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يادداشت- 1

سطح نازل ايده ها
نخستين مساله در مناظرات 
دور نخس��ت، كيفيت پايين 
اي��ده پردازي ه��ا و گفتماني 
بود كه تع��دادي از نامزدها از 
آن برخوردار بودند. كش��وري 
در س��طح ايران با اين سابقه و 
توانايي فكري، بايد گفتماني 
به مراتب كيفي تر از خود بروز 
دهد. ش��يوه طرح س��وال نيز در مناظره دور نخست به 
هيچ وجه جالب نبود. به نظر مي رسد، راهكار معقول در 
خصوص طرح پرسش ها اين بود كه ديدگاه تمامي نامزدها 
در خصوص موضوعات اساسي در اختيار مخاطبان قرار 
مي گرفت تا امكان مقايسه فراهم شود. اساس استفاده 
از مناظره در جوامع مختلف براي اين است كه بستري 
فراهم شود تا مخاطبان از طريق مقايسه تطبيقي بتوانند، 
دركي از ايده ها، تفكرات و ديدگاه هاي نامزدها به دست 
بياورند و به نتيجه گيري نهايي برسند. اما در برخي موارد 
به نظر مي رسيد كه صدا و سيما به دنبال تهيه يك برنامه 
تفريحي و چالش��ي براي مخاطبان اس��ت و توجهي به 
ضرورت افزايش سطح كيفي و تخصصي اين برنامه ندارد. 
آنچه كه از دور نخست مناظرات مشاهده شد اين بود كه 
به جز يكي، دو چهره اقتصادي كه با مجلدهاي اقتصادي 
به برنامه آمده بودند، بيشتر افراد حاضر در مناظره تالش 
 مي كردند تا از طري��ق رويكردهاي تخريبي براي خود 
محبوبيت كسب كنند. اين روش س��لبي به نرم ارزش 
افزوده اقتصادي قابل توجهي در اختيار مخاطبان قرار 
نمي دهد و بيشتر شمايل نامزدهاي حاضر در انتخابات 
را در افكار عمومي تخريب مي كند. اما با اين توضيحات 
پرسش اساسي اين است كه كدام موضوع يا موضوعات 
اساسي هستند كه در يك چنين آوردگاه هاي رسانه اي كه 
چشم ده ها ميليون ايراني خيره به آن است، قابليت طرح 
دارد؟ يا كدام موضوعات در اولويت طرح در برنامه هايي 
از جنس مناظرات هستند؟يكي از مهم ترين موضوعاتي 
كه تشريح آن در چشم انداز پيش روي كشور بايد از سوي 
نامزدهاي انتخابات مورد توجه قرار بگيرد، مساله نرخ ارز 
ادامه در صفحه 6 است.   

آلبرت بغزيان

شامخ ارديبهشت ماه به 53.84 واحد رسيد

فعاالن اقتصادي، نگران آينده 
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يادداشت-4 گزارش

سدي در برابر سوداگرانمنع قانوني واردات خودرو

تقويت اعتماد اجتماعي با 
توجه به منافع و مصالح جمعي

موضوع واردات خودرو اين روزها 
به تن��اوب در فضاي عمومي و 
محافل اقتصادي طرح مي شود. 
بعد از اظهارنظرهاي كارشناسان 
در اين خصوص خودروسازان 
ني��ز در نامه هايي كه منتش��ر 
كردند نش��ان دادند كه به طور 
كل��ي مواف��ق واردات خودرو 
هستند. در اين ميان اين پرسش در سطح عمومي جامعه 
مطرح شده كه رويكرد نمايندگان مجلس در اين خصوص 
چيست و از آن مهم تر آيا مجلس قادر است با تصويب قانوني 
زمينه واردات خودرو در كشور را بر اساس سازو كاري قانوني 
فراهم كند؟ در پاسخ به پرسش نخست بايد به اين نكته اشاره 
كنم كه رويكرد كلي نمايندگان مجلس در خصوص واردات 
خودرو رويكرد مثبتي است. دليل اين موافقت نيز اثراتي 
است كه واردات برنامه ريزي شده خودرو در پايان دادن به 
انحصارات بازار خودرو دارد. از سوي ديگر اين روند به رقابتي 
شدن بازار منجر خواهد شد. بر اساس اصول اقتصادي زماني 
كه فرايند كلي فعاليت ها در بازاري رقابتي شود، محصوالت 
توليد ش��ده در آن بازار نيز كيفي تر خواهد شد و هر اندازه 
كه در بازاري كمتر روندهاي رقابتي حاكم باشد به همان 
ميزان نيز توليدكنندگان كمتر به مقوله كيفيت اهميت 
مي دهند. بر اين اساس واردات خودرو مي تواند به عنوان 
تصميمي ضد انحصاري تلقي شود و هم اينكه اين تصميم 
در نهايت منجر به افزايش كيفيت كلي محصوالت توليدي 
در كشورمان خواهد شد. مجموعه اين گزاره ها به نفع مردم 
به عنوان مصرف كنندگان نيز خواهد بود. در يك بازار رقابتي 
مردم محصوالت نهايي را با كيفيت افزونتر و با قيمت هاي 
معقول ت��ري در اختيار خواهند گرف��ت. البته بايد توجه 
داشت كه هر تصميمي در اين خصوص بايد با برنامه ريزي 
مناسب و به صورت معقول انجام شود. در واقع اين ساز و كار 
بايد  مورد توجه قرار دادن منافع كالن كشور  باشد. واردات 
بي رويه مي تواند توليد داخلي را با آسيب هاي جدي مواجه 
كند. اما در پاسخ به اين پرسش كه آيا مجلس مي تواند به 
بحث واردات خودرو ورود كند و با مصوبات قانوني زمينه اين 
موضوع را فراهم كند؟بايد بگويم كه خير. مجلس بر اساس 
اسناد باالدستي نمي تواند دست به يك چنين اقداماتي بزند. 
بر اساس برنامه ششم توسعه كشور، هر نوع واردات خودرو 
با منع قانوني مواجه است. بنا به هر دليلي در زمان تدوين 
برنامه ششم قانونگذار اين منع قانوني را قرار داده است. به 
نظر نمي رسد در آن زمان مجموعه نظرات كارشناسي در 
اين راستا بوده كه منع واردات به نفع اقتصاد و توليد كشور 
است. با اين محتواي قانوني حتي اگر مجلس يازدهم دست 
به تصويب قوانيني در راستاي مجاز دانستن واردات خودرو 
بزند، شوراي نگهبان آن را رد خواهد كرد و آن را برخالف 
اسناد باالدستي كشور تفسير خواهد كرد. راهكار عملياتي 
براي حل اين مشكل آن است كه در زمان تدوين و تصويب 
برنامه هفتم توسعه مبتني بر رويكردهاي كارشناسي اگر 
اين ضرورت احساس شود كه واردات خودرو در اين شرايط 
ادامه در صفحه 5 به نفع كشور است در... 

از آنجاي��ي كه بازار س��رمايه از 
طرح ماليات ب��ر عايدي معاف 
شده اس��ت، بايد گفت كه اثر 
س��ويي در اين بازار ن��دارد؛ از 
طرف ديگ��ر و در ديگر بازارها، 
با نگاهي به روح اين قانون بايد 
گفت اجراي اين ط��رح اثرات 
مطلوبي ب��ر توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان خواهد داشت و سدي بر فعاليت سوداگران 
خواهد بود. به نظر بنده حتي جا داشت اجراي طرح ماليات 
بر عايدي سرمايه در س��ال هاي قبل و پيش از اين انجام 
شود، اما بايد گفت تصويب و اجراي آن در همين مقطع هم 
اثرات مثبتي بر بازار ها و حتي بازارسرمايه خواهد داشت، 
زيرا در اين ش��رايط امكان ورود نقدينگي به سمت توليد 
بيش از گذشته فراهم خواهد شد. اين موضوع يعني ماليات 
بر عايدي سرمايه چند سالي بين دولت و مجلس مطرح و 
در حال بررسي بود و مجلس اصرار داشت كه آن را در قالب 
اليحه اي به مجلس ارايه كند، ولي در نهايت به شكل يك 
طرح در مجلس شوراي اسالمي شكل گرفت و كليات آن 
مورد تصويب قرار گرفت. با اين حال، بايد ديد طرح ماليات 
بر عايدي سرمايه از مرحله تصويب تا اجرا چه روندي را طي 
ادامه در صفحه 6 خواهد كرد و... 

م��ردم اي��ن روزها ب��ه دليل 
مش��كالتي كه با آن دس��ت و 
پنجه نرم مي كنن��د ديگر آن 
شور و حال سابق براي شركت 
در انتخابات و واكنش نش��ان 
دادن به مناظره ها را ندارند. اين 
مساله مي تواند تا ميزان زيادي 
به اعتماد اجتماعي جامعه هم 
بازگردد. مردم در س��ال 92 و 96 با هزاران اميد و آرزو پاي 
صندوق هاي راي آمدند اما آنچه كه از دولت انتظار داشتند 
به نتيجه نرس��يد و ماجرا به شكل ديگري پيش رفت. هر 
چند كه در اين بين مسائل و مشكالت زيادي دخيل بودند 
اما مردم از دولت مي خواستند كه اعتماد آنها را جلب كند. 
وقتي مشكالت اقتصادي روزافزون شدند و تامين معيشت 
براي خيلي از مردم به يكي از سخت ترين كارها تبديل شد، 
آن اعتماد اجتماعي كه عامل مشاركت اجتماعي در جامعه 
بود از بين رفت. اين روزها كمتر كسي را مي توانيد پيدا كنيد 
كه با مشكالت اقتصادي دست به گريبان نباشد، تورم هر 
روز بيشتر از روز گذشته به قشر ضعيف جامعه فشار مي آورد. 
طي دو سه سال اخير قشر متوسط از بين رفته اند. همه چيز 
در گرو درآمدي اس��ت كه خيلي ها از آن محروم هستند. 
كرونا هم اين ش��رايط را بغرنج تر كرد و باعث شد تا خيلي 
ادامه در صفحه 8 ازافراد جامعه زير خط فقر بروند. 

علي خسروشاهيسيد جواد حسيني كيا

مصطفي اقليما

وزير ام��ور اقتصادي و دارايي با بي��ان اينكه كانديداهاي 
رياست جمهوري مي توانند براي كسب اطالعات درست 
اقتصادي با وزارت اقتصاد مشورت كنند، گفت: گفته شده 
دولت 300 هزار ميليارد تومان از بورس براي بودجه دولت 
تامين مالي كرده است كه اصال چنين چيزي نيست. به 
گزارش فارس فرهاد دژپس��ند در حاشيه جلسه شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي كه در اتاق بازرگاني 
ايران برگزار ش��د در جمع خبرنگاران، در رابطه با رش��د 
اقتصادي در سال جاري گفت: در دو ماهه ابتداي امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته صادرات غيرنفتي 
48 درصد رشد داشته است.  وزير امور اقتصادي و دارايي 
همچنين به يك س��ري پارامتره��ا از جمله مصرف برق 
اشاره كرد و گفت: مصرف برق واحدهاي توليد و بنگاه هاي 
اقتصادي رش��د كرده و اين نشان مي دهد كه بنگاه هاي 
اقتصادي نسبت به سال گذشته وضعيت پرتحرك تري 
دارند.  وي بيان داش��ت: توس��عه زيرس��اخت ها به رونق 
بخش توليد كمك مي كند و بر اساس گزارش ها شرايط 
اميدبخش است و امسال اميدواريم كه تامين ارز واردات از 
طريق صادرات غيرنفتي انجام شود و همچنين اميدواريم 
كه بني��ه توليد داخل افزايش يابد. بر اس��اس آمار وزارت 
صمت حدود 7 ميليارد دالر واردات جايگزين صورت گرفته 
و ظرفيت توليد داخلي با كمك شركت هاي دانش بنيان 
افزايش يافته است.  دژپسند اظهار داشت: خوشبختانه با 
تكيه بر توليد دانش بنيان در بس��ياري از نيازمندي هاي 
مبارزه با ويروس كرونا نه تنها به خودكفايي رسيده ايم بلكه 

توان صادراتي يافته ايم و همه اينها نتيجه تعامل دولت و 
بخش خصوصي است.  وزير امور اقتصادي و دارايي بيان 
داشت: براي بهبود فضاي كس��ب و كار بر اساس گزارش 
وزارت امور اقتص��اد و دارايي 11 اقدام موثر و امتياز آور در 
بهبود رتبه انجام شده؛ البته بانك جهاني هنوز اين 11 مورد 
را قبول نكرده است. دژپسند در مورد تامين مالي بودجه 
از طريق بورس بيان داشت: مدتي است كه راجع به بورس 
و بازار سرمايه كمتر صحبت مي كنم. بازار سرمايه الزامات 
خاص خود را دارد و يكي از داليلي كه كمتر ورود مي يابم 
اين است كه نگران اظهارنظرهاي غيرحرفه اي هستم. وي 
افزود: سرمايه فّرار است و اظهارنظرهاي غيرحرفه اي به 
آن آسيب مي رساند. بازار سرمايه دو ركن بازار بدهي و بازار 
سهام دارد و نكته ديگر اينكه ما در هر كدام از اين بازارها يك 
روش براي ورود و خروج نداريم و روش ها و ابزارها متعدد 
است. ضمن اينكه در اين شرايط حساس هر جمله اي را 
تفسير به راي كنيم و آسيب به بازار سرمايه برسانيم مورد 
انتقاد من قرار گرفته است.  وزير امور اقتصاد و دارايي بيان 
داشت: طبيعتا وقتي مي گويم كه در قانون بودجه دولت 
مكلف شد كه 95 هزار ميليارد تومان از واگذاري ها داشته 
باشد و اينكه اين را بخواهيم در بازار سرمايه انجام دهيم 
نكته مثبتي اس��ت يعني بازار سرمايه به درجه اي از بلوغ 
رسيده كه مي تواند مبنا قرار گيرد. اما قرار نيست همه اين 
را به صورت ش��ناوري و خرد واگذار كنيم زيرا شناوري و 
خرد ممكن است در اين شرايط آسيب بزند. لذا تصميم 
ما اين اس��ت كه روش ها را تنوع ببخشيم ضمن اينكه با 

تحقق اين هدف مانع شويم كه بازار از طريق مازاد عرضه 
دچار مشكل شود. وي افزود: هنوز افرادي كه بازار سرمايه 
را شناخته اند آمادگي ورود به بازار سرمايه دارند اما حواشي 
نبايد به وجود آيد زيرا برخي از مطالب مطرح شده مانند 
عرضه اوراق دولت، به بازار سرمايه آسيب مي زند.  دژپسند 
بيان داشت: لزوما بازار بدهي رقيب بازار سهام نيست و اين 
دو مي توانند مكمل هم كاركرد داشته باشند. لذا ما بايد 
امكان اعمال مديريت را بايد براي س��هامدار فراهم كنيم 
و اين فرصت را بايد دولت فراهم كند. خريداران اوراق در 
سال گذشته عمدتا كساني بودند كه نمي توانستند از لحاظ 
قانون و مقررات در بازار س��هام وارد شوند و لذا تنها گزينه 
آنها بازار بدهي بوده است. وي افزود: وزارت اقتصاد معتقد 
است كه بازار سرمايه يك ركن اساسي اقتصاد است و تنها 
تامين مالي دولت نيست. بنابراين سال گذشته از 680 هزار 
ميليارد تومان تامين مالي كه از اقتصاد براي دولت انجام 
گرفته دولت كمتر از 20 درصد تامين مالي داش��ته و 80 
درصد تامين مالي بخش خصوصي از 680 هزار ميليارد 
تومان انجام شده اس��ت.  وزير امور اقتصاد و دارايي بيان 
داشت: اختالف نظري بين وزات اقتصاد و يكي از دستگاه ها 
در رابطه با قيمت گذاري اقالم بورس كاال وجود داشت كه 
دولت تصميم گرفت مر قانون اجرا شود و هر كااليي كه در 
بورس كاال هست هيچ گونه دخالتي در قيمت گذاري آن 
صورت نگيرد.  وي افزود: بهتر است دوستان ما با بازار سرمايه 
حرفه اي عمل كنند و از اظهارنظر غيرحرفه اي پرهيز كنند 
زيرا بازار سرمايه بازار رقابت سياسي نيست. دژپسند بيان 

داشت: كانديداها نبايد حرف هايي بزنند كه قابليت اجرا 
ندارد و در اين زمينه هم وزارت ام��ور اقتصاد و دارايي در 
زمينه هاي بورس، ماليات و خصوصي سازي بيانيه اي كلي 
ارائه كرده است زيرا ما نمي خواهيم كانديداها را مخاطب 
قرار دهيم اما نوع گفتارها نبايد تخريب كننده فضاي عمومي 

اقتصاد باشد.
وي افزود: ما در رابطه با حوزه اي كه در وزارت اقتصاد مطرح 
است آمادگي داريم تا توضيحات الزم به كانديداها را بدهيم 
زيرا بسياري از مواردي كه توسط كانديداها مطرح مي شود 
درست نيست. ازجمله اينكه گفته شده دولت 300 هزار 
ميليارد تومان از بورس براي بودجه دولت تامين مالي كرده 
كه در اينجا به عنوان وزير اقتصاد مي گويم از اساس اشكال 
دارد و اصال چنين چيزي نيس��ت.  دژپسند بيان داشت: 
همه ارقامي كه در مورد اوراق وجود دارد در بورس نبوده 
و همه واگذاري هاي صورت گرفته نيز اين نبوده است لذا 
نمي دانم اين اطالعات را چه كساني به كانديداها مي دهند. 
وي با اش��اره به اينكه گفته شده نسبت ماليات به بودجه 

كاهش يافته، گفت: اين تحليل بسيار غيرحرفه اي است.
دژپس��ند گفت: در سال 1399 يك ريال از بانك مركزي 

براي تامين مالي دولت استقراض نشده است.
وي بي��ان داش��ت: وزارت اقتصاد اليح��ه جامعي براي 
ماليات هاي مستقيم تدوين كرده و در سال 98 به دولت 
فرستاد و در دولت هم مورد بحث قرار گرفته و در صحن 
دولت مطرح شده و بررسي آن همزمان شد با بودجه 1400 

و از دستور خارج شد كه ان شاءاهلل پيگيري خواهد شد.

زهرا سليماني|
چه كسي فكرش را مي كرد، همان تيمي كه در جام جهاني 
2018 در مواجهه با قدرت هايي چون اس��پانيا، پرتغال و 
مراكش آنگونه پرقدرت و قدم به قدم گام برداش��ته بود در 
ادامه به چنان درجه اي از ضعف و ناكامي برسد كه در برابر 
قدرت هاي درجه دو و سه آسيايي مانند بحرين و عراق در 
دور نخست مقدماتي جام جهاني 2022 كارش به اما و اگر و 
استرس برسد. روايت فوتبال ملي ايران اما چندان از اقتصاد 
كشور دور نيس��ت. همان گونه كه علي رغم ظرفيت هاي 
فراوان اقتصادي، اس��تعدادهاي خدادادي، نيروي انساني 
توانا و...اقتصاد و معيشت كش��ور با ناهنجاري هاي فراوان 
و نوس��انات پي در پي روبه روس��ت؛ در عرصه فوتبال نيز 
علي رغم استعدادهاي فراوان، نيروي انساني منحصر به فرد 
و زمينه هاي متعدد نوسانات پي در پي در فضاي فوتبال ملي 
ايران حاكم است. زماني كه كارلوس كيروش فوتبال ايران 
را به يك ثبات نسبي رساند و براي نخستين بار ايران را براي 
دو دوره متوالي بدون استرس و به راحتي راهي جام جهاني 
كرد، از درون دست ها، گلوها و قلم هايي دست به كار شدند 

و اشاره كردند كه حتي يك مربي درجه سوم نيز مي توانست 
ايران را به جام جهاني برساند. البته در همان زمان نيز برخي 
تحليلگران دلسوز بودند كه هشدار مي دادند، محروم كردن 
تيم ملي از ثباتي كه براي نخستين بار توسط كيروش ايجاد 
ش��ده در ادامه مي تواند تيم ملي را با آسيب هاي متعددي 
مواجه س��ازد. اما برخي افراد و جريانات بدون توجه به اين 
بايدها، تيم ملي را وارد وادي خطرناكي كردند كه نتيجه آن 

هم آس��يب هاي مادي دامنه دار و مهم تر از آن آسيب هاي 
حيثيتي متعدد براي فوتبال كشور بود. همان گونه كه در 
زمان رونق اقتصادي دوره اصالحات برخي جريانات به اين 
نكته اشاره مي كردند كه تيم اقتصادي دولت اصالحات كار 
مهمي صورت نداده و اقتصادي در سطح ايران در اختيار هر 
شخصي قرار بگيرد، نتايجي به مراتب درخشان تر از دوران 
اصالحات بروز خواهد كرد. اما گذشت ايام نشان داد همانطور 

كه بعد از دوران اصالحات بازگشت به دستاوردهاي اقتصادي 
آن دوران ممكن نشد، بعد از كيروش نيز دستيابي به ثباتي 
كه او ايجاد كرده بود، بسيار دشوار و سخت خواهد بود. قرار 
گرفتن ويلموتس بدون توجه به اين واقعيت كه اين فرد فاقد 
انگيره كافي براي حضور در ايران است، باعث شد تا فوتبال 
ايران در دور رفت بازي هاي نمقدماتي جام جهاني 2شكست 
ادامه در صفحه 6 تلخ را... 
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راهبرد

ايران

تسليت رهبر انقالب در پي درگذشت 
سيد  علي ا  كبر محتشمي پور

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشت روحاني 
مجاهد حجت االسالم س��يدعلي اكبر محتشمي پور 
را تسليت گفتند. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر 
مقام معظم رهبري، حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي 
درگذشت روحاني مجاهد حجت االسالم سيدعلي اكبر 
محتش��مي پور را تس��ليت گفتند. در متن پيام رهبر 
انقالب اسالمي آمده است: »درگذشت روحاني مجاهد 
جناب حجت االسالم آقاي سيد علي اكبر محتشمي پور 
رحمت اهلل عليه را به خاندان مكّرم ايش��ان تس��ليت 
عرض مي كنم. فعاليت ه��اي مبارزاتي آن مرحوم كه 
به خدمات انقالبي ايشان در دوران جمهوري اسالمي 
و مس��ووليت هاي مهم و آنگاه به جانبازي بر اثر اقدام 
تروريستي دشمنان منتهي شد، س��ابقه ارزشمند و 
افتخارآميزي است كه مشمول تفّضالت الهي و ذخيره 
اخروي براي ايشان خواهد بود ان ش��اءاهلل. از خداوند 
متعال رحمت و مغفرت براي آن مرحوم و صبر و سكينه 

براي بازماندگان محترم مسالت مي كنم.«

درگذشت مبارز خستگي ناپذير

روز گذشته حجت االسالم سيدعلي اكبرمحتشمي پور 
بر اثر بيماري كرونا دار فاني را وداع گفت. دفتر ايش��ان 
در بيانيه  خود در پي درگذش��ت او نوش��ته است: روح 
بزرِگ مبارز شجاع، جانباز انقالب اسالمي، ياور و شاگرد 
هميشگي امام راحل و خادم و عاشق اهل بيت عصمت و 
طهارت عليهم السالم سيدعلي اكبر محتشمي پور مقارن 

با سالروز شهادت امام جعفر صادق)ع( به خدا پيوست.
 عروج ملكوتي اين بزرگ م��رد را به همه مجاهدين راه 
حق، مومنين و محبين تسليت عرض كرده و از پيشگاه 
حضرت باري تعالي تعجيل در فرج موعود آل محمد)ص( 
را خواس��تاريم. باش��د كه با ظهور آن حضرت تسكين 

حقيقي بر دردها و آالم مظلومين عالم قرار گيرد.
محتشمي پور عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون 
مبارز بود. وي وزير كشور كابينه دوم ميرحسين موسوي 
در زمان رياست جمهوري آيت اهلل سيد علي خامنه اي 
)۱۳۶۸–۱۳۶۴(، نماين��ده دوره هاي س��وم و شش��م 
مجلس شوراي اسالمي، از بنيانگذاران حزب اهلل لبنان و 
تا ۱۵ فروردين ۸۹ دبيركل كنفرانس بين المللي حمايت 
از قدس بود. محتشمي در جريان دهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري ايران رياست كميته صيانت از آراي 
مردم ستاد انتخاباتي ميرحسين موس��وي را برعهده 
داشت. درپي درگذشت علي اكبر محتشمي پور اما جز 
رهبر انقالب، بسياري از مس��ووالن ارشد و چهره هاي 
سياسي، مذهبي و فرهنگي در پيام هاي جداگانه تسليت 
گفتند. همچني��ن درحالي كه س��يدمحمد خاتمي، 
رييس دولت اصالحات، »رحلت حاج س��يد علي اكبر 
محتشمي پور را خس��ارتي بزرگ براي ايران و انقالب و 
اس��الم« خواند، رييس جمهوري در پيام تسليت خود 
اظهار كرد: »اي��ن روحاني مجاهد و عالم وارس��ته كه 
جزو پيش��گامان و همراهان پرتالش و دلسوز نهضت 
امام خميني )ره( بود، همه عمر خويش را صرف ترويج 
نهضت اسالمي و تحقق آرمان بلند انقالب و نظام اسالمي 
كرد.« همزمان سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه 
و يكي از 7 كانديداي انتخابات رياست جمهوري پيش رو 
در پيامي درگذشت محتشمي پور به عنوان يكي از ياران 
قديمي نهضت امام بزرگوار را موجب تاسف و تاثر خواند و 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه نيز در پيامي نوشت: 
»مرحوم محتش��مي پور از چهره هاي برجسته و مبارز 
خستگي ناپذير در جريان نهضت و انقالب اسالمي بود كه 
افتخار شاگردي و همراهي با حضرت امام خميني )ره( 
بنيانگذار كبير انقالب اس��المي را داشت و رنج زندان و 
تبعيد از سوي رژيم ستمشاهي از ايران عزيز را به جان 
خريد و همچنين نقش برجسته اي در شكل گيري شجره 
طيبه مقاومت اسالمي در لبنان و حمايت از آرمان مقدس 
فلسطين و قدس شريف داشت. حضور فعال و بي بديل 
ايشان در عرصه ديپلماسي كشور به خصوص در جبهه 
مقاومت و مبارزه عليه رژيم غاصب صهيونيستي ماندگار 
است كه در اين راه تا مرز شهادت از سوي تروريست هاي 

صهيونيست پيش رفت و به مقام جانبازي نايل آمد.«
همزمان برخي از مراجع و روحانيون برجسته نيز به اين 
واقعه واكنش نشان داده و در پيام هايي جداگانه تسليت 
گفتند. چنانكه آيت اهلل سيدمحمد موسوي بجنوردي در 
پيامي اظهار كرد: »خبر دردناك فقداِن عدالتخواه بزرگ 
و مجاهد نستوه و يار امام مرحوم حضرت حجت االسالم 
محتشمي ِ نازنين آكنده از سوز است و هرچند ديدگان 
گريان و كام همه آزاديخواهان از اين فراق و جدايي تلخ 
اس��ت اما به يقين روح آن آزاده با تقوي در كنار مرادش 
بر خوان رحمت اهل بيت و در جوار فضل ربوبي اس��ت. 
اينجانب رحلت اين عالم مجاهد و  با تقوا را به همه ياران و 
اصحاب حضرت امام خميني )ره( و به ويژه سالله خلِف 
صالح ايش��ان حضرت آيت اهلل آقاي حاج سيدحس��ن 
خميني و خان��واده صبور آن مرحوم تس��ليت عرض 
مي كنم و علو  درجات در جنت الم��أوي براي آن عزيز 
خواستارم.« اين درحالي بود كه عالوه بر آيت اهلل بيات 
زنجاني، بيت اهلل مرحوم صانعي نيز اين واقعه را تسليت 
گفت. همچنين آيت اهلل موس��وي خوئيني، اس��حاق 
جهانگيري، الياس حضرتي، محمدرضا عارف، محسن 
هاشمي رفسنجاني، حبيب اهلل بيطرف، مجيد انصاري، 
عبدالرضا رحماني فضلي، حس��ين جاب��ري انصاري، 
سيدهادي خامنه اي، علي يونسي و محمود صادقي به اين 
مناسبت در پيام هايي تسليت گفتند. اين در حالي بود كه 
حزب اهلل لبنان و مجمع روحانيون مبارز نيز در پيام هايي 

جداگانه نسبت به اين واقعه تلخ واكنش نشان دادند.

كالن

با استناد به گزارش مركز آمار درخصوص 
تورم توليد كننده مشخص شد

براس��اس تازه ترين گزارش مركز آمار، شاخص قيمت 
توليد كننده در سال گذشته با افزايشي ۱2.۴درصدي 
نسبت به سال ۹۸ به ۴۶.7درصد رسيد. به عبارت ديگر 
ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكننده و آنهايي 
كه كاال يا خدمات ارايه مي دهند در سال ۹۹ نسبت به 
سال قبلش ۴۶.7درصد افزايش داشته است. در اين بين 
تورم ساالنه بخش هاي كشاورزي ۳۶.۵درصد، معدن 
7۹.۸درصد، صنعت ۵۶.۸درصد، برق ۴۶.۶ و خدمات 
۳7.۸درصد اعالم شد. از آنجايي كه تورم توليد كننده، 
نوعي تورم پيش نگر براي مصرف كننده است و به نوعي 
افزايش هزينه بخش هاي مختلف اقتصادي را مشخص 
مي كند، انتظار مي رود كه در سال جاري نيز به قيمت 
كاالها و خدمات افزوده شود،چراكه اين افزايش قيمت با 
انتقال به مصرف كننده نهايي قدري از دوش توليدكننده 
برداشته مي شود. با نگاهي مختصر به جداول و بررسي 
توالي زمان��ي آنها مي توان به اين نتيجه رس��يد كه در 
س��ال جاري قيمت كاال و خدمات توليد و ارايه ش��ده 
توسط توليدكنندگان افزايش خواهد يافت.  با استناد به 
جدول هايي كه مركز آمار در گزارش خود از آنها استفاده 
كرده، عدد شاخص قيمت براي بخش كشاورزي از ۴۴.۴ 
در سال ۹0 به ۳20.7 رسيد كه در بين زيرگروه هاي اين 
بخش، باغداري با تغيير ۵۳.۶درصدي نسبت به سال ۹۸ 
بيشترين افزايش و سبزيجات و حبوبات نيز با تغييري 
به اندازه 27.۵ كمترين افزايش را داش��تند. در بخش 
پرورش حيوانات، دامداري سنتي و صنعتي به ترتيب با 
افزايش 22۸ و 2۱2.۴ در شاخص هاي قيمتي شان در 
يك دهه در پايان س��ال ۹۹ به ۳۱7.۹ و ۳0۹ رسيدند. 
اين دو گروه تاثير زيادي بر قيمت محصوالت پروتئيني 
دارند و از آنجايي ك��ه واردات محصوالت دامي نيز كم 
و بيش مش��كالتي دارد به نظر مي رسد افزايش قيمت 
در س��ال جاري در اي��ن بخش دور از ذهن نباش��د. در 
صنعت)ساخت( توليد مواد غذايي، توليد پوشاك، توليد 
كاغذ و فرآورده هاي كاغذي و توليد داروها و فرآورده هاي 
دارويي نيز نسبت به سال ۹۸ به ترتيب افزايشي ۴2.2؛ 
۴7.۹؛ ۴۸.۶ و 2۹.7 درص��د افزايش داش��ته اس��ت. 
بخش خدمات نيز در سال ۹۹ افزايش قيمتي به اندازه 
۳7.۸درصد نسبت به سال ۹۸ تجربه كرده است. تورم 
ساالنه توليد، انتقال و توزيع نيروي برق نيز ۴۶.۶درصد 
بود. اين امر در كنار افزايش نه چندان زياد قيمت برق و 
البته فعاليت رمزارزها در داخل مي تواند بدهي دولت به 
نيروگاه ها را افزايش دهد. در اين صورت در تامين برق 
نيز ممكن است مشكالتي پديد آورد.  براساس گزارش 
مركز آمار در ۴ فصل سال گذشته شاخص كل به ترتيب 
2۴2.۵، 2۹۴.۸، ۳۴۶.7 و ۳۸0.۸ و ش��اخص كل سال 
نيز ۳۱۶ اعالم شد. استخراج معدن با ۵۳2 بيشترين عدد 
را در ميان تمام بخش ها به خود اختصاص داد. با استناد 
به اين گزارش تورم نقطه به نقطه توليد كننده در زمستان 
۹۹ با ۶7درصد بيشترين عدد تورمي طي فصل ها از سال 
۹۱ ت��ا ۹۹ را به خود اختصاص داد. بدين معنا كه فصل 
گذشته سخت ترين فصل براي توليدكنندگان بوده و اين 
تورم نيز به گروه مصرف كنندگان منتقل مي شود. در اين 
صورت پر بيراه نيس��ت كه تورم در سال جاري افزايش 
يابد. كمترين تورم نقطه اي فصلي از سال ۹۱ تا ۹۹ نيز 
به پاييز سال ۹۴ با ۳.۵درصد تعلق گرفت. نكته ديگري 
كه بايد به آن اشاره كرد تورم بخش صنعت)ساخت( در 
سال گذشته بود كه در زمستان به ۹۳.۶درصد رسيد كه 
باالترين تورم نقطه به نقطه در هر فصل در كل دهه ۹0 
بود. البته كه روند افزايش تورم در اين بخش از بهار سال 
گذشته شروع شده بود كه در زمستان به اوج خود رسيد. 
بخش صنعت از آن جهت مهم اس��ت كه تقريبا توليد 
تمام كاالها از پوشاك تا صنايع دارويي را دربر مي گيرد 
و براي بهبود شرايط رفاهي كشور بهتر است به آن توجه 
ويژه اي شود. با مقايسه اعداد و ارقام مي توان به اين نتيجه 
رسيد در ش��رايطي كه معامالت بين المللي در شرايط 
خوبي قرار گرفته و تجارت نيز از رونق نسبي برخوردار 
باشد، تورم براي گروه توليد كننده يا يك گپ زماني براي 

مصرف كننده كاهش خواهد يافت.

