ تماس بگيرند تا با اين 

افراد برخورد شود. محبت خاني همچنين به سبز كردن 
س��بزه با حبوبات به ويژه گندم اشاره كرد و گفت: برخي 
تحقيقات نشان مي دهد اگر براي سبزه عيد از حبوبات 
استفاده نشود حدود چهار ميليون تن از مصرف يا هدر 
رفت حبوبات جلوگيري مي شود، بهتر است نهال بكاريم. 
سرهنگ محبت خاني افزود: همچنين بعد از ايام نوروز و 
در روز طبيعت )سيزده بدر( مردم سبزه ها را در رودخانه ها، 
دشت ها و حتي خيابان ها رها مي كنند كه عالوه بر اينكه 
چهره نازيبايي براي طبيعت ايجاد مي كند موجب گرفتگي 

معابر آب مي شود. او اظهار داشت: همچنين عده اي ماهي 
قرمزي كه بر روي س��فره هفت سين قرار مي گيرد را در 
روز طبيعت رها مي كنند كه متاس��فانه تعداد زيادي در 
رودخانه ها رهاس��ازي مي شوند در حالي كه ماهي قرمز 
بومي كشور نيست و وجود آن در طبيعت موجب مي شود 
به گونه اي مهاجم تبديل شوند و اين امر براي گونه هاي 
بومي مشكل ساز خواهد بود بنابراين بهتر است اين افراد 
ماهي ها و حتي سبزه ها را در مكان هايي كه شهرداري ها 

و دهياري ها تعيين مي كنند تحويل دهند.

با خريداران مار، سمندر و الك پشت برخورد مي شود
جامعه خبر

 سارقان در كمين خريدكنندگان 
شب عيد كرونايي

نوروز از س��ال گذش��ته رنگ  و ب��وي ديگري 
يافته و با كرونا گ��ره خورده، هرچند عده اي از 
هموطنان بي توجه به پروتكل هاي بهداشتي، 
خريدهاي نوروزي خ��ود را آغاز كرده  و گمان 
نمي كنند ويروسي به نام كرونا در همه جا خانه 
كرده، با اين حال بهتر اس��ت در هنگام خريد 
مراقب سارقان باشيد. در ش��رايطي كه كرونا 
سايه س��نگين خود را بر سر مردم فرود آورده، 
سارقان نيز دس��ت از كار نكشيده و همواره در 
كمين بهترين فرصت ها هستند تا طعمه اي را 
به دام بيندازند. هر چند مسووالن امر و متوليان 
سالمت به مرم توصيه مي كنند از ورود به اماكن 
شلوغ پرهيز كرده و حتي از سفرهاي نوروزي 
اجتناب كنند اما هستند عده اي كه نسبت به 
تمام اين هشدارها بي تفاوت بوده و راه خود را 
مي روند. در اين شرايط پليس نيز ضمن توصيه 
به م��ردم كه از حضور در اماكن ش��لوغ پرهيز 
كرده و نسبت به رعايت فاصله اجتماعي براي 
پيشگيري از شيوع كرونا توجه داشته باشند، 
در عين حال به هموطنان هشدار مي دهد تا در 
صورت خريد و حضور در امكان ش��لوغ مراقب 
س��ارقان باش��ند تا در دام آنها گرفتار نشوند. 
پليس توصيه مي كن��د كه مردم براي خريد از 
نگهداري پول نقد در كيف يا جيب خودداري 
كنند به ويژه در اماكن ش��لوغ. س��رهنگ رضا 
م��وذن معاون مبارزه با س��رقت پليس آگاهي 
نيروي انتظامي به شهروندان توصيه مي كند، 
در مكان هاي شلوغ با كارت هاي اعتباري، خريد 
كنند. او مي گويد: شهروندان بايد مراقب تماس 
بدني افراد ناشناس در اماكن پرتردد باشند؛ در 
صورت امكان به اندازه خريد، وجه نقد با خود 
همراه داش��ته باشند و سعي كنند وجوه نقد را 
داخل چند جيب لباس تقسيم كنيد. موذن با 
اشاره به اينكه اشياء خريداري شده را در معرض 
ديد افراد ناشناس قرار ندهيد، مي گويد: هنگام 
خريد از وجوه نقد، چك هاي مسافرتي و لوازم 
با ارزش، داخل جيب لباس هاي خود، مراقبت 
كنيد. همچنين از به همراه داشتن طال و جواهر 
و ساير اش��ياء غيرضروري گرانقيمت اجتناب 
كنيد. موذن در توصيه به ش��هروندان، هنگام 
مسافرت در شهرها و اماكن متبركه نيز توصيه 
مي كند كودكان خود را به زيورآالت گرانقيمت 
مزين نكنن��د؛ همچنين وج��وه نقد هم يكجا 
حمل نش��ود. نام، سن، نش��اني محل زندگي، 
شهر و اس��تان خود را به فرزندان بياموزيد؛ به 
كودكان آموزش دهيد، هنگام پاس��خ دادن به 
تلفن، نگويند در خانه تنها هس��تند و هرگز در 
خانه هاي خالي، متروكه و محل هاي خلوت و 