بررسي وضعيت شاخص فالكت 
در ايران

 به گفته اس��تيو هانكه، اقتصاددان امريكايي تورم باال 
اصلي ترين دليل باال بودن ش��اخص فالكت اقتصادي 
در ايران و كاهش ارزش ريال، مهم ترين عامل باال بودن 
تورم است. استيو هانكه در رابطه با رتبه ايران در شاخص 
فالكت طبق شاخص تعديل يافته فالكت گفت: در بين 
۱۵۶ كشور رتبه بندي ش��ده، ايران در رده هشتم قرار 
مي گيرد. باالترين ميزان فالكت اقتصادي هم مربوط 
به كشورهاي ونزوئال، لبنان، زيمبابوه، سودان، سوريه، 

آرژانتين و تركيه است.  

عربستان ديگر كشور توليدكننده 
نفت نيست

هنگامي كه وزير انرژي عربس��تان سعودي گفت كه 
عربستان س��عودي ديگر يك كشور توليدكننده نفت 
نيست احتماال به معناي واقعي كلمه چنين حرفي زد. 
شاهزاده عبدالعزيز بن سلمان هفته گذشته به پايگاه 
خبري »اس اند پي گلوبال پالتس« گفت: عربس��تان 
سعودي ديگر يك كشور توليدكننده نفت نيست بلكه 
يك كشور توليدكننده انرژي است. عربستان سعودي 
بلندپروازي هاي بااليي در زمينه انرژي سبز شامل توليد 
گاز، تجديدپذيرها و هيدروژن دارد. شاهزاده عبدالعزيز 
گفت: م��ن از دنيا مي خواهم اين موض��وع را به عنوان 
واقعيت قبول كند. ما برنده همه اين فعاليت ها خواهيم 
بود. عربستان سعودي قطعا از گذار انرژي سود مي برد. 
در حالي كه غول هاي نفتي نظير اكسون موبيل، شورون 
و رويال داچ شل سرگرم كشمكش با فعاالن اقليمي در 
اتاق هاي هيات  مديره و دادگاه ها هستند، شركت هاي 
ملي نفت در كشورهاي مختلف عضو اوپك مشتاقانه از 

قيمت هاي باالتر نفت سود مي برند.

اوراق مالي و فروش دارايي راهكار تامين مالي سال 1399 

پاسخدولتبهكانديداهايرياستجمهوري
وزارت اقتصاد در پي اظه��ارات برخي از كانديداهاي 
سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نسبت به 
عملكرد حوزه هاي ماموريتي و وظيفه اي اين وزارتخانه، 
طي اطالعيه اي ضمن ارايه پاسخ به اين اظهارات تأكيد 
كرد: تأمين مالي از محل استقراض از بانك مركزي خط 

قرمز دولت هاي يازدهم و دوازدهم بوده است.
در اين اطالعيه آمده است: »سال ۱۳۹۹ سال ويژه اي 
از نگاه اقتصادي است و چندين واقعه و رخداد به صورت 
همزمان اداره كش��ور را از منظر تأمين مالي اقتصاد و 
بودج��ه دولت تحت تأثير ق��رار داده و با چالش روبرو 
س��اخته اس��ت. بودجه به عنوان س��ند دخل و خرج 
كشور، در سال ۱۳۹۹ در ش��رايط تحريمي و فارغ از 
تبعات و آثار اقتص��ادي و اجتماعي ش��يوع ويروس 
كرونا و آس��يب هاي ناش��ي از آن به تصويب رسيد. با 
اين حال مجموعه اتفاقاتي كه در س��ال گذش��ته در 
اقتصاد جهان و كش��ور رخ داد، عالوه بر آنكه منجر به 
كاهش درآمدهاي ارزي و ريالي كشور شد، هزينه هاي 
پيش بيني نش��ده گس��ترده اي را ب��ه بودجه دولت 
تحميل كرد. بودجه اي كه مي��زان مصارف آن بيش 
از ۵70 هزار ميليارد تومان ب��ود و وصول منابع آن با 
ترديد همراه بود.ام��ا دو موضوع، درآمدهاي نفتي ما 
در سال گذش��ته را به نحو چشمگيري كاهش داد. از 
يك سو محدوديت هاي ناشي از تحريم هاي ظالمانه 
و يكجانبه امريكا در حوزه هاي نفتي و بانكي تش��ديد 
شد و از سوي ديگر ميانگين ساالنه قيمت جهاني نفت 
در اثر ش��يوع ويروس كرونا كاهش يافت و به تبع آن، 
به نحو چش��مگيري درآمدهاي نفتي دولت از محل 
ص��ادرات نفت تحت تأثير قرار گرف��ت، به نحوي كه 
در س��ال گذشته تنها كمي بيشتر از ۱2 هزار ميليارد 
تومان از اين محل به حس��اب خزانه واريز شد و حتي 
منابع مورد نياز براي هدفمندي يارانه ها نيز به خاطر 
محدوديت فروش و صادرات فرآورده هاي نفتي دچار 
آسيب شد.بنابراين در تأمين مالي بودجه كشور و حفظ 
تعادل در آن بايد اين مالحظات مد نظر واقع مي شد. 
از اين رو تأمين مالي بودجه عمومي و تعادل بخش��ي 
ب��ه آن با بروز كمترين آثار منفي، به يكي از مهم ترين 
مسائل سياست گذار مالي در سال گذشته تبديل شد. 
در واقع نكته مهم اين است كه چگونه بايد كاهش منابع 
ناشي از فروش نفت و همچنين در مضيقه قرار گرفتن 
ساير درآمدهاي دولت، ناشي از شيوع ويروس كرونا و 
همچنين تأمين هزينه هاي پيش بيني نشده را كه در 
اثر شيوع اين ويروس پيش آمده بود، در بودجه دولت، 

جبران يا تأمين كرد.

     مديريت هزينه ها اولويت اصلي دولت
آنچه براي تعادل بخشي به بودجه آنچه مبناي عمل 
قرار گرفت در دو حوزه قابل تش��ريح است. به ترتيب 
اولويت، ابتدا در بخش مصارف و سپس در بخش منابع 
بودجه اقدامات گسترده اي صورت گرفت. به طور كلي 
در بخش مصارف تالش شد تا با رعايت استانداردها و 
بدون آسيب رساني به كيفيت خدمات رساني دولت به 
جامعه تا حد امكان، هزينه ها مديريت شده و كاهش 
يابند و اولويت پرداختها به هزينه  هاي ضروري و اجتناب 
ناپذير اختصاص يابد. در اين ارتباط تامين اعتبارات 
پرداخت هاي مربوط به جبران خدمات كاركنان دولت 
و كمك به تامين اعتبارات مربوط به پرداخت مستمري 
بازنشس��تگان صندوق هاي بازنشستگي لشكري و 
كشوري )با لحاظ همسان سازي مستمري بازنشستگان 
صندوق  هاي مذك��ور(، پرداخت اصل و س��ود اوراق 
مالي منتشره )به جهت اجتناب از نكول اوراق دولتي 
و بالطب��ع كاهش اعتماد عمومي( و پرداخت به موقع 
يارانه هاي معيشتي )عالوه بر يارانه قانون هدفمندي( 
از جمله مصاديق اين رويكرد بوده است.از سوي ديگر 
در سال شيوع ويروس كرونا امكان كاهش هزينه ها در 
حوزه هايي فراهم گرديد كه تا پيش از اين ورود به آنها 
يا با جديت انجام نمي پذيرفت يا از ورود به آن به داليل 
مختلف اجتناب مي شد.به عنوان نمونه در همين بازه 
كوتاه، نتايج چشمگيري در توسعه فعاليت ها و خدمات 
چه در س��طح كس��ب و كارها و چه خدمات دولتي با 
اس��تفاده از ظرفيت هاي بي شمار فناوري اطالعات و 
اينترنت حاصل آمد و در ارايه آموزش هاي از راه دور بر 
بستر اينترنت در مدارس و دانشگاه ها شاهد عملكرد 
قابل توجهي بوديم يا اينكه امكان دريافت بسياري از 
استعالمات و پاسخ بسياري از درخواست ها به صورت 
الكترونيك فراهم شد كه اين امور تا پيش از شيوع كرونا 
شايد به راحتي ميسر نبود.نمونه ديگر از اينگونه كاهش 
هزينه ها كه در گذشته فرصت آنها فراهم آمد، كاهش 
تعداد همايش ها و گردهمايي ها، كاهش تعداد سفرهاي 
خارج��ي، كاهش روزهاي تكليف��ي حضور كاركنان 
در ادارات و انعطاف پذي��ري در س��اعات كاري اداري 
كاركنان دولت بود، كه تا حدودي كاهش هزينه ها را در 
پي داشت. از ديگر حوزه هايي كه در مديريت هزينه ها 
مورد توجه ق��رار گرفت، تخصيص هدفمند اعتبار به 
طرح هاي عمراني بود. در سال جاري از تخصيص اعتبار 
به طرح هايي غير استراتژيك كه پيشرفت فيزيكي آنها 
از آستانه مشخص كمتر بود يا در سال هاي نزديك به 

بهره برداري نمي رسيدند اجتناب شد.

      ظرفيت هاي اصلي
براي تامين منابع درآمدي بودجه سال ۱۳۹۹

بودجه س��ال ۱۳۹۹ از نظر منابع و مص��ارف يكي از 
منحصر به فردترين بودجه هاي س��نواتي كشور بود. 
اين بودجه در دش��وارترين شرايط تحريمي تا حدود 
زيادي از نفت فاصل��ه گرفت. بايد اذعان كرد كه براي 
قطع وابس��تگي بودجه به نفت و پوشش عدم تحقق 
منابع درآمدي پيش بيني شده در طراحي ها، تنها به 
يك منبع درآمدي بسنده نكرده ايم و با هدف مديريت 

كالن اقتصاد كشور و تعادل بخشي به بودجه عمومي 
تالش كرديم از تمامي منابع داراي ظرفيت بهره ببريم، 
تا شاهد حداقل عوارض و آس��يب ها در ميان مدت و 
بلندمدت باشيم.شايد برخي از روش ها در كوتاه مدت 
ساده تر باشند و منابع بيشتري را در اختيار دولت قرار 
دهند، اما بايد اقتصاد كشور را در مقاطع مختلف زماني 
بررسي كنيم و بهترين روش هاي تأمين مالي را در اين 
چارچوب انتخاب كنيم.برهمين اساس، دولت براي 
پركردن خأل درآمدهاي نفتي و متعادل كردن درآمدها 
و هزينه هاي بودجه، عالوه بر افزايش اثربخشي نظام 
مالياتي، مديريت و فروش اموال و دارايي ها و واگذاري 
دارايي هاي مالي را با رويكردي بهره ورتر از سال هاي 
قبل مورد توجه خود قرارداد. در اين ارتباط بايد تاكيد 
كرد ك��ه به هيچ عنوان اس��تقراض از بانك مركزي و 
افزايش قيمت دالر )منتهي به كاهش ارزش پول ملي 
و تورم(، به عنوان گزينه هايي براي تامين منابع بودجه 

مطرح نبوده و استفاده نشده است.

     تامين مالي از طريق افزايش اثربخشي 
نظام ماليات

در مجموع باوجود تمامي پيشرفت هاي صورت گرفته 
در نظام مالياتي، اما با توجه به آسيب اقتصاد در اثر شيوع 
كرونا، عملكرد نظام مالياتي در سال گذشته با ترديد 
روبرو بود.بر اس��اس پيش بيني ها حدود ۱۵ درصد از 
توليد ناخالص داخلي به صورت مستقيم از پديده شيوع 
ويروس كرونا آسيب ديد. با اين حال در سال گذشته در 
نتيجه اعمال برخي از سياست ها و تعريف منابع جديد 
مالياتي تمامي درآمدهاي مالياتي پيش بيني ش��ده 
تحقق يافت.براي نمونه در سال گذشته با تدبيري كه 
خوشبختانه به تأييد مراجع ذيصالح رسيد، بخشش 
جرايم مالياتي به ش��رط پرداخت اصل ميزان ماليات 
براي توليدكنندگان كاال و ارايه دهندگان خدمات در 
دس��تور كار قرار گرفت و از اين طريق حدود ۱2 هزار 

ميليارد تومان درآمد مالياتي محقق شد.

      تامين مالي از طريق فروش دارايي هاي 
دولت

اصل اساس��ي خصوصي س��ازي در دولت تدبير و اميد 
واگذاري ب��ه بخش خصوصي با رعايت قوانين و مقررات 
است. در اين ارتباط هيات واگذاري مسووليت نظارت بر 
حس��ن اجراي امور را دارا است. هيات واگذاري به عنوان 
يك هيات فراقوه اي متشكل از دو عضو دولت )وزير امور 
اقتصادي و دارايي و وزير دادگس��تري( و روس��اي اتاق 
بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي و اتاق تعاون ايران 
داراي حق راي و دو نماينده مجلس به عنوان اعضاي ناظر 
است و كليه واگذاري ها با تاييد اين هيات صورت مي پذيرد.

در سال گذشته از سوي اين هيات، روش واگذاري تحول 
اساسي يافت و با توجه به مزاياي فراواني كه واگذاري در 
بازار سرمايه فراهم مي آورد، اولويت خصوصي سازي بر 
واگذاري از طريق بازار س��رمايه قرار گرفت.بازار سرمايه 
بازاري شفاف است و قيمت ها در محيطي تعيين مي شود 
كه همگان نسبت به آن آگاه هستند. در اين محيط رقابت 
بدون حاشيه صورت مي پذيرد و خيلي از آسيب ها، بروز 
پيدا نمي كند. اتخاذ اين رويكرد عالوه بر آنكه سبب شد تا 
در واگذاري ها موفق تر عمل شود، حاشيه هاي واگذاري 
نيز به حداقل رسانده شد.  در سال گذشته حدود ۳۵ هزار 
ميليارد تومان در بازار سرمايه واگذاري صورت پذيرفت كه 
در مقايسه با سنوات گذشته بسيار قابل توجه است.نيمي 
از اين ميزان واگذاري به صورت واگذاري باقيمانده سهام 
دولت در قالب صندوق سرمايه گذاري صورت پذيرفت تا 
اهداف ديگري همچون عدالت اجتماعي و مردمي كردن 
اقتصاد در واگذاري ها مورد توجه قرار گيرد.با استفاده از 
اين روش عالوه بر آنكه كليه مبلغ واگذاري به صورت نقد 
دريافت شد و عماًل ريسك عدم وصول اقساط در آينده 
به صورت كامل از بين رفت، نحوه و شيوه قيمت گذاري و 
قيمت مورد معامله، به صورت كاماًل شفاف به همراه ميزان 
تخفيفي كه در نظر گرفته شد، از ابتداي پذيره نويسي به 

اطالع عموم مردم رسيد.

     تامين مالي از طريق انتشار
انواع اوراق مالي اسالمي

با توجه اجماع صاحبنظران در خصوص آثار زيانبار 

مترتب بر اس��تقراض دولت از بان��ك مركزي براي 
تامين مال��ي بودجه و به تبع آن افزايش تورم، تاكيد 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم بر عدم استفاده از اين 
روش )استقراض از بانك مركزي براي تأمين منابع 
بودجه عمومي( بوده اس��ت.بر اين اساس، مبتني بر 
اجازه هاي قانون��ي و موافقت مقام معظم رهبري در 
س��ال ۱۳۹۹ مطابق چند سال اخير، دولت توانست 
براي تأمين منابع مورد نياز بودجه از انتش��ار اوراق 
مالي اسالمي اس��تفاده كند. در واقع با اين اجازه به 
دولت اختيار داده شد تا در مقابل استقراض از بانك 
مركزي نسبت به انتش��ار اوراق مالي اسالمي اقدام 
نمايد.بايد به اين نكته هم توجه كنيم كه بسياري از 
كارشناسان معتقدند در شرايط ركودي )كه متاسفانه 
در نتيجه تحريم هاي ظالمانه و شيوع ويروس كرونا 
اقتصاد كش��ور به آن مبتال شد(، مخارج دولت اگر با 
برنامه صورت پذيرد چه در قالب طرح هاي عمراني و 
چه مصارف هزينه اي مي تواند محرك خروج از ركود 
باش��د و صرفًا كاهش هزينه هاي دولت نبايد هدف 
باشد.بنابراين بايد براي جلوگيري از رشد منفي و با 
توجه به شيوع ويروس كرونا كه به بيش از ۱۵درصد 
توليد ناخالص داخلي كشور آس��يب رسانده است، 
سياست هايي اعمال كنيم كه به تحريك تقاضا هم 
كمك كند.البته در اين خصوص بايد به اين موضوع 
هم توجه شود كه آمار مويد آن است كه متأسفانه در 
چند سال اخير عالوه براينكه رشد سرمايه گذاري ما 
مطلوب يك اقتصاد پرتحرك و داراي رونق نيس��ت، 
نياز به تحريك مصرف بخ��ش خصوصي نيز وجود 
دارد.در اين ش��رايط فروش اوراق نمي توانست تنها 
به عامه مردم و از محل منابع خانوار صورت بگيرد و 
لزومًا در اينجا اشخاص حقوقي نيز بايد در خريد اوراق 
مشاركت مي كردند.  بنابراين ميزان انتشار اوراق به 
نحوي برنامه ريزي گرديد تا نهادهاي مالي، از محل 
منابعي كه امكان س��رمايه گذاري در ديگر بازارها به 
ويژه بازار سهام را ندارند يا منابع مازاد خود، به تأمين 
منابع مالي مورد نياز بودج��ه دولت نيز اقدام كنند. 
همچنين در خصوص انتشار اوراق كه ابزار غيرتورمي 
محسوب مي ش��ود و ارتباطي به كاهش ارزش پول 
ملي، تورم و گران كردن دالر نيز ندارد اشاره مي شود 
كه در سال گذشته با عرضه انواع اوراق در بازار پول و 
سرمايه بالغ بر 202 هزار ميليارد تومان تامين مالي 
صورت پذيرفته ك��ه از اين ميزان ۱۳0 هزار ميليارد 
تومان با حداكثر ميزان شفافيت به صورت نقدي به 
فروش رسيده اس��ت. در اين ارتباط ذكر چند نكته 
ضروري است: اول، دولت با انتشار و عرضه اوليه اوراق، 
در حقيق��ت از محل نقدينگي موجود در جامعه و نه 
پول پرقدرت به تامين مالي ناترازي مبادرت مي ورزد.  
دوم، ط��ي دهه ه��اي اخير در بيش از ۱۵۳ كش��ور 
جهان، ابزار سياست پولي كليدي، عمليات بازار باز 
)OMO( بانك مركزي است، كه در ۹0 درصد موارد، 
عمليات بازار باز بر روي اوراق دولتي انجام مي ش��ود 
و نتيجه در اغلب موارد، موفقيت سياست گذار پولي 
در كنترل تورم به واس��طه انضباط بخشي به تامين 
مالي دولت و عدم استقراض از محل پول پرقدرت و 
نيز قاعده مند س��اختن ارتباط مالي بانك ها با بانك 
مركزي ذيل عمليات بازار ب��از و در چارچوب داالن 
نرخ بهره بين بانكي و اعطاي تس��هيالت قاعده مند 
است. س��وم، از جمله عوامل تعيين كننده در تورم، 
سرعت گردش پول و ضريب فزاينده نقدينگي است. 
به اذعان كارشناسان، انتش��ار اوراق كاهنده ضريب 
فزاينده نقدينگي اس��ت. چهارم، فقدان بازار بدهي 
و عدم انتش��ار اوراق دولتي در مسير جبران ناترازي 
مي توانس��ت نتايج نامطلوبي در اقتصاد كشور ايجاد 
نمايد. حس��ب اعالن رسمي مقام پولي انتشار اوراق 
مالي اسالمي توس��ط دولت در سال ۱۳۹۹ توانسته 
است، ۳2 درصد از رشد پايه پولي و 2۶ درصد از رشد 
نقدينگي موجود كشور و تبعات تورمي آن جلوگيري 
نمايد.پنج��م، امروزه در جهان باالخص در ش��رايط 
شيوع ويروس كرونا، شاهد انتشار وسيع اوراق از سوي 
دولت هاي مختلف با درجه توسعه يافتگي گوناگون 
هستيم. شايان ذكر است، بهره گيري از ظرفيت انتشار 
اوراق در كشور، حاصل سال ها تالش منسجم و كامال 
در مسير دانش بشري و تجربيات كشورهاي مختلف 

و نيز متناسب با اهداف غايي نظير كنترل تورم و تحقق 
رشد اقتصادي پايدار و با كيفيت است.در اين ارتباط 
بايد اشاره ش��ود كه تجربه موفق چند سال اخير به 
ما آموخت اگر به خط��وط قرمز و چارچوب طراحي 
شده پايبند باشيم، مي توانيم با موفقيت از اين روش 

بخشي از منابع را تجهيز كنيم.

      برداشت از صندوق توسعه ملي
براي تأمين منابع بودجه

در اين خصوص بايد اش��اره كرد كه در شرايطي كه 
به واسطه تحريم هاي ظالمانه و يكجانبه، دشمن از 
تمامي ابزارها و روش هاي پيچيده براي تحت فشار 
قرار دادن اقتصاد كش��ور كمك گرفت��ه بود، دولت 
مي بايست با استفاده از روش هاي مختلف به مقابله 
با آنها مي پرداخت. اش��اره ش��د كه در نتيجه اعمال 
تحريم ها، درآمدهاي حاصل از صادرات نفت كشور در 
مقايسه با سال هاي قبل شرايط متفاوتي را تجربه كرد.

با شيوع ويروس كرونا شرايط اقتصادي كشور متفاوت 
ش��د و نمي توان انتظار داش��ت كه ماليات به عنوان 
پاك ترين درآمد دولت در اين ش��رايط بخش اصلي 
بار تأمين منابع بودجه را به دوش بكشد.با لحاظ اين 
موارد بايد اشاره شود كه تمامي برداشت ها از منابع 
صندوق توسعه ملي بر اساس قوانين و مقررات همانند 
بودجه سنواتي صورت پذيرفته است. براي نمونه در 
قانون بودجه به دولت اجازه داده مي شود براي مصارف 
خاص همچ��ون حوزه هاي دفاع��ي، آب و فاضالب، 
صدا و سيما، موضوعات دانش بنيان، محيط زيست و 
غيره از منابع صندوق توسعه ملي برداشت نمايد. اين 
گروه از برداشت ها با داليل متقن و توجيه كليدي و 
حياتي بودن موضوعات صورت مي پذيرد.همچنين 
در برخي شرايط به علت بروز برخي موضوعات خاص 
و ويژه دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملي را 
اخذ كرده است. براي نمونه در بحث مبارزه با شيوع 
كرون��ا، مبتني بر مصوبه س��تاد ملي كرون��ا و با اذن 
رهبر معظم انقالب اجازه برداشت يك ميليارد دالر 
از منابع صندوق توس��عه ملي به دولت داده شد تا از 
منابع صندوق براي مبارزه با شيوع كرونا استفاده كند 
كه البته اين امر مي بايست با رعايت شرايطي خاص 
همزمان با تقويت توليد داخل و توسعه فعاليت هاي 
دانش بنيان انجام مي پذيرفت.با اين تفاسير آنچه در 
خصوص برداش��ت از صندوق توسعه ملي بايد به آن 
توجه كنيم آن است كه استفاده از منابع صندوق تنها 
بر اساس قوانين و مقررات صورت مي پذيرد و برداشت 
حتي يك دالر از آن ب��دون توجه به اين محدوديت 
امكان پذير نيست. همچنين بايد اشاره شود كه عالوه 
بر اين برداشت ويژه مرتبط با موضوع كرونا و بخشي 
از مواردي كه در تبصره ۴ قانون بودجه آمده است، در 
سال ۱۳۹۹ هيچ برداشت جديد ديگري در اين مدت 
از صندوق صورت نگرفته اس��ت.در پايان بايد اشاره 
ش��ود كه دولت يازدهم و دوازدهم هيچگاه به دنبال 
استقراض از بانك مركزي و پولي شدن كسري ناشي 
از عدم تحقق منابع و همچنين تامين مالي از طريق 
افزايش قيمت دالر )منتهي به كاهش ارزش پول ملي 
و تورم( نبوده و در سال هاي متمادي خط قرمز دولت 
استفاده از اين شيوه ها براي تأمين هزينه ها خود بوده 
است.اين نكته آشكار است كه در سال هاي اخير هر 
ميزان منابع ارزي در اختيار دولت قرار داشته است، 
مصارف آن مشخص بوده و عمدتًا براي تامين كاالهاي 
اساسي مورد استفاده قرار گرفته است.بنابراين آنچه 
دولت انجام داده است، براي تأمين كسري احتمالي 
ناشي از عدم تحقق منابع پيش بيني شده در بودجه 
بر اس��اس اولويت صرفه جويي هزينه ه��ا، افزايش 
درآمدهاي مالياتي، عرضه بنگاه و اموال دولتي و نهايتًا 
انتشار اورق دولتي است و دولت تالش كرده است تا 
با اس��تفاده از تركيب بهينه همه اين روش ها، ضمن 
پشت سر قرار دادن اين دوره زماني خاص، به تحقق 
اهداف اقتصادي كشور نزديك تر شود.مجدداً به اين 
نكته حائز اهميت تاكيد مي شود كه در دولت يازدهم 
و دوازدهم از استقراض از بانك مركزي و پولي شدن 
كسري ناشي از عدم تحقق منابع خودداري شده است 
و ذكر مستمر توهم استقراض دولت از بانك مركزي، 

داليل خاص دارد كه از آن عبور مي كنيم«.
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گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
هيات عامل بانك مركزي دستورالعمل هشت ماده اي »نهاد 
ناظر بر بازار متشكل ارزي« را تصويب كرد.بانك مركزي 
اعالم كرد: به موجب دستورالعمل »بازار متشكل معامالت 
ارزي« يكي از اركان سه گانه بازار متشكل معامالت ارزي، 
ركن نهاد ناظر بر بازار مذكور است و برهمين اساس وظيفه 
نهاد ياد شده نظارت بر عمليات و معامالت بازار متشكل 
معامالت ارزي اس��ت كه اعضاي آن توسط بانك مركزي 
تعيين مي شود.در اين راستا هيات عامل بانك مركزي در 
جلسه مورخ 1400/3/12 خود دستورالعمل »نهاد ناظر بر 
بازار متشكل معامالت ارزي«، مشتمل بر تركيب اعضاي 
نهاد ناظر، شرح وظايف نهاد ناظر و وظايف مديرناظر بر بازار 
متشكل معامالت ارزي را به تصويب رساند.از جمله وظايف 
نهاد ياد شده مي توان به احراز صالحيت اعضاي هيات مديره 
و مديرعامل »شركت مديريت بازار متشكل معامالت ارزي 
ايران«، تصويب شيوه نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با 
عمليات و معامالت بازار متشكل ارزي و نظارت بر رسيدگي 
به تخلفات مديريت بازار اشاره كرد.گفتني است، با تصويب 
اين دستورالعمل گامي ديگر به منظور گسترش و توسعه 
بازار متشكل معامالت ارزي به عنوان بازاري خودانتظام و 
شفاف براي انجام معامالت ارزي براساس سازوكار عرضه 

و تقاضا برداشته شد.
 

     نرخ بازار 
دوش��نبه، 1۷ خردادماه 1400 نرخ دالر در بازار آزاد ارز به 
24 هزار تومان، قيمت يورو 29 هزار و 200 تومان و درهم 
امارات 6 هزار و 620 تومان رسيد و نرخ هر اونس جهاني طال 
نيز 1884 دالر اعالم شد. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي با 
202 تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته )پنجشنبه، 
13 خردادماه( به رقم 23 هزار و ۵40 تومان رسيد.قيمت 
فروش يورو نيز با 202 تومان افزايش نسبت به روز كاري 
گذشته به رقم 28 هزار و ۷00 تومان رسيد. قيمت خريد 
هر دالر 23 ه��زار و ۷4 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 28 
هزار و 131 تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي 23 هزار و 80 تومان و نرخ فروش آن 23 هزار 
و 289 تومان اعالم شد. همچنين نرخ خريد يورو در اين 
بازار 28 هزار و ۷9 تومان و نرخ فروش آن نيز 28 هزار و 334 
تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله 
يورو به قيمت 24 هزار و 902 تومان فروخته و حواله دالر 
به قيمت 20 هزار و 468 تومان معامله شد.قيمت طالي 
18عيار هرگرم يك ميليون و 8۵ هزار تومان، قيمت سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد 10 ميليون و ۷۷0 هزار تومان و 
قيمت دالر 24 هزار تومان است. قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم نيز 10 ميليون و ۷00 هزار تومان است.قيمت 
نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون تومان، ربع سكه بهار آزادي 
3 ميليون و 900 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 
300 هزار تومان تعيين شده است وهر مثقال طال 4 ميليون 
و ۷00 هزار تومان ارزش گذاري شده است.نوسان قيمت 
در بازار ارز درحالي رخ داده كه در تعطيالت نوروز، با تالش 

سفته بازان، قيمت دالر به مرز 26 هزار تومان هم رسيده 
بود اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات هسته اي و ... باعث 
عقب نشيني دالر از اين سطح قيمتي شده است.به اعتقاد 
كارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه موجب نوسانات 
قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره و بازگشت به برجام 
و ... قيمت ارز كاهش چشم گيري خواهد داشت و دوم اينكه 
حتي مذاكره هم نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد 
ايران شود و امكان كاهش چشم گير قيمت ارز وجود ندارد 
و نهايتا دالر در كانال 23-22 هزار تومان جا خوش مي كند. 
در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري 
قبل افزايش يافته اس��ت؛ برهمين اساس، قيمت فروش 
دالر 23 هزار و 439 تومان و قيمت خريد دالر از مردم 22 
هزار و 9۷۵ تومان تعيين ش��ده است. قيمت فروش يورو 
نيز معادل 28 ه��زار و ۵99 تومان و قيمت خريد يورو نيز 
28 هزار و 32 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.

     وقايع ارزهاي ديجيتالي
ايالن ماسك و چين موثرترين عوامل اين هفته بازار ارزهاي 
ديجيتالي بودند. ارزهاي ديجيتالي در هفته اخير نتوانستند 
صعود نيرومندي را تجربه كنند و تحت تاثير برخي اخبار، 
بازاره��ا دچار ريزش نس��بي ش��دند.  توييت هاي ايالن 
ماسك: اين هفته هم به مانند هفته هاي اخير توييت هاي 
ايالن ماسك باعث دستكاري در بازارها شد. پس از انتشار 
توييتي از وي كه يك قلب شكسته با نماد بيت كوين را نشان 
مي داد، ارزش بيت كوين دچار ريزش زيادي شد. البته وي 
كمي بعد عكس پروفايل خود را در شبكه اجتماعي توييتر 
به يك انيمه منقش به بيت كوين تغيير داد كه قيمت ها را 
صعودي كرد. گروه هكري آنانيموس وي را تهديد كرده 
است كه در صورت تداوم اين دستكاري ها به حساب ها و 
شركت هاي تحت مديريت وي حمله هكري خواهند كرد.  
كنفرانس بيت كوين 2021 كه در شهر ميامي برگزار شد 

شاهد حمايت برخي از چهره ها از افزايش نقش ارزهاي 
ديجيتالي در زندگي روزمره انسان بود. وارن ديويدسون- 
نماينده كنگره امريكا و يكي از سخنرانان اين كنفرانس- 
گفت كه بايد امنيت كيف پول هاي كاربران افزايش پيدا 
كند.   گروهي از تحليلگران بلومبرگ در گزارشي با اشاره 
به ريزش اخير قيمت بيت كوين اعالم كردند محبوب ترين 
رمزارز جهان كماكان مي تواند تا پايان سال به محدوده 100 
هزار دالري برسد. در كوتاه مدت اين تحليلگران معتقدند 
بيت كوين در كانال 30 هزار دالري نوسان خواهد داشت.  
مقابله چين با فعاليت ه��اي مرتبط با ارزهاي ديجيتالي 
بيش از پيش تشديد شده است. پس از اعالم ممنوعيت 
هرگونه استخراج و معامله ارزهاي ديجيتالي در اين كشور، 
حساب كاربري بسياري از فعاالن ارزهاي ديجيتالي چيني 
در شبكه هاي اجتماعي از جمله شبكه اجتماعي وي بو به 
دستور دولت چين تعليق شد.   بانك هاي مركزي جهان 
بيش از پيش براي راه اندازي ارزهاي ديجيتالي خود مصمم 
شده اند. مدير ارشد بانك مركزي امريكا از راه اندازي دالر 
ديجيتالي دفاع ك��رده و آن را باعث فراهم كردن مزاياي 
بي شمار جديد براي كاربران امريكايي دانسته است. بانك 
مركزي اروپا نيز با انتشار گزارشي اعالم كرد راه اندازي يورو 
ديجيتال مي تواند باعث جذابيت بيشتر اين ارز در معامالت 
جهاني شود.  بيت كوين 36 هزار دالري شد و توانست در 
برابر فشار فروش مقاومت كند و خود را باال بكشد. السالوادور 
به نخستين كشور جهان تبديل مي شود كه به طور رسمي 
انجام معامالت بر حسب بيت كوين را قانوني اعالم خواهد 
كرد. طبق طرحي كه قرار اس��ت توسط رييس جمهور 
اين كشور به پارلمان ارايه شود، شهروندان السالوادوري 
قادر خواهند بود تا نقل و انتقال ارزي خود را عالوه بر دالر 
بر حس��ب بيت كوين نيز انجام دهند. اقتصاد السالوادور 
وابستگي زيادي به جريان ارزي دارد كه توسط 2.۵ ميليون 
شهروند خارج از اين كش��ور به آن ارسال مي شود.   با باال 
گرفتن اقبال عمومي به رمزارزها، نياز به نظارت بر فعاليت 
ارزهاي ديجيتالي بيش از پيش احساس مي شود. وزراي 
دارايي كشورهاي عضو گروه هفت در نشست اخير خود 

بر سر ارزهاي ديجيتالي بحث و نسبت به عواقب نظارت 
پايين نهادهاي مركزي بر روي معامالت ارزهاي ديجيتالي 
ابراز نگراني كرده اند. پيشتر نيز رييس بانك مركزي سويد 
در سخناني گفته بود بيت كوين بيش از آني بزرگ است 
كه از نظارت نهاد ناظر فرار كند.   اقبال شركت ها و نهادهاي 
بزرگ جهاني به ارزهاي ديجيتالي رو به افزايش اس��ت: 
شركت گوگل در يك تغيير موضع آشكار اعالم كرد از اين 
پس تبليغ صرافي ارزهاي ديجيتالي در بستر گوگل بالمانع 
است تا بدين ترتيب ممنوعيت سه ساله تبليغ صرافي هاي 
ديجيتالي سرانجام برداشته شود. در مرحله نخست و از 
روز سوم آگوست امس��ال قرار است صرافي هاي ارزهاي 
ديجيتالي بتوانند تبليغات خود را با استفاده از بستر گوگل 
به شهروندان امريكايي منتقل كنند. مجموع ارزش بازار 
جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر 16۵0 ميليارد دالر 
برآورد مي شود كه اين رقم نسبت به روز قبل 1.11 درصد 
بيشتر شده است. در حال حاضر ۵0 درصد كل بازار ارزهاي 
ديجيتالي در اختيار بيت كوين و 18 درصد در اختيار اتريوم 
اس��ت. بيت  كوين 12 سال پيش توسط گروه گمنامي از 
معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از سال 2009 
معامالت اوليه آن شكل گرفت. قيمت هر اونس طال پس 
از افزايش بيش از يك درصدي در جلسه قبل با 0.2 درصد 
كاهش به 1886 دالر و ۷6 سنت رسيد.در حالي كه تقويت 
نسبي ارزش دالر سبب كاهش جذابيت سرمايه گذاري 
در بازار طال شده قيمت طال شاهد كاهش بود، هرچند كه 
افت سوددهي اوراق قرضه دولت امريكا و چشم انداز تداوم 
سياست پولي انبساطي موجب شد تا افت قيمت ها محدود 
باشد.بر اس��اس اين گزارش، قيمت هر اونس طال پس از 
افزايش بيش از يك درصدي در جلسه قبل با 0.2 درصد 
كاهش به 1886 دالر و ۷6 سنت رسيد.قيمت فلز زرد در 
معامالت آتي هم با 0.1 درصد كاهش به 1889 دالر و 60 
سنت رسيد.جفري هالي تحليلگر موسسه اوآندا در اين باره 
گفت: »هرچند قيمت طال در چند جلسه اخير افت داشته 
اما عوامل في حاكم بر بازار همچنان افزايشي هستند. تنها 
يك افت شديد سود اوراق قرضه دولت امريكا مي تواند اين 
وضعيت را تغيير دهد.«شاخص ارزش دالر در برابر سبد 
ارزهاي جهاني شاهد 0.1 درصد رشد بود و سبب گرانتر 
شدن طال براي خريداراني ش��د كه از ارزهاي غيردالري 
استفاده مي كنند.در عين حال، انتشار آمارهاي ضعيف تر 
از حد انتظار از بازار كار امريكا نگراني س��رمايه گذاران در 
مورد انقباضي شدن سياست پولي فدرال رزرو در آينده 
نزديك را برطرف ساخته است.نرخ بهره پايين در امريكا 
سبب افزايش فشار بر دالر و سوددهي اوراق قرضه مي شود 
و جذابيت سرمايه گذاري در بازارهايي نظير بازار طال را باال 
مي برد. سوددهي اوراق قرضه ده ساله دولت امريكا به زير 
1.6 درصد رسيده و در نزديكي پايين ترين رقم يك هفته 
اخير در نوسان است. تحت تاثير اين احساس مثبت، حجم 
دارايي هاي اس پي دي آر گلد تراست، بزرگ ترين صندوق 
سرمايه گذاري در بازار طال روز جمعه با 0.1 درصد افزايش 

به 1043.16 تن رسيد.
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نامزدها برنامه اقتصادي
روشني ندارند

اولين مناظره انتخاباتي س��يزدهمين دوره انتخابات 
رياس��ت جمهوري نش��ان داد كه كانديداه��ا برنامه 
اقتصادي دقيق و روش��ني ندارند و صرفا به بيان كلي و 
بديهيات گويي چون تقويت توليد، رش��د صادرات و... 
بسنده كردند.  ميثم هاشم خاني در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: در طول پخش اولي��ن مناظره انتخاباتي، 
حرف هاي ش��فاف و صريح اقتصادي زده نشد و بخش 
اعظم مناظره به جواب هاي متقابل كانديداها به يكديگر 
و كلي گويي درباره مسائل اقتصادي پرداخته شد. اگر 
كسي نمي دانست كه اين يك مناظره اقتصادي است، 
با ديدن آن هم متوجه نمي ش��د، زي��را در كل مناظره 
اقتصادي نبود.يك دهم از كل زمان مناظره حرف هاي 
مشخصي زده شد كه آنها هم كلي و بديهه گويي بودند 
كه قابل سنجش نيستند. اين كارشناس اقتصادي با اشاره 
به دو موضوع اقتصادي فراموش شده در اولين مناظره 
انتخاباتي گفت: دو موضوع امروز اقتصاد يكي تورم باال و 
ديپلماسي اقتصادي و روابط خارجي كمك كننده به 
اقتصاد است كه به آن ها اشاره اي نشد، درحالي كه انتظار 
مي رفت همه كانديداها به اين موضوعات توجه كنند. 
هاشم خاني ادامه داد: همچنين، در طول مناظره تقريبا 
صحبت هاي خاصي گفته نشد كه بتوان تفاوت  ديدگاه 
كانديداها را درباره موضوعات اقتصادي مختلف درك 
كرد. بنابراين، تمام كانديداهاي رياست جمهوري برنامه 
اقتصادي دقيقي ندارند و از آغاز تبليغات تاكنون در حال 

فكر كردن هستند كه اتفاق تلخي است. 

وعده واريز بخش دوم
سود سهام عدالت

در حالي كه حدود س��ه ماه از واريز بخش نخست سود 
سهام عدالت سال 1398 گذشته است، بخش دوم سود 
هنوز واريز نش��ده و هر بار وعده جديدي در مورد زمان 
يا نحوه واريز اين سود اعالم مي شود.به گزارش ايسنا، 
سود سهام عدالت سال هاي 139۵ تا 139۷ طي يك 
مرحله به حساب مشموالن سهام عدالت واريز شد، اما 
سود سال 1398 سرنوش��ت ديگري داشت و قرار شد 
طي دو مرحله به حساب سهامداران واريز شود، يعني 
مرحله نخست در 28 اسفندماه سال 1399 واريز شد و 
مشموالن ۵0 درصد سود سهام خود را دريافت كردند. 
در اين راس��تا، قرار شد مرحله دوم سود در سال جديد 
واريز شود و حتي وعده داده شده بود اين اتفاق قبل از ماه 
مبارك رمضان يعني در اواخر فروردين ماه رخ دهد. اما 
اين اتفاق نيفتاد و پس از آن اعالم شد كه شركت ها سود 
سهام را به شركت سپرده گذاري واريز نكرده اند.در اين 
راستا، حسين فهيمي - مديرعامل شركت سپرده گذاري 
مركزي - اين خبر را اعالم كرد كه نام پنج شركتي كه 
تاكنون سود سهام عدالت را به حساب اين شركت واريز 
نكرده اند، اعالم خواهد شد كه اين اتفاق نيز نيفتاد. پس از 
آن شنيده هايي از شركت سپرده گذاري مركزي به گوش 
رسيد مبني بر اينكه از آنجايي كه شركت هايي كه بايد 
سود را پرداخت كنند يا با مشكل مالي رو به رو هستند يا 
برنامه افزايش سرمايه در آن احتماال بخش دوم سود هم 
به دو بخش 30 درصدي و 20 درصدي تبدل شده و به 
حساب مشموالن واريز خواهد شد، اما اين اتفاق رخ نداد 
و اخيرا فرهاد دژپسند - وزير اقتصاد و امور دارايي - اعالم 
كرده است كه بخش دوم سود سهام عدالت تا قبل از عيد 
قربان يعني 30 تيرماه سال جاري به حساب مشموالن 
واريز مي شود. دژپسند دليل اين تاخير را جلوگيري از 
اعمال فشار بر شركت هاي سرمايه پذير اعالم كرده است. 
در حالي كه حدود يك ماه و نيم تا وعده وزير براي واريز 
سود باقي مانده است، بايد منتظر ماند و ديد آيا اين وعده 

اجرايي خواهد شد يا خير.

چند پيشنهاد براي حل
مشكالت اقتصادي مردم

يك كارش��ناس اقتص��ادي ضمن بي��ان اينكه بدون 
مردمساالري اقتصادي نمي توان مشكالت اقتصادي را 
حل كرد، چند راهكار براي رفع مشكالت اقتصادي مطرح 
كرد. علي رحماني در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: دولت 
آينده بايد اصالح نظام بانكي و نرخ سود بانكي را در اولويت 
قرار دهد كه مس��تلزم سياست پولي مناسب و نظارت 
دقيق اس��ت و نظارت بانكي توسط سازماني ترجيحا 
مستقل از بانك مركزي يا يك سازمان با اختيارات كافي 
درون بانك مركزي صورت گيرد تا اين مهم را انجام دهد.  
وي افزود: دولت براي تمام ش��ركت ها، اموال و امالك 
خود يك س��ازمان و ساختار مستقلي ايجاد كند تا هر 
وزارتخانه اي چند شركت براي خود نداشته باشد كه به 
جاي سياست گذاري و حمايت از فعاالن اقتصادي، خود 
به فعاليت اقتصادي مش��غول شود، بلكه يك سازمان 
مستقل بر شركت ها نظارت كند كه هم موجب بهبود 
حاكميت شركتي و شايسته گزيني و مديريت صحيح 
و پاسخگويي مي شود و هم شركت ها و اموال دولتي به 
نحو كارآمدي اداره مي شود.  اين كارشناس اقتصادي 
ادام��ه داد: موضوع ديگري كه دول��ت آينده بايد به آن 
توجه كند، برقراري تعامالت بين المللي مالي و اقتصادي 
 FATF و احترام به كنوانس��يون هاي بين المللي چون
است. اكنون مساله اصلي كشور، ضعيف شدن اقتصاد 
ناشي از تحريم، سوءمديريت و عدم سرمايه گذاري الزم 
است كه در اين زمينه بحث فساد هم جدي است و در 
تمام ساختارها فساد ريشه دوانده است. وي عمده مسائل 
كشور را در رانت خواري و فس��اد و خويشاوندساالري 
در تخصيص منابع دانست و گفت: يك راه رسيدن به 
توسعه و تحقق آن اين است كه راه ها و بسترهاي فساد 
و رانت بسته شود. رحماني در پايان سخنانش با اشاره 
به مردم ساالري اقتصادي بيان كرد: يكي از راه هاي رفع 
مشكالت اقتصادي، مردم ساالري اقتصادي و مشاركت 
فراگير عمومي در اقتصاد اس��ت كه اين مهم از طريق 
پذيرش شركت ها و پذيره نويس��ي پروژه هاي بزرگ از 
طريق بورس و سرمايه گذاري مستقيم و غير مستقيم 

در بورس انجام مي شود.

وضعيت شاخص فالكت
در ايران و جهان

به گفته استيو هانكه، تورم باال اصلي ترين دليل باال بودن 
شاخص فالكت اقتصادي در ايران و كاهش ارزش ريال، 

مهم ترين عامل باال بودن تورم است.
به گزارش ايسنا، شاخص فالكت اقتصادي كه به طور 
سنتي از جمع نرخ بيكاري و نرخ تورم به دست مي آيد، 
يكي از شاخص هاي مقايسه اي وضعيت رضايت نسبي 
جامعه از شرايط اقتصادي آن كشور محسوب مي شود 
كه توس��ط آرتور اكان تعريف شد. در رابطه با وضعيت 
شاخص فالكت در ايران، استيو هانكه- استاد اقتصاد 
دانش��گاه جان هاپكين��ز و عضو انديش��كده كاتو- در 
گفت وگو با ايسنا اعالم كرد: در شرايطي كه تاثير ساير 
متغيرها را ثابت بدانيم، ميزان رضايت مردم يك كشور 
از وضعيت اقتصادي زماني به اوج مي رسد كه شاهد يك 
رشد اقتصادي قوي، نرخ بيكاري و تورم پايين و نرخ بهره 
كم باشيم.در حال حاضر تقريبا همه كشورهاي جهان 
را مي توان بر حسب شاخص فالكت رتبه بندي كرد. از 
زمان معرفي اين شاخص توسط اكان در سال 1960، دو 
تغيير عمده در آن صورت گرفته كه يكي توسط رابرت 
بارو- استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد- با در نظر گرفتن 
ميزان توليد ناخالص داخلي و ديگري توس��ط استيو 
هانكه معرفي شده است. شاخص فالكت معرفي شده 
توسط استيو هانكه، ش��امل جمع نرخ تورم، بيكاري و 
نرخ بهره بانكي منهاي درصد تغيير سرانه توليد ناخالص 
داخلي حقيقي است. استيو هانكه در رابطه با رتبه ايران در 
شاخص فالكت طبق شاخص تعديل يافته فالكت گفت: 
در بين 1۵6 كشور رتبه بندي شده، ايران در رده هشتم 
قرار مي گيرد. باالترين ميزان فالكت اقتصادي هم مربوط 
به كشورهاي ونزوئال، لبنان، زيمبابوه، سودان، سوريه، 
آرژانتين و تركيه است. به گفته اين اقتصاددان، تورم باال 
اصلي ترين دليل باال بودن شاخص فالكت اقتصادي در 
ايران و كاهش ارزش ريال، مهم ترين عامل باال بودن تورم 
است. از ابتداي سال 2020 تاكنون ارزش ريال مقابل 
دالر 44 درصد كاهش يافته و نرخ تورم ساالنه ايران نيز 
در حال حاضر 40 درصد است. هانكه بهترين راه پيش 
روي ايران براي پايان دادن به چرخه كاهش ارزش پول 
ملي و افزايش تورم را راه اندازي يك هيات ارزي مي داند. 
الزم به ذكر است كه كمترين ميزان فالكت اقتصادي نيز 
به ترتيب مربوط به كشورهاي: نروژ، نيوزيلند، استراليا، 

سوئد، ژاپن، آلمان، سوييس، هلند و امريكا بوده است.

نرخ سود بازار بين بانكي
۱۸.۵ درصد شد

براساس اعالم بانك مركزي نرخ سود بازار بين بانكي 
در سال 1400 روند نزولي داشته و از كانال 19 درصد 
گذشته و به 18.49 درصد رسيد.بازار بين بانكي يكي 
از اركان بازار پول است كه در آن بانك ها و موسسات 
اعتباري براي تامين مالي كوتاه مدت و ايجاد تعادل 
در وضعيت نقدينگي خود با يكديگر معامله مي كنند 
و در فاصل��ه زماني كوت��اه و با نرخ س��ودي معلوم 
بازپرداخت كنند. در اين بازار، بانك هايي كه داراي 
مازاد منابع هستند به بانك هاي دچار كسري قرض 
مي دهند تا بتوانند از طرف ديگر نرخ سود را در بازار 
مديريت كنند. همچنين اين بازار كمك مي كند تا 
بانك ها براي تامين نقدينگي به بانك مركزي مراجعه 
نكنند در نتيجه از انبساط حجم نقدينگي جلوگيري 
مي ش��ود. آخرين داده هاي آم��اري بانك مركزي 
نشان مي دهد كه نرخ بازار بين بانكي در ابتداي سال 
19.9 درصد بود و نرخ س��ود در اين بازار روند نزولي 
داشته اس��ت و در پايان فروردين ماه به عدد 19.82 
درصد رس��يد. روند نزولي نرخ سود بازار بين بانكي 
در ارديبهش��ت ماه ادامه داش��ت و در پايان اين ماه 
19.6 درصد شد.در خردادماه كه هيجان انتخابات 
باالگرفته است نرخ سود بازار بين بانكي جهش جزئي 
0.18 درصدي داشت )ارديبهشت 1400 برابر 19.6 
درص��د بود و در 6 خرداد برابر 19.24 درصد ش��د و 
پايان هفته گذشته )13 خرداد ماه( برابر اعالم بانك 
مركزي اين نرخ برابر 18.49 درصد شد. به گزارش 
ايرنا، همانطور كه پيش از اين ذكر شد نرخ سود بازار 

بين بانكي متفاوت از نرخ سود بانكي است. 

چين ۶ ميليون دالر
يوان ديجيتال جايزه مي دهد

مقامات چين اعالم كردند كه به عنوان بخشي از آزمايش 
جديد ارز ديجيتال اين كشور، حدود 40 ميليون يوان 
ديجيتال )6.2 ميليون دالر( به ساكنان پكن به صورت 
قرعه كشي هديه داده مي شود. اداره نظارت و مديريت 
مالي محلي پكن رس��مًا اعالم كرده است كه به عنوان 
بخشي از آزمايش جديد ارز ديجيتال چين، حدود 40 
ميليون يوان ديجيتال )6.2 ميليون دالر( بين ساكنان 
اين شهر به صورت قرعه كشي توزيع مي شود.از ابتداي 
ماه جاري مي��الدي، در مجموع 200000 پاكت قرمز 
ديجيتال، كه هر ي��ك حاوي 200 يوان ديجيتال )31 
دالر( است، در برنامه آزمايشي ارز ديجيتال »رنمينبي« 
به برندگان قرعه كشي هديه داده مي شود.پاكت قرمز 
يك روش س��نتي براي هديه دادن پول در چين است. 
ساكنان پكن مي توانند از طريق برنامه هاي تلفن همراه 
بانك مركزي چين )PBOC( و همچنين بانك صنعتي 
و بازرگاني چين تا نيمه شب ۷ ژوئن براي قرعه كشي 
ثبت نام كنند. برندگان جوايز خود را تا 20 ژوئن تحويل 
خواهند گرفت.پيش از اين، دولت چين چندين قرعه 
كشي يوان ديجيتال به عنوان بخش��ي از آزمايش ارز 
ديجيتال خود انجام داده و قصد دارد اين برنامه آزمايشي 
را در آينده گسترش دهد.سال گذشته، بانك مركزي 
چين اعالم كرد قصد دارد ارز ديجيتال مستقل خود را 
به موقع براي بازي هاي المپيك زمستاني 2022 آماده 
كند.بانك مركزي چين اعالم كرد كه اين ارز جديد كه 
 DCEP هنوز نام رسمي ندارد اما با نام اختصاري داخلي
يا پرداخت الكترونيكي ارز ديجيتال شناخته مي شود، 

برخي از ويژگي هاي ارزهاي رمزپايه را دارد.
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شطرنجپولشوييوآچمزبانكهاياروپايي

دستورالعمل نهاد ناظر بر بازار متشكل ارزي تصويب شد

برآورد تا ۱.۵ تريليون دالر پولشويي در جهان
جديدترين برآورد ارايه ش��ده 
توسط FATF نشان مي دهد كه 
ميزان كل پولشويي جهاني بين 
دو تا ۵ درصد از توليد اقتصادي 
جهان يا رقمي بين ۵90 ميليارد 
دالر تا 1.۵ تريليون دالر است.  
يكپارچگي بازار خدمات بانكي و 
مالي ايجاب مي كند كه عملكرد 
آن در چارچوبي از استانداردهاي حقوقي، حرفه اي و اخالقي 
ارزيابي شود. شهرت و صداقت شايد يكي از با ارزش ترين 
دارايي هاي سيستم مالي يك موسسه باشد. در سطح كالن، 
پولشويي خطر كاهش اعتماد به سيستم مالي و نهادهاي 
مالي را به همراه دارد. اگر سيس��تم مالي با عوايد مجرمانه 
ناشي از پولشويي آلوده ش��ود، سالمت و اعتماد سيستم 
مالي مي تواند به طور جدي به خطر بيفتد و در نتيجه اعتماد 
عمومي را در جامعه خدشه دار سازد.بانك هاي انگليس در 
تالش هستند تا اين اطمينان را ايجاد كنند كه شهر لندن 
شهرت خود را به عنوان يك مركز مالي »پاك« حفظ نمايد. 
ب��ا توجه به تأكيد بر خفظ نام و ش��هرت در جذب و حفظ 
تجارت در دنياي مالي، تصور سقوط يك مركز مالي معتبر 
در صورت هم رديفي با پولشويي ناشي از جرايم غيرمجاز، 
دشوار خواهد بود. از اين رو، اهميت اعتماد و نياز به شفافيت 
در سيستم مالي داراي اهميت دو چندان است. اين مساله 
براي تصميم سازان به طور خاص در مورد شهر لندن، جلوه 
ديگري دارد . زيرا اين شهر به تنهايي، سهم قابل توجهي در 
ميزان توليد ناخالص داخلي كشور دارد. صندوق بين المللي 
پول، بر اين باور است كه در اثر عدم كنترل به هنگام پولشويي، 
اقتصاد دستخوش عواقبي در متغيرهاي كالن خواهد شد. از 
مصاديق آن مي توان به تغييرات غيرقابل توجيه در تقاضاي 
پول، اثرات منفي آلودگي معامالت مالي قانوني و افزايش 
نوسانات جريان سرمايه بين المللي و تغيير نرخ ارز به دليل 
انتقال هاي غيرمترقبه دارايي در خارج از مرز اش��اره كرد. 
نكته اخير از اهميت ويژه اي برخوردار است و خطر جدي 
براي سيس��تم مالي اتحاديه اروپا به همراه خواهد داشت. 
زيرا پولشويي تأثير مستقيمي بر بازار ارز )FOREX( دارد. 
بازار FOREX به دليل حجم پ��ول نقد درگير در تجارت 
آسيب پذير اس��ت. حركت آش��كار صندوق ها، به ويژه از 
منابع غيرقانوني، از يك ح��وزه قضايي به حوزه ديگر قادر 
است نوسانات نرخ ارز را تشديد كند. اين امر در صورت عدم 
تناظر در افزايش توليد، مي تواند ويرانگر باشد، از اين رو تأثير 
دومينويي در تنظيم جريان وجوه نقد و تورم همواره وجود 
دارد.جهاني شدن بازارها و جريان هاي مالي بيشتر در اثر 

ارتقاي سرعت اينترنت شكل گرفته است. ايجاد بازار واحد 
به اين معني است كه پول اكنون مي تواند در نانو ثانيه حركت 
كند، به اين معني كه جهش هاي متعدد به صورت روزانه و 
بدون زحمت انجام مي شود.با اين وجود مالحظه مي شود، 
مقررات زدايي از بازارهاي مالي، ثبات و انسجام در مقررات 
مبارزه با پولش��ويي را خدشه دار مي س��ازد. جهاني سازي 
به معناي رقابت جهاني اس��ت، به معني رقباي بيش��تر و 
فشار بيشتر براي تحقق سود. عوايد حاصل از جرم به اين 
معناست كه افراد مي توانند از طريق مشاغل قانوني كه عوايد 
زيادي دارند، سود زيادي را تحصيل نمايند.وجوه مربوط 
به پولشويي به سرعت در حال افزايش است و جديدترين 
برآورد ارايه شده توسط FATF نشان مي دهد كه ميزان كل 
پولشويي جهاني بين 2 تا ۵ درصد از توليد اقتصادي جهان 
يا بين ۵90 ميليارد دالر تا 1.۵ تريليون دالر است كه بيشتر 
آنها از قاچاق مواد مخدر، قاچ��اق كاال و ارز و بقيه از طريق 
فساد، كالهبرداري و جرايم سازمان يافته به دست مي آيد.

به گفته برخي از كارشناس��ان آگاه پولشويي، روش هاي 
جديد ابزار غيرقابل شناسايي را با هدف پولشويي به راحتي 
ارايه مي دهد. براي جابه جايي پول، بانك ها با هر سيستم 
پيام رسان موجود اطالعات را جابه جا مي كنند.از جابه جايي 
فيزيكي توده هاي طال از يك مكان به مكان ديگر، پرداخت 
پول صورت مي گيرد. در اين زمينه، سيستم هاي جديد به 
سادگي يك چك به روز شده يا وسيله اي كارآمدتر، ارزان تر 
و ايمن تر براي انتقال اطالعات مالي اس��ت. لذا شناسايي 
مشتريان، مشكل اساسي است و اين مشكل در هر تراكنشي 
كه از راه دور انجام مي شود؛ وسيع تر است.با اين حال، برخي 
به بهانه ادعاهاي كالهبرداري اينترنتي، حركت به سمت 
قاعده گذاري گسترده در مكانيزم شناسايي غيرحضوري را 
مطرح مي نمايند. حتي اگر ايجاد مقررات موثر براي تراكنش 
مشكوك امكان پذير باشد؛ چنين تعهدي صرفاً موانع ورود 
ملت هاي فقير را افزايش مي دهد. اينترنت مي تواند با كاهش 
انزوا و ايجاد جوامع با هزينه كم به بخش هاي زيادي از جهان 
رسوخ كند. مقررات دقيق تر تنها »شكاف ديجيتالي« بين 

اقتصادهاي ثروتمند و در حال توسعه را تشديد مي كند.

     ريسك هاي موجود در موسسات مالي
موسسات مالي مانند بانك ها، كارگزاران سهام، شركت هاي 
تأمي��ن و بيمه هاي زندگ��ي و غيره كه به ط��ور عمدي يا 
ناخواسته، پولشويي مي كنند نيز در معرض خطر قرار دارند. 
بانك ها از چند جهت در معرض خطرات پولشويي ها هستند. 
بين موسسه مالي مظنون به استفاده از آن براي پولشويي 
و درگيري جنايي موسسه با اين فعاليت، مرز نازكي وجود 

دارد. بانك هايي كه در معرض پولشويي قرار دارند، مطمئنًا 
متحمل هزينه هاي ناش��ي از از دست دادن تجارت بعدي 
عالوه بر هزينه هاي كالن حقوقي مي ش��وند.بايد دانست 
كه كشف يك بانك متهم به پولشويي در دنيا براي جرايم 
سازمان يافته بيش از حد ممكن است، تبليغات نامطلوبي 
براي بانك ايجاد كند. نمونه اين مورد  E.F.Hutton، يك 
كارگزار امريكايي است كه تبليغات منفي زيادي را به واسطه 
پولشويي وجوه كيفري ايجاد كرده است. عدم اعتماد به يك 
موسسه بانكي احتمااًل منجر به كاهش تجارت مي شود و 
مشتريان بانكي را به سمت بانك هاي قابل اعتمادتر، فراري 
مي ده��د. با اين حال، خطر جدي كه بانك ه��ا با آن روبرو 
هس��تند، خطر پيگرد كيفري براي پولشويي است، خواه 
آنها بدانند كه اين وجوه از طريق مجرمانه به دس��ت آمده 
است يا خير. قوانين و دستورالعمل هاي اتحاديه اروپا اشعار 
دارد كه اگر يك موسس��ه مالي در اتحاديه اروپا به يك فرد 
پولشو كمك كند ديگر قادر نيست از روال مناسب تعيين 
شده توسط اتحاديه اروپا پيروي كند، شخص مستخدم و 
سرپرستان مربوطه، از جمله مديران شركت شخصاً مسوول 
به وجود آمدن اين وضع ناهنجار هستند و به تحمل حبس 
يا جزاي نقدي يا هر دو محكوم مي ش��وند. به ندرت امكان 
دارد كه مديران بانك در اروپا بدانند كه از موسسه آنها براي 
پولشويي سوءاستفاده مي شود. معموالً سناريويي با حضور 
يك كارمند و گروه جنايتكار طراحي مي شود. اين كارمند 
روش هاي سپرده گذاري بانك را براي پولشويي دور مي زند. 

     ريسك موجود در سيستم مالي
يكي ديگر از حوزه هاي مهم خطر براي سيستم مالي، ريسك 
موجود در بازارهاي اوراق بهادار، به ويژه بازارهاي مشتقه 
است. به دليل پيچيدگي برخي از محصوالت، نقدينگي و 
حجم معامالت روزانه آنها، اين بازارها توانايي پنهان كردن 
جريان هاي نقدي را دارند. لذا براي پولشو ها جذاب هستند. با 
اين حال، فعاليت هاي آنها خطرات زيادي براي اين بازارها به 
همراه دارد.زيرا اوالً كارگزاراني كه به نمايندگي از مشتريان، 
اقدام به اجراي سفارش پولشويي مي كنند؛ ممكن است به 
دليل كمك و مش��اركت در پولشويي ها مسوول كيفري 
باشند. آنچه ممكن اس��ت بيش از اين نگران كننده باشد 
دستكاري ماهرانه با ش��گردهاي پول شويي در بازارهاي 
آتي است. با توجه به مبادالت آتي، مشاهده شد كه افراد با 
همكاري در موقعيت هاي كم و بيش به منظور تميز كردن 
بدهي هاي پولي با استفاده پول كثيف، تباني داشته اند و در 
عين حال سود خالصي را كسب نموده اند. آنها در گذشته 
به دليل سرمايه و تباني در موقعيت ها، عمداً قيمت هاي 

بازار را دستكاري مي كنند. اگر بازارها ظاهرا شفاف نباشند 
و سيس��تم قيمت از عملكردهاي فردي برون زا نباش��د، 
شركت كنندگان ممكن است بازار را ترك كنند در نتيجه 
اين اق��دام، بازدهي اختصاصي ب��ازار، كاهش يابد.خطر 
عمده ديگر توسط بانك هاي فراساحل است كه مي توانند 
پول خود را از طريق بازارهاي مشتقه شست وشو دهند. با 
توجه به خارجي بودن اين بانك ها، رعايت مقررات مشابه با 
سرمايه گذاران داخلي بيش از حد در معرض ريسك هاي 
كشف نشده قرار دارد. آنها مي توانند نسبت به اندازه نهادي 
خود ريسك زيادي را بپذيرند اگر ضرر و زيان ناشي از اين 
موقعيت ها افزايش يابد، ممكن است بدهي ها به طور كامل 
پرداخت نشود، زيرا قراردادهاي خريداري شده ممكن است 
فقط يك مرحله از يك زنجيره پولشويي پيچيده باشد كه 
قابل پيگيري نيست. اين وضعيت يك سناريوي احتمالي 
است كه سرمايه گذاري قانوني را متحمل خسارات هنگفتي 
مي كند و به بازارهاي مش��تقه آسيب مي رساند.بنابراين 
پولشويي مي تواند يك مشكل بزرگ و نگران كننده براي 
سيستم مالي اتحاديه اروپا ايجاد كند. تكنيك هاي مختلفي 
كه توسط سنديكاهاي جرايم سازمان يافته استفاده مي شود 
قطعًا مي تواند خس��ارات زيادي به ب��ار آورد و نبايد آنها را 
دستكم گرفت. هرگونه خسارتي كه توسط پولشويي ها 
به طور كامل به سيستم مالي وارد مي شود، مي تواند بر همه 

مردم اتحاديه اروپا تأثير بگذارد.

     پولشويي و تضاد منافع
دو نوع تضاد منافع در اين موضوع قابل تميز اس��ت كه در 
انطباق بانك ها با چنين قوانيني ايجاد مي شود. اواًل در اين 
دنياي رقابتي، مقامات بانكي دايمًا تحت فشار قرار دارند تا 
تجارت جديدي را ايجاد كنند و سود خود را افزايش دهند. 
در واقع تنها دليل پابرجا ماندن بسياري از بانك هاي غربي، 
خدمات پولشويي است كه آنها ارايه مي دهند .مثال بانك 
اعتباري و تجارت بين الملل )BCCI( مي تواند مثال اين 
موضوع باش��د. در اين حالت، بانك براي جبران خسارات 
هنگفت وام و تجارت نياز به كسب سود داشت و راه حل ساده 
پولشويي راهي آسان براي انجام اين كار بود. تعارض دوم اين 
است كه برخي از بانك ها و كشورها از مزيت رقابتي در ارايه 
خدمات بانكي خصوصي، از جمله محرمانه بودن فعاليت 
مشتري برخوردار هستند. قوانين رازداري بانكي در پنجاه 
كشور در سراسر جهان وجود دارد و براي چنين بانك هايي 
اين يك ضرورت براي جذب مشتري است. هرگونه اقدام 
براي لغو يا لغو مستمر چنين قوانيني احتماالً به شدت، مورد 

مخالفت مقامات ارشد بانك هاي اروپا قرار خواهد گرفت.