دورافتاده بازي نكنند.

اعالم آخرين وضعيت براي »سفر« در كشور
رييس پليس راه��ور ناجا از ثبت بيش از 
هشت ميليون جريمه رانندگي مرتبط 
با كرونا در كش��ور خبر داد و توضيحاتي 
پيرامون وضعيت س��فر در كش��ور ارايه 
كرد. س��يدكمال هاديانفر تصريح كرد: 
در بحث كرونا بيش از هش��ت ميليون و 
۶۹ هزار اعمال قان��ون را انجام داديم كه 
چهار ميليون و ۸۱۸ ه��زار اعمال قانون 

قطعي شده و مابقي آن در حال بررسي است. او افزود: در 
بحث تردد جاده اي، اسفند امسال تا روز گذشته نسبت 
به مدت مشابه سال گذش��ته ۱۳ درصد افزايش تردد 
داشته ايم. هاديانفر در پاسخ به پرسشي درمورد وضعيت 
س��فرها نيز اظهار كرد: بر اس��اس مصوبات ستاد ملي 
كرونا، ورود به شهرهاي قرمز و نارنجي براي پالك هاي 
غيربومي ممنوع خواهد بود. همچنين پالك هاي بومي 
نيز نمي توانند از شهرهاي مذكور خارج شوند اما اينكه 
شهرهاي مسافرپذير مشمول محدوديت خواهند شد يا 
خير در جلسات روزهاي آتي مشخص مي شود. هاديانفر 
با بيان اينكه در حال حاضر ۸۵ درصد شهرها وضعيت آبي 

و زرد دارند، گفت: لذا پيش بيني مي كنيم 
شاهد كاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدي ترددهاي 
جاده اي باش��يم البته همه موضوعات به 
مصوبات ستاد ملي كرونا در ممنوعيت يا 
عدم ممنوعيت ترددها بستگي دارد. رييس 
پليس راهنمايي و رانندگي ناجا همچين 
اعالم كرد كه پليس تاكيد كرده كه مجوز 
براي تردد به شهرهاي قرمز و نارنجي صادر 
نشود. رييس پليس راهور ناجا بيان كرد: درباره تكليف 
مردم در سفرهاي نوروزي، بر اساس آنچه ديروز ابالغ شد 
اين است كه مردم به شهرهاي قرمز و نارنجي سفر نكنند. 
همچنين تردد شبانه در تمام شهرهاي قرمز، نارنجي، زرد 
و آبي ممنوع خواهد بود اما ممكن است بر اساس افزايش 
يا كاهش شهرهاي قرمز، وضعيت ممنوعيت تغيير كند. 
شاخصه اصلي ما چهار رنگي است كه توسط وزارت كشور 
به ما ابالغ مي شود. هاديانفر درباره پوشاندن پالك توسط 
برخي رانندگان براي عدم جريمه در تردد شبانه، گفت: 
افرادي كه پالك خود را مي پوشانند، هم جريمه خواهند 

شد و هم وسيله نقليه آنها توقيف مي شود.

براي بازگشايي مدارس در هر زمان آماده ايم
  وزير آموزش و پرورش در نشستي اعالم 
كرد كه اين وزارتخانه هر زمان ستاد كرونا 
اعالم كند آماده بازگشايي مدارس است.  
محسن حاجي ميرزايي درباره بازگشايي 
مدارس به ويژه در سال تحصيلي آينده و 
آمادگي آم��وزش و پرورش براي اين كار 
گفت: از حيث آمادگي كه همين حاال هم 
آمادگي داريم و طي يك تا دو روز مي توانيم 