مهرداد حاجي زاده فالح



گروه بازار سرمايه|
برگزاري مجامع عادي ساالنه شركت هاي سهامي كه در 
ماه هاي ابتدايي سال جاري آغاز شد، در پايان تيرماه به 
اوج خود مي رسد و طي ساليان گذشته شاهد بازدهي و 
سوددهي بازار سرمايه بوديم اما امسال با نزديك شدن 
به فصل مجامع عمومي عادي ساالنه شركت هاي بورسي 
تغييري در وضعيت رخ نداده و كارشناسان و فعالين بازار 
سهام بر اين عقيده اند كه فصل مجامع و تقسيم كمكي به 
افزايش تقاضا وصف هاي خريد در بازار نمي كند. طي ماه 
آينده شاهد ترافيك جامع خواهيم بود و انتظار مي رود 
روزهاي مياني و پاياني خردادماه وضعيت بازار س��هام 
تغيير كند و اقبال به خريد س��هام افرايش پيدا كند اما 
در اصل اين چنين نيست و بررسي ها نشان مي دهد كه 
هنوز هم اقبال سرمايه گذاران به فروش سهام خود اين 
است و اگر روند اين چنين پيش رود دولت آتي كمي با 
مشكل مواجه خواهد شد. هرساله شركت هاي بورسي 
مجمع برگزار مي كنند و بسياري از سهامداران پيش از 
اعالم مجمع به خريد سهام مي پردازند و پس دريافت 
سود سهم خود را به باالترين قيمت به فروش مي رسانند. 
به نوعي مي توان گفت برخي از سرمايه گذاران بورسي 
براي كسب س��ود چند هفته يا چند ماهي چند سهم 
خاص را خريداري مي كنند و پس از دريافت سود و رشد 
قيمتي سهم وارد صف هاي فروش مي شوند كه در نوع 
خود مش��كلي در بازار ايجاد نمي كند و موجبات رشد 
شاخص بورس را در مدت زماني فراهم مي سازند. طي 
روز گذشته شاهد اقبال سهامداران نسبت به صف هاي 
خريد بوديم و بسياري از كارشناسان بازار سرمايه براين 
عقيده اند كه اين صف ناشي از ورود به فصل مجامع است 
و بورس بازان كهنه كار به دنبال س��هام با كف قيمتي و 
حقيقي هاي عمده هستند. به هرحال پيش بيني مي شود 
وضعيت مطلوبي تا پايان فصل مجامع در بورس باشد 
و پس آن هم وضعيت به عوامل مختلفي بستگي دارد 
كه »تعادل« در گزارش هاي پيشين خود به بررسي اين 

مساله پرداخته است.

    تاثير اندك مجامع بر قيمت سهام
»تعادل« در گفت وگو با چند تن از كارشناسان اقتصادي 
وضعيت مجامع و س��وددهي همچنين تحرك سهم را 
مورد بررس��ي قرار داده است. علي حيدري، كارشناس 
و تحليلگر بازار سرمايه در اين خصوص مي گويد: قطع 
به يقين سودي كه در مجمع تقسيم مي شود اثر قيمتي 
دارد، يعني هرچه سود بيشتري تقسيم شود اثر قيمتي  آن 
بيشتر است و قيمت سهم شكست بيشتري خواهد داشت 
و در مقابل هرچه سود كمتري تقسيم شود، باعث مي شود 
منابع در شركت بماند و قطعاً قيمت سهم شكست كمتري 
داشته باشد. سياست تقسيم سود در مجامع با توجه به 
طرح هاي توسعه اي شركت مي تواند متفاوت باشد، يعني 
اگر ش��ركتي طرح هاي توسعه اي اجرا مي كند، افزايش 
ظرفيت مي دهد، بهينه مي كند و اصالح س��اختار دارد 
معمواًل سود كمتري تقسيم مي كند تا منابعش صرف 
طرح هاي اصالحي اش شود. وي توضيح مي دهد: زماني 
سياست اين اس��ت كه ۸۰ درصد سود شركت تقسيم 
شود اما زماني هيات مديره و سهامداران عمده شركت با 
توجه به طرح هاي توسعه اي شركت مي گويند مصلحت 
بر اين است كه چون شركت نياز به منابع دارد و اگر سود 
تقسيم كنند ناچارند نسبت به تقسيم منابع اقدام كنند 
و خروج نقدينگي از شركت اتفاق مي افتد، اين تقسيم 
سود را اصالح و سود كمتري تقسيم مي كنند تا بتوانند 
طرح هاي توسعه اي ش��ركت را اجرا كنند و در آينده از 
محل سود انباشته، افزايش سرمايه داشته باشند. حيدري 

اظهار مي كند: س��هامداراني كه سهامدار صندوق هاي 
بازنشستگي يا شركت هاي سرمايه گذاري هستند سعي 
مي كنند حداكثر س��ود تقس��يمي را در مجامع داشته 
باشند اما لزوماً بخش خصوصي اين كار را نمي كند. بخش 
خصوصي سعي مي كند افزايش سرمايه بيشتر داشته 
باش��د، اما چون پارسال، سال تورمي داشتيم شركت ها 
س��ود تورمي خيلي بااليي دارند كه حتمًا بخشي از آن 
را بايد به افزايش س��رمايه اختصاص دهند چراكه براي 
بنيه شركت و سرمايه در گردش به آن احتياج دارند ولي 
حتما در سال جاري مجامع بهتر از پارسال است و سود 
تقسيمي بهتر از سال گذشته خواهد بود. پيشنهاد من 
اين است كه شركت ها سهام خزانه بخرند يعني شركت ها 
در مجمع ۱۰ تا ۳۰ درصد از سودشان را از سهام خود از 
بازار بخرند كه ش��ناور بازار خوب شود و منفعت هم به 
سهامداران برسد. اگر اين اتفاق بيفتد به عقيده من بازار 

هم جمع مي شود.
وحيد حسيني، كارشناس و تحليلگر بازار سرمايه نيز در 
خصوص فصل مجامع اظهار مي كند: با توجه به اينكه 
اغلب صنايع طي سال گذشته يعني سال ۱۳99 تازه به 
سوددهي رسيدند و برخي زيان هاي انباشته داشتند 
منظور ما صنايع غير از بنيادي ه��ا و صنايع صادراتي 
يا همان كاموديتي محور هستند، شايد نتوانند خوب 
سود تقسيم كنند. وي توضيح مي دهد: هر سال صنعت 
پتروشيمي حدود ۸۰ درصد سود تقسيمي داشته كه 
به نظرم اين روند امس��ال هم تكرار مي شود. صنايعي 
هم مثل شركت هاي صادراتي و فوالدي ها هستند كه 
هميشه ۲۵ تا ۳۰ درصد سود در سود تقسيم مي كردند 
و بازار هم ب��ه اينها P/E چندان باال مثل پتروش��يمي 
نمي دهد. در كل بزرگ ترين صنايعي كه باالترين سود را 
تقسيم كردند صنايع پتروشيمي بوده است. اين تحليلگر 
بازار سهام ادامه مي دهد: معدني ها و فوالدي ها، فلزي  ها 
هم تا ۲۵ درصد س��ود تقسيم مي كردند. ساير صنايع 
آن چنان سودي نداش��تند و امسال هم اگر به تفكيك 
ريز شويم صنايع بانكداري و بيمه ازلحاظ سرمايه گذاري 
سودهاي خوبي ساختند. بيمه در سنوات گذشته زيان 

انباشته داشته و بانك مركزي اجازه تقسيم سود به آنها 
نمي  داد. به نظر مي رسد صنعت بيمه و بانكداري بخش 
بزرگي از س��ود خود را در قالب ذخاي��ر منابع، ذخيره 
خواهد كرد. ساير صنايع مثل سيمان و خودرويي ها زيان 
انباشته دارند. هرچند برخي از آنها به سود جزئي رسيدند 
اما پيش بيني مي شود س��ود تقسيمي نداشته باشند. 
سيماني ها پارسال بعد از چند سال به سودهايي رسيدند 
و اين روزها مجامع برگزار كرده و سود تقسيم مي كنند 
اما االن سودهاي آن چناني ندارند. در كل مي توان گفت 
صنايع پتروشيمي مي توانند بهترين گزينه براي تقسيم 

سود در مجامع باشند.

     روند مثبت بازار در فصل مجامع
مصطفي صفاري، كارشناس بازار سرمايه مي گويد: تا 
چند روز گذشته معامالت بازار سهام تحت تاثير ابهامات 
موجود درزمينه كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري 
قرارگرفته ب��ود اما بعد از اعالم خب��ر تاييد صالحيت 
كانديداهاي نامزد ش��ده تا حدودي تكليف انتخابات 
مشخص شد و بخشي از ريسك تهديدكننده معامالت 
اين بازار كاهش يافت. كانديداهاي رياس��ت جمهوري 
در سخنان خود موضع مثبتي را نسبت به بورس نشان 
دادند كه اين موضوع باعث شد تا ابهامي را كه سهامداران 
نسبت به بورس و ورود س��رمايه هاي خود به اين بازار 
داشتند، كاهش پيدا كند. سياست هاي حمايتي صورت 
گرفته درزمينه واريز نقدينگي به بورس به مرحله اجرا 
رس��يد و با توجه به بهبود وضعيت معام��الت بازار به 
نظر مي رس��د درصدي از آن را وارد بازار كرده اند. اين 
كارشناس بازار سرمايه به ديگر عامل افزايش تقاضا در 
معامالت چند روز اخير بازار سهام تأكيد كرده و اضافه 
مي كند: از طرف ديگر قيمت بسياري از سهام در بازار 
بعد از چند ماه افت شديدي كه تجربه كرد بسيار ارزان 
شد، درنهايت كاهش شديد قيمت سهام سبب ايجاد 
جذابيت براي سرمايه گذاري دوباره در اين بازار شد. به 
نظر مي رسد شاهد روندي معقول در معامالت اين بازار 
باشيم؛ هميشه در خردادماه كه فصل برگزاري مجامع 

و تقسيم س��ود شركت ها است با روندي مثبت در بازار 
همراه هستيم. صفاري با بيان اينكه هميشه جذابيت 
براي س��رمايه گذاري در بورس در ماه تير و خردادماه 
زياد بوده اس��ت، مي گويد: روند معام��الت بورس در 
خردادماه سال جاري كه در چند روز نخست منفي بود 
جزو استثناها بود و بازار نبايد چنين روندي را در پيش 
مي گرفت. با توجه به رفع ريسك و ابهام هاي موجود به 
نظر مي رسد كه بايد روند نزولي بازار به پايان رسيده باشد 
و زمان بازگشت بازار به مدار صعودي فرارسيده باشد، 
اما بازهم با توجه به وجود هيجان در معامالت نمي توان 
پيش بيني دقيق��ي را از روند بازار اراي��ه داد. وي اقبال 
س��رمايه گذاري در بازار سهام را با ديگر بازارها مقايسه 
كرد و اظهار مي كند: به طور حتم اقبال مردم تا پايان سال 
به سمت سرمايه گذاري در بورس است و سهامداران در 
اين بازار مي توانند به بازدهي بيش از ديگر بازارها دست 
پيدا كنند. تصويب مصوبه اي مبني بر ماليات بر عايدي 
سرمايه در مجلس همه بازارهاي رقيب با بازار سرمايه 
را مانند طال، ارز، خودرو و مسكن نشانه گرفته است كه 
اين اتفاق مي تواند زمينه ورود س��رمايه بيشتري را به 
اين بازار فراهم كند. بازيگ��ران و فعاالن بازار مي دانند 
كه بازار رمز ارزها بازار پرريس��كي هس��تند كه ممكن 
است سرمايه گذاري آنها در اين بازار با ضرر و زيان هاي 
شديدي مواجه ش��ود. نمي توان راه سهام از يكديگر را 
تفكيك و اعالم كرد كه اقبال بازار به سمت كدام سهام 
كوچك يا بزرگ است بلكه هر سهمي كه از سود نقدي 
بااليي برخوردار باشد مي تواند در انتظار رشدي سنگين 

و ورود نقدينگي به اين بازار باشد.
صفاري در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه مذاكرات وين 
تا چه ميزان تأثيرگذار بر معامالت بورس باشد، افزود: 
به طور حتم اين موضوع بر بازار تاثيرگذار اس��ت اما به 
نظر مي رس��د طرف مذاكره كننده در انتظار روش��ن 
شدن وضعيت انتخابات است. اكنون نرخ دالر نيمايي 
۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ بنابراين موفقيت در برجام 
نمي تواند تغييري در نرخ دالر و افت بيشتر قيمت سهام 

در بازار داشته باشد.
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تاثير مثبت عرضه در بورس كاال 
بر شرايط سهام شركت ها

كاال خبر| محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار با اش��اره ب��ه افزايش تنوع عرضه 
محصوالت در بورس كاالي اي��ران طي ماه هاي اخير 
گفت: شركت هاي بورسي كه محصوالتشان را در بورس 
كاالي ايران عرضه مي كنند، درواقع بستري رقابتي را 
براي فروش محص��والت خود انتخاب كرده اند كه اين 
موضوع در رشد بازدهي شركت ها و به دنبال آن بهبود 
شرايط سهام ش��ركت ها اثر مثبتي خواهد داشت. اين 
مقام مس��وول به مزاياي عرضه محصوالت شركت ها 
در بورس كاال اشاره كرد و اظهار داشت: بر اساس قانون، 
ش��ركت هايي كه بتوانند محصوالت خود را از طريق 
سازوكار بورس كاال عرضه كنند، كاالي آن شركت ها 
از شمول قيمت گذاري و برخي ديگر از مداخالت خارج 
خواهد شد. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در 
بورس كاال، فضايي رقابتي و آزاد براي شركت ها فراهم 
مي شود و قاعدتًا در اين بستر، قيمتي مناسب تر براي 
محصوالت شركت ها كشف مي شود. دهقان دهنوي به 
عرضه محصوالت معدني و سيمان در بورس كاال و تاثير 
آن بر سهام اين شركت ها در بورس اشاره و خاطرنشان 
كرد: به طور طبيعي به هر ميزان كه شركت ها بتوانند 
محصوالت خود را در شرايطي آزادتر و به دوراز مداخالت 
قيمتي به فروش برسانند در ميزان بازدهي شركت هاي 
مدنظر تأثيرگذار خواهد ب��ود و بازدهي باالتر براي هر 
شركتي، به معناي تاثير مثبت بر روند قيمت سهام آن 
شركت است. هر كااليي كه بتواند وارد بورس كاال شود 

ديگر قيمت گذاري دستوري بر آن معنايي ندارد.

ريسك بزرگ، عدم پيش بيني 
بحران است

سنا| عليرضا عسگري ماراني، كارشناس بازار سرمايه 
گفت: بايد به اين موضوع توجه خاصي شود كه جايگاه 
بازار سرمايه در اقتصاد قابل قياس با گذشته نيست و نگاه 
كل نهادهاي كشور به آن معطوف است و نقطه كليدي 
برنامه هاي اقتصادي است. بنابراين قوانين مجلس و نگاه 
قوه قضاييه نقشه راه بازار سرمايه در دولت بعدي است. 
به اين ترتيب هر فردي كه سكاندار دولت بعدي باشد، 
بايد بر اس��اس جايگاه بازار سرمايه در بودجه مصوب و 
برنامه توسعه عمل كند. در اين ش��رايط نگراني براي 
سرمايه گذاران بورسي وجود ندارد. عسگري ماراني بابيان 
اينكه اميدوارم نامزدها به بازار سرمايه نگاه ايدئاليست 
و شعارگونه نداشته باشند، افزود: در روزهاي آينده اثر 
تصميمات نماين��دگان خانه ملت بر صنايع فعال بازار 
سرمايه بس��يار مهم تر از نقش دولت آينده است. اين 
فعال اقتصادي در پاس��خ به اين سوال كه چالش هاي 
پي��ش روي دولت آين��ده در مواجهه با بازار س��رمايه 
اس��ت، گفت: مهم ترين چالش دولت آتي، پيش بيني 
بحران هاي احتمالي اثرگ��ذار بر اقتصاد و برنامه ريزي 
براي حل آنها است. وي ادامه داد: به عنوان مثال بحران 
آب يك بحران جدي اس��ت. صناي��ع فعال در مناطق 
كويري مانند چادرملو، گل گهر و ملي مس اين بحران 
را پيش بيني و با لوله كش��ي و انتقال آب خليج فارس 
اقدام الزم را براي حل مشكل انجام داده اند، بنابراين اين 
شركت ها با بحران جدي آب مواجه نمي شوند. اما دولت 
بايد ساير شركت هاي اثرپذير از بحران آب را شناسايي 
و تسهيالت الزم را براي مديريت شرايط در اختيار آنها 
قرار دهد. ماراني اف��زود: برخي از بنگاه ها در چارچوب 
قانون برنامه بودجه امسال، با ريسك هاي ناشي از افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي مواجه مي شوند. خوشبختانه يا 
متأسفانه افزايش قيمت حامل هاي انرژي در محدوده 
حداكثري اس��ت و بيش��تر از اين نمي تواند رشد كند. 
زماني كه برق صنعتي ما در پيك زماني خود به قيمت 
برق تركيه )به عنوان گران ترين برق منطقه( مي رسد، 
ديگر جايي براي افزايش بيشتر در سال هاي آتي نخواهد 
داشت. بااين حال حركت صنايع بايد بر اساس پيش بيني 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي صورت گيرد، لذا دولت 
بعدي بايد در خصوص قيمت حامل هاي انرژي برنامه 
باثبات، زمان بندي شده و مشخصي را در نظر بگيرد و 
حتي قيمت هاي فعلي را تعديل كند. مدير باسابقه بازار 
مالي كشور ريسك بسيار جدي ديگر را »پيمان پاريس« 
عنوان كرد و ادامه داد: تاثير »پيمان پاريس«۱ در ۱۰ تا 
۱۲ سال آينده نمايان مي شود. متأسفانه توجه الزم در 
خصوص آن انجام نشده و اثر جرايم صنايع آالينده، مدنظر 
قرار نگرفته است. بيشترين جرايم در نظر گرفته شده در 
اين پيمان معطوف به كشورهاي درحال توسعه مانند 
ايران است و براي جلوگيري از اثرات جريمه بايد بسياري 
از ماشين آالت در نيروگاه ها، پااليشگاه ها و صنايع بهينه 
و به روزرساني شوند. وي ادامه داد: معتقدم در حاشيه 
مذاكرات وين بايد به فكر پيمان پاريس نيز باشيم و حتمًا 
از غرب براي دسترسي به تكنولوژي و ماشين آالت جديد 
امتياز بگيريم. يعني تنها به دنبال ايجاد مسير اعتباري، 
سوئيفت و ... نباشيم، بلكه بايد به فكر صنايع در ۱۰ سال 
آتي باشيم يا از پيمان پاريس خارج شويم. اين فعال بازار 
سرمايه در ادامه يكي از مهم ترين مسائل دولت و بازار 
سرمايه را تصميمات مجلس دانست و افزود: نمايندگان 
مجلس بايد به تاثير تصميمات خود بر س��هامداران، 
بنگاه داران و بازار واقف باشند. به عبارت دقيق تر برخي 
تصميماتي كه در مجلس گرفته مي شود، اقتصاد كشور 
و بازار سرمايه را دچار چالش مي كند. بايد مجلس، دولت 
و بانك مركزي از طريق تشكل هاي باالدستي مراقب 
باشند ريسك سيستماتيك را وارد جريان اقتصاد نكنند. 
به عنوان مثال صادرات غيرنفتي ما ازجمله فوالد يك 
مزيت در ش��رايط كنوني اقتصاد كشور است و اجراي 
قوانين جديد مجلس مي تواند اين صنعت را آسيب پذير 
كند. وي گفت: اگر عوارض بر صادرات فوالد وضع شود، 
وارد بازي ترامپ مي شويم كه صادرات فوالد را تحريم 
كرد. ما با تعيين عوارض براي صادرات فوالد با اقدامي 
مش��ابه ترامپ، صنعت را تحريم مي كنيم. اميدواريم 
كه دولت جديد ضمن هماهنگي هاي الزم با مجلس، 
قوانيني ازاين دس��ت را بازنگري كند و با اصالح رويه ها 

توان توليد و جهش اقتصاد را افزايش دهد.

كوتاهي ها در بخش خصوصي 
نمايان شد

فارس| عليرضا صالح، رييس س��ابق س��ازمان 
خصوصي س��ازي، مقوله واگذاري را بزرگ ترين 
سياست  اقتصادي پس از انقالب اسالمي دانست 
و گفت: برخي ش��ركت ها براي واگ��ذاري هنوز 
آماده س��ازي نش��ده بودند و جالب است بدانيد 
شركت مخابرات پس از ۱۲ سال از عمر واگذاري 
با وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات بر سر هزار 
ملك اختالف نظر دارن��د. درحالي كه اين موارد 
قبل از واگذاري بايد انجام ش��ود. مابعد از مقوله 
واگذاري بايد نظارت پس از واگذاري هم در نظر 
داشته باشيم. اصل خصوصي سازي خوب است، 

اما شايد در اجرا مشكل داريم. 
رييس سابق سازمان خصوصي سازي با بيام اينكه 
خوب كار كردن ب��اكار خوب كردن تفاوت دارد، 
گفت: اساسًا دولت ها نيامدند كه خوب كار كنند 
و اصاًل كارفرماي خوبي نيستند، اما براي كارهاي 
خ��وب مي توانند نقش مهمي ايف��ا كنند. مانند 
بهداشت و آموزش كه عوايد آني براي شهروندان 
ندارد. در هيچ كش��وري، اقتص��اد دولتي موفق 
بيرون نيامده است و شركت هاي بزرگ دولتي كه 
برخي به آن اشاره مي كنند، بايد ديد چه حجمي 

از اقتصاد را در اختياردارند.
برخي شركت هاي نفت كشورها دولتي هستند، 
اما در كن��ار آنها صندوق ث��روت مانند صندوق 
توسعه ملي ايران شكل گرفته و از سود خودشان، 
بخش��ي از بودجه را تامين مي كنند. اين موضوع 
نش��ان مي دهد روند حكمراني در آن كشورها با 

ايران تفاوت دارد. 
اين كارش��ناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه اصل 
۴۴ قانون اساس��ي يك بس��ته سياس��تي كامل 
اس��ت، تصريح ك��رد: آماده س��ازي، واگذاري و 
توانمندسازي در اصل خصوصي سازي آمده، اما 
براي توانمندس��ازي بخش تعاون كه مي توانند 
بخش��ي از اقتصاد را در دس��ت بگيرن��د، غفلت 

شده است. 
اگر بخواهيم از س��وابق كاري كه انجام داده ايم 
درس بگيريم، بايد گفت سازمان خصوصي سازي 
بايد از زير مجموعه وزارتخانه خارج و در س��طح 
معاون اول يا مس��تقيم زيرنظ��ر رييس جمهور 
اداره ش��ود. به اين دليل كه ثروت كش��ور شده 
چند ش��ركت دولتي كه باي��د روي اين موضوع 

حساسيت داشت. 
به گفت��ه وي، وزارت اقتصاد خودش بزرگ ترين 
بنگاه��دار اس��ت. درحالي كه رييس س��ازمان 
خصوصي س��ازي بايد قدرت بااليي داشته باشد. 
همچني��ن هي��ات واگ��ذاري را از دو وزير و دو 
نماينده ببريم باالتر و سه قوه در آن نقش داشته 

باشند.
دعوا بايد قبل از واگذاري باش��د و اگر دادستان 
كل كش��ور عضو هيات واگذاري باشد، تا حدي 
مش��كالت حل خواهد ش��د. اگر اعضاي هيات 
واگ��ذاري با حكم رييس جمه��ور بيايند و قواي 
ديگ��ر بر روند كار آنها نظارت كنند، بس��ياري از 
مشكالت حل خواهد شد. در نتيجه ارتقا جايگاه 
بايد انجام شود و رييس سازمان  خصوصي سازي 
بايد اختيارات بيشتري از يك معاون وزير داشته 

باشد.
صالح در پاسخ به پرسش مجري كارشناس برنامه 
مبني بر اينكه رويكرد دولت در واگذاري ها كسب 
درآمد اس��ت يا خير گفت: هر كاري در نهايت به 
درآمد منجر خواهد ش��د، اما بايد توجه داش��ت 
طبق اص��ل ۲9 اجراي اصل ۴۴ قانون اساس��ي 
مصارف و بازسازي ساختاري حتما بايد در ادامه 

واگذاري وجود داشته باشد.
به اين صورت كه اگر بنگاه ۱۰۰ نيروي انس��اني 
م��ازاد دارد، با ي��ك دهم مبلغ واگ��ذاري آنها را 
بازخريد و در يك شركت ديگر ساماندهي كند و 
بعد به بخش خصوصي برس��د كه طي سال هاي 
گذشته س��ير قانوني آن در بودجه ناديده گرفته 

شده است. 
معاون س��ابق وزير اقتصاد با بي��ان اينكه فرآيند 
واگذاري ناقص است، افزود: پيشنهاد و كاري كه 
من در سازمان خصوصي سازي پيگيري مي كردم 
اين بود كه ديگر مال نفروشيم و به جاي واگذاري 
يك جايگاه سوخت مخازن هم كنار آن قرار دهيم 
و كل مجموعه را در بورس پذيرش كنيم و سهام 

آن به فروش برسد.
 همچنين ب��ه جاي واگ��ذاري ف��والد مباركه و 
گل گهر، س��هام ش��ركت ايمي��درو را در بورس 
عرضه مي كرديم و زماني كه يك شركت بورسي 
شد، بايد ضوابط آن را رعايت شود و فاميل بازي 
تعطيل خواهد شد. بر هم زدن مديريت شركت ها 
 باعث شده اكنون معدن در اختيار يك نفر باشد و 
ذوب آهن، سنگ در اختيار ندارد. اگر اين مجموعه 
را با هم دي��ده بوديم، س��اختار مديريتي به هم 
نمي ريخت.  رييس سابق سازمان خصوصي سازي 
با اش��اره به اينكه نحوه قيمت گذاري ها را تغيير 
داديم، افزود: براي واگ��ذاري چند نيروگاه، يك 
هلدينگ تشكيل داديم كه در بورس عرضه شوند 
تا سازوكار قيمت آن مش��خص و بهتر بتوانند با 

توانير طرف حساب شوند.
 به نوعي اصالح س��اختار ايجاد كردي��م تا مبنا 
بورس باش��د و همه چيز ش��فاف عرضه ش��ود. 
 يك��ي از اقداماتي كه انجام ش��د، در س��ال 9۸ 
آيين نامه اهليت را نوش��تيم كه قبل از آن قانون 
صراحتا در مورد آن صحبت نك��رده بود. به اين 
صورت ك��ه عالوه ب��ر صالحيت ه��اي عمومي 
ش��اخص هاي تخصصي هم اضافه شد. از اين رو 
س��امانه اي بايد رونمايي ش��ود كه نظارت بعد از 
واگذاري را بر عهده داش��ته باشد و روند دريافت 

همه مجوزهاي الزم را رصد كند.

كارشناساناقتصاديوضعيتمجامعپيشرويبازارسرمايهرابررسيميكنند

فصل  سودآوري  بورس  شروع شد؟

شاخص كل بورس سبزپوش شد
ش��اخص كل در بازار بورس در اولين روز كاري هفته 
يعني دوش��نبه، ۱۷ خردادماه هش��ت ه��زار و ۵۸۶ 
واحد رش��د داش��ت كه درنهايت اين شاخص به رقم 
يك ميليون و ۱۵۷ هزار واحد رسيد. برپايه معامالت 
اين روز بيش از پنج ميليارد و 9۳۱ ميليون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش ۴۶ هزار و ۸۳۸ ميليارد 
ريال دادوستد شد .همچنين شاخص كل )هم وزن( 
با يك هزار و ۷9۲ واح��د افزايش به ۳۸۳ هزار و ۸۲9 
واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با يك هزار و ۱۵۵ 
واحد رش��د به ۲۴۷ هزار و ۵۴۰ واحد رسيد. شاخص 
بازار اول هش��ت هزار و ۱۲۶ واحد و شاخص بازار دوم 

۱۱ هزار و ۴۷ واحد افزايش داشتند.
در بورس روز دوشنبه حقيقي ها حدود ۱۰۵ميليارد تومان 
وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد سه هزار و 
۵۱۰ميليارد تومان بود، افراد حقيقي ۸۴درصد يعني دو 
هزار و 9۴۰ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان 
سه درصد از كل معامالت شد. بيشترين ورود پول حقيقي 
به بورس و فرابورس در س��ه گروه »محصوالت غذايي و 
آشاميدني«، »محصوالت شيميايي« و »خودرو و ساخت 
قطعات« رقم خورد درحالي كه برآيند معامالت گروه هاي 
»فلزات اساسي« و »بيمه و صندوق بازنشستگي«به نفع 
حقوقي ها تمام شد. سه نماد »غكورش«، »شپديس« و 
»كاما« لقب بيش��ترين افزايش سهام حقوقي را به خود 
اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »وپاسار«، 

»بپاس« و »ميدكو« معطوف بود.
همچنين در اين روز افزايش سهام حقيقي ها در ۵9نماد 
و افزايش س��هام حقوقي ها در ۶۰نماد ب��ه بيش از يك 
ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت حقيقي ها 
۳۶۰ميليارد تومان و تغيير مالكيت حقوقي ها ۲۵۰ميليارد 
تومان بود. آخرين قيمت ۱۴۲نماد حداقل س��ه درصد 
نسبت به قيمت روز قبل آنها افزايش يافته و ۲۲9نماد با 

كاهش بيش از سه درصدي قيمت همراه بوده اند.

عالوه بر اي��ن در بين همه نمادها، فوالد مباركه اصفهان 
با نم��اد »فوالد« با يك ه��زار و ۲۴۵ واح��د، نفت و گاز 
پتروش��يمي تأمي��ن با نم��اد »تاپيكو« ب��ا ۸۱۵ واحد، 
پتروشيمي پرديس با نماد »ش��پديس« با ۶۴۳ واحد، 
ايران خودرو با نماد »خودرو« با ۵۲۸ واحد، پااليش نفت 
اصفهان با نماد »شپنا« با ۴۵۶ واحد، پتروشيمي نوري با 
نماد »نوري« با ۳۶۲ واحد، سايپا با نماد »خساپا« با ۳۰۸ 
واحد، صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس« با 
۲۸۷ واحد، كش��تيراني جمهوري اسالمي ايران با نماد 
»حكشتي« با ۲۸۵ واحد، شركت سرمايه گذاري تأمين 
اجتماعي با نماد »شستا« با ۲۴۸ واحد، بانك تجارت با 
نماد »وتجارت« با ۲۴۰ واحد و بانك ملت با نماد »وبملت« 

با ۲۳۳ واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل ساير اشخاص بورس انرژي با نماد »انرژي ۳« 
ب��ا ۳۵۰ واحد، فرآوري معدني اپ��ال كاني پارس با نماد 
»اپال« با ۲۲۵ واحد، ش��ركت س��رمايه گذاري اس��تان 
خوزستان با نماد »وسخوز« با ۱۲۸ واحد، گروه مديريت 

سرمايه گذاري اميد با نماد »واميد« با ۱۲۱ واحد، فوالد 
خوزستان با نماد »فخوز« با ۱۱۲ واحد، ملي صنايع مس 
ايران با نماد »فملي« با ۱۰۰ واحد، آلومينيوم ايران با نماد 
»فايرا« با ۷9 واحد، فوالد اميركبير كاشان با نماد »فجر« 
با ۶9 واحد، سرمايه گذاري پارس توشه با نماد »وتوشه« با 
۶۸ واحد و كاشي و سراميك حافظ با نماد »كحافظ« با ۶۷ 

واحد تأثير منفي را بر شاخص بورس داشتند.
بر پايه اين گزارش، طي روز دوشنبه شركت صنعت غذايي 
كورش با نماد »غكورش«، پااليش نفت اصفهان با نماد 
»شپنا«، صنعتي زر ماكارون با نماد »غزر«، ملي صنايع 
مس ايران با نماد »فمل��ي«، پااليش نفت تهران با نماد 
»شتران«، فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« و ايران 
خودرو با نماد »خودرو« نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. 
گروه صنايع غذايي به جز قند و شكر هم در معامالت امروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 
۱۸۴ ميليون و ۵۵ هزار برگه سهم به ارزش پنج هزار و ۶۰ 

ميليارد ريال دادوستد شد.

     شاخص فرابورس افزايش يافت
روز گذشته شاخص فرابورس نيز بيش از ۱۶ واحد افزايش 
داش��ت و بر روي كانال ۱۷ هزار و ۷۲۰ واحد ثابت ماند. 
همچنين در اين بازار يك ميليارد و ۳۲9 هزار برگه سهم 

به ارزش ۷۸ هزار و 9۲ ميليارد ريال دادوستد شد.
روز دوش��نبه نماد س��هامي ذوب آهن اصفه��ان با نماد 
»ذوب«، پتروش��يمي زاگرس با نماد »زاگرس«، گروه 
توسعه مالي مهر آيندگان با نماد »ومهان«، پتروشيمي 
تندگويان با نماد »شگويا«، بيمه پاسارگاد با نماد »بپاس«، 
صنايع ماشين هاي اداري ايران با نماد »ماديرا«، توكاريل 
با نماد »توريل«، بيمه دي با نماد »ودي«، توسعه و عمران 
استان كرمان با نماد »كرمان« و توسعه مولد نيروگاهي 
جه��رم با نماد »بجه��رم« تأثير مثبت بر ش��اخص اين 
بازار داش��تند. در مقابل توليد نيروي برق دماوند با نماد 
»دماون��د«، مديريت انرژي تابان هور ب��ا نماد »وهور«، 
تجارت الكترونيك پارس��يان كيش با نماد »تاپكيش«، 
پخش هجرت با نماد »هجرت«، بيمه كوثر با نماد »كوثر«، 
پتروشيمي مارون با نماد »مارون«، شركت سرمايه گذاري 
آوا نوين با نماد »وآوا«، پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، 
ويتانا با نماد »غويتا«، نفت پاس��ارگاد با نماد »شپاس« 
و پخ��ش البرز با نماد »پخش« تأثير منفي بر ش��اخص 

فرابورس داشتند.

     افزايش ارزش سهام عدالت
در پايان معامالت روز دوشنبه بازار سرمايه، ارزش سهام 
عدالت درمقايسه با چهارشنبه )۱۲ خردادماه(، ۰.۶درصد 
افزايش يافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار توماني و يك ميليون 
توماني سهام عدالت به ترتيب به ۱۰ ميليون و ۵۰۱هزار 
تومان و ۱9 ميليون و ۷۸۱هزار تومان رسيد.با احتساب 
اين موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار 
توماني س��هام عدالت به ۶ ميلي��ون و ۳۰۰هزار تومان 

رسيده است.



گروه راه و شهرسازي|
در ش��رايطي كه بودجه سال جاري كشور بنا بر برخي 
برآوردهاي كارشناس��ي با 350 ت��ا 500 هزار ميليارد 
تومان كسري مواجه است، بازوي پژوهشي مجلس با 
بررسي »تجربه برخي كشورها در زمينه ايجاد درآمد 
پايدار از محل مولدسازي زمين هاي دولتي« پيشنهاد 
كرده، سياس��ت هاي جديدي حول محور مولدسازي 
زمين هاي دولتي تدوين و اجرا ش��ود. سياست هايي 
كه عالوه بر تأمين منافع عم��وم، پايداري عوايد را نيز 

تضمين كند. 
به گ��زارش »تعادل«، مرك��ز پژوهش هاي مجلس در 
ش��رايطي بر بهره برداري از زمين هاي دولتي از طريق 
»اجاره« و نه »ف��روش« تاكيد كرده اس��ت كه اغلب 
نامزدهاي انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري 
درصدد هستند تا در زمين هاي »رايگان« دولتي با هدف 
تامين سرپناه براي اقشار آسيب پذير ساخت و ساز كنند. 
حال آنكه در صورت، بهره برداري از زمين هاي دولتي به 
شكل اجاره داري، مي تواند ميزان كسري بودجه دولت 
را كاهش داده و به همان ميزان، مانع از استقراض دولت 
از بانك مركزي و افزايش پايه پولي شود. مساله اي كه نه 
تنها منافع اقشار آسيب پذير را تامين مي كند كه منجر 

به ثبات بخشي به اقتصاد نيز خواهد شد.
دفاتر مطالعات ماليه عمومي و توس��عه مديريت مركز 
پژوهش هاي مجلس در گزارشي با عنوان »ايجاد درآمد 
پايدار از محل مولدس��ازي زمين هاي دولتي؛ بررسي 
تجربه كش��ورهاي منتخب« آورده است: در راستاي 
پوشش كسري بودجه، دولت ها مي بايست عالوه بر منابع 
درآمدي مرس��وم، بر دارايي هاي غيرنقد ترازنامه هاي 
خ��ود تمركز كنند، درحقيقت ترازنامه دولت ش��امل 
دارايي هاي باارزشي است كه مولدسازي آنها مي تواند 
يكي از منابع مهم تأمين بودجه دولت ها محسوب گردد. 
يكي از بااهميت ترين دارايي هاي دولت زمين ها هستند 
كه مديريت بهينه آنها در جهت حداكثرسازي بازدهي 
اقتصادي و گس��ترش ارايه خدمات عمومي مي تواند 
نقش بسزايي در پيش��برد وظايف دولت داشته باشد. 
كش��ورهاي مختلف با درك اهميت مديريت صحيح 
زمين هاي دولت��ي، به اين دارايي به عنوان منبع ايجاد 
درآمد پايدار براي دول��ت و بخش عمومي مي نگرند؛ 
به طوري كه در برخي كش��ورها درآمدهاي حاصل از 
مديريت زمين سهم قابل توجهي را در بودجه دولت هاي 

ملي و محلي به خود اختصاص مي دهد.
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس افزوده است: اگرچه 
سطح بهره مندي از درآمد حاصل از زمين ها به ساختار 
حقوقي مرتبط با زمين در كشورهاي مختلف گره خورده 
اس��ت، اما به نظر مي رسد حركت به سمت مولدسازي 
زمين ها، در اغلب كش��ورها قابل تس��ري است. به نظر 
مي رسد در ايران نيز با توجه به حجم انبوه زمين هاي در 
اختيار دستگاه هاي دولتي و عمومي )همچون سازمان 
ملي زمين و مسكن، وزارت جهاد كشاورزي، شهرداري ها 
و ديگر نهادهاي بخش عمومي(، مي بايست سياست هاي 
جديدي حول محور مولدسازي، تدوين و اجرا گردد. در 
اين راستا روش استفاده از زمين بسته به اهداف سياستي 
و ويژگي هاي زمين مورد نظر مي تواند متفاوت باشد، با 
وجود اين در هر مورد مي بايست روش هايي به كارگيري 
ش��ود كه عالوه بر تأمين منافع عموم، پايداري عوايد را 
نيز تضمين نمايد. گزارش مركز پژوهش هاي مجلس 
تصريح كرده است، استفاده از روش هايي نظير واگذاري 
حق بهره برداري از زمين به كاربري هاي مختلف در قالب 
اجاره هاي بلندمدت درخصوص زمين هاي دور از مركز 
يا خارج از محدوده شهر و فروش يا معاوضه زمين هاي 
مرغوب واقع در مركز، مي تواند گزينه مناس��بي تلقي 
شود. با اين سياس��ت نه تنها نيرويي در جهت كاهش 
قيمت زمين و متعاقب آن امالك ايجاد مي شود، بلكه 
درآمدي پايدار براي دولت محقق مي گردد كه مي تواند 
با اولويت پاس��خگويي به نياز روزافزون زيرساختي 
مورد استفاده قرار گيرد. سخن پاياني اينكه استفاده 

هوشمندانه از مجموعه اين ظرفيت ها مي تواند در 
جهت تحريك رشد اقتصادي طرح ريزي شود.

    درآمدزايي از زمين در چين
مطابق با الگوي مديري��ت زمين در چي��ن، زمينهاي 
شهري متعلق به دولت بوده و مديريت مستقيم آنها در 
اختيار دولتهاي محلی است. تصدي زمين در چين از 
طريق اعطاي حق بهرهبرداري طوالنیمدت از آن مسير 
است. اين سياست بهطور آزمايش��ي در سال 1987 در 
شنژن و ساي��ر شهرهاي ساحلی، بهعنوان بخشی از 
تمرکززدايي از سيس��تم مالی چي��ن، انجام شد. تا قبل 
از اي��ن اقدام، مقامات عمومی، زمي��ن را طبق رويههاي 
خاصی اختصاص میدادند و استفاده از زمي��ن راي��گان 
بود، اما اين سياست مورد بازبيني جدي قرار گرفت. نکته 
قابل ذکر اينكه از ابتدا نيز اجاره زمين با سرمايهگذاري در 
زيرساختها گره خورده بود. اجاره زمين منبع درآمدي 
قابل توجهی را فراهم میکرد که درآمد آن میبايس��ت 
در درجه اول در سيستمهاي زيرساختی سرمايهگذاري 
میشد و موقعي��ت رقابتی شهرها را براي رشد اقتصادي 
ارتقا میبخش��يد.  بهطور کلی منابع ايجاد زيرساختها 
در چي��ن از دو مس��ير بودجهاي و فرابودجهاي تأمي��ن 
میشود؛ در بخش غي��ربودجهاي منبع اصلی مربوط به 
عواي��د واگذاري حق بهرهبرداري از زمين است. در آغاز 
اين رويه، عوايد واگذاري حق بهرهبرداري از زمين شامل 
پرداخت اجاره توسط اشخاصی بود که قصد داشتند 
حق استفاده اززمي��نها را براي دورههاي 40 تا 70ساله 
در اختي��ار داشته باشند. در سالهاي اخي��ر استانها با 
بهرهمندي از رونق توسعه امالك و مستغالت، عاي��دي 
قابل توجهی از واگذاري حق بهرهبرداري از زمين کسب 
کرده اند که بهتدريج به مهمترين منبع درآمد براي توسعه 
زي��رساختها تبدي��ل شده است. در ابتداي اين برنامه 
بهمنظور جذب سرمايهگذاران خصوصی، برخی از مناطق 
حق استفاده از زمي��نهاي دولتی را با قيمت پايينتري 
واگذار میکردند، اما با گذشت زمان در زمين��ه کسب 
درآمد با استفاده از منابع مالی مرتبط با زمين حرفهايتر 
شدند. در سال 2003، دولت مرکزي چين آييننامههايي 
را تصويب کرد که خواستار پيشنهاد مزايده براي واگذاري 
حق بهرهبرداري زمين بود تا درآمد بيشتري عايد دولت 
شود. در سال 2007 وزارت زمين و منابع، وزارت دارايي و 
بانک خلق چين بهطور مشترك سندي را صادر کردند که 
به دولتهاي محلی اجازه ترهين زمينها را میداد، بدين 

معنا که زمينهاي تحت مالكيت دولت که هنوز واگذار 
نشده بود، بهعنوان وثيقه وامهاي بانکی مورد استفاده قرار 
گيرند. با اين تغييرات سياستي، دولتهاي محلی بهطور 
فعال درگي��ر به تملک درآوردن زمينهاي غيرشهري، 
اجاره بخشی از آنها از طريق مزايده براي کسب درآمد باال 
و استفاده از ساير زمينها بهعنوان تضمين براي وامهاي 
بانکی شدند.  در سال 2007، عواي��د حاصل از واگذاري 
حق بهرهبرداري زمين از عوارض محلی پيشي گرفته و 
به بزرگترين منبع مالی براي تامين مالی زيرساختها 
تبديل شد. در اي��ن سال سهم عوايد حاصل از زمين در 
کل درآمد دولت چين به 15 درصد رسيد. در سالهاي 
اخير درآمد حاصل از واگذاري حق بهرهبرداري از زمين 
سهم فزاينده اي را از کل درآمد دولتهاي محلی بهخود 
اختصاص میدهد. از سال 2009 به بعد سهم عواي��د 
حاصل از واگذاري حق بهرهبرداري زمي��ن نسبت به 
ديگر منابع درآمدي دولتهاي محلی نظير مالياتهاي 
محلی، ديگ��ر عوارض و بودجه وابسته به دولت مرکزي، 
بهطور محسوسی افزايش يافته است. سهم درآمدهاي 
حاصل از اجاره زمين از کل درآمدهاي دولت ملی نيز در 
س��اليان گذشته افزايش يافته بهنحوي که از 15 درصد 
در سال 2007 به بي��ش از 20 درصد در سالهاي اخير 
رسيده است. در سال 2020 عوايد حاصل از واگذاري حق 
بهرهبرداري زمينها حدوداً برابر با 28 درصد کل درآمد 
دولت ملی چين است، اين مقدار کموبيش در سالهاي 

پيش از اين نيز تکرار شده است.

    درآمدزايي از زمين در هنگکنگ 
چين در اين زمين��ه بهنوعی پيرو هنگکنگ محسوب 
میشود. جايي که بيش از ي��ك قرن است که اين الگو 
مورد استفاده قرار میگي��رد و زيربناي سرمايهگذاري 
در زي��رساختهاست. تجربه هنگکنگ بيانگر امکان 
اجاره زمي��ن براي تولي��د درآمد قابل توجه در مدت 
زمان طوالنی است. برآورد میشود که بي��ن سالهاي 
1970 تا 2000 هنگکنگ حدود 71 ميلي��ارد دالر از 
محل اجاره زمي��ن درآمد کسب کرده باشد. بايد دقت 
داشت که اي��ن رقم براي منطقهاي با جمعيت کمتر از 
7 ميليون نفر است. بيش��تر درآمد حاصل از اين محل 
براي سرمايهگذاري در زيرساختها و ساير امور عمومی 
استفاده میشود. در سال مالی 2016 تا 2017، حدود 
22 درصد از کل درآمدهاي دولت در هنگکنگ از 

عايدي زمين ها حاصل شده است. 

    درآمدزايي از محل زمين در ويتنام 
در ويتنام ني��ز رويه ه��اي مشابهی بهچشم میخورد. 
مطابق قانون اساسی ويتنام و همچنين قانون زمين اين  
کشور )مصوب سال 2013(، مالكي��ت زمين متعلق به 
تمام مردم است که توسط دولت، در اختيار سازمانها، 
خانوارها يا افراد براي دورههاي بلندمدت )بين 50 تا 70 
سال( يا بهمنظور استفادههاي محدود قرار میگيرد. از 
سال 2004، با اعمال فرمان اجرايي جمعآوري مالياتها 
و حقوق استفاده از زمي��ن، سهم درآمدهاي حاصل از 
مديريت زمي��نهاي شهري بهطور پي��وسته افزايش 
يافته است. بهطوري که بهعنوان مثال در سال 2010، 
درآمدهاي زمي��ن حدود 28 درصد از کل درآمد شهر 
هوشي مين )قطب مالی و تجاري ويتنام(، يعني حدود 

510 ميليون دالر را تشكيل داده است. 
 

    درآمدزايي از زمين
در دولتهاي محلی آمريكا 

منافع زمي��ن سهم قابل توجهی در درآمد دولتهاي 
مرکزي و محلی کشورهاي مختلف داشته است. 
بهعنوان مثال در فاصله سالهاي 1970 تا 1991 
نيويورك حدود 60 درصد از مخارج زيرساختی خود را 
از محل عوايد حاصل از زمين ها محقق کرده است. اين 
منبع درآمدي نزدي��ك به 20 درصد از کل درآمدهاي 

اين شهر را شامل میشود. 
بهطور کلی درباره نحوه درآمدزايي از زمين بهنظر مي آيد 
تماي��ل به استفاده از الگوهايي غي��ر از فروش در حال 
شكل گيري است. در امريكا در ابتداي تشكيل ايالت ها، 
دولت فدرال براي تامي��ن درآمد پايدار براي مؤسسات 
دولتی، قطعات زميني را به آنها اعطا کرد. اين زمين ها 
تحت عنوان زمين ه��اي تراست شناخته میشوند. در 
ايالت هاي قديمي تر، مانند كاليفرني��ا و اورگان، امروز 
مساحت کمی از اين زمين ها باقی مانده است، زيرا آنها 
بهسرعت اي��ن زمين ه��ا را براي درآمدهاي مقطعی به 
فروش رساندند، اقدامی که با چشمانداز بلندمدت دولت 
 فدرال براي آن ايالت ه��ا متعارض بود. بنابراي��ن وقتی 
ايالت هاي جديدتر مانند آريزونا و نيومكزيكو زمين هاي 
تراستی خود را دريافت کردند، دولت فدرال و بعضًا خود 
 ايالت محدوديت هايي را براي فروش) مانند قيمت کف (

اعمال کردند. امروزه اين ايالت ها بسياري از زمين هاي 
خود را حفظ کرده و عمدتًا با اجاره به توسعهدهندگان 

امالك و صنايع درآمد کسب میکنند. 

در شهر

ادامه از صفحه اول
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شناسايي 288 ملك جديد 
شهرداري 

محمدرضا جوادي يگانه، معاون فرهنگي و اجتماعي 
شهرداري تهران از شناسايي امالك شهرداري در اختيار 
غير و همچنين درخواست هاي جديد براي بهره برداري 
از امالك شهرداري خبر داد.  جوادي يگانه در گفت وگو 
با ايلنا در پاسخ به سوالي مبني بر شيوه باز پس گيري 
امالك در اختيار غير شهرداري از تشكل ها و سازمان هاي 
مردم نهاد و پس گرفتن امالك از گروه هاي واقعا نيازمند 
اظهار كرد: پس گرفتن امالك در اختيار ما در معاونت 
فرهنگي و اجتماعي نيست. شهرداري براي واگذاري 
هر ملكي بايد از كميسيون بند 6 ماده 55 مجوز دريافت 
و به شوراي شهر ارسال كند.  او ادامه داد: اما پس گرفتن 
امالك نياز به اين شرايط ندارد و از آنجايي كه مجوز شورا 
براي آنها داده نش��ده است، راحت مي توانند آن را پس 
بگيرند، اما اگر مطلع باشيم از اينكه امالك از گروه هايي 
كه به آن واقعا نياز دارند، پس گرفته مي شود حتما به آنها 
كمك مي كنيم كه اين اتفاق رخ ندهد، اما خيلي اوقات 
ما مطلع نيستيم و زماني اطالع پيدا مي كنيم كه حكم 
قضايي گرفته شده يا به جاي ديگر فروخته شده است.  
جوادي يگانه اضافه كرد: البته ما تالشمان را مي كنيم و 
رويكرد ما ايجابي است و گاهي متوجه نمي شويم كه چه 
ملك هايي را مي خواهند پس بگيرند.  او درباره اليحه 
بررسي امالك در اختيار غير شهرداري گفت: اليحه را 
15 مهر ماه سال گذشته به شوراي شهر ارسال كرديم و 
دو بار نيز اصالحيه زده ايم و منتظريم كه در شورا مطرح 
ش��ود.  معاون شهردار تهران در پاسخ به اينكه آيا ملك 
جديد شناسايي و تعيين تكليف شده است؟ گفت: بله، 
اين اتفاق رخ داده است و تقاضاي جديد نيز داشته ايم. 
براي مثال هفته گذشته تقاضا كرديم كه ملكي به مجله 
بخارا اختصاص داده ش��ود.  جوادي يگانه افزود: 288 
مورد از امالك، مجوز قبلي داشتند كه 127 مورد از آنها 
در اختيار نهادها و ارگان ها قرار دارد، 161 مورد نيز بايد 

در اختيار بهره برداران قرار گيرد. 

كاهش ۱۶ درصدي قيمت خانه 
در برخي مناطق تهران

محمود محم��ودزاده، معاون مس��كن وزي��ر راه و 
شهرس��ازي از كاهش 16 درصدي قيمت خانه در 
فروردين و ارديبهشت ماه در برخي مناطق تهران خبر 
داد و گفت: بازار مسكن، كاهش و پايداري قيمت ها 
را تجربه مي كند. محم��ود زاده در گفت وگو با ايرنا، 
درباره چشم انداز بازار مسكن، اظهار كرد: اگر اتفاق 
ويژه اي در ساير بازارهاي موازي رخ ندهد حداقل تا 
پايان تابستان پايداري قيمت ها را در حوزه مسكن 
پيش بيني مي كنيم. وي از افت 3 درصدي قيمت 
مسكن در فروردين ماه امسال خبر داد و گفت: اين 
رقم در اردبيهشت امسال حدود 2 درصد بود با اين 
تفاوت كه در پي آناليز قيمت ها در مناطق مختلف 
پايتخت شاهد هستيم كه در برخي مناطق تهران 
در ماه گذشته تا 16 درصد كاهش قيمت داشتيم. 
محمودزاده ادام��ه داد: وضعيت آناليز قيمت ها در 
فروردين امسال نيز حاكي از رشد قيمت در 5 منطقه 
تهران و كاهش قيمت در 17 منطقه پايتخت است 
كه اين وضعيت در ارديبهشت ماه دوباره تكرار شد. 
وي پيش بيني كرد كه اگر بتوان سوداگران را از بازار 
مسكن خارج كرد و در عين حال در قالب طرح هاي 
اجرايي فعلي به بازار عرضه و تقاضا تعادل بخشيد، 
كاه��ش و پايداري قيمت مس��كن رخ خواهد داد. 
محمودزاده ادامه داد: بازار مسكن نسبت به حركت 
منفي و مثبت بازارهاي رقيب واكنش نشان مي دهد و 
بازار مستقلي نيست كه به صورت قطعي بتوان درباره 
آن اعالم نظر كرد. معاون مسكن وزير راه و شهرسازي 
گفت: اجراي سياس��ت هاي مسكني در چند سال 
اخير مثل توليد انبوه مسكن از طريق برنامه مسكن 
ملي و تحويل مسكن مهر و ثبت نام در سامانه امالك 
و اسكان و شناس��ايي خانه هاي خالي و عزم دولت 
براي دريافت ماليات از خانه هاي خالي كمك كرده 
كه ميزان نگهداري سرمايه در ملك كاهش داشته 
باش��د و اگر بازارهاي موازي با شوك قيمتي مواجه 
نشوند سمت و سوي بازار به سمت كاهش قيمت و 
پايداري قيمت ها است. بر اساس اين گزارش، بهاي 
فروش واحدهاي مسكوني كه در پايان سال 99 از 
مترمربعي 30ميليون تومان هم عبور كرده بود، در 
پايان ارديبهشت سال جاري تا سطح 28.7 ميليون 
توم��ان پايين آمده كه بيانگ��ر 5 درصد كاهش در 

مدت دو ماه است.

ثبت نام طرح ملي مسكن
به ۱۹ خرداد موكول شد

در حالي كه معاون مس��كن و ساختمان وزارت راه 
و شهرس��ازي پيش از اين آغاز ثبت نام طرح ملي 
مس��كن را 17 خرداد اعالم كرده بود، در اطالعيه 
جديدي، آغاز ثبت نام را به 19 خرداد موكول كرد.

به گزارش مهر، بر اس��اس اعالم معاونت مسكن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازي، قرار است ثبت نام 
سومين مرحله طرح اقدام ملي مسكن از چهارشنبه 

19 خرداد 1400 در 230 شهر آغاز شود.

محبوبيت كريدور
شمال- جنوب از مناظره تا روسيه

كريدور ش��مال –جن��وب كه مي توان��د در صورت 
راه اندازي عمليات ص��ادرات، واردات و ترانزيت كاال 
از همسايگان شمالي تا جنوبي را براي كشورمان به 
صرفه تر كرده و درآمد هنگفتي را نصيب ايران كند، 
در نخس��تين مناظره انتخابات رياست جمهوري از 
س��وي يكي از كانديداها مورد تاكيد ق��رار گرفته و 
اخيرا روسيه و ديگر همسايگان ايران نيز ابراز تمايل 
براي سرمايه گذاري و تكميل اين كريدور كرده اند.

به گزارش ايسنا، كريدور ش��مال-جنوب مي تواند 
خليج فارس را به درياي خزر و همس��ايگان جنوبي 
ايران را به روس��يه و اروپا متص��ل كند و از اين حيث 
مي تواند ايران را براي گس��ترش مبادالت و افزايش 
ترانزيت كاال تقويت كند و از سوي ديگر حلقه اتصال 
خوبي براي ايران به مقاصد مختلف اروپايي اس��ت. 
طي سال هاي گذشته همواره خطوط ريلي متعددي 
راه اندازي ش��ده و در حال تكميل و س��اخت است و 
كشورهاي مختلفي از چين، روسيه، ارمنستان و ... 
ابراز تمايل براي تكميل اين كريدور مهم و استراتژيك 
كرده اند و در حال حاضر حلقه مفقوده آن خط ريلي 
رشت-كاسپين-انزلي اس��ت كه به گفته مسووالن 
وزارت راه و شهرسازي در س��ال جاري اين خطوط 
ريلي به بهره برداري خواهد رسيد. البته در نخستين 
مناظره انتخابات رياست جمهوري، عليرضا زاكاني، 
يكي از نامزدهاي اين دوره از انتخابات درباره تكميل 
زيرس��اخت هاي ريلي به عنوان يكي از پيشران هاي 
توسعه اقتصادي كش��ور گفت: اگر تنها در كريدور 
شمال –جنوب سرمايه گذاري شود و آن را راه اندازي 
كنيم 30 ميليارد دالر به نفع مردم است. در اين حال، 
ورونيكا نيكيش��ينا، مديركل مركز صادرات روسيه 
RCE اعالم كرده است كه دفترهمكاري منطقه اي 
اوراس��يا و مركز صادرات روسيه آماده ارايه خدمات 
شركت هاي روسي براي س��اخت بخشي از كريدور 
راه آهن شمال-جنوب در ايران است. وي افزود: مركز 
صادرات روسيه آماده ارايه خدمات شركت هاي نمايه 
روسي از نظر تأمين خطوط ريلي، سوييچ ها و ساير 
تجهيزات توليد داخلي است كه براي ساخت بخشي 
از كريدور راه آهن شمال-جنوب در ايران الزم است. 
زيرساخت هاي تداركات در منطقه اوراسيا در حال 
حاضر به طور كامل اجرا نشده است تا تمام مزاياي رژيم 
جديد تجارت ميان اين كشورها، را فراهم كند.از نظر 
رويه هاي اداري، مركز صادرات روسيه از نظر اقدامات 
خاص همچنين به عنوان دستيار صادر كنندگان عمل 
مي كند. ما همچنين محيطي را ايجاد مي كنيم كه در 
آن صادر كنندگان مي توانن��د بدون كمك دولت به 

راحتي به تجارت خود ادامه دهند.

بزرگراه شهيد حكيم
تعريض مي شود

حسن صفات، شهردار منطقه 2 تهران اعالم كرد: به 
منظور روان سازي تردد و كاهش بار ترافيكي شبكه 
بزرگراهي، طرح تعريض مسير شرق به غرب بزرگراه 
شهيد حكيم محدوده پارك پرديسان اجرا مي شود.به 
گزارش مهر، حسن صفات با اشاره به اولويت برنامه هاي 
منطقه در بهبود شبكه بزرگراهي و معابر غرب تهران 
گفت: با توجه به كاركرد فرامنطقه اي بزرگراه شهيد 
حكيم و همچنين حجم تردد در اين مسير، بار ترافيكي 
روزانه را موجب شده است.وي با اشاره به اينكه محدوده 
پارك پرديسان به عنوان گلوگاه ترافيكي در اين بزرگراه 
شناسايي شد گفت: بر همين اساس عمليات تعريض 
مسير شرق به غرب بزرگراه شهيد حكيم محدوده پارك 
پرديسان به طول 300 متر در حال انجام است.صفات 
افزود: اين طرح ترافيكي با هدف روان سازي ترافيك، 
كاهش زمان سفر، صرفه جويي در مصرف سوخت و 
كاهش آلودگي هوا  انجام مي ش��ود. شهردار منطقه 
2 خاطرنشان كرد: پيش بيني مي شود با تعريض اين 
نقطه و افزايش فضاي عبور خودرو شاهد روان سازي بار 

ترافيك در اين بزرگراه باشيم.

به روز رساني مركز
عمليات اضطراري شهر تهران

رييس سازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر 
تهران، از توسعه و به روزآوري زيرساخت انتقال منابع 
تصويري )س��وئيچينگ( مركز عمليات اضطراري 
)EOC( ش��هر تهران خبر داد.به گزارش مهر، رضا 
كرمي محمدي با بيان اينكه مركز عمليات اضطراري 
)EOC( محلي براي هماهنگي، كنترل و هدايت منابع 
و نيز مسوول آمادگي و انجام عمليات پاسخ به شرايط 
اضطراري به شمار مي آيد، از توس��عه و به روزآوري 
زيرساخت انتقال منابع تصويري )سوئيچينگ( مركز 
عمليات اضطراري )EOC( ش��هر ته��ران خبر داد.

كرمي محمدي با بيان اينكه مركز عمليات اضطراري 
)EOC( امكانات��ي را ب��راي س��ازمان هاي خدمات 
اضطراري فراهم مي آورد تا در شرايط اضطراري در 
س��طح كالن تصميمات راهبردي را اتخاذ نمايند، 
تصريح كرد: از اين رو اين مركز به عنوان محلي براي 
حضور فرماندهان و مديران بحران در سطح محلي و 
ملي، الزم است با استفاده از به روزترين تجهيزات و 
بسترهاي سخت و نرم افزاري، شرايطي را فراهم آورد 
تا مسووالن بتوانند در شرايط اضطرار و حضور در اين 
مركز، با اس��تفاده از رصد و پايش وضعيت، مشاهده 
تحليل هاي صورت گرفته و خروجي ها و مدل هاي 
ارايه شده از سوي سامانه هاي متعدد و … نسبت به 

اتخاذ تصميمات راهبردي اقدام كنند.

منع قانوني واردات خودرو
 برنامه هفتم توسعه كش��ور گنجانده شود. زماني كه 
در اس��ناد باالدستي يك چنين ضرورتي مطرح شود 
مي توان از طريق مصوبات اجرايي الزم زمينه قانوني 
مناسب را براي آن فراهم كرد. با اين توضيحات يكي از 
موضوعاتي كه قرار است در خصوص آن در كميسيون 
صنايع و معادن مجلس بحث و تبادل نظر شود، بحث 
واردات خودرو است. با توجه به ضرورت هايي كه كشور 
امروز با آن دست به گريبان است، نمايندگان موضوع 
را بررسي خواهند كرد و در نهايت بهترين تصميم در 
خصوص آن اخذ خواهد شد. البته هر نوع تصميم سازي 
در اين خص��وص بايد با مورد توجه ق��رار دادن بحث 
حمايت از توليد داخلي و در راستاي بهبود شاخص هاي 

كيفي محصوالت ايراني عملياتي شود.

خطاببهنامزدهايرياستجمهوري:برفرضكهمسكنبسازيد،قدرتخريدمردمچهميشود؟

ترديد در تحقق برنامه هاي مسكني دولت آينده
گروه راه و شهرسازي|

در شرايطي كه »مس��كن مهر« به الگويي براي اغلب 
نامزد هاي دور س��يزدهم رياس��ت جمهوري تبديل 
شده، به نظر مي رسد، تحقق و اجراي دوباره اين الگو 
با مشكالتي بيش از مشكالت طرح اوليه مواجه است. 
اگر در حدود 14 سال پيش، دولت نهم صرفا واحد هاي 
مسكوني را در بيابان و اطراف شهرهاي بزرگ بدون در 
نظر داشتن تامين نيازهاي محيط شهري، ساخت و به 
مردم تحويل داد. حاال به نظر مي رسد كه حتي انجام 
اين كار به واسطه افزايش قيمت هاي ناشي از افزايش 
پايه پولي )كه يكي از داليلش همان مسكن مهر بود( 
دولت هاي آتي نمي توانند چنين طرح سخاوتمندانه اي 
را پياده كنند. چرا كه توان مالي شهروندان در گرماي 
تورم به اندازه اي آب ش��ده كه حاال آنها توان پرداخت 
حداق��ل هزينه هاي الزم براي س��اخت مس��كن در 

زمين هاي رايگان دولتي را ندارند.
در همين رابطه، فرش��يد پورحاجت، كارشناس بازار 
مسكن گفت: عمده كانديداها از احداث يك ميليون 
مس��كن صحبت مي كنند اما مردمي كه با اين سطح 
پايين درآمدي از عهده تامين حداقل هاي زندگي خود 
برنمي آيند، آيا توان و حتي فرصت فكر كردن به خريد 
مسكن را دارند؟ ابتدا بايد قدرت اقتصادي خانوارها را 

براي خريد نقدي يا اقساطي افزايش داد.
پورحاجت در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در روزهاي 

گذش��ته كانديداهاي انتخابات رياس��ت جمهوري 
مباحثي را درخصوص تامين مس��كن اقشار جامعه 
مطرح كردند كه عمدتا توضيح واضحاتي مبني برنياز 
به احداث يك ميليون مسكن بود اما بايد ببينيم در مقام 
اجرا چه اتفاقي مي افتد. دولت هاي قبل هم براي حوزه 
مسكن برنامه داشتند اما عمده تجربياتشان با شكست 

مواجه شده است.
وي افزود: در حال حاضر بنگاه هاي توليدي مس��كن 
به يك نااميدي رس��يده اند و در حال ت��رك اين بازار 
هستند. اينكه برخي كانديداهاي محترم اعالم مي كنند 
 قرار است يك ميليون واحد را بسازند اعداد درشت و 
دهن پركني است اما سوال اين است كه با كدام مكانيزم 
و زيرساخت مي خواهند اين كاررا انجام دهند؛ آن هم 
در وضعيتي كه فضاي كسب و كار براي فعاالن بخش 

مسكن كامال پرمخاطره شده است.
اين كارش��ناس بازار مسكن تاكيد كرد: براي ساخت 
يك ميليون واحد مسكوني، ابتدا بايد قدرت اقتصادي 
م��ردم را افزايش دهيم تا بتوانند ب��ه صورت نقدي يا 
اقساطي واحد مدنظر خود را خريداري كنند. مي گويند 
فضا را براي بخش خصوصي فراهم مي كنيم تا مسكن 
توليد كند. بر فرض كه بسازند، خريدارش چه كسي 
است؟ مردمي كه با اين سطح پايين درآمدي از عهده 
حداقل هاي زندگي خ��ود برنمي آيند آيا توان و حتي 

فرصت فكر كردن به خريد مسكن را دارند؟

     هزينه ساخت هر متر مسكن باالي ۵ ميليون 
تومان 

اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه فقط هزينه 
آهن آالت براي احداث يك واحد مسكوني به متري 
يك ميليون تومان رس��يده است گفت: يك ميليون 
تومان هم به نهادها، دستگاه ها و ارگان هاي مرتبط 
با حوزه مس��كن مي رسد كه همگي نگاه درآمدي به 
اين حوزه دارند. مجلس هم با قوانين دست و پاگير، 
شرايط را دوچندان سخت كرده است. به طور متوسط 
در كش��ور حدود س��ه ميليون تومان هزينه زمين و 
ساخت مي شود و س��ود را هم كه در نظر نگيريم، تا 
واحد تكميل شود هزينه پنج تا شش ميليون تومان 
روي دست سازنده مي گذارد. كدام يك از اقشار پايين 
و حتي متوسط توان پرداخت چنين مبالغي را براي 

خريد مسكن دارند؟
پورحاجت تصريح كرد: اغل��ب كانديداهاي فعلي از 
ساخت ساالنه يك ميليون مسكن سخن گفته اند كه 
جزو بديهيات است. اما برنامه هايي كه ارايه مي دهند 

بايد كامال علمي، عملياتي و اجرايي باشد. 