اين كار را انجام دهيم. علت اينكه بازگشايي نمي كنيم 
ممنوعيتي است كه ستاد ملي كرونا ايجاد كرده است؛ 
لذا هر زماني كه ستاد ملي به ما اجازه دهد، مدارس را باز 
مي كنيم. او افزود: نظر ما اين است كه بسته بودن مدارس 
و دور بودن دانش آموزان از محيط آموزش با مخاطرات 

پنهان و پايداري روبه روست و آنها آسيب 
مي بينند. در تالش��يم كيفيت آموزش را 
تامين كنيم اما قطعا امكان ارايه آموزش با 
كيفيت به صورت حضوري بيشتر مهيا است 
و تاكيد ما همين است و همواره هم متقاضي 
بوديم، اما با اين حال هر زماني به ما اجازه 
دهند، بازگشايي مي كنيم. شايد حتي بعد 
از عيد شرايط بهتر شود و ستاد كرونا اجازه 
دهد كه ما آمادگي براي بازگشايي داريم. درباره تصميم 
بازگشايي محدود مدارس در دوره ابتدايي هم پيشنهاد 
ما داير شدن متعارف مدارس طبق روال همه ساله بود اما 
در ستاد ملي كرونا گفتند كه قيد اختياري را ايجاد كنيم 

كه قيد ما نيست و نظر ستاد ملي است.

ادامه بارش ها در اين مناطق تا اواخر هفته
سازمان هواشناسي كشور اعالم كرد كه 
بارش ها در مناطق مختلف كشور تا اواخر 
هفته جاري ادام��ه دارد. براين اس��اس، 
روز دوش��نبه ۱۸ اس��فند در استان هاي 
آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل 
و ارتفاعات البرز مركزي بارش باران و برف 
خواهيم داش��ت. طي روز سه ش��نبه ۱۹ 
اسفند در اس��تان هاي گلستان، خراسان 

شمالي و شمال خراسان رضوي بارش باران، در ارتفاعات 
البرز ش��رقي بارش برف و در ش��رق، مركز و دامنه هاي 
جنوبي البرز وزش باد شديد پيش بيني مي شود. از بعد 
ازظهر روز چهارشنبه ۲۰ اسفند با ورود سامانه بارشي به 
شمال غرب كشور، بارش در اين مناطق آغاز مي شود و 

طي روز پنجشنبه ۲۱ اسفند گستره بارش 
كل نوار شمالي و برخي مناطق غرب و جنوب 
غرب كشور را در برخواهد گرفت همچنين 
بارش ها در گيالن، مازندران، جنوب اردبيل، 
شرق آذربايجان شرقي، جنوب آذربايجان 
غربي و ارتفاعات البرز مركزي شدت خواهد 
داشت. طي اين مدت بارش برف در ارتفاعات 
س��بب كاهش ديد و لغزندگي جاده هاي 
كوهستاني مي شود و طي امروز ۱۷ اسفند، خليج فارس، 
تنگه هرمز و درياي عمان به دليل وزش باد شديد مواج 
پيش بيني مي شود. آس��مان امروز ۱۸ اسفند صاف تا 
قسمتي ابري، گاهي همراه با وزش باد و با حداقل دماي ۸ 
و حداكثر دماي ۱۸ درجه سانتيگراد پيش بيني مي شود.

هنر

موژان كردي براي حضور در فيلم كوتاه زنگ تفريح از سي و سومين جشنواره دانشجويي 
ليوينگ اسكايز »Living Skies« كانديد بهترين بازيگر شد. فيلم كوتاه زنگ تفريح به 
 »Living Skies« كارگرداني نويد نيكخواه آزاد به سي و سومين جشنواره دانشجويي
در كانادا راه يافت و موژان كردي كانديد بهترين بازيگر شد.زنگ تفريح به نمايندگي 
از مدرسه فيلمسازي و پژوهش هاي سينمايي هيالج با مديريت اميرشهاب رضويان 
در اين جشنواره به رقابت مي پردازد. اولين حضور جهاني زنگ تفريح در بخش پانوراما 
جشنواره جهاني فيلم كوتاه »ازمير«، از جشنواره هاي مورد تأييد آكادمي اسكار بود.

اين فيلم كوتاه پيش از اين در جشنواره هاي معتبري از جمله نوزدهمين جشنواره 
فيلم »گاردن استيت« و هجدهمين جشنواره »آكسفورد« در امريكا حضور پيدا كرده 
است. سي و سومين دوره جشنواره دانشجويي »Living Skies« در اين دوره به علت 
همه گيري كرونا از ۱۶-۱۴ اسفند به صورت مجازي برگزار مي شود. پخش جهاني زنگ 

تفريح بر عهده شركت اسپانيايي »FeelSales« است.