     حاشيه نشيني شهرها را مي بلعد
وي گفت: حاشيه نشيني دارد شهرهاي ما را مي بلعد. 
شهرها به مكانهايي غيراستاندارد تبديل شده و از نظر 
ش��كل و ظاهر، نش��انه اي از فرهنگ ايراني � اسالمي 

ندارند. طي 24 س��ال گذشته طرح هايي براي بخش 
مسكن ارايه شد كه از هر دو نظر كمي و كيفي ناموفق 
بودند. در 12 س��ال اخير هم ادغام دو حوزه مسكن و 
راه تحت عنوان وزارت راه و شهرسازي، منجر به غلبه 
طرح هاي حمل و نقل بر طرح هاي بخش مسكن شده 

و كام مردم از اين ادغام شيرين نشده است.
دبير كانون انبوه سازان با اشاره به پروژه مسكن مهر كه 
از سال 1386 آغاز شده است خاطرنشان كرد: تجربه 
اين طرح شكست خورده هم پيش روي ما است. درست 
اس��ت كه حدود 2 ميليون و 200 هزار خانوار صاحب 
مسكن شدند اما 14 سال طول كشيد و هنوز تكميل 
نشده است. اين ضعف انسجام و برنامه ريزي را در پروژه 

مسكن مهر نشان مي دهد.
به گفته پورحاجت، ساخت يك ميليون واحد مسكوني 
در س��ال احتياج به يك وزارتخانه مس��تقل، مديران 
مستقل، بدنه كارشناسي متخصص و اجراي قوي دارد.

وي اظهار ك��رد: در صحبت هاي انتخاباتي از خانه دار 
كردن و مس��كن صحبت مي ش��ود به نظ��رم مردم 
گوششان از اين حرفها پر شده است. سطح دسترسي 
مسكن براي كارگران به باالي 60 سال رسيده آن هم 
اگر تورم ثابت بماند. اين تورم 50 درصدي كمر بخش 
خصوصي را شكسته و بنگاه هاي خصوصي واقعي كشور 
را به نابودي كشانده است. شوربختانه برنامه پدافندي 

هم براي اين موضوع نداريم.

پوشش كسري  بودجه  با  اجاره  زمين هاي  دولتي
بازويپژوهشيمجلستجربهكشورهادركسبدرآمدپايدارازمولدسازيزمينرابررسيكرد



مش��اور س��ازمان برنامه و بودج��ه گفت: در جري��ان اجراي 
بودجه ري��زي مبتني بر عملكرد با تغييراتي كه در س��ازمان 
برنامه و بودجه در دولت نهم ايجاد شد، از او مي خواستند كه 
رديف هاي متفرقه را بدون نام و نشان باقي بگذارند تا آن طور 
كه دلشان مي خواهد هزينه ها را خرج كنند. به گزارش ايسنا، 
محمد كردبچه كه از سال ۱۳۵۴ به سازمان برنامه و بودجه رفته 
و تا به امروز حدود ۴۶ سالي در جريان بودجه ريزي قرار داشته، 
به گفته خودش اين سازمان فراز و نشيب هاي بسياري را در 
فرآيند بودجه طي كرده است. كردبچه كه بعد پايان دوران كاري 
سال هاست به عنوان مشاور ارشد رييس سازمان برنامه و بودجه 
در اين سازمان فعاليت دارد در كنار امور بودجه ريزي، مسووليت 
استقرار بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و تدوين برنامه ساالنه 
را نيز بر عهده دارد. وي امروز )دوش��نبه( در نشست خبري به 
تشريح بخشي از جريان استقرار بودجه ريزي مبتني بر عملكرد 
در نظام بودجه اي كشور پرداخت. اين مقام مسوول در سازمان 
برنامه و بودجه با اعالم اينكه بودجه ريزي مبتني بر عملكرد از 
موفق ترين احكام موجود در برنامه ششم توسعه است، گفت: 
متاسفانه در اذهان عمومي كمتر توجهي به آن شده در حالي كه 
بهترين عملكرد را در احكام برنامه توسعه داشته است. كردبچه 
در ادامه به جريان استقرار بودجه ريزي مبتني بر عملكرد اشاره 
كرد و گفت كه به كارگيري اين نظام بودجه ريزي به نوعي در 
سال ۱۳۸۰ كليد خورد ولي تا س��ال ۱۳۸۴ اقدام موثري در 
اين رابطه انجام نش��ده بود. وي با بيان اينكه در ابتداي دولت 
نهم، رييس وقت سازمان برنامه و بودجه عالقه مند به استقرار 
بودجه ريزي مبتني بر عملكرد بود به طوري كه از ما خواست در 
اين رابطه موضوع را تشريح و براي استقرار آن اقدام كنيم، گفت: 
بر اين اساس خودش مسووليت كار را بر عهده گرفت و از آن زمان 
بود كه ما براي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد به طور جدي اقدام 
كرديم و در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ مرحله اول يعني شفاف سازي 
و اقدام هاي جدي دراين رابطه صورت گرفت. طبق توضيح كرد 
بچه، در اين مدت بررسي برنامه هاي مربوط به دستگاه هاي 
اجرايي، تعيين اهداف برنامه هاي اجرايي دستگاه ها، تعيين 
و احصاي فعاليت ها و طرح ها، توزيع و تخصيص هزينه ها بر 
اساس فعاليت و برآورد هزينه واحد فعاليت ها و طرح ها انجام 
شده است.اما آنچه وي در ادامه به آن اشاره كرد، نشان داد كه 
اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد فقط محدود به همين 
يكي - دو س��ال بوده و بعد از آن متوقف شده است؛ به طوري 
كه وي گفت به رغم پيشرفت هاي نسبتا مطلوبي كه در اجراي 
بودجه ريزي مبتني بر عملكرد انجام شد از سال ۱۳۸۷ با تغيير 
مديريت سازمان برنامه و بودجه، اين روند بودجه ريزي متوقف 
 شده است. مش��اور س��ازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه در

 موافقت نامه ه��اي مربوط به بودجه ريزي مبتني بر عملكرد 

ايرادي از سوي ديوان محاسبات اعالم شد، افزود: اما به جاي 
اينكه اصالحي صورت بگيرد رييس جديد س��ازمان برنامه 
و بودجه به طور كلي موض��وع اين نوع بودجه ريزي مبتني بر 
عملكرد را رد كرد؛ به گونه اي كه تمام موافقت نامه ها، فرم ها و 
دستورالعمل هاي مربوط به اين نظام بودجه ريزي را دور ريختند 
و آنچه كه انجام دادند با سه اصل مهم شفافيت، پاسخگويي و 
قانونمندي مغاير بود. وي ادامه داد: رييس وقت سازمان برنامه 
و بودجه اقداماتي انجام مي داد كه قابل پذيرش نبود؛ به طوري 
كه به ش��خص من مي گفت »آقاي كرد بچه براي پول هايي 
كه در رديف هاي متفرقه قرار مي گيرد اسمي جلوي آن قرار 
نده كه مشخص نشود اين پول ها براي كجاست تا طوري كه 
دلم مي خواهد آن را خرج كنم، چون اكنون براي س��فرهاي 
رياست جمهوري به اعتبار نياز داريم.« وي با انتقاد از آنچه كه 
در بين سال هاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ در نظام بودجه ريزي صورت 
گرفت، گفت: نتيجه آن حذف فرم ها و دستورالعمل بودجه ريزي 
مبتني ب��ر عملكرد از بخش نامه هاي بودجه س��االنه، حذف 
اطالعات مربوط به فعاليت ها و اهداف كمي ذيربط از موافقت 
نامه ها، افزايش تعداد و اعتبارات رديف هاي متفرقه و متمركز 
بدون برنامه و همچنين استقرار بودجه ريزي مبتني بر عدم 
شفافيت، عدم پاسخگويي، عدم التزام به قانون و بي انضباطي 

مالي به جاي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد بود.

    آنچه در مورد بودجه عملياتي
در ۸ سال گذشت

اما مشاور سازمان برنامه و بودجه در ادامه به جريان بودجه ريزي 
مبتني بر عملكرد در دولت يازدهم اشاره كرد و گفت: با وجود 
اتفاق هايي كه در مورد بودجه در دولت نهم و دهم افتاد بعد 

از استقرار دولت يازدهم، آقاي نوبخت به دنبال اجرايي شدن 
نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد بود و دايم از ما درخواست 
گزارش هايي دراين رابطه داش��ت و ب��ر آن نظارت مي كرد. 
مي توان گفت كه بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در سال هاي 
اخير مورد حمايت آقاي نوبخت قرارداشت. كرد بچه با اشاره 
به اينكه از سال ۱۳۹۲ اصالح روش بودجه بندي و استقرار نظام 
بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در دستور كار قرار گرفت گفت 
كه در اين رابطه اقدامات موثري انجام شد از جمله كارگاه هاي 
آموزشي و همچنين تهيه برنامه هاي ساالنه از سال ۱۳۹۳ تا 
۱۴۰۰ كه همراه لوايح بودجه به مجلس ارايه شد. وي افزود: 
برآورد بهاي تمام شده تمام فعاليت هاي ۹۵ درصد از دستگاه ها 
و رديف هاي داراي اعتبارات هزينه اي با تعيين اهداف كمي 
مربوط به هر يك از فعاليت ها در بودجه ساالنه صورت گرفت و 
تاكنون تمامي سه مرحله بودجه ريزي مبتني بر عملكرد براي 
اكثر دستگاه هاي اجرايي به طور كامل اجرا شده و براي بقيه 

دستگاه ها دردست اقدام است.

      ۸۹ درصد اعتبارات هزينه اي در چهار دستگاه
كردبچه در ادامه به اهميت اج��راي بودجه ريزي مبتني بر 
عملكرد اش��اره و گفت كه اين نظام بودجه ريزي دو موضوع 
مهم صرفه جويي و اثربخشي را به ابعاد سنتي بودجه ريزي 
اضافه مي كند و بين كارآيي و اثربخشي تمايز قائل مي شود. 
اين در حالي است كه مهم ترين هدف نظام بودجه ريزي مبتني 
بر عملكرد اصالح نظام مديريت بخ��ش عمومي و افزايش 
اثربخشي مخارج اين بخش اس��ت. وي با اشاره به ضرورت 
بودجه ريزي مبتني برعملكرد گفت كه در قوانين مختلف و 
سياست هاي كلي برنامه هاي توسعه به كاهش و صرفه جويي 
در اعتبارات هزينه اي تأكيد شده است. از سوي ديگر با توجه 
به اينكه به لحاظ طبقه بندي اقتصادي از اعتبارات هزينه اي 
بيش از ۶۰ درصد آن را پرداخت جبران خدمت كاركنان و رفاه 
اجتماعي و مستمري تشكيل مي دهد و به لحاظ طبقه بندي 
عملياتي حدود ۸۹ درصد آن مربوط به چهار فصل دفاعي، 
آموزش، س��المت و رفاه اجتماعي است كه در حال حاضر با 
كاستي هايي مواجه بوده و امكان صرفه جويي در آن بسيار 
محدود اس��ت. از اين رو تنها راه صرفه جوي��ي در اعتبارات 
هزينه اي از طريق افزايش به��ره وري خواهد بود كه هدف 
اصلي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد است. وي همچنين از 
پيشرفت هاي موفقيت در اجراي نظام بودجه ريزي مبتني بر 
عملكرد سخن گفت و افزود: بايد يك نظام يكپارچه برنامه ريزي 
و ارزشيابي همراه با مديران اجرايي توانمند به تهيه برنامه و 
بودجه هماهنگ و كنترل و نظارت و ارزشيابي آن وجود داشته 
باشد. همچنين برنامه ها، فعاليت ها و كاركنان و اعتبارات مورد 
نياز اجراي وظايف و از سويي ديگر ارتباط الزم بين هزينه توليد 
كاال و خدمات با عملك��رد در فرآيند تهيه و تنظيم و اجراي 

بودجه وجود داشته باشد.

     سازمان بازرسي نامه نوشت كه 
بودجه ريزي مبتني بر عملكرد را اجرا نكند

مش��اور س��ازمان برنامه و بودجه در ادامه ب��ه روند اجراي 
بودجه ريزي مبتني ب��ر عملكرد در دس��تگاه هاي اجرايي 
نيز اش��اره داش��ت و در اين باره توضيح داد: كل دستگاه ها و 
رديف هاي ملي داراي اعتبار هزينه اي در ابتداي سال ۱۳۹۷ 
حدود ۱۰۲۵ مورد بوده كه در ۸۵ درصد آنها اجرايي ش��ده 
است. ۱۵۰ دس��تگاه ديگر مربوط به نيروهاي مسلح است. 
وي افزود: در مورد دستگاه هاي اجرايي استاني بودجه ريزي 
مبتني بر عملكرد در تمام ادارات كل اس��تاني ۳۱ استان با 
حدود ۷۷۵ اداره كل اجرا شده اما در اين بين سازمان بازرسي 
كل كشور اين نظام را مستقر نكرده است و حتي در نامه اي به 
رييس سازمان خواستار شده بود كه نظام بودجه ريزي مبتني 
بر عملك��رد را اجرايي نكن��د. كردبچه همچنين بر اهميت 
اختيارات تفويض شده به مديران دستگاه هاي اجرايي تأكيد 
كرد و گفت: از اهداف اساس��ي نظام بودجه ريزي مي توان به 
ارزيابي پاسخگويي مسووالن و مديران دستگاه هاي اجرايي 
براساس معيار دستاوردهاي فعاليت آنها، دامنه تأثيرگذاري 
جهت رسيدن به دس��تاوردها و بودجه و امكاناتي كه براي 
تحقق دس��تاوردها به مصرف رس��يده اش��اره كرد. اين در 
 حالي است كه تضمين و تحكيم پاسخگويي از طريق انعقاد 
تفاهم نامه عملكردي بين مديران و مسووالن رده هاي مختلف 
دستگاه هاي اجرايي و بين دستگاه ها و سازمان برنامه و بودجه 
ضروري است. وي بر ارزيابي مستمر عملكرد مديران و مبنا 
قرار دادن نتايج عملكرد به عنوان يكي از معيارهاي تخصيص 
اعتبار تأكيد كرد و گفت كه بايد اختيارات الزم به مديران در 
انتخاب نهاده هاي الزم براي توليد نتيجه مورد نظر داده شود.

     استقرار كامل بودجه ريزي مبتني بر 
عملكرد زمان بر است

كردبچه با اعالم اينكه بايد توجه داشت استقرار كامل نظام 
بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در كوتاه مدت ميسر نيست 
و حداقل به زماني بيش از سه س��ال نياز دارد، يادآور شد كه 
در كشورهاي پيش��رفته از نظر بودجه ريزي مانند استراليا، 
نيوزيلند و كانادا اگرچه از دهه ۱۹۹۰ اين نظام مستقر شده 
اما خود آنها معتقدند كه هنوز به تكامل نرسيده است. در اين 
بين تعهد مسووالن نظام در تداوم اجراي بودجه ريزي مبتني 
بر عملكرد بسيار حائز اهميت خواهد بود. وي يادآور شد كه 
افزايش بهره وري فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي يا به عبارت 
ديگر كاهش بهاي تمام شده كاالها و خدمات ارايه شده از سوي 
دستگاه هاي اجرايي است كه بايد در نظام بودجه ريزي كشور 

مورد توجه قرار گيرد.

      نامزدهاي رياست جمهوري مشورتي
براي بودجه نكردند

مشاور س��ازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به سوالي 
در مورد اينكه آيا نامزدهاي رياس��ت جمهوري براي تدوين 
برنامه هاي اقتصادي خود با او مشورتي داشته اند و چه تحليلي 
از برنامه هاي آنان در مناظره اقتصادي اخير دارد؟ گفت: هيچ 
كدام از اين افراد با من مشورتي نداشته اند. كردبچه با بيان اينكه 
در صحبت هاي هيچ ي��ك از نامزدها، برنامه اقتصادي ديده 
نمي شود. ادامه داد: تنها آقاي زاكاني كمي از اعداد و ارقام در 
صحبت هايش استفاده كرد كه آن هم به دليل موقعيتش در 
مركز پژوهش هاي مجلس و دسترسي بيشتر به اطالعات بود. 
در مورد آقاي همتي انتظار مي رفت برنامه اقتصادي بيشتري 
ارايه دهد، اما از فرصتش تنها براي پاس��خگويي به ديگران 
اس��تفاده كرد. به گفته وي، اولين مناظره انتخاباتي، يكي از 
مهم ترين مناظره ها اس��ت و مردم مي خواستند ببينند كه 
نامزدها براي اقتصاد كشور چه برنامه اي دارند. اما فرصتي براي 

تشريح برنامه هاي اقتصادي در اين مناظره به آنها داده نشد.
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سطح نازل ايده ها
در واقع هر كدام از نامزدها بايد مشخص كنند در خصوص 
نرخ ارز چه ديدگاهي دارند و با استفاده از چه مكانيسمي 
قصد برنامه ري��زي در خصوص آن را دارن��د؟ آيا به دنبال 
مديريت نرخ ارز هستند؟ آيا به ايده نرخ ارز شناور معتقدند؟ 
آيا ايده ت��ك نرخي كردن ارز را مد نظ��ر دارند؟ و... اينكه 
اغلب افراد حاضر در جلسه تالش كنند تا با تخريب يكي 
از مس��ووالن اجرايي كه در جلسه نشسته تالش كنند تا 
كار خود را پيش ببرند و م��دام وي را مخاطب قرار دهند، 
هيچ ارزش افزوده اي براي مخاطب ندارد. تاسف آور اينكه 
موضوع تحريم هاي اقتصادي و مسائل مرتبط با تحريم ها 
هيچ بازتابي در پرس��ش هاي طرح شده نداشتند. به طور 
كلي تنها راهبرد افراد حاضر در جلسه انتقاد از دولت فعلي 
و بانك مركزي بدون توجه به گزاره اي همچون تحريم هاي 
اقتصادي بود. اين در حالي است كه افراد حاضر در مناظره 
مي بايس��ت ديدگاه هاي صريحي در خصوص مهم ترين 
موضوعات اقتصادي ارايه مي كردند. متاس��فانه به جز دو 
نفر كه از اقتصاد سررشته اي داش��تند، ساير افراد حاضر 
در نشس��ت حتي الفاظ اقتصادي را نيز به درستي به كار 
نمي بردند. تنها برخي انتقادات بدون حساب و كتاب  از سوي 
نامزدها مطرح شدند و غير از اين ايده دندان گيري مشاهده 
نشد. به هر حال مردم و فعاالن اقتصادي منتظر بودند درباره 
موضوعاتي مهمي چونfatf، توليد، تحريم هاي اقتصادي 
و...در اين نشست پرسش هاي مناسبي طرح شود. بدون 
طرح اين پرسش هاي كليدي محتواي مورد نظر مردم و 
فعاالن اقتصادي شكل نمي گيرد. تنها برخي موضوعات 
كليشه اي بدون كالبدشكافي مناسب طرح شدند و طرف ها 
تنها به تكه پراني ب��ه يكديگر اكتفا كردند. با اين مقدمان 
معتقدم به جز ۲چهره كه در خصوص موضوعات اقتصادي 
سررشته اي داشتند، ساير نامزدها حتي نتوانستند، الفاظ 
اقتصادي را درس��ت و در جاي مناسب خود به كار ببرند. 
طبيعي است مخاطب از چهره هايي كه دانش اقتصادي 
ندارند، توقع تحليل جامع موضوعات اقتصادي را ندارند، اما 
به هر حال فردي كه قرار است سكان هدايت ساختار اجرايي 
كشوري در حد ايران را به دست بگيرد بايد بتواند چهار جمله 
درست در خصوص اقتصاد حفظ كند و آن را بعه زبان بياورد. 
نكته اعجاب آور آن است كه نامزدها از قبل مي دانستند در 
خصوص چه موضوعاتي ممكن است طرح پرسش شود، به 
راحتي مي توانستند به صورت مكتوب اين كليات را همراه 
داشته باشند و از آنها استفاده كنند. اما متاسفانه يك چنين 
ضرورت هايي نيز با بي توجهي مواجه شد. همه اميدواريم 
در دور بعدي مناظره هاي انتخاباتي شاهد محتواي كيفي 
افزونتري از س��وي نامزدها باشيم. جداي از اينكه چه فرد 
يا گروهي از دل اين مناظرات با توفيق بيرون مي آيد، اين 
مناظره ها نشان مي دهد كه چهره هاي سياسي كشورمان 
در چه سطح و لِِولي هستند. پيشنهاد مشخص من براي 
دور بعدي مناظره ها نيز اين است كه قرعه كشي پرسش ها 
را كنار بگذارند و با طرح چند پرسش بنيادين اجازه دهند 
هر نام��زدي ديدگاه خود را در خص��وص اين موضوعات 

اساسي مطرح كند. 

گلباران منامه
 براب��ر بحرين و عراق متحمل ش��ود، تا جايي كه اگر 
تس��اوري بحرين با هنگ كنك و عراق نبود، ش��ايد 
ايران قب��ل از آغاز بازي ه��اي دور رفت تكليف عدم 
صعودش مشخص شده بود. اما خوشبختانه بحرين 
با هنگ كنگ و عراق مساوي كرد تا كورسوي اميدي 
براي يكي از درخشان ترين نسل هاي فوتبال كشور 
ب��راي حضور در جام جهاني قط��ر باقي بماند. با يك 
چنين ش��رايطي تيم ملي فوتبال كش��ورمان راهي 
بازي هاي دور برگش��ت در بحرين شد. بدون اينكه 
فرصت استفاده از بازي هاي درون خانه براي تيم ملي 
فوتبال كشور فراهم شده باشد. اما همانطور كه معموال 
در يك چينين مواقعي كه ريس��مان تدابير از دست 
مجموعه تصميم سازان خارج مي شود، اين غيرت و 
تالش بازيكنان ايراني است كه راهگشا مي شود، اين 
بار هم تالش بازيكنان ايراني باعث شد تا ايران بحرين 
را با ۳گل شكس��ت دهد و شانس خود را براي حضور 
در دور دوم بازي ه��اي مقدماتي جام جهاني افزايش 
دهد. ديدار تيم ملي فوتبال ايران و بحرين با برتري ۳ 
گله شاگردان اسكوچيچ به پايان رسيد. با اين نتيجه 
تيم  ملي با يك بازي كمتر نس��بت به بحرين به رده 
دوم گ��روه C مقدماتي انتخابي جام جهاني رس��يد. 
ايران تاكنون ۶ بار در خاك بحرين به مصاف اين تيم 
رفته بود كه حاصل آن ۴ باخت و ۲ تس��اوي بود و برد 
امشب )دوشنبه( شاگردان اسكوچيچ نخستين برد 
تيم ملي در بحرين بود. در اين ديدار سردار آزمون در 
دقايق ۵۴ و ۶۱ و طارمي در دقيقه ۷۹ براي تيم ملي 
گل زني كردند. شاگردان اسكوچيچ با اين برد باارزش 
۱۲ امتيازي شد و با يك بازي كمتر نسبت به بحرين در 
رده دوم جدول رده بندي قرار گرفت. عراق هم با تعداد 
بازي برابر نس��بت به ايران و با ۱۴ امتياز صدرنشين 
گروه C اس��ت. با عبور از اين بازي ايران در بازي هاي 
بعدي با كامبوج و عراق روبه رو خواهد شد و در صورت 
پيروزي برابر عراق به دور دوم بازي هاي صعود خواهد 
كرد. بايد ديد آيا فوتبال ايران قادر است ثبات الزم را 
براي حضور و درخشش در جام جهاني ۲۰۲۲ فراهم 
كند يا اينكه اين نوس��انات پي در پي سرانجام تاثير 
خود را در سرنوش��ت تيم ملي فوتبال ايران به جاي 

خواهد گذاشت.

سدي در برابر سوداگران
 اينكه در مرحله عمل به چه ميزان قابليت اجرايي 
خواهد داش��ت. ط��ي چند دهه گذش��ته به علت 
جلوگي��ري از اثرات مخرب معامله گ��ران در روند 
معامالت، كدهاي معامالتي معامله گران و وابستگان 
درجه يك آنها با محدوديت معامالتي مواجه بود، 
اما بررسي  ها نشان داده است كه لزوما ايجاد چنين 
محدوديتي سبب روان تر شدن يا شفافيت بهتر در 
معامالت نبوده اس��ت. در سال هاي اخير مشخص 
شد كه ايجاد محدوديت براي پرسنل كارگزاري ها 
و معامله گران، نه تنها به بهبود مشكل كمك نكرده 
بلكه سبب شده است تا همه معامله گران و آنهايي 
كه با محدوديت  هاي معامالتي مواجه بودند به طور 
م��وازي از راه هاي ديگري معام��الت خود را انجام 
دهند؛ بنابراين اين محدوديت به كاهش شفافيت 
و كاهش اثرات سوء منجر نشد، بلكه سبب كاهش 
ش��فافيت در معامالتي ش��د كه به درس��تي قابل 
پيگيري نبودند. اين اقدام باعث ش��فاف تر ش��دن 
معامالت مي شود به طوري كه مي توان به راحتي هر 
كد را از نظر نحوه انجام معامالت رصد كرد؛ همچنين 
از اين طريق مي توان خطرات احتمالي موجود در 
كد هايي كه صاحب واقعي آنها اشخاص ديگر هستند 
را به نحو مطلوب تري بررس��ي كرد. در نظر داشته 
باشيد كه اين دسته از كدها براي سرمايه  گذاران و 
معامله گران مشكالتي ايجاد مي كرد؛ براين اساس، 

ريسك ناشي از اين مشكل نيز برطرف شد.
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مبلغ برآورد اولیه موضوع
)ریال(

مبلغ تضمین فرآیند 
شرکت در مناقصه )ریال(

مدت انجام کارمحل اعتبار

واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی )نظافت- آبدارخانه و 
اداری( در سطح استان و ادارات شهرستان در سال 1400- اداره 

کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران

از 1400/2/1 اعتبارات هزینه ای28/000/000/0002/800/000/000
لغایت 1401/1/31

  رأی قاضی هيأت حل اختالف ماده 3۸

به تاریخ 99/09/28 در وقت فوق العاده جلسه هیأت حل اختالف ماده 38 به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل ، پرونده امر تحت نظر قرار گرفت 
با عنایت به ارائه محاسبات تعدیالت حق العمل سهم خواهان از طرف سازمان پایانه های مسافربری و مّعد بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم ختم 

رسیدگی را اعالم به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
نماینده شورای اسالمی شهر تبریز

تقی پور 
نماینده فرمانداری

تقی زاده
نماینده شهرداری

فتحیان
قاضی هیأت

امن الهی

 هیأت حل اختالف ماده 38
آیین نامه معامالت شهرداری تبریز

کالسه پرونده :۹۹007-۹۹006

عزیز امن الهی
معاون قضایی رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی
و قاضی هیأت حل اختالف ماده 38 شهرداری تبریز

رأی قاضی هیأت
در خصوص دعوای س�ازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز با مدیریت آقای حسین عادلی سعدآباد به طرفیت شرکت پارس مکانیک 
خاورمیانه و آقایان نادر آخوندی بعنوان مدیرعامل و حمزه بخشی بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت و امضاء کنندگان چکهای مستند دعوا به 
خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ -/1/952/770/000 ریال بابت چهار فقره چک و محکومیت خوانده ردیف 
اول به پرداخت مبلغ -/1/339/223/941 ریال از بابت تعدیل گاز بهای سالهای 1396 و 1397 جایگاه CNG باسمنج و الزام خوانده ردیف اول به 
اخذ مفاصا حساب از ادارات تامین اجتماعی دارائی و اداره کار طی پرونده کالسه 99006 و به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت -/489/820/000 ریال بابت دو فقره چک برگش�تی و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت -/119/749/079 ریال بابت تعدیل 
گاز بهای سالهای 1396 و 1397 جایگاه های سی ان جی باسمنج و الزام به  اخذ مفاصا حساب از سازمانهای تامین اجتماعی امور مالیاتی و اداره کار 
و رفاه طی کالسه 99007 که به جهت وحدت طرفین و ارتباط موضوع قرار رسیدگی توامان به هر دو پرونده صادر با ارسال نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم به جهت عدم شناسایی خوانده در نشانی اعالمی از طریق نشر آگهی دعوت به رسیدگی شده و علی رغم ابالغ قانونی و ارسال دعوت نامه 
توس�ط خواهان از طریق پست به نشانی اعالمی از طرف خوانده کسی حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال ننموده و دفاعی به عمل نیاورده لذا با 
اختیار حاصله از مواد 7 و 8 قانون اصالح و تسری ماده 38 آیین نامه معامالتی شهرداری تهران به شهرداریهای کالنشهرها و مراکز استانها و مواد 
10 و 219 از قانون مدنی و مواد 309 و 314 از قانون تجارت و استفساریه ماده واحده تبصره ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت تضامنی 
هر سه خوانده که ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دعوای خواهان وارد و ثابت می باشد به پرداخت مبلغ -/2/442/590/000 ریال بابت اصل 6 فقره 
چک و تاخیر تادیه براس�اس شاخص تورم بانک مرکزی برای هر یک از چکها از  تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت تا یوم الوصول بابت چکهای 
مستند دعوا صادر و اعالم و خوانده ردیف اول شرکت پارس مکانیک را به پرداخت جمعا مبلغ -/1/458/973/020 ریال بابت تعدیل گاز بهای 
سالهای 1396 و 1397 جایگاه های سی ان جی باسمنج و ترمینال که خواهان ریز محاسبات آن را ارائه و ایراد و دفاعی نسبت به آن به عمل نیامده 
و همچنین به اخذ مفاصا حساب از ساز مان های امور مالیاتی ، تامین اجتماعی و کار و رفاه محکوم می نماید رای صادره نسبت به هر سه محکوم 

علیه غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این هیات پس از انقضاء مهلت واخواهی الزم االجرا می باشد.



تعادل |
ش��امخ كل اقتصاد در ارديبهشت ماه به 53.84 واحد 
رس��يده كه بعد از اس��فند 99، باالتري��ن رقم در 20 
ماه اخير اس��ت، اما آمارها همچنان از نگراني فعاالن 
اقتصادي نس��بت به آينده حكايت دارد. همانطور كه 
پيش بيني ش��ده بود بر اس��اس ش��اخص انتظارات، 
پس از بازگش��ايي كس��ب وكارها، اكثر فعاليت  هاي 
اقتصادي در ارديبهش��ت ماه با رش��د روبرو بوده اند؛ 
اما نااطميناني نس��بت به شرايط پيش رو ازلحاظ لغو 
تحريم ها و همچنين تصميمات دولت آينده باعث شده 
تا تقاضاي مشتريان با كاهش همراه باشد. از سوي ديگر 
»نابس��اماني قيمتي و نرخ ارز ناشي از تحريم، كمبود 
نقدينگي« همچنان عمده ترين دليل مشكالت فعاالن 
اقتصادي هستند. به طوري كه مجموعه اين عوامل اثر 
رواني منفي هم بر روي طرف تقاضا و هم بر روي طرف 
عرضه گذاشته اس��ت و آنها را دچار سردرگمي كرده 
است. در مقابل اما شاخص انتظارات توليد در ماه آينده 
)60.66( خوش بيني فعاالن اقتصادي را به بهبود در 
فعاليت بخش صنعت در خردادماه نش��ان مي دهد. 
انتظارات مثبت به نتيجه مذاكرات براي رفع تحريم ها 
و اميد به گش��ايش اقتصادي و مالي و تحريك بخش 
تقاضا باعث شده تا اين شاخص همچنان روند افزايشي 
داش��ته باش��د. داده هاي اين گزارش نشان مي دهد، 
در بخش صنعت به دنبال بازگش��ايي كس��ب وكارها 
اكثر توليدكنندگان بهبود در توليد را ثبت كردند اما 
در اين ماه عالوه بر موانع هميش��گي مانند نوسانات 
قيمتي ناشي از تحريم، دو مشكل جديد يكي تغييرات 
احتمالي سياست هاي دولت طي ماه هاي آتي كه طرف 
تقاضا را تحت تأثير قرار داده و ديگري مشكل قطعي 
برق بوده است. تقريباً تمام فعاالن اقتصادي از خساراتي 
كه قطعي هاي برق به دستگاه هاي توليدي وارد كرده و 
هزينه باالي تعمير تجهيزات گله مند بودند به ويژه كه 
اين امر باعث شده تا با ظرفيت  بسيار پايين تر از توان 

خود توليد كنند.

      جزييات شاخص مديران خريد كل اقتصاد
ش��امخ كل اقتصاد در ارديبهش��ت ماه به 53.84 واحد 
رسيد. طبق نظرسنجي انجام شده از بنگاه هاي اقتصادي 
كشور، شاخص مديران خريد )تعديل فصلي نشده( براي 
كل اقتصاد ايران در ارديبهش��ت ماه، 53.84 به دست 
آمده  است كه نسبت به فروردين ماه )39.65( افزايش 
داشته است و همانطوري كه طبق روال سال  قبل انتظار 
مي رفت به دليل تعطيلي هاي فروردين و بازگش��ايي 
مجدد در ارديبهش��ت ش��اهد بهب��ود در فعاليت هاي 

كسب وكارها در ارديبهشت ماه هستيم.
شاخص ميزان فعاليت هاي كسب وكار در ارديبهشت ماه 

)58.64( نس��بت ب��ه فروردين م��اه )36.15( افزايش 
زيادي داشته است كه به دليل بازگشايي فعاليت ها در 
ارديبهشت ماه بوده است و بيشترين افزايش اين شاخص 

در بخش صنعت بوده است.
شاخص ميزان سفارش��ات جديد مشتريان )49.80( 
براي دومين ماه پياپي كاهش داشته است هرچند شدت 
كاهش آن نسبت به فروردين ماه بسيار كمتر بوده است. 
اين كاهش تقاضا به اعتقاد فعاالن اقتصادي ناش��ي از 
نااطميناني طرف تقاضا نسبت به تصميمات دولت آتي، 

نتيجه مذاكرات برجام و نوسانات قيمتي است.
ش��اخص موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده 
)49.49( هرچند همچنان زير 50 است و كمتر از ماه 
قبل ولي كمترين نرخ كاهش را از ابتداي شروع طرح 
طي 20 ماه گذشته در ارديبهشت ماه ثبت كرده است. 
شاخص ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني 
)52.05( بيشترين مقدار را طي 20 ماه از شروع طرح 
ثبت كرده اين در حالي است كه افزايش فقط به علت 
افزاي��ش در بخ��ش صنعت بوده و بخ��ش خدمات و 
كشاورزي و ساختمان كاهش نيروي انساني داشته اند.

بنابر اين گزارش، ش��اخص قيمت خري��د مواد اوليه 
يا لوازم خريداري ش��ده )76.25( نشان مي دهد كه 
همچنان روند افزايش��ي به ش��دت ادامه دارد كه اين 
موضوع بر روي شاخص قيمت محصوالت توليدشده يا 
خدمات ارايه شده )59.81( تأثيرگذار است كه همراه با 
پايين آمدن قدرت خريد مشتريان بر روي كاهش تقاضا 
تأثيرگذار اس��ت. اين در حالي است كه به گفته اكثر 
فعاالن اقتصادي عمده افزايش قيمت هاي ساالنه طي 
ماه هاي آتي خواهد بود و بر اساس گزارش مركز آمار 

ايران از شاخص قيمت مصرف كننده در ارديبهشت ماه، 
نرخ تورم 12 ماهه 41 درصد بوده است. شاخص ميزان 
فروش كاالها و خدمات 51.15 افزايش ماليمي نسبت 
به ماه قبل داشته است كه اين افزايش هم فقط در بخش 
صنعت بوده و بخش ساختمان و خدمات و كشاورزي با 

كاهش روبرو بوده اند.

    شاخص صنعت
بر اس��اس داده هاي به دس��ت آمده از بنگاه هاي بخش 
صنعت، شاخص مديران خريد صنعت در ارديبهشت ماه 
63 ثبت ش��ده اس��ت كه نس��بت به فروردين افزايش 
قابل توجهي داش��ته و تقريبًا مش��ابه ارديبهشت سال  
قبل )63.21( اس��ت و به طورمعمول پس از تعطيالت 
شاهد چنين افزايشي هستيم. در ارديبهشت ماه همه 
زيرشاخص هاي اصلي شامخ صنعت افزايش داشتند و 
عدد باالي 50 را ثبت كرده اند. شاخص ميزان سفارشات 
جديد مش��تريان در ارديبهش��ت ماه )61.81( نسبت 
به فروردين افزايش داش��ته كه نشان دهنده بهبود در 
تقاضاي مشتريان پس از پايان تعطيالت فروردين ماه 
است اگرچه شدت افزايش آن در مقايسه با سال هاي قبل 
كمتر است اما به طوركلي ميزان افزايش آن تحت تأثير 
انتخابات و مذاكرات برجام متناسب با انتظارات فعاالن 

اقتصادي نبوده است.
ش��اخص موجودي مواد اوليه در ارديبهشت )53.59( 
براي دومين ماه بعد از بهم��ن عدد باالي 50 را به ثبت 
رسانده اس��ت و درمجموع اين ش��اخص ارديبهشت 
باالترين را ابتداي شروع طرح در بخش صنعت به ثبت 
رسانده است. ش��اخص ميزان استخدام و به كارگيري 

نيروي انساني بخش صنعت در ارديبهشت ماه )59.66( 
براي ششمين ماه پياپي نسبت به ماه قبل افزايش داشته 
و در اين ماه باالترين ميزان خود را به ثبت رسانده است 
هرچه بس��ياري بنگاه هاي اقتصادي نسبت به كمبود 

نيروي كار شكايت داشتند.
ش��اخص انتظارات تولي��د در م��اه آين��ده )60.66( 
خوش بيني فع��االن اقتصادي را به بهب��ود در فعاليت 
بخش صنعت در خردادماه نش��ان مي دهد. انتظارات 
مثبت به نتيجه مذاكرات براي رفع تحريم ها و اميد به 
گشايش اقتصادي و مالي و تحريك بخش تقاضا باعث 
ش��ده تا اين ش��اخص همچنان روند افزايشي داشته 
باشد. به طوركلي در بخش صنعت به دنبال بازگشايي 
كس��ب وكارها اكثر توليدكنندگان بهب��ود در توليد را 
ثبت كردند اما در اين ماه عالوه بر موانع هميشگي مانند 
نوسانات قيمتي ناشي از تحريم، دو مشكل جديد يكي 
تغييرات احتمالي سياست هاي دولت طي ماه هاي آتي 
كه طرف تقاضا را تحت تأثير قرار داده و ديگري مشكل 
قطعي برق بوده اس��ت. تقريبًا تمام فعاالن اقتصادي از 
خس��اراتي كه قطعي هاي برق به دستگاه هاي توليدي 
وارد كرده و هزينه باالي تعمير تجهيزات گله مند بودند 
به ويژه كه اين امر باعث شده تا با ظرفيت  بسيار پايين تر 

از توان خود توليد كنند.

    مشكالت از ديد فعاالن اقتصادي 
1- قطعي هاي ب��رق در ماه اخير معض��ل جدي براي 
فعاالن اقتصادي بوده و خسارات زيادي را به دستگاه هاي 
تولي��دي وارد كرده و تعويض و تعمير هم با هزينه هاي 
باال صورت مي گيرد. )صنايع فلزي، صنايع نس��اجي، 

ماشين سازي و لوازم خانگي، پوشاك و چرم و...( 
2- كاهش تقاض��ا به دليل وجود انتخاب��ات پيش رو و 
همچنين س��ردرگمي در خصوص توافقات برجام و از 
سوي ديگر نوسانات شديد قيمتي تقاضاي مشتريان را با 
كاهش روبرو كرده است. )صنايع الستيك و پالستيك، 

كاني غيرفلزي، صنايع غذايي، صنايع فلزي( 
3- كمبود نيروي انساني به دليل شيوع باالي كوويد 19 
در ارديبهش��ت ماه و از طرفي عدم دسترسي به نيروي 
كار به دليل عدم تناسب حقوق و دستمزدها با هزينه ها 

)صنايع كاني غيرفلزي، صنايع غذايي و...( 
4- همچنان عدم پرداخت تعهدات از سوي خودروسازان 
وجود دارد كه هرروز بر شدت كمبود نقدينگي بسياري 
از صنايع وابسته مي افزايد )وسايل نقليه و قطعات وابسته 
و صنايع الستيك و پالستيك( 5. با افزايش قيمت مواد 
اوليه و تجهيزات، از خردادماه انتظ��ار مي رود افزايش 
قيمت محصوالت در اكثر صنايع اعمال شود. 6. افزايش 
شديد قيمت حامل هاي انرژي مانند برق و گاز. )صنايع 

فلزي، وسايل نقليه و قطعات وابسته و...( 

اخبار مهمروي خط خبر

ويژه
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ركود به خرده فروشي ها برگشت
بررس��ي جديدترين گزارش طرح »شامخ« )شاخص 
مديران خريد( نشان مي دهد شامخ كل در اسفند ماه به 
باالترين عدد در سال گذشته رسيده بود، حاال دوباره به 
رقمي رسيده كه حاكي از ركود در بخش خرده فروشي 
است. بر اساس جديدترين گزارش معاونت اقتصادي و 
برنامه ريزي اتاق اصناف ايران، شاخص مديران خريد 
)PMI( خرده فروشي فروردين 1400، عدد شامخ كل 
34.62 را نشان مي دهد كه نشان دهنده ركود وضعيت 
بخش خرده فروشي در فروردين ماه 1400 نسبت به 
اسفند ماه 1399 )33/58( است. عدد شامخ باالي 50 
مفهوم رونق دارد. عدد شامخ كل در مقايسه با ماه گذشته 
كاهش 40,66 درصدي را نشان مي دهد كه بر اساس 
تحليل اتاق اصناف، متاثر از تعطيالت نوروز و گسترش 
موج چهارم كرونا از تاريخ 16 فروردين و تعطيلي برخي 
مش��اغل و اعمال محدوديت ها است. گفتني است كه 
بنابر گزارش پايگاه اطالع رساني و پايش آثار اقتصادي 
كرونا، خريدهاي كارتي مردم در فروردين ماه سال جاري 
در مقايسه با اسفند ماه س��ال گذشته كه دوران پيك 
خريدهاي عيدانه بود، 12,76 درصد در تعداد و 29,47 
درصد در ارزش كمتر شده است.  همچنين در اولين ماه 
سال جاري شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان 
26,92 بوده كه 53,85 درصد نسبت به ماه قبل كاهش 
داشته است و بيشترين ميزان تغيير شاخص ها در بين 5 
مولفه اصلي شامخ را داشته است. به طور كلي در فروردين 
1400 كليه شاخص ها به غير از شاخص قيمت خريد 
مواد اوليه يا لوازم مورد نياز و شاخص قيمت محصوالت 
توليد شده نسبت به ماه قبل روند كاهشي داشته اند. در 
گزارش شاخص مديران خريد )PMI( فروردين امسال 
بر اساس گزارش مركز آمار ايران استناد شده كه بر اساس 
آن نرخ تورم ماهانه فروردين 1400 به 2,7 درصد رسيده 
كه در مقايسه با ماه قبل 0,9 واحد درصد افزايش داشته 
و نتيجه گرفته ش��ده كه به همين علت شاهد افزايش 
35,16 درصدي شاخص قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم 
مورد نياز و به تبع آن افزايش 12,09 درصدي شاخص 
قيمت محصوالت توليد ش��ده يا خدمات ارايه ش��ده 
هستيم. شاخص سرعت انجام و تحويل سفارش يا فرآيند 
كار نيز به دليل تعطيالت عيد و همچنين تعطيلي برخي 
از مشاغل در شهرها با كاهش )27,47( درصدي مواجه 
شده اس��ت. همچنين با توجه به اين امر كه مردم اكثر 
خريدهاي خود را معمواًل در اسفندماه و روزهاي پاياني 
سال انجام مي دهند، ميزان فروش كاالها و خدمات در 
فروردين ماه با كاهش 60,44 درصدي همراه بوده است.

افزايش ۲۵ درصدي
قيمت شوينده ها

بر اس��اس نامه انجمن صنايع ش��وينده، بهداشتي و 
آرايش��ي ايران به ش��ركت هاي تولي��دي، از هفدهم 
خردادماه قيمت مايع دستشويي، مايع ظرفشويي، پودر 
و مايعات لباسشويي، صابون و خميردندان 25 درصد 
و مابقي محصوالت 20 درصد افزايش خواهد داشت. 
در اين نامه به درخواست مكرر شركت هاي عضو اين 
انجمن براي افزايش قيمت محصوالت صنعت براساس 
افزايش قيمت مواد اوليه و ساير نهاده هاي توليد اشاره 
و اعالم شده كه انجمن با توجه به تعهد خود در مورد 
عدم كمبود محصوالت در سطح بازار، شرايط جديد 
افزايش قيمت محصوالت شوينده، بهداشتي و آرايشي 
را اعالم مي كند. همچنين انجمن صنايع ش��وينده، 
بهداش��تي و آرايشي تاكيد كرده كه حداكثر تخفيف 
مجاز براي محصوالت پودرهاي لباسش��ويي دستي 
و ماش��يني و صابون 10 درصد و براي ساير كاالهاي 
اساسي از جمله مايع دستشويي، مايعات ظرفشويي، 
شامپو، مايعات لباسشويي و نرم كننده حوله و لباس 
15 درصد است. بر اين اساس شركت هايي كه نسبت 
به رعايت اين موضوع اقدام كنند معادل با درصد باالتر 
از تخفيف مجاز از قيمت تاييد شده آن شركت ثبت و 

به سازمان حمايت معرفي خواهند شد. 

حفظ ارزش پول
انگيزه سرمايه گذاري در تركيه

ايلنا |عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تبريز در مورد 
اقدام تركيه در جهت ديواركش��يدن مرز با ايران اظهار 
كرد: ديواركشي تركيه بين مرز اين كشور و ايران تاثيري 
بر تجارت رسمي دو كشور ندارد چراكه تجارت از طريق 
كانال هاي مشخص و رسمي انجام مي شود. صحبت هايي 
در مورد تاثير آن بر كاهش قاچاق مي ش��ود كه به نظر 
من عوامل تاثيرگذار بر آن زياد است و تاثير چنداني بر 
تجارت رسمي دو كشور نخواهد داشت. رضا كامي در 
پاسخ به سوالي در مورد سرمايه گذاري ايراني در تركيه 
گفت: عوامل مختلفي در س��رمايه گذاري ايرانيان در 
تركيه موثر است، عده اي با هدف اخذ پاسپورت تركيه، 
عده اي به قصد مهاجرت و ع��ده اي نيز با هدف حفظ 
سرمايه در تركيه سرمايه گذاري مي كنند. ديدگاه هاي 
مختلفي در مورد اين موضوع بيان مي شود و علل و عوامل 
آن يكنواخت نيست اما به نظر مي رسد اخذ پاسپورت 
تركي��ه از بقيه عوامل قوي تر باش��د. كامي در توضيح 
سرمايه گذاري با هدف حفظ سرمايه در تركيه تصريح 
كرد: اخيرا نوسانات نرخ ارز در كشور شدت يافته كه اين 
موضوع مي تواند عاملي براي سرمايه گذاري ايراني ها 
در تركيه باشد. البته به نظر نمي رسد افرادي كه با اين 
هدف در تركيه سرمايه گذاري مي كنند موفق شوند. تا 
حدودي سرمايه آنها حفظ مي شود اما بايد توجه داشت 
كه در تركيه نيز نوس��انات ارزي و افت  و خيز اقتصادي 
وجود دارد. موضوعات مختلف سياسي و اقتصادي در 
اقتصاد تركيه تاثيرگذار است كه باعث نوسانات در اين 
كشور مي شود، در مجموع سرمايه گذاري در تركيه با 
هدف حفظ سرمايه چندان منطقي نيست. وي افزود: 
در تركيه در حوزه مسكن سرمايه گذاري زيادي شده كه 
موجب اشتغال زايي در اين حوزه نيز شده است. مسكن 
در تركيه مورد حمايت سيستم هاي مالي، بانكي و دولت 
است و به طور كلي مي توان گفت نسبت به ديگر كشورها 

اين حوزه در تركيه بيشتر مورد توجه است. 

بازار برنج را پيش از گراني 
مديريت كنيد

رييس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
گفت: تصميم گيري جهت واردات گس��ترده برنج، 
با فرض ثابت بودن قيم��ت ارز و تحت كنترل بودن 
اختالف قيمت آن ب��ا برنج توليد داخل قابل توجيه 
اس��ت.مهدي نجف پ��ور در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
اقتص��ادي خبرگزاري تس��نيم، با اش��اره به اينكه 
وضعيت توليد، واردات و تنظيم بازار برنج در دستور 
كار كارگروه تنظيم بازار كش��ور قرار گرفته اس��ت، 
گفت: بيش از نيمي از مصرف برنج در كش��ور از نوع 
برنج وارداتي بوده و با توجه و نظر به كاهش قابل توجه 
ميزان بارندگي در كشور و متعاقبًا احتمال كاهش 
ميزان توليد برنج ايراني در سال جاري نياز بيشتري 
به تأمين و عرضه برنج وارداتي نسبت به قبل وجود 
خواهد داشت اما ضروري است تمهيدات مقتضي در 
خصوص واردات به موقع و به ميزان بيشتري از نياز 
فعلي مصرف كشور صورت پذيرد در همين زمينه بايد 
نظام تعرفه گ��ذاري بخش گمركي به نحوي تدوين 
گردد كه در راس��تاي تس��هيل واردات و تسريع در 
آن باشد.وي با بيان اينكه بررسي و رصد بازار كشور 
نشان مي دهد كه بازار مصرف برنج وارداتي نسبت به 
برنج توليد داخل چ��ه از لحاظ ذائقه مصرف و چه از 
لحاظ اختالف قيمت بسيار متفاوت است و به يقين 
وفور برنج وارداتي در بازار آسيبي به توليدكنندگان 
و كشاورزان داخلي وارد نخواهد كرد، افزود: با فرض 
بر تحت تأثير قراردادن منافع توليدكنندگان داخلي 
نيز دولت موظف اس��ت اقدامات حمايتي خود را از 
آنها انجام دهد.رييس انجمن ملي حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان تصريح كرد: حق مصرف كنندگان 
در انتخاب مصرف كاالي م��ورد نياز خود از حقوق 
اوليه و بنيادين هر شهروند ايراني است و اين انجمن 
به عنوان نماينده رس��مي جامعه مصرف كنندگان 
كش��ور قويًا درخواس��ت مي كند اواًل در اسرع وقت 
نس��بت به واردات برنج به ميزان مورد نياز كشور با 
حداقل قيمت تمام شده كه متأثر از تأمين ارز مورد 
نياز و تعرفه حقوق و عوارض گمركي است اقدامات 
الزم صورت گيرد. وي اضافه كرد: البته برنج واردشده 
به ميزاني در بازار ارايه شود كه مانع افزايش قيمت و 
منجر به تثبيت قيمت هاي فعلي يا كاهش آن شود. از 
طرفي نيز فراواني آن در سطح عرضه مجالي براي بروز 
تخلف هايي همچون گرانفروشي، امتناع از عرضه، 
فروش اجباري و... به متخلفان ندهد. پس از تحقق 
موارد مذكور دولت به تأمين ذخاير استراتژيك كشور 
متناسب با مقادير تعريف شده در چارچوب قوانين و 

مقررات جاري بپردازد.

مديرعاملبنيادبركت
برايسال1400خبرداد:

 ۲10 هزار شغل جديد بركت 
در1۲ هزار روستا

به گفته مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان 
ام��ام، اين بني��اد در س��ال جديد 210 هزار ش��غل 
ايج��اد مي كند. اميرحس��ن مدني ضم��ن بيان اين 
مطلب اف��زود: بنياد بركت راه ان��دازي 70 هزار طرح 
اش��تغال زايي اجتماع محور جديد را در سال 1400 
در دس��تور كار دارد كه باعث ايجاد 210 هزار فرصت 
شغلي در مناطق محروم خواهد شد. وي خاطرنشان 
كرد: تعداد روس��تاهاي تحت پوش��ش فعاليت هاي 
اش��تغال زايي بنياد بركت از 7 هزار و 575 روس��تا در 
سال 99 به 12 هزار روستا در سال جديد رسيده است.  
مديرعامل بنياد بركت ادامه داد: بنياد پيش از اين در 
276 شهرستان از 31 اس��تان كشور در زمينه ايجاد 
فرصت هاي كس��ب و كار فعال بود ك��ه اين تعداد در 
س��ال 1400 به 350 شهرستان خواهد رسيد. مدني 
با اش��اره به فعاليت 800 تس��هيل گر بنياد بركت در 
مناطق محروم گفت: 95 هزار ميليارد ريال اعتبار كل 
پيش بيني شده براي راه اندازي 70 هزار شغل جديد 
بركت در سال 1400 است. وي در تشريح رسته هاي 
ش��غلي در اولويت براي س��ال جديد اظهار داش��ت: 
آبزي پروري، مشاغل دانش بنيان، پرورش بوقلمون، 
نوشت افزار، محصوالت گلخانه اي، توليد قارچ و پرورش 
گياهان دارويي از جمله رس��ته هاي اولويت دار سال 
1400 به شمار مي روند. به گفته مديرعامل بنياد بركت، 
اين بنياد در س��ال جديد بر ايجاد اشتغال براي اقشار 
خاص از جمله كولبران، سوختبران، زنان سرپرست 
خان��وار و خانواده هاي زندانيان و داراي معلول تمركز 
كرده است. مدني يادآور شد: بنياد بركت تا پايان سال 
گذشته 100 هزار طرح اشتغال زايي اجتماع محور را 
در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته كشور عملياتي 
كرده كه ايجاد 300 هزار ش��غل خ��رد و خانگي را به 
دنبال داشته است. وي تاكيد كرد: بنياد بركت بر اساس 
منويات رهبر معظم انقالب و سياس��ت هاي ابالغي 
از سوي س��تاد اجرايي فرمان امام، ايجاد فرصت هاي 
شغلي در مناطق محروم را با هدف محروميت زدايي، 
توانمندسازي اقتصادي و برقراري عدالت اجتماعي در 
اين مناطق به عنوان اولويت اصلي در راس برنامه ها و 
فعاليت هاي خود قرار داده اس��ت. مدني تصريح كرد: 
بني��اد بركت هيچ گونه محدوديتي ب��راي حمايت از 
كارآفرينان در مناطق و روس��تاهاي محروم كش��ور 
قائل نيست و با پيش بيني پشتيبان و بازار فروش براي 
محصوالت توليدي، يك زنجيره اقتصادي را تشكيل 
مي دهد كه اشتغال پايدار را به دنبال دارد. مديرعامل 
بنياد برك��ت در پايان تاكيد كرد: اج��راي طرح هاي 
اشتغال زايي در مناطق محروم روستايي و كم برخوردار 
كشور، عالوه بر توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي و 
ارتقاي سطح زندگي و معيشت، مهاجرت معكوس را 

نيز در اين مناطق به دنبال داشته است.

شامخارديبهشتماهبه53.84واحدرسيد

جزيياتصادراتصنايعدستيايراندرسال۹۹منتشرشد

فعاالن اقتصادي، نگران آينده 

سهم اندك »فرش« در سبد صادراتي 
تعادل | داده هاي منتشر ش��ده از سوي گمرك ايران 
نشان مي دهد، سهم صنايع دس��تي و آثار هنري ايران 
از صادرات 34 ميليارد دالري ايران در س��ال 99 برابر با 
261ميليون دالر بوده، كه اين ميزان تنها حدود 0.4درصد 
يعني كمتر از نيم درصد از كل ارزش صادرات غير نفتي 
طي سال گذشته را به خود اختصاص داده است. آمارها 
نش��ان مي دهد، ارزش صادراتي گ��روه كااليي »فرش و 
كف پوش هاي دستباف« در سال گذشته 79ميليون دالر 
بوده، كه نسبت به سال 1398عليرغم رشد 22درصدي 
در وزن با كاهش يك درص��دي در ارزش دالري مواجه 
بوده اس��ت. اين امر نشان از اين دارد كه سهم ارزشي اين 
گروه كااليي از كل صادرات غير نفتي كش��ور در س��ال 
گذشته تنها 0.24 درصد بوده است. نكته اي تامل برانگيز 
كه توجه ويژه به اين بخش صنعت را مي طلبد. آمارهاي 
گمرك نشان مي دهد، بازارهايي مانند »چين و هند« گوي 
سبقت صادرات صنايع دستي ايراني را از كف صنعتگران 
ايران رب��وده و بخش عمده اي از بازار جهاني را از آن خود 
ساخته اند. همچنين براساس آمار گمرك، حدود 4هزارتن 
فرش دس��تباف به ارزش 68 ميليون دالر صادر شده كه 
نسبت به سال 1398 به لحاظ وزني رشد 28 درصدي و از 
نظر ارزشي رشد 4 درصدي را نشان مي دهد. كشورهاي 
»آلمان، امارات متحده عربي، ژاپن، پاكستان و استراليا « 
5 كشور عمده و نخست خريدار فرش هاي ايراني در سال 

1399 بوده اند. 

    جزييات صادرات صنايع دستي 
صنايع دستي كشور ايران مشمول گروه كاالهاي مختلفي 
است كه اصلي ترين آنها شامل كف پوش هاي نساجي مانند 
فرش دس��تباف، گبه، گليم، جاجيم و ساير آثار دستي و 
هنري مانند انواع صنايع دستي سنتي مرصع كاري، معرق 
كاري، مينا كاري و همچنين صنايع دستي سفالي است. 

در اين گزارش، آرزو غنيون مع��اون مديركل دفتر آمار و 
پردازش اطالعات گمركي گمرك ايران، ميزان و ارزآوري 
حاصل از صادرات اين گروه كااليي را در س��الي 99 مورد 
بررسي قرار داده كه به شرح زير است. مطابق با دسته بندي 
دفتر آمار و اطالعات وزارت صمت بر اسا س كدتعرفه هاي 
كتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399، گروه كااليي 
»صنايع دستي و آثار هنري« ذيل 111 رديف كد تعرفه 
hs و گروه كااليي »فرش و كف پوش هاي دستباف« ذيل 
16رديف كدتعرفه hs طبقه بندي شده است. گروه كااليي 
»فرش و كف پوش هاي دس��تباف« عمدتا ش��امل انواع 
فرش هاي دستباف، گبه، گليم، سوماك و جاجيم است. اما 
گروه كااليي »صنايع دستي و آثار هنري « طيف گسترده اي 
از اشياي هنري و صنايع دستي را به خود اختصاص مي دهد 
ك��ه از مرصع كاري، ميناكاري، مع��رق كاري تا تابلوهاي 
نقاشي، مجسمه و ساير اشياء تزئيني )به استثناي چيني( 
از سفال، خاتم كاري، صنايع دستي قلم كاري بر روي مس 
و ... را شامل مي شود. بر اساس اطالعات موجود و مقدماتي، 
صادرات غير نفتي سال 1399، بالغ بر 113 ميليون و 674 
هزار تن به ارزش34 ميليارد و 998 ميليون دالر بوده كه 
از اين ميزان صادرات، در مجموع بالغ بر 261ميليون دالر 
به اين دو گروه صنايع دستي و آثار هنري اختصاص داشته 
است. اين ميزان تنها حدود 0.4درصد )كمتر از نيم درصد( 
از كل ارزش صادرات غير نفتي طي سال گذشته را به خود 
اختصاص داده است. از اين ميزان صادرات، حدود 5 هزار و 
726 تن به گروه كااليي »فرش و كف پوش هاي دستباف« 
و به ارزش 79ميليون دالر بالغ گرديده كه نسبت به سال 
1398عليرغم رش��د 22 درصدي در وزن با كاهش يك 
درصدي در ارزش دالري مواجه بوده اس��ت. شايان ذكر 
است سهم ارزشي اين گروه كااليي از كل صادرات غير نفتي 
كشور در سال گذشته تنها 0.24 درصد بوده است. نكته اي 
تامل برانگيز كه توج��ه ويژه به اين بخش صنعت را طلب 

مي نمايد. بازارهايي مانند چين و هند گوي سبقت صادرات 
صنايع دستي ايراني را از كف صنعتگران ايران ربوده و بخش 
عمده اي از بازار جهاني را از آن خود ساخته اند. تفكيك گروه 
كااليي فوق به شرح زير اس��ت.صادرات فرش دستباف: 
حدود 4هزارتن فرش دستباف به ارزش 68 ميليون دالر 
صادر شده كه نسبت به سال 1398 به لحاظ وزني رشد 28 
درصدي و از نظر ارزشي رشد 4 درصدي را نشان مي دهد. 
كشورهاي »آلمان، امارات متحده عربي، ژاپن، پاكستان 
و استراليا« پنج مقصد عمده و نخست خريدار فرش هاي 
ايراني در سال 1399 بوده اند.  صادرات گبه: شامل 263تن 
به ارزش 4 ميليون دالر بوده كه نسبت به سال گذشته آن 
كاهش 17 درصدي در وزن و همچنين كاهش 31 درصدي 

در ارزش را به دنبال داشته است. 
كش��ورهاي »ژاپن، س��وييس، چين، آلم��ان و ايتاليا « 
5 كش��ور عمده و نخس��ت خريدار گبه ايراني در س��ال 
1399بوده اند. اين 5 كشور در مجموع 3.9 ميليون دالر 
از ارزش كل صادرات گبه هاي ايراني را در سال گذشته به 
خود اختصاص داده اند كه در اين ميان سهم كشور ژاپن 
به تنهايي بالغ بر 86 درصد و ارز ش 3.5ميليون دالر بوده 
است.  صادرات جاجيم: در س��ا ل 1399 برابر با 306 تن 
جاجيم دس��ت باف به ارز ش حدودي يك ميليون دالر 
از كشور صادر ش��ده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
آن حاكي از رش��د 85 درصدي در وزن و 21درصدي در 
ارزش دالري است. كشورهاي »عرا ق، قطر، تركمنستان، 
افغانستان و پاكس��تان« عمده خريداران جاجيم ايراني 
بوده اند. عراق با س��هم حدود 55 درصدي )بيش از نيمي 
از ارزش ص��ادرات جاجيم در س��ال 99( از كل صادرات 
جاجيم در رتبه نخس��ت خريداران اين كاال بوده اس��ت.  
صادرات گليم و سوماك: اگرچه صادرات گليم و سوماك 
با وزن 1.5 هزارتن و با ارز شي بيش از 6 ميليون دالرصورت 
گرفته اما كاهش حدود 25درص��دي در ارزش دالري را 

عليرغم رشد وزني 10درصدي به دنبال داشته است. اين 
امر توجه به كيفيت توليد و همچنين كيفيت و مرغوبيت 
مواد اوليه مصرفي براي تهيه اين محصول دست باف را دو 
چندان مي نمايد. كشورهاي »عراق، آلمان، قطر و ژاپن« 
عمده خريداران گليم و سوماك ايراني بوده اند، كه بيش 
از 87 درصد از ارزش صادرات اين كاال را به خود تخصيص 
داده اند. گروه كااليي »صنايع دستي و آثار هنري«: انواع 
صنايع دستي و آثار هنري در سال 1399، به وزن تقريبي 
11هزار تن و با ارزشي بالغ بر 47 ميليون دالر از كشور صادر 
شده است. الزم به توضيح اس��ت كه اين ميزان صادرات 
تنها حدود 0.14 درص��د از ارزش كل صادرات غير نفتي 
سال گذشته را به خود اختصاص داده است. در بين اقالم 
صنايع دستي و آثار هنري صادر ش��ده »صنايع دستي 
س��نتي مرصع كاري« با وزني حدود 800 كيلوگرم و با 
ارزشي حدود 32 ميليون دالر، نخستين كاالي صادراتي 
در اين گروه كااليي طي سال 99 بوده كه به كشور تركيه 
صادر ش��ده است. »مجسمه و س��اير اشياي تزئيني )به 
اس��تثناي چيني( از سفال صنايع دس��تي« نيز دومين 
كاالي صادراتي اين گروه ب��ا وزن 7.7 هزارتن و با ارزش 
بالغ بر 11 ميليون دالر بوده است. مقصد عمده صادراتي 
اين گروه صنايع دستي سفالي، كشورهاي »عراق، كويت، 
امارات متحده عربي، عمان و قطر« بوده اس��ت. »ترمه، 
كوالژ، مصنوعات چوبي خاتم كاري شده، كيف كارشده، 
مصنوعات شيش��ه اي دست س��از و ....« از ديگر صنايع 
دستي صادر ش��ده در اين گروه بوده اند. مرغوبيت كاال، 
نام وآوازه صنايع، بازار فروش وس��يع، استعداد و توانايي 
توليد، ظرافت و زيبايي صنايع دستي ايراني و نياز اندك به 
سرمايه اوليه براي توليد در بازار كنوني و شرايط اقتصادي 
از عمده ترين مزاياي رقابتي براي صنعتگران ايراني جهت 
گسترش فعاليت خود و كسب سهم بيشتري از بازارهاي 

جهاني است.
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خبرروز

كرونا جان ۱۲۰ نفر ديگر را در ايران گرفت
با فوت ۱۲۰ نفر ديگر از هموطنان مبتال به كوويد۱۹، تعداد جان باختگان اين بيماري در ايران به ۸۱ هزار و ۱۸۳ نفر رسيد. به گزارش روابط عمومي 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي روز دوشنبه در اطالعيه اي اعالم كرد: تاكنون دو ميليون ۵۶۵ هزار و ۹۷۲ نفر از بيماران، بهبود يافته يا 
از بيمارستان ها ترخيص شده اند. سه هزار و ۶۸۷ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ نيز در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت 
قرار دارند و ۲۰ ميليون و ۸۱۲ هزار و ۸۱۹ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. بر اساس اين گزارش، اكنون ۱۶ شهر كشور در 
وضعيت قرمز، ۲۰۱ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۳۱ شهر در وضعيت زرد قرار دارند و هيچ شهري در وضعيت آبي قرار ندارد. وزارت بهداشت همچنين 
اعالم كرد: تاكنون چهار ميليون و ۲۳۰ هزار و ۴۸۴ نفر دوز اول واكسن كرونا و ۶۵۸ هزار و ۲۸۵ نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده و واكسينه شده اند.