 بازيگر ايراني نامزد جشنواره اي 
در كانادا شد

هنر

جشنواره فيلم روز جهاني زن در اسپانيا با نمايش فيلم سينمايي »شيار۱۴۳« به 
كارگرداني نرگس آبيار آغاز به كار كرد. اين مراسم از روز ۵ الي ۱۷ مارس )۱۵ تا 
۲۷ اسفندماه( با پخش فيلم هاي مختلف از زنان سينماگر ادامه خواهد داشت. 
آيين افتتاحيه با حضور نرگس آبيار )كارگردان موفق ايراني(، ارنس��تو سوسا 
)رايزن فرهنگي سفارت مكزيك در اكوادور(، زهرا رضي )رييس انجمن سينمايي 
ايران، اس��پانيا و امريكاي التين و مديران و نمايندگان فرهنگي از كشورهاي 
اروگوئه، شيلي، مكريك، آرژانتين و نيز دكتر پابرجا )سفير ايران در اكوادور( به 
شكل تلفيقي از زوم و فيس بوك برگزار شد. به شكلي كه اعضاي هسته مركزي 
 از طريق زوم حضور به هم رساندند و س��اير عالقه مندان و مخاطبان از طريق 
فيس بوك به اين برنامه پيوند داده ش��دند و در مجموع ۴۵۰ نفر در اين وبينار 
شركت داشتند. هدف از برگزاري اين مراسم تجليل از سينماگران زن و به تصوير 

كشيدن آثارشان در چارچوب روز جهاني زن بود. 

 افتتاح مراسم روز جهاني زن در اسپانيا 
با »شيار۱۴۳«

نس�رينمقدم| افزايش ۲۵ درصدي 
حقوق براي »هم��ه كارمندان دولت« در 
عمل اجحاف به گروه ه��اي كم درآمدي 
اس��ت كه با دس��تمزد دريافتي خود نمي توانند حتي 
يك س��وم هزينه هاي زندگي را تامين كنن��د. چرا در 
ش��رايط تحريم و وقتي كش��ور با كمبود حاِد بودجه و 
نقدينگي مواجه است، كارمند يقه سفيد يا مدير ميان رده 
و باالرده اي كه ماهي ۲۵ ي��ا ۳۰ ميليون تومان حقوق 
ماهانه دارد، بايد مشمول افزايش ۲۵ درصدي حقوق در 
۱۴۰۰ شود؟! بايد در نظر داشت ۲۵ يا ۳۰ ميليون تومان 
حقوق رده باالهاي دولت، فقط مبلغ روتيني است كه در 
فيش حقوقي اين گروه درج مي شود؛ طبعًا پاداش هاي 
هنگفت چند ده ميليون توماني يا حق مش��اوره هايي 
كه از هلدينگ ها و شركت ها و وزارتخانه ها مي گيرند و 
همچنين سكه ها و نيم سكه هاي طالي تمام عيار آزادي 
كه در اعياد مذهبي و غيرمذهبي به عنوان دستخوش و 
دست مريزاد دريافت مي كنند، ذيل مبلغ فيش حقوقي 
نمي گنجد؛ با اين همه بازهم قصد دارند حقوق اين افراد 
را كه در قياس با كارگران حداقل بگير كه ماهي حداكثر 
سه ميليون تومان حقوق ماهانه دارند، »نجومي بگير« 

محسوب مي شوند، ۲۵ درصد افزايش دهند!

  پيشنهاد اوليه دولت و تغييرات در مجلس
پيشنهاد اوليه دولت و مجلس، افزايش ۲۵ درصدي 
براي همه كارمندان بوده اس��ت. فرض كنيد مديري 
در سال جاري ۳۰ ميليون تومان حقوق ماهانه داشته 
اس��ت؛ ۲۵ درصد افزايش حقوق اين فرد مي ش��ود 
۷ ميلي��ون و ۵۰۰ هزار تومان ك��ه دريافتي ماهانه او 
ب��ه ۳۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان مي رس��د يعني از 
س��قف ۳۱ ميليون توماني حقوق در سال ۱۴۰۰ نيز 
بيشتر! گفتني اس��ت، در اليحه اوليه بودجه افزايش 
۲۵درصدي حقوق براي تمامي حقوق بگيران لحاظ 
شده بود. در مرحله اول كميسيون تلفيق نيز همين 
فرمول را تاييد كرد. در مرحله بعد و پس از رد كليات 
بازهم دولت بر فرمول خود يعني افزايش ۲۵درصدي 
حقوق ها تاكيد كرد. اما در اين مرحله با مطرح شدن 
پيشنهادات در صحن علني كميسيون تلفيق از فرمول 
جديد براي افزايش حقوق رونمايي شد. بر اين اساس، 
س��قف ۲ ميليون و پانصد هزار توماني براي افزايش 
حقوق ها در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد كه براساس 
آن حقوق هاي باالي ۱۰ ميليون تومان بعد از افزايش 
۲۵ درصدي نبايد بيشتر از ۲.۵ ميليون تومان به آنها 

اضافه شود. به موجب مصوبه كميسيون تلفيق، ۲۵ 
درصد افزايش مشروط به اين است كه ميزان افزايش 
حقوق هيچ ش��خصي نسبت به س��ال ۱۳۹۹ از ۲۵ 
ميليون ريال بيشتر نشود. در خالل ارايه پيشنهادات 
گوناگون، حتي برخي نمايندگان مجلس از ضرورت 
»فريز مزدي« براي كارمنداني گفته اند كه دريافتي 
باال دارند؛ يعني حقوق اين گروه ها براي چند س��ال 
افزايش نيابد. براي نمونه، صباغيان )عضو كميسيون 
امورداخلي و شوراهاي مجلس( پيشنهاد داده است 
افزايش حقوق كساني كه دريافتي هاي باال دارند براي 

چند سال متوقف شود.

  حقوق نجومي بگيران را بازهم افزايش دهيد!
با اين حال، به نظر مي رسد »مقاومت ها و ممانعت هاي 
جدي« در مقابل پيشنهادات ارايه شده توسط برخي 
نماين��دگان مجلس وج��ود دارد چراك��ه »برخي« 
كه خود پيش از نشس��تن بر كرسي هاي نمايندگي 
مجلس، مدير يقه س��فيد بوده اند و طبيعت��ًا بعد از 
 تمام شدن دوره وكالت مجلس يازدهم، بازهم مدير

 رده ب��اال خواهند بود، نمي خواهن��د افزايش قانوني 
حق��وق مدي��ران رده باال، از ميان برداش��ته ش��ود؛ 
نجومي بگيري قانوني ابزاري خواهد بود در دس��ت 
مديران تا در مقابل اعتراضاِت طبقات فرودس��ت تر 
بگويند ما سر خود از خزانه ملت برنمي داريم، مجلس 
شورا مصوب كرده است كه ما ماهي ۳۵ يا ۳۷ ميليون 
تومان حقوق قانوني ثابت داشته باشيم. در عين حال، 
دولتي ها نيز با فريز مزدي س��قف بگيران يا محدود 

كردن بازه افزايش مخالف هستند.

  مخالفت با فريز مزدي پردرآمدها
در يكي از جلس��ات بررس��ي حقوق، س��يدحميد 
پورمحم��دي، معاون اقتص��ادي س��ازمان برنامه و 
بودجه به عنوان نماينده دولت، به ش��دت با تصويب 
پيشنهادات نمايندگان مجلس مبني بر فريز مزدي 
پردرآمدها مخالفت كرد. او با اشاره به اينكه براساس 
قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است ضريب 

افزايش حقوق را با توج��ه به ميزان هزينه هاي خود 
و مي��زان تورم مش��خص كند، گفت: براس��اس اين 
پيش��نهاد كس��اني كه حكم آنها تا پنج برابر حداقل 
حقوق است يعني ۱۴ ميليون تومان، اينها ۲۵ درصد 
افزايش حقوق خواهند داشت ولي افرادي كه باالتر از 
اين حقوق مي گيرند، افزايش ۲۵ درصدي نخواهند 
داشت. پور محمدي افزود: در نتيجه، مثال فردي كه 
۱۴ ميليون تومان حقوق مي گيرد، حقوقش ۲۵ درصد 
افزايش مي يابد ولي كسي كه مثال ۱۴ ميليون و ۱۰۰ 
هزار تومان حق��وق مي گيرد، حقوقش اصال افزايش 
نمي يابد. بنابراين طبقات حقوقي كاًل جابه جا مي شود 
يعني كساني كه حقوق پايين تري مي گرفتند حقوق 
باالت��ري مي گيرند و برعكس. او اظهار داش��ت: چه 
كساني باالتر از ۱۴ ميليون تومان مي گيرند؟ قضات 
ما، هيات علمي ما، انرژي اتمي ما، كس��اني كه روي 
سكوهاي نفتي ما در جنوب هستند. يك دفعه يك 
توقف انجام مي دهيم و حجم بسيار زيادي نارضايتي 
ايجاد مي كنيم. دولت با اين پيشنهاد قويا مخالف است 

و آن را مخالف قانون برنامه ششم توسعه مي داند.