رويداد

رييس جمهور آينده از مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام بايد بخواهد، سياست هاي كلي را براي كودكان 
تدوين كند. دبير س��ابق مرجع ملي كنوانس��يون 
حقوق ك��ودك درب��اره مطالبات ح��وزه كودكان 
از رييس جمه��ور آين��ده گف��ت: در ادوار مختلف 
انتخابات رياس��ت جمهوري هم به صورت مكتوب 
و هم به صورت ش��فاهي يا مصاحبه، مطالباتي را از 
كانديداهاي رياست جمهوري و حتي رييس جمهور 

منتخب درباره كودكان داشته ايم. 

    كانديداها به مسائل كودكان بپردازند
مظفر الوندي ادامه داد: متاس��فانه در مورد رعايت 
حقوق كودك و مجموعه مسائل مربوط به كودكان 
و همچني��ن بخش آس��يب هاي مربوط ب��ه آنها 
مطالبات��ي را در دوره ه��اي قبل نيز داش��تيم، كه 
نتيجه بخش نبود و متاسفانه در اين دوره هم آنچه 
در ميان صحبت هاي تبليغات��ي كانديداها جالب 
اس��ت، اين اس��ت كه تا امروز هيچ نكته اي درباره 
مس��ائل مربوط به كودكان از سوي آنها بيان نشده 
اس��ت و اين نشان مي دهد مش��اوراني كه در كنار 
كانديداها هس��تند، ش��ايد چنين موضوعاتي در 

اولويت شان نباشد. 
دبير س��ابق مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك 
تاكيد كرد: درباره حقوق كودك هميشه گفته ايم 
كه تا اين موضوع براي مس��ووالن، تصميم سازان، 
تصميم گيران و مقننان اولويت نبوده و جا نيفتد، 
هيچ اتفاقي در حوزه كودك رخ نمي دهد و از طرفي 
ش��ايد اقدامات موردي آن هم براساس مطالبات 
س��من ها و فعاالن حقوق كودك بعض��ا منجر به 
تدوي��ن يك قانون ناقص و مختصر ش��ود. الوندي 
با تاكيد بر اينك��ه در حوزه حقوق كودك ما نياز به 

سياستگذاري داريم، خاطرنشان كرد: در حالي كه 
درباره همه موضوعات در مجمع تشخيص مصلحت 
سياس��ت هاي كلي تدوين و تعيين مي كنيم، يك 
خط سياس��ت كلي درباره ك��ودكان نداريم و اين 
يك نقص مهمي اس��ت، چرا اگر سياست كلي در 
خصوص كودك وجود داش��ته باشد و به طور مثال 
اگر درباره كيفر كودك، آموزش كودكان و هويت 
كودكان سياست هاي مش��خصي داشته و تدوين 
كنيم، مي توانيم براساس اين سياست ها قوانين را 
تدوين كنيم و در نهايت به اقدامات اجرايي مناسب 

در اين زمينه منجر مي شود.
او ادامه داد: وقتي درب��اره حقوق كودك صحبت 
مي كنيم يعني درباره همه افراد كمتر از ۱۸ سال 
در كش��ور صحبت مي كنيم و اين شامل كودكان 
س��الم، نخبه، برخ��وردار، كودكان اس��تثنايي، 
ك��ودكان كار و... مي ش��ود. بعضا ممكن اس��ت 
ك��ودكان نخبه و س��الم نيز حقوق ش��ان تضييع 
مي ش��ود و ما تاكنون سياس��ت مشخصي درباره 
كودكان نداش��ته ايم و اميدواري��م كانديداهاي 
رياس��ت جمهوري در يك��ي از مباحث��ي ك��ه در 
اي��ن روزها دارند، در اين م��ورد نيز موضوعاتي را 

مطرح كنند.

     تابع احساسات هستيم
دبير س��ابق مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك 
تصريح كرد: ما متاس��فانه تابع احساسات هستيم 
وقتي قتل رومينا رخ مي دهد يا مشكلي براي كودكي 
ايجاد شود، در اين خصوص صحبت مي شود و دوباره 
مساله فراموش مي شود، اما در عمليات و اجرا هيچ 
برنامه و سياست مشخصي براي كودكان نمي بينيم و 
متاسفانه ما هر روز كودكان را همچنان در سرچهارراه 
مي بيني��م. همه اقداماتي كه دس��تگاه هاي دولتي 
مي گويند انجام مي دهيم معلوم است كه اقداماتي 
سطحي است و به اين نياز داريم كه مسوول منتخب 
اجرايي كشور برنامه اي براي كودكان هم داشته باشد.

     بايد سياست مشخص داشته باشيم
الون��دي با اش��اره به قان��ون حمايت از ك��ودكان و 
نوجوانان گفت: نوش��تن اليحه يك فرآيند طوالني 
دارد به خصوص درب��اره موضوعات كودكان كه در 
 اولويت مي بينيم. ش��اهديم، يك ب��اره يك اليحه 
ده سال در مجلس مي ماند و اين يك واقعيت است. 
ما بايد يك سياست مش��خص داشته باشيم يعني 
رييس جمهور از مجمع تش��خيص مصلحت نظام 

بخواهد سياست هايي براي كودكان تدوين شود.
او اف��زود: ما در گذش��ته در نامه اي ب��ه دبير مجمع 
خواستيم براي يك بار هم كه شده اين سياست ها را 
تدوين كنند اگر سياست مشخصي در حوزه كودك 
داشته باشيم لوايح روند عادي خود را طي مي كند، 
اما وقتي ما در بحث فقه��ي در برخي از موضوعات 
كودكان با چالش مواجه هس��تيم، هر اليحه اي هم 
نوشته شود در مس��ير تدوين يا تغيير مي كند يا به 
سد ش��وراي نگهبان مي خورد و در آخر هم نتيجه 

مشخصي نمي گيرد.

»مسائلكودكان«دربرنامههايانتخاباتيكانديداهااولويتيندارد
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

تقويت اعتماد اجتماعي با 
توجه به منافع و مصالح جمعي

اين مس��ائل و مش��كالت قطعا مي تواند در اعتماد 
اجتماعي مردم تاثيرگذار باشد. در اين شرايط ديگر 
ما نمي توانيم شور و حال سال هاي پيش به هنگام 
انتخابات رياست جمهوري را در بين مردم ببينيم. 
خس��تگي و فرس��ودگي جامعه كه دليل اصلي آن 
مشكالت اقتصادي است باعث شده تا مردم ديگر به 
دنبال مطالبه گري نباشند. اما اگر به دنبال افزايش 
مشاركت اجتماعي هستيم بايد اعتماد اجتماعي 
را در جامعه تقويت كني��م و اين مهم جز با توجه به 
منافع و مصالح جمعي محقق نمي شود. مشاركت در 
يك گروه اجتماعي براساس اصول، اهداف و مقاصد 
مشخص شكل مي گيرد. به عنوان مثال، مشاركت در 
خانواده مطابق با وظايف و مسووليت نقش والدين، 
همسر و فرزندان تداوم يافته و باعث ادامه ارتباطات 
خواهد شد. در سطح ساختار اجتماعي كالن نيز با 
توجه به حضور گروه هاي اجتماعي مختلف، منافع 
متعدد و اهداف و مقاصد متمايز، مشاركت مستلزم 
پذيرش مصالح جمعي است. پذيرش منافع عمومي 
س��بب تقويت اعتماد جمع��ي و در نتيجه افزايش 
مشاركت اجتماعي خواهد شد و فردگرايي و عمل 
كردن براساس منافع شخصي، مشاركت اجتماعي 
را كاهش مي دهد. توجه به اين منافع فردي در سطح 
خانواده هم مي تواند ارتباطات اجتماعي را متزلزل 
و اعتم��اد اجتماعي را از بين بب��رد. به عنوان مثال، 
درخواس��ت ازدواج يك پس��ر با هدف دستيابي به 
ثروت بدون شك در سال هاي آتي زندگي مشترك 
را تخريب مي كند. بنابراين براي تقويت مشاركت 
اجتماعي در هر جامعه بايد منافع و مصالح جمعي 
را درنظ��ر گرفت و در اين راس��تا عمل ك��رد. از ياد 
نبريم رش��د و بالندگي يك جامعه نيز در گرو توجه 
به منافع جمعي اس��ت. توجه به اه��داف و مصالح 
عمومي اعتماد و همدلي را در كشور تقويت كرده و 
مش��اركت اجتماعي را افزايش خواهد داد و اين امر 
بدون شك باعث رشد وكمال يك جامعه مي شود. 
اين مشاركت )كوتاه مدت، ميان مدت يا بلندمدت( 
نيز بايد تابع قوانين و ضوابط باشد، تقسيم كار اتفاق 
افتد و مطابق با مناف��ع اجتماعي تداوم يابد، در غير 
اين  صورت اعتماد اجتماعي از دس��ت خواهد رفت 
و اعتماد »از دس��ت رفته« به سهولت بازنمي گردد. 
به منظور دستيابي به مشاركت اجتماعي ارتباطات 
و كاركردها نيز بايد مشخص شود. گاه اهداف پنهان 
هم مشاركت اجتماعي در گروه را متزلزل مي كند، 
مش��اركت اجتماعي با پذي��رش »يكديگر« اتفاق 
مي افتد. مش��اركت اجتماعي در حقيقت پذيرش 
مهارت و تخصص يكديگر اس��ت، ب��دون پذيرش 
يكديگر مش��اركت اتفاق نمي افتد، بايد به مهارت 
همديگر اعتماد كنيم و براساس اين اعتماد واطمينان 
مشاركت اجتماعي را افزايش داده و در راستاي رشد 

وبالندگي قدم  برداريم.

انهدامناصرخسرومجازيدرپايتخت
رييس پليس فض��اي تولي��د و تبادل 
اطالع��ات پايتخ��ت از شناس��ايي 
و دس��تگيري عامل ف��روش داروهاي 
غيرمج��از در فضاي مج��ازي خبر داد. 
سرهنگ داود معظمي گودرزي گفت: از 
متهم دستگير شده بيش از ۵۴ هزار قلم 
انواع داروي ناياب و كمياب كشف شد. او 
افزود: در راستاي مبارزه با فروشندگان 

دارو در فضاي مجازي و طي رصد و پايش صورت گرفته 
توسط كارشناس��ان اين پليس، يك كانال تلگرامي 
با تع��داد ۱۸۹ هزار دنبال كننده ك��ه اقدام به فروش 
انواع داروي ناياب و كمياب مي كردند، شناسايي شد. 
همچنين كارشناس��ان پليس فتا پايتخت اقدامات 
ويژه خود را آغاز كردند و ب��ا بهره گيري از روش هاي 
فني و علمي موفق ش��دند مجرم را در فضاي مجازي 
شناسايي كنند. معظمي اضافه كرد: پس از به دست 
آمدن اطالعات هويتي متهم و پس از تشريفات قضايي، 

مجرم در محل اختف��اي خود در يكي از 
مناطق جنوبي تهران دستگير شد و بيش 
از ۵۴ هزار قلم انواع داروي كمياب و ناياب 
از وي كشف ش��د و در نهايت، اين مجرم 
س��ايبري به همراه داروهاي مكشوفه به 
پليس فتا انتقال داده شد. رييس پليس 
فتا پايتخت افزود: مجرم پس از انتقال به 
پليس فتا ضمن پذيرش جرم ارتكابي اش، 
پ��رده از اقدام��ات مجرمانه خود برداش��ت و گفت با 
فعاليت گس��ترده و وس��يع خريد و فروش داروهاي 
كمياب و ناياب در س��طح كش��ور قصد داش��تم يك 
ناصرخسروي مجازي را در فضاي مجازي ايجاد كنم. 
سرهنگ گودرزي با اشاره به اينكه اين شخص فعاليت 
گسترده اي جهت فروش دارو در فضاي مجازي داشت، 
افزود: پليس فتا با رصدهاي مستمر و شبانه روزي خود 
در فضاي مجازي با كساني در اين فضا اقدام به فروش 
اينگونه اقالم كنند، مطابق قانون برخورد خواهد كرد.

داعشمرگرهبربوكوحرامراتاييدكرد
گروه تروريس��تي داع��ش در غرب 
آفريقا در يك فايل صوتي مرگ ابوبكر 
ش��يكاو، رهبر گروه »بوكو حرام« در 
نيجريه را تاييد كرد. پيشتر مقام هاي 
اطالعاتي نيجريه گفته بودند كه رهبر 
گروه شبه نظامي بوكوحرام در پي باال 
گرفتن درگيري بين ش��به نظاميان 
تحت امرش با تروريست هاي وابسته 

به داعش يا كش��ته يا به شدت زخمي شده است. 
با اين حال يك مق��ام بوكوح��رام در ايالت بورنو 
ادعاهاي مطرح ش��ده درباره ابوبكر ش��يكاو را رد 
ك��رده و آن را جديدترين م��ورد از ادعاهاي غلط 

سرويس هاي اطالعاتي درباره از بين 
رفتن اي��ن رهبر تروريس��ت خوانده 
بود. ب��ا مرگ رهبر گروه تروريس��تي 
بوكوحرام داعش در اس��تان آفريقاي 
غربي همچنين به ذخاير تس��ليحات، 
مهمات و غنائم ش��يكاو دسترس��ي 
خواهد يافت. در س��طح استراتژيك، 
تص��رف اراضي بوكوحرام در ش��مال 
شرقي نيجريه، يك منطقه به بزرگي هزاران مايل 
در امتداد اين منطقه ت��ا مكان هايي مثل مالي و 
مرز ليبي را كه گروه هاي وابسته به داعش در آنجا 

تحركاتي دارند، به هم پيوسته مي كند.

۳۵۰هزاركارگرساختمانيپشتنوبت
در صورت تصويب قانون جديد ۳۵۰ هزار 
كارگر ساختماني كه پشت نوبت بيمه قرار 
دارند تحت پوشش قرار مي گيرند. معاون 
بيمه اي سازمان تامين اجتماعي با بيان اين 
مطلب گفت: قانون قبل حق بيمه از محل 
۱۵ درصد عوارض ساختماني و ۷ درصد 
توسط خود كارگران پرداخت مي شد و از 
سال ۹۳ تا پايان ۹۹ اجرايي شد. مهرداد 

قريب ادامه داد: اجراي اين قانون باعث ش��د ۲۰ درصد 
س��هم كارفرما تحقق پيدا نكند و همين موجب بروز 
كس��ري در سازمان تأمين اجتماعي شد و در نهايت تا 
پايان اسفند سال ۹۹ سازمان با ۱۰ هزار و ۴۰۰ ميليارد 
تومان كسري مواجه شد. به گفته او، اصالح قانون گذشته 
از يك س��ال قبل در دس��تور كار قرار گرفت و مباحث 
مختلفي مطرح و جلسات زيادي در تأمين اجتماعي و 
همچنين كميسيون هاي مختلف برگزار شد و در نهايت 

ش��ركاي اجتماعي، انجمن صنفي، نظام 
مهندسي كشور، وزارت كشور، شهرداري 
در آن جلس��ات حض��ور داش��ته و بعد از 
تصميم گيري نهايي در كميسيون به تأييد 
رس��يد. معاون بيمه اي س��ازمان تأمين 
اجتماعي گفت: به دنبال مشكالت قانون 
قبلي، مس��تندات و گزارش نهايي را براي 
كميسيون هاي مختلف مجلس ارسال و 
پيشنهاداتي به آنها ارايه كرديم كه پس از بررسي هاي 
كارشناسي تصميماتي اخذ كرديم تا بتوانيم منابع الزم 
براي تحت پوشش قرار دادن تمامي كارگران ساختماني 
تأمين كنيم. او گفت: قانون جديد طي هفته هاي آينده 
مجدداً مطرح مي شود و در صورت تصويب ديگر هيچ 
كارگر ساختماني پشت نوبتي نخواهيم داشت و همه 
كارگران ساختماني تحت پوشش قرار گرفته و از خدمات 

تأمين اجتماعي برخوردار مي شوند.

درحال  حاضر تمامي مردم دنيا بي توجهي 
سران كشورها به موضوع محيط زيست را 
لمس كرده اند. از اين  رو نياز است كه تمامي 
كشورهاي جهان در زمينه حفاظت از محيط زيست و كره 
زمين تجديد نظر كنند. رييس سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت ضمن انتقاد از اينكه نگاه برخي سياستگذاران 
در كشور به موضوع محيط زيست نگاهي فانتزي است، 
گفت: متاسفانه در كشور ما مسووالن و سياستگذاران به 
موضوع محيط زيست به عنوان يك مساله فانتزي و ثانوي 
نگاه مي كنند. بايد به اين موضوع توجه كرد كه تحمل كره 
زمين كم شده است. از سوي ديگر در كشور ما نيز محيط 
زيست در لبه آسيب پذيري حركت مي كند. كالنتري با 
بيان اينكه طي چند س��ال اخير در حوزه محيط زيست 
برخالف تبليغاتي كه عليه دولت مي شود، دستاوردهاي 
خوبي داشته ايم، گفتيم: در حوزه محيط زيست با وجود 
اينكه به  دلي��ل تحريم ها منابع مالي دولت كاهش يافته 
بود، با حمايت هاي رييس جمهوري از محيط زيس��ت 
دس��تاوردهايي داش��ته ايم. او ادامه داد: براي مثال طي 
سال هاي اخير ۴۵۰ ميليون دالر براي مهار گرد و غبارها 
در كشور تخصيص و طي چهار سال اخير براي حفاظت از 
مناطق چهارگانه حدود ۱۰۲۰ نفر محيط بان به مجموع 

محيط بانان اضافه شده است.

    افزايش ۳۰۰ درصدي حقوق محيط بانان
معاون رييس جمهوري در ادامه گفت: چهار سال گذشته 
متوس��ط حقوق محيط بانان يك ميلي��ون و ۵۰۰ هزار 
تومان بود ك��ه جزو پايين ترين حقوق ه��اي دولت و در 
حد حقوق يك افس��ر وظيفه بود. در چنين شرايطي با 
كمك رييس جمهوري و سازمان برنامه و بودجه حقوق 
محيط بانان بيش از ۳۰۰ درصد افزايش يافته و از متوسط 
پرداختي هاي دولت بيشتر شده است. به گفته او به طور 
كلي در مناطق چهارگانه محيط زيستي حدود ۳۰ درصد 
به پرسنل محيط بانان افزوده شده است و سعي كرده ايم 
كه انگيزه ه��اي الزم را به محيط بانان ب��راي حفاظت از 

مناطق دهيم.

    استفاده از ظرفيت دانشگاه ها براي پايش صنايع
كالنتري در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اش��اره 
به كمبود نيروي فني در ادارات كل استاني تصريح كرد: 
سعي كرديم كمبودها در اين بخش را با استفاده از ظرفيت 
دانشگاه هاي كشور جبران كنيم. درحال  حاضر دانشگاه ها 
در بخش محيط زيست انساني براي پايش صنايع همكاران 

ما هستند حتي قرار شده است كه بخشي از پايش ها را به 
دانشگاه ها واگذار كنيم. او با اشاره به اينكه در ساير بخش ها 
ازجمله پايش هاي دريايي، آموزش هاي عمومي، ارتباط با 
سمن ها و... كارهاي خوبي طي سال هاي اخير انجام شده 
است، گفت: البته محدوديت هايي در ارتباط با سمن ها 
به ويژه در دوران شيوع ويروس كرونا وجود دارد. ما حتي 
به دنبال آن هستيم كه اختيارات جديدي را در بعد نظارتي 

به سمن ها واگذار كنيم.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست در ادامه در پاسخ به 
پرسش ايسنا درباره تعيين تكليف مركز دفع زباله آرادكوه 
كه قرار بود تا پايان دولت تصميمي براي آن گرفته شود، 
توضيح داد: مركز دفع زباله آراد كوه حدود ۶۰ سال پيش 
به عنوان مركز دفع زباله ته��ران به وجود آمد اما به دليل 
گسترش جمعيت و ايجاد آالينده هاي جديد و افزايش 

پسماندها دچار مشكالتي شد.

    مركز دفع زباله آراد كوه بايد جابه جا شود
او افزود: حدود دو ماه گذشته با اسحاق جهانگيري ، معاون 
اول رييس جمهوري از اين مركز دفع زباله بازديد كرديم. 
چيزي كه مشخص است اين كه آرادكوه پاسخگوي دفع 

زباله هاي تهران نخواهد بود و نياز به جابه جايي دارد.

   ۵۰۰ تا ۷۰۰ ميليون دالر
براي جابه جايي آرادكوه نياز است

كالنتري با بيان اينكه طي دو سال اخير بخشي از مشكالت 
مركز دفع زباله آرادكوه برطرف شده است، تصريح كرد: 
جابه جايي آرادكوه نيازمند صرف بودجه اي حدود ۵۰۰ تا 
۷۰۰ ميليون دالر است. اميدواريم پس از رفع تحريم ها با 
استفاده از منابع صندوق توسعه - كه طي سه سال اخير به  
دليل تحريم ها ورودي  خاصي نداشته است - جابه جايي 

آرادكوه صورت گيرد.
او با اشاره به اينكه مي توان گفت طي سال هاي اخير ۶۰ 
درصد آاليندگي آرادكوه كاهش يافته است، تصريح كرد: 
يكي از منابع بوي نامطبوع جنوب تهران آرادكوه اس��ت 
البته سرمايه گذاري هاي خوبي براي رفع اين آاليندگي و 

ساير منابع آالينده در جنوب تهران صورت گرفته است.

    واگذاري ۱۲۰۰ دستگاه موتورسيكلت 
مجهز به پاسگاه هاي محيط باني

معاون رييس جمهوري در ادامه صحبت هاي خود با بيان 
اينكه ساالنه حدود ۵۰ تا ۶۰ ميليارد تومان از بودجه ناچيز 
محيط زيست براي تجهيز محيط بانان هزينه مي شود، 
گفت: امسال حدود ۱۲۰۰ دستگاه موتورسيكلت مجهز 
به پاسگاه هاي محيط باني واگذار مي شود و ساير تجهيزات 

پيشرفته نيز در اختيار محيط بانان قرار خواهد گرفت.
كالنتري در ادامه اظهاركرد: از سوي ديگر مشكل اصلي ما 
در حوزه محيط باني اين بود كه محيط بانان آموزش هاي 
الزم را ندي��ده بودند. از اي��ن رو با كمك معاونت آموزش، 
آموزش هاي حي��ن خدمت ب��ه محيط بانان اراي��ه و از 
طرفي ديگر دانشكده محيط زيس��ت به مركز آموزش 
محيط بان تبديل شد. در نهايت ۱۴ هزار نفر روز محيط بان 

آموزش هاي الزم را دريافت كردند.
او با بيان اينكه محيط بانان پيش از اين بدون آموزش 
و اسلحه به دست در مناطق حساس مشغول فعاليت 
بودن��د، گف��ت: از اي��ن رو بخش��ي از گرفتاري هاي 

محيط بانان تقصير ما بوده است.

     ضرورت ادامه روند تجهيز محيط بانان 
در دولت آينده

رييس سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: طي امسال 
۶۰ ميليارد تومان تجهيزات جديد براي محيط بانان تهيه 
خواهد شد. اگر برنامه تجهيز محيط بانان در دولت بعدي 
نيز ادامه داشته باشد، طي دو سال آينده محيط بانان مانند 

رنجرهاي كشورهاي غربي خواهند شد.
معاون رييس جمهوري با بيان اينكه درحال حاضر بيش 
از ۳۰۰ س��ربازمحيط بان به مجموع محيط بانان اضافه 
كرده ايم، گفت: در برخي پارك هاي ملي به صورت پايلوت 
با كم��ك وزارت ارتباطات تجهيزات نوين��ي در اختيار 
محيط بانان قرار گرفته است. اميدواريم ظرف دو سال آينده 

از مناطق چهارگانه پيشرفته تر حفاظت كنيم.
او با اش��اره به تصويب قواني��ن و آيين نامه هايي در حوزه 
محيط باني تصريح كرد: درحال  حاضر با استفاده از همين 
قوانين در حكم دو محيط بان محكوم به قصاص تجديدنظر 

صورت گرفته است.
رييس سازمان حفاظت محيط زيس��ت در ادامه درباره 
وضعيت بحراني آب در كشور گفت: آب مهم ترين دغدغه 

كشور است و ما به آب ظلم كرده ايم. در سال ۱۳۶۷ حدود 
۱۳۲ ميليارد مترمكعب آب تجديدپذير داشتيم اما اين 
رقم طي چند سال اخير به كمتر از ۹۰ ميليارد مترمكعب 
رسيده است. درحال  حاضر نيز سرانه آب تجديدپذير در 

ايران براي هر نفر كمتر از ۱۰۰۰ متر مكعب است.

    در ايران به بحران آبي رسيده ايم
كالنتري افزود: در چنين ش��رايطي مي توان گفت كه به 
بحران آبي رسيده ايم و ۷۰ درصد جمعيت كشور زير ۷۰۰ 
متر مكعب آب تجديدپذير در اختي��ار دارند. از اين رو در 

مرحله ورشكستگي آبي هستيم.

   آب بزرگ ترين معضل كشور است
او با بيان اينكه درحال حاضر آب بزرگ ترين معضل كشور 
است و سرمايه آب و خاك ما درحال هدررفت است، گفت: 

محيط زيست ما امروزه با كمبود آب تهديد مي شود.

    تصويب برنامه آمايش سرزمين
معاون رييس جمهوري در ادامه اظهار كرد: در حال  حاضر 
با وزارت نيرو در زمينه حقابه ۳۵ تاالب تفاهم كرده ايم و 
تصويب حقابه ۳۴ تاالب ديگر نيز در مراحل پاياني است. 
در كل نبايد اينطور باشد كه اگر سيل آمد تاالب هاي ما آب 
داشته باشند. در برخي از تاالب ها مانند گاوخوني به دليل 
توس��عه ناپايدار و نبود برنامه آمايش س��رزميني امكان 
آب رساني وجود ندارد البته هفته گذشته پس از ۴۳ سال 

برنامه آمايش سرزمين در دولت تصويب شد.

    سياست هاي كالن بدون توجه 
به محدوديت هاي آبي تدوين مي شود

كالنتري در بخش��ي ديگري از صحبت هاي خود با 
انتقاد از اينكه سياست هاي كالن در كشور بدون توجه 
به محدوديت هاي آبي تدوين مي شود، گفت: وقتي 
مي گوييم كه در توليد بايد ۹۵ درصد به خودكفايي 
برسيم يعني بايد دو برابر ظرفيت موجود از منابع آبي 
استفاده كنيم. در اين شرايط اگر براي محيط زيست 

نجنگيم، محيط زيست از بين خواهد رفت.

    انتقاد كالنتري از وزارت نيرو به دليل
عدم پرداخت حقابه ها

وي با بيان اينكه به دليل ش��رايط خشكس��الي در 
كش��ور در مناطق چهارگانه محيط زيس��تي آب 
طبيعي بس��يار كم شده اس��ت و بايد براي حيات  
وحش ب��ا تانكر آب رس��اني كني��م، تصريح كرد: 
واقعيت آب در كشور اسفناك تر از چيزي است كه 
مسووالن آب مي گويند. گله من از وزارت نيرو اين 
است كه حقابه اي را كه خودشان تاييد كرده اند نيز 

پرداخت نمي كنند.

    حقابه درياچه اروميه پرداخت نشد
رييس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه طي 
امسال بارش ها در حوضه درياچه اروميه ۱۲ درصد كاهش 
يافته است، گفت: در اين شرايط وزارت نيرو ۶۰ درصد از 
حقابه درياچه اروميه را پرداخت نكرد. كالنتري افزود: اگر 
اين ش��رايط ادامه پيدا كند ما ناچاريم كه به قوه قضاييه 

مراجعه كنيم.

    طي دو سال اخير براي
هيچ صنعت آب بري مجوز صادر نشده است

معاون رييس جمهوري در بخش ديگري از اين نشست 
با بيان اينكه طي دو سال اخير به هيچ صنعت آب بري 
مجوز نداده ايم، گفت: تمامي صنايع فوالد و پتروشيمي 
بايد كنار سواحل استقرار يابند. اين اتفاق بايد ۴۰ سال 
پيش در كشور رخ مي داد. به عنوان مثال زاينده رود در 
زمان شاه عباس صفوي ۷۰۰ ميليون مترمكعب آب 
داشت. در حال  حاضر اين رقم به يك ميليارد و ۷۰۰ 
ميليون متر مكعب رسيده است. با اين وجود زاينده رود 

و تاالب گاوخوني خشك  هستند.

    تمدن كشور درمعرض تهديد است
رييس سازمان حفاظت محيط زيس��ت تصريح كرد: از 
سويي ديگر درحال  حاضر ما در برخي مناطق كشور كه 
در گذشته مشكل آب نداشتند مانند گيالن و مازندران با 
مشكل آب مواجه شده ايم. اگر همين وضعيت ادامه يابد 

تمدن كشور درمعرض تهديد قرار مي گيرد.
او ادامه داد: عده اي اصرار دارند در توليدات كشاورزي 
و گندم به  خودكفايي برس��يم اين درحالي است كه 
سرانه آب در كشور به زير ۱۰۰۰ متر مكعب در سال 
رسيده است و با اين مقدار تنها مي شود ۷۰۰ كيلوگرم 

گندم توليد كرد.

هشداركالنتريدربارهورشكستگيآبيگزارش

حقابههاپرداختنشودبهقوهقضاييهمراجعهميكنيم

ذرهبین

بيش از چهارماه از درگيري يك نماينده مجلس با سرباز 
راهور گذشته و گرچه تاكنون خبري از برخورد با اين فرد 
منتشر نشده، اما آخرين پيگيري ها حاكي از اين است كه 
رسيدگي به اين پرونده ادامه داشته و اين نماينده درسه 

مورد مجرم شناخته شده است.
اقدام عنابس��تاني واكنش هاي زيادي را درپي داشت 
و حتي تا عالي ترين سطوح ستادكل نيروهاي مسلح 
نيز رفته و سردار ابوالفضل شكارچي، سخنگوي ارشد 
نيروهاي مس��لح را به واكنش واداشت و او در سخناني 
ضمن ابراز تاس��ف فراوان براي عنابس��تاني، گفت كه 
سيلي به به سرباز يعني سيلي به نظم و امنيت اجتماعي 
و براي چنين فردي متاسفم. سردار سيد كمال هاديانفر، 
رييس پليس راهور ناجا نيز اخيرا مي گويد: پرونده دنبال 
مي شود و كيفرخواست هم به دادگاه رفته است. ما پيگير 
اين موضوع هس��تيم. در تازه ترين اظه��ارات در مورد 

رسيدگي به درگيري عنابستاني با سرباز راهور، سردار 
حسين رحيمي، رييس پليس پايتخت آخرين وضعيت 
رسيدگي به اين پرونده را تشريح كرد. او در گفت وگو با 
ايسنا در اين باره ادامه مي دهد: پرونده آقاي عنابستاني 
از همان ابتدا از سوي پليس تهران دنبال شد و همچنان 
نيز ما پيگير آن هس��تيم چرا كه به سرباز راهنمايي و 
رانندگي تهران بزرگ در حين انجام وظيفه تعرض شده 

است. او با بيان اينكه بر اساس آخرين پيگيري هاي ما 
قرار مجرميت براي اين نماينده صادر شده است، تصريح 
مي كند: ايشان طبق كيفرخواست در سه مورد مجرم 

شناخته شده است.
رحيمي در مورد طوالني ش��دن روند رسيدگي به اين 
جرم نيز اظهاركرد: اينها مواردي نيست كه در اختيار 
پليس باشد. اما آنچه مي توانم بگويم اين است كه تقريبا 
هر روز خود بنده اين موضوع را پيگيري مي كنم. چرا كه 
وظيفه ما دفاع و صيانت از ماموران مان است. ماموري 
كه در شرايط كرونا، سرما، گرما و... ساعت ها براي تامين 
نظم و امنيت ايستادگي مي كند. فرمانده انتظامي تهران 
بزرگ اضافه كرد: چنين رفتاري با مامور پليس صحيح 
نيس��ت و چه از طرف يك نماينده و چه از س��وي يك 
شهروند عادي سربزند، ما حتما با آن برخورد خواهيم 

كرد و پيگير احقاق حق مامور خود خواهيم شد.

عنابستانيدرسهموردمجرمشناختهشد
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