  نه به افزايش مزد كارگران، آري به افزايش 
حقوِق نجومي بگيران!

دف��اع دولتي ها و برخي نماين��دگان مجلس از لزوم 
افزايش پردرآمدها و نجومي بگيران يا به قول معاون 
اقتصادي س��ازمان برنامه و بودجه »قضات و هيات 
علمي ه��ا« در حالي ص��ورت مي گيرد ك��ه بيش از 
۷۰ درص��د از ۱۸ ميلي��ون خانوار كارگري كش��ور 
)شامل كارگران شاغل و بازنشسته( با دستمزدهاي 
زير ۳ ميلي��ون توماني زندگي مي كنند؛ پيش��نهاد 
عادالنه س��ازي افزاي��ش ۲۵ درص��دي حقوق همه 
كارمندان كه توسط كميسيون تلفيق ارايه شده مبني 
بر اينكه ۲۵ درصد افزايش بيش از ۲.۵ ميليون تومان 
نشود، هنوز هم در تقابل با سوگيري هاي همين افراد 
باالي حاكميت با افزايش دس��تمزد كارگران است 
چراكه اينها با افزايش ۲.۵ ميليون توماني دستمزد 
كارگران به شدت مخالفت مي كنند و بازهم خواهند 
كرد! هرچند با ۲.۵ ميليون تومان افزايش مزد كارگران 

حتي به سبد معاش بسيار حداقلي هم نمي رسد!
چيدمان حقوق ها بسيار ناعادالنه و تبعيض آميز است. 

براساس اظهارات نايب رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس در صحن علني مجلس، نس��بت حداكثر به 
حداقل حقوق در بخش دولتي در ايران ۲۱ است، در 
حالي كه در بسياري از كشورها، اين نسبت در قياس با 
ايران وضعيت بهتري دارد. به عنوان مثال، اين نسبت 
در كشورهايي مانند كره و ژاپن بين هشت تا ۱۳ است.

علي خداي��ي )عضو كارگري ش��وراي عالي كار( در 
ارتباط با اين معادله نامتناسب و ناعادالنه مي گويد: 
آنقدر دستمزدهاي كف، پايين است كه ۷ برابر حداقل 
حقوق، مديران دولتي و شبه دولتي را راضي نمي كند. 
خودش��ان اعتراف مي كنند كه افرادي هس��تند كه 
به طور قانوني ۲۱ برابر حداقل حقوق، دستمزد ماهانه 
مي گيرند؛ اين نسبت، نشان دهنده اوج بي عدالتي و 
تعميق شكاف طبقاتي است؛ افزايش ۲۵ درصدي يا 
حتي ۲.۵ ميليون توماني حقوق نجومي بگيراني كه 
۲۱ برابر حداقل حقوق درآمد دارند، بازهم به شكاف 

طبقاتي دامن مي زند و فاصله ها را بيشتر مي كند.
در همين روزهايي كه بحث افزايش ريالي و درصدي 
كارمندان يقه سفيد دولت در مجلس مطرح است، 
چند جلسه كميته دس��تمزد ۱۴۰۰ برگزار شده و 
دولتي ها بعد از كلي مسامحه و فرار، حاضر شده اند 
پاي محاس��به س��بد معاش حداقل��ي خانوارهاي 
كارگري بنشينند؛ همين دولتي ها آنقدر چانه زده اند 
و صغري كبري چيده اند كه س��بد معاش در نهايت 
۶ ميليون و ۸۹۵ هزار تومان مصوب ش��ده اس��ت؛ 
رقمي كه به هيچ وجه مطلوب كارگران نيس��ت و با 
هزينه هاي واقعي زندگي، فاصله حداقل ۳ ميليون 
توماني دارد؛ جالب اينجاست كه همين دولتي ها به 
عنوان نمونه پورمحمدي )معاون اقتصادي سازمان 
برنامه( وقتي پاي حقوق كارمندان رده باالي دولت 
مي رسد، ساز ديگري كوك مي كنند و از دري ديگر 
ورود مي كنند؛ اينجا كه مي رسد مي گويند قضات 
و هيات عملي ها ناراضي و دلس��رد مي ش��وند! اين 
درحالي اس��ت كه همين ها توقع دارند كارگران با 
دس��تمزد ۳ ميليون توماني، كار كنند و دلس��رد و 

ناراضي نشوند !

  افزايش ۲،۵ ميليون توماني بازهم يقه سفيدها 
را ناراضي مي كند!

حاال فاصله دو سبد معاش پياپي )سبد معاش محاسبه 
شده براي مزد ۹۹ و سبد محاسبه شده بري ۱۴۰۰( يك 
ميليون و ۹۵۰ هزار تومان اس��ت و براي اينكه از كاهش 
قدرت خريد كارگران كاسته نشود بايد به اندازه تفاضل 
دو س��بد كه معناي ديگر آن، ميزان افزايش هزينه هاي 
زندگي در طول يكسال است، حداقل دستمزد افزايش 
يابد؛ افزايش ۱۰۰ درصدي پايه مزد يا افزودن يك ميليون 
و ۹۵۰ هزار تومان ب��ه پايه مزد، به معناي تثبيت قدرت 
خريد كارگران يا همان »فريز مزدي« است يعني كارگران 
هرچقدر امسال با مزد خود خريد كرده اند، سال بعد هم 
مي توانند خريد كنند اما براي افزايش واقعي دس��تمزد، 
پاي��ه مزد بايد بيش از ۲ ميليون توم��ان افزايش يابد. در 
همين حين، گروه��ي از نمايندگان مجلس مي گويند 
حقوق پردرآمدهاي دولت، ۲.۵ ميليون تومان درسال بعد 
زياد شود اما بازهم نمايندگان ديگر و دولتي ها مخالفت 
مي كنند؛ يعني ۲.۵ ميليون تومان افزايش دستمزد براي 
مديري كه همين حاال ۳۰ ميليون تومان در هر ماه حقوق 
مي گيرد، كافي نيس��ت و او را دلس��رد مي كند! خدايي؛ 
سياست يك بام و دو هواي دولتي ها را حاصل تضاد منافع 
ميان مدي��ران دولتي و طبقه محروم كارگ��ر مي داند و 
مي گويد: اين آقايان اگر واقعاً مدير هستند و مي خواهند به 
مردم خدمت كنند بايد به اندازه كارگران دستمزد بگيرند؛ 
وقتي حقوق يك مدير پشت ميزنشين به اندازه كارگري 
باشد كه روزي هش��ت ساعت در معدن ذغال سنگ كار 
مي كند، آن وقت مي تواند دردهاي جامعه را با پوس��ت و 
استخوان لمس كند؛ اكنون اينها هيچ دركي از مشكالت 
كارگران ندارند و فقط به فكر خودشان هستند. تازه ادعا 
مي كنند دستمزد ۲۵ يا ۳۰ ميليون توماني بازهم موجب 
نارضايتي مي شود! افزايش حقوق كارمندان و ميزان سقف 
افزايش، هنوز در رفت و برگشت ميان كميسيون تلفيق 
و صحن علني مجلس است؛ گروهي خواهان افزايش ۲۵ 
درصدي حقوق همه كارمندان هستند؛ گروهي مي گويند 
افزايش ۲۵ درصدي مشروط باشد و برخي كه تعدادشان 
بسيار قليل است، مدعي هستند مزد پردرآمدها بايد فريز 
شود اما به نظر نمي رسد نه دولتي ها و نه نمايندگان مجلس، 
با فريز مزدي نجومي بگيران موافقت كنند؛ آنها در جهت 
دفاع از منافع مزدي خودشان، فقط به دنبال فريز مزدي 
كارگران هستند و هميشه ادعا مي كنند اگر مزد كارگر، 
عادالنه و به اندازه هزينه هاي زندگي زياد شود، همه  اقتصاد 
دچار فروپاشي مي شود و عماًل »بيگ بنگ« اتفاق مي افتد!

گزارش
افرايش 25 درصدي دستمزدها فاصله هاي معيشي را پر  نمي كند

فريز مزدي كارگران آري؛ نجومي بگيران نه
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